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 תקציר 

בין המורים,   -בסביבה הבית ספרית קיים פוטנציאל לקונפליקטים ממקורות שונים, לדוגמא 

 ליישובאלטרנטיביות  שיטות למידיםמורים והורים, מורים ותלמידים, מורים והנהלה, בין ת

( מציגות גישה שיתופית וכוללות בין  alternative dispute resolution strategies, ADR) סכסוכים

. מטרת סקירה זו היא התמקדות במערכות יחסים (facilitation) סיוע, גישור, מתןהשאר משא ו

 ם, בפרט בין הורים ומורים. וקונפליקטים בין סוכנים שונים בבית הספר שאינם תלמידי

ניתן לתפוס את הקשר בין הבית ובית הספר דרך פרספקטיבות תיאורטיות שונות החל מתפיסה 

הרואה בבית ובבית הספר כבעלי השפעות נפרדות על חיי הילד ועד תפיסה של השפעות חופפות. 

המצפה מההורים החל ממודל  -תפיסת היחסים משפיעה על הקשר בין ההורים ובית הספר בפועל 

 להפקיד את אחריות חינוך הילדים לבית הספר ועד מודל שותפות בין מורים והורים. 

מערכת היחסים בין הבית ובית הספר הינה מורכבת. ניתן לתפוס את שני הצדדים כיריבים, בעלי 

תפיסות שונות ותעדוף שונה וניתן לראות בשני הצדדים שותפים ללמידה ולהתפתחות הילד. 

ת ספרות המתארת דפוסים חוזרים של קונפליקט בעוד זרם ספרות אחר מעודד יצירת קיימ

הספר טומן בחובו פוטנציאל צמיחה לכל -הממשק בין הבית וביתשותפות בין הבית ובית הספר. 

חסים לקונפליקט כמימד חשוב ימתיהצדדים לצד פוטנציאל לסכסוכים ופגיעה ביחסים. מחקרים 

  .אך קונפליקט הוא גם הזדמנות לארגון לצמוח ולהתפתח ספרה-במעורבות הורית בבית

כלים תקשורתיים עשויים לעזור בשיפור היחסים בין ההורים ובית הספר. בסקירה תוצג הצעה 

לניהול שיחה בין הורה ומורה בצורה שונה, שיתופית יותר ויוצגו הכשרים התקשורתיים שנמצאו 

 מתלונן בפני מנהל בית ספר. אפקטיביים בניהול אינטראקציה של הורה ה

בתחום החינוך, תחום שזכה לתשומת לב מחקרית בנוגע לקונפליקטים בין הורים וצוותי חינוך 

הוא תחום החינוך המיוחד, לאור הגדרת החוק בארצות הברית בדבר שותפות בבניית תכנית 

ים ליישוב החינוך הפרטנית לילד בין ההורים וצוות החינוך. בחוק הוגדרו שלושה מנגנונ

במסגרתו קצין הליך דמוי משפטי סכסוכים: הליך שימוע, גישור ופגישות פתרון. הליך שימוע הוא 

לשאת ולתת  לצדדיםהמגשר עוזר  הספר.-שימוע מכריע בנוגע למחלוקת בין ההורים ומחוז בית

 פגישת פתרון נועדה לסיים. של המחלוקת ומנסה להקל על שני הצדדים להגיע ליישוב מוסכם

תהליכים הסכסוך לפני הליך השימוע והיא אמורה להתקיים בשבועיים שלאחר הגשת התלונה. 

 .הקונפליקטוהסלים לאחר שהופיע בכך שהם מתרחשים רק  יםתגובתיאלה 

להתמודדות עם ומגוונות ניסו אסטרטגיות חדשניות  הברית-צותבאר ספר-בתימדינות ומחוזות 

ומונעות מתחים  פעולה-שיתוףמקדמות  אלהסטרטגיות אקונפליקט לפני או מיד עם הופעתו. 

 בין אסטרטגיות אלה:  .עהקשורים לתהליכי גישור ושימו

 מתן כלים להורים, מחנכים ונותני שירותים לשיפור  - הכשרות משתתפים ובעלי עניין

הגברת יכולת לפתור ים, ולומתן ומניעת הסלמת קונפליקט אמשדיאלוג ו תויכול

 ים קונפליקטים עתידי
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 הפועלת בשיתוף פעולה בנושאים  מועצת בעלי ענייןכגון  - ביסוס תהליכים משותפים

 שונים 

 עם ילדים עם צרכים מיוחדיםמספקים להורים אחרים ם הורי - מנגנון תמיכה בין הורי 

  .הכוונה, תמיכה ומידע

  את הקונפליקט במטרה  וחוקרעל שאלות משפטיות שיש להורים  עונה - מקרהמנהל

 ם המחלוקת. וות ולהמליץ על הפתרון המתאים ביותר לסילזה

 עזרה בהבהרת הבעיה ובחינת דרכים חלופיות לפתור את הקונפליקט   - טלפוני מתווך

  כשהקונפליקט מזוהה. מיד

  מסייעIEP -  כדי להבטיח שהמשתתפים פועלים בכבוד, הדינאמיקה של הפגישה ניהול

   ושהמשתתפים מתמקדים בפעולות עתידיות.שנקודות המבט של כל המשתתפים נשמעות 

 היקף הפגישות  מבחינת מספר המגשרים והכשרתםבגרסאות מעט שונות  - גישור

גישור פרגמטי,  -הסקירה תציג גישות שונות לגישור . המשותפות לעומת הנפרדות

 טרנספורמטיבי ונרטיבי. 

  נציב תלונות Ombudsperson - תרונות ונושא ונותן עם צד שלישי החוקר תלונות, מציע פ

 ממגשר או ממסייע ביצירת הפתרון.יותר באופן אקטיבי  הצדדים

 התייעצות עם מומחה מתחום המשפטים ו/או החינוך המיוחד  - ץדעה של צד שלישי/ ייעו

 הטיעונים שלהםבכדי ללמוד על 

דרך הספר ליישוב קונפליקטים בבית מודל אוהיו ליישוב קונפליקטים נועד ליצור תשתית חזקה 

מענקים שנתיים, כנסים, גישה לקורסים אוניברסיטאיים מרחוק על יישום תכניות ליישוב 

 ונמצאו עדויות לאפקטיביות שלו.  קונפליקטים וסדנאות פיתוח מקצועי אזוריות

קונפליקטים בין הבית ובית הספר כוללים גם קונפליקטים בין מורים ותלמידים. למערכת 

התערבויות ייעוץ מבוססות יד פוטנציאל להועיל לתלמיד בהיבטים רבים. היחסים בין מרוה ותלמ

 מורים, הכוללות גם טיפול משחק, עשויות לתרום לטיב מערכת היחסים בין המורה והתלמיד. 

במערכת החינוך, הינה שלאורך  ADRהנקודה המשמעותית והבולטת ביותר בהקשר של יישומי 

רבים בכל מה שקשור בתלמידים, בקונפליקטים בינם  שני העשורים האחרונים ישנם יישומים

לבין עצמם, ובהטמעת כלים לשיפור הדיאלוג ולמניעת קונפליקטים, עבור תלמידים ובאופן חלקי 

, מלבד בהיבט של ועדות השמה ADR-עבור מורים. ההורים אינם מעורבים ומשולבים ביישומי ה

 בחינוך המיוחד בארה"ב. 

כי הסקירה(, משקפת פער הולך וגדל בין מערכת החינוך על צרכיה נקודה זו, להבנתנו )עור

ומאפייניה בעבר, בהווה ובעתיד. אם בעבר ההורים נתפסו כחלק חיצוני וכמעט ולא רלבנטי לבית 

הספר, הרי שכיום מתחזקות המגמות של מעורבות והתערבות הורים, תוך טשטוש בין מרחב 

ד גורמים נוספים, מתרבים אף הקונפליקטים בין המעורבות ומרחב ההתערבות. בשל זאת, לצ

 ההורים לצוות בית הספר ולמערכת החינוך האזורית והארצית. 
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לטיפול בסכסוכים בין המשפחות למערכת החינוך. חלקם  ADRמדינת ישראל נעדרת מנגנוני 

 מגיעים לבית המשפט, ומרביתם נשארים כסכסוכים בלתי פתירים או כאלו הנפתרים בכפייה חד

צדדית. בכל מקרה התוצאה אינה בהכרח התוצאה המיטבית לצדדים, יש פגיעה במערכות יחסים 

ארוכות טווח ובתלמידים עצמם, ואף השפעות ישירות ועקיפות על האקלים הבית ספרי. בהנחה 

כי לאור השינויים החברתיים בעידן זה רצון ההורים להשפיע ילך ויגדל, הפער בהעדר מנגנוני 

 כים בהסכמה יקצין ויתכן כי אף יפגע בתפקוד מערכת החינוך. יישוב סכסו

Summary 

Different sources may lead to potential conflicts in a school setting - teacher vs. teacher, 

teacher vs. parent, teacher vs. pupil, teacher vs. administration or pupil vs. pupil. Alternative 

dispute resolution strategies, ADR suggest cooperative problem solving and include 

negotiation, mediation and facilitation. The aim of this review is to focus on relationship and 

conflicts between different agencies in school that are not students, specifically parents and 

teachers. 

The relationship between home and school may be viewed through different theoretical 

perspectives which influence the relationship between school and home. This relationship is 

complex and may be regarded as conflictual or  partnership. There is a great potential for 

growth and for damage in the intersection between home and school. 

The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) defines that parents need to be 

involved in the educational decisions that concern their children, thus amplifies the friction 

between the parents and the school.  In order to resolve conflicts between parents and school 

districts regarding pupil education, the law defined several mechanisms of action: Due 

process hearing, mediation and resolution meetings. Due process hearing are a court like 

procedure in which the family and the school district present their case while a hearing officer 

decides how to resolve the situation. The goal of mediation is to resolve disputes by a trained 

and impartial mediator, in a formal but less argumentative fashion compared to due processes. 

The mediator facilitates negotiations between the parties and assists in reaching a settlement. 

A resolution meeting is supposed to take place soon after the formal complaint is submitted 

for a hearing, it’s purpose being to resolve the dispute between the parents and the school 

representatives well before the due process. These practices are reactive ones since they occur 

only after a conflict emerged and escalated.  

Research has shown that systemic changes in ongoing proactive practices can prevent and 

even resolve conflicts before they reach formal stages (Margolis, 1998; Mueller, 2004; 

Scheffel, Rude, & Bole, 2005). These methods include the implementation of alternative 

dispute resolution strategies, a partnership with parents and service agents, professional 
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development, creative use of resources, communication, establishing trust, teacher and parent 

support (Mueller, 2004).  

States and school districts in the US have attempted to implement various innovative 

strategies to prevent conflict escalation and manage conflicts as they appear. Among these 

strategies are: 

 Participants & Stakeholders Training - providing tools to parents, educators and 

service agents on how to improve their dialogue and negotiation skills as well as 

prevent future conflict escalation; and enhancing their abilities to resolve future 

conflicts (e.g., collaborative decision making, negotiation, mediation). 

 Establishing common practices - such as a council of stakeholders that collaborate on 

various issues, or the cooperative characterization of norms and regulations.   

 Parent-to-Parent support - parents of disabled children provide their peers with 

information, guidance and support.  

 Case Manager - addresses legal questions presented by the parents and examines the 

conflict in order to identify and recommend the best possible solution for the dispute.  

 Telephone Intermediary - assistance in clarifying the issue at hand and examining 

alternative ways to resolve the conflict as soon as it is recognized.   

 IEP Facilitation - managing the dynamics of the IEP (Individualized Education 

Program) meeting to assure that both parties behave   respectfully, that all the 

participants’ points of view are heard and that the participants stay focused on future 

actions. 

 Mediation Hybrid Models – with different versions in regard to the number of 

mediators or their training, and the extent of joint vs. separate meetings.  

 Ombudsperson - a third party in charge of investigating complains, offering solutions 

and negotiating with the parties who may take a more active role in fostering 

resolution compared to  a facilitator  or mediator.  

 Third-Party Consultation - consulting with a law and/or special education expert in 

order to learn their positions in the conflict, with the objective being to decide how to 

settle in the hearing.  

The relationship between teachers and pupils includes many challenges but also beneficial 

potential to both parties. Different programs aimed at improving the relationship between 

teachers and pupils  

The most significant and salient aspect associated with ADR implementation in the 

educational system is that during the last two decades there have been many 
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implementations amid students, peer conflicts between students and programs for dialogue 

improvement and conflict prevention among students and partly teachers. Parents are not 

involved or included in ADR implementation apart from their role in placement committees 

within the special education system in the United States. 

This aspect reflects, in our opinion, a growing gap between the educational system’s needs 

and characteristics in the past, present and future. Parents may have been perceived in the past 

as an external, almost irrelevant part of the school community. However nowadays there is a 

growing trend of parental involvement, turning the line between parental participation and 

parental intervention unclear. This has led, alongside other causes, to an increase in conflicts 

between parents and school staff, as well as with the regional and national education system. 

Israel lacks ADR mechanisms to manage conflicts between families and the educational 

system. Some conflicts end up in court, while most remain unsolved or are resolved 

coercively by a unilateral party. Either way the end result doesn’t necessarily serve as the best 

alternative to both sides, may have a damaging effect on long term relationships and on the 

students themselves, in addition to direct or indirect impact on school climate. Assuming that 

parents’ desire for influence will only grow stronger due to social changes, the absence of 

consensual conflict resolution mechanisms will only enlarge the gap and may even damage 

the functionality of the educational system.   
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 מבוא 

בין המורים,   -בסביבה הבית ספרית קיים פוטנציאל לקונפליקטים ממקורות שונים, לדוגמא 

. מטרת סקירה זו (Batton, 2002)מורים והורים, מורים ותלמידים, מורים והנהלה, בין תלמידים 

היא להתמקד בקונפליקטים וביחסים בין הורים וצוות בית הספר ובכלים לשיפור האינטראקציה 

ספר. הסקירה נפתחת במבוא כללי על קונפליקטים ועל דרכים חלופיות ליישוב -ין בית וביתב

קונפליקטים , שיטות ליישוב סכסוכים שיתופי )לדוגמא משא ומתן, גישור, קבלת החלטות 

 בהסכמה( לעומת דרכים מסורתיות )כגון הימנעות, הכחשה, פנייה לערכאות משפטיות(.  

הסביבה הבית  -ביישוב סכסוכים אך מתמקד כבר בהקשר הסקירה הפרק הבא ממשיך לעסוק 

ספרית, ומתייחס לתכניות יישוב סכסוכים בבתי ספר. לאחר מכן תוצג מסגרת תיאורטית 

ומודלים ביחס לקשר בין משפחה, בית ספר וקהילה והסקירה תמשיך ותדון במורכבות מערכת 

להיבטים מעשיים יותר של הנושא דרך היחסים בין הבית ובית הספר. בהמשך הסקירה תעבור 

הצגת כלים תקשורתיים לשיפור מערכת יחסים זו, בפרט דרך חלופית לנהל פגישה בין הורה 

 ומורה ומיומנויות התורמות לניהול שיחה אפקטיבית בין מנהל והורה שבא להתלונן. 

טים בתחום הינו חלק הארי של הסקירה ובו מוצגים מודלים לפתרון קונפליק שלאחריוהפרק 

החינוך. המסגרת לקוחה מספרות בנוגע לקונפליקטים בחינוך המיוחד אך לדעתנו ניתן ליישם את 

המודלים גם בחינוך הרגיל. החל ממנגנונים ליישוב סכסוכים המוגדרים לפי חוק חינוך מיוחד 

הליך שימוע, גישור ופגישות פתרון ועד אסטרטגיות למניעת קונפליקט עוד טרם  -בארה"ב 

הופעתו )כגון הכשרות, מועצת בעלי עניין, קביעת חוקים משותפת( ואסטרטגיות לניהול 

הקונפליקט לפני הסלמתו )כגון הורים עוזרים להורים, מתווך טלפוני, מסייע בפגישת בניית 

כמנגנון ליישוב  IDEA-תכנית החינוך המיוחד הפרטנית(. הגישור אמנם מוגדר על פי חוק ה

השגות בנוגע לאופן הגדרתו בהווה וקיימים מודלים נוספים, גמישים יותר,  סכסוכים אך קיימות

במדינות שונות כדי לתת מענה לאתגרים של הגישור תחת חוק החינוך המיוחד בארצות הברית. 

על הגישור נרחיב ונציג גישות שונות בגישור ונשווה ביניהן. הסקירה תדון גם ביתרונות 

. בסקירה יוצג גם מודל  כים טרם הופעתם.  או בשלבם הבוסריאסטרטגיות שנועדו למנוע סכסו

אוהיו, מודל ארצי )מדינת אוהיו בארצות הברית( התומך בגישה כוללת ליישוב סכסוכים בבתי 

 ספר. 

הסקירה תסתיים בהתיחסות ליחסים בין מורה ותלמידים ותציג מספר התערבויות ייעוץ 

 (. Kinder Training ,CTRT ,RELATeמבוססות מורים )
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 קונפליקטים

קונפליקט מאופיין בחוסר התאמה אמיתי או נתפס בין אינטרסים ומטרות, אמונה שהשאיפות 

מאבק על ערכים וטענות לסטטוס, כוח או והנוכחיות של הצדדים לא יכולות להיות מושגות יחד 

היות הרסני משאבים. שלב הקונפליקט ממוקם כשלב ביניים על רצף של מאבק שיכול להחריף ול

 (. Davies, 2003, p.9יותר )

קונפליקט הוא אוניברסלי בתחומי משפחה, קהילה ומדינות. כל מערכת אנושית דינמית היא 

מטבעה מערכת קונפליקטואלית המערבת משחק של אינטרסים סותרים. ההיבט המשמעותי הוא 

ים ערוצים לדיאלוג, כיצד הקונפליקט מנוהל. כל עוד התהליכים החברתיים והפוליטיים מפיק

השתתפות ומשא ומתן, לקונפליקט תפקיד מבנה. כשערוצים אלה חסומים וצרכים בסיסיים לא 

 ( Agerback, 1996, p.27מקבלים מענה מופיע ייאוש וטינה המובילים למחאה, דיכוי ואלימות )

י תיאוריות , לפ 20-תיאוריות על קונפליקט בעבודה עברו מספר שינויים לאורך השנים. בשנות ה

ארגוניות קלאסיות כגון של מקס וובר והנרי פיול, קונפליקט נתפס כלא נעים, עוין וחסר תועלת 

(Alghamdi, 2011 היום רוב החוקרים מכירים בכך שקונפליקט בעבודה הוא בלתי נמנע .)

