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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים נוסדה בשנת  .1959חברים בה כיום כמאה מדענים
ומלומדים ישראלים מן המעלה הראשונה .חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים תשכ״א
( )1691קובע כי מטרותיה ומשימותיה העיקריות הן לטפח ולקדם פעילות מדעית ,לייעץ לממשלה
בענייני מחקר ותכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית ,לקיים התקשרויות עם גופים מקבילים בחוץ לארץ,
לייצג את המדע הישראלי בגופים ובאירועים מדעיים בינלאומיים ולהוציא לאור כתבים שיש בהם כדי
לקדם את המדע.
היזמה למחקר יישומי בחינוך מעמידה לרשות מקבלי החלטות בחינוך ידע מדעי עדכני ומבוקר .ידע
כזה חיוני לגיבוש מושכל של מדיניות ולתכנון מיטבי של התערבויות – לשיפור הישגי 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 ,לאנשי
מקצוע ולמקבלי החלטות .היא מפרסמת את תוצרי עבודתה ומנגישה אותם לציבור הרחב.
חברי ועדות המומחים מכהנים בהן בהתנדבות.
תולדות היזמה :היזמה הוקמה בשלהי שנת  – 3002מיזם משותף של האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעים ,משרד החינוך ויד הנדיב ,שהגתה את הרעיון .מתחילת שנת  3010היזמה פועלת כיחידה של
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
בקיץ תש"ע ( )3010הוסיפה הכנסת תיקון לחוק 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.
חברי הוועדה לנושא בין בית הספר למשפחה – קשרי הורים-מורים בסביבה משתנה
פרופ' ציפורה שכטמן ,אוניברסיטת חיפה ,יו"ר
פרופ' אודרי אדי-רקח ,אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' אסמעיל אבו-סעד ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' גוסטבו מש ,אוניברסיטת חיפה
עו"ד יעל כפרי
עו"ד יסכה ליבוביץ
פרופ' עמירם רביב ,המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
ד"ר ענת גופן-שריג ,האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' יעקב יבלון ,אוניברסיטת בר-אילן
עודד בושריאן ,מרכז הוועדה
מרים רסט ,עוזרת למרכז הוועדה
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הרקע לפעילות
המאה ה 31-הביאה עמה שינויים רבים ,שאחד ממאפייניהם העיקריים הוא טשטוש גבולות :גבולות
בין מסגרות חברתיות (בית ועבודה ,משפחה ובית ספר ,חברויות וירטואליות ומציאותיות) וגבולות בין
תפקידים (הורה ומורה ,ילד ובוגר) .קצב השינוי בעידן המידע הואץ ,והשינויים הטכנולוגיים הולידו
שינויים תרבותיים ויצרו צרכים חדשים ,ציפיות שונות ואתגרים לא שגרתיים .מושגים כמו זמינות,
מיידיות והתעדכנות נעשו מרכזיים בחברה ובעקבותיהם נולדו דילמות חינוכיות שאיתן מתמודדים
החברה ב כלל ואנשי החינוך בפרט .טכנולוגיות שהפכו נגישות לקהל רחב יצרו שינויים במבנה שוק
העבודה ,בחיי המשפחה ובתפקוד החברתי והאזרחי.
הקשר בין ממדים רגשיים לקוגניטיביים ,כמו השינויים התרבותיים והטכנולוגיים שמתרחשים בשנים
האחרונות ,מחזק 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 המומחים
בנושא קשרי משפחה – מסגרת חינוך בגיל הרך (גן-ג) וזיקתם להתפתחות הילד ולהצלחתו במערכת
החינוך  .ועדה זו ,שבראשה עמד פרופ' צ'רלס גרינבאום ,הגישה את המלצותיה בסוף שנת .3011
בהמשך להמלצות אלו ביקשה הנהלת משרד החינוך להעמיק בלמידת הנושא ,תוך התמקדות בשני
תחומים שלא היו במוקד העניין של הוועדה הקודמת :תחום השינויים החברתיים והטכנולוגיים שאנו
חווים בימים אלו ,והמאפיינים הייחודיים של גיל ההתבגרות ,והדרך שבה מאפיינים אלו משפיעים על
הקשרים המועילים בין הורים למורים ועל הדרכים ליצירתם.
ועדת ה מומחים בראשותה של פרופ' (אמריטוס) ציפורה שכטמן מאוניברסיטת חיפה הוקמה במענה
לפניית משרד החינוך .הוועדה התבקשה לענות על השאלה מה ניתן ללמוד מהמחקר ומהשדה על קשרי
מורים-הורים שיתרמו להתפתחותם של מתבגרים בני זמננו?

על יום העיון
במסגרת עבודתה עברה הוועדה תהליך למידה מתמשך ובו היא גייסה ידע מהספרות המדעית ונפגשה
עם גורמים מהשדה על מנת להבין את הדילמות והאתגרים הייחודיים הקיימים במערכת החינוך
הישראלית .כחלק מן התהליך הזה קיימה הוועדה יום עיון בנושא מודלים ואפשרויות ליצירת קשרים
מועילים בין הורים למורים .באמצעות יום העיון ביקשה הוועדה לקדם מספר מטרות .ראשית ,לקדם
את תהליך הלמידה שלה עצמה לקראת גיבוש המלצות בנושא והחלטה על מבנה המסמך שהיא עתידה
לכתוב .שנית ,להציג בפני קהלים רלוונטיים את עבודת הוועדה ,לחשוף אותם לידע שמסתמן כחשוב
ובר-תועלת ,וליצור הזדמנויות ללמוד מהם בעתיד על ידי עירובם בתהליך .ולבסוף ,למקד בנושא
הנידון את תשומת הלב של מעצבי מדיניות ושל אנשים בשדה ולבסס את ההכרה בחשיבות הקשר בין
מורים להורים.
ביום העיון הוצגה מסגרת להתייחסות לקשרים מועילים בין הורים למורים .מסגרת שבה התלמידים
בגיל ההתבגרות הם צד לא פחות חשוב מאשר ההורים והמורים .בנוסף הוצגו (מזוויות והיבטים
שונים) מודלים ועקרונות ליצירת קשרים בין הבית לבין בית הספר .מקום מיוחד הוקצה במהלך היום
לאפשרויות ולאתגרים של השימוש בטכנולוגיית התקשורת החדשה במסגרת הקשרים בין בית הספר
לבין הבית.
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מבוא
יום העיון בנושא "קשרי בית ספר ומשפחה" התקיים כשישה חודשים אחרי שהתחילה הוועדה
בעבודתה .בחודשים אלו למדו חברי הוועדה את הנושא מהכיוון האקדמי וגם מפי אנשי חינוך
המקיימים קשרים יעילים בין בית ספר למשפחה .הלמידה על העשייה החינוכית התבצעה במפגשים
של הוועדה או של תת-ועדות עם אנשי חינוך אלו .בישיבתה הראשונה נפגשה הוועדה עם פרופ' צ'רלס
גרינבאום שסקר בפניה את עבודתה של ועדה קודמת של היזמה (בראשותו) ,שעסקה בנושא קשרי
משפחה-מערכת חינוך בגיל הרך .באותה ישיבה נפגשה הוועדה גם עם הגברת בטי ריטבו ,ממונה על
תחום הורים במשרד החינוך ,אשר הציגה את פעילות משרד החינוך בעקבות המסמך המסכם של
'ועדת גרינבאום' .בישיבות שלאחר מכן הופיעו בפני הוועדה אנשי חינוך ונציגים של גופים העוסקים
בקידום קשרים בין הורים למערכת החינוך :הוועדה נפגשה עם עו"ד גדעון פישר ,יו"ר ארגון ההורים
הארצי ,שהציג את תפקידו ופועלו של הארגון .כן נפגשה הוועדה עם מר שרון גרינברג ,ראש היחידה
לטכנולוגיות אינטרנט ברשת אורט ,עם ד"ר אלי איזנברג ,ראש המינהל למו"פ ולהכשרה ברשת ,ועם
הגב' חגית נברו ,מנהלת מרכז כישורי חשיבה בָּ רשת .בנוסף על אלה נפגשה הוועדה גם עם הגב' שירי
אשד ,מנהלת תחום מרכזי חינוך טכנולוגיים (מח"טים) והוראה לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים
ברשת עמל .בנוסף למפגשים הללו פנתה הוועדה אל ציבור אנשי החינוך וביקשה לקבל מהם ניירות
עמדה המפרטים תכניות שמעורבות הורים בחינוך הבית-ספרי הן מרכיב מרכזי בהן .פניית הוועדה
1
נעשתה באמצעות המרשתת והעיתונות הכתובה ,והניבה שבעה ניירות עמדה.
יום העיון תוכנן בשיתוף גורמים שונים במשרד החינוך ,במטרה להעמיק בנושא וללמוד עליו ממקורות
אקדמיים וממומחים בארץ ובעולם .נקודת המוצא של חברי הוועדה הייתה שקשרים אלו חיוניים
להתפתחות המתבגרים ,אך עלו שאלות רבות הנוגעות לאיכות הקשר ולדרכים יעילות ומועילות לייצרו
ולקיימו ,בעיקר כשמדובר בגיל ההתבגרות .יש לציין שהוועדה הנוכחית ממשיכה את עבודתה של ועדה
קודמת (בראשותו של הפרופ' ז' צ' גרינבאום) שפעלה ביזמה בנושא קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל
הרך .בגיל הרך קשרים בין המשפחה למסגרת החינוך כמעט מובנים מאליהם ואף הכרחיים ,אולם
בגיל ההתבגרות קשר כזה עלול להיות מורכב בשל צרכים ייחודיים של המתבגרים ,ובשל מכלול רחב
של נושאים הקשורים לעידן שבו אנו חיים .ואכן ,עם הקמת הוועדה הגדירו חבריה מספר תחומי
עבודה הקשורים לנושא ולגיל ההתבגרות :תקשורת מקוונת ,תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ,קבוצות
בעלות תרבות ייחודית או מעמד חברתי-כלכלי נמוך ,הסדרה משפטית של קשרי משפחה-מערכת חינוך
והתארגנויות קולקטיביות של הורים להשפעה על מערכת החינוך .לפי נושאים אלו התחלקה הוועדה
לצוותי משנה ,ויום העיון נבנה סביבם.
יום העיון נפתח בברכות מפי נציגת שפ"י ,גב' שוש צימרמן ,ומפי יושבת ראש הוועדה ,פרופ' ציפורה
שכטמן .הוא כלל שלושה מושבים והסתיים בדיון כללי בהנחיית פרופ' עמירם רביב ובהשתתפות
הקהל.
המושב הראשון של יום העיון עסק בחשיבות של מעורבות ההורים בחינוך ובקידום השכלתם של
ילדיהם ,ובדרכים השונות שבהן הורים יכולים לקדם את ילדיהם .את המושב פתח פרופ' משה
ישראלאשוילי שייצג את הגשר בין הוועדה הנוכחית לַקודמת (הוועדה לנושא קשרי משפחה-מסגרת
 1סיכום מהמפגשים של הוועדה עם אנשי השדה ומניירות העמדה שהוגשו לה ניתן למצוא בחוברת חומרי הרקע של יום
העיון ,באתר היזמה למחקר יישומי בחינוך:
http://education.academy.ac.il/hebrew/eventDetails.aspx?eventId=73 andFromHomePage=False
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חינוך בגיל הרך) .פרופ' ישראלאשוילי דיבר על הצורות השונות שצריך קשר זה ללבוש ,בהתאם
לצרכים ההתפתחותיים הייחודיים לכל גיל .בזאת הונח גם הבסיס לדיון בצרכים הייחודיים של
המתבגרים בהקשר לקשרי בית ספר ומשפחה ,דיון שהיה ציר מרכזי ביום העיון .בהמשך ,הרצתה
פרופ' ננסי היל מאוניברסיטת הרווארד ,הדוברת המרכזית ביום העיון ,על אופיו של הקשר בין בית
הספר ובין המשפחה מנקודת ראות מחקרית ,בעיקר על בסיס מטא-אנליזה מקיפה של הספרות ועל
בסיס מחקרים שערכה .המסקנה העיקרית מהמחקרים שהוצגו הייתה שהתרומה החשובה ביותר של
הורים לילדיהם המתבגרים היא להציב עבור ילדם מטרות לעתיד ולעודד אותו להגשים מטרות אלו .גם
בסקירה של פרופ' היל עלתה חשיבות התאמתה של מעורבות ההורים לשלב ההתפתחותי של התלמיד
והתאמת הקשר בין בית הספר להורים ליכולות ולמשאבים העומדים לרשות ההורים .סיימה את המושב
ד"ר איריס מנור-בנימיני ,שהציגה מודל מורכב של קשרים בין בית הספר למשפחה ,תוך התמקדות
במיומנויות הבין-אישיות הנחוצות לקיום קשר מיטיב עם המשפחה של ילדים בעלי צרכים מיוחדים.
חלקו השני של יום העיון עסק בבחינת הקשרים בין בית הספר למשפחה מנקודת מבט מערכתית ועל
סמך ניסיונם של אנשים שפעלו ופועלים בתחום במשך שנים רבות .פתחה את המושב ד"ר בלהה נוי,
שתיארה את הדרך שבה היא רואה את ההתפתחות ההיסטורית של היחס למשפחות מצד המערכת
בישראל .לתפיסתה היו במשך השנים "קואליציות" שונות בין המרכיבים של מערכת היחסים –
ההורים ,המורים והתלמידים .בקואליציות הללו תמיד היה צד אחד ש"נשאר בחוץ" .המלצתה של ד"ר
נוי הייתה כי יש ליצור שיתוף פעולה תלת-כיווני על מנת להשיג קשר מיטיב אמיתי בין בית הספר
למשפחה .פרופ' פול טרכטנברג ,מבית הספר למשפטים של אוניברסיטת רוטגרס בניוארק ,חלק עמנו
את ניסיונו רב-השנים במחקר ובפעילות משפטית בנושאים של זכויות וחובות של הורים במערכת
החינוך ,מדיניות חינוך והמפגש שבין ההורים למערכת החינוך במישור המשפטי .בהמשך המושב
התקיים רב-שיח בהנחיית הגב' ורד אלטשולר-אזרחי ובהשתתפות של מורה ואם שחלקו את חוויותיהן
מהמפגש המורכב עם ההורים ועם המערכת ,בהתאמה .לבסוף תיארה גב' בטי ריטבו את תפיסת משרד
החינוך ואת פעולותיו בשנים האחרונות בתחום זה.
המושב השלישי התמקד בתקשורת מקוונת ,נושא שתואר כמרכזי ורלוונטי במיוחד לגיל ההתבגרות.
ד"ר מירן בוניאל-ניסים הציגה מחקרים חדשים בספרות בנושא הדרך שבה הורים ומורים מתַ קשרים
ביניהם כיום ואת האתגרים שמציבה צורת תקשורת זו בפני אנשי החינוך .לאחר מכן הציגה ד"ר גילה
קורץ ממצאים מרכזיים שעלו בקבוצות מיקוד שהפעילה בהזמנת הוועדה בנושא הדרכים שבהן מורים
והורים משתמשים באמצעי התקשורת החדשים .המושב הסתיים ברב-שיח בהנחיית פרופ' עמירם
רביב ,דיון שבו השתתפו פרופ' אסמעיל אבו-סעד ,פרופ' גוסטבו מש ,עו"ד יעל כפרי ,הגב' בטי ריטבו,
פרופ' פול טרכטנברג ופרופ' ננסי היל .חברי הוועדה הגיבו על ההרצאות ששמעו במהלך היום ,והציגו –
כל אחד מנקודת מבטו הדיסציפלינרית – היבטים שונים של קשרי משפחה-בית ספר .לאחר מכן הגיבו
משתתפי הרב-שיח על שאלות שנשאלו בקהל.
למחרת יום העיון התקיימה סדנה במסגרת מצומצמת יותר ,בהשתתפות חברי הוועדה ,נציגים של
משרד החינוך ופרופ' היל .הנחה את הדיון פרופ' יעקב יבלון ,חבר הוועדה .הדיון נפתח בשאלה מהו
קשר נכון בין משפחה ובין בית ספר  ,אך בהמשך הפך לדיון על מושגים כגון מעורבות ,התערבות,
ושותפות הורים .סיכמה את הדיון פרופ' היל ,שדיברה על ההשלכות והמשמעויות של מידות שונות של
שיתוף הורים בתהליך קבלת ההחלטות בבית הספר.
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תודות
ועדת המומחים מבקשת להודות בראש ובראשונה לעמיתים מתחום האקדמיה והחינוך אשר סייעו
לוועדה וקידמו את הקמתה .תודה לפרופ' צ'רלס גרינבאום שעבודתו המרשימה כיו"ר הוועדה בנושא
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך והמעקב הבלתי מתפשר שלו אחר פירות פעילותה אפשרו את
הקמת הוועדה .תודה לגב' דלית שטאובר ,מנכ"לית משרד החינוך לשעבר ,לגב' מיכל כהן ,ראשת
המנהל הפדגוגי דאז ,ולגב' חיה שיטאי ,מנהלת מחוז תל-אביב במשרד החינוך ,שהעלו את תחום
העבודה של הוועדה לסדר היום של המשרד.
תודה שלוחה לצוות הניהולי של אגף שפ"י במשרד החינוך ,בראשות הגברת חנה שדמי .תודה מיוחדת
לגב' שוש צימרמן ,מנהלת אגף תכניות סיוע ומניעה ,ולגב' בטי ריטבו ,הממונה על תחום הורים בַ משרד
על הפתיחות ,הנגישות והמוכנות לסייע בכל דבר ועניין .תודה גם לגב' אריאלה קידר ממחוז המרכז,
ולגב' אורלי שטרן שהובילה את צוות המשימה בנושא קשרי הורים ומורים במחוז המרכז במשרד
החינוך ,והשתתפה בסדנה שערכה הוועדה.
הוועדה מודה לפרופ' ננסי היל ,שהקדישה מזמנה ומידיעותיה ליום העיון ולסדנה ,ואף נתנה עצות
והערות בהמשך הדרך .שלמי תודה לפרופ' פול טרכטנברג ,שתרם מזמנו ומידיעותיו הנרחבות ליום
העיון.
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.
הדוח עבר הליך מקובל של שיפוט עמיתים בלתי תלוי .עורכי הדוח מודים על השיפוט ,שסייע להבטיח
את בהירותו ,את איכותו ואת אי-תלותו .האחריות לתוכנו של מסמך זה מוטלת על עורכי המסמך.

קשרי הורים מורים בעידן משתנה | 3

חלק א:
תקצירי הרצאות

2

 2הסיכומים המובאים להלן נכתבו בידי העורכים ואושרו בידי המרצים .הדברים מובאים בשם הדוברים ובאחריותם.
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האם יש סיכוי לשיפור יחסי משפחה-מערכת החינוך
בגיל ההתבגרות?
פרופסור משה ישראלאשוילי

