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הכשרת רכזים
התפתחותיים של עזר מציון

רקע ומטרות

התכנית להכשרת רכזים התפתחותיים לגיל הרך פותחה במדור לילד ב"עזר
מציון" החלה כפיילוט בירושלים ופועלת כיום באשדוד במימון קרן ון ליר
הולנד.
בשנת תשע"ו החלה הכשרת מלמדים והפיכתם לרכזים התפתחותיים
באשדוד .ההכשרה נמשכה כשנתיים וחצי ,והשתתפו בה כ 15-מלמדים.

מטרות ההכשרה
קידום תלמידים
עם קשיים

יצירת קשר עם
הורים והנחייתם

(זיהוי ,שיוך ומתן
מענה בת"ת או
מחוצה לו)

הנחיית מלמדים
עמיתים
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העלאת מודעות
לחשיבות הגיל
הרך והפצת ידע
בקהילה

מוקדי המחקר

מחקר ההערכה המוצג כאן מתמקד בהכשרת הרכזים באשדוד בהתייחס
למספר היבטים:
ההתפתחות המקצועית של הרכזים ותפקידם בסיוע לילדים תוך איתור ,זיהוי ומתן
מענה לקשיים.

עבודה עם מלמדים עמיתים בתלמוד התורה ותפיסותיהם של מלמדים עמיתים את
תפקיד הרכז.

עבודה עם הורי הילדים ותפיסות אימהות את תפקיד הרכז.

אתגרים וגורמים מסייעים לעבודת הרכז ואפשרויות להרחבה ולשיפור.
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מתודולוגיה
מחקר ההערכה נמשך כשלוש שנים ובמהלכו נאספו נתונים רבים – כמותיים ואיכותניים –
במגוון כלי מחקר .הממצאים במסמך זה מבוססים על כלי המחקר הבאים:

רכזים התפתחותיים
(מלמדים שעברו
הכשרה)
• ראיונות ( 3רכזים בתשע"ז ו4-
בתשע"ח)
• כלי התבוננות – בתחילת
ההכשרה ובסופה
• שאלוני עמדות בתחילת
ההכשרה ( )N=15ובסופה
()N=13

מלמדים עמיתים
(מונחים)
•
•
•
•

שאלוני עמדות התחלתיים
()N=15
ראיונות ( 3מלמדים בתשע"ז
ואחד בתשע"ח)
כלי התבוננות – סוף שנה
(תשע"ז)
כלי התבוננות – תחילת שנה
(תשע"ח) למלמדים בתחילת
הכשרת חצר פעילה (השוואה
עם קבוצת הרכזים)

בעלי עניין נוספים

• שאלוני סיום לצוות ההכשרה
()N=4
• שאלונים לאימהות תלמידים
()N=25
• ראיונות עם שני מנהלים

כלי ההתבוננות
 במילוי כלי ההתבוננות ,המלמד צופה בילד ,מתאר קשיים שהוא מזהה ,מגדיר את התחום
ההתפתחותי שבו מתבטא הקושי ומציע דרכי פעולה אפשריות לצמצומו .בסוף השנה מתאר
המלמד את מה שעשה במהלך השנה לצמצום הקושי ואת המידה בה הקושי צומצם.
 להערכת טיב המילוי של הכלי פותח מחוון מובנה אותו ממלא צוות מדריכי ההכשרה.
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.
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מלמדים עמיתים
מקבלים הדרכה
מהרכז בת"ת

ממצאים
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הרכזים שרואיינו התייחסו לתפקיד הרכז ההתפתחותי ,תפקיד שהם סבורים שהוא חשוב ,תורם
ומסייע לילדים .חלק משמעותי מהתפקיד הוא זיהוי קשיים בכתתם ובכתות מקבילות .חלקם
ציינו גם את השינוי באופן תפיסתם את הילדים ואת תפקידם בעקבות ההכשרה.
"קודם כל לעזור לילדים .זה דבר ראשון ]...[ .הכוונה היא גם בתוך
הכיתה וגם מחוץ לכיתה"

סיוע וקידום
ילדים
בכיתת הרכז
ובכיתות
אחרות

"מבחינתי זה לזהות קשיים ולעזור ,לילד אם קשה ,זה לא כל ילד צריך
את כל הדברים ,אבל כן בהחלט לזהות את הכמה ילדים האלה
שבאמת לא מצליחים להסתדר בצורה רגילה כמו כל ילד ,לזהות
אותם ובפעילות של פעם-פעמיים בשבוע ,לעזור להם לצאת מזה
באמת"
"אחד הכלים שלמדנו [ ]...בהכשרה זה תצפית על ילדים שנותן לנו
אפשרות [ ]...לזהות בעיות בילדים ]...[ ,ולתת מענה לכל מיני קשיים
שמתגלים .וזה בעצם הידע של הרכז ההתפתחותי .מתצפת ,מזהה,
נותן מענה ,יודע לאן להפנות הלאה"

"משנה גם את ההסתכלות שלי על הכיתה וגם את ההתייחסות שלי
לילדים עם קשיים"

שינוי באופן
ההסתכלות
על ילדים
ובתפיסת
התפקיד

"כל העבודה שלי הייתה נראית אחרת .אני כל דבר חושב מה
המטרות ,ומה הערכים ,באיזה צורה ,באיזה דרגת קושי ,ככה אני יכול
לקדם את הילדים הרבה יותר מאשר עד היום"
“ההכשרה הזאת פשוט מאוד הפכה אותי למורה אחר לגמרי"
"ההשלכות של התפקיד הזה ,של הידע הזה ,הן השלכות כאלה רחבות
שאין קושי שהוא עומד מולך ...אחרי שהקלינאי התחיל להיכנס אליי
[ ]...אם אני רואה אדם שלא מדבר נכון אני צריך להתאפק שלא להגיד
לו את זה .כל התחומים ,הכל  -הליכה ,להכל יש לנו משמעות .זה
תחום שאתה חווה אתו גם הצלחות"

אחד המנהלים ציין גם כן את השינוי התפיסתי בתלמוד התורה בעקבות הכשרות חצר פעילה
והרכזים ההתפתחותיים:
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"פשוט יש מודעות ,יש הבנה ,רואים את הדברים יותר ,העיניים נפתחו ,הרחבנו אופקים ,כל
המערכת מדברת היום בשפה אחרת לגמרי ]...[ .כל המי ומי שיש להם פה יד ורגל וחשיבה
מסביב הדבר הזה ,עשו מהפכה גדולה בציבור החרדי בישראל [ ]...והצילו הרבה נפשות"

תפקיד הרכז– התפתחות מקצועית

סיוע לילדים – איתור ,זיהוי והתערבות

רמת יישום הנלמד בכתה
N=12

ביטחון במילוי תפקיד
הרכז ללא ליווי
N=12
8%

17%

נמוך

נמוך

33%

בינוני
גבוה

58%

בינוני
גבוה

83%
מרבית הרכזים מעידים בסוף ההכשרה כי הם
מיישמים ברמה גבוהה את שלמדו בהכשרה.

