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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
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 דכ כרך –  גפ"תש  –  החינוכי הייעוץ

 

 כיםהעור דבר
 

. גיליון זה משקף הייעוץ החינוכיפניכם את גיליון כד של כתב העת  ללהביא    גאים  אנחנו
החינוכי מתפרס על שכבות   הייעוץ היועץ החינוכי.    שלהעבודה    בשדההפסיפס המורכב    את

 חינוך )  מגוונות  חינוכיות  מסגרות(,  יסודי־העל  פרסהת  בי  שלהי  ועד  הרךגיל רחבות )מהגיל  
 רבים   בתחומים  עוסק(,  ייחודיים  ספר  ובתי, בתי ספר 'רגילים'  למיניהן  במסגרותמיוחד  
 . מגוונים לצרכים מענה ונותן

'נושא הדגל'    החינוכישהם משתקפים רואים ביועץ    כפי  החינוכי  הייעוץ  של  הליבה  ערכי
נועץ באשר    לא כל הבחנה או תלות בזהותו.בשל קבלת האחר   זכאי לסיוע של   הואכל 

הבס היא  האמפתיה  בובר:היועץ.  כדברי  ייעוצי,  מפגש  לכל  הריפוי" "ה  יס  הוא    מפגש 

("The meeting is the healing") .היא הבנת הנועץ מנקודת המבט שלו וזו אינה   האמפתיה
 מחייבת הסכמה לדבריו או להתנהגותו. 

ודומה שיש צורך לחדד ולהדגיש הבנה זו    שיפוטיות־הראשון של האמפתיה הוא אי  התנאי
  ה דוגמ   שמשל  חייב  חברתי  לשינוי  מנהיג  של  בכובעו  החינוכי  היועץ  דווקא בימים אלה.

 .ודתיות דת, זהות, מגדר, גזע  הבדלי בלי  אדם כל של מותנית לא לקבלה

זה    מגוון בגיליון  אמונתנו    מדגישהמאמרים  של   ת במחויבואת  והאנושית  המקצועית 
 .אדם  הוא באשר דםהא קבלת

 : שערים לארבעה שבגיליון  המאמרים את חילקנו

של היועץ . 1 יש שלושה מאמרים:    –  החינוכי  עולמו הפנימי  זה   של  מאמרםבשער 
  בימי   מקצוען  את   חינוכיות  יועצות  של  תפיסותיהן  על  המאיר  טטר   ומשה  פינטו  הילה

אדלר,    של  מאמרם;  הקורונה   החוקר  שכטר  ואלי  ־מלייבכהן  הימאאורית 
  ורונן  חמיאסתר    מירב  של  ומאמרםג'נרטיביות של יועצות בגיל הביניים    מוטיבציות
 צוותי   שלרגשיות  ־חברתיות  מיומנויות  להערכת  שאלון  ומתקף  המציג  קספרסקי
 .הוראה

ומיניות . 2  מיכל,  לבקוביץ  ענבר  של  מאמרן:  מאמרים  ארבעה  בשער זה יש  –  מגדר 
  פגיעות   על  מתלוננים  לא  מתבגרים  שבגינן  הסיבות  על  ריקון  וצמרתכהן  ־דולב

 הומוסקסואלים   של  קונפליקטים  על  המאירים  שרייבר  וחיים   אילות  קרן;  מיניות
 יסודיים ־על  ספר   בבתי  המיני  החינוך  על  ריקון   וצמרת'פמן  צ  לי  של  מאמרם ;  דתיים
 .ברשת המינית הסחיטה על נצר וענבר כהן־דולב מיכל של ומאמרן

  וענת  אבוחצירא  אסנתמאמרן של    :מאמרים  שלושה  בשער זה יש   –  הרך  לגילייעוץ   . 3
  פריינטה   בלההשל    מאמרןעל הטמעת הייעוץ החינוכי בגני ילדים חרדים;    בארט
  ומאמרן   מיוחד  חינוך  של  בגנים  ילדיהם  השמת  כלפי  הורים  עמדות  על  לוי  ברק  ויעל
 .מתיחות באזורי חרדים בגנים שלווה חדרי על בארט וענת כהן דורית של

של   םמאמרארבעה מאמרים:    בשער זה יש  –  ייעוץ למתבגרים ולבוגרים צעירים . 4
; מתבגרות  של   אכילה  הפרעות  את  יועצות  תפיסת  על  לבקוביץ  וענבר  אליוסף  זוהר

  לבקוביץ   ענברעל חרם בין תלמידים; מאמרן של    גילת  ויצחק  כורם  ענת   של  מאמרם
שפ  אמיתי  וקרן מתבגרים  המלוות  יועצות  של  ג על  ומאמרם  בעצמם    סאאידעו 

מטה  גזית  ועמיקם  בשארה ידע  של  מקומם  בהוראת  ־על  ובדיחות  קוגניטיבי 
 מתמטיקה למתבגרים. 



  י
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העת הייעוץ החינוכי יוסיף ללוות את המגמות והחידושים בשדה התאורטי והמעשי   כתב

בשדה.   היועצים  מחקר   כתבשל  לאנשי  פתוח  והוא  ייחודית  מקצועית  במה  הוא  העת 
התבוננות ביקורתית   עםויועצים בשדה המבקשים לשתף ברעיונות חדשניים ופורצי דרך  

,  והרגישות  התבונה  לצד,  נדרשים  שבה  מורכבת  במציאות  הפועל  היועץ  עבודתבמצמיחה  
 ענה. נדרש לתת בהם מ שהיועץגם ידע המתפרס על קשת רחבה של נושאים 

שאנן  ברצוננו מכללת  לנשיא  לוי  ,להודות  אבי  של   ,פרופ'  לאור  בהוצאה  תמיכתו  על 
ליו"ר   ;ת גב' יפעת פישרראשילצוות ההוצאה לאור של מכללת שאנן ולעורכת ה  ;הגיליון

היועצים הניה    ,אגודת    ללא  –המאמרים    ולמחברי  ;המאמרים  לסוקרי  ;פישמןגב' 
 .בידכם זה גיליון היה לא מסירותם

  אוכלוסיית   לקידום  ויתרום  פורה,  מהנה  יהיה  וניםמגוה  במאמרים   שהעיון  מקווים אנו  
 .בישראל  החינוכיים והיועצים הנועצים

 

 הבא.  בגיליון להתראות

 שלכם, 

 ושרגא  סמדר

  



 יא 
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 מחברים
תואר שני בחוג לייעוץ חינוכי, מכללת אורות ישראל קמפוס    בוגרת  –אבוחצירא אסנת  

 אלקנה. מפקחת בתחום הייעוץ חינוכי, משרד החינוך, ירושלים.

 , אוניברסיטת בר־אילן, רמת־גן. הפקולטה לחינוך –דוקטורנטית  אדלר אורית

 החוג לייעוץ חינוכי, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר־שבע.  –ר ד"אילות קרן 

ל  –ד"ר    זוהר  ליוסףא בהחוג  שני  לתואר  והחוג  חינוכית  בפסיכולוגיה  שני  ייעוץ  תואר 
 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן. חינוכי, 

קרן  ב  –  אמיתי  שני  תואר  מתקדמים,   חוגבוגרת  ללימודים  הפקולטה  החינוכי,  לייעוץ 
  יסודי  בית ספר ב יועצת חינוכית    .אורנים, טבעון  לחינוך  המכללה האקדמית

 , קריית ביאליק."נעורים"

 החוג לניהול וארגון מערכות חינוך, מכללה ירושלים.  –ד"ר ענת  ארטב

 ערוגות. החוג לגיל הרך, המכללה האקדמית אחוה,  –ד"ר ברק לוי יעל 

 לחינוך מיוחד, המכללה האקדמית בית ברל.  חוגה –ד"ר בשארה סאאיד 

 . החוג לחינוך מתמטי, מכללת סמינר הקיבוצים –פרופ'  גזית אביקם

 יפו.  –, תל אביב, המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייטרשות המחקר –פרופ' גילת יצחק 

מיכל  ־דולב המכללה  ,  מתקדמים  ללימודים  הפקולטה,  חינוכי  לייעוץ  חוגה  –ד"ר  כהן 
 .אורנים, טבעון לחינוך האקדמית

המכללה האקדמית הדתית    –החוג לחינוך בלתי פורמלי, שאנן    –"ר  ד  אסתר  חמי מירב
 האקדמית גורדון, חיפה. החוג לניהול מערכות חינוך,  לחינוך, חיפה;

 . ה העברית בירושליםית הספר לחינוך ע"ש סימור פוקס, האוניברסיטב  –פרופ'  טטר משה  

בוגרת תואר שני בחוג לתנ"ך, המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון.    –כהן דורית  
 מפקחת כוללת לגני ילדים בחינוך החרדי, משרד החינוך, ירושלים. 

 , אוניברסיטת בר־אילן, רמת־גן. הפקולטה לחינוך –ד"ר  מלייב מאיה־כהן 

המרכז האקדמי  לחינוך וראש מרכז המחקר הארצי "מהות",    מחלקהה  – ד"ר    כורם ענת
האוניברסיטה העברית  המגמה לייעוץ חינוכי,    ;יפו–, תל אביבלוינסקי־וינגייט

 . בירושלים

המכללה לייעוץ החינוכי, הפקולטה ללימודים מתקדמים,    החוג  –פרופ'    לבקוביץ ענבר
 .אורנים, טבעון לחינוך האקדמית

המכללה הפקולטה ללימודים מתקדמים,  חוג לייעוץ חינוכי,  בוגרת תואר שני ב  –נצר ענבר  
טבעון  לחינוך  האקדמית פסגות    .אורנים,  "אורט  ספר  בבית  חינוכית  יועצת 
 כרמיאל".

הילה תואר    –  פינטו  בחינוךבוגרת  פוקס,   בית,  שני  סימור  ע"ש  לחינוך  הספר 
 .האוניברסיטה העברית בירושלים

המסלול לייעוץ חינוכי ולפסיכולוגיה חינוכית, המכללה האקדמית    –   ד"רפריינטה בלהה  
 אחוה, ערוגות. 



  יב
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לייעוץ חינוכי, הפקולטה ללימודים מתקדמים, המכללה   בוגרת תואר שני בחוג  –  צ'פמן לי
 ., טבעוןהאקדמית לחינוך אורנים

מית הדתית לחינוך, המכללה האקד  –החוג לחינוך מיוחד, שאנן    –"ר  דקספרסקי רונן  
 חיפה; החוג לחינוך, האקדמית גורדון, חיפה. 

ראש התוכנית לייעוץ חינוכי, הפקולטה ללימודים מתקדמים, המכללה   –ד"ר    ריקון צמרת
 ., טבעוןהאקדמית לחינוך אורנים

 , אוניברסיטת בר־אילן, רמת־גן. הפקולטה לחינוך – ד"ר  אלי כטרש

חוג לייעוץ חינוכי, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי,  בוגר תואר שני ב  –  רייבר חייםש
 באר־שבע.
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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 



 הילה פינטו ומשה טטר  16

 

 דכ כרך –פ"ג  תש  –  החינוכי הייעוץ

 

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 



 הילה פינטו ומשה טטר  26

 

 דכ כרך –פ"ג  תש  –  החינוכי הייעוץ

 

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



 29 המציאות  עמימות ביןו המקצועית עמימותה בין מפגשים :קורונה בימי החינוכי הייעוץ את חינוכיות יועצות של יהןתפיסות

 

 דכ כרך –  גפ"תש  –  החינוכי הייעוץ

 

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  



 35 המציאות  עמימות ביןו המקצועית עמימותה בין מפגשים :קורונה בימי החינוכי הייעוץ את חינוכיות יועצות של יהןתפיסות

 

 דכ כרך –  גפ"תש  –  החינוכי הייעוץ

 

 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
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 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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נפוץ יותר   יההייעוץ הווירטואלי יה  אםאת המהות המקצועית של הייעוץ החינוכי  
תי ש  ביןמיטבי    שילוב  ביצירת  לסייע  עשוי  שכזה  מחקרבמערכת החינוך בישראל.  

  המשאב  שכן,  וירטואלית  ועבודה  פנים  אל  פנים  עבודה:  אלה  שירות   מתן   דרכי
 .מושכלשימוש  בו משתמשים כאשר יתרון ותילה ויעש הטכנולוגי

 מקורות רשימת

 . 14–13, שיחותשלוש קושיות טיפוליות בימי קורונה.  על (.2020' )חאולמן, 

מתמודדים כאשר נתקלים במצב חדש ולא   איך: (. סובלנות לעמימות2010אורן, ד' )
  .ד"ר דרור אורן פסיכולוג קליניברור? 

https://www.drororen.com/?item=85&section=41 

 . . מכון מופ"תייעוץ חינוכי: מקצוע מחפש זהות (.2014ארהרד, ר' )

לקוטב.    במסע מייגע מקוטב  –  החינוכי בישראל  הייעוץ  (.1999ארהרד, ר' ודשבסקי, ע' )
 . 31–9 (,1)4עיונים בחינוך, 

'  ראקולוגיה מקצועית. בתוך    –  מבוא: ייעוץ בבית־ספר  (. 2004)  ארהרד, ר' וקלינגמן א'
. (26–9)עמ'    ספר בחברה משתנה־ייעוץ בבית(,  עורכיםארהרד וא' קלינגמן )

 .רמות

 ( נ'  הפסיכולוגי  חיוני  (.2020גנץ,  השירות  מתמשכת־ וחינוכי:  חירום  בשגרת   –   חינוכי 
הקורונה.   משבר  בעת  החינוכי  הפסיכולוג  בעבודת  וגיה פסיכולהתאמות 

 https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3966עברית. 

)וגרינו נ'  קורונה  מעבר  (.2020לד,  בימי  חירום  וידיאו[.    לשגרת  .  YouTube]סרטון 

 https://www.betipulnet.co.il/portal/lecture/treatment_work_in_crisis 

בן יהושע ־ברוצנ'  של מחקר איכותני. בתוך    אתיקה  (.2016בן יהושע, נ' )־דושניק, ל' וצבר
מסורות וזרמים במחקר האיכותני: תפיסות, אסטרטגיות וכלים  )עורכת(,  

 מכון מופ"ת. (. 235–217)עמ'  מתקדמים

( א'  בעקבות    למידה   (.2020וייסבלאי,  חינוך  מוסדות  סגירת  בעת  בחירום  מרחוק 
הקורונה. נגיף  והמידע.   ,הכנסת  התפרצות  המחקר  מרכז 

https://main.knesset.gov.il/activity/info/research/pages/incident.aspx?do

cid=6c81656c-de69-ea11-8113-00155d0af32a 

השדה: הערכת יעילות תוכנית התערבות    מן  (.2012אלישע, ח' )־יבורוג  גל, ש', ספיר, ז'־חן
הספר.   מבתי  תלמידים  נשירת  ומניעת  נוכחות  להגברת  הייעוץ טיפולית 

 . 235–227, החינוכי, יז

הייעוץ החינוכי, וציפיות של יועצים בבתי ספר לגבי תפקידיהם.    תפיסות  (.1997טטר, מ' )
 . 71–48, ו 

ע" וגוזלן,  מ'  והחש  היקף  (.2000)  אטטר,  יועצים ההיוועצות  בקרב  לה  המיוחסת  יבות 
   .35–13, הייעוץ החינוכי, טחינוכיים. 

)־כהן, א' וסתר ע'  מטפלים במציאות טראומטית משותפת עקב    התמודדות  (.2020רונן, 
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   מוטיבציות ג'נרטיביות בקרב יועצות חינוכיות בגיל הביניים 
 שכטר  אליומלייב כהן־ מאיה , אדלר אורית

 

ומוסרית לצאת נגד הגורמים    מוטלת  עלינו אחריות מקצועית 
המציבים מכשולים על דרכי התפתחותם של בני הדור הצעיר.  
כיועצים חינוכיים אנו חייבים לעשות את העולם למקום טוב  

 יותר לאלה שיבואו אחרינו...

 ( 2009,  לייעוץ  הבין־לאומי הארגון , נשיא )קורטלנד לי

 תקציר 

של    הזה  במחקר הג'נרטיביות  מושג  באמצעות  חינוכיות  יועצות  של  עבודתן  נבחנת 
בשלב הבגרות האמצעית. אתגר זה כרוך    העיקריאריקסון העוסק באתגר ההתפתחותי  

יכולת לדאוג להקמת הדור הבא, להדרכתו ולקידום רווחתו מתוך זהות  הרצון וה  פיתוחב
המבוגר.   של  מגובשת  החינוכית   בשלאישית  היועצת  בפני  העומד  האפשרויות  מרחב 

המקצוע,   את  המאפיינת  התפקידית  העמימות  ובשל  בעבודתה  אישיים  דגשים  לבחירת 
לחקור   ה  את  ולאפייןביקשנו  בגיל  יועצות  המנחות  דרך  ל ביניים  המוטיבציות  עיצוב 

אישית.   מובנים  במקצועית  חצי  עומק  ראיונות  נערכו  חינוכיות.    12  עםמחקר  יועצות 
מנחות:    הראיונות ג'נרטיביות  מוטיבציות  שלוש  והעלו  הנושאי  הניתוח  בשיטת  נותחו 

לתחזק תוצרים אישיים והדור הבא; המוטיבציה לשמר    טובתהמוטיבציה לתקן ולשפר ל
דיון  באחרים.  למשמעות  בעלת  ; והמוטיבציה להיות  ת דור ההמשךלרווח  וקולקטיביים

זהותה המקצועית והאישית של בחדשה להתבוננות    מבט  נקודת במוטיבציות אלו תוצג  
  היועצת החינוכית הוותיקה.

חינוכי;    : מפתח  מילות   תאוריית ;  הקריירה  אמצע ;  החיים  אמצע 'נרטיביות;  ג  מוטיבציות ייעוץ 
 .אריקסון  של הפסיכוסוציאלית  ההתפתחות

 מבוא

 הוגדר   ומאז,  עשריםה  המאה  בתחילת  להתגבש  החלה  החינוכי   הייעוץ  של  הפרופסיה
 תפקיד   שותפי  של  מגוונים  מצרכים  הנובעות  משימות  לו  נוספו.  הגדרות  במגוון  התפקיד
  המחקר   לעיתים.  הוא  אף  מגוון  הייעוץ  על  המחקר  ולפיכך,  לה   מחוצה  ואף  החינוך  במערכת
  מקדם  החינוכי  הייעוץ  שבה  למידה  הקשורים  וביעדים  במשתנים,  במדדים  מתמקד 
  בעלי   שהגדירו  והחברתיות  ההתפתחותיות,  הלימודיות,  החינוכיות  המטרות  את  ומגשים

  מנקודת   נחקרת  הייעוץ  עבודת  לעיתים(.  Whiston & Quinby, 2009)  החינוך  במערכת  עניין
 בעמימות ,  תפקידי  בקונפליקט  העוסקת,  כללית  ארגונית־מקצועית  פסיכולוגיה  של  מבט

 Blake, 2020; Fan et al., 2019; Havlik et:  למשל  ראו)  ועוד  בגישור,  בגבולות,  תפקידית

al., 2018 כללית   מקצועית  התפתחות  של  משקפייםל  מבעד  נבחנת  הייעוץ  עבודת  לעיתים( ו 

  קושי   יש  אומנם(.  Atli, 2020:  שללמ  ראו)  ועוד  שחיקהב,  לתפקיד  בכניסה  העוסקת
היחסית  ב ו  שלעמימות  התפקיד,    שלתוכן   מרחב   פותחת  גםזו    עמימות  ואולםגבולות 
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,  כך  אם .  עדיפויות  סדרי  של  מושכלת  ולבחירה  התפקיד  של  אישי  לעיצובליצירתיות,  
  לה   הגורמים  המניעים  ומהם  זה  מורכב   במצב  מתמרנת  היועצת  כיצד  השאלה  נשאלת
  המתח  עם  ההתמודדות  את  לבחון  בחרנו  הנוכחי  מחקרב .  אחרת  או  זו  בדרך  לבחור

  אריקסוניאנית   תאורטית  מבט   נקודת  מתוך  הייעוץ  בעבודת  האינהרנטי  הפוטנציאלי
 ביטוי   היא  החינוכי  היועץ  עבודת  זו   מבט   מנקודת   1.ת'נרטיביּוהג    במושג  ובהתמקדות
  להיות :  הבגרות  של  המרכזי  הפסיכו־חברתי  ההתפתחותי  האתגר  עם  להתמודדות

  שאריקסון   במה   להיתקע  ולא,  דינמית  בין־דורית   במערכת,  ויצרני  פורה  כלומר'נרטיבי,  ג

 . בעצמי ושקיעה צמצום, במקום עמידה –( stagnation) סטגנציה כינה

  של  עבודתן  את  ומנחות  המעוררות  'נרטיביותג  מוטיבציות לבחון  היא  הזה  המחקר   מטרת
 התפקיד   רוחב  בשלשל המוטיבציות.    טיבן  את  לאפיין  וכן  הביניים  בגיל  חינוכיות  יועצות

  המניעים   של  אפיונםוגבולותיו,    התפקיד  תוכן  של  היחסית  העמימות  ובשל,  היועצת  של
 ה יעל  בללק  בוחרת   החינוכית  שהיועצת  התפקידים  בהבנת  לסייע  יכול'נרטיביים  הג

  .בתפקיד הגלומות וההצלחה התסכול תחושות של הייחודי אופיין ובהבנת, בעבודתה

 תאורטי  רקע

 החינוכי  הייעוץ מורכבות

 תפקיד(.  2014בית הספר )ארהרד,    תוך ב  הפועלהמערך המסייע  מ  חלק  הואהייעוץ החינוכי  
, רבים  הם  ותכניו  התפקיד  והגדרות,  החינוך  במערכת  למדי  חדש  תפקיד  הוא  הייעוץ

 (. Astramovich et al., 2013; Gysbers, 2010) סותרים ואף עמומים ולעיתים, מתפתחים

 הייתה  העיקרית  מטרתו  עשריםה  המאה  בתחילת"ב  בארה  הייעוץ  של  דרכו  בראשית

  שהוטלו   נוספים  תפקידים(.  Gysbers, 2010)  תלמידים  של  מקצועי־לימודי  בהכוון  לסייע
. תלמידים  של  ולמיון  להערכה  קשורים  היו  העולם  מלחמות  שתי  שבין  בשנים  יועצות  על

  טיפוליים   מתחומים  משימות  ונוספו  החינוכי   הייעוץ  פרופסיית  התרחבה  השנים  במרוצת
,  ושילובם   מהגרים  תלמידים  ליטת ק,  למידה  בלקויות  טיפול  כגון,  מגוונים  וארגוניים

  חינוכי   לאקלים  הקשורות  משימות  וכן,  למידה  תהליכי  שיפור,  בסיכון  בתלמידים  טיפול
  סמי־ניהוליים   לתפקידים  ואף,  חברתית־רגשית  ולמידה  חיים  כישורי  להוראת,  בית־ספרי
 מור ;  2014כהן,    ;2009,  דשבסקי  ;2019חיים,  דור־)  ארגוני  פנים  מערכתי  לייעוץ  הקשורים

 (. Chandler et al., 2018; Fan et al., 2019 ;2017וגילת,  רוזנאו ;2010, ולוריא

  המקצוע   של  אחידה  להבניה  פועל"י(  שפ)  הייעוצי  הפסיכולוגי  השירות  האחרונים  בעשורים
 רואה"ת(  ח)  החינוך  משרד(.  2009)דשבסקי,    מקצועית  לפרקטיקה  סטנדרטים  באמצעות

ולבית הספר    היחיד, שתפקידה לסייע לתלמיד  במערכתבריאות הנפש    תחוםיועצת נציגת  ב
של    העיקרי  שייעודו  מכאן.  ומקבלת  תומכת  באווירהמרבי של יכולתם    מיצוילהגיע ל  כולו

  זה  ייעוד  למילויהנפשית של התלמיד.    ורווחתו  התפתחותו  קידוםהייעוץ החינוכי הוא  

(,  consultation)  היוועצות  של(,  counseling)  ייעוץ  של  במיומנויות  שליטה  ליועצת  נדרשת

המודל    לפי(.  program-managing)  התערבות  יותתוכנ  ניהול  ושל(  coordination)  תיאום  של
את מגוון התפקידים שיועצות חינוכיות נדרשות למלא:    ותאלו מדגיש  מיומנויותשל שפ"י  

 

ספריו של אריקסון ובדיונים אקדמיים תורגם המונח כך: 'הבנאה', 'פוריינות', 'פוריות' ועוד. בהיעדר מונח   בתרגום .  1
 הקונוטציות של המונח השארנו את המונח 'ג'נרטיביות'.עברי מוסכם המחזיק את שלל  
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מורים, הדרכה במעברים, סיוע לתלמידים עם צרכים   ועםהורים    עםעבודה עם תלמידים,  
 אך (. 2014ת, תוכניות מניעה וייעוץ למערכת )ארהרד, פתחוכניות התומיוחדים, הפעלת ת

   בהכרח שאינן    מגוונות  לסוגיות  הנוגעים  היבטיםעוד    יש  היועצת  של  תפקידההגדרת  ב
ובמגוון    וערכיותשיות  ציפיות מעב  מלווה  היועצת  תפקידכן,    אם.  ומוסכמות  חד־משמעיות

 , ההתבגרות  לגיל  הקשורות  בסוגיות  עיסוק  היועצות  על  המטילים   ישרחב של דרישות.  
זהות   גיבוש  )ארהרד,    בתכנון  וסיועכגון  התלמידים  של  האישי  בקרב 2014עתידם   .)

תפיסת    את  לקדם  המבקשים  ישהמנהיגות המקצועית של הייעוץ החינוכי בארץ ובעולם  
משקפת את העמדה כי תפקידם של יועצים התפיסה    – כסוכן שינוי חברתי'  'היועץ החינוכי  
ולהצמיח חברה נאורה, מכבדת והוגנת, הפועלת למען קידום שוויון    להנהיגחינוכיים הוא  

וסיני,   )סלע  )2017הזדמנויות  מרצ'טה   .)Marcheta, 2013  )מקדם   החינוכייועץ  ב  רואה
. מגווניםעמדות בלתי סלקטיביות כלפי אוכלוסיות בעלות צרכים  ותרבותית  ־ראייה רב

 –   בה  הגלומים  והערכים  המטרות,  האינטרסים  –  ספרית  הבית   המערכת   מורכבותבשל  
הן  בהן    לעסוק  דרישה  נוספה הפרט  של  ההתפתחות  של    בתהליכיתהליכי  ההתפתחות 

 מגווניםאות צרכים  לר  לה  מאפשרהספר    בית  בצוות  חברה  היותה(.  2008הארגון )ארהרד,  
)   דעותבין    ולגשר עדכניות  1997,  לזובסקי;  1997,  טטרמרוחקות  תפקיד  תפיסות   .)

מתוך    מדגישות צוותית  מקצועי  להעניק  היועצת  עלש  תפיסהאוריינטציה    ים כלים 
עם הכיתה ו  יחידיםעם תלמידים    הישירההיכולות של צוותי ההוראה בעבודתם    מתלהעצ
, נוספיםמקצוע    אנשי  באמצעות  התלמידים  שללרווחתם    וםלתריכול    היועץ  כך.  כולה
צרכיו,  ב  לטיפולת  ותוכני  לבנות כל  על  את  ולתלמיד  מעבר    ץהייעו  עבודתהרחיב  אל 

 (. 2010, ולוריא)מור  הייעוץלגבולות חדר 

ועקיפים    לספק  נדרשות  חינוכיות  ותיועצ ישירים   ברמה   הן  הספר  לביתמגוון שירותים 
 מגוונים פעילות בתחומי רבים תפקידים למלא  זו דרישה. המערכתית ברמה הן הפרטנית
 בלתי  מתחים  ושל  דילמות  של  רחב  למגוון,  תפקידי  לקונפליקט  היועצות  את  חושפת
 המגיעות   סותרות  דרישות  למלא   מהיועצת  מצופה.  בעבודתן  דגשים  לבחור  ולצורך  נמנעים
 לתמרן  היועצת  על  ולכן  והורים  תלמידים,  מפקחים,  מורים,  מנהלים:  סוכנים  מכמה
  הציפיות   ובין  תפקידה  את  היועצת  תפיסת  בין  פער  יש  כן  כמו.  ביומו  יום  מדי  ביניהם
  באשר   אחרים  תפקידים  בעלי  עם  לאי־הבנות  גורמת  לעיתים  התפקיד  עמימות.  ממנה

 מעבר  שהן  חובות  למלא  להתבקש  יכולה  והיא,  (Culbreath et al., 2005)  אחריותה  לתחומי

)  עבודתה  לתחום   של   הרבים  האחריות  תחומי  בשל(.  Chandler et al., 2018לתפיסתה 
 המחקר ,  אחר  מצד  תפקידן  מהות  ועל  גבולות  על  הסכמה  חוסר  ובשל,  אחד  מצד  יועצות

 ,Mullen & Crowe)  בעבודתן  מתח  של  גבוהה  ולרמה  יתר  לעומס  חשופות  שיועצות  מגלה

 השפעת   ואת   והדרישות  ההגדרות  מרחב  את  מדגישות  ואחרות   אלו  דוגמאות(.  2018
 . היועץ של תפקידו על הסוכנים

  מעמימותו  הנובעת  התפקיד  מורכבות.  מובנה  מתח  בחובו  טומן  הייעוץ  תפקיד,  כן  אם
, זאת  עם.  ועומס  שחיקה,  מתח  לידי  להביא  יכולה,  לפעול  נדרש   שבהם  התחומים  וממגוון
 יצירתיות, יוזמה, אוטונומיה המאפשרים  הםומגוון התחומים  העמימות דווקא כי ייתכן

דעת.   שיקול    היועצת   שבו  האופן  להבנת  תאורטית  המשגה  נדרשת,  כך  או  כךוהפעלת 
  'נרטיביות.ג במושג להשתמש מציעים אנו כך לשם. זה מורכב  במרחב מתמרנת

 'נרטיביותג
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 ההתפתחותי   האתגר  את  לאפיין  כדיג'נרטיביות    המונחאת    טבע(  Erikson, 1963)  אריקסון

 Erikson's)  שפיתח  הפסיכו־סוציאלית  ההתפתחות  בתאוריית  השביעי  השלב  שבמוקד

psychosocial lifespan development theory .)האדם  של והתפתחות תהליך התאוריה לפי 

 ,Erikson)  האפשר  ככל  שלם'  אני'  לגבש  כדי ,  הזקנה  ועד  מהינקות  שלבים  שמונה  על  נפרס

)ה  את   ומציין  האמצעית  הבגרות  בתקופת  עוסק  השביעי  השלב(.  1968   ואת(  careדאגה 

 ,Erikson & Eriksonלקידום רווחתם )ו  הדורות הבאים  להכוונתשל המבוגר    המחויבות

1998; Slater, 2003  .)באמצעות'  להתקיים  להמשיך'  האדם  משאיפת  נובעת  זו   דאגה  

הדבר יקרה  ש  ייתכן.  ( Kotre, 1984)  בעולם  חותמו  את  ולהטביע  שלו 'נרטיביים  הג  התוצרים
ו  באמצעות צאצאים  וטיפוח  יקרה  ש  ייתכןהולדה  לחברה, ת  באמצעותהדבר  רומה 

)לסביבה ולמקצוע  לקהילה   ,McAdams, 1985, 2013  .)מוטמע 'נרטיבי  הג  המניע 

 ,.McAdams et al)חברה מדור לדור  הלהמשכיות    המניע  כוחה  והוא   באדם  אבולוציונית

גדולה ורחבה   ממציאות חלק  להופך    הוא   כי  מרגיש  האדם'נרטיביות  הגבאמצעות    (.1998
   .אחריו משאיר  שהוא במורשת המגולמתיותר 

,  התפתחותיים   אתגרים  פניב   האדם  ניצב  אריקסון  של  במודל  השלבים  משמונת  אחד  בכל
  ואת  זהותו  את  המעצבת  היא ,  החברתי  הרכיב  לצד,  אלו  אתגרים  עם  התמודדותו  ודרך

 את 'נרטיביות  הג  מול  מעמיד(  middle adulthood)  האמצעית  הבגרות  שלב.  ואישיות

)קיפאון'ה  'stagnation  .)חוסר  ב,  בתקיעותמאופיין    והוא 'נרטיביות  לג  קוטבי  מצב  זהו
עניין  ב,  חברתית  מעורבות  בצמצוםפרודוקטיביות,    דורית   בהעברה  בקושי  אוחוסר 

  לפי   כי  לציין  חשוב  אך.  (Erikson & Erikson, 1998)  חברתית  ומעשייה  מקידום  ובהימנעות
 לאדם   לאותת  יכולה  בסטגנציה  התנסות   שכן,  הסתגלותי  רכיב  יש  בסטגנציה  גם  אריקסון

 .להתפתחותו יתרמוש בחייו ובהתאמות בשינויים הצורך על

  בדרך   להשקיע  האדם  של  שאיפתו  נמצאת'נרטיביות  הג  ביסוד  ,( Kotre, 1984)  קוטרה  פי  על

 symbolic)  הזמן  למגבלות  מעבר   אל'עצמי'  ה  של  קיומו  את   ירחיבוש  ובעבודה  חיים

immortality  חשבון   על  גםדאגה לו  לטיפוח הדור הבא ולה  קשורג'נרטיביות  ה(. עם זאת 

 ,Bakanאן ), ביטוייה של הג'נרטיביות כוללים את מה שהגדיר באקכן  אם.  עצמו  האדם

(. 'פעולה  communion)  בשיתוף  ופעולה(  agency)  עצמית  פעולה  שלמנוגדות    שאיפות(  1966
  ואילו   ,ולהתפתח  האישיות  מטרותיו  את  להגשים  המבוגר  של  רצונו  את  מבטאת'  עצמית
  –  נרחבת  מטרה  לטובת  עצמו  את  להקדיש  הפרט  של  הנטייה  היא'  בשיתוף'פעולה  

'נרטיביות  הג.  בה  והתמזגות  לקהילה  הענקה,  אחרים  עם'  עצמי'ה  שיתוף  משמעותהש

)  האתגר  את  האדם  בפני  מציבה תוצרים   את   הןבבד    בד  שישלבו(  life productלייצר 
 השאיפות  בין   האיזון  את   המבוגר  ימצא   מיטבית  במציאות'שיתופיות'.  ה  את   הן'עצמי'  ה

 יעלה  תמיד ולא בזו זו להתנגש גם עלולות אלו שאיפות אך'נרטיבי(,  ג יהיה)כלומר  האלה

 (.McAdams, 1993, 2004) רצונו לשביעות שתיהן את למלא בידו

להם,   הקודמים  השלבים  על  מושתתים  המאוחרים  השלבים  אריקסון  של  בתאוריה
 עם  להתמודד  היכולת.  לה  הקודם  הזהות  לשלב  הדוק  קשר  קשורה'נרטיביות  הג,  ולענייננו
  אותה  ולממש  זהותו   את  לבטא  האדם  בהצלחת  תלויה  סטגנציה  ובין 'נרטיביות  ג  בין  המתח
עוצבה   שבה  שהדרך  ייתכן  לכן.  הבא  ולדור  לחברה  תועלת  בו  שיש  מימוש  הבוגרים  בחייו
  עם   בעבודה  .שלה  הייעוץ  בעבודת  רטיביות'נהג  ביטויי  להבנת  תסייע  היועצת  זהות

זהותו.    המתבגר  את  פוגש  המבוגר  מתבגרים גיבוש    הבין־דורית  לאינטראקציהבשלב 
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  בוודאי,  המבוגר  של'נרטיביות  הג  את  לקדם  או  לחסום,  לעורר  פוטנציאל  יש  שביניהם
  תכופים   וטכנולוגיים  חברתיים  בשינויים  המאופיינת  הפוסט־מודרנית  בתקופה

(Schachter, 2018 )  .מתבגרים המגבשים זהות,   עםהייעוץ ממוקדת בעבודה  מלאכת  ש  כיוון

)ש  וכיוון זהות  (  Schachter & Ventura, 2008היועצת החינוכית משמשת סוג של סוכנת 
יועצותב בקרב  הג'נרטיביות  נושא  שלחקירת  הרי  תלמידיה   תרומה   ישחינוכיות    עבור 

 הבא.תרומתה לטיפוחו של הדור לחשובה להבנת זהותה של היועצת הוותיקה ו

 החיים  אמצע

 נוכחת'נרטיביות  הג  (Erikson, 1963, 1968; Erikson & Erikson, 1998)  אריקסון  פי  על
.  החיים  אמצעב  ומאתגרתסוגיה מרכזית    היא  אך,  האדם  של  ההתפתחות  שלבי  בכל  כמעט

ג'נרטיביות,    יש  זו  בתקופה שאיפות  לממש  רבות  הזדמנויות  גם   יש  אךלאדם  לו 

 במחקר  (.McAdams, 2001, 2004תסכולים בתחום )  עםרבות עם אתגרים ו  התמודדויות
  ההגדרה   גבולות.  לזקנה  נעורים  שבין  התקופה  מוגדר  החיים  אמצע  הכללי  ההתפתחותי

  שתקופת  היא  הנפוצה  התפיסה  כן   פי  על  אף.  נרחב  גילים  טווח  ומציגים  חד־משמעיים  אינם

 Infurna)  הזקנה  תחילת  עם  65–60  בגיל  ומסתיימת   בערך  40  בגיל  מתחילה  החיים  אמצע

et al., 2020; Lachman & James, 1997  .)יכולה   זו  בתקופה  האדם  חוויית  כי  מוצא  המחקר  

 ;Eichorn et al., 1981)  וחיובית  מוצלחת  להיות  יכולה  גם  אך,  ומשברית  סוערת  להיות

Lachman et al., 1994  .)פרוינד וריטר  פי  על  (Freund & Ritter, 2009  ,)החיים   אמצע  תקופת 
חדשות  ו  החיים  על  מחודשים  היבטים  מעלה מטרות  ושקביעת  מוגבל  שהעתיד  הכרה 
תקיעות    התחוש  במבוגרלעורר    יםעלול  אלו  היבטים.  הקש  נעשית בחירות   בענייןשל 

 שהמוות איננו עוד עובדה מופשטת של החיים,  הידיעה  כן  כמו   .ובחיי  לכןדם  וק  שקיבל
  את  לווסת  ועליו,  המבוגר  אצל  אי־שקט  לעורר  יכולה  באופק  הנראה  מוחשיאלא אירוע  

 החיים אמצע את אינטואיטיבית   לקשר  הנטייה אף  על, זאת עם. זו הכרה בעניין רגשותיו

רק  midlife crisis)  'החיים  אמצע  משבר'ל כי  נראה  חווה    שיעור(,  של האוכלוסייה  קטן 

 Lachman, 2004; Wethington, 2000; Wethington)  הזאת  בתקופה  עוצמתיו  כללימשבר  

et al., 2004  .)לחמן  הנושא  את   בסקירתה  (Lachman, 2004  )הוכחות  אין  כי  מציינת  
  זו  תקופה  מנםו א.  נמנע  בלתי  במשבר  מלווה  החיים  אמצע  תקופת   כי   לטענה  אמפיריות

להיות    יכולה  היא  אחרים  בעבור עבור אנשים מסוימים, אך  ב  ומאתגרת  קשהלהיות    יכולה
 .והאחריות התפקוד בתחומי שיא

 הולכת הג'נרטיביות  ש  נמצא'נרטיביות  לג  החיים  אמצע  את   המקשרים  במחקרים

)ו הגיל  עם   ולאחריות  המודעות  באדם  שגוברת  ככל(.  McAdams et al., 1993משתפרת 
  פעול ל שמסוגל לאדםהמבוגר   הופך כך, פחות חלשים ולמנוסיםלצעירים, ל חברה כולה, ל

 לתקופת  מתקרבים  שאנשים  ככל  וגוברת  הולכת  זו  מודעות'נרטיביות.  גבדרכים    ולחשוב
 לפעולות   אשרב   יותר  גדולות  חברתיות  ציפיות  מהם   יש  זו  שבתקופה  מכיוון'  החיים  אמצע'

)ג  ולמחויבויות זמן    נחשבת  החיים  אמצע  תקופת  כן  כמו.  (McAdams, 2004'נרטיביות 

 ,Lachmanביותר )  קרובדורי  ־הקשר הבין  השב  ותקופה,  אחרים  עלההשפעה הגדול ביותר  

ההזדקנות עדיין לא החלו    סימני, ורביםתחומים  ב  עשיר  ניסיון  מתבטא  זו  בתקופה.  ( 2004
הזדמנויות    ולכן,  ניכרת  השפעהלהשפיע   יש  ושל  לעדיין  האדם  של  חייו  באיכות  שינוי 
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 & Sterns)  החיים  אמצע  בשלב  חשוב  תפקיד   יש  המבוגר  של  המקצועי  לעיסוק  גםזולתו.  

Huyck, 2001 )האדם של זהותו מהגדרת נפרד בלתי חלק והוא (Lachman, 2004 .) 

 אמצע הקריירה 

 של שנים לאחר כניסתו    עשרכ  תוגדרתקופת אמצע הקריירה מ  ,(2015)   אופלטקה  פי  על
  ואת  מטרותיו  את,  שאיפותיו  את  מחדש  מארגן  האדם  זו  בתקופהלתפקיד.    הפרט

ו  כן  כמו.  יכולותיו חברתיים  ובצרכים  במשימות  מאופיין  זה  לו רגשישלב  ייחודיים  ים 

(Hall, 2002  .)כאן,  מקצועית  זהות  גיבוש  של  תהליך  מתחיל  שבה,  הקריירה  תחילת  לעומת  
מעריך את השאיפות  והוא בתפקיד  התבססות  לאחר אליה מגיע שהעובד בתקופה מדובר

 מידת מימושן. לפי המקצועיות המקוריות שלו 

  הקריירה  באמצע  עובדים  בחנו ש  מחקרים  כי  מציין(  2015)  אופלטקה  הנושא  את   בסקירתו
  אפשר   לדבריו.  בחייהם  הקריירה  של  מקומה  את  מחדש  בוחנים  זה  בשלב   עובדים  כי  מצאו
מתואר    כי  לראות אחד  המלווה    שלב  זה  שלבמצד  בשנות   שלקשיים  בבעייתי,  העובד 

  התמקצעותהעובד מגיע אליו לאחר  ש  שגרתישלב    מתואר   הוא  אחרהארבעים לחייו, ומצד  

 מרגישים  עובדים  מעט  לא  כי  טען(  Hall, 1986)  הולהירידה המקצועית.    שלבבתפקיד ולפני  
  מטרות   לממש  זמן  די  להם  משאירה  לא  שהעבודה  וחשים,  בעבודתםזה    בשלב  שיעמום
  הקריירה  באמצע  עצמית  התחדשות   –  חלופי  מסלול  יש  אך.  לעבודה  מחוץ  אישיות

  להבין   יש  אלו  גישות  פי  על.  ועניין  ידע  תחומי  והרחבת  חדשות  מיומנויות  רכישת  באמצעות
 .חיים מטרות של רחב מכלול בתוך המקצועי ההיבט את

  ותק   כי  מצא  הקריירה  באמצע  חינוכיות  יועצות  בקרב(  2002)   הררי  שערכה  חלוץ  מחקר
 שלילי   משאב  בו  הרואות  אלו.  שלילי  משאב  או  חיובי  משאב  היועצות  בעיני  נתפס  בייעוץ
  מציינות  הן.  הספר  לבית  שלהן  המעשית  ובתרומה  בתוכן  לירידה  גרם  שהוותק  מעידות
 וקושי  פסיכולוגית  התרחקות  לידי  מביא  התלמידים  ובין  בינן  וגדל  ההולך  הגילים  שפער

  תחושת   מציינות  הן  כן  כמו.  גילם  את  המאפיינות  הבעיות עם  ולהזדהות  אליהם  להתחבר
 הרואות  יועצות  יש  לעומתן.  בתפקיד  יצירתיות  ואובדן  סיפוק   חוסר,  חזרתיות,  עייפות
 לידי  הביא   שהוותק  מעידות  אלו  יועצות.  וצמיחה  הרחבה  המאפשר  חיובי  משאב  בוותק
  את   לוותק  זוקפות  הן.  הייעוץ  בעבודת  המיושמים  מגוונים  וכישורים  ידע,  ניסיון  צבירת
  תחושת .  והמשמעות  החשיבות  תחושת   ואת   מהסביבה  לו  זוכות  שהן   הכבוד  את ,  מעמדן
 המקצועי  הניסיון  ואת  המומחיות  את,  הידע  את  לשתף  שלהן  בנכונות  מתבטאת   זו  העצמה
 .תפקיד ומשלימי תלמידים  כגון אחרים עם שלהן

 וזהות חברה'נרטיביות, ג

  שיש   ציין  אך,  האנושי  החיים  במעגל  אוניברסלי  שלב  היא'נרטיביות  הג  כי  סבר  אריקסון
בהם   מובעת   שהיא  ובתחומים'נרטיביות  הג  הנטיות  בעוצמת  מבוגרים  בין  ניכרים  הבדלים

(McAdams, 2004.)    גידול ילדים, אך היא אינה  ב בלידה ו  כלל  בדרך  מתבטאת הג'נרטיביות
רחב    למגוון  מכוונת  ולהמשכיות  להעברה  המבוגר  שאיפתמוגבלת לתחום ההורות בלבד.  

פוליטיות  וחיים, החל בפעילויות מקצועיות, קהילתיות, דתיות    מסגרות  ושלשל עיסוקים  

 & Kotre, 1999; McAdams)   מנות ועודואבהוראה,  בחברות בוועדות,  בוכלה בהתנדבות,  

de St. Aubin, 1992  .)מניית  באמצעות'נרטיביות  הג  סוגיית  את  בחן  בתחום  המחקר  רוב  
  מבין   באיזה  בשאלה  עסק  פחותאך  'נרטיביות,  ג  תחושת  על  מדווח  האדם  שבהם  התחומים
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נגיעה אליהם הוא    שיש  הרבים  התחומים  הג'נרטיבית  בעשייתו  להתמקד  בוחרלמבוגר 
 ומהם המניעים לבחירה זו. 

  הנבחר   התחום  שאלת  על  מענה  במתן  לסייעג'נרטיביות לזהות יכולה    בין  היחס  על  תאוריה
  היכולת   של  תוצר  והיא,  האישית  הזהות  על  מתבססת 'נרטיביות  הג.  לבחירה   והמניעים

 היא'נרטיביות  ג  אומנם.  ולהמשכיותה   לחברהשתורם    באופן  הזהות  את  לבטא
 הזהות  על ולהישען אישית  להיות חייבת התרומה דרך אך,  לתרום תהבבקש אוניברסלית

 .מחויב מרגיש האדם שאליהם הייחודיים הערכים ועל האינדיווידואלית

 המחקר  שאלות

מ כה  עד  שנסקרה  המחקרית  חשיבותדגישהספרות  את  ה  וה  חייו בג'נרטיבי  ה   שלבשל 
שיא ב  נמצא  האדם  שבה  של תקופת אמצע החיים  חשיבותה  את  כןו  ,הבוגרים של האדם

 הנמצאות   חינוכיות  יועצות  של  תפקידןמתחים ג'נרטיביים.    עם שאלות ו  עםההתמודדות  
 וא ה,  הארגון  ושל  הפרט  של  ההתפתחות  תהליכי  על  וֲאמונות  הקריירה  שלהי–אמצע  בשלב
, היועצת  עבודת  של  התפקידי  המרחב   מתוך  בייחוד'נרטיבי.  הג  הנושא  לחקר  פורייה  קרקע
 לבטא   יכולות  שיועצות  הרי,  אחיד  אב־טיפוס  אין'נרטיביות  לג  כי  היסוד  הנחת  ומתוך

  אפשר   האם:  השאלות  עולות  אך .  משתנות  מוטיבציות  מתוך  מגוונותבדרכים    ותג'נרטיבי
 היועצת   את   מניע  מה?  אותן  ומנחות   המעוררות'נרטיביות  הג  המוטיבציות  את  לאפיין
 ? אחרת  בדרך ולא מסוימת בדרך תפקידה את לעצב

 המחקר  שיטת

 נבדקים

  כל   כלומר.  50הוא    גילן  וממוצע  שנים  59–42  בנות  חינוכיות  יועצות  12  השתתפו  במחקר
  שנים   10  של  ותק  המשתתפות  לכל   כן  כמו.  החיים  אמצע  בשלב  נמצאות  המרואיינות

 כדי  ביניים  בחטיבות  או  תיכוניים  ספר  בבתי  העובדות  יועצות  נדגמו.  חינוכי   בייעוץ  לפחות
זה הנערך במסורת    איכותני. במחקר  הזהות  עיצוב  בשלב  מתבגרים  עם  העבודה  את  לבחון

(, לא כיוונו למדגם מייצג, שכן איננו מבקשים Charmaz, 2013התאוריה המעוגנת בשדה )
תופעות   של  שכיחות  המחקר  יאוכלוסיב לאמוד  של  המוקד  תופעות   גילוי  הוא  הזהה. 

שהן    וחידודותיאורן,   כפי  תאורטיות  היועצות.    מתבטאותהמשגות  של   תשע בשיח 
 הליך.  ממלכתי־דתי  ספר  בבית  עובדות  מהן  ושלוש  ממלכתי  ספר  בבית  עובדות  מהנחקרות

.  ווטסאפ  פייסבוק  החברתיות  ברשתות  מודעה  פרסום  באמצעות  נעשה  המשתתפות  גיוס
חינוכיות    של  ייעודיות  בקבוצות  פורסמה  המודעה בחינוך   זותמחוביועצות  אחדים 

ובח יצרו  ו,  היהודי  במגזר  הממלכתי־דתי  ינוךהממלכתי  בקריטריונים  שעמדו  מועמדות 
יועצות חינוכיות רואיינו שכן לא היו פניות מיועצים חינוכיים    רקקשר עם עורכת המחקר.  

העוסקים בתחום   גבריםהנמוך של יועצים    שיעורם  בשלמאמץ לפנות גם אליהם,  ה  אף  על
  אישי  בקשר   ואינןלמראיינת    רותמוכ  היו  לא  הנחקרותכי    נציין(.  2017בארץ )סלע וסיני,  

 גם   מהן  עשרהן יועצות מאמנות )או שהיו בעבר(, ו  כי  העידוהנחקרות    מהיועצות  11.  עימה
הדרכה   תפקידי  התפתחות  ה  של  זהשלב  ב כצפוי    החינוכיהייעוץ    בתחוםממלאות 

 המקצועית. 
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 הליך 

כללי   להסבר  המועמדות  עם  טלפונית  שיחה  נערכה  הראיונות  המחקר   עלטרם  אודות 
  לעריכת אישרו את השתתפותן נקבע מועד ומקום  שבו. לאחר    להשתתףקבלת אישורן  לו

)  נערכוהקורונה    מגפתאיון. בשל  יהר   נערכו ( ושניים  zoomעשרה ראיונות בשיחת וידאו 
יועצת חינוכית בבית   היאבמקום העבודה של המשתתפות )בית הספר(. המראיינת עצמה 

 פעמית וארכו כשעה וחצי כל אחד. ־בפגישה חד  נערכוספר ובגיל הביניים. הראיונות 

 המחקר  כלי

  לבטא   למשתתפות  המאפשר  מובנה  חצי  פתוח  עומק  ראיון  הוא  העיקרי  המחקר  כלי
(.  2003,  שקדי)  חיים  וסיפורי  תובנות,  עמדות,  שותרג,  מחשבות  ובהרחבה  בספונטניות

 חייהן  סיפור  את   לספר  המרואיינות  התבקשו   הראשון  בחלק.  חלקים  לשני  חולק  הריאיון
 מיקוד  מתוך  בחייהן  דרך  אבני  בחופשיות  להעלות  להן   לאפשר  כדי  זאת.  והמקצועי   האישי
  על  להשיבהתבקשו המרואיינות  הריאיון של השני בחלקו.  החיים אמצע של הזו בתקופה

  והתמקדו   מראש  חוברוש(  הראשון  בחלק  עליהן  השיבו  לא  אם)  פתוחות  שאלות  כמה
, מיצוי  לעומת  הייעוץ  בעבודת  ולסיפוק  ליצירתיות,  לצמיחה  הקשורים  בנושאים  בעיקר
 משלימי   ועם  תלמידים  עם  הגומלין  יחסי  על  שאלות  נשאלו  כן  כמו'תקיעות'.  ו  שחיקה
 אמצע )שנות    האחרונות  בשנים  עיקריים  עיסוקים  ועל  הייעוץ  מתחום  חוויות  על,  תפקיד
 (. החיים

   הנתונים ניתוח

 ודפוסים תמות לזהות לחוקר המאפשר( thematic analysis) תמטי ניתוח נותחו הראיונות

  הראיונות   נקראו  הניתוח  בתהליך .  (Miles & Huberman, 1994)  הנתונים  מן  הנובעים
  אותרו  בהמשך.  מתוכם  העולה  המידע  משמעות  את  להבין  כדי  ונשנית  חוזרת  קריאה

 מכן   לאחר(.  Charmaz, 2003)  קטגוריות  של  ראשונית  רשימה  לעריכת  תכנים  בטקסט 
 אחת.  עיקריות  תמות  של  סופית  רשימה  ועוצבה  דומה  שמשמעותן  קטגוריות  אוחדו
 הראיונות.  זה  במחקר  המוצגת  והיא'נרטיביים'  ג  מניעים'  הייתההבולטות שעלתה    התמות
.  ומאפייניהם'נרטיביים  הג  המניעיםשל    ותיאור  לאיתור  וספירלית  מתמדת  קריאה  נקראו
  . מחקרית  ולספרות  לתאוריה  מבעד   בתמה  נוספת  התבוננות  מתוך   הממצאים  פורשו  לבסוף
. יועצת  כל   של  אישיות  זהותיות  בסוגיות  עסקנו  כך  ולשם,  כלליות  לתמות  להגיע  ביקשנו

 . כולם למרואיינים משותפים'נרטיביים ג מניעים לאתר יכולנו מכן לאחר רק

 אתיקה 

 הובהרו   ריאיון  כל  בתחילתאילן.  ־בר  אוניברסיטתועדת האתיקה של    רההמחקר איש  את
  כי   הודגש.  אנונימיות  ועל  סודיות  על  שמירה  להן  והובטחה  זכויותיהן  למרואיינות
 הוקלטו   הראיונות.  כלשהי  בתמורה  מותנית  ואינה  התנדבותית  במחקר  ההשתתפות
  המוזכרים  והמקומות   השמות  כל.  לניתוחם  במדויק   ותומללו  המשתתפות  בהסכמת
 .בדויים במאמר
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 ממצאים 

  הורו   החינוכיות  היועצות  עם   הראיונות  מתוך  עלושתפיסות  והעמדות  ה ,  החיים  אירועי
  עם  לעבודתן  בקשר  עלתה  זו  סוגיה.  התפתחותי  אתגר 'נרטיביות  בג  ראייה  על  במפורש
  מתמקד  זה  מאמר.  דרכן  בתחילת  צעירות  יועצות  עםגם    המקריםמ  ובכמה  תלמידים
  נדגיש עיקריות.    קבוצותשלוש  לומוינו    הממצאים  מניתוח  שעלו   כפי'נרטיביים  הג  במניעים

 : נרטיב באותו יחד לשמש או, עצמו בפני מניע להיות יכול מהמניעים אחד כל כי

 : הבא הדורלטובת  פרולש  לתקן 'נרטיבית ג מוטיבציה . 1

 . היועצת  בהתפתחות  מוקדמים   בשלבים  התרחשש'נרטיביות הנובעת מתוך קושי  ג א.

של   אמצע החיים  המתרחש בתקופת'נרטיביות הצומחת מתוך אתגר התפתחותי  ג ב.
 . היועצת

  דור  לרווחת  קולקטיבייםו  אישייםתוצרים    תחזקלו  לשמר'נרטיבית  ג  מוטיבציה . 2
 :  ההמשך

 . שיב טובה לחברההיועצת לה של  מהרצוןת נובעה'נרטיביות ג א.

 .הבא לדור ולהנחילם מהרצון של היועצת לשמר ערכים תנובעה'נרטיביות ג ב.

ה'נרטג:  לאחרים  משמעותית  להיות'נרטיבית  ג  מוטיבציה . 3 מהשאיפה    נובעתיביות 
בעבור אחריםלהיות   הנכון  ובמקום  בזמן  הנכון,    לשיאה   מגיעה  רוב  פי  על)   האדם 
 'הצלה'(.  באירועי

 הבא  הדורלטובת  פרלשו  לתקן 'נרטיבית ג מוטיבציה. 1

כי    המחקר  ממצאי מניתוח   נובע מתוך    ג'נרטיביות ל  הראשון  המניעעולה  יועצות  בקרב 
ולשפר מצב לתקן  )מתוך    עשר.  הצעיר  הדור  את  המלווים  חיים  ימוטיבציה  ( 12יועצות 

מושא לשינוי    החיים  אמצע  תקופתב  כוהפש  מעברן  אישיים  אירועים  המתארחשפו נרטיב  
 'נרטיביות.הג תאמצעוב

המבוגר לסיפור האישי ש יםקשורו קיים מצב לשנות באים ושיפורמצבי תיקון  כלל בדרך
, ההמשך  דור  אצל  חוזר  קושי  למנוע  בניסיוןאצל אחרים.    גםיכול לזהות    אךמזהה אצלו  

 המשפר   קטן  בשינוי  מדובר  לעיתים.  השינוי  את  ליצור  מבקשות  הביניים  בגיל  היועצות
 ולשיפור   לתיקון  המוטיבציה.  ממש  של  במהפכה  מדובר  ולעיתים  הקיים  המצב  את  במעט
 . המקורי הקושי מופיע שבו בשלב בעיקר נעוץ ביניהן וההבדל, קטגוריות לשתי נחלקת

 היועצת  בהתפתחות  מוקדמים  בשלבים  התרחשש'נרטיביות הנובעת מתוך קושי  ג  .א. 1

 מכשול   כלומר  ,העבר  מן  התפתחותיים  באתגרים  עוסקים  זו   בקטגוריה  הכלולים  המניעים
  זהותה   את  עיצב  הקושי.  היועצות  בחיי  לכן  קודם  התפתחותי  בשלב  שהתרחש  סבל  או

 הזדמנות  להן  ניתנת  החיים  לאמצע  בהגיען.  קונפליקט  בעקבותיו   נוצר  גם  כלל  ובדרך
  ומכאן   אחרת  התפתחותית  פרספקטיבה  מתוך  הפעם  אך,  בקושי  מחודשת  להתבוננות

 . לשינוי הדרך

'נרטיבית הג  העשייה  אךבעבר    שמקורו  מאירוע  נובע  כאן  המתואר  המניע  כי  נדגיש
החיים האמצעית  בבגרות  –  לאחר מכן  התפתחותי  בשלב  רק  מתרחשת . תקופת אמצע 
 ולהעביר , את הדרכים להתמודדות  בעצמן  חוו  שהן  קושילזקק מתוך ה  יועצותמאפשרת ל

 דורות הבאים.ל משופרתהתפתחות  ל הכלים את הלאה
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)בהיותה   שלה הראשונות הייעוץ בשנות שחוותה הקושי על מספרת תמר שלפנינו בדוגמה
  באמצע ,  הביניים  לגיל  בהגיעה.  מקצועית  ולא  אבודה,  בודדה  הרגישה  היא(.  בערך  26  בת

 להעביר   כדי  לסטודנטיות  פרקטיקום   ומנחת'ן  סופרוויז  יועצת  להיות  בחרה,  הקריירה
 ': דיה הטובה היועצת' מסר את יועצות של החדש לדור

( הרגשתי שאני כמו אוניה ייעוץהראשונה ואולי גם קצת בשנה השנייה )בבשנה  
גלי הים, לא הבנתי מימיני ומשמאלי, הייתי מאוד צעירימ  [...]  הטלטלת בתוך 

הרגע סיימתי את הלימודים, נכנסתי ביג טיים לתוך העסק הזה, אז זאת הייתה  
ברור    [...]  הגלים  אני כל הזמן הולכת עםשהרגשה שאני לא מנווטת את הספינה,  

י ומאוד יהרגשתי גם שיש כל הזמן עין פקוחה על  [... ]  לי שזה היה משהו פנימי שלי
דרשתי מעצמי. הייתי חייבת להיות היועצת המצטיינת של השנה הזאת. הסף הזה  
של הביקורת העצמית היה מאוד חזק בשנה הראשונה וממש שקלתי בסוף השנה 

 אם אני ממשיכה. 

 :דרכן בתחילת ליועצות'ן סופרוויז מדריכת  להיות בחרה תמר שנים 15 לאחר

יועצת טובה דיה' 'אז    –החוויה או אולי ההבנה שכמו שאומרים 'הורה טוב דיו'  
הזה   המקום  את  להשאיר  בסדר  ש]...[  וזה  לטעות  בסדר  וזה  לתהות  בסדר  זה 

בה כאבי לשאול ]...[ אני רוצה לראות אותן קודם כל משתלבות במערכת בלי הר
לב ]...[ אני ראיתי כמה כאב יש ליועצות בשנה ראשונה ]...[ אז אני רוצה לראות 
ובלי הרבה ביקורת   את היועצות האלה מתנהלות במרחב בלי הרבה שיפוטיות 

' אלא באמת  מסוגלת  לא'אני    לאעצמית. אני רוצה לראות אותן מעיזות, מתנסות,  
 . ץועם מי להתייעיש לך גב ויש לך עם מי לחשוב שלדעת 

,  האישי  מניסיונה  לה  מוכרים  שהיו  הקשיים  את'  לסנן'  לתמר  אפשרה  החיים  אמצע  תקופת
  טובה  יועצת'  –  תמר  של  המסר.  להתמודדות  וכלים  חיוביים  תכנים  החדש  לדור  ולהעביר

'  להיכשל '  לגיטימציה  החדשות  ליועצות  ולתת  ההתאקלמות  קשיי  על  להקל  נועד  –'  דיה
  ובין   שלה  הפרטי  העבר  בין  בעצמה   מחברת  תמר  זו  בדוגמה.  עצמית  בביקורת  להחמיר  בלי

 שלהן   להתמודדות   שלה  ההתמודדות  את   במפורש  וקושרת,  החדשות  היועצות  של  ההווה
 הקיים. המצב את לשפר בניסיון

הצ  עליה  מקבלת  שתמר   התומך   התפקיד על  , החברה  של  האוניברסלית  יהפייעונה 
  דאגה  מבטאת   כאן  הנצפית'נרטיבית  הג  הפעולהדור הבא.  ל אחריות    עליו  יקבלשהמבוגר  

(care  )ייעוצי   מרחב באמצעות יצירת    משופרת  מציאות   וליצור  לתקן  ושאיפהדור ההמשך  ל 
  אחד   מצד:  דואלי  מניע   מציגה  תמר  של   הדוגמה  זו  מבחינה  . הצעירות  היועצות  בעבור  תומך
ה  להם  ולסייעאחרים    עם  להיטיב,  לשפר  הצורך ביסוד  שמונח   'בשיתוף  פעולה'כפי 

(communion),  התקן'ל  הפנימי  הצורך  אחר  ומצד השבר  את   להתפתח,  שלה  אישי' 

 . (agency) 'עצמית פעולה'כפי שמונח ביסוד ה העצמי גבולות את ולהרחיב

  הקושי   חוויית.  ליאת  של  בדבריה  למצוא  אפשר  זה  מסוג'נרטיבית  ג  למוטיבציה  דוגמה  עוד
 לימודיה   בזמן   מתבטאת   שבעיםה  שנות  בתחילת  אופקים  בעיירה  עולים  ילדת  של  והכאב
 :מתקנת חוויה עולים לילדי לתת, הביניים בגיל, אותה ומביאה הספר בבית

 מאוד  אפליה  הילדות  כל  לאורך  הרגשתי]...[    חדשים  עולים  של  למשפחה  גדלתי
  לגדול   אותי  עודדו  לא.  השונה  קבלת  חוסר,  צדק  חוסר,  הוגנות  חוסר  של  חזקה
 . העולים כל בשם מדברת אני, אותי  רק ולא אותי דיכאו הפוך, שם
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מא שלי מגיעה לבית הספר ומדברת שם  ייש לי זיכרון שהייתי בכיתה ג' או ד' שא
  [ ...]  עם המורה ומנסה להסביר לה את החוויות הקשות שאני מרגישה בבית הספר

, ואני רואה בתנועות  זהביר את  עכשיו אין לה את השפה, אין לה את השפה להס
מא שלי צועקת והקול שלה לא  י של המורה כמה היא חסרת סבלנות אליה וכמה א

אבל זו תמונה מאוד חזקה    8חזקה. הייתי אז אולי בת    נוראנשמע. וזו תמונה נורא  
 שמאוד הולכת איתי. 

 תיכון: ב  לימודיה מזמן דומה מצב עוד  מתארת ליאת הריאיון בהמשך

 לספרדים  נאצית]...[    נאצית   הייתה  שם  התיכון  מנהלת  שלדוגמה  ברמה  היה  זה
  שלך   הבת]...[    לו  אמרה  היא  ואז  איתה  לדבר  הגיע  שלי  ואבא]...[    מתכוונת  אני

  את  לי  עשתה  היא.  בגרות  תעבור  שהיא  מציאות  אין ,  מטומטמת  להיות  רוצה
 .המוות

.  ילדותה  בשנותמסגרות    בכמהליוו אותה    אלו  ותויוח  כי  ההבנה  את   מחדדות  אלו  דוגמאות
  מבוגר   עם  מפגש,  נחשבת  ולא  נראית  בלתי  שהיא  תחושה,  ואי־צדק  אפליה  בצל  ילדות

  אלו   כל  –  הוריה  כלפי  ביחס  העוסקים  ילדות  וזיכרונות  בה  מאמין  שלא  החינוך  במערכת
 רציתי  זה  מתוך  כי,  צמחתי  זה"ומתוך    'נרטיבית:ג  למוטיבציה  המתגבש  מניע  משמשים

 " .חדשים לעולים מתקנות חוויות חיי בהמשך זה אחרי לייצר

פעילויות   – המוטיבציה הג'נרטיבית לביטוי מעשי    הפכהבהיותה בשלב הבגרות האמצעית  
תלמידים עולים: "ריכזתי תוכנית ]...[ עם    לקידוםפעילויות העשרה והעצמה  ולימודיות  
א לעזור לתלמידים להגיע לבגרות ת שזה לילדי עולים, שהמטרה שלה הימותאמ למידה  

 שם נתתי הרצאות לרכזות איך זה להיות בת של עולים ומה צריך". 

  החיים  באמצע  האדם  של  פעולתו  מהות  ולפיה,  אריקסון  של  לגישתו  ביטוי  יש  זו  בדוגמה
  מסר  מליאת  מקבלים  אחרים  תפקידים  ובעלי  מורים,  מנהלים.  הבאים  לדורות  דאגה  היא
  לאירוע   התנהגותי־חברתי־חינוכי'  תיקון'  של  סוג  כאן  יש .  הקשבה   ושל  רגישות  של

   :בעברה שהתרחש

זה המוטו שמוביל אותי בעבודה הייעוצית שלי    –לזכור שאנחנו בני אדם    להצליח
]...[ לא משנה באיזה תפקיד אנחנו, שאנחנו נזכור שיש לפנינו בני אדם עם רגשות 

ומתי נוגעים בהם  אנחנו  באיך  ניזהר  ופוגשים אותם.  ונורא    ואני יחסים אליהם 
ולכל מי שנמצא באיזשהו תפקיד ]...[ אתה חושב    ולמורים  הישיבה  לראש   אומרת

אבל כל דבר כזה, כשהוא מבעל תפקיד, יכול    [...]   שזה סתם מבט או שזה סתם
א לאדם  משמעותי  סופר    במקומות   ורגיש  זהיר   מאוד  להיות  וצריך  חרלהיות 

 . האלה

של   אמצע החיים המתרחש בתקופת'נרטיביות הצומחת מתוך אתגר התפתחותי ג .ב.  1
 היועצת 

  זו   קטגוריה.  שיפורול  לתיקון  למוטיבציה  הקשורה  קטגוריה  עוד  עולה  הראיונות  מניתוח
אירועים  ב  מקורהאו בנפרד ממנה.    הקודם  בסעיף  המתוארת  הקטגוריה  עם  להופיע  יכולה

פוטנציאל    בו  שיש  חריגומציינים מצב    (midlife)  החיים  באמצע  המתרחשים  מאתגרים
  או   היועצת  של  האישיים  לחייה  קשורים  זה   מסוג  אירועיםהיועצת.    על  תהשפעה שליליל

 העשייה .  בסביבתה  או  בה  ניכרתפגיעה    לפגוע  ויכולים(  הספר)בית    המקצועית  לסביבתה
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  האנשים   כלפי  ומופנית  המשבר  בנושא  ממוקדת  אלו  אתגרים  בעקבות'נרטיבית  הג
 .בחיים אותו ולקדם ההמשך דור על להקל כדי זאת כל – מתוכם להתפתח שיכולים

  הרצון  מבחינת  הקודמת  הקטגוריה  של  לזה  דומה  תהליך  מציגה  זו  קטגוריה,  למעשה
  לקושי   או  למשבר  נוגע  המניע,  כקודמתה  שלא  אך,  הבא  הדור  לטובת  ולתקן  לשפר

  במשבר  שמדובר  מפני  הן  כפולה  חשיבות  זה  למניע.  (midlife' )החיים  אמצע'ב  מתרחשש
 בעשייה   הצורךאת    מחדד  בעיקר  שהוא  מפני  הן(  מעובד  אינו)ולכן    המבוגר  של'חדש'  

 . המבוגר אצל קיים כבר כלל שבדרך'נרטיבית הג

 ( midlifeבתקופת הבגרות האמצעית )  שחוו  משבר  היועצות  מתארות  שלפנינו   בדוגמאות
  בני  עם'נרטיבית  הג  האינטראקציה  ולהמשך  שלהן  החיים  תפיסת  לעיצוב  חשיבותו  ואת
  כולו  הספר  בית   ואת  אותה  שפקד  משבר  על  מספרת  אורלי  הראשונה  בדוגמה.  הבא  הדור
 בת )בהיותה    בייעוץ  ניסיון  שנות  14  לאחר,  שנה  באותה.  התאבד '  ט  כיתה  תלמיד  כאשר

  לנושא'נרטיבי  הג  המוקד   את  הפנה  והאירוע  הייעוץ  ריכוז  לתפקיד  אורלי  נכנסה(,  46
 :האובדנות

שנה   ובאותה   ]...[ הייעוץ  ריכוז  את  קיבלתי  אני  שנים  שש  או  שנים  חמש  לפני 
בן   צעיר,  ילד  צעירה,  הכי  השכבה  ט'.  בכיתה  תלמיד  לנו  התאבד   14התאבד 

בדקה    ]...[ ארוכה(  את )שתיקה  לרמקול  העלה  הוא  המנהל  לחדר  שנכנסתי 
גור, את מתחילה מעכשיו  ־ןפלדמ  ורליא"ל היועצות והיא אמרה לי:  עהמפקחת  

יכולה   והיא לא  יועצת שנה ראשונה  לך  יש  כי  ולתכלל אותו  לטפל באירוע הזה 
ך". אני זוכרת שרצתי לחדר, חיפשתי את הקלסר של חוזר ילעשות את זה. זה עלי

]...[ האירוע שאת מנכ"ל להתחיל   לקרוא. הייתי בלחץ אטומי, הייתי משותקת 
הוא  כי  ואישית,  מקצועית  קשה  אירוע  היה  זה   ]...[ כיועצת  ממנו  מפחדת  הכי 
מטלטל ברמה הזו שאתה רואה את התלמידים הצעירים האלה ואתה אומר: ואם 

 אני אטעה?

  מאז  שלה  התפקיד   בתפיסת  האובדנות   נושא   של  הבולט  המקום  על  מספרת   היא  בהמשך
  הן  האובדנות  בנושא'נרטיבי  הג  ההיבט  התחדד,  המקצועית  העשייה  מבחינת.  אירוע  אותו

התלמידים   קהילת   מצוקה,  סיכון  מצבי  לאתר  בניסיון  החינוכי  הצוות  כלפי  הןכלפי 
 :ואובדנות

טראומה סביב הדבר הזה. כשהשנה העברתי מליאה ־אנחנו בית ספר מוכה בפוסט
ויר לנשימה לדבר על אובדנות  וה של אובדנות אז אמרתי בואו ניקח אבנושא הז

בחדר המורים הזה. בין אם מכירים או לא מכירים )את האירוע(, זה אחרת מאשר  
לבוא לחדר מורים שבו לא היה אירוע אובדנות. אז האנטנות נדלקות יותר מהר, 

[ זה קצת  לפעמים מוגזם אבל אני אומרת שעם מוגזם אין לך מה להפסיד   .]...
עושה אותך יותר דרוך על כל דבר קטן. זה מעייף להתייחס לכל דבר קטן, אבל  
ועד   לספורט  למורה  עד  הספרנית  עד  מהשומרת  פה  האנשים  לכל  שלנו  המסר 

נתנו פנקס של סימנים, נורות אדומות למה    [...]  למחנך זה שכל שינוי כלשהו כל
 ספק. לשים לב, כן לבדוק את זה. כל ספק הוא לא 

  לדור   המועברים  המסרים  ואת'נרטיבית  הג  הפעולה   את'  צובע'ש  קושי  באירוע  רואה  אורלי
מעבירה    מסרים  –  הבא   בעקיפין  מעבירה  שהיא  ומסריםלתלמידים    במישריןשהיא 

 .אחרים צוות אנשי באמצעות
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  מבן   דההפֵר .  לאחרונה  שחוותה  גירושין  משבר  על  מספרת  אחרת  יועצת  הבאה  בדוגמה
  קווים   והדגישו  התפתחותה  בתהליך  מפנה  נקודת  היו  שנוצר   המשפחתי  והקרע   הזוג

 : שלה התפקיד בתפיסת חדשים

 האחרונות   שנים  בשלוש]...[    בחיי  מורכבת  מאוד  מאוד  תקופה   אחרי  לוכ  קודם  אני
 הגירושין  אחרי  שנה  חצי  עכשיו  אני   אבל,  פשוט  היה  שלא  פרדה  של  תהליך  עברתי

רציתי לחשוב, גם כשרציתי    כשלאשלי ]...[ כל הזמן נפגשתי עם הדבר הזה, גם  
 להדחיק את זה, גם כשרציתי לברוח.

  בעקבותיו   שבאה 'נרטיבית  הג  העשייה.  בעבודתה  מתבטא  שחוותה  הגירושין  משבר
 : גרושים להורים)מתבגרים(  תלמידים של המשבר חוויית לשיפור ומכוונת מחדדת

  קצת   זה  על  מדברת   שאני  מרגישה  אני  גרושים  הורים  על  עכשיו  מדברת  כשאני
  שאפילו   משהו  זה]...[    הבדל  יש  כי  דיוק  איזשהו  עם  וגם  קרוב  יותר  ממקום,  אחרת
  אחרת   עובר  שזה  חושבת  אני]...[    האמת  על  נודה  בואו,  זה  לפני  אליי  קרוב  היה  לא
 .אחר ממקום מדברת שאני חושבת אני כי

  שההורים   ילד  עם  לדבר  ירצו  שלא  מורים  יש,  לדעת  רוצים  לא  שאנשים  מקומות  יש
 בגלל  רק  ולא  לדעת  יכולה   כן  שאני  מרגישה  אני  [...]   כזה  תהליך  עכשיו  עוברים  שלו
 .משהו איזשהו עוד שם מכניסה שלי האישית החוויה אומרת זאת, היועצת שאני

 ולהביא   להם  לסייע  כדי  מתבגרים   כלפי  מכוונת  כאן  המוצגת'נרטיבית  הג  העשייה
  קיימת   כבר   כלל  שבדרך 'נרטיבית  ג  לעשייה  מתווספת  בעיקר  שהיא  לציין  חשוב.  לרווחתם

 .אותה ומחדדת היועצת אצל

  דור   לרווחת  קולקטיבייםו   אישייםתוצרים    תחזקלו   לשמר'נרטיבית  ג  מוטיבציה . 2
 ההמשך

 מתוך   נובעת  זו  מוטיבציה'נרטיבית.  ג  מוטיבציה  של   נוסף  סוג  מעלה   המחקר  ממצאי  ניתוח
 ערכים  של,  מעשים  של  היעלמותם  את   או   שחיקתם  את   ולמנוע  קיים  מצב  לשמר  הרצון
  משתתפות   10  בקרב  עלה  זה  מניע.  ערך  בהם  ורואות  עימם  מזדהות   שהיועצות  מנהגים  ושל

.  העתיד   לדורות  להעביר  לדעתן   שראוי  מה  על  לשמור  רצונן  את  ומדגיש  במחקר
  שהיועצת   רצויות  התנהגויות  שימור,  האחת:  קטגוריות  שתי  כוללת  לשימור  המוטיבציה

חברתיים  תרבותיים־  ערכים,  והשנייה  משמעותיים  אחרים  או   מחנכיה,  ההורי  מצד  חוותה
 . הבא לדור להנחיל וברצונה קודם מדור קיבלה שהיועצת

 שיב טובה לחברההיועצת לה של מהרצון ת נובעה'נרטיביות ג .א. 2

.  ונתינה  קבלה  בו  שיש  חזוריכתהליך מ  החיים  מעגלב  התבוננות  מתוך  נובעת  זו  קטגוריה
 להתפתחות  המכוון '  מקבל'   של  מסטטוס   מעבר  שלב  החיים  אמצע  בתקופת  רואה  המבוגר
 לרווחתם   ודאגה  ניסיון,  ערכים,  משאבים  ,ידע  הבא  לדור  המציע'  נותן'  של  לסטטוס  עצמית

(Kotre, 1999; McAdams, 1985  .)דאגו '  משמעותיים  אחרים' ש  שכפי  הכרה   גם  כאן  יש 
 הדור   בני  בעבור'  משמעותי  אחר'  להיות  שלי  הזמן  הגיע  כעת,  האישית  להתפתחותי  בעבר
 .דרך באותה להתפתחותם ולדאוג הבא

' המשמעותי  אחר'ה  עם  היועצות  של  החיובית  ההתנסות  כי  עולה   הראיונות  מניתוח
  להתפתחותן  תרומתו  אך,  נפסק  עימו  שהקשר  ויש  מוקדם  התפתחותי  בשלב  התרחשה
 התכנים  כלומר.  לחיקוי  דוגמה  החיים  אמצע  בשלב  והפכה  נחרטה  והזהותית  האישית

 .  שלהם התפתחותם לצורך למתבגרים מועברים הלצורך התפתחות יועצתשהוענקו ל
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 להגיע   הזדמנות  לה  והעניק  להתפתחותה  עשסיי  מחנך  על  מספרת  נילי  שלפנינו  בדוגמה
 :  לטובה  חייה על  השפיעהש ומקדמת מצמיחה למסגרת

ת  לבי,  אחר  פר סת  לבי   אותי  לרשום  התעקש  גם  הוא  מחנך  היה  שהוא  לזה  מעבר
, את  כאן  לומדת  לא  את "  לי  ואמר  אותי  לקח  בעצמו  הוא]...[    אביב   תל  ליד  פרס

. והוא נסע "ובתיכון אני לוקח אותךלא תלמדי כאן באזור הזה של מגדל העמק  
ואני זוכרת שתוך כדי בחינה איתי לאולפנה ליד תל אביב, וחיכה איתי כשנבחנתי.  

לי:   אמרה  לידי  שהייתה  וזאתי  איתי  קורה  מה  לראות  הציץ  שלך "הוא  אבא 
וזה    "זה לא אבא שלי ]...[ זה המורה לוקח אותנו"אמרתי לה:    "ךימסתכל עלי
שאח הוא    ךכ  רמשהו  מאוד משמעותי,  היה  זה  ואו  אחורה אמרתי  בהתבוננות 

  ר העביר אותי למקום אחר, הוא עשה איתי איזשהו צעד שמאוד מאוד עזר לי אח
 ."אם את צריכה משהו  ייש לך תמיד לפנות אלי"]...[ וידעתי שהוא תמיד אמר:    ךכ

  ממקום.  הבא  לדור  לסיוע  לחיקוי  דוגמה  בעבורה  היו  המחנך  לה  שהעניק  והקידום  העזרה
  האמצעית  בבגרות'  מעניק'  למקום  עברה  היא,  שלה  המוקדמים  ההתפתחות  בשלבי'  מקבל'

(from taker to giver  .)לבני   לסייע  כדי'  המשמעותי  האחר'  תפקיד  את  עליה  מקבלת  נילי 
 :בהתפתחותם הבא הדור

  הרי   [...]  מובילים  אנחנו  איךאנחנו מעניקים,    לאיךנתן לי דוגמה מאוד אישית    זה
 היכן  לומדת  הייתי  אם  קורה  היה  מה  יודעת  לא  אני .  השינוי  את  אצלי  עשה  הוא

 זה   ואולי  משמעותי  מאוד  שינוי  אצלי  עשה  הוא  אבל]...[    למדו  שלי  שהאחיות
 ולעזור  לבוא  הזה  השינוי.  נמצא  הזמן  כל  והוא  אצלי  משננת  הזמן  כל  שאני  השינוי
 . בעבודה השני כחוט ממש שינוי לעשות, דלת לו  לפתוח, לילד לעזור, לתלמיד

 : יועצת בהיותה שכזאת לעשייה אישית דוגמה מביאה היא בהמשך

מנגן   [...]   תלמיד  לי  היה יושב  גיטרה,  על  מנגן  היה  והוא   ]...[ רוסי  חדש  עולה 
לי  יואו  [...]  בגיטרה הרגשתי שזה אחד מהחיבורים שלו   [...]  איזה כיף זה היה 

לקבוצה, לעולם פה אצלנו. ואני לא יודעת איך, אני אפילו לא זוכרת מה קרה שם, 
לנו בכלל    –התקשרתי למוסמך של מוזיקה   לו: א   –  מוזיקה  מגמת שאין  מרתי 

 ".מוזיקה יחידות 5ל־ לגשת יכול הוא, איתותעבוד  [...] "תקשיב יש לי תלמיד

  של   ומעצימה  חיובית  השפעה  על  מספרת  עדי.  לשימור  מוטיבציה  עולה  עדישל    מדבריה  גם
  היא  כך   ,ממנה  נשכרת  יצאה  עצמה  שהיא  כפי.  בחטיבה  נעוריה  בימי  חינוכית  יועצת
 : לתלמידיה לתרום שואפת

שלי ]...[ היא נפטרה    נפש  חברת  להיות  שהפכה'  ז  בכיתה  כשהיינו  עוד  נערה  הכרתי
 ויועצת  אליה  סמוכה  שהייתי  מכיווןהיא הייתה חולת לב ]...[    .18כשהיינו בנות  

יצרה קשר איתה, אז היינו מגיעות ליועצת ביחד לפעמים לפה    בחטיבה  הספר  בית
עצת. והיא הייתה אישה מאוד  שיחה שם שיחה ואז נפגשתי לראשונה במושג יו

נחמדה, מאוד חביבה, מקסימה ברמות אחרות ]...[ היא הייתה דמות מאוד מאוד  
 חיובית ומאוד אהבתי. 

  ביטחון  תחושת   אותה  את  לתלמידיה  להעביר  בשאיפה  חינוכי  ייעוץ  עדי  למדה  כשבגרה
 וכך   לתלמידיה  להגיע  מנסה  עדי,  בה'  נגעה'  שהיועצת  כפי.  שלה  מהיועצת  שקיבלה  ונועם
)היועצת    בי  נגעה  היא  אומרת"אני    :הבא   הדור  לרווחת  חיוביים  מסרים  משמרת  היא

]...[ זה לאורך הדרך,   באנשים נגעתי כן( עצמי על)גם  אומרת ואני. שם  נשאר וזה( בנעוריי
  אנשים שפגשתי, מורים, תלמידים, הורים." 
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 הבא לדור ולהנחילם ערכיםמהרצון של היועצת לשמר  תנובעה'נרטיביות ג.ב. 2

 מידה  אמות  הם  שלדעתן  ערכים  לשמר  היועצות  של  המוטיבציה  את  מתארת  זו  קטגוריה
'  טובים' ערכים ציינו משתתפות שמונה. האמיתי בעולם הבא הדור של להתנהגות רצויות
  להעביר  שואפות  הן  ושאותם  בה  שגדלו  מהקהילה  או  מהחברה,  מהבית  שקיבלו)לדעתן(  

 וכמה  הבא  לדור  כללימצפן    משמשים  אלו  מערכים  כמה.  התפקיד  ולשותפי  לתלמידים
 היא   היועצת  זו  במוטיבציה.  הבאים  הדורות  של  לרווחתם  מסוימת   התנהגות  קובעים  מהם
  קיומם  את  ומתחזקת לדור    מדור 'מפוארים'    ערכים  המעבירה'שליחה'    מעין

(maintenance) . 

  גם  כךקובעים מה נכון וראוי, מה טוב ומה רע,  הלכל אדם ולכל חברה יש ערכים  ש  כפי
  רכיב   הם  ההמשך  לדור  להעביר  שברצונן  הערכים  כי  עולה  מהמחקר.  היועצות  בקהילת
  בבחירת   חשיבות  להם   יש  כן   כמו.  הבא  הדור  של  חייו  ואורחות   זהותו  בעיצוב  חשוב

  שציינו   מהערכים.  הקריירה  באמצע  עליהן  מקבלות  שהיועצות'נרטיביים  הג  התפקידים
  ולהנחיל   לשמר  מבקשות  שהיועצות  עיקריים  ערכים  שלושה  עולים  במחקר  המשתתפות

  כלל   בדרך  מזוהים  אלו  ערכים  .ואופטימיות  תקווה,  נפשי  חוסן ,  הזולת  אהבת:  הבא  לדור
 הוא   כשלעצמו  הערך  לא  כי  להדגיש  חשוב  אך,  (2017)שפ"י,    בייעוץ  התפקיד  תפיסת  עם

 מהעבר  ראויים  ערכים  קבלת  על  מורה  לשימור  המוטיבציה.  לשימורו  הדאגה  אלא  העיקר
 . יאבדו שלא דיכ הבא לדור והנחלתם הקודם מהדור או

  בנוסח   שלה  המוצא  במשפחת  שקיבלה  הזולת  אהבת  ערך  על   מספרת  נילי  שלפנינו  בדוגמה
  לראות  אפשר  בדבריה.  לתלמידיה  ולהנחילו  לשמרו  רצונה  ועל  –'  כמוך   לרעך  ואהבת'

 : לאחרים להנחלתו הערך מקבלת  המעבר את בבהירות

 היה  והוא]...[    דתיים  אבל  חרדים  לא ]...[    במושב  גרו,  מתימן  באו ,  תימני  שלי  אבא
  . חשוב  הכי  הדבר  זה ]...[    כמוך  לרעך  ואהבתלנו כל הזמן בשיחות בבית: "  אומר

עזבו אתכם שטויות, אז הוא הולך עם ציצית, לא הולך עם ציצית, אז הוא עושה 
 מאוד היו האלה הדבריםקרון, לכו על פי זה" ]...[ י זה הע [... ] ככה, לא עושה ככה

 . כבר ממני חלק שהם  מרגישה ואני משמעותיים

 :הערך העברת את מדגימה היא בהמשך

שהו מקלל ]...[ אני כל כך מגיבה לזה, משמעי, אני עוצרת כשמי־אומרת לך חד  אני
  בואו?  הזה  בעולם  לנו  נשאר   מה  כי,  חייביםתם על זה שאנחנו  יאני כל כך מדברת א

  כיתה   אנחנוקבוצת שייכות ]...[    אנחנו'ואהבת...' זה מה שצריך.    [...]  בואו  נאהב
, אם מישהו לא בא תתקשרו אליו. אני כל  השני  כלפי  אחד   אחריות   לנו  יש,  אחת

 . יתם ]...[ זה הכי חשוב בעינייהזמן מדברת א

  בה   שהטמיעה  שורשית  למשפחה  חמישי  דור,  חקלאית  במושבה  שגדלה  יועצת,  אורלי  גם
  אלו   ערכים  לשמר  לה  חשוב  כמה  עד  בריאיון  מתארת  לזולת  עזרה  ושל  אהבה  של  ערכים

 : הבא לדור ולהעבירם

האלה    יש מהשורשים  שינקתי  חושבת  ואני  שורשית  היסטורית  מורשת  המון 
השאיפה לצניעות, השאיפה לקבלת    שלבמובן של העזרה לזולת של אהבת האדם,  

]...[ קצרה היריעה מלהכיל   עליהם שגדלתיאלה הדברים  [...] כל אחד באשר הוא 
שאהבתי    את מה  לקחתיאת כל מה שהייתי יכולה לספר על המשפחה שלי ]...[  

 .לשמר לי חשובואת מה שהיה 
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 לתלמידיה   אותם  ומעבירה  האלה  הערכים  את  משמרת  היא  כיצד  מספרת  היא  בהמשך
 : התפקיד ולשותפי

ה הבית  ילהשאיר את הדבר הזה שבסופו של דבר כולנו בני אדם בתוך ההיררכ
ספרית. המורים הם בני אדם וצריך לראות אותם, המחנכים הם בני אדם שצריך 
לראות אותם, התלמידים הם בני אדם, ההורים שלהם... ]...[ לגלות את הרגישות, 

 להבין שיש שונות בין האחד לשני ולעזור, ולו במעט. 

,  המתבגר  של  הפנימיים  הכוחות  חיזוק  עיקרם.  נפשי  חוסן  של  ערכים   גם  עלו  בראיונות
  מזוהים   אלו  םערכי  כי  לציין  חשוב.  החיים   לנסיבות  והסתגלות  משברים  עם  התמודדות

.  הבא  הדור   בני  של  הנפשית  בריאותם   את   לחזק  ומטרתם  החינוכי  הייעוץ  עם  מאוד
 : לתלמידים והעברתו הקודם מהדור הערך קבלת את  מתארת שלפנינו הדוגמה

 אז  [...]  , פשוט אומרת את המילים שלהשלי  אימאאני מזכירה לעצמי את    עכשיו
אני עושה את זה בדרכי, אבל זה לא סתם שאני פתחתי איתה. ברור לי עד כמה  

חלק   של  סוג  וזה  שלי  הנפשי  החוסן  את  בנתה  שלה    שלי   מהשליחותהתפיסה 
לעזור להם )לתלמידים( למצוא את החוסן שלהם. לא בסיסמאות ]...[    –  בעבודה

  ]...[ על אחד   התחושה  ת א  זה  להם  לתת   באמת  רוצה  הייתיאלא באמת באחד 
, כלומר את הכוחות האלה להתמודד עם העולם, לצאת החוצה  בעצמם  שיאמינו

]...[ לדעת שאת מה   ולטרוף אותו ממקום של איזונים, ממקום של שיקול דעת 
שתחלום עליו אתה יכול להגשים אותו, ובאמת זה להיות מודע לעצמך, להקשיב 

 לעצמך מה נכון לך. 

 על   להשפיע  יכולת  או   חופשית  בחירה  אין  לאדם  ולפיה,  הפטליסטית  התפיסה  לעומת
  מסוגל   הפרט  כי  האמונה  שבעיקרה  ,אופטימית  תפיסה  מעלות  במחקר  המשתתפות,  גורלו
 ובעתיד (  לטיפול  וניתנים)  זמניים   הם  שליליים  אירועים  כיו,  מעשיו  ואת   עתידו  את  לעצב
  מסוגלות   שהן  עצמן  על  העידו  מסביבתן   זה  ערך'  ירשו'ש  יועצות  .חיוביים  דברים  יקרו

 ומעבירות זה ערך משמרות  הן . לטובה חייהן את ולשנות קשיים ועם בעיות עם להתמודד
שלי טיפוס מאוד אופטימי, טיפוס    אימא : "מתארת  נינה  . כךהמתבגרים  לתלמידיהם  אותו

שמאמין בטוב, שמאמין שיהיה טוב, וזה משהו מאוד חזק גם אצלי ומשהו שאני מעבירה 
 "כן לגמרי ]...[ הלהסתכל קדימה, העוצמה, האמונה בזה שיהיה טוב.

 היועצת  של אישית הזדהות גם מהם עולים, מהסיפורים שעולים הכלליים הערכים מלבד
'נרטיבית הג  העבודה  את  מטעינים   אלוהאישי.    מעברה  חשובות  יותלדמושלה    בורוחי

 במיוחד. אלו ערכים לקדם ורוצה יכולה שהיא חשה שהיועצת כיוון מוגברת במוטיבציה

 לאחרים  משמעותית להיות'נרטיבית ג מוטיבציה . 3

 משמעותית   להיות  היועצת  של  השאיפה  מתוך  עולה'נרטיבית  ג  מוטיבציה  של  שלישי  סוג
'המשמעות'   הרגשת  את  תיארו  המשתתפות.  החברתית־תרבותית  ולסביבה  ההמשך  לדור

  דאגה   של  גבוהים  בסטנדרטים  המאופיינת  בעשייתן  ייחודיות  ושל  נחיצות  של  תחושה

(care  )הנכון   ובמקום  בזמן  הנכון  האדם  שהן,  זו   תחושה  .למתבגריםבעלי ערך    ובמעשים 
היועצות.    גורל  הרתמשמעות    בעלת  פעם   לא  היא,  התלמיד  בעבור   ממצאי   לפיבעבור 

בשיא עוצמתה כאשר מדובר באירועי  מורגשת והנחיצות המשמעות תחושת הזהמחקר ה
 מרחיקות לכת. השפעות יש אלואירועים ל'הצלה', שכן 
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. חשובה  תרומה   ולתרום  משמעותית  להיות  השאיפה  את  מבטאת  דפנה  שלפנינו  בדוגמה
 היא  הריאיון  בהמשך.  הבא  לדור  מעצמה  ולהענקה  לסיוע  מניע  זו  בשאיפה  רואה  היא

  אלו   כל.  מעשיה   וטביעשה  הייחודי  ובחותם  שיזמה'הצלה'    באירועי  דבריה  את  תומכת
 : בעולם שליחות תחושת לה נותנים

]...[ הצורך שלי   השיחה הזאת מדייקת לי פתאום משהו שמאוד מאוד חשוב לי 
]...[ כמו שאומרים: "אם יש לך משהו עם איזה משמעות,   תמשמעותימאוד להיות  

אתה יכול לשאת גם הרבה מאוד סבל וקושי". נורא חשוב לי להיות משמעותית, 
לך   שיש  משמעותית,  שאת  להרגיש  זה   ]...[ האלה  האירועים  האלה,  והמקרים 

 תפקיד בעולם. 

 : חותם הטביעה בו שמעורבותה, בעיניה משמעותי באירוע משתפת היא בהמשך

הה י"א, שבתחילת  בתחילת  תלמידה  לי  טרגי  יהייתה  מאוד  באופן  שלנו,  כרות 
תו. ההורים שלה היו גרושים  יומפתיע, אבא שלה נפטר. והיא לא הייתה בקשר א

ואני פשוט אימצתי אותה. הייתה   [...]  ]...[ היא הייתה מאוד מופנמת, מאוד סגורה
י והרגשתי ממש במשך שנתיים  יאלגיעה  לנו שעה קבועה בשבוע שהיא הייתה מ

 לקחתי,  שלה  אבא  של  הקבר  על  טקס  שעשינו  זוכרת  אנישאני מלווה אותה ]...[  
 היה]...[  פתקים של טקס  איזה  שם ועשינו לקבר איתה נסעתי, השנה ביום אותה

. מדי פעם הייתי קוראת לה לחדר. ואז היא  דתיתלה מאוד מאוד קשה גם מבחינה  
לה: "אז אל תתפללי".   לה להתפלל, אז אמרתי  לי שנורא קשה    מה   וזהאמרה 

)אחרי שנים(, שאמרתי לה אל תתפללי. זה פשוט נתן לה מקום לא    זכרה  שהיא
 גורם מאוד משמעותי.שיפוטי ]...[ אני חושבת שהייתי בשבילה באמת 

  אחר   שמורה  שייתכן  המסר  עולה  השורות  מבין  אך,  מפורשב  נאמרים  לא  הדברים  אומנם
 להיות   הוא  הייחודי  תפקידה  זה  ובמובן,  שיפוטיות  בלי  מגיבים  היו  לא  אחרת  יועצת  או
 '.הנכון האדם'

  את  מגשימה  משמעותית  להיות'נרטיבית  הג  המוטיבציה  כי  הממצאים  מניתוח  עולה  עוד
  משמעותיות   מרגישות  היועצות.  והמקוםהזמן    לגבולות  מעבר  להתקיים  הפנימי  הרצון
'לגעת'   שהצליחו  –   זאת  מגדירות  שרובן  כפי   או  –  חותם   להטביע   שהצליחו  חשות  כשהן

  מתארת   עדי  כך .  משמעותיות  להיותן'אישור'  ה  את   לספק  כדי   בה  יש. 'הנגיעה'  באנשים
נשאר שם ]...[ יש  : "כל אותם אנשים שנגעתי בהם לאורך הדרך, משהו ממני  בריאיון  זאת

שמחה   אני  אבל  פחות  אצלם  נשאר  שזה  אנשים  ויש  יותר  אצלם  נשאר  שזה  אנשים 
 שהצלחתי לגעת ולעזור ועשיתי טוב."

: "זה לכל החיים, תקשיבי ונחוצה  משמעותית  להיות  המוטיבציה  את   מתארת  הילה  גם
]...[ להצליח להיות משמעותית למישהו, שאת יכולה להיות חל ק באמת זה לכל החיים 

 י." יניאין יותר מזה בע [...] םמעיצוב של האישיות שלו, של מה שהוא יבחר בחיי

.  התרחשותו   לאחר  רבות  שנים  שלה  בתלמיד  חותם  טביעשה'הצלה'    באירוע  משתפת  נינה
  החברה   של  החיצוניות  הדרישות  על  עונה'נרטיבית  ג  עשייה  כיצד  ממחישה  זו  דוגמה

 להיות   המבוגר  של  הפנימיים  הרצונות  על  גם  עונה  בזמן  ובו  הבא  לדור  לדאוג  ממבוגרים
 : לאחרים  נחוץ

היה תלמיד שהגיע אלינו לכיתה י"א מבית ספר אחר אחרי שהוא כבר עשה י"א  
]...[ אני זוכרת אותי אומרת לו:   פרהסת  לא שרד אותה ורצו להעיף אותו מביו

אני רוצה שאתה תלמד אצלנו ולא רק שאני רוצה שתלמד אצלנו   נדב"תקשיב  
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אתה הולך להצטיין אצלנו, אתה תראה" ]...[ ואני הרגשתי שזו החובה שלנו לעזור  
בצורה  בהצטיינות  י"ב  סיים  והוא   ]...[ הזאת  המתקנת  החוויה  את  לעשות  לו 

, בן זוגי יקלימרגשת ובלתי רגילה וזה היה לפני עשר שנים. לפני בערך שנה אני ומ
  יניגש אלי  ,שולחן ליד קם בחור צעיר  [...]  היקר והאהוב, הולכים לאיזה מסעדה

הוא   .ה...(יאומר לי: "נינה?" אומרת לו: "כן" )זיהיתי אותו כמובן באותה שניו
: "תקשיב, האישה הזאת הצילה לי את ייקלפשוט חיבק אותי ופרץ בבכי ואמר למ

 החיים..." 

 : מוסיפה היא הריאיון בהמשך

אני מרגישה שאם כל אחד יהיה לו את הבן אדם האחד שמשמעותי עבורו, שהוא  
היד   לו את  להושיט  ויכול  כמו שהוא  לו, שרואה אותו  עבורו, שמקשיב  כתובת 

אם אני יכולה  –ולעזור לו לסלול את הדרך, לכוון אותו למקומות שטובים עבורו 
 להיות הבן אדם הזה עבור אנשים אז אני זכיתי. 

: "אם בעולם האישי )ההורות( זה תפקיד חיי, אז בעולם המקצועי  המשמעות תחושת ועל
זה מה שנותן לי משמעות בעולם. להיות יועצת   [...]  זה אני  [ ...]   )ייעוץ חינוכי( זה תפקיד חיי

 "חינוכית. זה ממש ככה.

 דיון

  הקריירה   שלהי–באמצע  הנמצאות  חינוכיות  יועצות  של  לעולמן  צוהר  פותח  זה  מחקר

  של   סיפוריהן  מתוך(.  Erikson, 1963)  אריקסון  של  המבט  לנקודת  מבעד  אותו  ובוחן
  עם  בעבודתן  יועצות  המנחות  ת'נרטיביוהג  המוטיבציות  על  ללמוד   אפשר  המשתתפות
  בגיל   החינוכית  היועצת  של  והמקצועית  האישית  התפתחותה  על  השפעתן  ועל  מתבגרים
   .הביניים

  לתקן  המוטיבציה:  עיקריות'נרטיביות  ג  מוטיבציות  שלוש  על  עומדים  המחקר   ממצאי
 להיות   והמוטיבציה;  וקולקטיביים  אישיים  תוצרים  תחזקלו  לשמר  המוטיבציה  ; ולשפר

 אחר   מקור  לזהות  אפשר  האלה   המוטיבציות  מן  אחת  בכל.  אחרים  בעבור  משמעותיים
 .  עליה לקבל בוחרת החינוכית שהיועצת'נרטיביים הג התפקידים לעיצוב

 מוטיבציה   מתוך  מּונעות  הביניים   בגיל  חינוכיות  יועצות  כי  העלתה  הראשונה  התמה
 למנוע   כדי  בה  מתפתח  הבא  שהדור  סביבהה  ואת  חיים  מצבי   ולשפר  לתקן 'נרטיבית  ג

  המוטיבציה .  עברו  עצמן  שהן  קשיים  ועם  משברים  עם  חוזרת  התמודדות  ממתבגרים
  בעברן  שהתרחש  התפתחותי  אתגר  מתוך   נובעת   האחת.  קטגוריות  לשתי  נחלקת  לשיפור

  שתי .  החיים  באמצע  בתקופת  המתרחש  אירוע  מתוך  נובעת  והשנייה  היועצות  של
 ממחישה  הראשונה  הקטגוריה.  ביניהן  הבדלים  יש   אך,  דומה  תהליך  מתארות   הקטגוריות

שבים להעסיק  בשלבי חייה המוקדמים של היועצת    המופיעיםקונפליקטים וקשיים    כי

 ,Erikson)  אריקסון  של  גישתוגם בשלבים מאוחרים. ממצא זה עולה בקנה אחד עם    אותה

ולא רק בשנות החיים המוקדמות.    כל החייםבתהליך הנמשך    יאהתפתחות ה  לפיהו   (1963
 של ו  חדשה  התחלהלסיפור של    שחוו  האישי  המשבראת    ההופכות  יועצות  של  סיפוריהן

מחודשת    עוסקת נרטיביות  'גש  מלמדים  תלמידים  בעבור  חוויות  לתיקוןמחויבות 

  אך  (,Erikson, 1963; Erikson & Erikson, 1998; Slater, 2003)  הבא  הדור  בני  של  בטיפוחם
 זה   ממצא.  העבר  לקשיי  משמעות  ולהעניק  שלה  רווחתה  את  לטפח  היועצת  של  בצורך  גם
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  לאחרים  דאגתה  בין  מה  במידת  מאזנת  ולשיפור  לתיקון  שהמוטיבציה  ייתכן  כי  גם  מלמד
 לתקן   בצורך  שזור  בהווה  הפגום  את  לשקם)המוטיבציה(    הדחף   שכן,  לעצמה  הדאגה  ובין

 . העבר מן עוולות

 יכולים   (middle age)  הביניים  בגיל  משבר  או  קושי  אירועי  כי  נמצא  השנייה  בקטגוריה
, התוצאות  בפרק  שהוצג  כפי.  החינוכית  היועצת  של'נרטיבי  הג  בתהליך  מפנה  נקודת  להיות
  אותם  ומעבדת  החיים  באמצע  עליה  העוברים  משברים  עם  מתמודדת   שהיועצת  בשעה

(Infurna et al., 2020; Lachman, 2004)  החיים  על  מחודשים  היבטים  פניהל  עולים  (Freund 

& Ritter, 2009)  קשיים   עם   הבא  הדור  של  להתמודדות  מופנית  ליבה  תשומת  ובעקבותיהם  

 ,Erikson'נרטיבי )הג  בשלב  נמצאת   כבר   היועצת  זו  בתקופה,  התפתחותית  מבחינה.  דומים

( קרוב  אדם  של  מוות,  פיטורין,  גירושין ' )למשל חדש'  אירוע  של  הופעתו  ולכן( 1968 ,1963
  כברכלל    שבדרך'נרטיבית  הג  בעשייה  היבטים  ומדייק  מחדד  או  היועצת  אצל  שינוי  יוצר

 .קיימת

  אישיים   תוצרים  ולתחזק  לשמר'נרטיבית  הג  המוטיבציה  את  העלתה  השנייה  התמה
ההמשך  וקולקטיביים דור    משאיפה   מונעות  חינוכיות  יועצות  כי  נמצא  כאן.  לרווחת 

  המחקר  ממצאי.  'להוריש'  לדעתן  שראוי  וערכים  התנהגויות  ולתחזק   לשמר'נרטיבית  ג

 המבוגר   ולפיהן(,  Vaillant, 1993, 2003)  ויילנט  של  טענותיו  עם  אחד  בקנה  עולים  הזה
 היועצות   כי   ראינוכן    כמו.  העבר  מן   ומסורות   תרבות ,  תוצרים  הבא   לדור  להעביר  מבקש

 ממצאי .  מהחברה  או  בו  שגדלו  מהבית  שירשועולם    ותפיסות  ערכים  להעביר  מבקשות
 ערכים,  עולם  תפיסות  המשמרת,  הדורות  של'  שליחה'  היועצת  את  מתארים  המחקר
  כדי   הלאה  מעבירה  היא  ואותם  מבחינתה'  העבר  קדושת'  משום  בהם  שיש  ומעשים
 .הבאים הדורות את גם נאמנה וישרתו להתקיים שימשיכו

הייעוץ    תפיסת   עם  המזוהים  ערכים  בולטים  המרואיינות  שהעלו  בערכים   כי  לציין  ראוי
  תמיכה  בכך  יש.  ועוד  נפשית  רווחה,  הזולת  קבלת,  אישי  חוסן  כגון(,  2017,  החינוכי )שפ"י

 החיים   אמצע  בשלבביותר    חשוב  המבוגר  של  המקצועי  העיסוק  כי  המחקרית  לטענה

(Sterns & Huyck, 2001  ,)מזהותו  ניכר  חלק  הוא  וכי  (Lachman, 2004.)  לכך  בהמשך ,
  מקור   היא(  החינוכי  הייעוץ)  המקצועית  השייכות  קבוצת  גם  כי   מדגישות  אלו   תוצאות
, זאת  עם.  ההמשך  לדור  מנחילה  שהיא  הערכים  את  ממנה  מקבלת  והיועצת,  חשוב  השראה
 זהותיים  להיבטים  קשורהמרגישה מחויבת אליהם    שהיועצת  המסוימים  הערכים  בחירת
 .קודמים

(.  to be meaningful)  משמעותית  להיות'נרטיבית  ג  מוטיבציה  על  מורה  השלישית  התמה
)ג  מבוגרים  של  במאפיינים  עוסקיםש  נרטיביים  כמחקרים  שלא למשל:    ראו'נרטיביים 

McAdams et al., 1997, 2001)  ,שעבר   מבוגר  של  למוטיבציה  הכוונה  בהכרח  אין  כאן  
 כי   עולה  הזה  מהמחקר'נרטיבי.  ג  להיעשות  כדי  בחייו(  טרנספורמציה)  התמרה  או  תהליך
  הנכון   בזמן  הנכון  האדם  בהיותה  נעוצה  שלה  שהחשיבות  מרגישה  הביניים  בגיל  היועצת

 משמעותית   להיות  המוטיבציה  ,הממצאים  בפרק  שהוצג  כפי.  המתבגר  לתלמיד  לסייע  כדי
 מהותית  עזרה בהם שיש במעשים כשמדובר בשיאה מורגשת  אך, דרכים  בכמה מתבטאת 
  של   סוגהמתבגר    בעיני  להיתפס  יכולה  היועצת'.  הצלה'  של  יסוד  בהם  לזהות  ואפשר

. בעולמו  חותמה  את  מטביעה  היא   ובכך  בחייו  קריטי  בזמן  לו  המסייעת(  savior' )מצילה'
'להיות  הג  שהמוטיבציה  מלמדים  הממצאים  כי  נדגיש  זאת  עם '  משמעותית'נרטיבית 
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, מצומצמים', קטנים' במעשים גם אלא' גבורה מעשי'ב רק  לא היועצת מבחינת מתבטאת 
  היועצת   שלעיתים  גם  ראינו.  מעצמה  משהו  באחר  ולהשאיר  בלבד'  לגעת'  כדי  בהם  שיש
 .נוסף מחקר  דורשת זו סוגיה אך, לעשותם  יכולה היא שרקחשה 

  החל ,  הבא  הדור  למען  עשייה  של  מנעד  פני  על  נעה'  משמעותית  להיות'  המוטיבציה,  כן  אם
  על   הדגש  הוא  לכולם  המשותף'הצלה'.    של  גדולים  מעשים  ועד'נגיעה'    של  קטנים  במעשים
 חורגת והיא    אחרים  על  טווח  ארוכת  השפעה  בה  שיש  מעשייה  הנובעת  המשמעות  תחושת

  עשייה (.  1970)  פרנקל  של  האקסיסטנציאליסטית  בפסיכולוגיהשמתואר    כפימעבר לעצמי,  

  מאופייןי  'נרטיבהג  השלב  לפיה ו(  Kotre, 1984)  קוטרה  של  הגדרתו  את   ממחישה  גם  זו
  על כך  נוסף.  שלו'נרטיביים  הג  התוצרים  באמצעות'  להתקיים  להמשיך'  האדם  בשאיפת

  המעצב   המתבגר  של   בעולמו'  משמעות  בעלת'  להיות  היועצת  של'נרטיבית  הג  המוטיבציה

(  Yalom, 2008)  יאלום  של  שבתיאורו(  ripple effect)  האדווה  אפקט  את  מדגימה  זהותו  את
  אחד  יום  תחלוף  האדם  של  זהותו  יאלום  לפי.  האדם  מעשי  של  מתמשכת  השפעה  היא

  המים   שאדוות  וכשם,  לעד  תימשך'הקטנים'  ו'הגדולים'    מעשיו  השפעת  ואולם,  מהזיכרון
 . אחרינו גם  להשפיע מעשינו יוסיפו כך – וגדלות הולכות טבעות יוצרות

מאתגרים    נובעים  היועצת  מניעימ  שכמה  המלמדות  עיקריותשלוש תמות    הניבמחקר זה  
לשמר    רצון  מתוך   נובעים  מהם  כמהשינוי;  לרצון לתיקון או    בההתפתחותיים המעוררים  

שיש לה תפקיד    ולהרגיש במשמעות    לזכות  מרצון   נובעיםמהם    וכמהאת 'תפארת' העבר;  
  החברתיות־תרבותיות  הציפיות  נפגשות  שבו  במקום  מתעוררות  אלו  מוטיבציותבעולם.  

 ולזכות   חותם  להטביע  היועצת  של  הפנימיים  הרצונות  עם  הבא  לדור  אוגלד  ממבוגרים

 (. symbolic immortality) סמלי באלמוות

)ג  בנושא  קודמים   מחקרים  עם  אחד  בקנה   עולים  המחקר  ממצאי  ראו 'נרטיביות 

 ,McAdams & Guo, 2015; McAdams, 2013a, 2013b; McAdams et al., 1997:למשל

 מביע ,  אחרים  של  לסבלם  ברגישות  שניחן  אדם'נרטיבי  הג  המבוגר  את   המתארים(,  2001
  אלו   מאפיינים.  לזולת  ודאגה  מוסרית  מחויבות  מתוך  ופועל  חברתי  לאי־צדק  רגישות
  הייעוץ   שלהמרכזי    ייעודו  את  המדגישה,  הייעוצית  המקצועית  בספרות  גם  נמצאים
תרבותית  ־רב  ראייה  שליסוד הערכי  ה  ואתהרווחה הנפשית של התלמיד    בקידום  החינוכי

  המניעים  את  עליהם  ומוסיף  אלו  מחקרים  מחזק  הנוכחי  המחקר(.  2009שוויונית )שפ"י,  
 . הביניים בגיל היועצת של'נרטיבית הג הזהות את מעצביםה

  החברה   שבו  בין־דורי  אבולוציוני  תהליך  היא'נרטיביות  הג,  המבוא  בפרק  שמתואר  כפי

 כרוך   זה  תהליך(.  Schachter, 2018)  להתקיים  להמשיך  כדי  עצמה  את  ומשפרת  משכפלת
תכנים    להעברת  מסנן  משמש  המבוגר  כאשר  הבא  לדור  המועברים  התכנים  בחידושו  בסינון

 ,Kotre, 1999; McAdams & de St. Aubin)  שליליים  תכנים  של  העברה  ולמניעתחיוביים  

  הבנות   עליהן  ומוסיפים  האלה  הטענות  את  משלימים  הממצאים  הזה  במחקר(.  1992
 הכוח   –'נרטיביות  ג  כמוטיבציות  הזהבמחקר    עולים  וסינון  מיון  של  אלמנטים.  חדשות
 חשפו נ  בהכרח  שלא  –  ותמשתתפה  היועצות.  הביניים  בגיל  יועצות   בקרב  ת'נרטיביוג  המניע
 באלמנטים   ורואות,  למעשה  הלכה'נרטיבי  הג  התהליך  את  מתארות  –'נרטיביות  ג  למושג
 הדור   שלולרווחתו  לטיפוחו המכוונת'נרטיבית הג ההתנהגות את המניעים   גורמים האלה
 . הבא
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  מגיע   אדם  כל(  Erikson 1963, 1968; Erikson & Erikson, 1998)  אריקסון  של  גישתו  לפי
 אישי  בתהליך  מדוברכי    מדגישים  המחקר  ממצאי.  התפתחותו  במהלך'נרטיבי  הג  לשלב
יותר או פחות  מתי היא מרגישה שהיא ג'נרטיבית    שאלהבאשר ל  העצמ  עם  היועצת  של
 גם  יש   ו בזמןוב'נרטיביים  ג  להיות  ממבוגרים  חברתית  ציפייה  יש  אומנם(.  לעצמה  ביחס)

(, אך  Erikson, 1963; McAdams, 2001'נרטיבי )ג  להיות  מעצמו  המבוגר  של  פנימית  דרישה
 המוטיבציה  פי  על  נקבע  היועצת  של'נרטיבית  הג  הפעולה  שתוכן  הוא  שבמחקרנו  החידוש
 . חייה  במסע שלה האישי החיפושפי  ועל בחירתה פי על, שלה

  יש   הקריירה  באמצע  היועצת  של'נרטיבית  הג  בפעילות  כי  עוד  מלמדים  המחקר  ממצאי
 'נרטיבית הג'נישה'  ה  מציאת  דבר  של  ובסופו  בחירה  של,  חיפוש  של,  הנעה  של  תהליך

  המעשים   מספר  בין  להשוות  איןכי    מחשבה  מעלים  אנו  הזה  במחקרלה.    הייחודית
'נרטיביות הג  תחומי.  שצברו'נרטיביים  הג  התחומים  בין  או צות  ע'נרטיביים שעשו היוהג
  מסוימת   אחת'נרטיבית  ג  בנישה  מעמיקים  אך,  מצומצמים  להיות  יכולים  היועצת  של

 כאן  יש  כן  ועל  פנימי  הנעה  בתהליך  מעוצבת'נרטיביות  הג.  האישית  זהותה  על  הנשענת
. שלה'נרטיבית  הג  העשייה  את  משקיעה  היועצת  שבו  התוכן  איכות  של  שאלה  בעיקר

'נרטיבי  ג  מוקד  לעצמה  מוצאת  יועצת  כל  כי  הממחישים  בממצאים  ראינו  לכך  דוגמאות
 של 'נרטיבי  הג  המוקד:  לדוגמה,  ובניסיונה  האישי  בסיפורה  היבטים  המדגיש  לה  ייחודי
 ושל  בעבודה הראשונה בשנתן יועצות כלפי מופנה תמר של,  עולים ילדי כלפי מופנה ליאת
 .אובדנות למניעת פעולות כלפי מופנה אורלי

 מה   להבין  ליועצת  מסייעת  חינוכיות  יועצות  בקרב'נרטיביות  הג  המוטיבציות  סוגיית
  מען ל  להשקיע  ומעוניינת  מזדהה  היא  עשייה  כיווני  אילו  ועם   הבא  לדורלהעביר    ברצונה
 הרהורים   בעקבות   נבנית'נרטיבית  הג  הזהות  כי  טוענים  אנו  .הבאים  הדורות  של  רווחתם
  אני   כמה  עד?  לשמר  לי  חשוב  ערכים  אילו?  הבא  הדור  בעבור  לתקן  רוצה  אני  מה:  בשאלות
 של   בסיכומו  כי  להבין  חשובאוכל לממש זאת?    וכיצד  לאחרים  משמעותית  להיות  רוצה
  אפשר  גם  מכאן.  פניהל  העומדות  החלופות  בין  בחירה  החינוכית  ליועצת  יש  תמיד   דבר

מניע אותן לפעול דווקא    ומה'נרטיבית  ג  מבחינה  חינוכיות  יועצות  בין  ההבדל  את  להבין
אחרת.    מסוימת'נרטיבית  ג  בדרך   המוטיבציה   כי  להניח  מקום  גם  יש  לבסוףולא 
 לפיתוח   תרומתה  בשל  החיים  אמצע  אתגרי  עם  מוצלחת  להתמודדות  תורמת'נרטיבית  הג

  'נרטיבית מגובשת.ג זהות

 המשך ימסקנות יישומיות, מגבלות המחקר והמלצות למחקר

כלי המחקר האיכותני סייע רבות    אומנם.  המדגם  לגודל  קשורה  זה  מחקר  של  אחת  מגבלה
  נרחבות   מסקנות  להסיק  כדי  אך,  הנחקרות  היועצותבהבנת החוויה הסובייקטיבית של  

. כמו אחרים  ממגזרים  יועצים  של  השתתפות  וכן  נחקרים  שלמדגם גדול    נדרש  ומכלילות
  הםבמערכת החינוך מרבית אנשי המקצוע  שהיו נשים כיוון  כן במחקר זה כל המשתתפות  

שיטת ל  קשורהמגבלה    עוד  .בכך  לדון  וישהטיה מגדרית    במחקריש  שייתכן    לכןנשים.  
מתנדבים  תשנשענ  הדגימה דגימת  חינוכיות    ,על  מיועצות  רק  נתונים  נאספו  כלומר 

ותשובותיהן   יועצות   של   יהןלהיות שונות מתשובות  יכולותשהתנדבו להשתתף במחקר 
 ו שלא להתנדב. שבחר
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 נשיםהשתתפו רק    זהכיוון שבמחקר  מ מחקרי המשך.  ב  להצטמצם   יכולות  אלו  מגבלות
הנושא   את  ולחקור  להמשיך  ממליצים   יועצות ולשמוע    תתרבותי־רב   מבט  מנקודתאנו 

 ומחוצה בחברה הישראלית    מגוונותהמשתייכים לקבוצות תרבותיות    חינוכיים  ויועצים
  מומלץ  .הכמותית  בשיטה  למחקר  יסוד  להיות  יכולים  במחקר  שעלו  הממצאים  כן  כמו.  לה

. גילן   לפי  חינוכיות  יועצות  בין 'נרטיביות  הג  במוטיבציות  הבדלים  יש  אם  ולחקור  להמשיך
,  הספר בבית מגוונים תפקידיםבעלי  אצל'נרטיביות הג המוטיבציות את לבחון גם מומלץ
  ספר  בתי  בין  להשוות  וכן  , מאמנות  יועצות  או  מקצועיים  מורים  לעומת  מחנכים  למשל
 אחרות  מוטיבציות  זיהוי  לידי   להביא  יםיכול  אלו  –  אידאולוגיים  הבדלים  ביניהם  שיש

 .הבאים  בדורות התמיכה במשימת להצלחה אחרת משמעות והענקת

  יועצות   של  הפוטנציאלית  להשפעה  קשורה  המחקר  של  היישומיות  ההשלכות  אחת
 זהותם   גיבוש  של  ראשוניים  בשלבים  הנמצאים  מתבגרים  על  הביניים   בגיל  חינוכיות
  יועצות   עם  והעבודה  ההדרכה  תהליכי  לשיפור  מכוונת   אחרת  יישומית  השלכה.  האישית
 של   נרטיביות'הג  המוטיבציות  איתור.  הקריירה  שלהי–באמצע  הנמצאות  חינוכיות
  כמו. הייעוצית ובעבודההחינוכית  במערכת  יועצות בשימור לסייע יכול הוותיקה היועצת

 בשאלות  העמקה  באמצעות  ותקיעות  סטגנציה  עם  בהתמודדות  לסייעיכול    איתורן  כן
 .מימושן  דרך ואת יועצות אותן של'נרטיביות הג המוטיבציות את לחשוף המבקשות

 יועצות  בקרב   חשיבותו  ושל'נרטיבי  הג  השלב  של  עמוקה  הבנה  לקוראיו   מעניק  זה  מחקר
  הזדמנות  החיים  ובאמצע  הקריירה   באמצע  הנמצאות  ליועצות  מעניק  המחקר.  חינוכיות
.  הבא  הדור  של  ולטיפוחו  זהותו   לעיצוב  תרומתן  את  ולבטא  קולן  את  להשמיעמיוחדת  
 ועוד   חינוכיות  יועצות  של  המקצועית  בהתפתחות  מאוד   מעט  עוסקת   המחקרית  הספרות
 ליועצות  מאפשר  זה  מחקר.  הביניים  בגיל  יועצותהמקצועית של    בהתפתחותן  מזה  פחות

 ומתוך,  אותן  המניעים  הכוחות  של  פנימית  ראייה  מתוך  ובעבודתן  בחייהן   להתבונן  ותיקות
 'נרטיבית.הג  זהותן  של  וכן  והמקצועית  האישית  זהותן  של  מחדש   וארגון  הבניה  מאפשר  כך

]...[ ויש אנשים  כל אותם אנשים שנגעתי בהם לאורך הדרך, משהו ממני נשאר שם  
שמחה  אני  אבל  פחות,  אצלם  נשאר  שזה  אנשים  ויש  יותר  אצלם  נשאר  שזה 

 מתוך,  עדיאלוקים הקטנה שלי. )החלקת    ושהצלחתי לגעת ולעזור ועשיתי טוב. וז
  (הריאיון

 מקורות רשימת

)י,  אופלטקה )מהדורה    החינוכי  בארגון   וניהול   מנהיגות:  החינוך  מנהל  יסודות(.  2015' 
 .  פרדסשלישית מעודכנת ומורחבת(. 

 (. רמות.עורכת, טסלר)ד' היוועצות מעצימה: תיאוריה ומעשה (. 2008ארהרד, ר' )

 .מכון מופ"ת .ייעוץ חינוכי: מקצוע מחפש זהות(. 2014ארהרד, ר' )
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צוותי   )מח"ר( של  מיומנויות חברתיות־רגשיות הערכת 
 פיתוח ותיקוף של שאלון מח"ר   : הוראה

 ורונן קספרסקי   חמיאסתר מירב 

 תקציר 

למידה   תהליכי  החינוך  במערכת  מטמיע  הפסיכולוגי־ייעוצי  השירות  האחרונות  בשנים 

( מחקרים SELחברתית־רגשית  חינוך.  ואנשי  תלמידים  של  נפשית  רווחה  לקדם  כדי   )
הוא  התלמידים  של  החברתית־רגשית  הלמידה  לקידום  הכרחי  תנאי  כי  מעלים  בתחום 

של   )מח"ר(  החברתיות־רגשיות  הוראההמיומנויות  הערכת  צוותי  כלי  רוב  זאת,  עם   .
עבודת על  המקשה  דבר  ההוראה,  בצוותי  ולא  בתלמידים  מתמקדים  היועצות    המח"ר 

החינוכיות בקידום הלמידה החברתית־רגשית במערכת החינוכית. בניסיון לגשר על הפער  
הוראה עובדי  של  המח"ר  להערכת  רב־ממדי  כלי  לפתח  ביקש  הנוכחי  המחקר   הזה, 

להבניית שאלון  כלל שתי קבוצות מיקוד בלתי־תלויות  1מחקר    :באמצעות סדרת מחקרים
שוני של גרסת הניסיון של שאלון מח"ר, בהתבסס על  התמקד בתיקוף רא  2מחקר    ;מח"ר
על    3  מחקר  ;מחנכים  154 בהתבסס  מח"ר  שאלון  של  הלטנטי  המבנה  את   331קבע 

שאפנו לבסס את תוקף הקריטריון של הכלי בשלושה מדגמים שונים   4מחנכים; ובמחקר  
ודל  מחנכים בסך־הכול. ניתוח גורמים מאשש סיפק התאמה טובה של המ  97של  זה מזה  

לנתונים. מדדי המהימנות הפנימית והמהימנות החוזרת היו גבוהים. מתאמים פנימיים 
רגשי, בעוד תת־הסולם הקוגניטיבי היה מובחן להצביעו על דמיון בין תת־הסולם החברתי  

התאמה טובה בין המעריכים. לסיכום, המאפיינים    הראויותר. ערכי עקביות חיצוניים  
מח  שאלון  של  אמין הפסיכומטריים  מדידה  כלי  על  מעידים  והם  מקובלים,  נמצאו  "ר 

ותקף, שיכול לשמש בידי היועצות החינוכיות לאיתור מורים הזקוקים לתהליכי התערבות 
 לטיפוח המח"ר ולהערכת התקדמותם.

 . פסיכומטריקה ; הערכה ;רגשית ־ למידה חברתית ;סימולציה  מפתח:  מילות

 סקירת ספרות 

 חברתית־רגשית למידה 

חברתית־רגשית   למידה  מקדם  )שפ"י(  הפסיכולוגי־ייעוצי  השירות  האחרונים  בעשורים 

(SEL – Socio-Emotional Learning  ,שדמי( החינוך  במערכת  המונח2019(  את   .)  SEL 

 CASEL (Collaborative for Academic, Social, and, מייסדת ארגון Fetzerטבעה קבוצת  

Emotional Learning,)   ,והוא מוגדר תהליך שבאמצעותו נרכשים ידע, מיומנויות ועמדות

ליצור קשרים תומכים   ,רגשיים ולהשיג מטרות  לנהל תהליכים  ,בריאהכדי לפתח זהות  
של   ואכפתיים  אחראיים  תהליכים  החלטות  ולפתח  קבלת 

(https://casel.org/fundamentals-of-sel/)חי נתפסות  אלו  מיומנויות  לברי.  אותו  וניות 
מהאנשים חווים קשיים   25%–7%  יהפסיכולוגית והפיזית של הפרט, אך מחקרים מצאו כ
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חשיבותו הגדולה של העיסוק בהטמעת הלמידה  . מכאן(Spitzberg, 2003)אלו  בתחומים  
 לקידום רווחתם הנפשית של תלמידים ומחנכים.  החברתית־רגשית במערכת החינוך

ה־ בחשיבות  תומכים  רבים  לטיפוח    SELמחקרים  תוכניות  של  בסקירה   SELבחינוך. 

( לאחרונה  חברתיות־רגשיות Clarke et al., 2021שנערכה  במיומנויות  שיפור  כי  דווח   ,)
)מח"ר( הוא גורם מכריע ברווחתם הנפשית של תלמידים ובהשגת תוצאות חיוביות בבית  

סקירה של ארבע    ( הציגוMahoney et al., 2018)  ואחרים  הספר, בעבודה ובחיים. מהוני

 ,.Durlak et al., 2011; Sklad et al., 2012; Taylor et alמטא־אנליזות מרכזיות בתחום )

2017; Wigelsworth et al., 2016  התערבות תוכניות  כי  מעלה  הסקירה   .)SEL   ות  כוונמ
בהתנהגות   וללמידה;  הספר  לבית  לעצמו,  האדם  של  בגישה  חיוביות   לתוצאות 
פרו־חברתית; בביצועים אקדמיים; וכן ברמות נמוכות יותר של בעיות התנהגות ומצוקה 

למדידות הן  רלוונטיות  אלו  תוצאות  כי  לציין  חשוב  לאחר   רגשית.  )מייד  קצרות־טווח 
ההתערבות( הן למדידות ארוכות־טווח )שישה חודשים עד שלוש שנים מתום ההתערבות(,  

 בהשוואה לקבוצות ביקורת.

