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היי מה אתם מדברים 
לי מעל הראש?

נכון, כדאי שנשמע גם אותך.
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רגע, אני עוד 
לא הסכמתי על 

המטרות.

אז אולי ניפגש כולנו פנים 
אל פנים ונדבר?
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מדענים	 כמאה	 בה	 חברים	 	.1959 בשנת	 נוסדה	 למדעים  הישראלית  הלאומית  האקדמיה 
ומלומדים	מן	השורה	הראשונה	של	ההשכלה	והַדעת	במדינת	ישראל.	חוק	האקדמיה	הלאומית	
הישראלית	למדעים,	התשכ״א-1961,	קובע	כי	מטרותיה	ומשימותיה	העיקריות	הן	לטפח	ולקדם	
לקיים	 לאומית,	 חשיבות	 בעלי	 מדעי	 ותכנון	 מחקר	 בענייני	 לממשלה	 לייעץ	 מדעית,	 פעילות	
ובאירועים	 בגופים	 הישראלי	 המדע	 את	 לייצג	 לארץ,	 בחוץ	 מקבילים	 גופים	 עם	 התקשרויות	

מדעיים	בינלאומיים	ולהוציא	לאור	כתבים	שיש	בהם	כדי	לקדם	את	המדע.

היזמה למחקר יישומי בחינוך	מעמידה	לרשות	מקבלי	החלטות	בחינוך	ידע	מדעי	עדכני	ומבוקר.	
הישגי	 –	לשיפור	 ולתכנון	מיטבי	של	התערבויות	 לגיבוש	מושכל	של	מדיניות	 חיוני	 כזה	 ידע	

החינוך	בישראל.

חזון	היזמה:	ידע	מחקרי	הוא	מרכיב	חיוני	בתכנון	מדיניות	ציבורית	או	התערבות	רחבת־היקף.	
בשלב	התכנון	ידע	מחקרי	מבוקר	תומך	בגיבוש	מדיניות	שסיכויי	הצלחתה	טובים	יותר,	ולאחר	

מכן	הוא	זה	שמאפשר	דיון	ציבורי	רציונלי.	היזמה	מיישמת	חזון	זה	בתחום	החינוך.

דרכי	הפעולה	של	היזמה:	היזמה	עוסקת	בנושאים	שמעלים	מקבלי	ההחלטות,	ומתייעצת	עם	
בכירים	במשרד	החינוך	ועם	בעלי	עניין	נוספים.	ועדת	ההיגוי	של	היזמה,	שאותה	ממנה	נשיא	
האקדמיה	הלאומית,	אחראית	על	תכנית	העבודה	של	היזמה	ועל	תהליכי	השיפוט	של	התוצרים.	
היזמה	פועלת	באמצעות	ועדות	מומחים	ועל	ידי	זימון	מפגשים	לימודיים	משותפים	לחוקרים,	
ומנגישה	אותם	לציבור	 ולמקבלי	החלטות.	היא	מפרסמת	את	תוצרי	עבודתה	 לאנשי	מקצוע	

הרחב.	חברי	ועדות	המומחים	מכהנים	בהן	בהתנדבות.

הלאומית	 האקדמיה	 של	 משותף	 מיזם	 	– 	2003 שנת	 בשלהי	 הוקמה	 היזמה	 היזמה:	 תולדות	
הישראלית	למדעים,	משרד	החינוך	ויד	הנדיב.	מתחילת	שנת	2010	היזמה	פועלת	כיחידה	של	
לחוק	 תיקון	 הכנסת	 הוסיפה	 	)2010( תש״ע	 בקיץ	 למדעים.	 הישראלית	 הלאומית	 האקדמיה	
האקדמיה	הלאומית	הישראלית	למדעים,	והסדירה	את	אופן	ההתקשרות	בין	משרדי	ממשלה	
המבקשים	ייעוץ	–	לבין	האקדמיה.	היזמה	היא	המנהלת	את	פעולות	הייעוץ	שהאקדמיה	נותנת	

בתחום	החינוך	לממשלה	ולרשויות	שונות.
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ועדת המומחים לנושא

בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים—הורים בסביבה משתנה 

האקדמיה	הלאומית	הישראלית	למדעים	הקימה,	במענה	לפניית	משרד	החינוך,	ועדת	מומחים	
להתפתחותם	 לתרום	 יכולה	 הממוסד	 בחינוך	 הורים	 של	 מעורבותם	 שבהן	 בדרכים	 העוסקת	
של	מתבגרים	בני	זמננו.	במהלך	עבודתה	סקרה	הוועדה	מחקרים,	ניירות	עמדה,	מודלים	וקווי	
התייחסות	 מסגרת	 להציע	 מנת	 על	 מהשדה	 גורמים	 עם	 ונפגשה	 ומהעולם,	 מהארץ	 מדיניות	
קשרים	 הישראלית,	 החינוך	 במערכת	 התלמידים	 להורי	 הספר	 בתי	 בין	 מועילים	 לקשרים	
שישפרו	את	התפתחותם	הרגשית	ואת	הישגיהם	הלימודיים	של	מרב	התלמידים.	בתום	דיוניה	

ערכה	הוועדה	מסמך	מסכם	זה,	שתוכנו	והמלצותיו	מוסכמים	על	כלל	חבריה.	

המסמך	מציג	סיכומים	של	הגות	וידע	מחקרי	בלתי	תלוי	ומעודכן,	והוא	כולל	המלצות	לחשיבה	
ולפעולה.	המסמך	עבר	שיפוט	עמיתים	והוא	מוגש	למשרד	החינוך	ומונגש	לציבור	הרחב	באתר	
)http://education.academy.ac.il(.	באתר	ניתן	למצוא	גם	את	הסקירות	המדעיות	 היזמה	

שהוזמנו	במיוחד	לעבודת	הוועדה	וחומר	נלווה	נוסף.

חברי הוועדה:

פרופ׳	ציפורה	שכטמן,	אוניברסיטת	חיפה,	יו״ר
פרופ׳	אודרי	אדי־רקח,	אוניברסיטת	תל	אביב

פרופ׳	אסמעיל	אבו־סעד,	אוניברסיטת	בן	גוריון	בנגב
ד״ר	ענת	גופן־שריג,	האוניברסיטה	העברית	בירושלים

פרופ׳	יעקב	יבלון,	אוניברסיטת	בר	אילן
עו״ד	יעל	כפרי,	אוניברסיטת	תל	אביב

עו״ד	יסכה	ליבוביץ,	לשעבר	פרקליטת	מחוז	הדרום
פרופ׳	גוסטבו	מש,	אוניברסיטת	חיפה

פרופ׳	עמירם	רביב,	המרכז	ללימודים	אקדמיים	באור	יהודה

צוות היזמה:

ז	הוועדה עודד	בושריאן,	מרכֵּ
ז	הוועדה מרים	רסט,	עוזרת	למרכֵּ
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תודות

אנו	מבקשים	להודות	לכל	מי	שתרם	וסייע	לעבודת	הוועדה	ולכתיבת	מסמך	זה.	בשתי	שנות	
עבודתם	נפגשו	חברי	הוועדה	עם	אנשים	רבים	ששיתפו	אותם	בידע	שלהם	ובניסיונם.	רבים	

אחרים	סייעו	לעבודת	הוועדה	״מאחורי	הקלעים״	בארגון,	תיאום,	שיתוף	בחומרים	ועוד.	

הוועדה	מבקשת	להודות	בראש	ובראשונה	למנהלת	הכללית	לשעבר	של	משרד	החינוך,	הגב׳	
שהוסיפה	 כהן,	 מיכל	 הגב׳	 הכללית	 ולמנהלת	 מתחילתה,	 בפעילות	 שתמכה	 שטאובר,	 דלית	
גם	 להודות	 מבקשת	 הוועדה	 המשרד.	 מטה	 שיתוף	 תוך	 שלביה,	 בכל	 הפעילות	 את	 וקידמה	
לאנשי	המטה	במשרד	החינוך	שנענו	בחפץ	לב	לבקשות	החברים	להיפגש	איתם,	חלקו	עמם	
ידע,	נתונים	וניסיון	עשיר	ושיתפו	אותם	בתובנותיהם:1	גב׳	תמי	אומנסקי,	ראש	תחום	פיתוח	
מקצועי	וייעוץ	בגיל	הרך,	ד״ר	יהודית	אל	דור,	מנהלת	אגף	ליקויי	למידה	והפרעות	קשב,	גב׳	
אלה	אלגריסי,	מנהלת	אגף	ייעוץ.	תודה	לגב׳	חנה	ארז,	מפקחת	ארצית	על	הפיקוח	המקצועי	
באגף	החברתי־קהילתי,	שנפגשה	עם	חברי	הוועדה,	שוחחה	עמם	בנושא	בתי	הספר	הקהילתיים	
ושיתפה	אותם	בתכניות	שונות	הפועלות	לקידום	הקשר	בין	הורים	למורים.	תודה	לגב׳	עירית	
בירן,	סגנית	מנהלת	המינהל	הפדגוגי,	לד״ר	רות	בן	זאב,	יועצת	ומדריכה	ארצית	באגף	התמחות	
וכניסה	להוראה,	למר	נח	גרינפלד,	מנהל	האגף	להכשרת	עובדי	הוראה,	לגב׳	גלית	דדי,	מדריכה	
ארצית	בתחום	הורים	ומשפחה	בשפ״י,	למר	רוני	דיין,	מנהל	גף	יישומי	מחשב	בחינוך,	המינהל	
למדע	וטכנולוגיה,	לגב׳	דליה	הלוי,	מפקחת	ארצית	על	החינוך	הלשוני	בבתי	הספר	היסודיים,	
המדען	 וולנסקי,	 עמי	 ולפרופ׳	 הפעילות,	 את	 שהניע	 הראשי,	 המדען	 מדר,	 זכריה	 לפרופ׳	
הראשי	הנוכחי,	שהוסיף	ותמך	בה,	לגב׳	דני	ז׳ורנו,	סגנית	מנהלת	אגף	פסיכולוגיה,	לד״ר	שרה	
זילברשטרום,	מנהלת	אגף	התמחות	וכניסה	להוראה,	לגב׳	רונית	כץ,	מדריכה	ארצית	לתחום	
הורים	ומשפחה,	לגב׳	עינב	לוק,	מנהלת	היחידה	למניעת	אלימות	ולקידום	אקלים	בטוח,	בשירות	
הפסיכולוגי	הייעוצי,	לגב׳	קרין	מייקסנר,	רכזת	אלימות	ומנהלת	שפ״ח,	לגב׳	נאדיה	מסארווה,	
פסיכולוגית	חינוכית	מומחית,	אגף	הגיל	הרך,	שפ״ח	נצרת,	לגב׳	זוהרה	פלורסהיים,	מפקחת	
יועצים	בחינוך	הממלכתי־דתי,	מחוז	ירושלים	ומינהל	חינוך	ירושלים,	לגב׳	חוה	פרידמן,	מנהלת	
אגף	פסיכולוגיה	בשפ״י.	תודות	לגב׳	שוש	צימרמן,	מנהלת	אגף	תכניות	סיוע	ומניעה,	שנשאה	
דברים	ביום	העיון	שקיימה	הוועדה,	לגב׳	אריאלה	קידר,	מפקחת	מחוז	תל	אביב,	למר	שאול	
קסטלניץ,	מפקח	פדגוגי,	למר	מוטי	רוזנר,	סגן	מנהל	מינהל	עובדי	הוראה,	לגב׳	קרן	רוט,	ממונה	
תחום	מניעת	סמים,	אלכוהול	וטבק	בשפ״י.	תודה	רבה	לגב׳	בטי	ריטבו,	ממונה	על	תחום	הורים	
ומשפחה	בשפ״י,	על	תמיכתה	בעבודת	הוועדה	ועל	הזמן,	הייעוץ,	המידע	הרב	והשיתוף	בנושא	
פעולות	הנעשות	במשרד	החינוך	לקידום	הקשר	עם	ההורים	וכן	על	השתתפותה	ביום	העיון.	
אורלי	 לגב׳	 הפסיכולוגי־ייעוצי,	 השירות	 של	 א׳	 אגף	 מנהלת	 שדמי,	 חנה	 לגב׳	 מודה	 הוועדה	

שטרן,	מתאמת	מחוז	תל	אביב,	אגף	ייעוץ	ולגב׳	חיה	שיטאי,	מנהלת	מחוז	תל	אביב.	

1		השמות	להלן	מופיעים	לפי	סדר	אלפביתי	של	שמות	המשפחה;	התפקיד	או	השיוך	האקדמי	או	המוסדי	הם	אלה	

שהיו	תקפים	בזמן	ישיבות	הוועדה.
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תל	 החיל,	 רמת	 הספר	 בית	 מנהלת	 איילון,	 יעל	 גב׳	 השטח״:	 ו״אנשי	 למנהלים	 גדולה	 תודה	
אביב,		מר	דוד	)בנזי(	בן	זהר,	מנהל	בית	ספר	עירוני	ז׳,	תל	אביב	יפו,	גב׳	נתנאלה	ששון,	מחנכת	
ורכזת	שכבת	ז׳,	בית	הספר	רנה	קסין,	ירושלים,	גב׳	חיה	מולקה,	מנחת	הורים,	ולימור	עפרת־
אוסטרובסקי,	מנהלת	מרכז	מדע	ודעת	למחוננים	ולמצטיינים	בכרמיאל.	הוועדה	מודה	לנציגי	
יו״ר	ועד	ההורים	של	גבעתיים	וחבר	 ארגון	ההורים	הארצי	שנפגשו	עמה:	מר	זאב	גולדבלט,	
פורום	ועדי	ההורים	היישוביים,	ועו״ד	גדעון	פישר,	יו״ר	ארגון	ההורים	הארצי.	כן	מודה	הוועדה	
לגב׳	מאיה	בוזו־שוורץ,	מנהלת	תחום	מחקר	ופיתוח	במכון	אבני	ראשה	ולתדהר	גוטמן,	מצוות	
המחקר	והפיתוח	במכון.	הוועדה	מבקשת	להודות	לד״ר	איתי	אשר,	המנהל	הקודם	של	תחום	

מחקר	ופיתוח		במכון,	שבמסגרת	תפקידו	יצר	את	הקשר	בין	הוועדה	למכון.			

חינוכיים	 )מרכזים	 מח״טים	 תחום	 מנהלת	 אשד,	 שירי	 לגב׳	 החינוך:	 רשתות	 לאנשי	 תודתנו	
טכנולוגיים(	והוראה	לאוכלוסייה	בעלת	צרכים	מיוחדים	ברשת	עמל,		ולאנשי	רשת	אורט:	ד״ר	
פיתוח	 גרינברג,	מנהל	 ולהכשרה,	מר	שרון	 בכיר,	ראש	המינהל	למו״פ	 אלי	איזנברג,	סמנכ״ל	

האינטרנט	במרכז	למו״פ	וגב׳	חגית	נברו,	מנהלת	המרכז	לכישורי	למידה.	

הוועדה	מודה		גם	לדוברים	ביום	העיון	שלא	הוזכרו	עד	כה:	לד״ר	מירן	בוניאל־נסים	מאוניברסיטת	
חיפה,	לפרופ׳	ננסי	היל	מאוניברסיטת	הרווארד,	לפרופ׳	פול	טרכטנברג	מאוניברסיטת	ראטגרס,	
לפרופ׳	משה	ישראלאשוילי	מאוניברסיטת	תל	אביב,		לד״ר	איריס	מנור־בנימיני	מאוניברסיטת	
חיפה,	לגב׳	ורד	אלטשולר־אזרחי	מתכנית	קמ״ה.	תודה	לד״ר	בלהה	נוי	שבאמצעות	ההרצאה	
שנשאה	ביום	העיון	ובאמצעות	ספרה	של	מי	הילד	הזה?	על	יחסי	הורים	עם	בתי	הספר	של	

ילדיהם	העשירה	את	הוועדה	בידע	שלה	על	הקשר	עם	הורים	במערכת	החינוך	הישראלית.	

מחקרם:	 מתחומי	 ובמידע	 בשיחות	 שסייעו	 נוספים	 מחקר	 לאנשי	 גם	 שלוחה	 הוועדה	 תודת	
הגליל	 ממכללת	 ברוריה	שדל	 וד״ר	 חיפה,	 מאוניברסיטת	 רפאלי	 שיזף	 ופרופ׳	 ברק	 עזי	 פרופ׳	

המערבי.

וגב׳	ליאור	קלעי	שהין,	מקבוצת	 כן	מודה	הוועדה	לכותבי	הסקירות	המדעיות:	מר	עמרי	גפן	
גבים,	ד״ר	חוה	גרינספלד,	ד״ר	רעיה	אלון	וגב׳	דבורה	פלדמן,	שלושתן	ממרכז	המחקר	מכללה	
ירושלים,	ד״ר	יעל	נאות־עופרים	ממכללת	סמינר	הקיבוצים,	גב׳	גלי	פלטי	מהמכללה	האקדמית	
שיר	 צביה	 ועו״ד	 יהודה	 באור	 אקדמיים	 ללימודים	 מהמרכז	 קורץ	 גילה	 ד״ר	 גליל־מערבי,	
מאוניברסיטת	תל	אביב,	שבנוסף	על	סקירה	שכתבה,	תרמה	ממומחיותה	לכתיבת	הפרק	העוסק	

בהיבטים	המשפטיים.

מרכז	 מנכ״לית	 דירקטור,	 רבקה	 למלכה	 הרחב:	 לציבור	 לפנייה	 שהשיבו	 למי	 מודה	 הוועדה	
להורות	 המרכז	 ראש	 לצטר,	 לעירית	 הורים׳,	 למען	 ׳יועצים	 מתכנית	 הפט	 לסיון	 ׳מהות׳,	
ומשפחה,	האקדמיה	לחינוך	גורדון,	חיפה,	לד״ר	יוסף	פרינץ	מתכנית	הדרי״ם	ולתרי	שטרנברג־

זמיר	מהשירות	הפסיכולוגי־חינוכי	של	עיריית	בת	ים.	

שלמי	תודה	שלוחים	ליד	הנדיב	על	העניין	המקצועי	ועל	העידוד	לכל	אורך	הדרך.
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הוועדה	מודה	למנהלת	היזמה	למחקר	יישומי	בחינוך,	ד״ר	אביטל	דרמון,	ולצוות	היזמה	-	זיוה	
דקל,	רעות	יששכר	ועדה	פלדור,	שמאמציהן,	זמנן	וכישרונותיהן	היו	חיוניים	ליצירת	דוח	זה	

ולעבודת	הוועדה	בכלל.	

ז	הוועדה,	יחד	עם	כל	חבריה,	מכירים	טובה	מיוחדת	למרים	רסט	שסייעה	רבות	גם	בצד	 מרכֵּ
המחקרי	וגם	בפן	המינהלי	של	עבודת	הוועדה,	והעשירה	את	דיוניה	בתבונתה	ואישיותה.	

תודה	גדולה	לאיתי	פולק,	שהיה	מרכז	בכיר	של	הוועדה	מיום	הקמתה	ועד	סיום	עבודתו	ביזמה	
למחקר	יישומי	בחינוך.

הדוח	עבר	הליך	מקובל	של	שיפוט	עמיתים	בלתי	תלוי.	עורכי	הדוח	מודים	על	השיפוט,	שסייע	
להבטיח	את	בהירותו,	את	איכותו	ואת	אי־תלותו	של	המסמך.	הוועדה	כולה	אחראית	לכלל	

המסמך.	המלצות	הוועדה	התקבלו	לאחר	דיון	משותף	ועל	דעת	כל	חבריה.

שיפוט עמיתים

טיוטת	המסמך	המסכם	את	עבודת	הוועדה	הועברה	לשיפוט	עמיתים	מהארץ	ומחו״ל.	זהות	
נועד	 השיפוט	 תהליך	 המסמך.	 פרסום	 מועד	 עד	 הוועדה	 לחברי	 ידועה	 הייתה	 לא	 השופטות	
המסמך	 למחברי	 תסייע	 אשר	 פניות	 וחסרת	 עניינית	 מקצועית,	 חיצונית,	 ביקורת	 להבטיח	
ברצוננו	 והבינלאומית.	 הממלכתית	 ברמה	 שימושית	 לעבודה	 ולהופכה	 עבודתם	 את	 להיטיב	

להודות	לשופטות	על	קריאת	המסמך	וכתיבת	הביקורת.	

שמות	השופטות	)לפי	סדר	הא״ב(:	

פרופ׳	)אמריטה(	רחל	סגינר,	אוניברסיטת	חיפה 	)1
פרופ׳	אווה	פטריקקו	)Patrikakou	E.(,	אוניברסיטת	דה	פול,	ארצות	הברית 	)2

גב׳	יפה	פס,	לשעבר	מנהלת	האגף	לחינוך	על־יסודי,	משרד	החינוך 	)3

השופטות	הנזכרות	לעיל	העירו	הערות	והציעו	תוספות	ותיקונים	לטיוטה	שקראו.	יחד	עם	זאת,	
הן	לא	התבקשו	לאמץ	את	מסקנותיה	של	ועדת	המומחים	או	את	המלצותיה,	ואף	לא	ראו	את	
הנוסח	המתוקן	של	המסמך	לפני	הבאתו	לדפוס.	האחריות	לתוכן	הסופי	של	מסמך	זה	מוטלת	

בשלמותה	על	ועדת	המומחים.

עודד	בושריאן 	 	 ציפורה	שכטמן	 	 	
מרֵּכז	הוועדה 	 	 יו״ר	הוועדה	 	 	
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תקציר: סיכום ממצאים, מסקנות והמלצות

מסמך	זה	מסכם	את	עבודתה	של	ועדת	המומחים	מטעם	היזמה	למחקר	יישומי	בחינוך	בנושא	
קשרי	בית	ספר-משפחה	בסביבה	משתנה.	הוועדה	הוקמה	במענה	לפניית	משרד	החינוך,	על	
רקע	השינויים	החברתיים	והטכנולוגיים	של	ימינו,	והתבקשה	לענות	על	השאלה	מה	ניתן	ללמוד	

מהמחקר	ומהשדה	על	קשרי	מורים-הורים	שיתרמו	להתפתחותם	של	מתבגרים	בני	זמננו.	

השפעתם	של	החינוך	ההורי	בבית	ושל	קשרים	בין	הורים	לבין	אנשי	חינוך	על	תפקוד	התלמיד	
בבית	הספר	ועל	הישגיו	מּוכרת	בספרות	המחקרית	זה	שנים	רבות	)1966	Coleman,(.	בעשורים	
	Epstein; 	Epstein	 2010 )למשל	 המעורבות	 סוגי	 של	 בהמשגה	 התקדמות	 חלה	 האחרונים	
1999	Ho,	&	Willms	2009;	Reschly,	&	Christenson	1997;	al.,	et(,	בחקר	השפעתם	על	
	.)Epstein,	2013	;2014	,נוי	)למשל	לקדמם	ובדרכים	(Hill	&	Tyson,	2009	)למשל	מתבגרים
ועדת	מומחים	קודמת	של	היזמה	למחקר	יישומי	בחינוך	–	הוועדה	לבחינת	קשרי	משפחה	-	
-	פרסה	במסמך	הסיכום	של	עבודתה	את	 גרינבאום׳(	 ׳ועדת	 )להלן	 בגיל	הרך	 חינוך	 מסגרת	
מסגרת	 בין	 ולקשרים	 הורים	 למעורבות	 הנוגעים	 המעשיים	 הממצאים	 ואת	 התאורטי	 הרקע	

החינוך	לבין	הורים	לילדים	בגיל	הרך	)גרינבאום	ופריד,	2011(.

בהמשך	לעבודתה	של	ועדה	זו	ביקשו	אנשי	משרד	החינוך	לבחון	את	הנושא	בהרחבה,	הפעם	
תוך	שימת	דגש	על	תלמידים	בגיל	ההתבגרות	ועל	השימוש	שמאפשרת	המדיה	החדשה	)למשל	
)למשל	רשתות	חברתיות,	דואר	 וטלפונים	חכמים(	בדרכי	תקשורת	חדשות	 רשת	האינטרנט	
אלקטרוני	והודעות	מיידיות(.	המסמך	הנוכחי	ירחיב	את	יריעת	עבודתה	של	ועדת	גרינבאום	

בתחומים	אלו.	

בשתי	נקודות	נוספות	מצאה	הוועדה	לנכון	להרחיב	ולדייק	את	התייחסותה	של	ועדת	גרינבאום	
לנושא:

הוועדה	הנוכחית	מצאה	כי	קיים	ערפול	מושגי	באופן	שבו	מתייחסים	בספרות	המחקרית	 	
	Parental( ההורית	 המעורבות	 לנושא	 בישראל	 החינוך	 אנשי	 בקרב	 המתקיים	 ובשיח	
)Glossary(	מבוסס	 מונחים	 מילון	 ביצירת	 לכן	 מיוחד	הושקע	 involvement(.2	מאמץ	
תאוריה	ומחקר	שיבהיר	מונחים	המשמשים	את	העוסקים	בתחום.	הוועדה	מקווה	כי	מילון	
מונחים	זה	יתרום	ליצירת	שפה	משותפת	בין	אנשי	החינוך	בארץ	בנושא	מעורבות	ההורים	

בחינוך.	

מעבודת	הוועדה	עולה	כי	קיימת	חשיבות	מרכזית	לרמה	גבוהה	יותר	של	דיוק	–	הבחנה	 	
והתאמתם	לשלב	ההתפתחותי	שבו	 והקשר	האפשריים	 סוגי	המעורבות	 בין	 יותר	 טובה	
	,2014 ורסט,	 )בושריאן	 לרשותם	 העומדים	 ולמשאבים	 ההורים	 ליכולות	 התלמיד,	 מצוי	

עמוד	38(.	

2	ועדת	גרינבאום	התייחסה	גם	היא	לערפול	מושגי	זה	)גרינבאום	ופריד,	2011,	עמוד	1(.
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הנושאים המרכזיים שיידונו במסמך 

של	 הנושא	 להבנת	 החיוניים	 תאורטיים	 היבטים	 של	 הצגה	 כולל	 הספר	 של	 הראשון	 הפרק	
קשרי	הורים	ומורים	בסביבה	משתנה.	הפרק	פותח	בהבהרה	של	המונחים	השונים	)מעין	מילון	
מונחים(	המצויים	בספרות	)ובשיח	היומיומי(	כדי	לתאר	מעורבות	הורים	בחינוך.	לשם	כך	הפרק	
מפרט	את	המושגים	השונים	שנמצאים	בשימוש	בשיח	החינוכי	בישראל,	ומבחין	ביניהם	‒ על	
מנת	ליצור	שפה	מוסכמת	להמשך	המסמך	)ולעבודת	אנשי	החינוך	בכלל(.3	בהמשך	מובא	המודל	
האקולוגי	לתיאור	מערכות	חברתיות,	ומתוארת	הדרך	שבה	ניתן	להחיל	את	המודל	הזה	על	קשרי	
בית	ספר-משפחה.	לאחר	מכן	מוצג	ההקשר	ההתפתחותי	שבו	מתמקדת	עבודת	הוועדה	–	גיל	
זה	 חלק	 בית	ספר-משפחה(.	 לקשרי	 הנוגעים	 דיוק,	המאפיינים	 )ליתר	 ומאפייניו	 ההתבגרות	
עוסק	בקצרה	בשינויים	הקוגניטיביים	והרגשיים	שעובר	התלמיד	בגיל	ההתבגרות	ובשינויים	
ולמשפחתו	בכלל.	לבסוף	מוצעת	סקירה	של	התייחסות	 החלים	בקשר	שבין	התלמיד	להוריו	
הספרות	המחקרית	לנושא	האמון,	השלכותיו	ובנייתו.	סקירה	זו	חשובה	משום	שנמצא	כי	בניית	

אמון	היא	משמעותית	לכלל	הנושאים	שהוועדה	עסקה	בהם.

הפרק	השני	של	המסמך	כולל	תמונת	מצב	של	יחס	הממסד	למעורבותם	של	הורים	בחינוך	הרשמי	
ומעצביה,	 ולייעץ	בעיקר	לקובעי	מדיניות	 כיוון	שמטרת	המסמך	היא	לסייע	 ישראל.	 במדינת	
מוצגים	הדברים	בפרק	בעיקר	מנקודת	מבטם	של	קובעי	מדיניות	מתוך	מערכת	החינוך.	במילים	
אחרות,	תמונת	המצב	מנסה	לשקף	את	הדרך	שבה	מתייחסת	מערכת	החינוך,	על	הסתעפויותיה	

השונות,	לסוגים	השונים	של	מעורבות	הורים	בחינוך.	

–	מקומם	של	אמצעי	 הוועדה	להתמקד	 בנקודה	השנייה	שבה	התבקשה	 נוגע	 הפרק	השלישי	
מוצגות	 בפרק	 ספר.	 ובית	 משפחה	 קשרי	 של	 בהקשר	 חדשות	 טכנולוגיות	 מבוססי	 תקשורת	
ומוצגים	 מתּווכת־הטכנולוגיה,	 התקשורת	 נושא	 של	 לבחינה	 מרכזיות	 תאורטיות	 מסגרות	
מאפיינים	של	תקשורת	זו.	סקירה	זו	נוגעת	גם	ליתרונות	ולחסרונות	של	שימוש	בדרכי	תקשורת	

שונות	בהקשר	הבית־ספרי	ובייחוד	בקשר	בין	בית	הספר	לבין	ההורים.	

הפרקים	הרביעי	והחמישי	של	המסמך	עוסקים	שניהם	בשאלה	כיצד	יש	להתאים	את	הקשר	
העומדים	 ולמשאבים	 ההורים	 למאפייני	 	– לנקוט	 מהם	 שמצפים	 הפעולות	 ואת	 ההורים	 עם	
בציר	 שונים	 מיצבים	 פי	 על	 ההורים	 עם	 הקשרים	 בהתאמת	 עוסק	 הרביעי	 הפרק	 לרשותם.	
החברתי־כלכלי,	וכן	להתאמתם	לבני	תרבויות	ותת־חברות	השונות	מתרבות	הרוב	בחברה	)או	
ליתר	דיוק	–	מתרבות	המרכז	הסוציולוגי(.	מטרת	פרק	זה	היא	לקדם	הבנה	לגבי	סוגי	מעורבות	
המתאימים	לכל	קבוצה	ודרכים	ליצירת	קשרים	מועילים	בין	הורים	לאנשי	חינוך,	באופן	כללי	

ולפי	הקבוצות	השונות.	

הפרק	החמישי	עוסק	באוכלוסיות	של	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים	ובדרכים	שבהן	המערכת	
יכולה	וצריכה	לעבוד	יחד	עם	ההורים	על	מנת	לקדם	את	הילדים.	פרק	זה	כולל	דיון	בקבוצות	

3	הבהרה	המסתמכת	על	סקירה	וניתוח	של	הספרות	המחקרית.	הסקירה	והניתוח	יופיעו	בנספח	ב׳	של	

הספר.
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שונות	של	תלמידים	בעלי	סוגים	שונים	של	צרכים.	הפרק	מציג	גם	סקירה	של	המצב	בישראל	
וממצאים	ספציפיים	לילדים	בעלי	סוגים	שונים	של	צרכים	מיוחדים.	

לבסוף,	הפרק	השישי	והאחרון	של	המסמך	סוקר	את	ההיבט	המשפטי	ביחס	שבין	הורים	למורים.	
בשל	טבעו	של	השיח	המשפטי,	עוסק	פרק	זה	במה	שקורה	כשהיחסים	בין	ההורים	לבין	אנשי	
חינוך	הופכים	לקונפליקטואליים	)עניין	זה	הוסבר	בהרחבה	גם	ביום	העיון	שערכה	הוועדה,	ר׳	
בושריאן	ורסט,	2014,	עמ׳	29–30(.	הפרק	כולל	בחינה	של	חוקים	בישראל	הנוגעים	לחלוקת	
בנוסף	מוצגים	במסגרת	 וחינוכו.	 רווחת	התלמיד	 כגון	 בין	הורים	למורים	בשאלות	 האחריות	
	Alternative	 Dispute	 Resolution	 –( סכסוכים	 יישוב	 של	 ספציפיים	 מודלים	 גם	 הפרק	
ADR(	אשר	נוסו	והוערכו	במקומות	אחרים	ובתחומים	אחרים.	כן	מוצגים	מאפיינים	העלולים	
להוות	מכשול	ליישום	בישראל.	הצגתם	נעשית	תוך	התייחסות	לסוגיית	אי־הסימטריה	ביחסים	

שבין	ההורים	לבין	בית	הספר.

חשוב	לציין	כי	אף	שממצאי	המסמך	והמלצותיו	מופנים	אל	אנשי	מערכת	החינוך,	אין	בכך	כדי	
להפחית	מאחריות	ההורים	לילדם	ולחינוכו.	יצירת	קשר	מיטיב	בין	הורים	לבין	אנשי	החינוך	
והן	 הממוסד	 החינוך	 אנשי	 שהן	 חשוב	 הצדדים.	 משני	 והשקעה	 התגייסות	 דורשת	 הממוסד	
ההורים	יפנימו	את	התפיסה	שרווחת	התלמיד	והצלחתו	הן	מטרה	משותפת	ואחריות	משותפת	

לשני	הצדדים.	

הנחות מוצא וממצאים מהספרות

הוועדה	מניחה	כי	האחריות	לחינוך	הילדים	מוטלת	במשותף	הן	על	ההורים	והן	על	מערכת	 	
חינוך.	ההורים	הם	ה״מומחים״	לילדיהם	שלהם	ומופקדים	על	רווחתם	ואושרם.	מערכת	
רווחתם	 בחינוכם,	 חשובים	 מרכיבים	 על	 וֲאמונה	 מקצועי,	 לידע	 מקור	 מהווה	 החינוך	

ואושרם	של	כלל	הילדים.

הוועדה	מניחה	כי	היחידה	המינהלית	)או	המסגרת	החינוכית(	אשר	מסוגלת	באופן	המוצלח	 	
ביותר	לשלב	בין	מטרות	מערכת	החינוך	מצד	אחד	ובין	ההתאמה	הנדרשת	לצרכיו	של	כל	
תלמיד	מצד	שני	היא	היחידה	הבית־ספרית,	ואת	השילוב	הזה	היא	צריכה	לעשות	בשיתוף	

עם	הורי	התלמיד.

התלמיד	 מאפייני	 המעורבות,	 לסוג	 בהתאם	 משתנה	 הורים	 מעורבות	 של	 השפעתה	 	
והמשפחה,	מאפייני	בית	הספר	ואנשי	ההוראה	וההקשר	שבתוכו	היא	מתקיימת.	עם	זאת	
המחקר	מעלה	תובנה	חד־משמעית	לפיה	מעורבות	ההורים	בחינוך	הממוסד,	כאשר	היא	
הילד	 והמשפחה,	תורמת	להתפתחות	 לצורכי	התלמיד	 והמותאמת	 הנכונה	 בדרך	 נעשית	

המתבגר	בכלל	ההיבטים:	הלימודי,	החינוכי,	החברתי	והרגשי.
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האחריות	המשותפת	והמקבילה	בין	ההורים	לסגל	החינוכי	דורשת	שיתוף	פעולה	ומעורבות	 	
יש	 ולרוב	 מאליו	 מובן	 אינו	 זה	 אמון	 הדדי.	 וכבוד	 אמון	 מחייבים	 ואלה	 ביניהם,	 הדדית	

לעמול	על	פיתוחו.	

נמצא	כי	מעורבות	הורים	בחינוך	הממוסד	של	ילדיהם	המתבגרים	אינה	דומה	למעורבותם	 	
בחינוך	ילדיהם	בגיל	הרך.	יש	להתאים	לצורכי	המתבגר	הן	את	צורת	המעורבות	והן	את	

הקשר	בין	ההורים	לאנשי	החינוך.	התאמה	זו	צריכה	לכלול:	

הענקת	מקום	ומשקל	לדעותיו	ורצונותיו	של	המתבגר	ולשמירה	על	פרטיותו. א.	

הדגשה	של	הְכוונה	לערכים	ולמטרות	עתידיות	של	המתבגר,	בניגוד	לחינוך	היסודי	 ב.	
שבו	נחוצה	נוכחות	פיזית	של	ההורים	בבית	הספר	ומעורבות	בפעילויותיו.

סיוע	למתבגר	במטרותיו	ההתפתחותיות:	בניית	זהות	והיפרדות	מבית	ההורים	לקראת	 ג.	
חיים	בוגרים	ועצמאיים.	

ערוצי	 את	 כאחד	 וקונספטואלי	 טכני	 באופן	 משנות	 המודרניות	 התקשורת	 טכנולוגיות	 	
הקשר	בין	ההורים	לבין	בית	הספר.	בין	היתר	הן	מאפשרות	זמינות	הדדית	רבה	יותר	של	
המורים	וההורים	ותורמות	לטשטוש	הגבולות	ביניהם	וכן	לטשטוש	גבולות	בין	תקשורת	

בין־אישית	לתקשורת	המונים.

קיים	פער	טכנולוגי	משמעותי	–	הבדלים	מהותיים	בהבנת	הטכנולוגיה	ובשימוש	בה	–	בין	 	
הורים	ומורים	לבין	בני	נוער	בישראל.	לא	זו	בלבד	שבני	הנוער	מתמצאים	יותר	בשימוש	
בטכנולוגיה,	הם	גם	מתייחסים	ללמידה	בצורה	שונה	מהדור	הקודם.	הם	נוטים	יותר	ללמוד	
באמצעות	שימוש	בו־זמני	בערוצים	רבים	של	מידע,	ורבים	מהם	מקיימים	קשרים	חברתיים	
תוך	שימוש	בו־זמני	במספר	רב	של	ערוצים.	יֵתרה	מזו,	חלק	גדול	מבני	הנוער	חיים	את	
חייהם	החברתיים	כך	שרבים	מקשרי	הגומלין	עם	קבוצת	השווים	והמשפחה	מתרחשים	
מכל	 התייחסות	 דורשים	 אלו	 ולמידה	 התנהגות	 דפוסי	 דיגיטלית.	 טכנולוגיה	 באמצעות	

המערכות	הסובבות	אותם,	ואמורים	להיות	נידונים	גם	בשיחות	בין	ההורים	למורים.	

שיתוף	הפעולה	בין	הורים	למתבגרים	בעלי	צרכים	מיוחדים	ובין	מערכת	החינוך	–	אופיו	 	
והדרכים	למימושו	–	צריכים	להיות	מותאמים	למאפיינים	ולצרכים	של	מתבגרים	אלו,	של	

הוריהם,	ושל	מוסדות	הלימוד	שבהם	לומדים	הילדים.

ילדיהם,	 בחינוך	 יותר	 מעורבים	 להיות	 נוטים	 מיוחדים	 צרכים	 בעלי	 למתבגרים	 הורים	 	
ומערכת	החינוך	המיוחד	בישראל	גם	משתפת	אותם	יותר,	ובצורה	נכונה	יותר.	אלא	שכיום	
יש	בישראל	תלמידים	רבים	בעלי	צרכים	מיוחדים	המשולבים	במערכת	החינוך	הכללית.	
קשר	 של	 וניהול	 ליצירה	 הכשרה	 בעלי	 אינם	 הכללית	 החינוך	 במערכת	 הסגל	 אנשי	 רוב	

מיטיב	עם	הורי	התלמידים	המשולבים.	
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סוג	 והן	 בפועל	 ילדיהם	 בחינוך	 ההורים	 מעורבות	 הן	 כי	 מלמדת	 העולמית	 הספרות	 	
העולם	 היתר	מהתרבות,	מהשקפת	 בין	 לתלמידים	מושפעים	 והמועיל	 הרצוי	 המעורבות	
משמעותי	 זה	 ממצא	 התלמידים.	 משפחות	 של	 והכלכלי	 החברתי	 ומהמעמד	 החינוכית	
במיוחד	לאור	המגוון	התרבותי	הקיים	בישראל	ולאור	אי־השוויון	החברתי־כלכלי	הקיים	

בה.

)וחקיקת	המשנה(	בישראל	דלה	ביותר	בכל	 בהשוואה	למקובל	בעולם	המערבי	החקיקה	 	
הנוגע	לקשרים	בין	בית	הספר	למשפחה.	בנוסף	לכך,	בישראל	קיימת	שונות	רבה	באופן	
שבו	בתי	ספר	שונים	מיישמים	מדיניות	מעורבות	הורים	הלכה	למעשה.	ייתכן	ששונות	זו	

נובעת	מהחוסר	בהנחיות	ברורות	בנושא.

בחקיקה	ובחקיקת	המשנה	בישראל	חסרות	הנחיות	ברורות	באשר	לזכויותיהם,	חובותיהם	 	
וסמכויותיהם	של	ההורים	ושל	אנשי	הסגל	החינוכי	בבואם	לממש	את	אחריותם	)המשותפת(	

לחינוך	הילדים.	

המלצות כלליות

מבוא: 

כוללות	 אך	 החינוך,	 במשרד	 ההחלטות	 ומקבלי	 המטה	 אנשי	 אל	 מכוונות	 דלהלן	 ההמלצות	
המלצות	הנוגעות	למעורבות	ההורים	בכל	הרמות:	רמת	מערכת	החינוך,	רמת	בית	הספר	ורמת	
הפרט	במערכת	החינוך	)בעיקר	דרך	מנגנוני	ההכשרה(.	חשוב	לציין	כי	אף	שהמלצותינו	מופנות	
לאנשי	הסגל	החינוכי,	הוועדה	רואה	בהורים	אחראים־שותפים	לכל	דבר	ועניין.	העובדה	שעל	
אינה	 מיטיבה	 הורים	 למעורבות	 הזדמנויות	 ולאפשר	 לבנות	 אחריות	 מוטלת	 החינוכי	 הסגל	

גורעת	מחובתם	של	ההורים	ומאחריותם	לחינוך	ילדיהם.	

המלצות ברמת מערכת החינוך

הנחיות המשרד לבתי הספר:

מומלץ	כי	משרד	החינוך	ינחה	את	בתי	הספר	בעניין	חשיבותה	של	מעורבות	הורים	מותאמת	
ומיטבית	לקידום	התלמידים	ברמה	החינוכית,	הלימודית	והרגשית.	מומלץ	כי	המשרד	ינחה	את	
בית	הספר	לקדם	מעורבות	הורים	וקשר	עם	ההורים,	תוך	התאמת	הקשר	והמעורבות	לצורכי	

ההורה	והתלמיד.	

בנושא,	מדיניות	שתיגע	 בית־ספרית	 ינחה	את	בתי	הספר	לפתח	מדיניות	 כי	המשרד	 מומלץ	
בנושאים	שיפורטו	בהמשך.	מומלץ	שאת	בניית	המדיניות	יוביל	מנהל	בית	הספר,	בשיתוף	אנשי	

הסגל	החינוכי,	התלמידים	וההורים.	
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ולמאפייני	 בהמשך	לממצאים	על	חשיבותה	של	התאמת	הקשר	עם	ההורים	לצורכי	התלמיד	
המשפחה,	אנו	ממליצים	שהנחיות	המשרד	יציבו	לבתי	הספר	קווים	מנחים	וגבולות	–	הנחיות	
גמישות	 ההוראה	 ולאנשי	 להם	 יאפשרו	 גם	 אך	 	– המדיניות	 של	 השונים	 בהיבטים	 כלליות	
משפחות	 למאפייני	 התלמיד,	 לצורכי	 הבית־ספרית	 ההורים	 מעורבות	 מדיניות	 את	 להתאים	

התלמידים	ולסביבה	שבה	פועל	בית	הספר.	

זכויות וחובות של הורים ושל אנשי הסגל החינוכי:

מומלץ	שמשרד	החינוך	יפעל	)באמצעות	חקיקה	ראשית	או	חוזרי	מנכ״ל(	לקביעת	מדיניות	 	
ממלכתית	של	מעורבות	הורים,	מדיניות	שתסדיר	את	חובותיהם	וזכויותיהם	של	ההורים	

ושל	אנשי	הסגל	החינוכי.	

מומלץ	לקבוע	כללים	ברורים	לגבי	חיסיון	מקצועי	למידע	שיועבר	בין	אנשי	הסגל	החינוכי	 	
להורים	ובין	אנשי	הסגל	החינוכי	לתלמידים.	כללים	אלו	יבהירו	לאנשי	הסגל	החינוכי	איזה	
מידע	מותר	להם	למסור	להורים,	איזה	מידע	הם	חייבים	למסור	ואיזה	מידע	אסור	להם	

למסור.	

זכויותיהם	 בדבר	 ההורים	 של	 ושוטף	 רציף	 ליידוע	 אפיקים	 לפתוח	 החינוך	 משרד	 על	 	
וחובותיהם.	מוצע	כי	אפיקים	אלו	יכללו	)בין	השאר(	את	ההיבטים	האלה:

האחריות	ליידוע	ההורים	בזכויותיהם	וחובותיהם	תוטל	על	בתי	הספר.	 א.	

יוקם	אתר	במרשתת	שבו	ירוכז	המידע	הרלוונטי	בצורה	מסודרת	ונגישה.	 ב.	

יוכלו	 שאליה	 כתובת	 הציבור,	 של	 ותלונות	 לפניות	 האגף	 במסגרת	 אולי	 תיפתח,	 ג.	
הורים	לפנות	לצורך	בירור	זכויותיהם	וחובותיהם.	הכוונה	היא	להעמדת	כתובת	דואר	
בירור	 לצורך	 לפנות	 הורים	 יוכלו	 שאליהם	 אישי	 טלפוני	 ומענה	 ייעודית	 אלקטרוני	

נושא	זה	בלבד	)בנוסף	לתפקוד	ככתובת	לבירורים	כלליים	בנושאי	חינוך(.

הכשרה ופיתוח מקצועי של המורים:	

מומלץ	להרחיב	את	ההתייחסות	לקשרי	מורים-הורים	בכל	שלבי	הכשרת	המורים	–	במהלך	
הלימודים	לקראת	קבלת	תעודת	הוראה,	בזמן	ההתמחות	ובמסגרת	פיתוח	מקצועי	למורים	–	

כדי	לספק	ידע	ומיומנויות	הנחוצים	למעורבות	הורים.	נדבך	זה	יכלול	בין	היתר:

פיתוח	עמדות	חיוביות	כלפי	מעורבות	הורים	בחינוך	הממוסד,	בכלל	זה	היכרות	עם	ממצאי	 	
לתלמידים.	 ומועילה	 הורים	חשובה	 מעורבות	 בדבר	התנאים	שבהם	 הספרות	המחקרית	
מחקרים	 ממצאי	 עם	 היכרות	 המורים	 אצל	 לפתח	 ַלצורך	 זו	 המלצה	 מתייחסת	 במיוחד	
התלמידים	 להישגי	 חשובה	 ההורים	 מעורבות	 נשארת	 ההתבגרות	 בגיל	 גם	 כי	 המראים	

ולרווחתם.	
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באופן	 הבית־ספרית	 בעבודה	 ההורים	 לשיתוף	 וטכניקות	 בדרכים	 המורים	 הכשרת	 	
משמעותי	ובהתאמה	לשלב	ההתפתחותי	של	ילדם.	המלצה	זו	כוללת	גם	הקניית	מיומנויות	
רגישה	 בצורה	 להורים	 להתייחס	 הצורך	 הדגשת	 תוך	 הורים,	 עם	 ״פותח־תקשורת״	 שיח	

מבחינה	תרבותית.

שבו	 האופן	 ועם	 הישראלית	 בחברה	 שונות	 אוכלוסייה	 קבוצות	 עם	 מעמיקה	 היכרות	 	
להפנות	 אלא	 לנו	 נותר	 לא	 זה	 בהקשר	 אלו.	 קבוצות	 בקרב	 נתפשת	 הורים	 מעורבות	
להמלצותיה	של	ועדת	המומחים	של	היזמה	בנושא	מערכת	חינוך	לכול	–	ולכל	אחד,	בפרק	
העוסק	בהתמודדות	עם	שונויות	בהכשרת	מורים	ובפיתוחם	המקצועי.	בפרק	זה	ובהמלצות	
ובתכניות	 מורים	 להכשרת	 בתכניות	 השונויות	 בנושא	 הטיפול	 להרחבת	 מתווה	 מפורט	
לפיתוח	מקצועי,	תוך	הענקת	המקום	המתאים	ַלנושא	בכל	שלב	משלבי	ההכשרה	והפיתוח	

המקצועי	של	עובדי	ההוראה.4

הכשרת מנהלים: 

מומלץ	 הורים,	 עם	 קשר	 לקידום	 חשובה	 הבית־ספרית	 המנהיגות	 לפיהם	 לממצאים	 בהתאם	
להקדיש	מקום	לנושא	זה	במסגרת	הכשרת	המנהלים.	בין	השאר	יש	לכלול	בה	פיתוח	עמדות	
חיוביות	כלפי	מעורבות	הורים	בחינוך	הממוסד,	כולל	היכרות	עם	ממצאי	הספרות	המחקרית	
להציג	 יש	 לכך	 בנוסף	 לתלמידים.	 ומועילה	 חשובה	 הורים	 מעורבות	 שבהם	 התנאים	 בדבר	
בפני	המנהלים	אסטרטגיות	שונות	הפתוחות	בפניהם	לקידום	מעורבות	ההורים	בחינוך,	את	
והדרכים	לשתף	את	ההורים	בקבלת	ההחלטות	הבית־ספרית,	ואת	המשמעויות	 האפשרויות	

וההשלכות	של	שיתוף	כזה.	

אמון בין הורים לאנשי הסגל החינוכי: 

בישראל	חסר	מידע	מהימן	על	מידת	האמון	שנותנים	ההורים	באנשי	הסגל	החינוכי,	הן	ברמת	
המערכת	כולה,	הן	ברמת	בית	הספר	והן	ברמת	איש	ההוראה	היחיד.	ניתן	לבנות	כלים	לבחינת	
נושא	האמון	ולהוסיף	אותם	לפלטפורמה	הקיימת	בסקרים	שמעבירה	הרשות	הארצית	למדידה	
והערכה	בחינוך.	בבתי	ספר	שבהם	יימצא	כי	קיימת	בעיה	של	אמון	בין	ההורים	לבין	אנשי	הסגל	

החינוכי	יש	לנקוט	פעולות	לתיקון	בעיה	זו,	כאמור	בפרק	הנוגע	לנושא	האמון.	

עידוד מחקר: 

מומלץ	שמשרד	החינוך	יעודד	–	הן	ישירות	על	ידי	הקצאת	משאבים	והן	בעקיפין,	דרך	פתיחת	
הגישה	למאגרי	המידע	שלו	ועידוד	גופים	תומכי־מחקר	–	מחקרים	הבוחנים	את	המצב	בישראל	

בתחום	קשרי	הורים-מורים.	במיוחד	חסרה	ספרות	בנושאים	שלהלן:

ירושלים:	 בישראל,	 החינוך	 במערכת	 אחד	 ולכל	  — לכול	 חינוך	 )תשע״ד(.	 )עורכים(.	 נ׳	 ומנדל־לוי,	 א׳	 הרכבי,	 	4

האקדמיה	הלאומית	הישראלית	למדעים,	עמודים	99–121.
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אנשי	 בין	 האמון	 רמת	 לבחינת	 כלים	 של	 הישראלית	 ולחברה	 לתרבות	 והתאמה	 תרגום	 	
חינוך	בכלל	ובין	הורים	לאנשי	הסגל	החינוכי	בפרט.	

זו	 בחברה	 ההורים	 מעורבות	 דפוסי	 המגוונים(,	 חלקיה	 )על	 בישראל	 החרדית	 החברה	 	
ועמדות	ההורים	כלפי	מערכת	החינוך	)כולל	רמת	האמון	שלהם	במערכת	החינוך	ובבית	
הספר	של	הילד(.	כן	דרושה	ספרות	מקצועית	בנושא	דפוסים	של	שילוב	ילדים	בעלי	צרכים	

מיוחדים	וההתייחסות	אליהם	בחברה	החרדית.

זו	 בחברה	 ההורים	 מעורבות	 דפוסי	 המגוונים(,	 חלקיה	 )על	 בישראל	 הערבית	 החברה	 	
ועמדות	ההורים	כלפי	מערכת	החינוך	)כולל	רמת	האמון	במערכת	החינוך	ובבית	הספר	של	

הילד(.

פריפריה	 השונים,	 הספר	 בתי	 של	 בחינה	 כולל	 בישראל,	 למורים	 הורים	 בין	 האמון	 רמת	 	
לעומת	מרכז,	וכן	בחינה	לפי	מוצא	אתני,	לפי	מיצב	כלכלי־חברתי	ולפי	קבוצות	תרבותיות	

מובחנות.

מידת	הנגישות	והאוריינות	הטכנולוגית	בישראל	בכלל	ובקרב	בני	קבוצות	חברתיות	שונות	 	
בישראל	בפרט.

המלצות הנוגעות למערכת הבית־ספרית 

כאמור,	על	משרד	החינוך	להנחות	את	בתי	הספר	לפתח	ערוצים	של	מעורבות	הורים	ולהעמיד	
לרשותם	את	המשאבים	הדרושים	לשם	כך.	מומלץ	לעודד	את	מנהלי	בתי	הספר	להציג	בעדיפות	
יזומה	של	 הפעלה	 ולהסדיר	 עמם,	 ואת	הקשר	 בחינוך	הממוסד	 ההורים	 מעורבות	 גבוהה	את	
משפחותיהם	 לצורכי	 	)2 המתבגרים	 לצורכי	 	)1 בהתאמה	 הספר	 בתי	 מצד	 הורים	 מעורבות	

ולמשאביהן.

עבודת מטה בתוך בתי הספר:

בהמשך	להמלצה	כי	משרד	החינוך	ינחה	את	בתי	הספר	לקיים	עבודת	מטה	בנושא	מעורבות	
תיקבע	 בה	 וכי	 הסגל,	 אנשי	 כלל	 של	 שיתוף	 תוך	 זו	תתבצע	 עבודת	מטה	 כי	 מומלץ	 ההורים,	

מדיניות	בית	הספר	כלפי	ההורים.	מומלץ	שעבודת	המטה	תכלול:

ובמאפייני	 התלמידים	 בצורכי	 בהתחשב	 הספר,	 בבית	 בנעשה	 ההורים	 את	 לערב	 דרכים	 	
ההורים.	

	דרכים	שבהן	ההורים	יכולים	לסייע	לבית	הספר	בהשגת	מטרותיו	החינוכיות. 	

דרכים	לשתף	את	ההורים	בקבלת	ההחלטות	בבית	הספר,	תוך	שימת	דגש	על	עירוב	הורים	 	
מרקע	תרבותי	שונה	או	מרקע	כלכלי־חברתי	חלש.
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מטה	 לעבודת	 מפורטות	 המלצות	 מבוססי־טכנולוגיה:	 תקשורת	 בערוצי	 השימוש	 דרכי	 	
ותיאום	ציפיות	בנושא	זה	יוצגו	בהמשך.

תיאום ציפיות ושיתוף הורים:	

לאחר	עבודת	המטה	בבית	הספר	מומלץ	לתאם	את	הנושאים	הללו	עם	הורי	התלמידים	בבית	
הספר	ועם	התלמידים	עצמם,	תוך	התחשבות	בדעתם	של	ההורים	ושל	התלמידים.	

מינוי איש קשר בבית הספר:	

מומלץ	למנות	בבית	הספר	איש	מקצוע	המופקד	על	סיוע	למורים	ולהורים	ביצירת	מעורבות	
מיטבית.	תפקיד	זה	חשוב	עוד	יותר	במקרה	של	קונפליקט	שמתעורר	בין	הורים	למורים.	על	
איש	מקצוע	זה	לדעת	את	מיומנויות	הגישור	המאפשר	להימנע	מהסלמה	שתוביל	לפנייה	לבית	

משפט.

תכניות התערבות אצל המשפחה:	

מומלץ	כי	משרד	החינוך	יעודד	את	בתי	הספר	להפוך	לכתובת	למתן	סיוע	להורים	המחפשים	
עזרה	בביצוע	משימות	חינוכיות	הקשורות	בילדיהם	המתבגרים.	דרך	אפשרית	לסייע	להורים	
היא	באמצעות	התערבויות	)אצל	המשפחה(	שיתקיימו	בבית	הספר.	התערבויות	אלו	צריכות	
להיעשות	מתוך	כבוד	להורים	ולמתבגרים.	מומלץ	כי	ההתערבויות	האלה	יתמקדו	בשתי	צורות	

של	עבודה	עם	המשפחה:

התערבויות קצרות וממוקדות בהדרכה –	מפגשים	עם	ההורים	לצורכי	יידוע	ופיתוח	הבנה	 	
אצלם	בנוגע	לצורכי	המתבגר	ולטכניקות	להורות	מיטבית.	במקרים	שבהם	נדרשת	עזרה	

רבה	יותר	תיתכן	התערבות	ייעוצית	להורה	ולתלמיד.

התערבויות שבהן ההורה נמצא במרכז –	הספרות	מראה	שרווחתם	ובריאותם	הנפשית	 	
של	ההורים	חשובה	לתלמיד	המתבגר	מבחינה	לימודית,	חינוכית,	חברתית	ורגשית.	מומלץ	
אם	כן	להציע	גם	התערבויות	)אישיות	או	קבוצתיות(	שבהן	רווחתו	הנפשית	של	ההורה	

נמצאת	במרכז.	

שימוש באמצעי תקשורת טכנולוגיים:	

ככלל,	יש	לעשות	באמצעי	תקשורת	מסוג	זה	שימוש	מושכל	וזהיר	לטובת	יצירת	קשר	רצוף	עם	
ההורים.	אם	וכאשר	משתמשים	באמצעים	אלו	כדי	להעביר	מידע	חיוני	להורים,	מומלץ	לעשות	

זאת	תוך	שיתוף	התלמיד	בכל	מקום	שניתן	וכן	תוך	שמירה	על	חיסיון.	

את	 בחשבון	 להביא	 צריכה	 הללו	 התקשורת	 באמצעי	 משתמשים	 שבהן	 בדרכים	 הבחירה	
יש	 כן	 כמו	 מוסד.	 בכל	 וההורים	 התלמידים	 אוכלוסיית	 לרשות	 העומדים	 השונים	 האמצעים	
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לקבוע	מראש	ותוך	תיאום	עם	ההורים	והתלמידים	את	הנושאים	ואת	האמצעים	שבהם	ייעשה	
שימוש	וכן	את	הגבולות	לזמינות	ההורים	והמורים.	

רב	 מידע	 מרוכז	 שבהם	 מצבים	 ויוצרים	 מאפשרים	 המודרניים	 הטכנולוגיה	 שאמצעי	 כיוון	
במערכות	המקוונות	של	בתי	הספר	ושל	משרד	החינוך,	יש	להשקיע	משאבים	ומאמץ	בהגנה	על	
המידע	הזה	ולוודא	שהוא	מאובטח	כראוי.	המלצתנו	היא	שמשרד	החינוך	יעמיד	לרשות	בתי	
הספר	את	כל	התנאים	והמשאבים	)חומריים	או	אחרים(	לצורך	אבטחת	המידע,	וכי	האחריות	
לכך	תוטל	על	בתי	הספר.	מומלץ	כי	משרד	החינוך	יערוך	בדיקות	מחמירות	ותקופתיות	שיבחנו	

אם	המידע	אכן	מאובטח	כראוי.
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מבוא ורקע עיוני

הרקע להקמת הוועדה

שינויים	מהירים	בתחומי	חיים	רבים	מאפיינים	את	תקופתנו.	שינויים	אלו	משפיעים	על	המטרות	
המחקר	 גם	 החינוך.	 מערכות	 על	 ובכללן	 מספקות,	 שמדינות	 הציבורי	 השירות	 של	 והיכולות	
הבין־תחומי	מתפשט,	טכנולוגיות	חדשות	מאפשרות	 האקדמי	משתנה	בקצב	מהיר:	המחקר	
פיתוח	שיטות	מחקר	מתקדמות	ועוד.	מחקרי	המוח	והקוגניציה,	כמו	גם	קשריהם	המתרבים	עם	
מחקר	בעל	השלכות	לחינוך,	משקפים	את	התופעה	באופן	בולט.	במקביל	גובר	הצורך	בתיווך	
ידע	מחקרי	לציבור	רחב,	וכן	בשילוב	ידע	ממקורות	שונים	–	הן	מבחינת	יצירת	הידע	והפצתו	

והן	מבחינת	תיקופו	לצרכים	שונים.	

הקשר	בין	ממדים	רגשיים	לקוגניטיביים,	כמו	השינויים	התרבותיים	והטכנולוגיים	שמתרחשים	
בשנים	האחרונות,	מחזקים	את	הצורך	במבט	חדש	על	יחסי	הגומלין	בין	בית	הספר	למשפחה	
ועל	התפקיד	שיש	לכל	אחד	מהם	בתהליך	ההתפתחות	של	הילדים.	עבודה	משמעותית	בנושא	
זה	עשתה	ועדת	מומחים	קודמת	של	היזמה	למחקר	יישומי	בחינוך,	שבראשה	עמד	פרופ׳	צ׳רלס	
גרינבאום.	ועדה	זו	הגישה	את	המלצותיה	למשרד	החינוך	בסוף	שנת	2011.	בהמשך	להמלצות	
אלו	ביקשה	הנהלת	משרד	החינוך	להעמיק	בלימוד	הנושא,	תוך	התמקדות	בשני	תחומים	שלא	
היו	במוקד	העניין	של	הוועדה	הקודמת:	תחום	השינויים	החברתיים	והטכנולוגיים	שאנו	חווים	
בימים	אלו,	המאפיינים	הייחודיים	של	גיל	ההתבגרות	והדרכים	שבהן	מאפיינים	אלו	משפיעים	
על	הקשרים	המועילים	בין	הורים	למורים	ועל	הדרכים	ליצירת	קשרים	כאלה.	לצורך	זה	פנתה	
הנהגת	המשרד	אל	האקדמיה	הלאומית	בבקשה	שהיזמה	תקים	ועדת	מומחים	לניתוח	השאלה	
ידע	 וממיפוי	 מניסיון	 מלמידה	 מבוקר,	 מחקרי	 מידע	 תיהנה	 המשרד	 שהנהגת	 כך	 ולארגונה,	
קיים	במחקר	בארץ	ובעולם,	ותגיע	על	דעת	כל	חבריה	לסיכום	של	מסקנות	ולהמלצה	על	דרכי	

מדיניות	מתאימות.	

למרות	המקום	הרחב	שניתן	בספר	זה	לממד	הטכנולוגי	של	השינוי	המתחולל	בימים	אלו,	חשוב	
להדגיש	שפיתוחם	של	אמצעי	תקשורת	מתקדמים	אינו	השינוי	המרכזי	שעליו	נתנה	הוועדה	
את	דעתה.	חשובים	ממנו	הם	השינויים	התרבותיים:	שינוי	ביחס	שבין	ההורים	לבית	הספר,	
והענקת	אוטונומיה	לבתי	הספר,	השָטחה	של	מבנים	סמכותיים,	 ביזור	האחריות	על	החינוך	
הוועדה	 	.)2014 )נוי,	 באלה	 וכיוצא	 למורים	 ההורים	 בין	 ומיידיות	בתקשורת	 לזמינות	 דרישה	
אינה	מייחדת	לשינויים	אלו	פרק	נפרד,	אך	הם	משפיעים	על	העיסוק	בכלל	הפרקים	וההמלצות	

במסמך.

פעילות הוועדה

וחצי,	 כשנה	 פעלה	במשך	 בסביבה	משתנה	 בית	ספר-משפחה	 בנושא	קשרי	 ועדת	המומחים	
המדעית	 מהספרות	 ידע	 הוועדה	 גייסה	 במסגרתו	 מתמשך.	 למידה	 תהליך	 עברה	 שבמהלכה	
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ושוחחה	עם	חוקרים	בנושא	מהארץ	ומחו״ל.	כמו	כן	נפגשה	הוועדה	עם	גורמים	מהשדה	ועם	
תחום	בישראל,	לשאוב	מידע	מקצועי	הקיים	 נציגים	ממשרד	החינוך	על	מנת	ללמוד	על	העשייה	בַּ

בנושא	וכן	להבין	את	הדילמות	והאתגרים	הייחודיים	הקיימים	במערכת	החינוך	הישראלית.

כבר	בתחילת	דרכה	של	הוועדה	הוחלט	שבנוסף	לפגישות	שתקיים	בהרכבה	המלא,	ראוי	לעבוד	
גם	בצוותים	קטנים	יותר,	שכל	אחד	מהם	יגע	בנושא	מזווית	שונה	)וידווח	על	ממצאיו	לוועדה	
כאשר	זו	תתכנס	בהרכב	מלא(.	בהתאם	לכך	מינתה	הוועדה	מקרב	חבריה	שישה	צוותים	שעסקו	

בנושאים	הבאים:

קשרי	בית	ספר-משפחה	ואמצעי	תקשורת	מתּווכת־טכנולוגיה 	

ההיבט	ההתפתחותי	–	מתבגרים	וקשרי	בית	ספר-משפחה 	

התארגנויות	קולקטיביות	של	הורים	למעורבות	בחינוך	הממוסד 	

מעורבות	הורים	בחינוך	הממוסד	–	ההיבט	המשפטי 	

מעורבות	הורים	למתבגרים	בעלי	צרכים	מיוחדים	בחינוך	הממוסד 	

מעורבות	הורים	מתרבויות	מיעוט	וממיצב	חברתי	כלכלי	נמוך	–	בחינוך	הממוסד 	

נפגש	עם	אנשים	הפועלים	בתחום	העיסוק	הספציפי	שלו	בישראל,	ערך	 כל	אחד	מהצוותים	
הידע	 המחקרית.	 מהספרות	 ידע	 למצות	 מנת	 על	 מדעיות	 סקירות	 והזמין	 משותפים	 דיונים	
שכינסו	הצוותים	היה	בעל	משמעות	לכל	עבודת	הוועדה,	והוא	עומד	בבסיסם	של	כלל	פרקי	
המסמך.	אחדים	מן	הנושאים	שבהם	התמקדו	הצוותים	הניבו	פרקים	נפרדים	בתוך	המכלול	של	

המסמך	הנוכחי.	

סקירות מדעיות

על	מנת	למפות	ולרכז	את	הידע	הקיים	בספרות	המחקרית	הזמינה	הוועדה	שש	סקירות	מדעיות.	
התערבות	 ותכניות	 מחקרים	 באיתור	 וסייעו	 מגוונות	 מדיסציפלינות	 ידע	 ריכזו	 הסקירות	

המופעלות	בארץ	ובמדינות	שונות	בעולם.	

אלה	כותרות	הסקירות	ושמות	מחבריהן:

דרכי	הקשר	האפשריות	בין	הורים	לבית	הספר	של	ילדיהם	והשפעתן	על	התלמיד	המתבגר:	 	
ד״ר	יעל	עפרים

הידע	הקיים	על	קשרים	מועילים	בין	בתי	ספר	למשפחות	של	ילדים	בעלי	צרכים	מיוחדים	 	
ועל	תכניות	התערבות	המפתחות	קשרים	אלה:	ד״ר	חוה	גרינספלד,	רעיה	אלון	ודבורה	פלדמן

שימושים	בערוצי	תקשורת	חדשים	–	איסוף	נתונים	מבעלי	עניין:	ד״ר	גילה	קורץ 	
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במדינות	 התלמידים	 הורי	 לבין	 הספר	 בית	 בין	 היחסים	 למערכות	 המשפטיים	 הבסיסים	 	
שונות	והשלכותיהם	על	חובות	הצדדים,	זכויותיהם	וסמכויותיהם:	עו״ד	צביה	שיר

ההורים	 על	הקשרים	שבין	 להורים	 בית	הספר	 בין	 והחברתי	 השלכות	המרחק	התרבותי	 	
לבית	הספר	ועל	התפוקות	החינוכיות	של	ילדים	ומתבגרים:	גלי	פלטי

דגמים	 החינוך,	 בתחום	 יישומים	 	– 	בחינוך	 )ADR(	 חלופיות בדרכים	 סכסוכים	 יישוב	 	
הנהוגים	בעולם	ולקחי	הפעלתם:	ליאור	קלעי	שהין	ועמרי	גפן

תקצירי	הסקירות	מופיעים	בנספח	א׳	של	מסמך	זה.	הסקירות	במלואן	נגישות	באתר	היזמה	
למחקר	יישומי	בחינוך,	בלשונית	׳חומרי	רקע׳.

יום עיון וסדנה

כחלק	מתהליך	עבודתה	זה	קיימה	הוועדה	יום	עיון	בנושא	מודלים	ואפשרויות	ליצירת	קשרים	
מועילים	בין	הורים	למורים.	ביום	העיון	הוצגה	מסגרת	התייחסות	לקשרים	מועילים	בין	הורים	
ההורים	 מאשר	 חשוב	 פחות	 לא	 צד	 הם	 ההתבגרות	 בגילי	 התלמידים	 שבה	 מסגרת	 למורים,	
הספר.	 בית	 לבין	 הבית	 בין	 קשרים	 ליצירת	 ועקרונות	 שונים	 מודלים	 הוצגו	 בנוסף	 והמורים.	
מקום	מיוחד	הוקצה	במהלך	היום	לאפשרויות	ולאתגרים	של	השימוש	בטכנולוגיות	התקשורת	
החדשות	במסגרת	הקשרים	בין	בית	הספר	לבין	הבית,	שימוש	הכרחי	בעידן	התקשורתי	שבו	

אנו	חיים.	

וחוקרים	 הוועדה	 חברי	 מקצוע,	 אנשי	 בהשתתפות	 סדנה	 הוועדה	 ערכה	 העיון	 יום	 למחרת	
מטרה	 מתוך	 יצירתם,	 ודרכי	 מועילים	 קשרים	 של	 במודלים	 עסקה	 הסדנה	 ומחו״ל.	 מהארץ	
לבחון	במבט	מעשי	את	הידע	התאורטי	שהוצג	ביום	העיון.	את	הסדנה	הנחה	פרופ׳	יעקב	יבלון.	
חלקה	הראשון	הוקדש	לדיון	בשאלה	כיצד	ניתן	להתחיל	לבסס	קשר	ראוי	בין	מערכת	החינוך	
למשפחה.	בחלק	השני	של	הסדנה	שיתפה	פרופ׳	ננסי	היל	)הדוברת	המרכזית	ביום	העיון(	את	
נגע	בשאלה	האם	 זה	 המשתתפים	במחשבותיה	על	שותפות	בין	הורים	למורים.	הדיון	בחלק	

)ובאילו	תנאים(	שותפות	היא	המודל	הנכון	לקשר	שבין	מערכת	החינוך	למשפחה?

סדר	יום	העיון	מופיע	בנספח	ג׳	של	מסמך	זה,	דוח מיום העיון ומהסדנה,	מופיע	באתר	היזמה	
למחקר	יישומי	בחינוך	בלשונית	׳פרסומים׳.	כן	ניתן	לצפות	בהרצאות	מיום	העיון	באתר	היזמה	

בלשונית	׳צילומי	הרצאות׳.	

נושאים	הקשורים	לתחום	 לפני	שנעבור	לחלק	הבא	בספר,	חשוב	לתת	את	הדעת	על	מספר	
קשרי	בית	ספר-משפחה	אך	הוועדה	בחרה	לא	לעסוק	בהם.	חשוב	להדגיש	כי	הבחירה	שלא	
מסיבות	 נובעת	 אלא	 הוועדה,	 חברי	 בעיני	 מחשיבותו	 מפחיתה	 אינה	 כלשהו	 בנושא	 לעסוק	

אחרות	)שיפורטו	להלן(.	
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הוועדה	בחרה	שלא	לדון	בשאלה	המוסרית־אידאולוגית	של	מי	הזכות	לקבוע	את	תוכני	הלימוד	
של	התלמידים	ועל	מי	מוטלות	החובה	והאחריות	לחינוכם.	בהסכמת	המזמין	התמקדה	הוועדה	
בדרך	שבה	מעורבות	הורים	עשויה	לקדם	את	הישגיהם	החינוכיים,	רווחתם	הנפשית	ומעורבותם	
החברתית	של	בני	נוער,	ולא	בשאלה	למי	)ובאיזו	מידה(	הזכות	והחובה	להיות	שותף	ולהשפיע	
על	התהליך	הלימודי	ועל	תכניו	)ראה,	למשל:	ברנדס	ויששכר,	2014;	גוטמן,	2002;	וולצר,	2003;	
טיילור,	2003;	מיל,	2006(.	שאלה	זו	שייכת	במהותה	לדיסציפלינה	הפילוסופית,	ולא	ברור	אם	

הספרות	המחקרית	או	הפילוסופית	יכולה	לתת	לה	תשובה	חד־משמעית.

נושא	נוסף	שנותר	–	הוא	ונגזרותיו	השונות	–	מחוץ	לתחום	העיסוק	של	מסמך	זה	הוא	מימון	
מערכת	החינוך	וההשקעה	הכספית	של	הורים	בחינוך.	הנושא	כולל	תשלום	הורים	עבור	תכניות	
לימוד	נוספות	)תל״ן(,	תשלומי	)ְרשות(	של	הורים	באישור	ועדת	החינוך	של	הכנסת,	השקעה	
במימון	 פרטיים	 ספר	 בתי	 פתיחת	 וכן	 לילדיהם	 העשרה	 ותכניות	 בחוגים	 הורים	 של	 פרטית	
ההורים.	נושאים	אלו	משמעותיים	גם	ליחסי	המורים	עם	ההורים	–	סביר	שמורה	שמשכורתו	
שמשכורתו	 מורה	 מאשר	 אחרת	 אליהם	 יתייחס	 ההורים	 ידי	 על	 בחלקה(	 )לפחות	 ממומנת	
ממומנת	במלואה	על	ידי	המדינה.	למרות	חשיבותן	של	שאלות	אלו	בחרה	הוועדה	לא	לעסוק	
גם	בהן.	בחינת	השפעתן	של	דרכים	שונות	למימון	החינוך	)תשלומי	רשות,	בתי	ספר	פרטיים	
במסגרת	 האפשרי	 מן	 יותר	 וארוך־טווח	 מעמיק	 מחקר	 דורשת	 נוספות(	 לימודים	 ותכניות	
כך	שיהיה	 כדי	 –	עד	 להיות	תלוית־הקשר	מאוד	 גם	 כזו	עשויה	 המשאבים	הקיימים.	השפעה	
קשה	להסיק	על	אודותיה	מתוך	ידע	שנוצר	במקומות	אחרים	בעולם.	בהתחשב	במגבלותיה	של	
הספרות	המחקרית	בישראל	בסוגיה	זו,	אין	ביכולתה	של	הוועדה	להעלות	בשלב	זה	המלצות	

בנושא.	

החוץ־ממלכתית:	 החינוך	 מערכת	 הוא	 איתו	 להתמודד	 לא	 בחרה	 שהוועדה	 השלישי	 הנושא	
סקרה	 ואף	 הללו,	 החינוך	 מערכות	 מתוך	 אישים	 עם	 נפגשה	 הוועדה	 והערבי.	 החרדי	 החינוך	
מחקרים	הבוחנים	אותן,	אולם	לא	מצאה	מספיק	מידע	אמין	ואיכותי	על	מנת	ליצור	תמונת	מצב	
בהירה	דיה.	בהעדר	תמונת	מצב	כזו,	חשה	הוועדה	שאין	באפשרותה	לספק	המלצות	מבוססות	
ופרטניות	בנוגע	למשפחות	חרדיות	או	ערביות.	עם	זאת	הוועדה	מעריכה	כי	העקרונות	הכלליים	
שהוצגו	בפרק	העוסק	בקשרים	עם	משפחות	בחברה	רב־תרבותית	יכולים	וצריכים	לחול	גם	על	

אוכלוסיות	אלו.	

רקע עיוני

בין	 והקשר	 בבית	 ההורים	 שיוצרים	 האווירה	 הנוער,	 בני	 לילדיהם	 הורים	 שמעניקים	 החינוך	
הורים	לבין	הסגל	החינוכי	בבית	הספר	נמנים	עם	הגורמים	המשפיעים	על	התפתחותם	הרגשית	
והחברתית	של	נערים	ועל	הישגיהם	בלימודים.	יש	לציין	כי	מן	הספרות	המחקרית	העדכנית	עולה	
שהתועלת	בהשפעתה	של	מעורבות	ההורים	בחינוך	הממוסד	משתנה	בהתאם	לסוג	המעורבות,	
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	Hill	&	Tyson,	2009;(	ועוד	הלימודי	המוסד	מאפייני	התלמיד,	מאפייני	המשפחה,	מאפייני
2012	Jeynes,(.	עם	זאת	קיימת	תמימות	דעים	מחקרית	שהורים	הפועלים	בדרכים	מסוימות	
בבית	 התנהגות	 בעיות	 להפחתת	 מסייעים	 נוער,	 בני	 של	 לימודיים	 הישגים	 לקידום	 תורמים	
הספר,	מועילים	להצלחת	בית	הספר	של	ילדיהם	בהשגת	יעדיו	הלימודיים	והחברתיים	ומקדמים	
	Baquedano-Lopez,	;2014	,ואלון	פלדמן	)גרינספלד,	נוער	בני	של	תקינה	חברתית	התפתחות

.)Alexander	&	Hernandez,	2013;	Hill,	2009;	Wilder,	2014

מחקרים	מצביעים	על	גורמים	רבים	המגבירים	את	מעורבותם	של	הורים	ומשפרים	את	הקשר	
אישיים,	 מאפיינים	 ההורים,	 של	 ההשכלה	 רמת	 הבולטים	שבהם:	 בין	 הספר.	 בית	 עם	 שלהם	
להדגיש	 חשוב	 הספר.	 בית	 של	 הארגוני	 והמבנה	 ותלמידים	 הורים	 של	 וכלכליים	 חברתיים	
התומכות	 נורמות	 הספר,	 בבית	 חברתיות	 נורמות	 של	 קיומן	 את	 מדגישים	 שונים	 שמחקרים	
שנורמות	 כך	 על	 הוא	 הדגש	 הורים.	 מעורבות	 המקדם	 מרכזי	 גורם	 ומהוות	 זו	 במעורבות	
יובילו	ליצירת	הזדמנויות	רבות	לתקשורת	בין	מורים	להורים	ביזמת	 חברתיות	של	מעורבות	
בצורה	 להיות	מעורבים	 רצונם	של	ההורים	 הזדמנויות	אלו	מגביר	את	 קיומן	של	 בית	הספר.	
והן	בקידום	היעדים	של	בית	הספר	 ילדיהם	 פעילה	הן	בהתקדמות	הלימודית	והחברתית	של	
הספר	 בית	 שפעולות	 אף	 כי	 לציין	 חשוב	 	.)Hoover-Dempsey,	Whitaker	&	 Ice,	 2010(
לקידום	קשרים	עם	הורי	התלמידים	הן	חשובות,	אין	בהן	כדי	להפחית	מאחריות	ההורים	לילדם	
והשקעה	 התגייסות	 דורשת	 הממוסד	 החינוך	 לאנשי	 הורים	 בין	 מיטיב	 קשר	 יצירת	 ולחינוכו.	
יפנימו	את	התפיסה	שַרווחת	 וגם	ההורים	 משני	הצדדים.	חשוב	שגם	אנשי	החינוך	הממוסד	

התלמיד	והצלחתו	הן	מטרה	משותפת	ואחריות	משותפת	לשני	הצדדים.	

מטרתו	של	תת־הפרק	הזה	היא	לפרוש	את	הרקע	העיוני	שעליו	מתבסס	המסמך	הנוכחי,	תוך	
ָנציג	שפה	 נושאים	שהתבררו	כמרכזיים	לשאלות	שבהן	עוסק	המסמך.	ראשית,	 הצגת	מספר	
משותפת	המבוססת	על	ניתוח	של	צורות	ההתייחסות	השונות	למעורבות	הורים	בחינוך	כפי	
אנחנו	 גם,	 אלא	 המסמך	 בהמשך	 תשמש	 רק	 לא	 זו	 שפה	 המחקרית.	 בספרות	 מופיעות	 שהן	
מקווים,	תסייע	להבהיר	את	השיח	ַּבנושא	בקרב	אנשי	חינוך	ומדיניות	בארץ.	בחלק	השני	של	
התאוריה	 	– המסמך	 נכתב	 שלאורה	 המרכזית	 התאורטית	 המסגרת	 בקצרה	 תוצג	 תת־הפרק	
האקולוגית,	וכן	יוצג	ניתוח	של	המערכות	העיקריות	הקשורות	בנושא	לאור	התאוריה	הזאת.	
על	 ההתבגרות,	 גיל	 המסמך:	 של	 ההתפתחותי	 ההקשר	 את	 יציג	 המסמך	 של	 השלישי	 החלק	
מאפייניו	הייחודיים.	חלק	זה	יגע	גם	בקשר	שבין	מתבגרים	להורים	ולבית	הספר	ובצרכים	שיש	
העיוני	 המבוא	 של	 והאחרון	 הרביעי	 החלק	 אותם.	 הסובבות	 השונות	 למתבגרים	מהמערכות	
ייגע	במושג	מרכזי	שחוזר	על	עצמו	לאורך	פרקי	המסמך	–	מושג	האמון	בין	ההורים	לבין	אנשי	
והדרכים	 )ואי־אמון(,	השלכותיו	 ואמפיריים	של	אמון	 עיוניים	 היבטים	 יציג	 זה	 החינוך.	חלק	

לייצר	ולשמר	אותו.	



| 16 |  בין הורים למורים בחינוך העל־יסודי

 

הבהרת המושגים ויצירת שפה משותפת

׳קשרי	 המושג	 של	 בהבהרה	 הצורך	 הייתה	 הוועדה	 מדיוני	 שעלו	 הראשונות	 המסקנות	 אחת	
בית	ספר-משפחה׳,	על	משמעויותיו	השונות	ומגוון	המושגים	הקשורים	בו.	עלה	הצורך	ליצור	
שפה	משותפת	לעוסקים	בתחום	)וגם	לוועדה(,	שפה	שתגדיר	בצורה	ברורה	סוגים	שונים	של	
פעילויות	אפשריות	מצד	ההורים	ושל	יחסי	גומלין	בין	הצוות	החינוכי	לבין	ההורים.	בחלק	זה	
נציג	את	השפה	המשותפת	הזו.	חשוב	לציין	שכוונתנו	אינה	לדיון	תאורטי־פילוסופי	או	לשֹוני	
במושגים	אלא	להגדרה	והבהרה	של	הדרך	שבה	ייעשה	בהם	שימוש	במסגרת	מסמך	זה.	עם	זאת,	
כדי	שהשימוש	במושגים	יהיה	מועיל,	על	החלוקה	המושגית	להיות	מונחית	הן	על	ידי	תאוריה	
זה	 ב׳	של	מסמך	 בנספח	 ידי	הפרקטיקה	של	העוסקים	בתחום.	 על	 והן	 קודם	בתחום	 ומחקר	
נציג	מספר	ניתוחים	מושגיים	שערכו	חוקרים	בתחום,	תוך	פירוט	של	דוגמאות	לסוגים	שונים	
של	פרקטיקות	הקשורות	לכל	מושג.	לנוחות	הקריאה	נשתמש	להלן	במושג	׳מעורבות	הורים	
בחינוך	הממוסד׳	כמושג	כללי	המציין	את	כל	הסוגים	של	הקשרים	בין	בית	הספר	למשפחה	ואת	

הפעולות	שעשויים	ההורים	לנקוט	על	מנת	לקדם	את	ילדם	בכל	המובנים.	

סדר״	 ״לעשות	 להלן	 ננסה	 ב׳,	 בנספח	 שמוצגת	 המושגית	 וההבניה	 הסקירה	 על	 בהסתמך	
במושגים	השונים	המשמשים	בספרות	המחקרית	ובשדה	החינוך	בישראל	לתיאור	קשרי	בית	
ספר-משפחה.	לכל	אחד	מהמושגים	נציין	גם	את	המושג	המקביל	באנגלית,	וכן	דוגמה	למאמר	

או	מחקר	המשתמש	במושג	לועזי	זה:

	–	)Fan	&	Chen,	2001(	,)Parental involvement( מעורבות ההורים בחינוך הממוסד 		
במושג	זה	נתייחס	לכלל	הפעולות	שההורים	נוקטים	על	מנת	לקדם	את	ילדם,	אם	במסגרת	
הביתית,	אם	במסגרת	הבית־ספרית	ואם	בכל	מסגרת	אחרת,	וכן	לפעולות	שנוקטים	מורים	
כדי	ליצור	קשר	עם	הורים	ולשתף	אותם	בחינוך.	המושג	הזה	יהיה	אם	כן	המושג	המקיף	

שנתייחס	בעזרתו	לכל	פעילות	הוועדה.

 ,)Parental involvement at home( הביתית  במסגרת  בחינוך  הורים  מעורבות  		
)2010	Michael,	Hiatt	&	Shumow(	–	כשמה	כן	היא	–	פעולות	שההורים	עושים	בבית	
על	מנת	לקדם	את	התלמיד,	בלי	קשר	לשאלה	אם	מטרת	המעורבות	היא	קידומו	מבחינה	

רגשית,	חברתית,	או	לימודית.

 ,)Parental involvement at school( הספר  בית  במסגרת  הורים  מעורבות  		
)2009	Tyson,	&	Hill	Grolnick,( –	הכוונה	לפעולות	שעושים	ההורים	על	מנת	להשפיע	
בית	 על	 השפעה	 לשם	 הנעשות	 פעולות	 כולל	 אינו	 זה	 מושג	 הבית־ספרית.	 המסגרת	 על	

הספר	ברמה	המבנית	ביזמת	ההורים,	פעולות	שלהן	נייחד	מונח	אחר.

	Sheridan(  ,)intervention with the family ( המשפחה  אצל  התערבות  תכניות  		
על	 להשפיע	 והמכוונות	 החינוך	 מערכת	 שיוזמת	 לתכניות	 הכוונה	 כאן	 	–  )et	 al.,	 2012
המערכת	המשפחתית	ברמה	המבנית,	לתמוך	בבני	המשפחה	מבחינה	רגשית	או	לקדם	את	

הידע	הקיים	אצלם	)הרמה	הקוגניטיבית(.	
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	– 	)Epstein,	2010(  ,)School–family partnership( הספר  בבית  הורים  שותפות  		
ברמה	 להשפיע	 ומטרתה	 במשותף	 יוזמים	 וההורים	 פעילות	שהמורים	 נציין	 הזה	 במושג	
מעורבות	 נכלול	 זו	 בקטגוריה	 בכלל.	 החינוך	 מערכת	 ועל	 בפרט	 הספר	 בית	 על	 המבנית	

הורים	בבתי	ספר	קהילתיים.

	Lawson,( ,)school family relations( קשרי מערכת משפחתית-מערכת חינוכית 		
המערכת	 בין	 הקשר	 על	 להשפיע	 שמטרתן	 הפעולות	 לכל	 נתייחס	 זה	 במושג	 	– 		)2003
המשפחתית	למערכת	הבית־ספרית	או	שמהוות	בעצמן	קשר	כזה,	בלי	התייחסות	למטרת	

הפעילות	או	ליוזם	הפעילות.

 Communicating with teachers and other school( המורים  עם  יצירת קשר  		
2009( ,)personnel	Tyson,	&	Hill(	– כאן	הכוונה	היא	לפעולות	לקידום	קשר	בין	בית	
הספר	למשפחה,	פעולות	שיוזמים	ההורים	על	מנת	לקדם	את	הרמה	הלימודית	או	הרגשית	

של	ילדם.

	Griffin	 &	 Steen,(  ,)Facilitating communication( תקשורת  אפיקי  יצירת  		
2010(	–	במושג	זה	נכנה	פעולות	)ביזמת	ההורים,	המורים	או	ביזמה	משותפת(	לקידום	

קשרי	הורים-מורים	ברמה	המבנית.	לא	נמצא	בספרות	שימוש	במושג	זה	במדויק.	

רגשית	 טעון,	 מושג	 הוא	 זה	 מושג	 	– 	)2012 ומלול,	 עוזרי	 )אברהם,	 הורים  התערבות  		
ואתית,	משום	שבעבר	שימש	כהתייחסות	ל״מעורבות	יתר״	של	ההורים	בשדה	החינוך	–	
ומלול,	2012(.	בהקשר	הנוכחי,	 עוזרי	 )ראה	למשל:	אברהם,	 התערבות	לעומת	מעורבות	
ועל	מנת	לנטרל	את	האלמנט	האידאולוגי	והרגשי	מהשימוש	במושג,	נשתמש	כאן	במושג	
זה	כדי	לציין	פעולות	של	ההורים	שנעשות	ביזמתם	על	מנת	להשפיע	ברמה	המבנית	על	
מעורבות	 בין	 הדיכוטומיה	 את	 לשנות	 ברצוננו	 אחרות,	 במילים	 הבית־ספרית.	 המערכת	
הספר,	 בית	 סגל	 מטעם	 שמוזמנת	 ״מעורבות״	 בין	 ולהנגיד	 ״רעה״,	 להתערבות	 ״טובה״	
לבין	״התערבות״	שאינה	מוזמנת	אלא	נעשית	ביזמת	ההורים.	נקרא	״התערבות״	לפעולות	
שבהן	ההורים	נכנסים	ביזמתם	לתחום	שבדרך	כלל	אינו	מצוי	במסגרת	תפקידם	כהורים.	
חשוב	להדגיש	שלעתים	דווקא	ל״התערבות״	מסוג	זה	יש	השפעות	חיוביות	על	המערכת	
החינוכית,	ממש	כשם	שלתכניות	התערבות	אצל	משפחות	עשויה	להיות	השפעה	חיובית	

על	המסגרת	המשפחתית.

קשרי בית ספר—משפחה לאור המודל האקולוגי

בחלק	זה	נבחן	את	הקשרים	השונים	האפשריים	בין	בית	הספר	ומערכת	החינוך	לבין	המשפחות,	
תוך	התייחסות	לתאוריה	המרכזית	שלאורה	אנו	בוחנים	מעורבות	הורים	בחינוך	–	התאוריה	
האקולוגית	שהציע	ופיתח	ברופנברנר	)1994	1979,	Bronfenbrenner,(.	התאוריה	האקולוגית	
נחשבת	בספרות	לתאוריה	מובילה	לניתוח	קשרי	בית	ספר-משפחה,	מפני	שהיא	מדגישה	לא	רק	
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את	המערכות	הספציפיות	שהתלמיד	בא	איתן	במגע,	אלא	גם	את	התהליך	הדו־כיווני	שהקשר	
בין	המערכות	השונות	מהווה.	תאוריה	זו	גם	מדגישה	את	חשיבות	ההקשר	ההתפתחותי,	ולכן	
	Patrikakou,( ההתבגרות	 גיל	 	– ספציפי	 התפתחותי	 בהקשר	 העוסק	 זה,	 למסמך	 מתאימה	
בהתייחסותה	 ביותר	 הבהירה	 היא	 זו	 תאוריה	 כי	 לציין	 יש	 	.)in	 press;	 Patrikakou,	 2004
למעורבות	הורים	באופן	כללי,	אולם	ייתכן	שתאוריות	אחרות	)למשל	תאוריית	ההון	החברתי	
הורים-מורים	 יותר	את	חשיבותם	של	קשרי	 1988	Coalman,(,	מבהירות	טוב	 	- קולמן	 של	
בקבוצות	בעלות	מאפיינים	חברתיים	שונים	או	ממעמד	חברתי־כלכלי	נמוך.	ברופנברנר	מציג	
וניתוח	של	תהליכים	חברתיים,	מסגרת	הכוללת	פירוט	של	חמש	 מסגרת	התייחסות	לתיאור	

רמות	של	מערכות:

בקשר	 עמה	 נמצא	 שהילד	 ספציפית	 מערכת	 	– 	)Micro	 system( המיקרו	 מערכת	 רמת	 	
ישיר.

רמת	מערכת	המסו	)system	Meso(	–	מערכת	היחסים	בין	שתי	מערכות	או	יותר	שעמן	 	
הילד	בא	במגע	ישיר.	

רמת	מערכת	האקסו	)system	Exo(	–	מערכת	היחסים	בין	מערכת	שהילד	בא	עמה	במגע	 	
ישיר	למערכת	או	מערכות	שהילד	לא	בא	עמן	במגע	ישיר.	

מערכת	מקרו	)system	Macro(	–	ההקשר	הכללי	יותר	–	החברתי,	הכלכלי	וכן	הלאה	–	 	
שבתוכו	מתקיימות	המערכות	השונות.

ההקשר	הכרונולוגי	)system	Chrono(	–	השפעה	של	זמנים	מסוימים	או	של	התפתחויות	 	
מסוימות	לאורך	זמן.	

ניתוח	של	המערכות	הקשורות	לתחום	עיסוקה	של	הוועדה	על	פי	תאוריה	זו	יניב	מספר	מערכות	
מערכת	 הוא	 והחברתיים,	 הביולוגיים	 הקוגניטיביים,	 מאפייניו	 על	 עצמו,	 התלמיד	 מרכזיות:	
מיקרו	בפני	עצמה.	גם	המערכת	הבית־ספרית	שבה	לומד	הילד	היא	מערכת	מיקרו,	המערכת	
כל	 היא	מערכת	מסו.	 הללו	 בין	המערכות	 היחסים	 ומערכת	 מיקרו,	 היא	מערכת	 גם	 הביתית	
אחת	ממערכות	המיקרו	נמצאת	בתוך	הקשר	תרבותי	)מערכת	מקרו(	משלה.	לעתים	ההקשר	
התרבותי	של	שתי	המערכות	)הבית	ובית	הספר(	דומה,	ולעתים	הוא	שונה.	בנוסף,	בית	הספר	
נמצא	בתוך	מערכת	מבנית	מורכבת	–	מערכת	החינוך	במדינה	–	שהיא	מערכת	מקרו	כשלעצמה.	
לכל	אחת	ממערכות	המקרו	והמיקרו	יש	המטרות	שלה,	שנגזרות	גם	מתוך	ההקשר	המבני	או	
האידאולוגי	שלהן.	המטרה	של	מערכת	המסו	צריכה	להיגזר	מתוך	מטרות	אלו.	ולבסוף	–	ההקשר	
ההתפתחותי	של	התלמיד	עצמו	מהווה	את	ההקשר	הכרונולוגי	המרכזי,	ובמסגרת	העבודה	שלנו	
הכוונה	היא	למאפיינים	ההתפתחותיים	של	גיל	ההתבגרות	)זהו	כמובן	תיאור	מתומצת	של	מספר	
מורחב	 לניתוח	 ביניהם.	 והקשר	 הספר	 בית	 הילד,	 ההורים,	 על	 המשפיעות	 מרכזיות	 	מערכות	

.)Downer	&	Myers,	2010	:ראו
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הצרכים	 מאפייניו,	 על	 	– ההתבגרות	 גיל	 	– הזה	 ההתפתחותי	 ההקשר	 להצגת	 כן	 אם	 נעבור	
הייחודיים	לו,	ומשמעותו	לנושא	של	מעורבות	הורים	בחינוך	הממוסד.	