יותר ממחצית הרכזים בעלי ביטחון למלא את
תפקידם ללא ליווי לאחר ההכשרה ברמה
גבוהה ,שליש מהם בעלי ביטחון ברמה
בינונית.

מנהלים שרואיינו בסוף הכשרת הרכזים סבורים שהרכזים מיישמים את הנלמד בת"ת
ומציינים שעבודת הרכזים משמעותית ותורמת:

"אנחנו מאד מרגישים שזה שדרג את
העבודה שלנו .אנחנו היום יותר מזהים
ילדים עם קשיים .חלק מזה עושים
פעילויות בכתה עצמה כדי לשפר את
המצב של הילד ובחלק מהמקרים
אנחנו

מפנים

להתפתחות

את

ההורים

שיפנו

הילד.

זו

בעיקר

[]...

תרומה מאד גדולה לילדים האלה,
שבעבר לא היה כלום"
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"ההתרשמות מצוינת זאת אומרת הוא לקח את
זה בצורה מאוד מאוד רצינית והוא אנחנו תפרנו
לו עכשיו ,תפרנו לו הרבה עבודה ]...[ .עכשיו
אנחנו בהבניה של הדבר הזה ,אבל הרכז הוא
בעצם משקל מאוד כבד בנושא הזה ,והוא בעצם
ההשפעה העצומה ,שאנחנו מדברים עכשיו על
הרכז שהתפקיד שלו זה להיכנס לכיתות ,אז הוא
יושב על הדבר הזה והוא עוקב אחרי זה,
ובאיזשהו מקום גם דורש את זה .אז יש לזה כן
השפעה מאוד מאוד מהותית"

התפתחות מקצועית

יישום הנלמד -מפי רכזים ומנהלים

יישום הנלמד בכתה
במהלך ההכשרה

יישום הנלמד לאחר ההכשרה

צוות ההכשרה סבור כי המלמדים

בהתייחסם ליישום הנלמד לאחר תום

מיישמים את שלמדו בהכשרה ,אך

ההכשרה הם ציינו כי רובם מוכנים

בין

לעבוד באופן עצמאי ,ישנם מלמדים

יש

הבדל

ברמת

היישום

שיותר הפנימו את החומר וכבר תפסו את

המלמדים.

וחלקם

פחות.

עוד הם טוענים כי המלמדים רכשו ידע

מקומם

והבנה רחבה – הם עורכים תצפיות,

שהדבר תלוי גם בתמיכת המנהל

מזהים קשיים ,מעלים פתרונות ומנסים

ועידודו,

מתאים,

לסייע בתוך תלמוד התורה או מחוצה

שעות עבודה מוגדרות ושכר .לכך

לו בהפניה לגורמים חיצוניים.

מוסיף אחד מאנשי הצוות כי בשל

בהקצאת

חלקם

חדר

ציינו

תמיכה לא מספקת הוא מאמין שחלקם
יישמו בעיקר בכתה שלהם ופחות בכתות
"רמת היישום משתנה בין המלמדים.
באופן כללי ,נראה שינוי משמעותי
במהלך ההכשרה .ניכר כי עלייה רמת
הידע של המלמדים
ליכולת

הבנת

הקשיים

והן

הילדים"

הילדים
מבחינת

תרמה רבות
הן

מבחינת

היכולות

של

נוספות.
"רוב המלמדים בהחלט מוכנים למילוי התפקיד,
אך כנראה שרובם יישמו זאת בעיקר בתוך
כיתתם .חלק קטן יחסית יקבלו תפקיד מחוץ
לכיתה .הבעיה העיקרית היא ההכרה והגיבוי מצד
מנהלים ,שבהחלט קיים אך לא ברמה מספקת.
על מנת שזה יתרחש ,על הת"ת להקצות לרכז
חדר ,שעות עבודה מוגדרות ושכר .רק בצורה

הזאת הרכז יקבל את התהודה הדרושה למיצוי
יכולותיו בת"ת ,ומלמדים אחרים יפנו אליו לעזרה"
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התפתחות מקצועית

יישום הנלמד -מפי צוות ההכשרה

התחום הרגשי  -סוף הכשרה

100%

תחילת הכשרה 7%7%
התחום התנועתי – מוטוריקה עדינה  -סוף
הכשרה
תחילת הכשרה

8%

92%

13%

התחום השפתי  -סוף הכשרה 8%
תחילת הכשרה

87%

92%

13%

87%

קשב וריכוז  -סוף הכשרה 8%

92%

תחילת הכשרה 7%

93%

8%

92%

התחום החושי (תחושה וחושים)  -סוף הכשרה
תחילת הכשרה

התחום השכלי  -סוף הכשרה

71%

14% 14%

8%

92%

תחילת הכשרה 7%

93%

8%
התחום החברתי  -סוף הכשרה 0%

92%

תחילת הכשרה
התחום התנועתי – מוטוריקה גסה  -סוף
הכשרה
תחילת הכשרה
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87%

גבוה

13%

18%
13% 13%

בינוני

נמוך

התפתחות מקצועית

תפיסת השפעת תחומי התפתחות בגיל הרך על הצלחה של ילדים בלימודים
– לפי הרכזים

מרבית הרכזים
מאמינים בתחילת
ההכשרה ובסופה
שתחומי ההתפתחות
השונים משפיעים על
הצלחה של ילדים
בלימודים.

87%

82%
73%
*בתחילת ההכשרה N=15
ובסופה N=13

יכולות שכליות  -סוף הכשרה
תחילת הכשרה

100%
87%

7% 7%

דיבור ושפה  -סוף הכשרה
תחילת הכשרה

100%
80%

13% 7%

התנהגות חברתית  -סוף הכשרה
תחילת הכשרה

100%
7%

93%

התפתחות רגשית  -סוף הכשרה

100%

תחילת הכשרה

7%

93%

מוטוריקה גסה  -סוף הכשרה

8%

92%

תחילת הכשרה

מוטוריקה עדינה  -סוף הכשרה
תחילת הכשרה

7% 7%

87%

8%

92%

7% 7%

87%

תחושה וחושים  -סוף הכשרה 8%0%
תחילת הכשרה

10

20%

92%
73%

7%

קשב וריכוז  -סוף הכשרה

8%

92%

תחילת הכשרה

7%

93%

גבוה

התפתחות מקצועית

חשיבות בסיוע המלמד לילדים מתקשים בתחומים התפתחותיים – לפי הרכזים

בינוני

נמוך

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.