(, אך איכות Durlak et al., 2011שמנהלים מחנכים מניבות תוצאות חיוביות )  SELת  תוכניו

( נתמכת Shelemy et al., 2020התוצאות תלויה בעיקר במח"ר של המחנכים  זו  (. טענה 

(, שמצאו כי מחנכים Goroshit & Hen, 2016במחקרים אחרים, כמו זה של גורושיט וחן )
לפיתוח   תורמים  גבוהות  מח"ר  ואחעם  רורדה  של  או  תלמידיהם;  בקרב    ריםמח"ר 

(Roorda et al., 2011 ( ופאולו )Poulou, 2017  שמדווחים כי מחנכים עם מח"ר מפותחות )
ל ומביאים  בכיתה  חיובי  אקלים  השלב ידי  מייצרים  יותר.  גבוהים  אקדמיים  הישגים 

צורך    הראשון בטיפוח המח"ר בקרב מחנכים הוא הערכה של יכולות אלו. לשם כך יש 
התערבות   תוכניות  של  ולהטמעה  לתכנון  בסיס  שיהיה  מח"ר,  להערכת  בפיתוח אמצעי 

 ידואלית וברמה המערכתית. וובתחום המח"ר ברמה האינדי

 SELמודלים תאורטיים של 

של   תאורטיים  מודלים  של קאסל    SELשני  המודל  הם  המחקרית  בספרות  המקובלים 

(Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, 2020( ) מודל זה יכונה

. שני המודלים  (Jones & Bouffard, 2012( והמודל של ג'ונס וביופרד )CASELמכאן ואילך  

שונים אשכולות  מזה  ממשיגים  מודל    זה  מח"ר:  בין    CASELשל  ברורה  הבחנה  מציע 
בין מיומנויות הקשורות באחר, על פני חמישה אשכולות ליבה: ומיומנויות הקשורות בי  

קבלת    .בין־אישיים; ה  כישורים  .מודעות חברתית; ד  .ניהול עצמי; ג  .מודעות עצמית; ב  .א

( אחראית  מכאן CASEL, 2020החלטות  יכונה  זה  )מודל  וביופרד  ג'ונס  זאת,  לעומת   .)

( סיווגו את המח"ר על פי שלושה תחומים המקובלים בעולם הפסיכולוגיה: JBSELואילך  
המודלים   כי  לציין  חשוב  התנהגותי(.  )בין־אישי,  וחברתי  )תוך־אישי(  רגשי  קוגניטיבי, 

וכי לא נמצאה המשגה של התאורטי לעיל מתמקדים ברמת התלמיד בלבד,  ים שהוצגו 
 מח"ר בקרב מחנכים וצוותי הוראה.

מעידה על חפיפה מסוימת ביכולות הליבה   JBSELושל    CASELהשוואה בין המודלים של  

חופף    JBSEL(. ספציפית, התחום הקוגניטיבי במודל  1טבלה    ושתיאר כל אחד מהם )רא

ול עצמי  במודל  לניהול  אחראית  החלטות  קבלת  של  את   .CASELיכולת  לקשר  אפשר 
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במודל   הרגשי  המודעות   JBSELהתחום  לאשכול  הן  העצמית  המודעות  לאשכול  הן 

של   במודל    CASELהחברתית  החברתי  בין־אישיים   JBSELוהתחום  לכישורים  חופף 

 . CASELבמודל 

 

 JBSELושל  CASEL: השוואה בין המודלים של 1טבלה 

JBSEL CASEL 

 ניהול עצמי  כישורים קוגניטיביים 

 קבלת החלטות אחראית 

 מודעות עצמית  כישורים רגשיים

 מודעות חברתית 

 כישורים בין־אישיים כישורים חברתיים 

 

(, התחום הקוגניטיבי מקיף את המיומנויות  Jones & Bouffard, 2012)  JBSELלפי מודל  
הנדרשות לנהל את התנהגות האדם להשגת יעדים, והוא כולל הקוגניטיביות הבסיסיות  

ל ביצועיים,  לתפקודים  הקשורים  וכישורים  החלטות ומיומנויות  לקבלת  עצמי,  ויסות 

עוסק ביכולת לנהל את    CASELולפתרון בעיות. בדומה לכך, אשכול הניהול העצמי במודל  
וש מטרות  להשיג  כדי  האדם  של  וההתנהגויות  המחשבות  התחום הרגשות,  איפות. 

של   במודל    JBSELהקוגניטיבי  אחראית  החלטות  לקבלת  גם  המוגדר  CASELמקביל   ,
יכולת להגיע לבחירות אכפתיות ובונות לעניין התנהגות אישית ואינטראקציות חברתיות  

 במצבים מגוונים. 

במודל   הרגשי  ולשלוט    JBSELהתחום  אותם  לבטא  רגשות,  לזהות  היכולת  את  משקף 

במודל   עימם.  ולהזדהות  אחרים  להבין  כמו  לשני CASELבהם,  מחולק  זה  תחום   ,
רגשותיו,   את  להבין  הפרט  של  יכולת  המוגדרת  עצמית,  מודעות  נפרדים:  אשכולות 
יכולת  המוגדרת  חברתית,  ומודעות  התנהגותו;  על  המשפיעים  והערכים  מחשבותיו 

 דהות עם אחרים. להז

הוא יכולות חברתיות, המוגדרות יכולות שנדרשות כדי   JBSELהתחום השלישי במודל של  
ולקיים  חברתיים  במצבים  ביעילות  לנווט  אחרים,  של  התנהגות  במדויק  לפרש 
של  הבין־אישיים  הכישורים  לאשכול  חופף  זה  תחום  חיובית.  חברתית  אינטראקציה 

CASEL,ותומכות בריאות  יחסים  מערכות  ולטיפוח  לביסוס  שנדרשות  יכולות  הכולל   ,  
 ולניווט באינטראקציות עם אנשים ועם קבוצות מגוונות. 

להגדרת   בשל תאורטית  שימשו מסגרת  שניהם  זה  במחקר  המודלים,  שני  בין  החפיפה 
בסעיף   הכלי   להלןהמח"ר.  לפיתוח  הצורך  ויודגש  מח"ר  להערכת  קיימים  כלים  יוצגו 

 החדש. 
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 בחינוך SELהערכת 

 Wallenderשל התלמידים )למשל    SELי ה־מתמקדים בכישור  SELרוב הכלים להערכת ה־

et al.,2020 וצוותי הוראה. חלק מהכלים ( ואינם מכוונים להערכת המח"ר של מחנכים 
המעטים שמתמקדים במחנכים מכוונים להערכת השיטות שהמחנכים משתמשים בהן 

  SEL, הערכת ה־CASELכדי לפתח את המח"ר של תלמידיהם. לדוגמה, בהתבסס על מודל  

כגון   ,בעזרת היגדים  SEL( מתמקדת בשיטות הוראה המטפחות  Yoder, 2014דר )יושל  
"אני מודע לשיטות הוראה חברתיות שעליי להשתפר בהן כדי לצמוח מקצועית" )מודעות 
עצמית(; "אני מחדד ללא הרף את המטרות האישיות שלי באשר לדרך המימוש של שיטות  

)ויסות שלי"  התלמידים  עם  החברתיות  ברגשות    ההוראה  בהצלחה  תומך  "אני  עצמי(; 
"אני   חברתית(;  )מודעות  חברתיות"  הוראה  בשיטות  שליליים  לרגשות  ומגיב  חיוביים 

של התלמידים   SELמשתמש בשיטות ההוראה החברתיות כדי לעזור בטיפוח כישורי ה־

ה־ כישורי  את  לבנות  מצליח  אני  כלל  ובדרך  בין־אישיים(;   SELשלי,  )כישורים  שלהם" 
של  ו"כשא הרגשיים  הצרכים  את  מאזן  אני  החברתיות,  ההוראה  שיטות  את  מיישם  ני 

התלמידים עם הצרכים האקדמיים" )קבלת החלטות אחראית(. עם זאת, השאלון מורכב  
פרקטי להעברה. יתרה  שמונים פריטים, דבר שגוזל זמן רב והופך אותו לפחות  מיותר מ

 כים ולא נבדק אמפירית. מכך, הוא מספק פרספקטיבה צרה של המח"ר של המחנ

ואח כלים Lozano-Peña et al., 2021)  ריםלוזאנו־פנה  יישמו  רבים  שמחקרים  טוענים   )
הוליסטית.   תמונה  לספק  במקום  המח"ר,  של  ספציפיים  בתתי־רכיבים  המתמקדים 

( עבור ויסות רגשי, או Gross, 1998)  ERQלדוגמה, הם מתארים מחקר שנעזר בשאלון ה־

קסלר MSCEIT  (Salovey & Mayer, 1989–1990בשאלון   רגשית.  אינטליגנציה  עבור   )

( כדי למדוד אמפתיה,  Davis, 1983)  IRI( השתמשו בשאלון  Kasler et al., 2013)  ריםואח

( ובעוד כלים. חן וגורושיט Schutte et al., 1998)  SSREITבשאלון האינטליגנציה הרגשית  

(Hen & Goroshit, 2016השתמשו ב־ )IRI  (Davis, 1983ב־ ,)ESES    להערכת אינטליגנציה

) Kirk et al., 2008רגשית ) (.  Friedman & Kass, 2002( ובסולם חוללות עצמית בהוראה 

(  ,.Abry et alחוקרים אחרים השתמשו בתצפיות, כגון תצפית להערכת שיטות הוראה 

2010 .) 

 מטרת המחקר 

ן של המיומנויות החברתיות־רגשיות ליישום מוצלח של תוכניות למידה למרות חשיבות
חברתית־רגשית בכיתה, לא נמצא כלי תקף מבחינה פסיכומטרית להערכה של מיומנויות 
אלו בקרב מחנכים וצוותי הוראה. לכן מטרת מחקר זה הייתה לפתח כלי רב־ממדי לדיווח  

 עצמי להערכת המח"ר של מחנכים.

. כדי להרכיב את 1נערכה סדרה של ארבעה מחקרים המוצגים בתרשים להשגת מטרה זו 
מחקר   כלל  מח"ר  המח"ר    1שאלון  לבחינת  מוצא  נקודת  שהיו  מיקוד  קבוצות  שתי 

מחקר   מורכבים.  בין־אישיים  במצבים  מיישמים  ראשוני   2שמחנכים  בתיקוף  התמקד 
יה מחקר שדה על  ה  3מחנכים. מחקר    154לגרסת הניסיון של שאלון מח"ר, בהתבסס על  

נבחן   4מחנכים לבדיקת המבנה הלטנטי של הסולם החדש. במחקר    331מדגם חדש של  
מחנכים  97תוקף הקריטריון של שאלון מח"ר בשלושה מדגמים שונים ובלתי תלויים של 

  בסך־הכול. 
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 : שלבי פיתוח שאלון מח"ר 1תרשים 

 

 : בניית מאגר הפריטים לשאלון מח"ר 1מחקר  

ים שבהם מחנכים משתמשים  רבמטרת המחקר הראשון הייתה ללמוד על הכישורים ה
בניווט במצבים בין־אישיים מורכבים, על בסיס שתי קבוצות מיקוד בלתי־תלויות. נבדקה  

  בין המודלים התאורטייםומידת ההתאמה בין המיומנויות שעלו מתשובות המשתתפים  

. לאחר מכן שימש המידע שנאסף מקבוצות המיקוד לבניית מאגר  JBSELושל    CASELשל  
 פריטים עבור תתי־הסולמות של שאלון מח"ר.

 משתתפים והליך : שיטה

)גיל ממוצע   ו־  8,  12–2, סטיית תקן  40–23עשרה פרחי הוראה  גברים( השתתפו   2נשים 

( הראשונה  המיקוד  לתאר Kasperski & Crispel, 2021בקבוצת  והתבקשו  רכיבים    ( 
בתקשורת בין־אישית הדרושים כדי לנווט בהצלחה במצבים של אינטראקציה בין־אישית 

בבדמורכבת. ב מנחי סדנאות    ד  שנייה, המורכבת משנים־עשר  )גיל    SELקבוצת מיקוד 
גברים(, ניתחה תרחישים של אינטראקציה    4נשים ו־   8,  12– 11, סטיית תקן  42– 38ממוצע  

מורכבת מהשדה החינוכי כדי לזהות את היכולות החברתיות־רגשיות הנדרשות בין־אישית  
 להתמודדות מוצלחת עם המצב.

 תוצאות ודיון 

ובקידוד   צירי  בקידוד  שימוש  נעשה  התוכן  ניתוח  )שקדי,  לצורך  שני    (.2011סלקטיבי 
תגובות   בלתי־תלויה  בדרך  קיבצו  מח"ר  לע החוקרים  מזה,    אשכולות  זה  מובחנים 

הומשגו בתור אשכולות של מיומנויות קוגניטיביות, רגשיות וחברתיות. אשכולות אלו  ש
החפיפה  הסדנאות.  מנחי  של  התרחישים  מניתוח  שעלו  המיומנויות  רשימת  עם  הושוו 

שימשה בסיס למבנה השאלון. יצירת הפריטים התבססה על  שביניהם יצרה את ההמשגה  
(.  און מח"ר, ובהשראת מספר שאלונים מתוקפים )ראו נספח  המבנה המתהווה של שאל

: 1מחקר 
הבניה

(קבוצות מיקוד)המשגה של הכלי •

(יצירת פריטים)פיתוח הכלי •

: 2מחקר 
גישוש  
מבנה

ניתוח מבנה מגשש•

מהימנות פנימית•

: 3מחקר 
מחקר שדה

ניתוח מבנה מאשש•

מהימנות מבחן חוזר•

: 4מחקר 
תוקף  

קריטריון

מדריכים פדגוגיים: תוקף בו־זמני•

מנחי סימולציות: תוקף בו־זמני•

עמיתים: תוקף בו־זמני•
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הליך זה הביא למאגר ראשוני של עשרים ושמונה פריטים שהרכיב את גרסת הניסיון של  
 (. 2שאלון מח"ר )טבלה 

 
 תתי־סולמות ומיומנויות ספציפיות –מח"ר   שאלון: המשגה של 2טבלה 

רכיבים תואמים   תת־סולם
 התאורטייםבמודלים 

 מיומנויות ספציפיות 

כישורים  
 קוגניטיביים 

 

JBSEL –   אשכול
 קוגניטיבי 

CASEL –    ניהול
עצמי, קבלת החלטות  

 אחראית 

יצירת מרחב פסיכולוגי  סטינג: 
בטוח באמצעות קביעת תנאים  

 לשיחה
פעילה  הקשבה:   לב  תשומת 

מילוליים   להיבטים  ומודעת 
 ולא מילוליים בתוך השיח 

שאלות  בירור:   שאילת 
ההבנה   את  להגביר  שמטרתן 

 של האחר 
מבט:   את  נקודת  להבין  ניסיון 

 נקודת המבט של האחר 
ניסיון להכיל את    ויסות עצמי:

 הרגשות של האדם עצמו 
כישורים  
 רגשיים

 

JBSEL –   אשכול
 רגשי

CASEL –    מודעות
עצמית, מודעות  

 חברתית 

לקחת את הזמן  שיקוף עצמי:  
הפעולות   כיצד  ולעבד  לחשוב 

 שלי משפיעות על האחר 
את  אמפתיה:   ולהבין  להרגיש 

 האחר 
וסובלנות:   על  פתיחות  שמירה 

ראש פתוח למגוון דעות באשר  
 למצב 

להניע אנשים להאמין  העצמה:  
 בעצמם 

כישורים  
 חברתיים

 

JBSEL –   אשכול
 חברתי 

CASEL –    כישורים
 בין־אישיים 

מסרים:   בהעברת  בהירות 
מאורגנת   בדרך  רעיונות  הצגת 

 ופשוטה 
 : הובלת שיחות ללא מאמץ שיח

פעולה בדרכים  בניית שותפות: 
פעולה   שיתוף  שיוצרות 

 ושומרות עליו 
מסר  אסרטיביות:   העברת 

ישירות, ללא כעס או תוקפנות,  
 הצבת גבולות שיח ב

קונפליקטים:   ניהול  ניהול 
ופתרון  חוסר   הסכמה 

נעימה   בדרך  קונפליקטים 
 ויעילה 

 

המודלים  2מטבלה    שנראהכפי   משני  רכיבים  עם  מתכתבים  סולמות־המשנה  שלושת   ,

ה־CASELו־  JBSELהתאורטיים:   של  התאורטיים  המודלים  בין  אי־התאמות   .SEL  
קיימות בעיקר בתחום הקוגניטיבי. בעוד שאלון מח"ר קושר   להמשגה של שאלון מח"ר

הקשבה, בירור ונקודת מבט לתת־הסולם הקוגניטיבי, המודלים התאורטיים קושרים את  
המבט   נקודות  באמצעות  מוסברת  להיות  יכולה  זו  אי־התאמה  החברתי.  להקשר  אלה 

התאורטייםמגוה המודלים  התאורטיים:  למודלים  מח"ר  שאלון  בין  מתמקדים    ונות 

ה־ היחיד  SELבכישורי  התלמיד  ובצוותי   ,של  במחנכים  מתמקד  מח"ר  שאלון  ואילו 
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הוראה. כמו כן המודלים התאורטיים נוגעים לכישורים הדרושים לתלמיד כדי לנווט את 
ואילו שאלון מח"ר נוגע לכישורים הדרושים כדי לנווט    ,עצמו בבית הספר, בבית ובקהילה

היגיון שמקשר מיומנויות אלו לתחום הקוגניטיבי ולא לתחום בשיח בין־אישי מורכב. ה
הרגשי או החברתי הוא שהאדם עצמו קובע מיומנויות קוגניטיביות ולא ה"אחר" )כלומר 

"עצמי מיומנות  במשאבים  תהן  שימוש  דורשות  הן  ולכן  "חברתית"(,  מיומנות  ולא   "
 ו הרגשי של המחנך. במצבפחות ובתפקודים קוגניטיביים )למשל, קשב(, והן תלויות 

 : מחקר פיילוט של שאלון מח"ר  2מחקר  

השלב הבא היה העברת גרסת ניסיון של שאלון מח"ר לצורך ביסוס המבנה הלטנטי שלו 
 באמצעות ניתוח גורמים מגשש. 

 שיטה: משתתפים והליך 

מעלה כי פרחי הוראה    3משתתפים. טבלה    154גרסת הניסיון של שאלון מח"ר הועברה ל־ 
הפל )היו  המשתתפים  מבין  ביותר  הגדול  הגדולה 40.91%משתתפים,    63ח  הקבוצה   .)

(. חשוב לציין כי מרבית המשתתפים 30.5%משתתפים,    47הבאה הייתה מורים מנוסים )
( (. ההשתתפות במחקר הייתה התנדבותית ואנונימית.  83.1%משתתפות,    128היו נשים 

בסול פריט  לכל  הסכמתם  את  לציין  התבקשו  בן  המשתתפים  ליקרט  עם    6ם  נקודות, 
בין   שנעות  כאשר  6ל־   1תגובות  ו־  1,  מסכים  לא  מאוד  מאוד.   6פירושו  מסכים  פירושו 

 השאלון כלל עשרים ושמונה פריטים.

 : נתונים דמוגרפיים של המשתתפים 3טבלה 

 3מחקר  2מחקר  
 %  שכיחות  %  שכיחות  

     שלב מקצועי 
 39.6 131 40.9 63 פרחי הוראה 

 17.5 58 23.4 36 (2–0מורים חדשים )
 26.9 89 30.5 47 +(2מורים מנוסים )

 16.0 53 5.2 8 צוות ניהולי 
     מגדר 
 84.3 279 83.1 128 נשים
 15.7 52 16.9 26 גברים
  331  154 סה"כ 

 תוצאות ודיון 

. ג(, נמצאים בנספח  Boxplotsנתונים תיאוריים לשאלון מח"ר, כולל דיאגרמות התפלגות )

( גורמים מגשש  ( סיפק ראיות ראשוניות על EFA – Exploratory Factor Analysisניתוח 

 Principal Axisהמבנה הלטנטי של שאלון מח"ר )עשרים ושמונה פריטים(. נעשה שימוש ב־

Factoring  וב־Oblimin Rotation  ,שלושת מ בעקבות  גורמים,  שלושה  של  כפייה  תוך 
ממחקר   שעלו  הסבירו  1האשכולות  יחד  הגורמים  שלושת  של    51.12%.  השונות  מסך 

המשתנים הנמדדים. כפיית שני גורמים או ארבעה הביאה לשונות מוסברת נמוכה יותר  

 EFAאו לתרומה שולית של הגורם הרביעי, בהתאמה. כדי לבדוק את יציבות הניתוח בוצע  

בתור שיטת הרוטציה. לא נמצאו הבדלים מובהקים באחוז    Varimaxתוך שימוש ב־מ  נוסף
 השונות המוסברת או בטעינות הפריטים על הגורמים. 



 77 פיתוח ותיקוף של שאלון מח"ר  :)מח"ר( של צוותי הוראה מיומנויות חברתיות־רגשיותהערכת 

 

 דכ כרך –  גפ"תש  –  החינוכי הייעוץ

 

טבלה   )ראה  פריטים  למספר  נמצאו  כפולות  הפריט    כאן(.  4טעינויות  לשיוך  ההחלטה 

 CASELודלים של  ( שיקולים תאורטיים בהתבסס על שני המ1התבססה על שני שיקולים:  

היגדים  JBSEL  ;2ושל   שני  יוצג באמצעות  רכיב בסולם  וכל  הואיל  שיקולים מבניים,   )
, ושניהם שויכו לגורם המודעות 1מקביל לפריט    2(. לדוגמה, פריט  בעוקבים )ראה נספח  

נמצא בעל טעינות דומה על הגורם הקוגניטיבי. השיוך   2הרגשית, על אף העובדה שפריט  
הואיל   המודעות בוצע  לגורם  המקושרת  רפלקטיבית,  חשיבה  מייצגים  הפריטים  ושני 

,  1טעונים על גורם  נמצאו    17ו־   13(. פריטים  JBSEL( ולאשכול הרגשי )CASELהעצמית )
לגורם   לשיוכם  הביאו  תאורטיים  שיקולים  מודעות  2אך  של  ביטוי  הם  הפריטים  שני   .

ברג  ולשלוט  לבטא  להכיר,  היכולת  את  המשקפת  להיות  רגשית,  היכולת  כמו  שות, 
נמצאו טעונים במקצת על כל    7ו־  6,  3אמפתיים לרגשות האחר ולהשפיע עליהם. פריטים  

לגורם     3הפריט המקביל להם. פריט    על סמך  3הגורמים. עם זאת, פריטים אלו שויכו 

( של השיחה,  setting, ושניהם מייצגים את היכולת לתכנן את המסגרת )4מקביל לפריט  
תהל פריט  שהוא  קוגניטיבי.  לפריט    6יך  פעילה,  5מקביל  הקשבה  מייצגים  ושניהם   ,

)היינו תהליך קוגניטיבי( לרמזים מילוליים ובלתי מילוליים של  המוגדרת הפניית קשב 

פריט   לפריט    7השיחה.  )8מקביל  בירור  מייצגים  ושניהם   ,probing  תהליך שהוא   ,)
 קוגניטיבי. 

 ( 2רמי מגשש )מחקר : טעינויות פריטים ניתוח גו4טבלה 
 )קוגניטיבי( 3גורם  )רגשי(  2גורם  )חברתי(  1גורם  פריט
Q9 0.618     

Q10 0.618   0.301  
Q11 0.689      
Q12 0.484      
Q15 0.402    
Q16 0.361  0.339    
Q23 0.611      
Q24 0.610      
Q25 0.599      
Q26 0.775      
Q1  0.492   
Q2  0.311 0.335 

Q13 0.529  0.289    
Q14   0.300  0.385  
Q17 0.468  0.247    
Q18 0.433  0.415    
Q21   0.772    
Q22   0.738    
Q3 0.315   0.200  
Q4   0.434 
Q5  0.335 0.325 
Q6 0.326   0.209  
Q7 0.368   <0.200   
Q8    0.502  

Q19   0.400  0.436  
Q20   0.588  
Q27   0.760 
Q28   0.749  
 JASP 14.1, תוכנת Obliminרוטציית 

 מוצגות, למעט במקרים שבהם הובאו בחשבון שיקולים תאורטיים ומבניים   0.30טעינויות גבוהות מ־
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)  1גורם   פריטים  כולל  והוא  חברתיות"  "מיומנויות  בתור  המשקפים  n=10הומשג   )
הומשג בתור "מודעות רגשית" והוא מורכב מפריטים    2ונות. גורם  מגומיומנויות תקשורת  

(n=8  שמכוונים להבין רגשות וליצור מרחב רגשי חיובי. גורם )הומשג בתור "כישורים    3

( המשקפים אסטרטגיות קוגניטיביות הדרושות n=10קוגניטיביים" והוא כולל פריטים )

לאחר הביסוס של מבנה ראשוני במחקר,    .תנהגות הבין־אישית של הפרטכדי לכוון את הה
 יפנה לאישוש של המבנה על מדגם חדש של משתתפים. 3מחקר 

 שדה של שאלון מח"ר  : מחקר3מחקר  

הוא מחקר שדה לבדיקת מהימנות ותקפות שאלון מח"ר באמצעות מדגם חדש    3מחקר  
 (. 2ונפרד מהמדגם שעליו תוקף מבנה השאלון )מחקר 

 שיטה: משתתפים ונוהל 

)רא מח"ר  ל־בנספח    ושאלון  הועבר  של    331(  מאשש  תיקוף  לצורך  שגויסו  משתתפים 

( טבלה  CFA – Confirmatory Factor Analysisהמבנה  המאפיינים   3(.  את  מציגה 
( ביותר  הגדול  החלק  היו  הוראה  פרחי  המשתתפים:  של  משתתפים,    131הדמוגרפיים 

(. כצפוי, מרבית המשתתפים היו  26.9%משתתפים,    89מנוסים )  (, אחריהם מורים39.58%
פרחי הוראה )כולם נשים( מילאו את    50(. נוסף על מדגם זה,  84.3%משתתפות,    279נשים )

 השאלון פעמיים, בהפרש של שבוע, כדי להעריך מהימנות מבחן חוזר.

 תוצאות ודיון 

(. Boxplotsנמצאים נתונים תיאוריים לשאלון מח"ר, כולל דיאגרמות התפלגות ) גבנספח 

. מדדי טיב ההתאמה שהתקבלו  CFAנבנה בניתוח    2מודל שלושת הגורמים שעלה במחקר  

( בתוך כל תת־סולם הצביעו על התאמה טובה של המודל residualsלאחר קשירת שאריות )

;  df =2.41/2χ  ;CFI=0.99  ;0.071)–A=0.066 (90% interval: 0.060RMSEלנתונים:  

SRMR=0.060 מוצגות התוצאות  השאלון.  של  המבנה  תוקף  את  מחזקים  הם  ובכך   ,
 .5ובטבלה  2בתרשים 
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 (N=331) 3, מחקר CFA: ניתוח גורמים מגשש  2תרשים 

 
 

על סמך ההליך    ρi( חושב מקדם  single item reliabilityמהימנות הפריט היחיד )להערכת  

(. מהימנות הפריט היחיד נמצאה גבוהה  Fornell & Larcker, 1981שתיארו פורנל ולארקר )
)אלפא של קרונבך( של   פנימית  הפריטים של שאלון מח"ר    28לכל הפריטים. מהימנות 

(. לא נמצאו פריטים שהסרתם תתרום בדרך חיובית  n=331)  α=.94נמצאה גבוהה גם היא  

להערכת   , המשמש(CR – composite reliability)מהימנות המורכבת  הלמהימנות. מדד  
מהימנות המבנים מלבד האלפא של קרונבך, חושב על סמך ההליך שתיארו פורנל ולארקר 

(Fornell & Larcker, 1981ה־ .)CR  מהימנות  0.7עבור כל שלושת הגורמים נמצא גבוה מ־ .

(. מדדים עבור תתי־הסקאלות של כל  n=50)  90iir.=המבחן החוזר נמצאה גבוהה גם היא,  

 .5ציוני המהימנות מוצגים בטבלה 

(, שפיתחו  Average Variance Extracted)  AVEתוקף מתכנס ומבחין הוערך בעזרת מדד  

  0.50–0.40שבין    נמצאו בתחום  AVE(. ערכי ה־Fornell & Larcker, 1981ולארקר ) פורנל 

היו גבוהים, ובכך הפכו את התוקף המתכנס למקובל על פי   CR(, אך ערכי ה־5)ראה טבלה  

של כל מבנה    AVEבהתבסס על השוואה בין ה־  הערכת התוקף המבחין בוצעההחוקרים.  
המתאם בין כל שני מבנים(. לבין השונות המשותפת בין מבנים )המיוצגת באמצעות ריבוע  

של המבנה גדול מהשונות המשותפת שלו עם כל מבנה אחר, התוקף המבחין    AVEאם ה־

( גבוה מהשונות 0.51)  AVEנתמך. התוקף המבחין של הגורם הרגשי נתמך חלקית, שכן ה־
( החברתי  הגורם  עם  הגורם  0.49המשותפת  עם  שלו  המשותפת  מהשונות  נמוך  אך   )
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AVE  (0.45 )(. התוקף המבחין של הגורם החברתי נתמך חלקית, שכן ה־0.65הקוגניטיבי )
( אך נמוך מהשונות המשותפת שלו עם  0.49דומה לשונותו המשותפת עם הגורם הרגשי )

  AVE(. התוקף המבחין של הגורם הקוגניטיבי לא נתמך, שכן ה־0.58הגורם הקוגניטיבי ) 
 (. 0.58( ועם הגורם החברתי )0.65גשי )( נמוך מהשונות המשותפת שלו עם הגורם הר 0.44)

 ( 3)מחקר  CFA: תוצאות 5טבלה 
 חברתי  רגשי  קוגניטיבי  
מהימנות   

הפריט  
 ( pהיחיד )

טעינות 
פריט  

מתוקננת  
(S.E) 

מהימנות  
הפריט  
היחיד 

(p) 

טעינות 
פריט  

מתוקננת  
(S.E) 

מהימנות  
הפריט  
היחיד 

(p) 

טעינות 
פריט  

מתוקננת  
(S.E) 

 ***α=.86 קוגניטיבי 
CR=.89 
rii=.81*** 

AVE=.44     

Q3 0.970 .57 (.01)     
Q4 0.979 .69 (.01)     
Q5 0.978 .67 (.01)     
Q6 0.975 .62 (.01)     
Q7 0.976 .64 (.01)     
Q8 0.980 .70 (.01)     

Q19 0.979 .68 (.01)     
Q20 0.983 .77 (.01)     
Q27 0.978 .66 (.01)     
Q28 0.975 .63 (.01)     

652.=  רגשי 
pr α=.85*** 

CR=.89 
=.79***iir 

AVE=.51   

Q1   0.979 .68 (.01)   
Q2   0.981 .72 (.01)   

Q13   0.981 .71 (.01)   
Q14   0.983 .77 (.01)   
Q17   0.982 .74 (.01)   
Q18   0.981 .72 (.01)   
Q21   0.949 .61 (.02)   
Q22   0.982 .74 (.01)   

582.=  חברתי 
pr  =.492

pr α=.86*** 
CR=.89 

=.90***iir 

AVE=.45 

Q9     0.978 .67 (.01) 
Q10     0.977 .65 (.01) 
Q11     0.979 .68 (.01) 
Q12     0.975 .63 (.01) 
Q15     0.984 .79 (.01) 
Q16     0.983 .76 (.01) 
Q23     0.969 .56 (.01) 
Q24     0.973 .60 (.01) 
Q25     0.981 .72 (.01) 
 ( n=331) 3מחקר 

)  CR= מהימנות פנימית )אלפא של קרונבך(;  αהערות:    (;  composite reliability, ρc= מהימנות מורכבת 
iir  ;מהימנות חוזרת =p2r  ;שונות משותפת =***p<.001, p<.01** 
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 ( ( של שאלון מח"ר CFA – Confirmatory Factor Analysisלסיכום, ניתוח תוקף מאשש 

מקובלים. עם זאת, התוקף    AVEו־  CRמלמד על מדדי טיב ההתאמה גבוהים ועל מדדי  
במודלים  מעוגן  שהוא  היות  אך  סטטיסטית,  חלקית  נתמך  הגורמים  של  המבחין 

של   חדישים  למחקר   יש  (JBSELושל    CASEL)של    SELתאורטיים  להמשיך  הצדקה 
 יתמקד בבחינת תוקף הקריטריון של השאלון. ש, 4ההמשך, מחקר 

 : בחינת תוקף קריטריון4מחקר  

הערכות המבוססות על תצפיות נחשבות קריטריון מקובל להערכת תקפותן של מדידות  

( במחקר  Schneider et al., 2019פסיכולוגיות  ולכן  עצמי   4(,  דירוג  בין  הקשרים    נבדקו 
בשאלון מח"ר לבין דירוגים חיצוניים בשאלון. שלוש דגימות נפרדות נכללו במחקר זה,  

של   המשוב  שיטת  על  )  360בהתבסס  לספק Atkins & Wood, 2002מעלות  כדי   ,)
 פרספקטיבה רחבה של עדויות לתוקף הקריטריון החיצוני. 

 שיטה: משתתפים והליך 

.  SELהמחקר כלל דגימת נוחות של פרחי הוראה שהשתתפו בתוכנית סימולציה לפיתוח  

  פרחי הוראה בעזרת שאלון מח"ר  34של    SELמדריכים פדגוגיים העריכו את יכולות ה־
של   שונה  מדגם  האקדמית.  הלימודים  שנת  מנחי   33בסוף  בידי  הוערכו  הוראה  פרחי 

שהציגו פרחי ההוראה במהלך הסדנה.    SELסדנאות הסימולציה בהתבסס על כישורי ה־
יחסים   30עבור   מערכות  על  המבוססות  עמיתים,  הערכות  נאספו  אחרים  משתתפים 

 קודמות ארוכות־טווח.

 תוצאות ודיון 

): פרח1מדגם   ( הוערכו בידי שלושה מדריכים פדגוגיים שהתנדבו לסייע  n=34י הוראה 
במחקר. בהתבסס על ההיכרות המקדימה של המדריכים )כלומר הנחיית פרחי ההוראה  

של כל   SELבפרקטיקום ההכשרה להוראה בפועל בבתי הספר(, הם העריכו את יכולות ה־
עם   הוצלבו  אלו  הערכות  מח"ר.  שאלון  באמצעות  העצמיים,  משתתף  תוך מהדירוגים 

( בין־דירוגים  במהימנות  המובאים  intraclass correlation analysisשימוש  הערכים   .)
בין הערכות ועקביות בינונית־גבוהה בין הערכות המדריכים הפדגוגיים    ייניםמצ  5בטבלה  

 עצמיות של פרחי ההוראה. 

)2מדגם   הוראה  פרחי   :n=33סימול מנחי  חמישה  בידי  הוערכו  לסייע  (  שהתנדבו  ציה 

ה־ יכולות  של כל משתתף באמצעות שאלון   SELבמחקר. מנחי הסימולציה העריכו את 
הדירוגים   עם  הוצלבו  אלו  הערכות  הסימולציה.  בסדנת  ביצועיהם  סמך  על  מח"ר, 

(. הערכים intraclass correlation analysisתוך שימוש במהימנות בין־דירוגים )מהעצמיים  
עקביות בינונית־גבוהה בין ההערכות של מנחי הסימולציה   ייניםמצ  5המוצגים בטבלה  

 בין ההערכות העצמיות של פרחי ההוראה. ו

פרחי  3מדגם    :( הם n=30הוראה  שאותם  להכשרה,  עמיתיהם  את  להעריך  התבקשו   )
העצמיים   הדירוגים  עם  הוצלבו  אלו  הערכות  שנתיים.  מעל  שימוש ממכירים  תוך 

( בין־דירוגים  בטבלה  intraclass correlation analysisבמהימנות  המובאים  הערכים   .)5 
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העמיתים    ייניםמצ הערכות  בין  בינונית  פרחי ועקביות  של  העצמיות  ההערכות  בין 
 ההוראה. 

 

 : תוצאות תוקף קריטריון 6טבלה 
 הערכות עצמיות 

 
 
 

 הערכות חיצוניות 

 שאלון  חברתי  רגשי  קוגניטיבי 

     קוגניטיבי 
    **60. פדגוגיים מדריכים 

    ^42. מנחי סימולציות 
    33. עמיתים 

     רגשי 
   ^45.  מדריכים פדגוגיים 
   **66.  מנחי סימולציות 

   ^44.  עמיתים 
     חברתי 

  *48.   מדריכים פדגוגיים 
  ^45.   מנחי סימולציות 

  *48.   עמיתים 
     שאלון 

 *54.    מדריכים פדגוגיים 

 *48.    מנחי סימולציות 

 ^39.    עמיתים 

^p<.10, *p<.05, **p<.01 

 
ככלל, המדריכים הפדגוגיים הציגו את העקביות הגבוהה ביותר עם הדירוגים העצמיים, 

)0.54עם אינדקס כללי של   ולבסוף העמיתים  0.48, לאחר מכן מנחי סדנת סימולציה   ,)
(. תוצאות אלו צפויות בהתחשב בכך שלמדריכים הפדגוגיים יש קשר רציף עם פרחי  0.39)

 זמן באשר ליכולות   במרוצתות על הבנות שהצטברו  ההוראה, ולכן הערכותיהם מסתמכ

  מכיוון   של פרחי ההוראה. כמו כן המדריכים הם מעריכים מנוסים של פרחי הוראה  SELה־
שנים זה  מעריכים  הם  תפקידם  מגוונות   רבות  שבמסגרת  בקטגוריות  הוראה  פרחי 

 ם. למיניהובפורמטים 

המ בסולם  ההתמיכה  נמצאה  השאלון  לתקפות  ביותר  שהעריכו  ותית  כפי  הקוגניטיבי, 
המדריכים הפדגוגיים. סולם זה מורכב מיכולות הקשורות להוראה ככלל, כגון הקשבה, 
בדרך   תומכות  הסימולציה  מנחי  של  ההערכות  עצמי.  וויסות  שאלות(  )שאילת  בירור 
החזקה ביותר בתוקף הקריטריון של הסולם הרגשי של שאלון מח"ר. הגיוני כי המנחים  

מיומנים בהערכה מהירה של יכולות רגשיות משום שהיא חלק   –סיכולוגים  יועצים ופ  –
פחות משגרת יומם. לעומת זאת, העובדה כי העמיתים, פרחי הוראה בעצמם, מיומנים  

, אף שיש פחות  עשויה להסביר מדוע ההערכות שלהם היו תקפות  SELבהערכת מיומנויות  
ים התקשו להעריך אובייקטיבית להם היכרות ארוכה עם עמיתיהם. ייתכן גם שהעמית

  את כישוריהם של חבריהם לכיתה וכי רגשות אישיים העיבו על כושר השיפוט שלהם. 
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 דיון

( החברתית־רגשית  הלמידה  האחרונות,  במחקר  SELבשנים  רבה  לב  לתשומת  זוכה   )
החברתית־רגשית  הלמידה  לקידום  התוכניות  והטמעת  החינוכי,  בתחום  ובפרקטיקה 

הי בידי  )מיומנויות מובלת  המח"ר  כי  העלו  בתחום  מחקרים  בשדה.  החינוכיות  ועצות 
זאת,   עם  הכיתה.  תוצאות  על  המשפיע  מרכזי  גורם  הן  מחנכים  של  חברתיות־רגשיות( 
מדידת המבנה בקרב מחנכים עדיין לא מניחה את הדעת, ואין בידי היועצות החינוכיות 

רלוונטיות. סדרת המחקרים    כלי מספק להערכת המח"ר בתור בסיס לתכנון התערבויות 

של   תאורטיים  מודלים  שני  של  הרעיוני  הבסיס  את  משלבת  זה  במאמר   SELהמוצגת 

(CASEL, 2020; Jones & Bouffard, 2012ו לפתח  של  (  וכמותיים כדי  נתונים איכותיים 
 שאלון מח"ר.  –שאלון דיווח עצמי רב־ממדי 

מייצג ממד מובחן מבחינה   שאלון מח"ר מורכב משלושה תתי־סולמות, שכל אחד מהם
תאורטית: קוגניטיבי, רגשי וחברתי. המאפיינים הפסיכומטריים של שאלון מח"ר נמצאו  
מקובלים הן עבור פרחי הוראה הן עבור מורים מנוסים. ערכי התאמת המודל של ניתוח  

( סיפקו התאמה טובה של המודל לנתונים. ערכי המהימנות של  CFAהגורמים המאשש )

ים על מדידה מהימנה. ערכי המהימנות הפנימיים רא( מsingle item reliability)  פריט יחיד
של תתי־הסולמות דומים וגבוהים, ערכי המהימנות של המבחן החוזר נמצאו גבוהים, וגם  

של תתי־הסולמות נמצאו גבוהים. מדד    (composite reliability)ערכי המהימנות המורכבת  

מצAVE  (Average Variance Extractedה־ תתי־הסולמות,    יין(  של  מספק  מתכנס  תוקף 
במודלים  היטב  מעוגן  הוא  אך  חלקית,  רק  סטטיסטית  נתמך  המבחין  התוקף  בעוד 

, דבר 0.50–0.40תאורטיים. רוב ערכי תוקף הקריטריון החיצוני היו מובהקים ובטווח של  
 שמעיד על התאמה טובה בין המעריכים.

 ביות  מיומנויות קוגניטי

מיומנויות   מגדירים  אנו  וחינוך,  הוראה  כגון  בין־אישיות,  אינטראקציות  לעניין 
)למשל,  בין־אישיות  פעולות ספציפיות שמחנכים מיישמים להשגת מטרות  קוגניטיביות 
לעצור ולחשוב לפני פעולה כאשר מתמודדים עם אינטראקציות טעונות רגשית(. המינוח  

אלו מש מיומנויות  לתיאור  ה־המשמש  למודל  בהתאם  ג'ונס    SELתנה  בעוד  התאורטי: 

( משתמשים במונח "תחום קוגניטיבי", את Jones & Bouffard, 2012  ,JBSELוביופרד )

מייצגים שני אשכולות: ניהול עצמי וקבלת החלטות    CASELההיבט הקוגניטיבי במודל  
 אחראית.

ני )קבוצות מיקוד(  במחקר הנוכחי, חמש מיומנויות קוגניטיביות עלו מהמחקר האיכות

מח"ר:   בשאלון  )1ושולבו  מסגרת   )setting  )–    באמצעות בטוח  פסיכולוגי  מרחב  יצירת 
תשומת לב פעילה ומודעת להיבטים מילוליים ולא   –( הקשבה  2קביעת תנאים לשיחה;  
שאילת שאלות שמטרתן להגביר את ההבנה של האחר;    –( בירור  3מילוליים בתוך השיח;  

הכלה עצמית    –( ויסות עצמי  5ניסיון להבין את נקודת המבט של האחר;    – ( נקודת מבט  4
של רגשות אישיים. במצבים בין־אישיים מורכבים מיומנויות אלו יכולות לסייע למחנכים  

( לפתח שותפויות מוצלחות  יכולתם  הגדרת Dettmer et al., 2008לשפר את  ( באמצעות 
 יטה בדחפים וניהול מתח. מטרות ותכנון השיח, התמקדות בשותף לשיח, של
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נוטים  הם  רגשית,  טעונים  מצבים  עם  מתמודדים  מחנכים  שכאשר  מראים  מחקרים 
להשתמש באסטרטגיות כמו הקשבה פעילה ובירור כדי להבין טוב יותר את נקודת המבט  

תוך שימוש באסטרטגיות ויסות עצמי כדי לכוון  מ,  (Kasperski & Crispel, 2021של האחר )

(. חשוב מכך, ויסות עצמי נקשר  Kyriacou, 2001הם לאירועים עתידיים )את החשיבה של

( יותר של מורים  יותר Shamsifar et al., 2019לביצועים טובים  גבוהה  נפשית  (, לרווחה 

(Mattern & Bauer, 2014( ולרמות שחיקה נמוכות יותר )Madaliyeva et al., 2015 לפיכך .)
ולטיפוח   לפיתוח  גדולה  חשיבות  היועצות  יש  בידי  מחנכים  בקרב  אלו  מיומנויות 

 החינוכיות, המקדמות את הרווחה הנפשית של הצוות והתלמידים.

 מודעות רגשית

מודעות רגשית מוגדרת יכולת לזהות את רגשותיו של הפרט, לבטא אותם ולשלוט בהם,  

  JBSELכמו להזדהות עם אחרים, בהתאם להגדרות המופיעות באשכול הרגשי במודל של  

של  2012) במודל  לאחר  והמודעות  העצמית  המודעות  ובאשכולות   )CASEL  במחקר  .
ושולבו בשאלון מח"ר:   רגשית  מיומנויות מודעות  עלו מקבוצות המיקוד ארבע   הנוכחי 

חשיבה על הדרך שבה מעשי הפרט משפיעים על אחרים;   –( רפלקציה )התבוננות עצמית(  1
ה  –( אמפתיה  2 ולהבין את  עם האחר  פתיחות   –( סובלנות  3אחר;  להרגיש  על  שמירה 

לעורר אנשים להאמין בעצמם ובכוחותיהם. כל    –( העצמה  4למגוון דעות בסיטואציה;  
הן רגשיות, שכן הן מתמקדות בשימוש ברגשות כדי להשפיע על מצבו    אלההמיומנויות ה

 הרגשי של האחר בדרך שתאפשר לו להתמודד עם המצב בדרך מקדמת. 

יכולות רגשיות אלו, הידועות גם בשם אינטליגנציה רגשית, קשורות מחקרים מראים כי  

( מורים  בקרב  בעבודה  ולמחויבות  רצון  לשביעות  חיובית  ולביצועי  Anari, 2012בדרך   )

 & Mérida-López(, ובדרך שלילית לשחיקה של מורים )Asrar-ul-Haq et al., 2017מורים )

Extremera, 2017  להסיק כי למיומנויות המודעות הרגשית חשיבות גבוהה    יש מקום(. לכן
 בקרב הצוות. אלהעבור מחנכים, וחשוב לפעול לקידום המיומנויות הרגשיות ה

 כישורים חברתיים 

של   החברתי  האשכול  עם  מתכתב  הנוכחי  במחקר  מהנתונים  שעלה  השלישי  התחום 

JBSEL  ועם מיומנויות בין־אישיות במודל שלCASELיכולות הנדרשות כדי  , והוא מוגדר
לנווט ביעילות במצבים חברתיים וכדי ליצור קשרים בריאים ותומכים ולתחזק אותם.  
במחקר הנוכחי עלו מקבוצות המיקוד חמש מיומנויות חברתיות ושולבו בשאלון מח"ר: 

  ניהול   –( מיומנויות שיח  2הצגת רעיונות בדרך מאורגנת ופשוטה;    –( בהירות במסרים  1
פעולה בדרכים שמעודדות שיתוף פעולה ושומרות   –( בניית שותפות  3מאמץ;    בלישיחות 
ישיר,    –( אסרטיביות  4עליו;   כעס או תוקפנות,  בהעברת מסר  גבולות מלא  תוך הצבת 
 . יעילההסכמות ופתרון קונפליקטים בדרך נעימה ו־ניהול אי  –( ניהול קונפליקטים  5שיח;  

של   הקצה"  "מטרת  הן  חברתיות  וניהול  SELה־מיומנויות  )חיוביות(  שותפויות  בניית   :
ל ברורים,  מסרים  להעביר  צריכים  מחנכים  אלו,  מטרות  להשיג  כדי   נהל קונפליקטים. 

ים כאשר הם נדרשים לכך. ממצאי מחקרים מעידים על  דעתנישיחות בשום שכל ולהיות  
צון גבוהה חשיבותן של מיומנויות אלו למגוון תוצאות חיוביות של מחנכים, כגון שביעות ר

(, איכות הביצועים בקרב Otero-López et al., 2009בעבודה ושיעורי שחיקה נמוכים יותר )
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(. המסקנה העולה מכך היא  Zhu et al., 2013( וחדשנות בהוראה )Utami et al., 2020גננות )
תוכניות   יתקיימו  כי  חשוב  החינוכית,  בסביבה  החיוביות  התוצאות  את  לקדם  שכדי 

 וותיות ופרטניות לטיפוח המיומנויות החברתיות בקרב המחנכים.ארגוניות, צ

ראוי לציין ולהבהיר את ההבחנה בין שלושת אשכולות שאלון מח"ר. האשכול הקוגניטיבי  
והאשכול הרגשי מכוונים לפרט: האשכול הקוגניטיבי מאפשר לפרט ליצור מודל מנטלי  

הרגשיות של האדם. שלא כמו  של שיח; והאשכול הרגשי ממוקד ברגשותיו ובפעולותיו  
בתוך   רק  ישימים  והם  האחר  אל  מכוונים  חברתיים  כישורים  אלה,  אשכולות  שני 
על  מסתמכות  אלו  חברתיות  מיומנויות  כן  פי  על  אף  הצדדים.  שני  בין  האינטראקציה 
הכישורים הקוגניטיביים והרגשיים. לדוגמה, במחקר שפורסם לאחרונה, נמצאו קשרים  

אינטליגנציה   חברתית(  בין  )מיומנות  קונפליקטים  לניהול  רגשית(  )מיומנויות  רגשית 

(Valente & Lourenço, 2020 .) 

 מגבלות

למחקר הנוכחי כמה מגבלות שיש להידרש להן במחקרים עתידיים. ראשית, כדאי להגדיל 
את מספר המשתתפים במחקרי תוקף הקריטריון. שנית, כדי לבסס את תקפות המבנה  

אחרים מבנים  לעומת   לעומת  המתכנס  התוקף  ואת  המבחין  התוקף  את  להעריך  יש 
שאלונים אחרים. שלישית, מכיוון ששאלון מח"ר מעריך את המיומנויות הנדרשות לשגרת 
לביצועים כדי להעריך את תקפות הניבוי   יש לבחון קריטריונים  היום־יום של מחנכים, 

חקור את השימושיות של  בהסבר תוצאות אישיות וחינוכיות. מחקרים עתידיים צריכים ל
מקצועיות   בקבוצות  מח"ר  מיוחד,  למיניהןשאלון  בחינוך  מחנכים  הוראה,  פרחי  כגון   ,

 גננות, עובדי סיוע חינוכי, מנהלות, יועצות חינוכיות ואחרים. 

 תרומה לייעוץ החינוכי

וצוותי   מחנכים  של  המח"ר  של  בהערכה  לצורך  ראשוני  מענה  מספק  הנוכחי  המחקר 
ש כפי  הערכה הוראה.  מאפשר  מתוקף  מח"ר  שאלון  כאן,  המדווחות  מהעדויות  נראה 

. למחקר השלכות תאורטיות חשובות בשל היותו  אלהמהימנה של היכולות החיוניות ה
בין המחקרים הבודדים המספקים ניתוחים פסיכומטריים מעמיקים של המח"ר בקרב 

קצועיות חיוביות רבות, מחנכים וצוותי הוראה. יכולות אלו חיוניות לתוצאות אישיות ומ
ופרטניות  צוותיות  ארגוניות,  התערבויות  בתכנון  הראשון  הצעד  היא  במדויק  והערכתן 
מותאמות אישית, שמטרתן פיתוח מח"ר של מחנכים. השירות הפסיכולוגי־ייעוצי )שפ"י(  
מציג כי הלמידה החברתית־רגשית היא רכיב ליבה בעבודתם של היועצים החינוכיים בבתי 

(. תפקידם של היועצים 2019בגנים, כלפי התלמידים וכלפי הצוות החינוכי )שדמי,  הספר ו
החינוכיים הוא לקדם את המח"ר של צוותי ההוראה כדי לתמוך ביכולתם של המחנכים  

 לקדם למידה חברתית־רגשית בכיתה ולקדם תוצאות חיוביות בסביבה החינוכית.

למידה של  לתפיסה  )שרף,    מבוססת  בהתאם  מוצלחת  2014נתונים  התערבות  (, תוכנית 
את  להעריך  כדי  נתונים  באיסוף  מלווה  ולהיות  מקדימים  נתונים  על  להסתמך  צריכה 
איכות ההתערבות. לפיכך הכרחי להמשיך לשכלל את כלי המדידה להערכת המח"ר. לכלי 
השיטתית  בעבודתן  החינוכיות  ליועצות  מענה  למתן  מבטיח  אופק  זה  במאמר  המוצג 

בט של והקפדנית  המח"ר  את  להעריך  להן  מאפשר  והוא  המחנכים,  של  המח"ר  יפוח 
תוכניות  להתאים  המח"ר;  פיתוח  על  לעבוד  יש  שעימם  מחנכים  לאתר  כדי  המחנכים, 
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ונים של המיומנויות העולות בקרב  מגופרופילים העל פי ההתערבות אישיות וקבוצתיות  
ה ההתערבויות  איכות  את  ולהעריך  התקדמות  נעשהמחנכים;  ואת  המחנכים  בקרב  ות 

היועצות  יוכלו  זו  בדרך  שלהם.  החברתיות־רגשיות  המיומנויות  בפיתוח  המחנכים 
ים ללמידה  יעילהחינוכיות לקדם את המח"ר של המחנכים ולאפשר להם לקדם תהליכים  

 חברתית־רגשית במסגרת החינוכית.
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 נספחים 

 החינוכית  היועצת בעבודת הלחץ גורמי תפיסת שאלון :א נספח

CFQ  (Communication Functions Questionnaire)  –    במקור בורלסון    ותחיפ  זהשאלון  את

רגשיות ־( ככלי להערכה של מיומנויות חברתיותBurleson & Samter, 1990וסמטר )
זהממוקדות שאלון  נחמה, ־תתי  שמונהכולל    .  קונפליקטים,  ניהול  כגון  סולמות, 

( ועוד  ניהול שיחה  ויסות,  זה  Frymier & Houser, 2000תמיכה באחר,  (. משאלון 
 פריטים.  12נלקחו 

ICSI  (Interpersonal Communication Skills Inventory)  –  במקור    התחיפשאלון זה    את

לל ארבעה תתי סולמות: בהירות ו(. השאלון כ2002)  Learning Dynamicsקבוצת  

 Zamirפריטים )  10-המסר, הקשבה, משוב ואינטראקציה רגשית. כל סולם מורכב מ 

& Hina, 2017 פריטים.  שמונה(. משאלון זה נלקחו 

IRI  (Interpersonal Reactive Index)  –    רגשיים היבטים  הבוחן  עצמי  לדיווח  שאלון 

במקור. השאלון כולל אותו  תח  יפ  (Davis, 1983וקוגניטיביים של אמפתיה, ודייויס )
סולמות, שני סולמות רגשיים )דאגה אמפתית ומצוקה רגשית( ושני סולמות    ארבעה

)חביב פנטזיה(  האחר,  של  עמדות  )תפיסת  זה 2014פלגי,  ־קוגניטיביים  משאלון   .)
 פריטים.  ארבעהלקחו נ

בה מורים לעתיד מיישמים ש( חקרו את המידה  Gerich & Schmidt, 2016)  גריך ושמידט
מיומנויות ייעוציות בשיחה סימולטיבית עם הורים. החוקרים מציגים מודל הכולל 

בין  ארבעה כישורים  של  בעיות   אישיים־ממדים  פתרון  אבחון,  )תקשורת, 
ספציפיות   מיומנויות  ומספר  מהם.  בוהתמודדות(,  אחד  מציגים  הכל  חוקרים 

נלקחו  במחקרם דוגמאות התנהגויות של כל אחת מהמיומנויות. מדוגמאות אלו 
 שני פריטים. צוות המחקר פיתח ארבעה פריטים ו
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 שאלון מח"ר  :נספח ב

מיומנות    
 נבדקת 

 1 פריט מקור 
הכי 
 נמוך 

2 3 4 5 6 
הכי 
 גבוה 

   CFQ רפלקציה   1
 )סולם ויסות( 

  זמן ה /מקדיש
  שקרו דברים לעבד
 ללמוד כדי לי

 מטעויות 

      

   CFQ רפלקציה   2
 )סולם ויסות( 

  את רואה 
 של ההשלכות

  עלי ומדוע מעשי
  בצורה  להתנהג
 יותר  מותאמת 

      

  את  ת /מארגן מקורי   1סטינג  3
  ואופן החדר

  ליצור כדי הישיבה 
  מתאימה  אוירה 
 לשיחה

      

  את ת /מתכנן מקורי  סטינג  4
 כך השיחה  מהלך
  אוירה  שישרה 
 נעימה 

      

  ICSI הקשבה פעילה 5
 )סולם הקשבה(

 בין ה /מבחין
 שהאדם הדברים
 מה   לבין אומר
 מרגיש  שהוא

      

  ICSI הקשבה פעילה 6
 )סולם הקשבה(

 לאחר ת /משקף
  שהבנתי מה   את

  שאני לפני מדבריו
 ה /מגיב

      

  ICSI שאילת שאלות  7
 )סולם הקשבה(

  שאלות  ת/שואל
  נדמה  כאשר גם

  מה  ת/יודע  שאני
 חושב  האחר

      

  ICSI שאילת שאלות  8
 )סולם מסרים( 

 מהאחר  ת/שואל
  תחושותיו מה 
 הדברים לגבי
 ת / אומר  שאני

      

   CFQ בהירות מסרים  9
 )סולם מסרים( 

  רעיונות ה /מציג
  ,ברורה  בצורה 

  תמציתית
 ומאורגנת 

      

   CFQ בהירות מסרים  10
 )סולם מסרים( 

  רעיונות ה /מסביר
  ,טובה  בצורה 

 תהליכים  מפרק/ת
  לחלקים מורכבים
 קטנים 

      

   CFQ הובלת שיחה  11
 )כישורי שיח(

  השיח  את ה /מוביל
 ניכר מאמץ  ללא

      

   CFQ הובלת שיחה  12
 )כישורי שיח(

 שיחה  ה /מתחיל
 בכל (מקצועית )

  אדם כל עם  נושא
 סיטואציה  בכל

      

 & Gerich פתיחות לעמדות  13

Schmidt 
(2016) 

 )איתור קושי( 

 הצד את   ת/שואל
  לדעתו מה  השני

 המתאים  הפתרון

      

 

המיומנויות עלתה כחלק מהליך הניתוח של אירועי התקשורת בסביבת בית הספר, אך לא נמצאו היגדים מתאימים   .1
 בשאלונים אחרים.
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 & Gerich פתיחות לעמדות  14
Schmidt 

(2016) 
 )איתור קושי( 

 הצד את   ת/שואל
  לדעתו ממה  השני
 הבעיה נובעת

      

 & Gerich בניית שותפות  15
Schmidt 

(2016) 
 )שיתוף פעולה(

  רצון ה /מדגיש
  גם פעולה  לשיתוף
 וגם בשיחה 
 אחריה

      

 & Gerich בניית שותפות  16
Schmidt 

(2016) 
 )שיתוף פעולה(

 תמיכה  ה /מציע
 הפתרונות  ביישום

      

   CFQ העצמת האחר  17
 העצמה( )סולם 

  לאחר ת/גורם
  הכי להיות לשאוף
  יכול שהוא טוב

 להיות

      

   CFQ העצמת האחר  18
 )סולם העצמה( 

  לאחר ת/גורם
  ביכולתו להאמין
  את להשיג

 מטרותיו 

      

   IRI הבנת האחר  19
 )הבנת האחר(

  איך ה /מבין
  נראים הדברים
  של מבטו  מנקודת 
 האחר 

      

   IRI הבנת האחר  20
 האחר()הבנת 

  שני את רואה 
 בעיה לכל הצדדים

      

  IRI רגש אמפתי  21
 )סולם דאגה( 

 חמלה  ה /מרגיש
  שמתמודד מי כלפי
 קושי  עם

      

  IRI רגש אמפתי  22
 )סולם דאגה( 

 צורך ה /מרגיש
  כשאני לעזור
  מישהו רואה 

 במצוקה 

      

עמידה  23
 אסרטיבית 

ICSI  
 )פידבק(

 דברים ת /אומר
  אם  גם ,בכנות
 לפגוע עלולים
 אחר במישהו

      

עמידה  24
 אסרטיבית 

ICSI  
 )פידבק(

 חוסר ה /מביע
 עם הסכמה 
  אם  גם ,אחרים

 עליי  יכעסו הם

      

התמודדות   25
 קונפליקט 

CFQ 
 )קונפליקט( 

  ת/פותר
  קונפליקטים

 מבלי נועם בדרכי
 להביך או לפגוע
 האחר את

      

התמודדות   26
 קונפליקט 

CFQ   
 )קונפליקט( 

  עם ת /מתמודד
  קונפליקטים

  ולא  ,גלוי באופן
  אותם  ת/שומר
 בבטן

      

  ICSI ויסות עצמי  27
 )ויסות רגש( 

 בבהירות ת/חושב
 ת /כועס כשאני גם

      

  ICSI ויסות עצמי  28
 )ויסות רגש( 

 בעיה  על ת/משוחח 
  בלי שהתעוררה 
 להתעצבן 
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 נספח ג: 

 n=154), 2נתונים תיאוריים עבור ניתוח גורמים מגשש )מחקר 
מספר  
 שאלה 

סטיית  ממוצע 
 תקן 

הטייה 
(Skewness ) 

 גבנונית
(Kurtosis) 

טווח 
בין 

 רבעוני

%t25 50 % 75 % 

Q1 4.851 0.913 -0.325 -0.756 2 4 5 6 
Q2 4.773 0.953 -0.309 -0.634 2 4 5 6 
Q3 4.636 1.059 -0.498 -0.234 1 4 5 5 
Q4 4.714 0.955 -0.403 -0.324 1 4 5 5 
Q5 4.539 1.004 -0.540 0.304 1 4 5 5 
Q6 4.357 1.052 -0.554 0.425 1 4 4 5 
Q7 4.487 1.024 -0.427 -0.101 1 4 5 5 
Q8 4.714 0.961 -0.694 0.673 1 4 5 5 
Q9 4.448 0.977 -0.406 0.529 1 4 4 5 

Q10 4.429 1.041 -0.371 0.107 1 4 4 5 
Q11 4.240 1.091 -0.308 0.018 1 4 4 5 

Q12 4.292 1.242 -0.656 0.135 1 4 4 5 

Q13 4.532 0.971 -0.505 0.566 1 4 5 5 

Q14 4.890 0.882 -0.591 0.317 2 4 5 6 

Q15 4.779 0.931 -0.481 -0.113 1 4 5 5 

Q16 4.734 0.893 -0.173 -0.492 1 4 5 5 

Q17 4.844 0.857 -0.579 0.492 1 4 5 5 

Q18 4.942 0.865 -0.685 0.595 2 4 5 6 

Q19 4.701 0.937 -0.528 0.723 1 4 5 5 

Q20 4.649 0.980 -0.300 0.173 1 4 5 5 

Q21 5.084 0.914 -0.949 0.952 1 5 5 6 

Q22 5.279 0.874 -1.232 1.221 1 5 5 6 

Q23 4.260 1.236 -0.424 -0.231 1 4 4 5 

Q24 3.636 1.385 -0.055 -0.738 2 3 4 5 

Q25 4.175 1.121 -0.381 -0.003 2 3 4 5 

Q26 4.227 1.135 -0.322 -0.092 1 4 4 5 

Q27 4.753 0.924 -0.243 -0.793 1 4 5 5 

Q28 4.344 1.044 -0.451 0.116 1 4 4 5 
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 (n=154) 2למחקר  (Boxplotsדיאגרמות התפלגות )

 גורם קוגניטיבי

 

 גורם רגשי 

 

 גורם חברתי 

 

הערכות   של  אקראית  בהתפלגות  אלא  ספציפיים  במשתתפים  מדובר  לא  זאת,  עם  השאלות.  ברוב  נצפו  חריגים  הערה: 

.נטית של היגד כזה או אחר, חריגים אלה נכללו בניתוח הנתוניםתנמוכות. מכיוון שמדובר בהערכה או
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 n=331), 3נתונים תיאוריים עבור ניתוח גורמים מאשש )מחקר 
מספר  
 שאלה 

סטיית  ממוצע 
 תקן 

הטייה 
(Skewness ) 

 גבנונית
(Kurtosis) 

טווח 
בין 

 רבעוני

%t25 50 % 75 % 

Q1 4.695 0.988 -0.723 0.427 1 4 5 5 
Q2 4.719 0.836 -0.245 -0.022 1 4 5 5 
Q3 4.656 1.116 -0.791 0.544 1 4 5 5 
Q4 4.662 0.941 -0.639 0.315 1 4 5 5 
Q5 4.559 0.927 -0.346 0.136 1 4 5 5 
Q6 4.369 0.999 -0.663 0.768 1 4 5 4 
Q7 4.366 1.004 -0.458 0.368 1 4 5 4 
Q8 4.517 0.967 -0.522 0.343 1 4 5 5 
Q9 4.495 0.961 -0.265 -0.255 1 4 5 5 

Q10 4.514 0.980 -0.262 -0.341 1 4 5 5 
Q11 4.193 1.053 -0.409 0.101 1 4 5 4 

Q12 4.021 1.182 -0.307 -0.379 2 3 5 4 

Q13 4.671 0.848 -0.335 0.001 1 4 5 5 

Q14 4.568 0.833 -0.280 -0.016 1 4 5 5 

Q15 4.758 0.916 -0.527 0.070 1 4 5 5 

Q16 4.680 0.911 -0.338 -0.323 1 4 5 5 

Q17 4.746 0.919 -0.347 -0.149 1 4 5 5 

Q18 4.834 0.863 -0.355 -0.247 1 4 5 5 

Q19 4.631 0.851 -0.282 0.212 1 4 5 5 

Q20 4.671 0.886 -0.356 0.054 1 4 5 5 

Q21 5.145 0.872 -0.837 0.278 1 5 6 5 

Q22 5.278 0.825 -1.143 1.895 1 5 6 5 

Q23 3.915 1.185 -0.396 -0.137 2 3 5 4 

Q24 4.136 1.057 -0.413 0.413 1 4 5 4 

Q25 4.743 0.841 -0.286 -0.011 1 4 5 5 

Q26 4.130 1.177 -0.489 -0.039 1 4 5 4 

Q27 4.154 0.990 -0.219 -0.081 1 4 5 4 

Q28 4.393 0.939 -0.394 0.231 1 4 5 4 

 

 (n=331) 3 ( למחקר Boxplotsדיאגרמות התפלגות )

 גורם קוגניטיבי
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 גורם רגשי 

 

 גורם חברתי 

 

הערה: חריגים נצפו ברוב השאלות. עם זאת, לא מדובר במשתתפים ספציפיים אלא בהתפלגות אקראית של הערכות  

 .הנתוניםנטית של היגד כזה או אחר, חריגים אלה נכללו בניתוח תנמוכות. מכיוון שמדובר בהערכה או

  



 

 דכ כרך –פ"ג  תש  –  החינוכי הייעוץ

 

 "#לא התלוננתי כי פחדתי ממנו עד מוות":  
 על הסיבות שבגינן מתבגרים אינם מתלוננים  

 על פגיעות מיניות 
 ענבר לבקוביץ, מיכל דולב־כהן וצמרת ריקון 

 

 תקציר 

 הסיבות  ועל מתבגרים בקרב המינית  הפגיעה יתיחוו  של טיבה על לעמוד מבקש זה מחקר
)  נוצר  2018  בשנת  זו.  פגיעה  על  מתלוננים  אינם  מתבגרים  שבגינן ( האשטאג תג הקבצה 

  לספר  מינית פגיעה לקורבנות במה ונתן החברתיות ברשתות הופץש #למה_לא_התלוננתי
  שנועד איכותני  מחקר הוא הנוכחי המחקר להתלונן. שלא  בחרו  מדוע ולתאר  סיפורם את

  זו.  פגיעה על דיווחו לא מתבגרים שבגינן הסיבות את  המתארים בעברית  טקסטים לבחון
ב  בהם  הפגיעה  מועדשו  פייסבוקבו  בטוויטר  שנכתבו  טקסטים  42  נכללו  גיל היה 

   האתיקה.   כלליעל פי    נערך  והמחקר   תוכן  ניתוח  נותחו  הטקסטים  .18–13  גיל  ההתבגרות,

 שעברתי   למישהו  לספר  התביישתי"  .1  עיקריות:  תמות  שלוש  עלו  הטקסטים  מניתוח
 שהסכמתי  אשמה  הרגשתי "כי  .2;  ופחד   בושה  תחושת  בשל  להתלונן  חשש  ":אונס  ניסיון
 לי   מאמין  היה  מי."3;  הנפגעים  של  עצמית  האשמה  בשל  להתלונן  חשש  איתו":  להיפגש
  להם. יאמינו לא כי  להתלונן הנפגעיםם של חשש ":לי?  תהיהי הוכחה איזו בכלל?

 ות של אי־סדר תחוש  נפגעיםגורמת לה  ורגשית  פיזית  טראומההיא    המינית  פגיעהחוויית ה
  . של הנפגעים   אוריםימהתות  עול  ומצוקה  בושה  פחד,  אונים,  חוסרשל    תחושות  .ובלבול
 התוקף   כלפי  החיצוני  הכעס  מצב.ב  ואשמה  אחריותעליהם    םמקבלי  םכמה מה  שכך,  כיוון
 לדווחאי אפשר    כי  תחושה  עולה  עוד  .עליו  דווחלמ  נמנעים  והם  פנימי  להיות  והופך  מופנם

  זה   מחקר  הפגיעה.של  ב  הפוגעעם    אמון  משבר  שחוו  אחרי  לנפגעים  יאמין  לא  איש  כי
 מענה   מתן  על  וממליץ  מתבגרים  בקרב  האירוע  חשיפתאת  ו  הפגיעה  מורכבות  את  מדגיש
 להטבת  ייעודיות  התערבות  תוכניות  יצירתו  והחינוכית  הטיפולית  המערכת  של  מותאם
 המתבגרים. של הנפשית רווחתם

 . דיווח; מתבגרים; מינית פגיעה ; #לא_התלוננתי;  #למה_לא_התלוננתי  מפתח: מילות

 

   מבוא

 בדרגות   פיזית(  או  )מילולית  אלימות  מעשי  של  רחבה  לקשת  כולל  שם  אהי  מינית  פגיעה
חשיפה של איברים מוצנעים ברבים, מעשים מגונים,    הצצה,  הטרדה,  כגון  ,ונותמגו  חומרה

מיני  ינ ניצול  אונס,  לאונס,  עריותסיון  על  (Renvoize, 2017)  וגילוי  נכפית  זו  התנהגות   .

ומתקיימת   )  י לבהאדם  בקורבן  ולשלוט  להשפיל  ומטרתה   ,.Rheingold et alהסכמתו 

כי אחד(.  2015 ו  שישהמתוך    נמצא  בנות עברו התעללות מינית   ארבעמתוך    אחתבנים 

(sexually abused  עד גיל )18  (McCartan & Brown, 2019)מדווחות או   שויותהר,  . עם זאת
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  12,000בישראל בקרב  שנעשה  (. במחקר  Hornor, 2010פגיעות )  20מתוך    אחתרק    מזהות

 ,.Lev-Wiesel et al)ת פגיעה מינית  יחווי  על  דיווחו  ילדים ומתבגרים נמצא כי חמישית

2016.)  

  הפגיעה,   חומרת  על פי  משתנות  תהשפעוו  יםמסוימ  מאפיינים  מינית  פגיעה  של  סוג  לכל
  ם אישיותיי   ומאפיינים  לנפגע  התוקף  קרבת  הפגיעה,  גיל  שהופעלה,  האלימות  מידת

  270,000  בהשתתפותמאמרים    572סקירת  ב  .(Cantón-Cortés et al., 2015ופסיכולוגיים )

 בריאותיות   התנהגותיות,  רגשיות,   השפעותנמצאו    ,תבגרותםבה  מינית  שנפגעו  אנשים

  אחר   שנים  23  במשך   שעקב  אורך   (. מחקרManiglio, 2009)  ותמיני  בהתנהגויות  והפרעות

  תסמינים  מותאמת,  לא  מינית  התנהגות  מצא  16–6  בגיל  מינית  שנפגעו  בנות
  או   הספר  מבית  נשירה  ממכרים,  בחומרים  שימוש  עצמית,  פגיעה   דיכאון,  ,דיסוציאטיביים

)־פוסט  והפרעה  הספר  בבית  תפקוד  קשיי   מחקרים   (.Trickett et al., 2011טראומטית 
 ודיכאון,  חרדה  וזוגיים,  חברתיים  ביחסים  קשיים  ,גופנית  תחלואה  על  יםעומד  יםאחר

 & Norman et al., 2012; Teicherוהפרעות אכילה )  עצמי  בדימוי   פגיעה  בתעסוקה,  בעיות

Samson, 2013 .) 

)  הוא  #למה_לא_התלוננתי הקבצה    החברתיות   ברשתות  שהתפרסם(  האשטאגתג 

  המינית   והאלימות  ההטרדות  תופעת  את  שהוקיע  metoo  לקמפיין  בהמשך  2018  בספטמבר
 וחשפו   ברשת   תאוצה  תפסו  תג ההקבצה  בהשפעת  שנכתבו  אלה   מונולוגים  לכן.  קודם  כשנה
  חשיפת  או תלונה מהגשת הכותבים  נמנעו בגינןש הסיבות  את גם הפגיעה, תיאור לע נוסף

 בישראל   מתבגרים  בגינןש  יותעיקרה  הסיבות  את  המחקר הנוכחי בוחן  שחוו.  הטראומה
את   תאפשר  זו  בחינה  .מינית  פגיעה  על  התלוננו  לא בהמשך    מעגלי   של  יעילותם  לשפר 

 והתמיכה   הדיווח  הגברת  לצורך  ,והמקצועי  החינוכי  בשדה  הקיימים  למיניהם  ההתערבות
 . הפגיעה  קורבנות  בקרב והקושי הבדידות הכאב, תחושת ומניעת המשבר ברגעי

 דיווח על פגיעות מיניות ־יבות לאיס

  ממתבגרים   היו  בישראל  מינית  תקיפה  לנפגעות  למרכז  המגיעות  הפניות  מכלל  30%  מעל
 כי  נראה  יה,תוצאותו  התופעה  שכיחות  . על אףאחרת  גיל  קבוצת  מכל  יותר  ,18  עד  13ני  ב

 21%־כ  כי  נמצא  במחקר  .( Easton et al., 2014)  מורכב  שלב  איה  הפגיעה  סיפור  חשיפת
  שיתפו   58%  הראשונית,  הפגיעה  מהתרחשות  כחודש  הפגיעה  אירוע  את  חשפומהמתבגרים  

סודם   את  חושפים  אינם  מהנפגעים  חמישיתו  הפגיעה  מזמן  שנים  מחמש  יותר  לאחר  רק

  (.Anderson, 2016; Gagnier & Collin-Vézina, 2016; Lahtinen et al., 2018) לעולם

לא  ה  החשיפה  .ודעמשלא ב  או  במודע  הפגיעה  סיפור  את  לחשוף  עשויים  מינית  פגיעה  נפגעי
ראה  מ  המחקר  ומתבגרים.  ילדים  בעיקר  נתמאפייה  ,הטראומה  בהחצנתמתבטאת    מודעת

ניכרים ו  הבמקר  מתגלים  ומתבגרים,   ילדים  בקרב  הנחשפים  יםאירועמה  ויותר  61%כי  
הרגילה  להתנ  או  לגילם   מיםמתאי  םשאינ  תמיני   בהתנהגות  או  בדיבור  הגותם 

(Collin-Vézina et al., 2016 .) 

  הפגיעה,   בסוד  לשתף  מעוניינים  הםצד אחד  מ:  מעורבות  בתחושות  נמצאים  הפגיעה  נפגעי

 McElvaney)  אותו  ףתלש  המתאים  האדם  שיגיע  להמתין  וא  חבוי  אותו  לשמור  ומצד אחר

et al., 2012  .)בא עצמוילצד הטראומה    השווים   קבוצת  ,םהוריה  מתגובת  חששיש    רוע 
יכחישו או יאשימו   ,להם  יאמינו  לא  אליהם  הקרוביםים שששוחהם    .הקרובה  וסביבתם
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.  ( McElvaney et al., 2014; Morrison et al., 2018; Schönbucher et al., 2012)את הקורבן  
הנפגע עלול לחשוש  .  פוגעבאדם היחסי נאמנות ותלות    ישבן משפחה    אכאשר הפוגע הו

( מהמשפחה  ונידוי  בפגיעה  במעורבות  האשמה   ,Morrison et al., 2018; Tenerמגינוי, 

חוסר האונים וחוסר האמונה ביכולת להשפיע, כמו חוסר    תחושת הוא    מחסוםעוד  (.  2018

( לעזור  וביכולתם   ;Foster & Hagedorn, 2014; McElvaney et al., 2014אמון באנשים 

Schaeffer et al., 2011; Schönbucher et al., 2012  .) 

 לא_התלוננתי _#למה

"Me Too#"(  "MeToo movement  או  ""#MeTooתנועה היא    לאומיתן־בי  חברתית  "( 
  ההוליוודי   המפיק  כלפי  האשמות  בחשיפת  ראשיתה  מיניות.  תקיפותבו  הטרדותנלחמת בש

תג ב  השימוש  .2017  באוקטובר  בארה"ב  ידועות  שחקניות  כמה  ידיב  ויינסטין  הארווי
  נוספות.   פגיעות  למנוע  ולפעול  םבה  ונעשש  פגיעות  לחשוף  וגברים  נשים  לעודד  נועד  הקבצה
ים רבים ברחבי העולם ועוררה דיון רחב בתופעת  אירועחשיפתם של  ידי  הביאה ל  התנועה

 .(Heydemann & Tejani, 2019; Lang, 2019) נשים רבות ממנה סבלושההשתקה 

  ברשתות אינטרנט כתופעת  התפשט whyididntreport#,  2018בספטמבר  מכן, לאחר כשנה
 ברט   על  כשהתלוננה  רבה  בביקורת  נתקלה  פורד  ד"ר  כאשר  התחילה  הפרשה  החברתיות.

 כי  העליון  המשפט  בית  לשופט  טראמפ,  דונלד  הברית,  ארצות  נשיא  של  מועמדו  קוואנו,
 מדוע בו    תההש  ציוץ  טראמפ  העלה בתגובה  בתיכון.  בעודם  1982  בשנת  מינית  אותה  תקף
התקיפה.    לא  פורד על  נולד    לע   התגובבהתלוננה  טראמפ  הקבצה הודעת   תג 

#WhyIDidntReport  אלף ציוצים    675־בטוויטר כ  נכתבוהציוץ של טראמפ    לאחר. יומיים

   (. Fortin, 2018משטרה )ב להתלונן העזו לא מינית תקיפה י שנפגע שהציגו שלל סיבות לכך

פגיעה  אנשים   נפגעי  ובהם  את  לעיתים  בוחרים    מיניתרבים  המקוונת  בסביבה  לשתף 

 ;Barak & Dolev-Cohen, 2006; Lenhart et al., 2010מצוקותיהם, לחפש תמיכה או עצה )

Moors & Webber, 2013; Yang, 2016  כי נראה  ה(.  כמו  עין, יהאנונימיות,  קשר  עדר 

נוחה סביבה  ומייצרים  המקוון  במרחב  פתיחות  )  מזמנים   & Lapidot-Leflerלחשיפה 

Barak, 2012; Suler, 2004חשפו פגיעה מינית מצא שבטוויטר על טקסטים    שה(. מחקר שנע

יתוף  (, כך שהשBogen et al., 2019כי הם זכו לתמיכה ולתגובות של רצון בשינוי חברתי ) 

קורבנות   )שמחזק  עצות  ולא  תמיכה  לחפש  ונוטים   ;Moors & Webber, 2013נחשפים 

Barak & Dolev-Cohen, 2006 .) 

בה קורבנות פגיעה ש"למה לא התלוננתי" העלה את המודעות לשכיחות הרבה    תג הקבוצה

  8,536(. במחקר בארה"ב שבחן  Garrett, 2019הפגיעה )  עלמינית אינם משתפים ומדווחים  

, נמצא כי אנשים יכלו לשתף בסיפוריהם האישיים WhyIDidntReportציוצי טוויטר של #
  על   לקרוא  יכלו  הם   סיוע.  דרכי ו  תמיכה  קיבלו  םכמה מהצורך להזדהות.    בליחשש ו  בלי

  על אף  ואתנית  תרבותית  ומבחינה   הפגיעה  מבחינת  להם  הדומים  אנשים  של  סיפוריהם

  נקודת   הוא  העבר  מן   טראומטיים  באירועים  השיתוף  (.Warren, 2019)  הגאוגרפי  המרחק
. הגילוי מציין את המעבר של הקורבן מעמדה של שמירה על  רבהמשמעות  בעלת    מפנה

מהמלכוד להיחלץ  וניסיון  עצמית  שמירה  של  לעמדה  וסביבתו   ,.Delker et al)  התוקף 

ציוצי  2020 בניתוח  ש  12,899(.  כי  נמצא  ובריטניה  מארה"ב  הרגשות  טוויטר  לושת 
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בסיפוריםבולטיה שעלו     העיקריים   החסמים  ואשמה.  פחד  אונים,  חוסר  תחושת  היו  ם 
  צעיר,   גיל  בושה,  פחד,  תטופל,  תלונתםש  אמונה  וחוסר  אונים  חוסר  תחושת  היו  דיווח־לאי

  על   והגנה  אציהיצודיס  אלכוהול,  או  סמים  בהשפעת  פגיעה  האירוע.  הכחשת  או  מזעור

 (. Garrett, 2019; Garrett & Hassan, 2019התוקף )

 מיניות  פגיעות  על  מדיווח  מנעותילה  העיקריות  הסיבות  את  לבחון  נועד  הנוכחי  המחקר
  ברשתות   נכתבוש  בטקסטים  ,נפגעיםה  מדיווחי  שעולות  כפי  בישראל  מתבגרים  בקרב

של מחקר זה במתודולוגיה הבוחנת    . ייחודו לא_התלוננתילמה_ זיהוי # ב  וסווגו  חברתיות
לאחור(   בראייה  רק  )לעיתים  ויכלו  לדווח,  חששו  אך  שנפגעו  המתבגרים  של  קולם  את 
לכתוב על כך בעילום שם ברשתות החברתיות. מתודולוגיה זו פותחת צוהר לתחושותיהם, 
לבטיהם וחוויותיהם של המתבגרים וחושפת את הקושי שלהם לדווח על פגיעות מיניות.  

חקר זה עשוי לשמש תשתית למתן מענה במסגרות חינוכיות וטיפוליות כדי לעודד דיווח מ
 על פגיעה ומתן סיוע מיטיבי לנפגעים.  

 

 שיטת המחקר 
 המחקר  מערך

  בישראל   ופייסבוק  טוויטר   החברתיות  ברשתות   שזוהו  טקסטיםב   שימוש  נעשה  זה  במחקר
  שזוהו   טקסטים  91  מתוך  . 2018  נובמבר  חודש  במהלך  התלוננתי"  לא  "למהבשם    ותויגו

לא הייתה    והפגיעה  הנפגע,  מגדר  מהבהם    ברור  היה  לאש  טקסטים  נופו  אלו,  בתאריכים
  גיל היה ב  בהם  הפגיעה  מועדש  טקסטים  42  נכללו  (.נה מתיצוי  שלא  )או  ההתבגרות  גילב

  הטקסטים   ברוב  גברים.  כתבו  ושמונה  נשים  כתבו   מהטקסטים  34  ,(18– 13)  ההתבגרות
  גבר. א הו הפוגע כי תואר (95%)

  בכל  מספר.  פגיעות  תוארו  מהם  19־ב  ואילו  אחת  מינית  פגיעה  תוארה  מהטקסטים  23־ב
 פגיעה טקסטים עסקו ב  10 המשפחה,  בתוך  פגיעה על  העידו  טקסטים  שישה  לפוגע, הנוגע

  שמונה  השווים, קבוצת בתוך פגיעה  רועייאב ודנ שישה ,(מרות יחסי) הספר מבית דמותמ
  .(1 )לוח מוכר לא מאחר פגיעה על העידו 12־ו מוכר  קרובמ בפגיעה עסקו טקסטים
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 (N=42: נתונים דמוגרפיים על משתתפי המחקר )1לוח 

 %  N משתנה 

   הטקסט  כותב

 19% 8 גבר

 81% 34 אישה 

   המתוארות  הפגיעות 

 54.8% 23 פגיעה חד־פעמית 

 45.2% 19 פגיעה מתמשכת 

   הפוגעת  הדמות

 14.3% 6 פגיעה בתוך המשפחה 

סמכות   מדמות  פגיעה 
 מבית הספר או הישיבה 

11 26.2% 

קבוצת   בתוך  פגיעה 
 השווים 

12 28.6% 

 19% 8 פגיעה מקרוב מוכר 

 11.9% 5 פגיעה מאדם זר 

 ניתוח הנתונים 

  המחקר  תוכן.  ניתוח  הנתוניםאת    תחוינ  חוקרות  שלוש  הנתונים,  איסוף   סיום  לאחר

)  תוכן  ניתוח  עלנשען    הנוכחי ( שבוחן טקסטים כתובים  Strauss & Corbin, 1990נושאי 

( לאחר קריאה מעמיקה של התכנים, נקראו (.  Mayring, 2004ומסווג אותם לפי תוכנם 
נושאים   וסומנו    ככאלו   סווגו  וכן  קטגוריות,־תתי  ויצרו  מהם  עלויים שעיקרהטקסטים 

שלאחר   בשלב  בהם.  החוזרים  תוכן  עולמות  סומנו  מכן  ולאחר  שהיא  או  גבר  אותם  שכתבו
 מכן   לאחר  משנה.  לקטגוריות  הקטגוריות־תתי  וקיבוץ  מקשרים  לנושאים  חיפוש  נעשה  מכן

  התהליך ףבסו המחקר. עיקרי את מייצגותש יותעיקר תמות לכדי התוכן עולמות הומשגו
 בתחילת  שנאספו  והתאוריות  המחקרים  ממצאי  לפי  בתוכן  והנושאים  התמות  נבחנו

הכללי   המחקר  לנושא  בזיקה  הניצב  מרכזי  רעיוני  עמוד  קבלת   לכדי  עד  המחקר,

(Graneheim et al., 2017 .) 

 מחקרית  אתיקה

 ולכן  גוגל, החיפוש במנוע מחיפוש שעלו טקסטים  הם המחקרשהשתמש בהם  הטקסטים
  בשמות  זוהו  לא  הטקסטים  אחר.  או  זה  למשתמש  פרטיים  ואינם  לו כעיני  ל   גלויים  הם

  זה.  ממאמר  הושמטו  אלו  פרטים  כן,ש  במידה  אך  הכותב,  פרטי  את  חשפו  לא  ולרוב
  לזהותם. יכול לא קוראהו נשמרה הכותבים אנונימיות
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 המחקר   ממצאי

 מניתוח הנתונים עולות שלוש תמות עיקריות: 

 תחושת   בשל  להתלונן   חשש  ":אונס  ניסיון   שעברתי  למישהו   לספר  התביישתי" .1

  של   רגשות  הכוללת  הפגיעה  אירוע  של  קשה  תחושה  ארוית  הנפגעים  . ופחד  בושה

 הקשה   והבושה  הפחד  תחושת  תחושות  .חוסר אוניםו  כאב  הלם,  זעזוע,   כעס,  דחייה,

 השפיעו על יכולת הנפגעים להתלונן.   מנשוא

  האשמה  בשל  להתלונן   חשש  איתו":  להיפגש  שהסכמתי  אשמה  הרגשתי  "כי .2

חלק מן הקורבנות חשו רגשות אשם על היכרות עם התוקף ולכן  .  הנפגעים  של  עצמית

לא חשו שהם יכולים להתלונן. התחושה הקשה שעלתה היא כי היה ביכולתם למנוע  

כלפי   רק  ולא  עצמם  כלפי  פנימה,  כלפי  הופנה  והאשמה  הכעס  ועיקר  האירוע  את 

 התוקף. 

  לא   כי  להתלונן   הנפגעים  חשש  ":לי?  תהיהי  הוכחה איזו   ל?בכל  לי  מאמין   היה  מי" .3

בעל מעמד חברתי או   היה   שהתוקף  מפני  להתלונן  חשש  ארוית  הנפגעים.  להם  יאמינו 

על   התקיימה  שהפגיעה  מפני  אופוליטי גבוה יותר מהקורבן ומוכר בקהילה שלהם  

עוד תואר חשש להתלונן מפני שתגובת הנפגעים    .או משפחתיים  זוגיים  יחסיםרקע  

 לא הייתה בריחה או התנגדות לאירוע הפגיעה המינית. 

  בשל   להתלונן  חשש  ":אונס  ניסיון  שעברתי  למישהו  לספר  התביישתי" .1
   ופחד בושה תחושת

נפגעי הפגיעה מינית שחוו את הפגיעה כמתבגרים ולא התלוננו בעת הפגיעה, תיארו חוויה 
ומטלטלת זעזוע   קשה  דחייה,  תסכול,  כעס,  של  רגשי  מנעד  תואר  הפגיעה.  אירוע  של 

ובעיקר תחושת בושה אדירה ופחד מפני התוקף וחשש מפני תקיפה נוספת. כך תיאר אחד  
הכותבים את תחושת המחנק, את הכאב הנפשי ואת הצריבה הפיזית והרגשית: "כשבן  

ותחוש  17 ת קריעה בפי הטבעת שלי התעוררתי חנוק עם בעירה חזקה שבוערת בבשרי 
". כותב נוסף תיאר: "כשפשעו בי על מיטת הישיבה 11באותה ישיבה שנפגעתי בה בגיל  

". השימוש במילים 'פשע', 'קריעה', 'פגיעה' שעולות מהתיאורים מעלה  15,  14,  13שלי בן  
חוויה  מתארים  הכותבים  מן  חלק  בו.  מפסידים  שהדוברים  בקרב  מערכה  של  תחושה 

מב חוסר  כאוטית,  ותחושת  הכאב  עוצמת  על  ומרמזת  והמקום  הזמן  בתיאור  לבלת 
ייתכן ומתאר   בתחושת חוסר סדר    'סיפור בתוך סיפור'האונים. זיכרון העבר נדמה לא 

וקושי בארגון הרצף בחוויה שלמה ורציפה. תחושות הבושה והפחד הקשות השפיעו על 
 הנפגעים ועל יכולתם להתלונן. 

זו מתחזקת למקרא ס  כי הפגיעה אינה חד־פעמית תחושה  יפורים רבים של המתבגרים 
והיא מטביעה את חותמה על נפשם בהליך התבגרותם, מערערת את עולמם הפנימי וזורעת  
הרס רב: "הבחור ניסה לאנוס אותי. ושנה אחר כך, מאותה סיבה, רק הבחור היה אחד  

ת נעוריי". כך מצטיירת  אחר. התחושה הזו שאני וגופי הפקר, ואף אחד לא יגן עלי, גזלה א
תמונה עגומה של בגידה והזנחה בפרק זמן חשוב בחייהם באמצעות אירוע או אירועים 
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הנפגעים   את  משאירה  האירועים  ועוצמת  ההפתעה  ההלם,  חוויית  ומכוננים.  קשים 
 בחוויית בדידות גדולה ומקשה עליהם להתלונן ולבקש סיוע. 

ה גם בדבריהם של מתבגרים שמתארים תחושת הפחד העצום והבושה הקשה מנשוא עול
כי כמה שנים לאחר מכן הצליחו להתלונן: "האירועים הודחקו והוסתרו מאחורי שכבות 
ניכר כי בזמן   לי שנים לשחזר ולהיזכר במה שהיה שם".  של חרדה וכעס וציניות, לקח 
היו את  וחוסר שליטה. למתבגרים עצמם לא  הפגיעה התחושה הייתה של חוסר אונים 

כפי  המש לדווח.  שלא  ההחלטה  קבלת  לידי  הביא  המשתק  והפחד  להתלונן  כדי  אבים 
 שמתארת הכותבת:

והמורה שלי נגע בי בניגוד לרצוני. סיפרתי את זה    15בת    כשהייתי  לאהתלוננתי#
כשהבנתי מה קרה שם. אף אחד אפילו לא חשב להציע לי להתלונן    18רק בגיל  

הרגשתי המון    [...]  בתיכון שהייתי בו  עליו. הוא המשיך ללמד עוד שנים אחר כך
בושה, אשמה ובעיקר פחד. שנים חשבתי שלעולם לא אתלונן. אפילו לא תיארתי 

שנים מאוחר   9רק    #התלוננתי  –  לעצמי שבמעשה שלי אצליח לעודד אחרות. אז כן
יותר אחרי שהבנתי לראשונה שהוא פגע בעוד עשרות נשים )אלה רק אלה שידוע 
לי עליהם(. רוב האנשים אמרו לי לא להתלונן. כולל הקרובים והקרובות ביותר. 

 .כי היום הוא בכלא בזכות זה לאל ש#כןהתלוננתיתודה 

! זה משמעותי. לכן.  וננו! גם אם זה נראה קשה או חסר סיכוי. זה לאתמיד תתל
 .לי. לכולנו. אתן לא לבד

  האשמה   בשל  להתלונן  חשש  איתו":  להיפגש  שהסכמתי  אשמה  הרגשתי  "כי .2
   הנפגעים של עצמית

הקורבנות  מן  חלק  כי  נראה  עצמית.  האשמה  על  נסבה  לאי־הדיווח  עיקרית  סיבה  עוד 
להתלונן.   האשימו את עצמם שהביאו על עצמם את הפגיעה ולכן לא חשבו שהם יכולים

ניכר כי טקסטים שאופיינו בהיכרות בין הנפגע או הנפגעת לתוקף תיארו הימנעות מפנייה 
לעזרה והימצאות בתוך מעגל האלימות המינית בבדידות איומה ובסבל. פגיעה מינית היא  
ביטוי של אלימות באמצעות מיניות ועוסקת בשליטה וכוח וגם הדיבור או השתיקה על  

קורבנות הפנימו את המסר החברתי של האשמת קורבן, זה שטוען כי  אודותיה. נראה שה
הקורבן גרם במעשיו או בלבושו שהמקרבן יימשך אליו ויפגע בו. יכולת הנפגע לדבר או 
לא לדבר על הפגיעה היא ביטוי להחזרת השליטה שנלקחה מהם בעת הפגיעה. תיאורי  

מעט חמלה עצמית כלפי עצמם.  הנפגעים שחוו האשמה עצמית העלו תחושות של ייסורים ו
 התחושה העיקרית הייתה כי בראייה בדיעבד יכלו למנוע את הפגיעה: 

  דמות   שנתיים.  כמעט  לפני  החוף,  על  הפגיעה  יתהיה  לי  החרוטות  הפעמים  אחת
  מעשור,   ביותר  ממני  מבוגר  ואב,  נשוי  מהמגזר,  תקשורת   איש  עליה,  שסמכתי
  שהרגיש   מהכיסא(,  פלוית  זה  מי  )כשתדעו  תורה  שיעורי  ומעביר  במדרשות  מרצה
  מבט,  כשהסטתי  גם לגמרי,  כשקפאתי  גם   וללטף  ולחבק  ידיים  לשלוח   בסדר  שזה

   .חולין שיחת ליהג שהוא בזמן בכלל לא או חלוש בקול אחת במילה כשעניתי גם

כי הרגשתי אשמה שזה נמשך שעה שלמה ואולי בכלל הבחירה שלי    לאהתלוננתי#

  .להיפגש על החוף הזמינה את זה למרות שזה היה באור יום ובאזור הומה
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לאהתלוננתי כי לא ידעתי אם יש על מה. הוא אמר שזה נעשה בקטע טיפולי,  #

י לאהתלוננתי כי אנ#בקטע חברי )?(, שאישתו ידעה שלשם כך הוא מגיע ותמכה.  

או   סוטה  חצוף,  טיפש,  הוא  אם  תוהה  עוד  בעצמי  אני  וכי  משפחה  אהרוס  לא 

 לאהתלוננתי אבל#  [...]  באמת תמים ועיוור ולא שם לב לשפת הגוף הצורחת שלי

 כתבתי.

הסודיות היא חלק בלתי נפרד מפגיעה מינית ומאמצים של הכחשה, הרחקה או האשמה  
שביר לנפגעים.  גם  והגנה  ביטחון  לתת  צעד עשויים  הם  הפגיעה  אירוע  והגילוי  הסוד  ת 

הנפגע בו  שני    ראשון  ניכרו  עצמית  בהאשמה  הנפשית.  לרווחתו  לדאוג  בתהליך  מתחיל 
רבדים: שמירת הסוד מעצמי ושמירת הסוד מהאחרים. נראה כי חלק מן הנפגעים פתחו  

הטראומה,   בתוכני  עלייה  ולנוכח  הפגיעה  מפני  עצמית  הגנה  של  מגוונים    כגוןסגנונות 
מזעור מהסיפור,  רגשי  מרחק  היא    יצירת  כיצד  נראה  הדוברת  תיאור  מתוך  המקרה. 

משחזרת את האירוע, ומנסה לבחון היכן יכלה למנוע את הפגיעה המינית. החיבור לחוסר 
האונים ולמצוקה הוא בעיניים ביקורתיות של מי שהיה בכוחה למנוע את האירוע, ולכן  

 מה ולא כלפי התוקף: האשמה מופנית כלפי פנימה, כלפי עצ

  ערק   שכוס  ידעתי  לא   במסיבה.  ערק  כוס  ששתתה  קטינה  הייתי  כי  #לאהתלוננתי
  במשך   לסירוגין  הכרה  לאבד  ללכת.  להצליח  לא  למלמל,  לך  גורמת  ככה,  מבלבלת
  לא  פרצוף,  לראות  לא  מופשלת.  שמלה   עם  שירותים  תא  רצפת  על  שעות  ארבע
  להכיר   שנים  לי  לקח  כי   עובד. #לאהתלוננתי  אונס סם  שככה   לדעת  לא  ריח.  לזכור
 .קרה שזה

 להתלונן  הנפגעים  חשש  לי?":  יתהיה  הוכחה  איזו  בכלל?  לי  מאמין  היה  "מי .3
 להם  יאמינו לא כי

אחת הסיבות שחזרה על עצמה בטקסטים הייתה המחשבה שהדיווח לא יתקבל כאמין 
וכי לא יאמינו לסיפורו של הקורבן. התחושה שעלתה היא כי יש משבר אמון בין הנפגעים  
ובין בני משפחתם, חברי הקהילה, המשטרה והפרקליטות. תחושות התסכול והבדידות 

לא   איש  כי  החוויה  לנוכח  וחזקות  ומושתקים  עמוקות  מודרים  והם  לנפגעים  יאמין 
 מהחברה. 

חלק מן הכותבים הניח שלא יאמינו לסיפורם בגלל מעמדו החברתי של הפוגע או בשל 
לשתף   ממנו  ומנעה  הקורבן  של  המקטינה  התחושה  את  העצימה  הפגיעה  מושך.  היותו 

ויואשם בבדיית האירוע: "   כי   התלוננתי  לאאחרים מתוך חשש שיישפט בעיני הסביבה 
 ". כוחות לא שזה והבנתי 16 בת ילדה  ואני מפורסם משורר היה הוא

נוסף על יחסי המרות, חששו כמה מהנפגעים שחשיפת הסוד תשפיע לרעה על חייהם, כפי 
י החונך ל ידשהותקפה ע  הבפנימיי  14התלוננתי כי הייתי בת    #לאהכותבת: "שמציינת  

 " תה לי? מעבר לזה שפחדתי להיזרק לרחוב.יאיזו הוכחה הי שלה, מי היה מאמין לי בכלל?  

  זוגיות   יחסים  ממערכות  גם  תואר  הפגיעה,  דבר  עללהם    יאמינו  לאש  הנפגעים  של  החשש
הכותבת מתארת מצוקה שהיא שרויה בה בדרך בלי    הסכמה.בלי    יחסיםתנהלו בהם  הש

לע יכולת לפנות  וגופה קופא בחוסר אונים, בלי  נאלם  זרה או לברוח. היא מוצא, קולה 
אינה בטוחה כיצד עליה להגדיר את החוויה הקשה בעברה מכיוון שהאונס מתרחש בתוך  

 מרחב הזוגיות:  
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 הוא  אחד ערב .25 בן והוא ,17 בת הייתי אני שלי. חבר היה הוא כי #לאהתלוננתי
 ממני.   נפרד  הוא  אחרי  יום  אותי.  אנס  הוא  אז  חשק.  לי  היה  ולא  סקס  לעשות  רצה
 לי?  היו הוכחות ואיזה לי  מאמין היה מי כי התלוננתי לא

עוד סיבה שחזרה על עצמה העידה על התפיסה החברתית שקורבן שאינו מעוניין בקשר 
לא   או  משתתק  במקומו,  שקופא  קורבן  ואילו  בתוקף,  ולוחם  בהחלטיות  מתנגד  מיני, 

 בקרב  מופנםשלילי  ה  החברתי  המסרמצליח לייצר התנגדות פעילה, אך רוצה להתנגד.  
  שלא   הנחה  מתוך  דיווח־איידי  לא  להבי  עלולה  התוקףלא פעילה עם    שהתנהלות  קורבנותה

. הקורבנות תיארו את חוסר האונים שלהם כלפי הפגיעה כמו המתלונן  לקורבן  יאמינו
כלפי התגובה שלהם עצמם שנתפסת מבחינה חברתית חוסר התנגדות למעשה. נראה כי  

והפח הקשות  הקורבנות  התחושות  את  מנהלים  הסביבה  של  השיפוטיות  מהתגובות  ד 
 ומשפיעה על בחירתם בדיווח או אי־הדיווח על הפגיעה בהם: 

  אותי  כשראה מורם. מנוע מכסה  עם מכונית  ליד למראה מכובד איש  עמד בצומת
  )בטח  מבוגר  למראה,  מכובד  כאמור  האיש,  שניגשתי.  כמובן  עזרה.  וביקש  לי  קרא
 כנסילה  מוכנה  אני  ואם  מתניעה  לא  שהמכונית  סיפר  (40–30־ה  בסביבות  היה

  לו  יתהיה  נכנסת  בעודי   שהסכמתי.  כמובן  במנוע.  מטפל  בעודו  הגז  על  וללחוץ
 לדוושה.  רגישה  יותר  להיות  שאוכל  כדי  היד  עם  הגז   על  שאלחץ  –  נוספת  בקשה
  אותו   מרגישה  אני  פתאום  ברור.  די  מניחה  אני   ההמשך  הסכמתי.   –   הסתומה  ואני,
 כך   ואחר  לדחוף  ומתחיל  לספסל  אותי  מצמיד  שלו.  הכובד  בכל  מאחור.  יאלי  נדחף
  או   יד  על  לדבר  שלא  אצבע.  להזיז  הצלחתי  לא  רגע.  באותו  לאבן  הפכתי  אני  לגנוח.
  באותו   רצה  הוא  לו  וסיפרתי   לחבר  כך  אחר  כשהגעתי  מוחלטת.  אבן  לצעוק.  או  רגל
 תגיד  שהמשטרה  מרתיא  פחדתי.  מוכנה.  הייתי  לא  למשטרה.  איתי  ללכת  גער

  יכולתי   שלא  אגיד?  אני  ומה  ברחתי.  לא  למה  צעקתי.  לא  למה  פעולה.  ששיתפתי
 לי? יאמין מי לזוז?

 דיון

  ווחו ישד  כפי  מינית,  שנפגעו  בישראל  מתבגריםשל    דיווח  לחוסר  סיבות  בחן  הנוכחי  המחקר

 חמישית   התופעה,  שכיחות  על אף  ._התלוננתילאלמה_#הקבצה  בתג    שסווגו  בפוסטים
רבות   שנים  לאחר  רק  בפגיעה  משתפים  ורבים  לעולם  הפגיעה  על  מדווחים  אינם  מהנפגעים

(Anderson, 2016; Gagnier & Collin-Vézina, 2016; Tener, 2018  אלו פוסטים   .)
 בחשיפת  ולחסמים  מינית תקיפה נפגעי צעירים של ייםאמית ריםאוימאפשרים הצצה לת

  מינית   הנפגעים  מתבגרים  שבגינן  עיקריות  סיבות  שלוש  העלו  המחקר  ממצאי  סודם.
ל  בישראל   של   עצמית  האשמה  ופחד,  בושה  תותחוש  :רועיהא  אודותעל    דווחחוששים 
 להם.  יאמינו לא כיו הנפגעים

  הנפגעים ם של  יכולת  על  השפיעו  הקשה  והבושה   פחד  תחושות  כי  נמצא  הנוכחי  במחקר
  שלוש   כיבהם    נמצאו  בישראל  וששנע  קודמים  בממצאים  תומך  זה  ממצא  להתלונן. 

  איש ל  עליה  ולדווח  הפגיעה  את  מלחשוף  אותם  שעיכבו  הצעיריםציינו  ש  ותהבולט  סיבותה

.  (Lev-Wiesel et al., 2016)  (52.5%)   מהפוגע  וחשש  (65.1%)  פחד  (,67.8%)   בושה  היו  כלשהו
  אירועים   ,שליטה  חוסר  ארוית,  בחלקם  מעורפלים  היו  במחקרעליהם    ווחוישד  אוריםיתה

 ובלבול   הבנה  חוסר  של  ותקש  ותבתחוש  נשאר  הנפגע  .חופשית  בחירה  בלי  מכורח,  שנעשו

ופחדבושל   אלו  .  (Spencer et al., 2017)  ושה  הנפגעים   ותמנציחתחושות  פגיעת  את 
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  מפגישה   המינית  הפגיעה  טראומת  וטיפול.  ההכרה  לקבלת  ושתיקתם ויש בה מכשול בדרך
 בזולת   שנתנו  באמון  שלהם,  העצמית  בתפיסה   ופוגעת  והנפש  הגוף  הלם  עם  הנפגעים  את

 מעוניינים   הם  כאשר   מעורבות  בתחושות  נמצאים  הנפגעים  האישית.  זהותם   את  וערער
 האדם  שיגיע  להמתין  אן  עצמם  ובין  בינם  אותו  לשמור  גם  אך  הפגיעה,  בסוד  לשתף

ות על  עז  והבושה  הפחד  תחושת  כאשר(.  McElvaney et al., 2012)  אותו  לשתף  המתאים
 מדיווח.  החשש גם  לגבור עשוי לשתף, הרצוןאף 

 התוקף   עם  כרותיה  על  אשם  רגשות  חשו  מהקורבנותכמה    כי  הנוכחי  במחקר  נמצא  עוד
 ההתבגרות   בגיל  מינית  בפגיעה  העוסקים  מחקרים  להתלונן.  יכולים  אינםש  חשו  ולכן

(.  Lev-Wiesel et al., 2016לקורבן )  ומוכר  קרוב  אדםמ  לרוב  נגרמת  מינית  פגיעה  כי  יםראמ
הפגיעה    על  לדווח  הסיכוי  את  מונעים  התוקף  עם   משותפים  ומגורים  משפחה  יחסי

(Alaggia et al., 2019; Leclerc & Wortley, 2015  גם ההימנעות מגילוי הפגיעה פירושה .)

)השקעת   רבה  בבדידות  כבד  נטל  ונשיאת   ;Staller & Nelson-Gardell, 2005משאבים 

Tener & Murphy, 2015  חשיפה לאחר פגיעה של תוקף מוכר כרוכה בערעור המערכת .)

 (. Schönbucher et al., 2012; Schaeffer et al., 2011) המשפחתית או החברתית

מ הנוכחי  בשל  ראההמחקר  לדווח   ובעיקר  מעוררת  מינית  גיעהשפ  המורכבות  קושי 
מיני  מ  עצמית  האשמה  של  והימצאותם  סודב  הפגיעה  את   לשמור  רצון  כמו  סיבות,כל 
  תגובות  משקפת   עצמו  את  הקורבן  האשמת   התוקף.  עם  ותלותיים  אישיים  קשרים

דיווח    רווחת  תופעה  היא  שכן  חברתיות, לעכב   ,.Campbell, 2008; Shaw et al)ועלולה 

 הסביבה   תגובות  עוסקים בהשפעה של  ,דנו בקשיי החשיפהשמרבית המחקרים    (.2017
  הפגיעה   חשיפת  את  למנוע  עלולות  לחשיפה  שליליות  חברתיות  תגובות  החשיפה.  בעת

 התקיפה  את  עליהם  שהביאו  שיואשמו  חוששים  שהנפגעים  כיוון  ,בקורבן  ולפגוע

(McCallum & Peterson, 2017; Weiss, 2010.)  כמו    מינית,   תקיפה  קורבנותעל    עלילות
  ות מעכב  ממנה,  "נהנים"  או   אותה  "מבקשים"  התקיפה,  את  עליהם  הביאו  הםש  למשל
 בעתיד  שחשיפה  המחשבה  לערעור  גורמות   כאלה  תגובות  לעזרה.   יהי ופנעל הפגיעה    דיווח

הפגיעה שלהם  (. נפגעים חשים בנוח כאשר  Tener & Eisikovits, 2017)  יעילה  להיות  יכולה
ה את  במציאות    דימויתואמת  אירע  לא  הדבר  אם  גם  ופציעה,  חטיפה   של 

(Wolitzky-Taylor, 2011.)   מחסומים    בכל כי  עולה  ההתבגרות,  בגיל  לקורבנות  הנוגע 

נבעו מתחושות אשמה ומהפחד שיואשמו ב (.  Sivagurunathan et al., 2019)  מצבלדיווח 

 Münzer etבוהה העלולה לפגוע בשיקומו של הנפגע )מצב זה עלול לגרום למצוקה נפשית ג

al., 2016 .) 

 בתוך   שברנוצר    להם.  יאמינו  לא  כי  להתלונן  הנפגעים  חששמדגיש את    הנוכחי  המחקר
 שהכירו  האנשים של באמון הפגיעה  הנפגע.  שלו באמונ מעל התוקף כאשר הפגיעה, אירוע
את הקושי לתת אמון ולדווח גם לאחר אירוע    מחדדת  סמכות(,  בעלי  חברים,  משפחה,  )בני

הפגיעה. תחושת הביטחון מופרת כאשר האנשים שהיו קרובים אל הנפגע לא הגנו עליו.  
  . ביותר הקרובים אנשיםב גם אמון  לתת קשההעולם אינו בטוח יותר וכי שהתחושה היא 

  ושהם   ותבפגיע  הוריהם  את  לערב  חוששים  צעירים  מינית  פגיעה  נפגעי  כי  מצאו  מחקרים

 ,.Hershkowitz et al., 2007; Schönbucher et al)  עליהם  לסמוך   יכולים  לא  שהם  חשים

  נראה  החברתיות.  ברשתות  הטקסטים במחקר הנוכחי נכתבו כפוסטים פומביים  (.2012

)  לאחר   השנים  חלוףב  להיחשף  יותר  קל  צעירים  שלקורבנות  & Leclercהתבגרותם 
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Wortley, 2015),  כך  ונוסף המקוון מאפשר   על  במרחב  הקוראים  עם  העין  היעדר קשר 

תג  (. יצירת  Lapidot-Lefler & Barak, 2012; Suler, 2004)  רבה  ותחילקורבן לכתוב בפת
נראות,    ההקבצה לצד  וקהילתיות  שייכות  לחוש תחושת  בו    תוך מ אפשרה למשתמשים 

כך  Lang, 2019)  וממסדי  תודעתי  שינוי  לייצר  סיוןינ  התקשורתי   ההדש  שנדמה(, 
 האישית   החשיפה  את   מזמן  מיניות  פגיעות  בנושא  הציבורי  בשיח  בואהט  חלשותיוה

(Tener & Sigad, 2019.)  טקסטים   לאאמיתי,    שהוא  הוא  המדגם  של  הייחודיות  ועוד,  זאת  
 להביע   כדי  לעיתים  ,ולשתף  רגשות  לאוורר  כדי  שנכתבו  כאלה  אלא  מחקר  לצורך  שנכתבו

  תווים   280־ל  הטקסטים  הגבלתשבו    טוויטר,  מתוך  לקוחים  הטקסטים  רוב  מחאה.  או  כעס
  ולדייק   מאודת  ממוקדדרך  ב  התלוננתי"  לא  "למה  שאלהעסוק ב ל  הכותבים  את  מאלצת

  מתוך  גם  שעלו,  התמות   כי  ניכר   זאת,  עם  חלקיו.  סך  על  שלם  כסיפור  ולא   התשובה  את
שאיסוף   אותם אחרים  מחקרים  של  ממצאים  מחזקות  ממוקדים,  נרטיביים  טקסטים 

וכדומה(,   Lev-Wiesel et al., 2016; Malloy et al., 2013הנתונים בהם נעשה אחרת )למשל:  
 נתונים נרטיביים באמצעות הרשת. כך שלמעשה ניתן חיזוק לתוקפו של איסוף

בדומה    מהאינטרנט.  נדלוש  מקרה  ריאוית  על  נשען  המחקר:  מספר  מגבלות  הנוכחי  למחקר
 מעמיקה   התבוננות  מאפשרים  םעצמ  על  שחזרו  והתמות  רועיםיהאלמחקרים איכותניים,  

  ההבדלים  את  לבחון  המשך  מחקרי  על  ., אך אינם מאפשרים הכללת הממצאיםבתמות
להשוות בסיבות   וכן  ,ותאחר  במדינות  גם  דומים  מטקסטים  עוליםהם  ש  כפי  הדיווח,־בתת
  .זה מזה שונים מגזרים ובין גילים הצעירים לגילים הבוגריםין הב

 יישומיות  המלצות

ת מיני  פגיעה  על  מהימן  דיווח  יאפשרש  מחקרי  כלי  למצוא  מנסה  המחקרית  הספרות  בעוד

(Follingstad & Rogers, 2013; McCallum & Peterson, 2017  ,)נבחנו   הנוכחי  במחקר 
  האישי   הסיפור  את  משקפים  הטקסטים  החברתיות.  ברשתות  בגלוי  פורסמוש  טקסטים

  הוכחות.   והצגת  עובדתי  בגיבוי  צורך  בלי  אותו,  לספר  בוחרים  שהם  כפי  הקורבנות  של
  לא  מדוע   –  וגברים  נשים  –  הקורבנות   של  לסיבות   של ממש  הצצה  מאפשרים  אלו  נרטיבים
  מצד  אחר יחס תאפשר אלו  נרטיבים  של  הבנה .מתבגרים בהיותם  בהם  הפגיעה על דיווחו

  במסגרות  מותאמות  התערבות  תוכניות  יצירת  כמו  והחינוכית,  הטיפולית  המערכת
הקהילתי  הספר  בתי  כמו  ,הרלוונטיות   טרם  לדווח  הקורבנות  את  יעודדוש  ,והטיפול 
 הטיפול   ים אתהתאל  גםו  המקרבנים  עם  הדין  את  למצותאפשר    שיהיה  כדי  ההתיישנות
  ותמתאימה המערכות על ועוד,  אתז .הפגיעה עם לבד נשארים הם כי מעידיםש לקורבנות

  בנפגעי   הטיפול  דרך  את  לשנות  הקורבנות  בפניית  המטפלת  המשטרתית  המערכת  ועל
 את   למנוע  אפשר  שיהיה  כך  בהם,  הפגיעה  את  יחשפו  האחרונים  שאלו  כדי  מינית  תקיפה
 יאפשר ש  תודעתי  שינוי  לייצר  מקום  יש  כי  נראה  החברתית  ברמה  הבא.  בילד  הפגיעה
 לאחר   להתנהלותםאישור    לקבל  מינית,  לפגיעה  קורבנות  ובנות,  בנים  –  ונוער  לילדים
בכל   עליה.  לדווח  מסוגלים  הם  כאשר  וגם  לאחריה  בהם  ולתמוך  כאבם  את  להכיל  הפגיעה,

כך,   כל  וקשים  לשתף ברשת תכנים אישיים  ניכר שהיכולת  לרשתות החברתיות,  הנוגע 
תכנים לא מטופלים שמשפיעים על הרווחה הנפשית והפיזית של הקורבן, מזמנת יישוג  

 מקוונת או פיזית. –והצעה לעזרה 
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   זהויות?התנגשות בין 
   דתיות  מידת,  דתיים הומוסקסואלים של  קונפליקטים

 ומשפחתית  חברתית  ותמיכה 
 חיים שרייבר וקרן אילות 

 

 תקציר 

  טעון   נושא  עדייןהיא    ההומוסקסואלית  הזהות  של  והחברתית  העצמית  הקבלה  סוגיית
  בפרט. ומסורתיות שמרניות ובחברות בכלל בחברה במחלוקת ושנוי

  למידת   שלהם  קשרבו  דתיים  הומוסקסואלים  של  בקונפליקטים  עוסק  הנוכחי  המחקר
 חיובי   קשר  יימצא  כי  היו  המחקר  השערותשלוש   ומשפחתית.  חברתית  תמיכהלו  דתיותה
  קונפליקטה  עוצמת  בין  שלילי  קשר   יימצא   ;הדתיות  למידת  קונפליקטה  עוצמת  בין

  עוצמתאת    תמתן  וחברתית  משפחתית  תמיכהוכי    ;וחברתית   משפחתית  לתמיכה
  .גבוהה דתיות מידתב גם הקונפליקט

ואחד  נדגמו  המחקר  לצורך  גויסו ש  הארץ  ברחבי  דתיים  הומוסקסואלים  ארבעים 

)  כגון  ,למיניהן  החברתיות  ברשתות  פרסום  באמצעות ופייסבוק  WhatsAppוטסאפ   )

(Facebook ),  מילאו   . הם(6.748  תקן  סטיית  ,27.05  )ממוצע  46ל־   16  בין  נעה  גילים  טווחב 
 מינית   נטייה   בין  קונפליקט  עוצמת  שאלון  דתית,  זהות  שאלון  דמוגרפיים,   פרטים  שאלון
  שמידת   ככל  כי  הראו   המחקר  ממצאי  וחברתית.  משפחתית  תמיכה   ושאלוני  דתית   לזהות
יותר  הקונפליקט  עוצמת  גם   כך  יותר  גבוהה  הדתיות  שהתמיכה  ככל  וכי  ,גדולה 

  כי   נמצא   כן   כמו  יותר.  קטנה  הקונפליקט  עוצמת כן    יותר,  הגבוה  והחברתית  המשפחתית
 למידת  בחלוקה  גם  שלילי  וחברתית  משפחתית  לתמיכה  הקונפליקט  עוצמת  בין  הקשר
 יותר.   נמוכה  הקונפליקט  עוצמת  כך  יותר,  גבוהה  שהתמיכה  ככל  –  גבוהה  או  נמוכה  דתיות
 הקונפליקט   לעוצמת  משפחתית  תמיכה  בין  הקשר  ,נמוכה  הדתיות  מידת  כאשר  ה,ז  עם

 תמיכה ל  יותר  רבה  משמעותיש    גבוהה  דתיות  ברמת  ואילו  יותר,  וגבוה  משמעותהוא רב  
 החברתית.

בשל   דתיים  הומוסקסואלים  של  הקונפליקט  משמעות  על  הקיים   הידע  את  עגןמ  זה  מחקר
 ים משתנה  ועל  בקרבו   ותצאמנה  –  והדתית  המינית  –  זו מזו  השונות  הזהויות  בין  התנגשות
  הקונפליקט. את ומעצימים הממתנים

זהויות מפתח:  מילות מינית   ;קונפליקט  דתית  ;זהות  דתי  ;זהות  תמיכה    ;הומוסקסואל 
 . משפחתית, תמיכה חברתית

 

   מבוא

 ;Avishai, 2020; Hall, 2018)  הומוסקסואליותבשנים האחרונות יש מחקרים רבים בנושא  

t al., 2019e ,Rose, al., 2019; Watson te ,Grossman, 2018; WatsonRivers et al., ).  בין 
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 הקונפליקטים   כי  הבנה  מתוך  דתיים  הומוסקסואלים  של   חוויותיהם  נחקרות  רשאה
  לאותם  קונפליקטים  שכבת  עוד  מוסיפים  דתיים  הומוסקסואלים  של  המיוחדים

 , קורן;  2019  ,זק)  ףנוס  מחקרי  עיון  ומחייבים  הומוסקסואלים  המאפיינים  קונפליקטים

2003; Avishai, 2020; Schnoor,2006; Wilkinson & Johnson, 2020.)  

  אלה   עבודות  אך  ,דתיים  הומוסקסואלים  על  רבות  עבודות  מתפרסמות  האחרונות  בשנים
  ; 2003  ; קורן,2018ארי,  ־בןוזק  ;  2013  ושגיא,  )אנגלנדר  ורטיותותא  איכותניות   בעיקר  הן

כמותייםItzhaky & Kissil, 2015;  2011  ,שביידל מחקרים  רק  ופורסמו  על   מעטים  (, 
  לזהות  דתית   זהות   בין  הקיים  פליקטאת סוגיית הקונ  הבוחניםהומוסקסואלים דתיים  

 בדרך   שהיא  אוכלוסייה  םע  קשר  המחייבים  גדולים  למדגמים  להגיע  הצורך  בשל  מינית,
 . חבויה כלל

 של  ההשפעהאת ו דתיים הומוסקסואלים של הקונפליקטים את בוחנת הנוכחית העבודה
  ,דתיים  הומוסקסואלים  ארבעים ואחד  בקרב  וחברתית  משפחתית  ותמיכה  דתיות   רמת

 בעבר.   שנערכו  איכותניים  בראיונות  מאשר  יותר  רחבה  התבוננות  מאפשרת  היא  כךמתוך  ו

   ספרות סקירת

 הומוסקסואליות

; 1929  ,אפלטון)  ההיסטוריה  משחר  הנראה  כפי  קיימת   הייתה  הומוסקסואלית  התנהגות

Harper, 2011  של פרקטיקות  ןונים מלמדים על קיוממגו(. תיאורים ממקורות קדומים  
  קיומה  על  מעיד  אפלטון  של   המשתה  ,למשל  רבות.  בתרבויות  הומוסקסואליות   מיניות
  בתרבות לאדוניהם עבדים  בין היחסים מערכות כך גם ו ,(1929 ,אפלטון)היוונית  בתרבות

   (.Harper, 2011)ית הרומ

היהדות   ייחודיתעמדת  עמדה  הייתה  העתיקה  יחסים   בעת  ששללה  דופן  ויוצאת 
ההתנגדות יהומוסקסואלי החריפה  אירופה  על  והשתלטותה  הנצרות  התפשטות  עם  ם. 

איסורי התנ"ך,  על    הנוספים  החדשה  בברית  אזכוריםחוץ מ  התרבותית להומוסקסואליות.
הומוסקסואלי  יש יחסים  השוללת  פאולוס  של  מפורסמת  לטבע    מנוגדיםהם  יאיגרת 

אם   ,םין מתנגדת לקיום יחסים הומוסקסואלייהכנסייה הקתולית התנגדה ועדי.  האדם
בשנים האחרונות הכנסי ובין מימוש  יכי  ההומוסקסואלית  הנטייה  עצם  בין  מפרידה  ה 

אס הומוסקסואליות  האסלהנטייה.  פי  על  מדינות.  אורה  בין  משתנה  עליה  והענישה  ם 
ם בדרום מזרח  אואילו בארצות האסל  ,עד כדי עונש מוות חמורהבארצות ערב יש ענישה  

 (. 2002אסיה אין ענישה על הומוסקסואליות )ורצברגר, 

 . תולדות המיניותבספרו    (, 1996)  פוקו  של   בדבריו  אלה מתבטא ה  הדברים  לכל  המשותף
ה במאה  ההומוסקסואליות  שעברה  השינוי  את  מאפיין   רקטיקהמפ  תשע־עשרהפוקו 

דווקא כחטא שהוא מבצע דרך  ־, לאולמהותומיניותו של ההומוסקסואל שקולה  "  :למהות
 . (34עמ' ) קבע אלא כטבעו הייחודי"

  החברה יחס  ל  מהותי  שינוי  ו בחובםטמנ  ההומוסקסואליות  תתפיס  של  והשינוי  המעבר
 התופעה.  כלפי

נטי  עלבדיון   מושגים:  שלושה  של  ההמשגה  את  לדייק  יש  זהות  י הומוסקסואליות  ה, 
הזהות המינית היא   ;המשיכה הרגשית והגופנית  אוהתנהגות מינית. הנטייה המינית הי
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מעשה שבאמצעותו מתבטאת  ה  אוההתנהגות המינית הי  ;ההגדרה העצמית של הנטייה 
ם. האדם יכול להיות עם משיכה מינית כלפי  הנטייה המינית של האד  או לא מתבטאת

, הוא כמובן יכול לזהות את תהומוסקסואלי השאינ דרךאותו מין אבל לזהות את עצמו ב
, וכן להפך הוא יכול  יםבמעשים הומוסקסואלי  התנהלהומוסקסואל אבל לא לבתור  עצמו  

 (. 2019בלי תחושת זהות הומוסקסואלית )זק,  יםהומוסקסואלי מעשים עשותל

  התפיסה הפסיכולוגית של ההומוסקסואליות

בתחילת מאה העשרים הפסיכואנליזה ראתה בהומוסקסואליות סטייה מינית שיש בה 
לחלופין או  תקינה  ולא  מעוותת  ברבות    .םמוקדמי  התפתחות  לשלבי  נסיגה  התפתחות 

 סקסואלית ־פסיכו  התפתחות  של  יםונמגו  ליםומוד  התפתחה  עצמה  הפסיכואנליזההימים  
מיני    הציעו  שהיא   הפתולוגיה  לסגנוןו  ההומוסקסואליות  של  מקורהל   באשר  תנחוהכל 

  הזהות  מתקיימת  כי  מחשבה  ךומת  נבעה  תפיסת ההומוסקסואליות בתור סטייה  .משמשת

)  מה  וכל  "הטרוסקסואליות=נורמליות" נורמלי  אינו  כזה   ;Robinson, 2000שאינו 

Flanders et al., 2016).   

 הוא   לזמנו  יחסיתאף שהתפיסה הרווחת היא שפרויד היה אבי ההומופוביה המודרנית,  
ראה   הוא  בפרט.  יםהומוא  וכלפי  בכלל  ההומוסקסואליות  כלפי  סבלני  היה
  אין  אך   ,יתרון  בה  איןאומנם  ש  טעןו  המיניות,  של  (וריאציה)  הגוון  הומוסקסואליותב

  אחרים   שעשו  כפי  המינית,  נטייתם  בגלל  יםסקסואלהומו  לשלול  או  מחלה  בה  לראות
  הם   כאשר  רק  פתולוגיים  להיות  הופכים  הומוסקסואליים  שדחפים  סבר  הוא  ו.זמנב

 מוגן   דווקא  היה  ההומוסקסואליים  הדחפים  לפי  שפעל  אדםלפי תאוריה זו,    מודחקים.
מודע  ־תתה  אל  הופנו  הם  כאשר   בדיוק  מסוכנים  נעשו  אלו  דחפים  בעוד  נוירוזה,  מפני

 (. 2011, רובינשטיין)

אף ראו    פסיכואנליטיקאיםפרויד,    של  זו  תפיסתו  על  אחריו  הומוסקסואליות בשבאו 

 ,Flanders et al., 2016; Rothblum;  2011רובינשטיין,  )המחייב ריפוי    פתולוגייה ומצב  יסט

  DSM־, במהדורה הראשונה של ה1973בשנת    DSM־מן ה  העד להוצאת  ,למעשה  (.2000
פת  סקסואליותההומו  נחשבה נפש  השני  ,וסוציופתית לוגית  ומחלת  היא  יובמהדורה  ה 

אליצור לדעת  מינית.  סטייה  שחלה  ,(2016)  אחריםו  הוגדרה   בהגדרת   התמורה 
 מקצועיים.  אבחונים על חברתיות נורמות להשפעת הדוגמ אהי ההומוסקסואליות

  תשעיםה  שנות  בתחילת  שהשנע  סקר   מנתוני  , DSM־מה  הוצאת ההומוסקסואליות  למרות
 של   בעיותיהםל  מוקד   המינית  נטייהב  ראו  רבים  מטפלים  למדי.  מדאיגה  תמונה  עלתה

 ובתנועה   המינית  הנטייה  בחקירת   ראו  –   זו  בתפיסה  החזיקו  לא  כאשר  וגם  ,המטופלים
  עם   וששנע  פנים  אל  פנים  בראיונות  גם  חשובות.  טיפוליות  התפתחויות  להטרוסקסואליות

  השונות ן  מ  כחלק  ההומוסקסואלית  הנטייה  בתפיסת  קושי  ניכר  מהמטפלים  כמה
  מהי  ידעו  שמטופליהם  מהאפשרות  הסתייגו  המטפלים  ומרבית   הטבעית,  האנושית

)  .(King, 2011)  ניתיתם המינטי ישראלים   בערך מחקר בקר  (1994רובינשטיין  מטפלים 

 בנושא   המטפלים  של  המקצועיות  עמדותיהם  את  וחןהב  ,הנפש  בריאות  בתחום
  האבחנות  מספר  הוצאה  שהומוסקסואליות  לאחר  שנה  כעשרים  הומוסקסואליות
 בישראל  גם  כי   הראו  המחקר  תוצאות  נפשית.  הפרעהבתור    האמריקאי   הפסיכיאטריות

 המטפלים  ציבור בקרב  הומוסקסואליות כלפי ושלילית סטראוטיפית מקצועית עמדה יש
  הנפש. בבריאות
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  מנחים  עקרונות  שניו  פרויד,  של  דבריו   לבסיס  חוזרת  המודרנית  הפסיכואנליזה  ,כיום
 אותה:

 בנטייה   ולהחליפה  ההומוסקסואלית  המינית  הנטייה  את  לשנות  דרך  אין . 1
 הטרוסקסואלית. 

