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רקע ומטרות

עזר"בלילדבמדורפותחההרךלגילהתפתחותייםרכזיםלהכשרתהתכנית
לירוןקרןבמימוןבאשדודכיוםופועלתבירושליםכפיילוטהחלה"מציון

.הולנד

התפתחותייםלרכזיםוהפיכתםמלמדיםהכשרתהחלהו"תשעבשנת
.מלמדים15-כבהוהשתתפו,וחציכשנתייםהנמשכההכשרה.באשדוד

מטרות ההכשרה

העלאת מודעות  
לחשיבות הגיל  
הרך והפצת ידע  

בקהילה

יצירת קשר עם  
הורים והנחייתם

הנחיית מלמדים  
עמיתים

קידום תלמידים  
עם קשיים 

שיוך ומתן , זיהוי)
ת או  "מענה בת

(מחוצה לו
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מוקדי המחקר

ומתןזיהוי,איתורתוךלילדיםבסיועותפקידםהרכזיםשלהמקצועיתההתפתחות

.לקשייםמענה

אתעמיתיםמלמדיםשלותפיסותיהםהתורהבתלמודעמיתיםמלמדיםעםעבודה

.הרכזתפקיד

.הרכזתפקידאתאימהותותפיסותהילדיםהוריעםעבודה

.ולשיפורלהרחבהואפשרויותהרכזלעבודתמסייעיםוגורמיםאתגרים

בהתייחסבאשדודהרכזיםבהכשרתמתמקדכאןהמוצגההערכהמחקר

:היבטיםלמספר
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מתודולוגיה

רכזים התפתחותיים  
מלמדים שעברו )

(הכשרה

4-וז"בתשערכזים 3)ראיונות •
(ח"בתשע

בתחילת  –כלי התבוננות •
ההכשרה ובסופה

שאלוני עמדות בתחילת  •
ובסופה  ( N=15)ההכשרה 

(N=13)

מלמדים עמיתים  
(מונחים)

שאלוני עמדות התחלתיים  •
(N=15)

ז"בתשעמלמדים 3)ראיונות •
(ח"בתשעואחד 

סוף שנה –כלי התבוננות •
(ז"תשע)

תחילת שנה  –כלי התבוננות •
למלמדים בתחילת  ( ח"תשע)

השוואה  )הכשרת חצר פעילה 
(  עם קבוצת הרכזים

בעלי עניין נוספים

שאלוני סיום לצוות ההכשרה  •
(N=4)

שאלונים לאימהות תלמידים  •
(N=25)

ראיונות עם שני מנהלים•

כלי ההתבוננות

מגדיר את התחום  , מתאר קשיים שהוא מזהה, המלמד צופה בילד, במילוי כלי ההתבוננות
השנה מתאר  בסוף . לצמצומוההתפתחותי שבו מתבטא הקושי ומציע דרכי פעולה אפשריות 

.  מה שעשה במהלך השנה לצמצום הקושי ואת המידה בה הקושי צומצםהמלמד את 

 אותו ממלא צוות מדריכי ההכשרהמובנה פותח מחוון הכלי טיב המילוי של להערכת  .
, המחוון מתייחס למידת הדיוק של המלמד בזיהוי התחום ההתפתחותי אליו משויך הקושי

למידת התאמת הפתרון שמציע המלמד לצמצומו ולמידה בה צומצם הקושי בהתבסס על 
.  תיאור המלמדים

עמיתים  מלמדים 
הדרכה  מקבלים 

ת"בתמהרכז 

4

–ואיכותנייםכמותיים–רביםנתוניםנאספוובמהלכושניםכשלושנמשךההערכהמחקר
:הבאיםהמחקרכליעלמבוססיםזהבמסמךהממצאים.מחקרכליבמגוון



ממצאים
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זיהוי והתערבות, איתור–סיוע לילדים 

תורם,חשובשהואסבוריםשהםתפקיד,ההתפתחותיהרכזלתפקידהתייחסושרואיינוהרכזים
חלקם.מקבילותובכתותבכתתםקשייםזיהויהואמהתפקידמשמעותיחלק.לילדיםומסייע

.ההכשרהבעקבותתפקידםואתהילדיםאתתפיסתםבאופןהשינויאתגםציינו

סיוע וקידום 
ילדים  

בכיתת הרכז 
ובכיתות  

אחרות

בתוךגםהיאהכוונה[...].ראשוןדברזה.לילדיםלעזורכלקודם"
"לכיתהמחוץוגםהכיתה

לנושנותןילדיםעלתצפיתזהבהכשרה[...]שלמדנוהכליםאחד"
קשייםמינילכלמענהולתת[...],בילדיםבעיותלזהות[...]אפשרות

,מזהה,מתצפת.ההתפתחותיהרכזשלהידעבעצםוזה.שמתגלים
"הלאהלהפנותלאןיודע,מענהנותן

שינוי באופן 
ההסתכלות 

על ילדים  
ובתפיסת  

התפקיד

שליההתייחסותאתוגםהכיתהעלשליההסתכלותאתגםמשנה"
"קשייםעםלילדים

מהחושבדברכלאני.אחרתנראיתהייתהשליהעבודהכל"
יכולאניככה,קושידרגתבאיזה,צורהבאיזה,הערכיםומה,המטרות

"היוםעדמאשריותרהרבההילדיםאתלקדם

"לגמריאחרלמורהאותיהפכהמאודפשוטהזאתההכשרה“

רחבותכאלההשלכותהן,הזההידעשל,הזההתפקידשלההשלכות"
אליילהיכנסהתחילשהקלינאיאחרי...מולךעומדשהואקושישאין

להגידשלאלהתאפקצריךאנינכוןמדברשלאאדםרואהאניאם[...]
זה.משמעותלנוישלהכל,הליכה-הכל,התחומיםכל.זהאתלו

"הצלחותגםאתוחווהשאתהתחום

6

פעילהחצרהכשרותבעקבותהתורהבתלמודהתפיסתיהשינויאתכןגםצייןהמנהליםאחד
:ההתפתחותייםוהרכזים

כל,אופקיםהרחבנו,נפתחוהעיניים,יותרהדבריםאתרואים,הבנהיש,מודעותישפשוט"
וחשיבהורגלידפהלהםשישומיהמיכל[...].לגמריאחרתבשפההיוםמדברתהמערכת

"נפשותהרבהוהצילו[...]בישראלהחרדיבציבורגדולהמהפכהעשו,הזההדברמסביב

צריךילדכללאזה,קשהאםלילד,ולעזורקשייםלזהותזהמבחינתי"
האלהילדיםהכמהאתלזהותבהחלטכןאבל,הדבריםכלאת

לזהות,ילדכלכמורגילהבצורהלהסתדרמצליחיםלאשבאמת
מזהלצאתלהםלעזור,בשבועפעמיים-פעםשלובפעילותאותם

