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   החינוכי הייעוץ את  חינוכיות יועצות של  יהןתפיסות
   המקצועית  עמימותה  בין מפגשים  קורונה:   בימי

 המציאות  עמימות ביןו
 טטר  ומשה פינטו הילה

 תקציר 

באופי המפגש    שינויים  החינוך, בהםינויים מהותיים במערכת  ש מגפת הקורונה חלו    בשל
מרחוק ולמידה  התנהלות  הכולל    בעבודת  מהותיות  השלכות  היו  רשאה  ןבי.  החינוכי, 

כאשר ומרכיבים של עמימות,    בחובו  טומן. תפקיד הייעוץ החינוכי  החינוכיות  היועצות
מציאה עשוי לעודד  ש נוצר מפגש    –העמימות המקצועית פוגשת בעמימות של מצב משבר  

יצירתיות  ויצירה של עבודתן    דרכי התמודדות  לבצע את  החינוכיות  ליועצות  שיאפשרו 
עבודת היועצות החינוכיות  ב את האתגרים    זהותל  נוביקש  זה  מחקרתקופה. בלהתאמה  ב

 מורכב ל, ואת תפיסותיהן ותחושותיהן לנוכח מצב  התפרצות מגפת הקורונה בישרא  לאחר
  ניסינויועצות חינוכיות,    שמונה־עשרהעם    תראיונו  שכלל  איכותני  מחקר   ת. באמצעוזה

 האתגרים   את  זיהינו.  המגפה  בשל  ןעבודת  לעניין  יהןתחושותו  חוויותיהן  את  להבין
  הגבולות   וטשטוש  המפגש  אופי  שינוי  בהם,  זו  בתקופה  היועצות  שחוו  והחוויות  העיקריים

מקצוע הייעוץ   כלפי  קיימותתפיסות    ולרענןלחדש    עשוי. המחקר  מקצועיוה  האישי  בין
 ם מערכי  יצירתקיימים וה  המערכיםעשויות לעודד בחינה מחדש של    יותובנותו,  החינוכי

יותר למקצו  בגלל  מותאמים  הנלווים  משבריבע  עהאתגרים  הקורונה   ,תות  מגפת  כגון 
 לי. עידן הדיגיטב

  יועצות  של  תפיסות;  משבר  במצבי  התמודדות   דרכי ;  עמימות ;  הקורונה  מגפת   מפתח: מילות
 . הדיגיטלי העידן ; חינוכיות 

 

 מבוא

השפיעה על העולם כולו בכלל ועל מערכת החינוך   2020בשנת    התפרצהש  הקורונה  מגפת
במדינות רבות בפרט, בהן גם ישראל. להשלכות של המגפה השתמעויות במונחים של דרכי 

 ברוב(.  Amram-Vaknin et al., 2022אצל    אושלילי )רהתמודדות, חוסן נפשי ומצב נפשי  
 מרחוק   להתנהלות  ועברו,  פנים  אל  פנים  להוראה  החינוך  מוסדות  את  סגרו  העולם  מדינות

בימים  הן  גם  ניכרו  החינוכי  הייעוץ  עבודת  על  המגפה  השלכות  לכן(.  2020)וייסבלאי,    .
משתנות   ההנחיות  נכנסים   למשנהו  אחד  מרגעשבהם  צוות  ואנשי  תלמידים  ועוד  עוד 

  ניםפ  מהוראת  המעבר  על)לסיכום    מרחוק  מתנהלתלבידוד, ובסופו של דבר העבודה כולה  

פוגשות   לאיועצות  ה(.  Dorfsman & Horenczyk, 2022  אור  מקוונת  להוראה  פנים  אל
המטשטשים המחשב  למסכי  מבעד  אלא  רבים.    בנועצים  המפגש  לכאורהגבולות  אופי   ,

 מידה וגלשה במסגרת העבודה שחצתה לגמרי את תחומי בית הספר    כןו  ,השתנה הייעוצי
 אל   פנים  היא  החינוכי  הייעוץ  עבודת  מהותלביתן של היועצות ולחייהן האישיים.    ניכרת
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  את להגדיר נאלצו שהיועצות להניח יש מקום  הקורונה לאחרו, ברור ייעוצי במפגש, פנים
, מכירות  הן  שאין  לחלוטין  חדשות  נסיבותב  עבודתן  אופי  את  ולהתאים  מחדש  תפקידן
  עמימות   במידת  מאופיינת  החינוכי  הייעוץ  שעבודת  בהינתן.  ואישית  מקצועית  מבחינה
, ליועצת  מיועצת  להשתנות  ועשויות  חד־משמעיות  לא  הן  התפקיד  ושהגדרות  ניכרת

 . היועצות עבור מאוד מאתגרת הייתה התקופה לנסיבות העבודה התאמת

 רקע תאורטי 

  במצבי  כצפוי,  ובעמימות  ודאות  בחוסר  המאופיינת  מציאות  יצרה  הקורונה  מגפת,  כאמור
כאשר העמימות המקצועית פוגשת בעמימות של מצב משבר נוצר   (.2020)וייסבלאי,    משבר

דרכי התמודדות שיאפשרו ליועצות החינוכיות    של  הויציר  המפגש מרתק המצריך מציא
עבודתן   את  החלים   לאתגרים  ביותר  והמותאמת  האופטימלית  בדרךלבצע  ולתמורות 

 בתקופה זו.

  לעמימות'  'סובלנות  דוגמת  המשגותבחינת    תוך  העמימות  מושג  את  בקצרהלהלן    תארנ
מקצועית'ו' מכן    .עמימות  שבה  בקצרה  סקורנלאחר  הדרך   העמימות  סוגי  שני  את 

מתבטאים   מחקרב  המוזכרים  מעוררת(  שהקורונה   וזו  החינוכיים  היועצים  של  )המקצועית
  .משבר אלו בימי בעבודת הייעוץ החינוכי

 יסודות עמימות:

ודאות,    בהירות, חוסר־אי  : עמימותמושג הלא מעט מונחים הדומים ל  ישמבחינה סמנטית  
שורש לקושי רב, לחוסר    היא  כי עמימות   מראות   הגדרות אלו  מוטל בספק, מעורפל ועוד.

לחרדה   ואף  ל (Iannello et al., 2017)ותסכול  הבנה  בלשנים, רב  יםחוקר.  בהם  ים, 
לה מקור  דווקא  להיות  העמימות  עשויה  ועוד,  הקוגניציה  חוקרי מדעי  נאה  פילוסופים, 

קוגניטיבילו מגוונים   משמש בתחומיושכיח    זה הוא  מונח.  סיפוק  ראות  עניין  . מנקודת 
כי העמימות בחיינו  פילוסופית, נמנעת  יש הסוברים  ובלתי   , שכן המציאות היא טבעית 

  ל עאנשים מגיבים    הדרך שבהאו לחיזוי.    מוחלטת  ניתנת לשליטה  ואין היא  נתונה  היא
א. נמצא כי אנשים רבים מתמודדים עם ימשתנה אף ה  עמימות ולתחושות עמימות  מצבי

 ,Edwards)ונים  מגוורי המצבים העמימות באמצעות איסוף מידע והבנת הרציונל מאח

חווים  יש צורך בהבנת הסיבה במצב מסוים, אנשים ש  ןים שבהפעמבש  נמצאכן  (.  2003
רב ככל    משקיעים מאמצים רבים יותר בניסיון לאסוף מידע  רמה גבוהה של חוסר ודאות

 . טחוןישיסייע להם להפיג את חוסר הוודאות ולהחזיר לעצמם את תחושת הב  האפשר,

 (. Edwards, 2003)זאת לעומת אנשים שמידת חוסר הוודאות שלהם הייתה נמוכה יותר 

, וכך גם יכולת קבלת  דיהנוצר קושי בקבלת תמונת מצב רחבה ומעמיקה  במצבי עמימות
נכונה במצב    כדי  ההחלטות משתנה בהתאם. לקבל החלטה  ביכולתו  כי  ירגיש  שהאדם 

 ,Schwartzהחלטה נכונה יותר במצב נתון )  לקבלמידע רב ככל האפשר ולאסוף  עמום, עליו  

  כדיאדם אחד יחוש בנוח, בעוד אדם אחר יעשה כל שביכולתו  לנוכח מצב עמום  (.  2004
ומכנה   אלוהתמודדות עם מצבים  עוסקת בממנו. כאמור, הספרות המקצועית    להימנע

צריכה  מ  ,אותה "סובלנות לעמימות". היכולת להתמודד עם מצב חדש, פשוט או מורכב
מאופיינים בעמימות גדולה ש עיסוקים או תפקידים  יש    (.2010)אורן,  סובלנות לעמימות  

להניח כי   יש מקוםיותר לעומת מקצועות או תפקידים מוגדרים יותר במהותם ובביצועם.  
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אדם הבוחר במקצוע הטומן בחובו חוסר ודאות, נטילת סיכונים, הפכפכות וכדומה ייחשב  

 (. Zenasni et al., 2008) עמימותותר כלפי בעל סובלנות גדולה י

שעוד   הי  ישנקודה  משברית    אלחדד  מציאות  של  בנסיבות  הנעשית  עבודה  שכאמור, 
תחושות שליליות שישפיעו על הרווחה ועל    עוררל  עשויההאפופה עמימות וחוסר ודאות  

דומה   הסיפוק המקצועיים והאישיים, בייחוד כאשר אין למשבר סיום נראה לעין והוא
, המאופיינת בחלוף הזמן בתחושת עייפות, דכדוך, דיכאון, חוסר סבלנות, לריצת מרתון

 (. 2020ולד, ו)גרינבמידת המוטיבציה  הכעסים ואף יריד

 החינוכי וץהייע מקצוע עמימות

  העמימות   מרכיבלהבנת    חשובהי בישראל  החינוכ  הייעוץ  מקצוע  של  בגלגוליו  התבוננות
  תחילה   .העשרים  המאה  של  שישיםה  בשנות  התפתח  החינוכי  הייעוץ  המקצוע.  של  המהותי

 ובמעבר  ביניים  חטיבות  בוגרי  עבור  מקצועית־חינוכית  בהכוונה  לסייע  התפקיד  עיקר  היה
  לתחומים   היועצים  פעילות  הורחבה  הזמן  עם  .הןוברבות    חינוך  מסגרות   ביןתלמידים  

  החינוכי   היועץ   משמש  כיום  (.2014ארהרד,  טיפולי )־הייעוצי  התחום   בהם  ים,אחר  רבים
 הספר. בבתי תלמידים של המרכזיים והרווחה הנפש בריאות  מסוכני אחד

הן היועצת  בחדר  פרטנית  עבודה  כללו  בישראל  הראשוניות  התפקיד  הגדרות בהמשך   . 
נה  משנותו  ,בכיתות  מניעתית  לעבודה  התרחבו   עבודה   על  האחריות  גם  וספהתשעים 

 הספר.  בית סביבת בכל  מערכתיתלקידום מיטביות 

 האם ייעוץ לתלמיד, לקהילה   כעת:  מהו סדר העדיפויות בעבודתו של היועץ  :עולה השאלה
מנהל בית    ,י המערכתאנשלציין כי כל אחד מ (. ראוי  2000או לבית הספר? )גוזלן וטטר,  

ו רואה את תפקיד היועץ בעיניים    ,יםאחרים  אנשהספר, המורים, ההורים, התלמידים 

אין  . על אף שחלפו כבר עשרות שנים, עושה רושם כי  (Amatea & Clark, 2004)  אחרות
דיה,   ברורה  הב  גםומהות התפקיד  בתוך הסדר הארגוני במערכת  היועץ  של  ית  מקומו 

אף עולה  ההתמקצעות  שאלת  של   :היא  ספרית.  אפקטיבי  תהליך  מתאפשר  האם 
התמקצעות, או שמא התפרשות הייעוץ החינוכי על פני מספר תחומים מרחיבה את תחומי  

עוד   אין היא העיסוק, אך   כי מקצוע הייעוץ  ניכר  ו  מעמיקה ומפתחת את התמקצעותו? 
בעיני מערכת החינוך הן בעיני היועצים   הן  טרם התגבש מתברר, ונראה כי ייעודו המוגדר

  בשל  בעיקר  רבה,  במורכבות  ניחן  החינוכי  הייעוץ  תפקיד  (.2014)ארהרד,  החינוכיים עצמם  
זו היא    (.2014)רובין,    והיקפןהמטלות    ומספר  הפוטנציאליים   הנועצים  מספר מורכבות 
 לקיומה של העמימות.  ותיעיקרה סיבותה תאח

התפקיד .  גם יתרונות  וב  ישחשוב לציין כי על אף החסרונות הנלווים לאלמנט העמימות,  
לבחור   יכולת, מאפשר דרגות חופש מסוימות שבמסגרתן תהיה לו הדקדקנותא מוגדר בשל

 (. 1997)טטר,  אנשים האחריםה עםמעורבותו את מידת 

החינוכי?    ותהתורמ  סיבותה  ןמה בייעוץ  בספרות    נושמצא  סיבות  כמה להלן  לעמימות 
דורשת  תחומים    כמה : ההתפרשות על פני  סיבות העיקריותלהיות ה  ותהמקצועית ועשוי
לבצע   ב  כמהמהיועצים  אחת  משימות  ובעונה  באיכות   שיכולההתנהלות    –עת  לפגוע 

תחושת שחיקה ידי  לפגוע ברוחו ובמידת סיפוקו מעבודתו ולהביא ל  ,היועץהעבודה של  

(Cervoni et al., 2011;)    א יודעים מתי לסרב להנהלת בית הספר הממנה ליועצים רבים
לאחראים על תפקידים רבים ומגוונים במקום למנות אותם לאחראים על מספר  אותם  

נושאים של  ודשבסקי,    מצומצם  ומתחדדת.  ה ו  (1999)ארהרד  הולכת  רק   עמימות 
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רוצים לקבל   היו  כי היועצים  פי מאמרו של טטר נמצא  עלעל  פחות תפקידים   אחריות 
 (. 1997)טטר, 

על עצמו  כאשר היועץ   זו,  מקבל  לו לבצע את   יש מקום להניחהתנהלות  שלא יתאפשר 
לתחום המומחיות הבלעדי לייעוץ החינוכי. פעמים רבות היועץ מסכים לקבל על    מוגדרה

)ארהרד ודשבסקי,  שביעות המנהל מעבודתו  ־אחריות מתוך חששו מפני אי  עוד תחום  עצמו
יועצים  .  תחת העומס והלחץ  עהיועץ כור  בוש, עלול להיווצר מצב  הכתוב לעילבשל    (.1999

שלא תמיד ברור אם תחומי    שוםרבים הנמצאים במצב זה מגיעים אליו לעיתים קרובות מ
מוגדרים   אכן  עליהם  שהוטלו  הבלעדיתהאחריות  מומחיותם  שבתחום  או  הוטלו מא  , 

כי יש    ו סבורים . על כן אנהרלוונטיים  או במשאבים  ייחודי  עליהם מפאת חוסר בכוח אדם 
יותר,   ברורה  תפקיד  להגדרת  המטלות שלחתור  מהן  להחליט  ליועץ  יתאפשר  מתוכה 

 (. 2004)ארהרד וקלינגמן, אחריותו ואילו לא בנמצאות שהתפקודיות 

ידי ל  המביאה   יםרב  תחומים פני  על  ההתפרשותמ  הן  בעיקרה  מורכבת   העמימות  לסיכום,
  עצמם. היועצים , כולליםאחרה יםאנשה מצד לתפקיד מהפרשנויות הן מטלות ריבוי

 המקצועי  הסיפוק על המקצועית העמימות השפעת

הקונפליקט ממידת הסיפוק המקצועי בקרב יועצים חינוכיים    ים נבדקהמסויממחקרים  ב
ביותר המשפיע על   הבולט  נתוןית. ברובם נמצא כי המהותעמימותו ה מהקשור לתפקיד ו

העמימות הוא  המקצועי  הסיפוק  יותר  :מידת  גדולה  העמימות  שמידת  חשים   ,ככל   כך 
כך עולה מידת    ,ככל שהעמימות פחותה  –, ולהפך  סיפוק מקצועי ותחושת שחיקהחוסר  

 (. Cervoni & DeLucia-Waack, 2001המקצועי )הסיפוק 

הגדרת עיקריים בעבודת הייעוץ:    שני קשייםו  נמצא  (2017רוזנאו וגילת )  וערכבמחקר ש
 מקורו של  . במחקר צוין כייםאחרהתפקיד ותפיסתו, ויחסי הגומלין בין היועץ לנועצים ול

הנובעים מהגדרת ותפיסתו  אחד מהקשיים  הציפיות    התפקיד  ובפער   בשאלת בעמימות 
מצליחים    אין הםשלעיתים    ,מצד היועצים עצמםו  אנשי המקצוע האחריםתפקיד מצד  ה

מילוי    ת החמצה שלר מתחוששאוחשים תסכול רב, הנובע בין ה יהם עצמם  ד בציפיותלעמו
ולא עצמם  לקשיים  בעיקר  נוגעות  זה  במחקר  המצוינות  ההתמודדות  דרכי  ו  תפקידם. 

