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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(.



 

ii 

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



 

iv 

  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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 מבוא. 1

, של תלמידים םהר קשייתויאב מסייעים הפועלים בבתי הספרחינוכיים -השירותים הפסיכולוגיים

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

תמיכה פסיכולוגית לילדים ולהורים. במסגרת עבודתם משתפים הפסיכולוגים  יםספקמו ולמורים

בתוך בתי הספר  יםמיקום השירות .ומחוצה להם בבתי הספרפעולה עם גורמי בריאות ורווחה נפשית 

 למשאב זמין ונגיש לילדים, להורים ולצוות בית הספר.  םהופך אות

רגשיים המתעוררים הנדרשים לספק תמיכה מיוחדת לצרכים  הפסיכולוגיםתפקידם בשגרה, על נוסף 

מן מצבי מזַ שהמצב הביטחוני בישראל הן בעקבות להתעורר עשויים מצבים אלו  .חירוםבעקבות מצבי 

 חירוםמצבי  הן בעקבות, ושונותבעיות רגשיות יצור לועלולים  מתמשכים לעתיםש, חירוםדחק ו

  .במשפחה או בקהילה

תכניות שמופעלות בתמיכת גורמים  באמצעותספר המענים נוספים בתחום הרגשי ניתנים בבתי 

ומבחינת והיקפן ן נ. תכניות אלו מגוונות מבחינת תוכחיצוניים )ממשלתיים, עסקיים או מגזר שלישי(

 . בהן מעורבות הפסיכולוגים

של  ,הפסיכולוגיםמנקודת מבטם של  – יחינוכההפסיכולוג של  ותפקידלעמוד על כדי נערך מחקר זה 

שונות המתבצעות בבתי ספר לתפקיד הה פעולה כידרהלימת על ; רותימנהלי השושל  "סהאנשי צוות בי

נושאים אלו . יוהגורמים המקשים עלעל ולפסיכולוג במימוש תפקידו ועל הגורמים התורמים ; הרצוי

 התכניות החיצוניותעבודת הפסיכולוג בשגרה, עבודתו בחירום, ועבודתו עם  –משלושה היבטים נבחנו 

 שירות חשוב זה. ו שללחיזוק התמודדות עמן עשויה לתרוםהסוגיות שאת הכדי להציף  – בתחום הרגשי

 עד כה לא נערכו מחקרים רבים שבדקו באופן מקיף את תפקיד הפסיכולוג החינוכי בישראל. 

'יניה, רגומו לומברט( וגב' קארן JFNA) אמריקה צפון – היהודיות רציותהפד בתמיכת נערך המחקר

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

 ספרות וסקירת קער. 2

 חינוכית פסיכולוגיה 2.1

חינוך, בפסיכולוגיה, בשורשיה נעוצים . הפסיכולוגיה החינוכית היא פרופסיה בתחום בריאות הנפש

מטרתה היא קידום רווחתם הנפשית של ילדים במסגרות  .(Oakland, 1993) פילוסופיהבביולוגיה וב

בעיקר באבחון הפסיכולוגיה החינוכית עסקה  (00-)תחילת המאה ה . בראשיתהלסוגיהןהחינוכיות 

עם ; ימודיות מיוחדותלהתאים להם מסגרות לכדי של ילדים  פסיכולוגי של יכולתם האינטלקטואלית

 .(Medway & Cafferty, 1992; Farrell, 2010) הגדרתה לתחומים נוספיםהתרחבה השנים 
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-ה ,לאומי לפסיכולוגים בית ספריים-לאומי של הפרופסיה, שפותח על ידי הארגון הבין-ןהמודל הבי

ISPA,6 התלמידברמת : מתווה את תחומי העיסוק של הפסיכולוגים בבתי הספר בשתי רמות – 

 כדילפתח מיומנויות אקדמיות, והתערבויות ושירותי בריאות נפש  כדיהתערבויות ותמיכה לימודית 

 כדיבית הספר כלל ונות לפרקטיקות המכּו – ברמת המערכת; ולפתח כישורים חברתיים וכישורי חיים

לקדם למידה, פרקטיקות שנועדו למניעה או להתערבות ופרקטיקות שתכליתן קידום שיתוף פעולה בין 

, (,Bronfenbrenner 1979) 8מערכתית-האקולוגית הגישהמודל זה עומדת בבסיס  7.ההורים לבית הספר

בית הספר והקהילה( כבעלי השפעה  ,בה מתפתח הילד )המשפחה, הכיתהשה בהמכירה בגורמים בסבי

ספרי תומך -ביתכחלק מתפקידו, אמון הפסיכולוג על יצירת אקלים  כך, משמעותית על התפתחותו.

  9.חיזוק הקשרים בין בית הספר לקהילהעל ובריא עבור כלל התלמידים ו

הייעוצית לפסיכולוגיה החינוכית כמה תחומים משיקים בפסיכולוגיה ובחינוך, בהם הפסיכולוגיה 

הגדולה ביותר הקרבה בתחום החינוך.  והייעוץ החינוכי ,והפסיכולוגיה הקלינית בתחום הפסיכולוגיה

התפתח בארץ מעיסוק במתן ייעוץ פרטני ; עיסוק שקיימת בין הפסיכולוגיה החינוכית לייעוץ החינוכי

 ;Fagan & Wise, 2000) ערכית-עבודה חינוכיתלהפעלת תכניות מניעה ולייעוץ מערכתי, ללתלמיד 

 .(0008רוטנברג, 

   בישראל חינוכיה הפסיכולוג תפקידו הפסיכולוגי השירות מבנה 2.2

 השירות מבנה 2.2.2

 רותיםיש להעניק תפקידו. החינוך במשרד אגף הואשפ"י( להלן ) ייעוצי-הפסיכולוגי השירות

 שירותיו. במערכת העובדים החינוך ולאנשי להורים, לתלמידים חינוכי ייעוץ רותייוש פסיכולוגיים

בחינוך  העליונה החטיבה ועד( המקומיות הרשויות)של  הילדים מגני: השונים החינוך במוסדות ניתנים

אגף פסיכולוגיה, אגף ייעוץ, אגף תכניות  – ייםעיקראגפים  ארבעה"י בשפ( 0007יסודי )פרידמן, -העל

 . חירום"י יחידה למצבי לחץ ובשפ, קיימת סיוע ומניעה ואגף ליקויי למידה והפרעות קשב. מלבד זאת

 34-4לתת מענה לצרכים הפסיכולוגיים של אוכלוסיית גילאי  הוא הפסיכולוגיה אגףשל   תפקידו

-םיהפסיכולוגי השירותיםבחינוך המיוחד. מענה זה ניתן על ידי  30-6ולגילאי במוסדות החינוך הרגיל 

יות, תחת מחלקות החינוך. קומבמסגרת הרשויות המ"חים(, הממוקמים ומופעלים שפ) חינוכיים

שפ"י מנהל מקצועית  ;השפ"חים ממומנים ומופעלים במשותף על ידי המדינה והרשויות המקומיות

מממן גם את הפיתוח המקצועי של הוא ומפקח על השפ"חים באמצעות הפסיכולוג המחוזי, וכן 

כך שפסיכולוג נוכח, בדרך כלל,  ;גנים במספרו אחד ספר בבית לרוב עובדפסיכולוג  כלהפסיכולוגים. 

משאבים המוקצים לרשות(. לאוכלוסייה ולבשבוע בבית הספר )בהתאם למאפייני בית הספר,  אחדכיום 

 . מסויםבבידוד  גם אךלפיכך, הפסיכולוגים החינוכיים עובדים בתנאים של עצמאות רבה, 

                                                   
6 l School Psychology AssociationThe Internationa –ISPA  
7 Nasp 2010 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3- –חוזר מנכ"ל  8

7/HoraotKeva/K-2010-8a-3-7-61.htm 
9www.nasponline.org  
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 בילדים הטיפול מדיניות עיצוב: תחומים מגוון על יםיאחרא"חים השפ ,נמצאים הם בהםש ישוביםיב

)בין  הילדים של הנפשית לרווחתם הנוגע בכל החינוכית המדיניות בקביעת שותפות, החינוך במערכת

 בעלי תלמידים של ואבחון, הערכה, תוריא(; מקומיות ועדותּו הרשות בצוותי שותפות באמצעות היתר

(; טווח קצרות כלל)בדרך  ולמשפחות לתלמידים טיפוליות התערבויות; בסיכון וילדים מיוחדים צרכים

. משבר במצבי התערבויותו למנהלים יעוץי; ובגנים הספר בבתי ולצוותים להורים וליווי הדרכה מתן

 נפשית ורווחה בריאות גורמי עם פעולה הפסיכולוגים משתפים עבודתם במסגרת, כאמור מלבד זאת,

 (.סוציאליים בדיםועו חינוכיים יועצים)למשל,  נוספים

  הפסיכולוגי בשירות התקנים הקצאת
משרד החינוך  ;ממומנים במשותף על ידי המדינה והרשויות המקומיות כאמור, השירותים הפסיכולוגים

מכל תקן של פסיכולוג, והרשות המקומית מממנת את היתר. הקצאת תקני הפסיכולוגים  38%מממן 

ומעלה( ועד כיתה א )כולל(  6על ידי משרד החינוך אמורה להיעשות על פי המפתח הזה: לילדי הגן )מגיל 

תקן פסיכולוג אחד על כל  –ילדים. לילדי בית הספר כיתות ב עד י"ב  400תקן פסיכולוג אחד על כל  –

)משרד החינוך, תלמידים  600ילדים. לילדי החינוך המיוחד מוקצה תקן של פסיכולוג אחד על כל  3,000

היחס בין מספר הפסיכולוגים המועסקים למספר  עולםשונות ב לשם השוואה במדינות; )(0030

ים אלו, הרשות יכולה להעסיק נוסף על תקנתלמידים לפסיכולוג(.  3:0000-ל 3:600התלמידים נע בין 

 פסיכולוגים נוספים מתקציבה. 

תקני הפסיכולוגים מוקצים לבתי הספר על ידי מנהל השירות הפסיכולוגי ברשות על פי צורכי הרשות 

כלכלית(, -ועל פי מאפייני בתי הספר, כגון: מאפייני הסביבה שבה נמצא בית הספר )למשל, רמה חברתית

ומשאביו של אוכלוסיית התלמידים בבית הספר )למשל, אוכלוסיות מיוחדות, תלמידי החינוך המיוחד( 

 בית הספר. 

שרובם המכריע של השפ"חים  עולה ,שבחן את השירות הפסיכולוגי ,0009לשנת  דוח מבקר המדינהמ

(. משמעות הדבר שהיחס בין מספר הפסיכולוגים למספר 0008)מבקר המדינה,  פועלים בתקינה חסרה

נים הקיימים בפועל ברשות ממוצע הכיסוי )אחוז התקהילדים נמוך מהיחס שנקבע על פי משרד החינוך. 

, ובכרבע מהרשויות 40%-מתוך מספר התקנים שאמורים להיות לפי מפתח התקינה( הארצי היה נמוך מ

ח של מרכז . דובקרב המגזר החרדי והערבי אותרה בעיה חמורה במיוחד .60%-הכיסוי היה נמוך מ

חשוב לציין כי (. 0030', )רבינוביץ העלה ממצאים דומים 0030-המחקר והמידע של הכנסת בנושא מ

השונות באחוזי הכיסוי עשויה לנבוע מכך ששפ"י לא הקצה מספיק תקנים לרשות, או מאי מילוי התקן 

על ידי הרשות המקומית; אם משום שהיא איננה מעוניינת או איננה יכולה להשלים את חלקה במימון, 

 . ואם משום שהיא איננה מצליחה לגייס פסיכולוג שיאייש את התקן

)מבקר המדינה,  התקנים של הפסיכולוגים החינוכיים דוח מבקר המדינה כלל המלצה להגדיל את מספר

תקנים חדשים של פסיכולוגים לרשויות בכל שנה  300בעקבות הדוח, החל משרד החינוך בהוספת  .(0008

אחוז  0030. ואכן, אפשר לראות עלייה מתמשכת באחוז הכיסוי: בשנת (0033)הכנסת,  0007החל משנת 

 . (0033)הכנסת,  30%-כ 0033, ובשנת (0030)רבינוביץ',  46%הכיסוי הממוצע היה 
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החל השירות הפסיכולוגי לעבוד במתווה  חדש, ועל  0030מלבד זאת, כדי להתמודד עם המחסור, בשנת 

א מקבלים בתי ברמת שירות בתי הספר ברמות שירות שונות: פיו ניתנים השירותים הפסיכולוגים ל

הפסיכולוג מגיע על פי צורך, מספק  ב, ; ברמת שירותקבועהספר שירות פסיכולוגי מלא על ידי פסיכולוג 

ייעוץ מערכתי על פי דרישה, נוכח בוועדות שילוב והשמה ומספק התערבויות במצבי לחץ וחירום; וברמת 

ינו חלק מהמסגרת החינוכית; הוא מתערב רק במצבי לחץ וחירום ומשתתף הפסיכולוג א ,שירות ג

 . (0030; משרד החינוך, 0030)משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, שירות פסיכולוגי ייעוצי, בוועדות השמה 

 רמת השירות בביה"ס נקבעת על ידי מנהל השפ"ח בהתאם לצרכים ולמשאבים הקיימים.

 התקינה פתחמ עדכון מחוסר שנובעות בעיות
במהלך השנים התרבו המשימות המוטלות על השפ"חים, בין השאר בעקבות על המחסור בתקנים,  נוסף

של תלמידים בעלי צרכים  אבחון והערכה המחייב, מיוחדהחינוך החקיקתו של פרק השילוב בחוק 

במודעות הציבור ובדפוסי הצריכה של שירותים  עלייהבשל  ,מיוחדים והשתתפות בוועדות השמה

; מבקר 0030)משרד החינוך, פסיכולוגיים, וכן בעקבות עלייה בהתנהגויות הסיכון בקרב תלמידים 

כעשרים משך במפתח התקינה לא עודכן  ,(. למרות התמורות שחלו בתפקידי הפסיכולוגים0008המדינה, 

א שהמפתח הקיים איננו מתאים להיקף המשימות משמעות הדברים הי (.0008)מבקר המדינה, שנה 

מחסור המוטלות על הפסיכולוגים בפועל כיום, וגם אילו כל התקנים היו ממומשים, עדיין היה צפוי 

בעניין  בשעות פסיכולוגים; דבר שעלול להתבטא בקושי לספק את כל השירותים שהם אמורים לספק.

  .(0030)רבינוביץ', לילדים  םיזה בולט במיוחד המחסור בטיפולים פסיכולוגי

 הפסיכולוגים הכשרת 2.2.2

שני בפסיכולוגיה, אך לא התואר ם לקראת המסלול ההכשרה של פסיכולוג חינוכי מתחיל בלימודי

בהכרח בפסיכולוגיה חינוכית. שלוש אוניברסיטאות בארץ מציעות תכניות לימוד בתחום הפסיכולוגיה 

יא היחידה המציעה מגמה נפרדת של פסיכולוגיה חינוכית, אוניברסיטת באר שבע, שה –החינוכית 

שבשתיהן יש מגמות משותפות לפסיכולוגיה קלינית של  ,ואוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה העברית

או  חינוכית חינוכית. בוגרי שתי תכניות אלו יכולים לפנות בהמשך לפסיכולוגיהלמגמה הילד ו

סטודנטים בשנה )נמסר בעל פה ממנהלות  64-לפסיכולוגיה קלינית. שלוש התכניות יחד מקבלות כ

קטן, חלק גדול מהפסיכולוגים הוא התכניות(. כיוון שמספר הסטודנטים בוגרי פסיכולוגיה חינוכית 

קלינית, החדשים המצטרפים לשירות הפסיכולוגי הם בעלי הכשרה פסיכולוגית אחרת, כמו פסיכולוגיה 

 ארגונית, התפתחותית וכדומה. 

להיות תחת הדרכה ולקבל חייבים ; הם הפסיכולוגים מתחילים את עבודתם במעמד של מתמחים

פסיכולוגים מומחים, שרשאים לעבוד באופן עצמאי. הם מוכרים כלאחר מבחן הסמכה . רק פיקוח

עבור משרה שנים ר של מספר רב יותאו )משך שנתיים במשרה מלאה יתהליך ההתמחות אמור לה

השתלמויות בהדרכה קבוצתית ובבתחנה המוכרת להתמחות, והוא מלווה בהדרכה אישית,  חלקית(

מגמות שאינן פסיכולוגיה חינוכית או קלינית ב שהוסמכו(. פסיכולוגים 0030)משרד הבריאות,  מובנות

ואלו  ,שדה וקורסיםמתמחים, ועליהם להשלים שנת עבודה ב-של הילד מתחילים את עבודתם כטרום

ים במסלול פסיכולוגיה חינוכית לפני שהם איקורסים אוניברסיטהנרכש באמורים להשלים את הידע 

 (.0030)משרד הבריאות,  ים למתמחיםנעש
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כדי לענות על הצורך בהשתלמויות הקימו בשפ"י את "המדרשה הארצית ללימודים מתקדמים 

של השתלמויות ההן למתמחים והן למומחים.  ,תהשתלמויו ובה ניתנות בפסיכולוגיה חינוכית"

מתמחים שסיימו תואר שני כדי להשלים את ההתמחות, המתמחים כוללות קורסי חובה וקורסי רשות. 

 אלושעות השתלמות ו 300-במגמות פסיכולוגיה חינוכית או פסיכולוגיה קלינית של הילד חייבים ב

. (7-3; פרק ב, עמ' 0030, ואחרים רות )גלזנשעות השתלמ 000-מגמות אחרות חייבים בב שהוסמכו

דרכי עבודה לכלל למטרות ול באשראת ה"אני מאמין" של השירות  להנחילהמדרשה מאפשרות לשפ"י 

פסיכולוגים שהגיעו ההפסיכולוגים החינוכיים וליצור סטנדרט אחיד בנוגע לדרישות התפקיד בקרב 

 אחרים.  תחומיםמ

מסלול ההתמחות הוא ארוך, וכמו בתחומי פסיכולוגיה אחרים, במהלכו המתמחים  ,כפי שאפשר להבין

מקבלים שכר נמוך ואינם יכולים לעבוד בעבודות שדורשות תואר מומחה בתחום. בשנים האחרונות 

במשך ש כך לגבי השאר ביןתהליך ההתמחות, ב שונות לבעיות בנוגעקולות מחאה של המתמחים  נשמעו

שש הוא כך שבפועל משך ההתמחות הממוצע  ;ישות להתמחות שמאריכות אותההשנים התווספו דר

 .(0030)משרד הבריאות, מתקנות משרד הבריאות  שמשתמעכפי  ,שנים בחצי משרה ולא ארבע

 השנים לאורך ושינויים התפקיד הגדרת 2.2.2

 Fagan; 0007)פרידמן,  החינוכי הגדרת תפקיד הפסיכולוגהשתנתה גם בישראל עם השנים, כמו בעולם, 

& Wise, 2000; Raviv, Zeira & Sharvit, 2007).  בין היתר, חל שינוי בדפוסי צריכת השירותים של

השינוי ; עלייה במגוון השירותים הניתנים על ידי הפסיכולוגיםבהפסיכולוגים על ידי הציבור וכן 

היינו טיפול בילדים  – מערכתיהמשמעותי בתפקיד הפסיכולוג בישראל הוא הרחבת התפקיד לכיוון ה

 .(Raviv, Zeira & Sharvit, 2007)באמצעות עבודה עם ההורים והמורים 

תהליך התפתחות זה והתמקד בשינוי שחל בקהל היעד, או  בנימיני, תיאר 3783במאמר משנת 

 בנימיני ציין ארבעה שלבים. (3783)בנימיני,  של השירות הפסיכולוגי לאורך השנים ,"הלקוחות"

כלקוח, לאחר מכן המורה כלקוח, בית הספר על בעיותיו היחיד תחילה טיפול בתלמיד  – בהתפתחות זו

כלקוח, ולבסוף בית הספר על משאביו כלקוח. בנימיני טען כי השינוי לאורך השנים בלקוחותיו של 

 וה בתהליך מקביל של שינוי במספר מאפיינים בפעולתו: הפסיכולוג לּו

 ועד  – מנאמנות לילד ולמשפחתו, דרך נאמנות למורה – הפסיכולוג ו שלובהזדהות ובנאמנות שינוי

 .לנאמנות לרשות החינוך המקומית ולהנהלת בית הספר

 מאבחון, טיפול וייעוץ להורים ולמחנכים, דרך ייעוץ למורה סביב בעיות  – שינוי בשיטות העבודה

עמם, ועד לעיסוק במניעה, בפרויקטים,  הפרט ויכולותיו כמורה, הדרכה לצוות המורים והיוועצות

 . ובייעוץ להנהלה סביב התמודדות עם בעיות בית הספר והמלצה על כיווני התפתחות לעתיד

 מגישה קלינית ייעוצית, דרך עבודת הדרכה, ייעוץ והיוועצות,  – שינוי בגישות המקצועיות בעבודתו

ית, פסיכולוגיה קהילתית וסוציולוגיה ועד לגישות של פסיכולוגיה ארגוניות, סוציולוגיה חינוכ

 יישומית. 

 ציפיות בין התאמה של שונות רמותבכל אחד משלבי התפתחות השירות הפסיכולוגי התקיימו 

 דווקא ולאו התמקד במורה או בבית הספר כלקוחהפסיכולוג לציפיות אנשי הצוות: ככל שהפסיכולוג 
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אם כי כאשר נוצר אמון בין ; לזה של הפסיכולוגפער הציפיות בין הצוות החינוכי גדל תלמיד, בַ 

 .(3783)בנימיני,  עזר בפסיכולוגיהפסיכולוג ללקוחותיו גברה הנכונות לה

. כיום כוללת הגדרת בתפקיד הפסיכולוגשל ממש שינוי הרחבת התפקיד לכיוון המערכתי הייתה כאמור, 

 וצורכיה המסגרת החינוכית מאפייני תהערכשל הפסיכולוג על ידי שפ"י רכיבים מערכתיים כמו  ותפקיד

  .(0030)משרד החינוך,  אבחון וטיפול בילדיםכדוגמת לצד מרכיבים פרטניים  תות מערכתייוהתערבוו

 לסוגיהןהיחסי המושקע במטלות  הזמן 2.2.2

משימות הנלוות לו התלמידים והלמרות התווספות הפן המערכתי לעבודת הפסיכולוג, גם היום אבחון 

 70%בקרב  0000-הפסיכולוגים. מחקר שנערך בתחילת שנות הניכר מעבודת תופסים חלק 

הפסיכולוגים החינוכיים מקדישים זמן רב ביותר לאבחון  מהפסיכולוגים החינוכיים בישראל העלה כי

גם . (Raviv et al., 2002)שאר המטלות לעומת הזמן שהם מייחדים ל תלמידים ולכתיבת דוחות,

הערכות ל מקדישים זמן רבפסיכולוגים חינוכיים בפועל,  ,כי ,לאומיים נמצא-ביןבמחקרים 

יעוץ להורים ילטיפול בתלמידים, זמן לופחות כתיבת דוחות )בכמחצית מהזמן( לחינוכיות ו-לוגיותפסיכו

 ,Agresta, 2006; Jimerson, Oakland & Farrell) הפעלת תכניותלוצוות ההכשרת אנשי לצוות, הולאנשי 

2006).  

כי הפסיכולוגים בישראל, כמו עמיתיהם בחו"ל, היו נמצא  000310משרד החינוך בשנת סקר שערך ב

עבודה להשתתפות בוועדות ולכתיבת חוות דעת, ללעריכת אבחונים, זמן פחות להקדיש  רוצים

 הספר בית לצוות, להורים עוץיילמשל,  ,ייעוציות-וליותלמשימות טיפזמן רב יותר אדמיניסטרטיבית ו

 :, בתוך0003, ייעוצי-פסיכולוגישירות ) קבוצתיות ולהתערבויות בילדים פסיכולוגי לטיפול, ולהנהלה

   .(0030ייעוצי, -פסיכולוגימשרד החינוך, המנהל הפדגוגי, שירות 

-ביןסקר נוסף שנערך בישראל כמה שנים קודם לכן  וכן של סקרים  עולים בקנה אחד עםממצאים אלו 

. מהאופן שבו דירגו הפסיכולוגים את העדפותיהם (Jimerson et al., 2004; Raviv et al., 2002)לאומיים 

כי הדימוי המקצועי הרצוי בעיני הפסיכולוגים החינוכיים ואחרים לעיסוק במטלות השונות הסיקו רביב 

ייעוץ להוריהם בטיפול המעוניינים להשקיע את רוב זמנם בטיפול אישי בתלמידים,  הוא של אנשי

 .(Raviv et al., 2002) ובמידה מסוימת גם למורים

 חירוםב הפסיכולוג תפקיד 2.3

 בעתות הספר בבית הניתנים םיהפסיכולוגי המענים אחר התחקותה הוא זה מחקר של הנדבכים אחד

, החינוכי המוסד, המשפחה מרמת –  הילד נמצא בהןש המערכות את לפקודעלולים  חירום מצבי. חירום

לאומי שנערך לאחרונה בקרב פסיכולוגים בבתי ספר מצביע על -ביןסקר  .לרמה הלאומית הקהילה ועד

נדרשו  כי דיווחו הפסיכולוגים מן  80%-ומשבר: כ חירוםשכיחות גבוהה ביותר של התערבויות בשעת 

 ,Rees & Seaton) רמשב מצבי מעשרה ביותרהתערבו  34%-וכ לפחות אחת פעםלהתערב במצבי משבר 

שכיחה במיוחד , (Breznitz, 1983) בישראל, שכונתה זה מכבר "מעבדה לחקר לחץ פסיכולוגי". (2011

                                                   
 שפ"י. מדובר בסקר פנימי שנתוניו לא הופצו בדוח, אך חלקם פורסם במצגת באתר 10
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, האינתיפדה הראשונה ומבצעים צבאיים מוגבלים בהם מלחמות ,לאומיים חירוםרועי יהחשיפה לא

חוו אירועים מעין אלה ורבים  לדי בתי הספר, הוריהם ומוריהם ברחבי הארץיוהשנייה ופיגועי טרור. 

רועי יחשופים התושבים לא מסוימיםבישראל הוא שבאזורים  חירוםחודי של מצבי יי . מאפייןאחרים

 רועיםילא. (Skuse, 2011;0030ואחרים,  הורנצ'יק-)פת חוזרים ונשנים או מתמשכים לאומיים חירום

 שהחיים הרבים האתגרים ובשל, הילדים של הנפשית רווחתם על מכרעת עלולה להיות השפעה אלו

לוריא, ו)מור   חירום במצבי פעולה לשם מיוחדת התכווננות נדרשת, זה בתחום מציבים ישראל במדינת

0033). 

 חיצוניות תכניות 2.4

על תכניות בתחום המענים הרגשיים המופעלות השל  פעילותןבמחקר זה אנו מעוניינים לבדוק גם את 

גופים של מגזר שלישי, משרדי ממשלה )כולל משרד החינוך(, רשויות  – לבית הספר חיצונייםגורמים  ידי

 או במעורבותם. – מקומיות

בן  ,)וינהבר השלישי במערכת החינוך את מעורבותן של תכניות חינוכיות של המגזרנו בחש יםממחקר

רבי ואחרים, -; בן0007נבות ואחרים, -; כהןCohen-Navot, Levi & Gilad, 2008; 0008נון & שיפמן, 

למערכת החינוך על ידי הוספת משאבים ושירותים, בדרך כלל  עשויות לתרום הןעולה כי  ,(0036

, אך גם בפרט בסיכון או עולים חדשים( לאוכלוסיית יעד בעלת צרכים מיוחדים )למשל, תלמידים

למסגרות החינוך גמישות במתן מענים לתלמידים; עוזרות מקנות הן ; בכלללאוכלוסיית התלמידים 

 & Cohen-Navot, Levi) לפתח דרכי פעולה חדשניות ומפיצות ידע מקצועי לאנשי המקצוע בבתי הספר

Gilad, 2008.)   מופנים באופן ם הוגיון מכוון לגבי הפניית משאבי תכניות אלו יעם זאת, לא תמיד קיים ה

 ;(0008שיפמן, ונון   בן ,; וינהברCohen-Navot, Levi & Gilad, 2008) לא שוויוני לאוכלוסיות השונות

לבין בתי גבוה  כלכלי-חברתיהמשרתים אוכלוסיות במעמד ספר השונות בין בתי בתוכני התכניות יש 

נפוצות יותר גבוה כלכלי -חברתי)במעמד נמוך  כלכלי-חברתיהמשרתים אוכלוסיות במעמד ספר ה

 ;נפוצות יותר תכניות העשרה( נמוך כלכלי-חברתיבמעמד כישורי חיים, ותכניות לתכניות תגבור ו

עקרונות התכניות אינם תמיד עומדים בקנה אחד עם סדר העדיפויות  ;(0008בן נון & שיפמן,  ,)וינהבר

בן נון  ,וינהבר; 0008)בר לב & כהן,  יש פיקוח על איכותןלא תמיד ו בית הספר של משרד החינוך או של

והוא בתכניות מפתח תלות  בית הספר  לעתים; (Cohen-Navot, Levi & Gilad, 2008; 0008שיפמן, ו

נדרשים החינוך ; ובמערכת (Cohen-Navot, Levi & Gilad, 2008)שהן מסתיימות לאחר  מתקשה לתפקד 

 ,Cohen-Navot, Levi & Gilad)לשלב את התכניות בפעילות השוטפת  כדילהשקיע מאמץ ומשאבים 

. לפיכך, יישום מיטבי של תכניות אלו דורש שיתוף פעולה ותיאום של התכנית עם אנשי צוות בית (2008

ישום; ולבסוף, חשיבה הספר ועם מדיניות בית הספר ומשרד החינוך; מעקב, בקרה והערכת האיכות והי

ניכר הצורך  מלבד זאת,. (Cohen-Navot, Levi & Gilad, 2008)של תכניות אלו  "היציאה"מראש על תהליך 

; 0008כהן, ו)בר לב להסדיר את התחום באמצעות מדיניות, ואף להקים מאגר מידע של תכניות אלו 

 . (0008שיפמן, ובן נון  ,וינהבר
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 התפקיד תאוריית 2.5

התאוריה  .שונותמסגרות תפקידים במהותם של הבנת  מרבים להשתמש ַבמחקר לשם ת התפקידתאורייב

הם שתפקידים בחינת ה באמצעות ה,ניבויבו חברה ובארגוניםבהתנהגותם של בני אדם  מנסה להסביר את

 באשרו ממנו נדרששמה באשר למערך ציפיות  יוצר. לפי תאוריה זו, כל תפקיד (Biddle, 1986)ממלאים 

 . (Kahn et al., 1964)עשות במסגרתו, וציפיות אלו משפיעות על בעל התפקיד יראוי להלמה ש

שונות עלולות לצוץ כאשר ציפיות התפקיד אינן ברורות או כאשר אין ( role problems) 'תפקיד בעיות'

 ,Hardy & Conway)בעל התפקיד  של( role stressors) 'לחצי תפקיד'להתבטא בהן עלולות התאמה ביניהן, ו

האופן שבו , כגון, התנגשות בין "תפיסת התפקיד". קונפליקט תפקידי מוגדר כחוסר התאמה בין (1978

 "שותפי התפקיד"תפקידו הרצוי, לבין התנהגותו בפועל והתנגשות בין ציפיותיהם של העובד תופס את 

"עומס יתר תפקידי" משאביו המוגבלים  קונפליקטבַ  .(Kahn et al., 1964)לבין ציפיותיו של בעל התפקיד 

 ,Hardy & Conway)בדרישות התפקיד לשם עמידה של בעל התפקיד )כגון זמן ומיומנות( אינם מספיקים לו 

" היא מצב שבו ציפיות התפקיד )כגון מה התפקיד כולל ואילו משימות נמצאות תפקידית. "עמימות (1978

ועמימות  "קונפליקט תפקידי"בעל התפקיד או לשותפיו. בתחומי האחריות שלו( אינן ברורות דיין ל

 יותר כיםנמוים כגון מתח וחוסר שביעות רצון מהעבודה, וכן לביצוע ,מצבים שלילייםל יםקשור תפקידית

הוא  תפיסות התפקיד לבין התפקיד בפועלשהפער בין כ, על כך נוסף. (Tubre & Collins, 2000) בתפקיד

כך, , (Turner, 2001)מבוצע בפועל  הואאופן שבו על פי העשוי להשתנות  ואהר, וכשהתפקיד אינו ברו ,גדול

 .יםהפורמלי יםמהתפקיד נבדלים משמעותיתה ,פורמליים לא תפקידיםלמעשה מתפתחים 

הזדמנויות  ולים ותננהם אך בה בעת , מקשים על בעל התפקידאמנם קונפליקט ועמימות כפי שצוין לעיל, 

, הוא התפקידפגוע בביצוע לעלול בעוד שקונפליקט תפקידי יוצא אפוא כי העצמה. ללהתפתחות וחדשות 

טופילסקי, תוך: ב)ג'ונס וסייבר; מרק,  וגמישות הגברתאת ו תוהרחבאת , ועשוי לעודד את פיתוח גם

0003 .) 