"באמת
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מפי רכזים ומנהלים-יישום הנלמד
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בכתההנלמד רמת יישום 
N=12

ביטחון במילוי תפקיד 
הרכז ללא ליווי

N=12

17%

83%

נמוך

בינוני

גבוה

הםכיההכשרהבסוףמעידיםהרכזיםמרבית
.בהכשרהשלמדואתגבוההברמהמיישמים

8%

33%
58%

נמוך

בינוני

גבוה

אתלמלאביטחוןבעליהרכזיםממחציתיותר
ברמהההכשרהלאחרליוויללאתפקידם

ברמהביטחוןבעלימהםשליש,גבוהה
.בינונית

ת"בתהנלמדאתמיישמיםשהרכזיםסבוריםהרכזיםהכשרתבסוףשרואיינומנהלים

:ותורמתמשמעותיתהרכזיםשעבודתומציינים

אתשדרגשזהמרגישיםמאדאנחנו"

מזהיםיותרהיוםאנחנו.שלנוהעבודה

עושיםמזהחלק.קשייםעםילדים

אתלשפרכדיעצמהבכתהפעילויות

מהמקריםובחלקהילדשלהמצב

שיפנוההוריםאתמפניםאנחנו

בעיקרזו[...].הילדלהתפתחות

,האלהלילדיםגדולהמאדתרומה

"כלוםהיהלאשבעבר

אתלקחהואאומרתזאתמצוינתההתרשמות"

תפרנואנחנווהוארציניתמאודמאודבצורהזה

עכשיו[...].עבודההרבהלותפרנו,עכשיולו

הואהרכזאבל,הזההדברשלבהבניהאנחנו

בעצםוהוא,הזהבנושאכבדמאודמשקלבעצם

עלעכשיומדבריםשאנחנו,העצומהההשפעה

הואאז,לכיתותלהיכנסזהשלושהתפקידהרכז

,זהאחריעוקבוהואהזההדברעליושב

כןלזהישאז.זהאתדורשגםמקוםובאיזשהו

"מהותיתמאודמאודהשפעה



ת
עי

צו
ק

מ
ת 

חו
ת

פ
ת

ה
מפי צוות ההכשרה-יישום הנלמד
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בכתהיישום הנלמד 
במהלך ההכשרה  

המלמדיםכיסבורההכשרהצוות

אך,בהכשרהשלמדואתמיישמים

ביןהיישוםברמתהבדליש

.המלמדים

ידערכשוהמלמדיםכיטועניםהםעוד

,תצפיותעורכיםהם–רחבהוהבנה

ומנסיםפתרונותמעלים,קשייםמזהים

מחוצהאוהתורהתלמודבתוךלסייע

.חיצונייםלגורמיםבהפניהלו

לאחר ההכשרהיישום הנלמד 

תוםלאחרהנלמדליישוםבהתייחסם

מוכניםרובםכיציינוהםההכשרה

מלמדיםישנם,עצמאיבאופןלעבוד

אתתפסווכברהחומראתהפנימושיותר

ציינוחלקם.פחותוחלקםמקומם

המנהלבתמיכתגםתלוישהדבר

,מתאיםחדרבהקצאת,ועידודו

לכך.ושכרמוגדרותעבודהשעות

בשלכיהצוותמאנשיאחדמוסיף

שחלקםמאמיןהואמספקתלאתמיכה

בכתותופחותשלהםבכתהבעיקריישמו

.נוספות

,התפקידלמילוימוכניםבהחלטהמלמדיםרוב"

בתוךבעיקרזאתיישמושרובםכנראהאך

מחוץתפקידיקבלויחסיתקטןחלק.כיתתם

מצדוהגיבויההכרההיאהעיקריתהבעיה.לכיתה

.מספקתברמהלאאךקייםשבהחלט,מנהלים

לרכזלהקצותת"התעל,יתרחששזהמנתעל

בצורהרק.ושכרמוגדרותעבודהשעות,חדר

למיצויהדרושההתהודהאתיקבלהרכזהזאת

"לעזרהאליויפנואחריםומלמדים,ת"בתיכולותיו

.המלמדיםביןמשתנההיישוםרמת"

משמעותישינוינראה,כלליבאופן

רמתעלייהכיניכר.ההכשרהבמהלך

רבותתרמההמלמדיםשלהידע

מבחינתהןהילדיםהבנתליכולת

שלהיכולותמבחינתוהןהקשיים

"הילדים
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לפי הרכזים–
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7%

7%

8%

14%

8%

7%

0%

13%

13%

7%

8%

13%

8%

13%

8%

14%

8%

18%

13%

100%

87%

92%

87%

92%

87%

92%

93%

92%

71%

92%

93%

92%

87%

82%

73%

סוף הכשרה-התחום הרגשי 

תחילת הכשרה

סוף  -מוטוריקה עדינה –התחום התנועתי 
הכשרה

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-התחום השפתי 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-קשב וריכוז 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-( תחושה וחושים)התחום החושי 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-התחום השכלי 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-התחום החברתי 

תחילת הכשרה

סוף  -מוטוריקה גסה –התחום התנועתי 
הכשרה

תחילת הכשרה

נמוך בינוני גבוה

מרבית הרכזים  
מאמינים בתחילת  
ההכשרה ובסופה  

שתחומי ההתפתחות  
השונים משפיעים על 

הצלחה של ילדים  
.בלימודים

N=15ההכשרה בתחילת *
N=13ובסופה 
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לפי הרכזים–התפתחותיים חשיבות בסיוע המלמד לילדים מתקשים בתחומים 
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7%

7%

7%

7%

0%

20%

7%

7%

13%

7%

7%

8%

7%

8%

7%

8%

7%

8%

100%

87%

100%

80%

100%

93%

100%

93%

92%

87%

92%

87%

92%

73%

92%

93%

סוף הכשרה-יכולות שכליות 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-דיבור ושפה 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה  -התנהגות חברתית 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-התפתחות רגשית 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-מוטוריקה גסה 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-מוטוריקה עדינה 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-תחושה וחושים 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-קשב וריכוז 

תחילת הכשרה

נמוך בינוני גבוה

מרבית הרכזים  
סבורים בתחילת  

ההכשרה ובסופה  
שיש חשיבות בסיוע  

המלמד לילדים  
מתקשים בכל תחומי  

.ההתפתחות
עלייה בין שני  

המועדים ניתן לראות  
בעיקר בתחומים  

דיבור ושפה ותחושה  
.וחושים
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לפי הרכזים–התפתחותיים בתחומים רמת הידע תפיסת 
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33%

27%

27%

20%

9%

29%

53%

7%

33%

33%

33%

27%

33%

27%

40%

27%

71%

36%

36%

27%

55%

47%

100%

33%

100%

40%

73%

40%

73%

40%

64%

64%

13%

64%

67%

45%

20%

סוף הכשרה-מוטוריקה גסה 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-מוטוריקה עדינה 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-התפתחות רגשית 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-קשב וריכוז 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-יכולות שכליות 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-דיבור ושפה 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-התנהגות חברתית 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-תחושה וחושים 

