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פתח דבר
התכנית להכשרת רכזים התפתחותיים לגיל הרך פותחה במדור לילד ב"עזר מציון" ופועלת במימון קרן ון ליר
הולנד .תכנית ההכשרה היא פרויקט המשך לתכנית "חצר פעילה" שמופעלת גם היא על ידי עזר מציון .מטרת
ההכשרה לספק למלמדים ידע התפתחותי נרחב בגיל הרך כדי שירכזו נושא זה בתלמוד התורה ,יקדמו
תלמידים עם קשיים התפתחותיים וינחו מלמדים עמיתים והורים.
הכשרת המחזור הראשון של התכנית החלה באוקטובר  ,2012כללה כ 30-מלמדים ונמשכה כשלוש שנים.
בשנת תשע"ו ( )2016-2015המשיך הליווי של בוגרי המחזור הראשון על ידי צוות ההכשרה.
מכון סאלד מלווה את ההכשרה ואת הטמעתה במחקר הערכה הפועל כהערכה מעצבת ומסכמת במטרה לספק
מידע רלוונטי לצוות ההכשרה ולמממני התכנית .המחקר ליווה את התכנית מראשיתה ,ואף בשנה לפני
שהחלה ,במטרה להכיר היטב את השטח ולהיחשף לדרכי העבודה בתלמודי התורה .במהלך המחקר נבחן
השינוי בתפיסות ,בידע ובמיומנויות שרכשו רכזי ההתפתחות ,נבחנה תרומתה של ההכשרה ויישום תפקיד
הרכז ההתפתחותי בתלמודי התורה וכן נבחנו האתגרים הניצבים בפני הרכז בתפקידו .בחינה זו נעשתה
בשילוב כלי מחקר כמותיים ואיכותניים .בשנה זו ,שהיא שנת הליווי ,התמקד המחקר בתהליך שעבר הרכז
מתחילת ההכשרה ובאופן יישום הידע שרכש לאחר תום ההכשרה.
ברצוננו להודות למלמדים ,למנהלים ולאימהות שהשתתפו במחקר ואפשרו לנו התבוננות מעמיקה על יישום
הנלמד בהכשרה .תודה מיוחדת לסימון וולפסון מעזר מציון – מנהלת ההכשרה ,עמה אנו עומדות בקשר רציף
– על שיתוף הפעולה ועל החשיבה המשותפת וכן תודה לעמי פרגר ולכל צוות ההכשרה מעזר מציון על שיתוף
הפעולה והתובנות המקצועיות .לבסוף ,תודה למרק מטאהרו מקרן ון ליר הולנד שליווה מחקר זה בשנותיו
הראשונות וסייע בעיצובו הרעיוני ולדניאלה בן עטר מקרן ון ליר הולנד שממשיכה בליווי המחקר.
צוות המחקר
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רקע
הגיל הרך הינו תקופה משמעותית בהתפתחות הילד .החוויות אותן הוא חווה בתקופה זו ,בסביבות השונות
בהן הוא נמצא – בביתו ,במעון היום ,בבית הספר ובסביבת המגורים – מהוות בסיס להתפתחותו העתידית.
תמיכה וטיפול בילדים בגיל הרך משמשים כפיגומים להתפתחות עתידית מוצלחת ( Bruner, 2012; Rimm-
 )Kaufmann & Wanless, 2012בקרב כלל הילדים ובמיוחד בקרב ילדים בעלי קשיים התפתחותיים .איתור
של ילדים מתקשים בגיל הרך יכול לסייע בטיפול בקשיים בשלב מוקדם ,מאחר ואלו לרוב אינם נפתרים
מעצמם ועלולים להפריע לילדים בתחילת לימודיהם בבית הספר ( & Lowell, Carter, Godoy, Paulicin
.)Briggs-Gowan, 2011
יעדיו וערכיו של החינוך החרדי שונים מאלו של מערכת החינוך הממלכתי ,כאשר לימוד התורה עומד בבסיס
התפיסה החינוכית החרדית ,בייחוד בקרב הבנים ,וכבר מגיל שלוש הילד החרדי שוהה רוב הזמן במוסדות
החינוך .חינוך הבנים מתמקד בעיקר בקידום יכולותיהם השפתיות ,יכולת הקריאה ומיומנויות בסיסיות
הנדרשות ללימודי קודש (שפיגל .)2011 ,היבטים שונים במאפייניה הייחודיים של מערכת חינוך זו עלולים
להקשות על התלמידים ,כמו :דגש על הוראה מובנית של אותיות וקריאה כבר מגיל שלוש; לימוד טקסטים
ארוכים מגיל צעיר; קיום מעט מאוד פעילויות תומכות למידה באופן עקיף ,כדוגמת פעילות גופנית ופעילויות
המקדמות התפתחות של מוטוריקה גסה ועדינה; גנים דלים או חסרים באביזרי העשרה כמו משחקים
דידקטיים ומלמדים שרבים מהם חסרי הכשרה פורמלית ומקיפה בנושא התפתחות הילד ועוד (רותם ובן רבי,
 .)2014באשר לתלמידים מתקשים בקהילה זו ,ניכר כי הסיוע הניתן להם אינו ממוסד דיו – בבתי הספר יש
מעט אנשי מקצוע טיפוליים (בן רבי ,רותם ,קונסטנטינוב ונבות ;2014 ,וייסבלאי )2012 ,וגם הקשר עם גורמים
מקצועיים בקהילה הוא מועט ,ונראה כי צרכים רבים נותרים ללא מענה (בן רבי ואחרים .)2014 ,כמו כן,
במקרים רבים חסר לצוותים החינוכיים ,בתוך המסגרות החרדיות ,ידע בנושא קשיי התלמידים ,אופן
ביטויים והגורמים להם .בנוסף ,חסרים אנשי מקצוע בעלי הכשרה רלוונטית המסוגלים לאבחן את בעיות
התלמידים בזמן ולהתמודד איתן בהתאם (שפיגל ;2011 ,רותם ובן רבי .)2014 ,עם זאת ,ולאור חשיבות החינוך
בקהילה ,נראה כי בשנים האחרונות קיימת פתיחות לרכישת ידע ומיומנויות העשויים לקדם ילדים מתקשים
במסגרות החרדיות ,ונכונות לדיאלוג עם גורמים מקצועיים שאינם חלק מהקהילה (בן רבי ואחרים.)2014 ,
במטרה להתמודד עם הפערים שהוזכרו ,פותחה תכנית להכשרת הרכזים ההתפתחותיים בעזר מציון שמטרתה
להכשיר רכז מתוך הצוות החינוכי בתלמוד התורה כדי שיהווה כתובת מקצועית בכל נושאי הגיל הרך
ואתגריו .ההכשרה התקיימה כשלוש שנים (תשע"ג-תשע"ה) והיוותה פיילוט בו השתתפו כ 30-מלמדים
מתלמודי תורה בירושלים ובסביבתה .שנת תשע"ו הייתה שנת ליווי עבור מלמדים אלו ,במהלכה התקיימו
מספר מפגשים וכן ליווי וייעוץ מצד צוות ההכשרה .בשנת תשע"ו ,בעקבות הפיילוט שנערך ,ההכשרה החלה
לפעול במקומות נוספים.
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ההכשרה מקנה למלמדים ידע תיאורטי ומעשי בתחומי ההתפתחות השונים – מוטוריקה עדינה וגסה,
התפתחות רגשית וחברתית ,התפתחות קוגניטיבית ,התפתחות שפה ודיבור וקשב וריכוז ,ומספקת למלמדים
כלים להדרכת עמיתים ,לסיוע להורים ולהפניה חיצונית במידת הצורך.
תפקיד הרכז כולל מספר ממדים מרכזיים עליהם שמים דגש במהלך ההכשרה:
א .התבוננות וסיוע לילדים – יכולת לצפות בילדים ,לזהות קשיים התפתחותיים ,לפרש את הקשיים באופן
מדויק ולסייע ,במידת האפשר ,בתוך תלמוד התורה.
ב .הפצת הידע בתוך תלמוד התורה – כניסה לכיתות אחרות ,סיוע והנחייה של מלמדים נוספים.
ג.

הפנייה למטפלים מקצועיים בהתאם לצורך וקשר עם קהילת ההורים.

צוות ההכשרה כולל אנשי מקצוע במגוון תחומי ההתפתחות :פיזיותרפיסט ,מרפאים בעיסוק ,פסיכולוגים,
מטפל בספורט וקלינאי תקשורת .לצד אנשי מקצוע אלו הגיעו מרצים שונים להכשרה והמלמדים סיירו
במכונים שונים העוסקים בקידום ילדים.
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שאלות המחקר המרכזיות
שנת המחקר האחרונה על תכנית הרכזים ההתפתחותיים בירושלים נועדה לבחון את השאלות הבאות:
 .1מהו השינוי בתפקוד של מלמדים שהשתתפו בהכשרת הרכזים ההתפתחותיים מבחינת יישום הידע
והמיומנויות שנרכשו בהכשרה?
 .2האם ובאיזה אופנים הם מפיצים את הידע בתלמוד התורה ומחוצה לו ,בעיקר לקהילת ההורים?
 .3מהי תפיסת ההשפעה של ההכשרה של המלמדים על ההתפתחות הפיזית ,החברתית ,הרגשית והשפתית
של התלמידים בתלמודי התורה?
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מתודולוגיה
במסגרת מחקר ההערכה במהלך שנת תשע"ו ,נאספו נתונים כמותיים ואיכותניים במגוון כלי מחקר.