 עמימות. במחקר זוהו שתי דרכים העשויות לסייע בהפחתת העמימות:דווקא ל

  יועצים   הפיקוח,  )דרג  מקצועית  תמיכה  קבלת  לשם  חיצוניים  גורמים  עם  היוועצות א. 
מקצוע ב  נועץ  היועץ  כאשר  וכו'(:  פסיכולוגים  מנהלים,  עמיתים,  בכירים  אנשי 

 של ב  להיגרם  עלולותש  ותרבה  מצוקותיובו  תסכולוב  שיתוף   תוךמ  חיצוניים,
  מקצועי,   בייעוץ  חוויותיו,  של  אובייקטיבי  בשיקוף  לו   לסייע   יכולים  אלו  העמימות,
  את   האופף  הערפל  את  מעט   לפזר  יכולים  אלו  כל  .עודו  רגשי  אוורור  מרחב  ביצירת
 היועץ. 

את   ב. במודע  יגייס  היועץ  כאשר  היועץ:  של  פנימיים  משאבים  בגיוס  התמקדות 
ותפיסות  מקצועי  ניסיון  אופי,  תכונות  יכולות,  )כישורים,  הפנימיים  משאביו 

גישתו לקשיים   יותר,  עלולים להיווצר עקב העמישמקצועיות(,  נינוחה  מות תהיה 
וגילת,    ועמוקה  רחבה  ראייה  הבעיות  את יראה    הואשכן   כן  (.2017)רוזנאו    כמו 

 המסייעות להפחתת העמימות:  אחרותמציעים שתי דרכים  (2003שוורץ וארהרד )
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ים  מסוימהיועץ החינוכי: ממחקרים  וקשרי עבודה מיטביים בין מנהל בית הספר    . 1
את תפקידו של היועץ החינוכי לרוב    רואהמנהל בית הספר    השב  דרךנמצא כי ה

לתמיכה  ת שחיקה  תחושת  בין  שלילי  קשר  נמצא  בפועל.  תפקידו  את  כתיב 

. ( Lambie, 2007)לכך  הקשור יועץ הוא קריטי בכל למקצועית; הקשר בין המנהל 
המנהל   בין  תחושותיהם   הםיועץ  להיחסים  על  הן  משפיעים  והם   מהותיים, 

וה בין האישיות  היחסים  כאשר  כולה.  ספרית  הבית  על המערכת  הן  מקצועיות 
 (. 2003  וארהרד,  להפך )שוורץכן  יועץ בהתאם, וה  יחוש   חיוביים  הםיועץ  להמנהל  

תוך שימת מתלמידים,  להורים ו ל תיווך תפקיד היועץ והסברתו לצוות החינוכי,    . 2
התפקיד  בדגש   של  ועיקרי  הספציפיים  המומחיות  בתחומי  מערכת  אנשהכרה  י 

 (. 2019 וסומך, . רצוי להיעזר בצוות בית הספר בכלל ובמנהל בפרט )שנימסוימים

 ממלא   היועץ  של  המרכזי  עיסוקונמצא כי כאשר    המצויניםיוצא של שני הסעיפים    כפועל
  תחושת   גם,  חיקתו מהתפקידששביעות רצונו ו־, יפחתו בהתאם מידת אייומו  מרבית   את

 . (Cervoni & DeLucia-Waack, 2011) הסיפוק חוסר

 החינוך במערכת הקורונה אתגרי

מערכת בנסגרו רוב מוסדות החינוך בארץ ונוצרה מציאות חדשה    קורונההתפרצות ה  עם
הישראלית   משבר    (.2020)קינן,  החינוך  פרוץ  מאז  החינוך  במערכת  שטחית  התבוננות 

ל המופיעים  מהאתגרים  רבים  כי  ההבנה  את  תחדד  המענה    את   קיבלוא  ל  הלןהמגפה 
להשפיע לרעה על רווחתם הנפשית של התלמידים בישראל.   שוימענה זה ע  חוסרהמתאים.  
 : רלוונטיים  אתגרים פרלהלן מס

חיי תלמידאות שגרתיים ונורמטיביים;    ותאפשרהעקב המשבר לא    אופי הלמידה:  שינוי
ונות לא תפקדו במלוא יכולתן. עם מגועקב העלייה בתחלואה והסגרים מערכות החינוך ה

לרוב   הווירטואלי,  במרחב  מרחוק,  למידה  למתכונת  הלמידה  עברה  המשבר  תחילת 
  הטמעת הלמידה מרחוק במערכת   (.2020)וייסבלאי,  באמצעות כלי תקשורת שיתופיים  

מדובר  ההחינוך   אין  שכן  ועוד,  נדרשות  מיומנויות  פיתוח  מחודשת,  חשיבה  צריכה 
)שלם ולבנטל  של הלמידה הפרונטלית אלא בלמידה חדשה ומורכבת    מדויקתבהעתקה  
 (. 2020אנדרסון, 

החינוך  הכשרה לצוותי  התמיכה    התעורר  :רלוונטית  את  החינוכי  לצוות  לספק  קושי 
למצב ביותר  המתאימים  בשיקולים  וההכשרה  המלווה  הלאומי  הוודאות  חוסר  בשל   ,
ו חברתיים  בריאותיים,  מערכת  עודפוליטיים,  של  נורמטיבית  פעילות  על  המשפיעים   ,

 (. Savitz-Romer et al., 2020החינוך )

  מההבדלים   נובעיםפערים טכנולוגיים ש  התגלוטכנולוגיים בקרב הצוות החינוכי:    פערים
שימוש בטכנולוגיה בכלל ובמתן שירותי    כלפיים  סויממשל יועצים חינוכיים    בתפיסתם

בדילמות מקצועיות   וכלה  טכנולוגיים  בכישורים  בחוסר  החל  בפרט,  וירטואליים  ייעוץ 

 . (Steele et al., 2014הנועץ )ואתיות כמו פרטיות 

פערים דיגיטליים.    התגלו  התלמידים   בין  ופערים דיגיטליים בקרב התלמידים:  נגישות
כל ילד או זמינות לאינטרנט, כך שתהליך למידה אלטרנטיבי למחשב זמין    ישלא בכל בית  

יתאפשר   בהכרח  לא  שהוא,  סוג    מיומנויות   מבחינת   הן  אובייקטיבית  מבחינה  הןמכל 
סוציווכדומה מרקע  המגיעים  לתלמידים  או  ־.  נמוך,  לתלמידים  להבדילאקונומי    עם , 
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ש למידה,  להם,  לקויות  מתאימה  או  אפשרית  לא  וירטואלית  צורך   התעוררלמידה 
פתרונות   ש.  מתאימים במציאת  למעמד  מפני  שייכות  רבות  משפחות   בישראל 

החשש  ־סוציו עולה  נמוך,  הספר    מנשירהאקונומי  תלמידים מבתי  של  או סמויה   גלויה 
 (. 2012, ואחריםגל ־)חן

ביותר בעבודת היועצים   הניכרהשינוי    כי  סוברים   אנוהאתגרים המצוינים לעיל,    םבסיכו
 המפגש   שבו  הערוץ  מבחינת  הןמפגש בין היועץ לנועצים,  האופי  השינוי ב  ואהחינוכיים ה

ממצב שבו רבות ממשימותיו של היועץ הן משימות מזדמנות,    הן מבחינת תוכנו.  קורה
עבודה השוטפת הטומנת בחובה מידע רב וחשוב, ה  במהלך  מתעורריםים  מסוימכשצרכים  
. ההזדמנות למפגשים  איננו  הייעוץ  בעבודת  המזדמנים  המפגשיםבו אלמנט  שנוצר מצב  

בלתי פורמליים )עם תלמידים ומורים כאחד( כאשר משמעותם בעבודת הייעוץ רבה ביותר  
   (.2020 )גנץ, יחסית משתנה ספונטנילא עוד אפשרית, וכך בעצם אופי ההתנהלות ה

 הסירה באותה ונועצים יועצות

הנועצים שלהן   גםהיועצות החינוכיות נתונות באותו המשבר ששהיא    רכזיתנקודה מעוד  
ניגשות אובייקטיבית לעבודה בנסיבות משבר הקורונה,   לאהיועצות    כלומרנתונים בו.  

חייהבזאת  עושות    הןאלא   על  המשבר  )האישית,    ןהשפעת  הרמות  ,  המשפחתיתבכל 
. בספרות מכונה מצב  הנועצים  אצל  גם   ו בזמןב  נהלמת  שהמשבר  בשעה(. זאת  הכלכלית

" כאשר" shared traumatic realityזה  חירום    ,  למצב  חשופים  הנועצים  הן  היועצות  הן 
 (. 2020רונן, ־כהן וסתר) בו בזמןציבורי 

ה כאשר  הייעוץ  אופי  מושפע  כיצד  השאלה  מצויים    הןהיועצת    ןעולה  אותה בהנועץ 
 (. 2020)אולמן, ובחוסר ודאות  בעמימותמציאות המאופיינת בפחד, 

 המחקר  ותשאל

  השהיית  זמן ב  מתעוררות  הממשימותי  שרבות  ,תהחינוכי  צתהיוע  של  העבודת  אופי
  עקב  השתנה  בו,  הנמצאים  אנשים  עם  פנים  אל  פנים  מפגשיםלאחר    הספר  בבית  הפיזית
 שינוי ; זהו הווירטואלי במרחב בעיקרו מתנהל העבודה אופי  כעת, הקורונה. מגפת משבר
 יש מקום להניח  אלו,  משבר  ימי  המאפיינת   העמימות  מידת  בשל  החינוכי.  הייעוץ  בעבודת

 יותר   עוד  תחדדתמ  החינוכי  היועץ  לתפקיד  נלוויתשבדרך כלל    המקצועית  העמימות  כי
  התקופה  ולרוח  התפקיד  למהות   בהתאם  מחודשת   והתכווננות  בחינה  מצריכההיא  ו

 ומגבלותיה. 

 :אהי הראשית המחקר שאלת לעיל, הכתוב לנוכח

כאשר    התפקיד  של  המהותית  המקצועית  העמימות  את   החינוכיות   היועצות  חוות  כיצד
 ? המשבר הנוכחי מחדד אותה עוד יותר

 : ספציפיות מחקר שאלות

  טרם  ו יה  לא  הנראה  ושככל  לעבודתן,  היועצות  בעיני  שהתווספו  האתגרים  מהם . 1
 הקורונה?  מגפת

  האתגרים   בשל  ומהן,  ההתמודדות  דרכי  להמציאאו    למצוא  היועצות  על  היה  האם . 2
 תופסות   שהן  כפי  נאמנה  תפקידן  את  למלא  כדי  הנוכחי,  המשבר  עקב  שעלו  החדשים
 אותו?
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 בקרב   הנפשי  החוסן  בנייתב  לסייע  יכולתן  את   החינוכיות  היועצות  תופסות  כיצד . 3
 הקורונה? מגפת משבר מתוך וחיזוקו והתלמידים המורים

 חירום  מציאות  הבאות  נתונות  הן  שבו  המצב  את  החינוכיות   היועצות  חוות  כיצד . 4
 שלהן?  הנועצים גם נתונים השב

 חוסר ו  שחיקה  של  תחושות  מתגברות  או  נוצרות  הקורונה  מגפת  משבר  עקב  האם . 5
 החינוכיות? היועצות בקרב, מוגברת מוטיבציה לחלופין או, מוטיבציה

 ת המחקר שיט

   המחקר משתתפות

חינוכיות  ־שמונה  רואיינו יועצות  בישראל, שעשרה  מרכזיות  בערים  ועובדות  מתגוררות 
הווהמרכז  ירושלים   מאזור  הגדול   רובן שלהן  הוותק  ממוצע  )סטיית    10  א.  וחצי  שנים 

צברו ניסיון קודם בעבודת הייעוץ בנסיבות  ש( בעבודת הייעוץ, וזאת כדי לוודא  8.6התקן:  
לזהות ולאפיין את   אפשריהיה  מצב משבר מתמשך, כך שב  נמצאותנורמטיביות שאינן  

הם חטיבות    בהםעובדות  היועצות  שיו. בתי הספר  לאחרההבדלים בעבודתן טרם המשבר ו
בישראל,   מרכזיות  בערים  ממלכתיות    כמה  עם.  היהודית  האוכלוסייה  בקרב עליונות 

וכן    ,אלו  יועצות  באמצעות  הגיעו  היועצות  רשא.  מוקדמת  היכרותהייתה    מהיועצות
 מוגדרת   זו  שיטה".  השלג "כדור    הנקראת  המדגם  בשיטת,  אחרים  קשר  אנשי  באמצעות
  אף   המפנה,  אחר  של  שם  מוסר  אחד  משתתף  לפיהש,  למחקר  סובייקטים  לאיתור  טכניקה

  בין  שמקשרת  שיטה  זו  בשיטה  רואה  ברג  גם  .(Vogt, 2005)   הלאה  וכן  שלישי  לאדם  הוא
 במעגל   הנמצאים  אחרים  פוטנציאליים   למשתתפים  נגישות  לחוקר  ומקנה  סובייקטים

 (. Berg, 1988) המשתתפים של המכרים

 המחקר  וכלי שיטה

  המחקר   כי  נומצא  האיכותני.  המחקר  לשיטת  השייכים  מובנים  חציבראיונות    השתמשנו
  מבטן  נקודת   את  להבין  ולנסות   לתעד  ביקשנו  ;ביותר  המתאים  אהו  האיכותני

  מגפת   בהשפעת  בעבודתן  שהתעוררו  קשייםבשאלת ה  חינוכיות  יועצות  של  הסובייקטיבית
 המאפיינת   העמימות  בשל  , עם קשיים אלותמודדות שלהן  ה דרכי ה  שאלתכן בו  ,הקורונה
  באמצעות   נעשה  הנתונים  עיבוד   המגפה.  משבר  ואת  החינוכי  הייעוץ  מקצוע  אתלכאורה  
  ההתמקדות   מהראיונות.  שעלה   המרכזיות   התמות  ניתוח  כלומר  תמטי,   תוכן  ניתוח

 וכן   הקורונה,  מגפת  לצד  היועצות  של  בעבודתן  שעולים  רביםה  אתגריםב  הייתה  בראיונות
  האישית  מבטן  נקודתבחינת    תוך  זאת  כל  מם.יע  להתמודד  כדי  שננקטו  פעולותבו  דרכיםב
  על  וכן  זו   בתקופה  וחוות  חוו  שהן  ונותמגו  חוויות  על  שיח  פיתוח  באמצעות  היועצות,  של

תחושות לשאול את  ו  למרואיינות  יםקשוב  להיותחשוב    נול   היה  .עקב כך   בהן  עולותש  הִׂ
   ברגישות. שאלותינו

ולהדגים    נועודד  תראיונוב להעמיק  להרחיב,  המרואיינות    נו שהעלי  ונותמגו  סוגיותאת 
ו   נופניהן, אפשרלשהוצגו    ובנושאיםבשאלות   פתוח  שבחרו  אחרתובנות    עודדנושיח  ות 

לחקור    אפשרבה  שאיון חצי מובנה נובע מהתפיסה שהדרך העיקרית  ילהציג. שימוש בר
היא   היחיד,    באמצעותתופעה  האדם  של  עצמה    הואשהתנסות  )שקדי,  חלק מהתופעה 
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עסקו בנקודות פתוחות    בתחילההשאלות שנשאלו בריאיון היו שאלות פתוחות, ש  (.2003
תאימו  הוכלליות ובהדרגה התרכזו והתמקדו בשאלות ספציפיות יותר. הראיונות ככלי  

נוסף    לנולחקור וסייעו    נולשאלת המחקר שביקש ל עלבחון אותה מכמה נקודות מבט. 
ו שאלות בהתאם להתפתחות השיחה עלמראש ובהתאם לשאלת המחקר    ושהכנ  השאלות

להן חשיבות עבור המחקר. הריאיון החצי מובנה    ישולכיוונה גם אם לא הוגדרו מראש, אך  
השאלות   לגיוון  מקום  למעשה  הוקלטו  באפשר  הראיונות  המרואיינות,  ברשות  ריאיון. 