 הספרות מסקירת העולות החינוכית פסיכולוגיהל הקשורות סוגיות 2.6

 גישותבו העבודה דרכיבו החינוכי הפסיכולוג של קידותפב לעסוק בנושא מרבה המקצועיתספרות ה

; Fagan & Wise, 2000; Bartolo, 2010); מגוון הגישות התאורטיות בנושא גדול תהרצויו ההתערבות

 :העיקריים הדיון נושאימפורטים  להלןו (0007מטיחס, וקשאני -גרינולד

בין העיסוק הרב באבחון וההתערבות ברמת הפרט  המתח .המערכת רמת לעומתברמת הפרט  התערבות

 בתחום המקצועיתבמוקד הספרות  עומד – מכאן המערכת ברמת שינוי ליצירת לפעול הרצון לבין מכאן

(Jimerson, Oakland & Farrell, 2006).  שהפסיכולוג יוכל להיטיב את מצבם של  כדיטוענים כי החוקרים יש

 .(Gutkin & Conoley, 1990)הילדים במערכת החינוך, עליו לרכז את עבודתו דווקא בעבודה עם המבוגרים 

הפסיכולוגים מקדישים חלק גדול מזמנם לאבחון ועוסקים . עיסוק באבחון לעומת עיסוק בהתערבות

שירות פסיכולוגי ) ;(Farrell, 2010; Raviv et al., 2002)יעוץ וטיפול יכגון  ,פחות משהיו רוצים בהתערבויות

, מורים, לעומת זאת. (0030משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, שירות פסיכולוגי ייעוצי,  :, בתוך0003, ייעוצי
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 יההפנַ  לגבי החלטות לצורך באבחון בעיקר יעסקו חינוכיים כולוגיםפסימצפים שאנשי הנהלה ופיקוח 

 . (Gilman & Gabriel, 2004; Farrell, 2010)לחינוך המיוחד 

בגישה  נטועים הפסיכולוגיהשל  שורשיה .החינוכית לפסיכולוגיה תהרפואי הגישה של הרלוונטיות

 בארץ חינוכיים פסיכולוגים , לכן. (Farrell, 2010) 'בתוך הילד'א והמקור הבעיה פיה  שעלהרפואית, 

 מיוחדים צרכים עם ילדים בקרב כשירותאו ה התאמהה תבדיקלזמנם  רובאת  מקדישים ובעולם

(Curtis et al., 2008 בתוך :Suldo, Friedrich & Michalowski, 2010) .שהיא  טוענים זו גישה המבקרים

 איננההילד )כיתה, בית ספר, משפחה, קהילה וכו'( ולכן  פועל בהםש הסביבהממתעלמת מההקשר ו

, תרפואיה גישההמבארץ עובר שילוב בחינוך המיוחד ה תחום כיום. (Farrell, 2010) בהם מקדתתמ

הערכה מתמשכת של שמבוססת על  גישהל ,פתרון הנגזר מהאבחנהעל ושמבוססת על אבחון, אבחנה 

 . (0007)פרידמן,  התאמת ההתערבות לצרכים העולים מהערכה זועל תפקוד הילד ו

בין הפסיכולוגים החינוכיים ובין אנשי  .ובהירות התפקידתרומתם המובחנת של הפסיכולוגים 

נקודות השקה. הקרבה הפועלים בבית הספר, יש )בעיקר, היועצים החינוכיים(,  משיקים ה ותמקצועה

בחוסר בהירות בנוגע  מכך גם גבולות התפקיד וכפועל יוצאבנוגע לבחוסר בהירות  לעתיםוה הזאת מלּו

הספרות המקצועית דנה בקשר שבין עמימות כאמור, . הייחודית של הפסיכולוגים למערכת תםתרומל

 ;Tubre & Collins, 2000)מתח, ירידה בתפקוד וחוסר שביעות רצון בעבודה לבין בהגדרת התפקיד 

Jackson & Schuler, 1985).  מובילה להפחתה במעמדם של העמימות בהגדרת התפקיד יש הטוענים כי

כי רבים מן הפסיכולוגים ושמצאו סקרים שנערכו ברחבי העולם . על כך מעידים הפסיכולוגים החינוכיים

 אינן מהם יהם של המורים ושל ההוריםתפקידם אינו מובן כהלכה, כי ציפיותדיווחו שבבתי הספר 

 .(Jimerson & Oakland & Farrell, 2006)סבירות, וכי תרומתם אינה מוערכת 

כאמור, סקרים בקרב פסיכולוגים העלו כי קיים פער בין משך הזמן שהפסיכולוגים היו  .פערי ציפיות

הם מקדישים להן בפועל. הם היו מעדיפים לעסוק בפחות שרוצים להקדיש למשימות השונות לבין הזמן 

פערי ציפיות אלו אפקט נושאים האחרים. ללעומת עיסוקם באדמיניסטרציה בועדות ובובאבחונים, 

 .(Levinson, 1990; Van Voorhis & Levinson, 2006) על שביעות רצונם של הפסיכולוגים מעבודתםשלילי 

 מטרות המחקר. 3

בחינת  ,  באמצעותחיזוקה של הפסיכולוגיה החינוכית בישראללתרום להמשך פיתוחה ול נועד המחקר

של  מנקודת מבטםבבתי הספר היסודיים, על רבדיו השונים,  יחינוכההפסיכולוג תפקידו של 

 . בשגרה ובחירום אחריםהצוות האנשי של מנהלי בתי הספר ושל הפסיכולוגים, 

 :באופן ספציפי יותר נועד המחקר לבחון

  סתו את התפקיד יותפ עבודתו של הפסיכולוג בפועל 

  המיטביתבצורה  תפקידםהגורמים התורמים להצלחת הפסיכולוגים במילוי 

  םתפקיד במילויעל הפסיכולוגים הגורמים המקשים 
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 : היבטים משלושה נבחנולעיל  המצוינים נושאיםה

 הפסיכולוג בשגרה  עבודת 

 חירוםבהפסיכולוג  עבודת  

 הספר ביתב המופעלותמענים רגשיים  למתן חיצוניות תכניות עם הפסיכולוג עבודת 

 המחקר שיטת. 4

 תהליכים שלו תופעות של משמעותםלעמוד על  תמאפשרה, איכותנית בגישה בעיקרו נערךהמחקר 

  .החינוכיים הפסיכולוגים פועלים בהש המורכבת המציאות להבנת לתרום כדי, שונות מבט מנקודות

 על כך באמצעות ראיונות עומק עם הפסיכולוגים ועם אנשי מקצוע שונים בבתי ספר; נוסףנאסף בעיקר המידע 

 בה עובדים הפסיכולוגים )כפי שיתואר בהמשך(. שינו אנשי מקצוע נוספים הקשורים לסביבה הארגונית ירוא

לה הכלאיננו מתיימר להיות בעל יכולת בשיטה איכותנית )לעומת מחקר כמותני( חשוב לציין כי מחקר 

  התופעה הנחקרת.של את מגוון מאפייניה ודפוסיה ולהכיר לזהות  כלל בתי הספר בישראל, אלא לאפשרל

 של קובץ נתונים לגבי תקינת פסיכולוגים ברשויות המקומיות.רכיב נוסף במחקר היה ניתוח 

 , כפי שיפורט בהמשך.'עמוד ענן'בשני סבבים שהשני בהם היה לאחר מבצע  0030הראיונות נערכו במהלך שנת 

 בתי הספרבחירת א. 
. בתי הספר נבחרו כדי ברחבי הארץ דתיים-וממלכתייםבתי ספר יסודיים ממלכתיים  34-המחקר נערך ב

 פועלים בהםש השונים לתנאים בהתאם, הנבדקים בנושאים וסוגיות תפיסות מגוון הצפת לאפשר

, וזאת על ידי הכללת מגוון אוכלוסיות ואזורים בארץ. בתי הספר נבחרו מתוך הספר בבתי הפסיכולוגים

 קום הגאוגרפי:רשויות מקומיות שונות על פי המגזר והמי

 5 הארץ  במרכז רשויות מקומיות עם אוכלוסייה יהודית 

 5 רבים חירוםבאזור שנחשף למצבי מקצתן  –בפריפריה רשויות מקומיות עם אוכלוסייה יהודית 

 5  תערבירשויות מקומיות עם אוכלוסייה 

 (ערבית-עיר מעורבת )יהודית 

חינוכיים בבתי הספר הפסיכולוגים הת באחוז הכיסוי של נּו, הרשויות נבחרו כך שתהיה שו  על כך נוסף

 שוב. ישל הי כלכלית-חברתיתר תלמידים ברשות( וברמה הברשות )מספר פסיכולוגים פ  

תכניות בהם פועלות שבכל רשות נבחר בית ספר אחד או שניים. כדי לוודא שנגיע למספיק בתי ספר 

שיש בהם  שידענוישובים שנבחרו( י)בשה בתי ספר יבחרנו מראש ש ,למתן מענים רגשיים חיצוניות

אקראי מרשימת בתי הספר ביישוב, בתנאי שיש בהם פסיכולוג אופן תכניות. שאר בתי הספר נבחרו ב

 שעובד בבית הספר כבר במשך שנה לפחות.

 ים.יבתי ספר ערב 4-בתי ספר יהודיים ו 30נכללו במחקר  ך הכולבס
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 המרואייניםב. 
 שלישי ובאקדמיה.המגזר הראיונות עם אנשים מרכזיים בשפ"י, בארגוני  33כהכנה למחקר ביצענו 

בכל בית ספר שנבחר . 0030סבב הראיונות הראשון נערך מאפריל עד נובמבר  – ראשוןראיונות סבב 

בית איינו את הפסיכולוג, כמקור המידע העיקרי למחקר ואת המנהל, שלו אחריות כוללת על הנעשה בר  

היועצות הן העובדות בצמידות הגדולה ביותר איינו אחד מהשניים: יועצת או מחנך. ר   ,נוסף על כךהספר. 

חפיפה מסוימת בין תחומי האחריות. המחנכים הם אלה בלפסיכולוגים, תוך חלוקת הנטל ואף 

המאתר אחרים של התלמידים, והם הגורם הראשון ההמתמודדים בכל יום עם הקשיים הרגשיים ו

ראיונות בתוך בתי הספר ראיינו גם חמישה מנהלי נוסף על ה .מפנה תלמידים לפסיכולוג במידת הצורךהו

שלושה מנהלי מחלקות חינוך ברשויות חים(, שלושה פסיכולוגים מחוזיים, "שירותים פסיכולוגיים )שפ

הסביבה הבנת  להרחיב אתכדי מקומיות ושלושה מנהלי מחלקות רווחה ברשויות המקומיות. זאת, 

 .לי שבו עובדים הפסיכולוגיםהכלההקשר את הארגונית ו

, התקיים מבצע צבאי של ישראל 0030איסוף הנתונים, בנובמבר סיום שלב לקראת  – שניראיונות סבב 

עוטף עזה, נפגעו מירי טילים במהלך פעולות  אזורישובים רבים, בעיקר בירצועת עזה )מבצע עמוד ענן(. ב

יים במחקר, הוחלט לערוך סבב עיקרה אחד הנושאים היתהי חירוםאלו. מכיוון שעבודת הפסיכולוג ב

 ראיונות חוזר עם מרואיינים בבתי ספר באזורים שנפגעו, כדי להעשיר את המידע שכבר נאסף לגבי נושא זה.

איינוהשני  בסבב  אליהם חזרנושבבתי הספר  ראיונות בתוך בתי הספר ה לענוסף מנהלים ופסיכולוגים.  ר 

איינו גם  אנשי  0-ובכירים בשפ"י  0, פסיכולוגים מחוזיים 0מנהלי שירותים פסיכולוגיים )שפ"חים(,  5ר 

 . תכניות חיצוניותשלישי המפעילים המגזר הארגוני 

  במחקר הפסיכולוגים אוכלוסייתג. 
איינו במחקר,  34מתוך   מומחים.  3-מתמחים ו 7נשים;  33-היו גברים  ו  5הפסיכולוגים שר 

  :מהפסיכולוגים הגיעו ַלמקצוע מלימודי הפסיכולוגיה  9הרקע הלימודי של המרואיינים מגּוון

למדו פסיכולוגיה  0-למדו פסיכולוגיה קלינית ו 3קלינית של הילד; -החינוכית או החינוכית

 מהם למדו את המקצוע בחו"ל והשאר בארץ.  8ית. התפתחות

  שנים לפחות במקצוע, והוותיקה ביותר עובדת במקצוע זה כבר  4כל הפסיכולוגים היו בעלי ותק של

שנה. כל הפסיכולוגים עובדים בבית הספר שבו התראיינו כבר שנה לפחות )זה היה התנאי של  64

 שנים. 8ולוג באותו בית ספר היה צוות המחקר(, הוותק הרב ביותר לעבודה כפסיכ

 כלי המחקרד. 
נערכו באמצעות פרוטוקולים עם שאלות למחצה. הם  כלי המחקר העיקריים היו ראיונות עומק מובנים

הראיונות המקדימים שביצענו כהכנה למחקר. לראיונות פי ספרות ועל הסקירת פי מנחות שפותחו על 

פותחו  הגורמים שמחוץ לבתי הספרעם המחנכות ועם , היועצותעם המנהלים, עם עם הפסיכולוגים, 

העיקריים המנהלים עסקו בשלושת התחומים עם . הראיונות עם הפסיכולוגים ופרוטוקולים נפרדים

. למתן מענים רגשיים תכניות חיצוניותועם , חירוםעבודת הפסיכולוג בשגרה, ב –סביבם נסוב המחקר ש

הראיונות עם הגורמים שמחוץ לבתי  התמקדו בעבודה בשגרה.המחנכות עם הראיונות עם היועצות ו
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בין עבודת המחלקות שלהם ובקשר תפקיד הפסיכולוג מנקודת הראות שלהם הספר עסקו בעיקר ב

 לעבודת השפ"ח.

איון והקלדה מלאה בזמן סמוך לו. רוב הראיונות גם יבכל הראיונות נערך רישום ידני בעת ביצוע הר

ינים( וחלק מההקלטות גם תומללו לאחר מכן. הראיונות נערכו פנים אל פנים הוקלטו )בהסכמת המרואי

 ונמשכו לרוב כשעה וחצי עד שעתיים.

 ממצאים. 5

 כיום הפסיכולוגי בשירות תקנים 5.1

רשויות  049-, רובם הועסקו במשרות חלקיות בחינוכיים פסיכולוגים 6,000-כ בישראלהיו  0036 שנתב

שירותים פסיכולוגיים ביישובים  046-על פי ניתוח נתוני אחוזי הכיסוי ב(. 11"ישפ אתרמקומיות )

, 0030וברשויות שונות )נמסרו לנו על ידי השירות הפסיכולוגי הייעוצי(, אפשר לראות כי, נכון לשנת 

. יש שונות רבה בין היישובים באחוזי הכיסוי; יישובים 33%-הכיסוי הממוצע בכלל היישובים הוא כ

כים לכיסוי מלא ואף מעבר לכך, וביישובים אחרים המחסור גדול מאוד )בשישה יישובים מסוימים זו

   . כיסוי %04-לנמצאים מתחת  12רבע מהשירותים הפסיכולוגייםכיש כרבע מהתקן הנדרש או פחות(. 

   , 70%-330%מהיישובים טווח הכיסוי הוא  33%-, ב40%-70%מהיישובים טווח הכיסוי הוא  48%-ב

מבתי הספר היסודיים  88%-. חשוב לציין כי למרות מיצוי התקנים הנמוך, בכ330%הוא מעל  3%-וב

כלומר, האסטרטגיה  .(2013ואחרים,  )בן רבי ספרי-מחטיבות הביניים יש פסיכולוג בית 94%-ובכ

הנהוגה בהקצאת שעות פסיכולוג לבתי הספר היא צמצום מספר השעות בכל בית ספר, כדי שיהיה אפשר 

רובם הגדול של תלמידי בתי הספר היסודיים לומדים כך, אמנם את השירות ליותר בתי ספר.  לספק

בבית ספר עם פסיכולוג חינוכי, אולם היקף השעות בכל מוסד חינוכי נמוך מהנדרש על פי מדיניות 

 המשרד.

-י, המחסור בתקני פסיכולוגים חמור במיוחד ביישובים ממעמד חברת3כפי שאפשר לראות בתרשים 

נמוך באופן  (5-3נמוכים ) כלכליים-ביישובים מאשכולות חברתייםהממוצע אחוז הכיסוי כלכלי נמוך. 

, 30-4הבינוניים והגבוהים )אשכולות  ( מזה של היישובים מהאשכולותבממוצע כיסוי 44%משמעותי )

רבה יותר כלכלי נמוך נסמכים התושבים ה-זאת, על אף שדווקא ביישובים ממעמד חברתי כיסוי(. 86%

על שירותים ציבוריים מאשר ביישובים מבוססים; שם הורים נוטים פעמים רבות לממן שירותים אלה. 

חלק מהרשויות העשירות יותר מממנות תוספת תקני פסיכולוגים שחשוב לציין שמאחר  –זאת ועוד 

 מתקציבן, הפער בפועל עשוי להיות אף גבוה יותר ממה שמוצג כאן. 

                                                   
11 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/gapim/psychology/ 
  .3-מ נמוךשהתקן שלהם נכללות תחנות שירות פסיכולוגי  לאזה  חישובב 12
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 שונים,  *כלכליים –הממוצע עבור רשויות מאשכולות חברתיים : הכיסוי 0 תרשים

 )%( 2102 לשנת נכון               

 
 האשכול הוא 30-ו ביותר הנמוך האשכול הוא 3. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה פי על כלכלי-חברתי אשכול* 

 .ביותר הגבוה

 והמידע המחקר מרכזועל ידי  (0008)מבקר המדינה,  המדינה מבקרבדומה לנתונים שהוצגו בעבר על ידי 

המגזרים שבהם ניכר מחסור מיוחד בשירות פסיכולוגי הם המגזר הערבי  (,0030)רבינוביץ',  הכנסת של

 הם 00כיסוי(  50%-היישובים בעלי אחוזי הכיסוי הנמוכים ביותר )מתחת ל 63מתוך והמגזר החרדי. 

-ומהמגזר הערבי הם שובים יי 7הכיסוי,  66%-מתחת ל יםהיישובים שנמצא 30מהמגזר הערבי. מתוך 

שוב יאף יאין תקינה(  300%מהמגזר החרדי. מבין היישובים בעלי אחוזי הכיסוי הגבוהים )מעל  6

 (.מעורבתתרשיחא שהיא עיר -מהמגזר הערבי )פרט למעלות

   בשגרה הפסיכולוג עבודת 5.2

 הספר בבית רגשי מענה שנותנים גורמים - הפסיכולוג של העבודה סביבת 1.2.2

יחיד שנותן מענים בתחום הרגשי והנפשי בבית הספר. הוא אינו הגורם האך חשוב הפסיכולוג הוא גורם 

 בקשר נמצאיםה המורים,  הם תלמידים שלאו קשיים  מצוקה צבימ הראשונים שמזהים כלל בדרך

. כאשר הבעיות לקשיים אלהגם נותנים את המענה , ובחלק מהמקרים הם התלמידים עםהקרוב ביותר 

. הספר בבית הנמצאים נוספיםלפנות לגורמים  יםיכול מורים, מקצועית עזרה מורכבות יותר ומצריכות

 היועצת.הוא אליו פונים שבמקרים רבים הגורם הראשון 

זמנן מקצת  ;צוות הקבוע של בית הספרשייכות ליעוץ חינוכי, והן ייועצות הן מורות בעלות הכשרה בה

" הכוחותלמצות את " תלמידל עיסיל הוא מצד אחד היועצת תפקידעוץ. יליומקצתו להוראה ד מיוח

עליה . כמערכתמצד אחר לסייע לבית הספר לשפר את תפקודו כפרט ו ותפקודלשפר את ו הטמונים בו 

להיוועצות, ולפתח  "כתובת" עבור צוות בית הספר ותילייעץ לתלמידים ולתאם מענים עבורם, לה
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נהל הפדגוגי, שירות פסיכולוגי ייעוצי, )משרד החינוך, המ   ולהפעיל תכניות התערבות ומניעה בבית הספר

פסיכולוג החינוכי. תפקיד הביותר להקרוב , היועצת החינוכית היא בעלת התפקיד למעשה. (05.3.0036

וראה המוקצות לבית הספר, ולא היועצות מועסקות בבית הספר לפי בחירת המנהל ומתוך שעות הה

יועצת חינוכית. סקר שנערך יש מבתי הספר היסודיים  86%-מתוך תקן ייחודי ליועץ חינוכי. כיום בכ

פעם בחודש לפחות  אתהמתייעצים בהם קיימת יועצת שבתי הספר ממחנכי  80%-לאחרונה מצא שכ

 (.0036, אחריםורבי -בן)המתקשים  לתלמידיהםבנוגע 

קיימים גם גורמים שמטרתם לקדם תלמידים עם צרכים מיוחדים, כמו מורות לחינוך בבית הספר 

מבתי הספר היסודיים(, סייעות וכן מדריכי חינוך מיוחד  יםמיוחד, מורות מתי"א/שילוב )בכשני שליש

תלמידים מתקשים עוסקות באבחון שגם מורות יש על כך, נוסף  13.המגיעים לבית הספר מטעם מתי"א

באבחון תפקודי למידה(  הוכשרום, כגון מת"ליות )מורות אשר מקידובורח מהחינוך המיוחד שאינם בהכ

 ומורות להוראה מתקנת. 

מטרתם לעזור לילדים להתמודד עם בעיות רגשיות, ; רפואיים-בחלק מבתי הספר יש גם מטפלים פרה

צעות אמנות, דרמה, למצוא מטפלים באמ אפשרחברתיות, שפתיות וקוגניטיביות. בין אנשי צוות אלו 

תכניות , וכן קלינאי תקשורת. חלק מאנשי צוות אלו נמצאים בבתי הספר מטעם ומוזיקהתנועה 

 , שידובר בהן בהמשך. חיצוניות

 הפסיכולוג תפקיד 1.2.2

  תפקידה מבנה

ת להביא לשינוי מיועד ותפקיד מורכב, הן משום שעבודתהוא  תפקיד הפסיכולוג החינוכי בבית הספר

ם ועובד ע משימותמגוון מבצע  שלצורך השגת מטרות אלו הוא במוקדים שונים בבית הספר, והן משום

 של כל אלו יוצרים פסיפס של תפקידים, ,0בתרשים כפי שאפשר לראות גורמים בבית הספר ומחוצה לו. 

 .ת בעבודתו של הפסיכולוגיומחויבושל "לקוחות" ו

                                                   
מרכז האחראי על ריכוז התמיכה בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במוסדות  – מרכז תמיכה אזורי – מתי"א 13

 תלמויות לצוותי ההוראה והטיפוללהקצות משאבי הוראה וטיפול, הדרכות והשאחראי . באיזורוהחינוך 
 .מיוחדהחינוך של הפרויקטים ול
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 מבנה תפקיד הפסיכולוג החינוכי בבית הספר :2תרשים 

 

 עובדים הפסיכולוגים אתםשהגורמים 
רווחתם ובריאותם הנפשית של התלמידים המצויים  קידוםשל הפסיכולוג החינוכי הוא תפקידו 

 הגישהבבסיס עבודת הפסיכולוג החינוכי עומדת כאמור, . ןאמוהוא עליהן שבמסגרות החינוכיות 

גם  ילד במערכת החינוךההנפשית של ו ובריאות ורווחתלקדם את  יש הפילו ,מערכתית-האקולוגית

 .בית הספר והקהילה ,המשפחה, הכיתהכגון  ,והמשמעותיים בסביבתגורמים העבודה עם באמצעות 

צוות  הורים; ,תלמידים :גורמים מגווןעם בפועל פסיכולוגים חינוכיים עובדים  כי לראות אפשרואכן, 

 עם וכן; והמנהל ההנהלה צוות, מיוחד לחינוך מורים, החינוכית תאת המורים, היועצ בית הספר, הכולל

רווחה, פקידות סעד, קצינות ביקור סדיר, מרכזים  לשכות ,כגון, הספר לבית חיצוניים גורמים

 .ועוד הנפש, מרכזי טיפוללהתפתחות הילד, מרכזים קהילתיים, תחנות לבריאות 

בבניית ההתערבות. בשלב והן באבחון הבעיה הן  לידי ביטוי הבאמערכתית -אקולוגיתבגישה ההעבודה 

עם גורמים נוספים מתוך ומחוץ לבית  לעתיםו, ריוהאבחון הפסיכולוג משוחח עם התלמיד, מוריו והו

 צורךה לפימסוים, הפסיכולוג גם מייעץ  ידהספר. בשלב ההתערבות, פרט לשיחות האישיות עם תלמ

 אחת סיפרה, להורים, לצוות בית הספר ולגורמי חוץ. למורים – הילד של בסביבתו נוספים לגורמים

זה ללוות את  …גם עם המשפחה וגם אתו – "נגיד שיש תלמיד עם המון קשיים: הספר בתי ממנהלות
כל הזמן לביה"ס  אימאמקצועי מעורב. להזמין את ה-הביןהמשפחה מתחילת השנה. כל הצוות 

זה לחשוב איך לעזור לו אחה"צ,  …ה, לשאול איך הם יכולים לעזור למשפחהלערב את הרווח …לשיחות
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איזו מסגרת יכולה לקבל אותו. במקרה זה הפסיכולוגית היא זו שפנתה למועדונית וביקשה שיקבלו 
  "מענה אישי ורגשי. אימאאותו, שיתמכו בו. היא גם נותנת ל

  בעבודת הפסיכולוג )"הלקוחות"( התערבותהמוקדי 
בכמה מנסים להביא לשינוי הפסיכולוגים לקדם את רווחתם הנפשית של הילדים בבתי הספר  כדי

נעשית ההתערבות במוקדים אלו  ., בכיתה ובכלל בית הספרכפרטהתלמיד אצל : מוקדים בבית הספר

 .זו מזו שתי רמות התערבות שונותעבודה בב

 ההתערבות רמות
תלמיד לקדם את ה כדיפועל הפסיכולוג  שבה – הפרטניתרמה ה: תי רמותשעבודת הפסיכולוג נעשית ב

, כגון הורים, מורים, וגורמי המטפלים בהם, באמצעות מתן ייעוץ וטיפול לילדים או לגורמים כפרט

סביבה לקדם  כדישבה פועל הפסיכולוג  –; והרמה המערכתית מחוץ לבית הספרשנמצאים טיפול 

 .ן כלים, הדרכה וייעוץ לצוות בית הספר ולהנהלה, באמצעות מתית הספרבפסיכולוגית מיטבית ב

רמה היא העבודה שהתלמיד הוא הלקוח העיקרי שלה, בעוד שהעבודה ב ברמה הפרטניתהעבודה , כלומר

  .שלה הישיריםאו בית הספר הם הלקוחות  הכיתההיא עבודה ש המערכתית

 הפסיכולוג משימות 1.2.2

 הן העיקריות ,משימות מגוון החינוכיים הפסיכולוגים ממלאיםעולה כי במסגרת עבודתם,  מהראיונות

 תלמידים הפניית ,בתלמידים פסיכולוגי טיפול, םעבורב תוטיפולי תותכני בניית, יםתלמיד אבחון :אלו

, )בעיקר מורים, מנהלים, יועצות והורים( לגורמים שונים הדרכהו ייעוץ ,אחריםטיפוליים  לגורמים

בהן שנפרט להלן את המשימות  .בהתאםהתערבויות  ותכנון הספר תיבב המערכתיים הצרכים בדיקת

 עוסק הפסיכולוג:

  של התלמיד והערכה אבחון
מופנים אשר של ילדים  והערכה פסיכולוגיים עבודת הפסיכולוגים בבתי הספר היסודיים כוללת אבחון

 בשל הצורך בהפניה למסגרות של חינוך מיוחד. הןבשל קשיים הסתגלותיים בבית הספר והן  אליהם

התפתחותו של או של התלמיד והערכה הם תהליכים של בירור וזיהוי מצבו דידקטי -פסיכואבחון 

הפסיכולוגית, תוך כדי שימוש בכלים פסיכולוגיים, באופן שיסייע להבנת המקור לבעיותיו ולבניית 

מדובר באבחון מובנה אחדים קרים מב 14.וצייעיהשירות הפסיכולוגי הההתערבויות המתאימות )

ותפקיד זה הוטל על פסיכולוג בית הספר. , מומחהפסיכולוג חוק חייב להתבצע על ידי העל פי ופורמלי ש

כחלק מהכנת מסמכים קבילים עבור ועדה שדנה במתן עזרה לימודית לילד )ועדת האבחון מתבצע 

ל ועדה ש עבור נוכית מתאימה לו )ועדת השמה(, אוועדה שדנה בשיבוץ הילד במסגרת חיעבור שילוב(, 

 ביצוע(. תכנון טיפול והערכה)ועדת ביתית -או בהשמה חוץטיפול בילד בקהילה דנה במשרד הרווחה ש

על  מספרת מנהלת אחד השירותים הפסיכולוגיים .דורש השקעה ניכרת של משאבי זמן הערכות אלו

פלוס שעות עבודה.  00,  00כל אבחון כזה זה  …עבודהאבחון זו השקעה עצומה של " :תהליך האבחון
ות השמה, כי הילדים מגיעים לאבחון כאשר חשים וועדחלק גדול מהאבחונים אלו אבחונים שמגיעים ל

                                                   
14  -9BE7-47E1-B2EA-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B818BBD7

68F4CA7737CC/158807/ogdanhachsharachapter2.pdf 



 

39 

 [כללמ] 50%קחת ות השמה, האבחון יכול לועד..אז כולל התהליך של .שאין להם מה לעשות בבית ספר
אבחון הצריך לציין ש ".בחינוך הרגיל מהזמן 60%-ל 00%בין ו ,בחינוך המיוחד [שיש לפסיכולוג]הזמן 

יעוץ להורים, למורים, ילהסתיים בוהוא עשוי התערבות הראשון בתהליך השלב ההוא לפעמים 

 למטפלים או בעבודה עם הילד עצמו.

 לגורמים מתאימים  ההפנייובניית תכנית טיפולית 
( ובאופן פורמלי ומלא, ובין אם לאים נעשהם הבעיה )בין אם והערכת אבחון ה במקרים מסוימים, לאחר

 התערבות הדרושותהכוללת המלצות לדרכי היא  .פנה אליובונה הפסיכולוג תכנית טיפולית לתלמיד שהו

למצוא, בין  אפשרבתכניות אלו . טיפוליים נוספיםגורמים ל , ולפעמים גם הפניהשיפור מצב הילדלשם 

אנשי  המלצות לטיפול רגשי באמצעותורכי פעולה אפקטיביות עם הילד המלצות למורים לד היתר,

פעמים רבות הפסיכולוגים אינם . רפואיים-פרהאו מטפלים  יםפסיכולוגכגון  ,טיפולייםה ותמקצועה

והם מסתפקים בהפנייתו לגורמים טיפוליים  זמן,העדר בעיקר בגלל  מסוגלים לטפל בעצמם בילד,

 מכונים להתפתחות הילד. ו לבריאות הנפש, כגון מרפאות חיצוניים

 טיפול פסיכולוגי 
והן  הוריהם עם עם תלמידים אומפגשים באמצעות הן  נותנים טיפול פסיכולוגיפסיכולוגים חינוכיים 

ילד ". מתארת אחת הפסיכולוגיות: ויש טיפולים ממושכיםקצרי טווח יש טיפולים מפגשים קבוצתיים. ב
אני אפגש גם עם  ,אבל אם צריך ,רים שלו. ילד יכול לבוא לאבחון אם צריךהוא הלקוח וילד זה גם ההו

 אחדן מפגש יהוריו להדרכה הורית. עם ילדים/הורים אני אעשה טיפול קצר טווח. הטיפול יכול להיות ב
עד כמה הם נכונים להתפנות לזה ולקבל שמשהו עובר על  – דברים: בבעיה ובהורים שניתלוי ב ,עשרהל

)טיפול  CBT בילד שסובל מחרדות אני עורכת טיפול קצר טווח בשיטת ,בר טיפול. למשל הילד ושזה
יוריסטי( להקנות הרגלי התמודדות עם קשיים,  או כמובן התערבות וטיפול בילדים בהיב-טיבייקוגנ

 ")במקרים שעולה צורך להמשך טיפול(. חירוםבעקבות מקרה 

הפרטני ניתן למעט המרואיינים כי הטיפול הפסיכולוגי ציינו זה  רוב בתי הספר שהשתתפו במחקרב

יפגוש  ]הפסיכולוג[ נדיר שהוא ". סיפר אחד המנהלים:כלל הוא לא ניתן מבתי הספר , ובחלקתלמידים
ות השמה וכו'...יחד עם זה הוא כן פוגש הורים וועדלהוא יפגוש אותו להערכה,  .ילד לטיפול פרטני

א ילמיעוטם של מפגשי הטיפול הפרטניים השציינו המרואיינים  הסיבה העיקרית ".להנחיית הורים

 :בנושא זהלהעדפת הפסיכולוג ומנהלת בית הספר השפעה גם מחסור במשאבי זמן מתאימים. עם זאת, 

הסיבות  .)מנהלת בית ספר( "כמעט לא קיים, בגלל ההעדפה שלנוידואלי יבאינדכל העניין של טיפול "

העדפות הפסיכולוגים בנוגע "בסעיף בהמשך,  ביתר פירוט דונויילמיעוט הטיפולים הפרטניים 

 .להלן "לתפקידם

בבית הספר, או במשרדי ניתנים נסיבות. הטיפולים ועל פי המיקום הטיפול משתנה מבית ספר לבית ספר 

כדרך בבית הספר הניתן של הטיפול יתרונו למרות השירות הפסיכולוגי החינוכי ביישוב )השפ"ח(. 

במסגרת טיפול האת דווקא כי הם מעדיפים  ציינושפסיכולוגים היו , להורים ולילדיםהנגשת השירות ל

אווירה  ,)כגון פרטיות ושקט( בבית הספר לטיפולמחסור בתנאים המתאימים  :היו לכךסיבות השפ"ח. ה

תיוגו מפני חשש , וכן וציא את התלמיד במהלך שיעור לצורך טיפולחוסר רצון לה מתאימה יותר בשפ"ח,

ני נגד לעשות טיפולים בבית הספר. חינוך זה א" :"חולה". אחת הפסיכולוגיות הסבירהכ של התלמיד
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דבר נורמטיבי. לא באים לבית הספר כדי להיות חולה. כלומר בבית הספר אני לא לוקחת ילד לטיפול, 
 קהטיפולי והחלאני רוצה להבדיל כמה שיותר בין החלק …אני יכולה להזמין ילד לטיפול לתחנה

ל הילד ומבית הספר...קודם כ 'חולני'אני בעד להוציא עד כמה שאפשר את החלק הטיפולי, ה ...החינוכי
בזמן שיעור, הילדים האחרים רואים את  'חולה'מפסיד שיעורים, לילד נכנס לראש שהוא יכול להיות 

 "...זה, חלק תופסים על זה טרמפ

עוסק כלל בטיפול פרטני, ושטיפול שאינו כמעט  של בית הספרו כי הפסיכולוג נאמר לנבראיונות רבים 

. במקרים מחוץ לבית הספר על ידי גורמים חיצוניים בדרך כללהוא ניתן ניתן לילד,  אכן הוא שכזה, אם

מסוימים הילדים מופנים למרפאות ציבוריות, במקרים אחרים הילדים )אם הוריהם בעלי אמצעים( 

 תכניות חיצוניותמסגרת פסיכולוגי ניתן לילד בהלים פרטיים, ובמקרים מסוימים הטיפול מופנים למטפ

גברות את בית הספר או את הרשות בתקציב טיפולי נוסף. בחלק מהמקרים ראינו שקיים במערכת המתַ 

  העירונית תקצוב לטיפול פרטני במסגרת השירות הפסיכולוגי והילדים מופנים אל השירות לקבל טיפול.

