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 תמצית מחקר

 . רקע ומטרות המחקר1

, של תלמידים באיתור קשיים מסייעיםחינוכיים הפועלים בבתי הספר -הפסיכולוגייםהשירותים 

למנהלים נותנים שירותי ייעוץ הערכה של צרכים לתלמידים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד,  יםספקמ

תות חירוםבע   תמיכה פסיכולוגית לילדים ולהורים יםספקמוולמורים  הפסיכולוגים . תות שגרה ובע 

עובדים במסגרת השירות הפסיכולוגי החינוכי )שפ"ח( ברשות המקומית, בכפוף לשירות הפסיכולוגי 

עם  שיתוף פעולה רחבכרוך בהוא ו ,מורכב יםהחינוכי יםתפקיד הפסיכולוגיעוצי במשרד החינוך. הי

על  מחוץ לבתי הספר.גורמי בריאות ורווחה נפשית ועם  ,כמו המנהל והיועצת ,גורמים בתוך בית הספר

של  ובטאף מורכבות זו, מרבית המחקרים שנערכו בארץ בחנו את תפקיד הפסיכולוג החינוכי מנקודת מ

הפסיכולוג  של תפקידו אחרים לגבי תפקידים משמעותיים בעלי של תפיסותיהםו ,הפסיכולוג עצמו

 החינוכי אינן ידועות.

נועד לתרום להמשך פיתוחה ולחיזוקה של הפסיכולוגיה החינוכית בישראל,   בדוח זה גהמוצ  המחקר

מנקודת בבתי הספר היסודיים, על רבדיו השונים,  יחינוכההפסיכולוג באמצעות בחינת תפקידו של 

 . בשגרה ובחירום – האחריםהפסיכולוגים, של מנהלי בתי הספר ושל אנשי הצוות של  מבטם

. 0. סבב ראשון יחד עם כלל הראיונות; 3 :מידע על תפקוד הפסיכולוגים בחירום נאסף בשני מועדיםה

 חשופים לאירועים בתקופה זו.סבב נוסף לאחר מבצע 'עמוד ענן' ביישובים שהיו 

 :נושאים אלו באופן ספציפי יותר נועד המחקר לבחון

  עבודתו של הפסיכולוג בפועל  ותפיסתו את התפקיד 

  המיטביתבצורה  תפקידםהגורמים התורמים להצלחת הפסיכולוגים במילוי 

 הגורמים המקשים על הפסיכולוגים במילוי תפקידם 

 : היבטים משלושה נבחנולעיל  המצוינים הנושאים

 הפסיכולוג בשגרה  עבודת 

 בחירוםהפסיכולוג  עבודת  

 הספר בבית המופעלותמענים רגשיים  למתןחיצוניות  תכניות עםהפסיכולוג  עבודת 

– 'יניהווירגמ לומברט( וגב' קארן JFNA) אמריקה צפון – היהודיות הפדרציות בתמיכת נערך המחקר

 .החינוך במשרד)שפ"י(  ייעוציעם אגף הפסיכולוגיה בשירות הפסיכולוגי  ובשיתוף פעולה 

 . שיטת המחקר2

 ,פסיכולוגים :המחקר נערך בשיטה איכותנית. עיקר איסוף המידע נעשה באמצעות ראיונות עומק עם

בה עובדים שאנשי מקצוע נוספים הקשורים לסביבה הארגונית ואנשי מקצוע שונים בבתי ספר 

חינוכיים, ומנהלי מחלקות חינוך ומחלקות רווחה -הפסיכולוגים )בעיקר מנהלי שירותים פסיכולוגים

כהכנה למחקר בוצעו גם ראיונות עם אנשים מרכזיים באגף לשירות פסיכולוגי  ברשויות מקומיות(.
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סבב חוזר נערך  'עמוד ענן'בעקבות אירועי  ייעוצי במשרד החינוך, בארגוני המגזר השלישי ובאקדמיה.

כדי לאסוף מידע נוסף על תפקוד הפסיכולוגים בחירום.  ,של ראיונות ביישובים שהיו חשופים לאירועים

  .0030ראיונות במהלך שנת  80-בסך הכול בוצעו כ

ון כדי בתי ספר יסודיים ממלכתיים וממלכתיים דתיים. בתי הספר נבחרו במכּו 34-המחקר נערך ב

. בתי הספר נבחרו מתוך רשויות מקומיות שונות הנבדקיםבנושאים  וסוגיות תפיסות מגוון הצפת לאפשר

 34 מתוךפריפריה. הם ובתי ספר ערביים, ממרכז הארץ ומאזורי יכך שיכללו בתי ספר יהודי

איינו הפסיכולוגים  ַלמקצוע הגיעו 9. מומחים 3-ו מתמחים 7; נשים 33-ו  גברים היו  5, במחקר שר 

 למדו 0-ו קלינית פסיכולוגיה למדו 3; הילד שלקלינית -החינוכית או החינוכית הפסיכולוגיה מלימודי