 גם   הקשורים  רבים  קונפליקטים  חווים  הטרוסקסואלים  כמו  הומוסקסואלים . 2
  של   בהתרה  לסייע  יכול   פסיכואנליטי  טיפול  שלהם.  ולמיניות  המינית  יהילנט

 . אלה ה הקונפליקטים

 במטופלות   פסיכותרפיהב  לטיפול  המנחים  הקווים  במסמך  לכך  ביטוי  לראות  יש מקום
יקאי האמר  האיגוד  סחישנ  כפי  וביסקסואלים  יםסקסואלהומו  ובמטופלים  לסביות

 (.  201AssociationAmerican Psychological ,2)לפסיכולוגיה 

 ביהדות ותהומוסקסואלי

ת  :כב(  )יח,  ויקרא  בספר  בתורה  מופיע  הומוסקסואלית  התנהגות  על  האיסור   לֹא  ָזָכר  "ְוא 
ב ְשכַּ ְשְכֵבי   תִׂ ָשה  מִׂ וא". בפרק כ פס  ּתֹוֵעָבה  אִׂ ת ָזָכר    : יג מופיע העונש  ' הִׂ ב א  ְשכַּ ר יִׂ יש ֲאש  "ְואִׂ

ָשה ּתֹו ְשְכֵבי אִׂ ם ָבם". איסור זה נפסק להלכה בספרי מִׂ ם מֹות יּוָמתּו ְדֵמיה  ֵעָבה ָעשּו ְשֵניה 
 שולחן ערוך ועוד(.  ;ם)רמב" הכללההלכה הקדומים והמאוחרים בלי יוצא מן 

ורואים   בחומרה  לתופעה  נדרשים  הומוסקסואליות  לעניין  הקדומים  המקורות היהודיים
הם   אין  זאת,  עם  חריגה.  התופעה בה  את    על   סיפור  מופיע  במקרא  פעמיים  .מכחישים 

 יחסים  מערכת ב  ולא  אונסב   מדובר  המקרים  בשני  ;םיהומוסקסואלי  יחסים
  חמור  נחשב  ההומוסקסואלי  האינוס  כי  מובן  המקרא  מסיפורי  תקינה.  הומוסקסואלית

מפורשות אלו,    פעמים  שתיחוץ מ   אחרים.  אינוס   ממקרי  יותר  חריפה  אליו  והתגובה  יותר
  פרשנים בפרשנות החכמים הקדמונים למקרא יש אזכורים נוספים להומוסקסואליות;  

 עונש המבול למיסוד מערכות יחסים הומוסקסואליות )בראשית רבה כג(. אתמקשרים 

עם ישראל    בקרבתעמים שחיו  ב  ראובמסורת הפרשנית יש מקורות רבים לכך שחכמים  
ים, לעומת הפסיקה האומרת כי ישראל לא נחשדו  יקיום יחסים הומוסקסואלבחשודים  

לפ קדומה  מסורת  כך.  המקרא  יעל  פסוקי  הקדומים  ב   שעוסקים רוש  כנען  עמי  עוונות 
זרה    הובילוש לעבודה  העוונות  את  קושרת  ישראל  ארץ  על  זכותם  לאיבוד 

 ולהומוסקסואליות )רמב"ן, דברים לב(. 

בזמן התנ"ך    עודמוכרים לחכמים    ברור כי חיים הומוסקסואליים היו  הנשקפת  מהתמונה
 לכך במקרא ובדברי החכמים.  מפורש אזכורוכי היה 

היהדות להומוסקסואליות מופיעה   תגובתאת    המגלמיםבפסוקים בספר ויקרא )יח, כב(  
שיח  מכוננת  מילה  היותה  בשל  התבוננות  דורשת  זו  מילה  "תועבה".  המילה  פעמיים 

נפוץ    התכתבותהו שיח  ושאינו  –עם  הפרשנות   ענייןב  –יהודי    יהודי  הומוסקסואליות. 
  ונתעב   מאוסתופעה המתוארת דבר  בהאוטומטית והאינטואיטיבית למילה תועבה רואה  

  תועבה   הומוסקסואליים  מין  ביחסיתלמוד  הרבות רואים חכמי    פעמיםשראוי להרחיקו.  
.(. מילה זו מופיעה פעמים רבות בעניין איסורי תורה הקשורים למין,  )למשל סנהדרין פב

בהרבה   מופיעה  היא  המילה.    המקובלתפרשנות  ב  תמיד  לאאחרים,    נושאיםאך  של 
תועבה משמשת במקרא  שהתלמוד במסכת נדרים )נא( שואל מהי תועבה, והתשובה היא  

מילים    –נוטריקון   הכוללת  לפ  –  אחרותמילה  בה".  אתה  תועבה  "תועה  זו  פרשנות  י 
המקובלת,    מתארת  מהנורמה  סטייה  לעוברי    מתווה  היא  ואיןטעות,  חברתית  תווית 
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)לוביץ, בלבול 2013  נבון,;  2001  העבירה  או  מבוכה  מתארת  היא  אחרות  בפרשנויות   .)
  סתיו,ו  לחם בה )סתיויה רעה שיש להינטי  בתור  זו  מילה  מפרש  קוק  הרב(.  2015  )נויבירט,

2017 .) 

תועבה    ימינו  בת  המקובלתהדתית    התפיסה בהומוסקסואליות  פרשנות ה   לפירואה 
ביהדות   גם  הביניים,  מימי  החל  אחרות  רבות  בתרבויות  וכמו   נתפסה הראשונה, 

 במרוצת שלילית ביותר. עם זאת, בספרות השאלות והתשובות    בדרךהומוסקסואליות  ה
היחס   כי  נראה  מהיחס  כלפי  הדורות  שונה  לא  אחרות  יעבכלפי  הומוסקסואליות  רות 

 (. 2001 רות )לוביץ,יעל שאר העב מהשיחבולט ושונה  עליוהשיח  איןבתחום המיני ו

תמימות דעים    יש  כישאלת היחסים המיניים ההומוסקסואלים,  בתלות    ללאמעניין לציין,  
, כי היהדות רואה  , מהשמרנים ביותר ועד לליברלים ביותרהאורתודוקסיםבקרב הרבנים  

שה: "על כן יעזוב איש את  יכאלה שהשותפים בהם הם גבר וא  בתורחיי משפחה תקינים  
  בענייןאביו ואת אימו ודבק באשתו והיו לבשר אחד". פסוק זה, הנאמר בספר בראשית  

זוגיות. אין ה  אתהיהדות    תיסוד ותשתית של תפיס   הואהזוגיות הראשונה של אדם וחוה,  
א מושתתים על זוגיות הטרוסקסואלית, ל  הםחיים זוגיים ומשפחתיים ש היהדות מקבלת  

 רבני ;  2015  נויבירט,  ;2015  נבון,  ;2001  וזאת כאמור, בלי תלות בשאלת יחסי המין )לוביץ,
 (. 2016בית הלל, 

ההבדל שנמצא בספרות המקצועית בין הנטייה המינית ההומוסקסואלית ובין המעשה 
( נמצא גם בספרות הרבנית המודרנית. אם בעבר הומוסקסואלים נשפטו 2019 המיני )זק,

חברתית על פי נטייתם, והיחס ההומופובי היה נחרץ בלי קשר לשאלת המין, הרי שהיחס 
מקובלת   האחרונים  מהעשורים  ותשובות  שאלות  ספרות  בכל  שונה.  המודרני  ההלכתי 

לאדה רבה  הערכה  יש  הלכתית  מבט  ומנקודת  זו,  מינית בחנה  נטייה  בעל  ם 
בית   רבני;  2015  ,נבון  ;2001  ,לוביץ במעשים מיניים )   ותהש א מא ממלהומוסקסואלית ש

   (.2016הלל, 

 האורתודוקסית בתפיסה ושינוי הומוסקסואליות

לא עולם החרדית  ה  תפיסת  כלל נשלילית שאינהמסורתית  העמדה  השתנתה.  ה מכירה 
ודתיות הבאפשרות   עומדת  חבירה של הומוסקסואליות  . עמדותיהם של הרבנים  בעינה 

  , והוא מתבטא את הלך הרוחות התאולוגי בנושא  ותמשה פיינשטיין ומשה שטרנבוך מייצג
גם בשיח תקשורתי של חברי כנסת ואנשי ציבור דתיים בגנות הומוסקסואלים ובחוסר  

התפטרותו של חבר הכנסת יגאל   אלכך הי  ה(. דוגמ2019לגיטימציה מוחלט לתופעה )זק,  
של קרוב משפחתו ההומוסקסואל לבן    , משום שהשתתף בחגיגת הנישואיןגואטה מש"ס
פיע  , והוא מש שינוי חברתי  חללאומית  ־בחברה הדתית  ,(. לעומת זאת2017זוגו )אדמקר,  

על   תורני  מאמר  לכתוב  הראשון  היה  לוביץ  רונן  הרב  זה.  בנושא  התורני  השיח  על  גם 
בשנת  הומוסק דתיים  לאחר  2001סואליים  עשור  המאמר.  לוביץ    פרסום  הרב  את ציין 

ואת התגובות והביקורת שספג    הראשון  הקושי שהיה לו במציאת במה לפרסום מאמרו
(.  2010מקובלים על רבנים רבים )לוביץ,    דברים שבזמן כתיבת מאמרו זה היו  ;על דבריו

בהרצאה  אומר גם הוא    ,יונות הדתיתנמנה על הזרם הליברלי של הצשהרב יובל שרלו,  
במה ציבורית  מעל  כי חמש שנים קודם הוא עצמו לא היה מעז לעמוד ולדבר כך    2017שנת  ב

 על נושא זה.  
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השמרנית   הגישה  מאפשרתבעוד  הומוסקסואל  לא  לזוגות  לגיטימציה  בתוך  ישום  ים 
לשיתוף  ומחפשת אחר דרכים להכלה ויותר  הקהילה הדתית, הגישה הליברלית גמישה  

 (. א2006 ; שביידל,2010; לוביץ, 2018 ארי,־בןו )זק

 הומוסקסואלים בקרב קונפליקטים

עזים  קונפליקטים  תחושות,  רגשות,  של  רחב  מנעד  חווים  צעירים  הומוסקסואלים 
ומצוקות קשות כדוגמת תחושת בושה, שונות, בדידות קיומית, הסתרה והכחשה עצמית 

בדן וא  ה שלהמשפחה וחרדה מאנשי מקצוע, תחוש  של הנטייה המינית, התרחקות מבני
י עצמית,  שנאה  והשייכות,  אלו    ,אושיהזהות  תחושות  ועוד.  חרדה  בדידות,  דיכאון, 
מוגבר   לסיכון  מהם  רבים  כלמביאות  ממכרים  בחומרים  ואלכוהול, מו  שימוש  סמים 

; פרדס 2005  לוינסון,;  2015  ; זבולון,2010,עמי־הידרדרות לימודית )בןלזנות ו, לנותיעבריל
(  2018(. בנייר עמדה שהוגש לוועדה למלחמה בסמים בכנסת )2004  קמה,  ;2011  ואחרים,

הומוסקסואלי נוער  בני  כי  בסיכוןיעולה  נמצאים  ובח  מוגבר  ם  בסמים   ומרים לשימוש 
ים. הסם ייותר מבני נוער שאינם הומוסקסואל  אחוזים  25ממכרים אחרים בשיעור של  

  מגוון רחב של תחושות קשות ומצוקות רגשיות. לש  משמש להרגעה

  ונשים  גברים  כי  נמצא  בעולם  קודמים  מחקרים  מאות  של  שיטתית   בסקירה,  ועוד  זאת
  קשים   נפשיים  למצבים  גבוה  בסיכון  נמצאו  הטרוסקסואלית  אל  מינית  נטייה  בעלי

  מחשבות ,  וחרדה  דיכאון  מופעי,  סמיםבו  באלכוהול  שימוש,  נפשיות  הפרעות  הכוללים
 בסיכון  נמצאו  יםיהומוסקסואל  גברים,  הסקירה  פי  על.  אובדניים  וניסיונות  ותיאובדנ
  מזהיותר   אובהיקף כפול  אובדנייםחרדה ודיכאון וביצעו ניסיונות  להפרעות 1.5 פי גבוה

 ,Hall, 2018; King et al., 2008; Rivers et al., 2018; Topper)  הטרוסקסואליים  גברים  של

יותר   במחקר  (.2017 זו חשופה  כי אוכלוסייה  נמצא  הברית  שנערך בבתי ספר בארצות 

,Human Rights 2017;  Beckלאלימות פיזית, לאפליה ולסיכון גבוה יותר מבחינה נפשית )

, 2018Campaign).   

כי   ומצא  ערך סקירה אמפירית  למניעת התאבדויות  מבני    10%–5%המרכז האמריקני 
ניסהלהטהנוער   ביצעו  פי  י"בי  הגדול  )שיעור  אובדני   נוער   בני  קרבמ  3עד    1.5ון 

 והתעללות  התעמרות  חוו  70%־ו  מילוליים  ואיומים  אלימות  חוו  73%  (,םיהטרוסקסואלי
נוסף  .  הספר  בבית אלו  כי    העידו  48%:  בבית  חווים  מהם  שרבים   הביטחון  חוסרעל 

 . (HCR, 2018"בים )להטבגלל היותם מעוררת בהם הרגשה רעה  משפחתם

 מצד החברה   הידחי  בגלל  גבוהה  במידה  דיכאון  לחוות  לסיכון  חשופים  הומוסקסואלים
  מתעצמות   ןהקורב  ותחושת  האפליה.  שלהם  ההומוסקסואלית  הנטייה  של  קבלה  וחוסר
המינית שלהם, מצב המעצים את   הנטייה  את  מקבלת  נהנשאי  בסביבה  חיים  הם  כאשר

, זבולון)  גם היא בסביבה כזאת  בקרב הומוסקסואלים מועצמתהדיכאון. תחושת בדידות  

 & Heck et al., 2011; Mustanski & Liu, 2013; Shilo;2004,  קמה;  2007, פורת;  2015

Savaya, 2012 .) 

החרדה  מו  מדחייה  סובלים  יםיהומוסקסואל  מתבגרים  כאשר רמות  והדיכאון  ניכור, 
נטילת סמים, קיום יחסי מין לא דוגמת שלהם גדלות והסיכוי להתנהגויות מסכנות חיים 

מתבגרים הומוסקסואליים שאינם חווים  לעומת  מוגנים וניסיונות אובדנות עולה מאוד  

מחזק את הבנת הקשר בין   (. נתון זהTopper, 2017;  2011ואחרים,    יה וניכור )פרדסידח
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( מצאה קשר מובהק  2015)  זבולון  ,ואכןיכור למצבים נפשיים קשים.  יה והניית הדחיחוו
  בין עוצמת הבדידות של הומוסקסואלים ובין רמות חרדה ודיכאון.

( עלה כי כארבעים ושניים אחוזים "תח   ,ואזרחי  יוסף  בר)  בארץ   שנערך  מחקרמ  ,ועוד  זאת
אובדני.   ניסיון  ביצעו  הומוסקסואליים  נוער  כי    כמומבני  נמצא    נוער  בניכן 

  הסוד  תחושת.  בדניוא  ניסיון  לביצוע  מוגבר   בסיכון  נמצאים  דתי  רקע מ  םיהומוסקסואלי
  נפשית   למצוקה  אותם  להביא  העשוי  נושאים  םיהומוסקסואלי  נוער  שבני  והאשמה
(. נתון זה עשוי להסביר את  2005  ,וןסלוינ)  אובדניים  ולניסיונות  למחשבות  לגרום  שעלולה

  ,הממצא הקודם של הסיכון המוגבר של בני נוער הומוסקסואליים מרקע דתי לאובדנות
 (. 2013  רקע דתי )קורן,משכן הסוד והבושה שלהם גדולים יותר מהומוסקסואלים שאינם  

 .מופנמת  בהומופוביה  מתבטא  וסקסואליםהומ  בקרב  הקונפליקטים   של  אחר  היבט
 דעות   ,תפיסות  הכוללת  שלילית  חברתית  אטמוספרה  ה שלהפנמ   היא  מופנמת  הומופוביה
 בין   קונפליקט  על  מעידה  מופנמת  הומופוביה  .להומוסקסואליות  תחברתי  והתייחסות

  של   עצמיתשלילית    תפיסה  ביןל  המינית  הזהות  את  לגבש   וניסיון  המינית  הנטייה
  בקרב  יומים־ יו  לחץ  תחושות  מעוררת  מופנמת  הומופוביה(.  2019  )זק,  ההומוסקסואליות
הלחץ    גדל  בהתאמה  כך  גדולה  המופנמת  ההומופוביה  שרמת  וככל,  רבים  הומוסקסואלים

 עצמית  קבלה,  ואכן(.  2012  וחדד,  קוליק  ;2015  ,זבולוןיומי של ההומוסקסואלים )ם־היו

 Higa et al., 2014; Wang)  תמסוימו  סיכון  להתנהגויות  במחקרים  קשורה  נמצאה  נמוכה

et al., 2015  .)ות קשור  נמצאו  וסקסואליםהומ  גברים  בקרב  אכילה  הפרעות  גם 
 (. 2014 שלו, ־שפר) מופנמת להומופוביה

שיח    החברה הנער   .מוצהר  הומופובימקיימת  של  הבסיסית  בחוויה  גם  קיים  זה  שיח 
ההומוסקסואל בבואו לכונן את זהותו המינית אחרי שהתקבעה בו התפיסה החברתית 

שלילייםההטרוסקסואלית;   לדימויים  לסטראוטיפים  החשיפה  הומופוביה  ,  ולביטויי 
המתבגר להביאו  בסביבת  עצמית   עשויה  ושנאה  אשמה  בושה,  של  תחושות  להפנמת 

(Varjas et al., 2016  .)ו  קיימת  כך הלבטים  את  לחלוק  מהאפשרות  בסיסית  את  חרדה 
גם עם     עודמועצמת    הבדידות  תיחווי.  משפחתו  בני,  ביותר  לו  הקרוביםהתחושות שלו 

  (.2004 ,קמה ;2007,פורת; 2015 ,זבולון) הדיכאוןמועצם  יתהוא יותר

 דתיים  םהומוסקסואלי בקרב קונפליקטים

  של   וקבלה  פתיחות  שעודדו  וחוקתיים  חברתיים  שינויים  בישראל בשנים האחרונות חלו  
ובידי    הומוסקסואלים החברה   שמרנית   השארנ  הדתית  החברה  ,זאת  עם  עצמם.בידי 

(. Shenkman & Shmotkin, 2010;  2013,  יוסף)  הומוסקסואליותכלפי    הביחס
מופנמת גבוהה יותר. המסרים התרבותיים  ים מהומופוביה  הומוסקסואלים דתיים סובל

ואלו הלאהאדם    שבין  של החיים הדתיים, אלו המתמקדים ביחס  ליחס   קשוריםלוהיו 
אתאליה  שייך  הואש  הדתית  קהילהל  האדםשבין   השלילה  דרך  על  מעצבים    הדימוי  , 
 המינית  הזהות  של  האותנטית  העצמית  החוויהש  ; אלודתיים  הומוסקסואלים  של  העצמי
הנ  שלהם כזו   אנשיםבתור    שלהם  האותנטית  הקהילתית  החוויה  את  נוגדתחווית 

שלהם ולגבש    המינית  ההנטיי. משום כך הם מתקשים לממש את  האל  בציווי  מאמינים
 בחברות  יותר  קשה  תהליך  הוא  ההומוסקסואלית  הזהות  גיבושאת הזהות המינית שלהם.  

  עולם   השקפת  של  למאפיינים  הומופוביות  בין  גבוה  מתאם  ונמצא  דתית,  עולם  השקפת  עם
  נסבלת  בלתי   , היאוהמינית  הדתית   ,הזהויות  שתי  בין   הקונפליקט  תחושת   . שמרנית  דתית
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  , שביידל  ;2012  וחדד,  ; קוליק2019  זק,;  2015  ,זבולון)  ניכר  זהותי  קונפליקט  מעוררתו
 (. ב2006

במחקר שערך  ;  ירודה  נפשית  לרווחהזהות זה    קונפליקטהומוסקסואלים דתיים מקשרים  

  היוהנפשית    הרווחה  ומדדי  הגוף  דימוי   תפיסת כי    מצאנ(  Fisherman, 2019)  פישרמן
. םיהטרוסקסואלי  חרדיםל   או  לדתיים  בהשוואה  דתיים  הומוסקסואלים   בקרבנמוכים  

( ושמוטקין  הבדלים  2011שנקמן  מצאו  לא  לישראלים    בולטים(  הלהט"ב  בין 
רווחה    לעניין  מהותיים  מצאו הבדלים  הם  רווחה קוגניטיבית, אךלעניין  הטרוסקסואליים  

לרווחה נפשית ירודה וכי    קשור( מצאה כי הקונפליקט בין הזהויות  2015)   זבולוןרגשית;  
להט"בים דתיים חווים חרדה, דיכאון ובדידות גדולים יותר בהשוואה ללהט"בים שאינם 

דתית  לומר  אפשר,  לסיכוםיים.  דת הגדל בסביבה שמרנית  דתי  צעיר  בה  שלאומית,  ־כי 
תקיףהומוסקסואליות    עלהשיח   כה  את   הוא  חווה  ואידאולוגי,  רעיוני  מצע  בסיס  על 

עם הקושי הדתי הבסיסי של עליו להסתדר לא רק ש שוםהקונפליקט שלו בעוצמה רבה מ
מיסטית שרואה בו איום על  ת־סה הרעיוניאיסורי ההלכה שנסקרו לעיל אלא גם עם התפי

  הקיום החברתי הכללי.על הסדר החברתי ו

 וחברתית  משפחתית ותמיכה הומוסקסואליות

ארו את התמורות שחלו בהגדרת התמיכה המשפחתית  י( ת2012)  דלברו  קרייטלר  גוטקינד,
ה  כבר המאה  בסוף  מוקדמות  המשפחתית   עשרים,מהגדרות  התמיכה  את  שבדקו 

ההדדית,    באמצעות מהעזרה  המשפחה  חברי  של  הרצון  שביעות  התקשורת,  מבדיקת 
  התגובות לשינויים המשפחתיים. הגדרות מאוחרות יותר מתארותמהבילוי המשותף ומ
ה  כי או  קיומם  פי  על  המשפחתית משתנה  ואמון. יהתמיכה  זמינות  הדדיות,  עדרם של 

ית התומכת מספקת לחבריה משאבי תמיכה מאדם אחד בתוך  מערכת היחסים המשפחת
תמיכה  תמיכה:  סוגי  שני  כוללת  משפחתית  תמיכה  בה.  שנמצא  אחר  לחבר  המערכת 

תומכת   הראשונה  חומרית.  ותמיכה  והתנהגויות   באמצעותרגשית  דיבורים  מעשים, 
ה,  דיכאון, חרדכמו    ןשמטרתן להקל על מצוקות ועקות רגשיות ועל הסימפטומים שלה

ועוד. המקור לתמיכה הרגשית הוא מערכת יחסים רגשית חיובית הכוללת י  ,לחץ יאוש 
מצוקה או קושי חומרי של   יחס כלפייה וכבוד. התמיכה החומרית כוללת  תאהבה, אמפ

  חבר המשפחה ומענה לקושי הזה.

היא אח הורית  התמיכה    דתמיכה  הומוסקסואלי  הבולטיםממקורות   . םישל מתבגרים 
כי   מנמצא  ההומוסקסואל,    מאודשפרת  היא  המשפחה  בן  של  הנפשית  הרווחה  את 

בדנות ולהתנהגויות סיכון, מעצימה את הפרט ההומוסקסואל  ומפחיתה את הסיכון לא
להתמודד ביתר הצלחה עם אפליה, דיכוי ופגיעה על ואת החוסן הנפשי שלו ומאפשרת לו  

)פרדס   הומופוביה  תמיכהSavin-Williams, 2005;  2011,  ואחריםרקע  מהמשפחה,    (. 
הסתגלות טובה יותר ושביעות רצון גבוהה יותר מהחיים    תמהחברים ומהקהילה מנבא

(Snapp et al., 2015 .) 

מתבגרים    עם הוריהם  עשוייםזאת,  את  מאכזבים  שהם  התחושה  בשל  מצוקה   לחוות 
  חשש שהחשיפה המינית תפגע בריאותיתכמו  לפגוע במערכת היחסים ביניהם,    ועלולים

 (. Schmitz & Tyler, 2018במשפחה )בהוריהם או תגרום לנזק אחר במערכת היחסים 

המחקרים מלמדים כי מעבר לתרומה של תמיכה הורית בתהליכים שעוברים המתבגרים  
דחיאלהה ההומוסקסואליי,  הצעירים  של  לתהליכים  הורים  של  וניכור   מעוררים ם  יה 
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סיונות  ינהגויות סיכון כשימוש בסמים, נרמות גבוהות יותר של דיכאון ובדידות. גם הת
מתבגרים   בקרב  במידה ניכרתהתאבדות וקיום יחסי מין לא מוגנים נמצאו בשיעור גבוה  

  שנקשרו   המרכזיים  בגורמים(.  2011,  ואחריםיה הורית )פרדס  ידחם שחוו  יהומוסקסואלי
,  הדת  ממוסדות ,  הספר  מבית,  מהמשפחה  נמוכה  תמיכה  הנמצא  מסכנות  להתנהגויות

 (. Higa et al., 2014; Wang et al., 2015) ומהשכונה מהקהילה

במחקר גדול שנערך בישראל בקרב גברים הומוסקסואלים נמצא כי יש מתאם גבוה בין 
שק המשפחתית  התמיכה  הומוסקסואלים  ימידת  חשו ובלו  שהם  הסיפוק  מידת  בין 

פוק העצמי היו גבוהות יותר ככל בקשריהם עם בני זוג. היציבות של הקשרים ומידת הסי
סקרה  (  2010)   מינצר  (.2010  יותר )מינצר,  ותגבוה  וישהתמיכה החברתית והמשפחתית ה

רבים   מחקרים  של ה  ,בעולם  אחריםגם  והחברתית  המשפחתית  התמיכה  בין  קושרים 
   יציבות והמשכיות הקשרים הזוגיים שלהם.להומוסקסואלים 

ה  שבדק   במחקר של  את  וחשיבות  חברתית  בקרב    לסוגיהןמשפחתית  תמיכה  תמיכה 
במיוחד ותרמה    בולטת  הייתה"בים נמצא כי תמיכה של חברים קרובים ושל הורים  להט

ו חיובית  עצמית  שללהערכה  יותר  נמוכות  )   לרמות   ,.Watson, Grossman, et alדיכאון 

2019( מינצר   .)1998( ושביידל  כיב2006(  מצאו  ל  (  יותר  גדולה  משמעות  תמיכה  יש 
  המשפחתית מצד ההורים מאשר לתמיכה משפחתית כללית יותר.

נוכחות2004)  קמה  הם גיטימציה כלפי הל  לשו  להט"בים  ( מצא כי למרות התמורות של 
שינוי   חל  לא  בישראל,  בחשיפה  בבחברה  והקושי  החשש  עוצמת   .ההורים  לפניעוצמת 

לפני   לעוצמתה אצל הומוסקסואלים שהתבגרו  בזמן   ,כמה עשוריםהקושי דומה מאוד 
היש לגיטימציהילא   במחקר   נמצאו  דומים  ממצאיםלהומוסקסואליות.    ציבורית  תה 

 ביןהאב  ושנערך לאחרונה ובדק את המגמות והפערים בקשר המשפחתי ובתמיכת האם  
  נמצא ים; במחקר  יוהומוסקסואל  םיבקרב מתבגרים הטרוסקסואלי  2013–1998השנים  
רמות החיבור המשפחתי הנתפס עלו בקרב מתבגרים הטרוסקסואליים    1998מאז  כי בעוד  

(.  Watson et al., 2019b)  יםב ותמיכת ההורים, אותן עליות לא נמצאו אצל מתבגרים להט"
   עוצמת הקונפליקט.בקשר לעדרה ינתון זה מדגיש את משמעות התמיכה ההורית וה

 הדתית  בחברה ומשפחתית  חברתית  תמיכה

  . והחרדית   הדתית  החברה  דוגמת  קולקטיבית  בחברה  יותר  גדולה  נמצאה  ברתיתח  תמיכה
. ידואליותוואינדי  מבחברות  יותר  גבוהה   נמצאה  בהן  הקיימת  החברתית  התמיכה  רמת

בקהילתם ומשפחתית  חברתית  לתמיכה  לפנות  נוהגים  קולקטיביות  בחברות    פרטים 
ניכרת במידה  יותר  ומשברלעיתים קרובות  במיוחד במצבי מצוקה  על    ,,  והם מדווחים 

כוללת   הדתית  בקהילה  החברתית  התמיכה  מיטיב.  בהן    כמהמענה  תמיכה,  רשתות 
בכמה   בעוצמתהמוסדות הקהילה, הרב, שכנים ובני משפחה. תמיכת הרב נמצאה שווה  

הבדלים   בהן   נמצאושכה אחרות  מגזרים בתוך החברה הדתית לעומת רשתות תמי־תתי
בכול אך  התמיכה,  גבוהה  ןבעוצמת  חברתית  תמיכה  לעומת  יש  ניכרת  חברה  ה  במידה 

 (. 2014 ,ברוכיןהחילונית בישראל )

כי    שנערכו  במחקרים ומשפחתית   משפחותנמצא  חברתית  תמיכה  על  מדווחות  דתיות 
  תמיכה   כי   נמצא  כן  .(2014  ,טאובחילוניות )  משפחותמאשר    מידה ניכרתגבוהות יותר ב

ניכרתנמצא  ומשפחתית  חברתית במידה  גבוהות   נשים   לעומת  דתיות  נשים  בקרב   ו 
 ו השפיע  וחברתית  משפחתית  תמיכה.  אקונומית־סוציו  מבחינה  מקבילות  חילוניות
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  שלהן   הדיפרנציאציה  ועל  הדתיות  הנשים   של   החיים  איכות  רמת  על  לטובה  במובהק
דתיות  ש  במשמעות  מוסבר  זה  דבר(.  2014  ושחר,  שדה־)וייס   לחברה   ותעניקמקהילות 

 (. 2017 ,ארי  ובן רטא)ב החברתית ולמסגרת

 דתיים הומוסקסואלים בקרב ומשפחתית  חברתית  תמיכה

חשיבות התמיכה החברתית והמשפחתית בקרב דתיים, לא נמצאה השפעה חיובית    למרות
של תמיכה חברתית בקרב הומוסקסואלים דתיים; במחקר השוואתי שבדק את מידת  

היו  הומוסקסואלים־הלחץ  גברים  של  חרדייומי  התמיכה  ים  כי  נמצא  וחילונים  ם 
סייעה   במ  להפחתתהחברתית  חילונים  הומוסקסואלים  אצל  מאצל  הלחץ  יותר  ובהק 

)קוליק חרדים  שביידל  כמו(.  2012  וחדד,  הומוסקסואלים  פי  על  תמיכה ב2006)  כן   ,)
פני בני משפחתם, בין  לחשף  יחברתית לא השפיעה על המוכנות של הומוסקסואלים לה

  מדובר בכאלה שאינם דתיים.ש מדובר בהומוסקסואלים דתיים וביןש

תמיכה חברתית לא משפיעה על התחושות של הומוסקסואל דתי? נראה שדווקא    מדוע
בגלל החשיבות של התמיכה החברתית והמשמעות שלה, יש לפרט ההומוסקסואל חשש  

התמיכה   גבוהות   לאחרמאיבוד  רמות  חווים  דתיים  הומוסקסואלים  והחשיפה.  הגילוי 
מאשר הומוסקסואלים חילונים  דיכאון ובדידות    ,ים דוגמת חרדהייותר של רגשות שליל

תמיכה חברתית לא נמצאה משפיעה במובהק על רגשות אלו. הסיבה לכך    .(2015  )זבולון,
  ות בדלתהחריגות והה  יתהיא שבחברה דתית תחושת הסטייה של ההומוסקסואלים, חווי

באותה דרך   ישפיעו  לא  הסביבתיים  התמיכה  שמשאבי  לכך  יםשלהם מכלל החברה גורמ
 (. 2012 וחדד, קוליק) חילוניתה חברהב כמו

של 1998)  מינצרזאת,    לעומת החיים  לאיכות  תורמת  משפחתית  תמיכה  כי  מצאה   )
ו בכלל  של של  הומוסקסואלים  היחסים  מערכות  בפרט.  דתיים  הומוסקסואלים 

וסגנון   המשפחתית  שהתמיכה  ככל  יותר  ומספקות  טובות  נמצאו  הומוסקסואלים 
( מצאו כי תמיכה הורית  2011)  ואחרים  ותר. פרדס ההיקשרות המשפחתי היו חיוביים י

ממתנת את התופעות השליליות ואת התוצאות של המצב הנפשי הקשה שהומוסקסואלים 
לחוות הצעירים    ,עשויים  של  סיכון  מצבי  מניעת  על  השפעה  יש  ההורית  לתמיכה  וכי 

 "בים והשפעה מיטיבה על איכות הקשרים הזוגיים שלהם.הלהט

 והחברתית   המשפחתית  התמיכה  השפעת  את  לבחון  מתבקש  אלו,  יםונמגו  ממצאים  בשל
 .דתיים הומוסקסואלים של הקונפליקט עוצמת על

  הדתית  האמונה  אופי  ואת הדתיות   מידת  את  בודדו  לא  שנסקרו  המחקרים  מרבית  כן  כמו
  את לבחון כך  אם  מבקש זה מחקר  .והחברתית המשפחתית התמיכה ענייןב נבדקיםה של

 של  הקונפליקט  שבהם  במקרים  גם  והחברתית  המשפחתית  התמיכה  השפעת
   הדתית. אמונתו בשל מועצם ההומוסקסואל

 המחקר  השערות

  הדתיות   שמידת  שככל  כך   ,הדתיות  למידת  קונפליקטה  עוצמת  בין   חיובי  קשר  יימצא . 1
 .יותר גדולה תהיה קונפליקט העוצמת כך יותר חזקה

  שככל  כך   וחברתית,  משפחתית  לתמיכה  קונפליקט  עוצמת  בין  שלילי  קשר   יימצא . 2
 תהיה   הקונפליקט  עוצמת  יותר,  גבוהה  תהיה  והחברתית  המשפחתית  שהתמיכה

  יותר. נמוכה

 . גבוהה  דתיות  מידתב  גם  הקונפליקט  עוצמת  ימתנו את   וחברתית   משפחתית  תמיכה . 3
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 שיטה 

 משתתפים

 46ל־  16  בין  נע  הגילים  טווח  הארץ.   מרחבי  דתיים  הומוסקסואלים  41  השתתפו  במחקר
 16  בירושלים,  מתגוררים  מהם   (42%)  משתתפים  17  (.6.748  תקן  סטיית  ,27.05  )ממוצע

 ( 2.5%)  אחד   ומשתתף   הארץ  בצפון  (12.5%)  משתתפים  5  המרכז,  באזור  (40%)  משתתפים
   השכלה   עם  (7.5%)  משתתפים  3  ,תיכונית  השכלה  עם  (32.5%)  משתתפים  13  בדרומה.

  השכלה   עם  (5%)  משתתפים  2־ו  אקדמאית  השכלה  עם  (52.5%)  משתתפים  21  תיכונית,־על
  אינם   כי  דיווחו  (60%)  24־ו  זוגי  קשר  מקיימים  הם  כי  דיווחו  נבדקים  (40%)  16  ישיבתית.
 .זוגי קשר מקיימים

 באמצעות   הועברו  השאלונים  כאשר  נוחות  בדגימת  שימוש  באמצעות  נעשה  הנבדקים  גיוס
 להעברת   עזרה  בקשת  ובאמצעות  וטסאפ  אפליקציית,  פייסבוק  החברתיות:  הרשתות
 במרשתת.  דתיים הומוסקסואליםשל  קבוצות ממנהלי השאלון

 מחקר  כלי

   שאלונים: מספר הכולל עצמי דיווח שאלון

  מגורים. ואזור משפחתי מצב השכלה, גיל, על שאלות כולל זה שאלון – דמוגרפי שאלון

  מידת  את  לבחון  כדי  –  דתית  וזהות  מינית  נטייה  בין  הקונפליקט  עוצמת  למדידת  שאלון
 למדידת  בשאלון  נוהשתמש  המינית  לזהות  המינית  הנטייה  בין  הקונפליקט  עוצמת

שאלון זה מכיל היגדים הבודקים את הפרקטיקות ואת הרגשות    (.2015,  זבולון)  קונפליקט
עשר היגדים והוא  ־של הנבדקים במתח בין זהות דתית ונטייה מינית. בשאלון ישנם שנים

אני מקדיש הרבה זמן    :למשל  ,היגדים(  ארבעה)  ימישור קוגניטיב  :בודק שלושה מישורים
וזהותי   )  ;הדתיתלמחשבה על חוסר ההלימה שבין נטייתי המינית    חמישה מישור רגשי 

 ; אני מרגיש אשם כאשר אני מתפלל לאחר בילוי בעל אופי מיני עם גבר   :למשל   , היגדים(
אני מביא חברים מסביבתי הדתית לבילוי עם   :למשל   ,היגדים(  ארבעהמישור התנהגותי )ו

מנוסחות   השאלות  מן  שתיים  לשלי.  זהה  מינית  נטייה  בעלי  מנוגדחברים  . בניסוח 
בן חמש דרגות כאשר  המשתתפ על היגדים בסולם  ענו  ו  1ים   5־ מציין לא מסכים בכלל 

   מסכים במידה רבה מאוד.

: עבור עוצמת קונפליקט אלהבבדיקת מהימנות עבור כל אחד מהמדדים נמצאו המדדים ה

  נמצא   ת, עבור עוצמת קונפליקט קוגניטיביα=0.80  של  נבךוקראלפא    מדד  נמצארגשית  

אלפא α= 0.88  של  נבךוקראלפא    מדד מדד  נמצא  התנהגותי  קונפליקט  עוצמת  עבור   ,

 . ערכים אלו מעידים על מהימנות שאלון גבוהה. α=0.80קרונבך של 

 המעיד   0.92  של  נבך וקר  אלפא  מדד   נמצא   זה  שאלוןשל כל ההיגדים של    מהימנות  בבדיקת
 גבוהה.  שאלון מהימנות על

 עוצמת   רגשי,  קונפליקט  עוצמת  כללית,  קונפליקט  עוצמת  משתנים:  ארבעה  נבנו  לפיכך
   התנהגותי. קונפליקט ועוצמת קוגניטיבי קונפליקט
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 המינית  היהנטי של ומשפחתית חברתית תמיכה שאלון

השתמש  כדי המחקר  משתתפי  של  והמשפחתית  החברתית  התמיכה  רמת  את    נו לבחון 
בני משפחה קרובה, משפחה רחבה,   עםבשאלון למדידת התמיכה המשפחתית והחברתית  

  (.2013 ,יוסףחברים דתיים וחברים שאינם דתיים )

 משפחה   ,אחיות  ,אחים  ,אבא  מא,י)א  משפחה  בני  של  קטגוריות  עשרמ  מורכב  השאלון
 וחברים   חילונים  חברים  ,דתיים  חברים  ,טוב  חילוני  חבר  ,טוב  דתי  )חבר  וחברים  (רחבה

  ומה   ,המינית  הנטייה  על  יודעות  מהדמויות  מי  לסמן  התבקשו  הנבדקים  .(עבודהממקום ה
על הנטייה    יודעות  אינן   הדמויותאם    .המינית  הנטייה  של  הקבלה  איאו    הקבלה  מידת

 1  כאשר  ,דרגות  תשע  בן  סולם  פי  על  הקבלה  מידת  את  לצפות  הנבדק  המינית התבקש
 הרבה   הקבלה  מידת  את  ן מציי  9־ו   כלפיך"  מצידם  ביותר  הרבה  הדחייה  "מידת  מציין
  בחייו.   קיימות  שאינן  דמויות  כלפי  רלוונטי"  "לא  לסמן  התבקש  המשתתף  מצידם.  ביותר
 הנבדק   של  הדחייה  או  הקבלה  מידת  של  ממוצע  –  משתנים  שני  נוצרו  זה  שאלון  מתוך
 חברים. או משפחה בקרב

 על   המעיד  0.89  של  נבךוקר  אלפא  מדד  נמצא  זה  שאלוןב  תמיכה   עבור  מהימנות   בבדיקת
 . גבוהה שאלון מהימנות

 דתיות  מידת שאלון

 פישרמן )  דתית  זהות  בשאלון  נוהשתמש  המחקר  משתתפי  של   הדתיות  רמת  את  לבדוק  כדי
  דיווח  באמצעות  דתיים  מתבגרים  של  הדתית  ההתנהגות  רמת  את  בודק  זה  שאלון  .(2002
  קיום   לעניין  תחיובידרך  ב  מנוסחים  מההיגדים  כמה  היגדים.  עשרה  מכילהוא  ו  עצמי

לדוגמה:דתיות  הנהגות  דרךב  מנוסחים  םמה  כמהו  ;יום"   כל  תפילין  מניח  "אני  , 
  נוגעים  ההיגדים בשבת". הטלוויזי  רואה "לא , לדוגמה: דתיות ת לעניין הנהגותהימנעותי

 הקשורים   בעניינים  הן  הזולת  עם  אדם  של  היחסים  למערכת  שקשורים  ענייניםל  הן
 ,דרגות  חמש  בן  בסולם  היגדים  על  ענו  המשתתפים  האל.  עם  האדם  של  היחסים  למערכת
 . תמיד מציין 5־ו פעם אף מציין 1 כאשר

  שאלון  מהימנות  על  המעיד  0.86  של  נבך וקר  אלפא  מדד   נמצא  זה   שאלון  מהימנות  בבדיקת
 . גבוהה

 המחקר  הליך

 דתיים  הומוסקסואלים  של  בקבוצות  2019  יולי־יוני  בחודשים   הועברו  השאלונים
 של   עזרה  ובאמצעות  ווטסאפב  לחבריהם  יםיהומוסקסואל  מכרים  באמצעות  ,פייסבוקב

 במרשתת. דתיים הומוסקסואליםשל  קבוצות מנהלי

 להם.   שמתאים  בזמן   למלאו  יכלו  והנבדקים  השאלון  למילוי  זמן   הגבלת  הייתה  לא
  אמינות   להבטיח  כדי  ,לשאלון  בפתיחה  הודגש  הז  מידע  ; לחלוטין  אנונימי  היה  השאלון

 Google)  גוגל פורמס  כנתו ת  באמצעות  נעשה  הנתונים  איסוף  לשאלון.  שיינתנו  לתשובות

Forms) לניתוח. ןהעברת צורךל אקסל בטבלת רוכזו התוצאותו 
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 ממצאים 

  בדיקת  תוצג  מכן  ולאחר  במחקר  שנבדקו  המשתנים  של  תיאוריים  נתונים  יוצגו  תחילה
 . השערות

 

 (n=40) המחקר  משתני  של  תקן יתיוסט ממוצע  :1לוח 
 עוצמת 

 קונפליקט 
עוצמת 

קונפליקט 
 רגשי 

עוצמת 
קונפליקט 
 קוגניטיבי 

עוצמת 
קונפליקט 
 התנהגותי 

 מידת
 דתיות

 תמיכה
 משפחתית

 תמיכה
 חברתית 

 32.4 29.1 3.1 2.84 2.73 2.59 2.7 ממוצע
סטיית 

 תקן
1.02 1.07 1.2 0.12 1 10.11 12.11 

 

 .המחקר משתני בין מתאמים לוח להלן המחקר השערות בדיקת לצורך

 המחקר משתני בין מתאמים

, לאחר מכן בין המשתנים  עצמם ובין    תלויים  הבלתי  המשתנים  בין  מתאמים  אציג  ראשית
 משתנים הבלתי תלויים. ובין העצמם ולבסוף בין המשתנים התלויים ובין  םהתלויי

 

 עצמם  ביןו תלויים הבלתי המשתנים בין מתאמים  :2 לוח
 משפחתית  תמיכה  חברתית  תמיכה  דתיות  מידת 

 0.06 0.31 1.00 דתיות  מידת
 0.54** 1.00  חברתית  תמיכה 
 1.00   משפחתית  תמיכה 

p<.05* p<.01** זנבי( ־)חדn=40   

 

  חיובי  מתאם  בעלי  הם  משפחתית  ותמיכה  חברתית  תמיכה  המשתנים  כי  עולה  מהטבלה
 דתיות.  למידת  חברתית  או  משפחתית  תמיכה  בין  מובהקים  קשרים  אין  וכי  ומובהק,  חזק

 

 עצמם בין ו: מתאמים בין המשתנים התלויים 3לוח 
  עוצמת  

 כללי  קונפליקט
  עוצמת 

 רגשי קונפליקט
  עוצמת 

  קונפליקט
 קוגניטיבי 

  עוצמת 
  קונפליקט
 התנהגותי 

  עוצמת 
  קונפליקט

 כללי

1 **0.91 **0.89 **0.86 

  עוצמת 
  קונפליקט

 רגשי 

 1 **0.77 **0.68 

  עוצמת 
  קונפליקט
 קוגניטיבי 

  1 **0.61 

  עוצמת 
  קונפליקט
 התנהגותי 

   1 

p<.05* p<.01** זנבי( ־)חדn=40 
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  סוגי   שלושת  בין  גבוהיםחיוביים ו  מתאמים  קיימים  כי  המתאמים  בטבלת  לראותאפשר  
 , המעידים על מבנה תאורטי משותף ועל הבחנה מעטה ביניהם. הקונפליקטים

 

 תלויים  הבלתי משתניםהבין ו התלויים המשתנים בין מתאמים  :4 לוח
  תמיכה  דתיות  מידת 

 משפחתית 
 כללית  תמיכה  חברתית  תמיכה 

  עוצמת 
  קונפליקט

 כללי

*0.26 **0.52 - **0.48 - **0.58 - 

  עוצמת 
  קונפליקט

 רגשי 

*0.32 **0.58 - **0.47 - **0.61 - 

  עוצמת 
  קונפליקט
 קוגניטיבי 

0.12 **0.39 - **0.40 - **0.47 - 

  עוצמת 
  קונפליקט
 התנהגותי 

0.22 **0.38 - **0.40 - **0.47 - 

p<.05* p<.01** זנבי( ־)חדn=40 

 

 ראשונה  השערה בדיקת

 בבחינת   דתיות.ה  למידת  הקונפליקט  עוצמת  שבין  בקשר  עוסקת  הראשונה  ההשערה

)  חיובי  פירסון  מתאם  נמצא  הקשר   שרמת   ככל  כי  לומר  אפשרש  כך(,  *r=.26ומובהק 
 לפי   הבבדיק  .אוששה  ההשערה.  יותר  גבוהה  הקונפליקט  עוצמת   כך   יותר  גבוהה  הדתיות

 קונפליקטה  עוצמת  בין  מובהק  חיובי  קשר  נמצא;  דומה  מגמה  נמצאה  קונפליקט  סוגי

 . מובהק  לא  אך  חיובי  קשר  נמצא  הקונפליקט  סוגי  בשאר(,  *r=.32)  דתיותה  למידת  רגשיה

 שנייה  השערה בדיקת

וחברתית.    משפחתית  לתמיכה  הקונפליקט  עוצמת  שבין  בקשר  עוסקת  השנייה  ההשערה
מתאם   נמצא  הקשר  לעוצמת   פירסוןבבחינת  משפחתית  תמיכה  בין  ומובהק  שלילי 

  נמצא   קונפליקט  לעוצמת  חברתית  תמיכה  בין  הקשר  בבחינת  גם  .(=r-**52.הקונפליקט )

 המשפחתית   שהתמיכה  ככל  כי  לומר  אפשרש  כך  ,(=r-**45.)  ומובהק  שלילי  מתאם
  מגמה   . אוששה  ההשערה  . יותר  נמוכה  הקונפליקט  עוצמת  כך  יותר  גבוהות  והחברתית

  עוצמת  סוגי  שלושת  עם  וחברתית  משפחתית   תמיכה   של  הקשרים   בבחינת  נמצאה  דומה
 .  הקונפליקט

עוצמת    ,תמיכהה  לעניין   ההבנה  העמקת  לצורך בין  הקשרים  את  המציג  לוח  להלן 
 :חברתית או משפחתית תמיכה שלרבים  סוגיםלהכללי  הקונפליקט 
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 המשפחתית  התמיכה לסוגי הקונפליקט  עוצמת בין מתאמים  :5 לוח

  –   תמיכה  אח  – תמיכה  אבא   –  תמיכה  מא י א  –  תמיכה  
 אחות 

  –  תמיכה 
  משפחה
 מורחבת 

  עוצמת
 קונפליקט 

**0.46 - **0.43 - *0.28 - **0.60 - **0.56 - 

p<.05* p<.01** זנבי( ־)חדn=40 

 

  הקונפליקט עוצמת לבין משפחתית  תמיכה בין  והמובהק השלילי הקשר כי  לראות אפשר

=z-,2.13 )  המובהק  ההבדל  את  לציין  מעניין  במשפחה.  יםמסוימ  תמיכה  במקורות  נמצא

p<.05)  עוצמתו  אחות  תמיכת ל  הקונפליקט  ועוצמת  אח   תתמיכ  של  הקשר  בין  שנמצא  
 מחקר.  להמשך ,הקונפליקט

 

 החברתית  התמיכה לסוגי הקונפליקט  עוצמת בין מתאמים  :6 לוח

חבר    –  תמיכה  
 דתי טוב 

  חבר   –  תמיכה 
 טוב  חילוני 

  –  תמיכה 
 דתיים   חברים

  –  תמיכה 
  חברים
 חילונים 

  חברים
במקום  

 עבודה ה

  עוצמת
 קונפליקט 

*0.27 - *0.38 - *0.38 - 0.24 - *0.40 - 

p<.05* p<.01** זנבי( ־)חדn=40 

 

  נמצא   הקונפליקט  לעוצמת  חברתית  תמיכה  בין  והמובהק  השלילי  הקשר  כי  לראות  אפשר
  ונים.מגו חברתיים תמיכה במקורות

באמצעות    לצורך הקונפליקט  עוצמת  ניבוי  לעניין  ההבנה    ותמיכה  דתית   זהותהעמקת 

  חברתית   תמיכה  .ENTER  בשיטת  מרובה  רגרסיה  ניתוח  נערך  משפחתית,ו  חברתית

,r=.54 )ן  ביניה  הגבוה  המתאם  עקב   כללית  תמיכה  משתנה  ליצירת  אוחדו  ומשפחתית

p<.01) לינאריות. ־הקו וסכנת 

 

 קונפליקט   עוצמת עבור רגרסיה ניתוח תוצאות   :7 לוח

 קונפליקט  עוצמת  מנבאים

 0.35** זהות דתית 

 - 0.65** תמיכה משפחתית וחברתית 

R2 0.45** 

 p<0.05 ; ** p<0.01*סטנדרטיים.   )β(הערה: הערכים בטבלה הם מקדמי בטא 

 

 מובהק,  נמצא  (2R.=39)  המשתנים  שניבאמצעות    קונפליקט  עוצמת  של  השונות  אחוז

p<.001,  (2,36)=14.89F.   וחברתית  משפחתית  תמיכה  של  הייחודית  התרומה  כי  נמצא  
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  וחברתית  משפחתית  תמיכה  כי  לומראפשר    דתית.  זהות, ואחריה  ביותר  הגבוהה  הייתה
   .זו מזו השונות הזהויות בין הקונפליקט עוצמת להפחתת במיוחד תורמות

 זהות באמצעות    והתנהגותי  רגשי  קוגניטיבי,  –  הקונפליקט  עוצמת  סוגי  ניבוי  בחינת  לצורך

 להלן  .ENTER  בשיטת  מרובה  רגרסיה  ניתוחי  נערכו  ומשפחתית  חברתית  ותמיכה  דתית
 הניתוחים:  תוצאות

 

 קונפליקט   עוצמת סוגי עבור רגרסיה ניתוח תוצאות   :8 לוח

  קונפליקט מנבאים
 קוגניטיבי 

  קונפליקט רגשי קונפליקט
 התנהגותי 

 0.30* 0.44** 0.20 זהות דתית 

תמיכה משפחתית  
 וחברתית 

**0.51 - **0.70 - **0.52 - 

R2 *0.26 **0.56 **0.30 

 p<0.05 ; ** p<0.01*סטנדרטיים.   )β(הערה: הערכים בטבלה הם מקדמי בטא 

 

 נמצא  (2R.=26)  המשתנים  שניבאמצעות    יקוגניטיב  קונפליקט  עוצמת  של  השונות  אחוז

  שני באמצעות    רגשי  קונפליקט  עוצמת  של  השונות  אחוז  ; p<.01,  (2,36)=6.32F  מובהק,

 עוצמת   של  השונות  אחוז  ;p<.01,  (2,36)=23.11F  מובהק,  נמצא  (2R.= 56)  המשתנים

 , p<.01  מובהק,  נמצא  (2R.= 30)   המשתנים  שניבאמצעות    התנהגותי  קונפליקט

(2,36)=7.82F.  תמיכה   של  הייחודית  התרומה  כי  נמצא  הקונפליקט  סוגי   בשלושת  
  תמיכה  כי  לומראפשר    דתית.  זהות, ואחריה  ביותר  הגבוהה  הייתה  וחברתית  משפחתית
  כי  נראה  כי  אם,  הקונפליקט  עוצמת  להפחתת  במיוחדות  קשור  וחברתית  משפחתית

 (. β=-0.70) הרגשי הקונפליקט להפחתת במיוחד תותורמ וחברתית משפחתית תמיכה

 שלישית  השערה בדיקת

על    הקונפליקט  לעוצמת  משפחתית  תמיכה  בין  הקשר  בבדיקת  עסקה  השלישית  ההשערה
  בעלי  נבדקים  –  רמות  לשתי  דתיותה  מידת  משתנה  חולק  זו  בדיקה  לצורך  דתיות.  מידת  פי

 (, 3  לערך  )מתחת  נמוכה  דתיות  מידת  בעלי  ונבדקים  (5–3  הערכים  )בין  גבוהה  דתיות  מידת
 מוצגים   המתאמים  הקונפליקט.  לעוצמת  וחברתית  משפחתית  תמיכה  בין  המתאם  ונבדק
 . 3 בלוח

 

 הקונפליקט  לעוצמת  וחברתית משפחתית  תמיכה בין  הקשר  :9 לוח

 חברתית  תמיכה  משפחתית  תמיכה  ( n=20)  נמוכה  דתיות   רמת

 - 0.42** -0.73** הקונפליקט  עוצמת

p<.05* p<.01** זנבי(־)חד 
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 חברתית  תמיכה  משפחתית  תמיכה  ( n=20)  הגבוה  דתיות   רמת

 -*.50* - .29** הקונפליקט  עוצמת

p<.05* p<.01** זנבי(  -)חד 

  שלילי   אהו  וחברתית  משפחתית  לתמיכה  הקונפליקט  עוצמת  בין  הקשר  כי  לראות  אפשר
 עוצמת   כך  יותר  גבוהה  שהתמיכה  ככל  –  גבוהה   או  נמוכה  דתיות  למידת  בחלוקה  גם

  תמיכה  בין  הקשר  נמוכה  הדתיות   מידת   שכאשר  נראה  זאת,  עם  יותר.  נמוכה  הקונפליקט

ה  גם  (=r-0**72.)  במיוחד  וגבוה  בולט  הקונפליקט  לעוצמת  משפחתית עם  לעניין  קשר 
ואילו ברמת דתיות    ,קשרים שנמצאו ברמת דתיות גבוההלעניין ההתמיכה החברתית וגם  

 (. =r-0*50.יותר ) בולטתגבוהה התמיכה החברתית היא ה

ועוצמת  =p<.01-z ,2.40)  מובהק  הבדל  התקבל משפחתית  תמיכה  של  הקשר  בין   )
בעלי רמת    אצלעוצמת הקונפליקט, כך שנראה כי  ולקשר של תמיכה חברתית    קטהקונפלי

  קונפליקט  לעוצמת  מידה ניכרתבדתיות נמוכה תמיכה משפחתית נמצאת בקשר חזק יותר  
 שני   עוצמת  בין  מובהק  הבדל   נמצא  לא  גבוהה  דתיות  רמת  בעלי  אצל  .יותר  נמוכה

 .המתאמים

 דיון

  בדק  המחקר  דתיים.  הומוסקסואלים  של  הקונפליקטים  בהבנת   תמקדמ  הנוכחי  המחקר
תמיכה  ו  חברתית  תמיכה  האם  הקונפליקט,  עוצמת  על  הדתיות  רמת  של  השפעתה  את

  והאם   דתיים  הומוסקסואלים  שחשים  הקונפליקט  עוצמת  על  משפיעות  משפחתית
  הקונפליקט. עוצמת על הדתיות רמת של השפעתה את למתן עשויות התמיכות

כלפי    ביחסה   הדתית  הקהילה  של  וגובר  ההולך  העיסוק  שלב  הנושא  את  חקורל   לנכון  ראינו
  בשל   ובמנהיגיה   הדתית  בקהילה   המוטחת  הביקורת  שלב  גםו  ,הומוסקסואליות

 הומוסקסואלים   ישנםש  היות  להומוסקסואליות.  הלגיטימציה  את  השוללות  עמדותיהם
  שלהם.   הפנימי  העולם  להבנת  חשיבות  יש  הדתית,  מהקהילה  חלק  להישאר  המעוניינים

  המביעים   דתיים  ציבור  ואנשי  פוליטיקאים  דעות,  הוגי  לרוב  מביא  הרגיל  התקשורתי  הקול
  של  הקול  אך   ,יותר  ליברליות  דעות  עם  אותם   מעמת הוא  ו  להומוסקסואליות  התנגדות

  העמדות  את  לבחון  חשיבות  נוראי  כן  על  .מהשיח  ברובו  נעדר  הדתיים  ההומוסקסואלים
 נושא.ב הדתיים ההומוסקסואלים  של העצמיות

 והמשפחתית   החברתית  ובתמיכה  הקונפליקט  על  הוהשפעת  הדתיות  במידת  יעסוק  הדיון
 .הקונפליקט על והשפעתן

מידת הקונפליקט בין זהות מינית לזהות   כך  כי ככל שמידת הדתיות נמוכה יותר  נמצא
יותר ולהפך  על   חזר  זה  ממצא.  הראשונה  ההשערה  את  מאשש  זה  ממצא  .דתית נמוכה 

  כאשר   ,בנושא  שנעשו  קודמים  במחקרים  תומך זה  נתון.  קונפליקט  סוגי  בבדיקת  גם  עצמו
 לע  נוסף  .נסבלת  בלתי  אהי  ,האישיותית  וזו  הדתית  זו,  הזהויות  שתי  שבין  המתח  תחושת

  אחר  ממד  מוסיפה  הדתית  הזהות,  הומוסקסואלים  אצל  שקיימים  הרגילים  קונפליקטיםה
נתון זה מחזק    (.2003קורן,    ;2012קוליק וחדד,  ;  2015זבולון,  המעצים את הקונפליקט )
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וזאת    ,את החשיבות של העיסוק בנושא ואת ההכרח למצוא דרכים למתן את הקונפליקט
   מתוך דאגה לבריאותם הנפשית של הומוסקסואלים בחברה הדתית.

מידת הקונפליקט   כך  מצא כי ככל שמידת התמיכה המשפחתית והחברתית גבוהה יותרנ
יותר   את  מאשש  זה  ממצא.  קונפליקט  לסוגי  בחלוקה  גם  נמצאה  דומה  מגמה  .נמוכה 
של  שנייהה  ההשערה בממצאים  בחלקו  תומך  זה  כי  . ממצא  שהראו  קודמים  מחקרים 

עם    (.ב2006,  שביידל;  1998,  מינצרתמיכה משפחתית מההורים ממתנת את הקונפליקט )
  המחקר   ממצאי ,  משמעותבעלת   א הי  הורית  תמיכה   כי   שמצאו  אלו מחקרים לעומתזאת,  
משפחה   מלמדים  הנוכחי בני  מצד  הרחבה  המשפחתית  התמיכה  של  חשיבותה  על  גם 
נבדק גם הקשר בין עוצמת הקונפליקט לתמיכה חברתית ונמצא כי ככל    כמו כןים.  אחר

 אינו   זה  ממצאמידת הקונפליקט נמוכה יותר.    כך  ,שמידת התמיכה החברתית גבוהה יותר
 חברתית ה   התמיכה  של  נמוכה  השפעה  בדבר  בספרות  שנמצאו  לממצאים  בהתאמה  עולה
 (. ב 2006,  שביידל;  2012,  וחדד  קוליק)  דתיים  הומוסקסואלים  של  הנפשית  רווחתם  על

הסיבה שנמצאה במחקרים אלו בדבר הפער במשמעות התמיכה החברתית על אוכלוסיית  
הדתיים   על  משמעותלעומת  ההומוסקסואלים  החברתית    הומוסקסואלים   התמיכה 

לשער   ראוי   .משמעות משאבי התמיכה  לעומתקשורה לעוצמת הקונפליקט    הייתהחילונים  
, שרלובחברה הדתית ובהכרה בקיומה של הומוסקסואליות בחברה זו )תמורות שחלו  הכי  

 . החברתית התמיכה משמעותלעניין  גם חשובות (2019

  רמת  ןבהש  יםפעמב  הן  וחברתית  משפחתית  תמיכה  בעזרת  ממותנת  הקונפליקט  צמתוע
  משמעות  בין  הבדלים  נמצאו,  זאת  עם.  נמוכה  היא  ןבהש  יםפעמב  הן  גבוהה  הדתיות
  מידת   כאשר  כי  נמצא.  הדתיות  מידתלעניין    החברתית  תמיכההו  המשפחתית  התמיכה
לעניין  החברתית  תמיכהה,  גבוהה  הייתה  הדתיות יותר   , הקונפליקט  מיתון  משמעותית 
 לעניין   יותרמשמעותית    המשפחתית  תמיכהה,  נמוכההייתה    הדתיות  רמת  כאשר  ואילו
  צמתוע  את  תמתן  משפחתית  תמיכה  כי  הניחה  השלישית  ההשערה.  הקונפליקט  מיתון

  גדולה   השפעה  על  מלמד  הנוכחי  הממצא  ואילו  ,גבוהה  דתיות  רמת   לעומת  גם  הקונפליקט
  רמה   בעלי  הומוסקסואלים  בקרב   הקונפליקט  צמתוע  על  החברתית   התמיכה  של  יותר
כי  .  גבוהה  דתית מצא  הנוכחי    בקרב   יותר  ניכרת  המשפחתית  התמיכההמחקר 

 במחקרים  בחלקם  תומכים  אלו  ממצאים.  נמוכה  דתית  רמה  בעלי  הומוסקסואלים
 אצל  הקונפליקט  את  ממתנת  משפחתית  תמיכה  כי  נמצא  בהםש  (,1998,  מינצר)  קודמים

  נתמך  הדתיות  ברמת  בהתחשב  התמיכה  אופי  בין  המעניין  ההבדל .  דתיים  הומוסקסואלים
 על  החברתית   התמיכה  השפעת  את  ששללו  קודמים  במחקרים   הוא  גם  חלקית

  . ( ב2006,  שביידל;  2012וחדד,    קוליק)  דתיים  הומוסקסואלים  של  הקונפליקטים
וגם   זה  במחקר  גם  שנמצא  כפי  הזה.  ההיבט  על  אור  שופכים  הנוכחים  הממצאים 

הי הדתיות  מידת  לעיל,  כמפורט  קודמים  של   חשובמרכיב    אבמחקרים  בקשר  ביותר 
שלה וע והמשמעות  שלה  שהעוצמה  משפחתית,  תמיכה  כי  התבקש  הקונפליקט.  צמת 

במיתון המתח    תסייע  (,2011,  ואחרים)פרדס  ממשאב התמיכה החברתית    חזקות בהרבה
תמיכה  של  המידה  באותה  לפחות  זו  עם  זו  המתגעשות  השונות  הזהויות  בין  הקיים 

נוספים   קודמים  פי מחקרים  על  במיוחד    , ( 2012וחדד,    קוליק;  2015  זבולון,)חברתית, 
שמצאו כי אצל הומוסקסואלים דתיים השפעת התמיכה החברתית פחותה מזו של תמיכה 

הבדל כזה בקשרים שבין    ישלא ברור מדוע  עם זאת,  דומה אצל הומוסקסואלים חילונים.  
למידת   או  התמיכה  העוצמת הקונפליקט  דתיות  בחברתית  המשפחתית  . למיניהןרמות 

  רש בתחום כדי להבין זאת.ייד אחרמחקר 
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  ההומוסקסואליות  חוויית  את  בחןנ  השערה,  מכל  שהתקבלו  בממצאים  הדיון  לאחר
 במחקר.  שנמצאו וניםמגוה הקשרים על פי הדתית בחברה

 דתי  הומוסקסואל להיות

  תכן יהי.  הקונפליקט  מן  ותיהמ  חלק  ממצה  הנוכחי  הפרק־לתת  הכותרת  ניסוח
  התשובה   רבות  לא  שנים  לפני  עד?  הומוסקסואל  אשהו  דתי  יתכן יה?  דתי  הומוסקסואל

  (. 2019,  שרלו)למשל  שלילית    הייתה  ,ליברלים  דתיים  כולל,  כך  על  עונה  היה  דתי   אדם  שכל
 ששוכנות   אדם  :הקונפליקט  את  מביע  דתי  הומוסקסואל  בביטוי  הכלול  האוקסימורון

. יחדיו  לשכון  המנסות  מינית  וזהות  דתית  זהות,  טבועות בו  שתיהן,  זהויות  שתי  בקרבו
 אין שכן ,הדתי ההומוסקסואל  אליה שייךש החברה מתוקף יותר עוד מועצם  הקונפליקט
בהם הוא  ש  והתרבותיים  החברתיים  ההקשרים  מתוך  עצמו  את  לנתק  האדם  של  ביכולתו

  מושתת   במקום   בה  נמצאים  המסורתית  המשפחה  שערכיחברה  בתור  חי. החברה הדתית,  
הזנאי  , כך  כל  ויסודי של המסגרת  פריצה  לאפשר  מסוגלת  או    אתנה  מיניים  בהקשרים 
  מבניים.

 עוצמת   כך  ,יותר  גבוהה  הדתיות  שמידת  ככל  כי  מגלה  המחקר  ממצאי  על  מכולל  מבט
 גדולה  הדתי  ההומוסקסואל  של  התמיכה  שרשת   ככל  ד בבדבו  יותר,  גדולה  הקונפליקט

 הקונפליקט  עוצמת  כך   ,המשפחתית  התמיכה  בממד  הן  החברתית  התמיכה   בממד   הן  יותר,
 .הקונפליקט למשמעות בהלימה עומד  זה ממצא ,כללי במבט .פוחתת

במידה    שנתמכו   גבוהה  דתית  רמה   בעלי  הומוסקסואלים  בין   שונה  נמצא   התמיכה  אופי
  נמוכה  דתית  רמה  בעלי  הומוסקסואלים  לעומת  החברתית  התמיכה  רשת   ניכרת באמצעות

 עד  הוסבר   לא  זה   ממצא.  יותר  ותיתהמ  נמצאה  המשפחתית  התמיכה  דווקא   עבורם  אשר
המשפחתית בהומוסקסואל דורשת התמודדות    התמיכה.  בנושא   ולחקור  להוסיף  ויש  תום

של  משפחות  של  הכלליות  התחושות  את  המעצים  הדתי  הקונפליקט  עם  המשפחה  של 
ובדה שבנם לא  העמ  הומוסקסואלים. אם הורים רבים של הומוסקסואלים מתאכזבים

ועל כן ככל   ,יקים משפחה מסורתית, הרי שבמשפחה דתית יש לכך משמעות גדולה יותר
שהעמדות המסורתיות הדתיות והשמרניות חזקות יותר, כך התמיכה פחותה יותר. ממצא  
זה תומך בממצאים קודמים המלמדים כי ככל שהרמה הדתית של ההומוסקסואל גבוהה  

  ( 2006)  ושביידל  (1998)  מינצר(.  2015זבולון,  ת גדולה יותר )יותר כך רמת תחושת הבדידו
לתמיכה   מאשר  ההורים  מצד  המשפחתית  לתמיכה  יותר  גדולה  משמעות  יש  כי  מצאו 

כיוון שהתמיכה מצד ההורים מבטאת קבלה של ההומוסקסואל ממשפחתית כללית יותר.  
הקהילה, הרי שהתמיכה  הציפיות ההוריות המבטאות את הציפיות החברתיות של  מרות  ל

  מספקת משאב חשוב להתמודדות של ההומוסקסואל עם הקונפליקט.

 סיכום

  ברמת   בהתחשב  הדתית,  בחברה  ההומוסקסואליות  תיחווי על  אור  לשפוך  ניסה  זה  מחקר
  בחברה  הומוסקסואלים  והחברתית.  המשפחתית  תמיכהבו  הקונפליקט  עוצמתב  הדתיות,
  הזהות   שבין  במתח  קונפליקט  וחווים  רגשיים  דחק  מצבי  של   גבוהה  רמה  חווים  הדתית
 מעוררת   האלה  הזהויות  שתי  בין  המבנית  הסתירה  שלהם.  המינית  לזהות  הדתית

  ותממתנ  וחברתית  משפחתית  תמיכה  כי  נראה  דתיים.  הומוסקסואלים  אצל  קונפליקט
    הקונפליקט. תחושת את
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   החינוכי הייעוץ לשדה המחקר משמעות

להט"בים בשאלת ההתערבות הרצויה של צוות בתי הספר  ה   לענייןמדיניות משרד החינוך  
במ בסוגיית שהשתנתה  התמקד  השיח  הקודמת  המאה  של  התשעים  בשנות  השנים.  ך 

בשנים האחרונות משרד החינוך משתף פעולה עם ארגוני נוער להט"בי   ;מחלת האיידס
מחקרים מראים כי תלמידים להט"בים ה  עם זאת,כניות למניעת הומופוביה.  ולפיתוח ת

בתור מסגרת  הדרה ולא חווים את מסגרת בית הספר  מביוש ומ  ,אפליהמסובלים  עדיין  
   (.2019 ולקח, תומכת דיה )לבקוביץ

ולפי גישות   ,דרש לעסוק בכל הקשור לרווחה הנפשית של באי בית הספרנהייעוץ החינוכי 
שינוי בכל הקשור לאוכלוסיות מודרות ומוחלשות   בתור סוכןלעסוק גם  מסוימות עליו  

(Erhard & Sinai, 2012  .)שעסקו בפעולות האפשריות של הייעוץ החינוכי בבתי   מחקרים
פעולות של  רב  מגוון  כללו  הכשרתם    :ספר  בתהליך  כבר  החינוכיים  היועצים  הכשרת 

כלו לנטרל  להט"בים, כדי שיו  לענייןבירור העמדות האישיות שלהם    באמצעותלתפקיד  
לתלמיד לסייע  בבואם  שלהם  האישיות  ההטיות  להנמכת    ;את  ספריות  בית  פעולות 

להט"בים שאינם  כאלו  עם  להט"בים  תלמידים  של  במפגשים  בנוכחות   ,ההומופוביה 
שהתלמידים   צוות  אנשי  של  למוגברת  בלהט"ביםמודעים  של    ;תמיכתם  להורים  סיוע 

נטייתם המינית של ילדיהם ולמשמעויות   ייןלענייעוץ והכוונה    בקבלתתלמידים להט"בים  
)לבקוביץ ועוד    פונים   של  גבוה  אחוז  נמצא  לאחרונה  שנערך  במחקר(.  2019  ולקח,  שלה 

ממצא    בהם,  פורמליים  עזרה  למקורות מהארון,  היציאה  תהליך  בעת  החינוכי,  היועץ 
 (. 2020 ,וטטר המדגיש עוד יותר את חשיבות ההכשרה בנושא ליועצים חינוכיים )כהן

  רובן תי ספר דתיים, אנו נוכחים לדעת כי  בבקשר ל  האלהכאשר מתבוננים בכל ההמלצות  
לא לא  ותרלוונטי  כלל  מוחלט,  כמעט  רוב  פי  על  תלמידים י.  דתיים  ספר  בבתי  ימצאו 

להט"בים שיצהירו על זהותם המינית. במובן הזה, בבתי ספר דתיים להט"בים נמצאים 
הסיוע שעל הייעוץ החינוכי  אם כן,  אישי.  ־תוךיותר  וחברתי  פחות  בארון והסבל שלהם הוא  

לתת לתלמידים אלו צריך להיות בראש ובראשונה תמיכה בסבל הרב שגורם הקונפליקט 
 להביא  כן יש  כמוהכפול של "ארון בתוך ארון", הומוסקסואליות בתוך מציאות דתית.  

 (, שבדקו עמדות של יועצות כלפי תלמידים 2016)  וטטר  עילם  בחשבון כי במחקרם של פורר
ותלמיד ממלכתיים  לסביות  ותהומוסקסואלים  ספר  בבתי  יועצות  כי  דתיים ־נמצא 

 טוען ( Fisherman, 2019) פישרמן. אלו תלמידים לעמדווחות על יחס שלילי ועל פחות ידע 
,  נפשית   רווחה  לפתחהתעלמות מנטייה מינית תסייע למתבגר  שיש מחנכים המאמינים    כי

וגלוי   פתוח  דיון  בינם    בשאלתוכי  והמתח  המיניות  יסכונטיותיהם  דתיותם  את   ןבין 
הרגשית הוא    אך  ;רווחתם  למתבגרי  : נכוןהההפך  לעזור  יכול  פתוח  בין  דיון  לנווט  ם 

ו לזהותם הדתית  רווחתם הרגשית,  מתוך  נטייתם המינית  גם  וכך לשפר את  חיוני לדון 
דתיות   בין  צעירים.  לבקונפליקט  ומבוגרים  מתבגרים  עם  מינית  הדיון לדעתו,  נטייה 

כש הרגשית הוא  בסכסוך  רווחתם  את  ולשפר  עצמם  את  לקבל  להם  לעזור  יכול  לעצמו 

(Fisherman, 2019  בשנת כבר  ולוולסקי  1997(.  שהציע  ו  פרסמו  הנחיות  מסמך  וינשטין 
למחנך,   ראשונית  או  לתגובה  לפנילרב  נטי יועץ  עם  המתמודד  צעיר  של  יה  יה 

ת  מקדותגובה לא מותאמת, הת   בשל  הומוסקסואלית והעקרונות כוללים הימנעות מנזק
  , נית על פי ההלכהרגשות הבושה והאשמה, הדגשת ההבדל בין נטייה מינית לפעילות מיב

  יה להמשך טיפול.יעידוד פנו  וכן הרגעה
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מבט רחב על התמורות שחלו בחברה הדתית מלמד כי מרבית הרבנים, גם אלו ששייכים  
ולהמליץ ליועצים בבתי ספר   האלהלזרם השמרני יותר, יכולים להסכים עם העקרונות  

פיהם.   על  לפעול    אצל   והההגב  הקונפליקט  עוצמת  כי  מצא  זה  מחקרדתיים 
  תמיכה, וכי  ההומוסקסואלית  בחוויה  ביותר  חשוב  משתנה  אהי  דתיים  הומוסקסואלים

שעל יועצים ויועצות  כךת באשר למיתון הקונפליקט, מהותיו ונמצא יתוחברת משפחתית
חינוכיים הנמצאים בקשר עם נער בעל זהות דתית וזהות מינית הומוסקסואלית לעשות 

צמת הקונפליקט. מחקר זה מורה וכל שביכולתם כדי לאפשר גורמי תמיכה שימתנו את ע
יותר של הקונפליקט  כי הומוסקסואלים בעלי רמה דתית גבוהה סובלים מרמה גבוהה 

מ חשיבות  יש  הלימוד ולכן  במוסדות  החינוכיים  והיועצות  היועצים  של  להבנה  רובה 
ידי  בקושי בנשיאתו. עירוב מושכל של דמות סמכות רבנית  ה עוצמת הקונפליקט ושאלת  ב

אם עמדותיה הערכיות של הדמות לא   ;היועצים עשויה במקרים מסוימים להקל על הנטל 
ובה רבנית מכילה אפשר למצוא  . דוגמה לתגאותויקצינו את הקונפליקט, הן עשויות להקל  

 (. 2017 ,שרלו ;2015, נויבירט; 2015 נבון,) שרלו, נויבירט ונבון בדבריהם של הרבנים

 המחקר  מגבלות

  איסוףש  היות  בארץ.  הדתיים  ההומוסקסואלים  מאוכלוסיית  חלק  חקר  זה  מחקר
 בהכללת   קושי  בחשבון  הביאל  שיש  הרי  ,נוחות  תבדגימ  היה  במחקר  המשתתפים
  זה   במחקר  נוספת  מגבלה  . הדתיים   ההומוסקסואלים  של  האוכלוסייה   כלל  על  הממצאים

 לא   הזה  במחקר  .המשתתפים  את  לאתר  רב  קושי  בגלל  הנשאלים  של  הקטן  מספרם  איה
 הקונפליקט   למידת  משמעותי  משתנה  להיות  הוא  גם  יכולש  דבר  ,המשתתפים  גיל נבחן  

 .ומשמעותו

 המשך  למחקרי המלצות

 באמצעות   גם  זה  במחקר  שנבדקו  המשפחתית  התמיכהו  הקונפליקט  עוצמת  את  לבחון  יש
 אצל   ומשמעותו  אופיו  ,הקונפליקט  להבנת  מעמיקה  מבט  תמונת  שייתן  איכותני  מחקר

  תמיכה  מלבד  נוספים  גורמים  אילו  ולחפש  לבדוק   מתבקש  כן  כמו  .דתיים  הומוסקסואליים
  .הקונפליקט צמתוע את  למתן עשויים וחברתית משפחתית

 ם יהומוסקסואלי  חיים  של  והכלה  קבלה  תכןית  לא  המסורתית  האורתודוקסית  ביהדות
 מקבלים ש  היחס  את  לשנות  תביעה  נשמעת  היום  כבר  אך;  הומוסקסואליות  משפחות  ושל

   אלו. וזוגות אנשים

אינם בהלימה    שנברא   מי  להיות   אדם  של  וזכותו   האחר  קבלת  שוויון,  של  לערכים  חינוךה
עם ערכי היהדות השמרנית שהשיח שלה נוטה יותר לחובת האדם לחיות את חייו על פי  

  מביאה  המערבית  שהחברה  והערכיםהעשרים ואחת    במאה  החיים  זאת,  עםציווי האל.  
החיים   כן  ועל,  המסורתיות  הקהילות  על  פוסחים  אינם  עימה תפיסות  בין  ההתנגשות 

  במרקם  אהו  שלה  הוויההמ  חלק  אשר  מסורתית   שמרנית  חברה  תמאתגר  האלהוהערכים  
 המינית   ובנטיית  השונה  האחר  קבלת.  הדת  הלכות  פי  על  החיים  באורח  אחיד  חברתי

ה  המסורתית  בחברה  מהמקובל  חשובים   לערכים  מענה  נותנת  המוסכמת  נורמהבתור 
 חשיפה   כן  על  הקבוצתית.  הזהות  מבוססת   אלו  ערכיםעל    גם  שהרי,  ןוהשוויו  האדם  ככבוד

  הכרה   של  ראשיתה  מאפשרת  הדתיים  ההומוסקסואלים  של  תפיסותיהםלו   הרגשתםל
 מוחלט   וניתוק  ריחוק  במקום  הדתית  והקהילה  החברה  אל  וחיבור  שייכות  שתאפשר

 .ממנה
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 שאלון המחקר  – נספח 
 בס"ד 

 שאלון פרטים אישיים

 

אנא מלא את פרטיך האישיים או הקף בעיגול את התשובה המתאימה לך במקומות המיועדים  
 לכך.

 . גיל )לפי יום הולדתך האחרון(:_______________1

 :___________________________מגורים  מקום. 2

 ישיבתית . 4; אקדמית. 3; על־תיכונית. 2; תיכונית . 1: השכלה. 3

 מסורתי . 4; לשעבר דתי. 3; חרדי־לאומי . 2; דתי .  1? דתית מבחינת  עצמך  את  מגדיר אתה   איך. 4

 ? _______________________שלך העיסוק  תחום  מהו. 5

 לא . 2; כן.  1? זוגי קשר  מקיים  אתה האם. 6

 

 דתית  וזהות  מינית נטייה בין הקונפליקט  למדידת שאלון

שפטים סמן עד כמה אתה  מלפניך מספר משפטים המתארים תחושות והתנהגויות. ליד כל אחד מה

 .חש את המתואר במשפט

  אף  
 פעם

  לעיתים
 רחוקות 

  לעיתים
 קרובות 

  כמעט
 תמיד 

 תמיד 

המינית   1 שנטייתי  מכך  מוטרד  אני 
מקובלת בחברה הדתית אליה  אינה  

 אני שייך 

1 2 3 4 5 

אני   2 כאשר  הכיפה  את  מוריד  אני 
הקהילה    חברי  עם  בסביבהמבלה  
 הגאה

1 2 3 4 5 

אני מרגיש אשם כאשר אני מתפלל  3
 לאחר בילוי בעל אופי מיני עם גבר 

1 2 3 4 5 

זהותי   4 שבין  הפער  על  חושב  אני 
 הדתית ונטייתי המינית 

1 2 3 4 5 

יות בעלות אופי  וני מפריד בין פעיל א 5
פעיל ובין  הקשורות  ו דתי  יות 
 לנטייתי המינית 

1 2 3 4 5 

זהותי   6 בין  נקרע  שאני  מרגיש  אני 
 הדתית ונטייתי המינית 

1 2 3 4 5 

יתר   7 עיסוק  מגלה  עצמי  מוצא  אני 
הדתית   זהותי  שבין  בקונפליקט 

 נטייתי המינית ל

1 2 3 4 5 

אני מביא חברים מסביבתי הדתית   8
לבילוי עם חברים בעלי נטייה מינית  

 זהה לשלי 

1 2 3 4 5 
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שבין   9 הפער  על  חושב  אני  כאשר 
אני  לנטייתי המינית   זהותי הדתית 
 מרגיש חסר ערך 

1 2 3 4 5 

אני מקדיש הרבה זמן למחשבה על  10
חוסר ההלימה שבין נטייתי המינית  

 זהותי הדתית ל

1 2 3 4 5 

זוג  11 בן  עם  מהליכה  נמנע  אני 
 הומוסקסואל לבית הכנסת 

1 2 3 4 5 

אני מרגיש שלם כאשר אני חושב על  12
 נטייתי המינית לזהותי הדתית 

1 2 3 4 5 

 

 ? תךשלך והנטייה המינית שלך מלחיץ אועד כמה הקונפליקט בין הזהות הדתית 

בכלל  
 לא

במידה          
רבה  
 מאוד 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 שאלון תמיכה חברתית ומשפחתית של הנטייה המינית

   .יודעים על נטייתך המינית הםלפניך רשימה של אנשים מסביבתך. סמן אם 

אלה שיודעים שאתה הומוסקסואל וגם  נוסף על כך דרג את מידת הקבלה של נטייתך המינית מצד 

 .את מידת הקבלה שאתה מצפה לה מצד אלה שלא יודעים שאתה הומוסקסואל

= "מידת הדחייה הרבה ביותר מצידם כלפיך" ועד הספרה    1מידת הקבלה מדורגת ברצף מהספרה  
 = "מידת הקבלה הרבה ביותר מצידם כלפיך"  9

אנא ציין את מידת הקבלה שלהם לפי הרוב שבתוך    –לגבי קבוצות אנשים כמו "אחים", "חברים"  

   .אותה קבוצה

 דמות זו אינה קיימת".  –בעמודה "לא רלוונטי   ים בחייך, אנא סמן נמצאאנשים שאינם ל אשר

אלו    דמויות  האם 
יודעות על הנטייה  

 ? המינית

רלוונטי     – לא 
אינה   זו  דמות 

 קיימת 

 קבלה  דחייה 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1   אימא 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1   אבא 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1   אחיות 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1   אחים 

רחבה   משפחה 
סבים,   )דודים, 

 סבתות( 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

חבר/ה  
הטרוסקסואל/ית  

 טוב/ה דתי/ה 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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חבר/ה  
הטרוסקסואל/ית  
 טוב/ה חילוני/ה

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

חברים  
הטרוסקסואלים  

   חילונים 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

חברים  
הטרוסקסואלים  

 דתיים  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1   חברים בעבודה 

 

 שאלון זהות דתית 

אף   
 פעם

לעיתים  
 רחוקות 

לעיתים  
 קרובות 

כמעט  
 תמיד 

 תמיד 

 5 4 3 2 1 יום כל  תפילין מניח 

  תעודת   שיש  במקום  רק  אוכל
 כשרות 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 במניין   מנחה מתפלל

 5 4 3 2 1 ביום  תפילות  שלוש על מקפיד 

 5 4 3 2 1 בשבת  טלוויזיה   רואה לא

  השבת   תפילות  שלוש  מתפלל
 במניין 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 לתורה  עיתים  קובע

 5 4 3 2 1 בשבת  אור להדליק  לא  מקפיד 

  שהופרשו   פירות   לאכול   מקפיד 
 ומעשרות   תרומות מהם

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 "נגיעה"  איסור   על שומר
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  ממלכתיים  יסודיים־על ספר  בבתי מיני   חינוך –  טפח  מגלים
  בישראל

 צמרת ריקון  ולי צ'פמן 

 תקציר 

  יסודיים ־העלבתי הספר  ב  המיני  החינוך  של  השיח  את  לבחון  היא  זה  מחקר  של  מטרתו

  (.CDA)  ביקורתי  שיח  חקר  של  בעקרונות   שימוש  תוךמ   בישראל,  הממלכתי  בחינוך
 והמדיניות   האידאולוגיה  הוא  אחדה  : המיני  בחינוך  היבטים שניבין    והשווה  בחן  המחקר

 שנבחן   החינוך,  במשרד  התחום  על  האחראי  )שפ"י(,  הייעוצי  הפסיכולוגי  השירות  של
 הוא   השני;  מפמ"ר  וחוזרי  עמדה   ניירות  לימוד,  כניותות  של  טקסטואלי  ניתוח  באמצעות
, כפי שעלה  בתי הספרב  היועצים  של  ותפיסותיהם  אמונותיהם  ,בתחום  הייעוץ  פרקטיקת

  .שהתקיימו עימם יםחצי מובנ עומק ראיונותמ

  החינוך   כניותות  ושל  היועצים  של  והסמויים  הגלויים  המסרים  כי   מראים המחקר  ממצאי
 ליברליות  תפיסות  מונחות  שפ"י  של  כניותוהת  בבסיס  אחד.  בקנה  עולים  תמיד  אל  המיני

 גם  וזו  ובריאות,  נורמטיביות  התנהגויות  של  ממכלול  חלק  במיניות  הרואות  והוליסטיות,
 או   הפחדהבו  במניעה  עוסקות  רבות  כניותות  זאת,  עם  היועצים.  בין  הרווחת  הגישה 

 בני   את  המעסיקים  בנושאים  מספק  מענה  ונעדרות  וחברות,  מגדר  כמו  עקיפים   בנושאים
  החזון  מן  רחוק  רשאנבתי הספר    כותלי  בין  השורר  המיני  החינוך  שיח  כי  נראה  הנוער.

  טפחיים? מכסים שמא או  טפח, הנוער לבני מגלים אנחנו האם  :השאלה  ועולה ,והרציונל 

 

 ; מתבגרים. חינוכי ייעוץ ; מיניות ;מיני  חינוך  מפתח:  מילות

 

 מבוא

 בתחום   שחלה  התמורה  על  מלמדת   היסטורית   מבט  מנקודת  המיני  החינוך  של  בחינה
  והיסטוריים   פוליטיים  תרבותיים,  חברתיים,  ותהליכים  שינויים  בשל  השנים  במרוצת

  הם   ומיניות  מגדר  מין,  ,(Butler, 1990  ;2011  )פוקו,  באטלרו  פוקו  לפי  (.2014  )מוטייה,
  מוסריותו   הספר.  בבתי  השאר  בין  ,החברה  ידיב  הנאכפות  חברתיות  הבניות  של  תוצרתן

  פוליטיים   כוחות  של  להשפעות  השנים  במרוצת  נתונות  מיניותו,  ובפרט  הנוער,  של
 השנים   במרוצת  מיני  לחינוך  כניותובת  השינויים  בין  ההקבלה  (.1996  )פוקו,  וחברתיים

  סקירה  אלו.  כוחות   יחסי  על  מלמדת   בעולם  במדינות   חברתיים־פוליטיים  תהליכים  ובין
  חינוך ל   והוליסטיות  ליברליות  כניותות  של  והתמסדות  התחזקות  על  מלמדת  היסטורית

ערכית מבוססת זכויות אדם,  ־ממערכת התנהגותית  חלק  בתור  נלמדת  המיניות  שבהן  מיני,
שבבסיסן חינוך להימנעות מיחסים מיניים כניות שמרניות,  וכוחן של ת  ללצד שמירה ע

(.  Ketting & Winkelmann, 2013; Stanger-Hall & Hall, 2011)  מחוץ למוסד הנישואים
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תהליך מפותל ושינויים רדיקליים  השנים    במרוצתהחינוך המיני בישראל עבר אף הוא  
 (. 2007 ,קבליון) והשפעה כוח בעלי גורמים של עולם ומתפיסות סיםהושפע מאינטרוהוא 

  בתחום  ומחייבת   אחידה  ברורה,   כניתות  אין  ישראל,  גם  ובהן  בעולם,  רבות   במדינות
השפעתו של הצוות החינוכי גדולה והיא מחדדת את החשיבות   זה  רקע  על  המיני.  החינוך

שנערכו בתחום עטים  ו(. מחקרים מLoeber et al., 2010)בתחום    שבהבנת תפיסת עולמו
, של החינוך המיני  חלק מן התכנים  כלפיאי־נוחות    יםחש  אנשי החינוךמצאו כי זה בעולם  

פדגוגיים   אמצעים  של  חסרונם  ובשל  לנושא  מתאימה  הכשרה  היעדר  בשל  השאר  בין 
גלוי או בהעברת המסרים לתלמידים,    דרך על    ותישיר  אלו משפיעותעדכניים. תחושות  

לל, צוותים חינוכיים יעדיפו תהליכי למידה קוגניטיביים על פני  עוד עולה כי ככסמוי.  ב
  לבני   נדרשים  כך  שכל  ביקורתית,  וחשיבה  עצמי  שיקוף  ,תהליכים של התבוננות פנימית 

  (. 2019  ואחרים,  )הוכהויזר  רגשיים  מניעיםמ  בעיקר  מושפעות  בתחום  שפעולותיהם  נוער,
 לו   מחוצה  מקבלים  שהם  לאלה  הספר  בבית  מקבלים  הנוער  שבני  המסרים  בין  הסתירה

בהם   לעורר  )עלולה  הת  כלפיוספקנות    (אמביוולנטיותדו־ערכיות  כניות  ומהימנות 

 ,Fine & McClelland)  רלוונטיות שלהן, ולהעמיד בסימן שאלה את יעילותן והשפעתןהו

2006 .) 

  ייעוצי ה  הפסיכולוגי  השירות  הוא  המיני  החינוך  כניותות  כתיבת  על  האחראי  הגוף  בישראל
 1ות החינוכי  ותהיועצ  על  מוטלת  העברתן  על  והאחריות  החינוך,   למשרד  השייך  )שפ"י(,

  מחקרי   מידע  ישו  ,האלה  כניותוהת  של  יישומן  על  בפיקוח  קושי  ניכר  בפועל  הספר.  בבתי
 שמידת  התחושה  מתחדדת  הקיים  מהמחקר  הספר.  בבתי  ויעילותן  התנהלותן  על  מועט
 (. 2007  ,קבליון;  2011  ,ואחרים  ידיד)  החינוך  משרד   שקבע  מזו   במובהק   נמוכה  יישומן

ועד ליציאתו של מאמר זה, נבנית בהדרגה תוכנית חדשה    2018)איסוף הנתונים התבצע ב־
 בשפ"י(. 

  הטקסטים   בבסיס   העומדות  והסמויות  הגלויות  התפיסות  נבחנו  הנוכחי  במחקר
 יועצות   של  אלולצד    אל,בישר  הממלכתיים  הספר  בבתי  המיני  החינוך  שיח  את   שמרכיבים

 והכתוב   המדובר  השיח  מרכיבי  את  בחן  המחקר  .העברתם  על   האמונות  ותחינוכי
  החינוכי־טיפולי   הצוות  תפיסות  של  כזו   השוואתית  בחינה  ביקורתי.  שיח  ניתוח  באמצעות

 זה  מחקר של חשיבותו בין־לאומי.ה ובמחקר הישראלי מחקרב חסרה האידאולוגיה כלפי
 בחינוך   העל־יסודיים  הספר  בבתי   המיני  החינוך  של  וניםמגו ה  השיח  ממדי  בבחינת  היא

   .ממנו העולים הפערים שיקוף תוךמ הממלכתי

  היסטורית מבט נקודת  –  מיניות

 עד   האחרונים.  בעשורים  החברה  מדעי  של  המחקר   בשדה  רבה  לב  לתשומת   זכתה  המיניות
 בתור   דונהינ  לא  כמעט  והיא  אחרים,  דעת  תחומי  המיניות  על   שלטו  השמונים  שנות  תחילת
  הייתה   לכך  הסיבה  פוקו,  מישל   ,הצרפתי  הפילוסוף  לטענת  תרבותית.-חברתית  תופעה

 האדם   גוף  כי  התפיסה  להשרשת  גרמהש  המיניות,  שיח  על  הדתי  הממסד  של  ההגמוניה 
  תחום   בתור  הביו־רפואה  התחזקות  (.1996  )פוקו,  והחטא  היצר  לעולם  קשורים  וומיניות
 אנושית  חוויה  בתור  מיניות  של  מחודשת  לתפיסה  הביאה  העשרים  המאה  בתחילת  מדעי

 

 ון נקבה.רוב העוסקים בתחום הייעוץ החינוכי ובפרט במחקר זה הם נשים ולכן אתייחס אליהן מכאן והלאה בלש .1
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 דכ כרך –  גפ"תש  –  החינוכי הייעוץ

 

  שדה ב  גם   להיבחן   המיניות  החלה   מקביל  תהליךב  הסקסולוגיה.   תחום  ולהתפתחות  טבעית
 לוק בה  הנרי  כגון  חוקרים  חברתיים.  כוחות  יחסי  של  במונחים  החברה  מדעי  של  המחקרי
בתוך מרחב תרבותי וחברתי    המתנהליצר טבעי  בתור  מיניות  דנו ב  הםפרויד ועמיתי,  אליס

(Parker, 2009  בהתאם מתעצבת  המינית,  הזהות  ובפרט  שהזהות,  הדגישו  מחקרים   .)
בביקורתי ודנו  וכלכליים  תרבותיים  פוליטיים,  חינוכיים,  בתהליכי    ותלהקשרים 

 (. Butler, 1990;  2000,  שלסקי; 2011, 1996,  פוקו; 2014,  מוטייה במרכיביה )והיווצרותה  
חוסר לכר לחששות ו  יאספר, מקום עיצובו של הנוער, ההכניות חינוך מיני לבית  והכנסת ת
 הסכמות.

 הגדרה של  עניין –  מיני חינוך

  נאורות, לו  לקדמה  סימן  בהן  התומכים   בקרב   נתפס   מיני  לחינוך  כניותות  של  קיומן  עצם
  המיני  החינוך  בתהליך  יתרה.  ולמתירנות  מידות   להשחתת  ביטוי   הוא   המתנגדים  ובקרב

  כך  ובתוך   ומיניות,  מין  כלפי  ועמדות   מידות  הרגלים,  התנהגויות,  לרכוש  מצופה  המתבגר
 (. 2010 )וייסבלאי, החברה ערכי את ולהפנים המינית זהותו את לגבש

  שמרניות,  גישות  פי  על  א.  עיקריים:  סוגים  לשלושה  מיני  לחינוך  הגישות  את   לסווג  מקובל

  ערכי   לשמר  נועד  המיני  החינוך  (,Abstinence only)  בלבד"  "הימנעות  כניותות  מכונותה
 אלה  בתוכניות  השיח  הנישואים.  למסגרת  מחוץ  מין  יחסי  קיום  ולמנוע  מסורתיים  מוסר
  על  דיון  כל  מאפשר  הוא  איןו  הנישואים,  במסגרת  שאינו  ממין  גורפת  בהימנעות  עוסק

 היא  (comprehensive sex education)  מקיף"  מיני  "חינוך  ב.  ;הנוער  בני  של  מינית  פעילות
 , מין  מחלות  למשל  שליליות,  ותחשבהנ  מיניות  התנהגויות  למנוע  העיקרית  המטרתש  גישה

  מתן  באמצעות  זאת  פוגעניות,  או   מותאמות   לא  יחסים  ומערכות  מתוכננים  לא  ריונותיה
  לצעירים   תאפשר  וערכים  ידע   הנחלת  זו,   גישה  פי  על  המיניות.  בנושא  ביותר  מקיף  מידע
שי  לקבל מושכלות  בריאיםכוונהחלטות  מין  לחיי  אותם  הוליסטי"  ג.  ; ו  מיני  "חינוך 

(holistic sexuality education)  היא  הנוער  בני  מיניותש  ההנחה  שבבסיסה  מתמקד בגישה  
  אנשים  בתור  בסיסית  זכות  היא  ולהכוונה  למידע  וזכותם  הטבעית  מהתפתחותם  חלק

  ,ומיניות  מין  בדבר   ומקיף  אמין   מידע  מתן   היא  הוליסטית  תוכנית  של  המטרה  .בחברה
 בקרב  התפתח  התשעים  בשנות  .ומספקת  חיובית  חוויה  ראשונהבו  בראש  אוה  מין  כאשר

שיח    מובילים  ואירופאים  אמריקאים  חוקרים ערכים" בתחום  מיני מבוסס  "חינוך  של 

(rights-based sexual education  ,)שוויון   על  בדיון  לשזור  יש  מיניות לו  מיןל  וךעל פיו חינ ש  

 Loeber et)  מיניותה  וההתנהגויות  זהויותה  מגוון  של  וקבלה  שוויוניות  עלו  מגדרי  זכויות

2013 ,Winkelmann & Ketting 2010; ,al..) ובתוכניות בוועדות תוקף משנה קיבל זה שיח  

  חשוב  .(al., et Berglas 2014) ואחת העשרים המאה של השני בעשור שפורסמו האו״ם של
 מושפעות   והן  בתחום  העוסקים  את  המשמשת  לשפה  בסיס  הן  גישותכל שלוש ה   כי  לציין

 גרסאות   יש  למשל,  להימנעות״,  ״חינוךב  .בו  ותנהלמת  הןש  והתרבותי  החברתי  מהמרחב
  הימנעות  המעודד  המסר  צדל  מתקיים  הוא  עוד  כל  מניעה,  אמצעי  על  לימוד  המתירות
  אחרת  פרשנות  לקבל  עשוי  מקיף״  מיני  ״חינוך  על  השיח  כמו כן  נוער.  בני   בקרב  ממין  כוללת

 מסכנות   ואזהרה  הימנעות  שבין  הרצף  על  ונותמגו  בתוכניות  לחלוטין  יםאחר  והדגשים 

ציר(Miedema et al., 2020)כולל    ומיני   מגדרי  לשוויון  לחתירה  נבחנות  שבו  אחר  . 
 לבין  סיכונית  התנהגות  בתור  נוער  של  במיניות  העיסוק  בין  נע  מיני  לחינוך  התוכניות
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   ( positive orientation-sex)חיובית    בחוויה  מיניות   היא  שלהן  המוצא  שנקודת   תוכניות
   (.2019 ,צדוק קאי)

  מרחב   אל  הצצה  מצדיק  מיני  לחינוך  כניותוהת  של  ובתכנים  במטרות  בגישות,  הרב  הבדלה
פי  ובחינתם  כניותוהת  בבחירת  והמניעים  השיקולים  חברתיים־פוליטיים   תהליכים  על 
  רחבים.

 חינוך מיני בבתי ספר ממלכתיים בישראל 

מהווה אבן דרך במיסודו    1973  בשנת  מיני"  ולחינוך  משפחה  לחיי  לחינוך  "היחידה  הקמת
 במשרד   הממלכתי  החינוך  על רקע   פעלה  היחידה   .בישראל  הספר  בבתי  המיני  החינוךשל  

 לא   שלרוב  ספר,ה  בית  ואחות  הרופא  המחנך,  באחריות  היה  בנושא  העיסוק  אז  עד  החינוך.
  הנושא   עלה  דרך כללב  זה.  לעניין  וממשלתית  ציבורית  הכוונה  או  מיוחדת  הכשרה  קיבלו

 הסדורה.  הלימודים  כניתומת  חלק  היה  ולא  חריגים,  אירועים  לע  ובתגובה  תספונטני
 שנות   סוף  לקראת  החלה   החינוך   במשרד  המיני  החינוך  של  למיסודו  הקרקע  הכשרת
  המהפכה   התקופה.  רוח  את  שעיצבו  לאומייםן־ובי  מקומיים  אירועים  רקע  על  השישים
  גם   לשינויים  וגרמ  הגלולה  והפצת  השישים  שנות   בסוף  במערב  שהתרחשה  המינית

 ואובדן  האונים  חוסר  תחושת  את  והעצימו  בארץ,  הנוער  בני  של  המינית  בהתנהגות
 (. 2007 ,קבליון) יותר המבוגר הדור בקרב השליטה

 נקודת   היתהי  1971  ביולי  והבריאות  החינוך  למשרד  משותפת  בין־משרדית  ועדה  התכנסות
 נערות  עם  התמודדות  של  הראשונית  המטרה  בישראל.  המיני   החינוך  בהשרשת  מפנה

  לעיצוב   אמצעי  בתור  הנוער בני  בקרב  ראשונית  ולמניעה  בחינוך  לעיסוק  הורחבה  במצוקה
 והעברתן   זה  בתחום  הסמכויות  שיתוף  .ממושמעים  ואזרחים  מרות  מקבלי  צעירים
  בנושא   מפורטות  תוכניות  של  בהגשתן  הסתיים  החינוך  למשרד   הבריאות  ממשרד

 ההתפתחות   בתחום  וסדנאות  שיעורים  כללוש  י"ב  כיתה  ועד  הגן  מגיל  לילדים  המיועדות
  במין  עיסוק  אגב  זאת  וכל  ובמוסר,  בערכים  וקוגניטיבית,  רגשית  בבשלות  הגופנית,
 מיני"   ולחינוך  משפחה  לחיי  לחינוך  "היחידה  החינוך  במשרד  הוקמה  1973  שנתב  ובמיניות.

  למיסוד  היחידה  הקמת   עימה  שהביאה  הבשורה  אף  על  בתחום.  לטיפול  ייחודית  יחידה  –
  הייתה   בפועל  כניתוהת  של  יישומה  מידתש  נדמה  הספר,  בבתי  והטמעתו  המיני  החינוך
 (. 2011 ,ואחרים ידיד ;2007 ,קבליון) מפתחיה משתכננו נמוכה

  המיני   החינוך   משולב  ומגדר,  זוגיות  למיניות,  היחידה  של  ייעודיות  כניותות  צדל  כיום,
  רחבה כניתות הביניים. ובחטיבות היסודיים הספר בבתי חיים" "כישורי כניתובת בעיקר

 האסרטיביות  לשיפור  תוכניות  כוללת  ,ואישיים  חברתיים  כישורים   מגוון  לפתח  שנועדה  זו
מספר   לצד  זאת  .רחב  בהקשר  אם  גם  ,מיני  לחינוך  לקשר  כמה מהן אפשרש  והתקשורת

 מיני. חינוךב במובהק העוסקים ,גיל תואמי נושאים

 היא  חיים"  ש"כישורי  אף  על   ולכן  הניתנים,  השיעורים  היקף  על  פיקוח  יש  תמיד  לא  בפועל
  שערך  פנימית  בדיקה  לפי  יישומה.  מידת   על  מדויקים  נתונים  לקבל  קשה  חובה,  כניתות

  תמיד לאו הממלכתיים הספר מבתי  65%־בכ מיושמת  כניתוהת ,עשור לפני החינוך משרד
 תלמידי  בקרב  2002בשנת   שטרקשל  רוני  שערך  ממחקר  המיני.  החינוך  שיעורי  בה  נכללים
 בשלוש   מיני  לחינוך  כלל  נחשפו  לא  התלמידים   מן  כרבע  כי  נמצא   הממלכתי   בחינוך  תיכון
  מיני  חינוך  בשיעורי  שהשתתפו  דיווחו  מהתלמידים  כרבע  הסקר;  עריכת  שלפני  השנים
 מיני   חינוך  בשיעורי  שנכחו  דיווחו  מהתלמידים  כמחצית  היותר;  לכל  שעתיים  או  שעה
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  שעות  עשר  של  וסדירה  מובנית  כניתות  פי  על  למדו  כמחצית  רק   ומהם  יותר,  או  שעות  שלוש
 תגובה ב  בעיקר  מיני  חינוך  שיעורי  מנהלים  רבים  ספר  בתי  שטרקשל,  לדברי  יותר.  או

 (. 9, עמ'  2010  )וייסבלאי,  פהומקי  תמוסדר  ,מהיזו  בדרך  ולא   חריגות,  לתופעות  נקודתית
  נושאים   הם   וקשר  אהבה  כי  עולה  בישראל  נוער   בני  739  בקרב  2015  בשנת  שנערך  מסקר

 פחות  הרבה מדוברים ומיניות ומין כלשהי, במידה ילדיהם עם עליהם  משוחחים שהורים
  ,מינית  אלימות  הם  מדוברים  הכי   הממוקדים  הנושאים  כך,  בתוך  (.2017  והברון,  )הברון

  דיווחו   מהנערות  80%־כ  החילוני  הנוער  בקרב  .מניעה  אמצעי  –  מובהק  מגדרי  בפערו
  מקומו  לפיכך  מהנערים.  50%־כ  לעומת  הוריהן,  עם  אחת  פעם  לפחות  הנושא  על  שדיברו

 חשיבות. משנה מקבל הספר בבית המתקיים המיני החינוך של

 מיני   לחינוך  חינוך  אנשי של גישתם

 מחנכים,  למדעים,  מורים  –  יםשונ  חינוך  אנשי  ידיב  מועברות  בעולם  המיני  החינוך  כניותות
  מחקרים ישנם . ספרית הבית או  הלאומית  מדיניותהו כניתוהת אופיעל פי  – ועוד יועצים
 שנערך  ממחקר  המיני.  החינוך  לנושא  אלו  של  גישתם  את  נקודתית  הבוחנים  בלבד  מעטים

  נוער   בני  להדריך  שבאחריותם  מאמינים  מיני  בחינוך  שהעוסקים  עולה  למשל,  בארה״ב,
  שבני   סבורים  ,חינוך  אנשי  םהוב  מבוגרים,  סיכונית.  התנהגות  ולמניעת  בריאה  למיניות
 את  מזהים  המורים  .בטוחה  לא ולעיתים  מופגנת  המינית  התנהגותם שו  מדיה   רוויי  הנוער

  .( Preston, 2013) האלה ההתנהגויות לנוכח אונים חסרי בתור ההורים

 הצוות   של  והיכולת  התחושות  התפיסות,  ביןו  התלמידים  צורכי   בין  פער  יש  כי  ניכר
בניובתחום  העוסק  החינוכי שנערך  מעדיפים אמצעים  ־. מחקר  שתלמידים  מלמד  זילנד 

ותגובות  נושאים  של  רחב  למגוון  הצוות  אנשי  מצד  ופתיחות  פורמליים  לא  פדגוגיים 

לעומתו, מחקרים אחרים מראים כי מורים מתקשים    (.Allen, 2005)שהנושא יכול לעורר 
ביולוגי למידע  להיצמד  ומעדיפים  רגשיים  או  חברתיים  בנושאים  תוך מרפואי  ־לעסוק 

מובנות   למידה  ושיטות  בתוכניות    הכשרה   היעדר  (.Fine & McClelland, 2006)שימוש 
  נוחות,   חוסר  רק   לא  יוצר  בארה״ב,  המחקרים  משתתפי  שדיווחו  כפי  ,מספקת  ייעודית

  החינוך  שיח  כי  כן  אם  ברור  (. Lesko et al., 2010)  החינוך  אנשי  בקרב  גדולה  שונות  גם  אלא
  החינוכיות,   ותהיועצ   של  ומתפיסותיהן   מעמדותיהן  מושפעים  ויישומו  בישראל  המיני

 שיחה  בהבנת  וחסר  מהותי  נדבך   וזהו  הספר,  בבתי  התוכניות  הטמעת  על  האחראיות
 .בתחום

 המחקר  שיטת

־התלת  והמודל  (CDA – Critical Discourse Analysis)  ביקורתי  שיח  חקר  של  המתודולוגיה

  בוחנים   הם  שכן  ,המחקר  מטרת  את  היטב  יםמשרת  ( Fairclough, 2003)  פיירקלו  של  ממדי
 של   הלשוניים  והמבנים  השפה   ניתוחמ  שעולה  כפי  השיח  של  התיאורי   הממד   את
 הטקסטים  שבה  בדרך   שמתבטא  כפי  הפרשני  הממד   ואת  כתוביםהו  מדובריםה  טקסטיםה

 היועצות   הן  הלוא  ,חברותה  סוכני  באמצעות  ומועברים  מתקבלים  מפורשים,  האלה
 מפי   מיני  חינוך  שיעורי  )תיאור  ההסברתי   הממד  הוא  במודל  השלישי  הממד  החינוכיות.
 נהל מת  השיח  שבו  הכולל  החברתי  להקשר  האישית  הפרשנות  את  בוחן  והוא  היועצות(,

(Fairclough, 2003; Van Dijk, 1999; Searle, 2010.)   
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 עיקריות: קטגוריות לשתי נחלקים זה מחקר המשמשים טקסטיםה

 נכתבת   מיני  חינוך  בנושא  החינוך   משרד  של  הרשמית  כניתוהת  –  הכתובים  הטקסטים
  המבנים   הכתובים  הטקסטים  את  לייצג  נבחרו  מציע  שהוא  החומרים  כן  ועל  שפ"י,  ידיב

 ייבחנו  אחרים.  ממקורות  כניותותב  גם  משתמשות  ותרב  ותשיועצ  אף  על  השיח,  את
 מילים   תוכן,בחינת    תוך  מהן  שנעדרות  אלו  כמו  ,שפ"י   של  כניותותב  דונותיהנ  הסוגיות

 ולהיווכח  משותפות  תמות  לזהות  כדי  והרטוריים  הלשוניים  מבניםהו  השיח  את   מבנותה
  (.2015 )קצ'רגין, פוליטית־חברתית תפיסה  ומשמשות מחזקות שהן באופן

 כן   ועל  היועצות,  בידי  בשיעורים  מיושמות   הכתובות  כניותותה  –  המדוברים  הטקסטים
 השיח.  על המתקבלת התמונה את משלימים מימושן ואופן תפיסותיהן על עימן ראיונות

 האמונות   ובין  שפ"י  סחישנ  הלימוד  כניותות  של  המסרים  בין  פערים  יש  אם  לחקור  בבואנו
 מסרים ב  הן  פנימיים  פעריםל  במיוחד  לב  נשים  ות,החינוכי  ותהיועצ  של  והתפיסות
  ןעבודת  את   ןלתפיסת  התאורטית  ןגישת  בין  היועצות  בעבודת  הן  שפ"י  של  ובתוכניות
  בכיתה.

 . 2018הטקסטים נאספו ב־

 וכלי המחקר המחקר משתתפי

  ספרם  בביתש  יסודי־העל  הממלכתי  החינוך  מן  ויועץ  יועצות  העשר־חמש  עם  ראיונות  ונעש
  מיניות מדריכות ושתי אחת שפ"י מדריכת רואיינו כמו כן  .מיני לחינוך כניותות מועברות
  המלווה   שפ"י  מדריכת  של  הפניה  באמצעות  זה  למחקר  הגיעו  ותהיועצ  יועצות.  שאינן
 המרואיינות  בין  השלג".  "כדור  שיטתבו  אישית  היכרות  באמצעות   הספר,  בבית  יועצים

  בגיל  נוער עם העליונה בחטיבה עובדות שבע ביניים, בחטיבת נוער עם עובדות  יועצות שש
 ותהמרואיינשש־שנתיים המכילים חטיבה ותיכון יחד.    ספר  בבתי  עובדות  ותאחרוה  תיכון,
טווח  ותמתפרש פני  של  על  ספר   רחב  בבתי  פועלות  מהיועצות  כמחצית  וותק.  גילים 

יישובים עירוניים מחיפה וצפונה.  ב  ן פועלותהמשתייכים למנהל ההתיישבותי וכמחצית
עיקריים:   רבדים  בארבעה  התרכז  כללית;  1הריאיון  מיניות  נוער;  2(  בני  מיניות   ) 

קטיקות שהם  ( תפקידם ואחריותם של היועצים בקידום חינוך מיני בבית הספר והפר3
  מוכתבת  שהיא   וכפי  ספרם  בבית   ( התוכנית לחינוך המיני, כפי שהיא מועברת 4מיישמים;  

  היועצות,   תפיסות  בין  פנימי  ההלימ   חוסר  של  נקודות  הודגשו  הראיונות  במהלך  שפ"י.  בידי
  בנקודות  אותה.  מתארות  שהן  כפי   בכיתה,  שלהן  הפרקטיקה  ובין  עליהן,  מדווחות  שהן  כפי
 היועצות. בהן שהשתמשו ההצדקה אסטרטגיות נבחנו אלו

 הממצאים ניתוח

 תמות  זוהו   .(Strauss & Corbin, 1994)  לקטגוריות  וקודדו  תומללו,  הוקלטו  הראיונות  כל
, ובפרט הושם דגש על תמות שהופיעו בשני הראיונות  ובניתוח  הטקסטים   בניתוח   מרכזיות

 הניתוחים לצורך קבלת תמונה שלמה ומורחבת של השיח.  

 ממצאים 

, כפי שמשתקף באתר שלהם, בשפ"י  ומגדר  זוגיות  למיניות,  היחידה  של  החינוכי  רציונלה
  מוגדר כך:
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  יחסים  פיתוח  גברית,  או  נשית  זהות  גיבוש  לגוף,  התייחסות  וצמיחה,  גדילה
 תים ילע  המלווים  לייםאנורמ  תהליכים  הם  אלה  כל  –  וזוגיים  אישיים־בין

  הרבה  שהוא  ומיניות,  מין   בתחומי  למידע  העצומה  החשיפה  ובפחדים.  בחששות
  ת מחזק  רק  –  ובאינטרנט  התקשורת  באמצעי  בשפע  ומוצג  ומעוות  מסולף  פעמים

 לילדים   לעזור  יכולה  אשר   ומקצועית  אחראית  התערבות  של  חשיבותה  את
  נורמטיבית  שהיא  התנהגות  בין  ולהבחין  יותר,  ומאושר  בריא  באופן  להתבגר
)ידיד,  זוגייםהו  אישיים־הבין  ביחסים  ואלימה  חריגה   התנהגות  לבין  ובריאה  .

 ( 39ח"ת, עמ' 

בבסיס הרציונל שהוא התשתית למדיניות היחידה, מוצג תהליך ההתבגרות המינית בתור  
ניתוח המילים מלמד על קיטוב בין ״מידע מסולף ומעוות״   תהליך טבעי, הזקוק להכוונה.

לעומת   ״ומקצועית  אחראית  התערבותו״ ואלימה  חריגה  פוטנציאלית  התנהגות  ובין 
ההנגדה   ובריאה.  נורמטיבית  רצויה,    הן  בראיונות  הן  –   המחקר  כלבה  שזורהתנהגות 

 .כניותוהת בניתוח

   אליהן  ההתייחסות  ודרכי מיני לחינוך כניותובת יותעיקר  תמות

היצע התוכניות לחינוך מיני של שפ״י נועד לאפשר גמישות ובחירה מותאמת של כל יועצת  
לאקלים, לתרבות ולצרכים בבית ספרה. עם זאת, תמות מסוימות נוטות לחזור בתוכניות 

ה ספריות  אלה  מגוהבית  תמות  סביב  תיעשה  המחקר  ממצאי  סקירת  שילוב  בונות. 
 בים והמדוברים. המקורות הכתו

   שליחות  של חשיבותה

 הכלל.  מן  יוצא  בלי  ותהיועצ  כל   גרסו  כך   ,בעבודתן  ומרכזי  חשוב  חלק  הוא  המיני  החינוך
  לשמור   חייבים  ]...[  24/7  שלהם  מהחיים  חלק   ממלא  ]המיניות[  "זה:  היועצות  אחת  אומרת 
  כמושליליים    בביטויים  השימוש  .חיים"  הם  שבו  הגירויים  ומלא  המטורף  בעולם  עליהם

או ״מסולף ומעוות״, כפי שהופיע ברציונל החינוכי של שפ״י, חוזר על עצמו בכל    ,"מטורף"
 בנוח   לא  חשו  ותהיועצ  הנוער.  בני  מיניות  של  השלילית  תפיסהאת ה  חלקי השיח ומדגיש

  לא   אולםו  ,ידע  והנחלת  כלים  הענקת  על  לדבר  והעדיפו  הנוער,   את  "לתקן"  הביטוי  עם
  ערכי   גם  אלא  ,האלה  בשיעורים  מועבר   אובייקטיבי  מידע  רק  שלא  בריאיון   התברר   אחת
  איך  מבינים  כמבוגרים  "אנחנו  ".ראויות"  החלטות  לקבל  נוערל  גרוםל  שמטרתם  מוסר

אחת הנוער"  של  בהתנהגות  ה'פריצות'   את  ורואים  להתנהל  צריכים  הדברים , משתפת 
הספר  ב  מיני   לחינוך  וחשיבות  צידוק  רואות  ותמהיועצ  כמה  .היועצות  בשל   בעיקרבית 

  עם   מדברים  לא  הוריםש  מראים  "מחקרים  היועצות:  אחת  מפי  בנושא.  הורית  יד  זלתוא
 אני   מין.  על  ולא  אלכוהול  על  לא  סמים,  על  לא  החשובים.  הדברים  על  שלהם  הילדים
 סתמכותהה  "....בבית  תםיא  מדברים  שלא  מה  על  תםיא  לדבר  שלי  התפקיד  שזה  מרגישה

 מקצוע,   אנשי  בידי  המיני  החינוך  להפקדת  היא עוד סוג של תיקוף  אקדמיים  מחקרים  על
מקומות ב  שננקטה   רטוריקה  והיא  גםו  ריהזכ  מהיועצות  כמה  נות.הראיו  במהלך   עוד 
  בחברה,   המשפחה  מוסד  בחשיבות  מדובראם  ,  תפיסתה  לפי  יועצת  כל  חברתי,  תיקון
  נמצאת  מיניות  לצערי  "היוםמספרת יועצת:    ועוד.  השונה  לקבלת  בפתיחות  מגדרי,  בשוויון
  בתהליכים   לשלוט  כדי  ביקורתית  עין  הנוער  בקרב  לייצר  חייבים  [...]  דבר  בכל  כמעט

    האלה".
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   ת:ויועצ עוד ושתיאר וכפי

 על  מינית.  נורמטיביות־הטרו  על  הומופוביה,  על  החברה,   של  ביקורת  על  דיברנו
  אולי   השינוי  –  הנוער  בני  את  לחנך  נצליח  אם  אולי  [. ..]  פוריטניות  על  פטריארכיה,

  .מהם יבוא

  שאר   בקרב   גם  התוצאות  את   לראות  ונתחיל  הישועה  תבוא  שמהנוער  הלוואי...
 . הקהילה

 להחלשה  העצמה בין – במיניות ונשיות גבריות

  בחינוך  ראו  מהיועצות  רבות  חברתי.  תיקון  של  הרחבה  באג'נדה  משתלבת  נשית  העצמה
  שזו   וחשו  למגדר,  הקשורים  מיתוסים  ולשבירת  נשית  העצמה  של  לשיח  הזדמנות  המיני

  . בהם מחזיקים שהילדים המגדריים הסטראוטיפים את לשלילה ציינו הן ן.עבור שליחות
גם בטקסטים הכתובים נדרשים לכך. למשל, בתוכנית כישורי חיים, ״חברות ואהבה״,  

תוך פנייה ממוקדת  מ, עוסקים במיוחד בחיזור של בת אחר בן 'ח ת כיתהכבהמועברת בש
למורה להידרש לנושא זה ולידיעה שעל אף העידן המודרני, תלמידים רבים עדיין שבויים  

  יש  תמיד   לא  היועצות  בקרב  כי   נראה   בכל זאת בתפיסה כי תפקיד החיזור הוא של הבן.  
  "הבנים :  מספרת  היועצות  אחת  הביצוע.  בין ו  מגדריות  מוסכמות  לנפץ  הרצון  בין  הלימה
  ]...[  וקשר  אינטימיות  אהבה,  על  דיברו  הבנות  מניעה,  אמצעי  זרימה,  אווירה,  על  דיברו
  שלי  שהאמירה  ברור  אבל  שווים,   בסיסיים  צרכים  לכולנו  שבעצם  להם  להראות  ניסיתי
אל עדיף להפריד  י"באיד  משתפת:יועצת אחת  הסטראוטיפי שלהם".    בנרטיב  נבלעה  בסוף

בנים ובנות, אבל זה לא הסתדר מבחינת המערכת ]...[ עכשיו כשאנחנו מדברות אני מודה 
ושוב קולן של הבנות הושתק  וברור,  יצא שקולם של הבנים נשמע מאוד חזק  שבכיתה 

הכתוב,  ]...[ בטקסט  גם  ההמחשה מתוך  ".  אמצעי  מרבית  המוצהרות,  לכוונות  ניגוד 
אות מחזקים את הסטראוטיפים המגדריים )למשל בתוכנית ״מהתנהגות מינית והדוגמ

ט כיתה  של  חיים  בכישורי  מינית״  לפגיעה  ומחשבות    'נורמטיבית  תחושות  מתוארות 
בן   בין  מפגש  לעורר  הן בתל שעשוי  המחשבות  וכל  להגיב  הילדים  צריכים  שעליהן   ,

 סטראוטיפיות למגדר(. 

 שתיקה ל מגע בין

 בולט  זאת  רקע  על  אדם.  בני  ביןפיזי    מגעונים של  מגובסוגים    עוסקת בין השאר  מיניות
 "לא   :היועצות  אחת   שאמרה  כפי  .בבתי הספר  המיני  בחינוך  מגע  על  דיון  היעדר  במיוחד

 זה".   על  לדבר   מה  אין  טבעי,  זה  ונשיקה.  חיבוק  על  לשיחה  יש  תכלית  איזו  יודעת   כך  כל
 היועצת   מין.   יחסי  על  רבות  שאלות  שואלים  שהילדים  ציינה  היאקודם לכן  ש  אף   על  זאת
  על   ששאלמסוים כיוונה היועצת ילד    אירוע ב  התלמידים.  עם  השיח  גבולות  את  תוחמת  גם

  מגע  של  ישיר  המשך  הם  מין  "יחסי  הראשונה:  הנשיקה  כלפי  רגשותיו  על  לשיחה  מין  יחסי
  עצמך עם בודק אתה למשל, הראשונה לנשיקה הזמן שהגיע מרגיש אתה כאשר בכללותו.

