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מה נשמע בעיר // חדשות

חינוך על כל המגרש
במשך עשרות שנים מיעטה האקדמיה מלהעניק למורים ולמורות העתידיות הכשרה בנושאים של התמודדות 

רגשית עם קשיים אישיים של התלמידים. באקדמית אחוה יזמו תכנית מיוחדת שמטרתה להעניק למורים כלים 
לעסוק באתגרים הפחות מדוברים במערכת החינוך - מאובדן אישי ועד סוגי המשפחה החדשה |

בפרט,  הישראלית  החינוך  במערכת 
קרובות  לעיתים  נאלצים  בכלל,  והעולמית 
אנשי ההוראה להתמודד עם סוגיות הלקוחות 
המתמודדים  מילדים  הפסיכולוגיה:  מתחום 
תלמידים  דרך  הוריהם,  של  גירושין  עם 
השוכלים אחד מבני המשפחה, ועד משפחות 
המין.  מאותו  זוג  בני  הכוללות  חדשות 
עם  גם  להתמודד  נדרשים  והמורים  המורות 
והחינוך למוגנות  סוגיית ההתבגרות המינית 
של בנות ובני הנוער. אלא שלא תמיד ניתנת 
כדי  המתאימה  ההכשרה  ההוראה  לאנשי 
שכאלו.  מורכבות  סיטואציות  עם  להתמודד 
במכללה האקדמית אחוה יזמו תכנית מיוחדת 
העתידיים  החינוך  לאנשי  להעניק  שמטרתה 
ערוכים  להיות  כדי  הנדרשים  הכלים  את 
ומוכנים לתת מענה גם לאירועים שאינם חלק 

מהשדה החינוכי-הלימודי המסורתי.
הסטודנטיות  התכנית,  במסגרת 
העתידיים  המורים   - להוראה  והסטודנטים 
נחשפים   - הישראלית  החינוך  מערכת  של 
למגוון רחב של תחומים הנחשבים ל"אתגרים 
בלתי מדוברים בחינוך", כפי שהגדירו אותם 
יוזמות התכנית, ד"ר ריבי פריי וד"ר יעל ברק-

לוי. לצד הסטודנטים, משתתפים בתכנית גם 
המלוות  הפדגוגיות  והמדריכות  המדריכים 
את הסטודנטים בהליך ההכשרה שלהם, וכן 
רטוב",  "על  המאמנות  והמורות  הגננות  גם 
התכנית  לעתיד.  ישראל  מורי  את  בשטח, 
מהם  אחד  שכל  מפגשים  שבעה  כוללת 
אובדן,  עם  התמודדות  אחר:  בתחום  עוסק 
חינוך  ובטיחות,  ביטחון  החדשה,  המשפחה 
למיניות, התמודדות עם הליך גירושין וחינוך 
אזרחי. כל אחד מהמפגשים משלב שיחה של 
מרצה שחווה חוויה משמעותית המגיע לספר 
את הסיפור האישי שלו, בשילוב עם הרצאה 

של איש מקצוע בתחום.

בסיפורים,  כולנו מתעניינים  "כבני אדם, 
חשוב  העולם.  על  לומדים  אנחנו  ודרכם 
למידה  יחוו  התכנית  שמשתתפי  לנו 
על  תיאורטי  ידע  רק  לא  שכוללת  חווייתית, 
מורכבות  סיטואציות  עם  להתמודד  איך 

החינוך,  במערכת  הזמן  כל  שמתרחשות 
אנשים  איך  ראשון  ממקור  ישמעו  גם  אלא 
ומה  להם  שקרו  סיטואציות  עם  התמודדו 
הלקחים שהם למדו מכך", מסבירה ד"ר ריבי 
הקלינית  ההכשרה  וראש  פסיכולוגית  פריי, 

במחלקה לחינוך מיוחד באחוה.
עדות  כי  אומרים  אחוה  באקדמית 
לחשיבות הגדולה שיש להענקת כלים לאנשי 
אפשר  והאישיים  הרגשיים  בתחומים  חינוך 
לאחרונה  שעלו  פרשיות  במספר  למצוא 
לסדר היום הציבורי, למשל של סופר הילדים 

