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של סטודנטים  עבודה מודרכת   –  שדה מה  במרחק התנסות מעשית  

 הקורונה משבר  בתקופת  לייעוץ חינוכי  

   1בן אשר סמדר יוליה שיין ו 

 מבוא 

של   הקורונה התפשטותו  ח  (COVID-19)  נגיף  למצב  ובעולםיהביאה  בארץ  מתמשך   רום 

וכתוצאה מכך האוכלוסייה,  מדינות רבות סגרים על    במאמץ למגר את המגפה הטילו.  כולו

מיליארד ילדים ובני נוער   1.5-מ  שגרת חייהם של יותר.  של בתי הספר נפגעה גם פעילותם  

העולם של    , הופרה   ברחבי  זמנית  הפסקה  והלימודיבשל  חברתיבשל  ם  לריחוק   , הדרישה 

גם שלהם  ואיתה  והמוגנות  הביטחון  רק   2.תחושת  התאפשר  וההוראה  הלמידה  המשך 

תוך שימוש בכלים דיגיטליים   , דה מרחוק והוראה מקוונת ל למייים שבאמצעי תקשורת חלופ

 3.ופיתוח גישות הוראה ולמידה אלטרנטיביות

נוסף ה  אתגר  מתוך  עלה  להתמודד  החינוכיים  הצוותים  נדרשו  השלכות שאיתו 

וה ו  ותרגשיה הסגר  של  נוער  לעבידוד  החברתיות  ובני  ד  4.ילדים  על  שהתבסס  ווח  ימחקר 

הסגר  ש כך    עלהצביע    5הורים פחד בתקופת  ודאות,  חוסר  חשו  הפרעות   , בדידות,  ילדים 

ירוד   תיאבון  אלו  חרדה ושינה,  חריפות  תגובות  אצל  .  במיוחד  שכיחות  עם נמצאו  ילדים 

מיוחדים טיפוליםלההפסקת  שעבורם    , צרכים  קבלת  גם  עיכבה  הסדירים  נדרשים    ימודים 

 6. יתהתפתחותשל פגיעה ב

הש  גם  היו  הקורונה  החתב  ותלכלמגפת  רבים  ום  שהורים  למרות  ההורי.  תפקוד 

אתגרי   מול  חוסן  רבים  ה הפגינו  עבור  וה  מהםמגפה,  הממושך  תמיכה  י הסגר  של עדר 

( קהילתיים  בסיכון    גון כשירותים  לילדים  מרכזים  המשליםמועדוניות,  החינוך  (  ומסגרות 

 
שיין ד"ר    1 האקדמית  ,  יוליה  ע"ש המכללה  אשר פרופ'  ;  יקי  לחינוך  בן  האקדמית  ,  סמדר  המכללה 
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ם  ים עמפגש  םקובמ   , וחייבו מציאת פתרונות חלופיים מרחוק  החמירו את הפגיעות הקיימת

 7.צוותים המיומנים בטיפוח קשר וקרבה 

הח כשותפות    , נוכיותיהיועצות  מענה הובלת  בבתפקידן  מתן  תוך  החינוך  מערכת 

להתנהלות   ייחודי  ואימקצועי  לחץ  של  יכולות  ודאות,  -בתנאים  ביטוי  לידי  להביא  נדרשו 

ו-ביןארגוניות   לידע  ביטוי  ואישיות תוך מתן  יחד עלאישיות  וישוגמם  כישורים  דינמיקה  ת 

מותאמים חדשים  עבודה  תהליכי  פיתוח  הסטודנטיות   .של  הדרכת  המשך  הוא  מהם  אחד 

בפרקטיקום.   לצד לייעוץ  עיוניים  קורסים  כולל  חינוכיים  יועצים  של  ההכשרה  תהליך 

התנסות בבתי הספר. העבודה המודרכת בשדה )פרקטיקום( היא אחד המרכיבים המרכזיים 

 8ה.שרהכ והחשובים ביותר ב

התאורטיתפה ללמידה  במקביל  כלל  בדרך  מתבצע  מקבלים   , רקטיקום  ובמהלכו 

בהתערבו מתנסים  הסטודנטים  בפרקטיקום  צמודה.  והדרכה  תמיכה  ת  יוהסטודנטים 

ומעמיתיהם   שלהם  מהמאמנת  התנסותם  על  משוב  מקבלים  מכן  ולאחר  שונות  ייעוציות 

מרחיבה את הידע   טיקוםהפרק  רת סגההתנסות במ  9הסטודנטים במפגשים שבועיים קבועים. 

התאוריה  בין  לקשר  להם  ומאפשרת  שלהם  המיומנויות  את  משכללת  הסטודנטים,  של 

 10למעשה ולפתח את זהותם המקצועית.

אפשר היה להמשיך ולקיים את הפרקטיקום כהרגלו, שכן פרקטיקום  -איבמצב שנוצר  

בי אחד'  כרוך  על  'אחד  אישיים  קשרים  לסטודצירת  המאמנת  פת  משות  שהייהו  נטבין 

ממושכת, שבמהלכה הסטודנט נחשף לפעילות היועצת המאמנת. מגבלות הריחוק החברתי  

להכשרה אחרות  דרכים  למצוא  המאמנות  היועצות  ואת  הסטודנטים  את  והצריכו   , אילצו 

יצירתיים.   ומציאת פתרונות  גמישות  הנוכחי  מהם  אופן שבו התקיימה בוחן את ההמאמר 

(  2020יולי  –)מרץ  בשלבה הראשון  לאחר התפרצות המגפה  ינוכיח  וץההכשרה המעשית בייע

ההתנסות    את  חוובו הן  שעצמן. המאמר מתמקד באופן    סטודנטיותהראות של  המנקודת  

 עדר שדה מובנה.יבהארו את ההתנסות יתכפי שהן  , הלמידה הקוגניטיבית והרגשיתודרכי 

 סקירת ספרות 

בישראל  ה יעוץ  יה בראשיתו  חינוכי  טיפולהיה  הספר  שפעל   כינוחי-ימקצוע  בית  עם .  בתוך 

ל תפקידי בתפיסה הכוללת ש  נתהמעוג  , ייחודית  לפרופסיההייעוץ החינוכי  השנים התפתח  

ככאלה שנועדו היועצים החינוכיים    יתפקידהוגדרו    2017בשנת  .  בית הספר ומערכת החינוך