 של ותק בעלי היו הפסיכולוגים כל. ארץב –והשאר"ל בחו המקצוע את למדו 8. התפתחותית פסיכולוגיה

 הפסיכולוגים כלבעת הראיון . שנה 64 כבר זה במקצוע עובדת ביותר והוותיקה, במקצוע לפחות שנים 4

 ביותר הרב הוותק. (המחקר צוות של התנאי היה)זה   התראיינו שבו הספר בביתכבר שנה לפחות  עבדו

 .שנים 8 היה ספר בית באותו כפסיכולוג לעבודה

           פסיכולוגים ברשויות המקומיות.הנתונים לגבי תקינת הכיב נוסף במחקר היה ניתוח של קובץ ר  

 הממצאים סיכום. 3

 בשגרה עבודת הפסיכולוגא. 
, מורים: הנפש בתחום מענים הנותנים גורמים כמה מבין יעיקרה הגורם הוא הספר בבית הפסיכולוג

, מורכב תפקיד הוא החינוכי הפסיכולוג תפקיד. רפואיים-פרה ומטפלים מיוחד לחינוך מורים, יועצות

. ספרית-הבית המערכת ברמת והן הפרטנית ברמה הן, משימות של רב מגווןמלא ל נדרש הוא ובמסגרתו

 עם וכן הספר בית מנהל, מורים, הורים, תלמידים בהם, שונים גורמים עם עובד החינוכי הפסיכולוג

  :כוללות העיקריות משימותיו. הספר לבית מחוץ גורמים

 הורים כגון, בהם המטפלים לגורמים או לילדים וטיפול ייעוץ מתן, אבחון – הפרטנית ברמה ,

  הספר לבית מחוץ שנמצאים טיפול וגורמי, מורים

 ולהנהלה הספר בית לצוות וייעוץ הדרכה, כלים מתן – המערכתית ברמה . 

 באופן אם – עבורם התערבויות של והתאמה והמערכת הפרט רכיוצ אבחון באמצעות נעשית זו עבודה

 .החינוכית במערכת השונים המקצוע אנשי עם פעולה בשיתוף ואם עצמאי

 במהלכםו ,השנים לאורך משמעותיים שינויים עבר והוא, כך בנוי היה הפסיכולוג תפקידתמיד  לא

, קלינית בגישה לילדים פרטני פסיכולוגי טיפול ומתן קשיים עם ילדים אבחון שעיקרו מתפקיד התפתח

 מערכתה כלל לרמת גם ומתייחס, מערכתית-אקולוגית בגישה מענים מתן הכולל, יותר רחב לתפקיד

 1מערכתית-האקולוגית הגישה עם גבוהה הזדהות הראו שרואיינו הפסיכולוגים, רוב פי על. הספר ביתב

 ברמת העבודה. בילדים פרטני טיפול פני על המערכתית ברמה לעבודה והעדפה 2,י"שפ מוביל אותהש

                                                   
גישה שרואה את הילד כחלק מהסביבה שבה הוא חי, כאשר הוא מושפע מסביבה זו ומיחסי הגומלין בינו  1

 לבינה.
 פסיכולוגי יעוצי במשרד החינוךהאגף לשירות  -שפ"י  2
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 של ההשפעה הגדלת של מסיבות וכן המערכת רכיובצ הגידול לאור, היתר בין, הועדפה המערכת

 כי וחדּו בו, 0000 בשנת שנערך מחקר לממצאי בניגוד עומד זה ממצא. החינוכית המערכת על הפסיכולוג

 של זו לבין( המערכתי ההיבט על הדגש זה ובכלל) י"שפ של התפקיד תפיסת בין פערים קיימים

 של זו גישה פי על הפסיכולוגים את י"בשפ להכשיר המחבר המליץ אלו ממצאים לאור 3.הפסיכולוגים

 מתן לצורך י"שפ ל ידיע המופעלת) מתקדמים ללימודים המדרשה במסגרת שההכשרה נראה. השירות

 .בה הלומדים על הרצוי באופן והשפיעה פרי נשאה אכן( בשטח החינוכיים לפסיכולוגים השתלמויות

 הפעולה לשיתוף שיש הרבה החשיבות הראיונות מן העול   הפסיכולוג בעבודת המערכתי לדגש בהתאמה

 ברמה לפעול ההנהלה מצד ולתמיכה ללגיטימציה יש יתרה חשיבות. הספר בבית הנוספים הגורמים עם

(. ומערכתי פרטני) חלקיו כל על הפסיכולוג תפקיד עם הצוות אנשי כלל של כרותילה גם כמו, המערכתית

, המשותפת העבודה להבניית רבה חשיבות יש, בהצלחה הספר בבית לפעול יוכל שהפסיכולוג כדי, כךלפי

