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  תמצית

השאלה כיצד ניתן להפוך את בתי הספר לסביבה תומכת בעבור כלל התלמידים, ובמיוחד בעבור תלמידים 

עם קשיים לימודיים וקשיי הסתגלות, הנמצאים בסכנה לנשירה גלויה או סמויה )להלן: "תלמידים 

ה במודעות בסיכון"(, נידונה בשנים האחרונות רבות בישראל כמו גם בעולם. גם בחברה החרדית חלה עליי

כמו כן גברה ההבנה לקשייהם של תלמידים, ולהשפעתם הצפויה על הישגיהם הלימודיים ועל המשך חייהם. 

 כי יש צורך לסייע לתלמידים אלה תוך היעזרות בגורמי מקצוע ואף בגורמים מחוץ לחברה החרדית. 

די והשירות הפסיכולוגי הייעוצי אשלים לבין המחוז החר-תכנית 'ֵאַלִיְך' פותחה בשותפות בין ג'וינט ישראל

מיועדת  לשפר את יכולתם של צוותים חינוכיים בבתי ספר חרדיים להתמודד  תכנית ה במשרד החינוך.

באופן אפקטיבי עם צורכיהן של תלמידות עם קשיים לימודיים ורגשיים ותלמידות הנמצאות בסכנה 

-מתבססת על התפיסה החינוכית הפסיכו לנשירה גלויה או סמויה )להלן 'תלמידות בסיכון'(. התכנית

 התכנית .הקשר המתקיים בין המורה לתלמידה כמפתח להצלחתה של התלמידה על דגש השמהחברתית, 

 : דרכים מזה שש שנים בשלוש מיושמת

 . חרדייםמתן הסמכה המקבילה ברמתה לזו של תארים אקדמיים בשישה סמינרים  .1

בתי ספר, וממוקד בשינוי כוללני של בית הספר והפיכתו לבית ספר המספק  22-פיילוט המתקיים ב .2

 בדרך השגרה מענים אינטגרטיביים לתלמידות על רצף הסיכון. 

העומדים במרכז . במפגשים אלה, בערים ובשכונות חרדיות הנערכים   in serviceמפגשי פיתוח מקצועי  .3

. מפגשי הפיתוח המקצועי התקיימו, בממוצע, מבתי ספר שונים, משתתפות נשות מקצוע המחקר

 בקבוצות העבודהשעות בכל פעם, ובכל קבוצה השתתפו כעשרים נשים.  5שנים, פעם בשבוע,  3במשך 

 ובאמצעות, ובהשפעתם עליהן המקצוע נשות שהביאו במקרים מובנהקבוצתי  דיון באמצעות התבצעה

נשות המקצוע הגיעו למפגשים מבחירה,  .בסיכון תלמידות עם להתמודדות וכלים תאוריות של למידה

 וכחלק מאפשרויות השתלמות מקצועית מקובלות. 

שהמורות והיועצות תופסות את אופן על ה in serviceבהשפעת מפגשי הפיתוח המקצועי המחקר התמקד 

הפרקטיקות שהן עליהן ועל ואת השפעת השינוי  ם אלה,במפגשי ןהשינוי שחל בהן בעקבות השתתפות

מצבן של  שפר אתשינויים אלו מאפשרים להן ללדעתן נוקטות בעבודתן. כמו כן הדוח מתאר כיצד 

 התלמידות. 

המאפשרת לנו להציג נרטיב עקיב לצורך זיהוי השינוי ותהליכי התרחשותו נבחרה המתודולוגיה הנרטיבית, 

ע שעברו פיתוח מקצועי. דרך הנרטיב של של חוויית השינוי הפרטית, כמו גם זו המשותפת לנשות המקצו

נשות הצוות שרואיינו ניתן להבין מה שונה היום בהתנהלותן עם תלמידות בסיכון, ומה מקומו של הפיתוח 

 המקצועי בשינוי הזה. 

 פיתוח המקצועי במשך שנתיים לפחותשהשתתפו בראיונות נרטיביים עם תשע מורות ויועצות התבצעו 

 עם מורות, יועצות ומנהלות.  וממוקדים יותרושמונה ראיונות אינפורמטיביים  ,והסכימו להתראיין
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את הטקסטים שהתקבלו ניתחנו על פי שתי יחידות חקירה: הנרטיב )הסיפור( המלא והתמות המופיעות בו. 

הניתוחים קשורים אלו באלו והתקיימו במקביל. השימוש בשניהם יחד מאפשר להבין את המאפיינים 

בכל סיפור, את השינוי שעברה כל אחת מנשות המקצוע וכיצד הוא בא לידי ביטוי, יחד עם  הייחודיים

 ההיבטים המשותפים לכולן בנוגע להתמודדות עם תלמידות בסיכון.