 
7 , 2020.Fontanesi et al  
8 arborough, 2004Sc&  Akos 
9 Bernard & Goodyear, 2004 

10 Thompson & Moffett, 2010 18;Belser et al., 20 
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ת  צו ולמ  מיטבילתפקד באופן    ארגונית  הספר כמערכת חברתית  לסייע לתלמיד כפרט ולבית

  11. על זכויות הילד שמירהתוך ובאווירה תומכת ומקבלת . כל זאת יכולותיהםמלוא את 

החינוכיתהמרכזיים  העיסוק  מתחומי    דאח היועצת  בהוא    בישראל  של  מצבי  ייעוץ 

וחירום.  שתוכל  לחץ  מצבים    כדי  עם  בהצלחה  אלהלהתמודד  היועצת  ,  מתמשכים  עוברת 

הסיוהכשרה   ודרכי  לחץ  מצבי  הנלהכרת  פותחו .  תםאילהתמודדות    תשודרע  במקביל 

קיצון אירועי  בעקבות  והתערבויות  לפעילויות  ותדריכים  מגירה  הקורונה   .תוכניות  מגפת 

קיצון   לאירוע  דוגמה  היא  האחרונות  בשנתיים  אותנו  דרש   ,שגרתי-לאשמלווה  אשר 

ש בעיות  עם  להתמודד  אזעימן  מהיועצות  עד  התמודדו  שערך  ואכן,    12.לא  "י  פשמסקר 

החינוך  ציויעיפסיכולוגי  השירות  ה) חינוכיות    3,500בקרב  (  במשרד  ביועצות  כל העובדות 

כי    , החינוךמערכת  שלבי   מרץ  עולה  מאי    2020בחודשים  באלפי טיפלו    2020עד  היועצות 

הקשורות   שבהם  יםהעיקרי  יםהנושא  13.השפעותיה עם  ו   המגפה  עם  להתמודדות   פניות 

פניות  ו(  הפניותכלל  מ  39%  שהן,  פניות  42,600)   סיכוןב  יםילד  והיזו  בתקופה    היועצות טיפלו  

פניות בנושא מחשבות ואמירות   1,270כמו כן טופלו    . פניות(  26,000) בדידות ועצבותבנושא  

  .אובדניות

של   במונחים  גם  הקורונה  בתקופת  היועצות  עבודת  של  המציאות  את  לתאר  ניתן 

משותפת.   טראומטית  טמציאות  "מציאות  למצבים  ת  טי ראומ המונח  מתייחס  משותפת" 

ולטראומה שפוקדים את הקהילה  ש בה שבהם המטפל חשוף, לצד המטופלים שלו, לאסון 

ועובד  חי  טראומטי    יםהמחקר  14.הוא  במרחב  שוהים  והמטופל  המטפל  שבהם  מצבים  על 

התאומים  משותף   אסון  לאחר  מתקיימת והראו    2001,15שנת  בשאירע  החלו  כאשר  כי 

והמטופל, -וב  חייםמאיימת  מציאות   המטפל  על  הסט   זמנית  את  להמשיך  עוד  ניתן  לא 

נדרש להתאים את עצמו באופן גמיש ויצירתי לסיטואציה והמסייע    ,הקודם  טיפולי -הייעוצי

שנתנו העובדים הסוציאליים    16,רינהתשנערך לאחר סופת ההוריקן ק  , החדשה. במחקר נוסף 

למטופלים   מתח  דיווחו  סיוע  בהק  , אישיעל  הפרטיות  גורל  ל  ש שר  שחוו  המשפחות  בני 

חרגה מהכללים המקובלים )בכי עם המטופלים  ר  שאשהשפיע על אופן ההתערבות    , שלהם

 ל אילוצים אישיים(. שוביטולי פגישות ב

טראומטית  מציאות  בעת  טיפוליים  ביחסים  המתרחשים  הבולטים  השינויים  אחד 

אובדן   הוא  וה-איהמשותפת,  המטפל  בין  הרגילה  העוזר א  ל, מטופסימטריה  משוואת  ו 

סימטריה היא אחת מאבני היסוד של הטיפול הפסיכולוגי, כאשר גם בטיפולים -והנעזר. אי
 

 0920 ,דשבסקי 11
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 17.ייעוצי-בגישה התייחסותית, חוסר סימטריה זה מהווה חלק אינטגרלי מן החוזה הטיפולי

הנוכחי,   במצב  כמו  דומה,  שבזמנים  בסיכון  נמצאים  הצדדים  שני  רבות  בו  נוצרת פעמים 

והדאגות  ה  ריסימט המטופל  שחווה  החוויות  בין  חוויות יע שחזקה  ובין  מתמודד  הוא  מן 

מציאות שבה מעורבים זה בזה חייו המקצועיים המטפל ודאגותיו, כך שנכפית על המטפל  

במיוחדוהאישיים.   קשה  היא  זאת  בעקבות  לחוות  עשוי  האונים שהמטפל  חוסר   ,תחושת 

וה המטופל  של  הציפיות  שלרוב  הן  ש  ותציפיכיוון  מעצמו  המטפל  יותר  שיהיהל   חזק 

 מהמטופל שלו.

כולה  והמערכת  ההורים  הסגל,  התלמידים,  ליווי  הוא  היועצות  מעבודת  גדול  חלק 

. שינוי עוצמתיים  לעיתים הםאך    לרוב שינויים אלו כמעט שאינם מורגשים,   .שינוי  תהליכיב

בעקבות   כלל  בדרך  דופן  עוצמתי מתרחש  יוצא  עאירוע  עם    נהבקולה  שאינו    מצביםאחד 

קודמים בידיו  יכול  אינו  שהאדם  אירוע  או    , מוכרים  שיש  הידע  פי  על  פי  להסביר  על  או 

  18. אמונותיו ורגשותיו

  , (Transformative learning)במחקר הנוכחי בחרנו במודל הלמידה הטרנספורמטיבית  

פיתח   טרנספורמציה   19.רוב ימזג'ק  שאותה  היא  במהותה   ות מצעא בש  פנימ  , הלמידה 

לנוכח ידע   הנחות ואמונות יסוד  נבחנות בכל פעם מחדשהליכים רפלקטיביים ביקורתיים  ת

. למידה נתפסת כתהליך של שימוש בפרשנות קודמת כדי ליצור מציאות משתנה  לגביחדש  

שינוי מסגרות מושגיות עשוי להוביל   .פרשנות חדשה למשמעות של התנסויות במבט לעתיד

כפונקציה של   משתניםטחון. שלבי השינוי  ימתמדת וחוסר בת  נוכונ  נוחות, -לתחושה של אי

אישיים תרבותיים הבדלים  לחילופין   ,  או  פתאומיים  להיות  עשויים  שינויים  והתנסותיים. 