כלי המחקר
 שאלון עמדות לרכזים – שאלוני העמדות נועדו לבחון את השינוי בעמדותיהם של המלמדים במהלך
ההכשרה בנושא חשיבותם של הנושאים ההתפתחותיים בגיל הרך; הידע והמיומנויות שרכשו ,תרומתה
של ההכשרה ויישום הנלמד בשטח .את השאלון מילאו המלמדים בארבעה מועדים :בתחילת ההכשרה –
תחילת תשע"ג ( ,)N=28באמצע ההכשרה – סוף תשע"ג ( ,)N=28בסוף ההכשרה – סוף תשע"ה ()N=21
ובסוף שנת הליווי (.)N=15
 ראיונות עם רכזים – בסוף שנת הליווי נערכו ראיונות עם שלושה מלמדים שעברו את הכשרת הרכזים
ההתפתחותיים וזאת במטרה להבין לעומק את תרומתה של שנת הליווי ,את ההבשלה של תפקיד הרכז
ההתפתחותי בתלמוד התורה ואת האתגרים הניצבים לפניו.
 כלי התבוננות לרכזים – כלי ההתבוננות מאפשר להתחקות אחר התפתחות הידע המקצועי של המלמדים
ויישומו לקידום הילדים ,וכן לבחון את צמצום הקשיים של הילדים שזוהו כבעלי קשיים ודווחו ככאלה
בעת מילוי הכלי.
במילוי כלי ההתבוננות ,בתחילת שנת לימודים ובסופה ,המלמד צופה בילד ,מתאר קשיים שהוא מזהה,
מגדיר את התחום ההתפתחותי שבו מתבטא הקושי ומציע דרכי פעולה אפשריות לצמצומו .בסוף השנה
נדרש המלמד לתאר את הדרכים בהן נקט לצמצום הקושי ,לציין האם הוא צומצם וכיצד הדבר בא לידי
ביטוי ,ואם לא צומצם – מהן הסיבות לכך.
לצורך הערכת טיב המילוי של המלמדים פותח מחוון מובנה על כלי ההתבוננות ,אותו ממלא צוות מדריכי
ההכשרה .המחוון מתייחס למידת הדיוק של המלמד בזיהוי התחום ההתפתחותי אליו משויך הקושי,
למידת התאמת הפתרון שמציע המלמד לצמצומו ,וכן למידת צמצום הקושי הנצפה.
בתחילת ובסוף תשע"ו ,מולא כלי ההתבוננות על ידי  14רכזים שעברו את ההכשרה – כל אחד על תלמיד
אחד או שניים.
 כלי התבוננות לקבוצת השוואה – בשנת תשע"ה נבחרה גם קבוצת השוואה של מלמדים ,שלא עברה את
ההכשרה ,למלא את כלי ההתבוננות .קבוצה זו מילאה את כלי ההתבוננות בתחילת תשע"ו ובסופה.
במדגם נכללו חמישה תלמודי תורה הדומים מבחינת מאפיינים (זרם דתי ומצב סוציו-אקונומי) לתלמודי
תורה מהם מגיעים המלמדים המשתתפים בהכשרה .את הכלי מילאו  10מלמדים מתלמודי תורה אלה על
שניים או שלושה ילדים כל אחד.
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 ראיונות עם מנהלי תלמודי תורה – בסוף שנת הליווי רואיינו שני מנהלי תלמודי תורה במטרה לשמוע את
נקודת מבטם בנוגע ליישום תפקיד הרכז ההתפתחותי בתלמוד התורה ,תרומתו והאתגרים בהטמעתו.
 שאלונים לאימהות ילדים בתלמודי התורה – בכנס הורים שאורגן על ידי עזר מציון באחד מתלמודי
התורה בהם קיים רכז התפתחותי ,הועברו שאלונים לאימהות .השאלונים נועדו לבחון את היכרותן עם
תפקיד הרכז ואת תפיסתן באשר לציפיות מתפקיד הרכז והנכונות להסתייע בו .את השאלונים מילאו 85
אימהות.

ניתוח הנתונים
הנתונים שהתקבלו מכלי המחקר עברו סוגים שונים של עיבודים:
הנתונים הכמותיים שהתקבלו מן השאלות הסגורות בשאלונים ומכלי ההתבוננות ,נותחו באמצעות
תכנת  SPSSבפרוצדורות סטטיסטיות מקובלות ,בעיקר ממוצעים ,סטיות תקן ומבחני מובהקות – מבחני 2
לבדיקת אי תלות ומבחני  Tלממוצעים בלתי תלויים .ביחס לאחרונים חושב גודל אפקט ).(Cohen's d
ממצאי הראיונות והשאלות הפתוחות נותחו על פי הגישה האיכותנית ונערך ניתוח תוכן תמטי לכלל הנתונים
שנאספו.
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ממצאים

במהלך ההכשרה נבחנו תפיסותיהם של המלמדים שהוכשרו להיות רכזים התפתחותיים לגבי נושאים
התפתחותיים בגיל הרך ולגבי הידע והמיומנויות שיש ברשותם בעקבות ההכשרה.

תפקיד הרכז
בסוף שנת הליווי ציינו הרכזים שרואיינו כי תפקידם כולל תצפיות בכיתה ,זיהוי קשיים התפתחותיים ובניית
תכנית התערבות לתלמידים מתקשים ביחד עם מלמדים עמיתים .במידת הצורך קיימת גם הפנייה לאיש
מקצוע חיצוני:
רכז זה אומר שאני נכנס לכיתות אחרות ועושה תצפיות באופן כללי על הכיתה .לאחר מכן אני לוקח אינפורמציה
שלי ואת האינפורמציה של המלמד ,אנחנו עושים איזה סוג של סיעור מוחות ומחליטים על תכנית לגבי אותם ילדים
שראינו שיש להם קשיים .אם זה התערבות שזה פעילות בתוך הכיתה שהמלמד יכול לעשות ,אם לא ,זה דברים
שאני למדתי ,אם גם זה לא זה ,משהו שהוא מעבר לזה ,אז להפנות להתפתחות הילד ,להפנות לעבודות שילוב,
במקרה הצורך גם להפנות לוועדות השמה.

גם המנהלים תופסים את הרכז כאחראי על איתור תלמידים מתקשים ,זיהוי הקשיים ושימוש בדרכים שונות
לקידום הילד במסגרת תלמוד התורה או מחצה לו ,תוך הבחנה בין עבודת הרכז בכיתתו ועבודה בכיתות של
מלמדים עמיתים:
הם עושים בתוך הכיתה שלהם קודם כל פעילות ,לפחות פעם בשבוע מפעילים את הכיתה ופעם בשבוע בקבוצות.
[ ]...אם זה קבוצה שפתית ,אם זה קבוצה מוטורית ,אם זה קבוצה רגשית.
הרכז אומר לו [למלמד עמית] תשמע ,שואל אותו ,פחות או יותר עובר אתו על השאלות של ה DSM-ועוזר לו למלא
את זה ,ומחליטים ביחד איך זה נראה ,מה הטיעון ,נראה שצריך אבחון נוירולוגי ,לא צריך ,ואם צריך ,אם הם
חושבים שצריך ,לפי ה DSM-יוצא שכן ,אז הוא נותן לו טלפונים ,או הידע שיש לו למי להפנות את ההורים ,אם זה
להתפתחות הילד ,או שזה לנוירולוג ,או שזה לרופא משפחה [ ]...הוא גם נכנס לכיתות אחרות ,יושב עם המלמד
ומזהה אתו את הבעיה.

שינוי בתפיסות הרכזים ההתפתחותיים לאורך ההכשרה
בתחילת ההכשרה ,באמצעה ,בסופה ובסוף שנת הליווי נבחנו תפיסות המלמדים שהפכו לרכזים התפתחותיים
בנושא חשיבות הסיוע לילדים מתקשים במסגרת תפקידם.
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תרשים  :1חשיבות בסיוע הרכז ההתפתחותי לילדים מתקשים
*

*

*

5
4.5
4
3.5
2.5
2

ממוצע

3

1.5
1

*p<0.05

0.5
תחושה
יכולות
התפתחות התנהגות
וחושים
חברתית דיבור ושפה שכליות
קשב וריכוז רגשית
4
4.39
4.46
4.36
4.36
4.63
4
4.46
4.54
4.61
4.61
4.68
4.24
4.67
4.62
4.76
4.76
4.8
4.27
4.73
4.47
4.80
4.80
4.73
התשובות נעות בסולם של  .5-1כאשר  =1כלל לא ו=5-במידה רבה מאוד.
לבדיקת מובהקות ,נערך מבחן  ,Tבין תחילת ההכשרה בתשע"ג לסוף הליווי בתשע"ו.