 הדרכהו ייעוץ
 מטרות.מגוון ללמגוון לקוחות ובפגישות אישיות או בקבוצה  על ידי הפסיכולוגים ניתנ  ייעוץ והדרכה

נושאים עם או הפרט  להתמודד עם בעיותמיועדות לסייע לגורמים שונים פגישות ייעוץ אישיות 

 .מנהללו צוות בית ספרי שנאל, מוריםל, הוריםלהייעוץ ניתן  .הספרכגון מדיניות בית  ,מערכתיים

ספר אחד ממנהלי מ. מקצועיים-בנושאים אישייםצוות בית הספר עוסק גם להייעוץ מסוימים במקרים 

אגב, במאמר מוסגר אני אספר לך שהפסיכולוגית, גם מטפלת בי כמנהל בית הספר, אני "בתי הספר: 
 "על העומס... זה בסדר לא? ,מספר לה על הבעיות שלי

מורים ולצוות בית הספר. הפסיכולוג עורך ללקבוצת הורים,  – לקבוצותניתנים גם הייעוץ וההדרכה 

על הרצאות ; הוא נותן סדנאות לצוות ולהורים בנושאים הקשורים לילדים עם קשיים מסוימים

את צוות ומדריך ייעץ מהוא על פי הצורך  מלבד זאת, בעיות נפוצות בגילים שונים.על התפתחות הילד ו

 שגיבולשיפור האווירה בחדר המורים ולההנהלה בנושאים הקשורים לגיבוש הצוות, את בית הספר ו

  הזהות המקצועית של המורים.

ני סדנאות, למשל, זהות מקצועית. מה זה בשבילך להיות יפה יש מקום לכל מ" פסיכולוגית מספרת:
ן מחנכת למורה שיתוף הפעולה בי ]צריך להיות[ מורה, מה השאיפות שלך, מה המטרות שלך. מה

 ".מקצועית. מי אחראי על מה

 ם מערכתייםבדיקת צרכי
כחלק מעבודתם, הפסיכולוגים מעריכים את מאפייני המערכת החינוכית )כיתה או בית הספר(, ואת 

התפקיד שלי הוא ות. מספרת אחת הפסיכולוגיות: "רכיה, לצורך התאמת ההתערבויות המתאימוצ
רכי בית הספר. הדבר הזה נבנה בשיתוף עם המנהלת ועם היועצת. וצ ל להעריך, או לבדוק מהםוקודם כ

אני חושבת  …חשיבה על איך לבנות את העבודה שלי, למה להקדיש את הזמן[ עושים]ובהתאם לזה 
שלב העבודה הוא בקשר עם המנהלת ובניסיון גם להבין איך בית הספר עובד, איך הוא מופעל, מה מניע 

 ".שלימרכזי בתפקיד  מאודנראה לי חלק  חות שלו. וזהאותו, מה הקשיים ומה הכו
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 תכנון התערבויות מערכתיות
 ןנמתכהוא  ,בקשות הנהלת בית הספרעל פי רכי בית הספר, וכן וצבנוגע להערכתו של הפסיכולוג על פי 

הידע וההבנה  להעמקתלתרום  ,במניעת תופעות בלתי רצויותלסייע  , כדישונותהתערבויות 

הפסיכולוג  . (0030 אח',ו )גלזנר בבית הספראקלים מיטבי בקידום של הצוותים ולעזור  תהפסיכולוגי

התערבויות אלו באופן עצמאי, בשיתוף חלק מאנשי הצוות, וכן בישיבות צוות משותפות. יכול לתכנן 

 . נחיית קבוצותוה תהליכי פיתוח צוות התערבויות אלו כוללות גם ,על כך נוסף

 הפסיכולוג של הפעולה דרכי 1.2.2

רכי בית ומבררים מהם צפסיכולוגים הלתכנן את עבודתם,  כדי .יםספרי-ביתמיפוי צרכים זיהוי וא. 

 שיטתי יותר או פחות,באופן , המערכתברמת ברמת הפרט או  –מיפוי צרכים  , בין היתר, באמצעותהספר

חנכות איסוף דיווחיהן של המאמצעות בנעשה  ברמת הפרט מיפוי הצרכים .באופן פורמלי או לא פורמליו

נעשה  םרכיצהמיפוי ברמת המערכת . התלמידים המתקשים בכיתותיהןאו על  התלמידיםכלל על 

באשר לבעיות  הספרבתי י התייעצות ודיון עם צוות באמצעות וכן רכי המוריםושל צ יםבאמצעות סקר

ים באופן לא מתוכנן ולא חלק מהפסיכולוגים פועלים לזיהוי הצרכשכיוון  .שהם מזהיםהמערכתיות 

חשובים  שיטתי, אגב שיחותיהם עם אנשי הצוות של בית הספר, מפגשים קבועים עם צוות בית הספר

 רכי בית הספר.ולצורך התעדכנות לגבי צ ,)למשל, במסגרת צוותים רב מקצועיים( במיוחד

היה לראות כי פסיכולוגים משתתפים  אפשרספר התי חלק מבב .מקצועיים-רבצוותים בהשתתפות ב. 

בהם מתעדכנים חברי הצוות על הצרכים השונים של בית הספר ונעשים תכנון שבצוותים רב מקצועיים 

צוות האמון על הדאגה הוחלוקת עבודה בין שותפי התפקיד השונים. סוג אחד של צוותים מסוג זה הוא 

ם מידע על מצב התלמידים, מזהים את לו אוספיא צוותיםלרווחת תלמידי בית הספר כפרטים. 

ועוקבים אחר התקדמות התלמיד )צוותים אלו מכונים בבתי יחד את המענים להם בעיותיהם, מתכננים 

מנהלת בית הספר, את , היועצתכוללים לרוב את הם . הספר השונים "צוות פרט" או "הצוות הטיפולי"(

אחרים הטיפוליים ה ותמקצועהאנשי את גם  מסוימים ובמקרים, הפסיכולוגאת מורת השילוב, את 

 "צוות פרט"יש בו שספר בית מנהל . (הספר בבית המופעלות תכניות חיצוניות מסגרתפועלים ב חלקם)

המורים מעבירים את שמות התלמידים ]עם בעיות[. הצוות מנסה לבנות "כיצד עובד צוות זה: מספר 
הוא חוזר למורים  .פסיכולוגית והיועצתהתכניות מותאמות ]לכל תלמיד[ אחרי שהוא ממפה ושואל את 

 ".ובונים תכנית. זה חל על התחום הרגשי והלימודי [התכנית עבור אותו ילד]עם התוצר שלו 

בצוות מסוג זה דנים בבעיות  .צוות ניהוליולוגים עשויים להשתתף הוא בו פסיכשסוג נוסף של צוות 

מערכתיות, כגון בעיות באווירה הלימודית בכיתות, וכן עוסקים בתכנון מערכתי, כגון הגדרת החזון 

כולוג, יועצת, צוות הנהלה, מנהל בית הספר וכן אנשי צוות יסעשויים לכלול פצוותים הלבית הספר. 

כמוצלחת  על ידי המשתתפים בהם  ההשתתפות בצוותים אלו תוארההמנהל. חירת על פי בנוספים 

 וכתורמת לעבודת הפסיכולוג.

 סדר: , למשלבבתי הספר נמצאו רמות שונות של הבניית סדר היום .הבניית סדר היום של הפסיכולוגג. 

קיום ; הבניה נמוכה(רמת ) ולל מפגש עם היועצת והתמודדות עם הצרכים שעולים תוך כדי עבודההכ יום

ישיבות עיגון שעות קבועות בסדר היום להל/היועצת אחת לשבוע או שבועיים ופגישות קבועות עם המנ
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סוגים ממטלות לשל הפסיכולוג היום רוב סדר הבניה בינונית(; עיגון רמת ) צוות ומפגשים עם תלמידים

  .הבניה גבוהה(רמת ) שונים

התמודדות עם הדינמיות ל חשובהל הפסיכולוג היא דרך הבניית סדר היום שמהמחקר עולה כי 

משום  ,שבתחומותפקידים הרבים למלא את מגוון ה מאפשרת לפסיכולוגהיא . המאפיינת את בתי הספר

בחלק מבתי הספר  שהיא מאפשרת לו לחלק באופן מודע ומתוכנן את המשאבים בין התפקידים השונים.

סדר יש לפסיכולוג[ "…]: כדי לארגן את העבודה שלומאוד ראינו שהפסיכולוג נעזר בסדר יום מובנה 
 – יום שני מוקדש לתחומים האלו [לכן]כאן.. הוא קבענו יחד, כל הצוות. בימי שני  – יום קבוע מראש

שעה ראשונה  – צתשב עם היוע... שעה שלישית יו'שעת קודש'זו  – תייושב א  הפסיכולוג שעה שנייה 
צוות היגוי ושעה שישית  –שעה חמישית  – לתצפית או שיחות עם מורות – כניסה לכיתות – ורביעית

 ."ס(בי)מנהלת זה יכול להיות הערכה של תלמידים, תצפיות, שיחה עם הורים..." – שבועית לפי הצורך
 ידי על מוצלחת עבודה כצורת ונתפס ספר בתי כמהב נצפה זו מנהלת של בדבריה המתואר העבודה סגנון

 .השונים התפקידים בעלי

 הספר בבית נוספים גורמים עם עבודהה דרכי. ד
 המנהל עם העבודה דרכי. 0

יש חשיבות מכרעת לגבי מקומו של  עמוהדמות הבכירה בכל בית ספר הוא המנהל, וליחסי העבודה 

ברמה בבית הספר לפסיכולוג מקום רב בעשייה מקצים מנהלי בתי הספר חלק מ הפסיכולוג בבית הספר.

רכי עדכון ופגישות עבודה שבועיות לצמקיימים אתו : שתפים אתו פעולה באופן הדוקהמערכתית ומ

נעזר בו המנהל וכן בצוות ניהול מצומצם של בית הספר ובקבלת ההחלטות; משתפים אותו והתייעצות; 

 יועץ אישי.בכ

 ,המערכתית בבית הספרברמה עשייה באת הפסיכולוג  אינם משתפים נהלי בתי הספר מחלק מעם זאת 

צמצום תפקיד לו מרחב מצומצם יותר לפעולה. צורות העבודה האופייניות לכך הן:  יםומאפשר

העבודה השארת בעבודת הפסיכולוג ו חוסר מעורבות של המנהל; אבחוןלהערכה ולבעיקר הפסיכולוג 

לחוסר  הבעבודת הפסיכולוג. דוגמסיונות לשליטה יוניתר  ורבותמע -או להפך ; ליועצת עמו המשותפת

כנס. ינותן לי קצת לה [המנהל]אלא אם כן הוא  ,אני לא מתערבת"נתנה לנו אחת הפסיכולוגיות:  שיתוף
לרוב הוא לא רוצה שאהיה מעורבת. יש מקרים קטנים שאני מנסה להגיד משפט ולראות אם הוא רוצה 

 "…שלרוב אני לא כופה את עצמי על המנהלשאתערב. אני חושבת 

על פי רוב דיווחו  .שביעות רצון מהעבודה המשותפת, מתן חופש פעולה וגבולות התפקידים

מנהלת על יחסי עבודה טובים ועל שביעות רצון מאופן העבודה המשותף.  הפסיכולוגים והמנהלים

תהליכים מאוד יפים בצוות, טיפלנו .. באמת עשינו .פסיכולוגית טובה היא ברכה לכל מנהלת"אמרה: 
אני נעזרת, מתייעצת בדברים רבים שקשורים  ... ולי באופן אישי.ביחד העברנו ביחד ישיבות לצוות

ופסיכולוגית  "שאני יכולה לבטוח בו לשתף אותה. ,ייבהחלט אדם שקרוב אלהיא לניהול שלי. ו לצוות

ון, בגלל הקשר הטוב שנוצר ביני לבין המנהל, לאט, אבל מהיום הראש-התפקיד שלי נבנה לאט"סיפרה: 
כאילו משהו זרם לחיוב כל הזמן. הם נותנים לי את המנדט שלי כפסיכולוגית ולא מתערבים לי בדברים, 

  ".י, מאוד סומכים על הדעה שליימאוד סומכים על
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רצון הוא  מקור לחוסר שביעותצוין כחוסר שביעות רצון. אחד הנושאים ש היו גם מקרים שלעם זאת, 

בעיה פוטנציאלית נוספת היא "  :םהפסיכולוגי דפר אחמסַ  הנושא של מתן חופש פעולה בבית הספר.
 ,עם הורה להיפגש רוצה פסיכולוגהשאם  יישוביש בתי"ס ב  .שרוצה לדעת כל דבר – השתלטות של מנהל
  "…של המנהלזה נובע מתחושת איום  – וזה אסור כמובן בשל חובת הסודיות ,המנהל רוצה לדעת

תפקידית בעבודה עם המנהלת. מספרת הבהירות ה-הוא איכמקור לחוסר שביעות רצון נושא נוסף שעלה 

תחושה שלה שאני הייתי …ם המנהלת, על איזועשבוע שעבר היה לי ויכוח נוקב ב "אחת הפסיכולוגיות: 
התחושה שלי שמצמצמים ואני אמרתי לה שזה בגלל  תוקפנית, או אמרתי משהו שהיה לדעתה לא לעניין.

את התפקיד שלי, שאני לא מוכנה להיות במקום הזה. אז זה היה בעצם ויכוח על גבולות תפקיד. היה 
חכי ' ואני אמרתי [']בבית הספר הוא לא יהיה פה'מנהלת אמרה מה שלא אופייני לה הילד של השמה ש

בו לי ייכת שעות ]ובסוף[  אעבודלא רציתי שאני ['…, לפני שמחליטים]את התלמיד תני לי לראות אותו
   …"בדוח התחתונהאת השורה 

 היועצת עם עבודה דרכי .2
להלן פסיכולוג החינוכי. העם תפקיד  ותוחפיפה רבהשקה יועצת החינוכית נקודות התפקיד כאמור, ל

 היועצות:של ו יםשל הפסיכולוגהמקובלות עבודה היתוארו דרכי 

מדבריהם של בעלי התפקידים  יה ישירה לפסיכולוג.יפנלעומת ריכוז וסינון הפניות על ידי היועצת, 

המקרים לטיפולו של הפסיכולוג. כיוון את  'מסננת'עולה כי ברוב בתי הספר היועצת מרכזת ו ,השונים

וות הקבוע מהפסיכולוג בבית הספר, וכן מפני שהיא חלק מהצשעות היועצת נמצאת יותר  ,שבדרך כלל

של בית הספר, כאשר צצים מקרים המצריכים התערבות של איש מקצוע מהתחום הטיפולי, הם מגיעים 

בשיתוף  לעתים) יכולתה להתמודד עם המקרים, היועצתעל פי מרה ועל פי רוב אליה. על פי דרגת החּו

במקרים רבים ציינו  הפסיכולוגית. – לויאבוהיא תטפל אילו מקרים ב המחליט (הפסיכולוגית

לה ,את המקרים לטיפולה של הפסיכולוגית "מסננת"בה היועצת שהמרואיינים כי צורת עבודה זו,   מק 

ובמקום זאת היה , עבדו כךלא בחלק קטן מבתי הספר  .העומס העבודה הרב שלעל הפסיכולוגית את 

מספר כולוג. חשוב לציין כי אל הפסיישירות  פונים שהמורים, ההורים, או אנשי המקצוע אחרים מקובל

 .האלה היה קטן יחסיתספר הבתי ימי העבודה בשבוע, של היועצת ב

בחלק מבתי הספר היועצת משמשת כאשת הקשר  היועצת כאשת קשר לפסיכולוג בבית הספר.

 השילוב מורתחינוכית,  יועצת הייתה לא שבוספר אחד  בבית) המחברת את הפסיכולוג לבית הספר

מתאמת בינו ובין ההורים, , היועצת מעדכנת את הפסיכולוג לגבי הנעשה בבית הספר (.זה תפקיד מילאה

 –המורים, התלמידים וההנהלה. במקרים מסוימים היועצת  עוזרת לפסיכולוג לארגן את סדר יומו 

:  היום שלוייפגש, מתאמת לו פגישות ומארגנת את סדר  הואיטפל, עם מי  הוא מחליטה באילו מקרים

ואנחנו בודקות מה דחוף יותר, מה  ,הפניותהי עם כל יו בונות את סדר היום יחד, היא פונה אלאנחנ"
היא גם איש הקשר, היא מזמינה הורים לפגישות, היא מזמינה מקום שאוכל לשבת עם . דחוף פחות

מחנכת, היא מארגנת תצפיות כדי לבדוק מה קורה עם איזה ילד... אז כל פעם אני מקבלת סדר יום ה
פסיכולוגים ואנשי לדברי  "יש לי מה לעשות... ,דקות 54מתוקתק , כי כל  מאודשלפיו אני עובדת, אז זה 

 . יהםעל הלומק  את עבודתם  תמייעלשיטה זו  ,אחרים  מקצוע
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שני להכביד על ה עלולהיא שאם לא כן, עבודה זו יהיה הדדי, בשיטת צון שהר חשובעם זאת, נראה ש

לצורת עבודה זו וטענה  מאוד, אחת הפסיכולוגיות התנגדה דוגמה. להתמרמרותהצדדים וליצור תחושת 

אינה יעילה ומקשה עליה.  אחת היועצות ציינה כי העובדה שהיא אשת קשר עבור הפסיכולוגית היא כי 

 על החלק הארגוני בעבודתה. קבל אחריות רבה יותרוכי היא מעדיפה שהפסיכולוגית תמעמיסה עליה 

פי על  לעתיםמחולקת ת ות לפסיכולוגיוהעבודה בין היועצ. לפסיכולוגבין היועצת חלוקת המשימות 

המקרים  אליו מנותביםולכן  ,לפסיכולוג מיוחסת דרגת מומחיות גבוהה יותר .מרת המקרהחּודרגת 

)מנהלת " כלומר נשתמש בה רק למקרים כבדים – בבית ספר 'חתו'תהפסיכולוגית היא " :החמורים יותר

יועצת  , למשל,כרות עם התלמידיתחומי מומחיות או הפי המקרים מחולקים על . לעתים (בית ספר

הפסיכולוג ולקחה לטיפולה מקרה חמור של פגיעה מינית משום שהיא צברה ידע וניסיון בתחום זה, 

את נושא הליווי של ילדים מחוננים, בשל הידע וניסיון שהוא צבר בתחום זה. במקרים קיבל עליו 

הורים  עםמקרים מורכבים יותר מבחינה "פוליטית" )עבודה ב מטפליםפסיכולוגים המסוימים 

כגורם וזאת משום שהם נתפסים  ,אישית בצוות בית הספר(-בין"בעייתיים", נושאים בעלי מורכבות 

 ".ו"ניטרלילבית הספר חיצוני 

דיווחו הפסיכולוגיות והיועצות על  ,על פי רובשביעות רצון מהעבודה המשותפת וגבולות התפקידים. 

היו  ,במקום העבודה הנוכחי שלהן. עם זאת שיתוף הפעולהיחסי עבודה טובים ועל שביעות רצון מ

חלק מהם ציינו כי בעבר חוו ודבר נפוץ, היא ציינו כי מתיחות בין פסיכולוגיות ליועצות שמרואיינים 

בבית  רק במקרה אחד סיפרה פסיכולוגית על מתיחות קיימת עם היועצת .לתפקיד םמתיחות עם שותפי

 .ספרה

של התבוננות בהגדרות התפקיד . מתוך יםגבולות התפקידאי בהירות בהוא מתיחות זו מקור אפשרי ל

; משרד 0030)משרד החינוך, משרד החינוך היועצות ושל הפסיכולוגים, כפי שהוא מופיע במסמכי 

וכן מתוך  בפועל,ניתוח עיסוקיהם , מתוך (05/3/0036החינוך, המנהל הפדגוגי, שירות פסיכולוגי ייעוצי, 

סברו  חלק מאנשי המקצוע שרואיינו חפיפה רבה בין תפקידיהן.מסתמנת דיווחי אנשי המקצוע השונים 

לרוב יש תחרויות בין היועצת " פסיכולוגית אחת אמרה: בעיות אישיות:לחפיפה זו גורמת לחיכוכים וכי 
על סיפרה אחת הפסיכולוגיות   ".הןממשק שאת מדברת עליהלפסיכולוגית, דווקא בגלל נקודות 

ההתחלה של הקשר "  לתוך גבולות תפקידה:של היועצת  "כניסות חוזרות ונשנות"ההתמודדות שלה עם 
שזה בסדר, זאת אומרת בהתחלה כשנכנס פסיכולוג לבית  ..בעצם היה שהיא נצמדה אליי.]עם היועצת[ 

 )אבל( … ספר אני חושבת שיועצת יכולה בהחלט להיות איזשהו מתווך ולעזור להכיר את המערכת
גם  …תויחד בכל אחת מהפגישות שמתקיימ באיזשהו שלב אין שום סיבה שיועצת ופסיכולוגית ישבו

 "לדווח לי מאוחר על דברים, או לשכוח. …מבחינת דיווח הרבה פעמים נוח לה 

. לדברי פסיכולוגית: היכרות, הגדרת תפקיד ברורה ויצירת יחסי אמון עשויים לעזור בהתמודדות זו

שמאוימות על ידינו, זה אחד יש הרבה מקרים שיש יועצות  – אישי הוא מאוד משמעותי-ןהביהחלק "
המוקשים שאני אישית נתקלתי. התפקיד שלנו זה לנסות עד כמה שאפשר ליצור קשר של אמון ויחסי 

 ..."עבודה
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 םחשיבות ההיכרות והאמון לעבודה עם בעלי התפקידים האחרי. 3

בעלי התפקידים האחרים בבית בין היכרות ואמון בין הפסיכולוג ל מתוך הראיונות עולה כי ,כאמור

 תתנאי הכרחי לעבודה אפקטיבית של הפסיכולוג בבית הספר. מנהלהם בפרט מנהל עם הובכלל הספר 

ל. אם אין לי ומפתח לכהזה  – עם המנהל יצר מערכת יחסים טובה [הפסיכולוג]אם ": אמרה בית ספר
מקרטע. המנהל צריך להעריך אותו ולפתוח  הכולאז חבל על הזמן,  – אתוהערכה אליו או אין לי דיבור 

"ס, שהם האח"כ הצוות צריך לקבל אותו. אנשי מקצוע צריכים להוכיח את עצמם בבי ...לו דלתות
 .."יפתח בפניהם.יאז הצוות  – ים, שהם אמיניםיאפקטיב

בין הפסיכולוג לצוות בית הספר כוללת את ידיעת התפקידים האפשריים שיכול למלא  ההיכרות

  יכולות שלו בפועל.גישה המקצועית והיכולוג והכרת ההפס

ציפיות הראשונות של בעלי על פי הבעבודה  ראשיתו ;מתואר כתהליך הדרגתי בניית האמון תהליך

התפקיד האחרים )למשל, לא ליזום התערבויות שלא מתאימות להם בשלב זה(, וכן יידוע ותיאום מלא 

עבור שותפי התפקיד, בויכולותיו של הפסיכולוג ברורים יותר  עם גורמים אלו. עם הזמן נעשים תפקידיו

הוא נעשה שותף משמעותי יותר להתייעצויות ויכול להציע יותר יוזמות משלו. בשלב מתקדם של יחסים 

אם אלו מקבל הפסיכולוג חופש פעולה נרחב יותר ליזום התערבויות ולהביע את דעתו המקצועית, גם 

הצלחתי להגיע למקום שבו לראשונה למנהל " בעלי התפקידים האחרים.התנגדות של  יש חשש שתהיה
הוא יודע שלא אעשה   …יש אמון בי, יודע מה אני עושה בביה"ס, אין לו ספקות לגבי מה שאני עושה

 )פסיכולוגית(." ידע, לא דורש ממני ליידע על כל דבר קטן אבל רוצה להיות מעודכן.ידברים בלי ל

 ,מרוצה מהקשר שנוצר עם רוב הצוות. כאילו הכולבשלב הזה, אני בסך "רת: ופסיכולוגית אחרת אומ
... זה שם. זה ישנו, הם סומכים, הם יודעים, רובם עליו אני לא מרגישה שזה כבר נושא שצריך לעבוד

 ".לפנות..יודעים 

  בעבודת הפסיכולוג החינוכיחלוקת הזמן בין משימות . ה
 ובמה פחותבמה עוסקים הפסיכולוגים יותר 

מתוך פחות.  –ובאילו יותר לעסוק ם מצליחים בתפקידם הרכיבים אילו בהפסיכולוגים נשאלו 

 תשובותיהם עולה כי:

  השמה השילוב והועדות הכנות לוַ ל, פורמלייםהאבחונים ליותר  "מגיעים"להערכתם הם

 בעבודתם.  לרכיבים אלוהפסיכולוגים מחויבים על פי חוק  כזכור,. ןבההשתתפות לו

  הוריםלקבוצות תלמידים ובהנחיית , וכן משפחתיטיפול ב, בילדים אישי טיפולעוסקים פחות בהם .

וכי כמות  טיפולים קצרי טווחלרוב בכאשר הם נותנים טיפול, מדובר כי אמרו הם  מלבד זאת,

 המטופלים שלהם קטנה ביותר. 

 הם אינם מגיעים מספיק לעריכת  כי מעריכיםהפסיכולוגים  ,מערכתיתהברמה עבודה בתחום ה

 . מפגשי ייעוץ והדרכה אישיים למוריםול סדנאות עם מורים והורים

  רצוי בעיניהם, וכי מהרב מדי  השוטפיםחשים כי העיסוק בנושאים לבסוף, רבים מהפסיכולוגים

 . מניעת בעיותלעסוק בלמשל,  ,לבעיות, במקום בעיקר מגיביםהעומס הם בגלל 
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למשל, תפקידם. במתמקדים ברכיבים מסוימים  כולוגיםימהפס חלקמתוך הראיונות ניכר כי 

. ביעילותה מטיפול פסיכולוגי פרטני בילדים בשל הרצון לנצל את משאבי הזמן שלה נמנעפסיכולוגית ש

לגורמי   םהפנייתבותלמידים באבחון  בשנים הראשונות לעבודתו התמקדנוספת היא פסיכולוג ש דוגמה

 טיפול אחרים.

 חלוקת הזמן גורמים המשפיעים על
 :אלו הםשל הפסיכולוגים  חלוקת הזמןמשפיעים על העיקריים שגורמים בראיונות נמצא כי ה

 עדות השמה ו. כפי שנאמר קודם לכן, יש משימות )ביצוע אבחונים והשתתפות בוהחוקית החובה

אלה ואין לו שיקול דעת לגבי העיסוק בהן. לפיכך, נושאים  חייב לבצעהפסיכולוג שאותן ושילוב( 

זוכים לקדימות עליונה, והזמן הנותר לפסיכולוג לאחר העיסוק בהם מחולק בין שאר מטלותיו 

 ומחויבויותיו.

 התייחסות מידית של הצוות החינוכי ושל פסיכולוג בית הספר ומצריכים  דורשים חירום אירועי

 ב משאביו.את הקדשת מַר 

 ה קיים מסיובושנה  למשל, בתחילת ,במהלך השנה נדרש הפסיכולוג למשימות שונות. כך. ונתיותע

רכי בית הספר, בהערכה של התקדמות התלמידים וצורך בהדרכה למורים, באיסוף נתונים לגבי צ

ובתכנון העבודה השנתית. לקראת אמצע השנה בתי ספר רבים מקדישים את רוב הזמן של 

לוועדות ההשמה והשילוב, דבר שמתבטא בביצוע כמויות גדולות של אבחונים הפסיכולוג להכנה 

בפרק זמן קצר ובכתיבת הערכות פסיכולוגיות על תלמידים, ולקראת סוף השנה מתקיימות 

 שנה הבאה.קראת ההערכות נוספות של התקדמות התלמידים לאורך השנה וחשיבה על מענים ל

 עם מנהל בית הספר מאפשרים לפסיכולוג לקדם  פעולהושיתוף יחסי אמון  .הספר בית מנהל

בין סדר היום  חוסר התאמה יחסים מעורערים או, עם זאתכחשובים.  מזהההוא שנושאים 

לעבוד  להקשות על הפסיכולוג עשויים מנהל מנסה לקדם,הלקדם לבין זה ש השהפסיכולוג מנס

  .שלו בהתאם לסדר העדיפויות

 ספר  בתי, למשל. הפסיכולוג לעבודת הקשורים בנושאיםהספר הפעולה השגורות של בית  דרכי

 זה לנושא גורמים לו להקדיש זמן רב כעניין שבשגרה ןלאבחוהפסיכולוג  אל ילדיםלשלוח  המרבים

רו יחד עם הפסיכולוג צורת עבודה מובנית , בתי ספר אשר יצלעומת זאת. םאחרי לנושאים במקום

 תלמידיםעל ידי כך ש, למשל, המוטל עליועשויים להפחית באופן משמעותי את העומס ומוסכמת 

  באשר לנחיצות ההפניה.  קיום דיון מקדיםלאחר לאבחון רק  יישלחו אליו

 ככל שבית הספר מצליח להתמודד . תלמידים של בעיותיהם עם פריתס-הביתההתמודדות  יכולת

צוות  ,רשותו )המחנכות, היועצתהעומדים לטוב יותר עם בעיות התלמידים באמצעות המשאבים 

או  לפסיכולוגתלמידים בהפניית כך קטן הצורך  ,(חיצוניים משאביםלפעמים גם ו ההנהלה

רב יותר דבר שמשאיר בידי הפסיכולוג זמן  ;בהתייעצות עם הפסיכולוג לגבי תלמידים ספציפיים

 . למשימות אחרות

 ניםקט ,בעלי קשייםתלמידים  יש הרבהבהם שבבתי ספר  .הספר בית תלמידי בקרב הבעיות היקף 

 עבודה יותר מצריך אלומקרים  שריבויהיא  התחושהו, פרטני טיפול תןיי שהפסיכולוג יםסיכויה

תנו מענה "אין שום דרך שהפסיכולוגים י   :הפסיכולוגיים השירותים אחד מנהל פרמסַ . תמערכתי
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לבעיות הפרטניות של תלמידים כי הם לא ערוכים לכך. ככל שיש יותר קשיים פרטניים בבי"ס 
ספר חייב ללכת לפתרונות מערכתיים יותר, שלפי דעתי תורמים יותר מההתערבות ה-מסוים בית
 הפרטנית."

 הפרעות בורבים אירועים לא מתוכננים בספר מאופיינת העבודה במסגרת בית ה .העבודה תכנון

ולשלוט בסדר  טווח ארוכי תהליכים לקייםדיווחו כי קשה להם  פסיכולוגיםהזו  במציאות .לשגרה

 בחלק "(.פותשר  )"כיבוי  שצצים הדחופים המקרים עם בהתמודדות עסוקים והם, היום שלהם

מתן מענה שוטף, לא עיסוק בלעדי בבאמצעות  עם מציאות זו התמודדו הפסיכולוגים  הספר מבתי

יותר מבוססת ה עבודהפסיכולוגים סיפרו על בבתי ספר אחרים . מתוכנן, לצרכים שעולים מהשטח

, אשר תוכננו באמצעות הפסיכולוג או בשיתוף היועצת ו/או על תכניות עבודה ארוכות טווח

 .הפסיכולוג יוקדש למענה לבעיות שוטפותשגם בבתי ספר אלה חלק מזמנו של אף על פי , ההנהלה

 ספר. הבתי  מדרכי העבודה שלפסיכולוגים והן ה גישתמהן  מושפעיםבצורות העבודה  יםההבדל

 של הפסיכולוגים משפיעות על האופן שבו הם  הלב נטיותבאופן טבעי,  .הפסיכולוגהלב של  נטיית

אוהבת לעשות עבודה עם כיתות  מאוד"אני כאלו:  לנטיות ות שונות אדוגמפועלים. בראיונות עלו 
זה עבודה עם ילדים קטנים"; "לי אישית יש משיכה לילדים במצוקה. אז אני מתמקדת  כי, א

  ."בהם."; "אני לא מטפלת. את הצרכים הטיפוליים שלי אני מספקת בקליניקה

 לתפקידם בנוגע הפסיכולוגים העדפות 1.2.1

 פרטניתלעומת עבודה מערכתית א. 
כך יש  .הדברים הכי חשובים ,לדעתי ,"הדברים שיש להם אימפקט הכי רחב הם :מנהלת שפ"ח אומרת

העבודה מול חדר המורים ומול המנהל הכי חשובה, הכי  – לנו אפשרות לעשות מקסום של המשאבים
 משמעותית. אחרי זה המקום של מתן העזרה הישירה/הפרטנית. גם פה, אני יותר מרגישה שחשוב לעבוד
עם המורה וההורים של הילד מאשר עם הילד עצמו. כלומר, להכשיר סוכנים אלטרנטיביים לעבודה עם 

 יכולים להתפרש אחר כך על טווח רחב יותר של ילדים. לסיכום ]שהם יקבלו[ יםלכהבסופו של דבר  .הילד
  ".העבודה עם המערכת, עם צוות המורים, ההורים ולבסוף עם הילד –

המצוטטת לעיל(  ת)בדומה למנהל חלקם. יתתהמערכחשיבות רבה לעבודה  מייחסיםמנהלי השירותים 

. לעומתם, מערכתית-עבודה בגישה האקולוגיתלו המערכתית ברמהעדיפות לעבודה  מתןדיברו על 

 .מהן אחת אף להזניח מבלי, במקביל המערכתית והן הפרטנית ברמה הן לעסוקאחרים דיברו על הצורך 

את גישתם של פסיכולוגים המשאירים את הטיפול  ביקרה אףממנהלות השירותים הפסיכולוגיים  אחת

"הרבה אנשים מתבטאים ככה וחושבים י לגורמים חיצוניים ומתמקדים בעבודה המערכתית: פרטנה
את זה …מעין שוטרי תנועה…ן 'מיון קדמי'יזה אנשים שלא רוצים לגעת, וכך הופכים למי ניובעיככה, 
רואה את התפקיד של  כך אני לא… חים לפה ואת ההוא לשם, ולא לוקחים אחריות על אף אחדשול

אלו שעובדים רק עם  ...צריכה להיות חלוקה של המשאב, אבל לא להשאיר שום דבר לבד… גהפסיכולו
כי מספיק …זה גם לא נראה לי ,זה גם לא נראה לי נכון, שמנהלים קליניקה בתוך בית הספר ,הפרט

 "…יתיים, אתה מתחיל לגשש ומבין שכדאי אולי לעבוד עם המורהישלושה ילדים בע שבכיתה אחת יש

. תהפרטנירמה העבודה ב לעומת המערכתית ברמה לעבודההפסיכולוגים עולה העדפה דומה  מדברי

 מקריםהתמקדות ב לעומת, כמערכת בקידום הכיתה או בית הספר המאמציםד וקילמ הכלומר, העדפ
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כל המרואיינים ראו בעבודה המערכתית חלק מעבודתם, ואף אחד מהם לא העלה ספקות  .פרטיים

 בתחום זה.  