נכונות   , הדרגתיים המגלים  אנשים  שונות.  ראייה  זוויות  של  מתפתחת  סדרה  ולכלול 

דיאלוגי   ושיח  ביקורתית  רפלקציה  של  בתהליך  תכונות  שית  לקראלהשתתף  בעלי  הם  נוי 

אמפתיה, שליטה, בגרות, אופטימיות, יכולות תקשורת    גוןכ  , הקשורות לאינטליגנציה רגשית

אחרים פרודוקטיביות.  ו  עם  בדרכים  מתח  עם  להתמודד  ספורמטיבית  נטר  למידהיכולת 

אדם של  היסוד  בהנחות  עמוק  מבני  לשינוי  במחשבה,   ,מתייחסת  לשינוי  מתורגם  אשר 

ות. שינוי תודעתי זה כרוך בתהליכי עיבוד ופרשנות אשר נערכים בין הפרט ולפעב ת ורגשוב

  20. לעצמו, בין הפרט לאחרים בסביבתו ותוך כדי התנסויות אישיות

 
17 Aron, 1996  
 בפרסום ונטורה,  -וינאיבן אשר  18
19 2003 0,200 Mezirow,  
20 Mezirow, 1991  
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אשר מאלצת   , ראשיתו של השינוי במה שנחווה כ'טלטלה' פרשנית )דילמה מערערת(

רוב ואחרים כרפלקציה זימ  ידי-את הפרט להרהר ולערער על תפיסותיו. דילמה זו הוגדרה על 

יכולה להתבטא בהקשרים מגוונים: ערכיים, תרבותיים,   21, )תודעה( עצמית ביקורתית והיא 

)מערכות יחסים( ואישיים )זהות אישית(. תודעה ביקורתית זו מעוררת אישיים  -ןבימבניים,  

י. שנפרענה  מגוון רגשות )תסכול, מתח, דאגה, היעדר שביעות רצון( אשר מייצרים צורך במ

כיוון שהדיאלוג מאפשר לפרט להתבונן   יש  לדיאלוג עם אחרים משקל משמעותי בלמידה, 

אחרים של  עיניהם  דרך  פרשניות   , בעמדותיו  חלופות  לעבד  שיח  של  מנגנונים  ובאמצעות 

חדשות חשיבה  ומסגרות  תובנות  כדי    22.המקדמות  תוך  חווייתיות המתרחשות  להתנסויות 

-העיבוד הפרשניים ולשכלולם. כך, בתהליך דיאלקטי רב  כילילתה  תרומה נוספתיש  הלמידה  

ידע רב המביא לארגון מחדש,   תחושת הארה והעצמה ולהשתלבות בחברה לשכבתי נרכש 

  23.ם נקודת מבט חדשהע

מז ומסגרות  וריהלמידה הטרנספורמטיבית שתיאר  תובנות  לקדם  לפרט  ב מאפשרת 

חדשות. מתאימה  לפיכך  24חשיבה  היא  כי  החדשה בתבוננות  ה  שת כעד   מצאנו  למידה 

בבחינה מחודשת של הנחות היסוד   –שבה עלה צורך בשינוי    ,בפרקטיקום בתקופת הקורונה

יש לזכור כי משבר שהיו מעוגנות קודם לכן בתהליך ההכשרה בפרקטיקום בייעוץ חינוכי.  

כו ובתו  שכללה את צוות בית הספר  , טראומה משותפת כ הקורונה עבר על כל הציבור יחד  

הדאגה    אתם  ג ואהובים    –היועצות.  קרובים  לאנשים  והמשפחתית,  האישית  לבריאות 

ריחפה מעל מקבלי השירות כמו גם נותני השירות. במצב    –שנמצאו בקבוצת סיכון או חלו  

ן פ באולעבוד    שנאלץ  , הספר  תשל צוות ביבסדרי העדיפויות    ים אחרונההיו    ם הסטודנטיזה  

במינימום   בקפסולות,  של משתנים  חירוםובתנאי    רתמיותחשיפה  מקוון,  יכולתם   .

במערכת סבוכה ומורכבת  את לימודי הפרקטיקום    , למרות כל האילוצים  , הסטודנטים לשלב

ת מתח, חייבה מאמץ מיוחד ויכולת לשנות דפוסי למידה קודמים. יזו, עמוסת אמוציות ורווי

כי   לציין  בהקשלאחרונה  נחקרה  הלמידה הטרנספורמטיבית  יש  נדרשו  ש  ים נוייש  לש ר  גם 

שינויים שנדרשו מהמורים   לשנבחנה בהקשר  והיא    25עצמה,  בעקבות הקורונה  ערוךלמורים  

מנקודת הראות של הסטודנטים  הוא בחינתה  זה  החידוש במחקר    . בעקבות הלמידה מרחוק

 .  לייעוץ

 
21Mezirow, 2000   
22 Mezirow, 2003  
23 2003; Wilber, 20032000, w, iroMez 
24 Mezirow, 2000, 2003  
25 1202Othman,  
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 שיטה  

השתתפ השנייה    , סטודנטיות  19  ובמחקר  בשנתן  חינוכישהיו  בייעוץ  שני  ת  אח ב  לתואר 

  11  ניהןימביקום(.  למדו בקורס עבודה מודרכת בשדה )פרקטו  ינוך בדרום הארץלחת  כללוהמ

מועסקות  הנשים  הסטודנטיות הן  מגזר הערבי. כל  ב  8-ו  מגזר היהודיב  פרקטיקוםב  השתלבו

החינוך ממוצע  ב,  במערכת  ותק    , שנים  38גיל  של  הוראהעם  במחקר שנים.    13.8  ממוצע 