תמות מרכזיות    נווזיהי  המרואיינות  ידבראת    נואת פרשנות  נוותומללו ולאחר מכן הצג
שסייעו לעבד ולנתח את הממצאים. הן הראיונות הן הפרשנויות אפשרו הבנה מעמיקה  

; לגישה זו חשיבות  יםחוקר  בתור נומהפרספקטיבה של הנחקרות וכן מהפרספקטיבה של

 . (Snape & Spencer, 2003איכותני )רבה בעת תכנון וביצוע מחקר 

 ובכל כי תוצאות המחקר העידו על חווית המרואיינות בלבד ואין הן מדגם מייצג,    צייןנ
אנושית מתוך השדה החינוכי ומהפרספקטיבה של  ־מחקר אמור לשקף חוויה אישיתה  זאת

 מסוימים המבנים האישיים ה  נתהב  אהיועצות החינוכיות. מטרת המחקר האיכותני הי
ר במחקר שאינו מייצג את הכלל, ביכולתו ונות; גם כאשר מדובמגויוצרים מציאויות  ש

 (. 2016בן יהושע, ־)דושניק וצברלשקף נקודת מבט כלשהי על המציאות 

 המחקר  מהלך

יצר הראיונות  קיום  חינוכיות    נולצורך  יועצות  עם    החל ,  2021  שנת  במהלךות  רבקשר 
קיומו נקבעו מראש, בין בשיחת וידאו )בתוכנת הזום(   דרך. מועד הריאיון ומרץ  מחודש

איון ימגבלות התקופה והעדפות המרואיינות(. משך כל רעל פי  ובין בפגישה פנים אל פנים ) 
את    נוהוקלטו ותומללו; עם קביעת הראיונות יידע  והראיונותהיה חמישים דקות בממוצע  

כי המידע שיספקו   ו(, וציינ2001ע,  בן יהוש־המרואיינות כי הראיונות יוקלטו במלואם )צבר
אפשר לזהות אותן או את מקום עבודתן. לצורך   אירכי המחקר יישאר אנונימי, כך שולצ

שמירה על האתיקה המחקרית הוחתמו היועצות על טופס הסכמה מדעת להשתתפותן  
 במחקר.

 הנתונים  ניתוח

,  למיניהםנות  תהליך עיבוד התמות נעשה באמצעות קריאה מעמיקה של הנאמר בראיו
דומים מ מאפיינים  זיהוי  שאפשרו  משמעות  ליחידות  הממצאים  את  לאגד  ניסיון  תוך 

למצוא קווים מכלילים, קווי דמיון ושוני, דפוסים, אידאולוגיות,   נוושונים בראיונות. ניסי
להציג   נוות שעלו בראיונות. באמצעות עיבוד התמות ניסיאחרהשקפות עולם ואיכויות  

הממצאים   במחקר.   המיטבית  רךבדאת  המוצגת  הספרותית  לסקירה  בהלימה  וזאת 
עבור היה  הנתונים  כלי מחקר שימושי שהציג    נו הניתוח התמטי  סגנון רב  בפירוטאת   ;

ניתוח זה אפשר זיהוי, ניתוח ודיווח של תמות ודפוסים בעלי משמעות החוזרים על עצמם  

(. בשלב Braun & Clarke, 2006המחקר )מתוך הנתונים, ובכך תורמים גם למהימנותו של 
קרא וניתוחם,  הנתונים  עיבוד  תחילת  עם  הפעם    נוהראשון,  פעמים;  כמה  ריאיון  כל 
  נוהמחקר. כתב  ות היו בכתיבת אחרהראשונה הייתה בכתיבת תמלול הריאיון והפעמים ה

עם   נכתבו הערות חדשות שלא    עולותלגלות כי בכל קריאה    נוהערות על כל ריאיון, ונוכח
הראשוניות.   וקריאה  מהותייםציטוטים    וסימנ  כן הקריאות  ההערות  כתיבת  לאחר   .

תמות  ותכנים    נואת הטקסט לחלקים. זיהי  נווקודד  נוחוזרת ונשנית של הראיונות סיווג
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ה ושוב בראיונות  שוב  זה סבראלהשהופיעו  כבר בשלב  לא מעט תשובות    נוכי קיבל  נו . 
 (. 2010, ואחריםלשאלות המחקר )ליבליך 

  שעלו   ייחודיים  תכנים  להדגיש  כדי  וזאת  תמות,־לתת  התמות  את  נוחילק  השני  בשלב
  התמות  את  (.2003)שקדי,  התמות    לכדי  שהתגבשו  המשמעות  יחידותב  ובעצם  בראיונות,

  בקריאה   ריאיון  בכל  שעלו  הנתונים  את  שוב  נווהצלב  בטבלה  נוריכז  שעלו  התמות־ותת
  כן  התמות. ו  מהריאיון  הנתונים  בין  הלימה  יש   אכן  כי   לוודא  כדי   הריאיון,  של  מחודשת
 תמה   כל  של  אפשרה  ככל  מעמיק  הסבר  תוךמ  תמה,  לכל  ייםמהות  ציטוטים  לוחל  נוהוספ
 הקיימים.   הנתונים  של  האפשר  ככל  ועשיר  מדויק  מפורט,  תיאור  להציג  כדי  וזאת  ותמה
 בשלב   תוקפה.  את  וחיזק  תמה  כלב  והממצאים  החומר  כמות  את  והעבה  העשיר  זה  שלב

  התמות  מרכזיות  סמך  על  ,תוהגיוני   נתמאורג  דרךב  לזו  זו  התמות  את  לאגד  נוניסי  השלישי
  תוך מו  ופרשנותם  תיאורם  תוךמ   הממצאים  את   מנוסיכ  האחרון  בשלב  הופעתן.  ושכיחות
 המחקרית. בספרות המופיעים המחקריים המונחים על התבססות

 מקצועית  אתיקה

 כמה במחקר איכותני הכולל ראיונות, יש להקפיד על כללי האתיקה ובתוך כך לשמור על  
, חופש בחירה, הדדיות ושותפות.  ודיסקרטיותעקרונות מנחים, הסכמה מדעת, פרטיות  

מדעת    נויידע הסכמה  טופס  על  לחתום  עליהן  כי  במחקר  המשתתפות  היועצות  את 
מזהים נשמרים במחברת קשיחה ולא על פרטיהן השציון העובדה בלהשתתפותן במחקר, 

  ו נאמר להן כי אנ  עודעם סיום המחקר.    תיגנזגבי המחשב או בתיקיות רשת וכי המחברת  
ורק    יםמתחייב אך  משמש  מהראיונות  שיופק  במידע  השימוש  וכי  פרטיותן  על  לשמור 

יופיעו    ו. ציינאחרעשה בו שימוש  ילצורך המחקר וכי לא י  שמות   בתורגם כי שמותיהן 
יהושע,  בן־  בדויים וכי כל פרט שעלול לחשוף את זהותן מושמט או מטושטש )דושניק וצבר

בשיחת2016 הן  בטופס  הן  הסבריע  נו (.  וומטר  אתלהן    נומן  המחקר  , ןחשיבות  אתת 
את חשיבות תרומתן למחקר שעשוי להביא תועלת רבה הן עבורן הן עבור יועצות   נווהדגש

ציינ ריאיון  כל  בתחילת  בעתיד.  חינוכיים  ויועצים  ברצונל  וחינוכיות  כי  היועצות   נופני 
הן   הריאיון  התקיים  שבה  הזום  תוכנת  באמצעות  בווידאו  הן  הריאיון  את  להקליט 

וזאת   הנתונים    כדיברשמקול,  כי  הצורך. להבטיח  בעת  גיבוי  להם  יהיה  וכי  יאבדו  לא 
  עוד אין גישה לתכנים אלו וכי הם יימחקו בתום המחקר.    נוכי לאף אחד מלבד  ןהובטח לה

ן שלא לענות יכולתכי אם יחושו שלא בנוח בריאיון או במענה לשאלה כלשהי, ב  נוהוספ
הצעת המחקר קיבלה את   כי  לציין  ראוי  כן  כמו  הריאיון.  לסיים את  ועדת  ואף  אישור 

 .שייכים אליו  המחבריםש גבוהה להשכלה המוסד שלהאתיקה 

 המחקר  ואיכות אמינות

מייצגים ממצאי המחקר את המציאות   שבה  לדרך  נוגעהמושג אמינות ואיכות המחקר  
שהובאה   כפי  וביהנחקרת,  המחקר  משתתפות  החוקרת    בלידי  או  החוקר  התערבות 

וצבר התואמים,  לו  כדי(.  2016יהושע,    בן־)דושניק  בסטנדרטים  עומד  זה  מחקר  כי  ודא 
 נווניתח  נואת הדרך שבה אספ  דנובמדויק ככל האפשר את דברי המשתתפות ותיע  נותיאר

,  מובנת  בדרךונים טרם הפיכתם לממצאים. ציטוטי המשתתפות הובאו  מגואת הנתונים ה
לשקף את המציאות המובאת מדבריהן בשקיפות מלאה, מתוך הבנה   כדי  וברורה  נהירה
תפקידה של השקיפות במחקר איכותני חשוב ביותר בכל האמור באמינותו של המחקר  כי  

(Tuval-Mashiach, 2017  .)בחירת    נוניסי  כן דרך  את  מושכלת  ובדרך  בהיגיון  להסביר 
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מאחוריה העומד  הרציונל  ואת  יוכהתהליכים  שהקוראים  כך  אחר ,  להתחקות  לו 
ה כך  רבהתהליכים  לשם  לבקרם.  ואף  המחקר  את  המרכיבים  התבוננות    התבוננוים 
 נויומן מעקב ובו רשמים שחזר  נוונים וניהלמגותהליכיו הבו כולו  המחקר    בכלרפלקסיבית  

 ים אכן מציג  ולוודא כי אנ  כדי  זאת ובכל אחד משלבי המחקר ו  בותיבעק  ווכן עדכנ  ,עליהם 
  .םת ממצאי המחקר כפי שהכמיטב יכולתנו א

 ממצאים 

 בקצרה:  התמות את נתאר להלן .יותעיקר תמות חמש הראיונות  מתוך עלו זה במחקר

הייעוץ . 1   למצב   הנלווים  והאתגרים  השינויים  לנוכח  קורונה  בימי  החינוכי  תפקיד 
 רגילותשהיועצות    פנים,  אל  פנים  מעבודה  .לפני כן  הכירו  לאהיועצות  ש  חדש,  משבר

  מרחוק,   לעבודההן עברו    היועצת,  ומחדר  הספר  בית  תליוכ  מבין  לרוב  עשות אותהל
  החדשה   המציאות  שכפתה  ההכרח  מתוך  וזאת,  ונותמגו  טכנולוגיות  באמצעות
  ואנושית  אישית  כה  עבודה   עשותל  בכללאפשר    וכיצד  האם  ניכרת.  במידה  והעמומה

 למסכים? מבעד

ה  האישיים  החיים  בין  גבולות . 2   בעבודת   עיקרי  מרכיבבתור    מקצועייםוהחיים 
  היועצות   הקורונה,  משבר  שבזמן  נמצא  בפרט.  משבר   ובמצב  בכלל  היועצות

  בפני   הן  לעבודה  עמיתים  בפני  הן  גבולות  להציב  קושי  עםיום־יום    מתמודדות
  להציב  הקושי  את   הבליט  המשבר  .בהמשך  שיפורטו  ת מסוימו  מסיבות,  הנועצים
  רכי וצלו  מהבית  העבודה  לנוכח  שהחמיר  הגבולות  טשטוש  את  וחידד  גבולות
 זה. מצב בשל שהתגברו הנועצים

 אותה ב  חיים  הנועצים  הן  היועצות  הן  שבו   במובן  הסירה  באותה   ונועצים  יועצות . 3
  ושגרה   שהשתנו  התנהגות  כללי  ת,מסוימו  הנחיות  בהגבלות,   המאופיינת  מציאות
אף   מזו   אחרת על   עצם   כי  עולה  ,אחרתדרך  ב  אותה  חווה  אחד  שכל  המוכרת. 

 הן  היועצות  בקרב  מגוונות  תחושותמעוררת    זו  עמומה  מציאותב  ההימצאות
  הנועצים. כלפי רגשותיהן בבחינת הן הייעוץ עבודת פיסתתב

 היועצות. רוב    עליה  דיווחוש  משבר   במצב   לעבודה   מוטיבציה  של  תחושות   הגברת . 4
 מצד   ושחיקה  ייאוש  תסכול,  של  תחושות  דווקא  להיווצר  עלולות  כי  יש מקום להניח

  משברית, במציאות כי גורף באופן נמצא)לדבריהן(, אך ההפך הוא הנכון:  היועצות
כדי    ועוד  עוד  לעבוד  ורצון   יוזמה  התגייסות,  מוטיבציה,  של  תחושותחשו    היועצות
 למצב.  הנלווים קשייםבשל ה בייחוד נאמנה, עבודתן את ותעוש הן כי לחוש

  להן   וסייעו  היועצות  עבור  זו  בתקופה  חשובים  שנמצאו  תמיכה  מקורות   של  זיהוי . 5
מקורות   הנוכחי.  המשבר  למצב  הנלווים  והאתגרים  הקשיים  עם  להתמודד בין 

ספרית,   הבית  היועצות  קבוצת  נמנות   יועצות   כלל  של  וטסאפ  קבוצותהתמיכה 
ם מיע  הקשר  כי  ציינו  היועצות  רובכן  ש  הנועצים,  הורי  מצד  תמיכה  ואף  המחוז

 היועצות   של  ביכולתן  מרכזי   מרכיב התחזק בתקופה זו. מקורות תמיכה אלו היו  
 בעבודתן.  להמשיך
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  קורונה בימי  החינוכי הייעוץ תפקיד

  בעקבותיה   ישראל.בצה מגפת הקורונה בעולם והתפר  2020  שנת  של  תחילתה  עם  כאמור,
  והשפיעה   כליל  שהשתנתה  החיים  מציאות  הביאהש  הפוטנציאליים  האתגרים  ובעקבות

 ליצור   הצורך  התעורר  בפרט,  החינוכי  הייעוץ  עבודת  ועל  בכלל  החינוך  מערכת  על  מובהקב
  הייעוץ   עבודתהיה ידוע כי   , הקורונה  מגפת  משבר  טרם  מציאות.ל השינויים  בין  התאמות