 לעבודכי גם בעת טיפול במקרים פרטיים, הם מעדיפים  ציינו פסיכולוגיםהברוב המקרים,  מלבד זאת,

לייעץ לגורמים המשמעותיים בסביבתו מעדיפים , כלומר, יפרטנבאופן ולא  מערכתית-אקולוגיתהבגישה 

פסיכולוגים רבים ציינו כי דרכי עבודה אלו הן יעילות יותר,  .ר לטפל בו במפגשים אישייםשל הילד מאש

פסיכולוגים רבים מאמינים כי  מלבד זאת,מגדילות את השפעתם, ומנצלות טוב יותר את משאביהם. 

הבחינה המקצועית, כיוון שהיא מעצימה את יכולותיהם  מערכתית נכונה יותר מן-אקולוגיתה גישהה

אם אני נותנת הדרכה " להם הרלוונטיות הגבוהה ביותר לחייו.ששל הגורמים המשמעותיים בחיי הילד, 
או אם אני נותנת  ,מעבר לזה שזה נראה לי יותר נכון, כי המחנכת נמצאת שם כל השבוע …למחנכת

 "ייבעצם עבודה יותר יעילה בעינ זו גם, אז אתוהדרכה להורים שנמצאים שם כל שעות אחר הצהרים 
לעומת שעה בשבוע שהייתי יכולה לתמוך בילד הילד מקבל הורה/מורה "משופר" במשך " )פסיכולוגית(.

  )פסיכולוגית(." כל השבוע

איננה מציאותית במסגרת המשאבים כלל פרטנית ציינו כי צורת העבודה ה מהפסיכולוגים חלק

 "שעות בבית הספר, אם אני אשריין שעות לטיפול אני לא אספיק. מאודיש מעט  " המוגבלים שברשותם:
 ילדיםבלגבי אי היכולת לטפל  אשם רגשותו תסכול , ניכר שחלק מהפסיכולוגים מרגישיםעם זאת

לי נקיפות מצפון, כי יש ילדים שלפעמים זו הייתה  יחד עם זה, אני לא אגיד שאין" :אליהם מופניםה
אני לא  ..ההזדמנות היחידה שלהם לקבל טיפול. כי ההורים לא ישלחו אותם לטיפול בבריאות הנפש.

 "...[אתואני משלימה ] אגיד שאני שלמה עם זה. זה דבר שמתוקף התנאים

 הפסיכולוגים בהעדפות התפתחותי תהליךב. 
תהליך התפתחותי בתפיסת  בעקבותרמה המערכתית מעדיפים את העבודה בחלק מהפסיכולוגים 

"פסיכולוג חינוכי עובר תהליך התפתחותי  :פסיכולוג אומר התפקיד, וזאת בעקבות הניסיון שצברו.
לטיפול  – ר תלמידיםתויאארוך... זה תהליך נורמטיבי של התפתחות מהעבודה הסטנדרטית של אבחון ו

 …השלישית שלי בבית הספר הבנתי שיש בעיה של ריבוי תלמידים עם קשייםבשנה …אישי ומערכתי
בשנה החמישית שלי בבית הספר החלטתי שהעבודה צריכה להתמקד בעבודה  – עשיתי חשיבה מחדש

  ".המערכתית

 ותוועדב והשתתפותהעדפות בנושא אבחונים ג. 
עדות השילוב וההשמה ווההכנות לומרבית הפסיכולוגים שרואיינו הביעו תסכול מכך שהאבחונים 

, ו"הופכים אותם לפקידים" כפי שאמרה מנהלת שפ"ח. גוזלים מהם זמן יקר על חשבון שירותים אחרים

 ,את המוטיבציה לעבוד ותמורידעדות ולפעמים דרישות מסוימות מכל מיני "פסיכולוג אחד אמר: 
ועדות שלפעמים הניירת של שעות שילוב ּוכל  – משרד החינוך מרגיש עבד של מתי"א או יכולוגוהפס

פחות באבחונים והכנה הרבה בשל כך, רוב הפסיכולוגים ביקשו לעסוק  ".לוקח חלק גדול מהעבודה

ם א": כפי שאמרה פסיכולוגיתרצון כי מטלות אלו יועברו לגורמים אחרים.  ועדות, וחלקם אף הביעולו
יותר לתהליכים המערכתיים, להתערבות עם מורים,  ה באמתאז אני מתפנ  , האבחונים יעברו לגורם אחר

 ".זה יהיה מעולה ;להתערבות עם הורים, טיפולים
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בניגוד להעברתם למסגרות  ,ת התלמידים המתקשים בכיתההכלחלק מהמרואיינים ציינו את העדפתם ל

 לצורך השמה בכיתותעדות בווהצורך באבחונים ולדעתה כי מיוחדות. אחת הפסיכולוגיות ציינה 

עדות השמה כדי להוציא ילדים ולשים ו "אני פחות מאמינה במודל של: הוא מיותר ומלאכותימיוחדות 
צורך שלנו לשים אנשים בנפרד... כי אני באה ממקום יותר אותם במקום מסוים... אני מרגישה שזה 

להם תכנית, , ובונים PDDשבבית הספר הרגיל לומדים כל הילדים המיוחדים, תסמונת דאון, וילדים עם 
עולות בקנה אחד עם העדפות אלו  .", עם השונה'אחר'וזה מצריך שהילדים צריכים ללמוד לחיות עם ה

 .(Farrell, 2010)ביקורת בספרות המקצועית על המודל הרפואי ה

הפניית היתר לחינוך להאבחונים ו של ריבויחשוב לציין כי במשרד החינוך ובשפ"י מודעים לבעייתיות 

ראשית, החל משנת הלימודים תשע"ג הוחלט במשרד  י נעשו פעולות שונות להסדרת הנושא.המיוחד, וכ

ה של תלמידים מתקשים כחלק מהיעדים האסטרטגיים של המשרד, וזאת הכלהיעד החינוך על יישום 

מתוך רצון להכיל עד כמה שניתן את התלמידים המתקשים בתוך מערכת החינוך הרגילה וכן מתוך רצון 

טלמור, ו)שרביט  האפשרויות לקידום התלמידים המתקשים טרם הפנייתם לחינוך המיוחד למצות את

מפים המ ,מקצועיים-צוותים רבהשונות  מסגרות החינוךמקימות היעד  ם. במסגרת התכנית ליישו(0030

 אחרי התקדמותם עוקביםתכניות התערבות אישיות ו בונים עבורם, התלמידים המתקשים רכיןצ את

  .(0030)שרביט & טלמור, בתחומים הלימודיים, ההתנהגותיים, הרגשיים והחברתיים 

פסיכולוג אינו חייב הלפיה ומדיניות חדשה בשירות הפסיכולוגי הייעוצי נקטו  0036במארס  מלבד זאת,

בהם הפסיכולוג מכיר את הילד ויכול לקבל שלערוך אבחון פורמלי מלא עבור כל ועדת שילוב. במקרים 

ידע מספיק מהצוות החינוכי, הוא יכול להגיש חוות דעת שמבוססת על הערכות קודמות שעבר מ

עם ראיונות עם ההורים ועל תצפיות ועל אנשי צוות נוספים, עם שיחות עם המחנך ועל התלמיד, 

)מיכל כהן, הסמנכ"לית הבכירה ומנהלת התלמיד, תוך התייחסות לתוצאותיהן של התערבויות קודמות 

 לא ועדות השמה(.ו. כאמור, דרך עבודה זו תקפה לגבי ועדות שילוב בלבד )(33.6.0036המינהל הפדגוגי, 

  מוצלחות פעולה דרכיו תורמים, מקשים גורמים 1.2.6

, צד אחדמ מתמודדים הפסיכולוגים אתםש הקשייםממטרות מחקר זה הייתה להתחקות אחר  תאח

 אפשריות פעולה דרכי לזהות רצינו מלבד זאת,. מצד אחר לעבודתם תורמיםכ הנתפסים גורמיםה אחרו

 משאבים הקיימים.ה במסגרת אלו קשיים עם להתמודדות

 קשיים א. 
ואינו הולם את ההשקעה הנדרשת  מאודנמוך  שכרםווחו כי יהפסיכולוגים שרואיינו ד .העסקהתנאי 

סובלים  בשל ההשתייכות הארגונית לרשויות המקומיות, ברשויות מקומיות מסוימות מלבד זאת, מהם.

 תקציביות של הרשותהבעיות הבגלל  ,מפגיעה בתנאי ההעסקה , כמו עובדי רשות אחרים,הפסיכולוגים

  גמול על שעות נוספות(.וחוסר ת   דשיתו)כגון עיכובים בתשלום המשכורת הח

משום שהם מעוניינים לעסוק במקביל בטיפול  ,הפסיכולוגים מעדיפים לעבוד רק בחצי משרה רוב

הכנסה ללהגיע  כדי, , במקבילבמשרה רווחית יותרלעבוד שהם צריכים בקליניקה פרטית, או משום 

תמריץ להעסיק יש  –מנהלי השירות הפסיכולוגי  – גם מן הצד של המעסיק. רכיהםולצ מההמתאי

 תלי כמנהל"הדלים ממילא:  רותיהש משאבילהפיק את המקסימום מ כדים בחצאי משרות, פסיכולוגי
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שני אנשים בחצי משרה מאחד במשרה מלאה. למה? כי כל אחד עושה גם קצת שעות על ]להעסיק[ עדיף 
ואכן, חלק מהפסיכולוגים דיווחו כי הם עובדים שעות נוספות  מנהלת שירות פסיכולוגי(.) …"חשבונו

 שיוכלו לעמוד במשימותיהם.  כדיללא תמורה, וזאת  ,מעבר להגדרת המשרה שלהם

בבית  ואבשפ"ח חדר למשל, תנאים פיזיים, לפסיכולוג עבודתו דרושים לשם ביצוע . תנאים פיזיים

 וכןלקבל בו מטופלים, ו כתיבת דוחות והערכות(, העבודה המשרדית )כמ שם יוכל לבצע אתהספר, אשר 

 ה שלתלויים במשאביו של בית הספר ובנכונות בבית הספרהתנאים הפיזיים  .גישה למחשבשתהיה לו 

בחלק מבתי הספר אין לפסיכולוג מקום . כתוצאה מכך ו לשם כךמשאבימהנהלת בית הספר להקצות 

 .לשפ"ח הרשויות ובנכונותן להקצות משאביםכלי של הכל. התנאים בשפ"ח תלויים במצבן קבוע

עבודה ל בסיסיים הנחוציםתנאים ואין מקום מספק לשפ"ח,  איןחלק מהרשויות בכתוצאה מכך, 

 . ומזכירה מחשביםכגון משרדים, , השוטפת

עומס העבודה הגבוה של הפסיכולוגים שנובע מחוסר התאמה בין הזמן העומד לרשותם  .עבודה עומס

בקביעת צורת העבודה העיקרי גורם ה כל הראיונות. עומס זה הואבכמעט צוין ת מהם למטלות המצופו

.. כל .הייתי רוצה להיות פחות מתוסכלת, יש המון עומס…"לדברי פסיכולוגית של הפסיכולוג בפועל: 
 " יתי רוצה שתהיה לי יותר יכולת עצירה והתבוננות במהלך השנה...יהזמן קורה משהו ואני מגיבה. ה

גדול אף יותר. מנהלת אחד השירותים יכול להיות בהם קיימות כיתות חינוך מיוחד העומס שבבתי ספר 

החינוך המיוחד לכיתות  רב שבמקרים כאלו הפסיכולוג מוצא את עצמו מקדיש זמןאמרה הפסיכולוגיים 

 .ותהרגיללכיתות  זמן מועטו

בהם הם שקשים הושאים נה בעקבותוים הפסיכולוגים חו  שנפשי העומס ההיבט נוסף הוא  .נפשי עומס

קשיים רגשיים של בני אדם. חלק בעבודת הפסיכולוג עוסקת פעמים רבות במצבי משבר ומטפלים. 

, ושאלמלא התמיכה שהם מקבלים מהפסיכולוגים ציינו כי העיסוק בנושאים אלו קשה עבורם ושוחק

 .עמם קשה להתמודד להם מהשירות הפסיכולוגי היה

, כל הזמן משתנה בבית הספרהמערכת מרואיינים אמרו שכאמור, . עבודההקושי בשמירה על שגרת 

ים אירועשיופרעו על ידי קשה לשמור בה על שגרת עבודה קבועה ולנהל בה תהליכים לאורך זמן, מבלי ו

  .חירוםיציאה לטיולים שנתיים, טקסים ואירועי  מוכ ,צפויים ולא צפויים

יש פסיכולוגים שרואים את מנהל וצוות בית הספר וכן את הצוות החינוכי כלקוחותיהם ריבוי נאמנויות. 

מנהל בית הספר. נכון שזה  ,המערכת החינוכית מי זה הלקוח?" לדברי מנהלת שפ"ח:העיקריים: 
לעומת זאת פסיכולוגים אחרים ראו בילד  ".התלמיד, אבל אנחנו משרתים את המערכת החינוכית

אני לא מייצגת את בית הספר. "התפקיד שלי ": . כפי שאמרה פסיכולוגיתובהוריו את הלקוח העיקרי
אצל חלק מהפסיכולוגים יש אי בהירות באשר למחויבותם לגורמים " .פה זה להיות עם הילד ועם הוריו

 .".זה מקום קצת מסובך..ד, את ההורים"את מי אני משרתת? את המנהלת, את הילהשונים: 

כי חלק אמרו חלק מהמרואיינים כפי שתואר קודם,  הגדרת התפקיד וגבולות עם תפקידים אחרים.

ואינם  את עבודתו של הפסיכולוג מכיריםאינם וות בית הספר והורים( הם עובדים )צ אתםשמהגורמים 

צורת עבודה לפעולה, או מצפים מהם  אתםאליהם, אינם משתפים  אינם פוניםולפיכך  אותה; מבינים

הקושי  הוא בתוך ביה"ס,קשה[ ]מה שמַ : אופן שבו הפסיכולוגים תופסים את תפקידםשאינה מתאימה ל
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בתוך הגדרה מסוימת  סיכולוגשל המערכת להבין מה באמת תפקיד הפסיכולוג. או הרצון לשים את הפ
  ."שהיא צרה יותר מההגדרה שלי

בעלי תפקידים שונים בבית הספר ציינו כי הגבולות בין תפקיד הפסיכולוג לתפקידים . גבולות חציית

אינן ברורים דיים וכי אי בהירות זו היא מקור למתיחות ולקשיים.  (שילוב מורתאחרים )היועצת, 

התפקיד מתערבים בביצוע עובד הפסיכולוג  אתםשהמקצוע אנשי  ,הגבולות ברורים כאשר גםלעתים, 

. מקרים אלו בולטים יותר כאשר ינם מערבים אותו בבעיות אשר מצריכות את התערבותו, או אשלו

 .מעמדו של הפסיכולוג נמוך

 הפסיכולוג להצלחת תורמיםה גורמים - הצלחהב. 
 :שעוזרים לפסיכולוג בעבודתוגורמים מספר  עלובצד הקשיים שצוינו, 

פסיכולוג בית ספר הוא גורם " מנהלת שפ"ח: ו החיצוני למחצה של הפסיכולוג בבית הספר.מעמד
מייעץ, מלווה, ומטפל כאשר למעשה הוא משתלב מאוד בצוות אבל לא חלק אינטגרלי ממנו. זה מאפשר 
לו את המקום של עבודה תהליכית וגם הובלה וליווי של נושאים שונים שראש צוות רגיל לא יכול לעשות. 

למחצה -רבים דיברו בשבח שייכותו החיצונית הלים ויועצותפסיכולוגים, מנ ".בחוץ כזה – קצת בפנים

לו  מספקת העובדה שהפסיכולוג בא מבחוץטענו כי של הפסיכולוג. בעלי התפקידים השונים 

תורמת ליכולתו להתמודד עם מצבים בבית הספר, הופכת אותו לגורם "ניטרלי" פרספקטיבה ייחודית, 

לת הובפעולה גדול יותר מאשר לאנשי צוות בית הספר במאפשרת לו מרחב ו אישיים מורכבים-בין

אני מזהה קושי אצל מחנכת בהתנהלות מול  , ]אם[למשל"לדברי אחת היועצות: . בתוכותהליכי שיפור 
כיתה או מול ילד. לי קשה לפתוח את זה כי היא קולגה שלי שאני צריכה לפגוש כל יום בחדר המורים.. 

מאפיין  ".מעצם העובדה שהיא לא חלק מהצוות אתהה לעשות עבודה לעומת זאת הפסיכולוגית כן יכול

, שכן הם טיפולייםלתהליכים  יםתלמיד גיוס הוריבבשכנוע והם גם ימקל עלהפסיכולוגים עבודת של  הז

מעמדו הייחודי של הפסיכולוג נתפס כאחד המאפיינים  .נהנים מקרדיט של גורם חסר פניות

 המשמעותיים בתפקידו. 

בצד הקושי הנובע מכך שהפסיכולוג עובד חלק נכבד מזמנו במנותק תמיכת השפ"ח בעבודת הפסיכולוג. 

ממסגרתו הארגונית הרחבה, וכן בצד הקושי הנובע מהעבודה בנסיבות של עומס רגשי רב, ציינו 

הפסיכולוגים את תמיכת השירות הפסיכולוגי בעבודתם כמשמעותית לתפקודם ולהתפתחותם. לתמיכה 

העומס הרגשי את לים גם ו שני היבטים: ההדרכה, התמיכה והליווי המקצועיים והאנושיים, אשר מק  ז

 הפיתוח המקצועי של הפסיכולוגים במסגרת הכשרות והשתלמויות של השפ"ח.את ו

כמו אצל בעלי תפקידים אחרים, גם אצל הפסיכולוג גורם קריטי בהצלחה הוא אישיים. מאפיינים 

 יםכוללתורמים להצלחה עלו בראיונות עם שותפי התפקיד של הפסיכולוגים כיינים שמאפיכולת אישית. 

-ביןובעיקר מיומנויות  יכולת ארגון, ניסיון, גמישות והתאמה למצבים משתניםגבוהה בעבודה,  השקעה

בראיונות עלה כי חלק לא מבוטל נכונות לזמינות גבוהה.  הואשצוין . גורם נוסף אישיות גבוהות

על חשבון זמנו לאחר שעות העבודה במייל ובטלפון, זמינות שבאה לרוב  מהפסיכולוגים זמינים לצוות

 הפרטי של הפסיכולוג. 
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 כמוצלחים הנתפסים קיימים מודלים  – הצלחה ג.
חלק על ידי הוערכו  הספר תיבבמסגרת בכבר כיום ים קייממספר דרכי פעולה או מודלים של עבודה ה

  :כמוצלחים מרואייניםמה

 כאמור, התפקיד שותפי עם פעולה ושיתוף אמון בניית, ציפיות תיאוםלקידום היכרות,  פעולות .

מרואיינים רבים ציינו את שיתוף הפעולה אליו הגיעו עם צוות בית הספר כגורם תורם מרכזי 

גדרת לעבודתם והמליצו על פעולות לקידום היכרות הצוות עם תפקיד הפסיכולוג, ועל הבהרת וה

 ציפיות תפקיד משותפות לפסיכולוג ולמנהל בית הספר. 

 כנגד הקושי בעבודה בסביבה משתנה ומאורגנת מסודרת ולעבודה קבועהעבודה  לשגרת חשיבות .

באופן בלתי פוסק ציינו המרואיינים כי לעבודה מובנית במסגרת שגרות עבודה קבועות, כלומר 

במסגרת סדר היום של הפסיכולוג, תרומה  להקצאת זמן ומקום קבועים למשימות קבועות

 ת עבודתו. ולאפקטיבי

 נתפס כעוזר להתמודדות עם עומס העבודה הרב של הפסיכולוגית.מודל היועצת כמסננת . 

  עם זאת, כאמור, יש  ולוג.מתוך בית הספר העוזר בארגון סדר יומו של הפסיכקיומו של איש קשר

 דים.לוודא כי צורת עבודה זו מתאימה לשני הצד

 לצורך עדכון, תכנון מענים ומעקב אחר מקצועיים בבית הספר-רבצוותים ב הפסיכולוג השתתפות ,

על ידי פסיכולוגים ואנשי צוות רבים כצורת עבודה מועילה נתפסה רכי בית הספר ותלמידיו וצ

 ביותר.

 לפרט , לצורך התאמת מענים והתערבויות כיתה בכל התלמידים רכיוצשל  שיטתי במיפוי ימושש

 .כמוצלחת וכמקלה על עבודת הפסיכולוג והמערכתנתפסה דרך פעולה זו  ולמערכת.

 בחלק מהמקומות ראינו כי קיימת לאבחון ילדים הפניית לגבי מוסכמות עבודה דרכי יצירת .

אפשרות להקל על העומס הנובע מכמות האבחונים על ידי השקעה בהסברה לצוות בית הספר על 

עבודה משותפת עמו לקביעת דרכי פעולה אשר ימנעו שליחה מיותרת של ילדים תהליך האבחון, וכן 

 לאבחון, ויעבירו את מירב האינפורמציה הדרושה לאבחון מהיר ויעיל.

 חירוםב הפסיכולוג עבודת 5.3

. בהמשך, נתאר את תפקיד הפסיכולוג חירוםנבחן תחילה כיצד מגדירים המרואיינים מצבי בפרק זה 

הגורמים הנתפסים על ידי את ו, חירוםא מתבצע בפועל, את מאפייני העבודה בכפי שהו חירוםב

כי בנושא החירום היו שני סבבי ראיונות,  צייןיש ל בחירום.דתם ועבהמרואיינים כתורמים להצלחת 

 והשני לאחריו. 'עמוד ענן'האחד לפני מבצע 

עמוד 'מתייחסים למצב אשר עלה מהראיונות שבוצעו לפני מבצע  4.6.5עד  4.6.3 הממצאים בסעיפים

עמוד '. עם זאת, הם בעיקרם מתייחסים גם למצב שאחרי המבצע. השינויים אשר חלו במהלך מבצע 'ענן

סעיף זה מתבסס על ראיונות חוזרים שקיימנו בתום . 4.6.4 זוכים להתייחסות מיוחדת בסעיף 'ענן

. בראיונות אלו בחנו אם חלו תמורות בתפקוד הפסיכולוג בתקופת האירועים עם חלק מהמרואיינים

 לחימה זו, לעומת אירועים ביטחוניים קודמים. 
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 ?חירום מהו 1.2.2

מהווה חלק בלתי נפרד מתפקידו של הפסיכולוג. הדברים משתקפים היטב בדבריו של  חירוםהעבודה ב

לפסיכולוגים אני נוהג לומר: כשאני שואל אותך  חירום"כשאני מלמד את נושא ה מנהל שפ"ח שאמר:
  ".חירוםמי אתה מבחינה מקצועית, חלק מן ההגדרה חייב לכלול את עניין ה

הוגדר על ידי  מרבית המרואיינים כאירוע פתאומי וקשה שמפר את שגרת החיים בבית הספר.  חירוםאירוע 

משגרה. כשהאוטומט לא עוזר יותר. יכול זה כל מה שיוצא  חירום מבחינתי"כדברי אחד הפסיכולוגים: 
 להיות מקרה אלימות, פגיעה מינית או אסון במשפחה של תלמיד או מורה מבית ספר, וכמובן משהו חיצוני

ברמה  חירוםלבין  אחד ספר ביתל שנוגעיםנקודתיים  חירוםהבחנה ברורה בין אירועי  יש ."ברמה לאומית –

)משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, שירות פסיכולוגי ייעוצי,  הלאומית. הבחנה זו עולה הן במדיניות שפ"י

 והן מדברי הפסיכולוגים, מנהלי בתי הספר ומנהלי השפ"חים., (24/1/2013 ;0008תשס"ח, 

תלמידים, אובדן בקרב לכוללים מצבים קיצוניים שגרמו לפגיעה או  נקודתיים: חירוםמצבי 

בהם טיפלו, בכללם אלימות ש חירוםמגוון מצבי ארו ימשפחותיהם או צוות בית הספר. המרואיינים ת

סיונות אובדניים, מחלות סופניות, הטרדות ופגיעות מיניות, גילוי יבמשפחה או בקהילה, התאבדויות ונ

וכל הפסיכולוגים  ,יחסית עריות ותאונות. חשוב לציין כי מצבים אלה, על אף היותם קיצוניים, שכיחים

ומנהלי בתי הספר שראיינו ציינו כי הם טיפלו במצבים מעין אלו במוסדם. בייחוד בלטה השכיחות של 

פגיעות מיניות וכן עם מקרי מוות ושכול במשפחות התלמידים. עם דיווחים על התמודדות עם הטרדות ו

 צוות בית הספר.נפגע מישהו מ שבהםעוד עולה כי הפסיכולוג מטפל גם במקרים 

ברמה הלאומית כוללים פיגועים, ירי טילים ומלחמה. רוב  חירוםי אירועברמה הלאומית:  חירוםמצבי 

ברמה הלאומית. מצבי  חירוםאירועי השלכות הפסיכולוגים ומנהלי בתי הספר ציינו כי הם אכן טיפלו ב

ים ביטחוניים, אירועהספר ל לאומיים היו קשורים בדרך כלל לחשיפה ישירה או עקיפה של בית חירום

 מלבד זאת,ובפעולות טרור. ( 'עמוד ענן'ו 'עופרת יצוקה')כמו בתקופות לחימה קצרות או ארוכות טווח 

 פה בכרמל.השר   אירועהיו מרואיינים שבבית ספרם התמודדו עם 

 התמודדות בסוג שמדוברתקופה ממושכת ציינו  לאומי חירום מצביל נחשפוש ספרה בבתימרואיינים 

מנהלת שפ"ח מאזור כזה מספרת על מה שקורה   .פעמי-חד אירועב ההתמודדות מן יותר מורכב, אחר

יש …, ישן במיטה של ההורים, מתעורר בלילה ,"כל ילד שני מרטיב בגן, כל ילד שני נצמד להוריםבעיר: 
מורים שהם תושבי העיר, או שהם גרים גם במקומות שמופגזים, ולפעמים אתה צריך לתפקד כשאתה 

 אקטינגנת, ּכיש הרבה אלימות, התנהגות מסַ …לא יודע מה קורה אצלך בבית וקשה לחזור לעבודה

 ."abuse, אאוט

 חירוםב הפסיכולוג תפקיד 1.2.2

)משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, ערכות לאירועי חירום במוסדות החינוכיים של משרד החינוך יההנוהל 

 אירועי בין ומבחין חירום במצבי ייעוצי-הפסיכולוגי בשירות עוסק (36/30/0009שירות פסיכולוגי ייעוצי, 

 הפסיכולוג, מילאו חירום במצבי. הלאומית ברמה חירום אירועי לבין אחד ספר ביתב נקודתיים חירום

, ל"צה עם, עירוניים גורמים עם פעולה שיתוף תוך(, ח"צל" )חירום לשעת מוניציפלי"צוות מ כחלק פועל

 אנשי את להעמיד ייעוצי-הפסיכולוגי השירות על, החוזר לפי. נוספים אזרחיים גופים עםו משטרהה עם
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. לאומי חירום בשעת המקומית הרשות לרשות( חינוכיים ופסיכולוגיים חינוכיים יועצים) המקצוע

 וברמת והיישוב המחוז, המטה ברמת נעשית לאומי חירום מצבב ייעוצי-הפסיכולוגי השירות עבודת

 . החינוך מוסדות

 הכנת על האמונה, וחירום לחץ עם להתמודדות יחידהב מרוכז( לאומי או נקודתי) בחירום הטיפול י"בשפ

 ההכנה על רב מידע יש היחידה אתרב. לנפגעים מענים פיתוח ועל ומשבר חירום למצבי החינוך מערכת

 וקישורים רחב מידה בקנה חירום מצבי עם להתמודדות ערכה כולל, ולחץ משבר בעתות והטיפול

 והתמודדות ערכותיה-ממשבר "לצמוח  ספרה את לאור הוציא י"שפ 0033 בשנת. בנושא שונים לאתרים

 תורת את שיטתי באופן המציג, (0033גל, תשע"א, -חןו)סימן טוב ומשבר"  חירום אירועי עם תספרי-בית

. בחירום החינוכי הפסיכולוג לעבודת יישומיים ותדריכים העבודה תפיסתואת  בחירום ההתמודדות

 "מודל –בספרות  ורווח מקובל מודל לפי עובדים החינוכיים שהפסיכולוגים עולה אלה מחומרים

זה מושתת על עקרון  . מודל(Vernberg & Vogel, 1993)ופוגל  ברגנור  של חירום" לשעת ההתערבות

 : שלבים בשלושה משברה התפתחות של זמניםה ללוח והוא קשורמניעה ה

 בעת בהתערבות והתמחות אימון כגון ופעולות חוסן ופיתוח מניעה תכניות הכנתכולל   ההכנה שלב 

  .סימולציות וקיום אסון

 מיפוי מצב שיטתי, מתן ייעוץ פסיכולוגי לצוות  כגון, האסון בעת התערבותכולל  הפגיעה שלב

 .טלפוניים חירום – בזירת האסון, מתן עזרה ראשונה פסיכולוגית והפעלה של קווי

 שני חלקים: זה שלבב .ואסונות משברים לאחר והסתגלות שיקום 

לאחר האסון לכל  שבועות כמהעד  האסון התרחשות לאחר שעות 05 :קצרה בטווח הסתגלות -

הטראומה, בהתנסות  יתיבחוומתמקדות  (קבוצותלליחידים ו) זה בשלבהתערבויות ה. היותר

 .""רגיל תפקודשלפני הטראומה ובעידוד 

 קבוצותשל ו יחידים של יכולתם ושיפור מחדש אינטגרציה כוללת הארוך בטווח ההסתגלות -

 של בהסתגלות נסיגה למנוע מטרתןו מועד-קצרות בשלב זה התערבויותה. חיים לשגרת לחזור

 מחדש הנפגעים לשילוב השווים קבוצתאת ו החינוכי הצוותלהכין את ו קבוצותשל ו יחידים

 הפסיכולוג עבודת כי קובע י"שפ של הפסיכולוג עבודת תווהמ   .(0033)קלינגמן, תשע"א, 

על פי , מערכתי או משפחתי, פרטני ברובד תתבצע השלבים בשלושת וחירום לחץ באירועי

 .הפסיכולוג של המקצועי דעתו שיקול ועל פי  צרכיםה

 ההכנה שלב. א
לראות כי בבתי הספר נעשות פעולות רבות להכנת התלמידים והצוותים לעתות משבר  אפשרמהראיונות 

, וכי הפסיכולוגים מעורבים בפעולות אלו. מטבע הדברים שלב זה כרוך רובו ככולו בעבודה ברמה חירוםו

השתתפות הפסיכולוג בתרגילי הכנה ברענון נהלים ובקיום סדנאות הכנה בבתי הספר, במערכתית; ה

קשורות לשלב ההכנה היו בראיונות כל ההתייחסויות כמעט  ארצית.העירונית או הספרית, -ביתהברמה 

 לאומי, עולה למשל מדברי הפסיכולוג חירוםמצב ערכות ליהלאומי. ההשקעה הרבה בה חירוםלמצב ה

 המקרים עם להתמודדות ואסטרטגיות כלים לתת: חירוםל והכנה מניעה על הרבה עובד"אני שלהלן: 
 העצמה על אתם עובד אני, בהתמודדות המחנכים ושל התלמידים של היכולת שיפור, האסון שמגיע לפני
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מול המועצה. יש תכנית מסודרת של מספרי טלפון למי שצריך  חירוםל שקשורים הדברים וארגון אישית
  ."חירוםלהתקשר במצב של 

 בעלי של מערך"יש : חירוםערכות של בית הספר לשעת יאחת ממנהלות בית הספר את הה תיארהכך 
 עם שוחחה הפסיכולוגית. זה ממערך חלק היא והפסיכולוגית כזה במצב לעשות מהשיודעים  תפקידים

 מרגישה אני... הפסיכולוגי רותיהש של התפקיד מה, שלנו התפקיד מה, חירום זמן זה מה על הצוות
 שותף הפסיכולוג כי ציינו והמנהלים מהפסיכולוגים חלק ".הזה בנושא ספר כבית ערוכים מאוד שאנחנו

)הכולל נהלים, משימות של בעלי תפקידים שונים בזמן חירום, רשימת טלפונים  'חירום תיק' בהכנת גם

 . לצוות חירוםה הליונ וברענון הספר בבית חיוניים ועוד(

ימי עיון רבים בנושא בכי הפסיכולוגים משתתפים בתרגילים ו עולהמדברי הפסיכולוגים והמנהלים 

או כחלק ממערך ההכנה הארצי של פיקוד  ניותהתכניות החיצו, מטעם שפ"י, שפ"חים מקומיים, חירום

ניכרת גם מעיון באתר שפ"י שבו כאמור חומרי עזר  חירוםרות הפסיכולוגי ליערכות השיהעורף. ה

לש היה מרואיין . לאור כל זאת, מעניין לציין שחירוםופרסומים רבים ועדכניים בנושא ההתמודדות ב

אחת הפסיכולוגיות ציינה את הצורך להמשיך ולרענן . חירוםהכנה להמעיסוק  'רוויהשתיאר מצב של '

 לרענן פעם מדי"צריך : חירוםאת הנהלים ולעבוד על החסמים הרגשים שעלולים למנוע את ההכנה ל
. לקרות שעלולים קשים מצבים על לחשוב באמת רוצה לא אחד אף כי...  קשה נוראזה ו הנהלים את
, לזה לחזור. צריך בשגרה יותר לעסוק ונוטים חירוםל ולהתכונן מלחשוב שנמנעים הסיבות אחת זאת

 קיימים' יםצשטנ'ה מוטמעים הכולש ברגע כי, למשל חדשים אנשים של ידע לרענן, וממוסד מודע באופן
 ."הצורך בעת אתם לעבוד קל יותר הרבה –

  אסון בעת התערבות – הפגיעהשלב . ב
 מערכתיתהברמה  התערבות. 0

חירום  יאירועבמקרים של  הן – המערכתית ברמה היו זה בשלב הפסיכולוג של ההתערבויות רוב

 חירום בשעת הפסיכולוג, התאם לכךבי חירום ברמה הלאומית. רועאינקודתיים ועוד יותר במצבים של 

 . התלמידים עם ישירות ולא הספר בית צוות עובד בעיקר עם

מעגלי 'אחד הדברים הראשונים שהפסיכולוג צריך לעשות הוא לזהות את : תהפגיעּו מעגלי זיהוי

צורך לזהות מדובר ב . כולםב מטפליםש לוודא ועליורבים  תפגיעּו מעגלי יש חירום במצב .'תהפגיעּו

ולמפות צרכים ברמות שונות, מרמת הפרט ועד רמת הקהילה כולה, כשלב מקדים להתערבות. הזיהוי 

ת )למשל, תלמידים, הורים, צוות ביה"ס, אנשים נוספים בקהילה(, למעגלי הפגיעּוצריך להתייחס גם 

 )גלזנר החינוכי הפסיכולוג באוגדן בהרחבה ים. המושג נדוןאירועבהתאם לקרבה ל –וגם לרמת הפגיעה 

)משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, שירות  י"שפ של חירום לשעת ובתדריכים (0030-, תשע"גואחרים

 . (0008ייעוצי, תשס"ח,  פסיכולוגי

 מורכבות כשדובר על הוא צויןו ,פסיכולוגיםל מוכר 'פגיעות מעגלי' המושג כי ניכר הראיונות מן

פסיכולוגים מספרים שאחד התפקידים הראשונים שלהם בחירום . וחירום משבר מצבי עם ההתמודדות

 משפחה של כמו, למשל, במקרההוא לזהות את מעגלי הפגיעות, גם אלו שלא נמצאים בתוך בית הספר, 

 של ימים 5-6 היו. נגיעה איזו שהייתה המסגרות לכל לפנות שלמה התארגנות הייתה": בשרפה שנספתה
   ."העיר ברחבי ספר בבתי שלומדים דודים ובני מורה האימא, שונים בגילים ילדים היו. אינטנסיבית עבודה
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 : מעגלי פגיעות3תרשים 

 

מהם מעגלי ההתערבות:  חירום"חשוב לזהות ב ת:פגיעּוהמעגלי ות נוספות לאדוגמהציע  פסיכולוג אחר
או במקרה … . ואז ההתערבות היא בשכבה של בית הספר.למשל במקרה של אובדן של אב של תלמיד.