 ת. פנומנולוגיורת מסב , ניתאיכות  נעשה שימוש בשיטת מחקר

יומנים   כתיבת  כלל  הקורונהמהלך המחקר  בתקופת  דיון המתעדים את ההתנסות   ,

בכיתה ההתנסות   משותף  עם על  אישיות  משוב  ושיחות  המאמנות  היועצות  עם  שיחות   ,

אור החוויה, התובנות והרגשות נכתבו באופן תקופתי כסיכום רפלקטיבי יהמרצה. מכלול ת

עדר יולאחר קבלת הציון בה  לאחר סיום הקורס  המחקר, לבקשתנו, ך  ורלצ  ולרשותנשהועמד  

לי על יאבאמצעות ניתוח איכותני קטגורנותח  היומנים  תוכן  .  סטודנטית-יחסי מרות מרצה

תוכנית ראשונית של  בניית  :  כמה שלבים עיקריים הניתוח בשיטה זו כולל    26.פי נושאי התוכן

זיהוי יחידות ;  כל הנתונים ללא קטגוריזציה(  עםת  רות, היכניתוח הנתונים )קריאה ראשוני

לקטגוריות קודים  השמת  קטגוריות,  זיהוי  שני(;  משמעות,  )שלב  יחידות    –  קידוד  השמת 

הקטגוריות בין  השוואה  לקטגוריות,  ובניית ;  משמעות  הנתונים  של  אינטרפרטציה 

 27התאוריה.

במחקר   להשתתף  לל   התקבלהההסכמה  חופשי,  רצון  . שהו כל ץ  לח א  מתוך 

על  למשתתפות   מפורט  הסבר  המחקר  ניתן  כמטרת  על  שלהן ללי  וכן  הפרטיות  . שמירת 

השתתפות את  להפסיק  רשאיות  הן  כי  למשתתפות  שלב.   ןהוסבר  שמירת   בכל  הובטחה 

ואנונימיות זהות  הימנעות ו  פרטיות  את  לחשוף  עלול  אשר  פרט  כל  של מפרסום  ן 

 .2021במכללה בקיץ  היקאתההמחקר קיבל אישור של ועדת . משתתפותה

המחקר   בתקופת   :הייתהשאלת  בפרקטיקום  ההתנסות  את  הסטודנטיות  חוו  כיצד 

הקורונה  של  הראשון  מערכת    , הגל  של  באי חינוכית  בתנאים  ופועלת  -הנמצאת  ודאות 

פיזי   מובנהיבהובריחוק  שדה  של  ?  עדר  והרגשית  הקוגניטיבית  החוויה  הייתה  מה 

   ?יעוץ החינוכי בבית הספרימההתנסות בנוגע לתפקיד ה קופיהאילו תובנות והסטודנטיות 

 עדר שדה מובנה י ת הלמידה של פרקטיקום בה יחווי :  ממצאים

למרות התנאים הקשים    –  הסטודנטיות מצאו את עצמן ב"לב הסערה"הממצאים מעידים כי  

י ז)באופן פי  יהתנסותשדה הל  "להגיע "המשיכו  שבהם התנהלה מערכת החינוך, הסטודנטיות  

נחשפו במידה רבה לפעילויות של היועצת בתוך הארגון והצליחו להיות הן  פן מקוון(.  ואוב

חיים,   כישורי  בשיעורי  מורים,  בשותפות  ובליווי  התלמידים  עם  באירועים  ב עבודה  טיפול 

 
261 200Marshall & Rossman, 2010; Patton,  
27 , 1996et al. Tutty 
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פסיכולוג בית    גוןכ  –  זאת, חשיפתן למפגשים עם גורמים מקצועיים חיצונייםעם  חריגים.  

 .מועטה הייתה  –וקהילתיים או מומחים שונים  םייאליהספר, עובדים סוצ

לאח מתייחס  זה  ביומני  תמאמר  שעלתה  המרכזיות  של התמות  הרפלקטיבייים  ם 

שלבי יוצגו לפי    םממצאי ה  שדה מובנה.   עדריבה  בפרקטיקום  ת הלמידהיחווי  –  הסטודנטיות

ואלו    28,םריגבמודל הלמידה הטרנספורמטיבית המאפיין למידת מבורוב  ימזהלמידה שזיהה  

 :הם

  רגשית  ההצפוטלטלה  .1

 שינוי ומשמעותו   לשבהקשר   ניהול דיאלוג פנימי ודיאלוג עם הסביבה .2

 רצף תפקודי על תוך שמירה   הגורמות לפעולהתובנות חדשות  .3

 ודאות-אי  ם שלמשמעות תפקיד היועצת במצבי :ותהיבט רפלקטיבי של הסטודנטי .4

   והצפה רגשית   טלטלה .  1

בכול   הוודאות-אי הקורונה    רמשב  שלהראשונים  בחודשים   כמעט  .  שלטה  היה לא  שהנגיף 

כמעט כל מה מכך ש. הטלטלה נבעה  מובנותבמחלה לא היו    דרכי ההדבקה והטיפולומוכר  

יומית דרש שינוי והתאמה: הריחוק החברתי, ההתגוננות מבהתנהלות היואז    דעשהיה מוכר  

מועדפים הקשורים ישירות  ת  עוצו מקמערך העבודה, הסיווג ל  ניהולהפסיבית והאקטיבית,  

. על כך יש להוסיף תעשיית התרבות(  גון)כ  רלוונטייםואלו שנדחקו לשוליים כבלתי  קיום  ל

רגשות  התעוררו אצל רבים  במצב זה  .  הפוליטיות  מניפולציותה אינטרסים וה  , שמועות האת  

 חרדה, כעס ותסכול.  גוןקשים כ

חרדה    מתח, בלבול,   גוןכם  בירכ מות  חוו רגשו  ותמאמנה   ותוהיועצגם הסטודנטיות  

ומשפחתית לבריאות,   ואיום מפני מגפהקושי באישית  ומחברים  פיזי מבני משפחה   ניתוק 

ההתחלה "  ;"תקופה עמומה  זאת  אני מרגישה בתקופה בלבול, מתח, ":  מידע  דיאין    לגביהש

ה ומם  הייתי צמודה לטלוויזיה, הייתי עסוקה בלראות כמה מתי  . מאוד קשה  , תה מאודיהי

שהיו  וכל הזמן אמרו עוד שבועיים נראה איך יהיה אז הייתי חרדה להורים שלי    שפעותהה