  מענה. בלי השארנ מין יחסי קיום על הילד של שאלתו רגשית?" מוכן אני האם –

בית    בחצר  אליו  שהן נחשפו  ,תלמידים  בין  גופני  מגעסיפורים של יועצות התמקדו ב  כמה
עצמן  כש  .שנתי  בטיול  אוספר  ה ומצאו  הפומביות  את  הדגישו  הן  להגיב  צורך  חשו 

בסיטואציה משמעתית יותר מחינוכית, וזאת במקרה שהנושא זכה ליחס. יועצת אחרת 
 בעיניי.   מקום  לזה  שאין  למרות  לזה,  אתייחס  ולא  להם  אעיר  לא  אני  כלל  "בדרךמדווחת:  
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 הפומביות   של  העניין  את  אברר  אני  פרטי,  יותר  בהקשר  או  בחדר  אצלי  הנושא  עולה  אם
 בעניין   ותליועצ  שיש  הברורה  העמדה  למרות   ההקשר".  זה  ]...[  לי  שמפריע  המגע  לא  זה  פה.
  הלימוד. כניותוובת בשיעורים בלבד לעיסוק מועט זוכה הנושא ,בית הספר בתחומי מגע

מוגדרים   מין  יחסי  שפ"י  במדיניותש  אף. על  הנושא  היעדר  ניכר  הכתובים  בטקסטיםגם  
  פגיעה   בעניין  בעיקר  נזכרים  מין   ויחסי  מגע, הרי שהתיכון  בשנות   לעיסוק  הנושאים  אחד

הנושא ״חברות ואהבה״ בכישורי חיים    על רקע  .אדומות"  ו"נורות  גבולות  הצבת  מינית,
  ו"טבעי   מין",  יחסי  בקיום מותנית  אינה  "אהבהמצוינים בין השאר המסרים    'של כיתה ח
  היחידים   המסרים  זה".  ]גיל[  בשלב  יחסים  במערכות  להתחיל  שלא  יםהבוחר  שיש  ונורמלי

  "נשיקות",  הם  מעט  דוניםינ  שכן  מגע  סוגי  ה.השליל  דרך  על  מנוסחיםהקשורים ביחסי מין  
לשימוש    ו"יחסים".  "התגפפויות" דוגמה  שיח    כלליות  במיליםזוהי  פני  על  ומעורפלות 

 .ברור וחד־משמעי

י  כניתות  לציין  מעניין  שם ב  שפ"י,  מאתר  נלקחה  שלא  שהציגה אחת היועצות,  'לכיתה 
  ביחסי   המתבקש  העיסוק  אתמראש    המדיר  כנית,והת  שם  צדל  סקס".  רק  לא  זה  "אהבה
  בפרק   ייםזהפי  והיחסים   המגע  נושא  את  העניינים  בתוכן  כלל  התכנים  פירוט  כי  עלה  המין,
המחקר   החוברת  ניתוח  ומסכם.   אחרון   מן   נשמט   אחרון  פרק   אותו  כי  העלה  לצורך 

בשנת    החוברת כלומר  בפועל.  מהתוכנית  חלק  הוא  אין  ממתי  לומר  ידעה  לא  והיועצת 
עבודה שלמה )לפחות( לא המחנכות ולא היועצת שמו לב להיעדרו של הפרק וממילא לא  

גם לחזק מחקרים קודמים שדיברו ונושא המגע,  כלפי  הגיעו אליו. יש בכך להעיד על היחס  
 אכיפה ומעקב על היקף התוכניות המועברות ועל תוכנן.  על היעדר

  חופשית  לאהבה מונוגמיה בין

 או   "זוגיות"  הוא  היועצים  כל  בקרב   מיני  לחינוך  כניתובת  הבולטים  הנושאים  אחד
  או  ואהבה"  "זוגיות  כמו  ,השניים  בין   המקשרים  שמות  כניותומהת  ולרבות  "חברות",
 וליחסי   זוג  בני  של  להחלפה  אזכור   כלל  אין  הכתובים  בטקסטים  בריאה".  ומיניות  "חברות

  ות היועצ  בקרב  עורר  הנושאים,  משאר  יותר  אולי  הזה,  הנושא  זוגיות.  במסגרת  שאינם  מין
 ן שה  יותר  השמרנית  הגישה  ובין  הליברלית  המוצהרת  ןעמדת  בין  הפער  לנוכח  נוחות  חוסר
  צריכים   מין  "יחסי  משמעית:־וחד  מפורשת  עמדה  הציגה  אחת  יועצת  בכיתה.  ותמציג
 ליחסי  יותר  מקבלת  עמדה  הביעו  אחרות  יועצות  זוגיות".  ובתוך  קשר  בתוך  תמיד  להיות
 כנשים   האישית   עמדתן  בין  מודעת   הפרדה  נוקטות   רובן  אולםו  זוגית,  במסגרת  שלא  מין

הספרב  מיני  וחינוך  נוער  בני  מיניותכלפי    עמדתן  ובין  בוגרות  שם   להיות  "חייבת  .בתי 
  בניסיון  .היועצות  אחת  אמרה  הילדה",  של  לרעה  ניצול  יהיה  לא   שזה  כדי  קרבה  איזושהי
 בלי  ליחסים  מפרגנת  דווקא  "אני  היועצת:  אמרה  יותר  הרחבה  התופעה  על  להסתכל
  מהתמכרות,   –  מגיע  זה  מאין  לבדוק  צריך"   "....לי  קשה  גבולות  בלי  כשזה  אבל  זוגיות,
 מחלות".   על  היריון,  על  שבעניין,  האחריות  על  חשבה  היא  האם  מחסך,  בקשר,  מצורך

  היא  וחששות  מחלות  אחריות,  על  הדיבור  ובין  המוצהרת  הקבלה  בין  הפער  על  ומדהבע
  ליצור   עלול  זה  אם  אפילו  הסוף,  עד  אותה  לברר  אנסה  אחריות.  עם  בא  "מין  אמרה:
 מיניות   מתאפשרת  "לפעמים  ציינה:  אחת  יועצת  הפחדה".   של  או  שיפוטיות  של   תחושה
  היכרות  וחוסר  ריחוק  זרות,  צריכה  שדווקא  מיניות  אינטימי.  ולא  מוגן  לא  שהוא  במקום
 אמירה   אך.  בעיניי"  נחות  לא   שזה  לומר  לי  וחשוב  פיזי,  סיפוק  ונותנת  פיזית  בעיקר  והיא
 המיני.  החינוך  בשיעוריהתבטאה  לא עצמה,היא ל, יוצאת דופן במחקר כשזו
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 אחרות מיניות לנטיות הטרוסקסואליות בין

  כבוד  על  שמירה   תוך מ  מיניות  ונטיות   זהויות  על  דיון ב  חשיבות  ראו  ותהיועצ  כל  כמעט
  דיכאון   יאירוע  ריבוי   שהראו  במחקרים   זאת   להצדיק  צורך  מצאו  מהן   ותורב  וקבלה,

  הוא אין    הנושא  של  המוצהרת  החשיבות  למרות  הומוסקסואלי.  נוער  בקרב   ואובדנות
  ממנו   מבוטל  לא  שחלק  ,ייעודי  לשיעור  מופרד  אלא   השוטף,  השיעורים  במערך  משולב
  , זוגיות   כגון  אחרים,  בנושאים  העוסקים  בשיעורים  עליה.  ובביקורת  בהומופוביה  עוסק
הוא  משיכה,  של  ותחושות  חיזור   זוג   בני  בין  הטרוסקסואליים,  יחסיםב  תמיד  העיסוק 

  ובנטיות   בהומוסקסואליות  שהעיסוק  הרושם  מתקבל  יחסים.  מערכת  ובתוך  מחויבים
  וידעתי  לכיתה  "נכנסתימספרת אחת היועצות:    הטרוסקסואלי.  לנוער  בעיקר  נועד  מיניות
  הרגשתי   ]...[  שלו  המינית  הנטייה  לגבי  מבולבל  קצת  ילד  שם  שיושב  פרטניות  משיחות
ם יש  בהש  מקריםה  בכל  הסערה".  בעין  אותו   העמדתי  בו  לתמוך  במקום   כאילו  בדיעבד

  אחרות   מיניות   זהויותל  או  לנטיות   אזכור  ואין  בלבד  להומוסקסואליותעיסוק, הוא מכוון  
  מסר   יםומעביר  באריכות  בנושא  גם הם  יםעוסק  הכתובים  הטקסטים  יותר.  מורכבות  או
  לפעילויות   תשתית  ששימשו  סיפוריםוה  דוגמאותה  היגדים,ה  כאן  גם  אך,  והכלה  קבלה  של
 אחת   של  פעילותה  היא  דופן  יוצאת  הטרוסקסואליים.  יחסים  תמיד   מתארים  ונותמגוה

  לא   "אני  :בתי ספרל  מיני  חינוך   של  חיצוניות  כניותות  המביאה  יועצת,  שאינה  המדריכות
  אומרת  הזמן  כל  אני  הראשון.  מהרגע  שלי  בשיח  יהיה  זה  אבל   הומופביה,  על  מילה  אדבר
 מושם  אלו  בהדרכות  ".'מישהי  עם  או  מישהו  עם  יוצא  הכשאת  לבן,  או   לבת  נמשכת   'כשאת
  המדריכים: בחירת על גם דגש

  לידי  בא   הדבר  [...]  כאפשרות   המורכבת  המינית  הזהות  את   להביא  רוצים  אנחנו
  כולו.  בסמינר  החינוכית  מהחשיבה  חלק  גם  ספק  ללא  הוא  אך  תכנים,ב  גם  ביטוי
 לבנות,  בנים  בין  ללהט"בים,  הטרוסקסואלים  שהם  מדריכים  בין  איזונים   נעשים

 ואישה  גבר  של  זוגות  מופיעים  מגע  של  שונות  ]בתמונות  ההמחשות  בבחירת  גם
  וכל   נשים[,  של  וזוגות  גברים  של  זוגות  שמופיעים  כפי  אופן  ובאותו  מינון  באותו
 התלמידים.  מול בשיח הזמן

   והצדקות קשיים

  מוקדבתור    מלכתחילה  והוצגו  גלויים  היו  היועצות  של  בעבודתן  שעולים  מהפערים  כמה
 . הראיונות  במהלך  שיקוףב  רק  ונחשפו  סמויים  היו  כמה מהם  אך,  ובלבול  נחת  חוסר  של

 מורכבות  על  מעידים  ,האלה  לפערים  הסברות בתור  היועצ  ארוישת  והקשיים  ההצדקות
 זה,   מחקרב  עלושלא    פערים  שלאחר    רובד  שקיים  להניח  יש מקום   .בתי הספרב  הנושא

 עצמן. בכיתות פעילויותב

  מדוברש  בין  במערכת,  אנשיםה  שאר  עם  הקושי  הוא  היועצות  כלל  שיתפוש  מרכזי  קושי
 עקרונותיה  עם  אחד  בקנה  עוליםבהכרח    שלא  עקרונות  לקדם  שבסמכותה  בהנהלה

  העברת   עלבתי הספר    בובראחראיות  שבמחנכות    מדוברש  ובין  היועצת,  של  המקצועיים
עושות    בפועל  בכיתה  הפעילויות   מכוונת   היועצתש  דיוק  או  ביטחון  באותו  זאתואין הן 
  באמצעות  או   ישירות  ההורים,  קהילת   של  התערבות  על  אף  סיפרה  ותיקה  יועצת  .אליהם
   ., בהטמעת תוכנית העוסקת בהומוסקסואליותההנהלה

 בסוף  .שנה  עשרים  לפני  לא  כנית.והת  את   מכניסה  הייתי  לא  פעולה  שיתוף  .ללא..
  מוסרנית   או  הומופובית  היא  שלהם  העמדה  ואם  כנית,והת  את  מעבירים  המחנכים
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  שנים  שכמה הוא הסיפור של סופו ]...[ מלהועיל יותר להזיק עלול זה צדקנית, או
 המועצה   לתגובת  מחשש  כניתוהת  את  וביטלה  חדשה  מנהלת  הגיעה  אחרי

 . להילחם כוח היה לא כבר ולי וההורים,

 אולם  , דריכותמה  היועצמן    ןה  אילו  יותר   טוב   עוברות  היו  כניות ושהת  ותמאמינ  ותיועצ
, כפי והמחנכות  המחנכים  בידי  המשימה  את  להפקיד  לעיתים  ותנאלצ  ןה  מערכת  משיקולי

  :שמעידות כמה מהן

 לדעתי, ]...[ התכנים כל את בעצמי לכולם להעביר  יכולה לא אני  כיתות. 26 לי יש
   .להם שתכננתי כפי המערכים את השנה העבירו לא ]המחנכים[ מהם חצי

  את   לעשות  זמן  אפילו  לי  הותיר  שלא   מה  אחד,  לשיעור  רק   בעצמי  נכנסתי   בסוף
 אתעקש   הבאה  בשנה  משמעותי.  ולא  פרונטלי  שיעור  ויצא  שתכננתי,  כפי  הסדנה

   כפול. שיעור על

 לעסוק   ובחופש  היועצות  בקרב  כניותוהת  בבנייתחשוב    שיקול  הןאף   ותקציב  זמן  מגבלות
  שיתפו   יועצות  מענה.   הדורשים  הייעוציים  התחומים  שאר  לצד  המיני,  החינוך  בתחום

 ולקשיים   למבוכה  הפתרונות  אחד  הטוב.   במקרה  ובקיצור  חלקית  שהועברו  בתוכניות
  כניותוהת  אחת   ספרה  שבבית  יועצת  מבחוץ.  מרצים  הזמנת  הוא  לעיל  שתוארו  הארגוניים
   זה: בעניין הוסיפה חיצונית היא העיקריות

  ספר   בית  של  בחירה  זו   הזו.  כניתולת  הולך  והחברתי  הייעוצי  מהתקציב  גדול  חלק
 שזה חושבת אני ]...[ המשאבים את יש ספר בית לכל ולא מאליה מובנת לא והיא
 החינוך   ומשרד  זה,  את  להבין  צריך  שפ"י  בתחומם.  מקצוענים  להכניס  גמור  בסדר
 וכסף. משאבים זמן, לכך להקצות צריך

   טפחיים? מכסים או טפח מגלים וסיכום: דיון

 של   ועבודתן  ןתפיסותיה  באמצעות  המיני  החינוך  של  המדובר  השיח  נותחו  הנוכחי  במחקר
  כי   עולה  מהממצאים  .שפ"י  של  הלימוד  כניותוובת  טקסטיםב  הכתוב  השיחו  ותהיועצ
  אמביוולנטי  הוא  בארץ  הממלכתיים  העל־יסודיים  הספר  בבתי  המיני  החינוך  של  השיח
  וליברלית,   פתוחה  חיובית,  מיניות  המציג  הוליסטי  מיני  חינוך  בין  מובנים  פערים  ורצוף
   ם.וכלי ידע הענקת  שתכליתו מקיף מיני חינוך ובין

  אכן  ותהיועצ  כי   מראה  המחקר  המיני.  חינוךב  גדולה  חשיבות  רואים  ותוהיועצ  פ"יש
 התלמידים,  של  ותפיסותיהם  התנהגויותיהם  עיצוב  על  ותאחראי  עצמןב  ותרוא
 שינוי   של  בשורה  לשדר  ותמבקש  ןה  בעוד  אולם  בכללותה.  החברה  תפיסות  על  באמצעותםו

  בתפקיד   ותמשרת  ובכך  ומשמוע,  שליטה  של  בתפקיד  ותמשמש  למעשה  ןה  והתקדמות,

  (. Balanko, 2002  ;2007  ,קבליון  ;2014  מוטייה,)  בחברה  המיני  החינוך  של  השמרני  הקלסי
  הן  היועצות בקרב הן בולטת שנוכחותה סיכון,ו מניעה של הרטוריקה היטב זאת מדגימה

 ההימנעות  האלימות,  ההטרדה,  מתחום  מושגיםב  והשימוש  הכתובים  בטקסטים
  . ו"צמיחה"   "התפתחות"  "בריאות",   "נורמליות",  של  הרטוריקה  לעומת  ,והאזהרה
 קרקעל  חותר  הזה  טקסטואלי־הבין  המתח  כי  עולה  בעולם  אחרים  במקומות  ממחקרים

  בעיני   כניותוהת  של  ובמשמעותיות  באמינות  פוגםו  והמתקדם  ההוליסטי  המיני  החינוך  של

 (. 2006Fine & McClelland; , 2005Allen ,) התלמידים
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 הכתובים   במערכים  הן  והכלה  פתיחות  העצמה,  של  רטוריקה  מקובלת  שבהן  כניותות  יש
 ות היועצ  של  העצמית  התפיסה  בין   הלימה  כלל  בדרך   יש  כך מתוך  ו  ,ותהיועצ  בעבודת  הן

 שבוחנים   בעת  מתגלה  בותיהעק  חוסר  הממצאים.  ובין  ליברליות  של  בשורה  מבשרות  בתור
  בהם  שהעיסוק  או   כניותומהת  שנעדרים  נושאים   ובפרט  אלה,  תוכניות  של   הנושאים  את
  יחסים   ,זוגית  במסגרת  שאינם   יחסים  אוננות,  מין,  יחסי  כגון  יחסית  שולי

 למשל,  מין   יחסי  של  אזכור  קיים  כאשר   .למיניהן  מיניות  ונטיות  וזהויות  הומוסקסואליים
 ים פעמה  ברוב  מוצגו  וניצול  סכנה  של  רטוריקה ב  בעיקר  נקשר  הוא  והכתוב,  המדובר  בשיח

  בנושאים   החיובי  שיחל  ניגודמתוך  ו  המוצהרת  המדיניות  אף  על  שליליים,  בהקשרים
 ששפ"י   והתפיסות  הערכים  בין  מתחים  מראה  המחקר  אלה  כגון  בנושאים  האחרים.
 כי  הרווח  הצידוק  הלימוד.  כניותובת  שעולים  המסרים  ובין  לשדר  מבקשים  ותוהיועצ
 עם   גם  להתמודד  כלים  לתלמידים  שייתן  הוא  והזוגיים  החברתיים  הכישורים  חיזוק

 החינוך   אנשיל  מאפשר   מינית  יחסים   מערכת  עם  בפרטו  יותר   מורכבות   יחסים  מערכות
  המעוררים  מנושאים  להימנע  לגיטימציה  להם  וניתנת   הנוחות  באזורי  להישאר  ותיועצ לו

)  של  ואינטגרלי  חיוני  חלק  שהם  ודילמה,  קונפליקט  & Allen, 2005; Fineהנושא 

McClelland, 2006; Lesko et al., 2010 .) 

 מצד   ולביקורת  להשפעות  ות נתונ  הןו  ספר  בית  של  מורכבת  מערכת  בתוך  ותפועל  ותיועצ
  ותחושות   ותקציב  זמן  שיקולי  עצמם.  והתלמידים  ההורים  קהילת  המורים,  צוות  ההנהלה,
 צת היוע  החלטות  על  המשפיע  אחר  נדבך  הם  לעורר  עשוי  מיניה  חינוךה  תחוםש  מבוכה

 חברות   כגון  למחלוקת  נתונים  שאינם  בתחומים  להישאר  הנטייה  את   ומחזק  החינוכית
  המדיניות  האישיות,  התפיסותי  בין  לפשרה  להגיע  הדרכ  את  ת מוצא  צתיוע  כל  ותקשורת.

   .הוערכי

 ולא   ותהיועצ  של  ןתפיסותיהבאמצעות    בכיתות   כניותוהת  יישום   נבחן  זה  שבמחקר   היות
 מובנות  דילמות  משקפים  שהתגלו  שהפערים  הרי  בפועל,  השיעורים  של  תצפיות  באמצעות

 לראשונה   בותיהעק  חוסר  את  זיהו  ותהיועצ  פעם  ולא  צתהיוע   של  הערכים  עולם  בתוך
 עיוורון   נקודות  לעיתים  משקפים  המחקר  שממצאי  לחדד  וב   ישזה    ממצא  הריאיון.  במהלך

 אלה,   פערים  כי  לציין  מעניין  .המעביר  א יהש  מסריםלו  כניותותל  באשר  העצמ  עצתהיו  של
 גיל,   הבדל  בלי  ותהיועצ  כל  אצל  בותיעקב  התגלו  ות,מסוימ  ובדרגות  וניםמגו  בתחומים

 את   לחזק  בכך  יש .מייצג  אינו  ותהיועצ  של  שהמדגם  אף  על  ,תעסוקה  אזור  או  מגדר  ותק,
 חינוך  ת אש  או   כה מדרי  ,צתיוע  כל  של   המהתמודדות  חלק  הם  האלה  שהפערים  המסקנה
 שנושא   צפויהיה  ש  הנוחות־ואי  המבוכה  נושא  את  למשל  לציין  מעניין  בתחום.  תהעוסק
  על   להעיד  בכך  שיש  ייתכן  היועצות.  עם  בראיונות  עלה  לא  כמעט  זאת  ובכל  יעורר  כזה
 , האלה  הרגשות  ובין  מעצמן  דורשות  שהיועצות  המקצועיות  בין  מהפער  הנחת  חוסר

מקום  התוכניות.  באיכות  לפגוע  שעלולים  היו   יםאחר  ופערים  אלה  שרגשות  להניח  יש 
  בכיתה. בתצפית מתגלים

 זה  ממחקר  שעולים  הממצאים  למקרא  אך  ,זה  לנושא  מוקדשות  רבות  שפ"י  השתלמויות
  הן של  האישיות  והעיוורון  הקושי   נקודות  עם  ותהיועצ  את  להפגיש   כדי  די  בהן  אין  כי  נראה
  כפופות   שאינן  החיצוניות  כניות והת  כי  נמצא  במחקר  מיני.  חינוך  של  המורכב  הנושא  עם

 מדיניות  וליישם  המחלוקת את  ליישב  קלות  ביתר  תיםילע מצליחות  הספר  בית  למדיניות
 מעוניין   או  יכול  ספר  בית  כל  שלא  תקציבים  מחייבות  אלו   כניותות  ופתוחה.  חיובית
  עוסקת  שהמערכת  וחברתיים  ייעוציים  נושאים  של  העצום  במגוון  מיני  לחינוך  להקצות
 בהם. 
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  , חינוך  אנשי  השתתפו  בהםש  עולםב  חקריםמב  משתקפת  ודילמות  קשיים  של  דומה  תמונה
 לאזור  היצמדות  כניות,ובת  אחידות  חוסר  –  המדינות  בין  הגדול   הבדלה  אף  על  וזאת

 של  במסרים  אחידות  חוסרו   החברתי  ובתחום  ביולוגי־המדעי  בתחום  הצוות  של  הנוחות

  ;Allen, 2005)  החינוכי  הצוות  על  להשפיע  שעשויים  יםאנשה  ושאר  ההורים  ,ההנהלה

2012 ,Sherlock; 2010 al., et Lesko ;2006 ,McClelland & Fine.)  

  מוגבל  בפרט  החינוכי  הצוות  של  תחושותיו  ועל  בכלל  בארץ  מיני  חינוך  על  הקיים  המחקר
  השיח   של  ההבנה  את   ויעמיקו  שירחיבו  נוספים  םלמחקרי בסיס  משמש  הוא  כן  ועל  ביותר
  בישראל. המיני החינוך של המלא

 במחקר  שהתגלו  הפערים  על  אחר  רובד  להוסיף  יוכלו  כאמור,  מיני,  חינוך  בשיעורי  תצפיות
 פה   שנרמזו  מהפערים  חלק  לחדד  עשויה  היועצות  של  טון הדיבורו  הגוף  שפת  בחינת  זה.

  של  המודעות  חוסר   מפאת  זה   במחקר  עלו  לא  שכלל  אחרים  פערים  ולחשוף  בראיונות
  של   ועמדותיהם  רגשותיהם  הוא  המיני  החינוך  שיח  של  אחר  חשוב  ממד  אליהם.  היועצות

 אוכלוסיות  של  הצרכים  מהם  לבדוק  מעניין  הנוצר.  השיח  כלפי  ההורים  ושל  התלמידים
 כי  לציין  חשוב  הספר.  בבתי  השיח  את  מפרשים  הם  וכיצד  המיני  החינוך  בתחום  אלה

 גם   כזו  גישה  בעלי  מחקרים  של  הבולט  מיעוטם  בגלל  מתחדדת  כזה   מחקר  של  חשיבותו
 העולמית. בגזרה

 התרבותית  החברתית,  ההשפעה  היא  בראשיתו,  המוצגת  זה  במחקר  העבודה  הנחת
  בעלות   אוכלוסיות  של  מגוון  בישראל  יש  הספר.  בבתי  המיני  החינוך  תחום  על  והפוליטית
 הן   בתוכנן  הן  נבדלות  בהן  המיני  החינוך  ותוכניות  ותרבותיים,  חברתיים  הבדלים

   הספר   בתי  של  הצר  בתחום  בשיח  להתמקד  בחר  זה  מחקר  ראשוני,  בהיותו  בהעברתן.
 הישראלית   בחברה  וניםמגוה  במגזרים  דומים  מחקרים  הממלכתי.  בחינוך  העל־יסודיים

  כפי   למודרניות,  ממסורת  שינוי  של  בתהליך  הנמצאת  חברה  על  למשל  השיח  את  ירחיבו
 מתחים   או  ,(2012  ,ואיזיקוביץ׳  ח׳טיב)  בישראל  המוסלמית  הערבית  בחברה  שמתרחש
 של  ממחקר  שעולה  כפי  ואידאולוגיה,  זהות  של  בהגדרות  חברתיים־ודתיים  מקצועיים
  (. 2016  ,ואחרים  טרייסטמן־ )מזרחי  הממלכתי־דתי  החינוך של  באולפנות  חינוכיות  יועצות
 ופערים  תמות   ולזהות  המגזרים  בין  השוואתי  מחקר   לחקור  זה   בהקשר  במיוחד  מעניין
 והמחקר   בישראל  המיני  החינוך  על  האמון  התחום  הוא  החינוכי  הייעוץ  בעוד  מגזרים.  חוצי

  בתחום   אחרים  מחקרים  לראות  יהיה  ומעשיר  שמעניין  הרי  השיח,  תשתית  הוא  בתחומו
 של  ההדדית  ההשפעה  את  ולראות  ומגדר,  סוציולוגיה  החברה,  מדעי   כגון  מחקר   משדות
  אלה.  תחומים על המיני החינוך

העל־ב  מיני  חינוך  של  השיח  את   ן בח  הז  מחקר הספר    הממלכתי  בחינוך  יסודייםבתי 
קשייםפערים  ףוחש  בישראל,   י אנש  כל  מצד  גדול  רצון  צדל   בותיעק  חוסר  לעיתים ו  , 
  מחקר ה  תוצאות  ומספקת.  חיובית  למיניות  להכנה  כלים  לתלמידים  לתת  המערכת
 חזקים   שמרניים  תכוחו  נמצאים  וקדמה  ליברליות  לערכי  מתחת  לעיתים  כי  משקפות
היהודית   אלה ו  סמויבו  בגלוי  הפועלים בחברה  וזאת  וגבולותיו,  השיח  על  משפיעים 

ת תמקדווה  האלההחילונית, הנחשבת ליברלית בנושא. הכרת נקודות העיוורון והפערים  
מתאימים  במיטבית   משאבים  ובהקצאת  היועצים  בהכשרת  הכתובות,  בתוכניות  הם 

ו את שיח החינוך המיני הלכה למעשה קרוב יותר אל הצהרת הכוונות של העוסקים  קדמי
 מגלים יותר מטפח. התלמידים   לפניבתחום ואולי נמצא עצמנו 
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תופעת הסחיטה המינית  "היא בכלל לא העזה לספר": 
ברשת והאקולוגיה של הטיפול בה מנקודת מבטן של  

 יועצות חינוכיות 
 מיכל דולב־כהן וענבר נצר 

 תקציר 

( היא תופעה חדשה יחסית של ניצול על רקע מיני, המתרחשת  sextortionסחיטה מינית )
כאשר אדם מאיים על אדם אחר בהפצת תוכן מיני ברשת האינטרנט כדי לקבל תמונות  
או סרטונים נוספים, כסף או טובות הנאה. המחקר הנוכחי בחן כיצד יועצות חינוכיות 

נערך  רואותבישראל   כך  לצורך  ברשת.  המינית  הסחיטה  תופעת  איכותני,    את  מחקר 
עומק   ראיונות  שנים־עשר  בוצעו  מובנשבמהלכו  העובדות חצי  חינוכיות  יועצות  עם  ים 

בישראל, אשר טיפלו בנערות שנסחטו על רקע מיני ברשת.   ובתיכונים  ביניים  בחטיבות
  אלה  םיאירוע הגדרה של במממצאי המחקר עולה כי היועצות החינוכיות התקשו בזיהוי ו

  כמו כן.  ושלתפיסתן מדובר בפגיעה קלה בלבד  חיטה מינית ברשתים של סבתור אירוע
היועצות החינוכיות ניסו לתלות את הסיבות לסחיטה במשתנים הקשורים לקורבן ולרקע 
שהגיעה ממנו והבחינו בין אלו שהעבירו את התמונות המיניות בעצמן ובין אלו שהתמונות  

נטי וכלי התמודדות וון ידע רלאת החשיבות של מת  מציגים. ממצאי המחקר  נגנבו מהן
 ודנים בהשלכות לשטח.  הולמים ליועצות חינוכיות

 סחיטה מינית ברשת; אינטרנט; מיניות ברשת; נערות; יועצים חינוכיים. : מפתח  מילות

 מבוא

  כדי איום בהפצת תכנים מיניים של אדם ברשת    משמעה(  sextortionמינית ברשת ) סחיטה  

 & Henry & Powell, 2018; Patchin)טובות הנאה  להשיג תכנים מיניים נוספים, כסף או  

Hinduja, 2018; Wolak et al., 2018) מתבגרים בקרב  שכיחותה  את  שבחנו  מחקרים   .
במידה , כאשר אחוז הנערות שנפגעו גבוה  22%ל־  11%מדווחים על מספרים שנעים בין  

אף שכיחותה    . על(Patchin & Hinduja, 2018; Wolak et al., 2018הנערים )מאחוז    ניכרת
המתבגרים   מעטים  ברשת,  מינית  סחיטה  לעזרה של  לפנות  או  לדווח  לשתף,  שבוחרים 

כרות  ילה  כווןהדיווח מ־תת  .(Wittes et al., 2016; Wolak et al., 2018)לאחר שחוו אותה  
ה ודרכי הטיפול בקורבנות. מטרתו של המחקר הנוכחי היא לבחון מצומצמת עם התופע

האופן   חינוכיות  שאת  הטיפול את  רואות  יועצות  ואת  ברשת  המינית  הסחיטה  תופעת 
 הנדרש בה.
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 סקירת ספרות 

 התבגרות בעידן הדיגיטלי 

 Lenhart etבמרחב המקוון )  תנהלתהתקשורת החברתית של צעירים מ  רובבעידן הנוכחי,  

al., 2010 מתבגרים מדווחים כי המדיה הדיגיטלית והרשתות החברתיות מספקות להם .)

־ולתהליכי הבניית זהות )בוניאל  (Henry & Powell, 2017מרחב לאינטראקציות חברתיות )
המתבגרים   בשבילגם סכנות.    בחובה(. לצד זאת, הרשת טומנת  2013כהן,  ־ניסים ודולב
נגישהוא  האינטרנט   מיהמא  ,מדיום  סיפוקים  פרטיות יפשר  של  אשליה  ומייצר  דיים 

(Mubarak et al., 2014.)   של יוצרת תחושה סובייקטיבית  לאנונימיות ברשת  האפשרות 

על כך נוסף היעדר קשר העין במרחב המקוון,    (.Maczewski, 2002; Suler, 2004)פרטיות  
דבר   ,התגובותאת הבעות הפנים ואת    ,זה את זה  בעקבותיו המשתמשים אינם רואיםש

פתיחות   ,תחושת חופש ,המוריד חסמים פסיכולוגיים וגורם לחשיפה אישית מהירה יותר
עצמי   )ברק,  וביטוי  ופתיחות  אינטימיות  של  תחושה  נוצרת  כך   ;  2006משוחרר. 

Suler, 2004 הסרת העכבות והיעדר קשר העין המתאפשרים ברשת נמצאו קשורים גם .)

 (. Zhong et al., 2020מיניות ברשת )להתנסויות מיניות ולפגיעות 

 תכתובות מיניות בקרב מתבגרים

ות באמצעות נעשמייצגת שליחה וקבלה של תכתובות מיניות ששסקסטינג היא תופעה  

 ,.Dir et alטקסטים, תמונות, סרטונים או אמוטיקונים בעלי אופי מיני ישיר או מרומז )

2013; Cooper et al., 2016; Klettke et al., 2019על עומדו בתחום  ש(. מחקרים שנע ים 
אנליזה שבחנה  ־למשל, ממטא  ,שכיחות גבוהה של שימוש בסקסטינג בקרב מתבגרים. כך

 27.4%־מהמתבגרים שלחו הודעות מיניות ו  14.8%מחקרים מרחבי העולם, עולה כי    39

( כאלו  הודעות  שנעMadigan et al., 2018קיבלו  כ  שה(. מחקר  כי   26.5%־בישראל מצא 
ז' בכיתות  )דולב–מהנוער  מינית  בתכתובת  מעורבים  וריקון,  ־י"ב  כי 2017כהן  נראה   .)

 Mubarak etנורמטיבית )הם רואים בה  סקסטינג היא תופעה שכיחה בקרב מתבגרים, ו

al., 2014אחר(. הסקסטינג משרת מטרות מגוונות, ובהן חיזור רומנטי, הבעת אמון בצד ה  ,

 Cooperוצבירת כוח ופופולריות חברתית בקרב קבוצת השווים )חיזוק קשרים חברתיים 

et al., 2016 ),  זוגית או מחוץ למערכת יחסים ן  חלק מ  יותוהוא יכול לה מערכת יחסים 

בהסכמה כחלק   יעשות(. החלפת הסקסטינג יכולה להBurén & Lunde, 2018רומנטית )

בהם סקסטינג הוא תוצאה  ש ים  (, אך יש מצבDir et al., 2013מתהליך הדדי של פלירטוט )

( המעורבים  מהצדדים  אחד  על  לחץ  הפעלת  המחקר  Cooper et al., 2016של  ספרות   .)

בנות מופעל לחץ    כימעידה   )רב  על  בנים לשלוח הודעות סקסטינג  על   & Burénמאשר 

Lunde, 2018),    על נערות מדווחות  כי  נמצא  רבים  אירועואכן  זוגם לחצו  שים  בני  בהם 
לשל כי עליהן  להדגים  רצון  על  דיווחו  נערים  בעוד  בכך,  שרצו  בלי  מיניים  תכנים  וח 

יש להם שביכולתם להשיג את התכנים מתוך לחץ להגביר את הפופולריות שלהם ולהוכיח  

( כי Lippman & Campbell, 2014; Ringrose et al., 2013ניסיון מיני  נראה  ועוד,  (. זאת 
 מיניות הופכת לסחיטה של ממש. לעיתים הפעלת הלחץ לקבל מאחר תמונות
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 סחיטה מינית ברשת 

מינית   )סחיטה  מתרחשתsextortionברשת  או    (  תמונות  בהפצת  מאיים  אדם  כאשר 
המצולם, לצורך קבלת תוכן מיני נוסף,  סרטונים מיניים של אדם אחר ללא הסכמתו של  

 ,.Henry & Powell, 2017; Patchin & Hinduja, 2018; Wolak et alטובות הנאה או כסף )

שאין לו יכולת להסתיר את התוכן   שום(. חשיפת התוכן המיני מאיימת על הנסחט מ2018
מאפשר באינטרנט  ההפצה  ומאפייני  מתמשכת    יםהמדובר,  להיות  עלולה  אשר  פגיעה 

   .(2017)דנציג־רוזנברג ורוזנברג, ובלתי הפיכה 

ים המוכרים לו אנשים הזרים לנסחט או מצד  אנשמצד    יותהסחיטה המינית עלולה לה

(Patchin & Hinduja, 2018  לצורך השגת .)ים משתשמהתמונות או הסרטונים, יש פוגעים ה  
מחשב וגניבתו, ב  נמצאבתוכנות ריגול ופריצה למחשבים ביתיים לצורך איתור תוכן מיני ה

 ;Quayle & Newman, 2015; Wittes et al., 2016)ן  בהאו שימוש במצלמות המחשב וצילום  

Wolak et al., 2018)  יש מתחזה לאחר או משתמש  והפוגע הוא אדם המוכר לקורבן  ש. 
ידידותי או רומנטי ואיסוף    ,ת החברתיות לצורך יצירת קשר חברתיבפרופיל מזויף ברשתו

הקורבן   על  לעיתים (Patchin & Hinduja, 2018; Henry & Powell, 2018)מידע  אך   ;

  .( Cooper et al., 2016בה מצוי הקורבן )שהסחיטה המינית מתרחשת בתוך מערכת זוגית 

ממחקרים שהתמקדו בהיקף התופעה בקרב בני נוער נמצא כי בארצות הברית, מתוך כלל  
מהנפגעות   90%־נפגעו מסחיטה מינית ברשת וכ 5%שנדגם בחטיבות ובתיכונים, כ־  הנוער

. במספר מחקרים בארה"ב נמצא  (Patchin & Hinduja, 2018; Wolak et al., 2018)הן נערות  
ת  כי יותר ממחצית מהנערות שנחשפו לסחיטה מינית ברשת מדווחות כי סיפקו בעצמן א

 Walrave)שהן מעורבות בתכתובת מינית ובקשר רומנטי עם הסוחט    בזמן  ,התוכן המיני

et al., 2014; Wolak et al., 2018).    שם   ,כיה'נערך בצשנתונים דומים נמצאו גם במחקר
, כאשר  17–11  מכלל הנוער בגילי  6.45%מסחיטה מינית ברשת עמד על  אחוז הנוער הנפגע  

)  75%־כ בנות  הן  בין  Kopecký, 2017מהנפגעות  כי  עולה  המשטרה,  מנתוני  בישראל,   .)
 20%תיקים הנוגעים להפצת תכנים מיניים ברשת, כאשר    643נפתחו    2017– 2014  השנים

 (. 2019, אחריםם )נגר ואיומי במתוכם לוו בסחיטה או 

האיום הקשה בהפצה, סחיטה מינית ברשת, כמו פגיעות מקוונות אחרות, סובלת  על אף  

על תכתובות מיניות    שה(. ממחקר שנעPerren et al., 2012; Wolak et al., 2018דיווח )־מתת
תבקשו לשלוח תמונת עירום  המבני הנוער ש  52.6%בקרב מתבגרים בישראל, נמצא כי  

ב  שלהם שיתפו  לא  ו  ענייןלאחר,  אדם  ליועץ,    5.8%־אף  לספר  או  למורה,  לבחרו  הורה 
מהנפגעים בוחרים לפנות   17%־. בארצות הברית, כ(2017)דולב־כהן וריקון,    מבוגר אחרל

(. Patchin & Hinduja, 2018פונים למשטרה )   8%־עזרה ורק כבבקשת  בבית הספר    מישהול
הדיווח במקרה של סחיטה ־שריים לתופעה של תתהסברים אפ  כמהספרות המחקר מציעה  

על רקע מיני, ובהם גיל המתבגר, תחושות בושה ואשמה על שאירע, עמדות של מתבגרים 
ישתפו בתכנים, לצד שקבלת עזרה וחשש מפגיעה נוספת העשויה להתרחש במקרה  כלפי  

(. זאת Wolak et al., 2018; Tomczyk & Kopecký, 2016לעזור להם )  אי אפשרהאמונה ש
יה לעזרה  יקורבן אחראי למצבו, מעכבת גם היא דיווח ופנרואה ב ועוד, האשמת קורבן ה

(Dolev-Cohen et al., 2020  .) 
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מיעוט של פנייה לעזרה מציב את המתבגרים בסיכון הן בטווח הקצר הן בטווח הארוך  
ורומי,  ) ה2014קאים  לתחומים  תוצא(.  ונוגעות  היקף  הן רחבות  המינית  הפגיעה  של  ות 

החיים של  של    .רחבים  יותר  גבוה  אחוז  נמצאו  מינית  תקיפה  שעברו  מתבגרים  בקרב 

 (.Young & Jones, 2012)מוש בחומרים ממכרים בעיות התנהגות ושי ,כאוןידיווחים על ד
נערות העוברות הטרדות מיניות נמצאות בסיכון לפיתוח הפרעות אכילה והפרעות דימוי 

התנהגויות    (,Petersen & Hyde, 2013)גוף   סיכוןשל  לפיתוח  מינית   ,נטילת  לפעילות 

ולפגיעות מיניות חוזרות   אלו ממחישות מדוע   תוצאות  (.Girardet et al., 2009)מוגברת 
חשוב לצייד את בני הנוער במידע מקדים על הסכנות הטמונות בשימוש במרחב המקוון  

ול מיניים,  תכנים  של  וקבלה  שליחה  נוער  ל  פעוללצורכי  בני  של  מוקדם  וזיהוי  איתור 
ברשת.   מיניות  לפגיעות  חשופים  ועודם  בגורמי  שהיות    עודשנחשפו  אמון  לתת  היכולת 

תי, יש חשיבות לבחינת מעגלי העזרה האפשריים העומדים לרשות  והתמיכה הוא כה מ
והאם   וכיצד  הנוער,  ונגישותם.   אפשרבני  זמינותם  ולהגביר את  לחזק את האמון בהם 

הוא   –הנמצאים בסביבתם של בני הנוער    אנשי המקצועהמחקר הנוכחי עוסק באחד מ 
  .היועצות החינוכיות

 רשת ייעוץ חינוכי ועיסוקו בפגיעה מינית ב

למיניות   בחינוך  נוער מתמקדות  בני  המיניות בקרב  רבות בתחום  חינוכיות  התערבויות 
ריון יבריאה, בדחיית הגיל של תחילת קיום יחסי מין, בשימוש באמצעי מניעה ובמניעת ה

(. עם זאת, בשנים האחרונות נשמעה ביקורת על Steinberg, 2017או הדבקה במחלות מין )
האקלים  בשינוי  הצורך  די  עוסק  ואינו  המגדרי  אי־השוויון  את  מחזק  מיני  שחינוך  כך 

יותר   בני הנוער, כמו בסקירת הסכנות    בשבילהחברתי והבית ספרי לכזה שיהיה בטוח 

 (.Dobson & Ringrose, 2016עבורם במרחב המקוון )בהטמונות 

על יצירת תוכניות לימוד בתחום   כפוף לונים משרד החינוך והייעוץ החינוכי הבישראל ממו
המיניות והטמעתן. אגף השירות הפסיכולוגי הייעוצי שם לו למטרה קידום הרגלי מיניות  

להקנות לתלמידים מיומנויות שימנעו   אפשרבריאה, מתוך תפיסה כי באמצעות מתן מידע  
 פגיעה   ומניעת  למיניותהיחידה    ,כיום  (.2010בלאי,  וייס)מהם להיקלע לבעיות בתחום זה  

 בבתי.  גווניה  על  מינית  פגיעה  במניעת  הן   בריאה  למיניות  בחינוך  הן  עוסקת  ונוער  בילדים
שנה    ים שנע  הספר פגיעה   כמו,  רלוונטיים  בתכנים  העוסקים  ייעודיים  ימים מדי  מניעת 

הלאומי לגלישה בטוחה ברשת. עבודת  השבוע    ציון  לצד,  מינית ברשת ושומרי סף ברשת 
שמה שקבוצתית  ־מתחלקת לעבודה מערכתית, הוריאקטיבית  אקטיבית־פרו  היא  היועצות
גיל  בדגש   לקבוצות  רוחבית  תכנים  פי  ונות  מגוהעברת  התפתחותיים  על  אתגרים 
 .תלמידים הנזקקים לסיוע  של  זיהויבעבודה פרטנית המתמקדת באיתור ובנטיים, ווורל

הספר היוועצויות וייעוץ פרטני  בבתי מנהלות ור והזיהוי היועצות החינוכיותלאחר האית
ו2014)ארהרד,   לזמינותן  רבה  חשיבות  יש  היועצותל(.  של  זקוק    ,נגישותן  הנוער  שכן 
ו לדמויות    ,תמיכהללהכוונה  המשפחתי  בעלות  כמו  לתא  מחוץ  לשתף שמשמעות  יוכל 

 (.  Liddle, 2013במצוקתו )

לר העומדים  התערבות הכלים  כוללים  פגיעות  עצירת  לצורך  החינוכיות  היועצות  שות 
על דיווח  או  ואיילון,    טיפולית  )יחזקאל  חוק  משנת    .(2013פי  החל  כן  עומד   2018כמו 

ברשת   ילדים  על  להגנה  הלאומי  המטה  אזרחי105  –לרשותן  מערך  שהוא  משטרתי  ־, 
הדיווח מוטלת על כל   שמטרתו לסייע לקטינים שנחשפו לפגיעות במרחב המקוון. חובת
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ובהם אנשי חינוך שאחראים על קטין, לדווח לפקיד    ,אדם ועל בעלי מקצועות ספציפיים
  (.2013הסעד או למשטרה על קיום יסוד סביר לחשוב כי נעשה דבר עבירה לקטין )דורון,  

זאת לפגיעות   ,עם  חשדותיהם באשר  על  לדווח  חינוך מתקשים  לעיתים אנשי  כי  נמצא 

ידע  בש  ,מיניות חוסר  הנדרש  על  ל  ההליך  או   ;Goldman & Padayachi, 2005)פגיעה 

Mathews, 2011.) יועצות נדרשות להתמודדות מורכבת של הכלת    ותרב את ועוד, פעמיםז
  אף באותו מוסד חינוכי, ולפעמים    יםבהם גם מי שנפגע וגם מי שפוגע לומדשהקטבים  

הנדרש   המענה  כיתה.  יחס  מהןבאותה  כולל  הפגיעה  מעגלי  כל  את  הורי    כלפי  כולל 
 . האחרים תלמידיםהוהמעורבים, מחנכים 

יה לעזרה יפנמאם כן, ניכר שעל אף שכיחות התופעה, מתבגרים רבים נמנעים מדיווח ו
האופן    אחרי לבחינת  רבה  חשיבות  יש  שכך,  כיוון  חווים.  שהם  מינית  אנשי שסחיטה 
תופעה עצמה, את תפקידם בטיפול בה רואים בצוע העומדים לרשותם של בני הנוער המק

המחקר הנוכחי מבקש לבחון את תופעת הסחיטה המינית    .ואת הכלים העומדים לרשותם
ברשת והאקולוגיה של הטיפול בה מנקודת מבטן של יועצות חינוכיות. למידע זה ערך הן 

של   הישנותם  למניעת  דרכים  על  הן  ירועאבחשיבה  עתידיים  פגיעה  כלים בי  הקניית 
 ליועצות להתמודד עם הפגיעות הקיימות כאשר הן נתקלות בהן.

 ה שיט

 פרדיגמת המחקר  

הפנומנולוגי   בזרם  האיכותנית  בגישה  שימוש  נעשה  הנוכחי  בחקר  שבמחקר  מתמקד 
ים להן, משמעויות המשפיעות על עניקתופעות באמצעות בחינת המשמעויות שאנשים מ

(. ההתמקדות בסובייקט ובתוכן שהוא בוחר Creswell & Poth, 2016האופן שהן נחוות )
רגע באותו  ולהציף  נקייה  היא  ו  ,משמעותבעלת    היא  להציג  התבוננות  מאפשרת 

פי   משיפוטיות ברמת התודעה, ולכן הסובייקט יכול לתאר את התופעה מנקודת מבטו ועל

(, Sokolowski, 2000והפנומנולוג יכול להכיר את החוויה מגוף ראשון )חווייתו הבלעדית,  

הבין במפגש  נוצרת  שהיא  כפי  ביטוי  לידי  באה  שהמציאות  )־כך  (.  Spinelli, 2005אישי 
במחקר הנוכחי נעשה ניסיון להיכנס לעולמן של היועצות החינוכיות בחווייתן את המפגש 

 . תאותנטי במידהנושא כלפי היחסן דרך את עם הנערות הנפגעות והטיפול בהן, ולהבין 

 משתתפי המחקר 

בנערות   בטיפול  מעורבות  שהיו  חינוכיות  יועצות  שתים־עשרה  רואיינו  המחקר  לצורך 
הביניים   בחטיבות  יועצות  הן  המחקר  משתתפות  כל  ברשת.  מינית  סחיטה  שעברו 

בבתי מתוכן  תשע  היהודי,  מהמגזר  בבתי  ובתיכונים  ושלוש  ממלכתיים  פר ס  ספר 
 (.  1 לוחדתיים )־ממלכתיים
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 פרטי משתתפות המחקר   :1לוח 
 

 

   המחקר כלי

  מדריך   על  נשענוש  יםחצי מובנ  עומק  ראיונות   באמצעות   נאספו  הנתונים  הנוכחי  במחקר
 של  אירועים  עם  המערכת   בהתמודדות  והתמקד  הרלוונטי  התוכן  עולם  את  שייצג  ריאיון
  רכי ובצ  הקשורות  שאלות  נשאלו  הספר.בית    תלמידות  בהם  נפגעוש  ברשת  מינית  סחיטה
  .אירועב מערכתיים גורמים של מעורבותבו המערכת רכיוצב הנערה,

  תשובות   קבלת   מטרתןש  תיאוריות  שאלות  שאלות:  של  סוגים  שלושה  כלל  איוןיהר  מדריך
  שאלות   היכן?"(;  האירוע?  התרחש   )"מתי  ומקומות   מצבים  אירועים,  על  תיאוריות
  )"ספרי  שלו  הידע  את   המרואיין  מארגן  שלפיהם  התחומים  והבנת  גילוי  מטרתן ש  סיווגיות

כל מיני    בין  להבחין  מטרתןש  ניגודיות  ושאלות  מינית"(;  סחיטה  שחוותה  הנערה  על  לי
 שלה?"(.  הצרכים היו מה פעלה? היא כיצד  הרגישה? היא )"מה משמעויות

 הליך המחקר 

 חינוכיות   ליועצות  חברתיות  ברשתות  פנייה  באמצעות  נעשה  המרואיינות  איתור
כן   קשר.  ליצירת  החוקרת  פרטי  צוינו  בהש  במחקר,  להשתתף  המעוניינות  נעשתה   כמו 

  נעשתה   היועצות  עם  הקשר  יצירת  שלג.  כדור  מדגם  באמצעות  ליועצות  אישית  פנייה
כללי   הסבר   קיבלו   והן  במחקר  השתתפות   אשרל  והתבקש  בהש  טלפונית  שיחה  באמצעות

 מהיועצות   אחת   כל  עם  נקבעה  מכן  לאחר  .שישתמשו בהם  המחקר   כליעל  ו  המחקרעל  
 שלב  .בביתה  או  עבודתה  במקום   ,וחצי  שעתיים  עד  וחצי  כשעה  שארכה  אישית  פגישה
 מהראיונות   חלק ולכן,  הפיזי  במרחב  יותלה  יכלו  הפגישות כל  לא העולמי  הקורונה  משבר
   .בהסכמתן הוקלטו היועצות עם הפגישות בטלפון. או וידאו בשיחת נעשו

הראשונה    האות 
 של השם 

היועצת   חילוני/ דתי פר סת בי גיל במקצוע  ותק 
 )בשנים( 

 17 חילוני  חט"ב  55 ש' 1

 3 חילוני  חט"ב  33 ס'  2

 20 חילוני  חט"ב  52 ד'  3

 16 חילוני  חט"ב  51 ר'  4

 10 חילוני  חט"ב  39 א'  5

 5 חילוני  חט"ב  35 ל' 6

 8 חילוני  תיכון  50 ב'  7

 15 חילוני  תיכון  45 ז' 8

 10 חילוני  תיכון  47 ו'  9

 7 דתי  חט"ב  45 ק'  10

 3 דתי  חט"ב  47 מ'  11

 3 דתי  חט"ב  37 י'  12
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 ואמינותם  הנתונים עיבוד

ראשון נקרא  הבשלושה שלבים. בשלב  נעשה  לאחר סיום איסוף הנתונים, עיבוד הנתונים  
לקבל מבט   כדיהטקסט של כל ריאיון כממצא אחיד שלם מנקודת המבט של היועצת,  

. בשלב השני נקרא הטקסט בשנית וסומנו יחידות משמעות על בסיס תודעה עליו הוליסטי  
חוזרים   רעיונות  או  משפטים  מילים,  זיהוי  באמצעות  אישית  לכדי שופרשנות  התגבשו 

ארגון מבני של התמות, חידודן    נעשה(. בשלב השלישי  Giorgi, 2012; Spinelli, 2005תמות )
)שקדי,   היועצות  2003ותיקופן  של  מבטן  נקודת  התגבשה  זה  שלב  בתום  תופעת ב(. 

בין כלל    (אינטגרציהתכלול )ה  נעשונים. בדרך זו  מגוהסחיטה המינית ברשת על מרכיביה ה
הראיונות ונבחנה השאלה כיצד נקודת מבטן של היועצות תורמת להבנת התופעה, בזיקה 

 (. 2010, אחריםלשאלות המחקר )ליבליך ו

 ונשאלו  ינותיהמרוא עם מעמיק דיאלוג נעשה זה במחקר האמינות  בקריטריון לעמוד כדי
 צוותמו כן ניהל כ .החוקרים תובנות ושיקוף עמוקים רבדים הבנת לצורך הבהרה שאלות
 , ועוד  זאת   .אישיות  פרשנויותעל סמך    הטיה  למנועכדי    הממצאים  ניתוח  על  דיון  המחקר
  אמינות  את   מגבירים  ובכך  קודמים   מחקרים  ממצאי  מחזקים  הנוכחי  המחקר   ממצאי
 .המחקר

 מחקרית  אתיקה

(, בשיחה הטלפונית הראשונית ובתחילת  2018, כללי האתיקה המקובלים )קרניאליעל פי 
הריאיון הוסבר למשתתפות המחקר מהן מטרות המחקר ומהי חשיבותו. כמו כן הובטח  

חסויים   יישמרו  האישיים  פרטיהן  כי  של   באמצעותלהן  והשמטה  בדויים  שמות  מתן 
ק תן להחליט לא להשיב לשאלה כלשהי ואף להפסילויכפרטים מזהים, והודגש בפניהן שב

עת.   בכל  הריאיון  החופשי,    כדיאת  מרצונן  היא  במחקר  להשתתף  שההחלטה  לוודא 
התבקשו  כן  כמו  מדעת.  הסכמה  טופס  על  לחתום  המחקר  משתתפות  התבקשו 

תוך הבטחה שההקלטות יושמדו חמש שנים  מהמרואיינות לאשר את הקלטת הריאיון,  
ל קשורה  זה  במחקר  העיקרית  האתית  הסוגיה  המחקר.  סיום  הנושא, מיום  רגישות 

היו עשויים לעלות במהלך הריאיון ולחסיון הנערות. מסיבה זו חתר המחקר  שלתכנים  
על ברית ואתיקה של אכפתיות, אמפתיה והכלה )דושניק    נשעןלקיום דיאלוג רגיש וזהיר ש

 ועדת האתיקה המוסדית. את המחקר אישרה(. 2016,  יהושעבן ־וצבר

 ממצאים 

 הראשונה   התמה  .עיקריות  תמות  לארבע  המחקר  ממצאי  וגו סו  הראיונות,  ניתוח  סמך  על
  בלבול   בתחושת  עוסקת  –  התופעה   זיהוי  זה":  לגבי  מובהקת  הייתי  לא  שאלת,  שלא  "עד  –

 לא  "היא  –  השנייה  התמה  ברשת.  המינית  הסחיטה  תופעת  בזיהוי  היועצות  של  וקושי
 ת סקוע – הנפגעות הנערות  אפיוני ייחוסים: – נורמטיבית" רגילה, 14 בת ילדה לי נראתה

  המשפחתי   הרקע  מבחינת  בפגיעה  מעורבות  שהיו  הנערות  כלפי  היועצות  של   בייחוסים
  קשר   לי  "היה  –  השלישית  התמה  חברתית.  מבחינה  אחרים  לרצות  ורצונן  אופיין  שלהן,
 היועצת ש   והאופן  ליועצת  התלמידה   של  היבפני  עוסקת  –  לעזרה   יהיפנ  :איתה"  טוב  ממש

 שהיא   לה  להסביר  ניסיון  "היה  –  והאחרונה  הרביעית  התמה  הנערה.  עם  יחסיה  את  תופסת
  ומתחלקת  ברשת   מינית   בסחיטה  בטיפול  נוגעת  –  הסחיטה  בקורבנות   הטיפול  :אשמה"  לא

   המערכתי. והטיפול לה שניתן הייעוצי והמענה הנערה  רכיוצ: תמות־תתי לשתי
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 "עד שלא שאלת, לא הייתי מובהקת לגבי זה": זיהוי התופעה 

 בטוחות   לא  שהן  היה ניכר  התופעה.  ושיום  בזיהוי  התקשו  במחקר  שהשתתפו  היועצות  כל
  הריאיון  במהלך  ברשת.  מינית  סחיטה  של  הגדרהה  לע  עונים  םבהשטיפלו    יםאירועמה  מה
  מינית  כסחיטה בו טיפלוש  אירועה הגדרת בעניין ובלבול ביטחון חוסר  של ממקום  נעו הן

 ים מסוימ  יםאירועב  להיזכר  ניסו  שהתלבטו  היועצות  בכך.  מוחלט  ביטחון  לכדי  ברשת
  ברשת.  מינית  סחיטה  של  הגדרהב  מצאנ  אכן  אירועשה  לכך  אישור  וחיפשו  בהם  נתקלוש

  ברשת   מינית  סחיטה  כאשר  רצף,  על  אירועיםבתור    מינית  פגיעה  אירועי  רואות  הן  כי  נדמה
  כמו  קשה  פגיעה  לאירוע  יחסית  קלה  שהיא  משום  מטיפולן  לחמוק  שעלולה  ככזו   נתפסת
אז כאילו עד    "שאלת אותי אם אני חושבת שזה סקסטורשיין  כך:  זאת   תיארה  ד'  אונס.

שלא שאלת לא הייתי מובהקת לגבי זה כי זה לא אונס חד־משמעי כזה שהיא הלכה ברחוב  
יותר  דברים  יש  כי  ברור  זה  תמיד  "לא  דומים:  דברים  אמרה  ו'  גם  אותה".  ותקפו 

 החלטיים, שאת יודעת שזה באמת לא מרצון".

 באחריות   המינית  הסחיטה  הגדרת  את  לקשור  ניסו  היועצות  כי  ניכר  הראיונות  מתוך
  היועצות  מצד  התלבטות  עלתה   הראיונות  עשר־שנים  מתוך  בעשרה  הסחיטה.  רועילא

  ה פעיל   או  עניין  מביעה  הנערה  כאשר  לדידן,  הנפגעת.  הנערה  של  האחריות  מידת  בעניין
לה  מיני,  אופי  בעלי  תכנים  בשליחת   הן   ולכן  לגביו,  ואחריות  הסחיטה  באירוע  חלק  יש 
  ייתכן   כי  אמרה  ש'  ברשת.  מינית  סחיטה  של  באירוע  מדובר  עדיין  האם  עצמן  את  שאלו
"זה בעצם היא שלחה להם את זה, בעצם מה הם עשו?   טענה:  ד'   וגם  בזה,  חלק  לנערה  שיש

 הנערה   על  האחריות  את   הטילה  ל'.  "הם ביקשו ממנה, כאילו זה בעיה שלה! היא שלחה
אבל היא גם הייתה ככה, גם רצתה  "כן הפעילו עליה לחץ, אני יודעת בוודאות,    וסיפרה:

היועצות, הנערות אינן רק קורבנות אלא נושאות    דעתלשלוח". מתיאורים אלו עולה כי ל
 במידת מה באשמה למצבן. 

  חדרו  הסוחטים  בהםש  סחיטה  רועייא  תיארו   המרואיינות  יםאירוע  ינבש  זאת,  לעומת
 ראו  לא  אלו  יועצות  שתי  המיניים.  התכנים  את  מתוכם  וגנבו  הצעירות  של  ולמחשב  לטלפון

 מ':   תיארה  כך   קורבן.  נערהב  ו רא  הן  להפך,  אלא  הסחיטה,  אירועל  שותפה  נערהב
היא משתמשת בו, היא מצלמת בו, מותר    ,"הסברתי לה שהיא לא אשמה, יש לה טלפון

היא לא עשתה משהו רע. האיש הזה הוא הפושע והוא נכנס    [ ...]  לה לעשות פוזות למצלמה 
שהופצה  הודעה  "הייתה  סיפרה:  י'  גם  הרע".  הדבר  את  עשה  הוא  שלה,  פרטי  למקום 
בכיתה שיש תלמיד בכיתה שפורץ לחשבונות ואומר שיש לו תיק פתוח על הילדה והוא 
הולך לחסל איתה חשבונות. לילדה הוא כתב שהיא חייבת לו והוא לא יפסיק עד שהיא  

  טחוןיבניכר שהיועצות חשו  היה  ים אלו  אירועלא תשלח לו סרטונים שלה מתקלחת". ב
 ברשת.  מינית סחיטה אירועה בהגדרת יותר רב

  כאשר  במיוחד  ברשת,  המינית  הסחיטה  תופעת  בזיהוי  מתקשות  היועצות  כי  נראה  כן,  אם
 לפגוע   סיוןינ ידי  ל  ואשהבי  המיניים  התכנים  את  מיוזמתה  שהעבירה  היא  הנסחטת  הנערה
 בה.

ייחוסים: אפיוני הנערות  –רגילה, נורמטיבית"  14"היא לא נראתה לי ילדה בת 
 הנפגעות 

מתיאורי היועצות עולה עיסוק ניכר ברקע של הנערות ובחיפוש אחר הסבר מדוע נערות  
. חלק  הםי הסחיטה המינית ברשת בעוד אחרות אינן סובלות מאירועמסוימות מעורבות ב
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היועצות   הנעבו  ראמן  התנהגויות  אפיוני  של  קודמת  היסטוריה  כמו  הנסחטות  רות 
בעייתיות: "זו נערה שההתנהגות הפתולוגית שלה היא ממש הרבה מעבר לנורמה, מדובר 

הורים לכולם,  הזמן,  כל  שקרים  שיקרה  שהיא  נערה  לכולם.    ,למערכת  ,לי  ,חברות  ,על 
)ל(  שם"  שזה  לזכור  חייבות  הזמן  כל  אנחנו  הכיוונים,  לכל  התנהגויות זיה  ;שקרים  וי 

מיניות בקרב הנערות: "היא נקלעה גם לפני זה לכל מיני עניינים סביב מיניות והיא לא 
כל כך ידעה לעצור, אז זה מקרה שהיה לי עליו בסיס כי ידעתי שהיא לא ממש מבינה את  

"היא שידרה את זה כל הזמן, ממש חיפשה תשומת לב מינית"    ;המשמעות של הדבר" )ס(
ן להיקלע גרמו להו לנערות הנפגעות היעדר שיקול דעת ורצייה חברתית שרקש)מ(. אחרות  
: "זה היה כאלו אנשים שניצלו אותה לגמרי היא חשבה שהם ם אליה  נקלעושלמצבים  

המעיד על היעדר   אירועכאילו נותנים לה אהבה ונתנה להם מה שרצו" )ש(. גם ל' תיארה 
פיקטיבי עם תמונה של מישהו חתיך  שיקול דעת: "הסתבר שהחברות שלה פתחו פרופיל  

ושלחו כאילו ממנו שהוא יודע עליה והוא רוצה להיות חבר שלה ושאם היא לא תשלח לו  
סרטון שלה אז הוא יראה לחברים שלו את התמונות שיש לו. הן לא שלחו לה תמונות או 
משהו, הן רצו לראות מה יקרה, מה היא תעשה. והיא שלחה לשם סרטון שלה במקלחת  

היועצות  מ תחתונים...".  ודרישות   הניחוורידה  איומים  עם  פעולה  שיתפו  שהנערות 
לשליחת תכנים בעלי אופי מיני מחשש שמעמדן החברתי ייפגע אם לא יעשו כך, או מתוך  

ישלחו את החומרים יעלה מעמדן החברתי בעיני קבוצת השווים. כך תיארה  שאםאמונה 
ם לעשות תמונה ושתהיה חברה שלהם ואז היא  ר': "בנים היו מבקשים ממנה לשבת עליה

סיפרה:   א'  גם  משהו".  מכניסה  שהיא  שלה  סרטון  לשלוח  ממנה  ביקשו  שהם  אמרה 
"בהבנה הבסיסית שלה אם היא לא הייתה שולחת את זה אין לה חברים! הם לא חברים  

היא רצתה להרגיש מקובלת, אהודה, וחששה שלא יהיה לה חבר, שלא יקבלו   [... ]  שלה
 תה".או

רועי סחיטה בכישורים הקוגניטיביים של  ייועצות אחרות ניסו לתלות את המעורבות בא
 הקורבן. ר' למשל סיפרה: 

יש לנו מקרה של נערה מאוד מאוד נמוכה, בטוח עם פיגור, אני לא יודעת מה היא  
עושה בכיתה של בית ספר רגיל. היא בכיתת חינוך מיוחד, אבל היא ממש ממש  

מא שלה לא מוכנה להעביר יתה צריכה להיות בבית ספר לפיגור ואנמוכה היא היי
כזה לבית ספר  נערה    [...]  אותה  כלום ממה שמדברים    היפיפייהיא  ולא מבינה 

כשדיברתי איתה היא נשמעה מבולבלת לגמרי. יש סרטון יש תמונות    [...]  איתה
והיא לא מודה בכלום אני רק הייתי עם הבגדים הם רק ביקשו ממני רק עשיתי  
ככה רק הייתי פה שם היא בכלל לא הבינה מה שהיא עשתה. עשיתי את זה רק 

 אני עם עצמי אז מה הקשר זה מותר.

  היתהי  ברשת   מיני  רקע  על  הנסחטות   נערות  של  כמאפיין  זיהו  שהמרואיינות  עוד סיבה
 לב   ותשומת  בחום  חסך  הורית,  השגחה  היעדר  כלל  זה  רקע  הנערה.  של  המשפחתי  הרקע

 חסך  על  כמענה  מתוארת  המינית  הפגיעה  למשל  כך  ההורים.  עם  מיטיבים  לא  וקשרים
  אחר   חיפושידי  ל  הנערות  את  ים אהמבי  משמעות,בעלי    מבוגרים  עם   בקשרים  ואהבה  בחום

"כשנערה לא מקבלת אהבה    :'א  שתיארה  כפי  ,אלהה  הצרכים  לסיפוק  אחרים  מקורות
ומגע הורי, חוסר הביטחון, חוסר התחושה הזו שאני לא אהובה יוצרת בור בנשמה והבור  
הזה חייב להתמלא איכשהו". גם ל' סיפרה: "יש שם ניסיון שלה, ניסיון מאוד לא בריא, 

השגחה ההורית ותיארה: "ההורים היו  עסקה בבה מההורים". ז'  למלא את החוסר באה
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בקושי בבית והיא עשתה מה שהיא רצתה והזמינה חבר'ה כל הזמן. לא היה שום גבול  
 ברור".

  הסחיטה,   רועילא  שהוליכו  לתנאים  הסבר  למצוא  צורך  היה  היועצות  לכל  כי  כן,  אם  נראה
   שלה. ובאפיונים הסחיטה לקורבן ותהקשור סיבותב ההסבר את חיפשו כולן אך

 לעזרה  היפני – איתה" טוב ממש  קשר לי "היה

  רבים  נוער  שבני  כיווןמ  .מה הביא את הנערות לידי פנייה לעזרה  להסביר  ניסו  היועצות
  הנערות   מדוע  להבין  ליועצות  חשוב  היה  במצוקות,  המקצוע  יאנש  את  מלשתף  נמנעים
הקורבנות בחרו    בהםש  יםאירוע   עלעמדו    הן  כמו כן  הפגיעה.  רועייבא  אותן  לשתף  בחרו

  מורים,  או  חברות  –  של הנפגעת  בסביבתה  יםאנשמהגיע    השיתוףלא לפנות אליהן לעזרה ו
   העזרה. תהליך  עם  פעולה משיתוף הנערות הסתייגותעל  השפיעלעיתים ש דבר

 ן יהבינ  נוצרש  רובק  אישי  וקשר  הנערה  עם  היועצת  של  מוקדמת  היכרות  היועצות,  דבריל
 עשרה ־אחת  עזרה.  ולקבל  ות חיבפת  אליהן  לגשת  הנסחטות  לנערות  ואפשר  הפגיעה  טרם
"היא בקשר נורא טוב איתי    מ':  תיארה  למשל  כך  .הזכירו זאת  יועצות  עשרה־שתים  מתוך

גם  י".  יויש מצב שאם היא לא הייתה בקשר כל כך טוב איתי אולי היא לא הייתה פונה אל
אבל היא    ,י היה לנו קשר טוביהיא פנתה אלהקשר שנוצר בינה לנפגעת: "י' דיברה על  

  : יתה שולחת לי הודעותיהיא גם ה  ר כךיתה מאוימת ממש והיא החליטה לספר לי ואחיה
מהיועצות סיפרו   כמה,  לצד אלו  ?'...".מה לעשות לשלוח או לא  ,אבל הוא מבקש ממני עוד'

לעזרה. כך נרתעו מפנייה  ש'    כי חשו שהנערות  ולא סיפרהלמשל  לי  סיפרה  לא  "היא   :
גם ג' תיארה  הן רק סיפרו מה שהן שמעו".    .הצלחנו להגיע למשהו יותר מדויק עם החברות

 ה אל  ,היו בנות אני לא יודעת אם לקרוא להן חברותכיצד הגיע אליה הדיווח מהמחנכת: "
דיווחו כי הפגיעה המינית   אחרות  . יועצות"שיש סרטון כזה מסתובב  למחנכתבנות שאמרו  

 תים בהסתרה מצד הנערות.יברשת לוותה לע

בהם לא היה קשר קודם בין הנערה ליועצת עלה קושי לעזור לנערה וניכר כי שבמצבים  
הביקושי   עם ידי  ל  אזה  לה קשר קודם  היה  לא  ר', אשר  היועצת.  ועוינות מצד  תסכול 

מה: יהאישיים שניסתה לייצר עהנערה, חשה שלא הצליחה להגיע אל הנערה במפגשים  
"והיא גם לא רצתה לבוא אליי, זה המחנכת הייתה צריכה לקחת אותה להביא אותה.  

 [ ...] י, היא לא מכירה אותי אז היא לא רוצה לבוא אלי5היא ממש התנהגה כמו ילדה בת 
  .אז הפגישות היו קצרות, אני לא יודעת אם הועלתי לה במשהו"

עדר הבנה יה  ןרוע הסחיטה היהדיווח על א־ות לתתמתאימסיבות מדברי היועצות עלה כי  
נוחות  חוסרל  שגרמהעל חומרת המצב מצד הנערה, היעדר היכרות מוקדמת עם היועצת, 

  מתחושות   למעשה  נבעש  שייתכן  סודיותנושא והצורך לשמור על  על השל הקורבן בשיח  
 עצמה.   הנערה של בושה

 הסחיטה בקורבן הטיפול אשמה": לא  שהיא לה  להסביר ניסיון "היה

 לה ניתן ש הייעוצי  והמענה  הנערה רכיו צא. 

בתיאוריהן העלו היועצות לא אחת את האופן שבו היו טרודות מן ההשפעות של הפגיעה 
על רווחתה הנפשית של הנערה המעורבת ועל מצבה החברתי והמשפחתי. לפי היועצות,  

של היעדרויות ממושכות מבית הספר,  אירועי הסחיטה הביאו את הנערות לידי מצבים  
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על   הנערות  בדיווחי  קשורים  היו  ואלו  חברתיים,  ממפגשים  והימנעות  חברתי  בידוד 
תחושות של בדידות, עצב, חרדה ובושה עמוקה. לפיכך עודדו היועצות את הנערות לייצר  
מהשיחות  הנערה.  עם  אחת  אישית  שיחה  לפחות  שכללה  פרטני  טיפול  של  מסגרת 

למלא אחר    ומהמפגשים היועצות  של  צורך  עלה  בהן,  עם הנערות שטיפלו  היועצות  של 
המשפחה, והפחתת   בפניהצרכים הרגשיים שהן זיהו: חום וקבלה, חיזוק לחשיפת האירוע  

תחושת האשמה שהנערה חשה. ס' תיארה רגע מכונן מבחינתה באחת השיחות האישיות: 
אבל ]...[ היא ממש הייתה צריכה את    "חיבקתי אותה, למרות שזה פחות אולי מקובל ]...[

בלי   ורציתי שהיא תרגיש שמקבלים אותה  והאהבה הזו בבית  כי אין לה את החום  זה 
תנאים כאלה עם המון אהבה". בדומה לכך חשה מ' כי עליה לחזק את הנערה בשיחות 
לעבור איזה הרגעה בעיקר סביב   ולהפחית את האשמה: "היא הייתה צריכה  האישיות 

שהיא פחדה שאימא שלה לא בדיוק תאשים אותה אבל היא הרגישה סוג של אשמה  העניין  
יבואו אליה בטענות שזה קרה".  וחששה שאולי  זהירה  כי היא הייתה  שזה קרה, אולי 
מתיאורי היועצות עולה התחושה שהן ניסו לתת לנערה מענה רגשי, עודדו אותה לשתף 

שמה ובושה ולייצר בעבורה מקום בטוח,  את הוריה, ניסו לעזור לה להפחית תחושות של א
 חם, מקבל ומכיל לעבד את שאירע. 

היועצות המרואיינות תיארו שלאחר הפגיעה חששו הנערות להגיע לבית הספר ולהתמודד 
עם תוצאות הסחיטה, כולל פגיעה אפשרית במעמדן החברתי וסטיגמה שאולי דבקה בהן 

רות כלל גיוס תמיכה חברתית שתוכל להקל בקרב בני גילן. היועצות סיפרו כי הטיפול בנע
היא   נורא.  עליה  השפיע  "נורא  שיתפה:  א'  הפגיעה.  לאחר  שחוו  הבדידות  תחושות  על 
ורק חברה אחת   שינוי תדמיתי  לעשות  ניסתה  כאילו  היא  לבית הספר,  להגיע  הפסיקה 
נשארה חברה שלה וכמובן לשמור את זה בבית הספר אבל הכינויים נשארו והשמועות  

יא שוכבת עם כולם וההשלכות לטווח הארוך נשארו אפילו שהיא כבר לא הלכה עם  שה
 אף אחד השם דבק בה". 

ד', לעומת זאת, תיארה התמודדות אחרת שבה הנערה המשיכה להגיע לבית הספר, אך  
לתחושתה לא הבינה את מורכבות מצבה: "היא המשיכה לבוא לבית הספר כל הזמן אבל 

והיה לה בהתחלה מאוד קשה". תמיכת החברים הייתה חשובה    היא הייתה מאוד בדאון
מאוד בעיני היועצות, משום שהיא סייעה בהפחתה של רגשות לחץ ובושה ואפשרה לנערות  
כי כאשר הנערות הצליחו  דיווחו  ועידוד מקבוצת השווים שלהן. היועצות  לקבל חיזוק 

נערה. ל' סיפרה: "אם יש להיעזר בבני גילן הייתה השפעה מיטיבה על הטיפול הכולל ב 
משהו שאני יכולה להגיד זה שהקבוצה יצרה מארג של תמיכה חברתית וזה ככה משהו  
שהוא ממש מחזק וממש חיזק". בדומה חשה גם א': "אחרי כל השיחות היא פשוט לא 
את   המשכתי  אני   ]...[ החברתית  ההתמודדות  מידי  קשה  לה  היה  הספר,  לבית  באה 

ים שקשורים והשיח גרם לזה שהם יתגייסו אליה ויתמכו בה גם  הקבוצה ודיברנו על דבר
בתקופה שהיא לא הגיעה לבית הספר כשהיא הייתה מבודדת מאוד ובודדה מאוד". גם ד' 
תיארה את חשיבות תמיכת החברות בעיניה: "היא התמודדה, היא הגיעה, היא הייתה 

באירועי בה".  תמכו  שלה  חברות  אז  פעמים  הרבה  ליוויי  הניסיון  צריכה  צלח  שבהם  ם 
לגייס תמיכה מצד חברות בנות אותו גיל, דיווחו היועצות כי הייתה השפעה חיובית על  

 מצבן של הנפגעות. 
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   בטיפול נוספים גורמים ושילוב מערכתית עבודהב. 

בכל הראיונות עלתה חשיבותה של תמיכת המערכת בתוך בית הספר ומחוצה לו כדי לקדם  
ה. בעוד בטיפול הפרטני היועצות ראו בתמיכה האישית בנערה  את תהליך הטיפול בנער

ובתמיכת הקבוצה החברתית בעלות משמעות בעבור התמודדותה, בעת הטיפול המערכתי 
שוחחו היועצות על חשיבות יצירת הקשר עם אנשי טיפול אחרים, וגם על חשיבות הטיפול  

כלי ומתן  בשכבה,  אחרים  תלמידים  כמו  משניים  פגיעה  הישנות במעגלי  למניעת  ם 
העבודה   על  ס'  סיפרה  למשל  כך  ברשת.  חוקי  ולא  חוקי  לשימוש  הנוגעים  האירועים 
המערכתית: "העבודה הייתה להביא חוקר נוער וגם אנחנו עברנו בכיתות, אני ומחנכות,  
עשינו עבודה בכיתות של הסברים וגם לא דיברנו עליה באופן ספציפי חס וחלילה, היא לא 

שכבה אז זה היה קל להרחיק את זה ממנה". גם ד' הזכירה את העבודה הייתה מוכרת ב
המערכתית וציינה את השיתוף של מחנכי השכבה לצד העבודה עם המשטרה: "דרשנו 
ממחנכים שיודעים מזה לבדוק טלפונים, למחוק כי זה קרה גם בשכבה. היה צריך לעבוד 

חוקר נוער שידבר לכל שכבה  בכל השכבה, לעבור, להסביר מה מותר ומה אסור. הזמנו  
עלתה   י'  עם  בריאיון  גם  להגיש תלונה".  ועל מה אפשר  ומה אסור  על מה מותר  בנפרד 
לבית   ובין אנשי הטיפול מחוץ  בינה  הפעולה  ושיתוף  של תפיסתה את הקשר  החשיבות 
הספר: "החלטנו שאני קודם כול אתקשר למנהלת של בית הספר ולמחנכת ואז לדבר עם  

ורים ולנסות להבין מה הם באמת רוצים מה הצרכים שלהם בשילוב עם  הילדה ועם הה
 , ואז אחרי איתור הצרכים, אז להבין מה ניתן לעשות". 105מוקד 

לצד זאת, יש יועצות שהזכירו את הקושי בעבודה עם אנשי מקצוע מחוץ לבית הספר. ס' 
אחר שנענתה כי  ל  105הביעה תסכול רב בעניין שיתוף הפעולה שניסתה לקיים עם מוקד  

גיל   מעל  שהנערה  תלמידה:   18מכיוון  הייתה  שעדיין  אף  בהם,  להיעזר  אפשר  היה  לא 
היחידה הזו שאחראית על הפגיעות ברשת ]...[ אבל בגלל שהיא    105"ניסיתי לבדוק עם  

מטפלים רק בקטינים. ואז כאילו לא היה לי   105לא היה למי לפנות כי    18הייתה מעל גיל  
משום שהבינה כי    105ה בדבריה בסרבול הנהלים הכרוכים בפנייה למוקד  מענה". מ' עסק

על  ולכן  הנערה,  בבית  קרה  שהאירוע  משום  במוקד  בעצמה  פנייה  לפתוח  יכולה  אינה 
לי בפירוש   נאמר  גם התקשרתי למוקד ולמעשה  "... האמת שאני  לפנות לשם:  ההורים 

ך להיות פנייה שלהם שההורים שבגלל שזה קרה בבית אז ההורים צריכים לפנות, זה צרי
 אלא אם הם מבקשים ממני ואז הם צריכים לתת לי את האפשרות והאישור לכך".    –יעשו  

כמה פעמים תיארו היועצות כי פנו לרווחה וראו בה גוף היכול לספק כלים להתמודדות  
א':  תיארה  לדוגמה  כך  ומשפחתה.  הנערה  בעבור  טווח  וארוך  מקיף  טיפולי  ומענה 

ה הופנתה לעובדת סוציאלית המטפלת בנערות אז גם ההורים הופנו לטיפול דרך  "כשהנער
 הרווחה והיה צורך בהתערבות משפחתית הרבה יותר גדולה".  

עם זאת, היו אירועים שבהם היועצות בחרו שלא לערב את הרווחה. האירוע שטיפלה בו 
רה שעשתה בהחלטתה ד' מבהיר את הדילמה של היועצות בעניין פנייה לרווחה, ואת הבחי

לא לשתף פעולה עימם משום שחששה שעצם הפנייה תעכב את הטיפול ואף תגרום לריחוק 
 והפסקת שיתוף הפעולה שיצרה היועצת עם ההורים: 

אני גאה מאוד במערכת שלנו, באמת, במקרים כאלה זה גורם לי להרגיש גאווה. 
רה כל־כך קשה, היה שיתוף פעולה מלא של מנהלת שמיידית לקחה על עצמה מק

מא  יי או על הצוות והתמודדה עם אילדבר עם ההורים ולא הפילה את זה רק על
מאוד קשה שהשתוללה וצרחה והתנגדה לעירוב של רווחה והיינו צריכים לעמוד 
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העובדות   [... ]  מולה דיווח  שולחים  כשאנחנו  סעד,  לפקידת  הדיווחים  לגבי 
ומקריאות להם מילה במילה את הדיווח ואז אין  הסוציאליות מתקשרות להורים  

לנו שום שיתוף פעולה עם ההורים ועם אף אחד. לא יצא מזה שום דבר. אם יש  
שיתוף פעולה עם הורים שרוצים אז זה נהדר. אבל במקרה כזה של הוצאה מהבית  
בכוח וזה תהליך שנמשך כמה שנים אז אני לא רואה במה? שגם נאבד אותה פה 

מא לא תשלח אותה יותר לבית ספר? במה זה היה עוזר?  יעזור לה? שהאולא נוכל ל
 אנחנו טיפלנו בזה.  

מדבריהן של היועצות ניכר כי יש חשיבות רבה לשיקול דעתה של היועצת, היכרותה עם  
  בשבילה ביותר    נההנכו  דרךוהרקע של הנערה ומשפחתה כדי לקבל החלטה מה ה   אירועה

המנהלת, ולעיתים  בשיתוף  עשוי חוץ אנשל ותפנישאת ה היועצות תיארו. אירועלטיפול ב
עבור הנערה בלגופו ולתת את המענה הנכון ביותר    אירועהמפקחת, כדי לשקול ולבחון כל  

 הנסחטת. 

תמיכה בתוך בית הספר, היועצות חשו עטופות בהדרכה שסיפקה להן מקום ה  לענוסף  
 וגם להתייעץ, לאוורר רגשות ולקבל הדרכה מקצועית, ותרמה ליעילות הטיפול שהעניקו  

לרווחתן האישית. ניכר כי המבנה הארגוני שמפעיל השירות הפסיכולוגי הייעוצי, הכולל  
עבור היועצות בעת ההתמודדות עם  בתובת  הדרכה ליועצות חדשות וותיקות כאחד, היה כ

תחום  ל  המדריכההדרכה שקיבלה מהמפקחת על הייעוץ ומדיברה על ה   הנושא המורכב. מ' 
המיניות והפגיעות המיניות בשירות הפסיכולוגי הייעוצי: "המערכת הטיפולית הייתה לי  

כ קודם  לעבודה,  נוחה  מו מאוד  כמעט  הוא  המענה  כי  לייל  אמרו  הזמן  וכל  לא    ידי, 
היה לי מאוד נוח שיכולתי כן להתייעץ    [...]  כל הזמן להתייעץ ולברר ולשאול  ,להתבלבל

"אני סך הכ ס' תיארה:  הזמן".  פעם ראשונה שנתקלתי  וכל  וזו  שלי  בשנה השלישית  ל 
 ".  להדרכה בסיטואציה כזו, אז ישר הלכתי 

למטרה את טובת  טיפול בנערות שנפגעו טיפול רב־מערכתי ששם לו  ב  ראוהיועצות  שנראה  
היועצות   כל  ומשפחתה.  רקעכי    אמרוהנערה  את   על  להניע  עליהן  המקצועי  תפקידן 

היועצות חשו כי יש להן   .לה נזקקהשלספק לה את התמיכה    כדיהמערכת לטובת הנערה,  
לשתף ולערב את    יותר  נהנכוה  הדרך  מהייודע לבחור מתי ושחשיבות בהיותן ציר מרכזי  

 . הספר ומחוצה לו לטובת הנערהים בתוך בית אנשה

 מסקנותו דיון

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון כיצד יועצות חינוכיות תופסות את תופעת הסחיטה 
קורבן  שהיו  לנערות  שהעניקו  בטיפול  תפיסותיהן  מתבטאות  וכיצד  ברשת,  המינית 

 סחיטה.

סן כלפי פגיעות מתיאורי היועצות עלה קושי בהגדרה של סחיטה מינית ברשת, וניכר כי יח
פחות   חמורה  ברשת  המינית  בסחיטה  ראו  היועצות  מורכבותן.  ברמת  נמדדת  מיניות 
מפגיעה מינית מסוג אחר וציינו פגיעות פיזיות. ממצא זה מחזק ממצאים קודמים שעסקו 
בהבדל שבין תפיסת הפגיעה במרחב הפיזי, שאותה קל יותר לאתר ולזהות, לעומת תפיסת  

המקוו במרחב  ואופן    –ן  הפגיעה  האינטרנט  מאפייני  בגלל  לזהות  יותר  קשה  שאותה 

(. זאת ועוד,  Melander, 2010; Lapidot-Lefler & Dolev-Cohen, 2015התרחשות הפגיעה )
היועצות שהשתתפו במחקר ראו באירועי הסחיטה אפיזודות חסרות משמעות, ולעיתים  

לאירועים שדיווחו עליהם. כמה אף דיווחו כי עד לשלב הריאיון לא העניקו חשיבות גדולה  
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כי רק בדיעבד במהלך מפגשים עם הנערה או אפילו בעת הריאיון במחקר  מהן הוסיפו 
והפחתת  כי הלבטים של היועצות  נראה  וחמור.  הנוכחי, הבינו שמדובר באירוע בעייתי 
החומרה של האירוע קשורים גם לאקלים החברתי והתרבותי, שבו בולטת חוסר הבהירות 

 (.  2017תנהגויות נחשבות פגיעה מינית )הרמן, אילו ה

משתנים  לשלושה  אלא  ברשת  מינית  לסחיטה  דווקא  נדרש  אינו  עצמו  החוק  בישראל 
)ויסמונסקי,   ברשת  ההפצה  ג.  המינית;  ההטרדה  ב.  האיום;  או  הסחיטה  א.  נפרדים: 

(, אך 16(. על פי החוק בישראל, לקטינים מותר לקיים יחסי מין החל מגיל ההסכמה )2014
אסור להם לשלוח תכנים מיניים שלהם, ואם הם שולחים הם עוברים על החוק )צדוק,  

(. חוזר מנכ"ל "אקלים חינוכי מיטיבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות  2014
בטכנולוגיה   בשימוש  העוסק  בתת־הפרק  ברשת  מיניים  תכנים  להפצת  נדרש  וסיכון" 

חוץ בית ספריות והיבטים של פגיעה מקוונת. עם זאת, משום  בפעילויות פנים בית ספריות ו
(, המסר של 2017שמשלוח הודעות מיניות שכיח ומקובל בקרב צעירים )דולב־כהן וריקון,  

החוק עלול לבלבל ולייצר שיפוטיות בטיפול באירועי סחיטה מינית כאשר הקורבן הוא זה  
צות חשו בלבול, שכן לא היה להן  ששלח את התמונה. ואכן, במחקר הנוכחי נראה כי היוע

ברור האם הנערה היא קורבן או שותפה. ניכר כי היועצות תיארו את הנערות אחראיות  
האשמת   של  חברתיים  דפוסים  למעשה  חיזקו  כך  ומתוך  הסחיטה  למצבי  שותפות  ואף 
קורבן. גם העיסוק של כמה ממרואיינות המחקר במאפייני הרקע של הנערות היה כרוך  

אחריות לאירוע אצלן והסרתה מהתוקפים, והוא משקף ממצאי מחקר דומים  בהפקדת ה
שהראו נטייה להתייחס לבנות שעברו פגיעה מינית ברשת ככאלו ש'הזמינו' את הפגיעה  

(Penney, 2016  זאת ועוד, מדברי המרואיינות ניכר כי יש שזיהו כמה מהקורבנות ככאלו .)
פגיעות מיניות טרם אירוע הסחיטה. א ייעוצית מתאימה, היה שחוו  עבודה  יתורן, לצד 

( לרה־ויקטימיזציה  הסיכוניות  את  להפחית  התערבות  Monroig, 2020יכול  תוכניות   .)
להימנעות   נערות  לחנך  מטרה  לעצמן  מציבות  קרובות  לעיתים  מיני  בחינוך  העוסקות 
  ממצבי סיכון, והן עוסקות הרבה פחות במידת האחריות של הנערים ולצורך לעסוק גם 

(. זאת ועוד, Dobson & Ringrose, 2016בהתנהגותם ובאקלים החברתי שהם פועלים בו )
נמצא כי בכל הנוגע לסקסטינג והפצת תמונות עירום, פעמים רבות הקורבן מואשם בעצם 

לראות בכך ביטוי גם בסרטונים    אפשרהצילום הפרובוקטיבי ומסירתו לאחר, ולא הפוגע.  

(. תפיסות כאלו עשויות  Döring, 2014ה ומודעות בתחום )חינוכיים שמטרתם לייצר מניע 

 ,.Aakvaag et al., 2016; Shaw et alלהגביר תחושות אשמה ובושה ולעכב פנייה לעזרה )

התמיכה 2017 מתן  על  שאמון  החינוכי־ייעוצי  הצוות  מצד  מגיעה  היא  כאשר  בוודאי   ,)
 (. 2014)ארהרד, 

חרו לשתף אותן בפגיעה היו נערות שהיה להן במחקר הנוכחי הזכירו היועצות שנערות שב
קשר קודם עם היועצת. ממצא זה נתמך בספרות המחקר שמצאה כי קשר חיובי קודם עם  

(. עם זאת,  2014אנשי מקצוע מנבא אחוזים גבוהים יותר של פנייה לעזרה )קאים ורומי,  
שב נמצא  שכן  וכאב,  בדידות  לעזרה,  זעקה  של  ממקום  נעשתה  שהפנייה  נוער  ייתכן  ני 

כי הם פונים לעזרה עקב קושי לשאת את הכאב או פחד   שעברו פגיעה מינית מדווחים 
 (. 2014מפגיעה חוזרת )איזיקוביץ' ולב־ויזל, 

גמיש   הייעוצי שלהן מרחב  רואות במרחב  היועצות  כי  הנוכחי מעידים  ממצאי המחקר 
כי   נראה  לעירוב אנשי מקצוע אחרים.  דינמיות בהחלטות באשר  הן מקבלות  המאפשר 

הן  כאשר  בעיקר  מהאנשים,  לכמה  לדווח  לא  אף  ולעיתים  להתלבט  החופש  את  עליהן 
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חוששות שעשויות להיות לכך השפעות שליליות על מצבו של הקורבן. ממצא זו בהלימה  
עם ממצאי מחקרים אחרים שהדגימו כי אנשי מקצוע נמנעים לעיתים מלדווח לרשויות 

אות בעניין הליך הטיפול לאחר הדיווח וחשש מתגובות על פגיעות מיניות, עקב חוסר וד

ווייר,   )לבקוביץ   ,Dolev-Cohen et al., 2022; McKee & Dillenburger;  2019ההורים 

(. במצבים שבהם דיווחו היועצות והסתייעו באנשי המקצוע האחרים, כמה מהן ראו 2012
כוללנ מענים  להעניק  שיכלו  תמיכה  מקורות  החיצוניות  יותר במערכות  ומקיפים  יים 

לסרבול בתהליכי    התייחסוהנדרשים לנערות שעברו סחיטה מינית ברשת, בעוד אחרות  
הפנייה ולמצבים שבהם הפנייה גרמה דווקא לפגיעה בנערה. ואכן, בספרות המחקר נמצא  
שיועצים שנמנעו מעירוב אנשי טיפול אחרים נדרשו לחשש שרשויות הרווחה או המשטרה 

יטפלו כראוי   )לא  עימם  ניסיון שלילי קודם  על  דיווחו  או   ,Bryant & Milsomבאירוע, 

על 2005 דיווחו  לא  מינית  תקיפה  נפגעי  שבגינן  הסיבות  על  בישראל  שנעשה  מחקר   .)
הפגיעה מצא כי אחת הסיבות הייתה האכזבה מהטיפול המשטרתי והתפיסה שהמשטרה 

(. ייתכן שהלך Dolev-Cohen et al., 2020מקשה על הקורבנות ומשחזרת את חוויותיהם )
הרוח הציבורי והחשש מטיפול משטרתי מכאיב תורמים לכך שחלק מן היועצות שרואיינו 
הטיפול  בהצלחת  רבה  חשיבות  זה  לממצא  למשטרה.  לפנות  שלא  בחרו  זה,  במחקר 

 המערכתי בנפגעות סחיטה מינית ברשת. 

יבית, לצד עבריינות וסיכון.  לסיכום, האינטרנט הוא מרחב נוח לביטויים של מיניות נורמט
בד בבד עם העלייה בתכתובות מיניות, עולה גם שכיחותה של הסחיטה המינית ברשת, אך  
ניכר כי ההיכרות של אנשי החינוך עם התופעה היא מועטה ואינה מספקת. על היועצים  
החינוכיים להכיר באינטרנט מרחב לגיטימי לביטוי מיני כדי שיוכלו להבין את תוצאות  

סקסטינג ואת הסחיטה המינית שעלולה להגיע לאחר משלוח תמונות מיניות. עליהם ה
להכיר בכך שאין מקום להאשמת קורבן, להבין את החוויה הקשה של הנערה הנסחטת,  

 שלעיתים שלחה תמונות בתמימות, את המצוקה שהיא חווה ולעודד פנייה לעזרה. 

 תרומה לשדה הייעוצי 

חשיבות   הנוכחי  הייעוצילמחקר  לשדה  לא    .רבה  ברשת  מינית  סחיטה  של  זו  תופעה 
דיה היועצות  .מדוברת  מדיווחי  שניכר  מינית    ,כפי  סחיטה  אירועי  של  בזיהוי  קושי  יש 

ברשת. אין הגדרה ברורה של מונח זה, כמו מחסור בידע על מאפיינים של התופעה, משתני  
עצים החינוכיים להכיר את הסיכון וההשפעות שלה על בני הנוער המעורבים בה. על היו

החינוכי־  שהצוות  חשוב  זה  לצד  בעבורם.  תמיכה  ולקבלת  מערכתית  לעבודה  הדרכים 
דרך  על  להשפיע  שעלולה  קורבן  ולהאשמת  שיפוטיות  של  לתחושות  מודע  יהיה  ייעוצי 

 הטיפול בקורבנות.

יניות זאת ועוד, נראה כי תוכניות ההתערבות הקיימות לא נותנות מענה מדויק לפגיעות מ
יש כי  עולה  מן הממצאים  זה.  ת  מסוג  להפעיל  שיח וצורך  כניות התערבות שתאפשרנה 

לחשוב   ,לבחון  אפשרבה  ששיח שיאפשר סביבה בטוחה    ,פתוח בנושאי מיניות בבית הספר
עמדות   ה  למיניהןולבקר  היבטיה  על  מיניות   חיוביים   היבטיםבהם    –  וניםמגוכלפי 

אך ניכר כי מתבגרים זקוקים לעזרה    ,מידעמספקות  התוכניות הקיימות כיום    .ובריאים
קבלת   והבנתהבתחום  המ  החלטות  בהתנהגויות  הכרוכים  יש  .  שלהם קוונות  הסיכונים 

וליכולת   ,באקטים מיניים  השתתףחשיבות רבה להכנסת תכנים הנוגעים לזכות לסרב ל 
ו מנע ממצבים לא רצוייםילה  נמצאה ש  גישה  –  לסרב  האחר  זכויות  של  הקבלה  על  גם, 
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  (. Constantine et al., 2015)  ספר  בבתי  מיני  לחינוך  בתוכניותיעילות    של  למדדים  קשורה
בהם  שלמצבים    ולהידרש  ,חשוב לדבר על נורמות וגישות של מתבגרים לנושאים של מיניות 

הם שחשיבת המתבגרים מושפעת מרגישותם הגבוהה יותר להשפעות חברתיות או לאופן 

)  חושבים שאחרים לוויסות  אותם אסטרטגיות  וללמד  אותם   ,.Marshall et alתופסים 

2020; Seiler-Ramadas et al., 2020  .) 

 המשך  למחקרי והצעות המחקר מגבלות

  רחבות   מסקנות  להסיק  קושייש    לכן  ,בלבד  יועצותשתים־עשרה    השתתפו  הנוכחי  במחקר
בעניין    הן  הנערות  של  ברשת המינית  הסחיטה  יתיחוו  את  היועצות  תפיסתבעניין    הן  היקף
 המינית   הסחיטה  יתיווח  כי  עלה  הממצאים  מתוך  כן  וכמ  .להן  שניתן  הטיפולי  המענה
  , זה מזה  שונים  צדדים  של  אשמה  תחושות  של  תפיסות  בחובה  וטומנת  מורכבת א  הי  ברשת
 הסחיטה  בתופעת  התמקדות  היועצת.  של   זה;  מתוכם  אחד  צד  רק  בחן  זה  מחקר  אך

של  הבנה  את   מגביל  בלבד  היועצות  של  מבט  מנקודת   ברשת   המינית  הנערה  רכיוצה 
במחקר המשך יש מקום לבחון את    .הטיפול  יעילות  ואת  בה  הטיפול  רךד   את  ,הנסחטת

 היועצות  כלנקודת המבט של הנפגעות, גם של ההורים ושל שאר אנשי הטיפול. כמו כן  
 צעירות  יועצותש  ייתכן  הנערות;  כלפי  שיפוטיות  עמדות  הביעו  ןכמה מהו  30  גיל  מעל  היו
  הקטן. הגילים פערבשל  הנערות  כלפי פחות שיפוטיות היו יותר
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תפיסות של גננות, של יועצות ושל מפקחות גני ילדים  
 בנושא חשיבות הטמעת מערך הייעוץ החינוכי  

 לגיל הרך בגנים חרדיים, ותפיסותיהן  
 בנושא מניעים וחסמים של המערך

 אסנת אבוחצירא וענת בארט

   תקציר
מנקודת המבט   ם יהילדים החרדי יעוץ בגני הי מערך  בהתפתחות חסמים  במניעים ובמאמר עוסק ה

הצוות בו    של  החינוכי  והייעוץ  הילד,  בהתפתחות  חשוב  שלב  הוא  הרך  הגיל  והטיפולי.  החינוכי 
הוקם מערך    2014חשוב. תחום הייעוץ בציבור החרדי מתפתח, אף שבעבר הייתה רתיעה ממנו. ב־

וץ לגיל הרך במחוז החרדי, תהליך שדרש הסתגלות רוחבית ניכרת. במחקר איכותני זה נבחנה  הייע
הרך מנקודת מבטן של   לגיל  ומפקחות באמצעות    12תפיסת מערך הייעוץ החרדי  יועצות  גננות, 

שאלון איכותני כתוב. הממצאים מורים על הכרה בחשיבות הייעוץ ועל הצורך של הגננות בתמיכה  
מקצו אתגרים  ובידע  ועם  ומשפחתיים  טכנולוגיים  אתגרים  עם  בהתמודדות  מסייע  הייעוץ  עי. 

בשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים, ותורם לפיתוח מקצועי צוותי. הייעוץ תלוי בשיתוף פעולה של  
  גורמים ב  גם  תלוי ו מעטפת, קרי פיקוח, בתקצוב שעות ייעוץ ובהכשרת הגננות והיועצות;    גורמי 

ות הגננת והצוות לקבלת ייעוץ. מומלץ לקדם ולבסס את מערך הייעוץ לגיל הרך  פנימיים, קרי מוכנ
וגם של הרחבת   ושל צוות הפיקוח,  הגן  פיתוח מודעות לחשיבותו של צוות  במחוז החרדי מתוך 

   המשאבים לפעולתו.

 

 . גני ילדים; חרדים; ייעוץ חינוכי; מחוז חרדי המפתח:  מילות

 מבוא

( הרך  לגיל  מערכת  הייעוץ  מפתחת  כך  בשל  הילד.  של  להתפתחות תקינה  חשוב  גיה"ר( 

הייעוץ   את  היועצים   ודואגת  (Alizamar et al., 2017) לגיה"ר  החינוך  להתמקצעות 
בתחום. העיסוק בתחום הטיפול ההתפתחותי והרגשי בציבור החרדי מתרחב   החינוכיים

בריאו בתחום  שירותים  במגוון  ניכרת  ההתרחבות  האחרון.  ובתחום בעשור  הנפש  ת 

פתיחת המחוז    .(Doron, 2020)תרבותית הייעוץ, הנותנים פתרונות מקצועיים ומותאמים 
החרדי במשרד החינוך אפשרה פיתוח שירותים ייעוציים במערכת החינוך, בייחוד בגיה"ר,  

( זו  חברה  של  הייחודים  לצרכים  רגישות  ומתוך  משותפת  ,  ובארט  אבוחציראבהבניה 
להכר2018 הדרך  ולכן  (.  משוכות,  רצופה  החרדי  בציבור  בגיה"ר  הייעוציים  בצרכים  ה 

המחקר הנוכחי מתמקד בתפיסות המניעים והחסמים להתפתחות מערך הייעוץ לגיה"ר  
בגני ילדים חרדיים מנקודת מבטן של גננות חרדיות, של יועצות חינוכיות בגנים חרדיים  

 ושל מפקחות הגנים במחוז החרדי.
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 סקירת ספרות 

 הייעוץ החינוכי 

, ושייך הן לעולם מקצועות עשריםהייעוץ החינוכי החל להיות פרופסיה בתחילת המאה ה 
בריאות הנפש הן לעולם החינוך. שילוב זה, וגם ההתפתחויות הטכנולוגיות, התרבותיות 

הייעוץ החינוכי    (.Heled & Davidoch, 2019)והחברתיות, מקשים על עיצוב זהות המקצוע  
ר בהתמודדות עם מצבים קשים, למנוע התפתחות בעיות ולפתח את הפוטנציאל נועד לעזו

הטמון בנוָעץ. מרחב העבודה של הייעוץ החינוכי מורכב והוא נתון לדרישות סותרות מצד  
( הייעוץ  ומפקחות  החינוך  משרד  הספר,  בית  הנהלת  כגון  היועץ,  על  , ארהרדהממונים 

חינוכי הם התחום הטיפולי, ובכללו טיפול  (. תחומי ההתמחות המצופים מהיועץ ה2014
התחום  ותרפיה;  אימון  קבוצות,  הנחיית  הורים,  הנחיית  משפחתי,  טיפול  פרטני, 
ניהול;   בצוות  והשתתפות  צוות  הדרכת  מקצועי,  צוות  של  היוועצות  ובכללו  המערכתי, 
ללקויות  הוראה  ודרכי  רגשיים  אבחונים  לימודיים,  אבחונים  ובכללו  הפדגוגי   והתחום 

   (.2014)רובין, למידה 

והכשיר מורים לתפקידי הכוון מקצועי   1960הייעוץ החינוכי החל לפעול בישראל בשנת  
(. במרוצת השנים התרחב המקצוע והתמסד 2004,  וקלינגמן  ארהרדלתלמידי כיתות ח' )

והלמידה,   הטיפול  בתחומי  שירות  מתן  הספר,  בבית  פעילותו  התרחבות  באמצעות 
הה מערך  ליועץ התפתחות  בתחום.  שהתמחו  גבוהה  להשכלה  מוסדות  ופתיחת  דרכה 

לדרישות   נתון  והוא  אחד,  מצד  תפקידו  בתחום  אוטונומיה  יש  הספר  בבית  החינוכי 
(. הייעוץ החינוכי בגיה"ר החל את 2014,  ארהרדהסביבה שמעצבת את תפקידו מצד אחר )

בשנת   ה2002דרכו הרשמית  בשנות התשעים של המאה  כבר  להופיע    עשרים, אך  החלו 
לגיה"ר התפתח מתוך צרכים   לגיל הרך. מערך הייעוץ  ייעוץ  ניצנים של הפעלת שירותי 
שעלו מהשדה החינוכי, כאשר גננות פנו ביוזמתן ליועצות חינוכיות בבתי ספר לקבלת ייעוץ  

גם ההבנה כי לעומת מורות בבתי ספר, גננות מתמודדות לבד עם דילמות    (.2012,  פריש)
הביא היועצות  קשות,  של  הפעילות  תחומי  ולהגדרת  לגיה"ר  ייעוץ  שירות  לבניית  ה 

  (.2004, ודשבסקי ארםהחינוכיות בגנים )

 ייעוץ חינוכי בגני ילדים 

דפוסי התנהגות שילד רוכש בגיל הרך ילוו אותו בהמשך חייו, ויעצבו את עולמו ואת דרכי 
לוש שנים, והם מתנסים ילדים נמצאים בגן הילדים כש  (. 2009,  בקר)ההתמודדות שלו  

ומיומנויות בתחומים חברתיים,  פיתוח כישורים  ומגוונות המאפשרות  בפעילויות רבות 
קשיים,   של  והחמרה  הצטברות  מונעים  מוקדם  וטיפול  אבחון  וקוגניטיביים.  רגשיים 

פערים  מונעים  נלווים,  רגשיים־חברתיים  קשיים  בהשוואה   התפתחותיים  ומונעים 
למ ומאפשרים  בספונטניות  לגילאים  ביטוי  לידי  באות  שאינן  יכולות    גולדהירש )מש 

 (. 2016, ואחרים

הוא   בגיה"ר  החינוכי  היועץ  ויהטמלידע,    להקנותתפקיד  עמדות  כישורים לפתע  ח 
 ( הגן  צוות  החינוך, קרי  סוכני  זה 2014,  ארהרדואסטרטגיות התמודדות אצל  (. תפקיד 

הראשון הוא העצמת הגננת באמצעות הדרכה מתבטא בשלושה היבטים עיקריים: ההיבט  
  פיתוח ההיבט השני הוא    ;וייעוץ פרטני להתמודדות עם קשיים שעולים מעצם תפקידה 

  של   הרגשית  האינטליגנציה  פיתוח,  הגן  צוות  עבודת  הנחיית  באמצעות   בגן  מיטבי   אקלים
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  ההיבט   ;( 2021עזריה,  ־כהן)   ילדים  ועם  הורים  עם  מקדם  שיח  מיומנויות  ופיתוח  הגננות
  בקהילות   למשל,  מניעה  ותוכניות  הכשרה  באמצעות  לגננות  מקצועי  פיתוח  הוא  השלישי

 (. Avidov-Ungar, 2018) לומדות

.  הייעוץ  מערך  ושל  הכולל  הילדים   גני  מערך  של  כפול   בפיקוח  נמצאות  ר"הגיה   יועצות
הוא    ותפקידו,  ר"הגיה  יועצות  ועל  הספר  בתי  יועצות  על  ממונה  החינוכי  הייעוץ  מפקח
  של   המקצועי  פיתוחל  . הוא אחראי"רלגיה  ייעוץ  רכזת  עם  הייעוצית  העבודה  את  לכוון

,  והלמן )ארנון    לתפקידן  הנדרשים  ומנהיגותיים  פדגוגיים  תהליכיםלו  ר"לגיה   היועצות
 לאנשי  ר"לגיה   הייעוץ  בין  לקשר  אחראי  החינוכי  הייעוץ  על  המפקח,  מזאת  יתרה(.  2004

  אלו   חשובים  תהליכים.  המשותפת  בעשייה  העולות  הסוגיות  שלל  על  הרלוונטיים  המקצוע
 החרדית   בחברה  הייעוץ  מערך  התפתחות  לצד  נהלוהת  הילדים  בגני  הייעוץ  מערך  פיתוח  של

,  ייחודיים  תרבותיים  קודים  לפי  פועלתש  החרדית  החברה(.  2014,  ארהרד)  האחרון  בעשור

  של   בחינה  מחייבת(,  Doron, 2020)  טיפולית  מתמיכה  נרתעההאחרונות    השנים  ושעד
 .בקרבה החינוכי הייעוץ מערך התפתחות

   החינוכי לייעוץ וגישתה בישראל החרדית החברה

 להלכה   מחויבת  עצמה  הרואה  ייחודית   תת־תרבות  היא  בישראל  החרדית  החברה
  מתמסרת  היא.  מזרח־אירופית  לתרבות  ונאמנה,  המחמירה  פרשנותהפי    על,  היהודית

  חברה  .( 1991)פרידמן,  ציוניות לא  ועמדותיה, הגברים של  העיקרי עיסוקם, תורני ללימוד
  ייחודיים   ודגשים  ייחודי  אופי  תת־קבוצה  ולכל,  תת־קבוצות  של  חברתי  פסיפס  היא  זו

  עניינה  מוקדש, הליטאית החברה: מוצא פי על מסווגות קבוצותהתת־. חרדיותם בהגדרת
הגבר    התורני   בלימוד  הוא  המדגישה,  החסידית  החברה(;  2014,  זיכרמן)  חייו  כלשל 

  המאופיינת ,  הספרדית  והחברה(;  2017)וסרמן,    קדושה  של  חברה  היותה  ואת  קהילתיות
  וחדשני   נוסף  סיווג(.  2009)ליאון,    הישראלית  החברה  עם  דיאלוג  המאפשרת  רכה  בחרדיות

  חרדיות , שמרנות דרך  מאולטרה־שמרנות, מגלות שהקבוצות הפתיחות מידתפי  על נעשה
 הבולטים   ממאפייניה  אחד(.  2020,  כהנר)  מודרנית  חרדיות ועד'  מודרניות  נגיעות'  לה  שיש
  לבוש   כגון,  מגוונים  בתחומים  הכללית  מהחברה  התבדלות  הוא  החרדית  החברה  של

 & Freund)  הטיפול   בעולם  מעורבות(,  Shoked, 2019)  גאוגרפי  תיחום(,  2014,  זיכרמן)

Band-Winterstein, 2017) (. 2020, ואחרים בארט) החינוך במערכת וגם 

,  הנפש  בריאות  ומערכת  הטיפול  מערכת  כלפימאוד    חשדן  החרדי   הציבור הטיפולי  בהיבט
החשדנות החרדית    (.2017נצר,  ורוסו־  שלזינגר)  מערביים־חילוניים  עקרונות  על  הנשענות

 Podolsky-Krupperחשיבות הנפש בתפיסה החרדית )בכלפי עולם בריאות הנפש קשורה  

& Goldner, 2020  .) ש  עם בתחום,  שינוי  מתחולל  כי  נראה  האחרונות  בשנים    ינוי זאת, 

)ש פסיכיאטרי  לטיפול  מנגישות  וFreund & Band-Winterstein, 2017התחיל  גיע  ה( 
 (. 2014, ארהרד) החינוכי הייעוץ םתחו בהם, רבים לתחומים

  ממוסדות   חוץ,  רשמי  שאינו  המוכר  לזרם  שייכים  החרדי  החינוך  מוסדות,  החינוכי  בהיבט
 מוסדות (.  החרדים  התלמידים  מכלל  בלבד  2%  בהם  שלומדים)  הממלכתי־חרדי  החינוך
  מהם ,  משתנים   בהיקפים  ליבה  לימודי  להוראת  מחויבים  והם,  חינוך  לרשתות  שייכים  אלו
  החרדית   החינוך  מערכת(.  2020,  ואחרים  בארט( )תקצוב  100%  עד  55%מ־)  תקצובם  נגזר

עד סיום    תורה   תלמוד־דרייבח  מתחיל בגיל שלוש  ר"בגיה  בניםל  חינוך.  מגדרית  מופרדת
 נישואיהם   עד  –  הגדולה  לישיבה  ולבסוף  הקטנה  לישיבה  יםעובר  יםהנער  ומשםכיתה ח'  
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 שמונה־שנתי   יסודי  ספר  בבית  ממשיך,  הילדות  בגן  מתחיל  הבנות  חינוך(;  2011,  שפיגל)
, הורוביץ)  מקצוע  ולימודי  תיכון   לימודי  בו  שיש  שש־שנתי  לסמינר עוברות    הנערות  ומשם
2012 .) 

 חרדיות  חינוך במסגרות חינוכיייעוץ 

 החרדיים   החינוך  ממוסדות  74%ב־  אולם,  חינוכי  ייעוץ  לספק  מחויבות  אינן  חינוך  מסגרות
  בוחרים   המנהלים  לבנים  היסודי  החרדי  החינוך  ממוסדות  15%וב־  לבנות  היסודיים
 במגזר  היועצות  של  הדמוגרפי  האישי  הפרופיל(.  2014,  המדינה  מבקר)  חינוכי  יועץ  להעסיק
 עשיר   ניסיון  החרדי  במגזר  היועצות  לרוב.  אחרים  במגזרים  יועצים  של  מזה  שונה  החרדי
 תואר  בעלות  היועצות  שיעור  2013ב־ולכן    עלה  השני  התואר  בעלי  שיעור.  ובחינוך  בהוראה

  נראה  הספר  בבתי  הייעוץ  מקצוע  התפתחותעם    בבד   בד  .( 2014,  ארהרד)  18%  היה  שני
  המוכר  באגף  החינוכי  הייעוץ  תחום  על  מפקחת  מונתה  2003ב־.  הפיקוח  במערך  גם  שינוי
 (. 2018, ובארט אבוחצירא) החינוך במשרד החרדי למחוז הפך שלימים, רשמי שאינו

 בדילמות  עצמם  היועצים  את  מעמידה  החרדית  בחברה  החינוכי  הייעוץ  מערך  הפעלת
נצר,  ־ורוסו  שלזינגר)  אובדנות  ועל  מיניות  פגיעות  על  ושיח  באינטרנט  שימוש  כגון  ,ערכיות
  לערכי   המקצוע  ערכי  בין  ומגשרים  בזהירות  אלו  דילמות  מיישבים  היועצים(.  2017

. מיטבי  פעולה  לשיתוף  החינוך  אנשי  את  לגייס  היועצים  על(.  2014,  ארהרד)  התרבות
  מספקת   הכשרה  מקבלות  לא  שגננות  כיוון  הילדים  בגן  ביותר  מורכב  זה  פעולה  שיתוף
נצר,  ־ורוסו  שלזינגר)  בנושא  הקיימים  התרבותיים  החששות  בשל  ,(2017,  מבורך)  בתחום
  הצורך   ובשל(,  2018,  ובארט  אבוחצירא)  יועצות  בהעסקת  הבירוקרטי  הסרבול  בשל  ,(2017

 . בפיקוח בשינויים

 המחקר  שאלת

 הצורך .  החרדי  במגזר"ר  בגיה  הייעוץ  מערך   הטמעת  חשיבות  בהבנת  נעוץ  המחקר  רציונל
(, 2014,  ארהרד)  בישראל   רשמיות  חינוך  במערכות   ומוטמע  ברור  החינוכי  הייעוץ  במערך
 יועצות ,  גננות  להרתיע  יכול  בגן  חינוכיתיועצת    שילוב(.  2012)פריש,    הילדים  גני  ובהן

  המחקר   שאלת.  וארגוניים  תרבותיים  הבדלים  בשלהחרדי    במגזר  ילדים  גני  ומפקחות
  מערך   חשיבות  בנושא  הגנים  מפקחות  ושל  יועצות  של,  גננות   של  התפיסות  את  בוחנת
והחסמים   המניעיםבנושא    תפיסותיהן  ואת,  חרדיים  בגנים  הרך  לגיל  החינוכי  הייעוץ

  .בהטמעתם

 מחקר  שיטת

 הנחקרים  תרבות  הם  שמעצביה  אנושי  מבנה  במציאות  רואים  האיכותני  במחקר
  את   מפרשים  והנחקרים  החוקרים.  הנחקרים  ללא  קיום  אין  זו  למציאות.  הםותנאי

 המציאות  את  לחשוף  כדי  פרשנותם   פי  על  המציאות  תפיסת  אתומבנים    הנחקרת  התופעה
  נעשה   הזה  במחקר(.  2016,  יהושע  בן־צבר)  אותה  רואים  התופעה  את  החווים  שהאנשים  כפי

המבט של   מנקודת  התופעה  את  הבוחנת,  איכותנית־פנומנולוגית  מחקר  במתודת  שימוש
  ההבנייתי,  הדינמי  הטבע  את   ומדגישה  במרואיינים  ממוקדת  זו  גישה.  אותה  החווים

)שקדי,   חיצונית  בפרספקטיבה  עוסקתאינה    היא;  החברתית  המציאות  של  והמתפתח
2011 .) 
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 אוכלוסיית המחקר 

  יועצות   ארבע,  חרדיים  ילדים  בגני  חרדיות  גננות  ארבע:  משיבות  12  השתתפו  הזה  במחקר
  דגימת.  ומהדרום  מהמרכז"ר  גיה  מפקחות  וארבע  החרדיים  הילדים  בגני  המועסקות
 ויצרו ,  הרבים  החסמים  למרות  ניכר  שינוי  לחולל  שהצליחו  ביועצות  התמקדה  המחקר
  שרשרת   יצרה  יועצת  כל.  הגננות   עם  הן"ר  גיה   מפקחות  עם   הן  פעולה  ושיתופי  קשרים
  לכל .  עובדת  היא  עימהש  הילדים  גני  ומפקחת  מייעצת  היא  שבגנה  הגננת  ובהן  –  משיבות
)אחת   חרדיות  עצמן  את  מגדירות  וכולן  שנים  מחמש  יותר  של  מקצוע  ניסיון  המשיבות

 . לאומית(־מגדירה עצמה חרדית

 המחקר  כלי

 שעונות   מצומצמות  שאלות  והי  בשאלון.  כתוב  החצי מובנ  עומק  ראיון  הוא  המחקר  כלי
פשר  השאלון.  המחקר  שאלת  על בכלליות   להן    ונתן  פתוחות  תשובות  להשיב  למשיבות  אִׂ
  מקוון  או  ידני  כתוב  איכותני  בשאלון  השימוש(.  2003,  שקדי)  אחרים  בנושאיםלעסוק גם  

מחקר    הוא  פתוחות   שאלות  ובו ;  2018ברוך,  ־פורקוש;  2020,  ואיזק  בארט)  מקובלכלי 
 :  האלה השאלות ארבע נשאלו  השאלון במדריך(. 2016, שגריר

 ?מדוע ,כן אם? חשובהייעוץ החינוכי בגני הילדים  האם . 1

הניתנים היום )טכני, פדגוגי, מענה מקצועי, טיפול איך את רואה את שירותי הייעוץ   . 2
 (?ומהבבעיות בגן, השתלמויות וכד

 מהם המניעים להתפתחות מערכת הייעוץ לגיה"ר )מה מסייע לפעילות היועצת בגן(? . 3

 )מה מפריע לפעילות הייעוץ בגן(?   מהם החסמים להתפתחות מערכת הייעוץ לגיה"ר . 4

 אתיקה הליך המחקר ו

 במדגם 'כדור  החרדי  במחוז  ילדים  גני  ולמפקחות  ליועצות, לגננות  הופצו  המחקר  שאלוני
 למשתתפות .  הכתובים  השאלונים  על  לענות  ניאותו  פנייה  קיבלוש  המשתתפות  כלשלג'.  