התפתחות מקצועית

תפיסת רמת הידע בתחומים התפתחותיים – לפי הרכזים
מוטוריקה גסה  -סוף הכשרה

100%

תחילת הכשרה

33%

33%

מוטוריקה עדינה  -סוף הכשרה

100%

תחילת הכשרה

27%

התפתחות רגשית  -סוף הכשרה

27%

תחילת הכשרה

27%

קשב וריכוז  -סוף הכשרה

27%

תחילת הכשרה

יכולות שכליות  -סוף הכשרה

33%

33%

73%

64%

29%

71%

36%

64%
53%

התנהגות חברתית  -סוף הכשרה

13%

36%
7%

64%

27%

תחושה וחושים  -סוף הכשרה

67%

55%

תחילת הכשרה

33%
גבוה

בסוף ההכשרה
מרבית הרכזים
מרגישים שיש להם
ידע בכל התחומים
ההתפתחותיים
(למעט תחושה
וחושים) ובמיוחד
במוטוריקה גסה
ועדינה.

40%

27%

תחילת הכשרה
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40%

40%

9%

דיבור ושפה  -סוף הכשרה

40%

73%

20%

תחילת הכשרה

תחילת הכשרה

33%

בינוני

45%
47%

נמוך

20%

ניתן לראות עלייה
ניכרת בתפיסת הידע
של הרכזים בין
תחילת ההכשרה
לסופה בכל
התחומים ,למעט
התנהגות חברתית.

מוטוריקה גסה  -סוף הכשרה
תחילת הכשרה

100%
13%

47%

מוטוריקה עדינה  -סוף הכשרה
תחילת הכשרה

תחושה וחושים  -סוף הכשרה

100%
13%

40%

9%

47%

55%

40%

27%

18%

9%

40%

73%

27%

47%

27%

20%
גבוה

47%

18%

9%

33%

82%

13%

תחילת הכשרה
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27%

45%

תחילת הכשרה

תחילת הכשרה

13%

60%

27%

דיבור ושפה  -סוף הכשרה

קשב וריכוז  -סוף הכשרה

53%

40%

תחילת הכשרה

התפתחות רגשית  -סוף הכשרה

64%

33%

יכולות שכליות  -סוף הכשרה

תחילת הכשרה

47%

27%

תחילת הכשרה

התנהגות חברתית  -סוף הכשרה

40%

בינוני

27%

64%
33%
נמוך

התפתחות מקצועית

תפיסת הידע בהיבט של רכישת כלים לגילוי קשיים בתפקוד הילדים
בתחומים התפתחותיים – לפי הרכזים

47%

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.

מוטוריקה גסה  -סוף הכשרה

100%

תחילת הכשרה

33%

27%

מוטוריקה עדינה  -סוף הכשרה

100%

תחילת הכשרה

התפתחות רגשית  -סוף הכשרה

27%

9%

27%

18%

תחילת הכשרה

60%

התנהגות חברתית  -סוף הכשרה

64%

27%

9%

תחילת הכשרה

33%

27%

9%

40%

64%

53%

תחילת הכשרה

27%

36%

18%

47%

36%
47%

גבוה

בינוני

20%

55%

53%

תחילת הכשרה
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40%

36%

תחילת הכשרה

תחושה וחושים  -סוף הכשרה

40%

36%

20%

64%

תחילת הכשרה

יכולות שכליות  -סוף הכשרה

47%

73%

40%

דיבור ושפה  -סוף הכשרה

קשב וריכוז  -סוף הכשרה

40%

45%
40%

נמוך

עמדות רכזים

תפיסת הידע בהיבט של רכישת דרכי פעולה לצמצום קשיים אצל ילדים
בתחומים התפתחותיים – לפי הרכזים

13%

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.

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

100%

תחילת הכשרה 14% 7%

ידע לאן להפנות ילדים להתערבות חיצונית -
סוף הכשרה

92%

8%

תחילת הכשרה

21%

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

8% 8%

תחילת הכשרה

14%

ידע ויכולת להנחות פעילות התפתחותית
בקבוצת ילדים  -סוף הכשרה

17%

תחילת הכשרה

קיום סביבה מעשירה התפתחותית בכתה  -סוף
הכשרה
תחילת הכשרה

14%

17% 8%

תחילת הכשרה
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גבוה

50%

בינוני

21%
נמוך

29%

83%
50%

36%

83%

14% 14%

17%

נוחות לייעץ למלמדים אחרים בנושאים
התפתחותיים  -סוף הכשרה

79%

71%

83%
43%

43%

75%
79%

התפתחות מקצועית

תפיסות הרכזים בהיבט של רכישת יכולות נוספות במסגרת תפקיד הרכז
ההתפתחותי

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
עמיתים; וכן שיש
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.

במסגרת כלי ההתבוננות המלמדים מתארים קושי נצפה של ילד ואת הקושי הם מצופים לשייך ולתחום
התפתחות רלוונטי (מוטוריקה עדינה וגסה ,ויסות תחושתי ,קשב וריכוז ,דיבור ,שפה ותקשורת,
התפתחות רגשית ,התנהגות חברתית ,למידה – תחום שכלי).

קבוצת ההכשרה – תחילת
הכשרה (תשע"ו)
אין התאמה בין
הקושי לתחום
ההתפתחות
יש התאמה
חלקית בין
הקושי לתחום
ההתפתחות

מספר קשיים=66

20%

1%

יש התאמה בין
הקושי לתחום
ההתפתחות

כך גם בקבוצת ההשוואה ,אך באחוזים פחותים.
עוד ניתן לראות כי כ 20%-מקבוצת ההכשרה
כלל לא סימנו תחום התפתחות או הציעו
פעילות רלוונטית.
79%

קבוצת ההכשרה – סוף הכשרה
(תשע"ח)
מספר קשיים=36

יש התאמה
חלקית בין
הקושי לתחום
ההתפתחות
יש התאמה בין
הקושי לתחום
ההתפתחות
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עבור מרבית הקשיים שנצפו על ידי המלמדים
של קבוצת ההכשרה (הרכזים ההתפתחותיים)
הם הצליחו לשייך את הקשיים שנצפו בילדים
לתחומי ההתפתחות הרלוונטיים הן בתחילת
ההכשרה והן בסופה.