0

מוטוריקה מוטוריקה
גסה
עדינה
תחילת תשע"ג N=28
4.07
4.39
סוף תשע"ג N=28
4.32
4.61
סוף תשע"ה N=21
4.2
4.86
סוף שנת ליווי  -תשע"ו N=15
4.60
4.80

בסוף שנת הליווי הרכזים ההתפתחותיים רואים חשיבות רבה עד רבה מאוד בסיוע לילדים מתקשים בכל
היבטי ההתפתחות .קיימת עלייה מובהקת מתחילת ההכשרה ועד סוף שנת הליווי 1באשר לחשיבות סיוע הרכז
ההתפתחותי בקשיים מתחומי המוטוריקה העדינה ,הגסה והתפתחות רגשית.

התפתחות מקצועית – רכישת ידע ,מיומנויות וכלים
ניתוח כלי ההתבוננות שהועבר בתחילת תשע"ו ובסופה היא אחת הדרכים לבחינת התפתחות הידע המקצועי
של הרכזים ההתפתחותיים ורכישת מיומנויות במהלך ההכשרה.
במסגרת כלי זה התבקשו הרכזים לתאר קשיים נצפים של ילדים ולייחס אותם לתחום ההתפתחות המתאים,
לדוגמה ,קושי בקריאה וכתיבה יוחס לתחום הלמידה; קושי בגזירה ,השחלת חרוזים וציור יוחס למוטוריקה
עדינה .בתרשימים הבאים יובאו סך כל הקשיים שתוארו תוך התייחסות למידת הדיוק שבה התאימו אותם
הרכזים לתחום ההתפתחות הרלוונטי .את כלי ההתבוננות מילאה קבוצת הרכזים – מלמדים שעברו את
ההכשרה – וקבוצת ההשוואה .בתרשימים יו שוו הממצאים של קבוצת ההכשרה ביחס לעצמה מתחילת השנה
לסופה (תרשים  )2וממצאי סוף השנה של קבוצת ההכשרה ביחס לקבוצת ההשוואה שלא עברה את ההכשרה
(תרשים .)3

1עבור כל ההבדלים שנמצאו מובהקים נמצא אפקט משמעותי (גדול מ )0.6-בבדיקת גודל האפקט (.)Cohen’s d
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תרשים  :2התאמת תיאור הקושי לתחום ההתפתחות ,תחילת תשע"ו וסופה ,קבוצת ההכשרה
79% 79%

6% 12%

0%

1%

13% 9%

תיאור הקושי
תיאור הקושי
המלמד לא סימן תיאור הקושי לא
תואם את תחום
תואם את תחום
תחומי התפתחות תואם את תחום
ההתפתחות הנבחר ההתפתחות הנבחר ההתפתחות הנבחר
במידה חלקית
סוף תשע"ו  -מלמדים שעברו הכשרת רכזים התפתחותיים ,מספר קשייםN=43 ,
תחילת תשע"ו  -מלמדים שעברו הכשרת רכזים התפתחותיים ,מספר קשייםN=67 ,

מהתרשים עולה כי במהלך השנה הרכזים שמרו על יכולת גבוהה להתאים בין הקושי לתחום ההתפתחותי
2
הרלוונטי ,כאשר מרבית הקשיים בתחילת השנה ובסופה מותאמים לתחום ההתפתחות בצורה מלאה.
תרשים  :3התאמת תיאור הקושי לתחום ההתפתחות ,סוף תשע"ו ,קבוצת ההכשרה וקבוצת ההשוואה

79%
60%
39%
0%

12%

1%

9%

0%

המלמד לא סימן תיאור הקושי לא
תואם את תחום
תחומי התפתחות
ההתפתחות הנבחר

תיאור הקושי
תיאור הקושי
תואם את תחום
תואם את תחום
ההתפתחות הנבחר ההתפתחות הנבחר
במידה חלקית

מלמדים שעברו הכשרת רכזים התפתחותיים ,מספר קשייםN=43 ,
מלמדים שלא עברו הכשרת רכזים התפתחותיים (השוואה) ,מספר קשייםN=75 ,

מהתרשים עולה כי בסוף תשע"ו ,בקבוצת ההכשרה ובקבוצת ההשוואה ,מרבית המלמדים יודעים להתאים
את הקושי לתחום ההתפתחות ,אם כי בקבוצת ההכשרה שיעור גבוה יותר של מלמדים מתאימים את הקושי
באופן מלא – פער של .19%

3

בהמשך ,נדרשו המלמדים לתאר את דרכי הפעולה שהם נקטו על מנת לצמצם את הקשיים ,ותשובותיהם
הוערכו על פי מידת התאמת דרכי הפעולה לצמצום הקושי שנצפה .בתרשימים יושוו הממצאים של קבוצת
2לא ניתן לבצע מבחן  2כיוון שבחלק מהקטגוריות נכללו מעט מדי משיבים.
3לא ניתן לבצע מבחן  2כיוון שבחלק מהקטגוריות נכללו מעט מדי משיבים.
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הרכזים – קבוצת ההכשרה – ביחס לעצמם מתחילת השנה לסופה (תרשים  )4וממצאי סוף השנה של קבוצת
הרכזים ביחס לקבוצת השוואה שלא עברה את ההכשרה (תרשים .)5
תרשים  :4התאמת הפעולות המוצעות על ידי המלמד לצמצום הקושי
תחילת תשע"ו וסופה ,קבוצת ההכשרה
72% 67%

33%
0%

4%

המלמד לא הציע
פעולות לצמצום
הקושי

0%

22%

1%

הפעולות המוצעות
אינן מתאימות
לצמצום הקושי

הפעולות המוצעות הפעולות המוצעות
מתאימות לצמצום מתאימות לצמצום
הקושי
הקושי במידה
חלקית

סוף תשע"ו  -מלמדים שעברו הכשרת רכזים התפתחותיים ,מספר קשייםN=43 ,
תחילת תשע"ו  -מלמדים שעברו הכשרת רכזים התפתחותיים ,מספר קשייםN=68 ,

מהתרשים עולה כי במרבית הקשיים מותאמות דרכי הפעולה שמציעים הרכזים לצמצום הקושי .לא נמצא
הבדל מובהק סטטיסטית בין תחילת השנה לסופה.
תרשים  :5התאמת הפעולות המוצעות על ידי המלמד לצמצום הקושי
סוף תשע"ו ,קבוצת ההכשרה וקבוצת ההשוואה

76%

67%
33%

5%

0%

המלמד לא הציע
פעולות לצמצום
הקושי

8%

0%

11%

הפעולות המוצעות הפעולות המוצעות הפעולות המוצעות
מתאימות לצמצום מתאימות לצמצום
אינן מתאימות
הקושי
הקושי במידה
לצמצום הקושי
חלקית

מלמדים שעברו הכשרת רכזים התפתחותיים ,מספר קשייםN=43 ,
מלמדים שלא עברו הכשרת רכזים התפתחותיים (השוואה) ,מספר קשייםN=62 ,
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מהתרשים עולה פער גדול (שנמצא מובהק סטטיסטית )4בין הרכזים שהשתתפו בהכשרה לבין קבוצת
ההשוואה – מרבית הפתרונות שהציעו הרכזים מתאימים לצמצום הקושי ,בעוד שרק  11%מהפתרונות
שהציעו המלמדים מקבוצת ההשוואה מתאימים באופן מלא לצמצום הקושי ,ובהתאם מרבית הפעולות
שהציעו בקבוצת ההשוואה מתאימים רק באופן חלקי.
יש לציין כי בנוגע לתשעה קשיים הציעו בקבוצת ההשוואה רק הפנייה חיצונית ללא פעולות מסייעות בתלמוד
התורה ובעבור שני קשיים הציעו טיפול תרופתי בריטלין .קשיים אלו לא נכללו בחישוב ,שכן לא הייתה כלל
התייחסות לפעולות שהמלמד נקט בעצמו במסגרת תלמוד התורה .בנוסף ,בנוגע לשמונה קשיים נוספים,
מלמדים מקבוצת ההשוואה הפנו את התלמידים גם לגורמים חיצוניים ,במקביל לפעולתם בתלמוד התורה.
במרבית המקרים ( )n=7הם הפנו לגורמים המתאימים.
בשאלוני העמדות שהועברו בתחילת ההכשרה ,באמצעה ,בסופה ובסוף שנת הליווי נבחנה עמדתם של הרכזים
באשר לידע ולמיומנויות שרכשו:
תרשים  :6תפיסת הידע בנושאים התפתחותיים
5

**

**

**

**

**

**

יכולות
שכליות
2.44
3.04
3.81
3.60

תחושה
וחושים
2.68
3.04
3.67
3.67

מוטוריקה מוטוריקה
גסה
עדינה
תחילת תשע"ג N=28
3.07
3.07
סוף תשע"ג N=28
4
3.89
סוף תשע"ה N=21
4.57
4.52
סוף שנת ליווי  -תשע"ו N=15
4.07
4.27