איור 1: המערכות הרלוונטיות על פי התאוריה האקולוגית

 
 

 

המערכת המשפחתית
תרבות, מוצא אתני, חוק, מדיניות

המערכת הבית-ספרית
תרבות, מוצא אתני, סוכני אסדרה, מימון/כספים

       הילד

• קוגניציה
• שפה

• ביולוגיה
• מנוע חברתי

משאבים

• מבוגרים
• איכות 

   הנישואים
• אופי 

   ההורה
• סביבה 
   ביתית
• אחאים

תפקודים

• חיברות
• למידה

• מוטיבציה
• דימוי

   עצמי
• טיפוח

משפחה

מערכת הקשרים בין המערכות

בית ספר

כיתה

ילד

עמיתים/
קבוצת
השווים

סביבה
פיזית

תכנית
לימודים

מורים

מבוגרים
אחרים

תכניות
זמינות

מבנה

הקבצה

הוראה

תחום דעת

פעילויות
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מתבגרים: סקירה עיונית ואמפירית

ועדת	בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה	מתמקדת	בגיל	ההתבגרות.	
התבגרות	 עיקריים:	 שלבים	 שלושה	 בתוכה	 כוללת	 אלא	 מהווה	מקשה	אחת	 אינה	 זו	 תקופה	
	Abela(	)18-15	)גיל	מאוחרת	והתבגרות	15-12(	)גיל	תיכונה	התבגרות	12-9(,	)גיל	מוקדמת
2011	Hankin,	&(.	מסגרת	הלימודים	הרלוונטית	כוללת	את	הכיתות	הגבוהות	של	בית	הספר	
היסודי,	חטיבת	הביניים	והחטיבה	העליונה.	לכל	שלב	בהתבגרות	יש	אפיונים	והדגשים	שונים,	
התפתחותיות	 מטרות	 על	 מצביעה	 הפסיכולוגית	 הספרות	 זאת,	 עם	 בהמשך.	 נציין	 שאותם	
כלליות	המשותפות	לכל	השלבים	של	גיל	ההתבגרות,	ובהן	נדון	תחילה.	מן	הספרות	המחקרית	
עולה	כי	תהליכים	ושינויים	החלים	במתבגרים	יש	בהם	כדי	להשפיע	על	אופי	הקשר	בין	בית	
הספר	למשפחה.	מטרת	תת־הפרק	הזה	היא	להציג	מאפיינים	קוגניטיביים,	רגשיים	וחברתיים	
לקבוצה	 המתבגרים	 את	 הופכים	 אלו	 מאפיינים	 שבה	 הדרך	 את	 להציג	 וכן	 מתבגרים,	 של	
מובחנת	מבחינת	צורכיהם	מהמערכת	המשפחתית,	מהמערכת	הבית־הספרית	ומהקָשרים	בין	
שתי	המערכות	האלה.	במילים	אחרות,	תת־הפרק	יציג	את	מה	שמבדיל	בין	מעורבות	ההורים	
הנחוצה	במערכת	החינוך	כשמדובר	במתבגרים,	ובין	המעורבות	הנחוצה	בגילים	צעירים	יותר.	

חברתיים	 רגשיים,	 פיזיולוגיים,	 בשינויים	 המאופיין	 התפתחותי	 בשלב	 נמצאים	 מתבגרים	
למעבר	של	 וחשובים	 בריאים	 הם	 אלו	 שינויים	 זה.	 על	 זה	 שינויים	המשפיעים	 וקוגניטיביים,	
אישית	 להתפתחות	 ההזדמנויות	 על	 בנוסף	 זאת,	 עם	 לבגרות.	 הילדות	 מתקופת	 המתבגר	
שמאפשר	שלב	זה,	הוא	עלול	להיות	כרוך	גם	במשברים	ואתגרים	למתבגרים,	להורים	ולמערכת	
הבית־ספרית.	מבחינה	התפתחותית	עומדות	בפני	המתבגר	שלוש	משימות	מרכזיות:	1(	לפתח	
אוטונומיה	ועצמאות	מדמויות	סמכות	)כגון	ההורים(	תוך	בניית	מערכת	יחסים	שונה	וטובה	
עמן.		2(	לבנות	את	זהותו	העצמית	על	פי	צרכיו	האישיים.	3(	ליצור	קשרים	חברתיים	משמעותיים	
)אריקסון,	1976(.	המעבר	מתלות	בהורים	לעצמאות	אישית	חיוני	להתפתחות	המתבגרים	אך	

מלווה	לעתים	בקשיים.	חברת	השווים	מהווה	גשר	חשוב	למעבר	זה.	

בתהליך	ההסדרה	מחדש	של	הקשר	בין	המתבגר	לבין	המשפחה	הגרעינית	עומדת	בפני	המתבגר	
ההזדמנות	לפתח	זהות	עצמאית	מבוססת	על	ערכים	חדשים,	לעתים	שונים	מאלה	של	הוריו.	
אותו	תהליך	של	היפרדות	לקראת	עצמאות	עלול	להופיע	גם	במערכות	היחסים	של	המתבגר	
עם	מבוגרים	אחרים,	למשל	מורים,	שיכולים,	מצד	אחד,	לשמש	מבוגר	אחראי	שיסייע	בתהליך	
עצמאות	 לפתח	 למתבגר	 כמפריעים	 להיתפס	 עלולים	 שני	 ומצד	 ולעצמאות,	 לבגרות	 המעבר	
)2009	Villalobos,	&	Smetana	2009;	Cote,(.	הקשר	בין	בית	הספר	ובין	משפחות	המתבגרים	
לובש	אם	כן	אופי	ייחודי,	המציע	הזדמנויות	ללמידה	וצמיחה	אך	גם	מעורר	שאלות	וקשיים	לא	

מעטים.

וקשרים	 מההורים,	 לניתוק	 מתייחס	 אינו	 עצמאות	 שהמושג	 הפרק	 בפתח	 כבר	 לציין	 חשוב	
חברתיים	אינם	עומדים	בסתירה	לקשרים	עם	ההורים.	הקשרים	עם	ההורים	נותרים	חשובים	
העצמית׳	 ההכוונה	 ׳תאוריית	 לפי	 המתבגר.	 של	 והתפתחותו	 רווחתו	 על	 מאוד	 ומשפיעים	
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של	 וחופשיות	 אישיות	 לבחירות	 היא	 ׳אוטונומיה׳	 במונח	 הכוונה	 	)Ryan	&	Decci,	 2000(
המתבגר	מבחינה	פסיכולוגית	ולא	בהכרח	להעדר	תלות.	לכן,	על	אף	ההתנתקות	ההדרגתית	
.)Vansteenkiste	et	al.,	2008(	להתקיים	ממשיך	ההורים	עם	הקשר	מהוריהם	מתבגרים	של
יתרה	מזו,	ככל	שקשר	זה	קרוב	יותר,	המתבגר	יכול	לפתח	אוטונומיה	רבה	יותר	ומסוגל	ליצור	
קשרים	חברתיים	טובים	יותר.	מחקרים	מצאו	קשר	בין	בחירה	חופשית	לבין	רגשות	חיוביים	
מתבגרים	 של	 העתיד	 מטרות	 של	 בחירות	 בין	 	,)Pomerantz	 &	Qin,	 2013( מתבגרים	 של	
בפני	 מתבגרים	 של	 האישית	 החשיפה	 כמות	 ובין	 	)Seginer	 &	 Shoyer,	 2012( והוריהם	
הוריהם	)2010	Smetana,	2013;	al.,	et	Cheung(.	סגנון	ההורות	קובע	למעשה	את	התפתחות	
המתבגר	 יכול	 כך	 פסיכולוגי,	 חופש	 מאפשר	 ההורות	 שסגנון	 ככל	 המתבגר.	 של	 האוטונומיה	
להשיג	את	מטרותיו	ההתפתחותיות	באופן	נכון	יותר.	תהליך	דומה	ניתן	לראות	מול	דמויות	
ובכך	 ליצור	אקלים	תומך	חופש	פסיכולוגי	 יכולים	 מורים	 בית	הספר.	 סמכות	אחרות,	למשל	
גם	 מורים	 	.)Assor,	 2005( המתבגר	 של	 הנפשי	 מצבו	 את	 ולשפר	 בלימודים	 הצלחה	 להגביר	
לצרכים	 אמפתיים	 היותם	 באמצעות	 המתבגרים	 אצל	 אינטרינזית	 מוטיבציה	 להגביר	 יכולים	
האישיים	של	תלמידיהם,	כמו	גם	באמצעות	הפיכת	החומר	הלימודי	לרלוונטי	לתלמידים.	עשור	
יותר	 רבה	 ולמעורבות	 טובה	 להרגשה	 ביותר	 הטוב	 המנבא	 הייתה	 החומר	 שרלוונטיות	 מצא	
בלמידה	)2002	Assor,(.	בדומה	לכך	מצאה	שכטמן,	במחקר	התערבותי,	שחומר	למידה	רלוונטי	
לא	 ביקורת	שבה	 קבוצת	 של	 לאלה	 בהשוואה	 הרגשתם	 ואת	 התנהגותם	 את	 שיפר	 ללומדים	

.)Shechtman	&	Abu-Yaman,	2012(	ללומד	החומר	רלוונטיות	על	דגש	הושם

ירידה	 יש	 	)15-12( האמצעית־התיכונה	 ההתבגרות	 בשלב	 בעיקר	 ההתבגרות,	 בגיל	 לסיכום,	
בהתעניינות	בלימודים	והמוטיבציה	נובעת	מלחץ	חיצוני	יותר	מאשר	מבחירה	חופשית.	בגיל	
זה	עסוקים	המתבגרים	במיוחד	בשינויים	הפיזיולוגיים	והחברתיים	שעוברים	עליהם.	המעבר	
מבית	ספר	יסודי	לחטיבת	הביניים	קשה	להם	בשל	הזרות,	העדר	האינטימיות,	והדרישות	הרבות	
מצד	בית	הספר.	בגיל	זה	במיוחד	חשוב	שהורים	ומורים	יתמכו	במתבגרים.	קשר	קרוב	המבוסס	
על	שיח	פתוח	יוצר	לא	רק	רצון	עצמאי	אלא	גם	מחויבות	להורים,	שהופכת	עם	הזמן	לחלק	

.)Cheung	&	Pomeranz,	2012(	המתבגר	של	האישיות	מבחירותיו

המתבגר	 על	 העוברים	 שינויים	 נציג	 והמרכזי	 הראשון	 בחלקו	 לשניים:	 יחולק	 זה	 תת־פרק	
וסביבתו	בשנות	ההתבגרות.	חשוב	להדגיש	כי	אף	שאנו	מציגים	את	השינויים	הללו	כנבדלים	
ומופרדים	זה	מזה,	הם	קשורים	זה	בזה	ומשפיעים	זה	על	זה	בצורה	תהליכית	ותוך	היזון	חוזר	
אלה	 שינויים	 של	 המשמעות	 את	 נציג	 תת־הפרק	 של	 השני	 בחלק	 ההדדיות.	 ההשפעות	 של	
והשלכותיהם	על	צרכיו	של	המתבגר	מהמערכת	הבית־ספרית,	מהמערכת	המשפחתית	ומהקשר	

בין	שתי	המערכות.

נתחיל	אפוא	בהצגת	שינויים	פיזיולוגים,	רגשיים	וקוגניטיביים	שעובר	המתבגר	עצמו:



| 22 |  בין הורים למורים בחינוך העל־יסודי

 

שינויים פיזיולוגיים: התבגרות מינית וצמיחה פיזית

הגיל	שבו	מתחילה	ההתבגרות	הפיזית	משתֶנה,	ותלוי	בגורמים	גנטיים,	תזונתיים,	סביבתיים	
ומגדריים.	עם	תחילת	תהליך	ההתבגרות	מתחילות	הבלוטות	האנדוקריניות5	להפריש	הורמונים	
הגורמים	לשינויים	גופניים	ולהתפתחות	מאפייני	מין	שניוניים.	אצל	נערות	השינויים	מופיעים	

בגיל	12-9	ואצל	נערים	בסביבות	גיל	13.	עיקרי	השינויים	הפיזיים	הם:

עליית	הגובה	והמשקל:	בניגוד	לצמיחה	בשנים	הקודמות	לגיל	ההתבגרות,	המתרחשת	בצורה	
הדרגתית	ולינארית	יחסית,	הצמיחה	בגיל	ההתבגרות	מתקדמת	ב״פרצי	צמיחה״,	שבהם	חלה	
הנובעות	מפרצי	 בעיות	אפשריות	 או	המתבגרת.	 ובמשקל	של	המתבגר	 בגובה	 עלייה	מהירה	
גמלוניים	 לעתים	 נראים	 מתבגרים	 )ולכן	 בגוף	 בשליטה	 וקושי	 גדילה,	 כאבי	 הן	 אלו	 צמיחה	

		.)Cromer,	2011	;2002	,)צחורי	ומגושמים(

לבגרות	 מגיעים	 הם	 שבו	 תהליך	 המתבגרים	 חווים	 ההתבגרות	 גיל	 במהלך	 מינית:	 התבגרות	
מינית.	הסמנים	הגלויים	העיקריים	לתהליך	זה	הם	שינויים	במבנה	הגוף	וצמיחת	אברי	הרבייה	
ותחילת	המחזור	החודשי	אצל	 והפנימיים(,	צמיחה	של	שיער	במקומות	חדשים,	 )החיצוניים	
נערות.	בנוסף	למאפיינים	החיצוניים	חווים	המתבגרים	גם	חוויות	רגשיות	חדשות	ולא	מוכרות,	
כגון	משיכה	מינית,	זקפה	לא	רצונית	)אצל	בנים(,	רצון	לאונן,	התאהבות	ועוד.	הטווח	והעוצמה	
של	רגשות	אלו	הם	חזקים	במיוחד,	ולעתים	קרובות	מבלבלים	ומפחידים	את	המתבגר.	בהמשך	

נדון	גם	בהשלכות	רגשיות	וחברתיות	של	התפתחויות	אלו.	

שינויים פיזיולוגיים: שינויים במבנה המוח

במהלך	שנות	ההתבגרות	עובר	מוחו	של	המתבגר	שינויים	בהיקף	נרחב	ובקצב	מהיר,	שני	רק	
יותר,	 מוקדמים	 בגילים	 במוח	 בהתפתחות	החלה	 כמו	 הינקות.	שלא	 בגיל	 המוח	 להתפתחות	
המוליכים	 או	 החומר	 בכמות	 בגידול	 אינה	מתבטאת	 העיקרית	 ההתפתחות	 ההתבגרות	 בגיל	
העצביים	במוח,	אלא	בשני	תהליכים	המתחוללים	במוליכים	העצביים	שכבר	קיימים,	שינויים	

המאפשרים	למוח	להיות	יעיל	ומהיר	יותר:

ההתבגרות	 בגיל	 	– 	)Myelination( מבודד  במעטה  העצביים  המוליכים  התכסות  	
מתעבה	שכבת	חומצות	שומן	זרחניות	)ששמה	מיאלין(	המכסה	את	המוליכים	העצביים	
במוח.	שכבה	זו	משמשת	מעטה	מבודד	לסיב	העצבי	)בדומה	לכיסוי	שעל	פני	חוטי	חשמל(.	
כך	הופכים	המוליכים	העצביים	למהירים	ויעילים	יותר.	תהליך	זה	מוביל	לחשיבה	מהירה	

	)Johnson,	2001;	Steinberg,	2005(	המתבגר	אצל	יותר	וחדה	יותר	יעילה	יותר,

)Synaptic Pruning(–	בתהליך	זה	סינפסות	במוח	שלא	 גיזום הדחיסות הסינפטית  	
נמצאות	בשימוש	תכוף	מתנוונות	ונעלמות.	במילים	אחרות	המוח	הופך	למתמחה	יותר	–	

5	הבלוטות	האנדוקריניות	מפרישות	הורמונים	ישירות	למחזור	הדם	של	בעל	החיים.	לכל	אחת	מהן	תפקיד	מיוחד	לה	

והורמונים	אחרים	שהיא	אחראית	על	הפרשתם	)בלוטות	אנדוקטריניות	הן	למשל	השחלות,	האשכים	והלבלב(.
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הוא	יודע	לעשות	טוב	יותר	ולהשתמש	טוב	יותר	בכישורים	שמשתמשים	בהם,	אולם	מאבד	
יכולות	שלא	נמצאות	בשימוש.	כישורים	ויכולות	שהמתבגר	אינו	משתמש	בהם	בגיל	זה	לא	
	.)Johnson,	2001;	Steinberg,	2005(	)Use	it	or	lose	it(	התהליך	של	בסופו	יתקיימו

אלא	שהתפתחות	המוח	לא	נעשית	בבת	אחת.	ראשית,	היא	נעשית	ב״קפיצות״ –	המוח	חווה	
מעין	פרצי	התפתחות	שבהם	מוליכים	עצביים	רבים	משתנים	במהירות,	אך	בין	ההתפרצויות	
האלה	עוברים	פרקי	זמן	שבהם	המוח	כמעט	אינו	משתנה.	שנית,	התפתחות	המוח	מתרחשת	
מתפתח	 המוח	 האצבע״	 ״כלל	 לפי	 יותר.	 מאוחר	 אחרים	 ובחלקים	 קודם,	 מסוימים	 בחלקים	

מלמטה	למעלה,	ומבפנים	החוצה.	

בשלב	הראשון	מתפתחים	החלקים	העתיקים	יותר	של	המוח	)מבחינה	אבולוציונית(.	חלקים	
ועוררות	 וכן	על	תגובות	רגשיות	 והלא	מודע	של	הגוף	 אלו	אחראים	על	התפקוד	הלא	רצוני	
יותר	 ומסודרת	מתפתחים	מאוחר	 לינארית	 הגיונית,	 על	חשיבה	 רגשית.	החלקים	האחראים	
ואלה	החלקים	העיקריים	העוברים	שינוי	 גיל	ההתבגרות.	 סוף	 רק	לקראת	 ומגיעים	להבשלה	
	Casey,	Giedd	&	Thomas,(	)התפתחותם	זמני	לפי	אותם	מונים	)אנו	המתבגרים	של	במוחם

:)2000

המוח	הקטן	)Cerebellum(	–	אחראי	על	תנועה,	איזון,	תיאום	בין	החלקים	השונים	של	המוח.	
הוא	ה״מחשב״	שמנהל	את	שאר	ה״מחשבים״.	

המערכת	הלימבית	)system	Limbic(	–	אחראית	על	עוררות	רגשית	ועל	זיכרון	לטווח	רחוק.

כפיס	המוח	)callosum	Corpus(	–	אחראי	על	החיבור	בין	שני	חלקי	המוח,	על	תיאום	בין	
חשיבה	רגשית	להגיונית	ועל	ראיית	התמונה	הגדולה.

שמיעתית	 קליטה	 על	 אחראית	 מאוחרת,	 התבגרות	 	– 	)Temporal	 lobe( הרקתית	 האונה	
וזיכרון.

האונה	הקדמית	)lobe	Frontal(	–	החלק	האחרון	שמתפתח	)ממשיך	להתפתח	עד	אמצע	שנות	
ה־20(,	אחראי	על	קבלת	החלטות,	תכנון,	זיכרון	ושליטה	בדחפים.	

האונה	העורפית	)lobe	Occipital(	–	אחראית	על	עיבוד	מידע	חזותי.

שינויים קוגניטיביים

השינויים	במבנה	המוח	מביאים	עמם	התפתחויות	קוגניטיביות	משמעותיות	אצל	המתבגרים.	
להלן	העיקריות	שבהן:

חשיבה מופשטת:	התפתחות	חשובה	בגיל	ההתבגרות	היא	הגברת	היכולת	לחשיבה	מופשטת	–	
חשיבה	על	מושגים,	רעיונות	ועקרונות.	מתפתחת	אצל	המתבגר	היכולת	לא	להתייחס	רק	למקרה,	
חפץ	או	אדם	פרטי,	אלא	גם	לחשוב	במונחים	כוללניים	יותר.	חשיבה	מופשטת	קיימת	אמנם	
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יכול	לחשוב	על	החיה	״כלב״	ולהבין	שבובת	הצעצוע	 ילד	 יותר	)למשל,	 גם	בגילים	מוקדמים	
שלו	וחיית	המחמד	שלו	שייכים	שניהם	לאותה	קטגוריה(,	אבל	בגיל	ההתבגרות	היא	מתרחבת	
והופכת	לקלה	יותר	ושגרתית	הרבה	יותר.	סוגים	שונים	של	מבנים	מתמטיים	למשל	דורשים	
כשמדובר	 אפשרית	 להיות	 אמורה	 אך	 בילדים,	 כשמדובר	 אפשרית	 שאינה	 הפשטה	 של	 רמה	

במתבגרים	ומבוגרים.	

חשיבה	 של	 גם	 צורה	 לובשת	 מופשטת	 חשיבה	 של	 המתפתחת	 היכולת	 עצמית:	 רפלקציה 
מופשטת	על	ה״אני״.	המתבגר	הצעיר	מתחיל	לחשוב	על	עצמו	באופן	רפלקטיבי,	לנסות	להבין	
בהרחבה	 נעסוק	 )שבו	 הזהות	 חיפוש	 של	 התהליך	 מתחיל	 בכך	 בעולם.	 מקומו	 ומה	 הוא	 מי	
.)Harter,	1998(	ההתבגרות	גיל	של	השלבים	כלל	את	רבה	במידה	שמאפיין	תהליך	,)בהמשך

חשיבה סדורה והיסקים לוגיים:	בגיל	ההתבגרות	הולכת	ומתגברת	יכולתו	של	המתבגר	לחשוב	
בצורה	מסודרת	ולהסיק	מסקנות	באופן	הגיוני	מתוך	המידע	שברשותו.	המתבגר	יכול	גם	לחשוב	
בצורה	ביקורתית	על	טענות	ועמדות	ולזהות	באופן	טוב	יותר	כשלים	ופגמים	בטיעונים	)יכולת	
יכולתם	 המקָשה	לעתים	על	ההורים	לשכנע	אותו	לפעול	לפי	הוראותיהם(.	בנוסף	משתפרת	
של	המתבגרים	לקבל	החלטות	מושכלות,	תוך	הצבת	מטרות,	בחירה	בין	חלופות,	בחינת	דרכים	
אפשריות	להשגת	מטרות	אלו,	הערכה	של	האפשרויות	הללו	ויישום	האפשרות	הטובה	ביותר	
הזמינה	להם	)328	p.	2003,	Byrnes,	&	Wigfield,	Eccles,(.	כפי	שנראה	להלן	הדברים	נכונים	

בכפוף	לתנאים	מסוימים.

חשיבה	 ליכולת	 )וקשורה	 ההתבגרות	 בגיל	 המתפתחת	 נוספת	 יכולת	 היפותטית:	 חשיבה 
מופשטת(	היא	חשיבה	על	מקרים	שלא	קרו.	שאלות	כגון	׳מה	היה	קורה	לו	X	היה	מתרחש?	מה	
היה	קורה	לו	X	היה	נמנע	ומה	יקרה	אם	X	יקרה?׳	נוטות	לבלבל	ילדים	בגילי	טרום־התבגרות	
בהדרגה	 הופך	 המתבגר	 מזו,	 יתרה	 ההתבגרות.	 תהליך	 שמתקדם	 ככל	 יותר	 לקלות	 והופכות	
השערות	 מתוך	 מסקנות	 להסיק	 היכולת	 שהיא	 היפותטית־דדוקטיבית,	 לחשיבה	 גם	 למסוגל	

ולעקוב	אחרי	טיעונים	היפותטיים.	

עיבוד מידע באופן מתוחכם ומורכב יותר:	התפתחות	נוספת	בחשיבה	בגיל	ההתבגרות	היא	
יכולת	עיבוד	המידע,	שהופכת	לא	רק	למהירה	יותר	אלא	גם	למתוחכמת	יותר.	המתבגר	מסוגל	
תמונה	 ולקבל	 שונים,	 ממקורות	 מגיעים	 הם	 אם	 גם	 שונים,	 מידע	 קטעי	 בין	 קישורים	 לערוך	
על	 לחשוב	 שונים,	 מכיוונים	 סוגיה	 או	 נושא	 לבחון	 גם	 מסוגל	 הוא	 הנדון.	 הנושא	 על	 רחבה	
או	 קטנים	 נושאים	 לגבי	 השקפה	 ולגבש	 	– נושא	 אותו	 כלפי	 בפניו	 שמוצגות	 שונות	 עמדות	

גדולים	באופן	מתוחכם	ועצמאי	יותר.	

שינויים ברמה החברתית והפסיכולוגית

שייכּות,	 מסוגלּות,	 האדם:	 של	 בסיסיים	 צרכים	 שלושה	 זיהתה	 העצמית	 ההכוונה	 תאוריית	
ההתבגרות,	 ראשית	 לפני	 עוד	 מתפתחת	 מסוגלות	 	.)Ryan	 &	 Deci,	 2000( ואוטונומיה	
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ובעיקר	 התיכונה	 ההתבגרות	 בתקופת	 ולייחודיות	 להבשלה	 ומגיעה	 בהדרגה	 מתחדדת	 אך	
אך	 למשפחה,	 השייכות	 חשובה	 תחילה	 היחיד.	 של	 לידתו	 מרגע	 חשובה	 שייכות	 במאוחרת.	
בראשית	גיל	ההתבגרות	הנטייה	היא	לשייכות	לקבוצת	השווים.	עם	תחילת	השלב	של	חיפוש	
האוטונומיה	והצורך	להתנתק	פסיכולוגית	מההורים,	קבוצת	השווים	הופכת	למשמעותית	יותר.	
מעָבר	זה	רצוי	אך	לא	קל,	כי	הוא	דורש	הסתגלות	ומסוגלות.	בגיל	ההתבגרות	התיכונה	הקבוצות	
החברתיות	מתרחבות	ומשתנות.	חטיבת	הביניים	היא	מקום	ידידותי	פחות	מבית	הספר	היסודי,	
והיא	מחייבת	הסתגלות	בתחומים	שונים,	כולל	בתחום	החברתי.	תקופה	זו	היא	גם	ראשיתה	
היא	 והמינית	המואצת,	 הפיזית	 רקע	ההתבגרות	 ועל	 בני	המין	השני,	 יחסים	עם	 של	מערכת	
עלולה	להיות	סוערת	למדי.	בגיל	ההתבגרות	המאוחרת,	מתחילות	מערכות	יחסים	אינטימיות	
השייכּות	 המסוגלּות,	  ‒ אלו	 צרכים	 שלושה	 ואחרת.	 נוספת	 שייכות	 וזו	 השני,	 המין	 בני	 עם	

והאוטונומיה	‒ קשורים	הן	זה	לזה	והן	לרווחה	הנפשית	של	המתבגרים	ולתפקודם	האקדמי.

	Bownlee	 et	 al.,( אורך	 מחקר	 באמצעות	 מתבגרים	 של	 התפתחותם	 אחר	 שעקבו	 חוקרים	
פסיכולוגית	 התפתחות	 המאפיינים	 מרכיבים	 חמישה	 זיהו	 	)2013;	 Geldhof	 et	 al.,	 2013
עצמי	 ביטחון  ובריאותית(,	 אקדמית	 )קוגניטיבית,	 חברתית	 כשירות  צעירים:  של	 חיובית	
הסביבה  עם  קשר  מוסריות(,	 )ערכים,	 אופי	 העצמי(,	 של	 חיובית	 וראייה	 מסוגלות	 )תחושת	
ותרומה	 יכולות	אלו	מובילה	לפעילות	חברתית	 )דאגה,	חמלה(.	רכישת	 ואמפתיה	 החברתית,	
	Competence,	Confidence, 	– לקהילה.	מרכיבים	אלו	מכונים	באנגלית	״Cs	Five	The״	
מאנשים	 רבה	 תמיכה	 דורש	 אלו	 יכולות	 פיתוח	 	.Character,	 Connection,	 and	 Caring

משמעותיים	בחייהם	של	המתבגרים,	כלומר,	ההורים	והמורים.

תפיסה	רווחת	של	גיל	ההתבגרות	)תפיסה	שרווחה	בעבר	גם	בקרב	החוקרים	בתחום(,	רואה	בגיל	
זה	תקופה	של	סערות	רגשיות	ושינויים	רגשיים	תכופים	המּונעים	על	ידי	שינויים	הורמונליים.	
יכולה	 ההתבגרות	 בגיל	 המרכזיות	 המשימות	 שהשגת	 מראה	 עדכנית	 מחקרית	 ספרות	 אולם	
	Arnett,	1999;	Galambos	&	Costigan,	2003;	Seginer	&	Shoyer,(	סערות	ללא	גם	לעבור
והמורים	 	)Smetana,	 2010;	Cheung	 et	 al.,	 2013( ההורים	 עם	 הקשר	 הידוק	 ותוך	 	)2012

	.)Assor,	2005(

יחד	עם	זאת,	הספרות	מראה	כי	המתבגר	אכן	חֹווה	שורה	של	שינויים	פסיכולוגיים	וחברתיים	
במהלך	גיל	ההתבגרות.6	להלן	נציג	את	העיקריים	שבהם:

של	 גילו	 בני	 	– השווים	 קבוצת	 הופכת	 המוקדם	 ההתבגרות	 בגיל	 השווים:	 לקבוצת  פנייה 
המתבגר	-	להיות	משמעותית	יותר	ויותר	עבורו.	המתבגר	מבלה	זמן	רב	יותר	עם	חבריו	ופחות	
להיות	 שיכולים	 תופעה	 עמיתיהם,	 של	 וערכים	 מנורמות	 מושפעים	 מתבגרים	 הוריו.	 עם	 זמן	
לה	ביטויים	חיוביים	או	שליליים,	בהתאם	לטיבן	של	הנורמות	האלה	)מייזלס,	2001(.	זה	הגיל	
חברתית	 אינטימיות	 ליצירת	 עד	 בהדרגה	 והאמפתיה	 החברתית	 הכשירּות	 מתפתחות	 שבו	

6	בסקירה	זו	חיברנו	את	השינויים	החברתיים	והפסיכולוגיים	משום	שכפי	שנראה,	השינויים	הללו	בגיל	ההתבגרות	

קשורים	זה	לזה,	וקשה	להבין	שינויים	מסוג	אחד	מחוץ	להקשר	של	כלל	השינויים	שעוברים	המתבגרים	בגיל	הזה.	
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המתבגרים,	 של	 החברתיים	 בכישורים	 תלויה	 חברתית	 כשירות	 	.)Geldhof	 et	 al.,	 2013(
בדימוי	העצמי	שלהם	וביכולת	ההסתגלות	שלהם.	מדובר	בקבוצות	חדשות	ומגוונות,	ולא	תמיד	
תומכות.	האינטרנט	יצר	מציאות	חברתית	חדשה	ולעתים	קשה,	הדורשת	הסתגלות	מיוחדת	
הביניים,	המציאות	החברתית	 )2011	Crosnoe,(.	בהתבגרות	התיכונה,	עם	המעבר	לחטיבת	
	Benbenishti	&( פנים	 פנים	אל	 ביחסים	 ואלימות,	 בריונות	 כוללת	 היא	 ביותר.	 היא	הקשה	
2005	Astor,(	כמו	גם	באינטרנט	)2011	Crosnoe,(.	זה	הגיל	שתמיכת	ההורים	נחוצה	ביותר.	
קרבה	בין	הורים	למתבגרים	עשויה	להוות	חומת	מגן	כנגד	הלחץ	של	קבוצת	השווים.	יתרה	מזו,	
שיח	קרוב	בין	הורים	למתבגרים	מהווה	מודל	לחיקוי	עבור	ילדם.	ואכן,	במחקר	נמצא	כי	יחסים	
)2011	al.,	et	Shwartz(.	סגינר	בדקה	את	 יוצרים	מתבגרים	חברותיים	 קרובים	עם	ההורים	
מצבם	החברתי	של	מתבגרים	בארץ	ומצאה	שהנושא	החברתי	חשוב	למתבגרים	והם	מרוצים	
רואים	 והחוקרים	 	,)Seginer,	 2006( אחד	 קרוב	 חבר	 לפחות	 היה	 המתבגרים	 לרוב	 מהמצב:	
בחבר	כזה	גורם	תמיכה	רב־משמעות	ביחסים	חברתיים.	אך	גם	רכישת	חבר	קרוב	משתנה	עם	
גיל	 הוא	 לשיאה	 מגיעה	 קרוב	 חבר	 רכישת	 שבו	 הגיל	 ההתבגרות.	 בגיל	 לשלב	 משלב	 המעבר	

ההתבגרות	המאוחרת,	עם	התפתחות	הזהות	האישית	והתייצבותה.

נמצא	בעיצומו	תהליך	של	 בגיל	ההתבגרות	 מוגזמות:	 וזהויות  זהויות  החלפת  זהות,  חיפוש 
״חיפוש	זהות״.	מרסיה	)1980	Marcia,(	מציג	שני	תהליכים	בלתי	תלויים:	חקירה	והתחייבות.	
ושל	 בלבול	 של	 מצב	 	)1 מתבגרים:	 בקרב	 זהות	 מצבי	 ארבעה	 יוצרת	 ביניהם	 האינטראקציה	
ערפול	זהות,	האופייני	להתבגרות	המוקדמת	2(	שיעבוד	לזהות	בעקבות	לחץ	חיצוני	3(	גיבוש	
לזהות	 התחייבות	 כלומר	 זהות,	 השגת	 	)4 ההחלטה	 ללא	 אך	 חקירה	 בעקבות	 מעוכב	 זהות	
נחשף	 אז	 התיכונה.	 ההתבגרות	 בשלב	 משקל	 מקבל	 זהות	 אחר	 החיפוש	 חקירה.	 בעקבות	
המתבגר	לקבוצות	חברתיות	מגוונות,	ויחד	עם	ההתפתחות	הקוגניטיבית	בגיל	זה,	מתאפשר	
הגדרה	 של	 שונות	 צורות	 מתבגרים	 ״מנסים״	 זה,	 בשלב	 ואחרים.	 עצמו	 את	 לחקור	 למתבגר	
עצמית,	מקבלים	על	עצמם	תפקידים	שונים	בקרב	קבוצת	השווים,	ואף	מתחברים	עם	קבוצות	
שונות	של	נערים	בהתאם	לזהות	שהם	לוקחים	לעצמם	באותו	רגע.	עם	המעבר	לגיל	ההתבגרות	
המאוחרת	ותוך	המשך	החקירה	העצמית	מגיע	המתבגר	לזהות	עצמית	בכמה	תחומים:	אקדמית	
ומינית,	וזהות	זו	עשויה	)אבל	לא	חייבת(	ללבוש	צורה	של	זהות	אתנית	)או	אף	זהות	אתנית	
מוגזמת(,	בעיקר	כשהמתבגר	שייך	לקבוצת	מיעוט	בתוך	מוסד	הלימודים	או	הסביבה	החברתית	
שלו.	לבישת	הזהויות	הזאת	היא	בדרך	כלל	תהליך	טבעי	שהוא	חלק	מהתפתחותו	הטבעית	של	
המתבגר	והכנתו	לתפקוד	בעולם	המבוגרים.	ככל	שהמתבגר	מסוגל	לחקר	עצמי	מעמיק	וחופשי	
הוא	יַפתח	זהות	שמתאימה	לאישיותו.	כאשר	החקירה	העצמית	אינה	חופשית	וקשורה	ללחץ	
חיצוני	)של	הורים,	מורים,	חברים(	היא	עשויה	להפוך	גם	להתנהגות	קיצונית	ומסוכנת.	בגיל	
ההתבגרות	התיכונה	ניתן	לצפות	לזהות	מעוכבת,	אך	בגיל	ההתבגרות	המאוחרת	–	בתקופת	
התיכון	–	יש	לצפות	לגיבוש	זהות	ברורה.	גיבוש	זהות,	כמו	השתייכות	חברתית,	תלוי	ברמת	

האוטונומיה	של	הפרט,	וזו	כאמור	קשורה	ליחסים	עם	ההורים	והמורים.	
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צורך בעצמאות וערעור על סמכות שרירותית:	כחלק	מתהליך	ההגדרה	העצמית	וההתרחקות	
מהמשפחה	נוטים	מתבגרים	לערער	יותר	ויותר	על	סמכות	–	הורית	ומורית.	בגילים	צעירים	
ההורים	הם	המקור	העיקרי	ללמידה,	הן	כסמכות	אפיסטמית	והן	כסמכות	בענייני	מוסר	וערכים,	
ממקורות	 ורע״	 טוב	 ו״לדעת	 העולם	 על	 ללמוד	 כלים	 רוכש	 המתבגר	 ההתבגרות	 בגיל	 אולם	
אחרים.	הוא	כבר	לא	מקבל	כמובן	מאליו	את	מה	שההורים	אומרים,	אלא	שואל	שאלות,	בוחן	
בעיקרו,	 החיובי	 זה,	 שתהליך	 אלא	 בעצמו.	 מסקנות	 ומסיק	 ביקורתי,	 באופן	 התשובות	 את	
השינוי	 את	 לקבל	 מוכנים	 אינם	 ההורים	 אם	 למתבגר,	 ההורים	 בין	 קונפליקטים	 לחולל	 עלול	
המתרחש.	על	מנת	שמתבגרים	יוכלו	לפתח	זהות	חופשית,	על	גורמי	הסמכות	להיות	קשובים	
ואמפתיים	לצורכי	המתבגרים.	רק	בתנאים	אלו	יכול	המתבגר	להתפתח	ללא	חשש	מביקורת,	
פחד	או	תחושת	אשמה.	מחקרים	רבים	הראו	שהורות	נוקשה	ומענישה	קשורה	להתנהגויות	
בעייתיות	של	מתבגרים	)2008	al.,	et	Eeizenberg(,	ואילו	הורות	ידידותית	ומאפשרת	מובילה	
	Pomerantz	&	Qin,	 2013;	Cheung	et	 al.,( מתבגרים	 של	 ומאושרת	 בריאה	 להתפתחות	
2013(.	גם	במחקרים	שנערכו	בארץ	נמצא	שִקרבת	הורים	השפיעה	לטובה	על	תכניות	העתיד	

.)Seginer,	2006;	Seginer	&	Shoyer,	2012(	המתבגרים	ילדיהם	של

הסכנות בתהליך ההתבגרות

חיפוש ריגושים ונטילת סיכונים:	מאפיין	נוסף	של	גיל	ההתבגרות	הוא	החיפוש	אחר	חוויות	
רגשיות	אינטנסיביות.	התנהגות	זו	אינה	נובעת	מחוסר	יכולת	להבין	ולקלוט	את	מידת	הסיכון,	
וגם	לא	מחוסר	ידע	בנוגע	לסיכון,	אלא	מהפער	בין	עוררות	רגשית	מהירה	לבין	היכולת	לווסת	
רגשות,	יכולת	שטרם	התפתחה	)57	p.	2007,	Steinberg,(.	החיפוש	אחר	ריגושים	עלול,	מטבע	
הדברים,	להוביל	להתנהגות	מסוכנת,	כולל	שתייה	מופרזת	של	אלכוהול,	עישון	וצריכת	סמים.	
בהתחשב	בהתפתחות	המינית	המתרחשת	גם	היא	בגיל	זה,	עלול	החיפוש	אחר	ריגושים	לכלול	
התנסויות	בעלות	אופי	מיני	)325	p.	2009,	Matjasko,	&	Lohman(.	רמת	החופש	הגבוהה	
יותר	שממנה	נהנים	המתבגרים	והשחרור	היחסי	שלהם	מדמויות	סמכות	מבוגרות	מגדילים	את	

הסיכון	בהתנהגויות	הללו	יחסית	להתנהגויות	דומות	בגילי	הילדות.		

רגשות שליליים:	גיל	ההתבגרות	אינו	גיל	קל	מבחינה	רגשית.	מחקרים	מצאו	כי	מתבגרים	נוטים	
לדווח	על	הרגשה	לא	טובה	לעתים	קרובות	יותר	מאשר	הממוצע	באוכלוסייה.	הם	גם	נוטים	
פחות	לדווח	על	הרגשה	חיובית	מאוד.	בנוסף	לכך	בגיל	ההתבגרות	קיים	סיכון	גבוה	יותר	לפתח	
	:)Emotion	dysregulation( רגשות	 לא	אדפטיבית	להתמודדות	עם	 ליקויים	של	התנהגות	
ועוד.	 יכולת	לחוש	טווח	מסוים	של	רגשות	 יכולת	לדבר	על	הרגשות,	הסתגרות,	חוסר	 חוסר	
התנהגות	מסוג	זה	מהווה	אינדיקטור	לכך	שנשקף	סיכון	שהאדם	יפתח	ליקויים	נפשיים	קשים	
יותר,	במיוחד	הפרעות	דיכאון.	ואכן,	יחסית	לממוצע	באוכלוסייה,	מתבגרים	נמצאים	גם	בסיכון	
	Abela	&	Hankin,	2011;	Galambos	&(	שונים	מסוגים	דיכאון	בהפרעות	ללקות	יותר	גבוה

		.)Costigan,	2003
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דימוי גוף וביטחון עצמי:	השינויים	הפיזיים	המהירים	והפתאומיים	מובילים	מתבגרים	רבים	
לתחושת	ביישנות	ורגישות	למראה	החיצוני	שלהם.	מתבגרים	רבים	סובלים	מדימוי	גוף	שלילי	
ומביטחון	עצמי	ירוד.	פעמים	רבות	השינויים	אינם	אחידים	ואינם	מקבילים	בין	כל	חברי	קבוצת	
השווים	)ההתבגרות	אורכת	בממוצע	בין	שנה	לשש	שנים	אצל	בנות,	ובין	שנתיים	לחמש	שנים	
אצל	בנים,	2009	Matjasko,	&	Lohman(.	חוסר	האחידות	הזה	מגביר	עוד	יותר	את	הסיכון	
לפגיעה	בדימוי	העצמי	של	אלה	המקדימים	בהתפתחותם	את	חבריהם	או	המתפתחים	מאוחר	

	.)Cromer,	2011(	מהם

שימוש במדיה: מאפיין	זה	אינו	ייחודי	בהכרח	לגיל	ההתבגרות,	ולא	קיים	בכל	חברה,	תרבות,	
עליו	את	הדעת.	 ויש	לתת	 זמננו	 בני	 מן	המתבגרים	 גדול	 קיים	אצל	חלק	 הוא	 זאת	 וזמן.	עם	
מתבגרים	בעולם	המערבי	מבלים	זמן	רב	)יחסית	למתבגרים	בעבר	ויחסית	לבני	גילים	אחרים	
גדול	 חלק	 כי	 היא	 הדבר	 משמעות	 החברתיות.	 ברשתות	 ובשימוש	 באינטרנט	 בגלישה	 כיום(	
מהחוויה	שלהם,	מחייהם	ומקשריהם	עם	הזולת	מתקיימים	דרך	התיווך	של	אמצעי	תקשורת	
	Oblinger,	 2003;	 Lenhart,	 et	 al,	 2010;	 Israelashvili,	 Kim,	 &( מבוססי־טכנולוגיה	
2012	Bukobza,(.	עובדה	זו	מציבה	אתגרים	ייחודיים	בפני	הורים	ואנשי	חינוך,	במיוחד	לאור	

העובדה	שחלקם	פחות	מיומנים	באוריינות	מחשב	ואינטרנט	מאשר	המתבגרים.	

קשיים קוגניטיביים ורגשיים

ההתפתחות	הגופנית	המהירה	בגיל	ההתבגרות,	ובעיקר	ההתפתחות	של	מוח	המתבגר	והעובדה	
שהיא	מתרחשת	בצורה	לא	ליניארית	ובקצב	שונה	לכל	חלק	של	המוח,	מובילה	למספר	תופעות	
להבנת	 מאוד	 משמעותיים	 אלו	 קשיים	 המתבגרים.	 אצל	 קוגניטיביים	 בתהליכים	 וקשיים	
	Giedd,	et	al,	2000;	Paus,(	הספר	ומבית	מהמשפחה	וצורכיהם	המתבגרים	של	התנהגותם

.)2005;	Blakemore,	2014

קושי במשיכת מידע מהזיכרון:	למתבגרים	יש	קושי	לאחזר	מידע	מהזיכרון,	להבדיל	בין	המידע	
הרלוונטי	לפחות	רלוונטי	ולהתמקד	במידע	הרלוונטי.	לעתים	המתבגר	עשוי	להכיר	בכך	שנתיב	
פעולה	מסוים	אינו	נבון,	אולם	הידע	הזה	לא	יוביל	להימנעות	ממנו,	מפני	שהקישור	בין	זכירת	

העובדה	לבין	ההתנהגות	בפועל	נעשה	באונה	הקדמית	–	המתפתחת	מאוחר	יחסית.

קושי בשליטה בדחפים:	נראה	כי	המתבגר,	במיוחד	במצבים	של	עוררות	רגשית	גבוהה,	חסר	
את	היכולת	לשלוט	בדחף	הרגשי	שמקורו	במערכת	הלימבית,7	גם	אם	הוא	מודע	לצורך	בשליטה	
החלטות	 לקבל	 נוטים	 מתבגרים	 גבוהה	 רגשית	 עוררות	 של	 במצבים	 אחרות,	 במילים	 כזאת.	
לפני	 פועלים	 או	 נראה	את	המתבגרים	מדברים	 קרובות	 לעתים	 ״מהבטן״.	 גרועות,	החלטות	

שהם	חושבים	על	מה	שהם	עומדים	לעשות.

על	 ולחשיבה	 הקרוב	 העתיד	 לתכנון	 גם	 אחראית	 הקדמית	 האונה	 קדימה״:	 ״לתכנן  קושי 
ההשלכות	של	הפעולות	העומדות	להתבצע.	בהתאם	לכך	‒ ושוב,	ביתר	שאת	במצבים	שבהם	

7		על	המערכת	הלימבית	ר׳	לעיל	בסעיף	שינויים	פיזיולוגיים:	שינויים	במבנה	המוח.	
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גבוהה	-	קשה	למתבגרים	לחשוב	עד	הסוף	על	ההשלכות	האפשריות	של	 העוררות	הרגשית	
התנהגותם	 את	 להתאים	 פעולתם,	 נתיב	 את	 לשנות	 גם	 להם	 קשה	 מזו,	 יתרה	 פעולותיהם.	

לתנאים	משתנים	ולחשוב	באופן	הגיוני	תוך	כדי	פעולה.

לזהות	הבעות	פנים,	נמצא	שמתבגרים	 יכולת	 חברתיים:	במחקר	שבחן	 מצבים  בזיהוי  קושי 
	MRI	בבחינת	להם.	שהוצגו	הפנים	הביעו	שאותו	שנאה(	פחד,	)כעס,	הרגש	את	לזהות	התקשו
של	מוחם	של	המתבגרים	בעת	הצגת	הפנים	נמצא	שהחלק	התחתון	במוח,	האחראי	על	תגובה	
רגשית,	פעיל	יותר	אצל	מתבגרים	לעומת	החלק	הקדמי,	האחראי	על	תגובה	שכלית	והגיונית,	
שפעיל	יותר	אצל	מבוגרים.	אצל	מתבגרים	אלימים	נמצא	שתהליך	עיבוד	המידע	החברתי	לקוי,	
.)Dodge	&	Godwin,	2013(	בכוח	לשימוש	וסגידה	עצמית	התגוננות	של	בכיוון	מוטה	והוא

מאפייני מוסד הלימודים בגיל ההתבגרות )בישראל( 

מלבד	השינויים	הגופניים	והרגשיים	שעוברים	הנערים	בגילי	ההתבגרות,	חל	גם	שינוי	הדרגתי	
בצורה	שבה	רואה	אותם	הסביבה	שבה	הם	נמצאים.	אחד	הביטויים	לשינוי	זה	הוא	המעבר	מבית	
הספר	היסודי	לבית	הספר	העל־יסודי,	אם	במסגרת	חטיבה	עליונה	ואם	במסגרת	חטיבת	ביניים.	
מעבר	זה	קיים	ברוב	מערכות	החינוך	בעולם,	גם	במערכת	החינוך	הישראלית.	מהחומר	המסוכם	
בסקירה	מדעית	)אדי־רקח	וחוב׳,	2011(	שנערכה	עבור	ועדה	קודמת	של	היזמה	למחקר	יישומי	
עוברים	המתבגרים	שונות	מבתי	הספר	היסודיים	 כי	חטיבות	הביניים	שאליהן	 עולה	 בחינוך	

במספר	מאפיינים.	נמנה	עתה	את	המשמעותיים	ביותר	לתחום	שבו	עוסק	מסמך	זה:

הלימודי:	בבתי	הספר	היסודיים	מושם	בדרך	כלל	 בבסיס התהליך  והערכים  הלימודים  אופי 
שידאגו	 היא	 החינוך	 מאנשי	 הציפייה	 התלמיד.	 של	 והחברתית	 הרגשית	 על	התפתחותו	 דגש	
זוכה	 ההערכה	שהתלמיד	 גם	 ולקדם	את	התפתחותו.	 קשר,	 איתו	 ליצור	 התלמיד,	 לעודד	את	
לה	מביאה	לעתים	קרובות	בחשבון	את	מידת	המאמץ	שהשקיע	ולא	רק	את	הישגיו	הנמדדים.	
בניגוד	לכך,	הדגש	בבית	הספר	העל־יסודי	מושם	בדרך	כלל	על	הישגים	לימודיים	ואקדמיים.	
וההכנה	 במבחנים,	 תלמידיהם	 של	 מההישגים	 יותר	 רבה	 במידה	 מושפעת	 המורים	 הערכת	
למבחני	הבגרות	הופכת	למטרה	חשובה	של	התהליך	החינוכי	)אדי־רקח	וחוב׳,	2011(.	במידה	
מסוימת	מדובר	במעבר	ממצב	שבו	התלמיד	מוערך	כשלעצמו	)בגיל	הילדות(	למצב	שבו	הוא	

מוערך	בהשוואה	לעמיתיו	)בגיל	ההתבגרות(.	

תנאי הלמידה:	בחטיבות	הביניים	בישראל	תנאי	הלמידה	הם	בדרך	כלל	מאתגרים	יותר	מאשר	
בבתי	הספר	היסודיים.	כך	למשל	גודל	הכיתה	הממוצע	בחטיבות	הביניים	בישראל	)נכון	לשנת	
2011(	היה	כ־30.5	תלמידים	לעומת	27	תלמידים	בבתי	הספר	היסודיים	)מרכז	המחקר	והמידע	
של	הכנסת,	2011(.8	ברוב	המקרים	גם	בית	הספר	עצמו	גדול	יותר,	משרת	מספר	רב	יותר	של	
תלמידים	ואוכלוסייה	הטרוגנית	יותר	)אדי־רקח	וחוב׳,	2011(.9	בשנות	הלימודים	הראשונות	

8	המצב	בעל־יסודיים	היה	דומה	לזה	שבבתי	הספר	היסודיים.

9	יש	לציין	כי	אין	כאן	טענה	על	השפעת	הטרוגניות	של	התלמידים	על	הישגיהם	ועל	איכות	הלמידה.	
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בחינוך	העל־יסודי	צריכים	התלמידים	להתאים	את	עצמם	למערכת	שבה	הם	הצעירים	ביותר,	
זאת	בניגוד	לבית	הספר	היסודי	שבו	הם	היו	הקבוצה	הבוגרת	והמובילה.

אקלים הלמידה:	במחקרים	שבחנו	אקלים	בית־ספרי	בחינוך	העל־יסודי	לעומת	החינוך	היסודי	
של	 בשורה	 ביטוי	 לידי	 בא	 והדבר	 פחות,	 חיובי	 העל־יסודיים	 הספר	 בבתי	 האקלים	 כי	 נמצא	
בין	 חיוביים	 קשרים	 לה,	 ומחוצה	 בכיתה	 וסדר	 משמעת	 אקדמי,	 מיקוד	 בהם	 אינדיקטורים,	
ילדים,	קשרים	חיוביים	בין	מורים	לתלמידים,	תמיכה	של	מורים	בתלמידים,	מידת	האוטונומיה	
הרשות	 	;2011 וחוב׳,	 )אדי־רקח	 הספר	 בית	 כללי	 של	 ועקביות	 ובהירות	 לתלמידים	 שניתנת	
	Wang	et	al.,; 	Way,	Reddy	&	Rhodes,	 2007 	;2014 בחינוך,	 והערכה	 למדידה	 הארצית	

.)2010

אחריות ללמידה:	אחד	ההבדלים	המשמעותיים	ביותר	בין	בית	הספר	היסודי	לעל־יסודי	הוא	
שבבית	הספר	היסודי	מוטלת	האחריות	לרווחת	התלמידים	והתפתחותם	על	כתפי	המבוגרים	
האחראים,	בעיקר	המורים,	אך	בבית	הספר	העל־יסודי	מוטלת	האחריות	בעיקר	על	התלמידים.	
שינוי	זה	תואם	כמובן	את	נטייתם	של	המתבגרים	לדרוש	שיסמכו	עליהם	יותר	ואת	יכולתם	

המתפתחת	לקבל	על	עצמם	אחריות.	

מבנה הלימודים:	בית	הספר	היסודי	מתאפיין	בסביבה	אינטימית	יחסית,	לכל	תלמיד	יש	מעט	
מורים,	ומושם	בו	דגש	על	פיתוח	רגשי	וחברתי.	בבתי	הספר	היסודיים	מתבצעים	רוב	הלימודים	
במסגרת	כיתה	אורגנית	אחת,	וכל	תלמידי	הכיתה	לומדים	יחד.	בחינוך	העל־יסודי,	לעומת	זאת,	
מחולקים	התלמידים	לקבוצות	לפי	רמות	הלמידה	)בהקבצות	או	במספר	יחידות	לימוד(	ולפי	
המקצוע	המורחב	שהם	לומדים.	משמעות	הדבר	היא	שהרכב	הקבוצה	שבה	לומדים	התלמידים	
משתנה,	והתלמידים	פוגשים	מורים	שונים	ולומדים	עם	עמיתים	שונים	לאורך	היום.	מצב	זה	
מקשה	על	יצירת	קשר	משמעותי	עם	מבוגר	או	עם	עמית	ללימודים	)אופלטקה	וטובין,	2008(.	

הקשר עם ההורים ושינויים במשפחה בעקבות הכניסה לגיל ההתבגרות

כניסת	הילד	לגיל	ההתבגרות	משפיעה	לעתים	קרובות	על	המשפחה	כולה.	שינויים	קוגניטיביים	
ורגשיים	שעוברים	המתבגרים	משפיעים	על	מערכת	היחסים	שלהם	עם	ההורים:

בין	 היחסים	 גיל	ההתבגרות	משתנים	 יותר	של	 הגבולות:	בשלב	מתקדם	 של  מחדש  שרטוט 
המתבגר	לבין	הוריו.	שינוי	זה	כולל	שרטוט	מחדש	של	היחסים	ומֲעָבר	למערכת	יחסים	שוויונית	
למתבגר	 מוענקת	 זו	 יחסים	 במערכת	 לילדם.	 ההורים	 בין	 הסמכות(	 מבנה	 )מבחינת	 יותר	
	Steinberg	 &( המשפחתית	 ההחלטות	 בקבלת	 לשותף	 הופך	 והוא	 יותר	 רבה	 אוטונומיה	

	.)Morris,	2001

להיזקק	 מפסיק	 ואינו	 לחלוטין,	 מהוריו	 מתנתק	 אינו	 המתבגר	 שלב	 בשום	 כי	 להדגיש	 חשוב	
להם	)והם	אינם	מפסיקים	להיזקק	לו(.	אמנם	סוג	הקשר	וצורכי	המתבגר	מההורים	משתנים,	
אולם	ההורים	והיחסים	עמם	נותרים	חשובים	להתפתחות	המתבגר	ורווחתו.	התפיסה	הנפוצה	
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לפיה	המתבגרים	בהכרח	מתביישים	בהוריהם	ואינם	רוצים	להיראות	בחברתם	אינה	נתמכת־
ראיות	)2009	Matjasko,	&	Lohman	2001;	Morris,	&	Steinberg(.	מחקרים	שבחנו	את	
היחסים	בין	מתבגרים	לבין	הוריהם	בישראל	מצאו	שלעתים	קרובות	חולף	תהליך	ההתבגרות	
תוך	שמירה	על	הִקרבה	בין	ההורים	למתבגר,	אף	על	פי	שרמת	הִקרבה	יורדת	יחסית	לרמתה	

לפני	תחילת	גיל	ההתבגרות	)מייזלס,	2001;	שרף	ומייזלס,	2005(.

חלק	 המתבגרים.	 לילדיהם	 הורים	 בין	 לקונפליקט	 מקור	 המהווים	 גורמים	 מספר	 קיימים	
שלו	 ההתקשרות	 לדפוס	 להוריו,	 המתבגר	 בין	 הקיימים	 היחסים	 לטיב	 קשורים	 מהגורמים	
עמם	)2003	al,	et	Mikulincer(,	לסגנון	ההורות	שלהם	)2008	Eisenberg,(,	ולאישיותו	של	

:)Farley	&	Kim-Spoon,	2014(	המתבגר

ראשית,	שינויים	קוגניטיביים	אצל	המתבגר	מאפשרים	לו	להכיר	במגבלות	של	הוריו	ולפתח	
סטנדרטים	מוסריים	שונים	משלהם,	תופעות	שעלולות	להוביל	לחוסר	הסכמה	וויכוחים	)שרף	
ומייזלס,	2005;	בושריאן	ורסט,	2014(.	אם	בגיל	הילדות	דרך	הלמידה	העיקרית	של	הילד	היא	
חיקוי	של	הוריו,	והם	מקור	הידע	והמוסר	העיקרי	שלו,	הרי	שבגיל	ההתבגרות	סמכות	ההורים	
מתערערת,	והם	צריכים	יותר	ויותר	להסביר	ולנמק	את	הוראותיהם.	לעתים	קרובות	המתבגר	
גם	דורש	מהוריו	לכבד	את	פרטיותו	ואת	עצמאותו,	בניגוד	למצב	בגיל	הילדות,	שבו	מצופה	
מההורים	לדעת	הכול	על	ילדם.	במקרים	שבהם	ההורים	אינם	מוכנים	לקבל	את	השינוי	במערכת	
	Steinberg	&	Morris,	 2001,( המתבגר	 בנם	 לבין	 בינם	 קונפליקט	 להיווצר	 עלול	 היחסים,	
88	p.(.	ככל	שדפוס	ההתקשרות	רעוע	יותר	וסגנון	ההורות	נוקשה	יותר,	כך	רמת	הקונפליקט	
עולה.	דפוס	התקשרות	וסגנון	הורות	נוקשה	משפיעים	לרעה	על	רמת	השליטה	העצמית	של	
Farley	&	Kim-(	להוריו	המתבגר	בין	לקונפליקט	מוגבר	סיכון	ובין	בינה	קשר	שיש	המתבגר,

	.)Spoon,	2014

שנית,	כפי	שתואר	לעיל,	קיים	פער	בין	המראה	הבוגר	יותר	של	המתבגרים	ויכולתם	הקוגניטיבית	
מצד	אחד,	לבין	בשלותם	הרגשית	הלא־שלמה	ויכולתם	הפחותה	לקבל	החלטות	שקולות	בשעת	
עוררות	רגשית	מצד	שני.	הפער	הזה	עשוי	ליצור	ציפיות	כוזבות	אצל	מבוגרים	בכלל	ואצל	הורי	

המתבגר	בפרט,	ציפיות	שהמתבגר	אינו	יכול	לעמוד	בהן.	

עם	 במקום	 השווים	 קבוצת	 עם	 יותר	 רב	 זמן	 לבלות	 פעם	 לא	 מעדיפים	 מתבגרים	 שלישית,	
הוריהם,	תהליך	שעלול	להביא	להתרחקות	מההורים.	בחלק	מן	המקרים	תת־התרבות	הקיימת	

	.)Ibid,	p.	86(	רצויים	אינם	ההורים	שבה	נגד״	כ״תרבות	מתעצבת	המתבגרים	בחברת

לבסוף,	חלק	מהחוקרים	)למשל	שרף	ומייזלס,	;2005	2001	Morris,	&	Steinberg(	מציינים	את	
כניסת	ההורים	בשלב	זה	לתקופת	״אמצע	החיים״	כגורם	נוסף	המגביר	את	הסיכון	לקונפליקט.	
שינויים	 הורים	 בַּ ומחוללת	 כה	 עד	 שנעשו	 בחירות	 עם	 התמודדות	 מזמינה	 זה	 לשלב	 הכניסה	
גופניים	היכולים	להיתפש	כאובדן	החיוניות.	כתוצאה	מכך	ההורים	עלולים	להיעשות	רגישים	

במיוחד	לביקורות	ולמתקפות	מצד	ילדם,	ולהתקשות	להתייחס	לקונפליקט	בצורה	שקולה.
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סיכום צרכיו של המתבגר

לתחום	 להם	השלכות	 ויש	 וסביבתו	 על	המתבגר	 העוברים	 עיקריים	 שינויים	 לאחר	שפירטנו	
העיסוק	של	מסמך	זה,	נעבור	כעת	לבחון	את	משמעות	השינויים	הללו	לצורכי	המתבגר	באופן	
כללי	וכן	לצרכים	שיש	לו	מהמערכת	המשפחתית,	מהמערכת	הבית־ספרית	ומהקשר	בין	שתי	

המערכות	האלה.

מתרחש	 ההתבגרות	 בגיל	 	:)Scaffolding	 Independence( עצמאות	 בפיתוח	 תמיכה	 	.1
מעבר	משמעותי	בין	התלות	הכמעט	מוחלטת	של	ילדים	במבוגרים	ובין	העצמאות	הכמעט	
מוחלטת	של	בוגרים	צעירים.	גיל	ההתבגרות	כרוך	לכן	בבנייה	הדרגתית	של	היכולת	להיות	
עצמאי	ואחראי.	לפיכך	צורך	מרכזי	של	המתבגר	מסביבתו	הוא	שיתאפשר	לו	להיות	עצמאי	
שיתאפשר	 )ודורש(	 צריך	 המתבגר	 הצעיר	 	.)Hill,	 2011;	 Hill	 &	 Tyson,	 2009( יותר	
דעותיו,	התנהגותו	 ולעצב	את	 בחופש	מהחלטות	של	אחרים	 לזכות	 בעצמו,	 להחליט	 לו	

	.)Steinberg	&	Morris,	2001(	בעצמו	והחלטותיו

חשוב	 הקודמת	 בפסקה	 שתואר	 לעצמאות	 הבסיס	 את	 	:)Monitoring( וניטור	 פיקוח	 		.2
לבנות	באופן	הדרגתי,	הן	משום	שלהחלטות	שמתקבלות	בגיל	זה	עשויות	להיות	השלכות	
הרות	גורל	על	המשך	החיים,	והן	משום	שכישלון	בקבלת	החלטות	עצמאית	עלול	לפגוע	
בביטחונו	של	המתבגר	ובאומץ	הלב	שיפגין	כשימשיך	לבנות	את	עצמאותו.	באותה	מידה	
שיש	 לביטחון	 גם	 זקוק	 הוא	 טעויות,	 לעשות	 החופש	 זה	 בכלל	 לחופש,	 זקוק	 שהמתבגר	
לעזרה.	 יזדקק	 או	 ייכשל	 אם	 לעזרתו	 ושיבוא	 עליו	 שמשגיח	 מי	 שיש	 לוודאות	 ״גב״,	 לו	
מדובר	באיזון	עדין:	חשוב	שההשגחה	לא	תיצור	אצל	המתבגר	רושם	שלא	נותנים	בו	אמון	
	Lohman	&( ולהעז	 להחליט	 הביטחון	 את	 לו	 תיתן	 במקביל	 אך	 שייכשל,	 שמצפים	 או	

.)Matjasko,	2009

קבלת	החלטות	-	לשתף,	לאפשר	ולתרגל:	מעבר	משמעותי	נוסף	)אם	כי	לא	נפרד	מהמעבר	 		.3
לאוטונומיה	ועצמאות(	בין	הילדות	לבגרות	הוא	המעבר	מציות	להחלטות	של	המבוגרים	-	
לקבלת	החלטות	עצמאית.	כפי	שראינו	לעיל,	בגיל	ההתבגרות	מתפתחת	היכולת	להחליט	
בצורה	מושכלת,	עקבית	והגיונית,	אך	יכולת	זו	דורשת	תנאים	מסוימים.	במצבי	עוררות	
למתבגרים	 קשה	 הארוך,	 בטווח	 הוא	 והנזק	 מיידית	 היא	 כשהתועלת	 או	 גבוהה,	 רגשית	
או	 החלטות	 לקבל	 יוכל	 שבה	 בריאה	 לסביבה	 זקוק	 המתבגר	 טובות.	 החלטות	 לקבל	
להיות	שותף	לתהליך	קבלת	ההחלטות	בנושאים	הקשורים	אליו	ומשפיעים	עליו.	תרגול	
בקבלת	החלטות	ובחשיבה	מושכלת	יסייעו	למתבגר	לראות	את	ההשלכות	והתוצאות	של	

	.)Lohman	&	Matjasko,	2009(	החלטותיו

עידוד	וביטחון	בבניית	זהות:	המשימה	המרכזית	השנייה	ש״מוטלת״	על	המתבגר	)בד	בבד	 		.4
עם	התפתחות	היכולת	לחשיבה	מופשטת(	היא	לבנות	לעצמו	זהות,	לברר	איזה	אדם	הוא	
מעוניין	ויכול	להיות	ולאיזו	קבוצה	הוא	מעוניין	להשתייך.	לשם	כך	המתבגר	זקוק	לסביבה	
הוא	 לעתים	 שונות.	 והשתייכויות	 שונות	 זהויות	 יחסית,	 בטוח	 באופן	 לחוות,	 יוכל	 שבה	



מבוא ורקע עיוני   | 33 | 

זקוק	לעזרה	בהבנת	ההשלכות	של	השתייכות	לקבוצות	כאלה	או	אחרות.	לעתים	הוא	זקוק	
בפניו	 שיעמדו	 האפשרויות	 מבחינת	 שלו	 הנוכחיות	 הפעולות	 את	משמעות	 לו	 שיבהירו	

	.)Hill	&	Torres,	2010(	בעתיד

צורכי המתבגר מהמערכת המשפחתית בהקשר החינוכי: משמעות	השינויים	בגיל	ההתבגרות	
מחקרים	 עוד.	 יעילות	 אינן	 יותר	 צעירים	 בגילים	 יעילות	 שהיו	 חינוכיות	 שאסטרטגיות	 היא	
בגיל	 הורים	 במעורבות	 מרכזית	 שהייתה	 אסטרטגיה	 	– בית	 בשיעורי	 שעזרה	 למשל	 מראים	
הרך	–	אינה	מועילה	בגיל	ההתבגרות.	דוגמה	נוספת:	המתבגרים	פחות	מעוניינים	שההורה	יבקר	
בבית	הספר	ויעמוד	בקשר	רציף	עם	המורה.	מעקב	צמוד	מדי	של	ההורה	אחר	ציוניו	והישגיו	
של	ילדו	המתבגר	עלול	להיתפס	כחדירה	לפרטיות	וכחוסר	אמון	מצד	ההורה	)2011	Hill,(.	עם	
זאת	ראוי	לציין	שוב	כי	הקשר	של	המתבגרים	עם	ההורים	עדיין	חשוב	מאוד	ומשפיע	מאוד	על	
רווחתם	הנפשית	של	המתבגרים	ועל	הישגיהם	הלימודיים.	מחקרים	הראו	שהמתבגרים	בהחלט	

רוצים	שהוריהם	יהיו	מעורבים	בחינוכם,	ואף	זקוקים	לכך.

ללימודים	 הקשורה	 בזהות	 שתומכת	 אווירה	 בבית	 ליצור	 חשוב	 הזהות,	 בניית	 של	 בהקשר	
	Hill,	 2011;( להשכלה״(	 ״חיברות	  ‒ 	academic	socialization מכנה	 )מה	שהיל	 אקדמיים	
2009	Tyson,	&	Hill	2010;	Torres,	&	Hill(.	אחת	האסטרטגיות	שנתבררו	כיעילות	ביותר	
בקידום	הישגיו	הלימודיים	של	המתבגר	היא	חיבור	וקישור	בין	הזהות	שלובש	המתבגר,	תכניותיו	
וחלומותיו	לעתיד	והצורך	ללמוד	ולהגיע	להישגים	בתחום	האקדמי.	לא	תמיד	הקשר	הזה	ברור	
כי	 שנמצא	 הבעיות	 אחת	 בעצמם.	 אקדמית	 השכלה	 בעלי	 אינם	 הוריו	 אם	 במיוחד	 למתבגר,	
הן	קשורות	להישגים	נמוכים	אצל	תלמידים	מ״משפחות	צווארון	כחול״	היא	שההורים	נוטים	
	Duncan(	בחיים	הגיעו	עצמם	שהם	לאן	להגיע	להם	שסייעו	הכישורים	את	בילדיהם	להטמיע
בשוק	 להתקדם	 מנת	 על	 מספיקים	 תמיד	 אינם	 אלו	 שכישורים	 אלא	 	.)&	Murnane,	 2011
העבודה	המודרני.	נמצא	כי	הטמעת	הצורך	בהשגת	תואר	אקדמי	תורמת	במיוחד	להישגיהם	של	

תלמידים	ממשפחות	מעוטות	יכולת.

ההורים	צריכים	לאזן	בין	רצונם	)ואחריותם(	להגן	על	ילדם	לבין	הצורך	לאפשר	להם	לעשות	
צריכים	 שההורים	 מצאו	 ההתבגרות	 בגיל	 מיטיבה	 הורות	 שבחנו	 מחקרים	 בעצמם.	 טעויות	
השווים	 קבוצת	 עם	 ולהיות	 לצאת	 בעצמו,	 לקבל	החלטות	 לו	 להניח	 חופש,	 למתבגר	 לאפשר	
ולפתח	את	דעותיו	בעצמו,	כלומר	עליהם	לטעת	בו	את	הביטחון	שהם	סומכים	עליו	כשהוא	
מקבל	החלטות	בעצמו.	יחד	עם	זאת	)ובו	בזמן(,	ההורים	צריכים	גם	להמשיך	להיות	בקשר	עם	
המתבגר,	ובמיוחד	להיות	מוכנים	לעזור	לו	אם	יידרשו	לכך.	הם	צריכים	להוות	מעין	רשת	ביטחון	
מידה	 באותה	 הנכונות.	 ההחלטות	 בקבלת	 ייכשל	 אם	 אליו	 ליפול	 מקום	 עבורו:	 פסיכולוגית	
	Hill,	2011;	Lohman	&	Matjasko,(	להחליט	כשייטיב	לחיזוקים	מקור	עבורו	להיות	עליהם
2009(.	ההורים	צריכים	גם	לשתף	את	המתבגר	יותר	בתהליך	קבלת	ההחלטות	המשפחתי,	תוך	
שהם	מאפשרים	לו	תנאי	החלטה	אופטימליים.	הם	צריכים	לאפשר	לו	עצמאּות	כשההכרעות	
נסבות	עליו	עצמו,	אך	עליהם	ליצור	גם	תנאים	שבהם	יוכל	לבצע	החלטות	מושכלות.	בנוסף	על	
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אלה	חשוב	לתת	למתבגר	את	הפרטיות	שלה	הוא	נזקק	)ואותה	הוא	דורש(,	אבל	גם	להישאר	
פתוחים	וקשובים	לצרכיו	ולרצונותיו.	

הבית־ספרית	 מהמערכת	 ודרישות	 צרכים	 קיימים	 הבית־ספרית:	 מהמערכת  המתבגר  צורכי 
לא	 זו	 סקירה	 ההתבגרות.	 בגיל	 במיוחד	 חשובים	 לפחות	 או	 ההתבגרות	 לגיל	 ייחודיים	 שהם	
תתייחס	להבדלים	בצרכים	הפדגוגיים	והאקדמיים	שנובעים	משינויים	קוגניטיביים	שעוברים	

המתבגרים,	אלא	רק	לצרכים	ודרישות	שהם	בעלי	משמעות	ליחסי	בית	הספר	והמשפחה.

אותם	נושאים	שהוצגו	לעיל	מתאימים	גם	לצורכי	המתבגר	מהמערכת	הבית־ספרית.	ראשית	
צריך	לאפשר	לו	עצמאות	תוך	שמירה	על	קשר	ותמיכה.	המתבגר	זקוק	לסביבה	שבה	יוכל	לפעול	
באופן	עצמאי	ולפתח	את	אישיותו,	ערכיו,	והחלטותיו.	בבית	הספר	עשוי	הדבר	לבוא	לידי	ביטוי	
	Assor,( עשור	 חופשית.	 ללמידה	 ובזמנים	 שלו	 השעות	 מערכת	 בבחירת	 יותר	 רבה	 בחירות	
2002(	מצא	שרלוונטיות	החומר	הנלמד	אינה	חשובה	פחות	מאשר	בחירה	חופשית.	רלוונטיות	
החומר	ללומד	קשורה	לדעת	עשור	למידת	האמפתיה	של	המורה	כלפי	הלומד	המתבגר.	אמפתיה	
אף	מגבירה	את	הרגשת	הקשר	של	המתבגר	לבית	הספר:	מחקרים	מראים	כי	מתבגרים	החשים	
״מחוברים״	לבית	הספר	מגיעים	להישגים	טובים	יותר	ונמצאים	פחות	בסיכון	לצריכת	סמים	
קשר	 לאפשר	 עשוי	 הספר	 שבית	 היא	 חשובה	 נקודה	 מוגנים.	 לא	 מין	 יחסי	 ולקיום	 וסיגריות	
ובעיות	 בסיכון	 התנהגויות	 למניעת	 חשיבות	 לו	 שיש	 קשר	 ההורה,	 שאינו	 אחראי	 מבוגר	 עם	
התנהגות	)2007	Dishion,	&	Yasui(.	מבוגר	אחראי	זה	אינו	חייב	להיות	המורה	או	היועץ	
הקשר	 הספר.	 בבית	 אחר	 מבוגר	 כל	 או	 מאבטח,	 הספר,	 בית	 של	 הבית	 אב	 להיות	 יכול	 אלא	
ביכולת	 תלוי	 עמיתים	 עם	 חיובי	 קשר	 עמיתים.	 עם	 הוא	 ההתבגרות	 בגיל	 ביותר	 המשמעותי	
השליטה	העצמית	של	המתבגר	וגם	משפיע	עליה	)2014	Kim-Spoon,	&	Farley(.	קשר	חיובי	
לסייע	 יכול	 הספר	 בית	 מההורים.	 ההתנתקות	 ולמאמצי	 הזהות	 לבניית	 מסייע	 עמיתים	 עם	

לתלמידים	למצוא	את	מקומם	החברתי	בדרכים	מגוונות.

הנושא	של	פיתוח	הזהות	משמעותי	גם	הוא	להקשר	הבית־ספרי.	בתי	ספר	שמצליחים	לחבר	
את	הלימודים	וההישגים	האקדמיים	למקצועות	שהתלמידים	רוצים	לרכוש	בעתיד	מצליחים	
לעתים	לקדם	את	תלמידיהם,	גם	כאן	בעיקר	כשמדובר	בתלמידים	ממיצב	חברתי־כלכלי	נמוך.	
בשלב	זה	של	פיתוח	זהות	חשוב	לבנות	על	החוזקות	של	המתבגר	ולא	על	חולשותיו.	מחקרי	
התערבות	מבוססי־חוזקות	הצביעו	על	הישגים	משמעותיים	לתכניות	שהתבססו	על	הענקת	

	.)Brownlee	et	al.,	2013(	המתבגר	של	חיובית	להתנהגות	חיובי	חיזוק

חשוב	לשים	לב	שתהליך	פיתוח	הזהות,	במיוחד	אצל	מיעוטים	שסובלים	מאפליה	)או	מתחושת	
מערכת	 לבנות	 אפוא	 חשוב	 הספר.	 בית	 מטרות	 עם	 להתנגש	 עשוי	 ארוכת־שנים,	 אפליה(	
יחסים	–	לבנות	אמון	גם	בין	המתבגר	עצמו	לבין	המורה	והמערכת	בכלל.	בניית	אמון	חשובה	
לכלל	שכבות	האוכלוסייה	אבל	חשובה	במיוחד	כשמדובר	בנוער	ממיצב	חברתי־כלכלי	נמוך	או	

מתרבות	מיעוט.10

10	על	נושא	האמון	נדבר	בהמשך	פרק	זה,	ועל	קשרי	בית	ספר-משפחה	אצל	מתבגרים	ממיצב	חברתי־כלכלי	נמוך	או	

מתרבות	מיעוט	נדבר	בפרק	השלישי	של	חיבור	זה
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צורכי המתבגר מהקשר בין המערכת המשפחתית למערכת הבית־ספרית: הקשר	בין	המשפחה	
לבין	בית	הספר	–	מערכת	המסו	במונחי	התאוריה	האקולוגית	-	חייב	גם	הוא	להתאים	את	
עצמו	להקשר	ההתפתחותי	של	גיל	ההתבגרות.	התלמיד	המתבגר,	בניגוד	לעמיתו	הצעיר,	אינו	
יכול	להיוותר	בתפקיד	פסיבי	–	הוא	חייב	להיות	חלק	אינטגרלי	מהקשר	בין	ההורה	למורה.	לפי	
יש	לשתף	את	התלמיד	בתהליך	קבלת	ההחלטות	בעניינו.	 ציינו	לעיל,	 אותם	עקרונות	שכבר	
בנוסף	לכך,	לא	כל	קשר	בין	ההורים	למורים	מתקבל	בעין	יפה	אצל	המתבגר.	למתבגר	חשוב	
	.)Hill,	2011(	עתידיות	בעיות	למנוע	כדי	גם	המורים,	עם	בקשר	יהיו	ההורים	בעיות,	שכשיש
עלול,	 והישגיו	 התלמיד	 ציוני	 על	 להורים	 המורים	 של	 יתר	 דיווח	 לעיל,	 שהזכרנו	 כפי	 אולם	

להתפרש	כחוסר	אמון	בו	מצד	ההורים	ולפגוע	בו	דווקא.	

גיל ההתבגרות — סיכום

תקופת	ההתבגרות	בחייו	של	האדם	מביאה	עמה	שינויים	קוגיניטיביים,	רגשיים,	וחברתיים.	
שינויים	אלו	חיוניים	להתפתחותו	של	האדם,	לעצמאותו	ולבניית	זהותו.	שינויים	אלו	נושאים	
בחובם	הזדמנויות	ייחודיות	ללמידה	ולגיבוש	עמדות	ותפיסות	חדשות	על	העולם.	יחד	עם	זאת,	
ככל	תקופה	של	שינויים,	עשויה	גם	תקופת	ההתבגרות	להיות	מלווה	בטלטלות	ובאתגרים	הן	
של	המתבגר	 ומוחו	 גופו	 על	 בחייו.	 המבוגרים	המשמעותיים	 עם	 לקשריו	 והן	 עצמו	 למתבגר	
הסתגלות	 דורשים	 גם	 אך	 חדשים	 שימושים	 שמאפשרים	 והתפתחות	 צמיחה	 פרצי	 עוברים	
ולמידה	כדי	שיהיה	אפשר	להשתמש	בהם	באופן	יעיל.	ההתפתחות	הלא	שווה	של	חלקים	שונים	

)הן	בגוף	והן	במוח(	מקשה	גם	היא	על	הניצול	הנכון	של	היכולות	החדשות.	

במישור	הֶקשר	עם	המבוגרים	מהווים	השינויים	הללו	טלטלה	למערכת	המשפחתית	והחינוכית	
הוא	 אחד	 מצד	 בעניינו.	 החלטות	 בקבלת	 ושיתוף	 יותר	 רבה	 עצמאות	 דורש	 המתבגר	 כאחד.	
מתרחק	במידת	מה	מהוריו	וממשפחתו	וחובר	אל	קבוצת	השווים	לו.	מצד	שני	הוא	זקוק	עדיין	
לפיקוח	ולרשת	ביטחון	שתהיה	זמינה	לו	אם	ייכשל	ויטעה.	גם	בהיבט	הלימודי	זקוק	המתבגר	
לסיוע	שונה	מאשר	התלמיד	הצעיר	יותר.	עזרה	בשיעורי	בית	ובחומר	הנלמד,	נוכחות	ההורה	
בבית	הספר	וקשר	של	ההורה	עם	המורה	מועילים	למתבגרים	פחות	מאשר	לילדים.	לעומת	זאת	
מעורבות	ההורה	בחינוך	במסגרת	הביתית	הופכת	להיות	חשובה	יותר.	היא	מתבטאת	בעיקר	
בחיברות	להשכלה	)הדגמה	והדגשה	של	חשיבות	הלימודים	להצלחת	המתבגר	בעתיד(	ובקישור	
בין	מעורבות	ההורים	להצלחה	בלימודים	 הלימודים	לזהות	שהמתבגר	מעוניין	לאמץ.	הקשר	
בגיל	ההתבגרות	הופך	להיות	יותר	ויותר	מתּווך	על	ידי	משתנים	רגשיים	כמו	מעורבות	בבית	
הספר,	הרגשת	שייכות	של	המתבגר	לבית	הספר	וקישור	ההצלחה	בלימודים	לחלומות	ולתקוות	

שהמתבגר	מטפח	כלפי	עתידו.	

והבית־ספרית	 המשפחתית	 הסביבה	 של	 להתאמה	 רבה	 חשיבות	 יש	 כי	 לציין	 חשוב	 לבסוף	
רמת	 ותלמיד.	 תלמיד	 כל	 של	 הספציפיות	 לנסיבות	 	- למשפחה	 הספר	 בית	 בין	 הקשר	 ושל	
האוטונומיה	שמקבל	המתבגר	חייבת	להיות	מותאמת	לסביבתו,	לעמיתים	שאיתם	הוא	בוחר	
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דבר	 בסופו	של	 בפניו.	 העומדים	 ולסיכונים	 קבלת	ההחלטות	שלו	 לדרכי	 ליכולותיו,	 להיפגש,	
סקירה	זו	בפרט	ומסמך	זה	בכלל	יכולים	להציע	לאנשי	חינוך	מתווה	כללי,	אך	רק	איש	חינוך	

והורה	המכירים	את	התלמיד	המתבגר	יכולים	לדעת	מהם	הצרכים	הייחודיים	שלו.	

עד	כאן	עסק	הסיכום	בגיל	ההתבגרות	באופן	כללי,	אך	כפי	שראינו,	גיל	זה	אינו	ִמקשה	אחת.	
מקובל	לחלק	את	גיל	ההתבגרות	לשלוש	תקופות־גיל:	ההתבגרות	הצעירה,	שרובה	חל	עדיין	
בכיתות	הגבוהות	של	בית	הספר	היסודי.	ההתבגרות	התיכונה,	שחלה	בעיקר	בחטיבת	הביניים,	
שגיל	 נראה	 הגיל	 מאפייני	 של	 התיאור	 מתוך	 בתיכון.	 ברובה	 שחלה	 המאוחרת	 וההתבגרות	
ההתבגרות	המוקדמת	מאופיין	בהתחלה	של	שינויים	ביולוגיים	ופיזיולוגיים	שמביכים	לעתים	את	
המתבגר.	שינויים	אלו	מתפתחים	בכל	מתבגר	לפי	הקצב	האישי	שלו,	ומתבטאים	לכן	בהבדלים	
גדלים	והולכים	בין	המתבגרים	לבין	עצמם.	הם	יוצרים	אי־שקט,	אך	בית	הספר	היסודי	ערוך	
יחסית	להתמודד	איתם	ולהקל	על	המתבגרים.	הבעיות	הגדולות	בולטות	יותר	בגיל	ההתבגרות	
התיכונה.	התהליך	המואץ	של	הבשלה	גופנית	ומינית,	החשיפה	לקבוצות	אוכלוסייה	מגוונות,	
חלקן	שליליות	ומסוכנות,	הקושי	לווסת	את	מערכת	היחסים	עם	ההורים,	הקשיים	הלימודיים	
בחטיבת	הביניים	ותחושת	הזרות	הלא	מוכרת	בה	–	כל	אלה	יוצרים	מתח	רב.	בגיל	זה,	משתמע	
של	 ובחשיבות	 באופן	 ההורים	 בהדרכת	 להתמקד	 צריך	 ההורים	 ובין	 הספר	 בית	 בין	 שהקשר	
פיקוח	 תוך	 יעדי	הצמיחה	שלהם,	 בהשגת	 לילדיהם	המתבגרים	 וסיוע	 רגשית	 הענקת	תמיכה	
בונה	על	תהליך	היפרדותם	ההדרגתית	מההורים.	גיל	ההתבגרות	המאוחרת	מאופיין	בעצמאות	
ובזהות	ברורה	יותר.	בגיל	זה	המשימות	העיקריות	הן	הכנה	להמשך	לימודים	ותעסוקה.	המסגרת	
הבית־ספרית	בשלב	זה	סלקטיבית	יותר	והומוגנית	מבחינת	רמתם	האישית	של	המתבגרים.	על	
בית	הספר	וההורים	ללמוד	להתייחס	בכבוד	לערכים	המתפתחים	אצל	המתבגר,	לכבד	את	צרכיו	
לאינטימיות	מחוץ	לבית,	ולכוונו	לעתיד	מקצועי	מותאם	לבחירותיו.	בשעת	הצורך	עשוי	בית	
הספר	להדריך	את	ההורים	כיצד	לעבור	את	תהליך	ההתבגרות	תוך	צמצום	הקשיים	בין	המתבגר	
למשפחתו,	לסייע	להם	בפיתוח	התנאים	הנחוצים	להתפתחותו	התקינה	של	המתבגר	ולקדם	

את	רווחתם	האישית	של	המתבגר	וההורים.	

אמון בין הורים לאנשי חינוך

מושג	האמון	עלה	כמה	פעמים	בדיוני	הוועדה,	והוצע	כי	רמת	האמון	בין	ההורים	למורים	היא	
גורם	משפיע	על	מידת	שיתוף	הפעולה	האפשרי	ועל	מידת	שיתוף	הפעולה	בפועל	בין	הורים	
לבין	מורים	ואנשי	חינוך.	בסדנה	שנערכה	ב־17.2.2014	טענה	פרופ׳	ננסי	היל	כי	אחת	הציפיות	
המרכזיות	של	מורים	מיחסיהם	עם	ההורים	היא	לזכות	באמונם	של	ההורים	)בושריאן	ורסט, 
2014,	עמ׳	35–36(.	תמיכה	בטענה	זו	ניתן	למצוא	במחקר	איכותני	שערכו	מכון	ון־ליר	ומכון	
אבני	ראשה	ולפיו	מורים	תופסים	את	האמון	הניתן	בהם	כבעל	השפעה	מרכזית	על	תפקודם	

)אבגר	וחוב׳,	2012(.	
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באופן	כללי	נרשמה	בישראל	בעשור	האחרון	ירידה	במדד	האמון	במוסדות	השלטון.	כך	למשל	
שהביעו	 הישראלים	 ושיעור	 ל־31%,	 מ־51%	 בכנסת	 אמון	 שהביעו	 הישראלים	 שיעור	 פחת	
אמון	בבית	המשפט	העליון	פחת	מ־84%	ל־52%	)הדר,	2009;	הרמן	וחוב׳,	2013(.	מידת	האמון	
	.)Cerna,	2014(	OECDה־	במדינות	שנמדד	האמון	לממוצע	קרובה	בישראל	החינוך	במערכת
מחצי	 למעלה	 אך	 	,)Cerna,	 2014( האחרון	 בעשור	 משמעותי	 באופן	 עלתה	 זו	 אמון	 מידת	
או	 כלל11	 סומכים	 ״לא	 הם	 כי	 זאת	 בכל	 דיווחו	 החוסן	החברתי״	האחרון	 ב״מדד	 מהנסקרים	
סומכים	במידה	מועטה	על	מערכת	החינוך,	שתעזור	להם	במידה	ויזדקקו	ממנה	לעזרה״.	בשיח	
הציבורי	הישראלי	ובשיחות	שקיימה	הוועדה	עם	חלק	מהגורמים,	נדמה	כי	הורים	מקבוצת	הרוב	

וממעמד	הביניים	סומכים	פחות	ופחות	על	מערכת	החינוך.	

כפי	שנראה	בהמשך,	גורמים	חברתיים	ותרבותיים	עשויים	להשפיע	על	רמת	האמון	בין	בני	אדם,	
במיוחד	במקרים	שבהם	אין	עדיין	היכרות	אישית	ביניהם.	כתוצאה	מכך,	הורים	שמגיעים	לבתי	
הספר	בתחושה	של	חשדנות	וחוסר	אמון	במערכת	עלולים	להעתיק	את	החשדנות	הזו	גם	כלפי	
אנשי	החינוך	בבית	הספר.	רמת	אמון	נמוכה	במערכת	החינוך	עלולה	אם	כן	להשפיע	לרעה	על	
האמון	של	ההורים	באנשי	החינוך	בבית	הספר	של	ילדם	ו״לצבוע״	את	מערכת	היחסים	ביניהם	
בגוונים	של	חוסר	אמון	כבר	מתחילתה.	עובדה	זו	חשובה	במיוחד	מכיוון	שאי־אמון,	הֵחל	מרמה	
מסוימת,	נוטה	להנציח	את	עצמו.	אדם	שאינו	סומך	על	אדם	אחר	עשוי	להימנע	מלהעניק	לו	
	.)McLeod,	2014(	עצמו	את	להוכיח	הזדמנות	לו	לתת	לא	גם	לכן	אבל	–	בו	לבגוד	הזדמנות

להלן	נציג	סקירה	קצרה	הנוגעת	לאמון	בין	הורים	למורים	ולאנשי	חינוך.	ראשית	נציג	ניתוח	של	
מושג	האמון	על	מרכיביו	השונים.	לאחר	מכן	נסקור	עדויות	מתוך	הספרות	בנושא	השפעתה	
של	מידת	האמון	על	מדדי	הצלחה	בבית	הספר,	ולבסוף	נביא	מחקרים	הקשורים	בבניית	אמון	
בכלל	ובבניית	אמון	בין	הורים	לאנשי	חינוך	בפרט,	כולל	המכשולים	האפשריים	לבניית	האמון	
ופרקטיקות	שמחקרים	מראים	כי	הן	מועילות	לבניית	אמון	)בתנאים	מסויימים(.	יש	לציין	כי	
המחקרים	שייסקרו	להלן	נערכו	רובם	ככולם	בחוץ	לארץ,	ולכן	אינם	מביאים	בחשבון	מאפיינים	
ייחודיים	למערכת	החינוך	ולחברה	הישראלית	או	לחלקים	בתוכה.	בשל	הצורך	לקצר	לא	נתייחס	
כאן	לנטייה	לתת	אמון	כתכונה	של	אדם	ספציפי,	אלא	רק	לאמון	כיחס	בין	בני	אדם	)הבחנה	זו	
תובהר	בהמשך	הסקירה(.	לא	ניכנס	כאן	גם	לדיון	באפיסטמולוגיה	של	האמון	)מה	גורם	לאמון	
להיות	מוצדק(,	או	במאפיינים	שגורמים	לאדם	כלשהו	להיות	ראוי	לאמון	)כתכונה	כללית	של	

אותו	אדם,	או	כמקרה	ספציפי(.

מושג האמון

אמון	מתאר	גישה	של	גוף,	אדם,	או	ארגון	כלשהו	כלפי	גוף,	אדם	או	ארגון	אחר,	גישה	הכוללת	
מאפיינים	התנהגותיים	רגשיים	וקוגנטיביים.	מבחינה	מושגית	מדובר	ביחס	בין	שלושה	גורמים:	

11		אנחנו	מניחים	כאן,	בעקבות	מחברי	מדד	החוסן	החברתי,	כי	לסמוך	על	מישהו	פירושו	לרחוש	לו	רמה	גבוהה	של	

אמון.	
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	)Baier,	1986,	p.	234(	בייאר	.Cל־	בנוגע	כלשהי	בדרך	שיפעל	B	בגורם	אמון	נותן	A	גורם
מציין	כי	אמון	דומה	לאוויר	בכך	שאנו	שמים	אליו	לב	בעיקר	כאשר	יש	בו	מחסור,	וכי	חוסר	
אמון	אינו	רק	העדר	של	דבר	מה,	אלא	הוא	בעל	מאפיינים	ברורים	משלו.	לאחר	שנדון	בהגדרות	

של	מושג	האמון,	נציג	אם	כן	גם	את	מאפייניו	והשלכותיו	של	אי־אמון	או	של	העדר	אמון.

בו	 האקדמי	 הדיון	 אך	 	,)2012 וחוב׳,	 )אבגד	 העתיקה	 רומא	 בימי	 החל	 האמון	 במושג	 הדיון	
בדיסצפלינות	של	מדעי	החברה	החל	בשנות	ה־50	וה־60	של	המאה	העשרים,	על	רקע	ה״מלחמה	
Hoy	&	Tschannen-(	המועצות	לברית	ברית	ארצות	בין	המעורערים	האמון	ויחסי	הקרה״
1999	Moran,(.	צ׳נן־מורן	והוי	מציגים	בסקירת	הספרות	שלהם	לא	פחות	מ־17	הגדרות	שונות	
ל״אמון״,	מכיוונים	שונים	ומדיסציפלינות	שונות.	בסופו	של	דבר	הם	מגיעים	להגדרה	של	אמון	
כ״מוכנות	של	אדם	להיות	פגיע	למול	אחר	או	להפקיד	בידי	האחר	משימות	החשובות	לרווחתו	
המטלות	 לביצוע	 כשיר	 ב.	 טוב	 רצון	 בעל	 א.	 הוא:	 שהאחר	 הערכה	 מתוך	 האישי,	 וביטחונו	
שבעה	 מציעים	 הם	 	.)Hoy	&	Tschannen-Moran,	 1999( ופתוח״	 ן	 כֵּ מהימן,	 ג.	 הדרושות	
ממדים	של	מושג	האמון	)האלמנט	השביעי	והשמיני	ברשימה	להלן	מחוברים	אצל	צ׳נן־מורן	

.)McLeod,	2014	לפי	נעשתה	כאן	ההפרדה	והוי,

מנת	 על	 הדרושות	 המטלות	 לביצוע	 כשיר	 האמון	 מושא	 כי	 ההערכה	 בכשירות:	 אמונה	 	.1
לענות	על	צרכיו	של	נותן	האמון.

דברים	 האמון	 מושא	 בידי	 להפקיד	 מוכן	 להיות	 חייב	 האמון	 נותן	 פגיע:	 להיות	 נכונות	 	.2
החשובים	לנותן	האמון,	לביטחונו	או	לרווחתו.

מהימנות:	ההערכה	כי	מושא	האמון	יפעל	בעקביות	על	מנת	להגשים	את	האמון	שניתן	בו. 	.3

ן	בהצהרותיו	ועומד	במילתו. כנות:	ההערכה	כי	מושא	האמון	כֵּ 	.4

מידע	חשוב	 יסתיר	 ולא	 במידע	שימסור	 פתוח	 יהיה	 כי	מושא	האמון	 פתיחות:	האמונה	 	.5
הנוגע	לנותן	האמון.

המלווה	 הערכה	 האמון,	 נותן	 של	 ציפיותיו	 על	 יענה	 האמון	 שמושא	 הערכה	 ביטחון:	 	.6
בתחושה	של	רוגע.

אינטרסים	 האמון	 מקבל	 של	 בידיו	 להפקיד	 מוכן	 יהיה	 האמון	 נותן	 פגיע:	 להיות	 נכונות	 	.7
חשובים	לו.	

הצד	 של	 היענותו	 את	 שיבטיחו	 מנגנונים	 מציב	 הפגיע	 הצד	 אם	 אבטחה:	 מנגנוני	 העדר	 	.8
השני,	אין	מדובר	באמון.	אמון	קיים	כאשר	נותן	האמון	חש	שאין	צורך	במנגנוני	הגנה	כאלו.

	12,)Factor	Analysis(	סטטיסטיים	בכלים	האלה	האמון	היבטי	את	בחנו	))שם	והוי	צ׳נן־מורן
וגילו	שהם	אכן	מרכיבים,	מבחינה	סטטיסטית	לפחות,	מבנה	לכיד	אחד.	