ומגדירים אותו כ"אנשים העוסקים בפעילויות שאינן מתאימות לאלה של קולגות ברשת העבודה 

להם, חברים של קבוצות אחרות או אנשים שאינם שייכים המשתמשים בשירותים או בתוצרים ש

(, לאם 2001(, רהים )1992(. תיאוריות עכשיוויות כולל טיילור )Roloff, 1987, p.19של הארגון )

( לא רק מודות בהיות הקונפליקט אירוע טבעי בלתי 2008( וריטזר )2007(, וילמוט והוקר )2005)

אלא גם טוענות שלקונפליקט יכולות להיות השלכות חיוביות לסביבת העבודה. גישה של  נמנע

( מדגישה את האופן בו מנוהל human relations and interactionistיחסים ואינטראקציה  )

הקונפליקט כאלמנט מהותי בקביעה האם הקונפליקט ישפיע באופן חיובי או שלילי על סביבת 

ליקט מערב עיצוב אסטרטגיות אפקטיביות להקטנת חוסר התפקוד של העבודה. ניהול קונפ

קונפליקט והגברת הפונקציות הבונות של קונפליקט כדי להגביר את הלמידה והאפקטיביות 

( ופיתוח אסטרטגיות ברמת המאקרו להפחית קונפליקטים לא Rahim 2001, p.76לארגון )

(. קונפליקט Ozkalp, Sungur & Ozdemir, 2009)פונקציונליים ולשפר קונפליקטים פונקציונאליים 

פונקציונאלי מתחיל בחוסר הסכמה ומוביל לביצוע טוב יותר של הקבוצה דרך הבנת נקודות מבט 

שונות ופתרונות. קונפליקט לא פונקציונלי עולה כמתח ביחסים בין אישיים, מוביל לפגיעה רגשית 

 Jehn 1995 ; Rahimגון, בביצוע ובמחויבות )ורגשות כעס ובגידה ופוגע בנאמנות הקבוצה והאר

2001, 2002; Wang , Jing, and Klossek 2007; Alghamdi 2011 .) 

ידי אימוץ נקודת מבט -ניתן למקסם תוצאות חיוביות של קונפליקט על דויטש לפי התיאוריה של

Spangle & 2006 Deutsch, Coleman, & Marcus ;שיתופית לעומת תחרותית )חלוקתית( )

2003 Isenbartרואים במשא  (. לפי הגישה התחרותית, המוכרת גם כ"משחק סכום אפס", הצדדים

מקדמת זו גישה  .(Spangle & Isenbart 2003ומתן כבעיה של חלוקת משאבים מוגבלים ביניהם )

Coleman, Deutsch ,הצד השני כשונה וטועה במטרות שלו או בצרכים שלו ) ה שלתחרות ותפיס

2006 ; Wertheim et al.2006 and Marcusמובילות לאסטרטגיות של  כלל-(. גישות תחרותיות בדרך

הימנעות )העדר תגובה(, כפיית ויתור על האחר, ויתור או פשרה )ויתור על חלק מהדרישות ומתן 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17400201003640228#CIT0006
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17400201003640228#CIT0033
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17400201003640228#CIT0033
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17400201003640228#CIT0042
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17400201003640228#CIT0006
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(. גישה בונה יותר לקונפליקט Stevahn et al.2001 Johnson and Johnson ; 2002מענה לחלק אחר( )

היא פתרון בעיות שיתופי, הכוללת גישה אינטגרטיבית, מבוססת צרכים, במסגרתה הקונפליקט 

המשלב את  win-winוא פתרון נתפס כהזדמנות לעבוד יחד ולפתור בעיה משותפת במטרה למצ

Wertheim et 1981 ; Fisher & Ury2006Deutsch, Coleman, & Marcus ;צרכי ורצונות הצדדים )

2006 al. .),התנהגות של צד אחד משפיעה על התנהגות האחרים באינטראקציהלפי התיאוריה 

(Deutsch, 1973; Deutsch, Coleman, & Marcus, 2006.)  אם צד אחד ניגש למשא ומתן בצורה

התנהגויות שיתופיות נוטות ליצור תגובות  בעוד תחרותית, השני יטה להיות תחרותי גם כן

 .(White, Wertheim, Freeman & Trinder, 2013) שיתופיות

קונפליקט פתוח הקשור למטלה,  -בפסיכולוגיה ארגונית יש הבחנה בין קונפליקט קוגניטיבי 

ומשאבים  ובין קונפליקט רגשי המתרחש בתהליך עדין יותר, קשור לשמירה  הוליטיקתפקידים, פ

בין אישיות ומתמקד בנורמות וערכים. בתחום החינוך נראה שקיימת  תודינאמיקועל קבוצה 

הבחנה פחות ברורה בין השניים היות וגם קונפליקט הנוגע לדבר פונקציונאלי כגון מדיניות תכנית 

 (. .10Davies, 2003, pום לאנשים להרגיש איום על הזהות שלהם. )לימודים יכול לגר

 (ADR) סכסוכים ליישוב אלטרנטיביות שיטות

 וקבלת( facilitation) סיוע, גישור, ומתן משא כגון אלים לא, שיתופי סכסוכים ליישוב שיטות

, והוד, אפריקה כולל בעולם רבים באזורים ארוכה מהיסטוריה חלק הם בהסכמה החלטות

, 80-ה שנות עד הברית בארצות ידועות היו לא אלה שיטות, זאת עם. הרומית והאימפריה איסלנד

 היוזמות בין. יותר רחב לקהל אלה שיטות לחשיפת הובילה שונים בתחומים כשהתפתחות

 getting to yes: negotiation agreement without giving in (Fisher, Ury הספרים: ביותר החשובות

& Patton, 1981 )ו-the mediation process: practical strategies for resolving conflicts (Moore, 

 הארצי הכנס לדוגמא - גדולים ארציים ארגונים פקיםסשמ networking ושירותי כנסים(, 2003

 רכזימ- ו theory and practice research כמו ומוסדות סכסוכים ויישוב שלום על( הברית בארצות)

 ויישוב לניתוח התכנית, הרווארד של ומתן המשא פרויקט לדוגמא - אוניברסיטאות כולל חינוך

 ליישוב ותכנית סירקוז באוניברסיטת ציבורי ועניין לאזרחות מקסוול ספר בבית קונפליקטים

 . נורטווסטרן באוניברסיטת קלוג לעסקים הספר בבית סכסוכים

 בהכשרת, באקדמיה שיתופי סכסוכים לפתרון בטכניקות ייןהמשיך לגבור הענ 90-ה שנות במהלך

 השפעה בעלי מוסדות גם. דת ומוסדות משפחה, חינוך, עסקים כגון סקטורים ובמגוון ארגונים

 1990-ב לדוגמא. האלה בשיטות תומכים הברית ארצות ונשיאות האמריקאי הקונגרס כגון רחב

 ומעודד המאפשר administrative dispute resolution act - ה את האמריקאי הקונגרס העביר

 ADR ((alternative  - אסטרטגיות אלטרנטיביות ליישוב סכסוכיםב להשתמש פדרליות סוכנויות

dispute resolution strategies .הוראה על 1993-ב חתם קלינטון (Executive order 12891 )הקובעת 

 ויעברו הנהלה-עובדים לשותפות מועצות ויגבש הברית ארצות של הפדרליות הסוכנויות כל כי

 . שיתופית החלטות וקבלת סכסוכים ליישוב נוספות ושיטות צרכים מבוסס ומתן במשא הכשרה

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17400201003640228#CIT0034
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17400201003640228#CIT0021
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17400201003640228#CIT0012
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17400201003640228#CIT0006
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17400201003640228#CIT0040
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 ופרקטיקה תיאוריה הציעו הכשרה וארגוני אוניברסיטאות, ים'קולג מאות 90-ה שנות סוף עד

 תקשורת סגנונות, מתקדמות תקשורת מיומנויות, ומתן משא, סיוע: סכסוכים ליישוב בטכניקות

&  ונסון'ג כגון הברית-בארצות הפרטי מהסקטור בולטות חברות. ובוררות גישור, וקונפליקט

, בוררים, מגשרים כגון סכסוכים ליישוב מומחים פיתחו, Prudential ,-ו אלקטריק נרל'ג, ונסון'ג

, הדואר שירותי כגון תהברי-בארצות גדולות פדרליות סוכנויות גם. החברה בתוך תלונות נציבי

 אלה מאומנים צוותים. ADR מומחי להיות עובדיהן הכשירו האוויר חיל, הים חיל, הפנים משרד

 רצון שביעות, עלות במונחי ויעילה אפקטיבית בצורה בעבודה קונפליקט מצבי עם התמודדו

 קריםמח (. Lipsky & Seeber, 2006) מהתהליך כללית רצון ושביעות ההסכם משך, מההסכם

 מחלוקות עבור לפחות, הברית בארצות התאגידים ברוב חזקה בצורה ממוסד ADR-ש מראים

על קונפליקט בעבודה בארה"ב  ספר(. Lipsky, Seeber & Fincher, 2003, p.17) ועבודה מסחריות

 & Lipsky, Seeber) בעבודה קונפליקטים לניהול פרקטיקות צמיחת על אופטימית בתחזית סוכם 

Fincher, 2003, p. 139-140  .)סיכם הברית ארצות, בפלורידה שבוצע עדכני מחקר, זאת עם 

 או התמודדות של מסורתיות פרקטיקות על ברובו מסתמך העבודה במקום קונפליקטים שניהול

 רשמיות מחאות, מנהלים המנעות, ההנהלה של הכחשה דרך קונפליקט עם מהתמודדות הימנעות

 (. Katz, & Flynn, 2013, p.406) בכך איום וא משפטיות לערכאות ופנייה

 

 ספר-בבית סכסוכים יישוב תכניות

לעיתים קרובות לנהל קונפליקטים בין תלמידים, בין תלמיד ומורה, בין מורים נדרשים בתי ספר 

להיות מעורבים מבחינת המורים הם יכולים  .(Batton, 2002, p.482-483) ובין הורה ומורה

 חלוקיםאו כצד שלישי כשתלמידים או אחרים בקהילת בית הספר  דיםדצאחד הבקונפליקט כ

עשוי לרמז לתלמידים כיצד לפתור והמורים מנסים לסייע. האופן בו מורים מגיבים לקונפליקט 

. המורה יכול להציע (.White, Wertheim, Freeman, & Trinder, 2013)קונפליקטים בעצמם 

, להימנע (Johnson et al., 1992) כיצד על התלמידים לנהוג במהרה פתרון, להתנהג כבורר ולקבוע 

להתנהגויות ש סביר .(Stevahn, Munger, & Kealey, 2005) מקונפליקט או לקחת תפקיד משמעתי

וצאות חיוביות ארוכות טווח היות ותלמידים לא לומדים בעצמם כישורים תלא יהיו אלה 

יוצבו בפני ויכוחים  כנראה מוריםו ,וף פעולההדרושים לפתור קונפליקטים באפקטיביות ובשית

 . (.194White, Wertheim, Freeman, & Trinder, 2013, p) בעתידדומים 

בין אישיות בבתי ספר היא לפתח גישה מערכתית שלמה  מחלוקותגישה אחרת להתמודדות עם 

ונפליקט, במסגרתה מורים ותלמידים לומדים שיטות שיתופיות להתמודדות עם ק הספר-ביתשל 

 הספר-ביתאלה והגישה מיושמת באופן שלם ב במיומנויות לתמיכהכים ימפתח תהל הספר-בית

(Stevahn et al., 2005; Trinder et al., 2010; Wertheim, Freeman, Trinder & Sanson, 2006 כדי .)

יכולים להשיג זאת, תלמידים ומורים יכולים ללמוד שיטות שיתופיות ליישוב סכסוכים ומורים 

להוות מודל לפתרון בעיות שיתופי, לשמש כמגשרים בין הצדדים או "מאמנים" שעוזרים 

 (. Johnson & Johnson, 2004; Trinder, 2006לתלמידים ליישם רעיונות לפרקטיקה )
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כל הצדדים ה לשגישות שיתופיות לפתרון סכסוכים המכוונות לדאג מראיםממצאים אמפיריים 

 ,Davidson & Wood, 2004; De Dreuערך משותף גבוה יותר לשני הצדדים )מובילות לתוצאות עם 

Weingart, & Kwon, 2000 בנוסף, שימוש ביישוב סכסוכים שיתופי קשור לבריאות פסיכולוגית .)

 (Johnson & Johnson, 1989גבוהה יותר )

 ונמצא הספר-תבתכנית ביהמשולבות כמו יישוב סכסוכים  תכניות ללמידה חברתית רגשית

 ,Calkins, Graziano, & Keaneלבריאות הפסיכולוגית והלמידה האקדמית של הילד ) ותכעוזר

2007; Johnson & Johnson, 1989, 1996; Zins, Bloodworth, Weissberg, & Walberg, 2004 .)

תכניות ליישוב סכסוכים מכוונות להגביר כישורים הדרושים לפתרון בעיות, אמפתיה וקבלת 

( וכוללות כישורים בינאישיים כגון הקשבה ולהסתדר עם אחרים, שנמצאו Pasi, 2001) השונה

הלומדות ניהול  ספר-בית(. קהילות DiPerna & Elliott, 1999קשורים לתוצאות אקדמיות )

 ,Jonesקונפליקטים שיתופים יכולות לעזור לתלמידים להגיע להישגים חברתיים ואקדמיים )

2004.) 

( היא לסייע בהבניית conflict resolution education, CREנוך ליישוב סכסוכים )מטרת תכניות חי

ים לשימוש בתכניות אלה אך הערכות אלפתרון לקונפליקטים בין אישיים. אין רישומים פורמ

 86,000מתוך  20,400-ל 8,500בתכנית הלימודים קיים בבין  CREמציעות שסוג כלשהו של תכנית 

 ;Conflict Resolution Education Network [CREnet], 1999הברית )-ארצותבתי ספר ציבוריים ב

Jones, 2004ידי -על 1992-(. הערכה זו מייצגת עלייה משמעותית מהערכה שבוצעה בNational 

Association for Mediation in Educationמחקר בתי ספר כללו תכנית כזו.  2,000-שהעריכה ש

-מחקרים ו 36יישוב סכסוכים בבתי ספר החל מגיל גן ועד י"ב כלל ה שבחן תכניות לזמטא אנלי

 מצא כי תלמידים שהשתתפו בתכנית הראו שיפור בהתנהגויות אנטי חברתיותותלמידים  4,971

(, 2007Garrard, & Lipsey)גישור השפעות ובחנו  2003-. שני מחקרי מטא אנליזה שפורסמו ב

 & Burrell, Zirbel & Allen, 2003; Wilson, Lipseyות )תלמידים הראו ירידה בהתנהגויות שלילי

Derzon, 2003 .) 

. תכניות שנה 20מיישמות תכניות ליישוב סכסוכים בבתי ספר כבר  הברית-ארצותבתי ספר ברחבי 

-ביתאלה משלבות רעיונות אפקטיביים ולא אלימים לפתרון בעיות בתכנית הלימודים ומדיניות 

כישורי ניהול קונפליקטים  ותיישום תהליכי משמעת חיוביים ומבנ, מלמדות כישורים להספר

בקרב מורים, צוות, הורים ותלמידים. מחקרים הראו שהתכניות יכולות להשפיע באופן חיובי על 

רוב אך חסר ידע בתחום שכן  ספר-ביתואווירה כללית ב ספר-ביתהישגים אקדמיים, נוכחות ב

. במסגרת הכנת (Sweeney, & Carruthers, 1996מידים )קונפליקטים בין תלהתכניות מיועדות ל

וכתיבת סקירה זו נמצאו מאמרים רבים העוסקים בתכניות יישוב סכסוכים בבתי ספר 

בנוגע לקונפליקטים  אותרהמעט ספרות המתמקדים בתלמידים והשפעת התכנית עליהם. 

-ביתה ליישוב סכסוכים בתכנית מקיפהמערבים גורמים אחרים בבית הספר, כגון הורים ומורים. 

 בלת החלטותלכלול מגוון פעילויות: מעורבות הורים, ק עשויה ספר-ביתלשיפור תרבות  הספר

, עבודה משותפת לקביעת מטרות ויעדים הספר-ביתמשותפת בנוגע לצרכים מסוימים של 

פיתוח שותפות קהילתית, עבודה משותפת וניהול פתרון בעיות וקבלת החלטות,  משותפים,
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למענה לקונפליקטים המתגלעים בין צוות,  הספר-ביתיסוס מערכת יישוב סכסוכים כוללת לבו

 .(Batton, 2002) הנהלה, הורים, תלמידים ומורים

יש ליצור  ןליישומתלויות במספר מצומצם של גורמים האחראיים  תהיינהכדי שתכניות לא 

לסווג ארבע רמות של התערבות: ניתן (. Batton, 2004הטמעה רחבה ועמוקה לתכניות התערבות )

, פדגוגיה, תכנית לימודים והתנהגת תלמידים. גישה כוללת ליישוב קונפליקטים ספר-ביתתרבות 

גישה כוללת שיכולה לתת מענה ממצאים תומכים בכוללת את כל ארבע הרמות של התערבות. 

וצות יותר אך לעומת תכניות גישור תלמידים שאמנם נפ  ברמות שונות ספר-ביתלקונפליקט ב

 .  (Batton, 2004תרומתן מוגבלת יותר )

 קהילה -ספר -בית -ומודלים פרקטיים ביחס לקשרי משפחה  תפיסות

טבע והמידה של הוקהילה קובעות את  ספר-ביתמשפחה, על הקשר בין  ספר-ביתפילוסופיות 

Epstein (2000 ) תלמידים וגורמים אחרים בקהילה. ,מנהלים ,מורים ,האינטראקציות בין הורים

 :עה מספר פילוסופיות על קשרים אלההצי

 פרספקטיבות תיאורטיות לקשר בין משפחה, בית ספר וקהילה

טענה לתפקידים  20-הספרות הפסיכולוגית והסוציולוגית בתחילת המאה ה - "השפעות נפרדות"

עלים נפרדים של הורים ומורים בחינוך. לפי התיאוריות האלה הורים ומחנכים נתפסו כפו

והתרומה שלהם להתפתחות בעלי רמות שונות וסוג הכשרה מקצועית שונה כ, יםנפרד בהקשרים

תפיסה זו שמה את המשפחה אחראית על ההכשרה המקצועית הראשונית של  הילד נתפסה שונה.