 עיקרי הממצאים

הגדרת הבעיה של התלמידות בסיכון המורות והיועצות בנוגע ל שחלו בקרבשינויים הא. 
 וההתמודדות אתה

: שינוי בהתבוננות, בהגדרת הבעיה ובתפיסת האחריות", מיהן התלמידות בסיכוןשל "בתפיסה  ישינו .1

מדברי המרואיינות עולה שההגדרה של תלמידה בסיכון, כפי שהן תופסות אותה כיום, רחבה מאוד 

-קשיים רגשייםבוכוללת כל מי שהתפתחותה לוותה באירועים קשים, בדפוסי התקשרות לקויים או 

בסימפטומים  או התנהגותבבהכרח בא לידי ביטוי אינו  המקצוע שרואיינו הסבירו שהסיכוןשות . נאישיים

אלא הסיכון נמצא במניע להתנהגות, במה  ,שניתן לראות בבית הספר, כמו שינוי בתלבושת או היעדרות

נה להבהמורה את התנהגות מביאה ה. ההכרה בכך שיש מצב סיכון מאחורי שהן קוראות "שורש הבעיה"

כך הדגש מוסט מאחריות . דרך לפתרון טמונה בזיהוי נכון של המצב, ושבאחריותה לעשות זאתשה

, עם התלמידה קשר אישיכתוצאה, מניעה המורה מהלך של יצירת  תהליך.ל"פתרון" לאחריות למציאת 

 .בית הספר מגדירשבו המורה וגם התלמידה הן אנשים שלמים, ולא רק בתפקידיהן כפי ש

יחד עם הגדרת הסיכון  הרחבת הפעולה הנדרשת להתמודדות עם תלמידות בסיכון:שינוי בתפיסת  .2

, הובילו לשינוי בתפיסת אדםעל בני הסתכלות עליה ועל המורה כוהתחושת האחריות לטיפול בתלמידה, 

התפיסה המקובלת בקהילה החרדית ובבתי הפעולה המתאימה להתמודדות עם תלמידות בסיכון. 

כדי להבטיח  עין מהתנהגויות הסיכוןם טובת התלמיד מכתיבה שבית הספר יעליש היאהספר החרדיים 

. תפיסה זו השתנתה בקרב נשות המקצוע שהשתתפו את הישרדותו של התלמיד בקהילה החרדית

התפיסה מדגישה את החשיבות  ויבות להתמודד עם סימני המצוקה.בהכשרה והן מרגישות מח

בות, במטרה להכיר את התלמידה כאדם שלם וכדי להתחיל שבשאילת שאלות ובהקשבה אמפתית לתשו

 תהליך של בניית קשר. 

נשות המקצוע שהשתתפו בהכשרה שינויים בתפיסת ההצלחה בהתמודדות עם תלמידות בסיכון:  .3

מסבירות כי חל שינוי מהותי באופן שהן תופסות את ההצלחות בעבודתן. ההצלחה איננה ההפסקה של 

המאתגרת את מערכת החינוך או היוצאת נגד הקהילה החרדית, אלא עצם  התנהגות התלמידה בסיכון

הקשר של המורה עם התלמידה וההיכרות אתה כאדם שלם; לא החזקת התלמידה במוסד על אף הפרת 

הקודים, אלא הכלה שלה על ידי מורה. הקשרים הנוצרים כך, והמתקיימים בזכות מאמצים שעשתה 

ת מוצלחת של התלמידה עם מצבי הסיכון שלה. הקשר בין המורה המורה, יסללו את הדרך להתמודדו

 לתלמידות הוא המפתח לשינוי התנהלותה של התלמידה. 

 בשינוי  הפיתוח המקצועישל  ומקומב. 

כצפוי מתפיסה הכורכת תהליכים אישיים עם פרקטיקה מקצועית, תכנית הפיתוח המקצועי עובדת תוך 

נותנות נשות המקצוע שהשתתפו בתכנית, מדריכות הפיתוח המקצועי שילוב של השניים. על פי עדותן של 

יפעלו מול התלמידות  על פישמודל לתמיכה  ןבעבור משמשותוהן  בכל שעות היום ,להן תמיכה בכל הנושאים
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בסיכון. נוסף על כך, קבוצת העמיתות מהווה גם היא מקור לתמיכה. פרק הזמן הארוך יחסית של הפיתוח 

הם אלו שלדעת  –ההדרכה והליווי המסורים של המדריכות ויחד עם תמיכת העמיתות  המקצועי יחד עם

 נשות המקצוע אפשרו את השינוי על כל שלביו.  