12	הכותבים	בדקו	את	המהימנות	הפנימית	של	הרכיבים	על	ידי	בחינה	של	מידת	הקשר	)Correlation(	בין	כל	אחד	

מהרכיבים	לשאר	הרכיבים.	נמצא	קשר	בינוני	)moderate(	לפחות	–	בין	כל	אחד	מהמרכיבים	ובין	כל	השאר.
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כאמור	לעיל	אמון	יכול	להיות	מופנה	כלפי	אדם	מסוים,	אבל	גם	כלפי	ארגון,	מדינה,	חברה	בע״מ,	
או	כל	גוף	אחר.	לצורך	העניין	די	בכך	שהגוף	יהיה	בעל	יכולת	לבצע	פעולות	וניתן	יהיה	לייחס	לו	
מאפיינים	כמו	מהימנות,	כנות	וכדומה.	מכיוון	שכך,	חלק	מהעוסקים	בתחום	מבדילים	בין	רמות	
הכללה	שונות	של	האמון:	החל	מאמון	בין־אישי	של	אדם	פרטי	באדם	פרטי	אחר,	המשך	באמון	
במוסד	פרטי	כלשהו	)למשל	אמון	בבית	הספר	הספציפי	שבו	לומד	ילדי(,	וכלה	באמון	במוסדות	
	.)Hardin,	2002;	Cerna,	2014(	)בממשלה	אמון	החינוך,	במערכת	)אמון	יותר	הרחב	במובן
חוקרים	אחרים	חשים	שהרמות	השונות	של	האמון	אינן	מובחנות	באופן	משמעותי,	אלא	הן	
גרסה	שונה	של	אותה	תופעה.	אמון	מוסדי	)למשל(	הוא	״מקרה	פרטי״	של	אמון	בין־אישי	שבו	

מושא	האמון	הוא	מוסד	כלשהו.	

ניתן	גם	לתת	אמון	באדם	או	גוף	מסוים	במסגרת	הערכה	של	תכונותיו,	או	לחלופין	במסגרת	
אמון	״מבני״	–	אמון	בתפקידו	של	האדם	בתוך	הגוף	שאותו	הוא	מייצג.	לדוגמה,	ייתכן	שאדם	
גבוה	 לו	אמון	 בו	אמון	משום	שיש	 נותן	 הוא	 א׳,	אולם	 בכיתה	 בנו	 לא	מכיר	את	המורה	של	
במערכת	החינוך	הציבורית	במדינה.	חשוב	לציין	שמאפיינים	תרבותיים	וחברתיים,	כגון	מבנה	
הערכים	במדינה	שאליה	משתייך	האדם	או	השתייכות	לאותה	קבוצה	חברתית,	עשויים	להשפיע	
על	מידת	האמון	בין	שני	אנשים	בלי	קשר	למאפיינים	האישיים	שלהם	)ונתייחס	לכך	בהמשך(	
)2003	2002,	Schneider,	&	Bryk	2014;	Mcleod,(.	לגורמים	הלא־אישיים	המשפיעים	על	

מידת	האמון	יוקדש	חלק	נפרד	בעבודה	זו.

מעניין	לציין	כי	אמון	המגובה	במידע,	אם	הוא	נוצר,	גובר	על	חוסר	אמון	״לא	אישי״	על	סוגיו	
בנו	משום	שקיים	אצלו	חוסר	אמון	 בוטח	במורה	של	 לא	 במילים	אחרות	אם	אדם	 השונים.	
במערכת	החינוך	במדינה,	סביר	כי	לאחר	שיכיר	את	המורה,	ויראה	כי	הוא	ראוי	לאמון	על	סמך	
תכונותיו,	ילמד	האב	גם	לתת	בו	אמון.	הבעיה	במודל	זה	היא	שכפי	שנראה	בהמשך,	חוסר	אמון	
עלול	להוביל	לכך	שהאב	כלל	לא	יאפשר	לאותו	מורה	הזדמנות	להוכיח	את	מהימנותו,	וכך	יקרה	

שחוסר	האמון	ההתחלתי	רק	ינציח	את	עצמו.	

חוסר	אמון	–	חוסר	אמון	משמעותו	העדרו	)או	קיום	היפוכו(	של	לפחות	אחד	מהיבטי	האמון	
די	 	– הקוגניטיביים	 המרכיבים	 בעיקר	 	– מהמרכיבים	 חלק	 שעבור	 לציין	 יש	 לעיל.	 המצוינים	
הרגשיים	 המרכיבים	 	– אחרים	 עבור	 ואילו	 אמון,	 יהיה	 שלא	 מנת	 על	 המרכיב	 של	 בהעדרו	
וההתנהגותיים	–	ניתן	להסיק	שאין	אמון	רק	מקיום	היפוכו	של	המרכיב.	לדוגמה,	כדי	שאדם	
לא	יבטח	במישהו,	הוא	לא	צריך	להאמין	שהאחר	רוצה	ברעתו,	די	בכך	שלא	יאמין	כי	האחר	
רוצה	בטובתו.	לעומת	זאת	אם	אדם	אינו	בוטח	במישהו,	יש	להניח	שחשיפה	לפגיעה	מצידו	לא	
תלּווה	רק	בהעדרה	של	תחושת	רוגע,	אלא	גם	בתחושה	של	לחץ	ורמה	כלשהי	של	חרדה	ממש.	

המאפיין	הייחודי	של	העדר	אמון	או	חוסר	אמון	הוא	הנטייה	של	המצב	לשמר	את	עצמו,	בין	אם	
האמון	)או	חוסר	האמון(	מוצדק13	ובין	אם	לאו.	בניגוד	לאמון,	הנוטה	לשמר	עצמו	ואף	להתחזק	

13	המילה	׳מוצדק׳	משמשת	כאן	במובן	של	׳מוצדק	לאחר	מעשה׳.	כלומר,	אם	מושא	האמון	אכן	עומד	בציפיותיו	של	

נותן	האמון.	כאמור,	קיימת	ספרות	פילוסופית	ענפה	הדנה	בשאלת	האפיסטמולוגיה	של	אמון	לפני	מעשה.	
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אם	הוא	מוצדק,	חוסר	אמון,	מעצם	טבעו,	מוביל	לנטייה	שלא	להיות	פגיע	בפני	האדם	שאיננו	
נותנים	בו	אמון.	כתוצאה	מכך	חוסר	האמון	שלנו	לא	עומד	בפני	בחינה	אמפירית	–	הוא	לא	
מועמד	בניסיון	–	ולפיכך	הוא	ימשיך	וישתמר	גם	אם	האדם	שבו	איננו	בוטחים	הוא	למעשה	
אמון,	 לייצר	 מנת	 על	 שונות	 בפעולות	 צורך	 היא	שיש	 הדבר	 לאמון.	משמעות	 לחלוטין	 ראוי	
ובפעולות	אחרות	על	מנת	לשמר	אותו	)2000	Hoy,	&	Tschannen-Moran(.	בחלק	העוסק	
בדרכים	לקדם	אמון	נפרט	ממצאים	מתוך	הספרות	הן	בדבר	יצירת	אמון,	הן	בדבר	שימורו	והן	

בדבר	תיקונו,	אם	הופר	או	נשבר.	

אמון במערכת החינוך

מערכת	החינוך,	ובתי	ספר	בפרט,	מאופיינים	בשורה	של	מערכות	יחסים	בין	אנשי	חינוך,	הורים	
ומורים	שבהן	מתקיים	לפחות	תנאי	אחד	מתוך	ממדי	האמון	שנמנו	לעיל:	הנכונות	להיות	פגיע.	
מורים,	מנהלים,	תלמידים	והורים	נמצאים	כולם	בעמדה	שבה	הם	מוכרחים	להסתמך	זה	על	זה.	
המורים	תלויים	במנהלים,	למשל	בכל	הקשור	בתנאי	עבודתם	ובגיבוי	מול	ההורים	והתלמידים.	
הם	תלויים	בתלמידים	על	מנת	להצליח	בעבודתם.	ההורים	מפקידים	בידי	המורים	והמנהלים	
זקוקים	 בחיים.	המנהלים	 והצלחתו	 על	עתידו	 רבה	 בעל	השפעה	 נושא	 ילדם,	 חינוכו	של	 את	
לתפקוד	טוב	של	המורים	על	מנת	לבצע	את	עבודתם	ולחנך	את	ילדי	בית	הספר,	והילדים	זקוקים	

לתפקוד	טוב	של	המורים,	ההורים	והמנהלים	על	מנת	להצליח	בלימודים	ובחיים.

בהיבט	אחר,	מורים,	הורים	ומנהלים	זקוקים	לאמונם	של	הסובבים	אותם	על	מנת	לבצע	את	
תפקידם	נאמנה.	מנהל	שמוריו	לא	בוטחים	בו	יתקשה	לקדם	מדיניות	בבית	הספר.	מורים	שלא	
זוכים	לאמון	ההורים	ייאלצו	להשקיע	זמן	רב	כדי	להתמודד	עם	הפיקוח	ההורי	עליהם,	ותלמיד	
	Bryk	&	Schneider,( הזה	 חוסר	האמון	 קרובות,	את	 לעתים	 יצדיק,	 בו	אמון	 נותנים	 שלא	

	.)2002,	2003

במסגרת	עבודה	זו	נתמקד	מעט	יותר	בנושא	אמון	בין	הורים	לבין	מורים.

אמון הורים במערכת החינוך, בתי הספר ואנשי החינוך

מושג	האמון	בא	לידי	ביטוי	במערכת	של	״קשרי	הורים-מורים״	במספר	רמות.	הרמה	הראשונה	
החינוך	 מערכת	 	- הספר	 בית	 מתקיים	 שבתוכה	 הַמקרו״	 ב״מערכת	 ההורים	 של	 האמון	 היא	
עובדה	 למורים.	 ואפילו	 הספר	 לבית	 שלהם	 היחס	 על	 כאמור	 משפיע	 זה	 אמון	 המדינה.	 של	
המורים	המסוימים	 או	את	 הספר	 בית	 עדיין	את	 מכירים	 הורים	שלא	 אצל	 במיוחד	 נכונה	 זו	
שמלמדים	את	ילדם.	התפיסות	של	הורים	אלו	את	מערכות	המדינה	בכלל	ואת	מערכת	החינוך	
)למשל	 נתקלו	 שבו	 המידע	 ידי	 ועל	 בה	 כתלמידים	 חוויותיהם	 ידי	 על	 שהתעצבו	 כפי	 בפרט,	
דרך	כלי	התקשורת(,	משפיעות	על	התפיסה	הראשונית	שלהם	את	המורים,	את	אנשי	החינוך	
ואת	המערכת	הבית־ספרית	)2003	Lawrence-Lightfoot,(.	הרמה	השנייה	של	אמון	הורים	
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באנשי	חינוך	היא	האמון	שלהם	בבית	הספר	הספציפי	שבו	לומד	ילדם.	בהקשר	זה	חשוב	לזכור	
שהורים	לא	תמיד	בוחרים	את	בית	הספר	שבו	ילמד	ילדם,	ולא	תמיד	יש	בידם	המידע	הדרוש	
לשם	בחירה	מושכלת,	גם	אם	האפשרות	קיימת.	ולבסוף,	הרמה	השלישית	היא	אמון	ההורים	
באנשים	ספציפיים	-	המורים,	המנהל,	ושאר	אנשי	החינוך	הבאים	במגע	עם	התלמידים.	שלוש	
הרמות	הללו	מקיימות	ביניהן	מערכת	של	השפעה	הדדית:	התייחסות	ההורה	לבית	הספר	שבו	
לומד	ילדו	מתעצבת	)בין	היתר(	על	ידי	האמון	שלו	במערכת	החינוך	ובמוסדות	המדינה;	לפגישה	
הראשונה	עם	המורה	ההורים	מגיעים	מלכתחילה	כשהם	מחזיקים	בעמדות	כלפי	מערכת	החינוך	
ובית	הספר;	ההיכרות	עם	בית	הספר	ועם	המורים	משפיעה	על	עמדות	ההורים	כלפי	המדינה	

ומערכת	החינוך,	וכן	הלאה.	

אחד	 שלפחות	 הוא	 החינוך	 במערכת	 הורים	 של	 לאמון	 הייחודיים	 המאפיינים	 אחד	 כאמור,	
ממאפייני	האמון	–	הנכונות	להיות	פגיע	–	אינו	נתון	לבחירת	ההורים.	ההורים,	אם	הם	רוצים	
בזאת	ואם	לאו,	נאלצים	להפקיד	ביד	המורים	את	הדבר	החשוב	והיקר	להם	ביותר	–	חלק	חשוב	
בחינוך	ילדיהם.	הם	תלויים	במנהלים	ובמורים	ונאלצים	לסמוך	עליהם	שייצרו	סביבה	בטוחה	

	.)Bryk	&	Schneider,	2002,	2003(	ילדיהם	עבור	ותומכת־למידה

קידום	 על	 משפיעה	 בהורים	 המורים	 שנותנים	 האמון	 מידת	 בהורים,	 מורים	 של	 אמון	 לגבי	
מעורבות	הורים	בחינוך.	אחד	המשתנים	החשובים	המשפיעים	על	מידת	ההשקעה	של	מורים	
בתקשורת	עם	הורים	ובשיתוף	ההורים	בתהליך	הלימודי	הוא	ההערכה	של	המורים	את	רצונם	
	Hoover-Dempsey,(	מיטיב	באופן	מעורבים	להיות	יכולתם	ואת	מעורבים	להיות	ההורים	של
קים	 מיעוט.	 מתרבויות	 הורים	 של	 בהקשר	 יותר	 עוד	 משמעותית	 זו	 עובדה	 	.)&	 Ice,	 2010
)2009	Kim,(,	שחקר	את	המכשולים	למעורבותם	של	הורים	מקבוצות	מיעוט	במערכת	החינוך	
האמריקאית,	מצא	כי	אחד	המכשולים	המרכזיים	הוא	הערכתם	)השגויה(	של	מורים	שלהורים	
מקבוצות	מסוימות	אין	המשאבים	או	הרצון	להשקיע	בחינוך	ילדם.	האמונה	ברצונו	הטוב	של	

האחר	והאמונה	ביכולתו	הן	שניים	ממרכיבים	האמון	)כמוצג	לעיל(.

ההשפעה של אמון )ושל חוסר אמון( על המערכת הבית־ספרית

בחלק	זה	תתואר	חשיבותו	של	אמון	בין	הורים	למורים	להצלחתו	של	ילד	מסוים	)במקרה	של	
מורה	והורה	מסוימים(	ולהצלחתו	של	בית	הספר	בכלל	)במקרה	של	אמון	של	כלל	ההורים	בבית	
יכלול	 הראשון	 תת־הסעיף	 תת־סעיפים:	 לשני	 יחולק	 זה	 קטע	 בו(.	 החינוך	 באנשי	 או	 הספר	
ממצאים	ממחקרים	שנערכו	על	אודות	אמון	בין	הורים	לאנשי	חינוך	בבית	ספר	וכן	מחקרים	
מחקרים	 של	 מיעוטם	 בשל	 למורים.	 הורים	 בין	 אמון	 גם	 בכלל,	 הספר	 בבית	 באמון	 שעסקו	
מסוג	זה	יכלול	תת־הסעיף	השני	ניסיון	להסיק	באופן	מושכל	ממחקרים	ומאמרים	העוסקים	
בחשיבותו	של	אמון	באופן	כללי	)בלי	קשר	לבית	ספר(	–	מסקנות	הנוגעות	לאמון	בין	הורים	

למורים.	
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עבודות אמפיריות הבוחנות אמון בבתי ספר

)והתלמידים	 הספר	 בית	 הישגי	 על	 חינוך	 לאנשי	 הורים	 בין	 אמון	 השפעת	 של	 ישירה	 בחינה	
בו(	היא	קשה,	בעיקר	מפני	שקשה	לקבוע	את	כיוון	הסיבתיות.	הישגים	גבוהים	שהתלמידים	
משיגים	בבית	הספר	יהוו	סיבה	להורים	לבטוח	יותר	באנשי	המקצוע	המועסקים	בו.	אולי	משום	
כך	התמקדו	מספר	מחקרים	בהשפעה	שיש	לרמת	האמון	בבית	הספר	)כולל	אמון	בין	ההורים	
לאנשי	החינוך(	על	האפשרות	לחולל,	לאורך	זמן,	שינויים	חיוביים	בבית	הספר.	ברייק	ושניידר	
ערכו	ב־270	בתי	ספר	יסודיים	בשיקגו	מחקר	שבו	הם	מדדו	את	ההשפעה	של	רמת	האמון	בין	
הורים	למורים,	בין	מורים	למורים,	ובין	מורים	למנהלים	-	על	גורמים	המאפשרים	שינוי	חיובי	
בבית	הספר	)שוב	–	לאורך	זמן(.	הם	מצאו	כי	רמת	אמון	גבוהה	בבית	הספר	מנבאת	מחויבות	
	Bryk(	להורים	לפנות	מורים	של	מוכנות	וכן	ושינוי	לחדשנות	מוכנות	הספר,	לבית	יותר	גבוהה
29	p.	2003,	Schneider,	&(.	בנוסף	הם	מצאו	שבאופן	ספציפי,	הורים	שרמת	האמון	שלהם	
בבית	הספר	הייתה	גבוהה	היו	מוכנים	יותר	להשקיע	בקידום	מטרות	בית	הספר	משאבים	מעבר	
למצופה	)״mile	extra	the	go	To״	,4	p.	Ibid,(.	אותם	הורים	היו	מוכנים	לעתים	קרובות	יותר	
לעבוד	יחד	עם	המורים	על	מנת	לתרום	לשינוי	חיובי	בבית	הספר,	וכאשר	השתתפו	במטלות	

	.)Ibid,	p.	31(	יותר	צמוד	כיחס	למורים	שלהם	היחס	את	הגדירו	הספר	בית

כמה	מחקרים	בחנו	קשרים	בין	אמון	לבין	מדדי	הצלחה	של	בית	ספר,	ללא	קביעה	של	כיוון	
הסיבתיות.	אדמס	וכריסטיאנסון	)2000	Christenson,	&	Adams(	ערכו	מחקר	בקרב	1204	
הורים	ו־206	מורים	של	תלמידים	בבתי	ספר	יסודיים.	הם	מצאו	כי	קיים	קשר	חיובי	בין	אמון	של	
הורים	ובין	מדדים	שונים	של	ביצועי	בית	הספר.	צ׳נן־מורן	)2001	Tschannen-Moran,(	בחנה	
את	הקשר	בין	אמון	ובין	רמת	שיתוף	הפעולה	הקיימת	בין	הורים	למורים	בבתי	ספר	יסודיים	
)כפי	שתופסים	אותה	המורים(,	ומצאה	כי	קיים	קשר	ברור	בין	רמת	האמון	ההדדי	של	ההורים	
והמורים	לבין	תפיסה	חזקה	יותר	של	שיתוף	פעולה.	מחקר	שפרסמה	כעבור	שנה	יחד	עם	הוי	
)2002	Hoy,	&	Tschannen-Moran(	העלה	כי	תחושה	של	אמון	מצד	ההורים	נמצאת	בקשר	
חיובי	מובהק	עם	תחושה	של	המורים	-	ותיקים	כחדשים	-	שהם	מצליחים	להגיע	לתלמידים	

	.)Efficacy(	החומר	את	וללמד

לבסוף,	סמית,	שטרן	ושטרובה	)2008	Shatrova,	&	Stern	Smith,(	בחנו	גורמים	הפוגעים	
ברמת	המעורבות	של	הורים	ממוצא	היספני	בבתי	ספר	בארצות	הברית	)לא	צויין	אם	מדובר	
בבית	ספר	יסודי	או	על־יסודי(.	החוקרים	ערכו	מחקר	איכותני	שכלל	ריאיון	מובנה־למחצה	עם	
15	הורים	ומצאו	כי	העדר	אמון	במורים	הוא	אחד	הגורמים	המונעים	את	מעורבותם	של	ההורים	
הללו	בחינוך	ילדיהם,	וזאת	דווקא	משום	שבתרבות	ההיספנית	מקובל	פחות	לבקר	את	המורים	
בפרט	ואת	בעלי	הסמכות	בכלל.	העדר	האמון	במורים	והחשש	כי	אם	ידברו	בביקורתיות	כלפי	
המורה	ילדם	ייפגע	מובילים	את	ההורים	לא	לערער	על	הסמכות	ולכן	להיות	מעורבים	פחות	

בחינוך.
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השלכה מתחומים אחרים על אמון בין הורים למורים

לאמון	באופן	כללי	נוטים	לייחס	בספרות	המחקרית	והפילוסופית	שני	סוגים	של	תועלת:	תועלת	
אינסטרומנטלית	ותועלת	אינטרינזית	)פנימית(.	תועלת	אינסטרומנטלית	היא	התועלת	לאדם	
)נותן	האמון	או	מקבלו(	ולחברה,	תועלת	הנוצרת	מרמה	גבוהה	של	אמון	ומהדברים	שאמון	
כזה	מאפשר	אותם	או	מקל	עליהם.	בהקשר	זה	מדובר	בדרך	כלל	על	אמון	מוצדק,	שהרי	אמון	
שמופר	יכול	לגרום	נזק	לנותן	האמון.	תועלת	פנימית	היא	תועלת	שמפיקים	מקבל	האמון	ונותן	
האמון	מעצם	קיומו	של	האמון,	בלי	קשר	להשלכותיו	האחרות.	כיוון	שבהקשר	שלנו	אנו	מציגים	
את	התועלת	שהאמון	תורם	למערכת	החינוך,	נתמקד	רק	בסוג	הראשון,	האינסטרומנטלי,	של	
האמון.	להלן	נציג	את	סוגי	התועלת	המיוחסים	לאמון	בתחומים	אחרים	של	מדעי	החברה,	ואת	

ההשלכות	שעשויות	להיות	להם	על	התועלת	של	אמון	בין	הורים	למורים:

אחר	 לעקוב	 האמון	 נותן	 של	 והמוטיבציה	 הצורך	 את	 ממזער	 אמון	 במשאבים:	 חיסכון	 	
מושא	האמון	ולבדוק	אם	הוא	מצדיק	את	האמון	שניתן	בו.	בכך	נחסכים	משאבים	–	זמן,	
מאמץ,	כסף	ועוד.	החיסכון	הוא	גם	לנותן	האמון,	אבל	סביר	להניח	שגם	למקבל	האמון	–	
	.)Hardin,	2002( והבהרה	של	פעולותיו	 וזמן	בהסבר	 הוא	אינו	צריך	להשקיע	משאבים	
בהקשר	הבית־ספרי	ההשלכה	היא	ברורה	–	גם	הורים	וגם	מורים	ירוויחו	אם	יווצר	ביניהם	
אמון,	כיוון	שאמון	שכזה	יחסוך	מן	ההורים	את	הצורך	לעקוב	אחר	המורים	של	ילדם	ואחר	
פעולותיהם,	ומנגד	יחסוך	מן	המורים	את	הצורך	להצדיק	ולהסביר	את	פעולותיהם	להורים.	

שיש	 התמריץ	 את	 מפחית	 מטבעו	 אמון	 כאמור,	 והקלה	שלהם:	 פעולה	 שיתופי	 איפשור	 	
לנותן	האמון	לבדוק	את	התנהגותו	של	מושא	האמון	ולעקוב	אחריה.	כיוון	ששיתוף	פעולה	
דורש	לפחות	רמה	כלשהי	של	יכולת	לצפות	את	מהלכיו	של	האדם	שעמו	משתפים	פעולה,	
	Skyrms,( ומאמץ(	 )בזמן	 פחות	 ויקר	 יותר	 קל	 להיות	 הופך	 אמון	 מלווה	 פעולה	 שיתוף	
מטרות	 למען	 יחד	 לעבוד	 ולמורה	 להורה	 לסייע	 יכול	 אמון	 הספר,	 בית	 ברמת	 	.)2008
משותפות.	הורה	שסומך	על	המורה	של	ילדו	יסכים	בקלות	רבה	יותר	לסייע	בידו	ולפעול	
יחד	איתו	כדי	לממש	את	מטרות	בית	הספר.	מורה	שסומך	על	ההורה	ייטה	לקבל	יותר	את	
עצתו	לגבי	התלמיד,	ובמידת	האפשר	יתחשב	יותר	בעצת	ההורה	באשר	לדרך	הנכונה	ללמד	

את	הילד.	

ביסוס	ידע:	נקודה	חשובה	שלעתים	חומקת	מתשומת	הלב	היא	שרוב	הידע	שיש	לנו	על	 	
העולם	מבוסס	על	אמון.	הן	הידע	האקדמי	והן	הידע	המדעי	מבוססים	על	כתבים	מהעבר	
)אם	כי	כתבים	מדעיים	וכתבים	דתיים	מבססים	את	הטענות	המובעות	בהם	בצורה	שונה	
על	 ללמוד	 להורה	 יאפשר	 במורה	 הורה	 של	 אמון	 שלנו,	 בהקשר	 	.)Jones,	 1999( כמובן(	
הילד	שלו	מהמורה,	ולהגיב	אליו	טוב	יותר.	אמון	של	המורה	בהורה	יאפשר	למורה	ללמוד	
מההורה	על	הילד	ושוב	–	ללמד	אותו	טוב	יותר.	חוסר	אמון	בין	המורה	להורה	עלול	לחסום	
את	העברת	המידע	ההדדית	ביניהם.	בהנחה	שההורה	מכיר	את	הילד	בצורה	שונה	מאשר	

המורה	ולהפך,	שלושתם	יכולים	לצאת	נפסדים	מכך.
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גורמים אחרים הקשורים למידת האמון

נטייתו	של	אדם	לתת	אמון	בזולתו	או	במוסדות	הציבוריים	במדינה	מסוימת	מושפעת,	עוד	לפני	
שצבר	ניסיון	או	יצר	קשר	עם	אותו	מושא	של	אמון,	מגורמים	אישיותיים,	תרבותיים	וחברתיים	
אצל	נותן	האמון	עצמו.	נציין	אם	כן	מספר	אלמנטים	מרכזיים	העולים	מהספרות	המחקרית:

נמצא	קשר	חיובי	בין	נטייתם	של	ילדים	ושל	מתבגרים	לתת	אמון	ובין	כמה	משתנים	הקשורים	
להוריהם	של	הילדים	ולדרך	גידולם.	במחקרים	שבחנו	את	הנטייה	לתת	אמון	אצל	ילדים	מצאו	
כי	קיים	מתאם	חיובי	בין	נטייתם	של	הילדים	לתת	אמון	ובין	מידת	האמון	שהוריהם	נוטים	לתת	
באחרים	)2014	Ljunge,	2012;	al.,	et	Dohmen(.	נמצא	גם	קשר	בין	תכונות	אישיות	אחרות	
של	ההורים,	כגון	הנטייה	שלהם	ליטול	על	עצמם	סיכונים	)אם	יש	בכך	צורך(	ומידת	האמינות	
	Dohmen	et	al.,(	אמון	לתת	הילדים	של	מוכנותם	ובין	ילדיהם,	עם	בשיחותיהם	ההורים	של
2012(.	עוד	התברר	כי	החינוך	שמעניקים	ההורים	לילדיהם	בעניין	מתן	אמון	בזרים	מתווך	חלק	
	.)Rotenberg,	1995(	)כולה	את	לא	כי	)אם	ההורים	של	האישיות	התכונות	של	ההשפעה	מן
יחד	עם	זאת	נמצא	שלחינוך	הזה	יש	גם	השפעה	עצמאית,	בלי	קשר	לתכונות	האישיות	האלה	

.)Stolle	&	Nishikawa,	2011;	Dohmen	et	al.,	2012(

באחרים.	 לתת	 מוכן	 שהוא	 האמון	 מידת	 על	 משפיעה	 האדם	 של	 המגורים	 סביבת	 סביבה:	
מחקרים	הראו	שמידת	האמון	בזולת	עולה	ככל	שעמיתיו	של	האדם	מוכנים	יותר	לתת	אמון	
בזולת	)השפעת	עמיתים(	)2012	al.,	et	Dohmen(.	טענה	רחבה	יותר	הציגו	חוקרים	מתחומי	
המגורים	 סביבת	 כפרית,	 מגורים	 לסביבת	 בהשוואה	 כי	 שטענו	 העיּור,	 וחקר	 הגאוגרפיה	
נטייתו	 ועל	 הזולת	 עם	 קשריו	 על	 האדם,	 של	 החברתי	 ההון	 על	 לרעה	 משפיעה	 העירונית	
לבטוח	בזולת.	מחקרים	אמפיריים	אכן	הראו	כי	אנשים	החיים	בסביבה	עירונית	נוטים	פחות	
לתת	אמון	באנשים	שהם	אינם	מכירים.	עם	זאת	יש	להתייחס	בזהירות	לטענה	הרחבה	לגבי	
השפעתה	של	סביבת	המגורים	העירונית,	כיוון	שייתכן	שההשפעה	נובעת	מסיבות	של	השפעת	
יותר	עם	הסביבה,	או	הרכב	האוכלוסייה	העירונית.	במילים	אחרות,	 העמיתים,	היכרות	רבה	
ייתכן	שבסביבה	כפרית	הנטייה	לתת	אמון	אכן	גבוהה	יותר,	אך	הסיבות	לכך	הן	שבסביבה	זו	

השכנים	מוכרים	יותר	והשפעת	העמיתים	תומכת	יותר	בנטייה	לתת	אמון.	

נטייה	 זהה.	 יותר	באנשים	בעלי	שייכות	קבוצתית	 נוטים	לבטוח	 השתייכות	לקבוצה:	אנשים	
שאנשים	 לכך	 ראיה	 כשאין	 או	 התנדבותית,	 אינה	 לקבוצה	 השייכות	 כאשר	 גם	 קיימת	 זו	
השייכים	לקבוצה	אכן	ייטו	יותר	להצדיק	את	האמון	הניתן	בהם.	כך	למשל	מחקרים	שהציעו	
למשתתפים	סכום	כסף	שיחולק	בינם	לבין	אדם	נוסף	לפי	החלטתו	של	אותו	אדם	מצאו	העדפה	
משמעותית	אצל	הנבדקים	לכך	שסכום	הכסף	יחולק	על	ידי	חבר	בקבוצה	שלה	הם	שייכים,	בלי	
קשר	למוניטין	של	הקבוצה	או	להשתייכות	התנדבותית	אליה.	תוצאה	זו	לא	נרשמה	עם	זאת	
	Foddy,	Platow	&	Yamagishi,(	בקבוצה	חברותם	על	יידע	לא	שהמחלק	לנבדקים	כשאמרו
2009(.	מעבר	לכך,	אנשים	נוטים	לבטוח	יותר	במי	שהם	תופסים	כשייכים	לקבוצה	תרבותית	
זהה	לשלהם,	גם	כשההשתייכות	הזאת	אינה	רשמית.	דמיון	בין	תרבויות	תורם	גם	הוא	לאמון	
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רב	יותר	בין	אנשים	מתרבויות	אלו.	כך,	אדם	המשתייך	לתרבות	מערבית־אמריקאית	ייטה	יותר	
	.)Igarashi	et	al.,	2008(	המערבית־אנגלית	התרבות	בבני	לבטוח

דמיון:	באופן	מפתיע,	המחקר	מראה	כי	אנשים	נוטים	לבטוח	יותר	באנשים	שדומים	להם	מבחינת	
שחלקן	 פנים	 של	 תמונות	 המשתתפים	 בפני	 שהציגו	 במחקרים	 למשל,	 כך,	 החיצוני.	 המראה	
הותאמו	באופן	מיוחד	כך	שייראו	דומות	לפני	המשתתף,	דורגו	הפנים	שהותאמו	כאמינות	יותר	

.)DeBruine,	2002;	2005(	אחר	משתתף	של	לפנים	התאמה	שעברו	פנים	מאשר

כיצד יוצרים אמון?

בחלק	זה	ננסה	לענות	על	השאלה	כיצד	יוצרים	אמון	בין	אנשי	חינוך	להורים.	באופן	כללי	התשובה	
הנפוצה	לשאלה	כיצד	נוצר	אמון	במערכת	יחסים	ארוכת־טווח	היא	כי	אמון	נוצר	באמצעות	
	Kasper-Fuehrera(	האמון	נותן	כלפי	האמון	מושא	של	ועקבית	פומבית	אמינה14	התנהגות
2001	Ashkanasy,	&(.	נפתח	אם	כן	את	הדיון	בשאלה	מהי	המשמעות	של	היות	אדם	כלשהו	

ראוי	לאמון,	ולאחר	מכן	נדון	בהיבטים	הנוספים	של	ההגדרה	–	פומביּות	ועקביּות.	

הדיון	הפילוסופי	בשאלת	האמינות	מציג	את	האדם	האמין	כבעל	שתי	תכונות	מרכזיות:	הוא	
להשקיע	 מוטיבציה	 בעל	 והוא	 עליו,	 המוטלת	 במשימה	 לעמוד	 	)Competence( יכולת	 בעל	
מאמץ	ולבצע	את	המשימה.	היכולת	תלויה	בדרך	כלל	בנושא	שעליו	נסב	האמון.	השאלה	מהי	
העיסוק	 לתחום	 מחוץ	 נמצאת	 יכולת	 בעל	 חינוך	 איש	 או	 מנהל	 מורה,	 להיות	 של	 המשמעות	
בספרות	 בהרחבה	 נידונה	 זאת,	 לעומת	 אמון,	 המצדיקה	 המוטיבציה	 שאלת	 זו.	 סקירה	 של	

הפילוסופית	על	אמון,	וראויה	לפירוט	כאן.

לגבי	סוג	המוטיבציה	שהופכת	את	מושא	האמון	לראוי	לאמון	הן	 שתי	התפיסות	המרכזיות	
תפיסת	האינטרסים	לעומת	תפיסת	הרצון	הטוב.	תפיסת	האינטרסים,	כשמה	כן	היא,	גורסת	
	McLeod,(	בו	שניתן	האמון	את	להצדיק	כלשהו	אינטרס	לו	שיש	אדם	הוא	לאמון	ראוי	שאדם
6	p.	,2014(.	חשוב	לשים	לב	שלא	כל	אינטרס	יכול	להפוך	את	בעל	האינטרס	לראוי	לאמון.	אם	
למשל	יש	לאדם	כלשהו	אינטרס	להשלים	משימה	כלשהי	אבל	אינטרס	זה	הוא	קצר־טווח	ועשוי	
להשתנות	בכל	רגע,	ודאי	שאין	לסמוך	על	בעליו.	האינטרס	יכול	גם	להיות	חלש	–	כזה	שיינטש	
אם	יתנגש	עם	מטרה	אחרת	של	האדם.	לחלופין	יכול	להיות	גם	אינטרס	שאינו	מיטיב	–	למשל	
	Potter,(	בעתיד	בו	לבגוד	מנת	על	אמונו	את	ולרכוש	אחר	של	לאינטרס	לדאוג	שרוצה	אדם

	.)2002

אינטרסים	 הוא	 אחד	 סוג	 לאמון?	 לראוי	 כלשהו	 אדם	 אפוא	 הופך	 אינטרסים	 של	 סוג	 איזה	
הקשורים	לרצון	להיות	מוערך	חברתית.	אדם	החי	בחברה	שבה	שמירה	על	אמון	היא	הנורמה	
	.)Hardin,	2002(	חברתית	יוקע	שמא	אמון	להפר	שיחשוש	להניח	שניתן	מפני	לאמון	ראוי	יהיה

14	מטעמים	לשוניים	נשתמש	להלן	במונח	׳התנהגות	אמינה׳	על	מנת	לתרגם	behavior	trustworthy	ובמונח	׳אדם	

.trustworthy	person	לתרגם	מנת	על	לאמון׳	ראוי
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תפיסה	זו	מכונה	׳תפיסת	האָמנה	החברתית׳.	הביקורת	על	עמדה	זו	נוגעת	כמובן	לשאלה	מה	
יקרה	כאשר	לבגידה	באמון	לא	יהיו	השלכות	חברתיות	)טבעת	המלך	גיגאס(.	אדם	המּונע	רק	
יוכל	לזהותו	כבוגד	–	ולכן	אינו	 מאינטרסים	חברתיים	יבגוד	באמון	אם	וכאשר	אף	אחד	לא	
באמת	ראוי	לאמון.	מענה	אפשרי	לביקורת	זו	הוא	הפנמת	האינטרסים	החברתיים	על	ידי	מושא	
האמון:	אדם	ראוי	לאמון	הוא	אדם	שהפנים	את	הנורמות	החברתיות	הנוגעות	לעמידה	באמון,	

ולכן	לא	יבגוד	באמון	גם	אם	תהיה	לו	הזדמנות.	

סוג	אחר	של	אינטרסים	שמוצע	כמצדיק	אמון	הוא	האינטרס	לשמור	על	סוג	מסוים	של	יחסים	
)טובים(	עם	נותן	האמון	-	כשאדם	כלשהו	רוצה	לשמר	את	יחסיו	עם	אדם	אחר,	סביר	להניח	
שהאחר	יכול	לסמוך	עליו	שלא	יפר	את	אמונו.	הטענה	נגד	תפיסה	זו	היא	שהרצון	לשמר	מערכת	
יחסים	אינו	נובע	בהכרח	מכוונות	שבאמת	מצדיקות	את	האמון.	ייתכן	למשל	שלמושא	האמון	
יש	רצון	לשמור	ִעם	אחר	על	מערכת	יחסים	טובה,	אבל	הרצון	הזה	נובע	מהיכולת	שלו	לנצל	את	
האחר	לצרכיו	הנלוזים.	דוגמה	אפשרית	היא	זו	של	אדם	המעוניין	לשמור	על	יחסיו	הטובים	עם	
חברו	העשיר	על	מנת	לנצל	אותו	ולחיות	על	חשבונו.	הטענה	היא	שאף	על	פי	שאותו	אדם	יהיה	
צפוי	לפעול	בהתאם	לאמון	שייתן	בו	חברו,	אין	בכך	כדי	להצדיק	אמון	אמיתי	)הכולל	כאמור	

גם	פתיחות	ואמונה	ברצון	טוב(.

התפיסה	המרכזית	השנייה	לגבי	מוטיבציה	המצדיקה	אמון	מתמקדת	כאמור	לא	באינטרסים	
של	מושא	האמון	אלא	ברצונו	הטוב	)ונקראת	משום	כך	תפיסת	ה״רצון	הטוב״(.	לפי	תפיסה	
זו	מה	שהופך	אדם	לראוי	לאמון	הוא	הרצון	שלו	להיטיב	עם	נותן	האמון,	לפחות	בהקשר	של	
המשימה	שנותן	האמון	מפקיד	בידי	מושא	האמון.	תפיסה	זו	עמידה	בפני	הביקורות	על	גישת	
האינטרסים	)לפיהן	לא	כל	האינטרסים	נובעים	מרצון	אמיתי(,	ואכן	נראה	כי	קיים	קשר	מהותי	
בין	אמון	לבין	רצון	טוב	–	אמונה	בסוג	מסוים	של	רצון	טוב	היא	אחד	המאפיינים	הקוגניטיביים	

של	אמון.	

הביקורת	על	גישת	ה״רצון	הטוב״	נמתחת	משני	כיוונים:	מצד	אחד,	יש	הטוענים	שרצון	טוב	
הוא	תנאי	״חזק״	מדי	עבור	אמון	–	שניתן	להיות	ראוי	לאמון	גם	בלי	שיהיה	רצון	טוב	כלפי	נותן	
האמון.	פעמים	רבות,	כך	נדמה,	אנו	נותנים	אמון	באנשים	בלי	להכיר	באופן	מיוחד	את	יחסם	
כלפינו	ובלי	להניח	שמדובר	ביחס	של	רצון	טוב.	כך	למשל,	אדם	יכול	לסמוך	על	הרופא	שלו	
מתוקף	תפקידו	כרופא,	גם	אם	אינו	מניח	שלרופא	אין	כלפיו	יחס	טוב	במיוחד.	ניתן	גם	לתת	
אמון	בזרים	בלי	היכרות	כלשהי	איתם,	כלומר	בלי	שיהיה	בסיס	להנחת	רצון	טוב	מצדם.	מצדדי	
גישת	הרצון	הטוב	יאמרו	כי	גם	אם	מושא	האמון	זר	לנו,	אנחנו	יכולים	להניח	שיש	לו	רצון	טוב	
כלפינו	אם	גם	הוא	וגם	אנחנו	נמצאים	בתוך	ֶהקשר	חברתי	מסוים.	ניתן	לראות	למשל	שאנשים	
זרה,	אלא	אם	הם	 יותר	מאשר	בבני	מדינה	 זה	בזה	 נותנים	אמון	 במדינה	מסוימת	בדרך	כלל	

שייכים	לקבוצות	התייחסות	שונות	)מגזר,	גזע(	בתוך	אותה	מדינה.	

הביקורת	השנייה	כלפי	גישת	הרצון	הטוב	היא	שרצון	טוב	הוא	תנאי	״חלש״	מדי	–	או	במילים	
אחרות	אינו	תנאי	מספיק	לביסוס	אמינות.	אדם	יכול	להתנהג	כלפי	זולתו	כאילו	יש	לו	רצון	טוב,	
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אבל	לא	להיות	אמין	–	למשל	אם	הוא	מתכוון	להונות	את	האחר	ולרכוש	את	אמונו	כדי	לבגוד	
בו	בהמשך.	אדם	יכול	גם	להיות	בעל	רצון	טוב	כלפי	זולתו,	אבל	לא	לרצות	שהאחר	יסמוך	עליו	
במשימה	ספציפית	כלשהי.	אנחנו	יכולים	גם	לחשוב	שאדם	מסוים	הוא	בעל	רצון	טוב	כלפינו,	
אבל	שהרצון	הטוב	הזה	נובע	מערכים	שגויים	או	גרועים,	ולכן	אותו	אדם	אינו	אמין.	דוגמה	
לכך	היא	גזען	בן	הגזע	שלנו	–	הוא	בעל	רצון	טוב	כלפינו	משום	שגם	אנחנו	יהודים	)לדוגמה(,	
אבל	בגלל	היותו	גזען,	הרצון	הטוב	שלו	אינו	מהסוג	שאנחנו	)אם	איננו	גזענים(	נקדם	בברכה	

או	שיגרום	לנו	לבטוח	בו.

ברייק	 אמון?	 יצירת	 של	 למונחים	 אמינות	 על	 הפילוסופי	 הדיון	 את	 ״לתרגם״	 ניתן	 כיצד	
ושניידר	)2003	2002,	Schneider,	&	Bryk(	ערכו	בכ־400	בתי	ספר	יסודיים	בשיקגו	מחקר־
אורך,	שב־12	מבתי	הספר	האלה	לּווה	גם	במחקר	איכותני	מעמיק.15	לאחר	ניתוח	הממצאים,	
החוקרים	מצביעים	על	מספר	סוגי	התנהגות	של	אנשי	חינוך	שמקדמים	אמון	בינם	לבין	ההורים	
או	הקהילה.	גורמים	אלו	עולים	בקנה	אחד	עם	העיקרון	שהוצג	בראשית	חלק	זה	–	התנהגות	

אמינה	–	כזו	המורכבת	ממסוגלות	וממוטיבציה	להיטיב	ומתקיימת	באופן	פומבי	ועקבי.	

תיאום	ציפיות:	אמון	ניתן	כאמור	באדם	מסוים	)Y(	כדי	שיעשה	דבר	מה	)Z(.	כיוון	שכך	 	
חשוב	מאוד	שה־)Z(	הזה	יהיה	מוגדר	כהלכה	לשני	הצדדים,	וששני	הצדדים	יסכימו,	במידת	
עם	 לערוך	 החינוכי,	חשוב	 בהקשר	 	.)Z( לגבי	 כל	אחד	מהם	 של	 מהי	האחריות	 האפשר,	
ויובהרו	תחומי	האחריות	לגבי	הילד,	 ההורים	פגישה	)אפילו	יותר	מאחת(	שבה	יתואמו	
וכן	הלאה.	 ולהפך,	 תפקידי	ההורים	והמורים	כלפיו,	מה	מצופה	מהמורים	לדווח	להורים	
בהתחשב	במאפייני	גיל	ההתבגרות,	ייתכן	שרצוי	שהנער	יהיה	מעורב	בפגישה	זו	ושדעתו	

תישמע	ותובא	בחשבון.

מסוגלּות	הנוגעת	לתחומי	האחריות:	ייתכן	שאמירה	זו	תישמע	טריוויאלית,	אולם	הבסיס	 	
לאמון	של	הורים	באנשי	החינוך	הוא	יצירת	התחושה	שאנשי	החינוך	בבית	הספר	טובים	
מבחינה	מקצועית.	שוב	–	לא	זה	המקום	להיכנס	למשמעות	מקצועיותם	של	אנשי	חינוך,	
את	 להורים	 להבהיר	 חשוב	 	– מקצועי	 להיות	 די	 שלא	 כך	 על	 הדעת	 את	 לתת	 יש	 אולם	
המקצועיות	הזו.	דוגמה	מעשית	אחת	היא	הקדשת	זמן	ומשאבים	על	מנת	להבהיר	להורים	
את	השיקולים	מאחורי	החלטות	שמבצע	איש	החינוך.	דוגמה	נוספת	יכולה	להיות	הפגנה	

של	היכרות	עם	התלמיד	ועם	מאפייניו	וצרכיו	הייחודיים.16

כיבוד	ההורה:	דרך	חשובה	לגרום	להורה	לחוש	כי	איש	החינוך	הוא	בעל	מוטיבציה	לבצע	 	
את	עבודתו	נאמנה	היא	הפגנת	כבוד	של	המורה	כלפי	ההורה,	דעותיו	ועמדותיו.	הפגנת	
כבוד	בהקשר	זה	מקבילה	לדרך	להפגין	הערכה	כלפי	האחר.	יש	בה	כדי	להוכיח	שלמורה	יש	

מוטיבציה	לשמור	על	יחסים	תקינים	עם	ההורה.	

15	כאמור,	הספרות	בנושא	אמון	בבתי	הספר	היא	מועטה,	ולא	נמצא	מחקר	העוסק	בגילים	מאוחרים	יותר.	עם	זאת,	

יש	להניח	כי	אותם	עקרונות	חלים	גם	על	בתי	ספר	שתלמידיהם	מבוגרים	יותר.
של	 בהצלחה	 מרכזיים	 כמרכיבים	 הללו	 הגורמים	 שני	 את	 מציינת	 	)Manor-Binyamini,	 2013( בנימיני	 מנור	 	16

פסיכולוגים	לעבוד	בצורה	טובה	מול	הורים	בבתי	ספר	לילדים	בעלי	צרכים	מיוחדים.	
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התעניינות	אישית:	דרך	נוספת	להפגין	מוטיבציה	לשמור	על	האמון	היא	הפגנת	עניין	אישי	 	
ורצון	טוב	כלפי	ההורה	וכלפי	התלמיד.	חשוב	שאיש	החינוך	יציג	וידגים	את	רצונו	הטוב	
כלפי	התלמיד,	ויבהיר	שטובתו	של	התלמיד	היא	העומדת	בסופו	של	דבר	בראש	מעייניו.17	
חשוב	לזכור	כי	גם	אם	יש	חילוקי	דעות	בין	ההורה	למורה	בעניינים	אחרים,	הרצון	להיטיב	

עם	התלמיד	הוא	הדבר	שאמור	להיות	משותף	לשניהם.	

ועמידה	 עקביות	 אולם	 טריוויאלית,	 היא	 גם	 זו	 שהמלצה	 ייתכן	 ועקביות:	 אישית	 כנות	 	
כי	איש	 מאחורי	הצהרות	והבטחות	הן	חיוניות	כדי	לבסס	אמון.	חשוב	להבהיר	להורים	
החינוך	עומד	מאחורי	הצהרותיו	באופן	עקבי,	גם	אם	הוא	נתקל	במכשולים	והתנגדויות.	
קשה	להסתמך	על	אדם	שהתנהגותו	בלתי	צפויה	או	שאינו	עומד	במילתו	לעתים	קרובות,	

וקשה	אף	יותר	לתת	בו	אמון.

ברייק	ושניידר	מזכירים	כי	אמון	נבנה	מתוך	אינטראקציות	בין	בני	אדם.	כל	אינטראקציה	היא	
הזדמנות	לבנות	אמון	או	לשבור	אותו.	אם	מתכוונים	לעבוד	במטרה	לבנות	אמון,	חשוב	להיות	
מודע	לכך	בכל	מפגש	עם	ההורה.	יש	לשקול	גם	מפגשים	ייעודיים	שייוחדו	לבניית	אמון,	אולם	
יש	לתת	את	הדעת	על	כך	שמפגשים	ופעילויות	שאינם	משמעותיים,	כאלה	שמבזבזים	את	זמנו	
של	ההורה,	עלולים	לגרום	לתוצאה	הפוכה	דווקא	)נוי,	2014(.	חשוב	גם	לדעת	מהו	מצב	האמון	
התייחסות	 המצב	 לתיקון	 לתת	 יש	 למורים	 ההורים	 בין	 אמון	 חוסר	 כשקיים	 דווקא	 הנוכחי.	
המורים	 יוכלו	 שבהן	 התקשרויות	 למורים,	 ההורים	 בין	 התקשרויות	 לייצר	 ולנסות	 מיוחדת	

להדגים	בפני	ההורים	את	מחויבותם	לתלמידים.	

סיכום

של	 האישי	 וביטחונו	 לרווחתו	 החשובות	 משימות	 האחר	 בידי	 להפקיד	 המוכנות	 	- אמון	
אדם	מתוך	הערכה	שהאחר	הוא	כשיר,	מהימן	ובעל	רצון	טוב	-	הוא	משאב	חשוב	ליעילותם	
והצלחתם	של	שיתופי	פעולה	בין	בני	אדם	בכלל.	אמון	בין	הורים	לבין	אנשי	חינוך	חשוב	אף	
יותר,	כיוון	שיחסי	התלות	)ההדדית(	מתקיימים	בין	אם	הצדדים	ירצו	בכך	ובין	אם	לאו.	אמון	
כזה	יכול	לסייע	לשיתופי	פעולה	וללמידה	הדדית	בין	ההורים	למורים,	להקל	על	ביצוע	רפורמות	
חיוביות	בבית	הספר,	לעודד	את	ההורים	לתרום	לעבודת	בית	הספר,	לייתר	את	הפיקוח	ההדדי	
על	 להקשות	 עלול	 זאת,	 לעומת	 אמון,	 חוסר	 במשאבים(.	 לחסוך	 )וכך	 למורים	 ההורים	 בין	
מעורבותם	של	הורים	בבית	הספר,	לאלצם	להקדיש	משאבים	לפיקוח	על	עבודתם	של	המורים,	

ואף	להוביל	לעלויות	נפשיות	)לחץ(	לשני	הצדדים.

בהורים	המגיעים	לבתי	הספר	כבר	יש	בדרך	כלל	נטייה	מוקדמת	לתת	אמון	או	לא	לתת	אמון	
במוסד	הבית־ספרי	ובאנשי	ההוראה.	נטייה	זו	קשורה	לגורמים	אישיים	)החינוך	שהם	עצמם	

17		אנו	מניחים	פה	שטובת	התלמיד	אכן	עומדת	לנגד	עיניהם	של	מורים.
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לשייכות	 ההורים,	 של	 המגורים	 לסביבת	 אמון(,	 לתת	 הוריהם	 של	 הנטייה	 מהוריהם,	 קיבלו	
קבוצתית	של	ההורים	ושל	המורים	ולניסיון	העבר	שלהם	מול	מערכות	ממשלתיות	ומול	מערכת	
החינוך.	אף	על	פי	כן	החוויה	של	ההורה	בפגישתו	עם	איש	החינוך	יכולה	לייצר	אצלו	אמון,	

ואמון	הנוצר	מתוך	המפגש	יכול	לגבור	על	חוסר	אמון	מוקדם.	

אנשי	 ובין	 ההורים	 בין	 האינטראקציה	 נפגע	מתוך	 או	 נבנה	 כי	אמון	 לזכור	 יש	 באופן	מעשי,	
החינוך.	האמון	מתחזק	כשמושא	האמון	עומד	באמון	שניתן	בו,	ונחלש	כשהאמון	הזה	מופר.	על	
מנת	לקדם	ולבנות	את	האמון	בין	ההורים	לבין	אנשי	החינוך	מומלץ,	לפני	הכול,	לתאם	ציפיות	

ולוודא	ש-

ההורים	מבינים	למה	הם	יכולים	לצפות	מאנשי	הסגל	החינוכי; 	

אנשי	הסגל	החינוכי	מבינים	ְלמה	ההורים	מצפים	מהם; 	

ההורים	מבינים	ְלמה	אנשי	הסגל	החינוכי	מצפים	מהם; 	

אנשי	הסגל	החינוכי	מבינים	למה	הם	יכולים	לצפות	מההורים. 	
	

כן	מומלץ	שאנשי	הסגל	החינוכי	יקדישו	מאמץ	מיוחד	להפגין	את	רצונם	הטוב	כלפי	ההורים	
וכלפי	התלמידים.	בנוסף	מומלץ	שיפגינו	מקצועיּות	בתחומי	עבודתם,	הן	המקצועיים	)היכרות	
)וכמעט	 לבסוף	 וצרכיו(.	 מאפייניו	 התלמיד,	 עם	 )היכרות	 הפדגוגיים	 והן	 הנלמד(	 החומר	 עם	
מיותר	לציין(	מומלץ	להפגין	תמיד	כבוד	כלפי	ההורים	ולדבר	איתם	בכנות	גם	אם	הדבר	אינו	
קל.	חשוב	להדגיש	כי	אף	שהפגנת	הרצון	הטוב	והמקצועיות	עשויה	להצריך	השקעת	משאבים	
בטווח	הקצר,	יצירת	אמון	בטווח	הארוך	יכולה	לחסוך	משאבים	רבים	יותר	ולקדם	הן	את	הקשר	

עם	ההורים,	והן	את	רווחתו	הנפשית	והישגיו	הלימודיים	של	התלמיד.	
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ומעסיקים	 מכשירים,	 המנחים,	 המרכזיים	 הגופים	 עוסקים	 שבה	 הדרך	 את	 נתאר	 זה	 בפרק	
כן	 אם	 נתייחס	 בישראל.	 הבית־ספרי	 בחינוך	 הורים	 במעורבות	 	- בארץ	 החינוך	 אנשי	 את	
חשוב	 הגדולות.	 החינוך	 לרשתות	 וכן	 השונים,	 אגפיו	 על	 החינוך,	 למשרד	 ובראשונה	 בראש	
לציין	כי	בפועל,	מי	שנפגש	עם	ההורים	ועומד	בקשר	איתם	הם	המורים,	המנהלים,	היועצים	
והפסיכולוגים	שנמצאים	״בשטח״.	סקירה	כוללת	של	היחס	לנושא	אצלם	היא	מעבר	לתחום	

עיסוקו	של	מסמך	זה.	

ִראשון	תוצג	התפיסה	העקרונית	של	הגופים	השונים	כלפי	מעורבות	 בפרק	שלושה	חלקים:	בָּ
הורים	בחינוך.	תפיסה	זו	משקפת,	על	פי	אנשי	המשרד	)וכמסקנה	מבחינה	של	מסמכים	משנים	
עברו(,	שינוי	בדרך	החשיבה	על	הנושא	בהשוואה	לעבר.	בחלק	השני	נבחן	הנחיות	מעשיות	של	
גורמים	שונים	לאנשי	חינוך	)פסיכולוגים,	מנהלים,	יועצים	ומורים(	הפועלים	תחתם,	וכן	נציג	
תכניות	התערבות	המופעלות	על	ידי	גורמים	שונים.	בחלק	זה	ננתח	תכניות	והנחיות	ונבחן	אילו	
סוגים	של	מעורבות	הורים	הן	מקדמות	ובאילו	כלים.	לבסוף,	בחלקו	השלישי	של	הפרק,	נביא	
מדבריהם	של	נציגי	אגפים	במשרד	החינוך	הממונים	על	תהליך	ההכשרה,	ההתמחות	והפיתוח	
יוצג	רק	חלק	מתוך	תהליך	הלימוד	רב־ לציין	שבהקשר	הזה	 יש	 המקצועי	של	עובדי	הוראה.	
השנים	של	עובדי	ההוראה	שנמצא	בפיקוח	משרד	החינוך.	תהליך	הלימוד	של	עובדי	ההוראה	
אינו	תלוי	רק	בהנחיות	המשרד,	אך	יש	חשיבות	להנחיות	אלו	מפני	שהן	קובעות	נורמות	וערכים	

בתהליך	ההכשרה.	

המידע	המופיע	בסקירה	להלן	הופק,	רובו	ככולו,	מכמה	מקורות	עיקריים:	

פגישות	הוועדה	עם	גורמים	מרכזיים	במשרד	החינוך	וברשתות	החינוך	הגדולות. 	

סקירה	של	חוזרי	מנכ״ל	)של	משרד	החינוך(	הנוגעים	לנושא	ההורים. 	

קידום	 שמטרתן	 התערבות	 לתכניות	 בנוגע	 בארץ	 חינוך	 בשדה	 לגורמים	 ישירה	 פנייה	 	
מעורבות	הורים	בחינוך	או	שקידום	מעורבות	הורים	בחינוך	הוא	כלי	עיקרי	להשגת	מטרתן.	

הפנייה	נעשתה	באמצעות	אנשי	מטה	בשדה	החינוך	ואנשים	שעמם	היינו	בקשר.

שיחות	טלפוניות	עם	אנשי	האגפים	השונים	של	משרד	החינוך	העוסקים	בנושא. 	

בעיתונות	 הוועדה	 שפרסמה	 לציבור	 פנייה	 בעקבות	 שונים	 מגורמים	 שהתקבל	 מידע	 	
)מצורפת	בנספח	ד׳(.

על	אף	הניסיון	להגיע	למידע	רב	ביותר	ממקורות	רבים	ככל	האפשר,	יש	לסייג	ולומר	שאין	אנו	
מתיימרים	להציג	סקירה	של	כלל	התכניות	וההתייחסויות	לנושא	בישראל,	אלא	להציע	תיאור	
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על	התחומים	השונים	במשרד	 ברשותנו.	הממונים	 קיים	 הידע	שהיה	 ועל	 הבנתנו	 על	 הנסמך	
והנוסח	 המצב,	 בתמונת	 לו	 הרלוונטי	 החלק	 את	 אחד	 כל	 קראו	 בהמשך(	 יצוינו	 )שמותיהם	

המופיע	כאן	הוא	זה	שקיבל	את	אישור	הנוגעים	בדבר.

גישת משרד החינוך למעורבות הורים בחינוך הממוסד

על	פי	עדויות	)בעל	פה	ובכתב(	של	גורמים	במשרד	החינוך,	ועל	פי	הצהרות	רשמיות	של	המשרד,	
נדמה	כי	במשרד	החינוך	מתחולל	בעשור	האחרון	שינוי	תודעתי	ותפיסתי	בסוגיית	תפקידם	של	
של	 קצר	 ניתוח	 תחילה	 נציג	 להורים.	 מורים	 בין	 להתקיים	 שצריך	 השיח	 וסוג	 בחינוך	 הורים	
תפיסת	המשרד	בנוגע	לחשיבותם	של	מעורבות	הורים	בחינוך	)בבית	ובבית	הספר(	ושל	הקשר	
לבין	ההתייחסות	 בעבר	 לנושא	 בין	הדרך	שבה	התייחסו	 נציג	שני	הבדלים	 מכן	 עמם.	לאחר	
לנושא	כיום.	לבסוף	נציג	ניתוח	של	הדרך	שבה	גורמים	במשרד	מבינים	ומגדירים	את	המושג	

׳מעורבות	הורים׳	ואת	הדרך	שבה,	להבנתם,	יש	לקדם	מעורבות	כזו.	

חשיבותה	של	מעורבות	הורים	בחינוך:	בשיחה	עם	אנשי	המשרד	ניכר	כי	מקובל	הרעיון	העולה	
מהספרות	המחקרית	ולפיו	״עם	כניסתם	של	הילדים	למערכת	החינוך	נוצרת	אחריות	משותפת	
בין	ההורים	למערכת	החינוך״	וכי	יש	לבנות	״יחסי	שותפות...	ביזמה	פעילה	של	מסגרות	החינוך,	
מתוך	עמדה	של	שוויון	ושותפות״	)גרינבאום	ופריד,	2011,	עמוד	29(.	כך	למשל	אומרת	בטי	
של	 המרכזי	 החלק	 הם	 הקרובה	 והמשפחה	 ״ההורים	 כי	 בשפ״י,	 הורים	 תחום	 מנהלת	 ריטבו,	
הורות	 וכוללת	 מיטבית	 -	שהיא	מותאמת,	 ״סביבה	מכילה	 ריטבו	 פי	 על	 הילד״.	 סביבתו	של	
מועצמת	-	היא	בעלת	השלכות	מרכזיות	על	התפתחותם	של	המתבגרים,	הישגיהם,	והמוטיבציה	
שלהם	ללמוד״.	דוגמה	נוספת,	בשיחה	עם	עירית	בירן,	סגנית	מנהל	המינהל	הפדגוגי,	אמרה	
בירן	כי	״בכל	מהלך	עם	ילדים	צריך	לחבור	עם	הורים	מאחר	שההורה	הוא	המעגל	הראשון	של	
הילד.	בכל	תכנית	המשימה	הראשונה	היא	לגייס	את	ההורים	שיעבדו	יחד	עם	הצוות	החינוכי״.	
הצהרות	דומות	השמיעו	גם	בכירים	נוספים	שאיתם	שוחחנו	במשרד	וחינוך	וברשתות	החינוך.	

שותפות	לעומת	מעורבות:	אחד	השינויים	המשמעותיים	שעלו	בשיחה	עם	חלק	מאנשי	המשרד,	
וכן	בסדנה	שנערכה	בהשתתפותם,	הוא	המעבר	מתפיסה	של	ההורים	כתומכים	במטרותיו	של	
בית	הספר	לתפיסה	של	ההורים	כשותפים	בעיצוב	מטרות	בית	הספר	לטובת	קידום	האינטרסים	
של	ילדם.	שינוי	זה	מקביל	לשיח	בחלק	מן	הספרות	המחקרית	על	מעורבות	לעומת	שותפות:	
מסקירת	הספרות	המחקרית	עולה	כי	חלק	מהחוקרים	מבחינים	בין	מעורבות	הורים	המכּוונת	
להשגתן	של	מטרות	המערכת	באופן	ספציפי	מצד	אחד	ובין	שותפות	בין	הורים	לבית	ספר	מצד	
והיא	מהווה	אינטרס	משותף	 כללי,	 שני.	מטרותיה	של	שותפות	כזאת	הן	טובת	הילד	באופן	
להורים	ולבית	הספר.	במקרה	הראשון	מעורבות	ההורים	מתייחסת	לפעילות	שלהם	עם	הילד	
או	לפעילות	של	בית	הספר	להדרכת	ההורים.	במקרה	השני	)שותפות(	מדובר	גם	בפעולות	של	
חשוב	 	.)2 עמ׳	 	,2014 )עופרים,	 הספר	 בית	 של	 המטרות	 או	 המבנה,	 הפעילות,	 לשינוי	 הורים	



תמונת מצב — מעורבות הורים בחינוך בישראל: תפיסות ומדיניות   | 53 | 

לציין	כי	הספרות	אינה	מכריעה	באופן	ברור	בשאלה	אם	ובמה	שותפות	עם	ההורים	עדיפה	על	
מעורבות.	יתר	על	כן,	חלק	גדול	מהתכניות	אמנם	מדברות	על	שותפות,	אך	בפועל	הן	עוסקות	
בקידום	מטרות	שמערכת	החינוך	מעצבת	ומגדירה,	לא	כאלה	שהיא	מגבשת	בשיתוף	ההורים	

)שם,	שם(.	

הפסקת	השיח	על	התערבות	הורים	לעומת	מעורבות	הורים:	אחד	הדיונים	המרכזיים	שהתנהלו	
בקרב	גורמי	חינוך	בעבר	עסק	בשאלה	מהי	הרמה	הסבירה	של	מעורבות	הורים	והחל	מאיזו	רמה	
מדובר	במעורבות	לא	רצויה.	משיחות	עם	אנשי	מטה	המשרד	עולה	שקיים	כיום	חוסר	נוחות	
מהדיון	הזה.	כפי	שאמרה	אחת	הנוכחות	בסדנה	״אני	חושבת	שהדיבור	על	הנושא	במונחים	של	
התערבות	הוא	בעייתי	כי	הוא	מציג	את	ההורים	כגורם	חיצוני	לחינוך,	כזה	שיכול	להיות	מעורב	

בצורה	לגיטימית	או	בצורה	לא	לגיטימית״.	

עם	 ובשיחות	 בסדנה	 שעלו	 העיקריות	 התובנות	 אחת	 ההורית:	 המעורבות	 סוג	 של	 הגדרה	
החינוך	 במשרד	 שונים	 גורמים	 בקרב	 כי	 היא	 החינוך	 משרד	 של	 השונים	 באגפים	 גורמים	
וברשתות	החברתיות	קיימות	הגדרות	שונות	של	׳מעורבות	הורים׳.	בחינה	של	ההתייחסויות	
לנושא	בחוזרי	המנכ״ל	העדכניים	של	המשרד	מעלה	מסקנה	דומה.18	משיחות	עם	אנשי	המשרד	
נראה	כי	בשלב	הנוכחי	חסר	ידע	כדי	להבחין	היטב	בין	צורות	שונות	שבהן	יכולים	הורים	להיות	
בשלוש	 ביטוי	 לידי	 שבאים	 מעורבות,	 של	 מרכזיים	 סוגים	 בשלושה	 להבחין	 ניתן	 מעורבים.	

אסטרטגיות	ליצירת	מעורבות	וקשר	עם	הורי	התלמידים:

לתכניות	 מתייחסת	 הורים	 למעורבות	 אחת	 נפוצה	 הגדרה	 מּוכוונת־הורים:	 התערבות	 	
החינוך	 רשתות	 והן	 החינוך	 הן	משרד	 ההורים.	 ולהכווין	את	 להדריך	 שנועדה	 התערבות	
הורים	 בקרב	 בעיקר	 מיטבית,	 הורות	 קידום	 שמטרתן	 כאלו,	 תכניות	 מספר	 מפעילים	

מאוכלוסיות	חלשות.	

יידוע	ועדכון:	הגדרה	אחרת	של	מעורבות	ההורים	נוגעת	לעדכון	ההורים	בנעשה	עם	הילד,	 	
במצבו	הלימודי	והחינוכי	ובנעשה	בכיתה.	חוזרי	מנכ״ל	רבים	הנוגעים	להורים	ומעורבותם	
בחינוך	מתייחסים	לחובה	ליצור	קשר	עם	ההורים	על	מנת	ליידע	ולעדכן	אותם	בשלבים	

שונים	של	התהליך	הלימודי.	

גיוס	ההורים	לקידום	מטרות	בית	הספר:	בהקשר	של	ילדים	בעלי	צרכים	מיוחדים,	נמסר	כי	 	
״כל	מהלך	שנעשה	עם	ילדים	צריך	להיות	מחובר	גם	להורים	מאחר	שההורה	הוא	המעגל	
הראשון	של	הילד.	בכל	תכנית,	המשימה	הראשונה	היא	לגייס	את	ההורים	שיעבדו	יחד	
גיוסם	לפעילות	 עם	הצוות	החינוכי״.	במילים	אחרות	מעורבות	ההורים	כאן	משמעותה	

משותפת	עם	אנשי	החינוך	לקידום	מטרותיו	של	בית	הספר.

18		אם	כי	יש	לציין	כי	חוזרי	המנכ״ל	אינם	מהווים	״תמונת	מצב״	עדכנית.
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״טאליס״	 בסקר	 ישראל	 השתתפה	 	2013 במהלך	 ומנהלים:	 מורים	 של	 ופעילויות	 	תפיסות	
	.OECDה־	ארגון	שערך	)TALIS	–	Teaching	and	Learning	International	Survey(
הרשות	הארצית	למדידה	והערכה	בחינוך	–	ראמ״ה	פרסמה	ממצאים	ראשוניים	שעלו	מן	הבדיקות	
עמדות	 בוחן	 והוא	 ומנהלים,20	 מורים	 של	 מייצג	 מדגם	 בקרב	 נערך	 הסקר	 	19.)2014( בישראל	
ופעולות	שלהם	בנושאים	שונים	)חשוב	לציין	שמדובר	בדיווח	עצמי	של	המורים	והמנהלים(.	

בין	השאר	בוחן	הסקר	את	נושא	מעורבות	ההורים	בחינוך.	הנה	חלק	מן	הממצאים:	

ברשימה	דלהלן,	קו	הבסיס	שאליו	מושווים	הממצאים	בישראל	)בכל	אחד	מהפרמטרים(	הוא	
:OECDה־	בארצות	המקביל(	)בפרמטר	שדּווח	הממוצע

המנהלים	והמורים	מישראל	מקדישים	בערך	אותה	כמות	זמן	לקשר	)רשמי	ולא־רשמי(	עם	 	
הורים.	

המנהלים	מוסרים	להורים,	פחות	או	יותר	באותה	מידה,	מידע	על	הישגי	התלמידים	ומידע	 	
על	בית	הספר.	

הספר	 בית	 להתקדמות	 מכשול	 ההורים	 של	 תמיכה	 בהעדר	 רואים	 הישראלים	 המנהלים	 	
בערך	באותה	מידה	שמקביליהם	בארצות	ה־OECD	רואים	זאת.	

שקיבלו	 מדווחים	 בארץ	 המורים	 	,OECDה־ בארצות	 למורים	 בהשוואה	 זאת,	 לעומת	 	
למשוב	 חשיבות	 פחות	 מייחסים	 גם	 והם	 מועילים,	 משובים	 פחות	 הרבה	 מההורים	

מההורים.

לפי	דיווחי	המנהלים	נערכים	בבתי	הספר	פחות	דיונים	על	בסיס	המשוב	של	ההורים. 	

ההורים	 את	 משתפים	 בארץ	 והמנהלים	 המורים	 והמנהלים,	 המורים	 של	 דיווח	 פי	 על	 	
.OECDב־	עמיתיהם	מאשר	פחות	הספר	לבית	הקשורות	בהחלטות

והמורים	 המנהלים	 בין	 הקשר	 בישראל	 ספר	 שבבתי	 להיות	 עשויה	 מהסקר	 אפשרית	 מסקנה	
	.)OECDה־	בארצות	המדווח	לממוצע	יחסית( צורה	של	שותפות	 לובש	פחות	 לבין	ההורים	
ההורים	 עם	 לקשר	 מוקדש	 רובו	 אבל	 הורים,	 עם	 לקשר	 זמן	 מקדישים	 והמורים	 המנהלים	
׳גוף	ההורים׳	 כיחידים	ולדיווח	להם	על	מצבו	של	ילדם	הפרטי.	פחות	זמן	מוקדש	לקשר	עם	
או	לשיתוף	הורים	בהחלטות	מדיניות	בית־ספרית	–	תכנים	ותקציבים.	במילים	אחרות	ייתכן	
בקרב	 לעיל	 שתואר	 התפיסתי	 השינוי	 את	 במלואו	 הטמיעו	 טרם	 ש״בשטח״	 החינוך	 שאנשי	

אנשי	המטה	במשרד	החינוך.	

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/ ב:	 במרשתת	 ראמ״ה	 באתר	 נמצא	 הדיווח	 	19

MivchanimBenLeumiyim/TALIS.htm	)אוחזר:	15.2.2015(.
ניכנס	אליה	כאן(	בין	מורים	ומנהלים	בחינוך	העברי	לבין	אלה	שבחינוך	 20	הסקר	בישראל	כלל	גם	הבחנה	)שלא	

הערבי.	
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מסקנה	זו	יש	לסייג	כיוון	שמדובר	בסקר	בינלאומי	יחיד,	ואין	ודאות	שהשאלות	בו	מותאמות	
״קיים	 הדוח,	 עורכי	 כלשון	 בכלל.	 הישראלית	 ולתרבות	 הישראלית	 החינוך	 מערכת	 למבנה	
החשש	שהשאלות	לא	יתפרשו	באופן	זהה	בכל	מדינה	ובכל	אוכלוסייה	ותת־אוכלוסייה	בכל	
מדינה,	עקב	השוני	בשפה	ובתרבות...	לכל	קבוצה	הניואנסים	שלה,	הפרשנות	שלה,	ובכל	מדינה	
]קיימים[	ֶהקשרים	ייחודיים	שעשויים	להשפיע	על	הבנת	השאלות״	)הרשות	הארצית	למדידה	

והערכה	בחינוך,	2014,	עמוד	8(.

היחס לקשרים עם הורים בתהליך ההכשרה, ההתמחות והפיתוח המקצועי של מורים

ניתן	לחלק	את	תהליך	הלמידה	של	מורים	לאורך	חייהם	המקצועיים	לשלושה	שלבים:	השלב	
ה״מורה	 שלב	 הוא	 השני	 השלב	 במכללות.	 או	 באוניברסיטאות	 ההכשרה	 שלב	 הוא	 הראשון	
המתחיל״,	והוא	נמשך	שלוש	שנים:	שנה	שבה	המורה	נחשב	מתמחה	ושנתיים	שבהן	הוא	נחשב	
מורה	חדש.	השלב	השלישי,	שנמשך	לאורך	כל	חייו	המקצועיים	של	המורה,	הוא	תהליך	הפיתוח	
הורים	 מעורבות	 בנושא	 ולהדרכה	 להנחיה	 התייחסותו	של	המשרד	 נציג	את	 להלן	 המקצועי.	

ולקשר	עם	ההורים	בכל	אחד	מהשלבים	הללו.

הכשרת	מורים	)Pre-service(:	הכשרת	המורים	מתבצעת	כאמור	באוניברסיטאות	ובמכללות.	
משרד	החינוך	משפיע	על	תכניות	הכשרה	למורים	באמצעות	ועדה	משותפת	לו	ולמל״ג	אשר	
קובעת	את	מתווה	תכניות	ה־B.Ed	וה־M.Ed.	המשרד	מתקצב	את	המכללות	האקדמיות	ואת	
הוראה	של	המשרד	מעסיק	מפקחים	 עובדי	 הכשרת	 אגף	 הוראה.	 עובדי	 להכשרת	 הסמינרים	
האחראיים	בין	היתר	על	תכנית	הלימודים	במכללות	השונות,	ותכניות	הלימודים	האקדמיות	של	
המכללות	והאוניברסיטאות	נבנות	על	פי	דגם	מנחה	שמאשרת	המועצה	להשכלה	גבוהה.	האגף	
והמועצה	להשכלה	גבוהה	בודקים	את	התכניות.	בחוזרי	המנכ״ל	העוסקים	בתכניות	לימודים	
פי	 על	 שפורסמו	 הוראה	 עובדי	 להכשרת	 במתווים	 וכן	 ובאוניברסיטאות	 במכללות	 ופדגוגיה	
נגיעה	 נמצאה	 לא	 	- 	2008 בינואר	 ותוקנו	 	2006 בנובמבר	 גבוהה	 להשכלה	 המועצה	 החלטת	

ספציפית	לנושא	של	מעורבות	הורים	בחינוך.	

לדברי	נח	גרינפלד,	מנהל	האגף	להכשרת	עובדי	הוראה	במינהל	עובדי	הוראה,	משרד	החינוך	
הורי	 עם	 הקשר	 של	 בהיבט	 הן	 להוראה,	 למתכשרים	 הניתנת	 ההכשרה	 לשאלת	 התייחס	

התלמידים	במערכת	החינוך	והן	בהיבט	העבודה	בחברה	רב־תרבותית.

תכנית	הלימודים	במכללות	האקדמיות	לחינוך	מחולקת	לשני	חלקים	שלובים:	הכשרה	אקדמית	
דידקטית־פדגוגית,	 והכשרה	 יַלמד	במערכת	החינוך	 ואותו	 בתחום	דעת	שבו	מתמחה	המורה	
המקנה	כלים	להוראה	ולחינוך.	מסגרת	ההכשרה	הדידקטית־פדגוגית	כוללת	גם	התנסות	מעשית	

בבית	הספר	או	בגן	הילדים,	בהתאם	למסלול	שבו	מתמחה	המורה.

במסגרת	ההכשרה	הפדגוגית	נוגעים	בכל	מכלול	הנושאים	הקשורים	לתלמיד,	להורים,	לקשר	
עם	נושאי	תפקידים	הקשורים	ברווחת	התלמידים	ועוד.
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המתכשרים	 שכן	 התאוריה,	 בתחום	 נשאר	 ההורים	 עם	 הקשר	 הראשונית,	 ההכשרה	 במהלך	
להוראה	אינם	נמצאים	במגע	עם	ההורים.	עם	זאת,	לקראת	סיום	הלימודים	מוקדש	פרק	בהדרכה	
שהמתכשרים	 לכך	 הכוונה	 יש	 הספר,	 בבתי	 ההתנסות	 ובמהלך	 הורים	 עם	 לקשר	 הדידקטית	

להוראה	יתלוו	למורים	גם	במגע	עם	ההורים,	עד	כמה	שאפשר.

בשנת	ההתמחות	)הסטאז׳(	ניתנת	הכנה	מיוחדת	לפתיחת	שנת	הלימודים,	הזמן	שבו	המורים	
החדשים	פוגשים	לראשונה	את	״הורי	הכיתה״.	במהלך	שנת	ההתמחות	ניתנת	הדרכה	לאופן	

הדיווח	להורים	בנושאים	כגון	הישגי	ילדם,	צרכיו	והטיפול	בבעיות	שמתעוררות.

במסגרת	ההכשרה	קיים	עיסוק	די	נרחב	בנושא	של	רב־תרבותיות	ורגישות	תרבותית,	הן	בתוכני	
חובה	והן	בתכנים	וולונטריים.	כחלק	מחייב	מתכנית	הלימודים	על	פי	מתווה	ההכשרה	)מתווה	
הם	 אלה	 שיעורים	 ברב־תרבותיות.	 העוסקים	 לימוד	 נושאי	 החובה	 תוכני	 כוללים	 אריאב(,	
שיעורי	חובה	לכלל	המתכשרים	להוראה,	בכל	המסלולים	ובכל	ההתמחויות.	תכנים	וולונטריים,	
הם	פעילויות	שיוזמים	משרד	החינוך	ומוסדות	ההכשרה	להוראה,	פעילויות	העוסקות	ביצירת	

קשרים	בפועל	בין	חלקי	החברה	השונים,	לצורכי	קירוב,	היכרות	ושיתוף	פעולה.	

ממגזרים	 להוראה	 סטודנטים	 הכולל	 המצוינים,	 בתכנית	 הסטודנטים	 פורום	 היא	 לכך	 דוגמה	
שונים:	ממלכתי,	ממלכתי־דתי	וערבי;	בפורום	מתקיימת	למידה	מתוקשבת,	המתנהלת	במשותף	
בין	מספר	מכללות	מן	המגזרים	השונים.	שיא	הפעילות	הוא	מפגש	אישי	בין	הקבוצות.	בנוסף	
השונות,	 במכללות	 הדדיים	 ביקורים	 יחד,	 שנבחרו	 בנושאים	 משותפים	 עיון	 ימי	 מתקיימים	

שיתוף	בין	המרצים	ועוד.

משרד	החינוך	גם	מקדם	תכניות	הכשרה	להוראה	לקבוצות	ייחודיות,	במטרה	להכשירן	לתפקידי	
מבני	 חינוכיים	 ומנהיגים	 מורים	 הכשרת	 תכנית	 היא	 לכך	 דוגמה	 בקהילתן.	 והובלה	 מנהיגות	
הקהילה	האתיופית,	הכשרת	מורים	מהמגזר	הבדואי,	תכנית	׳החלוץ	החינוכי׳	ותכנית	׳חותם׳	

להכשרת	מורים	ופעילים	חברתיים	וקהילתיים	לאזורי	הפריפריה.	

מתמחים בהוראה

של	 במעמד	 הראשונה	 עבודתם	 בשנת	 החינוך	 למערכת	 נכנסים	 בישראל	 ההוראה	 עובדי	 כל	
׳מתמחים	בהוראה׳.	בשנה	זו	הם	מועסקים	בהוראה	בהיקף	של	שליש	משרה	לפחות,	תוך	קבלת	
חונכות	אישית	של	מורה	חונך	שהוכשר	לתפקיד.	לצד	החונכות	האישית	הם	משתתפים	בסדנת	
עמיתים	באחד	המוסדות	להכשרת	מורים.	במקביל	לתהליכי	התמיכה	וההערכה	מתבצעים	גם	
תהליכי	הערכה	ומשוב,	תנאי	לקבלת	רישיון	לעיסוק	בהוראה.	הרישיון	לעיסוק	בהוראה	ניתן	רק	
למי	שהוא	בעל	תואר	ותעודת	הוראה	ואשר	סיים	בהצלחה	את	שנת	ההתמחות	בהוראה.	אחרי	
סיום	ההתמחות,	למשך	שנתיים	נוספות,	מועסקים	המורים	החדשים	במעמד	של	׳מורה	חדש׳.	
במהלך	שנים	אלו	הם	ממשיכים	לקבל	ליווי	של	מורה	מלווה	ושל	קורס	למורים	חדשים.	במהלך	

השנתיים	האלה	מתקבלת	בדרך	כלל	הקביעות	בעבודה,	לאחר	תהליך	הערכה	מקצועי.
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שלב	הכניסה	להוראה	הוא	שלב	קריטי	מבחינת	עובד	ההוראה	החדש:	יש	לו	מוטיבציה	גבוהה	
להצליח,	אך	הוא	נתקל	בלא	מעט	קשיים.	חלק	מההתמודדויות	המאתגרות	הן	בקשר	עם	הורי	

התלמידים.	

במסגרת	שיחות	החונכות	והליווי,	כמו	גם	במסגרת	הסדנאות	והקורסים,	מושם	דגש	על	סוגיות	
בחינוך	 ההורים	 למעורבות	 הנוגע	 בכל	 החינוך	 משרד	 ולתפיסת	 ההורים	 עם	 לקשר	 הנוגעות	
בסדנאות	 והשיח	 החונכות	 שיח	 עוסקים	 היתר	 בין	 לעיל(.	 מוצגת	 עצמה	 )התפיסה	 הממוסד	
לדבר	 והלא־נכונות	 הנכונות	 הדרכים	 מהן	 ההורים,	 עם	 פעולה	 שיתופי	 ליזום	 כיצד	 בשאלות	
לצורך	 איתו.	 התקשורת	 וסוג	 השיח	 סוג	 את	 ההורה	 לתרבות	 להתאים	 הדרכים	 ומהן	 איתם	
במרכז	 המתקיימים	 סימולציה	 בתרחישי	 החדשים	 והמורים	 מהמתמחים	 חלק	 מתנסים	 זה	
הורים	 בהם	 מביימים	 ששחקנים	 תרחישים	 אילן,	 בר	 שבאוניברסיטת	 בחינוך	 לסימולציה	
מאתגרים.	הופקו	גם	סרטוני	הדרכה	מיוחדים	לצורך	סיוע	למתמחים	בשיחה	עם	הורים	שאינם	
מרוצים.	בשנת	2013	נפגש	פורום	רכזי	ההתמחות	במכללות	ובאוניברסיטאות	עם	הממונה	על	
תחום	הורים	בשפ״י,	הגב׳	בטי	ריטבו,	שהציגה	את	עיקרי	מדיניות	המשרד	כלפי	הורים.	מפגש	
נוסף	התקיים	עם	החונכים	עצמם	וגם	בו	דיברו	על	נושא	ההורים.	בנוסף	הופץ	לכלל	המתמחים	
והופק	במכון	לסימולציה	באוניברסיטת	בר	 סרט	סימולציה	שעוסק	בדרכי	עבודה	עם	הורים	
פעם	 בכל	 כללי,	 באופן	 ההורה.	 עם	 לשוחח	 נכון	 ולא	 נכון	 איך	 בשאלה	 עוסקים	 בסרט	 אילן.	
שמתקיים	יום	הורים	בבתי	הספר,	סדנת	ההתמחות	שלאחריו	עוסקת	בנושא	הקשר	עם	ההורים	

והדרך	לערב	אותם	בחינוך	הבית־ספרי.

בסדנאות	ובשיחות	החונכּות	יש	התייחסות	גם	לנושא	השיח	בין	תרבויות	שונות	)כולל	נגיעה	
בחברה	 הקיימות	 והפיזיות	 התרבותיות	 השונויות	 ובכיבוד	 והחריג	 השונה	 קבלת	 של	 בהיבט	
הישראלית.	לדוגמה,	במסגרת	פורום	הרכזים	מונתה	אחראית	לקידום	הבנה	תרבותית	בשיח	
עם	הורים	יוצאי	אתיופיה,	וקיימת	התייחסות	גם	לנושא	של	הורים	עולים	חדשים	בכלל.	הנושא	

מאוד	משמעותי	לאגף	וניתן	לו	דגש	גם	בפורום	הרכזים	וגם	בתכנים	שמעבירים	בסדנאות.	

נושא	הקשר	עם	ההורים	צוין	גם	בפרסומי	האגף	במסגרת	מגזין	דיגיטלי	למורים	ולמתמחים.	
)למשל	 במשרד	 הנושא	 על	 האחראים	 מטעם	 לכתיבה	 במה	 לפעם	 מפעם	 ניתנת	 זו	 במסגרת	
במגזין	 לעת	 מעת	 המופיעים	 בטורים	 גם	 ומורגש	 מודגש	 הנושא	 מורה׳(.	 ׳להיות	 באיגרת	
ומבוססים	על	סיפורי	מתמחים.	ניתוח	של	תכנים	שהעלו	המתמחים	מגלה	שלנושא	העבודה	

עם	ההורים	בחברה	רב־תרבותית	יש	ביטוי	רב	בכתיבת	סיפוריהם	האישיים	של	המתמחים.	

פיתוח מקצועי של מורים

מבחינה	 ולהתפתח	 ללמוד	 הזדמנויות	 למורים	 המעניק	 יחסית	 מתקדם	 מערך	 קיים	 בישראל	
רפורמות	 שבמסגרת	 מכיוון	 כיום,	 התחזקו	 אלו	 תמריצים	 כן.	 לעשות	 ותמריצים	 מקצועית	
׳אופק	חדש׳	ו׳עוז	לתמורה׳	נדרשים	המורים	להשתתף	ב־60	שעות	של	פיתוח	מקצועי	מדי	שנה	
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על	מנת	להתקדם	בדרגות	השכר.	תהליך	הפיתוח	המקצועי	נמשך	לאורך	כל	חייו	המקצועיים	
של	המורה.	מצד	משרד	החינוך,	הגוף	המרכזי	המעביר	תכנים	או	תומך	בהעברתם	הוא	מרכזי	
הפסג״ה	הקיימים	בכל	אחד	מהמחוזות.	בתוך	מרכז	הפסג״ה	מתקיימים	קורסים,	ואנשי	המרכז	
גם	מייעצים	ותומכים	בפיתוח	מקצועי	בבית	הספר.	פיתוח	מקצועי	בית־ספרי	מתקיים	בתוך	

בית	הספר,	ההחלטה	על	התכנים	היא	של	בית	הספר.	

בשנת	הלימודים	תשע״ה,	מרכזי	פסג״ה	במחוז	תל	אביב	עודדו	השתלמויות	לבעלי	תפקידים	
שונים	בנושא	הקשר	עם	הורים.	בכוונת	שפ״י	להמשיך	במחוז	זה	את	השותפות	עם	הפיקוח	

בנושא	הפיתוח	המקצועי	ולהרחיב	את	השיתוף	גם	למחוזות	אחרים.	

לא	כל	הפיתוח	המקצועי	נעשה	במסגרות	של	משרד	החינוך.	למעשה,	מתוך	כ־7,000	תכניות	
מערכי	 שאר	 את	 החינוך.	 משרד	 ידי	 על	 ומתוקצבות	 מועברות	 כ־4,600	 רק	 מקצועי,	 לפיתוח	
הפיתוח	המקצועי	מעבירים	גופים	חיצוניים,	שקיבלו	מהמשרד	אישור	לנהל	קורסים	לפיתוח	

מקצועי.	

באתר	אגף	א׳	לפיתוח	מקצועי	במרשתת21	קיים	מאגר	מידע	המרכז	את	כלל	הקורסים	שהמשרד	
מציע	למורים.	בסך	הכול	מצויים	באתר	528	קורסים	שפותחו	באגפי	הגיל,	ביחידות	המקצוע	
ועל	ידי	כל	70	המפקחים	המרכזיים,	כל	אחד	בתחומו.	חיפוש	המילים	׳הורים׳	ו׳משפחה׳	בתוך	
תיאורי	הקורסים	הללו	הניב	שבע	תוצאות,	מתוכן	ארבע	שאינן	רלוונטיות	כלל	לנושא	אלא	

עוסקות	בחינוך	לחיי	משפחה	במובן	הדתי:

שם התכניתשעות שנתיותנושא התכניתאגף מַפתח

הוראת	בית,	חינוך	ומשפחה30מקצוע	הוראה	במתווהתורה	שבעל	פה

חינוך	לחיי	משפחה30מקצוע	הוראה	במתווהתורה	שבעל	פה

הכשרת	מורים	לעבודה	60נושא	רוחבאגף	שח״ר
שיתופית	עם	הורים

חינוך	לחיים	במשפחה30נושא	רוחבחינוך	ממלכתי	דתי

חינוך	לחיים	במשפחה30נושא	רוחבחינוך	ממלכתי	דתי
	)עולי	אתיופיה(

ברית	חינוכית	לקידום	שותפות	30תפקיד	עו״החינוך	כיתה
מורים-הורים

ברית	חינוכית	לקידום	שיח	30תפקיד	עו״הייעוץ	חינוכי
חינוכי	מורים-הורים

21	אוחזר	ב־20.8.2014.
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מהווה	 ההורים	 עם	 קידום	הקשר	 הלימודים	תשע״ה,	 יועצות	מתחילות:	החל	משנת	 הכשרת	
מודולה	בסיסית	במסגרת	הכשרת	יועצות	מתמחות.	הכשרה	זו	היא	חובה	לכל	יועצת	חדשה	

ומהווה	תנאי	לקבלת	רישיון	קבוע	לייעוץ.

הכשרת	מנהלים:	תהליך	ההכשרה	של	מנהלי	בתי	הספר	נמצא	באחריות	מכון	אבני	ראשה,	מכון	
שהוקם	במשותף	על	ידי	משרד	החינוך	וקרן	יד	הנדיב.	המכון	מפתח	תכניות	להכשרת	מנהלים	
ומפקח	עליהן	בשבעה	מוסדות	הכשרה	ברחבי	הארץ.	הכשרה	ניתנת	בעיקר	למנהלים	בראשית	
דרכם	)5-4	שנים	ראשונות(,	אך	המכון	מציע	גם	תכניות	קצרות	וממוקדות	המיועדות	לפיתוח	

מקצועי	של	מנהלים	ותיקים.

על	פי	תפיסת	תפקיד	המנהל	שגיבשה	ועדה	בראשות	פרופ׳	חיים	אדלר	עם	הקמת	מכון	אבני	
ראשה,	ניהול	הקשר	עם	ההורים	הוא	חלק	מתפקידיו	של	מנהל	בית	הספר.	מתוך	חמשת	תחומי	
העשייה	של	מנהלי	בתי	הספר	כפי	שהוגדרו	על	ידי	מכון	אבני	ראשה,	התחום	החמישי	הוא	ניהול	
הקשרים	בין	בית	הספר	לקהילה,	בכלל	זה	ההורים.	משיחה	עם	הגב׳	מאיה	בוזו־שוורץ,	מנהלת	
תחום	מחקר	ופיתוח	במכון,	ועם	הגב׳	תדהר	גוטמן,	מצוות	המחקר	והפיתוח,	עולה	כי	אמנם	
מנהלי	בתי	הספר	עסוקים	עד	מאוד	בניהול	הקשר	עם	קהילת	ההורים,	אך	רוב	עיסוקם	בתחום	
זה	מנותב	להיבטים	הקשורים	להתערבות	יתר	של	הורים	בעשייה	הבית־ספרית	ובהתמודדותם	
תהליכי	 לשפר	 החותרת	 ניהולית	 מגישה	 למשל	 שונה	 כזה	 מיקוד	 זו.	 עם	התערבות	 כמנהלים	

הוראה	ולמידה	באמצעות	מעורבות	הורים	וגיוסם	לטובת	העניין.

באופן	עקרוני	תחום	עשייה	זה	בלט	פחות	בעבודת	המכון	מאז	הקמתו	)הן	ברמת	הפיתוח	והן	
ברמת	תהליכי	ההתפתחות	המקצועית(,	בין	השאר	משום	הצורך	לבסס	לפני	הכול	את	תחומי	
ולמידה	כתשתית	 הוראה	 ולהנהיג	תהליכי	 הבית־ספרית	 הפדגוגית	 בליבה	 העוסקים	 העשייה	

יסוד	לכל	פעולה	של	שינוי	חינוכי.

כיום	ניתן	לומר	כי	אנו	מצויים	בשלב	שבו	תפיסת	המנהיגות	הפדגוגית	אינה	שנויה	במחלוקת	
מבחינת	חיוניותה	וכי	יש	מקום	לפתח	את	תחומי	העשייה	הנוספים	ובכללם	תחום	ההורים.	
דוגמה	 ההורים.	 לנושא	 המתייחסים	 מהלכים	 מנהלים	 עם	 בעבודתו	 המכון	 מבצע	 זאת	 לאור	
הגיליון	 במסגרת	 ַלנושא.	 המכון	 של	 האינטרנטי	 המגזין	 הקדשת	 היא	 כאלה	 למהלכים	 אחת	
האינטרנטי	שהוקדש	לנושא	תועד	בית	ספר	שבו	עבודה	עם	הורים	)כדי	ליצור	״תמונת	עתיד״	
לתלמידים(	היא	חלק	משמעותי	בהצלחתו	בהשגת	מטרותיו.	הדברים	מתועדים	באתר	המכון,	
גוטמן	 שעשתה	 בעבודה	 כאלה:	 למהלכים	 נוספת	 דוגמה	 הצלחות׳.	 ׳תיעוד	 פרויקט	 במסגרת	
בנושא	התמקדות	ביחיד	בעבודת	המנהל	קיימת	התייחסות	להורים	כמשאב.	לבסוף,	בתכנית	
׳צמרות׳,	תכנית	התפתחות	מקצועית	למנהלים	מכהנים	שמתקיימת	ביזמת	אבני	ראשה	וקרן	
ניכר	 זמן	 השנה	 הוקדש	 כך	 בתוך	 שונים.	 אתגרים	 עם	 להתמודד	 למנהלים	 עוזרים	 לאוטמן,	

ללמידת	הנושא	ולהגברת	המודעות	לחלקם	של	ההורים	בסביבת	העבודה	של	המנהל.

יש	לציין	כי	לתפיסת	המכון	קיימת	חשיבות	לקידום	נושא	העבודה	עם	ההורים	)כמשאב,	לא	
כגורם	שיש	להפחית	את	מעורבותו(	אצל	מנהלים	בישראל.	לדברי	בוזו־שוורץ,	יהיה	צורך	לא	
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רק	לספק	מידע	למנהלים	אלא	גם	״לייצר	ביקוש״	אצלם	לממד	זה	של	עבודה	עם	הורים.	כלומר,	
לשכנע	אותם	בכך	שההורים	אכן	יכולים	להיות	משאב	חשוב	לעבודת	בית	הספר	בכלל	ולשיפור	
תהליכי	ההוראה	והלמידה	של	תלמידיו	בפרט.	המכון	נמצא	כעת	בתחילתו	של	תהליך	חשיבה	

על	הדרך	שבה	יש	להתייחס	לנושא.	