 .הפורמאליהילד ואת המשך ההתפתחות החברתית, מוסרית ודתית בידי החינוך 

אקולוגיות ת מוטמעת בסט רחב של סביבות ותחות הילדהתפתפיסה ש - "השפעה מוטמעת"

(Bronfenbrenner 1979, 1986הובילה לזיהוי מגוון ההקשרים החברתיים והתלות ביניהם ). 

העיקרי )אינטראקציה עם הורים  בהקשרליחסים  תיחסימערכת המיקרו מת בהתפתחות הילד

מה , ות או חברתיות מחוץ לביתלדפוסים של אמונות תרבותי תחסיהמאקרו מתיומערכת בבית(, 

הילד נמצא במרכז המודל כשסביבו אוסף של שיכול להשפיע על התנהגות הורים ו/או ילדים.  

מעגלים בעלי מרכז משותף עם השפעות שהולכות ומתרחקות על הילד. מחקרים השתמשו במודל 

להשפעה של הזה כדי לחקור השפעות מצביות על התפתחות ילד אינדיבידואלי עם תשומת לב 

תעסוקת האם, טיפול יום, תמיכה חברתית, תנאי קהילה וגורמים אחרים שיכולים להשפיע על 

 למידת הילד, הישגיו, עמדותיו והצלחתו.

פרספקטיבה ארגונית חברתית של תחומי השפעה חופפים כדי ניתן ליישם  - "השפעה חופפת"

מודל זה משלב את המודל . (Epstein, 1987)  משפחה וקהילה ספר-ביתלהבין ולחקור קשרי 

(, נקודות מבט Leichter, 1974( תובנות על משפחה כמחנכים )Bronfenbrenner, 1979האקולוגי )

 ,Litwak &  Meyerסוציולוגיות על הקשרים בין אנשים ומוסדות מקצועיים ולא מקצועיים )

מחקרים סוציולוגיים ( וSeeley, 1981(, דגש על אחריות משותפת לחינוך ורווחת הילד )1974
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 ;Barker & Gump, 1964; Coleman et al., 1966ופסיכולוגיים על סביבות בתי ספר ומשפחה )

Epstein & McPartland, 1979; McDill & Rigsby, 1973; Moos &  Insel, 1974.) 

יכולות להתקרב אחת לשנייה לחפיפה או להתרחק הלאה  ספירות של השפעה ,לפי המודל

ידים, הורים ואחרים מהאינטראקציות בין מחנכים, תלוקהילה.  ספר-ביתין בית, להפרדה ב

הון  .גות קשרים חברתיים שיכולים ליצור הון חברתיימיצ והפרטיתהמוסדיות  הרמבהמתרחשים 

חס למשאבים כמו מידע, עמדות והתנהגות שיכולים ימתי (Coleman, 1988; Lin, 2000חברתי )

טבר ולאחר מכן להיות מושקעים מחדש או משומשים ציכולים להווצר ממערכת יחסים וילה

ים, משפחות, בתי ספר וקהילה. לדוגמא, הורים יכולים להיות באינטראקציה עם דלטובת תלמי

תרגם לרעיונות ומידע שהם משיגים יול להכהורים אחרים ומבוגרים עוזרים אחרים, מה שי

 (.Sheldon, 2002בילדים ) למעורבות בבי"ס ובבית ופעולות שמנחות ותומכות

בחפיפה נוצרים קשרים, מידע מוחלף, נבנה כבוד וקשרים מתפתחים בין מורים הורים תלמידים  

ואחרים בקהילה. אם הפעולות הנוצרות מבוססות על מידע טוב וקשרים חיוביים תלמידים 

, ספר-תביובקהילה על חשיבות הלמידה, הגעה ל הספר-ביתב ,ישמעו את אותם המסרים בבית

עשיית שיעורי בית ומילוי תפקידים ותומי אחריות כתלמידים. המיקוד המשותף יוצר בתי ספר 

, ומשפחות "דמויות כאינדיבידואליחסים לכל תלמיד יהמברכים הורים ומת ""דמויי משפחה

 " העוזרות לילדים למלא תפקידם כתלמידים. ספר-בית

תהליכים דינמיים המייצרים אינטראקציות החפיפה והאינטראקציה בין בית ביס וקהילה הם 

חברתיות משתנות כל הזמן וחילופים. האופן בו פעילויות מתוכננות, מדוברות ומיושמות קובע אם 

 תהיה לזה תוצאה חיובית או שלילית. 

 מודלים פרקטיים לקשר בין משפחה, בתי ספר וקהילה

 בית ספר ובין מודלים פרקטיים.ניתן לקשר בין הפרספקטיבות התיאורטיות לקשר בין משפחה ו

(1993)  Swap כדי להתנגד או לעודד אותם בתי ספר מיישמים מודלים מעשיים  הארבע ההציג

 (:Epstein, 2002) הספר-ביתשותפות אפקטיבית בין הבית ו

הורים להעביר אחריות הדורשת מנקודת מבט עסקית  - (the protective model) המודל המגן

ורים לפי המודל להלהיות אחראי על התוצאות.  הספר-ביתולתת ל הספר-ביתלחינוך הילדים ל

 הספר-ביתבומורים תפקידים שונים והשפעות שונות על התפתחות ילדים. כשהמודל מיושם 

ההורים יכולים להיות מעורבים לעיתים רחוקות או בדרכים מוגבלות כמו גיוס כספים, ליווי 

בתי ספר המפעילים את המודל הזה לא יבצעו או יתמכו רוב לטיולים או סיפוק שירותים אחרים. 

ה או פעילויות המכירות בהורים ומורים כשווים רבתקשורת דו כיוונית רצינית בין הורה ומו

 .הספר-ביתהקשורה ל בקבלת החלטותבחינוך של הילדים או 

יר בערך ובכוח מכ - (home transmission model-to-The schoolבית ) - ספר-ביתמודל התשדורת 

 הספר-ביתמ -משפחה להשפיע על למידת הילד אבל מדגיש תקשורת כחד כיוונית בלבד  של

. מחנכים הספר-ביתהביתה. המודל מניח שהורים צריכים ואכן יסכימו עם מטרות ותכניות 
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, ספר-בית, חוזקות וחולשות תלמידים, מדיניות הספר-ביתיכולים לשתף מידע על פעילויות 

יציע למשפחות או גורמים אחרים  הספר-ביתמודים ומידע אחר. אבל הסבירות שתכנית לי

מדיניות או החלטות שמשפיעות על לחוות דעה על  בקהילה הזדמנויות לשתף רעיונות, להגיב,

 הוא נמוך. ספר-ביתעבודת התלמידים או תכניות 

לים את תפקיד מגביהשפעות נפרדות ו הספר-ביתרואים בהשפעת הבית ו שני המודלים האלה

ובחינוך הילדים. שני המודלים לא משלבים ידע, ערכים, כישורים, מסורות  הספר-ביתההורים ב

. המודלים האלה הספר-ביתאו תרבויות של משפחה או הקהילה לתכנית הלימודים ולחיים ב

-ביתהגדרת המורים ו ידי-עלו הספר-ביתסביב  מטפוריותבניית גדרות  ידי-עלמגנים על מחנכים 

 .הפורמאליכאנשים והמקומות לחינוך  הספר

מכיר בכך שמורים, הורים  ( The curriculum enrichment modelמודל העשרת תכנית הלימודים )

ותלמידים יכולים ללמוד אחד מהשני ואחד על השני. המודל משלב ידע של משפחה וקהילה 

 ,Gonzalez, Andrade, Civil, & Moll, 2001; Moll, Amantiלתכנית הלימודים ולמידת התלמידים )

(Neff, & Gonzalez, 1992 הקשורים לתכנית  היבטים. המיקוד בתכנית הלימודים חשוב כי

מודל זה קשור לתפיסה של השפעה  .הספר-ביתהלימודים משפיעים על הצלחת התלמיד ב

והחברה על התפתחות התלמיד  הספר-ביתמוטמעת בכך שמתייחס להשפעת הבית, 

 דואלי. האינדיבי

השפעה  של מרחבים חופפיםמפעיל את התיאוריה על (  model The partnershipמודל השותפות )

(. תכנית שותפות נבנית על מחויבות ארוכת טווח, Epstein, 1987, 1990, 1992על הצלחת התלמיד )

על כבוד הדדי, מעורבות רחבה של משפחות ומחנכים ברמות רבות של פעילויות וחלוקת אחריות 

קהילה ומשפחה  ספר-בית. תכנית מקיפה של שותפות (Swap, 1993תכנון וקבלת החלטות )

הורות, תקשורת, התנדבות, למידה בבית,  -מיוצגת במסגרת עבודה של שישה סוגים של מעורבות 

. במודל (Epstein, 1995)  ונתפסת דרך גישה של צוות פעולהקבלת החלטות ושיתוף פעולה, 

הורים, מנהלים ואחרים עובדים יחד כדי לתכנן, ליישם ולהעריך פעילויות  שותפות, מורים,

. זה יכול לכלול תכנית הורות של תשעוזרות לתלמידים להגיע למטרות למידה והתנהגות חשובו

התפתחות ילד ומתבגר, תקשורת דו כיוונית, פעילויות התנדבות, למידה הקשורה ללימודים 

שמחנכים לכך  ומדיניות וקשר עם הקהילה.  מודעות ספר-ביתמהבית, החלטות בנוגע לתכניות 

והורים צריכים לחלוק את האינטרסים המשותפים, הידע, החוויות והמשאבים כדי לקדם למידה 

 ,American Federation of Teachers, 1999; Comer & Haynesנמצאת במגמת עלייה ) של ילדים

1991; Dianda & McClaren, 1996; Epstein, Coates, Salinas, Sanders, & Simon, 1997; National 

PTA, 2000.) 

 ?קונפליקט או שותפות - ספר וביתהורים  בין היחסים מורכבות

פקטיבה הרואה בהורים ומורים כבעלי סיחסי הורים ומורים יכולים להיות מובנים דרך פר

ואה בהורים ומורים אינטרסים ותפיסות שונות ומנוגדות מצד אחד או דרך פרספקטיבה הר

 שותפים. 
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דברים שונים להשיג. נקודת המבט ובאופן מסורתי למורים והורים אינטרסים שונים 

מבט נקודת מ שונהשל מורים, האחראיים על קבוצת תלמידים  האוניברסאלית

  Waller 30-. בשנות ה( Dom & Verhoeven, 2006) הילד שלהם -אינדיבידואליסטית של הורים 

רא למורים והורים "אויבים טבעיים" בגלל הבדלי נקודות המבט. בנוסף, מורים רואים ק( 1961)

עצמם כמקצועיים ורגילים למידה רבה של אוטונומיה בכיתה שלהם. הכבוד של הורים למקצועות 

שהורים צריכים לשמור מרחק ולדעת  בדרך כללים, שחושבים של מורים נחשב חשוב מאוד למור

  (. Crozier, 2000עושים בנוגע לאנשי מקצוע אחרים )את מקומם, כפי שהם 

חוזרות של קונפליקט  תמותחושפת  הברית-בארצות ספר-בית-הספרות על יחסי משפחה

חוסר הכרות של מורים והורים עם ים עשויים להתעורר ממספר גורמים. קונפליקט .ודיסוננס

שים הורים בבעיות מנטייה של המורים להא ;מטרות, אמונות ומאמצים אחד של השני

ומהורים   (Becker & Epstein, 1982; Epstein & Becker, 1982; Voltz, 1998התלמידים )

-Epstein, 1986; Hooverהמדווחים שהם זקוקים ליותר מידע ולמידע טוב יותר ממורים )

(Dempsey and Sandler, 1997  . לחלק מהמורים, בייחוד חדשים, יש חרדה בנוגע למפגשים עם 

מורה אך בגלל  -. רוב המורים קיבלו מעט מאוד הכשרה ביחס ליחסי הורה (Jooste, 2011) הורים

מורה -מעודדים מורים ליצור קשרי הורה ,לחשיבות מעורבות ההוריםביחס צמיחת הבנה 

בעיה נוספת שעשויה להתעורר נוגעת לית של התלמיד. אמשמעותיים לטובת התפתחות אופטימ

. גם ההורים וגם המורים עמוסים וקצרים בזמן לנהל תקשורת הספר-ביתולתקשורת בין הבית 

  .(  Cameron & Lee, 1997אחד עם השני )

גיר על המדרכה ומנע מהם בקו ששורטט  ידי-על הספר-ביתהורים בבריטניה הורחקו מ 1966-ב

ו מטפורי בכל זמן נתון ישנו ק ספר-ביתבימינו לא קיים קו גבול מוחשי כזה אך לכל כנס. ילה

. ניסיון להזיז את הגבולות בין תחום ההורים ותחום הספר-ביתהמגדיר את הגבול בין ההורים ו

עשוי לעורר התנגדויות מהצד השני, הגבול עשוי לזוז לאחר משא ומתן והסכמה בין  הספר-בית

הצדדים. לעיתים הגבול אינו ברור ואחד הצדדים יכול לחצות אותו ללא כוונה מה שיוביל 

תנגדות הצד השני ולהבהרת הגבול. הגבול משתנה בין זמנים שונים ובין שחקנים שונים. לה

מנקודת מבט של מורים אפשר לדבר על "מחסום מקצועי" השומר הורים במרחק ועובד בדרכי 

(. מצד ההורים, לא לכל ההורים יש אותה יכולת Crozier, 2000דמוקרטיות )דרכים ולא  המניע

כלכלי,  -)כגון מעמד חברתי  הרקע החברתי שלהם משחק תפקיד חשובלחצות את המחסום ו

 . (Dom & Verhoeven, 2006, p.10) השכלה, שפה(

שניהם היות ובעלי ברית טבעיים  לפי גישה אחרת, הורים ומורים אינם אויבים אלא יכולים להיות

חברתיים וכלכלים לפי גישה זו שינויים   .(Epstein 2002) עסוקים בצמיחת והתפתחות הילדים

הכווינו את היחסים בין הורים ובתי ספר מקונפליקט לשיתוף פעולה. בימינו מתחזקת ההכרה 

שמשפחות, בתי ספר וקהילות יכולים לעשות יותר לעזור לילדים להגיע למטרות חינוכיות  בכך 

הם עובדים יחד, משלבים משאבים, מתקשרים בצורה אפקטיבית ומאפשרים ו במידהחשובות 

לתלמידים לדעת על שיתוף הפעולה. הצורך בשיתוף פעולה מכריח מחנכים ומנהיגי קהילה לעבור 

לשינוי בתי ספר וקהילות  הספר-ביתמביקורת על משפחות וניסיון לגרום להורים לעמוד בדרישות 

   .(Epstein 2002)לפגוש את הצרכים, האינטרסים והמטרות של המשפחות והילדים
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, הספר-ביתשינויים בסביבה החיצונים המובילים לשינויים בה כך שלאורחוקרים מתייחסים ל

 ,Fields, 1987) ורים צריכים למצוא דרכים מגוונות ואדפטיביות לתמוך אחד בשניהמחנכים ו

McClure, 2009  ) גישה מעצימה כזו מתבססת על ההבנה שהורים אחראיים ללמידה לאורך .

ה וההבניה של בתי ספר כמקום בו הורים, ילדים ומורים החיים ולרווחה של ילדיהם ועל התמיכ

מחדשים ומעשירים את חייהם וכך מעצימים ומכשירים אחד את השני כדי להגביר אפקטיביות 

(Marsh, Mayfield, McFadden & Prince, 2001 . 

 Dom & Verhoeven, 2006;  Frederik) הספר-ביתקיימת מגמה עולמית להגברת מעורבות הורים ב

Smit , Geert Driessen , Peter Sleegers & Christine Teelken, 2008 .)הברית-בארצות ,

אוסטרליה, קנדה, צ'ילה, קפריסין, אנגליה, פורטוגל, סקוטלנד וספרד חוקרים ואנשי שטח 

 יתוף פעולהולהגדיל ש ספר-ביתהפרדה וקונפליקט בין בית ו להפחיתבכדי עובדים שנים רבות 

בתי ספר המערבים באופן פעיל הורים בתכניות למידה ל.(Sanders & Epstein, 1998ושותפות )

חסים למשפחות ייותר להשיג תוצאות טובות יותר לעומת בתי ספר שלא מתי סיכוי גבוה

  (.Fan & Chen, 2001; Jeynes, 2005; Sheldon & Epstein, 2005כשותפים בחינוך הילדים )

יוביות עבור תלמידים בעיקר אם היא מתמקדת בפעילויות נראה שלמעורבות משפחות השלכות ח

 & ,Robinson) ינות ביחסים עם אמון הדדייאינטראקציות בין מורים ומשפחות מאופהחינוכיות ו

Le Fevre, 2011) של  אופטימאליתבין הורים ומורים תורמים להתפתחות מבוססים . יחסים

רים בחינוך משגשגת בבתי ספר בהם יש . מעורבות הו(Lareau & Mun˜oz, 2012) התלמידים

הורים ושבתקשורת כתובה ואישית  ,מדיניות של דלת פתוחה המבוססת על תקשורת אפקטיבית

   (.Jooste, 2011) הספר-ביתצויים במרגישים ר

ישנם חוקרים המתייחסים לשיח על יחסי בית אך מעורבות הורית בבית הספר היא נושא מורכב. 

 ,"מעורבות" ,"דיאלוג" ,הישענות על שפה של קונצנזוס כמו "שותפות"ל כשטחי בגל ספר-בית -

 ; ,Dom & Vehoeven) בית ספר -ביתיחסי המופיעה בצורה בולטת בספרות  ,"לחלוק"

(2006Vincent, 1996 מושגים אלה  מציעים אווירה קהילתית חמה, מה שלא תמיד מושג בחיים .