יום העיון נפתח בהרצאתו של פרופ' משה ישראלשוילי .פרופ' ישראלאשוילי דיבר על ההקשר הרחב
שבתוכו יש לעסוק בנושא של משפחה ומערכת החינוך ,על הסיבות לחשיבות העיסוק בנושא זה ,והציג
את המסקנות שלו מפעילות הוועדה הקודמת לנושא קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך (גן-ג)
וזיקתם להתפתחות הילד ולהצלחתו במערכת החינוך.
סיבה אחת לחשיבות העיסוק בנושא קשרי בית ספר-משפחה היא העדויות לקשר בין הישגים לימודיים
בבית הספר לבין תהליכים נפשיים רגשיים בקרב ילדים .תהליכים בבית משפיעים על תפקודו ועל
הישגיו של הילד בבית הספר .דוגמה אחת לכך היא זוגיות ההורים :אנו נצפה לקשיי ריכוז אצל ילד
ששמע שהוריו נכנסים לתהליכי גירושין .אולם ,בבתי הספר לחינוך מושם לרוב יותר דגש על פדגוגיה
ודרכים להנחלת ידע ,וכמעט אין התייחסות להיבטים הרגשיים והמשפחתיים ,וזאת למרות ההשפעה
הרחבה שיש להיבטים אלו על התלמיד .כך ,באופן כללי ,אין טיפול מספיק בהשפעה של תהליכים
נפשיים על הישגים בלימודים ,לא באקדמיה ולא על ידי אנשי חינוך בשטח.
סיבה שנייה לעיסוק בקשר שבין משפחה למערכת החינוך היא הקושי של המערכת להתנהל באופן
יעיל עם ילדים בעלי בעיות התנהגותיות ורגשיות .מערכות החינוך בעולם משקיעות מאמצים רבים
במציאת דרכים להתמודדות עם קשיים אלו .אחת התוצאות היא פיתוח תחום שנקרא school mental
 ,healthשעוסק בדרכי התמודדות אפשריות של בתי ספר עם בעיות נפשיות בקרב ילדים .אין פלא
שאחת התובנות העיקריות שהסתמנו בעקבות מחקרים בתחום זה היא שללא מעורבות ההורים כמעט
לא ניתן להחזיר את הילד למסלול נכון של למידה והתפתחות .במילים אחרות ,שינוי דפוסי הורות הוא
חלק מרכזי בתכניות רבות העוסקות בהתמודדות עם בעיות התנהגות אצל ילדים ונוער .כך ,שותפות
בין בית הספר להורים חיונית לצורך ההתמודדות עם ילדים המפגינים התנהגות בעייתית.
סיבה שלישית היא ההכרה במגבלות העשייה הבית-ספרית אל מול העשייה המשפחתית או החברתית.
ילדים מבלים מחוץ לבית הספר יותר שעות מאשר בתוכו ,והדבר מעלה את השאלה כיצד זמנו הפנוי
של הילד משפיע על בית הספר .דוגמה לכך אפשר למצוא בקנדה ,שם התברר כי חופשה ארוכה מבית
הספר גורמת לשכחה של חומר הלימוד ,ותהליכים שקרו במשפחה בעת החופשה משפיעים בסופו של
דבר על התנהלות הילד בבית הספר שלו.
סיבה נוספת היא השתנות פני המשפחה המודרנית ובכלל זה שינוי בתפיסת ההורים את תפקידם.
בעשורים האחרונים הולכים ועולים שיעור הגירושין (דוברין )3002 ,ושיעור הילדים הגדלים במשפחות
חד-הוריות (טולדנו ואליאב .)3011 ,כן קיימת מגמה של הענקת זכויות חוקיות לזוגות חד-מיניים ושל
קבלתם בחברה 3.ההשתנות הזאת מעלה בפני מורים ומנהלים דילמות שיש להתייחס אליהן במסגרת
של קשרי הורים-מורים ,משום שהן משפיעות על ההבנה מהי דמות המשפחה המשמעותית בחייו של
הילד ,וכיצד יש לתקשר עמה.
כאמור ,אחת הסיבות המשמעותיות שמניעות את מערכות החינוך בישראל ובעולם לקידום הקשר עם
הורי התלמידים היא הצטברות של עדויות ברורות לכך שבבתי ספר שבהם יש קשר טוב בין בית הספר
למשפחה ניכרים גם הישגים לימודיים טובים יותר של התלמידים .נקודה זו בלטה במחקר שיזם
האו"ם ,ובו נבדקו בתי ספר מצטיינים בעולם ( Osher, Kelly, Tolani-Brown, Shors, and Chen,
 3לסקירה של אבני דרך מרכזיות בתהליך הקבלה של זוגות חד-מיניים (לפחות ברמה המשפטית) ראה באתר:
http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7543
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 .)2009מהמחקר עלה כי הישגים לימודיים נמצאים בזיקה בין השאר לשותפות בין בתי הספר להורים.
מכאן שלאנשי חינוך יש תמריץ לשפר את הקשר עם המשפחה.
בפועל פותחו במשך השנים בעולם ובישראל יוזמות שונות שמטרתן לשפר את הקשר בין בית הספר
להורים .בין היתר אפשר למצוא יוזמות של ביקור המורה בבית התלמיד ,הפעלת הורים לסיוע בהכנת
שיעורי בית ,ערבי לימוד משותפים להורים ולתלמידים ועידוד ההורים להקמת ועד הורים .עם זאת
עדיין קיימים בישראל בתי ספר שבהם המנהלים מסרבים להקמת ועד הורים .שאלה מרכזית בתחום
הנדון היא :מדוע לא מצליחים להגיע לקשר יעיל וטוב בין הצדדים?
במהלך השנים נערכו מחקרים מספר שניסו לזהות את הגורמים לבעיות בהתנהלות הקשר בין הבית
לבין בית הספר .מקור אפשרי אחד לבעיות הוא קיומו של דימוי שלילי ‒ של ההורים כלפי המורים ושל
המורים כלפי ההורים .מקור אחר הוא פערים בהבנת מושגים כמו 'שותפות' ו'קשר' .מקור שלישי הוא
חוסר מיומנות של מורים בניהול הקשר עם ההורים .יש לשים לב שנכון להיום אין אחראי בבית הספר
על הקשר עם הורי התלמידים .אם הנושא כל כך חשוב והוא אף משפיע על הישגי הילדים ,מדוע אין
מי שממלא את התפקיד הזה? בתי ספר נכנסים לסחרור של תקציבים וחיפוש אחראים ,והתוצאה היא
שאין מי שמופקד על הנושא בתוך בית הספר.
ועדה קודמת של היזמה (גרינבאום ופריד )3006 ,בדקה ‒ באמצעות סקירות ספרות ופניות לשגרירויות
שונות ‒ את התמורות בהתייחסות של מדינות בעולם לנושא הקשר בין המשפחה למערכת החינוך .בין
השאר נמצא שיש מקומות בעולם שבהם הקשר מעוגן בחקיקה ,ומקומות אחרים שבהם יש משרד
ממשלתי ייעודי לנושא המשפחה .כן נמצא שבמחקר קיימת מגמה של התמקדות בגיל הרך ובשאלה
כיצד למסד קשר בין המשפחה למערכת החינוך כבר בגילים הצעירים .המחקרים התחילו מהתייחסות
לאם או לאב המגדל את הילד ,ומשם התפתחה התייחסות למקום הקהילה מאחר שנושא הקהילה
משמעותי בהבנת ההתנהגות של ילדים.
לאור האמור לעיל ,מתברר כי השאלה שצריכה להישאל אינה אם צריך לשפר את מערכת היחסים בין
מערכת החינוך להורים אלא כיצד לעשות זאת .אחת ההצעות שעלו גורסת שיש לבחון את הנושא לאור
ההבנה שאין פתרון אחד המתאים לכולם .הווה אומר :אין דרך אחת לכינון הקשר בין המשפחה ובין
בית הספר ,ולכן הדרך המומלצת לעגן יחסים אלו היא באמצעות "תפריט" ובחירת המנגנונים
המתאימים לבית הספר ,להורים ולקהילה בהקשר הנתון .דרך אחרת לשיפור היחסים בין המשפחה
למערכת החינוך היא מעבר מ"מלחמה מערכתית" ל"פירוק מוקשים" – אין טעם להציג אסטרטגיה
רחבה לשיפור היחסים ,אלא צריך לטפל במוקשים אחד אחד – למצוא פתרון לכל בעיה באופן נפרד.
אולם ,בבואנו לבחון את הסוגיות העומדות על הפרק תוך התייחסות למציאות החינוכית-חברתית
בישראל ,יש לחדד את המאפיינים הייחודיים למציאות זו .המציאות החינוכית בישראל ,אף שיש לה
מכנים משותפים עם מדינות אחרות בעולם ,היא בעלת מאפיינים ייחודים .קודם לכינון שיטה לשיפור
היחסים בין המשפחה למערכת החינוך יש להבין כיצד אמורים להיראות יחסים אלו בעידן המודרני.
דיון זה צריך להתחיל בבחינת מקומו של בית הספר בתהליך ההתפתחות של ילדים ,לנוכח
ההתפתחויות הטכנולוגיות של המאה ה 31-והנסיבות בישראל ובמסגרת המאפיינים הייחודים של כל
קהילה .מערכת החינוך בישראל צריכה להתמודד עם השאלה באופן רציני אף על פי שהתמודדות כזאת
אינה טומנת בחּובה פירות פוליטיים מידיים.
לעומת מדינות אחרות ,בישראל תשומת הלב של מערכת החינוך נותנת מקום רב ,אולי רב מדי ,לצורכי
ההורים ולדרישותיהם .בתי הספר משקיעים משאבים רבים על מנת שההורים יהיו רגועים והתנהלות
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המסגרות החינוכיות מכוונת למטרה זו ,אף על פי שהילד הוא זה שצריך להיות במרכז .בגיל הרך הילד
במרכז וגם בכיתה א' יש הרבה תשומת לב חיובית לילדים ,אך נראה שמגמה זו משתנה בהמשך.
במעבר מבית הספר היסודי לתיכון ,הורים רבים עוברים בצורה סמויה לצד של המערכת .טובת הילד
שהייתה במרכז בגיל צעיר ,לא עומדת יותר במרכז ‒ תעודת הבגרות תופסת את מקומה .לכן ,אם
רוצים לחשוב איך לשפר בישראל את הקשר בין ההורים לבית הספר בגיל ההתבגרות ,צריך להתייחס
בראש ובראשונה לנקודת המבט של הילד .נקודה זו בולטת במיוחד על רקע הממצאים לפיהם עם הגיל
יש דעיכה בהרגשה הטובה של הילדים בבית הספר .במקומות אחרים בעולם הדברים לא קורים
באותה מידה .נקודה נוספת ומרכזית :צריך גם להביא בחשבון שבגיל ההתבגרות ילדים לא תמיד
מעוניינים בהתערבות ההורים בנעשה בבית הספר .לכן ,הניסיונות ליצור קשר ושותפות בין ההורים
לבית הספ ר צריכים להיות מעוצבים באופן התפתחותי ,המביא בחשבון את הצרכים המשתנים של
הילד בצד הנסיבות הבית-ספריות.
נראה כי הדרך להתקדם הלאה ולהגיע להישגים משמעותיים יותר בתחום הקשר בין ההורים לבית
הספר טמון בנכונות לעבור מהתייחסות נקודתית להתייחסות ארוכת-טווח ,בונה ,מתפתחת ומושכלת.
כך ,באופן עקרוני ,צריך לעבור מהשאלה "כיצד מטפחים את היחסים בין מערכת החינוך להורים?"
לשאלה "כיצד יוצרים תהליך של סוציאליזציה לשיתוף פעולה בין כל הצדדים המעורבים בעניין?".
תהליך זה של סוציאליזציה יכול להתבסס על הידע הקיים בנושא של סוציאליזציה להבעת רגשות ,זאת
מכיוון שהה געה לשיתוף פעולה כרוכה גם היא בנכונות וביכולת להביע רגשות (מצד כל הצדדים ,אך
במיוחד מצד ההורים והמורים) .בהקשר זה יש לציין שהצורך בסוציאליזציה להבעת רגשות קיים בהקשר
הרחב יותר של מערכת החינוך .כך למשל ,הורים רבים שולחים את ילדיהם לפעולות הכנה לקראת
כיתה א' ,אבל אינם מודעים לכך שעל הילד ללמוד גם ויסות רגשי וסוציאליזציה של הבעת רגשות.
לסיכום :יש סיכוי לשיפור יחסי משפחה-בית ספר בגיל ההתבגרות בתנאי שהתהליך יתחיל בגיל הרך,
ימשיך אל תוך גיל ההתבגרות ,ויותאם לצרכים ההתפתחותיים של הילד ושל ההורים .יש להתאים את
מיסּוד מערכת היחסים בין המשפחה למערכת החינוך לצורכי הקהילה ,המורים וההנהלה וללוות
אותו בפתיחות רגשית כלפי כל הצדדים .כמו כן ,התהליך צריך לכלול הדרכה מעשית ,ולא רק
עקרונות פסיביים .לתרגום עקרונות לפרקטיקה יש חשיבות רבה .וההנחיה צריכה להיעשות על ידי
"דמויות בוגרות" ,כאלה שכל מערכת תקבע לעצמה .חשוב שלדמות הבוגרת שתוביל את התהליך יהיה
גיבוי ממערכת החינוך.
בראייה כוללת ,ולאור לקחים שהצטברו לאורך השנים ,נראה שכדי לכונן קשר מוצלח בין המשפחה
למערכת החינוך ולשפר את היחסים בין הגורמים השונים ,במיוחד בגיל ההתבגרות ,יש לזנוח תפיסות
ישנות שמתמקדות בהתערבויות נקודתיות ,מבחינת היקף הזמן או רוחב היריעה שבה עוסקים,
ולהגדיר את המשימה העומדת על הפרק כצורך בתהליך צומח של סוציאליזציה לשיתוף פעולה כבר
מראשית הכניסה של הילד למסגרת החינוך בגיל הרך.
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מעורבות המשפחה בחינוך:
אתגרים והזדמנויות בגיל ההתבגרות
פרופ' ננסי היל ((Nancy E. Hill

בהרצאה זו עסקה פרופ' היל בהתפתחויות (הקוגניטיביות ,הנפשיות ,והחברתיות) ,בשינויים החלים
ביחסי הורים-מתבגרים במהלך גיל ההתבגרות ובמשמעות של התפתחויות אלו לגבי מה שהורים
יכולים (ולא יכולים) לתרום להצלחת ילדיהם בבית הספר .בשלב הראשון הציגה פרופ' היל את
השינויים וההתפתחויות שעובר המתבגר בגיל ההתבגרות ואת ההשלכות של שינויים אלו על קשרי
הורים-מורים .בחלקה השני של ההרצאה הציגה הדוברת ממצאי מחקרים שנערכו על מנת לבסס
מסגרת חדשה למעורבות הורים בחינוך ילדיהם.
בניגוד לילדים צעירים ,היכולים להיות חלק מהיחסים בין ההורים לבית הספר במידה מועטה,
מתבגרים בהחלט יכולים וצריכים להיות חלק ממערכת כזאת ועליהם להיות מעורבים בדרכים שונות
מאלה של הורים לילדים צעירים יותר .חשוב להבין זאת ,מכיוון שהתייחסות למתבגרים באופן שבו
אנו מתייחסים לילדים צעירים מהם עלולה לגרום להחמצת הזדמנות חשובה לשלב מטרות חינוכיות
ואקדמיות בזהותם המתגבשת .תפקיד בית הספר בהקשר זה הוא ,אם כן ,לצייד את ההורים בכלים
שיאפשרו להם לעשות את שאינם יכולים או אינם יודעים לעשות לבדם.
המחקר מראה שההתערבויות המוצלחות ביותר לשיפור מעורבות ההורים בחינוך הן כאלה
שהתמקדו בסיוע להורים לתמוך במסגרת הביתית בילדם המתבגר .יחסית לגילים מוקדמים יותר
תפקיד ההורים כמעורבים בסביבה הבית-ספרית קטֵ ן בגיל ההתבגרות ,ומנגד גוברת בתקופה זו
חשיבות האווירה והחברּות שהם מעניקים למתבגרים בבית .החשיבות של מעורבות ההורים אינה רק
בשיפור ההצלחה האקדמית של המתבגר אלא גם בשיפור במדדים של גיבוש זהות ,קבלת החלטות,
ושאיפות לעתיד ,לעתים בעיקר בשיפור כזה .שיפור במדדים רגשיים וחברתיים הוא תנאי להשפעת
מעורבות ההורים בחינוך על הישגי התלמידים.
יש כמה הגדרות חוצות גילים למעורבות הורים בחינוך ("מעורבות הורים" ‒‒ Parental Involvement
היא מושג רחב יותר מאשר "שותפות בין בית הספר להורים" – :)School-Family Partnership
 הורות מוכוונת-בית-ספר ומוכוונת-למידה – כולל שיחות בבית על משמעות הלמידה,
התעדכנות בתהליך הלמידה וסיוע בפרויקטים.
 הורים המחויבים לאפשר למידה בבית ולהשקיע ממשאבי הבית לטובת הצלחת הילד .חשוב
להבין שהמשאבים הקיימים אצל ההורים וסוג ההשקעה (סוג המשאבים) הנדרשת מהם
משתנים בהתאם לשלב ההתפתחות של התלמיד .לכן הבנת ההתפתחויות של התלמיד בגיל
ההתבגרות היא חיונית לחשיבה על הקשרים בין בית הספר למשפחה בגילים אלו.
 הורים העובדים יחד עם בית הספר ויחד עם הילדים כדי לקדם ולשפר את סיכויי ההצלחה של
הילדים במדדים השונים.
מהן ההתפתחויות החלות אצל התלמיד בגיל ההתבגרות?
שינויים ביחסים עם ההורים :בגיל ההתבגרות משורטטים מחדש גבולות הסמכות והאחריות שבין
ההורה לבין הילד .זהו תהליך חיובי שבו המתבגר מתנתק בהדרגה מהתלות בהוריו לקראת התמודדות
עצמאית יותר עם החיים .יש לחשוב מחדש על ההבנה שפיתחו ההורים עם הילדים ולגבי הילדים ,לגבי
התפקידים שלהם ושל ילדיהם במשפחה ובכלל.
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שינויים במבנה הבית-ספרי :במעבר לבית הספר העל-יסודי משתנה מערכת היחסים של המתבגר עם
המבוגרים בבית הספר .חטיבות הביניים הן בדרך כלל גדולות ומגוונות יותר (אתנית ,חברתית-
כלכלית) ,והדגש בהן הוא דידקטי יותר ופחות מכוון לפיתוח רגשי או חברתי של הילד .דווקא בשלב
שבו המתבגר צריך מבוגרים מחוץ לבית הוריו ,צריך קשרים משמעותיים ומודלים לחיקוי ,דווקא אז
אנו הופכים את העניין לקשה יותר :כשיש למתבגר מורים מקצועיים רבים ,אין דמות אחת שהוא עומד
איתה בקשר קבוע .רואים יותר מורים במהלך היום ,אך מבלים פחות זמן עם כל מורה.
שינויים במבנה המוח והזהות של המתבגר :בגיל ההתבגרות משתנה הדרך שבה המתבגרים מקבלים
החלטות ,ומשתנים התנאים שבהם הם יכולים לקבל החלטות נכונות .מוחם המתבגר עובר במקביל
שני תהליכים חשובים בקצב התפתחות שדומה רק לקצב ההתפתחות של פעוט :ראשית – Myelination
של המוליכים העצביים – תהליך שבו המוליך מתכסה בשכבה שומנית מבודדת .שכבה זו מאפשרת
להולכה העצבית להיות מהירה ויעילה הרבה יותר וכך מאפשר למחשבה להיות מהירה יותר ויעילה
הרבה יותר .המוח נעשה חד ומהיר יותר אבל לא לגמרי .אפשר לומר שלמתבגרים יש מכונית מהירה
וחדשה ,אבל הם עדיין לא יודעים לנהוג בה .שנית – גיזום הדחיסות הסינפטית )Pruning of synaptic
 – (densityתהליך שבו סינפסות שלא נמצאות בשימוש מתנוונות ונעלמות אם לא משתמשים בהן ( Use
 .)it or lose itבמילים אחרות המוח הופך למתמחה – יודע לעשות את מה שהוא יודע לעשות בצורה
טובה מאוד ,אבל מאבד יכולות שלא נמצאות בשימוש .התהליכים הללו מתרחשים בעיקר בקליפת
המוח הקדם-מצחית (.)Pre-frontal Cortex
נקודה שחשוב לשים אליה לב היא שההתפתחות הקוגניטיבית של המתבגר וההתפתחות הרגשית
שלו לא מתרחשות באותו זמן .הבגרות הקוגניטיבית מגיעה לשיאה מוקדם יותר מן הבגרות הרגשית.
עובדה זו משפיעה לרעה על יכולתם של המתבגרים לדחות סיפוקים ,והדבר משפיע לרעה על יכולתם
לחשוב ולקבל החלטות במצב שבו העוררות הרגשית גבוהה .לכן ניתן לעתים לראות אותם מקבלים
החלטות טובות ומהירות למדי ,ולעומת זאת יש פעמים שהם מקבלים החלטות רעות וטיפשיות
(.)Steinberg et al, 2009
אנחנו יודעים ,אם כן ,שמתבגרים לא תמיד יכולים לקבל החלטות נכונות .אבל אנחנו גם יודעים
שמתבגרים יכולים לקבל החלטות נכונות כאשר מתמלאים תנאים מסוימים :אם העוררות הרגשית
אינה גבוהה ,אם הם בעלי ניסיון בקבלת החלטות בנושא ,אם המבוגר המשמעותי בחייהם מעודד את
עצמאותם ,ואם אין התנגשות בין סיפוק מהיר בטווח הקצר לבין תוצאות ארוכות-טווח .הם יכולים
לקבל החלטות טובות ,ולכן חשוב להכניס אותם למעגל מקבלי ההחלטות ,ולאפשר להם לצבור ניסיון
בקבלת החלטות בסביבה בטוחה.
תופעה נוספת שמתרחשת בשלב זה היא התפתחות הזהות ‒ סימן ההיכר של גיל ההתבגרות .בגיל זה
"מנסים" המתבגרים זהויות שונות .הם "מחפשים את עצמם" ,לעתים תוך לבישת זהויות מוגזמות.
חשוב לשים לב שלפעמים המתבגר "לובש זהות" ואנחנו ,מתוך ההתייחסות שלנו אליו" ,כולאים"
אותו בזהות הזאת .הערך שהמתבגרים מייחסים ללימודים משתנה בהתאם לזהות שהם מאמצים
ובהתאם לחשיבות שמייחסים חבריהם ללימודים .העניין שלהם בלימודים יפחת אם לא נצליח לקשר
את הלימודים לזהות שהם רוצים לאמץ .הלימודים בבית הספר חייבים להיתפס כחלק מההקשר
הרחב ביותר של השגת המטרות בחיים.
אצל מיעוטים אתניים ,במיוחד כאלה הסובלים מאפליה ,התהליך הזה של פיתוח הזהות כולל
במקרים רבים קונפליקט עם מטרות בית הספר .עבור חלקם יש מסורת ארוכה של אפליה בעבר ,וגם
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היום קיימת אפליה הפוגעת באמון שלהם בבית הספר .הנתונים על דעות קדומות של מורים בארצות
הברית ברורים ועצובים .המתבגרים רואים זאת היטב – אי אפשר "לעבוד עליהם" – והדבר משפיע
מאוד על יחסם לבית הספר .חשוב ,אם כן ,לבנות מערכת יחסים – לבנות אמון גם בין המתבגר עצמו
לבין המורה והמערכת בכלל .קביעה זו נכונה לכל שכבות האוכלוסייה ,אך התהליך אצל נוער מיעוטים
ממושך ומשמעותי יותר מאשר אצל שכבת הרוב .לא פעם מתמקדים אצל מיעוטים בבעיית השפה ,אך
זו אינה הבעיה המרכזית .העניין המרכזי הוא לסייע לבני המיעוטים להאמין בכך שהמורים בבית ספר
רוצים בטובתם (וכמובן ,לגרום למורים באמת לרצות בטובתם) .בקרב המתבגרים בני המיעוט הלטיני
בארצות הברית יש דווקא אמון גבוה במורים ,אבל המורים במקום לראות זאת בחיוב ,רואים זאת
כחוסר עניין .יש דרכים שמשפחות מיעוט משתמשות בהן כדי לקדם את חינוך ילדיהן אבל הדרכים
הללו לא נתפסות כמועילות בקרב המורים.
משמעות השינויים בגיל ההתבגרות למעורבות ההורים בחינוך היא שאסטרטגיות שהיו יעילות
בגילים צעירים יותר אינן יעילות עוד .הדוגמה הברורה ביותר לכך היא שעזרה בשיעורי בית כבר לא
מועילה .המתבגרים גם לא רוצים לראות את ההורה בבית הספר ,אך הם בהחלט רוצים שהוריהם יהיו
מעורבים .הם לא רוצים חדירה לפרטיות ועזרה בשיעורי בית ,אבל הם לא רוצים שההורים "ייעלמו
מהשטח" .להורים מצדם יש חלומות ותקוות עבור ילדיהם ,והתפקיד של בתי הספר הוא לצייד את
התלמידים בכלים שיאפשרו להם להגשים את החלומות שיש להורים בשבילם.
מסגרת חדשה למערבות הורים בבתי הספר:
על מנת לפתח מסגרת חדשה למעורבות הורים בבתי ספר שבהם לומדים תלמידים בגיל ההתבגרות
הוצגו שלושה מחקרים המשלבים שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות ( Hill, 2011; Hill and Tyson,
 .)2009; Hill and Torres, 2010ראשית כונסו קבוצות מיקוד של מורים ,תלמידים והורים ,שהיה בהן
גיוון תרבותי ואתני ,ובהן נשאלו ההורים מה הם עושים על מנת לקדם את הישגי ילדיהם והתפתחותם.
לאחר קידוד התשובות וניתוחן התקבלו מספר סוגים של פעולות שהורים מבצעים:
הסוג הראשון הוא פעולות של תקשורת עם המורים .שלושה סוגים של תקשורת עם המורים ליתר
דיוק :מעורבות בפתרון בעיות ,מעורבות במניעת בעיות ,ותקשורת איכותית עם המורה ‒ ניסיון לגרום
למורה להבין את ההורה ולהבין את הילד.
הסוג השני של פעולות קשור לקידום עצמאות ועידודה .סוג זה כולל עידוד של התלמיד לעשות את
הפרויקטים שלו בעצמו ,לעשות את הטעויות שלו בעצמו.
הסוג השלישי הוא נתינת דוגמה אישית לילד באמצעות פעולות ההורים בבית.
הסוג הרביעי הוא לתת זמן מיוחד ,מקום ומשאבים לעבודה של התלמיד בבית .ולבסוף ‒ לחבר את
העבודה בבית הספר למטרות שהילד רוצה להשיג בעתיד.
שני מחקרים כמותיים נערכו בארצות הברית על מנת למצוא את הקשר בין פעילויות אלו לבין הצלחה
בבתי הספר .מחקר אורך בדק בני נוער בכיתות ז'-י"א בהיבט של מעורבות הורים בחינוך ( school