 ביניהם להיכרות, הספר בית צוות עם הפסיכולוג של אישיים-הבין ליחסים, מוסכמת תפקידים לחלוקת

 רבות השקה נקודות שלתפקידה, היועצת עם המתואמת לעבודה יש גבוהה חשיבות. עמם האמון ולבניית

 והיא מהפסיכולוג שעות יותר במשך במקום שנמצאת, היועצת הספר בתי ברוב. הפסיכולוגתפקיד  עם

 גם ולפעמים, הפסיכולוג של לטיפולו המקרים של מסננתכו כמרכזת פועלת, מהצוות קבוע חלק גם

 לו מתאמת ואף בהעדרו הספר בבית הנעשה לגבי הפסיכולוג את שמעדכנת קשרה כאשת משמשת

 לפסיכולוג שעוזר כמנגנון לטובה צוין הזה הפעולה שיתוף. תלמידיםעם ו מוריםעם , הורים עם פגישות

 הדרוש האמון את לבנות איינוישר הפסיכולוגים הצליחו ,רוב פי על. הרב העבודה עומס עם להתמודד

 . המשותפת מהעבודה מרוצים היו וכן, הספר בית צוות עם פעולה בשיתוף ולעבוד

 בוו, בשבוע אחד מיום יותר לא המקרים ברוב – קטן הספר בבתי הפסיכולוגים של העבודה שעות היקף

 של והאישיות המקצועיות העדפותיהם. שהוזכרו המשימות כל את לבצע להספיק צריכים הם

 פי על שנדרשים אבחונים ביצוע. בפועל בעבודתם הזמן חלוקת אופן את קובעות תמיד לא הפסיכולוגים

 משימות ןה אליהם הנלוות הנוספות והמשימות, עדותובו השתתפות 4,וההשמה השילוב לוועדות חוק

 זמןמיוחד משך ה המשימות שאר; לרוצים שהיוכפי מ גדול להן מקדישיםשמשך הזמן שהפסיכולוגים 

 הפרטני הטיפול מתן גם כמו, המערכתי המענים מתן לפעמים נפגע זה עניינים במצב. שנותר המצומצם

 מאפייניו הפסיכולוג של הזמן חלוקת על משפיעים, כמו כן. כלל ניתן לא הספר מבתי בחלק אשר, לילדים

 בבית השגורות הפעולה דרכי, התלמידים של בעיותיהם עם להתמודד שלו היכולת כגון, הספר בית של

 .עמו והיחסים הספר בית מנהל העדפות וכן, תלמידים בקשיי לטיפול הספר

 ממחקרנו עולה כי הפסיכולוגים החינוכיים מתמודדים עם מספר קשיים בעבודתם:

 הפסיכולוג  על המוטלות המשימות מריבוי, היתר בין הנובע, הרב העבודה עומס הוא העיקרי הקושי 

ותנאים פיזיים שלא  נמוכה משכורת - העבודה לתנאי נוגע נוסף קושי .לרשותו העומד לזמן ביחס

 תמיד מספקים. 

                                                   
3 "The Israeli School Psychologist A Professional  Erhard, R. 2002.  Pedhatzur, S.; Raviv, A.;-Raviv, A.; Mashraki

Profile."School Psychology International 23(3):283-306. 
קובעות זכאות לתכניות סיוע לתלמידים הזקוקים לכך; ועדות השמה דנות בהעברה למסגרות  שילוב ועדות  4

 מו חינוך מיוחד(.חינוכיות אחרות )כ
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  אף על פי  שברוב המקרים שיתוף הפעולה עם צוות בית הספר צוין כמוצלח, היו גם מקרים של

חוסר היכרות של צוות בית הספר עם תפקיד הפסיכולוג, גבולות לא ברורים עם תפקיד היועצת, 

 ומקרים של התערבות יתר של בעלי תפקידים אחרים בתחום עבודתו של הפסיכולוג. 

 דינמית המאופיינת בריבוי אירועים לא צפויים מקשה על קיום תהליכים ספרית ה-הסביבה הבית

 ארוכי טווח הדורשים רצף של עבודה.  

 המסייעים ותורמים לפסיכולוגים בעבודתם, אותרו במחקר זה. להלן פירוטם:  ,מספר גורמים

  נות עוזרות להם להתמודד עם הקשיים ונות 5מקבלים הפסיכולוגים בשפ"חיםשהתמיכה וההדרכה

 להם תחושה שיש להם גיבוי. 

 הן מול  ,מעמדו של הפסיכולוג כאיש מקצוע שמגיע מבחוץ מקל עליו במצבים בין אישיים מורכבים

אנשי צוות והן מול הורים ומאפשר לו מרחב פעולה גדול יותר מאשר בדרך כלל נמצא אצל שאר 

 צוות בית הספר.

 ,ובניית אמון יכולה לעזור לפסיכולוג לקיים  השקעה בפעילויות לקידום היכרות, תיאום ציפיות

 עבודה משותפת משמעותית יותר עם צוות בית הספר ולאפשר לו מרחב פעולה גדול יותר.