 בדרך כלליותר מורכבת ומגוונת ממה שמכירים בו האמיתיים. במציאות, מעורבות הורים היא 

(Crozier, 2000מאופ )ינים לעיתים י(. היחסים בין הורים ובתי ספר )מנהלי בתי ספר ומורים

חס ל"צד האפל של מעורבות יהתי Lareau (1989, 1997) . קרובות במאבקי כוח ולא בשותפות

ם להרגיש חוסר ביטחון וליצור פחד יותר מדי מעורבות הורית יכולה לגרום לילדי -הורית" 

 ת הספרבי דינאמיקתכולה להיות בעלת השלכות שליליות על ימעורבות הורית . כמו כן, מכישלון

כארגון ובמיוחד על תפקיד המורה. בנוסף, מעורבות הורית מובלת לעיתים קרובות ממניעים 

 (Vincent & Martin, 2000) אישיים

מחקר על . לדוגמא, ספר-ביתמורכבות ביחסים בין הורים ומחקרים מדגימים את האתגרים וה

יסודי היו די מרוצים בנוגע  בבית ספר יםמצא שבממוצע מור בלגיםשל מורים רווחה פסיכולוגית 

עם הורים, הם היו לעיתים  לשתף פעולהליחסיהם עם הורים. אבל, למרות המוכנות של מורים 

א העריכו את המעורבות של חלק מההורים אבל ספקניים בנוגע לקשרים האלה. מורים רבים ל
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 (.Aelterman et al., 2002)  הספר-ביתהם גם לא רצו שההורים יהיו אדישים להתקדמות ילדיהם ב

המורים רוצים שהורים יהיו מעורבים עם  - הוא תחומו של המורה בית הספרבאופן מסורתי, 

  .(Dom & Verhoeven, 2006, p.571)  חינוך ילדיהם אבל הם גם לא רוצים 'שותפות' עם הורים

ות ביניים בתי ספר יסודיים, חטיב 30-מ מיותרמנהלים ומחנכים  2000באוגוסט במחקר נוסף, 

. ספר-ביתבסביבת ים לזהות מקורות שונים לקונפליקט נתבקשוהברית -בארצותותיכון 

וז, מורה ומורה, מורה , בניין ומחהספר-ביתוקהילת  הספר-ביתבין: ועד  הקונפליקטים שזוהו היו

. במחקר ראיונות ((Batton, 2002 וצוות, מורה והורה, מורה ותלמיד, מורה ומנהל, תלמיד ותלמיד

דיווחו על קונפליקט בין הורים  מהמנהלים 70%-יסודי משיקאגו יותר מ ספר-ביתמנהלי  113של 

פליקטים לעומת כל סוג דיווחו על בזבוז יותר זמן בניהול סוג זה של קונ 60%-ומורים ויותר מ

תיכונים עירוניים עם תלמידים מקבוצות מיעוט  13 שכללבמחקר  (.Goldring, 1990)אחר 

קטלגו את היחסים בין הורים ומורים כשותפות או כיחסים בירוקרטיים וקהילות מעוטות יכולת, 

"צרכנית" יחסי בית ספר עם יחסי שותפות משקפים גישה  (.Bauch & Goldring 1996,רשמיים )

יותר של הורים, כאשר במצבים בהם הם לא מרוצים הם דורשים יותר השפעה בעוד כאשר הם 

 . (Viviane, Robinson, & Le Fevre, 2011) להשאיר הרבה כוח למקצועניםמרוצים הם מוכנים 

 ( ובין מנהלparent-teacher organizationsארגון הורים מורים ) - PTO במחקר שבחן יחסים בין 

שבדרך כלל אופיינו היחסים בין ההורים, המורים והנהלת בית הספר נמצא שעל אף  ת ספרבי

(. החוקרים זיהו דפוס Lareau, & Mun˜oz, 2012, כן התגלעו קונפליקטים ביחסים )בשיתוף פעולה

-ביתלקונפליקטים כך שניתן לסווג אותם לשלושה סוגים: תיאום בין ארגון התנדבותי התלוי ב

י להוציא לפועל אירועים; עמימות בנוגע לסמכות הסופית להחלטה על היבטים כד הספר

  משמעותיים באירועים; וסדרי עדיפויות שונים בין המנהל לוועד, על אף שחלקו מטרות משותפות

(,Lareau, & Mun˜oz, 2012, p.14.)  

תפיסת : פרהס-ביתמחקר אחר הגדיר שלושה אתגרים משמעותיים לשיתוף הפעולה בין הורים ו

-ביתוהבדלים תרבותיים בין  , להורים הספר-ביתתפקיד של המורים, תקשורת ואספקת מידע מ

תי ספר המחקר סיכם כי ב. (Smit, Driessen, Sleegers, & Teelken, 2008) והמשפחה הספר

מטפלים וקהילה  ,ספר-בית ,צריכים לפתח אסטרטגיות להמשיך ולשפר דיאלוג בין הורים

 .(Smit, Driessen, Sleegers, & Teelken, 2008, p.77) ותפות(ם )שימקומי

הינם מורכבים. מצד אחד, לשני הצדדים מטרות  הספר-ביתלסיכום, היחסים בין הורים ו

משותפות ביחס לטובת והצלחת התלמידים, אך הצדדים עשויים להיבדל אחד מהשני בתעדוף 

, במידת הכוח שיש להם הספר-ביתהמטרות שלהם, בתפיסות שלהם ביחס למקום ההורים ב

ביחסים, בפרשנות שהם מייחסים למצב ולמעשי הצד השני ובמשתנים נוספים שיכולים להשפיע 

טומן בחובו פוטנציאל צמיחה לכל הצדדים לצד  הספר-ביתעל היחסים. הממשק בין הבית ו

במעורבות חסים לקונפליקט כמימד חשוב ימתיפוטנציאל לסכסוכים ופגיעה ביחסים. מחקרים 

( אך קונפליקט הוא גם הזדמנות  Comer &  Haynes 1991; Epstein 1995 ) הספר-ביתהורית ב

(. מחקר שניתח קונפליקטים בין הורים Dom & Vehoeven, 2006לארגון לצמוח ולהתפתח )

 קבוע אך עם  , בעלי דפוסרוטיניים בלתי נמנעים, שהקונפליקטים הםטען  ת ספרלהנהלת בי
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 & Lareau) קונפליקטים בין הורים ומורים יכולים להשתפר ,מון והתערבות במדיניותמאמץ, אי

Muñoz, 2012) .  הרבה מהמחקרים שנקראו לצורך כתיבת סקירה זו התמקדו בתקשורת בין

כגורם לקונפליקטים וככלי לשיפור התנהלות אפקטיבית והיחסים בין הבית  הספר-ביתההורים ו

(. ניתן לסכם בדבריה  Jooste, 2011 Viviane, Robinson, & Le Fevre, 2011;ובית הספר )לדוגמא 

טוענת ששותפות אמיתית בין הורים ומחנכים היא נדירה אבל תקשורת הSWAP  (1993 )של 

 . (Lareau & Muñoz, 2012, p.2)  זהירה ותכניות התערבות יכולות להפחית מתח

יה דרך ניתוח היחסים בין ועד הורים בבלגאו קונפליקט  אלמנטים של שותפותמחקר בחן 

בארבעה בתי ספר יסודיים הנבדלים אחד מהשני בגודל בית הספר ובמעמדות  ספר-ביתלהנהלת 

אפשר להורים מכלכליים של אוכלוסיית בית הספר.  במהלך המחקר נחנך חוק ה-החברתיים

משפיע על היחסים  ספר בבלגיה, מה שאפשר לחוקרים לבחון כיצד שינוי-לבסס מועצת הורים בית

 (. Dom & Vehoeven, 2006) הספר-ביתבין ההורים ו

, המורים והגוף המארגן היה שונה ת הספרמאזן הכוחות בין ארגון ההורים, מנהל בי בית ספרבכל 

. מתוך ארבעת בתי הספר שנבחנו שניים יצגו את הקצוות על להשתנות בהתאם לנסיבותהיה ל וויכ

קונפליקט, בעוד שניים התאפיינו בהעדר קונפליקט השני וף פעולה ושיתאחד  -רצף הקונפליקט 

. הורים "שותפות ספציפית לתחום" -יחד עם העדר השתתפות הורית בענייני חינוך או מדיניות

שיתוף פעולה קיים מקביל, נדירים, והם אדישים לתהליך קבלת החלטות ולכן קונפליקטים ומתח 

מו כן, למנהל בית הספר היה תפקיד משמעותי לשונות רק בתחומים רשמיים או פרקטיים. כ

ביחסים בין בתי הספר וההורים. בבתי ספר שחוו מנהיגות יציבה ההורים היו פחות מעורבים 

ונחוו פחות קונפליקטים. בשני בתי הספר האחרים מנהלת בית הספר הייתה חדשה אך תפיסות 

יחסים עם הורים בשיפור הובילה לו מעורבות הורים עודדהמנהל אחת  -המנהלות היו שונות 

ץ ת ספרשותפות אמיתית בין הורים ובילושיפור יחסים בין הורים ומורים לתרבות פתוחה, , ל,

בבית הספר השני כניסת המנהלת החדשה העלתה את מידת המתח בין ההורים ובית  לעומת זאת,

 :שהיה לפני החוקכניסת החוק לתוקף השפיעה על בתי הספר בהתאם למצב  כמו כן, הספר.

נראה כי תפיסות  כשהיה מאבק המאבק החריף.וכשהייתה שותפות השחקנים נשארו שותפים 

המנהל לגבי מעורבות הורים ומוטיבציית ההורים להיות מעורבים משפיעים על היחסים בין בית 

במידה בה השחקנים רק הספר וההורים וגם עיגון השתתפות בחוק משפיע על בית הספר 

 (.Dom & Vehoeven, 2006ים לאכוף אותו )מעוניינ

 הספר-ובית הורים בין היחסים לשיפור תקשורתיים וכישורים כלים ניתוח

להוביל לקונפליקטים או למערכת יחסים  ספר-ביתבעקבות הפוטנציאל של תקשורת בין הורים ו

בין הבית  חיובית, מספר מאמרים גיבשו המלצות יישומיות לשיפור היחסים ומניעת קונפליקטים

 דרך תקשורת. הספר-ביתו
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 המלצות לחיזוק יחסי הורים מורים באמצעים של תקשורת אפקטיבית

מנהלים, מורים, הורים ותלמידים מדרום  27של  שכלל ראיונות וקבוצות מיקוד מחקר איכותני

מורה קונסטרוקטיביים והציג המלצות  -אתגרים בהבניית יחסי הורה ביקש לבחון אפריקה 

 (.Jooste, 2011 יחסים בין הורים ומורים דרך חיזוק תקשורת אפקטיבית ) לשיפור

 רת וברורה בנוגע למתרחש דיידוע הורים על בסיס קבוע באמצעים של תקשורת מוס

 כדי שהם ירגישו חלק מצוות החינוך המשמש לתת מוטיבציה לילדיהם הספר-ביתב

 יקורת בונה והפגנת אמון הפגנת דאגה ועניין להורים דרך הערכה, הכרה, עידוד, ב

 כגורמים חיוניים לתקשורת אפקטיבית בין הורה ומורה

 לשלוט בתקשורת בין תרבותית כדי לתקשר בצורה טובה עם הורים מתרבויות שונות 

  קהילתי קשרהסדרת איש (community liaison)  שיבקר משפחות מתרבויות זרות

 רהספ-ביתם ויבבתיהם וישמש כפונקציה מקשרת בין הור

  כך שלהורים תהיה הצגה ויזואלית  טובהתקשורת עם הורים בצורה ערוצי התקשור

 כדי שידעו למי לפנות כשיש להם שאלות הספר-ביתהיררכיית ברורה של 

  ,ושיחות טלפון  דואר אלקטרונייישום תקשורת פתוחה כמו תיקיות יומיות, ידיעונים

י לבסס תקשורת מתמשכת בצורה טובה בתקשורת יומיומית בין הורים ומורים כד

 המחזקת יחסי הורה מורה

  ביסוס ושמירה על מערכת תקשורת כדי לתקשר התפתחות וסיכום התקדמות של

 התלמיד להורים כדי שהורים יוכלו לנטר אחרי ההתקדמות האקדמית של ילדיהם

  או מערכת משו"ב ספר-ביתארגון שיעורי הבית כך שיהיו זמינים על בסיס יום יומי באתר 

 ך שהורים יוכלו לגשת ולנטר אחר ביצוע שיעורי הבית של ילדיהםכ

  השקעה בהקמת "חדר אמהות" לעזור למורים בכיתה עם מטלות ניהוליות כמו עדכונים

 יומיים של שיעורי הבית באתרי המורים

 כדי  ביקורי בית לקבלהורים מרגישים בנוח במידה ו - ביקורי ביתבחינת אפשרות ל

נה הדדית המגבירה כדי ליצור הבמצבו הביתי של התלמיד וין מהו שצוות בית הספר יב

 .ספר-בית-תקשורת בית

  ארגון שבוע פתיחה מרגיע בתחילת כל שנת לימודים בו הורים ותלמידים נפגשים כדי

 לדבר על צרכים ודאגות.

 הזדמנות לרתום הורים לשיתוף פעולה -מורים  -פגישות הורים 

ים ומורים ביקש להציג אלטרנטיבה לתפיסת הפגישה הזו מחקר שהתמקד בפגישה בין הור

( . Metcalf, 2002 -תת פרק זה מתבסס על המאמר כהזדמנות לתחילת שיתוף פעולה וצמיחה )

ו/או דאגה בנוגע  הספר-ביתפגישות בין הורים ומורים מתרחשות פעמים רבות בעקבות בעיות ב

הבעיות המונעות מהילד להצליח ועשויה ת של המורה אלביצועי התלמיד. הפגישה נפתחת בהצגת 

להתלוות בתחושת כשלון של ההורים. הצגת הבעיות יכולה לכלול תלונות שהתלמיד מונע 

בעוד הורים ומורים מהמורה ללמד בצורה אפקטיבית, התייחסות לחוסר יכולת של התלמיד ועוד. 
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ימים אותה ללא לעיתים הם מסי הספר-ביתמגיעים לפגישה עם כוונה לפתור את בעיית 

יכולים לדבר על סוגים מסורתיים של התערבויות כאשר המורים  אסטרטגיה ייחודית לתלמיד

, כל זה, כשהתלמיד עצמו יעשה עבור ילדם הספר-ביתוהורים יכולים לתאר מה הם רוצים ש

 שכנראה מחזיק בחלק מהתשובות, לא נוכח. 

ניסוחים המתמקדים בפתרון ולא  כלים של הצגת שאלות פתוחות, התמקדות בהצלחות עבר,

שיחה . מיים אצל תלמידיםדכלי לשינוי התנהגות והישגים אקבבעיה יכולים להפוך את הפגישה ל

מכבדים את כל ו עם הורים ותלמידים באופן הזה מאפשרת למורים להראות משתפי פעולה

מנות לראות את הרעיונות והדיאלוגים נותנים להורים הזדומפחיתה התנגדות הורית.  המעורבים

והבית  הספר-ביתהילד שלהם באופן שונה. תהליכים אלה גם מקדמים יחסים טובים בין 

ביחד. הפעילויות לא כוללות  הספר-ביתומעודדים תלמידים והורים לקחת אחריות על שינוי בחיי 

. הספר-בית ואהבית  עלאשמה  הטלתהמצאת אסטרטגיות חדשות, הפחתת לחץ ממורים או 

לתלמידים להיות אנשים מצליחים יותר שיכולים ללמוד עוד על עצמם  כלים מאפשרים הבמקום, 

נשארת לתמיד  הלמידה -בתהליך. כשתלמיד והורה לומדים איך למידה מתרחשת הכי טוב 

 ולמצבים שונים.

משיחה על מה לא עובד להזדמנות לגיוס ההורים  - ספר-ביתכלים להפיכת שיחה על בעיות ב

 :לשיתוף פעולה

  איך היית רוצה שדברים יהיו בשבילך?  לתלמיד לפני השיחה כגוןשאלות פתוחות הצגת

? (דפי סיכום ממוריםלדוגמא מה יכול לגרום לזה לקרות? האם ביקשת משהו שעוזר לך )

להגיש לדוגמא איך אתה יכול לעשות את זה בעתיד? מה אתה יכול לעשות אחרת )

 ת לעזרה(. שיעורים כדי שמורים ירצו לעזור, לפנו

  יכול לעזור לילד  הספר-ביתדעתם על איך ל בנוגעשאלה להורים פתיחת השיחה עם

, שמתם ספר-ביתכשמסתכלים אחורה על השנים שלו ב -שאלות נוספות להורים  שלהם.

לב מתי הוא לומד הכי טוב? איזה סוג מורים, כיתות או הרגלי למידה עבדו? מה עשיתם 

בלימודים בבית? מה אנחנו צריכים לדעת עליו כדי שנוכל כדי לעזור לו להצליח יותר 

לעזור הכי טוב? אם יכולתם לבקש מאיתנו לשנות משהו עבורו בשבועות הקרובים, מה 

 זה היה?

 .עדיף שהתלמיד יהיה נוכח כדי לאפשר את שיתוף הרעיונות שלו 

  .של  שינוי התיאורמעבר מניסוחים המתמקדים בבעיה למינוחים המתמקדים בפתרון

 ההתנהגות לא מקטין ולא מתעלם מהתסמינים או התלונות אלא מציע אפשרות לאנשים

מפחית לחצים, מחשבות שליליות ולא פרודוקטיביות ו לראות עצמם  ואחרים באופן שונה

 דוגמאות לשינויי נוסח: שיכולות לעכב פתרונות חדשים.

מתעצבן  ←בעיות כעס  ;עצוב לפעמים ←מדוכא  ;לא עובר בזמן זה ← ספר-ביתכשלון ב

אוהב  ←מתבודד  ;צריך מקום למקד את האנרגיה שלו ←הפרעות קשב וריכוז  ;לעיתים

מפריע  ;פוחד משינויים/לא גמיש עדיין/בעל דעה משלו/מגן על עצמו ←מתנגד  ;פרטיות
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 ←חסר מוטיבציה  ;מתרגש/זהיר ←חרד  ;לא תמיד יודע כיצד למלא אחר הכללים ←

 לא למד לטפל בדברים שלו עדיין. ←לא אחראי  ;יות מעורב עדייןד/להוללא סיבה לעב

 זה כעושים טעויות זמניות ולא ילדים שיש אתם משהו לא בסדר התייחסות לתלמידים .

מפחית תחושת אשמה, מבטל חוסר אונים, מקדם שיתוף פעולה באופן אפקטיבי עם 

 הצליח יותר. הורים כמו גם עם תלמידים וממקד באסטרטגיות לעזרת התלמיד ל

  יצירת חוויות הצלחה לתלמידים עם תפיסה עצמית שלילית )תפיסה עצמית שלילית

הבאה לידי ביטוי באמירות כגון "אני כשלון", "אני רע", "יש לי בעיות רציניות", "משהו 

לא בסדר איתי"(. מחמאות לא יועילו במצבים כאלה, על המורה לזהות זמנים מוצלחים 

אני יודע שיש לך הרבה לעשות בבית " -בפני התלמיד. לדוגמא ולציין את ההצלחה 

למרות כל הצרות. איך  78ציון לאחרונה. אני מאוד מתרשם שהצלחה לעבור את הבוחן ב

שאלה כזו מכירה בכך שהתלמיד עשה משהו חיובי, מצביעה על ". הצלחת לעשות את זה?