  יכולות  הן  וכי   במחקר  להשתתף  חובה  כל  אין כי  להן  והוסבר  ואנונימיות   סודיות  הובטחה
השמות  .  עת  בכל  המחקר  את  לעזוב  להחליט כל  ואנונימיות  סודיות  שהובטחה  כיוון 

 והחזירו "ל  דוא  באמצעות  השאלונים  את  קיבלו  המשתתפות.  המוזכרים במאמר בדויים
 .אותו  שמילאו לאחר תאו ידני"ל דוא באמצעות לחוקרות אותו

 עיבוד הנתונים 

מהראיונות    הטקסטים  בניתוח  ליחידות   החומר  של  ראשונית  חלוקה  נעשתהשעלו 
  מופו   מכן  לאחר.  מסוים  נושא  על   ייחודית  אמירהבהם    שיש  טקסט  קטעי  כלומר,  משמעות
 של  קטגוריות מוקדו בהמשך. המשמעות מיחידות שעלו נושאים פי על המשמעות יחידות

 לתופעה   קושרו  הממוקדות  הקטגוריות  לבסוף.  הראיונות  מכלל   שעלו  העיקריים  הרעיונות
 (. 2003, שקדי) בספרות המופיעות ולתאוריות

 ממצאים 

 המחוז  בפיקוח  גנים  של  הרך  הגיל  מפקחות  ועם  היועצות  עם,  הגננות  עם  הראיונות  מן
  בידע   והצורך,  הילדים  לגני  המקצועי  הייעוץ  חשיבות:  עיקריות  תמות  ארבע  עולות  החרדי
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 מכיר   ולילדים  לגננות  מספק  הילדים  בגן  החינוכי  שהייעוץ  השירות;  ובתמיכה  מקצועי
;  הגן  צוות  של  נכונה  ולעבודה  מקצועיות  לפיתוח  ותורם,  הגן  ילדי  של  היום־יומית  במציאות
 מעטפת   גורמי  בהם,  החרדי  הילדים  בגן   הייעוץ  מערך  פעילות   את  המניעים  הגורמים
  חסמים  בהם,  החרדי  הילדים  בגן  הייעוץ  מערך  לפעילות  החסמים  וכן;  עצמה  והגננת

  .טכניים מערכתיים וחסמים  עצמה בגננת הקשורים

 חרדיים  ילדים בגני הרך  לגיל הייעוץ מערך חשיבות

  והכתיבה  הקריאה  בפיתוח  ובייחודר,  "ההגי  בחינוך   רבה  חשיבות   רואה  החרדית  החברה

 שחשיבותם   תחומים  לעומת  ,(Rosenthal & Roer-Stier, 2006)  הקוגניטיביות  והיכולות

 שפה   בבעיות  וטיפול(  Golos et al., 2011)  גסה  מוטוריקה  פיתוח  כגון,  בעיניהם  פחותה
(,  1999ר,  ל)לנד  מצומצם  מקצועי  ובידע  הכשרה  בחוסר   זה  פער   יסוד(.  2014,  רבי־ובן)רותם  

 הייעוץ   ושירותי  הטיפול  עולם(.  2007,  שחקמלאך  ־)דה  במשמעתהגן    צוות   התמקדות שלוב
  הייעוץ   .(2014,  ארהרד)בשני העשורים האחרונים    החרדית  בחברה  מתפתחים  תחומים  הם

  הייעוץ   תקן  ואולם  ,(2018,  ובארט)אבוחצירא    2011  בשנת  החל  הילדים  בגני  החינוכי
 היא   החרדי  במגזר  הייעוץ  בתחום  ההכרה.  גני ילדים חרדיםב  שונה וקטן יותר  החינוכי
  שעולה   כמו,  החרדים  הילדים  בגני  החרדי  הייעוץ  מערך  להתפתחות  פורייה  קרקע

 :  האלה מהדברים

למערכת החינוך יש תפקיד מרכזי בהתפתחות הרגשית והחברתית של התלמידים. 
הקמת מערכת ייעוץ חינוכי מקצועית וזמינה הנותנת מענה לרווחה   מה שמצריך

 )גננת(  !ודו של המוסד החינוכי כוללתפקו הנפשית של הפרט ותורמת

 חשובה   הרך  בגיל  ילדים  של  ייחודיים  ולצרכים  תקינה  להתפתחות  לב   תשומת
. השנים במרוצת וגוברות הולכות בעיות יוצר  לאלו לב תשומת חוסר ואילו, להתפתחותם

 :  הרך בגיל דווקא הייעוץ בחשיבות מכירות החינוך נשות

להיות   חייב  וכלים    בגני  [must]מאסט  הייעוץ  ידע  רוכשות  הגננות  הילדים, 
אם   הרך,  בגיל  קריטי  הוא  הייעוץ  הגן.  בתוך  עבודה  ודרכי  הכוונה  ומקבלות 

)מפקחת גיל    .הילדים בגנים לא מקבלים מענה הנזק גדל ולעיתים הוא בלתי הפיך
 הרך(

. בגן  האתגרים  עם  מתאימה  להתמודדות  כלים  להן  אין  כי  חשו  הגננות  רבות  שנים
  איתם   וההתמודדות,  חייהם  וממציאות  הילדים  של  הרגשיים  מהצרכים  נובעים  האתגרים
  יכלה   היא,  הייעוץ  בתחום  בבעיה   לטפל  נדרשה  גננת  כאשר,  בעבר.  מקצועי  ידע  מחייבת
 ריחוק  על שומרות, לחץ בתנאי עובדות הרך הגיל מפקחות. הרך הגיל למפקחת רק לפנות

 האלה:   מהדברים שעולה כפי, הייעוץ  בתחום מקצועיים כלים וחסרות מהגננות

ייעוץ  וזה הדבר שהיה חסר לנו בהרבה שנות עבודתי כי הייתי כל הזמן צריכה 
יותר וחוסר זמינות לעיתים, אך עם היועצת יש יותר    מהמפקחות ויש דיסטאנס

 )גננת( .לא עוזרתא פתיחות וגם הרגשה שהיא לא שופטת

  בתחום  והכשרתן,  בתחום  ידע  חסר  שלגננות  כיוון  חשוב  החרדיים  הילדים  בגני  ייעוץ
 :  האלה מהדברים שעולה כפימספקת,  אינה הייעוץ

הייעוץ בגיל הרך היא חוסר הידע   נקודה נוספת המלווה אותי מאז כניסתי לעבודת
הכשרת התלמידה  הרך. בתהליך  בגיל  ילדים  של התפתחות  הגננות בתחום  של 
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לתפקידה כגננת היא אינה רוכשת ידע התפתחותי מספק על ילדים בגיל הרך, היא  
עם  לעבודה  וכלים  ילדים מאתגרים,  עם  לעבודה  כלים מתאימים  רוכשת  אינה 

חיוני אודות תהליך רכישת מיומנויות חברתיות אצל הורים. כמו כן חסר לה מידע  
 )יועצת(  .ךילדים בגיל הר

,  בכלל  החרדי  החינוך  במוסדות  החינוכי  הייעוץ  מערך  חשיבות  הבנת  כי  נראהלסיכום,  
  הטיפול  בחשיבותהכרה    יש.  חרדים  חינוך  אנשי  בקרב   תהודה  מקבלת   בפרט  הילדים  ובגני

 עבודה  ובחשיבות ,  טווח  קצרות ובעיותטווח    ארוכות   בעיות  ואבחון  הצעיר  בגיל  המקצועי
,  ומז  יתרה.  הילד  ושל  ההורים  של,  הגן  צוות  של,  הייעוץ  מערך  של,  הפיקוח  של  מערכתית

  צוות   של  מתמשך  מקצועי  ובפיתוח  ומקצועי  זמין  בייעוץ  רואיםאנשי החינוך    כל  כי  נראה
  .ומעשירה חיוביות התפתחותבתחום הייעוץ  הגן

   חרדים ילדים בגני החינוכי הייעוץ מערך שירות

 סיפק   החינוכי  הייעוץ  צוות  שבהם  תחומים  כמה  עלו  הצוות  נשות  עם  הראיונות  מתוך
  של  מקפת  ראייה  מעניק  לגננות   הניתן  הייעוץ.  בעבר  ר" גיה   לצוות  ניתן  לאששירות  

  צורכי   של  הוליסטית  תפיסה  ומעצב,  כיום  הילדים  של  המורכבות   ובכללה,  המציאות
 עם   מקצועית  התמודדות  מאפשר  ר"גיהל   החינוכי  הייעוץ  שירות,  ומז  יתרה.  בגן  הילדים
  עם   התמודדות  על  בהשתלמויות  הגננות  של  להתמקצעות  הודות,  מהשטח  העולות  בעיות
 מקצועית  צוות  ועבודת  בגננות  רגשית  תמיכה  מאפשר  הייעוץ  כן  כמו.  בגן   הילדים  צורכי

 .  הפנימיים בתהליכיו הגן צוות של ואיכותית

  עולם   על  המשפיעים  רבים  בתחומים   מתבטאים  המערבי  בעולם  שינויים:  המציאות  אתגרי

 Weaver)  המשפחה  במבנה  שינויים(;  2018,  ואחרים  בראינין)  טכנולוגיים  שינויים.  הילד

& Schofield, 2015  ;)בדרכי   ושינויים  מיוחדים  צרכים  עם  ילדים  כלפי  ביחס  שינויים 
  הציבור   על  פוסחים  לא(  2010רוזנטל,  ־וסובלמן)קליין    רגילות  חינוך  במסגרות  שילובם
(,  2018,  ואחרים  בורשטיין)   החינוך  ולמוסדות  הבית  למשקי  חודרת  הטכנולוגיה.  החרדי

  של   ובהכלה  בשילוב  שינוי  ויש(  Barth & Ben-Ari, 2014)  בעלייה   נמצא  הגירושים  שיעור
)   צרכים  עם  ילדים   מכיר  החינוכי  הייעוץ  מערך(.  2016,  וקורקוס  קורקוסמיוחדים 

  אליהם   נחשפת  היא  שכיוםו   , נדירים  היו  שבעבר  במצבים  לגננת  ומייעץ,  האלה  בשינויים
 האלה:   מהדברים שעולה כפי, גבוהה בתדירות

 כלכלי ובתחום הביטחוני־לצערנו, בשנים האחרונות חלו תמורות בתחום החברתי
על תפקודו של המתמודד ו־המשפיעות  ניצבות בפני הצוונשות  הלומד. הגננות    ת 

התערבות חייבים  בהם  וסיכון  משבר  מצבי  מול  בהתמודדות  קשים,   .אתגרים 
 )יועצת( 

 החרדיים   הילדים  בגנימתמודדות איתם    שהגננות  מהשינויים  כמה  כי  עולה  אלו  מדברים
 המשפיע ,  בארץ  אזורים  בכמה  והמתמשך  הרעוע  הביטחוני  מהמצב  שנובעים  שינויים  הם
  המצבכי    נראה  כן  כמו(.  2003,  ואחרים  גולדהירש)  בגן  האווירה  ועל  הילדים  התנהגות  על

העוני  החברתי־כלכלי שיעור  בייחוד  חרדיות   בחברה  הגבוה,  אימהות  ויציאת  החרדית 
 .  הםועל משפחותי בגן הילדים על משפיע, (2018, וכהנר)מלאך רבות לעבודה 

  ובו,  האנושי  במכלול  שינוי  תהליך  בלמידה  רואה  ההוליסטית  התפיסה:  מקצועיות  תפיסה
 ופסיכולוגיות   חברתיות,  רוחניות ,  אינטואיטיביות,  רגשיות,  אינטלקטואליות  יכולות
  ונובעת  חדשנית   היא,  לסביבתו  הילד  בין  הקשר   את  המדגישה,  זו  תפיסה(.  2015)רפאלי,  
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. החרדי בציבור גננות בהכשרת נפוצה ואינה, והפסיכולוגיות הייעוציות יותהפרופס מתוך
, הרגשית  הפעילות  את   משפרת  חרדיים  ילדים  בגני  גננות  אצל  הוליסטית  תפיסה  פיתוח

 :  האלה מהדברים שעולה כפי,  בגן וההתפתחותית הלימודית

גן   של  הוליסטית  לפיתוח תפיסה  כלים  לגננת  הילדים. תפיסה  היועצת מעניקה 
על תהליכים קוגניטיביים  הלוקחת בחשבון את ההיבטים הרגשיים כמשפיעים 

הייעוץ    .ועל הלמידה בגן, כמו כן היועצת עומדת לרשות הגננות בהטמעת תפיסה זו
על   שלה,  הילדים  גן  על  וכוללת  רחבה  התבוננות  ליצור  לגננת  מאפשר 

כנית שנותנת מענה ו יס לתהאינטראקציות החברתיות ואקלים הגן ומכאן להתגי
 )יועצת(  .הוליסטי לקשיים הקיימים

בהם.   נתקלות  שהגננות  קשיים  על  להיומק  הגן  ילדי  את  מקדמת   בגן  הוליסטית  תפיסה
,  שהגננות  טיפול,  מיידי  מקצועי  טיפול  המחייבים  דחופים  קשיים  מתעוררים  פעם  לא  אולם

 :  האלה מהדברים שעולה כפי, בו מיומנויות  תמיד לא"ר הגיהואף מפקחות 

לפני ארבע שנים אני כמפקחת התמודדתי לבד עם בעיות התפתחותיות של  עד 
וגורמי תמיכה של צוות הגן.   לדעת לפתור בעיות שלא תמיד   [זה לא קל]ילדים 

י נכון. היום  ידע ימצאנו פתרון  לנו מענה בשלושה היבטים:  נותן  עוץ בגיל הרך 
ילדים,   של  בעבודת  התפתחותי  מערכתיים  והיבטים  נפשית  רווחה  של  היבטים 

 )מפקחת(  .הגן

 ודואג   הגננות  של  המקצועית  להתפתחות  דואג  הילדים  בגני  החינוכי  הייעוץ  מערך
ר "הגיב  התפתחות  על  ידע,  מעשיים   ייעוציים  כלים  לגננות  המקנות  ייחודיות  להשתלמויות
 : האלה מהדברים שעולה  כפי, נדרשות ומיומנויות

ההשתלמויות חשובות מאוד, מעשירות בידע והתוכניות המעשיות בגן ומרחיבות  
ביחד"  לחיות  "ללמוד  היועצת  של  התוכנית  במיוחד  לי  שלנו.  הכלים  ארגז  את 

 )גננת(  .שינתה את כל החשיבה והגישה שלי לעולם הילדים 

 עבור ב  חשובה  והפדגוגי  הרגשי  ובניהולו  הגן  במבנה  ההוליסטית  התפיסה  הטמעת,  ככלל
  מקצועית  התמודדות  מאפשר  מסוימים  יםאירועב  הניתן  והזמין  המקצועי  הסיוע.  הגננות

 זמן   דורשים  שהיו  יםאירוע.  הגן  של  השוטפת  הפעילות  את   ומאפשר  חירום  מקרי  עם
  ההכשרה .  החינוכית  היועצת  לטיפול  מועבריםר,  "ההגי  מפקחת  ושל  הגן  צוות  של  ואנרגיות

המ  לגננותמעניקות    שהיועצות  המקצועית את   בגן  המציאות  עם  התמודדותשפרת 
 . היועצת בהתערבות הצורך מפחיתה אתו

  מתמודדת, הגן מנהלת, הגננת.  הגן לצוות תמיכה מספקות  היועצות :לגננת תמיכה מקור
 הגננות.  בגן  למתרחש  ופדגוגית  רגשית  אחריות  ועם  הסביבה  ניהול  עם,  הצוות  ניהול  עם

  היום   כל בגן הנעשה את לנהל  עליהן. שלהן השווים קבוצת  שאינו  מצומצם בצוות עובדות
)  בלי היא   היועצת.  תמיכה  מערך  מחייב  בו  נתונות  שהן  העומס(.  2017,  מבורךהפסקה 

 :  האלה מהדברים שעולה כפימקור תמיכה, 

כגננת   פנימית    8עבדתי  וכמפקחת  ייעוץ    11שנים  היה  לא  בתקופה שבה  שנים, 
. אני יכולה לומר בפה מלא שיש הבדל של "שמים וארץ" בין אז לבין היום.  גיה"רל

אני זוכרת שבשעתו נתקלתי במצב חירום שבו ילדה מגן ילדים נפטרה, לא עלינו,  
ל זכור  להתייעץ.  מי  ועם  לשאול  מי  לי את  היה  וחוסר ולא  בדידות  י שהרגשתי 

בכל אירוע  הגננת  לימין  החינוכית מתייצבת  היועצת  כיום  זאת,  לעומת  אונים. 
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משמעותי, והיא נותנת לה כלים ומשמשת עבורה אוזן קשבת. היועצת החינוכית 
 )גננת(  .היא משאב שאיני יודעת איך אפשר בלעדיו

. משלימה  וסייעת  משלימה  גננת,  צהרוניות,  סייעות  נמנות  האם   גננת  שבניהול  הגן  צוות  עם
הגן    מצטרפים  לעיתים   ילדים   גני(.  2012)פריש,    בגן  המועסקים  חוגים  מורי  גםלצוות 
.  פנימיים  בנהלים  הגננת  את  המחייבת  לרשת  או  פרטית  לעמותה   שייכים  רבים  חרדיים
 צוות  עם  תהתמודדו.  מקצועי  דווקא  ולאו,  כלכלי  או  חברתי  להיות  יכול  אלו  נהלים  רציונל
 היועצת זה    בעניין  גם.  הגננת  בעבור  מאוד  מאתגרת  כפולות  נהלים  מערכות  ועם  הגן

  צוות   עם חיוביים  עבודה  תהליכי  ליצירת כלים  לגננת  ומספקת  מסייעת  ר"גיהל   החינוכית
 האלה:  מהדברים שעולה כפי, הגן

הגן.   אקלים  על  משמעותית  השפעה  לצוות,  הגננת  בין  הגומלין  יחסי  למערכת 
קונפליקטים.  או  עימות  בתהליכי  בגישור,  הצוות  את  ומלווה  תומכת  היועצת 

דיאלוג.   המקדמים  תקשורת  ערוצי  של  בהבניה  לצוות  תמיכה  כןמהווה    כמו 
 )יועצת( .היועצת מעניקה הדרכה וליווי לקידום דיאלוג עם הורים

. שבגן  במציאות  הכרה  מתוך  עובדת  החרדי  הילדים  בגן  החינוכית  היועצת,  סיכוםל
  נותנת   היועצת.  הגן  ילדי  של  לתפיסה  מנחה  קו  מתווהש  מקצועי  סמכות  מקור  היא  היועצת
  בהשתלמויות  החרדיות  הגננות  את  מכשירה  וכן  ,פרטניות  בסוגיות  מקצועיים  פתרונות
 משאב   היא  היועצת  כן  כמו.  הילדים  בגן  ליישום  כלים  לגננות  הנותנות  מקצועיות  סדנאיות

 . הגן צוות בניהולאותה  ומנחה  הגננת בעבור תמיכה של

  החרדי  הילדים  בגן  החינוכי  הייעוץ  מערך  התפתחות  את   המניעים  משתנים
   תפתחותווחסמים לה

  המעטפת  סביבת :  סביבות  בשתי   תלויה  חרדיים  ילדים  לגני  חינוכי  ייעוץ  של  מיטבית  כניסה
  הייעוץ   בחשיבות  הכרה.  הגן  וצוות  הגננת  –  הגן  וסביבתומערך הפיקוח,    הבירוקרטיה  –

  שיתוף   חוסר  ואילו,  בגן  החינוכי  הייעוץ  מערך  של  מיטבית  הטמעה  מאפשרת  החינוכי
  והפריסה   חינוכיות  ליועצות  המוקצות  השעות  מספר.  התפתחותו  את  לעכב  יכול  פעולה

לבירוקרטיה.    הגנים  של  הגאוגרפית  יש  אך,  השעות  בעיית  את  לפתור  קשהקשורים 
 גנים ה  של  ייחודי  היבט.  מרחוק  הדרכה  כגוןהגאוגרפית    לבעיה  יצירתיים  פתרונות
  או   העמותה  תגובות  רבות  פעמיםומעורבותה.    המפעילה  העמותה  אחריות  הוא  החרדיים
 . בגנים החינוכי הייעוץ מערך לעבודת חסם הם מתגובתה החשש

  עם   חיוביים  עבודה  ויחסי  לגננת  היועצת  זמינות,  לגננת  היועצת  בין  אישיתה  ההיכרות
 הם   הנפוצים  החסמים.  החרדי  בגן  החינוכית  היועצת  תפקיד  הטמעת  את  מניעים  היועצת
  של   פעולה  שיתוף.  החינוכי  הייעוץ  משירותי  הגננות  וחששות,  הגננות  של  העבודה  עומס
העיקרית    הגננת.  בגן  הייעוץ  שירותי  להתפתחות  הכרחי  הגן  צוות המתווכת    בין היא 

 ם שלתפקידיה)  הצוות  למקצועיות  הן  קשורים  הגן  צוותשל    חסמים.  הגן   לצוות  היועצת
 בגן )  הצוות  למחויבות  הן  (ייחודית  השכלה  דורשים  אינם  ם הצהרונישל מפעילי  ו  הסייעת
  ומחויבותן   קצר  לזמן   בגן  שנמצאות  חוגים  ומורות  מחליפה  סייעת,  מחליפה   גננת  פועלת

 . (נמוכה הארגונית

 מחלון   נולד  החרדיים  הילדים  בגני  החינוכי  הייעוץ  מערך  התפתחות:  המעטפת  סביבת
  ממסדית  פלטפורמה  שנתן  הממלכתי־חרדי  הזרם  כשהוקם  החינוך  במשרד  הזדמנויות
לעזור   חינוכיות  ליועצות  שפנו  הגננות  מן  עלה  המערך  להקמת  הצורך.  וכלכלית כדי 
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 המאתגרים   ההתפתחות  תנאי  עקב(.  2018,  ובארט)אבוחצירא    בגן  מסוימים  באירועים
  להכיר   שנדרש  הפיקוח  מערך  ובראשונה  בראש,  המעטפת  שירותי  בתמיכת  צורך  היה

 מהדברים   שעולה  כפי,  במערכת  שילובו  דרכי  על  וללמוד  החינוכי  הייעוץ  מערך  בחשיבות
 : האלה

לתחיבור   הגן  על  הכוללת  המפקחת  ראשונה ושל  חשיבות  בעל  הינו  הייעוץ  כני 
במעלה והכרתה בחשיבות הייעוץ לגיל הרך היא בעלת תרומה משמעותית לגננת, 

ידי האמון של המפקחת הכוללת    יעילות בעבודה מושגת על  .לילדי הגן ולהוריהם
דב של  בסופו  שיתקבלו  הרווחים  את  מכירה  כשהיא  ביועצת.  הגן  בעזרת על  ר 

התערבות היועצת היא מסירה מעצמה עול, ויכולה להפנות את משאביה לתחומי 
 )יועצת( .העשייה הקשורים לפיקוח 

 החרדי   בחינוךאחדים.    עשורים  לפני  הממלכתי  בחינוך  לפעול  החלו  לילדים  הייעוץ  שירותי
)  מהחינוך  בהרבה  מאוחר  לפעול  החלו  הם   והחלו (,  2016,  וקורקוס  קורקוסהממלכתי 

  החינוכי   לייעוץ  שגישתם  פיקוח  אנשי  יש  עדיין.  החרדיים  הילדים  בגני  גם  לאחרונהלפעול  
  יכולה   הילדים  בגני  החינוכי  הייעוץ  שירותי  את  המפקחת  של  שלילית  תפיסה.  דואלית
 האלה:  מהדברים שעולה כפי, בייעוץ לחבל

ואינה מאפשרת ליועצת לפעול כאשר מפקחת הגנים אינה מודעת לתפקיד הייעוץ  
 )יועצת(  .כניות פרואקטיביות, עבודת הייעוץ תצטמצםובגני הילדים ולהוביל ת

. להתפתחותה  חסם  הם  וניהולו  החרדיים  הילדים  בגני  החינוכי   הייעוץ  מערכת   תקצוב
  וכן   ,החרדיים  הילדים  בגני  לטיפול  המוקצה  המצומצם  השעות  ממספר  נובע  זה  חסם

 מהדברים   שעולה  כפי,  אלו  לגנים  שירות  מתן  על  המקשה  הרחבה  תהגאוגרפי  מפריסתם
 : האלה

משאב הייעוץ לגיל הרך הינו משאב דל. כלומר כל יועצת עובדת בדרך כלל בהיקף 
. בהיקף משרה זה קשה לתת מענה רחב "און  [ש"ש  16]משרה של יומיים בשבוע  

 )יועצת( . ליין" של גם וגם וגם

הגורם היחיד המפריע הוא המרחק וההנגשה של הייעוץ לגנים שלנו באילת. אני  
שהתהליך שהיועצת עשתה ועושה בגנים שלנו הוא מבורך, ועל כך תודות    חושבת

בתוך הגן להיפגש  לכל הפיקוח שדאג שהקורס יונגש לאילת. אך לעיתים לצפות  
 )גננת(  .עם הורים ולתת מענה )כי אין לנו פסיכולוג בגן( זה החסם העיקרי שלנו

, המקצועי  לפיתוחן  רבה   חשיבות  יש,  היועצות  של  העבודה  שעותתקצוב  ב  החשיבות  מלבד
 האלה:   מהדברים שעולה כפי

בראש  נעשה  הדבר  פרואקטיבי,  מקצועי  מענה  למתן  מכוונים  הייעוץ  שירותי 
ראשונה במכוונות ליצור הכשרה מקצועית ליועצות על מנת שיוכלו לתת מענה בו

 )יועצת(  .מקצועי

  המפעילות   גדולות  עמותות  יש  החרדיים  הילדים גני  את  המפעילות  הפרטיות  בעמותות
  ההעסקה  בתנאי  אי־סדרים  יש,  ככלל .  גנים  30  עד  המפעילות  קטנות  ועמותות  גנים  עשרות
  הגבוה   הדין  בית  של  לפתחו  הגיעו  אףאלו    בנושאים  וסכסוכים,  החרדיות  הגננות  של  ובשכר
  המבקשים   כלכליים  גופים  אלא  פדגוגיים גופים  אינן  אלו  עמותות(. 2009,  המדינה)מבקר  
  אינם  העמותה  אנשי  רבות  פעמים.  הקהילה  ערכי  פי  על  שלהם  היעד  לקהל  סחורה  לספק

 של   התערבות  בו  ורואים,  בחשיבותו  מכירים  אינם  או  החינוכי  הייעוץ  עולם  את  מכירים
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  הילדים   בגני  החינוכי  הייעוץ  מערך  להתפתחות  חסם  להיות  היכול  דבר,  בגן  חיצוני  גוף
 האלה:   מהדברים שעולה כפי, החרדיים

שמא שיתוף הפעולה    :אני רואה חששות אצל הגננת מפני היועצת בשני היבטים
מפעילה(  )עמותה  לבעלות  בנאמנותה  יפגע  היועצת  היועצת    ;עם  שמא  החשש 

 )יועצת(  .מגיעה כשליחת "הממסד" והרתיעה לפתוח ולדבר על קשיים בגן

  הילדים   בגני  הייעוץ  מערך  של  להתפתחותו  חשובה  הילדים  גן  של  המעטפת  סביבת
  והאצלת ר  "ההגי  מפקחת  של  ולהפע  שיתוף,  הייעוץ  מערך  הכרת  כי  נראה.  החרדיים
  כאשר .  היועצת  לתפקוד  הכרחייםשל המערך    התקינה  עבודתו  את  המאפשרת  סמכויות
  תקצוב חסמים.    ונוצרים  פעולה  שיתוף  חסר,  הנושא  בחשיבות  מכירה  לא  ר"גיה  מפקחת
 היועצות   יכולת  את  שמגביל  חסם  הוא  חרדיים  בגנים  ר"גיהב  החינוכי  לייעוץ  נמוך  שעות

  סדר   בראש   להיות   חייב  היועצות  של  המקצועי  הפיתוח  כן  כמו.  הטיפולים  את   להשלים
  העמותה   עם  פעולה  שיתוף  חוסר .  המערך  קיום  את   לאפשר  כדי  התקצוב  עדיפויות
,  החרדי   לגן הממסד של חדירה תחושת ואף בחשיבות הכרה חוסר, אמון חוסר, המפעילה

 . החרדיים  הילדים בגני החינוכי הייעוץ מערך להתפתחות חסמים הם גם

  הייעוץ   תהליך  של  התפתחותו  על  מאודרבה    השפעהיש    לגננת  הגן  בסביבת :  הגן   סביבת
 עם   שלה  הפעולה  ושיתוף  הייעוץ  בחשיבות  והכרתה,  הגן  מנהלת  היא  הגננת.  החינוכי
  עםהגננת    של  אישית   היכרות.  בו  הניתן  השירות  ולאיכות  הגן  לפעילות  הכרחיים  היועצת
  כפי הייעוץ,    תהליך  התפתחות  את  מניעים  עימה  חיוביים  עבודה  יחסי  ויצירתהיועצת  
 האלה:   מהדברים שעולה

בסיס   על  רוב  פי  על  נעשית  זו  היכרות  היועצת.  עם  הגננת  של  אישית  היכרות 
ב"כוח"   מכירה  הגננת  היועצת.  של  להשתלמות  הגעתה  בעת  הגננת  של  היכרות 

  . לה לתת לה ומכאן הדרך קצרה להיוועצויות על בסיס קבועובמענים שהיועצת יכו
 )יועצת( 

  שעולה   כפי,  חשוב  מניע  היא,  השתלמויות  או  הדרכה  במפגשי  רק  לא,  לגננת  היועצת  זמינות
 האלה:   מהדברים

האפשרות להתקשר ולהתייעץ בטלפון והאפשרות לפגוש את היועצת    [חשובה לי]
 )גננת( .הכדי שתוכל לצפות ולבנות יחד תוכנית הדרכ

  רגישות  ומתוך  שיפוטיות  חוסר  מתוך  תמיכה  מתן   עם  בבד  בד   מקצועי  שירות  לתת  היכולת
  מן   שעולה  כפי,  היועצת  עם   הגננת  של  הפעולה  לשיתוף  העיקרי  המניע  היא  תרבותית
 האלה:   הדברים

תחי'. אני רואה את הייעוץ שלה    חיהעוץ זו רק הגברת  יכאשר שואלים אותי על י
יפה". אנו מקבלות מענה מקצועי ואיכותי וכמובן זמין. יש  יכ"מים צוננים לנפש ע

איך   [...]מה לעשות במקרה ש [...] לי תמיד מענה וסיוע מה לעשות כדי שלא יהיה
בעיות וכמובן ההשתלמות המקצועית שאנו עוברות   לאבזר את הגן על מנת למנוע

 )גננת(  .בגן תורמת לנו רבות, ועל כך תודתי נתונה

ניכר.    הגן  פעילות  בזמן  ההדרכה  שעות  קיום   זאת  לעומת  הכפולה  האחריותהוא חסם 
 האלה:  מהדברים שעולה  כפי, המפגשים של נמוכה ליעילות מביאה הגננת על המוטלת

לא תמיד הגננת פנויה לשיחה עם היועצת במהלך   [החינוכי בגן בייעוץ  ]סרון  יהח
היום, בגלל הפעילות השוטפת עם הילדים בגן. הילדים זקוקים לתיווך מבוגרים  
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  ., ולכן לעיתים קרובות קשה לנהל שיחה באופן מיטבי4–3  תמידי בפרט בגיל צעיר
 )גננת( 

  הגננת   של  במוכנות  נעוץ  יהחרד  הילדים  בגן  החינוכי  הייעוץ  מערך  להתפתחות  חסם  עוד
 יודעת   שלא,  הוליסטי  תהליךרואה בו    ושלא  הייעוץ  בחשיבות  מכירה  שלא  גננת.  לתהליך
 ביכולת  פוגעת,  המקצועי  בידע  מצומצם  לשימוש  רק  ושפתוחה  המגוונים  בכלים  להשתמש
 האלה:   מהדברים שעולה כפי, בגנה החינוכי הייעוץ מערך את להטמיע

לעבודת היועצת הוא תפיסת התפקיד של הגננת, עד כמה היא  מה שיכול להפריע  
לוקחת אחריות על מה שקורה בגן, עד כמה היא מוכנה להשקיע מאמצים בהובלת 

מי מענה  ומתן  שריפות  בכיבוי  מעוניינת  לחלופין  או  שינוי  לבעיה יתהליכי  די 
 )יועצת(  .ספציפית

 לגן   מחויבותם   רמת   וגם  מגוונת  השכלה  הגן  לצוות.  הגן  צוות  הוא  הגן  בסביבת  משתנה  עוד
בשבוע    פעם  כןכמו  .  ייחודית  להשכלה  נדרשת  שאינה  סייעת  עובדת  בגן.  אחידהאינה  
 קרובות  ולעיתים,  שלה  החופשי  ביום  הגננת  את  שמחליפה  משלימה  גננת  בגן  נמצאת
  אינם  כלל  בדרך   אלו  תפקידים.  הסייעת  של  החופשי  ביום  מחליפה  סייעת   בגן  נמצאת
. נמוכה   בגן  פיתוח  בתהליכי  רבותןוומע  שלהן  המחויבות  כן  ועל  ,העיקרית  עבודתן

  כפי ,  בגן  החינוכי  הייעוץ  להטמעת  חסם  או  מניע  להיות  יכולה  הגן  צוות  כלל  של  המחויבות
 האלה:  מהדברים שעולה

ולשמוע   הגן  צוות  של  פתיחות  הוא  בגן  היועצת  לפעילות  במיוחד  שמסייע  מה 
 )גננת(  .העצות של היועצתולקבל את 

  החינוכי   הייעוץ  מערך  התפתחות  תהליכי  של  העיקרי  החסם  או  המניע  היא  הגננת,  לסיכום
 מנושא  דחייהיש להן  ולעיתים ידע חוסר ניכר הגננות מרבית אצל. החרדיים  הילדים בגני

 בחוסר ,  תרבותיים  בסטראוטיפים  קשורה  זו  דחייה  החרדיים  בגנים.  והטיפול  הייעוץ 
 תפקיד  חשיבות  של  הבנה  ובחוסר  שרפות  לכיבוי  ככלי  בייעוץ   בשימוש,  פעולה  שיתוף
, מנגד.  חרדיים  בגנים  החינוכי  הייעוץ  מערך  להתפתחות  חסמים  הם  אלו  כל.  היועצת
היועצת   זמינותביניהן,    תקינים  עבודה  יחסי  ויצירת  לגננתהיועצת    בין   אישית  היכרות
  צוות הטמעת הייעוץ.    את  מניעות   הגן  לקידום  לתרומתה  והוכחות   העבודה  לשעות  מעבר
 אנשי   של  הפעולה  שיתוף.  בגן  החינוכי  הייעוץ  מערך  בהתפתחות  חשובה  חוליה  הוא  גם  הגן

  מקצועי   לא  צוות  הוא  זה  צוות.  המקצועית  ההתערבות  ליישום  שיביא  הוא  הצוות
 נמוכה. בגן המתרחשים בתהליכים מעורבותם ולכן, נמוכה  לגן הארגונית ומחויבותו

 דיון

 מנקודת  חרדיים  ילדים  בגני  הייעוץ  מערך  חשיבות  תפיסת  את  לבחון  הייתה  המחקר   מטרת
 מנגנוניתפיסתן את    ובחינת"ר  גיה  מפקחות  ושל  יועצות  של ,  גננות  של  פנומנולוגית  מבט

,  הרך  בגיל  ההתפתחות  בחשיבות  מהכרה   נובעת  זו   מטרההמערך.    של  והבלימה  ההנעה
, התפתחותית  תמיכה(.  2017)מבורך,    הפרט  חיי  המשך  על  מכרעתהשפעה    המשפיעה
 החינוכי  הייעוץ  מערך  התפתחות  לכן.  זה  בגיל  מאוד   חשובה  וחברתית   רגשית,  לימודית

, ארהרד)  באיחור  שהחלה  אף,  חשובה  תפתחותהיא ה  האלפיים  שנות  בתחילת  הרך  לגיל
 החרדית   לחברה  הן(  2004,  ודשבסקי)ארם    הרך  לגיל  הן  הייעוצי  השירות  התאמת(.  2014

  ותרבותי  חינוכי,  בירוקרטי  אתגר  הייתה(  2016,  וקורקוס  קורקוס ;  2020,  ואחרים  בארט)
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 תהליך איה  חרדיים  ילדים  בגני   החינוכי  הייעוץ  מערך   הטמעת(.  2018,  ובארט)אבוחצירא  
 .  מחקרי דיון הדורש מתמשך

 הייעוץ  בתרומת  עסקה  הראשונה  התמה:  ותעיקרי  תמות  ארבע  העלו  המחקר  ממצאי
 החינוכי   הייעוץ  מערך  כי  והעלתה,  החרדיים   הילדים  בגני  ובתמיכה  ידע  בהקניית"ר  לגיה 
  התמקדה  השנייה  התמה  ; חרדים  חינוך  אנשי  בקרב   חיובית  תהודה  מקבל  הילדים  בגני

 לב  תשומת  מתוך,  ולילדים  לגננות  מספק  הילדים  בגן  החינוכי  הייעוץ  שמערך  בשירות
  בגיל   מקצועי  לטיפול.  הגן  ילדי  של  וההתפתחותיים  המשפחתיים,  הטכנולוגיים  להיבטים
 של   מערכתית  עבודה  גםחשיבות מכרעת.    טווח  וקצרות  ארוכות  בעיות  ולאבחון  הצעיר
של  הייעוץ  מערך  של,  הפיקוח להתפתחות    תורמת  הילד  ושל   ההורים  של,  הגן  צוות, 
  גורמי   בהם,  החרדי  הילדים  בגן  הייעוץ  מערך  פעילות  במניעי  דנה  השלישית  התמה  ;המערך
 לגננת   מעניקה  והיועצת,  הגננות  בעבור  וזמיןמקצועי    הייעוץ  כאשר  .עצמה  והגננת  מעטפת
הייעוץ    רואים  החינוך  אנשי  כל,  מתמשך  מקצועי  פיתוח  הגן  ולצוות   התפתחות במערך 
 הילדים   בגן  הייעוץ  מערך  תלפעילו   החסמים  את  בחנה  הרביעית  התמה  ;ומעשירה  חיובית
 את  לקבל  הגננות  של  פניות  חוסר,  הייעוץ  מערך  בחשיבות  הפיקוח   של  הכרה  חוסר.  החרדי
 .  העיקריים החסמים  הם החרדיים הילדים לגני ייעוץ שעות ומיעוט הייעוץ שירותי

  היא אך , מוטמעת החרדי"ר הגיה במערך החינוכי הייעוץ חשיבות  כי הן המחקר  מסקנות
 לצורך   התודעה  ואת  החינוכי  הייעוץ  מערך  את  לחזק  יש  ולכן,  התפתחות  בשלבי  נמצאת

  שבאמצעות   מגלות  הילדים  בגני  החינוכיות  היועצות  של  לעבודתן  נחשפותש  הגננות.  בו
  לטפח  יכולות  הן  אישית  הדרכה  וקבלת  ייעוציות  תוכניות  הטמעת,  והשתלמות  למידה

בגן.   מיטבי    את   ומקדם  הייעוץ  במערך  שימוש  מפני  חששות  מפחית  זה  ניסיוןאקלים 
  לומדות  מערכתית  ברמה  היועצות  לעבודת  הנחשפות  הילדים  גני  מפקחות.  הגננת  כישורי
 בבעיות  בטיפולמקבלות    שהן  הסיוע  ואת  מקצועיותו  את,  הייעוץ  מערך  עבודת  את  להעריך
 . כתפיהן על נופלות היו לכן שקודם

  להתפתחות  לתרום  שיכולים  מקצוע   לאנשי  דלת  פותחת"ר  בגיה   הייעוץ   בחשיבות  ההכרה
הימים  הילד  התפתחות  על  ולהשפיעהגנים    צוותי  ושל  הגננות  של  המקצועית . ברבות 

 התפתחויות   בבעיות  טיפול  באמצעות  כולה  החרדית  החברה  על  השפעההמקצוע יש    לאנשי
.  החרדי  במרחב  מקדמת   רגשית   שפה  יצירת  ובאמצעות  מוקדמים  בשלבים  ורגשיות
 רותם)  חרדיים  ילדים  קרבב  ופיזיים  רגשיים  בתחומים  עיכובים  על  הורו  קודמים  ממצאים

החרדיים   ומשום(  Golos et al., 2011;  2014,  רבי  ובן לגנים  המקצוע  אנשי  כניסת  כך 

 .  חשובה

  מתמקדים  אלו  מניעים.  החינוכי  לייעוץ  רבים  מניעים  ישובסביבתו    בגן  כי   נראה  מהמחקר
  יצירת,  הקשבה,  תמיכה.  עצמן  הגננות  ועם  הפיקוח  מערך  עם  אמון  ובבניית  פעולה  בשיתופי

  בגני   הייעוץ  מערך  של  להתפתחותו  העיקריים  המניעים  הם  ופניות  זמינות,  אישי  קשר
  מערך  את  לקבל  מתקשיםש   החרדים  החינוך  מאנשי  כמה,  זאת  עם.  החרדיים  הילדים
)  יוצרים  , חברתיות  ונורמות   סטיגמות  בשל  הייעוצי  הטיפול ,  וליפשיץ   גלובמןחסמים 
 של   המקצועי  הפיתוח  את  המגבילות  בירוקרטיות  ממשוכות  נובעים  חסמים(. עוד  2004
 מוגבלות  חרדיות  גננות.  החינוך  במשרד'  הישן'עולם  ה  מהסדרי  חלק  היותן  בשל  הגננות
  במהלך  מקצועי  בפיתוחאותן    מחייב  אינוהחינוך    ומשרד,  השתלמות  גמולי  לקבל  ביכולתן
  משוכה   עוד(.  2020,  המדינה)מבקר    הרשמי  בחינוך  מגננות   שנדרש  כפי  הקריירה

 לכלל   מלא שירות  ספקל  שעות  די  אין  –  הילדים  בגני  הייעוץ  שעות  מיעוט  היא   בירוקרטית
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 דכ כרך –פ"ג  תש  –  החינוכי הייעוץ

 

 הייעוץ   מערך  התפתחות  במאמצי  לפגום  עלולים  אלו  חסמים.  פרטניים  ולצרכים  הגנים
 . החרדיים הילדים בגני החינוכי

 יישומיות  והמלצות השלכות

  את  להבין  צריכים  מדיניות  קובעי,  ראשיתאחדות.    יישומיות  המלצות  עולות  זה  ממחקר
 הנהוגה   למדיניות  בדומה,  החרדיים  הילדים  בגני'  חדש'אופק    רפורמת  החלת  חשיבות
  הפיתוח   חשיבות  בשל.  החינוך  משרד  של  ישירה  העסקה  ללא,  המיוחד  החינוך  בתחום

  תתרום  זו  רפורמה(,  2014,  ופירסטטר)משכית    בגן  שינויים  לקבל  והמוכנות  המקצועי
אותה   ותתגמל  מקצועי  פיתוח  שעות  60ב־  אותה  תחייב,  הגננת  של  המקצועי  הידע  להרחבת
  ובשעות  פרטניות  בשעות  הכרה  יש '  חדש'אופק    ברפורמת.  זו  למידה  על  כספי  תגמול
  השהייה   שעות  את  לנצל  אפשר.  הגננת  עבודת  לשדרוג  תמריץ  להיות  יכולות  ואלו,  שהייה

  בודדה  ,הגן מנהלת ,הגננת. משותפת ולחשיבה להיוועצות,  הגן יועצת עם אישית להדרכה
  האתגרים   מכלול  ועל  האקלים  על,  הגן  על,  עצמה  על  איתו  לשוחח  מקצועי  אדם  וצריכה
 או   ילד  עם  לעבוד  הגננת  תוכל  הפרטניות  בשעות(.  2017)מבורך,    איתם  מתמודדת   שהיא
 . הקבוצה או הילד צורכי לפי אישית בתוכנית ילדים קבוצת עם

  בייחוד ,  החרדיים  הילדים  בגני  הייעוץ  משאבי  את  להרחיב  הפדגוגי  נהלהמִׂ   על,  שנית
  בארץ   תלמידים  בקרב  הרגשיים  הקשיים  את  שהציפה,  קורונה  נגיף  מגפת  של  במציאות
  נותנות  שאינן"ר  בגיה  הקטנות  הייעוץ  משרות  את  להרחיב  יש  .(2020,  וייסבלאי)  ובעולם
  הקריטריונים   פי  על  להיות  הרחבתן  על.  מפקחת  כל  שבפיקוח  הרבים  לגנים  שירות

 משרת  ולא(,  2014,  המדינה  מבקר)  גנים  100  לכל  יועצת  משרת  קרי,  אחרים  במחוזות
 . גנים  מפקחת לכל יועצת

,  פרטית  בבעלות  שרובן,  החרדי  במחוז  הילדים  גני  את   המפעילות  העמותות  על,  שלישית
  במגזר   ר"גיהב  החינוכי  הייעוץ  חשיבות  הבנת  את  להעמיק  כדי  מקצועיות  רכזות  לגייס
 . חוץ גורמי כניסת מפני חשש של חסמים להסיר יכולות אלו פעולות. החרדי

 בין   הפעולה   שיתוף  אתימשיך ויעמיק    החינוך  משרד  של  החרדי  המחוז   כי  חשוב,  רביעית
 . במתן אמצעים של זמן ותגמול בגנים ליועצות"ר הגיה מפקחות

 ויהיו   במפגשים  יתמידו  החרדיים  הגנים  במערך  החינוכיות  היועצות  כי  חשוב,  חמישית
 תמיכה קבוצת    יצירת:  עיקריות  מטרות  שלוש  זו  לקהילה.  לומדת  ייעוצית  קהילה
 פרקטיקות  יצירת; ולצרכיו החרדי לילד הנוגע הייחודי המקצועי הידע העמקת; ליועצות 
 מוסדות  של הייחודים ולצרכים החרדי המחוז למטרות המותאמות החרדי במחוז עבודה
 . החרדיים"ר גיה

 מגבלות המחקר והמלצות למחקרי המשך 

  מבטם  בנקודת  הממוקד  מצומצם  במחקר  מדובר ,  ראשית.  אחדות  מגבלות  הנוכחי  למחקר
  הדרגים   מכל  חינוך  אנשי  של  רחב  למגוון  לפנות  יכולים  המשך  מחקרי.  הצוות  אנשי  של

, הקהילתית המבט נקודת את  לבחון יכול המשך מחקר כן  כמו. רחבה מבט תמונת ולקבל
 סוגיית   על  קהילתיים  מנהיגים  ושלהעמותות    בעלי  של,  הורים  של  מבטם  נקודת  כלומר
 .  הילדים בגני החינוכי הייעוץ
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 דכ כרך –  גפ"תש  –  החינוכי הייעוץ

 

  חווים  שהנבדקים  כפי  הנושאים  של  הבנה  מאפשרת  האיכותנית  במתודה   השימוש,  שנית
  של   עמדות  שיבחן  כמותי  מחקר  עריכת  לשקול  מומלץ  לכן.  הכללה  על  מקשה  אבל  אותם
 . בנושא חרדים חינוך אנשי

  פועלת  החרדית  החינוך  מערכת.  בלבד  לבנותהמיועדים    ילדים  בגני  התמקד  הזה  המחקר
 לבנים   החינוך  במערכתזו מזו.    שונות  אלו  מערכות.  מגדרית  חלוקה  פי  על  מערכות  בשתי

  דומה  מחקר  שותלע  חשוב.  הבנות  שבחינוך  מזו   בהרבה  נמוכה  החינוכי  הייעוץ  הטמעת
  מערך   להתפתחות  החסמים  ואת  המניעים  את,  התפיסות  את  ולבחון  לבנים  ילדים   בגני

 .  בהם החינוכי הייעוץ

  מספק  המחקר  ולכן,  בלבד  חינוך  אנשי  של  עמדות  ובחן,  מסוים  בזמן  שהנע  המחקר  לבסוף
  מקיף   מחקר   מערך  ליצור  חשוב.  בתפיסות  הממוקדת  רטרוספקטיבית  לתפיסה  הצצה
 תצפיות   כגון,  בפועל  התנהגות  הבוחנים  בכלים  וישתמש  ברבות הימים  התופעה  את  שיבחן

 . החינוך  משרד מפקחות של"חות דו או

 מקורות רשימת

(. מניעים וחסמים בירוקרטיים בהקמת מערך הייעוץ לגיל 2018אבוחצירא, א' ובארט, ע' )
)עורכת(,   בארט  ע'  בתוך  מקרה.  חקר  החרדי:  במחוז  על  הרך  מחקרים 

הפיקוח במחוז החרדי של משרד החינוך: בין רשויות, רשתות והציבוריות  
מדיניות. 48– 21)עמ'    החרדית למחקרי  ירושלים  מכון   .)
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 . מכון מופ"ת.יעוץ חינוכי: מקצוע מחפש זהות(. 2014ארהרד, ר' )

(. מבוא: ייעוץ בבית הספר אקולוגיה מקצועית. בתוך ר'  2004ארהרד, ר' וקלינגמן, א' )
(. 26–9)עמ'    ספר בחברה משתנה־ייעוץ בביתארהרד וא' קלינגמן )עורכים(,  

 רמות.  

י התפתחות בייעוץ החינוכי לגיל הרך. בתוך ר' ארהרד  (. כיוונ2004ארם, ד' ודשבסקי, ע' )
)עורכים(,   קלינגמן  בביתוא'  משתנה־ייעוץ  בחברה  (.  479–465)עמ'    ספר 

 רמות.  

(. על הדרכה והתפתחות מקצועית של יועצים חינוכיים. בתוך 2004ארנון, ח' והלמן, ש' ) 
– 443)עמ'    ספר בחברה משתנה־ייעוץ בביתר' ארהרד וא' קלינגמן )עורכים(,  

 (. רמות. 464

( י'  ואיזק,  ע'  הכשרה  ־סמינר(.  2020בארט,  במוסדות  כיתה  אקדמיה  תוכנית  כיתה: 
 מכון מופ"ת.מקצועית למורות במגזר החרדי. 

  . אחד מחמישה ילדים: החינוך החרדי בישראל (.  2020בארט, ע', שפיגל, א' ומלאך, ג' )
 המכון הישראלי לדמוקרטיה. 

קסט ד"ל,  ולוי־יאלבורשטיין,  ח'  )־חי,  ג'  הדתי  2018עצמון,  מהמגזר  מורים  עמדות   .)
עשת י'  בתוך  ]פוסטר[.  הקודש  במקצועות  תקשוב  שילוב  אודות  - והחרדי 

 ,ורוד )עורכים(־אלקלעי, א' בלאו, א' כספי, ש' אתגר, נ' גרי, י' קלמן וו' זילבר
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לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס:    עשר־ספר הכנס השלושה
 (. האוניברסיטה הפתוחה.  296– 295)עמ'  האדם הלומד בעידן הטכנולוגי

מכון עם מי שיחקת בגן היום?: עולמם החברתי של ילדים בגיל הרך.  (.  2009בקר, ע' )
 מופ"ת. 

לת מרחבית בקרב  (. התערבות טכנולוגית לקידום יכו2018ע' )  , בראינין, ע', עדן, ס' ושמיר
אלקלעי, א' בלאו, א' כספי, ש' אתגר, נ' גרי, י' קלמן  ־ילדי גן. בתוך י' עשת

זילבר )עורכים(,  ־וו'  השלושהורוד  הכנס  חדשנות ־ספר  לחקר  עשר 
– 185)עמ'    וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי

 (. האוניברסיטה הפתוחה. 189

. חירום באיתותעם מצבי לחץ  התמודדות(. 2003, ע' ועזריה, ש' )גולדהירש, א', דשבסקי 

 https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/ercatherumall.pdfמשרד החינוך.  

( א'  ווגנר,  מ'  וינוקור,  א',  על (.  2016גולדהירש,  טבעית  בסביבה  מסתכלים  מבטים: 
ות מעמיקה עם ילדים  ילדים: חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכר

החינוך  .(מעודכנת)מהדורה    /https://meyda.education.gov.il.  משרד 

files/mosdot/mabatim_heb.pdf 

)גלובמן ח'  וליפשיץ,  ר'  שילוב  2004,  כלפי  החרדי  מהמגזר  מורים  של  עמדותיהם   .)
 . 346–329(, 2)43מגמות, תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. 

(. ילד משוחרר, ילד ממושמע: ייצוגי התנהגות רצויה של ילדים 2007מלאך שחק, נ' )־דה
אשר  ־א' אור וס' בן  חרדי. בתוך־בקרב גננות בזרם הממלכתי ובזרם העצמאי

(. 316–307)עמ'    המוכר והזר: ייצוגים חברתיים בקבוצות בישראל)עורכות(,  
 גוריון. ־גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן־מכון בן

( נ'  המדען  (.  2012הורוביץ,  ליחידת  מוגש  בישראל:  החרדי  החינוך  למיפוי  תשתית 
 . אגורא מדיניות.  הראשי במשרד החינוך

)וייסבלאי א'  בעקבות  (.  2020,  חינוך  מוסדות  סגירת  בעת  בחירום  מרחוק  למידה 
 כנסת, מרכז המחקר והמידע.  ה .התפרצות נגיף הקורונה

)מהדורה שלישית(. מכון   מימי לא קראתי לאשתי: זוגיות בחסידות גור(.  2017וסרמן, נ' )
 גוריון.־גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן־בן

, ברהולץ)ע'  שחור כחול לבן: מסע אל תוך החברה החרדית בישראל  (.  2014, ח' )זיכרמן
 . משכלעורך(. 

)־כהן י'  להערכת 2021עזריה,  הכלי  את  גננות  של  תפיסותיהן  הקטנה':  בתך  'ברחל   .)
 .  106–79, 12גיל הרך, החוקרים @עבודתן. 

( . המכון הישראלי למודרניותהחברה החרדית על הציר שבין שמרנות  (.  2020כהנר, ל' 
 לדמוקרטיה. 

 צבי. ־. יד יצחק בןחרדיות רכה: התחדשות דתית ביהדות הספרדית(. 2009ליאון, נ' )

  מפגש בין תרבותי ביחסי מדריך ומודרך בגיל הרך בקהילה החרדית(.  1999ר, ט' )ללנד
 )נייר עמדה(.  

 ת.  . מכון מופ"מנהיגות חינוכית בגיל הרך(. 2017מבורך, מ' )
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( המדינה.  שנתי  (.  2009מבקר  לשנת  59דוח  הכספים    2008ב  שנת    . 2007ולחשבונות 

https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Pages/297.aspx?AspxAutoDete

ctCookieSupport=1 

. משרד מבקר המדינה.  הייעוץ החינוכי בבתי ספר ובגני ילדים(.  2014)  .מבקר המדינה

https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_248/c7ed0da1-ad11-

485d-84f7-28a9daeeb2ad/223-ver-4.pdf 

( המדינה.  שנתי    משרד(.  2020מבקר  דוח  עליו  והפיקוח  החרדי  החינוך   . ב70החינוך: 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2020/70b/2

020-70b-210-

Education.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1&isExternal=true 

 ( ל'  וכהנר,  ג'  בישראל(.  2018מלאך,  החרדית  החברה  הישראלי   .שנתון    המכון 

-https://www.idi.org.il/media/12168/the-yearbook-of-ultraלדמוקרטיה.  

orthodox-society-in-israel-2018-he.pdf 

( א'  ופירסטטר,  ד'  כלפי 2014משכית,  גננות  של  ועמדות  כפרופסיה  ההוראה  תפיסת   .)
 . 134–111 ,14גוונים, ־רבשינויים פדגוגיים. 

ה שקראת ואת לא מגיבה.." תקשורת הורים ומורים  אני רוא"(.  2018ברוך, א' )־פורקוש
הדיגיטלי בעידן  החינוך  הישראלי   במערכת  הכנס  בכנס[.  ]הרצאה 

האישי  בין  איכותני  "מחקר  בנושא  איכותני  למחקר  השמיני  הבינתחומי 
 . , באר־שבע, ישראלגוריון־לפוליטי". אוניברסיטת בן

. מכון ירושלים לחקר ותהליכים  החברה החרדית: מקורות, מגמות(.  1991פרידמן, מ' )
 ישראל.

המכללה   –. שאנן  ניהול־גן וכמנהיגה חינוכית: פרקי־כמנהלת  –הגננת  (.  2012פריש, י' )
 האקדמית הדתית לחינוך. 

) ־צבר )עורכת(.  נ'  יהושע,  תפיסות (.  2016בן  האיכותני:  במחקר  וזרמים  מסורות 
 . מכון מופ"ת.אסטרטגיות וכלים מתקדמים

( ע'  וקורקוס,  (. עמדות היועצת החינוכית כלפי שילוב תלמידים בעלי  2016קורקוס, א' 
צרכים מיוחדים, ותפיסתה את ביצוע הליכי הצדק הפרוצדורלי בבית הספר,  

 . 270– 256, הייעוץ החינוכי, יט במסגרות חינוך בחברה החרדית בישראל. 

וסובלמןפקליין,   ו'־"ש  ולבד:  (.  2010)  רוזנטל,  צרכים מיוחדים  ביחד  עם  ילדים  שילוב 
 . ךבמסגרות חינוך רגילות לגיל הר

( א'  ולפרופסיונאל.  2014רובין,  לפרופסיה  חינוכי: תרומה  בייעוץ  הייעוץ (. התמקצעות 
 .  31– 13, יח החינוכי, 

קידום כישורי שפה של ילדים בגיל הרך בקהילה החרדית:   (.2014רותם, ר' ובן רבי, ד' )
 ברוקדייל. מכון–ג'וינט–יירסמא .הערכת הפיילוט

–3  ,4קיי,  ־לקסי  ?אפשר ללמוד מהחינוך ההוליסטי  מה  ?"איפה הילד"(.  2015רפאלי, ו' )
5 . 

תפיסות פרופסיונאליות של    –עבודה עם סטודנטים  (.  בפברואר  10–8,  2016שגריר, ל' )
הכנס הישראלי הבינתחומי השביעי למחקר   . [בכנס]הרצאה    םמכשירי מורי

https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Pages/297.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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בן אוניברסיטת  ־ בארגוריון,  ־איכותני: מחקר איכותני בסביבות משתנות. 
 . ישראלשבע, 

ורוסו ר'  )־שלזינגר,  פ'  מבט 2017נצר,  חינוכי:  לייעוץ  חרדיות  סטודנטיות  הכשרת   .)
 . 155–137 , 10דברים, מבפנים. 

( א'  כול־"ותלמוד(.  2011שפיגל,  כנגד  בירושליםתורה  לבנים  חרדי  חינוך  מכון    .ם": 
 ישראל.  חקרירושלים ל

 . רמות. תאוריה ויישום –מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני (. 2003שקדי, א' )

( מתודולוגיות במחקר איכותני: הלכה   –המשמעות מאחורי המילים  (.  2011שקדי, א' 
 רמות.  .הלמעש

Alizamar, A., Afdal, A., & Ifdil, A. (2017). Guidance and counseling services for 

kindergarten. Advances in Social Science, Education and Humanities 

Research (ASSEHR), 169, 168–172. https://doi.org/10.2991/icece-

17.2018.43 

Avidov-Ungar, O. (2018). Professional development communities: The perceptions of 

Israeli teacher-leaders and program coordinators. Professional 

Development in Education, 44(5), 663–677. https://doi.org/10.1080/ 

19415257.2017.1388269 

Barth, A., & Ben-Ari, A. (2014). From wallflowers to lonely trees: Divorced ultra-

Orthodox women in Israel. Journal of Divorce & Remarriage, 55(6), 

423–440. https://doi.org/10.1080/10502556.2014.931756 

Doron, E. (2020). Art therapy with Jewish ultra-Orthodox children: Unique 

characteristics, benefits, and conflicts. Frontiers in Psychology, 11, 1–7. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.598917 

Freund, A., & Band-Winterstein, T. (2017). Cultural psychiatry: A spotlight on the 

experience of clinical social workers’ encounter with Jewish ultra-

orthodox mental health clients. Community Mental Health Journal, 

53(5), 613–625. https://doi.org/10.1007/s10597-016-0056-9 

Golos, A., Sarid, M., Weill, M., Yochman, A., & Weintraub, N. (2011). The Influence 

of environmental factors on the development of ultra‐Orthodox preschool 

boys in Israel. Occupational Therapy International, 18(3), 142–151. 

https://doi.org/10.1002/oti.317 

Heled, E., & Davidovich, N. (2019). The impact of academic, personal, and 

professional attributes on the occupational identity of school counselors 

in Israel. International Journal of Educational Methodology, 5(4), 513–

523. https://doi.org/10.12973/ijem.5.4.513  

Podolsky-Krupper, C., & Goldner, L. (2020). "God is a painter": How Jewish Ultra-

Orthodox art therapists and clients perceive mental health treatment. 



 201 תפיסות של גננות, של יועצות ושל מפקחות גני ילדים בנושא חשיבות הטמעת מערך הייעוץ החינוכי לגיל הרך בגנים חרדיים 

 

 דכ כרך –  גפ"תש  –  החינוכי הייעוץ

 

Transcultural Psychiatry, 58(6), 731–744. https://doi.org/10.1177/ 

1363461520944742 

Rosenthal, M. K., & Roer-Stier, D. (2006). "What sort of an adult would you like your 

child to be?": Mothers’ developmental goals in different cultural 

communities in Israel. International Journal of Behavioral Development, 

30(6), 517–528. https://doi.org/10.1177/0165025406072897 

Shoked, N. (2019). Rabbis, architects, and the design of ultra-Orthodox city-

settlements. In K. Kilinc & M. Gharipour (Eds.), Social housing in the 

middle east: Architecture, urban development, and transnational 

modernity (pp. 241–266). Indiana University Press.  

Weaver, J. M., & Schofield, T. J. (2015). Mediation and moderation of divorce effects 

on children’s behavior problems. Journal of Family Psychology, 29(1), 

39–48. https://doi.org/10.1037/fam0000043 

 

  



 

 דכ כרך –פ"ג  תש  –  החינוכי הייעוץ

 

 " מיוחד נשמעה לי כמו חלום בלהות מסגרת של גן חינוך "
 השמת ילדים בגן חינוך מיוחד: הפרספקטיבה ההורית 

 בלהה פריינטה ויעל ברק לוי 

 

 תקציר 
השמת ילדיהם לראשונה בגני   עם דרכי התמודדותם  את  מחקר זה נועד להבין את רגשות ההורים ו

הוא    כדי לתמוך בו ביעילות( בגן מתאים  DDילד עם לקות התפתחותית )אף ששיבוץ  חינוך מיוחד.  

למחצה עם    , הורים נוטים לחשוש מתהליכי ההשמה. במחקר נערכו ראיונות עומק מובנים חיוני
עם לקות התפתחותית שעברו תהליך השמה בשנתיים האחרונות.    6–4בני    הורים לילדים  שישים

בושה,   העתיד,  מפני  חשש  הכוללים  רגשות  תמות:  שלוש  חשף  איכותני  תוכן  מתיוג  פחד  ניתוח 
הצדקה והדחקה; דרכי    –והיבטים הקשורים לאמון בצוות המקצועי; דרכי התמודדות פנימיות  

חיצוניות   מלמדים    –התמודדות  הממצאים  עזרה.  וקבלת  קשורים  כי  הסתרה  ההורים  רגשות 
דרכי ההתמודדות שנקטו הופנו פנימה והחוצה כאחד. אם כן, מרבית הרגשות ודרכי    כילסביבתם, ו 

דדות של ההורים התמקדו בהיבטים חברתיים חיצוניים. הבנה מלאה של תגובות ההורים  ההתמו 
לחזק    : בהיבטים חיצוניים  תמיכתםלתהליך ההשמה יכולה לסייע ליועצים החינוכיים למקד את  

 ם לגני חינוך מיוחד.האת תהליך הכניסה של ילדיעליהם  להקל  ו  של הצוות וההורים  את השותפות 

־התמודדות של הורים; תגובות הורים להשמה בחינוך מיוחד; שותפות הורה   דרכי מפתח:  מילות
 מורה; ילדים עם צרכים מיוחדים. 

 מבוא

תהליך ההשמה עם  מחקר זה התמקד בתגובות הרגשיות של הורים ובדרכי התמודדותם  
השמת ילדם    בענייןוית ההורית  ושל ילדיהם בגני חינוך מיוחד בפעם הראשונה. חקר הז 

עבודתם של צוותים חינוכיים בכלל ויועצים  והוא משליך על    חידוש מחקרי הוא  לראשונה  

( בפרט  ב Kurz, 2018;2022,  החינוך  משרדחינוכיים  נושאים  הורים  האחריות    רוב(. 
להתפתחותם החברתית, הרגשית והאקדמית של ילדיהם. כל כאב או קושי שילד חווה 

(. לפיכך ההבנה שהצורך של  Barak-Levy & Atzaba-Poria, 2015על הוריו )עמוקות  משפיע  

(. הורים אלו נדרשים  Krstić et al., 2017הילד לקבל חינוך מיוחד עשויה להדאיג את הוריו )
הרגילים לצד מילוי משימות ותפקידים הנובעים ממצבו    ההוריים  למלא את תפקידיהם

פיע על תחושת הרווחה של הורים,  מש  הוא  עומס משימות שנמצא כי   –המיוחד של הילד  

( במשפחה  היחסים  ועל  ילדיהם  עם  יחסיהם   ;Barak-Levy & Atzaba-Poria, 2020על 

Milshtein et al., 2010  ,עוד נמצא כי הורים לילדים עם מוגבלויות נטו לחוש בושה, חרדה .)
ולוגיים  טאו תסמיני דיכאון וקשיים פסיכי, ב. הם חשו מתויגיםאשמה, עצב, כעס ואכזבה

 ;Crnic et al., 2017בהורות ונטו להציג תמונה לא מדויקת של יכולות ילדיהם )ראו למשל  

Di Renzo et al., 2020; Hu et al., 2019; Krstić et al., 2015; Megreya et al., 2020; Mitter 

et al., 2019)מוגבלות עם  לילדים  הורים  של  תגובותיהם  נבחנו  זה  במחקר  שכלית    . 
בגני חינוך מיוחד  לראשונה  חותית או ילדים על הספקטרום האוטיסטי, שהושמו  התפת

 בשנתיים האחרונות.
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( המשכל  שמנת  ילדים  הם  התפתחותית  שכלית  מוגבלות  עם  שלהם  IQ scoreילדים   )
נמצאת שתי רמות לפחות מתחת לממוצע וילדים שכישורי התפקוד שלהם נמוכים בשתי 

בהי לגילם  מהמקובל  לפחות  הבנה  רמות  שפתית,  הבנה  שפתית,  הבעה  של  בטים 

והתנהגות   גסה  מוטוריקה  של  מיומנויות  )קוגניטיבית/חזותית,   ,.Boyd et alמסתגלת 

2010 .) 

בין־אישיים  ביחסים  קבועה  מגבלה  מוגדרת  האוטיסטי  הספקטרום  על  הימצאות 
קושי לקיים    , כמו: מגבלה ביחסים חברתיים־רגשיים הדדייםהאלהחברתיים בהקשרים  

 לעשיחה, יכולת מוגבלת לשתף ברגשות, חוסר יכולת לכונן יחסים חברתיים או להגיב  
ביטויים חברתיים של אחרים; קושי לבסס ולתחזק יחסים רגשיים תואמי־גיל; תחומי 
חושי  לגירוי  חסר  או  תגובות־יתר  וחוזרים;  מוגבלים  והתנהגויות  פעילויות  עניין, 

(American Psychiatric Association, 2013 .) 

וחקר  ילד בשנתיים הראשונות  בפרספקטיבה ההורית של השמת  עסק  הנוכחי  המחקר 
אותה לעומקה. הבנה זו עשויה לעזור ליועצות לעבוד עבודה מדויקת ומותאמת יותר עם  

   הורים בתהליכי ההשמה.

  תגובות הורים להשמת ילדיהם בגני חינוך מיוחד 

חיונית כדי לתמוך ביעילות בהתפתחותו של ילד עם  היא    השמה מקצועית ותואמת צרכים

אף על פי כן הורים עשויים לפנות לתהליכי    (.McConnell & Rahn, 2016צרכים מיוחדים )

( ובמתח  כמותיים ;Pekis & Gourgiotou, 2017 Brink, 2002ההשמה בחשש  (. מחקרים 
מידת שביעות  ורשותם  בדקו את תגובתם של הורים להשמת ילדם בבחינת רמות הידע שב

 .(Fish, 2008; Spann et al., 2003הרצון מהתהליך ומהקשר עם הצוות )

אחד המחקרים האיכותניים היחידים שבחנו תגובות של הורים להשמת ילדיהם בתוכנית 

( מיוחד  בהלם.  Haley et al., 2013לחינוך  תחילה  מגיבים  מההורים  רבים  כי  מצא   )
תחושת ההלם בנטייה להשתפכות, ואילו   לוותההחוקרים ציינו כי בקרב מקצת ההורים  

אחרים ביטאו השטחה רגשית ואדישות. הורים הגיבו בבלבול ובמבוכה, התקשו לעבד את  
בפג להם  שניתן  לזכור את המידע  והתקשו  ישות מלוא המידע שקיבלו מאנשי המקצוע 
מיעוט   :ובהליכים אחרים. בכמה מחקרים דומים הורים דיווחו גם על תסמינים גופניים

תיאבון, הירדמות איברים, הפרעות בשינה, כאבי ראש ואפילו קשיים בנשימה ותחושת  

( (. הורים השתמשו  Boushey, 2001; Friehe et al., 2003; Haley et al., 2013לחץ בחזה 
כ רגשיות  הגנה  אמון  ו  מבשיטות  חוסר  של  ביטוי  התבודדות,  והכחשה,   באשרהדחקה 

לאבחנה, חוסר אמון מוחלט בכך שילדיהם סובלים ממוגבלויות או חוסר נכונות להכיר  

)כי   כך(.  Haley et al., 2013; Kayama & Haight, 2018המוגבלות קבועה  הורים    מתוך 
מערכ כלפי  האשמה,  או  כעס  כגון  קשות,  רגשיות  תגובות  הצוות ביטאו  הספר,  בית  ת 

;  2021קסטיליה,  רפואיים המעורבים באבחון הילד )הצוותים  ההחינוכי, הפסיכולוגים ו

Bolden, 2007; Boushey, 2001; Friehe et al., 2003  .)  שתגובות חזקות   עולהמחקרים  מתוך

(.  Leeman et al., 2016אלו משפיעות לא רק על רווחת ההורים אלא על המשפחה כולה )
ר הצוות  שאשהשמה עלולה לגרום תוצאות קשות כל כך, חיוני שיועצים חינוכיים ו  משום

ין אלה עשעלולים להתעורר רגשות ותגובות מ  והמקצועי שמלווה את ההורים בתהליך ידע
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להצלחת    נוויתכונ וההורים הכרחיים  הצוות  בין  כי קשרים אישיים טובים  נמצא  לכך. 

   .(Walker et al., 2010ילדם במערכת החינוך )

 השמה בחינוך מיוחד: ההקשר המקומי במדינת ישראל 

הם   הילדים באשר  כלל  של  לשילובם  דוחפת  וההכלה  בשנים האחרונות מגמת השילוב 
החינוך   )בלס,  במערכת  מיוחדים.    ובהם(,  2022המרכזית  צרכים  עם  כי  ילדים  נמצא 

ורגשית   חברתית  להתפתחות  אקדמית,  להצלחה  תורמים  וההכלה  השילוב  תהליכי 
המיוחדים,   הצרכים  עם  הילדים  של  הנפשית  החברתית וולבריאות  להשתלבותם  גם 

(. לתמורות אלו התלווה שינוי Dalgaard et al., 2021; Flavian & Uziely, 2022)  בבגרותם

הוצג  בהשפעתו  ו  , (Dalgaard et al., 2021; Warren et al., 2021למשל:    וחקיקתי בעולם )רא
ה  2018בשנת   )ספר החוקים; חוק   עשר־אחדהתיקון  גם בישראל  לחוק החינוך המיוחד 

מס'   תיקון  מיוחד  התשע"ח11חינוך  דגש  2018– ,  הושם  והילד  ב (.  ההורים  של  חוויה 
ב ההורים  של  לדעתם  שיש  המשקל  כובד  ועל  ההשמה  ילדם.    שאלתבתהליך  השמת 

של אנשים עם צרכים מיוחדים    השינויים החברתיים בארץ ובעולם בנושא עידוד שילובם
 מטרות השילוב האקדמי והחברתי כבר בתקופת הגן ובית הספר. הם הליבה של בחברה

הליך    ה עלהורים להקל והצוות החוקרים רבים עסקו בחשיבותה של תקשורת הדדית בין  
בההשמה,   הכירו  העולם  ברחבי  המיוחד  ומחוקקים  החינוך  בנושא  חוקים  בחקיקת  ה 

 ;Eliyahu-Levi & Ganz-Meishar, 2019; Sime & Sheridan, 2014;  2019)מדינת ישראל,  

Individuals with Disabilities Education Act, 2004  חינוך חוק  בישראל  (. מאז שנחקק 
ובבתי הספר.  בגני הילדים    במדינת ישראל גישת השילוב  , הוטמעה1988– מיוחד, התשמ"ח

חוק החינוך המיוחד בישראל והתיקונים שנערכו בו מלמדים על מחויבות גבוהה למילוי  
צורכיהם החינוכיים של כלל התלמידים ומדגימים את היתרונות הנובעים משילוב בגנים 

זאת ועוד,    .(2010,  ובאב  אבישרובבתי ספר רגילים על פני שיבוץ במערכת החינוך המיוחד )
( העניק להורים לילדים עם צרכים 2019התיקון האחרון שהוכנס בחוק )מדינת ישראל,  

פחתו  לכןהשמת ילדיהם.  עלמיוחדים את הזכות להיות הקול המכריע בקבלת ההחלטה 
במסגרות מסוג   ילדיםל השמת ש פעמיםה וברובההשמות של ילדים בחינוך מיוחד נפרד, 

ברמה בינונית עד חמורה. שינוי  הן  ות ההתפתחותיות שלהם  זה מדובר בילדים שהמגבל 
נפרדות  במסגרות  לשבצם  להחליט  מיוחדים  צרכים  עם  לילדים  הורים  על  הקשה  זה 

(. מצב זה מגביר עוד יותר את החשיבות שביחסים של כבוד הדדי בין  2019)מדינת ישראל,  
יניהם שותפות. ואולם אף  יועצים חינוכיים ואת הצורך לייסד בולהורים למורים, לגננות  

והייעוץ החינוכי מכירים בחשיבות של    השהן חוקרים הן אנשי מקצוע בתחומי החינוך 

-Eliyahu)  שותפות בין הצוות החינוכי להורים, קשה לבסס שותפות מוצלחת ממין זהה

Levi & Ganz-Meishar, 2019; Murray et al., 2013, 2018.)   

 מסגרת תאורטית ומטרות המחקר 
מור, הורים עשויים לחוות את הכניסה למערכת החינוך המיוחד בתור חוויה מעוררת  כא

לחץ ומאתגרת מבחינה רגשית, והם עלולים לבטא מגוון של רגשות קשים ושל התנהגויות.  
  המחקר הנוכחי נועד לבחון את התהליך שעברו הורים בהליך ההשמה של ילדיהם בגני 

להיח בתור תהליך שעשוי  נפשית'המושג  י.  טוות טראומחינוך מיוחד    משמעו   'טראומה 
קשה   נפשית  חיצוני,    לאחרשנוצרת  פגיעה  אירוע    חווהנהאירוע  הפרט  או האצל  פוגע 
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ביטחון, הערכה עצמית, מעמד חברתי וכלכלי או סכנה פיזית   כגון  ,מסכן צרכים חיונייםה
היות שהורה לילד עם צרכים עלול לחוות בעת תהליך השמת ילדו פגיעה  (.  2010)נוימן,  

נפשית פוטנציאלית שעשויה לערער את הערכתו העצמית ואת מעמדו החברתי, התנסויות  
  לזרוס   לפיעם טראומה.  אלו נבחנו באמצעות המסגרת התאורטית שעניינה התמודדות  

(Lazarus, 2006 של רגשיים  מצבים  לניהול  פרטים  משמשים  עיקריים  מנגנונים  שני   ,)
התמודדות עם טראומה: אסטרטגיות התמודדות ועיבוד רגשי. אסטרטגיות התמודדות  
מיועדות לשנות מצב לא רצוי, ואילו עיבוד רגשי עשוי להתבטא בהימנעות או בהערכה 

 מחדש של המצב. 

חקר זה תוכנן לזהות את הרגשות ואת דרכי ההתמודדות של הורים לילדי גן עם צרכים מ
מיוחדים בשנתיים הראשונות להשמת ילדיהם בגני חינוך מיוחד. בתקופה זו המתאפיינת 

ילדיהם ועם מיצוי ההליכים    שלבעומס רגשי רב, ההורים מתמודדים עם קבלת האבחון  
ש החידוש  מיוחד.  חינוך  בגן  בעניין להשמה  ספרות  מיעוט  של  בשילוב  טמון  המחקר  ל 

( ילדם  השמת  לתהליך  באשר  הורים  של Haley et al., 2013חוויות  התאורטי  ובעיגון   ,)

 (.Lazarus, 2006יים )טהתהליך עם סוגיית עיבוד מצבים טראומ

   המחקר  ותשאל

 אם כן, מחקר זה ניסה לענות על שתי שאלות עיקריות:

 ביטאו הורים בעניין השמת ילדיהם בגני חינוך מיוחד? אילו תגובות רגשיות . 1

אילו אסטרטגיות שימשו את ההורים להתמודדות עם התהליך של השמת ילדיהם בגני   . 2
  חינוך מיוחד?

 המחקר  שיטת

מטרתו העיקרית של מחקר איכותני היא להבין תופעה בדרך הוליסטית באמצעות בחינה 

( ומשמעויות  יחסים  תהליכים,  את  Shkedi, 2010של  להשמיע  ביקשנו  זה  במחקר   .)
קולותיהם של ההורים ולעמוד על הדרך שבה הם חוו את תהליך ההשמה של ילדיהם בגני  

 חינוך מיוחד מנקודת מבטם, כדי להבין כיצד בחרו להתמודד עימו. 

 המחקר  משתתפי

ממשפחות במחקר השתתפו שישים הורים, מהם חמישים וחמש אימהות וחמישה אבות  

( שאובחנו 6–4  בנישלכולם ילד או ילדה ),  (M=37, SD=1.2)   45–28שונות, בטווח הגילים  

התפתחותיתעם   שכלית  )=28n)  מוגבלות  הספקטרום האוטיסטי  על  או   )32n=  בשלוש  )

 ,M=33שנים האחרונות והושמו בשנתיים האחרונות. כמחציתם ילדים וילדות בכורים )

SD=0.70וכמחציתם לא בכו )( ריםM=27, SD=0.70 .) 

( והיו הורים לילד M=14, SD=1.1שנים )  23ל־  5  כל המשתתפים היו נשואים תקופה שבין

(   6–4  בני  וה עם הצרכים המיוחדים היאו הילד  הילד  .(M=2, SD=0.80אחד עד ארבעה 

(M=4.5, SD=0.50  .כדי להבטיח מדגם אחיד, לא גויסו כלל הורים יחידניים .)מידת   בעניין
)יהדות(,   חילונים,    ארבעיםהדתיות  עצמם  את  הגדירו  מסורתיים   עשר־שבעההורים 

 ושלושה דתיים. המשפחות שהשתתפו במחקר הגיעו מרקע סוציו־אקונומי בינוני עד גבוה. 
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 הדגימה 

חינ לילדים שהושמו בגני  ובדרומה. לאחר קבלת נבחרו הורים  ישראל  וך מיוחד במרכז 
למחקר.  אישורם  את  מההורים  גם  ביקשנו  הגנים,  ומצוותי  מהפיקוח  למחקר  אישור 

מידת הנכונות בכל גן לשתף על פי  גני חינוך מיוחד,    עשר־ באחדמההורים    30%־ראיינו כ
או לילדים    פעולה עם המחקר. כל הגנים היו גני חינוך מיוחד לילדים על הרצף האוטיסטי 

 עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

   המחקר כלי

המחקר   מובניםהוא  נבחר  שכלי  ראיונות  של  )   הכלי  שקדי  לפי   ; 2003למחצה. 

Shkedi, 2010 התנסויות לתיעוד  ביותר  המתאים  הכלי  הם  מובנים־למחצה  ראיונות   ,)
 משמעותיות שחוו משתתפים.

ארך   ריאיון  )  90–60כל  ברשמקול  (.  M=75, SD=0.90דקות  הוקלטו  כוונו והראיונות 
ניגשנו לנושאים אלו, פתחנו את הראיונות   בטרםלחמישה נושאים שנבחרו מבעוד מועד.  

להיכלל   שנבחרו  הנושאים  חמשת  להלן  המשתתפים.  הורות  על  כלליות  בשאלות 
 בראיונות:

 תאר/י בבקשה את הרגע שבו נודע לך על האבחנה של ילדך;  א.

 הורותך לנוכח האבחנה; תאר/י את  ב.

 איך קיבלת את ההחלטה על השמת ילדך לגן חינוך מיוחד?  ג. 

 תאר/י את התמודדותך ביום־יום;  ד.

 איך אתה מתמודד ביום־יום עם היות ילדך בגן חינוך מיוחד? ה.

הורות לילד המשובץ בגן באשר למה  ־ההורים אם הם רוצים להוסיף דברנשאלו  לבסוף  
 חינוך מיוחד. 

   חקר המ הליך

. כל הראיונות התקיימו באזורי  2020פברואר  ל  2019נובמבר  שבין    המידע נאסף בתקופה
האחרונות.   בשנתיים  השמה  של  תהליך  עבר  שילדם  הורים  המרואיינים,  של  המגורים 

העדפות המרואיין ומידת הפרטיות שנדרשה  על פי  המיקום המדויק של כל ריאיון נקבע  
דקות    90– 60ים אל פנים בנוכחות המראיין בלבד ונמשכו  לריאיון. כל הראיונות נערכו פנ 

לילד   ההורות  חוויית  את  בוחן  זה  "מחקר  הבקשה:  בהצגת  נפתח  ריאיון  כל  בקירוב. 
מחוויותיך  בכמה  אותי  לשתף  נכונותך  את  אעריך  מיוחד.  חינוך  בגן  ושובץ  שאובחן 

למרואיי המראיינת  הודתה  ריאיון  כל  בסוף  למרואיינתכהורה".  או  אן  הראיונות  .  ת 
המוקלטים תמללו עוזרי מחקר. לאחר מכן האזינו החוקרת ומומחית שנייה להקלטות  
 בעודן קוראות את התמלול, זאת כדי לזהות השמטות או טעויות שייתכן שנפלו בתמלול. 

 ניתוח הנתונים 

המידע שנאסף בראיונות נותח בניתוח תוכן. כיוון שמדובר במחקר איכותני, המידע נבחן 
)מתוך ראיבכללו ומומחית שנייה לניתוח תוכן  יתו  ה הוליסטית של הריאיון(: החוקרת 

עד סופם, ורק לאחר מכן מיקדו את הניתוח וקראו את התמלולים כמה פעמים מתחילתם  
כללים ושלבים המצוינים במחקריו על פי  ובחרו ציטוטים נבחרים. תוכן הראיונות נותח  
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( )  –(  Shkedi, 2010;  2003,  שקדישל שקדי  (.  Lune & Berg, 2017שיטה מוכרת וסדורה 
נושאים עיקריים   –לפי תמות    והנתונים וחולקנאספו  בשלב הראשון )הניתוח הראשוני(  

ועלו פי    רובל,  שחזרו  ש  שהוצגונושאים  על  בשאלות  השני  נשאלולמרואיינים  בשלב   .
מחדש   המידע  לארגון  חדשות  רעיוניות  מבט  נקודות  נקבעו  הממפה(  לפי  )הניתוח 

ודנה  ביניהם  החוקרת את הממצאים, השוותה  זיהתה  הניתוח  קטגוריות. במשך שלבי 
הממוקד( )הניתוח  השלישי  בשלב  עמיתתה.  עם  בסדר   אורגנו  בהם  ונושאים  קטגוריות 

כלומר הדברים   ,בהתאם להתפתחות הנרטיב שוב גנויררכי על עץ הקטגוריות, ואז אוריה
נשות טיפול מקצועיות,  בגישו  ההורים הד ש והמומחית שתיהן  כלל הראיונות. החוקרת 

את  ניתחו  הן  אם.  שפת  עברית  ודוברות  ישראל  ילידות  שתיהן  אימהות,  פסיכולוגיות, 
הש באמצעות  שופטים  בין  מהימנות  והשיגו  מזו  זו  בנפרד  שלב  בכל  בין  הנתונים  וואה 

 (. בדיקה זו תרמה למהימנות של פרשנויותיהן.90%ממצאיהן )

 שיקולי אתיקה 

החוקרות למשתתפי המחקר לשמור על    הבטיחו  באישורי ההשתתפות הכתובים למחקר
ואלפרט  זה הם שמות בדויים(. שלסקי  )השמות המוזכרים במאמר  האנונימיות שלהם 

מודע בנטיות  ושלא ב  ל אבחנה קשורים במודע( קבעו כי כל תיעוד כתוב של תופעה וכ2007)
האתיות והפוליטיות של הצופה ובתפיסות עולמו. במחקר זה נעשה כל מאמץ להביא את 

ועדת האתיקה של המוסד    כמו כן.  המתאימה  ביותרדרך האמינה  קולות המשתתפים ב
(, וכל המשתתפים  0071האקדמי שהחוקרות מועסקות בו אישרה את המחקר )אישור מס'  

זאת    .חתמו על טופסי הסכמה מדעת להשתתף במחקר ולפרסם פרטים מתוך הראיונות
 .עוד לפני שרואיינו לאחר שקיבלו מידע מפורט על המחקר ועל זכויותיהם

 ממצאים 

הראיונות עם הורים שישים  (, של התמלולים מShkedi, 2010;  2003ניתוח התוכן )שקדי,  
פי התמות של רגשות והתמודדויות ההורים, לפי  ל  ךלילדים שהושמו בגני חינוך מיוחד נער

 : עילל הוזכרש (Lazarus, 2006לזרוס )המודל של 

־אמון  איההורים לעתיד ילדיהם, בושה, חשש מתיוג ורגשות אמון ו  תרגשות, דאג א.
 . כלפי הצוות המקצועי

 אסטרטגיות ההתמודדות של הורים, כולל הצדקה, הכחשה, הסתרה וקבלת עזרה. ב.

פנימיים הקשורים   על קשיים  הן  לימדו  מניתוח התוכן  שעלו  אסטרטגיות ההתמודדות 
החברתית   בסביבה  הקשורים  חיצוניים  קשיים  על  הן  ההורים  של  הפנימי  בעולמם 

 הקרובה.

מוצגות התמות והקטגוריות בסדר שהן מופיעות במאמר, על פי תדירות הופעתן   1באיור  
 ה פחות.מהשכיחה ביותר עד השכיח –בממצאים 
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 1איור 

 

 רגשות

על הרגשות שביטאו ההורים בראיונות מלמד שהם הוצפו במגוון רגשות, בהם    על־מבט
הרגשות   כי  לראות  אפשר  אמון.  וחוסר  פחד  בושה,  דאגה,  עיקריים:  רגשות  ארבעה 
ילדם,  כגון  להם,  המשמעותית  הסביבה  שהוא  הזולת  אל  קשורים  ביטאו  שההורים 

נמצ שלא  לציין  מעניין  החינוכי.  והצוות  החברתית  שקשורים  סביבתם  רגשות  כל  או 
 לעולמם הפנימי. 

 דאגה לעתיד ילדיהם 

חמישים ושמונה הורים ביטאו דאגה לעתיד ילדיהם. הם הרבו להשמיע חשש שילדיהם  
( הביע חשש בשאלת יכולתו 40לא יהיו עצמאים ולא יוכלו לדאוג לעצמם. למשל, יצחק )בן  

מה יהיה אם הוא לא יהיה   , זה מפחיד,האב לצידו: "כן  ללאשל ילדו להתמודד בעתיד,  
". כן ביטאו הורים דאגה עצמאי? אם הוא יצטרך אותנו עד סוף חיינו ולא נוכל לעזור לו

)בת   קארין  משפחות.  ויקימו  זוג  בני  לעצמם  ימצאו  שילדיהם  ההיתכנות  ( 38בשאלת 
איך היא תגדל, איך היא תיצור קשר, אם יהיה   ,את לא יודעת מה יהיה בעתידהצהירה: "

היא תתחתן אם  זוג,  בן  של  לה  ליכולתם  באשר  ביטאו דאגה  ההורים  כי  אפוא  ניכר   ."
ילדיהם להיות עצמאים ולהשפעה על המשך חייהם. מעניין לציין שההורים לא הזכירו 

פקוד  את הנטל המוטל על כתפיהם אלא רק היבטים חיצוניים להם, כאלה הנוגעים לת
 החיצוני של ילדיהם. 
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 בושה

ארבעים וחמישה מההורים ביטאו רגשות בושה בעניין השמת ילדיהם. למשל, יוסף )בן 
לקח לנו  ]...[    התביישתי בהתחלה מה השכנים או חברים יגידו שיש לי ילד כזה( אמר: "29
ה שלי  ברור שהיו לי חששות, מה יגידו שהילד( אמרה: "28". בדומה לכך, עלמה )בת  זמן

לבעלי כמובן היה יותר    [...]  בחינוך מיוחד? איך הסביבה תגיב. חששתי שזו תהיה בושה
 ".קשה ממני

 ]...[  ברור שחששתי, אתה חושש מה יגידו שהבן שלי הוא בגן מיוחד( אמר: "35דוד )בן  
להתבייש של  סוג  קצת  כלפי כאילו  בושה  שחשו  ההורים  הזכירו  קרובות  לעיתים   ."

או הרחוקה בעניין השמת ילדיהם בגני חינוך מיוחד וציינו שהם הביאו   סביבתם הקרובה
העובדה  לנוכח  מבוכה  ושהרגישו  ילדיהם  של  להשמה  סביבתם  תגובות  את  בחשבון 
שילדיהם הושמו בגני חינוך מיוחד ונמצאו לא מתאימים לגנים רגילים או לחברת הילדים 

 הרגילה. 

 פחד מתיוג

השמת ילדיהם בגני חינוך מיוחד והידיעה של מכרים על   שלושים וחמישה הורים ציינו כי
( ציין שהחשש מתיוג 43כך עוררו בהם חשש מתיוג ומהשפעותיו על ילדיהם. מיכאל )בן  

מסגרת של גן חינוך מיוחד נשמעה לי  בנו הביאו אותו לשלב את הבן בכיתת גן רגילה: "
מי חינוך  כילד  יתויג  שלי  שהבן  רציתי  לא  בלהות.  חלום  )בן  וחדכמו  עומר  סיפר  45".   )

המעבר היה לי מאוד קשה, חששתי  שהתקשה לקבל את ההעברה משום שחשש מתיוג: "
עליה יחשבו  אנשים  ומה  שם  לה  יהיה  כיצד  לתחושת   וחשבתי  מעבר  אותה".  ושיתייגו 

הפחד הכללית, הורים חששו שההשמה תשפיע על תפיסת הסביבה אותם ואת ילדיהם 
 ילדיהם לזמן רב, אולי אפילו כל חייהם.תיוג שלהם ושל גרום לות

 אמון וחוסר אמון כלפי הצוות המקצועי 

הייעוץ   הגן,  צוות  כלפי  חוסר האמון  או  נושא האמון  העלו את  הורים  ותשעה  שלושים 
ר הצוות המקצועי, תחושות שהתעוררו בעניין תגובות הצוות להורים, מידת שאהחינוכי ו

לצוות, המיד ייחסו  והמידה  הנגישות שההורים  דאגותיהם  לבטא את  ידעו  ה שההורים 
 שהצוות עורר בהם את ההרגשה שילדיהם צפויים לשהות במקום מוגן ואמין.

הם   .עשיתי המון שיחות עם הגננת ועם הצוות של הגן שעזרו לי מאוד( ציין: "33יוסי )בן  
נועה )בת ".  ל, אני ממש מעריך אותם על זהוענו לי על כל השאלות ובאמת היו זמינים להכ

הגננת ואנשי המקצוע בגן הרגיעו אותי תמיד ונתנו לי ( שיתפה שהצוות הרגיע אותה: "38
 ".טחון אז זה עזריתחושת ב

( ביטאה חוסר אמון כלפי הצוות והזכירה שהרגישה חוסר שליטה על  40מנגד, דינה )בת  
קורה עם הבת כי אני לא יודעת מה    ,אני לא יכולה לסמוך כי אין לי שליטההנעשה בגן: "

 ". בתוך הגן

טיפול   בה  לקבל  שקל  אינטימית,  במסגרת  ילדיהם  שהימצאות  סיפרו  מההורים   כמה 
( 39רפואי מתאים ויש בה צוות טיפולי גדול, נסכה בהם תחושת ביטחון. עינב )בת  ־פרא

אני חושבת שזה אחד המקומות הנפלאים שקיימים ציינה שצוות הגן טיפל היטב בביתה: "
 ". יש מלא מטפלים. מלא צוות. זה עולם ומלואו]...[  אור לילדים כמו



 בלהה פריינטה ויעל ברק לוי  210

 

 דכ כרך –פ"ג  תש  –  החינוכי הייעוץ

 

( חש חוסר אמון כלפי הצוות וחשש שבתו לא מקבלת את  31לעומת הורים אלו, רועי )בן  
החשש בעיקר היה מהצוות, אם הצוות טוב, מספיק טוב בשביל  הטיפול הטוב ביותר: "

". האמון בצוות, או החוסר  הרגיל רומי, אם יאהבו אותה, כמו שאהבו אותה כל השנים בגן  
בו, סבב בעיקר סביב רגשות ההורים כלפי היתרונות העשויים להיות לילדיהם מהימצאות 
בגן חינוך מיוחד. אפשר לראות שהרגשות כאן קשורים לזולת, במקרה זה כלפי צוות הגן.  

לא  ההורים רצו שהצוות ישתף אותם ויעורר בהם תחושה של שותפות ונזקקו לכך כדי ש
 להרגיש אובדן שליטה על ילדיהם וכדי לסמוך על הצוות. 

 אסטרטגיות התמודדות 

נמצא כי אסטרטגיות ההתמודדות של הורים נחלקו לאסטרטגיות פנימיות ולאסטרטגיות  
דרכים שההורים אימצו כדי   –חיצוניות. האסטרטגיות הפנימיות כללו הצדקה והכחשה  

החיצ האסטרטגיות  רגשותיהם.  עם  עזרה  להתמודד  וקבלת  הסתרה  כללו    – וניות 
 אסטרטגיות שסייעו להם להתמודד עם סביבתם החברתית. 

 דרכי התמודדות פנימיות 

 נמצאו שתי דרכי התמודדות פנימיות.

 הצדקה  

חינוך   בגני  ילדיהם  של  ההשמה  להסברת  הצדקות  הציגו  מההורים  ושמונה  שלושים 
ילדיהם, את מיוחד. בין השאר הם הזכירו את ההשפעה   המיטיבה שנודעה להשמה על 
)בן   נדב  יתרונות המערכת.  ואת  "31התקדמותם  הרגיש שבנו מתקדם:  הכי (  ההחלטה 

טובה שעשיתי בחיי ושלא התעקשתי לשלוח אותו לחינוך הרגיל. אני באמת רואה איך  
 ". הוא מתקדם ואיך התקדם מאז שנכנס לגן

אני אוהבת את וך מיוחד בגודל הגן: "( הצדיקה את ההשמה של בנה בחינ29רננה )בת  
כי זה גן קטן, יש את כל תשומת הלב. הילד לא נופל בין הכיסאות. יש   [... ]  החינוך המיוחד

החיים  הורה: "בתור  ( ציינה שגן החינוך המיוחד הקל עליה,  34". רותי )בת  טיפול אישי
  ,של חינוך מיוחד  המסגרת  .הוא והאחים שלו נהיו החברים הכי טובים  .שלי השתנו פלאים

!'" ואו'אני חושבת שזאת הייתה לי התקופה שאמרתי  ]...[    כל כך מתאימה לו  ,גן תקשורת
ההורים ניסו להצדיק את ההשמה של ילדיהם בגני חינוך מיוחד, בין השאר, בהתקדמות  

 הילד, ביחס אישי שקיבלו הילדים בהקלה שחשו הם עצמם, ההורים. 

 הכחשה

הכחישו שילדיהם זקוקים להשמה במסגרות חינוך מיוחד, בין שלושים ושבעה מההורים 
יכנס יסירבתי שהוא  ( אמר: "28השאר בטענה שילדם "לא שונה מאחרים". אביתר )בן  

מיוחד חינוך  כולם   [...]  לגן  כמו  הרגיל  בחינוך  שיהיה  כמו    [...]  רציתי  באמת  הרי  הוא 
 ". כולם

( ציין: 42לייתר את ההשמה. דביר )בן  כמה הורים טענו כי לא נדרש אלא מאמץ מועט כדי  
א כל כך הבנתי למה הוא צריך בכלל השמה לחינוך מיוחד, הרי עם קצת מאמץ הוא "ל

". במילים אחרות, הורים הכחישו שהילד נזקק להשמה בגן חינוך באמת לא יצטרך את זה
ת.  מיוחד מפני שלא יכלו להכיר בכך שילדיהם היו זקוקים למסגרות מיוחדות ומותאמו
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ההכחשה שיקפה את הרצון שהילד יהיה כמו אחרים ואת הטענה שעם מעט מאמץ הילד 
 לא יזדקק לכך. 

 דרכי התמודדות חיצוניות 

 נמצאו שתי דרכי התמודדות חיצוניות. 

 הסתרה 

ארבעים הורים הזכירו סודיות וציינו שניסו להסתיר את ההשמה של ילדיהם בגני חינוך 
הכוונה   את  או  )בת  מיוחד  עירית  כאלה.  בגנים  מיציאות 35לשבצם  שנמנעה  אמרה   )

נו עם חברים, משפחה, נמנענו מלצאת איתו מהבית. לא דיברנו  יפחות התראמהבית: "
(  38". אורי )בן  בחופשיות עם הסביבה הקרובה שלנו. היינו עסוקים כל היום בלהסתיר

ה לגן חינוך מיוחד. בהתחלה פשוט לא סיפרנו לאף אחד על האבחנה ועל ההמלצאמר: "
פשוט התחמקתי מלענות על השאלה ( הודה: "45". גם תומר )בן  לא רצינו שאנשים ידעו

". אם כן, הורים ביקשו להסתיר מסביבתם  לא רציתי שאנשים ידעו  .באיזה גן עדי לומד
שילדיהם הושמו בגני חינוך מיוחד, ולשם כך נמנעו מיציאות מהבית ומחברת אנשים או 

 א שיחה כדי שלא לחשוף את המידע לאחרים.החליפו נוש

 קבלת עזרה

 ( נזכרה: 34שלושים וחמישה הורים הזכירו רצון לקבל עזרה ממשפחותיהם. סיגלית )בת 

, הם  6הודהמתי מכמה המשפחה יכולה לעזור ולתמוך. עד היום, שהודיה שלי בת  
ר לי.  על כל מיני טיפולים ומתקשרים לספ  ועוזרים, הם בעצמם קוראיםתומכים  

באופן כללי, אפשר להגיד שבלי המשפחה ההתמודדות הייתה הרבה יותר קשה. 
 . תודה לאל שיש לנו אחד את השני

( ציין שהוריו עוזרים להם מאוד על אף הקושי הרגשי שהסבים חווים:  34גם רפאל )בן  
אבל מבחינתם זה סוג של משהו חולף והוא ילד וזה ההורים שלי עוזרים לעיתים קרובות  "

". אם כן,  אבל עזרתם הרבה עולה על כל זה  .יעבור אז קשה לי כל פעם להתמודד גם מולם
להסתיר שניסו  חברתיות  סביבות  באותן  עזרה  אחר  חיפשו  ההשמה   מהן  ההורים  את 

 , כפילות המלמדת על מורכבות היחסים בין הורים אלו לסביבתם.מפניהן והתביישו

דיהם הושמו בגני חינוך מיוחד מעלה שתגובות ניתוח התוכן של הראיונות עם ההורים שיל
  – לעבר עצמם, ולתגובות המכוונות אל הזולת    –ההורים נחלקו לתגובות המכוונות פנימה  

אל סביבתם הקרובה והרחוקה. נראה אפוא שבהסתכלות כוללת על התגובות הרגשיות 
ה פנימה.  הופנו  מיעוטן  ורק  הסביבה,  עם  נקשרו  מרביתן  ההתמודדות,  ממצאים  ודרכי 

 מלמדים כמה הסביבה חשובה בתהליך העיבוד שההורים עוברים במשך תהליך ההשמה. 

  דיון

מחקר זה נועד להבין את תגובות ההורים לילדים עם צרכים מיוחדים כשהם מושמים  
לראשונה במערכת גני החינוך המיוחד בישראל. מחקר זה בחן את התגובות הרגשיות של 

יך ההשמה לגן חינוך מיוחד בשנתיים האחרונות ואת דרכי הורים לילדים שעברו את תהל 
תהליך ההשמה ותוצאות התהליך, בהתבסס על המודל של לזרוס    עםההתמודדות שלהם  

 (. Lazarus, 2006יים )טלעיבוד מצבים טראומ
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ניתוח התוכן במחקר זה עלה כי רגשות ההורים היו קשורים דווקא לזולת. עוד חשף   עם
  , ממצא התואם תהליך ההשמה חשו הורים דאגה לעתיד ילדיהםניתוח התוכן שבמשך  

, וכן בושה, חשש מתיוג ותחושות ( Topolewski & Graves, 2020-Marsackלמחקר קודם )
של אמון או של חוסר אמון כלפי הצוותים המקצועיים, ללא אזכור ספציפי של יועצים  

 ;Crnic et al., 2017קבלת האבחון )ראו למשל    בענייןחינוכיים, בדומה למחקרים קודמים  

Di Renzo et al., 2020; Hu et al., 2019; Krstić et al., 2015; Megreya et al., 2020; Mitter 

et al., 2019וב כל הרגשות האלה   היו קשורים  תהליך ההשמה  שאלת(. במחקר הנוכחי 
 סביבה אישית, חברתית או מקצועית. –לסביבת ההורים 

מעלה  שלהם  ההתמודדות  דרכי  של  בחינה  לסביבתם,  נקשרו  ההורים  רגשות  בעוד 
והצדקה  שהתרחש תהליך מפוצל; דרכי ההתמודדות הפנימיות שהוזכ   – רו הן הכחשה 

דרכי ההתמודדות ו  ;עשויים לעזור לפרט להתמודד עם רגשות המציפים אותוש מנגנונים  
נקשרו בשתי מטרות נפרדות. מן הצד האחד, הורים אלו רצו להסתיר את  ש  ,החיצוניות

העובדה שילדיהם הושמו בגני חינוך מיוחד, כנראה בשל תחושת בושה וחשש מתיוג, כפי  
מן   כפי  שצוין.  בהן,  ולהיתמך  בקהילותיהם  להיעזר  רצון  ביטאו  ההורים  האחר,  הצד 

 Bujnowskaשל גידול ילד עם מוגבלות שכלית ) שאלהשנמצא במחקר קודם שבחן זאת ב

et al., 2021  מדרכי ומחצית  ההורים  רגשות  שכל  כך  על  אפוא  הדעת  את  לתת  ראוי   .)
 התמודדותם נקשרו לסביבתם החברתית.

ה של  לפי  )למודל  פוטנציאל Lazarus, 2006זרוס  עם  תהליכים  של  בעיבוד  העוסק   ,)
לראות במחקר הנוכחי כי ההורים השתמשו הן בערוץ הרגשות הן בערוץ   אפשרלטראומה,  

(, אחד מההיבטים במצב  Lazarus, 2006תהליך ההשמה. על פי לזרוס )  לעיבודההתמודדות  
. גם בתהליך ההשמה ההורים  בחוויה של איבוד שליטהעם פוטנציאל לטראומה קשור  

ועל   ילדם  גורל  על  שליטה  איבוד  של  תחושה  לחוות  לילדם החברה    תגובתעשויים 
ולהשמתו. על פי ממצאי מחקר זה, נראה כי הרגשות שהביעו ההורים ביטאו את החשש 

לראות כי באמצעות   אפשר  עוד חשש מהסטיגמה שתידבק בילדם.   כמומאיבוד השליטה,  
הסתרת הלקות   כמוית השליטה,  יורים נטו להשיב לעצמם את חוודרכי ההתמודדות הה

 או ההשמה כדי לשלוט בסטיגמה החברתית.

איסוף הנתונים   במהלךיכול להתפתח    הוא שהמחקר  מחקר איכותניאחד מיתרונותיו של  
נקודות המבט של משתתפי המחקר ומסרים חבויים שהחוקרים מזהים   על סמךוהניתוח.  

מסוימת   תופעה  של  בהקשר  בשדה  המעוגנת  תאוריה  מתפתחת  המשתתפים,  בדברי 

(Shkedi, 2010 .) 

 ,Cohenלקשר ממצאים אלו, בדיעבד, למודל רמות המודעות ההורית שחקרה כהן )  אפשר

תיארה  2006 כהן  ממוקדת    ארבע(.  קונבנציונלית,  אגוצנטרית,  הוריות;  מודעות  רמות 
ואנליטית. הרמה הקונבנציונלית שתיארה כהן מציגה מצב   בו ההורה חווה את שבילד 

קורה עם ילדו הל  כ  רואה אתה זו ההורה  המקובל בסביבתו החברתית. לפי רמ  לפיילדו  
עיני הסביבה, כלומר התחושות של ההורה כלפי הילד תלויות בתפיסה של הסביבה מבעד ל

חוו ההורים את תהליך ההשמה  שבאמצעותה  אותו ואת ילדו. נראה כי הרמה העיקרית  
שות נציונלית. ההורים חשו בושה, חשש מתיוג ותחווורמת המודעות הקונ  א במחקר זה הי
ילדם.   כלפייהם וכלפרגשות שכולם קשורים ביחס הסביבה    –   אמון בצוות־של אמון ואי

כן הופנו    כמו  החיצוניות  ההתמודדות  הן  דרכי  וגם  מהסביבה  לסיוע ללהסתרה  רצון 
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אליהם ואל    ביחס החברה  מהסביבה. רגשות ההורים ודרכי ההתמודדות שלהם מעוגנים 
 ך מיוחד. ילדם לנוכח ההשמה הראשונה בגן חינו

שהסביבה  ההבנה  היא  שבהן  העיקרית  כאמור,  חשובות.  השלכות  שתי  אלו  לממצאים 
כל כך להורים. ממצא זה מספק לא רק ידע תאורטי חשוב. ידע   חשובההחיצונית הייתה  

וליועצים החינוכיים   לצוות המקצועי בכלל  לחיזוק הקשר שבין הורים  יכול לתרום  זה 
שההורים מתמקד  אםבפרט,   ביובהר  הילד שאלה  ים  על  עליהם,  בסביבתם  יחשבו  מה 

חששות אלו  ל  היועצים החינוכיים לתת מקוםיוכלו  כך  לפי.  שלהם  שלהם ועל ההחלטה
ההורים עם  ההורה  ולהכילן  בשיחותיהם  לטובת  גם  תכוונה  הייעוץ  ששיחות  רצוי   .

ן החשש מתגובות הסביבה. שיחות כאלו עשויות להבהיר להורים שיש מי שמבי  תולסוגיי
ומכיל אותה מצוקתם  החינוכיים  מתוך  ו  ,את  היועצים  עם  לחזק את הקשר שלהם  כך 

קשר שכבר הוכח במחקרים    ואהמלווים אותם. הקשר בין ההורים לצוותים המקצועיים ה
תורם להתפתחות החברתית   ואקודמים שכאשר הוא מבוסס על כבוד הדדי ושותפות, ה

 ,.Biringen et alראו למשל  והרגשית של הילד, להישגיו האקדמיים ולרווחתו הכללית )

2005; Giovacco-Johnson, 2009; Karila & Alasuutari, 2012; Murray & Mereoiu, 2016 .)  
החינוכיים   היועצים  בין  טובים  אישיים  קשרים  כי  נמצא  כן  הכרחיים לכמו  הורים 

כן, ההשלכות היישומיות של    (. אםWalker et al., 2010לחת ילדם במערכת החינוך )להצ
מיוחד  חינוך  לגן  השמה  תהליך  העוברים  לילדים  להורים  לסייע  עשויות  זה  מחקר 

 וליועצים החינוכיים המלווים תהליך זה. 

ות,  בקבלת החלט  פטרונותהורים ב ב  לנהוגנמצא כי צוותי החינוך, הטיפול והרפואה נוטים  

 ,.Mereoiu et alקבלת ההחלטות )  המשותף של  שווים בתהליךבתור  תלמידים ולא  בתור  

מבטאים   ,בפגישות עם אנשי החינוך והטיפול, הורים נוקטים גישה מתגוננת  לכן(.  2016
מגיבים לאנשי הצוות באדישות, בחוסר אמון ובכעס. במחקר הנוכחי ההורים לא  ומתח  

יחסי האמון כלפי הצוות ־או אי  ציינו את  האמון כלפי היועצים החינוכיים בפרט, אלא 
הדבר מעיד על צורך בחיזוק הקשרים של היועצים החינוכיים עם  שתכן  יהחינוכי בכלל. י

ההורים בגני החינוך המיוחד. מחקרים קודמים מצאו שכאשר אנשי הצוות מבטאים גישה 

 ,.Bolden, 2007; Friehe et alההורים )של שותפות, הדבר מקדם יחסים מועילים יותר עם  

2003; Murray et al., 2013שות ההורים ושל דרכי ההתמודדות  (. הבנה מעמיקה של רג
שלהם על בסיס ממצאי המחקר הנוכחי והכרה בחשיבות של מאפייני הסביבה החיצונית 

לאפשר ליועצים החינוכיים לסייע להם באופן שקול יותר באמצעות תגובה   ותשלהם יכול
את   אמפתית למתן  עשויים  כאלה  צעדים  עימם.  הקשר  וחיזוק  האמון  ביסוס  יותר, 

 ההיבטים מעוררי המתח הכרוכים היום בכל תהליך ההשמה. 

ההשלכה החשובה האחרת הנובעת ממחקר זה עניינה ההקשר החברתי בישראל. על פי  
ישראל,   )מדינת  המיוחד  החינוך  לחוק  החדשה 2019,  2018התיקון  ההשמה  מדיניות   ,)

(. ייתכן כי התמעטות  2022דוגלת בהגברת השילוב והפחתת ההשמה בחינוך המיוחד )בלס,  
הילדים המושמים במערכת זו מסבירה את העיסוק הנרחב של הורים בדאגות הקשורות  
בהיבטים חברתיים. יש לציין כי העלייה בשיח המקומי והעולמי בקבלה של ילדים עם 

ילות והעלייה במספרם של הפרטים עם צרכים  צרכים מיוחדים ובשילובם במסגרות רג

)מיוחדים   בחברה  תפקידים  במגוון   ;Dalgaard et al., 2021;  2022בלס,  המשולבים 

Warren, et al., 2021זה חברה )ובכלל  בכנסת ישראל( כמעט שלא הפחיתו את דאגות   ( 
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ן זה, ידברו  יועצים חינוכיים יביאו בחשבון עניי  מחקרים קודמים. רצוי כי  לעומת  ההורים
 . עליו ויכילו אותו בעבודה עם ההורים

 המחקר  מגבלות
למחקר זה כמה מגבלות. השתתפו בו הורים לילדים שאובחנו עם לקות התפתחותית או  
יותר עשויה לשפר את  על הספקטרום האוטיסטי. בחינה של קבוצות הורים ספציפיות 

(. במדגם כזה  5( מאשר אבות )55)במחקר אימהות רבות  השתתפו    כמו כןדיוק הממצאים.  
יש להגיע לייצוג גבוה יותר של אבות כדי להשיג ממצאים מאוזנים מבחינת מגדר. לבסוף,  
מיוצגת   שאינה  וחשובה  ייחודית  בקבוצה  מדובר  יחידניים.  הורים  במדגם  נכללו  לא 

 במחקר זה.

 השלכות למחקר ולתוכניות הכשרה

ההתמודדות  את  לבחון  מומלץ  עתידי  צרכים    במחקר  עם  ילדם  השמת  עם  הורים  של 
  אחריםמיוחדים בהתמקדות נפרדת בכל לקות. כמו כן מומלץ לבחון משתנים מתערבים  

המורכבויות  על  אור  עוד  לשפוך  כדי  תפקוד.  רמות  כגון  הילדים,  לקות  אפיוני  מתוך 
ביחסים המשפחתיים וכדי להעמיק את ההבנה של חוויות ההורים בהשמת ילדיהם בגני 

ך מיוחד ולדייק אותה, אנו ממליצות לבצע מחקר המשך ולבחון את נקודות המבט  חינו
ההורים בתהליך ההשמה. זאת ועוד, כדי לבחון   עםשל הצוות המקצועי בשאלת תפקידם  

ההתמקדות  בשאלת  זה,  מחקר  מתוך  שצמחה  בשדה  המעוגנת  התאוריה  את  ולתקף 
חיצו בהיבטים  ודרכי ההתמודדות שלהם  ניים, כדאי שיבחנו במחקרי ברגשות ההורים 

המשך את הממצאים האלו בקרב מגוון אוכלוסיות הוריות כמו הורים יחידניים, הורים 
 גרושים וכדומה. 

אנו מקוות שתוצאות מחקר זה ישמשו לעיצוב תוכניות הכשרה לצוותים המטפלים כדי 
גים וכדומה.  לשפר את השותפות בין הורים ליועצים חינוכיים, לגננות, למורים, לפסיכולו 

  ו בזמן ליועצים חינוכיים תפקיד ייחודי גם כאן. למעשה הם עובדים ישירות עם ההורים וב
מנחים את המחנכים בליווי התהליך שהם עוברים עם ההורים. לכן יישום ההמלצות לעיל  

ההורים וגם בעבודת ההנחיה של המחנכים, כדי   עםגם בעבודה הישירה    ייהיה רלוונט
עליהם   על    רבקשלהקל  ההורים.  ליועצים  סמך  עם  ממליצות  אנו  המחקר,  ממצאי 

המיוחד  החינוך  במערכת  השמה  עם  הראשונה  בהתנסותם  הורים  המלווים  החינוכיים 
לממצא שהורים   רבה    רואיםלהגיב  היבטים הקשורים בסביבתם החברתית.  בחשיבות 

ור הרחב, כיצד  בשל כך רצוי להסביר טוב יותר, הן בתוך מערכת החינוך המיוחד הן בציב
מערכת זו תורמת לילדים המושמים בה. שנית, אנו מציעות לבסס תקשורת רציפה ויציבה  
בין המסגרות הרגילות למסגרות החינוך המיוחד עוד משלב גני הילדים. הדבר יעביר מסר 
חברתי חשוב לתלמידים ולהוריהם בשתי המסגרות. שלישית, נראה כי נדרשת הכשרה  

ם החינוכיים, שתעסוק בהבהרת רגשות ההורים, מורכבותם ועומקם נוספת עבור היועצי
וכן בדרכי ההתמודדות שהם נוקטים. הדרכה זו עשויה לאפשר ליועצים לחוש אמפתיה  
המענה   ואת  להורים  נותנים  שהם  הסיוע  את  לדייק  ובכך  ההורים,  כלפי  יותר  רבה 

 לצורכיהם ולדאגותיהם ולשפר את השירות שהם מעניקים להם.

כום, בצל תחושת החשש מתיוג וההסתרה שעלו מדברי ההורים, אנו מציעות להקים  לסי
תוכניות מנטורינג וליווי להורים החווים לראשונה את החוויה הכרוכה בתהליך ההשמה.  
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את ההורים ידריכו הורים שכבר עברו בעבר את תהליך ההשמה, ולכן יוכלו להציע להם  
 תמיכה וליווי נטולי שיפוט. 
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'חדרי שלווה': התערבות ייעוצית־טיפולית בגנים חרדים  
 באזורי מתיחות ביטחונית 

 רט אב וענת  כהן דורית

 תקציר 

 נותנים ,  והייעוצי   החינוכי  והצוות  ההורים  בשיתוף  הספר  בבית  הפועלים'  שלווה'חדרי  
  המחקר.  יעילים  ונמצאו,  וסיכון   טראומה ,  אלימות  במצבי  לילדים  הוליסטי  רגשי  מענה
 וחשיבותו ,  מתמשך  ביטחוני  בסיכון  חרדים  בגנים  הפרויקט  יישום  אחר  עוקב  הנוכחי
  בחן   האיכותני  המחקר.  הסיכון  מצב  והקשרי  תרבותיות,  גיליות   בהתאמות  בצורך  נעוצה
 שהתוכנית  עולה  מהמחקר.  התוכנית  הטמעת  כלפי  והחינוכי  הייעוצי  הצוות  תפיסות   את

 הילדים.  חירום  במצבי   ובהתמודדות  בהתמקצעות,  רגשית  שפה  בפיתוח  לגננת  מסייעת
  לילדים   ומאפשרת,  אלימות  והפחתת  מיטבי  גן  לאקלים  המביאה  חדשה  שפה  לומדים
  צד ל  מקצועי  לפיתוח  והזדמנות  שיתוף  חש  הגן  צוות.  בריאה  התמודדות   משבר  במצבי
  בתוכנית  עניין  על  המדווחים,  להורים  הגננת  בין   בקשר  שיפור  נראה.  העבודה  ביחסי  שיפור
  כלים  בפיתוח  התקדמות  מהווה  התוכנית  החברתית  ברמה.  בבית  השיח  דפוסי  ושינוי

  נותנת ' שלווה'חדרי ב לשימוש  ההכשרה. תרבותיתמבחינה  מותאמיםייעוציים ־ טיפוליים
  וקידום  סיכון  מצבי  עם  להתמודדות  מקצועיים  ליםכ,  הגננות  בדידות  לתחושות  מענה
 ואת  הרך  בגיל  ההשקעה  חשיבות  את  מדגיש  המחקר.  החרדיות  במסגרות  הטיפול  עולם

  ברמת  משמעותבעלות    חיוביות  אדוות  ביצירת  האל  בגילים  תוכניות  להטמעת  דרכיםה
 .המקרו

 חירום. חדרי שלווה; גיל הרך; חרדים; השתלמויות; מצב  : מפתח  מילות

 מבוא

תוכנית 'חדרי שלווה' היא תוכנית ייחודית שנותנת מענה רגשי הוליסטי במסגרת המוסד  
החינוכי. התוכנית שמה דגש על עקרונות מספר: יצירת מתחם פיזי ייעודי לנושא, פיתוח  
ושילוב   הספר  בית  לצוות  מותאמת  הכשרה  מתן  הספר,  בית  באי  בקרב  הרגשי  השיח 

התוכנית מיושמת על   "ת(.חגל,  וחן־)מנחם  אב זה  הסביבה )קרי, המשפחות( בשימוש במש
של משרד החינוך בשיתוף עם מוסדות למיניהם כמו רשויות מקומיות    360°רקע תוכנית  

התכנית הלאומית לילדים   360°)וארגוני מגזר שלישי בבתי ספר רשמיים ברחבי הארץ  
בסיכולו של    (.ח"ת,  ןנוער  הוליסטית  ראייה  ביצירת  הוא  התוכנית  ושל מוקד  הפרט 

 הסביבה מתוך מיקוד בפיתוח שיח רגשי. 

לשיח הרגשי יש מקום ניכר בעשייה הפדגוגית של מערכת החינוך הישראלית בעשורים 
בפרט.   ץהאחרונים, ועם זה ניכר כי שיח זה חסר בגני ילדים חרדים בכלל ובדרום האר

פיתוח השיח    סיבות עיקריות למצב זה נעוצות בחוסר מודעות בתרבות החרדית לחשיבות
חרדים   טיפול  באנשי  מחסור  הטיפולי,  מהנושא  מרתיעה  הנובע  מודעות  חוסר  הרגשי. 

עוד סיבה היא המצב הביטחוני   (.2014, ארהרד)ומחסור בתקנים שלהם במערכת החינוך 
מתמשך לאיום  הנתון  ישראל  מענים  ה  ,בדרום  ליצור  החינוך  מערכת  את   מניעה 
 (. 2015שמר, והוד־)צימרמן יפות אויב רה־אקטיביים בעת התמודדות עם תק
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תוכניות   לבחינת  גורם  תרבותית  ומותאמים  פרואקטיביים  מענים  בפיתוח  הצורך 
התערבות קיימות והנגשתן לילדי הגן החרדים בהתחשב בגילם הצעיר, בתרבותם ובמצב 
כלליים  ספר  בבית  שהוטמעה  שלווה'  'חדרי  תוכנית  בו.  חיים  שהם  המתמשך  המתח 

רגשיים "ת(ח ,  וחן־גלחם  )מנבישראל   מענים  המספקת  תוכנית  ליצירת  מודל  שימשה   ,
ואף מגיעה לקהילות באמצעות  ילדי הגן, בסביבת הגן  עומק מהותי אצל  ויוצרת שינוי 
משבר  ובעיתות  בכלל  ורווחה  חוסן  המקדם  הוליסטי  מענה  פיתוח  ומאפשרת  ההורים, 

 בפרט.

לעקוב אחרי השפעת תוכ בגני מטרת המחקר הנוכחי היא  'חדרי שלווה' שהוטמעה  נית 
ילדים חרדים )לבנים ולבנות( בדרום ישראל; מתוך רצון להבין את חוויית המשתתפים 
ואת בניית השיח הרגשי בקרב מעגלים מסוימים הבאים במגע עם התוכנית. המחקר גם 
התוכנית   הטמעת  לצורך  שנבנתה  הייחודית  ההשתלמות  בהשפעות  במיוחד  מתמקד 

 משתתפים. והשפעתה על ה

חדשנות התוכנית נובעת משילוב של כמה נתונים מהותיים היוצרים שינוי ניכר במוסדות  
הפסיכו־  מן החדשנות  חלק  היא  זו  בדרום הארץ: ראשית, תוכנית  הגיל הרך החרדיים 
פדגוגית שמעניקה תוכנית חדרי שלווה המקורית למוסדות חינוך. העקרונות החדשניים 

לתי באמצעות יצירת מסגרת רגשית ייחודית בתוך המתחם  מתמקדים בבניית חוסן קהי
החינוכי ובעיקר בכאלו המתמודדים עם מצבי חירום ביטחוניים; שנית, התוכנית הקיימת  
במוסדות חינוך יסודיים מועברת גם למוסדות הגיל הרך, דבר שלא נעשה קודם לכך ודורש  

ישית, יש כאן עיסוק בתכנים  התאמות בשל אופי המבנה הארגוני של הגן וגיל הילדים; של 
 רגשיים בחינוך החרדי שהולך ונפתח לחשיבותם ולבניית שיח רגשי בגני ילדים. 

 ספרות  סקירת

הייעוץ החינוכי בישראל החל את דרכו בשנות השישים של המאה העשרים מתוך צורך  
לימוד מותאמים, מאז עבר תפקיד   בהכוון תלמידים בסיום בית הספר היסודי לאפיקי 

. התפקיד כולל  (Nasreen, 2017עץ החינוכי שינוי ניכר וכיום רואים בו תפקיד רב־ממדי )היו
סיוע פרטני וקבוצתי לתלמידים ליצירת רווחה רגשית ופיזית מיטבית בבית הספר, סיוע 
להורים באמצעות הנחייה ותמיכה, סיוע למורים בהתמודדות עם תלמידים פרטניים ועם  

ייעוצית למבט הרחב של צוות  האקלים הכיתתי   ניהול התורמת תרומה  וחברות בצוות 
( הספר  והתרחבות   (.2014,  ארהרדבית  הטכנולוגית  ההתפתחות  עם  האחרונות,  בשנים 

מעורבות ההורים, תפקיד היועץ החינוכי נהיה מורכב אף יותר. היועץ החינוכי נקרא לתת  
ם מוכוונות  ודיוי לכל פרט, קתנאים המאפשרים ביט  מענה מורחב לפרט הכולל: יצירת

ח חוסן,  ותי, פמותאמים למאה העשרים ואחת  ת כישורי חייםייתלמידים, הקנשל  עצמית  
פ  ועסי עצמאי,  לומד  כישורי  אמפתיה  ותיבפיתוח  הח  כלפי  התלמיד  וקאצל  ם  ודיאחר 

 (. 2021, וטובין מייטלס) מעורבות ושיתוף פעולה בין ההורים לבית הספר

כי יונק את כוחו מהדיסציפלינות הטיפוליות, הכוללות פסיכיאטריה, תפקיד היועץ החינו
ביותר  החדש  המקצוע  הוא  החינוכי  הייעוץ  זה  בתחום  סוציאלית.  ועבודה  פסיכולוגיה 
ונאבק על עיצובו כפרופסיה ייחודית בעלת תוכן נפרד. כמו כן תפקיד היועץ החינוכי שייך 

הוא   שבה  החינוכית,  לדיסציפלינה  היכולת   (.2014)רובין,    מרכיביהל  נוגעו  מתנהלגם 
הייחודית של היועץ החינוכי נעוצה בנוכחות שלו בתוך בית הספר, שהוא פועל בו מתוך  
ראייה חינוכית־פדגוגית ואליה הוא מביא יכולות פסיכו־פדגוגיות, התפתחותיות ורגשיות  
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הקו כוללני.  רגשי  כולו סעד  ובית הספר  בעבור התלמיד, הכיתה  להבהיר  שמייצרות  שי 
ולהכיל את מכלול התפקידים עשוי ליצור עמימות תפקיד וקושי בעבודת היועץ החינוכי  

(Heled & Davidovitch, 2020  .)  קושי זה מתגבר ביחס כלפי הייעוץ חינוכי בגני הילדים
מערכות   עם  להתמודד  ונדרש  הספר,  בבתי  החינוכי  הייעוץ  אחרי  רבות  שנים  שהוקם 

 ילמות שונות.ארגוניות ייחודיות וד

 ייעוץ חינוכי בגני ילדים 

הייעוץ לגיל הרך בישראל התפתח רק בסוף שנות התשעים של המאה העשרים ועלה מתוך 
השטח   הוכשרה   2001בשנת    (.2014,  ארהרד)צורכי  בגן,  החינוכי  היועץ  תפקיד  הוגדר 

הקרקע להכרה בירוקרטית בתפקיד ומונו מפקחים בכמה מחוזות על הייעוץ החינוכי בגני  
ילדים. חשיבות הייעוץ החינוכי בגן הילדים נעוצה בשלב ההתפתחותי של הילדים כיוון 

גן הילדים  שיש לו השפעה מהותית על המשך התפתחות הילד, וכן במבנה ה ארגוני של 
השונה מהמבנה הארגוני של בית הספר. פיתוח הייעוץ החינוכי בגני ילדים דרש הגדרה 
מחודשת של כלל מרכיבי הארגון: צורכי הילדים, צורכי הגן, צורכי הגננות, השירותים  

 (. Nasreen, 2017)הסובבים ותפקיד היועץ החינוכי 

ובר בגן. בראש  על הגננת היא המבוגר האחראי  ופדגוגית  אשונה היא אחראית חינוכית 
התפתחות התלמידים בגן, אך יש לה תפקידים רבים מעבר לכך. הגננת אמונה על ניהול 
צוות הגן ומשמשת מנהיגה חינוכית.  כן היא מנהלת את  אדמיניסטרטיבי של הגן, כמו 

רים  הגננת צריכה לנהל את קשרי החוץ של הגן, כאשר היא צריכה לעמוד בקשר עם ההו
ויחד איתם לסייע להתפתחות מיטבית של התלמיד. נוסף על כך היא צריכה לעמוד בקשר 
ההכשרה  וטיפול.  ייעוץ  ואנשי  מקומיות  רשויות  עובדי  מפקחים,  כמו  חוץ,  אנשי  עם 
הניתנת לגננות לא מספקת להן כלים מינימליים להתמודדות עם המורכבות שהן צריכות  

על כן   (.2012,  פריש;  2017,  מבורךותי־חברתי־רגשי )לנהל, ובמיוחד לא בתחום ההתפתח
ישנה חשיבות רבה לייעוץ החינוכי בגן ילדים שיכול לספק מענה מקצועי לתפקוד הגננת 

 שמשפיע במידה ניכרת על עתיד הילדים. 

ייעוץ חינוכי בגני ילדים בא כדי לסייע לילדים, הורים וגננות להביא כל ילד ואת הגן כולו 
  , פוטנציאל ההתפתחותי, לזהות בעיות התפתחותיות, רגשיות או חברתיותלידי מיצוי ה

לתת להם מענה ולסייע ביצירת אקלים מיטבי בגן. אקלים מיטבי בגן מורכב מהעצמת 
הגננת, כלומר תמיכה, מתן משמעות, פיתוח מקצועי ויצירת קבוצת שייכות; התפתחות  

רווחת באי הגן באמצעות תוכניות מיטבית של ילדי הגן, בצד הלימודי והרגשי; קידום  
התערבות בגן; היכולת להסתכל בצרכים של כל אחד מהילדים ועם זאת בצורכי הגן כולו;  
טראומה  משבר,  מצבי  עם  והתמודדות  הגן;  צוות  חברי  בין  מיטבית  תקשורת  קידום 

 את עבודת היועץ בגן מעצבים משתנים רבים כמו גיל ילדי הגן,  (.Nasreen, 2017)ומצוקה 
מיוחדים   צרכים  עם  הילדים  מספר  הילדים,  משפחות  של  הסוציו־אקונומית  הרמה 

התרבות הדתית־חברתית שהגן מתנהל בה כמו והמשולבים בגן, המצב הביטחוני־חברתי  
 (. 2014, ארהרד)תרבות ערבית, דתית, קיבוצית או חרדית 
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 ייעוץ חינוכי בגני ילדים חרדים

  פרידמן לפי    (.2020,  וכהנר)מלאך  נפש    1,175,000־החברה החרדית בישראל מונה כיום כ
חברה זאת שומרת על דפוסי תרבות ונורמות מזרח־אירופאיות, המתבטאות למשל   (1991)

הקפדה הלכתית בביטויה המחמיר, המתבטא למשל   (,2014,  זיכרמן)בלבוש המקובל בה  
ת הלומדים' בהכשר ייחודי לאוכל, מחויבות רבה ללימוד תורה, המתבטא בהקמת 'חבר

 וגישה לא־ציונית.   (1991)פרידמן,  שבה גברים מקדישים את חייהם הבוגרים ללימוד תורני  

. מערכת החינוך  המוקד המרכזי שסביבו מאורגנת החברה החרדית הוא מערכת החינוך
את  הכולל  הרשמי  מהחינוך  המובדלת  רשמית  שאינה  מוכרת  במסגרת  פועלת  החרדית 

והממלכתי־דתי   הממלכתי  מגדרית    (.Perry-Hazan, 2015)החינוך  מופרדת  זו  מערכת 
מהגיל הרך ופועלת על פי מעמדות משפטיים מגוונים המעצבים את מחויבות המוסדות  

הממ התקציב  ואת  ליבה  בשנת ללימודי  מנו  החרדים  הילדים  גני  המתקבל.  שלתי 
מהגנים מופעלים    97.5%כיתות גן בערך.    5,300תלמידים ב־  125,045הלימודים תשפ"א  

ו־ רשמי,  שאינו  המוכר  המשפטי  המשפטי   2.5%במעמד  במעמד  מופעלים  מהגנים 
 (. 2022, החינוך משרדהממלכתי־חרדי )ממ"ח( ששייך לזרם המוכר )

החרדים מופעלים בידי עמותות המנהלות בין עשרות למאות כיתות גן, מרבית גני הילדים  
כך שהגננת כפופה לבעלות הגנים ולמערכת הפיקוח הפנימי של הבעלות, מלבד כפיפותה  
בגני  כי  לציין  יש  המקומית.  לרשות  וכן  החינוך,  משרד  של  החרדי  המחוז  של  לפיקוח 

ואילו גננות,  מלמדות  בלבד  לבנות  המיועדים  המיועדים    הילדים  החרדים  הילדים  בגני 
לבנים, המכונים גם 'חיידר', מלמדים בעיקר גננים המכונים 'מלמדים' לצד גננות בעיקר 

הצעירות   הבנים   (.2020,  ואחרים)בארט  בשכבות  את  מכוונים  הרך  בגיל  החינוך  אנשי 
ות לאידיאל 'בן התורה' )הקדשת החיים ללימוד תורני( מתוך מיקוד ביכולות קוגניטיבי

(Rosenthal & Roer-Stier, 2006,)    של מסוימת  הזנחה  ישנה  זה  לצד  וכתיבה.  קריאה 
 איקן ־מני;  2007,  שחקמלאך  ־דהההתפתחות המוטורית, השפתית, החברתית והרגשית )

צייתניות,  Gilboa, 2016; Golos et al., 2011;  2015,  ואפרתי להיות  מחונכות  הבנות   .)
בגני הבנים ובגני הבנות מתמקדים במשמעת    (.1996רת,  )שצנועות ובעלות מידות טובות  
בלי פיתוח בעל משמעות של העולם הרגשי   (2009,  יפה;  2007ובסמכות )דה־מלאך שחק,  

 של הילדים. 

הייעוץ החינוכי נכנס לחברה החרדית לאחר כניסתו למגזר הכללי, וזאת בשל הסגירות  

והחברה החרד )של חברות מסורתיות כמו החברה הערבית   & Erhardית בעניין טיפול 

Erhard-Weiss, 2007  .)  משרת הייעוץ החינוכי עדיין אינה מאושרת בתקנים של בתי ספר
חרדים, אבל רבים מהם מעסיקים אנשי ייעוץ. יש פער בין מערך הייעוץ החרדי לזה הכללי,  

אידאולוגיות   ותפיסות  חברתיות  תפיסות  תקציב,  מענייני  הנובע    . ( 2014,  ארהרד)פער 
הייעוץ החינוכי בגני ילדים חרדים החל רק בעשור האחרון מתוך ניצול חלון ההזדמנויות  
של הקמת המחוז החרדי במשרד החינוך והתפתחות תוכנית 'אופק חדש'. מערך הייעוץ  
בגנים החרדים מתקבל בחיוב בקרב הגננות וההורים אך דורש הטמעה של ידע ותפיסות  

,  ובארט)אבוחצירא  ין הוא חסר בכוח אדם ובשעות תקן  מקצועיות. כמו כן נראה כי עדי
לנוכח מצבים ביטחוניים   (.2018 ילדים חרדים מתגבר  בגני  האתגר של הייעוץ החינוכי 

 מסכני חיים, כמו אלו הנחווים בשנים האחרונות בדרום ישראל. 

ילדים צעירים מייצרים תפיסות קונקרטיות של מלחמה, בתרבויות הנמצאות במלחמה 

 ,.Blankemeyer et al)ת, המסר שהילדים קולטים הוא שהמלחמה היא הכרחית  מתמד
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. ילדי הגן בדרום ישראל, המתמודדים עם מתיחות ביטחונית, מבינים את המצב  ( 2009
כי דמויות בוגרות בסביבתם של  (2015שמר,  והוד־)צימרמן   נראה  ופחד.  וחווים בהלה   ,

באמצעות סיפוק   רגשית  הילדים מסייעות בהתמודדות  ותמיכה  וגטניו־ )פריינטה  מידע 
היועץ החינוכי בישראל נדרש להתמודד עם הסוגיות הביטחוניות בעבודתו    (.2019קאלוש,  

כוח  בתור מקור  הנעות מראיית אירועים מאיימים  מיני תאוריות  בכל  להשתמש  ויכול 

( הילדים  של  ההתמודדות  ויכולת  הפנימי  הרוגע  בחיזוק  העוסקות   & Brodyלגישות 

Baum, 2007.)    בשל המציאות הביטחונית הישראלית נבנות תוכניות מקצועיות המכוונות
יותר עם   לבניית חוסן של הילדים באמצעות הכשרת אנשי המקצוע להתמודדות יעילה 

תקיפה   מודל   (2013)  אילון־ואבני  חסן  (.2012,  ואחרים'יק  ־הורנצ)פתאירועי  מתארות 
פעולות בארבעה שלבים: שלב אזהרה   לפי אירוע    – התערבות טיפולי בית ספרי הכולל 

סיוע בהתארגנות מיידית    –חירום באמצעות היערכות מוקדמת וסימולציות; שלב ההלם  
עם פרוץ אירוע החירום וניסיון להפעיל את תוכניות הפעולה למצבי חירום בדרך מיטבית;  

 – גובה על אירוע החירום והמשך הפעילות החינוכית; ושלב השינוי  ת  –שלב ההתארגנות  
חזרה לשגרה והתארגנות מחודשת של המערכת. בשל הצורך בתוכנית שתיתן מענה ייעוצי 
לילדי גן חרדים ביישובים הסובלים ממצב ביטחוני מעורער נבנתה תוכנית 'חדרי שלווה'  

 לגני ילדים חרדים. 

 תוכנית 'חדרי שלווה' 

'חדרי שלווה' נוצרה כדי לתת מענה הוליסטי לצורכי תלמידים הנתונים במצבי    תוכנית
אלימות, טראומה או סיכון לצד שיתוף אנשי מקצוע, סגל בית הספר והורים בסביבתו  

נוער  להתכנית הלאומית לילדים ו   360°הטבעית של הילד. תוכנית זו היא חלק מן תוכנית 
שיתוף פעולה בין משרדי הממשלה, רשויות מקומיות (. התוכנית היא פרי של  2022)  ןבסיכו

 הפעילה את התוכנית עמותת הג'וינט. במחקרוגופי מגזר שלישי שהפעילו את התוכנית, 

חדרי שלווה בגני ילדים חרדים הם פינות במרחב הגן או חדר צדדי המיועדים ליישום שיח  
בדרך ייחודית ונעימה,   רגשי, הרגעה עצמית ופתיחות בקרב ילדי גן חרדים. החדר מעוצב

בדרך כלל יש בו ספה או כורסאות מותאמות לילדי הגן, וכן יש ציוד ומשחקים מיוחדים  
המפתחים שיח רגשי. הגננות והסייעות מפעילות את החדרים בקבוצות קטנות או עבור  
יחידים על פי תוכנית פעולה סדורה או בזמנים של מצוקה רגשית. בעת פעילות סדורה 

ציא בזמן קבוע כמה ילדים לחדר השלווה ותעביר להם יחידת הוראה מותאמת.  הגננת תו
בזמן התפרצות רגשית, מעשה אלימות או התפרצות זעם יוכל צוות הגן להפנות את הילד 
לחדר שלווה לאחר שהוא למד דרכים להרגעה עצמית. מלבד פעילות בחדר השלווה עצמו,  

בג  והסייעת מיישמות את השיח הכללי  גם בעבודה במליאה, בחצר או בעבודה  הגננת  ן 
 בקבוצות.

'חדרי  בסדנאות מורים.  המשולבת  ספרית    פסיכותרפיה ביתבדגש    שמים  'שלווה  יחדר'
אישיים,    ,קשיים רגשייםמיועדים לתלמידים הסובלים מ  ,חדר חםשלווה' הנקראים גם  

  תוכנית ה ת העבודה שלגישחשיפה לחוויות טראומטיות.  לאחר חברתיים, משפחתיים או  
בחיי    המשמעותייםהמבוגרים  מקבלת תמיכה מספרית ה  ההנחה כי תרפיה ביתמ  יוצאת

הילדים בבית הספר ובבית, משפרת את איכות היחסים בין הילדים למבוגרים, מגדילה  
יותר בבית הספר.    יעילהמקטינה את גורמי הסיכון ותורמת להשתלבות  ,  ההגנה  גורמיאת  
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 כמסגרת תרפויטית  חדר השלווה  בו  פועלשכנית מסייעת לבית הספר לעצב מקום פיזי  והת
 "ת(. ח גל, - )מנחם וחן בכל שעות פעילות בית הספר ההפתוח

עבור הילדים ביצירת סביבה פיזית מיטיבה  העקרונות המסייעים של התוכנית ממוקדים ב
ביבה זו פועלת בשני  סהרחבת הידע והדרכה למורים.  ו לצד  ובאחריות  בית הספר  בתוך

מישורים: במישור הפרקטי שמייחד מרחב אחר לטיפול בתחום; ובמישור הרגשי שמחדד  
הצוות  כלל  באמצעות  הספר  בבית  הכוללת  והבנתו  הילד  של  ההוליסטית  התפיסה  את 

הרחבת  החינוכי. מתוך העיקרון שמקבל אחריות הוליסטית על הילד בבית הספר, נוצרת  
החינוכיים בט והתנהגות.  המענים  בבעיות משמעת  בחינת  יפול  הוא  נוסף  עיקרון מנחה 

חיזוק והדרכת הורים במצבים של המציאות והסביבה ושילובן במערך המסייע באמצעות  
חיזוק תחושת  ,  רפואיים־שילוב פסיכולוגים ומטפלים פרא  פר,הסת  קשיי הסתגלות לבי

סתגלנית בלתי  בהתנהגות  וירידה  פיז  ,המסוגלות  מקום  וילדים  יצירת  הורים  למפגש  י 
 (. 2022, ןנוער בסיכולהתכנית הלאומית לילדים ו 360°) במהלך ובהמשך ליום הלימודים

חרדים בדרום הארץ היא קידום ייחודי של התוכנית, שלא   בגנים'  שלווה'חדרי    הקמת
לגנים חרדים מפתחת את השפה הרגשית של   ילדים בכלל. הבאתה  בגני  עד כה  יושמה 

וש הצוות  משפחות אנשי  בני  של  הרגשית  השפה  את  גם  הרחוק  ולטווח  בגן  הילדים  ל 
הילדים. על פי מחקרים קודמים נראה כי השפה הרגשית לא זוכה למקום מספק במסגרות 

, ועל כן חשוב להעצימה. תהליך זה חשוב בייחוד ביישובים החווים  ( 2009)יפה,  חרדיות  
שמתגוררים בהם חשופים מדי יום ביומו לאיום ירי  איום וטראומה מתמשכת והילדים  

ולהיכנס  אזעקות  ושוב  שוב  לשמוע  ונאלצים  ליישובם,  מחבלים  לחדירת  או  טילים 
 למרחבים מוגנים. 

 המחקר  שאלת

כיצד הוטמעה תוכנית 'חדרי שלווה' בגנים חרדים בדרום הארץ מנקודת המבט של הצוות 
 הטיפולי, אנשי החינוך וסייעות הגן? 

 המחקר  תשיט
לתופעה   שנותנים  המשמעות  את  להבין  הרצון  על  הנשען  איכותני  מחקר  הוא  המחקר 
אנשים החווים אותה. המחקר האיכותני מאפשר לחוקר גישה לנקודת מבטם של אנשים 
ממעגלים מגוונים החווים את התופעה, ואת הפירוש שהם נותנים לחוויה שהם עוברים 

אפשר בחינה מעמיקה ומגוונת של תהליך הקמת חדרי מתוך כך המחקר מ  (, 2003)שקדי,  
 שלווה ומאפשר תובנות הקשורות בתרבות החרדית ובמצב הביטחוני המעורער. 

 אוכלוסיית המחקר 
בתוכנית הפיילוט של 'חדרי שלווה' בגני ילדים חרדים השתתפו עשרה גנים. אוכלוסיית 

כלליים:   מידע  מקורות  שלושה  כללה  הטיפולי־מהמחקר  הפסיכולוגית    קצועי:הצוות 
מצוות השפ"י המלווה את התוכנית וגם את הפעילות השגרתית של הגנים החרדים באזור 
ואינה שייכת למגזר החרדי, היועץ החינוכי והיועצת החינוכית המכשירים את המלמדים 
והגננות )בנפרד( בתוכנית 'חדרי שלווה' ומלווים את הגנים בפעילות שגרתית ונמנים על 

מלמד אחד, שש גננות ושתי סייעות השתתפו במחקר    צוותי הגן עצמם:החרדי;  הציבור  
ותיאורו את ההשתלמות לקראת הטמעת התוכנית בגן, וכן את חוויית הטמעת תוכנית  

  על תוכנית ההשתלמות שכללו תמלול המפגשים.  עיבוד דיווחים'חדרי שלווה' בגן; 
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 כלי המחקר

  עומק  ראיון כתוב. מובנה חצי עומק ראיון: מחקר כלי בשני שימוש נעשה הנוכחי במחקר
 עיני ב  משמעותה  ואת  הנחקרת  החוויה  ת אתובחופשי  לתאר  למרואייןמאפשר    מובנה  חצי

 שלם.  חיים  סיפור  בוחן  ולא  ספציפית  בחוויה  המרואיין   את  ממקד   הוא  זאת   עם  המרואיין.
 פנים ־אל־פנים  ראיונות  לקייםאפשר    היה  לא  המחקרשנעשה בה    הקורונה  תקופת  בשל

 הגננות   של  ההכשרה  תוכנית  על  תצפיות  ניתוח;  פתוח  כתוב  שאלון  מילאו  והמרואיינים
 את   שהנחתה  הפסיכולוגיתרב    טוריפבוות  בשיטתי  עדהיתואותה    שלווה'  ב'חדרי  לעבודה

 המפגשים. 

 אתיקה 

הסכמתם   את  הביעו  המשתתפים  כל  המקובלים.  האתיקה  כללי  נשמרו  במחקר 
במחקר מתוך ידיעה שהם יכולים לעזוב אותו בכל עת. המשתתפים לא קיבלו   להשתתפות

והחומר  לחלוטין  אנונימית  השתתפות  כי  להם  והובטח  במחקר  על השתתפותם  תגמול 
הנאסף לצורכי המחקר נשמר אצל החוקרות בסודיות. לפיכך כל השמות המוזכרים בפרק  

 הממצאים בדויים.