תחילת הכשרה

נמוך בינוני גבוה

בסוף ההכשרה  
מרבית הרכזים  

מרגישים שיש להם  
התחומים  ידע בכל 

ההתפתחותיים  
למעט תחושה  )

ובמיוחד  ( וחושים
במוטוריקה גסה  

.ועדינה

ניתן לראות עלייה  
בתפיסת הידע  ניכרת 

של הרכזים בין 
תחילת ההכשרה  

לסופה בכל  
למעט  , התחומים

.התנהגות חברתית
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ה לגילוי קשיים בתפקוד הילדים  תפיסת הידע בהיבט של רכישת כלים 
לפי הרכזים–בתחומים התפתחותיים 
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13%

13%

9%

33%

27%

40%

13%

9%

27%

9%

20%

47%

40%

27%

53%

40%

47%

45%

27%

18%

40%

18%

47%

27%

33%

100%

40%

100%

47%

64%

13%

60%

27%

55%

33%

82%

47%

73%

27%

64%

47%

סוף הכשרה-מוטוריקה גסה 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-מוטוריקה עדינה 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-תחושה וחושים 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-יכולות שכליות 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-דיבור ושפה 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה  -התנהגות חברתית 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-התפתחות רגשית 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-קשב וריכוז 

תחילת הכשרה

נמוך בינוני גבוה

בסוף ההכשרה  
מרבית הרכזים  

מרגישים שיש להם  
כלים לגילוי קשיים  

התפתחותיים  
ובמיוחד בתחומי  

מוטוריקה גסה  
.ועדינה

ניתן לראות עלייה  
ניכרת בין תחילת  
ההכשרה לסופה  

בתפיסתם של 
הרכזים את הכלים  
שיש ברשותם בכל  
.תחומי ההתפתחות
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ע פעולה לצמצום קשיים אצל ילדים  דרכי תפיסת הידע בהיבט של רכישת 

לפי הרכזים–התפתחותיים בתחומים 
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33%

27%

9%

40%

60%

27%

9%

53%

9%

53%

18%

47%

27%

27%

18%

40%

36%

40%

36%

33%

27%

27%

36%

47%

36%

40%

100%

40%

100%

47%

73%

20%

64%

64%

40%

64%

20%

55%

45%

13%

סוף הכשרה-מוטוריקה גסה 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-מוטוריקה עדינה 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-התפתחות רגשית 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-דיבור ושפה 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה  -התנהגות חברתית 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-קשב וריכוז 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-יכולות שכליות 

תחילת הכשרה

סוף הכשרה-תחושה וחושים 

תחילת הכשרה

נמוך בינוני גבוה

בסוף ההכשרה  
מרבית הרכזים  

מרגישים שיש להם  
ידע אודות דרכי  
פעולה לצמצום  

קשיים התפתחותיים  
למעט בתחום  )

(  תחושה וחושים
ובמיוחד בתחומי  

מוטוריקה גסה  
.ועדינה

ניתן לראות עלייה  
ניכרת בין תחילת  
ההכשרה לסופה  

בתפיסתם של 
הרכזים את דרכי  

הפעולה שיש  
ברשותם בכל תחומי  

.ההתפתחות
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ה יכולות נוספות במסגרת תפקיד הרכז בהיבט של רכישת תפיסות הרכזים 
ההתפתחותי
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7%

21%

8%

14%

14%

14%

8%

14%

8%

50%

8%

50%

17%

14%

17%

43%

17%

21%

100%

79%

92%

29%

83%

36%

83%

71%

83%

43%

75%

79%

כלים לדבר עם הורים של ילדים  / יכולת
סוף הכשרה-מתקשים 

תחילת הכשרה

-ידע לאן להפנות ילדים להתערבות חיצונית 
סוף הכשרה

תחילת הכשרה

יכולת להבחין בין קשיים חולפים  לבין קשיים 
סוף הכשרה-הדורשים טיפול חיצוני 

תחילת הכשרה

ידע ויכולת להנחות פעילות התפתחותית  
סוף הכשרה-בקבוצת ילדים 

תחילת הכשרה

סוף  -קיום סביבה מעשירה התפתחותית בכתה 
הכשרה

תחילת הכשרה

נוחות לייעץ למלמדים אחרים בנושאים  
סוף הכשרה-התפתחותיים 

תחילת הכשרה

נמוך בינוני גבוה

בסוף ההכשרה כל  
הרכזים מרגישים שיש  

להם יכולת וכלים לדבר  
עם הורים לילדים  

מתקשים ומרביתם  
סבורים שיש להם ידע 
בנוגע להפניה לאנשי  

;  מקצוע חיצוניים
להבחין בין קשיים 
;  חולפים וכאלו שלא

ידע להנחות פעילות  
;  התפתחותית בקבוצה

ביטחון לייעץ למלמדים  
וכן שיש  ; עמיתים

סביבה מעשירה  
.התפתחותית בכתתם

ניתן לראות עלייה  
ניכרת בין תחילת  
ההכשרה לסופה  

בתפיסתם של הרכזים  
בעיקר בידע לאן  

להפנות להתערבות 
חיצונית וביכולת  

להבחין בין קשיים 
חולפים לכאלו  

.הדורשים טיפול חיצוני
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1%
20%

79%

תחילת –קבוצת ההכשרה 
(ו"תשע)הכשרה 

66=מספר קשיים
אין התאמה בין 

הקושי לתחום 
ההתפתחות

יש התאמה  
חלקית בין  

הקושי לתחום 
ההתפתחות

יש התאמה בין 
הקושי לתחום 

ההתפתחות

17%

83%

סוף הכשרה  –קבוצת ההכשרה 
(ח"תשע)

36=מספר קשיים

יש התאמה  
חלקית בין  

הקושי לתחום 
ההתפתחות

יש התאמה בין 
הקושי לתחום 

ההתפתחות

19%

4%

12%
65%

חצר פעילה  -קבוצת השוואה 
(ח"תשע)

57=מספר קשיים אין / אין סימון
הצעת פעילות

אין התאמה בין 
הקושי לתחום 

ההתפתחות

יש התאמה חלקית 
בין הקושי לתחום  

ההתפתחות

יש התאמה בין 
הקושי לתחום 

ההתפתחות

מידת התאמה בין קושי נצפה לתחומי ההתפתחות בגיל הרך

ולתחוםלשייךמצופיםהםהקושיואתילדשלנצפהקושימתאריםהמלמדיםההתבוננותכליבמסגרת
,ותקשורתשפה,דיבור,וריכוזקשב,תחושתיויסות,וגסהעדינהמוטוריקה)רלוונטיהתפתחות
.(שכליתחום–למידה,חברתיתהתנהגות,רגשיתהתפתחות