 )engagementוהצלחה בבית ספר .המחקר בחן תוצאות במתמטיקה ותוצאות במבחני שפה .בשני
המחקרים נערך פילוח של האוכלוסייה לפי מוצא אתני – לבנים ,שחורים והיספנים.
ממצאי המחקרים:
במחקר הראשון נבחנה השאלה מה עושים בני הקבוצות השונות .נמצא שאף על פי שהיספנים
ואפריקאים-אמריקאים הם שתי קבוצות מובחנות זו מזו ,יש בכל זאת דברים רבים משותפים להן,
אולי משום שש תיהן קבוצות מיעוט .יחסית לקבוצת הרוב ,הורים משתי הקבוצות הללו מקשרים יותר
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את הלימודים עם העתיד ,מקדישים יותר מקום בבית לפעילויות הקשורות בחינוך ומקצים לנושא
החינוך יותר משאבים משפחתיים .הורים אפריקאים-אמריקאים משקיעים פחות בעידוד עצמאותם
של הילדים ,ומעט יותר בתקשורת הקשורה לבעיות .מעניין לציין כי דווקא הורים אפרו-אמריקאים
חשים שיחסית לשאר האוכלוסייה יש להם יותר תקשורת איכותית עם המורים.
במחקר השני נבחנה ההשפעה של הפעולות השונות על הישגיהם של התלמידים במתמטיקה ובמבחני
שפה .נמצא שעידוד עצמאותם של התלמידים לא שיפרה את ההישגים אצל שחורים ,ואף נמצאה בקשר
שלילי עם ההישגים אצל הלבנים .נמצא קשר חיובי בין חיבור הלימודים להצלחה בעתיד ובין הישגים
אצל שחורים ולטינים ,אך לא אצל לבנים .נמצא קשר חיובי בין מתן דוגמה אישית בבית לבין הישגים
אצל לבנים ,אך לא אצל שחורים ולטינים .תוצאות דומות נמצאו גם לגבי הישגים במבחני שפה.
עבור מיעוטים אתניים נמצא אפוא כי הורים שחורים ולטינים מאמינים יותר בצורך במחויבות
ובחשיבות שלה ,והם מפגינים דפוסי הורות נוקשה יותר – יותר הבניה ויותר הקצאת זמן לעבודה בבית
ופחות עידוד של עצמאות המתבגרים .חיבור של הלימודים להצלחה בעתיד מועיל יותר לבני מיעוטים
אתניים מאשר לבני קבוצת הרוב .התברר כי דוגמה אישית בבית מועילה יותר לנערים לבנים .הסבר
אפשרי לכך הוא שקיימת תרבות משותפת ללבנים ולמורים ,ודמיון זה בתרבות מאפשר לדוגמה
האישית של ההורים להיות אפקטיבית .עידוד עצמאות אצל לבנים אינו מסייע בהישגי התלמידים ,אך
כפי שנראה יש לו השפעה חיובית על מדדים אחרים (.)Hill and Tyson, 2009
המחקר השני בחן את השפעת התפקוד של ההורים על ההערכה העצמית של התלמידים ועל מעורבותם
בבית הספר (בהתנהגות ,בתכנון ,בחשיבה על מה שקורה בבית הספר וברמת הקשר הרגשי לבית
הספר) .במחקר זה ניתן לראות שעידוד עצמאות משפיע לטובה – הוא נמצא בקשר חיובי עם ההערכה
העצמית של מתבגרים ועם שלושת הסוגים של מעורבות בבית הספר .אלה משאבים משמעותיים גם
לעתיד ,בלי קשר להשפעתם על ציונים .חיבור הלימודים להצלחה בעתיד משפר את המעורבות הרגשית
ואת ההתנהגות בבית הספר ,בעיקר אצל לבנים .כן נמצא קשר חיובי בין תקשורת חיובית ובין
מעורבות רגשית בבית הספר .לעומת זאת – תקשורת למניעת בעיות עם בית הספר נמצאה בקשר שלילי
למעורבות רגשית והתנהגותית בבית הספר .הסבר אחד לכך הוא שהכיוון הסיבתי הוא הפוך – התלמיד
מפריע יותר בבית הספר ולכן ההורים יוצרים יותר קשר מסוג זה (.)Hill, 2011
המסקנות משני המחקרים הן שחיבור ההישגים בבית ספר להצלחה בעתיד ,עידוד העצמאות של
התלמיד ותקשורת עם המורים מועילים בדרך כלל ,אבל התועלת שלהם מתבטאת בעיקר במישור
הרגשי – במעורבות של התלמיד בבית הספר ובהערכה עצמית גבוהה יותר שלו .דווקא אצל מיעוטים
אתניים נמצא קשר חיובי חזק יותר בין חיבור הלימודים להצלחה בעתיד לבין הישגי התלמידים
ושיפור במישור הרגשי אצלם.
במחקר השלישי ניסו החוקרים לענות על השאלה כיצד משתנה מעורבות ההורים לאורך זמן ,לאורך
שנות ההתבגרות .עקבו אחרי הורים לכל אורך גיל ההתבגרות של ילדיהם ומצאו שככל שהילדים
מבוגרים יותר נוטים ההורים יותר לאפשר להם עצמאות ,לחבר את הלימודים להצלחה בעתיד ,ולתת
מקום וזמן מובנים בבית לעבודה הקשורה בבית הספר .הגברת סוגים אלו של מעורבויות הורים
נמצאה בקשר חיובי עם בריאות נפשית ,מעורבות בבית ספר ,והישגים לימודיים .לעומת זאת נמצא
שהורים נוטים פחות ליצור קשר עם המורים למניעת בעיות או לפתרון בעיות .מכיוון שקיימת ירידה
לאורך זמן במעורבות בבית הספר ,בהערכה עצמית ובציונים אצל מתבגרים (בממוצע) ,לא נצפה קשר
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חיובי בין מעורבות הורים (מהסוגים שתוארו לעיל) לאורך זמן לבין מדדים אלו ,אבל נראה שמעורבות
הורים הפחיתה את הירידה הזו – השינוי לרעה היה חלש יותר (.)Hill and Torres, 2010
מסקנות:
בשל היכולות הקוגניטיביות הגבוהות יותר של מתבגרים הם יכולים להיות חלק ממערכת היחסים בין
ההורים לבין בית הספר באופן שילדים צעירים יותר אינם מסוגלים לו .מעורבות ההורים עוברת יותר
ויותר ממעורבות במערכת הבית-ספרית למעורבות בהתנהלות התלמיד וכל הקשור בה.
חשוב לקשר את ההצלחה בבית ספר להצלחה בעתיד ,קשר שאינו תמיד ברור ,במיוחד למשפחות של
מיעוטים .הנתיב מבית הספר ללימודים אקדמיים  ,הקשר בין הלימודים בבית הספר לסיכויי ההצלחה
בחיים – הקשר הזה אינו מספיק ברור לנערים אלו ,ובמקרים רבים גם לא להוריהם .בהיעדר הבנה
כיצד מתקיים הקשר הזה – קשה מאוד להורים להבהיר לילדיהם את החיבור הזה ולהסביר להם
בצורה משכנעת מדוע חשוב ללמוד.
מעורבות ההורים חשובה לא רק לשיפור ההצלחה האקדמית של המתבגר אלא גם ,ולפעמים בעיקר,
לשיפור מדדים חברתיים ורגשיים .בגיל ההתבגרות הדרך שבה משפיעה מעורבות ההורים בחינוך על
הישגי התלמידים עוברת דרך שיפור המדדים הרגשיים והחברתיים .תפקיד בית הספר ,אם כן ,הוא
לאפשר להורים האלה לעשות את החיבור הזה על ידי כך שהוא ייתן להם את הכלים לייצר אצל
הילדים את ההבנה שמה שלומדים בבית הספר חשוב לעתידם ולחלומות שהם תולים בו.
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שיתוף פעולה בין הורים ומומחים בבתי ספר לחינוך מיוחד:
המקרה של ישיבות הצוות הרב-מקצועי
ד"ר איריס מנור-בנימיני

הרקע לנושא וחשיבותו
נושא שיתוף הפעולה בין מומחים ובין הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים (לקויות) הוא אחד ממוקדי
הדיון החברתי והחינוכי במאה ה .31-הדיון החברתי משקף מעורבות הולכת וגוברת של הורים בחיי
ילדיהם ,מעורבות שיש לה שורשים בחברה הדמוקרטית .שורשים אלו מתבססים על ערכי השוויון
והפלורליזם ,והמדיניות הנגזרת מהם מעוגנת בחוקים ומשקפת הכרה הולכת ומתחזקת בחשיבותו של
שיתוף פעולה עם הורים .ברמה המערכתית מתקיימים מאמצים רבים שמטרתם שיתוף פעולה ,בעיקר
בגיבוש תכניות התערבות עבור ילדים בעלי צרכים מיוחדים (.)Walker and Singer 1993; Sheridan 1997
הדיון החינוכי מתבסס על ההנחה שמעורבות של הורי הילד בתהליך החינוך במוסד הלימודי תוביל
לתוצאות יעילות יותר לילד ולמשפחה ( .)Lacey, 2001מחקרים רבים הוכיחו שקיים קשר בין תמיכת
המומחים ובין יכולת המשפחה להתמודד עם לחצים ( Dunst and Trivette, 1990; Albanese San
 .)Miguel and Koegel, 1995; Ainbinder et al., 1998תמיכה זו עשויה להשפיע על הדרכים שבהן
משפחות מסתגלות לכך שיש להם ילד בעל לקות ( )Minnes, 1988ועשויה גם לשמש גורם המחזק את
עמידּות המשפחה ( .)Symon, 2001בעשור האחרון הולכת וגוברת גם ההכרה שטיפוח שותפויות
המושתתות על שיתוף פעולה עם הורים מוביל לפתרון מוקדם של חילוקי דעות אפשריים ,ומונע צעדים
יקרים כגון גישור ,שימוע ,הליך נאות ,והתדיינות בבתי משפט.
למרות התמיכה הרבה בשיתוף פעולה ,תמיכה הקיימת בספרות התאורטית ובשדה החינוך ,קיים פער
בין הרטוריקה השיתופית ובין הפרקטיקה ( .(Sanders, 1999; McWilliam et al., 1999שיתוף הפעולה
בין מומחים ובין הורים נכשל לא פעם ( Salembier and Furney, 1998; Rainforth York, and
 .)Macdonald, 1992הספרות מציגה מגוון רחב של מחקרים המתעדים את הסיבות לכישלון זה ( Lacey,

 )2001; Dinnebeil, Hale and Rule, 1996; Allen and Petr, 1996בפועל מתברר כי גם אחרי שנים רבות
של חקיקה ,מחקר והתנסות ,שיתוף פעולה בין הורים לבין צוותי מומחים הוא נדיר וקשה להשגה.
המפגש השכיח ביותר בין מומחים (העובדים כצוותים רב-מקצועיים) ובין הורים בבתי הספר לחינוך
מיוחד מתקיים בישיבות של תכנון לימודים אישי( ,להלן תל"א) Individualized Education ( IEP
 .)Programעל פי החוק בישראל חייב הצוות הרב-מקצועי של בית הספר לבנות תל"א לכל תלמיד.
מתוקף החוק יש להורים הזכות להיות נוכחים בישיבות שבהן נבנית התל"א של ילדיהם .כך ניתנת
להם הזדמנות להחליף עם מומחים בבית הספר ידע הנוגע לילד ולהיות שותפים לגיבוש תכנית הלימודים
המועילה ביותר עבורו ( .)Goldstein et al., 1980מטרת החוק הייתה שהורים ואנשי מקצוע יעבדו יחד
כצוות .סוג זה של שיתוף פעולה דורש מאמצים מצד כל השותפים המעורבים (.)Yoshida et al., 1978
מגוון מחקרים בחנו סוג זה של ישיבות .נבחנו למשל תפקיד ההורים במהלך הישיבה ( Goldstein et
 ,)al.,1980התקשורת המתקיימת בישיבות ( ,)Goldstein et al.,1980הכנת ההורים לישיבה ( Shriver and
 )Kramer, 1993; Goldstein and Turnbull, 1982וזמן ההשתתפות של ההורים בישיבות ( Vaughn et al.,

 .)1988בהתבסס על סקירה תאורטית קצרה זו ומחקרים עדכניים נוספים ,ניתן להדגיש את ייחודיות
המחקר והמודל שהוצג בהרצאה .המחקר ,שבחן צוותים מצליחים ,התמקד בחקירה אתנוגרפית של
שיתוף פעולה בחיי היום-יום ,בשיתוף פעולה המבוסס על הדדיות ובבחינה דו-כיוונית של המומחים
ושל ההורים כאחד.
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מחקר
מטרת המחקר :לזהות ,לתאר ולהבנות היבטים גלויים וסמויים בשיתוף הפעולה בין צוותים רב-
מקצועיים ובין הורים בחיי היום-יום.
שיטת המחקר :חקר מקרה אתנוגרפי שבו בוצע עקב אחר פעילותם של כ 44-אנשי מקצוע ,העובדים
בצוותים רב-מקצועיים :מחנכים ,מטפלים פָּ ַרא-רפואיים ורופאים ,ו 87-הורים לילדים בשלושה בתי
ספר לחינוך מיוחד .המחקר נערך בכל אחד מבתי הספר לאורך שנת לימודים מלאה .נבחרו בתי ספר
שכל השותפים – מפקחים ,מנהלים ,אנשי צוות והורים – הגדירו כבתי ספר העובדים בהצלחה עם
הורים .בשלוש שנות המחקר נצפו ותועדו  70ישיבות תל"א ,נערכו  64ראיונות ונאספו כ 90-מסמכים ו-
 70פרוטוקולים של ישיבות .התקיימו תצפיות במפגשים בלתי פורמליים ונעשה Corridor Conversation
 .and Sidewalk Activitiesהמחקר תּוקף באמצעות  Apparent Validityוטריאנגולציה.
מהלך המחקר המוצג היה זהה בכל אחד משלושת הצוותים הנחקרים ,והוא כלל את השלבים הבאים:
א) תצפיות פתוחות באינטראקציות מילוליות במפגשי הורים ומומחים ,בניסיון להתחקות אחר
ההיבטים החוזרים ,ההופכים את שיתוף הפעולה בין ההורים ובין אנשי הצוות למוצלח .ב) תצפיות
ממוקדות סביב היבטים גלויים וסמויים שנצפו בשלב הקודם .ג) ראיונות עם חברי צוות והורים,
ראיונות שמטרתם בשלב זה היא להתחקות אחר האופן שבו תופסים ההורים ואנשי המקצוע את
שיתוף הפעולה ,וגם לתקף את ההיבטים של שיתוף הפעולה שנמצאו .ד) ניתוח הממצאים והצגתם
בצורה נאמנה להווייתם הפנומנולוגית של הפועלים .ה) חקירה אנליטית של ההיבטים שזוהו בשלב
הקודם .מטרת הניתוח בשלב זה היא להתוות תנאים בסיסיים העולים מתוך שדה המחקר ומאפשרים
שיתוף פעולה מוצלח.
ממצאי המחקר
4
תיאור גרפי של מודל המסכם את ממצאי המחקר הוצג בקצרה בהרצאה .המודל מצביע על כך ששיתוף
פעולה מוצלח מקפל בתוכו היבטים רב-ממדיים ,המתקיימים בעת ובעונה אחת באינטראקציה הדו-
כיוונית בין ההורים לאנשי הצוות הרב-מקצועי .היבטים אלו כוללים:
רכיבים ארגוניים – רכיבים כגון מבנה הישיבה ,תפאורה ,אירוח ,סיכום וקבלת החלטות.
רכיבים חברתיים – רכיבים כגון הסבר המינוח המקצועי ,מתן דוגמאות קונקרטיות ,בדיקה של
ההבנה ,הצגת שאלות ,שפת דיבור חיובית ,מומחיות מקצועית ,התמקדות ,איזון במבנה הכוח הרב-
מקצועי ,הגדרה ברורה של תפקיד ההורה ,מרחב לרגשות ההורים וכבוד.
רכיבים התנהגותיים – בכלל זה הכנה של אנשי מקצוע והיכרות שלהם עם הילד ,פתיחות לשאלות
(משני הצדדים) ,הקשבה רצינית להורים ועוד.
מסקנה נוספת היא שיש להגדיר בצורה אופרטיבית מהו בדיוק סוג שיתוף הפעולה שכדאי ליצור עם
ההורים ,מה מוכנים המומחים להשקיע בטיפוח שיתוף פעולה כזה ,ומה מצופה מההורים לתרום לו.
אין צורך להפוך הורים לאנשי מקצוע ,אלא לאפשר ולקדם את תפקודם בתחומים שרק הם יכולים
לתפקד בהם.

 4את המודל עצמו ניתן למצוא בManor-Binyamini, I. (2013) School-Parent Collaboration in Indigenous :
communities-Providing Services for Children with Disabilities. Springer.
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יחסי ההורים עם בית הספר של ילדם:
תובנות מהעבר וכיוונים לעתיד
ד"ר בלהה נוי

בהרצאה זו שיתפה ד"ר בלהה נוי את משתתפי יום העיון בניסיונה רב-השנים בקשרים מועילים בין הורים
למורים ובדרכים לייצר קשרים כאלו .סקירה זו מוצגת מנקודת מבט אישית :ד"ר נוי החלה את לימודיה
בשנה הראשונה לקום המדינה ,והשתתפה במהלך השנים בחלק משמעותי מעיצוב המדיניות בַ נושא.
סקירה היסטורית של יחסי הורים-מורים מאז קום המדינה ועד ימינו
עם קום המדינה הייתה להורים זכות אחת בתחום החינוך – לבחור את הזרם החינוכי שבו ילמדו
ילדיהם .החברה הייתה אידאולוגית ,ובחירה כזאת מתאימה לחברה כזאת .ההורים לא היו מעורבים
במה שקרה בבית הספר ,והתפיסה הייתה שהמורה תמיד צודק .ההורים נתנו גיבוי אוטומטי למורים,
והילדים חשו לעתים חסרי הגנה מול הברית בין ההורה למורה.
בשנות החמישים ,בעקבות העלייה המסיבית מארצות אסיה ואפריקה ,התקשתה מערכת החינוך
"להכיל" את ההורים שהכירו פחות את התרבות השלטת ,שעלו מארצות לא דמוקרטיות ושלא הכירו
את השפה .בתקופה זו ראה אור הספר של פרנקנשטיין ( )1688בית ספר ללא הורים ,שהיה ה"אורים
ותומים" של רבים ממורי התקופה .הברית השתנתה :הילדים והמורים נעשו בעלי ברית מול ההורים.
הילדים היו באים לאסיפות ההורים כדי להסביר להורים מה המורה אומר .ההורים נתפסו כ"דור
ִמדבר" וחשו שהם אינם יכולים לסייע יותר מדי לילדיהם .היום שורר מצב דומה אצל העולים
מאתיופיה .בשנות השישים היה המצב דומה לזה של שנות החמישים .שינוי התחיל רק בשנות
השבעים ,עם ייסוד בתי הספר הקהילתיים .באותו זמן עבדה ד"ר יעל פוזנר עם צוותי בתי הספר על
השאלה כיצד יכול בית הספר לעזור לקהילה.
באותה שנה נוסד בית הספר ברוח ערכי תנועת העבודה .הוא נוסד על מנת שתהיה אפשרות לדבר עם
הילדים על ערכים וסוציאליזם בלי חשש מביקורת (ראו בעניין זה את "מקרה אדם ורטה" שהתרחש
לאחרונה) .בשנות השמונים התגברה הנטייה של הורים להיות שותפים ביצירת בתי ספר .רשת בתי
הספר של תל"י (תגבור לימודי יהדות) התחילה אז את פעילותה .תופעות נוספות שתמכו בנטייה זו היו
הקיצוצים בתקציב החינוך והתחזקות המגמה של דגש אידאולוגי על הפרט ועל זכות הבחירה שלו.
היום אפשר לומר שמערכת החינוך הציבורית התרוקנה בעצם מהורים חזקים – כל הורה מתעניין
בילדיו שלו ,פחות במערכת .זה הנזק מכך שהורים מקימים בתי ספר (מגמה שיש בה גם לא מעט
צדדים חיוביים) .כשכל ההורים החזקים הם מחוץ למערכת ,לא נותר מי שילחם למען המערכת.
התובנה העולה מן הסקירה ההיסטורית היא שלאורך השנים היו קואליציות :בתחילה קואליציה של
הורים-מורים שהילד הודר ממנה ,לאחר מכן קואליציה של מורים ותלמידים שההורים הודרו ממנה,
והיום במידה רבה קואליציה של הורים וילדים הניצבים יחד מול המערכת .בדיחה מוכרת אומרת
שפעם אמא הייתה שואלת את הילד איך היה בבית הספר כדי לדעת שהוא התנהג יפה .היום היא
שואלת אותו דבר כדי לוודא שהמורה התנהג יפה .הבעייתיות היא אותה בעייתיות :הדברים נשפטים
לא לפי המעשה אלא לפי העושה.
ומילה לעתיד – הבעיה היא גם הפתרון .ייתכן שהפתרון טמון בחיבור של שלושת השותפים :שההורים,
המורים והילד יפעלו יחד .אם הדברים לא יתגלגלו כך ,יש סכנה שכל אחד יפנה לעצמו בלבד –
ההורים ,המורים ובני הנוער יפעלו כל אחד לחוד .תופעה שמרמזת על כך היא שבני הנוער – הראשונים
שהתחברו לפייסבוק ( )FaceBookעוברים ליישומון וואטסאפ ( )WhatsAppכדי "לברוח" מפיקוח
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ההורים והמורים על דף הפייסבוק .המורים מרגישים מותקפים ובלי גיבוי (שוב – ראו מקרה אדם
ורטה) ,ויש בכך נזק למורים ובוודאי לילדים .גם ההורים מרגישים בודדים :הם חשים שאיבדו את
הסמכות כלפי הילד ,שאין להם מי שיסייע להם במלאכת החינוך.
עקרונות לשיתוף פעולה פורה בין הורים למורים:
בעבר נהגו להנגיד בין מעורבות הורים בחינוך ובין התערבות של ההורים בחינוך .במקרים רבים
התברר שבעיני המורים ,מעורבות ההורים מוגבלת לפעולות "בק"ע" – בזארים ,קישוט ועוגות בלבד,
ולא למעורבות אמיתית .היום רואים שיתוף כתחושה של כל אחד מהצדדים שעבודתו תיעשה טוב יותר
בעזרת השותפים האחרים.
יש כמה עקרונות שחשוב לעבוד לפיהם כדי שיהיה קשר אמיתי עם הורים:
 סמכות המנהל והתגייסותו :גיוס המנהל לקידום הנושא ,לא כחובה ולא כפרויקט חד-פעמי אלא
כשינוי מבני ליצירת שותפות ארוכת-טווח .המנהל חייב להוביל במנהיגות ובהתוויית דרך.