 . יכולת ומסוגלות ומראה הכרה של המורה בדילמות של התלמיד

  תלונה תאינטראקציוכישורים מרכזיים בניהול אפקטיבי של 

מחקר בניו זילנד בחן כיצד התנהלות של מנהלים עם הורים בפגישה בה ההורים מציגים תלונה 

תת פרק זה מתבסס ) משפיעה על תפיסת ההורה את המנהל ושביעות הרצון של ההורה מהשיחה

מנהלים מתכנית למנהלים  30  במחקר. (Viviane, Robinson, &  Le Fevre,. 2011 -על המאמר 

עם תלונת הורים הכוללת אינטראקציה עם תסריט קבוע שמבצע  התמודדו חדשים בניו זילנד

(. המחקר ניתח את התנהלות זמן ממוצע שיש למנהלים לשיחות דחופותדקות ) 7שחקן במשך 

שה עם הורה. האינטראקציות המנהלים לפי שש מיומנויות מרכזיות לניהול אפקטיבי של שיחה ק

עד כמה המנהל היה מכבד, עד כמה ה"הורה"  -נותחו גם לפי תפיסות השחקן את האינטראקציה 

 מיומנויותת התנהלות המנהל כאפקטיבית.  שש מרוצה מהתוצאה ועד כמה הוא תופס א

 :הן ניהול אפקטיבי של שיחת תלונהל התורמות

מציאת דרך להתקדם  .את פתרון אינטגרטיביחשיבות מצי ביטוי נקודת מבט מבוססת .1

. (Euwema et al., 2003)יים של שני הצדדים מקדימה הנותנת מענה לאינטרסים הלגיטי 

כשנקודות מבט מבוטאות יחד עם  לשם כך יש צורך לבטא את האינטרסים של הצדדים. 

ותר מהיכן סיבות, דוגמאות או עדויות הגורמים להן, לצד אחד יש הזמנות להבין טוב י 

כולת לי מתייחסתהצד השני מגיע ולבחון את התוקף של הטענות המועלות. המיומנות  

 . הדברים שחשובים בעיניו ומדועתיאור  ידי-עלהמנהל לקדם פתרון אינטגרטיבי  

. הקשבה זהירה בתגובה לתלונות חיפוש הבנה עמוקה יותר של נקודת מבטו של הצד השני .2

מון וללמידה כיצד למנוע או לפתור מצבים דומים. הקשבה כוללת הבטחה לשיקום א 

 מתןלנקודת המבט של האחר ובכך  התייחסותמשמעותה דאגה למה שנאמר,  

מערבת לא  ,. הקשבה, בהקשר של תלונות (Bryk & Schneider, 2002הזדמנויות להשפיע ) 

ליך מתן רק למידה על עובדות הנושא אלא גם על האופן בו העובדות מפורשות. תה 

משמעות זה אוצר בתוכו את המפתח להבנה עמוקה יותר של התלונה והתוכן הרגשי שלה  

 (Stone et al., 1999 .)כבוד עמוק יותר לצד השני מהקשבה  סקרנות הקשורה לידע מסמלת
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 Tjosvold etשייכות בין הצדדים ) תחושת מפחיתה פגיעות של האדם השני ובונהבלבד,  

 al., 1999) 

נוטות האינטראקציות טעונות רגשית . הצד השני פרספקטיבתחינת הבנה של ב . 3

הבין בצורה נכונה את  שאדםלקונפליקט מספקות פתח לחוסר הבנה הדדי. בחינה זהירה  

תפיסת האחר מסמלת כבוד לאחר ולתוקף של המידע שהובא בשיחה. בחינה כזו מסמלת  

ות ולכוונות הצד השני עומדות בבסיס שמסקנות שגויות בנוגע למשמע פתיחות לאפשרות 

תלונות  סכסוכים אפקטיבי ואינטראקציות שלעדויות אמפיריות ליישוב תגובות.  

 .(Viviane, Robinson, &  Le Fevre,. 2011) נוטות לכלול כישור זה כחלק מהקשבה 

מיומנויות  .בחינה פתוחה של ההנחות שלי / יחס לנקודות מבט נוספותילעזור להורה להת . 5. + 4

מתמקדת בעזרה לאחר לשקול נקודות  4-מקובצות יחד היות והן נבדלות רק בכך ש  5-ו 4 

בחינת החשיבה של העצמי. מספר מקורות מציעים לחס ימתי 5-מבט חלופיות ו 

גרטיבי טחסות פתוחה לנקודות מבט שונות מקדמת למידה ופתרון בעיות איניהתיש 

 (Tjosvold, 2008; Tjosvold et al., 1999). הפחתת  ידי-עלחסות כזו מקדמת תוצאות יהתי

כאשר צד הודאות ביחס לעמדות ראשוניות וקידום חיפוש פתרונות גמיש וטנטטיבי יותר.  

מעורר אחד מתחיל לפקפק בשלמות העמדה שלו הדינאמיקה ההדדית מושפעת בכך שזה  

נקודת מבט גמישה  את האדם השני לאמץ גם יותר חקירה של אלטרנטיבות המעודדת 

 .(Tjosvold, 2008; Tjosvold et al., 1999) ויותר ביחס לעמדה של 

 5-על אף שיש אלמנטים של פתרון בעיות בכל אחד מ. הסכמה על מה לעשות הלאה . 6

חס בצורה ישירה יותר למידה בה המנהל עובד לקראת י, השישי מתישהוזכרוהכישורים  

קשור לפתרון תלונות  אינטגרטיבייםחיפוש פתרונות נמצא כי הפתרון האינטגרטיבי.  

 וקונפליקטים אפקטיבי יותר.  

יכולת המנהיג לבסס מטרה  - "מציאת עמק השווה"חלק מהספרות מדברת על חשיבות מיומנות 

משותפת לשיחה הקושרת את שני הצדדים יחד בחיפוש אחר דרך מעבר להבדלים הנותרים 

 Viviane, Robinson, &  Leבמחקר זה ) ( אבלBryk & Schneider, 2002; Kochanek, 2005ביניהם )

Fevre,. 2011)  חוקרי המאמר(Viviane, Robinson, &  Le Fevre,. 2011 ) לא הצליחו למצוא דרך

  מאחרות ולכן לא כללו מיומנות זו. באופן המבחין אותה למדוד מיומנות 

ציע שאתגר גדול בשיחות כאלה הוא איך ט מקוקונפלי מחקר על אינטראקציות הכוללות תלונות

שת לבעיה או לנושא מבלי להזיק ליחסים. אסטרטגיות אפקטיביות יותר במענה לאתגר כוללות גל

יחסות פתוחה לנקודות מבט שונות ופתרון בעיות אינטגרטיבי. הנתונים ממחקר זה מראים יהת

רים ששטחו בפניהם שלרבים מהמנהלים החדשים היה קושי לעמוד באתגר כשדיברו עם הו

 , אךבממוצע, המנהלים היו חזקים בלבטא מה הם חשבו ומדועעוד נמצא כי . התלונות בנוגע למור

. של חלופות אפשריות ןגם בעירוב ההורה בדיוכמו הם היו פחות מיומנים בחקירת תפיסת ההורה 

תגרו אותם את ההבנה שלהם בנוגע למה שההורה אמר להם. כשא בחנו המנהליםלעיתים רחוקות 

ל תפיסתם ולא בחנו את בסיס האתגר. עבור כמחצית המנהלים עהם נטו להגיב עם יותר הסברים  
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 לצעד הבא לפתרון הבעיה עם ההורה ביחסהעדר הסכמה או הסכמה מועטה השיחה הסתיימה ב

(Viviane, Robinson, &  Le Fevre,. 2011, p.249) . 

של אדם השני דרך כלים כבוד ל יש להביעסים ליחגם ולהשגת מטרות האדם  כדי לדאוג גם

 המחקרגרטיביים. תוצאות טפתרונות אינוחיפוש , התחשבות שיתופית באלטרנטיבות שאלות

לא לא מקשיבים לעומק ו, יותר לשכנע את ההורה בתפיסה שלהםמציעות שמנהלים רבים נוטים 

טבע הבעיה והפתרון משתפים את ההורה בהערכה משותפת של פרספקטיבות חלופיות בנוגע ל

בין ששלה. נטיית המנהלים לשכנע ולא ללמוד ולהבנות יחד פתרון כנראה החריפה את המתח 

מנעות מרגש שלילי. מנהלים שכן הפגינו רמה עמוקה של בנושא המחלוקת ובין היהתקדמות 

 כמכבדים יותר. ההורים  ידי-עלנתפסו הקשבה ומעורבות 

ביותר לים בין המנהלים שקיבלו את הציונים הגבוהים ניתוח נוסף שנעשה היה בחינת ההבד

בהפגנת מיומנויות אפקטיביות לניהול  ומנהלים שקיבלו את הציונים הנמוכים ביותר

מנהלים עם הציונים הגבוהים היו: מנהלים שהתקדמו  לש בולטים . שני מאפייניםהאינטראקציה

העובדה  אתורה ישירה ביטאו בצומנהלים ש( 6הכי הרבה במונחי הסכמה לצעד הבא )מיומנות 

לדעת בדיוק מה קרה בכיתה. הם הסבירו שהיות ואנשים מפרשים בצורה שונה את שלא ניתן 

דיון נוסף עם כל המעורבים. בעוד מסרים כאלה לא תמיד שכנעו באופן באותו המצב, יש צורך 

ד והזמינו את הם סיפקו הסבר מדוע פתרון ההורה לא יכול לצאת לפועל מי מיידי את ההורה,

 ,Viviane, Robinson) של תלונה לתהליך של פתרון בעיות ממנטאליותההורה באופן מרומז לעבור 

&  Le Fevre,. 2011, p.249). 

ניסוח  דרךהתערבות בסיפורים ארוכים של ההורה  ידי-עלהתמקדות גבוהה מאפיין נוסף היה 

לשיחה  ואפשרה שדבריו הובנוורה מחדש או סיכום כדי לבדוק הבנה. בדיקה זו הרגיעה את ה

 -החזרתה למשותף ביניהם  ידי-עללהתקדם. במקרים אחרים מנהלים אלה מיקדו את השיחה 

ה. שני מהלכים אלה הובילו להתקדמות במשימה יחד עם כבוד לאדם. /האינטרסים של הילד

לבדוק  כדי כשהיא נעשתהשובה כדי להתקדם בפתרון הבעיה הייתה ח ההתערבות בדברי ההורה

ולתקשר הבנה ולא לשכנע בעמדת המנהל. הכוונת השיחה מחדש לתלמיד הפנתה לאינטרסים של 

 (Viviane, Robinson, &  Le Fevre,. 2011, p.250) שני הצדדים וחיזקה בסיס משותף.

 איכויות מנהלים מצליחים בארגון מעורבות הורים אפקטיבית

 מצא כי ים לנהל מעורבות הורים אפקטיביתהמאפיינים של מנהלים המצליח שניתח אתמחקר 

מנהלים הגיעו לתוצאות טובות כשהם העצימו, המריצו ונתנו מוטיבציה לצוות שלהם, להורים 

של מנהלים  המאפיינים 10-עולות ועמדות הקשורות לפ.  הם הפגינו (Jooste, 2011) ולתלמידים

תחושה חזקה של אחריות לכל  בעיקר: הכשרה ברמה גבוהה, אוריינטציה לתוצאה, אפקטיביים

והישגים אקדמיים לכל התלמידים.  אינטליגנטיתבעלי העניין, תרגום ציפיות גבוהות להתפתחות 

. הופך אוטומטי יותר ביצוע הפעולותיותר הן וככל שמתאמנים ב להירכש פעולות אלה יכולות

דשים וגם מנהלים התאמצו לעשות שינוי בהצלחה האקדמית של תלמידיהם )גם מנהלים ח

כל המנהלים האמינו במשימה ברורה שתהיה משותפת לכל בעלי העניין וביצירת סביבה . מנוסים(

תרגמו ציפיות גבוהות להתפתחות המנהלים הטובים בית ספרית התורמת ללמידה אקדמית. 
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ישורי וכאינטלקטואלית והישגים אקדמיים לכל התלמידים דרך מדדים כמו מדיניות דלת פתוחה 

 בינאישיים.  יחסים 

ת כדי לתרום לתלמידים ואסטרטגיות למעורבות הורים משמעותי יישמוהמנהלים שהשתתפו 

פיקחו על נתוני , מצוינות. שיפרו תכניות הדרכה, אופטימאלייםלהגיע להישגים אקדמיים 

הישגיות, תלמידים ודאגו לארגון התפתחות מקצועית למורים. שמרו על תרבות המבוססת על 

 .(Jooste, 2011, p.149) חריות דיווחאחריות וא

הייתה היכולת להאזין ולקשר בין הורים ומורים כדי  ספר-ביתמנהלי לע לתקשורת בונה, גבנו

שלהם. מנהלים כמסייעים יכלו לתקשר עם הורי  הספר-ביתלפתח מעורבות הורית חזקה ביחס ל

בין בית הספר והקהילה על ביקש להגביר קשר לדוגמא, מנהל . אישייםהתלמידים ולבנות יחסים 

הורים  במעורבותראו . מנהלים מוצלחים ידי פרסום פעילויות המתרחשות בבית הספר בעיתון

לטובת התפתחות  הספר-ביתהורים, מורים ותלמידים ביתרון וידעו לפתח כישורים וחוזקות של 

 .(Jooste, 2011, p.150) התלמידים

 קונפליקטים לפתרון מודלים

(Feinberg, Beyer, & Moses, 2002; Mueller, 2008; Mueller, Singer, & Draper, 2008) 

 The Individuals withגבלויות )ולהגנת זכויות חינוכיות של ילדים עם מ הברית-בארצותהחוק 

Disabilities Education Act (IDEA) מגדיר שעל ההורים להיות מעורבים בהחלטות חינוכיות של )

וההורים להגיע להחלטה משותפת, למרות אינטרסים  בית הספרנציגי על  זוהגדרה לפי  .ילדיהם

בעקבות כך, קיים גוף ספרות בנושא . הצדדיםגביר חיכוכים בין השונים, תהליך שעשוי ל

 בחינוך המיוחד  ספר-ביתקונפליקטים בין הורים ו

( נעשית Individualized Education Program (IEP)קביעת תכנית חינוכית ייחודית לתלמיד )  

יכולה להיות מנגנון להגעה זו פגישה . הספר-ביתבפגישה בה נוכחים ההורים יחד עם צוות 

. אכן רוב הקונפליקטים בין חילוקי דעות בין המשתתפים להדגישלהסכמה בנושא אבל יכולה 

זה  .IEP (Mueller, Singer, & Draper, 2008) -מתרחשים בזמן פגישת ה ספר-ביתהורים ונציגי 

להיות בעלי  יםיכול (מחנכים, מנהלים, הורים, עורכי דין )כל הצדדים המעורבים נובע מכך של

בנוגע לשירותים הדרושים, לרעיונות המוצעים, למיקומים למתן ודעות מוצקות רגשות חזקים 

 השירות ולשיטות ליישום התכנית. 

 יישוב קונפליקטיםעל ולר בשנה $ מיליון ד90-יותר מ מוציאים הברית-בארצות תי ספרמחוזות ב

(Mueller 2009) .מקרה עשוי  $ לשימוע ובמקרים מסוימים50,000-עלות שימוע יכולה להגיע ל

 $100,000$ ועד 60,000ל , מה שמוביל לעלויות שלערעורים פדראליגם לבית משפט  להגיע

(Opunda, 1999; Teacher Paperwork Reduction Act,2002.)  . 

חסות למנגנונים חלופיים לפתרון סכסוכים. יבהתי החינוך המיוחדען על ספרות בפרק זה נש

תהליכי שימוע, גישור  -נתחיל במנגנונים המוגדרים לפי חוק החינוך המיוחד ליישוב קונפליקטים 
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ופגישות פתרון. לאחר מכן נציג דרכים נוספות שמדינות בארצות הברית מיישמות כדי למנוע 

נרחיב בהצגת מודלים נוספים לגישור  בין מחוזות בתי הספר והמשפחות.ולפתור קונפליקטים 

מלבד הרחבה על אסכולות  ונציג אסכולות שונות לגישור.מעבר למאמרים על החינוך המיוחד 

 ((Feinberg, Beyer, & Moses,2002בגישור, תתי הפרקים הבאים מתבססים על המאמר 

 הברית-בארצותהמיוחד הליכים רשמיים ליישוב קונפליקטים בחינוך 

הקונגרס האמריקאי התייחס לפוטנציאל לקונפליקטים הגלום במעורבות  IDEA-בעת חקיקת ה

ההורים ולכך שיש להסדיר הליך לניצול זכויותיהם החוקיות של ההורים ולכן הגדיר הליכים 

גע בנו ספר-ביתלפתור קונפליקטים בין הורים ומחוזות פורמאליים ליישוב מחלוקות. בכדי 

בתחילה . , גישור ופגישות פתרון כמנגנונים ליישוב מחלוקותהליך שימוע והוגדר לחינוך התלמיד

מחוז משתתפים בו מדובר בהליך דמוי משפטי .(Due process hearings) הגדיר החוק הליך שימוע

שימוע נדרש להקשיב בצורה אובייקטיבית לשני הצדדים בעוד קצין ומשפחת הילד  הספר-בית

  לסיום המחלוקת.  א ולקבל החלטהבנוש

 1997-לאור מחירים כלכליים ורגשיים גבוהים הקשורים לתהליכי השימוע בקרב שני הצדדים, ב

לפתור  הינהמטרת הגישור כהליך רשמי אפשרי לפתרון קונפליקטים.  IDEAהגישור נוסף לחוק ה

לעומת תהליכי שימוע  וכחני פחותורשמי  באופן ,מגשר מאומן וחסר פניות באמצעותמחלוקות 

לשאת ולתת ומנסה להקל על שני הצדדים להגיע  הספר-ביתרשמיים. המגשר עוזר לנציגי הבית ו

 פתרוןפגישת  -יישוב מחלוקות רשמי חדש הליך  IDEA-התווסף ל 2004-. בליישוב מוסכם

(resolution meeting) .מוע מדובר בפגישה שאמורה להתקיים בסמוך להגשת התלונה להליך שי

 ובה משתתפים הורי התלמיד ונציגי חינוך במטרה לנסות וליישב את הסכסוך לפני הליך השימוע. 