15

המלמדיםידיעלשנצפוהקשייםמרביתעבור
(ההתפתחותייםהרכזים)ההכשרהקבוצתשל
בילדיםשנצפוהקשייםאתלשייךהצליחוהם

בתחילתהןהרלוונטייםההתפתחותלתחומי
.בסופהוהןההכשרה

.פחותיםבאחוזיםאך,ההשוואהבקבוצתגםכך
ההכשרהמקבוצת20%-ככילראותניתןעוד

הציעואוהתפתחותתחוםסימנולאכלל
.רלוונטיתפעילות
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4%3%

43%
50%

תחילת –קבוצת ההכשרה 
(ו"תשע)הכשרה 

65=מספר קשיים

לא הוצעו פעולות  
לצמצום הקושי

הפעולות לא  
מתאימות  

לצמצום הקושי

הפעולות  
מתאימות חלקית 

לצמצום הקושי

הפעולות  
מתאימות  

לצמצום הקושי

3%

39%

58%

סוף הכשרה  –קבוצת ההכשרה 
(ח"תשע)

36=מספר קשיים

הפעולות לא  
מתאימות  

לצמצום הקושי

הפעולות  
מתאימות חלקית 

לצמצום הקושי

הפעולות  
מתאימות  

לצמצום הקושי

44%

4%

50%

2%

חצר פעילה  –קבוצת השוואה 
(ח"תשע)

54=מספר קשיים לא הוצעו פעולות  
לצמצום הקושי

הפעולות לא  
מתאימות לצמצום 

הקושי

הפעולות מתאימות  
חלקית לצמצום  

הקושי

הפעולות מתאימות  
לצמצום הקושי

קבוצתשלהמלמדיםמהקשייםמחציתעבור
התאימו(ההתפתחותייםהרכזים)ההכשרה

הקושילצמצוםמסייעותפעולותהיטב
ממחציתיותרועבורההכשרהבתחילת
ביןקלהעלייהלראותניתן.בסופההקשיים

ההתאמהמהקשיים40%-כעבור.המועדים
.המועדיםבשניחלקיתהיא

ואיןכמעט,ההשוואהבקבוצת,זאתלעומת
ועבורהקושילצמצוםהמתאימותפעולות
עבור.חלקיתהתאמהישנההקשייםמחצית
הוצעולאכללקשייםשלמבוטללאשיעור

.לצמצוםפעולות

מידת הרלוונטיות של הפעולות המוצעות לצמצום הקושי

הילדיםבקרבשנצפוהקשייםלצמצוםפעילותלהציענדרשוהמלמדיםההתבוננותכלימילויבהמשך
.הקושילצמצוםפעלוכיצדלתארהשנהבסוףו

16
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22%

58%

20%

(תשעזסוף )קבוצת ההכשרה 
40=מספר קשיים

הקושי צומצם 
במידה חלקית

הקושי צומצם 
באופן משמעותי  

אך לא מלא

הקושי צומצם 
לחלוטין

48%

39%

13%

(תשעזסוף )עמיתים  קבוצת 
23=מספר קשיים

הקושי צומצם 
במידה חלקית

הקושי צומצם 
באופן משמעותי  

אך לא מלא

הקושי צומצם 
לחלוטין

.(78%)מלאאומשמעותיבאופןצומצמוהרכזיםשציינוהקשייםמרבית

.(52%)מלאאומשמעותיבאופןצומצמוהעמיתיםהמלמדיםשציינומהקשייםכמחצית

.הילדיםקשיילצמצוםההתפתחותיברכזשנעזרוציינוהעמיתיםמהמלמדיםכמה**

מידת צמצום הקושי של הילד בעקבות התערבות המלמד

.ההתפתחותייםקשייהםצמצוםבאמצעותהילדיםקידוםהיאהפרויקטשלהמרכזיותמהמטרותאחת
הדברוכיצדצומצםצפובוהקושיהשנהלאורךהאםלצייןנדרשוהמלמדיםההתבוננותכליבמסגרת

.הקושיצמצוםמידתאתלהעריךההכשרהמדריכינדרשותשובותיהםפיעל.ביטוילידיבא

סוףכליאתהרכזיםמילאובוהאחרוןהמועדזהושכןז"תשעמשנתלקוחיםהקשייםצמצוםלגביהנתונים*17
.הרכזיםבהכשרתהשתתפושלאעמיתיםמלמדיםהכליאתמילאובמקביל.השנה



ם 
תי

מי
ע

ם 
די

מ
ל

מ
(

ם
חי

ונ
מ

)
תפיסת תפקיד הרכז על ידי מלמדים עמיתים

.  הרכז בייעוץ בנושאים התפתחותייםסומכים על שיקול דעתו של היו ציינו כי , (N=14)כל המשיבים לשאלה 
עוד . כמועילותועצותיו התגלו , ניסיון בתחום החינוךבעל , בעלת ידע מקצועי רבהרכז הוא דמות , לתפיסתם

.  והציגו אותו כאדם שניתן לסמוך עליו, משותפתציינו את נכונותו לעבודה וחשיבה 

אמון במקצועיותו של הרכז

ציפיות מהעבודה המשותפת עם הרכז

27%

33%

47%

67%

80%

93%

אירגון השתלמויות והרצאות בנושאי  
הגיל הרךעל ידי הרכז

זמינות הרכז לשאלות מקצועיות במהלך  
השנה

הנחייה מהרכז כיצד לעבוד עם הורים

הנחיייה מהרכז מתי ולמי להפנות ילדים 
לאיש מקצוע חיצוני

לתצפית על  , כניסת הרכז לכיתתי
הילדים והמלצה על פעולות להמשך

הנחייה מהרכז איך לעבוד עם ילדים עם  
קשיים

המלמדים העמיתים מצפים  
מהרכזים בעיקר להנחותם  
כיצד לעבוד עם ילדים עם 
קושי כולל כניסה לכיתתם  

לתצפית ותכנון תכנית פעולה  
עבור הילדים וכן להנחיה  

בנוגע להפניות לאנשי מקצוע  
.חיצוניים

הנתונים מבוססים על *
שאלונים למלמדים העמיתים  

N=15  שמולאו עם תחילת
(ז"תשע)מעורבותם בפרויקט 

18
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תפיסת תפקיד הרכז על ידי מלמדים עמיתים

:מדברי ארבעה מלמדים עמיתים המונחים על ידי הרכז

סיוע  
מצד  
הרכז 

ושיתוף  
פעולה

.אתוומתייעציםבונעזרים,הרכזעםפעולהבשיתוףעובדיםהעמיתיםהמלמדים

פעילותלהעביראובילדיםלצפותלכתתםקבועבאופןנכנסהואמהמקריםבחלק

.תרומתואתמעריכיםהםכיונראה

להוציא[...]זקוקיםשהםכאלהתלמידיםלייש,עצמהבלמידהעזרההרבה,הרבהנותןזה"

הפעילההקבוצהשלהמשחקיםידיעל,עליהםשישהמטעןכלאתמעליהםלפרוק,הכלאת

המחשבההקואת[הרכז]אצלויוצרזהאז,כןלפניתכנוןמחשבהשצריךדבריםלךיש[...]