משמעותיות :כל פעולה שנעשית חייבת להיות משמעותית .אין לקיים פעילויות "סתם" בשביל לשתף
(ואין להסתפק בפעילויות "בק"ע") .אין לעשות סתם טקסים ,כדי "לסמן וי" על שיתוף הורים .מעורבות
ההורים צריכה להיות משמעותית גם לבית הספר ולמורים ,היא צריכה לעזור להם במימוש מטרותיהם.
הדדיות :כמו בחיי משפחה ,יש להימנע ממצב שבו רק אחד נותן והאחר מקבל .שני הצדדים חייבים
להרוויח מהשותפות ההדדית.
אוטונומיה של כל אחד מהשותפים :הילד ,ההורה והמשפחה ,והמורים .היום כבר מבינים שגם לילד
יש זכויות ,ושלא תמיד האינטרסים של ההורים ושל הילד חופפים .חשוב שלכל אחד תהיה האמירה
שלו ,שלא תהיה התעלמות מהידע והפעילויות של המשפחה ולא מהמומחיות והמקצועיות של
המורים .חשוב שיהיה גיבוי למורים ולמנהלים מול ההורים (כמובן ,אם הם צודקים) ,ומנגד חשוב
שהמורים והמנהלים יכבדו את עמדת ההורים ואת רצונותיהם.
שרה סמילנסקי דיברה על המעבר מהבית – המערכת הראשונית שהילד חי בה – לבית הספר ,שם
משווים אותו לילדים אחרים ובוחנים (אפילו באמצעות מבחנים כתובים) את יכולותיו בהשוואה
לאלה של ילדים אחרים .המעברים הללו חשובים ,כי כמבוגר הילד יצטרך להתאים את התנהגותו
ואת השיח שלו ל"קהל" שבתוכו הוא נמצא .לכן ההפרדה הזאת בין בית הספר לבית צריכה להמשיך
להתקיים (סמילנסקי ,פישר ,ושפטיה.)1678 ,
האוטונומיה של המשפחה משמעותה גם לא להטיל משימות ומטלות רבות מדי על ההורים .ההורים
של היום כבר פחות רוצים להיות ה"שוטרים" על שיעורי הבית .למשפחה תפקיד משלה ,והוא לא
פחות חשוב מזה של בית הספר.
האוטונומיה של המורים :חשוב שיהיה גיבוי למורה מהמנהל ,ולמנהל יהיה גיבוי מהמפקחים – עד
רמת השר .מערכת שכל משפחה יכולה לערער אינה יכולה להוביל ולחדש ,אלא היא עסוקה

בהישרדות .גם בעידן הפוסט-מודרני חשוב לאפשר למורים להפעיל סמכות בגיבוי המערכת.
זכויות והיבטים משפטיים ביחסי בית ספר-הורים
החוק בישראל כמעט לא נותן להורים זכויות ,רוב זכויות ההורים הקיימות מקורן בחוזרי המנכ"ל של
משרד החינוך .ההורים הם האפוטרופוסים על פי החוק ,אבל החוק נותן להם רק לקבוע את הזרם
וחלק מתכנית הלימודים ( 82%מההורים יכולים לקבוע  32%מתכנית הלימודים) ולהיות מעורבים
בהליכים הקשורים בילדם (ועדות השמה והוצאה מבית ספר).
למרות מיעוט הזכויות הקבועות בחוק ,הורים הביאו בכל זאת את עניינם למערכת המשפט .בשנותיה
הראשונות של המדינה אנשים ויתרו על קריירה ומימוש עצמי לטובת בניית המדינה .לאחר מכן התחזקה
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בהדרגה זכות ההורים לבחור ,עד שתפסה מקום חשוב .מקרה מעניין שמדגים עניין זה הוא המקרה של
התלמידה דפנה פרס 5.הוריה התגוררו במגדיאל ,אך רצו שילדתם תלמד בכפר סבא ולא בבית ספר חלש
במגדיאל .ההורים זייפו כתובת במסמכי הרישום לבית הספר ,והמועצה במגדיאל תבעה אותם על כך.
בית המשפט הגן על ההורים מתוך נימוק שזה תפקידם ,להבטיח את החינוך הטוב ביותר לילדם.
בשלב הבא ,ב 1697-החליטה הכנסת על הרפורמה הראשונה של אזורי הרישום .לאחר מכן היה
בירושלים מאבק בין הורים שרצו לשלוח את ילדם ללמוד בתיכון שליד האוניברסיטה ובין העירייה
שרצתה שישלחו את ילדם לבית הספר "דנמרק" .במקרה זה העדיף בית המשפט העליון את ערך
השוויון על פני הבחירה של ההורים .מאז ועד שנות האלפיים הייתה שרשרת של פסיקות כאלה .בשנות
ואפשר להורים לשלוח את ילדיהם לבית ספר פרטי ,כלומר:
האלפיים שינה בית המשפט שוב את טעמו ִ
6
העדיף את עקרון הבחירה על עקרון השוויון.
מאבק הורים לשוויון הזדמנויות בחינוך המיוחד
כהמשך לדבריה של ד"ר מנור-בנימיני במושב הראשון ,יש להבין את המאבק המערכתי כמאבק כוחות
בין ההורים למערכת .בישראל עברו שלושים שנה לפני שנושא החינוך המיוחד הוסדר בחוק ,וגם זאת
רק בהתערבות ודחיפה של הורים חזקים.
בשונה ממה שקרה במערכת הציבורית ,במערכת החינוך המיוחד לא הייתה להורים חזקים אפשרות
לפנות לחינוך פרטי .אולי משום כך הצליחו הורים בחינוך המיוחד לנהל מאבק שהוביל לכינון שתי
ועדות – ועדת פרופ' מרגלית (הוועדה לבחינת יישום חוק החינוך המיוחד )3000 ,ששיפרה מאוד את
תפקודן של ועדות ההשמהּ ,וועדת השופטת דורנר (הוועדה הציבורית לבחינת מערכת החינוך המיוחד
בישראל )3006 ,שאפשרה להורי החינוך המיוחד לבחור את המוסד שבו ילמדו ילדיהם .הרפורמה
החשובה היא זו שהביאה לכך שהכסף "הולך עם הילד" – היום יש ילדים רבים המשולבים במסגרת
המערכת ה"רגילה" והמערכת מקבלת תקציב עבור הילד.
פעילויות שונות לקידום שותפות הורים ומורים
 אסיפת הורים – בניגוד לאסיפת ההורים הרגילה (שבה ההורה יושב על כיסא נמוך וממתין ל"גזר
דינו" של המורה) ,מוצע שההורה יכין את הישיבה :שיבוא עם סדר יום ויספר למורה על הילד.
 סימולציה של מורות שיושבות בבית קפה ו"מרכלות" על ההורים .מסביב צופים בהן אנשים
אחרים שתפקידם לתת משוב – מה קרה שם ,מה הייתה האווירה בשיחה ,כיצד משפיעים
האווירה והיחס כלפי ההורים על הקשר עם ההורים בפועל וכן הלאה.
 פעילות נוספת – אותה פעילות כשההורים הם ה"מרכלים" על המורים.
 פעילות אחרונה – פרופ' יורם הרפז מציע מאגר של טיפוסי הורים (כ 30-טיפוסים) (הרפז,
 . )3006ההורה הביקורתי ,ההורה שאינו מאמין בבית הספר ,ההורה המתלונן ,ההורה
המוקסם ,ההורה התובעני ,ההורה המשפטן (המאיים לתבוע) ההורה החרד והמכבד וכו'.
בפעילות זו מביאים למורים קלפים אשר כל אחד מהם מייצג טיפוס אחר של הורה .בהמשך,
מסדרים את הקלפים הללו על השולחן וכל מורה מתאר סטריאוטיפ ,ומזכיר הורה כזה שהוא
מכיר מהכיתה .אז הוא גם מציג את היתרונות והחסרונות של הימצאות הורה כזה בכיתה –
מה המורה מרוויח ומה הוא מפסיד מהורה כזה ומה הורה כזה תורם.

5

בג"ץ  382392דפנה פרס ואח' נ' שר החינוך והתרבות ואח' ,פ"ד י"ב 1788
6
לסקירה של חוקים ופסקי דין תקדימיים בישראל בנושא מעורבות הורים בחינוך ראה במרשתת ב:
http://www.constitution.org.il/index.php?doctype_List=allandPerspectiveArcTypeList=allandPerspectives=24andstrSear
chText=andCortNameCodeField=allandPrecidingList=allandJudgeList=allandSubmit=Submitandoption=com_consti_co
mpandItemid=0andmytask=searchme_resandreqire=yes
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רואים את הקולות :מורה והורה מספרים על עצמם
ורד אלטשולר-אזרחי
על מנת לתת דוגמה חיה למורכבות המפגש בין מורה להורה ,ולמטען הרגשי שלעתים מלווה מפגשים
כאלו ,נערכה ביום העיון שיחה בהנחיית הגברת ורד אלטשולר-אזרחי ,מנחת קבוצות של הורים
ומורים במסגרת תכנית קמ"ה (קשרי מורים הורים) ובהשתתפות הגברת חיה מולקה ,מנחת הורים
ואֵ ם בעצמה ,והגברת נתנאלה ששון ,מורה מחנכת וסגנית מנהל בית ספר.
השיח עסק ,כאמור ,בממד הרגשי של המפגש בין ההורה למורה ובמשקעים שמפגש כזה עשוי ליצור
אצל המשתתפים בו .השיחה נערכה מזווית אישית מאוד ,וכל אחת מהמשתתפות הציגה מהזווית שלה
את המקרה שבו השתתפה .הגב' מולקה שיתפה את הקהל בסיפורו של בנה ,ילד בעל קשיי למידה,
שלמד למ רות זאת בבית ספר רגיל ואף הצליח בלימודיו שם .מולקה התייחסה למסכת הייסורים
(כלשונה) והקשיים שהיו לה כאם מול המערכת .היא סיפרה על תחושה של אטימות מצד המערכת ועל
כך שהרגישה שעליה להילחם ממש במערכת כדי לקדם את בנה .היא סיפרה כיצד בעלה ,בגלל משקעים
שנוצרו בו כתוצאה מהתמודדותו שלו עם מערכת החינוך בעבר ,חש שאינו מסוגל נפשית להגיע
לפגישות עם צוות בית הספר .בסופו של דבר ,סיפרה הגברת מולקה ,הצליחו ההתעקשות ויצירת הקשר
העקבי להעניק לבנה אפשרויות למידה למרות מצבו ,לקדם את הישגיו הלימודיים ולשפר את סיכויי
ההצלחה שלו בחיים.
לאחר מכן ,התייחסה הגב' ששון לחוויה שהייתה לה כמורה ,כשניצבה מול אם שביקשה להקל את
הדרישות האקדמיות מבנה .התלמיד המדובר סבל מקשיים לימודיים והתנהגותיים ,וכשהגב' ששון
התקשרה לאמו ,היא נחשפה להתקפה מצדה ולחוסר רצון לפעול יחד עם בית הספר על מנת לקדם את
הת למיד .החלטתה של הגב' ששון הייתה לא להיכנס לקונפליקט עם האם ולא לכפות עליה ועל הילד
את תפיסת המערכת ,אלא לפעול בצורה מאוד זהירה אפילו במחיר ויתור על חלק מכללי ההתמודדות
המקובלים במצבים כאלו ,ואפילו במחיר של ספיגת עלבונות אישיים – ובלבד שלא לוותר על השיח עם
האם ועל שיתוף הפעולה איתה .בסופו של דבר הצליח שיתוף הפעולה לקדם את התלמיד לבגרות
מלאה ,אבל גב' ששון חשה עד היום תחושת החמצה ומנקר בה הספק שמא יכלה לעמוד על שלה יותר
מול ההורים ולדרוש יותר מהתלמיד.
הגב' ששון והגב' מולקה סיכמו את השיחה בפנייה משותפת להורים ומורים :מצד אחד – לא להרפות
ולא לוותר ,להיות נחושים לקדם את טובת הילד .ומצד שני – להשתדל לראות את הדברים מנקודת
ראותו של הצד האחר ,להבינו וליצור עמו דו-שיח אמיתי .רק כאשר מתקיימים שני התנאים הללו יחד
אפשר ליצור שותפות אמיתית למען טובת התלמיד.
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קידום השיח בין צוותי החינוך לבין ההורים:
יעדים ודרכי פעולה
בטי ריטבו
הגברת בטי ריטבו ,הממונה על תחום הורים ומשפחה מטעם שפ"י ,הציגה בהרצאתה את תפיסת משרד
החינוך ואת פעולותיו בתחום קידום השיח בין צוותי חינוך לבין ההורים .התפיסה ההולכת ומתגבשת
היא שההורים הם שותפים טבעיים בתהליך החינוך ,תהליך שלא יכול להתקיים כלל בלי שיתוף פעולה
עמם .המשרד רואה שיח שוטף בין הורים וצוותי חינוך כאורח חיים במרחב החינוכי ,לא כ"עוד תכנית"
או "עוד פעילות" .המטרה העיקרית של הקשר עם ההורים ,לתפיסת המשרד ,היא טובת הילד וחובת
מילוי צרכיו ההתפתחותיים באופן מותאם ומיטבי .הקשר הזה מועיל ,עם זאת ,גם להורים שרוצים
את טובת ילדם ורוצים להיות מעורבים (וגם לכאלה שבניגוד לעבר אינם רואים עוד את המורים כבעלי
סמכות מוחלטת) .הוא מועיל גם לגורמים המקצועיים בכך שהוא הופך את עבודתם לקלה ויעילה
יותר.
המשרד פועל באופן הדרגתי לקידום שותפות עם הורים כאורח חיים .בשלב הראשון ,פועלים אנשי
המשרד לגיבוש תפיסה וקביעת מדיניות מוסכמת למיסוד הקשר עם ההורים בכלל מערכת החינוך,
זאת תוך פיתוח דרכי עבודה ייחודיות לאוכלוסיות השונות מבחינת גיל התפתחותי ,שונות תרבותית,
ותק בארץ ,סטטוס אישי-משפחתי ,מגדר וכן הלאה .התפיסה הרואה את ההורים כשותפים וכחלק
אינטגרלי מהתהליך החינוכי מתפתחת ומוטמעת במסגרות החינוך דרך תהליכים שונים שמשרד
החינוך מוביל .חשוב לתת את הדעת על התפיסה השונה של ההיררכיה הסמכותית בעידן הנוכחי .היום
כמעט לכל אדם יש גישה קלה לידע ,והמורה שוב אינו בעל המונופול על הידע.
תפיסה זו קיבלה חיזוק במסמך מסכם של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,של הוועדה בנושא
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך .בוועדה של משרד החינוך שמובילה הגברת ריטבו ממתינים
בקוצר רוח לקבל מהמסמך המסכם של הוועדה הפועלת בימים אלו ביזמה ,בראשות פרופ' צ' שכטמן,
ביסוס והרחבה נוספת בנוגע לגילים המאוחרים יותר.
קיימות שתי נקודות שחשוב לשים אליהן לב כאשר מדברים על קשרים עם הורים:
ראשית ,קיים הבדל בין הדרך שבה הורים רואים את הילד לבין הדרך שבה אנשי החינוך רואים אותו.
ההורים רואים את הילדים מזווית אישית ,רגשית .יש להם תקוות ,רצונות ומשאלות עבורם .אנשי
חינוך רואים גם הם את הילד מזווית רגשית (לעתים אפילו טעונה) ,אבל הרגשות שהם חווים שונים
מאוד מאלו של ההורים .המתח הזה בין זוויות הראיה הוא חיובי ,והוא גם מה שגורם לשיח הזה בין
ההורים למורים להיות כל כך חשוב וגם טעון.
שנית ,מרחב השיח בין הורים לאנשי חינוך כולל לא רק דיאלוג גלוי ביניהם אלא גם תהליכים סמויים.
לכל הורה יש הניסיון שלו כתלמיד ,ניסיון המשפיע על התייחסותו למורה ולתהליך הלימודי בכלל.
מורים רבים הם גם הורים לילדים ,והדבר משפיע כמובן על היחס שלהם לתלמידים וגם להורי
התלמידים .ההורים הם גם ,במידת מה ,מורים ,מפני שהם מחנכים את ילדיהם .והמורים גם הם היו
תלמידים בעברם .האלמנטים הסמויים הללו" ,רוחות הרפאים בכיתה" ,מובילים למגוון תהליכים
פסיכולוגיים אצל ההורים וגם אצל אנשי החינוך ‒ תהליכי פיצול ,מנגנוני הגנה ומנגנוני הזדהות
השלכתית .מודעות לתהליכים אלו היא חיונית לקיום קשר רציף וטוב בין הורים למורים.
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תחום הורים ומשפחה ,בהנהלתה של הגב' ריטבו ,מתכלל ומוביל מספר תהליכים לקידום מעורבות
ההורים:
יש להניח כי האלמנט המבני החשוב ביותר הוא הקמתה של ועדה לקידום השיח בין צוותי חינוך ובין
ההורים .הוועדה כוללת שותפים רבים מכלל האוכלוסייה ,הרכב המוביל לקושי בגיבוש תפיסה הנוגעת
בפרטים הקטנים של השיח ,אך גם יוצר תקווה כי שיתוף הפעולה בין הגורמים יוכל להביא למדיניות
יעילה הן ברמה של כלל המשרד ,הן ברמת האגפים הפרטניים בתוך המשרד ‒ לאוכלוסיות השונות
ולגילים השונים .מטרות הוועדה כעת הן לגבש תפיסה לקידום שותפות במטרה לגבש מדיניות שנוסחּה
יופץ בנייר עמדה ובחוזר מנכ"ל .חברי הוועדה מעוניינים לפתח עקרונות ודרכי עבודה ייחודיים לכל
אגף ולכל קבוצת אוכלוסייה ,תוך יישום המלצות הוועדה בנושא קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך
(גן-ג) של היזמה למחקר יישומי בחינוך.
השותפים בוועדה באים מכלל האגפים במשרד :האגף לחינוך קדם-יסודי ,האגף לחינוך יסודי ,האגף
לחינוך על-יסודי ,האגף לחינוך מיוחד ,האגף לתלמידים מחוננים ,האגף לתלמידים עולים ,אגף שח"ר
ומהמנהלים והאגפים השונים ‒
ִ
ואגף שפ"י .בנוסף כוללת הוועדה גם נציגים מהמזכירות הפדגוגית
ִמנהל חברה ונוערִ ,מנהל לפיתוח והכשרת עובדי הוראהִ ,מנהל מדע וטכנולוגיהִ ,מנהל החינוך הדתי,
7
אגף החינוך במגזר הערבי ואגף החינוך המוכר שאינו רשמי.
ברמה המעשית ,תחום הורים ומשפחה ממשיך לפקח על המרכזים להורים ומשפחה במכללות בארץ,
לקידום ההורות המיטבית.
המנהל לפיתוח עובדי
בתחום ההכשרות ,סיפרה גב' ריטבו כי משרד החינוך מקיים קשר מתמיד עם ִ
הוראה ,ועם רכזי הסטאז' במכללות .בנוסף לכך התחיל המשרד לקיים הכשרות ליועצים חינוכיים,
ופועל לקידום תחום הפיתוח המקצועי של המורים ולקדם קורסים בנושא קידום הקשר עם ההורים.
כדי לפקח על התקדמות ההטמעה של הנושא יהיו ,החל מהשנה הבאה ,שאלות רבות יותר הנוגעות
לקשר עם הורים בסקרי המיצ"ב ,ויתווספו שאלות כאלו גם לסקר ההורים (שנערך בשיתוף עם
ראמ"ה).
נפתח שיח עם ארגון ההורים הארצי בראשות עו"ד גדעון פישר על מנת לקדם את הקשר בין משרד
החינוך לבין ההורים כקולקטיב המיוצג על ידי ארגון ההורים.
בנוסף נערך פיתוח של תכניות במסגרת "יעד ההכלה" לצמצום פערים ,תכניות ששיתוף ההורים הוא
מרכיב מרכזי בהן.
גב' ריטבו התייחסה לשני פרסומים שהופקו על מנת לקדם העברה והטמעה של חשיבות הנושא בקרב
אנשי החינוך .1 :אגף ליקויי למידה באגף שפ"י הוציא השנה פרסום שכותרתו "אם מישהו היה אומר
לי "...והוא מיועד להורים שילדיהם סובלים מלקויות למידה ולטיפוח הבנה של תהליכי למידה אצלם.
 .3חוברת "נפגשים" המכילה בתוכה מסע רפלקטיבי להבניית "שותפות חינוכית" בין צוותי החינוך
לבין ההורים .החוברת על שלושת חלקיה היא תוצר של תהליך למידת עמיתים לאורך שנתיים ,בפורום
צוותי הניהול באגף לתכניות סיוע ומניעה בנושא הבניית שותפות חינוכית על מורכבותה ,רבדיה
וחשיבותה .החוברת כוללת תפיסה של שותפות הן ברמה המערכתית והן ברמה הפרטנית של המורה
היחיד מול ההורה היחיד .בכל אחת מהרמות יש התייחסות לעמדות הרגשיות של השותף האחד כלפי

 7בימים אלה מצטרפים לוועדה נציגים מארגוני המורים ,ההורים והרשות המקומית
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האחר ,התייחסות למיומנויות הדרושות ,דגש על הקצאת מקום ראוי לשונות ולרב-תרבותיות של
8

ההורים וכמובן התייחסות לפתרון קונפליקטים אפשריים.
המטרה שעומדת לנגד עיניהם של אנשי המשרד היא שבסופו של דבר העבודה שנעשית בו והקשר
שנוצר בין הגופים השונים ,יחד עם הטמעת שני הפרסומים של האקדמיה הלאומית למדעים אצל אנשי
החינוך בארץ ,יביאו למציאות טובה יותר .בסופו של דבר ההורים ואנשי החינוך עומדים יחד מול
משימות מורכבות וקשות במציאות שבה מתקיימים המתבגרים והוריהם היום.