 אישית של המרואיינות -ג. נרטיב של שינוי בזהות החינוכית

עליהן יש חשיבות בהצגת הדרך שנשות המקצוע בחרו לספר בה את סיפורן כאשר הן נשאלו כיצד השפיע 

משום שאופן הגשת הסיפור הסתבר כמשמעותי להבנת המסר לא פחות מן התוכן.  . זאת,הפיתוח המקצועי

בניגוד לקושי של המרואיינות לתמלל את השינוי )למשל כשהתבקשו להסביר מה זה "להיות נוכחת" או 

שינוי הסר של "להיות בקונפליקט עם הרבה סבלנות"(, הנרטיב בנוי בשלושה שלבים המעבירים את המ

 בצורה ברורה:

רקע אישי: נשות המקצוע שרואיינו סיפרו קודם כל על רקע אישי המצביע על ביטחון, יציבות ואף  .1

 הצלחה בטיפול בתלמידות בסיכון.

יכולתן להשפיע, ובכאב בנוגע להדרך: הנרטיבים ממשיכים לשלב ה"אמצע" המתואר כמלא בספקות  .2

הבעיות של התלמידות. "דרך" זו מתפתחת בזכות המעורבות  הנובע מתהליך ההתמודדות האישי עם

 האישית של המדריכות והחוויות שצוברות המרואיינות.

ופרקטיקות חדשות: בחלק השלישי של הנרטיב נשות המקצוע סיפרו שהפיתוח  התפיסה חדש .3

ן על המקצועי לא רק הקנה להן ידע חדש, אלא בעיקר הוביל לשינוי מהותי באופן ההתבוננות שלה

תלמידות בסיכון, על הסיכון עצמו ועל הדרכים להתמודד אתו, ואף הוביל לשינוי באופן תפיסתן את 

עצמן ואת יחסיהן עם תלמידותיהן, עמיתותיהן ואנשים אחרים בסביבתן. כל אלו הובילו גם 

 להתנהגויות חדשות.

 ד. ההשפעה על בית הספר 

נשות המקצוע שרואיינו מעידות שלפיתוח המקצועי הייתה השפעה גם על התנהלותן בבית הספר. הן הסבירו 

ששינוי ההתנהלות מול התלמידות בסיכון, חייב אותן לשנות את התנהלותן מול עמיתותיהן ומול מנהלת 

תלמידה, ל ש הגנתהטעון ללבית הספר )שלא עברו את הפיתוח המקצועי יחד אתן(. למשל, כאשר היה צורך 

. בדבריהן מובמקואו עונש מקובל לאו כאשר היה צורך להתעקש מול מנהלת על מתן מענה מתאים במקביל 

של נשות המקצוע זיהינו ארבעה תחומי השפעה על בית הספר: הקשר עם המנהלת, התקשורת עם העמיתות, 

נושא מורכב, בעיקר  ואהחרון ההכרה בצורך בעבודת צוות והסנקציות על התנהגות התלמידות. זה הא

 אישית. -משום שהוא חשוף לעין הציבור החרדי ולא מתייחס רק לעבודה החינוכית הבין

  סוגיות

והשינויים  המקצועי הפיתוחמדבריהן של המרואיינות עולות גם סוגיות שהן מתמודדות עמן בעקבות 

 שהביא: 

וזאת נשות מקצוע מבתי ספר שונים,  השתתפובתכנית 'אלייך' מקצועי הפיתוח ה בקבוצותכאמור,  .1

בית מיחידה ה אשת המקצוע. עובדת היותה יחד כל צוות בית הספר עוברבניגוד לפיתוח מקצועי ש

 ספר שהשתתפה בפיתוח המקצועי עלולה להשליך על שלושה נושאים:ה
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וי , מכיוון שהיא עוברת שינאשת המקצועעבור בזו חוויה שעלולה להיות שוחקת ומבודדת  .א

 חווה אותו עמה.והסביבה המקצועית שלה אינה 

בית  צוות , אילו כללמזו האפשרית נמוכההשפעת הפיתוח המקצועי על התלמידות עלולה להיות  .ב

 .הספר היה עובר פיתוח מקצועי דומה

תפסיק ללמד את התלמידה או תעזוב את בית הספר, לא תימצא לתלמידה  אשת המקצוע אם .ג

 תמיכה דומה.

להקל על ההתמודדות עם חווית השחיקה והבדידות, ולסייע לנשות המקצוע למצות את השפעת כדי       

הפיתוח המקצועי, החלה התכנית לפתח לאחרונה מנגנון תמיכה לנשות המקצוע, שימשיך לפעול גם 

 עם תום שלוש שנות הפיתוח המקצועי. 