זאת	ועוד:	בשנת	הלימודים	תשע״ה	יצר	שפ״י	קשר	עם	הצוות	האחראי	על	הכשרת	מנהלים	
במכון	אבני	ראשה	על	מנת	לקדם	את	נושא	הקשר	עם	ההורים.	בהתאם	למאמצים	אלו	מתוכנן	
מפגש	עם	המנחים	המחוזיים	של	קבוצות	מנהלים	בראשית	דרכם.	מנחים	אלה	מרכזים	קבוצת	
רלוונטיות	 סוגיות	 לדיון	 להעלות	 המפגש	 מטרת	 לחודש.	 אחת	 הנפגשת	 חדשים	 מנהלים	
המעסיקות	את	המנהל	החדש	בשיח	עם	ההורים	וכן	את	מקומו	של	המנהל	במרחב	החינוכי:	

תלמידים,	מורים,	הורים.	

מדיניות משרד החינוך ותכניות התערבות לקידום מעורבות הורים בחינוך הבית־ספרי

פעולות מטה משרד החינוך לגיבוש מדיניות: בעקבות	המלצות	ועדת	גרינבאום	הוקמה	בשנת	
לגיבוש	 בין־אגפית,	 ועדה	 כהן,	 מיכל	 הגב׳	 דאז	 הפדגוגי	 המינהל	 מנהלת	 של	 ביזמתה	 	,2013
משרד	 של	 שונים	 מאגפים	 נציגים	 חברים	 בוועדה	 ריטבו.	 בטי	 הגב׳	 של	 בראשותה	 מדיניות	
הוועדה	 המורים.	 ומארגוני	 המקומי	 מהשלטון	 הארצי,	 ההורים	 מארגון	 נציגים	 וכן	 החינוך,	
ההורים	 עם	 הקשר	 בנושא	 מוסכמת	 מדיניות	 לגיבוש	 ופועלת	 חודשים,	 לכמה	 אחת	 נפגשת	
ולפיתוח	ותיאום	של	דרכי	העבודה	לקידום	מדיניות	זו.	דרכי	העבודה	יותאמו	לצרכיו	של	כל	
אגף	במשרד.	מדיניות	זו	תבוא	לידי	ביטוי	גם	בחוזר	מנכ״ל.	להלן	נציין	מספר	דוגמאות	לפעולות	

הוועדה,	ויודגשו	פעולות	הנוגעות	לכלל	האוכלוסייה	וכאלו	הנוגעות	לחינוך	העל־יסודי.

עם	 הקשר	 לקידום	 אחידה	 תפיסה	 הוועדה	 חברי	 גיבשו	 לפעולתה,	 הראשונה	 השנה	 במהלך	
ההורים.	חלק	זה	של	עבודת	הוועדה	פורסם	במסמך	׳תפיסה	ועקרונות	עבודה	לקידום	הקשר	

בין	צוותי	חינוך	לבין	ההורים׳,	הכולל:

תפיסה	 א.		

תשתית	ערכית ב.		

עקרונות	לשותפות ג.		

התייחסות	למורכבות	הקשר	בין	הורים	לצוות	חינוך	בכלל	ובמצבי	קונפליקט	בפרט ד.		

עקרונות	ודרכים	ליצירת	שותפות:	הצעות	למדיניות,	מבנים	ארגוניים	ותכנים ה.		

התייחסות	ייחודית	להורים	לילדים	בעלי	צרכים	מיוחדים	והבחנה	על	פי	גיל ו.		

תיאור	התובנות	שעלו	מתוך	קבוצות	מיקוד	שערכנו ז.		

הצעות	לדרכים	לשיח	פרואקטיבי	 ח.		
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המסמך	יוגש	להנהלת	משרד	החינוך,	ויהווה	תשתית	לעבודה	בכל	אגפי	המשרד,	בסיס	לחוזר	
מנכ״ל	שעתיד	להיכתב	ובסיס	לתכניות	עבודה	במשרד	החינוך	בכל	הרמות	-	החל	מהמטה	ועד	

למסגרות	חינוכית.	

בשנת	2015	תעסוק	הוועדה	בתכנון	של	יישום	עקרונות	העבודה	לקידום	הקשר	בין	צוותי	חינוך	
כן,	הוועדה	מתכננת	להתחיל	 גיל	שונות.	כמו	 וקבוצות	 ובהתאמתם	לאוכלוסיות	 לבין	הורים	
ליישום.	 והדרכים	 ייבחנו	התפיסה	 )פיילוט(	שבמהלכה	 לבדיקת־חלוץ	 גיוס	שותפים	 בתהליך	

המהלך	מתוכנן	לשנת	הלימודים	תשע״ו.

בנוסף,	קידום	הקשר	עם	ההורים	נכלל	בתכנית	האסטרטגית	לשנת	הלימודים	תשע״ו.	משרד	
החינוך	הציב	שתי	משימות	המכילות	את	תפיסת	השותפות	עם	ההורים:	קידום	שותפות	הורים	
כבסיס	לאקלים	מיטבי	ובית	הספר	כמוקד	בקהילה	-	העמקת	הקשר	והשותפות	עם	ההורים,	
הקהילה	והרשות	המקומית	לצורך	השפעה	חינוכית	וערכית.	התכנית	האסטרטגית	של	משרד	
החינוך	מהווה	מסגרת	לתכנון	העבודה	בכל	הרמות	-	מטה,	מחוזות,	מסגרות	חינוך.	כמו	כן,	
׳גיבוש	 אחד	מתשעת	היעדים	בתכנית	האסטרטגית	של	המינהל	הפדגוגי	לשנת	תשע״ו	הוא	
תפיסה	ומודלים	לעבודה	המחזקת	את	הקשר	בין	המוסד	החינוכי	וההורים׳.	קבוצת	מפקחים	
מטעם	המינהל	הפדגוגי	עובדת	במהלך	שנה	זו	על	גיבוש	היעד,	תוצאות	מצופות,	מדדי	הצלחה	

ודרכי	פעולה.	

גם	הוא	תוצר	של	החלטת	 זה	מסכם	את	עבודתה,	 הנוכחית,	שמסמך	 ועדת	המומחים	 כינוס	
המשרד	להעמיק	את	הלמידה	בתחום.	

הנחיות משרד החינוך בסוגיית הקשר עם הורים )חוזרי מנכ״ל והנחיות האגפים(

הדרך	הרשמית	המרכזית	שבעזרתה	מעביר	משרד	החינוך	הנחיות	לדרגי	השטח	השונים	היא	
חוזרי	מנכ״ל.	על	פי	חוק,	חוזרי	מנכ״ל	הם	הכלי	שדרכו	מועברות	הנחיות	פדגוגיות	הניתנות	
אחד	 כל	 	– החינוך	 מערכת	 כל	 על	 מוטלת	 מנכ״ל	 חוזרי	 לביצוע	 האחריות	 החינוך.	 למערכת	
בתחום	סמכותו	ותפקידו.22	חוזר	המנכ״ל	מכיל	הוראות	והודעות	לעובדי	מערכת	החינוך	ומופץ	
בכל	מסגרות	החינוך	של	המשרד.	עם	זאת	חסר	מידע	שיטתי	על	ה״תרגום״	המעשי	של	חוזרי	
מטה	 של	 להתייחסותו	 עדות	 כן	 אם	 מהווים	 להלן	 שייסקרו	 המנכ״ל	 חוזרי	 השונים.	 המנכ״ל	
בשנים	 כי	 לציין	 יש	 ב״שטח״.	 הדברים	 קורים	 לדרך	שבה	 עדות	 יותר	מאשר	 לנושא,	 המשרד	
האחרונות	נערכת	עבודה	לריכוז	חוזרי	המנכ״ל	העוסקים	בנושאים	שונים	לקטגוריה	אחת	על	
מנת	להנגישם	בצורה	ברורה	ופשוטה	יותר	לאנשי	מקצוע.	אלא	שבכל	הקשור	לחוזרים	העוסקים	
ז	 בהורים,	התהליך	הזה	לא	בוצע	משום	שבהמשך	הדרך	תושלם	כתיבתו	של	חוזר	מנכ״ל	המרכֵּ

את	המדיניות	ואת	כלל	ההנחיות	הנוגעות	להורים	לכדי	מסמך	לכיד	אחד.

22		פרוטוקול	מס׳	470,	ועדת	החינוך,	התרבות	והספורט,	3.8.2011.
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במסגרת	התהליך	נסקרו	חוזרי	מנכ״ל	מ־16	השנים	האחרונות	)1998–מאי	2014(	מתוך	המאגר	
המקוון	של	משרד	החינוך,	תוך	שימוש	במילות	המפתח	הבאות:	קשר	+	הורים,	קשר	+	הורה,	
מעורבות	הורים,	קהילה,	קהילות,	משפחה.	סוננו	חוזרים	שלא	הכילו	מידע	על	מדיניות	מערכת	
ביום	הזיכרון	לחללי	מערכות	ישראל	 )למשל	חוזר	העוסק	 החינוך	בסוגיית	הקשר	עם	הורים	
הנוגעים	 חוזרים	 בין	 נערכה	הבחנה	 לא	 קיץ(.	 בקייטנות	 ותברואה	 או	אחר	העוסק	בבטיחות	
לבתי	הספר	היסודיים	לכאלה	הנוגעים	לחטיבה	העליונה,	מפני	שבמקרים	רבים	המדיניות	היא	

משותפת.	

לבדיקה	 להוסיף	 המליצו	 אלה	 הוועדה.	 לחברי	 ונשלח	 המידע	 עּוּבד	 הראשוני,	 הסינון	 לאחר	
חוזרים	שהיו	בעלי	משמעות	בממשק	שבין	מערכת	החינוך	להורים.	חוזרים	המתייחסים	לחובת	
ביצוע	 אך	 בחיפוש	 שנכללו	 המונחים	 את	 במפורש	 מציינים	 אינם	 בקטין	 פגיעה	 על	 הדיווח	
ההנחיות	המופיעות	בהם	בהכרח	משפיע	על	המערכת	המשפחתית	של	התלמיד	ולכן	הוחלט	

לכלול	אותם.	

מעורבות	 הם:	 החוזרים	 נגעו	 רלוונטיים.	התחומים	שבהם	 מנכ״ל	 חוזרי	 	36 נמצאו	 הכל	 בסך	
הורים	במסגרת	בית	הספר,	תכניות	התערבות	אצל	המשפחה,	יצירת	קשר	עם	ההורים,	נהלים,	
תלמידים	 עם	 לעבודה	 מתייחסים	 החוזרים	 הספר.	 בית	 בעבודת	 הורים	 ושיתוף	 הילד	 רווחת	
בגילים	שונים	ומקבוצות	אוכלוסייה	שונות.	יש	חוזרים	המיועדים	למסגרות	החינוך	המיוחד	
חוזרי	 של	 היריעה	 רוחב	 את	 להמחיש	 באה	 זו	 הקדמה	 רשמי.	 שאינו	 המוכר	 לחינוך	 ואחרים	

המנכ״ל.	

ניתן	למצות	מתוך	חוזרי	המנכ״ל	עיסוק	בשישה	סוגים	עיקריים	של	מעורבות	הורים	בחינוך.	

תכניות	התערבות	אצל	המשפחה	–	שמונה	)22%(	מחוזרי	המנכ״ל	כוללים	תכניות	או	פעולות	
של	צוות	בית	הספר	שנועדו	להשפיע	על	התנהגות	המשפחה.	חוזרי	המנכ״ל	שמכילים	סוג	זה	
של	מעורבות	מתייחסים	לתכניות	המיועדות	לעבודה	עם	ההורים,	הנחיות	להורים	או	חובת	
ההורים	 עם	 בעבודה	 המתמקדים	 מנכ״ל	 חוזרי	 בקטין.	 ועבירה	 במשפחה	 אלימות	 על	 דיווח	
וליווי	פעילויות	לתלמידי	הקהילה	 גישור	 כוללים	תכניות	כמו	אלה	שמפעיל	המרכז	לתיאום,	
האתיופית	במערכת	החינוך,	תכניות	שנועדו	לחזק	את	הקשר	הבין־דורי	בקרב	יוצאי	אתיופיה.	
על	התנהלות	המשפחה	 להשפיע	 ומטרתן	 החינוך	 ידי	מערכת	 על	 מופעלות	 זה	 תכניות	מסוג	

לטובת	התלמיד.	

חוזרי	מנכ״ל	אחרים	הכלולים	במסגרת	התערבות	זו	הם	כאלה	שכוללים	הנחיות	להורים.	דוגמה	
לחוזר	מסוג	זה	היא	חוזר	המנכ״ל	בנושא	גלישה	בטוחה	ברשת,	שכולל	הצעה	לפעילות	הדרכה	
להורים.	 הנחיות	 וכולל	 הספר	 בבתי	 נכונה	 בתזונה	 העוסק	 חוזר	 היא	 נוספת	 דוגמה	 להורים.	
שנעשו	 בעבירות	 שעסקו	 שונים	 מנכ״ל	 חוזרי	 שלושה	 כללנו	 מעורבות	 של	 קטגוריה	 באותה	
בקטין	ובאלימות	במשפחה	כחלק	מ׳חובת	הדיווח׳,	החובה	לדווח	על	התעללות	בקטינים.	החוק	
מטיל	חובת	עשה	על	כל	בגיר	שיש	לו	יסוד	סביר	להניח	שנעברה	עבירה	בקטין	על	ידי	האחראי	
עליו:	הוא	חייב	לדווח	על	כך.	הסעיף	מדבר	על	עבירת	מין,	התעללות,	הזנחה	או	תקיפה	שגרמה	
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חבלה.	חוזרים	אלו	נכללו	בקטגוריה	של	התערבות	אצל	המשפחה,	מאחר	שהן	עונות	להגדרה	
של	פעולה	היזומה	על	ידי	מערכת	החינוך	ומכּוונת	לשנות	את	התנהגות	משפחת	התלמיד	או	

את	התמיכה	שלה	הוא	זוכה.	

דיווח	להורים	–	שמונה	חוזרי	מנכ״ל	אלו	)שהם	22%	מכלל	החוזרים	שנסקרו(	כוללים	את	דרכי	
הדיווח	להורים	ופירוט	המקרים	שבהם	הדיווח	נדרש.	דיווח	הוא	מושג	רחב	וכולל	למשל	יידוע	
של	ההורים	על	הטיולים	הצפויים	במהלך	השנה	)חוזר	6.2-20(	וכן	קשר	בין	מוסדות	החינוך	

ובין	הורים	פרודים	או	גרושים	)חוזר	2.3-8(.	

ביזמת	 שיתוף	הורים	–	ארבעה	חוזרים	)16%	מאלה	שנסקרו(	מתייחסים	לפעילות	שנערכת	
המורים	או	גורמים	אחרים	בבית	הספר	ומטרתה	להגביר	את	שותפות	ההורים.	כזה	הוא	למשל	
ימי	 כמו	 בית־ספריות	 ׳פעילויות	 או	 	)2.3-1 )חוזר	 יסודיים׳	 ספר	 בבתי	 הורים	 ׳שיתוף	 החוזר	

משפחה׳	)חוזר	2.3-1	תש״ע(.

שותפות	הורים	בבית	הספר	–	חוזרי	המנכ״ל	אינם	כוללים	רק	הנחיות	לצוות	בית	הספר,	אלא	
גם	הנחיות	לפעילויות	שמורים	והורים	יוזמים	במשותף.	ארבעת	חוזרי	המנכ״ל	שנמצאה	בהם	
התייחסות	לסוג	מעורבות	זה	)16%	מכלל	החוזרים	שנסקרו(	מפרטים	פעילויות	כגון	בתי	ספר	
ועל	 בפרט	 הספר	 בית	 על	 המבנית	 ברמה	 להשפיע	 שמטרתן	 הורים,	 תשלומי	 או	 קהילתיים	

מערכת	החינוך	בכלל.	

לפעולות	 מכוונים	 אינם	 זה	 מסוג	 מנכ״ל	 חוזרי	 הורים,	 לשותפות	 בניגוד	 	– הורים	 התערבות	
משותפות	לבית	הספר	ולהורי	התלמידים.	שלושת	חוזרי	המנכ״ל	)8%(	שבהם	נמצא	תוַאם	לסוג	
מעורבות	זה	מכילים	את	ההנחיות	ליוזמות	הורים	ליצירת	שינוי	במערכת	הבית־ספרית,	למשל	

בחירה	של	נציגות	הורים	במסגרת	החינוכית.	

כמייצגים	 סווגו	 	)16%( מנכ״ל	 חוזרי	 ארבעה	 	– חינוכית	 משפחתית-מערכת	 מערכת	 קשרי	
מעורבויות	המכוונות	להשפיע	על	הקשר	בין	המשפחה	למערכת	הבית־ספרית	או	מהוות	בעצמן	
קשר	כזה,	אך	אינן	כוללות	התייחסות	ליוזם	הפעילות	או	מטרתה.	בקטגוריה	זו	נכללו	חוזרים	

כמו	נוהל	העסקת	ילדים	בהופעות,	פרסום	או	דוגמנות	)3.3-2(.	

תכניות המקדמות מעורבות הורים בחינוך הממוסד

בחלק	זה	נציג	תכניות	המקדמות	מעורבות	הורים	בחינוך,	אם	כמטרה	המרכזית	של	התכנית	
הכול	 בסך	 לציבור.	 מפנייה	 הופק	 להלן	 המופיע	 המידע	 אחרות.	 מטרות	 להשגת	 כדרך	 ואם	
ונתמכות	 מופעלות	 חלקן	 בחינוך,	 הורים	 למקומם	של	 תכניות	המתייחסות	 כארבעים	 אותרו	
על	ידי	משרד	החינוך,	אחרות	מועברות	בידי	רשתות	החינוך	ועוד	אחרות	מופעלות	על	ידי	גופי	
וחינוך	 הורים	 בנושא	קשר	של	 היבטים	 רחב	של	 מגוון	 על	 מגזר	שלישי.	התכניות	מתפרסות	
במערכת	ונעות	בין	יוזמות	מקומיות	לארציות.	בסקירתנו	כאן	ננסה	לנתח	את	סוגי	התכניות,	

את	מטרותיהן	ואת	דרכי	העברתן.	
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סוג	המעורבות	שעליה	משפיעות	התכניות:	רובן	המכריע	של	התכניות	הפועלות	כיום	בישראל	
המערכת	 קשרי	 על	 או	 הביתית,	 במסגרת	 בחינוך	 ההורים	 מעורבות	 על	 להשפיע	 מכוונות	
המשפחתית	עם	מערכת	החינוך.	הסוג	הראשון	של	תכניות	הוא	התערבויות	אצל	המשפחה,	
הן	 זה	 מסוג	 תכניות	 ילדיהם.	 עם	 בעבודה	 להורים	 או	תמיכה	 ייעוץ	 כלים,	 להעניק	 המכוונות	
חינוכיות.	 מטרות	 שתשיג	 כך	 הביתית	 המערכת	 על	 להשפיע	 המכוונת	 המערכת,	 של	 יזמה	
זה	היא	תכנית	הדרי״ם.	היא	החלה	את	דרכה	כתכנית	של	אגף	שח״ר	 דוגמה	לתכניות	מסוג	
במשרד	החינוך,	ומופעלת	כיום	באופן	עצמאי	על	ידי	רשויות	מקומיות.	התכנית	כוללת	בין	5	
ל־8	מפגשים	שבהם	ניתנים	להורים	כלים	שנועדו	לסייע	להם	בחינוך	ילדיהם	וביצירת	אווירה	
תומכת־לימודים	בביתם.	דוגמה	נוספת	היא	תכנית	׳בית	הספר	להורים׳,	הפועלת	בתיכון	חדש	
)בהנחיית	 ולדון	 גן.	התכנית	מזמינה	הורים	להתכנס	בשעות	הערב	 יגאל	אלון	ברמת	 על	שם	
יועצת	בית	הספר(	בנושאים	של	התפתחות	אישית,	התמודדות	עם	גיל	ההתבגרות,	היחס	לבית	

הספר	ועוד.

הסוג	השני	של	מעורבות	שהתכניות	מנסות	לקדם	הוא	כאמור	קשרים	או	תקשורת	בין	אנשי	
החינוך	לבין	המשפחה.	בחלק	מהמקרים	הכלי	לקידום	הקשרים	הללו	הוא	עצם	המפגש	בין	איש	
ההוראה	לבין	ההורה,	במיוחד	אם	מדובר	בסדנאות	המועברות	על	ידי	איש	הוראה	אך	כוללות	
דיאלוג	והעברת	מידע	דו־צדדי	)בניגוד	למפגש	שבו	איש	ההוראה	מלמד	את	ההורה	או	נותן	
לו	הרצאה(.	חלק	מהתכניות	מכוונות	להגברת	המוכנות	של	ההורים	להיות	מעורבים	בחינוך	
)באופן	כללי(,	בכלל	זה	באמצעות	קשר	עם	בית	הספר.	לא	נמצאו	תכניות	שמנסות	להשפיע	
על	מוכנותם	של	מורים	ואנשי	חינוך	אחרים	ליצור	קשר	עם	הורים	או	לקדם	בברכה	ניסיונות	
לקשר	מצד	ההורים,	אולם	ייתכן	שהדבר	נובע	מסיבות	ִמבניות	–	תכניות	כאלה	ישובצו	במסגרת	

הכשרת	אנשי	החינוך	ופיתוחם	המקצועי.

מנת	 על	 ההורים	 שעושים	 פעולות	 הספר:	 בית	 במסגרת	 היא	 נוסף	 מסוג	 הורים	 מעורבות	
התכניות	 בין	 ההורים.	 ועדי	 היא	 כזו	 למעורבות	 דוגמה	 הבית־ספרית.	 המסגרת	 על	 להשפיע	
למעורבות	הורים	שאותרו	בבדיקה	שלנו	נמצאו	גם	שתי	תכניות	להכשרת	ועדי	הורים.	תכנית	
אחת,	שמקורה	במרכז	מהו״ת	במכללת	לוינסקי,	מיועדת	להכשרת	ועדי	הורים	כדי	שיעבדו	יחד	
עם	הצוות	החינוכי	והרשות	המקומית.	תכנית	אחרת	שייכת	למרכז	הארצי	להורים,	משפחה	
וקהילה	בחברה	הערבית	ומיועדת	לקדם	מנהיגות	הורים	והידברות	במרחב	החינוכי.	מעורבות	
פעילות	 שעיקרה	 	)School	 family	 partnership( הספר	 בבית	 הורים	 לשותפות	 דומה	 זו	
בפרט	 הספר	 בית	 על	 המבנית	 ברמה	 להשפיע	 ומטרתה	 במשותף	 יוזמים	 וההורים	 שהמורים	
ועל	מערכת	החינוך	בכלל.	בתכניות	שאיתרנו	ניתן	לציין	כי	בתי	הספר	הקהילתיים	עונים	לסוג	

מעורבות	זה.	

התנהלותם	 על	 להשפיע	 מכוון	 התכניות	 של	 המכריע	 רובן	 כאמור,	 התכניות:	 של	 היעד	 קהל	
בין	 המתווך	 הסוכן	 מי	 לשאלה	 בהתאם	 משתנה	 התכניות	 של	 המיידי	 היעד	 קהל	 הורים.	 של	
הידע	להורים.	בחלק	מהמקרים	המנחים	מעבירים	את	התכנית	ישירות	להורים,	ובחלק	אחר	
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להורים.	 מכן	 לאחר	 אותה	 בבית	הספר,	שמעבירים	 למורים	 או	 ליועצים	 אותה	 הם	מעבירים	
יתרונותיה	של	צורת	ההעברה	הראשונה	הם	שמי	שמעביר	את	התכנית	הוא	בעל	מומחיות	רבה	
יותר,	ושבדרך	זו	נחסך	שלב	בתהליך	ההעברה	של	הידע	והכישורים	מהמנחה	להורה.	יתרונותיה	
להורים,	שהיא	 בין	אנשי	החינוך	 ולקשר	 להיכרות	 גם	 של	השיטה	השנייה	הם	שהיא	תורמת	
מעצימה	את	תפקידו	של	איש	ההוראה,	ושהיא	מאפשרת	העברת	התכנית	להורים	רבים	בפרק	

זמן	קצר	יחסית.

קהל	יעד	ספציפי	יותר	של	חלק	גדול	מהתכניות	הוא	הורים	לתלמידים	בחינוך	המיוחד	והורים	
או	 קבוצות	 של	 במתכונת	 מתקיימות	 אלו	 להורים	 התכניות	 למידה.	 לקויות	 בעלי	 לתלמידים	
הכשרה	 כוללות	 מהתכניות	 חלק	 והכוונה.	 ידע	 להורים	 לספק	 המיועדים	 פרטניים,	 מפגשים	
ילדיהם.	דוגמה	לכך	היא	 ועבודה	עם	ההורים,	ואלה	מתקיימות	במקביל	לתכניות	עבודה	עם	
מודל	עוצמה,	תכנית	השייכת	לאגף	שפ״י	)שירות	פסיכולוגי	ייעוצי(	במשרד	החינוך.	התכנית	
כוללת	הפעלת	קבוצת	ילדים	שיש	להם	בעיות	התנהגות.	בהתאם	לקבוצה	שהתגבשה	מתקיימים	
והם	 התנהגות	 לשינוי	 שנועדו	 וכלים	 תכנים	 לומדים	 הורים	 ובהם	 ההורים,	 עבור	 מפגשים	

מבוססים	על	התכנית	המועברת	לילדים.	

הישראלית,	 החברה	 בתוך	 ספציפיים	 למגזרים	 המותאמות	 אחרות	 תכניות	 גם	 מפעיל	 שפ״י	
וארציות	 או	תכניות	מקומיות	 עולים	חדשים,	 בסיכון	שהם	 לילדים	 להורים	 למשל	הסדנאות	
עבור	הורים	מתרבויות	מיעוט.	תכניות	אלה	מלמדות	כישורי	חיים	ומשלבות	זאת	עם	טיפוח	
מנהיגות	בקרב	ההורים.	רובן	המכריע	של	התכניות	נוגעות	לסביבה	החברתית	של	ההורים	או	
לתלמידים	במעמד	מיוחד.	תכניות	הפונות	להורים	בלי	מאפיינים	ייחודיים	כמו	תרבויות	מיעוט	
או	SES	נמוך	הן	לרוב	תוצר	של	יזמה	מקומית,	ובכל	מקרה	הן	שייכות	לתחום	ההתערבות	אצל	
המשפחה	)intervention	Family(.	מערכת	החינוך	היא	היוזמת	אותן,	והן	מכוונת	לשנות	את	

התמיכה	הרגשית	או	הלימודית	שלה	זוכה	התלמיד.

המקום	וההקשר	שבו	מועברות	התכניות:	רובן	המכריע	של	התכניות	שנסקרו	מועברות	בבית	
הספר	או	במסגרת	מרכז	השירות	הפסיכולוגי	החינוכי	)שפ״ח(	העירוני.	יוצאת	דופן	היא	תכנית	
מחנכי	 מבקרים	 במסגרתה	 בסיכון.	 לנערים	 המיועדת	 החינוך,	 במשרד	 שח״ר	 אגף	 של	 אמ״ץ	
למסגרת	 הנער	 להשבת	 ועזרה	 תמיכה	 של	 למהלך	 הוריו	 את	 ומגייסים	 הנער	 בבית	 הכיתות	

נורמטיבית	)דרך	זו	קיימת	גם	בחלק	מהפעילויות	של	המגזר	השלישי(.	

הקשר	המעניין	שבאמצעותו	מועברות	חלק	מהתכניות	הוא	יום	ההורים	הכיתתי.	רשת	אורט,	
במסגרתם	 החיובית.	 הפסיכולוגיה	 עקרונות	 בסיס	 על	 מחזקים״	 הורים	 ״ימי	 מעבירה	 למשל,	
מתמקדים	המורים,	יחד	עם	ההורים,	בנקודות	החוזק	של	התלמיד	ובדרכים	לקדם	אותן.	לפי	
המשו״ב,	 תוכנת	 ופיתוח	 הטכנולוגית	 ההתקדמות	 בעקבות	 נפתחה	 זו	 אפשרות	 הרשת	 נציגי	
במצבו	 ההורים	 את	 לעדכן	 מנת	 על	 ההורים	 ביום	 להשתמש	 הצורך	 את	 מהמורים	 שחסכה	

הלימודי	של	התלמיד.	
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על	 המבוסס	 הצדדים	 בין	 ודו־כיווני	 ישיר	 קשר	 משמעותה	 מורים	 ובין	 הורים	 בין	 תקשורת	
מערכת	של	העברת	מסרים	)מפגשים	פנים	אל	פנים,	שיחות	טלפון	וערוצי	תקשורת	חדשים	
נתמכי־מחשב	ומכשירים	סלולריים(.	במסגרת	תקשורת	זו	בית	הספר	מוסר	להורים	מידע	על	
מדיניותו,	דרכי	הערכה	הנהוגות	בו,	תכניות	שונות	והתקדמות	חברתית	וחינוכית	של	תלמידים.	
במקביל	אמור	בית	הספר	לקבל	מידע	מההורים	על	התלמיד,	על	צרכיו	ומאפייניו	הייחודיים	ועל	

העדפות	ההורים	בנוגע	לחינוך	ילדם.

הורים	 מטרת	הפרק	שלפנינו	היא	לבחון	את	מקומם	של	ערוצי	תקשורת	חדשים	במעורבות	
במסגרת	בית	הספר.	יש	לציין	שהמחקר	על	שימוש	בערוצי	תקשורת	חדשים	לצורך	קיום	הקשר	
בין	בית	הספר	ובין	ההורים	נמצא	בראשית	דרכו	וקיימים	מעט	מחקרים	אמפיריים	שבחנו	את	
סוגי	השימוש	בערוצי	תקשורת	אלו	ואת	ההשלכות	של	השימוש	בהם	על	הורים	ומורים.	לכן	
נושא.	המחקר	נערך	בישראל,	נעזר	בקבוצות	מיקוד	של	מורים	והורים	 הזמינה	הוועדה	מחקר	בַּ
רשת	 על	 המבוססים	 ביישומים	 השימוש	 דפוסי	 את	 ובחן	 על־יסודיים	 ספר	 בתי	 תלמידי	 של	
האינטרנט	ועל	רשתות	של	טלפונים	חכמים.	המחקר	היה	איכותני,	היישומים	האלה	היו	נגישים	
וזמינים	במידה	רבה	לנחקרים,	ולנחקרים	היה	ידע	רב	יחסית	בשימוש	בהם.	אי	אפשר	להכליל	
את	הממצאים	שעלו	במחקר	ולהקיש	מהם	על	כלל	האוכלוסייה,	אולם	הם	העשירו	את	הידע	של	
חברי	הוועדה	והעניקו	להם	תובנות	חשובות	בדבר	עמדותיהם	של	מורים	והורים	כלפי	השימוש	

בטכנולוגיות	תקשורת	חדשות	ובדבר	שביעות	הרצון	של	המשתמשים.

הורים	 של	 מעורבותם	 במסגרת	 מקוונת	 תקשורת	 של	 בחשיבותה	 כללי	 באופן	 תחילה	 נדון	
בישראל,	 לאוכלוסייה	 האלה	 התקשורת	 אמצעי	 של	 הזמינות	 במידת	 הספר,	 בבית	 בנעשה	
ובהמלצות	 אלו	 חדשים	 תקשורת	 ערוצי	 של	 והחסרונות	 היתרונות	 על	 המצביעים	 במודלים	

לשימוש	בהם.

חשיבותה של תקשורת הורים-מורים

ומורים	 הורים	 והחינוכי	של	התלמידים.	 בתהליך	ההתפתחותי	 ולמורים	מקום	חשוב	 להורים	
שותפים	לתהליך	שבו	רוכשים	המתבגרים	ערכים,	השכלה	ונורמות	התנהגות.	מערכת	החינוך	
כי	 נמצא	 הממוסד.	 בחינוך	 ההורים	 של	 מעורבותם	 את	 שונות	 בדרכים	 מעודדת	 בישראל	
מעורבותם	של	הורים	תורמת	הן	להסתגלות	החברתית	והן	להישגים	האקדמיים	של	התלמידים	
)2012	Neal,(.	חלק	מרכזי	של	מעורבות	הורים	)מכל	סוג	שהוא(	הוא	קיומה	של	מערכת	תקשורת	
הדדית	בין	הורים	למורים	–	תקשורת	דו־צדדית	שמטרתה	ליצור	מערכת	יחסים	המבוססת	על	
אמון,	למסור	מידע	על	תכנית	הלימודים	ומטרותיה,	למסור	מידע	על	בעיות	בבית,	לקיים	דיון,	
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להחליף	דעות,	להגביר	את	הנגישות	של	המורים	לפניות	של	ההורים	ולעדכן	במצב	הלימודים	
של	התלמידים.	

מעורבות	הורים	מתרחשת	בצורה	טובה	יותר	כאשר	קיימת	תקשורת	שוטפת	ויעילה	ביניהם	לבין	
המורים	)2010	Ice,	&	Whitaker	Hoover-Dempsey,(.	בשנים	האחרונות,	עם	התרחבות	
בין	 אלו	 תקשורת	 בערוצי	 השימוש	 גבר	 ומידע,	 תקשורת	 של	 חדשות	 בטכנולוגיות	 השימוש	
ההורים	למורים.	במושג	׳טכנולוגיות	תקשורת	חדשות׳	הכוונה	לערוצי	תקשורת	כגון	מחשב	או	
טלפון	חכם,	המבוססים	על	רשת	האינטנרט.	בהקשר	של	ערוצי	תקשורת	נתמכי־אינטרנט	נדון	
בשימוש	מערכת	תקשורת	בית־ספרית	נתמכת	על	ידי	אתר	בית	הספר	)כגון	משו״ב(,	בדואר	
אלקטרוני	וברשתות	חברתיות.	בדיון	בטכנולוגיות	הנתמכות	על	ידי	טלפון	נייד	נעסוק	בעיקר	
בשירות	של	מסרונים	)SMS(	והודעות	ווטסאפ.	מכיוון	שערוצי	התקשורת	החדשים	מאפשרים	
העברת	מסרים	ישירה	–	ללא	תיווך	של	התלמידים,	מכל	מקום	ובכל	שעות	היום	–	השימוש	בהם	

מגביר	במידה	משמעותית	את	הזמינות	ההדדית	בין	ההורה	למורה.

בפרק	זה	נעמוד	על	המאפיינים	של	תקשורת	בין	הורים	למורים	בעידן	של	חברת	מידע,	ועל	
סוגי	תקשורת	שקיימים	כיום	בבתי	הספר.	המטרה	העיקרית	בסעיף	זה	היא	להציג	כמה	מסקנות	
מהמחקר	האמפירי	לגבי	התאמתו	של	כל	ערוץ	לסוגי	הקשר	השונים	בין	מורים	להורים.	הנחת	
היסוד	היא	שתקשורת	בין	הורים	למורים	היא	תהליך	של	החלפת	מידע,	גיבוש	הסכמות,	שיתוף	
בתהליך	החינוכי,	תיאום	פעולות,	מילוי	צרכים	של	הצדדים	השונים	והדגשה	אפקטיבית	של	
מטרות	חינוכיות.	הספרות	מציינת	שעל	מנת	ליצור	תקשורת	אפקטיבית	בין	מורים	להורים,	
אותם	 ולעודד	 ההורים	 עם	 קשר	 גבוהה	 בשכיחות	 ליצור	 עליהם	 המורים.	 של	 היזמה	 חשובה	
	Ho,	Hung	&(	הילדים	של	הלמידה	בתהליך	והן	הבית־ספרית	בפעילות	הן	מעורבים	להיות
2013	Chen,(.	במובן	זה	התקשורת	בין	מורים	להורים	צריכה	להיות	חיובית	ותומכת,	כך	שתוכל	

ליצור	הזדמנויות	לשיתוף	פעולה	ולעודד	המשך	של	תקשורת	הדדית.	

ושימוש	 האינטרנט	 לרשת	 נגישות	 לפיה	 בציבור,	 הקיימת	 התחושה	 שלמרות	 לומר	 חשוב	
הבדלים	 על	 מצביעים	 לרשותנו	 העומדים	 הנתונים	 אוניברסליים,	 הם	 חכמים	 בטלפונים	
בשימוש	 והן	 האינטרנט	 לרשת	 בנגישות	 הן	 באוכלוסייה,	 שונות	 קבוצות	 בין	 משמעותיים	
במכשירים	החכמים.	הידיעה	על	פערים	אלו	חשובה	מכיוון	שהיא	מגדירה	את	אוכלוסיית	היעד	
שיכולה	ליהנות	מתקשורת	מסוג	זה	לעומת	אוכלוסייה	שיכולה	ליהנות	רק	מתקשורת	פנים	אל	

פנים	או	מתקשורת	באמצעות	דיוור	רגיל	)מכתבים	או	ַמחּברת	כיתה(.	

שבישראל	 בחשבון	 להביא	 יש	 נתמכת־טכנולוגיה	 תקשורת	 על	 בדיון	 דיגיטליים:  פערים 
מסדר ראשון	הוא	ההבדל	בין	יכולתן	של	קבוצות	 קיימים	״פערים	דיגיטליים״.	פער	דיגיטלי	
וטלפונים	חכמים.	 כגון	רשת	האינטרנט	 ותקשורת	 מידע	 בחברה	להשתמש	בטכנולוגיות	של	
פער	דיגיטלי	מסדר שני	הוא	פערים	הקיימים	במיומנויות	השימוש	במחשב	בין	קבוצות	שיש	
בישראל	 ראשון,	 מסדר	 דיגיטליים	 פערים	 לגבי	 אלו.	 בטכנולוגיות	 להשתמש	 אפשרות	 להן	
קיימים	נתונים	מעודכנים	יחסית.	מתברר	של־80%	ממשקי	הבית	בישראל	יש	מחשב	ביתי,	אך	
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רק	ל־71%	יש	חיבור	לרשת	האינטרנט.	בחלוקה	לעשירונים	לפי	הכנסה	נטו	ממוצעת	לנפש,	
יש	פערים	גדולים	בבעלות על	מחשב	ואינטרנט:	ל־95.5%	ממשקי	הבית	בעשירון	העליון	יש	
מחשב,	בהשוואה	ל־60%	בלבד	בעשירון	התחתון.	מינוי	לאינטרנט	יש	ל־93.2%	ממשקי	הבית	
בעשירון	העליון,	בהשוואה	ל־38.1%	בלבד	בעשירון	התחתון	)למ״ס,	2013(.	בשנת	2012	עמד	
אחוז	הבעלות	על	מחשב	על	82.4%	בקרב	יהודים,	לעומת	66.5%	בקרב	ערבים.	אחוז	הבעלות	
על	מינוי	לאינטרנט	עמד	על	75.8%	בקרב	יהודים	לעומת	36.9%	בקרב	ערבים.	אמנם	הפער	בין	
בכלל	האוכלוסייה,	אך	 לבין	אחוז	המשתמשים	באינטרנט	הצטמצם	 על	מחשב	 אחוז	בעלות	

באוכלוסייה	הערבית	הפער	נותר	גבוה	)למ״ס,	2013(.

לגבי	טלפונים	ניידים,	קיימים	גם	פערים	על	בסיס	מעמד	סוציו־אקונומי	והשתייכות	אתנית.	
במהלך	שלוש־עשרה	השנים	האחרונות	חלה	עלייה	גדולה	בשיעור	הבעלות	על	טלפונים	ניידים.	
בשנת	2000	היה	ל־63.5%	ממשקי	הבית	טלפון	נייד	לעומת	95.0%	ממשקי	הבית	בשנת	2012.	
בבעלות	על	טלפונים	ניידים	אין	הבדל	גדול	בין	העשירונים:	ל־98.8%	ממשקי	הבית	בעשירון	
העליון	יש	טלפון	נייד	אחד	לפחות	לעומת	89.4%	ממשקי	הבית	בעשירון	התחתון.	ִמֶנגד,	בכמות	
הטלפונים	הניידים	יש	פער	גדול	בין	העשירונים:	בעשירון	העליון	יש	ל־72.3%	שני	טלפונים	
יותר	כאשר	משווים	 יותר,	לעומת	56.3%	בעשירון	התחתון.	הפער	נראה	גדול	אף	 ניידים	או	
את	מספר	הטלפונים	הניידים	לנפש	–	בעשירון	העליון	יש	96	טלפונים	ניידים	לכל	מאה	נפשות	
בית,	 משקי	 הוצאות	 )סקר	 התחתון	 בעשירון	 נפשות	 מאה	 לכל	 ניידים	 טלפונים	 	40 לעומת	
למ״ס	2012(.	בחודש	יולי	2012	נרשמו	בישראל	כ־3,105,474	מכשירי	טלפון	חכמים	עם	חיבור	
)איגוד	 	60 עד	 	15 בגילים	 בישראל	 הבוגרת	 מהאוכלוסייה	 ל־62%	 מקביל	 המספר	 לאינטרנט.	
האינטרנט	הישראלי,	2012(.	בעניין	הבעלות	על	טלפונים	חכמים	יש	להניח	שקיימים	הבדלים	
בשיעורי	בעלות	בין	קבוצות	צעירות	יותר	לקבוצות	מבוגרות	יותר	באוכלוסייה,	אך	לא	נמצאו	

נתונים	על	כך.

מסקנה	ברורה	הנובעת	מן	הנתונים	שהוצגו	לעיל	היא	שהשימוש	בערוצי	טכנולוגיה	חדשים	
בבית	הספר	מחייב	לבדוק	בכל	כיתה	ובכל	בית	ספר	את	רמת	הנגישות	של	אמצעים	אלו	להורים	
ואת	מידת	השימוש	שלהם	במחשבים	ובטלפונים	חכמים.	דרושה	תשומת	לב	מיוחדת	בקבלת	
החלטה	מושכלת	המתחשבת	ברמת	השימוש	בטכנולוגיה,	וזאת	כדי	למנוע	מצב	שיש	הורים	

הנשארים	מנותקים	מקשר	זה	עם	המורים.	

זמינות טכנולוגית: המחקר	מבחין	בין	הישענות	על	טכנולוגיה	נייחת	)כגון	מחשב	ביתי(	לבין	
ניידים	משנה	 )כגון	טלפונים	חכמים(.	השימוש	במכשירים	 ניידות	 התבססות	על	טכנולוגיות	
במידה	משמעותית	את	תכיפות	התקשורת	בין	הורים	למורים	)קורץ,	2014(.	האפשרות	לשאת	
את	המכשיר	לכל	מקום	ובכל	זמן,	גורמת	לכך	שפניות	של	הורים	למורים	ושל	מורים	להורים	
נראה	 בבית	הספר.	 גם	אחרי	סיום	הלימודים	 היום,	 ובכל	שעות	 גבוהה	 מתקיימות	בשכיחות	
של  נורמה  מכתיב  ניידים	 במכשירים	 השימוש	 שעצם	 היא	 המתקשרים	 של	 היסוד	 שהנחת	
יוצר	 ובכל	מקום.	הדבר	 זמן	 זמינים	להורה	בכל	 זמינות,	המחייבת	בעיקר	את	המורים	להיות	
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עומס	של	תקשורת	וטשטוש	הגבולות	בין	החיים	הפרטיים	–	הן	של	המורים	והן	של	ההורים	–	
לבין	החובות	החינוכיות	של	המורים	והציפיות	ההדדיות	לזמינות	מיידית.	הנגישות	האפשרית	
ונורמת	הזמינות	שמתפתחת	עלולות	לפגום	ביעילות	התקשורת	וביכולת	של	המורים	לעמוד	
בציפיות	ההורים.	המורים	מדווחים	על	עומס	יתר	וגם	על	פגיעה	אפשרית	בחייהם	הפרטיים	

בשל	הקושי	להציב	גבול	בין	עבודה	לבין	חיים	פרטיים	)קורץ,	2014(.

ובזמינות	 בנגישות	 הקיימים	 הפערים	 מן	 לבד	 דיגיטליים״:  ו״ילידים  דיגיטליים״  ״מהגרים 
של	טכנולוגיה	בין	קבוצות	באוכלוסייה,	קיים	פער	דורי	משמעותי	ביחס	של	הורים	ומתבגרים	
לטכנולוגיה.	״ילידים	דיגיטליים״	הוא	שם	שניתן	לדור	של	מי	שנולדו	באמצע	שנות	השמונים	של	
המאה	הקודמת	או	בסופן	וגדלו	בעולם	של	מידע	ותקשורת	דיגיטלית.	״מהגרים	דיגיטליים״	הוא	
	Prensky,(	האישי	המחשב	חדירת	שלפני	בעולם	וגדל	1964	שנת	לפני	שנולד	לדור	שניתן	שם
2001(.	המשמעות	המעשית	היא	התפיסה	ש״ילידים	דיגיטליים״	חיים	את	השפה	והתרבות	של	
בהבנת	 הדורות	 בין	 מהותיים	 הבדלים	 המונחים	מבטאים	 גדלו.	 הם	 האינטרנט	שלצדה	 רשת	
הטכנולוגיה	ובשימוש	בה,	תוך	הכרה	בעובדה	שמעבר	לפער	הדורות	הרגיל	קיימים	בין	הדורות	
גם	הבדלים	רבים	הן	ביכולת	הטכנולוגית	והן	בעניין	וברצון	להבין	את	הטכנולוגיה	ולהשתמש	

בה.

עבודות	רבות	נכתבו	על	ההבדלים	בין	הדורות.	ה״מהגרים	הדיגיטליים״	מאופיינים	בהעדפה	
לשיחות	המתרחשות	בזמן	אמת,	פנים	אל	פנים	או	בטלפון,	בביצוע	של	משימה	אחת	כל	פעם,	
היררכיות	 ומקבלים	 סיפוקים	 דחיית	 מעריכים	 הם	 סופו.	 עד	 מתחילתו	 כתוב	 חומר	 בקריאת	
חברתיות	במקום	העבודה.	לעומת	זאת,	״ילידים	דיגיטליים״	נתפסים	כמעדיפים	לקיים	קשר	
נייד.	הם	בעלי	 וטלפון	 זה	ערוצים	נתמכי	מחשב	 בין־אישי	במגוון	של	ערוצי	תקשורת,	בכלל	
יכולת	גבוהה	של	תקשורת	באמצעות	מסרים	כתובים	קצרים,	הם	פותרים	בעיות	בצורה	של	
והאזנה	 בית	 שיעורי	 תקשורת,	 כגון	 משימות,	 כמה	 בו־זמנית	 לבצע	 מסוגלים	 וטעייה,	 ניסוי	

למוזיקה,	מעדיפים	סיפוקים	מיידים	ועוד.

פער	דורי	זה	ַּביחס	לטכנולוגיה	נתפס	כמשפיע	על	מערכת	היחסים	של	המתבגר	עם	הוריו	ועם	
מוריו.	הטענה	העיקרית	שיש	בעניין	ההבחנה	הבין־דורית	היא	שדור	״הילידים	הדיגיטליים״	
בו־זמני	 שימוש	 באמצעות	 ללמוד	 רגילים	 הם	 הקודם.	 מהדור	 שונה	 בצורה	 ללמידה	 מתייחס	
בערוצים	רבים	של	מידע	)כגון	תמונות,	סרטים	וחיפוש	מידע	דיגיטלי	במנוע	חיפוש(	ומסוגלים	
לקיים	קשרים	חברתיים	תוך	שימוש	בו־זמני	במספר	רב	של	ערוצים.	הדבר	עלול	להוות	מוקד	
	Padilla-Walker,	Coyne( למתבגרים	 הורים	 בין	 וגם	 לתלמידים	 מורים	 בין	 קונפליקט	 של	
הנוער	 שבני	 התקשורת	 בערוצי	 שליטה	 להשיג	 מתקשים	 הורים	 כן,	 כמו	 	.)&	 Fraser,	 2012
מעדיפים	ולכן	מתעוררות	בשכיחות	גבוהה	בעיות	של	תקשורת	בין	הורים	לילדים.	הסיבה	לכך	
של	 שימוש	 ועל	 דלים	 תקשורת	 ערוצי	 על	 בעיקר	 מתבססת	 הנוער	 בני	 של	 היא	שהתקשורת	
הצעירים	בשפה	של	קיצורים	האופיינית	לקבוצת	השווים	שלהם,	שפה	שלעתים	קרובות	אינה	
מובנת	להורים	)2010	Rosen,(.	לעומת	ההורים	והמורים,	בני	הנוער	פחות	מוטרדים	משמירה	
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על	פרטיות,	מצב	שמחליש	את	גבולות	הפרטיות	הן	של	בית	הספר	והן	של	המשפחה.	יתר	על	כן,	
בתחום	הלימודי	שכיח	שילדים	מכינים	שיעורי	בית	תוך	כדי	שיחות	בערוצי	תקשורת	חדשים	
עם	חברים,	תוך	צפייה	בקליפים	וכתיבה	בטוויטר.	עובדות	אלה	מעוררות	אצל	ההורים	דאגות	
לגבי	יכולת	הריכוז	של	הילדים	במשימות	לימודיות	ותחושה	שהילדים	מתמכרים	לטכנולוגיה.	
ייתכן	שהפער	הבין־דורי	ייעלם	עם	הזמן,	אך	בשלב	זה	המודעות	לו	היא	בעלת	חשיבות	להבנת	
אמצעי	 של	 ההשלכות	 להבנת	 גם	 חשובה	 זו	 הבנה	 שכך,	 כיוון	 לילדים.	 הורים	 בין	 תקשורת	
התקשורת	החדשים	על	קשרים	מועילים	בין	הורים	לבין	מורים.	בסעיף	הבא	נעסוק	בגישות	

התאורטיות	לחקר	תקשורת	שנתמכת	באמצעות	ערוצי	תקשורת	חדשים.

תקשורת מתּווכת־טכנולוגיה: תאוריות ומאפיינים

מסגרות תאורטיות

הבנת	 על	 המחקרי	 הדגש	 הושם	 חדשים,	 תקשורת	 בערוצי	 השימוש	 של	 המוקדמים	 בשלבים	
ההבדלים	בין	תקשורת	מתּווכת־מחשב	לבין	תקשורת	פנים	אל	פנים,	בייחוד	תוך	התייחסות	
המתקשרים.	 של	 ותמונה	 קול	 העברת	 ללא	 טקסט	 באמצעות	 בעיקר	 המתקיימת	 לתקשורת	
בעיקר	 מעבירים	 החדשים	 התקשורת	 ערוצי	 שרוב	 לראות	 עדיין	 אפשר	 שחלף,	 הזמן	 למרות	
הודעות	באמצעות	מילים	כתובות,	למשל	בדואר	אלקטרוני,	במסרונים	ובהודעות	המועברות	
ניכר	מהתאוריות	רואה	את	התקשורת	בערוצים	החדשים	כ״בלתי	 בצ׳אט	של	פייסבוק.	חלק	
אישית״.	הנחת	היסוד	היא	שתקשורת	היא	תהליך	המתקיים	באמצעות	סמלים	)מילים(,	וסמלים	
מטבעם	אינם	חד־משמעיים.	על	מנת	לקבל	משמעות	ברורה	בתהליך	של	תקשורת	בין־אישית	
בלתי	 תקשורת	 הוא	 האחד	 המסרים.	 את	 לפרש	 המסייעים	 נוספים	 גורמים	 בשני	 צורך	 קיים	
מילולית	)המלווה	את	זו	המילולית(.	בתקשורת	בין־אישית	כל	משפט	שנאמר	מלווה	בתנועות	
המסר.	 את	 לפרש	 למתקשרים	 מאפשרים	 אלו	 מרכיבים	 רגשיים.	 וביטויים	 פנים	 הבעות	 גוף,	
בין	 מסוים,	 במקום	 דהיינו	 חברתיים,	 בהקשרים	 מתרחשת	 בין־אישית	 תקשורת	 כל	 כן,	 כמו	
אנשים	בעלי	סטטוס	חברתי	מסוים	)מגדר,	גיל,	מקצוע(.	ההקשר	החברתי	קובע	את	המסרים	
לכן,	 תוך	התחשבות	בסטטוס	החברתי	של	המתקשרים.	 הניסוח	שלהם,	 וגם	את	 שמועברים	
ביטויים	 חסרת	 תקשורת	 מהווים	 החדשים	 התקשורת	 ערוצי	 אישית״,	 ה״בלתי	 הגישה	 לפי	
את	 הופכים	 אלו	 מאפיינים	 בטשטושו.	 או	 חברתי	 הקשר	 בהעדר	 המתאפיינת	 מילוליים,	 לא	
התקשורת	באמצעות	ערוצי	התקשורת	החדשים	לפחות	טובה	ופחות	מובנת	מתקשורת	פנים	
	Valkenburg	&	Peter,(	)ביתי	או	)סלולרי	טלפון	כגון	קול	המעבירה	מתקשורת	ואף	פנים	אל

.)2011;	Thompson,	2009

על	פי תאוריית הנוכחות החברתית	תקשורת	בין־אישית	אפקטיבית	מחייבת	נוכחות	חברתית	
של	המתקשרים.	נוכחות	חברתית	משמעה	התחושה	הסובייקטיבית	של	המתקשרים	שקיימת	
האחר	 של	 לקיום	 מודעות	 ובעיקר	 להם,	 להגיב	 נכונות	 הזולת,	 של	 למסרים	 פעילה	 הקשבה	
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בתהליך	התקשורתי	)2000	Sjostrom,	&	Rassmus-Grohn	Sallnas,(.	השגת	מודעות	לזולת	
בתהליך	של	תקשורת	בין־אישית	דורשת	הבנה	או	ידיעה	על	מצב	רוחו	ועל	המצב	הרגשי	שלו	
והיא	קשורה	גם	לקבלת	מידע	בתהליך	התקשורתי	על	ההופעה	הפיזית,	הבעות	הפנים	ותנוחת	
הגוף	של	האחר.	מידע	זה	חיוני	להבנת	המניעים,	המאפיינים	והתחושות	הפנימיות	של	האחר.	
במרבית	אמצעי	התקשורת	החדשים	התקשורת	מתקיימת	באמצעות	המילה	הכתובה	ואין	בה	
רמזים	אחרים,	מאפיין	המקשה	מאוד	על	תחושת	נוכחות	משותפת	בתהליך	של	תקשורת	בין־
אישית.	לכן	גורסת	תפיסה	זו	שערוצי	התקשורת	החדשים	אינם	מאפשרים	מודעות	אמיתית	
לאֵחר	ומקשים	על	התקשורת	האישית.	על	פי	גישה	זו,	תקשורת	באמצעות	הערוצים	החדשים	
העברת	 פנים,	 אל	 פנים	 מפגשים	 של	 תיאום	 קצרות,	 הודעות	 העברת	 של	 לצרכים	 מתאימה	
מסרים	קצרים	וברורים	לעדכון	המתקשרים	והעברה	של	מידע	ספציפי	לצורך	ביצוע	משימה.	על	
מנת	למנוע	ספק,	על	פי	גישה	זו	תקשורת	אישית	)הכוללת	מידע	על	רגשות,	מצב	רוח,	חוויות	
אישיות	ואינטימיות(	מתאימה	לערוץ	פנים	אל	פנים	ולשיחת	טלפון	אך	לא	לערוצי	התקשורת	

החדשים,	הנתמכים	על	ידי	מחשבים	או	מכשירי	טלפון	ניידים.

תאוריה	נוספת	היא	תאוריית הרמזים החברתיים המצומצמים,	הגורסת	כי	תקשורת	בין־אישית	
מתרחשת	בתוך	ֶהקשר	חברתי.	ההקשר	החברתי	חשוב,	כי	הוא	מעצב	במידה	רבה	את	התכנים	
המתאימים	לתקשורת,	את	סגנון	התקשורת	ואת	הציפיות	ההדדיות	של	המתקשרים	מהתהליך.	
לכן	קיימת	חשיבות	רבה	לחשיפה	של	המתקשרים	לסימנים	או	לרמזים	שיעידו	על	ההבדלים	
זו,	ערוצי	תקשורת	שאין	 במיצוב	החברתי	שלהם	)1986	Kiesler,	&	Sproull(.	על	פי	גישה	
ביכולתם	להעביר	מידע	על	ההקשר	החברתי	של	המתקשרים	עלולים	להוביל	לשני	סוגים	של	
השפעות	הפוגעות	באפקטיביות	של	התקשורת.	ראשית	הם	עלולים	לגרום	להחלשה	של	עכבות	
בהתנהגות	החברתית.	השפעה	זו	עלולה	להוביל	לתקשורת	שבה	יש	מסרים	של	עוינות	או	שפה	
בוטה	ופוגענית	שעלולה	להופיע	בגלל	העדר	הבנה	של	מעמדו	החברתי	של	הזולת.	שנית	היא	
עלולה	לגרום	להשפעה	משחררת	–	העדר	סמלים	של	הקשר	חברתי	המסייעים	לקיום	תקשורת	
שוויונית,	המתעלמת	מן	ההבדלים	החברתיים	בין	המתקשרים	ולכן	מאפשרת	תקשורת	ישירה	
היררכיות	 על	 לדלג	 אותנו	 מביאה	 זו	 משחררת	 השפעה	 המתקשרים.	 של	 יותר	 ופעילה	 יותר	
ארגוניות	ולהרגיש	שאנו	חופשיים	לפנות	ישירות	לגורמים	גבוהים	בִמדַרג	הסמכות,	ללא	צורך	

לפנות	תחילה	לגורמים	נמוכים	יותר.

לעומת	הגישה	הבלתי	אישית,	שזוכה	להכרה	רבה	ולא	פעם	קיבלה	תמיכה	אמפירית	הנזכרת	
להתעלם	 שקשה	 עובדה	 	– ״אישית״	 גם	 להיות	 יכולה	 החדשים	 בערוצים	 תקשורת	 בספרות,	
ממנה.	במקרים	רבים	נמצא	שהתכונה	של	הפחתת	עכבות	חברתיות	בתקשורת	כזאת	מתאימה	
מאוד	לתקשורת	טיפולית	ואישית,	מכיוון	שהיא	מאפשרת	חשיפה	עצמית	מהירה	של	רגשות	

וחוויות	אישיות	ואינטימיות,	יותר	מאשר	תקשורת	פנים	אל	פנים.	

	social	information	processing( את תאוריית עיבוד המידע	כאן	להדגיש	ראוי	לכך	בהקשר
הורים	 בין	 לתקשורת	 מתאים	 כלי	 לשמש	 יכולים	 החדשים	 התקשורת	 ערוצי	 לפיה	 	)theory
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בה	 לשימוש	 קשורה	 מתּווכת־מחשב	 תקשורת	 של	 שיעילותה	 מדגישה	 התאוריה	 למורים.	
מעוטי־ מסרים	 באמצעות	 בתקשורת	 ששימוש	 בעובדה	 מכירה	 זו	 גישה	 אמנם	 זמן.	 לאורך	
רמזים	מקשה	על	בהירות	התקשורת,	אך	גם	היא	מכירה	בכך	שהמסרים	הופכים	למובנים	יותר	
יותר.	הסיבה	לכך	היא	שזמן	מאפשר	למתקשרים	 זמן	רב	 ככל	שהתקשורת	מתקיימת	לאורך	
ליצור	מערכת	סמלים	וקודים	משותפים,	המסייעים	להפיכת	המסרים	ליותר	מובנים,	אישיים	
וטעייה	 ניסוי	 כדי	 תוך	 מתפתח	 אלו	 בערוצים	 שהשימוש	 מדגישה	 התאוריה	 וחד־משמעיים.	
בבחירת	המילים	שהמתקשרים	משתמשים	בהן.	כלומר,	המתקשרים	צריכים	להתרגל	לסביבה	
חובה	 מטיל	 הדבר	 מבחינתנו	 לערוץ.	 המתאימות	 ועריכה	 כתיבה	 דרכי	 ולאמץ	 התקשורתית	
על	המורים	לבחון	היטב	את	המסרים	שהם	מעבירים	להורים.	בעיקר	יש	צורך	להתחיל	אותם	
בצורה	חיובית	ולהדגיש	את	התכונות	החיוביות	של	התלמיד,	בטרם	עוברים	למסירת	הודעות	
שעלולות	להיות	בעלות	תוכן	שלילי,	כגון	דיווח	על	אי־הגשת	שיעורי	בית	ותרגילים,	או	השגת	
ציונים	נמוכים.	לבסוף,	התאוריה	מכוונת	אותנו	לשים	לב	להבדלים	בין	תקשורת	בזמן	אמת	
המסר	 קבלת	 את	 המאפשר	 תקשורת	 ערוץ	 הוא	 אלקטרוני	 דואר	 מּושֵהית.	 תקשורת	 לעומת	
בזמן	שמתאים	לנו	והוא	גם	מאפשר	לענות	בזמן	שמתאים	לנו.	כך	אפשר	להקדיש	יותר	זמן	
לניסוח	ולעריכה	של	המסר.	השקעת	זמן	ומחשבה	בעריכת	המסר	מסייעת	להפיכתם	של	אמצעי	
היא	 זאת	 ומורים.	עם	 הורים	 בדו־שיח	של	 יעיל	 התקשורת	החדשים	לאמצעים	בעלי	שימוש	
מחייבת	גם	זהירות,	שתאפשר	להימנע	מהפיכת	תקשורת	עם	תוכן	בית־ספרי	לתקשורת	אישית	

.)Walther,	2011,	2007(	למורים	ההורים	ובין	עצמם	ההורים	בין	מדי

תכונות ומאפיינים נוספים שנמצאו במחקרים

לתקשורת	מתווכת	טכנולוגיות	חדשות	יש	מספר	מאפיינים	חשובים.	הראשון	הוא	אנונימיות	
הצורה	 אנונימיות.	 שונות	של	תחושת	 ברמות	 להתנסות	 ברשת	האינטרנט	אפשר	 כי	 יחסית,	
הקיצונית	ביותר	היא	אנונימיות	של	המקור	–	מצב	שבו	אי	אפשר	לשייך	את	המסרים	לאדם	
מסוים.	הצורה	השכיחה	ביותר	של	אנונימיות	היא	שמיעתית־ראייתית,	כלומר	תקשורת	שבה	
חסרים	או	מופחתים	הרמזים	החזותיים	המועברים	במסר.	ביישומים	כגון	רשתות	חברתיות	
או	מסרים	מיידיים	למשל,	נותנים	למתקשרים	הזדמנות	להחליט	אם	להעביר	בזמן	התקשורת	
עם	אחרים	גם	תמונה	וקול	או	רק	טקסט.	במילים	אחרות,	כל	אחד	יכול	לבחור	אם	להעשיר	
את	המסרים	באמצעות	מידע	חזותי	ומידע	שמיעתי	או	להשאיר	רק	את	המילים	ללא	רמזים	
נוספים.	לרמות	השונות	של	אנונימיות	יש	חשיבות	בתקשורת	בין־אישית	ובתקשורת	קבוצתית	
כי	הדבר	משפיע	על	השליטה	שיש	למתקשר	על	הצגת	עצמו	ועל	מידת	החשיפה	של	מידע	אישי	
לנצל	לעתים	את	העדר	הרמזים	החזותיים	על	מנת	 יכול	 לגבי	הצגה	עצמית,	המתקשר	 עליו.	
לבנות	את	ההצגה	עצמית	שלו.	הצגה	עצמית	יכולה	להדגיש	תכונות	או	סטטוסים	ספציפיים	של	

המתקשר	ללא	קשר	הכרחי	למציאות.	
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יכולה	להשפיע	על	טיבה	של	התקשורת,	והמחקר	מצא	שלעתים	קרובות	יש	קשר	 אנונימיות	
בין	מידת	האנונימיות	לבין	התנהגות	אנטי־חברתית.	אנונימיות	יחסית	מובילה	לתקשורת	בין־
תקשורת	 שמתקיימת	 היא	 המשמעות	 המתקשרים.	 של	 הסטטוס	 מסמני	 המנוטרלת	 אישית	
בהיררכיה	 מקומם	 כולל	 המתקשרים,	 של	 ותרבותיים	 חברתיים	 להבדלים	 התייחסות	 נטולת	
החברתית.	תקשורת	בתנאים	כאלה	״משטיחה״	את	עמדות	הסמכות	והופכת	את	התקשורת	
למעין	שוויונית.	ככזו	היא	עלולה	להוביל	גם	לתקשורת	בעלת	מאפיינים	של	קונפליקט	ואף	של	
תוקפנות	ופוגענות.	השפעה	נוספת	שזוהתה	במחקר	הנוגע	לתקשורת	כזאת	היא	שהיא	יכולה	
להוביל	להפחתת	הרגישות	כלפי	הזולת	וכלפי	רגשותיו.	כך	למשל	היא	יכולה	להוביל	לנטייה	
שלא	לדאוג	בעניין	תגובות	של	אחרים	ולהוביל	לתגובה	אימפולסיבית	על	פי	המצב	האמוציונלי	

הקיים	ברגע	נתון.	

תקשורת	שוויונית	שבאה	לידי	ביטוי	בדילוג	על	רובדי	ההיררכיה	עלולה	גם	לפגוע	ביעילותה	
שלה.	למשל,	ההורה	יכול	לראות	את	עצמו	חופשי	לפנות	בכל	נושא	כיתתי	ישירות	למנהל	בית	
הספר.	פנייה	ישירה	זו,	ללא	פנייה	מוקדמת	למורה	או	למחנך,	תגרום	לעומס	יתר	על	המנהל	
ועלולה	לגרום	אפילו	לפגיעה	באפקטיביות	של	התקשורת	הורה-מורה.	ייתכן	שהנושא	המדובר	
כלל	לא	ידוע	להנהלה,	וזו	תעביר	את	ההודעה	לטיפול	של	המורה	או	המחנך.	אך	בכל	מקרה	
וכך	 לגורמים	המתאימים,	 ישירה	 פנייה	 במקרה	של	 יותר	מאשר	 רב	 זמן	 לקחת	 עלול	 המענה	

.)Bargh	&	McKenna,	2004(	הזאת	התקשורת	של	יעילותה	תיּפגע

א־סינכרונית,	 תקשורת	 היא	 טכנולוגית	 המתּווכת	 מהתקשורת	 חלק	 א־סינכרונית:	 תקשורת 
ולשנות	את	 לכן	היא	מאפשרת	למתקשר	לחשוב,	לערוך	 כלומר,	אינה	מתקיימת	בזמן	אמת.	
המסר	תוך	כדי	כתיבתו.	אף	ביישומונים	)אפליקציות(	המאפשרים	למשל	העברת	מסרים	מיידים	
להעביר	 מנת	 על	 והמשפטים	 המילים	 ולבחור	את	 לשקול	 יכול	 זמן	שבו	המתקשר	 פרק	 קיים	
את	רצונותיו	וכוונותיו	לאיש	שיחו.	ואכן	רמת	העריכה	שאפשר	לעשות	במרבית	היישומונים	
גבוהה	מזו	שאפשר	לעשות	בשיחה	בעל	פה	)בטלפון	או	פנים	אל	פנים(.	עם	זאת,	יכולת	רבה	
בעריכת	המסרים	יכולה	לשמש	גם	למטרות	שליליות,	כגון	פגיעה	מכוונת	באחרים	תוך	ניצול	
.)Bargh	&	McKenna,	2004;	Valkenburg	&	Peter,	2011(	רגישות	ונקודות	חולשות	של

תקשורת.	 של	 רבה	 נגישות	 היעד	 לקהל	 מאפשרים	 החדשים	 התקשורת	 ערוצי	 רבה:  נגישות 
המונית.	 ובתקשורת	 קבוצתית	 בתקשורת	 והן	 בין־אישית,	 בתקשורת	 הן	 תומכת	 הטכנולוגיה	
ולהגיב	באופן	 ובמהירות	 ליצור	קבוצות,	להעביר	מידע	רב	בקלות	 ברשתות	חברתיות	אפשר	
מיידי.	כך	אפשר	להפיץ	במהירות	מידע	על	תלמיד	או	על	פעילות	בבית	הספר	וגם	לקבל	תגובה.	
יתקשו	 הם	 בעיקר	 לתוצאותיהן,	 הפעולות	 בין	 להבחין	 המתקשרים	 יתקשו	 קרובות	 לעתים	
להיות	מודעים	ליכולת	הערוצים	החדשים	לשמש	בו־זמנית	לתקשורת	בין־אישית	וגם	לתקשורת	

המונים.	

טשטוש גבולות:	אחד	המאפיינים	המרכזיים	ביותר	של	ערוצי	התקשורת	החדשים	הוא	יכולתם	
בין	 המונים,	 לתקשורת	 בין־אישית	 תקשורת	 בין	 לציבורי,	 הפרטי	 בין	 הגבולות	 את	 לטשטש	
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המשפחה	למקום	העבודה	וכד׳.	הכוונה	בטשטוש	גבולות	היא	העברת	מסרים	פרטיים,	הכוללים	
מידע	אישי	ואינטימי,	לקהל	רחב.	על	מנת	לשמר	תקשורת	מקצועית	בין	הורים	למורים	חשוב	

.)Thompson,	2009(	לציבורי	הפרטי	בין	הגבולות	שמירת	על	להקפיד	מאוד

קיימים	מספר	ערוצי	תקשורת	חדשים,	והמחקר	מגלה	שיש	לבדוק	את	ההתאמה	של	כל	אחד	
ביתרונות	 נעסוק	 שם	 הפרק,	 בהמשך	 תוצג	 זו	 בדיקה	 שונות.	 תקשורתיות	 למשימות	 בנפרד	

ובחסרונות	של	מערכות	תקשורת	שונות	המשמשות	לקשר	בין	הורים	למורים.

ערוצי תקשורת חדשים

לאחר	שהצגנו	את	התאוריות	המסבירות	את	עקרונות	הפעולה	של	ערוצי	תקשורת	חדשים	ואת	
מאפייניהם,	נפנה	לדיון	ביתרונות	ובחסרונות	של	ערוצים	שונים	המשמשים	בבתי	ספר.

מערכות נתמכות אתר בית־ספרי

המערכת	הבולטת	ביותר	בתחום	זה	היא	מערכת	משו״ב,	ראשי	תיבות	של	מיידיות,	שקיפות	
ובקרה.	זו	מערכת	של	ניהול	פדגוגי,	דהיינו	–	מערכת	תמיכה	אינטרנטית,	שנמצאת	בשימוש	בתי	
הספר	במערכת	החינוך	ובה	מאגר	מידע	הכולל	את	כרטיס	התלמיד,	ציוניו	ומידע	על	נוכחותו	
בכיתה.	באמצעותה	צוות	בית	הספר,	התלמיד	והוריו	מקבלים	עדכונים	על	נתוני	התלמיד	ויכולים	
לקיים	תקשורת	בנושאים	אלו.	משו״ב	פותחה	במטרה	לנצל	את	תשתית	המחשוב	והאינטרנט	
לצורך	דיווח,	עיבוד	ושימוש	בנתונים	רלוונטיים	בזמן	אמת,	במטרה	לשפר	את	המינהל	הבית־
ספרי.	מערכת	החינוך	מעודדת	שימוש	במשו״ב	ונשענת	על	בסיס	הנתונים	שמופק	בבתי	הספר	

.)Blau	&	Hameiri,	2012;	2013(

התוכנה	יוצרת	בסיס	נתונים	שאליו	חשופים,	לפי	מערכת	הרָשאות,	כל	בעלי	התפקידים	בבית	
הספר,	וכן	התלמיד	והוריו.	הנהלת	בית	הספר	מגדירה	את	הפרמטרים	החשובים	בעיניה	למעקב	
)נתוני	תפקוד,	ציונים,	תוכני	לימוד,	שיעורי	בית,	התאמות	לימודיות,	שיבוץ	למגמות	ומקצועות,	
תקשורת	וכדומה(.	צוות	בית	הספר	מזין	את	הנתונים	בזמן	אמת,	וכך	יכול	כל	אחד	מהשותפים	
לקבל	את	המידע	הרלוונטי	לו	בכל	רגע	נתון	בצורת	דוחות	מעובדים.	כדי	להקל	על	המשתמשים,	
אפשר	לגשת	למשו״ב	ממחשב	שמחובר	לאינטרנט,	וכן	ממחשבי	לוח	)טאבלטים(	ומטלפונים	

חכמים.

לתוכנה	 מזין	 בכיתה.	המורה	 נוכחות	 הוא	מעקב	אחר	 זו	 בתוכנה	 אחד	השימושים	השכיחים	
את	נוכחות	התלמידים	בשיעור	וכך,	בזמן	אמת,	כל	מי	שמחובר	לתוכנה	יכול	לקבל	עדכון	לגבי	
הנוכחות.	המחנך	יכול	לקבל	תמונה	כוללת	על	כיתתו,	ההורים	מקבלים	מידע	על	ילדיהם.	ואכן	

במרבית	בתי	הספר	נהוג	להזין	את	נתוני	הנוכחות	כבר	בתחילת	השיעור.
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הוראה-למידה,	 למטרות	 רק	 מיועד	 אינו	 חינוך	 במוסדות	 למידה	 לניהול	 במערכות	 שימוש	
לאינטראקציה	 חדש	 כערוץ	 מתפקד	 המקוונות	 המערכות	 מן	 חלק	 במחקר;	 רווח	 שתיאורן	

.)Georgouli,	Skalkidis	&	Guerreiro,	2008	;2010	,והמאירי	)בלאו	ותקשורת

מערכת	משו״ב	כוללת	שני	רכיבים:	משו״ב	מורים,	שבאמצעותו	מתקיימות,	במעגל	סגור,	כל	
האינטראקציות	בקרב	עובדי	ההוראה,	ומשו״ב	משפחות,	המאפשר	גישה	של	תלמידים	והוריהם	

לנתוני	התלמיד	ומאפשר	תקשורת	בין	משפחות	התלמידים	לבין	צוות	ההוראה.

ממחקרים	שנעשו	על	השימוש	במערכת	עולה	כי	יש	הבדלים	בין	התלמידים	ובין	ההורים	במידת	
התלמידים	 שעושים	 השימוש	 ששכיחות	 נמצא	 שנים	 שלוש	 בן	 אורך	 במחקר	 בה.	 השימוש	
במערכת	מושפעת	מאוד	מן	הכמות	של	עדכוני	המידע	שעושים	המורות	והמורים.	למעשה	נמצא	
השנים	 שלוש	 כל	 לאורך	 המקוונת	 למערכת	 להיכנס	 והמשיכו	 שהתמידו	 התלמידים	 שמספר	
שבמהלכן	נערך	המחקר	היה	גדול	פי	3.5	בקרב	תלמידים	של	מורים	שהזינו	נתונים	יומיומיים	
רבים,	בהשוואה	לתלמידי	מורים	שהזינו	נתונים	מעטים	)2011	Hameiri,	&	Blau(.	מחקר	אחר	
מצא	שמידת	הפעילות	של	תלמידים	והורים	קשורה	אף	היא	לשכיחות	עדכון	הנתונים	שמבצע	
המורה.	הזנה	מרובה	של	נתונים	למערכת	על	ידי	עובדי	הוראה	הגבירה	את	האינטראקטיביות	
בקרב	משפחות	–	עלה	מספר	הכניסות	של	תלמידים,	אימהות	ואבות.	עם	זאת,	בדומה	למחקרים	
קודמים	על	מעורבות	הורית	בסביבה	המסורתית,	נמצאו	גם	במחקר	הנוכחי	הבדלים	מגדריים	
בשכיחות	 המקוונת	 למערכת	 נכנסו	 אימהות	 לאבות,	 בהשוואה	 ההורית.	 המעורבות	 בדפוסי	
גבוהה	פי	שניים,	אימצו	את	הטכנולוגיה	בקצב	מהיר	יותר	ואף	ידעו	לנצל	במידה	רבה	יותר	את	
	Blau	&(	ילדיהן	בענייני	להתעדכן	כדי	יומיומיים,	נתונים	בהזנת	להשקיע	מורים	של	נכונותם
2012	Hameiri,(.	ההבדלים	המגדריים	האלה	משתקפים	גם	במערכת	משו״ב,	בין	אם	הכניסות	
	Blau	&(	סלולריים	מכשירים	באמצעות	מבוצעות	הן	אם	ובין	מחשבים	של	מערכת	דרך	הן

.)Hameiri,	2012

ניתן	להסיק	שמערכת	משו״ב	היא	מערכת	שבה	מתקיימת	בפועל	תקשורת	 מהמחקר	הקיים	
בין	הורים,	מורים	ותלמידים.	התקשורת	מתבססת	על	דיווח	עובדי	הוראה	למערכת	דיגיטלית	
של	פרטים	על	התלמיד,	על	ציונים	ונוכחות	למשל.	לעובדי	הוראה,	לתלמיד	ולהוריו	יש	גישה	

עצמאית	ובלתי	תלויה	למידע	זה.	

של	 סדרה	 מעורר	 ומורה	 להורה	 תלמיד	 בין	 תקשורת	 של	 שכיח	 ככלי	 זו	 במערכת	 השימוש	
סוגיות	חשובות.	מדובר	בתלמידים	בגיל	ההתבגרות,	שלב	בחיים	שבו	מושם	דגש	על	רכישת	
ההתנהגות	 על	 אישית	 אחריות	 קבלת	 ומתחילה	 מההורים	 הדרגתית	 ונפרדּות	 אוטונומיה	
יעורר	רתיעה	בקרב	המתבגרים,	העלולים	לפרש	 זו	 יש	חשש	שהשימוש	במערכת	 והמעשים.	
אותו	כחדירה	לפרטיותם	ופגיעה	בה.23	ניתן	לומר	שבעיקרו	של	דבר	אין	הבדל:	עובדי	הוראה	
העבירו	את	המידע	הזה	להורים	גם	בעבר	וגם	בהווה,	אך	כעת	אין	צורך	להעבירו	במיוחד,	כי	

23	חשש	זה	אינו	חלק	מממצאי	המחקרים	המוצגים	בפרק,	אלא	מסקנת	הוועדה,	והיא	נובעת	ממאפייני	המתבגרים	

והקשר	שלהם	עם	המשפחה,	או	באופן	ספציפי	מהצורך	שלהם	בעצמאות.
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הוא	קיים	במערכת.	המתבגר	עלול	לראות	בעין	רעה	את	עצם	הקיום	וההעברה	של	מידע	כזה,	
כי	הוא	עלול	לפרשו	כחשיפה	של	מידע	אישי	ללא	רשותו.	הדבר	עלול	לגרום	לקונפליקטים	בין	
המתבגרים	להורים.	וקיימת	סכנה	נוספת:	התופעה	הידועה	של	פיזור	האחריות.	מכיוון	שמידע	
מגיע	ישירות	להורים,	הוא	יכול	להוות	מסר	שגוי	שיגרום	לתלמיד	לוותר	על	אחריותו	לנוכחות	

בכיתה	ולציונים.	

חשובים.	 ממצאים	 כמה	 עולים	 משו״ב	 במערכת	 השימוש	 שכיחות	 על	 שנערכו	 מהמחקרים	
ראשית,	שכיחות	הכניסות	של	תלמידים	למערכת	הייתה	גבוהה	מאוד,	נתון	המרמז	על	רצון	
לגבי	 לימודיהם.	 על	 מפרסמים	 ההוראה	 שעובדי	 במידע	 סדיר	 באופן	 להתעדכן	 התלמידים	
כניסת	הורים	למערכת,	מספר	הכניסות	היה	נמוך	יחסית.	במחקר	שהתבסס	על	קבוצות	מיקוד	
ונערך	במיוחד	עבור	הוועדה	לבדיקת	קשרי	הורים-מורים,	הורים	הביעו	באופן	חד־משמעי	את	
משו״ב	 מערכת	 באמצעות	 תקשורת	 פני	 על	 אלקטרוני	 דואר	 באמצעות	 לתקשורת	 העדפתם	
)קורץ,	2014(.	הורים	מעדיפים	לקבל	הודעות	כיתתיות	והודעות	אישיות	ישירות	לתיבת	הדואר	
האלקטרוני,	כיוון	שפעולה	זו	״מזרימה״	אליהם	ישירות	את	המידע	במקום	הפעולה	האקטיבית	
הנדרשת	כדי	להגיע	לאתר,	לחפש	את	הסיסמה	ושם	המשתמש	הייעודיים	ולמצוא	את	המידע	
לעומת	 רב	 זמן	 של	 לחיסכון	 נחשבת	 אלקטרוני	 בדואר	 המידע	 זמינות	 ההורים	 בעיני	 באתר.	

חיפוש	המידע	באתר	)קורץ,	2014(.	

למרות	הממצאים	המעודדים	על	יכולתה	של	המערכת	לגרום	למעורבות	של	הורים,	יש	מספר	
אחר	 במעקב	 עוסקים	 אינם	 המחקרים	 ראשית,	 במחקר.	 תשובה	 עדיין	 להן	 שאין	 סוגיות	
ההשפעה	שיש	לכניסות	הורים	והתעדכנותם	בנתונים	לימודיים	של	ילדיהם	–	על	המשך	הקשר	
בין	הורים	למורים.	במילים	אחרות,	איננו	יודעים	באיזו	מידה,	אם	בכלל,	התעדכנות	ההורים	
במצב	הלימודים	של	ילדיהם	באמצעות	כניסה	למערכת	הנתונים	מעוררת	אותם	ליצור	קשר	עם	
המחנך	או	המחנכת	בכיתה	על	מנת	לסייע	לילדם	המתקשה	או	לתמוך	בו.	אין	להוציא	מכלל	
במקום	 באה	 סלולרי	 מכשיר	 או	 מחשב	 נתמכת	 תקשורת	 באמצעות	 אפשרות	שהתעדכנותם	
הגברת	התקשורת	עם	המורים,	ונועדה	לסייע	לילדיהם.	שנית,	לא	ברור	כיצד	הדבר	משפיע	על	
קבלת	אחריות	של	התלמיד	למצבו	בלימודים.	כאמור	לעיל,	הידיעה	שההורים	יכולים	להתעדכן	
כי	מתקיימת	 לימודיו	כפחותה,	 לגרום	לתלמיד	לראות	את	האחריות	שלו	על	 בעצמם	עלולה	

תקשורת	בין	ההורים	למורים,	והוא	אינו	שותף	פעיל	למסרים	שמועברים.	

סוגיה	נוספת	שמתעוררת	בשימוש	זה	של	מערכת	משו״ב	היא	זו	של	הפיקוח	ההורי.	מחקרים	
שפיקוח	 הייתה	 בעבר	 הרווחת	 הדעה	 ההתבגרות.	 בגיל	 הורי	 פיקוח	 של	 בנושא	 עסקו	 רבים	
הורי,	כלומר	ידיעת	ההורים	היכן	נמצאים	הילדים,	מי	החברים	שלהם	ומה	הם	עושים,	מהווה	
מעורבות	רצויה	שנמצא	קשר	חיובי	בינה	ובין	הישגים	בבית	הספר,	מעורבות	בפעילות	חברתית	
והימנעות	ממעורבות	בעבריינות	)1997	Atkinson,	&	Otto(.	בעשור	האחרון	עברה	סוגיית	
הפיקוח	ההורי,	במיוחד	בגיל	התבגרות,	בדיקה	וחקירה	מחודשות.	במחקר	שבחן	כ־700	הורים	
ובני	נוער,	מצאו	מספר	חוקרים	שמאחורי	המושג	של	פיקוח	הורי	מסתתרת	בעצם	סוגיית	הידע	



| 78 |  בין הורים למורים בחינוך העל־יסודי

 

של	הורים	על	פעילות	ילדיהם	וההתחברויות	שלהם	)2000	Kerr,	&	Statin(.	את	הידע	הזה	
ניתן	להשיג	בכמה	דרכים.	דרך	אחת	היא	איסוף	ישיר	של	מידע	על	המתבגר.	הורים	פונים	לבית	
ילדיהם	 מה	 לגלות	 מנת	 על	 מחשב	 בתוכנות	 שימוש	 ועושים	 הילדים,	 של	 לחברים	 או	 הספר	
עושים,	עם	מי	הם	מתרועעים	והיכן	הם	גולשים.	דרך	שנייה	היא	שיחה	עם	הילד,	פנייה	אליו	
שימסור	מידע	ויגלה	את	שמות	החברים	ואת	המתרחש	בבית	הספר.	דרך	שלישית	היא	כאשר	
החוויות	 על	 ואישי,	מספר	 פרטי	 רצון	 מתוך	 הוריו,	 עם	 הקיימים	 היחסים	 במסגרת	 המתבגר,	
	Kerr,	Statin(	מתחבר	הוא	שאיתם	אנשים	ועל	מבלה	הוא	שבהם	המקומות	על	עליו,	שעוברות
2010	Burke,	&(.	מחקרי	אורך	כמותיים,	שהתבססו	על	מידע	שנאסף	לאורך	שנתיים	על	כ־900	
המתבגר	 על	 מידע	 לרכישת	 השונות	 הדרכים	 שלוש	 של	 שההשפעה	 גילו	 והוריהם	 נוער	 בני	
קשורה	באופן	שונה	עם	הישגיו	בלימודים	ועם	מידת	המעורבות	שלו	בפעילות	אנטי־חברתית.	
לפעילות	ישירה	של	הורים	לאיסוף	מידע	מחברים	ומורים	ללא	שיתוף	הילד	היה	קשר	חיובי	
עם	קשיים	בהסתגלות	בבית	הספר,	עם	הישגים	בלתי	מספקים	בלימודים	ואף	עם	התנהגות	
בלתי	חברתית	)2010	Burke,	&	Statin	Kerr,(.	אולם	נמצא	קשר	חיובי	גם	בין	גילוי	מידע	
מרצון	על	ידי	המתבגר	ובין	הישגיו	בלימודים	והסתגלותו	לבית	הספר	ולקבוצת	השווים.	לאור	
ממצאים	אלה	חשוב	להעריך	מחדש	את	התרומה	של	מערכת	משו״ב.	צריך	לומר	שקיימת	הבנה	
רבה	לצורך	של	בית	ספר	לנהל	מערכת	מידע	ממוחשבת	שתאפשר	לעובדי	הוראה	להכניס	בזמן	
אמת,	עבור	כל	תלמיד	בבית	הספר,	נתונים	על	נוכחות	בבית	הספר,	ציונים	בבחנים	ובמבחנים	
והגשת	עבודות	בית.	אין	ספק	שמערכת	זו	תורמת	ליכולת	לזהות	הישגים	וגם	קשיים	ברמת	בית	
הספר,	השכבה,	הכיתה	והתלמיד.	כמו	כן,	שימוש	במערכת	על	ידי	עובדי	הוראה	מאפשר	מעקב	
זיהוי	 הוראה,	 בדרכי	 נדרשים	 שינויים	 על	 מסקנות	 הסקת	 וכולל	 זמן	 ולאורך	 בקלות	 שנעשה	
צורכי	תגבור	לימודיים	וכד׳.	ההסתייגות	שלנו	נובעת	מעצם	השימוש	במערכת	ככלי	תקשורת	
ובין	מורים.	לאור	הממצאים	שעלו	 ויותר	מכך	-	בין	הורים	 ובין	תלמידים,	 בין	עובדי	הוראה	
ממחקרים	עדכניים,	נראה	שעדיף	שכל	מידע	הקשור	להישגים	לימודיים	ולנוכחות	התלמיד	בבית	
הספר	לא	יגיע	להורים	באופן	ישיר,	אלא	בצורה	מתווכת	על	ידי	המתבגר,	שתהיה	לו	הזדמנות	
גם	להכין	את	עצמו	לקראת	שיחה	עם	הוריו	וגם	לדעת	מראש	באיזה	מידע	מדובר.	חשוב	לנו	
להדגיש	שאין	אנו	מתנגדים	לשימוש	במערכת	משו״ב	בית־ספרית	המאפשרת	איסוף	מידע	על	
ציונים	ונוכחות	בזמן	אמת	וכן	שיתוף	של	המידע	הזה	עם	צוות	בית	הספר.	אנו	מבקשים	רק	
לשקול	לעומק	את	השימוש	באותו	חלק	של	המערכת	המיועד	להורים	תוך	התייחסות	ביקורתית	

למקומם	של	התלמידים	ולזכותם	לפרטיות.

דואר אלקטרוני

ערוץ	 הוא	 אלקטרוני	 שדואר	 מלמדים	 בעולם	 ומחקרים	 הזמינה	 זו	 שוועדה	 מיקוד	 קבוצות	
התקשורת	השכיח	ביותר	בין	הורים	למורים,	כפי	שציין	הרוב	המכריע	של	המשתתפים	בקבוצות	

המיקוד	–	הורים,	ומורים	מבתי	ספר	על־יסודיים	)קורץ,	2014(.
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לתקשורת	באמצעות	דואר	אלקטרוני	יש	כמה	יתרונות.	ראשית	מדובר	בטכנולוגיה	של	דחיפת	
מידע,	כלומר,	המשתמש	פותח	את	תיבת	הדואר	האלקטרוני	שלו	בזמן	שמתאים	לו.	מבחינת	
ההורים	דואר	אלקטרוני	הוא	מערכת	שבה	הם	עושים	שימוש	למטרות	שונות	ולכן	ההתחברות	
אליה	היא	יחסית	מוכרת	וקלה	–	היא	נעשית	באמצעות	שם	משתמש	וסיסמה	שקל	לזכור	כי	
בית	הספר	מחייבת	התחברות	באמצעות	שם	 זאת	המערכת	של	 לעומת	 הם	בשימוש	שוטף.	
משתמש	וסיסמה	שאינה	בשימוש	למטרות	אחרות.	זאת	ועוד,	קריאת	דואר	אלקטרוני	נעשית	
לערוך	את	 וגם	 פעמים	 כמה	 לקרוא	את	המסר	 להם	 והיא	מאפשרת	 ההורים	 הפנוי	של	 בזמן	
תגובתם.	ואכן,	במחקר	שהתבסס	על	קבוצות	מיקוד	בישראל	הורים	הדגישו	את	היתרון	הזה	
יחיד	 להורה	 מסר	 )העברת	 בין־אישית	 תקשורת	 גם	 מאפשר	 אלקטרוני	 דואר	 	.)2014 )קורץ,	
וקבלת	תגובה	ממנו(	וגם	תקשורת	מהמורה	אל	כלל	קבוצת	ההורים,	באמצעות	הקמת	קבוצה	
שכוללת	את	כתובות	הדואר	האלקטרוני	של	כל	הורי	התלמידים	בכיתה.	דואר	אלקטרוני	גם	
מאפשר	להעביר	את	ההודעה	לנמענים	נוספים	)Forward(	או	במילים	אחרות,	להעביר	מסר	

שהתקבל	–	לקבוצה	של	אנשים,	על	מנת	שייחשפו	גם	הם	למסר	שנשלח.	

על	סיבות	ההעדפה	של	דואר	אלקטרוני	ניתן	לעמוד	מדברים	שאמרו	הורים	בישראל:	״דואר	
אלקטרוני	נותן	אפשרות	לארגן	את	המחשבה,	לבחון	כל	מילה,	לעשות	סינון	של	רגשות	בטרם	
עונים״,	ובצורה	מפורשת	יותר:	״הפינג־פונג	בין	ההורה	למורה	יכול	להוות	מקום	של	חשיבה.	
לא	 מעכלים,	 ושלישית,	 שנייה	 פעם	 לקרוא	 אפשר	 האלקטרוני	 הדואר	 דרך	 זאת	 עושים	 אם	

חייבים	לענות	מיידית״	)קורץ,	2014(.	

מחקרים	אחדים	עסקו	בזיהוי	הנושאים	השכיחים	בתקשורת	הורים-מורים	באמצעות	הדואר	
האלקטרוני,	תוך	התבססות	על	ראיונות	של	הורים	ומורים	ועל	ניתוחי	טקסטים	של	תכתובות	
דואר	אלקטרוני	ביניהם.	המחקרים	מראים	שיותר	ממחצית	הודעות	הדואר	האלקטרוני	עוסקות	
בנושאים	הקשורים	לציונים	ושיעורי	בית,	בעיקר	דיווח	של	מורים	על	קשיים	של	התלמידים	
בית	 שיעורי	 בדבר	 עדכון	 בקשתם,	 לפי	 בציונים	 ההורים	 עדכון	 במבחן,	 ׳עובר׳	 ציון	 להשיג	
ובירור	כיצד	ניתן	לשפר	ציונים.	הנושא	השני,	שמהווה	כ־12%	מהתקשורת	באמצעות	הדואר	
האלקטרוני,	הוא	קביעת	מפגשים.	הורים	מבקשים	לקבוע	זמן	לפגישה	ולשיחה	עם	המורים,	
וכן	הם	מבקשים	לקבל	תזכורת	על	תאריכים	של	פעילויות	בית־ספריות.	כ־10%	מהתקשורת	
בקשות	 מחלה,	 על	 הודעות	 התלמידים:	 של	 רפואיים	 ממצבים	 שנובעים	 בנושאים	 עוסקים	
לגבי	 לבית	הספר	 רפואי	שהורים	מעבירים	 בית	בעת	מחלה,	מידע	 לקבלת	עדכון	על	שיעורי	
ילדיהם	וכיו״ב.	כ־7%	מהתקשורת	עוסקים	בנושאים	של	משמעת	בית־ספרית.	שאר	התקשורת	

.)Thompson,	2008;	Thompson,	2009(	אחרים	עניינים	במגוון	עוסק

ולנסח	מסר	חיובי,	גם	אם	התוכן	 ניכר	מן	המורים	לעצב	 מתוך	המחקר	עולה	שנדרש	מאמץ	
הוא	בסופו	של	דבר	פחות	חיובי.	למשל,	המסר	מתחיל	בהערכה	חיובית	)״היא	נערה	אחראית	
ורצינית	אך...״(	וממשיך	בהודעה	השלילית	)״אך	נכשלה	במבחן	במתמטיקה״(.	כמו	כן,	המורים	
שהשתתפו	במחקר	עשו	מאמץ	להוסיף	מסרים	של	תקווה	גם	כשנאלצו	להודיע	על	כישלונות	
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כגון	״אך	הוא	תלמיד	חכם,	כך	שבטוח	שבעבודה	קשה	הוא	יכול	להצליח״.	עניין	נוסף	שעלה	מן	
המחקר	הוא	שכיחות	התקשורת	בין	הורים	למורים:	נמצא	שהיא	אינה	גבוהה.	במחקרים	בחו״ל	
מורים	ציינו	שמשך	הזמן	שהם	עסוקים	בתקשורת	עם	הורים	באמצעות	דואר	אלקטרוני	עומד	
על	ממוצע	של	כשעה	בשבוע.	אך	הם	גם	מציינים	שיש	ימים	שעלולים	לדרוש	מהם	להקדיש	יותר	
זמן	לסוג	התקשורת	הזה	)2008	Thompson,(.	זאת	ועוד:	נראה	שלמעשה	רק	מספר	קטן	של	
הורים	מעורבים	ברוב	התקשורת	המתקיימת	באמצעות	דואר	אלקטרוני	בין	ההורים	למורים.	
במחקר	דיווחו	מורים	כי	שיעור	ההורים	המעורבים	ברוב	התקשורת	האלקטרונית	אינו	עולה	
על	5%	)קורץ,	;2014	2008	Thompson,(.	המשמעות	היא	שדואר	אלקטרוני	לא	יכול	להחליף	
את	ערוצי	התקשורת	ה״קלסיים״	)מפגש	אישי,	שיחת	טלפון(.	הדואר	האלקטרוני	משמש	רק	
כהשלמה	ורק	עבור	מספר	יחסית	קטן	של	הורים,	אלה	המיומנים	יותר	ובעלי	הנטייה	הגדולה	
יותר	לקיים	קשרים	באמצעות	דואר	אלקטרוני.	הורים	ציינו	שני	יתרונות	בולטים	של	תקשורת	
באמצעות	דואר	אלקטרוני:	ראשית	העובדה	שהיא	הופכת	את	המורים	ליותר	נגישים	להורים	
ולדאגותיהם,	כי	באמצעות	הערוץ	הזה	ההורים	יכולים	לפנות	אל	המורים	בכל	שעה	ביום	ומכל	
לכתוב,	 רוצים	 לכתוב	מה	שהם	 יכולים	 בתוך	מספר	שעות.	ההורים	 ולַצּפות	לתשובות	 מקום	
בצורה	שהם	רוצים	לכתוב	ובזמן	שמתאים	להם,	ולקבל	תשובה	בזמן	המתאים	למורים.	הורים	
אף	חשו	חופש	גדול	יותר	לפנות	למורים,	כי	פנייה	באמצעות	דואר	אלקטרוני	אינה	מפריעה	

.)Thompson,	2009(	המורים	של	הסדירה	לעבודה

המורים	ציינו	גם	חסרונות.	ראשית,	חוסר	בהירות	בתקשורת:	לעומת	תקשורת	פנים	אל	פנים,	
שם	ניתן	לשאול	שאלות	הבהרה,	תקשורת	בדואר	אלקטרוני	אינה	מאפשרת	שאלות	הבהרה	
והדבר	מאריך	מאוד	את	המאמץ	והזמן	שנדרשים	כדי	להסביר	את	הסוגיה.	הקושי	להבין	והצורך	
להסביר	גרמו	לעומס	על	המורים	והקשו	עליהם	להתמודד	עם	סוגיות	נקודתיות.	מאפיין	נוסף	
של	התקשורת	באמצעות	דואר	אלקטרוני	הוא	שהמסרים	הם	קצרים.	לעתים	מתברר	שבצד	
יתרונותיו	של	המסר	הקצר,	העדר	סבלנות	בכתיבה	וגם	בקריאה	של	מסרים	ארוכים	גורם	לכך	
שהנושא	אינו	מובהר	כל	צורכו.	במחקר	)2009	Thompson,(	דיווחו	מורים	והורים	על	חששות	
שונים	בעת	שימוש	בדואר	אלקטרוני.	הראשון	הוא	פירוש	שגוי	של	מסרים,	השני	–	חששות	
משימוש	במדיה	הא־סינכרונית,	השלישי	–	חשש	מחציית	הגבול	בין	מורים	להורים,	והרביעי	–	

חשש	מהעברת	אחריות	ללמידה	מהתלמידים	להוריהם.	