קבוצת השוואה  -חצר פעילה
(תשע"ח)

אין סימון /אין
הצעת פעילות
אין התאמה בין
הקושי לתחום
ההתפתחות

17%

83%

יש התאמה חלקית
בין הקושי לתחום
ההתפתחות

יש התאמה בין
הקושי לתחום
ההתפתחות

מספר קשיים=57

19%
4%
12%

65%

סיוע לילדים – התפתחות מקצועית

מידת התאמה בין קושי נצפה לתחומי ההתפתחות בגיל הרך

בהמשך מילוי כלי ההתבוננות המלמדים נדרשו להציע פעילות לצמצום הקשיים שנצפו בקרב הילדים
ובסוף השנה לתאר כיצד פעלו לצמצום הקושי.

קבוצת ההכשרה – תחילת
הכשרה (תשע"ו)
מספר קשיים=65

לא הוצעו פעולות
לצמצום הקושי
הפעולות לא
מתאימות
לצמצום הקושי
הפעולות
מתאימות חלקית
לצמצום הקושי
הפעולות
מתאימות
לצמצום הקושי

4%
3%

50%

43%

קבוצת ההכשרה – סוף הכשרה
(תשע"ח)
מספר קשיים=36

הפעולות לא
מתאימות
לצמצום הקושי
הפעולות
מתאימות חלקית
לצמצום הקושי
הפעולות
מתאימות
לצמצום הקושי
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3%
39%
58%

עבור מחצית מהקשיים המלמדים של קבוצת
ההכשרה (הרכזים ההתפתחותיים) התאימו
היטב פעולות מסייעות לצמצום הקושי
בתחילת ההכשרה ועבור יותר ממחצית
הקשיים בסופה .ניתן לראות עלייה קלה בין
המועדים .עבור כ 40%-מהקשיים ההתאמה
היא חלקית בשני המועדים.
לעומת זאת ,בקבוצת ההשוואה ,כמעט ואין
פעולות המתאימות לצמצום הקושי ועבור
מחצית הקשיים ישנה התאמה חלקית .עבור
שיעור לא מבוטל של קשיים כלל לא הוצעו
פעולות לצמצום.

קבוצת השוואה – חצר פעילה
(תשע"ח)

לא הוצעו פעולות
לצמצום הקושי

מספר קשיים=54

הפעולות לא
מתאימות לצמצום
הקושי

2%

הפעולות מתאימות
חלקית לצמצום
הקושי
הפעולות מתאימות
לצמצום הקושי

44%
50%
4%

סיוע לילדים – התפתחות מקצועית

מידת הרלוונטיות של הפעולות המוצעות לצמצום הקושי

אחת מהמטרות המרכזיות של הפרויקט היא קידום הילדים באמצעות צמצום קשייהם ההתפתחותיים.
במסגרת כלי ההתבוננות המלמדים נדרשו לציין האם לאורך השנה הקושי בו צפו צומצם וכיצד הדבר
בא לידי ביטוי .על פי תשובותיהם נדרשו מדריכי ההכשרה להעריך את מידת צמצום הקושי.

קבוצת ההכשרה (סוף תשעז)

קבוצת עמיתים (סוף תשעז)

מספר קשיים=40

מספר קשיים=23

הקושי צומצם
במידה חלקית

הקושי צומצם
במידה חלקית

20%

22%

הקושי צומצם
באופן משמעותי
אך לא מלא
הקושי צומצם
לחלוטין

13%

הקושי צומצם
באופן משמעותי
אך לא מלא

58%

48%

הקושי צומצם
לחלוטין

מרבית הקשיים שציינו הרכזים צומצמו באופן משמעותי או מלא (.)78%
כמחצית מהקשיים שציינו המלמדים העמיתים צומצמו באופן משמעותי או מלא (.)52%
**כמה מהמלמדים העמיתים ציינו שנעזרו ברכז ההתפתחותי לצמצום קשיי הילדים.
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*הנתונים לגבי צמצום הקשיים לקוחים משנת תשע"ז שכן זהו המועד האחרון בו מילאו הרכזים את כלי סוף
השנה .במקביל מילאו את הכלי מלמדים עמיתים שלא השתתפו בהכשרת הרכזים.

39%

סיוע לילדים – התפתחות מקצועית

מידת צמצום הקושי של הילד בעקבות התערבות המלמד

אמון במקצועיותו של הרכז
כל המשיבים לשאלה ( ,)N=14ציינו כי היו סומכים על שיקול דעתו של הרכז בייעוץ בנושאים התפתחותיים.
לתפיסתם ,הרכז הוא דמות בעלת ידע מקצועי רב ,בעל ניסיון בתחום החינוך ,ועצותיו התגלו כמועילות .עוד
ציינו את נכונותו לעבודה וחשיבה משותפת ,והציגו אותו כאדם שניתן לסמוך עליו.

ציפיות מהעבודה המשותפת עם הרכז
הנחייה מהרכז איך לעבוד עם ילדים עם
קשיים

93%

כניסת הרכז לכיתתי ,לתצפית על
הילדים והמלצה על פעולות להמשך

80%

הנחיייה מהרכז מתי ולמי להפנות ילדים
לאיש מקצוע חיצוני

67%

הנחייה מהרכז כיצד לעבוד עם הורים
זמינות הרכז לשאלות מקצועיות במהלך
השנה
אירגון השתלמויות והרצאות בנושאי
הגיל הרךעל ידי הרכז
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47%

33%

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.

27%
*הנתונים מבוססים על
שאלונים למלמדים העמיתים
 N=15שמולאו עם תחילת
מעורבותם בפרויקט (תשע"ז)

מלמדים עמיתים (מונחים)

תפיסת תפקיד הרכז על ידי מלמדים עמיתים

מדברי ארבעה מלמדים עמיתים המונחים על ידי הרכז:
המלמדים העמיתים עובדים בשיתוף פעולה עם הרכז ,נעזרים בו ומתייעצים אתו.
בחלק מהמקרים הוא נכנס באופן קבוע לכתתם לצפות בילדים או להעביר פעילות
ונראה כי הם מעריכים את תרומתו.

סיוע
מצד
הרכז
ושיתוף
פעולה

"זה נותן הרבה ,הרבה עזרה בלמידה עצמה ,יש לי תלמידים כאלה שהם זקוקים [ ]...להוציא
את הכל ,לפרוק מעליהם את כל המטען שיש עליהם ,על ידי המשחקים של הקבוצה הפעילה
[ ]...יש לך דברים שצריך מחשבה תכנון לפני כן ,אז זה יוצר אצלו [הרכז] את הקו המחשבה
לפני שאני עושה איזה מעשה [ ]...אנחנו יושבים ביחד מתכננים על זה על מה נעבוד בשבוע
הזה [ ]...כל שבוע"
"כל פעם שיש לי איזה שאלה ,ילד מתקשה במשהו ספציפי שאני רוצה שיעזור לי ,לפעמים אני

קורא לו שיבוא לעשות פעילות פעם ב ,...הרבה הכוונה אני מקבל ממנו ,הרבה דברים טובים"
"נותן לי עצות ,פעילויות ,איך להתגבר על הבעיה [ ]...הרבה הרבה פעילויות ,איך לעשות עם
הילדים ,מה המטרות של כל פעילות ופעילות ואנחנו משתדלים ליישם אותם [ ]...זה שהוא
נמצא בתלמוד תורה שלנו זה כבר טוב ,שיכול להעביר את כל המסר"

חלקם ציפו מהרכזים לקחת אחריות על ילדים עם קשיים בתלמוד התורה.