"הכול מעורפל"; "אמצעי התקשורת   ;"!מאודהייתי מאוד מאוד דרוכה,    [. .. ]  סיכוןבקבוצות  

 הפחד, הסכנה".  הוודאות, -שידרו מבזקי חדשות לעיתים שנתנו ביטוי לאי

שבועיים   מער לאחר  החיכ שבהם  סגורה ית היך  נות  משרד  ה  של  החלטה  התקבלה   ,

סטודנטי מרחוק.  בלמידה  להתחיל  גם    ותהחינוך  החינוך    ותמורכשעבדו  העלו במערכת 

ההכשרה גם על  המקצועיים ווהחיים האישיים  , שהשפיעו על  וחוסר אוניםרגשות של הצפה  

 :האקדמית

 
28 , 2000, 2003wMeziro 
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השני  הגל  עליית  עם  עכשיו  וגם  הקורונה  משבר  איונא   סרחותחושת  הייתה    במהלך  -ים, 
ישיבות וה עלינו,  התכופים שנכפו  השינויים  עם  ולהתמודד  לפעול  האנרגיות  והיעדר  ודאות 

ברורה  הייתה  שלא  התלמידים  עם  מרחוק  וירטואליים  ומפגשים  הלילה  תוך  אל  "זום" 
איתי   שהילדים  וזה  הסגר  של  המורכב  למצב  בתוספת  זאת  כל  שלהם.  ואני   24/7היעילות 

 יכן להניח את הראש". "הת צאמובתחושה שאני לא 

 שינוי ומשמעותו  ל ש ודיאלוג עם הסביבה בהקשר  ניהול דיאלוג פנימי  .  2

-עלשהוצאו  ההנחיות    . השתנתהשגרת החיים  כי  לכול  ברור  היה  כחודש לאחר פרוץ המגפה  

במהלך   וסיון שנצברינהידע וה  לגביסימני שאלה  השתנו מדי יום ביומו ועלו  הממשלה  ידי  

של דיאלוג  התקיים    הפרקטיקוםבמסגרת    . יםרלוונטי -אלכ  וא מצ נו  השנים מתמשך 

עם מתאימות. היועצות,    הסטודנטיות  פעולה  ודרכי  חדשות  תובנות  לבנות  לנסות  כדי 

בהדיאלוג   הציפייה  שהועצם  לחץל  במצבי  לפעול  לדעת  מרגישה "  :מהיועצות  בכנות  אני 

ואחרי  [היועצות]ש כאלה  מול משברים  מתנהלות  הזמן  מדים  ול  [... ]  ומגוונים  יםונש  ם, כל 

ממלחמות, ומאובדניות ומפגיעות מיניות, וממוות, מכל כך הרבה דברים שהם מאוד מאוד 

זו התמודדות במצב של   היתרון הגדול של יועצת על פני כל תפקיד ]במערכת[לא פשוטים"; " 

ש שי ת  בושו ודאות היא אחת מהתכונות הכי ח-אני חושבת שההתמודדות באי   [. ..]  ודאות-אי

  . שלה" דהתפקי  חלק מובנה מהגדרת [... ] ליועצת

היועצות   החלסטודנטית  המשיגה  אחת  מצב  כאור  יתתוך  רום  יאת  "שגרה  המצב 

זה מאלץ אותנו לחשוב אחרת, לפעול   , "נכון זה לא שגרה, זאת שגרה אחרת, שונה :  אחרת"

 ת את הצורךיונטוד סטהציינו  מנים הרפלקטיביים  ובי  אחרת, לעבוד אחרת".   אחרת, להתנהל 

"אנחנו עדיין מנסים להבין את    :ומחייבת התארגנות חדשה  חודיתילהבין שהתקופה הזאת י

 וכן:  . גודל התופעה, ללמוד אותה ולהתאים את עצמנו"

חושבת   שאני  גודל  בסדר  משבר  עם  להתמודדות  הזדמנויות  לכולנו  זימן  הקורונה  משבר 
עדיין מצויים ולומדים תוך כדי תנועה מה  ו  חנאנו  שאיננו יודעים עדיין לאמוד. משבר זה ב 

נכון ומה לא נכון, כיצד להתנהל ומה לעשות, ובתוך המשבר נוצרים משברים נוספים אשר  
ובעיקר מאלצים אותנו להאמין בעצמנו,   יצירתיות  דורשים מכולנו המון גמישות במחשבה, 

 אורך זמן. ל סןחון לדעת לתת פתרונות ולשדר המו ,ביכולות שלנו לשרוד, להתגבר

  את המצב והבהיר את  לניסו הסטודנטיות    עם הסביבה  דיאלוגהפנימי וההדיאלוג    באמצעות

הדרגתי להתמודד עם החוויה באופן  הצליחו  הסטודנטיות    , לגביו. במילים אחרות  יהןעמדות

ה  לזהות  , מטלטלתהו  העוצמתית אשר  את  מזוויות    ןלה  יעזרו חלקים  המצב  את  לבחון 

 . מותאם תודעתיומחשבתי וי שינ  וךערול נוספות

 רצף תפקודי   על  תוך שמירה   פעולה הגורמות ל  תובנות חדשות .  3

עד  ותיהסטודנט ש  ותהיו  ספוריםלכך  ימים  ה  תוך  התחילו  את    ותיועצבלבד  להתאים 

מיפוהפעילויות   הן  מהשטח.  שעלו  ולצרכים  שנוצר  החדש  שותפים  גייסו  ,  צרכים  למצב 

ההנהלה,   בצוות  ום  ע  שרק  יצרו לעבודה  בסיכון  איתרוהמורים  ומשפחות  במהלך   . ילדים 



ה  נ רו כי בתקופת משבר הקו ו נ חי ץ  עו י לי ם  דנטי מודרכת של סטו  עבודה 

75 

שהתרחשו בהתאם לשינויים    ופעלוגילו גמישות  והיועצות  התקופה הזאת גם הסטודנטיות  

  במערכת:

זו פעלה   ולאורך תקופה   :[שוניםבערוצים  ]היועצת מן הרגע הראשון עם התפרצות המגפה 
ו  מצב  מיפוי  ערכה  מידע,  אספה  הצל"ח,  את  בתחילת  כו ת  וקחלהפעילה  מקצועי  עבודה  ח 