של התאבדות של תלמיד בחטיבה יש מעגל ראשון; משפחה וחברים ויש את המעגל השני; תלמידי 
  ".השכבה, המורים

 עם שעובד העיקרי הגורם שהוא ,החינוכי בצוות של הפסיכולוג היא תמיכההעיקרית  דהודרך העב

 כי. הצוות מול יותר עובדים אנחנו": הפסיכולוגים אחדכפי שמסביר  מנומק רציונל לכך יש. התלמידים
 בכוחות לתפקד יכולה לא המורה אם[… הפסיכולוגים את ולא] המורה את מכירים[ התלמידים] הם

 עם ".בה לתמוך גם צריך. לידה שיהיה אחר מקצוע איש של הפעילות בתוך תמיכה צריכה היא, עצמה

 עם ישיר קשר גם לכלול צריכה במורה שהתמיכה מרגישים הפסיכולוגים בהםש מקרים יש, זאת

 לא משתדלת אני חירוםב": לכתה בעצמה כנסילה החליטה בוש מקרה תיארה פסיכולוגית. התלמידים
 של סיפור לי היה: לכיתה שנכנסתי קרה כבר אבל. הרלוונטי המורה עם עבודל אלא – לכיתה כנסילה

 אז שלי הליווי את צריכה מאוד שהיא אמרה אחת ומחנכת...ספר בית באותו בנות לשלוש אב פטירת
 נכנסתי אז. ומוכר שנשאר זה הוא – המחנך של היא המשמעותית הדמות אבל, לכיתה אתה נכנסתי
 ."המקום את לה השארתי בעיקר אבל מעט ודיברתי

מנהלי בתי הספר. לגבי תפקיד הפסיכולוג בדבריהם של גם  מודגשת חירוםהצוות בשעת עם העבודה 

ל פגישות עם מורים. ]הפסיכולוג[ מדריך אותם איך ו"קודם כ , אמרה אחת המנהלות:חירוםבשעת 
נכנס לכיתה ועוזר למורים לנהל שיחה להתמודד על ידי פעילות בתוך הכיתה או שהוא עצמו לפעמים 
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שתעזור לתלמידים לצאת מהמצב. אבל בדרך כלל הוא עובד יותר עם מורים ונותן כלים כדי להתמודד 
 " .במצבי לחץ

 :פירוטן להלן, חירוםב הספר בית צוות עם בעבודה הפסיכולוג של משימות מספר לזהות אפשר

 פס על ידי נת הפסיכולוג כי עולה הראיונות מן: וטראומה חירוםלצוות בענייני  יעוץיו הדרכה  מתן

עוץ במצבי לחץ, משבר וטראומה.  י, אליו פונים לקבלת יחירוםצוות בית הספר כבעל הידע בענייני 

מנהל בית ספר:  מדבריו שלעולה גם  חירוםיועץ במצבי נחשב להפסיכולוג  העובדה שבבית הספר

, 'עופרת יצוקה', למשל...החלטות קבלתב, בהתייעצות צאנמ תמיד הוא. בהחלטה לנו שותף"הוא 
 בזמן. עושים אנחנו צעדים איזה החלטנו ביחד – בבתים מפוזרים הילדים כל', חירום חירום' שזה

 איך כך אחר, היועצת אילו, לוקח הוא ילדים אילו – לעשות מה עצמו על לוקח מי – המבצע
 ..." לעבודה היועצת את מחזירים

האם בכלל יש להתייחס  עשוי לבחון את השאלההצוות המדריך את בחלק מהמקרים, הפסיכולוג       

נקודתי. כך אמרה אחת  חירוםכאשר מצב ה. שאלה זו עולה בעיקר חירום אירועאל כ אירועל

 הספר מבית ייאל פונים פעמים והרבה.. .חירום זה האם השאלה עולה"לפעמים הפסיכולוגיות: 
 מדברי גם עולה חירום במקרה מדובר אם להעריך הצורך ."הזו השאלה את בדיוק לברר כדי

 שאנחנו לזהות אלא, חירום במצב לעבודאיך  לא היא הבעיה פעמים הרבה": שאמרה פסיכולוגית
. חירום כהתערבות זה את להגדיר זמן לך לוקח, מיניות ופגיעות הטרדות סביב ,למשל .חירום במצב
 שמבינים עד זמן לוקח ולמערכת לך פעמים הרבה אבל. לפעול איך יודע אתה ,זה את עשית אם

 כל קודם הפסיכולוג תפקיד חירום"בזה אמר מנהל בית ספר: בנושא  ".נמצאים מצב באיזה
 ".מהבעיות חצי פותר המציאות של נכון הסבר. המציאות את נכון למורים וגם לתלמידים להסביר

"בהכנה : חירוםהיא מדריכה את צוות בית הספר בשעת  שבהםהיבטים  תיארהפסיכולוגית       
 שאצלם לאלה  לב לשים, נותנים אינפורמציה כמה, לענות איך, להעביר מה, לב לשים למה אומרים

  " …האחרונות בשנתיים אבדן שחווה ילד למשל, יותר חריפה תגובה שתהיה מזהים אנו

  המקרים נתפס הפסיכולוג כזה שמארגן בחלק מן  :חירוםארגון  הצוות וקביעת התערבות לשעת

 מקרה היה שנתיים לפני". כך סיפרה אחת ממנהלות בית הספר: חירוםי אירועומוביל את הצוות ב
 היא… לזה מגויסת הייתה כך כל[. ]הפסיכולוגית[ נכון כלא שהתברר סיפור] כביכול פדופיל של

פסיכולוג בית ספר התייחס לחשיבות של  ."נכון מאוד, טוב מאוד זה את שהוביל הכוח הייתה

 בבית להיות שצריכה העיקרית הדמות הוא"הפסיכולוג : חירוםמעורבותו בארגון ההתערבות ב
 את ולכוון הדרכה ולתת,  צריך אם בערב אפילו, המקרה בתחילת המנהל עם לשבת וצריך הספר
 מאוד אנחנו. ולטפל להתערב ר כךואח שמתקשים הילדים בזיהוי הדרכה גם. עושים מה הצוות

לשאלתנו מה הוא תפקיד   ."האלה במקרים מרכזי חלק לקחת וצריכים הזה יןיבענ חשובים

 עם להתארגן...  נוכח להיות, לוכ קודם להתייצב"אמרה אחת הפסיכולוגיות:  חירוםהפסיכולוג ב
 ולהחליט לשני מאחד מידע ולהעביר הדברים את לעכל זמן לצוות לתת. תפקידים לחלק, הצוות

 ".באירוע המעורבים הצדדים כל את לבדוק. זה בקטע במורים לתמוך, לכיתות נכנסים איך

 – שמנוהלת על ידי גורם אחר בבית הספר חירוםלעומת זאת, היו מרואיינים שתיארו התערבות ב      

 למשל, היועצת. 
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 או  משבראחת ממשימות התפקיד הבולטות של הפסיכולוג בעת  :בצוות רגשית ותמיכה הרגעה

' מרגיע הלאומי'אותו כ תיארהה של צוות בית הספר. אחת הפסיכולוגיות הכלהיא הרגעה ו אסון

ה על מנת שתוכל בו נדרשה להרגיע מור  ששל בית הספר. בקטע הבא מתארת פסיכולוגית מקרה 

. זה 30הילדה בוכה, ילדה בת …של ילדה נפטרה אימא"להכיל את תלמידתה שחוותה אובדן: 
 שאני יכולה לעזור משיבהאני  '…תעשי משהו עם הילדה'היא בוכה. ]המורה ביקשה[ שנורמטיבי 

 ."מורהלעשות משהו עבור הילדה. אני יכולה לתמוך ב הל

 כשישמשברים אישיים  שחוומרואיינים שדיברו על כך שהפסיכולוגים תומכים גם באנשי צוות  היו      

 למשל) כאלה מצבים חסרים ולא, עוזר הפסיכולוג צוות איש עם חירום מצב כשישצורך בכך: "גם 

 ."עלינו גם מסתכלים הפסיכולוגים …(נפשית שהתמוטטה מורה

לראות שהתמיכה הרגשית בצוות היא חלק מתכנית התערבות סדורה  אפשרמדברי אחת המחנכות       

 לתמוך כדי...המורים כלפי הפסיכולוג של התכנסות הייתה ...עוגן הוא"הפסיכולוג : חירוםלשעת 
 להתמודדות בנויה שהייתה תכנית של והעברה הפעלה הייתה …מובנית מאוד תכנית הייתה...בהם
 ."הזה המצב עם

 פרטניתהברמה  התערבות. 2
 בני עםהתערבות מערכתית ענפה, הפסיכולוג במקרים רבים מקיים קשר טיפולי עם תלמידים או  לצד

פעמית בעת התרחשותם של האירועים, שנעשית -חדמדובר בהתערבות  ,המקרים ברוב. שנפגעו משפחה

עם במיוחד עם נפגעים במעגל הפגיעה הראשון. מנהלת בית ספר התייחסה להתערבויות פרטניות 

 מטפלים…המובהק הרגשי הנפשי הטיפול כל על אחראים"הפסיכולוגים : חירוםבשגרה וב תלמידים
אחרת פסיכולוגית  ."לנפגעים המרכזים לכל מקשרים, פה שיש עריות גילוי, מיניות פגיעות כמו בבעיות

 קיצוניות תגובות עם ילד"כשמזהים לאומי:  חירום אירועהתייחסה להתערבות הפרטנית במקרה של 
 מספיק האם להעריך, להפנות לאן לדעת חשוב. בילד שטיפלה הדמות של התגובה משנה נורא, יותר

 נכנסים אנחנו לפעמים. יותר ממושכים טיפול או הורית בהדרכה צורך שיש או,  ההורים עם להיפגש
אומר כי  אחד הפסיכולוגים ."בבית להתמודד לילד יעזרו שהם ההורים עם או/ו בילד קצר לטיפול

 תכנית"יש אין די בהתערבויות מערכתיות: אשר יהיה ברור לו כי פרטנית רק כשלו תהיה התערבות ה
 מעגלי זוהו לכיתות ומחנכים מורים כניסת עד, חירום במקרי. מחנכות הדרכת שכוללת התערבות

היו ראיונות  ."ח"לשפ מחוץ לטיפול אפנה או בעצמי אטפל אני טיפול להמשך צורך יש ואם הסיכון

 התערבויות פרטניות מתקיימות יחד עם היועצת.מסוימים מהם עלה שבמקרים ש

  השיקום שלב. ג

 בשלב מבחין (Vernberg & Vogel, 1993) החינוכי הפסיכולוג עובד לפיוש ההתערבות מודל, כאמור

 המכוונות לבין התערבויות( אירועה לאחר שבועות כמה עד) קצר לטווח הסתגלות בין השיקום

 בהתאם הפסיכולוג תפקיד את  להלן נבחן ארוך, כלומר לחזרה לשגרת חיים מסתגלת. לטווח להסתגלות

 :זו לחלוקה

 להעריך היא נקודתיים חירום יאירועבהפסיכולוג  של החשובות אחת המשימות :קצר לטווח הסתגלות

 בילד והמעקב הטיפול להמשך ביותר המתאים הגורם מהו, כן ואם תערבותהה בהמשך צורך יש האם
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 הפסיכולוג עלבמקרה של אירוע נקודתי, . (אחר גורם או רווחההשירותי , הנפש בריאותשירותי , ח"שפ)

 . ,  עקב חשש לסכנה לילדלא או סעד לפקיד אירועה על לדווח עליו האם גם להחליט

 דורשים מקרים לויא לזהות היה הפסיכולוג של תפקידו, לאומי חירום במצבי שגם עולה הראיונות מן

 טיפול לגורמי יפנה הפסיכולוג רבים ובמקרים ,הפסיכולוג בטיפול שארויי מהמקרים חלק. טיפול המשך

 .  , שירותי רווחה, או מטפלים פרטיים15אחרים, כמו תחנות לבריאות הנפש, מרכזי חוסן

, לאומי חירום של במקרים ואם נקודתיים חירום במקרי אם ,ח"לשפ מחוץ לטיפול מופנה המקרה כאשר

הלי וביצוע המעקב איננה מעוגנת בנלאחריות ה. הטיפול אחר הספר בבית מעקב קשה לערוך לעתים

שברוב המקרים עבודת המעקב אחר הילדים שהופנו לטיפול נעשית בפועל  , אך מהראיונות עולהחירוםה

 ולא מטופלים הנושאים שאכן ולוודא, המעקב איש להיות היועצת של התפקיד זה"על ידי היועצת: 
 המשטרה או, הילד להתפתחות למכון או, לפסיכיאטרית מופנית משפחה אם. בדרך דבר שום לנו נשאר

 פונה היא אז לא ואם. מתקדמים הדברים שאכן לוודא היועצת של תפקידה – מעורבים רווחה ארגוני או
 ".חוץ לגורמי תפנה שהיא מהפסיכולוגית מבקשת היא ולפעמים, בעצמה

 מפגשים עם קיום כלומר ",אירועה של וסגירה סיכום" היא זה בשלב הפסיכולוג של נוספת משימה

 שמטרתםמפגשים  ;המורים צוותעם  או הכיתהעם , הוריהםעם , שנפגעו תלמידיםאו עם  התלמיד

  .יום-היום בשגרת הקבוצהאת  או היחידים את מחדש ולשלב אירועה את לסכם

 שמטרתם יםאירועה תום עם מיד לצוות סדנאות שקיימו היו פסיכולוגים כי ראינו לאומי חירום מצביב

, למשל. צורך פי על סדנאות נותן הפסיכולוג  חירוםב": המנהלות אחת כדברי. רהגלש המערכת החזרת
 את חיזק גם  –החזרה לקראת למורים סדנאות עשה הוא … לשגרה 'עופרת יצוקה' ממבצע כשחזרנו
 הילדים עם מדברים איך למורים הסדנ עשינו המלחמה אחרי": ופסיכולוג ."כלים להם נתן וגם, הצוות
 ."לפסיכולוג מפנים ומתי טראומה פוסט עם ילדים לזהות ואיך

 ארוך לטווח בהסתגלות פסיכולוגים של למעורבות יותועד מאוד מעט מצאנו :ארוך לטווח הסתגלות

  מקרים יש, זאת עם. קצר בטווח להסתגלות מתועלת השיקום בשלב הפסיכולוג עבודת בשמַר  וניכר

 הפסיכולוגים אחד בילד. פרטני לטיפול תתרחב לאומי או נקודתי חירום במקרה פסיכולוגה שהתערבות

 ההתערבות. ממושכת ללחימה שחשוף באזור ילדים של חרדה בתופעות ויותר שנתיים בן טיפול על סיפר

 היינו – ]גורם חיצוני שמימן[ דרך שעבדנו תקופה הייתה": נוספים טיפול גורמי עם בשיתוף נעשתה
 חרדה התקפי עם הזמן כל שהיו ילדים עם התעסקנו שנתיים ובמהלך, חרדה עם בילדים מטפלים

 ההורים אולי, אמות אני אולי, הזמן כל חשבו ילדים הרבה המלחמה בעקבות...חרדה של וסימפטומים
 ."בעזרתנו עיבוד לעשות צריכים היו הילדים...ימותו שלי

                                                   
בתחום בריאות הנפש הנותנים מענה בחירום לכלל אוכלוסיית מרכז עירוני רב מקצועי שבו אנשי מקצוע  15

  היישוב.
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 חירוםב העבודה מאפייני 1.2.2

 ומידית מלאה התגייסותא. 
כוח ו זמן משאבי הפנייתבו אירועב הטיפול על נותהאמּו המערכות של בהתגייסות מאופיין חירום אירוע 

)משרד  ל"מנכ בחוזר הקבועים, חירום בשעת ח"השפ לעבודת בנהלים ביטוי לידי בא זה מאפיין. אדם

 ח"השפ שבו במקום" כי בחוזר נקבע עוד .(36/30/0009הפדגוגי, שירות פסיכולוגי ייעוצי, נהל החינוך, המ  
 לפסיכולוג ח"השפ מנהל יפנה, מצומצם כוח אדם רקע על הנדרש המענה את לתת יכול לא המקומי
  ."נוספת מקצועית עזרה לקבלת, המחוזי

 חירום מצב שבכל היא האמת": אמרה מתמשכים ביטחוניים לאירועים שנחשף אזורב ספר בית מנהלת
 מול חירום מצב לי היה לא. לתפקד איך ייעוץ נותנת והיא[ לפסיכולוגית] שעה בכל אליה פונים אנחנו

 לא פעם שאף כך. כתובת השאירה היא ל"בחו הייתה כשהיא גם. ממנה מענה לי היה שלא משפחה
 אחת ציינה כך. חים"השפ מנהלי בראיונות רבה בולטת מאוד חירוםל ההתגייסות ."לבד לגמרי הרגשנו

 פסיכולוגים של אלא במקום שעובד מי של רק לא, הזמן כל את מידית שואב חירוםה": ח"השפ ממנהלות
  ."נוספים

 התגייסות אך, הלאומית ברמה חירום של למצבים בעיקר מתייחסים י"שפ של החירום הליונ, אמנם

 מדברי שעולה כפי, כאחד והלאומית הנקודתית ברמה יםאירוע מאפיינת לחירום הפסיכולוגים

 של בהקשר המחנכות אחת ציינה ,למשל ,כך. ומחנכים מנהלים מדברי גם כמו, עצמם הפסיכולוגים

 היה, רצה שרק מי לכל[ הפסיכולוג של] מלאה זמינות הייתה לוכ קודם": בכיתתה רעישא נקודתי אירוע
 ."המורים של, ילדים של, הורים של הדרכה.. .צריך

 פסיכולוג אין בהןששירות גם למסגרות  מתןב. 
 חינוך למוסדות גם"ח השפ שירותי יינתנו חירום בזמני כי קובעים חירום בשעת ח"השפ לעבודת הנהלים 

. (36/30/0009)משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, שירות פסיכולוגי ייעוצי,  פסיכולוג או ץיוע בהם שאין

 היה לאכש בעבר שקרה טרגי אירועל התייחס ספר בית מנהל המרואיינים. מדברי גם עולה הדבר

 גופת את מצאו ימים שלושה אחרי. נעלם הילדים אחד ספטמבר בתחילת": הספר בבית קבוע פסיכולוג
 למתן שהתייחסה ח"שפ מנהלת ."ולהרגיע לעזור התייצבו הפסיכולוגי השירות כל המקרה כשהיה. הילד

 והיה, פרטי ספר בית לנו היה מזמן לא": ציינה החינוך משרד באחריות שאינם למוסדות חירוםב רותיש
 בעניין הוסיפה עוד "…עזרה ונתנו הספר בבית שם וישבנו בתאונה שנפגעו אימאו אבא של מקרה שם

 יביםומח לא אנחנו הנחיות פי ועל הכנסייה ושל הווקף של ספר בתי הרבה הערבי במגזר למשל יש": זה
 חירוםב …רותיש נתנו אנחנו, שנשרף האוטובוס של במקרה למשל, חירוםב אבל. רותיש להם לתת

 ."כאן שגר מי לכל מחויבים אנחנו

 ומוגדרת ברורה תפקידים חלוקת עם צוות בעבודת מתאפיינת חירוםב העבודה: עבודה בצוות .0

"בגלל מראש שבה כל אחד מבעלי התפקידים יודע מה עליו לעשות.  כפי שאמר מנהל בית ספר: 
  ."נכון זה את לעשות מצליחים אנחנו הזאת המשותפת העבודה

, השירות הפסיכולוגי הוא פרק הרקעבכפי שתואר : (ח"צל) "חירום עירוני לשעת צוות"ב עבודה .2

הלאומיים,  חירוםהספרי. הדבר בא לידי ביטוי בצורה ברורה במצבי -ביתשירות עירוני, ולא רק 

 ,למשל ,שאז השירות נדרש לתת מענים לכלל התושבים ולא רק לאוכלוסיית בתי הספר.  כך
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 חירום מצב בין מפרידה הייתי": לאומי חירוםמצב ב העבודה את הפסיכולוגיות אחת מתארת
 אנחנו האלו במצבים...למשל סקאדים שיש, מכריזה שהמדינה מצב זה חירום מצב. לחץ ומצב
 מתפקדים אנחנו, ספציפי ספר בית של כפסיכולוגים מתפקדים לא אנחנו, מהתחנה חלק

 עובדים אנחנו...[ זה בצוות. ]רגע באותו עירייה עובדת אני. פתוח כקו שמתפקד צוות יש. כצוותים
 תחנה של מגדר יוצאים אנחנו, כלומר. סוציאליים ועובדים חולים בית עם, פסיכיאטרים עם יחד

 בשל שחש הקושיאת ו הרבה המורכבות את ארית הפסיכולוגים אחד ."העירייה תחת לעבודה

: מצד אחר הספר בית וצוות חדצד אמ העירוני הצוות, חירוםב צוותים לשני להשתייך הצורך

זה  – דחק מרכז פותחים אם – דחק במרכז מוצב ואני, חירוםל העירוני מהמערך חלק אנחנו"
 אני …עירוני חם קו גם ויש. ..'עופרת יצוקה'ב שפתחו כמו, …חרדה לנפגעי מיון חדר כמו מרכז

עופרת 'ב, אגב": זה ענייןב הפסיכולוג הוסיף עוד ."זמן באותו מקומות בשני להיות באמת יכול לא
 דברים ..."שלי היישוב של חירום לצוות שייך גם ואני..., במילואים אהיה בטח אני הבאה 'יצוקה

 הוא בוש לאומיים חירום במצבי עצמו למצוא עלול שפסיכולוג הקונפליקט על מרמזים אלה

 .אחת ובעונה בעת זירות בכמה 'לדגל נקרא'

לא  מפגשים עם משפחות שעברו משבר או אסוןהיו מרואיינים שדיברו על כך של :לא יוצאים לבד .3

 החרדה שרמת היא"התפיסה : לכך הרציונל את הסבירה ח"שפ מנהלת יוצאים אף פעם לבד.
 'חירום'-ל כשהולכים צפוי ובלתי ידוע לא הרבה יש …מאוד הרבה להחזיק צורך ויש גדולה מאוד

' טבע אסון' נראה לא פניו על, נפטרה סבתא, למשל. ביניהם העבודה את לחלוק יכולים ושניים
 הבלתי עם יתמודדו שניים …משליטה לצאת עלול וזה צפויים לא יםאירועל מתגלגל אירועוה

 ."יותר טוב צפוי

 במקרים ואילו חירום אירועמפגש עם משפחה בעת ל פסיכולוגים שני יצאו שבהם מקרים יש      

 של מדבריה למשל שעולה כפי, הספר מבית נוסף צוות איש של בליווי יצא הפסיכולוג, אחרים

 פעם אף הולכות לא הן, ולפסיכולוגית ליועצת מודיעה אני …שנפטרו הורים": ספר בית מנהלת
 יוצאים שפסיכולוגים שסיפרו מרואיינים גם היו, זאת עם ."תלמיד באותו מטפלות והן, לבד

 .בשניים יוצאים צורך שישכ ורק, לבד לשטח

גבוה,  שעומס העבודה על הפסיכולוגים בזמן חירוםאף שהיו מנהלים שציינו על  :עבודה עומס .4

 תקופת את שמאפיינות הבעיות אחתאל כ עבודה לעומס התייחסו לא עצמם הפסיכולוגים

 תקופות על כשדיברו עבודה לעומס שלהם רבות להתייחסויות בניגוד עומד זה דבר. חירוםה

את ההבדל הזה. בזמן חירום מסבירה  'ליהכלגיוס 'והשתחושת ההזדהות  להיות יכול. שגרה

על פי נוהלים ברורים ותוך שיתוף  םפועלי הפסיכולוגים שבמצבי חירום הסבר אפשרי נוסף הוא

, שגרהתקופות ב בהן עוסקים שהם מטלות מהרבה משוחרריםהם פעולה עם גורמים שונים, וכן 

אדמיניסטרטיבית, ולכן אינם מרגישים שהם  ועבודה סטטוטוריות ועדות, אבחונים למשל כמו

 נמצאים בעומס גדול.

 אחד כדברי. חירום בעתות הפסיכולוג של מקשייו העיקרייםכאחד צוין עומס רגשי  :רגשי עומס .5

 ואם', אשם אני',  'במה טעיתי'במה  ישר חושב גם אתה, לחץ הרבה יוצר חירום": הפסיכולוגים
. כבדים באמת מקרים יש לפעמים: " סיפרה אחרת פסיכולוגית ."..מאוד רע זה בזה נתקע אתה
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. נפטרה שלו אימאש, לילד לספר יחד עם האבא כדי לבית ללכת צריכה ואני שהתאבדה אימא נגיד
  ."כבדים מאוד מאוד רגשיים תחומים זה ...קשה זה, דוגמה סתם

 חירוםבהם בתי ספר באזורים החשופים לש, לאומי חירום של מצבים יש :מקוון נפשי סיוע .6

 באמצעות ללמידה שעוברים ספר בתי ישנסגרים והילדים נשארים בבית. במצבים אלו, 

 של ים יכולים גם לשמש להתערבויותספרי-ביתבמקרים כאלה, אתרי האינטרנט ה. האינטרנט

 בתוך כיתה לכל יש": סוציאליים עובדים או יועצות כמו, אחרים טיפול גורמישל  או פסיכולוג
 ולאוורר לכתוב יכולים והילדים וההורים פורום גם יש שבתוכו, תתייכ אתר ספרי-הבית האתר
 מפנה או, ועונה פסיכולוגיתב או ביועצת מתייעצת היא צורך יש אם, עונה והמחנכת, רגשות

: מרחוק לתמיכה גם משמש האתר איך תיארה אחרת מנהלת(. ספר בית" )מנהל אחרים לגורמים
 הלחימה במהלך שיח היה …אותם לחזק( לאתר) נכנסו גם בארץ אחרים ספר מבתי ילדים"

 ."אחרים בהורים שתמכו הורים גם היו …שלי למורות כתבו הארץ מכל מורות …חברויות ונוצרו

 חירום מצבי של ליתרונות גם שהתייחסו מרואיינים היו :חירוםה מצביתוצאות נלוות חיוביות ל .7

 את חיזקה חירוםה מצב עם שההתמודדות חשו כי שאמרו ספר בית מנהלי היו. לאומי או נקודתי

 בבית נקודתי אירוע עם התמודדות תיארהש המנהלות אחת. הספר בבית אישיים-הבין הקשרים

 גם[ אבל] …וקשה סיוטי כך כל היה זה…הסיפור עם מאוד קשה היה לכולנו": אמרה הספר
   ."נויבינ קרבה גם]החוויה[ ו הצוות עם היכרות הרווחנו

 בבית שניתן הפסיכולוגי רותיהש להרחבת חירוםה מצבי עם התמודדות של תרומה ארוית אחרים      

 . נוספות פסיכולוג שעות קיבלו יםאירועה בעקבות כאשר, ספרם

 כוחותיה עם – המערכת עם יותר מעמיקה להכרה הביאה חירוםב העבודה כי ציינו הפסיכולוגים      

 משפחות ובני תלמידים של מצוקות נחשפו חירוםב כי שאמרו פסיכולוגים גם היו. קשייהעם ו

 . להם מודעים היו לא חירוםב ההתערבות שאילולי, שגרהב גם הקיימות

 מנהלת. נפשית ותמיכה עזרה לקבל היהאוכלוסי נכונות הגברת היא חירוםה של נוספת תוצאה      

 מבקשים כבר ההורים השנים עם": ציינה טחונייםיב לאירועים חשוף באופן ממושךש ספר בית
  "…עזרה לקבל של לבשלות אותנו הביא פה המצב …מורות וגם, ופסיכולוג יועץ עם להיפגש

 חירוםב הפסיכולוגים  תפקוד הערכת 1.2.2

אנו מתייחסים להערכת תפקוד הפסיכולוגים במצבי חירום. הדבר נבחן לפי תפיסת בסעיף זה 

ולפי תפיסת מנהלי  ;לפי תפיסתם של בעלי המקצוע שאתם עובדים בבית הספר; הפסיכולוגים עצמם

 השפ"חים.

 מתפקוד והן, חירוםב הספר בית של המוכנות מרמת הן גבוהה רצון שביעות ניכרת המרואיינים מדברי

 יש. מוכנה מרגישה ואני חירוםל תכניות יש": הספר בית ממנהלות אחת כדברי. חירוםב גוהפסיכול
 מנהל ."זה ממערך חלק היא והפסיכולוגית כזה במצב לעשות מה[ שיודעים] תפקידים בעלי של מערך

 כללי באופן מרוצה אני": בדיעבד הספר בית תפקוד את העריך לאומי חירום אירועל שנחשף ספר בית
 הילדים את להוציא שלא הנחיה יש אם, למשל... מתורגלים כך כל באמת אנחנו – חירוםב מהתפקוד
 ."...מגיעים שלא לילדים טלפונים, מרחוק למידה, זה עם להתמודד דרכים מני כל יש אז, להסעות
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 מרמת יחסית גבוהה רצון שביעות לצד :וצורך ברציפות המענים ארוך לטווח במענים מחסורא. 