החרדי חיים ולדר.
ילדים  אלף  מ-30  למעלה  יש  "בישראל 
יתומים, והם פוגשים את המורה יום-יום בבתי 
הספר. ראינו חשיבות להכניס את הנושא הזה 

לפיתוח המקצועי כיוון שבתוכנית ההכשרה 
קורס  כיום  אין  וסטודנטיות  מורות  של 
המכשיר אותן לתמיכה בילדים בכיתה שחוו 
בתקופת  עכשיו  יותר  עוד  בולט  זה  אובדן. 

הקורונה", מוסיפה ומסבירה ד"ר פריי.
שני  בין  נעה  התכנית  של  "חשיבותה 
אחד  מצד   - בזה  זה  המשתלבים  כיוונים 
הנגיעה בהתמודדויות שאנשי חינוך במערכת 
כלל  בדרך  אך  איתן,  להתנהל  לדעת  חייבים 
מתאימים  כלים  או  הכשרה  מקבלים  אינם 
ברק- יעל  ד"ר  אומרת  זו",  להתמודדות 

באקדמית  הרך  לגיל  המחלקה  ראש  לוי, 
אחוה. "למשל שאלות כמו: 'איך אני כגננת 
מתייחסת בגן ל'אימא ואבא של שבת' כשיש 
לי ילד בגן שמגיע ממשפחה חד מינית?' או 
בתהליך  שהוריה  בילדה  תומכת  אני  'איך 
גירושין? וכיצד כדאי לי להגיב להתנהגויות 

קיצוניות שלה שאולי צפות בתקופה זו?'".
רבים  מחקרים  ברק-לוי,  ד"ר  לדברי 
של  החשיבות  את  מדגישים  החינוך  בתחום 
תהליך  בתוך  והרגשיים  החברתיים  הצדדים 
החברתיים  התהליכים  כאשר  הלמידה, 
צריכים  ילדים  מתמודדים  עימם  והרגשיים 
שאינם  לתחומים  גם  התייחסות  לכלול 
לא  ובעבר  ושייתכן  מסורתיים,  נחשבים 

נחשבו כחלק מתפקידה של מערכת החינוך.

האקדמית אחוה. להתמודד עם סיטואציות מורכבות שמתרחשות כל הזמן במערכת החינוך |

ד"ר ריבי פרייד"ר יעל ברק-לוי

"כולנו מתעניינים 
בסיפורים, ודרכם אנחנו 

לומדים על העולם. 
חשוב לנו שהמשתתפים 

יחוו למידה חווייתית"

זוכרים את יורם טהרלב ז"ל
ילדי גן רעות ביישוב גן יבנה כיבדו את זכרו של המשורר שהלך השבוע לעולמו לאחר מחלה קשה |

בשבוע שעבר קיבלנו את הבשורה המרה 
המוערכים  המשוררים  אחד  של  מותו  על 
בישראל בשנים האחרונות, יורם טהרלב ז"ל. 

אפרת פנירי לקס, גננת בגן רעות ביישוב, 
זכרו  את  לכבד  החליטו  הגן,  צוות  עם  יחד 
אחד  סביב  פעילות  וקיימו  ז"ל,  לב  טהר  של 
משיריו במסגרת הגן. הצוות לימד את הילדים 
הציגו  במסגרתו  הכוכבים",  "עץ  השיר  את 
בפני הילדים תמונה שלו, שרו את השיר, הכינו 
כוכבים והפכו יחד את עץ התאנה שבחצר הגן 

לעץ כוכבים. 
"באופן  לקס:  פנירי  רעות, אפרת  גן  גננת 
אישי אני מאד אוהבת את שיריו של יורם טהר 
ובציניות  מושחז  בהומור  ז"ל שמתובלים  לב 
שירו  את  הילדים  את  ללמד  החלטתי  ולכן 

הנפלא בעיניי".

יורם טהרלב ז"ל |
צילום: דניאל טהר