8

קישורים לפרסומים של משרד החינוך המפורטים לעיל ניתן למצוא בסוף רשימת המקורות של דוח זה.
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הורים ,בתי ספר והקהילה :מהו תפקיד ההורים בחינוך ומהם המשאבים
המשפטיים המשפיעים עליו?
פרופ' פול טרכטנברג ()Paul Tractenberg
ג'ון דיואי אמר" :מה שההורה הטוב והנבון ביותר רוצה בשביל ילדו שלו – הקהילה חייבת לרצות
בשביל כלל ילדיה .כל אידאל אחר שבתי הספר יפעלו לאורו יהיה צר ולא יאה ,וציות לו יהרוס את
הדמוקרטיה שלנו" .זאת אמונת הליבה שאני דוגל בה ושהקבוצה המשפטית החשובה ביותר בניו ג'רזי
מסורה לה.
תיק אבוט נגד בֶּ רק ) (Abbott vs. Burkeנמצא בלבו של המאבק המשפטי המתנהל בניו ג'רזי בנושא
החינוך 9.כשהתיק הוגש לבתי המשפט ,בֶּ רק היה שר החינוך של מדינת ניו ג'רזי ,ואבוט היה תלמיד
שהגיש תביעה ייצוגית בשם  200,000תלמידים ב 21-בתי ספר עירוניים ממחוזות עניים ברחבי המדינה.
התלמידים התלוננו בבית המשפט שלמרות היותם עניים ומקופחים מבחינה חינוכית ,מערכת התקצוב
של ניו ג'רזי מפלה אותם לרעה באופן בלתי הוגן ,מפני שהיא מספקת להם רק חלק קטן ממה שהיא
מספקת לתלמידים עשירים ובעלי יכולות .הבעיה הבסיסית הייתה בדיוק זו שדיואי הזהיר מפניה –
שההורים העשירים של ניו ג'רזי רוצים את הטוב ביותר עבור ילדיהם ,אבל אינם מוכנים להשקיע את
כספם בעבור חינוך ילדים של אחרים.
הורים עושים בחירות כדי לקדם את חינוך ילדם .אריך פרום ,הפסיכואנליטיקן ,אמר בשעתו" :מעטים
ההורים שיש להם האומץ או העצמאות לדאוג לאושר של ילדיהם יותר מאשר להצלחתם" .להורים
רבים מדי הילד הופך להיות מין ממלא-מקום של שאיפות הוריו .הישגיו הלימודיים של הילד נתפסים
כהצלחה של הוריו ,ודברים כגון אושרו של הילד ומציאת מקומו בעולם תופסים משום מה מקום שני
בהעדפותיהם.
הטיעון שהורים ממלאים את התפקיד המהותי ביותר בחינוך ילדיהם הוא טיעון כבד משקל .אחרי
הכול ,הורים הם בדרך כלל האנשים הקרובים ביותר לילדיהם ,יש להם הידע הרב ביותר על הילדים,
והילדים יקרים ללבם יותר מאשר ללב כל אדם אחר .לכן בתי המשפט בישראל ,כמו בארצות הברית,
העניקו משקל משפטי לזכויות הורים בחינוך .מכיוון שבמדינת ישראל אין חוקה כתובה שבתי המשפט
יכולים לחפש בה את רשימת הזכויות ,ביקשו בתי המשפט של ישראל למצוא מקורות אחרים לחוק –
החוק הטבעי ,אֲ מָּ נות והסכמים בינלאומיים ,ופסיקות חשובות של בית המשפט העליון בארצות
הברית ,למשל בתיק בראון נגד ועד החינוך ) .(Broun vs Board of Educationאלא שזכויות ההורים
אינן מוחלטות .במובן מסוים תפקיד ההורים נוטה לפעול יותר ברמת המיקרו ,תוך עירוב פעילויות
יומיומיות של הילד .בהרצאתי היום אסקור גם את רמת המַ קרו של חוק החינוך ומדיניותו.
זאת ועוד ,כמו שאומר פתגם אפריקני ידוע ,דרוש כפר שלם כדי לגדל ילד .ודרוש כפר שלם גם כדי לחנך
ילד .כך שלבד מן ההורים יש עוד גורמים רבים שמעורבים בחינוך ילדים ,וככל שיותר אנשים מעורבים,
כך מסובך יותר לבזר סמכויות ותחומי אחריות.
כפי שהזהיר ג'ון דיואי ,לא כל אחד ייענה באותו אופן לנסיבות ולצרכים החינוכיים של ילד .התיק של
אבוט נגד בֶּ רק נפתח בניו ג'רזי ב 1680-והדיונים בו נמשכים עד עצם היום הזה .בין  1682ל 3013-פִ רסם
בית המשפט העליון של ניו ג'רזי לא פחות מ 38-חוות דעת כתובות בתיק זה ,רבות מהן ארוכות
ומפורטות .ברובן הובעה תמיכה חזקה בזכותם של הילדים העניים להזדמנויות חינוכיות שוות.

 9סקירה של הדיונים בתיק ראה בקישורhttp://www.edlawcenter.org/cases/abbott-v-burke.html :

קשרי הורים מורים בעידן משתנה | 22

אף על פי שהמציאות הדמוגרפית בישראל שונה בכמה וכמה היבטים מזו של ארצות הברית ,יש בין
השתיים כמה קווי דמיון חזקים הקשורים לחינוך ברמת המַ קרו – ואין מדובר בקווי דמיון נעימים.
בארצות הברית קיימות אוכלוסיות היספנית ואסייתית שגדלות במהירות ואוכלוסיית שחורים גדולה,
ו עדיין קיימת אפליה חמורה בתחומי הדיור והחינוך ,ועדיין קיימים פערי הישגים גדולים בין תלמידים
לפי חתכי גזע וכלכלה .בהשוואה לארצות הברית ,בישראל יש אוכלוסיות חרדית וערבית שגדלות
במהירות ,יש אוכלוסייה גדולה של עולים חדשים ,יש עדיין אפליה חמורה בתחומי הדיור והחינוך ,ויש
פערי הישגים גדולים לפי חתכים אתניים ,דתיים וכלכליים.
מערכת החינוך בישראל מורכבת יותר מזו של ארצות הברית .יש להורים אפשרויות בחירה מובנות
בעניין הזרם החינוכי שבו ילמד ילדם ,אבל הבחירה של ההורים חייבת לעמוד בדרישות של חוק חינוך
חובה .חוק זה ,שדומים לו קיימים בניו ג'רזי ובמדינות אחרות בארצות הברית ,מחייב את ההורים
לוודא שילדיהם זוכי ם לחינוך ראוי והולם .בניו ג'רזי החוק קובע במפורש שהילד חייב ללמוד בבית
ספר ציבורי או לקבל חינוך שווה-ערך במקום אחר – בבית ספר פרטי ממוסד או במסגרת של חינוך
ביתי ).(home schooling
בניו ג'רזי כמו בישראל יש בעיות רציניות ביישום חוק חינוך החובה ,ואחת הקשות שבהן נוגעת
לחינוכם של תלמידים חרדים ,במיוחד בחורים צעירים שכמעט אינם נחשפים למקצועות חול .זו אינה
בעיה חינוכית בלבד ,אלא גם בעיה חברתית וכלכלית כבדה .האוכלוסייה החרדית בישראל גדולה
בהרבה מהאוכלוסיה החרדית בניו ג'רזי ,לכן הבעיה כאן גדולה בהרבה ,והיא חושפת מתח קשה בין
בחירת ההורים ובין החתירה של הציבור לאוכלוסייה אזרחית משכילה ופרודוקטיבית מבחינה
כלכלית.
אף על פי שיש לנו מחויבות עמוקה ,הן בישראל והן בארצות הברית ,לכבד את זכות ההורים לכוון את
גידול ילדיהם ,בכלל זה את החינוך שהם מקבלים ,להורים יש גם תחומי אחריות הן כלפי ילדיהם ,הן
כלפי ה"כפר" הרחב יותר שבו הילדים וההורים חיים ואפילו כלפי החברה הרחבה יותר.
בשתי הארצות אנחנו חייבים גם להכיר בכך שבעולם האמיתי לא כל ההורים נבראו שווים .להורים
שונים יש ערכים שונים ויכולות שונות לבצע בחירה .אם אנחנו מקבלים את העובדה שלחלק מן
ההורים יש קול עוצמתי יותר ויכולת גדולה יותר לבחור ,פירוש הדבר שבמונחי חינוך ,חלק מן הילדים
"שווים יותר" מאחרים .בחירה הורית גדולה יותר יכולה אפוא להגדיל את אי-השוויון החינוכי ולכפות
על ה"מדינה" אחריות רבה יותר להגיע לשוויון בהזדמנויות החינוכיות או לשאת בתוצאות אי-השוויון.
מקרה אבוט בניו ג'רזי מוכיח כמה בית משפט יכול להרחיק לכת כדי להשוות תקצוב והזדמנויות
הורה בית המשפט הגבוה ביותר במדינה על שלל מגּוון
חינוכיות .לאורך ההיסטוריה הארוכה של התיק ָּ
של פתרונות משפטיים לפתרון הבעיה .העיקריים שבהם הם:
 המדינה תגדיל באופן משמעותי את המימון שהיא מקציבה לחינוך.






המדינה תממן תכנית בנייה-רבתי של מערכת בית-ספרית.
המדינה תממן חינוך איכותי ,במסגרות של יום לימודים ארוך ,לבני הגיל הרך ,גילאי שלוש
וארבע.
יגובשו תכניות לרפורמה כוללת במערכת הבית-ספרית.
יסופקו שירותי "מעטפת" שיכללו יום לימודים ארוך ,שנת לימודים ארוכה ,שירותי ייעוץ,
שירותי תזונה ,רפואת שיניים ותמיכה רפואית.
תהיה אחריות משמעותית לתוצאות.
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המעמד הנוכחי ,השברירי למדי של אבוט כרגע מוכיח כמה קשה להתמיד בהפקת הישגים גדולים
במימון חינוך ושירותים ,למרות הצלחה ניכרת בנושא .מורשת אבוט היא ללא ספק מאמץ השינוי
הגדול ,החשוב והנרחב ביותר שנעשה בארצות הברית להשיג שוויון בחינוך ,ואף על פי כן גם הוא עדיין
רצוף מאבקים מתמשכים לקיים את ההצלחות שהושגו בדי עמל ,הצלחות הקשורות חלקית להתנגדות
להעניק משאבים ל"ילדים של אחרים".
לישראל יש מאבקים משלה – מאבקים אינסופיים פוליטיים ומשפטיים על השכלה כללית לתלמידים
חרדים ועל שוויון הזדמנויות ותוצאות חינוכיות בקרב תלמידים ערבים ועולים .לפעמים יש חילוקי
דעות בענייני חינוך אפילו בין זוג הורים של אותו תלמיד.
נכון שזכות ההורים לבחור מקובלת גם בישראל וגם בארצות הברית ,אך עדיין נשאלת השאלה
החשובה איך לקיים ביעילות ,הלכה למעשה ,את הבחירה הזאת .אחד הרכיבים החשובים ביותר בדיון
הוא זכויות ההורים לנגישות חופשית ומלאה למידע על האפשרויות העומדות לרשותם .תהליך הקבלה
למוסד החינוכי צריך להיות הוגן ופתוח ,וצריך לתת בו זכות ערעור להורים ,מפני שרבים מבתי הספר
הם סלקטיביים .בנוסף לכך יש צורך בוודאות סבירה שהחינוך יסופק בהתאם למה שפורסם ושאפשר
יהיה לוודא ביעילות שבית הספר לא מוצא דרך להיפטר מתלמידים שאינם רצויים לו.
מעצבי מדיניות צריכים להיות מודעים לכך שלבחירת ההורים עלול להיות גם חיסרון בלתי צפוי
מבחינת הילדים והחברה הרחבה יותר .ממחקרים עולה כי ההורים נוטים להעדיף עבור ילדיהם בתי
ספר שיספקו לילדים את "ארגז הכלים" שלדעת ההורים עשויים לעזור לילדים בחיי התעסוקה
שלהם  .למשל :הורה העוסק במקצוע "צווארון כחול" אולי ישאף לתת לילדיו בית ספר שמדגיש
מיומנויות בסיסיות ,דייקנות ויכולת למלא הוראות .לעומת זאת ,הורה שהוא עורך דין או מנכ"ל של
חברה גדולה יעדיף אולי בית ספר המתמקד ביצירתיות ,קבלת החלטות ומיומנויות ניהול .במובן זה
בחירת ההורים עלולה להנציח הבדלי מעמדות חברתיים.
לסיכום ,קשה לתאר לעצמנו מדינה שיכולה לחנך בהצלחה את ילדיה בלי תמיכתם ומעורבותם של
ההורים .ואף על פי כן ,יש להשיג איזון בין מעורבות הורית או בחירה הורית מצד אחד ובין
האינטרסים החשובים ביותר של המדינה מצד שני .הצורך הזה מחייב שמעצבי המדיניות יעמדו בפני
גישת ה"מערבל" לרפורמה בבתי הספר .כי כבר זמן רב מדי ולעתים קרובות מדי מדיניות חינוכית מכל
הסוגים ,בכלל זה כזאת הנוגעת למעורבות הורים ולבחירתם ,נראית כמו מטוטלת שנעה בלי הרף
מקצה אחד לאחר – מריכוז לביזור ולבתי ספר קהילתיים ,משימוש נרחב במבחנים סטנדרטיים
לשימוש מוגבל בהם ,מדחיינות ושיהוי בכל הקשור לבחירה הורית – למדיניות בית-ספרית נוקשה
וקפדנית .חייבת להיות דרך למצוא את נקודת האיזון של המטוטלת אי שם בקו האמצע שבין שתי
נקודות הקיצון.
אל תפקיד ההורים יש להתייחס בכובד ראש ,אבל יש צורך למצוא את שביל הזהב המאוזן .מבחינה זו,
כמו מבחינות כה רבות אחרות ,רפורמות בחינוך אינן יכולות להתחיל כל פעם מחדש .עלינו לשמר את
המיטב ברפורמות של העבר ולמצוא דרכים שקולות ומושכלות לשפר אותן .ילדים זקוקים לסדר,
ליציבות ולמבניות בבתי הספר שלהם ובחייהם ,לא לטלטלות והפרעות בלתי פוסקות .ואולי גם אנחנו
זקוקים בדיוק לזה.
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גיוס הטכנולוגיה לטובת הקשר בין המשפחה לבית הספר:
יתרונות וחסרונות
ד"ר מירן בוניאל-נסים

בהרצאה זו הביאה ד"ר מירן בוניאל-נסים ,חומרים מהמחקר ומהשדה על מנת לפענח את השפעתם
של אמצעי טכנולוגיה על קשרי הורים ומורים .יש הסכמה רחבה על כך שהרווח העיקרי צריך להיות
של התלמיד ,ושחייבת להיות שותפות עם ההורים והתלמידים כדי לקדם את התלמיד.
מחקרים העלו כי בבתי ספר שבהם יש התייחסות רצינית לתקשורת רצופה עם ההורים והתלמידים,
התלמידים יוצאים נשכרים הן במישור הלימודי ,הן במישור החברתי (פוקס.)1662 ,
בסקר שבדק כיצד ההורים רוצים להתקשר עם בית הספר היו חמש תשובות שכיחות ביותר (בסדר
העדיפות דלהלן) :דואר אלקטרוני ,פורטל הורים ,ידיעון ( ,)Newsletterאתר בית ספר שפתוח להורים
בלבד ,ולבסוף טלפון (בלאו והמאירי.)3011 ,
בארץ היה תהליך הדרגתי של פתיחת דרכי תקשורת חדשות בין ההורים לבין המורים ובית הספר.
בתחילה נעשתה הפנייה רק דרך מזכירות בית הספר .לאחר מכן נפתחה האפשרות להתקשר לטלפון
הביתי של המורים  ,ומאוחר יותר גם לטלפן הנייד שלהם .השלב הבא היה אתר בית הספר שנתן מידע
רב להורים ,ובהמשך נעשה שימוש במערכות משו"ב 10.השלב הבא היה רשתות חברתיות כמו פייסבוק
( ,)FaceBookוהיום נכנס לשימוש גם הוואטסאפ (.)WhatsApp
ניתן לחלק את המערכות הללו למערכות מוגדרות ומוסדרות שבהן ברור מי התלמיד ,מי המורה ומי
ההורה :מערכות כגון משו"ב או אתר בית הספר – מצד אחד ,ומערכות לא ממוסדות כמו פייסבוק או
וואטסאפ שבהן חלוקת התפקידים ברורה פחות ‒ מצד שני .המחשה טובה לניגוד הזה היא שיחה
בחדר מורים ,שאותה מוביל המורה ובה ברור מה תפקידו של כל אחד ,לעומת שיחת מסדרון או שיחה
תוך כדי פגישה במכולת .במקרה השני המורים חשים לעתים פחות מוגנים ,אבל גם שם חשוב לזכור
שהם בעלי התפקיד ,אנשי המקצוע ,והשיחה היא שיחה מקצועית לכל דבר (בלאו והמאירי.)3013 ,
במחקר שבדק כיצד השימוש שמורים עושים במשו"ב משפיע על התלמידים נמצא כי תלמידים למורים
שהשתמשו במשו"ב יותר ,גם הם וגם הוריהם ,השתמשו במערכת יותר כדי למצוא את המידע הקיים
שם ,הן דרך המחשב והן דרך הטלפון החכם .השימוש הרב יותר במערכת מאפשר להורה להבין טוב יותר
גם את עבודת ילדו וגם את עבודת המורה .אצל הורים שיש להם קושי וחשש לשוחח ישירות עם המורה,
המערכת מפחיתה את החשש ומשפרת אצלם את התחושה שהם מנהלים תקשורת מועילה עם המורה.
נשאלת השאלה האם במשולש הורים-מורים-תלמידים קיים שוויון בין הצדדים בגישה לטכנולוגיה
וביכולת הטכנולוגית .מחקר שבחן  32בתי ספר בבריטניה הראה כי המשתנה המשמעותי בקביעת רמת
הקשר בין בית הספר להורים אינו הטכנולוגיה אלא המוכנות של בית הספר להתאים את ערוץ
התקשורת בצורה המיטבית לצורך הספציפי של ההורה או התלמיד .כצפוי ,המשו"ב לבדו אינו
מתאים לצרכים של כולם (.(Lewin, and Luckin, 2010