 עיבוד הנתונים 

שעובד   החומר  כל  במלואן.  תומללו  והתצפיות  כתובים  ראיונות  היו  שנעשו  הראיונות 
: בתחילה ( 2003)  שקדיבניתוח נושאי נותח על פי גישת הניתוח הנושאית במבנה שהציע  

נושאיות  משמעות  ליחידות  החומר  חולק  בהמשך  ברציפות,  המחקר  חומרי  נקראו 
ינים לחוויותיהם. לאחר מכן מופו כלל  המבטאות את החוויות והמשמעות שנתנו המרואי

על   שחזרו  המשמעות  ובעלות  העיקריות  בקטגוריות  מיקוד  ונעשה  המשמעות,  יחידות 
מהשטח   שעלתה  והתמונה  תמטית  העלאה  נעשתה  לסיום,  המרואיינים.  בדברי  עצמן 
חוברה לפרספקטיבה המושגית של המחקר הנשענת על תפיסות ייעוציות בגיל הרך, חקר 

 רדית וחקר חינוך במצבי משבר.החברה הח

 ממצאים 

מתוך הראיונות והתצפיות עולות שתי תמות עיקריות: התמה הראשונה עוסקת בהשפעת 

 ,Bronfenbrennerתוכנית 'חדרי שלווה' על כל באי הגן. התמה מעלה תבנית אקולוגית )

וענת ( הנוגעת במעגלים מגוונים שהתוכנית משפיעה עליהם. התאוריה האקולוגית ט1979
כי הפרט נמצא במערכת אקולוגית שהוא משפיע עליה וממנה הוא מושפע. מערכת זו בנויה 

(, עבור למעגל  microsystemמארבעה מעגלים המצויים זה בתוך זה: החל במעגל האישי ) 

( הקרובה  )mesosystemהסביבה  החיצונית  הסביבה  במעגל  המשך   ,)exosystem  וכלה  )

( ( הוא המעגל של הגננות,  microsystem. המעגל הראשון )( macrosystemבמעגל התרבות 
שלומדות ברמה האישית מהן הדרכים להתמודדות עם מצבי לחץ, וכן מקבלות ארגז כלים 

( השני  המעגל  בגן.  הפעילות  את  המשנה  חשוב  של  mesosystemמקצועי  המעגל  הוא   )
שלהם,   הרגשית  השפה  את  מפתחים  התוכנית,  הטמעת  את  שחווים  לומדים  הילדים 

(  mesosystemלהירגע ומתוך כך פוחתים האלימות והקונפליקטים בגן. המעגל השלישי )
הוא מעגל הצוות, שבו הגננת משתפת את צוות הגן בתוכנית ועבודה משותפת עם תוכני  
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( הוא מעגל ההורים;  exosystemהתוכנית, ואף ניכר שיפור בעבודת הצוות. המעגל הרביעי )
שתגוב לומדות  להורה הגננות  הגננת  בין  לאינטראקציה  קשורות  תמיד  לא  הורים  ות 

ולעיתים הורים מתמודדים עם קשיים אחרים, הן לומדות לדבר ביעילות רבה עם הורים. 
בעניין התוכנית הן משתפות את ההורים בקיום התוכנית ותכניה ורואות את השפעתה 

י התוכנית בבית.  מתוך התקשורת של ההורים המבקשים להשתמש בחדר וליישם את כל

( החמישי  שפה  macrosystemהמעגל  פיתוח  על  שמשפיעה  כולה  החרדית  החברה  הוא   )
 רגשית, במיוחד אצל בנים, וכן יצירת מעגלי סיוע טיפוליים־מקצועיים פנים־חברתיים. 

 

 שלווה'   : עץ קטגוריות להבניית מעגלי השפעה של תוכנית 'חדר1תרשים 

 
 

נוגעת   השנייה  בגנן  התמה  שהוטמעה  הגננות  שלווה'.  'חדרי  בתוכנית  הצוות  להכשרת 
התהליך.   את  שליוו  ופסיכולוגית  יועצת  עם  השתלמות  עברו  שלווה'  'חדרי  תוכנית 
מכילה   והתנהלות  יכולות  המפתח  ומקצועי  אישי  תהליך  הגננות  עברו  בהשתלמות 

שלווה', היינו פיתוח    ומקדמת רווחה נפשית של כל באי הגן. כמו כן נלמדו מיומנויות 'חדרי
שפה רגשית ומיומנויות הרגעה על פי הרציונל הבסיסי של התוכנית לתת מענה לילדים  
הגננות   בשביל  יצרה  ההשתלמות  כי  לציין  חשוב  ביטחונית.  באזורי מתיחות  שנמצאים 

 העובדות בבדידות קבוצה של למידת עמיתים, לצד תמיכה מנשות המקצוע. 

 ההשפעה האקולוגיים של תוכנית 'חדר שלווה'התמה הראשונה: מעגלי 

לצורכי תלמידים הנתונים במצבי    הוליסטי  מענה  לתתכדי    נוצרה  'חדרי שלווה'  תוכנית
( והורים  הספר  בית  סגל  מקצוע,  אנשי  שיתוף  מתוך  סיכון  או  טראומה    360°אלימות, 

ו לילדים  הלאומית  בסיכון,  להתכנית  שלוו2022נוער  'חדרי  תוכנית  הפעלת  בגנים  (.  ה' 

מעגלי השפעה 
אקולוגיים

חברה חרדית

שיח רגשי

סיוע  
תוך־קהילתי

מוקד מגדרי

הורים

שיתוף הורים

מודעות  
הורים

העתקה לבית

הבנה ביחסי  
הורים–גננת

הכלה ביחסי  
הורים–גננת

צוות

שיתוף למידה  
וידע

טיוב עבודת  
הצוות

פיתוח אישי  
של הסייעת

מוטיבציה  
בעבודה

ילדים

פיתוח שפה  
רגשית

הפחתת  
אלימות בגן

אקלים גן  
מיטבי

הזדמנות  
ביטוי לכל ילד

אמצעי ייחודי  
לביטוי רגשי

גננות

הרחבת ידע  
פסיכופדגוגי

ארגז כלים 
רגשי

פיתוח שיח  
רגשי

התפתחות  
אישית
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 אוכלוסייה ב  הרך,  גילמקד בתמה  וחדשני  משולש  מענהתת  ל  באה  הארץ  חרדים בדרום
 בשנים   ישראל  בדרום  המעורער  הביטחוני  מצבבו  הייחודיים  התרבותיים  וצרכיה  החרדית

  ילדי   הגננת,  בהם  רחבים  למעגלים  משמעותיש    תוכניתל  כיעולה    הממצאים  מן  האחרונות.
 החרדית. והחברה הגן ילדי הורי הגן, צוות הגן,

 ( microsystem' על הגננת )חדרי שלווה'  השפעת תוכנית

שלווה'  תוכנית   הטמעת  להשתתף  נבחרו  שגניהן  אם־לגננות  בהשתלמות  נעשית  'חדרי 
 ובראשונה  בראש  :ןזמב  בו  רבים  תפקידים  ממלאת,  הגן  מנהלת   שהיא  הגננת,  בתוכנית.

  להיות   העובדים,  צוות  את  לנהל  נדרשת  היאעוד    בגן.ת  והחינוכית  הפדגוגידמות  ה  היא
 כמו   אחרים  חוץ  יאנש  ועם  ההורים   עם  בקשר  להיות  אדמיניסטרטיבי,  ניהול  על  אחראית
  הרשות   נציגי  עם  וכן,  החינוך  משרד  של  החרדי  המחוז  שלים  פקח המ  הגנים,  רשתבעלות  

 הכשרתה   ממלאת,  שהגננת  הרבים  התפקידים  לעומת  (. 2012  , פירסטטר)המקומית  
 בין   הפערים  (.2017  )מבורך,האחרים    תפקידיה  בשלל  ולא  בגן  פדגוגית  בהוראה  ממוקדת 

ה  הגננות  בהכשרת  הנלמד  הידע רבי    מציאותובין  עימה  להתמודד  צריכות  שהגננות 
  במשך  וההימנעות  החרדי  הציבור  של  להתבדלות  הרצון  החרדי.  בציבור   יותר  אף   משמעות

 גדול   לפער  מביאים  הילד  של  הרגשי  ובעולם  התפתחותית  בפסיכולוגיה  מעיסוק  רבות  שנים
 מקצועי   פיתוח  ותיכול  צדל  זה  פער  חרדיות.  גננות  של  רגשית   שפה  בפיתוח  חוסר  של

 הרגשי   עולםעל ה  חרדיות  גננות  של  מצומצם  לידעגורמים    ,( 2020  ,המדינה  מבקר)מוגבלות  
 בתחום, ן  שלה  וההבנה  הידע  את   להרחיב  לגננות  מאפשרת  'חדרי שלווה'  תוכנית  הילד.  של
 שרה:  הגננת מדברי שעולה כפי

  השלבים   לפי  בהם  ולטפל   מצבים  להבין  למדתי  רגשות,  הילדים  עם  לדבר  למדתי
 לחוש  להקשיב,  לדבר,  הדעת,  ביישוב  אלא  בזריזות,  לפעול  לא  למדתי  שלמדתי.

 השנה,   כל  רגשות  לדבר  למדתי  תוצאה.  יש  ואז  [הילדים  עםההורים וגם    עםגם  ]
  זמן  בכל  נושא,  בכל  משלבת  אני  הזדמנות.  בכל  אלא  –  מסוימת   תקופה  רק  ולא

 . יותר ורגועה נעימה ירהווהאו ותחושות רגשות

 בגן.   מצביםכל מיני    עם  להתמודדות  כלים  מקבלות ארגז  הגננות  'חדרי שלווה'  בתוכנית
  עם   אישית  והתמודדות  רגשית  שפה  פיתוח  השלווה,  בחדר  שימוש  כולל  הזה  הכלים  ארגז
  שעולה  כפי בגן, פעולתן דרך את משנות שלמדו המיומנויות כי מעידות הגננות לחץ. מצבי

 המלמד: אברהם של מהדברים

 פרויקט  .הרך  בגיל  הילד  של  הרגשי  לעולמו  מורחב  צוהר  בפנינו  פתח  שלווה  חדר
  חיים   כישורי  של  מהלמידה  חלק  והוא  היומיום  בחיי  נפרד  בלתי  בסיס  מהווה  זה

 רעיון   על  כה  עד  חשבנו  לא  כיצד  להבין  נותן  לא  מעשה  לאחר  זה  פרויקט  .הרך  בגיל
 .מבורך כה

  כביטוי  אמפתיות  יכולות  לפתח  ביניהם,  היחסים  את  לפתח  לילדים  לאפשר  למדו  הגננות
 הפסיכולוגית על ההשתלמויות: עולים מאחת התצפיות של רבקה  הדברים הרגשי, לשיח

את  לשלוח  לא  לגננת.  איתה  שבאות  בנות  יש  מכה  שלה מקבלת  בגן  כשמישהו 
מי לזהיהבנות  לתת  אלא  שלהן  למקום    האמפתיה.   ניצני  הם  אלה  כי  מקום  ד 

 .אחרים ילדים מרגיעים קטנים ילדים גם בהרצאה. זה את שמעה

  כני ובת  ההשתלמות  מתוך   שלהן   למידהבון  שלה  האישית  התפתחותב  גם  ועסק  הגננות
 שרה:  הגננת מדברי שעולה כפי לחץ, במצבי עצמן את להרגיע איך התוכנית
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היום אני מבינה יותר במצבים כאלו ]מצבי לחץ[. אני סבלנית יותר ופחות לחוצה  
ולקחת אחריות כ"מבוגר אחראי" בזמני לחץ. למדתי  ולומדת להתנהג באיפוק 

 להרגיע את עצמי וממילא את הסובבים אותי. לדבר לעצמי רגשות וככה

  על   משפיע  קיבלו,ש  העשיר  הכלים  וארגז  הגן  בתוך  הייחודי  המרחב  צברו,  שהגננות  הידע
בלה  שלהן  היכולות   משמעות בעל    מענה  ולתת  בכלל,  ילדים  של  רגשיים  צדדיםתבונן 
 אירוע   כמו  לגן  טבעיים  אירועים  להיות  יכולים  הלחץ  אירועי  .בפרט  לחץ  באירועי  ומותאם
  גם  מדובר  הגנים  מיקום  בשל  אך  הורים;  עם  מפגש  לקראת  הכנות  או  ילדים  בין  אלים

נדרשותם  בהש  אדום',  'צבע  אזעקת  כמו  ביטחוניים  באירועים מיטבי   הגננות  לתפקוד 
 לשמירה על חיי אדם. המעגל הראשון שנהנה מהשינוי שהגננות חוות הם ילדי הגן. 

 ( mesosystem) גן  ילדי על  י שלווה' השפעת תוכנית 'חדר

  ולעזור   רבים  כישורים  בילד  לפתחן אפשר  בהש  מאוד  חשובות  שניםן  ה  הרך  הגיל  שנות
נראה כי בציבור   (.2018  ,וויזל  )נבוןפערים    להדביק  התפתחותי  בפיגור  הנמצאים  לילדים

במונחים לעומת זאת  ומשמעת,  בקוגניטיבית וההתפתחות  במאוד    חשובהחרדי יש דגש  
אין כי  נראה  ורגשיים  שפתיים  לגרום   להם  מוטוריים,  עשוי  דבר  החרדים,  בגנים  דגש 

  מלאך ־דה;  2014  ,ואחרים  גולוס אצל הילדים החרדים )  הלעיכוב בהתפתחות צדדים אל 
בשל כך פיתוח שפה רגשית ומיומנויות חברתיות   (.2015  , ואפרתי  איקן־מני  ; 2007  ,שחק

למידה של  לתוכנית 'חדרי שלווה' הזדמנות  ראו ב חשוב במיוחד בגנים אלו. המרואיינים  
 רחל: הגננת שאומרת כפי  הרגשית הילדים את השפה

השיח בגן עם הילדים הוא שיח רגשות. למדנו לבטא כל רגש, לצייר אותו, לשוחח 

 .נשוחח בינינו ונפתור את הבעיה –למדנו שבמקום לצעוק/להכות/לבכות  .עליו

 של  אלימות  בהתנהגויות  הפחתה  נראית  הילדים  בקרב  הרגשי   השיח  לפיתוח  בהתאם
  מקבלים  באלימות,  ומגיבים  תסכול  מצבי  עם  להתמודד  שמתקשים  הילדים  הילדים.
כו  התסכול  עם  להתמודד  להם  לסייע  שיכול  כלי  השלווה  בחדר   בגן  האלימות   ךמתוך 
 לאה: הגננת מדברי שעולה כפי יורדת,

בעקבות העברת התוכנית בגן, האקלים בגן השתנה לטובה ילדים שבתחילת שנה  
מגיבים   והיו  מילולי  באופן  רגשות  לבטא  והתקשו  תסכול  להסביר  ידעו  לא 

בו אני  ואיך  מרגיש  אני  מה  להגדיר  הרגשות,  בשפת  לדבר  למדו  חר  באלימות. 
 להתמודד עם הרגש. 

  הגן   אקלים  מיטבי.  גן  אקלים  יוצרים  בגן  האלימות  רמת  והפחתת  הרגשי  השיח  פיתוח
  הצוות.   ושל  הילדים  של  ברוגעוהוא מתבטא    החינוך,  משרד  של  מטרהשמש  מ  המיטבי

 בהתנהלות  שמתבטא   שינוי  עובר  כולו  הגן  כי  נראה  עצמו  השלווה  בחדר  שימושלבד המ
 שיש   "כמובן  שרה:  הגננת  מדברי  שעולה  כמו  ובלמידה,  בחצר   במליאה,  הגן:  רחבי  בכל
 " יותר.  ומרוצים רגועים הילדים בתהליך. לטובה שינוי

  המאפשר   מקום  הילדים  עבורשמש במ  השלווה  בחדר  השימוש  רגשית  שפה  פיתוחחוץ מ
  ילדים לו  מופנמים  לילדים  דווקא  תנאים  יוצרת  זודרך    קטנות.  בקבוצות  ייחודי  שיח

 מרים:  הגננת מדברי שעולה כפי ,במליאה עצמם את להביעמצליחים  שאינם

ריכוז עצמי ורוגע אינם יכולים להתבצע במרחב הגן, כאן מגיע חדר השלווה ונותן 
מענה הולם ומיטיב לצורך החשוב הזה. ילדים רבים שבאופיים מופנמים או בעלי  

נמוך עצמי  דימוי  נמוך,  עצמי  ל  ,ביטחון  הגן ממעטים  במרחב  עצמם  את  בטא 
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במהלך המשחק החופשי או המפגש. הם חוששים מתגובות החברים. וכאן בחדר 
שלווה המקום הזה בטוח לילד. אין לו מפריעים חיצוניים למיניהם שגורמים לו  

אני יכולה לומר שזוהי הפינה    ,לבטא את עצמו פחות ואז הוא משוחרר. מניסיוני
 דר פרס.האהובה על הילדים וחלק ממש בג

להיות בעלי   בגיל הגן מתמודדים עם מצבי לחץ בשנות הגן. מצבי הלחץ עשויים  ילדים 
קונוטציה משמחת כמו לידת אח חדש, כמה מהם בעלי קונוטציה שלילית כמו מחלה של 
הילדים  התנהלות  על  מקשים  הלחץ  מצבי  הורים.  של  גירושין  תהליך  או  משפחה  בן 

צריכים לפתח אותה. חדר השלווה מאפשר לבטא את הרגשות  ומחייבים התמודדות שהם  
רבקה   של  מדבריה  שעולה  כפי  עוברים,  שהם  המורכבים  התהליכים  את  ולעבד  שלהם 

 הפסיכולוגית שנאמרו בהשתלמות:

  בחדר   הספה  על  סידר  אליהן.  ודיבר  כפפה  בובות  ולקח  בגן  שלווה  לחדר  שנכנס  ילד
  שקט   כלל  בדרך   הוא  בגן  במליאה  ו.של  וההורים  שלו  האחים  שאלה  ואמר   בובות
 בהליכי  נמצאים  ההורים  ושמח.  עירני  היה  הוא  הבובות   באמצעות  משתף.  ולא

 גירושין. 

שלווה'  תוכנית הרגשי מתפתח    העולם  רגשית.  שפה  לפתח  לילדים  מאפשרת  בגן  'חדרי 
שנים רבות; אך התפתחות זו עדיין   מודחקבשנים האחרונות בציבור החרדי, לאחר שהיה  

פיתוח השפה הרגשית מאפשר התמודדות טובה יותר   (.2016  )מלחי, לא בשלה לחלוטין  
וקונפליקטים,  אירועעם   אלימות  האלימות    דרך שב  אף י  רמת  החינוך  בכלל  מערכת 

י אלימות  אירועהצורך בהתמודדות עם  ופוחת    (2020  ,חריםוא  )בארטהחרדית נמוכה יותר  
בגן.   ביצירת אקלים מיטבי  הגננות. תהליכים אלו מסייעים  עבודת  על  דבר שמקל  בגן, 

מיצוי הכישרונות שלהם ויכולת ההתפתחות שלהם, ידי  ילדים ל  אאקלים מיטבי בגן מבי 
שרת לילדים מופנמים וגם התוכנית מאפ  (.2012  )פריש,י של משרד החינוך  עיקריעד    אוהו

לילדים במצבי משבר כמו לידת אח, מחלה במשפחה או גירושין לקבל תמיכה מותאמת  
 (. 2012 )פריש,

 (mesosystemהשפעת תוכנית 'חדרי שלווה' על צוות הגן )

  לאחר  ומתרחב  הולך  הגן  צוות  האחרונות  בשנים  הגן.  בהצלחתחשוב    מפתח  הוא  הגן  צוות
 טיפול   אנשי  של  וכניסה  צהרונים  הפעלת  אישיות,  סייעות  כניסת  השנייה,  הסייעת  רפורמת
  אינן   הגננות  כלל  שבדרך  ומיומנויות  יכולות  דורש   הצוות  ניהול  ושילוב.  הכלה   חוקעל רקע  
 ל ענוסף    (.2017  )מבורך,  בגן  הראשון  מיומן   להן  נדרשות  אבל   לימודיהם  במהלך  רוכשות
כי לגננות חסרה הכשרה ביחס למנהיגות צוות בגן, הסייעות וצוות הצהרון אינן    המידע

ו כלשהי,  להכשרה  מעסאת  נדרשות  המקומית  הקיהצוות  הגננת  הרשות  דבר  )ולא   ,)
במיוחד בציבור   (.2014  ,חסייסי)המקשה על פיתוח מיומנויות חינוכיות, פדגוגיות ורגשיות  

הגן  שהחרדי,   צוות  העסקת  תנאי  מינימליים    לאבו  העסקה  בתנאי    )צ'רנוביצקי עומד 
חשיבות  (,2018  ,ופלדמן שלווה'  תוכנית  הגן.  צוות  של  יעילה  לפעילות  גדולה  יש   ' חדרי 
  שיתוף ידי  ל  הביאה  התוכנית  ובראשונה  בראש  בגן.  הצוות  עבודת  דפוסי  לשינוי  פתח  פתחה
  והן   שלווה'  'חדרי  תוכנית  עקרונות  את  הסייעת  את  לימדה  הגננת  לסייעת,  הגננת  בין  מידע
 רחל:  הגננת מדברי שעולה כפי יחד, בגן אותה יישמו

שיתפתי את הסייעות בתהליך. הן משתפות פעולה בשיח סביב הרגשות בגן, הן  
וירה נעימה בחדר שלווה. ואם בעבר הטיפול בבעיות חברתיות רק  ואחראיות על א
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זה השתנה כיום  ות מדברות רגשות עם הילדים  הסייע  ,הגננת הייתה אחראית, 
 ומגיעות לתוצאות נפלאות. 

  פדגוגית ־הפסיכו  ברמה  ביחד  לעבוד  והסייעת  הגננת  אתשמניע    הראשון  השלב  הוא  השיתוף
 שעולה   כפי וטיבו,  הצוות  בעבודת  שינוייםגורם ל  זה  שינוי כלל.  בדרך   קורה   שלא  דבר  בגן,

 יוכבד: הגננת מדברי

  הדברים  על  בהסתכלות  אליהם  שלי  ביחס   כמובן  וגם  אלינו  נוגע  זה   ומה  וכמובן
  יותר   במבט  בכלל  האנשים  ועל  הצוות  על  להתבונן  למדתי  הדברים.  בניתוח
 ובעצם   השנייה?  של  וההרגשה  התחושה  מה  המעשה?  הגיע  מקום  מאיזה  מעמיק.
 יותר. ולהבין יותר להכיל יותר להקשיב למדתי

  להן   נותנת  'חדרי שלווה'  תוכנית  באמצעות  והעבודה  ההכשרה  כי  מדווחות  עצמן  הסייעות
 הסייעת:   ציפורה  מדברי  שעולה  כפי  השלווה,  לחדר  להיכנס  לרצות  להן  וגורמת  עבודה  כלי

  וכמובן   ושלווה,  רגועה  בצורה  לגן  ילדים  מקבלים  איך  אותי  לימדה   הגננת  בעצם
 השלווה  בחדר  הילד  של  התסכול   העצב  את  משלבים  ואיך   ניגשים  איך  בעיה  יש  אם

  החדר   את   אוהבת   אני  שלווה.  רוגע,  שמהווה  חדר  הזה,  לחדר  נקשרתי   מאוד   ביחד.
 אליו.  להיכנס פעם מדי גם שמחה הייתי .ביותר הזה

  כולו   בגן  האקלים  שינוי  כי  רואה  הוא  מבטו.  מנקודת  הדברים  את  מחזק  היועץ  יצחק
 לעבודה:  יותר רבה מוטיבציהידי ל ומביא הסייעים עבודת עלות בכללי משפיע

  באים   הסייעים  .אחרת  משמעות  קיבלו  הפדגוגי  והמערך  החינוכי  האקלים  כל
  עד   שהיו  הקשיים  עם   מהתמודדות  התסכול  עליהם  ניכר  ולא  לעבודה,   רב  בחשק
 ליבם.  על  אשר  את לבטא דיים ידעו ולא מווסתים היו לא כשהילדים כה

 ( exosystem) ההורים על  ' חדרי שלווה'  תוכנית השפעת

 מעורבות .ווהתפתחות ילדם חינוך את כמעצבים הילדים, מגן נפרד בלתי חלק הם הורים
ים  היחס  בבחינת  האחרונות.  בשנים  עולה  הילדים,  בגן  וגם  בכלל,  חינוך   במוסדות  הורים
  הישגים על    דגש  שמים  חרדים  הורים  התרבותי.ההקשר    את  להבין  ראוי  גננתל   ההורים  בין

 משמעת   ושל  בנות;  של  במיוחד  היענות,  של  בנים;  של  במיוחד  ילדיהם,  של  קוגניטיביים

הורים אלו נוטים יותר מהורים   (.Rosenthal & Roer-Strier, 2006)המגדרים    שניבקרב  
מערבית  פסיכולוגיה  של  מתפיסות  הריחוק  בשל  ילדיהם  של  גופנית  לענישה  חילונים 

ריחוק כאשר לדוגמה רק כרבע    ישבין ההורים ובין בית הספר    (.2019  ,ומיטלמן  )פרישטיק
  מענה החינוכי בנושא מוגנות בעניין  מההורים החרדים מדווחים כי בית ספר מערב אותם  

של    נמצאתדוגמה  עוד    (.2022  'אסקריא',  )מכון מעבר  על  בהחלטה  הורים  שיתוף  באי 
הממלכתי החינוך  לזרם  רשמיים  שאינם  מוכרים  חינוך  חזן, ־ופרי)קציר  חרדי  ־מוסדות 

פיתוח העולם הרגשי של הילד חלק חשוב בהורי גנים ובמיוחד הורים חרדים רואים    (.2018
ת נראה כי הורים חרדים שמים דגש  יתמונה הכללב  (.2017  ,ואחרים  )גילתמתפקידי הגננת  

כי    לצד הידיעהפחות את הנושא הרגשי,    התפתחות קוגניטיבית ונורמטיבית ומדגישיםב
ריחוק בין מוסדות החינוך להורים ואלו מצפים שהמוסד החינוכי יתמודד עם בעיות   יש

ם בגיל הרך נמצא יעיל כלל נמצא כי שיתוף ההורים בטיפוח יכולות ילדי  דרךרגשיות. ב
הגננות רואות בשיתוף ההורים חלק חשוב מתוכנית    (.2018לוז,    )שהםוחשוב למערכת  

 'חדרי שלווה' כפי שעולה מדברי הגננת בתיה: 
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לגבי   ההורים  ויידוע    התפתחות   היא  ומטרתו  שמכוון  בגן  'שלווה  חדר'עדכון 
 תוכנית  מהלך  על  ההורים  את  שיתפנו  ילדיהם.  של  התקינה  חברתית־רגשית
  לשמוע   הרגשית,  בשפה  לדבר   בגן  חשוב  כמה  להם  הסברנו  וה,ושל  שבחדרי  העבודה
 בבית  גם  איתו  ולדבר  בבית,  גם  זה  את  ולהמשיך  ולמה;  מרגיש   הוא  מה  מהילד
  ולמה. מרגיש הוא מה אותו ולשאול  לילד להתייחס הרגשית. בשפה

את    מבקשיםו  מעורבים  מצידם  ההורים  הילדים   כי  נראה  שלווה.  לחדרם  ילדלהכניס 
א  המבי  דבר   וחיובית,  ייחודית  חוויה  בו   ורואים  שלווה  בחדר  הנעשה  על  להורים  מספרים

 ואומרת:  מוסיפה בתיה גבוהה,  בתדירות השלווה לחדר  הילדים לכניסת  הורי לחץידי ל

 אמר  ,הבן שלי  ,חן" :  אומרים   היו  בבוקר  שהורים  הפינה,   את  אהבו  כך  כל   הילדים
 מאוד  הוא  היה,  שהוא  אפילו  ."אותו  תכניסי  בבקשה  שלוה,  בחדר  היה  לא  שהוא
  הילדים   כי  יום,  כל  אפילו  שלוש ־פעמיים   ייכנסו  שהילדים   ביקשו  הורים  אוהב.

 מהחדר.  חוויות להם פרויס

 ניכר   לשינויגרמה    בגן  השלווה'  'חדרי  תוכנית  כי  נראה  הורים  מדיווחי  כי  טוען  היועץ  יצחק
  לבית:   גם  המצליח  המודל  והעתקת  בתוכנית  עניין  מביעים  ההורים   בגן.  הילדים  בהתנהגות

  רעישא  הקסם   את  לדעת  מבקשים  הם  בגן.  רעישא  הגדול  בשינוי  חשו  אכן  ההורים
 לביתם. המודל את להעתיק  ומעוניינים לילדים בגן

  סיפקה  'חדרי שלווה'  תוכנית  הורים.ן כלפי היחס  את   שינו  הגננות   ההורים,  מעורבות לבד  מ
 של פעולה שיתוף חוסר  או  תוקפנות התוכנית לפני ההורים. על אחרת  מבט נקודת לגננות
 מגיבים   ההוריםש  ייתכן  כי  הגננותהבינו    התוכנית  לאחרו  גננת, ישר ל  מכוונות  וחונ  הורים

   שרה: הגננת מדברי שעולה כפי הגננת, בגלל ולא אישי קושישל ב בהתנגדות

. מיםמסוי  במצבים  ההורים  של  המקום  את  להבין  ההשתלמות  בעקבות  למדתי
  טיפול   שונים,  טפסים  הבאת  )כמו  שביקשתי  בקשה  על  מסרב  הורה  אם  לדוגמה
  מפגיעה   אולי  הסירוב.  מגיע  מקום  מאיזה  יותר  מבינה  אני  ('וכו  רפואי־פרא

  העבר. ממשקעי אולי ,ב"הורות"

  בשפה   ההתמחותלאחר    ההורים  עם  שלהן  תותקשרההדרך    את  שינו  הגננותנוסף על כך  
רקע    הרגשית שלווה'  תוכניתעל  פי לכ  ביחסן  מבעבר  יותר  ומכילות  קשובות  הן   '.חדרי 

 רחל:  הגננת מדברי שעולה כפי הורים,ה

 אלא   הבנה,  חוסר  או   בכעס  לא  בהתאם,  ההורים  עם   ולדבר  זה  את  להבין  למדתי
  למדתי   איתם.  להבנות  מגיעה  אני  וככה  שלהם".  "במקום  כאילו  איתם  להיות
 בבית.  גם יעשה הרגשות וששיח בתהליך ההורים את לשתף

 ( macrosystemהחרדית ) החברה  על ' שלווה של תוכנית 'חדרי ה האפשריתהשפעה

וא  ה  מהשינויים  אחד  האחרונים,  בעשורים  יםניכר  שינויים  עוברת  החרדית  החברה
כן    הרגש.  לעולם  ומודעות  רגשי  לטיפול  יותר  רבה  פתיחות פי  על    לטיפול   יהיהפנאף 

 בצוותי   שימושה  כי  נראה  בארץ.  הכללית  לאוכלוסייה  יחסית   נמוכה  עדיין  פסיכולוגי
 ואת   ילדים  של  הרגשי  מצבם  אתבמידה ניכרת    לשפריכול    רגשית  מודעות  להטמעת  הוראה

)ח עובדי הו2020  ,ואחרים  מורוסנם  של  ביכולת  עיקרון חשוב  העולם (.  לפתח את  ראה 
 הפסיכולוגית:  רבקה מדברי שעולה כפי זה, לעולם מודעות הוא ילדים של הרגשי

  וחשף   יחסית  חדש  הוא  השלווה  חדרי  של  הפרויקט  לי,  הידוע  פי  על  החרדים,  בגנים
 קודם. הכירו לא שאותה חדשה טיפול לשיטת הגננות את
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 החרדי   בגן  התוכנית  של  הייחודית  את  רואה  'חדרי שלווה'  תוכנית  של  הטיפולי  הצוות
 החרדי   לציבור  טיפוליים  מערכים  של  הכניסה  ניסיונות  בובר  הצוות.  אנשי   בזהות  כקשורה
  כלפיהם   והחשדנות  הריחוק  החרדית.  החברה  על  נמנים  אינם  מבחוץ  המובאים  המומחים

 קהילתיים, ־תוך  יםרואים בהן אנשש  הגננות,  הכשרת  הטיפולי.  בתהליך  נגף  אבן  יםשמשמ
 היועצת:  אלישבע  מדברי שעולה כפי הנושא, עם ההתמודדות על מקילה

  עם  בעבודה  ותכנים  דמויות  של  בכניסה  נזהרים  מאוד  החרדית  בחברה  ,ראשית
  מאפשר   זה  ,ותרבות  ערכים  ,חברה  ,מותאמים  כלים  מקבלת  שהגננת  וברגע  ילדים
 לילדים.  רגשית לסייע לה

נקודה ייחודית נוספת המיוחדת לציבור הייחודי הנוגע בפיתוח השפה    העלה  היועץ  יצחק
ככזה ישנה  הרגשית אצל בנים חרדים. האידיאל של הילד החרדי הוא להיות 'בן תורה',  

רגשיות   ליכולות  ולא  קוגניטיביות  ליכולות  עליונה   ,Rosenthal & Roer-Stier)חשיבות 

בעל    חברתי  צעדיש    הרגשיים  הצדדים  פיתוח  על  חינוכית  בתוכנית  דגש  מתןב(.  2006
 :משמעות

מהווה  "מלמדים"  אצל  ובפרט  הבנים  במגזר  הרך  בגיל  הייעוץ  הובלת  בכלל, 
ופחות   חדשים  די  הם  והחברתי  הרגשי  בתחום  המושגים  משמעותי.  פרויקט 

 השפה  פיתוח  וסביב  שלווה  חדרי  סביב  שעשייה  כך  יום.־היום  בחיי  מדוברים
 לאין ערוך. וחשוב משמעותי קטפרוי מהווה הרגשית

רבות   אדוות  מייצרת  הארץ  בדרום  חרדים  בגנים  שלווה  חדר  תוכנית  הפעלת  לסיכום, 
היא חשובה לגננות המשתתפות בה. תחושה המורגשת בטווח הקצר,   ,ראשיתומהותיות: 

ביצירת שינוי בדפוסי העבודה בגן אך יש לה השפעות ארוכות טווח הן על עבודת הגננת הן  
  ברורה הבעה    רגשותיהם  את  להביע  תהיכולמ  נהנים  םשנית, הילדי  ;הסובבים אותהעל  

  לוקחים   הילדיםש   שפה  בגן,  שפהנהיית ל  שלווה  בחדר  להם  המוקנית  המיומנות  ומווסתת,
 שיתוף .  מהתוכנית  מושפע  הצוות; שלישית, גם  להפיצה   וממשיכים  הביתה  איתםאותה  
  איזון   מייצר  (,2009)יפה,  החרדי שעל פי רוב נתון להיררכיה וסמכות    הגן  בצוות  הפעולה
 התפקיד  ושותפות  התוכנית  איתה  שמביאה  השינויים  הצוות.  של  יותר  רבה  ושותפות  אחר

 כי   ניכר  יותר  רחבים  במעגלים  אותו.  גםים  ומשפר  צוותל   הגננת  בין  לקשרים  מחלחל
  את   מרחיבה  התוכנית   כלי  את   ההורים  של  הלמידה  לתוכנית.  ושותפים  מודעים  ההורים
 ייתכן   לסביבתם.  הלאה  והילדים  ההורים  ועם  בבית  האחרים  לילדים  גם  ועוברת  אדוותיה

ה   החרדית  החברה  של  ביחסה  איטיים  וקבלה  לשינוי  ותגורמ  אלו  אדוותש   עולם כלפי 
 ילדים.  של  הרגשיים לצרכים יותר רבה ומודעות קבלה ויוצרים הרגשי

 השנייה: השתלמויות "חדרי שלווה'התמה 

 מלווה.  בהשתלמות  להשתתף  חויבו  'חדרי שלווה'  בתוכנית  השתתפו  שגניהן  הגננות  כל
 הבסיסי   הרציונל  על  הנשענ  הארץ  בדרום  חרדים  בגנים  לגננות  'חדרי שלווה'  ההשתלמות

  לחץ   אירועי  עם  תדיר  המתמודדים  חינוך  לאנשי  התמודדות  כלי  מתן  שהיה   התוכנית  של
שמש שי  הגן  בתוך  שלווה  חדר   בניית  הייתה  התוכנית  של  הראשונה  המטרה  ביטחוניים.

  בגן;   רגשי  שיח   פיתוח  הייתה  השנייה  המטרה  רגשי;  ושיח  לרוגע  המוקדשת  פיזית  פינה
 עלו  והדיווחים  הראיונות  מתוך   בגן.  הצוותית  העבודה  שיפור  הייתה  השלישית  והמטרה
  ידע  קבלת  ביטחוניים,  אירועים  עם   התמודדות  ההשתלמות:  של  עיקריות  השפעות  שלוש

 עמיתים. למידת של קבוצה ובניית  תומכת בסביבה מקצועי
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של ב  סוער.  ביטחוני  מצב  עם  ישראל  בדרום  החינוך  מוסדות  מתמודדים  האחרונות  בשנים
  הגן.   פעילות  בזמן  גם   להתמגן  ונאלצים  רבות  אזעקות  שומעים  הילדים   טילים  מתקפות

  שמר,־והוד  )צימרמןוחברתית    טכנית  שכלית,  מבחינה  המצב  את  מבינים  ילדיםה  מנםוא
אך חווים בהלה ופחד. דמויות בוגרות בסביבת הילדים מסייעות להם בהתמודדות   (,2015

כדי   (.2019  קאלוש,־וגטניו  )פריינטהעם מצב הלחץ באמצעות מתן מידע ותמיכה רגשית  
  הילדים   של  לאפשר תמיכה זו פותחו תוכניות מקצועיות להכשרת צוותים לבניית חוסן

 של   בהתמודדות  הקושי   (.2012  ,ואחרים  'יקצנ הור־)פתתקיפה    אירועי  עם  להתמודדות
ניכר   בגן  עליהן  המוטלת  והאחריות  הביטחוני  המצב  עם  הארץ   בדרום  החרדיות  הגננות

 הפסיכולוגית:  של ההשתלמות בסיכומי

  לחזור   רצו  הילדים  רגועים.  לא  שהילדים  ראיתי  ההסלמה  אחרי  שלישי  ביום
  מתי  לבדוק  מהעירייה  התקשרו  הממ"ד.  איפה  ששאלה   ילדה  הייתה  הביתה.
 בחצר.  לשחק  רצו  לא  הילדים  הטקס.  את  לראות  מהעירייה  שיבואו  כדי  בגן  הטקס
 . הביקור על מראש הודיעו לא כעסים. וקיבלתי בגן  טקס עושה שלא אמרתי

  הילדים.   של  הרגשיים  לצרכים  התואם  עדיפויות  סדר  ליצורן  לעצמ  לאפשר  למדו  הגננות
כאן  ורשות  פיקוח  יאנשו  הורים  כמומבחוץ    יםאנש  לרצות  הרצון  ניכר  חרדים  בגנים  .
אליהם    מוזמניםש  באירועים  רבים  ומשאבים  היאנרגי  זמן,  משקיעות  החרדיות  הגננות

  של   הרגשיים  הצרכים  את  להעלות  היכולת  טקסים.  או  חנוכה  מסיבת  כמואנשים מבחוץ  
  של   הרגשי  התיעדוף  בפיתוחחשוב    צעד  היא  המקומית   הרשות  של  דרישות  לפני  הילדים
 גננות. 

  וקידום   ההוראה  חשיבות  פני  על  הרגשי  השיח  חשיבות  הוא  בהשתלמות  שנבנה  נדבךעוד  
 המלמד:  מדברי שעולה כפי הילד, של וקוגניטיבי לימודי

  את  שהכרתי  שלפני  לימים  והחינוכית  הפדגוגית  העבודה  איכות  את  להשוות  אין
  של   הרגשי  לעולמם  מורחב   צוהר  בפנינו  ופתח  בצעד  צעד  אותנו  שליווה  היועץ,
 בנושאים  פדגוגית  ללמד  בא   רק   שאני   לתומי  חשבתי  אז,  עד  הרכים.  הילדים

 לא  הילדים  של  הקסום  הרגשי  עולםה  כי  הבנתי  היועץ  אלינו  שבא  ומאז  הנלמדים,
 את  מהווה  הוא  כי  ערוך,  לאין   חשוב  הוא  לומר  מותר  אם  ואולי  פחות,  חשוב

  משפיע   וזה  רגשיים  באלמנטים   מעורבת  הפדגוגית  העבודה  .יעילה  ללמידה  הבסיס
 הלמידה.  איכות על ישירות

 רגשית   שפה  לפתחכדי    רחב  כלים   ארגזן  לה  נתנה  בהשתלמות  ההשתתפות  כי  העידו  הגננות
 בהצלחת ת  העיקריסיבה  ה  בגן.  לחץ  מצבי  עם  התמודדות  דרכי   וכן ,  הילדים  בקרב

 כפי   המקצועי,  מהצוות  הגננות  שקיבלו  והתמיכה  הזמינות  הגמישות,  התייה  ההשתלמות
  הגננות: מדברי שעולה

 להתרסק,  מבלי  לשאול  לדעת  –  ואמפתיה  ואמון  ביטחון  תחושת  לנו  נתנו  ראשית
 האישי  הטלפון  מתן  והיועצת,  הפסיכולוגית  ,המקצועי  הצוות  בפני  להיפתח
 בתהליך  להיבנות  יכולה   שאני  תחושה  נתן  ובעיה  אתגר  כל  על  להתייעץ  שלהם.
  ואם   עזרה  תשובה,  מענה,   עצה,  תקבלי  מפגש  בכל  כי  לפחד.  מבלי  שלי  העבודה
 בגן.  ביקור גם אז ,צריך אפילו

לסיכום, השתלמויות 'חדרי שלווה' באות לתת מענה בראש ובראשונה להתמודדות עם  
ת הגן  וילדי  גננות  אותן  שחווים  טרור  התקפות  כמו  לחץ  ישראל אירועי  בדרום  דיר 

חינוכי אחר    (.2019קאלוש,  ־וגטניו   פריינטה) בכל מוסד  כמו  ילדים  בגני  נמצא  זה  צורך 
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נראה  (.2017)מבורך, באזור, אך ייחודיותו של הגן נובעת מבדידותה של הגננת בתפקידה 
כי ההשתלמות נתנה מענה בעל משמעות לצורך בקבוצת שווים ליצירת תמיכה ולמידת 
הפיתוח הרגשי   ייחודי, המגזר החרדי שבו  למגזר  פנתה  כך התוכנית  על  נוסף  עמיתים. 
נמצא בהתפתחות אך לא עומד בקו אחד עם מגזרים אחרים, פיתוח השפה הרגשית בקרב 

את קידום השימוש בשפה הרגשית ופתרון בעיות בגן   סוכני שינוי תוך־מגזריים מאפשרת
לבסוף הכנסת התוכנית לגני ילדים המיועדים לבנים, שהם מסגרת   (.2017,  ואחרים)גילת  

היא פריצת דרך ועשויה לספק תשתית   (,2011)שפיגל,  סגורה ושמורה היטב בציבור החרדי  
 לתהליכים רגשיים חיוביים בקרב אוכלוסייה זו.

 דיון

ה בגני מטרת  שלווה'  'חדרי  תוכנית  הטמעת  של  השפעותיה  את  להעריך  הייתה  מחקר 
ילדים חרדים בדרום הארץ. תוכנית 'חדרי שלווה' היא תוכנית ייעוצית שבאה לתת מענה 
הוליסטי במרחב הבית ספרי באמצעות צוות מקצועי, צוות בית הספר וההורים במרחב 

הספר   בבית  ומכיל  וחןייחודי  של   "ת(.חגל,  -)מנחם  יישומה  את  בחן  הנוכחי  המחקר 
תוכנית זו בגני ילדים חרדים בדרום הארץ. אוכלוסייה ייחודית זו מאתגרת את התאמת  
התוכנית לגיל הרך, גיל שיש בו מקום חשוב מאוד לפיתוח שפה רגשית ומיומנויות רגשיות 

ביכולות    (,2017)מבורך,  בסיסיות   הוא  הרך  בגיל  המיקוד  שבה  החרדית  לתרבות 
)ק רגשית  שפה  בפיתוח  ולא  משמעת  וביצירת  ;  1996שרת,    ;2009,  יפהוגניטיביות 

Rosenthal & Roer-Stier, 2006( לפיכך ישנה סגירות לעולם הטיפול ,)2020,  ואחרים  מור  ,)
 , ובארט  אבוחציראוכניסה איטית של שירותי הייעוץ החינוכי למוסדות החינוך חרדים )

הטראומה וללחץ הביטחוני המתמשך שהגנים נמצאים  ולחוויית    (,2014,  ארהרד;  2018
אתגרים אלו מעלים את הצורך של אוכלוסייה   (.2015שמר,  והוד־)צימרמן  הם באזור זה  ב

זו בתוכנית התערבות שתאפשר יצירת שיח רגשי מפותח שישמש בסיס להתפתחות רגשית  
בחברה שיש    בריאה מגיל צעיר ותסייע בהתמודדות עם מצבי לחץ ביטחוניים מתמשכים

 בה התמודדות מוגבלת עם קשיים אלה. 

 מממצאי המחקר עלו שתי תמות עיקריות: 

 שהיאעסקה במעגלי השפעת התוכנית. במעגל הראשון עומדת הגננת,    הראשונה  התמה
תוכנית הייתה משמעות ברובד להגננות מעידות כי    (.2012  )פריש,מוקד פעילות וניהול הגן  

התמודדות עם מצבי לחץ. ברובד המקצועי התוכנית פיתחה  לנתנה להן כלי היא  האישי, ו
סיפקה לגננות ארגז כלים לפיתוח אף  צרכים רגשיים של ילדים; ולמודעות לשפה רגשית ו

 התמודדות רגשית בגן בימי שגרה ובעיקר בעיתות משבר. 

ואת   עימה  עובדת  הגננתשבמעגל השני עומדים ילדי הגן, המהווים את הסביבה המיידית  
הגננת   לעבודת  העיקרית  התפתחותי   (.2017  )מבורך,המטרה  תהליך  ניכר  זה  במעגל 

י האלימות בגן, מצב זה יוצר אקלים את אירוע  פחיתההקניית השפה הרגשית מ  :מעניין
ל המאפשר  מיטבי,  ל   יםהאישי  הבדלים גן  הילדים  והתבטאשל  מופנמים    ילדים ל  גורם, 

לשתף  יותר   טובה  התמודדות  הגן  לילדי  מאפשר  כולו  הליךהת  רגשיות.  בחוויות  יותר 
 ביטחוני. משבר במצבי

  באנשי  מדובר  אך  הגננת  של  הפועל  הכוח  הוא  הגן  צוות  הגן.  בצוות  מתמקד  השלישי  המעגל
  ארגונים   ידיב  המועסקים  ברורה,  ולא  עמומה  תפקיד  הגדרת  בעלי  מיומנים,  לא  צוות

 לתהליכים   מחויבותםבו  במקצועיותם  לפגום  עלוליםאלה    מאפיינים  ;למיניהם



 237 'חדרי שלווה': התערבות ייעוצית־טיפולית בגנים חרדים באזורי מתיחות ביטחונית 

 

 דכ כרך –  גפ"תש  –  החינוכי הייעוץ

 

 התקיים  הצוות,  עבודת  בדפוסי  שינויידי  ל  הביאה  התוכנית  (. 2014  )חסיסי,  בגן  יםנהלהמת
 של   הכלים  ארגזאת    ליהגד  זהו  סייעת,ל  הגננת  בין  עבודה  בדרכי  ושיתוף  מידע  שיתוף
 בעבודתה. מוטיבציה והפיח הסייעת

  בפרט   ילדים  ובגני  בכלל  החינוך  בעולם  הורים  מעורבות.  ההורים  מעגל  הוא  הרביעי  המעגל
 )פרידמן,   הורים  להתערבות  הורים  מעורבות   בין  לאזן  הצורך  עם  המתמודד   רגיש  נושאא  הי

הדבר אף מורכב יותר במוסדות חרדים הן מהצד הערכי של כבוד רבו הן מהצד    (.2011
המוסדות   של  תלמידים  בקבלת  בחירה  של  התוכנית   (.2012  ,חזן־ופרי  )אלמוגהפרקטי 

 היא ף פדגוגי עם ההורים, ההורים התעניינו בתוכנית והעידו כי  ושית  יצורגננות לל  עזרה
 פנימה. בבית השיח על  פיעהיצרה שינוי בעולם השיח של הילדים ואף הש

  בשנים   זו  חברה  שעוברת  ותייםהמ  שינוייםעל אף    כולה.  החרדית  לחברהנוגע    המקרו  מעגל
  כלפי   החרדית  החברה  של(  אמביוולנטיותיש דו־ערכיות )  עדיין   הטיפול  עולםב  האחרונות

(. נראה כי התוכנית מהדקת את הקשר בין עולם הטיפול  2020  ,ואחרים  מורהטיפול )  עולם
 המיועדים   גשר בין העולמות, במיוחד במוסדות החינוך  שמשתעולם החינוך החרדי ומל

   (.2020 )מלחי, החינוכי הייעוץריק מערכתי מבני בתחום ההכוון ו ישבהם שלבנים, 

משרד החינוך   שלווה'.  'חדרי  בתוכנית  הגננות  שקיבלו  בהשתלמויות  עסקה שנייה  התמה
 ו'עוז  חדש'  'אופק  ברפורמות  הנכללים  אחרים  מעובדיםאחרת    חרדים  חינוך  אנשימגדיר  

שרוב    כי  מציין  (2020)  המדינה  מבקר.  לתמורה' הדבר    החרדים   ההוראה  עובדיעצם 
מכירה   ו  רקשהמדינה  מהם   'עוז  או  חדש'  'אופק  לרפורמות  משתייכים  אינםבחלק 

ש  לתמורה'   באמצעות   כספי  בתגמול  אותם   מזכה  אינה  בהשתלמויות  שתתפותהה גורם 
  החינוך   עובדי  כי  מציין  הוא  כן  כמו  בהשתלמויות.ולכן הם לא משתתפים    בדרגה,  היעלי

  פיתוח   יםמנהלו  החרדי  המחוז   של  המקצועי  בפיתוח  כלל  משתתפים  אינם  העצמאי
  הגננות   שקיבלו  המקצועית  ההשתלמות  הרשת.  ערכיעל פי    מפוקח  לא  רשתי־תוך  מקצועי
  כלים   ארגז  בפיתוח  וסייעה  ועדכני,  מקצועי  לתוכן  אותן  חשפה  שלווה'  'חדרי  בתוכנית
  של   הרגשי  והשיח  הרגשי  העולם  פיתוחב  דגש  שמה  זו  השתלמות  אלו.  לגננות  מקצועי
בספרות   (2018)  רוזנטל ם.  ילדי מתבטא  שהוא  כפי  הרך,  לגיל  החרדי  בחינוך  כי  טוענת 

החרדית,  של  ערכיה  בשל  דל  הוא  ידואליותווואינדי  עצמית  קבלהכלפי    היחס  הילדים 
 שמצופה   מה  לפי  לפעול  ילדים  לעודד  ומבקשת   אלו  מערכים  הנמנעת  החרדית  החברה
 ואת  הגננות  את  העצים  ההשתלמות,זמן  בנעשה  ש  עמיתים  למידת  פיתוחמעבר לכך    מהם.

  ההשתלמות. סיום לאחר גם נמשך זה ותהליך המלמדים

  ביצירת   הממוקדת  שלווה'  'חדרי  תוכנית   של  הסביבתי   האפקט  כי   הן  המחקר  מסקנות
ה  בגן  תנהלותהה  את  וכולל  יותר  רחב  בגן,  ספציפית  פיזית  סביבה  כולו.  אקליםואת 

  הגן   צוות  עם  ביחסים  הטבה  נוצרת  משם  הגננת.  אצל  רגשית  שפה  פיתוח  מייצרת  התוכנית
 השינוי   בפרט.  החרדי  ובציבור  בכלל  בישראל  בגנים  בקושי  שנתקל  קשר  ,איתו  שיחבו

 גם  אלו   מיומנויות  תלהקנוו  הילדים,  עם  חדש  שיחליצור    לה  מאפשר  הגננת  שחוותה
ניכרת    למעורבות  ומביאים  בבית  הילדים  התנהגות  על  משפיעים  אלו  תהליכים  לילדים.
 ות אחר  רגשיות  תוכניות  בניית  על  להקל  עשוי  זה  תהליך  בבית.   לשינוי  ואף  הורים,של ה

 שינוי  מייצרת   במצוקה,  לילדים  אישי  מענה  לתת  שבאה   שלווה'  'חדרי  תוכנית  והטמעתן.
   כולה. בחברה ואף בהורים בילדים, בצוות,  שנוגע הוליסטי מערכתי

  אישי   מעולם  שבאות  הגננות  החרדי.  בעולם  רגשית  שפה  לפיתוח  צורךיש    התרבותית  ברמה
 שפיתחה   ההשתלמות  הרגשית.  השפה  את   לסגל  התקשו  רגשית,  שפה  דובר  שאינו  ומקצועי
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 פסיכיים ־האינטרההן  ביחסי  הגננות  של  האישי־ הרגשי  העולם   את  קידמה  זו,  שפה
 התכנים   והפנמת  סביבתי,  שינוי   אחריו  גורר  ןשלה  הפנימי  השינוי  הסביבה.  עםן  יחסיהבו

 פיתוח   משפחותיהם.אצל  ו  ילדים  אצל  רגשי  שיח  פיתוחידי  ל  מביאה  גננותבאמצעות ה
בל  עשוי  הילדים  אצל  הרגשי  השיח   ברמה  כבוגרים  בתפקודם  חשוב  כלי  עבורםשמש 

  הישראלית. לחברה לתרום כךמתוך ו והאזרחית, החברתית האישית,

 להיות   עשוי  שלווה'  'חדרי   תוכנית   אימוץ  ביטחוניים,  חירום  מצבי   עם  התמודדות בחינת  מ
 חשש לו  אזעקותל  טילים,  לירי   המתמדת  החשיפה   חינוך.  במוסדות  לילדים  יעיל   פתרון

  מייצרת  שלווה' 'חדרי תוכנית אלו. ילדים  של יומית־היום המציאותיא ה אישית מתקיפה
  מתמשך  שיח  מייצרת  היא  הקשיים,  את  להביע  לילדים  פסיכולוגי  ומקום  פיזי  מקום
  להקל  מאפשרים  אלו  כלים  החרדה.  ומיתון  הקושי  של  אוורור   המאפשר  בנושא

 פסיכולוגיים   בסימפטומים  והקלה  הביטחוני,  המצב  בשל  מתמשכת  חרדה  של  סימפטומים
 המעורער.  הביטחוני  המצבבשל  המועצמים אחרים

  חדרי   תוכנית  על  המרואיינים  של  שליליות  תגובות  עלו  לא  במחקר  כי  הדעת  את  לתת  יש
  ה שנרא   כפי  חיובי  יחסל  נטייה  יש  בהש  החרדית  מהתרבות  נובע  הדברש  ייתכן  .שלווה

 על   הדיווח  בין  ניכר  פער  שרואים  (2018)  ורומנוב  קסיר־קלינר  כמו  יםמסוימ  במחקרים
  של   מחקרה .הכלכלי מהמצב רצון שביעות על האישי הדיווח ביןו חרדים של הכנסה רמת
  מהחיים   יותר  גבוהה  רצון  שביעות  חשות  עובדות  חרדיות  נשים  כי  המראה  (2014)  קוליק
 יותר  גבוהה  רצון  שביעות  מראים   (2020)   וכהנר  מלאך  גם  .עובדות  חילוניות  נשים  לעומת

  לא   יהודים  לעומת  שכניהםמו  ציבורית  תחבורהב  משימוש  ,מגוריהם  מאזור  חרדים  של
 . חרדים

 והמלצות מגבלות

תוכנית  של  החיוביים  הממצאים  סמך  על  יישומיות.  המלצות  כמה  עולות  מהמחקר 
הארץ,   בדרום  החרדים  הגנים  בכל  התוכנית  את  ליישם  מומלץ  שלווה'  'חדרי  הפיילוט 
של  מעשי  ליישום  מתאימים  משאבים  להקצות  צריכים  המדיניות  קובעי  כך  ומתוך 

בגנים. עוד חשוב מאוד לשמר את הלמידה שנעשתה בקרב הצוות ולפתח למידה  התוכנית  
זו. לשם כך יש ליצור קבוצת עמיתים של הגננות שילמדו בה כלים חדשים וייעשה שימור 

 וקיבוע של הדפוסים החדשים שנרכשו. 

בפיתוח  השקעה  הגננות.  מלבד  הגן,  צוות  פיתוח  על  הדעת  את  לתת  חשוב  כך  על  נוסף 
לסייעות, על אף היותן עובדות עירייה ולא עובדות משרד החינוך, יכול לשמש כלי  מקצועי  

חשוב ביישום מיטבי של התוכנית. בד בבד ומתוך ראייה קהילתית רחבה, אפשר לפתח 
תוכנית מקבילה בעבור הורים שתסייע בהטמעת הלמידה המתנהלת בגן ותשמר אותה. 

קהילה ולסייע בפיתוח חוסן. בראייה רחבה למידה כזו עשויה לייצור עוד אדוות בקרב ה
ומתמשכת חשוב ליצור מערכות המשך של 'חדרי שלווה' גם בתוך בתי הספר שעוברים  
אליהם ילדי הגן. כיום תוכנית 'חדרי שלווה' לא מיושמת כלל בבתי הספר החרדים; פיתוח  

יות מנוע שתנבע מרצון ההורים, הילדים והגנים, עשויה לה  bottom upהתוכנית בשיטת  
בין  לייצר קשר  יכולה  כזו  הטמעה  התוכנית.  להטמעת  הספר  בתי  מצד  למוכנות  חיובי 
הגננות למורות, ומתוך כך לייצר המשכיות בהקניית השיח הרגשי לילדים. לשם כך חשוב  
להכשיר אנשי צוות חרדים לתוכנית ומתוך כך לייצר שגרירים שיוכלו להפיץ את התוכנית,  

פיתוחה במק וכן להפחית את החששות  לקדם את  וכהורים,  ומות אחרים כאנשי חינוך 
 מכפייה של תכנים חיצוניים. 
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מומלץ ליועצות חינוכיות לגיל הרך העובדות באזורי מתיחות ביטחונית לנסות לשלב את  
התוכנית בגניהן על פי המודל הפועל בתוכנית 'חדרי שלווה' המתוארת. יועצות חינוכיות 

תיחות עשויות ללמוד על דרך ההפעלה של התוכנית, ואף שאין שאינן פועלות באזורי מ
, הן יכולות לשאוב ממנה שיטות  שנמצאים באחריותןבכוחן להפעיל את התוכנית בגנים  

יעילות לעבודה בגן הילדים החרדי. מומלץ למחוז החרדי לפתוח עוד השתלמויות בהכשרת 
לאפשר   כך  ומתוך  שלווה'  ב'חדרי  לשימוש  ויועצות  מקצוע גננות  אנשי  שיותר  לכמה 

 להיחשף לתוכנית, גם אם זו אינה יכולה להיות מיושמת במלואה בגן.

עסק  המחקר  ולפיכך  ייחודית,  פיילוט  תוכנית  על  גישושי  מחקר  הוא  הנוכחי  המחקר 
בעשרה גנים בלבד שהשתתפו בפיילוט. בעתיד ועם המשך פיתוחה של התוכנית לעוד גנים 

ות התוכנית. כמו כן המחקר האיכותני בחן את החוויה של רצוי לחזור לבחון את התפתח
הצוות הטיפולי והצוות החינוכי את התוכנית ולא בדק נקודות מבט אחרות, ולכן במחקר  
המשך רצוי לערוך תצפיות בגנים, לראיין ילדים והורים. כמו כן המחקר הנוכחי בחן את 

ות אפשר להשתמש בכלים  התופעה בכלים איכותניים, כדי לתת תמונה רחבה של תוצא
סמוך   אחת  זמן  בנקודת  התמקד  המחקר  התוכנית.  יעילות  לבחינת  רגילים  כמותיים 
להטמעת התוכנית, ובעתיד כדאי לחזור לאותן כיתות גן ולראות את השפעות התוכנית 
ועל התפתחות כלים אחרים בתוכנית. מלבד המעקב אחרי התנהלות הגן,  לטווח ארוך 

 הילדים עצמם ואחרי התפתחות השפה הרגשית שלהם.  רצוי ליצר מעקב אחרי

בין  בקשר  והשפעתה  התוכנית  של  המשמעות  הייתה  מה  לבחון  חשוב  הפדגוגית  ברמה 
והמלמדים.   הגננות  החינוכי,  המערך  ובין  ופסיכולוגים  יועצים  והטיפול,  הייעוץ  מערך 

להתפת להקדיש מחקרי המשך  ראוי  מצומצם מאוד  על מלמדים  חות  מכיוון שהמחקר 
ובחינת   גן  כיתות  לאותן  חזרה  כוללות  המשך  למחקרי  המלצות  בקרבם.  התוכנית 
הילדים   אחרי  מעקב  אחרים,  כלים  פיתוח  בתוכנית,  הגן  וצוות  הגננות  של  ההתפתחות 

 עצמם והתפתחות שפה רגשית ומחקר ייחודי אחרי השינויים אצל המלמדים. 

רגשי־הוליסטי הופעלה בהצלחה  לסיכום, תוכנית 'חדרי שלווה' הממוקדת בפיתוח שיח  
בגנים חרדיים. החידוש במאמר נובע משני היבטים: המוסדי, יישומו בגנים; והתרבותי, 
יישומו בחברה החרדית. האדוות ש'חדרי השלווה' יוצרים הן לטווח ארוך, יש שינוי בדרכי  
בשותפים ביטוי  יש  הרוחב,  שינויי  ומבחינת  הגננות;  של  הפסיכו־פדגוגיות   ההוראה 
המגוונים והרבים המשתתפים בתוכנית. המסרים המרכזיים של המאמר נוגעים בחשיבות 
תרבות   רגישות  התערבויות  של  וביכולת  הרך,  בגיל  חרדים  ילדים  של  הרגשי  הפיתוח 

 ומותאמות של משרד החינוך להגיע לידי הטמעה מהותית בגנים חרדים.
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 מקורות רשימת

יעים וחסמים בירוקרטיים בהקמת מערך הייעוץ לגיל (. מנ2018אבוחצירא, א' ובארט, ע' )
ע בתוך  מקרה.  חקר  החרדי:  במחוז  )עורכת(  'הרך  על    ,בארט  מחקרים 

הפיקוח במחוז החרדי של משרד החינוך: בין רשויות, רשתות והציבוריות  
(. מכון ירושלים למחקרי מדיניות והמחוז החרדי של  48–21)עמ'    החרדית

 משרד החינוך.

)לחזן,  ופרי־'  ש,  אלמוג קולות    (.2012'  מילים,  עמנואל:  בפרשת  ומשפט  מגדר  דת, 
 . 221–205(, 2–1)5עיונים בשפה וחברה, ופרשנויות. 

 . מכון מופ"ת.יעוץ חינוכי: מקצוע מחפש זהות (.2014' )ר, ארהרד

. אחד מחמישה תלמידים: החינוך החרדי בישראל (.  2020בארט, ע', שפיגל, א' ומלאך, ג' ) 
 הישראלי לדמוקרטיה.  המכון
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  חינוכיות  יועצות  של  תפיסות": לגעת  ובקושי  יד  להושיט"
 *מתבגרות  בקרב האכילה  הפרעות כלפי

 לבקוביץ  ענבר ו אליוסף זוהר

 תקציר 

בכלל    לבית הפניה לטיפול, מעקב באיתורתפקיד חשוב    בפרטחינוכית    וליועצתהספר   ,
ישירה   ו  במתבגריםותמיכה  אכילה  הפרעות  הנוכחי  הוריהםעם  המחקר  את    בחן. 

עם הפרעות אכילה.    מתבגרות  כלפייסודיים  ־עלספר    בבתי  חינוכיות תפיסותיהן של יועצות  
  מללו ות. הראיונות  איוןירעל מדריך    המסתמכיםמובנים,    ראיונות חציב  נאספו  הנתונים

 ועברו ניתוח תוכן תמטי. 

מהממצאים עולה כי היועצות החינוכיות חשו חסרות ידע ומסוגלות כלפי תהליכי האיתור  
האבחנה.   לאחר  השוטף  כך  נוסףוהליווי  חוסר    דיווחו  הן  על  והנחיות בעל  תוכניות 

אכילה.    טיפול  או  ליווי,  מניעהל  אשרבמעודכנות   הןבהפרעות  כן    קשייםתיארו    כמו 
 את מתקשים לקבל את האבחנה ומונעים    םמה מהכשכיוון  הורי המתבגרות    עם  בעבודה
מע  הטיפול אישית  לבסוף.  ותואבים  כאו  מצוקה  על  דיווחו  היועצות  מופרזת  ו,  דאגה 
 הצוות הייעוצי צריך לקבל . ממחקר זה עולה כי אכילה  הפרעות  יפתחו  הפרטיים  שילדיהן
איתור וליווי. כמו כן יש    דרכירעיונות ל  וגם לקבלהפרעות אכילה    בנושא  מידעהכשרה ו

הרגשית   התמיכה  מעגלי  את   כלים  מציע  המחקרהחינוכיות.  היועצות    בשביללהגביר 
 . מתבגרותאכילה אצל לאיתור הפרעות  יישומיים

 . תוכניות מניעה  ;ייעוץ חינוכי  ;מתבגרות ;הפרעות אכילה  מפתח:  מילות

 מבוא

הקשורות בעיוותים בדימוי הגופני, בהרגלי  הפרעות אכילה הן טווח של הפרעות נפשיות  

(. השכיחות של Mitchison et al., 2020תזונה לקויים ובהתעסקות כפייתית במשקל הגוף )
הפרעות אלו נמצאות במגמת עלייה בעשורים האחרונים, כאשר הסיבות המשוערות הן 

שפע   בחברת  חיים  בין  הסיכו  ביןומערבית  המתח  לרזון.  הסוגד  חברתי  לפיתוח  ציווי  ן 
בעיקר   עולה  אכילה  השווים, הפרעות  קבוצת  מצד  ללחצים  החשופים  מתבגרים  בקרב 

 . (Galmiche et al., 2019; Le et al., 2017הוריהם והמדיה )

( בישראל בקרב מתבגרות  הפרעות האכילה  לעומת   8%–6%  אהי(  24–15בנות  שכיחות 
מהמאובחנים    70%י מעל  כ   ראים ממחקרים  (.  2016)בלנק,  בקרב מתבגרים    0.7%–0.3%

נלווית, כאשר כמחצית מהם מדווחים גם על   עם הפרעות אכילה מדווחים על תחלואה 
על שימוש בחומרים ממכרים    10%־ועל פגיעה עצמית  בערך מדווחים    20%דיכאון וחרדה,  

(Keski-Rahkonen & Mustelin, 2016; Le et al., 2017; Smith et al., 2019 זיהוי מוקדם .)
הסיכון   את  ולהפחית  המצב  החמרת  את  למנוע  עשוי  בהן  וטיפול  אכילה  הפרעות  של 

)  ותתוצאל חמורות  ורגשיות    ישנה .  (Costa & Melnik, 2016; Le et al., 2017רפואיות 

 

 .אורנים  לחינוך האקדמית במכללה  ולהערכה למחקר הרשות  בתמיכת  נערך המחקר  * 
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ידע   בעלות  דמויות  שהם  החינוכיים  היועצים  בידי  ראשוני  וטיפול  לאיתור  חשיבות 

 (. Hammerle et al., 2016)עם תלמידים  יומים־יומגע בבריאות הנפש ומצויות ב

של יועצות חינוכיות בבתי הספר    תפיסת תפקידן מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את  
אכילה.    יסודיים־העל הפרעות  עם  מתבגרות  אמפירי    ישהמלוות  בידע   על מחסור 

התמודדות בית ספרית באירועים אלו ובפרט התמודדות הייעוץ החינוכי. מחקר זה עשוי  
היועצות והתאמת דרכי הכשרה ומתן התערבות ותמיכה    רכיוצ  עללהעמיק את ההבנה  
  מעניקות לנועצות. שהןלהיטיב את הטיפול  כדיליועצות המסייעות 

 ספרות  סקירת

 מאפייניםהפרעות אכילה בגיל ההתבגרות: הגדרות ו

 .אכילה לא תקינות התנהגויותהפרעות אכילה הן קבוצה של הפרעות נפשיות, המוגדרות 
לפגיעה   גורמות  אלו  ממשהפרעות  להיות   של  עשויות  והן  החיים,  ובאיכות  בבריאות 

(. הפרעות אלה כוללות התנהגויות  Le et al., 2017; Galmiche et al., 2019מסכנות חיים )
: דימוי גוף שלילי  יחס כלפיוובעיות הקשורות בדימוי הגוף  של  ווח  ומחשבות המשקפות ט

ושימוש בדרכים לא תקינות לוויסות במשקל עד    אכילהעל  , מחשבות לקויות  יופלכודאגה  
;  2013; לצר, כץ ואחרים,  2013ואחרים,    , ספיבקלצר ; 2016)לצר,  לאובדן שליטה מוחלט  

O'dea, 2007 .) 

בגיל   הנפוצות  הןההפרעות  נרבוזהיאנורקס)  ציימנות  ההתבגרות  )  (יה  בולימיה  וזללת 
כרוכות בתחלואה פיזית ונפשית גבוהה ומאתגרות את המטפלים עקב התנגדות  ה  (,נרבוזה

 (.  2013ואחרים,  , ספיבק)לצרשל המטופלות לקבלת עזרה 

יה הדרושה יבו הגבלה של צריכת האנרג  יששמוגדרת מצב   (יה נרבוזהי אנורקס) ציימנות
נמוך    גורמתהלאדם   גוף  ניכרת בלמשקל  מין    התאםב  מידה  את    מסכנתו  ,וגובהלגיל, 

 על כך   נוסףהבריאות לצד חשש עז מעלייה במשקל או התנהגות המונעת עלייה במשקל.  
עיוות   כלפיבישנו  או    ומבנהו הגוף    יחס  משקל  של  מופרזת  השפעה  על    מבנהאו  הגוף 

גם התנהגויות מטהרות, כגון    ישהאכילה    צמצום  לענוסף    בדרך כללערכה העצמית.  הה
 יהיהאנורקסמשלשלים או הקאות יזומות והתקפי אכילה בלתי נשלטים. שכיחותה של  

 Keski-Rahkonenבהתאמה ) 1:10, כאשר היחס בין גברים לנשים הוא 0.4%נרבוזה היא 

& Mustelin, 2016; Murray et al., 2017 .) 

של כמויות אכילה  נשלטים,   בלתישל בולמוסי זלילה  פעמים יש (בולימיה נרבוזה) זללתב
מהכמות שמרבית האנשים יאכלו בפרק זמן קצר, ולאחריהן  מידה ניכרת גדולות בהמזון 

, צום משתנים, חוקן  חומריםכגון הקאות יזומות, שימוש במשלשלים,    ,מפצות  פעילויות
אלו   כל  מופרזים.  אימונים  במשקל    כדיאו  עלייה  פעם    יםנהלומתלמנוע  של  בתדירות 

חודשים.    משךבלפחות  בשבוע   נמוך המושפע    ישכך    ל ענוסף  שלושה  עצמי    מידה בערך 
הגוף   נשים    1.6%היא    זללתשכיחותה של ה  . ומבנהומופרזת ממשקל  אצל   0.8%־ ואצל 

המעבר בין הפרעת   (.Keski-Rahkonen & Mustelin, 2016; Murray et al., 2017גברים )

 (. Wade & O'shea, 2015) אינו נדיר  אחרתלאכילה אחת 
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 סיכון להפרעות אכילה בגיל ההתבגרות משתני

וכוללים שילוב של מאפיינים ביולוגיים,   ממדיים־רבהם  אכילה  הפרעות  להסיכון    משתני

 & Izydorczyk  ;2013ואחרים,    , כץ; לצר2015)גור,  אישיותיים, משפחתיים וחברתיים  

Sitnik-Warchulska, 2018  ראשית גיל ההתבגרות בהתפתחות הגופנית והמינית וסיומו .)
( ההיפרדות  תהליך  ובביצוע  המתבגר  של  האישית  הזהות  גיבוש  וספרציה(  בגיבוש 

)אינדי )ידואציהווהייחודיות  מהוריו  המתגבר  של   )Meeus, 2018  ולשינויים לצמיחה   .)
הגוף   הרגשי  תניכרהשפעה  יש  במבנה  מצבם  דימויים  ־על  ועל  המתבגרים  של  חברתי 

למתבגרות  לגרום  עשויים  הם  ובמהירות,  בפתאומיות  מתרחשים  אלה  כאשר  העצמי. 

לעיתים בשל  הןש  להרגיש  )אינן  במחקר Keski-Rahkonen & Mustelin, 2016יטה   .)
בו  ש להפחית    ,מתבגרים   300השתתפו  רוצים  והיו  מגופם  רצון  שבעי  היו  לא  מחציתם 

 (. 2013)כץ,  ממשקלם

החברתייםמשתנה המערביים    יםנוגעתרבותיים  ־ים  הערכים  של  להשפעתם  בעיקר 

)כץ והרזון כמודל להצלחה ואושר    . ( O'dea, 2007;  2013,  שמאדירים את אידיאל היופי 
אלו   מסרים  לעיוותים    באמצעותהפנמת  לגרום  עלולים  כלפיבהמדיה  ־איהגוף,    יחס 

; 2016רצון ממנו, פגיעה בדימוי ובערך העצמי ובהתפתחות הפרעות אכילה )לצר,    שביעות

Warren et al., 2010  מצא קשר 19–12  נותבנערות    248בישראל בקרב    שהשנע(. מחקר ,
,  מובהק בין חשיפה לתקשורת לבעיות בדימוי גוף ופתולוגיה הקשורה לאכילה )לצרחיובי  
כי חשיפה לאתרים התומכים בהפרעות   מצאשאנליזה  ־מטה(. מחקר  2013ואחרים,    ספיבק

לאכילה   שקשורות  הפתולוגיות  ואת  מהגוף  הרצון  שביעות  חוסר  את  מעלה  אכילה 

(Rodgers et al., 2016 .) 

תשתית גנטית של פגיעות, אך תסמיני    ישל הפרעות האכילה נמצא כי  בתהליך היווצרותן ש
המחלה יבואו לידי ביטוי בהשפעת סביבה מסוימת. הסביבה הראשונית והקרובה ביותר 

משפחתיות ודפוסים משפחתיים של   ותעמדהיא לרוב המשפחה, ואכן מחקרים שבדקו  
כגון רמות נמוכות    ,יםמטופלות עם הפרעות אכילה מצאו מאפיינים משפחתיים משותפ

של לכידות, חוויה של ניתוק, רמות נמוכות של תקשורת והבעה, נוקשות ורמה נמוכה של  

 (. Cerniglia et al., 2017; Leys et al., 2017; Tafà et al., 2017עידוד לצמיחה אישית )

לפיתוח סימפטומים של הפרעות   בין התעללות בילדות  מחקרים רבים בחנו את הקשר 
במחקר   פיזית   בארצות  שהשנעאכילה.  התעללות  על  שדיווחו  נשים  כי  נמצא  הברית 

לסבול   כפול  בסיכון  היו  שלא   תסמינים מבילדות  לנשים  בהשוואה  אכילה  הפרעות  של 
על התעללות מינית בילדות,   הןות פיזית  דיווחו על התעללות. נשים שדיווחו הן על התעלל

 Racine & Wildes, 2015; Rayworth et) אלה  יםתסמינהיו בסיכון של פי שלושה לפתח  

al., 2004 .) 

 בהם וטיפולתפקיד הייעוץ החינוכי בזיהוי מתבגרים עם הפרעות אכילה 

במניעה, איתור ובהתערבות במצבי משבר בהם גם   חשובליועצים החינוכיים יש תפקיד  
בהפרעות אכילה    טיפולבאכילה. עם זאת, המחקר בנושא תפקיד הייעוץ החינוכי  הפרעות  

)  אהו את Harris & Jeffery, 2010; Miller & Jome, 2010מצומצם  שבחן  במחקר   .)
חינוכיים    159של    תפיסותיהם בנושא    35־ויועצים  בקנדה  חינוכיים  פסיכולוגיים 

התנהגויות סיכון )שבהן נכללות הפרעות אכילה(, נמצא כי היועצים אינם מקבלים הכשרה 
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מספקת בהתמודדות עם נושא הפרעות האכילה. מרבית המשתתפים דיווחו כי לא קיבלו  
שקיבלו   או  הקודמות,  השנים  חמש  במהלך  האכילה  הפרעות  בנושא  פורמלית  הכשרה 

מדגיש כי יועצים דיווחו   אחר(. מחקר  Harris & Jeffery, 2010שרה מצומצמת ביותר )הכ
עם    תלמידיםכי קיבלו הכשרה מתאימה לטיפול בהפרעות אכילה, והם מתקשים לאתר  

יועצים דיווחו Harshbarger et al., 2011)  להם   או לסייעהפרעות אכילה   (. עוד נמצא כי 
על   נוסףמתפקידם.    חלקלא היה  שא הפרעות האכילה  במניעה או התערבות בנו  קוסיעשה
מתפקידם המקצועי    חלקעם הפרעות אכילה    התמודדותבמשתתפי המחקר לא ראו    כך

(Harris & Jeffery, 2010 החינוך במערכת  מקצוע  אנשי  כי  האמינו  לא  המשתתפים   .)
במני בולט  תפקיד  למלא  צריכים  סוציאליים(  עובדים  חינוכיים,  יועצים  או  )למשל,  עה 

בטיפול בהפרעות אכילה. לרוב הפסיכולוגים החינוכיים לא היה ניסיון ישיר עם תלמידים  
ציינו   והם  אכילה  הפרעות  להכשרה    הםשבעלי  מניעה    משמעותבעלת  זקוקים  לצורך 

 (.  Miller & Jome, 2010וטיפול בהפרעות אכילה )

להפרעות התערבות    ניותיש אתר המציע תוכ  בישראללשירות הפסיכולוגי הייעוצי )שפ"י(  
את נושא הפרעות האכילה ואת יישומו בבתי    מציגהשחוברת    נוסף על כך ישנה  אכילה.

בחוברת זו מוצג מודל רמות ההתערבות בהפרעות אכילה,   (.2000הספר )סרוסי ואחרים,  
תוך   להתערבות,  מניעה  שבין  הרצף  על  הנמצאות  פעולות  טווח   שלושה בחינת  שכולל 

  לית כלהפרט, בית הספר והקהילה. על פי מודל זה, תפקיד היועצת כולל מניעה    :מעגלים 
לקבוצות סיכון, מניעה לתלמידים המגלים    יתבררנלכלל אוכלוסיית התלמידים, מניעה  

כי הפרעת   והשיקום. עם זאת, מצוין במדריך  וליווי בתהליך הטיפול  סימנים ראשונים 
מקצוע שעברו    ואנשיאותה,  לאבחן  ועי יכול  צוות רב־מקצש  תמורכב  תסמונתאכילה היא  

הקיימות   כניותוהת(.  2000)סרוסי ואחרים,    יכולים לטפל בההכשרה ספציפית בתחום זה  
, ואינן נותנות מענה לבעיה בחטיבות יסודיים־העלשל משרד החינוך מיועדות לבתי הספר 

   (.2010)וייסבלאי,  העליונות

ובריאותיות של הפרעות אכילה על מתבגרים   מחקרים העוסקים בהשפעות רגשיות םישנ

(Cerniglia et al., 2017; Galmiche et al., 2019; Leys et al., 2017; Le et al., 2017; Tafà 

et al., 2017  מחקרים מעטים שבחנו את ההתמודדות הבית ספרית )  םישנ(, אךHarris & 

Jeffery, 2010; Harshbarger et al., 2011; Miller & Jome, 2010  בחנו    יםמעט(. מחקרים
כמותית    דרךו בשנעאת התמודדות היועצת החינוכית עם הפרעות אכילה, ומחקרים אלו  

(Harris & Jeffery, 2010; Harshbarger et al., 2011; Miller & Jome, 2010  מטרת מחקר .)
את   לבחון  הייתה  יועצות    ןתפיסותיהזה  הספר  של  בבתי  כלפי  יסודיים  ־להעחינוכיות 

של היועצת באיתור    ותיההמעם הפרעות אכילה בשל חשיבות התופעה ותפקידה    מתבגרות
 אלו. יםועראיבוהתערבות 

 

 המחקר  תשיט

 סוג המחקר

בחשיפת הפרשנויות    עוסקתש  תפנומנולוגיבסוגה  בוצע במערך מחקר איכותני,  מחקר זה  
והמשמעויות שהאדם מעניק למציאות. ההנחה העומדת בבסיס מחקר זה היא שאין אמת  

 , אישיותיים, חברתיים   יםשתנמושפעות ממשפרשנויות למציאות  כל מיני  , אלא  עניינית
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מבט   מנקודות  תופעות  בחקר  המתמקד  המחקר  ותרבותיים.  וחותר    יות איששפתיים 
התופ  של  מהותן  את  משותפות    זיהויבעות  לאפיין  ולצמצמן   ותנקשרהמשמעויות  להן, 

 (.  Brinkmann & Kval, 2015; Creswell & Poth, 2018יים )כללהלכדי מרכיביהן 

 המחקר  משתתפות

השנים    בשלוששיסודיים ו־ עלבבתי ספר    עובדותשיועצות חינוכיות    16במחקר השתתפו  
האכילה    דפוסיעניין  בהאחרונות סייעו לנערות שסבלו מהפרעות אכילה או שהיה חשש  

אחת   יועצתחוץ מ(, רובן נשואות  M=44.50, SD=7.99)  60־ ל   30היועצות נע בין    גילשלהן.  

  (. M=11.56, SD=5.64שנים )  25־ל  3רווקה ואחת פרודה. שנות הוותק בייעוץ חינוכי נע בין  
יועצות   שש  שמונה  ממלכתיים,  ספר  בבתי  ספר  יועצות  עבדו  ־ ממלכתייםבבתי 

 עבדו בבתי ספר לחינוך מיוחד.  ותהתיישבותיים וחמש יועצ

 המחקר  כלי

עומק חצי מובנים, באמצעות מדריך ריאיון   ראיונותבאיסוף הנתונים במחקר זה נעשה  
החומר  1)לוח   סמך  על  ונבנו  מראש  נכתבו  בריאיון  השאלות  בהתהתאורטי(.  ייחס  , 

  (. עולמות התוכן שנכללו במדריך זה כללו Patton, 2002לשאלות המחקר ונושא המחקר )
להפרעות אכילה, זיהוי והתמודדות עם הפרעות אכילה,   ותקשרמהיועצות  שמשמעויות  

בבית הספר, ניסיונות    ותמתנהלששל היועצות ותוכניות    תןדע תפקיד מערכת החינוך על פי  
התערבות   או  טיפול  בהם  ששל  ליווי    השפעות  היועצותחוו  של  ומקצועיות  אישיות 

 על היועצות החינוכיות.   מתבגרות עם הפרעות האכילה

 

 : מדריך ריאיון 1לוח 

ה ת  מקושרהמשמעות 
 להפרעות אכילה 

 כיצד היית מגדירה הפרעות אכילה? •

מה • מבטך,  אכילה    סיבותה  ן מנקודת  להפרעות 
 בקרב מתבגרות? 

עם   והתמודדות  זיהוי 
 הפרעות אכילה 

הפרעות   • עם  שמתמודדת  נערה  מזהה  את  כיצד 
 אכילה?  

במקרה   • פונה  את  שמישהי  שלאן  חושדת  את  בו 
 מתמודדת עם הפרעות אכילה? 

עם   • והתמודדות  בזיהוי  לך  לסייע  יכול  עוד  מה 
 הפרעות אכילה? 

החינוך   מערכת  תפקיד 
 ותוכניות  

מניעה   • תוכניות  אילו  אכילה,  הפרעות  של  בהקשר 
 והתערבות יש בבית הספר? 

של   • במקרים  הספר  בית  של  הנהלים  מהם 
 התמודדות עם הפרעות אכילה? 

 בו נתקלת בהפרעות אכילה: שספרי לי על מקרה  • ניסיון בייעוץ והתערבות 

הנערה?    על  חשבת  מה  הרגשת?  מה  זיהית/ן?  )כיצד 
 כיצד התמודדת עם הנערה?(  

)  אנשיםאילו   • מעורבים  בביאנשיהיו  ,  פרהסת  ם 
 הורים, רווחה, רפואה(? 



 249 מתבגרות  בקרב האכילה הפרעות כלפי חינוכיות  יועצות של תפיסות: "להושיט יד ובקושי לגעת"

 

 דכ כרך –  גפ"תש  –  החינוכי הייעוץ

 

האם את יכולה להיזכר במקרה נוסף של מתבגרת    •
 ? אותה ליווית ש

ומקצועיות  השפעות   אישיות 
עם   מתבגרות  ליווי  של 

  על היועצות הפרעות האכילה  
 החינוכיות 

לי את ה • והמקצועיות של  השפעתארי  ות האישיות 
 יך? יהעבודה עם מתבגרות עם הפרעות אכילה על 

 אילו רגשות ליוו אותך סביב הטיפול במקרה?  •

עם    • להתמודד  כדי  כלשהי  תמיכה  קיבלת  האם 
 הנושא?  

שנתקלות   • אחרות  ליועצות  ממליצה  היית  מה 
 בהפרעות אכילה בקרב מתבגרות? 

 

 המחקר הליך 

אותרו   במחקר  שהשתתפו  החינוכיות  שיחה   השתנעהחברתיות.    רשתותבהיועצות 
הוסברה למשתתפות מטרת המחקר ונקבע מועד לפגישה. לפני תחילתו של  בהשטלפונית 

פנים   2020בשנת    ושנעכל ריאיון חתמה כל משתתפת על טופס הסכמה מדעת. הראיונות  
הראיונות   כל  ספרן.  בבית  פנים  כל   ושנעאל  בממוצע.  כשעה  וארכו  העברית  בשפה 

ופרטי וטלקושוהראיונות הוקלטו   יכולות לפרוש מהמחקר בכל שלב  להן שהן  . הוסבר 
. בתמלולי הראיונות  איוןיהר קושי לאחר    יעלהשהחוקרים ניתנו לכל אחת מהן, במידה  

  ברורלמנוע זיהוי    כדיהמלאים של המשתתפות או המתבגרות    לא נעשה שימוש בשמותיהן
 שלהן.  

 ניתוח הנתונים 

הראיונות   )  נעשהניתוח  תמטי  ניתוח  זו thematic analysisבאמצעות  ניתוח  שיטת   .)

( הראיונות  מתוך  ותמות  דפוסים  זיהוי   ,Brinkmann & Kvale, 2015; Pattonמאפשרת 

2002; Poth & Creswell, 2018ה סומנו    יםוטשקל(.  בהמשך  במלואם,  תחילה  נקראו 
חיפוש נושאים   נעשה. לאחר מכן  קטגוריות־תתישעלו בראיונות ונוצרו    ייםעיקרנושאים  

וקיבוצם   קובצו    קטגוריות.־לתתימקשרים  התמות  לרשימה התמות  איתור  לבסוף   .
מתוך חיפוש המשמעויות הקושרות בין התמות למשמעויות המבדילות    נעשהיות  עיקרה
 ניהן. בי

 ממצאים 

החינוכיות בממשק   היועצות  של  נקודת המבט  לבחון את  הייתה  זה  של מחקר  מטרתו 
עיקריות:   ןשלה עלו ארבע תמות  מניתוח הממצאים  הפרעות אכילה.  עם  עם תלמידות 

הראשונה,   של  התמה  ולזיהוי  לאיתור  היועצות  אכילהעבודת  באופן  הפרעות  עוסקת   ,
החינוכיות מתארות את תהליך איתור תלמידים עם הפרעות אכילה. התמה   היועצותש

ם לתלמידות הוריעם  תמודדות של היועצת  הו   אכילה  הפרעות  עם  תלמידות  ליוויהשנייה,  
האכילה    , אלה הפרעות  עם  התלמידות  ליווי  ההורים    אתוכוללת  עם  שלהן הקשר 

ת עם הצוות החינוכי בנושא  עבודת היועצו התמה השלישית,    . עם תגובותיהם  התמודדותו
אכילה את    ,הפרעות  היועצת    ותיהעמדמכילה  משלימי    תפקידםכלפי  של  של  ופועלם 
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הספר,    :תפקידה בית  מקצועהנהלת  המקצועי.  מבחוץ  אנשי  והצוות  מחנכות  התמה  , 
היועצת  שפעהההרביעית,   על  והמקצועיות  האישיות  עם   לאחרות  תלמידות  של  ליווי 

של ליווי מתבגרות עם הפרעות אכילה על מצבה    ותפעההשמתארת את    ,ת אכילההפרעו 
 הרגשי ועל החוויה המקצועית של היועצת החינוכית.  

 הפרעות אכילה של זיהוי לאיתור ועבודת היועצות ל

  באיתור מתבגרות עם הפרעות אכילה.   כרינקושי    ישכי    ארויתרוב משתתפות המחקר  
האיתור   דרך כללבהמידע על הפרעת האכילה התקבל מבית הספר הקודם, אך    לפעמים
כיצד חברות   ארויתבאמצעות פנייה של חבר או חברה מקבוצת השווים. היועצות    נעשה

צורך   יש  .על חשש ודאגה למתבגרת  ווחויודליועצת מתוך דאגה לחברה    פנושל הנערה  
עם    ן, וכיצד הדיווח עשוי להשפיע על הקשר שלהותמוסר  ןעם המידע שה   עשהיילהבין מה  
 עליה.  דיווחושהנערה 

הגיעה קבוצה קטנה של כמה חברות, ראיתי שהן לחוצות, אחת מהן נשארה בחוץ, 
בסוף הן אמרו: "אנחנו רוצות לספר לך על ]שם המתבגרת[ אנחנו רואות שהיא  

אוכלת, אנחנו יוצאות להפסקת עשר מאוד רזתה בזמן האחרון, היא כמעט לא  
 (52 בת דרורה,) ."לאכול ביחד והיא אף פעם לא באה איתנו

הצוות עוד   כי  תיארו  היועצות  החינוכי.  הצוות  באמצעות  היא  המתבגרות  לזיהוי  דרך 
בלבטים   אותן  משתף  ההתנהגותי  חלשנערות  ה   עלהחינוכי  הרגשי,  במצבן  וכן    ,שינוי 
הצוות החינוכי שנמצא במגע ישיר עם הנערות, חיוני מאחר    במשקל גופן. ערנות ורגישות

שינויים    היועצותש באותם  בעצמן  להבחין  עם    יומים־יומגע    בלימתקשות  ישיר 
היועצות   ואיתור    ארו בתסכוליתהמתבגרות.  לזיהוי  הגדולה   של את תחושת האחריות 

 מתבגרות עם הפרעות אכילה:  

מהמורים לחינוך גופני. כדי להגיד: "תשמעי, בזמן אני מקבלת טלפונים לפעמים  
יותר,  האחרון ראיתי את ]שם המתבגרת[ ואני רואה אותה קצת אחרת, עייפה 
ראיתי משהו   כי  אישית  לשיחה  אותה  לקחתי  הגוף.  במשקל  בהתנהגות,  משהו 

לא    [... ]  שונה שהיא  אותי  שיתפה  שהיא  שתדעי  רוצה  שצריך אני  כמו  אוכלת 
זה הרבה פעמים המקום הראשון שכבר מכניסים אותי    [...]  "בתקופה האחרונה

 ( 42 בת ,נה)אור .לתמונה

חשד    מאפייניםבהיועצות    שיתפו  לפעמים שמעוררים  הנערות  בהתנהגות  דפוסים  או 
של  להתפתחותן  אופייני  חיצוני  ומראה  אכילה  דפוסי  תוארו  בעיקר  אכילה.  להפרעות 

שעברו הנערות ברמה הגופנית   שינוייםבו  דנת  (. היועצוציימנותהפרעות האכילה )בעיקר  
ובאופן הלבוש. כולן דיברו על רזון קיצוני שהתרחש במהירות ועל לבישת בגדים רחבים, 

 שמטרתם להסתיר את הרזון. 

הרעבה מסוג  למשל,  הפרעות  שהן  היאנורקסי  –  אז  בנות  לראות  אפשר  אז   ,
מת לא  כשזה  חמים  בימים  ארוכים  בגדים  למשל,  את  מתלבשות,  אים, מכסות 

זה שהן מורידות במשקל בגדים גדולים כדי להסתיר את  לובשות    . הגוף שלהן, 
 ( 60 בת )נועה,

מאכילה  נמנעות  האכילה  הפרעות  עם  הנערות  התנהגותית  מבחינה  כי  שיתפו  היועצות 
בשיעורים, בארוחות כיתתיות ובטיולים. מרבית היועצות תיארו את הנערה נמנעת מאוכל 



 251 מתבגרות  בקרב האכילה הפרעות כלפי חינוכיות  יועצות של תפיסות: "להושיט יד ובקושי לגעת"

 

 דכ כרך –  גפ"תש  –  החינוכי הייעוץ

 

הימנעות, אחת שמתעסקת באוכל ומאכילה  ה  לעמהן תיארו אותה, נוסף    כמהלחלוטין ו
  את סביבתה או כזאת שאוכלת רק דברים מסוימים.

כלים שוטפות  האוכל,  את  מארגנות  שהן  רואה  את  שנתיים    [ ...]  בטיולים 
לא   .[..]  הן תהיינה על הכלים, או שהן  [...]  בהתכנסויות כיתתיות או שכבתיות

 (48 בת )מירה,  .תראי אותן ממש אוכלות. הן מארגנות לאחרים לאכול

היועצות בתחושות אשמה ובדאגה רבה כי בשל חוסר שיתפו לצד דרכי האיתור המגוונות 
הרבה   העבודה  וכמות  יתרחשו    מוטלתשידע  אכילה    ים אירועעליהן,  הפרעות    הן ששל 

 ץ ולכן לא יזכו לטיפול הולם: עשויות להחמי 

אני רוצה לחשוב שאני בשליטה, אבל בעומס הבלתי נסבל הזה ובמעט הבנה שיש 
לנו, הרבה קורה מתחת לרדאר ואני כל הזמן צריכה לשאול את עצמי שאלות, כי  

 (46 בת )אופק, .באמת ברור לי שאני לא יכולה לראות ולשמוע הכול

  לתלמידות  םהורי  עםתמודדות של היועצת  הו  אכילה  הפרעות  עם  תלמידות  ליווי
 אלה 

כל   ולמשפחתה.  לנערה  וליווי  תמיכה  מערכת  בניית  של  שלב  ישנו  האיתור,  שלב  לאחר 
לקבל   להלסייע  כדיהגילוי נעשתה שיחה עם הנערה  לאחרהיועצות שהתראיינו סיפרו כי 
כל המרואיינות סיפרו כי בשיחה עם הנערה הן    על כך  נוסףמענה טיפולי וחינוכי מתאים.  

כי אין להן   הרגישושבצמד המילים הפרעות אכילה, בין    מפורשבהקפידו לא להשתמש  
  הן שעלול ליצור כעס, ובין    אלההההכשרה לאבחן הפרעת אכילה ושימוש בצמד המילים  

 חיכו לשמוע זאת מהנערה עצמה.

חיים לא אשב מול נערה ואגיד לה  עם הילדה צריכה להיות בדיקה עדינה. אני ב
אני לא אעשה את זה לבד עם הנערה, כי    [...]  שיש כאן נושא של הפרעת אכילה

יכול  זה  לי הפרעת אכילה  לי שיש  ותגיד היועצת אמרה  כשהנערה תלך הביתה 
לעורר כעס מאוד גדול. וגם, אני חושבת שאני צריכה בצניעות ובזהירות. מי אני? 

 (46 בת )אופק, .ני לא יכולה לתת אבחנהאני לא פסיכיאטר, א

לזהות   בעמימות  יש מקום  רבות השיחות התקיימו  פעמים  כי  היועצות  בתיאוריהן של 
היועצות נפגשו עם    דרך כללבמסוימת מצד היועצות ומטרת השיחה לא תווכה לנערות.  
  בכלליות הציגו להן    כמה מהןוהנערות בתואנה של שיחת היכרות או העמקה של הקשר,  

 כי עלתה דאגה כלפיהן. 

קודם כל אנסה ליצור קשר עם הנערה. לא בהכרח בהקשר הזה. את יודעת, לכמה  
שיחות, לשמוע אותה, עם מה היא מתמודדת, מה עובר עליה, מה קורה איתה, 
לנסות לראות אם באים לידי ביטוי ברובד הסמוי או הגלוי אם באים לידי ביטוי 

 (34 בת )נטע, .דברים שאני יכולה לזהות

בנערה עם הפרעות אכילה ובחרה או שנמנעה שלא   טיפלהשאחת היועצות תיארה מצב  
לדבר עם הנערה כלל על אכילתה. יועצת זו שיתפה כי עבדה איתה על נושאים אחרים, 
אחרים  באתגרים  או  בחוזקותיה  להתמקד  ובחרה  הנערה  של  הוליסטית  ראייה  מתוך 

 עימם. התמודדהש

כנ לה,  שיש  זה  אכילה, עכשיו  הפרעת  של  עניין  של  עצום  שחור  בור  ראה, 
אני לא, זאת אומרת, אני לא נפלתי איתה לתוך הבור הזה.   [...]  או  יהיאנורקס
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בחרתי להישאר במקום מאוד עובד ומאוד אינטנסיבי ומאוד מחבק ומאוד מצמיח 
 ( 48 בת )מירה, .ומאוד מגלה

כי מתבגרות אלו מקבלות תשומת לב רבה, קשר פרטני ועזרה להתגבר על   ארויתהיועצות  
מקצועיות   אינן  הן  כי  היא  שעלתה  התחושה  זאת,  עם  ההתבגרות.  לטפל   דייןאתגרי 

 בלתי מספק: אהובהפרעות אכילה וכי המענה שהן נותנות 

לי קשר מאוד מיוחד היה  וגם  והבדידות שלה מאוד טלטלו אותי   [ ...]  העצבות 
פתוחות, דאגת בזרועות  אותה  מקבלת  בבוקר,  אותה  ולהעיר  אליה  להתקשר  י 

 רואה אותה ומגוננת עליה מול המסגרת. היה לה חשוב להרגיש שרואים אותה 
לשעות [  ...] מעבר  הרבה  בקשר  איתה  הייתי  מעיניי.  שינה  והדיר  קשה  לי  היה 

יש לה  שעות ביממה וש  24העבודה. היה לי חשוב לתת לה תחושה שיש לה תמיכה  
 ( 52 בת )דרורה, .תקווה להתגבר על המשבר, אבל זה לא מספיק

לא בטוחה שיש לי ידע לגבי מה לומר לה, אולי הקשר הזה רק יזיק. עדיף להפנות 
  )סמדר,   .וזהו. אני יכולה לתת לה אמפתיה ותחושת שייכות, אבל לא באמת לעזור

 (45 בת

אותן כי בכוונתן לשוחח עם    יידעון  כל היועצות דיווחו כי במהלך השיחה עם הנערות ה
סובלת   בתםהוריהן. היועצות שיתפו כי מרבית ההורים התקשו לקבל את ההערכה כי  

מגזימה. עם זאת,   היאשמהפרעת אכילה, גילו התנגדות, הופתעו או נתנו ליועצת תחושה  
  הורים שהודו כי גם הם חשו דאגה בנושא זה והבטיחו לטפל בקושי או שיתפו   כמההיו  

 . כלל באו טיפול פסיכולוגי  בפרט שהנערה כבר התחילה טיפול בהפרעות אכילה

ההתבגרות  בגיל  הרבה  לדעתה  מגזימים,  שאנחנו  שנראה  אמרה  האימא 
 ( 36 בת )רחל, .מתעסקות עם האוכל ואנחנו עושים מזה מעבר למה שזה באמת

היועצות כי האחריות על הטיפול בנערה עברה להורים  הרגישו  לאחר השיחות עם ההורים  
היועצות כי ים דיווחו פעמה על הנערה ועל המשך הטיפול בה. בכל  הורים אחראיםראו בו

כי    ארויתמעקב אחרי הטיפול שנעשה עם הנערה במסגרת הביתית. יועצות    נהללהקפידו  
  מוגברמטפלות בנושא. טיפול    תןדעולכי הן מתפקדות    חשושעקבו פחות אחר משפחות  

במעקב   צורך  ויש  במתבגרת  מטפלת  אינה  שהמשפחה  דאגו  היועצות  כאשר  היה  יותר 
 יותר. מוגבר

 עבודת היועצות עם הצוות החינוכי בנושא הפרעות אכילה

אכילה   הפרעותעניין  בתפקידו של בית הספר    כלפיהיועצות    תעמדבהתמונה שמצטיירת  
וטיפול    הפרעות אכילהעל זיהוי    עצמן אחראיות עיקריותבת ורואמורכבת. היועצות    יאה
של מידור הצוות    אהיהיועצות    יתיוחוואלו    יםאירועבלנהלים    אשרבעמימות    ישנה.  הןב

החינוכי ובדידות רבה. היועצות שיתפו כי הן לא מודעות לתוכניות מניעה בנושא הפרעות  
הפרעות אכילה, כגון תוכניות מקשרות תוכניות אחרות ל  ןכמה מהאכילה בבית הספר,  

ידע  נטולות  הן  כי  ציינו  היועצות  רוב  גוף.  דימוי  על  עבודה  או  נכונה  תזונה  להעצמה, 
 והכשרה להתמודדות עם נושאים אלו. 

בעבודה.   האמת? זה באמת אחד הנושאים הפחות מהותיים שאני מתעסקת איתם
ופעות אחרות, שהן  אולי גם בגלל ההיקף של התופעה, שהיא פחות נפוצה ביחס לת

חוצות יותר את כלל התלמידים, אז אני באמת פחות מתעסקת עם זה, אני גם לא  
 ( 36 בת )רחל, .יודעת איך, לא ממש למדנו



 253 מתבגרות  בקרב האכילה הפרעות כלפי חינוכיות  יועצות של תפיסות: "להושיט יד ובקושי לגעת"

 

 דכ כרך –  גפ"תש  –  החינוכי הייעוץ

 

הממצא הנהלים    איןש  מלבד  גם  הספר,  בבית  אכילה  הפרעות  של  בנושא  נגיעה  כמעט 
להתמודדות עם הפרעות אכילה אינם ברורים ואחידים לכל היועצות, ונראה כי כל יועצת 

אחרתבפועלת   צוות    כמה .  דרך  עם  אחרות  הספר,  בית  מנהלי  עם  התייעצו  מהיועצות 
על פי נוהלי  הפרעות האכילה  בזמן הטיפול בפעלו    כמה מהןהייעוץ או עם הפיקוח בשפ"י.  

עם זאת, כל המשתתפות הסכימו על כך כי אין    .להפרעה זו  יםמסוימחירום כלליים ולא  
 בית כותלי  לזה תפקידו של בית הספר לטפל בנערה ויש להפנותה לטיפול מקצועי מחוץ  

לטיפול המקצועי שעל הנערה לקבל.    אשרבהספר. אך גם כאן היו הבדלים בין היועצות  
להפרעות אכילה,    כמה על מרפאות  דיברו  היו  ולרופאי המשפחה    הפנוהיו שמהיועצות 

 לפסיכולוגים או פסיכיאטרים.  שהפנו

כותבים  לא  אותה.  מעדכנת  למפקחת,  כותבת  הייתי  לגמרי,  פורמלית  פנייה  זו 
אפילו את השם של התלמיד, אלא אות ראשונה וכותבת נגיד על נושא, יש חשש 

י את ההורים, ההורים פונים לרופא המשפחה. זהו. לא  להפרעת אכילה, הזמנת
 (45 בת )סמדר, .מעבר. בשביל הרישומים שלהם 

מהיועצות שיתפו כי נעזרו במורים אחרים בבית הספר ובעיקר    כמהבזווית המערכתית,  
אחרים   במורים  או  בעיניחשובו  חשבשנמורים  בהם  במחנכים  כלל ב  .הנערות  ים    דרך 

הצוו  דרוימהיועצות   יהיה  את  שלא  חשש  מתוך  בנערות  מהטיפול  החינוכי  רגיש    דית 
 הנערות.   רכיולצ

היא ממש מנהלת את הדבר הזה, את הקשר איתה.   [... ] המחנכת, כמובן, היא פה
והמחנכת לא הייתה  אני חושבת שאם הקשר עם המחנכת לא היה כל כך חזק 

 (30 בת  )נעמה, .משתפת אותי, אז הייתי הרבה פחות רגועה בדבר הזה

הן מעדיפות שלא לשתף את הצוות החינוכי   בהםשתיארו מצבים    היועצותש  יש פעמים
לשמור על פרטיותה של הנערה או מאחר שהן חושבות כי עירוב הצוות עלול לגרום   כדי

 יותר נזק מתועלת.  

מבחינתי לא שיתפתי. אנחנו לא בכל דבר משתפים את הצוות. לצוות לא תמיד  
וא לא תמיד רגיש למתבגרים. צריך לדעת מה לשתף ומה  טוב כל המידע הזה. ה

 (48 בת )רותי, .לא. אפשר להגיד שכרגע הילדה במצב רגיש

 האישיות והמקצועיות על היועצות החינוכיות ותפעההש

יועצות רבות תיארו כי במהלך הליווי של הנערות וגם לאחריו, הן מתקשות להתנתק מן  
ולעיתאירועה עליהן  והם משפיעים  חייהן הפרטיים.  ים  על  ן סיפרו  כמה מהים מעיבים 

נושא האוכל, וחשש שגם הן יפתחו את ההפרעה. בשגידול בנותיהן מלווה בחרדה מסוימת  
הן הזדהו עם הנערות ונקשרו אליהן, וגם שמרו איתן על    ותים מסוימפעמהיועצות ציינו ש

בין צורך להתנתק  וקשר מעבר לשעות העבודה. הן תיארו מתח בין הזדהות והצפה רגשית  
ולהימנע מהמגע עם הנערות. היועצות תיארו חוויה של פחד מאובדן שליטה על בנותיהן 
ומפגיעה בחוסנן האישי, וגם את החשש המתגנב לליבן כאשר הן פותחות בערב את התיק  

 של בתן, ורואות שהיא לא אכלה כל היום והכריך נשאר ארוז בתיק.  

את האוכל או מסרבת לאכול זה קופץ לי ישר,   כשאני רואה את הבת שלי מחזירה
 (42 בת , נה)אור .ברורברור, בטח! גם לי יש חרדות.  [...] מאיהאבפנים 

 נושא בהעירוב בין האישי למקצועי בא לידי ביטוי אצל היועצות לא רק בחשש לבנותיהן  
גם מעבר לשעות    נערותפי הלכשל הפרעות אכילה, כמה מן היועצות סיפרו שחשו אחריות  
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טלפונית   זמינות  נשארו  הן  גם   בשבילהעבודה.  איתן  לשוחח  אותן  והזמינו  המתבגרות 
גם סיפרו שלעיתים הצטרכו להגיע בבקרים לבתי הנערות    ן כמה מהמעבר לשעות העבודה,  

כלפי    ותוארשות אימהיות של דאגה, אמפתיה וחמלה  ולעזור להן לקום מן המיטה. תחו
 המתבגרות:

היה לי קשה והדיר שינה מעיניי. הייתי איתן בקשר הרבה מעבר לשעות העבודה. 
שעות ביממה ושיש להן תקווה   24היה לי חשוב לתת להן תחושה שיש להן תמיכה  

 (52 בת )דרורה, .להתגבר על המשבר

של הנערות   מצבןכלפי ד ההזדהות הרבה והאמפתיה הקושי לשמור על ריחוק מקצועי לצ
מקרה קצה בעבודתן של היועצות, פעמים    אהיגבה מחיר גבוה. מכיוון שהפרעת אכילה  

אלו היא התגייסות מוחלטת וחסרת גבולות. הן   יםאירוע לע י נשלטתתבלהרבות תגובתן 
הבינו   הזמן  שעם  )שהציינו  שהיא  (טוטליותכוללות  מקצועית,  אינה  אותן   הזו  שוחקת 

 ומעבירה מסר של חוסר גבולות המחליש את הנערות ואת משפחותיהן.  

שלנו  לנועצים  משמעותיות  מאוד  אנחנו  בייעוץ  אותה,  להציל  רצון  גם  לי  היה 
וכשאנחנו נתקלות במצבי קיצון אנחנו מאוד רוצות להציל אותם, להוציא אותם 

לא   והרבה פעמים אנחנו  זה מהמקום הקשה הזה  וצריכות להעביר את  יכולות 
 ( 38 בת )אורית, .הלאה ולשחרר

 דיון

מתבגרות   עם  חינוכיות  יועצות  של  המפגש  את  לבחון  הייתה  הנוכחי  המחקר  מטרת 
בות רבה לאיתור מוקדם של הפרעות אכילה יחש  ישנה  המתמודדות עם הפרעות אכילה.

השמאחר   למנוע  עשויה  רגשית  יהיא  פיזית,  ודרדרות  להופסיכיאטרית,  השפעה    יש 

 ,.Franko et al., 2013; Redston et al., 2014; Schmidt et alמכריעה על יכולת ההחלמה )

2016; Surgenor & Maguire, 2013  יש (. התערבות בשלבים המוקדמים כה חשובה, עד כי 
כל   על  עונה  שהמטופל  לפני  עוד  טיפולית  להתערבות  להמתין  לא   מדדים ההמלצה 

האכילה  םחונייהאב הפרעות  היועצות  Redston et al., 2014) של  הנוכחי,  במחקר   .)
 הפנייה באיתור עצמאי של נערות עם הפרעות אכילה. לרוב    ניכר החינוכיות שיתפו בקושי  

החינוכית   מצדליועצת  התלמידה  חברות  הייתה  הספר.   או  של  בית  מצוות  מורים 
שלא מאותרים ולכן אינם זוכים לטיפול   לא מעטים  יםאירועהמשתתפות העריכו כי ישנם  

על קושי של יועצים חינוכיים באיתור   ווחוישדומעקב. ממצא זה תואם מחקרים קודמים  

 ,Carlson & Kees, 2013; Harris & Jeffery)בהם  וטיפול  עם הפרעות אכילה    תלמידים

2010; Harshbarger et al., 2011; Schiele et al., 2020  הקושי באיתור עשוי לנבוע מכך .)
היועצת.   לידיעת  ומגיעה  בולטת  במשקל  הירידה  תמיד  נובע  עוד  שלא    הממצאמקושי 

בירידה במשקל נפוצים ביותר גם אצל   כפייתישהתסמינים של עיוות בדימוי הגוף ועיסוק  
  בלימהמתבגרות    70%ל־  40%הפרעת אכילה. מחקרים קודמים הראו כי בין    בלימתבגרים  

 59%־וכ(,  Smolak, 2004או יותר בגופן )  ים דברפרעות אכילה לא מרוצות לפחות משני  ה

(. בהתחשב בנתונים  Eaton et al., 2010) מהמתבגרות מדווחות כי ברצונן לרדת במשקל
אלו, לא מפתיע כי עיקר הדיווחים שאפשרו ליועצות לאתר תלמידות עם הפרעות אכילה 

 אחרים.  ייםאבחונבקריטריונים  במשקל ולא  ניכרתהתמקדו בירידה 
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בידע,   מחסור  עקב  המתבגרת  בליווי  קושי  תיארו  הנוכחי  במחקר  החינוכיות  היועצות 
 עם תואר קושי    על כך  נוסףוקושי להיות במגע עם התכנים המורכבים שהליווי מעורר.  

או   למזער  שנטו  מחקרים   להכחישההורים  תואמים  אלו  ממצאים  הפגיעה.  מידת  את 
תלמידים עם הפרעות אכילה    היועצות החינוכיות שמלוותחנו את הסוגיה של  קודמים שב

(Carlson & Kees, 2013; Harris & Jeffery, 2010; Harshbarger et al., 2011 )  במחקרים
קודמים דווח כי יועצים חינוכיים לא זכו בהכשרה ראויה בנושא איתור וליווי וסברו כי  

 ,Harris & Jefferyות תלמידים עם הפרעות אכילה )הכשרתם אינה מתאימה לאתר או ללו

כי מרבית היועצות החינוכיות לא עברו הכשרה   ווחידשנעשה בארה"ב   אחר  מחקר(.  2010

של   טחוןיהב(. בסקר שבחן את מידת  Schiele et al., 2020ראויה בנושא הפרעות אכילה ) 
פסיכיאטריות   אבחנות  עם  תלמידים  ללוות  חינוכיות  כמחצית למיניהןיועצות  רק   ,

 ,Carlson & Keesללוות תלמידים עם הפרעות אכילה ) טחוןי במהיועצות דיווחו על רמת 

מהמאובחנים עם הפרעות    מרביתשחשיבות רבה לתמיכת היועצות מכיוון    ישנה(.  2013
ת אשפוזית ובהתאמה נמצאים במשך זמן ממושך  אכילה מטופלים בקהילה ולא במסגרו

מורכבות אובייקטיבית של הטיפול בהפרעות    ישנה(. עם זאת,  2016בבית הספר )בלנק,  
שכוללת   נלווית  אכילה,  שהם תחלואה  תמותה  ואחוזי  נלוות  רפואיות  בעיות  מרובה, 

ואחרים,   )לצר  הפסיכיאטריות  ביותר מבין המחלות  כך  נוסף(.  2003הגבוהים    כמה  על 
מגלים סרבנות לקבל סיוע   ציימנותמהמתמודדים עם הפרעות אכילה ובמיוחד אלו עם  

 (.  Sunday & Halmi, 2003; 2019, בז'ה־זהרוטיפול )

זה היועצות   כי  במחקר  לעיתים קרובות   מורכב  היה  המפגש עם ההוריםתיארו  וכואב, 
צב. במודל חמשת שלבי  ההורים הגיבו בביטול או טענו כי היועצות מפריזות בחומרת המ

כי  (  Kübler-Ross & Kessler, 2005)   וקסלר  רוס־קובלר  שלהאבל   נוטים    אנשיםנטען 
במנגנון הגנה של הכחשה כאשר הם נחשפים לראשונה לבשורה קשה    בדרך טבעלהשתמש  
 הואשמאחר    מעיד על הסתגלותשימוש במנגנון זה בשלבים הראשונים    מודללפי הביותר.  

פסק זמן שמאפשר אגירת כוחות והתארגנות לקראת ההתמודדות    ןיעממאפשר לאדם  
ייתכן   הבשורה.  עם  לאחר    הוריםשהפסיכולוגית  החינוכית  היועצת  עם  למפגש  שהגיעו 

 פחות.   מבטלשהבחינו במצוקת הנערות גילו סגנון תגובה 

החינוכי  הצוות  את  לעדכן  חוששות  הן  כי  שיתפו  הנוכחי  במחקר  החינוכיות  היועצות 
נושא פרטי    הןשבמידע שקשור להפרעות אכילה בקרב תלמידות מאחר   זה  כי  סבורות 

הצוות   כי  קרובות  לעיתים  חשים  חינוכיים  יועצים  כי  הראו  קודמים  מחקרים  ורגיש. 
אינו   בשל  דיהחינוכי  זו    פנוי לקשיי התלמידים  הימנעות  בו.  נתונים  הרב שהם  העומס 

;  2019)לבקוביץ וריקון,   מעצימה תחושות של חוסר אונים, תסכול ובדידות בקרב יועצות

כי הן    ת מערכתימבחינה  היועצות שיתפו    (.Wilczenski et al., 2010  ;2008מור ואחרים,  
הפרעות אכילה.  לא מכירות תוכניות מניעה או עקרונות מנחים לליווי של תלמידים עם  

הרווחה והפיקוח לעיתים מסתיים בדיווח שהן שולחות. כאמור, באתר    יאנשהקשר עם  
ואחרים,  מדריך לנושא הפרעות האכילה ליועצות ולפסיכולוגים חינוכיים )סרוסי  יששפ"י  
(. מדריך זה כולל מידע כללי בנושא איתור, ליווי ומניעה בנושא אך חסר מידע עדכני  2000

טיפול או אבחון בבתי החולים ובקהילה. התמורות שחלו בבריאות הנפש בשני  על מרכזי  
העשורים האחרונים שכוללים העדפה לטיפול בקהילה על פני אשפוז אינם מקבלים ייצוג  

ושטראוס,   )ישראלי  זה  המחקר  2016במדריך  משתתפות  עם   ארוית(.  נערות  ליווי  כי 
אכילה   רגשית שמשפיע  אהיהפרעות  מציפה  הספר  חוויה  בית  שעות  אחרי  גם  עליהן  ה 
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ילדיהן הפרטיים עלולים לפתח הפרעת אכילה. ממצאים אלו   שמאומעוררת בהן דאגות  
קודמים   מחקרים  קשים   בהם  נמצאשתואמים  לתכנים  שחשופות  חינוכיות  יועצות  כי 

מבחינה רגשית מדווחות על רמות גבוהות של תסכול, איום, בדידות, חרדה כעס ומצוקה  

(  & Levkovich & Elyoseph, 2021; Levkovich & Swisa, 2021; Levkovichרגשית 

Vigdor, 2021  ,שלהן המשפחה  לבני  זמינות  חוסר  לה   ,וילדיםהזוג    בני  בהם(.    ן גורם 
נמצא כי ליווי של תלמידים שמתמודדים עם טראומות    כך  על  ופיזית. נוסףלמצוקה נפשית  

משנית   (טראומטיזציהחובלה )האישיים של יועצות חינוכיות שחוות    ןלחייהעלול לזלוג  

וריקון,   והשליחות Levkovich & Ricon, 2020;  2019)לבקוביץ  הבדידות  תחושת   .)
אחרים יכולה להתפרש כ"פנטזיית    אנשי מקצועשתוארו בראיונות כמו הקושי לסמוך על  

א  –  "הצלה  לראות  טיפול,  אנשי  של  לרוב  פנימית,  ממקור  נטייה  כנובע  פועלם  ת 
בעצמם לראות  בהערכת   יםמטפל  אלטרואיסטי,  ולהמעיט  לרפא  שיכולים  בלעדיים 

(.  Berman, 2003במצב ) אשמיםאחרים לסייע, ואף לראות בהם  אנשי מקצועיכולתם של 
עונות   בדידות, אחריות  אלהה  מדדיםהן  לחלק מהיועצות שרואיינו  הן חשות  כי  ניכר   ,
אחרים כמו הצוות    אנשי מקצועשל    המעיטו ביכולתם  יועצותכן הושליחות עמוקה. כמו  

ליועצות עצמן.   הן פיקוח ורווחה לסייע הן לתלמידים עם הפרעות האכילה    יעובדו החינוכי  
אף שאינו   על  דבר  נמוכה,  עצמית  מסוגלות  תחושת  חשו  המשתתפות  "להציל",  הצורך 

שכללו   םלמיניהוסי התמודדות  מאפיין של פנטזיית הצלה. היועצות שרואיינו הציגו דפ
לצד זאת הראיונות    .את הטיפול למרות הקושי הגדול הכרוך בכך  ןעצמעל    בללקנטייה  

  ותמהמשתתפ  כמהלבסוף  ו   ,אחרים  אנשי מקצועלהעלו גם פנטזיה להעביר את הטיפול  
על תחושה של חוסר מסוגלות ויכולת. במחקר קודם, גם דיווחו דיווחו על רצון לסייע אך 

אנשי חינוך   יםהתמודדות שמאפיינתיארו סגנונות    ( Tener & Sigad, 2019ר וסיגד )טרנ
ב עצומה  בדידות  עם  היועצות   ייםחובלנאירועים    שלשמתמודדים  תלמידיהם.  אצל 

ההתמודדות   סגנונות  שני  את  לרוב  הציגו  הנוכחי  "הפרש אלההבמחקר  הראשון,   :
עצמה,   בכוחות  היועצת  התמודדות  משתתפות   בליהבודד":  אחרים.  על  לסמוך  יכולת 

זה חשו תחושת שליחות   חוו  העמוקבעלות סגנון  , השקיעו שעות רבות בתלמידים, אך 
וש" רבה  הכתפיים  ע  לוהכבדידות  השני  ן שלהל  ההתמודדות  סגנון  "ההדיוט":    אהו". 

ידע    כי חסרים להןיועצות אלו גילו נכונות ורצון לסייע אך לצד זאת חשו תחושה    אומנם
. יועצות אלו רצו להיות לצד התלמידים אך חששו מלעשות  להתמודדות  מקצועי וכלים

 (. Tener & Sigad, 2019טעות ולהחמיר את המצב )

 מסקנות

בתחום   ים.מתאימכיווני פעולה    כמהלסייע ליועצות החינוכיות בתפקידן מומלצים    דיכ
ופסיכולוגים    ישהאיתור,   יועצות  לשימוש  ראשוניים  וסינון  איתור  כלי  להנגיש  צורך 

 ים אירועלסינון    כלי( יכול לשמש  Morgan et al., 1999)  SCOFFחינוכיים. לדוגמה מבחן  
החינ היועצות  לידיעת  את  שמגיעים  מכיל  השאלון  החינוכי.  והפסיכולוג    חמש וכיות 

את/ה גורמת לעצמך להקיא בגלל שאת מרגישה מלאה בצורה   . "האם1:  אלהההשאלות  
.  3 ;?". "האם את/ה חושש/ת שאיבדת שליטה על הכמות שאת/ה אוכל/ת2  ;?" לא נעימה

יותר   ממשקלך  הפחתת  לאחרונה  החודשים    מיםקילוגר  שישהמ"האם  בשלושת 
שאת/ה 4  ;?" האחרונים טוענים  אחרים  כאשר  שמנ/ה,  שאת/ה  מאמין  את/ה  "האם   .

. "האם היית/ה אומר/ת שאוכל משתלט על חייך?" ציון גדול או שווה לשתיים 5  ;?"רזה
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אינם דורשים    האללהערכה פסיכיאטרית. כלים    הפניהומצריך  לה  יהפרעת אכעיד על  מ
 .זמן רב או מיומנות גבוהה

על מאפייני הפרעות   חינוכית־פסיכויש חשיבות להדרכה    על כך  נוסף ומורים  למחנכים 
ודרכי   החינוכית    הפניהאכילה  הליווי   עולהשים  פעמבליועצת  בתחום  לקושי.  חשד 

היועצת   של  תפקידה  את  שמגדירות  מפורטות  הנחיות  לייצר  רצוי   מתכללתוהטיפול 
הורים שמדגיש את ההודעה להורים כחלק  הטיפול, כולל פרוטוקול לשיח ראשוני עם ה 

 .  פעמי־חדמתהליך ולא כאירוע 

לצד התהליך האבחוני   נהללהת היועצת החינוכית צריך    ידיבהליווי של התלמיד ומשפחתו  
דגש על בניית קשרי    ושםממקצוע. בתפקיד זה    יאנש  באמצעותוהטיפולי מחוץ לבית הספר  

י החולים. במישור המערכתי והאישי יש  עבודה עם אנשי בריאות הנפש בקהילה או בבת
רציפה   והדרכה  ליועצות מעטפת תמיכה  לספק  יש יותר  ותיתהומצורך  . תפקיד מכריע 

ליועצות   רגשית  ותמיכה  מקצועית  הדרכה  לתת  שיכולים  החינוכיים  לפסיכולוגים 
בחזית ההתמודדות   נוסףם־היוהחינוכיות שנמצאות  כך  יומית.  לעודד  על  היוועצות   יש 

את עמיתי להיטיב  וכדי  הבדידות  תחושת  את  להפחית  כדי  החינוכיות  היועצות  בין  ם 
 רווחתן הרגשית.  
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והשלכותיה  תלמידים: מאפייני התופעה  בקרבחרם 
 *החינוכי עבודת היועץ  על  האופרטיביות 

 ענת כורם ויצחק גילת 

 

 תקציר 

בשל בנושא.    הנשען על ראיותידע  חסר  על תלמידים, אך    לחרם החברתי השלכות קשות
של    אירועשזכרו היטב    בוגרים צעירים  504  בהשתתפותמחקר רטרוספקטיבי    שהנע  כך

לימודיהם בבית הספר, והשיבו על שאלון כמותי. נמצא שהחרם שכיח בכיתות    בזמןחרם  
הן על המוחרמים    השפעה  לחרם , שמאפייני הילדים המוחרמים הם מוכללים ושיש  'ו–ד'

הלא על  ולחרדה  העל המוחרמים קשור  ההשפעהמוחרמים.  ־הן  לשינויים    ,לדיכאון  וכן 
לא ש מוחרמים, בפרט הצעירים, נוטים  תפיסתיים ביכולת לתת אמון בזולת. התלמידים ה

ההורים לא ידע על החרם. מן המחקר עולה  שלניכר  ששיעורלנקוט פעולה. כמו כן נמצא 
תופעה   הוא  תלמידים  קשהשהחרם  בחיי  התפתחות  ,ומטלטלת  את  להסיט    םהעלולה 

למניעה   אופרטיביות  פעולה  דרכי  החינוכי  ליועץ  מוצעות  הדיון  בפרק  שלילי.  לכיוון 
   ערבות במצבים של חרם.ולהת

חברתית  ;חרם מפתח:  מילות חברתי  ; דחייה  חברתית    ; מעמד  )למידה    כשירות  ;(SELרגשית 
 מיומנויות חברתיות.   ;חברתית

 מבוא
עדות    איןטווח הקצר והארוך. עם זאת,  לונרחבת על תלמידים,    קשה  השפעה לחרם חברתי  

ביקשנו    הזהמספקת למחקר אמפירי מקיף על מאפייני התופעה בארץ ובעולם. במחקר  
זה. המחקר התמקד בנקודת המבט של התלמידים וביקש להבין כיצד  ה  החוסר  למלא את

היבטיה, כגון מאפייני התלמידים המוחרמים, ביטויי  שלל  הם תופסים את התופעה על  
חינוך  הצוותי  של  תלמידים,  של הודרכי ההתמודדות  על ההווה ועל העתיד    השפעתוהחרם,  

שזכרו היטב מצב של חרם    25– 18  בניבוגרים צעירים    504־הורים. הנתונים נאספו משל הו
רב  בזמן מבט  וסיפקו  כמותי  שאלון  על  השיבו  הספר,  בבית  שנים ־לימודיהם 

 )רטרוספקטיבי( על התופעה.  

בבית הספה הנפש  בריאות  על  ופועל  יועץ החינוכי אמון    ותפקיד  .מבט מערכתימתוך  ר 
ייחודי במניעה ובהתערבות במצבים של חרם. מאמר זה מבקש לגזור מהמיפוי האמפירי  

 עבודתו. לעשל התופעה השלכות אופרטיביות 

  

 

'מהות' ליחסי צוותי חינוך  * לוינסקי לחינוך ואגף בכיר  –המחקר נערך במרכז המחקר והידע  הורים, בתמיכת מכללת 
 שפ"י במשרד החינוך.
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 תאורטי  רקע

 החרם ומאפייניו 

ו  שסיווגו הואחרם,   זקן  )אלמוג  (, מוגדר מצב שבו  2013,  וילראלימות חברתית עקיפה 
יחידים או קבוצות מתעלמים מפרט מסוים או מדירים אותו מהקבוצה ללא מתן הסברים  

(Williams, 2007  זוהי תופעה .)המוכרת בכל התרבויות האנושיות )  כלל־עולמיתWilliams, 

בישראל  2001 התופעה  היקף  על  מנתונים  מ  (מיצ"בבשנאספו  )(.  שביותר   60%־עלה 
שה לפחות  אחד  תלמיד  דיווח  ושביט,  מהכיתות  )חכים  האחרון  בחודש  (.  2017וחרם 

מהילדים שנפגעו מאלימות היו   10%  כי  נתונים מהורים דווח  בו  נאספושבמחקר עדכני  
ואחרים,   )בהרב  חברתי  חרם  של  כי  2020קורבנות  נמצא  עוד  של   תחושת(.  המוגנות 

 נמוכה ביותר. ותלמידים אל

יעור התלמידים המדווחים שנפלו  ( עלה כי ש2019ח של ראמ"ה )"דוממבחינת חתך הגיל, 
–', בכיתות ז23%הוא    'ו–'קורבן לאלימות חברתית )כגון חרם והפצת שמועות( בכיתות ד 

. אם  ותהנמוכ  בכיתות , כלומר השיעור גבוה יותר  13%  הוא  א"י–'ובכיתות י  17%  ' הואט
ועד אמצע החטיבה, והיא   ' ו–'כך, התופעה נפוצה בבית הספר היסודי, בפרט בכיתות ה

ושביט,   )חכים  ובתיכון  החטיבה  של  הגבוהות  בכיתות  כצנלסון,  2017פוחתת   ;2016 .)
אל התיכונה   ונתונים  בילדות  התלמידים.  של  ההתפתחותיים  המאפיינים  את  תואמים 

 ,Damon & Hartלסובבים אותם )של זהותם  זיקה  ליותר ויותר    התלמידים נעשים מודעים

  נעשים   –  ולא המבוגרים  –  והם  חייהם,  עיקרהמקובלות החברתית נעשית    לפיכך(.  1988

של  ה השילוב  החברתיים.  בנושאים  )  חשיבותקובעים   ( Siegler et al., 2014המקובלות 
חברתי מאורגן    נידוישל  תופעות    מביא לידינטייה מסוימת לחשיבה אגוצנטרית ונוקשה  ו
 חברת הילדים. ב

( טוענים  2017יני התלמידים המוחרמים. חכים ושביט )אין תמימות דעים באשר למאפי
נמוך,    קשר  שיש כגון מיעוט אתני או מעמד חברתי  ובין  בין שייכות לקבוצה מוחלשת, 

של   ההורים  להשכלת  לחרם  לקורבנות  הסיכוי  בין  שלילי  מתאם  למשל  נמצא  חרם. 
בין הסיכוי    קשר  ישוכן להשכלה הממוצעת של ההורים בכיתה. עוד נמצא כי    ,התלמיד

(. כצנלסון  2017הישגים נמוכים במתמטיקה ובאנגלית )חכים ושביט,  ל ליפול קורבן לחרם  
רגשי,  2016) גיבוי  מחוסר  לעיתים  סובלים  מוחרמים  ילדים  כי  מציינת  מהם (    וכמה 

בוויסות   ממתקשים  בהיבט  חריגים  או  תלמידים  הרגשות  הקבוצה.  על  המאיים  סוים 
שהשתתפו בקבוצות מיקוד ציינו שהנופלים קורבן לבריונות הם ילדים חלשים, פגיעים 

נמוכה   על   (.Guerra et al., 2011)ובעלי הערכה עצמית  בנות מדווחות  מבחינה מגדרית, 
 (. 2016; כצנלסון, 2017בנים )חכים ושביט, מקורבנות לחרם ועל שימוש בו יותר 

. ראשית, הוא תורם ללכידות הקבוצה, שכן מגוונים להיות מניעים  יכולים החרם להטלת

(. שנית, לעיתים ההחרמה  Williams, 2007הוא מתווה לחברי הקבוצה מטרה משותפת )
ומטילים אותו    את החרםמעמד חברתי גבוה מנהיגים  מילדים  :  חלק ממאבק כוחות  היא
 יכולים את עליונותם עליהם. לשם כך הם    חזקל  כדי הקרובים להם בסולם החברתי    על

לנצל שינוי ביחסי הכוחות, למשל כאשר אחד הילדים מסתכסך עם חברו הקרוב )חכים  
החזק תוקף את החלש, ש  ,סברה הרווחתה  לעומת(. כלומר  2016; כצנלסון,  2017ושביט,  

ית אשר  דווקא תלמיד חזק חברת  להיות  יכולמהמקרים הקורבן  חוקרים סבורים כי בחלק  

(. הילדים  Faris & Felmlee, 2014)מרכזיותו מגבירה את סיכוייו להפוך מטרה לבריונות  
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יופנה כלפיהם או מתוך רצון  נגררים אחר מנהיגי החרם מתוך חשש שהחרם  האחרים 
להיות   הוא יכול  :דרכיםשלל  ב  תבטאמ(. החרם  2016לשאת חן בעיני המנהיגים )כצנלסון,  

 ילד אחד, קבוצת ילדים או כיתה שלמה. ויכול להיות יוזמת קצר או ממושך, 

בתקופתנו נוסף הביטוי הווירטואלי. ככלל, השיח ברשתות החברתיות נוטה להיות מקוטב  
להסיר עקבות מגבירה   והיכולת(. האנונימיות  2021ולהתמקד במסרים שליליים )מרגלית,  

הילדים    בליוויניים. ייחודו של החרם הווירטואלי הוא  ר מסרים תוקפילהעב  הנטייהאת  
סמוי מעיני המבוגרים. התכנים המופצים במסכים   ובהיותוכל שעות היום, לרבות בביתם,  

מתפשטת,   בתפוצה  נצפים  להיות  ועלולים  ו מתועדים  בילדולשוב  ;  2016)ארגון,    לפגוע 
 (. 2016כצנלסון, 

  ודרכי התמודדות עם חרם השפעותתגובות, 

חרם חברתי נחשב תופעה ייחודית בכלל התופעות האברסיביות משום שהוא מאיים על 
לחוות הערכה עצמית, להשתייך, לחוש  כגון הצורך  הצרכים הפסיכולוגיים הבסיסיים, 

(. כך למשל  Smith et al., 2017; Williams, 2009)קיום  למשמעות  לחוש שיש  שליטה במצב ו
על הצורך שלהם להשתייך לקבוצה   איוםחרם במדיה ב רואים  תלמידי תיכון וסטודנטים

(Smith et al., 2017  כאשר הפרט חווה התעלמות .)הסביבה, הוא חש בלתי רצוי ובלתי    של

( להכלה  בתפקוד Wesselmann et al., 2019ראוי  הרגשית,  ברווחה  פוגע  החרם   .)

