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 מסיכות חמצן דרושות
 על חינוך וחוסן חברתי ועל צוותי ההוראה והייעוץ שאמורים להובילם 

חינוכיות  -כניות הפסיכוו מנחה בת  לילדים ונוער, NLPמנחת קבוצות ומאמנת צורית רוסו,  
 בעמותת רקפת מדריכת סופרויז'ן ו

 
 

 שאלות שעצרתי לשאול... 

הבאה, אני    לימודיםהת שנקראת וההיערכויות לרגע לפני שיתחילו סיכומי השנה 
על העשייה שלנו השנה  בוחרת רגע לעצור, בוחרת לרגע אחד להסתכל אחורה, 

אל קו  נכוחה  להסיק מסקנות ולהתבונן במערכת החינוך, לבחון ולעבד את שעברנו, 
 . , לקראת השנה הבאה האופק אותו אני רוצה לצייר ביד יציבה

חינוכיות של  - כניות הפסיכוותתי במסגרת תפקידי כמנחה בממש לפני בוא האביב סיימ
 עמותת רקפת סדרת מפגשים עם צוותי החינוך הפורמאלי והחינוך המיוחד. 

ומטרתם:   מקצועיות והכשרות שעובר הצוות  השתלמויותסדרת המפגשים הם חלק מ
למושגים, לסימנים, לאפיונים  וחשיפה עולם "החרדה החברתית" היכרות חשובה עם 

ונים, להתמודדויות, לאתגרים ולהצלחות של המתמודדים בתוך המנעד הרחב הזה  הש
 . , במרחב הבית ספרי ומחוץ לו שנקרא חרדה חברתית

מזה מספר שנים שאני מנחה סדנאות וקבוצות לחרדה חברתית של תלמידים, בחינוך  
ולא עם  הפעם, עם צוותי ההוראה   העבוד ה - השינוי הפורמלי והבלתי פורמלי, ו 

 , זימן לי פרספקטיבה חדשה להתבוננות.  למידים והתלמידותתה

 תוך כדי תנועה ויצירת התכנים הרגשתי לראשונה שיש לי ההזדמנות לראות אותן, 

 , כנשות מקצוע ולא רק,  נשים של המערכתא.את ה  את המורות. 

ובאיזה שהוא מקום אישי, להתבונן אחורה על השנתיים שחלפו בצל הקורונה ולבקש  
 לאפשר תיקון.  סליחה.

"מחדלי המערכת", על הקשיים שחוו וחווים עדיין תלמידות  רבות נכתב ונאמר על  
ביקורת הקשה והשיפוטיות הרבה  תרגלנו להותלמידים, על כל מה שלא צלח. כמעט ו 

 כלפי מערכת החינוך ועובדיה. 
 

נוכחתי לגלות  מקצועית ואישית,   מזה שנים,  כאחת שהולכת יד ביד עם מערכת החינוך
 כי לא הייתי רגישה מספיק למצוקת הצוותים החינוכיים. 

לדרישות   ? והמשתנה תכופות איך הן חוו את קשיי ההסתגלות למציאות החדשה
 איך הן התמודדו כאימהות עם ילדיהן?  לאתגרים המצטברים והולכים?  השונות?

 אילו חרדות ופחדים צפו בהן בימים אלו? 

כלים, יכולות וכוחות צויידו על מנת להתמודד עם מציאות בלתי רצויה ובלתי   ובאילו
 צפויה, שתבעה מהן ידע ומיומנויות שלא למדו בשום בי"ס להוראה? 
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  , שהגיעו על מנת להרחיב זכיתי בהזדמנות מיוחדת לפגוש ולהנחות מספר צוותי חינוך
תוך מיקוד באוכלוסיית המתמודדים עם  ידע ולהעשיר את ארגז הכלים שלהם, את ה

כמות,  פגשתי מורות עמוסות ומוטרדות מ - קשיים חברתיים, הימנעות וחרדה חברתית.
  יםהמנטלידווקא אלו  , אלא דווקא אלו הלימודייםלא ו - עומק ומגוון האתגרים שבפניהן 

 כך.  בעבודה עם נפשות צעירות ורכות כל  יםכרוכה

,  כל כך ללמידה ולרכישת כלים, בכדי להקל, ולו במעטצמא פגשתי צוות מורות חושב ו
לאחר שנתיים מורכבות  ולשפר את החוסן האישי והחברתי ואת האקלים הכיתתי, 

שמו את צרכיהן בצד  . פגשתי צוות נשות חינוך ש, והשלכותיהן הנוקבות כעתשכאלו
 . יםבעודן ממוקדות בצרכי התלמידות והתלמיד

שיקפה  והצוות המקצועי מורות  איכותיות הללו של ה ת ה והפריבילגיה להתארח בקבוצ
 לי את המציאות החדשה, את היפוך העקומה.  

 

, מנסה לחזק ולתת כלים  "השקופים " מזה מספר שנים אני מקדישה את עבודתי לילדים 
 להראות בתוך קבוצת השווים. להתחזק ובכדי שילדים וילדות אלו יוכלו  

ופתאום אני מבינה, קבוצת המורות והמורים היא זו ששקופה לי, וצרכיה  
 שקופים לכולנו. 