ה, בין מבוגר תומך לילד חברתית מתמקד ביחסים שבין מורה לתלמיד-הגישה החינוכית הפסיכו  .2

בסיכון. התמקדות זו מאפשרת העמקה בהיבט זה אך חשוב לזכור שהיא מתייחסת למקור אחד של 

הן זקוקות הסיכון שהתלמידות נמצאות בהם מגוונים, ו מצביבעוד לרוב מענים לצורכי התלמידות, 

   .מערכתי אקולוגיהניתנים על ידי "רשת של מבוגרים" המספקת מענה למגוון רחב של מענים, 

חברתית דורש מן המורות מאמץ אישי, שינוי פנימי -הפיתוח המקצועי על פי הגישה החינוכית הפסיכו .3

)תוך כניסה לתהליך עומק של התמודדות עם פחדים, דעות והתנהגויות מושרשות( ולקיחת תפקיד של 

צוות לאינטנסיביות שלה. מבוגר תומך, ולא רק של מורה הממוקד בהוראה. זאת נוסף למשך התכנית ו

לה זוכות התכנית נמוכים מאד, כנראה בזכות התמיכה הצמודה ן התכנית מדווח ששיעורי הנשירה מ

. נראה שבתהליכי פיתוח מקצועי  מסוג זה, תמיכה אינטנסיבית לאנשי המקצוע המשתתפות

 המשתתפים היא חיונית.

בצד התכנים ודרכי  עי לקהילה החרדית.מקצוהפיתוח ההסוגיה האחרונה מתייחסת למורכבות הכנסת 

לעולם בסס על תכנים ודרכי פעולה המותאמים עושה מאמצים ניכרים להת תכניתההפעולה האוניברסליים, 

הצורך  שלב לעתים מוגבל נוספים מקצוע ולאנשי נוספים ספר לבתי התרחבותה קצבהחרדי.  הערכים

  להתחשב ברגישויות המיוחדות של החברה החרדית.

 סיכום 

על מורות ויועצות בבתי ספר  הפיתוח המקצועי בתכנית "אלייך"השפעת  הציג אתדוח מחקר זה, נועד 

. הדוח מציג את השינוי שעברו נשות המקצוע כפי שהן תיארו חרדיים המתמודדות עם תלמידות בסיכון

, לממצאיו בכךי זה. חברתית בשינו-יחס למקומו של הפיתוח המקצועי בתפיסה החינוכית הפסיכוומתי אותו

 חברה החרדית.ב מלבדעל הפוטנציאל של פיתוח מקצועי מסוג זה גם בשדות חינוכיים אחרים, יש השלכות 

מערכת החינוך החרדית איננה מכוונת לשינויים, אלא לשימור הקיים. על כן קשה ליצור שינוי בפרקטיקות 

ך החשופות לעין הציבור בפרט. כיום השינויים הם עדינים, ומתרחשים חינוהבכלל ובפרקטיקות  ךחינוה

תוך איזון בין השאיפה לשמור על הקיים לבין שימוש בדרכי התמודדות מתאימות יותר. יש מקום למחקרי 

המשך על בתי הספר, שיכילו אוכלוסיית מחקר מגוונת יותר גם מבחינה מגדרית ותיאורים של מגוון גדול 

טיקות התמודדות עם נוער בסיכון, כולל התייחסות מעמיקה יותר, כפי שהזכרנו קודם לסוגיית יותר של פרק

 הענישה.



 

v 

עבור התלמידות. מחקרי המשך שיבחנו את נקודת מבטן של בבמחקר זה לא התמקדנו בתוצאות כמו כן 

מקור תמיכה  התלמידות )בזמן לימודיהן או אף לאחר סיום הלימודים( בנוגע לקשר עם המורות, ולהיותן

ואת השפעת השינויים שעברו נשות המקצוע על תפקודן הלימודי של התלמידות והסתגלותן לבית , ןבעבור

 אודות תכניות מסוג זה.על ולספק נדבך נוסף וחשוב לגוף הידע המצטבר זה יוכלו להוות השלמה למחקר  ,הספר

 

  



 

vi 

 תודות 

 את שמותיהן(, סיון לא נפרטימטעמי שמירה על חשולצוות מובילות התכנית ) אנו מודות לנשות המקצוע

מור על שתיאמה וקידמה  ונן המקצועי ומחוויותיהן האישיות, ולד"ר פלורהסיימנ שהסכימו לחלוק אתנו

 את הראיונות והמחקר.

. תודה רבה ולשיפורו המסמך סייעו לפיתוחאשר  ברוקדייל-ג'וינט-מאיירסמכון צוות חברינו בתודות ל

, לרויטל אביב מתוק על לדוח הערותיה ועל תרומתה ולנוער על לילדים למרים נבות, מנהלת מרכז אנגלברג

 .לדפוס והבאתו הדוח הפקת על קליינמן וללסליעריכה מדוייקת של הדוח 
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