4.5
4
3.5

2.5

ממוצע

3

2

**p<0.01
1.5
1
0.5
התפתחות
קשב וריכוז רגשית
3.07
2.96
3.36
3.36
3.9
3.9
3.73
3.33

התנהגות
חברתית
3.11
3.64
4.19
3.93

דיבור ושפה
2.36
3.57
4.1
3.87

0

התשובות נעות בסולם של  .5-1כאשר  =1כלל לא ו=5-במידה רבה מאוד.
לבדיקת מובהקות ,נערך מבחן  ,Tבין תחילת ההכשרה בתשע"ג לסוף הליווי בתשע"ו.
4מבחן  2יצא מובהק .Pearson Chi-Square=30.441, df=1, p=0.000 .יש לציין כי על מנת לעמוד בתנאי המבחן לא נלקחו
בחשבון הקטגוריות – הפעולות המוצעות אינן מתאימות לצמצום הקושי והמלמד לא הציע פעולות לצמצום הקושי – כיוון שמעט
מדי משיבים נכללו בהן.
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הרכזים ציינו בסוף שנת הליווי שיש להם ידע בינוני עד גבוה בנושאים ההתפתחותיים השונים ובעיקר
במוטוריקה עדינה וגסה .בתחום הקשב והריכוז הם מרגישים בעלי ידע פחות מאשר בתחומים אחרים .ניתן
לראות עלייה מובהקת סטטיסטית בין תחילת ההכשרה לסוף שנת הליווי בידע של הרכזים כמעט בכל
התחומים ,למעט בתחום הקשב והריכוז וההתפתחות הרגשית.5
תרשים  :7תחושה של רכישת כלים לגילוי קשיים בתפקוד הילדים
5

**

*

קשב
וריכוז
2.89
3.36
3.81

התפתחות
רגשית
2.86
3.14
3.9

התנהגות
חברתית
3.29
3.36
4.24

דיבור
ושפה
2.61
3.57
3.86

3.40

3.73

3.87

3.86

**

**

**

יכולות
שכליות
2.61
3.25
3.57

תחושה
וחושים
2.54
3.12
3.48

מוטוריקה
עדינה
3.25
3.93
4.38

מוטוריקה
גסה
3.36
4.07
4.38

3.53

3.40

4.33

4.27

**

**

4.5
4
3.5
ממוצע

3

2.5
2
1.5

*p<0.05
**p<0.01

1
0.5
0
תחילת תשע"ג N=28
סוף תשע"ג N=28
סוף תשע"ה N=21
סוף שנת ליווי N=15 -
תשע"ו

התשובות נעות בסולם של  .5-1כאשר  =1כלל לא ו=5-במידה רבה מאוד.
לבדיקת מובהקות ,נערך מבחן  ,Tבין תחילת ההכשרה בתשע"ג לסוף הליווי בתשע"ו.

הרכזים ציינו בסוף שנת הליווי שבידיהם כלים לגילוי קשיים בקרב ילדים בתחומי ההתפתחות השונים,
בטווח בינוני עד גבוה ,ובעיקר בנוגע לקשיים מתחום המוטוריקה העדינה והגסה .בתחום הקשב והריכוז,
תחושה וחושים הם חשים שיש להם פחות כלים לזיהוי מאשר בתחומים אחרים .ניתן לראות עלייה מובהקת
סטטיסטית בכלים לזיהוי קשיים בין תחילת ההכשרה לסוף שנת הליווי בכל התחומים למעט קשב וריכוז.6

5עבור כל ההבדלים שנמצאו מובהקים נמצא אפקט משמעותי (גדול מ )0.6-בבדיקת גודל האפקט (.)Cohen’s d
6עבור כל ההבדלים שנמצאו מובהקים נמצא אפקט משמעותי (גדול מ )0.6-בבדיקת גודל האפקט (.)Cohen’s d
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תרשים  :8תחושה של רכישת דרכי פעולה לצמצום קשיים התפתחותיים
5

**

**

*

**

**

**

4.5
4
3.5

2.5
2

ממוצע

3

**p<0.01

1.5
1
0.5
קשב וריכוז
2.86
2.96
3.43
3.29

התפתחות
רגשית
2.71
3.18
3.62
3.67

התנהגות
חברתית
3.19
3.5
4.1
3.73

דיבור ושפה
2.14
3.32
3.9
3.60

יכולות
שכליות
2.26
3.11
3.33
3.14

תחושה
וחושים
2.18
3
3.35
3.27

מוטוריקה
עדינה
2.89
4.11
4.48
4.27

0

מוטוריקה
גסה
תחילת תשע"ג N=28
2.86
סוף תשע"ג N=28
4.04
סוף תשע"ה N=21
4.43
סוף שנת ליווי  -תשע"ו N=15
4.20

התשובות נעות בסולם של  .5-1כאשר  =1כלל לא ו=5-במידה רבה מאוד.
לבדיקת מובהקות ,נערך מבחן  ,Tבין תחילת ההכשרה בתשע"ג לסוף הליווי בתשע"ו.

הרכזים ציינו בסוף שנת הליווי שברשותם דרכי פעולה לצמצום קשיים התפתחותיים בתחומי ההתפתחות
השונים ,בטווח בינוני עד גבוה ,ובעיקר בתחומי המוטוריקה העדינה והגסה .בתחום היכולות השכליות ,הקשב
והריכוז ,תחושה וחושים הם חשים שברשותם פחות דרכי פעולה לצמצום הקשיים מאשר בתחומים האחרים.
ניתן לראות עלייה מובהקת סטטיסטית בדרכים לצמצום קשיים בין תחילת ההכשרה לסוף שנת הליווי
במרבית התחומים ,למעט קשב וריכוז והתנהגות חברתית.7

7עבור כל ההבדלים שנמצאו מובהקים נמצא אפקט משמעותי (גדול מ )0.6-בבדיקת גודל האפקט (.)Cohen’s d
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תרשים  :9סיכום תפיסות הרכזים
**

**

**

2.64
3.4
3.83
3.66

ידע בנוגע
להתפתחות
ילדים
2.85
3.49
4.08
3.81

כלים לגילוי
קשיים בתפקוד
ילדים
2.92
3.48
3.95
3.8

ממוצע

דרכי פעולה
לצמצום קשיים

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

**p<0.01

חשיבות תפקיד
המלמד
4.33
4.48
4.62
4.65

תחילת תשע"ג N=28
סוף תשע"ג N=28
סוף תשע"ה N=21
סוף שנת ליווי  -תשע"ו N=15

התשובות נעות בסולם של  .5-1כאשר  =1כלל לא ו=5-במידה רבה מאוד.
לבדיקת מובהקות ,נערך מבחן  ,Tבין תחילת ההכשרה בתשע"ג לסוף הליווי בתשע"ו.

מתרשים סיכום תפיסות הרכזים ניתן לראות כי בתחומים של רכישת ידע התפתחותי ,כלים לגילוי קשיים
ודרכי פעולה לצמצום קשיים ,קיימת עלייה מובהקת סטטיסטית מתחילת ההכשרה לסוף שנת הליווי.8
לוח  :1מיומנויות נוספות בתפקיד הרכז
כללי:
באיזו מידה להערכתך....

יש לך את הידע והיכולת להנחות
פעילות התפתחותית בקבוצת
ילדים
יש לך יכולת להבחין בין קשיים

תחילת תשע"ג

סוף תשע"ג

סוף שנת ליווי
(תשע"ו)

סוף תשע"ה

ממוצע
()N=27
3.33

סטיית
תקן
0.92

ממוצע
()N=28
3.93

סטיית
תקן
0.9

ממוצע
()N=21
4.38

סטיית
תקן
0.498

ממוצע
()N=15
**4.07

סטיית
תקן
0.7

3.04

0.81

3.14

0.8

4.05

0.59

**3.93

0.8

חולפים אצל הילד לבין קשיים
משמעותיים הדורשים טיפול
חיצוני
קיימת בכיתתך סביבה מעשירה

3

1.11

3.64

0.73

3.74

1.046

**3.93

0.83

התפתחותית
התשובות נעות בסולם של  .5-1כאשר  =1כלל לא ו=5-במידה רבה מאוד.
לבדיקת מובהקות ,נערך מבחן  ,Tבין תחילת ההכשרה בתשע"ג לסוף הליווי בתשע"וP<0.01** .

8עבור כל ההבדלים שנמצאו מובהקים נמצא אפקט משמעותי (גדול מ )0.6-בבדיקת גודל האפקט (.)Cohen’s d
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הרכזים חשו בסוף שנת הליווי שיש להם מיומנויות של הנחיית פעילות התפתחותית בקבוצה ויכולת להבחין
בין קשיים חולפים לבין קשיים הדורשים טיפול חיצוני ברמה גבוהה .קיימת עלייה מובהקת סטטיסטית
בהיבטים אלו מתחילת ההכשרה לסוף שנת הליווי ,וכן עלייה מובהקת במידה בה מדווחים המלמדים שקיימת
בכיתתם סביבה מעשירה התפתחותית.9

קידום הילדים באמצעות התערבות הרכזים
אחת מהמטרות המרכזיות של ההכשרה היא קידום ילדים באמצעות צמצום קשייהם ההתפתחותיים.
במסגרת כלי ההתבוננות נדרשו הרכזים לציין האם הקושי בו צפו צומצם במהלך השנה וכיצד הדבר בא לידי
ביטוי .על פי תשובותיהם נדרשו מדריכי ההכשרה להעריך את מידת צמצום הקושי .להלן הממצאים העוסקים
בצמצום הקשיים מקבוצת ההכשרה ומקבוצת ההשוואה.
תרשים  :10צמצום הקשיים ,סוף תשע"ו ,קבוצת ההכשרה וקבוצת ההשוואה