ציפיות
נוספות
מהרכז

"הייתי רוצה שזה יהיה אחריותו [של הרכז] במקום שזה יהיה אחריות המלמד ,בתור רכז להפיל
את זה עליו שהוא יעקב אחרי זה [ ]...אני צריך לדאוג שהילד יתקדם ,לראות מה קורה אתו,
אבל סוף שנה כמה שהוא יתקדם ,כמה שהוא לא יתקדם איפה שהוא אוחז עובר למלמד
החדש  ...וברגע שזה באחריות הרכז הילד לא נופל בין הכיסאות"
"שיהיה יותר ערני [ ]...וכמה שיותר יכנס ויראה שאנחנו עובדים כמו שצריך"
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מלמדים עמיתים (מונחים)

תפיסת תפקיד הרכז על ידי מלמדים עמיתים

גם הרכזים עצמם התייחסו לעבודתם עם מלמדים עמיתים והעלו סוגיות דומות.
הרכזים שרואיינו נכנסים לכתות עמיתים לזיהוי קשיים דרך תצפיות והפעלות.
"אני מתבסס על חוות דעת של המלמד ועל תצפית שלי כדי לדעת למפות ,שוב אני מתייחס
מאוד למה שהמלמד אומר גם כדי לעזור לו גם כדי לעזור לילדים"
"בגן [ ]...תוך כדי הפעלות אני מאתר בעיות .אני לוקח ,שעה וחצי .אני לוקח את הגננת ונותן
לה נקודות שראיתי ,דנים בזה ,לפעמים אנחנו גם משתפים את האנשים של ההשתלמות []...
את אנשי המקצוע"

חלקם ציינו שמלמדים עמיתים מתייעצים אתם ונעזרים בהם.
"במשך כל השבוע בצורה צמודה המלמד של כיתה ב' מגיע אליי עם שאלות .הרבה פעמים
אני נכנס אפילו לתצפיות או שמביאים את הילדים אליי לכיתה"
" לפעמים אפילו אנחנו מתכנסים ככה ביחד לכמה דקות בחדר מנהל ,בונים תכנית ,הן מעלות
בעיות ,אנחנו בונים תכניות ומטפלים בהם "

יחד עם זאת ,חלקם דיווחו על קשיים בגיוס חלק מהמלמדים העמיתים.
"בהתחלה היה מאוד קשה לשלב את אחד המלמדים .הוא מבוגר ,הוא מנוסה וטען טענות וזה,
אבל הכנסנו אותו לחצר פעילה [ ]...הסביר לו את המהות של ההתפתחות ,והפך לו את הכל
והיום הוא נהפך להיות ילד ממושמע ,צמא לשמוע כל דבר"

גם מנהלים ציינו שבסך הכל יש שיתוף פעולה בין הרכז למלמדים עמיתים.
"בגלל שהשפה והמודעות והדברים האלה כבר היו נמצאים ברמה של המורים ויודעים מה
שמדברים [בעקבות חצר פעילה] אז לרכז כיף וקל להיכנס לכל כיתה ולדבר עם המורה על
הקשיים של איזה ילד מתקשה ,במה הוא מתקשה ,ומה אנחנו עושים ,איך אנחנו בונים תכנית
לעזור לו [ ]...ומקבלים אותו מבינים אותו ועובדים איתו ביחד"
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"דווקא מאד טוב ,האמת שאני מאד פחדתי מהתחום הזה ,אבל הם משתפים מאד יפה פעולה"

מלמדים עמיתים ומונחים

ליווי מלמדים עמיתים – מדברי הרכזים

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

ביסוס קשר
עם ההורים
יצירת אמון
ושיתוף
פעולה

"אחרי שעשו לנו את ההנחיות ,את ההשתלמויות האלה כיצד לעבוד עם הורים וכיצד
לפנות להורים ומה חושבים ההורים והסבירו לנו את הדברים ,היום אנחנו נמצאים
במצב שמאה אחוז מההורים שאני פונה אליהם ,מאה אחוז מהם משתפים פעולה
בצורה מלאה"
"בדרך כלל ההורים מאוד מאוד משתפים פעולה .בכלל במיוחד כשאני בא אליהם
בצורה מקצועית כזאת ומסביר להם שאני לומד את העניין הזה ואני מכיר ויש לי ,אני
משתמש במונחים מקצועיים אז ההורים מתייחסים מאוד ברצינות כי ההורים רוצים
את טובת הילדים"
"אני מכיר את רוב ההורים .אז זה הרבה על בסיס היכרות [ ]...גם עניין של אמון []...
אצל רוב ההורים זה שיתוף פעולה הדוק"

קשיים בשיתוף
הפעולה

קשר דרך
המנהל
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יחד עם זאת ,חלקם ציינו שהם עדיין לא זוכים לשיתוף פעולה
מלא מצד ההורים:
"להגיד לך שכל ההורים קולטים כמה זה חשוב ,אני לא יכול להגיד לך שזה
ככה [ ]...זה עוד בדרך להיכנס למודעות ,אבל יש הורים בהחלט שמאוד
מעודדים"

חלקם ציינו שחלק מהקשר נעשה בתיווך עם המנהל ובפרט
בנושאים מורכבים:
"יש התנגדויות של הורים שמודעים לבעיה של הילד [ ]...מנסים לשכנע .אם
הם לא משתכנעים אנחנו לא יכולים הרבה .מעבירים את זה למנהל ,הוא
פועל בדרכים שלו"

עבודה עם הורים

עבודה עם הורים

מרביתם ציינו כי כיום הם מדברים עם ההורים בשפה ברורה ומקצועית ,והם בעלי יותר
ביטחון בעקבות הידע והכלים שרכשו.
"בשונה מבעבר ,היום אני פונה להורים מיוזמתי בכל מיני דרכים ,ואני מדבר אליהם בשפה ברורה
ומקצועית וממש מקדם אותם לעבר המצב הרצוי"
"[העבודה מול ההורים] מקצועית יותר ,רגועה יותר ,הן בהבנת הבעיה והן בבירור הפרטים הרלבנטיים
מול ההורים והן בהרגעתם על ידי בנית תכנית עבודה ו/או הפנייה למטפלים מקצועיים בחוץ תוך מעקב"
"דיבור חד וברור עם הגדרות מקצועיות וידע הנותן להורים ביטחון ואמון שהם עושים את הדבר הנכון"