בשבוענעבודמהעלזהעלמתכנניםביחדיושביםאנחנו[...]מעשהאיזהעושהשאנילפני

"שבועכל[...]הזה

אנילפעמים,לישיעזוררוצהשאניספציפיבמשהומתקשהילד,שאלהאיזהלישישפעםכל"

"טוביםדבריםהרבה,ממנומקבלאניהכוונההרבה,...בפעםפעילותלעשותשיבואלוקורא

עםלעשותאיך,פעילויותהרבההרבה[...]הבעיהעללהתגבראיך,פעילויות,עצותלינותן"

שהואזה[...]אותםליישםמשתדליםואנחנוופעילותפעילותכלשלהמטרותמה,הילדים

"המסרכלאתלהעבירשיכול,טובכברזהשלנותורהבתלמודנמצא

.התורהבתלמודקשייםעםילדיםעלאחריותלקחתמהרכזיםציפוחלקם

להפילרכזבתור,המלמדאחריותיהיהשזהבמקום[הרכזשל]אחריותויהיהשזהרוצההייתי"

,אתוקורהמהלראות,יתקדםשהילדלדאוגצריךאני[...]זהאחרייעקבשהואעליוזהאת

למלמדעובראוחזשהואאיפהיתקדםלאשהואכמה,יתקדםשהואכמהשנהסוףאבל

"הכיסאותביןנופללאהילדהרכזבאחריותשזהוברגע...החדש

"שצריךכמועובדיםשאנחנוויראהיכנסשיותרוכמה[...]ערנייותרשיהיה"

ציפיות  
נוספות  
מהרכז

19
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מדברי הרכזים–ליווי מלמדים עמיתים 

.נכנסים לכתות עמיתים לזיהוי קשיים דרך תצפיות והפעלותהרכזים שרואיינו 

מתייחסאנישוב,למפותלדעתכדישליתצפיתועלהמלמדשלדעתחוותעלמתבססאני"
"לילדיםלעזורכדיגםלולעזורכדיגםאומרשהמלמדלמהמאוד

ונותןהגננתאתלוקחאני.וחצישעה,לוקחאני.בעיותמאתראניהפעלותכדיתוך[...]בגן"
[...]ההשתלמותשלהאנשיםאתמשתפיםגםאנחנולפעמים,בזהדנים,שראיתינקודותלה
"המקצועאנשיאת

.מלמדים עמיתים מתייעצים אתם ונעזרים בהםחלקם ציינו ש

פעמיםהרבה.שאלותעםאליימגיע'בכיתהשלהמלמדצמודהבצורההשבועכלבמשך"
"לכיתהאלייהילדיםאתשמביאיםאולתצפיותאפילונכנסאני

מעלותהן,תכניתבונים,מנהלבחדרדקותלכמהביחדככהמתכנסיםאנחנואפילולפעמים"
"בהםומטפליםתכניותבוניםאנחנו,בעיות

.גם הרכזים עצמם התייחסו לעבודתם עם מלמדים עמיתים והעלו סוגיות דומות
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.קשיים בגיוס חלק מהמלמדים העמיתיםחלקם דיווחו על , יחד עם זאת

,וזהטענותוטעןמנוסההוא,מבוגרהוא.המלמדיםאחדאתלשלבקשהמאודהיהבהתחלה"
הכלאתלווהפך,ההתפתחותשלהמהותאתלוהסביר[...]פעילהלחצראותוהכנסנואבל
"דברכללשמועצמא,ממושמעילדלהיותנהפךהואוהיום

.עמיתיםבין הרכז למלמדים שיתוף פעולה ציינו שבסך הכל יש מנהליםגם 

מהויודעיםהמוריםשלברמהנמצאיםהיוכברהאלהוהדבריםוהמודעותשהשפהבגלל"
עלהמורהעםולדברכיתהלכללהיכנסוקלכיףלרכזאז[פעילהחצרבעקבות]שמדברים

תכניתבוניםאנחנואיך,עושיםאנחנוומה,מתקשההואבמה,מתקשהילדאיזהשלהקשיים
"ביחדאיתוועובדיםאותומביניםאותוומקבלים[...]לולעזור

"פעולהיפהמאדמשתפיםהםאבל,הזהמהתחוםפחדתימאדשאניהאמת,טובמאדדווקא"
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קשיים בשיתוף  
הפעולה

פעולהלשיתוףזוכיםלאעדייןשהםציינוחלקם,זאתעםיחד
:ההוריםמצדמלא

שזהלךלהגידיכוללאאני,חשובזהכמהקולטיםההוריםשכללךלהגיד"
שמאודבהחלטהוריםישאבל,למודעותלהיכנסבדרךעודזה[...]ככה

"מעודדים

עבודה עם הורים  

ביסוס קשר 
עם ההורים
יצירת אמון

ושיתוף  
פעולה

וכיצדהוריםעםלעבודכיצדהאלהההשתלמויותאת,ההנחיותאתלנושעשואחרי"
נמצאיםאנחנוהיום,הדבריםאתלנווהסבירוההוריםחושביםומהלהוריםלפנות
פעולהמשתפיםמהםאחוזמאה,אליהםפונהשאנימההוריםאחוזשמאהבמצב
"מלאהבצורה

אליהםבאכשאניבמיוחדבכלל.פעולהמשתפיםמאודמאודההוריםכללבדרך"
אני,ליוישמכירואניהזההענייןאתלומדשאנילהםומסבירכזאתמקצועיתבצורה

רוציםההוריםכיברצינותמאודמתייחסיםההוריםאזמקצועייםבמונחיםמשתמש
"הילדיםטובתאת

[...]אמוןשלענייןגם[...]היכרותבסיסעלהרבהזהאז.ההוריםרובאתמכיראני"
"הדוקפעולהשיתוףזהההוריםרובאצל

כשחלק מהעבודה עם ההורים סובבת  , רכזים שעברו את ההכשרה פירטו בראיונות על עבודתם עם הורי הילדים
.סביב הפניה לטיפול חיצוני
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קשר דרך 
המנהל

ובפרטהמנהלעםבתיווךנעשהמהקשרשחלקציינוחלקם
:מורכביםבנושאים

אם.לשכנעמנסים[...]הילדשללבעיהשמודעיםהוריםשלהתנגדויותיש"
הוא,למנהלזהאתמעבירים.הרבהיכוליםלאאנחנומשתכנעיםלאהם

"שלובדרכיםפועל
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ברורהבשפהאליהםמדברואני,דרכיםמיניבכלמיוזמתילהוריםפונהאניהיום,מבעברבשונה"
"הרצויהמצבלעבראותםמקדםוממשומקצועית