45%
0% 2%
הקושי לא צומצם

39%

50%
14%

12%
הקושי צומצם
במידה חלקית

38%

הקושי צומצם
באופן משמעותי
אך לא מלא

הקושי צומצם
לחלוטין

מלמדים שעברו הכשרת רכזים התפתחותיים ,מספר קשייםN=42 ,
מלמדים שלא עברו הכשרת רכזים התפתחותיים (השוואה) ,מספר קשייםN=49 ,

מדיווחי המלמדים וחוות הדעת המקצועית של מדריכי ההכשרה באשר למלמדים שעברו את הכשרת הרכזים,
עולה מהתרשים כי ב 88%-מהקשיים שדווחו חל שיפור משמעותי או מלא .ב 12%-מהקשיים הצמצום היה
חלקי .עוד עולה כי קיים פער משמעותי ומובהק סטטיסטית 10בין קבוצת ההשוואה לבין קבוצת ההכשרה
במידת צמצום הקשיים.
בנוסף ,בקרב הרכזים ציינו קושי אחד שלא צומצם ,ולפי חוות הדעת של צוות ההכשרה ננקטו פעולות
רלוונטיות ,אך ניתן היה לנקוט בפעולות נוספות .בקרב המלמדים מקבוצת ההשוואה הצביעו על  12קשיים
שלא צומצמו .לפי חוות הדעת של צוות ההכשרה על קבוצת ההשוואה ,עבור יותר ממחציתם ( )n=7ננקטו
דרכים שאינן רלוונטיות לצמצום הקושי ובעבור שליש ( )n=4ננקטו פעולות רלוונטיות ,אך ניתן היה לנקוט
בפעולות נוספות.
9עבור כל ההבדלים שנמצאו מובהקים נמצא אפקט משמעותי (גדול מ )0.6-בבדיקת גודל האפקט (.)Cohen’s d
10מבחן  2יצא מובהק .Pearson Chi-Square=13.988, df=2, p=0.001 .יש לציין כי על מנת לעמוד בתנאי המבחן לא נלקחה
בחשבון הקטגוריה – הקושי לא צומצם – כיוון שמעט מדי משיבים נכללו בה.
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תפקיד הרכז ההתפתחותי כולל גם הפצת ידע בתלמוד התורה ,באמצעות כניסה לכיתות אחרות והנחיית
מלמדים עמיתים ,הידוק הקשר עם הורי הילדים ויכולת זיהוי הצורך בהפניית ילדים להתערבות חיצונית.
להלן מוצג השינוי בהיבטים אלו לאורך ההכשרה כפי שהרכזים תופסים אותן.
לוח  :2מיומנויות הנוגעות לקשר עם גורמים נוספים
באיזו מידה
להערכתך....

אתה מרגיש בנוח לייעץ
למלמדים אחרים
בנושאים התפתחותיים
יש לך יכולת/כלים לדבר
עם הורים של ילדים
מתקשים
אתה יודע לאן להפנות
ילדים להתערבות
חיצונית

תחילת תשע"ג

סוף תשע"ג

סוף תשע"ה

סוף שנת ליווי
(תשע"ו)

ממוצע
()N=27
3.81

סטיית
תקן
0.88

ממוצע
()N=28
3.3

סטיית
תקן
0.82

ממוצע
()N=21
4.05

סטיית
תקן
0.669

ממוצע
()N=15
4.2

סטיית
תקן
1.08

3.48

0.94

4.07

0.54

4.33

0.577

**4.27

0.8

2.3

0.95

3.82

0.95

4.05

0.59

**3.87

0.74

התשובות נעות בסולם של  .5-1כאשר  =1כלל לא ו=5-במידה רבה מאוד.
לבדיקת מובהקות ,נערך מבחן  ,Tבין תחילת ההכשרה בתשע"ג לסוף הליווי בתשע"וP<0.01** .

בסוף שנת הליווי ,הרכזים מרגישים במידה גבוהה שהם יכולים לייעץ למלמדים עמיתים ,שיש להם כלים
לדבר עם הורים ושהם יודעים לאן להפנות ילדים להתערבות חיצונית .באשר לכלים לדבר עם הורים ולידע
לאן להפנות להתערבות חיצונית ,חל שיפור מובהק סטטיסטית מתחילת ההכשרה לסוף שנת הליווי.11

קשר בין ההורים והרכזים ההתפתחותיים
עבודת הרכזים עם ההורים
בשאלון העמדות כמחצית מהרכזים ( )n=7התייחסו לשינוי מהותי באופן בו הם מדברים עם ההורים ,דבר
המאפשר להם לגייס את ההורים לטיפול ולמציאת פתרון לקשיים של ילדיהם ביתר קלות; ארבעה רכזים
ציינו שכיום יש להם יותר ידע ולכן הם בטוחים בעצמם יותר כשהם מדברים עם ההורים; שלושה ציינו שהם
מכירים יותר אפשרויות של הפניה לגורמי חוץ ויכולים ליידע את ההורים בכך ולסייע להם.
מהראיונות עם הרכזים עולה כי בשלב זה של סוף שנת הליווי הקשר עם ההורים ממוסד יותר וקיים קשר
רציף עמם .בנוסף הם תיארו כי הם מעדכנים את ההורים מדי שבוע על הפעילויות שנעשו בתלמוד תורה
בתחום ההתפתחותי.

11עבור כל ההבדלים שנמצאו מובהקים נמצא אפקט משמעותי (גדול מ )0.6-בבדיקת גודל האפקט (.)Cohen’s d
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הם מקבלים תיעוד [ ]..מה עשינו השבוע ולמה .למה זה חשוב להתפתחות ,כל פעילות מבחינת תחום ההתפתחות,
למה זה חשוב ,ואז מה עשינו ,איך עשינו ,תיאור קצר ,ואז הם רואים את הדברים ומטבע הדברים באים לשאול –
מה היה ,מה קרה ,מה אנחנו עושים ..התגובות שלהם מאוד מאוד חיוביות .תשמע ,יש לנו מענה ,משהו שלא היה עד
היום ,הם הרגישו קושי שיש לילד ,מרגישים את זה ,מצד אחד ,מצד שני לא היה להם ממי לבקש את המענה ,מלמד
כמה שהוא מנסה והוא טוב וזה ,עדיין זה לא כמו מישהו שיודע.

הם מכוונים ומנחים אותם בהקשר להפניה לטיפול חיצוני במידת הצורך .אחד הרכזים הוסיף שעם
התקדמות ההכשרה ההורים סומכים עליו יותר ופונים אליו גם מיוזמתם:
זה נהיה גם לגבי הורים שהם באים להתייעץ ,כשההורים ראו את העבודה בשטח ,אז ראו שיש פה מקצועיות ,מטבע
הדברים ההורים מתקשרים ,גם הורים של ילדים שהם לא בכיתה שלי ,למעשה אני גם ביקשתי מהמנהל שיוציא
מכתב ,רשום שם שאני רכז ,ולכן שהוא נותן לי את כל הגיבוי ,ואם יש צורך להתייעץ אפשר להתקשר אלי .יש
הורים שרואים את הפעילות ,הם רואים את זה ואז מתקשרים אלי ,מתקשרים להתייעץ.

עם זאת ,הם מציינים גם אתגרים – לא כל ההורים מודעים לתחום ההתפתחותי ומשתפים פעולה בתחילת
הדרך וחלקם מתקשים להתמודד עם כך שלילדם יש קושי .אך לדבריהם ,עם הסברים ברורים ,הצגת הדברים
בצורה נכונה ועדינה והדגשת הרצון לסייע להם ולילד ,ברוב המקרים הם זוכים לשיתוף פעולה.
גם המנהלים תיארו את מיסודו של הקשר עם ההורים בנוגע לתלמידים מתקשים באמצעות דפי מידע ודרך
מעורבות של הרכז .עם זאת ,גם הם מציינים שיש הבדל בתגובות ההורים אך הידע של הרכז וניסיונו
מסייעים ליצירת שיתוף פעולה.
יש מקומות שזה עובד מאד בקלות ,זה הכול תלוי באוכלוסייה ,יש לי הרבה ניסיון עם כל מיני סוגי אוכלוסיות ,זה
מאד תלוי באוכלוסייה ,זה תלוי אם הם חשופים לידע כזה.
ההורים שומעים שאנחנו יודעים יותר מהם ,זה מה שחשוב ,לכן המלמד הרבה פעמים מפנה לרכז ההתפתחותי ,כי
הוא יודע שכשהוא [המלמד] ידבר עם ההורה הוא לא יוכל למקד לו את הבעיה ]...[ .אז לפעמים הידע הנוסף
המקצועי מקל על ההסבר להורים ,ובדרך כלל אחר כך הם מקבלים את זה.