 דאגה ואף רצון שביעות חוסר הביעו פסיכולוגים, בפרט הפסיכולוגים שלו בכלל המערכת של המוכנות

מדברים על כך שהם עצמם אינם  הם. ארוך לטווח מענים חודיבי, השיקום בשלב שניתנים המענים מן

להפנות,  אפשראליהם שאו שאין גורמים זמינים בקהילה  –מצד אחר יכולים לתת טיפול לטווח ארוך, ו

 הילד עם גם": הפסיכולוגיות אחת אמרה כך. אוכלוסייהאו שהגורמים הקיימים לא מקובלים על ה
 יכולה לא אני כי. לשם עובר זה ספר שמבית, אחד מקום, מישהו לי היה אם …האופנוע עם שנהרג

 זמן לאורך זה את להחזיק שלי היכולת אבל, אימאה עם ונפגשתי להורים הלכתי אני. זה את להחזיק
 לבריאות אותם אפנה אני אם, למשל. אותם להפנות למי יודעת ולא אותם להפנות רוצה אני …מוגבלת
  "… ירצו לא הם, הנפש

 למישהו להפנות יודעת שאני – חירום מרכז שיש יודעת הייתי אם, למשל": אמרה נוספת ופסיכולוגית
 הטיפול את ירכז ושהוא …שלהם ההתמחות וזאת בזה שמבינים אנשים שם ושיש …הנוהל שזה …שם

 אבל, מענה( כיום) יש אולי ...פונקציות לעוד גישה גם לו שיש, מקצועי-בור תחומי-רב מרכז – זמן לאורך
 האםלשאלתנו  ."..הנפש לבריאות לתחנה אדם להפנות יכול לא אתה היום, זמינות שתהיה צריך

 הייתי אבל, לא": ענתה חירוםב התערבה שבו במקרה טיפול להמשיך בעצמה  רוצה הייתה הפסיכולוגית
 ברור שיהיה. לזה לדאוג צריכה שאני ולא, וזהו מטפלים ושם X למקום אותה שולחת שאני לדעת רוצה
  ."בדרך ייפול וזה  תחנה עוד לא ושזה, כתובת ושיש ההורים את שולחת שאני

 חירוםב לתפקוד מוצלח התורמים גורמים. ב
 כך. חירום בשעת ובתפקוד להצלחה שהביא כגורם  הפסיכולוג זמינות את ציינו הספר בתי מנהלי רוב

 לא שהיא בימים גם פה נמצאת והיא, שצריכים במקומות מתגייסת היא": המנהלות אחת סיפרה למשל
  ."לזה מגויסת הייתה כך כל היא …להיות צריכה

"הימצאות . ומשבר אסון בשעת הפסיכולוג של הפיזית הנוכחות של החשיבות את גם ציינו המנהלים
 הפסיכולוגיות אחת ."התנהגותית פסיכולוגית מבחינה לתלמידים המון עושה ס"בביה הפסיכולוג

  ."חשובה מאוד שלי הנוכחות – כפסיכולוג: "היא אף הדגישה

 זאת, שגרה של בתקופות מאשר בתפקודו יותר מצליח הפסיכולוג חירום שבזמן סברה המחנכות אחת

 כל מצליח זה חירוםב...": חירוםב העבודה במודל יותר מוטמעת שלדבריה המורים עם העבודה בשל
 בפרוטוקול נמצא כן זה חירוםה של ובתכנית העדיפויות בסדר לא המורים עם העבודה בשוטף כי, כך

  ."העבודה

 ספרם בית של מוצלחת להתמודדות חיצוניים גופים של והתרומה החשיבות את ציינו מנהלים, לבסוף

, שנתפסו כמוצלחות ותורמות חירוםתכניות העוסקות בהכנה ל מממנים כאלה גופים. חירום מצבי עם

 דיברו מרואיינים. הציבוריות המערכות ידי על מספקת במידה ניתנים שאינם מענים של מאוד  ותוספות

 (. 'התכניות החיצוניות' פרק גם ראו) ועוד פסיכולוג שעות, שונים רפואיים-פרה מטפלים של תוספות על

 וציינש מאלה שונים, בחירוםשלהם   מוצלח לתפקוד שלדברי הפסיכולוגים בראיונות תרמו ,גורמיםה

 כגורם נתפס הספר בית צוות עם טוב קשרכפי שעלה גם לגבי עבודת הפסיכולוג בשגרה, . המנהלים
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 – מנהלת קשר יש אם": הפסיכולוגיות אחת כדברי. חירוםב הפסיכולוג עבודת להצלחת משמעותי
 יתעצם( בשגרה) קודם שם שהיה מה. טוב יהיה לא זה אז ,לא אם, טוב יהיה זה ,טוב פסיכולוגית -יועצת
 פורמלית ובלתי פורמלית תמיכה של החשיבות את הדגישו הפסיכולוגים מלבד זאת, ."חירום בזמן

 פסיכולוגית ,למשל ,כמו ,בראיונות רבים ביטויים לכך היו. חירוםב התפקוד להצלחת ח"בשפ הניתנת

 ."עזרה מהם ולבקש אחרים פסיכולוגים לשתף זה, עוזר מאוד שלי מה, כלל בדרך": שאמרה

אחרת דיברה על החשיבות של תמיכת מנהלת השפ"ח בה, גם כאשר היא עושה טעות.  ופסיכולוגית

 בפסיכולוגיה נקרא זה …אתו להתייעץ מישהו שיש מאוד עוזר זה": שהסבירה פסיכולוגית הייתהו
 בגלל לא. אותך יקלהחז צריך אחר מישהו, מישהו להחזיק תוכל שאתה שכדי זה – 'מקבילים תהליכים'

 ."כזה מישהו שיהיה צריך אבל, מפורקות כאלו שאנחנו

 'עמוד ענן'תפקוד פסיכולוג בית הספר בימי   1.2.1

שנמשך כשבוע, במהלכו שוגרו מהרצועה לעבר ישראל  'עמוד ענן'התקיים בעזה מבצע  0030בנובמבר 

מאות רקטות ופצצות מרגמה. במשך זמן המבצע לא התקיימו לימודים ביישובים ששוכנים במרחק של 

באזור זה, אלפי משפחות בילו שעות  אלף ילדים. 040-בו מתגוררים כשאזור   ,ק"מ מגבול הרצועה 50 עד

וימים במקלטים, במצב  מתמשך של איום קיומי ונתק ממסגרות העבודה ומבתי הספר. באותה העת, 

שונה מזה ים אלו, לראאזורלאזור גוש דן וגוש עציון. ב ונורגם מספר מצומצם של רקטות ארוכות טווח 

אזעקות אמת שלאחריהן נדרשו לרוץ למרחבים  ילדים אלף 690ובהם  התושבים עשרות שנים, חוּו

 מוגנים.

 בתימהמרואיינים, בכללם פסיכולוגים, מנהלי  39כשבועיים לאחר המבצע קיימנו ראיונות חוזרים עם 

בתפקידי ניהול במשרד , וכן מרואיינים 'עמוד ענן'בים שנחשפו ללחימה אזורב יםספר ומנהלי שפ"ח

הפסיכולוג,  של עבודתו דרך עללנו לאסוף מידע  והחינוך ומנהלי תכניות חיצוניות. ראיונות אלה אפשר

כרונם של המרואיינים. כמו כן, שאלנו את המרואיינים האם חל שינוי יי החירום טריים בזאירועבעוד 

 ים קודמים. אירועלעומת י ת בחירום לאומספרי-ביתבתפקוד הפסיכולוג ובתפקוד המערכת ה

, כפי שתואר על ידי המרואיינים, תאם במידה רבה את 'עמוד ענן'ד הפסיכולוג  במהלך מבצע  יתפק

שלושת השלבים של עבודת הפסיכולוג יחסו ליהתראיונות הקודם. המרואיינים ה סבבאור התפקיד בית

שלאחר  והשיקום  ושלב ההסתגלותבחירום, היינו: שלב ההכנה, שלב ההתערבות בזמן המבצע עצמו 

בניית ואת החשיבות של  אר לעיל( ו)כפי שת  שלב ההכנהו של חשיבותאת שבו והדגישו  הםים. אירועה

תפקוד בזמן המבצע. בתוך כך, הראיונות החוזרים נתנו משנה תוקף להתרשמותנו העבור הצלחת  החוסן

של משרד   חירוםנהלים לשעת לוקולים וכי הפסיכולוגים החינוכיים פועלים בהתאמה גבוהה לפרוט

)צל"ח(  חירוםים קודמים הפסיכולוגים פעלו כחלק מצוות לשעת אירועהחינוך ופיקוד העורף. בדומה ל

 סביבתי )אקולוגי(. -שענות על מודל התערבות מערכתייעירוני והעניקו סיוע נפשי לקהילה כולה, תוך ה

ים אירועלעומת  'עמוד ענן'בתפקוד הפסיכולוג במהלך מבצע  מסוימים שינוייםאיינים זיהו והמר

 והפסיכולוגים שפ"י ברמת המטה  באופן כללי,. ראשית, פסיכולוגים מכל הדרגות, ציינו כי קודמים

י אירועלהתמודדות עם  חשו מוכנים יותר מבעברו תפקדו ברמה גבוהה יותר מבעבר ,ברמת השטח

חסו להיותם למודי יאיינים יוזה  רוב המר אירוען התפקוד ב. את שביעות הרצון הגבוהה מחירוםה
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 הפסיכולוגים של העבודה האם למשל, לשאלתנו ,כך לאומיים קודמים. םיאירועבשל חשיפה ל  ניסיון

 יותר אנחנו אירוע כל. אחד במובן רק שונה": ח"שפ מנהלת ענתה, שונה הייתה הנוכחי חירוםה אירועב
מלבד  ."זורם יותר, מהר יותר הולך הכול. בקלות יותר הולכים הדברים, מאורגנים יותר, מתורגלים

 לתמיכה שקיבל השפ"ח אירועאחת ממנהלות השפ"ח ייחסה את תחושת הסיפוק מהתפקוד ב זאת,

"שפ"י היה מחובר אלינו. הפסיכולוגית המחוזית שאחראית על : במשרד החינוך שפ"ימטה מ העירוני
  ."אירועבקשר, בדקה אם אנחנו צריכים משהו במהלך ה הייתה חירום

 יידּושבו נ   באופן שפ"יאת השיפור שחל ב הבליטו במיוחדמנהלי השירות ברמת המטה וברמת השפ"ח 

)כלומר,  שפ"חים, לצורך מתן גיבוי לשפ"חים באזורים החשופים ללחימההשל פסיכולוגים בין  כוח אדם

. התניידות של מאזורים שאינם חשופים ללחימה לאזורים חשופים(מעבר זמני של פסיכולוגים 

פסיכולוגית  תיארהים קודמים היה פחות מוסדר. כך אירועבו, חירוםשכיח ב צורךפסיכולוגים היא 

לא  ,"אנחנו מנהלים את זה כארגוןבדרגת ניהול בכירה בשפ"י את דרך הפעולה של מערך הגיבוי: 
באישור מנהלי ]רק[ הגענו להסדר עם מרכז השלטון המקומי שפסיכולוגים מתניידים  – 'מועדון חבריםכ'

ההחלפה מוכרת כימי  –חינוך של 'המקבל' ו'הנותן' המחלקות החינוך. ההסכם היה  עם מנהלי מחלקת 
 'מערך גיבוי'נוהל  ."ים וזה מובן וממוסדאירועעבודה, משחררים אותם מעבודתם באזור שאינו חשוף ל

'עופרת פעל באופן חלקי בזמן הוו 0003בשנת  גובש כחלק מלקחי מלחמת לבנון השנייההתניידות  לצורך

 לא הייתה התניידות 'עמוד ענן'במבצע  ,"בסופו של דבר. לדברי  אותה מרואיינת: (0008)שנת  יצוקה'
 ."זה עובד היה  הפעם מאוד ברור איך בשטח כולל לפסיכולוגים ,, אבל הייתה תחושה שלכולםרבה בפועל

בשימוש  שחלה הרחבה משמעותיתיכולת השירות לתת מענים מידיים בזמן החירום השתפרה גם בזכות 

. את השימוש בתקשורת ים קודמיםאירועלעומת , זאת ככלי הוראתי וטיפוליבתקשורת המקוונת 

מעת השימוש באמצעים מקוונים טתהליך רחב הקף של הכחלק מיש לראות  חירוםמקוונת בזמן 

בשנים האחרונות והתקשורת המקוונת הפכה במקומות רבים לכלי  הואץבמערכת החינוך. תהליך זה 

במערך תחושה שהשימוש  הייתה 'עמוד ענן'למידה משמעותי. מדברי המרואיינים עולה כי במהלך 

 יכרת הרבה יותר מבעבר. נ הייתה חירוםעל אופן ההתערבות בשעת היה אפקטיבי והשפעתו המקוון 

יומי -םויו' בשפ"י השתמשה לראשונה באופן רציף חירוםברמת המטה, 'היחידה להתמודדות עם לחץ ו

כדי להעביר מידע ולענות על שאלות של פסיכולוגים ואנשי צוות  בפורום המקצועי ובאתר האינטרנט

התקבלו באמצעות התקשורת המקוונת  'עמוד ענן'. מראיון עם מנהלת היחידה עולה כי במהלך חינוכי

 בצרוף לשאלות אלו מהירשאלות רבות של פסיכולוגים, יועצות וצוות חינוכי. צוות היחידה נתן מענה 

ת, ספרי-ביתלכל פורום הפסיכולוגים והיועצות. ברמה העירונית וה שהופצו  רלוונטיים,פעולה -תדריכי

גים ייעצו לצוות בית הספר כיצד להתמודד עם התקשורת המקוונת שימשה כלי שבאמצעותו פסיכולו

, קשיים שעלו תוך כדי ההתרחשויות. האינטרנט שימש גם את המורים בשמירה על קשר עם התלמידים

ילדים במצוקה  והן למתן תמיכה רגשית. בתוך כך, נעשה שימוש נרחב יותר ב 'מערכי זהות ל  הן על מנת

שמטרתם להפחית את הלחץ הנפשי של תלמידים והורים בזמן שיעור' מקוונים של תכנית 'חוסן בחינוך' 

 . עצמם יםאירועה

 .'עמוד ענן'אתגרים וקשיים שעלו ביתר שאת בימי גם המרואיינים ציינו 
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  ו צוינמוכנות מספקת. בהקשר זה  הייתהלא  ותמסוימ יהישבקבוצות אוכלוסמן הראיונות עלה

בעלת  .תהערבי האוכלוסייה – רבה ביותר, עולים מאתיופיה ובבולטות תהחרדיה יהאוכלוסי

מאוד נמוכה ובחלק  חירוםל היערכותמגזר הערבי הב" זה:  ענייןתפקיד בכיר בשפ"י אמרה ב
 היערכותשה שגרה. כאן הרגשתי מאוד רע שלא לחצנו מספיק בזמן ה.מהמקומות פשוט לא קיימת.

לגבי  שצוינה נוספת בעיה ".התנגדות ]בבתי הספר הערביים[ וויתרנו הייתהתהיה טובה יותר. 

שנמצאים  אנשים עם גם קשרשרוי ציבור זה שיש לו  בוש הקונפליקט היא תהערבי היהאוכלוסי

 .  המתרס של השני בצד

 דורשת משאבים רבים חירוםה ערכותישה כיוון, שלדבריו ,שפ"חהידי מנהל  עלצוין  נוסף קושי 

"ח הוא השפמתמשכת, המצב שבו נושא החירום נמצא באחריותו הישירה של מנהל  היערכותו

ערכות י, דבר שיאפשר החירוםעל ניהול נושא ה ןאמו יהיהבשפ"ח  ושמישהצריך  ,לטענתובעייתי. 

 המתמשכים מציבים.  חירוםי האירועטובה יותר עם האתגרים ש

 של הורי התלמידים  מוכנותם אתו חוסנם את להגביר הצורך הוא הראיונות מן  שעולה נוסף אתגר

נמוכה  הייתה 'עמוד ענן'י אירועשל הורי התלמידים ל םלמצבי החירום.  המרואיינים חשו שמוכנות

"אם היו לי משאבים נוספים, אני אישית הייתי רוצה שהמודעות של יחסית. כך  אמר מנהל שפ"ח: 
ם יבלו יותר סדנאות והנחיות. ראינו שילד[ תעלה. שההורים יקחירוםההורים ]לאופן שיש לנהוג ב

ויזיה ורואים דברים שמוסיפים לפחד ולחרדות ויושבים יחד עם ההורים במשך שעות מול הטל
 מאוד"השלב הבא זה ההורים, שזה ירה במטה שפ"י ציינה: כזה, פסיכולוגית ב ענייןב  ."שלהם

 חירוםדבר לילד, איך לנהל שגרת איך לענות לילד, איך ל – חשוב...הייתי עושה סדנאות להורים
 ".אבל אני לא יודעת כמה ההורים היו מגיעים...היום אתםכזאת עם הילדים, ואיך להתנהל 

 ארוכי הוא החסך במענים רגשיים  'עמוד ענן' יאירוענוסף ששב ועלה גם בהתמודדות עם  אתגר

 840אותרו בכל הארץ  'ענן'עמוד " ב: המטה ברמת פסיכולוגית דיווחה כךבשלב השיקום. טווח 
 הואילדים בסיכון לפיתוח קשיי הסתגלות. לפסיכולוגים קשה לתת מענה... היום טיפול נפשי לילד 

הייתי רוצה לתת מענים קצת יותר תואמים את מה שבאמת  ...כלוםשעות, שזה  34מסגרת של 
  טראומה."-דרוש לטיפול ולמניעת פוסט

הפסיכולוגים פעלו  לפי אותם עקרונות פעולה שהנחו  'עמוד ענן'מן הראיונות החוזרים עולה שב ,לסיכום

בכלל והפסיכולוגים בפרט תפקדו ברמה  "ישפ עולהים לאומיים קודמים. עם זאת, אירועאת עבודתם ב

 ניסיוןיוחס בעיקר ל חירום. השיפור בכשירות לוהצליחו לתת מענים מידיים יותר גבוהה יותר מבעבר

ולהתייעלות השימוש של הפסיכולוגים באמצעים  קודמים חירוםי אירועב בפועל שצברו פסיכולוגים

עם זאת, עלו בראיונות מספר אתגרים  בהקשר של הטיפול בחירום בזמן המבצע,  .מקוונים בזמן המבצע

עבור המגזר הערבי, הצורך להעלות את המוכנות  חירוםהצורך להעלות את כשירות השירות בובכללם 

 .לכך זקוקיםטווח הולמים לילדים שוהצורך במתן מענים ארוכי  חירוםמצבי של הורי התלמידים ל

   הספר בבית המופעלותמענים רגשיים  למתן חיצוניות תכניות 5.4

שתוארו עד כה, בתי הספר נעזרים  ,כוחות הפנימיים שנותנים מענים בתחום הרגשי בבתי הספרמלבד ה

לאורך הראיונות באה לידי ביטוי תחושתם של . תכניות חיצוניותגם במענים הניתנים על ידי 

כוח  המרואיינים שהצרכים והקשיים בבתי הספר הם מרובים, ושיש קושי לתת להם מענה הולם בעזרת
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 ,.et al)בן רביהאדם הקיים. תחושת המחסור במענים טיפוליים מקצועיים עלתה גם במחקרים נוספים 

2013; Cohen-Navot & Levi, D. and Gilad, S., 2008) .יכולות לסייע בהשלמת החסר  תכניות חיצוניות

לאוכלוסיית  יתנו מעניםו, בין השאר על ידי הוספת גורמים טיפוליים שיבהשלמת חלק ממנאו לפחות 

מרפאים  – הקיים בבית הספר לענוסף  כוח אדםעל ידי הכנסת  להינתןבית הספר. מענים כאלה יכולים 

ות וכד'(, עובדים סוציאליים, חונכים וכד', וגם מימון תוספת שעות לכח שונים )מטפלים בתנועה, באומנ

 האדם הקיים, כגון  פסיכולוג בית הספר והמורים. 

גורמים חיצוניים לבית הספר  ם שלהוגדרו במחקר כתכניות המופעלות במעורבות תכניות חיצוניות

ו בראיונות המנהלים, מענים בתחום הרגשי. שאלות לגבי תכניות מסוג זה נשאלושמעניקות 

רכנו ראיונות רקע עם אנשים מרכזיים בכמה ארגונים על כך חים. נוסף "הפסיכולוגים ומנהלי השפ

 .תכניות יםשמפעיל

 או בעצמן שמגייסות עמותות כוללים אלו גורמים. שונים גורמים ידי על הספר בבתי מופעלות התכניות

מחו"ל, עמותות שעובדות עם גופים ממשלתיים, ארגוני ורמים, במקרים רבים ת כספי גג ארגוני דרך

כולל משרד החינוך עצמו שמפעיל דרך אגפים שונים תכניות שאינן חלק  ,מתנדבים או גופים ממשלתיים

התכנית למסגרת בית הספר היא באמצעות  תכניות חיצוניותאחת הדרכים להכנסת משגרת בית הספר. 

שה משרדי ממשלה, במסגרתה ניתנת חמיהיא שותפות של זו  . תכניתהלאומית לילדים ונוער בסיכון

לרשויות מקומיות אפשרות לבחור תכניות המתאימות להן מתוך מאגר רחב, לאחר שערכו מיפוי של 

 .(0033לאל וחסין, -סבו; )משרד הרווחה והשירותים החברתיים שובימצב הילדים ובני הנוער בי

בין תכניות שנותנות מענה רגשי לבין אינם מפרידים צריך לציין שבמקרים רבים מנהלי בתי הספר 

תכניות של העשרה ואפילו עזרה בלימודים, והם מנו גם תכניות מסוג זה כתכניות שנותנות מענה בתחום 

יהם והם מקל על מאודנגינה, יש ילדים שזה  ,למשל ,"ביקשתיהרגשי. סיפרה למשל מנהלת בית ספר: 
  "...מוצאים שם את הנישה שלהם

בהם ראיינו היו רחבות היקף, לפעמים כאלו שמופעלות בקנה שחלק מהתכניות המתקיימות בבתי הספר 

וחלקן מקומיות. המרואיינים סיפרו על תכניות שנותנות מענים טיפוליים מקצועיים, מענים  מידה ארצי

עשרה לצוות, הדרכות ועבודה עם הורים, ועוד. בהן לא מקצועיים )כמו חונכות(, הדרכה והרגשיים 

 תכניות מוגבלות בזמן שנכנסות לבית הספר לתקופה קצובה, ותכניות ארוכות טווח. 

לבתי ספר בכמה דרכים: דרך משרד החינוך; דרך הרשות המקומית, לרוב באמצעות מגיעות תכניות ה

רגוני מגזר שלישי לבין בתי ספר, כאשר מחלקת החינוך או מחלקת הרווחה; או דרך קשר ישיר בין א

ארגונים פונים לבתי ספר ישירות ומציעים להם תכניות, או כאשר מנהלי בתי ספר פונים מיוזמתם 

לארגונים בבקשה לקבל תכניות. במקרים אלו מדובר לרוב בתכניות הקטנות יותר, הפחות מובנות, כמו 

ומית מעורב לפעמים, אבל לא בהכרח, בבחירת תכניות חונכות. השירות הפסיכולוגי של הרשות המק

 התכניות ובבחירת בתי הספר בהן יופעלו. 

 :   מפורטים להלןהתכניות עוסקות במגוון תחומים, שהעיקריים בהם 

 בעיות התנהגות 
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 תמיכה רגשית 

 פגיעות מיניות 

  חירוםהתמודדות עם 

 זיהוי ילדים שזקוקים להמשך טיפול 

  מניעת אלימות 

  ספרי-ביתאקלים 

 עזרה בלימודים 

 :לתכניות ותאדוגמ

 תכנית מרח"ב )מענה רווחתי חינוכי בבית הספר( היא תכנית התערבות בבתי ספר  :תכנית מרח"ב

יסודיים שפותחה ומופעלת על ידי עמותת "אשלים" של הג'וינט, בשיתוף משרד החינוך וקרן רש"י. 

בסיכון. במסגרת התכנית עובדים על שינוי רכיהם של ילדים והתכנית עוסקת בשיפור המענים לצ

עוץ, הנחיה וליווי יתפיסות של מורים ומנהלי בתי ספר לגבי עבודה עם ילדים בסיכון, באמצעות י

של אנשי מקצוע; תוספת מענים כמו חוגי העשרה לילדים; תוספת מטפלים, כמו מטפלים פרה 

; חיזוק הקשר עם ההורים. נעשית רפואיים, שעות נוספות לפסיכולוג ועו"ס שיושב בבית הספר

עבודה לחבר בין בית הספר לבין גורמים בקהילה כמו הרווחה; בנושא זה לעובדים הסוציאלים 

שהוכנסו לבתי הספר יש תפקיד מרכזי. התכנית הופעלה בתחילה כפיילוט בכמה עשרות בתי ספר 

 והיא מופצת כיום באמצעות התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון.

 כמה תכניות שונות בשם זה. אחת מהן היא תכנית של המרכז הישראלי לפסיכו יש: נית חוסןתכ-

טראומה. התכנית עוסקת בהכשרת מורים לאתר תלמידים עם תסמיני פוסט טראומה ובמתן 

טיפולים פסיכולוגיים פרטניים וקבוצתיים לתלמידים שזוהו כסובלים מתסמינים ברמה בינונית. 

-ת על ידי פסיכולוגים ויועצות בתי הספר שעברו הכשרה של המרכז לפסיכוהכשרת המורים נעשי

ר הילדים. הטיפולים ניתנים על תויאטראומה, ובמסרת התכנית מוכנס לשימוש גם כלי )שאלון( ל

 ידי פסיכולוגים חינוכיים. התכנית פעלה ביותר מעשרה בתי ספר ולוותה בהערכה.

 טנה. גרעין תורני בעיר שולח חונכים לעבוד עם הילדים. לתכנית מקומית ק דוגמה: תכנית חונכים

הכוונה היא לתת תמיכה רגשית ולימודית לתלמידים שזקוקים לכך. תפקיד החונכים איננו מוגדר 

ואין להם שעות קבועות. התכנית איננה מובנית ואין כמעט מעורבות של אנשי מקצוע מתוך בית 

 הספר.

 פר מבחינת מספר התכניות וסוג התכניות המופעלות בהן, אך לראות שונות גדולה בין בתי ס אפשר

דיווחו המרואיינים על הימצאות של לפחות תכנית  ,למעט אחד ,ראיינו שבהםבכל בתי הספר 

 חיצונית אחת. 

 חיצוניות תכניותב הפסיכולוגים מעורבות 1.2.2

מדובר בתכניות שעוסקות במענים רגשיים, תחום שעליו אמון הפסיכולוג, במקרים רבים לא אף על פי ש

לפסיכולוג בית הספר מעורבות כלשהי בתכנית. למעשה, היו מקרים בהם הפסיכולוגים כלל לא  הייתה

 מיני כל"יש ידעו איזה תכניות מתקיימות בבית הספר. בתשובה לשאלה בנושא  ענה אחד הפסיכולוגים: 
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 אחרים במקרים ."אותך לעדכן כדי הכתובת לא אני ...המון יש…בזה בקיא כך כל לא אני, תכניות

 לא אבל, קיומן על מיודעת"אני  אליהן קשר להם היה לא אבל קיימות תכניות לואי ידעו פסיכולוגים
 נגיעה לי אין ,זה על לדעת ומלבד לי סיפרה היועצת, שלי ביום תמיד לא הם, אתם נפגשת לא, שותפה
 ."לתכנית

היו פסיכולוגים שסיפרו שיש להם מעורבות אך לא תפקיד מובנה ופורמלי, אלא משהו שנולד כתוצאה 

"אין לי תפקיד פורמלי ומנדט בתכניות האלו. באופן לא פורמלי מקשר שהתפתח בינם לבין המפעילים: 
פסיכולוגים  ."ומבקשתצה אני בדרך כלל נותנת הדרכה למטפלת בתנועה, אבל זה בגלל שהיא נורא רו

 שאני עצמי את מצאתי"אני צריכים לפעמים להיות היוזמים במצבים כאלה, ולבנות לעצמם תפקיד: 
 ."פעולה שיתוף איזה בנינו לאט ולאט מקומי את מחפשת

 בכמה דרכים:עשויה להתבטא מעורבות הכאשר הפסיכולוגים מעורבים בתכנית, 

  ,בית ספר שבו הפסיכולוג מעורב בכל ההחלטות הנוגעות השתתפות בחשיבה ובתכנון, למשל

 לבחירת תכניות שיכנסו לבית הספר.

  ,הדרכה או יעוץ למבצעי התכנית. התכנית מופעלת בבית הספר על ידי אדם או אנשים חיצוניים

 .עץ ולכוון את העבודהיוהם נעזרים בפסיכולוג כמשאב מקצועי שיכול לי

 למשל בריכוז התכנית או  –לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות  השתתפות בביצוע התכנית, שיכולה

ר ילדים המתאימים תויאאחריות עליה בבית הספר, בהעברת הדרכות או סדנאות לצוות החינוכי, ב

 לתכנית, או במתן טיפולים לתלמידים על חשבון שעות שהתכנית מספקת.

 בבית שקיימות אחרות לתכניות יעהונג תפקיד ואין מסוימות בתכניות תפקיד יש לפסיכולוג פעמיםל

 .הספר

 בתכניות םמעורבות מידתלגבי  פסיכולוגיםה העדפות
תגובות הפסיכולוגים לעובדה שבחלק מהמקרים הם אינם מעורבים או אפילו אינם מיודעים לגבי 

פעילות שנוגעת בלב העבודה שלהם לא היו אחידות. היו פסיכולוגים שאמרו שחשוב להם לפחות לדעת 

 מעדיפה אני חיצוני גורם"כשבא מה קורה בתחום זה בבית הספר, אבל אין הכרח שיהיו מעורבים: 
 אני", ופסיכולוגית אחרת: "הספר בית את מובילים לאן לראות כדי, פסיבי כגורם לפחות שם היותל

 כתובת אהיה מתאים שכשזה, הכרח לא אבל מעורבת שאהיה אופציה תהיה שזו שכדאי מאמינה
להניח שלמיעוט השעות של  אפשר ."בהכרח לא אבל התכניות את שמעבירים אלה עבור להתייעצות

הפסיכולוג בבית הספר ולעומס העבודה הגדול יש השפעה גם על הרצון להיות מעורבים בפעילויות 

, מעורבים להיות רוצים אנחנו"נוספות מעבר לעבודת השגרה, ואכן אחת הפסיכולוגיות אומרת: 
 ."האלו לדברים באמת השעות את לנו אין אבל, המתאימים המקצוע אנשי שאנחנו וחושבים

 – "אין לי תפקיד ]בתכניות[תסכול: באי נוחות ואפילו הגיבו על חוסר מעורבותם בפסיכולוגים אחרים 
פסיכולוגית אחרת מתארת מצב של טיפול לא  ."י, וזה לא טוביהתכניות יכולות לפעול פה בלי קשר אל

צריך לקחת  ,ון לעכשיו"נכ – מתואם שלה ושל גורמים אחרים באותם ילדים, שנראה לה לא תקין
בחשבון שהיום אין משהו מובנה,  שנכנסים גופים טיפוליים למערכת וצריך להשקיע חשיבה על מתן 
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נּותמשבצת לחשיבה המשותפת, לתיאום עמדות, שאם רכזת  של הילד שאני  אימאנפגשת עם  מּוג 
 ."..גם, אלו דברים שצריך לדעת, להתייעץ אתה להיפגשמאבחנת, או שאני אמורה 

 חיצוניותה תכניתה של ןתרומת 1.2.2

היא הוספת משאבים  התכניות החיצוניותשל מתרומתן אחת  ,כאמורמשאבים לבית הספר:  הוספת

לבתי הספר באמצעות מגיעים מטפלים אלו פעמים רבות רפואיים. -פרה מטפלים, למשל, לבית הספר

 כי ציינו רבים מרואיינים.  החיצוניות התכניותדרך  גם אבל ,החינוך המיוחד במסגרתשעות שילוב או 

 לעתיםו, גבוהההיא  הספר בבית הילדים של להתפתחותם לתרוםרפואיים -הפרה מטפליםה לש םיכולת

"אני רואה חשיבות רבה לנישה הזאת : הספר בתי ממנהלות אחת מספרת. הפסיכולוג של מזו גבוהה אף
ורבלי, אבל הרבה פעמים לילדים ומתעסק עם התחום הרפואיים[, כי פסיכולוג בעיקר -]של מטפלים פרה

קשה לעשות את זה בדיבור, וכשהם עושים את זה בתחומים האחרים קל להם יותר לחשוף את מה 
ם א…פנים. לכן לפי דעתי בשנים הראשונות הרבה יותר עוזר מטפל כזה מאשר פסיכולוגשעובר עליהם ב  

יש את הפסיכולוג שנמצא יותר  'מעליהם'רפואיים ש-פרה יכולתי לעשות ]בבית הספר[ צוות של מטפלים
 ,אם הוא היה מדריך אותם – בלי ספק היינו עושים את העבודה הכי טובה שבעולם – זמן בבית הספר

 ."זה היה יכול להיות 'אמריקה'

נפשי של -טיפולי נוסף אשר נתפס כמשמעותי ביותר ביכולתו לתרום לשיפור במצבם הרגשי גורם

סוציאלית הפועלת במסגרת בית הספר.  עובדתואשר קיים רק בחלק קטן מבתי הספר, הוא הילדים, 

[. את לא מבינה איזה חיצונית"יש לנו גם עו"ס בבית הספר מטעם ]תכנית אחד ממנהלי בתי הספר  סיפר
"ס[ עוזר לנו המון בתהליכים עם משפחות מורכבות, חיבור טוב עם הרווחה והעירייה. העו] …הדבר ז

 " …הוא עצמו אישיות רצינית ומקדם ועדות החלטה ופותר בעיות

 : ת להלןוציינו מפורטמרואיינים התרומות נוספות של תכניות ש

 שבהםלארגונים שמפעילים תכניות יש ידע מקצועי מעמיק בתחומים הרבה פעמים : מקור לידע חדש

חדשות שמעשירות את היכולות  הם עוסקים. חלק מהתכניות מביאות ידע, מיומנויות או דרכי עבודה

המקצועיות של הצוות, ועל ידי כך משפרות את יכולת ההתמודדות שלו לאורך זמן. תכניות מסוג זה, 

שבאמצעותן מוטמעים במערכת ידע ודרכי עבודה חדשות, נתפסות כבעלות תרומה חשובה במיוחד. ידע 

וות, הכנסת מודל עבודה חדש, הכנסת צהכמו הדרכות לאנשי  ,להיות מוטמע באמצעים שוניםעשוי חדש 

במסגרתה שבבית הספר שלה  הייתהכלי אבחוני חדש. פסיכולוגית אחת, למשל, סיפרה על תכנית ש

על פי מבית הספר המשיך הצוות לעבוד  'יצאה'הוקם צוות שדן בכל תלמיד ובצרכיו. לאחר שהתכנית 

, לאחר הוא חלק מהעבודה השוטפת ספרוהיום מיפוי הצרכים של כל הילדים בבית העקרונות התכנית 

מנהל בית ספר אומר לגבי תכנית מסוימת  "."פשוט הנחילה דרך חשיבה חדשהשהתכנית, לדבריה, 

, כלומר, הידע "אחר ילד לגבי ליישם יודעים אנחנו, אחד אוטיסט ילד סביב שלמדנו מהדברים"חלק 

 ילדים נוספים. שנרכש במסגרת התכנית נשאר אצל הצוות ומשמש להתמודדות עם

מרואיינים דיברו על כך שקל יותר 'להזיז' את המערכת כשמביאים  :דרך להכנסת שינויים למערכת

יודעת שאם  אני"כסף חיצוני שמותנה בכך שגוף יתארגן כדי לבצע את התכנית. מנהלת שפ"ח אומרת: 
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כת מאשר למישהו זה הרבה יותר קשה לי כמער ,אני שולחת אנשים ואומרת להם לעשות פרויקט כזה
 לא תקבל." – אם תתארגן תקבל את זה, לא תתארגן – של כסף ואומר 'בוחטה'חיצוני שבא עם איזה 

חבר בין בעלי מקצוע עשויות ל התכניות החיצוניות :תמריץ לחבירה של בעלי מקצוע או של גופים שונים

גופים חיצוניים הכתיבו מערך של  שבהםשונים או בין גופים שונים. מרואיינים סיפרו על מקרים 

פשר  והמערך הזה הכשרות משותפות, למשל של יועצים ופסיכולוגים לעבוד בהמשך יחד תוך שימוש א 

"הייתה תכנית באותם כלים; או שיתוף בין גופים שונים שהוכתב על ידי הגורם המממן את התכנית: 
לייצר דגם עבודה לטיפול בנפגעים  כדיחבר לשפ"י בזמנו ש[, מסויםיפה שעשינו בחבירה ]לארגון  מאוד

ופוגעים מינית בתוך מערכת החינוך. ומה שהם דרשו זה שתוקם ועדה רב תחומית, אשר תהיה איזה 
משרד הבריאות, הרווחה, והחינוך. התכנית  – שהוא מסנן פניות ומתווה דרך. מי היה אמור לשבת שם

 יפה"  מאוד מאודברנו כל הגופים, פנינו ]לארגון[ דרך שפ"י וזה עבד הזו כן דרשה לבנות חבירה, וכאשר ח

שכר הפסיכולוגים הנמוך הוא נושא כאוב שעלה אצל מרואיינים רבים  ,אמורכ :דרך לתגמל פסיכולוגים

. חלק מהתכניות כוללות רכיב של תוספת שעות עבודה של פסיכולוג םכאחת מנקודות הקושי בעבודת

על ידי פסיכולוג חיצוני או על ידי פסיכולוג בית הספר עצמו.  להינתןעשויה ו לבית הספר; תוספת ז

יה להוסיף את השעות האלה לפסיכולוג הקבוע של בית הספר. על שעות ימהראיונות עולה שהיום יש נט

העבודה דרך תכניות חיצוניות הפסיכולוג מקבל שכר גבוה יותר מאשר בשעות העבודה הרגילות,  כך 

לא רק לטובת עשה זאת טובה להגדיל את הכנסתו. במהלך הראיונות נתקלנו בשפ"ח ש שזוהי דרך

סבל מעזיבת זה שפ"ח  .פסיכולוגים נוספיםאליו למשוך בעיקר כדי אלא  ,הפסיכולוגים כפרטים

פסיכולוגים חדשים; האפשרות לתגמל בנדיבות פסיכולוגים אליו לגייס לא היה מסוגל פסיכולוגים ו

 קם. תשהללשפ"ח הזה, שקודם לכן היה על סף קריסה, זרה יר ע  שבאו לעבוד בע

להוריד עשויה הכנסת גורמים טיפוליים חיצוניים לבית הספר  :הקטנת עומס העבודה של הפסיכולוגים

סרון, מפני שהורדת ימהפסיכולוג משימות ולהקטין את עומס העבודה שלו. זוהי תרומה שיש בצדה ח

ולא במשימות השגרתיות והפחות , בדברים שפסיכולוגים רוצים לעשותהעומס היא לרוב דווקא 

 נחשקות.