בנוסף ,ניכר כי חלק מהרכזים יוזמים יוזמות שונות הקשורות לקידום הגיל הרך בקרב
הורים כמו דפי קשר עם הסברים התפתחותיים ,כינוס הורים להסבר על הפרויקט הכוללת
הרצאה של איש צוות מעזר מציון וימי למידה שמעביר הרכז ההתפתחותי .לדוגמה:
"במסגרת החדר ארגנו ,אספו,
הוציאו הודעות לאימהות ,ופרסמו
את זה בעיתונות שגם הורים בצורה
הרחבה תלמוד תורה אפילו ראה
בזה סוג של קידום ,זאת אומרת של
משהו שיש לו מעל לכל התלמודי
תורה"
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עבודה עם הורים

בשאלוני הסיום הרכזים ( )N=11ציינו כי עבודתם מול ההורים השתפרה בעקבות
ההכשרה.

צוות
ההכשרה

מדברי הצוות עולה כי במהלך ההכשרה המלמדים קיבלו כלים ורכשו ידע
לעבודה עם הורים .יחד עם זאת ,נראה כי בפועל הנושא מורכב ויש הבדלים
בין תלמודי התורה השונים .יש יידוע של ההורים וקשר שוטף אתם בחלק
מהמקומות ,אך היו שהעלו שחלק מהקשר נעשה דרך המנהלים ,ששיחות
מעמיקות לא בהכרח מתקיימות וכי חלק מהמלמדים לא בשלים לכך.
"הקשר עם ההורים הוא מאד מורכב והרבה פעמים הוא דרך המנהל ,כשמדובר בילדים
מתקשים .אינני חושב שכולם בשלים להתמודדות עם הורים"
"זה משתנה בין ת"תים שונים .בכל המקומות הרכזים מידי פעם מדברים בטלפון עם הורים ,אך
לגבי פגישה רצינית ומעמיקה -בחלק מהמקומות הרכזים עובדים ישירות מול ההורים ,ובאחרים
זה עובר רק דרך המנהל או לפחות בנוכחותו בפגישה .הכלים שהרכזים קיבלו בהחלט מקנים
להם את היכולת הבסיסית ,אך ניכרים פערים בין מקומות בהם הם יכלו להתנסות בזה"

המנהלים ציינו שמתקיים קשר של הרכז עם ההורים ,אך אחד מהם ציין
שלפעמים הקשר נעשה דרך המנהל וכי ניתנות להורים הנחיות לפעילויות
עם הילדים.

מנהלים

"בדרך כלל במחלקה של ההורים זה יותר קשור למנהל [ ]..כשגיבשנו קבוצה
של ילדים ואותו רכז התפתחותי עובד איתם בקבוצות אז ההורים גם כן,
משתפים את ההורים שידעו בעצם שזה מה שקורה [ ]...אבל כשיש קשיים יותר
מורכבים ,כשאנחנו רואים לנכון להגיד להורים בנושא התפתחות הילד דברים
כאלו ,אז היינו משאירים בדרך כלל למנהל"

אחד המנהלים ציין את העלאת המודעות לנושאי הגיל הרך גם בקרב
ההורים.

מנהלים –
הרחבת
המודעות
בקרב
ההורים
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"ההורים שומעים את הדברים האלו הרבה יותר ,יותר מודעים ,הם שומעים
ומקבלים מידע ומשתפים פעולה ]...[ ,בכל כיתה [ ]...יש את ההורים שהם
משתפים אתך פעולה וגם כשאתה מדבר איתם על קשיים של הילד שלהם אז
הם ישר מתייצבים על הקרקע ויוצאים לדרך [ ]...בצד השני יש את ההורים []...
שקשה להם להכיל את הבעיה שיש להם ילד עם ,אז הם לא משתפים פעולה
וצריכים עוד שיחת טלפון ,ועוד פעם להסביר להם ועוד פעם להזיז אותם []...
ויש כאלו שבאמצע שהם ,עם שיחה אחת או שתיים הם הבינו ושכנעת אותם"
"זה נותן לנו שיווק לתלמוד התורה ,שזה מקום שהוא מקצועי יותר"

עבודה עם הורים

עבודה עם הורים – מדברי צוות ההכשרה ומנהלים

52%מהאימהות (מתוך  25שהשיבו) ציינו שהמלמד של ילדם עבר הכשרת רכזים 10% ,ציינו שלא
ו 38%-שאינן יודעות.

חשיבות בתפקיד רכז התפתחותי לגיל הרך במוסד החינוכי שיוכל:
להעשיר את הכיתה בפעילויות
שונות ובמשחקים לטובת כל
הילדים
N=24

להדריך מלמדים בנושא של
הגיל הרך
N=25

כן

כן

100%

להדריך את ההורים לפעילות
בבית
N=24

100%

להמליץ על אבחון חיצוני
במקרה הצורך
N=25
4%
כן

כן

לא יודעת

100%
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96%

עבודה עם הורים

עבודה עם הורים – מדברי אימהות ילדים בת"ת

 88%מהאימהות נמצאות בקשר עם המלמד של ילדיהן.
האם תסמכי על שיקול דעתו
של הרכז בהפניה לאבחון
חיצוני
N=27

האם את צופה שתפני לרכז
להתייעצות בנוגע לילדך
N=24
4%
כן

כן

לא

100%

96%
"ברגע שנחשפתי לכך שהרכז מקבל כלים הרכז יכול
לנווט אותו לאיש מקצוע או לחלופין לעזור לטפל
בבעיה"

"אשוחח עם הרכז כדי לדעת מה קורה עם הילד וכן
אם צריך אני אקח אותו לאבחון"
"אני אסתמך על שיקול דעתו ,אבל אחרי הסבר מפורט
על מה הבעיה ושלא סתם יבוא ויגיד שיש בעיה וימשיך
בעבודה שלו"

האם את צופה שבעקבות
ההכשרה העבודה מול ההורים
תשתנה
N=26

האם את צופה שבעקבות
ההכשרה העבודה מול הילדים
בכתה תשתנה
N=27

4%

כן
לא

כן

96%

"היכולת לעבוד בתיאום בין ההורה לילד ולצוות היא
מדהימה והתוצאות הרבה יותר טובות ומידיות"
"ברגע שההורה יודע שהרב מוסמך כך הם יסמכו על
שיקול הדעת שלו"
"כי לרכז יש ניסיון ויכול להעביר להורים ידע שהם אולי
25
לא ידעו"