התפיסות של האימהות לגבי תפקיד הרכז
אימהות מאחד מתלמודי התורה שבו קיים רכז התפתחותי נדרשו לנושא הקשר עם הרכז והציפיות ממנו.
 95%מהמשיבות ( )n=78ציינו ששמעו על תפקיד הרכז ההתפתחותי בתלמוד התורה .מרבית האימהות (,74%
 )n=56אינן נמצאות בקשר עם הרכז ההתפתחותי לעומת  )n=20( 26%שנמצאות אתו בקשר.
האימהות נשאלו על היבטים שונים הקשורים לתפקידו של הרכז בתלמוד התורה ,ומדבריהן ניכר שהן רואות
חשיבות בתפקיד– כל המשיבות ציינו שחשוב שהרכז ההתפתחותי ידריך מלמדים בנושא של הגיל הרך; רוב
מוחלט של המשיבות סברו שחשוב שהרכז יעשיר את הכיתה בפעילויות שונות ובמשחקים לטובת כל הילדים
( ,)n=81 ,99%ימליץ להורים לפנות לאבחון חיצוני במידת הצורך ( )n=82 ,98%וינחה הורים לפעילות עם
ילדיהם בבית (.)n=81 ,97%
18

כמעט כל המשיבות ( )n=78 ,98%ציינו שהן יפנו לרכז כדי להתייעץ במקרה שיהיה לבנן קושי מסוים באחד
מהתחומים ההתפתחותיים.
חשוב מאוד לפנות אליו כדי לאתר את קושי הילד מוקדם ,כי ילד זה כמו פלסטלינה אפשר עוד לעבוד אתו ,אחר כך
יותר קשה .וזה יכול למנוע בעיות רגשיות /חברתיות וכד'.
לא ידעתי עד הערב הסברה שהעניין כה עמוק והידע של הרכז כה רב ,יכול מאוד להיות שמעתה אתן את דעתי ביותר
רצינות לידע של הרכז.
אם אני חושדת שמשהו לא כשורה אבל עדיין לא נראה לי בעיה רצינית בשביל לפנות לקופת חולים וכו' אפנה לרכז
לבירור.

כל המשיבות סברו שהרכז יכול לצמצם בעיות שיש לילדים בתחומים ההתפתחותיים.
הוא יודע יותר מכולנו ,יכול לכן לכוון את המלמד וההורים וכך לחסוך הרבה כאב ראש (לצאת החוצה כגון קופ"ח).
לצמצם כן ,לפתור לגמרי לא ממש .אבל עם שיתוף פעולה עם ההורים וכשמדובר ברכז מתוך החיידר בהחלט יכול
לצמצם.
יותר נכון רכז שרואה בעיה מסוימת ,לדעתי חלק מהתפקיד זה לפנות להורים ולהסביר את הבעיה הקיימת ,ואם
תופסים את הבעיה בזמן הטיפול אחר כך יהיה הרבה יותר קל ויעיל.

כל המשיבות השיבו שיסמכו על שיקול דעתו של הרכז במידה וימליץ להן על אבחון חיצוני עבור הילד.
הרכז אכן המליץ לנו וסמכנו על שיקול דעתו ואכן הוא הופנה לקבלת טיפולים בריפוי בעיסוק ובדיבור וב"ה אנחנו
רואים שיפור מאוד מתחילת השנה.
כי הרי הוא עבר קורס בתחום זה או אחר השייך לאותו נושא התפתחותי ,ולעניות דעתי מנסים קודם כל לקדם ככל
האפשר במוסד הלימוד ,ואם כבר מופנים לטיפול חיצוני זה אומר שכבר ניסו הכול ולא הצליח חלילה אז מפנים
לאבחון חיצוני .בתקווה שאכן כך עושים שמנסים קודם בתלמוד תורה.
הייתי סומכת אבל לא לגמרי ,הייתי חושבת פעמיים לפני שאני הולכת לייעוץ חיצוני.
לגמרי אסמוך עליו בעיניים עצומות .הוא עושה את עבודתו בצורה הטובה ביותר.
חשוב לי כאמא מאוד לעזור לילד שלי ככל האפשר .הרכז רואה לפעמים יותר ממה שהורה יודע ורואה והרכז מקבל
כלים לאבחן ואם הוא ממליץ הייתי לוקחת את ההצעה ודואגת לטפל בנושא הילד שמתקשה.
אני נותנת בו אמון כי הוא רואה ילדים אחרים בגיל ילדי ויכול להתרשם מפערים או קשיים לעומת אחרים ולכן
אסמוך על שיקול דעתו ביחד עם שיקול דעתי ,אאסוף נתונים ,אשמע ,אחשוב ,אסיק מסקנות ואחליט.

שינוי תפיסתי בנוגע להתפתחות הילד בגיל הרך מחוץ לתלמוד התורה
שני רכזים התפתחותיים סבורים כי מורגש שינוי לטובה בנוגע למודעות בחשיבותו של תחום התפתחות הילד
בקרב הסביבה ,ובעיקר בקרב משפחות הילדים .עם זאת ,טען אחד מהם שיש משפחות סגורות שהנושא נתפס
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בעיניהן זר ומיותר בעיקר על רקע חוסר מודעות .אך יש גם המתנגדים לאבחונים ולטיפולים ,לא על רקע
סגירות חברתית ,אלא בשל החשש של ההורים להכיר בכך שלילד יש בעיה רצינית.
גם המנהלים סבורים שישנה עלייה במודעות שמביאה לשיתוף פעולה פורה יותר ,אך כמובן שיש עוד צורך
בהשקעה להעלאת המודעת ולקידום התחום.
קודם כל המודעות עלתה מאוד הרבה ,וגם יש הרבה יותר מקרים שמופנים החוצה .האיתור הוא הרבה יותר
מוקדם ,המקרים שמופנים החוצה הם המקרים הקשים .מאידך גיסא המקרים שהם לא כל כך קשים מקבלים
מענה שהם לא היו מקבלים פעם מענה בכלל.

בהקשר זה ,אחד המנהלים מציין גם חוסר מודעת הקיימת לעיתים בגני הילדים.
הרבה מהילדים שאמורים להגיע לגן שפה ,לא מגיעים בשנה הנכונה בגלל חוסר זיהוי בגנים ,בגן ילדים לגיל .3
בתלמודי תורה שיש בגן של גיל  3מישהו שיכול לסנן ולמיין ,הילדים האלה מגיעים לגן שפה בזמן הנכון ,במקום
שאין ,אז הילדים לא מגיעים לזה ,הם מגיעים רק שנה אחר כך ,מפסידים לפעמים שנה אפילו .בגלל החוסר
המודעות.

עבודת הרכז עם מלמדים עמיתים
מהראיונות עם הרכזים ניתן ללמוד כי העבודה עם מלמדים נוספים ממוסדת יותר מאשר בעבר ונעשית כחלק
מהשגרה – העבודה השוטפת נעשית בעיקר על ידי תצפיות בכיתות השונות ודיון עם מלמד הכיתה על תכנית
העבודה .כמו כן ,יש מלמדים הבאים להתייעץ איתם בתחומים התפתחותיים ומקבלים אותם כמקור ידע.
ברמת צוות ההוראה בתלמוד התורה נראה שעדיין אין עבודה צוותית ממוסדת ,אך קיימות יוזמות ופעולות
הנעשות מידי פעם לקידום התחום .אחד הרכזים יזם פעילות הדרכה לצוות המלמדים במטרה להציג את
תחומי הקושי של הילדים מחוץ למסגרת הכיתה המוכרת למלמדים באופן מקיף יותר.
המנהלים מחזקים את דברי הרכזים ומעידים כי קיימת אינטראקציה קבועה של שיחות יום-יומיות בין
המלמדים לרכזים ההתפתחותיים ,ותורמת לכך גם היותו של הרכז חלק מהצוות ויחסיו החבריים עם שאר
המלמדים.
הרכז ההתפתחותי הוא בעצם חבר של המלמדים ]...[ ,הרבה יותר אפקטיבי שהמלמד ידבר עם החבר שלו ,הוא יכול
לדבר א תו ,הוא לא מרגיש פה באיזה מבחן ,המפקח בוחן אותי ,המנהל בוחן אותי האם אני מדבר לעניין ,לא מדבר
לעניין ,האם אני שם לב לבעיה כמו שצריך ,לא שם לב ,אבל עם הרכז ההתפתחותי אין לו בעיה ,יספר לו כל מה
שהוא רואה ,בשפה לא מקצועית ,כן מקצועית ,זה לא משנה ,הוא יכול להגיד לו מה שהוא חושב [ .]...יותר קל לו
לתקשר אתו ,אין לו שום מורא ממנו [ ]...ובדרך כלל אני חושב שהם מקבלים את הידע גם בצורה הרבה יותר ..זה
לא כפקודה ,אלא כייעוץ חברי ,ואני חושב שזה מאוד מאוד עוזר [ ]...המלמד השני רוכש גם ידע ,בעצם ,כולם
רוכשים ידע דרכו ,הרבה יותר מהר ,כי באחד על אחד הם הרבה יותר מהר רוכשים ידע ,וכל המלמדים נהיים יותר
מקצועיים.
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בהקשר זה ,אחד המנהלים מדגיש כי עבודת הרכז תורמת להפצת חשיבות הנושא בקרב מלמדים נוספים.
מעבירים הלאה למלמדים אחרים אז הם מבינים את זה ,מקבלים את זה ,ואז מבינים שלפתור בעיות של התפתחות
מוטורית ,אפילו שפתית ,אפילו הבעיות הפשוטות האלה שנראים להם לא כל כך חשובים זה מאוד חשוב [ ]...הם
מתחילים להבין את זה ,וממילא יש הרבה יותר מודעות ,ואם יש יותר מודעות יש יותר פתרונות.