בימי שגרה, ראינו שיש תכניות שיש להן תרומה משמעותית  תכניותה של מלבד תרומתן :חירוםו שגרה

ועד לטיפול אחרי. מרואיינים שונים ציינו את התרומה הגדולה הן  חירום, החל משלב ההכנה לחירוםב

במתן מענים ר ילדים הזקוקים לעזרה ותויאבמתן כלים לתכניות שעוזרות הכנה והן של השל תכניות ה

, שמתווספים על המענים הרגילים שמערכת החינוך כן ואחריאירועי חירום טיפוליים לילדים תוך כדי 

 מספקת. 

 חיצוניות תכניות של ןהצלחת את המקדמים גורמים 1.2.2

פעלו בעבר בבתי הספר נתפסו על ידי המרואיינים כמוצלחות. שלא כל התכניות החיצוניות שפועלות או 

 לזהות מספר גורמים שלתפיסתם חשובים להצלחת תכניות: אפשרמדבריהם של המרואיינים 

, לנכונות אוכלוסייההתכנית צריכה להיות מותאמת למאפיינים הייחודיים של ה :אוכלוסייההתאמה ל

בה הם שבהן אנשים יכולים להתפנות, לדרך שלקבל תכניות מסוימות, לרמת המודעות, לשעות  שלה
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"להביא שוב שלה: ימתכנית בי דוגמהמבינים את הבעיות. מנהלת שפ"ח המחישה את הצורך הזה ב
אנשים קשי יום, ואם הם צריכים לבוא פעמיים לדבר עם פסיכולוג, אז … הורים לטיפול אצלנו זה קשה

עובדים גם בערב. אם אתה רוצה …המפעלים שמסביב... אז אנחנו ממהעבודה,  םו אותיפטר
ואתה מבקש מהם , 'התכנית לא הצליחה כי לא הגיעו ההורים' , כי להגידהמהקופסתצא קצת …להצליח
תכנית יכולה לעבוד מצוין בבי"ס נראה ש ."בבוקר, אז אי אפשר להגיד שהתכנית לא הצליחה עשרלבוא ב

בו ש. מנהל בי"ס באזור אוכלוסייהבגלל חוסר התאמה ל , בין היתרלא להצליח בבי"ס אחר אחד אבל

שבקרב ההורים בבית הספר אין יכולת כלכלית וגם  אמרנמוך כלכלי -חברתיהיא ממעמד  אוכלוסייהה

"תכנית שדורשת תשלום או מאמץ אפילו מינימליים   , ולכןמענים הניתניםלא הבנה ומודעות לחשיבות ה
 ההורים נדונה לכישלון בבית הספר שלנו."מ

בו היא מופעלת, לחזון שתכנית צריכה להיות מותאמת לביה"ס לדברי מרואיינים,  :התאמה לבית הספר

ח האדם הקיים, לרצונותיו של המנהל. כדי שתכנית תצליח, בית הספר צריך ושלו, לתרבות העבודה, לכ

קודם כל עושה חיבור עם המצב הקיים של בית הספר, ש[ כזותכנית טובה ]היא להאמין בה ולרצות בה. "
שמצליחה לעשות שינוי בצורה שלא עושה מהפכות, שמאתגרת את המערכת בצורה שהמערכת יכולה 

יהיה לעשות  אפשרהתכנית צריכה להיות גמישה מספיק כדי שעל פי תפיסה זו, )פסיכולוגית(.  גם להכיל"

 יים, למה שביה"ס רוצה. התאמות לתרבות ביה"ס, לתנאים הספציפ

הנהלת בית הספר צריכה להאמין בתכנית ולרצות אותה, כי אחרת לא תשקיע את מה שדרוש  מלבד זאת,

ולהאמין בה  [את התכנית]ל אתה צריך לרצות אותה וקודם ככדי לתחזק אותה. אומרת מנהלת בי"ס: "
גם מי שמפעילים את התכנית  "אחרת אתה לא תשקיע וזה יצא החוצה. ,, בסגולות שלהתימ  אבאופן 

צריכים להתאים לבית הספר ולדעת איך להשתלב בעבודת בית הספר. מנהלי בתי ספר הביעו תסכול על 

, כפי שקראה לזה מנהלת אחת, 'שפה הפנימית'גורמים שנכנסים מבחוץ ואינם מתאימים את עצמם ל

תכנית שנכנסת "א להפך: של בית הספר. כלומר התכנית צריכה להתאים את עצמה לבית הספר ול
וזורמת עם מה שקורה בתוך בית ספר, היא לא גל הפוך שנכנס לבית ספר. אני לא צריכה ללמוד את כל 
התכניות האלו שנכנסות לבית הספר. אני לא עומדת דום לאף אחד שנכנס לבית הספר. אם אתה עובד 

 ".בתוך בית ספר, אתה ניב בתוך השפה של בית הספר

תיים של התכנית צריכה להיות מחוברת לצרכים אמ  נים ציינו כי ימרואי :תייםמ  מענה לצרכים א

ושל בית הספר, צרכים שלהגדרתם צריכים להיות שותפים הגורמים בשטח. מנהל בי"ס  אוכלוסייהה

ם של בית הספר. במספר ילהתאים את עצמה לצרכותכנית חיצונית צריכה לתפור חליפה "ניסח זאת כך: 
סוג האנשים שמכניסים לבית הספר. זה חייב לעבוד בהלימה מול הצוות החינוכי, שזה  ,תכניםבהשעות, 

 " …יתן מענה לצרכים של בית ספר

כדי שתכנית תוכל לענות שעלה שחשוב שיתקיים אחד הדברים  :גופים בשטחשפ"ח ולחבירה מוקדמת ל

מובילים כנית עם גורמים על שלושת התנאים שהוזכרו לעיל הוא חבירה מראש של הגוף המפעיל את הת

השפ"ח. מרואיינים רבים הדגישו את העובדה שהגורמים בשטח ביישוב כמו הנהלת מחלקת החינוך או 

בהן שרכיה הייחודיים, וגם את המערכות המקומיות וואת צ אוכלוסייההם אלו שמכירים את ה

חתת תכניות מבחוץ. כפי ולא הנ אתםומכאן החשיבות של בניית התכניות יחד  ,התכניות צריכות לפעול

הבסיס זה לעשות חבירה מלכתחילה לפני שנכנסים, לצורך חשיבה, לצורך "שאמרה מנהלת שפ"ח: 
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בחירה, לצורך בנייה של מערכים, לצורך בדיקה עד כמה השירות הפסיכולוגי יכול להתמזג במסגרת 
  ".העשייה הזאת

בה התכנית אמורה לפעול, ובלי שכלומר, לא נכון שיבוא גוף חיצוני עם תכנית שהוכנה בלי קשר לסביבה 

"משהו יותר להתאים אותה לסביבה. תכניות, כפי שהגדירה זאת פסיכולוגית אחת, צריכות להיות 
שבים התסכול מתכניות ש'מונחתות' מבחוץ על ידי גורמים שחו ".שיתופי, ולא משהו שהוא מלמעלה

יעצות ישהם מבינים את הבעיות המקומיות הביא מנהלת שפ"ח אחת לשאוף לא רק לכך שתהיה הת

מוקדמת עם השפ"ח אלא שהשפ"ח עצמו יהיה זה שיבחן את הבעיות ויבנה תכניות התערבות 

, אבל שם יש צרכים מאתנו"יש גם מועצות מקומיות אחרות שהם רמזור שמתאימות לו ספציפית, כי 
 ".מריאחרים לג

הרבה מרואיינים דיברו על כך שכדי שתכנית תפעל בצורה מוצלחת צריך : קליטת התכנית בבית הספר

לדאוג לקליטה שלה בבית הספר ולהקצות לכך את האנשים המתאימים. מנהלת בית ספר אמרה: 

על ...ת"]תכניות מצליחות[ כי יש כאן ארגון טוב, אנשים מתארגנים נכון. זה לא קל לבוא מבחוץ למערכ
." לאורך הפעלת התכנית, אומרים מרואיינים, צריכה להיות מעורבות כל דבר יש מישהו שהוא אחראי

ומעקב של צוות בית הספר על הנעשה בתכנית, כדי לוודא שהדברים נעשים בצורה המקובלת על בית 

בין את מקור הספר וכדי לעזור בפתרון בעיות מפני שרק הצוות, שמכיר את סביבת בית הספר, יכול לה

בה הדברים שהבעיות ולהציע פתרונות מתאימים. מנהלת בית ספר אחד מספרת על הדרך המוצלחת 

"כאן כאשר שני מנחים של תכניות חיצוניות משולבים באחד הצוותים הניהוליים:  ,עובדים בבית ספרה
הרכזת הפדגוגית  המנחה של ]תכנית א[ והמנחה של ]תכנית ב[, –הפסיכולוג יושב עם עוד שני מנחים 

ואני. אנחנו חמישה שיושבים אחת לשבועיים. גם בונים תכנית שנתית וגם כל הזמן עושים בקרה על מה 
 ."שקורה

כדי שתכנית תצליח היא צריכה לקבל משאבים. בעיקר דובר על שעות עבודה, כדי  :הקצאת משאבים

לא להעמיס עוד על צוות בית הספר שהוא עמוס גם כך. תוספת השעות יכולה להתקיים על ידי הבאת 

האדם הקיים שצריך להפעיל, לנהל  כוחמבחוץ כדי להפעיל את התכנית או הוספת שעות ל כוח אדם

אחת הבעיות עם פרויקטים  ליוהתפע: "בחלק אמרה ניסיון. מנהלת שפ"ח למודת ולארגן את התכנית
רותי מזכירות, יחייבים לקחת בחשבון מישהו שמנהל, ש .כשמקימים אותם זה לתקצב כל פרויקט..
ס למי שעובד. בעבר לא נתנו את הדעת על זה. כי אם אין ']תקציב[ למטפלים שעובדים ושעות.. תכל

 מופיע נוסף פירוט )".ומזכירות ניהול מתקצבת אני מתחילה שאני חדש דבר כל…! פרויקטהובלה אין 

 ."(ואתגרים"קשיים  הבא בסעיף

מישהו  שזה תמיד קשור גם בפרסונות. כשי" לדברי פסיכולוגית, :יכולת ומקצועיות של מפעילי התכנית
כי זה קשה לעבוד במערכת כל  ;שמצליח לתת תוכן ומשמעות, וכשיש אמון והערכה והוא יוצר קשרים

 כאלה שהם –יעבירו את התכנית  'נכוניםהאנשים ה'שוב שחמדברי המרואיינים עולה כי "כך גדולה.

מקצועיים, מתחברים לדרך העבודה בבית הספר, מסוגלים ליצור קשרים בבית הספר. פסיכולוג מדבר 

  ".עושים עבודה כמו שצריך"אנשי המקצוע הם אנשי מקצוע טובים, כי  ,על תכנית שהיא טובה
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  החיצוניות בתכניות ואתגרים קשיים 1.2.2

ולתועלות הפוטנציאליות של תכניות חיצוניות, מהראיונות עלו גם כמה  לצדדים החיוביים במקביל

 היבטים בעייתיים יותר הנוגעים להכנסת תכניות לבתי ספר. 

תוספת כזו יכולה  :פסיכולוגיםשעות עבודה של קשיים הנוגעים לתכניות שכוללות מרכיב של תוספת 

להתקיים באמצעות הכנסת פסיכולוגים חיצוניים לתוך בתי הספר, או באמצעות מימון תוספת שעות 

ול להיווצר מתח על רקע על פסיכולוגים חיצוניים,לפסיכולוגים הקיימים בבית הספר. כאשר מוסיפים 

על ידי אנשי החיצוניים נתפסים אם וזאת במיוחד ם, מעמד הפסיכולוגים החיצוניים לעומת הפנימיי

 מלבד זאת,מהפסיכולוגים הפנימיים.  יותר או בכירים יותר , מקצועייםיותר כטוביםהצוות האחרים 

הכנסת פסיכולוג אף על פי שתכניות כאלו יכולות לתרום לשחיקה של הפסיכולוגים המקומיים, שכן 

וג המקומי, התפקידים הניתנים לפסיכולוגים החיצוניים הם העומס של הפסיכול אתה להקל עשוינוסף 

כלומר התפקידים הנחשקים כמו סדנאות לאנשי  ;, כפי שקראה לזה מנהלת שפ"ח'הדובדבן שבקצפת'

בה ש נטל עבודת השגרה הפחות נחשקתבצוות, בעוד הפסיכולוג הרגיל של בית הספר נושא עדיין 

"הפחתת העומס היא טיפול בחינוך המיוחד ואבחונים.  למשל, חיצוניות אינן עוסקות,התכניות ה
פחות … "כל הפסיכולוגים היו מעדיפים לשבת עם קבוצת מורים, אומרת מנהלת שפ"ח  ב'דובדבנים'"

כלומר, זה מפחית עומס, אך לא בדברים …היו רוצים לעסוק בחינוך מיוחד והפניות של תלמידים
 "שאנחנו רוצים.

סיכולוגים הרגילים של בתי הספר היא פחות בעייתית ויש לה יתרונות האפשרות של תוספת שעות לפ

לה להתעורר ברמת השפ"ח, כאשר חלק עלו. הבעיה במקרים כאלה מבחינת העלאת שכרםברורים 

 מהפסיכולוגים בעיר מקבלים את העבודה הנוספת וחלק לא, דבר שיכול לגרום למתח. 

ה בבית הספר, מדובר בגורם זר שנכנס לתוך מערכת גם כשתכנית מתאימה ורצוי: 'גוף זר'התכנית כ

קיימת. אנשים שאינם חלק מהמערכת מקיימים מגע טיפולי עם הילדים, מבקשים מידע עליהם, נכנסים 

לישיבות של אנשי צוות ומתנהלים לפי סדר יום משלהם. הדבר הזה יכול לעורר אי נוחות וגם מתח. 

ראיית החיוב והתרומה של  בד בבד עםבית ספר אחת,  איון עם מנהלתיהיה לראות את זה בר אפשר

גם התרעמות על גורם זר שנכנס ל'טריטוריה' שלה. המנהלת סיפרה על תכנית שעובדת  הייתהתכניות, 

עם ילדים בסיכון, במסגרתה כל הגורמים בבית הספר היו צריכים למסור מידע לנציג התכנית, והדבר 

שברגע שהתכנית נכנסת לבית הספר, קשה למנהלת  הייתהלתה מאוד הפריע לה. בעיה נוספת שהיא הע

יכנסו יהם גורם חיצוני, שאף על פי שיכנסו, י"רציתי שהם נכנסת ולאיזה לא: היא תחומים לאילו לשלוט 
איפה אבל  ועדות האלו,ושיבות צוות, לתוך המקומות שבהם אנחנו מרגישים צורך לקיים את היל
לגבי תכנית אחרת, ועדה." ונס את העובד כמו שצריך ולא נכַ  הכולנגיד שרק אנחנו לא מרגישים צורך, ש

 אתהיה ביקשה נתונים על בית הספר כדי להכניס תכנית בלי להתייעץ יהיא התקוממה על כך שהעיר

 ".תכניות לבית הספר 900"למה? בואו נראה אם זה מתאים לנו, אני לא מכניסה 

לבתי ספר אבל הן גם דורשות השקעה, והן יכולות להפך  'מתנה'תכניות הן  :תכניות דורשות השקעה

שתכנית תצליח מישהו בתוך בית כדי למעמסה אם לא הוקצו להן משאבים מתאימים. כפי שכבר צוין, 

, על הקליטה והחיבור שלה לבית הספר, על מעקב וליווי לאורך תהא  הספר צריך להיות אחראי על הקשר 

מגוון אנשי צוות אחרים לעבור הדרכות ולבצע מורשות ממורים או תקופת ההפעלה. יש גם תכניות שד
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פעילויות עם תלמידים, מבלי לממן שעות עבודה נוספות. התוצאה היא שלצד התועלת שהן מביאות, 

 תכניות שאינן מלוות במשאבים מתאימים גם מוסיפות לעומס במערכת שהיא עמוסה ממילא. 

רים יש רכז עירוני לתכניות, באחרים אין. מנהלת שפ"ח בחלק מהמק –הדבר נכון גם ברמת השפ"ח 

"אני לא מקבלת שעות לניהול וליווי התכנית. זה מגדיל את העומס על תיארה את המצב בעיר שלה: 
.. יש תכניות רק בשני בתי ספר אז אין רכז, .ולשלוט בכל הפרטים הכולמנהל השירות שאמור לתכנן את 

 עליי." הכול

במקרה אחד עלה נושא שרלוונטי בעיקר בתכניות הפחות מובנות, והוא  :מקצועייםכניסת גורמים לא 

הנושא של כניסת אנשים שלא הוכשרו לכך למלא תפקיד שיש בו גם היבטים טיפוליים עם ילדים בבית 

הספר. הדבר עלה בקשר לתכנית חונכות, שבה לא היה לבית הספר מידע או שליטה על פעולות החונכים. 

המרואיינת דיברה על החונכים כעל משאב חשוב שיש לו פוטנציאל לתרום לילדים, העובדה שאף על פי 

 שהמצב, כפי שקראה לו, "פרוץ", הטריד אותה.

היו מרואיינים שדיברו על כך שיש מקרים של ריבוי תכניות ללא תיאום וללא  :ריבוי תכניות ללא תיאום

ים והכבדה על המערכת. פסיכולוגית אחת אמרה: תית על צרכים, דבר שגורם לבזבוז משאבחשיבה אמ  

"הקושי הוא בזה שיש ריבוי משאבים, כי אם אנחנו לא מתואמים, אז אנחנו עושים את אותו הדבר. 
שלי שלפעמים יש יותר מדי וגם לא מנצלים  ניסיוןדווקא המשאבים הם ברוכים, אך יש לי תחושה מה

ים אירועמצב קיצוני שנוצר בעיר שלה, שבעקבות מנהלת שפ"ח אחת סיפרה על  ".אותם כמו שצריך

תקופה  הייתה"טחוניים קשים זרמו אליה משאבים רבים והוכנסו תכניות רבות ללא תיאום ותכנון: יב
 הפרימשיכה וסההיא  ".שאף אחד לא ידע איזה תכניות בבתי הספר, אפילו שפ"י, הפסיכולוג המחוזי

מי שנכנס עבר …אנחנו ]השפ"ח[ השער לתכניות האלה "עשינו סדר ועכשיואיך הכניסה סדר במצב: 
 .." .דרכי, אני בודקת את תעודות הכשרות שלהם

דיברו על כך שעברו תהליך, שבו למדו לבחון את התכניות בזהירות, ולקבל רק את שמנהלי בתי ספר היו 

שבית הספר  אלו שמתאימות ותורמות לבית הספר, ורק את אלו שבית הספר מסוגל להכיל, לאור ההבנה

"אנחנו מוצפים ביותר מדי תכניות...יש נדרש להשקעה כדי לקלוט תכנית. מנהל בית ספר אחד אמר: 
ומנהלת אחרת ניסחה  ".אינפלציה של תכניות... מצד אחד רוצים, מצד שני בית ספר לא ערוך להתארגן

להגיד תודה ולהכניס "מנהל צריך לדעת מה לקחת ומה לא לקחת. אי אפשר בגלל שנותנים לך זאת כך: 
לא  –תכנית. היום אני כבר מסרבת, בהתחלה אמרתי תנו לי לבדוק. היום אני מספיק חזקה כדי להגיד 

אתה לומד עם הצוות מה טוב ומה יצליח. עם הזמן אתה יותר ויותר מבין מה מתאים ומה … רוצה
  נכון."

פצת תכניות ה, היא בעיה של מחקרבעיה נוספת, שלא הועלתה על ידי המרואיינים אך נצפתה במהלך ה

הפצת התכניות בבתי הספר לא תמיד נעשית על פי קריטריונים של צורך, והתוצאה היא  לא מאוזנת:

פיזור תכניות שאיננו בהכרח מוכתב או תואם את כמות הבעיות הקיימות בבית הספר. קשרים אישיים 

הספר, מיקום בית הספר בעיר שיש בה  שמנהלים יצרו במשך השנים ושעוזרים להם לגייס תמיכה לבית

ין מיוחד של עמותות באוכלוסיית בית הספר וגורמים יהרבה סטודנטים ופוטנציאל למתנדבים, ענ

 אוכלוסייהנוספים יכולים להשפיע על מספר התכניות שמגיעות לבית הספר. מנהלת בית ספר אחד עם 
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עמותות, מתנדבים,  –"מעורבים פה ]בבית הספר[ הרבה גורמים מבחוץ לא בעייתית במיוחד סיפרה: 
סטודנטים של החינוך הרגיל, המיוחד, של הגיל הרך, סטודנטים לעבודה ...סטודנטים 300-יש פה כ ….

בבתי ספר אחרים היו מעט תכניות. בלט במיוחד שבבתי  ".סוציאלית, לביבליותרפיה, למקרא ולאמנות

בו לא מצאנו אף שות תכניות, ולא בגלל שיש בהם פחות צרכים. בית הספר היחיד הספר הערביים יש פח

 תכנית היה בית ספר ערבי. 

 הערבית אוכלוסייהב החינוכית לפסיכולוגיה שנוגעות סוגיות  5.5

יפורטו  להלןהערבית.  אוכלוסייהבעבודת השירות הפסיכולוגי בנושא סוגיות  צוינוהראיונות  במהלך

שלושה נושאים עיקריים: התקינה הנמוכה בשפ"חים הערביים, הצורך בהתאמה תרבותית של דרכי 

 לאומי.  חירוםעבודה וקשיים מיוחדים במצבי 

 ערבייםה חים"בשפ נמוכה תקינה 1.1.2

מאפיינים ובעיות. בעלות מגוון הערבית בישראל איננה הומוגנית; יש בה קבוצות שונות  אוכלוסייהה

 נמוך כלכלי-חברתי במעמד נמצאים בישראל יםיהערב היישובים רוב. בעיות משותפות עם זאת, יש

, לקויות שתיותת, (0030; ליס, 2012ואחרים,  )אנדבלד ניעו ,מאבטלה וסובלים ( 2013ואחרים,  )שביב

 .(0030)רונן,  פשיעה של גבוהות רמותמו (0009)קטן,  רווחה שירותי כמו ,חברתיים בשירותים חסורמ

מרואיינים תיארו, למשל, אלימות וקטטות בין משפחות שגולשות לפעמים גם לשימוש בנשק חם 

שונות )למשל, אתניות בהם יש מתחים בין קבוצות ש שוביםיי ישוליריות לאור היום ליד חצר בית הספר. 

של עוני, ים בדרום יש בעיות חריפות במיוחד של יישובים הבדוויבבין דרוזים לנוצרים באותו יישוב(. 

 הריסות בתים ועוד.של מתחים פנימיים, 

. במיוחד נמוכה חינוכייםה פסיכולוגיםה של תקינהה, מרובים צרכיםה שבהם, אלו ישוביםיב דווקא

 פחות יש הערביים שוביםישבי לכך שתורמים( בזה זה)קשורים  גורמים כמה עלו הראיונות במהלך

 .יהודייםה ישוביםיב מאשר לנפש פסיכולוגים

 הסטודנטים ומספר, קשים הם בפסיכולוגיה שני לתואר הקבלה תנאי: בפסיכולוגים מחסור 

 היבאוכלוסי בפסיכולוגים הצורך על לענות יכול ואינו, קטן זה לחוג להתקבל שמצליחים הערבים

 מהם רבים ;"לבחו לומדים במקצוע שמעוניינים רבים ערבים סטודנטים, שכך מכיוון. הערבית

 שם ושהלימודים מספיק גבוהה אינה בירדן הלימודים שרמת ציינו שונים"חים שפ מנהלי. בירדן

, מכאן. בישראל הספר בבתי מהם הנדרשת לעבודה הפסיכולוגים אתכהלכה  מכשירים אינם

 וגם, הפסיכולוגים בשירותים לעבודה הפונים הערבים הפסיכולוגים למספר גם נוגע שהמחסור

 .חלקם של הבסיסית ההכשרה לאיכות

לים על סטודנטים להתגבר על הבעיה ולפתוח מסלולי לימוד שמק   ניסואוניברסיטאות  בשתי      

הן בתנאי הקבלה והן במבנה הקורסים: באוניברסיטת חיפה פתחו לפני מספר שנים תכניות  ,ערבים

בה תנאי הקבלה היו פחות והערבית,  אוכלוסייהעודית ליילתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית 

מחמירים והלימודים נעשו חלקם בנפרד וחלקם במשותף עם כלל הסטודנטים. התכנית נסגרה 

עדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה( וכעבור כמה שנים, בעקבות התנגדות הות"ת )הו

 אוכלוסייהמיועדת בעיקר ל הייתהתחה תכנית שּוללימודים נפרדים. באוניברסיטת בן גוריון פ
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חריף במיוחד. לתכנית התקבלו סטודנטים בוגרי תואר  בקרבה פסיכולוגיםב  חסורמהית שוהבדו

(. התכנית התקיימה או עבודה סוציאלית למשל חינוך)מקצועות קרובים בבפסיכולוגיה או ראשון 

בפנקס הפסיכולוגים אבל נסגרה בעקבות התנגדות משרד הבריאות לרישום  ,במשך שני מחזורים

ומחסור במועמדים בוגרי תואר בפסיכולוגיה  ראשוןשהתחילו את המסלול בלי תואר הבוגרים של 

בוגרי תואר  להכשרתבן גוריון תכנית חדשה  נפתחה באוניברסיטת 0033-ב. ראשון בפסיכולוגיה

אולם חלק ניכר מהסטודנטים שהשתתפו בה )בעיקר מסיימי  ,ראשון בפסיכולוגיה מירדן ומהארץ

   .ושרתואר ראשון בירדן( נ

  השירותים הפסיכולוגיים  ,כאמור :של הרשות המקומית בשירות הפסיכולוגימועטה השקעה

הם תלויים מאוד בהתנהלות העיריות בכלל  ,לפיכךמופעלים על ידי הרשויות המקומיות. 

ה נמצאת בקשיים כספיים או לא מייחסת חשיבות גדולה יבפרט. אם העיריבהן מחלקות החינוך בו

מנהל  –יה יבתוך העיר 'גב'לפגוע בשפ"ח. השירות זקוק לעלול הדבר  ,הפסיכולוגי לנושא השירות

מחלקת חינוך שרואה את חשיבות הנושא ורוצה לקדם אותו, ומוכן להשקיע ולפעול כדי שהשירות 

 להם הוא זקוק ואת המקום הראוי לו בתוך מערך השירותים העירוני.שיקבל את המשאבים 

אין הכרה מספקת בחשיבות הפסיכולוגיה  ערביותהשבחלק מהרשויות  מרואמרואיינים ש היו      

שהן התוצאה היא נמצאות במצב כלכלי רעוע, גם שרבות מהרשויות האלה . מכיוון החינוכית

יה איננה מספקת יבין השאר בכך שהעיר מתבטאת המועטה בתחום. ההשקעהטות להשקיע יממע

תפקד בצורה טובה: מבנה הולם, שירותי מזכירות, רות זקוק לו כדי ליאת התשתית הפיזית שהש

 ציוד כמו מחשבים ופקס וכו'. 