( ובהסתגלות החברתית  הפגימה הקוגניטיבית מפריעה (.  Pharo et al., 2011הקוגניטיבי 
לוויסות הרגשות, מקשה על דחיית סיפוקים והפרט נעשה פגיע ורגיש לרמזים מהסביבה  

(Williams, 2007  תגובות אלו של הקורבן עלולות .)החמרה במצבו. הפגיעה   להביא לידי
להיות בלתי הפיכה   עלולה  לידיבמצבי חרם  פיתוח אי  ולהביא  וחשדנות  ־בדידות,  אמון 

 (. 2016לת ואף נשירה ממסגרות חינוכיות ואובדנות )כצנלסון, בזו

אסטרטגיות    המקצועית  בספרות חרם.  שמתוארות  עם  להתמודד  כדי  נוקט  הפרט 
להם הן ניסיון להתיידד עם המנדים )למשל לנהוג בדרכים ידידותיות, לעזור    העיקריות

יאה במקום )פסיביות(  (, לחימה )כגון התנהגות תוקפנית(, קפעימם  ולנסות לחזק קשרים
נכונות לעבוד עם הקבוצה המחרימה(. חוויה מתמשכת  ־או בריחה מהסיטואציה )למשל אי

 (. Williams, 2007תחושות של חוסר אונים ) להביא לידישל חרם עלולה 

ההבניה של אפיזודת דרך  להתמודדות עם החוויה הקשה.  פסיכולוגיות  גם אסטרטגיות    יש

בתודעה   מלמת  יכולההחרם  שהפרט  החשיבות  את  )  עניקן  (.  Williams, 2007לה 
פיתוח התבוננות אחרת    נשענותאסטרטגיות אלו   כגון  פרשני,  היבט  או בעל  סיטואציה 

בדרך   החרםמלספק את הצרכים שנפגעו    אפשרהסחת תשומת הלב ממנה. כמו כן לעיתים  

 Timeo  )  הבתהליך ההחלמ  חשוב. לאנשים הנמצאים בסביבתו של הפרט יש תפקיד  אחרת

et al., 2019.)   

ילדים המוחרמים, אלא גם על הילדים האחרים    לעההשפעה המזיקה של החרם אינה רק  
בסביבה. היא פוגעת בתחושת המוגנות שלהם, במצב רוחם וביכולתם להתרכז )ראובני, 

מזו(.  2011 על מעורבותם  יתרה  רגשות אשם  לפתח  עלולים  הילדים המעורבים בחרם   ,
ה, שכן (. כמו כן יש לתופעה השלכות על החברה כול2016הפעילה או הסבילה )כצנלסון,  

היו  אירועידועים   שהפוגעים  התברר  שבהם  בארה"ב(,  )למשל  קיצונית  אלימות  של  ים 

 (. Pharo et al., 2011בילדותם קורבנות לחרם מצד קבוצת השווים )



 גילתענת כורם ויצחק  266

 

 דכ כרך –פ"ג  תש  –  החינוכי הייעוץ

 

 הורים–מורים–חרם ושותפות יועצים

התלמידים המעורבים בחרם,    –  רק ברמת המיקרו  השל החרם אינ  תהחברתי  הסביבה
גם ברמת המקרו ומאפיינים    –   אלא  כולו. מאפיינים כלליים של בית הספר  בית הספר 

תופעה ופעולות הפסיכולוגים והיועצים,  ב  הטיפולהקשורים ישירות לחרם, כגון מדיניות  

 (.  Leja & Wesselman, 2013משפיעים על ההתמודדות איתו )

)ארהרד,   הנפש  בריאות  בתחום  הסיוע  למקצועות  המשתייך  החינוכי  יש   (,2014ליועץ 
במניע  תפקיד ובטיפול  תייחודי  החרם  מאבה  תופעת  חשוב  שליועצים  נמצא  לייעץ  ו.  ד 

תהליכי   ובכללה(. האוריינטציה המערכתית  2000למורים בתחום החברתי )טטר וגוזלן,  
 היא   ,(2014היוועצות עם גורמים רבים, כגון הנהלת בית הספר, מורים והורים )ארהרד,  

הנפשות את  מכירים  הם  וב  יתרון.  במועד  יכולתהפועלות  התהליכים  אחר  לעקוב  ם 
חשוב של  תפקיד    ,התרחשותם ולאורך זמן. זאת ועוד, בתקופתנו המאופיינת בעבודת צוות

  שיסודהחוויה רגשית מיטבית    לאתהליכי למידה בבית הספר  הוא קישור  היועץ החינוכי  
הטבעית של התלמידים, ועל  (. היועץ פועל בסביבתם  2019חיים,  ־רגישות חברתית )דורב

  יכולה ה למקור החיצוני לבית הספר. היא גם  ימתייגת בהשוואה לפני   אינהה אליו  יכן פני
  שיש. עם זאת, יש להביא בחשבון התוקיצוניולמתן את לעגן את הבניית החוויה בתודעה 

ה של תלמידים אל היועצת החינוכית בעת מצוקה; ריחוק רגשי וחשש  יפנילגם מחסומים  
 (.  2014, ורביבשמירת סודיות עלולים להקשות עליהם את השיתוף )גילת ־אימ

במחקר   חינוך,  לאנשי  נמצא    שהשנעאשר  מהםבישראל  החרם  ב  רואים  שכמה  תופעת 
אמצעי   הם רואים בה שיטה של תלמידים לשלוט ולפקח על המעמדות החברתיים. כמו כן  

אינה תואמת את הנורמות  המשרת את קבוצת השווים להוקעת תלמידים שהתנהגותם  
בין תפיסות של    הקשר (. מחקרים הבוחנים את  2020המקובלות בחברת הילדים )חביב,  

  מלמדיםפעולות הנדרשות מצד המורה    בנושאבין תפיסותיהם  ובריונות    בנושאמורים  

נורמטיבית  היאשבריונות    המאמיניםשמורים   )  שלא  נוטים  , תופעה   ,Garnerלהתערב 

2017; Hektner & Swenson, 2012 מבחינת דרכי ההתמודדות, מורים מדווחים על מגוון .)
 (. 2020יה למקורות חיצוניים )חביב, ימערבות פנ בדרך כללואלו  אסטרטגיות,

נוטים   לא לשתף את הוריהם במצוקתם, ככל הנראה מפני שהם  שילדים החווים חרם 
(.  2016איגם )כצנלסון,  סבורים שאין בכוחם של הוריהם לסייע להם או שהם חוששים להד

ואכן, במחקר שבו נבחנה נקודת המבט של הורים על אלימות בבית הספר נמצא שלחרם 
מצב   הם רואים בו;  גבוהה מעורבות  והוא מביא לידי    יש מטען רגשי בתודעתם של ההורים

(. האקדמיה ללמידה חברתית  2020חירום שיש למגר בצעדים קיצוניים )בהרב ואחרים,  

הן בבית הן   ותשיטתיבירה על מקבצי מיומנויות שיש לטפחם  ע( מCASEL, 2003ורגשית )

היכולת לעסוק  ובהן( relationship skillsבבית הספר. אחד מהם הוא מיומנויות של קשר )
בריאים אכפתיים,    עם  בקשרים  פעולה  מזיק היכולת  משתפי  חברתי  ללחץ  להתנגד 

מוצעים Albright & Weissberg, 2009)  ותיעילב  סכסוכיםלפתור  היכולת  ו בספרות   .)

(   ובהם(,  SELעקרונות לקידום השותפות שבין מורים להורים בלמידה חברתית רגשית 
הן   .הדגשת האחריות המשותפת להתפתחותם המיטבית של הילדים ותקשורת פתוחה

תפות (. יש לטפח את השוGarbacz et al., 2015מוקד להתערבות )  הםהבית הן בית הספר  
 ולמגר אותה עם הופעתה.  ת החרםשבין צוותי חינוך להורים כדי למנוע את תופע
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 המחקרית  והסוגהשאלות המחקר 

החרם המחקר    עקב של  והנרחבות  החריפות  הבנת    הזההשלכותיו  את  להעמיק  מבקש 
נקודת מבטם של התלמידים. נערך מחקר רטרוספקטיבי שבו בוגרים צעירים  מהתופעה  

להיזכ בחרם  התבקשו  גם    בזמןר  מחקר.  שאלון  על  ולהשיב  הספר  בבית  לימודיהם 
 (רטרוספקטיביתלאחור )במחקרים קודמים שעסקו בדחייה חברתית נבחנה נקודת מבט  

(. לסוגה מחקרית זו יש יתרונות ייחודיים. Lev-Wiesel et al., 2006;  2018פינק,  ־)אשרת
שנים  ־ד בבד עם פיתוח מבט רבחרם, בה  יתחוויאת  לזכור היטב    אפשרבגרות הצעירה  ב

בית הספר מובנות בתודעה   מימיוכן על האופן שבו חוויות    ,)פרספקטיבה( על השלכותיו

על נקודת המבט    בהסתמך(. שאלת המחקר היא:  Bekerman & Tatar, 2005  :)ראו לדוגמה
הספר?   בבתי  החברתי  החרם  תופעת  את  תלמידים  תופסים  כיצד  צעירים,  בוגרים  של 

אופרטיביות   השלכות  תיגזרנה  החרם  של  מאפייניו  החינוכי    לעממיפוי  היועץ  עבודת 
 למניעת התופעה הקשה ולטיפול בה.

 המחקר  שיטת

 נבדקים

עקרונות הדגימה  שני  את  האחד  הנחו  ש  –:  נתונים  שהתנסו   רבים  ל משתתפיםאיסוף 
כדי אפשר  בחרם  קבוצות  להכליל  שיהיה  בין  השוואות  על   הסתמכות  –השני    ;ולערוך 

מדגם מייצג. לפיכך המדגם נבחר בשני שלבים. בשלב הראשון נשלח שאלון למדגם מייצג  
כתבו משיבים    504  זומהאוכלוסייה היהודית בישראל. מתוך קבוצה    25– 18בני    700של  

מדגם  ב  השתתפולימודיהם בבית הספר, והם    בזמן ם היטב אירוע של חרם  כי הם זוכרי
להם  שיש  מכיוון  מעטות  שנים  לפני  הספר  בית  את  שסיימו  באנשים  בחרנו  הסופי. 

. עודנו חדזיכרון החוויות  ורחוק,    וזמן שאינבבית הספר    ימירטרוספקטיבה מלאה על  
 .2.1וסטיית התקן היא  21.7הגיל הממוצע הוא 

קבוצות   לשתי  חולקו  המחקר,  ה  לפיהמשתתפים  קבוצת  לחרם:  שלהם   160  ובה זיקה 
שהוחרמו   משתתפים    ,לימודיהם  בזמןמשתתפים  של  השוואה  הוחרמו,  וקבוצת  שלא 

 השתתפו בו כלל   (; ידעו על החרם אך השתתפו בו מעט או לאN = 44מחרימים )  ובהם

(N= 270 ידעו על החרם רק בשלב מאוחר ;)(N =30 .) 

 : 1מאפייני המשתתפים בקבוצות מוצגים בלוח  
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 ( N = 504) (באחוזים)מאפייני המשתתפים בשתי הקבוצות  :  1 לוח

 לא מוחרמים מוחרמים   

 45 62 בנות  מין 

 55 38 בנים 

 5 5 יסודית  השכלה

 82 76 כונית ית

 13 19 אקדמית 

 54 60 ממלכתי  זרם חינוך 

 17 21 ממ"ד 

 29 19 חרדי 

 99 98 רגיל סוג חינוך 

 1 2 מיוחד 

 96 96 ישראל  ארץ לידה 

 4 4 אחר 

 

 כלים

תופעת   בנושאלצורך המחקר חובר שאלון שנועד לבחון את התפיסות של בוגרים צעירים  
החרם בבית הספר. הצעירים התבקשו להיזכר בחרם חברתי בבית הספר ולציין אם הם 

 החרם.   ידעו על ואםמחרימים העם  או מוחרמיםה נמנו עם

הם  יועצת חינוכית ופסיכולוג, שניהם בעלי ניסיון רב במערכת החינוך.  הםעורכי המחקר 
 סמך בשאלון על    שיתבטאוהתחומים    אתמיפו    הם: תחילה  בשני שלביםהשאלון    בנו את

סחו היגדים בכל אחד מן  ינהם  חרם בבית הספר. בשלב השני  ה  בנושאסקירת הספרות  
מאפייני החרם )כגון    .ם להלן: אדוגמאות לשאלות מוצגיובמיפוי. התחומים שהתחומים  

החרם( ומשך  התרחש  הוא  שבה  מאפיינים   .ב  ;הכיתה  )כגון  המוחרם  הילד  מאפייני 
ביטויי החרם  .ג ;לימודיים, פסיכולוגיים ופיזיים( ומאפייני הקבוצה שבה התרחש החרם

 ; סיבות לחרם )כגון רצון לשליטה, קנאה(  . ד  ;)כגון הימנעות משיתוף בפעולות חברתיות(
התמודדות הילד עם   .ו  ;השפעות החרם )כגון קושי ביצירת קשרים, חרדה, בדידות(  .ה

)כגון שיתוף הורים( ובבית הספר )כגון שיתוף מחנכת(. השאלון עבר תיקוף   בבית  החרם
, האחת בתחום הייעוץ החינוכי והשנייה בתחום האלימות בבתי  ותי מומחיתתוכן של ש

 שולבו בשאלון.  יהןוהערות ,דיונים ערים דנו ותהספר. החוקר

 הליך 

 . 2021שאלון מקוון ואנונימי הועבר בחודשים ינואר עד מרץ 



 269 עבודת היועץ החינוכיעל  והשלכותיה האופרטיביותתלמידים: מאפייני התופעה  בקרבחרם  

 

 דכ כרך –  גפ"תש  –  החינוכי הייעוץ

 

   ממצאים

 מאפייני החרם 
קבוצת המחקר  שלהחרם חושבה. החישוב  נהלהתפלגות השכיחויות של הכיתה שבה הת

בנפרד. במבחן חי בריבוע לא נמצא הבדל מובהק בין שתי    נעשה  קבוצת ההשוואהשל  ו
להלן    מוצגת  החרם  אירועי  התפלגות  כל המדגם.  של הקבוצות ולפיכך מוצגת ההתפלגות  

 .1 בתרשים

 

 )באחוזים( נהל בההוא התשהתפלגות אירועי חרם לפי הכיתה  : 1 תרשים

 

 

ד'  התרשים בכיתות  ביותר  שכיח  החרם  כי  המדווחים אירועמה  57%ו':  –מראה  ים 
 ו בשלוש הכיתות האלה. נהלהת

 משך החרם 

 . 2בלוח  ת להלןהתפלגות אירועי החרם לפי משך זמן מוצג

 

 (N = 504) (באחוזים): התפלגות אירועי חרם לפי משך הזמן 2לוח 

 ך הכול ס (N =344)לא מוחרמים  (N = 160)מוחרמים  משך החרם 

 6 5 7 שעות

 35 40 25 ימים 

 22 23 24 שבועות 

 6.5 7 6 חודש

 15.5 14 18 חודשים

 5 5 6 שנה

 10 6 14 משנה יותר 

 100   סך הכול 
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 שהחרם   ווחויד  המשתתפיםמ  60%־כ  למדי:  ממושך  אירוע  הוא  החרם  כי  הלוח מראה
לפחות  שבועות  נמשך   יותר  רב  זמן  משך  על  מדווחים  שהוחרמו  משתתפים  . אחדים 

   : ( χ2 (6) = 12.9, p < .05)   בריבוע   חי  במבחן  שנמצא  כפי  הוחרמו,  שלא  ממשתתפים
 שבועות   לפחות  שנמשך  חרם  לע  מדווחים  ,ההשוואה  מקבוצת  45%  לעומת  מהם,  67%

עשרים  שנה   שנמשך  חרם  על  מדווחים  המחקר   בקבוצת  מהמשתתפים  אחוזים  מספר. 
   !לפחות

 המוחרם מאפייני הילד 

 והתבקשו   מאפיינים   של  רשימה  המשתתפים  בלוימוסכמים ק  מאפיינים  יש   אם  כדי לבחון
 הסבורים   המשתתפים  שיעור  את  מציג  3  לוח  המוחרם.  הילד  את  מתארים  הם  אם  לציין

 . שליליות אסוציאציות המאפיינים רובל המוחרם.  הילד את מתאר מאפיין הש

 

 הקבוצות  שתי המוחרם בקרב הילד מאפייני  :3 לוח

 מוחרמים  המאפיין 
 (N = 160) 

מוחרמים   לא 
 (N =344) 

 חי בריבוע 

 13.58** 38 15 כישורים חברתיים נמוכים 

 6.63 52 33 מעמד חברתי נמוך 

 27.30** 41 9 התנהגויות חברתיות לא נעימות 

 0.03 22 21 מאפיין פיזי כגון גובה משקל 

 0.98 21 27 מראה חיצוני לא מושך 

 0.13 20 17 יכולת ספורטיבית נמוכה 

 2.76 10 4 לקות 

 0.08 46 47 הישגים לימודיים גבוהים 

 2.38 20 12 ם לימודיים נמוכים יהישג

 0.05 8 7 עולה חדש 

* P < .05 ** p < .01 

 

כי   מראה  המאפיינים    מאפיין  שוםהלוח  יותר  לא  מן  בקרב  המוחרם  הילד  את   מתאר 
כלומר    50%־מ המשתתפים,  אפשרמן  מתוך    אי  המוחרם  הילד  של  פרופיל  ליצור 

פחות   סבורים  המחקר  בקבוצת  המשתתפים  כי  נמצא  עוד  שהוגדרו.  המאפיינים 
נמוך   חברתי  ומעמד  נמוכים  חברתיים  כישורים  כי  ההשוואה  בקבוצת  מעמיתיהם 

 מתארים את הילד המוחרם.

 יי החרם ביטו

לציין אם   והם התבקשו  של התנהגויות  הוצגה רשימה  הופנתה    ההתנהגותלמשתתפים 
ילדים מוחרמים זוכרים.    כלפי  כל   2תרשים  בחרם שהם  על  מציג את אחוז המדווחים 

 התנהגות.
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 ( באחוזים)שכיחות של ביטויי החרם  : 2 תרשים

 

* P < .05 ** p < .01 

   לחרם המניעים

 מניע  כל של ההשפעה את להעריך והתבקשו חרםל מניעים  של רשימה בלויהמשתתפים ק
  מידת מציג את    4לוח    השפעה.  שלהה  וגב  רמה  על  מעיד  גבוה  ממוצע  דרגות.  חמש  בן  סולםב

 . החרם של לתופעה מניעים של הייחוס

 

 החרם של  לתופעה מניעים  של הייחוס  מידת  :4 לוח
 חי בריבוע  לא מוחרם ילד  ילד מוחרם  
ת  יסטי  ממוצע  

 תקן 
ת  יסטי  ממוצע 

 תקן 
התנהגות תוקפנית   א.  

של הילדים  
 המחרימים 

3.28 1.33 2.88 1.26 3.20*** 

מאבק של הילדים   ב. 
המחרימים על מעמד  

 חברתי 

3.34 1.32 3.10 1.27 1.89* 

רצון לשליטה של   ג. 
 הילדים המחרימים 

3.74 1.24 3.42 1.26 ***2.71 

הילדים  קנאה של  ד. 
המחרימים בילד  

 המוחרם 

3.21 1.48 2.31 1.33 ***7.21 

לילדים המחרימים    .ה
לא היו חברים  

 קרובים

1.98 1.25 1.97 1.18 0.90 

 

 –   המחרימים   של  לתכונות  ביותר   הרבה  במידה  קשורים  לחרם  המניעים  כי  מראה  4לוח  
  בלתי  מניע  היא  המוחרמים  בילדים  קנאה  גם  .לכוח  ומשיכהבשליטה    צורך  ,תוקפנות
 שהוחרמו   המשתתפיםההשפעה של כל אחד מן המניעים לחרם בעיני    נמצא כי  עוד  מבוטל.
בעיני    רבה מראה  בקבוצת  משתתפיםמהשפעתם  הלוח   הביטויים  שני  כי  ההשוואה. 

 המקרים(   מן  שלישים  )בשני  המוחרמים  הילדים  עם  מדיבור  הימנעות  הם  ביותר  השכיחים
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  גם  המקרים(.  מן  ם אחוזיםי)בשיש  קבוצתיות  בפעילויות  להשתתף  םמהזמנת  והימנעות
  מחמישים  יותר   –  נמוכה  ת לאובשכיח  דווחה  המוחרמים  הילדים  כלפי  אלימה  התנהגות
 של   במצב   לחרם  בהשוואה  נמוכה   הייתה  המקוונת   בסביבה  חרם  של  השכיחות  אחוזים.

  שימוש   תלמידים מדווחים על   בהיותם  שהוחרמו  המשתתפים  נמצא כי  עוד  פנים.  אל  פנים
 הביקורת.  קבוצת משתתפימשמדווחים כלפיהם  התנהגותיים בביטויים יותר רב

 שהוחרמו   המשתתפים  כי  מראה  בריבוע  חי  מבחן  באמצעות  הקבוצות  שתי  השוואה בין
אלימותהאלה   ההתנהגויות  של  יותר  גבוהה  שכיחות  על  ווחויד   המוחרם   הילד  כלפי  : 

(χ² (1) = 7.27, p < .01),  חברתיים  מאירועים  הדרה  (χ² (1) =6.82, p< .01) הדרה  , 

 ,χ² (1) =6.32)  מקוונת  ואלימות  (χ² (1) =18.04, p< .01)  החברתיות  ברשתות  מפעילויות

p< .05 ) . 

 השפעות החרם

  התבקשו  המשתתפים  שהוחרמו,  הילדים  על  החרם  של  טווח  ארוכות  השפעות  כדי לבחון
  פניהם. ל  שהוצגו  תופעותמה  תאח  בכל  החרם  השפעת  את  כיום  מרגישים  הם  אם  לציין
 . 'חוסן'  גם ברשימה מופיע הנפשית, בבריאות ותהפוגע תופעותה מלבד

 על  ווחויד  62%  כי  לפחות ונמצא  תופעה אחת  על  ווחוידש  המשתתפים  שיעור  תחילה חושב
 שיעור   חושב  מכן   לאחר  המחקר.  בקבוצת  34%  לעומת  המוחרמים,  בקבוצת  תופעה

 .5 בלוח מוצגות  והתוצאות תופעותה  מן  אחד כל על המדווחים

 

 ות החרם על הבריאות הנפשית של ילדים בשתי הקבוצות פעהש :  5לוח 

 מוחרמים   תופעה ה
(N = 160) 

 לא מוחרמים  
(N =344) 

 חי בריבוע 

 58.28** 11 40 חוסר אמון 

 53.40** 7 32 תחושת בדידות 

 54.90** 6 31 חרדה חברתית 

 43.28** 7 30 קושי ביצירת קשרים 

 3.49* 14 22 תחושת עצבות 

 39.31** 3 16 קושי ביצירת קשרים זוגיים 

 2.72 23 15 רגשות אשמה 

 6.52* 3 8 בדניות ו מחשבות א

 5.20* 3 7 נשירה ממסגרות 

 6.22* 2 7 התנהגות אלימה 

 44.10** 12 37 חוסן 

 

 אצל   ביותר  הגבוהה  בשכיחות  שדווחו  תופעותה  כי  מראות  5  בלוח  המוצגות  התוצאות
 ביצירת  וקושי  (31%)  חברתית  חרדה  ,(32%)  בדידות  (,40%)  אמון  חוסר  ןה  המוחרמים

  על   המוחרמיםווחו  יד  אשמה,  רגשות  למעט  ,ותהשלילי   תופעותה  בכל  (.30%)  קשרים
מהלא  גבוהה  שכיחות מענייןמוחרמים־במובהק  של  השיעור  את  לציין  .  יחסית   הגבוה 

 החרם.  לאחר אצלם שהתפתח חוסן עלווחו ימוחרמים שד
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 התמודדות עם החרם

שלושה מושאים: הילד המוחרם עצמו, ההורים של   אצלההתמודדות עם החרם נבחנה  
הילד המוחרם ובית הספר. בנושא זה מוצגים הממצאים של קבוצת המחקר בלבד, מכיוון  

דרכי ההתמודדות של הילד המוחרם רוב  דעו על  שהמשתתפים בקבוצת ההשוואה לא י
נשאלו    –  ה)לדוגמ ההשוואה  בקבוצת  המשתתפים  גם  להוריו(.  סיפר  הוא    על אם 

 ענו שאינם יודעים.  םההתמודדות עם החרם, אך כמחצית

 התמודדות הילד המוחרם 

 הילד  של התמודדותו דרכי  על המחקר משתתפי של הדיווח שכיחותמציג את להלן   6לוח 
 . החרם עם

 

 : שכיחות הדיווח של משתתפי המחקר על כל אחת מדרכי התמודדות של הילד  6לוח 
 ( N = 160) (באחוזים)  עם החרם

 לא דיווחו  דיווחו דרך ההתמודדות 

 63 37 הילד המוחרם התעלם מהחרם

 47 53 הילד המוחרם יצר קשרים חברתיים בסביבות אחרות  

 53 47 הילד המוחרם סיפר להוריו או לקרובי משפחתו על החרם  

 60 40 הילד המוחרם סיפר לילדים אחרים על החרם  

 61 39 הילד המוחרם סיפר למורים על החרם 

 95 5 הילד המוחרם אירגן חרם על ילדים אחרים  

 

ל  6לוח   קרוב  כי  דרך    40%־מראה  נקטו  לא  הילדים  מסוימתמן  דרך  .  התמודדות 
ש  השכיחהההתמודדות   הילדים  ביותר  בסביבות   היאנקטו  חברתיים  קשרים  יצירת 

ש הילדים  ממחצית  פחות  כי  מהלוח  עולה  עוד  משפחה יאחרות.  קרובי  או  הורים  תפו 
 בחרם.

 ההורים התמודדות

ידעו אך לא פעלו, כלומר  10%־ו ,מן ההורים לא ידעו על החרם 39%תוצאות מראות כי ה
ו ההורים היו פנייה  החרם. הפעולות שנקט  אחריכמחצית ההורים לא נקטו פעולה כלשהי  

את   יזמוה לילדים שי( ופני24%(, פנייה להורי תלמידים בכיתה )35%לצוות בית הספר )
 (. 14%החרם )

 התמודדות בית הספר

  14%כמו כן    .התערבות בית הספר  עלמהמשתתפים שהוחרמו בילדותם דיווחו    38%רק  
 טיפול מחוץ למסגרת בית הספר. דיווחו שקיבלו    16%־בלו טיפול בבית הספר, וידיווחו שק
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 בין היבטים של החרם ובין מאפייני רקע של הילדים המוחרמים  קשרים

מין, גיל וזרם בחינוך    –חושבו הקשרים בין שלושה מאפייני רקע של הילדים המוחרמים  
החרם  ו  – של  היבטים  שלושה  הניתוחים    –בין  לצורך  והתמודדות.  השלכות  עוצמה, 

 לפי עוצמה חושב  ה: מדד  ככתוב בהמשך  ודדים של היבטים אלהסטטיסטיים חושבו מ
הילד המוחרם מתוך כל ההתנהגויות שהוצגו בשאלון   כלפי  שהופנוההתנהגויות    שיעור

לפי השלכות חושב  ה(. ציון גבוה במדד מבטא עוצמה גבוהה של החרם. מדד  3)ראו לוח  
עלישד  תופעותה  שיעור ה  יהםווחו  כל  )למעט שה  תופעותהמשיבים, מתוך  וצגו בשאלון 

לוח   )ראו  מדד  5חוסן(  של החרם.  חזקה  פסיכולוגית  במדד מבטא השפעה  גבוה  ציון   .)
  הדרכיםשנקט הילד המוחרם מתוך כל    דרכי ההתמודדות  לפי שיעורהתמודדות חושב  ה

(. ציון גבוה במדד מבטא התמודדות פעילה של הילד המוחרם. 6שהוצגו בשאלון )ראו לוח  
 התקבלו. להלן התוצאות ש

 הילד המוחרם  מין

תלויים    Tמבחן    שהנע בלתי  של  שלמדגמים  המדדים  בשלושת  לבנים  בנות  בין  השווה 
 החרם.  

מובהק   הבדל  החרם  בנמצא  ד:  (t(158) = 1.97, p < .05)השלכות  יותר  יבנות    עלווחו 
 משדיווחו(  16.12ס"ת =    ,23.53  =החרם )ממוצע    עקבסימפטומים שליליים שהתפתחו  

עוצמת  ב(. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין המינים  10.85ס"ת =    ,15.73בנים )ממוצע =  
 התמודדות איתו בסמוך להתרחשותו. בהחרם ו

 גיל של הילד המוחרם תושכב

ילדים    .1ש שכבות:  והכיתות לשל  12בין מדדי החרם חולקו  ובדיקת הקשר בין גיל הילד  ל
כיתות ז' עד י"ב.   –  מתבגרים  .3  ;כיתות ד' עד ו'  –  מתבגרים־טרום  .2  ;כיתות א' עד ג'  –
 . בין שלוש השכבות שלושת מדדי החרםאת השווה ש כיווני ־ניתוח שונות חד שהנע

,  (F(2,157) = 2.87, p < .05)נמצא אפקט מובהק של שכבת גיל על התמודדות עם החרם  
ודדות פעילה )ממוצע = ל התמעווחו יותר  יבחטיבה או בתיכון ד  הנובע מכך שמתבגרים

ס"ת =   ,34.00ו' )ממוצע =  –מתבגרים בכיתות ד'־טרום  משדיווחו(  27.24  –ס"ת    ,44.86
 . (21.65ס"ת =  ,35.75ג' )ממוצע = –'א( וילדים בכיתות 22.32

 זרם חינוך 

  בזרם   :( F(2,157) = 2.94, p < .05)  החרם  עוצמת  על  בחינוך  זרם  של  מובהק  נמצא אפקט
מהעוצמה   (18.11  –  ס"ת  ,38.94=    )ממוצע  של החרם  יותר  נמוכה  עוצמה  על  דווח  החרדי

עליה    הממלכתי  ובזרם  (21.81=    ס"ת  ,45.37=    )ממוצע  דתי  הממלכתי  בזרם  שדווח 
על  ו  החרם  השלכות  על  בחינוך  זרם  של  אפקט  נמצא  (. לא24.40=    ס"ת  ,48.66=    )ממוצע

 החרם.  עם ההתמודדות
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 דיון

  בזמןבוגרים צעירים שזכרו היטב חוויה של חרם    504על נקודת המבט של    שנשעןהמחקר  
לימודיהם בבית הספר, נועד לבחון כיצד תופסים תלמידים את החרם החברתי, למפות  

 עבודת היועץ החינוכי.  לעלגזור השלכות יישומיות ואת התופעה 

רות )חכים ושביט,  ם, כגון מין וגיל, נמצאה זיקה הדוקה לספיבמאפיינים האובייקטיבי
 לחשיבותו , בהתאמה  'ו–'(. התופעה רווחת בכיתות ד2019; ראמ"ה,  2016; כצנלסון,  2017

של המעמד החברתי בגיל זה ולנטייה של הילדים לחשיבה אגוצנטרית ונוקשה למדי. גם 
של  שהממצא   )ביחס  מבנים  יותר  מוחרמות  השוויוני    60:40בנות  היחס  לעומת 

שליליות של   השפעותקודמים. בנות גם דיווחו על  הממצאים  את הבאוכלוסייה( תואם  
 . יותר מהבנים החרם

 Guerra et ) הקורבן הוא חלש, פגיע או שונה מאחריםשיבית תפיסה האינטואיטה לעומת

al., 2011  מוחרמים יש בלשרטט פרופיל מסוים.    מלמדים שאי אפשר(, ממצאי המחקר
המאופיינים תלמידים    תלמידים  גם  אך  נמוך,  חברתי  במאפיינים במעמד  המאופיינים 

המחקר מלמד שיש    הישגים לימודיים גבוהים. אם כך,ל  אחרים ובהם תלמידים המגיעים
מאפיינים   בעלי  ותלמידים  מוכללת  בתופעה  מדובר  סטראוטיפית.  מחשיבה  להיזהר 

 חשוב  שיש להם תפקידיועצים, מחנכים ומורים,  ש  חשובמגוונים עלולים לחוות אותה.  
הילד    ידעוחברתי    חרם  עםבהתמודדות   של  מהסטראוטיפ  החורגים  תלמידים  שגם 

 זקוקים לסיוע.המוחרם עלולים להיות קורבנות ה

על    השפעות הן  על  פסיכולוגיות נמצאו  הן  אשר  .  ־מוחרמיםלאההתלמידים המוחרמים 
ופגיעה  לתלמידים המוחרמים, מלבד   השפעות הידועות מן הספרות כגון דיכאון, חרדה 

(, המחקר מורה e.g., Faris & Felmlee, 2014; Pharo et al., 2011בהסתגלותם החברתית )
על שינוי   פגיע    –תפיסתי  גם  נעשה  החרם הקורבן  בזמן  ידוע שכבר  התערערות האמון. 

המחקר מורים גם על השפעה ארוכת    (. ממצאיWilliams, 2007ורגיש לרמזים מהסביבה ) 
אינטראקציות חברתיות. היבט זה הולך בד בבד עם הדיווח  טווח המשקפת שינוי בפירוש

. זאת  לפחותתי אלא נמשך שנה  של חמישית מהמוחרמים שהחרם לא היה אירוע נקוד
ניכר למדי  ועוד, מבחינת דרכי   ( לא דיווחו על  40%המוחרמים )של  ההתמודדות שיעור 

לדרך ההתמודדות המתוארת בספרות    תנקיט זיקה  נמצאה  כלומר  כלשהי,  פעולה  דרך 

. היעדר הפעולה עלול להחריף את תחושת הלחץ של (Williams, 2007)  (freeze)  'קפיאה'
לפיכך היא  .אירוע מאייםבחוסר השליטה  ם מכיוון שהיא מעצימה את תחושתהמוחרמי
החרם הוא תופעה מטלטלת   יים. אם כך,טחוויה בעלת ממדים טראומ   להביא לידיעלולה  

 העלולה להסיט את ההתפתחות לכיוון שלילי.  

ם  להיעדר שיתוף ההורי   ( לא ידע על החרם כלל.40%הורים )של עוד נמצא כי שיעור ניכר  
 בחרם ייתכנו כמה סיבות. ראשית, ייתכן שהילדים חוששים לצער את הוריהם, מתביישים  
מסוימים   שהורים  בחשבון  להביא  יש  בפניהם.  קלונם  את  מלחשוף  מגיבים ונזהרים 

גם אם  שם  י אירועים שליליעל    בשיפוטיות מודע. הורים שלא בילדיהם מעורבים בהם, 
מצב או להביע אכזבה, אפילו בהבעות הפנים  עביר לילד מסר שהוא אחראי לה עלולים ל

ייתכן שהילדים חוששים שהשיתוף   )בלתי    יביא לידיאו באינטונציה. כמו כן  התערבות 
  ההשפעה ילדים אחרים בכיתה.    ם שלרצויה מבחינתם( של ההורים, כגון שיחה עם הורי

. עבור הילדבביותר    החשובהמקור   שלידיעת ההורים היא היעדר תמיכה  ־המיידית של אי
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הבדידות    אתמה  יעצמ  היא אתתחושת  תסמינים   ומגבירה  של  להתפתחותם  הסיכון 
 רגשיים כגון חרדה ודיכאון.

ב נעוץ  משלים  וה  צדהסבר  שהמוחרמים לא־הרגשי  ייתכן  המוחרם.  הילד  של  מודע 
טראומה(,    משתמשים במצבי  המוכרים  למנגנונים  )בדומה  השתקה  של  הגנה  במנגנון 

הם מרחיקים את האירוע הקשה מתודעתם ולכן נמנעים מלשוחח עליו. מנגנון זה   כלומר
תיאורית   התבוננות  כי  נמצא  ההחלמה.  בתהליך  לפגום  )בעלול  חרם  של   כלומראירוע 

צופה( עלולה להחריף את רגשות הבושה של הפרט ולהקשות   מנקודת מבט של  התבוננות
מומלץ לעודד את הפרט לאמץ את    ציבתהליך ייעו  זאת   במקום עליו לעבד את החוויה.  

הראי עצמו,  יזווית  שלו  מחדש'ה  החוויה  את  אותה מתוך  ו  ,(relive)  'לחיות  לעבד  כך 

 (. Lau et al., 2009במישור הרגשי )

נמצא   תוךעוד  במחקר  המוגברת  ־מאפיין  נטייתם  והוא  המוחרמים  הילדים  של  אישי 
לשמש מנגנון הגנה    יכולפיין זה  להעצים את המאפיינים השליליים של המחרימים. גם מא

זה הם'מפני קריסה פסיכולוגית, בבחינת   זו המאפיינים השליליים  'זה לא אני,  . בדרך 
נשמרת. אסטרטגיה זו מוכרת בתחום החיובית  מורחקים מהמוחרם ותפיסתו העצמית  

 ,.Timeo et al)רגשות והיא מאפשרת ליצור משמעות חיובית לסיטואציה שלילית  ויסות ה

בקרב בוגרים צעירים מרמז שזהו מנגנון סתגלני המלווה   השימוש באסטרטגיה זו(. 2019
הגבוה של משתתפי המחקר המוחרמים    בשיעורשתקף  משנים. היבט זה    את המוחרמים

 החרם.  אחרישדיווחו על חוסן שהתפתח אצלם 

  ו שנמצאה היא רגשות אשם. רגשות אל   העיקרית  ההשפעהמוחרמים  ־התלמידים הלא  אצל
המנחה  הפנימי  הקול  של  בקריטריונים  עומד  אינו  שהוא  חש  האדם  כאשר  מתעוררים 

להיות  יכולים(. רגשות האשם הנלווים לחרם 2016)קניאל,  'לא בסדר 'ולפיכך הוא  ,אותו
שיש   לכללים  הציות  משלב  המעבר  בפרט  המוסרי,  השיפוט  התפתחות  לשלבי  קשורים 

(. ממצא זה Piaget, 1983חוקים )אפשר לשנות  הסכמה חברתית לשלב ההבנה ש  עליהם
שגם הצופים מהצד נפגעים ממצב של בריונות )ראובני,   שהראהמחזק נתוני מחקר קודם  

2011 .) 

 לעבודת היועץ החינוכי  אופרטיביותהצעות 

ראשית,   בחרם.  ולטיפול  למניעה  החינוכי  היועץ  לעבודת  דגשים  כמה  נמנה  יש להלן 
  להימנע (. כדי  2014,  ורביבה של תלמידים אל היועץ החינוכי )גילת  יפנילמחסומים ידועים  

(, למשל לספק לתלמידים מידע 2014)  ורביבלהיעזר בהצעות של גילת    אפשר  מהמחסומים
בבית הספר באמצעות   הייעוץ  כן  החרם  נושאובה מפורש    'ערכת אוריינטציה'על  כמו   .

לאתר מצבי חרם.   כךמתוך  לאיתור הצרכים של התלמידים וסקר    ליזוםהיועצת יכולה  
ולעודד אותם לערב מבוגרים במצבים    'צופים מהצד'דרך אחרת היא לעבוד עם תלמידים ש

 (. Midgett et al., 2016של בריונות )

צוותי  על הנושא עם  ישוחחו  ייעוצית עם הצוות החינוכי, חשוב שיועצים  אשר לעשייה 
לפעול    בדגשהחינוך,   יש  חיובי.  כיתה  טיפוח אקלים  באמצעות  מניעה   עקרונות   לפיעל 

(, למשל לדון עם התלמידים  2010אקטיביים התורמים לניהול מוסרי של כיתה )טל,  ־פרו
(. חשוב להעלות 2018טווח, כגון מיתון התוקפנות )יריב,  ביעדים כיתתיים חברתיים ארוכי  

התלמידים   מודעות  אסטרטגיות    להשפעותאת  בעצמם  להציע  אותם  ולעודד  החרם 
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תלות נמוכה בח היכולת להתנהל  ותילפ  נודעת כיום  למניעה ולהתערבות. חשיבות מיוחדת
 (. 2019חיים, ־במבוגרים בקרב התלמידים )דור

( מביאים את דבריה של 2013)  וילררגישות הכרוכה בטיפול בחרם, אלמוג זקן וה  בעניין
הדיון אל עבר    להרחקתבכלים    להשתמשלפיהם יש  שעינב לוק, מנהלת אגף בכיר שפ"י,  
פע דמיוניים.  ותרחישים  לתלמידים  וסיפורים  יסייעו  אלו  להתפכח  ב  לדוןלות  נושא, 

ולפתח אמפתיה של המוחרמים    מבטםנקודת  מ  להתבונן במצבהאגוצנטרית,    תםמחשיב
טיפול    לשכלפיהם. זאת ועוד, במישור ההתערבותי יש לחשוף את המורים לפרוטוקולים  

את   להביא(,  2011; בינשטוק,  2019אלקובי ואחרים,    :בדחייה חברתית ובחרם )ראו למשל
 התנסות מעשית.והנושא בתוכניות להכשרת מורים ולשלב לימוד תאורטי 

ע לעשייה  עאשר  ישוחחו  החינוך  שאנשי  חשוב  הורים,  למסורים  יש  התופעה.  על   מם 
שהחרם    עלמידע    להורים לדעת  עליהם  המחקר.  צעירים  ממצאי  ילדים  בקרב  רווח 

ערים   להיות  ההורים  על  לפיכך  פסיבית.  להתמודדות  נוטים  הילדים  זה  בגיל  ושדווקא 
 במיוחד לילדים הצעירים. 

ועוד, יש לדון עם ההורים כיצד   לטפח בבית שיח תומך ומכיל שבו הילדים   אפשרזאת 
להציע להורים לשוחח    אפשריוכלו לשתף במצוקותיהם ולא לחשוש מתגובה שיפוטית.  

, למשל להתעניין בחוויה החברתית של הילד בבית הספר  בטבעיותעם הילדים על הנושא  
נושא  יש עיסוק בבאמצעי התקשורת. כיום    או להגיב על מידע בנושא החרם שמפורסם

)אנשים  ו  ,במדיה חרם  ס'סלב' מפורסמים  של  בחוויות  משתפים  זה  ב(  היבט  ילדותם. 
הפגת הבושה סביב התופעה. לחרם בפתיחת ערוצי תקשורת ובמבורך, שכן הוא מסייע  

( לזהותו  למבוגרים  ולכן קשה  חיצוניים,  סימנים  לסיPharo et al., 2011אין  חשוב  יע  (. 
הסתגרות כגון  הילדים,  בקרב  מצוקה  סימני  לזהות  עצבות    , להורים  של  שינויים ומבע 

 ' צופים מהצד'בהתנהגות ובתחומי העניין. שיח פתוח עם ההורים יסייע גם לתלמידים ה
תגובה  הלשוחח עם ההורים על חשיבות    ישלדון באסטרטגיות פעולה.  ולשתף מבוגרים  

 ילדם. כלפי ינה מכוונת ישירות  אהאלימות לאלימות חברתית גם אם 

היבט בהיוועצות עם הורים הוא לבחון כיצד הם מתווכים את החוויה לילד הנופל  עוד  
בתודעה   הקשה  החוויה  של  ההבניה  לחרם.  שהילד    את  לעצב  יכולהקורבן  המשמעות 

 Timeo et)  להבניה זו  את הילד שותפותדמויות המלוות  ה   .(Williams, 2007לה )  מעניק

al., 2019 ,באשמתו אינו  שהחרם  ידגישו  המוחרם,  הילד  את  יחזקו  שההורים  חשוב   .)
קשרים   טיפוח  באמצעות  )למשל  החברתי  בתחום  שלו  המסוגלות  תחושת  את  יעודדו 
בתחום   קושי  מזוהה  אם  תקווה.  בו  ויפיחו  הבעיה(  לפתרון  עד  חלופיים  חברתיים 

 ה לעזרה מקצועית. יהכישורים החברתיים, יש לשקול פני

 המשך  למחקר  והמלצות המחקר בלותמג

של המחקר   נקודת    הסתמכותו  היאמגבלה אחת  בחרם  העל  בלבד.  תלמידים  של  מבט 
מן הראוי להרחיב את נקודות המבט  ולכן  חברתי מעורבים גם הורים, מחנכים ויועצים,  

הבנה  בעתידבמחקרים   המאפשרת  איכותנית,  במתודולוגיה  להיעזר  כדאי  כן  כמו   .
הסיבות,   של  ושל  מעמיקה  השפעותההתמודדות  היא    של  נוספת  מגבלה  החרם. 

מגזרים, בפרט במגזר  כמה  ההתמקדות באוכלוסייה היהודית. חשוב לחקור את החרם ב
 (. 2019; ראמ"ה, 2017גבוה )חכים ושביט, החרם  הערבי שבו שיעור 
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 SEL( )Garbacz et)  של למידה חברתית רגשית  בנושא אקטיביות  ־כניות פרוותתח  יש לפ

al., 2015)  חינוך    ביןהשותפות    לחיזוק שגרה.  לצוותי  בימי  נושאים  בשותפות  להורים 
ואי לפיכך  ־חברתיים מורכבים היבטים רגשיים  עלולים רציונליים.  וצוותי חינוך  הורים 

  לפיכך (.  2021ישירה, גלויה ואסרטיבית )כורם,  על תקשורת    המקשיםמאבקי כוח  לחוות  
נושא החרם  בהורים  ל  מוריםבין  במחקר המשך יש לבחון את מורכבותה של השותפות  

 ואת הדרכים ליישומה.

קשות וארוכות טווח. במאמר    השפעות ויש לו  ,תופעה מטלטלת בחיי תלמידים  הואחרם  
התופעה   מאפייני  את  למפות  ביקשנו  היועץ    ולהציעזה  לעבודת  אופרטיביות  הצעות 

החינוכי. אנו מקווים שמידע זה יסייע לכל הנוגעים בדבר למגר את התופעה ולהיאבק בה 
 עד חורמה.

 מקורות רשימת

זקן, א'   ) ואלמוג  י'  "לבד מול כולם": תופעת הדחי2013וילר,    – חרם    –יה החברתית  (. 
 . 22– 19, 5נקודת מפגש, בקרב ילדים בבתי ספר. 

חברתי בגיל ה(. פרוטוקול לטיפול בחרם  במרץ  31,  2019אלקובי, א', אברהם, י' ואשד, ט' )

 https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3792.  פסיכולוגיה עבריתהחביון.  

( ס'  בסייבר2016ארגון,  חרם  ברשתות   :(.  נוער.    אלימות  ובני  ילדים  בקרב  החברתיות 
 . 39–35, 24, כוורת 

 . מכון מופ"ת. ייעוץ חינוכי: מקצוע מחפש זהות(. 2014ארהרד, ר' )

)־אשרת י'  הילדות  (.  2018פינק,  מגיל  חברתית  דחייה  זיכרונות  ידיים:  להרים  סור 
"הדוחפים"  של  לעולמם  הצצה  החינוך:  לשדה  שפירא,    ויישומים  )ח' 

 פרדס. עורכת(.

 ( תפיסות הורים בנוגע לאלימות בבית הספר: דוח  (.  2020בהרב, ה', גילת, י' וכורם, ע' 
מרכז ארצי למידע, למחקר ולפיתוח בתחום   –   מהות  ;משרד החינוך  .מחקר

משפחות החינוך;  –תקשורת  לחינוך מערכת  לוינסקי   מכללת 

ic/Article.aspx?ArticleId=3087https://www.ynrcollege.org/pages/academ 

( א'  בבית(.  2011בינשטוק,  חברתית  דחייה  לכולם  ודרכי   –הספר  -מקום  תיאור 
 משרד החינוך.  .התמודדות: חוברת הדרכה למערך המסייע

בבית הספר: מחסומים בפנייה לייעוץ ולטיפול    "(. "פער השירות2014' )ע,  ורביבגילת, י'  
אצל ילדים ובני נוער ודרכים להנמכתם. בתוך ע' רביב ור' בולס )עורכים(,  

ולמעשה : אסופת מאמרים לזכרו   הייעוץ החינוכי כיום: חומר למחשבה 
 (. ספרית פועלים. 66–52)עמ'  של פרופ' אבנר זיו 

)־דור פ'  והסתג2019חיים,  החינוכי  היועץ  בי(.  של  ואחת:   תלותו  למאה העשרים  הספר 
הילדים.   בעבור  יותר  לרלוונטי  הספר  בית  בהפיכת  היועץ  הייעוץ תפקיד 

 . 230–221, החינוכי, כא

( י'  ודרכי התמודדות של אנשי חינוך עם מצבים של חרם בבית  (.  2020חביב,  תפיסות 
 [. מכללת לוינסקי לחינוך. מוסמך]עבודת  הספר היסודי
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דוח מצב המדינה:  בתוך א' וייס )עורך(,  (. חרם בין תלמידים.  2017חכים, ע' ושביט, י' ) 
מרכז טאוב לחקר המדיניות  (.  220–193)עמ'    2017חברה, כלכלה ומדיניות  

  החברתית בישראל.

( א"ע  וגוזלן,  מ'  יועצים 2000טטר,  בקרב  לה  המיוחסת  והחשיבות  ההיוועצות  היקף   .)
 . 35–13, טחינוכי, ץ הו עיהי חינוכיים. 
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"לכאוב כדי לחיות": חוויות של יועצים חינוכיים עם  
 *מתבגרים שהתנסו בפגיעה עצמית 

 אמיתי וקרן לבקוביץ  ענבר

 תקציר 

 בארץ   מתבגרים  בקרב  העצמית  הפגיעה  תופעתשל    שכיחותה  עולה  האחרונות  בשנים
של  בחן  זהאיכותני    מחקר  ובעולם. חוויותיהם     ספר  בבתי  יועציםשמונה־עשר    את 

נבדקו תפיסת תפקידם באירועים   המלווים מתבגרים שהתנסו בפגיעה עצמית.  יסודיים־על
 ראיונות נערכו    .והדילמות הניצבות בפניהם בעת ליווי המתבגרים  התמודדותם  דפוסיאלו,  
  תוכן. ניתוח ונותחו תומללו הוקלטו,ש יםחצי מובנ עומק

מטלטל    כי  עולה  הממצאים  מניתוח היה  המתבגרים  של  העצמית  הפגיעה  אירוע  גילוי 
אונים ורגשות אשמה.    חוסרחינוכיים. תוארו תחושות הלם,  ומציף רגשית עבור היועצים ה

היועצים   פעולה.  ולדרכי  לדיווח  בנוגע  דילמות  עלו  והכאוטיות  הבלבול  תחושת  בתוך 
רוב   המשברי.  האירוע  את  ולנהל  השליטה  את  לעצמם  להחזיר  צורך  חשו  החינוכיים 

ייעו קשר  ויצרו  המתבגר  כלפי  וחמלה  אמפתיה  תחושות  תיארו  משמעותי  היועצים  צי 
ומתמשך כדי לסייע לו. מקצת היועצים תיארו רגשות כעס ודחייה ממעשי המתבגר ורצון  
להעביר אותו לטיפול של גורם חיצוני. הקשר בין היועצים לבין הורי המתבגרים היה רכיב 
מרכזי בהתקדמות הטיפול. תוארו הורים, שלצד הכאב הגדול ותחושת הכישלון, שיתפו 

ונטו להאשים את הצוות פעולה עם היועצי ם. מנגד, תוארו הורים שמזערו את האירוע 
הייעוץ במתבגרים שהתנסו בפגיעה עצמית ואת   מורכבות  את  מדגיש  זה  מחקרהחינוכי.  
ועל    מתן הכשרה ותמיכה ליועצים  על  וממליץ  מקצועי־רבטיפולי    בצוות  העבודה  חשיבות

 .הערכה במחקרי תהמלוויועצים חינוכיים ל התערבויות דרכי פיתוח

 אובדנות; פגיעה עצמית; מתבגרים; ייעוץ חינוכי.  מפתח:  מילות

 מבוא

הרס מיידי  היא    (NSSI – Nonsuicidal Self-Injury)  אובדנית  שאינה  עצמית  פגיעההגדרת  
רקמת   של  אובדנית  גופוומכוון  כוונה  ללא  האדם,  כגוןשל  חבורות,  ,  שבירת    שריטות, 

זו עולה משמעותית בישראל   (.Claes et al., 2015)  עצמות ושריפה שכיחותה של תופעה 
נוער    כושנער  יםבמחקרובעולם.   מהם התנסו   21כי %  מצאו  בישראל ובעולםבקרב בני 

 ,Rodav et al., 2014; Taliaferro & Muehlenkampבתקופת ההתבגרות )בפגיעה עצמית  

ולהופעה    (.2015 הרגשית  המצוקה  בעוצמת  להקלה  מצפים  בעצמם  הפוגעים  מתבגרים 

 (. Plener et al., 2015מיידית של הרגשה חיובית )

  בגוף עשויה להיות   בגוף ובנפש.פגיעות    ןה  פגיעה עצמיתביותר של    ולטותההשלכות הב
ה כוללות מצוקההשלכות הפסיכולוגיות  שנובעת מפציעות ומחתכים.    הצטלקות קבועה

 

 .אורנים  לחינוך האקדמית במכללה  ולהערכה למחקר הרשות  בתמיכת  נערך המחקר  *



 283 חוויות של יועצים חינוכיים עם מתבגרים שהתנסו בפגיעה עצמית: "לכאוב כדי לחיות"

 

 דכ כרך –  גפ"תש  –  החינוכי הייעוץ

 

 & Lewis)  רגשות  וויסותחרדה, דיכאון    כגוןקשיים בבריאות הנפש,  רגשית והחמרת ה

Heath, 2015.)  חברתיים    החריףל  ה עלול  התופעה ובושה, קשיים  אשמה  תחושת  בשל 

(.  Hasking et al., 2015)ולעיתים היא גוררת התבודדות וניכור חברתי מקבוצת השווים  
שמצאו  מהאנשים    32%לפחות  ההשלכה החמורה מכל היא בהמשך ניסיונות אובדניים;  

 . (Chan et al., 2016) עצמיתפגיעה את מותם בהתאבדות, פגעו קודם לכן 

הספרות המתארת את    לפי.  בית הספרים על בריאות הנפש של באי  יועצים חינוכיים אמונ

(, קיים מחסור Hannon et al., 2019; Nichols, 2018אובדנות )באירועי   חוויות היועצים
באירועי כי  נמצא  עצמית. במחקרים  פגיעה  יועצים במקרי  פגיעה    אמפירי בהתמודדות 

יועצים   תלמידים,  בקרב  בנוג עצמית  חוששים  תגובתם חינוכיים  של  היעילות  למידת  ע 

ברורות ובהנחיות  במשאבים  בהכשרה,  מחסור   ;Berger et al., 2014a, 2014b)  וחשים 

Nelson & Piccin, 2016 .) 

בתי הספר  מטרת המחקר הנוכחי היא העמקת ההבנה של חוויית היועצים החינוכיים ב
 מחקר   עצמית.  בפגיעה  המתנסים  מתבגרים  עםם  התמודדות  דפוסיהכרת  ו  יסודיים־העל
משמש תשתית לצוותי ההנהלה בבתי הספר ולצוות היועצים החינוכיים בבית הספר   זה

ביועצים  לתמיכה  משאבים  ולהקצאת  העצמית,  הפגיעה  בנושא  והדרכה  ידע  למתן 
 החינוכיים. 

 סקירת ספרות 

 פגיעה עצמית בקרב מתבגרים 

אובדנית   שאינה  עצמית  מתבצעת  פגיעה  מתבגרים  חיתוך,    בצורת  ובלרבקרב  גירוד, 
ללא כוונה , ומטרתה לבצע הרס מכוון בגופו של המתבגר, אך  ראש ושריפה  הטחת  חבורות,

מדריך  , הDSM-5עם פרסומו של ה־(.  Brown & Plener, 2017; Monto et al., 2018) אובדנית  
נפשיות הפרעות  של  וסטטיסטיקה  הוצעה  לאבחון  דיאגנוסטית ,  לראשונה קטגוריזציה 

: קיומו של  DSM-5ה־לפי    NSSI־המאפיינים המהותיים ב . אלה  NSSI  כותרתבכמת  מוס
מצב רגשי שלילי שקודם לפגיעה, יצירת נזק מכוון ומודע לרקמת העור שמטרתו אינה  

 . ( American Psychiatric Association, 2013) אובדנות אלא הפחתה או הקלה ברגש שלילי 
ונה העומדת בבסיס התנהגות זו. יש הטוענים כי  באשר לכו בספרות חילוקי דעות קיימים

ולעומתם   האובדנית  הקשת  על  נמצאת  עצמית  פגיעה  של  כי  יש  התנהגות  הטוענים 
 (.  2016בלז,  לויאפטר והתנהגות זו אינה מכוונת במודע לביצוע מעשים אובדניים )

פגיעה עצמית     הראשונה היא.  שלושה סוגים מרכזייםמחולקות להתנהגויות המערבות 

גם אם ותי לרקמות  הנזק מ, המאופיינת ב(Major self-mutilationפגיעה עצמית חמורה )

מתרחשת היא  אינה  השנייה  )  בקביעות.  סטראוטיפית  עצמית  -Stereotypic selfפגיעה 

mutilation)חזרתית  ב  , המאופיינת עצמית  כגוןפגיעה  , נשיכת אצבעות  ואינה מתוכננת, 

בקיר.   הראש  )שלישית,  ההטחת  בינונית  עצמית  -Superficial/moderate selfפגיעה 

mutilation)כגון  ,גורמת נזק מועט יחסית לרקמותשפגיעה עצמית בלתי־קטלנית    , הכוללת  
גרימת כוויות. סוג זה של פגיעה עצמית הוא הנפוץ ביותר ומאפיין מגוון וחתכים בעור  



 ענבר לבקוביץ וקרן אמיתי  284

 

 דכ כרך –פ"ג  תש  –  החינוכי הייעוץ

 

רגשיים וקשיים  באופןהוא  ו,  הפרעות  להתבצע  חזרתי  עשוי  או   & Favazza)   חד־פעמי 

Rosenthal, 1993) . 

־כ  בקרב   שנערך  במחקר מופיעה בעיקר אצל מתבגרים ומבוגרים צעירים.    עצמית  פגיעה
, בחייהם  אחת  פעם  בעצמם  פגעודיווחו כי    27.6%  באירופה  מדינות  11־מ  מתבגרים  12,000
, כאשר רק מעטים  חוזרת  פגיעה  על  דיווחו  7.8%  ־ו  פעם  מדי  עצמית  פגיעה  על  דיווחו  19.7%

רפואי סיוע  קיבלו  על  גרמניה  מצרפת  מ,  אסטוניהמ  תלמידים.  מהם  דיווחו  ומישראל 
של    שכיחויות יותר  מאיטליה  עצמית    פגיעה גבוהות  מהונגריה,  לתלמידים  בהשוואה 

פגיעה עצמית בתור מבני הנוער מסגלים  ניכר כי חלק    (.Brunner et al., 2014)ומאירלנד  
קבוע, ומספר המתנסים בה בקרב אוכלוסיות קליניות של מתבגרים גבוה  תנהגותדפוס ה

בקרב בני העשרים ומעלה תופעת הפגיעה העצמית נמצאה  (. Rodav et al., 2014) תר אף יו

 (. Cipriano et al., 2017; 2016בלז,  לויאפטר ו)בהיקפים נמוכים יותר 

זו  למגדר.  קיימים הבדלים בהיקפי הפגיעה העצמית בהתאם   בנות מתנסות בהתנהגות 
– 10  ואילו בנים נוטים להקדים ולהתנסות בה בגילי  24–15גילי  ב  רבה יותר  באינטנסיביות

17  (Klonsky et al., 2013; Messer & Fremouw, 2008.)   הפגיעה תופעת  של  שכיחותה 
עדיין אינו   דיהאינה מוכרת    העצמית בקרב מתבגרים  בה  ואופן הטיפול  בציבור הרחב 

ה הפסיכיאטרית, בעיקר ימגובש דיו. רוב המחקרים שנעשו עד היום התמקדו באוכלוסי
בקרב אנשים עם הפרעת אישיות גבולית, מה שמקשה על היכולת להכליל על אוכלוסיות  

שליוו (.  De Riggi et al., 2017; Nock, 2009)  אחרות חינוכיים  יועצים  בחן  זה  מחקר 
 מתבגרים ללא אבחנה פסיכיאטרית, כדי להעמיק את ההבנה של חוויית היועצים. 

 מתבגרים  בקרב  עצמית לפגיעה סיכון גורמי

המתרחשים  הרבים  השינויים    שלההתבגרות היא צומת מרכזי בהתפתחות הפרט ב  תקופת

קשורה למגוון רחב של  נמצאה  פגיעה עצמית    (.Wester et al., 2017ומי החיים )בה בכל תח
. היא עשויה להתרחש עקב מגוון רחב של מצבי  אחדרגישויות ואינה תגובה למצב דחק  

 טראומות ילדות לצד    אירועי עקהפגיעּות רגשית המצטברים במשך זמן רב. קיומם של  

להגביר עצמית  עשויים  לפגיעה  הסיכון  )  את  זה  בגיל   ;Brown & Plener, 2017בעיקר 

Hankin & Abela, 2011  .) 

פגיעה עצמית בקרב    (.Barzilay & Apter, 2014)ההתנהגות האובדנית מורכבת ורבת פנים  
אישיות  הפרעות מצב רוח,    בה  תחלואה פסיכיאטרית ונכללותעלולה להתקשר למתבגרים  
דיסוציאציה, הערכה עצמית נמוכה, אימפולסיביות,  ה, חוסר תקווה,  כאון, חרדידגבולית,  

לב מקור  חיפוש  אנטי־סוציאלית,  בווטחון  יהתנהגות  רגשיוליקויים   & Hankin)  יסות 

Nitkowski & Petermann, 2010 2012;Gvion & Apter,  Abela, 2011;.)   גורם סיכון מרכזי
דיכאון,   הההוא  לגיל  מילדות  דיכאון   מתבגרים   בקרבדיכאון  ו  תבגרותהתמשכות 

בספרות מזוהים גם    (.et al.,  Hawton  2006במצבי הרוח )  משמעותיות תנודות  ב  המתבטא
בקרב   עצמית  לפגיעה  הסיכון  את  להגביר  שעלולים  סביבתיים־חברתיים  סיכון  גורמי 

  בין ניסיונות לפגיעה ופגיעה מינית  ית או  זבין התעללות פי  מסוים  קשרמתבגרים. נמצא  
משפחתיות, אישיים, אובדן, בעיות  ־רועי חיים כוללים לרוב קונפליקטים ביןיא  עצמית.

( לימודיות  ובעיות  אינטימיים  בעיות בקשרים   ;de Kloet et al., 2011בעיות חברתיות, 

Jarvi et al., 2013 .) 



 285 חוויות של יועצים חינוכיים עם מתבגרים שהתנסו בפגיעה עצמית: "לכאוב כדי לחיות"

 

 דכ כרך –  גפ"תש  –  החינוכי הייעוץ

 

   עצמיתה  פגיעהית הכאב הנפשי העומדת בבסיס תופעת התאורי

 רוב   העצמית.  והפגיעה  האובדנות  מושג  את  מסבירות  למיניהן   פסיכולוגיות  תאוריות
לעצמית  הפגיעה  ה  מעשהב  רואות   התאוריות שנחווה רצון  שלילי  נפשי  הימנעות מכאב 

 ,De Riggi et al., 2017; Nockפגיעה או נזק חמור יותר )  רצון למנוע  בלתי־נסבל, ואולי אף

2009  .)( רב־גו1997אורבך  מודל  הציע  קטגוריות:  (  שמונה  הכולל  התופעה,  להבנת  רמי 
מצבים פתולוגיים )כגון דיכאון, חרדה(, מצבים פנומנולוגיים )כגון תחושת בושה, בדידות, 
)ציפיות גבוהות, הפחתת ערך עצמי(, תכונות  יציבות רגשית(, תהליכי הרס עצמי  חוסר 

יתר, )רגישות  ואקוטיים   אישיות  כרוניים  לחצים  כישלון, אימפולסיביות(,  )אלימות, 
והתנהגות   במשפחה(  התאבדות  נשק,  לכלי  )זמינות  וזרזים  מגן  גורמי  אובדן(,  דחייה, 

 סימפטומטית לאובדנות.  

ניצבת    (Shneidman, 1993)  שניידמן ואובדנות  עצמית  לפגיעה  הגורמים  כי בבסיס  טוען 
" נפשי תחושת  הנפשי    ".כאב  הכאב  את  מגדיר  רגשות הוא  של  מצבור  המבטאת  חוויה 

כאשר הכאב עובר סף מסוים, בשונה  לדידו,  שליליים, ובהם דיכאון, צער, השפלה ופחד.  
של   מחסימה  או  מתסכול  מוזן  נפשי  כאב  בלתי־נסבלים.  נעשים  החיים  לאדם,  מאדם 

 ,.Ducasse et al., 2017; Galynker et al., 2017; Yaseen et al)  חיונייםצרכים פסיכולוגיים  

2016 .) 

(,  Bolger, 1999)  אליזבת בולגר  העומד בבסיס הפגיעה העצמית חקרה גם  הנפשיהכאב  את  
שבחנה את חוויית הכאב הנפשי מנקודת מבט פנומנולוגית, באמצעות ניתוח נרטיבי של  

נשים שעברו   ה של תחוש  היא  הנפשי  הכאב  חוויית  תמצית  לטענתה,  טראומות.  סיפורי 

המלווה   פנימית,  שבירות  של   חוויה  זוהי  (.self  theofBrokenness)  העצמי"  שבירּות"
שלבתחוש ריקנות  ה  אהוב,  מאדם  ניתוק  של  הרגשה  זהות,  אובדן  .  ובדידות  פגימות, 

  עצמית   אכזבה  של  חוויהבתור    הנפשי  הכאב  את  תיאר(  Baumeister, 1990)  באומייסטר 
  העצמי.   תפיסת  של  ההיבטים  כל  פני  על  המתפשטים  עזים  שליליים   רגשות  הכוללת  עמוקה
  אלה ה  והרגשות  שלילי,   ברגש  מלווה  עצמו  על  האדם  של  מחשבה   כל  שבהם   מצבים  אלו

 . עולמו כל את הצובע כאב של וכוללנית כללית חוויה לכדי מתגבשים

   עצמית בפגיעה שהתנסו מתבגרים בליווי  חינוכיים יועצים התמודדות

  ם וזמינות ,בית הספרב הצוות החינוכי של הקבוע מהמרקם חלק םה החינוכיים יועציםה
  צים של רווחה נפשית. היוע  יםפנים־מערכתי  נים סוכבתור    םסמנת אותמבתוך המערכת  

(. לצד  Paisley & McMahon, 2001  ;2014)ארהרד,    פרטני ומערכתי  מתן מענהעל    ניםאמו
 פגיעה  באירועי  התערבות  ודרכי   הנחיות  בהיעדרן  בולטות  אובדנות,  למניעת  תוכניות
  ים, אירועה  זיהויא  הו  בטיפול  הראשוני  הקושי  כי  יםראמ  מחקרים  .בתי הספרב  עצמית
 זאת   וחושפים  העצמית  הפגיעה  לגבי  בסודיות  מתנהלים  עצמית  פגיעהב  המתנסים  רוב  שכן

;al., Plener et  De Riggi et al., 2017)  החינוכיים  היועצים  פניב  ולא  השווים  קבוצת  פניב

  נמצא   למתבגר.  ידיימ  מענה  לתת  (. כאשר מתגלה אירוע הפגיעה, היועצים נדרשים2015
גדול בהכשרה,   מחסור בהינתן תגובתם, של ותלייעה מידתמ  חוששים מהיועצים רבים כי

בית   של  ברורה  ובמדיניות  ב במשאבים  כאלהאירועהספר   (. Berger et al., 2014b)  ים 
דיווחו על עמדות מחקרים נוספים תומכים בממצאים אלו ומציינים כי יועצים חינוכיים  

הלם ודחייה שפגעו בטיב הייעוץ שהעניקו למתבגרים  שליליות כלפי התופעה, כולל רגשות  
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(Noble et al., 2011; Toste & Heath, 2010; Walsh, 2012; Whitlock & Rodham, 2013 .)  
בישראל בקרב עשרים וארבעה יועצים חינוכיים בחטיבה העליונה במחקר איכותני שנערך  

להתאבדש שניסו  מתבגרים  עם   חוסר ו  פגיעות  כאב,  חשו  היועצים  כי  נמצא,  התמודדו 
 גם  אך   רבה,  אחריות  תחושת  חשו  היועצים  משפחתם.  ובבני  במתבגרים  בטיפול  ביטחון

. אנשי ( Levkovich & Vigdor, 2020)למצוקותיהם    מודעים  אינםש  מהמתבגרים  תסכול
את   אינטרוספקטיבית  לבחון  צריכים  האובדנות  בתחום  אנשים  עם  העובדים  טיפול 
עמדותיהם כלפי הנושא ולהכיר בכאב הנפשי האישי שחוו בתור מתבגרים בשאלת המוות 

 (. Levi-Belz et al., 2019)והחיים, כדי להתחבר למטופל 

  חשיבות  קיימת   אובדניים  םמתבגרי  עם  טיפולית  בעבודה  כי  הדגיש  (Orbach, 2003)אורבך  
 ולהיות   לרגשותיהם  תוקף  לתת  עשויה  זו  אמפתיה  הרגשי.  כאבם   עם  הזדהות  עד  לאמפתיה

עם   לייעוץ  יעילות  התערבויות  כי   נמצא  לשינוי.  נתיב קשר  בניית  על  מבוססות  בנושא 

 & Piccin, Nelson)  ויסות והרגעה   חלופיות של  ולמידה אקטיבית של מיומנויותהמטפל,  

במחשבות   .( 2016 בבעיותיהם,  לטיפול  יותר  יעילות  דרכים  ללמוד  עשויים  המטופלים 
האונים   חוסר  ובתחושת  אלו    תהתערבויו  (.2013,  ואפטרקלומק  ־ברונשטיין)השליליות 

חשיבות    ותמדגיש אךבהכרה  האת  העצמית,  טיפולי    ותדורש  הן  פגיעה  ותהליך  קשר 

.  (Oktan, 2017)  מתמשך, בלי להתנות את המשך קיומם בהיעדר מופעים של פגיעה עצמית
קיים לעיתים קושי בהחזקת התהליך הפרטני לאורך זמן,   עם מתבגרים  הייעוציתבעבודה  

 Pietrusza et)  התעלמות ומזעור משמעותו בשיח הטיפולילעיתים בשל מחסור בידע או  

al., 2010).   

 שהתנסו   מתבגרים  עם  םבהתמודדות  יועצים  של  םחוויית  חקר  אהי  זה  מחקר   מטרת
  במקרים   תפקידם  את   חינוכיים  יועצים  תופסים   כיצד  להבין  בכדי   זאת   עצמית.  בפגיעה
  המחסור   רקע  על  קיים  המחקר  ביצועב  הצורך  .בפניהם  הניצבות  הדילמות  ןומה  אלו

הו   בתחום  מחקר   של  האמפירי רקע   חינוכיים  יועצים  עבור  מעשית  בהדרכה   צורךעל 
 יועצים   תיויוח  י מה  :יאה  המחקר  שאלת   לפיכך  .בתי הספרב   אלו  אירועים  עם  המתמודדים

 משאלה   הנגזרות  המשנה  שאלות   עצמית?  בפגיעה  שהתנסו  מתבגרים  המלווים  חינוכיים
  כיצד   ;עצמית?  בפגיעה  שהתנסו  מתבגרים  בליווי  תפקידם  את  יועצים  תופסים  כיצד  זו:

  מעגלי   מהם  ;מתבגרים?  בקרב  העצמית  הפגיעה  תופעת  עם  חינוכיים  יועצים  מתמודדים
 עצמית?   בפגיעה  שהתנסו  מתבגרים  עם  המתמודדים  חינוכיים  ליועצים  הקיימים  התמיכה

 ת המחקר שיט

גילוי  מאפשרת  זו  שיטה  הפנומנולוגי.  בזרם  האיכותנית  בשיטה  נערך  הנוכחי  המחקר 
מיני פרשנויות של המציאות מתוך התוודעות לחווייתם הסובייקטיבית וחקירה של כל  

של היועצים החינוכיים. מחקר זה מאפשר הבנה של מציאות, תופעות או תהליכים, כאשר  
מערך המחקר משתנה בדרך כלל על פי ההתפתחות בשדה המחקר. הוא מאפשר חקירת  

ללא א של המציאות,  להבנה רחבה  להגיע  אחת אובייקטיבית.  תופעה מתוך מטרה  מת 

 ,Brinkman & Kvaleראוי לדון במגוון פרשנויות למציאות המושפעת מכל מיני סיבות )

מושאי  2015 של  המשמעויות  בהבנת  מתמקדים  החוקרים  פנומנולוגיים  במחקרים   .)
המשתתפים   של  מבטם  מנקודת  עצמם  המשתתפים  באמצעות  והתהליכים,  המחקר 

(Creswell & Poth, 2017 .) 
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 המחקר  תפימשת

(, שמטרתה ליצור מדגם מגוון purposeful samplingהמחקר נערך על בסיס דגימה מכוונת )
הנחקר  הנושא  של  מקיפה  תמונה  מעניק  ובכך  המחקר  משתתפי  בקרב  שונות  המשקף 

(Patton, 2002.)    השתתפו מבתי  18במחקר  חינוכיים  )חטיבות    יועצים  על־יסודיים  ספר 
ליוו בשלוש השנים האחרונות תלמידים שהתנסו ביניים ותיכונים( מרחבי   הארץ, אשר 

  גברים, בגילי   נשים ושני  16יועצים חינוכיים, מתוכם    18בפגיעה עצמית. במחקר השתתפו  

28–60  (M=43.72, SD=8.55  בעלי ותק בייעוץ חינוכי של שנתיים עד ,)שנים   עשרים ושש

(M=9.88, SD=5.99  היו החינוכיים  היועצים  כל  שני (.  תואר  בעלי  היהודית,  מהחברה 
רוב המרואיינים עבדו במשרה מלאה, פרט לשלושה משתתפים )שעבדו בין   .בייעוץ חינוכי 
ל משרה  המשפחתי,  ממשרה(.    90%־חצי  מצבם  נשואים    14בחינת  היו  והורים  יועצים 

 ר גרושים. שאילדים, שניים רווקים והל

 המחקר  כלי

-In-Depth Semiפנים ) ה פנים אל  חצי מובנעומק  באמצעות ראיון  איסוף הנתונים נעשה  

Structured Interviewמתוך  , ועה הנחקרתהתופ  עלפרטים ונתונים מהנחקרים    ( כדי לאסוף

 ,Creswell & Poth)  ניםהמרואיי  חווים אותהרצון להבין את החוויה ומשמעותה כפי ש

שיחילר  (.2017 מערב  שהוא  בכך  ייחודיות  יש  המראיין  ה  בנושא   איון  בין  משמעות 
לשאלות המחקר ונושא    בנוגע,  הספרות התאורטיתעל סמך    הנבנאיון  ימדריך רמרואיין.  ל

ביכולתו לשאול שאלות ו  בגמישותו  םה החצי מובנאיון  ייתרונותיו של ר(.  1)לוח    המחקר
רצף השאלות אינו מוכתב ויש מקום    ,עם זאת  .ובמסגרת ברורה  יםהמאורגנות סביב נושא

  (.Creswell & Poth, 2017) ספונטניות ולחוויות אישיות לשאלות
 

 : מדריך ריאיון 1לוח 
 שאלות  עולם תוכן 

את   היועצת  תפיסת 
 תופעת הפגיעה העצמית  

 ה פגיעה עצמית? /איך היית מגדיר •

מהם לדעתך הגורמים לפגיעה עצמית בקרב   •
 מתבגרים? 

היועצלדעתך  מהו   • בזיהוי  /תפקיד  ת 
בקרב   העצמית  הפגיעה  בנושא  והתערבות 

 מתבגרים?  
עם   היועצת  התמודדות 

 פגיעה עצמית  
ליווית תלמיד/תוכל • בו  על מקרה  לספר    ה /י 

 שהתנסה בפגיעה עצמית?  

מחשבות  המקרה  על  לך  נודע יצד  כ • אילו   ?
 ורגשות עלו בך? 

עצמית   • פגיעה  של  זה  עירבת במקרה  מי  את 
בי רופרסת  )מתוך  הורים,  חוץ(  ,  גורמי  וחה, 
 תה תרומתו להתמודדות/התערבות? י ומה הי

ההתמודדות  יא • בזמן  בך  עלו  דילמות  לו 
 במקרה זה? 
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 לאחר שהסתיים המקרה, מה לקחת איתך?   •

מה    עבורך?  מה היה משמעותי במקרים אלה  •
 גרם לך לזכור אותם?  

  ה /את  ומקצועית  רגשית   תמיכה  איזו  • מעגלי תמיכה  
  שהתנסו   מתבגרים   י ליוו  בעת   ת /מקבל
 ? עצמית בפגיעה

  ה /שאת  ת /חושב  ה/את  מקרים  לו באי •
 ? לתמיכה ה/זקוק

ת בטיפול במתבגרים בפגיעה  /נעזר  ה/במי את •
 עצמית? 

מניעה  לכניות קיימות  ות
 התערבות  לו

ספרך    קיימיםהאם   •   של   במקרים  נהליםבבית 
  תלמידים   אצל  עצמית  פגיעה  עם  התמודדות 

 ? ומהם

תיא • מניעה  ולו  העצמית  כניות  הפגיעה  לתחום 
 קיימות בבית הספר? 

המעורבים    עם  נוקטת   את  התערבות  דרך  באיזו •
 ? במקרה

היו דברים שהיית עושה    האם  במבט לאחור, • סיכום 
בפגיעה   שהתנסו  מתבגרים  בליווי  אחרת 

 עצמית?  

של   • להתמודדות  לך  יש  ייעול  הצעות  אילו 
 ?מנהליםהמערכת עם תופעה זו? המלצה ל

 

 המחקר ואתיקה מחקרית הליך

ודרך פנייה ות  החוקר  של  ועקיפים  ישירים  חברתיים  קשרים  באמצעות  גויסו  המרואיינים
חינוכיים(  יועצים  של  פייסבוק  )קבוצת  החברתיות    במסגרת  בוצעו  הראיונות  .ברשתות 

 בייעוץ  בכירה  מרצה  ידיב  המראיינת  הכשרת  וכללו  חינוכי  בייעוץ  שני  לתואר  גמר  עבודת
לאחר שהמשתתפים הביעו את הסכמתם לריאיון התקיימה שיחה שבה הוסברה    חינוכי.

בשנת   התקיימו  הראיונות  יתבצע.  הוא  וכיצד  הריאיון  מורכב  ממה  המחקר,  מטרת 
פנים. לאחר מתן   פנים אל  ולכן הם התקיימו  הלימודים תש"פ, טרום משבר הקורונה, 

נקבע מועד לריאיון מחוץ לבית הספר שבו עובדים, לאחר שעות העבודה.    ההסבר,  הם 
התבצעו  הראיונות  במחקר,  להשתתפות  מדעת  הסכמה  טופס  על  הוחתמו  המרואיינים 
ונותחו. זהות המרואיינים   בשפה העברית וארכו כשעה. כל הראיונות הוקלטו, תומללו 
והשמטת   בדויים  בשמות  שימוש  באמצעות  חסויה  נשמרה  דיברו  שעליהם  והתלמידים 

בהר לכל משתתפי המחקר כי יוכלו להפסיק את הריאיון בכל עת או הופרטים מזהים.  
ניתנו למשתתפים פרטי החוקרות    כמו כן להתחרט לאחריו. אף מרואיין לא ביקש זאת.  
 למקרה שיעלו קשיים לאחר ביצוע הריאיון.  
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   נתונים ניתוח

 לזהות   לחוקר  המאפשר(  thematic analysis)  תוכן  ניתוח  נותחו  זה  במחקר  הראיונות

כל הראיונות   (.Creswell & Poth, 2017)  הנתונים  מתוך  הנובעים  ודפוסים  תמות  ולקודד
 חוקרת  כל  ידיבכל הראיונות    שלמכן נערכה קריאה מעמיקה    ולאחרהוקלטו ותומללו,  
ו היכרות עם הנושאים והכותרים החוזרים על עצמם וביצעו השוואה שבנפרד. החוקרות ע

בין   בררוחבית  שעלו  .  קטגוריות־ותת  קטגוריותזוהו    כך.  וניםמגוה  איונותהקטגוריות 
  זה. בשלב  אותן  לדייק  בכדי  הנבחרות  הקטגוריות  על  החוקרות  בין  דיון  שהנע  מכן  לאחר

המרכזיות   התמות  אחר שאותרו  מתמיד  חיפוש  מתוך  המחקר,  עיקרי  את  מייצגות 

 (. Creswell & Poth, 2017)יניהן  משמעויות הקושרות בין התמות ומשמעויות המבדילות ב

 הערכת איכות המחקר 

ומייצגים   אמינים  המחקר  ממצאי  שבה  במידה  נבחנת  האיכותני  המחקר  של  איכותו 

(. לכן ניתן דגש לאופן שהנתונים  trustworthiness)  חוויותיהם של המרואייניםנאמנה את  

ומדווחים   לאמינות   (.Lincoln & Guba, 1986)נאספים  לשאוף  כדי  הנוכחי,  במחקר 

( זה  credibilityהמחקר  בנושא  חוויותיה  ואת  שלה  הידע  רמת  את  המראיינת  בחנה   ,)

( dependability)  יכולת הסתמכות.  ותומללוכן הראיונות הוקלטו    וניהלה יומן חוקר. כמו 
הממצאים    באמצעות  בוצעה פרק  ועיגון  מאורגן  באופן  המידע  ואיסוף  טי  ציטובתיעוד 

ה לאשרהמשתתפים.  נעשתconfirmability)  יכולת  של   באמצעותה  (  נוספת  קריאה 
וניתוחם   של בהראיונות  ורפלקסיבי  ביקורתי  ניתוח  המספק  באופן  שנייה,  חוקרת  ידי 

 תהליך המחקר.

 ממצאים 

ע הראיונות  הראשונה  שלוש  לומניתוח  התמה  מרכזיות:  לוקחת    ,תמות  אותה  "ראיתי 
עצ מספריים   את  אצל  רגע  ":  כולירעדתי  מה,  וחותכת  העצמית  הפגיעה  תופעת  גילוי 
ב  ,המתבגרים יועצים  עוסקת  המתבגר.  של  הפגיעה  גילוי  את  היועצים   תיארוחוויית 

עלו דילמות למי יבהלה לצד רצון לשליטה באירוע החותחושות לחץ   לפעול.  ודחף  רום 
עבורה": התמודדות היועץ עם  "הייתי שם עוגן    ,התמה השנייה  ;לפנות במצב זה וכיצד

עוסקת בהתמודדות היועץ עם הנער המתבגר.    ,הנער המתבגר שהתנסה בפגיעה עצמית
ה כלפי המתבגרים שפגעו בעצמם וניהלו קשר  לתחושות אמפתיה וחמ  תיארורוב היועצים  

את   תלווה  אחרת  טיפולית  שדמות  והעדיפו  רגשי  ריחוק  חשו  מיעוטם  ומתמשך.  קרוב 
, מאשר שנפספס פה משהו" י"אני מעדיפה שתכעסי עלי   ,ה השלישיתהתמ  ;המתבגרים

עוסקת בהתמודדות היועץ   ,התמודדות היועץ עם הורי הנער שהתנסה בפגיעה עצמית  –
הורי המתבגר.   ועם  הנער  כ  של  תחושת  חשו  ההורים  היועצים  אשמה ילתפיסת  שלון, 
גיעה העצמית, מזערו  ם הכחישו את הפהאחרי שיתפו פעולה עם היועצים ו  מקצתםודאגה.  

 אותה או האשימו את הצוות החינוכי. 

ניתוח הממצאים ילווה בציטוטים מהראיונות עם היועצים החינוכיים שהשתתפו במחקר.  
 כל השמות בדויים.
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  גילוי   ":כולי  רעדתיוחותכת את עצמה,    מספריים  לוקחת  אותה  ראיתי":  1תמה  
 של המתבגרים בידי היועצים החינוכיים   העצמית הפגיעה אירוע

 אודות הפגיעה העצמיתעל  תגובות רגשיות בקרב יועצים חינוכיים בעת שיתוף תלמידים  

החינוכיים   במגוון   תיארוהיועצים  חדרם  לפתח  מגיעים  עצמית  פגיעה  של  אירועים  כי 
פים  לספר, מורים או הורים שמשתכדי  חברים מקבוצת השווים שמגיעים אליהם    :דרכים

 תיארו. היועצים  בעצמם  כי ראו סימני חתכים ולעיתים נדירות גם מתבגרים שהגיעו לספר
שיתפו בתחושות פחד, הפתעה,    כמה מהם כי אירוע הגילוי הציף בהם מגוון של רגשות,  

נערה  ותחושות אשמה. היועצת אור סיפרה כיצד שוחחה עם  לחץ, בהלה, חוסר אונים 
שהביאה למפגש הייתה עצומה. אור יצאה לרגע לחדר בחדרה ותחושת הכאב והפגיעות  

 הסמוך וכשחזרה, הנערה ניסתה לפגוע בעצמה: 

מזכירה שהיה צמוד לשלי, כשחזרתי ההשארתי את הדלת פתוחה ויצאתי לחדר  
  : אמרתי לה  [...]  רעדתי כוליראיתי אותה לוקחת מספריים וחותכת את עצמה,  

בלי סוף רעדתי    [...]  שם והיא בכתה"בואי תני לי את המספריים", הייתי איתה  
 (45בת )אור,  .ברגעים האלה אבל הייתי חייבת להרגיע את עצמי במקום הזה

התלמידה   לעומתתיאורה של היועצת אור ממחיש את תחושת ההפתעה והטלטלה שחשה.  
 הבוכה, היא מתארת את עצמה רועדת ומבוהלת, מנסה לווסת את רגשותיה. 

כי עם גילוי הפגיעה, עלה בהם דחף לפעול ולשלוט באירוע. בתוך תחושת   תיארוהיועצים 
לדווח, מה    הםדרכי הפעולה הנכונות, למי עלי  ןמה  כמו   הבלבול והכאוטיות עלו שאלות,
רום כללי שבו החיים והמוות מרחפים  ייתה של מצב חילעשות קודם. התחושה שעלתה ה

ם שבריריות החיים וכובד האחריות ניכר והם בידי היועץ. אירוע הפגיעה הפגיש אותם ע
,  בשליטה לעיני התלמידים   ראות ימסיפוריהם, גם בחלוף הזמן. יעל תיארה כי נדרשה לה

 תחושות של כאב פיזי:ו חשה סערה רגשיתהיא אך בתוכה 

התקהלות גדולה, ניגשתי, שאלתי מה קורה    העברתי במסדרון וראיתי סביב הנער
כמובן    [...]  עצמה והראתה להם את החתכים  והבנות אמרו שהנערה חתכה את

בבטן,   בוקס  כמו  בגוף,  שעובר  חום  גל  רגועה,  להיות  יכולה  לא  את  שבפנים 
חשוב    [...]  סהמחשבות שרצות במוח, להיזכר במה צריך לשאול ומה אסור לפספ

 ( 46 בת )יעל, .מה אני מציגה כלפי חוץ אבל זה לא הסערה שמתחוללת בפנים

 בקרב יועצים חינוכיים עם היוודע אירוע הפגיעה העצמית   הדילמות שהתעוררו 

הדילמה שעלתה עם מגוון דילמות בתוך הטיפול המיידי עם גילוי האירוע.    תיארוהיועצים  
כיצד לא להזיק. ניכר כי  ולמתבגר, מה נכון לומר לו    ענותהיוודע האירוע הייתה כיצד ל

ם התלבטו כיצד  כמה מה  היועצים.חמלה ואמפתיה בקרב    וופגיעות המתבגרים עוררכאב  
לשוחח עם המתבגר, איך להתחיל את השיח בנושא, מה לומר, האם המידע שנמסר להם  
אכן נכון וכיצד עליהם לשמור על סודיות האדם שדיווח על אירוע הפגיעה. רגשות הפחד 

ב כי טיפלו בכך מייד. רו  תיארווהבהלה הודחקו לטובת טיפול מהיר באירוע ורוב היועצים  
טענו כי יש להם מעט ידע  והמתבגרים,    עםחוסר ביטחון במפגש הראשוני    ואריהיועצים ת

 והכשרה בנושא זה:  

לא ידעתי מה צריך להגיד, איך לא לפגוע יותר, רק זכרתי באותו רגע שצריך לתעד.  
הצטערתי שלא לימדו אותנו ממש מה עושים, הרגשתי שאני נזרקת לבריכה ולא  
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יודעת איך לשחות. הכאב שלו ]של המתבגר שפגע בעצמו[, נגע בי כל כך, הרגשתי 
 (38 בת )סהר, .שכל מילה שלי חשובה

דיווח חזרו אצל רוב משתתפי המחקר. שלומית תיארה כי התלבטה האם  ל  באשר דילמות  
עליה לדווח על האירוע ולמי. מצד אחד היה קושי להישאר עם האירוע הקשה ותחושת 

חשש גדול כיצד יגיבו ההורים, כיצד תפעל   אחר היהתה כבדה מנשוא, מצד יהאחריות הי
מון ובקשר הקיים בין היועצת ובין בהמשך מחלקת הרווחה. עלה חשש כי הדיווח יפגע בא

 המתבגרת: 

ל נראה גדול ומורכב. לערב פקידת סעד?  והיו המון דילמות, בכל הטיפול בה. הכ
מנהלת? לספר להורים? מה הם יעשו לה כשישמעו? זה היה בית מורכב ודאגתי  

ד  וד מהתגובה שלהם. איך הם יקבלו את זה, איך הם יגיבו. דאגתי לה מאומא
 .זה יותר מדי בשבילי, אבל גם הרגשתי שאני מקריבה את הקשר בינינווהרגשתי ש
 ( 42 בת )שלומית,

  מתבגרים  עם  היועצים החינוכיים  התמודדות  עבורה":  עוגן  שם  "הייתי:  2תמה  
 עצמית  בפגיעה ושהתנס

 תגובות רגשיות בקרב יועצים חינוכיים בעת ליווי מתבגרים שהתנסו בפגיעה עצמית

כי המפגש עם המתבגרים שהתנסו בפגיעה עצמית עורר בהם דאגה    רוב היועצים תיארו
כי מצוקת המתבגרים, פגיעותם, תחושת הדכדוך וחוסר התקווה   תיארווחמלה. היועצים  

ת יונית,  היועצת,  רבה.  אמפתיה  בהם  שהייעוררו  מתבגרת  עם  מפגש  פוגעת יארה  תה 
ארה כי במפגש עם הנערה  יהיועצת תחתכים בידיה.  ב  והפגיעה התבטאהבעצמה שוב ושוב  

הבינה את  היא  ,  של הנערה  היה קושי לשוחח על הפגיעה העצמית, אך כשראתה את איורה
ונגעו   תחושת הנטישה, הפגיעה והדחייה שחשה. כאבי החיתוך הקהו את הכאב הרגשי 

 ביועצת: 

ראיתי את הכאב בשקט שלה. היא דיממה בשקט. היא הראתה לי ציורים קורעי  
ו רק אז לב  ציירה.  במילים, היא  לומר  הצליחה  לא  לבכות. מה שהיא  התחלתי 

 ( 52 בת )יונית, .הבנתי באיזה מצוקה היא, כמה פגעו בה 

גילו אמפתיה,   היועצים  רוב  כלפי בעוד  וכעס  דחייה  תחושת  על  סיפרו  ספורים  יועצים 
תיארו פנייה  סיון ליצירת קשר אישי. הם  יטכנית בלבד ללא נ  פעולההמתבגר ומעשיו ופעלו  

באנשל הסוציאלית  לעובדת  הרווחה,  ללשכת  בקהילה,  המקצוע  הספרי  או   בית 
וחשו ריחוק    יםלהעביר את הטיפול במתבגר  אפשרניכר כי הם חיפשו כיצד    לפסיכיאטר.

הקלה   הביאה לתחושתאו לעובדת סוציאלית    בית הספררגשי. העברת הטיפול לפסיכולוג  
זה. שיר, היועצת, תיארה כי    אירועהקושי בטיפול במתחושת האשמה שחשו על    הוהפחית
מאשייתכן   התקשתה  אך  אחרת,  מתנהגת  הייתה  הוובדיעבד  חוסר  עם  של וד  רבליות 

זה. היא סימנה זאת   ישירות בנושא  ועם הצורך לשאול שאלות כה  "אזורים  בהמתבגר 
וסר ידע שאני לא מוסמכת לטפל בהם, אני לא יכולה לעזור". שילוב של תחושת מבוכה, ח

בקרב יועצים שהתקשו ביצירת קשר עם מתבגרים בשיח פרטני    הוקושי כלפי המתבגר על
 בנושא זה. אירה סיפרה כי חשה ריחוק מהנערה והקלה כי יש דמות אחרת הקרובה אליה:

שחררתי כשראיתי שיש לה קשר משמעותי עם דמות חינוכית אחרת, כל צעד וצעד  
כל כך  לא  ת אם אני אובייקטיבית או לא, כי  התייעצתי עם עוד גורמים כדי לדע
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זה לא פשוט כמו שזה נשמע. לפעמים עדיף שמישהו אחר  הייתי בתוך המקרה,  
 ( 40 בת )אירה, .יטפל

ליווי מתבגרים שהתנסו בפגיעה   יועצים חינוכיים בעת  אסטרטגיות התמודדות בקרב 
 עצמית

בחובה אתגרים רבים.    בפגיעה עצמית טומנת  ושהתנס  מתבגרים  עם  יועציםהתמודדות  
שזה   ביןהפגיעה העצמית,    לרוב נושא, עולה  מתבגרמפגש הראשוני של היועץ עם הכבר ב

יועצים    .ישירות ושקיפות היו הציר המארגן בשיחהיועץ.    מצד  ובין   מתבגרההגיע מצד  
לנערים    יםרב ישר  שפנו  ברגע  כי  בפניהודיווחו  ליידע את ההורים   םהציגו  ההכרח  את 

למצבמ,  םבמצב דאגה  והבעת  פתוח  םתוך אמפתיה  שיח  התאפשר  שקיפות  מ,    שלתוך 
הוא יצירת האמון  כפי שתיארו זאת היועצים  רכיב בתהליך הליווי  עוד  .  הפעולות שייעשו
ככל  היועצים תיארו כי  של היועץ.    ומגוון יכולותי  התבטאותהליך זה  בבין הנער ליועץ.  

בטובת  ושרצונ  האמין  שהנער היועץ  כך  ושל  ולהגיב    לויכ  היה,   התערבות  לעלהתמסר 
בפגיעה עצמית   השהתנס  מתבגרהיועצים תיארו את הקשר עם הרוב  והמשך התהליך.  

איתור רמת    עלמפגש יחיד. השיח במפגשיהם נסב  בתור  ותי, מתמשך ולא  הקשר מבתור  
ו אי־קיוםהמסוכנות  או  המצרי  קיום  אובדנית  המשך נטייה  או  לפסיכיאטר  הפניה  כה 

פגיעה העצמית,  ידי  ו לאבירור הנסיבות שהבי  עלשיח    התאפשר  כמו כןטיפול בקהילה.  
 לשיתוף ההורים בתהליך.  וורתימת והעצמת הנער, חיזוק כוחותי

זה נכון?    –שאלתי אותה באופן ישיר, אמרתי לה אני יודעת שאת פוגעת בעצמך  
לי,   הראתה  היא  "כן".  לי  חתכים,  אמרה  ראיתי  הידיים.  את  לי ממש  הראתה 

חיזקתי אותה מהכיוון שיש אנשים שמאוד אוהבים אותה ודואגים    [...]  שריטות
ואני רוצה שתקבל עזרה כי   [...]  אני  ,לה, אם זו החברה, אם זה ההורים, המחנכת

ככה היא בעצם ממשיכה לפגוע בעצמה וראינו את המעגל שבו היא נמצאת והיא  
 (48 בת )מרי, . מא שלהיהסכימה. אמרתי לה בדיוק מה אני הולכת להגיד לא

יועצים ולעיתים    כמה  יחסים קרובה  נערים עם    בעלת מאפיינים הורייםתיארו מערכת 
. יועצים  בית הספרקרוב ושיחות טלפוניות מחוץ לשעות    שפגעו בעצמם, עם מעקב אישי

לא ה תלותית מדי והפכ, מפני שחשו כי מערכת יחסים  תיארו קושי בחוויית הליוויאלו  
ארה כיצד נער שליוותה פגע בעצמו וכאבו נגע  י. היועצת ירדן תהצליחה בהשגת מטרותיה

בתחושות חמלה ורצון    לליבה. המתבגר בכה בשקט ובכאב, היא חשה בפגיעותו ונשטפה
היא ת לו.  "ילסייע  עצמה  שלה"  אימאארה  הילד  על  ולהגן  לעטוף  כלל   .שרוצה  הקשר 

מפגשים תכופים בחדר היועץ וליווי במגוון נושאים שהקשו על המתבגר )קונפליקטים עם 
דלדלים וכי הייעוץ לנער שואב יהזמן חשה ירדן כי כוחותיה מ  עםהוריו, בעיות לימודיות(.  

 "חשתי שאני מתרוקנת ושאני שוקעת, הוא היה תלוי בי כמו ילד".  . כוחות רביםממנה  
ירדן מספרת בצער כי למרות ההשקעה הרבה והקרבה שנוצרה ביניהם, היא חשה תסכול 

   כי לא הצליחה לקדם אותו וכי הקרבה ביניהם לא סייעה לו.

  דות התמוד  :משהו"  פה  שנפספס  מאשר  ,יעלי  שתכעסי  מעדיפה  "אני:  3תמה  
 עצמית  בפגיעה ושהתנס מתבגרים הורי עם יועצים

המתבגרים  עם  בהתערבות  המהותיים  האירועים  אחד  כי  תיארו  החינוכיים  היועצים 
 להורים   יםהיועצ  בין  הראשוני  הקשר  שהתנסו בפגיעה עצמית הוא המפגש עם ההורים.

לגילוי   סמוך  לתפיסת העצמית  הפגיעה התרחש  ההורים  של  הראשוניות  התגובות   .
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קודם?"  זה  את  ראינו  לא  "איך  שאלות:  עלו  ורגשות אשם.  דאגה  בהלה,  היו  היועצים 
והסכימו לקחת   פעולה  ותחושת כישלון וכאב עז. לדברי היועצים, כמה מההורים שיתפו

 את ילדם להמשך בירור פסיכיאטרי להערכת מסוכנות.  

  ן הו  קרוב   עבדה  היא  כי  דקות   שתי   תוך   ממש  עההגי   שלהאימא    המקרה,  אחרי
  ידעתי   לא לפני האירוע אבל לא ידעתי את זה.    מטופלת  הייתה  הילדה  למיון,  הלכו
]עצמה  את  חותכת  שהיא בהלם  הייתי  זה   –  מגויסת  מאוד  הייתה  מאיהא[  ..., 
 שהיא   עובדה  עזר.  מאוד   זה  השיתוף  של  בחוויה  לעזור,  התורצ  הקושי  את   ראתה
 ( 38בן  )ניר,. הבגרויות את ועברה הסוף עד אצלנו סיימה

  הגיבו   ההורים  לעיתיםכמה מהיועצים תיארו תגובות של הכחשה, הבעת כעס והאשמה.  
 החינוכי.   הצוות  את  או  המתבגר  את  ומאשים  צועק  והאחר  בעצמו  מכונס  האחדאחרת:  

היועצים שתיארו אירועים אלו חשו תסכול רב וחוסר אונים, רצון עז לעזור לילד הנמצא 
במצוקה רבה, אך ההורה אינו משתף פעולה עם התהליך ומשאיר אותם, לתחושתם, לבד  

 עם מלוא האחריות. 

 היא  ., אמרה שאני טועה לגמרימסוכנות  להערכת  ההפניה  על  י,יעל  כעסה  מאיהא
  דבר,  שום תעשה לא היא בעצמה, תפגע  לא היא שלי הבת  ת א מכירה "אני אמרה
  ספק  לי  אין  לשמוע,  לה  שקשה  מבינה  שאני  לה  אמרתי  "....לב  תשומת  רוצה  היא
 זה  מפחיד,  זה  שלו.  הילד  של  בהקשר  לשמוע  רוצה  שהורה  האחרון  הדבר  שזה

  ואמרתי   ספק.  אין  ספק,  כשיש  אבל]...[    בלילות  ישנה  לא   שהיא  בטוחה  אני  מדאיג,
 לא  שאת  ספק  לי  ן ואי  משהו  פה  שנפספס  מאשר  י עלי  שתכעסי  מעדיפה  שאני  לה

 ( 50בת  ,רחל) .לפספס רוצה

לצד האמפתיה לתגובת ההורים שהכחישו את האירוע, כמה מהיועצים תיארו כי תגובות 
ההכחשה של ההורים עוררו בהם תחושת ביקורת ושיפוטיות והקשתה על העבודה עימם.  
של   ריחוק  או  בהלה  כמו  ולתגובות  אלו,  הורים  לתגובת  הבנה  חוסר  ביטאו  היועצים 

הורים בכעס  תיארו  אחרים  יועצים  פנויים    ההורים.  ואינם  שלהם  בקריירה  שעסוקים 
לראות את מצוקת הנער או הנערה. ענבל תיארה בכעס אם, פסיכולוגית במקצועה, שלא  
שיתפה פעולה איתה. היא סיפרה בפליאה ובכעס איך דווקא איש הטיפול, המסייע לאחר,  

 עיוור למה שמתרחש בחצר ביתו: 

ותי. דווקא היא לא מאמינה ועד היום זה מדהים א  פסיכולוגית  הייתהאימא  ה
[ פעולה  משתפת  ולא  לי  מאמינה  לא  זה.  את  רואה  אימא  ל  התקשרתי  [...ולא 

 עושה  לא  היא  ואם  וליםהחת  לבי  אותה  לקחת  צריכה  היא  שעכשיו  לה  ואמרתי
  לדווח   צריכה  אני  אבל  מאיימת,  של  סוג   לרווחה.  לפנות  מחויבת  אני  זה  את

 באופן  רגשי  טיפול  איזשהו  ונעשה  אותה  לקחה  באמת   היא  ואז   סעד,  לפקידת
 מאיהא  לעצמי  ואמרתי  שלי  הראשונים  מהמקרים  היה  באמת  זה  פרטי.

  עוצמת   היא  איך   שלה,  לבת  שקורה   מה  שזה  מבינה  לא  היא  איך  פסיכולוגית,
 (. 43 בת ,ענבל) עיניים?
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 ומסקנות דיון

תפיסת תפקידם,  את  ת היועצים החינוכיים,  יתה לבחון את חוויימטרת המחקר הנוכחי הי
התמודדותם  את   הנאת  ודפוסי  שהתנסו יהדילמות  מתבגרים  ליווי  בעת  בפניהם  צבות 

במחקר הנוכחי נמצא כי עבור היועצים החינוכיים, גילוי הפגיעה העצמית   .בפגיעה עצמית
בתוך   של המתבגרים נתפס אירוע המעורר רגשות עזים של בהלה, בלבול וחוסר אונים.

אלו    ודאותוהחוסר   ממצאים  זה.  במצב  לנהוג  וכיצד  לפנות  עליהם  למי  דילמות  עלו 
נתמכים בספרות המקצועית המתארת את תגובת הצוות הטיפולי והיועץ כלפי המתבגרים  

 Berger et al., 2014b; Deה ולחץ )הפוגעים בעצמם ברגע הגילוי כמורכבת בעיקר מבהל

Riggi et al., 2017 .) 

החינוכיים  במחקר   היועצים  הרב,  הרגשי  העומס  עם  להתמודד  כדי  כי  נמצא  הנוכחי 
קשים העלולים להסעירם   םמתמקדים במשימה כדי לתפקד. הם למדו להתגונן מפני מצבי

זאת   (.Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007)ולגרום להם איבוד שליטה או לפגוע בתפקודם  
ער מצוקה רגשית. מיקוד היועצות בעשייה על עצמם מפני רגשות כואבים ולמז  כדי להגן

דורשת פחות מאמץ רגשי ונפשי   בתי הספרעבודה עם מנהלי  בהטכנית המתמקדת בדיווח ו
מזו המכוונת לעבודה פסיכוסוציאלית. במחקר הנוכחי עלה כי היועצים החינוכיים העידו 

בסיסית    שקיבלו הכשרה  אףעדר מיומנויות טיפול בנושא,  יעל תחושת חוסר ביטחון וה
שנ חינוך  אנשי  של  דיווחים  מובאים  המחקרית  בספרות  האובדנות.  סיונם,  יבתחום 

ויכול ידיעותיהם  לתלמידים  ומיומנויותיהם,  טיפול  להעניק  בעצמם שתיהם  לפגוע  ניסו 

( בחסר  האחריות  Christianson & Everall, 2008, 2009לוקים  את  מייחסים  יועצים   .)
למומחים    לטיפול אלו  יועצים במתבגרים  של  רצונם  למרות  הנפש.  בריאות  מתחום 

כי  וחוששים  המעשה  לאחר  ילדים  עם  לתקשר  כיצד  בטוחים  לא  הם  לסייע  חינוכיים 
 מילותיהם יחריפו את מצבם. 

תואר   המתבגרים  ליווי  תהליך  כי  עולה  הנוכחי  מאתגר בבמחקר  תהליך  היועצים  ידי 
ביסוס האמון ויצירת הקשר    ועדהפגיעה העצמית    אירועשנבנה במהלך הזמן מרגע גילוי  

תיה, דאגה וחמלה ויחס כלפי  המתמשך. התמודדות רוב היועצים אופיינה בתחושות אמפ

כי  מצאו    (Troister & Holden, 2010טרויסטר והולדן )הכאב הנפשי שחווה הנער המתבגר.  

  .אובדניהמעשה  ה  לקראתלהכנות  לפגיעה עצמית ולכאב נפשי יכולת ניבוי גבוהה באשר  
מאפשר קשר    הואגילוי אמפתיה של היועץ כלפי המתבגר עלול להפחית מהכאב הנפשי ו

או  בעל   אובדני  גוון  בעלת  התנסות  בין  הבחנה  של  מרכיבים  הכולל  ומתמשך  משמעות 
הי העצמית  חדישהפגיעה  התנסות  למות.  ־תה  ממשי  רצון  ללא  מהיועצים   כמהפעמית 

זה   במחקר  אמיץ  תיארו החינוכיים  סייע   קשר  שלא  תלותיים  מאפיינים  בעל  וקרוב 
ו לקשורם תחושת תסכול.  עורר בהלמתבגרים  לתופעת   ראוי  היועצים  של  זו  התנהלות 

גרינאקר בה המטפל פועל מתוך תחושת שליחות והצלה של המטופל.  ש"פנטזיית ההצלה"  

(Greenacre, 1966)   למשאלה להקל על סבלו של המטופל אך   קשרה את פנטזיית ההצלה
הלא  אתהר באגרסיה  הקשורה  נגדית  העברה  תופעת  המטופל.    בה  כלפי  שלו  מודעת 

במקצועות  ראה    (Olinick, 1980)  אוליניק העוסקים  לכל  אופייני  תו  ההצלה  בפנטזיית 

פנטזיית ה(  Palmer et al., 1983) ואחרים    פאלמר  וכן  ,העזרה של  נוסף  גלגול  מתארים 
אימוץ"   "פנטזיית  בדמות  ילדים מטפל  בקרבההצלה  עם  שעובדים  שבים  כך  ים  אירוע, 

 המטפלים הישירים.  שהם ,עם ההורים מדובר בתחרות אלהה
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ריחוק רגשי ורצון להעביר את  על  ודיווחים מעטיועצים בעוד רוב היועצים גילו אמפתיה, 
אחר. העברת הטיפול הפחיתה מרגשות האשמה וגרמה להם   בעל מקצועהטיפול במתבגר ל

לחוש הקלה. המעורבות הטיפולית במי שניסה להתאבד גורמת לזעזוע רגשי עמוק ולעומס 
נפשי כבד, המלווה ברגשות קשים כמו פחד, איום, כעס, אשמה וחוסר ביטחון. אישוש 

)  נמצאלכך   (.  Takahashi et al., 2011; Yaseen et al., 2013; Wurst et al., 2010בספרות 
שניסו לפגוע בעצמם עורר רגשות שליליים של   נמצא כי המפגש של מטפלים עם אנשים

עורר וסבל  רוויי מצוקה  סיפורים  ופחד ממעורבות.  היעדר אמפתיה  את   וכעס, תסכול, 
  תיארוממשתתפי המחקר    כמה הרצון "להעביר את תפוח האדמה הלוהט" למטפל אחר.  

וגז כלפי מי שניסה לפגוע בעצמו. גם בתחום מקצועות הבריאות נמצא כי תחושות כעס ור
מטופל שנתפס אחראי למצבו ונזקק לטיפול עורר במטפליו כעס ועצבנות, יותר ממטופלים  

(. עוד נמצא כי הטיפול במטופלים שניסו Gulfi et al., 2010טתם )יתה בשליימחלתם לא הש
ומיכולתם להעניק טיפול יעיל לשאר המטופלים.  בעצמם גוזל זמן נוסף מהמטפלים    לפגוע

לכך  ההשלכות(. Pompili et al., 2003, 2005מוסרי )מטופל אובדני נתפס חלש, אנוכי ולא 

עם   רגשי  מקשר  הימנעות  )הן   ;Awenat et al., 2017; Bowers et al., 2006המטופלים 

Windfuhr et al., 2010עצים החינוכיים הוא כי שות של היו(. הסבר נוסף לתחושותיהם הק
תחושות דאגה שהם מנסים ידי  אותם ל  אמגע ייעוצי עם מי שניסה לפגוע בעצמו עשוי להבי

יום. ייתכן אף כי אירועים אלו מזכירים להם מצבים שאירעו בחייהם ־להדחיק בחיי היום
את   מעמתת  אקטיבית  פעולה  שנקט  מי  עם  המעורבות  המקצועיים.  או  האישיים 

  ולדכאעם משאלת המוות  בו לא יוכלו להתמודד  שאפשרות להגיע למצב  המשתתפים עם ה
מעלה את רמת החרדה ואת הרצון להימנע מטיפול  היא  איום ממשי ו  היא  שאלה זו.  אותה

 במתבגרים.

בהתערבות   יש משמעותקשר עם ההורים  להיועצים החינוכיים במחקר הנוכחי העידו כי  
עצמית. בפגיעה  שהתנסו  המתבגרים  כישלון   תיארוים  ההור  עם  כאב,  הלם,  תחושות 

בהם נמצא כי גילוי הפגיעה העצמית  שואשמה. ממצאים אלו נתמכים במחקרים קודמים  
הליך אובדן להקבילו לת  אפשר העלה תגובות רגשיות שליליות בקרב ההורים, באופן ש

(Kelada et al., 2016.)  זהו תהליך מטלטל לאובדן,  החיים   בדומה  שמערער את מסלול 

והמ ברגשות    הואוכר  )כרוך   & ,Levkovich & Duvshan, 2020; Levkovichכואבים 

Elyoseph, 2021להבנת תהליך האבל  של בולבי  תאוריית השלבים    (. על פי(Bowlby, 1969–

  בו נאבק המתאבל בעובדת האובדןשהקבלה    חוסרשלב ההלם ו   אראשון הוההשלב    ,( 1980
השני, שלב החיפוש, מתאפיין בחיפוש אחר הקשר עם . השלב  רגשית  מצוקהוכעס    וחש

השלישי השלב  אותו.  המזכירים  בדברים  והתעסקות  הייאוש  הנפטר  שלב  הוא ו  הוא 
ארגון  מאופיין התוך  בחוסר  באינטראקציות  והבין־וכשלים  בשלב אישיות.  ־אישיות 

רים  והסתגלות למצב החדש. גם במחקר הנוכחי ניכר כי חלק מההוארגון    כוהאחרון נער
הגיבו בתגובות ראשוניות האופייניות לתהליך האובדן. חשוב כי יועצים חינוכיים יכירו  

תהליך מתמשך   אכי מסירת הבשורה היידעו  תהליכי אובדן וומודלים לבישור בשורה מרה  
 ובו תגובות רגשיות והתנהגותיות מגוונות.

סכימו להמשך בירור מההורים שיתפו פעולה עם היועצים וה  כמהעוד נמצא במחקר זה כי  
־הכחישו את האירוע והפנו כעס כלפי הצוות החינוכי. במחקר  אחרים  וטיפול. מנגד, הורים

סיונות אובדניים או פגיעה עצמית בקרב  יבני המשפחה נחוו בהם שמחקרים  44על שבחן 
דחייה  וכישלון,  אובדן  תקווה,  חוסר  אשמה,  תחושות  חשו  ההורים  כי  נמצא  ילדיהם, 



 ענבר לבקוביץ וקרן אמיתי  296

 

 דכ כרך –פ"ג  תש  –  החינוכי הייעוץ

 

( על כך שהורים רבים חסרי    עומדיםים  אחר  (. מחקריםörnblom et al., 2013Tובדידות 

 Fu et al., 2020; Victor etבילדיהם ) התופעה ולכן ממעיטים בחשיבותה ובטיפול  על  ידע  

al., 2019מההורים יש סטיגמות שליליות על בריאות הנפש, מה שעשוי   כמה(. כמו כן ל

מקצועית   לעזרה  פנייה  כלפי  חסמים  אלו   ממצאים . (Simone & Hamza, 2020)לעורר 
)ביטול   היו מאופקות  כי תגובות הוריהם  מדאיגים, שכן מתבגרים במחקריהם מעידים 

על   )האשמה, כעס(, באופן שהשפיע  המתבגרים לחשוף הבעיה או מזעורה( או מוגזמות 

 (. Muehlenkamp et al., 2013; Rissanen et al., 2009נפשית )בהמשך מצוקה 

 נתנו רו. אירועים שלא  שאבתקופה שלאחר האירוע ההורים מנסים לתת מענה לשאלות שנ
ידי ל  ביאלאחר הפגיעה העצמית. מבט זה עשוי לה  מקבלים משמעות יתרה  הם מחשבהילע

תבגר בשאלת מצבו הרגשי. הדינמיקה המשפחתית עשויה  נרטיב חדש ולדיאלוג עם המ
ים. האירוע עשוי לייצר הזדמנות לשיח בין כאב אחרלהשתנות גם ביחסים עם בני משפחה  

 (. Steggals et al., 2020)עתיד ללמתן מענה בין הזדמנות והעבר וההווה 

 מגבלות המחקר 

־שמונהנערך בקרב  איכותני שמחקר    זהושום שות ההכללה, מיכולמגבלות המחקר הן ב
מאפייני הרקע של המשתתפים. רוב משתתפי   אינוכיים. מגבלה נוספת הייועצים ח  עשר

השתתפו במחקר רק שני יועצים גברים  שום שיועצות נשים, רובן נשואות. מ  םהמחקר ה
הבדלי מגדר.   הנושא מבחינת  עם  על מאפייני ההתמודדות  עמדנו  כן לא  נבחנו    כמו  לא 

חברה הערבית וקיימת חשיבות להרחבת ההבנה על הנושא בקרב מגוון אנשי יועצים מה
ונות ואת מגוחינוך וטיפול. כמו כן מומלץ לבחון את רמת הדתיות של היועצים מחברות  

תפיסותיהם כלפי הנושא. בשל רגישות הנושא, לא בחנו האם היועצים החינוכיים התנסו  
 אדם הקרוב להם. בבעצמם בפגיעה עצמית או 

 מלצות יישומיות ה

וחוויות היועצים בליווי מתבגרים  המחקר הנוכחי מאפשר להכיר את מכלול התפיסות 
ב הרגשי  עולמם  את  ולבחון  עצמית  בפגיעה  יועצים    נושאשהתנסו  להכשיר  מומלץ  זה. 

נושא האובדנות ולספק להם תמיכה מתמשכת בנושא.    לעבנושא הפגיעה העצמית נוסף  
ליועצ תמיכה  הבניית  הביתדרושה  במסגרת  חינוכיים  ורגשותיהם   ים  קשייהם  ספרית, 

המורכבים של היועצים במהלך ליווי המתבגרים מעלים את החשיבות לספק להם מקום  
משמעות  בעל  בטוח ומקצועי לאוורור הרגשות וקבלת כלים להתמודדות. נמצא כי קשר  

ם ההורים, עם ההורים מקדם את הטיפול במתבגר, על כן יש לפעול להידוק הקשרים ע
י הפגיעה העצמית  אירועשכיחות    בשלמשלב איתור המצוקה הרגשית של המתבגרים.  החל  

הרצאות   ייערכו  כי  ותלמידי  למומלץ  הורים  הספרפני  תבית  וייכתבו  ייעודיות ו,  כניות 
לתופעת הפגיעה העצמית הכוללות מערך תמיכה מובנה בתלמיד הפוגע בעצמו, בהורים  

  עשותים מסוג זה. מומלץ לאירוענו נהלים מובנים להתמודדות עם  וביועצים. מומלץ כי ייב
ליעילותן    אשראשר יבססו ידע אמפירי ב  ,כניות התערבות ומניעהומחקרי אורך לבחינת ת

   כניות הטיפול.ושל ת
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בדיחות הבנת  קוגניטיבי, מוקד שליטה ו־ידע מטא
בהוראת מתמטיקה בקרב תלמידים עם לקויות  מתמטיות 

 תלמידים ללא לקויות למידהבקרב למידה ו
 יקם גזית אביד בשארה ואסא

 

 תקציר 

מטא־קוגניטיבי   ידע  בין  הקשר  את  בחן  זה  ולמחקר  שליטה  בדיחות  להבנת  מוקד 
תלמידים ללא  בקרב  מתמטיות בהוראת מתמטיקה בקרב תלמידים עם לקויות למידה ו

תלמידים שאובחנו עם לקויות    30תלמידים בכיתות ט':    60מחקר נדגמו  ב.  לקויות למידה
ו כלים:    30־למידה  שלושה  באמצעות  נבדקו  התלמידים  למידה.  לקויות  ללא  תלמידים 

בדיחות מתמטיות. ממצאי  הבנת  קוגניטיבי, שאלון מוקד שליטה ושאלון  ־שאלון ידע מטא
המשתנ  הורוהמחקר   שלושת  בין  מובהקים  קשרים  מוקד על  מטא־קוגניטיבי,  ידע  ים: 
ו בכל המדדים שנבדקוהבנת  שליטה  כן  כמו  לקויות    ,בדיחות מתמטיות.  עם  תלמידים 

הפגינו   למידה.שהפגינו    מהיכולות  ותנמוכ  יכולותלמידה  לקויות  ללא    עקב  תלמידים 
אוכלוסיית התלמידים עם    את  לטפחהפערים הניכרים בין שתי אוכלוסיות המחקר, חשוב  

ומוקד שליטה  –מדדים שנבדקו  בלמידה  הלקויות   הן  ל  –  ידע מטא־קוגניטיבי  קידומה 
הרחבה.   באוכלוסייה  הן  החינוך  להשפיע  קידומהבמערכת  תופעות    יכול    אחרותעל 

הנשירה,  להקשורות   תופעת  צמצום  כגון  הפדגוגי,  התלמידים    שיפורתחום  הישגי 
 החברתיים. ושיפור היחסים מגוונים במקצועות לימוד 

 לקויות למידה. ;בדיחות מתמטיות ;מוקד שליטה   ;ידע מטא־קוגניטיבי מילות מפתח: 

 מבוא

אחד הנושאים החשובים בחקר מדעי המוח כיום הוא בדיקת ידע מטא־קוגניטיבי, מוקד  
חשיבה   יכולת  על  מעיד  מטא־קוגניטיבי  ידע  האדם.  של  הנוירולוגית  והמערכת  שליטה 

 על   גםמעיד    . הואתכנון, הבנה והערכה  כגון  מיומנויות חשיבהפיקוח על  בברמה גבוהה  
הכרתו תהליכי  על  האדם  של  אליה    –  הידע  ומודעות  החשיבה  על  )קרמרסקי  חשיבה 

יכולתו  ־את יכולתו או את אי  מביןאדם  האופן שבו  ה  משמעומוקד שליטה    (.1997ואחרים,  
אמין שיש לו יכולת לשלוט לשלוט באירועים. אדם בעל מוקד שליטה פנימי ברמה גבוהה מ

מוקד שליטה חיצוני ברמה גבוהה מאמין כי    בעלאדם    ואילובאירועים ולהשפיע עליהם.  
לשליטתו מחוץ  הנמצאים  חיצוניים  על    כגון  ,לגורמים  השפעה  יש  וקושי,  גורל  מזל, 

 (. Abouserie, 1994האירועים )

פוטנציאליים    משתניםהם    שליטה  מוקדו  מטא־קוגניטיבי  ידענמצא ש  האחרונות  בשנים

 ;Villa & Chytrý et al., 2020)   בעיות  פתרון  יכולות  ומנבאים  במתמטיקה  הישגיםלקידום  

Sebastian, 2021  .)  כי גם  חשוב   הוא  בהוראה  מתמטיות  בדיחות  שילובנמצא  היבט 
לידי  .באסטרטגיות ההוראה היעילות יכולות    הוא מביא   יצירת ,  הבדיחות  הבנתפיתוח 
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המורים    ושיפור  מתחה  הפחתתוכן    בכיתה  וביתחי  וירהוא בין  תלמידים  להתקשורת 

(Tonkovich, 2020) . 

להבנת מוקד שליטה ולהיא לבחון את הקשר בין ידע מטא־קוגניטיבי הזה מטרת המחקר 
למידה   לקויות  עם  תלמידים  בקרב  מתמטיקה  בהוראת  מתמטיות    ובקרב בדיחות 

השפעה ניכרת על חייהם    שיש להלקות למידה היא הפרעה    תלמידים ללא לקויות למידה.
ת  ילימודי בבה  התחוםוהיא מתבטאת בתחומי חיים רבים, לרבות    ,מהישל המתמודדים ע

הספר,   ותחום  החברתי  למידהתחום  לקות  נוירותעסוקה.  הפרעה  היא  התפתחותית ־ ה 
ו  כגון,  יסודייםהפוגעת בתפקודי למידה   מתמטיקה, והיא פוגעת לימוד  קריאה, כתיבה 

מנת המשכל שלו לפי  ביכולתו של הפרט לרכוש מיומנויות ברמה המצופה ממנו לפי גילו ו

(American Psychiatric Association, 2013 .) 

המתמטי   החינוך  ממסכימים  חוקרי  שליטה    טא־קוגניטיבישידע  מוקד  של  ומיומנויות 
לדרישות   למתאימים  בדרישותיה  במהירות  המשתנה  העכשווית,  ללמוד החברה  יכולת 

ל  תעצמאי העת  ולהסתגל  כל  חדשות  למידה  מיומנות (Chytrý et al., 2020)משימות   .
ללימודי הה  חשובה  לחשוב  ימתמטיקה  היכולת  בעיות   חשיבהא  ולפתור  ביקורתית 

הכרחית להצלחה בחיים. עם זאת, לימוד מתמטיקה אינו קל    את היכולת הז  .תויצירתיב

(. בשל חשיבותן הרבה של המתמטיקה Villa & Sebastian, 2021תלמידים רבים )עבור  ב
ושל המיומנויות הכרוכות בה לעתיד התלמידים יש לזהות את המשתנים שיכולים לקדם  

במחקר זה. לכל זאת חשיבות יתרה לתלמידים עם  ולשפר אותן, כדוגמת אלו המוצעים  
 לקויות למידה המתקשים קושי רב בלימודי המתמטיקה והישגיהם בתחום נמוכים. 

בדיחות מתמטיות בהוראת  להבנת  מוקד שליטה ולידע מטא־קוגניטיבי  הקשרים בין  הבנת  
למידה   לקויות  עם  תלמידים  בקרב  למידה  ובקרבמתמטיקה  לקויות  ללא  ,  תלמידים 

בהוראת המתמטיקה בעבור כלל התלמידים.    תכנון יעיל של מערכת הלימודיםל  ורמתת
ומתוך כך לסייע לסייע בזיהוי מוקדי קשיים במערכת החינוך  הבנת הקשרים יכולה גם  

שיעורי  עבור תלמידים עם לקויות למידה אשר מתקשים בבכניות התערבות  ות  בפיתוח
 המתמטיקה.