תמיכת מנהל תלמוד התורה בתפקיד הרכז
שני רכזים טענו כי המנהלים תומכים בעבודתם כרכזים ,מקצים לכך זמן ועוזר הוראה שיחליף אותם בעת
הצורך .לעומתם רכז שלישי ציין שאינו מרגיש תמיכה מצד המנהל ולכן הוא נאלץ לעודד את המנהל לכדי
פעולה.
זה לא מגיע מיוזמתו ,זה משהו שאני כל הזמן צריך לדחוף [ ]...אני מציג לו את זה בתור עובדה שזה מה שצריך
להיות ,זה מה שאני רוצה שיהיה ,ולכן שייתן לי את הזמן לזה ,את האחריות לזה ,שהוא יידבר עם הכיתות
המקבילות שאני נכנס [ ]...הוא לא מספיק מרגיש עד כמה שזה דבר חשוב ,הוא לא מודע לחשיבות.

המנהלים עצמם ציינו שהם מעורבים ועוקבים אחר עבודתו של הרכז.
כל הזמן מדברים ,כל הזמן כשיש איזשהו משהו ,קודם כל הוא מיידע אותי [ ]...אני לא מבקש ממנו שייתן לי דוחות
על הדברים ,אבל כשדברים גדולים קורים או משהו כזה ,או שיש ילד שהפנו אותו ,אז הוא מיידע אותי ,הפנו את
הילד הזה והזה להתפתחות הילד ,הפנו לנוירולוג ,ואני עובר על הדברים ומסתכל .בגלל שאני מאד מעורה אז אני
יודע מה שקורה בכל מקרה ואני כמובן מעודד אותו להמשיך הלאה ,להמשיך להפעיל את זה.

אחד המנהלים אף ציין שהוא מודע לחשיבות תמיכתו ,מעורבותו וגיבויו להצלחת הפרויקט וכן ליכולת
השפעתו של הרכז ההתפתחותי.
יש תלמודי תורה שזה עובד בהם יותר טוב ויש תלמודי תורה שזה עובד פחות טוב ,זה מאוד מאוד תלוי בכמה
המנהל מבין את הנושא ופתוח לדברים האלה [ .]...ישבתי באספות של המנהלים וראיתי חלק מהמנהלים שהם לא
מחוברים לנושא ,כשהוא לא נותן גב לרכז אז זה לא שווה כמעט [ ]...יש מנהלים [[ ]...ש]כל פעולה הכי קטנה תלוי
במנהל ,זה מאוד מגביל .הוא [הרכז] מאבד את החשק מהר מאוד לעזור ]...[ .אולי בכיתה שלו הוא יעשה דברים
נפלאים ,אבל עוד פעם ,זה לא מערכתי .לכן לדעתי הנקודה שלא טופלה כמו שצריך זה באמת שהמנהלים יתחייבו
בצורה מלאה לתת גיבוי במאה אחוז לרכז התפתחותי.

והוסיף כי גם המנהלים צריכים להיות בעלי ידע בסיסי בנושאים התפתחותיים:
בתלמודי תורה אחרים לפעמים מנהל הוא מנותק מהמערכת ,כן אני לפעמים מנהל שיחות חירשים [ ]...בשביל
להסביר להם מה הבעיות של הילדים שיש להם שמה [ ]...ולפעמים בגלל זה אין תמיכה גם ,אין תמיכה כי המנהל
לא מבין []..הרבה פעמים זה ממש בורות וחוסר הבנה .אני חושב שאפילו עשו כל מיני כנסי מנהלים ,אבל בידע
הבסיסי המקצועי לא יודעים [ ]...אפשר להעביר לדעתי בשלוש-ארבע שעות ,שלוש שעות אפשר להעביר את כל הידע
הבסיסי של מקור בעיה ,מאיפה יכול להיות ,שיידעו מאיפה זה .אני חושב שזה היה עוזר הרבה יותר מכל שאר
ההרצאות.
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תחושת ביטחון ומסוגלות במילוי תפקיד הרכז ההתפתחותי
מרבית הרכזים ( )n=9 ,60%חשים ביטחון למלא את תפקידם כרכזים במידה גבוהה (רבה או רבה מאוד) ו-
 )n=6( 40%חשים ביטחון במידה בינונית .ממוצע תחושת הביטחון הוא  3.67בסולם של  5-1עם סטיית
תקן=.0.62
חמישה רכזים ציינו כי הם מרגישים מוכנים ומסוגלים לבצע את תפקיד הרכז ללא ליווי; שלושה רכזים השיבו
כי אינם מרגישים בטוחים בעצמם והיו מעוניינים בליווי שיאפשר התייעצות ואישוש להחלטות שקיבלו;
שלושה רכזים הביעו עניין בליווי מפעם לפעם ושניים נוספים הביעו עניין בקיום ימי עיון מעשיים.
שלושת הרכזים שהתראיינו תיארו שהלימוד שינה באופן מהותי את התייחסותם להוראה ולעבודה עם ילדים
מתקשים .הם מרגישים שלמדו להבחין בין קשיים שונים ,למקד את הבעיה ולבנות את פתרונה בצורה נכונה
יותר .הם הוסיפו כי הם חשים שהליווי תרם לכך שהם מתפקדים כרכזים התפתחותיים באופן מלא גם בלעדי
הליווי.
שני המנהלים טענו גם הם שבסך הכול הרכזים מתפקדים באופן עצמאי .יחד עם זאת הם סבורים שהרכזים
יוכלו להיתרם מליווי נוסף או מכתובת מקצועית שאתה יוכלו להתייעץ ,וחלקם מספקים סיוע מסוג זה
בתלמוד התורה.
הליווי תמיד היה יכול לעזר ,בא נגיד ככה ,הוא מתפקד באופן עצמאי כי זה מה יש.
צריך שיהיה למי לפנות .לי יש את זה ,צריך שיהיה למי לפנות ,שיהיה מישהו מקצועי [ ]...יש כאלה שאמרו לי שהם
פונים לזה שבזמנו הדריך אותם אם יש להם שאלות .בדרך כלל הם מקבלים תשובות .אני מחזיק צוות מקצועי ,אז
אין לי בעיה ,הם יכולים להתייעץ איתם [ ]...הוא מצליח ,בגלל שיש לו ראש על הכתפיים ,וכשהוא צריך עזרה אנחנו
שולחים אותו לדבר עם מרפא בעיסוק או קלינאית תקשורת [ ]...אני לוקח שעות הדרכה לקלינאית תקשורת ,אני
משלם פרטי לקלינאית תקשורת שתיכנס ,למרפאה העיסוק שתכנס שתיתן לו הדרכה .אבל לא כל התלמודי תורה
עושים את זה.

יישום הנלמד בהכשרה ותרומת שנת הליווי
מרבית הרכזים ( )n=11 ,79%מיישמים את מה שלמדו בהכשרה במידה גבוהה (רבה או רבה מאוד) ,מעטים
במידה בינונית ( )n=2 ,14%ורכז אחד במידה נמוכה ( .)7%ממוצע יישום הנלמד הוא  3.86בסולם  5-1עם
סטיית תקן=.0.77
בהמשך לכך ,מרבית הרכזים ( )n=10ציינו כי הם מזהים קשיים ועובדים עם הילדים; ארבעה רכזים ציינו כי
הם משתמשים בידע שרכשו כדי לייעץ למלמדים עמיתים ושלושה דיווחו כי הם מדריכים הורים .דרכי יישום
נוספות הן פיתוח חומרי עבודה חדשים ,הפניה לגורמי חוץ וכתיבת דוחות (כל דרך צוינה על ידי רכז אחד).
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שני רכזים שרואיינו דיווחו שהליווי היה חשוב ומשמעותי מאוד מבחינת יישום הדברים שנלמדו בהכשרה.
לעומתם ,רכז אחר הרגיש שצופים בו ושהוא נתון תחת מבחן ,אך במבט לאחור סבר גם כן שהליווי היה
משמעותי ליישום בשטח.

משאבים המופנים לעבודת הרכז
לצורך עבודת הרכז הוקצו בתלמודי התורה משאבים שונים – זמן ,כוח אדם וציוד – בדרך שונה בכל אחד
מהמוסדות .לדוגמה ,בחלק מתלמודי התורה יש עוזר הוראה הממלא את מקומם בכיתה כשהם משמשים
בתפקיד הרכז .לגבי היקף השעות ,נראה כי מוקצות לעבודת הרכז כארבע-חמש שעות בשבוע .אחד הרכזים
הוסיף שהיקף העבודה הגדול הוביל להוספת שעתיים נוספות בכל יום בשבוע מעבר לשעות שהוקצבו לו
מראש.
באחד מתלמודי התורה המנהל ציין כי נקנה ציוד רב שישמש את הרכזים:
יש לנו ציוד של ממש שאנחנו עושים בו ספורט טיפולי [ ]...המון ציוד קניתי להם ,כל ציוד נוסף שהמלמד מבקש,
שהוא חושב שיכול לעזור לו אנחנו גם קונים להם ,אם זה משחקים דידקטיים ,אם זה כדורים ]...[ ,אם זה קונוסים,
אם זה חישוקים [ ]...אני יודע שלא כל התלמודי תורה עושים את זה [ ]...אני מבין את החשיבות של הדבר ,אז יש
לנו את כל הציוד במקום ,ומשתמשים בזה בכיתה גם.