  שגרת עבודה קבועה הכוללת הבניית משימות מסוימות לזמנים קבועים מראש תורמת לסדר

 יסוק.ולארגון של הפסיכולוג ומאפשר לו להקצות את הזמן המתאים לכל תחום ע

  יצירת דרכי עבודה מוסכמות לגבי תהליך הפניית תלמידים לאבחון עשויה להקל את העומס המוטל

 על הפסיכולוג.

 בחירום הפסיכולוג עבודתב. 
 באירועי בטיפול התנסו הפסיכולוגים וכל הפסיכולוג מעבודת נפרד בלתי חלק היא בחירום ההתערבות

 הפסיכולוג התערבות מודל. לאומיים או על בית ספר אחד(נקודתיים )המשפיעים בדרך כלל רק  חירום

 ושלב האסון בעת ההתערבות שלב, האירוע שלפני ההכנה שלב: שלבים משלושה בנוי בחירום החינוכי

 וכוללת מערכתית בעיקרה השלבים היא בחירום בשלושת הפסיכולוג עבודת. האסון שלאחר השיקום

מן הראיונות . הספר בית בצוות והתמיכה ההתערבות ואת ההדרכה את ארגון, הפגיעה מעגלי את זיהוי

 נוספים טיפול גורמי עם הספר בית פסיכולוג של פעולה הדוק בשיתוף מתאפיינת בחירום עולה שהעבודה

 לבית מחוץ גורמים עם הפסיכולוג של הפעולה שיתוף, לאומי חירום באירוע. לו ומחוצה הספר בית בתוך

 עם פעולה שיתוף תוך(, ח"צל) חירום לשעת מוניציפלי מצוות כחלק פועל  והפסיכולוג, מתהדק הספר

 .נוספים אזרחיים וגופים משטרה, ל"עירוניים, צה גורמים

 חירום באירועי הן ,הפסיכולוג מתפקוד הספר בתי מנהלי של גבוהה רצון שביעות עולה הראיונות מן

 יש וכי  חירום בשעת זמינים היו שהפסיכולוגים ציינו המנהלים רוב. לאומיים באירועים והן נקודתיים

ציינו  רבים מנהלים. לחץ בשעת הספר בית צוות ובהרגעת בחירום ההתערבות בארגון חשוב תפקיד להם

                                                   
חינוכי. הפסיכולוגים החינוכיים מועסקים על ידי גוף עירוני זה, שפועל תחת מחלקת -שירות פסיכולוגי –שפ"ח  5

 החינוך בעירייה.
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 הספר בית לתפקודו של חיונית הספר בעת אירוע החירום בבית הפסיכולוג של הפיזית שהנוכחות

 . בחירום

 הראיונות מן. חירום בשעת מתפקודם עצמם הפסיכולוגים של גבוהה רצון שביעותגם  שיקפו הראיונות

 הם וכי להם ידועים התפקיד שרכיבי חירום; ניכר לאירועי הפסיכולוגים של גבוהה מוכנות רמת עול ה

הגבוהה  הרגשית הפסיכולוגים ציינו שלצד המעמסה. י"שפ ידי על שנקבע התפקיד על פי מתווה פועלים

 בשעת ח"רבה מצד השפ פורמלית ובלתי פורמלית הם מקבלים תמיכה , חשים במצבי חירוםשהם 

 אירועי של והמחיר לצד הקושי כי ציינו המרואיינים. הטיפול להצלחת רבות היא תורמת ולדעתם, חירום

 שיתוף חיזוק למשל כמו, הם מזהים גם תוצאות חיוביות של ההתמודדות עם מצבים אלה החירום

 .בקהילה שונים גופים בין הפעולה

בהתאם הפסיכולוגים  פעלו  'עמוד ענן'עולה שב 'עמוד ענן'שנערכו סמוך למבצע מן הראיונות החוזרים 

שלתפיסת  עולהזאת, מ תרהרועים לאומיים קודמים. ייפעולה שהנחו את עבודתם באהעקרונות ל

. השיפור והצליחו לתת מענים מידיים יותר הפסיכולוגים תפקדו ברמה גבוהה יותר מבעבר ,המרואיינים

ולהתייעלות  רום קודמיםירועי חיסיון בפועל שצברו פסיכולוגים באירום יוחס בעיקר לניבכשירות לח

שפ"י באופן שבו את השיפור שחל ב המרואיינים ציינו גם .ונים בזמן המבצעהשימוש באמצעים מקּו

 השונים בעת החירום.  שפ"חיםהם בין ח אדם של פסיכולוגיוכהשירות נערך להתניידות 

רום עבור יהצורך להעלות את כשירות השירות בחבראיונות צוינו גם אתגרים הנוגעים לחירום, בכללם 

. עוד צוין המחסור במענה רוםיהצורך להעלות את המוכנות של הורי התלמידים למצבי חוהמגזר הערבי, 

 .הזקוקים לכךולמשפחות טווח הולם לילדים  ךארוטיפולי 

 למתן מענים רגשיים המופעלות בבתי הספר תכניות חיצוניותג. 
תכניות חיצוניות הוגדרו במחקר כתכניות המופעלות במעורבותם של גורמים חיצוניים לבית הספר 

העיקרית של תכניות חיצוניות היא הוספת מענים, בשגרה  תרומתןושמעניקות מענים בתחום הרגשי. 