יע בהטמעת המלצות אלו בעבודתו של היועץ החינוכי יתרה מזו, הממצאים יכולים לסי
יעודד   אשר  והוראה,  חינוך  צוותי  ומלווה  ומוקד המדריך  מטא־קוגניטיבי  ידע  שילוב 

, הן בחינוך הרגיל הן בחינוך המיוחד. כך היועצים החינוכיים  מתמטיקההשליטה בהוראת  
חות אנשי מקצוע בבתי הספר יכולים לסייע בקביעת מדיניות ההתערבות הנדרשת ולהנ

ואת  החינוכי  היועץ  את  מחייב  זה  תהליך  ולהטמיעה.  ליישמה  כיצד  החינוך  במערכת 
יכול  גומלין מתמשכים. בית הספר  וביחסי  פעולה הדוק  לעבוד בשיתוף  מערכת החינוך 
לאתר קשיים בתחום ההוראה ובתחום הלמידה. תפקידו של היועץ החינוכי יהיה להפנות 

דרגת החומרה של הקשיים ולהתוות את רמת ההתערבות. בכך  לאבחון כדי לקבוע את  
לצורכיהם  המותאמים  צמיחה  מקדמי  תהליכים  ביצירת  תפקידו  את  היועץ  יממש 
הייחודיים של התלמידים המתקשים בלמידה. היועץ גם יקבע את אפיוניה של ההתערבות 

 הממוקדת ויעקוב אחר התגובה להתערבות.
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 סקירת ספרות 

 מטא־קוגניציה 

בהקשר    טא־קוגניציהמ בפרט  האחרונים,  בעשורים  רבה  מחקרית  לב  לתשומת  זוכה 

העצמית של הפרט   מודעותוב  עוסק   והוא  המונח   אתטבע   ( Flavell, 1976)החינוכי. פלאבל  
ת והעומד  ותעל עצמו, על המשימ  פרטתהליכי הקוגניציה שלו. ידע זה מורכב מהידע של הל

הייחודיים    ועללפניו   טרם    להביא  שעליורכיביהן  האסטרטגי  ביצועןבחשבון   ות ועל 
לבצע    יושעל  הקוגניטיביות כדי  'מערכת־על' אלו  משימותלהפעיל  להגדירה  אפשר   ;

 (. Garrett et al., 2006 ;1997קרמרסקי ואחרים, חשיבתית של הלומד )

  , ומסוגלות   יכולת  רבדב  אמונותאישיות,    מאפייני  הםלומד עצמו  להקשורים    ידע  משתני
ידע מצטבר ועוד.    שנוסדה על  עולם  השקפת,  הנעה  המעוררים  תחומים,  חולשותו  מגבלות
מגבלה ללמידה משום שהלומד   להיותעצמו עלול    עלידע או ידע מועט של הלומד    חוסר

  לווסת   מתקשהובשל כך    ,החולשה שלואת נקודות  אינו יודע לזהות את נקודות החוזק ו
  ת נלוֹו   הקוגניטיבי  לתהליך, ועוד  זאת .  מגוונים  למצבים  ותיעילב  ולהסתגל  למידה  תהליכי
־ המטא  לידע  לתרום  כדישל הלומד   מודעותופנימיות אישיות, שגם אליהן נדרשת    חוויות

ידע  ב  עוסק(. ידע על אודות המשימה  Garrett et al., 2006ולהכוונתו העצמית )  קוגניטיבי
הן ברמת קושי משתנה   משימות  כי  לומד  הפרט.  לבצע  דהלומ  עלעל מאפייני המשימה ש

  למשל   כך(. Kramarski & Mizrachi, 2006ובשל כך נדרשות גם אסטרטגיות קוגניטיביות )
 זיכרון  הדורשים  פתוחים  במבחנים   להתקשות  עלולבשליפה    קשיים  עם  המתמודד  לומד
  הנדרשתאודות האסטרטגיה    על. ידע  רתייםיבר־רב  סגורים  מבחניםממשיתקשה ב  יותר

ומטא־קוגניטיביות   שלידע  ב  עוסקמשימה    למילוי קוגניטיביות  על אסטרטגיות  הלומד 
  משימהה  על פי  משתנה  זאת  כל.  בהן  השימוש  עםו  מןיע  היכרותיעילות שבהן יש לנקוט,  

כן,    למלא.  שעליו האסטרטגיה    בוחן  הלומדאם  את  ובוחר  שמולו  המשימה  טיב  את 

 (. Martini & Shore, 2008) לההמתאימה 

של מטא־   עיקרי מאפיין  הוא    קוגניטיביים  תהליכיםעצמי של    ויסותשו  מדגישה  הספרות
תוך  מבו הלומד אחראי להתפתחותו העצמית,  שתהליך  ויסות עצמי זה מוגדר  קוגניציה.  

ומותאמים   המתוכננים  עצמו,  האדם  מן  הנובעים  ופעולות  רגשות  ב"מחשבות,  שימוש 

לבאופן   )שם  מעגלי  לוויסות Zimmerman, 2000, p. 14השגת מטרותיו"  (. אסטרטגיות 
אחריה.  לו  בזמן ביצוע המטלה: לפני המטלה,  המטלה  בשלושת שלבי ביצוע  ותמופיע  עצמי
 ועל פי מטלה  ה  על פימטרות    ביעת קב  בעיקרעוסקות    אסטרטגיותה  המטלה  שלפני  בשלב

אסטרטגיות הן  ההמטלה  ביצועשל  שלב; בגישתו למקצוע(  כגון) הלומד  רקע האישי שלה
סוגים מטא־קוגניטיביותעיקריים   משלושה  אסטרטגיות  קוגניטיביות,  אסטרטגיות   : 

)תכנון, ויסות ובקרה( ואסטרטגיות הקשורות ללומד, אשר נחלקות לפנימיות )תכנון זמן  
ו קשב(  במומחה(;  לוהקצאת  )היעזרות  המטלה  של  ובשלבחיצוניות   אסטרטגיות האחר 

וב  בעיקר  עוסקות והערכת  ברפלקציה,  במשוב  שהושקע  המאמץ  יישום  בתוצאות 

 (. Perels et al., 2009; Zimmerman, 2000) בעתידלמידה  תבניסיונוהמסקנות 

ובהישגיהם    לומדיםבהכוונה עצמית של    חשוביםכי רגשות הם מנבאים  מחקרים מצאו  

(Mega et al., 20142013; et al.,  Ahmed ל .)( פי צימרמןZimmerman, 2000)    חרדה  תחושת
יכולת הלומד להשתמש בתהליכים של  ב  עלולות לפגועותפיסת מסוגלות עצמית נמוכה  
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ו בקרב תלמידים עם לקויות למידה, אשר    בייחודבקרה עצמית. הדבר נכון  של  שליטה 
קושי    רמת, כמו  חיצוניים  למשתניםאת כישלונם ליכולתם הנמוכה ואת הצלחתם    קושרים

 נמוכה של המשימה. 

 בין תפקוד אקדמי  מטא־קוגניציה והקשר בין 

קשר    מלמדת המחקרית    הספרות ו  חיוביעל  מטא־קוגניטיבית  יכולת  הצלחה    ביןבין 

 ;Bransford et al., 1999; Chytrý et al., 2020; Thomas & Barksdale-Ladd, 2000)  אקדמית 

Veenman et al., 2006  .)קריאה נמצא כי ידע מטא־קוגניטיבי מאפשר בתחום הלמשל    כך
בחור אסטרטגיות מתאימות ולשפר לתכנן את פעולותיו, לארגן ולהעריך מידע, ל  לומדל

לפצות על    יכולותות  המטא־קוגניטיביהאסטרטגיות    .את תהליכי הלמידה והזכירה שלו
  הקניית אסטרטגיות מטא־קוגניטיביות  לשלבאנשי החינוך  לכן על  חוסר מיומנות בתחום.  

 ,.Haidar & Al Naqabi, 2008; Martini & Shore, 2008; Perels et al)  המקצוע  תהוראב

  ומטלות, דוגמת כימיה, אוריינות מדעית  אחרים  ידע  תחומיבדומים עלו    ממצאים.  (2009

  הצלחה   וביןות  מטא־קוגניטיבי  יכולות  בין   ניבוי  של  קשר  על   הורו  אשרמוטוריות,  ־פסיכו
 כגון טיביות,  . תלמידים שקיבלו הוראה שעודדה שימוש במיומנויות מטא־קוגניאקדמית

אחריהן, לו  בביצועןתכנון, פיקוח, הערכה או שימוש באסטרטגיות לפני ביצוע משימות,  
קבוצת    לעומת  זאתשיפרו את הישגיהם בידע של התחום ובמודעות המטא־קוגניטיבית.  

 (. Michalsky et al., 2009הביקורת, שלמדה ללא הוראה מטא־קוגניטיבית )

דוגמת ויסות עצמי ופיקוח על    ,מטא־קוגניטיביות  נויותמיוממתמטיקה נמצא כי  ה  בתחום
נחוצות   של  להלמידה,  מוצלח  משימות    למילויגם  ו  מתמטיותבעיות  פתרון 

מיומנויות אלו חסרות בקרב  בדרך כלל  אינטלקטואליות אחרות, כגון קריאה וכתיבה.  

 (. Villa & Sebastian, 2021; 2000תלמידים חלשים במתמטיקה )קרמרסקי, 

 מוקד שליטה 

' שליטההמונח  הב  עוסק(  locus of control)  'מוקד  של  לסיבות   פרטאמונתו  באשר 
יכולתו לשלוט  ־את יכולתו או את אי  מבין  הפרטלאופן שבו  , כלומר  בחייו   ויותלהתרחש
 ת מוקד שליטה חיצוני מבטא אמונה בכוחומקשתת:  ע על  בחייו. מוקד שליטה נ   באירועים
קבלת אחריות  ב; מוקד שליטה פנימי מתאפיין  המטלות  קושי  או  זלמ,  גורל  כגון,  חיצוניים 

 ,Abouserie)בחייו  שליטה בתוצאות ובכוחו להשפיע על אירועים    פרטיש ל ובתחושה ש

1994; Boss & Taylor, 1989 .) 

 יש לפרט מאפיין יחיד של מוקד שליטה. אולם שליטה מוקד של סורתיתתפיסה המה לפי
בעל מוקד שליטה פנימי    בזמןהיות בו  ל  יכולהמורכבת של מונח זה הפרט    התפיסהלפי  

, בעל סוג אחד של מוקד שליטה חיצוני לחלופיןמוקד שליטה חיצוני גבוה, או  בעל  גבוה ו

  תפיסה (.  Abouserie, 1994)  , כמו סמכותוסוג אחר ברמה נמוכה  , כמו מזל,ברמה גבוהה
המוקדים  נוספת  פנימיתהבחנה    יוצרתזו   אמ'בין  הבחנה    :בתוך  חיצוני  ל',  'תייחיצוני 

אמ'  ובין,  'הגנתי ל' תייפנימי  הגנתי'  מאמין  פנימי  אמיתי'  'חיצוני  מוקד  בעל  אדם  כי  '. 
טוען כי ', לעומתו,  חיצוני הגנתיאדם בעל מוקד '  .חיצוניים משפיעים על מעשיו  משתנים

למעשה   ךהגנה מפני כישלון צפוי, אלמאמין בהשפעת הגורמים החיצוניים בעיקר  הוא  
תפיסה פנימית    בעל  פרט  ' הואתיי פנימי אמאדם בעל מוקד 'הוא בעל צורך עז להצליח;  



בקרב בדיחות מתמטיות בהוראת מתמטיקה בקרב תלמידים עם לקויות למידה והבנת קוגניטיבי, מוקד שליטה ו־ידע מטא
 309 תלמידים ללא לקויות למידה 

 

 דכ כרך –  גפ"תש  –  החינוכי הייעוץ

 

פרט    הוא  ' לעומתופנימי הגנתיאדם בעל מוקד '  .ולהתנהגותו  ותית של אחריות למעשייאמ
 (. 2010)פינגר, בעל מוקד שליטה פנימי בעיקר עקב רצייה חברתית גבוהה הטוען שהוא 

כי   לציין  יש  הפנימיות  להבחנות  שליטה  מהמחקרית    בספרותמעבר  משתנה    הואוקד 
אחד ניצבים בעלי מוקד שליטה פנימי ובקצה השני בעלי מוקד שליטה   בקצה  במקשתת.

ל  כמה  הקושריםפרטים    נמצאיםחיצוני. בתווך     וכמה מהם אירועים לעצמם  מהסיבות 
פינגר,  ;  2003סיני,  ־משקל)  המוקדים   שני  את  משלביםפרטים ה  קריחיצוניים,    למשתנים

2010  ;Jegede et al., 1999  .)כי מוקד השליטה אינו אחיד בכל   סובריםהחוקרים  יש    כמו כן
לראות   יכוללמשל הפרט    כך .  מסויםתחום חיים  בתלוי בסיטואציה או    אלאהתחומים,  

כישלונותיו בתחום אחד, כמו מקום העבודה שלו, ובו בזמן  לעצמו אחראי להצלחותיו ו
  פרט.  לימודיו  כמולתוצאת התנהגותו בתחום אחר,    איחיצוני את האחר  במשתנה  לראות

תוכן ב  מאופיין  זה תלוית  כללית,  רמות:  בשלוש  שליטה  מיקוד  של  אחיד  לא  פרופיל 
על פי כיוון מוקד השליטה שלו    הפרטאת התנהגותו של    לנבא  אפשר  בדרך כללוספציפית.  

פנימי    – או  הוא    ולםא  – חיצוני  שגרתיות  ולא  מיוחדות  מד  יכולבנסיבות   פוסי לחרוג 
 (. 2000; רוזנולד, 1993להב, ההתנהגות האופייניים לו ) 

מזה   זה  נבדלים  זה.  ובעפרטים  אישיותי  מאפיין  של  מלווה צמתו  האישיות  התפתחות 
עמדה דה המעצבים את עמדתו של הפרט בעניין היותו שולט בנסיבות או נשלט.  במצבי למי

 Mooney etלאורך זמן )ונשאר יציב קבוע בהתנהגותו אפיין אישיותי מ נעשית בהדרגהזו 

al., 1991.)    ניסיונות מצטברים מ  מושפעתהתפתחות מוקד השליטה לכיוון פנימי או חיצוני
על עקרונות    המיוסדעיצוב מוקד שליטה הוא תהליך קוגניטיבי  למעשה,  מצבי למידה.  של  

  כלומר   .תוצאה סופיתלקשר שבין התנהגות  ה  בעניין  'ציפייה מוכללת'  בו  נוצרת, ולמידה
 (. 2010פינגר, תוצאות )לזוהי דרך נלמדת המקשרת בין סיבות 

 נה; אולם יש לשים לב כי הוא מצומצם ממתחושת יכולתאפשר לראות במוקד שליטה  
של    מתארמשום שמוקד שליטה   נסיבתית  עצמית  במצב    סיבתי  תפקידב  הפרטהערכה 

את . בעל מוקד שליטה פנימי מאשים  יותר  ורחבה  כללית  היא  יכולת  תחושת  ואילו,  מסוים
בעל מוקד שליטה חיצוני אינו    לעומתו  .עצמו בכישלונותיו וזוקף לזכותו את הצלחותיו

  ממנו   נמנעת  בכך  מנםואאת הצלחותיו.    לזכותוזוקף    אינוועצמו בכישלונותיו    את   מאשים
הישגיות של  תחושות של סיפוק ו  גם  ממנו   נמנעות   אך,  שליליים  רגשות  עם  ההתמודדות

 (. Katz, 1994; 2000רוזנולד, )

 יצירתיות,   זמה,ובעל מוקד שליטה פנימי מגלה עצמאות, הישגיות, חריצות, יאם כן, פרט  
גבוהות,    קונפורמיות־אי אישית  ואחריות  מחויבות  יכולת  ורמות  מקדימה,  חשיבה  וכן 

ולשנותן בעת הצורך  יעילה של מציאת חלופות, השקעת מאמצים כדי לשלוט בנסיבות 
המתאפיין    ,לפרט בעל מוקד שליטה חיצוני  ולמידה לצורך שיפור התפקוד בעתיד. לעומתו,

גבוהה   נמוכה  , מידת אסבילּות,  למדיבשמרנות, רמת חרדה  , קושי  למדיחריות אישית 
זאת ועוד, פרט    (.2000; רוזנולד,  2010פינגר,  בהתמודדות עם הסביבה ונטייה להתגוננות )

  שביכולתו   מבין  שהוא  משום  לסביבתו היטב    מסתגל  בדרך כלל  פנימי  שליטה  דבעל מוק
מקשיי  פרט  לעומתו,  .להפעילה חושש  חיצוני  שליטה  מוקד  ל  םבעל  סביבה הקשורים 

 (. Mooney et al., 1991; 2000רוזנולד,  בהסתגלות יעילה ) מיומןכלל אינו  בדרךו
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 תפקוד אקדמי  בין בין מוקד שליטה ו הקשר

בין מגוון התנהגויות המגבירות את ההסתברות  ובמחקרים נמצא קשר בין מוקד השליטה  
וכן   לימודית  בינו  נמצא  להצלחה  )וקשר  גבוהים  לימודיים  הישגים  ;  1999מעין,  בין 

Villa & Sebastian, 2021; Anderson, 1990.)    את ההבדל   הדגיש  (1999מעין )מחקרה של
ונים מפני שידע  תהליך הלמידה. מוקד שליטה פנימי מחייב איסוף נתבבין מוקדי השליטה  

צורך   יש  כישלון  של  במצב  כן  כמו  לפתרון.  הדרך  את  ומתווה  שליטה  תחושת  מקנה 
הכישלון   סיבות  את  לנתח  כדי  סיבתית  ממנובחשיבה  זוללמוד  חשיבה  זמן,  לאורך    ו. 

על ניסיון מצטבר בלמידה וכן למיומנויות למידה אשר נשענות על איסוף נתונים ותורמת ל
  ' פנימיים'להניח כי ל  אפשרים לשיפור הישגים ולהתייעלות. אם כן,  החיוני  ,קבלת החלטות

סכמות מורכבות ומפותחות של איסוף מידע, עיבודו ואחסונו, והדבר משפיע על יעילותם. 
של   הלמידה  סכמות  זאת,  ומפותחות    'חיצוניים'לעומת  מבוססות  מידהאינן  ; באותה 

 אינם מסוגלים לשחזר אינם מסוגלים לשחזר אותה, וכך גם  הםהם חווים הצלחה  כאשר
ל  ולהתייעללמידה   נתונים או    'חיצוני'לאחר כישלון.  צורך להשקיע מאמץ באיסוף  אין 

אותם   להשקפתו,  לכישלונותיו.  או  להצלחותיו  הסיבות  את  חיצוניים   משתניםלבחון 
לו עצמו אין וו בעתיד,  שהשפיעו על תוצאות פעולתו בהווה ישפיעו גם על תוצאות פעולת

 חלק בכך.

של   במחקרה  ונמצא    (, 2010)  פינגרגם  פנימי  שליטה  מוקד  בין  חיובי  הישגים  בין  קשר 
פנימי, כולימודיים: ככל שמ כי   ךקד השליטה  נמצא  עוד  גבוהים.  ההישגים הלימודיים 

יותר מבעלי מוקד שליטה    מחפשיםבעלי מוקד שליטה פנימי   מידע ומשתמשים בו טוב 
מיטביוניחיצ אקדמי  לתפקוד  נחוצה  זו  מיומנות  פנימי  .  שליטה  מוקד  בעלי  כי  ניכר   .

לאי האחריות  את  מטילים  ואינם  עצמאית  ללמידה  עצמם  את  על  ־מניעים  הצלחתם 
למידתם   את  שניהלו  סטודנטים  על  ממחקרים  בחרו    םעצמבאחרים.  הם  כי  עולה 

בעיות שהתעוררו בדרכם   אסטרטגיות מתאימות להשגת מטרותיהם והיו מסוגלים לפתור
המשימות   עם  להתמודד  וביכולת  ללמידה  גבוהה  במוטיבציה  התאפיינו  הם  למטרה. 
הלימודיות שהציבו לעצמם. הלומד העצמאי מאמין שהלמידה היא תהליך שיטתי ונשלט 

 (. 2006קניאל, )

 לקות למידה ומתמטיקה 

הפרעת למידה  '  דהלמי  קותל   גדירמ  DSM-5האבחון הסטטיסטי להפרעות נפשיות  מדריך  

מובחנים: ב  ועניינה(,  specific learning disorder)  'ספציפית אקדמיים  תחומים   שלושה 
בקריאה  .א לקות  עם  ספציפית  למידה  בהפרעת  לקות   .;  עם  ספציפית  למידה  הפרעת 

 American Psychiatric)  הפרעת למידה ספציפית עם לקות במתמטיקה  .בהבעה בכתב; ג

Association, 2013; Tannock, 2013ה הלקות,    DSM-5־(.  לאבחון  קריטריונים  קובע 
יכולה להתבטא   מיומנויות. הפרעת למידה ספציפית עם לקות בקריאהקידוד  הנשענים על  
קריאת מילים בקול  . למשל,  מאמץ רב בקריאת מיליםבהשקעת  טיות או  יאב בחוסר דיוק,  

, וש מילים וקושי בהשמעת מילים בקול או בהגייתןטיות ובהססנות, ניחיאו בא בשגיאות
הנקראים  של התכנים  העמוקה  או המשמעות  היחסים, המסקנות   קושי בהבנת הרצף, 

בכתב  ועוד בהבעה  לקות  עם  ספציפית  למידה  הפרעת  להתבטא  .  קשה  יכולה  יד  בכתב 
 ריבוי שגיאות כתיב, בקושי בארגון הפסקאות,  ב  ,כתיבהבמאמץ רב  השקעת  לקריאה, ב

שיים  קיכולה להתבטא בתחביר או פיסוק. הפרעת למידה ספציפית עם לקות במתמטיקה  



בקרב בדיחות מתמטיות בהוראת מתמטיקה בקרב תלמידים עם לקויות למידה והבנת קוגניטיבי, מוקד שליטה ו־ידע מטא
 311 תלמידים ללא לקויות למידה 
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כגון   מתמטיות,  למיומנויות  חישובים הנוגעים  או  עובדות  שליפת  מספרים,  הבנת 
תרגילים,  מתמטיים בפתרון  חשבוניות  פרוצדורות  או  עובדות  מושגים,   ועוד   יישום 

(American Psychiatric Association, 2013 .) 

, מלמדת  DSM-5, חידוש שהופיע לראשונה ב־הפרעת למידה ספציפיתהגדרתה של הלקות  
ממוקדת של הקושי על פי הפירוט המופיע בקידוד. הדרישה לספציפיות  על הצורך בהגדרה  

הלמיד לקויות  בחקר  שחלה  ההתקדמות  את  ,  מהיע  בהתמודדות  גם  ומכאן  המשקפת 

 American Psychiatricהתערבות ממוקדת )הגדרה ספציפית של הלקות מאפשרת  ש  משום

Association, 2013; Tannock, 2013  .)ב־ שהוגדרו  מאפיינים  לקות    בעניין  DSM-5עוד 
הלמידה    מקורהכי    מלמדים לקות  ממאפייני ־וירולוגינ  הואשל  נובע  ואינו  קוגניטיבי 
שכל  כךהסביבה.   ופיגור  פיזיות  מגבלות  רגשיות,  הפרעות  חושיות,  הפרעות  אינם  גם  י, 

ללקות.   כןגורמים  על  ובין הישגיו    הניכריםפערים  ה  יתר  בין מנת המשכל של התלמיד 
למידה התפתחותית    אפשרועוד,    זאתנדונים.    הלימודיים לקות  בין  לקות  ולהבחין  בין 

הגן   בגיל  מתגלות  התפתחותיות  למידה  לקויות  אקדמית.  עיכובים   ובכללןלמידה 
והפרעות   מוטורית  לקות  תפיסתית,  לקות  ושפה,  זיכרון  קשב,  כגון  יסוד,  במיומנויות 

אקדמיות   למידה  לקויות  הלמידה   הןחשיבה.  בשלבי  הנרכשות  במיומנויות  לקויות 
יצחק,  ־ שרוני  ;2008הכנסת,  כתיב ומתמטיקה )   הראשונים בבית הספר: קריאה, כתיבה,

1998 ;American Psychiatric Association, 2013) . 

ה־ היא המנחה את משרד החינוך, הקובע שני  DSM-5 בישראל ההגדרה הספציפית של 
ומתמשך בין הישגיו הלימודיים של   ניכרהתנאי הראשון הוא פער  תנאים להכרה בלקות:  

רמת כיתתו; התנאי השני הוא  על פי  צופים ממנו על פי גילו ובין ההישגים המוהתלמיד  
בין כישוריו האינטלקטואליים כפי שנמצאו  ובין הישגיו הלימודיים של התלמיד    ניכרפער  

 (. 2009)משרד החינוך, במבחני משכל אובייקטיביים 

מאפיין של תלמידים עם לקות למידה הוא חסך בתהליכי עיבוד מטא־קוגניטיביים  עוד  

(Miller & Mercer, 1997מטא־ בחשיבה  משתמשים  למידה  לקות  עם  תלמידים   .)
נמצא כי לתלמידים עם    .למידה  לקויות   ללאתלמידים  מ   פחותקוגניטיבית לפתרון בעיות  

יש למידה  ב  לקות  עבודתם,  בתכנון  ובדיקתה,  בחסכים  עליה  כן  תהערכבפיקוח  כמו  ה. 

 Garrett etמנבא חזק ללקות למידה )  נמצא כי קושי במיומנויות מטא־קוגניטיביות הוא

al., 2006 .) 

הלימודי.    לעניין  מוגבלת  ואינה  רבים  בהיבטים  הפרט  של  חייו   על משפיעה  הלמידה  לקות
קשיים   לעורר  עלולה  היא  זאת,  הספר  עצימיםעם  בבית  בלימודים  מחקרים    .דווקא 

חווים קשיים ניכרים מקצוע שבו תלמידים עם לקויות למידה היא  מתמטיקהש מלמדים
לקויות המכבידות על יכולתם  יש המתמודדים עם  (.  1998יצחק,  ־; שרוני2005בשארה,  )

  כגוןמתמטיות  במיומנויות פוגעתלקות ביכולת ההפשטה  ,דוגמהכך לללמוד מתמטיקה. 
עצמאי מסקנות  להסקת  להכללה  תהיכולת  היכולת  ולהפך  מתוך,  יחיד  ופוגעת   ,תרגיל 

היא לקות בהתמצאות   דוגמהעוד  ועוד.    יחיד  תרגיל  על  מתמטיל כלל  יישום שביכולת ה
גדלים,    אשרמרחבית,   בין  הבחנה  על  להקשות  מרחביים  על  עלולה  מושגים   על והבנת 
חזותי  לקות.  גיאומטריות  בעיות  עם  להתמודד  היכולת ובתכלול  החזותית  ־ בהבחנה 
  .סכמה מופשטת  ביןובין מודל    ולקשרעלולה להקשות על הלומד להבין המחשות    שמיעתי
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זכירת  על  קריאת מספרים וכתיבתם ועל  על תפקוד חשבוני,    משפיעהלקות בתפיסת רצף  

 (. Montague, 2005רצף פעולות חשבוניות )

עם   תלמידים  בקרב  מתמטיות  ובדיחות  שליטה  מוקד  מטא־קוגניטיבי,  ידע 
 לקויות למידה 

שילוב בדיחות מתמטיות לא נחקר בקרב  למוקד שליטה ול  טיביהקשר בין ידע מטא־קוגני
על קשר בין מטא־קוגניציה    הורומחקרים    כמהאוכלוסיית תלמידים עם לקויות למידה.  

של  ו ישירה  להוראה  שיש  ההשפעה  את  שבחנו  המחקרים  במתמטיקה.  הצלחה  בין 
הישגים שיפור  על  מטא־קוגניטיביות  לגישה    מיומנויות  חשיפה  כי  הראו   במתמטיקה 

המוטיבציה   לפיתוח  תרמו  מטא־קוגניטיביות  במיומנויות  ואימון  מטא־קוגניטיבית 
ההישגית של התלמידים וכן לפיתוח חשיבתם המתמטית והאוריינות המתמטית שלהם. 

ההתערבות המטא־קוגניטיבית התלמידים הראו יכולות טובות בביצוע פרוצדורות,    שלב
בע בלמידה  בפתרון  עצמית  לבקרה  ביכולת  אופייניים  ויות,  קשיים  לנמק  ביכולת 

 (. Kramarski & Mizrahi, 2006)מם יעולהתמודד 

( ועמיתיה  שאלות    (1997קרמרסקי  שאילת  באמצעות  עצמי  בוויסות  שאימון  מצאו 
עצמאיות קידם הישגים במתמטיקה בקרב תלמידי כיתה ג' בעלי הישגים נמוכים במקצוע 

גםזה הוא  סייע    .  ואף  מטא־קוגניטיביות  באסטרטגיות  להשתמש  יכולתם  את  הגביר 
עצמית ב בהכוונה  אימון  זה  מחקר  פי  על  ממתמטיקה.  שלהם  החרדה  רמת   הפחתת 

מאפיינים קוגניטיביים ומטא־קוגניטיביים, מפתח בתלמיד תחושת  ב  ובו שימוש ,בלמידה
מסוגלות עצמית גבוהה, אשר בעזרתה הוא יכול לפקח על חשיבתו, לפתור בעיות מילוליות  
הצלחה   ובין  העצמי  הוויסות  בין  הקשר  את  בחנו  ופרלס  שמיץ  העברה.  סוגי  ולבצע 

התבקשוב במתמטיקה.   תלמידים  אשר    מחקר  יומן  לוויסות    בולמלא  הנוגעות  שאלות 
בקרה לפני הכנת שיעורי בית במתמטיקה ואחריה. ממצאי המחקר הראו כי התלמידים  לו

 (. Schmitz & Perels, 2011הפגינו עלייה בהישגיהם במבחנים במתמטיקה )

נה  בחנו קשר זה באמצעות מחקר התערבות, אשר נית,  (Perels et al., 2009פרלס ועמיתיו )
ו בו   למטא־קוגניציה  ישירה  עצמילוהוראה  כי ב  ויסות  נמצא  המתמטיקה.  שיעורי 

שיעורי המתמטיקה הראו עלייה בהתלמידים אשר קיבלו הוראה מטא־קוגניטיבית כללית  
שקדם לו, ואילו תלמידים אשר ם במבחן  ה הישגי  לגביבהישגים במבחן שלאחר הניסוי,  

 . ינו שיפורלא קיבלו הוראה מטא־קוגניטיבית לא הפג

קשורים גבוהה  עצמית  והערכה  פנימי  שליטה  שמוקד  הראו  רבים  התמדה ל  מחקרים 
ו  בתנאי  ללמודיכולת  ל  ,במשימות בלימודים ללחץ,  והדרכה  סיוע  לקבל  הנכונות  מידת 

(Abouserie, 1994; Maqsud, 1993; Mooney et al., 1991.)    שהתלמיד ככל  יחוש  לכן 
כ פעיל  ךשליטה,  לומד  הוא  היעיל  הלומד  ויצליח.  במאמציו  אסטרטגיות   .יתמיד 

באמונות  סבילה,  בלמידה  מאופיינות  למידה  לקויות  עם  תלמידים  של  ההתנהגות 
הגישה    למשתניםהמיוחסות   הן  השגויות  האמונות  הן  נרכש.  אונים  ובחוסר  חיצוניים 
ללמוד    הסבילה ביכולתם  לחו  וגורמותפוגעות  אקדמיות,  נמוכהלבעיות  עצמית    , ללות 
 (. 2004,  1995; מרגלית, 2011חוסר מוטיבציה )ברוך, לתקווה ולחוסר 

 ,יש הסוברים כי חסך במיומנויות מטא־קוגניטיביות הוא מנבא חזק ללקות למידה. למשל
פחות   ידעו  למידה  לקויות  עם  קוראים  או  חלשים  קוראים  כי  נמצא  הקריאה  בתחום 

הקריאה,   משימות  על  מעמיתיהם פימעמיתיהם  פחות  שלהם   הבנתעל    קחו    הנקרא 
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נמצא שגם   יתר על כןוהשתמשו ביעילות פחותה מהם באסטרטגיות כדי לפצות על הקושי.  
אסטרטגיות   הכיר  החלש  הקורא  בעיות  מגוונותאם  לפתרון  בהן  השתמש  לא  הוא   ,

(Mokhtari & Reichard, 2002 סוגיית ההתערבות המטא־קוגניטיבית בקרב אוכלוסיית .)  
תלמידים עם לקויות למידה נחקרה אף היא, ונמצא כי הוראה ישירה של מיומנויות מטא־

כי תלמידים עם    גם  ם. נמצא יקוגניטיביות סייעה לתלמידים אלו להפוך ללומדים עצמאי
לקות למידה שזכו להתערבות ישירה בהוראת מיומנויות מטא־קוגניטיביות העלו את רמת 

 (. Fuch et al., 2008ביצועיהם במתמטיקה )

שליטה   מוקד  בין  הקשר  את  לבחון  ביקש  אשר  ול במחקר  ביצועים  למטא־קוגניציה 
סטודנטים, אשר נבחרו על פי רמת הישגיהם. הסטודנטים ענו על    712אקדמיים נבדקו  

העדפות הלמידה שלהם. מתוך המחקר נמצא קשר  בהרגלי הלמידה וב  שעסקושאלונים  
מטא־קוג בתהליכים  שימוש  בין  בעלי לניטיביים  חיובי  בקבוצת  פנימי  שליטה  מוקד 

מוקד לקשר שלילי בין שימוש בתהליכים מטא־קוגניטיביים  נמצא  ו  ,הביצועים הגבוהים

(. המחקר התמקד  Jegede et al., 1999שליטה חיצוני בקבוצת בעלי הביצועים הנמוכים )
נבדקה יכולת ההכללה של ממצאיו על אוכלוסיית   הזהבאוכלוסיית סטודנטים, ובמחקר  

 תלמידים עם לקויות למידה בחטיבות ביניים.

צעיר בגיל  באינטראקציות חברתיות אפילו  נחשב היבט חשוב  בדיחות בהוראה   , שילוב 
שימוש   הילדים.  של  הקוגניטיביות  בהתפתחות  מילוליים   במגווןומסייע  ניסוחים 

קוגניטיביות,    מפתח,  תןבנוהבבדיחות  שימוש    ובהםמורכבים,   אתיכולות  רמת   מעלה 

)  ומפתח הידע המטא־קוגניטיבי   פנימי    אחר . מחקר  (Jackson et al., 2021מוקד שליטה 
והומור בהוראה  שילוב  שלמדגיש את היתרונות הרבים   יוצר אווירה   שילובם  .בדיחות 

ה בין  התקשורת  את  ומשפר  הזיכרון  את  משפר  מתח,  מפחית  בכיתה,  מורים חיובית 

 . (Tonkovich, 2020) תלמידיםל

ההבדלים בין ידע מטא־ את  , אשר בודק את הקשרים והזהמכאן חשיבותו של המחקר  
בדיחות מתמטיות בהוראת מתמטיקה בקרב תלמידים  להבנת מוקד שליטה ולקוגניטיבי 

למידה   לקויות  למידה  ובקרבעם  לקויות  ללא  ועוד,  תלמידים  זאת  החינוך  .  חוקרי 
מטא־קוגניטיביכימים  מסהמתמטי   שליטה    שידע  מוקד  של  מתאימים ומיומנויות 
ללדרישות   בדרישותיה  במהירות  המשתנה  העכשווית,   ת עצמאי  ללמודיכולת  החברה 

 ללימודי  חשובה  (. מיומנותChytrý et al., 2020משימות למידה חדשות כל העת )ולהסתגל ל
הה לחשוב  ימתמטיקה  היכולת  ולפתור בעיות    חשיבהא  היכולת    .תויצירתיבביקורתית 
תלמידים רבים  עבור  בהכרחית להצלחה בחיים. עם זאת, לימוד מתמטיקה אינו קל    אתהז

(Villa & Sebastian, 2021  המיומנויות ושל  המתמטיקה  של  הרבה  חשיבותן  בשל   .)
וגמת  הכרוכות בה לעתיד התלמידים יש לזהות משתנים שיכולים לקדם ולשפר אותן, כד

למידה   לקויות  עם  לתלמידים  יתרה  חשיבות  זאת  לכל  זה.  במחקר  הנבדקים  אלו 
 המתקשים קושי רב בלימודי המתמטיקה והישגיהם בתחום נמוכים.

 שאלות המחקר 

שתי קבוצות  בין רמת מוקד שליטה בקרב  וקשר בין ידע מטא־קוגניטיבי    ישהאם   . 1
 המחקר?
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מטא־קוגניטיבי    ישהאם   . 2 ידע  בין  בהוראת  הבנת  בין  וקשר  מתמטיות  בדיחות 
 המחקר?שתי קבוצות  מתמטיקה בקרב 

בדיחות מתמטיות בהוראת מתמטיקה  הבנת  בין  וקשר בין מוקד שליטה    ישהאם   . 3
 המחקר? שתי קבוצות בקרב 

וב . 4 שליטה  מוקד  ברמת  מטא־קוגניטיבי,  ידע  ברמת  הבדל  יש  בדיחות  הבנת  האם 
 וצות המחקר? מתמטיות בהוראת מתמטיקה בין שתי קב

 השערות המחקר 

במתמטיקה   א. מטא־קוגניטיבי  ידע  בין  קשר  ככל  המוקד    סוגבין  ויימצא  שליטה. 
יגבר השימוש במוקד שליטה כך מטא־קוגניטיבי במתמטיקה גבוהה, הידע השרמת 

וככל שרמת   נמוכה,  הידע  הפנימי,  ימטא־קוגניטיבי במתמטיקה   השימוש גבר  כך 
 חיצוני. מוקד שליטה ב

במתמטיקה   ב. מטא־קוגניטיבי  ידע  בין  קשר  מתמטיות  הבנת  בין  ויימצא  בדיחות 
שרמת   ככל  מתמטיקה.  גבוהה  הידע  הבהוראת  הבנת  רמת  כך  מטא־קוגניטיבי 

מטא־קוגניטיבי הידע  הבדיחות מתמטיות בהוראת מתמטיקה תעלה, וככל שרמת  
 בדיחות מתמטיות יפחת.הבנת רמת  כךנמוכה 

בין   ג.  קשר  בהוראת  הבנת  בין  ושליטה  המוקד    סוגיימצא  מתמטיות  בדיחות 
בדיחות  הבנת  רמת  כך  מוקד שליטה פנימי תגדל,  ב  השימוש  מתמטיקה. ככל שרמת

מוקד שליטה חיצוני ב   השימוש  מתמטיות בהוראת מתמטיקה תעלה, וככל שרמת
 בדיחות מתמטיות בהוראת מתמטיקה יפחת.הבנת רמת כך תגדל, 

ברמת  יימצ ד. המחקר  קבוצות  בין  הבדל  הא  מוקד   בסוגמטא־קוגניטיבי,  הידע 
ובה מתמטיקה.  הבנת  שליטה  בהוראת  מתמטיות  ללא    בקרבבדיחות  תלמידים 

רמת   למידה,  הלקויות  רמת  הידע  נמוכה,  תהיה  במטא־קוגניטיבי  מוקד  השימוש 
 , הגבוה תהיה  חיצוני  השליטה  המוקד  השימוש בנמוכה, רמת  תהיה  פנימי  ה  השליטה

 בדיחות מתמטיות בהוראת מתמטיקה תהיה נמוכה.הבנת ורמת 

 שיטה 

 משתתפים

תלמידי כיתות ט' עם לקויות למידה שלמדו בכיתות שילוב בבתי ספר    30במחקר השתתפו  
(.  38.3%בנות )  23־( ו61.7%בנים )   37  בהםתלמידי כיתות ט' מהחינוך הרגיל.    30־ רגילים ו

אבחון בהשירות הפסיכולוגי באזור מגוריהם.    שלאבחון פסיכולוגי  ב  אובחנו  ותלמידים אל
זה הפסיכולוג המאבחן קבע את סוג הלקות ואת רמת המשכל של הנבדקים באמצעות  

מאבחנים מוסמכים באמצעות סוללת    אצלמבחן וכסלר. התלמידים עברו אבחון דידקטי  
הנקרא,  בקריאה,  במבחנים   ובהבנת  מבחבמתמטיקה  וכן  בתחום  אנגלית,  נים 

ויזו מיומנויות  מיומנויות  ־ ההתפתחות:  שמיעתיות,  מיומנויות  וחזותיות,  מוטוריות 
 שפתיות, מיומנויות זכירה, מיומנויות חשיבה וקשב וריכוז. 
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 כלי המחקר 

שאלון  מטא־קוגניציה,  עמדות  שאלון  כלים:  שלושה  באמצעות  נעשה  הנתונים  איסוף 
 בדיחות מתמטיות בהוראת מתמטיקה. הבנת  עמדות מוקד שליטה ושאלון עמדות כלפי

,  השאלון   את  פיתחו(  1997)  ואחרים  קרמרסקי:  מטא־קוגניציה  עמדות  שאלון  . 1
 בעיות   בפתרון  תלמידים  של  כללי  מטא־קוגניטיבי  ידע  בדיקת  היא  ומטרתו

לימוד מתמטיקה  באמונות  העוסקים  היגדים  29  מופיעים  שאלוןב.  מתמטיות   על 
 עם   הסכמתו  מידת  את  להביע  הנשאל  על.  במתמטיקה  בעיות  לפתרון  אסטרטגיותבו

 ,"(מאוד  מסכים)"  5  עד"(  מסכים  לא  מאוד)"  1־מ  המדורג  ליקרט  סולםב  ההיגדים
  סוגים   בודק  השאלון  . "הבעיה  של  המתמטי  המבנה  את  תחילה  מחפש  אני: "דוגמהל
 : במתמטיקה  בעיה  לפתרון  מטא־קוגניטיביות  ואמונות  אסטרטגיות  של
"לדוגמה   ,(16,  6–1  פריטים)  במתמטיקה  בעיה  פתרון  לפני  אסטרטגיות  .א  אני : 

 במתמטיקה   הבעיה  פתרון  בזמן  אסטרטגיות  .ב";  הבעיה  סיפור  את  בראש  מדמיין
"לדוגמה   ,(20,  12–7  פריטים)   אסטרטגיות  .ג";  בטבלה  הנתונים  את  מארגן  אני: 

"לדוגמה  ,(19,  17,  15–13  פריטים)  במתמטיקה  הבעיה  פתרון  לאחר  אני   כאשר: 
  בעיות  בפתרון   אמונות  . ד";  אחרת  בדרך   לפתור  מנסה  אני,  הגיונית  לא   תשובה  מקבל

"לדוגמה   ,(29–21,  18  פריטים)  במתמטיקה    אחת  דרך  יש  במתמטיקה  לבעיה: 
 ". לפתרון

גבוה,  בהציונים חושבו    רמת  כך  עריכת ממוצע של דירוגי הפריטים. ככל שהציון 

. α=.73והיא    הזההאסטרטגיה או האמונה גבוהה. מהימנות הכלי נבדקה במחקר  
הגורמים במתמטיקה    :מהימנות  בעיות  פתרון  לפני  באסטרטגיות  כי  נמצא 

פתרון בעיות במתמטיקה המהימנות    בזמןבאסטרטגיות    ;α=.86המהימנות היא  

  ; α.=63באסטרטגיות לאחר פתרון בעיות במתמטיקה המהימנות היא    ;α.=72היא  

 . α=.85ובאמונות בפתרון בעיות במתמטיקה המהימנות היא 

 עמדות   את  לבחון  היא  השאלון  מטרת(:  Katz, 1994)   שליטה  מוקד  עמדות  שאלון  . 2
  24  מופיעים  שאלוןב .  פנימי  או  חיצוני  במשתנה  התלויים   בהיבטים  התלמידים

  אם,  בלבד  מזל  של  עניין  זה: "דוגמה )  חיצוני  שליטה  מוקד  בודקים  מהם  14  .היגדים
"דוגמה)  פנימי  שליטה  מוקד  בודקים  ועשרה"(,  לי  קורים   נעימים  דברים   כאשר: 
 להביע   הנשאל  על"(.  בעניין  משהו  לעשות  יכול  אני  כלל  בדרך,  עליי  מתרגז  מישהו
"(  מסכים לא בהחלט)"  1־ מ המדורג ליקרט סולםב ההיגדים עם הסכמתו מידת את

 . α=.63 היא הכלי מהימנות"(. בהחלט מסכים)" 5 עד

ניקוד    –עריכת ממוצע של דירוגי הפריטים  בהציונים למוקד שליטה פנימי חושבו   
חיצוני.   שליטה  מוקד  שיקף  נמוך  ניקוד  ואילו  פנימי,  שליטה  מוקד  שיקף  גבוה 

ניקוד   –עריכת ממוצע של דירוגי הפריטים  בהציונים למוקד שליטה חיצוני חושבו  
גבוה שיקף מוקד שליטה חיצוני, וניקוד נמוך שיקף מוקד שליטה פנימי. כץ דיווח 

גבוה   מהימנות  מקדם  במחקר  α  (Katz, 1994.=81  –על  מהימנות    הזה(.  נמצאה 

 . α=. 91ומהימנות מוקד שליטה חיצוני  α=.84 מוקד שליטה פנימי

  שאלון פיתח  (  2011)   גזית:  מתמטיקה  בהוראת  מתמטיות  בדיחות  הבנת  שאלון  .3
  המתמטיות   הבדיחות  את  הנבדקים  של  ההבנה  בדיקת  ומטרתו  ,מתמטיות  בדיחות

 הנבדק  ועל, קושי תורמכמה ב בדיחות שמונהמופיעות  שאלוןב. בשאלון המופיעות
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  עד (  מועטה  במידה)  1־מ  המדורג  ליקרט  סולםב  הבדיחה  את   הבנתו  מידת   את  להביע
 (.מאוד רבה במידה) 5

ניקוד גבוה שיקף   .עריכת ממוצע של דירוגי הפריטיםבהציונים שהתקבלו חושבו   
הבנת  של  נמוכה  רמה  שיקף  נמוך  ניקוד  ואילו  הבדיחות  הבנת  של  גבוהה  רמה 

 .α=.88 נמצאה מהימנות של שאלון בדיחות מתמטיות הזההבדיחות. במחקר 

 הליך המחקר 

השאלונים הועברו לתלמידי כיתות ט' עם לקויות למידה וללא ללקויות למידה בבתי ספר  
צוותב עם  ה  יתיאום  שאלון  בתי  השאלונים:  שלושת  של  ענו  במחקר  המשתתפים  ספר. 

בדיחות הבנת  לבדיקת ידע מטא־קוגניטיבי, שאלון לבדיקת מוקד שליטה ושאלון לבדיקת  
מתמטיות. הוסבר לתלמידים שמילוי השאלונים הוא אנונימי, ושאין תשובה אחת נכונה,  

כלפ עמדתו  את  ביותר  המשקפת  התשובה  את  לבחור  אחד  כל  על  כל אלא  היגד.  כל  י 
. ההיגדים והבדיחות  בה  לומד  הואהכיתה שאת  ו  נומיאת  משתתף התבקש לציין את גילו,  

 הוקראו בקול רם, והתלמידים סימנו את תשובותיהם.

 שיטת עיבוד הנתונים 

כל קבוצות המחקר. הקשרים בין משתני בממוצעים וסטיות תקן  ושבו עיבוד הנתונים חב
קוגניטיבי, ברמת  ־מטאהידע הפירסון. ההבדלים ברמת המחקר נבדקו באמצעות מתאמי 

והמוקד   מבחני  בהבנת  שליטה  באמצעות  נבדקו  מתמטיות  בלתי   tבדיחות  למדגמים 

 .25גרסה  SPSSתלויים. כל העיבודים נעשו בתוכנת 

 ממצאים 

בלוח  ב המחקר.  משתני  של  תיאורית  סטטיסטיקה  נבדקה  מקדים  מוצגים   1ניתוח 
ומדדי   שליטה  מוקד  מדדי  מטא־קוגניטיבי,  ידע  מדדי  של  התקן  וסטיית  הממוצעים 

 .קבוצות המחקרבדיחות מתמטיות בקרב 

 
: ממוצעים וסטיות תקן של מדדי ידע מטא־קוגניטיבי, מוקד שליטה ובדיחות  1לוח 

 (N=60) קבוצות המחקרמתמטיות בקרב 

 M SD 

   מדדי ידע מטא־קוגניטיבי

 53. 3.57 לפני פתרון בעיות במתמטיקה 

 60. 3.83 בזמן פתרון בעיות במתמטיקה 

 64. 3.66 לאחר פתרון בעיות במתמטיקה 

 42. 3.86 אמונות בפתרון בעיות במתמטיקה 

   מדדי מוקד שליטה 

 60. 3.56 פנימי 

 81. 3.34 חיצוני 

   בדיחות מתמטיות 

 64. 3.78 הבנת בדיחות מתמטיות 
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על רמה גבוהה של ידע מטא־קוגניטיבי, רמה גבוהה    מלמד . ציון גבוה  5–1  הוא טווח ציוני המדדים  
 של מוקד שליטה ורמת הבנה גבוהה של בדיחות מתמטיות. 

קוגניטיבי הייתה  ־עולה כי רמת מדדי ידע מטא  1מהתבוננות בממוצעים המוצגים בלוח  
(, רמת מדדי מוקד שליטה פנימי ומוקד  3.86עד    3.57  הוא  מבינונית )טווח הממוצעים  יותר

מדד הבנת  רמת  ( ו3.56עד    3.34  הוא  מבינונית )טווח הממוצעים  יותר  יתהשליטה חיצוני הי

הי מתמטיות  ה  (.M=3.78, SD=.64)  תמבינוני  יותרה  יתבדיחות  מדדי  פי    Skewnes־על 

 +(. 1עד  -1 הוא Skewnesהתפלגות המדדים נורמלית וסימטרית בקירוב )טווח ערכי 

 בין רמת מוקד שליטה וקשר בין ידע מטא־קוגניטיבי 

לבדיקת השערת המחקר הראשונה חושבו מתאמי פירסון בין מדדי ידע מטא־קוגניטיבי  
המתאמים   .בנפרדמשתי קבוצות המחקר  בכל המדגם ובכל אחתמוקד שליטה  בין רמתו

 . 2מוצגים בלוח  

 
, בכל בין מדדי מוקד שליטהו : מתאמי פירסון בין מדדי ידע מטא־קוגניטיבי 2לוח 

( ובקרב תלמידים ללא לקויות N=30המדגם, בקרב תלמידים עם לקויות למידה )

 (N=30למידה )

 עם לקויות למידה  

 (N=30 ) 

ללא לקויות למידה  
(N=30 ) 

 

  כל המדגם

(N=60) 

מטא־  ידע  מדדי 
 קוגניטיבי 

מוקד  
שליטה  

 פנימי

מוקד  
שליטה  

 חיצוני 

מוקד  
שליטה  

 פנימי

מוקד  
שליטה  

 חיצוני 

מוקד  
שליטה  

 פנימי

מוקד  
שליטה  

 חיצוני 

בעיות   פתרון  לפני 
 במתמטיקה 

.155 -.30* .161 -.35 .158 -.33** 

פתרון   בעיות  בזמן 
 במתמטיקה 

.25* -.31* .29* -.37* .28* -.35** 

בעיות   פתרון  לאחר 
 במתמטיקה 

.35* -.20 .39* -.23 .36** -.22 

בעיות   בפתרון  אמונות 
 במתמטיקה 

.52* -.61* .57* -.67* .55** -.66** 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 

בלוח  מה המוצגים  מובהקים    2מתאמים  מתאמים  נמצאו  להשערה,  בהתאם  כי  עולה 
לפני פתרון  'בין מוקד שליטה פנימי )פרט למדד  וחיוביים בין מדדי ידע מטא־קוגניטיבי  

.  בקרב שתי קבוצות המחקר ובכל המדגם   לא נמצאה בו מובהקות(ש  'בעיות במתמטיקה
כן שליליי  כמו  מתאמים  נמצאו  להשערה,  מטא־ בהתאם  ידע  מדדי  בין  מובהקים  ם 

)פרט למדד  וקוגניטיבי   לא  ש  'לאחר פתרון בעיות במתמטיקה'בין מוקד שליטה חיצוני 
 מלמד דפוס הממצאים  ובכל המדגם.    בקרב שתי קבוצות המחקר  נמצאה בו מובהקות(

פנימי גבוה. וככל  השליטה  הרמת מוקד  כך  מטא־קוגניטיבי גבוהים,  הידע  השככל שמדדי  
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נמוכים,  הידע  השמדדי   מוקד  כך  מטא־קוגניטיבי  גבוההשליטה  הרמת  דפוס .  חיצוני 
 הקשרים דומה מאוד בשתי קבוצות המחקר בכל המדדים.

 בדיחות מתמטיותהבנת בין וקשר בין ידע מטא־קוגניטיבי 

בין  ובי  לבדיקת השערת המחקר השנייה חושבו מתאמי פירסון בין מדדי ידע מטא־קוגניטי
בקרב  הבנת  רמת   המתמטיקה  בהוראת  מתמטיות  המחקרבדיחות  קבוצות  .  שתי 

 . 3המתאמים מוצגים בלוח 

 
,  בדיחות מתמטיות הבנת בין מדד ו : מתאמי פירסון בין מדדי ידע מטא־קוגניטיבי 3לוח 

 (N=30( ובקרב תלמידים ללא לקויות למידה )N=30בקרב תלמידים עם לקויות למידה )

 הבנת בדיחות מתמטיות טא־קוגניטיבימדדי ידע מ

עם לקויות   
 למידה 

(N=30 ) 

ללא לקויות  
 למידה 

(N=30 ) 

 כל המדגם

(N=60 ) 

 **50. **52. *50. לפני פתרון בעיות במתמטיקה 

 **39. *40. *36. בזמן פתרון בעיות במתמטיקה 

 23. 25. 21. לאחר פתרון בעיות במתמטיקה 

 **63. *64. *61. במתמטיקה אמונות בפתרון בעיות 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

עולה כי בהתאם להשערה נמצא מתאם חיובי מובהק בין    3מתאמים המוצגים בלוח  מה
ידע מטא־קוגניטיבי   למדד  הבנת  בין מדד  ומדדי  )פרט  פתרון  'בדיחות מתמטיות  לאחר 

.  המחקר ובכל המדגם בקרב שתי קבוצות    לא נמצאה בו מובהקות(ש  'בעיות במתמטיקה
שמדדי    מלמדהממצאים  דפוס   רמת  הידע  השככל  כך  גבוהים,  הבנת מטא־קוגניטיבי 

גבוהה.   מתמטיות  בכל    דפוסבדיחות  המחקר  קבוצות  בשתי  מאוד  דומה  הקשרים 
 המדדים.

 בדיחות מתמטיות הבנת בין וקשר בין רמת מוקד שליטה  

בין ושליטה  הבו מתאמי פירסון בין מדדי מוקד  לבדיקת השערת המחקר השלישית חוש
בקרב  הבנת  רמת   המתמטיקה  בהוראת  מתמטיות  המחקרבדיחות  קבוצות  .  שתי 

 . 4המתאמים מוצגים בלוח 

 
, בקרב  בדיחות מתמטיותהבנת  בין מדד ו : מתאמי פירסון בין מדדי מוקד שליטה 4לוח 

 (N=30יות למידה )( ובקרב תלמידים ללא לקו N=30תלמידים עם לקויות למידה )

 בדיחות מתמטיות  מדדי מוקד שליטה 

 עם לקויות למידה  

(N=30 ) 

 ללא לקויות למידה 

(N=30 ) 

 כל המדגם

(N=60 ) 

 **62. *64. *60. פנימי 

 **81.- **83.- *79.- חיצוני 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
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עולה כי בהתאם להשערה נמצא מתאם חיובי מובהק בין    4מתאמים המוצגים בלוח  מה
בדיחות מתמטיות, ומתאם שלילי מובהק בין מוקד  הבנת  בין מדד  ומוקד שליטה פנימי  

חיצוני   מדד  ושליטה  מתמטיות הבנת  בין  ובכל    בדיחות  המחקר  קבוצות  שתי  בקרב 
פנימי גבוה, כך רמת הבנת ה טה שליהשככל שרמת מוקד    מלמד. דפוס הממצאים  המדגם

חיצוני גבוה, כך רמת הבנת  השליטה  המתמטיות גבוהה. וככל שרמת מוקד  הבדיחות  ה
נמוכה.  הבדיחות  ה בכל  דפוס  מתמטיות  המחקר  קבוצות  בשתי  מאוד  דומה  הקשרים 

 המדדים.

לפי   מתמטיות  בדיחות  והבנת  שליטה  מוקד  מטא־קוגניטיבי,  בידע  הבדלים 
 קבוצות המחקר

מבחני   סדרת  חושבה  הרביעית  המחקר  השערת  תלויים.    tלבדיקת  בלתי  למדגמים 
 . 5הממצאים מוצגים בלוח 

 

של מדדי ידע מטא־קוגניטיבי, מוקד   t: ממוצעים, סטיות תקן וערכי מבחן 5לוח 

  ובקרב( N=30) למידה  לקויות עם תלמידים בקרבשליטה והבנת בדיחות מתמטיות, 

 (N=30) למידה לקויות ללא תלמידים

תלמידים עם   
לקויות למידה  

(N=30 ) 

תלמידים ללא  
לקויות למידה  

(N=30 ) 

 

 M SD M SD t(58) 

      מדדי ידע מטא־קוגניטיבי

 **4.23 24. 3.63 33. 3.51 לפני פתרון בעיות במתמטיקה 

 **5.26 30. 3.87 34. 3.79 בזמן פתרון בעיות במתמטיקה 

 **4.86 21. 3.69 41. 3.61 במתמטיקה לאחר פתרון בעיות  

 **6.12 19. 3.91 44. 3.81 אמונות בפתרון בעיות במתמטיקה 

      מדדי מוקד שליטה 

 **9.28 22. 3.60 45. 3.52 פנימי 

 **18.82 17. 3.28 51. 3.40 חיצוני 

      בדיחות מתמטיות 

 **14.83 98. 3.91 96. 3.65 רמת הבנת בדיחות מתמטיות 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

מוקד  של  של ידע מטא־קוגניטיבי,    הגבוה  העל רמ  מורה. ציון גבוה  5–1  הואטווח ציוני המדדים  
 הבנת בדיחות מתמטיות. של ו פנימי  שליטה

 

עולה כי בקרב תלמידים עם לקויות למידה   5המוצגים בלוח    tמהתבוננות בערכי מבחן  
הבנת בדיחות מתמטיות  ופנימי  ה שליטה  הממוצע המדדים של ידע מטא־קוגניטיבי, מוקד  

חיצוני השליטה התלמידים ללא לקויות למידה. ממוצע מוקד    לעומתבאופן מובהק    ךנמו
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שערה, בקרב תלמידים הלפי התלמידים ללא לקויות למידה.    לעומתהיה גבוה במובהק  
פנימי השליטה  ה, רמת מוקד  המטא־קוגניטיבי נמוכהידע  העם לקויות למידה, רמת מדדי  

 . החיצוני גבוהה ורמת הבנת בדיחות מתמטיות נמוכהשליטה הנמוכה, רמת מוקד 

 דיון וסיכום

המחקר   מטא־קוגניטיבי    היא מטרת  ידע  בין  הקשר  את  וללבחון  שליטה  להבנת מוקד 
למידה   לקויות  עם  תלמידים  בקרב  מתמטיקה  בהוראת  מתמטיות    ובקרב בדיחות 

למידה.   לקויות  ללא  שלושת   לכןתלמידים  בין  האפשריים  הקשרים  דפוסי  נבחנו 
המשתנים: ידע מטא־קוגניטיבי, מוקד שליטה ובדיחות מתמטיות. כמו כן נבדקו הבדלים  

 שתי קבוצות המחקר.בשלושת המשתנים ין ב

 בין רמת מוקד שליטה וע מטא־קוגניטיבי קשר בין יד

בין  וכי יימצא קשר בין ידע מטא־קוגניטיבי במתמטיקה    הייתההשערת המחקר הראשונה  
שרמת    :שליטה המוקד    סוג גבוהההידע  הככל  במתמטיקה  יגבר    כך  ,מטא־קוגניטיבי 

  כך  ,מטא־קוגניטיבי במתמטיקה נמוכההידע  ההשימוש במוקד שליטה פנימי, וככל שרמת  
בקרב שתי קבוצות    ששו השערה זוישליטה חיצוני. ממצאי המחקר א  השימוש במוקדגבר  י

 המחקר.

ידע מטא־  ישכי    המוריםמתיישבים עם ממצאי מחקרים קודמים  הממצאים   בין  קשר 
בין שקשר  כפי שהוצג בסקירה, הספרות מציעה הסבר לבין רמת מוקד שליטה.  וקוגניטיבי  

ובאמצעות   באמצעות הידע המטא־קוגניטיבי של הלומד  בין תפקוד אקדמיומוקד שליטה  
נוקט שהוא  פנימי    . האסטרטגיות  שליטה  מוקד  בעלי  של מגללומדים  גבוהה  רמה  ים 

של יצירתיות, של חשיבה מקדימה, של יעילות במציאת  זמה,  וישל  חריצות,  של  הישגיות,  
פור תפקוד  חלופות, של מאמץ להשגת יעדים, של השקעה במטלות, של למידה לצורך שי

לומדים בעלי מיקוד  כן  ולשינוין בעת הצורך. כמו  ושל מאמץ לשליטה בנסיבות  בעתיד 
לפרט בעל מוקד    שליטה פנימי מציגים הישגים גבוהים ותפקוד אקדמי יעיל. לעומת זאת 

חיצוני גבוהה    ,שליטה  חרדה  רמת  בשמרנות,  אחריות סבילּות,  למדיהמתאפיין  מידת   ,
פינגר,  ;  1999,  מעין)  , קושי בהתמודדות עם הסביבה ונטייה להתגוננותלמדיאישית נמוכה  

 (. Mooney et al., 1991; 2000רוזנולד,  ;2010

מוסבר   יעיל  אקדמי  תפקוד  ובין  פנימי  שליטה  מוקד  בין  זה  קשר  כי  ייתכן  כאמור, 
ובאמצעות השי של הלומד  ידע מטא־קוגניטיבי  מוש שלו באסטרטגיות מטא־באמצעות 

 קוגניטיביות בתהליך הלמידה. 

מזו,   שני המשתנים    נטען(  Arslan & Akin, 2019)  ואקין  ארסלן  של  במחקרםיתרה  כי 
המוטיבציוניים החשובים ביותר להצלחה אקדמית הם מטא־קוגניציה ומוקד שליטה. הן  

תפ עצמו.  את  הפרט  לתפיסות  קשורים  שליטה  מוקד  הן  יכולות מטא־קוגניציה  יסותיו 
להיות משאבים תוך־אישיים שהפרט יוצר התורמים לתפיסתו את עצמו ולאינטראקציה  
שלו עם סביבתו. אם כן, אפשר להניח כי מטא־קוגניציה ומוקד שליטה חשובים להצלחה 
אקדמית. ואכן, ממצאי המחקר העלו כי מוקד שליטה פנימי מנבא מטא־קוגניציה ניבוי  

 יטה חיצוני מנבא ניבוי שלילי. חיובי, ואילו מוקד של
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ממצאי המחקר הזה על אודות הקשר בין רמה גבוהה של ידע מטא־קוגניטיבי במתמטיקה  
 ובין מוקד שליטה פנימי תומכים בספרות ומחזקים אותה. 

 בדיחות מתמטיותהבנת בין וקשר בין ידע מטא־קוגניטיבי 

בין  וגניטיבי במתמטיקה  כי יימצא קשר בין ידע מטא־קו  הייתההשערת המחקר השנייה  
בדיחות  הבנת  רמת  כך  מטא־קוגניטיבי גבוהה  הידע  הככל שרמת    :בדיחות מתמטיותהבנת  

שרמת   וככל  תעלה,  נמוכההידע  המתמטיות  כךמטא־קוגניטיבי  בדיחות  הבנת  רמת    , 
זויפחת. ממצאי המחקר אתמתמטיות   והם בקרב שתי קבוצות המחקר  ששו השערה   ,

אחד   בקנה  קודמים,  עולים  מחקרים  ממצאי  מטא־   ישכי    שמלמדיםעם  ידע  בין  קשר 
 בדיחות מתמטיות. הבנת בין וקוגניטיבי 

כי   נטען  עדכני  בהוראה במחקר  בדיחות  בהתפתחות    שילוב  של  המסייע  קוגניטיבית 
,  תןוהבנ  בבדיחות   שימוש  ובהםניסוחים מילוליים מורכבים,    במגווןשימוש  התלמידים.  

פיתוח מוקד ל עלייה ברמת הידע המטא־קוגניטיבי וללפיתוח יכולות קוגניטיביות,    תורם

הומור בתהליך תקשורתי   (Reilly, 2006)  ריילי  לפי.  (Jackson et al., 2021שליטה פנימי )
של למידה תורם לחשיבה יצירתית. ההומור מפתח מיומנויות חשיבה מתקדמות ומטא־ 

התל בהתמודדות  בפרט  בתחום קוגניטיביות,  מורכבת  לימודית  מטלה  עם  מיד 
 המתמטיקה.

 בדיחות מתמטיות הבנת בין וקשר בין רמת מוקד שליטה  

השלישית   המחקר  בין    הייתההשערת  קשר  יימצא  הבנת  בין  ושליטה  המוקד    סוגכי 
רמת כך  פנימי תגדל,  השליטה  הככל שרמת מוקד    :בדיחות מתמטיות בהוראת מתמטיקה

חיצוני השליטה  האת מתמטיקה תעלה, וככל שרמת מוקד  בדיחות מתמטיות בהור הבנת  
מתמטיקה  הבנת  רמת  כך  תגדל,   בהוראת  מתמטיות  המחקר תבדיחות  ממצאי  פחת. 

 בקרב שתי קבוצות המחקר. ששו השערה זויא

בקשר   העוסקת  בספרות  תומכים  שליטה  הממצאים  מוקד  בדיחות הבנת  בין  ובין 
מתמטיקה.   בהוראת  למשל  מתמטיות  כי  כך  נמצא  סטודנטים  בקרב  שנערך  במחקר 

והבדיחות   והביעו שמחה עם הבנת ההומור  פנימי חייכו  סטודנטים בעלי מוקד שליטה 
משיפור  גם  נהנו  הם  חיצוני.  שליטה  מוקד  בעלי  מסטודנטים  יותר  לימודיהם  בזמן 

ומ מופחת  פנימי  מלחץ  הלימודיים,  חברתיים  בהישגיהם   הזולת   עם  תקיניםיחסים 

(Lefcourt et al., 1974) . 

ממצאי שלוש ההשערות שהוצגו עד כה והתובנות העולות מהם רלוונטיים הן לתלמידים  
הוראה ישירה של  ללא לקויות למידה הן לתלמידים עם לקויות למידה. המחקר מלמד כי  

לתלמידים   סייעה  מטא־קוגניטיביות  למיומנויות  לקויות  ללומדים  מידה  עם  להפוך 

ממצאי (.  Fuch et al., 2008במתמטיקה )   המטלות  ביצועוכן נצפתה עלייה ברמת    יםיעצמא
שכן   בתחום,  בספרות  הממצאים  על  מוסיפים  מטא־קוגניהמחקר  ידע  בין    טיבי הקשר 

בקרב אוכלוסיית תלמידים עד כה  שילוב בדיחות מתמטיות לא נחקר  ל מוקד שליטה ול
 עם לקויות למידה. 
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מטא־קוגניטיבי,   בידע  ובהבדלים  שליטה  לפי  במוקד  מתמטיות  בדיחות  הבנת 
 קבוצות המחקר

הרביעית   המחקר  ברמת    היאהשערת  הבדל  יימצא  מוקד  במטא־קוגניטיבי,  הידע  הכי 
וה המחקר בשליטה  קבוצות  לפי  בדיחות מתמטיות  לקויות    :הבנת  עם  תלמידים  בקרב 

רמת   נהידע  הלמידה  תהיה  מוקד  מטא־קוגניטיבי  גבוה,  יהיה  חיצוני  השליטה  המוכה, 
תלמידים    לעומת  כהנמותהיה  נמוך והבנת בדיחות מתמטיות    יהיה  פנימיהשליטה  המוקד  

בקרב תלמידים עם  בהתאם להשערה,  כי    מלמדיםללא לקויות למידה. ממצאי המחקר  
, פנימי נמוכההשליטה  המטא־קוגניטיבי נמוכים, רמת מוקד  הידע  הלקויות למידה מדדי  

 .החיצוני גבוהה ורמת הבנת בדיחות מתמטיות נמוכהשליטה הרמת מוקד 

פי  על  אותה  ובוחנים  למידה  לקויות  עם  התלמידים  באוכלוסיית  מתמקדים  כאשר 
מציגה   זו  אוכלוסייה  כי  נראה  ראשית,  תובנות.  כמה  עולות  כה  עד  שהוצגה  הספרות 

כללם היבטים הקשורים במקרים רבים רמה נמוכה של תהליכים מטא־קוגניטיביים, וב

 ;Ahmed et al., 2013הישגים )וכי רגשות מנבאים הכוונה עצמית    למוטיבציה ולרגש. נמצא

Mega et al., 2014ל .)( חרדה ותפיסת מסוגלות תחושת    (Zimmerman, 2000פי צימרמן 
נמוכה   לפגוםעצמית  להשתמש  ב  עלולות  הלומד  וביכולת  עצמית.  בשליטה  כך  בקרה 

תחושת חרדה עקב תרגיל מתמטי מורכב, או תפיסת מסוגלות נמוכה עקב ניסיון העבר,  
תלמידים    אצל  בייחודהדבר נכון  עלולות להכשיל את התלמיד המתמודד עם לקות למידה.  

את כישלונם ליכולתם הנמוכה ואת הצלחתם לגורמים    קושריםעם לקויות למידה, אשר  
 של המשימה.   הקושי הנמוכה רמת, כמו חיצוניים 

 תלמידים עם לקות למידה תהליכי עיבוד מטא־קוגניטיביים הספרות מלמדת גם כי אצל  

(. תלמידים עם לקות למידה משתמשים בחשיבה Miller & Mercer, 1997)  אינם מפותחים
בעיות   לפתרון  מ מטא־קוגניטיבית  למידה.  תלמידים  פחות  לקויות  עבודתם,  ללא  תכנון 

ו עליה  פיקוח  מטא־לקויים  התהערכבדיקתה,  במיומנויות  קושי  כי  נמצא  כן  כמו   .

( למידה  ללקות  חזק  הוא מנבא  ידע מטא־קוגניטיבי   (.Garrett et al., 2006קוגניטיביות 
ב מיומנו  יכוליםות  מטא־קוגניטיביאסטרטגיות  ושימוש  חוסר  על  כלל  לפצות  בדרך  ת. 

ב נמוכה  בעמדה  עימה  המתמודד  התלמיד  את  מציבה  הלמידה  לעומת לקות  לימודיו 
תלמידים ללא לקויות למידה, אשר נעזרים בידע מטא־קוגניטיבי וביכולותיהם כדי לפצות  
על קשיים ולשפר את הישגיהם. למעשה, נוצר מעין 'חסך כפול' בקרב תלמידים עם לקויות  

נמצא  מטא־קוגניטיביות    מיומנויותלמידה.   ואכן  המתמטיקה  במקצוע  בייחוד  נחוצות 
 (. 2000)קרמרסקי,  ב תלמידים המתקשים במקצוע שהן חסרות בקר

נראה כי לקות הלמידה הקשורה לרמות נמוכות של תהליכים מטא־קוגניטיביים חוברת  
למוקד שליטה חיצוני במצבי קושי וכישלון עקב תפיסת הלומד את יכולתו במתמטיקה,  

 יכולת אשר בדרך כלל נמוכה בשל מורכבות המקצוע.

עיצבו   ודמים של תלמיד עם לקות למידה המתקשה במתמטיקההק  וייתכן כי ניסיונותי
הוא חש    –אצלו תפיסה יציבה של מוקד שליטה חיצוני גבוה ומוקד שליטה פנימי נמוך  

בסקירה,   שהוצג  כפי  בו.  שולטות  חיצוניות  תהליך שנסיבות  הוא  שליטה  מוקד  עיצוב 
למידה  הנשעןקוגניטיבי   עקרונות  'נוצרת  .  על  ה  'מוכללתציפייה  בו  שבין  בעניין  קשר 
תוצאות.  בין  זוהי דרך נלמדת המקשרת בין סיבות ו  כלומר  .סופיתהתוצאה  להתנהגות  

הכללות של ומתוך  בין תוצאותיה  וקשרים סיבתיים בין התנהגותו  האדם נוטה לתור אחר  
בעבר  ניסיונו ב זו שנבנתה    הוא מפתח אתאירועים  ציפייה  בעתיד.  ציפיותיו מאירועים 
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ונעשית היא מתפתחת  .  למערכת מצבים דומים  מסויםך הלמידה מוכללת ממצב  בתהלי
תובנות אלו   (.2010)פינגר,  למשתנה אישיותי המשפיע על התנהגות הפרט במגוון מצבים  

בין  חיובי בין שימוש בתהליכים מטא־קוגניטיביים ו  נתמכות גם במחקר קודם שמצא קשר 
הגבוהים וקשר שלילי בין שימוש בתהליכים מוקד שליטה פנימי בקבוצת בעלי הביצועים  

 Jegede etמוקד שליטה חיצוני בקבוצת בעלי הביצועים הנמוכים )בין  מטא־קוגניטיביים ו

al., 1999 .) 

לעיל,   השנייה  בהשערה  בדיון  שהוצג  כפי  בהוראה לבסוף,  בדיחות  מסייע    שילוב 
של   קוגניטיביות  מילו  במגווןשימוש  תלמידים.  בהתפתחות  מורכבים,  ניסוחים  ליים 

עלייה ברמת הידע  ללפיתוח יכולות קוגניטיביות,    תורם,  תןוהבנבבדיחות  שימוש    ובכללם

במחקר הזה נבדקו    .(Jackson et al., 2021פיתוח מוקד שליטה פנימי )להמטא־קוגניטיבי ו

בדיחות   של  נמוכה  הבנה  רמת  השני:  מצידה  במשוואה  להתבונן  אפשר  ולכן  מתאמים 
מתמטיות קשורה לרמת ידע מטא־קוגניטיבי נמוכה ולמוקד שליטה חיצוני, כפי שנמצא  

 במחקר זה.

 מסקנות והשלכות פדגוגיות

ניכרת. מבחינה תאורטית, המחקר    יכולהלמחקר זה   להיות תרומה תאורטית ומעשית 
הבנת דפוסי הקשרים המבניים בין רמת ידע מטא־ בובתחום  העמקת הידע  בלסייע    יכול

שילוב בדיחות מתמטיות בהוראת מתמטיקה בקרב תלמידים למוקד שליטה ולקוגניטיבי  
לתרום להרחבת   יכול  תלמידים ללא לקויות למידה. המחקר  ובקרבעם לקויות למידה  

שליטה    ימטא־קוגניטיבי ומוקדהידע  הנקודות המבט של השיח המדעי והמחקרי בתחום  
. מבחינה מעשית, המחקר מעודד שימוש בידע מטא־קוגניטיבי  מגוונותבקרב אוכלוסיות  

  . למידה של הלומד עם לקות הלמידה ה מסייעים בשיפור יכולת  ה  ,מוקד שליטה פנימיבו
ומור  המחקר מכוון בידע מטא־קוגניטיבי  להשתמש  ואנשי מקצוע  מוקד  בים, תלמידים 
פנימי   הספרשליטה  כן  בבית  כמו  תתפדגוגי  מבחינה.  לפתח  מומלץ  התערבות ו,  כניות 

למידה לקויות  עם  תלמידים  לאוכלוסיית  אלו  .המותאמות  בהקניית    תוכניות  יתמקדו 
ולמיומנויות   מטא־קוגניטיבי  בידע  פנימיבשימוש  שליטה  יכולת   לשיפוריתרמו  ו  מוקד 

הלומד  ה של  לימוד  וללמידה  ובמקצועות  במתמטיקה  הישגיו  ממצאי  שיפור  אחרים. 
המחקר יכולים לסייע בהטמעת המלצות אלו בעבודתו של היועץ החינוכי המדריך ומלווה 

יעודד   החינוכי  היועץ  והוראה.  חינוך  וצוותי  מטא־קוגניטיבי  ידע  בשילוב  מוקד  שימוש 
 , הן בחינוך הרגיל הן בחינוך המיוחד.מתמטיקהההוראת ב פנימי שליטה

הנדרשת  ההתערבות  מדיניות  בקביעת  לסייע  יכולים  הספר  בבתי  החינוכיים  היועצים 
בעבור אוכלוסיית תלמידים עם לקויות למידה וללא לקויות למידה ולהנחות אנשי מקצוע  

היועץ החינוכי ואת    בתוך מערכת החינוך כיצד ליישמה ולהטמיעה. תהליך זה מחייב את 
קשיים   לאתר  יכול  הספר  בית  ומתמשך.  הדוק  פעולה  בשיתוף  לעבוד  החינוך  מערכת 
בתחום ההוראה ובתחום הלמידה, ותפקידו של היועץ החינוכי יהיה להפנות למאבחנים 
רמת   את  ולהתוות  הקשיים  של  החומרה  דרגת  את  לקבוע  כדי  בתחום  המתמחים 

 ההתערבות. 

ועוד, ירידה ברמת ההישגים   ליכולת נמוכה של שימוש בידע    הלהיות קשור  יכולהזאת 
לשמש סמן לזיהוי ילדים הנמצאים בסיכון    ויכולהמוקד שליטה פנימי,  במטא־קוגניטיבי ו

בעת הלמידה, דבר    וח בעיות התנהגות. מכאן עולה הצורך בפיתוח מיומנויות אלותילפ
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ה  יכולאשר   יכולת  לשיפור  העבודהלתרום  וזיכרון  המחשבתית  הגמישות  של   תכנון, 
בכך יממש היועץ את תפקיד ביצירת תהליכים מקדמי צמיחה המותאמים  .  התלמידים

לצורכיהם הייחודיים של התלמידים המתקשים בלמידה. היועץ גם יקבע את אפיוניה של 
 ההתערבות הממוקדת ויעקוב אחר התגובה להתערבות. 

 רי המשך מגבלות המחקר והצעות למחק

מגבלות. המחקר בדק את דפוס הקשרים   יש כמהמחקרים רבים מסוגו,  ב  כמובמחקר זה,  
מטא־קוגניטיבי   ידע  רמת  ולבין  שליטה  בהוראת  להבנת  מוקד  מתמטיות  בדיחות 

, אחריםבין משתנים  ו  האלההמתמטיקה. מעניין לבדוק את דפוסי הקשרים בין המשתנים  
 צמית, דימוי עצמי ועוד.כגון כישורים ניהוליים, מסוגלות ע

במערכת החינוך, כגון  אחרים משתניםהמחקר התמקד בחקר תלמידים בלבד. לא נבדקו 
מפקחים,   הספר,  הורים,  בבתי  הוראה  ברשויות  או  עובדי  חינוך  מחלקות  מנהלי 

יש  אכד  .המקומיות לבדוק אם  מטא־הידע  העל התפתחות    אחרים השפעה  למשתניםי 
 בדיחות מתמטיות. על הבנת פנימי או חיצוני ו מוקד שליטהעל קוגניטיבי, 

השיטה העיקרית ששימשה במחקר הנוכחי היא כמותית. על כן יש צורך בעירוב שיטת  
אפשר ראייה מחקר איכותני י  .מוריהםעם  מחקר איכותנית, כגון ראיונות עם תלמידים ו

ניטיבי קשר בין ידע מטא־קוגה  עלמקיפה ותתרום לתיקוף הממצאים העולים ממחקרנו  
כניות ומומלץ גם לפתח ת  בדיחות מתמטיות בהוראת המתמטיקה.להבנת  מוקד שליטה ול

למידה לקויות  עם  תלמידים  לאוכלוסיות  המותאמות  יתמקדו    התוכניות  .התערבות 
כל אלו   .מוקד שליטה פנימיבהקניית מיומנויות לשימוש בפיתוח ידע מטא־קוגניטיבי וב

 מתמטיקה.הבהוראת  הומור שילוב ויעודדורמת הלמידה ל יתרמו

 רשימת מקורות

( ד'  מטא    (.2011ברוך,  בהכוונה  המלווה  חינוכי  אלקטרוני  ספר  עם  פעילות  השפעת 
למידה  תקוגניטיבי ללקות  בסיכון  גן  ילדי  של  למתמטיקה  המוכנות    על 

 אילן. ־. אוניברסיטת בר[עבודת מוסמך]

( ס"ח  הס  (.2005בשארה,  בית  של  למידה מאפיינים  בתחומי  בהישגים  ושיפור  פר 
בסיסיים בהבנת הנקרא ובמתמטיקה של תלמידים בחינוך המיוחד במגזר 

 אילן.  ־. אוניברסיטת בר[עבודת דוקטור ] היהודי והערבי

 . 57– 47, לג, החינוך וסביבו   ?יש חיה כזאת – הומור בהוראת מתמטיקה (.2011, א' )גזית

והישגים   קוגניטיבית, מודעות מטא  קוגניטיביהקשר בין סגנון    (.2008וייל, ש' )־הגלילי
 אילן. ־. אוניברסיטת בר[עבודת מוסמך] בקרב לקויי למידה

- "ח תשסתיכוניים, ־חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על  (.2008הכנסת. )

2008 .https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_941.htm 

: כרך  אישיות, תיאוריה ומחקרמרום )עורכת(,  -סמכותנות. בתוך ור' בייט  (.1993להב, צ' )
 (. האוניברסיטה הפתוחה. 151–116 )עמ' . מחקר האישיות6יחידה  ג

 ( צ'  ידיעה לבין מוקד    (.1999מעין,  הקשר בין יעילות למידה, שיפוטי ביטחון ותחושת 
עצמית והערכה  ואקדמי  כללי  מוסמך]  שליטה  אוניברסי[עבודת  בר.  ־ טת 

 אילן. 
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 קוגניציה ־שאלון עמדות: מטא –  1נספח 

 גיל: _______________ מין: _______________ כיתה: ________________ 

 

 ( 27, 24, 23, 18, 17המספר בעמדה המתאימה ביותר לדעתך )שאלות הפוכות: הקף בעיגול את 

  
מאוד  
לא  

 מסכים 

לא  
 מסכים 

לא  
מסכים  

ולא  
 מתנגד 

 מסכים 
מסכים  
 מאוד 

 לפני שאני פותר בעיה במתמטיקה: 

מספר   1 הבעיה  את  לקרוא  נוהג  אני 
 פעמים.

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 אני מבהיר לעצמי את סוג הבעיה. 2

"סיפור   3 את  בראש  מדמיין  אני 
 הבעיה" 

1 2 3 4 5 

הבעיה   4 תוכן  על  לחזור  נוהג  אני 
 במלים שלי. 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 אני משער אלו פעולות יש לבצע. 5

 5 4 3 2 1 אני מתרכז ב"סיפור הבעיה". 6

 כאשר אני פותר בעיה במתמטיקה: 

"המבנה   7 את  תחילה  מחפש  אני 
 הבעיה. המתמטי" של 

1 2 3 4 5 

אני מנסה לראות במה היא שונה או   8
 דומה לבעיות אחרות שפתרתי. 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 אני מארגן את הנתונים בטבלה.  9

 5 4 3 2 1 אני מציג את הפתרון באמצעות גרף. 10

באמצעות   11 הפתרון  את  מציג  אני 
 ציור. 

1 2 3 4 5 

את   12 מילולי  באופן  מסביר  אני 
 הבעיה.

1 2 3 4 5 

 אחרי שאני פותר בעיה במתמטיקה: 

 5 4 3 2 1 אני בודק אם התשובה הגיונית. 13

אני בודק אם התשובה תואמת את   14
 השאלה.

1 2 3 4 5 

הבעיה   15 פתרון  את  להציג  אני מנסה 
 בעזרת ייצוגים שונים.

1 2 3 4 5 

כשאני קורא בעיה במתמטיקה, אני   16
מה   עצמי  את  בין  שואל  הקשר 

 הנתונים השונים. 

1 2 3 4 5 
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כשאני פותר בעיה במתמטיקה, אני   17
את   רק  אלא  שלב,  כל  בודק  לא 

 התוצאה הסופית. 

1 2 3 4 5 

בעיה   18 לפתור  מנסה  אינני 
 במתמטיקה בדרכים שונות.

1 2 3 4 5 

כאשר אני מקבל תשובה לא הגיונית   19
בדרך   הבעיה  את  לפתור  מנסה  אני 

 אחרת. 

1 2 3 4 5 

עם  20 במתמטיקה  בעיות  בפתרון 
האם  בודק  אני  דומה"  "סיפור 

 "המבנה המתמטי" דומה/שונה. 

1 2 3 4 5 

ש"סיפור   21 במתמטיקה  לפתור  כיף 
 יום.־הבעיה" שלהם מוכר מחיי יום

1 2 3 4 5 

אין   22 במתמטיקה  בעיות  בפתרון 
 חשיבות ל"סיפור הבעיה" 

1 2 3 4 5 

יש   23 במתמטיקה  אחת  לבעיה  דרך 
 לפתרון. 

1 2 3 4 5 

צריך   24 במתמטיקה  להצליח  כדי 
 זיכרון טוב. 

1 2 3 4 5 

אני אוהב לפתור בעיות במתמטיקה   25
 בשיתוף עם חברי.

1 2 3 4 5 

הבעיה,  26 על  חבר  עם  משוחח  כשאני 
 קל לי יותר להבין אותה. 

1 2 3 4 5 

חבר   27 עם  משותפת  עבודה  לדעתי 
 מעכבת את הלמידה. 

1 2 3 4 5 

כשאני מבקש עזרה מחברי, בפתרון   28
בעיה, אני מבקש הסבר מפורט ולא  

 רק את התשובה הסופית. 
1 2 3 4 5 
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 שאלון עמדות: מוקד שליטה  –  2ספח נ
שאלון זה אינו בודק את ידיעותיך או את הישגיך. השאלות הבאות מיועדות לברר מהי הרגשתם  

מסוימים. אין כאן תשובות נכונות או בלתי נכונות. אחדים מכם  של תלמידים בגילך לגבי עניינים  
תלויה   התשובה  ב"לא".  שאלה  אותה  על  יענו  שאחרים  בזמן  ב"כן"  מסוימת  שאלה  על  יעשנו 
בהרגשתך האישית ביחס לאותה שאלה. סמן/י בעיגול את התשובה המתאימה בכל שאלה )פנימי:  

 (22 ,21 ,19 ,18 ,17 , 16 ,14 ,13 ,9 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2חיצוני: ;24 ,23 ,20 ,15 ,12 ,11 ,10 ,8 ,7 ,1

  
מאוד  
לא  

 מסכים 

לא  
 מסכים 

לא  
מסכים  

ולא  
 מתנגד 

 מסכים 
מסכים  
 מאוד 

כאשר מישהו מתרגז עליי, בדרך כלל  1
 אני יכול לעשות משהו בעניין זה.

1 2 3 4 5 

מאמץ   2 של  עניין  יותר  היא  הצלחה 
 מאשר עניין של מזל. 

1 2 3 4 5 

בעצם אין לי ברירה בבחירת החברים   3
 שלי

1 2 3 4 5 

זה עניין של מזל בלבד, כאשר דברים   4
 נעימים קורים לי. 

1 2 3 4 5 

אני מרגיש שאין בידי מה לעשות בזמן   5
 שחברי מתרגזים עליי 

1 2 3 4 5 

נראה לי שילדים אחרים מעולם אינם   6
בלתי   וכי  רעיונותיי  את  מבינים 

 להסביר להם.אפשרי 
1 2 3 4 5 

כלל  7 בדרך  יכול  בגילי  ילד  לדעתי, 
 לעשות מה שהוא רוצה. 

1 2 3 4 5 

שאהיה   8 מה  לתכנן  חשוב  לדעתי, 
 לכשאגדל.

1 2 3 4 5 

אני   9 רע,  אליי  מתייחסים  כשאנשים 
 מרגיש שאני הגורם ליחסם זה.

1 2 3 4 5 

כלל  10 בדרך  עומד להכותי,  אם מישהו 
 לעשות משהו בנדון. אני יכול 

1 2 3 4 5 

ילד   11 עם  להתיידד  אני מנסה  לפעמים 
מעוניין   אינו  הוא  אם  אפילו  אחר, 

 בכך.
1 2 3 4 5 

זה   12 מריבה,  או  לוויכוח  נכנס  כשאני 
 לעתים באשמתי. 

1 2 3 4 5 

נדמה לי שאחרים מעולם אינם עושים   13
שיעשו   רוצה  אני  אשר  הדברים  את 

 אותם. 
1 2 3 4 5 
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על  14 להשפיע  יכולים  בגילי  ילדים 
 בחירת מקום מגורי המשפחה. 

1 2 3 4 5 

על  15 להשפיע  כלל  בדרך  יכול  אני 
 אחרים שיחבבו אותי. 

1 2 3 4 5 

כך   16 לידי  אחרים  להביא  לי  קשה 
אם   אפילו  כלשהם,  דברים  שיעשו 

 אבקש מהם.
1 2 3 4 5 

ביחס   17 בחירה  לילד  שאין  חושב  אני 
 לכשיגדל. למה שהוא יהיה 

1 2 3 4 5 

אני חושב שלא משנה מה שיהיה, אין   18
 באפשרותי לשנות את המצב.

1 2 3 4 5 

דברים   19 לשנות  יכולים  בגילי  ילדים 
 בעולם.

1 2 3 4 5 

על  20 להשפיע  יכול  אני  כלל  בדרך 
אני   בהן  בפעולות  להשתתף  אחרים 

 מעוניין. 
1 2 3 4 5 

סיכוי   21 לי  שאין  מרגיש  להגיע אני 
 להחלטות עצמאיות. 

1 2 3 4 5 

לכך   22 גורמים  אחרים  כלל  בדרך 
 שאעשה דברים שהם רוצים בהם. 

1 2 3 4 5 

אחרים   23 לעצור  יכול  אני  כלל  בדרך 
לפי   שאינם  עושים  שהם  ממעשים 

 רוחי. 
1 2 3 4 5 

אחרים   24 על  להשפיע  יכול  אני 
 שישתמשו ברעיונות ובהצעות שלי. 

1 2 3 4 5 
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בדיחות מתמטיות בהוראת  הבנת שאלון עמדות כלפי  –  3נספח 
 המתמטיקה 

  1דרגות, כאשר    5בסולם של    Vבדיחות מתמטיות. לכל בדיחה תתבקשו לסמן    8לפניכן  
 )מובנת במידה רבה מאוד(. אפשר להוסיף הערות.  5)מובנת במידה מעטה מאוד( עד 

 הבדיחות המתמטיות 

רואים  . 1 הם  פתאום  מיקומם.  את  יודעים  אינם  שיושביו  פורח  כדור  מעיפה  הרוח 
?"  מבעד לעננים איש עומד על הדשא ומתבונן בהם. הם צועקים לעברו: "היכן אנחנו

". אומר יוהוא לא עונה. כעבור כמה דקות הוא צועק לעברם: "אתם בדיוק מעלי
מתמטיקאי כנראה  הוא  הזה  "האיש  בכדור:  לחבריו  היושבים  משלוש    "אחד 

 . תשובתו לא מעשית...3 ;. תשובתו מדויקת2 ;. תשובתו באה באיחור1סיבות: 

 ד ומעטה מא  1 מעטה   2 בינונית   3 רבה   4 ד ו רבה מא 5במידה: 

 הערות:____________________________________________________ 

 

למכונית   . 2 לב  שמה  היא  ברמזור.  ועוצרת  אופניה  על  רוכבת  למתמטיקה  מורה 
לשלום   אליו  פונה  היא  בכיתתה.  שלמד  לשעבר  תלמיד  ומזהה  שלידה  המרצדס 

א זוכרת  ובזוכרה שלא היה מהמצטיינים שאלה: "איך הגעת למכונית כזו, כי אני ל
 שהצטיינת במתמטיקה?"

ל בזכותך מורתי היקרה. אני קונה עטים בשקל מוכר בשני  ו עונה לה הבחור: "הכ 
 ..."  10%שקלים ומרוויח רק 

 ד ומעטה מא  1 מעטה   2 בינונית   3 רבה   4 ד ו רבה מא 5במידה: 

   ______________________________________________ הערות:

 

 ? 2X2מספר מדענים נשאלו מהי המכפלה של   . 3

קדימה    הזיז  המחשבון....(  המצאת  שלו)לפני  החישוב  סרגל  את  הוציא  המהנדס 
לתוצאה   שהגיע  עד  מספרים זהפי  ;3.99ואחורה  הכניס  בנוסחה,  השתמש  יקאי 

המתמטיקאי הרהר   ;4.02ל  3.98י שם בין  למחשב הנייד והכריז שהתוצאה נמצאת א
הפילוסוף   ;קמעה ואז אמר: "אינני יודע את התשובה אבל אני בטוח שהיא קיימת!"

הסוציולוג אמר: "אני לא   ;?"2X2חייך ושאל: "אבל למה באמת אתם מתכוונים ב
זה" על  לשוחח  נעים  היה  אבל  אמר:  ;יודע  לרפואה  האחרים    ."4"  הסטודנט  כל 

 ".יודע?" והסטודנט ענה: "זכרתי את זה.. ה"איך את בפליאה:הסתכלו אליו 

 ד ומעטה מא  1 מעטה   2 בינונית   3 רבה   4 ד ו רבה מא 5במידה: 

 הערות:____________________________________________________ 
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 הוא מספר ראשוני   2־גדול מ ימספר מדענים התבקשו להוכיח שכל מספר אי זוג . 4

ראשוני ועל ידי אינדוקציה כל    –  7ראשוני,    –  5ראשוני,    –  3"  המתמטיקאי: אמר   
  ."הוא מספר ראשוני 2־זוגי הגדול מ מספר אי

הפי  ניסוי,    –  9ראשוני,    –  7ראשוני,    –  5ראשוני,    –  3"  יקאי:זאמר   שגיאת 
שנבחר   ראשוני  –  13ראשוני,    –  11 מספרים  כמה  ננסה  בטוח  להיות  כדי  אבל 

 ראשוני..."  – 23ראשוני,  – 17באקראי: 

 11קרוב למספר ראשוני,    –  9ראשוני,    –  7ראשוני,    –  5ראשוני,    –  3"  אמר המהנדס: 
 " ראשוני... – 13ראשוני,  –

תוצאות הבדיקה עדיין   –  9ראשוני,    –  7ראשוני,    –  5ראשוני,    –  3אמר הביולוג: " 
   ;לא התקבלו...

ראשוני אבל מנסה    –  9ראשוני,    –  7ראשוני,    –  5ראשוני,    –  3"   אמר הפסיכולוג: 
   "להדחיק את זה...

 " ?שאל הכימאי: "מה זה מספר ראשוני 

 ד ומעטה מא  1 מעטה   2 בינונית   3 רבה   4 ד ו רבה מא 5במידה: 

 הערות:_____________________________________________________ 

 

 50%הוכחות ו  50%נוסחאות,    50%מישהו אנונימי אמר שמתמטיקה מבוססת על   . 5
 דמיון...

 ד ומעטה מא  1 מעטה   2 בינונית   3 רבה   4 ד ו רבה מא 5במידה: 

 הערות:_______________________________________________________ 

 

יקאי ומתמטיקאי מטיילים סביב סקוטלנד ברכבת ורואים מבעד לחלון זמהנדס, פי . 6
אומר   ;"כל הפרות בסקוטלנד שחורות"  פרות שחורות בשדה. אומר המהנדס:  3

לפחות    יקאי:זהפי יש  שבסקוטלנד  לומר  אפשר  מדויק.  לא  פרות "זה  שלוש 
"גם זה לא מדויק. אפשר לומר שבסקוטלנד יש    הוסיף המתמטיקאי:  ;שחורות"

 לפחות לשלוש פרות צד אחד שחור..." 

 ד ומעטה מא  1 מעטה   2 בינונית   3 רבה   4 ד ו רבה מא 5במידה: 

 הערות:_____________________________________________________ 

 

"היה לי אתמול חלום מפחיד ובו אני מינוס    שני מתמטיקאים נפגשים. אומר האחד: . 7
"קפצתי   "אז מה עשית?" עונה לו:  . שואל חברו:"אחד ויושב בתוך סימן השורש 

י"    החוצה וצעקתי אַּ

 ד ומעטה מא  1 מעטה   2 בינונית   3 רבה   4 ד ו רבה מא 5במידה: 

 הערות:________________________________________________________ 
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8 . 

 
 ד ומעטה מא  1 מעטה   2 בינונית   3 רבה   4 ד ו רבה מא 5במידה: 

 

 הערות:_______________________________________________________ 

 

 

 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה! 
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 הספר  סקירת

 " דילמות אתיות בייעוץ חינוכי"
 שרגא פישרמן  סוקר:

 

 עמודים.   226, 2021, אקדמון, דילמות אתיות בייעוץ חינוכיגבריאל וייל וטליה חדאד, 

 

על אף שקוד אתי הוא אחד התנאים לקיומה של פרופסיה, אין בישראל קוד אתי למורים  
ואף לא ליועצים חינוכיים. חסרונו של קוד אתי עלול לפגוע בהתנהלותם של אנשי החינוך,  
ובכללם היועצים החינוכיים. בעבר ארגוני המורים וחינוכאים מסוימים ניסו לגבש קוד  

הועיל. אגודת היועצים החינוכיים בישראל הציעה קוד אתי   אתי למורים, אך עד כה ללא
 .  2012והוא עודכן בשנת  1990בשנת 

במהלך השנים חיברו כמה חיבורים העוסקים באתיקה בנושא ההוראה והייעוץ החינוכי  
( הנוגע למורים,  2008צבר בן־יהושע, דושניק וביאליק )  ובהם ראויים לציון חיבוריהם של

( הרלוונטיים ליועצים   (2007( ושפלר, אכמון ווייל )2014(, ארהרד )2010,  2003לזובסקי 
 . חינוכיים

ליועצים חינוכיים   פונה  הספר שלפנינו שונה מהחיבורים הקודמים מכמה סיבות: הוא 
הקשורות  החלטות  לקבל  מתודית  דרכים  מפת  מציע  הספר  מעבודתם;  סוגיות  ומעלה 

חינוכי ולכן הן רלוונטיות לעבודת היועץ   לאתיקה; את הדילמות אספו סטודנטים לייעוץ
 בעידן הנוכחי. 

מפת הדרכים לקבלת החלטות כוללת שבעה צעדים: זיהוי סימני אזהרה לקיומה של בעיה 
אתית, הערכה ראשונית, איסוף מידע, הערכת חלופות ההתנהגות, בדיקה עצמית, בחירת  

 החלופה ויישום ההחלטה. 

'יחסים   הראשון  שערים:  שישה  היועץ,  בספר  מחויבויות  בנושא  מתמקד  מקבילים' 
השלישי   קולגיאליים;  ביחסים  עוסק  השני  כפולה;  ובנאמנות  מקבילים  ביחסים 
על הסודיות; החמישי מתכתב עם   וקדימויות; הרביעי בשמירה  גבולותיה  במקצועיות, 

 סוגיות רב־תרבותיות והשישי בדילמות הקשורות להדרכה.

הספר: פרופ' גבריאל )גבי( וייל, פסיכולוג קליני וחינוכי,    שני מחברים חברו יחדיו לכתיבת
וטליה חדאד, יועצת חינוכית ומפקחת על יועצים. השילוב בין השניים יצר איכות ייחודית  

 הניכרת היטב בתכניו.

ששת שערי הספר מקיפים תחומים מגוונים בעבודת היועץ החינוכי, אך אינם עוסקים בכל  
ותח שער למחברים אחרים שטוב יעשו אם יעסקו בתחום  התחומים ומתוך כך הספר פ

 חשוב זה. 

זירו וקריאת  ונחוץ  חשוב  ספר  על  אקדמון  ולהוצאת  למחברים  וברוך'  'חזק    זברכת 

למחברים אחרים להרחיב את אוצר הספרות בתחום וגם לרשויות לשנס מותניים ולחבר 

  קוד אתי מחייב ליועצים החינוכיים בישראל.
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 מקורות רשימת

 מופ"ת. . מכון  ייעוץ חינוכי: מקצוע מחפש זהות(. 2014הרד, ר' )אר

(. אתיקה מקצועית בייעוץ חינוכי: מדריך לקבלת החלטות. בתוך ר' 2003לזובסקי, ר' )
מסע של תקווה: ייעוץ וחינוך בעידן של אי  לזובסקי וצ' בר־אל )עורכות(,  

 (. רכס.86–67)עמ' ודאות 

רה על סודיות בייעוץ החינוכי: תאוריה, מחקר ומעשה.  מבוך השמי(.  2010לזובסקי, ר' )
מופ"ת   חינוך   –מכון  עובדי  בהכשרת  תכניות  ולפיתוח  למחקר  ספר  בית 

 .והוראה במכללות

( ג'  וביאליק,  ל'  נ', דושניק,  בן־יהושע,  גורלם? דילמות (.  2007צבר  על  מי אני שאחליט 
 . האוניברסיטה העברית  –הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס  אתיות של מורים.  

סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול (.  2007שפלר, ג', אכמון, י' ווייל, ג' )עורכים(. )
 מאגנס.הנפשי. 
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 החינוכי"  "הייעוץ  העת  לכתב מאמר לכתיבת  הנחיות 
 

 שמות   הכוללים  אישיים  ופרטים  המאמר  שם  ובו  קובץ  למאמרם  לצרף  הכותבים  על
 לשלוח   יש  המאמר  את  ודוא"ל.  נייד(  וטלפון  בעבודה  )בבית,  טלפונים  כתובת,  מלאים,

 shragafisherman@gmail.com פישרמן, שרגא העת, כתב  לעורך אלקטרוני בדואר

   המאמר: לכתיבת הנחיות

 כללי  א. 

  מקורות(. רשימת )כולל עמודים 25 עד הוא מאמר של הרצוי האורך •

  תארנים  וכן  ובאנגלית  בעברית  מילים  150  עד  של  בהיקף   תקציר  לכתוב  יש •
   .10 בפונט עצמו התקציר עבה. 12 בפונט בצד התקציר כותרת מפתח(. )מילות

  וברורים. ראויים וניסוח סגנון תחביר, כללי תקנית, עברית על להקפיד יש •

  זאת   בכל  אם  הגרפית.  העריכה  על  מקשות   הן  כי  שוליים  מהערות  להימנע  רצוי •
  ממוספרת  הפניה  בעת   המאמר  בסוף  נפרד  בעמוד  אותן  לכתוב  נא  הכרחי,  הדבר
 המאמר."  בסוף 1 הערה "ראה לדוגמה: אליהן.

 (4A) עמוד אפיוני ב. 

 Times  :אנגלית  ;בהמשך(   שיפורטו  למקרים  )פרט  12  בגודל  David  :עברית  גופן: •
New Roman 11 גודלב . 

 שורה וחצי  שורות: בין  רווח •

 שמאל ומצד  ימין מצד ס"מ 2 שוליים: רווח •

 הצדדים בשני שורות: יישור •

 .הפסקה תחילת של כניסה נדרשת לא כותרת לאחר חדשה: פסקה •

  ראשון. עמוד כולל במרכז,  למטה עמודים: מספור •

 כותרות  ג. 

 (Title 1) בצד מודגשת, ,16 בגודל המאמר שם •

 (Title 2) בצד מודגשת, ,14 בגודל ראשית  כותרת •

 (Title 3) בצד מודגשת, ,12 בגודל משנית  כותרת •

  

mailto:shragafisherman@gmail.com
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  הם: אמפירי למחקר הכותרות מינוחי

  ומטרותיו. חשיבותו המחקר, נושא את המציג ראשית(,  )כותרת מבוא

  משנית   ראשית,  )כותרת  שלו  הענייניות  הכותרות  עם  התאורטי  הפרק  יבוא  המבוא  לאחר
 וכדומה(.

 ראשית(.  )כותרת המחקר שאלות/השערות •

   הכוללת: ראשית(  )כותרת המחקר שיטת •

   משנית(. )כותרת אתיקה , הליך כלים,  נבדקים,  •

 ראשית(.  )כותרת ממצאים •

   ראשית(. )כותרת דיון  •

 ראשית(. )כותרת והמלצות מגבלות •

  ראשית(. )כותרת נספח •

 שדה"   "מן  מאמר לכתיבת הנחיות ד. 

 תקצירים   הוא  גם  מחייב  זה  מאמר  בשדה.  שיושמה  ייעוצית  פעילות  על  המדווח  מאמר
  המיוחד   אופיו  בשל  זה  עם  הנ"ל.   להנחיות  זהות  שלו  הכתיבה  והנחיות  ובאנגלית  בעברית

  חשיבות  את   המתאר   קצר  מבוא   א.  האלה:  מהחלקים  בנוי  להיות  עליו  זה,  מסוג  מאמר   של
  המאמר.  לנושא  רלוונטי  תאורטי  רקע  ב.  מטרתה;  ומה  שבה   החידוש  מהו  ההתערבות,
 ברקע   לכלול  יש  הספר,  בבית  האלימות  הפחתת  בנושא  תוכנית  יושמה  אם  לדוגמה:
  קיימות  התערבות  תוכניות  כולל  הספר,  בבית  האלימות  לנושא  התייחסות  התאורטי
  יישומה  דרכי  פירוט  מטרותיה,  ההתערבות:  תיאור  ג.  בארץ;  ובייחוד  בעולם,  זה  בנושא
  דיון  ד. איכותניים(; ו/או )כמותיים ההתערבות וממצאי המשתתפים( אפיוני )כולל בשדה

 הצעות וכן ,עתידיות התערבויות לשיפור והמלצות ההתערבות מגבלות הצגת בממצאים:
  עתידיים. מחקרים לעריכת

 ותרשימים לוחות  ה. 

   .10-ל הגופן את להקטין צורך יהיה מסוימים שבמקרים ייתכן .12 בגודל בגופן •

 לציין יש המאמר בגוף המאמר. בסוף ויצורף נפרד דף על יודפס ותרשים לוח כל •
  התרשים. או הלוח להכנסת המקום את

 לדוגמה:

 . 1 בלוח מוצגים לקורס הסטודנטים תגובות

 ________________ 

 לכאן  1 לוח

 ________________ 

 מלמד.........  1 בלוח עיון

 לדוגמה:  בעובי, ומודגשת ממורכזת הלוח/התרשים של הכותרת •

 ציוניהם לפי התלמידים התפלגות : 1 לוח/תרשים
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 מקורות  רשימת . ו 

  (2020 , שביעית מהדורה )  APA-ה כללי פי על ערוכה  להיות הביבליוגרפית הרשימה על

 של  הבאות  השורות  אך  בשורה,  הראשון  במקום  מתחילה  מקור  של  ראשונה  שורה •
   בהמשך. דוגמאות ראה שורה. בכל הרביעי במקום מתחילות  מקור אותו
 כך: זאת לעשות אפשר

   format –> paragraph –> special –> hanging באנגלית:
 תלויה  <– מיוחד  <– פסקה  <– עיצוב בעברית:

 בלועזית.  הרשימה לפני מוצגת בעברית הרשימה •
 אם   הראשון.  המחבר  של  המשפחה  שם  לפי  אלפביתי  בסדר  מסודרות  הרשימות  שתי •

  באותיות   אחד  כל  ולסמן  כרונולוגי  אותם  לסדר  יש  מחבר,  אותו  של  מקורות  מספר  יש
  המאמר(. גוף בתוך באזכורים )כמו

 . 10-2 עמ' למשל לשמאל: מימין יופיע בעברית המספור •

 מקורות לרישום דוגמאות

 ספר

 רכס. .החינוכי האתגר שונות:  ניהול (.2000) ד' ענבר,

Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches (2nd ed.). Sage. 

Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action 

(2nd ed.). American Psychological Association. 

https://doi.org/10.1037/0000168-000 

 ההוצאה.  עיר בלי בלבד לאור ההוצאה שם את לרשום יש *

 עת  מכתב  מאמר

 לייעוץ.  והשלכות  מורים  תפיסות  תלמידיהם:  עבור  המורים  משמעותיות  (.2002)  מ'  טטר,
 . 122-88 ,יא  החינוכי,  הייעוץ

Adlhoch, C., Mandakova, Z., Ethelberg, S., Epstein, J., Rimhanen-Finne, R., Figoni, 

J., Baylis, S. A., Faber, M., Mellou, K., Murphy, N., O'Gorman, J., Tosti, 

M. E., Ciccaglione, A. R., Hofhuis, A., Zaaijer, H., Lange, H., de Sousa, 

R., Avellon, A., Sundqvist, L., . . . Ijaz, S. (2019). Standardising 

surveillance of hepatitis E virus infection in the EU/EEA: A review of 

national practices and suggestions for the way forward. Journal of Clinical 

Virology, 120, 63-67. https://doi.org/10.1016/j.jcv.2019.09.005  

 לעיל.  כמו קישור  בתבנית doi-ה את לכתוב יש *

 האחרון. ואת ראשונים  מחברים 19 לרשום יש מחברים, 20-מ יותר יש אם *
  

https://doi.org/10.1037/0000168-000
https://doi.org/10.1037/0000168-000
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 ערוך  מספר מאמר

 לזובסקי   ר'  בתוך  ומקצוע.  לימודים  מסלול   בבחירת  לסיוע  מודל   –  הסחל"ב  (. 2003)  א'  גתי,
 ודאות  אי  של   בעידן   וחינוך  ייעוץ  תקווה:  של  מסע  )עורכות(,  אל-בר  וצ'
  רכס. (.264-237 )עמ'

Fresko, B., & Wertheim, C. (2003). Building cultures of caring and empowerment for 

Israel’s at-risk youth. In F. K. Kochan & J. T. Pascarelli (Eds.), Global 

perspectives on mentoring (pp. 23-38). Information Age. 

 ההוצאה.  עיר בלי בלבד לאור ההוצאה שם את לרשום יש *

 ודוקטור  מוסמך  עבודות 

Devins, G. M. (1981). Helplessness, depression, and mood in end-stage renal disease 

[Unpublished doctoral dissertation]. McGill University, Montreal.  

 דו"ח

National Commission on Teaching and America’s Future. (2003). No dream 

 denied: A pledge to America’s children. Summary report. 

http://documents.nctaf.achieve3000.com/summary_report.pdf 

 הרצאה

Crowther, D. T., & Cannon, J. R. (2002, January 10-13). Professional development 

models: A comparison of duration and effect [Paper presentation]. Annual 

International Conference of the Association for the Education of Teachers 

in Science, Charlotte, NC. 

 וחודש(. הכנס )ימי מלא תאריך לרשום יש *

 הטקסט בתוך   למקורות הפנייה . ז

 ( Boler, 1999) המקור בשפת ושנה המחבר)ים( של משפחה שם •

  בתעתיק  בטקסט  שמו  את  לציין  יש  ,בלועזית  שכתב  מחבר  שם  כשמזכירים •
  עברי.

 ... כי מצא (,Boler 1999) בולר :לדוגמה

   המשפחה. שמות שני בין חיבור ו' לרשום יש מחברים שני  יש כאשר •

  מחברים   שלושה  של  במקרה  .Smith & Segal, 2008  ;2002  וכפיר,  סגל  לדוגמה:
   "ואחרים". ולהוסיף הראשון המחבר של המשפחה שם את לציין יש ,יותר או 

 . Segal et al., 2003  ;2005 ואחרים, כפיר לדוגמה:

 אלפביתי.  סדר  לפי  אותם  לרשום  יש  ,סוגריים  באותם  מקורות   מספר  יש  כאשר •
  כרונולוגי  סדר לפי לרשום יש מחבר, אותו של מקורות למספר הפנייה יש כאשר
  יש  שנה  מאותה   מחבר  אותו   של  מקורות   כמה  יש  כאשר  ביותר.  מהמוקדם  החל

  משנה. אותיות להוסיף
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  עם  גם  אותם  לרשום  יש   המקורות  ברשימת  ב. 1990  א,1990  סגל,  :לדוגמה
 האותיות.

 עמוד. מספר להוסיף  יש ,ציטוט של בעניין •

 ,National Institute of Mental Health [NIMH])  –  מחבר  שאינו   למקור  הפנייה •

 (. NIMH, 1999) בלבד התיבות ראשי של אזכור בהמשך (.1999

  ...". בתוך" להוסיף יש – ראשון  מקור על שמתבסס משני  מקור •
 (. 1996 לוי, בתוך) סגל של מחקרו לדוגמה:

 בתוך אנגלי כיתוב  מוסיפים כאשר – עברי טקסט בתוך בסוגריים אנגלי טקסט •
 סוגריים  לפתוח  יש   (,Levinson, 2004)  לדוגמה:  עברי,  טקסט   בתוך  סוגריים
 ולסגור   לעברית  שוב   לעבור  ואז  הרצוי  את   לכתוב  לאנגלית,  לעבור  בעברית,
 נכתבים   כשהסוגריים  עריכה,  בזמן  החלים  שיבושים  מונע  זה  הליך  סוגריים.
 באנגלית. 
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Abstracts 

 

School counselors' perceptions of educational counseling 

during COVID-19: When professional ambiguity meets an 

ambiguous reality 

Hila Pinto and Moshe Tatar 

 

The COVID-19 epidemic caused some significant changes in the Israeli education 

system, such as distant, virtual education and affected the typical nature of the 

counseling encounter, and posed additional major changes in counselor's work. In 

principle, the role of the educational counselors entails many elements of ambiguity, 

and when this professional ambiguity meets the ambiguity that emerged from a crisis 

situation- a new encounter is created. It might encourage searching and creating 

different ways of coping, which will enable the counselors to perform their work in 

accordance to the challenges and transformations of this period. Through 18 interviews 

with educational counselors, we have tried to understand the main complexities and 

diverse experiences that counselors faced in their work during the COVID-19 

pandemic. We identified some of the main challenges of this period, amongst the 

change in the nature of the counseling encounter and the generation of blurred lines 

between counselors' private and their professional lives. The study's insights may 

encourage reexamining the existing working models and even developing more 

adapted ones for the counselors, as a result of the various challenges associated with 

times of crisis, such as the COVID-19 epidemic within the overall context of the digital 

era. 

Keywords:  covid pandemic; ambiguity; coping in crisis; digital age; school counselors' 

perceptions. 
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Generativity motives among midlife school counselors 

Orit Adler, Maya Cohen-Malayev and Elli Schachter 

 

In the present study, the work of educational counselors is examined through Erikson's 

concept of generativity – the developmental challenge of middle adulthood. This 

challenge involves developing the desire and ability to create and care for the next 

generation, to provide guidance and promote its well-being, based on a cohesive 

personal adult identity. Given the wide range of options available to educational 

counselors for choosing personal emphases in their work and the role ambiguity 

inherent to the profession, we sought to characterize the motivations that influence 

middle-aged counselors in determining their personal professional paths. In-depth 

semi-structured interviews were conducted with 12 educational counselors. These 

were analyzed using thematic analysis. We discovered three overarching motives for 

generative action: the desire to improve and amend; the desire to preserve, maintain, 

and transfer personal and collective products; and, the desire to be meaningful to 

others. In discussing these motivations, we present a new perspective on the 

professional and personal identity of experienced educational counselors at midlife. 

Keywords: school counseling; generativity; midlife; mid-career; Erikson's theory of 

psychosocial development. 
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Educators’ socio-emotional learning questionnaire 

Merav E. Hemi and Ronen Kasperski 

 

Over the past few years, the Psychological-Counseling Service has been implementing 

social-emotional learning processes (SEL) in the education system, with the aim of 

promoting the well-being of students and educators. Studies indicate that a necessary 

condition for promoting students’ SEL is the SEL competencies of educators. 

However, most SEL assessment tools focus on students’ SEL. In an attempt to bridge 

this gap, the current research sought to develop a multidimensional self-report 

instrument to assess educators’ SEL competencies. Study 1 incorporated two 

independent focus groups to explore SEL competencies that educators apply in 

complex interpersonal situations, in order to compose the EduSEL (Educators’ Social-

Emotional Learning questionnaire). Study 2 focused on preliminary validation of the 

EduSEL pilot version, based on 154 educators. Study 3 established the latent structure 

of the EduSEL based on 331 educators. In Study 4, the criterion validity of the 

instrument was demonstrated in three different samples of 97 educators overall. CFA 

provided a good model fit to the data. Internal and test-retest reliability indices were 

high. Internal correlations indicated a similarity between the social and emotional 

subscales, whereas the cognitive subscale was more distinct. External consistency 

values indicated a good congruence between evaluators. Taken together, the EduSEL 

psychometric properties were found to be acceptable, and suggest a reliable and valid 

measurement of educators’ SEL competencies, that can be used by educational 

counselors to evaluate educators’ SEL competencies, devise interventions to nurture 

SEL competencies, and assess educators’ advancements in developing these 

competencies. 

Keywords:  socio-emotional learning (SEL); scale development; validity; school counselors.  
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“I didn’t complain because he scared me to death”:  

On the reasons adolescents do not report sexual abuse 

Inbar Levkovich, Michal Dolev-Cohen and Tzameret Ricon 

 

This research seeks to understand the essence of sexual abuse as experienced by 

adolescents and to explore the reasons they do not report this abuse. In 2018, the 

hashtag #WhyDidntIReport was created and disseminated on the social networks, 

providing victims of sexual abuse a platform to tell their stories and describe why they 

chose not to lodge a complaint against their attacker. The current qualitative research 

study examines Hebrew texts describing the reasons adolescents do not report sexual 

abuse. The study included 42 texts posted on Twitter and Facebook in which the writer 

was an adolescent between the ages of 13 and 18 at the time of the abuse. The texts 

underwent content analysis and the research complied with ethical regulations. 

Three main themes emerged from the content analysis: 1) "I was ashamed to tell 

anyone I had been the victim of an attempted rape": Failure to report due to shame and 

anxiety; 2) "I felt guilty for agreeing to meet him": Not reporting due to feelings of 

self-blame; 3) "Who would believe me? What proof do I have?": Victims’ fear that no 

one will believe them. 

The victims experienced the sexual abuse as a physical and emotional trauma that left 

them confused and emotionally overwhelmed. Feelings of helplessness, fear, shame 

and distress emerge from the texts. Some of the victims assumed responsibility for 

what happened, such that they internalized their outer anger toward their attacker and 

refrained from reporting. Moreover, after their attacker violated their trust, they were 

reluctant to report for fear no one would believe them. This study underscores the 

complex nature of sexual abuse and among adolescents and the reasons they do not 

report this abuse. The findings suggest that welfare and educational systems should 

provide suitable responses and create targeted interventions to enhance the emotional 

well-being of adolescents. 

Keywords:  #whydidntireport; #ididntreport; sexual abuse; adolescents; reporting. 
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Conflict between identities? Gay religious conflicts, degree 

of religiosity and support by family and social circles 

Keren Eilot and Chaim Schreiber 

 

The issue of self and social acceptance of the homosexual identity is still a charged 

and controversial issue in society in general and in conservative and traditional 

societies in particular. 

The current study deals with the conflicts of religious homosexuals and the correlation 

to degree of religiosity and support by family and social circles. The hypotheses of the 

study were: 1) There would be a positive correlation between the intensity of conflict 

and the degree of religiosity; 2) There would be a negative correlation between the 

intensity of conflict and support by family and social circles; 3) Support by family and 

social circles would moderate the intensity of the conflict even in the face of a high 

degree of religiosity. 

For the purpose of the study, 41 religious homosexuals were sampled throughout the 

country. They were recruited through advertising on various social networks, such as: 

WhatsApp, Facebook, in the age range of 16–46 (�̅� = 27.05, 𝑠𝑑 = 6.748), who filled 

out a demographic details questionnaire, a religious identity questionnaire, a 

questionnaire measuring conflict intensity between sexual orientation and religious 

identity and questionnaires measuring support by family and social circles.  

The research findings showed that a higher degree of religiosity correlates with higher 

conflict intensity, and a higher degree of support by family and social circles correlates 

with lower conflict intensity. It was also found that correlation between conflict 

intensity and support by family and social circles is negative even when dividing 

between low and high degree of religiosity. However, when the degree of religiosity is 

low the correlation between family support and intensity of the conflict is significant 

and high, while at a high level of religiosity social support is more significant. 

This study establishes the existing knowledge on the meaning of the conflict of 

religious homosexuals as a result of the collision between their different identities – 

sexual and religious – and on the factors that moderate and exaggerate the conflict. 

Keywords:  identity conflict; sexual identity; religious identity; A religious homosexual; 

family support; social support. 
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Behind the scenes of sex education in state secondary 

schools in Israel 

Lee Chapman and Tzameret Ricon 

 

The purpose of this qualitative study is to examine the discourse of SexEd in high 

schools in Israel, using the principles of critical discourse research. The study 

examined two aspects of SexEd while comparing them. One aspect is the ideology and 

policy of the Counseling Psychological Service (Shefi) through textual analysis of 

curricula and position papers. The other aspect is the counseling practice, as evidenced 

by the beliefs and perceptions of school counselors in semi-structured in-depth 

interviews. The findings of the study show that the overt and covert messages are 

inconsistent. Shefi's ideology is based on liberal concepts, which view sexuality as part 

of normative behaviors, and such is the approach of many of the counselors. However, 

many programs deal in fact with prevention, intimidation and indirect issues, and they 

do not provide an adequate response to issues that actually concern youth. It emerges 

that the discourse of sexual education prevailing among the school walls remains far 

from the vision and rationale. 

Keywords:  sexual education; sexuality; educational counselling; adolescents. 
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"She didn't dare to tell": Online sextortion and the ecology 

of its treatment from educational counselors’ perspective 

Michal Dolev-Cohen and Inbar Nezer 

 

Sextortion is a relatively new phenomenon of sexual exploitation, which occurs when 

a person threatens another person with the distribution of sexual content on the 

Internet, in order to get more pictures, videos, money or other benefits. The current 

study examined how educational consultants in Israel perceive online sextortion. For 

this purpose, we conducted a qualitative research that entailed twelve in-depth semi-

structured interviews with educational consultants working in middle and high schools 

in Israel, who treated girls who experienced online sextortion. The findings of the study 

indicate that the educational counselors had difficulty in identifying and defining 

treatment cases as cases of sextortion in the network and that in their perception this is 

only a minor injury. In addition, they tried to hang the reasons for the extortion on 

factors related to the victim and the background from which she came and made a 

distinction between those who transmitted the sexual images themselves and those 

from whom the images were stolen. The findings of the study show the importance of 

providing relevant knowledge and appropriate coping tools to educational counselors 

and discuss the implications for the field. 

 

Keywords:  sextortion; internet; online sexuality; adolescents; educational counselors. 
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Kindergarten teachers', counselors', and superintendents' 

perceptions of counseling services importance, promoting 

factors, and barriers in the ultra-Orthodox kindergarten 

Osnat Abuhsira and Anat Barth 

 

This qualitative study explores motives and barriers to the development of the ultra-

Orthodox educational counseling system in kindergartens from educational and 

counseling staff perspectives. Early childhood is a meaningful time and educational 

counselors have an important part in it. Counseling is developing in the ultra-Orthodox 

community, after being rejected for decades. The ultra-Orthodox kindergarten 

counseling system was established in 2014 a process requiring extensive cultural 

adjustment. 12 kindergarten teachers, counselors and superintendents filled a written 

open qualitative questionnaire. Results show an acknowledgement in the importance 

of the counseling system especially due to teachers’ need for knowledge and support. 

Counseling provides solutions for technological, familial and inclusion challenges 

along with professional development. Counseling succusses and barriers depends on 

cooperation of exterior factors such as supervision, counseling hours budgeting and 

staff training and interior factors including staff openness to counseling. The study’s 

main recommendations are increasing staff awareness to counseling and counseling 

budgeting. 

Keywords:  educational counseling; ultra-Orthodox; kindergartens; ultra-Orthodox district. 
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"A special education kindergarten sounded like a 

nightmare to me": The placement of children in a special 

education kindergarten, the parental perspective 

Bilha Paryente and Yael Barak Levy 

 

The purpose of the current study was to understand parents’ emotions and coping 

strategies regarding their child’s placement in an Israeli special education 

kindergarten. Proper placement is essential to effectively support children with 

developmental disabilities (DD), yet parents tend to approach assessment procedures 

with dread. Semi-structured in-depth interviews were held with 60 parents of children 

with DD (ages 4–6) who underwent placement procedures in the previous two years. 

Qualitative content analysis revealed three themes: external emotions of worry about 

the future, shame, fear of stigma, and trust issues towards professional staff; internal 

coping strategies of rationalisation and denial; external coping strategies of 

concealment and search for help. Findings revealed parents’ emotions were directed 

towards their surroundings, whilst coping strategies were directed both inwards and 

outwards. Therefore, the majority of the parents’ emotions and coping strategies 

focused on external social aspects. This in-depth understanding of parents’ reactions 

to the placement process may help educational  councilors focus their support on 

external attributes, thereby strengthening the staff-parent partnership and easing the 

entry process of children with DD into special education kindergartens. 

Keywords:  parental coping strategies; parental reaction to placement in special education; 

parent-teacher partnership; children with special needs.  
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Serenity Rooms’: Therapeutic program in Israeli  

ultra-Orthodox kindergartens in combat areas 

Dorit Cohen and Anat Barth 

 

'Serenity Rooms' (Khadrey Shalva) is an effective school-based program combining 

students, parents, teachers and consultants which give an emotional holistic response 

to children suffering from violence, trauma or risk. This qualitative study explores the 

programs’ implementation in ultra-Orthodox kindergartens in a combat area in Israel 

from the out-look of the educational and consultation staff and is important due to the 

need for developmental and cultural programs’ adjustments. Results show that the 

program helps kindergarten-teachers to cope better in risk situations. It helps 

kindergarten-teachers, students and parents in developing an emotional language. It 

also has a positive effect on the relationship between the kindergarten-teachers and her 

staff as well as students’ parents. On a macro level the program develops culturally 

sensitive therapeutic tools that suits ultra-Orthodox culturally needs. The study stresses 

the importance of investment in early childhood emotional-education and the 

possibility to accommodate educational programs to the ultra-Orthodox culture.  

Keywords:  'serenity rooms'; early childhood; ultra-Orthodox; risk.  
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"To reach out and barely touch": Educational counselors' 

perceptions of eating disorders among adolescent girls 

Zohar Elyoseph and Inbar Levkovich 

Educational counselors have a significant role in identifying Eating-Disorders in the 

early stages, referral for treatment and follow-up. In addition, they directly support the 

adolescent, his parents, and the educational staff. The present study examines the 

experience and perceptions of counselors in post-primary schools in relation to Eating-

Disorders. Data was collected through a semi-structured interview, based on an 

interview guide. The interviews were transcribed and subjected using thematic content 

analysis.  Counselors felt lacking in the knowledge and professional ability to detect 

and accompany adolescence with Eating-Disorders. In addition, they report a lack of 

up-to-date prevention, accompaniment, or treatment programs. In addition, they 

describe the difficulty in meeting parents who often do not cooperate and refuse 

treatment. Finally, counselors reported personal distress, excessive concern that their 

private children would develop eating disorders. This study suggests that there is a 

need for clear training and explanation regarding eating disorders for the counseling 

staff that includes ways of locating and accompanying. The study also offers practical 

tools for detecting adolescents with eating disorders. 

Keywords: eating disorders; adolescents; educational counseling; prevention programs. 
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Ostracism among students: Characteristics of the 

phenomenon and its implications for school counseling 

Anat Korem and Itzhak Gilat 

 

There is a shortage of empirical knowledge regarding social ostracism at school. 

Therefore, a retrospective research was conducted with 500 young adults, who 

reported on a well-remembered event of ostracism from their childhood and responded 

to a structured questionnaire. The findings reveal that ostracism is most common in 

grades 4-6 and that the characteristics of the ostracized students are not specific. The 

long-term implications of the event are related to depression, anxiety, and impairment 

in the ability to trust others. It was also found that a significant percentage of the 

parents did not know about the ostracism. The research shows that ostracism is a severe 

phenomenon in students' lives that may damage their developmental process. Based 

on these results, school counselors are offered operative suggestions as to prevent and 

intervene in cases of ostracism. 

Keywords:  ostracism; social rejection; social status; social competence; social skills; social 

emotional learning – SEL. 
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"To live you must feel pain": Experiences of educational 

counselors in helping adolescents who engage in  

self-injury 

Inbar Levkovich and Keren Amitai 

 

In recent years self-injury has become more and more prevalent among adolescents in 

Israel and worldwide. This qualitative study examined the experiences of 18 high 

school counselors while helping adolescents who attempted to injure themselves. The 

study examined the counselors’ perceived roles under such circumstances, their 

patterns of coping and the dilemmas they face in helping these teenagers. We 

conducted semi-structured in-depth interviews, which were recorded, transcribed and 

underwent content analysis. 

Analysis of the findings indicates that discovering a case of self-injury was upsetting 

and emotionally overwhelming for the counselors. They described feelings of shock, 

helplessness and guilt. Beyond their sense of confusion and chaos, they also faced 

dilemmas regarding whether to report the incident and how to deal with it. The 

educational counselors felt a need to restore their own sense of control in order to 

manage the crisis situation. Most of the counselors stated they felt empathy and 

compassion for the teenager and developed a meaningful and ongoing counseling 

relationship in order to help. A minority of the counselors described feeling angry and 

repelled by the teenager’s actions and wanting to refer the teenager for outside 

counseling. The relationship between the counselors and the parents was noted as a 

major component in therapeutic progress. Some of the parents cooperated with the 

counselors despite their pain and sense of failure, while others tended to minimize the 

incident and blame the educational staff. This study underscores the complexity of 

counseling adolescents who attempt to injure themselves and recommends giving the 

counselors support and training. It points to the importance of working with a 

multidisciplinary treatment staff and of developing intervention means for educational 

counselors along with assessment studies. 

Keywords:  suicidal tendencies; self-injury; adolescents; educational counselors. 
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Metacognitive knowledge, locus of control and 

understanding of mathematical jokes in teaching 

mathematics among students with learning disabilities  

and students without learning disabilities 

Saied Bishara and Avikam Gazit  

 

This study examined the relationship between metacognitive knowledge and locus of 

control and understanding mathematical jokes in mathematics teaching among 

students with learning disabilities and students without learning disabilities. For the 

purpose of the study, 60 ninth grade students were sampled: 30 students diagnosed 

with learning disabilities and 30 students without learning disabilities. The students 

were tested using three tools: a metacognitive knowledge questionnaire, a locus of 

control questionnaire and a mathematical joke comprehension questionnaire. The 

research findings indicated the existence of distinct relationships between the three 

variables: metacognitive knowledge, locus of control and understanding mathematical 

jokes. Also, in all the indices tested, students with learning disabilities demonstrated 

lower performance compared to students without learning disabilities. In light of the 

obvious disparities between the two research populations, it is important to put 

emphasis on the population of students with learning disabilities and try to nurture 

them in relation to the tested indicators – metacognitive knowledge and locus of 

control, for the purpose of promotion both in the education system and in the wider 

population. This may affect a variety of other phenomena related to the pedagogical 

field, such as reducing the dropout phenomenon, promoting student achievements in 

various subjects and improving social relations. 

Keywords:  metacognitive knowledge; locus of control; mathematical jokes; learning 

disabilities. 

 