100%

"בוודאי ככל שהידע של הרכז יהי רב יותר יהיו לו יותר
כלים לעזור לילדים"
"אין ספק שילד ישתף פעולה עם הרכז שייתן להם
כלים לעזרה ובצורה כיפית וחיובית"

עבודה עם הורים

עבודה עם הורים – מדברי אימהות ילדים בת"ת

הרכזים בראיונות ציינו את תמיכת המנהל כחשובה ,המנהל תומך ומעריך את עבודתם
ובחלק מהמקומות גם מקצה שעות.
"יש לי ממלא מקום .מתי שאני רוצה .כל פעם נכנס ממלא מקום ,יש לי הסכם עם ההנהלה,
מאז שעזר מציון נכנסו ,כל פעם שאני יוצא אני קורא לממלא מקום ,הוא נכנס"
"תמיכה חמה ואוהדת ]...[ .הוא נושא גם בעול את השעה הזאת שאני נכנס לכיתה האחרת
אז צריך בעצם רב מחליף ,מלמד מחליף בכיתה שלי .הוא נותן את האפשרות"

תמיכה נוספת מתקבלת מהצוות המקצועי של עזר מציון.
"אני מתייעץ בעיקר עם אנשי הצוות של עזר מציון שעוזרים לי להגדיר את הבעיה בצורה
כזאת שאני אדע עם מי להתייעץ [ ]...אני מתייעץ איתם בטלפון וכשהם מגיעים אני משתדל
שהם יראו על מה מדובר ,אם זה עדיין רלוונטי .מעבר לזאת הם זמינים מעל ומעבר]...[ .
בדרך כלל כשהם באים הם רוצים לראות מה עשיתי ,לא לראות את הבעיה .הם מחכים כל
הזמן שאני אעשה את העבודה"

הרכזים ( )N=11התייחסו למרכיבי התרומה העיקריים מההכשרה.
חלק ניכר מהם התייחסו לחלק המעשי  -להתנסות בשטח ,לביקורים בשטח ,לדיון
במקרים אמתיים ולקבלת כלים מעשיים.
עוד התייחסו רכזים בודדים לרכישת ידע נרחב ,לנקודת המבט השונה על קשיים ומקורם,
הבחנה בין קשיים משמעותיים לחולפים ,קבלת ידע בנוגע להפניה חיצונית ,הנחיית עמיתים
והפרייה הדדית במהלך ההכשרה.
גם במסגרת הראיונות הרכזים התייחסו לתרומת ההכשרה:
"תרומה ממש גדולה .תרומה מעשית [ ]...הוא [המרצה] נתן פרקטיקה מעשית משהו לא
נורמלי .בנאדם שלא מדבר איתך סתם תיאוריות מאוד מאוד מעשי"
"אני חושב שהשינוי הוא עצום לא רק אצלי רק אצל כולם .קודם כל יש מודעות .יש מודעות.
כל המלמדים ,כל המורים יודעים שיש עלן מה להסתכל"
"לסכם את הפרויקט הזה בצורה חיובית מאוד ובעקבות הפרויקט הזה אנחנו מציפים את כל
הנושאים האלה ,את הכישורים של הילדים ואם יש בעיה אנחנו מציפים אותה ,מדברים עליה,
וזה עצמו חשוב מאוד ,מדברים על זה מוקדם ,ומשתפים את ההורים ,הכל עושים כמה שיותר
מוקדם"
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תרומה וגורמים מסייעים

תרומה וגורמים מסייעים

הקושי העיקרי שהעלו הרכזים בשאלוני סוף ההכשרה היה חוסר זמן מספק לתפקיד ,בין
השאר התייחסו לריבוי מטלות ,הקצאת שעות לא מספקות מהמנהל וקושי לצאת לפעילות
בכתות אחרות.
עוד העלו קשיים בתחומי לימוד ספציפיים ,קושי להטמיע את הפעילויות בשגרה וצבירת
ביטחון בתפקיד תוך למידת כל החומר.
"לו"ז צפוף ,תמרון בין הכיתות; לקבל שעות מהמנהל; קשה לי לקבוע זמן קבוע שאז אני
נכנס לכיתות אחרות"

הקושי העיקרי שהעלו אנשי הצוות הוא שיתוף הפעולה ותמיכת המנהל ותלמוד
התורה בחלק מהמוסדות .הדבר בא לידי ביטוי בקושי לפנות זמן לעבודת הרכז ,הקצאת
מקום מתאים לפעילות ,מחסור במחליף ובתגמול כלכלי הולם .לכך מצטרף גם צורך
בעידוד ותמיכה ברכז מצד המנהל.
איש צוות אחד הוסיף כי היה קושי של חלק מהמלמדים להתחבר לתכנים מסוימים.

אחד המנהלים ציין אתגרים ארגוניים ותוכניים:
"אין לו שעות קבועות אבל יש לו עויזר בכתה והוא יכול לצאת ולעבור בכתות .עוד לא הגענו
למתכונת הרצויה .הייתי רוצה שכן תהיה לו תכנית עבודה מסודרת [ ]...לאיזה כתות הוא
נכנס ומתי ומה התחומים שהוא פועל בהם"
"בחלק הרגשי אני מרגיש שהוא לא מספיק ברור הנושא ,איך מטפלים בזה והתוצאות קצת
פחות בשטח"
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אתגרים

אתגרים – מפי הגורמים השונים

במסגרת הראיונות הרכזים התייחסו לנקודות לשיפור ,וציינו כל אחד היבטים שונים :רצון
בהרחבת הלימוד בנושאים רגשיים ,תחושה ,ריפוי בעיסוק ,קשב וריכוז ,שפה וקלינאות
תקשורת ,ונוירולוגיה התפתחותית; ריכוז מידע על גורמי טיפול חיצוניים ורצון בכניסות שטח
מרובות יותר של הצוות המקצועי.
עוד הם הדגישו את החשיבות בהתמקדות בצד המעשי.
"היו גם הרצאות שחשבנו לעצמנו מה הרווחנו בהרצאה הזאת ,מה זה קידם אותנו ]...[ .זאת
אומרת אני אמליץ שכל הרצאה שיהיה לה כלי שהמלמד ,הרכז ,תיתן לו משהו ביד"
"את הנושא הפסיכולוגי רגשי .הייתי חושב שצריך להעביר אותו בצורה אחרת .המרצים נתנו
את החומר יפה אבל הם באו בתור פסיכולוגים איכותיים מאוד [ ]...ואני לא חושב שהם ירדו
אלינו מספיק לאלה שלא מבינים כלום"
"יש דבר אחר שעכשיו הבנתי שעובדים עליו ,שזה התחום של הריכוז מידע על גורמים
חיצוניים שמטפלים .הבנתי שעכשיו עובדים על קלסר שלם של מכונים ושל מטפלים
ועלויות"

בין הרכזים היו שציינו את הרצון בהמשך ליווי ומפגשים גם בתום ההכשרה.