הרלבנטייםהפרטיםבבירורוהןהבעיהבהבנתהן,יותררגועה,יותרמקצועית[ההוריםמולהעבודה"]
"מעקבתוךבחוץמקצועייםלמטפליםהפנייהאו/ועבודהתכניתבניתידיעלבהרגעתםוהןההוריםמול

"הנכוןהדבראתעושיםשהםואמוןביטחוןלהוריםהנותןוידעמקצועיותהגדרותעםוברורחדדיבור"
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שונות הקשורות לקידום הגיל הרך בקרב  יוזמים יוזמות חלק מהרכזים ניכר כי , בנוסף
כינוס הורים להסבר על הפרויקט הכוללת  , כמו דפי קשר עם הסברים התפתחותייםהורים 

:  לדוגמה. הרצאה של איש צוות מעזר מציון וימי למידה שמעביר הרכז ההתפתחותי

,אספו,ארגנוהחדרבמסגרת"
ופרסמו,לאימהותהודעותהוציאו

בצורההוריםשגםבעיתונותזהאת
ראהאפילותורהתלמודהרחבה

שלאומרתזאת,קידוםשלסוגבזה
התלמודילכלמעללושישמשהו
"תורה

בעקבותהשתפרהההוריםמולעבודתםכיציינו(N=11)הרכזיםהסיוםבשאלוני
.ההכשרה

יותרבעליוהם,ומקצועיתברורהבשפהההוריםעםמדבריםהםכיוםכיציינומרביתם
.שרכשווהכליםהידעבעקבותביטחון
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ע צוות ההכשרה ומנהליםמדברי –עבודה עם הורים 

מנהלים

ידעורכשוכליםקיבלוהמלמדיםההכשרהבמהלךכיעולההצוותמדברי
הבדליםישומורכבהנושאבפועלכינראה,זאתעםיחד.הוריםעםלעבודה

בחלקאתםשוטףוקשרההוריםשליידועיש.השוניםהתורהתלמודיבין
ששיחות,המנהליםדרךנעשהמהקשרשחלקשהעלוהיואך,מהמקומות

.לכךבשליםלאמהמלמדיםחלקוכימתקיימותבהכרחלאמעמיקות

בילדיםכשמדובר,המנהלדרךהואפעמיםוהרבהמורכבמאדהואההוריםעםהקשר"
"הוריםעםלהתמודדותבשליםשכולםחושבאינני.מתקשים

אך,הוריםעםבטלפוןמדבריםפעםמידיהרכזיםהמקומותבכל.שוניםתים"תביןמשתנהזה"
ובאחרים,ההוריםמולישירותעובדיםהרכזיםמהמקומותבחלק-ומעמיקהרציניתפגישהלגבי

מקניםבהחלטקיבלושהרכזיםהכלים.בפגישהבנוכחותולפחותאוהמנהלדרךרקעוברזה
"בזהלהתנסותיכלוהםבהםמקומותביןפעריםניכריםאך,הבסיסיתהיכולתאתלהם

צוות  
ההכשרה
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צייןמהםאחדאך,ההוריםעםהרכזשלקשרשמתקייםציינוהמנהלים
לפעילויותהנחיותלהוריםניתנותוכיהמנהלדרךנעשההקשרשלפעמים

.הילדיםעם

קבוצהכשגיבשנו[..]למנהלקשוריותרזהההוריםשלבמחלקהכללבדרך"
,כןגםההוריםאזבקבוצותאיתםעובדהתפתחותירכזואותוילדיםשל

יותרקשייםכשישאבל[...]שקורהמהשזהבעצםשידעוההוריםאתמשתפים
דבריםהילדהתפתחותבנושאלהוריםלהגידלנכוןרואיםכשאנחנו,מורכבים

"למנהלכללבדרךמשאיריםהיינואז,כאלו

–מנהלים 
הרחבת  

המודעות  
בקרב  

ההורים

בקרבגםהרךהגיללנושאיהמודעותהעלאתאתצייןהמנהליםאחד
.ההורים

שומעיםהם,מודעיםיותר,יותרהרבההאלוהדבריםאתשומעיםההורים"
שהםההוריםאתיש[...]כיתהבכל[...],פעולהומשתפיםמידעומקבלים
אזשלהםהילדשלקשייםעלאיתםמדברכשאתהוגםפעולהאתךמשתפים

[...]ההוריםאתישהשניבצד[...]לדרךויוצאיםהקרקעעלמתייצביםישרהם
פעולהמשתפיםלאהםאז,עםילדלהםשישהבעיהאתלהכיללהםשקשה
[...]אותםלהזיזפעםועודלהםלהסבירפעםועוד,טלפוןשיחתעודוצריכים

"אותםושכנעתהבינוהםשתייםאואחתשיחהעם,שהםשבאמצעכאלוויש
"יותרמקצועישהואמקוםשזה,התורהלתלמודשיווקלנונותןזה"
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:במוסד החינוכי שיוכלהתפתחותי לגיל הרך חשיבות בתפקיד רכז 

100%

להדריך מלמדים בנושא של 
הגיל הרך

N=25

כן

100%

להעשיר את הכיתה בפעילויות  
שונות ובמשחקים לטובת כל 

הילדים 
N=24

כן

100%

להדריך את ההורים לפעילות  
בבית
N=24

כן

96%

4%

להמליץ על אבחון חיצוני  
במקרה הצורך

N=25

כן

לא יודעת

ציינו שלא  10%, ציינו שהמלמד של ילדם עבר הכשרת רכזים( שהשיבו25מתוך )מהאימהות 52%
.שאינן יודעות38%-ו
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.מהאימהות נמצאות בקשר עם המלמד של ילדיהן88%

96%

4%

האם את צופה שתפני לרכז 
להתייעצות בנוגע לילדך

N=24

כן

לא

יכולהרכזכליםמקבלשהרכזלכךשנחשפתיברגע"
לטפללעזורלחלופיןאומקצועלאישאותולנווט

"בבעיה

100%

האם תסמכי על שיקול דעתו  
של הרכז בהפניה לאבחון  

חיצוני
N=27

כן

וכןהילדעםקורהמהלדעתכדיהרכזעםאשוחח"

"לאבחוןאותואקחאניצריךאם
מפורטהסבראחריאבל,דעתושיקולעלאסתמךאני"

וימשיךבעיהשישויגידיבואסתםושלאהבעיהמהעל
"שלובעבודה

96%

4%

האם את צופה שבעקבות 
ההכשרה העבודה מול ההורים  

תשתנה
N=26

כן

לא

היאולצוותלילדההורהביןבתיאוםלעבודהיכולת"

"ומידיותטובותיותרהרבהוהתוצאותמדהימה
עליסמכוהםכךמוסמךשהרביודעשההורהברגע"