הוא השכר. המשכורת הבסיסית של רשויות מקומיות השקעה של מיעוט נוסף של  ביטוי      

הפסיכולוגים היא נמוכה ויש עיריות שמשפרות את השכר על ידי מתן תוספות שונות כמו תשלום 

 במצבים. לרשות מרשותהוצאות נסיעה, טלפון וכדומה, כך שבפועל, שכרם של הפסיכולוגים שונה 

 לא הרשות, פסיכולוגיה בשירות להשקיעמצדה  פחותה נכונות או הרשות של כספית מצוקה של

 .הפסיכולוגים של השכר תנאי את לשפר מאמץ תעשה

 ללא"ח השפ את והופך"ח, בשפ הפסיכולוגים עבודת על מקשה הרשות של ההשקעה חוסר      

 .למקום חדשים פסיכולוגים לגייס רוצים כאשר אטרקטיבי

 אינן הפסיכולוגי השירות תחנות יםיהערב היישוביםמ ברבים :רות להתמחותּכבתחנות מּו מחסור 

 מוכרת להיות)כדי  כוח אדם מבחינת הסף בתנאי עומדות אינןש מאחר להתמחות רותּכמּו

   פסיכולוגים בחצי משרה ופסיכולוג מוסמך להדרכה  6 לפחות בה שיהיו צריכה תחנה להתמחות

מחסור בפסיכולוגים מומחים ערבים בעלי הסמכה המשרה(. מצב זה נוצר בעיקר בגלל  שלישב

לסיים  הם אינם יכוליםבהן שלהדרכה. מטבע הדברים, מתמחים אינם רוצים לעבוד בתחנות כאלו, 

את ההתמחות; ומכיוון שהשירות מתבסס בחלקו הגדול על מתמחים, תחנה כזו איננה יכולה 

רים קיימים, קשה פים כדי לתקן חס  . במצב כזה גם אם מוקצים לתחנה תקנים נוסכוח אדםלמשוך 

 . אותםמאוד לממש 

 יהודים מדריכים הכנסת ידי על זו בעיה לפתורניסה "י שפ שבהם מקומות ראינו הראיונות במהלך      

 על מספרת ערבי ישוביב שירות שהקימה יהייהוד"ח שפ מנהלת. הצוות את להכשיר שיכולים

 שעשו פסיכולוגים שלושה היו. פסיכולוגי שירות כאן היה כשלא שנה 30 לפני"הגעתי : התהליך
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 מוכרת לתחנה הבריאות ממשרד הכרה קיבלנו 0000-וב, 0000 בשנת התחלתי... אבחונים
 רק. בארץ אחרים מאזורים וחלקם מקומיים חלקם, פסיכולוגים 03 לנו יש היום. להתמחות
. להדרכה הסמכה בתהליך שהוא ואחד מומחים ארבעה כבר יש כרגע. יהודים הם המדריכים

 ללכת לכ  אּו אני להדריך ההסמכה את יקבל שלי כשהסגן. להכשיר, צוות לבנות היא שלי המטרה
 ."בעצמם העבודה את לנהל שיכולים צוות כאן להשאיר היא המטרה. הביתה

 תרבותית בהתאמה צורךה 1.1.2

ה של החברה יהפסיכולוגים לאופי שלהיו מרואיינים שדיברו על הצורך להתאים את דרכי העבודה 

חים בערים מעורבות דיברו על כך שגם "מהחברה היהודית. מנהלות שפ רבים בהיבטים ששונההערבית, 

שוני תרבותי שיוצר  ,פסיכולוגים ערבים, שבאים מתוך החברה הערבית, עוברים שינוי במהלך הלימודים

ת תואר שני, זה שם אותך במקום האחר. "עצם זה שסיימבה הם עובדים: ש אוכלוסייהבינם לבין ה
"במסגרות ערביות ואחרת אמרה:  .]להתמודד עם השוני התרבותי[ יםהכלועדיין זה לא נותן לך את 

הפסיכולוגים הם ערבים. הם באים מתוך התרבות, אבל כשהם נכנסים למסגרות הם מושכים לכיוון 
כלומר, ההכשרה שהם עוברים  יהודיות."יש לפעמים קושי יותר מאשר במסגרות …. יותר יהודי

 הם עובדים.  אתהש אוכלוסייהמרחיקה אותם מה

היא קושי  מהן אחתצורת עבודה שונה.  יםבין האוכלוסיות שמחייב יםות להבדלאדוגמכמה  ניתנו

 אוכלוסייה"הבעיה היא שהעל נושאים רגישים. מנהלת שפ"ח אמרה  פתיחותבחברה הערבית לדבר ב
לגברים אסור  –מתקשה לדבר על רגשות. דיבור על רגשות הוא לא חלק מהחינוך. דברים יותר מוקצנים 

הוא לא גבר. לא פשוט להגיע לרובד  –לדבר על קשיים, אסור לבכות. אם ילד בוכה או מרגיש פחד 
וסייה "באוכלומנהלת שפ"ח בעיר מעורבת דיברה על בעיה אחרת שמקשה לדבר באופן פתוח:  ."הרגשי

הבושה, אין סיכוי  בגללבכלל לא.  – קבוצתית ; ועבודהבכלל קשה לעשות עבודה טיפולית מאודהערבית 
 ."שתדבר באופן פתוח בקבוצת הורים

דבר נוסף שמאפיין את החברה הערבית הוא נאמנויות משפחתיות חזקות, ולחץ חברתי חזק. פסיכולוגית 

כמו פגיעה מינית: לפי חוק, דיווח  םיבייחש סיכון לילדים של ה סיפרה על הקושי לדווח על מקריםיערבי

"המנהל לא אוהב לדווח ]על מקרים כאלה[. יש פחד בצוות כאן כי עובדים עם ילדים ממשפחות, נתקלתי 
קהילה שכולם מכירים את  זואבל לא רצו לדווח, ובוודאי לא בשמן.  ,בשלוש מורות שנודע להן משהו

 ."אי אפשר לדעת מה יכול לקרות – מדווחת על מישהו אתכולם, אם 

 לאומי חירום למצבי הקשורים קשיים 1.1.2

הערבית  אוכלוסייהלאומי )מלחמה, ירי טילים(, ה חירוםמרואיינים שדיברו על כך שבתקופות של  היו

 אוכלוסייהבה נתונה השנתונה במצוקה גדולה, שבחלקה לפחות היא בעלת אופי שונה מהמצוקה 

שקיימים גם  וקיפוח כעסלהחריף קונפליקטים ותחושות של  יםלאומי יכול חירוםמצבים של היהודית. 

ש ובילתחושה של ג תרוםלים עשוי חירוםההיהודית מצבי  אוכלוסייהבשבימים כתיקונם. בעוד 

 תמיד לאבו שמדובר במצב מורכב יותר  הערבית אוכלוסייהבהזדהות עם מוסדות המדינה, ה רתולהגב

 .להזדהות אפשר מי עם ברור
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 היהצוקה למ מרכזי גורםבהם ש 'עמוד ענן'ו 'עופרת יצוקה' מבצעי יאירועמרואיינים בדרום דיברו על 

חלק גדול  'עופרת יצוקה'"בבעזה. פסיכולוגית מהדרום אמרה:  החייםלגורל בני משפחות  חשש
מהבעיות היו לא בגלל מה שקרה כאן אלא בגלל מה שראו בטלוויזיה על מה שקורה בעזה )להרבה 

הטראומה כאן. אנשים לא קולטים שהתגובות פה אחרות  הייתהוזאת … תושבים יש בני משפחה בעזה( 
יורים . אנשים חושבים שמעזה בכלל לא ..פה לא מזדהה עם הממסד אוכלוסייהוהדאגות אחרות. ה

 עליהם."

אנשים שלא  בקרבבדרום שדיברו על תחושה ית והבדו אוכלוסייההיו מרואיינים שעובדים עם ה

, ביותרים קשים אירוע תעוברזו  אוכלוסייהוש, אוכלוסייההרבות של התיות האמ  מתייחסים לבעיות 

בעלי  יםאירועים האלו כאירועכמו הרס מסיבי של בתים, גם בימים כתיקונם. הם מתארים את ה

 , שאינם זוכים להתייחסות מהמערכת. ביותר פוטנציאל טראומטי

לאומי  חירום. בתקופות של אוכלוסייהנוספת היא שימוש בפתרונות שאינם מתאימים למקום ול בעיה

שובים הנמצאים באזור הסכנה נסגרים והילדים נשלחים יכמו מלחמה או מתקפות טילים, בתי ספר בי

"סגרו את בתי הספר, אבל אין מקלטים בו נסגר בית הספר אמרה: ששוב ערבי יהביתה. מנהלת שפ"ח בי
היה כעס גדול על הממסד כי אין פה  ...בבתי הספר וגם אין מקלטים בבתים והילדים היו ברחובות

 ".מקלטים ואין התייחסות לצרכים

היא שלא כל החומרים המקצועיים שהופצו לפסיכולוגים על ידי שפ"י  חירוםבזמן ה צוינשנוספת  בעיה

התארגנות ב בעיות על דיברה. אחת מנשות המטה של שפ"י אוכלוסייהתורגמו לערבית והותאמו ל

לא הייתי מספיק רגישה … ערבית, לא תמיד רגישיםב"היה קשה שהחומרים לא היו : בתקופת עמוד ענן
י שהיה להם קשה לאור ההתגייסות המאוד גדולה והסולידריות למצוקה של הצוות במגזר הערב

 ".בין היהודים בזמן המבצע. זה משהו שבהחלט יש לשפר הייתהש

 מתפקידם הפסיכולוגים של רצוןה שביעות 5.6

איינו יעליהם דיווחו הפסיכולוגים, רוב הפסיכולוגים שרשלמרות קשיים שונים, הן בשגרה והן בחירום, 

 שבעי רצון מתפקידם ואוהבים אותו.  הכולסיפרו כי "עם כל התסכולים" הם בסך 

עבודתם העובדה שגורמים התורמים לשביעות רצונם מהתפקיד ציינו את ה לעפסיכולוגים שנשאלו 

דינמית, מגוונת ומאתגרת; את הסיפוק שנובע מהקשר האנושי שהוא חלק מעבודתם עם התלמידים 

 ת תחושת התרומה והמשמעות שהם מפיקים מעזרה לזולת; את תחושת ה"אימפקט"ואנשי הצוות; א

ת, הרבה יותר ספרי-ביתשהם מסוגלים לתרום כפסיכולוגים חינוכיים העובדים בתוך המערכת ה –

מערכתית -מפסיכולוגים קליניים העובדים באופן פרטני בלבד; את אמונתם בגישה האקולוגית

ם להאפקטיבית; וכן את חוויית ההתפתחות והלמידה שהנכונה וההמאפיינת את עבודתם כגישה 

 במסגרת העבודה.
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 פעולה וכיווני יכום. ס6

 סיכום 6.1
כולל מגוון משימות, הן ברמה הפרטנית והן וא הותפקידו של הפסיכולוג החינוכי הוא תפקיד מורכב 

כולל בילדים טיפול פרטני יום, במקום כ :במהלך השניםהשתנה ספרית. התפקיד -הביתברמת המערכת 

רכיב מערכתי חזק, כלומר, דגש על עבודה שנועדה להביא לשינויים ברמת כלל בית הספר או התפקיד 

מערכתית. ההתערבות המערכתית מאפשרת -הכיתה, וכן מתן מענים לילדים בגישה אקולוגית

הרצון שלו מעבודתו. לפסיכולוג להגדיל באופן משמעותי את מרחב ההשפעה שלו ותורמת גם לשביעות 

ובמחקר עלה כי הוא הוטמע עוצי במשרד החינוך )שפ"י(, יי-הפסיכולוגיעל ידי השירות  הובלשינוי זה 

אשר בחן את וממצאי מחקר שנערך לאחרונה עולה בקנה אחד עם ממצא זה  .על ידי הפסיכולוגים

ממדית  -ה המקצועית הרבחינוכיים לגבי תפקידם, ובו עלה כי התפיסהפסיכולוגים התפיסותיהם של 

. בנוסף, (0036)פראוי, את המקצוע שלהם  תמייחדלדעתם היא מאפיינת את הפסיכולוגים החינוכיים, ו

בדומה למחקרו של פראוי, גם במחקר זה ניכר כי עבור חלק מהפסיכולוגים תפיסה זו צמחה במהלך 

 . (0036)פראוי, התפתחותם המקצועית 

במחקר עלה כי תפיסת התפקיד הרחבה יותר של הפסיכולוג והדגש המערכתי אומצה גם על ידי אנשי 

צוות אחרים, כמו מנהלים ויועצות. העבודה המערכתית דורשת שיתוף פעולה עם גורמים אחרים בבית 

ים בהם הספר, ועל פי רוב אכן נבנה שיתוף פעולה כזה לשביעות רצון כל הצדדים. עם זאת, עלו גם מקר

גבולות תפקיד הפסיכולוג למול בעלי תפקידים אחרים בבית הספר  לא היו ברורים דיים והדבר גרם 

 למתח ולחיכוכים. 

אז היא משתלבת היטב עם י חירום, אירועגישת העבודה המערכתית באה לידי ביטוי בצורה בולטת ב

ים אלו אירועבים אלו. גישת העבודה של כלל המערכות, העירוניות והארציות, שמטפלות במצב

, ותפקידו מובנה וברור לכל בעלי התפקידים ספרי-ביתהפסיכולוג פועל גם כחלק מצוות עירוני ולא רק 

הוא עובד. מנהלי בתי הספר ציינו את זמינותם הגבוהה של הפסיכולוגים בעיתות חירום ואת  אתם

  .לחץ בשעת הספר תבי צוות ובהרגעת בחירום ההתערבות בארגוןהתפקיד החשוב שיש להם 

העיקרית  תרומתןהמחקר בדק גם את נושא התכניות החיצוניות בתחום הרגש המופעלות בבתי הספר. 

תכניות יכולות לתרום גם בדרכים נוספות: הן  למערכת. היא הוספת מענים התכניות החיצוניותשל 

רץ חבירה של גופים ובעלי יכולות להביא ידע ומיומנויות חדשות, לעזור בהכנסת שינויים למערכת, לתמ

 תמיד לא, הפסיכולוגים אמונים שעליו בתחום עוסקות התכניותאף על פי שבמחקר עלה שמקצוע שונים. 

 .הפסיכולוגים עבודת לבין בתכנית שנעשות פעולות בין תיאום יש תמיד ולא, בהן מעורבים הפסיכולוגים

הספר מעבודת הפסיכולוג, הן בשגרה והן מהמחקר עלתה שביעות רצון גבוהה של אנשי הצוות בבית 

בחירום. בכל בתי הספר התייחסו אליו כגורם חשוב ובעל תרומה משמעותית. הבעיה העיקרית 

שהמרואיינים העלו לגבי עבודת הפסיכולוג היא מיעוט השעות שהוא מבלה בבית הספר, שמקשה עליו 

לבעיה של עומס עבודה כבד שנובע מריבוי להגיע לכל מה שדורש טיפול. גם הפסיכולוגים עצמם התייחסו 

משימות לעומת משאבי זמן מצומצמים. למרות זאת, רובם הביעו שביעות רצון גבוהה מעבודתם. 
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שביעות רצון זו נובעת בין השאר מהעבודה המגוונת והמאתגרת, מהסיפוק שהם מפיקים מהקשר 

מהזדהותם עם הגישה  האנושי, מהתחושה שלעבודתם יש השפעה ותרומה לקהל היעד שלהם,

מערכתית המאפיינת את עבודתם, ומתחושת הלמידה וההתפתחות המתלווה לעבודתם -האקולוגית

 כך על וראשעמם יש להתמודד בעתיד;  אתגרים כמה על גם מצביע מחקרעם זאת, ה לאורך השנים.

 .בהמשך

 ביטוי לידי שבאה, פסיכולוגים שלתקינה -תת קיימת. אתגרים כמה על גם מצביע המחקר, זאת כל לצד

 תקנים של מספקת לא מהקצאה לנבוע יכול זה מצב. נמוך אקונומי סוציו ממעמד בישובים במיוחד חריף

 שעות פחות הספר בבתי שיש לכך גורם והוא, המקומיות ברשויות התקנים מימוש מאי או בשפי

 .מהרצוי פסיכולוגים

השעות שמבלה הפסיכולוג בביה"ס, מכלול המשימות המוטלות עליו והדגש על העבודה  מיעוט

 הפסיכולוגיםש פי על אףהמערכתית אינם מאפשרים לו ברוב המקרים להתפנות לטיפולים פרטניים. 

מקרים בהם טוב היה  ישישנםבבתי הספר אינם אמורים להיות היחידים שמספקים טיפולים כאלה, 

למשל מקרים בהם הטיפול הוא קצר טווח, כאשר יש חשיבות להיכרות עם בית  –ם לטפל אילו היו יכולי

 עם מתנגשתהספר, כאשר יש חוסר נכונות של ההורים או הילד לפנות לשירות אחר וכדומה. מגמה זו 

 מיקומם ידי על, שונות מאוכלוסיותוהורים  לתלמידיםהפסיכולוגיים  השירותיםאת  להנגישהרצון 

. מצב זה בעייתי במיוחד לאור העובדה שגם בקהילה אין מספיק מענים במסגרות הספרבית  יכתל בתוך

 ציבוריות לילדים אלו.

, להן יכולה להיות תרומה חשובה לבתי ספר, מחייבת תהליך חיצוניות תכניותעלה שהכנסת  במחקר

אום שימנע ישיהיה תשיטתי של בחירה, היערכות לקליטה והקצאת משאבים לצורך ליווי וניהול. חשוב 

 הצרכים מהיקף מוכתב בהכרח ואיננו אחיד איננו הספר בבתי התכניות שפיזור עלה מהמחקרכפילויות. 

 .הספר בתי בין השוויון חוסר את להגביר שיכול דבר, הספר בבית

 קשה ממחסור סובלים רבים םיערבי שוביםייהשירות בחברה הערבית מציב כמה אתגרים.  מתן

 מוכרות בתחנות ממחסור, בכלל ערבים פסיכולוגים ממיעוט השאר בין שנובע חינוכיים בפסיכולוגים

 צורך שיש גם עלה מהמחקר. הערביות המקומיות מהרשויות בחלק בתחום השקעה ומחוסר להתמחות

זו יש  שבאוכלוסיה עלה עוד . הערבית בחברה הפסיכולוגים של העבודה דרכי של תרבותית בהתאמה

בשל החרפת קונפליקטים בזהות, חשש לקרובי משפחה מעבר  ,בי חירום לאומייםקושי מיוחד במצ

 לגבול, והחרפת תחושות של כעס וקיפוח.

 פעולה לכיווני המלצות 6.2

 כלליים פעולה כיווני 6.2.2

 כפי שעלה מניתוח תפקיד הפסיכולוג, מדובר בתפקיד רחב שיש לו חפיפה רבה הגדרה והסדרה :

ת עם בעלי תפקידים אחרים, אי דבר שיכול לעורר בעיות שונות כמו מתיחּועם תפקידים אחרים, 

פסיכולוגים כבר הדרכי הפעולה שנוסף על הבנות לגבי גבולות התפקיד וקושי במימוש התפקיד. 

לשפר את המצב על ידי הבהרת והגדרת התפקיד של  אפשרהוערכו כמוצלחות, שנוקטים ו
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התפקידים ביניהם. פעולות מסוג זה מקלות על בעלי  הפסיכולוג, של שותפי התפקיד וחלוקת

לכל אחד משותפי התפקיד יש  – רוקרטית לתפקד בצורה קלה יותרוהתפקידים במערכת הבי

 דוגמהתפקיד ברור יותר והוא יכול לפעול על פיו מבלי להיכנס למרחב התפקיד של שותפיו. 

אחריות בין הגורמים השונים להסדרה מוצלחת מסוג זה שנעשתה במסגרת שפ"י היא חלוקת ה

 במקרים של פגיעה מינית. 

  הפסיכולוג על העומס הקלת
 :אחת הדרכים להקל את העומס היא לייעל את תהליכי העבודה עם הפסיכולוג.  ייעול התהליכים

עזרות ילהמליץ על עבודה מובנית במסגרת שגרות עבודה קבועות, ה אפשרבין דרכי פעולה אלו 

ביועצת או בגורם אחר כאיש קשר בבית הספר וכמארגן של סדר יומו של הפסיכולוג, שימוש במיפוי 

שיטתי של צרכי הילדים, וכן יצירת דרכי עבודה מוסכמות בנושאים שונים. מדובר בפעולות שחלק 

ים מהפסיכולוגים נוקטים בהם ושנמצאו מוצלחות וכדאי להפיץ את השימוש בהן בקרב פסיכולוג

 נוספים. 

  :האם כדאי להעביר חלק ממרכיבי  לבחון אפשרהעברה של חלק ממטלות הפסיכולוג לאחרים

תפקיד הפסיכולוג לגורמים אחרים )בתוך או מחוץ לשירות הפסיכולוגי(. המרכיב הרלוונטי ביותר 

ו בהקשר זה הוא נושא האבחונים, שבו הפסיכולוגים משקיעים זמן רב. חלק מהפסיכולוגים הביע

במפורש את רצונם שרכיב זה של עבודתם יועבר למישהו אחר )למשל, לפסיכולוג שזה יהיה תפקידו 

המוגדר בשפ"ח(. עם זאת, צריך לשים לב שלאבחונים יש גם מקום כחלק מהתהליך הטיפולי והיו 

 גם פסיכולוגים שאמרו שחשוב שהם עצמם יהיו אלו שיבצעו לפחות חלק מהאבחונים.

 :הוספת זמן לפסיכולוג החינוכי צפויה לאפשר לו לעמוד טוב יותר בהגדרת  הגדלת המשאבים

התפקיד הרחבה שלו, וללא תוספת משמעותית בזה, קשה לצפות מן הפסיכולוגים לעמוד בכל 

 המשימות הנגזרות מתפקידם.

 חירום 6.2.2

  :הה וחלגבו מוכנות למצבי חירוםשבשנים האחרונות ה התחוש עלתהמהראיונות מוכנות לחירום 

הן על ידי מערכת  ,יוחס לעבודת ההכנה הנרחבת שנעשית בתחום זההדבר  שיפור לעומת העבר.

ח וכמו כן, שינויים שונים כמו מערכות להתניידות כחיצוניות. התכניות ההחינוך והן באמצעות 

חשוב להמשיך בהסדרת פעולות אלו נים תרמו אף הם לשיפור. ו  ּוקהאדם ושימוש באמצעים מ

 לאחר כל אירוע. הצלחתן ובמעקב אחר 

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

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

 :השירות בחירום עבור המגזר הערבי שפר אתל 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 

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

 התערבות יעילות ומתאימות יותר.
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 מרמת יחסית גבוהה רצון שביעות לצדוצורך ברציפות המענים:  ארוך לטווח במענים מחסור -

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

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

שהם עצמם אינם יכולים לתת טיפול לטווח ארוך, ומאידך או שאין גורמים זמינים בקהילה 

 .אוכלוסייהלהפנות, או שהגורמים הקיימים לא מקובלים על ה אפשראליהם 

להעלות את כשירות השירות בחירום עבור המגזר קיים הצורך שירות באוכלוסיה הערבית:  -

. הדבר קשור בחלקו לפיתוח המצומצם יותר של השירות הפסיכולוגי בכלל במגזר זה הערבי

 ובחלקו לסוגיות הקשורות להתאמה תרבותית של שירותי החירום.

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

 חשוב לבחון זאת.בבתי ספר אלו ו מוכנות לחירום נמוכה יותר

 חיצוניות תכניות 6.2.2

  :ות היעדאוכלוסייותאמו ל התכניות החיצוניותחשוב שחבירה מוקדמת לגורמים ביישוב 

בהם הן מופעלות. המרואיינים במחקר הדגישו שאחד המהלכים החשובים ששל הגופים  םוליכולת

לגורמים  הןיוזמישל או  התכניות שיש לבצע כדי להשיג מטרות אלו הוא חבירה מוקדמת של מפעילי

ובמקרי הצורך גורמי מחוז של משרד  ,כמו הנהלת מחלקת החינוך, השפ"ח ,מובילים ביישוב

וצריכים להיות מעורבים  אוכלוסייהמאפייני האת הבעיות ואת החינוך, שמכירים את הצרכים, 

 פעלו. כבר בשלב התכנון בהתאמת התכניות לקהלי היעד שלהן ולמוסדות בהם הן י

  :מהראיונות עלה שהשפ"ח הוא גורם שיכול לווסת ולתכלל את השפ"ח כגורם מווסת ומתכלל

מכלול התכניות החיצוניות בתחום הרגשי הפועלות בעיר, כדי למנוע כפילות ולדאוג לכך שתכניות 

 יופעלו במקומות בהם יש בהם צורך.

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

תמיד יודעים איזה תכניות מופעלות אצלם בבית הספר. כדאי לעבוד על חיזוק היידוע והתיאום 

 בתוך בתי הספר.

  :יש פוטנציאל לתרומה גדולה  תכניות החיצוניותלהתייחסות להשקעה הנדרשת להפעלת התכנית

דורשת השקעה רבה מצד הגוף המקבל. זוהי "מתנה" שיש להיות מודעים לכך שלבית הספר אבל 

 כוחחשוב להתייחס גם להיבט הזה כאשר מתכננים הכנסת תכנית לבית ספר או לעיר, ולתקצב את 

 ידרשו להפעלתה.ידרש כדי לקלוט ולהוביל את התכנית וכן למשאבים נוספים שיהאדם שי

 כדרך לתגמל  תכניות החיצוניותלהשתמש ב אפשרבמחקר עלה ש :פסיכולוגים לתגמל דרך

פסיכולוגים ולשפר את תנאי ההעסקה שלהם. כדאי לבחון את האפשרות להשתמש במנגנון הזה 

על פני פסיכולוגים  תכניות החיצוניותולהעדיף מימון פסיכולוגים פנימיים של השפ"ח כעובדים ב

 חיצוניים.

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

יכולות למלא  התכניות החיצוניותבשל התפקיד החשוב שהיקף הצרכים בבתי הספר השונים. 

 . בפיזור התכניותבמענה לצרכים בבית הספר, חשוב למצוא דרכים לתקן את חוסר השיוויון 
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  .הערבית אוכלוסייהב לשירות הנגישות הבטחת 6.2.2

 סיכולוגיה לעומת היצע המקומות בתכניות למקצועות הפ מאודיש ביקוש גבוה : הכשרה

דבר שגורם לכך שמיעוט מן המבקשים ללמוד מקצוע זה ; שמקיימים המוסדות להשכלה גבוהה

לנקוט  אפשרמצליחים להתקבל ללימודים אלו והדבר פוגע במיוחד בקליטת תלמידים ערביים. 

כמה צעדים כדי לשפר את המצב בתחום זה על ידי השקעת משאבים ייעודיים להגדלת מספר 

 הסטודנטים והמסיימים הערבים:

שתכין את הסטודנטים ללימודים כדי להגדיל את מספר תכנית ייעודית במכינה  פתיחת -

 המתקבלים.

פסיכולוגיה כדי להגדיל בלסטודנטים ערבים שמתקבלים לתואר ראשון  לימודי וסיוע תמיכה -

 את מספר המסיימים תואר ראשון שיוכלו להמשיך לתואר שני.

)מסלולים כאלו פעלו  ערבים חינוכית לפסיכולוגיה לסטודנטים ייחודי הכשרה מסלולפתיחת  -

בעבר אך נסגרו(. מסלול זה יהיה בעל תכנית לימודים ייחודית וכן תכנית לימודים משותפת 

 נוכיים. לשאר הפסיכולוגים החי

בפסיכולוגיה עבור סטודנטים המעוניינים ללמוד  ראשון תואר והשלמת הסבה מסלול פתיחת -
פסיכולוגיה חינוכית בתואר השני. בתקופת ההשלמה יילמדו כל הקורסים שהם חובה לקראת 

התואר השני. הסדר זה מותנה בכך שמשרד הבריאות יסכים לרשום את בוגרי התואר השני 

 ים. בפנקס הפסיכולוג

 .במכללות עודייםיי מסלוליםבדיקת אפשרות לפתיחת  -

  :יה היא מיעוט הפסיכולוגים המומחים הערבים, ובמיוחד יבעיה שנפסיכולוגים מומחים

פסיכולוגים מוסמכים להדרכה. אחת מדרכי ההתמודדות שננקטת כבר היום בשפ"י היא שימוש 

במדריכים יהודים כדי להכשיר מומחים ערבים. דרך אפשרית נוספת שכדאי לבחון היא לפתח 

ת. תכנית שכזו תוכל לממן במלגות מספר תכנית מיוחדת עבור מתמחים ערבים בפסיכולוגיה חינוכי

מתמחים ערבים כך שיוכלו לסיים בזמן קצר ככל הניתן את ההתמחות ואת ההסמכה להדרכה. 

פסיכולוגים אלו יוכלו לעבור התמקצעות בניהול ויהוו את העתודה הניהולית של  מלבד זאת,

ילוב של כספי מדינה להשיג לכך כספים באמצעות ש אפשרהשירות הפסיכולוגי במגזר הערבי. 

 וכספי תרומות מהמגזר השלישי.  

 :הערבית )נושא  אוכלוסייהלאור הקשיים השונים הנוגעים לשירות הפסיכולוגי ב מחקר המשך

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

 זו. אוכלוסייהאנחנו ממליצים על מחקר המשך שיתמקד ב
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; 'גלזנר, י. מכלול ההכשרה וההתפתחות המקצועית של הפסיכולוג החינוכי :בתוך  ".ההכשרה

משרד החינוך, , 7-3'. )עורכים(, עמודים רפרנקו,  ;'; מזרחי, צ'; ברמן, ד'; ארדהיים, ק'איצקוביץ, א

 .המנהל הפדגוגי, השירות הפסיכולוגי הייעוצי, אגף הפסיכולוגיה

אתגרים ארגוניים בעבודת הפסיכולוג החינוכי. מבט מחודש על " .0007. '; מטיחס, ו'קשאני, נ-גרינולד

 .63-33ינואר(:) אקטואליה-פסיכו " הנחות היסוד של הפרקטיקה המקצועית

 .24/1/2013 .היחידה להתמודדות עם מצבי לחץ וחירום

במערכת סקר מעורבות עמותות, קרנות, ופילנתרופיה עסקית  .0008. '; שיפמן, א'ח; בן נון, ר"וינהבר, ב

המכללה האקדמית בית ברל, בית הספר לחינוך, המכון ליזמות  .תשס"ח –דוח ממצאים  החינוך:

  .בחינוך
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 לבין בקיבוצים הסוציאליים העובדים תפקיד את הלקוח תפיסת בין הקשר. "0003. 'ט, טופילסקי

: גן מתר, הסוציאלית בעבודה מוסמך תואר קבלת לשם חיבור." הסוציאלית העבודה אפקטיביות

 .אילן בר אוניברסיטת

 דרכי מיפוי .0007. 'ט, חסין; 'ר, קוברסקי-ברוך; 'א, עוואדיה; 'ו, קונסטנטינוב; 'ד, לוי; 'מ, נבות-כהן

. מדעי מסכם דוח: המתקשים התלמידים לקידום הביניים וחטיבות היסודיים הספר בתי של הפעולה

 .ירושלים, ולנוער לילדים אנגלברג מרכז, ברוקדייל מכון-וינט'ג-מאיירס, 07-407-דמ

 .2116ולחשבונות שנת הכספים  2117ב לשנת 55דוח שנתי . 0008 מבקר המדינה.

 :בתוך: ".. "תפקיד בית הספר בהחלמה של תלמידים במצוקה, משבר וטראומה0033. '; לוריא, א'מור, פ

 'גל, ש-; חן'ימן טוב, יס .ספרית עם אירועי חירום ומשבר-לצמוח ממשבר: היערכות והתמודדות בית

(eds.)    'אגף הפרסומים, משרד החינוך, ירושלים  ,37-56עמ. 

מדיניות בנוגע להערכת פסיכולוג  .33/6/0036הסמנכ"לית הבכירה ומנהלת המנהל הפדגוגי. ; , מ'כהן

 .משרד החינוך. המסגרת החינוכית לדיון בוועדת השילוב

האוכלוסייה, מאפייני תעסוקה, רמת חיים, הכנסות והוצאות. ערבים בישראל: דיוקן ה .0030. 'ליס, ג

 .ינהל מחקר וכלכלה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקהמ .2115 – 0851

 .יפו-תל אביב. תהנחיות לתהליך התמחות בפסיכולוגיה חינוכי. 0030משרד הבריאות, מה. 

 )א(8חוזר מנכ''ל תשע/ 0030משרד החינוך. 

הפעלה של התורת אגף שפ"י: . 0008הפדגוגי, שירות פסיכולוגי ייעוצי. תשס"ח, משרד החינוך, המנהל 

 .אגף שפ"י חירום

 תיאור תפקיד הייעוץ החינוכי  .05/3/0036משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, שירות פסיכולוגי ייעוצי. 

 בבית הספר

     http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/gapim/yeutz/Tafkidim/YeutzChinuchi.htm 

 .מסל שירותים למתווה –מצגת . 0030משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, שירות פסיכולוגי ייעוצי. 

הערכות לאירועי חירום במוסדות  .36/30/0009משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, שירות פסיכולוגי ייעוצי. 

 .החינוכיים

 .הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון התכנית. משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 התכנית במסגרת ומיפוי איתור:  נוער ובני ילדים בקרב סיכון מצבי. 0033. 'ט, חסין; 'ר, לאל-סבו

 לילדים אנגלברג מרכז, ברוקדייל מכון-וינט'ג-מאיירס, 33-487-דמ. בסיכון ולנוער לילדים הלאומית

 . ירושלים, ולנוער
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ספרית עם אירועי -היערכות והתמודדות ביתלצמוח ממשבר:  .0033. תשע"א, 'גל, ש-חן '; סימן טוב, י

 .ירושלים ,אגף הפרסומים, משרד החינוך. חירום ומשבר

ה זה אומר להיות פסיכולוג חינוכי? משמעות המושג והחוויה בעיני העוסקים "מ. 0036. 'פראוי, ת

 (.ינואר) יפו-מחקר שפ"ח ת"א, מדור מחקרים איכותניים בפסיכולוגיה חינוכיתה". במלאכ

: יעוד, פרקטיקה 03-פסיכולוגיה החינוכית בישראל: כניסה למאה ה"ה 0007 '.פרידמן, ח

 .8-34אקטואליה ינואר:-פסיכו ".ואתגר

; '; יוסף, ד'; קפלנסקי, נ'; פיירמן, צ'; רוזנבלט, א'; ברום, ד'; אחיטוב, מ'; פלד, א'הורנצ'יק, ר-פת

בניית חוסן להורים ולילדים בגיל ? 'צבע אדום'לילדי  'עתיד ורוד'הייתכן . "0030 .'שמטוב, ק  ;'להד, מ

 .047-069(:0לב) חברה ורווחה.  "הרך החשופים לאיום מתמשך של טרור בשדרות

. ים ויהודים בתחום הרווחה לאור מדד השוויון של סיכוייסגירת פערים בין יישובים ערב. 0009. 'קטן, י

 .content/uploads/2013/11/revaha_12_07.pdf-http://www.sikkuy.org.il/wp .עמותת סיכוי

לצמוח ממשבר: היערכות : בתוך". . "התערבות מערכתית מונעת בעת אסון ומלחמה0033. 'קלינגמן, א

, 50-34  עמודים ).עורכים' )גל, ש-; חן'סימן טוב, י. רית עם אירועי חירום ומשברספ-והתמודדות בית

 .אגף הפרסומים, משרד החינוך, ירושלים

הכנסת, מרכז המחקר . מחסור ביועצים ובפסיכולוגים חינוכיים במערכת החינוך. 0030. 'רבינוביץ', מ

 .ירושלים, והמידע

 15:66-72.שבילי מחקר?". איך מקצוע מתפתח –ינוך מפגש בין ייעוץ לח. "0008. 'רוטנברג, י

 .ירושלים ,מרכז המחקר והמידע, הכנסת .נתונים על הפשיעה בחברה הערבית בישראל. 0030. 'רונן, י

פלורליזם ושוויון הזדמנויות בהשכלה גבוהה הרחבת  .0036. '; פודם, א'; סטון, א'; בינשטיין, נ'שביב, מ

הוועדה לתכנון ולתקצוב, המועצה . ת"ח הצוות המקצועי של ות"דרוזים: דונגישות האקדמיה לערבים, 

 .ירושלים ה,להשכלה גבוה

מודל תמיכה להרחבת יכולת ההכלה והקידום של הלומדים במוסדות . 0030. '; טלמור, מ'שרביט, ר

שנת ניהולי למפקחים ולמנהלים במחוזות, לרשויות ולצוותים החינוכיים ל-החינוך: תלקיט פדגוגי

 .ירושלים י,משרד החינוך, המינהל הפדגוג .הלימודים תשע"ג
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