המועברים   רגשית  לעבודה  חומרים  וסיפקה  המורים  לצוות  הדרכות  ערכה  היא  המשבר. 
והי דרך המורים  בית ילתלמידים  וצוות  היועצת  בסיכון.  הנמצאת  אוכלוסייה  עם  תה בקשר 

מרחוק  ללמידה  ועברו  מותאמת  טיפולית  חינוכית  שגרתית  פעילות  להמשך  דאגו  הספר 
  .ל הרציפויות. שותפי התפקיד הטבעיים של היועצת הינם צוות המוריםע  רושמה ולמעש

הסטודנטיות  מדווחות    לאורך כל התקופה הזו ובמקביל לכל ההתרחשויות )של סגר ופתיחה(

דגש מיוחד   . מגוונותבדרכים    לרווחה הנפשית של המורים  גילו אמפתיה ודאגהכי היועצות  

ל הילדתופיניתן  עם  רגשי  שיח  חיים  יו "ה  : יםח  כישורי  בשיעורי  פעיל  חלק  לקחו  עצות 

המחנכות עם  יחד  הכיתות  וגם   ";במרבית  בזום  חיים  כישורי  שיעורי  לתוך  נכנסנו  "גם 

 . ו מערכים של שיעורי כישורי חיים למחנכים, מיפוי ואיתור צרכים כיתתיים"נהעבר

פסקה לא  הייעוץ  בלרגע  עבודת  טיפלו  היועצות  ק תלמידים  .  להם   וד ע  יםשישהיו 

בעקבות שהתעוררה אצלם מצוקה  תלמידים    של  מקרים חדשיםועליהם נוספו    , לפני המשבר 

ולהיות  לתלמידים  ודאגו להתקשר    במשך שעות רבותעבדו ללא הפסקה    היועצותהמשבר.  

 מקוון.  מרחב  כלים בבשימוש  על וזאת תוך כדי למידה  , בקשרעימם 

   ודאות -אי של   ים עצת במצב היו יד  פק ת   משמעות   : ות בט רפלקטיבי של הסטודנטי י ה .  4

בינ שיח  ניהלו  והסטודנטיות  המאמנות  יחדיו  הן  יהיועצות  להבנות  ותרחישי כדי  עמדות 

תרם    גם.  החדש  למצבשיתאימו  פעולה   עצמו  ההכשרה  ולתהליך  המצב  חיפוש להבנת 

  :ןת עצמות אלא גם ליועצו לא רק לסטודנטיפעולה, חדשות לאפשרויות 

המאמנת בכתי  או  פהתיש  היועצת  לראות ו כמעט  יכולתי  ולא    האות   ל.  עולמי  משבר  בזמן 
בתצפיות ובהשתתפות בישיבות ושיחות, אך    [פרקטיקום הרגיל האת  ]אומנם הפסדתי    .צפוי

כאשר   חירום.  בזמן  לתפקד  שצריכה  ביועצת  התבוננות  של  רווח  כאן  היה  זאת  לעומת 
ע  עם  [שוחחתי] מעיקה  אני  אולי  כי  הרגשתי  כהיועצת  ולהל  ם  לא שאלות  הרגשתי  עיתים 

  [ ... ]  בנוח לשאול עוד שאלה, אך היועצת שיתפה פעולה והיה לה חשוב להעביר לי את הידע
 . ופתחו צוהר לידע רב [...] הבנתי כמה השאלות עזרו לי וכיוונו אותי בעבודה

יציב"  ןורעבמשמשות    ותיועצהמצבי לחץ  התרשמו שב ות  הסטודנטי -הביתבתפקוד    "עוגן 

ויציבותלהיות  היועצות    של  היכולתדעתן,  ל  . פריס מקנ-בו  גמישות  ארגוני   הזמנית   חוסן 

   :לבית הספר

על ומרכזי בכל המעגלים להיות העוגן היציב  -כגורםאני מאמינה לחלוטין ביכולת של היועצת  
ודגשים   מוסף  ערך  הבאת  תוך  ההחלטות  בקבלת  ולסייע  תהליכים  להוביל  משבר,  במצבי 

הנפש של ייעוה  מעולמות  ומצבים  מורכבים  מצבים  עם  התמודדות  של  הפרקטי  לתהליך  וץ 
חוסר ודאות, ביכולת שלנו כיועצות לעתיד להיות הגורם המרגיע והמאחד עבור כלל הצוות  

 . מתוך ההבנה שנבנתה אצלי במהלך עבודה זו שבאמת בהתמודדות במצבי משבר 
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ש  ממצאיםמה  ההזדמנות  יותהסטודנטניכר  את  השזימנ  מזהות  אישית   פהתקו ה  , ללמידה 

   :של המערכתלצמיחה  ולהבנה של תפקיד היועצת 

ושל   בפרט  היועצת  של  עבודתה  ובאופן  בתפיסות  שינויים  נדרשים  הקורונה,  משבר  בעת 
התאפיינה   זו  תקופה  בחירום,  העבודה  בתחום  שיש  הרב  הניסיון  למרות  בכלל.  המערכת 

 . חשיבה גמישה והסתגלות מהירהשת דורבעמימות ובלבול, אך יחד עם זאת מעלה אתגרים,  

גם  התובנות של הסטודנטיות נוגעות לא רק למשמעות של תפקיד היועצת אלא מתייחסות  

 : פרקטיקוםתרומה של שיח עמיתים בסדנת לעברו בלמידה ו הןלתהליך אינטגרטיבי ש

והתחלתי להסתכל   דברים  ה  לעאחרי שנה מההתנסות אני מרגישה שהתובנות שלי השתנו 
הייעוץ  נים יוומכ מקצוע  כלפי  ומתפתחת  צומחת  שאני  הרגשתי  שונות,  למרות    [...]  וזוויות 

נוספות להתמודדות עם המצב   לנו דרכים  נתנו  הקשיים שעברנו במשבר הקורונה אבל הם 
  .הקיים

בסדנה   שהיו  הדיונים  אותי,  והעשירו  כלים  לי  העניקו  והסדנה  הפרקטיקום  בין  השילוב 
חברותיי ללימודים    [...]  ו לי לראות זוויות שונות בהתייחסותגרמ עו  השונים שנשמ  והקולות