 10משו"ב (מיידיות ,שקיפות ובקרה) היא מערכת תמיכה אינטרנטית ,שנמצאת בשימוש בתי ספר במערכת החינוך.
התוכנה יוצרת בסיס נתונים שאליו חשופים ,לפי מערכת הרשאות ,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 המי דע הרלוונטי לו בכל רגע נתון בדוחות מעובדים .ניתן לגשת למשו"ב דרך מחשב שמחובר
לאינטרנט ,גם במצב לא מקוון ,וכן דרך טאבלטים ומכשירים סלולריים.
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בתקופה האחרונה עברנו כאמור לשימוש באמצעי תקשורת פחות רשמיים ופחות מובנים .אתר בית
ספר לא עומד בתחרות מול הרשתות החברתיות ,אף שהוא הופך להיות בעצמו יותר שיווקי ופרסומי.
השינוי הזה גורם למספר שינויים בשיח :ראשית – הוא מבטל או מקהה את ההבדלים בתפקידי
המשתתפים .בפייסבוק יש לשאלות מי המורה ,מי התלמיד ומי ההורה פחות משמעות מאשר בפגישה
רשמית או במשו"ב .שנית – במרחב המדיה הלא רשמית קיים פער דיגיטלי גדול יותר בין ההורים
והמורים לתלמידים .במערכת המשו"ב יש הדרכה שעוברים המורים ,ויש תמיכה טכנית .בפייסבוק
ובוואטסאפ הסיוע הזה אינו קיים ,והתלמידים הם בעלי הידע והכישורים .את הקביעה הזאת יש לסייג
ולומר שהפער הדיגיטלי קטֵ ן ככל שמורים והורים חשופים יותר לאמצעי התקשורת הללו.
תופעה נוספת שניתן לזהות בהקשר של כניסת המבוגרים למרחב הווירטואלי החברתי – הפייסבוק
והוואטסאפ – היא תופעת ה"המבוגר המתבגר" .ניתן לראות שבעוד שמבוגרים רבים נכנסו למרחב זה
כדי לעקוב ולהבין טוב יותר את ילדם ,במקרים רבים הם ממשיכים במרחב הווירטואלי כמשתתפים
לכל דבר .היום גם אמהות ואבות מעלים תמונות לפייסבוק ,משנים סטטוס ומשתפים תוכן .מכאן
נובעת דילמה :דברים רבים שאנחנו רואים בשלילה כאשר המתבגר עושה אותם נעשים בפועל גם על
ידי מבוגרים רבים .בפייסבוק ההורים והמורים גם עוקבים אחרי התלמידים ,ולא תמיד יודעים (ולא
תמיד ברור) מה צריך לעשות עם המידע שאליו הם נחשפים.
בוואטסאפ המצב סבוך אף יותר מאשר בפייסבוק .מדובר בקשר ישיר רצוף ומיידי בין חברי הקבוצה.
כמות ההודעות המועברות היא עצומה ,רוב המורים לא מסוגלים לקרוא אפילו חלק מהן ,ולעתים
קרובות הם משתיקים את הקבוצה ובודקים הודעות אחת לכמה זמן .מורים גם אינם מקבלים הנחיות
לגבי הדרך הנכונה להשתמש בכלי הזה.
גם הזמינות של ה מורים לתלמידים ולהורים עלתה בשנים האחרונות בצורה חדה .בעבר היה ברור לכול
שלא מתקשרים למורה בשעות מסוימות .היום המגבלה הזאת לא קיימת ,לא מבחינה טכנית (עם
כניסת הטלפונים הניידים) ובמידה גוברת והולכת גם לא מבחינה תרבותית.
התופעות המתוארות לעיל הן אולי הסיבה לכך שהיום ניתן לשמוע מורים והורים מביעים תחושה של
"טביעה" בתוך העולם הווירטואלי .כבר לא בטוח שאמצעי התקשורת הללו מועילים לקשר עם
ההורים והתלמידים יותר משהם מזיקים לו .המורים וההורים לא עברו תהליך של גיבוש הכלים,
עיבודם ודרכי השימוש בהם.
המלצות :ראשית ,לפני שנכנסים למרחבים הווירטואליים האלה חשוב לתאם ציפיות ולהבין את
המרחב ,את תכונותיו ואת השלכות הנוכחּות בו .חשוב לכבד את המקצוע ואת המרחב הפרטי של
המורה .חייבים לוודא שההיחשפות לטכנולוגיה אכן משדרגת את תפקידו ואת מעמדו של המורה ולא
יוצרת זילות שלו .חשוב לוודא גם שלמורים עצמם יש המסוגלות הטכנולוגית והידע המתאים
להשתמש בטכנולוגיה .לבסוף – חייבים לוודא שהמורה ,כשהוא נמצא במרחב הווירטואלי ,מהווה
מודל לחיקוי ראוי בהקשר הבטיחותי והאֶּ תי של השימוש בטכנולוגיה ,הן ברמת המורה הפרטי והן
ברמת בית הספר כולו.
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שימושים בערוצי תקשורת חדשים בין הורים למורים:
ממצאים מקבוצות מיקוד
ד"ר גילה קורץ
בהרצאה זו הציגה ד"ר גילה קורץ תוצאות של קבוצות מיקוד שנערכו בהשתתפות מורים ,הורים,
ותלמידים בנושא של שימוש בטכנולוגיה החדשה לקשר בין ההורים למורים .בחלקה הראשון של
ההרצאה הציגה ד"ר קורץ תמונת מצב הנוגעת לתהליך הסוציולוגי המתמשך של חדירת הטכנולוגיה
לבתי הספ ר ולדרך שבה תהליך זה משפיע על המתרחש בין כותלי בית הספר ומחוצה לו .בחלקה השני
של ההרצאה הציגה הדוברת ניתוח שערכה ובו בדקה השלכות אפשריות של תמונת מצב זו על התהליך
החינוכי.
כהקדמה להצגת הממצאים הציגה ד"ר קורץ את שיטת המחקר ,שנערך באמצעות כינוס של שבע
קבוצות מיקוד של הורים ומורים – שיטת מחקר איכותנית .גיוס המשתתפים נעשה בשיטת דגימה
שאיננה אקראית – "דגימת כדור שלג" .במסגרת צורת הדגימה הזאת נבחרו המשתתפים מקרב
תלמידים של ד"ר קורץ שהיו מוכרים לה כבעלי ידע טכנולוגי וככאלה שעושים שימוש תכוף בידע כזה.
עובדה זו משפיעה כמובן על תוקף הממצאים ,והשפיעה גם על השאלות שהוצגו לחברי הקבוצה .כך
למשל ,שאלות הנוגעות לפער טכנולוגי או לחוסר בידע טכנולוגי ,לא היו רלוונטיות לחברי הקבוצות.
דרך נוספת להגיע למידע הייתה ראיונות עם מומחים בתחום ,למשל עם המדען הראשי של משרד
החינוך פרופ' עמי וולנסקי .יצוין גם שחלק מה"מפגשים" של קבוצות המיקוד נערכו בצורה
אלקטרונית דרך סקייפ ( ,)Skypeאולי בפעם הראשונה בארץ .השאלות שהוצגו למשתתפי הקבוצות
השתנו גם הן ממפגש למפגש ,תוך התחשבות בממצאים מהמפגשים הקודמים.
השאלה הראשונה שנבחנה הייתה באילו ערוצי תקשורת חדשים משתמשים ההורים והמורים ובאילו
ערוצים הם מעדיפים להשתמש .ערוצי התקשורת שבהם עושים שימוש תכוף הם הדואר האלקטרוני,
מערכת המשו"ב ,הוואטסאפ ,המסרונים והפייסבוק .השינוי המרכזי בשנים האחרונות היה באופן
השימוש בערוצי תקשורת אלו – לא דרך מחשב אלא דרך הטלפונים החכמים .שינוי זה עיצב בעצם
מחדש את השימוש בטכנולוגיה החדשה.
לגבי העדפותיהם של המורים וההורים ,כמו בהרצאתה של ד"ר בוניאל-נסים גם כאן נמצא שהדואר
האלקטרוני הוא (בלי ספק) המדיום המועדף על מורים ועל הורים כאחד .הוא נחשב יעיל ונוח,
והיתרון המרכזי שלו הוא האפשרות ליצור קשר ולענות בזמן הנוח לכולם .העמדות כלפי מערכת
המשו"ב הן אמביוולנטיות .מצד אחד ,המערכת נתפסת כיעילה לצורך העברת מידע מוסדר מהמסגרת
החינוכית להורים ,אך לא כאמצעי לתקשורת דו-צדדית .הגישה אל המשו"ב אינה נוחה בשל הצורך
בשם משתמש ובססמה ,והוא נתפס כהליך של פיקוח על הילד .ההורה לא תמיד יודע מה לעשות עם
המידע שהוא מקבל דרך המערכת ,ויותר מכך ,לעתים העברת המידע נתפסת כ"זריקת אחריות" –
הטלת התפקיד החינוכי על ההורה אף על פי שהמורה הוא האמור לעשות אותו.
אשר לאמצעֵ י התקשורת החברתית – הוואטסאפ והפייסבוק – הראשון מאפשר תיעוד ושליחת
צילומים ונמצא בשימוש בעיקר אצל מורים והורים לילדים בגילים הצעירים יותר .בגילים מאוחרים
יותר הוא מאבד מהפופולריות שלו .בשני נעשה שימוש מועט בלבד ,משום שהוא נתפס כ"זילות" של
השיח החינוכי .אפילו כשמדובר בקבוצות סגורות ,ניכרת רתיעה אידאולוגית מצד המורים לנהל שיח
ציבורי בפייסבוק.
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הטלפון החכם שינה כאמור את הכול .השימוש בו איפשר ובמידה רבה אילץ את ההורים ואת המורים
להיות זמינים בכל רגע .לזמינות המוחלטת יש אמנם יתרונות ,אבל במהלך הזמן נוצרה תחושה של
לחץ ,תחושה ש"אין רגע לנשום".
שאלה נוספת שנבחנה עוסקת בנושאים שעולים בתקשורת החדשה .נמצא שבעצם מדברים כמעט על
הכול .מצד אחד – העברת מידע על תכניות לימודים להמשך ,דיווח על אירועים ,דיווח על ציונים ,דיווח
על התנהגות הילד ובקשות מההורים להתנדב .המידע זורם בעיקר מבית הספר להורה .כאשר נדרש
טיפול מעמיק יותר עוברים לפרקטיקות המסורתיות – שיחת טלפון ושיחה פנים אל פנים .לא בטוח אם
ניתן לקיים קשר מעמיק במדיה החדשה ,בכל מקרה ההורים והמורים מכירים טוב יותר את
הפרקטיקה הישנה מכיוון שהם שייכים עדיין לדור שלא נולד עם הטכנולוגיה הזאת.
מהן אפוא ההשלכות של התהליך הסוציולוגי הזה על מעורבות ההורים? ההורים בוודאי יודעים יותר,
מעודכנים יותר לגבי ילדם .הטכנולוגיה משנה את השיח ומעצבת אותו ,אך זהו תהליך מורכב.
הטכנולוגיה מאפשרת להורים להשפיע יותר על המורים ,בכפוף לידע הטכנולוגי שלהם (הידע
הטכנולוגי הוא משתנה מתווך) .הורים בעלי ידע יכולים להתנדב למשל לעצב קבוצת פייסבוק או אתר
לכיתה .קיים חיפוש של דרכים חדשות לשלב את הטכנולוגיה בתקשורת בין המורים להורים ,אבל
החיפוש הזה עדיין לא הושלם.
נקודה שעלתה שוב ושוב היא השאלה מה אמורים ההורים לעשות עם המידע שהם מקבלים
מהמורה .הצפת המידע הזה יוצרת פעמים רבות קונפליקטים ואי-נעימויות מול התלמיד המתבגר
עצמו ,שחש כי פרטיותו נפגעת .המורים לא חשים שהם מעבירים אחריות ("זורקים אחריות" בעגת
הצעירים) בכך שהם מוסרים מידע ,אבל יש הורים שבהחלט חשים כך .היתרון של העברת המידע
להורים הוא שהמורים אינם צריכים להתמודד עם טענות מצד ההורה על כך שלא נמסר להם מידע
מספיק.
לסיכום – חדירת הטכנולוגיה לשיח החינוכי היא מהפכה של ממש ,מהפכה שכבר שינתה את הדרך
שבה אנו חיים ועתידה לשנות גם את התקשורת של המורים עם ההורים .חשוב לזכור שעלינו למצוא
את הדרך ולעצב את השיח מחדש ,אף על פי שלא נולדנו לתוך השיח הזה.
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סיכום רב-שיח
במושב המסכם של יום העיון התקיים רב-שיח בהנחייתו של פרופ' עמירם רביב ובהשתתפותם של גב'
בטי ריטבו ,נציגת משרד החינוך ,וחברי ועדת המומחים פרופ' אסמעיל אבו-סעד ,עו"ד יעל כפרי ופרופ'
גוסטבו מש .הרב-שיח תוכנן כך שיהיו בו הדים ליום העיון ושיעניק במה לחברי הוועדה להרחיב
בתחומי מומחיותם בנושא יום העיון.
פרופ' רביב פתח את הרב-שיח תוך שהוא מצביע על אפשרות קיומם של תהליכי העברה
( 11(Transferenceביחסי הורים ומורים .הוא טען כי ביחסים אלו מתרחשים לא אחת ליקויי תקשורת
וקונפליקטים רבים על רקע של מחשבות ,דעות והתנסויות קודמות ,ולא רק מתוך תגובה ישירה למצב
שבו נערך המפגש .רביב הזכיר את דבריו של חתן פרס נובל ,פרופ' דניאל כהנמן על הטיות במצבי
קונפליקט ,הטיות המובילות לכך שלעתים אנו מייחסים לזולת כוונות או מחשבות שלא התכוון אליהן
או חשב עליהן .אחר כך התייחס פרופ' רביב להשפעת הטכנולוגיה על התקשורת וטען כי היא אינה
מחדשת דבר באופן המהותי של התקשורת הבין-אישית אלא רק באופן ההתרחשות של התקשורת
הזאת .עם זאת ,טכנולוגיה עלולה לפעמים להעצים בעיות וקצרים בתקשורת ,למשל מפני שאינה
מאפשרת לקלוט אינטונציה ומחוות לא מילוליות .לדבריו קורה לא פעם שהדרך שבה אומרים דברים
משמעותית יותר מתוכנם .הוא הדגיש את החשיבות שיש לפרשנות הניתנת להתנהלות האחֵ ר ואת
השפעתה על אופן התגובה שלו .לדברי פרופ' רביב ,קורה לעתים קרובות שקונפליקט נוצר מראיית
מכשלות אצל הזולת ועיוורון כלפי המכשלות שלנו .פרופ' רביב סיכם את דבריו בקריאה ללמד את
המורים גישות המאפשרות שיח יעיל עם ההורים – אם במסגרת הכשרתם המוקדמת ואם כתהליך
נלווה בעת שהם כבר עובדים.
להלן עיקרי הדברים של משתתפי הדיון:
פרופ' אבו-סעד הדגיש את הצורך להתייחס לתרבות ,לערכים ולנורמות של חברות שונות .בלי
התייחסות מספקת לעניין ההטרוגניות של מערכת החינוך בארץ עלולה להיות החמצה ‒ המקרה של
הילד הערבי בארץ שונה ומצריך התייחסות מיוחדת המביאה בחשבון את הערכים והנורמות של
החברה שממנה התלמיד מגיע .בין ההורים לבין מערכת החינוך הערבית קיים חוסר אמון מהותי.
האמון שבור לא רק על רקע היחסים בין ההורה הפרטי לבין המורה אלא גם על רקע לאומי ובשל חוסר
ההכרה ההדדית של המדינה והמגזר .אצל הילד הערבי יש פער בין הסיפור שהוא שומע בבית לבין
הסיפור המסופר בבית הספר .הילד חי בשני עולמות וצריך לחשוב איך אפשר לשפר את הקשרים בין
הבית לבין בית הספר כשיש ניתוק ואי-הידברות .פרופ' אבו-סעד התייחס בקצרה להיבט הטכנולוגי
בקשר שבין הורים למורים והדגיש את הצורך לזכור שמאחורי מסר שהגיע באמצעי טכנולוגי עומדים
בני אדם.
עו"ד כפרי הציגה את מה שכינתה "הפתולוגיה של הכנסת השימוש בכלי המשפטי למערכת היחסים
שבין הורים למערכת החינוך" .שימוש בכלים משפטיים בשיח בין ההורים לבין מערכת החינוך נועד
בראשיתו לסייע לאנשים שלא היה באפשרותם להשמיע את קולם אל מול המערכת .אלא שהשימוש
התכוף בכלי המשפטי הפך לנשק שמורים רבים חשופים אליו .ה"משפטיזציה" של השיח גורמת בסופו
של דבר נזק למורים ,לקהילה ולהורים .יש משהו פתולוגי וכושל בניהול סכסוך שתחילתו חינוך
11

על "תהליכי העברה" במובנם כאן ,ראה באתר "טיפולנט" בכתובת:
http://www.betipulnet.co.il/lexicon/%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%94/#lexicon
כניסה ב.32.2.3014-
קשרי הורים מורים בעידן משתנה | 29

באמצעות כלי משפטי ,משום שכדי שמשהו ינוהל כסכסוך משפטי עליו לעבור "עיצוב מחדש" ,עד כדי
כך שהסיפור המקורי כבר לא מזוהה .חשוב לציין שהביקורת של עו"ד כפרי אינה מופנית כלפי הצדק
או אי-הצדק בתביעות משפטיות של הורים או בעתירות נגד רשויות חינוך ,אלא על המעבר שנוצר
כתוצאה מכך ,מצורת חשיבה חינוכית לצורת חשיבה משפטית .הבעיה בצורת החשיבה המשפטית היא
שהיא דיכוטומית ואינה מתחשבת ב"גוונים" שהעולם החינוכי מורכב מהם בפועל .בחשיבה משפטית
יש אשם וזכאי ,קורבן ופוגע ,דברים קבילים ודברים שאינם קבילים .הדיכוטומיות האלה פוגעות
במערכות היחסים האורגניות בבית הספר .המשמעות של שימוש בכלי משפטי היא שלא ניתן היה
לפתור את הסכסוך בכלים חינוכיים ,ולאחר השימוש בכלי זה קשה להחזיר את השיח למקום החינוכי.
ההליך המשפטי מדלג על שלב הטרנספורמציה של העמדות ,השלב שבו מנסים לראות את הצד של
הזולת .שימוש בכלים משפטיים בהקשר החינוכי מוביל לדילוג על הכרה הדדית באפשרות לכך שהצד
השני צודק באופן חלקי .לפיכך הפתרון שהשיח המשפטי מייצר ,גם אם הוא אובייקטיבי ,גורם בסופו
של דבר לתחושת החמצה ,אפילו אצל הצד המנצח .הפסד של בית הספר בתביעה משפטית הוא בעייתי
במהות .עו"ד כפרי העלתה הצעה לדרך חלופית לפתרון מאבקים בין הורים לבין מערכת החינוך .היא
קוראת להשתמש בכלי של גישור משפטי בסכסוכי הורים-בתי ספר .במטרה להגיע למצב מוסכם,
גישור עשוי לחולל טרנספורמציה של עמדות והכרה במצבו של האחר .המערכת אינה בוחרת כיום בכלי
הגישור ואינה מפתחת אותו ,וכולם ייצאו נשכרים אם שימוש בו אכן ייעשה.
הגברת ריטבו אמרה כי יום העיון הציף חלק מהמורכבות שקיימת ביחסים בין הורים למורים .גב'
ריטבו ציינה כי היא יוצאת מיום העיון עם חלק מהשאלות שהיו לה בתחילתו .הורים ומורים מדברים
לפעמים בשפות שונות וצריך להיערך לכך .משרד החינוך מוביל תהליך של הכשרת הלבבות כדי ליצור
הידברות .נשארת השאלה כיצד מחזקים את האוטונומיה של ההורים והאוטונומיה של אנשי המקצוע
ואת המרחב המשותף בממשק בין שני המרחבים ‒ המשפחתי והבית-ספרי .גב' ריטבו הציעה להתבסס
על המודל של פרופ' היל ,המבחין בין הגיל הרך ,בית הספר היסודי ובית הספר העל-יסודי כדי לכונן
יחסים טובים יותר בין מערכת החינוך להורים .היא ציינה כי משרד החינוך ילמד בעיון את המחקרים
של פרופ' היל.
גב' ריטבו התייחסה לדבריו של פרופ' אבו-סעד על הרגישות התרבותית ,וציינה כי פרק העוסק
באוכלוסייה הערבית נמצא בתהליכי כתיבה ויופיע בחוברת 'נפגשים' .במשרד החינוך יש מודעות לכך
שילדים ערבים חיים במציאות חיים שונה מזו הקיימת במגזרים אחרים בישראל .פרק נוסף יתייחס
לקידום ההורות כפי שעלה בדבריהן של פרופ' היל וד"ר מנור-בנימיני .הטיפול בנושא הקשר בין
ההורים למערכת החינוך התחיל בחינוך המיוחד ,והחינוך המיוחד מקדים לא פעם את החינוך הרגיל.
האגף לליקויי למידה מכשיר ,מוביל ומקדם קבוצות להורים לילדים ומתבגרים בעלי ליקויי למידה
והפרעות קשב ,וזאת בנוסף לקיומן של קבוצות הורים בהנחיית פסיכולוגים ויועצים בישובים שונים
בארץ.
גב' ריטבו התייחסה לקונפליקטים בין המסגרת החינוכית להורים ,והביעה דאגה מכך שגם כאשר
הסכסוך הסתיים ,המשקעים ממשיכים להתקיים אצל ההורים ,המורים והילד .לבסוף ביקשה
להבהיר כי מעל כל השאלות וכל המודלים וימי העיון ,הדבר הבסיסי והחשוב ביותר הוא יצירת אמון.
לטענתה ,אם אין אמון ,דברים לא יפעלו כראוי .אך השאלה כיצד יוצרים אמון בעינה עומדת.
פרופ' מש אמר כי ביום העיון הייתה התייחסות למעטפת הכללית ,אבל לא לשאלת היסוד – מה צריך
להיות הקשר בין הורים למורים בעידן הנוכחי? במהלך היום הייתה התייחסות למעורבות ,שיתוף
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ותקשורת .פרופ' מש תהה האם כל אחד מההיבטים האלה הוא בגדר קשרי הורים-מורים? לדעתו צריך
לדון בכל אחד מהמושגים האלה ולהוסיף עליהם עוד שניים – כבוד ואמון.
לטענתו קיימת הסכמה שקשר טוב בין מורים להורים מביא להצלחת התלמיד ,והמחקר גם מוכיח
זאת .קיימת תמימות דעים גם בעניין הבעייתיות במעורבות-יתר של מערכת המשפט בשיח החינוכי.
בנוסף לכך קיימת הסכמה על כך שבמדינת ישראל קשה במיוחד ליצור קשר מועיל עם ההורים ,הן בשל
המתחים בין הזרמים השונים בחברה והן בגלל המתח הביטחוני הבלתי פוסק .לפני שמטפלים בקשיים
הייחודיים למדינה עלינו לשאול את עצמנו מהם קשרים מועילים בין הורים למורים ולמה אנו
מתכוונים בביטוי "קשרי הורים-מורים".
פרופ' מש התייחס גם לשינוי בתקשורת שיוצרת הטכנולוגיה .לטענתו הסוגיה המרכזית צריכה להיות
באילו כלים להשתמש לאיזה צורך .נשאל את עצמנו למשל מתי שולחים הודעה ,מתי שולחים דוא"ל
וכן הלאה .התשובות האלה יכולות להיגזר מהגדרת סוג הקשר שאנו מנסים ליצור .אם מדובר בהעברת
מידע ,אז כל שהמורה צריך לעשות הוא שימוש נכון במערכת המשו"ב .בכל מקרה הטכנולוגיה אינה
מסוגלת ,ולא נראה שתהיה מסוגלת להחליף את המפגש פנים אל פנים.
פרופ' היל בחרה להתייחס להגדרת שותפות ואמרה כי יש צורך להגדיר מהי שותפות ומהי מעורבות.
המושג שותפות טומן בחובו שוויון וקבלת החלטות משותפת .קבלת החלטות זו יכולה להתפרש כערעור
על מקומם המקצועי של המורים .זאת ועוד :בתי ספר רבים רוצים להיות בעמדת קבלת ההחלטות ולא
להעביר סמכויות מסוג זה להורים .פרופ' היל הדגישה שצריך לחשוב על ההשלכות של מעורבות הורים
בבית הספר לפני שנכנסים למינוחים המגדירים את הקשר הרצוי .אכן ,צריך להגדיר מטרות לקשר
עבור כל קבוצת התייחסות :מטרות לקשר עבור ההורים יהיו שונות ממטרות עבור בית הספר .לפני
ש"צוללים פנימה" לשותפות צריך לחשוב גם על ההשלכות השליליות שיכולות להיות לכך.
נקודה נוספת שצריך להביא בחשבון בתכנון שותפות היא ששותפות יכולה להיעשות עם הורים
מסוימים אבל לא עם הורים אחרים .ההורים האחרים האלה ,שאינם מעוניינים בשותפות או
שהמערכת אינה מעוניינת בשיתוף פעולה עמם ,הם לעתים קרובות הוריהם של הילדים הנמצאים
בסיכון הגבוה ביותר.
פרופ' טרכטנברג אמר כי בבסיס השאלות שנשאלו יש נושא מרכזי :כיצד ליצור רפורמה בחינוך ואילו
שינויים פועלים? הוא ביקש להתייחס לדבריה של עו"ד כפרי ואמר כי התדיינות משפטית היא תהליך
"איום ,יקר ולא מומלץ" ,ולכן הוא עצמו מעודד גישור .עם זאת יש לשים לב שגישור פועל בצורה טובה
רק כ אשר שני הצדדים ממוצבים במקום דומה ולהתדיינות המשפטית יש היכולת לייצר שינוי
במערכת ,יכולת שאין למגשרים .פרופ' טרכטנברג הבהיר כי התדיינות משפטית היא מוצא אחרון .ואף
על פי כן ,לא הכול שלילי כפי שאפשר לראות בתהליך המשפטי הרוֹוח בארצות הברית ומייצר אווירה
דמוקרטית.
גב' ריטבו התייחסה לשאלות מהקהל והבהירה כי הבעיה הגדולה ביותר היא הגברת האמון בין הורים
למורים .כן התייחסה לתהליך ,המבורך בעיניה ,המתרחש במשרד החינוך בשנים האחרונות ,תהליך
שבמסגרתו ניתן לזהות רצון אמיתי של נציגי אגפים שונים לראות בהורים שותפים ולהתניע מהלכים
לקידום מגמה זו.
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חלק ב:
רישום מהסדנה
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סיכום הסדנה
למחרת יום העיון התקיימה סדנה בהשתתפות אנשי מקצוע וחברי הוועדה שעסקה במודלים של
קשרים מועילים ודרכי יצירתם .את הסדנה הנחה פרופ' יעקב יבלון .חלקה הראשון של הסדנה הוקדש
לדיון ב"יצירת קשרים עם הורים במבט פרקטי :סוגים שונים של קשרים והטכניקות ליצירתם".
פרופ' יבלון פתח את הסדנה בהסבר קצר על המטרה המרכזית של החלק הראשון :כיצד ניתן להתחיל
לבסס קשר ראוי בין מערכת החינוך למשפחה? פרופ' ננסי היל ביקשה מהמשתתפים להציג את
תפיסתם לגבי המטרות של מעורבות הורים ( )parental involvementולגבי האופן שבו תיראה
מעורבות כזאת בעולם אידאלי.
הדיון נסב סביב כמה מוקדים:
המוקד הראשון היה הפער ,ברמה הסמנטית והמהותית ,בין השימוש במושג שותפות לבין השימוש
במושג מעורבות הורים בחינוך .בדיון עלה כי קיים פער בין שני המושגים ‒ שותפות והקשר הנגזר
ממנה מצד אחד ,ומעורבות והקשר הנגזר ממנה ,מצד שני .אלא שתוך כדי הדיון התפתחה גם הבנה
שאין לדוברים השונים הגדרה ברורה של כל אחד מהמושגים ,וממילא לא יכולה להיות הסכמה על
הגדרתם .חוסר ההסכמה הזה עלול להוביל לשימוש במושגים כבססמאות ,בלא שיהיה ברור מה
ההשלכה המעשית שלהם .קיים אפוא צורך למצוא או לייצר הגדרות מוסכמות למושגים המרכזיים
העומדים לדיון ,וחשוב לבסס את ההגדרות האלה על מודלים מעשיים של מעורבות הורים בחינוך ועל
דרכים מעשיות לייצר קשרים כאלה בין הורים למסגרות חינוך .בנוסף ,הדיון המושגי שיקף דיון ערכי
במהותו על מידת השותפות בקבלת ההחלטות הבית-ספריות והמערכתיות שיש לאפשר להורים .מצד
אחד ,נדמה שקיים רצון אמיתי לשתף את ההורים ולתת להם מקום בתהליך החינוכי בבית הספר ,אך
מצד שני ,לא ברור מה אמור להיות המקום הזה ,והאם המערכת מוכנה להקדיש לשם שיתוף ההורים
את המשאבים המתאימים .במיוחד לא ברור אם המערכת מוכנה (או צריכה) לתת להורים סמכויות
והשפעה על קבלת ההחלטות בבית הספר ,ומהן המשמעויות של הענקת השפעה כזו.
מוקד נוסף של הדיון היה מאפייני הקשר שבין ההורים לבין מערכת החינוך .אחת המשתתפות
הצביעה על כך שמדובר בקשר ארוך-טווח .במערכת החינוך בישראל יש המשכיות ביחסים שבין
המשפחה לבית הספר .מחנכי כיתות אמנם נושאים בתפקיד זה במשך שנתיים בלבד (בממוצע) ,אבל
הם מעבירים את המידע על התלמיד ומשפחתו למורה המחנך או למסגרת החינוכית שאליה יעבור
הילד.
הקשר בין ההורים למערכת החינוך מתקיים בשתי רמות ,אישית וקולקטיבית .ברמה האישית ההורים
הם פרטים והם הוריו של הילד הפרטי שלהם ,ואילו ברמה הקולקטיבית ההורים הם חלק מקבוצות,
כגון קבוצת ההורים של תלמידי בית הספר שבו לומד ילדם וקבוצת ההורים של התלמידים במדינה
כולה .הורים כקולקטיב הפכו לכוח משמעותי בחברה ,ואת ההיבט הזה צריך להביא בחשבון
כשמדברים על שותפות.
מאפיין אחר הוא שלהורים ולמורים יש נקודת מבט שונה על מטרות הקשר וטובת הילד .הבנייה של
שותפות וקשר בין הורים למערכת החינוך צריכה לכלול התייחסות למטרות של כל אחד מהצדדים.
בהקשר זה ציינו המשתתפים שטובת הילד – האינטרס המשותף למורים ולהורים ‒ היא שצריכה
להוביל את הקשר בין ההורים למערכת החינוך.
מאפיין אחרון של מעורבות ההורים בחינוך הוא שמעורבות זו חייבת להשתנות בהתאם לנקודה שבה
נמצא התלמיד בתוך תהליך ההתפתחות שלו .הדברים שהורים יכולים לעשות ,הדרך שבה עליהם
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להיות מעורבים על מנת לעזור לתלמיד ,משתנים מאוד בהתאם לגיל התלמיד .מעמדם של התלמידים
עצמם משתנה גם הוא ככל שהם מתבגרים.
מוקד שלישי של הדיון היה הדרכים ליצירת הקשר ולהטמעתו בקרב אנשי המקצוע ואצל ההורים.
אחת הדוברות ציינה ששותפות צריך לתכנן בצורה שיטתית ,ויש לברר את מטרות הקשר עם ההורים
קודם למיסוד קשר מסוג זה .צוות בית הספר צריך לשאול את עצמו מה הצורך במצב הנתון? מה
יכולים ההורים לתרום לתהליך החינוך? ייתכן שיש צורך לשתף את ההורים בתהליך הבירור של
מטרות הקשר ,וייתכן שההורים יראו את המטרות האלה בדרך אחרת משרואים אותן המורים.
מערכת החינוך וההורים צריכים להיות משוכנעים שקיים צורך וששני הצדדים יכולים להפיק תועלת
ממעורבות ההורים.
בחלק השני של הסדנה שיתפה פרופ' היל את המשתתפים במחשבותיה על שותפות.
על מנת להבין אם שותפות היא המודל הנכון לקשר שבין מערכת החינוך למשפחה ,צריך לשאול מהי
שותפות ואילו הנחות יסוד היא כוללת ,מהן הבעיות בשימוש במודל עסקי לשותפות ואילו בעיות
קיימות כאשר מכניסים שותפות לקשר שבין מערכת החינוך למשפחה .קיים מנגנון משותף לשותפות
הורים ולשותפות עסקית.
שותפות בין הורים למורים ,בניגוד אולי לשותפות עסקית ,צריכה להיות מבוססת על אמון .אמון הוא
הרגשה הנבנית לאורך זמן .אמון בין הורים למערכת החינוך יתפתח רק אם ההורים יוכלו להניח
שהמורה עובד לטובתם .במודל העסקי של שותפות ,המורה הוא המוכר וההורה הוא הקונה ‒ ההורה
מקבל "ערך" מהמוכר .כאשר השותפות פועלת ,אין דיון על המחיר כי שני הצדדים מאמינים שהם
מקבלים מוצר טוב במחיר טוב .כאשר אין אמון בין מערכת החינוך להורים ,תהליך בניית השותפות
ידרוש זמן רב יותר .צריך לזכור ולהביא בחשבון שהקשר בין הורים למערכת החינוך כולל דרגות
משתנות של אמון.
שימוש במודל של שותפות בקשר בין הורים למערכת החינוך מעורר בעיות אחדות .שפת השותפות
מניחה שקיימת הסכמה על דרך החיים והערכים בין המשפחה ובין מערכת החינוך .זה לא תמיד המצב
במערכת החינוך שבה בתי ספר מגדירים מראש מהי התנהגות טובה ,מהם המדדים להצלחת התלמיד,
ומהי הורות טובה .כאשר אין הסכמה מהי הורות טובה ,או כאשר אין הסכמה על הערכים שמערכת
החינוך אמורה לספק ,עלולים ההורים לחוש שהם נדחקים לשוליים ושבית הספר דורש מהם
להשתנות ,ולא בצדק.
בעיה נוספת היא שבניגוד לשותפות עסקית ,שותפות בין בית ספר להורים לא ניתן לסיים בקלות.
מוסד הלימודים שבו לומד הילד אינו בהכרח תוצאה של בחירה ,והמשפחה אינה בהכרח אחראית על
בחירת מערכת החינוך לילדּה .שותפות אינה שותפות אם אחד הצדדים אינו יכול לפרוש במקרה של
חוסר הסכמה .ההורים לא בהכרח בוחרים את מוסד הלימודים ,וסיום השותפות עם בית הספר יכול
לפגוע בכל אחד מהצדדים .מודל השותפות מתאים לאותם הורים המשתייכים לזרם המרכזי ,והוא
בעייתי לאוכלוסיות מופלות  .האם זהו המודל שבאמצעותו אנו מעוניינים לנהל את מערכת היחסים בין
המשפחה למערכת החינוך?
בבתי ספר ייעודיים ,המחייבים את ההורים לחתום על חוזה שמפרט את תפקיד ההורה ,יש אמנם
הצלחה של שותפות בין מערכת החינוך להורים ,אולם הצלחה זו מותנית במבנה הייחודי של בתי הספר
הללו ,ולא בטוח שניתן לשכפל אותה במסגרות חינוך רגילות .בהקשר זה יש אולי לשאול האם אין
בעיה בהפיכת מערכת היחסים בין משפחה לבית ספר לחוקים חד-משמעיים וברורים? מערכת יחסים
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מסוג זה אינה מאפשרת מקום להומור או לשטחים אפורים .מה אנו מאבדים כאשר אנו הופכים את
הקשר בין המשפחה למערכת החינוך לאסופה של חוקים?
קיימים יחסי גומלין בין אמונות תרבותיות לבין חוקים .הורים שאינם משתייכים לתרבות השלטת
צריכים לדעת מהם החוקים של תרבות זו כדי להתנהל בה .מערכת חוקים זו מסייעת להורים בקבלת
החלטות ומעניקה להם את המידע שהם צריכים כדי לתמוך במערכת היחסים שלהם עם ילדם.
בישראל חוזה המפרט את תפקיד ההורה נתפס כסוג של פטרונות של בית הספר .יש מי שהיו רואים
בחוזה כזה ניסיון של בית הספר להשתלט על החיים של המשפחה .עניין נוסף הוא שבישראל ההורים
אינם בוחרים את בית הספר שאליו ישלחו את ילדם ,ומכאן עולה הסכנה כי חוזה כזה עלול לנטרל את
המשפחה ולהתערב בחופש של ההורים לבחור בעצמם את אורחות החיים של המשפחה.
בארצות הברית חוזה בין הורים לבתי ספר ,קיים רק בבתי ספר מסוימים המיועדים לאוכלוסייה
בסיכון .לא בטוח ששותפות המבוססת על חוזה בין משפחה למערכת החינוך תפעל בבתי ספר של מעמד
הביניים.
בעקבות דבריה של פרופ' היל ,נערך בקהל דיון על שותפות ואמון .מהדיון עלה כי לעתים נוצרת חוויה
קשה עבור הורים .המפגש עם בית הספר מייצר ציפיות ומשתמש בשפה גבוהה כדי לדבר על הקשר
הרצוי עם ההורים מבחינת המערכת ,אך בפועל קיים פער גדול בין המילים לחוויה בשטח .מהצד של
המערכת ,עולה בעיית חוסר האמון של הורים במורים .ההורים לא תמיד מאמינים שהמורים
מעוניינים בטובת הילד .המערכת צריכה לעבוד עם המורים ,וללמד אותם כיצד ליצור ולבנות אמון מול
ההורים.
פן נוסף של הקשר בין המערכת להורים הוא שבית הספר הוא מוסד קבוע ,אבל ההורים מתחלפים .בתי
הספר צריכים למצוא דרך לייצר מנגנון של בניית אמון מתחדש ,כל פעם עם קבוצת הורים חדשה.
מורכבות הקשר שבין הורים למערכת החינוך כוללת גם את רצונותיהם של חלק מהילדים שאינם
מעוניינים בקשר חזק בין הוריהם לבין בית הספר .במקרים מסוימים מעורבות ההורים נותנת כיוון
שונה מהכיוון הפדגוגי שאליו שואף בית הספר .כמו כן ,קיימים מקומות שבהם ביקורת על המורה
תמנע מההורים לשלוח ילדים נוספים לבית הספר.
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תובנות בעקבות המפגשים
פרופ' ננסי היל