הייתה	 ההתקשרות	 האלקטרוני.	 בדואר	 ההתקשרות	 את	 יוזם	 מי	 השאלה	 היא	 נוספת	 סוגיה	
שכיחה	יותר	כאשר	היזמה	הייתה	של	המורים.	במקרים	מסוימים	המורים	כתבו	הודעה	בתחילת	
הלימודים,	על	מנת	לדווח	להורים	בכתב	על	הצפוי	במהלך	השנה.	במצבים	שהיזמה	הייתה	של	
המורים,	ההורים	חשו	שהם	יכולים	לעשות	שימוש	רב	יותר	בערוץ	זה	במהלך	השנה.	מניתוח	
של	זהות	המשתתפים	השכיחים	בערוץ	הדואר	האלקטרוני	מתברר	שאצל	הורים	בעלי	השכלה	
גבוהה	ועיסוק	במקצועות	צווארון	לבן	קיימת	נטייה	רבה	יותר	לשימוש	בערוץ	זה.	מחקר	זה	
לתקשר	 יותר	 שטוב	 סברו	 ההורים	 והן	 המורים	 הן	 התנהגות,	 בבעיות	 מדובר	 שכאשר	 מציין	

בערוצי	תקשורת	״עשירים	ואינטראקטיביים	יותר״,	כלומר	בטלפון.	
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באופן	 למורים.	 ההורים	 בין	 הישירה	 לתקשורת	 התלמידים	 תגובות	 את	 גם	 בדק	 זה	 מחקר	
זו.	הם	חשים	שהתקשורת	 כללי	המסקנה	היא	שתלמידים	מגיבים	בצורה	שלילית	לתקשורת	
הישירה	ללא	שיתופם	מהווה	פגיעה	בדימוי	העצמי	שלהם	ובעיקר	ברמת	האחריות	שהם	מגלים	
בלימודיהם	גם	אם	הם	נתקלים	בקשיים.	למשל,	היו	מקרים	שבהם	הורים	פנו	לילדים	לשאול	
מה	קורה	בבית	הספר	והמתבגרים	אמרו	להם	לפנות	למורים	בדואר	אלקטרוני	כי	דעתם	שלהם	
ממילא	אינה	נחשבת.	בעיקר	הייתה	תחושה	שהתקשורת	הישירה	בין	הורים	למורים	מסתירה	

.)Thompson,	2008;	Thompson,	2009(	אותם	משתפת	ואינה	מידע	מהתלמידים

ערוצי תקשורת באמצעות מכשירים ניידים

)המשמש	 ווטסאפ	 פייסבוק,	 כדוגמת	 חברתיות	 רשתות	 הם	 נוספים	 חדשים	 תקשורת	 ערוצי	
כינוי	 הן	 חברתיות	 רשתות	 ועוד.	 טוויטר	 וידיאו(,	 וקטעי	 תמונות	 מיידים,	 מסרים	 להעברת	
של	 ושימור	 יצירה	 מקוונים	המאפשרים	 ואמצעים	 כלים	 של	 מגוון	 הכוללות	 ברשת	 לסביבות	
קשרים	בין	גולשים	עשרים	וארבע	שעות	ביממה,	שבעה	ימים	בשבוע.	חלק	ניכר	של	התקשורת	
מתבצע	 בפרט	 מיידים	 מסרים	 העברת	 ושל	 בכלל	 החברתיות	 ברשתות	 למורים	 הורים	 בין	
באמצעות	טלפונים	חכמים.	תקשורת	באמצעות	מכשירים	ניידים	אמנם	מגדילה	את	הנגישות	
של	המורה	להורה,	את	הנוחות	של	העברת	מידע	בין	הצדדים	ואת	שכיחות	התקשורת,	אולם	
חשוב	לזכור	שקיימים	מחסומים	שיכולים	להפוך	אותה	לבלתי	יעילה.	ראשית,	הנגישות	הפיזית	
למכשירים	ניידים	או	הבעלות	עליהם	אינן	רווחות	בכל	הציבור	בישראל,	כך	ששימוש	בערוצי	
התקשורת	האלה	עלול	לפגוע	בתקשורת	עם	הורים	מקבוצות	חלשות	מבחינת	סטטוס	חברתי.	
בגלל	 אחרים	 וחלקים	 ודת,	 מסורת	 של	 ממניעים	 חכם	 טלפון	 רוכש	 אינו	 מהאוכלוסייה	 חלק	
מחסומים	כלכליים.	כל	בית	ספר	חייב	לבדוק	את	הנגישות	של	מכשירים	ניידים	בטרם	קבלת	
החלטה	על	אימוצם	כערוץ	תקשורת.	בעיה	נוספת	היא	שיכולה	להיות	נגישות	אך	יחד	איתה	
הימנעות	משימוש	או	הימנעות	משימוש	ביישומונים	מסויימים.	הימנעות	זו	תיתכן	גם	כשעומד	
לרשות	המשתמש	טלפון	חכם.	מחקרים	רבים	הצביעו	על	כך	שרכישת	טכנולוגיה	אינה	מבטיחה	
אוטומטית	את	השימוש	במלוא	האפשרויות	שבה,	ולעתים	המשתמש	מאמץ	רק	פעולות	מעטות	
מתוך	סך	כל	הפעולות	האפשריות.	במחקרים	אלו	נמצא	שאימוץ	הטכנולוגיה	תלוי	בתפיסה	
סובייקטיבית	של	קלות	השימוש	בה	ושל	יעילותה.	לכן	הצורך	להגדיר	את	מטרותיה	של	מערכת	
טכנולוגית	ואת	יתרונות	השימוש	בה	הוא	תנאי	להטמעתה.	כאן	חשוב	לציין	שבית	הספר	הוא	
גורם	חשוב	בבנייה	של	עמדות	תומכות	בשימוש	בטכנולוגיה	ניידת	לצורך	קשר	מורה-הורה.	
קיימת	חשיבות	רבה	לתיאום	ציפיות	ולהגדרת	מטרות	השימוש	בטכנולוגיה.	בית	הספר	צריך	
להוביל	את	היזמה,	כי	כשבית	הספר	משתמש	בטכנולוגיות	על	מנת	להעביר	הודעות	להורים	
	Ho,	Hung(	אותן	יאמצו	שההורים	הסיכויים	גדלים	להורים,	שלהן	היתרונות	על	הסבר	ונותן

.)&	Chen,	2013
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תקשורת באמצעות מסרים מיידים והודעות ווטסאפ ופייסבוק

ערוצי	תקשורת	אלה	הם	חדשים	יחסית	ומתבססים	על	שימוש	ברשתות	חברתיות.	בשלושת	
הערוצים	)ווטסאפ,	פייסבוק	ומסרים	קצרים	מיידיים(	ניתן	להעביר	גם	מסרים	באמצעות	מילים	
וגם	תכנים	של	מולטימדיה	)וידאו	ותמונות(.	קיימת	מעט	ספרות	על	השימוש	בהם	למטרות	
בית־ספריות	ולכן	עיקר	עבודת	הוועדה	התבסס	על	ממצאיו	של	מחקר	באמצעות	קבוצות	מיקוד	
שכונסו	ופעלו	על	פי	הזמנת	הוועדה	)קורץ,	2014(.	נראה	שעיקר	השימוש	בערוצי	התקשורת	
החדשה	בין	הורים	למורים	הוא	בכיתות	נמוכות	–	בגן	הילדים	ובבית	הספר	היסודי.	הערוצים	
הספר.	 ובית	 הגן	 בחיי	 הורים	 של	 ולשיתוף	 פורמלי,	 לא	 ומידע	 הודעות	 להעברת	 משמשים	
שימוש	 הילדים.	 פעילות	 ועל	 הספר	 בבית	 פעילות	 על	 תמונות	 באמצעותם	 מועברות	 בעיקר	
בווטסאפ,	ובמידה	פחותה	שימוש	ברשת	החברתית	פייסבוק,	כאמצעי	תקשורת	מיידי	מתאים	
יותר	לשימוש	בטלפונים	חכמים.	מכיוון	שרק	חלק	מהאוכלוסייה	עושה	בהם	שימוש,	רצוי	לא	

להפעילם	לפני	שמבררים	שכל	ההורים	בעלי	טלפונים	חכמים.	

ווטסאפ:	הורים	רואים	בווטסאפ	אמצעי	תקשורת	המעניק	תחושה	של	קהילתיות	בבית	הספר.	
שדומה	 תחושה	 נותנת	 האינטראקטיביות	 ומידת	 ועונים,	 כותבים	 מאוד,	 מהירה	 התקשורת	
לשיחה	פנים	אל	פנים.	אך	גם	באינטראקטיביות	יש	החיסרון	של	תגובה	מהירה,	ללא	מחשבה	
ועריכה	מראש.	כן	קיימת	סכנה	של	תגובה	לכלל	הקבוצה,	אפשרות	שעלולה	לגרום	למבוכה	ואף	

להפרת	הפרטיות	של	תלמידים.	

כיתתיות.	 במטלות	 הורים	 של	 מהיר	 עדכון	 הוא	 הווטסאפ	 בערוץ	 שנעשה	 העיקרי	 השימוש	
ניתן	ליצור	קבוצה	של	הורים	בווטסאפ	ולהעביר	גם	הודעות	וגם	תמונות.	במובן	מסוים	מדובר	
בתקשורת	עשירה	יותר	מדואר	אלקטרוני,	כי	באמצעות	הטלפון	החכם	ניתן	לצלם	את	המטלה	
או	את	העמוד	בספר	שיש	ללמוד,	ולהעביר	את	התמונה	כהמחשה	להורים.	בעת	פעילות	בית־
ספרית	או	כיתתית	העברת	תמונה	או	קטעי	וידאו	בזמן	אמת	עשויה	לעורר	תחושה	של	נוכחות	
משותפת	בפעילות	הבית־ספרית,	למרות	אי־הנוכחות	הפיזית.	כמו	כן	ניתן	לצלם	אמצעי	עזר	
אחרים	כגון	גרפים	או	לוחות	ולהעבירם	באמצעות	היישומון	להורים.	עם	זאת,	המחקר	בקבוצות	
מיקוד	מצא	גם	ביקורת	רבה	על	השימוש	באמצעי	זה	לשם	תקשורת	בין	הורים	למורים.	ההורים	
שותפים	לקבוצה,	כולם	מקבלים	את	ההודעות,	חלק	מההורים	מגיבים	ואף	הופכים	לפעילים	
ואפילו	פעילים	למדי.	פעלתנות	יתר	של	חלק	מההורים	עלולה	להביא	להשתלטות	של	מעטים	
מהם	על	כלל	התקשורת	בין	ההורים	למורים.	חלק	מההורים	רואים	בחילופי	המסרים	–	בעיקר	
בתגובות	או	בשאלות	שההורים	שולחים	לכל	הקבוצה	–	העברה	של	מידע	מיותר.	עודף	המסרים	
שיכול	להיווצר	כתוצאה	מכך	שכל	הורה	מגיב	גורם	לסינון	של	הודעות	ולאפשרות	של	אובדן	

מידע	חשוב	)קורץ,	2014(.	

פייסבוק:	דווח	על	מעט	מאוד	שימוש	בפייסבוק	כערוץ	תקשורת	בין	הורים	לבין	מורים.	מספר	
גבולות.	 בעיה	של	 קיימת	 פייסבוק	 הורים	טענו	שבתקשורת	באמצעות	קבוצת	 לא	מועט	של	
קבוצה	שמטרתה	לשמש	אמצעי	תקשורת	מקצועי	של	הורים	ומורים	עלולה	בקלות	רבה	מאוד	
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לגלוש	ולהפוך	לקבוצה	חברתית,	מהלך	שחלק	מההורים	רואים	כמטרה	לא	רצויה	שבאה	על	
חשבון	המסרים	המקצועיים.	כך	למשל,	מורה	באחת	הקבוצות	ציינה	ששימוש	בפייסבוק	מזכיר	
במידה	מסוימת	תחליף	לאתר	בית	הספר.	היא	הביאה	דוגמה	שבה	באמצעות	הקבוצה	התקיימה	
פעילויות	 על	 כולל	עדכונים	שוטפים	 כל	תלמידי	השכבה,	 הורים	של	 לכ־100	 העברת	מסרים	

שונות	של	בית	הספר	כגון	טיולים	וסיורים	של	הכיתות.

סיכום ומסקנות

אף	על	פי	שפרק	זה	עוסק	בעיקר	בערוצי	תקשורת	חדשים,	חשוב	לחזור	ולהדגיש	שגם	בעיני	
מורים	והורים	אין	תחליף	להמשך	קיומם	של	ערוצי	תקשורת	פנים	אל	פנים	הכוללים	שיחות	
אישיות	ביוזמת	הורים	או	מורים,	אסיפות	הורים	בתחילת	השנה	ואסיפות	סוף	שליש.	מפגשים	
אלו	מאפשרים	קשר	קרוב	ויצירת	אמון	ויחסי	עבודה	מקצועיים	בין	ההורים	למורים.	מרבית	
את	 להגביר	 שנועדה	 חיובית,	 תופעה	 חדשים	 תקשורת	 ערוצי	 של	 בחדירה	 רואים	 המחקרים	

מעורבות	ההורים	אך	בשום	פנים	ואופן	אינה	מהווה	תחליף	לתקשורת	פנים	אל	פנים.	

להיות	 יכולה	 אלקטרוני	 דואר	 באמצעות	 שתקשורת	 היא	 הספרות	 מסקירת	 חשובה	 מסקנה	
פשוטים	 ספציפיים,	 שהם	 בנושאים	 מורים	 לבין	 הורים	 בין	 ושוטף	 סדיר	 לקשר	 שימושית	
במבחנים	 ציונים	 בעניין	 ההורים	 של	 סדירה	 להתעדכנות	 בעיקר	 כאן	 הכוונה	 ונקודתיים.	
ספציפיים,	מטלות	שעל	התלמיד	לעשות	בשיעורי	בית	והודעות	על	פעילויות	כיתתיות	ובית־
ספריות.	יתר	על	כן,	מהדיון	בספרות	עולה	שתקשורת	באמצעות	דואר	אלקטרוני	אינה	נתפסת	
כמתאימה	לעיסוק	בנושאים	מורכבים	יותר	כגון	נושאים	הקשורים	להסתגלות	החברתית	של	
התלמיד	 של	 ההתקדמות	 על	 יותר	 ממושכים	 ודיונים	 משמעת	 בעיות	 הספר,	 בבית	 התלמיד	
בלימודים.	במקרים	אלה	תקשורת	באמצעות	דואר	אלקטרוני	יכולה	לסייע	מאוד	לקביעת	מועד	
למפגש	פנים	אל	פנים	של	הורים,	מורים	ותלמידים.	תקשורת	פנים	אל	פנים,	המאפשרת	לשאול	
שאלות	הבהרה	ולהסביר	באופן	מעמיק	יותר	את	הנושאים	האלה,	מתאימה	יותר	ויש	לעודד	
אותה.	אשר	לתקשורת	בין	הורים	למורים	באמצעות	דואר	אלקטרוני,	הספרות	מזהירה	מפני	
שימוש	יתר	בערוץ	זה	במקרים	שמוקד	העניין	הוא	ציונים.	שימוש	בדואר	אלקטרוני	נועד	בראש	
ובראשונה	להדגיש	את	תהליך	הלמידה	)2009	Thompson,(:	להזכיר	צורך	בהכנה	של	חומר	
לימוד	בבית	ובביצוע	של	שיעורי	בית	ולהפנות	למקורות	מידע	נוספים	לצורך	השלמת	מטלות.	

.)Thompson,	2009(	תלמידים	של	הלמידה	בתהליך	חיובי	גורם	הוא	כזה	שימוש

הן	מורים	והן	הורים	מדגישים	ששימוש	כזה	בדואר	אלקטרוני,	שימוש	התומך	בתהליך	הלמידה	
עצמו,	הופך	את	המורים	לנגישים	יותר	להורים	ובכך	יש	יתרון	גדול.	עם	זאת	יש	להדגיש	בפני	
ההורים	שמורים	מקיימים	דו־שיח	עם	הורים	מכל	הכיתה,	מצב	שעלול	לעכב	את	התשובה	וגם	

לגרום	עומס	על	המורים.	
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הספרות	גם	מציינת	שקיימת	חשיבות	רבה	לשימוש	בדואר	אלקטרוני	כאמצעי	תקשורת	של	
המורה	עם	כלל	ההורים.	המלצה	נוספת	שנובעת	מהמחקר	היא	שהמורים	שאכן	יבחרו	להשתמש	
כבר	 ישלחו	 רצוי	שהמורים	 יצירת	הקשר.	 באמצעי	התקשורת	החדשים	הם	אלה	שייזמו	את	
בתחילת	השנה	הודעת	דואר	אלקטרוני	קבוצתי	לכל	ההורים	ובה	תיאור	של	תכנית	הלימודים,	
נושאים	שהמורים	מדגישים	ופרטים	על	פעילויות	כיתתיות	ייחודיות	שייערכו	לתמיכה	במטרות	
אלה.	כן	צריכה	להיכלל	בהתקשרות	הזאת	הזמנה	להורים	ליצור	קשר	עם	המורים	גם	באמצעות	
לכך.	מובן	שבכל	שימוש	בדואר	אלקטרוני	 דואר	אלקטרוני,	תוך	הדגשת	הנושאים	שראויים	
כאמצעי	לתקשורת	עם	כלל	הורי	הכיתה	על	המורה	לתת	את	הדעת	על	כך	שכל	דבר	שייכתב	בו	
חשוף	לכלל	ההורים	ולכן	יש	להימנע	מנושאים	שהם	יותר	אישיים,	או	שנוגעים	למספר	קטן	של	
תלמידים.	כן	יש	לבקש	מההורים	לאשר	את	קבלת	ההודעה,	על	מנת	לוודא	שכל	ההורים	נוהגים	

להתחבר	לדואר	האלקטרוני,	כך	שאין	שום	הָדרה	של	מישהו	ממעגל	תשומת	הלב.

ההורים	 מעורבות	 להגברת	 חדשים	 תקשורת	 בערוצי	 השיח	 תרומת	 מהי	 היא	 חשובה	 שאלה	
בעשייה	הבית־ספרית.

כבר	הדגשנו	שמעורבות	הורים	נתפסת	כבעלת	השפעה	חיובית	על	ההתקדמות	בלמידה	של	
התלמידים,	ובכלל	זה	השגת	ציונים	גבוהים.	מרכיב	מרכזי	של	המעורבות	הוא	שכיחות	התקשורת	
בטכנולוגיות	 ששימוש	 עולה	 שלנו	 הספרות	 מסקירת	 ועומקּה.	 למורים	 ההורים	 בין	 הקיימת	

תקשורת	חדשות	יוצר	הזדמנויות	חדשות	לתקשורת	בין	הורים	למורים	בעיקר	כי:	

לעשות	 יכול	 ההורה	 למורה.	 ההורה	 של	 הנגישות	 את	 מגבירים	 החדשים	 התקשורת	 ערוצי	
סוגיות	 לברר	 המורה,	 עם	 לתקשר	 מנת	 על	 אלקטרוני	 בדואר	 או	 חברתיות	 ברשתות	 שימוש	
זאת,	הנגישות	עלולה	 וכד׳.	עם	 ובחינה	 ציוני	הילד/ה	בכל	בחינה	 בירור,	לקבל	את	 שטעונות	
לגרום	להגברת	העומס	הנפשי	על	המורה,	שצריך	להשיב	לכמות	גדולה	של	מסרים.	המחקרים	
שסקרנו	מדגישים	שיחד	עם	שיפור	התקשורת	הורה-מורה	נוצרת	גם	מעורבות	רבה	יותר	של	
המורים,	אך	על	מנת	ששיפור	כזה	יתרחש,	נדרשת	מנהיגות	שמובילה	את	התהליך.	בישראל	
ציינו	הורים	שהמעורבות	האישית	של	המנהל	המעודד	שימוש	בטכנולוגיות	חדשות	מעודדת	
חלק	ניכר	של	ההורים	להצטרף	לניסיונות	המורה.	גורם	חשוב	נוסף	שיש	להביא	בחשבון	הוא	
המיומנות	הטכנולוגית	של	צוות	בית	הספר.	כאשר	המורה	אינו	יודע	להפעיל	ערוצי	תקשורת	
חדשים	או	אינו	בטוח	בהפעלתם	הוא	נוטה	לא	לעשות	בהם	שימוש	או	לעשות	בהם	שימוש	
ועלולה	 ההורים	 עם	 הדיגיטלית	 התקשורת	 את	 מקטינה	 נמוכה	 שכיחות	 נמוכה.	 בשכיחות	
התקשורת	 באמצעי	 השימוש	 של	 נוספת	 השלכה	 	.)2014 )קורץ,	 מעורבותם	 את	 להפחית	
החדשים	היא	טשטוש	הגבול	בין	המרחב	הביתי	למרחב	הפרטי.	פגיעה	בגבול	זה	נובעת	בעיקר	
מעלייה	ברמת	הנגישות	של	המתקשרים.	יתר	על	כן,	קיימת	דאגה	מפני	ההשלכות,	למשל	מפני	
פגיעה	בפרטיות	התלמיד	ויצירת	פתחי	מילוט	לתלמידים	שיחמקו	כך	מקבלת	אחריות	להכנת	

שיעורים	ולמצבם	האקדמי.
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המלצות הנוגעות לתקשורת מתּווכת טכנולוגיה חדשה 

הקשר	הראשון	והחשוב	ביותר	בין	אנשי	הסגל	החינוכי	להורים	הוא	קשר	פנים	אל	פנים.	אין	
אולם	 ניידים,	 ומכשירים	 מחשב	 נתמכת	 בתקשורת	 בשימוש	 רבים	 יתרונות	 קיימים	 כי	 ספק	
על	מנת	להטמיע	את	השימוש	הנכון	במערכות	תקשורת	כאלה	במסגרת	חינוכית	ולוודא	את	
יעילותן	יש	צורך	בנקיטת	מגוון	של	פעילויות,	בעיקר	בסביבה	הבית־ספרית.	מומלץ	כי	משרד	

החינוך	יעביר	את	ההנחיות	וההמלצות	דלהלן	למערכת	החינוכית	כולה.	

מומלץ	לנקוט	פעילות	יזומה	מצד	משרד	החינוך	ליצירת	שיתופי	פעולה	עם	משרד	התשתיות	
והתקשורת,	שיתופים	שמטרתם	פיתוח	תשתיות	תקשורת	בפריפריה	ובאזורים	שבהם	חסרות	

תשתיות	כאלו.

על	משרד	החינוך	לנסח	מערכת	כללים	שתחייב	כל	בית	ספר	להגדיר	מראש,	בצורה	שיטתית	
)כמצוין	 והתלמידים,	מדיניות	של	שימוש	בערוצי	תקשורת	חדשים	 ותוך	תיאום	עם	ההורים	

בהמלצות	הכלליות(.	מדיניות	זו	צריכה	לכלול	את:

מטרות	השימוש 	
סוג	המידע	שניתן	להעביר 	

מידת	הנגישות	של	המורים	לפניות	ההורים 	
עקרונות	שמירה	על	פרטיות	המידע	הנוגע	לתלמידים	 	

עקרונות	של	תרבות	השיח	בין	הורים	למורים	 	

בדומה	להמלצה	שלנו	לגבי	מדיניות	של	מעורבות	הורים	באופן	כללי,	גם	לגבי	מדיניות	השימוש	
ואסור	 מותר	 ונהלי	 כלליים	 גבולות	 יגדירו	 החינוך	 משרד	 שכללי	 מומלץ	 החדשה	 בתקשורת	
עקרוניים,	אך	בתוך	המסגרת	של	כללים	אלו	ייוותר	מרווח	פעולה	לכל	בית	ספר	בהתאם	למדיניות	
הנהלתו	וצוות	מוריו.	מומלץ	להגיע	למדיניות	תקשורת	בית־ספרית	בתיאום	עם	נציגות	ההורים.	
זמינות	המרשתת	עבורם,	 יביאו	בחשבון	גם	את	מאפייני	ההורים	בקהילה	נתונה,	 ההחלטות	

האוריינות	הטכנולוגית	שלהם	והיחס	מבוסס־התרבות	שלהם	לשימוש	בטכנולוגיה.

במסגרת	קביעת	מדיניות	רצוי	להגדיר	את	האמצעים	שייעשה	בהם	שימוש	למטרות	של	תקשורת	
עם	כלל	ההורים	ואת	ערוצי	התקשורת	שישמשו	לתקשורת	עם	הורה	בודד.	ערוצים	אלו	צריכים	
זה	מזה,	על	מנת	להימנע	מפגיעה	אפשרית	בפרטיות	של	 ומופרדים	 להיות	אישיים־פרטניים	
מומלץ	 האישית	 התקשורת	 ברמת	 וסודיות	 פרטיות	 להבטיח	 ניתן	 לא	 אם	 ותלמידים.	 הורים	

לוותר	על	אפיק	זה.	

חשוב	גם	להביא	בחשבון	את	הנגישות	של	אמצעי	התקשורת	הללו	להורים	ולמשפחות,	ואת	
האוריינות	של	ההורים	בשימוש	בהם.	לא	זו	בלבד	שלא	לכל	ההורים	בכל	בית	ספר	מתאפשרת	
זו	 בטכנולוגיה	 לשימוש	 הנגישות	 שחוסר	 אלא	 החדשה,24	 הטכנולוגיה	 באמצעות	 התקשורת	

24	באומרנו	כי	השימוש	מתאפשר,	כוונתנו	לא	רק	לנגישות	הטכנית	של	אמצעי	התקשורת	)גישה	לאינטרנט	למשל(	

אלא	גם	לאוריינות	הטכנולוגית	הנחוצה	לשימוש	יעיל	באמצעי	תקשורת	אלו.
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ניסוח	 במסגרת	 מסוימות.	 אוכלוסייה	 קבוצות	 המשרתים	 ספר	 בבתי	 יותר	 רבה	 במידה	 קיים	
הכללים	יש	אם	כן	להתייחס	גם	לחלופות	שבהן	ישתמשו	ליצירת	קשר	עם	הורים	שהטכנולוגיה	

החדשה	אינה	נגישה	להם,	תוך	שימת	לב	לכך	שילדיהם	לא	ייפגעו	מכך.	

חשוב	להדגיש	הן	להורים	והן	למורים	שמטרת	השימוש	בערוצי	תקשורת	היא	מקצועית	בלבד.	
יש	להימנע	בערוצים	אלה	ממסרים	בעלי	תוכן	חברתי	או	אישי.

הכוונת	מורים:	צריכה	להיות	פעילות	הדרכה	שוטפת	המשכנעת	את	המורים	בחשיבות	תפיסת	
הנגישות	של	המורה	בעיני	ההורה.	חשוב	לייצר	הסכמה	ותיאום	בין	אנשי	הסגל	החינוכי	להורים	
לגבי	השעות	והימים	שבהם	המורה	יהיה	זמין	בכל	אחת	מדרכי	התקשורת	האפשריות	בינו	לבין	

ההורה.	

המשרד	צריך	לספק	למורים	הדרכה	שתתמקד	בשימוש	בערוצי	תקשורת	חדשים	ובהקניית	ידע	
לגבי	הערוצים	המתאימים	למטרות	שונות.	

לבסוף,	כפי	שצוין	במבוא	להמלצות:	חשוב	להשתמש	בערוצים	חדשים	של	תקשורת,	לא	במקום	
המפגשים	פנים	אל	פנים	של	מורים	והורים,	אלא	כתוספת	למפגשים	אלו	על	מנת	להגביר	את	

תדירות	התקשורת	וליצור	יחסי	אמון.
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הקדמה

שונות	 ומתרבויות	 שונים	 אתניים	 ממוצאים	 אדם	 בני	 אחת	 בכפיפה	 דרים	 ישראל	 במדינת	
ומגוונות.	להלן	נטען	כי	במדינה	כזו	קיימת	חשיבות	לחינוך	לרב־תרבותיות	ולגישה	מכילה	של	
יכול	להתייחס	לכמה	 מערכת	החינוך	כלפי	הורים	מתרבויות	מיעוט.	המונח	״רב־תרבותיות״	

מושגים:

מצב	שבו	חברה	כלשהי	או	מדינה	כלשהי	״כוללות	תרבויות	)או	תרבויות	משנה(	רבות,	 	.1
)או	מסתמכים	 איתן	 המזדהים	 יחידים	 בין	 גומלין	 לפעולות	 תודות	 זו	 על	 זו	 המשפיעות	

עליהן(״	)גוטמן,	2002,	עמ׳	325(.

תרבויות	 בברכה(	 לקדם	 )ואף	 לכלול	 צריכה	 חברה	 לפיה	 תרבותי,	 פלורליזם	 של	 אידאה	 	.2
מגוונות	ולהיות	מסוגלת	לקבל	אנשים	ממגוון	רחב	של	תרבויות.	

תהליך	שדרכו	אדם	מפתח	יכולות	ליצור	קשרים	עם	אנשים	המשתייכים	למגוון	תרבויות,	 	.3
לקבל	את	האנשים	האלה	ולהבינם.	החינוך	לרב־תרבותיות	כולל	חינוך	לדחייה	של	אפליה	
בבית	הספר	ובחברה	ולקבלת	ֶעקרון	הפלורליזם	)בכל	צורות	הביטוי	שלו:	גזע,	לשון,	דת,	
מעמד	כלכלי,	מגדר	ועוד(	על	ידי	התלמידים,	ההורים	והמורים.	תהליך	זה	מאפשר	שתכניות	
הלימודים,	שיטות	הלימוד,	מערכות	היחסים	בין	תלמידים,	מורים	והורים	ותפיסת	טבע	
הלמידה	יתנהלו	על	פי	גישה	פדגוגית	ביקורתית	המובילה	לשינוי	חיובי	בידע	של	התלמידים	

.)Nieto,	1992(	ובפעולותיהם

אלחאג׳	)1998(	טוען	שקיימת	הבחנה	ברורה	בין	פלורליזם,	המתאר	מבנה	חברתי	מסוים	במצב	
נתון	ואינו	מלווה	בהכרח	באוריינטציה	רב־תרבותית	)מצד	הציבור	או	מצדה	של	מערכת	החינוך	
קבוצות	 של	 העצמית	 זהותן	 על	 בשמירה	 הדוגלת	 כמדיניות	 רב־תרבותיות	 לבין	 הממסדית(,	
חייב	 לרב־תרבותיות	 החינוך	 שוויונית.	 חינוך	 מערכת	 ומקיימת	 מזו	 זו	 הנבדלות	 אוכלוסייה	
להיות	מבוסס	על	שני	עקרונות	מרכזיים:	על	הנכונות	לכבד	את	זכותה	של	כל	קבוצה	בחברה	
להיות	שונה,	לשמר	את	תרבותה	ולקיים	את	אורח	חייה	הייחודי,	ועל	ההכרה	בחשיבותה	של	
אזרחות	משותפת,	תרבות	בצד	תרבות,	הנבנית	על	ידי	חשיפה	הדדית	לערכים	התרבותיים	של	

האחר	ובאמצעות	יצירת	מעגל	של	ערכים	משותפים	)יונה,	2005;	תמיר,	1998(.

כזאת	 כשירּות	 רב־תרבותית.	 כשירּות	 נחוצה	 תרבותית	 בהטרוגניות	 המאופיינות	 בחברות	
האישית,	 התרבותית	 המסגרת	 מן	 שנבדלות	 תרבותיות	 מסגרות	 להבין	 היכולת	 את	 כוללת	
אזרחית	 שונות	במסגרת	 בני	תרבויות	 עם	 יחד	 וכן	להשתתף	 בהן,	 ולהשתתף	 בתוכן	 לתקשר	
במדינה	אחת.	כשירות	כזו	כוללת	פיתוח	של	בקיאות	לשונית	ורכישת	ידע	על	תרבויות	אחרות	
בתוך	אותה	מסגרת	סוציו־פוליטית	)אבו־סעד,	2007(.	בית	הספר	הוא	המקום	האידאלי	שבו	
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ניתן	ואף	צריך	לקיים	חינוך	לרב־תרבותיות,	בין	השאר	דרך	תכניות	הלימודים	הבסיסיות	ובהן	
הבנת	התרבות,	הוקרת	תרבויותיהן	של	קבוצות	שונות	וכן	הכשרה	לחיים	בתוך	חברה	רבגונית	
כוללים	 בחינוך	 הרב־תרבותיות	 של	 העיקריים	 רווחיה	 	.)Watkins,	 1994 	;2007 )אבו־סעד,	
רלוונטיות	גבוהה	יותר	של	תכנים	והתנסויות	חינוכיות,	וכן	טיפוח	של	תרבות	דמוקרטית.	חינוך	
לרב־תרבותיות	במערכת	החינוך	עשוי	לשמש	גם	אמצעי	הגנה	מפני	גזענות,	שוביניזם	תרבותי	
)אבו־ תרבותי	 אימפריאליזם	 לצמיחת	 הסיכויים	 לצמצם	את	 ואף	 ראויה,	 לא	 ואתנוצנטריות	

סעד,	2011,	2007(.

הורים	מתייחסים	לחינוך	כאל	ערך	חשוב	עבור	ילדיהם	ורואים	בו	אמצעי	משמעותי	לניעּות	
חברתית.	החשיבות	הרבה	המיוחסת	לחינוך	קיימת	בכל	שכבות	האוכלוסייה,	גם	בקרב	קבוצות	
נמוכה,	 השכלה	 בעלי	 הורים	 ובקרב	 אתני,	 מיעוט	 קבוצות	 כגון	 דומיננטיות,	 לא	 חברתיות	
ילדיהם	במערכת	החינוך	ואף	מעודדים	את	 המפגינים	ציפיות	גבוהות	להצלחה	אקדמית	של	
	Ryan,	Casas,	Kelly-Vance,	Ryalls	;2010	,רואר־סטריאר	2014;	)פלטי,	זה	בכיוון	הילדים
	Robinson(	החינוך	במערכת	ילדיהם	של	בפועל	הצלחה	על	השפעה	יש	לכך	.)&	Nero,	2010
2014	Harris,	&(.	לדוגמה,	בקרב	תלמידים	בארצות	הברית	שמוצאם	לטיני	או	אסייתי	נמצא	
שציפיות	גבוהות	של	ההורים	להצלחה	בלימודים	מובילות	למוטיבציה	פנימית	ולמחויבות	רבה	
יותר	ללימודים	אצל	הילדים.	זאת	ועוד,	נמצא	כי	הורים	אסייתיים־אמריקאים	הם	בעלי	ציפיות	
התפיסה	 לבין	 האלה	 הציפיות	 בין	 חיובי	 קשר	 ונמצא	 ״לבנים״,	 הורים	 מאשר	 יותר	 גבוהות	
המריטוקרטית,	לפיה	עבודה	קשה	מביאה	להישגים	)2012	Kober,	&	Usher(.	גם	במחקרים	
על	 מסרים	 מעבירים	 ההורים	 שבהן	 ממשפחות	 שילדים	 נמצא	 מהגרים	 אוכלוסיות	 שבחנו	
	Hill	&(	יותר	גבוהים	לימודיים	להישגים	מגיעים	השכלה	ורכישת	קשה	עבודה	של	חשיבותן

2010	Torres,(.	מגמה	זו	נצפתה	גם	בקרב	בני	המעמד	הנמוך.

אחד	הביטויים	לחשיבות	שמייחסים	הורים	לחינוך	הוא	המעורבות	וההשקעה	שלהם	בחינוך	
ִמכלול	של	מעורבות	 ילדם.	מעורבות	בבית	הספר,	העומדת	במרכז	פרק	זה,	היא	רק	מרכיב	אחד	בַּ
הורים	בחינוך	הממוסד.	מעורבות	ההורים	גדלה	בשנים	האחרונות	בין	השאר	בשל	הידע	הרב	
שנצבר	בנושא	ההשפעה	החיובית	של	מעורבות	הורים	בחינוך	ילדיהם	בבית	ובבית	הספר,	כפי	
שהדבר	הוצג	בהרחבה	בפרק	המבוא.	זה	המצב	גם	בקרב	קבוצות	מיעוט	אתני	או	ממעמד	נמוך	
שהן	הקבוצות	הלא	דומיננטיות	בחברה.	על	בסיס	עבודות	שסקר	ג׳יינס	)2003	Jeynes,(	נמצא	
אפרו־ )קרי:	 אתני	 מיעוט	 מקבוצות	 של	משפחות	 מעורבות	 ובין	 התלמידים	 הישגי	 בין	 קשר	

אמריקאים,	אסייתיים־אמריקאים	ומשפחות	מאמריקה	הלטינית(.

	,)Hill	&	Tyson,	2009;	Jeynes,	2012(	עדכניות	מטא־אנליטיות	בסקירות	אּושש	זה	ממצא
כזאת	 מעורבות	 של	 שונים	 סוגים	 כי	 והראו	 הורית	 מעורבות	 של	 שונים	 סוגים	 בין	 שהבחינו	
מקדמים	הישגים	שונים	של	תלמידים.	החידוש	העיקרי	בסקירות	אלו	היה	התובנה	שלקידום	
תלמידים	ממוצא	אתני	שונה	וממיצב	חברתי־כלכלי	שונה	נדרשים	סוגים	שונים	של	מעורבות	
הורית.	כך	למשל	התברר	כי	אצל	תלמידים	שחורים	או	היספנים	–	אך	לא	אצל	לבנים	–	נמצא	
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קשר	חיובי	בין	הישגים	במתמטיקה	ובין	קישור	ההישגים	הלימודיים	של	התלמיד	לתוכניותיו	
בעתיד.	הסקירות	אוששו	את	המסקנה	לגבי	מועילותה	של	מעורבות	הורים,	אולם	הושם	בהן	
גם	 כמו	 וצרכיו,	 התלמיד	 למאפייני	 	– ההורים	 עם	 והקשר	 המעורבות	 סוג	 התאמת	 על	 דגש	

למאפייני	המשפחה	ומוסד	הלימודים.

מכאן	גם	שההכרה	בחשיבותה	של	מעורבות	ההורים	קיימת	בכל	שכבות	האוכלוסייה,	גם	בקרב	
כל	 האם	 לשאול,	 מקום	 יש	 זאת	 עם	 יחד	 	.)Cousins	&	Mickelson,	 2011( מיעוט	 קבוצות	
הילדים	נהנים	מהיתרונות	של	מעורבות	הורים?	נראה	כי	לא	לכל	ההורים	השייכים	לקבוצות	
חברתיות	שונות	מתאפשרים	אותן	הזדמנויות	להשקיע	בחינוך	ילדיהם,	אותה	נגישות	ואותו	
קשר	עם	בית	הספר.	בקבוצות	חברתיות	לא	דומיננטיות	ההורים	מודעים	לחשיבות	המעורבות	
ולדרכים	שבהן	הם	יכולים	וצריכים	להיות	מעורבים.	הם	גם	מודעים	למכשולים	שעלולים	לעמוד	
.)Cousins	&	Mickelson,	2011;	Turney	&	Kao,	2009(	איתם	להתמודד	ומוכנים	בדרכם

בפרק	הנוכחי	אנו	מתייחסים	לדפוסי	מעורבות	של	הורים	מקבוצות	חברתיות	שונות,	להסברים	
להבדלים	בדפוסים	האלה	ולדרכים	לקידום	מעורבות	הורים	בקרב	קבוצות	מיעוט.	חלק	נוסף	
של	הסקירה	יתמקד	בספרות	הקיימת	בישראל.	יש	לציין	כי	בשל	החפיפה	הקיימת	בין	מעמד	
ואתניות	לא	ניתן	לעשות	בספרות	הבחנה	שיטתית	ברורה	בין	מעורבויות	של	הורים	מקבוצות	
חברתיות	שונות	)ראה	גם	2011	Hill,(.	על	כן	יש	במהלך	הסקירה	התייחסות	כללית	לקבוצות	
חברתיות	דומיננטיות	ולא	דומיננטיות,	לצד	התמקדות	ספציפית	בקבוצות	מיעוט	אתניות	או	

קבוצות	מעמדיות	שונות,	בהתאם	לספרות	המדווחת.	

דפוסי מעורבות הורים

ודפוסים	 עוצמות	 בעלת	 להיות	 נוטה	 ההורים	 מעורבות	 כי	 ללמוד	 ניתן	 מהספרות	המחקרית	
שונים	בקרב	קבוצות	מעמדיות	ואתניות	שונות.	בעניין	מידת	מעורבות	הורים	בחינוך	ילדיהם	
	Robinson	& אצל	 סקירה	 )ר׳	 מעמדיים	 או	 אתניים	 להבדלים	 בנוגע	 עקביים	 ממצאים	 אין	
2014	Harris,(.	בהקשר	זה	חשובה	ההבחנה	בין	מעורבות	בבית	הספר	לבין	מעורבות	בזירה	
מקבוצות	 שמשפחות	 כך	 על	 המצביעים	 מחקרים	 יש	 המבוא(.	 בפרק	 זה	 בעניין	 )ר׳	 הביתית	
מעורבות	 להיות	 נוטות	 נמוך,	 ממעמד	 כלכליים,	 משאבים	 מעוטות	 ומשפחות	 אתני	 מיעוט	
	Henderson	&	למשל )ר׳	 הדומיננטית	 פחותה	מהקבוצה	 לא	 במידה	 הביתית	 בזירה	 בחינוך	
בזירה	 לעשות	 הורה	 שנדרש	 למה	 בנוגע	 ידע	 הפגינו	 מיעוט	 מקבוצות	 הורים	 	.)Mapp,	 2002
הביתית	-	להדגיש	מודעות	עצמית,	לעודד	את	הילד	ולאפשר	את	עצמאותו,	לתמוך	בו	מבחינה	
רגשית	ולאפשר	מקום	וזמן	לביצוע	מטלות	בבית	ובבית	הספר.	ההורים	גם	רואים	את	עצמם	
	Cousins	&( ביטויים	של	אפליה	 עם	 להתמודד	 לו	 ועוזרים	 	)advocates( הילד	 כמגיניו	של	

	.)Mickelson,	2011
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לעומת	זאת	מחקרים	רבים	מראים	שהורים	מקבוצות	לא	דומיננטיות	נוטים	להיות	מעורבים	
	Robinson	&	Harris, למשל	 )ראה	 דומיננטיות	 הורים	מקבוצות	 בבית	הספר	פחות	מאשר	
משאבים	 מעוטות	 מקבוצות	 הורים	 	.)2014;	 Henderson	 &	 Mapp,	 2002;	 Hill,	 2011
חברתיים	וכלכליים,	מדווחים	שמעורבותם	בבית	הספר	מצומצמת	בהשוואה	להורים	מהקבוצה	
	Lareau,	1987;	Lareau,	2003;	Huntsinger	&(	ופסיביות	באדישות	ומאופיינת	הדומיננטית
2009	Jose,(.	אורבך	)2007	Aurbach,(	מראה	שככל	שלמשפחה	יש	פחות	ידע	בשפת	המקום	
ופחות	היכרות	עם	מערכת	החינוך,	כך	התמיכה	בילד	מתבטאת	יותר	בעידוד	הילדים	ופחות	
יש	 הדומיננטיות	 לקבוצות	 שיש	 החברתיים	 היתרונות	 בשל	 הספר.	 בבית	 פעילה	 במעורבות	
ביכולתן	לבוא	בדרישות	מגוונות	מבית	הספר	ולסנגר	על	ילדיהם.	למשל,	לבני	המעמד	הבינוני	
יש	הכוח	והמשאבים	לפעול	ביעילות	כדי	לעצב	את	תכנית	הלימודים	המוצעת	לילדיהם	ולדאוג	
חומר	 ועם	 החינוך	 מערכת	 עם	 הרבה	 היכרותם	 בשל	 כן,	 כמו	 גבוהה.	 ברמה	 למידה	 למימוש	
להם	 ולעזור	 ללמידה	 הקשורות	 פעילויות	 באמצעות	 בילדיהם	 לתמוך	 יכולים	 הם	 הלימודים,	
בקידום	הישגיהם	הלימודיים,	להפגין	ציפיות	גדולות	מהישגיהם	הלימודיים,	לעזור	להם	בתכנון	
מורים	 לדבר	עם	 יכולים	 גם	 )2009	Tyson,	&	Hill(.	הם	 ללימודים	אקדמיים	בעתיד	 המשך	
ולנצל	קשרים	חברתיים	כדי	להשפיע	על	תהליכים	בבית	הספר.	מעורבות	של	הורים	מהמעמד	
בינם	 הכוחות	 מאזן	 לשמירת	 אמצעי	 מהווה	 גם	 היא	 אך	 ילדם,	 של	 לרווחתו	 תורמת	 הבינוני	
	Baquedano-López,(	ועמיתיה	בקואדנו־לופז	של	מהסקירה	ללמוד	שניתן	כפי	המורים.	לבין
בינוני־גבוה	 ממעמד	 להורים	 הספר	 בית	 בין	 היחסים	 	,)Alexander	 &	 Hernandez,	 2013
יכולים	להיות	מלווים	במתחים	וקונפליקטים	לא	מעטים,	בביקורת	כלפי	בית	הספר	ובפיקוח	

של	הורים	על	עבודתם	של	מורים.

	)Cousins	&	Mickelson,	 2011;	Auerbach,	 2009;	 2010( חוקרים	 מספר	 זאת,	 עם	 יחד	
מותחים	ביקורת	על	התפיסה	לפיה	הורים	מקבוצות	מיעוט	יכולים	פחות	להיות	מעורבים	בחינוך	
מתאימים	 תנאים	 מתקיימים	 שכאשר	 מראים	 מחקריהם	 לילדיהם.	 שיועיל	 באופן	 הממוסד	
בבית	 מעורבות	 מגלים	 דומיננטיות	 לא	 מקבוצות	 הורים	 גם	 הספר,	 בית	 עם	 יעילים	 לקשרים	
הספר.	כך	למשל,	הורים	ממוצא	אפרו־אמריקאי	שיש	להם	גישה	נוחה	לאנשי	החינוך,	הידע	על	
תכנית	הלימודים	זמין	להם,	והיחסים	בינם	ובין	אנשי	החינוך	מתנהלים	בצורה	נעימה	ונוחה	–	

יהיו	מעורבים	בבית	הספר	באותה	מידה	כמו	הורים	מהקבוצה	הדומיננטית.	

הסברים להבדלים במעורבות הורים

הספרות	המחקרית	מציעה	מספר	הסברים	להבדלים	במעורבות	הורים	בין	הקבוצות	השונות,	
הסברים	שחלקם	לוגיסטיים	וחלקם	תרבותיים.	

ההסברים	המתייחסים	לאמצעים	לוגיסטיים	מדגישים	את	החסך	באמצעים	אלו	)למשל	העדר	
תחבורה	או	זמן(	ובמשאבים	כספיים,	ֲחָסרים	המקשים	על	הורים	להיות	מעורבים	בבית	הספר.	
הסבר	זה	נוגע	בעיקר	לקבוצות	מעוטות	משאבים	כלכליים.	כצפוי	נמצא	קשר	חיובי	בין	משאבים	
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	Mistry,	Vandewater,	Huston	&	Maloyd,	2002;(	ההורים	מעורבות	מידת	לבין	כלכליים
בתקשורת	 קשיים	 על	 להצביע	 ניתן	 לכך	 בנוסף	 	.)Hayes,	 2011;	Chin	&	Newman,	 2002
בשליטת	 וקושי	 מהבדלי	שפה	 הנובעים	 קשיים	 הספר,	 בית	 לבין	 ההורים	 בין	 ושוטפת	 יעילה	

ההורים	בשפה	המדוברת	בחברה.	מכשול	זה	אופייני	בעיקר	לקבוצות	מהגרים.

הסברים	אחרים	מתמקדים	בקיומו	של	פער	תרבותי	אפשרי	בין	התרבות	הבית־ספרית,	המשקפת	
את	התרבות	הדומיננטית,	לבין	התרבות	המאפיינת	את	הבית.	המדיניות	הנפוצה	בבתי	ספר	
במדינות	המערב	היא	מדיניות	של	התרבות	ההגמונית	של	הקבוצות	הדומיננטיות	והשליטות	
בחברה.	כוח	ההוראה	מייצג	את	התפיסות	החינוכיות	של	קבוצות	אלו	ויש	ציפייה	שהתלמידים	
וההורים	יאמצו	את	הערכים	המגולמים	בהן	וינהגו	על	פיהם.	בהקשר	זה,	מרבית	ההתייחסות	
למעורבות	הורים	מצד	מערכת	החינוך	היא	דרך	הפריזמה	של	הנורמות	והתפיסות	של	הקבוצה	
הדומיננטית.	מערכת	החינוך	אינה	תמיד	פתוחה	להורים	שאינם	מהקבוצה	הדומיננטית.	להנחת	
המוצא	הזאת	יש	השלכות	על	היחסים	בין	ההורים	לבית	הספר.	על	פי	תפיסתם	של	בורדייה	
בין	 )2003	Lareau,(,	ההתאמה	 לארו	 כגון	אנט	 זו	 גישה	 נוספים	שאימצו	 וחוקרים	 ופאסרון	
תרבות	בית	הספר	לזו	של	המשפחה	מאפשרת	שעתוק	של	המבנה	החברתי	ושימור	יחסי	אי־
שוויון	בחברה	)1977	Passeron,	&	Bourdieu(.	הדבר	מתבטא	כך:	כאשר	ישנה	התאמה	בין	
הנורמות	של	בית	הספר	לבין	הנורמות	שהורים	בני	המעמד	הגבוה	והבינוני	מקנים	לילדיהם,	קל	
יותר	לתלמידים	להסתגל,	להתנהל	ולהצליח	בבית	הספר,	והתקשורת	בין	המשפחה	ובין	בית	
כי	המעורבות	 ניתן	ללמוד	 יותר.	ממספר	מחקרים	שהתמקדו	בהבדלים	מעמדיים	 הספר	רבה	
הגבוהה	של	הורים	ממעמד	סוציו־אקונומי	בינוני־גבוה	לעומת	זו	של	בני	מעמד	נמוך	קשורה	
	Weininger	&	Lareau,(	הספר	בית	צוות	עם	בנוח״	״להרגיש	להם	המאפשר	התרבותי,	בהון
וכדי	 יעילה	בבית	הספר	 2003(.	יש	להם	השפה,	המידע	והידע	הנדרשים	כדי	להתנהל	בצורה	

לדאוג	לאינטרסים	של	ילדיהם.	

כאשר	מתקיים	פער	בולט	בין	תרבות	בית	הספר	לבין	זו	של	קבוצות	לא	דומיננטיות	בחברה,	
ובעיקר	בין	אותן	קבוצות	אשר	מעוניינות	לשמור	על	הזהות	התרבותית	הייחודית	של	ילדיהן,	
עלול	להתעורר	קושי	בקשר	שבין	בית	הספר	להורים.	כפי	שמסכמת	פלטי,	חוסר	התאמה	בין	
תרבות	ההורים	לתרבות	בית	הספר	עלול	להוביל	לאי־הבנה	בין	הורים	למורים,	לציפיות	מנוגדות	
כלפי	הילדים,	ומכאן	גם	לאי־מיצוי	הפוטנציאל	של	התלמידים.	הפער	התרבותי	מקשה	על	קשר	
יעיל	בין	בית	הספר	להורים	מקבוצות	לא	דומיננטיות,	ויש	לו	השלכות	על	היחס	של	מערכת	
החינוך	כלפי	ההורים	ושל	ההורים	כלפי	בית	הספר	)פלטי,	2014,	עמ׳	6(.	אכן,	ממחקרים	שנעשו	
ניתן	ללמוד	על	היחס	הדיפרנציאלי	של	מורים	כלפי	הורים	מקבוצות	חברתיות	שונות	)ר׳	למשל	
2013	Capraro,	&	Capraro	Bicer,(.	מורים	וצוותי	בית	ספר	מגלים	לעתים	קרובות	שקל	להם	
יותר	לעבוד	עם	הורים	מקבוצות	חברתיות	מסוימות,	והורים	מרקע	תרבותי	או	מעמדי	שונה	
אינם	מוצאים	שפה	משותפת	עם	בית	הספר	ונתקלים	בחוסר	תקשורת	וחוסר	הבנה	כשהנורמות	
והציפיות	לא	מתאימות	או	לא	מובנות	)2010	Hill,(.	כפי	שמצאה	היל,	המפגש	בין	בית	הספר	
ובין	תלמידים	מקבוצות	תרבות	שונות	עלול	להוביל	להתנגשות,	לחוסר	הבנה,	לבלבול	ולכאוס	
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)2010	Hill,(.	לדוגמה,	מורים	עלולים	לפענח	לא	נכון	התנהגויות	של	ילדים	מקבוצות	מיעוט	
	Cleary	&	Peacock,	1998;	Kim,(	ללמוד	מוכנות	וחוסר	תרבותי	חסך	של	כשיקוף	ולראותן
של	 בחינוך	 כללי	 עניין	 כחוסר	 לפרש	 עלולים	 הם	 ההורים	 של	 המעורבות	 חוסר	 ואת	 	,)2009
שייכים	 שאינם	 לילדים	 לעזור	 כיצד	 יודעים	 אינם	 מורים	 קרובות	 לעתים	 ועוד,	 זאת	 ילדיהם.	
ל״זרם	המרכזי״,	ואינם	מכירים	או	מעריכים	פרקטיקות	של	גידול	ילדים	שמוצאם	במשפחות	
ממעמד	נמוך	או	במשפחות	מהגרים	כפי	שהם	מכירים	ומעריכים	את	גידול	הילדים	בני	הקבוצה	
הדומיננטית	)2009	Kao,	&	Turney	1997;	McCarthey,(.	בשל	חוסר	הערכה	ולגיטימציה	
מצד	בית	הספר	למשאבים	התרבותיים	של	קבוצות	מיעוט,	ההורים	בקבוצות	אלו	אינם	נתפסים	
כמשאב	רלוונטי	להצלחה	של	ילדי	הקבוצה	בבית	הספר.	יתר	על	כן,	בגלל	היותם	בעמדה	פחות	

חזקה,	הם	גם	אינם	נתפסים	כגורם	שיכול	לתרום	ולסייע	לבית	הספר	בכלל.	

בית	 מול	 להתנהל	 כיצד	 יודעים	 ואינם	 זכויותיהם	 את	 למצות	 יודעים	 אינם	 מצדם	 ההורים	
הספר.	מחקרים	מתארים	את	הקשיים	שבהם	נתקלים	הורים	מקבוצות	מיעוט,	בעיקר	מהגרים,	
כאשר	הם	באים	במגע	עם	מערכת	החינוך.	יש	להם	תפיסות	חינוכיות	שונות,	ציפיות	שונות	
המקובלים	 מאלה	 שונים	 וערכים	 ואוריינות	 שפה	 קשיי	 ילדיהם,	 של	 והלמידה	 מההתנהגות	
	Turney(	הספר	בית	עם	ולקונפליקטים	לסכסוכים	להוביל	עלולים	אלה	וכל	–	החינוך	במערכת
2010	Kao,	&(	ולכך	שמורים	יתפסו	את	המשפחות	כ״בלתי	מעורבות״.	לפי	קרוזייר	קיימים	
הורים	מעורבים	 בין	 על	הרחבת	הפער	 גזעניות	המשפיעות	 ופרקטיקות	 מדיניות	 סוגי	 אפילו	
	Crozier,(	מיעוט	מקבוצות	הורים	לשוליים	ודוחקות	מפלות	ואלה	לא־מעורבים,	להורים	בחינוך
2001(.	אכן,	נמצא	כי	הורים	מקבוצות	לא	דומיננטיות	עלולים	להיתקל	במחסומים	פסיכולוגיים	
נוכחים	 להיות	 עליהם	 המקשים	 אמון,	 וחוסר	 והבנה	 הערכה	 חוסר	 אפליה,	 של	 תחושה	 כגון	

	.)Lee	&	Bowen,	2006(	הספר	בבית	ומעורבים

מחקרים	נוספים	מראים	שהורים	מקבוצות	מיעוט	נמצאים	בשוליים	ונדחקים	כאשר	הם	מנסים	
	Auerbach,	 2002;	 Barnyak	 &	 McNelly,	 2009;( ילדיהם	 לטובת	 ספר	 בבתי	 להתערב	
2000	Youdell,	&	Gillborn(,	זאת	בהשוואה	ל״הורים	לבנים״	מהמעמד	הבינוני,	שיש	להם	
	.)Crozier,	2000(	יישמע	שקולם	כדי	הדרושים	הכלכליים	והמשאבים	החברתי־תרבותי	ההון
פלטי	למשל	 הבית־ספרי.	 מּוָדרים	מהמרחב	 נמוך	חשים	 הורים	ממעמד	 כי	 נמצא	 כן,	 על	 יתר	
	Hanafin	&	Annelynce,(	באירלנד	מצוקה	בשכונת	הורים	מעורבות	שבחן	מחקר	מתארת
הודרו	 כאילו	 חשו	 אך	 ילדיהם,	 חינוך	 בעניין	 מודאגים	 היו	 ההורים	 כי	 נמצא	 ובו	 	)2002
ועל	 אישי	 באופן	 עליהם	 שהשפיעו	 עניינים	 על	 הספר	 בבית	 החלטות	 בקבלת	 מההשתתפות	
ההתקדמות	של	ילדיהם	בלימודים.	ההורים	שהשתתפו	במחקר	זה	דיווחו	שלא	מתייעצים	איתם	
כשמגבשים	את	מדיניות	בית	הספר.	הם	הרגישו	שאין	להם	תפקיד	בוועדות	ובמועצות,	ושבדרך	
ההחלטות.	 את	 קיבלו	 כבר	 הספר	 בית	 שרשויות	 אחרי	 גומי״,	 כ״חותמת	 רק	 נדרשו	 הם	 כלל	
להורים	הייתה	תחושה	שביקוריהם	בין	כותלי	בית	הספר	אינם	רצויים,	והם	דיווחו	על	תחושות	
של	חרדה,	עצבנות	ופחד	בפגישות	אישיות	עם	מורים.	מגמות	דומות	נמצאו	גם	אצל	הורים	

מקבוצות	מיעוט	אתניות.	
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מהספרות	המקצועית	שעסקה	בתפיסות	ובאמונות	הנוגעות	לתפקידם	של	ההורים	בבתי	הספר	
ניתן	ללמוד	כי	קבוצות	מיעוט	מבחינות	בין	תפקידן	בבית	לבין	תפקידן	בבית	הספר.	ההורים	
מעריכים	את	המורים	כבעלי	סמכות	ומומחים	בתחום	הלימודי	והחינוכי	בבית	הספר,	לכן	הם	
סמכות	 הוא	 שהמורה	 התפיסה	 ילדיהם.	 של	 הלמידה	 בתהליכי	 להתערב	 להם	 שַאל	 סבורים	
פרופסיונלית,	בעל	המומחיות	והידע	בהוראה	וחינוך	-	מהווה	מכשול	למעורבותן	של	הקבוצות	
ילדיהן	 בחינוך	 ומשמעותי	 תורם	 לקחת	חלק	 פחות	מסוגלות	 דומיננטיות	המרגישות	 הפחות	
)2010	Hill,	2003;	Willems,	&	Gonzalez-DeHass(.	זאת	ועוד,	בגלל	חוסר	היכרות	עם	
נתקלות	 מיעוט	 קבוצות	 	,)Turney	&	Kao,	2010( או	השכלה	 ומגבלות	שפה	 הלימוד	 תוכני	
יש	 ולכך	 בית,	 שיעורי	 הכנת	 כגון	 למידה	 בתהליכי	 לילדיהן	 לסייע	 יכולתן	 מבחינת	 בקשיים	

השפעות	על	הישגי	התלמידים.	

כיצד לקדם מעורבות הורים?

לצד	המכשולים	והחסמים	הקיימים	למעורבות	הורים	של	בני	קבוצות	ממעמד	נמוך	ומקבוצות	
בית	הספר	 יכולים	להצביע,	על	סמך	הספרות	המחקרית,	על	חשיבותו	של	 מיעוט	אתני,	אנו	
בקירוב	ההורים	ובגיוסם	לתהליכים	הקשורים	בו.	בית	הספר	נדרש	להיות	יוזם	ואקטיבי	בקידום	
נושא	זה.	כפי	שבקואדנו־לופז	ועמיתיה	)2013	al,	et.	Baquedano-López(	מציינים,	מעמד	
חברתי	אמנם	משמעותי	בהבניית	היחסים	בין	בית	הספר	להורים,	אך	בית	הספר	יכול	לפעול	
לקידום	יחסים	המבוססים	על	כבוד	הדדי	ומסייעים	לשיתוף	של	הורים	ממעמד	נמוך.	באופן	
ספציפי	יש	הדגשה	שהכלת	ההורים	מהרקע	החברתי	והאתני	המגוון	ומתן	מקום	לקולם	הם	
באחריות	בית	הספר.	ואכן,	חוקרים	סבורים	כי	הגורם	העיקרי	שמשפיע	על	החלטתם	של	הורים	
אפיקי	 פיתוח	 כגון,	 נוקט,	 שהוא	 והפעולות	 המדיניות	 דרך	 הספר,	 בית	 הוא	 מעורבים	 להיות	
מעורבות	 להגברת	 הדרכים	 הבית־ספרית.	 בעשייה	 מעורבים	 להיות	 הורים	 ועידוד	 תקשורת	
העשויות	 אסטרטגיות	 מספר	 מובאות	 	,)2014( עופרים	 של	 בסקירה	 מגוונות.	 הן	 ההורים	
בית	 בין	 הקשר	 לחיזוק	 ולתרום	 להורים	 המשפחה	 בין	 לקשר	 המכשולים	 על	 להתגבר	 לסייע	
הספר	להורים	מקבוצות	לא	דומיננטיות.	אסטרטגיות	אלה	כוללות	בין	השאר	גמישות	בלוחות	
זמנים	ובמיקום	של	פגישות	וכן	גיוס	ארגונים	וחברי	קהילה	למענה	לצרכים	לוגיסטיים;	הפעלת	
מתורגמן	והכללת	מורים	דוברי	השפה	של	קבוצות	המיעוט	בצוות	בית	הספר;	שיתוף	ארגונים	
קהילתיים,	חברי	קהילה	או	הורים	כמתווכים	בין	בית	הספר	למשפחות;	הפעלת	תכניות	לתיאום	

ציפיות	וגישור	בין	התרבות	המשפחתית	לזו	של	בית	הספר.	

לאור	העדויות	העולות	מהספרות	המחקרית,	ולפיהן	תכניות	לקידום	התערבות	הורים	בקרב	
קבוצות	לא	דומיננטיות	תורמות	לשיפור	הישגי	תלמידים,	יש	חשיבות	לפיתוח	תכניות	התערבות	
לחיזוק	הקשר	בין	הורים	לפעילויות	בית־ספריות.	על	כך	ניתן	ללמוד	מהמטא־אנליזה	של	ג׳נס	
)2012	Jeynes,(,	שניתח	51	מחקרים	שבחנו	את	ההשפעות	שיש	לתכניות	התערבות	שונות	
לקידום	מעורבות	ההורים	-	על	הישגי	תלמידים.	אף	על	פי	שג׳נס	אינו	בודק	באופן	ספציפי	
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תלמידים	בגיל	ההתבגרות	ואינו	מתייחס	באופן	ישיר	לקבוצות	מיעוט,	המדגם	כולל	מספר	לא	
מבוטל	של	מחקרים	שהיו	ממוקדים	בקבוצות	לא	דומיננטיות	בדרגות	כיתה	שונות.

הזמנת	 ידי	 על	 למשל	 מידת	האקטיביות	שלהם	 יגבירו	את	 ספר	 אף	המליצו	שבתי	 החוקרים	
הורים,	מתן	תפקיד	משמעותי	להורים	והענקת	תחושה	של	יעילות	בעזרה	בלימודיו	של	ילדם.	
גישה	זו	דורשת	מצוות	בית	הספר	לפתח	אסטרטגיות	לקירוב	הורים	)כגון	הזמנת	הורים	ליטול	
חלק	בפעילות	בית	הספר,	בניית	יחסי	אמון,	הכרה	בערכים	ובנורמות	של	תלמידים	מקבוצות	
לשפר	 שנועדה	 הכשרה	 למורים,	 בהכשרה	 השאר	 בין	 התכניות	 התמקדו	 זה	 לצורך	 מיעוט(.	
בחינוך	 הורים	 מעורבות	 שבחנו	 חוקרים	 	,)2014( פלטי	 לפי	 משפחות.	 עם	 עבודה	 מיומנויות	
כי	הענקת	תפקיד	משמעותי	להורים	מעלה	את	המוטיבציה	למעורבות	הורים	 ילדיהם	מצאו	
בקרב	קבוצות	מיעוט	שונות.	דרכי	התערבות	אחרות	מתמקדות	במתן	הדרכה	והכשרה	)לפעמים	
גם	מעקב	תומך(	להורים,	במטרה	להרחיב	ולהעמיק	את	הידע	והכישורים	שלהם	במיומנויות	
הוריות,	להקנות	להם	ידע	על	מערכות	חינוך	ונהלים,	לפתח	אסטרטגיות	סיוע	לילדים	בנושא	
הלימודים,	ולחזק	את	שליטתם	בשפה	או	בתוכן	חינוכי	אחר	הנדרש	להם	כדי	לסייע	לילדיהם.	
המוקד	העיקרי	של	דרכי	ההתערבות	האלה	הוא	שינוי	דרכי	ההתנהלות	וההתנהגות	של	ההורים	
כלפי	ילדיהם.	במחקר	מטא־אנליזה	שערך	ג׳ינס	)2012	Jeynes,(	נמצא	כי	לתכניות	למעורבות	
הייתה	 לילדיהם,	 לקרוא	 הורים	 בעידוד	 הממוקדות	 לאלה	 בעיקר	 הספר,	 בית	 שיוזם	 הורים	
במחקרים	 לב	 לתשומת	 זכתה	 האוריינות	 בתחום	 התערבות	 התלמידים.	 הישגי	 על	 השפעה	
שבוצעו	לפני	למעלה	מעשור	)2002	Mapp	&	Henderson(.	מוקד	נוסף	של	דרכי	התערבות	
הוא	הדגשה	של	הישגים	לימודיים	וחיברות	להשכלה.	חיברות	זה	משמעותו	הפגנת	ציפיות	מצד	
ירכשו	השכלה,	התייחסות	שלהם	לנלמד	בבית	הספר	כחשוב	לעולמם	של	 ההורים	שילדיהם	
המתבגרים	ולעתידם	ועידוד	שלהם	לשאיפות	הילדים	להשכלה	ותעסוקה,	קניית	ידע	ורכישת	
בקידום	 מעוניינות	 מיעוט	 קבוצות	 	.)Hill	&	Tyson,	2009( למידה	 ואסטרטגיות	של	 דרכים	
ההישגים	וההצלחה	של	ילדיהם,	אולם	לא	תמיד	הן	יודעות	כיצד	לעשות	זאת	באופן	היעיל.	על	
כן,	סביר	להניח	שלתכניות	התערבות	המחזקות	את	תפקּודם	של	ההורים	כמקדמים	ומכינים	
בבית	את	ילדיהם	להצלחה	בבית	הספר	-	תהיה	תרומה	ליחסי	בית	ספר	והורים	ולהישגי	ילדיהם	
צורכי	ההורים	 על	 עונות	 היא	שתכניות	אלו	 לכך	 דומיננטיות.	הסיבה	 בני	הקבוצות	הלא	 של	
וחשיפה	 ידע	 להן	 ושחסרים	 נמוכים	 לעתים	 שלהן	 ההשכלתיים	 שהמשאבים	 אלו,	 מקבוצות	

לעולם	האקדמי.

כיוּון	נוסף	להגברת	מעורבות	הורים	הוא	התייחסות	לקהילה	כמסגרת	לפיתוח	מנהיגות.	בהקשר	
זה	אנו	עדים	לכך	שקבוצות	לא	דומיננטיות	משקיעות	מאמצים	רבים	לצמצם	את	פער	ההישגים	
של	ילדיהן	על	ידי	מעורבות	אינטנסיבית	בתמיכה	בחינוך	הילדים	בבית	או	במסגרת	הקהילה	
Armando-(	בברזיל	ספר	לבית	דוגמה	מביאה	פלטי	.)Hill,	2010(	נמצאים	הם	שבה	הרחבה
2004	Apple,	&	Gandin	אצל	פלטי,	2014(,	שבו	נוצר,	בעקבות	תהליך	ארוך	של	עבודה	עם	
הקהילה,	פורום	שארגן	עקרונות	למדיניות	חדשה	בבית	ספר.	בפורום	זה	ההורים	התחילו	לגלות	
ליצירת	השתתפות	 וערכים	הנחוצים	 מיומנויות	 רכישת	 ידי	 על	 יכולות	חדשות	של	מעורבות	
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פעילה	בקבלת	החלטות	מתוך	שותפות	וכבוד	הדדי.	בית	הספר	הזה	הצליח	לכלול	אוכלוסייה	
נוספת	 וגם	מחוץ	לחברה.	דוגמה	 שלמה	שאלמלא	הפרויקט	הייתה	נשארת	מחוץ	לבית	ספר	
לשיתוף	הקהילה	אפשר	למצוא	בקרב	האבוריג׳ינים	באוסטרליה,	שתבעו	לעצמם	את	הזכות	לחנך	
את	ילדיהם	לפי	הערכים	התרבותיים	שלהם	תוך	שמירה	על	זהותם	ועל	דרכי	הלימוד	המקובלות	
בתרבותם.	הנה	דברים	שאמרו	חברי	הוועדה	הארצית	לחינוך	אבוריג׳יני	באוסטרליה:	״החינוך	
לילדינו	צריך	להיות	תהליך	שבנוי	על	מה	שחברי	הקהילה	רואים	לנכון,	ומושתת	על	דרכי	הלימוד	
הנהוגות	בקהילה.	חינוך	כזה	מיועד	לפתח	את	הפוטנציאל	הגלום	בילדינו	ולא	להרוס	את	זכותנו	
להגדרה	עצמית.	חינוך	לילדינו	אמור	לפתח	אנשים	שגאים	במורשתם	ומכירים	אותה	בד	בבד	
הנדרשות	בחברה	האוסטרלית	של	 והיכולות	הטכנולוגיות	 הכישורים	האקדמיים	 רכישת	 עם	
להירכש	בהרמוניה	עם	התרבות	האבוריג׳ינית,	 צריך	 חינוך	אפקטיבי	 כי	 אנו	מאמינים	 ימינו.	
הערכים,	הזהות	ובחירת	סגנון	החיים.	אנו	מאמינים	שעל	מנת	לבצע	משימה	זו	יש	לתת	את	
האחריות	ליישום	מדיניות,	לתקצוב	ולהפעלת	תכניות	החינוך	בידי	האבוריג׳ינים.	כל	זה	מצריך	
	Teasdale	&(	החינוכיות״	התכניות	להפעלת	מהקהילה	מקצוע	אנשי	והכשרת	תכניות	פיתוח

.)Whitelaw,	1981

ייחודיות	של	מעורבות	הורים	 מחקרים	מראים	שיש	תועלת	רבה	בהתמסדות	של	פרקטיקות	
שלהם	 התרבותי	 העולם	 על	 מבוססות	 ואשר	 לעצמם	 ומסגלים	 מאמצים	 מהגרים	 שהורים	
למחקר	 דוגמה	 	)2014( פלטי	 מביאה	 זה	 בעניין	 	.)Suárez-Orozco,	 2001;	 López,	 2001(
שבוצע	במשפחת	מהגרים	מניקרגואה	)2007	Menard-Warwick,(	וממנו	עלה	כי	המשפחה	
המורחבת	היוותה	בסיס	לבניית	מעורבות	משפחתית	בחינוך	הילדים.	הדבר	נעשה	על	ידי	הגדרת	
ציפיות	גבוהות	לעתיד	מצד	משפחות	מהגרים,	ציפיות	שילדיהן	יגיעו	להישגים.	התגבשו	נורמות	
	- בכיתה	 בפעילויות	התנדבות	 פעולה	שאפשרו	למשפחה	להשתלב	 ודרכי	 חברתיות	חדשות	
סיוע	בעבודות	יצירה,	בהנחיית	שיעורי	מלאכת־יד	ועוד.	מחקר	זה	הוכיח	כי	גם	הורים	מהגרים	
שאינם	בעלי	השכלה	גבוהה	על	פי	סטנדרטים	צפון־אמריקניים	יכולים	להשתמש	במגוון	רחב	
ילדיהם,	למרות	רמת	האוריינות	הלשונית	 כדי	לתמוך	בחינוך	של	 זמינים	 של	משאבי	קהילה	

שלהם.	

לצד	תכניות	התערבות	לקידום	שיתוף	ההורים	בבית	הספר,	הספרות	המקצועית	מצביעה	על	
החשיבות	הרבה	שיש	למנהלי	בתי	הספר	בקידום	מעורבות	הורים,	שיתופם	בקבלת	החלטות	
ובמיוחד	בהפעלתן	של	תכניות	התערבות	שונות	)2014	Goldring,	&	Drake(.	אורבך	למשל	
יחסי	שותפות,	מתוך	 על	מנהיגות	אותנטית	כמקדמת	 דגש	 )2010	2009;	Auerbach,(	שמה	
וכבוד	 ומתוך	אמון	הדדי	 והתרבותיים	הייחודיים	של	ההורים	 הכרה	במאפייניהם	החברתיים	
כמאפשר	 המנהלים	 של	 התפקיד	 על	 מדווחת	 היא	 מיעוט.	 מקבוצות	 ְלהורים	 הספר	 בית	 בין	
הזדמנויות	משמעותיות	לשיתוף	הורים	על	ידי	קיום	כנסים	שנתיים	עם	נבחרי	ציבור,	ביקורי	
הורים	 של	 לאוריינות	 תכניות	 של	 הפעלה	 בית־ספרית,	 לפעילות	 הרחבה	 הקהילה	 גיוס	 בית,	
)בעיקר	אלה	שאין	להם	שליטה	בשפה	האנגלית(	ועוד.	אכן,	במספר	מחקרים	שבחנו	מנהלים	
מצליחים,	כאלה	העובדים	עם	קבוצות	ממעמד	חברתי־כלכלי	נמוך	או	בעלות	שיעור	גבוה	של	
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ותורמת	 לבית	הספר	 בין	ההורים	 יוצרת	קירבה	 כי	מנהיגות	אותנטית	 נמצא	 קבוצות	מיעוט,	
ליעילות	בית	הספר	בקידום	אוכלוסיית	התלמידים.	עוד	נמצא	כי	בתי	ספר	אלה,	פועלים	לִסנגּור	
על	הקהילה.	כלומר,	הם	בעלי	תפיסה	רחבה	של	תפקידם	החוצה	את	גבולות	בית	הספר	ובסופו	
מעורבות	 המטפחים	 מנהלים	 כי	 נראה	 קהילה.	 מאותה	 חלק	 שהם	 להורים	 גם	 מגיע	 דבר	 של	
הפעולה	שלהם	 שיתוף	 מגבירים	את	 ההורים,	 בקרב	 לשינוי	 מובילים	 מיעוט	 בקבוצות	 הורים	
	Marx	&	Larson,	2012;	Ylimaki,	Bennett,	Fan(	הספר	לבית	ההורים	בין	אמון	ומבססים

	.)&	Villasenor,	2012

מעורבות הורים בישראל: הבדלים בין קבוצות חברתיות

הדיון	במעורבות	הורים	במערכת	החינוך	הישראלית,	בהסתכלות	רב־תרבותית	הוא	מאתגר	שכן	
זוהי	מערכת	הטרוגנית	מאוד.	ביטוי	פורמלי	להטרוגניות	זו	משתקף	במבנה	של	מערכת	זו,	מבנה	
בנויה	 זה,	מערכת	החינוך	 ופוליטיות	מקיפות.	בהקשר	 בעל	משמעויות	חברתיות,	תרבותיות	
מהתלמידים	 כ־75%	 לומדים	 שבו	 היהודי,	 החינוך	 וברורים:	 סגרגטיביים	 מובחנים,	 ממגזרים	
היהודים	 לומדים	25%	מהתלמידים.	אחוז	התלמידים	 והחינוך	הערבי,	שבו	 במערכת	החינוך,	
והערבים	הלומדים	יחד	הוא	יחסית	קטן	מאוד	וכך	גם	מספר	בתי	הספר	שבהם	האוכלוסייה	
היא	הטרוגנית	על	בסיס	של	לאום	)שויד,	שביט	דלאשה	ואופק,	2014(.	להבחנה	זו	יש	כאמור	
גם	משמעות	פוליטית,	שכן	המגזר	הערבי	מהווה	קבוצה	חלשה	יחסית	למגזר	היהודי	בממדים	

רבים	בחברה	בכלל	ובמערכת	החינוך	בפרט.

של	 בסיס	 על	 הבחנה	 ישנה	 היהודי	 בחינוך	 נוספות:	 מוְבנות	 הבחנות	 יש	 מגזר	 כל	 בתוך	
דתיות	–	בית	ספר	ממלכתי	)כ־55%	מהתלמידים(,	ממלכתי־דתי	)18%(	ועצמאי	)משרת	בעיקר	
בין	 הבחנה	 יש	 הערבי	 במגזר	 כ־27%(.	 	– האולטרה־אורתודוקסית	 היהודית	 האוכלוסייה	 את	
והחינוך	הבדואי.	בקרב	 ומוסלמית,	החינוך	הדרוזי	 נוצרית	 החינוך	הערבי,	הקולט	אוכלוסייה	
היהודים	יש	הבחנות	אתניות	נוספות	על	פי	קבוצות	שהיגרו	לישראל	ממדינות	שונות	בעולם.	
תיאור	קצר	זה,	מצביע	על	כך	שמערכת	החינוך	קולטת	אוכלוסיות	מרקע	תרבותי	וחברתי	מגוון	
ועשיר.	לכן	יש	לישראל	גם	הרקע	וגם	הפוטנציאל	לחינוך	רב־תרבותי.	למעשה,	החינוך	לרב־
	.)2007 )אבו־סעד,	 ממש	 לה	 חיוני	 גם	 הוא	 הישראלית,	 החברה	 את	 הולם	 רק	 לא	 תרבותיות	
לגיוון	הזה	ניתן	להוסיף	את	הריבוד	על	בסיס	מעמדי,	שמגביר	את	השונות	בקרב	אוכלוסיית	
התלמידים	במערכת	החינוך,	כי	כל	קבוצת	לאום	או	דת,	היא	הטרוגנית	בהרכבה	המעמדי	)אבו־

סעד,	2011(.

שונות	רבה	זו	מציבה	אתגרים	רבים	למעורבות	הורים,	אתגרים	שיכולתנו	להבינם	ולהתמודד	
איתם	מוגבלת	למדי	כיום.	יתר	על	כן,	ייתכן	שהדיון	במעורבות	הורים	כפי	שהוצג	לעיל,	בהתייחס	
לקבוצות	מיעוט	או	קבוצות	מעמדיות	שונות,	אינו	בהכרח	מתאים	להקשר	הישראלי,	בין	השאר	

בשל	אופי	היחסים	הפוליטיים	בין	הקבוצות	החברתיות	השונות.	
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גם	בישראל	יש	הורים	המעוניינים	להנחיל	לילדיהם	את	ערכיהם	ותפיסותיהם	החברתיות,	וכפי	
	,)1995 ושפירא,	 שביט	 גולדרינג,	 	;1990 ושפירא,	 )גולדרינג	 בעבר	 שבוצעו	 במחקרים	 שדווח	
)נוי,	 הספר	 בבית	 התלמידים	 ולקידום	 החינוך	 למערכת	 חיוני	 משאב	 מהווים	 האלה	 ההורים	
בחינוך	 אקדמית	 הצלחה	 המדגישות	 שונות	 תרבותיות	 לקבוצות	 גם	 נכונה	 זו	 קביעה	 	.)2014
	Shor,	 2004;	 Rosental	 &	 Roer-Strier,	 2001( המועצות	 מברית	 מהגרים	 למשל	 ילדיהן,	
ועוד(.	בשנים	האחרונות	נמצאו	מעט	מחקרים	העוסקים	במעורבות	הורים	בקבוצות	חברתיות	
שונות	בישראל.	להלן	מובא	לקט	ממצאים	מתוך	המחקרים	בנושא	זה.	כמה	מחקרים	שמו	דגש	
על	ההיבט	המעמדי	של	אוכלוסיית	התלמידים	)ראה	למשל	רוזנבלט	ופלד,	2003(.	במחקרים	
יש	 חברתית־כלכלית	 מבחינה	 מבוססות	 אוכלוסיות	 המשרתים	 מורים	 בקרב	 כי	 נמצא	 אלו	
אמביוולנטיות	כלפי	מעורבות	הורים	ושיתופם	בעשייה	בבית	הספר.	מצד	אחד	דיווחו	מורים	
לפתח	 מבקשים	 מורים	 כי	 נמצא	 ואף	 הספר,	 בבית	 ההורים	 מעורבות	 של	 חשיבותה	 על	 אלו	
וממצבים	 מחזקים	 עמם	 טובים	 קשרים	 שכן	 מבוסס,	 חברתי	 ממעמד	 הורים	 עם	 אמון	 קשרי	
את	מעמד	המורים	האלה	בבית	הספר.	מצד	שני	התברר	כי	המורים	גם	מפגינים	חששות	רבים	
ממעורבות	הורים,	כי	באינטראקציה	שלהם	עם	ההורים	הם	חווים	קונפליקטים	שמערערים	על	
	Addi-Raccah	&	Arviv-Elyashiv,(	לעבודתם	רבה	אי־ודאות	ומכניסים	המקצועי	מעמדם
2008(	תחושות	אלו	בולטות	פחות	בקרב	מורים	שעובדים	בבתי	ספר	המשרתים	אוכלוסייה	
ממעמד	חברתי	מבוסס	פחות.	מורים	אלו	לא	ראו	בהורים	מן	המעמד	הנמוך	גורם	משמעותי,	
בבית	 עמיתיהם	 עם	 אמון	 יחסי	 פיתוח	 ידי	 על	 הספר	 בבית	 מעמדם	 את	 לבסס	 העדיפו	 והם	
הספר	)2008	Elyashive-Arviv,	&	Addi-Raccah	2012;	Addi-Raccah,(.	אצל	ההורים	
ניתן	ללמוד	על	מגמות	אחרות.	ממצאי	מחקרם	של	רוזנבלט	ופלד	משנת	2003	מראים	שככל	
שלהורים	יש	יותר	אמון	בבית	הספר,	כן	הם	נוטים	להיות	פחות	מעורבים.	ִמתאם	דומה	נמצא	
גם	אצל	הורים	ממעמד	נמוך	וגם	אצל	הורים	ממעמד	גבוה.	ממצאים	אלו	דורשים	בחינה	נוספת	
מורים,	 לעומת	 הורים	 של	 מבטם	 מנקודת	 הורים-מורים	 יחסי	 לבין	 אמון	 בין	 הקשרים	 של	

בהקשרים	חברתיים	שונים.	

עבודות	אחרות	בחנו	מעורבות	הורים	מההיבט	המגזרי.	במחקרה	של	פישר	מובא	תיאור	של	
מעורבות	 דפוסי	 שפיתחו	 	- והערבי	 הממלכתי־דתי	 הממלכתי,	 	- מהמגזר	 ספר	 בתי	 שלושה	
וביססו	מודלים	שונים	של	שיתוף	 ותרבויות	שונות	בקהילה	 ביטוי	למסורות	 הנותנים	 הורים	
דווח	על	 גרינבאום,	2010(	 לוועדת	 )בסקירה	שבוצעה	 גם	אצל	פרידמן	 )פישר,	2010(.	 הורים	
שבזרמים	 לזו	 בהשוואה	 יותר	 גבוהה	 המעורבות	 רמת	 הממלכתי	 בזרם	 מגזר:	 לפי	 הבדלים	
הממלכתי־דתי,	החרדי	והערבי.	הבדלים	בין	המגזרים	קיימים	לא	רק	בעוצמת	המעורבות	אלא	
גם	בדפוסים	שלה.	נמצאו	עדויות	לכך	שבמגזר	הערבי	ההורים	אמנם	מייחסים	לחינוך	חשיבות	
רבה	)כמו	במגזר	הממלכתי(,	אולם	מעורבותם	באה	לידי	ביטוי	בעיקר	בזירה	הביתית,	ואילו	
בבית	הספר	הם	מעורבים	הרבה	פחות	מאשר	ההורים	במגזר	הממלכתי	),2012	Zedan(.	לבנדה	
)2009	Lavenda,(,	שהתבססה	על	המודל	של	הובר־דמפסי	ועמיתיה,	מדווחת	שבמגזר	הערבי	
מידה	שבית	הספר	נותן	 )בניגוד	למגזר	היהודי(	הורים	נוטים	לגלות	מעורבות	בבית	הספר	רק	בַּ
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להם	הזדמנויות	להשתתף	ומזמין	אותם	לקחת	חלק	בפעילות	בית־ספרית.	רינאווי	)2003(	טען	
כי	למרות	החשיבות	שההורים	בקהילה	הערבית	רואים	בלימודי	ילדיהם,	הקשרים	בינם	לבין	בית	
הספר	חלשים.	ההורים	מתייחסים	באדישות	לבתי	הספר.	לרוב	הם	אינם	מבקרים	בהם	ואינם	
מתעניינים	בנעשה	בהם.	כן	מציין	רינאווי	שמראיונות	עם	ההורים	עולה	כי	חלק	ניכר	מהם,	עקב	
חוסר	הניסיון	או	בשל	חוסר	זמן	וסבלנות,	אינם	מסוגלים	לסייע	לילדיהם	בהכנת	שיעורי	הבית.	
נוסף	על	כך,	הם	אינם	יודעים	איך	לכוון	את	ילדיהם	למקצועות	הלימוד	ומוסדות	הלימוד	לאחר	
סיום	בית	הספר	התיכון,	והמקצועות	המועדפים	על	ההורים	אינם	בהכרח	אלה	המועדפים	על	
הילדים	)רינאווי,	2003,	עמ׳	60(.	יחד	עם	זאת,	גם	במגזר	הערבי	קיים	קשר	מובהק	בין	מעורבות	
יסודיים	מאשר	 יותר	בבתי	ספר	 גבוהה	 ומעורבות	ההורים	 לבין	ההישגים	הלימודיים,	 הורים	

בבתי	ספר	על־יסודיים.	ממצאים	אלו	דומים	לאלה	העולים	מן	הספרות	המחקרית.	

באוכלוסייה	 המתמקדת	 בר־יוסף,	 של	 בעבודה	 נוספות,	 אתניות	 מיעוט	 לקבוצות	 באשר	
בין	 מצומצמת	 לתקשורת	 המובילים	 שפה,	 מחסומי	 שקיימים	 מדווח	 בישראל,	 האתיופית	
Bar-(	הספר	בבית	ילדיהם	של	מצבם	על	ההורים	של	ידיעה	ולחוסר	הספר	בית	לבין	ההורים
2001	Yosef,(.	תשומת	לב	נדרשת	לקבוצה	זו,	שאחוז	ניכר	מבניה,	בעיקר	בגיל	חטיבת	הביניים	
והחטיבה	העליונה,	לומדים	במסגרת	של	פנימיות	)אלמוג,	2008(.	משמעות	הדבר	שההזדמנויות	
לקשרים	משמעותיים	עם	ההורים	מוגבלות	מלכתחילה,	ולמעשה	קיים	נתק	מובהק	בין	המסגרת	

הפנימייתית	לבין	ההורים.	

הורים	 של	 ביוזמות	 מתמקדת	 בישראל	 הורים	 למעורבות	 המתייחסת	 ספרות	 של	 אחר	 סוג	
הוא	 ביפו	 הדמוקרטי־ערבי	 הספר	 בית	 תרבותם.	 את	 המשקפים	 ייחודיים	 ספר	 בתי	 בהקמת	
דוגמה.	משפחות	ערביות	יזמו	והקימו	בית	ספר	כחלופה	לחינוך	האורתודוקסי	הנוצרי.	הבחירה	
בהקמת	בית	ספר	זה	משקפת	את	התנגדות	האזרחים	הערביים	ביפו	לדחיקתם	לשוליים,	יחד	
עם	חוסר	נכונות	להיות	משועבדים	לתפיסות	חינוכיות	לא	דמוקרטיות.	על	ידי	כך	שיזמו	את	
הקמת	בית	הספר	הדמוקרטי	הם	הגדירו	מחדש	את	זהותם	כאזרחים	ערבים	ביפו,	ויצרו	מרחב	
בעיקר	 שהתמקדו	 חוקרים,	 וכמה	 כמה	 	.)Levy	 &	Massalha,	 2010( חדש	 חינוכי־תרבותי	
במגזר	היהודי,	בדקו	יוזמות	של	הורים	להקמת	בתי	ספר	המשקפים	את	ערכיהם	או	את	רצונם	
לקבל	שירותי	חינוך	איכותיים	)ראה	למשל,	2008	Eyal,	2014;	Blomqvist,	&	Gofen(.	יש	
לשים	לב	שבמקרים	אלה,	ההורים	היו	ממעמד	חברתי	מבוסס,	בעלי	משאבים	חברתיים,	והם	
רב־ כֶחברה	 בישראל	 המצב	 מסקירת	 כללי,	 באופן	 זו.	 מטרה	 להשגת	 קולקטיבי	 באופן	 פעלו	
תרבותית,	לא	נמצאה	התייחסות	מספקת	ליחסים	בין	הורים	למערכת	החינוך	בכלל,	ובהקשר	

זה	לא	הייתה	התייחסות	מעמיקה	להיבט	הרב־תרבותי	והמעמדי.	

סיכום ומסקנות

מערכת	החינוך	הישראלית	היא	ביסודה	מערכת	שיש	בה	שונות	חברתית	ותרבותית	רבה.	לכן	
נדרשת	התייחסות	לשונות	הזאת	ביחסים	שבין	בית	הספר	להורים.	צורך	זה	גדול	במיוחד	לאור	
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שונות	 אתניות	 מקבוצות	 הורים	 של	 מגוונים	 מעורבות	 דפוסי	 על	 מצביע	 שהמחקר	 העובדה	
וממעמד	חברתי	שונה	בחינוך	ילדיהם.	לפיכך	דרוש	לאמץ	עקרונות	של	חינוך	לרב־תרבותיות	
כדי	לאפשר	להורים	מחברות	בעלות	רקע	אתני	שונה	להיות	שותפים	אמיתיים	בחינוך	ילדיהם	

ק. בבית	הספר,	מצב	שהיקפו	כרגע	לא	מספֵּ

מסקירת	הספרות	שהובאה	בפרק	זה	אנו	יכולים	להסיק	שלכל	הקבוצות	החברתיות	הקשר	בין	
בית	הספר	ובין	ההורים	הוא	משמעותי	וחשוב.	אולם	היכולת	של	קבוצות	מיעוט	לעומת	קבוצות	
דומיננטיות	ליטול	חלק	פעיל	בעשייה	בבית	הספר	ולמצות	את	הקשר	עם	בית	הספר	כדי	לקדם	
וקבוצות	 נסיבות	החיים	של	קבוצות	מיעוט	אתניות	 ילדיהם	מלווה	בקשיים	לא	מעטים.	 את	
מעוטות	אמצעים	כלכליים	ואחרים,	בני	המעמד	הנמוך	למשל,	לצד	הפער	התרבותי	בין	מערכת	
החינוך	לבין	התרבות	הייחודית	של	בני	קבוצות	אלו,	הופכים	את	האינטראקציות	בין	בית	הספר	
להורים	ללא	מועילות	ולעתים	לכאלה	המלוות	בקונפליקטים	ובתהליכי	הדרה.	הורים	מקבוצות	
מיעוט	והורים	דלי־אמצעיים	משקיעים	את	מיטב	יכולותיהם	בסיוע	לילדיהם	ובקידומם	בזירה	
הביתית,	בעוד	הם	עצמם	מנותקים	מהזירה	הבית־ספרית.	סביר	מאוד	להניח	שלרוב	הילדים	
הנידונות	 הקבוצות	 שעבור	 העובדה	 לאור	 במיוחד	 מזיק,	 הספר	 לבית	 הוריהם	 בין	 ה״ריחוק״	

ההצלחה	בבית	הספר	היא	האפיק	המרכזי	שיאפשר	לילדים	ניעות	חברתית	בעתיד.

במצב	זה	אנו	רואים	בבית	הספר	את	הגורם	המשמעותי	ביותר	שיכול	להוביל	לשינוי	ביחסים	
תיאום	 לעשות	 שחשוב	 למדנו	 שונות.	 דומיננטיות	 לא	 מקבוצות	 להורים	 הספר	 בית	 שבין	
ציפיות	בין	ההורים	למורים	ולהגדיר	היטב	מהי	מעורבות	הורים	ומהם	מרכיביה	השונים,	תוך	
ולמורים	 להורים	 תאפשר	 זו	 פעולה	 התלמידים.	 של	 והתרבותי	 האתני	 לרקע	 התייחסות	 כדי	
להתמודד	עם	המכשולים	הנלווים	ובכך	להגביר	את	רמת	המעורבות	של	ההורים.	ככל	שההורה	
חש	שבית	הספר	נותן	בו	אמון	ומעודד	אותו	לקחת	חלק	בפעילות	הבית־ספרית,	כך	הוא	נוטה	

להיות	מעורב	יותר	בעבודת	בית	הספר.	