לתחומ  בכל  עמומה  קרובות  ולעיתים  מורכבתא  הי היועצות.הקשור  של  העיסוק    עם   י 
 בשאלת  מקצועיותו  אישיות  התחבטויות  מעט  לא  היועצות  פניל  עמדו  המשבר  תחילת

  ומורכבויות  אתגרים  שנוספו  העובדה  בשל  החינוכי.  הייעוץ  עבודתבשאלת  ו  התנהלותן
חושבים,  היועצות   על  היה  ,המשבר  בשל  ההתנהלות   אופי  את  ולהמציא  למצוא  לעשות 

בהתחשב    נאמנה  עבודתן  את  ותעוש  הן  כי  לחוש  להן  שיאפשר  ביותר  והמיטבי   המותאם
 פרוץ   עם  האישיות  תחושותיהן  את  תיארו  ותרבה  היועצות  המוכרת.  המציאות  שינויב

 החינוכי.  הייעוץ עבודת ענייןב המגפה,

 בדבריהן: שתוארו כפי היועצות תחושות להלן

נראה": תחושות אישיות של יועצת חינוכית  "הרגשתי שאני צריכה להחזיק דבר בלתי  
 בתחילת משבר הקורונה 

  רק  לא  כלומר  המשבר.  לתחילת  שנלוותה  ודאות,  חוסר  של תחושה  מתארות  היועצות  רוב
 תויודע  ןהאין    ,ןביתמ  לרוב  אלא  היועצת  מחדר  תועובד  ןהאין  ו  השתנתה  העבודה  שסביבת

 להתמודד.  ןעליה בעצם מה ועם מדובר בדיוק מצב באיזה כלל

 ודפוסי  הרגלים  לעצמן  מסגלות  היועצות  רוב  העבודה.  שגרת  שינוי   אהי  ת אחר  נקודה
ביעילות ככל    עליהן   המוטלות  המטלות  כלל  את  לבצע  להצליח  כדי  ואחרים   כאלו  עבודה
 גורם   הואו  הייעוץ  בעבודת   שלילי  שינויבתור    מודגש  שהשתנתה כליל  השגרה  עניין  .האפשר
 :אחר קושי

יו לא לומדים, עכשיו אסור לבוא,  עכש  ייגמר.  זה  מתי  יודעים  לא  שאנחנו  הקטע
  צריכה   אני  [...]  ההנחיות  של  הזאת  הטרפת  הזה,  השיגוע  כל  [...]  עכשיו מותר לבוא

 )מיכל(  גדול. בלגן היה. מה ברור לא  [...] שגרה

להניח  לסיכום, מקום   פרוץ   עם  היועצות  את  שליוותה  ביותר  הרווחת  התחושה  כי   יש 
 שגרת  את  לשנות  ההכרח  גדול.  ובלבול  ניכר   ודאות  חוסר  הייתה  המשבר  ותחילת  המגפה
 אותה   שהכירו  כפי  המציאות  פני  את  לחלוטין  שינה  בהתאם  עבודתן  שגרת  ואת  יומן

  בפרט   הספר  בית  כלל  ושל  בכלל  החינוך  מערכת  של  הצורך  כי  נומצא  מדבריהן  היועצות.
 הדרכים  את  ולמצוא  לאסוף את עצמן מהר ככל האפשר  אותן  הביא  החינוכיות  ביועצות

 עבודתן. את ולבצע להמשיך שיוכלו כדי המותאמות

  אישי ־בין   קשר  על  מושתת  הייעוץ  [... ]  מרחוק   לעבוד  יכולה  לא  יועצת  של  המהות   "כל
 הייעוץ  ממהות חלקבתור  פנים אל  פנים מפגש :רחוק" לא קרוב,

, הן הערוץ הן  ינוי אופי המפגש הייעוצי ש  אהו  ביותר  הבולטים  הממצאים  אחד  כי  נומצא
  מרבית ו  הווירטואלי,  לשדה  עבר לנועצים  החינוכית  היועצת  שבין  הייעוצי  המפגש  .התוכן

  כלל ציינו    בראיונות  .וטסאפוה  תוכנת  באמצעות  או  הזום  תוכנת   באמצעות  היו  המפגשים 
  קושי  עבורן  השהי  ביותר  חשובה   גורםבתור ה  הייעוצי,  המפגש  אופי  שינוי  את  היועצות
  כי  מאמינות  הן  דרך שבהב  עבודתן  את  עשותל  מסוגלות  חוסר  של  תחושה  כמו  ואתגר,
  אישי ־בין  קשר   על  המושתת  כזה בתור    תפקידן  את  מציינות  היועצות  רוב  ה.עשותל  עליהן
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  הספר   בית  תלי וכ  בין  ורק   אך  נהלמת  והוא לא   אמצעי  בלתי  הקשר  לעיתים,  הנועצים.  עם
  התקשורת   אמצעיב  בעיקר  צורך,ה  לפי  המאוחרות,  והלילה  הערב  בשעות  גם  אלא

  מחויבות   תחושת  מציינות  הן  וידאו(.  שיחות  טלפון,  ,וטסאפ)  וניםמגוה  הטכנולוגיים
 האישיים.  בחייהן פוגעת העבודה כאשר גם גדולה, והתמסרות

  היה   המשבר  עד  הייעוצי.המפגש    לשינוי  הנלווים  טכנייםה   קשייםה  את  מציינות  הן  עוד
  הפך   משהמפגש  כעת,  הספר.  בית  תליוכ  שבין  היועצת  בחדר   נהלמת  הייעוצי  המפגש

 שקטה   פינה  למצוא  הנועץ  של  יכולתו־ אי  כגון  בעיות  להתעורר  עלולות  וירטואלי,
  היה   פנים  אל  פנים  במפגש  החוסר  כי  ניכר  י.להווירטוא  המפגש   בעת   בביתו  ואינטימית

 :היועצות החינוכיות בתקופה זוב בקר מרכזי קושי

במקצוע  בחרנו  ושבגללו  בו  טובים  בעצם  שאנחנו  הדבר  ומאיתנו  ממני  נלקח 
לי אישית זה היה ממש מזעזע. אני זוכרת   [...]  אישי־ובתפקיד הזה, וזה קשר בין

מותשת. מהערבוב הזה של בית   [...]  שהייתי גומרת את הימים של העבודה מרחוק
כך הר כל  ושל  ולשמר את הקשר מרחוק, יבה אנרג ועבודה  בליצור  יה מושקעת 

 (מיכל) .הרבה יותר מאשר כשאת רואה את האנשים

 לה   מאפשר  שלא  נעלםבתור    מרחוק  הייעוצית  ההתנהלות  את  מתארת  תאחר  יועצת
 ייעוצית  אינטראקציה  מםי ע  ולקיים  לנועצים  להגיע  מצליחההיא  ש  בתחושה  התנהלל

 שבו   "רמזור",  לפי  מיפוי  יםאחר  צוות  יאנש  עם  העשת  שבוע  מדי  כי  ציינה  היא  מיטבית.
 ומשתתפים  דלוקה  מצלמה  עם  הזום  לשיעורי  שנכנסים  תלמידים  הם  "ירוקים"  תלמידים
  פעילים   ופחות  כבויה  מצלמה  עם  לשיעורים  נכנסים  ""כתומים  תלמידים  בפעילות,

  מם יע  ושהקשר  הזום  לשיעורי  כלל  נכנסים  אלש  תלמידים  הם  ה"אדומים"  והתלמידים
קשר שיציר  ואמרה  הוסיפה  בדבריה  לגמרי.  כמעט   נותק   כלל  עם  קשר  על  ושמירה  ת 

 היא   םשבה  שגרה,  בימי  להתנהלות  בהשוואה  מהותית  תוומורכב  ותמאתגר  והי  התלמידים
 . הספר בית במסדרונות מדי יום םתלמידיב נתקלת

ב  מרחוק   הייעוצית  בהתנהלותאחר    קושי   ובקושי  קרוב   אישי־בין  בקשר  חוסר מתבטא 
  הייעוצי   מפגשב  מתקיים  לא  הייעוצי  התהליך  כאשר  הנועץ,  עם  אינטימיות  ביצירת
 מפגש השלא כמו    ,בחוויותיו  או   ברגשותיו  היועצת  את   לשתף  בנוח  הנועץ  יחוש  שבו  ,השכיח

  יחסית. המנוכר הווירטואלי

צריך להרגיש   גוף,  שפת  צריך  [... ]  מרחוק  לעבוד  יכולה   לא  יועצת  של  המהות  כל
האנרגי הרגשתי רחוק  לא  קרוב,  אישי־בין  קשר  על  מושתת  הייעוץ  [...]  היאת   .

 שיחת  לעשות  יכולה  באמת  לא  את  [...]  עצוב  די  בשבילי  היה  זה  יעילה.  לא  פשוט
  לא  זה  [...]  אינטימיות  ליצור  רוצה  ואת  בבית  שלו  האחים  כי  תלמיד  עם  זום

 )מיכל( פרקטי.

  מויע  הביא  שהמשבר  הרבים  השינויים  אף   על  רבות.  יועצות  שהעלו  נקודה  זוהי  כאמור,
  עובדה   ;למשבר  בהתאם  השתנו  ולא  בעינם  ושארנ  רבים  דברים  הייעוצית,  עבודהבשאלת ה
  , כדי במהירות  אליו  להסתגל  ועליהן  בו  מורגלות  הןאין  ש  במצב  היועצות  את  שהעמידה

  קיימים   בקשיים  התחשב  לא  המשבר  כלומר  ביותר.  והמותאם  המתאים  המענה  את  לספק
 הקיימים   הקשיים  עם  להתמודד  היה  היועצות  ועל  היועצות(,  בקרב  הן  הנועצים  בקרב  )הן
חדשותב  החדשים,  אלו  לע  נוסף   חוסרבו  עמימותב  ומאופיינות  –  מוכרות   לא  נסיבות 

 ודאות.
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כ   די  מצב  שתיארה  היועצות,  אחת   מפיאחר    קול  נשמע  כה,   עד  המובאות  דעותשלא 
  יותר  רבה  נגישות  המאפשר  גורםבתור    הווירטואליות  את  מציגה  היא   כאשר  אידיאלי,
כמו    ,הקורונה  טרם  התמעבוד  יותר  מורכב  שלעיתים  פנים  אל  פנים  אנושי  מפגששלא 
  דעת   הסחות  הרווי  הספר  בבית  ולא  בביתה  העבודה  כי  מציינת  היא  עוד  הפועל.  אל  להוציא
 ביתר   ייעוץ  תוכניות  ובניית  דו"חות  כתיבת  כגון  למטלות  לגשת  לה  מאפשרת  ואחרות  כאלו

 כעת. מוגבלות  הדעת הסחות שכן לב, תשומת

ה  שינוי  כי  נומצא  היועצות  מדברייכום,  לס הייעוצי  המפגש   העיקרי   האתגר  ואאופי 
 בתנאי   נעשתה  לנועצים,  היועצת  בין  אישי  קשר  על  המושתתת  הייעוץ,  עבודת  בעבודתן.

ים הנועצ   עם  להיפגש  יכולת  בלי  כלומר  המשברית,  המציאות  לנסיבות  ובהתאם  קרב
 חוויהבתור    מרחוק  הייעוץ  את  תיארו  היועצות  רוב  .ככל האפשר  מדויקולהיווכח במצבם ב

 לעשות   וניסו  התייאשו  לא הן  זאת,   עם  אפשרית.  בלתי  אףלעיתים  ו  שיעור,  לאין  מתסכלת
 בידיהן. כך על השליטה אין כאשר גם יכולתן, ככל

 על   תניכר  מידהב  והקשה  התעוררש  אחר  קושי  היועצות  תיארו  מרחוק  לייעוץ  המעבר  בשל
 השחורים.  המסכים  תופעת :להלן , עבודתן

 שם   קורה   משהו?  שם  להעביר  מצליחה  השני.   הצד  עם  שם  קורה   מה  יודעת  לא  "אני
 השחורים  המסכים תופעת :משהו?"

תופעת "המסכים    אמעבר ללמידה מרחוק הישאלת ההתופעות המדווחות בכי אחת    נוזיהי
התחברותם" השחורים כלומר    מצלמתם   כאשר  הווירטואליים  למפגשים  הנועצים  של  , 

 היועצת  תוכל  כיצד  מצלמתו,  את  להפעיל  שלא  בוחר  נועץ  אם  לראותם.  אי אפשרו  כבויה
  הניואנסים   את  מבטו,  את  גופו,   שפת  את  הנועץ,  את  רואה  היא  אין  כאשר  היטב  להתנהל
 פנים? אל פנים ורק אך  להבחנה המתאפשרים הדקים

כאשר   הכבויות,  המצלמות  לנוכח  ועלבון  כעס  של  תחושות  חשו   כי  היועצות  עוד תיארו
 והכלה.   רבה  אמפתיה  לצד התקיימו  אלו תחושות  זאת,  עם.  ניגשו לאינטראקציה ייעוצית

 רובן   שכן  ,בהחלטה  צידדו  והיועצות  המצלמות  הפעלת  את  דרשו  לא  הספר  בתי  רוב
  המצלמות  את  להפעיל  נוער  בני  של  קשייהם  את  ולהכיל  להבין  היועצת  על  כי   מאמינות
  רבים   קשיים  עם  להתמודד  ועליהם  מורכב  העצמי  הדימוי  ובש  בגיל  נמצאים  הם  כאשר
 מדבריהן:  עליהם. שנכפה הקורונה משבר לצד זאת וכל

  יועצת   אני  [...]  זה  את  הבנתי  אני  זה,  כלפי  סובלנית  הייתי  אני  אבל  אידיאלי,  לא  זה
 בצורה  וביקשתי  ביקשתי  תמיד  [...]  להיעלב  מותאמת  תגובה  לי  נראה  לא  זה  [...]

 היועצת  לא  אםים. מי  מסוגל  שלא  ילדים  יש  [...]  אמפתיה  מתוך  ובאמת  נעימה
 )לירון( זה? את תבין

  רגשי   שיח  לעשות  באמת  אפשר  ואי  הדבר   אותו  לא  ממש  זה  [...]  קטסטרופה  זה
 ריבועים   עם  מקוון  רגשי  שיח  לעשות  יכולה  לא  את  כזה.  דבר  אין  [...]  מקוון

  חוויה   זו  שחורים  לריבועים  לדבר  דברים.  מלא  שפספסתי  בטוחה  אני  שחורים...
 )שרון(  מתסכל...". מאוד זה [...] פסיכולוגית

כי ככל הנראה,    מצוינת  עקב כך וש   בהם  לטפל  צורך  שהיה  יםאירוע  התפספסוהעובדה 
מסך שחור בהתנהלות  ה  עצם  להם.  לסייע  ות ולא התאפשרהכיסא  בין  נפלו  שנועצים  ייתכן
היכולת    מנעה ולאתר  את  טיפולאירועלזהות  שדרשו   לא   אישי־הבין  הקשר  שכן,  ים 

מיטבית  התקיים כן  כלל.  יהה   אם  ,בדרך    עם   ולא  שחורים  מסכים  עם   התנהלות  כמו 
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תחושה של תסכול, עלבון   ;קשה  פסיכולוגית חוויה בחובה טומנת פנים אל פנים הנועצים
 , לדברי היועצות.  ואף השפלה

  שבה   טכנית,  מבחינה  הן  השחורים.  המסכים  תופעת  לנוכח  קשות  תחושות  זיהינו  לסיכום,
היה אפשר הן מבחינה כב  מצלמותיהם  כאשר  הנועצים  עם  תאידיאלי  לתקשר   לא  ויות 
  המייצגים   השחורים  המסכים  לנוכחתחושות של עלבון וכעס,    מתוארות  רגשית, כאשר

 ן ליוותה את רובש  האמפתיה  תחושתלדבריהן,    זאת,  עם  פניהם.  את  במקום  הנועצים,  את
שציינו   ת אחרנקודה    .בעבודתן  להמשיך  להן  וסייעה  שבתופעה  השליליות  את  מעטב  ריככה

 טרם   הנועצים,  עם  ןרות המוקדמת שהייתה לחלקההיכמהותי היא    יתרוןבתור  היועצות  
   והמשבר. המגפה תחילת

"איפה שזה כן קצת עבד שהצלחתי לשמר קשר, זה היה מבוסס על מה שהיה קודם, על  
 הקשר האישי": חשיבותה של היכרות מקדימה ושמירה על רצף תהליך ייעוצי 

  הייעוץ,   בעבודת  לפחות  שנתיים  של  ותק  שלהן  חינוכיות  יועצות  לראיין  נו ביקש  במחקר
  טרם  עבודתן   את  בתחושותיהן  להשוות  שיוכלו  כך  הקורונה,  התפרצות   טרם  גם  כלומר

 הראיונות   במהלך  שעלו  ביותר  המעניינים  הנושאים  אחד  כי  נומצא  יה.לאחרו  הקורונה
  בין   פער  נמצא  הנועצים.  עם  המקדימה  ההיכרות  עניין  דווקא  הוא  הוותק  שאלת  בעקבות
 כך   ,הקורונה  התפרצות  לפני  שלהן  הנועצים  עם  מקדימה  היכרות  הייתה  שלהן  יועצות
  שלא  חדשות  שכבות  שקיבלו  היועצות  ביןו  אישי,  קשר  הנועצים  ובין  ביניהן  נוצר  שכבר
  עבור  ן יתרו  תהיהי  המקדימה  ההיכרות   כיבהסכמה גורפת    לומר  אפשר   לכן.  קודם  הכירו

  שהקשתה   עובדה   הנועצים,  עם  מקדימה  היכרות  להן  הייתה  שלא  יועצות  לעומת  היועצות,
 עבודתן   על  –  מכך  יוצא  וכפועל  הנועצים,  עם  אישי  קשר  ליצור  יכולתן  על  במידה ניכרת

 בכלל. 