 . הן חלק בלתי נפרד מהלמידה שלי, הן מהוות עבורי עוגן ותורמות להעשרת הדיונים

ודרכו הן ,  באמצעות כתיבת היומנים  לאורך התקופה  נמשךהסטודנטיות  הפנימי של  השיח  

 הות המקצועית שלהן:זה אתגיבשו 

להיות  ת  [עצתהיו של  ]דמותה   אצליח  כיצד  תוהה  ואני  רבות  שנים  עוד  בוודאי  אותי  לווה 
ומומחית דמות   ?מקצועית  להיות  שאוכל  כך  חינוכית  כיועצת  דמותי  את  אעצב  כיצד 

 . י, במיוחד בתחילת דרכפרואקטיבית ומנהיגה? כיצד אשדר ביטחון

עבודה של  שה שבתהצלחתי להבין ולו במעט כיצד היועצת מתנהלת בזמן משבר ולחץ. אני חו
היועצת היא עבודה לא פשוטה ומורכבת מאוד, לפעמים העבודה תבוא על חשבון המשפחה. 
לפעמים, עולה בי המחשבה האם אני אצליח לשלב בין העבודה לבין חיי המשפחה, האם אני  
טובה   יועצת  להיות  אצליח  האם  והדרישות,  הלחץ  העומס,  בכל  לעמוד  מסוגלת  אהיה 

שאלות בטוחה  ות  רב  ומשמעותית,  אני  אלו  שאלות  על  האחרונה.  התקופה  במהלך  בי  עלו 
 . שעוד אענה בהמשך

 דיון ומסקנות 

המציאות   עם  פרופסיונלי  מפגש  חווים  סטודנטים  שבה  "מעבדה"  היא  הייעוץ  פרקטיקת 

לתרגל ולפתח את כישורי   כדיבליווי של מרצים ויועצים מאמנים. המפגש הזה הכרחי ביותר  

מכיוון   העבודה ווישהחהייעוץ,  לאתגרי  הסטודנטים  את  מכינות  בשדה  וההתנסויות  ות 

בעתיד. להם  התנסות    29הצפויים  בחן  לייעוץ  המחקר  סטודנטיות  שדה".   בשדה של  "ללא 

היאסיטואציה   כפוי.    זו  מצב  של  תולדה  ומאתגרת,  השאלה:  חדשה  אפשר נשאלת  האם 

מיומנויות   איילפתח  של  במציאות  התנאללא  ו  ושינוי  ודאות-יעוץ  במרחב י  רגילה  תנסות 

בבד  הפיזי?   השאלהבד  בהכשרת    עולה  לערוך  שיש  והשינויים  ההתחדשות  אודות  על 

 
29 , 2010ttffe, 2018; Thompson & Mo.Belser et al 
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סטודנטים למקצועות טיפוליים, הצורך לשנות את שיטות ההכשרה ואת הדגשים בהוראה 

 .למציאות משתנה ההכשרהולהתאים את 

המחקר   כי  ממצאי  על  ות  הסטודנטימראים  תאמה בה  קוםבפרקטי  ת התנסודיווחו 

הלמידה    לכל הטרנספורמטיבית. של  שלבי  הלמידה  של    מודל  הלמידה ראשיתה 

ההנחות   באתגור  חייבת  שלפיהן  הטרנספורמטיבית  שינוי  שיתחולל  כדי  האנשים.  פועלים 

עם קודמות  ההנחות  העימות  ולהמביאה לבדיקה עצמית    , לעלות דילמה מטרידה או מזעזעת

 כתוצאה מכךלוג עם אחרים ורפלקציה פנימית.  דיאות  באמצע  . תהליך זה נעשההידע החדש 

מתנסה בהן ובוחן את שונות שהפרט  על אפשרויות חדשות ותכנון דרכי פעולה    ניתן לחשוב

 משמעותן והתאמתן לידע החדש.  

המצ הקורונה  לקצה י בתקופת  מקצה  השתנתה   לבחינת טריגר  היה  השינוי  ו  , אות 

 תובנות לגבש  סו  ינ  תווהיועצ  ותטודנטיהס   . בפרקטיקוםוד  והנחות היס  ספרית-הביתשגרה  ה

להתמודד עם  באמצעות דיאלוג עם הסביבה. כדי  שנכפה עליהן  ולבחון את המצב  חדשות  

ועל כן גם  ,  ן אופי העבודה שלהלשנות את  היה עליהן  חדשים  הו  רביםהאתגרים  השינויים וה

שעות(  ההתנסות    אופןאת   לה  תוטיוהסטודנ  ותיועצה.  ותוכנה)מסגרת  ננות תבונדרשו 

התכנוןיוה בתהליכי  ומקצועיות  גמישות  שילוב  תוך  מחודשת  למציאות    , ערכות  התאמתם 

 .סטנדרטיים-לאמציאת פתרונות ו החדשה 

הקורונה   המוריםמגפת  ההורים,  התלמידים,  את  והסטודנטיות   , הביאה  היועצות 

משותפת.   טראומטית  למציאות  לייעוץ  עצמן  מציאוהמכשירות  היא  הזו  בראש ת    פוגעת 

הקבוע וב בסטינג  שלהם.   פנימ  30,ראשונה  הקבוע  במקום  המפגשים  את  לקיים  ניתן  שלא 

גבולות   המוכריםפריצת  העבודה  אונים   מבני  חוסר  של  תחושות  עם  כקשורה  נמצאה 

שעבדו  הנפש  בריאות  אנשי  בקרב  המקצועית  הקומפטנטיות  בתחושת  וירידה  מקצועי 

משו טראומטית  מציאות  של  ג  31.תפתבמצבים  לטשטוש -ביתות  בולטשטוש  מוביל  עבודה 

ועלול לטשטש  32, נוסף בגבולות המתקיימים בין עולמו האישי לעולמו המקצועי של המטפל 

המקצועי למרחב  האישי  המרחב  שבין  הגבולות  את  גם .  עוד  זמינות  מחייב  החירום  מצב 

המשפחה   בניכאשר כל    תה גם, העבודה נעש הקורונה   חיים בסגרב מחוץ לשעות העבודה.  