אנשי הצוות השונים התייחסו לנושאים שונים הדורשים שיפור.
בין הנושאים שעלו היו הרחבה והעשרה בתחום המוטורי ,תקשורת מול ההורים ,הוספת
סדנאות חווייתיות וסימולציות ,עבודה משותפת עם כלל חדר המורים ,חידוד התאמת
הת"תים המשתתפים בפרויקט עם התחייבות המנהלים מלכתחילה לספק את המשאבים
הדרושים והתמקדות בבניית הביטחון והדימוי של המלמדים.
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תפקיד הרכז ,התפתחות מקצועית של הרכז וסיוע לילדים :על פי הרכזים חלק משמעותי
מתפקידם הוא זיהוי קשיים בכתתם ובכתות מקבילות ,וניכר כי הם שינו את אופן חשיבתם
והסתכלותם על קשיים ועל אופן העבודה כמלמדים בעקבות הידע והמודעות שרכשו בהכשרה.
מרבית הרכזים מיישמים את הנלמד בכתה במידה גבוהה ויותר ממחציתם מרגישים ביטחון גבוה
ליישם את הנלמד בתום ההכשרה.
ניתן לראות עלייה ניכרת מתחילת ההכשרה לסופה בתפיסת הידע של הרכזים בנושאים
התפתחותיים ,בתפיסתם את הכלים שיש ברשותם לגילוי קשיים בקרב ילדים ובדרכי הפעולה שיש
ברשותם לצמצום הקשיים.
עוד ניתן לראות כי מרביתם יודעים לשייך קשיים אצל ילדים בגיל הרך לתחומי התפתחות רלוונטיים
(למשל מוטוריקה גסה ,התפתחות רגשית וכדומה) ולהתאים פעולות בכיתה לצמצום הקשיים וזאת
במידה גבוהה יותר ממלמדים שלא עברו את ההכשרה.
מרבית הקשיים שהזכירו הרכזים צומצמו באופן משמעותי או מלא בעקבות הפעולות שנקטו בכיתה
וזאת לעומת כמחצית בקרב המלמדים העמיתים המונחים.

תפקיד הרכז בהנחיית מלמדים עמיתים :הרכזים נכנסים לכתות מקבילות וחלקם מייעצים
באופן שוטף למלמדים עמיתים.
המלמדים המונחים סומכים על שיקול דעתו של הרכז ומצפים ממנו להנחותם כיצד לעבוד עם
ילדים עם קשיים ,להיכנס לכיתתם לתצפית בילדים ולתכנן תכנית פעולה מתאימה לצמצום
הקשיים וכן להנחותם בנוגע להפניות לאנשי מקצוע חיצוניים.
הרכזים עצמם ואף המנהלים סבורים כי בסך הכל יש שיתוף פעולה של המלמדים העמיתים.
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תפקיד הרכז בעבודה עם הורים :נראה כי העבודה עם ההורים השתפרה בעקבות ההכשרה -
נרקמו קשרים ויחסי אמון בין הרכזים להורים סביב קשיים התפתחותיים של ילדים והפנייתם
למטפלים חיצוניים והרכזים מרגישים שהם מדברים עם ההורים בשפה ברורה ומקצועית ,ושהם
בעלי יותר ביטחון בעקבות הידע והכלים שרכשו.
חלק מהרכזים יוזמים יוזמות שונות הקשורות לקידום מודעות להתפתחות בגיל הרך בקרב הורים
כמו דפי קשר עם הסברים התפתחותיים ,כינוס הורים להסבר על פרויקט הרכזים וימי למידה
שמעביר הרכז ההתפתחותי.
עם זאת ,ישנם גם קשיים ברתימת חלק מההורים ,ישנם הבדלים ביישום בין הת"תים השונים וחלק
מהקשר נעשה בתיווך המנהל.
אימהות לילדים בתלמודי התורה רואות חשיבות בכך שהרכז ידריך מלמדים בנושאי הגיל הרך,
ידריך הורים לפעילות בבית ,ימליץ על אבחון במקרה הצורך ויעשיר את כלל הכתה מבחינה
התפתחותית.
עוד הן מציינות כי יסמכו על שיקול דעתו של הרכז בהפניה לטיפול חיצוני ויפנו אליו להתייעצות וכן
הן סבורות שבעקבות ההכשרה העבודה עם ההורים והילדים תשתנה באופן חיובי לאור המקצועיות
שרכשו.

תרומת ההכשרה וגורמים המסייעים לרכזים בעבודתם :הרכזים ציינו את תמיכת המנהלים
ואת התמיכה מצוות ההכשרה של עזר מציון והמנהלים כגורמים מסייעים ומשמעותיים לעבודתם.
ניכר כי ההכשרה תרמה להם ויצרה שינוי בעבודתם ובפרט תרם החלק המעשי של ההכשרה -
התנסות וביקורים בשטח ,דיון במקרים אמתיים וקבלת כלים מעשיים.
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אתגרים :הקושי העיקרי עבור הרכזים הוא חוסר זמן מספק לתפקיד ,בין השאר בעקבות ריבוי
מטלות ,הקצאת שעות לא מספקות מהמנהל וקושי לצאת לפעילות בכתות אחרות.
מנקודת מבטם של אנשי הצוות הקושי העיקרי הוא שיתוף הפעולה ותמיכת המנהל ותלמוד התורה
בחלק מהמוסדות .הדבר בא לידי ביטוי בקושי לפנות זמן לעבודת הרכז ,להקצות מקום מתאים
לפעילות ,מחסור במחליף ובתגמול כלכלי הולם .לכך מצטרף גם צורך בעידוד ובתמיכה ברכז מצד
המנהל.

המלצות הרכזים והצוות להמשך :הרכזים הביעו רצון להמשך למידה בתחומים נוספים ,צורך
בכניסות מרובות יותר לשטח של אנשי צוות ההכשרה של עזר מציון ,ריכוז רשימה של מטפלים
חיצוניים מתאימים להפניית ילדים אליהם והתמקדות מרובה אף יותר במתן כלים מעשיים.
בצוות ההכשרה הדגישו כי יש להתמקד יותר בתקשורת עם ההורים ,להוסיף סדנאות חווייתיות
וסימולציות ,לעבוד במשותף עם כלל חדר המורים ,לחדד קריטריונים לבחינת התאמת הת"תים
המשתתפים בפרויקט תוך התחייבות המנהלים מלכתחילה לספק את המשאבים הדרושים (כמו
שעות ,מקום ,עוזר מחליף) ולשים דגש על בניית הביטחון העצמי של המלמדים הרכזים.
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