 הקודמים עם   והקשרים  ההיכרות  הקלה.  ממש  היה  זה  איתו,  לעבוד  רצף  שהיה  זה
 )לירון( שאפשר. משאב כל – לגייס שאפשר מה וכל הילדים

מהותי יתהי  הנועצים  עם  מפגשים  של  קיים  רצף  על  השמירה יתרון  היועצות  עבור   ה 
  עבור  זראדם  היא לא היועצת כי דברה עצם משבר. תותיבע לייעוץ הקשור בכל לדבריהן,
 את  שהכירו  ליועצות  ה מאודסייע  אמון,  של  אישי  קשר  וביניהם  בינה  יש  וכי  הנועצים
  עשות ל  כלל  מצליחות  היו  לא   האישי  הקשר  בלי  כי  ציינו  ןכמה מה   המשבר.  טרם  נועציהן

הייתה    המקדימה  ההיכרותכי    פואא  נומצא  בנושא,  היועצות  של  דבריהן  מתוך  עבודתן.  את
   זו. משבר בתקופת הייעוץ בעבודת חשוב יתרון

  היועצות   מדברי  המשבר,  בשל  הייעוץ  עבודת  לע   וספונש  והקשיים  יםרבה  האתגרים  אף  על
 היותו  בעצם  חיובי,  להיות  עשוי  הרבה,  שליליותו  אף  על  המשבר,  – זוה  הנקודה  התחדדה

 זו:  נקודה להלן חוסן. בונה

  מעודד בתור  המשבר    ":חדשים  כוחות  בעצמי  מגלה  או   מחדש  עצמי  את  מוצא  אני  "איך
 חוסן 

כישורי חוסן והקנייתם   בבניית  יכרספר בתקופת הקורונה היה חלק נה  לבתי  כי  נומצא
י בהבניית חיונ  בעל מקצועבתור    תפקידן   מהות   את   בהבנתן  שיתפו. היועצות  לתלמידים

הנועצים   עבור  בהןומגוונות  רבותכים  בדרחוסן   עצמן  שלהן  בקשיים  הנועצים  שיתוף  , 
 בהש  חיים  לשגרת  שהתרגלו  הנועצים  בפני  גבולות  הצבת  כןפורים מחייהן האישיים וובסי

  וייעוץ.   סיוע  לקבלת  גם  דבר,  לכל  כמעט  ומיידית  ישירה  גישה  מאפשרת  הטכנולוגיה
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  כמה  פי  לעודד  הספר   בית  שעל  יוזמה, בתור  סןלחו  המודעות  הגברת   חשיבותהן חידדו את  
  המאפשרת  הזדמנות בתור משבר  של תקופותעמדה כלפי ה ,ןלדעת .משבר בתקופת וכמה
 שהרי   זו.  בתקופה  האור  מנקודות  אחת  אהי  לחיים  וכישורים  מיומנויות  ורכישת  למידה
  שאנו  זו   כמו  מציאותאין    , מכילה משברים  יומיתם־היו  שההתנהלות  אף  על  שגרה,  בימי
  לכזה   המצבלהפיכת    לפעול  לא  מדוע  כך,  אם  הקורונה.  משבר  של  זו  בתקופה  חווים

 תועלת? גם ממנו להפיק אפשרש

שיות אי בחוויות הנועצים את שלהן ושיתוף הזדהותן תחושת בעקבותכי  שיתפו היועצות
  הם  כאשר   יותר.   רבה  טחוןיב  תחושת  הנועצים  בקרב   ניכרהובתחושות אישיות שלהן,  

אף היא    מורכבות  תחושות  חווה   והחזקה  הבוגרת  ,החינוכית  הדמות  גם  כי  לגלות  ונוכח
. כך גם ולפרוק  לשתף  עבורם  יותר  קלזה  היה    מורכבת,באותה מציאות    מצויהגם היא    וכי
יה להן חשוב  העם זאת,  ישי.  א  חוסןעם  מסוגלות ו  בתור אנשים עם  העצמי ביטחונםעלה  

,  רהית  הזדהות  לגלותאו  ולא להפריז    מעט בשיתופיהן האישייםל  משתדלות  לציין כי הן
 מיומנות שפיתחו גם בימי שגרה.

 זה   [...]  ו מה בשליטהאלינ  ירנחז  בואו  בשליטתנו?  מה  לילדים,  שאמרתי   מה  גם  זה
 [... ]  ןלישו  הולכים  אתם  מתי  אוכלים,  תי אתםמ  קמים,  אתם  מתי  שלכם  בשליטה

  השתגע?   העולם  הזה.  העוגן  את  הזאת,  השליטה  את  להם  ליצור  ניסיתי  הזמן  כל
  )רעות( בסדר. נשארים אנחנו

בגלל  כי  ייתכן  לסיכום, משבר   הרבה  והשליליות  המורכבות  דווקא  מצב  המאפיינים 
 תחושותיהן   בשל  גם  קיומו.  אילולא  מתאפשרת  הייתה  שלא  חוסן  בניית  התאפשרה
 היועצות  ניסו הנועצים, רכיוצ בשל וגם אלו נסיבותב העבודה לנוכח המורכבות האישיות
  ועל  עליהן שתקל מעטה, ולו שליטה תחושת לחוש שיאפשרו אור נקודות למצוא לדבריהן
 להפך.  ולא הנפשי החוסן בבניית ותסייע הנועצים

 מקצועייםוה  האישיים החיים בין גבולות

  מתפרשת   קרובות  לעיתים  ,מקצוע הייעוץ החינוכי  את   המאפיינת  העמימות  מידת  בשל
 הספר  ביתב  המקצוע  יאנשמ   אחד  כל  כאשר,  רבים  עיסוק  תחומי  פני  על  הייעוץ  עבודת
ומ  אחרת  הרוא היועצת  עבודת  עליהאת    אפשרש  כפי  בהתאם,  וניםמגו  תפקידים  טיל 

 לעיתים   חינוכיות  יועצות  המתוארת,  העמימות  עקב  בנושא.  המחקרית  בספרות  להיווכח
  הבית   במערכת  יםאחר  אנשי מקצוע  ומצד  ההנהלה  מצד  לבקשות  לסרב  יודעות  אל  קרובות
  הבלעדית  מומחיותה  תחומיב  עבודתן   את   למקד  יצליחו  שלא  יש מקום להניחו  ספרית,
 החינוכית. ליועצת ורק אך השמורה

  עמומים  גבולות   עם  אנשים  אליו   ומושך   עמומים  גבולות  מעודד   באמת   הזה  התפקיד"
  הקושי   :גדולה"  אחת  סמטוחה  זה  אז  הגבולות,   של  עמימות  עוד  מושכים   האלה  והאנשים

 החינוכי  הייעוץ מקצוע  במהות מרכיבבתור  גבולות להציב

 בין   שינויים  חלים  ודאות   ובחוסר  בעמימות  המאופיינות  משבר  תותיבע  כי  יש מקום להניח
 הבריאות  החינוך,  הרווחה,  בתחומי  מקצועות  מעט  אבל  העבודה  ובשעות  באופי  רשאה

  במידת  המאופיינת  החינוכי  הייעוץ  עבודת  עם  המשבר  נסיבות  של  המפגש  השפעתב  ועוד.
 עם  מתערבבים  החינוכיות היועצות  של  המקצועיים  החיים  שבה  תומציא  נוצרה  עמימות,
 האישיים.  חייהן
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 ן לחדוליכולתוכי אין ב  כראוי  עבודתן   את  עושות  הןאין    כי  ןחשש  את   ציינו  מהיועצות  רבות
והמחויבות    נאמנה.  לבצעה  רוצות  הן  אם  לא  –  וכלפי   התפקיד  כלפיתחושת האחריות 

והי  את  רתמה  הנועצים סיזיפית  לעבודה  ויתור  ,אין־סופיתועצות  במחיר  ,  כבדים  יםגם 
  הייתה  א ל  רובשל  אף  על  וזאת  ,העבודה  שעות  התוחמת את   מנוחה ושמירת מסגרת   בהם
 .הסטנדרטיות העבודה לשעות מחוץ אל לגלישה דרישה ןכלפיה

  חבר'ה,  להגיד  יכולנו  כי  הדברים,  את  עצרנו  שלא  בזה  חלק  לנו   שיש  חושבת  אני
  מאוד  איזון  הפרת  הייתה  [...]  הגבולות  את  איבדנו  לגמרי  חיים.  גם  לנו  יש  בואו,
  זה   את   נעשה  אז   ללכת,  לאן   לנו  ואין   הפ  כבר  אנחנו  יאללה,  אבל  [...]  גדולה  מאוד
 )דינה( .כבר

 חינוך,  אנשי  מאפיין  גם  אולי  יועצות.  גם  שמאפיין  משהו  אולי  שזה  חושבת  אני
 אנשים  אליו  ומושך  עמומים  גבולות  מעודד  באמת  הזה   התפקיד  יותר.  יועצות  אבל
 )לירון( . הגבולות של עמימות עוד מושכים האלה והאנשים עמומים גבולות עם

 קושי  בחובו  טומן  הייעוץ  מקצוע  אם  השאלה  הן  הגבולות  תחום  לנוכח  שעולות  שאלות  שתי
 עולה   היועצת  שוותק  ככל  אם  השאלהו  אחרים  מקצועותלעומת    גבולות  להציב  יותר  רב
  פחות מהדרך שבה יראו זאת   וחוששת  מנוסה  כבר  היא  שכן  ,גבולות  להציב  יותר   לה  קל  כך

   .ספרית הבית במערכת יםאחר יםאנשו ההנהלה

של  ל  רבה  חשיבות  שי ה   הספר  בתי  הנהלתתגובה   הספר   בתי  רבים  .גבולותלעניין 
ותחמה    שהנהלתם העבודה  שעות   רצון   מתוך  זאת  לכבד  הוביקש   ,גבולותהציבה  את 

עבדו  כי  ציינו  היועצות  הצוות.  אנשי  כלל  של  רווחתם  על  לשמור  ללא   בתחילת המשבר 
 תחומה   שגרהה וליצור מעין  העבוד  שעות  מסגרת  את  לכבד  ניסו  הזמן  שעבר  וככל  הפסקה,
 פעם.  לא קצרה בהתראה שחלו השינויים אף על יותר,

 על  לשמור  ניסתה ואמר כי היא    , הספר  בית  הנהלת  את   בדבריולטובה    ציין  היועצים  אחד
 המביאה   ככזאת  המקצוע  מהות  את  בדבריו  מחדד  הוא  זאת,  עם  .תחומות  עבודה  שעות
 לכך. דרישה כשאין גם כמעט, מוחלטת להתמסרות היועץ את

 : ציינה אחת היועצות כי המקצועי והניסיון הוותק בשאלת

 הזמן  כל  כולם  את  לרצות  הצורך  קיים  [..].  חדשה  יועצת  שאצל  חושבת  אני
 אצלי,  קיים   לא  שזה  לא   זה  ל.והכ  ושעשיתי  ושנתתי  בסדר   שאני  יחשבו  ושכולם

 . )איריס( שאני יותר מבינה איך לעשות את זה חושבת אני אבל

  והניסיון   הוותקנה את  ימצדדת בדעה זו, בצי  שנים,  כעשר  של  ותק  בעלתאחת היועצות,  
  מפני  וחשש  אשמה  רגשות  תחושת  בלי  גבולות  להציב  לה  המסייע  יתרון בתור    המקצועי

 ה.יפ בעין שלא כךב להסתכל שעלולים אנשים האחריםה

אחרת    יועצת  לעומתן,   ובחוויה   בדעה  מחזיקה  שנים  כשלושים  של  ותק  בעלתותיקה 
  השפיע על תחושת המסירות המביאהמנה כי לאו דווקא הוותק הוא  מאמי  היא  אחרת.
  מסורה. כה היא שלו ,התפקיד מהות מרכיבי אלא הגבולות, טשטוש לכדי

  ולא   גבולות  היו  לא  כבר  אומרת  זאת  השעון.  סביב  עבדנו  עצמנו,  את  להוכיח  כדי
 כזה.  קסמים  מעגל מן  להיות  הפך  וזה  [...]  בלילה  לעשר   עד  גלשו  והזומים  מגבלות

  שמה   משוכנע  לא  אתה  כי   זמין,  הזמן  כל  להיות  מוכן  אתה  עצמך  את  להוכיח  כדי
 בחוויה  הזמן  כל  ואני  לרגע  מפסיקה  לא  אני  ך.לצור  מענה  באמת  זה  נותן  שאתה
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ועוד    עוד  לעשות  מוכנה  אני  הזאת,  החוויה  עם  שאני  בגלל  טוב?  מספיק  זה  האם
 )אורית(  ..ועוד.