קליפורניה, ניו יורק,  - הברית-ארצותנתונים ממחלקות חינוך ברוב המדינות המאוכלסות של 

מראים שהמספר השנתי של בקשות לתהליכי שימוע רק ממשיך  -טקסס, פלורידה ואילינוי 

היו  1998-בכל שנה. ב 10.4%עלה ב עמספר כולל של בקשות שימו 2000 - 1996ן השנים לעלות. בי

. IDEA-ילדים עליהם חל חוק ה 5,541,166מתוך  הברית-בארצותבקשות לתהליכי שימוע  9,827

 27.3%רק  אמנם .(.(Ahearn, 2002 2000בקשות לתהליכי שימוע בשנת  11,068-מספר זה גדל ל

אך איום השימוע המרחף מעל  1999-ב 31.4%ת השימוע הרשמי ביחס למהבקשות הגיעו לרמ

 מנהלים ובתי ספר מהווה עול פסיכולוגי. 

 510) במסגרת המחקר שנסקרו מוגבלויותלילדים עם מההורים  67%-מצא ש 2002-מחקר מ

מהם  33%. עם זאת, "מצוינת" המקומי שלהם כ"טובה" או הספר-ביתדירגו את תכנית הורים( 

מכל שישה הורים אמר שחשב על פעולה  דאח, ובנוסף, הורה חו על חוסר שביעות רצוןדיוו

 (. (Johnson & Duffet, 2002משפטית או שכבר תבע את המחוז 

 (Due process hearingsתהליכי שימוע )

הצדדים  ובמסגרת ,מעין משפטי( הינם הליך רשמי, Due process hearingsתהליכי שימוע )

 hearing) והמשפחה( מציגים טיעונים ועדויות לקצין שימוע הספר-ביתסגל  ך כללבדרלמחלוקת )
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officer) . בתפקיד שופט המדינה מספקת מאגר של קציני שימוע שיכולים להיות עובדי מדינה

. על קציני השימוע להיות ללא משוא במשרה מלאה או עורכי דין או אנשי חינוך מיוחדמנהלי 

שעשויים להוביל לניגוד  בעבר במחלקת החינוך במדינה ותפקידים נוספיםלא עבדו אנשים שפנים, 

עניינים. כמו כן, עליהם להיות מסוגלים לקיים שימוע, להיות בעלי ידע בחוק החינוך המיוחד 

קצין השימוע  מחליט על (. Zirkel & Scala, 2010ובעלי יכולת לכתיבת החלטות חוקיות )

ממשלתיים  ותקנותחריות ומגיש החלטה המבוססת על חוקים אהמשפטיות והזכויות העובדות, ה

כמו גם על תקדימים שנוצרו בתהליכי שימוע אחרים או החלטות בית משפט. ההליך  ופדראליים

כולל אלמנטים סטנדרטים ביישוב סכסוכים אזרחיים כולל חקירה, הצגת עדויות, עדות תחת 

 פדראלימחוז ולערער לניצחו יכולים לנסות  שבועה גם של עדים מומחים וחקירת נגד. צדדים שלא

הפוסק והפרשן הסופי של הוא  הברית-בארצותבית המשפט העליון ובתי משפט לערעורים. 

ומזמנים המתמחים בחוק החינוך המיוחד מייצגים את הצדדים  רכי דיןעו . IDEAמחלוקות 

 עמדות הלקוחות.כדי לתת עדויות התומכות ב מיוחד לחינוךמומחים 

וההורים, עלויות כלכליות  ספר-ביתבין לא טובים המשך יחסים ליכי שימוע מספר חסרונות: לתה

 ,Dussault, 1996; Feinberg et al., 2002; Markowitz, Ahearn, & Schragגבוהות ולחץ רגשי )

2003; Opunda, 1999 היות ומי שמיישב את המחלוקת הוא צד שלישי, אין אפשרות לשיתוף .)

 Feinberg etדיינות מתחילה )תברגע שהה הספר-ביתיישוב המחלוקת בין ההורים ומחוז פעולה או 

al., 2002)אך גם מצב זה מגיע בדרך  ,צין השימוע יפתור בסופו של דבר את הקונפליקטקו . יתכן

על חשבון שני הצדדים מבחינה כלכלית ורגשית. בנוסף, הפנייה לתהליכי שימוע הפכה קלה כלל 

שהורים לילדים עם  הברית-בארצותהעליון לאור קביעת  בית המשפט לאחרונה,  יותר להורים

ללא כל ייעוץ משפטי, הכשרה  ,הספר-ביתתובעים את מחוז כאשר יכולים לייצג עצמם  מוגבלויות

(. להחלטה זו יש סכנות Winkelman v. Parma City School District, 2007שיון לעריכת דין )יאו ר

לא מודעים להשלכות התביעה, כולל תקנה המעבירה את אחריות תשלום ההורים במידה ו

קובע שהתביעה "קלת  ובית המשפטלהורים במידה  הספר-ביתההוצאות המשפטיות של מחוז 

 (. .(IDEA 2004דעת, לא הגיונית או חסרת בסיס" 

ינה כשהורים וצוות בית הספר מגיעים למבוי סתום המוביל לבקשה להליך שימוע, המתח והט

רק  הספר-ביתוכחנית בווהאווירה ה הספר-ביתצוות  ידי-על. הורים נשפטים באופן שלילי עולים

תוארו  ם(. תהליכי שימוע רשמייOpunda,1999; Shortt, Douglas, & McLain, 2000מחריפה )

(. כששני Folger, Poole, & Stutman, 2000פוטנציאלי להתערבות בקונפליקט" ) חלקלקכ"מדרון 

, הסיכוי לשיתוף פעולה עתידי מוגבל. משותפתעבודה  ידי-עלדים לא יכולים לפתור נושא הצד

מתוחים מעבר לטווח המיידי, מה שיכול להוביל  הספר-ביתכתוצאה מכך, היחסים בין הבית ו

עד שהילד מגיע גם , לאורך כל שנות הלימודים של הילד, הספר-ביתלשנים של מאבק בין הבית ו

 .21לגיל 

 תהליכי שימוע.מתארים קשיים הכרוכים ב רלוונטיים, מחנכים, מנהלים וספקי שירות הורים

להשפיע באופן שלילי לטווח  יםשימוע יכול יהורים מדווחים שהנוקשות וטבע היריבות של תהליכ

. תומכי הורים טוענים שתהליך השמיעה מצדד הספר-ביתארוך על היחסים בין משפחות וסגל 

יות וההשתתפות בו דורשת מומחיות טכנית ומשאבים רבים לעיסוק בהליך ה הספר-ביתבמחוזות 
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לעומת זאת,  ספר-בית$ לשימוע. מחוזות 40,000-שיכולים להגיע בקלות ל , משאביםמורכב זה

יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת על  ספר-ביתשלתוצאות תהליכי שימוע והחלטות טוענים 

ך מקומיים נאלצים לספק, במקביל למימון הפדראלי הלא המקרה ועלות השירותים שסוכני חינו

 ,Feinberg, Beyer) . גם מי שניצח בהליך שימוע מסכם שהתהליך לא הוגן ומתישIDEA-מתאים ל

& Moses, 2002, p.9) . 

 גישור

כדי לטפל בבעיות הקשורות  מלבד הליכי שימועמגוון תהליכי יישוב סכסוכים יושמו  90-בשנות ה

וע, כשגישור הופיע כהליך המומלץ ביותר. גישור מוכר כהליך נפוץ ליישוב סכסוכים לתהליכי שימ

תחומי שירות חברתיים אחרים וסכסוכים אזרחיים כגון משמורת, גירושין, רשלנות רפואית, ב

 & Feinbergומחלוקות של איגוד המורים ) הספר-ביתסכסוכי שכנים, סכסוכים הקשורים ל

Beyer,2000; Folger et al., 2000 התחילו להציע צורה מסוימת של  הברית-בארצות(. מדינות רבות

עוד לפני המדינות אימצו מערכות גישור לחינוך המיוחד.  50מתוך  39, 1994עד   .1990גישור עד 

IDEA מדינות רבות ציינו את ההצלחה : 1992-אוזכר הגישור בתקנות פדראליות ב 1997-ב"

לפני הליך שימוע רשמי. על אף שהגישור אינו נדרש לפי החוקה  בשימוש בגישור כצעד התערבותי

 SEA stateשל סוכנות החינוך הארצית/המקומית )חברי סגל   ידי-עלוהרגולציות, ... גישור נעשה 

education agency וLEA local education agency ) .שלא היו מעורבים קודם במקרה המסוים

יחסים ללא התפתחות  החינוך בין ההורים וסוכניהפערים ליישוב במקרים רבים גישור מוביל 

 . .(Feinberg, Beyer, & Moses, 2002, p.10) מינימאלייריבים ועם לחץ רגשי 

רצוני עבור שני  , ארבע דרישות צריכות להתקיים לצורך הליך גישור: התהליך הינולפי התקנות

גישור  ישיבתל ;  עורים להליך שימועמתרחש בניסיון לעכב או למנוע את זכות הה ואינוהצדדים 

צריך להיות מסכמים עליו שני הצדדים שלשני הצדדים; הסכם  יםקבע בזמנים ובמיקום הנוחילה

לחתום על שבועת מתועד בכתב; כל הדיונים במהלך הגישור הם חסויים, כל הצדדים מסכימים 

, כל הדיונים שהתקיימו סודיות במסגרתה במידה ויתקיימו הליך שימוע או הליך אזרחי בעתיד

 . (IDEIA, 2004) במסגרת הגישור ישמרו בסודיות

נקודות מוסכמות: )*( הגישור מקנה למשתתפים הזדמנות ישננן ישנם סגנונות שונים לגישור אבל 

פגש ולדון בחששות ולעבוד בשיתוף פעולה כדי ליצור הסכם משביע רצון לשני הימובנית ל

פתרונות. )*(  ולתכנןהמשתתפים לחקור נושאים, לקבל החלטות  הצדדים. )*( הגישור מעצים את

הגישור מציע הליך רצוני לפתרון בעיות הדדי מבלי להאשים או לקבוע אשמה. )*( הגישור מספק 

מגשר  באמצעותהליך חסוי לכל המשתתפים. )*( הגישור מדגיש תקשורת ופתרון בעיות יצירתי 

הצרכים ובפתרון הקונפליקטים יחד. )*( הגישור  התומך במשתתפים בהגדרת הבעיה, בחקירת

אינטראקציות עתידיות, תכניות, הסכמים ושינויי  האופן בותיאור  ידי-עלמתמקד בעתיד 

 . (Feinberg, Beyer& Moses, 2002, p.11) התנהגות יתרחשו

ר היו מרוצים באופן כללי מהתפתחות מערכת הגישו הספר-ביתוצוות מחוז  עורכי דין הורים, 

)לדוגמא  מחלוקות ןהמדינתית. דיווחים מחלק מהמדינות מייחסים שיעורי הצלחה גבוהים לפתרו
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Benson, 2000)  לדוגמא  שימועלעומת חסכון משמעותי בעלויות(Neustadt, 2000), ועדויות ,

)לדוגמא  כתוצאה מהדיונים בגישור הספר-ביתלשיפור היחסים בין הורים ומייצגי מחוז 

Schumack, Stewart, 1995)ספר-ביתנות רבות יש מגמה ברורה של הורים ומחוזות י. במד 

 פתרון מחלוקות בחינוך מיוחדצורך להליך שימוע ל העדיפההמשתמשים בגישור כחלופה 

(Feinberg, Beyer& Moses, 2002, p.12) . 

ת קיימות בקשות לשינויים בדרישו על אף ההכרה ביתרונות הגישור לעומת תהליך השימוע,

מוצע  IDEAגישור תחת לכך שהביקורת הקיימת מתייחסת . 1997-ב-IDEA לגישור שהופיע ב

רב יכול לעבור בין הופעת המחלוקת ובין זמן מאוחר מדי בהליך יישוב הסכסוכים.  בדרך כלל

הורים ובמדינות רבות הגישור מוצע רק לאחר בקשת הליך השימוע. הגשת בקשה להליך שימוע 

ע גמחלוקות בנו בעמדותיהם, מה שמקשה על השגת הליך גישור מוצלח. ומחנכים מתבצרים

מתפתחות פעמים רבות לאנטגוניזם  הספר-ביתלנושאים מהותיים בין הורים וחברי צוות 

מחלוקת הפכו פחות בנוגע ל, פרטים (IDEA-שמגיעים לגישור )לפי ההליך המוגדר בבינאישי. עד 

שלא  הספר-ביתסגל את דה זו ההורים יכולים להאשים איבה בין הצדדים. בנקוה לעומתחשובים 

שקבע מראש מה התכנית לאור שיקולי עלויות למנוע מילדם חינוך מתאים,  שניסהפעל מתום לב, 

לטעון שההורים דורשים  עשוימצד שני  ספר-ביתהורים יסכימו באופן פסיבי. סגל מחוז הש וציפה

מחפשים תרופת פלא, שהם לא קיבלו ו IDEAהמבינים את כוונת שהם אינם מות, זדרישות מוג

התמקדות  ידי-על הספר-ביתחוסר היכולת של הילד ושהם מנסים להביך את מחוז  מידתאת 

קטנות. תפיסות אלה יכולות להוביל למתח משמעותי בין הצדדים  פרוצדוראליותבהפרות 

הזמן מתחילת  מלבד תהליך ההתבצרות בעמדות המלווה במעבר . IDEAהמגיעים לגישור תחת 

עשוי להוביל לתפיסה שהגישור הינו רק  רק לאחר בקשה להליך שימועהמחלוקת, קיום הגישור 

מצופה מהם  -המשפטית בלבד. כתוצאה מכך משתתפים מרגישים במלכוד הקדמה להתדיינות 

לנהל משא ומתן שיתופי בגישור בעוד הם יודעים שחוסר הצלחה בגישור יכול להוביל ליריבות 

 . (Feinberg, Beyer& Moses, 2002, p.12-13) ועבשימ

לדוגמא,   מעבר לתזמון תהליך הגישור, קיימים גורמים נוספים המעוררים חשש ביחס לתהליך. 

חלק מהמדינות ומהמחוזות  .ההסכם בנושא קיים קושי ביישום IDEA הנחיותהעדר  בגלל

וכך מיישמות ההסכם, במדינות  (IEPדורשות שילוב הסכמי הגישור בתכנית החינוך הפרטנית )

 ,Feinberg, Beyer& Mosesאחרות אכיפת ההסכם מהווה היבט מתסכל ומאתגר בנוגע לתהליך )

2002, p.13). כישורים וההכשרות הדרושים למגשריםחשש נוסף מתמקד בחוסר הבהירות בנוגע ל  

(Feinberg, Beyer& Moses, 2002, p.13)ה .IDEA- לקבל הכשרה בחוק  מציין שמגשרים צריכים

 Beyer)חסרה עקביות בדרישות התפקיד ותהליכי ההכשרה החינוך המיוחד וטכניקות גישור. 

חלק מהמגשרים  ,כך .טנדרטים שהן דורשות ממגשריםסמדינות נבדלות מאוד בו (1997,

ידע קיבלו הכשרה מינימלית בטכניקות הגישור ויש להם בעוד אחרים  ברמה גבוההמוסמכים 

 הברית-בארצותמדינות  10-חוק חינוך מיוחד. מחקר על פעילויות ותנאי הגישור במוגבל ב

(  וואיומינגטה, וירג'יניה, וושינגטון ו)אלבמה, קליפורניה, אילנוי, איווה, מיין, מסצ'וסטס, מיניס

ת בין המדינות. מגשרים הגיעו ממגוון ומאוד מגוונו ההכשרה של מגשרים הימצא כי הדרישות ו

ולל משפטים, עבודה סוציאלית, טיפול, הוראה, פסיכולוגיה, הכשרת מורים וניהול תחומים כ
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שרה כה באיווה( . לדוגמא, Markowitz et al., 2003חינוך מיוחד וגם ההכשרה הייתה שונה )

אימון  נדרשואלבה   וואיומינגמדינות אחרות כמו  ואילו יומיים באילינוי, ימים 4הגישור כללה 

 .((Beyer, 1997לאורך שנה מתמשך בסדנאות 

יכולה לסבך את ההליך שישור גב דין-עורךנוכחות נוגע ל IDEAתחת  היבט בעייתי נוסף בגישור

 דין-עורךותוצאות ההתדיינות. יש טענות בעד ונגד נוכחות עורכי דין בגישור. המצדדים טוענים כי 

הם  דין-עורךרים. כמו כן, וההו הספר-ביתיכולים להתגבר על חוסר איזון בכוח בין סגל מחוז 

בתהליך ההסכם.  סיועבמתן נקודת מבט חשובה ולעיתים  ,בעלי עניין חשובים בפתרון מחלוקות

 תפיסה לעומתית. יכולים לפגוע בהליך השיתופי של הגישור בגלל שעורכי דיןהמתנגדים טוענים 

ני נגד ולא שיתוף פרקטיקות מסורתיות של עריכת דין כוללות תחקור אגרסיבי, וכחנות וטיעו

לא הכרחיים בהתגברות על חוסר  דין-עורךפעולה, שהוא מטרת הגישור. בנוסף, הם טוענים ש

 ,Feinbergכי המגשר יכול ליצור איזון בין הצדדים ) הספר-ביתאיזון בכוח בין הורים וסגל מחוז 

& Beyer, 2000).  הגישור וגם  במהלך דין-עורךלא אוסרת על שימוש ב הברית-בארצותאף מדינה

 . (Feinberg, Beyer& Moses, 2002, p.13)  יחס לנושא זהילא מת IDEA-ה

 (eetingMesolution Rפתרון )פגישת 

ת נימים מקבלת ההודעה על תלו 15תוך  להתקייםצריכה (  Resolution Meetingפתרון )פגישת 

 localנוך מקומית )נציג סוכנות חי, הורים . בפגישה משתתפיםהוריםשימוע שהגישו תהליך ל

education agency, LEA( וחבר צוות של תכנון חינוך אינדיבידואלי רלוונטי )relevant 

individualized education plan, IEP.)  לתת הזדמנות ליישב את המחלוקת מטרת הפגישה היא

 דין-עורךל (.IDEIA, 2004) להליך שימוע לפני הליך השימוע הבקשהבגינה הגישו ההורים את 

סודיות התניה בנוגע לאין  .דין-עורך ידי-עלאם שני הצדדים מיוצגים  אלא אסור להיות בפגישה

כך שהדיונים יכולים לשמש עדויות במידה והמחלוקת תגיע להליך שימוע. במידה ושני הצדדים 

מסכימים בכתב לוותר על הפגישה או אם שני הצדדים מסכימים להשתתף בגישור ניתן לוותר על 

 (.IDEIA, 2004גישה, אחרת היא חובה )הפ

והעדר  בתקנותפגישה המבנה הגדרת העדר מתייחסים לבנוגע לפגישה הזו  החסרונות ביחס

לקדם יישוב סכסוכים ידידותי  יש בכוחה פגישה זוהיות וסודיות מהלך הפגישה. דרישה ל

ת תורפה אלה. ישנן המלצות מחוקרים שנועדו להתגבר על נקודו ,ולהפחית עלויות משפטיות

הסכם סודיות בתחילת הפגישה היות והסודיות חשובה להצלחת מתייחסת לחתימה על הראשונה 

מתוך  מועיליםמנע מדיונים ילה עשוייםוהורים  ספר-ביתהפגישות. ללא חסות הסודיות מחוזות 

יטרלי. ירטי המערב את השימוש במסייע נדליצור מבנה סטנ הינהפחד מהמערכת. המלצה נוספת 

עם מטרות  סדר יוםיצור להמסייע תפקיד המסייע ישמש צד שלישי העוזר למהלך הפגישה. 