קשרים	 המקדמות	 הספר	 בתי	 ידי	 על	 יזומות	 התערבות	 תכניות	 קיימות	 אכן	 שהראינו,	 כפי	
חיוביים	בין	הורים	לבין	בית	הספר	ותורמות	לשיפור	הישגיהם	של	הילדים.	עם	זאת	יש	לציין	
כי	התכניות	הללו	עדיין	טעונות	המשך	מחקר,	העמקה,	בחינה	של	מרכיביהן	היעילים	ולימוד	
כל	 של	 ונכונות	 החינוך	 מערכת	 של	 היערכות	 נדרשות	 אלה	 כל	 עם	 בבד	 בד	 מהצלחותיהן.	
ובעלי	תפקידים	שונים	במערך	החינוכי	–	לקחת	חלק	פעיל	 השותפים	בה	–	מורים,	מנהלים	
לזירה	חינוכית	מכילה	ופתוחה	לסביבה	החברתית	שבה	הוא	 ומשמעותי	בהפיכת	בית	הספר	
ממוקם.	לבית	ספר	נדרש	ידע	על	התפיסות	התרבותיות	של	האוכלוסייה	שהוא	משרת	והבנת	
האופן	שבו	הורים	תופסים	את	מעורבותם	בחינוך	ילדיהם.	במובן	זה,	כפי	שחוקרים	מצביעים,	
יש	חשיבות	בזיהוי	דפוסי	המעורבות	של	קבוצות	לא	דומיננטיות	שונות	כדי	שבית	הספר	יוכל	
לפתח	קשרים	אפקטיביים	עם	ההורים	)2009	Tyson,	&	Hill(.	סוגיה	זו	היא	אקוטית	בחברה	

שיש	בה	הרבה	גיוון	ושונות	תרבותית,	כפי	שיש	בישראל.	
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בהתאם	לכך	נביא	כאן	כמה	המלצות	שיכולות	לדעתנו	לסייע	למערכת	החינוך	בקידום	יחסים	
אותנטיים	בין	הורים	לבית	הספר,	יחסים	שיהיו	מבוססים	על	כבוד	הדדי,	הכרה,	הבנה	והכלה	

של	ההורים	כשותפים	בעשייה	החינוכית.	

המלצות בדבר התאמת הקשר עם ההורים למאפייני הרקע של המשפחה

כל	התייחסות	להורים	וכל	קשר	עם	הורים	חייבים	להביא	בחשבון	את	הרקע	התרבותי	והכלכלי־
חברתי	של	ההורים,	כולל	המשאבים	)הכלכליים,	הטכנולוגיים	והאחרים(	העומדים	לרשותם	

וכולל	העדפותיהם	התרבותיות.	

תיאום ציפיות ובניית אמון:	מחקרים	מראים	כי	ככל	שההורה	חש	שבית	הספר	נותן	בו	אמון	
ונוטה	לשתף	אותו	באופן	אמיתי,	כך	הוא	נוטה	להיות	מעורב	יותר	בעבודת	בית	הספר.	בחלק	
מערכת	 לבין	 התלמידים	 הורי	 בין	 אמון	 של	 בעיה	 שקיימת	 יש	חשש	 בישראל	 מהאוכלוסיות	

החינוך	בכלל	ובית	הספר	של	ילדם	בפרט,	אם	כי	אין	על	כך	מידע	מבוסס.	המלצותינו	הן:

בחברה	רב־תרבותית	חשוב	לערוך	תיאום	ציפיות	בין	ההורים	לבין	אנשי	הסגל	החינוכי,	 	
ולהגדיר	היטב	מהם	סוגי	המעורבות	המתבקשים	מן	ההורים	מצד	אחד,	ומהן	ציפיותיהם	
של	ההורים	מבית	הספר	מצד	שני.	פעולה	זו	תאפשר	להורים	ולמורים	להתמודד	יחד	עם	

המכשולים	המלווים	אותם	ובכך	להגביר	את	רמת	המעורבות.	

חובה	 כנושא	 וההורים	 ספר	 בית	 יחסי	 את	 לכלול	 יש	 מורים:	 של  מקצועי  ופיתוח  הכשרה 
בהכשרת	המורים.	מטרת	ההכשרה	היא	להכיר	את	מורכבות	הקשר	בין	הורים	לבין	בית	ספר	
תאפשר	 זו	 מעמיקה	 הבנה	 המעשית.	 ברמה	 והן	 התאורטית	 ברמה	 הן	 רב־תרבותית,	 בחברה	

התייחסות	לרקע	האתני־תרבותי	על	זהויותיו	הרבות.

כיועצים	בבית	הספר	את	 ולהכשרה	של	בעלי	תפקידים	 יש	לכלול	בתכנית	להכשרת	מנהלים	
הנושא	של	בניית	תשתית	איתנה	לשיתוף	ההורים	ולחיזוק	הקשר	בינם	לבין	בית	הספר,	תוך	כדי	

התייחסות	לרקע	האתני	והתרבותי	של	אוכלוסיית	התלמידים.	

המלצות הנוגעות למערכת הבית־ספרית

במשפחה	 הורים	 של	 מיטבי	 בתפקוד	 שיתמקדו	 סדנאות	 או	 חוגים	 ההורים	 עבור	 לארגן	 יש	
וייעוץ	להורים	להשתלבות	טובה	 ובקהילה,	בהגברת	הדימוי	העצמי	של	ההורים	ובמתן	סיוע	
יותר	במערכת	החינוך.	פעילות	מסוג	זה	תגביר	את	מודעות	התלמידים	לערכי	המשפחה	ובית	
המגע	 אישיים.	 כישורים	 בפיתוח	 ותסייע	 התלמידים	 של	 בהתנהגותם	 לשיפור	 תביא	 הספר,	
ויסייע	למשפחות	 בין	המורה	לתלמידיו	 יגביר	את	ההבנה	 הרצוף	של	בית	הספר	עם	ההורים	

בהבנת	הדרישות	הלימודיות	של	בית	הספר.
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על	בית	הספר	להביא	בחשבון	גם	את	ההטרוגניות	או	ההומוגניות	של	אוכלוסיית	התלמידים	בו.	
יש	לאפשר	להורים	מתרבויות	מיעוט	וממיצב	חברתי	כלכלי	נמוך	להביע	את	דעתם	ולהשפיע	

על	בית	הספר,	גם	אם	דרושות	לשם	כך	פנייה	יזומה	והשקעת	משאבים	ייעודית.

על	מנת	להגביר	את	מעורבות	ההורים	מכל	שכבות	החברה	יש	לבנות	את	מדיניות	בית	הספר	
בנושא	של	מעורבות	הורים	כך	שתהיה	מותאמת	למאפייני	האוכלוסייה	של	בית	הספר	ותשקף	
את	הרקע	האתני,	התרבותי	והמעמדי	של	ההורים.	מדיניות	זו	תקנה	להורים	מקבוצות	המיעוט	
הקשר	 את	 ותחזק	 הספר	 בבית	 מעורבותם	 כלפי	 חיובית	 עמדה	 נמוך	 כלכלי	 חברתי	 וממעמד	

ביניהם.	

יש	לקדם	את	המחקר	בקשרי	הורים-בית	ספר	בכלל	ובהקשרים	חברתיים־תרבותיים	מגוונים	
בפרט.	נושא	זה,	לא	קיבל	בישראל	תשומת	לב	ראויה	ומספקת.	המחקר	יאפשר	לעצב	מדיניות	
התרבותית־חברתית	 לשונות	 התייחסות	 תוך	 הורים	 מעורבות	 קידום	 לשם	 מבוססת־נתונים	
מתכניות	 הלמידה	 את	 השאר	 בין	 ולהעמיק	 להמשיך	 יש	 המחקר	 במסגרת	 בישראל.	 הקיימת	

מוצלחות	בעולם	כדי	לקדם	את	הקשרים	בין	הורים	ובין	בית	הספר	בקרב	קבוצות	מיעוט.
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 קשרי משפחה ובית ספר: 
תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ותלמידים בסיכון

השותפות	בין	בית	הספר	להורים	דורשת	התייחסות	מיוחדת	כשמדובר	בתלמידים	בעלי	צרכים	
מיוחדים	ותלמידים	בסיכון.	על	פי	יעד	ההכלה	שנוקט	משרד	החינוך	בישראל	)יעד	12,	המנהל	
להתאים	 הספר	 בתי	 על	 	,)1988( השילוב	 חוק	 פי	 ועל	 	,)2007 )רונן,	 החינוך(	 משרד	 הפדגוגי,	
עצמם	גם	לתלמידים	מתקשים	ובעלי	לקויות.	לשם	כך	בתי	הספר	נדרשים	לסווג	את	התלמידים	
על	פי	מצבם	הלימודי,	הרגשי,	ההתנהגותי,	החברתי,	המשפחתי	והכלכלי	ולהתאים	להם	תכניות	
לימודים	ותוכניות	התערבות	חינוכיות	וטיפוליות	כך	שימשיכו	בהצלחה	את	לימודיהם	בבתי	
הספר	הרגילים.	מהלכים	אלו	נועדו	בין	השאר	למצות	את	כל	האפשרויות	בחינוך	הרגיל	ולמנוע	
מתקשים	 תלמידים	 של	 גבוה	 שיעור	 מכך,	 כתוצאה	 המיוחד.	 לחינוך	 התלמידים	 הפניית	 את	
ובעלי	לקויות	לומדים	בבתי	הספר	הרגילים	בכל	המגזרים	בישראל.	נוסף	על	אלו,	בבתי	הספר	
לומדים	מספר	רב	של	תלמידים	בסיכון	ותלמידים	הדורשים	תשומת	לב	ייחודית.	אלו	כוללים	
למשל	תלמידים	בעלי	קשיים	התפתחותיים,	תלמידים	החולים	במחלות	כרוניות	או	כאלו	שחלו	
במחלה	אקוטית,	תלמידים	שאירע	להם	אירוע	קיצוני	חד־פעמי	או	מתמשך,	תלמידים	מרקע	
אוכלוסיות	 של	 וצרכיהן	 מאפייניהן	 ועוד.	 מחוננים	 תלמידים	 חדשים,	 עולים	 מגוון,	 תרבותי	
תלמידים	אלו	שונים	ומגוונים,	ולכן	גם	המעורבות	המיטבית	של	הוריהם	בחינוך	הממוסד	שונה	

)נאון,	מילשטיין	ומרום,	2011(.

על	פי	נתוני	משרד	החינוך	למדו	בישראל	בשנת	תשע״ה	142,000–147,000	תלמידים	הזכאים	
חינוך	 במסגרות	 תלמידים	 כ־62,000	 מתוכם	 התלמידים(,	 מכלל	 	13%( מיוחד	 חינוך	 לשירותי	
מיוחד	ו־80,000–85,000	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים	המשולבים	במסגרות	חינוך	רגילות.	
תלמידים	משולבים	הם	תלמידים	שאובחנו	כסובלים	מבעיה	מסוימת	והם	לומדים	בחינוך	הרגיל	
על	פי	חוק	השילוב.	כפי	שנאמר	לעיל,	בהתאם	למדיניות	ההכלה	לומדים	בבתי	הספר	תלמידים	
רבים	בעלי	קשיים	מגוונים	שאינם	מאובחנים.	התלמידים	הללו	מהווים	אתגר	מיוחד	למערכת	

החינוך,	וקשר	בונה	עם	הוריהם	הוא	הכרחי.	

חשוב	גם	לציין	כי	סקירת	הספרות	המקצועית	בנושא	בעיות	רגשיות,	חברתיות	והתנהגותיות	
של	תלמידים	מעלה	כי	בעיות	הילדים	קשורות	לסגנון	ההורות	)2010	al.,	et	Moilanen(:	ככל	
שסגנון	ההורות	מקנה	בטחון	רב	יותר,	הילדים	מתפקדים	טוב	יותר.	לכן,	בכל	התייחסות	לסיוע	
לתלמידים	אלו	יש	מקום	להתייחס	גם	להורים.	טיפול	בתלמידים	אלו	והתערבות	אצלם	ללא	
	Patrikakou,(	מאוד	חלקיים	יהיו	-	אליהם	התייחסות	וללא	הוריהם	עם	פעולה	ושיתוף	קשר

	.)2011

אולם	קשר	בונה	מן	הסוג	שתואר	לעיל	אינו	מובן	מאליו,	הוא	תלוי	בגורמים	רבים:	אמונות	
ההורים	לגבי	מחויבותם	ויכולתם	להשפיע,	ציפיות	ההורים	מבית	הספר	וכן	השירותים	שבית	
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הספר	מציע	)2010	Hoover-Dempsey,(.	באוכלוסיית	החינוך	המיוחד	נוסף	מרכיב	משמעותי	
כללי,	 באופן	 מזאת:	 יתרה	 הקשר.	 טיב	 את	 המכתיב	 שהוא	 מפני	 החריגּות,	 של	 אופייה	 והוא	
מעורבות	הורים	בבית	הספר	מצטמצמת	ככל	שגיל	התלמידים	עולה,	אבל	בחינוך	המיוחד	אין	
הדבר	כך,	שכן	על	פי	חוק,	הורים	ובית	הספר	מלווים	את	התלמיד	עד	גיל	21,	ובחיים	העתידיים	
מורכב	 וגם	 יותר	 ממושך	 באוכלוסייה	מאתגרת	 ההורים	 מעורבות	 מכאן	שמסע	 כללי.	 באופן	

יותר,	בעיקר	בגיל	ההתבגרות.	

מתבגרים	בחינוך	המיוחד	עוברים	תהליכים	פיזיולוגיים	ופסיכולוגיים	דומים	לאלה	שעוברים	
עמיתיהם	שאינם	שייכים	לחינוך	המיוחד.	גם	הם	עומדים	בפני	משימות	מרכזיות	האופייניות	
לגילם:	סיפוק	צרכים	פיזיולוגיים,	פיתוח	זהות	אישית	ועצמאות	תוך	ניתוק	הדרגתי	מההורים	
למתבגרים	 אפשריות,	 בלתי	 לעתים	 קשות,	 אלו	 משימות	 תומכת.	 חברתית	 מסגרת	 ומציאת	
בעלי	צרכים	מיוחדים.	למשל,	השינויים	הגופניים	לא	תמיד	מובנים	להם,	התנהגותם	בהקשר	
עוד	 חמור	 מצבם	 עצמאות,	 של	 בהקשר	 ומסוכנת.	 מביכה	 אף	 ולעתים	 נורמטיבית	 אינה	 זה	
יותר	מכיוון	שהצורך	בעצמאות	עומד	בסתירה	לאפשרויות	התפקוד	שלהם,	תחושה	שעלולה	
להוביל	לדכדוך,	חרדה	ואף	דיכאון.	יתרה	מזו,	בשל	מראה	או	התנהגות	שונים,	חלק	מן	הצעירים	
האלה	ממודרים	או	דחויים	מבחינה	חברתית.	מעבר	לתחושת	הבדידות	הקשה,	בהעדר	קבוצת	
שגם	 מובן	 עצמאות.	 ולפתח	 מההורים	 להתרחק	 מתקשים	 הם	 חברתית	 ותמיכה	 השתייכות	
להוריהם	תפקיד	ההורות	מורכב	יותר,	והוא	מצריך	ידע,	הבנה,	סבלנות	והרבה	תמיכה	והדרכה.	
גם	למורים	עבודה	עם	מתבגרים	מאתגרים	היא	מורכבת	מאוד.	המורים	מתמודדים	עם	קשיי	
הילדים,	ובמקרה	שהם	משולבים	בכיתה	רגילה	–	גם	עם	ילדי	הכיתה	והוריהם,	עם	הדרישות	
הייחודיות	של	הורי	המתבגרים	ועם	משימות	תכנון	עתידיות	עבורם.	מכאן	שתפקידו	של	בית	
הספר	בהתנהלות	נכונה	ומועילה	היא	חיונית	ביותר.	ואמנם,	על	פי	הספרות	מעורבות	הורים	

בחינוך	המיוחד	גבוהה	יותר	)2005	Newman,(	מאשר	בחינוך	הרגיל.

בדרך	 וההשמה,	 האבחון	 בשלב	 מתחילה	 מיוחדים	 צרכים	 בעלי	 לתלמידים	 הורים	 מעורבות	
לימודים	 למסגרות	 ההתבגרות	 בגיל	 תלמידים	 של	 העברה	 יותר.	 מוקדם	 לימודי	 בשלב	 כלל	
של	החינוך	המיוחד	נדירה	למדי.	בסוף	כיתה	ו׳	יש	מעבר	משמעותי	יותר	של	תלמידים	לבתי	
הספר	של	החינוך	המיוחד.	מעבר	שכזה	דורש	כינוס	של	ועדות	מקצועיות	שבהן,	על	פי	חוק,	
יש	להורים	ייצוג.	מעדויות	שנמסרו	לוועדה	עולה	כי	קיימת	שונות	באופן	שבו	מתנהלות	ועדות	
לבין	 ההורים	 שבין	 מהאינטראקציה	 חלק	 כי	 נציין	 עוד	 שונות.	 ובערים	 שונים	 במחוזות	 אלו	
וחלקה	ברמה	 )או	מערכת	החינוך	ככלל(	מתקיימת	ברמה	המחוזית	או	העירונית	 בתי	הספר	
הלאומית	)למשל	ועדות	ערר(.	הקשר	עם	ההורים	סביב	ההשמה	לבתי	ספר	של	החינוך	המיוחד	
אחרות	 בנסיבות	 גם	 המתקיימות	 שונות	 פרט	 בוועדות	 הנעשה	 מן	 מהותי	 באופן	 שונה	 אינו	
ודורשות	תשומת	לב	מיוחדת.	הדברים	אמורים	בעיקר	בכל	הקשור	לבניית	אמון,	לאופן	העברת	
המידע	להורים,	להתאמת	ההליכים	להורים	מרקע	תרבותי	ושפתי	מגוון,	ובמידה	שבה	ניתנת	
להורים	הזכות	למצות	את	זכויותיהם.	מהספרות	המחקרית	עולות	עדויות	לחשיבות	שיש	לתת	
לביסוס	האמון	והשותפות	בין	ההורים	למערכת	החינוך	בהשמה	של	תלמידים	במסגרות	חינוך	
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ובשילוב	מוצלח	של	התלמידים	בבתי	ספר.	אשר	ליעד	ההכלה	של	משרד	החינוך	נציין	כי	לא	
מצאנו	התייחסות	משמעותית	בפרסומי	המשרד	לתפקידם	של	ההורים	בתהליך	ההכלה.	נראה	

כי	בעתיד	יש	מקום	לתת	את	הדעת	לעניין	זה	ביתר	שאת.

תכנית	 הוא	 רבה	 בתכיפות	 בו	 מעורבים	 מיוחדים	 צרכים	 בעלי	 לתלמידים	 שהורים	 נושא	
תלמידים	 של	 הוריהם	 אצל	 הקיים	 המצב	 מן	 שונה	 זו	 מציאות	 )תח״י(.	 היחידנית	 הלימודים	
רגילים.	בשל	אופיים	השונה	של	הקשיים	והרמה	השונה	של	הלומדים,	בית	הספר	מחויב	להכין	
תכנית	לימודית	ייחודית	לכל	תלמיד,	ועל	ההורים	לחתום	על	התכנית	וללוות	את	ילדם	בשליטה	
בה.	גם	ההורים	זקוקים	לליווי	והדרכה	בנושא	זה.	לעתים	קרובות	קיים	פער	בין	ציפיות	ההורה	
לאלה	של	בית	הספר.	ההורים	עלולים	להרגיש	נחותים	לעומת	הצוות	המקצועי,	וחסרי	אונים	
במשימות	הסיוע	לילדם.	מתח	רב	במיוחד	בין	ההורים	לבית	הספר	מסתמן	בהקשר	של	ילדים	
אתגר	 ומהווים	 משמעת	 בעיות	 יוצרים	 אלו	 ותלמידים	 יש	 התנהגות.	 והפרעות	 קשיים	 בעלי	
הקשיים	 עם	 להתמודד	 ֵידע	 מקצוע	 כאיש	 שהמורה	 מצפים	 ההורים	 כאחד.	 ולמורים	 להורים	
את	 שיחנכו	 מההורים	 מצפים	 תלמידים,	 של	 גדולה	 כיתה	 עם	 המתמודדים	 המורים,	 ואילו	
ילדיהם	ויתמכו	בהם.	לעתים	ההורים	רואים	צורך	לסנגר	על	ילדם	בפני	המורים,	ואם	אין	להם	
להפוך	 עלולה	 האינטראקציה	 למורה,	 וכבוד	 הבנה	 מתוך	 זאת	 לעשות	 הדרושות	 המיומנויות	
צרכים	 בעלי	 בהקשר	של	תלמידים	 למורים	 הורים	 בין	 ריבוי	התלות	 לאור	 לקונפליקטואלית.	
יורדת	 עולה,	 המתבגר	 שגיל	 שככל	 נמצא	 ואכן	 לפורענות.	 מועד	 המתבקש	 הֶקשר	 מיוחדים,	

.)Span	et	al.,	2003(	הספר	מבית	הרצון	שביעות

עבודה עם הורים למתבגרים על פי סוג החריגּות

רבה	 חשיבות	 יש	 ההורים	 לבין	 הספר	 בית	 שבין	 לקשר	 כי	 מעלה	 המחקרית	 הספרות	 בחינת	
מניעת	התנהגויות	 מיוחדים,	 צרכים	 בעלי	 בילדים	 טיפול	 שונות,	 להצלחת	תכניות	התערבות	
סיכון	בקרב	ילדים	ועוד.	בעת	טיפול	רפואי	שמירה	על	רצף	טיפולי	בין	הבית	לבין	בית	הספר	
לבין	 הספר	 בית	 בין	 הנרקם	 לאמון	 גם	 בהמשך,	 בהרחבה	 שיתואר	 כפי	 שכזה.	 קשר	 מחייבת	
ההורים	בשאלת	הטיפול	בילדים	בעלי	צרכים	מיוחדים,	או	התנהגויות	סיכון	שונות	יש	חשיבות	
להורים	 בדיווח	 בית	הספר	 לחובת	 שונות	 התייחסויות	 יש	 החינוך	 מנכ״ל	משרד	 בחוזר	 רבה.	
במקרים	שונים	של	סיכון	או	קושי,	אך	יש	לציין	כי	אין	כל	התייחסות	לפרקטיקה	הנהוגה	ולאופן	

שבו	יש	למסור,	אם	בכלל,	את	המידע	או	לשתף	פעולה	בהתערבות	ומניעה.	

בין	הורים	לבית	הספר	מחייבות	 כי	תכניות	התערבות	שיש	בהן	שיתוף	פעולה	 לציין	 למותר	
אף	 ולפעמים	 מורים	 הורים,	 של	 הדרכה	 זה	 ובכלל	 מהשותפים	 אחד	 כל	 של	 הדרכה	 לעתים	
מנהלים.	מקומו	של	הילד	לא	נפקד	מתכניות	אלו,	וסקירת	הספרות	המחקרית	מעלה	כי	ככל	
שניתן,	שילוב	התלמידים	בתהליך	ההכשרה	של	כל	אחד	מהגורמים	השותפים	הוא	בעל	חשיבות	
רבה	להצלחת	ההתערבות.	להלן	נתייחס	לחשיבותו	של	הקשר	שבין	הבית	לבית	הספר	בהתאם	

למאפייני	התלמיד.
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מתבגרים הסובלים מהפרעות קשב והיפראקטיביות

מתבגרים	הסובלים	מהפרעות	קשב	והיפראקטיביות	)ADHD(	מהווים	את	הקבוצה	הגדולה	
המשוערות	 הסיבות	 	.)2010 הבריאות,	 משרד	 חוזר	 )כ־10%;	 מאתגרים	 תלמידים	 של	 ביותר	
	)Sonuga-Barke	&	Halperin,	 2010( וסביבתיות	 אורגניות	 גנטיות,	 הן	 ההפרעה	 להופעת	
ושכיחותה	גדולה	יותר	אצל	בנים.	קבוצה	זו	מהווה	אתגר	משמעותי	לבית	הספר	בשל	הבעייתיות	
הרב־גונית	שלה	הכוללת	הישגים	אקדמיים	נמוכים,	הפרעות	רגשיות,	קשיים	חברתיים	ובעיות	
נמוכים	 והיפראקטיביות	 קשב	 הסובלים	מהפרעת	 ילדים	 של	 ההישגים	האקדמיים	 התנהגות.	
התנהגות	 מהפרעות	 רק	 הסובלים	 לילדים	 בהשוואה	 ואף	 הנורמטיביים	 גילם	 לבני	 בהשוואה	
)ללא	הפרעת	קשב(	)2006	Barkly,(.	המורים	מגדירים	אותם	כבעלי	רמת	ידע	נמוכה,	בעלי	חסר	
	McConaughy	et	al.,( במיומנויות	למידה	ובעלי	מוטיבציה	נמוכה,	בהשוואה	לבני	כיתתם	
2011(.	הקושי	שלהם	לשבת	בשקט,	לעקוב	אחר	הוראות,	לארגן	את	העבודה	ולסיים	משימות	

.)Barkly,	2006(	הספר	מבית	לנשירה	סיכון	גורם	ומהווה	האקדמי	תפקודם	על	משפיע

לקשיים	הלימודיים	מתלוות	לעתים	תחושות	של	אכזבה	עצמית,	תסכול,	אשמה,	כעס,	ייאוש,	
	Young	&( ולדיכאון	 לחרדה	 אלו	 ילדים	 מובילה	 רגשות	 לווסת	 נמוכה	 יכולת	 אונים.	 וחוסר	
לעומת	 	25%( הכללית	 לאוכלוסייה	 בהשוואה	 יותר	 גדולה	 בשכיחות	 	)Amarasinghe,	 2010
5%–10%(.	לרגשות	אלו	מתלווים	קשיים	חברתיים	רבים.	אלו	נובעים	מהליקויים	הקוגניטיביים	
הגורמים	לילדים	תהליך	של	עיבוד	מידע	חברתי	מוטה	ולקוי,	המקשה	עליהם	ליזום	ולשמור	על	
יחסים	טובים	ואף	גורם	לדחייתם	החברתית.	ההבנה	הלקויה	של	מצבים	חברתיים,	הבדידות	
והדחייה	החברתית	ובעיקר	הקושי	לוויסות	רגשי	מובילים	להתנהגות	אנטי־חברתית,	לתוקפנות,	

.)Molina	et	al.,	2013(	למיניהן	ולהתמכרויות	לעבריינות

לבעיות	של	תלמידים	הסובלים	מהפרעות	קשב	והיפראקטיביות	יש	השפעה	קשה	על	המשפחה.	
וציפיות	 ילד	שונה	שאינו	עונה	על	ציפיותיהם	 ההורים	פגועים	מעצם	העובדה	שהם	מגדלים	
החברה.	הם	עוברים	מעין	״תהליך	אבל״	ממושך,	עד	להשלמה	רגשית.	בתהליך	העיבוד	הרגשי	
ההורים	עוברים	מתהליך	של	הכחשה,	דרך	כעס	ועוינות,	בדידות	רגשית	ותסכול.	תחושת	הלחץ	
אינה	 שלהם	 וההורות	 מדיכאון	 יותר	 סובלים	 הם	 נמוכה,	 חייהם	 איכות	 גבוהה,	 ההורים	 של	
עקבית	)2012	al.,	Cussenet(.	לקשיים	שבבית	נלווים	לחצים	מכיוון	בית	הספר.	לעתים	בית	
הספר	הופך	לחזית	קרב	שבה	המורים	וההורים	נלחמים	ביניהם	וכל	צד	מצפה	שהשני	יתמודד	
עם	הילד.	המורים	מתקשים	להשתלט	על	התלמיד	ומצפים	שההורים	״יחנכו	את	ילדם״,	מנגד,	

ההורים	חסרי	אונים	ומצפים	שהמורה,	שהוא	איש	המקצוע,	יעשה	את	עבודתו.	

באופן	מסורתי	בית	הספר	הוא	המטפל	בקשיים	הלימודיים	של	תלמידיו,	ואכן	בעקבות	אבחון	
מקצועי	בית	הספר	מקצה	בדרך	כלל	שעות	עזר	לתלמידים	אלו.	אך	כפי	שראינו,	הבעיות	הנלוות	

לקשיים	הלימודיים	אף	הן	זקוקות	להתייחסות,	וגם	ההורים	זקוקים	לסיוע	רב.

התנהגותי	 טיפול	 גם	 נלווה	 לפעמים	 תרופתי,	 הוא	 אלו	 לתלמידים	 המוצע	 השכיח	 הטיפול	
ופסיכו־חינוכי.	 תרופתי	 טיפול	 של	 שילוב	 או	 ושליטה,	 חברתיות	 מיומנויות	 ללמד	 שמטרתו	
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יש	עדויות	להשפעה	חיובית	של	מספר	תכניות	התערבות	הפונות	לילדים	והוריהם	)לסקירה	
מפורטת	ר׳	סקירת	ספרות	של	מיכל	סיפרפאל,	2013(,	אך	רובן	של	תכניות	אלו	נוסו	על	ילדים	
צעירים.	בארץ	פותחו	קבוצות	טיפוליות	לילדים	ומתבגרים	היפראקטיביים,	והמחקר	המלווה	
הצביע	על	תרומתן	לשיפור	התנהגותם	של	המשתתפים.	הגף	ללקויות	למידה	תומך	בקבוצות	
הטיפוליות	הללו	ומרחיב	את	היקפן.	גם	הורי	המתבגרים	זקוקים	לעזרה,	בהכוונה	אך	בעיקר	
בתמיכה.	בספרות	הבינלאומית	מתוארים	ניצנים	של	עבודה	עם	הורים	כחלק	ממכלול	טיפולי	
הניתן	לבעלי	הפרעת	הקשב	והיפראקטיביות,	אך	כאמור	מדובר	רק	בהורים	לילדים	צעירים.	
לאחרונה	פותחו	כמשימה	נפרדת	קבוצות	תמיכה	להורים	לילדים	מבוגרים	יותר	ולמתבגרים,	
ויועצים	חינוכיים	לומדים	להפעילן.	גם	עבודה	קבוצתית	זו	זכתה	לתמיכה	מחקרית	לא	מעטה	
)פיינגולד,	;2014	2005	Gilat,	&	Shechtman	2012;	Shechtman,	&	Danino(.	מיועצת	בית	

ספר	השייך	לרשת	עמל	שמענו	על	קיום	קבוצות	הורים	מסוג	זה	בבתי	הספר	שלהם.

ילדים הסובלים מהפרעות התנהגות

יחד	עם	הפרעות	קשב	 ניכר	מהמתבגרים	 כפי	שראינו,	הפרעות	התנהגות	מתגלות	אצל	חלק	
והיפראקטיביות	)40%–60%(.	אך	יש	ילדים	רבים	שיש	להם	הפרעות	התנהגות	אך	לא	הפרעות	
קשב	והיפראקטיביות	)2%–16%(,	לכן	יש	להתייחס	להפרעת	התנהגות	כעומדת	בפני	עצמה.	
ילדים	 והיפראקטיביות,	 ילדים	הסובלים	מהפרעות	קשב	 אימפולסיביות	של	 לתגובות	 בניגוד	
אינם	 אלו	 מתבגרים	 וערכיה.	 חוקיה	 החברה,	 נגד	 בזדון	 מתנהגים	 התנהגות	 הפרעות	 בעלי	
ורגשית	ומעורבים	 נוטים	לעימותים,	פוגעים	באחרים	פיזית	 מצייתים	לסמכות,	הם	מרדנים,	
התנהגות	 התנהגות:	 הפרעות	 של	 עיקריות	 צורות	 לשתי	 להתייחס	 ניתן	 מסכנת.	 בהתנהגות	
	Conduct( התנהגות	 והפרעת	 	)Oppositional	 Defiant	 Disorder( ומתריסה	 מתנגדת	
החברה.	 וחוקי	 הזולת	 בזכויות	 פגיעה	 של	 ונשנית	 חוזרת	 בהתנהגות	 המתבטאת	 	)Disorder
ההנחה	היא	שהפרעת	התנהגות	היא	החמרה	של	התנהגות	מתנגדת	ומתריסה.	שכיחותן	של	
באוכלוסיות	מעוטות־יכולת.	 ובעיקר	 בנות,	 גם	אצל	 בגיל	ההתבגרות,	 עולה	 בעיות	התנהגות	
	Burke	 et	 al.,( הזולת	 של	 לסבלו	 אמפתיה	 חסרים	 התנהגות	 הפרעות	 להם	 שיש	 מתבגרים	
2002(,	תהליך	עיבוד	המידע	החברתי	שלהם	מעוות	לכיוון	של	תוקפנות,	הם	סובלים	מחרדות,	
גורמים	 )2013	al.,	et	Viimamaaki(.	שילוב	של	 לימודיים	 וקשיים	 דיכאון,	הפרעות	אכילה	
לכך,	 בנוסף	 ההפרעה.	 התפתחות	 את	 מסביר	 סביבה	 וגורמי	 נירולוגיים	 ביולוגיים,	 גנטיים,	
ודיכאון	הורי	 גורמים	משפחתיים	כגון	תפקוד	הורי,	הכולל	הורות	מחמירה,	מזניחה,	אלימה,	
תורמים	ישירות	לתופעה	)2002	Patterson,(.	הפרעת	התנהגות	מפריעה	להתפתחותו	התקינה	
של	הילד	ופוגמת	בחיי	המשפחה.	היא	גם	מהווה	אתגר	גדול	למערכת	החינוך,	וסיבה	שכיחה	

למתח	בין	המערכת	הבית־ספרית	לבין	המשפחה.

שתי	אוכלוסיות	אלו	)תלמידים	הסובלים	מהפרעת	קשב,	היפראקטיביות	והפרעות	התנהגות(	
ייחודיות	בקשיים	שהן	מערימות	על	המשפחה	ועל	בית	הספר.	נוצר	מתח	דווקא	במקום	ששיתוף	
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פעולה	הוא	הכרחי.	בדרך	כלל	יש	גם	להורים	וגם	למורים	קשיים	בהתמודדות	עם	מתבגרים	אלו,	
כך	ששיתוף	פעולה	ביניהם	עשוי	לסייע	לשני	הצדדים.

ההמלצה	החשובה	ביותר	למניעת	התפתחות	של	הפרעות	התנהגות	בשילוב	עם	הפרעות	קשב	
	Webster-Stratton	et(	מוקדם	אבחון	היא	התנהגות	הפרעות	של	והחמרתן	והיפראקטיביות
2011	al.,(.	איתור	מוקדם	ואבחון	של	הלקות	עשויים	לצמצם	את	בעיות	המשמעת,	האלימות,	
חמורה	 התפתחות	 למנוע	 עשוי	 התנהגות	 בהפרעות	 מוקדם	 טיפול	 המשפחה.	 עם	 והמתחים	

יותר	המובילה	בגיל	ההתבגרות	לעבריינות	והתמכרות.

מתבגרים בעלי מוגבלות שכלית־התפתחותית

קבוצת	המתבגרים	בעלי	המוגבלות	השכלית־התפתחותית	כוללת	בתוכה	כ־9%	מכלל	התלמידים	
מוגבלות	 מדרגות	 תלמידים	 בה	 נכללים	 	.)2013 לסטטיסטיקה,	 המרכזית	 )הלשכה	 החריגים	
שונות:	פיגור	גבולי,	קל,	בינוני,	מורכב	וקשה.	הם	ממוקמים	-	בהתאם	לדרגת	המוגבלות	שלהם	-	
במערכת	החינוך,	במוסדות,	בבתי	ספר	מיוחדים,	בכיתות	מיוחדות	בחינוך	הרגיל	או	בשילוב	
בכיתות	רגילות.	כיום	יש	נטייה	לשלב	את	הילדים	המעוכבים	במידה	גבולית	או	קלה	בחינוך	
הרגיל.	באופן	כללי,	מתבגרים	אלו	מציגים	בעיקר	קשיים	לימודיים.	הבעיה	היא	שחלקם	)בין	
30%	ל־50%(	סובלים	גם	מהפרעות	נפשיות,	ובעיות	אלו	מחריפות	בגיל	ההתבגרות.	במסגרות	
המיוחדות	הם	נמצאים	בתנאי	חממה.	מצב	זה	משתנה	לרעה	בתוכניות	השילוב,	שם	הם	נדחים	
הגדולה.	 בכיתה	 לאיבוד	 הולכים	 ולפעמים	 הנורמטיביים	 עמיתיהם	 ידי	 על	 קרובות	 לעתים	
תלמידים	מעוכבים	מבחינה	שכלית	לומדים	על	פי	תכניות	יחידניות	)תח״י(,	וההורים	נדרשים	
לחתום	על	הסכמתם	להשתתפות	ילדיהם	בתכניות.	הורים	המסוגלים	לסייע	משתתפים,	בדרך	
כלל,	בהכנת	התכנית	ובפיקוח	עליה.	בניגוד	למתבגרים	נורמטיביים	שלגביהם	לא	מומלץ	סיוע	
המוגבלויות	 בעלי	 המתבגרים	 באוכלוסיית	 עתידית,	 בהתקדמות	 תמיכה	 אלא	 דווקא	 לימודי	
על	 בהכרח	 אינו	 זו	 מקבוצה	 המתבגרים	 בלימודי	 הדגש	 זאת,	 עם	 לימודי.	 לסיוע	 מקום	 יש	
לימודים	עיוניים	אלא	על	מיומנויות	חיים	שיעזרו	להם	לחיות	באפן	עצמאי	יותר,	כמו	בישול,	
ניקיון,	נסיעה	באוטובוס	וכו׳.	בגלל	בעיות	קוגניטיביות	צעירים	אלה	מתקשים	גם	במיומנויות	

בינאישיות,	קושי	שגורר	תחושת	בדידות	ודחייה	חברתית	)רייטר,	2007(.

מתבגרים הסובלים מפגיעות חושיות

אוכלוסייה	זו	כוללת	מתבגרים	הסובלים	מחירשות	או	מעיוורון.	מתבגרים	אלו	מהווים	כ־3%	
הישגיהם	 הרגיל,	 בחינוך	 משולבים	 לקויי־הראייה	 המתבגרים	 של	 מחציתם	 מהאוכלוסייה.	
בעיקר	 קשורים	 רבות.	הקשיים	שלהם	 להתאמות	 זקוקים	 הם	 אך	 טובים,	 בהחלט	 הלימודיים	
בניידות	מוגבלת,	הם	זקוקים	לליווי	פיזי	רב	ולהדרכה	לניידות	עצמאית.	קושי	נוסף	של	לקויי	
רבות	 הזדמנויות	 להם	 היו	 שלא	 מכיוון	 הירודות.	 החברתיות	 ליכולותיהם	 קשור	 הראייה	
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לאינטראקציות	חברתיות	והם	לא	יכולים	לראות	את	הבעות	הפנים	של	שותפיהם	לפעילות,	
יוזמים	מגע	חברתי	ומופיעים	כפחות	אסרטיביים	 יחסיהם	החברתיים	מצומצמים,	הם	פחות	
בקשר	הבינאישי	)2011	Smith,	&	Zebehazy(.	בגלל	המוגבלות	עצמה	ומהסיבות	הנלוות	הם	
מתקשים	למצוא	עבודה	בבגרותם	)רק	50%	מהם	עובדים(.	לפיכך	יש	צורך	בהתערבויות	סיוע	
ובמפגשי	תמיכה.	דוגמה	אחת	להתערבות	כזאת	היא	התכנית	של	הס	)2009(,	שבה	מלמדים	
את	המשתתפים	הֲעָצמה,	נחישות	ובחירות	אוטונומיות.	התכנית	לוותה	במחקר,	שהצביע	על	

הישגים	כמצופה.

הסובלים	 קבוצת	 לכבדות־שמיעה.	 חירשות	 שבין	 הרצף	 על	 היא	 אף	 נמצאת	 שמיעה	 לקות	
ממנה	מונה	למעלה	מ־3,000	תלמידים.	בהתאם	לדרגת	הלקות	נעשית	הפניה	לכיתות	מיוחדות	
זו	מתבטא	 אוכלוסייה	 של	 העיקרי	 הקושי	 	.)65%( הרגיל	 החינוך	 במסגרת	 לשילוב	 או	 	)35%(
ברכישת	שפה	וידע	כללי.	שתי	שיטות	הוראה	לבעלי	לקות	שמיעה	התפתחו	במקביל:	השיטה	
האוראליסטית	)המדוברת(	והשיטה	המנואליסטית	)שפת	הסימנים(.	בשל	היתרונות	והחסרונות	
של	כל	אחת	מהשיטות	מתנהל	זה	שנים	ויכוח	לגבי	השיטה	הטובה	יותר.	מטרות	הטיפול	הן	
מתן	שירותים	לכל	פרט	על	פי	צרכיו	אך	תוך	מינימום	ניתוק	מהמסגרת	החברתית	שבה	הוא	
חי.	הטיפול	ניתן	בבתי	הספר	אך	גם	במסגרות	התנדבותיות	כמו	מיח״א	)ארגון	מחנכי	ילדים	
ושיקום	תלמידים	לקויי	שמיעה(.	מבחינת	אינטליגנציה	אין	 חירשים(	ושמע	)עמותה	לחינוך	
הבדל	בין	אוכלוסיית	החירשים	לאוכלוסייה	נורמטיבית,	ורמת	ההסתגלות	הרגשית	של	לקויי	
יוצרים	בעיות	משמעת	 לרוב,	מתבגרים	בעלי	לקות	שמיעה	אינם	 כלל.	 השמיעה	טובה	בדרך	
ולכן	לא	מתקיים	מתח	רב	בין	המשפחה	לבית	הספר,	אך	גם	כאן	יש	מקום	לשיפור:	יש	להכין	
את	הסביבה	החברתית	הנורמטיבית	לקליטתם	של	תלמידים	אלו	באמצעות	תכניות	התערבות	
לטיפוח	אקלים	מקבל	ומכיל.	כן	יש	לשים	דגש	רב	יותר	על	התפתחותם	החברתית	והרגשית	של	

בעלי	הלקות,	כי	אלה	יהוו	את	כרטיס	הכניסה	שלהם	לחיים.

מתבגרים על הרצף האוטיסטי

מתבגרים	על	הרצף	האוטיסטי	מהווים	בסך	הכול	3.6%	מכלל	התלמידים	בחינוך	המיוחד.	הם	
מתקשים	בתפקוד	חברתי,	מגלים	מעט	עניין	בזולת,	חסרים	כישורים	חברתיים,	מתקשים	בהבנת	
מצבים	חברתיים,	והאובססיביות	בהתנהגותם	מרחיקה	מהם	חברים	פוטנציאליים.	ההפרעה	
נעה	על	רצף:	ממתבגרים	בעלי	לקות	קלה	)Autism	Functioning	High(	ועד	כאלה	שתפקודם	
לקוי	מאוד.	בהתאם	לכך	מּוָׂשמים	המתבגרים	האלה	במסגרות	שונות:	רובם	בבתי	ספר	מיוחדים,	
חלקם	בכיתות	מיוחדות,	ומיעוטם	)2%(	משולבים	במערכת	החינוך	הרגילה.	בכיתות	המיוחדות	
המורים	מיומנים,	וקיים	קשר	רציף	בין	הבית	לבית	הספר.	בעולם	מטפלים	בקשיים	החברתיים	
חיובית	 התנהגות	 לחזק	 שמטרתן	 ביהביוריסטיות	 גישות	 באמצעות	 כאלה	 מתבגרים	 של	
ולהכחיד	התנהגות	שלילית,	או	בשילוב	של	גישות	קוגניטיביות־ביהביוריסטיות	שמטפלות	גם	
	)MASSI( ניתן	לראות	בתכנית	 דוגמה	להתערבות	טיפולית	כזאת	 בסימפטומים	של	חרדה.	
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Intervention	Skills	Social	and	Anxiety	Multimodal	2013(	al.,	et	White(.	התכנית	
כוללת	אימון	הורים	והפיכתם	למאמנים	של	ילדם,	בכך	נשמר	הרצף	בין	הטיפול	בבית	לטיפול	
בבית	הספר.	המחקר	המלווה	הצביע	על	שיפור	מצומצם	במיומנויות	החברתיות	של	המתבגרים	

.)White	et	al.,	2013(	הוריהם	של	הרצון	שביעות	על	וכן	במחקר	שהשתתפו

חולים כרוניים ואקוטיים

השיפורים	התמידיים	בטיפולים	רפואיים	מאפשרים	ליותר	ילדים	הסובלים	ממחלות	כרוניות	
להשתלב	במערכת	הבית־ספרית.	במקביל	קיימת	חובה	לספק	תכניות	חינוכיות	לתלמידים	אלו	
החולים	במחלות	 ילדים	 	.)2008 ואולמן,	 )אייזנברג	 לצרכיהם	 פתרונות	תואמים	 להם	 ולהציע	
כרוניות	מהווים	1.3%	מכלל	תלמידי	החינוך	המיוחד.	חוק	חינוך	לילדים	חולים	)2011(	מטיל	
על	הממשלה	חובה	לספק	חינוך	חינם	לילדים	מאושפזים	וחולים.	חולה	המאושפז	עד	21	יום	
מקבל	תמיכה	לימודית	בבית	החולים,	באופן	פרטני	או	בקבוצה	קטנה.	מעבר	ל־21	יום	נבנית	
מעבר	 אולם	 מיוחדת.	 מורה	 ובעזרת	 הספר	 בית	 בפיקוח	 בבית	 ייחודית	 לימודיים	 תכנית	 לו	
ללימודים	העיוניים	חשוב	לעזור	לילדים	החולים	להתמודד	עם	המחלה,	בין	אם	הם	נמצאים	
בבית	ובין	אם	בבית	הספר.	לא	מעט	קשיים	עולים	בתהליך	התמודדותם	עם	המחלה,	למשל	
	.)Terpstra	et	al.,	2012(	הפעולה	שיתוף	על	המקשה	הבריאות,	למשרד	החינוך	משרד	בין	נתק
כמו	כן,	יש	ומתגלה	העדר	הבנה	של	מורים	לצורכי	התלמידים	הללו.	המורים	מגיבים,	לעתים,	
בחוסר	קבלה,	אפילו	בהתקפה	על	יציאה	משיעור	לצורך	טיפול	)למשל	בדיקת	רמת	הסוכר	בקרב	
חולי	סכרת(	ואף	מאשימים	את	התלמידים	בשימוש	לרעה	במצבם	)2006	Ayala,(.	התלמידים	
ידי	 על	 זאת	 ומביעים	 המחלה	 מן	 מפוחדים	 רבים	 שבמקרים	 לכיתה	 מעמיתיהם	 גם	 סובלים	
	Van(	כלפיהם	בריונות	ידי	על	אף	חמורים	ובמקרים	החולים	התלמידים	של	חברתית	דחייה
2006	Davis,	&	Cleave(.	מצבם	הרגשי	והקוהרנטיות	שלהם	ושל	הוריהם	קשורים	ישירות	
למצבם	הבריאותי	ולהתנהגותם	המוחצנת	או	המופנמת	)2014	Wiseman,	&	Goldberg(.	לכן	
סיוע	רגשי	לילדים	ולהוריהם	חשוב	ביותר.	כשמדובר	במחלות	שכיחות	כגון	אסטמה	וסוכרת	
קיימות	מספר	תכניות	התערבות	הפונות	בעיקר	אל	התלמיד	החולה	במטרה	לסייע	לו	בניהול	
מחלתו.	ההתערבות	קצרה	מאוד,	ממוקדת	בדרכי	התנהלות	עם	המחלה,	בגישה	קוגניטיבית־
	Bruzzese	et( ביהביוריסטית.	מוצעים	מפגשים	קבוצתיים	גם	להורים,	למען	מטרות	דומות	

.)al.,	2011

תלמידים בסיכון 

באחרים.	 לפגוע	 או	 להיפגע	 בסיכון	 אותם	 מציב	 שלהם	 שהרקע	 אלה	 הם	 בסיכון	 תלמידים	
זאת	בשל	מאפיינים	אישיים,	תנאים	סביבתיים,	משפחתיים	או	חברתיים	אשר	מעכבים	את	
תלמידים	 פוגש	 הספר	 בבית	 החינוכי	 הצוות	 בחברה.	 ואת	השתלבותם	 האישית	 התפתחותם	
רבים	המתמודדים	עם	מצבי	סיכון	מגוונים.	בהמשך	הסקירה	יוצגו	מספר	דוגמאות	למצבי	סיכון	
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שונים	של	תלמידים	בבית	הספר.	דוגמאות	אלו	נועדו	להצביע	על	הגיוון	בסוג	הבעיות	ואין	בהן	
כדי	להקיף	את	מצבי	הסיכון	כולם.	

בשנת	 כי	 עולה	 	)2014( החינוך	 במשרד	 והערכה	 למדידה	 הארצית	 הרשות	 מנתוני	 למשל,	 כך	
הלימודים	תשע״ג	נפלו	6%-8%	מכלל	התלמידים	בכיתות	ז׳–י״א	קורבן	לאלימות	קשה	בבית	
קורבן	 נפלו	 מהם	 	20%-15% מתונה.	 לאלימות	 קורבן	 נפלו	 מהתלמידים	 	16%-10% הספר.	
לאלימות	חברתית	ו־16%-15%	לאלימות	מינית.	יש	תלמידים	שחוו	טראומה	או	שחיים	באזור	
סיכון.	ממחקרים	שונים	שנערכו	בישראל	עולה	כי	שיעור	גבוה	של	תלמידים	נחשפו	לאירועי	
טרור,	בכלל	זה	חשיפה	ישירה	לטרור,	קירבה	לנפגעים	או	היכרות	עם	אדם	שנפגע.	שיעור	גבוה	
של	תלמידים	שנחשפו	בצורה	כזו	או	אחרת	לאירועי	טרור	)למעלה	מ־60%(	מציגים	תסמינים	
חרדה,	 הכוללים	 בינונית	 ברמה	 מסימפטומים	 סובלים	 אף	 מהם	 וכרבע	 פוסט־טראומטיים	

דיכאון,	רגישות	בינאישית	ועוד	)בראון־לבינסון,	2010(.

בהקשר	אחר,	מנתוני	הלשכה	המרכזית	לסטטיסטיקה	)2013(	עולה	כי	11.7%	מהפונות	לוועדות	
להפסקת	הריון	בשנת	2011	היו	נשים	עד	גיל	19.	אין	מידע	לגבי	שיעור	הבנות	שהיו	גם	תלמידות	
באותה	עת,	אך	ניתן	להניח	כי	חלקן	לפחות	היו	כאלה.	גם	תלמידים	שחלו	והחלימו	ממחלות	
קשות	משתלבים	מחדש	בבית	הספר,	ויש	שמסתגלים	מחדש	לבית	הספר	אחרי	שנתגלו	אצלם	
המחייבים	 המשתנים	 אחד	 למשל,	 האחרונות	 בשנים	 רפואיות.	 בעיות	 או	 ממושכת	 מחלה	
תשומת	לב	רבה	הוא	בעיית	ההשמנה	בקרב	תלמידים.	בין	25	ל־30%	מכלל	התלמידים	בישראל	
סובלים	מעודף	משקל.	עם	הארכת	שעות	הלימוד	בבתי	הספר	וקיום	ארוחות	תלמידים	בבית	
שבין	 בקשר	 זה	 חשוב	 למשתנה	 בהתייחסות	 הצורך	 גם	 עולה	 הלימודים	 מיום	 כחלק	 הספר	

ההורים	לבית	הספר.

בהתייחס	לפרספקטיבה	ההתפתחותית	העומדת	בבסיס	עבודת	הוועדה	יש	לציין	כי	תלמידים	
ויכולות	 גבולות	 לבחינת	 חדשות,	 להתנסויות	 רבה	 אנרגיה	 מפנים	 ההתבגרות	 בגיל	 רבים	
ולבחינת	הזהות	האישית.	כך	למשל,	גיבוש	הזהות	)המינית,	החברתית	והדתית(	ועיצוב	דעות,	
תפיסות	ועמדות	עשויים	להוביל	תלמידים	לבחור	בהתנהגויות	שאינן	עולות	בקנה	אחד	עם	
כמו	 מוכרות	 ולא	 חדשות	 בחוויות	 להתנסות	 או	 עת,	 אותה	 עד	 אותם	 שאפיינו	 ההתנהגויות	
הפרעות	 היא	 בנערות	 בעיקר	 הפוגעות	 הסיכון	 מהתנהגויות	 אחת	 סיכון.	 בהתנהגויות	 גם	
בולימיה,	 אנורקסיה,	 כוללות	 אכילה	 הפרעות	 מהן.	 סובלות	 מהמתבגרות	 כ־10%	 אכילה;	
הפרעות	 ההתבגרות.	 בגיל	 היא	 ביותר	 הגדולה	 ושכיחותן	 אחרות,	 והפרעות	 כפייתית	 אכילה	
אלה	קשורות	לפיתוח	זהות	עצמית	נשית	האופיינית	לגיל	ומושפעות	מאידאל	הרזון	התרבותי.	
לעתים	מקבלות	הפרעות	אלו	עידוד	ותמיכה	מנורמות	חברתיות,	הבאות	לידי	ביטוי	בפורומים	

באינטרנט	)בוניאל	וברק,	2009(.

הפרעות	אלו	קשורות	לפעמים	בנעשה	בבית	הספר	או	שיש	להן	ביטוי	בבתי	הספר.	גם	במקרים	
אלו	נדרשת	אינטראקציה	בין	בית	הספר	לבית,	אם	בדרך	של	מסירת	מידע	ואם	בגיבוש	והפעלה	

של	אסטרטגיות	התערבות	ברמה	ראשונית,	שניונית	או	שלישונית.
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נדגיש	כי	אנו	מודעים	לכך	שישנם	מצבי	סיכון	שונים	המתעוררים	בבתי	הספר	)למשל	פציעה,	
העדרות,	כישלון	בסדרת	מבחנים(	לעומת	כאלה	שהתלמידים	מגיעים	איתם	לבתי	ספר	)למשל	
סוכרת,	פוסט־טראומה,	גירושי	הורים(.	אין	ספק	כי	האינטראקציה	שבין	הבית	לבין	בית	הספר	
עשויה	להיות	שונה	בכל	אחד	מהמקרים,	חובת	הדיווח	משתנה	ממקרה	למקרה	ואופן	הפעולה	
משתנה	גם	הוא.	עם	זאת	אין	ספק	כי	בכל	המקרים	נדרש	שיתוף	פעולה	בין	הגורמים.	תכניות	
	FCU	 -	 Family,	 Check	 Up;	 Dishion	 & )למשל	 בסיכון	 בנוער	 לטפל	 מיועדות	 רבות	
2007	Stormshak,(,	המבוססת	על	הגישה	האקולוגית.	תכנית	זו	מדגישה	מאוד	שיתוף	הורים,	
בסדנאות	קבוצתיות	או	בליווי	פרטני,	בהתאם	לקשיי	המתבגרים.	התכנית	לוותה	במחקר	רב	

והצביעה	על	הישגים	טובים.

מחוננים

אף	על	פי	שמחוננים	לא	נחשבים	באופן	מסורתי	לתלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים	או	תלמידים	
בסיכון	מצאנו	לנכון	לכלול	אותם	בסקירה	זו	משלוש	סיבות:	א.	מחוננים	הם	הון	אנושי	ייחודי	
של	המדינה	וראויים	לטיפוח	מיוחד;	ב.	מחוננים	זקוקים	לשוויון	הזדמנויות	למימוש	מיטבי	של	

הפוטנציאל	האנושי;	ג.	יש	לא	מעט	אתגרים	בעבודה	עם	אוכלוסייה	זו.	

איתור	מחוננים	מתבסס	על	מבחנים	שונים	של	כשרים	אינטלקטואלים,	שכולם	מסוכמים	לציון	
13,720	תלמידים	מאותרים,	מהם	 יש	 אחד.	מדובר	ב־2%	מכלל	התלמידים	בארץ.	בסך	הכול	
שליפה(,	 )תכנית	 שבועי	 העשרה	 יום	 של	 במסגרת	 	7,144 ייחודיות,	 בכיתות	 תלמידים	 	2,342
2,947	בחוגי	העשרה	המתקיימים	באוניברסיטאות,	ו־1,287	במסגרות	שונות.	כיתות	ייחודיות	
פועלות	ב־9	ערים,	תכניות	שליפה	ב־52	ערים	ורשויות,	וחוגי	העשרה	מתקיימים	ב־30	ערים.	
תלמידים	מאותרים	רבים	בוחרים	לא	להשתמש	בשירותים	מיוחדים	ונשארים	בכיתה	הרגילה	

)ראה	סקירה	של	שני,	2009(.

יש	המתייחסים	למחוננות	כחרב	פיפיות:	מצד	אחד	מחוננות	היא	מתנה	המאפשרת	התפתחות	
למחוננות	 הנלווים	 האפקטיביים	 שהגורמים	 לפעמים	 קורה	 שני,	 מצד	 מרבי.	 עצמי	 ומימוש	
הדוק	 קשר	 קשורים	 אף	 והם	 המחונן,	 התלמיד	 של	 בריאה	 להתפתחות	 מפריעים	 או	 פוגמים	
לבריאות	 עצמי,	 לדימוי	 למוטיבציה,	 הבסיס	 הם	 האפקטיביים	 הגורמים	 הלימודיים.	 להישגיו	
וממצאי	 מחוננים,	 של	 אפקטיביים	 מאפיינים	 לגבי	 בספרות	 דעים	 תמימות	 אין	 נפשית.	
המחקר	אינם	עקביים.	יש	הטוענים	שמחוננים	מגלים	רמת	הסתגלות	חברתית	טובה	כמו	של	
עמיתיהם	הלא	מחוננים	ואף	יותר	)למשל	2003	al.,	et	Richards(,	ואילו	אחרים	טוענים	שהם	
נתקלים	בבעיות	הסתגלות	רבות	יותר	)למשל	2001	Pfeiffer,(.	קשייהם	מיוחסים	לרוב	ל־א־
גבוהות	 ולציפיות	 והרגשית	שלהם,	לתיוג	שלילי	 סינכרוניזציה	בהתפתחות	האינטלקטואלית	
מההורים	)2006	Moon,	&	Yoo(.	בארץ	נערך	מחקר	עדכני	רחב־היקף	על	אלפי	משתתפים	
)2009	Selector,	&	Shechtman(	ובו	נעשתה	השוואה	בין	מתבגרים	מחוננים	במסגרות	של	
ייחודיות	ומרכזי	שליפה	לבין	עמיתים	לא	מחוננים	באותם	בתי	ספר.	נמצא	שהדימוי	 כיתות	
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החברתית	 היכולת	 ואילו	 )לימודים(,	 מסוימים	 בתחומים	 רק	 גבוה	 היה	 מחוננים	 של	 העצמי	
שלהם	בתחומים	מסוימים	)קשר	אינטימי,	חשיפה(	הייתה	נמוכה	יותר.	באופן	כללי	המחוננים	
היו	דומים	בפרמטרים	האפקטיביים	לעמיתיהם	הלא	מחוננים,	מה	שאומר	שבקרב	מחוננים	יש	
מספר	לא	מבוטל	של	קשיים	ייחודיים	כגון	תת־הישגיות,	לקויות	למידה,	הפרעות	קשב	וריכוז	
ואף	הפרעות	התנהגות	)כ־25%(.	נמצא	כי	תיוג	שלילי	הוא	בעיה	מרכזית	של	ילדים	מחוננים	

)אוסטרובסקי,	2014(.

סיכום והמלצות

בעקבות	חוק	החינוך	המיוחד	)1988,	2002(	יותר	ילדים	בעלי	חריגויות	משולבים	בכיתות	רגילות.	
על	אף	שעבר	זמן	רב	מאז	נתקבל	החוק,	יש	קשיים	רבים	ביישומו.	אחת	הבעיות	הקשות	היא	
הקונפליקטים	השכיחים	בין	הבית	לבית	הספר.	השילוב	של	ילדים	חריגים	בכיתות	רגילות	אינו	
פשוט,	הוא	דורש	הכשרה	של	המערכת	כולה	לקליטת	תלמידים	חריגים,	החל	מבחירת	מורים	
בעלי	עמדות	מתאימות	ומוטיבציה	להתמודד	עם	השילוב	בפועל,	עבֹור	דרך	הכנת	התלמידים	
מצפים	 ההורים	 המשולבים.	 הילדים	 עם	 טיפולית	 בעבודה	 וכלה	 חברתית,	 לקליטה	 הרגילים	
שנוצר	 הפער	 עליו.	 לסנגר	 צורך	 מרגישים	 והם	 לו	 המגיע	 הטיפול	 את	 יקבל	 המשולב	 שילדם	
בין	ציפיות	ההורים	ובין	קשיי	המורים	יוצר	מתח	רב.	קשר	ישיר	ותומך,	מבוסס	על	אמון	הדדי	
חריגות,	 בעל	 ילד	 כל	 על	 קיים	 רב	 אישי	 מידע	 זו.	 באוכלוסייה	 במיוחד	 חיוני	 פעולה,	 ושיתוף	
מידע	שעשוי	לסייע	למורה	בעבודתו	אך	דורש	אמון	רב	מצד	ההורים	כלפי	המערכת.	לחלופין,	
המורים	עדים	להתנהגויות	חריגות	רבות	שלא	ניתן	להורים	לעמוד	עליהן.	מידע	זה	צריך	לעבור	
אל	ההורים	ברגישות	ובאמפתיה.	תמונה	זו	כללית	ואינה	משקפת	את	הצרכים	הייחודיים	של	
קבוצות	שונות,	על	כן	הדיון	בהמלצות	יעבור	לתת־הקבוצות	המרכיבות	את	אוכלוסיית	הילדים	

בעלי	הצרכים	המיוחדים.	

ניתן	להתייחס	לשלוש	קבוצות	אוכלוסייה:	

המתקוממת:	 או  מרוסנת  הבלתי  התנהגותם  בשל  המערכת  את  המאתגרים  מתבגרים  א.		
בעלי	 והיפראקטיביות,	תלמידים	 זו	שייכים	תלמידים	הסובלים	מהפרעות	קשב	 לקבוצה	
בלתי	 שהתנהגותם	 אלה	 זו,	 בקבוצה	 התלמידים	 בסיכון.	 ותלמידים	 התנהגות	 הפרעות	
מרוסנת	או	מתקוממת,	זקוקים	לתמיכה	רבה	מצד	המורים	ומצד	עמיתיהם	לכיתה.	מחקרים	
	Pianta,(	האקדמיים	הישגיהם	של	ביותר	החשוב	כמנבא	המורה	תמיכת	על	מצביעים	רבים
לימודיים	 ולהישגים	 ומקבל	בכיתה	אף	הוא	קשור	לרווחה	הנפשית	 2009(.	אקלים	מכיל	
של	תלמידים	אלו.	הם	נזקקים	למסגרות	טיפוליות	ולחוויות	מתקנות	ביחסים	בין־אישיים	
אלו	 תלמידים	 להפך,	 נענים,	 לא	 אלו	 צרכים	 רבים	 במקרים	 במציאות,	 	.)2010 )שכטמן,	

הופכים	להיות	מוקד	לדחייה	ולענישה.	
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על	 וגם	 ומקשים	על	מוריהם,	על	עמיתיהם	 לרוב	בחינוך	הרגיל	 תלמידים	אלו	משולבים	 	
יומיום.	 עמם	 ולהתמודד	 הללו	 התלמידים	 את	 לקלוט	 ערוך	 אינו	 הרגיל	 החינוך	 הוריהם.	
העמיתים	 אונים,	 חסרי	 הם	 גם	 ההורים	 אלו,	 בקשיים	 לטפל	 הוכשרו	 לא	 רבים	 מורים	
דוחים	אותם,	והתוצאה	הבלתי	נמנעת	היא	החרפת	הקשיים.	כשמדובר	בתלמידים	אלו,	
שיתוף	פעולה	עם	ההורים	חיוני,	אך	לא	פשוט	לביצוע.	הוא	דורש	אמון	הדדי,	מיומנויות	
מקצועיות	מצד	המורים	ומוטיבציה	מצד	ההורים.	הכלה	של	ילדים	בעלי	חריגות	בכיתות	
הרגילות	דורשת	הבנה	וסובלנות	מצד	הורים	לילדים	נורמטיביים.	המורים	צריכים	לקבל	
על	 לשמור	 כיצד	 הסלמה,	 וללא	 יעיל	 באופן	 אלו	 מתבגרים	 עם	 להתמודד	 כיצד	 הכשרה	
יעילים	 וכיצד	לסייע	להורים	ברמה	הדרכתית	להיות	הורים	 יעילה	עם	ההורים	 תקשורת	
וכן	 להוראה	 ההכשרה	 בעת	 כבר	 ממושך	 אימון	 מחייבים	 כאלה	 וסיוע	 התמודדות	 יותר.	
בהשתלמויות	מקצועיות.	היועצים	זקוקים	גם	הם	להכשרה	מיוחדת	לעבודה	עם	מתבגרים	
בעלי	קשיים	מורכבים	ועם	הוריהם.	דוגמה	לכך	שמענו	מפי	יועצת	ברשת	עמל	הקולטת	
נוער	בסיכון	ותלמידים	שיש	להם	קשיי	התנהגות.	בעמל	מציעים	להורים	קבוצות	טיפוליות	
הפסיכולוגים.	 של	 מקומם	 נפקד	 לא	 ולבסוף,	 ההורי.	 תפקודם	 ולשיפור	 בהורים	 לתמיכה	
באוכלוסיות	 העוסקת	 בכזאת	 דווקא	 לאו	 אך	 בפסיכולוגיה	 רחב	 ידע	 בעלי	 הם	 אמנם	
חריגות.	פסיכולוגים	בעלי	הכשרה	מתאימה	עשויים	לסייע	רבות	בטיפול	בהורים	נזקקים	

באוכלוסייה	זו.	

בספקטרום	 המצויים	 התלמידים	 את	 כוללת	 זו	 קבוצה	 במבוגר:	 התלויים  מתבגרים  ב.  
ותלמידים	 שונות	 נכויות	 בעלי	 ילדים	 שכלית,	 התפתחות	 מעוכבי	 מתבגרים	 האוטיסטי,	
אולם	 עצמאות,	 לקראת	 במאבק	 מאופיין	 ההתבגרות	 גיל	 כרוניות.	 ממחלות	 הסובלים	
מתבגרים	בקבוצה	זו	אינם	יכולים	לממש	את	המשימה	ההתפתחותית	הזאת.	מצב	זה	יוצר	
קונפליקט	פנימי	אצל	המתבגרים,	ויש	לו	השלכות	על	הקשרים	שבין	המשפחה	לבית	הספר.	
הוא	מעוכב	 זהותם	האישית	אף	 וגיבוש	 יכולים	לממש	את	עצמאותם	 מתבגרים	שאינם	
סובלים	מהתלות	שנכפתה	עליהם.	גם	להם	יש	צרכים	חברתיים	שאינם	באים	על	סיפוקם,	
ומן	הראוי	שבית	הספר	יהיה	ער	לצרכים	הללו	ויסייע	לתלמידים	ולהוריהם	במימושם.	אף	
שהורים	רבים	למתבגרים	השייכים	לקבוצה	זו	מלווים	אותם	פיזית	לבית	הספר,	הקשר	עם	
בית	הספר	אינו	תמיד	חיובי.	להורים	אלו	יש	נטייה	לגונן	על	ילדיהם	בשל	חוסר	האונים	של	
האחרונים,	ולא	תמיד	הם	נתקלים	בתשומת	לב	דומה	מצד	גורמים	אחרים	כלפי	ילדם.	דרוש	
שיח	פתוח	ובונה	בין	ההורים	למורים,	שיח	שיוביל	להבנת	עולמם	הפנימי	של	מתבגרים	

חריגים	ויאפשר	לתת	מענה	לצורכיהם.

מתבגרים מחוננים:	אוכלוסייה	שבדרך	כלל	אינה	משויכת	לחינוך	המיוחד.	לכאורה	מדובר	 ג.  
אצלם	 הבעייתיות	 כאלה.	 רובם	 ואכן	 רבה,	 לב	 מתשומת	 שנהנים	 מצטיינים	 בתלמידים	
ממוקדת	בתחרותיות	גבוהה,	בנטייה	לפרפקציוניזם,	בחוסר	סובלנות	לכישלון,	בציפיות	
ולעתים	 חריגים,	 עצמם	 רואים	 הם	 בדידות.	 ובתחושת	 ההורים,	 מצד	 לעתים	 מוגזמות	
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קרובות	אינם	רואים	את	חריגותם	בעין	יפה.	הם	סובלים	מהצקות	ומתגובות	של	דחייה	
ניכר	של	מתבגרים	 גם	אחוז	 ביניהם	 יש	 מצד	מורים	שאינם	מתמודדים	איתם	בהצלחה.	
הסובלים	מקשיים	רגשיים,	מלקויות	למידה	ומהיפראקטיביות.	תלמידים	אלו	מטעים	את	
המורים	ואת	ההורים	בא־סינכרוניזציה	אופיינית	בין	התפתחותם	הקוגניטיבית	לרגשית.	
ושליטה	 רגשי	 ויסות	 לצורך	 הקוגניטיבית	 ביכולתם	 להשתמש	 מהם	 מצפים	 המבוגרים	
לימודיים,	 להישגים	 מדי	 גבוהות	 ציפיות	 קרובות	ההורים	מפתחים	 לעתים	 בהתנהגותם.	

וציפיות	אלו	מכבידות	על	המתבגר.	

בעיקר	 הספר,	 בבית	 ההורים	 של	 יזומה	 התערבות	 פעם	 לא	 רואים	 אנו	 זו	 באוכלוסייה	 	
ציפיות	 להם	 ויש	 שאפתנים	 הם	 ילדיהם	 כמו	 ילדיהם.	 תפקוד	 של	 הלימודיים	 בהיבטים	
גבוהות	לגבי	תוכני	הלימודים,	צורת	הלימודים,	ויחסי	מורה-תלמיד.	הקשר	בין	בית	הספר	
להורים	חשוב	ביותר	לתיאום	ציפיות	בתחום	הלימודי	ולהדרכת	ההורים	בתחום	הרגשי.

תיאום	והדרכה	שכאלה	דורשים	הכשרת	מורים	ייחודית.	אמנם	ישנה	מגמה	כזו	במשרד	 	
מחוננים	 המלמדים	 המורים	 רוב	 בלבד.	 למחנכים	 כלל	 בדרך	 מתייחסת	 היא	 אך	 החינוך	
מתבגרים	הם	מורים	רגילים,	לא	מחנכי	כיתות.	אין	כמעט	תכניות	הדרכה	או	תמיכה	בהורים	
ובבני	משפחה	אחרים	של	מחוננים.	לסיכום,	יש	צורך	בהקמת	מערך	מקצועי	של	מורים,	
יועצים	ופסיכולוגים	שילמדו	את	הייחוד	שבמחוננים	ויתפקדו	בהתאם.	מורים	ילמדו	בדרך	
ידאגו	 מחוננים,	 עם	 בעבודתם	 מורים	 ידריכו	 יועצים	 המחונן.	 הילד	 את	 ויבינו	 מותאמת	
לסביבה	חברתית	מקבלת,	יתנו	מענה	ישיר	לתלמידים	ולקשיים	הרגשיים־חברתיים	שלהם,	
וִיצרו	את	הגשר	עם	ההורים.	הפסיכולוגים	יטפלו	בילדים	בעלי	הקשיים	המורכבים	יותר	

ובמשפחתם.	

הסיוע הנדרש להורים

גם	הוריהם	של	ילדים	בעלי	חריגויות	זקוקים	לתמיכה	רגשית	ולהכוונה.	הורים	לילדים	בעלי	
הפרעות	התנהגות	או	הפרעות	קשב	והיפראקטיביות	זקוקים	במיוחד	לסיוע	כזה	בשל	האתגרים	
שהם	עומדים	בפניהם	מבית.	שירות	כזה	להורים	לא	ניתן	עד	כה	בתכיפות	במסגרת	בית	הספר.	
סוציאליים	שמטפלים	 ועובדים	 בתלמידים	 מורים	המטפלים	 של	 הייתה	 המסורתית	 החלוקה	
במשפחות.	אולם	לאור	חשיבותה	של	מעורבות	הורית	למען	ההתפתחות	של	ילדם	יש	להרחיב	
את	השירות	הזה	בצורת	קשר	ישיר	בין	המערכת	החינוכית	לבין	המשפחה,	קשר	שיכלול	הכוונה	
והדרכה	של	הורים	על	ידי	אנשי	מקצוע	טיפוליים	בבית	הספר.	רכיבים	אלו	של	מעורבות	הורים	
נמצאו	בתכניות	רבות	שסקרנו,	אך	לא	בכמות	מספקת.	יתרה	מזאת,	לאור	הקשיים	המורכבים	

של	הורים	אלו,	הם	זקוקים	ליותר	מאשר	הכוונה	והדרכה.	נחוצה	להם	גם	מסגרת	טיפולית.
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ההתערבות 

התאוריה	השלטת	בהתערבויות	אצל	מתבגרים	והוריהם	היא	התנהגותית	)ראה	סקירת	ספרות	
שולטים	 שהמטפלים	 המניחה	 זו	 טיפולית	 בגישה	 מתנשאת	 נימה	 יש	 	.)2013 בוקובזה,	 של	
המתבגרים	 לכל	 המשותף	 מן	 שיש	 פי	 על	 אף	 אותו.	 ללמוד	 וההורים	 הילדים	 ועל	 הידע	 בגוף	
בעלי	הקשיים,	יש	גם	קשיים	ייחודיים,	ואלה	דורשים	מענה	ייחודי.	יש	לנסות	גישות	נוספות,	
הומניסטיות,	שיאפשרו	למתבגרים	ולהוריהם	חוויה	של	ִקרבה	חברתית	ורגשית,	ועיבוד	רגשי	
בחיי	 הרף	 ללא	 מאותגרים	 הללו	 המתבגרים	 הורי	 להם.	 הייחודיים	 הקשיים	 של	 וקוגניטיבי	
חיונית	 אלו	 להורים	 קבוצות	תמיכה	 ומדחייה	חברתית.	 וסובלים	מבדידות	חברתית	 היומיום	
לצורך	שחרור	רגשי	של	התלמידים,	צמצום	תחושת	הבדידות	שלהם	והעצמתם.	תמיכה	מסוג	
זה	יכולה	להינתן	על	ידי	יועצים	חינוכיים	ופסיכולוגים.	מעבר	למתן	תמיכה,	סיוע	מסוג	זה	עשוי	

לקרב	בין	הצדדים	וליצור	שותפות	בריאה	מבוססת	על	אמון	הדדי.	

מתבגרים	בעלי	צרכים	מיוחדים	)למעט	מתבגרים	מחוננים(	מתקשים	להשלים	את	המטרות	
ההתפתחותיות	לגילם	בגלל	תלותם	הפיזית	או	המנטלית	במבוגרים,	ובשל	מצבם	הם	מוסיפים	
בעלי	 למתבגרים	 הורים	 מזו,	 יתרה	 יותר.	 רב	 זמן	 ולאורך	 רבה	 במידה	 בהורים	 תלויים	 להיות	
צרכים	מיוחדים	מתמודדים	עם	קשיים	רבים	בחיי	היומיום,	ואלה	יוצרים	הרגשה	רעה,	חוסר	

ביטחון,	רגשי	אשמה	וכיו״ב	ומשפיעים	על	חיי	הזוגיות	ועל	המשפחה	בכללותה.

המלצות ברמת מערכת החינוך

בית	הספר	מתמקד	לרוב	במשימות	הלימודיות,	אך	כאמור,	המכשול	למטרות	ההתפתחותיות	
דורש	התייחסות	רגישה	ומעצימה.	יתרה	מזו,	בשל	לימודים	ממושכים	יותר	מהרגיל	)עד	גיל	
21(	הכוללים	את	נושא	ההכשרה	לעבודה	ולחיים	במסגרת	לימודיהם,	נדרש	שיתוף	פעולה	עם	
ההורים	על	רקע	זה.	המלצתנו	הכללית	היא	הרחבת	הידע	בכלל	והידע	הפסיכולוגי	של	הורים	

ומורים	בפרט	-	למען	שיפור	בתפקודם	של	המתבגרים	האלה.

יידוע הורים וקידום	מיצוי	זכויות	הורים	בנושא	של	חינוך	מיוחד	)באמצעים	שצוינו	בהמלצות	
הכלליות(.

הכשרת מורים )בחינוך הרגיל(:	שילוב	ילדים	בעלי	צרכים	מיוחדים	בחינוך	הרגיל	הוא	מאתגר,	
ועל	כן	דרושה	הכשרה	מתאימה	למורים	בחינוך	המשלב.	מורים	בחינוך	המיוחד	מקבלים	הכשרה	
רחבה	בנושא	הצרכים	המיוחדים	של	מתבגרים	אלו,	ובתוכם	ַהֶקשר	עם	הוריהם.	אלא	שבהכשרת	
מורים	בחינוך	הרגיל	ובעיקר	בחינוך	העל־יסודי,	הכשרה	זו	כמעט	ואינה	קיימת.	המלצתנו	היא	
להרחיב	את	הכשרת	המורים,	התמחותם	והשתלמותם	בנושאים	הקשורים	לקשר	עם	הורים	של	

תלמידים	משולבים	בעלי	צרכים	מיוחדים	ולסייע	להורים	להוות	מוקד	תמיכה	לילדיהם.25

להרחיב	את	הכשרת	המורים	 היינו	ממליצים	 זו,	 ועדה	 היה	הדבר	מחוץ	לתחום	העיסוק	של	 לולא	 כי	 לציין	 יש	 	25

בחינוך	המשלב	כך	שתיגע	גם	במאפייניהם	של	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים,	בצורכיהם	הייחודיים,	בארגון	הכיתה	
לקליטתם	ועוד.
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המלצות הנוגעות למערכת הבית־ספרית

הם	 העליונה	 ובחטיבה	 הביניים	 בחטיבת	 מהמורים	 גדול	 שחלק	 מכיוון	 בית־ספרית:	 כתובת 
כלל	מקבלים	הכשרה	מועטה	להתמודדות	עם	צרכים	מיוחדים	של	 מורים	מקצועיים	שבדרך	
להדריך	 ויוכל	 השילוב	 חוק	 פי	 על	 שיפעל	 ספר,	 בית	 בכל	 מקצוע	 באיש	 צורך	 יש	 תלמידיהם,	
עם	 לקשר	 בנוגע	 בית־ספרית	 כתובת	 להוות	 וכן	 השילוב	 במשימות	 וההורים	 המורים	 את	
ההורים.	יועצים	בחינוך	הרגיל	נחשפים	לידע	זה	באופן	חלקי	בתהליך	הכשרתם,	אולם	לאור	
הספר	 בבתי	 ליועצים	 ייעודית	 הכשרה	 תוספת	 על	 ממליצים	 אנו	 זה	 בתחום	 הרבים	 הקשיים	
שבהם	משולבים	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים.	אלה	יוכלו	לקבל	על	עצמם	גם	את	תפקידי	
הסיוע	להורים	של	התלמידים	המשולבים,	וכן	להוות	כתובת	שאליה	יוכלו	מורים	לפנות	בנושא	

הקשרים	עם	הורי	התלמידים	האלה.

הצעת התערבויות:	הורים	לילדים	בעלי	צרכים	מיוחדים	נוטים	להיות	נתונים	בלחץ	נפשי	רב.	
בדרך	כלל	ההתערבויות	הניתנות	להורים	אלו	בבית	הספר	ממוקדות	ביידוע	ההורה	ובהדרכתו	
בדרכי	ההתמודדות	עם	ילדם.	המלצתנו	)כאמור	בהמלצות	הכלליות(	היא	להציע	התערבויות	
את	 ולהעלות	 ההורי	 הלחץ	 את	 להפחית	 כדי	 וזאת	 ההתערבות,	 במרכז	 נמצא	 ההורה	 שבהן	

הביטחון	העצמי	שלו.	יועצים	מאומנים	מבצעים	התערבויות	כאלה	בהצלחה.

שיתוף רשויות:	בשל	מאפייניהם	של	ילדים	בסיכון	והאתגרים	הייחודיים	הנוגעים	לקשר	עם	
הוריהם	)שלפעמים	מהווים	בעצמם	חלק	מגורמי	הסיכון	אך	הם	גם	חלק	חשוב	מהתמודדות	
אפקטיבית	עם	צורכי	הנערים(,	חשוב	שבתי	הספר	יגבירו	את	שיתוף	הפעולה	שלהם	עם	גורמי	
עם	 המשאבים	 של	 איגום	 כאלה	 במקרים	 ייזמו	 הספר	 בתי	 כי	 מומלץ	 בקהילה.	 נוספים	 סיוע	
רשויות	אחרות	בקהילה	ועם	גורמי	טיפול	אחרים,	וזאת	על	ידי	יצירת	צוות	רב־מקצועי	שידאג	

לעבודה	עם	ההורים.	

התלמידים	 תחום	 עם	 ומהיכרותם	 הוועדה	 חברי	 של	 מניסיונם	 מחוננים:	 למתבגרים  הורים 
המחוננים	נמצא	כי	הורים	לילדים	מחוננים	מעוניינים	לרוב	להיות	מעורבים	בתהליך	הלמידה	
בין	 מתח	 ליצור	 עלול	 זה	 פער	 זו.	 במעורבות	 מעוניין	 הספר	 משבית	 יותר	 לעתים	 ילדם,	 של	
ההורים	למורים,	והמתח	הזה	פוגע	בתלמידים.	זאת	ועוד:	בשל	הא־סינכרוניזציה	בהתפתחות	
הקוגניטיבית	והרגשית	של	ילדים	מחוננים,	הן	ההורים	והן	המורים	מתקשים	לעתים	להתאים	
את	ציפיותיהם	מהילדים.	המלצתנו	היא	שבית	הספר	יקיים	עם	הורי	תלמידים	מחוננים	שיח	
יזום	שיתמקד	בציפיות	של	שני	הצדדים	מתוכני	הלימוד	של	התלמידים	ובו	יובהרו	האפיונים	
הייחודיים	של	מתבגרים	אלו.	שיח	זה	יכול	להתבצע	בסדרת	מפגשים	שבה	ישתתפו	גם	מומחים	

לתלמידים	אלו.
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בפרק	זה	נדון	ביחסי	ההורים	עם	מערכת	החינוך	כולה	–	מורים,	מנהלים,	בית	ספר,	רשויות	
מקומיות	ומשרד	החינוך.	למרות	השוני	שבחוויית	הקשר	בין	ההורים	לבין	כל	אחת	מן	הדמויות	
למעט	בהקשרים	ספציפיים	 ביניהם,	 אינה	מבחינה	 נקודת	המבט	המשפטית	 והגופים	האלה,	

הנובעים	מחלוקת	הסמכויות	לתפקידים	השונים	במדרג	מערכת	החינוך.

קשרי הורים—מערכת החינוך: היבטים משפטיים

בימינו	קיימת	הסכמה	כללית	–	הן	בקרב	אנשי	האקדמיה	והן	בקרב	אנשי	ה״שטח״	–	כי	שיתוף	
הישגיהם.	 את	 ומשפר	 התלמידים	 עם	 מיטיב	 הספר	 בית	 לבין	 והמשפחה	 ההורים	 בין	 פעולה	
השיח	בנושא	מרכזי	זה	רחב	ביותר	ועוסק	בדרכים	ובשיטות	להשגת	שיתוף	הפעולה.	הדיון	הער	
שקיים	בארצנו	הוא	נחלתם	של	אנשי	המחקר	והחינוך,	אולם	המחוקק	ומחוקק	המשנה	כמעט	
לא	נתנו	דעתם	לנושא	וגם	בחוזרי	המנכ״ל	ההתייחסות	אליו	חלקית	ביותר.	האחריות	לחינוך	
הילדים	מוטלת	בד	בבד	על	ההורים	ועל	מערכת	החינוך,	אולם	הסדרים	המתווים	את	גבולות	
האחריות	וחובת	ההורים	לעומת	זו	של	בית	הספר,	או	הסדרים	המאזנים	בין	הזכויות	השונות,	

אינם	בנמצא.	אחריות	מקבילה	זו	באה	לידי	ביטוי	בחוקים	שלהלן:

החובה	 כי	 קובע	 	,17 	,15 ס׳	 התשכ״ב-1962,	 והאפוטרופסות,	 המשפטית  הכשרות  חוק  	.1
על	 מוטלת	 קטין,	 של	 יד	 ולמשלח	 לעבודה	 ההכשרה	 הלימודים,	 החינוך,	 לצורכי	 לדאוג	
בנסיבות	 נוהגים	 היו	 מסורים	 שהורים	 כדרך	 הקטין	 לטובת	 לנהוג	 חייבים	 והם	 ההורים,	

העניין.	

בחוק לימוד חובה,	התש״ט-1949,	ס׳	3–4,	המדינה	מתערבת	בשיקול	דעתם	של	ההורים	 	.2
ובזכותם	לחנך	כהבנתם	״כדרך	שהורים	מסורים	היו	נוהגים״.	היא	מחייבת	אותם	לרשום	
את	ילדם	למוסד	חינוכי	מוכר	ולוודא	שילמד	בו	באופן	סדיר.	אי־קיום	חובה	זו	גורר	סנקציה	
פלילית.	היינו,	מימוש	חלק	מחובת	ההורים	לדאוג	לחינוך	הקטין	חייב	להתבצע	באמצעות	

מוסד	חינוכי	מוכר.

חוק זכויות התלמיד,	התשס״א-2000,	קובע	את	זכותו	של	כל	ילד	ונער	לחינוך.	החוק	אוסר	 	.3
על	אפליה,	ושומר	על	פרטיות	התלמיד	–	הוא	מחייב	את	כל	מי	שבמסגרת	תפקידו	הגיע	
אליו	מידע	על	תלמיד,	לשומרו	בסודיות	ולא	לגלותו	אלא	לצורך	ביצוע	תפקידו.	עוד	קובע	
החוק	חובה	לפרסם	כללי	משמעת	–	כאלה	שיהלמו	את	כבוד	האדם	וגם	יכבדו	את	זכות	
הטיעון	של	התלמיד	והוריו	בטרם	החלטה	על	הרחקת	התלמיד	ממוסד	חינוכי.	סעיף	4	לחוק	
מחייב	להביא	לידיעת	התלמידים	והוריהם	את	הוראות	החוק,	את	הוראות	המנכ״ל	למנהלי	
מוסדות	החינוך	ואת	הוראותיהם	של	מנהלי	המוסדות	בדבר	״זכויות	וחובות	התלמידים	

ובכלל	זה	הכללים	בדבר	שמירה	על	כבוד	הדדי	בקהילת	מוסד	החינוך...״.
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בהקשר	זה	ראוי	להזכיר	כי	אמנת	האו״ם	בדבר	זכויות	הילד	מציינת	את	אחריות	ההורים	לגידול	
ואת	 	,)13 )ס׳	 ודת	 ביטוי,	מחשבה,	מצפון	 זכות	הילד	לחופש	 18(,	את	 )ס׳	 והתפתחותו	 הילד	
זכותו	של	ילד	המסוגל	לדעה	משלו	״להביע	דעה	זו	בחופשיות	בכל	עניין	הנוגע	לו,	תוך	מתן	
	– ואישררה	אותה	 )המדינה	היא	צד	לאמנה	 בגרותו...״	 משקל	ראוי	לדעותיו	בהתאם	למידת	
ולקדם	בחקיקה	את	הוראותיה.	בעקבות	 ובכך	התחייבה	לפרש	את	חוקיה	על	פי	עקרונותיה	
אשרור	האמנה	על	ידי	ישראל	הוקמה	ועדת	כבוד	השופטת	רוטלוי	לעניין	עיגון	האמנה	בחקיקה	

הישראלית(.

חוקים	אלה	קובעים	כהכרזה	כללית	חובות	וזכויות	להקניית	חינוך	וקבלתו,	ומתייחסים	בקצרה	
למעמדו	של	הילד	במסגרת	מערכת	החינוך,	אך	אין	בהם	פירוט	של	ממש	בדבר	חלוקת	האחריות	
בין	ההורים	ובין	בית	הספר,	היקף	הזכויות	של	הילד	ועוד.	חוק	זכויות	התלמיד	מחייב	להביא	
אולם	 המנהלים.	 והוראות	 המנכ״ל	 חוזרי	 החוק,	 הוראות	 את	 והתלמידים	 ההורים	 לידיעת	
הוראות	העוסקות	בקשרי	המשפחה	עם	מוסדות	החינוך	מעטות	ביותר,	ובאלה	הקיימות	אין	
ובין	בית	הספר.	מכל	מקום,	המשקל	הממשי	הניתן	 התייחסות	ליחסי	הכוחות	בין	המשפחה	
להורים	–	על	פי	תרבותם,	השקפתם	החינוכית,	העדפותיהם	וכיו״ב	–	בקביעת	מוסדות	הלימוד	

של	ילדם	וקביעת	תכנים	בתכנית	הלימודים,	מצומצם	ביותר.	

לצד	דברי	החקיקה	שלעיל,	פותח	המחוקק	צוהר	להעדפות	ההורים	בבחירת	זרם	החינוך	שאליו	
ישתייך	ילדם	ולתוספות	מסוימות	שלהם	לתכנית	הלימודים	האחידה	שמכתיב	משרד	החינוך.

הממלכתיים	 הספר	 בתי	 של	 הקמתם	 את	 מסדיר	 התשי״ג-1953,	 ממלכתי,	 חינוך  חוק  		.4
)והזרם	הממלכתי	דתי	והמשלב	בכללם(,	ומסמיך	את	שר	החינוך	לקבוע	תכנית	לימודים.	
חפצים	 שאינם	 מי	 שנקבעה.	 מזו	 שונה	 השלמה	 תכנית	 לבקש	 אפשרות	 נותרה	 להורים	
בחינוך	באמצעות	המדינה	רשאים	לשלוח	את	ילדיהם	לבתי	ספר	מוכרים־שאינם־רשמיים,	
המוחזקים	בידי	בעלויות	שאינן	שלטוניות,	דוגמת	בתי	הספר	החרדיים	או	הכנסייתיים.	
הספר,	תשכ״ט-1969,	שמכוחו	מוקמים	בתי	ספר	שאינם	בבעלות	 בתי  על  פיקוח  חוק 
המדינה,	מאפשר	אף	לעמותות	הורים	לבקש	רישיון	להפעלת	בית	ספר,	ואכן	חלק	מבתי	
הספר	הייחודיים	)דמוקרטיים,	אנתרופוסופיים	וכו׳(	נוסד	כך.	בתי	ספר	במעמד	זה	מחויבים	

ברישיון	ובפיקוח	המדינה	וזכאים	לתקצוב	חלקי.	

אשר	לבחירת הורים בזרם חינוך או בבית ספר בתוכו,	החוק	בישראל	מתיר	להורה	את	 		.5
הזכות	לבחור	ב״זרם	חינוכי	מוכר״	–	ממלכתי,	ממלכתי	דתי	או	ממלכתי	משלב	)בחינוך	
היהודי(,	או	בית	ספר	מוכר־שאינו־רשמי	)כגון	חינוך	חרדי,	חינוך	כנסייתי,	חינוך	ייחודי(.	
משבחר	ההורה	בזרם	הממלכתי,	אין	החוק	מתיר	לו	לבחור	את	בית	הספר,	אלא	במגבלות	
המותוות	בתקנות	לימוד	חובה	וחינוך	ממלכתי	)רישום(,	התשי״ט-1959.	בחינוך	היסודי	
)כיתות	א׳-ו׳	או	א׳-ח׳,	לפי	המקרה(	קובעת	רשות	החינוך	המקומית	לכל	בית	ספר	אזור	
רישום,	שכל	המתגורר	בו	מחויב	ללמוד	בו.	בחטיבות	הביניים	)כיתות	ז׳-ט׳(	ובתיכונים	
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)כיתות	י׳-י״ב	או	ט׳-י״ב,	לפי	המקרה(	רשאית	רשות	החינוך	המקומית	לקבוע	לכל	בית	
הספר	 בבית	 ללמוד	 בהם	 המתגורר	 תלמיד	 כל	 המחייבים	 רישום	 רובעי	 על־יסודי	 ספר	
שנקבע.	הרשות	אף	רשאית	לכלול	בכל	רובע	כזה	כמה	בתי	ספר	ולאפשר	בחירה	ביניהם,	או	
לפתוח	את	הרישום	לכלל	בתי	הספר	העל־יסודיים	בתחומה,	תוך	שימוש	במנגנוני	ויסות	
והגרלה.	בשנים	שבהן	עודד	משרד	החינוך	אינטגרציה	חברתית	בבתי	הספר	)משנות	ה־70	
עד	שנות	ה־90(	כללו	תקנות	הרישום	רק	את	מודל	אזורי	הבחירה	המחייבים.	אולם	במהלך	
העשור	הראשון	של	המאה	ה־21,	בעקבות	הנסיגה	ממדיניות	האינטגרציה	לטובת	ביזור	
הבחירה	 מודל	 לתקנות	 נוסף	 מוגבלת,	 הורים	 בחירת	 והתרת	 החינוך	 ארגוני	של	מערכת	

המבוקרת	שלעיל.	

ההחלטה	אם	לנקוט	מדיניות	של	בחירת	הורים	על	פני	מדיניות	אזורי	רישום	שמורה	בחוק	 	
הורים	 קבוצות	 מצד	 לחצים	 מופעלים	 זו	 סמכות	 שמול	 אלא	 המקומית.	 החינוך	 לרשות	
בעלי	יכולת	כלכלית	וכוח	פוליטי,	המעוניינים	להרחיב	את	טווח	הבחירה	החינוכית	שלהם	
בתחומי	החינוך	הממלכתי.	לצד	מנגנון	הרישום	)הנתון	כאמור	לשיקול	הדעת	של	רשות	
)העברה(,	 חינוך	ממלכתי	 )תקנות	 העברות	 מנגנון	של	 גם	 בדין	 נקבע	 המקומית(	 החינוך	
התשי״ט-1959(,	המאפשר	להורים	לבקש	להעביר	את	ילדיהם	ממוסד	חינוך	אחד	למשנהו.	
הרשויות	שאינן	מאפשרות	רשמית	בחירה	של	ההורים	משתמשות	לעתים	בהעברות	האלה	
כמעין	וסת	לחץ.	אולם	התוצאה	היא	שרק	הורה	הטורח	לערער	על	שיבוץ	ילדו	לבית	ספר	
לבקשות	 ההיענות	 ושיקולי	 בחירה,	 למידת	 ה״זוכה״	 ההורה	 הוא	 העברה	 בקשות	 ומגיש	
ההעברה	מצד	הרשות	תלויים	כמובן	גם	במספר	המבקשים	ובהשפעת	הבקשות	על	מרקם	

בתי	הספר.