 של היועצות המאמנות והסטודנטיות לייעוץ. ן לציד ם בבית, צאינמ

מציעות   אלו  לקשיים  כישורים   33רונן-סתרועדית  כהן  אסתר  בהתייחס  לפתח 

ויכולת להכיל עבודה בסטנדרטים   ת המקצועית של היועצים כלפי עצמםלהפחתת הביקור

מאלו שלה ואחרים  רגילים.    םשונים  מהיינו  זו  הצורךתחדבתקופה  עמיתים -עצותתייבה  ד 

 
 2015לביא ואחרות,  30
31 Baum, 2010 
32ne et al., 2012 oso; TDekel & Baum, 2010 
 2020,  רונן-סתרוכהן  33



בן אשר  וסמדר  ן  י ליה שי ו  י

78 

אלא    , ובהדרכה הפיזי  במרחק  תלויים  אינם  כבר  אלה  דיונים  מתבצעים  כאשר  באמצעות 

ם. שינוי נוסף הוא יצירת המקום להורה כסוכן טיפולי השוהה עם הילד יומפגשים וירטואלי

ביום   ממושכות  מתאימה  ש  שעות  –שעות  הדרכה  היועצים באמצעות  להיות   , של  יכולות 

דת  צלומנו או    רכיליצירת  חדשות  יחסים  לקשר  מערכות  המשפחתית  בחיזוק  יחידה 

המורחבת. ש  , הגרעינית ומהמשפחה  החברתי  מהעולם  זמני  באופן   ,הסטודנטים  הופרדה 

בהקשר   טלטלה  תחילה  בה  לששחוו  ייעוציות  מיומנויות  לפתח  עבודה ייכולתם  עדר שדה 

שות ויצירתיות. גמיעודדה  שדה  למי מגלים בכל פעם דרך חדשה למובנה, מצאו את עצמם  

ההתנסות המעשית שהתקיימה בחלקה "ללא שדה" השפיעה גם על אופן התנהלות הקורס, 

בו שינויים רבים. כך לדוגמה, הושם דגש רב על   נערכווכדי להתאימו לתקופה המאתגרת  

 ודאות. הו-נושאים הקשורים להתמודדות עם מצבי הלחץ ואי

להת עדות  היו  הצוותימודהסטודנטיות  ודות  התקופה  ם  עם  החינוכיות  היועצות 

ו גילו  שהן  לגמישות  זה  ובכלל  ביומנים  להמאתגרת,  שאימצו.  החדשות  הפעולה  דרכי 

כיצד נפתחים בפניהן בכל פעם תחומים חדשים שבהם  הסטודנטיות  מתארות  ם  יהרפלקטיבי

לטפל  עליהן  מהאיהיו  הן  כיצד  ו  , היה  שנגזרו  המקצועיות  להחלטות  ים  לוצשותפות 

שונות. כל אלה חשפו בפני הסטודנטיות את מורכבותו של תפקיד הייעוץ ואת  ת הוהמגבלו

הצורך עלה  למשל  כך  החינוך.  במערכת  בעבודה בשימוש  ב  חשיבותו  טכנולוגיים  אמצעים 

מעלים   זהבהקשר    . מאי פעם   מעניין ואקטואלי נושא  הו  ז  . הוראהבהתנסות או  ב טיפולית,  

ה חוקרים   הגבוההההשכיצד    :שאלהאת  לאתגרים  יכ  כלה  להגיב  וועכשוולה    עתידיים יים 

דור העתיד נדרשו המרצים המלווים את הפרקטיקום    34? בהכשרת  זאת  לחזק את בתקופה 

החדשות  השיטות   הלימודיםהטיפוליות  שיענו  , בתוכנית  מהשדה  צרכיםה  לע  כך   35.שעלו 

ה שכל ה השל    שריתאפ   תרומהבצורך בשינוי מהותי בעבודה ו על המצביעות    התפתחויות אלו

המחקר מדגיש את חשיבות ההכשרה של חברי .  פיתוח מודלים חדשניים להתנסותלגבוהה  ה

אי עם  בהתמודדות  את  -הסגל  להרחיב  ומזמין  את  הודאות  ולשדרג  המסורתיים  תפקידים 

קיימא בתגובה   נות בליצור שיטות הוראה ולמידה    יהמיומנויות, הידע והעמידות הנדרשת כד

 בעתיד.  ניםלמצבים משת

הנוכחי  מחקל לגודל  כמה  ישנן  ר  קשורה  הראשונה  המגבלה  מתודולוגיות.  מגבלות 

מן בבואנו להכליל  זהירות  משנה    ט, ולכן יש לנקובלבד  משתתפות  19  כללמחקר  ה המדגם.  

ממצאי  כדי  הממצאים.   את  ו  ישהמחקר  לבסס  קבוצות  להמשיך  גם  הלומדות  לחקור 

בארץ אחרות  אקדמיות  עובדים  בק   וגם  במסגרות  הנדרשים    םיאלייסוצרב  ופסיכולוגים 

בפרקטיקום הלימודים  להתנסות  אף  במסגרת  רצוי  לתהליכים  .  השוואתי  מחקר  לקיים 

 
34 ero, 2020uBao, 2020; Toq 
35 Bao, 2020 
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אחרותשמתרחשים   בארצות  בשדה  מודרכת  המחקר    . בעבודה  של  נוספת  היא מגבלה 

 של הסטודנטיות. כדי להגיע להבנהשהממצאים המובאים בו מבוססים רק על נקודת המבט  

ישמל יותר  הלה   אה  בשדה  נוספים  משתתפים  של  לקולות  יועצים, קרי  יעוצי,  יקשיב 

בשדה ביניהם    פעולההשיתופי  קולות אלו חשובים במיוחד בשל  מדריכים, מרצים ומפקחים.  

 התנסותי.ה

מאפשרות   המחקר  המעשי  תאורטית  פרספקטיבה  יישום  תוצאות  השדה  הבנת  על 

שופך אור על שף במחקר הנוכחי  שנחהידע  .  ייםינושל שת  ווהתאמת אופי ההתנסות לתקופ

התנסות באמצעות מודל תאורטי של  ב  התבוננות  באמצעות,  ודאות -אישל    ההתנסות בתקופ 

מיומנויות  למידה טרנספורמטיבית. הממצאים מעודדים   גמישות  פרופסיונליותפיתוח   ,של 

ות  ודא -אי  צבים מכדי להתמודד בהצלחה ע הנדרשות    –יצירתיות, פרואקטיביות וחדשנות  

   . לא ניתן לעבוראותם שנדמו בעבר כמכשולים ש , וערעור דפוסי הכשרה קודמים
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