 החיצוניות תכניותה. במענים לצרכים רגשיים תחושה עמוקה של מחסור רתבה שורשובחירום, למערכת 

יכולות לתרום גם בדרכים נוספות: הן יכולות להביא ידע ומיומנויות חדשות, לעזור בהכנסת שינויים 

 . יחד בעלי מקצוע שוניםשל של גופים ו תםחביראת לתמרץ ולמערכת 

ת עומס העבודה א פסיכולוגים, תכניות חיצוניות יכולות להקלעבודת ההתרומה הישירה ל מבחינת

באותם מקרים הגדלת ההכנסות על ידי עליהם על ידי הכנסת גורמים טיפוליים נוספים לבית הספר, וגם 

אם בתכניות ש ,. עם זאת צריך לשים לבהם יש לפסיכולוגים תפקיד בתכנית והם מתוגמלים על כךבש

במשימות  דווקאההקלה בעומס יכולה לבוא לידי ביטוי ים לבית הספר, מועסקים פסיכולוגים חיצוני

)מאחר  מוטלות עליהם רצויות )כמו אבחונים(הדרכות(, בעוד המשימות הפחות סדנאות ו)כמו  נחשקות

 . , דבר שיכול להגביר את השחיקהתכניות חיצוניות אינן עוסקות בתחום זה(ש

, בהן מעורבים הפסיכולוגים תמיד לא, הפסיכולוגים אמונים שעליו בתחום עוסקות אף על פי שהתכניות

 חלק עבור מתסכל מצב זהו. עבודתם לבין בתכנית שנעשות פעולות בין תיאום יש תמיד ולא

 ותכפול להביא לביצוע התערבויות גם עלול והוא, יותר מעורבים להיות רוצים שהיו מהפסיכולוגים
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ללא תיאום ביניהן, דבר  רבות תכניותמלבד זאת, במקרים מסוימים פועלות בבתי הספר  .ותומיותר

בהם היה ריבוי כזה ובעקבות ההבנה שתכניות ששאיננו יעיל ומכביד על המערכת. בעקבות מקרים 

לבחון אותן היטב ולקחת  :בית הספר, מנהלים למדו להגיד "לא" לתכניות שלמחייבות עבודה נוספת 

 ו שהם באמת צריכים ויכולים לקלוט. רק את אל

 תמושפעא ישהקשורה רק להיקף הצרכים בבית הספר, ונראה  תהיהיהתכניות בבתי הספר לא  כמות

למנף את הקשרים האלו. ראינו  םמגורמים שונים, בהם מיקום בית הספר, קשרים של מנהלים ויכולת

, אך מעט קשר עם גורמי מגזר שלישי בהם יש קשיים וצרכים מרוביםשלמשל, שבבתי הספר הערביים, 

 היו יחסית מעט תכניות. 

 תכניות: ספר בבתי תכניות של מוצלחת להפעלה לתרום יכולים גורמים מספרלבסוף, מהמחקר עולה כי 

 לצרכים מענה ולתת, הספר בית אוכלוסיית ושל הספר בית של יחודייםיה םלמאפייני להתאים צריכות

 חבירהחשוב שתהיה , לדברי המרואיינים, כדי להבטיח את ההתאמה. הספר בית של הייחודיים

 שמכירים מובילים ביישוב כמו השפ"ח או הנהלת מחלקת החינוך לגורמים התכנית מפעילי של מוקדמת

 היעד לגוף והתאמתן  התכניות פיתוח :הספר ובית יהיהאוכלוס של הייחודיים והמאפיינים התנאים את

 בצורה תכנית קליטת, על כך נוסף. מלמעלה חיצוני גוף של 'הנחתה' ולא שיתופי מעשה להיות צריך שלהן

 שאם לא כן,, כך לשם משאבים הספר לבית להקצות וצריך ,וליווי ניהול דורשת ספר בבית מוצלחת

 .התכנית את להכשיל עלול הזה הנוסף העומס

 סוגיות שנוגעות לפסיכולוגיה החינוכית באוכלוסייה הערבית. ד
 במחקר עלו גם מספר סוגיות ייחודיות למגזר הערבי במתן השירות הפסיכולוגי:

ים יהערבית בישראל היישובים הערב קרב האוכלוסייהאחרים ב חברתיים שירותיםבדומה למחסור ב