קשיים במילוי תפקיד הרכז
בשאלון העמדות התייחסו הרכזים בעיקר לקשיים הנוגעים לזמן ולמשאבים – חמישה רכזים ציינו מחסור
בזמן לתכנון הפעילויות והכנתן ,שני רכזים ציינו מחסור בזמן למעבר בכיתות אחרות ומלמד אחד ציין מחסור
במקום לפעילות .קשיים נוספים שהועלו (כל קושי על ידי רכז אחד) התמקדו בקשרים עם גורמים נוספים
במסגרת התפקיד – קושי בעבודה עם ההורים ,עם ההנהלה ,עם המנהל הפדגוגי או עם העוזר בכיתה.
גם בראיונות התייחסו הרכזים לבעיית הזמן והעומס ,ולמעשה לקושי לתפקד גם כרכזים וגם כמלמדים
במקביל .המנהלים גם כן ציינו את היקף העבודה הגדול ואת רצונם ברכזים נוספים.
קושי נוסף שהעלו שני רכזים נובע מחוסר מודעות או הבנה של חשיבות התפקיד והיעדר תמיכה בו .נושא זה
מתקשר לחשיבות בתמיכת המנהל שעלה קודם לכן.
החוסר מודעות ,חוסר הבנה ,להבין כמה שזה חשוב ,לי זה כל כך כל כך חשוב שאני לא מבין איך מנהל לא מבין כמה
שזה חשוב [ ]...אנחנו כרכזים באים ונותנים את המענה ואת ההתערבות המקסימלית שאנחנו למדנו [שניתן לתת]
בתוך המסגרת ,ויש לנו גם את הכלים להפנות החוצה ,יודעים למי להפנות מתי לפנות ,לכל הקשת ..כל הדברים
שצריך לעשות .אבל אם אתה בא כביכול ,ורואה שהמנהל אומר לך – בסדר ,כאילו מה אתם עושים ,מסתכלים קצת
על הילד ,עושים קצת תרגילי שפה ,קצת משחקים אתו בכדור ,בא בן אדם ומנסה להוציא לך את האוויר ,ואתה
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יודע ,שזה הצלת נפשות ,והוא אומר לך לא ,זה לא הצלת נפשות ,אפשר לחשוב ..אתה שואל את עצמך מה ..פה יש
קושי בקונפליקט הזה.

רכז אחד ציין שהתגמול עבור עבודת הרכז אינו מספק.

המלצות לשימור ולשיפור בהכשרה ובשנת הליווי
באשר לשנת הליווי – אחד הרכזים הביע עניין בתוספת ליווי ותכנים; רכז אחר טען כי יש לצמצם את החלק
התיאורטי ולחבר אותו יותר לעבודה בשטח .אחד המנהלים הדגיש גם הוא את החשיבות בליווי המעשי של
המלמדים.
שני רכזים היו מעוניינים בכלים נוספים לאבחון ולסיוע בתחום הרגשי והחברתי ,ורכז אחר – לעבודה עם
בעיות קשב וריכוז.
לתת כלים לעזרה בתחום הרגשי .קצת להוריד את הערפל מהנושא הרגשי .זאת אומרת הרגשי-התנהגותי ,שנדע איך
יותר לעזור לילדים שמתפרצים ,לילד שהוא סגור ומופנם ,ילד שהוא עצוב ,גם מבחינה חברתית ,יותר לעזור להם
מבחינת להקנות להם את העניין של הקודים החברתיים .לשים דגש על זה .לעשות יותר את הלמידה הזאת שיהיה
יותר בסדנאות של הצגת מקרה ,דברים כאלה .אבל זה בעיקרון הדבר .להרחיב יותר את הנושא הזה ,יותר להפשיט
אותו ,הוא עדיין ערפילי קצת.

אחד המנהלים סבור גם הוא כי המלמדים לא רכשו ידע מספק בתחום הרגשי ולדעתו לא כדאי להתמקד
בנושא זה כחלק מתפקיד הרכז.
אני חושב שהחלק שמעניין את הציבור שלנו זה בעיקר בעיות של התפתחות שפתית ,מוטורית ,הנושא של הרגשי
טיפה פחות ,כמובן שזה חשוב ,אבל הרכז לדעתי יהיה לו הרבה פחות עבודה בנושא הרגשי כי זה לדעתי לא ייפתר על
ידי רכז התפתחותי ]...[ .לא הייתי נותן למלמד להחליט שיש לילד בעיה רגשית ולהפנות אותו לאבחון ,כי לדעתי
בדרך כלל אין להם מספיק ידע ,זה לא מספיק מה שהם לומדים בשביל לשים לב .יכולים לראות – ילד דחוי
חברתית ]...[ ,אז הוא מבין שיש לילד בעיה ,אבל לאבחן ולתת לו טיפול רגשי בלי באמת הדרכה צמודה [ ]...לדעתי
זה לא .הם לא קבלו מספיק כלים בשביל זה .לכן אולי הייתי עוזב את זה ,הייתי אומר שבתחום הזה אנחנו לא
נוגעים.

כפי שצוין קודם ,הועלתה החשיבות ברתימת המנהלים לתמיכה ברכז והטמעת התפקיד בתלמוד התורה.
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סיכום
מבחינת שנת הליווי ,ובמקביל בחינת התפתחות המלמדים והפיכתם לרכזים התפתחותיים לאורך שנות
ההכשרה ,ניתן לראות כי הרכזים עברו תהליך של התפתחות מקצועית שבמהלכו שינו תפיסות לגבי חשיבות
תחום התפתחות הילד ותפקידו של המלמד בקידום ילדים .בנוסף ,הרכזים רכשו ידע ומיומנויות בתחומים
התפתחותיים בגיל הרך ,אותם הם מיישמים בתלמודי התורה וחשים ביטחון למלא את תפקידם כרכזים
במידה גבוהה .מתחילת ההכשרה חלה התקדמות משמעותית ומובהקת סטטיסטית בתפיסת הידע שלהם
בנושאים התפתחותיים ,בכלים שרכשו לזיהוי קשיים ובדרכי הפעולה שיש ברשותם לסייע לילדים ולצמצם
את הקשיים .כמו כן ,הרכזים מסייעים בפועל לילדים בצמצום קשייהם ,ומבין הקשיים שעלו במסגרת
המחקר ,מרביתם צומצמו באופן משמעותי או מלא.
ביחס לקבוצת ההשוואה שלא עברה הכשרה ,עולה כי הרכזים שהוכשרו מתאימים בצורה טובה יותר דרכי
פעולה לצמצום קשיים ובהתאם תורמים יותר לצמצום קשיים בקרב הילדים .עוד עלה כי בקבוצת ההשוואה
נטו יותר להפנות ילדים עם קשיים לטיפול חיצוני מאשר להתמודד עם הקושי במסגרת תלמוד התורה.
בסוף שנת הליווי הרכזים מרגישים במידה גבוהה שיש להם ביטחון לייעץ למלמדים עמיתים ולהורים .בשנת
הליווי התמסד יותר הקשר מול מלמדים עמיתים ,תוך כניסה לכיתתם ,סיוע וייעוץ והקשר עם ההורים הפך
לרציף – היבטים שיוצרים שינוי בהתמודדות עם ילדים בעלי קשיים בתלמודי התורה ומחלחלים גם למשפחות
הילדים .יחד עם זאת ,נראה כי ניתן עוד להרחיב וליזום פעילויות לקידום הנושא ההתפתחותי ברמת הצוות
בתלמודי התורה ולהרחיב את מעגלי ההשפעה בקהילה.
אימהות הילדים ,שהתייחסו לקשר עם הרכז ההתפתחותי ,נחשפו לתפקידו ועל אף שרובן אינן מצויות בקשר
אתו ניכר כי הן מעריכות אותו ורואות בו פוטנציאל להתייעצות ולקידום ילדיהן בנושאים התפתחותיים .הן
רואות חשיבות בקיום היבטים שונים בתפקידו של הרכז כמו הדרכת מלמדים בנושא של הגיל הרך ,הנחיית
הורים לפעילות עם הילדים בבית ,העשרת סביבת הפעילות של הילדים בתלמוד תורה והמלצה להורים על
פנייה לאבחון ולטיפול חיצוני במידת הצורך .האימהות סבורות שביכולתו לצמצם קשיים התפתחותיים
ויסמכו על שיקול דעתו של הרכז במקרה שימליץ להפנות את הילד לגורם חיצוני.
לצד כל זאת ,ביישום תפקיד הרכז בשטח ,נמצא כי חלקם נתקלים בקשיים הנובעים מעומס ומחוסר זמן,
וחלקם חווים היעדר הכרה מספקת בתפקידם ובחשיבותו .לכך מתקשר היבט רתימת המנהלים והחשיבות
בתמיכתם ,ויתכן שבחלק מתלמודי התורה נדרשת עדיין עבודה לרתימת המנהלים להטמעת התפקיד וליצירת
שינויים ארגוניים שיאפשרו את הטמעתו על הצד הטוב ביותר.
נוסף לכך ,מנהלים ורכזים ציינו את חשיבותו של הליווי המעשי בשטח וחלק מהמלמדים מרגישים צורך בליווי
נוסף .יתכן ומומלץ למפעילי ההכשרה לחשוב על פלטפורמות נוספות שיחזקו את הרכזים ויספקו מענה לצורך
זה ,תוך בניית קהילה לומדת שתהווה קבוצת תמיכה וייעוץ למסיימי הכשרות הרכזים גם בעתיד.
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