"שלוהדעתשיקול
אולישהםידעלהוריםלהעבירויכולניסיוןישלרכזכי"

"ידעולא

100%

האם את צופה שבעקבות 
ההכשרה העבודה מול הילדים 

בכתה תשתנה
N=27

כן

יותרלויהיויותררביהיהרכזשלשהידעככלדאיובו"

"לילדיםלעזורכלים
להםשייתןהרכזעםפעולהישתףשילדספקאין"

"וחיוביתכיפיתובצורהלעזרהכלים
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תרומה וגורמים מסייעים

עבודתםאתומעריךתומךהמנהל,כחשובההמנהלתמיכתאתציינובראיונותהרכזים
.שעותמקצהגםמהמקומותובחלק

,ההנהלהעםהסכםלייש,מקוםממלאנכנספעםכל.רוצהשאנימתי.מקוםממלאלייש"
"נכנסהוא,מקוםלממלאקוראאנייוצאשאניפעםכל,נכנסומציוןשעזרמאז

האחרתלכיתהנכנסשאניהזאתהשעהאתבעולגםנושאהוא[...].ואוהדתחמהתמיכה"
"האפשרותאתנותןהוא.שליבכיתהמחליףמלמד,מחליףרבבעצםצריךאז

.מציוןעזרשלהמקצועיהצוותממתקבלתנוספתתמיכה

בצורההבעיהאתלהגדירלישעוזריםמציוןעזרשלהצוותאנשיעםבעיקרמתייעץאני"
משתדלאנימגיעיםוכשהםבטלפוןאיתםמתייעץאני[...]להתייעץמיעםאדעשאניכזאת
[...].ומעברמעלזמיניםהםלזאתמעבר.רלוונטיעדייןזהאם,מדוברמהעליראושהם
כלמחכיםהם.הבעיהאתלראותלא,עשיתימהלראותרוציםהםבאיםכשהםכללבדרך
"העבודהאתאעשהשאניהזמן
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.מההכשרההעיקרייםהתרומהמרכיבילהתייחסו(N=11)הרכזים
לדיון,בשטחלביקורים,בשטחלהתנסות-המעשיחלקלהתייחסומהםניכרחלק

.מעשייםכליםולקבלתאמתייםבמקרים
,ומקורםקשייםעלהשונההמבטלנקודת,נרחבידעלרכישתבודדיםרכזיםהתייחסועוד

עמיתיםהנחיית,חיצוניתלהפניהבנוגעידעקבלת,לחולפיםמשמעותייםקשייםביןהבחנה
.ההכשרהבמהלךהדדיתוהפרייה

:ההכשרהלתרומתהתייחסוהרכזיםהראיונותבמסגרתגם

לאמשהומעשיתפרקטיקהנתן[המרצה]הוא[...]מעשיתתרומה.גדולהממשתרומה"
"מעשימאודמאודתיאוריותסתםאיתךמדברשלאבנאדם.נורמלי

.מודעותיש.מודעותישכלקודם.כולםאצלרקאצלירקלאעצוםהואשהשינויחושבניא"
"להסתכלמהעלןשישיודעיםהמוריםכל,המלמדיםכל

כלאתמציפיםאנחנוהזההפרויקטובעקבותמאודחיוביתבצורההזההפרויקטאתלסכם"
,עליהמדברים,אותהמציפיםאנחנובעיהישואםהילדיםשלהכישוריםאת,האלההנושאים

שיותרכמהעושיםהכל,ההוריםאתומשתפים,מוקדםזהעלמדברים,מאודחשובעצמווזה
"מוקדם
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ותלמודהמנהלותמיכתהפעולהשיתוףהואהצוותאנשישהעלוהעיקריהקושי
הקצאת,הרכזלעבודתזמןלפנותבקושיביטוילידיבאהדבר.מהמוסדותבחלקהתורה

צורךגםמצטרףלכך.הולםכלכליובתגמולבמחליףמחסור,לפעילותמתאיםמקום
.המנהלמצדברכזותמיכהבעידוד

.מסוימיםלתכניםלהתחברמהמלמדיםחלקשלקושיהיהכיהוסיףאחדצוותאיש

בין,לתפקידמספקזמןחוסרהיהההכשרהסוףבשאלוניהרכזיםשהעלוהעיקריהקושי
לפעילותלצאתוקושימהמנהלמספקותלאשעותהקצאת,מטלותלריבויהתייחסוהשאר

.אחרותכתותב

וצבירתבשגרההפעילויותאתלהטמיעקושי,ספציפייםלימודבתחומיקשייםהעלועוד
.החומרכללמידתתוךבתפקידביטחון

אנישאזקבועזמןלקבועליקשה;מהמנהלשעותלקבל;הכיתותביןתמרון,צפוףז"לו"
"אחרותלכיתותנכנס
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:ותוכנייםארגונייםאתגריםצייןהמנהליםאחד

הגענולאעוד.בכתותולעבורלצאתיכולוהואבכתהעויזרלוישאבלקבועותשעותלואין"
הואכתותלאיזה[...]מסודרתעבודהתכניתלותהיהשכןרוצההייתי.הרצויהלמתכונת

"בהםפועלשהואהתחומיםומהומתינכנס

קצתוהתוצאותבזהמטפליםאיך,הנושאברורמספיקלאשהואמרגישאניהרגשיבחלק"
"בשטחפחות

מפי הגורמים השונים–אתגרים 
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נקודות לשיפור

.שיפורהדורשיםשוניםלנושאיםהתייחסוהשוניםהצוותאנשי
הוספת,ההוריםמולתקשורת,המוטוריבתחוםוהעשרההרחבההיושעלוהנושאיםבין

התאמתחידוד,המוריםחדרכללעםמשותפתעבודה,וסימולציותחווייתיותסדנאות
המשאביםאתלספקמלכתחילההמנהליםהתחייבותעםבפרויקטהמשתתפיםתים"הת

.המלמדיםשלוהדימויהביטחוןבבנייתוהתמקדותהדרושים
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רצון:שוניםהיבטיםאחדכלוציינו,לשיפורנקודותלהתייחסוהרכזיםהראיונותבמסגרת
וקלינאותשפה,וריכוזקשב,בעיסוקריפוי,תחושה,רגשייםבנושאיםהלימודבהרחבת
שטחבכניסותורצוןחיצונייםטיפולגורמיעלמידעריכוז;התפתחותיתונוירולוגיה,תקשורת
.המקצועיהצוותשליותרמרובות

.המעשיבצדבהתמקדותהחשיבותאתהדגישוהםעוד

זאת[...].אותנוקידםזהמה,הזאתבהרצאההרווחנומהלעצמנושחשבנוהרצאותגםהיו"
"בידמשהולותיתן,הרכז,שהמלמדכלילהשיהיההרצאהשכלאמליץאניאומרת