 הן   טובה די  להיות  והרצון  המחויבות   השליחות,  תחושות  שכן  המחשבה  נוב  עולה  לסיכום,
להרגיש    רצונן  כולן.  את  לא  אם  החינוכיות,  היועצות  של  רובן  רוב  את  המלוות  תחושות

  הפרטיים   מחייהן  יקר  מחיר  גובהבדרך הטובה ביותר    תפקידן  את  עושות  הן  כי  הוכיחול
הרףלעב  מוכנות  הן  אלה  ונכונות  רצוןבגלל    שכן  האישית,  ומרווחתן וללא  קשה  , וד 

 וסיפוק.  הצלחה תחושת בציפייה כי יחושו

 משפחה  וחיי גבולות :"אגלינג כזה של ביקורת עצמיתג'  "מן 

 בלי ו  לשעון  מסביב   עובדות  עצמן   מוצאות  והיועצות  תחומות  א הן ל  העבודה  שעות  כאשר
ב  ותהתנהל ב  מורכבותיש    הפסקה, כאשר   ,שלהן  המשפחה  חייב  הן  הפרטיים  חייהןהן 
  עמומה   בתקופה  נורמטיבי  חיים   אורח  ניהול  ים.מסוימם  ייני בענדיהם  ליל  לסייע  עליהן
 בכך. מה  של דבר אינו  זו ודאות וחסרת

וכי, נגזלו זמן חינ  יועץבתור    לתפקידו  ומסירותו  מחויבותו  בשלכי    מתאר  אחד היועצים
  :ותשומת לב מילדיו

 מהם,  נגזל  זמן   כמה  הנשמה.  את   נתתי   כמה  יודעים  שלי  והילדים  הנשמה  את  נתתי
 )גבי(  לעשות. גם רוצה שאני ומה לעשות שצריך מה לטובת

  המסירות   תחושת  מודגשת  לעשות"  גם  רוצה  שאני  ומה  לעשות  שצריך  "מה   באמירתו
  ודברים  מטלות   יש  הנדרשת,  יתזערהמ  לעבודה  מעבר  יועץ.בתור    שלו  כמעט  מלאהה

 מחייו   מחיר  גובה  הדבר  אם  גם  ממנו,  שיידרש  בלי  לעשות  לנכון  רואה  שגבי  יםאחר
 משפחתו.  ומחיי האישיים

שתפחית  ב  גבולות  בהצבת   הצורך  את   ההציג  תאחר  יועצת   הפגיעה   מידת   את דרך 
 צעירה: אימאבתור  ובתחושתה שלה במשפחתה

 והיא  שיעור,  באמצע  שהייתי  שיעורים  לי  והיו  מטיטולים  נגמלה  בדיוק   שלי  הבת
  הייתה  והיא  לשירותים  איתה  לגשת  צריכה  הייתי  פיפי'.  'אימא   לי  אומרת

 הסלון   באמצע  פיפי לי  עושה  שלי  שהילדה  בייל  את שובר  היה  וזה  בגללי  מפספסת
 )רעות( אליה. לגשת פנויה לא אני כי

 עבודה   של  הטכניים  הקשיים  גם  יםעול  מסוימת  הזנחה  תחושת  של   הרגשי  קושי ה  לע  נוסף
שהויועצבית.  מה אימ  ןת  צרכים ונ  זו  בתקופה  בבית  הם  אף  שנמצאים   לילדים  הותגם 

  המכיל  בבית   מתנהלים  כיצד  ועומס.  קושי  שלאחר    דבךבנ   מלוות  הטכני  צדלסיוע גם ב
  דאגה   של  יומיתם־היו  התנהלותה  מלבד  לפתרונות  זקוקה  מהן  אחת  שכל  נפשות,  כמה

 וכדומה? לשיעורים התחברות ,אוכל להכנת

 הספר,  בית של הסוציאלית  העובדת  עם פגישה בעת שהתרחש מצב תיארה היועצות אחת
  אף   נכח  בעלה  כאשר  ,בה  יועצת   שהיא  השכבה  עבור  מיניות  בנושא  סדנאות  הכינו  שבה
 במושגים   ודנו  הסדנה  תוכן  על  שוחחו  הן  אנשים.  כמה  עם   בישיבה  ונמצא  בחדר,  הוא

  צחקוקים   נשמעו  וברקע  ועוד,  אוננות  ,(BSDM)  בדס"מ  פורנוגרפיה,  כגון  וניםמגו
  מורכב  כמה  עד  יותר  אף  להבין   נוכחה  היא  ,הזה  אירועה   אחרי  .בעלה  של  מהמחשב
  המחייבים  במקרים  מדובר  כאשר  כפליים  זהירה  להיות  עליה  וכי  הפרטי,  מביתה  להתנהל
 דיסקרטיות. על שמירה
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 שכן   דיסקרטיות,  על  השמירה  חובת  אהו  החינוכי  הייעוץ  עבודת  ממאפייני  אחד  כאמור,
  על   הייעוץ  עבודת   כאשר  במיוחד.  ורגישה  זהירה  התנהלות  המצריכים  רגישים  מצבים  יש
 מתנהלת   לא  (עודו   נועצים  עם  שיחות  הורים,  עם  פגישות  צוות,   )ישיבות  וניםמגוה  יהצדד
 בשמירה   הצורך  הופך  הפרטי,  בביתה  מחדר  אלא  הספר,  בבית  הנמצא  היועצת  מחדר  עוד
 מאוד. למורכב דיסקרטיות על

  בני  רכיוצ  עומדים  מנגד  כאשר  ,היטב  הייעוץ  עבודת   את  לבצע  היועצות  של  רצונן  כך,  אם
, מתנגש עם ותרביו התוצאותהמשבר וסובלים מ  בגלל  בבית  הם  אף  שנמצאים  המשפחה

  מצאו   שטרם  ביותר,  ומורכב  כאוב  נושאבתור    זה  נושא  תיארו  היועצות  מחויבותן לתפקיד.
 מו.יע להתמודד ביותר המתאימה הדרך את

 הסירה  באותה ונועצים יועצות :האנשים" את  לכוון  ולדעת  מגדלור של סוג "לשמש

הנועצים  עם  בסירה אחת  החינוכיות  היועצות  למעשה את  הציב  משבר מגפת הקורונה 
ל  כלומרשלהן.   ניגשות  אותו בעבר, במציאות    עשותפקידן כפי ש   עשות אתהיועצות לא 

זאת   עושות  הן  יחסית;  המשבנורמטיבית  ברובד  השפעת  הן  הרמות,  בכל  חייהן  על  בר 

", כאשר הן  shared traumatic realityהמקצועי הן ברובד האישי. בספרות מכונה מצב זה "
(. טרם 2020,  רונן־)כהן וסתר  ו בזמן היועצת הן הנועצים חשופים למצב חירום ציבורי ב

  וחוסרמשבר הקורונה, במפגש הייעוצי ניכרה עמדת היועצת כלפי הנועץ המצוי במשבר,  
. כעת, משהיועצת והנועצים  במובהק  התבטא  ייעוצי  אופי  עם   למפגש  האופייני  הסימטריה

זה,   בהיבט  יחסית  הדדית  בעמדה  להניח נמצאים  מקום  היועצות    יש  בקרב    עשויה כי 
א במיטבן וכי המצב עלול לפגוע ביכולתן לסייע לות הייעוץ שלהן  יכולשהתחושה    עוררלהת

היועצות   ב  נשאלולנועצים.  בהן  שעלו  התחושות  מציאות  בהימצאותן    שלמהן  אותה 
 המאופיינת בפחד, בעמימות ובחוסר ודאות.

  אותו   את   בעצם  שחווה  למישהו  הכלה  תמיכה,   כוחות,  ייעוץ,  לתת   לי  קשה  מאוד
  באותה   מישהו  עוד  איתי   ויש   טובעת  ספינה  על  שאני  כמו   זה  [...]  חווה  שאני   דבר

 בעצמי.  בהישרדות  אני   רגע.  באותו  לו  לעזור  מסוגלת  אהיה  לא  אני  טובעת.  ספינה
 )אורנה(

  אף  אך  הנועץ,  של  לזו  דומה במציאות   היא  גם  שבו  מצב  מתארתיועצת אחרת  כמו אורנה,  
  המשבר   את   נהלול  מנקודת מבט אחרת   מציאות ב  להתבונן  היועצת  של  באפשרותה  כן  פי  על
 רמה. ביד

  אחרת.   פרספקטיבה  מביא  אתה  סירה,  באותה  כולנו  שאנחנו  הזאת  בסיטואציה
  איך   אז  סירה,  באותה  אתה  שאם  להניח  יכול  אתה  כאילו  [... ]  היועץ  של  היתרון  זה

  סירה   באותה   שנמצא  כמי  צריך  אתה   אבל   איתו?   טובע  כרגע  שאתה  מי  את  תציל
 )אורית( ה.עדיין את ההגה של הסיר להחזיק

 כלפי  רבה   אמפתיה  תחושת  בה  מתעוררת   המשבר,  בשל  חווה  שהיא  הקשיים  אף  על
  דמותבתור    זה  בזמן  הנועצים  של  בחייהם  תפקידה  חשיבות  את  מבינה  והיא  שלה  הנועצים
 טחון. ילב ומקור עוגן המשמשת

  עם  חולקות  שהן  הוודאות  וחוסר  התסכול  למרות   כי  בדעה  מצדדות  ותאחר  יועצות
 האישי   הקשר  כיו  כלפיהם   אמפתיה  של  חזקה  תחושה  מתעוררת   זו  בתקופה  הנועצים
  הנועצים   כלפי  המתעוררת  לאמפתיה  זאת,  עם  .ומעצים  מתחזק  הנועצים  ובין  ביניהן
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  הייעוץ   עבודת  את  עשותל  ביכולת  לפגוע  יכולהש  יתר  ותהזדה   תחושת  להתלוות  עשויה
 . הרצויה

  באותה  הימצאותן  מתוך   היועצות  לעצמן  שסיגלו  ההתמודדות  דרכי  מהן  ללמוד  נוניסי
 התקשו  היועצות  הקשר,  וחיזוק  האמפתיה  אף  שעל  להבין  נו נוכח   שכן  הנועצים,  עם  הסירה

על  החדשה  המציאות  המיע  שהביאה  והאתגרים  הקשיים  עם  להתמודד  ציפייה ה  נוסף 
ככל    רגישותבו  ביעילות  מצבה  את  ולתפעל  להמשיך  מעצמן(  הן  )בעיקר  מהן  שהייתה
 והידע   הכלים  ועל  המקצועי  ניסיונן  על  נהנשע  תהעיקרי  ההתמודדות  דרך  .האפשר

  הצליחו  והמורכבות הקשיים אף על. אישיים־ל כישוריהן האישיים והביןע  גםו שברשותן,
ביעילותל  היועצות  רוב  הן   ,והכישורים  הניסיון  המקצועי,  הידע  בשל  כלומר  .התנהל 

הגבירה את   זועצם התנהלות    שעלו.  לצרכיםת ולתת מענה  אינטואיטיביפעול  ל  והצליח 
 התגברות ה  הודגשה  .ותטוב  תוחינוכי  תויועצבתור    ןבעצמ  ן אמונת  ואת   המסוגלות  תחושת

  חיובי   הבדל  שיצרה  הדדית,  שיתופיות  תחושת  ומעין  הנועצים  כלפי  האמפתיה  תחושתשל  
 אותו. העצימה ואף חיזקה כלומר ,הנועצים עם בקשר

  חוויה בתור    נועציהן  עם  הסירה  באותה  ההימצאות  את  מתארות  היועצות  רוב  לסיכום,
ובין במעגל  אישית    בין  חוות,  בעצמן  שהן  הקשיים  אף  על  .הםהמעוררת אמפתיה רבה כלפי

נמצאת   היא  שגם  אף  שעל  דמות  האחראי,  המבוגר  היותן  עצם  את  ציינו  רובןהמשפחתי,  
הסערה   תוך מ  מבטחים  מקום  אל  הסירה  את  לנווט  ומנסה  ההגאים  את  תופסת  ,בעין 

  חשיבות   והבנת  המקצועי  הניסיון  הכישורים,  באמצעות  ועידודם  יושביה  הרגעת
 יושביה.  כלל עבור זו, בסירה הימצאותה

 מוטיבציה   על  תובנות  :אותו"  ממלא  זה  משמעותי,   מרגיש  אבל  קשה  שעובד  "האדם
 משבר  במצב ושחיקה

  עבודתן  את   שליוו  הרבים  והמורכבות   הקושי  אף   על  כי  תיארו  היועצות  של  הגדול  רובן
 אלא  נפגעה,  שלא  רק   לא   הייעוצית  לעבודה  שלהן  המוטיבציה  תחושת   הקורונה,  בתקופת
  מהותן  את  הבינו  הן  החזית,  בקו  העומדות  הנפש  בריאות  סוכנות בתור    .מאוד  התגברה

 המוטיבציה.  גם  כך מתוך  ו   גברה  שלהן  השליחות  ותחושת  לסיוען  הנדרשים  כלל  עבור
 עם   ליועצות  שהייתה  כמו  וסיזיפית  מרובה  שעבודה  לחשוב  אפשרהיה    היועצות,  לדברי
לת  ובעיצומו  המשבר  תחילת  בתחושת   שיפגעו   רבות  ותשישות  שחיקה  תותחושגרום 

 : להלן  היועצות שיתופימשתקף מש כפי הנכון, הוא ההפך אך לעבוד, שלהן המוטיבציה

 [...]  בלט   כך  כל  ביועצת  הצורך  באמת   שלי.  בתפקיד  שליחות  יש  שבאמת  הרגשתי
 הרגשתי  לא  הזה  במקום   דווקא   אז  משמעותי,  שלי  שהתפקיד  הרגשתי  ממש

 לתמיכה   צמאים  היו  וכולם  [...]  להתמודדות  לבד  אותי  השאירו  לא  גם  שחיקה.
  לי   נתן  כן  וזה  משמעותית  ואני  כוח  הרבה  לי  יש  שדווקא  הרגשתי  אז  הזאת,

 )רעות(  מוטיבציה.

  התגייסות   תחושת  ותיארו  במלחמה,  קרב  שדהבתור    זו  תקופה  שתיארו  יועצות  היו
 והעשייה:  המרץ במלוא לפעול ורצון יוזמה חיים, בהן שהפיחה

 מאוד  [...]  באדרנלין  נטען  מאוד  גם  אתה  מגויס.  מאוד   מאוד  אתה  משבר  בשעת
דווקא   במובן  עצמך.  את  ממציא  אתה  שלך,  יהיהאנרג  בשיא  ואתה  מגויס הזה 
 זה  משמעותי,  מרגיש  אבל  אדם שעובד קשה  [...]  פריחהת, הייתה  התחדשוהייתה  
 )אורית( אותו... מטעין זה אותו. ממלא
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 ואף   לשפר  וגם  הייעוצי,  הכלים  ארגז  את  ולהעשיר  הרף  בלי   להתחדש  הצורך  כי  ייתכן
 קושי ותילה עלול ,הנוכחית הייעוצית למציאות עוד מותאמים אלש ישנים הרגלים לנטוש

 מנשוא   כבד  העול  כי  להרגיש  ועלולות  כעת  כברמאוד    שעסוקות  חינוכיות  יועצותל  תיהומ
 שחוקות. הן וכי

 תדווקא אתגרו א  את עבודת הייעוץלהם  להתאים    היועצותהצרכים החדשים שהיה על  
לה  לחיוב  היועצות כישורי  ןוסייעו  את  ולהעשיר  הייעוצי    הןלהמשיך  הכלים  ארגז  ואת 
  ן כי ה  להרגשה  היועצות  את  פעם  לאהמשבר הביאו    עורר. האתגרים המיוחדים ש שלהן

 .בעבודתן ומתייעלות ותמתפתח

ל שחוותה תחושת שחיקה בשל    יועצתלהציג דעה שונה מהקודמות, דעתה של    נוחשוב 
חלק מהותי בתפקידה כרוך  ש  מפניוספו לעבודתה, בעיקר  נ העומס והאתגרים החדשים ש

מאודבחבישת   וב  הרבה  לתחום לסוגיהן מטלות    עשייתכובעים  קשורים  דווקא  שלאו   ,
 הבלעדי.  מומחיותה

מצב חירום המצריך נתינה    כי זהוע שנוכחה להבין  עם זאת, היה לה חשוב לציין כי ברג
  המסתייעים  כללניסתה להבין כיצד לספק את המענה המתאים ביותר עבור  היא  ,  מוחלטת

גדולה.  בה וכל זאת בתחושת מוטיבציה  כן,  פי  על  ועם   אף  היא מוסיפה שבחלוף הזמן 
שהקורונה בת  ההבנה  לא  איזושהי    היא  "הייתה  לחשוב,  שקיוו  כפי  התעייפות.  חלוף 

 ושחיקה. אתה מרגיש שאתה כל כך נותן מעצמך שזה קצת מעייף". 