  –, ישנה הנחיה למבוגר לחבוש מסכת חמצן שעת טיסהלחץ ומצוקה באם מתעוררים 
 מסכה על פני ילדו.  פנה לחבוש הוא מתזאת בטרם לעשות ו

לא נדאג קודם  אם להם נוכל לעזור ולסייע לא  –ובכל זאת עיקר הדאגה היא לילדינו,  
 לעצמנו.  – חמצן לנשימהל

 לצוותים.   יכולתי לראות ולהרגיש איך נגמר האוויר.  ,ברגע של עצירה להתבוננות  כעת,

או שמא נעלמו מעימנו,   ההנחיותהתהפכו    כיצד קרה שבמציאות המטלטלת שעברנו
איזו "מסכת חמצן" ניתנה    ולא עצרנו לדאוג לצוותים, כדי שיוכלו לדאוג לתלמידים?

 הם לטובת כולם? ל

 ? , כדי להוביל את המערכהרגשי עבור עצמן, מענה אישי, חברתיו האם קיבלו כלים 
 –בדרך הארוכה והפתלתלה הזו מה קרה ו

מול מסכי מחשב,    -לבצע את עבודתה שניצבה סמכותה כוללמעמד המורה מה קרה 
אילו כלים העמדנו לרשותה לטובת אלו   אתגרים רגשיים וטכנולוגיים? ריבועים שחורים ו

? ומה נעשה עם כל  שלא הסתגלו לשפע ותדירות השינויים? לטובת אלו שהלכו לאיבוד 
 מי ראה ורואה אותן?  ? בעצמם צוותי ההוראה  ולגיסמני המצוקה והחרדה ש

 

לות אלו ועוד רבות שכמותן צפו, עלו ואף הגיעו אל תוך מפגשי ההנחיה, מצאתי כי  שא
 "אפקט המראה" חל באופן כמעט מושלם בתהליכים המקבילים בין תלמידים ומוריהם. 

קשיי הסתגלות, אפיוני חרדה, הרצון והפחד לראות ולהראות, השאלות החברתיות,  
   .וההימנעותההתכנסות   ,הלמידה המתחדשת

ולתת מענה )בדיוק כמו   -להיות שם עבורן  פגש עם צוותי ההוראה אפשר לי המ
מה קורה לנו    -ולהבין מוגן, מכיל הכל ובלתי שיפוטי, לילדים(,  לראות, לאפשר מרחב 

 אני מרגישה ומתי הרגשתי כך לראשונה? מפעיל אותי, מה  מה ברגש, במחשבות, בגוף, 

ועם הרבה חמלה. עצמית  להעשיר את ארגז הכלים תוך כדי תנועה, למידה והתנסות,  
 והדדית. 
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בין כל המורים והמורות בסדנאות זכורה לי אחת מיוחדת, שבמהלך הפגישות  
 בהן אני מספרת על עצמי ועל עמותת רקפת, ישבה והנהנה...  , הראשונות

   )דומעות(. עינייםשל ברק הנהון לווה בכל 

 לה שנעצרה בקדמת שפתותיה ובכל תנועות גופה המתכנסות  בכל מי

 על מה אני מדברת. בדיוק יכולתי לראות ולחוש שהיא מכירה ויודעת 

 חייה הפרטיים והמקצועיים, על מהי חרדה חברתית עבורה, מה ההשלכות שלה 

 איך היא באה לידי ביטוי היום ומה עוזר לה לנהל זאת, 

  -ת הקושי בקרב תלמידים שלה, להיות שם עבורם זהות אאך יותר מכל, ההזדמנות ל
 סגור מעגל.  ול

ואף יש לו שם  לגיטימי טבעי, שחוותה  מה   הקבלה וההבנה האישית והעוצמתית שכל
מחישו את  ה  ,רק שלהשלפתע לא היה עוד  –והתייחסות מקצועית, הנירמול של הקושי 

אלא   –והתלמידים לא רק עבור התלמידות   –צורך במרחב שיתופי שכזה החשיבות וה
 עבורה ועבור חבריה לצוות. גם 

המקום לחזור רגע לילדה שבי, להבין למה היא זקוקה, מה הכוחות שלה ומה עבד לה  
העניקו חמצן ואוויר לנשימה לכל "מבוגר אחראי" שבסדנאות, כדי  הם אלו ש  - אז

 סיוע לתלמידות ולתלמידים, בכיתות. מענה ושיוכלו לתת  

 
ברור לי כי   , הבאה  לימודיםהת לפני שנתחיל לסכם את השנה ולבנות את שנרגע היום, 

  –לא פחות משאנו דואגים ומתמקדים בצרכי התלמידים )שהם כמובן חשובים וראויים( 
 חשוב שנדאג לאלו של הצוותים. התוצאה תהיה הוליסטית, מזינה ומתגמלת. 

 

 ובזוויות רבים  "הלמידה היא בין היתר ראי פלאים שנוצר ומתפתח באופנים

תוך כדי פעולתו כנחשף וכמסתיר כמשקיף לנו יותר ויותר מראות "חוץ" ו"נופי" פנים של  
 (1984)כספי  עצמינו" 

 

  
 

רגשי  -בפן החברתיצמצום פערים  חינוכיות של עמותת רקפת נועדו לאפשר- התכניות הפסיכו
שיים  קלשורה ארוכה של  מהוות מענה מקצועי ואיכותיהן   כיתתי והבית ספרי.ושיפור האקלים ה

 :סייע למספר מעגליםיועדות למ ת, ושהתעוררו כתוצאה ממציאות חברתית מאתגר 

 ,לתמיכה וחיזוק בתלמידים מאותרים -קבוצות ממוקדות   •

 ,לכלל תלמידי הכתה/השכבה -ימי שיא וסדנאות   •

 ,לצוותי החינוך והייעוץ  -סדנאות והרצאות  •

 .להורים -וצות הרצאות וקב •
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