ממחסור סובלים גם ממחסור חמור בפסיכולוגים חינוכיים. במחקר עלה שמחסור זה נובע בין היתר 

בפסיכולוגים חינוכיים ערבים, בין השאר בגלל המספר הקטן של סטודנטים ערבים המצליחים להתקבל 

ביישובים ערביים )שגורם לכך שפסיכולוגים מתמחים רות להתמחות ּכבתחנות מּו ממחסורלחוג זה; 

עוד  דרכה.מחסור בפסיכולוגים מומחים ערבים בעלי הסמכה להאינם רוצים לעבוד בתחנות אלו(; ומ

)בין אם  השקעה בשירות הפסיכולוגיהערביות של מיעוט המקומית הת יורשומהנמצא שיש בעיה בחלק 

  . (בשל קשיים תקציביים ובין אם בשל חוסר מודעות לחשיבות העניין

של השירות הפסיכולוגי לצורכי האוכלוסייה  תרבותית בהתאמה צורךכי קיים המחקר עולה  מן

למאפיינים ייחודיים כגון הקושי הפסיכולוגים  שלאת דרכי העבודה  הערבית. ראשית, צריך להתאים

רגשות אל מול מטפל או קבוצה, החיים במסגרות קהילתיות שבה "כולם על  והבושה לשוחח בפתיחות

חזקות,  נאמנויות משפחתיותתי, וקיומן של מכירים את כולם" ובהן יש השפעה גדולה ללחץ חבר

צורך משמעותי בתרגום והתאמת החומרים  עלה, שנית .שעשויות להקשות לטפל בבעיות רגישות

חריפה מצוקה מזמנים  יםלאומי חירוםמצבי ניכר ש, לבסוף המקצועיים לפסיכולוגים הערבים.

 משפחה "מהצד השני של המתרס",החרפת קונפליקטים בזהות, חשש לקרובי  ם, עקביביישובים ערבי

 שקיימים גם בימים כתיקונם. קיפוחוה כעסהתחושות והחרפת 
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 התפקיד מן הפסיכולוגים של הרצון שביעות. ה
מהמחקר עולה שביעות רצון גבוהה של רוב הפסיכולוגים מתפקידם. שביעות רצון זו נובעת בין השאר 

מהעבודה המגוונת והמאתגרת, מהסיפוק שהם מפיקים מהקשר האנושי, מהתחושה שלעבודתם יש 

מערכתית המאפיינת את -השפעה ותרומה לקהל היעד שלהם, מהזדהותם עם הגישה האקולוגית

ושת הלמידה וההתפתחות המתלווה לעבודתם לאורך השנים. זאת, אף שרבים הביעו עבודתם, ומתח

חוסר שביעות רצון מתנאי ההעסקה שלהם, מעומס העבודה ומהיבטים מסויימים של התפקיד )למשל, 

 השקעת זמן רב באבחונים(. 

 . מסקנות מהמחקר4

 כיב מערכתי דומיננטי,  הפסיכולוגים, כדי לכלול של התפקיד בשנים האחרונות הורחבה תפיסת גם ר 

כלומר, עבודה שנועדה להביא לשינויים ברמת כלל בית הספר או הכיתה. כיום יש דגש גדול יותר 

ל על ידי , ובמחקר עלה כי "ישפ על עבודה מסוג זה מאשר על עבודה ישירה עם ילדים. שינוי זה הּוב 

זאת אף על פי שצורת  .אחרים צוות יהוא הוטמע הן על ידי הפסיכולוגים והן על ידי מנהלים ואנש

עבודה זאת דורשת התמודדות גדולה יותר של מורים עם קשיים בכיתות. ממצא זה מקבל חיזוק 

המחנכים  בשיעורמשמעותיות  יהעליבשנים האחרונות  החלממחקר שנעשה לאחרונה ומצא ש

 .(0036)בן רבי ואחרים,  עם תלמידים והוריהם על נושאים רגשיים שמשוחחים

  העבודה המערכתית עשויה לחזק את יכולת הצוות להתמודד עם צורכי הילדים ולסייע ליצירת

סביבה מטפחת ומוגנת בבית הספר. במחקר עלה שהיא נותנת לפסיכולוגים תחושת השפעה רחבה, 

 שתורמת לשביעות הרצון מהעבודה.

 והעבודה המערכתית המובנית בולטת באירועי חירום,  הפסיכולוגים של גישת העבודה המערכתית

 באירועים אלו נתפסת על ידי כל המעורבים כמוצלחת מאוד.