נסיבות כה מורכבות  בסברה שעבודה  שלא ככי    אפשר להסיקלסיכום, מדברי היועצות  
שעלתה   )סברה  בעבודתן  היועצות  של  המוטיבציה  בתחושת  לפגוע  עלולה  ומאתגרות 

ליצור מ ליזום,  אותן  עודדה  ואף  התגברה  דווקא  שלהן  המוטיבציה  תחושת  דבריהן(, 
 שינוי המציאות.  בגללולהמציא את עצמן ואת עבודתן מחדש 

 תמיכה מקורות

יים עיקרים הדבראחד הבתור  יכה  והתמ  הסיוע  ותמקור  של  חשיבותם  את  ציינו  היועצות
  לא   כי  אציין  משבר.  בעת  מדובר  כאשר  בפרט  בעבודתן,  ולהתנהל  להמשיך  להן   שאפשרו

כמה   כמו כן  המשבר.  טרם  עוד  קיימות  שהיו  בקבוצות  אלא  חדשות,  בקבוצות  מדובר  היה
  לימוד   כניות  משיתוף  החל  ,ממנו  חלק  שהן  הבית ספרי  הטיפול  צוות  את   גם  ציינו  ןמה

 במפגש   וכלה  ועוד  משבר  במצבי  התמודדותעבור ב  חוסן,  בנושאי  עשירים  שיעור  ומערכי
  כמו כן שלו. ממקומו אחד  כל מוזיקה, לצלילי רוקד הייעוצי הצוות כלל שבו משעשע זום
  העיקריים  התמיכה  יאנשמ   אחדבתור    התלמידים  הורי  עם  הקשר  את  היועצות  ציינו

  כלפיהן,   מההורים  שחשו  הערכה   תחושתב  הן  הפעולה  שיתוףב  הן  בעבודתן  להן  שסייעו
 מחדש.  פעם בכל מחודשים בכוחות אותן ושטענה

"להתבכיין על זה קצת ביחד ואז נעודד אחד את השני וזה דבר שנתן המון המון כוח":  
 רשת התמיכה העיקריתבתור  והייעוץקבוצת היועצות וצוות הטיפול 

  הטיפול   וצוותי  העמיתים  קבוצות  אהו  העיקריים  התמיכה  ממוקדי  אחד  כי  ציינו  היועצות
 .המפגשים  בותיועק ההקפדה חשיבות הודגשה כן כמו. יםאחרה

פוסקת  הוזכרה,  זאת  עם הבלתי  החומרים  החוסן   :הצפת  ותוכניות  השיעורים  מערכי 
בו  שמן ושהן שיתפו בעצמן באמצעות גורמים מגוונים. מדבריהן תואר מצב  יששותפו ע

העומס היה כה רב, עד כדי קושי לעקוב ולבחור מבין התכנים את אלו המתאימים ביותר.  
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שיח   כןו  ,רגשי, קבוצת שוויםהשיח  ה  היה  עבורן  ביותר  החשוב  הצורך  כי  עלה  מדבריהן
שי ו  תאפשרעמיתים  לשוחח  לשתף,  בו,  ולאלפרוק  לבכות,    צד ב  העיסוק  דווקא  ואף 
נמצאת גם היא בקבוצת ה  יועצתדברי  אנו מוצאים ב  . חיזוק לתובנה זובלבד  המקצועי
בה יש עיסוק בהשתלמויות ובשיתוף של חומרים רבים מספור. עם ששל יועצות,    וטסאפ

 רגשי.  הואזאת, היא מציינת כי עיקר חשיבות הקבוצה 

  הזו,   בתקופה  גם את מה שיש לך, שזה מאוד חשוב  לבטא  להתייעץ,   לפרוק,  מקום
  חושבת  אני  אז  אותך.  יראה  שמישהו  וצריך  מעצמך  הרבה  נותן  כך  כל  אתה  שבעצם
 )נעמה( אותך.  ומבינים אותך רואים שבעצם המקום היה שזה

 התמודדו   היועצות כולן  כי  העובדה  עצם  היאנקודה אחרת שעלתה מדברי יועצות רבות  
 תחושתוהתעוררה    הייעוץ,  לעבודת  וספונש  חדשות  מורכבויות  עם  דומים,  אתגרים  עם

זו    שם  להיות  עליהן  כן  ועל  הסירה,  באותה   נמצאות   הן  הריש  לזו,  זו   ואמפתיה  הזדהות
 .עבור זו

   ותומך מחזק גורםבתור  הנועצים  הורי עם הקשר חיזוק

 את  מציינות  היועצות  חשובה,  תמיכה  רשת  עבורן  שהיו  תאחרה  היועצות  קבוצות  לע  נוסף
  המסייע  אחר  תמיכה  אישבתור    וחיזוקו  ביסוסו  חשיבות  ואת  הנועצים  הורי  עם  הקשר
 : , עד כמה שהתאפשר בתקופה זואידיאליתדרך את עבודתן ב עשותן ללה

  והם   מעט  לא  בהם  נעזרנו  כי  הזה,  בתהליך  מאוד  חשובים  ההורים  כמה  הבנתי
  יש   .[.. ]  ההורים  עם  הקשר  את  חיזקה  מרחוק  הלמידה  [... ]  מעט  לא  בנו  נעזרו
  להם,  עזר  מאוד  מאוד  תלמיד־הורה־מורה  של  הזה  המשולש  שממש  כאן  ילדים
 )גבי(  המון. )בהורים( בהם נעזרתי [...] אותם קידם מאוד  מאוד

מקום   הורי   עם  ביחסים  תפגע  המרוחקת,  הווירטואלית,  ההתנהלות  כי  לחשוב  יש 
 דווקא  ותרבה  והשלכותיו  המשבר  כי  מציין  גבי  היה.  כך  לא  כי  רושם  עושה  אך  הנועצים,

 הרציף   הפעולה  שיתוף  ההדדיות,  יחסי   להם.  והוא  לו  שנזקקו  ההורים  ובין   בינו  וקירב
  לדבריו,   תחושה,  לו  ונתנו  גבי   את  חיזקו  הנועצים  לטובת  חיוניים   אלו  כי  וההבנה  והעקבי
  .ככל האפשר לפעול למענם רוצה שהוא

  לא   להן  זקוקים  ההורים  כי  התחושה  היועצות  בקרב   רווחה  ההערכה  תחושת   לע  נוסף
  הנועצים.  עם הקשר על לשמור להצליח כדי שלהם, הפעולה לשיתוף משהן הזדקקו פחות
  המשוביםא.  הי  גם  מאוד  אותן  חיזקה  םלה  חשובות  הן  וכי  להן  זקוקים  ההורים  כי  ההבנה

 שסייעו   ותמיכה  כוח  מקור  והיו  היועצות  תא  חיזקו  ןההורים בדבר התנהלות  של  החיוביים
 משמעותבעלת    ייעוצית  עבודה  ולקיים  להצליח  כמו  התקופה,  אתגרי  את  לצלוח  ןלה

 ויעילה. 

 חיזוקל  משמש  הנועצים  להורי   החינוכיות  היועצות  בין  הקשר  כי  נומצא  לסיכום,
 ולהפך,   מסוימים  בהיבטים  יותר  קלה  הייעוץ  עבודת  כך  יותר,  טוב  שהקשר  ככל  ;תמיכהלו

 היועצות   בהתאם.  יותר  מורכבת  הייעוץ  עבודתכך    מיטיב,  אל  הנועץ  הורי  עם  הקשר  כאשר
  כאלו  בדרכים   לעבודתן  מסייעים  הן  ההורים  שבו   הדדי,  קשר   ההורים  עם  בקשר  רואות
  ההסתייעות   כי  ציינו  רבים  הורים  שבה  זו,  מורכבת   בתקופה  בהן  מסתייעים  הן  ואחרות
 עבורם. חיונית החינוכית ביועצת
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 דיון

את   לבחון  ביקש  זה  ותפיסותיהן  מחקר    בתיכונים   חינוכיות  יועצות  שלתחושותיהן 
ביקשנו להתחקות אחר    כמו כןמשבר הקורונה.    מתוךאת עבודתן    בישראל  ממלכתיים

 היא  כאשר  התפקיד,  של  המהותית  המקצועית  העמימותאת    חוות  הדרך שבה היועצות
, שהשפיע על מערכת החינוך בכלל ועל עבודת הייעוץ הנוכחי  המשבר   מצב  בעמימות  פוגשת

יות: תפקיד הייעוץ החינוכי בימי עיקרהחינוכי בפרט. בניתוח הראיונות עלו חמש תמות  
קורונה, גבולות בין החיים האישיים והחיים המקצועיים, יועצות ונועצים באותה הסירה,  

. ניתוח של ממצאי המחקר מוטיבציה ושחיקה במצב משבר וכן מקורות תמיכה  עלתובנות  
 לצד הספרות המחקרית מעלה כמה סוגיות שעליהן נרחיב להלן.

 ודאות  וחוסר עמימות של בנסיבות משבר, במצב החינוכי הייעוץ עבודת

ה מתוך  שעלו  ביותר  והעיקריות  הראשונות  מהתובנות  אף   ראיונותאחת  על  כי  הייתה 
הייעוץ החינוכי מרגע תחילתו של    העמימות וחוסר הוודאות המהותיים שאפפו את עבודת

ולהתנהל   למצב  עצמן  להתאים  הצליחו  היועצות  הקורונה,  שיכולת במשבר  נסיבות 
שמידת   ככל  עצמן.  היועצות  לדברי  נמוכה  היא  בהן  הוודאות  על  השמירה  או  השליטה 

לעמימות   פוחתות    היועצות  בקרבהסובלנות  כך  יותר,  ושל גבוהה  תסכול  של  תחושות 

 Zenasniהקושי בהתמודדות עם חוסר הוודאות )  בשלאף שחיקה מקצועית  חוסר הצלחה ו

et al., 2008 .) 

  יעילותואכן, מתוך ממצאי המחקר עלה שרוב היועצות מציינות את יכולתן להתמודד ב
עם   ובנינוחות הקורונה  משבר  את  שאפפו  הוודאות  וחוסר  העמימות  עם  יחסית 

עצמן להתאים  יכולתן  ה   היטב  התפרצותה.  ולכלל  כבר אנשלתפקיד  להן  הזקוקים  ים 
הייתה   המשבר  של  אותן   חשובהבתחילתו  הביאו  שהנסיבות  הוסיפו  אף  והיועצות 

חשו כעת  שתפקידן  חשות  היועצות  כי  הרושם  נוצר  וליוזמה.  פעם,  ליצירתיות  מאי  ב 
את עבודתן    שותונים ולע מגותחושה שהגבירה את רצונן להתאים את העבודה לצרכים ה

אותן הנסיבות של עמימות וחוסר ודאות כפי שחווים ב, גם כאשר הן עצמן מצויות  היטב

 (. Litam et al., 2021הנועצים שלהן )אותן 

 קורונה  בימי החינוכי הייעוץ לתפקיד שנלוו  חדשים אתגרים

חשו היועצות כי עבודת הייעוץ    2020ך הראיונות עלה כי עם תחילתה של המגפה בשנת  מתו
ת אותה כפי שהיו רגילות בימים כתיקונם, טרם המגפה. עושוהחינוכי השתנתה וכי אין הן  

עבודת  את  ולהתאים  מחדש  עצמן  להמציא  עליהן  היה  שבה  מציאות  תיארו  היועצות 
, הייתה עצם כאןטת ביותר שעלתה מן הממצאים הייעוץ לנסיבות המשבר. הנקודה הבול

פנים,   אל  פנים  המפגש  במקום  וירטואלי,  מרחוק,  למפגש  הייעוצי  המפגש  של  הפיכתו 

 (. Karaman et al., 2021) ומעולםמעבודת הייעוץ החינוכי מאז חלק אינטגרלי  אשהו

מאפיין   כילנכון לציין    יםרוא   והייתה חוסר ודאות. אנ  היועצות  בקרב  הרווחתהתחושה  
כפי   החינוכי,  הייעוץ  מקצוע  למהות  בבד  בד  קשורים  העמימות  ומידת  הוודאות  חוסר 

האם    היועצותעם תחילת המשבר שאלו עצמן    (.2014ארהרד,  המחקר כולו )  בכל  נושהצג
היועצות את  עלו  הההתנהלות הווירטואלית    בשל.  כלללקיים את עבודת הייעוץ    אפשר

הן מאמינות    שבה  דרך את עבודתן ב  שותלע  היחסיתהקושי ואת תחושת חוסר המסוגלות  
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 שייתכן הרגישו    כיהיועצות    תיארו  עוד(.  Savitz-Romer et al., 2021)  עשותהלכי עליהן  
 שהצריכו את טיפולן.  יםאירועפספסו ש

בו חלק מהותי   רואותהייעוצי שהיועצות    המפגש  אהי  הראיונותת שעלתה מאחרנקודה  
א נעשית מחדר היועצת שבבית הספר אלא ל. העבודה  מאודהשתנה  וש מעבודת הייעוץ,  

לא התאפשרה האינטימיות והשמירה על הדיסקרטיות,   לכאורהמביתן של היועצות, כך ש
מה,  , לא הייתה מסגרת עבודה ברורה ותחוועוד  זאתכפי שיש לנהוג במפגשים ייעוציים.  

 Steeleגבולות ברורים )  בלי,  ביממה  שעות  וארבע  עשריםבלתי פוסקת,  שכן העבודה הפכה  

et al., 2014 .) 

 הרגילה שהייתה ואיננה עוד   שגרההשינוי שגרת העבודה.    א הי  לחידוד  שראויה  נקודהעוד  
 הנוחות   מאזור  היציאה  עבורן.  קושיעוד    היאו  הייעוץ  בעבודת  שלילי  שינויבתור    תמודגש
ה ניכרת של שתחו  היועצות  בקרב  עוררה  מרחוק  לייעוץ  המעבר  לאחר  והשגרתי  המוכר

 הייעוץ.  עבודת בביצוע וקושי תסכול עקב כךומרחק רגשי מהנועצים 

את   תופסות  היועצות  כי  להיווכח  אפשר  המחקר  בממצאי  הן  המחקרית  בספרות  הן 
מיטבי,    א עם הנועצים וכאשר טיב הקשר הו  אישי־כזה המושתת על קשר בין  בתורתפקידן  

גוברת   המקצועית  והמסוגלות  ההצלחה  וגילת,  תחושת  הקשר   (.2014)רוזנאו  לעיתים, 
ו אמצעי  כלבלתי  בין  ורק  אך  חל  והלילה וא  הערב  בשעות  גם  אלא  הספר  בית  תלי 
ונים. הן מציינות  מגואמצעי התקשורת הטכנולוגיים הבצורך, בעיקר  ה  לפיהמאוחרות,  

בחייהן האישיים. מתוך ת פוגעת  העבודה  גם כאשר  גדולה,  והתמסרות  חושת מחויבות 
היטב כאשר הן  תנהלא יכולה להלר, הן מרגישות כי עבודתן שאתחושת המחויבות, בין ה
 פנים אל פנים.  גםאינן פוגשות את הנועצים  

 מקביל  חירום במצב הנתונים ונועצים יועצות

  את  החינוכיות  היועצות  חוות  כיצד  הייתה  ,עליה  תלענו  נושביקש   המחקר  משאלות  אחת
  לנכון   יםרוא  ואנ  שלהן.   הנועצים  נתונים  שבו  חירום  מצב  באותו  נתונות  הן  כי  העובדה
דות  בנקו  שמדובר  כך  בנושא,  העוסקים  רבים  מחקרים  אין  כי  דברה  עצם  את  לציין

 להתחקות אחריהן.מעניינות שיש להמשיך ו

, כאשר הן היועץ הן הנועץ "shared traumatic reality"בספרות המחקרית, מכונה המצב  
ב ציבורי  חירום  למצב  בזמןחשופים  וסתר  ו  במפגש   (.2020רונן,  ־)כהן  הקורונה,  טרם 