נתנוהמרצים.אחרתבצורהאותולהעבירשצריךחושבהייתי.רגשיהפסיכולוגיהנושאאת"
ירדושהםחושבלאואני[...]מאודאיכותייםפסיכולוגיםבתורבאוהםאבליפההחומראת

"כלוםמביניםשלאלאלהמספיקאלינו

גורמיםעלמידעהריכוזשלהתחוםשזה,עליושעובדיםהבנתישעכשיואחרדבריש"
מטפליםושלמכוניםשלשלםקלסרעלעובדיםשעכשיוהבנתי.שמטפליםחיצוניים
"ועלויות

.ההכשרהבתוםגםומפגשיםליוויבהמשךהרצוןאתשציינוהיוהרכזיםבין
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משמעותיחלקהרכזיםפיעל:לילדיםוסיועהרכזשלמקצועיתהתפתחות,הרכזתפקיד
חשיבתםאופןאתשינוהםכיוניכר,מקבילותובכתותבכתתםקשייםזיהויהואמתפקידם

.בהכשרהשרכשווהמודעותהידעבעקבותכמלמדיםהעבודהאופןועלקשייםעלוהסתכלותם

גבוהביטחוןמרגישיםממחציתםויותרגבוההבמידהבכתההנלמדאתמיישמיםהרכזיםמרבית
.ההכשרהבתוםהנלמדאתליישם

בנושאיםהרכזיםשלהידעבתפיסתלסופהההכשרהמתחילתניכרתעלייהלראותניתן
שישהפעולהובדרכיילדיםבקרבקשייםלגילויברשותםשישהכליםאתבתפיסתם,התפתחותיים

.הקשייםלצמצוםברשותם

רלוונטייםהתפתחותלתחומיהרךבגילילדיםאצלקשייםלשייךיודעיםמרביתםכילראותניתןעוד
וזאתהקשייםלצמצוםבכיתהפעולותולהתאים(וכדומהרגשיתהתפתחות,גסהמוטוריקהלמשל)

.ההכשרהאתעברושלאממלמדיםיותרגבוההבמידה

בכיתהשנקטוהפעולותבעקבותמלאאומשמעותיבאופןצומצמוהרכזיםשהזכירוהקשייםמרבית
.המונחיםהעמיתיםהמלמדיםבקרבכמחציתלעומתוזאת
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מייעציםוחלקםמקבילותלכתותנכנסיםהרכזים:עמיתיםמלמדיםבהנחייתהרכזתפקיד
.עמיתיםלמלמדיםשוטףבאופן

עםלעבודכיצדלהנחותםממנוומצפיםהרכזשלדעתושיקולעלסומכיםהמונחיםהמלמדים
לצמצוםמתאימהפעולהתכניתולתכנןבילדיםלתצפיתלכיתתםלהיכנס,קשייםעםילדים

.חיצונייםמקצועלאנשילהפניותבנוגעלהנחותםוכןהקשיים

.העמיתיםהמלמדיםשלפעולהשיתוףישהכלבסךכיסבוריםהמנהליםואףעצמםהרכזים
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המנהליםתמיכתאתציינוהרכזים:בעבודתםלרכזיםהמסייעיםוגורמיםההכשרהתרומת
.לעבודתםומשמעותייםמסייעיםכגורמיםוהמנהליםמציוןעזרשלההכשרהמצוותהתמיכהואת

-ההכשרהשלהמעשיהחלקתרםובפרטבעבודתםשינויויצרהלהםתרמהההכשרהכיניכר
.מעשייםכליםוקבלתאמתייםבמקריםדיון,בשטחוביקוריםהתנסות
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-ההכשרהבעקבותהשתפרהההוריםעםהעבודהכינראה:הוריםעםבעבודההרכזתפקיד
והפנייתםילדיםשלהתפתחותייםקשייםסביבלהוריםהרכזיםביןאמוןויחסיקשריםנרקמו

ושהם,ומקצועיתברורהבשפהההוריםעםמדבריםשהםמרגישיםוהרכזיםחיצונייםלמטפלים
.שרכשווהכליםהידעבעקבותביטחוןיותרבעלי

הוריםבקרבהרךבגיללהתפתחותמודעותלקידוםהקשורותשונותיוזמותיוזמיםמהרכזיםחלק
למידהוימיהרכזיםפרויקטעללהסברהוריםכינוס,התפתחותייםהסבריםעםקשרדפיכמו

.ההתפתחותיהרכזשמעביר

וחלקהשוניםתים"התביןביישוםהבדליםישנם,מההוריםחלקברתימתקשייםגםישנם,זאתעם
.המנהלבתיווךנעשהמהקשר

,הרךהגילבנושאימלמדיםידריךשהרכזבכךחשיבותרואותהתורהבתלמודילילדיםאימהות
מבחינההכתהכללאתויעשירהצורךבמקרהאבחוןעלימליץ,בביתלפעילותהוריםידריך

.התפתחותית

וכןלהתייעצותאליוויפנוחיצונילטיפולבהפניההרכזשלדעתושיקולעליסמכוכימציינותהןעוד
המקצועיותלאורחיוביבאופןתשתנהוהילדיםההוריםעםהעבודהההכשרהשבעקבותסבורותהן

.שרכשו
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צורך,נוספיםבתחומיםלמידהלהמשךרצוןהביעוהרכזים:להמשךוהצוותהרכזיםהמלצות
מטפליםשלרשימהריכוז,מציוןעזרשלההכשרהצוותאנשישללשטחיותרמרובותבכניסות
.מעשייםכליםבמתןיותראףמרובהוהתמקדותאליהםילדיםלהפנייתמתאימיםחיצוניים

חווייתיותסדנאותלהוסיף,ההוריםעםבתקשורתיותרלהתמקדישכיהדגישוההכשרהבצוות
תים"התהתאמתלבחינתקריטריוניםלחדד,המוריםחדרכללעםבמשותףלעבוד,וסימולציות

כמו)הדרושיםהמשאביםאתלספקמלכתחילההמנהליםהתחייבותתוךבפרויקטהמשתתפים
.הרכזיםהמלמדיםשלהעצמיהביטחוןבנייתעלדגשולשים(מחליףעוזר,מקום,שעות
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ריבויבעקבותהשארבין,לתפקידמספקזמןחוסרהואהרכזיםעבורהעיקריהקושי:אתגרים
.אחרותבכתותלפעילותלצאתוקושימהמנהלמספקותלאשעותהקצאת,מטלות

התורהותלמודהמנהלותמיכתהפעולהשיתוףהואהעיקריהקושיהצוותאנשישלמבטםמנקודת
מתאיםמקוםלהקצות,הרכזלעבודתזמןלפנותבקושיביטוילידיבאהדבר.מהמוסדותבחלק

מצדברכזובתמיכהבעידודצורךגםמצטרףלכך.הולםכלכליובתגמולבמחליףמחסור,לפעילות
.המנהל