מעורבות ההורים בתוכני החינוך ודרכי ההוראה בתוך בית הספר:	חוק	חינוך	ממלכתי	 		.6
לאישור	 וכפוף	 בחירתם	 פי	 על	 )תל״ן(,	 נוספת	 לימודים	 תכנית	 לרכוש	 להורים	 מאפשר	
משרד	החינוך.	הואיל	ותל״ן	כרוך	בתשלום	כספים	במסגרת	חינוך	החינם,	הוטלה	בהנחיות	
משרד	החינוך	)חוזר	מנכ״ל	תשס״ג/3א(	מגבלה	לפיה	התל״ן	יונהג	במתכונת	חוג	לבחירת	
ההורים	בתום	יום	הלימודים,	אלא	אם	משתפים	בו	את	כלל	התלמידים,	ואז	מותר	לקיימו	
)בג״צ	 בו	 ולפטור	ממנו	תלמידים	שהוריהם	אינם	מעוניינים	 בשעות	הלימודים	הרגילות	
בחינוך	 חלקי	 באופן	 נאכפת	 זו	 מדיניות	 החינוך(.	 שר  נ׳  עילית  פוריה  ועדת  	4363/00
הממלכתי,	ובחינוך	הממלכתי	דתי	אינה	נאכפת	כלל,	שכן	״תל״ן	תורני״	מתיר	לבתי	ספר	
ממ״ד	להשתמש	בכספים	לפעילות	לימודית	המחייבת	את	כלל	התלמידים	במגמת	הלימוד.	
לאחרונה	פרסם	משרד	החינוך	מדיניות	חדשה	ביחס	לתשלומי	הורים,	המתירה	להורים	
לרכוש	על	פי	בחירתם	שירותים	שעד	כה	נאסר	לשלם	עבורם,	כמו	תגבורים,	מגמות	לימוד	
לבגרות,	ובבתי	הספר	הייחודיים	–	תל״ן	בהיקף	של	מחצית	)!(	מתכנית	הלימודים.	ונציין	
שנתי  דוח  )מבקר	המדינה,	 דוח	חריף	של	מבקר	המדינה	 פורסמו	לאחר	 הנחיות	אלו	 כי	
62ב - לשנת 2011 ולחשבונות שנת הכספים 2010(	אשר	בדק	את	נושא	תשלומי	ההורים	
ומצא	כי	החריגות	מן	ההנחיות	הן	נורמה	מקובלת.	באמצעות	הגדלת	דרגות	החופש	הניתן	
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להורים	בבואם	לרכוש	שירותי	חינוך	סבר	משרד	החינוך	כי	יוכל	לרכוש	מחדש	שליטה	על	
נושא	זה.	מדיניות	זו	עומדת	כעת	לדיון	בבג״צ	5004/14	שמשון ואח׳ נ׳ שר החינוך.

הן	בחירת	בתי	ספר	והן	רכישת	תכניות	לימוד	בתוך	בתי	הספר	הם	מוקדים	להתערבות	 	
החברתי־כלכלי	 הרכבו	 על	 רבה	 נודעת	השפעה	 ולשניהם	 הספר,	 בבתי	 הורים	 ומעורבות	
של	בית	הספר	שבו	בחרו	ובו	ירכשו	שירותי	חינוך	נוספים,	כמו	גם	על	בית	הספר	ממנו	
״נמלטו״	וגם	על	כלל	מערכת	החינוך	המקומית.	ראוי	לשים	לב	כי	מבחינת	הדין,	מעורבות	
ההורים	בתוך	בית	הספר	הוסדרה	רק	בהיבט	הכלכלי	שלה,	וכי	הסדר	זה	מקורו	בחוק	חינוך	
תקופתנו.	 בני	 הפרטה	 לתהליכי	 חדש	 ביטוי	 אינו	 והוא	 	)8 )ס׳	 התשי״ג-1953	 ממלכתי,	
ִממשק	ההורים	ובתי	הספר	בסוגיות	הרישום	ותשלומי	ההורים	מצוי	אפוא	במצב	הבא:	לצד	
הסדר	בחוק,	הנותן	עדיפות	לשיקול	הדעת	של	משרד	החינוך	ורשויות	החינוך	המקומיות,	
קיימים	גם	מודלים	אופציונליים	של	בחירת	הורים	ותשלומי	הורים	מוגדלים.	מודלים	אלו	
מאפשרים	לרשויות	החינוך	המקומיות	להתיר	מעורבות	זו,	אם	הן	משלימות	עם	הוויתור	
על	שליטתן,	או	שהם	חושפים	את	רשויות	החינוך	ללחצים	להתיר	מעורבות	זו.	התוצאה	
לידיהן	 המושכות	 את	 הנוטלות	 הורים	 קבוצות	 	– מקבילות	 חינוך	 ממשלות	 שתי	 היא	
ומתחרות	ברשויות	השלטוניות,	שלא	תמיד	מציגות	מדיניות	הרמונית	בין	הגורם	המקומי	

למשרד	החינוך.

חוק חינוך מיוחד, התשמ״ח-1988,	מאפשר	)ס׳	8(	להורים	לפנות	לוועדת	השמה	בעניינו	 		.7
של	ילדם,	אם	סברו	כי	הוא	זקוק	לחינוך	מיוחד.	ועדת	ההשמה	מחוייבת	לתת	זכות	טיעון	
להורים	בטרם	תקבע	בעניין	זכאותו	של	ילד	לחינוך	מיוחד,	והורה	יכול	לבקש	לדון	מחדש	
בזכאות	זו	בכל	עת	)סע׳	10(	ובלבד	שחלפה	שנה	מיום	הדיון	האחרון.	על	החלטת	ועדת	
יכול	ההורה	להגיש	ערר	)סע׳	13(	המלווה	גם	הוא	בזכות	טיעון.	כל	הסמכויות	 ההשמה	
האמורות	בעניין	פנייה	לוועדת	ההשמה	והערר	מוקנות	בחוק	גם	לנציגי	מערכת	החינוך,	
בשם	אותה	תפיסה	המאפיינת	את	חוק	לימוד	חובה	ולפיה	המדינה	רשאית	״להיכנס	לנעליו	
של	ההורה״,	בנסיבות	המצדיקות	זאת.	המייחד	את	החוק	הזה	הוא	בהקניית	מעמד	להורים	
הילדים.	 חינוך	 בעניין	 ההחלטות	 בקבלת	 החינוך,	 גורמי	 עם	 יחד	 המשתתפים,	 כגורמים	
ההשמה	 בוועדת	 כחבר	 מיוחדים	 צרכים	 בעל	 לילד	 הורה	 של	 שיתופו	 את	 מחייב	 החוק	
ובוועדת	הערר	וכן	מחייב	את	ועדת	ההשמה	להזמין	את	הורי	הילד	ולשמוע	את	טענותיהם,	

ולשתפם	בהכנת	תכנית	הלימודים	האישית	של	ילדם.

מכל	האמור	עד	כה	עולה	כי,	החקיקה	בנושא	החינוך	כמעט	אינה	מתייחסת	לתוצאות	המתח	
הנוגע	 בכל	 הספר	 בית	 על	 המוטלת	 האחריות	 מול	 ההורים	 על	 המוטלת	 מהאחריות	 הנובע	
מטפלת	 אינה	 החקיקה	 הזה.	 המתח	 להפגת	 מנגנונים	 בקביעת	 וממעטת	 הילדים,	 לחינוך	
הם	 האם	 המשפטי:	 בטיבם	 עמדה	 קובעת	 ואינה	 הספר	 לבית	 ההורים	 בין	 היחסים	 במערכת	
יחסים	המבוססים	על	הסכמה,	כמו	חוזה?	האם	אלה	יחסי	נתינות?	האם	אלה	יחסי	שוק,	של	
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ביקוש,	היצע	ובחירה	חופשית?	האם	הם	יחסים	המושתתים	על	בסיס	משפטי	משתנה	בהתאם	
לסוגיה?26	כך,	החקיקה	גם	אינה	מגדירה	את	תחומי	החפיפה	ואת	אופן	שיתוף	הפעולה	הרצוי	
בין	ההורים	לבית	הספר	כדי	להגיע	למיצוי	מקסימלי	של	התשומות	של	כל	אחד	בחינוך	הילדים.	
למעשה,	נקבעים	היחסים	על	פי	יחסי	הכוחות	בפועל,	בין	בית	הספר	להורים	בכל	מקרה	נתון,	
ועל	פי	תכניות	שונות	בכל	מוסד	ומוסד,	ואין	כל	״תורה״	מסודרת	או	עקרונות	כלליים	בסיסיים	
שניתן	ליישמם	באופן	שיותאם	לסוגים	השונים	של	אוכלוסיות,	לאינטרסים	המשתנים	לא	רק	
בין	סוגי	האוכלוסיות	אלא	גם	בין	הורים	באותו	מוסד	חינוכי,	בין	בתי	ספר	שונים	או	בין	מורים	

בעלי	השקפות	ויכולות	אחרות.	

שיתוף	פעולה	יעיל	בין	ההורים	למערכת	החינוך	מותנה	במספר	גורמים:	בראש	ובראשונה,	כפי	
שהוזכר	בפרקים	הקודמים,	בקיום	אמון	וכבוד	הדדי	ביניהם,	ובשיתוף	הדדי	במידע	על	אודות	
לוודא	 יש	 לכך	 בנוסף	 הספר.	 ולבית	 להורים	 המשותפים	 לנושאים	 רלוונטי	 מידע	 	– התלמיד	
ששני	הצדדים	יודעים	את	כללי	הקשר	ביניהם	ואת	מערכת	הסמכויות,	הזכויות	והחובות	של	
היא	מלאכת	 כזו	 כללים	 בניית	מערכת	 הילדים.	 לקידום	 בפעילותם	המשותפת	 כל	אחד	מהם	
מחשבת	עדינה	ומורכבת	ביותר	מאחר	שעליה	לתת	ביטוי	למדיניות	של	שוויון	בין	בתי	הספר	
ושוויון	בין	הילדים	מצד	אחד,	ולתרבותם	ויכולותיהם	של	בתי	הספר	השונים	ולתרבותן	ויכולתן	
של	המשפחות	מצד	שני.	העדרה	של	מערכת	מובנית	ושיטתית	של	כללים	גורם	למבוכה	בקרב	
אנשי	החינוך	ובקרב	ההורים	כאחד,	ופותח	פתח	לאי־הבנות	ומחלוקות.	בנוסף	לאלה	יש	לתת	
את	הדעת	לפרטיותם	של	התלמידים	המתבגרים,	הן	מבחינת	מידת	שיתופם	בתקשורת	שבין	
הספר	 בית	 שבין	 תקשורת	 מתוך	 מידע	 מדליפת	 החשש	 מבחינת	 והן	 הספר,	 לבית	 ההורים	

וההורים	לבין	גורמים	אחרים.	

לידיעת	 להביא	 הספר	 בתי	 את	 לחייב	 לנכון	 ראה	 המחוקק	 כי	 להזכיר	 ראוי	 זה	 חלק	 לסיכום	
ההורים	את	מכלול	ההוראות,	הזכויות	והחובות	של	התלמידים	)החוק,	התקנות,	חוזרי	המנכ״ל	
ההורים	 לידיעת	 ויביא	 יפרסם	 הספר	 שבית	 לכך	 לדאוג	 ראוי	 כן	 המוסדות(.	 מנהלי	 והוראות	
וצוות	החינוך	את	ההוראות	בדבר	קשריו	עם	המשפחה.	ההכרה	בצורך	לפרסם	קיומן	של	זכויות	
וחובות	תלמידים	בוודאי	מעידה	על	החשיבות	שיש	בקביעת	כללים	להסדרת	הקשר	בין	הבית	
לבית	הספר.	נוכח	הגיוון	העצום	של	קהילות	בתי	הספר,	מן	הראוי	שבחברה	מרובת־תרבויות	
כשלנו	כללים	אלו	ייקבעו	על	ידי	כל	קהילה,	בכל	בית	ספר,	על	פי	דגם	משותף	המוסכם	במערכת	

החינוך.

26		לשם	השוואה	בין	הבסיס	המשפטי	למערכת	היחסים	בין	בית	הספר	להורים	במדינות	שונות,	ר׳	סקירת	עו״ד	צביה	

שיר	)שיר,	2014(.
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חובת הסודיות והדיווח

אינטרס	 לפרטיות	 בזכות	 רואות	 בישראל	בפרט	 והחברה	 בכלל	 הליברלית	המודרנית	 החברה	
שיש	להגן	עליו	במסגרת	ההגנה	על	האינדיבידואל.	בישראל	הזכות	לפרטיות	היא	זכות	חוקתית	
ופעולות	של	הרשויות.	 וחירותו	ומשמשת	לפרשנות	חוקים	 יסוד:	כבוד	האדם	 המוגנת	בחוק	
היא	ממלאת	תפקיד	גם	בחוקים	ספציפיים	המשמשים	להסדרת	היחסים	שבין	האזרחים	לבין	
עצמם.	בהקשר	של	נושא	הסקירה	ניתן	לסכם	בכלליות,	כי	הדין	הקיים	מסדיר	בצורה	ברורה	את	
ההתמודדות	עם	מקרי	חירום	שבהם	נגרמת	פגיעה	בפרטיות	בשל	צורך	דחוף	להגנה	או	לטיפול,	
אך	אינו	נותן	מענה	לפגיעה	בפרטיות	כדרך	ִשגרה.	בנוסף	לכך,	העמימות	לגבי	גדר	חובת	הגנת	
הפרטיות	הָחלה	על	הצוות	החינוכי	והסייגים	הרלוונטיים	לה	מביאה	להתנהלות	בתנאי	חוסר	
או	 בפרטיות	 אסורה	 לפגיעה	 לגרום	 ועלולה	 כאחד	 ההורים	 ועל	 הצוות	 על	 שמקשה	 ודאות,	

לפגיעה	בצורך	אחר	בשל	חשש	מוגזם	מפגיעה	בה.

לגבי	מספר	תחומי	עיסוק	קיימים	בישראל	חוקים	ספציפיים	החלים	על	העוסקים	בהם	בנוסף	
לחוק	הגנת	הפרטיות,	חוקים	המסדירים	את	גדר	חובת	הסודיות	וקובעים	אמות	מידה	להיקף	
בישראל	 קיימת	 לא	 החינוך	 תחום	 לגבי	 אך	 בה.27	 מותרת	 פגיעה	 ולנסיבות	 לפרטיות	 הזכות	
הוראת	חוק	ייעודית	ספציפית	להסדרת	גדר	חובת	הסודיות	והגנת	הפרטיות,	ולכן	הדין	החל	
בסוגיות	אלה	הוא	הדין	הכללי	על	פי	חוק	הגנת	הפרטיות	התשמ״א-1981,	והוא	בלבד.	בהקשר	
זכויות	התלמיד	התשס״א-2000,	הקובע	 גם	בחוק	 נזכרת	 כי	חובת	הסודיות	בחינוך	 יצוין	 זה	
בסעיף	14	כי		״מי	שהגיע	אליו	מידע	על	תלמיד	עקב	מילוי	תפקיד	שהוטל	עליו	לפי	חוק	זה,	
חובה	עליו	לשמרו	בסוד	ואינו	רשאי	לגלותו	אלא	לצורך	ביצוע	תפקידו״,	אלא	שהחוק	מטיל	
תפקידים	בעיקר	בקשר	לוועדות	שימוע	הדנות	בנושאי	הרחקה	מהלימודים,	וספק	אם	ההוראה	

תהיה	רלוונטית	בזמן	ִשגרה	או	בנוגע	לנושאים	אחרים.

חוק	הגנת	הפרטיות	קובע	שכל	פגיעה	בפרטיותו	של	אדם	ללא	הסכמתו	היא	עוולה	אזרחית	
עליה	 )שהעונש	 פלילית	 וגם	עבירה	 לנפגע(	 הנזק	שנגרם	 בגין	 כספי	 לפיצוי	 )המתירה	תביעה	
הוא	עד	5	שנות	מאסר,	בצירוף	אפשרות	לפסיקת	פיצויים	מוגבלים	ללא	הוכחת	הנזק	במקרה	
הרשעה(.	ההסכמה	לוויתור	על	הפרטיות	אינה	חייבת	להיות	מובעת	בכתב,	אך	היא	חייבת	להיות	
הסכמה	מדעת,	קרי	כזו	שניתנה	תוך	הסבר	והבנה	של	המוותר	על	פרטיותו,	באופן	שמשמעות	
הוויתור	ברורה	לו.	סעיף	2	לחוק	מגדיר	פגיעה	בפרטיות	בצורה	רחבה	ומפרט	רשימת	פעולות	
לשדה	 רלוונטיות	 להיות	 עשויות	 בסעיף	 הנזכרות	 הפעולות	 רוב	 בפרטיות.	 פגיעה	 המהוות	
החינוכי,	בכלל	זה:	בילוש	או	התחקות	אחרי	אדם,	העלולים	להטרידו;	הטרדה	אחרת;	האזנת	
סתר	האסורה	לפי	חוק	האזנת	סתר	תשל״ט-1979;	צילום	אדם	ברשות	היחיד;	העתקת	תוכן	של	
מכתב	או	כתב	אחר	שלא	נועד	לפרסום,	או	שימוש	בתוכנו	בלי	רשות	מאת	הנמען	או	הכותב;	
או	 מפורש	 בהסכם	 שנקבעה	 חובה	 אדם,	 של	 הפרטיים	 עניניו	 לגבי	 סודיות	 חובת	 של	 הפרה	

27	למשל:	חוק	הפסיכולוגים,	תשל״ז-1977,	הקובע	חובת	סודיות	מותאמת;	חוק	העובדים	הסוציאליים,	תשנ״ו-

1996,	הקובע	מהו	סוד	מקצועי	ומהי	הגבלת	העברת	המידע	לגביו;	חוק	זכויות	החולה,	תשנ״ו-1996,	הקובע	חובת	
שמירת	סודיות	רפואית	ומפרט	מהן	ההגבלות	על	מסירת	מידע	רפואי	לאחרים.
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משתמע;	שימוש	בידיעה	על	עניניו	הפרטיים	של	אדם	או	מסירתה	לאחר,	שלא	למטרה	שלשמה	
עניין	 של	 פרסומו	 בפרטיות;	 פגיעה	 באמצעות	 דבר	שהושג	 של	 מסירתו	 או	 פרסומו	 נמסרה;	
הנוגע	לצנעת	חייו	האישיים	של	אדם,	לרבות	עברו	המיני,	או	למצב	בריאותו,	או	להתנהגותו	
ברשות	היחיד.28	פרשנות	המציאות	לשם	החלטה	אם	בוצעה	התנהגות	שיש	בה	הפרת	פרטיות	
בניגוד	לחוק	היא	נושא	רחב,	שלא	נקבעו	בו	מסמרות	מוחלטים.	נסתפק	בהכללה	כי	בשל	הקושי	
לקבל	הסכמה	מדעת,	שעליה	להיות	נקודתית,	כפופה	להסברים	מפורטים,	לא	גורפת	וצופה	פני	
עתיד	-	עלולים	אנשי	חינוך	להפר	את	פרטיותם	של	התלמידים	ושל	הוריהם	הן	בהעברת	מידע	
ספציפית	 חקיקה	 בהעדר	 הספר.	 לבית	 מחוץ	 לגופים	 בהעברתו	 והן	 הספר	 בית	 בתוך	 ביניהם	
לחוק	 	)2(18 סעיף	 על	 בעיקר	 חינוך	 אנשי	 של	 הגנתם	 נסמכת	 לעיל,	 כאמור	 הנושא	 להסדרת	
הגנת	הפרטיות,	הקובע	כי	הן	במשפט	פלילי	והן	במשפט	אזרחי	קיימת	הגנה	טובה	לאדם	שהפר	
בתום	 בוצעה	 ובתנאי	שהפגיעה	 בו,	 המנויות	 בנסיבות	 הסכמתו,	 ללא	 אחר	 של	 פרטיותו	 את	
זו	ניתן	לחלק	את	ההגנות	שבסעיף	18)2(	לשלושה	סוגים:	הגנות	כלליות	 לב.	לצורכי	סקירה	
אישיות	כמו	פגיעה	בפרטיות	לשם	הגנה	על	עניין	אישי	של	הפוגע,	או	העדר	ידיעה	ממשית	או	
זה	 )במקרה	 הפוגע	 לעיסוק	 כלליות	הקשורות	 הגנות	 בפרטיות;	 הפגיעה	 על	 קונסטרוקטיבית	
לשדה	החינוכי(	והגנות	הכרוכות	בחובות	חוקיות	סותרות.	נפרט	רק	בעניין	שני	סוגי	ההגנות	

האחרונים	הקשורים	לסקירה.	

ס׳	18)2()ב(	קובע	הגנה	כאשר	הפגיעה	בפרטיות	נעשתה	בנסיבות	שבהן		״הייתה	מוטלת	על	
הפוגע	חובה	חוקית,	מוסרית,	חברתית	או	מקצועית	לעשותה״.	בהתאמה	לכך,	חובת	הסודיות	
והגנת	הפרטיות	נסוגה	בין	היתר	מפני	חובת	הדיווח	החלה	על	עובדי	הוראה	במקרים	חריגים	
בנסיבות	ספציפיות.	לדוגמה,	סעיף	368ד׳)ד(	לחוק	העונשין	התש׳ן-1989	)תיקון	מס׳	26(	מטיל	
הנוער	 לחוק	 סוציאלי	 לעובד	 דיווח	 חובת	 טיפולי,	 או	 חינוכי	 במוסד	 צוות	 איש	 או	 מנהל	 על	
עבירות	 כשקורבנות	 התעללות	 ועבירת	 חמורה	 חבלה	 עבירת	 מין,	 עבירות	 על	 למשטרה	 או	
אלה	הם	קטינים	או	חסרי	ישע.	חובת	הדיווח	המוטלת	על	אנשי	מקצוע,	בכלל	זה	אנשי	חינוך	
)בפרשנות	רחבה	של	עיסוקם	במוסד	החינוכי(,	היא	חובת	דיווח	מחמירה	יותר	מזו	החלה	על	
כל	אדם.	בהקשר	זה	די	ב״חשד	סביר״	כי	נעברה	עבירה	בזמן	כלשהו,	לאו	דווקא	לאחרונה,	כדי	
להקים	חובת	דיווח,	חובה	שאינה	חלה	על	אנשי	מקצוע	שאינם	עובדי	חינוך	)צוותים	רפואיים,	

פסיכולוגים,	שוטרים,	קרימינולוגים	ועוד(.

מספר	חוזרי	מנכ״ל	משרד	החינוך	מוסיפים	על	החובה	החוקית	הבסיסית.	חוזר	המנכ״ל	הכללי	
ביותר	העוסק	בחובת	הדיווח	הוא	חוזר	מנכ״ל	משרד	החינוך	סט/3)ב(	״חובת	הדיווח	על	עברה	
חובת	 את	 במיוחד	 מדגיש	 החוזר	 וכעדים״.	 כקרבנות	 תלמידים	 וחקירות	 חוק	 פי	 על	 בקטין	
הדיווח	על	עבירה	הנעשית	על	ידי	מבוגר	אחראי	על	קטין	או	על	ידי	בן	משפחתו	שגם	הוא	קטין.	

28	״פרסום״	בסעיף	3	לחוק	הגנת	הפרטיות:	״כמשמעותו	בסעיף	2	לחוק	איסור	לשון	הרע,	תשכ״ה-1965״;	מכאן,	

בהגדרה	רחבה	״בין	בעל	פה	ובין	בכתב	או	בדפוס,	לרבות	ציור,	דמות,	תנועה,	צליל	וכל	אמצעי	אחר״,	ולרבות	״אם	
היתה	מיועדת	לאדם	זולת	הנפגע	והגיעה	לאותו	אדם	או	לאדם	אחר	זולת	הנפגע״	או	״אם	היתה	בכתב	והכתב	עשוי	

היה,	לפי	הנסיבות	להגיע	לאדם	זולת	הנפגע״.
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גוברת	על	חובת	החיסיון	 כי	היא	 ומדגיש	 החוזר	מפרט	את	חובת	הדיווח	לפי	חוק	העונשין,	
המקצועי	של	אנשי	הצוות	החינוכי.	כמו	כן	החוזר	כולל	הוראות	מפורטות	לגבי	זהות	הגורם	
שיש	לדווח	לו,	מתעדף	דיווח	לעובד	סוציאלי	לחוק	הנוער	על	פני	דיווח	למשטרה	ומדגיש	את	
ולהזיק	לה.	החוזר	כולל	גם	הוראה	מפורשת	לשמור	על	פרטיותם	 האיסור	להתערב	בחקירה	
המדובר	 כאשר	 לתלמיד	 סודיות	 מהבטחת	 להימנע	 הוראה	 וגם	 באירוע	 המעורבים	 כל	 של	
ההוראות	 היא	 זה	 בחוזר	 נוספת	 רלוונטית	 נקודתית	 סוגיה	 דיווח.	 חובת	 עליה	 שיש	 בעבירה	
ובין	 בין	שהילדים	נחקרים	כעדים	 ילדיהם	 הנוגעות	למידע	שיש	למסור	להורים	לגבי	חקירת	
שהם	נחקרים	כנפגעי	עבירה.	הוראות	החוזר	בנוגע	לכך	הן	מדויקות	ומפורטות	מאוד.	הכלל	
הוא	שחקירת	תלמיד	תיעשה	בידיעת	הוריו.	לכלל	זה	יש	חריגים,	לרבות	כאשר	התלמיד	ביקש	
כי	ההודעה	על	חקירתו	לא	תימסר	להוריו	)למעט	אם	עובד	סוציאלי	לחוק	הנוער	חושב	שטובת	
התלמיד	מחייבת	ליידע	אותם	בכך(;	כאשר	היידוע	עלול	לעכב	את	החקירה	ולסכלה	או	לסכל	
מניעת	פשע	אחר	)כתחליף	ליידוע	ההורים	תימסר	במקרה	זה	הודעה	למבוגר	אחראי	או	למבוגר	
קרוב	לתלמיד	ובהמשך	תימסר	הודעה	להורים(;	כאשר	ההודעה	להורים	עלולה	לפגוע	בטובת	
או	שקיימת	סכנה	לשלום	התלמיד.	 בן	משפחה	 הוא	 כי	החשוד	 או	בטובת	החקירה	 התלמיד	
כאשר	תלמיד	נחקר	ללא	יידוע	הוריו	או	ללא	נוכחותם,	הוצאתו	לחקירה	תיעשה	ככל	האפשר	
בליווי	עובד	חינוך	או	אדם	אחר	מתוך	המסגרת	החינוכית	המכיר	את	התלמיד.	אולם	נוכחותו	
בחקירה	של	האדם	המלווה	את	התלמיד	מטעם	המוסד	החינוכי	לא	תותר	אלא	ברשות	חוקר	
הילדים	או	הנוער.	מנהל	המסגרת	החינוכית	שהתלמיד	הוצא	ממנה	לחקירה	או	כל	איש	צוות	
אחר	אינם	רשאים	לדווח	להורים	על	הכוונה	לבצע	את	החקירה,	על	דבר	החקירה	או	על	הוצאת	
התלמיד	מהמסגרת	החינוכית,	אלא	אם	קיבלו	אישור	לכך	מהממונה	על	החקירה.	אם	פנה	ההורה	
מיוזמתו	למסגרת	החינוכית	של	התלמיד	בעת	שזה	הוצא	ממנה	וביקש	לדעת	היכן	ילדו,	יודיע	
ובמקביל	 לחוק,	 ידי	חוקר,	בהתאם	 על	 כי	התלמיד	הוצא	מן	המסגרת	 להורה	 מנהל	המסגרת	

ידווח	על	כך	מיד	לחוקר	שהוציא	את	התלמיד.

וביניהם	 עיקרי,	 כנושא	 ואם	 בעקיפין	 אם	 בנושא	 העוסקים	 נוספים	 מנכ״ל	 חוזרי	 קיימים	
מינית	 פגיעה	 עם	 החינוך	 מערכת	 התמודדות	 תשס/2)א(:	 החינוך	 משרד	 מנכ״ל	 חוזר	 למשל	
של	תלמידים	בתלמידים.	חוזר	זה	מרחיב	את	חובת	הדיווח	למשטרה	גם	לעבירות	של	מעשה	
)לפי	 מיניים	 מעשים	 של	 רקע	 על	 באיומים	 וסחיטה	 	)16 גיל	 מתחת	 )לילדים	 בפומבי	 מגונה	
דיווח	 חובת	 מוסיף	 העונשין,	 חוק	 לפי	 דיווח	 מחייבות	 שאינן	 מינית(	 הטרדה	 למניעת	 החוק	
לעובד	סוציאלי	לחוק	הנוער	גם	כאשר	גיל	הפוגעים	מינית	הוא	נמוך	מ־12	)כלומר	נמוך	מגיל	
האחריות	הפלילית(,	ומחייב	דיווח	להורי	הנפגע	גם	על	פגיעה	מינית	שקרתה	מחוץ	למסגרת	
החינוכית.	חוזרי	מנכ״ל	נוספים	הם	חוזר	המנכ״ל	הוראות	הקבע	סו/3)א(	״התיקון	החדש	לחוק	
לתיקון	דיני	ראיות	–	חקירת	תלמידים	כקרבנות	או	כעדים״;	חוזר	המנכ״ל	הוראות	הקבע	סב/3	
)ב(,	״מניעת	עישון	סיגריות	ומוצרי	טבק	במוסדות	החינוך״	וכן	מספר	חוזרי	מנכ״ל	העוסקים	
ב״נוהל	הטיפול	בתלמיד	שנמצא	מעורב	בשימוש	בסמים״.	קצרה	היריעה	מלפרט	בסקירה	זו	את	
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חובת	הדיווח	הנזכרת	בכל	החוזרים,	ורק	נציין	שהם	עוסקים	במקביל	בהוראות	לעניין	משמעת	
וטיפול	ובהוראות	לעניין	דיווח	לרשויות	ולפיקוח.	

באפריל	2015	נכנס	לתוקף	חוזר	מנכ״לית	משרד	החינוך	הוראות	הקבע	עה/8)ב(	לעניין	אקלים	
חינוכי	מיטבי	והתמודדות	מוסדות	חינוך	עם	אירועי	אלימות	וסיכון,	חוזר	המדרג	בטבלאות	
משמעתיות	 תגובות	 טווח	 וקובע	 חומרתן,	 מדרג	 לפי	 שונות	 ונסיבות	 התנהגויות	 מפורטות	
זו	אינו	באקלים	 ודיווח	בהתאמה.	עניינה	של	סקירה	 וכן	צעדים	הכוללים	טיפול	 בהתאם	לה	
בית־ספרי,	אך	יש	בחוזר	החדש	כדי	לשנות	חלק	מההוראות	לעניין	חובת	הדיווח.	החוזר	החדש	
מרחיב	את	חובת	הדיווח	בנסיבות	מסוימות	)למשל	בעניין	דיווח	למשטרה	על	צילום	ופרסום	
פריצה,	 בזדון,	 נזק	 גרימת	 וסחיטה,	 איום	 על	 וכן	 מינית,	 הטרדה	 שהם	 וצילומים	 סרטים	 של	
דעת	 שיקול	 יש	 הפלילית,	שאז	 גיל	האחריות	 הפוגע	מתחת	 )למעט	אם	 נשק	 ונשיאת	 הצתה	
למנהל	לדווח	לעובד	סוציאלי	לחוק	הנוער	ולא	למשטרה((	ומותיר	שיקול	דעת	למנהל	ולאנשי	
החינוך	במקרים	אחרים	לדווח	למשטרה	או	להסתפק	בדיווח	לפיקוח	)למשל	במקרים	חוזרים	

של	אלימות	חברתית	או	מינית	או	דיגיטלית	שאינם	חייבים	בדיווח	לפי	חוק	העונשין(.29

ביצוע	 תוך	 לב,	 בתום	 בפרטיות	 למי	שפגע	 הגנה	 קובע	 הפרטיות	 הגנת	 לחוק	 18)2()ד(	 סעיף	
הגנה	 ברבים.	 פרסום	 דרך	 נעשתה	 לא	 ובלבד	שהפגיעה	 הרגיל,	 עבודתו	 ובמהלך	 כדין	 עיסוקו	
העברת	 או	 התייעצות	 של	 סוג	 כל	 על	 וחלה	 הספר	 בבתי	 השגרתית	 להתנהלות	 רלוונטית	 זו	
מידע	שגרתית	בין	אנשי	הצוות	החינוכי	ואף	בינם	לבין	עם	יועצים	מקצועיים.	חשיבותה	של	
הגנה	זו	גדולה,	במיוחד	בשל	ההגדרה	הרחבה	של	הפעולות	המהוות	פגיעה	בפרטיות	התלמידים	
העברת	 שבהם	 במקרים	 מאחריות	 חינוך	 אנשי	 הפוטרת	 ספציפית	 חקיקה	 והעדר	 והוריהם,	
המידע	רלוונטית	לעבודתם.	העברת	מידע	על	תלמידים	ועל	הוריהם	בזמן	שגרה,	שלא	בהסתמך	
על	החקיקה	בדבר	חובת	הדיווח	על	נפגעי	עבירה	או	בהקשר	פלילי	אחר,	יכולה	להתבצע	כל	
גבוהה	 זו	חשיבות	 כדין.	להגנה	 ובמהלך	שגרת	העבודה	המבוצעת	 לב	 עוד	היא	נעשית	בתום	
בחקיקה	 הוראה	 עובדי	 על	 המוטלת	 הסודיות	 חובת	 גדר	 של	 הְסדרה	 העדר	 בשל	 הן	 לדעתנו,	
ספציפית	והן	בשל	האחריות	האישית	)פלילית	ואזרחית(	העלולה	להיות	מוטלת	עליהם	במקרה	
של	הפרת	פרטיות	בהיותם	כפופים	לחוק	הכללי	בלבד.	בדומה	לקשיים	אחרים	הנובעים	מהעדר	
הְסדרה	של	מקצוע	ההוראה	בישראל,	גם	בסוגיה	זו	ניתן	להסיק	שהעדר	ההסדרה	גורמת	לאי־
ודאות	בקרב	המורים	ולהעדר	עקביות	בהגנה	על	הפרטיות	במערכת	החינוך.	בהקשר	זה	נדגיש	
אך	 הספר,	 בבית	 ספציפי/ת	 תלמיד/ה	 של	 הפרטיות	 הפרת	 בנושא	 פסיקה	 לנו	 מוכרת	 לא	 כי	
מן	הסתם	הדבר	נובע	מחסמי	סף	גבוהים	לגישה	לערכאות	המשפטיות	ומהעדר	מנגנון	נגיש	
של	פתרון	סכסוכים	אלטרנטיבי.	בכל	אופן,	העדרם	של	כללים	ברורים	לגבי	טיבה	של	אותה	
״חובה	מקצועית״	המאפשרת	למורה	לגבור	על	חובת	החיסיון	ולמסור	את	המידע	גם	כאשר	לא	
מדובר	במקרים	של	חובת	הדיווח	יוצר	מצב	של	אי־בהירות	ומטיל	עול	כבד	על	המורה,	להחליט	

בהתאם	לשיקול	דעתו	וללא	הנחיה	או	תקדימים	משפטיים	מדריכים.

29		מומלץ	להרחיב	ולקרוא	בטבלאות	חוזר	מנכ״לית	משרד	החינוך	עה/8)ב(	בעמ׳	58-52.
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על	 מידע	 ובמסירת	 מידע	 באיסוף	 העוסקים	 מנכ״ל	 חוזרי	 מספר	 קיימים	 זה	 בהקשר	 גם	
התלמידים	לגופים	שונים	על	ידי	עובדי	הוראה.	הדברים	אמורים	הן	בהקשר	של	ניהול	מאגר	
מידע	לפי	החובות	הספציפיים	המוטלים	על	מאגרי	מידע	)בחוק	הגנת	הפרטיות	אבל	לא	רק	
בו(	והן	בהקשר	של	מידע	פרטי	שהתקבל	במסגרת	הטיפול	השוטף	בילדים.	חוזרי	מנכ״ל	שונים	
ובניהול	 עוסקים	באיסור	העברת	מידע	לגופי	מחקר	או	לגופי	תקשורת	שמחוץ	לבית	הספר,	
מאגר	המידע	כחוק	)למשל	חוזר	המנכ״ל	עה/9)ב(	״סקרים	ואיסוף	מידע	–	הנהלים	לפעילות	
מחקרית	במערכת	החינוך״;	חוזר	המנכ׳׳ל	עג/1	״איסוף	מידע	במוסדות	החינוך	ובאמצעותם״;	
״מאגרי	 תשע/3)א(	 המנכ׳׳ל	 חוזר	 ראיונות״;	 ומתן	 ידיעות	 ״מסירת	 סד/10)א(	 המנכ״ל	 חוזר	
דיווח	ואבטחת	מידע״(.	חוזרי	מנכ״ל	אחרים	עוסקים	בהעברת	 מידע	בבתי	הספר	–	רישום,	
מידע	בין	בתי	הספר	בתוך	מערכת	החינוך,	ובין	בתי	הספר	לבין	הורי	התלמידים.	נפרט	בשני	

האחרונים.

ידי	הגננת	על	תלמידיה	העוברים	לבית	הספר״	קובע	 חוזר	המנכ״ל	נא/10	״מסירת	מידע	על	
שהגננת	תמסור	מידע	על	ילדים	יחידים	הזקוקים	לתשומת	לב	ולהתחשבות	גדולות	מן	הרגיל,	
כגון	ילדים	שמצבם	המשפחתי	קשה	או	מיוחד,	ילדים	שבטיפול	או	במעקב	בגלל	מצב	בריאותי,	
ילדים	עם	בעיות	מיוחדות	כגון	מגבלות	בשמיעה	או	בראייה.	המידע	יימסר	בשיחה	בעל	פה	
ליועצת	בית	הספר	ו/או	למנהל	בית	הספר	בלבד.	המידע	יהיה	חסוי.	אם	יש	מידע	על	ילדים	
שהיו	בטיפולה	של	גננת	שי״ח	או	של	גורם	טיפולי	אחר	ועל	הילדים	שאובחנו	על	ידי	השירות	
הפסיכולוגי־החינוכי,	בית	הספר	יקבל	אותו	מהשירות	הפסיכולוגי־החינוכי	ברשות	המקומית,	
בהתאם	לשיקול	דעתו	של	השירות	הפסיכולוגי־החינוכי.	זה	כל	המידע	הקיים	בחוזר	מנכ״ל	זה	
בנוגע	להעברת	מידע	מהגן	לבתי	הספר.	חוזר	זה	הוא	בבחינת	החריג	המעיד	על	הכלל,	שאוסר	
ומיוחדים	המוגדרים	 בודדים	 והוריו,	למעט	במקרים	 ללא	הסכמת	התלמיד	 על	העברת	מידע	
בחוזר.	יודגש	כי	לא	קיימות	הוראות	מקבילות	להעברת	מידע	בין	בתי	הספר	במעברים	בגילים	
חוסר	 לאחרת.	 אחת	 חינוך	 מרשות	 במעבר	 השונים	 הספר	 בתי	 בין	 לא	 ואף	 יותר	 הבוגרים	
זה,	 בנושא	 המשך	 למחקר	 מקום	 יש	 לדעתנו	 רבים.	 זה	 בהקשר	 והדיסאינפורמציה	 הוודאות	
ובוודאי	יש	מקום	להסדרת	הסוגיה	בהנחיות	ספציפיות,	ככל	האפשר	במסגרת	הסדרת	מקצוע	

ההוראה	כולו.

אחד	מחוזרי	המנכ״ל	המפורטים	והמוסדרים	בנושא	מסירת	מידע	להורים	מבתי	הספר,	גם	בזמן	
שגרה,	הוא	חוזר	המנכ״ל	הוראות	קבע	מספר	2.3-8,	אורחות	החיים	במוסדות	חינוך		״הקשר	
בין	מוסדות	החינוך	ובין	הורים	פרודים	או	גרושים״.	החוזר	קובע	כנקודת	המוצא	את	השאיפה	
למעורבות	שני	ההורים	בחיי	הילדים	ובהתאם	את	החובה	הכללית	של	המוסד	החינוכי	לשמור	
על	קשר	עם	שני	ההורים	ואף	ליידע	אותם	בחובתו	זו	כבר	בתחילת	השנה	)בעל־פה	וגם	בכתב(.	
גם	אם	אחד	ההורים	ביקש	לא	להיות	מעורב,	יש	חשיבות	לערב	אותו	כי	האינטרס	של	הילד,	לא	
זה	של	ההורה,	הוא	מוקד	העניין.	ברירת	המחדל	היא	העברת	כל	מידע	מכל	סוג	שמועבר	להורה	
אחד	גם	להורה	השני,	למעט	אם	יש	החלטה	שיפוטית	האוסרת	על	כך.	לעומת	זאת,	שיתוף	בן	
או	בת	זוג	של	הורה	שאינו	ההורה	של	הילדים	מחייב	הסכמה	בכתב	וכתב	ויתור	סודיות	של	כל	
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אחד	מההורים	בנפרד,	וזאת	גם	אם	בן	הזוג	מגיע	יחד	עם	ההורה	עצמו	לפגישה	הנוגעת	לילד.	
בהקשר	זה	רלוונטי	גם	האיסור	להכין	לבקשת	הורה	אחד	מסמכים	חדשים	הנוגעים	לילדים.	
באופן	כללי	יש	להימנע	מנקיטת	עמדה	בסכסוך	שבין	ההורים.	בעניינים	שבהם	נדרשת	הסכמת	
היידוע	 לאחר	 שתיקה	 זה	 ולעניין	 ההורים,	 שני	 הסכמת	 את	 לקבל	 שיש	 הוא	 הכלל	 ההורים,	
תיחשב	כהסכמה.	אם	ההורים	חלוקים	בעניין	הדורש	הסכמה	יש	לפנות	להחלטה	שיפוטית	ואין	
לפעול	ללא	צו	בית	משפט.	בדרך	זו	על	המוסד	החינוכי	לפעול	גם	בכל	הנוגע	לוויתור	סודיות,	
ועליו	להשתדל	בכל	דרך	לקבל	הסכמה	משני	ההורים	–	אחרת	נדרשת	החלטה	שיפוטית.	בנוגע	
למסירת	מידע	בכתב	להורים,	ההנחיה	עקבית	עם	התיקון	האחרון	לחוק	הכשרות	המשפטית	
והאפוטרופסות,	לפיה	ההורה	המשמורן	מקבל	את	המידע	בכתב	כברירת	המחדל,	וההורה	הלא־
משמורן	)שנקרא	בחוזר		״ההורה	האחר״(,	רשאי	לבקש	בטופס	מיוחד	קבלת	המידע	בהעתק.	
במקרה	כזה	יש	להעביר	את	כל	המידע	במשך	כל	שנת	הלימודים	בכפילות,	אלא	אם	כן	קיימת	

מניעה	משפטית	לכך.

עה)9(/א	 הקבע	 הוראות	 המנכ״ל	 חוזר	 הוא	 לתוקף,	 לאחרונה	 אך	 שנכנס	 נוסף	 מנכ״ל	 חוזר	
ואופן	 הכנסתן	 הסדרת	 	- החינוך	 במוסדות	 ״מצלמות	 חינוך,	 מוסדות	 ומינהל	 ארגון	 בעניין	
התקנתן״,	שנועד	לתת	מענה	למציאות	שבה	הותקנו	מצלמות	בבתי	הספר	באופן	בלתי	מוסדר	
הצבת	 מטרת	 לבין	 בינה	 ולאיזון	 בפרטיות	 הפגיעה	 למידת	 מספקת	 מחשבה	 שהוקדשה	 ובלי	
המצלמות.	חוזר	מנכ״ל	זה	מתיר	הצבת	מצלמות	בבתי	הספר	)ולא	בתוך	גני	הילדים(	באזורים	
הציבוריים	בלבד	)לא	בחדרי	שירותים	ובכיתות(,	וקובע	כי	החומרים	המוקלטים	בהן	יימחקו	
הצבת	 על	 ההחלטה	 לאופן	 הן	 הנוגעות	 הוראות	 כולל	 החוזר	 הקלטתם.	 אחרי	 ימים	 שלושה	
שצולמו	 החומרים	 לשמירת	 והן	 ולאחריהם	 הלימודים	 בזמן	 לצילום	 הן	 ומיקומן,	 המצלמות	
והצפייה	בהם.	חוזר	זה,	כמו	גם	חוזר	המנכ״לית	לעניין	התמודדות	עם	אירועי	אלימות	וסיכון,	
הוא	חדש	וטרם	נבחן	במציאות	ובבתי	המשפט,	אך	אפשר	לראות	בו	סימן	טוב	לבאות	ודוגמה	

להתמודדות	עם	סוגיית	הגנת	הפרטיות	גם	בשגרה.

לסיכום,	הזכות	לפרטיות	זוכה	להגנה	רחבה	במשפט	הישראלי.	הגנת	הפרטיות	נסוגה	במקרים	
חריגים	מפני	חובת	הדיווח	על	ילדים	נפגעי	עבירה,	לפי	החוק	ולפי	חוזרי	המנכ״ל	המרחיבים	
את	החובה.	בשגרה	החינוכית	רלוונטית	גם	ההגנה	מפני	אישום	או	תביעה	בגין	הפרת	הפרטיות,	
שלא	 ובלבד	 הרגילה,	 בעבודה	 עיסוק־כדין	 במהלך	 לב	 בתום	 נעשתה	 המידע	 העברת	 כאשר	
ההוראות	 ה״רגילה״.	 העבודה	 בדרך	 ההכרחי	 מן	 החורג	 באופן	 ברבים	 פרסום	 דרך	 נעשתה	
המסדירות	את	העברת	המידע	מבית	הספר	להורים	רלוונטיות	רק	לנסיבות	חריגות	או	למקרים	
של	הורים	גרושים	או	פרודים.	בהעדר	הסדרה	–	בחוק	או	בתקנות	–	של	גדר	חובת	הסודיות	
החלה	על	עובדי	חינוך	בשגרה,	נאלצים	אלה	להתמודד	עם	אי־הוודאות	שבפרשנות	התנהלותם	
היומיומית	ועם	העדר	הידע	לגבי	גבולות	חובותיהם	המשפטיות.	התלמידים	וההורים	נאלצים	
אף	הם	להתמודד	עם	מציאות	שבה	פרטיותם	אינה	ברורה	והיקף	ההגנה	שהם	זכאים	לה	אינו	
עקבי	ואינו	מובטח.	הסדרת	הסוגיה	בכל	ממדיה	–	לרבות	העברת	מידע	בין	מוסדות	החינוך,	
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ובין	המוסד	החינוכי	לבין	 בתוך	מוסד	חינוכי	אחד,	בין	המוסד	החינוכי	לבין	גופים	חיצוניים	
בהתנהלות	 והעקביות	 הוודאות	 את	 ותשפר	 המעורבים	 לכל	 תועיל	 	– והתלמידים	 ההורים	
מלמד	 החינוך,	 במוסדות	 במצלמות	 שימוש	 המסדיר	 החדש,	 המנכ״ל	 ייתכן	שחוזר	 שביניהם.	
על	מגמה	לשינוי	ומהווה	התחלה	של	התמודדות	עם	האיזון	בין	הזכות	לפרטיות	לבין	מטרות	

חברתיות	וזכויות	אחרות,	גם	בעתות	ִשגרה.

בית המשפט ככתובת לפתרון מחלוקות בין הורים למערכת החינוך

לכאורה	ניתן	היה	לראות	בבית	המשפט	כתובת	טבעית	להכרעה	במחלוקות	שלא	מצאו	פתרון	
החינוך.	 או	משרד	 החינוכי	 לבין	אנשי	הסגל	 הורים	 קבוצות	 או	 ההורים	 בין	 ישירים	 במגעים	
בחלק	זה	נציג	ונבסס	את	הטענה	לפיה,	לנוכח	אופיים	המיוחד	של	יחסי	ההורים	עם	מערכת	
החינוך,	בית	המשפט	אינו	הכתובת	האידאלית	לפנות	אליה	כדי	להכריע	במחלוקות.	נהפוך	הוא:	
בחלק	ניכר	מהמחלוקות,	ראוי	לפנות	לבית	המשפט	רק	ככתובת	אחרונה,	לאחר	שהמנגנונים	

האחרים	לא	הצליחו	למצוא	פתרון.	

מחלוקות	בין	הורים	למערכת	החינוך	אינן	מחלוקות	בין	צדדים	״לעומתיים״	בעלי	אינטרסים	
המיטבית	 הדרך	 בשאלת	 חלוקים	 אך	 הילד	 בטובת	 ורוצים	 מצווים	 הצדדים	 שני	 מנוגדים.	
נושאים	באחריות	מקבילה	לחינוך	התלמידים,	 ובית	הספר	 והאפשרית	לקדם	אותה.	ההורים	
מדובר	 כי	 לזכור	 יש	 עוד	 לעיל.	 שתואר	 כפי	 ספר,	 בבית	 ללמוד	 חובה	 חלה	 שבצדה	 אחריות	
בתוך	 עצמאי	 מעמד	 כמעט	 להם	 אין	 אך	 המחלוקת	 נושא	 אמנם	 שהם	 צעירים,	 בתלמידים	
מחלוקת	בין	הגופים	האחראים	לחינוכם,	והם	–	התלמידים	הצעירים	–	חייבים	בכבודם	של	
שני	הגופים.	מצב	ייחודי	זה	מחייב	מציאת	מנגנונים	מתאימים	לפתרון	של	חילוקי	דעות	בתחום	

זה.

חסרונות הדיון המשפטי

לפנייה	לבית	המשפט	יש	מחירים	כבדים:	א.	השיח	החינוכי,	שמטבעו	מעמיד	את	הילד	במרכז,	
מתחלף	בשיח	משפטי	אדוורסרי	שבו	כל	צד	מבקש	להוכיח	את	צדקתו	לעומת	טעותו	של	הצד	
שכנגד.	ב.	על	התובע	לתחום	את	תביעתו	בתוך	מסגרת	של	עילות	תביעה	מוכרות	)כמו	חוזים,	
נזיקין,	משפט	מינהלי	או	ציבורי(	המאלצת	את	הצדדים	הניצים	לנסח	את	המחלוקות	מחדש	כך	
שלעתים	הן	מתרחקות	מאוד	מסיפור	המעשה	האמיתי.	)זוהי	אחת	התוצאות	של	העדר	רשימה	
של	זכויות	וחובות	יותר	ספציפיות	שחלות	על	הצדדים,	מאחר	שלבית	המשפט	אין	דרך	לבדוק	
אם	פעלו	הצדדים	במסגרת	סמכויותיהם,	חובותיהם	וזכויותיהם(.	ג.	הסעדים	המשפטיים	שיש	
ולא	 הספר	 בבית	 ליישם	 שניתן	 לפתרונות	 רלוונטיים	 תמיד	 אינם	 להציע	 המשפט	 בתי	 בידי	
לניהול	משפט	מקצינים	 והכללים	 ד.	השיח	המשפטי	העימותי	 יביאו	לסיום	הסכסוך.	 בהכרח	
לחינוכו	המיטבי	של	 להיות	שותפים	 בין	הצדדים,	האמורים	 ועוינות	 ניכור	 ומגבירים	 עמדות	
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אותו	הילד.	הורים	במצבים	אלו	חווים	את	מערכת	החינוך	כאטומה	ושרירותית,	מורים	במצבים	
אלו	חווים	את	ההורים	ככוחניים	ואנוכיים.	ה.	התמשכות	ההליכים	המשפטיים	גורמת	לפעמים	
לחבלה	ממשית	ביחסי	היומיום	של	הורים	מול	בית	הספר	של	ילדיהם	וצוות	ההוראה.	ו.	הליכים	
משפטיים	הם	יקרים	ותובעניים	והנגישות	אליהם	אינה	שוויונית.	ז.	פסק	הדין,	שבו	יהיה	צד	
להמשיך	 שחייבים	 הצדדים,	 בין	 והקרע	 האמון	 חוסר	 את	 מסיים	 אינו	 ״מפסיד״,	 וצד	 ״זוכה״	

בקשר	אחרי	שהחלטת	בית	המשפט	נכפתה	עליהם.

בשל	מצבם	של	דיני	החינוך	בישראל,	שהחקיקה	בהם	מיושנת,	כללית	ומועטה,	מעוגנים	הכללים	
המחייבים	בנושאי	החינוך	בנהלים	והנחיות	פנימיות	של	משרד	החינוך	)ואף	הם	אינם	עוסקים	
משפטיים	 סכסוכים	 חוקה,	 של	 העדרה	 מפאת	 ועוד,	 זאת	 הְסדרה(.	 המחייבים	 העניינים	 בכל	
הנסבים	על	החלטות	של	בית	ספר	או	רשויות	החינוך	לובשים	לרוב	צורה	של	סכסוך	מינהלי.	
בזכויות	 ופחות	 נהלים	 של	 תקין	 ובקיום	 בפרוצדורות	 יותר	 עוסק	 השכיח	 המשפטי	 הבירור	
חוקתיות.	לרשות	בתי	המשפט	עומדים	אפוא	מעט	כלים	להכריע	במחלוקות	ככל	שהדין	אינו	
מפורט,	ויש	קושי	לקבוע	אם	מדובר	בזכות	נטענת	ספציפית	שהופרה	או	שמא	בחובה	נטענת	
ספציפית	שלא	קוימה.	מסיבה	זו,	קשה	יותר	לנהל	מאבק	משפטי	על	המקרים	הפרטניים	והנטייה	
היא	לתרגם	אותם	לעילות	בג״ציות	)כמו:	חוסר	שוויון,	אפליה,	פגיעה	בחירויות	יסוד,	סבירות,	
מידתיות	וכיוצא	באלה(.	ִמנגד,	סכסוכים	רבים	בחינוך	ינבטו	על	רקע	התחושה	שזכויותיו	של	
ילד	נפגעו,	אך	ינוהלו	כמאבק	על	מינהל	תקין.	החקיקה	הדלה	מביאה	לכך	שבאופן	מעשי	בית	
המשפט	מוגבל	הן	באופן	בדיקת	התביעה	והן	בהיקף	הסעדים	שבסמכותו	להעניק.	כשאין	בחוק	
פירוט	–	מעבר	לעניינים	שצוינו	לעיל	–	בעניין	חובות,	זכויות	ואחריות	של	ההורים	ושל	רשויות	
החינוך,	קשה	להכריע	אם	הצדדים	מילאו	את	הנדרש	מהם,	אם	הופרה	זכות	כלשהי,	אם	ניתן	
לחייב	צד	כלשהו	לפעול	בדרך	מסוימת	וכיוצא	באלה.	הכלים	המשפטיים	שיש	לבית	המשפט	
פתרון	 מספקים	 אינם	 אלה	 כלים	 ושוויון.	 מידתיות	 סבירות,	 כמו	 הבג״ציים	 הבדיקה	 כלי	 הם	
הולם	לכל	סוגי	המחלוקות	ולחילוקי	הדעות	הספציפיים	המתעוררים	ביחסי	ההורים	עם	בית	

הספר.		

הסוגים והנושאים השונים של מחלוקות בין הורים ומערכת החינוך

ניתן	 ומצבים.	 נושאים	 של	 רחב	 במגוון	 מופיעות	 החינוך	 ומערכת	 ההורים	 בין	 המחלוקות	
להבחין	באופן	גס	בין	סוגים	שונים	של	מחלוקות:	א.	מחלוקות	עקרוניות	הקשורות	בהחלטות	
מדיניות	מרכזית,	שהן	מעשה	שלטוני,	למשל:	חלוקה	לאזורי	רישום,	פתיחת	בית	ספר	ייחודי,	
הקצאת	תקציבים	וכד׳.	ב.	מחלוקות	פרטניות	הנוגעות	לתלמיד	מסוים	במוסד	חינוכי	מסוים,	
או	אופן	הפעלת	המדיניות	בעניינו	של	בית	ספר	מסוים	או	תלמיד	מסוים.	ג.	מחלוקות	שעניינן	
לב	השיתוף	ואופן	שיתוף	ההורים	בנעשה	בבית	הספר,	מידת	ההתחשבות	או	ההתערבות	של	
בית	הספר	בתרבות	ובמסורת	המשפחתית,	פעילות	ההורים	בתוך	בית	הספר	וכד׳.	ד.	מחלוקות	

בדבר	תכניות	לימודים,	העשרה,	טיולים	וכד׳.
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סכסוכים	מהסוג	הראשון	מחייבים	מטבעם	הכרעה	על	ידי	דרגים	גבוהים.	הכרעה	שמתקבלת	
בדרך	כלל	תוך	יישום	כלים	של	המשפט	המינהלי,	הכרעה	המביאה	בחשבון	שיקולים	ציבוריים,	
שחייבת	 הכרעה	 הארץ,	 בכל	 החינוך,	 מערכת	 כלל	 על	 והשפעה	 השלכות	 ובעלי	 עקרוניים	
להתחשב	בעקרון	השוויון.	סכסוכים	מהסוגים	האחרים	הם	בעלי	אופי	מקומי	ואינדיווידואלי	
יותר.	לפיכך,	ראוי	לבדוק	אם	ניתן	למצוא	מנגנון	אחיד	שיחליף	את	בית	המשפט	לפתרון	כל	

סוגי	הסכסוכים,	או	להציע	דרכי	פתרון	שונות	לפי	מהות	המחלוקת.

הצרכים שעליהם אנו מבקשים לענות

בהעדר	כללים	ברורים	כמפורט	לעיל,	עניינים	רבים	נתונים	להחלטת	המורה,	המנהל,	מחלקת	
החינוך	ברשות	המקומית	או	משרד	החינוך,	המתייצבים	מול	דרישות	ולחצים	של	ההורים.	באופן	
דומה	עלולים	הורים	לעמוד	בפני	דרישות	של	רשויות	החינוך,	דרישות	שאין	להן	ביסוס	בחוק.	
ולכל	בית	ספר	לקבוע	ולהנהיג	כללי	תקשורת	וחלוקת	 העדר	זה	מאפשר	לכל	רשות	מקומית	
אחריות	על	פי	שיקול	דעתם,	השקפתם	החינוכית	ומצבם	הכלכלי	והחברתי.	המציאות	מלמדת	
שאת	מקום	החקיקה	החסרה	תופסות	יוזמות	והחלטות	מקומיות,	וההסדרים	המופעלים	ביחסי	
הורים	ובית	הספר	הם	פרי	מדיניות	המעוצבת	בכל	בית	ספר	ורשות	מקומית	בנפרד.	מצב	זה	
מזמין	חוסר	שוויון	בין	אזורים	וסוגי	אוכלוסייה	שונים,	ומשאיר	את	ההורים	ללא	ידע	מספק.	
התעלמותו	של	המחוקק	מהצורך	האמור	מחייבת	השלמה.	בעניין	זה	נדרשת	הצעה	למודלים	

לתקשורת	ולמודל	ספציפי	של	יישוב	מחלוקות	משפטיות.	

משיחות	 שזו	משתקפת	 )כפי	 עם	המשפחה	 הספר	 בית	 קשרי	 בתחום	 החינוך	 פעילות	משרד	
עם	גורמים	במשרד,	ור׳	פרק	2	של	ספר	זה(	עוסקת	בעיקר	בהנחיית	הורים	ובהכשרת	מורים	
לקשר	ולשיח	עם	הורים	בחברה	רב־תרבותית.	מטרת	המשרד	היא	״לגייס	את	ההורים	שיעבדו	
עם	הצוות	החינוכי״.	חוזרי	המנכ״ל	עוסקים	בעיקר	באופן	שבו	יש	לעדכן	וליידע	את	ההורים	
במצב	הילד	-	במצבו	הלימודי	ובנעשה	בכיתה.	קיימת	מעט	התייחסות	למקומם	של	ההורים,	
השקפתם	ורצונם	כמעצבי	מדיניות	או	נהלים	בבית	הספר.	נושא	הקשר	עם	ההורים	זוכה	אמנם	
לתשומת	לב	בתכניות	להכשרת	מורים,	אך	נדמה	שלא	מושם	בהן	מספיק	דגש	על	שיתוף	הורים.	
ששינוי	 ברור	 לא	 עדיין	 החינוך,	 משרד	 פעילות	 בבסיס	 העומדת	 בהשקפה	 שינוי	 שנרשם	 אף	
תפיסתי	זה	הוטמע	גם	בבתי	הספר	ובתפיסתם	של	אנשי	הסגל	החינוכי.	אלה	לא	תמיד	מותירים	
להצלחת	 לתרום	 יכולים	 שהם	 ובתרומה	 בניסיונם	 ההורים,	 בעמדות	 להתחשבות	 מקום	 די	
המשימה	המשותפת	להם	ולרשויות	החינוך,	לטובת	הילדים.	חוסר	כבוד	הדדי	בין	הורים	ומורים	
בשאלות	של	ידע	חינוכי	והשקפת	עולם	חינוכית	מעודד	סכסוכים	ומסלים	אותם,	ובסוגיה	זו	

אנו	מבקשים	להציע	פתרון.	

שיתוף	הפעולה	בין	בית	הספר	להורים	מחייב	העברת	מידע	הדדית	על	אודות	התלמיד,	וראוי	
כי	כל	בית	ספר	יידרש	לשאלות,	אילו	סוגי	מידע	הוא	סבור	כי	יש	להעביר	באופן	קבוע,	באילו	
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הגנת	 למגבלות	 כפוף	 ספר,	 בית	 בכל	 לקבל,	 יהיה	 נכון	 אלו	 תכיפות.	החלטות	 ובאיזו	 עניינים	
עניינים	 להורים	 או	 הספר	 לבית	 שיתגלו	 ככל	 שני.	 מצד	 הדיווח	 וחובות	 אחד	 מצד	 הפרטיות	
הקשורים	בסיכונים	שעליהם	חולשת	חובת	הדיווח	לפי	חוק	העונשין,	התשל״ז-1977,	ס׳	368ד,	
או	לפי	נוהלי	הדיווח	שקבע	משרד	החינוך,30	הם	יהיו	כמובן	מחויבים	לה,	אולם	בעניינים	שהגנת	
הפרטיות	חלה	עליהם	ובעניינים	שבהם	מבקשים	תלמידים	ממוריהם	לשמור	על	סודיות,	ישקלו	

אנשי	הצוות	כיצד	לפעול	בדרך	הטובה	ביותר,	בהתאם	לנסיבות	העניין.

בפרקים	השונים	בדוח	זה,	עולה	שוב	ושוב	חשיבותם	של	האמון	והכבוד	ההדדי	בין	המשפחה	
לרווחת	 פעולה	שיתרום	 שיתוף	 ביניהן,	 יעיל	 פעולה	 לשיתוף	 הכרחי	 כבסיס	 החינוך	 ורשויות	
יש	מקום	לבדוק	אם	הסדרי	הקשר	 כי	 צוין	בפרקים	הקודמים	 ושיפור	הישגיהם.	עוד	 הילדים	
עם	הורים	אשר	נקבעו	בבתי	הספר	השונים	אכן	נוחים	ורצויים	לצדדים	ואם	דרכי	קשר	אלה	
אכן	יעילות	ותורמות	לשיתוף	הפעולה	בין	ההורים	לבית	הספר	מחד	גיסא	ולשמירת	תחומי	
בית	הספר	 בין	 ישיר	 כי	קשר	 עוד	 צוין	 זה	 גיסא.	בהקשר	 כל	אחד	מהם	מאידך	 האחריות	של	
בפרטיות	 לפגוע	 עלול	 ומעלה,	 ההתבגרות	 בגיל	 ילדים	 במיוחד	 הילדים,	 שיתוף	 בלי	 להורים,	
יחסי	 על	 להשפיע	 עשויים	 להורים	 מעביר	 הספר	 שבית	 הדיווח	 ותוכן	 הדיווח	 מידת	 הילדים.	
התלמידים	עם	הוריהם	ועם	מוריהם.	בנוסף	לכך	צוין	כי	בקביעת	כללי	הקשר	בין	בית	הספר	
להורים	יש	לתת	את	הדעת	לפערים	הגדולים	בתרבות	ובמצב	הכלכלי	בין	מגזרים	שונים	של	
בדיקה	 מחייבת	 אלה	 לנושאים	 התייחסות	 הספר.	 בית	 לאוכלוסיית	 ולהתאימם	 האוכלוסייה,	

ומחקר	שיטתיים	במקום	החלטות	אינטואיטיביות	שיעילותן	ותוצאותיהן	לא	נבדקו	לעומק.

חלוקת	 של	 העקרונות	 את	 הקובעת	 כוללת	 מדיניות	 גיבוש	 מחייבות	 אלה	 משימות	 כי	 נראה	
תחומי	האחריות	ואת	החובות	והזכויות	של	בית	הספר	וההורים	בנקודת	המפגש	שלהם	בדאגה	
המשותפת	לחינוך	הילדים.	קביעת	מדיניות	כוללת	תאפשר	לצדדים	לדעת	ולהכיר	מראש	את	
מסגרת	היחסים	ביניהם.	מדובר	במדיניות	המאפשרת	גמישות,	מדיניות	שבתוכה	יוכל	כל	בית	
ספר	להתאים	את	מערכת	היחסים	והקשר	עם	ההורים	לאוכלוסייה	הספציפית	של	תלמידיו,	

והתאמה	זו	תבוצע	בשיתוף	ההורים.	

את	חיזוק	האמון	בין	בית	הספר	להורים	ואת	הפחתת	המתח	במקרים	של	חילוקי	דעות	ניתן	
בין	 ציפיות	 תיאום	 	– מלכתחילה	 א.	 ובדיעבד:	 מלכתחילה	 	– עיקריים	 אמצעים	 בשני	 להשיג	
ההורים	לבית	הספר	בנושאי	התקשורת	והפעילות	השוטפת	בין	הצדדים.	ב.	בדיעבד	–	קביעת	
פרטנית	 בין	מחלוקת	 יבחין	 זה	 מנגנון	 במחלוקות	שיתעוררו.	 והחלטה	 לבירור	 מובנה	 מנגנון	
הנוגעת	לתלמיד	אחד,	לבין	כזו	הנוגעת	למספר	תלמידים	בעניין	כללי	ועקרוני	יותר,	ויאפיין	
את	הצדדים	לחילוקי	הדעות	לפי	השאלה	מול	מי	ההורים	עומדים	–	המורה,	המנהל,	הרשות	

המקומית	או	משרד	החינוך.

30	חוזר	מנכ״ל	״חובת	הדיווח״	תשס״ט	3	ב.
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ההליכים המוצעים

תיאום ציפיות:	משימה	זו	מחייבת	גיבוש	מדיניות	ודרכי	פעולה	מסודרות	המגדירות	את	  .1
מסגרת	היחסים	בין	בית	הספר	למשפחה	בכל	הנוגע	לתקשורת	ההדדית	בין	הצדדים	וכן	
להחליט	אחרי	שמיעת	 יש	 עניינים	 באילו	 לפעילות	משותפת	שלהם.	 ולדרכים	 לנושאים	
ההורים	)כוועד	או	כיחידים,	לפי	העניין(?	מה	לדווח?	מתי	לדווח?	באיזה	פירוט	לדווח?	
מידת	 מהי	 הספר?	 בית	 בפעילות	 חלק	 ליטול	 ההורים	 התחייבויות	 של	 ההיקף	 מהו	 וכו׳;	
הורים	 נושאים	רשאים	 ובאילו	 כמה,	מתי	 בהורים?	 להיוועץ	 בית	הספר	 ההתחייבות	של	
לפנות	למורים	או	למנהל	בית	הספר?	וכו׳.	באופן	מעשי	די	שבחוזר	המנכ״ל	או	בחקיקת	
משנה	כלשהי,	תוטל	על	בתי	הספר	חובה	להכין	מסמך	הכולל	קביעות	בנושאים	אלה	תוך	
השארת	גמישות	לכל	בית	ספר	לקבוע	את	התכנים.	מתכונת	זו	דומה	לאבטיפוס	לתקנון	
תלמידיו.	 עם	 הספר	 בית	 של	 יחסיו	 בנושא	 1א	 מנכ״ל	תש״ע	 בחוזר	 המוצע	 הבית־ספרי	
עם	 גם	 רלוונטיים	 ובנושאים	 המורים	 עם	 ההורים,	 ועד	 עם	 בהתייעצות	 ייקבעו	 התכנים	
״אמנה״	 מעין	 על	 ההורים	 יחתמו	 הספר	 לבית	 הילדים	 רישום	 בעת	 התלמידים.	 מועצת	
הספר	 לבית	 תאפשר	 בתכנים	 הגמישות	 בה.	 שנקבעו	 בכללים	 מחויבים	 הצדדים	 כשכל	
שרוב	 ספר	 בית	 הרי	 לא	 הספר.	 בית	 של	 הספציפית	 לאוכלוסייה	 הכללים	 את	 להתאים	
בית	 כהרי	 ומעלה	 סוציו־אקונומית	ממוצעת	 בארץ	משכבה	 ותיקות	 תלמידיו	ממשפחות	
ספר	שרוב	תלמידיו	עולים	חדשים	מתפוצות	שונות,	ההורים	אינם	דוברים	עברית,	או	שאין	

בביתם	מחשב	וידע	המאפשר	להם	תקשורת	אלקטרונית	עם	בית	הספר	וכדומה.	

יצירת מנגנון ליישוב מחלוקות וסכסוכים - גישור.  .2 

יתרונות הגישור

הגישור	משחרר	את	הצדדים	מדרישות	פורמליסטיות	של	הגדרת	עילת	התביעה	ומהמוגבלות	
בסוגי	הסעדים	האפשריים	בדיון	המשפטי.	הגישור	מעניק	לצדדים	שליטה	בתוצאות	הדיון	אשר	
מותנות	בהסכמתם,	ואין	הם	כפופים	להחלטה	הנכפית	עליהם	על	ידי	גוף	שלישי.	יישוב	סכסוכי	
חינוך	באמצעות	גישור	מאפשר	לצדדים	לחדש	או	לשמר	את	התקשורת	ביניהם,	מאפשר	להם	
לפרוׂש	את	נקודת	המבט	שלהם	ולהתבטא	בכנות	באופן	ישיר	מבלי	לחרוד	להשלכות	המשפטיות,	
להכיר	בקיומם	של	אינטרסים	לגיטימיים	האחד	של	האחר	ולנהל	משא	ומתן	למציאת	פתרון	
מנקודת	מוצא	שוויונית.	הגישור	מחזיר	למרכז	התמונה	את	הסיפור	החינוכי	ומרחיק	לשוליים	
את	ההיבט	המשפטי	שלו,	כאשר	לצדדים	הוא	פחות	רלוונטי.	גישור	מעצים	את	הצדדים	בהיותו	
הליך	שאינו	מבוסס	על	אישום	ותלונה.	הטרנספורמטיביות	של	תהליך	הגישור	מתאימה	במיוחד	
לשדה	החינוך,	שהשיח	שלו	הוא	מכיל.	הליך	הגישור	אינו	עוסק	בחיפוש	אחר	ה״אשמים״	על	
סמך	עובדות	מהעבר,	אלא	בחיפוש	פתרונות	מעשיים	לעתיד.	במסגרת	הליכי	הגישור	יכולים	
הצדדים	לדבר	בחופשיות	ובגילוי	לב	מאחר	שהליכים	אלה	מתנהלים	תחת	חיסיון	האוסר	על	

הצדדים	לעשות	שימוש	בדברים	שנאמרו	במהלכם	מחוץ	לחדר	הגישור.	
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יעילה	 כחלופה	 מקום	 ותופס	 הולך	 ומגוונים	 שונים	 בתחומים	 משפטיים	 בהליכים	 גישור	
להתערבותם	של	בתי	המשפט.	העדפת	בתי	המשפט	עצמם	לפתרונות	מוסכמים	הובילה	לפתיחתו	
של	מנגנון	להליכי	גישור	בתוך	בתי	המשפט,	ובכך	תרמה	לקיצור	משך	ההליכים,	להפחתת	מספר	

ההליכים	ולהגדלת	מספר	התיקים	המשפטיים	המסתיימים	בהסכמה	בין	הצדדים.

תכניות שהיו קיימות בעבר בארץ

בשנת	2005	הפעיל	מרכז	מהו״ת	תכנית־חלוץ	)פיילוט(	לגישור	בסכסוכי	חינוך,	בליווי	מקצועי	
של	מרכז	גבים.	התכנית	פעלה	בשיתוף	עם	משרד	החינוך,	המידע	על	אודותיה	הופץ	באמצעות	
חוזר	מנכ״ל,	וכך	הופנו	אליה	25	מקרי	סכסוך	לגישור.	למרות	הערכה	חיובית	של	התכנית	על	
ידי	מכון	גבים,	לא	הבשילה	תכנית־החלוץ	לכלל	שירות	בר־קיימא	לציבור.	בעקבותיו	הוקמה	
היחידה	לקשרי	בתי	ספר	ומשפחה	במסגרת	שפ״י,	אולם	עיקר	עיסוקה	הוא	בהכשרת	עובדי	

הוראה	לבניית	קשר	מיטבי	עם	הורים.	

המצב כיום בארץ

חלופה	 להוות	 היא	 מטרתם	 אולם	 לציבור,	 גישור	 שירותי	 מוצעים	 מקומיות	 רשויות	 במספר	
השירות	 עם	 המזוהה	 הרשות,	 מול	 דווקא	 ולאו	 עצמם	 לבין	 תושבים	 בין	 משפטיים	 להליכים	
שהיא	מציעה.	ארגון	מהו״ת	הפועל	לצד	בתי	משפט,	מטפל	בסכסוכים	שעניינם	תביעות	נזיקין,	
תביעות	משפחה	וסכסוכי	עבודה.	כך	גם	המוסד	הארצי	לגישור	של	לשכת	עורכי	הדין.	בשוק	
מפעילותו	 חלק	 מקדיש	 אף	 	– גבים	 מרכז	 	– מהם	 ואחד	 גישור	 מרכזי	 מספר	 קיימים	 הפרטי	
לטובת	חינוך	לתרבות	של	יישוב	סכסוכים	באמצעות	גישור	בבתי	הספר.	אולם	אין	כיום	שירות	

המתמקד	בסכסוכי	חינוך.

הדיון	 שלב	 אל	 הגיעו	 שכבר	 סכסוכים	 הם	 לגישור	 מפנים	 המשפט	 שבתי	 סכסוכים	 ככלל,	
ענייני	חינוך	 ובוססה	היריבות	המשפטית.	להבנתנו,	 המשפטי,	לאחר	שהוחלפו	כתבי	טענות	
מחייבים	שמנגנון	יישוב	הסכסוכים	יהיה	זמין	עוד	בטרם	התקבע	הסכסוך	למצב	של	תביעה.	
מגבלה	נוספת	היא,	שבתי	המשפט	לעניינים	מינהליים,	שבהם	נידונים	סכסוכי	חינוך	בנושאים	
שאינם	כספיים,	אינם	מפנים	כלל	לגישור,	כך	שאפשרות	זו	אינה	נפתחת	בפני	הצדדים	באף	

שלב,	עד	להכרעה	השיפוטית.	

המודל האמריקאי בתחום החינוך לילדים בעלי מוגבלויות

דוגמה	להסדר	חוקי	הנותן	מענה	הן	על	הצורך	בקביעה	והגדרה	ברורה	של	זכויות	ההורים	ועל	
ניתן	 והן	על	הצורך	של	קיום	מנגנון	לפתרון	סכסוכים	-	 זכויותיהם,	 הדאגה	לכך	שיכירו	את	
	The	 Individuals	with	Disabilities מוגבלויות,	 לבעלי	 האמריקאי	 החינוך	 בחוק	 למצוא	
האחרונות,	 השנים	 בעשרים	 השונות	 התפתחויותיו	 על	 החוק,	 	.Education	 Act	 )IDEA(
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קובע	הוראות	פרוצדורליות	שנועדו	להגן	על	זכויות	הילדים	ומשפחותיהם.	את	הרכבת	תכנית	
החוק	 רואה	 התכנית	 יישום	 ואת	 מצבו	 של	 ההערכה	 את	 תלמיד,	 לכל	 המיוחדת	 הלימודים	
זכויות	 מספר	 קובע	 החוק	 הספר.	 בית	 עם	 יחד	 והוריהם	 התלמידים	 של	 משותפת	 כמשימה	
בסיסיות	)בקשת	ייעוץ	ועזרה	כשהורים	רואים	צורך	בטיפול	מיוחד,	בקשה	לבצע	הערכה	של	
הילד,	עיון	בכל	הרישומים	הנוגעים	לילד,	שותפות	בקביעת	תכנית	הלימודים	האינדיווידואלית	
של	הילד,	הסכמה	בכתב	של	ההורים	לתכנית	ועוד(,	והזכויות	האלה	מרוכזות	בחוברת	הנמסרת	
להורים.	אותה	חוברת	כוללת	גם	הסברים	על	זכות	ההורים	להגיש	תלונה	לרשויות	החינוך	וכן	
על	ההליכים	העומדים	לרשות	הצדדים	ליישוב	מחלוקות.	יש	להעיר	כי	חוק	החינוך	המיוחד,	
גישת	 את	 המאפיינת	 ההסברה	 פעילות	 אך	 דומות,	 זכויות	 הוא	 אף	 מעגן	 התשמ״ח-1988,	

ה־IDEA	במודל	האמריקאי	חסרה	מאוד	אצלנו.

כבר	בשלב	הראשוני,	כשההורים	עוסקים	יחד	עם	בית	הספר	בבניית	תכנית	הלימודים	עבור	
הילד	)IEP	–	Program	Education	Individualized(,	מתגלים	חילוקי	הדעות	בדבר	צורכי	
הילד	והתכנית	המתאימה,	ועל	מנת	לאפשר	דיון	מכובד	וענייני	באווירה	טובה,	נעזרים	במספר	

מדינות	במסייע	חיצוני	)facilitator(	העוזר	בניהול	הדיון.	

	hearing(	הכרעה	סמכות	בעל	בידי	ויוכרעו	יידונו	מחלוקות	כי	החוק	קבע	המקורית	במתכונתו
officer(	בהליך	שימוע	)Hearings	Process	Due(.	מדובר	בהליך	אדוורסרי,	בדומה	לדיון	בבית	
משפט,	שבו	כל	צד	מביא	עדים,	לרבות	עדים	מומחים,	טוען	טענות	משפטיות	וכיו״ב,	ושבסופו	
מחליט	קצין	השימוע	החלטה	המחייבת	את	הצדדים.	הפרקטיקה	לימדה	כי	הליך	זה	לוקה	בכל	
החסרונות	של	דיון	משפטי,	כפי	שתואר	לעיל	)פורמליזם,	יריבות,	הקצנה,	כעס,	מרירות	וכו׳(,	
מתמשך	לאורך	זמן	וכרוך	בהוצאות	מרובות	על	הכנת	חוות	דעת	מומחים	ושכר	טרחת	עורכי	
דין	המתמחים	בחוק	זה.	לנוכח	חולשותיו	של	הליך	השימוע	הוכנס	הגישור	כמנגנון	אלטרנטיבי	
מקשיים.	 נקי	 אינו	 הוא	 גם	 הגישור,	 של	 הבולטים	 יתרונותיו	 למרות	 השימוע.	 להליכי	 וקֹודם	
אופן	היישום	של	ההליך	שונה	ממדינה	למדינה.	אין	אחידות	בכל	הנוגע	להכשרת	המגשרים	וגם	
לא	בשאלה	אם	רשאים	הצדדים	להיות	מיוצגים	בגישור	על	ידי	עורך	דין.	בנוסף	יש	הטוענים	
כי	הפנייה	לגישור	רק	אחרי	שמוגשת	תלונה	לקצין	השימוע	היא	מאוחרת	מדי	ונעשית	אחרי	
שנוצרה	יריבות	המקשה	על	הליכי	הגישור.	למרות	שאלות	וקשיים	אלה,	שהולכים	ומוצאים	את	

פתרונם	בכל	מדינה	על	פי	דרכה,	אין	מחלוקת	כי	הליך	הגישור	אפקטיבי	ועדיף	על	השימוע.

פגישת	חובה	 	,)Resolution	Meeting( ״פגישת	פתרון״	 נוסף	של	 מוסד	 הוקם	 הגישור	 לצד	
המתקיימת	תוך	15	ימים	מיום	הגשת	התלונה	ובקשת	השימוע	ובה	נפגשים	ההורים	עם	נציגי	
סוכנויות	החינוך	במטרה	לנסות	ליישב	את	המחלוקת.	ניתן	לוותר	על	הפגישה	אם	שני	הצדדים	

מסכימים	לגישור,	או	ששניהם	מבקשים	בכתב	שלא	לקיימה.

במקביל	להליכים	ההדרגתיים	המתוארים	-	פגישת	הפתרון,	הגישור	והשימוע	-	שנקבעו	בחוק,	
פיתחו	מדינות	שונות	את	המודעות	להליכי	פתרון	סכסוכים	ואת	הידע	הקשור	בהם.	הפיתוח	
החלטות	 וקבלת	 ומתן	 משא	 במיומנות	 לקורסים	 ומחנכים	 הורים	 הזמנת	 ידי	 על	 נעשה	 הזה	
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משותפות,	הכשרה	בגישור,	מפגשים	של	הורים	ואנשי	צוות	הוראה	עם	יועצים	ליישוב	סכסוכים,	
תכניות	סיוע	הדדי	בין	הורים	להורים,	הקמת	מרכזי	מידע	להורים	ועוד.	באחת	המדינות	)ֵמיין(,	
אף	החלו	לשתף	קבוצות	של	בעלי	עניין	בחינוך	המיוחד	-	לרבות	הורים	-	בתהליכי	החקיקה	
בנושא	זה.	בנוסף	לכל	אלה,	מעמידות	מספר	מדינות	לרשות	ההורים	המגישים	תלונות	ובקשות	
לשימוע,	manager	case	הבוחן	את	הקונפליקט,	מנתח	אותו	יחד	עם	ההורים	ונותן	הסברים	
על	המצב	המשפטי	והאפשרויות	העומדות	בפניהם	לפתרון	המחלוקת.	במספר	מדינות	קיים	

״מתווך	טלפוני״,	העומד	אף	הוא	לרשות	ההורים	בהבנת	המחלוקת	ובהכנה	לגישור.

חברתיות	 ליוזמות	 הביאה	 שאף	 חקיקה	 וטעייה,	 ניסוי	 כדי	 תוך	 שהתפתחה	 בחקיקה	 מדובר	
הקצנת	 את	 משמעותי	 באופן	 להפחית	 מטרה	 מתוך	 ומתגבש	 הולך	 ויישומה	 יצירתיות	

הקונפליקטים	ולמצוא	פתרונות	לשביעות	רצון	כל	המעורבים,	בשיתוף	ובהבנה.							

בראש	 הן,	 לעיל	 כמתואר	 אליו	 הנספחים	 הכלים	 ובכל	 בחוק	 הבולטות	 המרכזיות	 הנקודות	
ובראשונה,	קביעת	מסגרת	זכויות	ויידוע	ההורים	בהן,	שיתוף	ההורים	בגיבוש	תכניות	הלימודים	
ובניית	מערך	גישורי,	בצורותיו	השונות,	לפני	דיון	בפני	גורם	שלישי	בהליך	פורמלי־משפטי,	שבו	
נכפית	התוצאה	על	הצדדים.	בתוך	כל	המערכת	הזאת	נותנות	המדינות	סיוע	מקצועי	להורים	

בדרכים	שונות	ובכך	מצמצמות	את	חוסר	האיזון	בין	ההורים	לרשויות.		

ומיוחד,	אך	עקרונותיה	והכלים	שהיא	 לא	נעלם	מעינינו	כי	החקיקה	עוסקת	בתחום	ספציפי	
מספקת,	בשינויים	המתחייבים,	יכולים	להוות	תשתית	למסגרת	כוללת	ביחסי	הורים	עם	מערכת	
התאורטיים	 ההבדלים	 אודות	 על	 האקדמי	 הדיון	 את	 נושאים.	 של	 יותר	 רחב	 במגוון	 החינוך	
והמעשיים	בין	שיתוף,	שותפות,	מעורבות	וכיו״ב	מחליפה	תכנית	מעשית	המעצימה	את	הצדדים	
ומספקת	מסגרת	ידועה	של	חובות,	זכויות	ואחריויות.	מסגרת	זו	נקבעת	לאחר	שמיעת	הצדדים,	
היא	ידועה	לכולם	והיא	מספקת	כלים	מתאימים	לפתרון	חילוקי	הדעות,	תוך	מתן	סיוע	המעניק	
וכוח	מול	רשויות	החינוך.	אין	בדעתנו	להמליץ	על	העתקת	 ייעוץ,	שוויון	 ידע,	 להורים	כבוד,	

המודל	כפי	שהוא,	אלא	לאמץ	את	עקרונותיו	ולבנות	תכנית	המבוססת	על	אותם	אדנים.	

במודל	האמריקאי	שהוצג	לעיל,	ההפחתה	המשמעותית	בפניות	לבית	המשפט	היא	תולדה	של	
בהעדר	 הסכסוך.	 לפתרון	 האלטרנטיביות	 הדרכים	 את	 מושכל	 באופן	 לנצל	 הצדדים	 הסכמת	
גוף	 להכרעת	 הקונפליקט	 עובר	 נכשלת,	 זו	 כשדרך	 או	 אלטרנטיבית,	 בדרך	 להיעזר	 הסכמה	
מכריע,	בהליך	שיפוטי	שאיננו	בית	משפט	רגיל,	ורק	ערעור	עליו	מגיע	לבית	משפט.	הצדדים	

רשאים	לסרב	להיעזר	בדרכי	הביניים,	ולגשת	היישר	להליך	השימוע.

המודל האנגלי 

לדיון	 נפתחים	 אינם	 בית	המשפט	 האנגלי	שלפיו	שערי	 המודל	 עומד	 המודל	האמריקאי	 מול	
כל	ההליכים	המינהליים	הקודמים	 )בחוסר	הצלחה(	 לפני	שמוצו	 הורים	למערכת	החינוך	 בין	
הקבועים	בחוק.	הבדל	נוסף:	השימוש	באמצעים	אלטרנטיביים	אינו	מותנה	בהסכמת	הצדדים.
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וזו	קובעת	רשימה	ארוכה	 ביותר	בתחום	החינוך,	 ומפורטת	 אנגליה,	מאופיינת	בחקיקה	רבה	
והיקף	 תפקידיו	 את	 וכן	 הספר,	 בבית	 לילדיהם	 הנוגעים	 שונים	 בנושאים	 ההורים	 זכויות	 של	
אחריותו	של	בית	הספר	והמנהל,	המחויב	לספק	להורים	מידע	שלו	הם	זכאים	על	פי	חוק.	החוק	
מבטיח	את	נגישות	המידע	להורים	ואת	זכות	הטיעון	בענייני	תכנית	הלימודים,	בעניין	בחירת	
	governing( מנהל	 ועד	 פועל	 הציבוריים	 הספר	 בבתי	 נוספים.	 ובנושאים	 הלימוד	 מוסדות	
body(	שתפקידיו	וסמכויותיו	קבועים	בחוק,	והוא	פועל	מטעם	הממשלה	לניהול	בית	הספר	
במגוון	רחב	של	נושאים	–	הבטחת	הישגים	לימודיים,	שימוש	בכספים,	יחסי	עבודה,	בחינות,	
בריאות	ובטיחות,	משמעת,	נוכחות	ועוד.	כן	עליו	לטפל	בהליכים	מול	ההורים.	לפי	החוק	יש	
במידה	 שותפים,	 של	 מעמד	 להם	 המקנה	 זכות	 	– המנהל	 בוועד	 חברים	 למנות	 זכות	 להורים	
מסוימת,	בכל	ענייני	ניהול	בית	הספר.	החוק	קובע	באופן	היררכי	את	הגופים	הדנים	בסכסוכים	
בחילוקי	 והכרעה	 לטיפול	 פועלים	 אלה	 גופים	 הציבורי.	 החינוך	 במסגרת	 החינוך	 בתחום	
הדעות	בין	ההורים	למערכת	החינוך,	והם	הכתובות	הקבועות	בחוק	שאליהן	יש	לפנות	לבירור	
גופים	 הצדדים	 לרשות	 עומדים	 פורמליים,	 בלתי	 ולהליכים	 המנהל	 לוועד	 בנוסף	 המחלוקות.	
כגון	נציב	תלונות	הציבור,	מזכיר	המדינה	לענייני	חינוך	ועוד,	לשם	בירור	והכרעה	במחלוקות	
בין	הורים	לבית	הספר	ורשויות	החינוך.	אין	בדעתנו	להמליץ	על	העתקת	מתכונת	זו	ליישום	
בישראל,	בין	היתר	מטעמי	מיעוט	החקיקה	בתחום	והעדרן	של	הנחיות	מפורטות	המכוונות	את	
פעילות	הגופים.	אך	הניסיון	האנגלי	מלמד	שקיומם	של	מוסדות	חוץ־משפטיים	שייעודם	פתרון	
פתרונם	 על	 באו	 שלא	 למקרים	 רק	 המשפט	 לבית	 הפנייה	 והגבלת	 החינוך	 בתחום	 סכסוכים	
באותם	מוסדות	מצמצם	באופן	מהותי	את	הפנייה	לערכאות	ומונע	את	התוצאות	המאכזבות	

מדיונים	משפטיים	כפי	שתואר	לעיל.

המלצות במישור המשפטי

הורים	 של	 וחובותיהם	 זכויותיהם	 את	 שיבהיר	 מסמך	 לגיבוש	 יפעל	 החינוך	 כי	משרד	 מומלץ	
זה	אמור	 וקשריהם	עם	אנשי	הסגל	החינוכי.	מסמך	 בהקשר	של	מעורבותם	בחינוך	הממוסד	

לגעת,	בין	היתר	בנושאים	הבאים:

המידע	שההורים	רשאים	לקבל	מהמורים,	המידע	שהמורים	לא	מחויבים	להעביר	להורים	 	
וכן	מידע	שאסור	למורים	להעביר	להורים.

במסגרת	קיום	התקשורת	בין	ההורים	לבית	הספר	אנו	ממליצים	להביא	בתחילת	כל	שנת	 	
וצוותי	החינוך	את	מכלול	הזכויות	והחובות	המוטלות	על	שני	 לימודים	לידיעת	ההורים	

הצדדים.

אנו	ממליצים	לקבוע	מדיניות	ארצית	שתאפשר	לבתי	הספר	ולהורים	לבחור	במסלול	הגישור	
ככלי	ליישוב	מחלוקות	שלא	נמצא	להן	פתרון	במגעים	הישירים	ביניהם.
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מומלץ	להקים	מנגנון	גישור	שישמש,	ללא	עלות,	כתובת	זמינה	ראשונה	לניסיון	למצוא	פתרון	
הצדדים	 בין	 שוויוני	 דיאלוג	 שתאפשר	 מסגרת	 תהיה	 זו	 הספר.	 לבית	 הורים	 בין	 למחלוקות	
ובית	הספר	תוך	זמן	קצר	 בהנחיה	של	מגשר	או	מגשרים	מקצועיים	ותעמוד	לרשות	ההורים	

מיום	שהתברר	כי	הצדדים	לא	הצליחו	ליישב	את	המחלוקת	בדו־שיח	ישיר.

הליכי	הגישור	בסכסוכי	חינוך	לא	יחליפו	את	הוועדות	הסטטוטוריות	וערכאות	הערר	הקבועות	
בחוק	בנושאים	ספציפיים	)לעניין	השילוב,	ההשמה	לחינוך	מיוחד,	הרחקת	תלמיד	לצמיתות	

מבית	הספר,	הנחות	ומלגות	וכיו״ב(.

בשלב	ראשון	ניתן	להיעזר	במרכזי	גישור	בקהילה	המציעים	שירותי	גישור	מקצועיים	בהתנדבות,	
וכן	במגשרים	הפועלים	בארגונים	חברתיים	או	ברשויות	המקומיות.

מתווה להכנת תכנית לגישור בסכסוכי חינוך

הליך	הגישור	הוא	הליך	וולונטרי	שקיומו	מותנה	בהסכמת	הצדדים.	לפיכך	העברת	ניהול	הדיון	
ובראשונה	הסכמה	של	הצדדים־לסכסוך.	 גישור	מחייבת	בראש	 חינוך	למסגרת	של	 בסכסוכי	
בהעדר	הסכמה	לא	יתקיים	הליך	גישור.	בהקשר	זה	ראוי	לבדוק	אם	יהיה	זה	נכון	שההסכמה	
לפתרון	מחלוקות	בדרך	של	גישור	תהווה	כבר	חלק	מההסכמות	המפורטות	במסגרת	האמנה	

לתיאום	הציפיות.	

בכל	מקרה	שבו	לא	נמצא	פתרון	למחלוקת	באמצעות	משא	ומתן	בלתי	פורמלי	ומתעורר	צורך	
בהליך	גישור,	יש	למפות	ולסווג	את	המחלוקת	ולהגדיר	את	מהות	השאלה	שבמחלוקת	ואת	
זהות	הצדדים	לסכסוך.	יש	לבחון	היטב	אם	מדובר	בסכסוך	פרטני־מקומי	הנוגע	לתלמיד	אחד,	
ואם	יש	לתוצאות	הסכסוך	השפעות	רוחב	על	מקרים	אחרים.	יש	לבחון	אם	מדובר	במשפחה	
אחת	או	בגוף	מרכזי	יותר	של	ועד	הורי	בית	הספר,	ועד	אזורי	או	ארגון	ההורים	הארצי.	באותו	
יש	 החינוך.	 משרד	 או	 המקומית	 המועצה	 מנהל,	 מורה,	 הוא	 השני	 הצד	 אם	 לבדוק	 יש	 אופן	
להבחין	בין	מחלוקת	המחייבת	בדיקת	חוקיּות	של	פעולה	שלטונית,	או	שינוי	ותיקון	מדיניות	
על	 רק	 שיחול	 מעשי	 פתרון	 הדורשת	 ידועה,	 מדיניות	 ליישום	 הנוגעת	 מחלוקת	 לבין	 כללית,	
המקרה	הקונקרטי	שבדיון.	הבחנות	אלה	חשובות	ודרושות	בשני	מישורים:	האחד	–	לקביעה	
אם	הנושא	הנדון	הוא	כזה	שניתן	לקבוע	בו	התניות	ולהגיע	בו	להסכמות,	או	שמדובר	בנושא	
שאז	אין	כל	טעם	בגישור	ואין	  ‒ שפתרונו	אינו	נתון	להחלטת	הצדדים	ואינו	בגדר	סמכותם	

מנוס	מפנייה	להחלטת	בית	המשפט.

עורך	 בידי	 הצדדים	 ייצוג	 נוספים:	 עניינים	 לשני	 הדעת	 את	 לתת	 יש	 הגישור	 מנגנון	 בבניית	
דין	ונוכחות	התלמיד.	ייאמר	כבר	כאן	כי	נוכחות	עורך	דין	בגישור	עלולה	להחזיר	את	האופי	
של	 פורמלי	 הבלתי	 המֲעמד	 את	 ולצמצם	 להוצאות	 הצדדים	 את	 לגרור	 להליך,	 ה״לעומתי״	
ההליך.	אין	להתעלם	מכך	שגם	בלי	השתתפות	בהליך	נהנים	בית	הספר	ורשויות	החינוך	מייעוץ	
משפטי	ואילו	ההורים	מתייצבים	לעתים	לגישור	בלי	כל	סיוע	משפטי.	את	הפער	הזה	ניתן	למלא	
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באמצעות	מרכזי	סיוע	ומידע,	בדומה	לאלה	שהוקמו	בארצות	הברית	כמתואר	לעיל.	כך	או	כך,	
הפתרונות	 ולהעדפת	 הדיון	ממסגרות	משפטיות	 לשחרור	 נועד	 הגישור	 הליך	 דבר	 של	 בסופו	
המעשיים	על	פי	הסכמות	הצדדים.	בכל	הנוגע	לנוכחות	הילד	בהליך,	יש	לשקול	כל	מקרה	לפי	

נסיבותיו	בהתאם	לנושא	המחלוקת	ועמדות	הצדדים.