מקצוע שיכולה לסייע    אשת  בתורהייעוצי ניכרה עמדתה של היועצת כלפי הנועץ המצוי  
באותו   והנועץ  היועצת  מצויים  כעת  עבורו.  עוגן  אופי  המשברולשמש  עשוי  כך  ובשל   ,

 (. 2020)אולמן, המפגש הייעוצי להשתנות 

ב שעלו  החששות  זה לנוכח    נואחד  ע  ממצא  היועצות  כי  לסייע הוא  קושי  לחוש  לולות 
עלולות לגלות הדדיות והזדהות    הןלנועצים שלהן במצב חירום זה, שכן גם הן נמצאות בו ו

האישיים   קשייהן  כי  גם  וייתכן  הנדרשת  במקצועיות  להתנהל  עליהן  שתקשה  יתרה 
 (. 2020)עינת, אפשרו להן לתפקד ילא  והמשפחתיים

נמצאו   הנועצים  וגם  החינוכיות  צותהיוע  גם  שכאמור  אף  על  כי   עלה  המחקר   מממצאי
 מרבית  .בתכלית  יםאחר  היו  תפקידיהם  מוכרת,  שאינה  חדשה  משברית  מציאות  אותהב

  לשמש   הצורך  אך  גדול,  ובלבול  ודאות  חוסר  של  במצב  נתונות  היו   אכן  הן  כי  ציינו  היועצות
  תשובות   להן  אין  כאשר  גם  בסירה,  אחר  במקום   אותן  הציב  נפשי  חוסןלו  לחוזק  ומודל  עוגן



 הילה פינטו ומשה טטר  36

 

 דכ כרך –פ"ג  תש  –  החינוכי הייעוץ

 

 האחריות   מוטלת  שעליהן  מנהיגות בתור    הוצבו  הן  בידיהן.  היא  במצב  והשליטה  ,ופתרונות
מבטחים  ה  את  ולנווט  ההגאים  את  לתפוס למקום  הודות   זאת  כל  .אפשרה  ככלסירה 

  . הןחשיבות והצורך בהן, לדבריה   לתחושת  וכן  המקצועי  לניסיונן  היועצות,  של  לכישוריהן
 כלפי   רבה  אמפתיה  המעוררת  חוויהבתור    נסיבות  אותןב  מצאותההי  את  תיארו  מרביתן
 במקצועיים.  ובין האישיים ברבדים בין חוות, בעצמן שהן הקשיים אף על וזאת הנועצים

 משבר בזמן דווקא  – לעבוד מוגברת מוטיבציה

התחל סבר  נוכאשר  המחקר,  עם    נו בביצוע  הספר  בבתי  שעבדו  החינוכיות  היועצות  כי 
תסכול, שחיקה,   כגוןונות  מגותחילת משבר הקורונה יתארו בראיונות תחושות שליליות  

עבודה הנעשית בנסיבות ש  משום  זאתחוסר סיפוק מקצועי ואף ירידה במוטיבציה לעבוד.  
תחושות אלו מסיבות    עוררשל מציאות משברית האפופה חוסר ודאות עלולה ל  קיצוניות

 (. 2020, גרינוולדכאלו ואחרות, בייחוד כאשר אין למשבר סיום נראה לעין )

על מידת הסיפוק המקצועי הוא   ביותר  משפיעמה שכאמור, בספרות המחקרית נמצא כי  
יותר,    כלומרהעמימות.   סיפוק מקצועי ותחושת   וסרח  ישככל שמידת העמימות גדולה 

ככל שהעמימות פחותה, כך עולה מידת הסיפוק המקצועי, כנראה בשל   –שחיקה ולחלופין  

  המאופיין הקורונה    (. משברCervoni & DeLucia-Waack, 2011היחסית )תחושת השליטה  
 את העמימות המקצועית. , הגביררבבחוסר ודאות 

בראיונות    (,2020לד,  ו)לדוגמה: גרינו  נוהמחקרית שהצגספרות  מה  שלא כמה,  נולהפתעת
עלו קולות שהדגישו כי לא רק שהיועצות ברובן לא תיארו תחושות של שחיקה וחוסר  

ההפך   –סיפוק מקצועי, אלא הן תיארו תחושות של מוטיבציה מוגברת, פריחה ויצירתיות  
, וחמי  מאור)  וגברמ  ולחץ  אתגרים  רצופת  עבודה  בשללהניח,    אפשרהיה  שמה  הגמור מ

זו.   (.2021 עבודתן במהלך תקופה  והמורכבות הרבים שליוו את  על אף הקושי  כל זאת 
מהות   את  הבינו  הן  החזית,  בקו  העומדות  הנפש  בריאות  שכסוכנות  הסבירו  היועצות 
גברה. בשל חומרת המצב  ותחושת השליחות שלהן  עבור כלל הנדרשים לסיוען  עבודתן 

שירות הייעוץ החינוכי התגייסו היועצות במלוא המרץ, היוזמה  והצורך ההולך ומתגבר ב
א מוכר  ל, גם כאשר שדה הקרב  האפשרוהרצון לפעול למען עשייה אפקטיבית ויעילה ככל  

עצמן  שלהן  הדאגה  חשיבות  את  הדגישו  מהיועצות  חלק  כי  לציין  ראוי  מאיים.  ואף 
פה המורכבת. הן הבינו לשמר את המוטיבציה שלהן לנוכח התקו  כדילרווחתן האישית,  

את המשבר ביד רמה ולשמש עוגן עבור אחרים, עליהן לפעול למען    נהיגלהצליח לה  כדיש
יקרסו    כדירווחתן   בין   בשלשלא  לעבודתן,  שנוספו  הרבים  והאתגרים  הרב  העומס 

על   ובין באמצעות שיתוף  באמצעות שמירה  חייהן האישיים למקצועיים  הגבולות שבין 

 . (Luther & Mendes, 2020)עמיתים 

 החינוכי   לייעוץ ותתאורטי השלכות

 ולחידוד   הייעוצי  לשיח  יתרום  כי  וויםמק  ואנ  שכן  ת,תאורטי  חשיבותחי  הנוכ  למחקר
  קרובות   לעיתיםו  מסוימת  במידה  מעורפל  ונשעוד  מהות מקצוע הייעוץ החינוכי  ה שלבנהה

כי   יםמאמינ  ואנ  בצדק.  שלא, גם  יהןעל  בללק  נוטות  שהיועצות  עמוס ומרובה משימות
י בנושא  יותרככל שהשיח   כגון   מתבקשים  לשינויים  גרוםל  יתאפשר  כך  ויעמיק,  תפתח 

 ד.התפקי של יותר בהירה אך מורכבת הגדרה
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כן  סוגיה    כמו  עלתה  המפגשבדיון    התפיסה   את  מאתגר  המחקר  הייעוצי.  בשאלת 
  כגון   אחרות,  דרכיםב  ולא  פנים  אל  פנים  שיתקיים  ראוי  הייעוצי  המפגש  לפיהש  המסורתית

  יש   זה  בתחום  גם  כי  יםמאמינ  ואנ  הקורונה.  משבר  בתקופת  שהתרחש  כפי  מרחוק,  ייעוץ
 וירטואלית   התנהלות  שבו  זה,  חדש  בעידן  החינוכי  הייעוץ  של  מקומו  את  לעומק  לבחון
  קשר  בלי  גם  חינוכיות  במסגרות  תלמידים  בחיי  מרכזי  ומקום   תאוצה  ותופסת  הולכת
המחקר שלנו שהתמקד בהתמודדויות האישיות והמקצועיות הייחודיות   הקורונה.  למגפת

עם מגפת הקורונה הוא דוגמה ספציפית לסוגיה רחבה יותר, שהיא החוויה וההתמודדות 
 של מערך הייעוץ החינוכי עם מצבי משבר.

 החינוכי  לייעוץ יישומיות השלכות

סמך , אפשריות  יישומיות  השלכותשל  הצעות    כמה  להלן  הנוכחי,  המחקר  ממצאי  על 
 : הנגזרות מממצאי המחקר הנוכחי

האישית  תהליך א.  הקורונה   בעת  החינוכיים  היועצים  של  והמקצועית  ההתמודדות 
  הכנה  בליו  מאוד   שהשתנו  לתנאים   המתאימה  הכשרה  עדריה  בגלל  במיוחד   מורכב
יש    המעבר  .מראש והתאמות רבים.  להוסיף   שהציעולייעוץ מקוון דורש שינויים 

הש את  לספק  כדי  עבורן(  שעות  )או  חינוכיות  הנסיבות  ייועצות  את  התואם  רות 
אנשי מקצוע עם  ק את מטלותיהן עם המחנכים וואפשרי לחל  ,לחלופין  .הייחודיות

 השאלה  תא  העלההנוכחי    (. המחקרLuthar & Mendes, 2020)הספר  האחרים בבית  
האם אכן קיימות עבור היועצות ההכשרות המתאימות והאם ברשותן המיומנויות 

השימוש   .הנדרשות בדבר  מפורט  הדרכה  מערך  היועצים  בהכשרת  ליצור  חשוב 
טכנולוגיים אתית,    –  בכלים  הן  טכנית  מיומנות   במהלךהן  של  והטמעה  למידה 

ו בתיעילה מקצועית  לעודד  יש  הייעו ו.  של  ההכשרה  במוסדות כניות  החינוכי  ץ 
לנועצים   המקוון  הייעוץ  את  גבוהה  הרבים  מסוימלהשכלה  השינויים  ואת  ים 

 (. Karaman et al., 2021) הייעוציתו בסביבת העבודה מתוכם נגזריה

  על להתאים את תוכניות העבודה שלהן   ניסוהחינוכיות  להתרשם שהיועצות אפשר ב.
והמקצועייפי   הארגוניים  בם"  "פערים  החינוכית    השפעת שנוצרו  הסביבה 

לב מיוחדת יש להעניק   . תשומת(Limberg et al., 2022)  הקורונהבעת  שהתפתחה  
לליווי המקצועי של היועצות החינוכיות ובמיוחד אלו שבשנים הראשונות בעבודתן 
למצב   שברשותן  והמיומנויות  העמדות  הערכים,  הידע,  של  ההתאמה  בתהליך 

 המשברי המאתגר שנוצר.

ייעוציות בית ספריות ואף    בעת ההתמודדות בזמן ג.  הקורונה חשוב לפתח תוכניות 
ו  התעורר קהילתיות מקיפות, לא רק נקודתיות, כדי לתת מענה לצרכים חדשים ש

לשתף את המורים )ואת ההורים( .  1  מוצע:בקרב התלמידים, המורים וההורים.  
ת התנהגויות סיכון של לזהו.  2בידע ובדרכי התמודדות עם מצבים טראומטיים;  

הייחודיים   לתנאים  הקשורות  מתמודדים שהתלמידים  להפנות .  3;  עימם  הם 
קבלת   לצורך  בקהילה  נפש  ולבריאות  חברתיים  לשירותים  מורים(  )או  תלמידים 

 . (Pincus et al., 2020)שנוצרו  קשייםמענה ל

  כלומרעבודה.  ברצוי לקיים שיח עם מנהלי בתי ספר, בהיבט השמירה על הגבולות   ד.
תוואי עבודה מסודר ותחום ככל האפשר, כך שליועצות החינוכיות   לשאוף ליצור

, תינתן הלגיטימציה ןשלעיתים מתקשות להציב ולשמור על גבולות העבודה בעצמ
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עבודה   מסגרת  על  לשמור  ההנחיה  תוכתב  רווחתן    יכד,  סדורהואף  על  לשמור 
 ולמזער תחושות שחיקה.  האישית והמקצועית

יש    כלומרומוסדרים.    תמיכה קבועים  מערכיהיועצות  עבור    חשוב לוודא כי קיימים ה.
תמיכה עבורן מסגרות בדמות קבוצות  קיימות  כי  וכן קבוצות מקצועיות   ,לוודא 

שיה לתקופה,  המותאמים  נדרשים  ותכנים  השתלמויות  עישיעבירו  מקום  ו  בורן 
תמיכה   רשתות  כי  נמצא  במחקר  מקצועיים.  ולשיתופים  אישיים  לשיתופים 

תחושת הגברת  מתאימות היו עבור היועצות מקור לביטחון, לשיתוף נינוח ובטוח ול
 עבודתן בתקופה מורכבת זו.  עשייתבובכך הקלו עליהן  מקצועית שייכות

 מגבלות המחקר 

בישראל בתחום זה. זהו מחקר    ושהראשונים שנעמ  א, המחקר הנוכחי הונוככל הידוע ל
בתיכונים  החינוכיות  היועצות  של  ותחושותיהן  תפיסותיהן  את  להציג  המנסה  חלוץ 

החינוכילעניין  בישראל,   הייעוץ  ו  עבודת  המחקר  מדגם  הקורונה.  משבר   דרךבתקופת 
 . מגבלות םהאיסוף המידע והנתונים 

ם ברובן( העוסקות בעבודת הייעוץ בתיכונים ועצות חינוכיות )נשיבימדגם המחקר ממוקד  
אי ממלכתיים בישראל, הנמצאים בערים מרכזיות ולא בפריפריה. על שום כך,  ־יהודיים
את    אפשר בישראל, ממצאי  להכליל  החינוכי  הייעוץ  בתחום  העובדים  כלל  על  המחקר 
בתי    של  יםאחר  מסגנונות  , וניםמגויועצים ויועצות ממגזרים ואזורים גאוגרפיים    הכולל

אתניות  ־אוכלוסיות לאומיותמ(,  עודים, אנתרופוסופיים ויספר )דתיים, ממלכתיים, חילונ
 יםמאמינ  ו)הגיל הרך, יסודי, חטיבות ביניים ותיכונים(. אנ  ונותמגומשכבות גיל  אחרות ו

כי מחקרי המשך עתידיים שהמדגם שלהם יהיה עשיר ומגוון יותר יספקו תמונה רחבה 
על הנחקר ב והנתונים בכלי   א דרךהי  אחרתמגבלה    מחקר הנוכחי.יותר  איסוף המידע 
בלבד אחד  מובנראיונות    –  מחקר  אנחצי  המחקר   כדיכי    יםמאמינ  וים.  את  להעשיר 

לצורך   אחרים להיעזר בכלי מחקר    רצויולהוסיף לו נקודות מבט ורבדים נוספים חשובים,  
וראיונות   כגון: תצפיות, שאלונים ממוקדים  בעלי תפקידים אחרים איסוף המידע,  עם 

 בתוך המערכת ומחוצה לה.

 הצעות למחקרי המשך 

 : אלהים הבנושאר שאבין ה מקום להרחיב ולהעמיק  נויש לדעת, הממצאים על סמך

  הצבת   מורכבות  בשלהצבת גבולות אפקטיבית למען רווחת היועצות החינוכיות:   - 
חייהן האישיים,  ו, נפרצים הגבולות בין חייהן המקצועיים  היועצות  בידי  הגבולות

נפגעת. לדעת יותר נוורווחתן  יועצות שמציבות גבולות נוקשים  , חשוב לבדוק אם 
עבור הנועצים.  פחות  חשות עם הזמן סיפוק רב יותר מעבודתן, על אף שהן נגישות  

כמעט   עליהן להיות זמינות ונגישותינות שמאמ  היועצות החינוכיותשעל אף שייתכן  
את עבודתן נאמנה, וכל זאת למרות הפגיעה לעיתים   עושותהן ששיחושו  תמיד כדי 

והמקצועית עקב כך נכון לבחון זאת   –  קרובות ברווחתן האישית  יהיה  כי  ייתכן 
יועצות חינוכיות,  זו, שרווחת בקרב לא מעט  לעומק ולבדוק האם שינוי בתפיסה 

 תשפר את רווחתן ואת תחושת העומס וריבוי המשימות בעבודתן. 

ה  אפשר -  ההיבטים  את  פנים  מגולחקור  אל  פנים  בייעוץ  הייעוץ    לעומתונים 
ות העשויות לשנות או להגדיר מחדש רבההווירטואלי ולהתחקות אחר המשמעויות  
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