לאחר הסדנה ,שלחה פרופ' היל למשתתפים מכתב הכולל מחשבות ,המלצות והיזון חוזר בעקבות
הדיונים בסדנה והמפגשים ביום העיון .בחרנו לצרף את עיקרי הדברים כסיכום לדוח זה .חשוב לציין
כי הדעות וההמלצות המובאות בחלק זה הן של פרופ' היל ובאחריותה בלבד ,ואין הן משקפות המלצות
של הוועדה.
המטרה של האינטרקציות בין המשפחה לבית הספר :לערב הורים באופן יעיל ומשמעותי בבית הספר
כך שיוכלו לקדם את ההתפתחות האקדמית של ילדיהם באמצעות בית הספר.
מה רק הורים יכולים לעשות? הורים מכירים את ילדם טוב יותר מכל אדם אחר .יש להם היתרון של
הכרת ההיסטוריה של הילד והם ימשיכו להיות מעורבים בחייו גם בעתיד .בתי הספר צריכים ללמוד
להשתמש במחויבות ובהיכרות ארוכות-הטווח שבין ההורים לילדם התלמיד.
מה 'נתון' ,מה ידוע לנו ממחקרים ומניסיונות קודמים?
מה הורים ,מורים ובני נוער רוצים מהאינטראקציה בין בית הספר למשפחה?
הורים רוצים שצוות בית הספר והמורים ישמעו אותם .הם רוצים שיכירו ויעריכו את ילדיהם .הורים
היו רוצים לקבל מבית הספר ידע לגבי אופן התמיכה בילדם ,בייחוד בשנות התבגרותו .הורים רוצים
לדעת מי הגורמים האחראים בתוך המערכת ,ורוצים להיות מעורבים בחייהם של ילדיהם המתבגרים.
מורים רוצים שההורים יוודאו שהתלמידים מכינים את שיעורי הבית ,מתנהגים יפה ומגיעים לבית
הספר מוכנים ללמידה .מורים רוצים קשר עם ההורים ,אך מתקשים למצוא לכך זמן .מורים רבים
מעוניינים שהמפגש הראשון עם ההורים יהיה בנסיבות חיוביות ,אך במקרים רבים לא זה המצב.
מורים רוצים שההורים יכבדו אותם כבעלי מקצוע ,יצייתו לכללים (הכתובים ושאינם כתובים) באשר
ל גבולות בין הבית לבית הספר .מורים רוצים שיתנו להם ללמד ושהורים יזכרו שיש עוד ילדים בכיתת
הלימוד.
בני נוער מבינים כי הורים ומורים צריכים להיות בקשר אלה עם אלה ושקשר טוב בין הורים למורים
הוא טוב בעיקר לתלמיד .בני נוער רוצים שהוריהם יתעניינו בתחומי העניין שלהם .הם רוצים להתייעץ
עם הוריהם על עתידם .בני נוער אינם רוצים שהוריהם יהיו מעורבים בחייהם כפי שהיו מעורבים
בתקופת בית הספר היסודי ,אז מעורבותם כללה ביקורים במהלך יום הלימודים ועזרה בשיעורי בית.
בני נוער רוצים שהמעורבות של ההורים תהיה כזאת שמכירה בהתפתחותם כבני נוער ומסייעת להם
לתכנן את עתידם.
אסטרטגיות לאינטראקציה שפועלת היטב בשנות ההתבגרות




קישור בין חינוך להצלחה בעתיד מתקשר לציונים ועבודה עם קבוצות אתניות.
בניית עצמאות סביב נושא שיעורי הבית עוזרת לפתח מחויבות לבית הספר ומעודדת מעורבות
פעילה.
תקשורת בין הבית לבית הספר :במסגרת שהציגה פרופ' היל בהרצאתה קיימת הבחנה בין סוגי
התקשרויות עם הורים – התקשרות ממוקדת-בעיות ( ,)Problem-focusedותקשורת
פרואקטיבית ותקשורת "איכותית" 12.קיים קשר בין התקשרות ממוקדת-בעיות ובין

 12ראה עמוד  8לעיל.
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פרואקטיביות ,ההנחה היא שהתקשרויות אלו משמשות לפתרון בעיות עבור בני נוער ואיתם.
איכות הקשר עם מערכת החינוך חשובה בגיל ההתבגרות מאחר שבני הנוער אינם משתפים את
ההורים במצבם בבית הספר וההורים נזקקים למקורות מידע חלופיים כדי לסייע לילדיהם
לתכנן באופן יעיל את דרכם האקדמית.
התמיכה היעילה ביותר של בתי ספר בהורים המעוניינים לקדם את ילדם היא באמצעות מתן מידע
וכלים .מידע זה וכלים אלו יתייחסו לדרך שבה הורים יכולים להסביר לילדם את הקשר בין לימודיהם
היום למטרותיהם העתידיות.
המלצות למערכת החינוך
ההמלצה העיקרית לאנשי מערכת החינוך היא להתמקד במתן מידע לבני נוער והוריהם על מנת שיוכלו
להפיק את המרב מהחוויה החינוכית בבית הספר.
כיצד?
יצירה והגדרה של תפקיד חדש .התפקיד החדש יכלול אלמנטים של ייעוץ אקדמי ואחריות על הקשר
עם בית הספר .מי שישא בתפקיד החדש יצטרך לעבוד עם הורים ובני נוער כאחד .בעבודה פרטנית,
איש הקשר יסייע למשפחה למצוא את הדרך האקדמית המומלצת עבור ילדם ויקשר בין המשפחה
לקהילות ולמסגרות שיקדמו את שאיפות הילד .בנוסף לכך ,הנושא בתפקיד החדש יערוך סמינרים
ויספק להורים ובני הנוער מידע שיסייע להתנהלות בבית הספר.
עבור כל משפחה ימונה איש קשר אחד שיטפל במגוון ההיבטים של הקשר עם בית הספר .מורי אותו
תלמיד יספקו לאיש הקשר מידע על התקדמותו והתנהגותו בשיעורים .איש הקשר יוכל לאתר את
נקודות החוזק והחולשה של כל תלמיד וכן לראות אם קיים עניין רגשי-חברתי המצריך התייחסות.
יתרונות איש הקשר והייעוץ:
 אנשי הקשר אינם מורים ועבודתם העיקרית היא עם ההורים .הם אינם מחויבים לשעות
הפעילות של בית הספר ולכן יוכלו להתאים את עבודתם לשעות הנוחות להורים.
 עבודה משותפת עם ההורים ועם בני הנוער מחזקת את הקשר בתוך המשפחה .עם זאת,
במקרים שבהם הורים אינם מעוניינים לקחת חלק בתהליך ,איש הקשר היועץ יכול לשמש
מדריך ומסייע בתכנון ובגיבוש דרכו של הילד בעתיד.
חסרונות:
 מתווספת עוד רמה מינהלית ,ומדובר בהוצאה נוספת מתקציב בית הספר.
 עדיין לא ברור אם ניתן להכשיר את בעלי התפקיד החדש להוות גשר בין הורים לבין מערכת
החינוך ,בניגוד לנטייה הטבעית של אנשי חינוך לראות את הדברים מנקודת המבט של בית
הספר.
לסיכום  :ייסוד שותפות בין משפחות התלמידים לבין כל צוות בית הספר כרוך במאמץ מרתיע .אבל
יצירת תפקיד של איש קשר לבני הנוער והוריהם יכולה לספק להורים שותף שיסייע להם לנווט בתוך
המערכת של בית הספר .תפקידו של איש הקשר יהיה לבנות אמון הדדי ולכונן את היסוד לשותפות עם
ההורים .יותר מכך ,מערכת מסוג זה תאפשר להורים להיות מעורבים בדרך שתועיל ביותר לבני הנוער.
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סיכום ותובנות
פרופ' ציפורה שכטמן
יום העיון תוכנן בעת שהוועדה הייתה בשלב לימוד ראשוני .עובדה זו השפיעה על אופיו של יום העיון,
שיותר משסיפק תשובות ,הציף שאלות ומורכבויות ,שסייעו בהתוויית המשך עבודתה של הוועדה.
הנקודה הראשונה שניתן ללמוד מיום העיון היא חשיבות ההעמקה בשיח העוסק במעורבות הורים.
ככל שהתקדם היום ,ובהמשך גם הסדנה ,הלך והתבהר לחברי הוועדה כי אין די בדיבור כללי על
"מעורבות הורית" או על "שותפות הורים בחינוך" ,כשם שאין להניח כי יש עדיפות ליותר מעורבות או
יותר שותפות .הלכה והתגבשה הבנה שלסוגים שונים של מעורבויות הורים בחינוך ולסוגים שונים של
תקשורת בין הורים למורים יש השפעה שונה ,לעתים אף הפוכה ,על הישגי התלמידים ורווחתם
הנפשית .אחת המשימות המרכזיות בשלב הבא היא אפוא עריכת דיון רציני במושגים השונים
הקשורים לנושא מעורבות ההורים ,והבהרת הפעולות הנדרשות מההורים ומהמורים בכל אחד מסוגי
המעורבות.
הנקודה השנייה שהציף יום העיון ואף היא דורשת התייחסות היא ש"גודל אחד אינו מתאים לכולם",
בשני מובנים:
המובן הראשון הוא שמעורבות ההורים בחינוך ילדיהם והפעולות שעליהם לנקוט על מנת לשפר את
הישגיהם ואת רווחתם של הילדים חייבות להיות מותאמות לשלב ההתפתחותי שבו מצוי הילד.
פעולות כמו עזרה בשיעורי הבית ,שאולי הן מועילות כשמדובר בילדים בגיל הרך ,אינן מועילות ואף
עלולות להימצא בקשר שלילי עם הישגיהם של תלמידים בגיל ההתבגרות.
המובן השני הוא שיש להתאים את הקשר עם ההורים ואת הפעולות שאנו מצפים מההורים לנקוט ‒
ליכ ולותיהם של ההורים ולמשאבים העומדים לרשותם .רובם הגדול של ההורים אמנם מעוניינים
לקדם את ילדם ומוכנים להשקיע בכך את מיטב משאביהם ,אך לא לכל ההורים יש כלים ומשאבים
דומים .כך למשל קשה לצפות מאם חד-הורית קשת יום להשתתף באופן עקבי בהתנדבויות בבית הספר
ובקבלת החלטות בו .שיתוף הורים בקבלת החלטות בבית ספר יועיל אם כך יותר דווקא להורים
ממעמד חברתי-כלכלי מבוסס .לעומת זאת התברר כי דווקא אצל הורים מקבוצות מיעוט נמצא קשר
חיובי בין הישגים מצד אחד ובין אסטרטגיות אחרות ,כגון יצירת חיבור ברור בין הלימודים בבית
הספר לבין הצלחה בהגשמת השאיפות לעתיד ,מצד שני.
נקודה שלישית שיש לשים אליה לב היא הצורך להתחשב בנקודות המבט של הצדדים השונים בַ קשר.
ההורים מצפים שהמורים יראו את ילדם במיטבו ויסייעו לו להשיג את מטרותיו .למען טובת הילד הם
מעוניינים באיש קשר משמעותי שאיתו תתנהל התקשורת .בכיתות הנמוכות המחנכת ממלאת לרוב
את התפקיד הזה ,אך ככל שעולים בסולם הגיל ,הקשר המשמעותי הזה נעלם .המורים מצדם רוצים
שתלמידיהם ימלאו את חובותיהם ויתנהגו כמצופה מהם ,והם מצפים לתמיכת ההורים בהשגת
מטרות אלו .למורים חשוב גם שיהיה אמון בינם לבין ההורים ,ושההורים יסמכו עליהם שיעשו את
עבודתם נאמנה .התלמידים מעוניינים שהמורים וההורים יסייעו להם בהשגת מטרותיהם ,תוך שיתוף
פעולה מלא ביניהם אך גם תוך כבוד והבנה למאמציהם להשגת עצמאות.
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לסיכום נדמה כי ההנחה שקשר טוב בין בית הספר למשפחה חיוני להתפתחות המתבגר ולהצלחתו
בעתיד עדיין עומדת על כנה ,אולם קיים צורך רב להבהיר את משמעות הביטויים "קשרי בית ספר-
משפחה" ו"מעורבות הורית בחינוך הבית-ספרי" .תקשורת בין הורים לבית הספר היא חשובה ,אבל לא
כל צורה של תקשורת ולא בכל הקשר .המורים יכולים לעמול לחיזוק הקשר עם תלמידיהם ואף לסייע
בחיזו ק התקשורת בין הילד להוריו .ההורים יכולים ליצור אווירה תומכת-לימודים בבית ,ולעבוד יחד
עם המורים לקידום התלמיד .התלמיד המתבגר הוא חוליה חשובה בקשר הזה ,וחלק משמעותי ממנו –
גם ההורים וגם המורים חייבים להתחשב ברצונותיו ובמאפייניו של התלמיד שבו מדובר.
שתי שאל ות עולות לגבי ההמשך :אילו דברים יכולה המערכת לצפות מהורים לעשות על מנת לתמוך
בלימודיו וברווחתו הנפשית של ילדם (שאלה שעליה ניתן מענה חלקי ביום העיון) ,ואיך יוצרים עם
ההורים קשר שבמסגרתו תסייע להם המערכת לעשות פעולות אלו .השלב הבא של עבודת הוועדה
יתמקד אם כן באיסוף חומר על בסיס סקירות של ספרות המחקר על מנת לתת מענה מושכל יותר
לשאלות חשובות אלו.
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נספחים
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נספח א' :תקצירי קורות חיים:

13

ציפורה שכטמן ,יו"ר הוועדה ,פרופסור מן המניין (אמריטוס) ועד לאחרונה ראש החוג לייעוץ
והתפתחות האדם בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה .פרופ' שכטמן היא חברה
במעמד  Fellowבאגודה הפסיכולוגית האמריקנית ) ,(APAבאגודה האמריקנית לפסיכותרפיה
קבוצתית ) (AGPAובאגודה להתנהגות תוקפנית  .Society for aggressive behaviorעד שנת 3013
שימשה עורך-משנה של כתב העת  Group Dynamicsשל ה APA-והיא חברה בוועדות העורכים של
כתבי העת החשובים העוסקים בקבוצות ,בהםThe International Journal of Group Psychotherapy, :
 Group Dynamicsו.Psychotherapy Research-
מחקריה מתמק דים בתוצאות ותהליכים בקבוצות ייעוץ וטיפול לילדים ולמבוגרים ,בייעוץ קבוצתי
ובפסיכותרפיה לילדים ולמתבגרים הסובלים מקשיים חברתיים ,רגשיים והתנהגותיים ,בגורמים
לתוקפנות ואלימות של ילדים ובדרכי הטיפול בהן וכן בתהליך הביבליותרפויטי ותוצאותיו.
בעלת תואר שלישי בייעוץ למבוגרים מאמריקן יוניברסיטי בוושינגטון (ארה"ב).1674 ,
פרופ' שכטמן היא יו"ר ועדת המומחים של היזמה לנושא "קשרי בית ספר-משפחה בעידן משתנה" ,ובעבר
הייתה חברה בצוות המומחים בנושא "התמודדות עם ילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות"

משה ישראלאשוילי ,פרופסור-חבר בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב ,המגמה לייעוץ
חינוכי .תחומי המחקר העיקריים שלו הם תכניות מניעה וחיסון ,תהליכי הסתגלות ואי-הסתגלות
למערכות חדשות ,חוסן ועמידּות בלחצים והתפתחות מיטבית.
בעל תואר שלישי בפסיכולוגיה חברתית מאוניברסיטת תל אביב.1660 ,
פרופ' ישראלאשוילי היה חבר בצוות המומחים של היזמה בנושא "התמודדות עם ילדים בעלי בעיות או הפרעות
בהתנהגות" ,בוועדת המומחים בנושא קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך ,ובוועדת התחום בנושא שפה ואוריינות
Nancy E. Hill, Professor at the Graduate School of Education and is the Suzanne Young Murray
Professor at the Radcliffe Institute for Advanced Study at Harvard University. Professor Hill’s
research focuses on ethnicity, culture and context and identifies unique and interactive ways in
which these constructs influence parenting beliefs, parenting practices, and children mental health
and academic adjustment. Within this area, she has focused on parental involvement in education
during adolescence. Dr. Hill is the recent recipient of the William T. Grant Foundation’s
Distinguished Faculty Fellowship to support her work on “Improving adolescents’ academic
achievement holistically: Inter-agency collaborations at the state and local levels.” Prof. Hill
serves as Secretary of the Governing Council for the Society for Research in Child Development,
and is a founding member of the Study Group on Race, Culture, and Ethnicity, an
interdisciplinary an interdisciplinary group of scientists who develop theory and methodology for
defining and understanding the cultural context within diverse families.
Prof. Hill holds a PhD in developmental psychology from Michigan State University, 1994
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איריס מנור-בנימיני ,מרצה בחוג לחינוך מיוחד בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה .תחומי העניין
המחקריים שלה כוללים חינוך מיוחד בקהילה הבדואית בישראל ,חקר התמודדות של הורים ואחים
לילדים בעלי לקויות שונות (התפתחותיות ,נפשיות ,התנהגותיות) בין קהילות שונות בישראל (בדואים,
חרדים ודרוזים) ובתוכָּ ן ,שיתוף פעולה בצוותים רב-מקצועיים בבתי ספר מיוחדים ושיתוף פעולה בין
צוותים אלו לבין הורים לילדים בעלי לקויות.
בעלת תואר שלישי במדעי החברה (התמחות בחינוך) מאוניברסיטת ליוורפול (אנגליה).3003 ,
יעל כפרי ,מתמחה בדיני חינוך ,מלמדת קורסים בתחום משפט החינוך בתכנית לתואר שני למינהל
ומנהיגות בחינוך באוניברסיטת תל אביב .עד סוף שנת  3013ניהלה את תחום 'משפט וחינוך' בתכנית
'המשפט בשירות הקהילה' והייתה חברת צוות בקליניקה לזכויות אדם של הפקולטה למשפטים
באוניברסיטת תל אביב .קודם לכך עבדה עם צוותי החקיקה בוועדת רוטלוי (הוועדה לזכויות הילד)
ובוועדת דוברת (כוח המשימה הלאומי בחינוך) .במסגרת זו עסקה בהכנת הצעות חוק בנושאי שוויון
ואיכות בחינוך ,חינוך ציבורי וחקיקה פרופסיונלית לעובדי הוראה.
בעלת תואר שני במדיניות חינוך מאוניברסיטת תל אביב.
עו"ד כפרי היא חברת ועדת המומחים של היזמה לנושא "קשרי בית ספר-משפחה בעידן משתנה"

בלהה נוי ,חברת ההנהלה של המועצה לשלום הילד ,חברה בוועדה לפרס יו"ר הכנסת לאיכות החיים
ובוועדה לפתיחה מבוקרת של אזורי הרישום במשרד החינוך .ד"ר נוי שימשה מנהלת שפ"י (השירות
הפסיכולוגי הייעוצי) במשרד החינוך ולפני כן ייסדה וניהלה את הקו הפתוח לפניות התלמידים במשרד.
בשלושת העשורים שקדמו להצטרפותה למטה משרד החינוך שימשה ד"ר נוי מורה ויועצת חינוכית.
בעלת תואר שלישי בייעוץ חינוכי מהאוניברסיטה העברית בירושלים.1673 ,
Paul L. Tractenberg, Board of Governors Distinguished Service Professor and Alfred C. Clapp
Distinguished Public Service Professor of Law at Rutgers School of Law-Newark. He is the author
of numerous books, articles and papers on education law; a frequent lecturer; and a consultant and
adviser to many national, regional, and state educational organizations and agencies. Among his
many research interests and areas of involvement in education law and policy are educational
equity and diversity, student legal rights, educational accountability and state intervention in local
school districts, educational governance and school finance. He was the founding director of the
Education Law Center, one of the United States' foremost education advocacy organization for
parents and students, as well as the Institute on Education Law and Policy at Rutgers UniversityNewark, New Jersey's and one of the nation's premier center for interdisciplinary research and
innovative thinking on education policy.
Prof. Tractenberg holds a J.D. from the University of Michigan, 1963.
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ורד אלטשולר-אזרחי ,מנחת קבוצות ובוגרת בית הספר למנהיגות חינוכית במכון מנדל .במשך למעלה
משני עשורים עבדה אלטשולר-אזרחי עם הורים ומורים במערכות חינוכיות וטיפוליות .היא תמכה
והובילה מערכי שיתוף פעולה בין הורים למורים – הן בעת משבר והן כחלק מהשגרה .בהסתמך על
ניסיונה המקצועי ובהסתמך על למידת עומק של מודלים שונים בארץ ובעולם ,פתחה את תכנית קמ"ה
לפיתוח והפעלה של הכשרות ותוכניות בנושא קשרי מורים-הורים .בעבר עבדה כמנהלת מקצועית
ומנהלת יחידת הכשרת בעמותת "הבית של המשפחות המיוחדות" ,כיועצת חינוכית בתיכון שליד
האוניברסיטה בירושלים ,ובבית הילדים "בני ברית".
בעלת תואר שני בהצטיינות בעבודה סוציאלית מהאוניברסיטה העברית בירושלים.3002 ,
בטי ריטבו ,ממונה על תחום הורים ומשפחה בשירות הפסיכולוגי הייעוצי במשרד החינוך .קודם לכן
שימשה למעלה מ 18-שנה כמדריכה ארצית במשרד החינוך בנושא מניעת התעללות בילדים ובבני נוער.
לגב' ריטבו ניסיון של למעלה משלושים שנה בטיפול ,ייעוץ והדרכה.
בעלת תארים שניים ,בחינוך מיוחד ( )1673ובייעוץ חינוכי ( ,)1662מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
גוסטבו מש ,דיקן הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה .פרופסור מן המניין בחוג לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה .פרופ' מש הוא עמית מחקר בכיר במרכז לחקר החברה של אוניברסיטת חיפה והוא
עורך השער על תקשורת ומדיה בInternational Encyclopedia of the Social and Behavioral -
 .Sciencesתחומי המחקר שלו הם אינטרנט וחברה ,מתבגרים ,עירוניּות ,פשיעה וסטייה.
בעל תואר שלישי בסוציולוגיה מאוניברסיטת אוהיו ,ארצות הברית.1662 ,
פרופ' מש הוא חבר ועדת המומחים של היזמה לנושא "קשרי בית ספר-משפחה בעידן משתנה"

מירן בוניאל-נסים ,מרצה וחוקרת בתחום הפסיכולוגיה של האינטרנט בפקולטה לחינוך באוניברסיטת
חיפה .ד"ר בוניאל-נסים היא עמיתה בתכנית המחקר הבינלאומי בנושא בריאותם ורווחתם של בני
נוער .בארץ מתקיימת התכנית באוניברסיטת בר-אילן ,ובמסגרתה מועבר סקר בַ נושא מטעם ארגון
הבריאות העולמי World Health Organization – Health Behavior on School-Aged Children
) .(WHO-HBSCכחלק מתכנית המחקר ד"ר בוניאל-נסים שותפה בהובלת קבוצה בינלאומית של
חוקרים בנושא תקשורת מתּווכת-טכנולוגיה .תחומי המחקר שלה כוללים את האינטרנט ככלי ייעוצי,
תרבות הנוער באינטרנט וקהילות סיכון באינטרנט .ד"ר בוניאל-נסים גם מעבירה השתלמויות בתחום
הפסיכולוגיה של האינטרנט לאנשי חינוך וטיפול ,מנחה הורים ומעבירה סדנאות למתבגרים.
בעלת תואר שלישי בחוג לייעוץ והתפתחות האדם ,הפקולטה לחינוך ,אוניברסיטת חיפה.3010 ,
גילה קורץ ,ראש התמחות לתואר שני בתקשוב ולמידה בבית הספר לחינוך במרכז ללימודים אקדמיים
באור יהודה .ד"ר קורץ היא פרופסור-חבר באוניברסיטת מרילנד בתכנית לתואר שני ללמידה מרחוק.
בעבר ניהלה את המרכז ללמידה מתוקשבת באוניברסיטת בר אילן ועמדה בראש יחידת תקשורת
הלוויינים "אופק" באוניברסיטה הפתוחה .בשנת  3013יצא לאור ספרה האחרון מתקוונים ללמידה:
ארגז כלים דיגיטלי למורה ,שנכתב במשותף עם פרופ' דוד חן.
בעלת תואר שלישי במדע המדינה מאוניברסיטת בר אילן
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עמירם רביב ,פסיכולוג חינוכי וקליני ,דיקן בית הספר לפסיכולוגיה וראש החוג לייעוץ חינוכי במרכז
ללימודים אקדמיים באור יהודה .רביב הוא פרופסור (אמריטוס) בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה של
אוניברסיטת תל אביב ,ובעבר כיהן כראש החוג לפסיכולוגיה וראש המגמה לפסיכולוגיה קלינית של הילד.
כן שימש בתפקיד הפסיכולוג הראשי בשירות הפסיכולוגי הייעוצי של משרד החינוך .בין תחומי המחקר
שלו אפשר למנות נושאים כגון דרכי התמודדות של ילדים עם מצבי לחץ ,היבטים שונים של הפסיכולוגיה
החינוכית והבית-ספרית ,ייעוץ פסיכולוגי במדיה האלקטרונית והכתובה ,התנהגות של חיפוש עזרה
פסיכולוגית אצל מתבגרים והורים והתפתחות קוגניטיבית של ילדים .בשנים האחרונות מעורב פרופ' רביב
בעבודתם של כמה צוותי מחקר העוסקים בהיבטים פסיכולוגיים של התמודדות עם קונפליקט בלתי פתיר.
בנוסף על כך הוא עוסק זה שנים רבות בטיפול וייעוץ פרטני ,בכתיבת חומרי הדרכה להורים ולסָּ בים,
בייעוץ בכתיבת ספרי ילדים לטיפוח קוגניטיבי ובגיבוש תכניות להדרכת הורים ברדיו ובטלוויזיה.
בעל תואר שלישי בפסיכולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.1684 ,
פרופ' רביב הוא חבר ועדת המומחים של היזמה לנושא "קשרי בית ספר-משפחה בעידן משתנה"

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 כוח המשימה
הלאומי לקידום החינוך בישראל (ועדת דוברת) והיה חבר בוועדה האקדמית לפרויקט המחקר הלאומי
לתלמידים נחשלים בארץ ,מיזם שהתקיים בחסות לשכת המדען הראשי במשרד החינוך .מחקריו
עוסקים באי-שוויון בחינוך ,בשינויים חברתיים וחינוך בקרב חבָּ רות ילידיות ,בניהול ותרבות בחברות
רב-תרבותיות ובחינוך הערבי בישראל .פרופ' אבו-סעד משמש חבר מערכת ועורך-אורח של כתבי עת
שונים ובהם Hagar: Studies in Culture 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.1676 ,
פרופ' אבו-סעד הוא חבר ועדת המומחים של היזמה לנושא "קשרי בית ספר-משפחה בעידן משתנה"

אודרי אדי-רקח ,מרצה בכירה בחוג למינהל ומדיניות בחינוך של אוניברסיטת תל אביב ומכהנת כראש
החוג .תחומי המחקר שלה כוללים אי-שוויון חברתי וסוציולוגיה של ההוראה והמינהל החינוכי.
במחקרה שמה פרופ' אדי-רקח דגש על סוגיות של אי-שוויון במערכות חינוך ,הפמיניזציה של המינהל,
עבודתם של מנהלים ולאחרונה גם מערכות היחסים בין בית הספר לסביבה ולקהילה.
בעלת תואר שלישי בסוציולוגיה מאוניברסיטת תל אביב.1668 ,
פרופ' אדי-רקח היא חברת ועדת המומחים של היזמה לנושא "קשרי בית ספר-משפחה בעידן משתנה"
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וממשל באוניברסיטה העברית .ד"ר גופן-שריג
ענת גופן-שריג ,מרצה בבית הספר למדיניות ציבורית ִ
מכהנת כיו"ר ועדת הפרסומים ויו"ר ועדת המלגות של בית הספר ,והיא חבֵ רה בוועדה האקדמית של
המכון לחקר הטיפוח בחינוך באוניברסיטה העברית .מחקריה עוסקים ב"יוצאים מן הכלל" ובקשר
בינם לבין מדיניות ציבורית ,תוך התמקדות בפריצות-דרך חברתיות ,במוביליות בין-דורית ,בחוסר
היענות למדיניות ובארגונים האמונים על יישום מדיניות.
בעלת תואר שלישי במדיניות ציבורית מהאוניברסיטה העברית.3008 ,
פרופ' גופן סריג היא חברת ועדת המומחים של היזמה לנושא "קשרי בית ספר-משפחה בעידן משתנה"

יעקב ב' יבלון ,מרצה בכיר בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן וראש המגמה לייעוץ חינוכי .את
התמחותו הבתר-דוקטורלית עשה כמלגאי פולברייט באוניברסיטת הרווארד בארצות הברית .פרופ' יבלון
עוסק בהיבטים רגשיים של התנהגות ולמידה ,ומחקריו מתמקדים בהתנהגויות סיכון של תלמידים בבתי
ספר ,בתכניות מניעה ובחינוך לשלום.
בעל תואר שלישי בחינוך מאוניברסיטת בר-אילן.3002 ,
פרופ' יבלון הוא חבר ועדת המומחים של היזמה לנושא "קשרי בית ספר-משפחה בעידן משתנה" וריכז את ועדת
"ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך"

יסכה ליבוביץ ,מורה מן החוץ בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים ומגשרת במסגרת
מכון גבים .במשך ארבע-עשרה שנים ( ) 3006-1662כיהנה עו"ד ליבוביץ כפרקליטת מחוז הדרום .קודם
לכן שימשה פרקליטה בפרקליטות מחוז ירושלים ,הייתה היועצת המשפטית של המשלחת הכלכלית
של מדינת ישראל לניו יורק ,וניהלה את המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה.
בעלת תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.1681 ,
עו"ד ליבוביץ' היא חברת ועדת המומחים של היזמה לנושא "קשרי בית ספר-משפחה בעידן משתנה"

עודד בושריאן ,מרכז הוועדה ,בעל תואר ראשון בתכנית המשולבת לפילוסופיה ,כלכלה ,ומדע המדינה,
האוניברסיטה העברית בירושלים ( ,)3008ותואר שני במדע המדינה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
( .) 3011זוכה מלגת הדיקן ופרס הרקטור על הצטיינות בלימודים לתואר מוסמך .שימש עוזר-מחקר
ועוזר-הוראה במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים .ריכז במסגרת היזמה למחקר
יישומי בחינוך את צוות המומחים בנושא התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות
בהתנהגות וכיום מר ֵכז את ועדת המומחים בנושא קשרי בית ספר-משפחה בעולם משתנה ואת צוות
ההיגוי למפגש בנושא אי-שוויון וחינוך.
מרים רסט ,עוזרת למרכז הוועדה ,בעלת תואר ראשון בבלשנות וסוציולוגיה-אנתרופולוגיה
מאוניברסיטת תל אביב ( )3011ותעודת גמר מבית הספר לעיתונאות 'כותרת' ( .)3011בימים אלה היא
לומדת לתואר שני בלימודי אירופה ,בפורום אירופה של האוניברסיטה העברית .מרים הייתה עוזרת
מחקר בחברת הייעוץ  ,Delphi Global Analysisהיושבת בוושינגטון ומתמקדת בייעוץ לגופים
ציבוריים ופרטיים בנושאי מזרח תיכון ואנרגיה .כמו כן ,היא שימשה כרכזת פיתוח תכנים ביחידת
הבוגרים של קרן מנדל-ישראל ,במסגרת תפקידה הייתה אחראית על הידע המיוצר ביחידה ושימורו.
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נספח ב' :סדר יום העיון
00:00 – 03:80
00:00 – 00:00
00:90 – 00:00
90:00 – 00:90

00:80 – 00:90
90:00 – 0:80

14

התכנסות והרשמה
דברי ברכה :גב' שוש צימרמן ,מנהלת אגף תכניות סיוע ומניעה בשפ"י ,משרד החינוך
דברי פתיחה :פרופ' ציפורה שכטמן ,אוניברסיטת חיפה ,יו"ר ועדת המומחים
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?
פרופ' משה ישראלאשוילי ,אוניברסיטת תל-אביב.
מעורבות המשפחה בחינוך :אתגרים והזדמנויות בגיל ההתבגרות
(ההרצאה באנגלית)

90:00 – 90:00
99:90 – 90:00
98:80 – 99:90
99:00 – 99:90
90:20 – 99:00

98:90 – 90:20
98:80 – 98:90
92:00 – 98:80
93:80 – 92:00
92:00 – 92:00

פרופ' ננסי היל ,אוניברסיטת הרווארד
שיתוף פעולה בין הורים למומחים (צוות רב-מקצועי) בבתי ספר לחינוך מיוחד
ד"ר איריס מנור-בנימיני ,אוניברסיטת חיפה
הפסקת קפה
מושב שני :קשרי בית ספר-משפחה ,מסקנות מהניסיון בשדה
יו"ר :עו"ד יעל כפרי ,חברת ועדת המומחים
יחסים בין הורים לבין בית הספר של ילדם :תובנות מהעבר וכיוונים לעתיד
ד"ר בלהה נוי
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 עצמם
שיחה בהנחיית גב' ורד אלטשולר-אזרחי ,תכנית קמ"ה
פעילויות של משרד החינוך בנושא קשרי בית ספר-משפחה
גב' בטי ריטבו ,ממונה הורים ומשפחה בשפ"י ,משרד החינוך
הפסקה (תוגש ארוחת צהרים קלה)
מושב שלישי :קשרי מורים-הורים בסביבה הטכנולוגית החדשה
יו"ר :פרופ' גוסטבו מש ,חבר ועדת המומחים
גיוס הטכנולוגיה לטובת הקשר בין המשפחה לבית הספר :יתרונות וחסרונות
ד"ר מירן בוניאל-נסים ,אוניברסיטת חיפה

 90:80 – 92:00שימוש של מורים והורים בערוצי תקשורת חדשים :ממצאים מקבוצות המיקוד
ד"ר גילה קורץ ,המרכז ללימודים אקדמאיים באור יהודה
 93:80 – 90:80על 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
14
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 מנהל מחקר, המוסד לביטוח לאומי,3010 – 1662  משפחות חד הוריות.)3011( 'אסתר ט' ותמי א
.ותכנון
 תמונת–מצב:)ג׳-מסגרת חינוך בגיל הרך (גן- קשרי משפחה.) ד' (עורכים, ז' צ׳ ופריד,גרינבאום
ג׳) וזיקתם להתפתחות הילד-מסגרת חינוך בגיל הרך (גן-והמלצות הוועדה לנושא קשרי משפחה
. תשע״א: ירושלים. האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.ולהצלחתו במערכת החינוך
–  תלמידים והוריהם במשו"ב:31-  מעורבות הורית גרסת המאה ה.)3011( ' מ, והמאירי,' א,בלאו
.מערכת מקוונת לניהול למידה
 סמארטפון בבית הספר – האומנם הדור הבא כבר כאן? ניהול פדגוגי.)3013( ' מ, והמאירי,' א,בלאו
.בסלולרי בקרב הצוות החינוכי והמשפחות
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