. מבנה של פגישה הספר-ביתבין ההורים ונציגי  מתקיימתגישה פלפגישה אך התקשורת לאורך ה

 ידי-על( מטרות המוצבות 2( סדר יום שכולם יכולים לראות ולעקוב אחריו. )1צריך לכלול: ) פתרון

( שיתוף 5( הסבר נושאי הליבה. )4ביעה. )ת( תיאור טבע ה3פגישה לפני הפגישה. )ה משתתפיכל 

הליך להמשך ם לפתרון הנושא במהלך הפגישה או ( הסכ7( דיון באפשרויות. )6אפשרויות ליישוב. )

 ידי-עלשימוע )אם לא מגיעים להסכמה(. במידה ומגיעים להסכמה, חשוב לכלול ציר זמן מוסכם 
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 Consortium for Appropriate Disputeחותמים עליו כהסכם מחייב משפטית )כל המשתתפים ה

Resolution in Special Education [CADRE], 2004; Duncan & Nicoll, 2006) 

בכך שהם ם יהינם תגובתי)תהליכי שימוע, גישור ופגישות פתרון( שלושת תהליכים אלה 

ינות ומחוזות בוחנים גישות שונות לפתרון מד. הקונפליקטוהסלים לאחר שהופיע מתרחשים רק 

או  IDEAמגוון סוגי קונפליקטים בחינוך המיוחד לפני שהם דורשים התערבות דרך גישור תחת 

למנוע הסלמת ומגוונות ניסו אסטרטגיות חדשניות  ספר-ביתמדינות ומחוזות  . תהליך שימוע

 שיתוף פעולהמקדמות  אלה אסטרטגיות קונפליקט ולנהל קונפליקטים מיד כשהם מופיעים. 

. (Dussault, 1996) ע ומונעות מתחים כלכליים ורגשיים הקשורים לתהליכי גישור ושימו

 . ושיתוף פעולה ודרך מעצימה לפתרון קונפליקטיםציעות מיקוד, גמישות אסטרטגיות אלה מ

ואפילו  למנוע יםיכולשל יוזמה מראש לאורך זמן  בכליםמחקר מראה ששינויים כלל מערכתיים 

 ;Margolis, 1998; Mueller, 2004לפתור מחלוקות לפני שהן מגיעות לשלב השימוע הרשמי )

Scheffel, Rude, & Bole, 2005 שיטות אלה כוללות כישורי מנהיגות חזקים, שותפות עם הורים .)

וסוכני שירות, פיתוח מקצועי, פרקטיקות חינוכיות מעודכנות, שימוש יצירתי במשאבים, 

רת, ביסוס אמון, תמיכה של מורה והורה ויישום אסטרטגיות אלטרנטיביות ליישוב תקשו

גם לאחר שימוש . ADR ((alternative dispute resolution strategies; Mueller, 2004  - סכסוכים

 תהליך יישוב מחלוקות רשמי ודורשבלתי נמנע אלה יתכן והקונפליקט אקטיביים  בכלים

(Mueller, 2009, p.4) הברית-בארצות. להלן מגוון האסטרטגיות בהן מדינות ומחוזות בתי ספר 

)אסטרטגיות אלה  משתמשים לפתרון קונפליקטים והצגת המדינות המיישמות אסטרטגיות אלה

 ERISמלבד המידע על תכנית Feinberg, Beyer & Moses, (2002 )מתבססות על המאמר של 

והאסכולות בגישור  White, Wertheim, Freeman, & Trinder, 2013שמבוסס על המאמר 

 .תורת הגישור" מאת מיכל אלברשטיין הספר " שמבוססות על

 תכניות נוספות ליישוב קונפליקטים

 ןית משתתפים ובעלי עניורשהכ

 כישורים להגברתבחלק מהמדינות והיישובים התחייבו לצייד הורים, מחנכים ומספקי שירות 

מספר קורסים של מספר ימים להורים, קיימים . הסלמת קונפליקט למנועמיומנות משא ומתן כדי 

לפתור בהצלחה קונפליקטים  את יכולתםומחנכים במטרה להגביר  בחינוך המיוחדמחנכים 

, גישור, יישוב סכסוכים עם מספר שא ומתןתכנים כוללים קבלת החלטות משותפת, מהעתידיים. 

 צדדים, סיוע בקבוצה גדולה ושונות תרבותית. 

לפיתוח הסכמה  משמעותייםהאסטרטגיה של הכשרת בעלי העניין כוללת זיהוי אנשים וארגונים 

. הקבוצה ההכרחית סכסוכים במניעת קונפליקטים ושיטות יישובוהכשרתם  בקהילה החינוכית

קובעי מדיניות חינוכית, מנהלים, אנשי  בדרך כללהזו כוללת ת הקונפליקטים להצלחת גישת מניע

מעורבים בכל הים דעה או בה הראשונה, הורים תומכים ומספקי שירותים המעצצוות מהשור

 היבט של הקונפליקט החינוכי. 



  ~33 ~ 
 

מדינות בהן מתקיימת הכשרת בעלי עניין בארצות הברית: קנטקי, מיניסוטה, מיסיסיפי, 

 וושינגטון, איווה, איידהו, ווירג'יניה, אורגון )פורטלנד, הווד ריבר(.

תכנית , (Enhancing Relationships in School Communities) ERISהיא תכנית דוגמא לתכנית כזו 

מקצועי שנועדה לעזור לבתי ספר יסודיים להגביר יחסים בקרב מורים, תלמידים והורים  לפיתוח

 & ,White, Wertheim, Freeman )המידע על התכנית מבוסס על מאמרם של . הספר-ביתבקהילת 

Trinder, 2013) 

מורים זקוקים לעיתים קרובות לפתח את הכישורים שלהם כדי  כמו ניהול קונפליקטים םבתחומי

וליישם את הכישורים  לעזור לתלמידים, שיוכלו לשמש מודל לתהליכים שיתופיים, לגשר נושאים

 Batton, 2004; Elias, Zins, Craczyk, &Weissberg, 2003; Girard)שלהם כשמתרחשים אירועים 

& Koch, 1996תכנית ה .)-ERIS בכוונה לבנות יכולת למורים  2005-ב התקיימה לראשונה

(. תכנית התפתחות מקצועית Trinder et al., 2010) יםותלמידים לנהל באפקטיביות קונפליקט

קיבלו אחריות שהכוללים נציגים מבתי ספר שונים נבנתה סביב למידה מקצועית לצוותי ליבה 

 (. Trinder et al., 2010) הספר-ביתגורמים נוספים בלהעביר את תכני התכנית הלאה ל

 cooperativeהתכנית נועדה לעזור לבתי ספר לפתח גישה שיתופית ליישוב סכסוכים ופתרון בעיות )

problem solving conflict resolution (CR)) . המהות של מודלCR ת)פתרון קונפליקטים( כולל 

הצהרות  ידי-עלעורבים ויצירת האווירה לשיתוף פעולה בשלב ראשון זיהוי הצדדים והנושאים המ

הפוגש את האינטרסים החשובים של כל הצדדים.  Win-Winאפשרות להשגת פתרון למפורשות 

האינטרסים )צרכים, רצונות, פחדים ודאגות( של שני הצדדים מזוהים ואז טווח של אפשרויות 

הצדדים מסכימים על חבילה  אינטרסים של שני הצדדים. בסוף,לתת מענה לנוצר כדי 

 SIBאינטגרטיבי. מודל זה נקרא גם מודל  Win-Win לית של אפשרויות המהווה פתרון אאופטימ

(Setting the scene for cooperation, Identifying interests and Brainstorming options; Wertheim, 

Freeman, Trinder, & Mac- Naughton, 2009 .)ם הרעיונות שלמדו ולייש ת עודדומשתתפי התכני

 בכיתה, במגרש המשחקים ובאינטראקציות בצוות. 

השפיעה על מידת השימוש בשלבי המודל, על תחושת ידע וכישורים  ERIS השתתפות בתכנית

מהתכנית, תפיסת תלמידים כמבינים יותר ומשתמשים ברעיונות שיתופיים. בבתי ספר שהשתתפו 

עות יישוב סכסוכים והפגינו יותר אסטרטגיות אינטגרטיביות לניהול בתכנית מורים לימדו יותר ש

קונפליקט לעומת מורים מבתי ספר ללא התכנית. תוצאות התכנית באו לידי ביטוי גם בייצוג 

)כגון רווחת תלמידים, צוותי מנהיגות(,  הספר-ביתמשתתפי התכנית בועדות קבלת החלטות ב

ם ושילוב תכנית צוותי הליבה בפרקטיקה של בית הספר קיום מפגשי למידה, העברת מידע להורי

נראה שסדנאות פיתוח מקצועי היו אפקטיביות בפיתוח ידע  לוהכ-סך)בעיקר בתורנות חצר(. 

וכישורים ביישוב קונפליקטים לצוותי הליבה. התכנית גם תרמה ללימוד תלמידים חומרי לימוד 

ות ולהעברת החומרים למורים אחרים הפגינו רלוונטי. בתי ספר שהקדישו יותר זמן להגעה לסדנא

 תוצאות טובות יותר. 
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 מועצת בעלי עניין

, קליפורניה ואיווה רואות בשלב הראשון של הבעיה כהזדמנות ויסקונסיןמדינות רבות כולל 

 המדגישותתרבות ומערכות  תריליצהיסטוריה של חשד מלהביא יחד את בעלי העניין לעבור 

 ניהול קונפליקט. אסטרטגיות אפקטיביות ל

מתרבות של  שמטרתה מעברהיא דוגמא מוצלחת לאסטרטגיה  בוויסקונסיןמועצת בעלי העניין 

מעט דגש על פתרון ומספר גבוה של תהליכי שימוע שיתוף פעולה. בעקבות  קונפליקט לתרבות של 

, פרהס-ביתמועצת בעלי עניין שכללה נציגי מחוז הוקמה בוויסקונסין  מוקדם של קונפליקט

. המועצה הגדירה חזון משותף לכל הצדדים וביססה תכנית הכשרה שנתית עם ועורכי דיןהורים, 

המועצה יצרה גם מערכת גישור הזוכה לשביעות רצון השתתפות של ספקטרום רחב של הקהילה. 

 שהשתמשו בה בתי ספרבין הורים ומחוזות גבוהה בקרב בעלי עניין ולשיעור גבוה של הסכמים 

(Feinberg, Beyer, & Moses,2002 , p.30. ) 

 קביעת חוקים משותפת

 את רגולציות החינוך המיוחדתיקנה  מחלקת החינוך של מיין, 1997-שפורסם ב IDEAבעקבות 

לאחריו קבלת חוקים בבידוד ו תהליך פיתוחבמקום  .יעת החוקים המסורתיבנטשה את תהליך קו

וצוות  יןדרכי ה של בעלי עניין כולל הורים, עוהמחלקה מזמינה קבוצהתייחסויות מבעלי עניין, 

ידוע גם כקביעת חוקים . תהליך זה לקחת חלק בתהליך קביעת חוקים משותף הספר-בית

negotiated  או משא ומתן רגלוטורי המעודד אותם למצוא קרקע משותפת ולפתח יחד המלצות

גוון נקודות מבט ביחס מדיניות. המטרה באיסוף בעלי העניין יחד הייתה לשפר הבנה של מל

מדיניות ולפתח הסכמה על בלנושאים, לזהות נושאים משמעותיים של עניין, ליצור אפשרויות 

  ביחס למדיניות לשיקול המחלקה. המלצות 

להגיע להסכמה, לתהליך יש לעיתים שקיים קושי וה תמדיניות שיתופילמרות הזמן שצורכת 

עדף, תומך ביצירתיות ועוזר לתהליך הרגולציה. יותר הוא עוזר למקד משאבים ולת ים.יתרונות רב

את נקודות מבט בעלי העניין ובכך מגביר אמינות,  תשקףחשוב, התהליך עוזר להבטיח שהמדיניות 

לגיטימיות ואמון בקרב האנשים המושפעים ממנה. המחלקה משתמשת בתהליך קביעת מדיניות 

בגישור חינוך מיוחד, לבחון האם גישור  דיןרכי שיתופי כדי לחקור נושאים הקשורים לתפקיד עו

לפני בקשת הליך שימוע ולבחון שפה הקשורה לילדים עם הפרעות רגשיות  כשלבצריך להיות נדרש 

חוקים שיתופיים מתקבלים בקלות רבה . (LaChance, Nunery, & Opuda, 2000) והתנהגותיות

אימוץ חוקים שנויים במחלוקת נעלם בזמן  בדרך כללמחלוקות המופיעים להטינה והנטייה יותר, 

 .( Feinberg, Beyer, & Moses,2002 , p.31) בצורה משמעותית

 הורים עוזרים להורים 

יתרונות לתכניות תמיכת הורה בהורה למשפחות עם ילדים עם  הציגושנות מחקר  20-מעלל

 הורים להורים ה שלעזר(. השימוש בTurnbull, Turnbull, Erwin, & Soodak, 2006גבלויות )ומ
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שקיבל הכשרה חיבור בין משפחה החווה קונפליקט ובין הורה  ליישוב מחלוקות כולל בנוגע

 לייעץ למשפחה בנושאי הקונפליקט.  רשמית

לרוב דרך מרכזי הכשרה ומידע להורים, כדי לספק מחוזות רבים שכרו הורים כאנשי קשר, 

יוחדים. אנשי קשר אלה משמשים הכוונה, תמיכה ומידע למשפחות עם ילדים עם צרכים מ

 גוגישור, לעסוק בייצו IEPלהורים שעוזרים להורים אחרים להתכונן לפגישות  כחונכים )מנטורים(

זכויות החינוך המיוחד. פעילויות אלה מתמקדות בבניית יחסים בין הורים עצמי ולהבין את טווח 

 (מנטורינגחונכות )משפטית, הורים כסוכני תמיכה יכולים לעזור מבחינה  .הספר-ביתוצוות 

עזרת הורים להורים קיימת בוויסקונסין, אורגון, גבלויות. והורה לילד עם מלותמיכה כללית 

 . ( Feinberg, Beyer, & Moses,2002 , p.32) קליפורניה

 case manager - מקרהמנהל 

 יותקונפליקטואלמאפשר לפתור מחלוקות בדרך פחות גם הוא   case managerהשימוש ב

מנהל משפחה לנוצר קשר עם משרד הגישור הארצי מוקצה ובאמצעים יותר מתאימים. ברגע ש

נושא הקונפליקט מנקודת מבט כוללת.  לבחון את נההי המקרה. אחריות מנהל מקרה/מנהל תיק

את  ולחקורורים ה שלעל שאלות משפטיות  לענותאת נושא המחלוקת,  לנתחמנהל המקרה על 

ם המחלוקת. מנהל התיק וזהות ולהמליץ על הפתרון המתאים ביותר לסיהקונפליקט במטרה ל

ונחשב  חיפוש חלופות להליך השימוע ידי-על הספר-ביתבין ההורים ומחוז  פעולה-שיתוףמעודד 

 . (Mueller, 2009, p.8)  להליך רשמי פחות מגישור

א נכונה של החוק. חוסר תקשורת ופרשנות למצבים של עוזרים בטיפול ב רך כללבדמנהלי מקרה 

ברגע שנוצר קשר למנהל מקרה במסגרתה הורים מצוותים  מנהלי מקרים לפנסילבניה יש מערכת

 ,Feinberg) עוזר בבחינת האפשרויות לפתרון הסכסוךומנהל המקרה  עם משרד הגישור הארצי

Beyer, & Moses,2002 , p.3).  חה להקל על שיתוף פעולה ממוקד משפתפקיד מנהל המקרה הינו

( ולתמוך במשפחות ובתי ספר במניעה ופתרון מחלוקות. שימור יחסי interagencyבין סוכנויות )

משאבים קהילתיים לא בית ספריים שיכולים לתרום  עירובודה טובים בין משפחות ובתי ספר ועב

מנהל מקרה  לתוצאות חינוכיות חיוביות לילדים ונוער הן משימות מרכזיות לשירות ההכוונה. 