בהחלטה	מיהו	המגשר	)או	מיהם	המגשרים(צריך	לשאול	מה	עדיף:	מגשרים	מקצועיים	–	שיש	
או	אין	להם	מומחיות	בתחום	החינוך	–	לצורך	הכוונת	הצדדים	וסיוע	בבניית	ההסכמות,	או	
מערכת	 מטעם	 והאחר	 ההורים	 מטעם	 אחד	 מגשר	 כלומר	 הצדדים,	 את	 המייצגים	 מגשרים	
יותר	להליך	הגישור	שבו	המגשר	אינו	 החינוך?	נראה	שהחלופה	הראשונה	עדיפה,	ומתאימה	
״מייצג״	את	הצדדים,	עמדתו,	דעתו	והשקפותיו	אינן	רלוונטיות	להליך,	והוא	מביא	עמו	רק	את	

יכולתו	המקצועית	וניסיונו	הגישורי.	

שאלה	נוספת	המחייבת	חשיבה	היא	האם	ראוי	למנות	מגשר	קבוע	לסכסוכים	בתחום	החינוך	
מועבר	 שסכסוך	 מקרה	 בכל	 מגשרים(	 רשימת	 מתוך	 )אולי	 הוק״	 ״אד	 מגשר	 למנות	 שיש	 או	
לגישור?	נראה	שמינוי	מגשר	או	צמד	מגשרים	קבוע	ישרת	טוב	יותר	את	מטרות	הגישור,	הן	
ועיכובים	 לחצים	 יימנעו	 שכך	 מפני	 והן	 ההליך,	 לקיום	 ההמתנה	 את	 תקצר	 שהזמינות	 מפני	
או	בשל	 או	אחר	 זה	 למינוי	מגשר	 לעשות	מחמת	התנגדותם	 הצדדים	 פרוצדורליים	שיבקשו	

התעקשותם	על	מינוי	מגשר	מסוים.

בתכנון	מערך	הגישור	יש	לתת	את	הדעת	גם	לשאלת	מקום	הגישור	ומספר	מוסדות	הגישור	
שראוי	להקים	-	האם	בכל	בית	ספר,	בכל	רשות	מקומית,	או	במוסד	ארצי	אחד?	נראה	כי	מוסד	
ארצי	אחד	אינו	מעשי.	קיום	הגישור	במקום	הסמוך	למקום	מגורי	הצדדים	יפשט	את	ההליך,	
ימנע	מהם	את	הטרחה	לנסוע	למרחקים	ויסייע	בקיום	ההליך	על	הרקע	וההווי	המקומיים.	אלא	
שמינוי	מגשרים	לכל	בית	ספר	בנפרד	נראה	מיותר.	יחסית	למספר	התלמידים	מספר	המחלוקות	
הבלתי	פתירות	במשא	ומתן	ישיר	אינו	גדול,	והן	עדיין	בגדר	חריג.	ההוצאה	הכספית	הכרוכה	
במיסוד	הליך	הגישור	אינה	מצדיקה	מינוי	מגשרים	לכל	מוסד	חינוכי,	ודי	אם	מוסד	כזה	יעמוד	
לרשות	כל	רשות	מקומית,	בוודאי	בשלב	הראשון,	הניסיוני.	)לעניין	זה	ראוי	לערוך	מיפוי	של	

נושאי	הסכסוכים	ואופיים(.

למנגנון	הגישור	יש	גם	חסרונות	וסיכונים.	פתיחת	פתח	להליך	הניתן	בחינם	וזמין	לכל	ההורים,	
זו	הרשות	 ואם	 והמנהל	 זה	המורה	 –	אם	 ״לגרור״	את	מערכת	החינוך	 יכולים	 הליך	שבו	הם	
המקומית	–	לבירורים	טרחניים	עקשניים	נוספים,	בלי	לעשות	מאמץ	כן	לפתור	את	הסכסוך	
במשא	ומתן	ישיר	עם	הצד	השני,	עלולה	לדרבן	הורים	לעשות	שימוש	לרעה	בכלי	שניתן	להם,	
להרבות	במחלוקות	ואולי	גם	להעצים	אותן.	סיכונים	אלה	יתבררו	במשך	הזמן,	ומכל	מקום	אין	

בהם	כדי	להפחית	מהתועלת	והיתרונות	של	פתרון	סכסוכים	בדרך	של	גישור.	

כאמור,	הגישור	הוא	הליך	וולונטרי	של	הצדדים	המשתתפים	בו	ויש	להם	הזדמנות	לתאר	את	
בקשתם	ומצוקותיהם	בפתיחות	ובשפה	שאינה	משפטית.	החיסיון	החל	על	הדברים	הנאמרים	



קשרי הורים—מערכת החינוך: היבטים משפטיים   | 141 | 

ואיש	 בדיון	 נכח	 שלא	 מי	 לידיעת	 יגיעו	 לא	 אלה	 שדברים	 להבטיח	 אמור	 הגישור	 במסגרת	
מהצדדים	לא	יוכל	לעשות	בהם	שימוש	אם	ייכשל	הגישור	והמחלוקת	תעבור	להכרעה	בהליכים	
אחרים.	לעניין	זה	נעיר	כי	אכיפת	החיסיון	אינה	פשוטה,	וייתכן	שמי	מהצדדים	לא	ירגיש	חופשי	
במהלך	הגישור	בשל	החשש	שדבריו	יופצו	או	יחייבו	אותו	בעתיד.	קושי	נוסף	בהפניית	מחלוקות	
בין	ההורים	לבית	הספר	או	רשויות	החינוך	נובע	מאי־השוויון	הלכאורי	בין	הצדדים	–	ההורה	
הבודד	מול	המערכת.	חוסר	שוויון	זה	עלול	להשפיע	על	מידת	הפתיחות	של	הצדדים,	מאחר	
שמדובר	בצדדים	שמערכת	היחסים	ושיתוף	הפעולה	ביניהם	חייבים	להימשך	גם	בעתיד.	למרות	
קשיים	אלה,	שהזמן,	הניסיון	והטמעת	ההליך	יסייעו	בהקטנתם,	יתרונותיו	של	הגישור	עולים	

לאין	ערוך	על	אלה	של	התדיינויות	משפטיות	פורמליות.
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נספח א׳: תקצירי הסקירות המדעיות

 תקציר: דרכי הקשר האפשריות בין הורים לבית הספר של ילדים והשפעתן 
על התלמיד המתבגר

ד״ר יעל נאות־עופרים

קשרים	מיטביים	בין	הורים	לבית	הספר	נתפסים	כמפתח	לקידום	תלמידים	והישגיהם.	סקירת	
הספרות	הנוכחית	בוחנת	הנחה	זו	על	ידי	הצגת	מחקר	עדכני	על	מידת	ההשפעה	של	קשרי	הורים	
עם	בית	הספר	על	התלמיד	המתבגר,	ועומדת	על	דרכי	ההתקשרות	היעילות	ביותר	לקידומו.	

ממצאים:

הספרות	המחקרית	הדנה	בקשרי	הורים-בית	ספר	עושה	שימוש	במגוון	מושגים	לתאר	את:	

המעורבים	בתהליך	–	לעתים	מדובר	בהורים,	לעתים	בכלל	המשפחה,	ללא	הבחנה	מבדלת. א.		

סוג	הקשר	בין	בית	ספר	להורים	–	המחקר	מבחין	בין	׳שותפות׳	ל׳מעורבות׳: ב.		

מעורבות	היא	קשר	המאופיין	באימוץ	פרספקטיבת	בית	הספר	על	ידי	ההורים.	לפי	 	

גישה	זו,	ההורה	נתפס	כתומך	בלמידת	הילד	ובמטרות	בית	הספר.	

ההורים	 של	 פעולה	 ושיתוף	 במרכז,	 עומדים	 ורווחתו	 הילד	 שבו	 קשר	 היא	 שותפות	 	

ובית	הספר	נועד	לקדם	מטרה	זו.

סוג	הפעולות	המקדמות	את	הקשר	–	קיימת	קשת	עצומה	של	פעולות	יזומות	וספונטניות	 ג.		
לצד	הכשרות	 בלמידה,	 בהן	תכניות	הממוקדות	 לבית	הספר,	 בין	ההורים	 להידוק	הקשר	

כלליות	בתחום	ההורות.

מנתחת	 זו	 גישה	 התפתחות.	 של	 אקולוגית	 בתפיסה	 מעוגן	 הורים	 שותפות	 בתחום	 המחקר	
את	התפתחות	הילד	דרך	תת־המערכות	׳בית׳	ו׳בית	ספר׳,	ההשפעות	ההדדיות	של	מרכיבי	כל	
מערכת,	השפעתן	זו	על	זו	ועל	הילד	וכן	השפעת	הילד	עליהן.	תאוריה	אקולוגית	מצביעה	על	
קשרי	הורים-בית	ספר,	במיוחד	בקביעת	מטרות	ובקבלת	אחריות	משותפת,	כעל	תנאי	הכרחי	

לקידום	תלמידים	)במיוחד	תלמידים	ממשפחות	בסיכון(.

גישת	 את	 מאמץ	 המחקר	 שמרבית	 מגלה	 ספר	 הורים-בית	 לקשרי	 והתכניות	 המחקר	 ניתוח	
המעורבּות	למרות	הדיבור	על	שותפות.	

המעורבות	 איכות	 לניתוח	 הרווח	 המודל	 טיפולוגיות.	 של	 שורה	 מציג	 המעורבות	 סוגי	 אפיון	
מחלק	אותה	לשש	קטגוריות:	הורות,	תקשורת,	התנדבות,	למידה	בבית,	קבלת	החלטות	ושיתוף	

פעולה	עם	הקהילה.	
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המחקר	מראה	שלמעורבות	הורים	יש	השפעה	חיובית	על	התנהגות	תלמידים	והישגיהם.

ציר	מרכזי	שעל	פיו	נבחנת	מעורבות	הורים	הוא	מיקום	המעורבות:	מעורבות	הורים	בבית	ספר	
לעומת	מעורבות	הורים	המתבצעת	בבית.	נמצא	שמעורבות	בבית	התלמיד	היא	בעלת	ההשפעה	

הגדולה	ביותר	על	הישגיו.

מעורבות	הורים	בבית	מוגדרת	ונבחנת	על	פי	שתי	קטגוריות:
	מעורבות	התומכת	בלמידת	הילד	 	א.	

מעורבות	״מופשטת״,	הכרוכה	בהתוויית	ציפיות	ושאיפות	עבור	הילד	ובקשירת	הלמידה	 	ב.	
הבית־ספרית	עם	עתידו	

נמצא	שלמעורבות	מופשטת,	במיוחד	לחיברּות	אקדמי,	יש	ההשפעה	הגדולה	ביותר	על	הישגי	
תלמידים.

קשר	 ללא	 התלמידים,	 כל	 הישגי	 על	 חיובית	 השפעה	 יש	 הורים	 שלמעורבות	 מראה	 המחקר	
זאת	 בכל	 מושפעים	 וסוגה	 המעורבות	 מידת	 זאת,	 עם	 ההורים.	 של	 הסוציו־אקונומי	 למעמד	
ממעמד	סוציו־אקונומי.	הורים	ממעמד	סוציו־אקונומי	גבוה	יותר	מעורבים	יותר	בבית	הספר,	

אך	בכל	הקשור	למעורבות	בבית,	הממצאים	מעורבים.	

ילדיהם	 של	 הבית־ספרי	 בחינוך	 מעורבים	 שונים	 אתניים	 ממוצאים	 שהורים	 מראה	 המחקר	
מעורבים	 דומיננטיים	 שאינם	 אתניים	 ממוצאים	 הורים	 שונים.	 באופנים	 אך	 דומות	 במידות	
על	 הורים	 מעורבות	 סוגי	 של	 שונה	 השפעה	 מידת	 על	 מצביעה	 הספרות	 ספר.	 בבתי	 פחות	
הישגי	תלמידים	ממוצאים	אתניים	שונים.	כמו	כן,	קיימים	מחקרים	שהתבצעו	בארצות	הברית	
המעידים	על	כך	שבמשפחות	ממעמד	בינוני	ממוצא	לבן	יש	קורלציה	חזקה	יותר	בין	מעורבות	

הורים	ובין	הישגי	תלמידים.

מעורבות	הורים	לובשת	צורות	שונות	כשמדובר	במוצאים	אתניים	שונים,	והיא	עשויה	לכלול	
צורות	שבאופן	״מסורתי״	גם	בית	הספר	וגם	המחקר	אינם	תופסים	כמעורבּות.	כאשר	מפתחים	
מודל	למעורבות	הורים,	חשוב	ביותר	להכיר	את	דרכי	המעורבות	של	כל	קהילה	אתנית	ולבחון	

את	הקשרים	בינן	לבין	הישגי	תלמידים.

מחקרי הערכה מהימנים של תכניות למעורבות הורים ובפרט כאלה של בתי ספר על־יסודיים 
על	 הקיימות.	 האמפיריות	 מהעדויות	 להסיק	 ניתן	 מה	 בשאלה	 חלוקים	 חוקרים	 נדירים.	 הם 
אולם	 כן,	 היא	 התשובה	 איכותית,	 הורים	 מעורבות	 מקדמות	 מעורבות	 תכניות	 אם	 השאלה	

העדות	האמפירית	אינה	מהימנה	דיה.	

מחקרים	מצביעים	על	קשר	בין	הישגי	תלמידים	ובין	תכניות	לקידום	מעורבות	הורים	המתמקדת	
לעזרה	 כלים	 במיוחד	כשמדובר	בתכניות	שעיקרן	מתן	 בבית,	 ללמידה	 ומבנה	 בהענקת	מקום	
בלמידה	בתחום	תוכן	מסוים.	גם	תכניות	המתמקדות	בבניית	שותפות	בין	הורים	לבין	בית	ספר	

התבררו	כיעילות.
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תכניות	למעורבות	הורים	אשר	נמצאו	יעילות	במיוחד	לשיפור	התנהגות	הדגישו	דיאלוג	על	פני	
דו־כיוונית	על	פני	התמקדות	בביצועי	תלמידים.	תכניות	הכשרה	 תכניות	לימודים	ותקשורת	
להורים	אשר	התמקדו	בהתנהגויות	ספציפיות	וכן	תכניות	למעורבות	הורים	אשר	הדגישו	כלים	

לעזרה	במקצוע	לימוד,	הוכחו	אף	הן	כיעילות.

המחקר	מעלה	כי	בניית	יחסים	של	כבוד	ואמון	הם	תנאי	הכרחי	לשיפור	מידתם	ואיכותם	של	
כלל	סוגי	המעורבות,	במיוחד	תקשורת	הורים-בית	ספר.	פיתוח	וטיפוח	של	מעורבות	הורים	
מחייבים	הכרה	והתייחסות	לרקע	התרבותי	של	המשפחות	ולצורכיהן.	היחס	להורים	והאופן	
שבו	בית	הספר	רואה	אותם	–	כמשאב	או	כמכשול	–	עבר	כחוט	השני	בכל	המחקרים	ונחשב	

לנתון	מכריע	באיכות	הקשר.

מן	המחקר	עולה	שמורים	מעריכים	מעורבות	משפחתית	כל	עוד	זו	תואמת	את	האידאל	שלהם,	
כלומר,	כאשר	בני	המשפחה	משתפים	פעולה	עם	המורים	לפי	דרכם	וצורכיהם	של	המורים.	כן	
התברר	במחקר	שמורים	מכירים	רק	בקבוצה	קטנה	של	התנהגויות	כמקובלות	ואינם	מכירים	

במעורבות	הורים	השונה	מהמקובל	עליהם.	

המכשולים	העולים	מהמחקר	בעניין	מעורבות	הורים	הם:	ההקשר	שבו	משפחות	נתונות	)בעיקר	
פרקטיקות	 ציפיות,	 של	 הבנה	 חוסר	 שפה,	 למשפחה(,	 שיש	 לוגיסטיות	 ומגבלות	 משאבים	

ומדיניות	בית־ספרית,	העדר	ידע	בתוכני	הלימוד	והָדרה.	

תגובתי,	 ולא	 פרו־אקטיבי	 להיות	 צריך	 השיתוף	 בשותפות:	 המנחים	 העקרונות	 מן	 כמה	 הנה	
מחייב	רגישות	לנסיבות	של	כל	התלמידים	ומשפחותיהם.	הוא	חייב	להכיר	בתרומת	ההורים	
לתהליך	החינוכי	ולהעריך	אותה,	ועליו	להעצים	הורים:	יש	ליצור	סביבה	שבה	לכל	הורה	יש	

״קול״.

אסטרטגי	 תכנון	 הורים:	 של	 יעילה	 שותפות	 של	 ליישום	 תנאים	 שלושה	 על	 מצביע	 המחקר	
ממושכת	 תמיכה	 בית־ספרית,	 התפתחות	 מתכניות	 כחלק	 הורים	 למעורבות	 תכניות	 הַמבנה	
בקרה	 ועד	 צרכים	 מניתוח	 הניהול,	 רובדי	 בכל	 קהילה	 מעורבות	 והכשרה,	 משאבים	 הכוללת	

והערכה.	אלה,	כאמור,	צריכים	להתממש	בסביבה	בטוחה	של	אמון	והערכה	הדדיים.

תקציר: הידע הקיים על קשרים מועילים בין בתי ספר למשפחות של ילדים בעלי 
צרכים מיוחדים ועל תכניות התערבות המפתחות קשרים אלה

ד״ר חוה גרינספלד, ד״ר רעיה אלון וגב׳ דבורה פלדמן

מטרתה	של	סקירה	זו	היא	לאתר	ידע	מהספרות	על	אודות	מעורבות	הורים	וקשרים	בין	בתי	
שנמצאו	 ההתערבות	 תכניות	 ולסקור	 מיוחדים,	 צרכים	 בעלי	 תלמידים	 של	 למשפחות	 הספר	
במחקר	כיעילות	לפיתוח	הקשרים	בין	בתי	הספר	והמשפחה,	זאת	על	מנת	לסייע	בזיהוי	הדרכים	

המעשיות	שיגבירו	את	הקשר	בין	בתי	הספר	למשפחות	של	ילדים	בעלי	צרכים	מיוחדים.
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החלק הראשון	יכלול	את	הידע	הקיים	בספרות	על	 הסקירה	מחולקת	לשני	חלקים	מרכזיים:	
יחולק	לפרק	העוסק	 זה	 נוער	עם	צרכים	מיוחדים	בחינוך.	חלק	 לבני	 אודות	מעורבות	הורים	
בידע	על	אודות	האוכלוסיות	אליהן	מתייחסת	הסקירה,	על	מאפייניהן	הייחודיים,	ולפרק	על	
אודות	הידע	התאורטי	והמחקרי	על	מעורבות	הורים	לילדים	עם	צרכים	מיוחדים,	סוגי	מעורבות	
זו,	השפעתה,	והמשתנים	המצויים	במתאם	חיובי	עמה.	החלק השני	של	הסקירה	יציג	תכניות	
שנמצאו	מועילות	לעידוד	קשר	בית	ספר	ומשפחה	לילדים	בעלי	צרכים	מיוחדים,	או	למצער,	
תכניות	שקשר	עם	ההורים	הוא	מרכיב	מרכזי	)אם	לא	מטרה	עיקרית(	בהן.	לסיום	נציג	מספר	

מסקנות	והמלצות	ראשוניות.

רגשיים	 מדדים	 למגוון	 כתורמת	 רבים	 במחקרים	 נמצאה	 ילדיהם	 בחינוך	 הורים	 מעורבות	
הישגים	 עם	 חיובי	 בקשר	 נמצאה	 ההורים	 של	 גבוהה	 מעורבות	 התלמידים.	 וקוגניטיביים	של	
	Hill	 &	 Taylor,	 2004;	 Hoover-Dempsey	 &	 Sandler,	 1997;( התלמיד	 של	 לימודיים	
בעיות	 עם	 שלילי	 בקשר	 	,)McNeal,	 1999;	 Pomerantz,	Moorman	 &	 Litwack,	 2007
	Coleman,	1988;	Epstein	&	Sheldon,	2002;	Miller,	Kraus	&(	הספר	בבית	התנהגות
2005	Veltkamo,(,	בקשר	חיובי	עם	הצלחת	בית	הספר	בהשגת	יעדיו	הלימודיים	והחברתיים	
)2000	Walker,	&	McEvoy	2007;	Jeynes,	1992;	Coley,	&	Barton(	ובקשר	חיובי	עם	
	Garcia,	 Torrence,	 Skelton,	 &( העצמית	 הגדרתו	 ביצירת	 הילד	 של	 תקינה	 התפתחות	

	.)Andrade,	1999;	Gestwicki,	2000

בחינוך	 ההורים	 מעורבות	 של	 הסוגים	 כל	 שלא	 ההבנה	 ומתפתחת	 הולכת	 האחרונות	 בשנים	
	Hill	&	Tyson,(	וטייסון	היל	למשל,	.)Robinson	&	Angel,	2014(	תלמיד	לכל	מועילים	אכן
נמצאת	 בית	 בשיעורי	 עזרה	 כי	 מראות	 בתחום,	 מחקרים	 של	 מטא־אנליטית	 בסקירה	 	)2009
דווקא	בקשר	שלילי	עם	הישגי	התלמידים	בגיל	ההתבגרות.	כדי	שהמעורבות	תהיה	יעילה,	על	
צעיר	 שבגיל	 בעוד	 הילדים.	 של	 הלימודי	 ולשלב	 ההתפתחותי	 לשלב	 אותה	 להתאים	 ההורים	
נדרשת	מההורים	תמיכה	ישירה	ומובנית,	בגיל	ההתבגרות	על	ההורים	להפעיל	מעורבות	בגישה	

המכבדת	את	העצמאות	של	המתבגר	ואת	רצונו	להתפתח.	

הבנה	זו	מדגישה	את	הצורך	לחדד	את	ההתבוננות	בתחום,	הן	בבחינה	של	הדפוסים	השונים	
והצורות	השונות	אותם	עשויה	ללבוש	מעורבות	ההורים,	והן	)רלוונטי	יותר	לענייננו(	בבחינת	
ההשפעה	של	סוגים	שונים	של	מעורבות	על	אוכלוסיות	שונות	של	תלמידים,	הורים,	ומערכות	
חינוך.	בהקשר	של	הסקירה	הנוכחית,	גידולו	של	ילד	עם	צרכים	מיוחדים	מעמיס	על	המערכת	
ההורית	והמשפחתית	התמודדות	חדשה	ומורכבת,	שעלולה	להפר	את	האיזון	המשפחתי.	זוהי	
מציאות	חיים	מתמשכת,	המכתיבה	לילד	ולמשפחתו	דפוסי	חיים	שונים	מן	הרגיל	בסביבתם,	
ושולמן,	 לוי־שיף	 	;1990 )ברוכין,	 מראש	 לקראתם	 הוכנו	 לא	 ואשר	 להם	 מוכרים	 אינם	 אשר	

.)1990
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הממצאים העיקריים של הסקירה הם:

יחסי	של	תכניות	הפועלות	לקידום	קשרי	משפחה-בית	ספר	למתבגרים	בעלי	צרכים	 מיעוט	
שכלית	 מוגבלות	 עם	 למתבגרים	 הורית	 מעורבות	 לעידוד	 תכניות	 נמצאו	 לא	 מיוחדים:	
למתבגרים	 שמיעה(,	 ראייה/ליקויי	 )ליקוי	 חושיות	 מוגבלויות	 עם	 למתבגרים	 התפתחותית,	
עם	לקויות	למידה,	למתבגרים	מעוכבי	התפתחות,	למחוננים	ולמתבגרים	השוהים	בפנימיות.	
שולבו	 לא	 הן	 ספרי	 הורי-בית	 מרכיב	 ללא	 אך	 מסוימת,	 לאוכלוסייה	 תכניות	 נמצאו	 לעתים	

בסקירה	הנוכחית,	אלא	אם	כן	הייתה	לכך	מטרה	מסוימת.

קשיים	בהכללה:	בבחינת	התכניות	שנמצאו,	עולה	מגוון	של	דרכי	התערבות	שבהן	נעשה	שימוש	
אך	כאמור	כיוון	שמדובר	באוכלוסיות	שונות	מהותית	מבחינת	המאפיינים,	לעתים	קשה	יהיה	
אוכלוסייה	 על	 ביעילות	 ולהפעילה	 באוכלוסייה	מסוימת	 לבצע	העברה	של	תכנית	שהופעלה	

אחרת.

העדר	דגש	על	ההורים:	בחלק	גדול	מהתכניות	המתוארות	אין	דגש	מיוחד	על	ההורים,	התכנית	
המיועדת	להורים	אינה	מפורטת	דיה,	לא	בוצע	מחקר	מעקב	על	הישגי	ההורים	מלבד	במחקר	

אחד	)2014	al.,	et	Yoo(,	ולא	נבדק	הקשר	הישיר	בין	מעורבות	הורית	והצלחת	התכנית.

גורמים	המשפיעים	על	ההתערבות:	מבחינת	המודלים	השונים	וניתוח	ממצאי	מחקר	שהתקבלו	
הקשר	 סוג	 על	 רבה	 השפעה	 יש	 ההורה	 של	 לתפיסותיו	 כי	 עלה,	 מחקרים	 של	 רחבה	 מקשת	
–	מתבגרים	 לגבי	קשר	משפחה	 הן	 זה	תקף	 הספר.	ממצא	 בית	 לבין	 בין	המשפחה	 שיתקיים	

״רגילים״	)למשל,	מחקרה	של	לבנדה,	2009(	והן	לגבי	בעלי	צרכים	מיוחדים.	

תקציר: שימושים בערוצי תקשורת חדשים: איסוף נתונים מבעלי עניין — 
מורים והורים

ד״ר גילה קורץ

תקשורת	 בערוצי	 השימוש	 גבר	 האינטרנט	 טכנולוגיות	 התפתחות	 עם	 האחרונות,	 בשנים	
חברתיות,	 רשתות	 אלקטרוני,	 דואר	 כדוגמת	 יישומים	 ההורים.	 לבין	 הספר	 בית	 בין	 חדשים	
ואמצעי	 וכד׳(	 מנבסנ״ט	 )משו״ב,	 ותקשורת	 מידע	 של	 מוסדיות	 מערכות	 מיידיים,	 מסרים	
תקשורת	אלחוטיים	כדוגמת	הטלפונים	החכמים	טומנים	בחובם	פוטנציאל	להעמקת	מעורבות	
ההורים	בחיי	בית	הספר	ואף	לשינוי	תפקידם	של	המורים	ושל	ההורים	בתהליך	החינוכי	של	

הדור	הצעיר.	

מתוך	הכרה	בחשיבות	הנושא	ובשל	מיעוט	העדויות	המחקריות	האמפיריות	הקיימות	בו	הזמינה	
ועדת	מומחים	לנושא	קשרי	בית	ספר-משפחה	בסביבה	משתנה,	באמצעות	האקדמיה	הלאומית	
הישראלית	למדעים	–	היזמה	למחקר	יישומי	בחינוך,	נייר	עבודה	שמטרתו	לשרטט	תמונת	מצב	
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ראשונית	ועדכנית	של	השימושים	בערוצי	תקשורת	חדשים	בין	מורים	להורים,	היקפם,	סוגיהם	
והשלכותיהם	על	מעורבות	ההורים	והמורים	בתהליך	החינוך	של	ילדיהם-תלמידיהם.	

הממצאים	מתבססים	על	שבעה	מפגשים	של	קבוצות	מיקוד	שבהם	השתתפו	42	מורים	והורים	
ממגוון	מוסדות	חינוך,	מגן	ילדים	ועד	בית	ספר	על־יסודי.	

ההורים	 בין	 השכיח	 התקשורת	 ערוץ	 הוא	 אלקטרוני	 שדואר	 מגלה	 התקשורת	 ערוצי	 מיפוי	
למורים.	ערוץ	התקשורת	השני	מבחינת	דרגת	השכיחות	)בפרט	בבתי	ספר	על־יסודיים(	הוא	
האפיק	המוסדי	)כדוגמת	משו״ב	ומנבסנ״ט(.	הודעות	טקסטואליות,	מסרים	מיידיים	והודעות	
תקשורת	 בערוץ	 מועט	 שימוש	 על	 דווח	 בשכיחותו.	 השלישי	 התקשורת	 ערוץ	 הם	 ווטסאפ	
ברשת	חברתית	כגון	פייסבוק.	ערוצי	התקשורת	החדשים	משרתים	בדרך	כלל	את	המורים	ככלי	
להעברת	מידע	אל	כלל	ההורים	-	באמצעות	הודעות	בית־ספריות,	עדכונים	והודעות	שוטפות.	
עם	זאת,	כאשר	מתעוררת	בעיה	נקודתית	הנוגעת	לתלמיד	מסוים	נשלחת	הודעה	אישית	להורה	

ומתווסף	לערוץ	השיח	החדש	ערוץ	מסורתי	כדוגמת	טלפון	או	מפגש	פנים	אל	פנים.	

האמצעים	הניידים,	ובפרט	הטלפונים	החכמים,	משנים	את	״כללי	המשחק״	–	בתכיפות	השיח	
בעובדה	 ובמיוחד	 החזותי	 בייצוגו	 קבוצתי,	 וכשיח	 אישי	 כשיח	 בתצורתו	 למורים,	 הורים	 בין	
שענייני	בית	הספר	מלווים	את	בעלי	הטלפונים	החכמים	)מורים	והורים	כאחד(,	לכל	מקום,	

בכל	זמן	וללא	הפסקה.	

הטכנולוגיה	נתפסת	כמעצבת	את	דפוסי	השיח	בין	המורים	להורים	וכמַזמנת	מעורבות	רבה	יותר	
של	ההורים,	ובתנאי	שלשותפים	)במיוחד	למורים(	יש	מיומנויות	מספקות	בתפעול	היישומים.	
היתרונות	המרכזיים	של	ערוצי	השיח	החדשניים	הם:	זמינות	מידע	מתעדכן,	גמישות	וחיסכון	
יתרונות	השיח	הדיגיטלי	עולים	על	שני	חסרונותיו	המרכזיים:	השקעת	הזמן	 כי	 נראה	 בזמן.	
)לעתים	אף	התעוררות	מתח(	במארג	היחסים	 ואובדן	האינטימיות	 הרבה	הנתבעת	מהמורה	

מורים-תלמידים-הורים	כתוצאה	מתיווך	הטכנולוגיה.

תקציר: הבסיסים המשפטיים למערכות היחסים בין בית הספר לבין הורי התלמידים 
במדינות שונות והשלכותיהם על חובות הצדדים, זכויותיהם וסמכויותיהם

עו״ד צביה שיר

לבין	מערכת	 הורים	 היחסים	שבין	 מוצגים	הבסיסים	המשפטיים	המאפיינים	את	 זו	 בסקירה	
החינוך	בארצות	הברית	)פדרלית	ומדינתית(,	אנגליה	וגרמניה	והשוואתם	למצב	בישראל.	כל	
פרק	בסקירה	מתייחס	למדינה	שונה	ומפרט	ממצאים	ודוגמאות	מהספרות	המשפטית,	החקיקה	
ופסיקת	הערכאות	השונות	במדינה.	פרקי	המשנה	מחולקים	על	פי	נושאי	הסכסוכים	השונים,	
וככל	 בנוסף,	 הדין.	 פסקי	 מניתוח	 המשתקפים	 המשפטיים	 היחסים	 לבסיסי	 כרקע	 המוצגים	
האפשר,	מוצגת	בסקירה	השפעת	בסיסי	היחסים	על	זכויותיהם,	חובותיהם	וסמכויותיהם	של	
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המצב	 בין	 נערכת	השוואה	 בסיכום	 והמשפט.	 החינוך	 והביטוי	שהם	מקבלים	בשדה	 הצדדים	
בישראל	לבין	הממצאים	שעלו	מהסקירה	לגבי	המדינות	השונות.

הסקירה	העלתה	שהמדינות	השונות	נבדלות	זו	מזו	בבסיסים	שעליהם	מושתתים	היחסים	בין	
הצדדים	בסכסוכים	בין	ההורים	והתלמידים	לבין	מערכת	החינוך.	על	קצה	המזלג	ניתן	לסכם	
כי	ההבדלים	בין	ישראל	לבין	המדינות	האחרות	נובעים	בין	היתר	משיטת	המשפט	הישראלית	
המושפעת	משיטות	משפט	שונות	וכוללת	מרכיבים	מכמה	שיטות.	כך	ניתן	להסביר	למשל	את	
קדושת	 של	 ארוכת־שנים	 ומורשת	 סדורה	 חוקה	 בהעדר	 הברית	 לארצות	 ישראל	 בין	 ההבדל	
זכויות	האדם	והאזרח.	את	ההבדל	בין	ישראל	לאנגליה	ניתן	להסביר	בחוקים	הרבים	הנוגעים	
לחינוך	הקיימים	באנגליה	והחסרים	בישראל.	את	ההבדל	בין	ישראל	לגרמניה	ניתן	להסביר	בכך	
שהמשפט	הגרמני	מערב	את	שני	סוגי	הכלים	המשפטיים,	המינהלי	והנזיקי־אזרחי,	ולעומתו	

המערכת	המשפטית	הישראלית	החדשה	מפעילה	את	שניהם	באופן	נפרד	ובמקביל.

בארצות	הברית	בסיס	היחסים	העיקרי	הוא	הבסיס	החוקתי,	המקבל	משקל	יתר	בכל	תביעה,	אף	
אם	מתבקשים	בה	סעדים	כספיים־נזיקיים	או	אחרים.	בתי	המשפט	בוחנים	את	נסיבותיו	של	כל	
מקרה	לגופו	ובודקים	אם	הופרו	זכויות	חוקתיות	של	התלמידים,	המוגדרות	כזכויות	כל	אזרח,	
המשפט	 שבתי	 להסיק	 ניתן	 זו	 במסגרת	 החינוכית.	 מהמסגרת	 הנובעים	 המחויבים	 בשינויים	
בארצות	הברית	מתפקדים	כשומרי	הזכויות	החוקתיות	של	האזרחים	כלפי	הרשות,	בין	במקרים	
של	אפליה	ובין	באופן	פרטני,	בהתאם	לפרשנות	גדר	הזכות	החוקתית,	וממלאים	את	המדיניות	

בתוכן	ההולם	את	המשטר	החוקתי.

מאוד,	 ומפורטת	 רב־שכבתית	 מורכבת,	 בחקיקה	 מוגדר	 הצדדים	 בין	 היחסים	 בסיס	 באנגליה	
נאותּות	 של	 פרוצדורלית	 ובדיקה	 החוק	 לפרשנות	 לרוב	 מצטמצם	 המשפט	 בתי	 שתפקיד	 כך	
ההליכים	הקודמים	לפי	כללי	המשפט	המינהלי	)למעט	בענייני	חינוך	מיוחד(.	המשפט	החוקתי	
משמש	בעיקר	בערכאות	הגבוהות	וכחריג	לכלל.	שיטה	זו	מותירה	להתערבות	משפטית	מהותית	
יותר	מאשר	השיטה	האמריקאית,	והביקורת	השיפוטית	מוגבלת	 בפעולות	הרשות	מרחב	צר	

)לרוב(	לגדר	סבירות	ההליכים	ליישום	המדיניות	ואינה	מתווה	את	המדיניות	עצמה.

הקונטיננטלית	 השיטה	 בשל	 המרוכך	 המינהלי,	 המשפט	 על	 הדין	 פסקי	 מבוססים	 בגרמניה	
השיטה	 לפרטיו.	 המקרה	 נסיבות	 של	 עניין	 של	 לגופו	 בבחינה	 המתבטאת	 האינקוויזיטורית,	
מדגימה	 והיא	 שנסקרו,	 המדינות	 וביתר	 בישראל	 המשפט	 משיטת	 מאוד	 שונה	 הגרמנית	

התערבות	יתרה	של	בתי	המשפט	בשיקול	הדעת	ובהחלטות	הרשות.

לעומת	זאת,	המצב	בישראל	אינו	ניתן	לאפיון	באמצעות	בסיס	יחסים	אחד	או	בסיס	יחסים	
עיקרי	בין	הצדדים.	בסיס	היחסים	בין	ההורים	לרשויות	החינוך	דואלי	ומשולב.	מעמד	ההורים	
והחוקתי	 המינהלי	 מהמשפט	 מרכיבים	 וכולל	 בהתאמה,	 וכפול	 חצוי	 בישראל	 המשפט	 בבתי	
ההורים	 מעמד	 את	 במדויק	 לאבחן	 ניתן	 לא	 לכן	 העניין.	 לפי	 האזרחי	 מהמשפט	 ומרכיבים	
דיני	 לבין	 חוקתי	 משפט	 בין	 או	 פרוצדורה	 לבין	 מהות	 בין	 המקובלת	 החלוקה	 על	 בהסתמך	
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הנזיקין,	דיני	החוזים	או	הדין	הפלילי.	בסקירה	נמצא	שבישראל	מתקיימים	בד	בבד	בין	הצדדים	
או	 התלמידים	 לזכויות	 נוגעות	 התביעה	 עילות	 כאשר	 המינהלי	 הבסיס	 על	 יחסים	 מערכת	
עילות	 כאשר	 הכללי	 הבסיס	 על	 יחסים	 ומערכת	 גדול,	 קהל	 על	 המשפיעה	 החינוך	 למדיניות	
דין	המשלבים	מאפיינים	של	 גוף	או	לעניינים	פרטניים	אחרים.	פסקי	 לנזקי	 נוגעות	 התביעה	
מדיניות	רחבה	יחד	עם	נסיבות	מיוחדות	וספציפיות	המצדיקות	לדעת	בית	המשפט	התייחסות	
גם	לגּופן	נשענו	על	בסיס	היחסים	המינהלי	ועל	הבסיס	״שאינו	מינהלי״	גם	יחד	ושילבו	בין	
של	 לגופו	 ומסקנות	 התייחסות	 לבין	 הרשות	 החלטת	 בסבירות	 בהתחשב	 הליכית	 ביקורת	
למסקנתו	 בהמשך	 מינהלי.	 שאינו	 הרלוונטי,	 המשפט	 מתחום	 משפטיים	 כלים	 ונקיטת	 עניין	
של	גבתון31	ייתכן	שמכשיר	העתירה	המינהלית	ומיסוד	מערכת	בתי	המשפט	המינהליים	יצרו	
״בסיס	כלאיים״32	ליחסים	שבין	ההורים	לבין	רשויות	החינוך,	המאפשר	לבתי	המשפט	ביקורת	
שיפוטית	על	פעולת	הרשות,	הן	בהתבסס	על	הבסיס	המינהלי	והן	בהתבסס	על	״שאינו	מינהלי״,	
ובכך	מותיר	להם	כר	נרחב	לביקורת	שיפוטית	ולהתערבות	במדיניות	ובהליכים	הפרוצדורליים	

כאחד.

בסבירות	 או	 בהליך	 פגמים	 על	 להצביע	 נדרשים	 המשפט	 לבתי	 הפונים	 הורים	 מכך	 כתוצאה	
לנושא	 ובהתאם	 העניין	 לפי	 הכול	 יסוד,	 זכות	 להפרת	 בנוגע	 לטעון	 או	 הרשות,	 החלטת	
בית	 על	המדיניות	הרחבה.	 הדין	 לפסק	 לצפות	שתהיה	 ולמידת	ההשפעה	שניתן	 שבמחלוקת	
המשפט	צפוי	להתערב	בשיקול	דעת	הרשות	בכל	מקום	שבו	ניתן	יהיה	להצביע	על	כשל	בהליך	
או	בסבירות	ההחלטה,	אך	הוא	עשוי	להתערב	גם	לגופה	של	החלטה	בעניינים	הנוגעים	לנזקי	
גוף	או	לתביעות	אחרות	שבהן	ניתן	להצביע	על	מערכת	יחסים	שאינה	נשענת	על	זכויות	בלבד	
או	שנסיבותיה	מצדיקות	הפעלת	כלים	על	בסיס	״שאינו	מינהלי״.	נדמה	כי	״בסיס	הכלאיים״	
כר	 המשפט	 לבתי	 לאפשר	 עשוי	 גיסא	 מאידך	 אך	 גיסא,	 מחד	 אי־הוודאות	 את	 להגדיל	 עלול	

ביקורת	נרחב,	המאפשר	התערבות	במדיניות	עצמה,	אם	יבחרו	לנצלו.	

לבסוף,	הסקירה	ממליצה	על	מחקר	עתידי	במספר	נושאים,	למשל	בנוגע	ליחסי	העבודה	בין	
לחלוטין	 שונים	 על	בסיסים	 המושתתים	 יחסים	 השונות,	 במדינות	 מעסיקיהם	 לבין	 המורים	
המסתיימות	 לתביעות	 בנוגע	 וכן	 בישראל,	 הקיימים	 ההסדרים	 מושתתים	 שעליהם	 מאלה	
בפשרה	מחוץ	לכותלי	בית	המשפט,	תביעות	המכילות	מידע	רלוונטי	על	היחסים	בין	הצדדים	

אך	לא	ניתן	ללמוד	מפסקי	הדין	בהן	דבר,	והן	מצדיקות	מחקר	נוסף.

31		גבתון,	ד׳,	2011,	לאיזה	תלמיד	החוק	דואג?.		משפט	ועסקים,	י״ד,	כה״ע	של	הפקולטה	למשפטים	עש״	רדזינר	

במרכז	הבינתחומי,	)התשע״א	-	ספטמבר	2011(	עמ׳	33-32.
32		הקרדיט	למונח,	הוא	לכבוד	השופט	ברק	)כתוארו	דאז(	בע״א	294/91	חברת קדישא גחש״א ״קהילת ירושלים״ 

נ׳ ליונל אריה קסטנבאום	פ״ד	מו	)2(	464.
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תקציר: השלכות המרחק התרבותי והחברתי בין בית הספר להורים על הקשרים 
שבין ההורים לבית הספר ועל התפוקות החינוכיות של ילדים ומתבגרים

גלי פלטי

יצירתו	של	קשר	מיטיב	בין	בית	הספר	לבין	הורי	התלמידים,	בכלל	זה	מעורבות	הורית	בחינוך	
בבית	הספר	ובסביבה	הביתית,	היא	מטרה	מרכזית	של	תכניות	מדיניות	בישראל	ובעולם.	קשר	
זה	יכול	לבוא	לידי	ביטוי	בדרכים	רבות	ומגוונות,	ולסוגים	השונים	של	ַהקשרים	עשויה	להיות	
השפעה	שונה	על	תלמידים	בגילים	ובמצבים	שונים.	סקירה	זו	מתייחסת	למאפייני	הקשר	בין	
ההורים	לבית	הספר	בקרב	קבוצות	מיעוט	או	קבוצות	ממעמד	חברתי־כלכלי	נמוך	ובוחנת	את	
ההשפעה	של	קשר	זה	על	הישגי	התלמידים.	כן	מתייחסת	הסקירה	לדרכים	ליצירת	קשר	מועיל	

ותורם	בין	ההורים	לבית	הספר	בקרב	קבוצות	אלו.

הסקירה	מציגה	מחקרים	הבוחנים	את	הקשר	בין	בית	הספר	לבין	משפחות	תלמידים	בקבוצות	
מיעוט	או	בקבוצות	ממעמד	חברתי־כלכלי	נמוך.	מוצגים	מחקרים	שדנים	במאפיינים	משותפים	
בנוסף	מוצגים	מחקרים	 בית	ספר.	 ובקשר	שלהן	עם	 וייחודיים	של	קבוצות	מיעוט	ממוקדות	
שדנים	בדפוסים	של	קשרים	בין	בית	הספר	לבין	ההורים	בקבוצות	מיעוט	ונבחנות	השפעות	
גישה	 תאורטיות:	 גישות	 שתי	 על	 נסמכת	 הסקירה	 התלמידים.	 הישגי	 על	 הללו	 הקשרים	 של	

ביקורתית	וגישה	רב־תרבותית.	

למעורבות	 הנוגע	 בכל	 ובישראל	 הברית	 בארצות	 ספר	 בתי	 של	 היום	 סדר	 כי	 עלה	 בסקירה	
דגם	 מיעוט.	 מקבוצות	 הורים	 בקרב	 ומעורבות	 שותפות	 של	 מוגבל	 חזון	 משקף	 עדיין	 הורים	
רלוונטיים	 שהם	 והגירה,	 מעמד	 גזע,	 של	 בצמתים	 עוסק	 לא	 ספר	 בבתי	 הורים	 מעורבות	 של	
לחוויות	של	הורים	רבים	השייכים	לקבוצות	מיעוט.	שיטות	העבודה	וסדר	היום	בבתי	הספר	
כי	הורים	מהתרבות	 לפי	קו	התרבות	של	המעמד	הבינוני.	ממצאי	מחקרים	מראים	 מיושרים	
המרכזית	וממעמד	חברתי	גבוה	מעורבים	בלמידה	של	ילדיהם	בבית	הספר	יותר	מאשר	הורים	
בבית	 בפעילויות	 השתתפות	 הם	 המעורבות	 )ביטויי	 נמוך	 חברתי	 וממעמד	 מיעוט	 מקבוצות	
הספר	ומעורבות	בתהליכי	קבלת	החלטות(.	בכל	הקשור	למעורבות	הורים	בבית	)תמיכה	רגשית	
ללמידה	ועזרה	בשעורי	בית(,	נמצא	שהורים	בכל	הקבוצות	התרבותיות	דומים	יחסית	ברמת	

מעורבותם	בלימודים	של	ילדיהם.

מחקרים	משרטטים	תמונה	מורכבת	של	הקשר	בין	הורים	מקבוצות	מיעוט	או	ממעמד	נמוך	
לבין	בית	הספר	של	ילדם.	להורים	מתרבויות	מיעוט	יש	קשיים	בקשר	עם	בית	הספר,	קשיים	
במדינה,	 המדוברת	 בשפה	 מקושי	 הספר,	 בבית	 ונהלים	 מדיניות	 על	 מוגבל	 ממידע	 הנובעים	
מקשיי	הסתגלות	לתרבות	החדשה,	מהבדלי	הון	חברתי	ותרבותי	ומהבדלים	באמונות	ותפיסות	
בכל	הקשור	ללמידה	וחינוך	של	ילדיהם.	כתוצאה	מכך	נוצרים	ברמות	המעורבות	של	ההורים	
הבדלים	גדולים	בין	אוכלוסיות	שונות	בבית	הספר.	מחקרים	מראים	כי	הורים	מקבוצות	מיעוט	
הספר.	 בית	 מצד	 מהם	 ולציפיות	 התרבותיות	 לנורמות	 התאמה	 חוסר	 עם	 להתמודד	 נאלצים	
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בבתי	ספר	ובמערכת	החינוך	קיים	רצון	לאחידות	והתעלמות	מהשוני	והגיוון	בין	קבוצות	הורים	
שונות	בחברה.

נוספים	על	מעורבות	הורים	בקרב	משפחות	מקבוצות	מיעוט	מרחיבים	את	המושג	 מחקרים	
מעורבים	 להיות	 יכולים	 הורים	 שבהן	 שונות	 דרכים	 מציגים	 אלו	 מחקרים	 הורים.	 מעורבות	
בהתפתחות	החינוכית	של	ילדיהם,	דרכים	הנמצאות	מחוץ	למודלים	המסורתיים	של	מעורבות	
הורים	בבית	ספר.	המחקרים	מראים	כי	להורים	מקבוצות	מיעוט	או	ממעמד	נמוך	יש	מוטיבציה	
רבה	להיות	מעורבים	בחינוך	ילדיהם	ויש	להם	שאיפות	חינוכיות	וציפיות	גבוהות	לגבי	הישגי	
"הזרם	 של	 מאלה	 שונים	 	– שונים	 סגנונות	 כלל	 בדרך	 איתן	 מביאות	 אלו	 משפחות	 ילדיהם.	
מוכנים	 הקבוצות	 בכל	 הורים	 כי	 נראה	 ילדיהם.	 לחינוך	 ומחויבות	 ערכים	 של	 	– המרכזי"	
ומסוגלים	לתמוך	בחינוך	של	ילדיהם,	אך	הדגשים	במאמציהם	יכולים	להיות	שונים	בשל	הון	

תרבותי	שונה.

לבין	 חינוכיות	 במסגרות	 הורים	 מעורבות	 שבין	 הקשר	 על	 רב	 דגש	 יש	 המקצועית	 בספרות	
סוגים	מסוימים	של	 בין	 חיובי	מובהק	 על	קשר	 והצלחתם.	מחקרים	מצביעים	 הילדים	 הישגי	
מעורבות	הורים	לבין	הישגים	אקדמיים	גבוהים	אצל	כלל	התלמידים	בבית	ספר	יסודי	ובמעבר	
לחטיבת	ביניים.	מחקרים	נוספים	מראים	כי	אין	ממצאים	חד־משמעיים	לגבי	השפעה	חיובית	
משפחות	 או	 מיעוט	 מקבוצות	 משפחות	 בקרב	 התלמידים	 הישגי	 על	 הורים	 מעורבות	 של	
ממעמד	נמוך.	עם	זאת	ניכר	כי	יוזמות	לערב	הורים	וילדים	בקריאה	משותפת,	בדיקת	שיעורי	
הבית,	שיתוף	פעולה	בתקשורת	בין	ילדים	או	מתבגרים,	הורים	ומורים	משפרות	את	ההישגים	

האקדמיים	של	התלמידים.	

מהסקירה	עולה	כי	באופן	כללי	רוב	התכניות	להגברת	מעורבות	שעוסקות	במשפחות	מקבוצות	
מיעוט	או	במשפחות	ממעמד	נמוך	מתמקדות	בשינוי	ההתנהגויות	ההוריות	ולא	בשינוי	שיטות	
ניסיון	לסגור	את	פער	ההישגים	מחייב	התייחסות	 העבודה	בבתי	הספר.	מחקרים	מראים	כי	
היא	 הספר	 בבית	 הצלחה	 הספר.	 ולבית	 לקהילה	 המשפחה	 בין	 המורכבים	 הגומלין	 ליחסי	
הגומלין	 ביחסי	 יותר:	 וחשוב	 המורים	 במעשי	 והן	 ההורים	 במעשי	 הן	 התלוי	 מורכב,	 תהליך	
ביניהם.	מחקרים	מראים	כי	בתי	ספר	שרתמו	את	הקהילה	לפעילות	למען	בית	הספר	הצליחו	
לקדם	מעורבות	הורים	בקרב	קבוצות	מיעוט	ובשכונות	מצוקה.	בתי	ספר	קהילתיים	הנוקטים	
גישה	אקטיבית	ודיאלוגית	משפיעים	בצורה	חיובית	על	תוצרי	תלמידים	מקבוצות	מיעוט	ואף	

מעצימים	את	ההורים	ואת	כל	הקהילה.

בסקירה	מוצעות	דרכים	והמלצות	להגברת	מעורבות	בקרב	הורים	מקבוצות	מיעוט	או	ממעמד	
נמוך:	התייחסות	לצרכים	של	משפחות	מקבוצות	מיעוט	ומציאת	דרכים	שבהן	ההורים	יכולים	
וההבדלים	 המשותפות	 הנקודות	 הכרת	 משפחות,	 של	 תרבויות	 אימוץ	 הספר,	 לבית	 לתרום	
בין	תלמידים	ומשפחות	מרקע	שונה,	חיזוק	היכולת	של	צוות	בית	הספר	לעבוד	עם	משפחות	
מקבוצות	מיעוט	או	ממעמד	נמוך,	סיפוק	תמיכה	להורים	מהגרים	לגבי	מדיניות	ונהלים	בבית	
הספר,	יצירת	פרקטיקות	קירוב	להורים,	העסקת	מתווכחים	או	מגשרים	בין־תרבותיים,	שמירת	
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בית	הספר	קטן	וטיפוח	הקול	של	ההורים.	מחקרים	מראים	כי	כאשר	בתי	ספר	מגבירים	פעולות	
ושיתוף	 הורים	 הזמנת	 להורים,	 משמעותי	 תפקיד	 בניית	 )כמו	 מעורבות	 לעידוד	 אקטיביות	
החשיבות	 לשינוי.	 המביאים	 יחסים	 בונות	 והפעולות	 בחיוב	 מגיבים	 ההורים	 	– באחריות(	
בעבודה	עם	משפחות	מקבוצות	מיעוט	היא	יצירת	רוח	של	שותפות	לתועלת	ההדדית	של	בית	

הספר,	המשפחות	והקהילה.

תקציר: יישוב סכסוכים בדרכים חלופיות )ADR( — יישומים בתחום החינוך: 
דגמים הנהוגים בעולם ולקחי הפעלתם

ליאור קלעי שהין ועמרי גפן

בסביבה	הבית־ספרית	קיים	פוטנציאל	לקונפליקטים	ממקורות	שונים,	לדוגמה	-	בין	המורים	
לבין	עצמם,	בין	מורים	להורים,	בין	מורים	לתלמידים,	בין	מורים	להנהלה,	בין	תלמידים	לבין	
	alternative	dispute	resolution	strategies,(	סכסוכים	ליישוב	אלטרנטיביות	שיטות	עצמם.
	.)facilitation(	וסיוע	גישור	ומתן,	משא	השאר	בין	וכוללות	שיתופית	גישה	מייצגות	)ADR
שאינם	 שונים	 סוכנים	 בין	 וקונפליקטים	 יחסים	 במערכות	 התמקדות	 היא	 זו	 סקירה	 מטרת	

תלמידים	בבית	הספר,	בפרט	בין	הורים	ומורים.	

החל	 שונות,	 תאורטיות	 פרספקטיבות	 דרך	 הספר	 לבית	 הבית	 בין	 הקשר	 את	 לתפוס	 ניתן	
וכלה	בתפיסה	של	 הילד	 חיי	 על	 נפרדות	 בעלי	השפעות	 ובבית	הספר	 בבית	 הרואה	 מתפיסה	
השפעות	חופפות.	תפיסת	היחסים	משפיעה	על	הקשר	בפועל	בין	ההורים	לבין	בית	הספר	-	
החל	ממודל	המצפה	מההורים	להפקיד	את	האחריות	לחינוך	הילדים	בידי	בית	הספר	ועד	מודל	

שותפות	בין	מורים	להורים.	

מערכת	היחסים	בין	הבית	לבית	הספר	מורכבת.	ניתן	לתפוס	את	שני	הצדדים	כיריבים,	בעלי	
תפיסות	שונות	ותעדוף	שונה,	וניתן	לראות	בשני	הצדדים	שותפים	ללמידה	ולהתפתחות	הילד.	
אחר	 ספרות	 זרם	 קיים	 ולעומתה	 קונפליקט,	 של	 חוזרים	 דפוסים	 המתארת	 ספרות	 קיימת	
בחובו	 טומן	 לבית	הספר	 הבית	 בין	 לבית	הספר.	הממשק	 הבית	 בין	 יצירת	שותפות	 המעודד	
פוטנציאל	צמיחה	לכל	הצדדים	לצד	פוטנציאל	לסכסוכים	ופגיעה	ביחסים.	מחקרים	מתייחסים	
הזדמנות	 גם	 הוא	 קונפליקט	 בבית	הספר,	אך	 הורית	 לקונפליקט	כאל	ממד	חשוב	במעורבות	

לארגון	לצמוח	ולהתפתח.

כלים	תקשורתיים	עשויים	לעזור	בשיפור	היחסים	בין	ההורים	לבית	הספר.	בסקירה	תוצג	הצעה	
לניהול	שיחה	שונה,	שיתופית	יותר	בין	הורה	למורה,	ויוצגו	הכשרים	התקשורתיים	שהתבררו	

כאפקטיביים	בניהול	אינטראקציה	בין	הורה	מתלונן	ובין	מנהל	בית	ספר.	

לאור	הגדרת	החוק	בארצות	הברית	בדבר	שותפות	בין	ההורים	לצוות	החינוך	בבניית	תכנית	
הקשור	 בכל	 רבה	 מחקרית	 לב	 לתשומת	 המיוחד	 החינוך	 תחום	 זכה	 לילד,	 הפרטנית	 החינוך	
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לקונפליקטים	בין	הורים	לצוותי	חינוך.	בחוק	הוגדרו	שלושה	מנגנונים	ליישוב	סכסוכים:	הליך	
שימוע,	גישור	ופגישות	פתרון.	הליך	שימוע	הוא	הליך	דמוי־משפטי	שבמסגרתו	קצין	שימוע	
מכריע	במחלוקת	בין	ההורים	לבין	מחוז	בית	הספר.	המגשר	עוזר	לצדדים	לשאת	ולתת	ומנסה	
נועדה	לסיים	את	הסכסוך	 ליישוב	מוסכם	של	המחלוקת.	פגישת	פתרון	 להקל	עליהם	להגיע	
לפני	הליך	השימוע	והיא	אמורה	להתקיים	בשבועיים	שלאחר	הגשת	התלונה.	תהליכים	אלה	

תגובתיים	בכך	שהם	מתרחשים	רק	לאחר	שהקונפליקט	הופיע	והסלים.

מדינות	ומחוזות	בתי	ספר	בארצות	הברית	ניסו	אסטרטגיות	חדשניות	ומגוונות	להתמודדות	
עם	קונפליקט	לפני	שהוא	מתגלה	או	מיד	עם	הופעתו.	אסטרטגיות	אלה	מקדמות	שיתוף	פעולה	

ומונעות	מתחים	הקשורים	לתהליכי	גישור	ושימוע.	בין	אסטרטגיות	אלה:	

הכשרות משתתפים ובעלי עניין	–	מתן	כלים	להורים,	מחנכים	ונותני	שירותים	לשיפור	 	
לפתור	 היכולת	 והגברת	 קונפליקטים	 של	 הסלמה	 מניעת	 ומתן,	 ומשא	 דיאלוג	 יכולות	

קונפליקטים	עתידיים	

ביסוס תהליכים משותפים –	כגון	מועצת	בעלי	עניין	הפועלת	תוך	שיתוף	פעולה	בנושאים	 	
שונים	

הקמת מנגנון תמיכה בין־הורי –	הורים	מספקים	הְכוונה,	תמיכה	ומידע	להורים	אחרים	 	
שיש	להם	ילדים	בעלי	צרכים	מיוחדים.

מינוי מנהל מקרה	–	שעונה	על	שאלות	משפטיות	המתעוררות	אצל	ההורים	וחוקר	את	 	
הקונפליקט	במטרה	לזהות	ולהמליץ	על	הפתרון	המתאים	ביותר	לסיום	המחלוקת	

את	 לפתור	 חלופיות	 דרכים	 ובבחינת	 הבעיה	 בהבהרת	 המסייע	  - טלפוני  מתווך  מינוי  	
הקונפליקט	מיד	כשהקונפליקט	מזוהה

מינוי מסייע IEP	-	המנהל	את	הדינמיקה	של	הפגישה	כדי	להבטיח	שהמשתתפים	פועלים	 	
בכבוד,	שנקודות	המבט	של	כל	המשתתפים	נשמעות	ושהמשתתפים	מתמקדים	בפעולות	

עתידיות

היקף	 ומבחינת	 והכשרתם	 המגשרים	 מספר	 מבחינת	 שונות	 מעט	 בגרסאות	 	- גישור  	
גישור	 	– לגישור	 שונות	 גישות	 תציג	 הסקירה	 הנפרדות.	 לעומת	 המשותפות	 הפגישות	

פרגמטי,	טרנספורמטיבי	ונרטיבי	

מינוי נציב תלונות Ombudsperson	–	צד	שלישי	החוקר	תלונות,	מציע	פתרונות	ונושא	 	
ונותן	עם	הצדדים	באופן	אקטיבי	יותר	ממגשר	או	ממסייע	ביצירת	הפתרון

–	התייעצות	עם	מומחה	מתחום	המשפטים	או	 יועץ  או  צד שלישי  לדעה של  הקשבה  	
החינוך	המיוחד	בכדי	ללמוד	על	הטיעונים	שלהם
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מודל	אוהיו	ליישוב	קונפליקטים	נועד	ליצור	תשתית	חזקה	ליישוב	קונפליקטים	בבית	הספר	
באמצעות	מענקים	שנתיים,	כנסים,	גישה	לקורסים	אוניברסיטאיים	מרחוק	בנושא	יישומן	של	
תכניות	ליישוב	קונפליקטים,	סדנאות	פיתוח	מקצועי	אזוריות.	נמצאו	עדויות	לאפקטיביות	של	

המודל	הזה.	

קונפליקטים	בין	הבית	ובין	בית	הספר	כוללים	גם	קונפליקטים	בין	מורים	לתלמידים.	מערכת	
היחסים	בין	מורה	לתלמיד	עשויה	להועיל	לתלמיד	בהיבטים	רבים.	התערבויות	ייעוץ	מבוססות	
מורים,	הכוללות	גם	טיפול	משחק,	עשויות	לתרום	לטיב	מערכת	היחסים	בין	המורה	לתלמיד.	

הנקודה	המשמעותית	והבולטת	ביותר	בהקשר	של	יישומי	ADR	במערכת	החינוך	היא		שלאורך	
שני	העשורים	האחרונים	מופעלות	תכניות	ADR	באופן	תכוף	בהקשר	של	קונפליקטים	בין	
ובאופן	 תלמידים	 עבור	 קונפליקטים,	 ולמניעת	 הדיאלוג	 לשיפור	 כלים	 ובהטמעת	 תלמידים,	
של	 בהיבט	 מלבד	 	,ADRה־ ביישומי	 ומשולבים	 מעורבים	 אינם	 ההורים	 מורים.	 עבור	 חלקי	

ועדות	השמה	בחינוך	המיוחד	בארצות	הברית.	

להבנתנו	)עורכי	הסקירה(,	נקודה	זו	משקפת	פער	הולך	וגדל	בין	מה	שהייתה	מערכת	החינוך	
בעבר	למה	שהיא	כיום	ולמה	שתהיה	בעתיד.	והפער	הזה	חל	על	כל	צרכיה	ומאפייניה.	אם	בעבר	
ולא	רלוונטי	לבית	הספר,	הרי	כיום	מתחזקות	המגמות	 ההורים	נתפסו	כחלק	חיצוני	וכמעט	
בין	מרחב	המעורבות	למרחב	ההתערבות.	 והתערבות	של	הורים,	תוך	טשטוש	 של	מעורבות	
מסיבה	זו,	ובהשפעת	גורמים	נוספים,	מתרבים	גם	הקונפליקטים	בין	ההורים	לצוות	בית	הספר	

ולמערכת	החינוך	האזורית	והארצית.	

מדינת	ישראל	נעדרת	מנגנוני	ADR	לטיפול	בסכסוכים	בין	המשפחות	למערכת	החינוך.	חלק	
מן	הסכסוכים	מגיעים	לבית	המשפט,	ומרביתם	ממשיכים	להתקיים	כסכסוכים	בלתי	פתירים	
בהכרח	התוצאה	המיטבית	 אינה	 בכל	מקרה	התוצאה	 בכפייה	חד־צדדית.	 נפתרים	 	 או	שהם	
לצדדים,	יש	פגיעה	במערכות	יחסים	ארוכות־טווח	ובתלמידים	עצמם,	ויש	גם	השפעות	ישירות	
ועקיפות	על	האקלים	הבית־ספרי.	בהנחה	כי	לאור	השינויים	החברתיים	בעידן	זה	רצון	ההורים	
להשפיע	ילך	ויגדל,	ובהעדר	מנגנוני	יישוב	סכסוכים	בהסכמה,	הפער	בין	ההורים	למערכת	ילך	

ויקצין	וייתכן	שאף	יפגע	בתפקוד	מערכת	החינוך.	
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״קשרי	 המושג	 של	 בהבהרה	 הצורך	 הייתה	 הוועדה	 מדיוני	 שעלו	 הראשונות	 המסקנות	 אחת	
בית	ספר-משפחה״,	על	משמעויותיו	השונות	ומגוון	המושגים	הקשורים	בו.	עלה	הצורך	לפרט	
הורי	התלמידים.	 לבין	 בין	הצוות	החינוכי	 גומלין	 ויחסי	 ומעשיות	 ברורות	 ולהגדיר	פעילויות	
בחלק	זה	ננסה	לערוך	את	ההבהרה	המושגית	הזאת.	חשוב	לציין	שכוונתנו	אינה	לדיון	תאורטי־
פילוסופי	או	לשֹוני	במושגים,	אלא	להגדרה	והבהרה	של	הדרך	שבה	נעשה	בהם	שימוש	במסמך	
יהיה	מועיל,	על	החלוקה	המושגית	להיות	מונחית	הן	 זאת,	כדי	שהשימוש	במושגים	 זה.	עם	
על	ידי	התאוריה	והמחקר	הקודם	בתחום	והן	על	ידי	הפרקטיקה	של	העוסקים	בתחום.	נתחיל	
אם	כן	בהצגת	מספר	ניתוחים	מושגיים	שנערכו	על	ידי	חוקרים	בתחום,	ולאחר	מכן	נציג	את	
המודל	התאורטי	שעליו	אנו	מסתמכים	ואת	המושגים	שבהם	השתמשנו.	כל	זאת	תוך	פירוט	
של	דוגמאות	לסוגים	שונים	של	פרקטיקות	הקשורות	לכל	מושג.	לנוחות	הקריאה	נשתמש	להלן	
בית	 בין	 כל	הסוגים	של	הקשרים	 כללי	המציין	את	 במושג	״מעורבות	הורים	בחינוך״	כמושג	

הספר	למשפחה	והפעולות	שעשויים	ההורים	לנקוט	על	מנת	לקדם	את	ילדם	בכל	המובנים.	

סקירה של ניתוחים מושגיים מהספרות

במהלך	השנים,	ובמיוחד	בשני	העשורים	האחרונים,	נערכו	מספר	אנליזות	של	סוגים	אפשריים	
של	יחסים	בין	ההורים	לבין	בית	הספר	וכן	סוגים	שונים	של	מעורבות	אפשרית	של	ההורים	
סיווגים	 למצוא	 ניתן	 שונים33	 מכיוונים	 לנושא	 הגיעו	 שונים	 שחוקרים	 כיוון	 ילדיהם.	 בחינוך	
	Milne,	 Myers,( בתחום	 הספרות	 השונים.	 במחקרים	 מאוד	 שונות	 הגדרות	 ואף	 מגוונים	
	Rosenthal	&	Ginsburg,	1986;	Fehrmann	et	al.,	1987;	Astone	&	McLanhan,	1991;
למעורבות	 להתייחס	 מציעה	 	)Miller	 &	 Green,	 1992;	Madigan,	 1994;	Muller,	 1993
הורים	כאל	מבנים	רבי־ממדים.	עם	זאת,	המדדים	השונים	שבהם	השתמשו	כל	אחד	מהחוקרים	
מקשים	על	הבנת	התחום.	להלן	מובאת	התייחסותם	של	חוקרים	שונים	לממדים	השונים	של	

מעורבות	הורים.	

ג׳ויס	אפשטיין	ערכה	כבר	ב־1992	ניתוח	רב־השפעה	שבו	הציגה	שישה	סוגים	של	מעורבות	
הורים	בחינוך	ילדם:

הורות	מיטיבה:	יצירת	תנאים	בבית	המסייעים	לילד	להתפתח,	בלי	קשר	ספציפי	למעורבות	 	
בנושאים	הקשורים	ללימודים	ולחינוך.

בחנו	את	 מעורבות(.	אחרים	 סוג	של	 )באיזה	 מעורבים	 להיות	 להורים	 גורם	 מה	 בדקו	 חוקרים	אחדים	 למשל,	 	 	33

ההשפעה	שיש	לפעולות	שונות	של	ההורים	על	הישגי	התלמידים,	והיו	גם	שבדקו	כיצד	משפיעות	תכניות	המעודדות	
מעורבות	הורית	ואילו	תכניות	יעילות.	
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למידה	בבית:	מעורבות	ההורים	בפעילויות	למידה	של	הילדים	בבית,	כגון	עזרה	בשיעורי	 	
בית	ובעבודות	או	תמיכה	טכנית	המאפשרת	ביצוע	של	מטלות.

להתעדכן	 מנת	 על	 המורים	 ועם	 הספר	 בית	 עם	 קשר	 יצירת	 הספר:	 בית	 עם	 תקשורת	 	
ולהתייעץ	בבעיות	הקשורות	לתלמיד	ולפתור	אותן.	

	- יותר	 פעיל	 בתפקיד	 ואם	 כקהל	 אם	 	- השתתפות	 הספר:	 בבית	 לפעילויות	 התנדבות	 	
בפעילויות	שמארגן	הצוות	החינוכי	בבית	הספר.

קבלת	החלטות:	השתתפות	בקבלת	ההחלטות	בבית	הספר,	כולל	בוועדי	הורים,	שיחות	עם	 	
המורים,	או	כל	דרך	אחרת	שהמערכת	מאפשרת.

או	 בקהילה	 תומכות־חינוך(	 )או	 חינוכיות	 פעילויות	 ארגון	 בקהילה:	 פעולה	 שיתוף	 	
במשאבים	 סיוע	 כולל	 כאלה,	 בפעילויות	 מעורב	 להיות	 התלמיד	 ועידוד	 בהן	 השתתפות	

ובלוגיסטיקה.

השונות	 וההגדרות	 ההתייחסויות	 את	 בחנו	 	)Sui-Chu	&	Willms,	 1996( ו־ווילמז	 סו־צ׳ו	
למעורבות	הורים	שעלו	בספרות	והבחינו	בין	ארבעה	סוגים	של	מעורבות	הורים.	הם	מסווגים	
מעורבות	 של	 ושתיים	 בבית,	 הורים	 מעורבות	 של	 צורות	 שתי	 לפי	 השונות	 המעורבויות	 את	

הורים	בבית	הספר.	

מעורבות	הורים	בבית	מתחלקת	בין	פעולות	של	דיון	והתייחסות	למתרחש	בבית	הספר	לבין	
פיקוח	על	הפעילויות	החוץ־בית־ספריות	של	הילד.	מעורבות	הורים	בית־ספרית	מתחלקת	בין	

תקשורת	של	ההורים	עם	צוות	בית	הספר	לבין	התנדבות	ומפגשים	בבית	הספר.	

	Sui-chu	&(	וסו־צ׳ו	ווילמז	ילדיהם,	של	המבט	מנקודת	ההורים	מעורבות	את	שבחן	במחקר
1996	Willms,(	הגדירו	את	12	האינדיקטורים	למעורבות	הורים	שלהלן:

שיח	עם	האם,	דיון	בתכנית	הלימודית,	שיח	עם	האב,	דיון	בפעילויות	בית־ספריות,	הגבלת	זמן	
הצפייה	בטלוויזיה,	הגבלת	יציאות	לבילוי,	פיקוח	על	הכנת	שיעורי	בית,	נוכחות	בבית	כשהילד	
יצירת	קשר	של	ההורים	עם	בית	 יצירת	קשר	של	בית	הספר	עם	ההורים,	 חוזר	מבית	הספר,	

.)PTO(	והמורים	ההורים	ארגון	במפגשי	והשתתפות	הספר	בבית	התנדבות	הספר,
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Sui-Chu & Willms 1996 :איור 2: צורות של מעורבות הורים, על פי

שיח עם האם

דיון בתכנית 
הלימודים

שיח עם האב

דיון בפעילויות 
בית־ספריות

הגבלת זמן 
הצפייה בטלוויזיה

הגבלת יציאות 
לבילוי

פיקוח על הכנת 
שיעורי בית

נוכחות בבית 
כשהילד חוזר 

מבית ספר

בית הספר יוצר 
קשר עם ההורים

הורים יוצרים קשר 
עם בית הספר

התנדבות בבית 
הספר

השתתפות במפגשי 
ארגון ההורים 

)PTO( והמורים

התייחסות 
למתרחש בבית 

הספר

פיקוח על פעילויות 
חוץ־בית־ספריות 

של הילד

מגע בין הורים 
לצוות בית הספר

התנדבות ומפגשים 
בבית הספר

מעורבות בבית

מעורבות 
בית־ספרית
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אפשטיין	 שהגדירה	 ההורית	 המעורבות	 סוגי	 את	 מחלקת	 	)Marcon,	 1999( מרקון	 רבקה	
)1996	Epstein,(	למעורבות	אקטיבית	ופסיבית.	מעורבות	אקטיבית	היא	התנדבותית	וכוללת	
סיוע	לפעילויות	בית	הספר	וביקורים	שההורים	אינם	מחויבים	אליהם.	מעורבות	פסיבית	היא	

תקשורתית	בעיקרה	וכוללת	השתתפות	במפגשים	עם	מורים	והסכמה	לביקורי	בית.	

וונדי	גרולניק	ומריה	סלוויצ׳יק	)1994	Slowiaczek,	&	Grolnick(	מגדירות	מעורבות	הורים	
להיות	 יכולה	 מעורבות	 מוגדרים.	 תחומים	 בשלושה	 לילד	 מההורים	 משאבים	 של	 כהקצאה	
מגולמת	בהתנהגות	ההורים,	הבאה	לידי	ביטוי	בביקורים	בבית	הספר	והשתתפות	במפגשים	בין	
הורים	למורים	בבית	הספר.	צורה	אחרת	של	מעורבות	היא	ברמה	האישית	)Personal(	והיא	
מבוססת	על	תחושות	הילד	ועל	הדרך	שבה	הוא	חווה	את	יחס	ההורים	לבית	הספר.	התחום	
קוגניטיביים	באמצעות	 לגירויים	 השלישי	הוא	מעורבות	קוגנטיבית,	שהיא	חשיפה	של	הילד	
הפעלות	ומידע.	ההנחה	היא	שחשיפה	מסוג	זה	מסייעת	לילד	לתרגל	כישורים	הכרחיים	לבית	

הספר.	

 Grolnick & Slowiaczek 1994 :איור 3: תחומים של מעורבות הורים, על פי

ביקורים 
בבית הספר

השתתפות 
באירועים מטעם 

בית הספר

התנהגותית

קוגניטיבית אישית

חשיפה 
למידע מעורר 

קוגניטיבית

פעילויות 
קוגניטיביות

יחס ההורים 
לאינטראקציות 
עם בית הספר

להורה אכפת 
מבית הספר

מעורבות 
הורים
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ניתוח של הסקירה הספרותית:

צירים	 בשלושה	 להבחין	 ניתן	 השונות,	 והגדרותיהם	 החוקרים	 גישות	 בין	 ההבדלים	 למרות	
מרכזיים	שעליהם	מיקמו	החוקרים	השונים	את	סוגי	המעורבות:

המערכת שאליה מכוונת המעורבות:	הבחנה	אחת	שנעשתה	קשורה	למערכת	שהמעורבות	 	
מנסה	לשנות	ולהשפיע	עליה.	המעורבות	עשויה	להיות	מכוונת	לשינוי	במערכת	הביתית	
בבית(,	מכוונת	 אווירה	תומכת־לימודים	 יצירת	 או	 בית	 עזרה	בשיעורי	 )כמו	במקרה	של	
או	 בית־ספריות(,	 לפעילויות	 התנדבות	 של	 במקרה	 )כמו	 הבית־ספרית	 המערכת	 לשינוי	
לשינוי	בקשר	בין	שתי	המערכות	הללו	)למשל	תכניות	שמטרתן	להגביר	את	האמון	בין	

ההורים	למורים	או	לקדם	את	ההבנה	של	המורים	לתרבות	ההורים(.

יוזם המעורבות:	ציר	נוסף	שעליו	ניתן	למקם	את	הדרכים	השונות	שבהן	הורים	מעורבים	 	
בחינוך	מתייחס	לגורם	שיוזם	את	הקשר	שבין	ההורים	לבית	הספר.	במקרה	זה	יש	הבחנה	
בין	מעורבות	שההורים	יוזמים,	לבין	כזו	שיוזמים	המורים	ובה	ההורים	הם	גורם	פסיבי	–	
ויכול	לנוע	ברצף	 יוזמים,	טווח	הפעילות	מגוון	 משתתפים	או	צופים.	במקרה	של	הורים	
בפעולות	 יזומה	 להשתתפות	 ועד	 אפשריות,	 בעיות	 למנוע	 מנת	 על	 המורה	 עם	 מקשר	
קולקטיביות	של	הורים	)למשל	ועדי	הורים(	על	מנת	להשפיע	על	המערכת	ברמת	המדיניות	
להיות	 עשויות	 מורים	 של	 ליוזמות	 דוגמאות	 הספר.	 בבית	 ההחלטות	 קבלת	 תהליך	 ועל	
ביקורי	בית	אצל	ההורים,	הזמנת	ההורים	לשיחה	בבית	הספר	או	תכניות	התערבות	אצל	
המשפחה	מצד	בית	הספר.	אפשרות	נוספת	היא	כמובן	יזמה	משותפת	להורים	ולמערכת,	

למשל	כינון	ועד	הורים	בתמיכת	המערכת	והמנהל.

נעים	סוגי	המעורבות	שצוינו	בספרות	מתאר	את	 המעורבות:	ציר	שלישי	שעליו	 מטרת  	
מטרת	המעורבות	–	מה	אמורה	המעורבות	לתרום	או	לשנות.	מעורבות	ההורים	עשויה	
עשויה	 היא	 הלימודיים.	 להישגים	 שיתרום	 חינוכי	 או	 לימודי	 לשינוי	 מכוונת	 להיות	
הבית	 לשיעורי	 ומקום	 זמן	 הקדשת	 כמו	 	)Structure( מבניים	 לשינויים	 מכוונת	 להיות	
מכוונת	 להיות	 עשויה	 היא	 לבסוף,	 הספר.	 בבית	 הלימוד	 שעות	 במבנה	 לשינוי	 או	 בבית	
	School(	הספר	בבית	הילד	של	מעורבותו	להגברת	כגון	חברתיים,	או	רגשיים	לשינויים
involvement(	או	להתמודדות	עם	בעיות	התנהגות.	יש	לציין	כי	הכוונה	כאן	היא	למטרה	
המיידית	של	המעורבות,	גם	אם	מטרה	זו	היא	כלי	להשגת	מטרה	אחרת.	במילים	אחרות,	
דבר,	מדד	 על	מנת	לשפר,	בסופו	של	 רק	 רגשי	 על	מדד	 אם	המעורבות	מכוונת	להשפיע	
חברתי,	עדיין	נסווג	את	מטרת	המעורבות	כרגשית.	אם	לדוגמה	ההורים	מעוניינים	לקדם	
מעורבות	בבית	הספר	רק	על	מנת	לקדם	הישגים,	עדיין	יהיה	מדובר	במטרה	רגשית	ולא	

לימודית.	

הציר	הראשון,	 כי	 א׳(	תראה	 בחלק	 )שהוצג	 לאור	המודל	האקולוגי	 הללו	 הצירים	 בחינה	של	
המתאר	את	המערכת	שאליה	מכוונת	המעורבות,	משתלב	היטב	במודל.	לפי	המודל	האקולוגי	
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התפתחות	הילד	מושפעת	מכל	אחת	ממערכות	המיקרו	שאיתן	הוא	בא	במגע,	ולכן	שינוי	בכל	
אחת	מן	המערכות	האלה	יהיה	משמעותי.	נוסף	על	כך,	הקשר	בין	בית	הספר	למשפחה	הוא	

מערכת	מסו	)Mso-system(,	ששינוי	בה	עשוי	אף	הוא	להשפיע	על	התפתחות	התלמיד.	

הזה	 הציר	 זאת	 עם	 האקולוגי.	 המודל	 את	 פחות	 תואם	 המעורבות,	 ליוזם	 הנוגע	 השני,	 הציר	
החינוך	 בשדה	 הורים	 מעורבות	 על	 בשיח	 ונוכח	 קיים	 הוא	 ראשית,	 סיבות.	 משמעותי	משתי	
הישראלי	והעולמי.	שנית,	לשאלה	מי	יזם	את	המעורבות	יכולה	להיות	השפעה	משמעותית	על	
התגובה	שלה	זוכה	המעורבות	ועל	הדרך	שבה	היא	מתקבלת.	למשל,	ניסיון	של	הורים	להשפיע	
מיזמתם	על	מבנה	תכנית	הלימודים	בבית	הספר	עשוי	להתקבל	כהתערבות	לא	רצויה	בעיני	
אנשי	המקצוע.	אם,	לעומת	זאת,	הניסיון	הזה	הוא	פרי	של	יזמה	משותפת	של	ההנהלה	וההורים,	

יש	סיכוי	טוב	הרבה	יותר	שהוא	יתקבל	בברכה.

מהציר	 חלק	 היו	 שלא	 המערכות	 לשתי	 נוגע	 המעורבות,	 מטרת	 את	 המתאר	 השלישי,	 הציר	
הראשון	–	המערכת	המבנית	)מערכת	האקסו(	ומערכת	המיקרו	שהיא	הילד	עצמו.	שינוי	מבני	
הילד	 הבית־ספרי	שאיתו	 ההקשר	 	– האקסו	 במערכת	 שינוי	 גם	 כולל	 הבית־ספרית	 במערכת	
לא	בא	במגע	ישיר.	שינויים	רגשיים	ולימודיים	מתייחסים	כמובן	לילד	עצמו	כמערכת	שאליה	

מכוונת	ההתערבות.	

איור 4: מערכות קשרי הורים-מורים

איור	4	מתאר	את	שלוש	המערכות	המהוות	את	תחום	קשרי	הורים-מורים.	החץ	באיור	מדגים	
מנת	 על	 הביתית	 המערכת	 מאפייני	 על	 להשפיע	 ומכוון	 החינוך	 מערכת	 ביזמת	 שנוצר	 קשר	

להשפיע	בסופו	של	דבר	על	מאפייניו	הרגשיים	של	התלמיד.

המערכת 
הביתית

מערכת 
הקשרים 

בין המערכות

המערכת 
הבית-ספרית

המתבגר
מאפיינים רגשיים

מאפיינים קוגניטיביים



נספח ב׳: ניתוח מושגי — סוגים שונים של מעורבות הורית בחינוך   | 185 | 

שילוב	שלושת	הצירים	הנזכרים	יכול	להניב	לפחות	27	תחומים	שבהם	ניתן	למקם	את	מעורבות	
ההורים	)או	27	ִחצים	שעשויים	להופיע	באיור(,	כפי	שמובא	להלן:

מטרת המעורבותיוזם המעורבותהמערכת המושפעת

יזמת	ההורהבית
שינוי	מבני
קידום	רגשי
קידום	לימודי

יזמה	משותפתבית
שינוי	מבני
קידום	רגשי
קידום	לימודי

יזמת	המורה/המערכתבית
שינוי	מבני
קידום	רגשי
קידום	לימודי

יזמת	ההורהבית	ספר
שינוי	מבני
קידום	רגשי
קידום	לימודי

יזמה	משותפתבית	ספר
שינוי	מבני
קידום	רגשי
קידום	לימודי

יזמת	המורה/המערכתבית	ספר
שינוי	מבני
קידום	רגשי
קידום	לימודי

יזמת	ההורהקשר	בית-בית	ספר
שינוי	מבני
קידום	רגשי
קידום	לימודי

יזמה	משותפתקשר	בית-בית	ספר
שינוי	מבני
קידום	רגשי
קידום	לימודי

יזמת	המורה/המערכתקשר	בית-בית	ספר
שינוי	מבני
קידום	רגשי
קידום	לימודי
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נספח ג׳: סדר יום העיון34

התכנסות	והרשמה	09:00-08:30

דברי	ברכה: גב׳ שוש צימרמן,	מנהלת	אגף	תכניות	סיוע	ומניעה	בשפ״י,	משרד	החינוך09:05-09:00

דברי	פתיחה: פרופ׳ ציפורה שכטמן, אוניברסיטת	חיפה,	יו״ר	ועדת	המומחים09:10-09:05

10:50-09:10
מושב ראשון: קשרים מועילים בין מורים לבין הורים לילדים בגיל ההתבגרות 

וחשיבותם 

יו״ר: פרופ׳ ציפורה שכטמן,	אוניברסיטת	חיפה,	יו״ר	ועדת	המומחים

האם	יש	סיכוי	לשיפור	יחסי	משפחה-מערכת	החינוך	בגיל	ההתבגרות?09:35-09:10

פרופ׳ משה ישראלאשוילי,	אוניברסיטת	תל־אביב.

10:25-9:35
מעורבות	המשפחה	בחינוך:	אתגרים	והזדמנויות	בגיל	ההתבגרות

	)ההרצאה	באנגלית(

פרופ׳ ננסי היל,	אוניברסיטת	הרווארד	

שיתוף	פעולה	בין	הורים	למומחים	)צוות	רב־מקצועי(	בבתי	ספר	לחינוך	מיוחד10:50-10:25 

ד״ר איריס מנור־בנימיני,	אוניברסיטת	חיפה

הפסקת	קפה11:15-10:50	

מושב שני: קשרי בית ספר-משפחה, מסקנות מהניסיון בשדה 13:35-11:15 

יו״ר: עו״ד יעל כפרי,	חברת	ועדת	המומחים

יחסים	בין	הורים	לבין	בית	הספר	של	ילדם:	תובנות	מהעבר	וכיוונים	לעתיד11:55-11:15

ד״ר בלהה נוי

12:45-11:55
הורים,	בתי	ספר	והקהילה:	מהו	תפקיד	ההורים	בחינוך	ומהם	המשאבים	המשפטיים	

המשפיעים	עליו?	)ההרצאה	באנגלית(

פרופ׳ פול טרכטנברג, אוניברסיטת	ראטגרס

רואים	את	הקולות:	מורה	והורה	מספרים	על	עצמם13:15-12:45

שיחה	בהנחיית	גב׳ ורד אלטשולר־אזרחי, תכנית	קמ״ה

34	קישורים	לצילומים	ולמצגות	מיום	העיון	נגישים	באתר	היזמה	בלשונית	׳חדשות	ואירועים׳.
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פעילויות	של	משרד	החינוך	בנושא	קשרי	בית	ספר-משפחה13:35-13:15

גב׳ בטי ריטבו, ממונה	הורים	ומשפחה	בשפ״י,	משרד	החינוך

הפסקה	)תוגש	ארוחת	צהרים	קלה(	14:20-13:35

16:30-14:20
מושב שלישי: קשרי מורים-הורים בסביבה הטכנולוגית החדשה

יו״ר: פרופ׳ גוסטבו מש,	חבר	ועדת	המומחים

14:55-14:20
גיוס	הטכנולוגיה	לטובת	הקשר	בין	המשפחה	לבית	הספר:	יתרונות	וחסרונות

ד״ר מירן בוניאל־נסים, אוניברסיטת	חיפה		

 15:30-14:55
שימוש	של	מורים	והורים	בערוצי	תקשורת	חדשים:	ממצאים	מקבוצות	המיקוד

ד״ר גילה קורץ, המרכז	ללימודים	אקדמאיים	באור	יהודה

16:30-15:30

על	האפשרויות	והמגבלות	בקידום	קשרי	הורים-מורים

רב־שיח	בהנחיית פרופ׳ עמירם רביב, בהשתתפות	בטי ריטבו,	נציגת	משרד	החינוך,	

וחברי	ועדת	המומחים:	פרופ׳ אסמעיל אבו־סעד,	עו״ד יעל כפרי,	ופרופ׳ גוסטבו 

מש.	

תגובות	ושאלות	מהקהל
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נספח ד׳: פנייה לציבור להגיש תיאורים של תכניות 
 התערבות בנושא קשרי מורים—הורים

)פורסם בדצמבר, 2013(

במענה	לפנייה	של	הנהלת	משרד	החינוך	הקימה	האקדמיה	הלאומית	הישראלית	למדעים	ועדה	
תחום	על	סמך	ידע	 לנושא	קשרי	מורים-הורים	בגיל	העל־יסודי,	שתגבש	המלצות	למדיניות	בַּ
מחקרי	עדכני	וניסיון	מעשי	בארץ	ובעולם.	הוועדה	צפויה	להגיש	את	המלצותיה	בקיץ	2015.	

הוועדה	פונה	אל	ציבור	אנשי	החינוך	ואל	כלל	ההורים	ומבקשת	ללמוד	בעזרתם	על	האתגרים	
השונים	שעמם	מתמודדים	מורים	והורים,	בניסיון	לבסס	קשרים	שיועילו	לתלמידים	ולתהליך	
החינוכי	בכלל.	הוועדה	מזמינה	את	ציבור	ההורים	ואת	אנשי	החינוך	)מורים,	מנהלים	ובעלי	
בארץ	 על־יסודיים	 ספר	 בבתי	 שנעשו	 ופעולות	 תכניות	 של	 תיאור	 לה	 להגיש	 אחרים(	 עניין	
במטרה	לחזק	את	הקשר	בין	הצוות	החינוכי	להורים.	באמצעות	תיאורים	אלה	הוועדה	מבקשת	

לקבל	תמונה	תמציתית	ובהירה	של	ניסיונות	שונים	שנעשו	בשדה.

על	תיאור	ההתערבות	להציע	מידע	על	הממדים	הבאים	של	העשייה	בתחום:

רקע:	המצב	בבית	הספר	או	בכיתה	שאיתו	ביקשה	הפעולה	להתמודד	–	תיאור	של	אופי	 	
הקשר	בין	ההורים	למורים	טרם	הפעלת	התכנית

תיאור	ההקשר:	הסביבה	הבית־ספרית	שבה	התבצעה	התכנית	)מאפייני	בית	הספר,	  o

המשפחות	והתלמידים	שאותם	משרת	בית	הספר(

היחסים	ששררו	בין	הצדדים  o

הנושאים	שסביבם	התקיים	קשר	ביניהם  o

השפעת	הקשרים	בין	המורים	להורים	על	התהליכים	החינוכיים	בבית	הספר  o

תיאור	התכנית:	הדרכים	שבהן	ניסתה	התכנית	לבסס	קשרים	מועילים	בין	מורים	להורים 	

העקרונות	שעליהם	נשענת	התכנית:	ההנחות	והצעדים	שתוכננו  o

תיאור	תהליך	העבודה  o

השלכות	ותוצאות:	השפעת	התכנית	על	הקשר	בין	הצדדים	ועל	רמת	השיתוף	של	ההורים	 	
בתהליך	החינוכי	

הממצאים	שעלו	בהערכת	התכנית	)אם	נעשתה	כזו(  o
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הנחיות לכתיבה

אורכו	של	התיאור	לא	יעלה	על	3,000	מילים.		

כקובץ	 לשלוח	 יש	 הנייר	 את	 	.26.12.13 תשע״ד,	 בטבת,	 כ״ג	 ה׳,	 יום	 להגשה:	 אחרון	 תאריך	
ז	הוועדה,	עודד	בושריאן. אלקטרוני	למרכֵּ

הוועדה	תבחן	את	האפשרות	לשלב	את	הדיווח	על	תכניות	ספציפיות	במסגרת	הדוח	המסכם	
שתגיש	בסיום	עבודתה	או	במסגרת	אחרת	)כגון	יום	עיון	שהמדווח	יוזמן	להציג	בו	את	התכנית	

ותוצאותיה(.
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נספח ה׳: תקצירי קורות חיים של חברי הוועדה

ציפורה שכטמן )יו״ר(

פרופסור	מן	המניין	)אמריטוס(	ועד	לאחרונה	ראש	החוג	לייעוץ	והתפתחות	האדם	בפקולטה	
לחינוך	באוניברסיטת	חיפה.	פרופ׳	שכטמן	היא	חברה	במעמד	Fellow		באגודה	הפסיכולוגית	
	ובאגודה	 )AGPA(	 קבוצתית לפסיכותרפיה	 האמריקנית	 באגודה	 	,)APA( האמריקנית	
עורך־ שימשה	 	2012 שנת	 עד	 	.Society	 for	Aggressive	Behavior תוקפנית	 להתנהגות	
של	 העורכים	 בוועדות	 חברה	 והיא	 	APAה־ העת	Group Dynamics	של	 כתב	 של	 משנה	
 The International Journal of Group בהם:	 בקבוצות,	 העוסקים	 החשובים	 העת	 כתבי	

.Psychotherapy Researchו־	Psychotherapy, Group Dynamics
בייעוץ	 ולמבוגרים,	 לילדים	 וטיפול	 ייעוץ	 בקבוצות	 ותהליכים	 בתוצאות	 מתמקדים	 מחקריה	
קבוצתי	ובפסיכותרפיה	לילדים	ולמתבגרים	הסובלים	מקשיים	חברתיים,	רגשיים	והתנהגותיים,	
הביבליותרפויטי	 בתהליך	 וכן	 בהן,	 הטיפול	 ובדרכי	 ילדים	 של	 ואלימות	 לתוקפנות	 בגורמים	

ותוצאותיו.
בעלת	תואר	שלישי	בייעוץ	למבוגרים	מאמריקן	יוניברסיטי	בוושינגטון	)ארה״ב(,	1984.

ילדים	בעלי	 ׳התמודדות	עם	 פרופ׳	שכטמן	הייתה	חברה	בצוות	המומחים	של	היזמה	בנושא	
בעיות	או	הפרעות	בהתנהגות׳.

אסמעיל אבו־סעד

פרופסור	במחלקה	לחינוך	באוניברסיטת	בן	גוריון	בנגב,	מנהל־מייסד	של	המרכז	לחקר	החברה	
הבדואית	והתפתחותה	ומופקד	הקתדרה	לחינוך	על	שם	אברהם	קוטלר	באוניברסיטת	בן	גוריון	
בנגב.	פרופ׳	אבו־סעד	מכהן	כחבר	בוועד	המנהל	של	מרכז	אדווה,	כחבר	במועצה	הבינלאומית	
של	הקרן	החדשה	לישראל	וכחבר	בחבר	נאמני	פרסי	היצירה	בשפה	הערבית.	בעבר	נמנה	עם	
בוועדה	האקדמית	 חבר	 והיה	 דוברת(	 )ועדת	 בישראל	 החינוך	 לקידום	 הלאומי	 כוח	המשימה	
המדען	 לשכת	 בחסות	 שהתקיים	 מיזם	 בארץ,	 נחשלים	 לתלמידים	 הלאומי	 המחקר	 לפרויקט	
הראשי	במשרד	החינוך.	מחקריו	עוסקים	באי־שוויון	בחינוך,	בשינויים	חברתיים	וחינוך	בקרב	
חָברות	ילידיות,	בניהול	ותרבות	בחברות	רב־תרבותיות	ובחינוך	הערבי	בישראל.	פרופ׳	אבו־
 Hagar: Studies in Culture		ובהם	שונים	עת	כתבי	של	ועורך־אורח	מערכת	חבר	משמש	סעד
 Policy Social, Identities, Palestinian Review of Society and History, Holy Land

.Studies: Interdisciplinary Journal; and American Behavioral Scientists
בעל	תואר	שלישי	במדיניות	ומינהל	חינוכי	מאוניברסיטת	מינסוטה,	ארצות	הברית,	1989.
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אודרי אדי־רקח

מרצה	בכירה	בחוג	למינהל	ומדיניות	בחינוך	של	אוניברסיטת	תל	אביב	ומכהנת	כראש	החוג.	
החינוכי.	 והמינהל	 ההוראה	 של	 וסוציולוגיה	 חברתי	 אי־שוויון	 כוללים	 שלה	 המחקר	 תחומי	
הפמיניזציה	 חינוך,	 במערכות	 אי־שוויון	 של	 סוגיות	 על	 דגש	 אדי־רקח	 שמה	פרופ׳	 במחקרה	
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קרן	מנדל־ישראל,	במסגרת	תפקידה	הייתה	אחראית	על	הידע	המיוצר	ביחידה	ושימורו.	
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