  לעבודה המערכתית יש פוטנציאל לשפר את בית הספר לטובת כלל הילדים, אבל הדגש על עבודה זו

משמעו שהפסיכולוגים אינם עוסקים כמעט במתן טיפול פרטני, ושאותם ילדים מעטים שזקוקים 

ב אינם יכולים לקבל אותו במסגרת בית הספר. מאחר שיש מחסור במסגרות לטיפול כזה לרו

עולה החשש שילדים הזקוקים לטיפול לא יקבלו אותו. , ציבוריות בקהילה שבהן ניתן לקבל טיפול

בהקשר זה, במצבי חירום בולט שאף על פי שיש מענים בזמן האירוע עצמו, אין מענה הולם לילדים 

 לאחר האירוע והם זקוקים למענה רגשי מקצועי.המתקשים להסתגל לשגרה 

 הורים ולפיתוח דרכי עבודה אפקטיביות אתם, גם בשגרה ובמיוחד עם לעבודה חשיבות יש  

, למרות הקושי שבגיוס הורים להשתתפות בפעילויות מסוג התמודדות עם מצבי חירוםבבהיערכות ו

 זה.

 ם חינוכיים שנובע בין השאר ממיעוט ם רבים סובלים ממחסור קשה בפסיכולוגיייישובים ערבי

רות להתמחות ומחוסר השקעה בתחום בחלק  פסיכולוגים ערבים בכלל, ממחסור בתחנות מוּכ 

מהרשויות המקומיות הערביות. מהמחקר עלה גם שיש צורך בהתאמה תרבותית של דרכי העבודה 

ד במצבי חירום של הפסיכולוגים בחברה הערבית. עוד נמצא שבאוכלוסייה זו יש קושי מיוח

לאומיים בשל החרפת קונפליקטים בזהות, חשש לקרובי משפחה מעבר לגבול והחרפת תחושות של 

 כעס וקיפוח.
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  .עם זאתתכניות חיצוניות בתחום הרגשי יכולות להועיל בהבאת מענים נוספים ומומחיות למערכת ,

הקצאת משאבים של היערכות לקליטה, ושל הכנסת תכניות מחייבת תהליך שיטתי של בחירה, 

חשוב שיהיה תיאום בין תכניות שימנע כפילויות, ובמקרים שהדבר  מלבד זאת,לצורך ליווי וניהול. 

 רלוונטי, מעורבות או לפחות יידוע של הפסיכולוג.  

  מהמחקר עלה שפיזור התכניות בבתי הספר איננו אחיד ואיננו בהכרח מוכתב מהיקף הצרכים בבית

 יר את חוסר השוויון בין בתי הספר.להגב עשוידבר ש; הספר

 . כיווני פעולה5

 בהתבסס על ממצאי המחקר מומלץ לשקול כמה כיווני פעולה הנוגעים למוקדים שבהם עסק המחקר:

 כיווני פעולה כלליים בשגרהא. 
 עם רבה חפיפה לו שיש רחב בתפקיד מדובר :החינוכי הפסיכולוג תפקיד גבולות של יותר ברורה הגדרה

 לגבי הבנות ואי אחרים תפקיד בעלי עם תמתיחּו כמו ,שונות בעיות לעורר שיכול דבר, אחרים תפקידים

 שותפי של, הפסיכולוג של התפקיד והגדרת הבהרת ידי על המצב את לשפר ניתן. התפקיד גבולות

 .ביניהם התפקידים וחלוקת התפקיד

עול תהליכי העבודה; יהעומס בדרכים שונות: י אתניתן להקל  :הקלת העומס על הפסיכולוג החינוכי

העברה של חלק ממטלות הפסיכולוג )למשל אבחונים( לגורמים אחרים; תוספת שעות לפסיכולוג בכל 

 דבר זה יתאפשר על ידי הוספת פסיכולוגים למערכת. –בית ספר 

 חירוםב. 
 חל ו ,גבוהה למצבי חירום מוכנותשבשנים האחרונות ה התחוש עלתהמהראיונות  :לחירום מוכנות

יוחס לעבודת ההכנה הנרחבת שנעשית בתחום זה הן על ידי מערכת הדבר   שיפור לעומת העבר.

כמו כן, שינויים שונים כמו מערכות להתניידות כח החינוך והן באמצעות התכניות החיצוניות. 

ולות אלו חשוב להמשיך בהסדרת פעהאדם ושימוש באמצעים מכוונים תרמו אף הם לשיפור. 

 ובמעקב אחר הצלחתן לאחר כל אירוע. 

 :הצורך  - בהקשר של הטיפול בחירום בזמן המבצע ם זאת, עלו בראיונות מספר אתגריםע אתגרים

הצורך במתן מענים ארוכי טווח הולמים , להעלות את המוכנות של הורי התלמידים למצבי חירום

 : השירות בחירום עבור המגזר הערבילהעלות את כשירות והצורך  זקוקים לכךלילדים ש

 :להתנהגות ותגובות הורים למצבי חירום יש השפעה גדולה על התמודדות  הכנת הורים

ילדיהם עם המצב. מהראיונות עלה שיש צורך בהכנת הורי התלמידים למצבי חירום. מכיוון 

ת ודרכי שתכניות קיימות לא תמיד הצליחו לגייס את ההורים, יש לחשוב על פיתוח תכניו

 התערבות יעילות ומתאימות יותר.

 מרמת יחסית גבוהה רצון שביעות לצד :וצורך ברציפות המענים ארוך לטווח במענים מחסור 

 רצון שביעות חוסר הביעו פסיכולוגים, בפרט הפסיכולוגים ושל בכלל המערכת של המוכנות

מדברים על  הם. ארוך לטווח מענים ביחוד, השיקום בשלב שניתנים המענים מן דאגה ואף

או שאין גורמים זמינים  -מתד אחר כך שהם עצמם אינם יכולים לתת טיפול לטווח ארוך, ו

 .אוכלוסייהלהפנות, או שהגורמים הקיימים לא מקובלים על ה אפשראליהם שבקהילה 
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 :להעלות את כשירות השירות בחירום עבור המגזר קיים הצורך  שירות באוכלוסיה הערבית

דבר קשור בחלקו לפיתוח המצומצם יותר של השירות הפסיכולוגי בכלל במגזר זה . ההערבי

 ובחלקו לסוגיות הקשורות להתאמה תרבותית של שירותי החירום.

 שונים החשש לרמת  ראיונותאך עלה במחקר זה לא התקיים בבתי ספר חרדיים.  :אוכלוסיה חרדית

 בבתי הספר וחשוב לבחון זאת. מוכנות לחירום נמוכה יותר

  חיצוניות תכניותג. 
 מהמחקר עולה שאחד המהלכים החשובים שיש  :ביישוב לגורמים המפעילים של מוקדמת חבירה

חבירה מוקדמת של מפעילי התכניות לגורמים  הואיעד  תיילבצע כדי להתאים תכניות לאוכלוס

וצריכים להיות  יהיהאוכלוס מאפייני אתו הבעיות אתמובילים ביישוב שמכירים את הצרכים, 

 הן יפעלו.  בהםשמעורבים כבר בשלב התכנון בהתאמת התכניות לקהל היעד שלהן ולמוסדות 

 מהראיונות עלה שהפסיכולוגים לא  :הספר בבית הקיימות בתכניות ספרי-הבית הפסיכולוג עירוב

תכניות מופעלות אצלם בבית הספר. כדאי לעבוד על חיזוק התיאום בתוך בתי  לותמיד יודעים אי

 הספר.

 השפ"ח הוא גורם שיכול לווסת ולתכלל תכניות חיצוניות בתחום  :כללומת  וסת "ח כגורם מו  השפ

 הרגשי כדי למנוע כפילות ולדאוג לכך שתכניות יופעלו במקומות שיש בהן צורך.

 חשוב להתייחס להיבט הזה לפני הכנסת תכנית  :התכניות לתלהפע הנדרשת להשקעה התייחסות

 ולהובלתה. יטתהלקל שהדרוהאדם  חוולתקצב את כ

 במחקר עלה שפיזור התכניות בבתי הספר איננו בהכרח מוכתב על ידי  :התכניות בפיזור שוויון

היקף הצרכים בבתי הספר השונים. בשל התפקיד החשוב שתכניות חיצוניות יכולות למלא במענה 

 .התכניות בפיזורלצרכים בבית הספר, חשוב למצוא דרכים לתקן את חוסר השוויון 

 הערבית באוכלוסיההנגישות לשירות  הבטחת. ד
 המחסור בפסיכולוגים ערבים מזמין בחינת  :הערבים החינוכיים הפסיכולוגים מספר הגדלת

אפשר להגדיל את מספר הסטודנטים והבוגרים הערבים בתחום זה. ניתן לקדם  ןבאמצעותדרכים ש

 תמיכה; לחוג המתקבלים רמספ את להגדיל שתעזור במכינה יעודיתימטרה זו על ידי פתיחת תכנית 

כדי להגדיל את מספר המסיימים שיוכלו  ,הראשון התואר לאורך ערבים לסטודנטים לימודי וסיוע

להמשיך לתואר שני; פתיחת מסלול הכשרה ייחודי לסטודנטים ערבים; פתיחת מסלול הסבה 

והשלמת תואר ראשון לסטודנטים שאינם בוגרי החוג לפסיכולוגיה ומעוניינים ללמוד לתואר שני 

 בתחום זה.

 הפסיכולוגים הכשרת. יהילאוכלוס תרבותית מותאם להיות צריך השירות:תרבותית התאמה 

להתחיל בתקופת הלימודים וההכשרה ולהמשיך במשך  כהצרי תרבותיים-רב שירותים למתן

 עבודתם השוטפת.

 ה הערבית )נושא ילאור הקשיים השונים הנוגעים לשירות הפסיכולוגי באוכלוסי :מחקר המשך

 ,של השירותים, התערבות אפקטיבית במצבי חירום ועוד( שעלו במחקר זהההתאמה התרבותית 

 .זויה יאנחנו ממליצים על מחקר המשך שיתמקד באוכלוס
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