 & ,Feinberg, Beyer) סוטהסילבניה, אורגון )מחוז ליין( ומינפנב הברית-בארצותים קי

Moses,2002 , p.33. ) 

 Telephone Intermediary -טלפוני  מתווך

(. telephone intermediaryטלפוני ) מתווךביישוב סכסוכים הוא  מקרהתפקיד נוסף הדומה למנהל 

ההורים,  ידי-עלשור פשוט כותבים את המידע שניתן ברוב משרדי הגי(  INTAKEקבלה ) מומחי

גישור לצדדים במחלוקת. מספר מדינות ומחוזות  ישיבתמציינים את התלונות המוצגות ומכינים 

עם הורים בטלפון מיד כשהקונפליקט מזוהה. טלפון החקירה של  התערבותפיתחו אסטרטגיות 

הבעיה ולקבוע האם יש דרך לא רשמית  ההורה נתפס כהזדמנות למשרדי גישור לעזור להבהיר את

 מתווךלפתור את הנושא. יתרונות ההליך כוללים הבהרת המחלוקת שיכולה לנבוע מחוסר הבנה. 
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של החינוך המיוחד, איש צוות מאומן או אנשים  מנהלןטלפוני יכול להיות הורה לילד עם מגבלות, 

 .(Feinberg, Beyer, & Moses,2002 , p.33) מתפקידים אחרים

גישור ארציים דיווחו שהורים לפעמים מתקשרים למשרדים מתוך בלבול בתהליך  מתווכימספר 

הם לא נעימה ו IEPים. יתכן והייתה להם פגישת יהמקומ תי הספרשירותים במערכות ב קבלתשל 

החליטו לחפש גישור בלי ללמוד אם יש דרכים פחות רשמיות לפתור את הסכסוך. פעמים רבות 

מדינות במנהל המקומי של החינוך המיוחד. בפני האת הדאגות שלהם  הביעו הורים אלה לא

ישור פשוט מחבר בין הורה ומנהל גפנסילבניה משרד הו כולל מרילנד, טקסס ,בארצות הברית

משרדי גישור ארציים ( והמנהל יכול להתערב ולפתור בהצלחה את הנושא . directorחינוך מיוחד )

 הספר-ביתסייע בין ההורים, הנהלת החינוך המיוחד המקומי, צוות יכולים לקיים גם דיונים ל

חלק ממשרדי הגישור משתמשים בהורים בתפקיד הזה כך שהורים עם תלונות ומספקי שירותים. 

-בארצותמדינות יכולים מיד לדבר עם מישהו במשרד הגישור שהוא גם הורה לילד עם מגבלות. 

וה, קנזס, מסצ'וסטס, ניו ומה, קולרדו, פלורידה, איאלבהמיישמות עזרה טלפונית הינן  הברית

 .מקסיקו וטקסס

בטקסס ביסס קו חם של הורה במיוחד למשפחות עם ילדים עם צרכים מיוחדים.  ספר-ביתמחוז 

קשר בין הורה להוות האדם המתאם את השירות יכול לעזור להורים ולהתנהג כנציב תלונות או 

בטקסס ומסצ'וסטס יש הצלחה טובה במציאת  בטלפוןהמתווכים . להורים הספר-ביתומחוז 

 . (Gittler& Hurth, 2000) מהמקרים 90%בטלפון, עם פתרון בעיות של  עובדות

 IEP Facilitationמסייע 

, הוא להתמקד בדינמיקה של הפגישה כדי דין-עורך, בניגוד ל)שעבר הכשרה( תפקיד המסייע

מבט של כל המשתתפים נשמעות ושהמשתתפים להבטיח שהמשתתפים פועלים בכבוד, שנקודות ה

-עלמתמקדים בפעולות עתידיות. סדר היום, המטרות, הכללים והתקשורת לאורך הפגישה נעשים 

אך המסייע שומר על הסדר והמיקוד בצורה אובייקטיבית  לאורך  ספר-ביתההורים ונציגי  ידי

ובה  IEP-תרחשים בפגישת המ הספר-ביתבין הורים וצוות  האינטראקציההיות ורוב  הפגישה.

(, תפקיד המסייע (Harry et al., 1995תקל בחילוקי דעות יצפויה לה ספר-בית-שותפות הורים

משתמשים בסיוע  ספר-ביתמספר מדינות ומחוזות אסטרטגיה מבטיחה ליישוב סכסוכים.  מהווה

IEP א טובה.שהנושאים יוצרים אווירה לבקרב משתתפי הפגישה  תחושה במצבים בהם קיימת 

הזדמנות לטפל  ספר-ביתמודל זה כולל חלופה גמישה לגישור שיכולה לספק להורים ולנציגי 

(. מדינות המיישמות CADRE, 2004 ) בחששות כבר בפגישה מבלי ללכת לתהליכים רשמיים

 .(Feinberg, Beyer, & Moses,2002 , p.36) וקליפורניה מינסוטהמישיגן, הינן  IEPמסייע 

תורם נקודת מבט ייחודית וחשובה לדיון. במקרים בהם אנשים נבדלים  IEP-פגישת הכל משתתף ב

להגן על נקודת המבט שלו  IEPמאוד בתפיסות שלהם קשה, אם לא בלתי אפשרי, לכל חבר צוות 

משתתפי משחררת את ובמקביל להקל על דיונים מתמשכים של צוות עצבני. נוכחות מסייע חיצוני 

 ,Feinberg, Beyer, & Moses,2002; Mueller, 2009) את שני התפקידיםהפגישה מלנסות לשחק 

p.11-12 .תפקיד המסייע קיים במישיגן, באיווה ובמיניסוטה .) 
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 מודלים היברידיים לגישור

בנוגע מדינות  21בוצע סקר של  2001-ב שור ללא בקשה להליך שימוע.ימדינות רבות מספקות ג

שהן מהמדינות דיווחו  13-ומצא ש מדינה לפני הבקשה לשימועלזמינות של גישור הממומן בידי ה

במדינות ומחוזות שונים הופיעו מעבר למודל הקלאסי של גישור,  מספקות גישור מתי שיש בקשה.

 & ,Feinberg, Beyer) לגישור התאמה גמישה של הגישה המסורתית המהוותמספר אסטרטגיות 

Moses,2002 , p.37) . 

אבל מתרחש לפני הגשת בקשה להליך  IDEAהוא כמו גישור תחת  - עורכנס גישור לפני הער

המאפיינת את הצדדים  הקשחת העמדות יכול למנוע גישור לפני הגשת הבקשה לשימועשימוע. 

. בנוסף, קרוב לתאריך השימועכשמתקרבים לתאריך השימוע ולכן משפיעה על גישור המתקיים 

מדינה בה מתקיים גישור לפני תהליך  לשאת ולתת.מרגישים שיש להם הרבה יותר זמן הצדדים 

 .(Feinberg, Beyer, & Moses,2002; Mueller, 2009, p.37) איווה לונה היאהגשת הת

 :לשינויים במודל הקלאסי של גישור דוגמאות נוספות

 בקליפורניה יש מודל גישור בצוותי פתרון :CO- גבלות ומחנך והכולל הורה של ילד עם מ

לבנות יחסי עבודה בטוחים  נועדהטרטגיה זו, הנקראת צוות פתרון או מנהל. אס

מדגים  המודל. ספר-ביתטיפוח תקשורת בין משפחות וצוות  ידי-עלושיתופיים 

כך שהורה ואיש צוות מהמחוז משתפים פעולה כדי לספק  ידי-עלאינטראקציה אפקטיבית 

 את הסיוע.

  גישורShuttle - משים בגישור הלוך ושוב, במסגרתו בחלק מהמקומות בקליפורניה משת

המגשר הולך הלוך ושוב בין הצדדים כדי ליצור את ההסכם המפורט. שיטה זו יכולה 

עם נושאים מסוימים במקרה אבל לא יכולה להגביר תקשורת ויחסים  בהתמודדותלתרום 

 חיוביים בין בעלי עניין היות והצדדים לא נוכחים באותו החדר .

 

 ביניהן והשוואה לגישור שונות גישות
 

גישור איננו מקשה אחת. במהלך השנים התפתחו גישות שונות ופרקטיקות מגוונות. האסכולה 

פתחה בשנות השמונים מוכרת כגישור פרגמטי או גישור קלאסי, האסכולה השנייה תהראשונה שה

שהתפתחה בשנות התשעים ידועה כגישור טרנספורמטיבי, ולבסוף גישור נרטיבי וגישור רב 

 המשותף והמבדיל ביניהן  נציג אתאסכולות שהתפתחו בראשית המאה העשרים ואחת.  -תרבותי

 .("תורת הגישור", מאת מיכל אלברשטיין )תת פרק זה מתבסס על הספר

 

 יגישור פרגמט

גישה אשר חותרת לפתרון משותף של הקונפליקט, בין צדדים הנתונים במחלוקת, באמצעות 

א עמו בשורה חדשה: הסכם איננו בהכרח פשרה. השקפת העולם הסכם. הגישור הפרגמטי הבי
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הליברלית העומדת בבסיסו של הגישור הפרגמטי, מניחה כי כל בכל מחלוקת כל צד שואף להשיג 

את התועלת המכסימאלית. התהליך יוצר בפני הצדדים הזדמנות להבין את הצרכים של הצד 

ל כל הצדדים המעורבים בקונפליקט. דהינו, האחר ולסייע בגיבוש פתרון שייתן מענה לצרכים ש

( או לכל הפחות הם מרוויחים win-win solutionניתן להגיע למצב שבו שני הצדדים מרוויחים )

יותר מאשר במצב של תחרות. גם כאשר עמדות הצדדים מנוגדות ולכאורה מדובר בתביעות 

קש לבחון את המחלוקת (, הגישור הפרגמטי מבZero sum gameסותרות ובמשחק סכום אפס )

בקונטקסט רחב יותר ומניח כי קיים מגוון אפשריות גדול יותר. המגשר מכוון את הצדדים לבחון 

חלופות שונות ולשקול את יעילותן. הגישור הפרגמטי בנוי על הליך פרוצדוראלי מובנה אשר 

 .תכליתו השגת הסכם מפורט וברור שייחתם על ידי הצדדים 

ו על הגישור הפרגמטי. הביקורת המרכזית התייחסה לכך שהגישור ביקורות שונות נמתח

הפרגמטי מכוון להסכם בלבד. במציאות לא כל סכסוך ניתן ליישוב באמצעות הסכם. ביקורת 

נוספת התייחסה אל הדרישה לצדק שקיימת בסכסוכים רבים. המבקרים טוענים, כי בניגוד 

אשר אחד הצדדים חש כי נגרם לו עוול הוא עשוי לעמדה הליבראלית, אדם איננו יצור רציונאלי. כ

לדחות הסדר רווחי בשל סיבות נפשיות או רגשיות. בנוסף, כאשר המחלוקת מעוגנת בהבדלים 

 שבין הצדדים עלול הסכסוך להתלקח שוב בנסיבות אחרות. 

הגישור הפרגמטי הניח את הבסיס לתפיסה חדשה. אך הניסיון שהצטבר והתחושה כי אין הוא 

 וה פתרון מספק, הובילו לפיתוח תפיסות גישור נוספות. מהו

 גישור טרנספורמטיבי

להבדיל מגישור פרגמטי השם דגש על השגת הסכם, גישור טרנספורמטיבי שם דגש על 

טרנספורמציה של הצדדים ועל טרנספורמציה של הסכסוך. מטרתו המרכזית של המודל 

ית של הצדדים המעורבים בקונפליקט. הטרנספורמטיבי היא השתנות, העצמה וצמיחה איש

במהלך הסכסוך הצדדים מגלים בעצמם צדדים מרושעים שלא היו מודעים לקיומם ובה בעת הם 

מגלים בצד השני  צדדים אפלים ושליליים. לעיתים אלו האנשים שהיו הקרובים להם ביותר. גילוי 

מלווה את הסכסוך זה מלווה בכאב ובאכזבה אשר מאפילים על המחלוקות הקונקרטיות ש

 מראשיתו.

( טוענים כי בכל סכסוך הרסני 2005זו מחלישה הדדית את הצדדים. אלון ועומר ) הדינאמיק

נוצרת תפיסה בה כל צד מייחס לצד השני תכונות שליליות ולעצמו תכונות חיוביות. ראיה זו אשר 

 להרע ליריב. הולכת ומסלימה ככל שהסכסוך מחריף, מהווה הצדקה לנקיטת צעדים שנועדו 

המודל הטרנספורמטיבי איננו ממוקד בפתרון הסכסוך הקונקרטי אלא מכוון לחידוש מערכת 

יחסים חיובית כדי שהצדדים יוכלו להחזיר לעצמם את היכולת להתנהל בצוותא, לחדש את יחסי 

האמון, להשאיר מאחור את הביטחון העצמי המעורער ואת העוינות ההדדית אשר נבעו מן 

(. גישה זו רלבנטית במיוחד כאשר סכסוכים  2009ולהתקדם אל עבר העתיד )לביא, העימות 

מתקיימים בין צדדים הצפויים להמשיך ולנהל מערכת יחסים מתמשכת, כגון: הורים וילדים, 

 זוגות נשואים, עובד ומעביד, קולגות, שכנים וכדומה.

הרגשיים מסיטה את הטיפול  מבקרי המודל הטרנספורמטיבי טוענים כי התמקדות היתר בצדדים

 מן הבעיות הקונקרטיות והם מטילים ספק ביכולתו של תהליך גישור לשפר יחסים לטווח ארוך.

 גישור נרטיבי וגישור רב תרבותי
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הגישור הנרטיבי אשר התפתח בתחילת המאה נוכחית צומח מתוך השקפת עולם פוסט 

חולקות קונקרטיות או במערכות מודרניסטית. הסכסוך בפרספקטיבה זו איננו עוסק רק במ

יחסים, אלא הוא חלק מהקשר חברתי ותרבותי רחב. על פי תפישה זו העובדות בסכסוך אינן 

. תפקיד הגישור לחשוף פן זה ולאפשר תקימות באופן אובייקטיבי, הן פרי פרשנות סובייקטיבי

( , engagementות )רבולצדדים לעצב נרטיב חדש. הליך הגישור הנרטיבי כולל שלושה שלבים: מע

(, בנייה של deconstructing the conflict saturating story פרוק של הסיפור הקונפליקטואלי ) 

(. במהלך התהליך המגשר מספק לצדדים constructing the conflict alternative storyסיפור חליפי )

סים,  אך היא איננה רפלקציה ופרשנות למתרחש. גם במודל זה מתרחשת טרנספורמציה של יח

 אישי ומבררת את הפערים בין הצדדים בהקשר רחב יותר.-מצטמצמת למישור הבין

אל הגישור הנרטיבי הצטרפה לאחרונה הגישה הרב תרבותית המהווה הרחבה והשלמה של 

תפיסה זו. מודל זה דומה במידה רבה מבחינת הפרקטיקה למודל הנרטיבי אך הוא מתייחס 

 ותי ולהבדלים בתחום זה אשר מזינים את הקונפליקט.במיוחד להקשר התרב

 

 :המפריד והמשותף לגישות הגישור השונות

מנסים להתמודד עם הסכסוך ולאפשר לצדדים  הגישוריים : שלושת המודליםתכלית הגישור

להיחלץ ממנו. המודל הפרגמטי מכוון ליעילות ולהשגת תוצאות ברורות. הצלחתו מותנית ביצירת 

 אופן ברור ומפורט הנותן מענה אופטימאלי לצרכים ולאינטרסים של הצדדים. הסכם כתוב ב

גישור טרנספורמטיבי מייחס חשיבות משנית להסכם פורמאלי ומתמקד בשיקום מערכת היחסים 

ויצירת עתיד משותף. גישור נרטיבי מנסה לשנות את השפה ועולם הדימויים שמזינים את  

 יה שבתוכה מתקיים הקונפליקט.הקונפליקט ובכך לשנות את הסיטואצ

 :תפקיד המגשר

בכל הגישות למגשר תפקיד מכריע בהובלת התהליך. בכולן המגשר מתערב בתהליך ללא סמכות 

פתיחות ותחושת הוגנות. המגשר  ,החלטה וללא הכתבת הפתרון לצדדים. עליו ליצור יחסי אמון

פקידו שונה בכל אחת מאפשר לצדדים להתמודד עם הסכסוך מנקודת מבט חדשה. אולם ת

גישור פרגמטי המגשר מעודד את הצדדים למצוא פתרונות יצירתיים שייתנו מענה ב מהגישות:

מאזן בין פערי הכוח  ,לצרכי הצדדים ויאפשרו הסדרת המחלוקת ביניהם באמצעות הסכם

טרנספורמטיבי המגשר מקשיב לצדדים הגישור ב ומאפשר לכל אחד מהצדדים לבוא לידי ביטוי.

שקף להם את הנאמר על ידם. תפקידו של המגשר לסייע לכל צד לשנות את הדימוי העצמי, ומ

לבצע צמיחה מוסרית ובמקביל לכך לאפשר להם לשנות את תפיסת האחר. תפקידו של המגשר 

גישור נרטיבי ב לתמוך ולהעצים את הצדדים בעת המעבר מתקשורת נגטיבית לתקשורת חיובית.

לבחון מחדש את הנחות היסוד ,חלץ מהשפה והדימויים של הקונפליקטהמגשר מסייע לצדדים להי

 שהזינו את הקונפליקט ומוביל את הצדדים לבניית סיפור אלטרנטיבי משותף.

 תפיסת הסכסוך:

האסכולה . כל אחת מהאסכולות מונעת מהשקפת עולם שונה המפרשת את הסכסוך באופן אחר

לק ממציאות החיים בעולם תחרותי. כיוון שכל ומחלוקות הינם ח טוענת שסכסוכים -הפרגמטית

צד פועל באופן רציונאלי, ניתן להגיע לשיתוף פעולה אשר יניב לצדדים רווח משותף, חרף מערכת 

סכסוך מבטא  האסכולה הטרנספורמטיביתלפי  היחסים הבעייתית שהתפתחה במהלך הסכסוך.

פי בוש ופולדג'ר, מפתחי המודל האנושית שבין הצדדים. אולם קונפליקט ל המשבר באינטראקצי
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הטרנספורמטיבי, איננו בעיה אלא הזדמנות לצדדים לפתח את עצמם על ידי חיזוק האני וחיזוק 

 -האסכולה הנרטיבית ואסכולה הרב תרבותית (.2007יכולתם לתקשר עם אחרים )אלברשטיין, 

 .טוענות כי סכסוך הינו תוצר של קונטקסט חברתי והבניה של מערכת היחסים

 הדרך להיחלץ מן המשבר:

כל הגישות מכוונות לסייע לצדדים למצוא בכוחות עצמם את התשובה למשבר. אך הדרכים 

בעיה. בחינת חלופות שונות והבין אנשים  יש להפריד הגישה הפרגמטית. לפי לעשות זאת שונות

ת הגישה הטרנספורמטיבילפי  הנותנות מענה מכסימאלי לצורך ולאינטרסים של הצדדים.

התהליך מעודד את הצדדים  להתמקד בעצמם ובכוחות הפנימיים. הנחת המוצא שהם יודעים מה 

הן האפשרויות והמשאבים שבאפשרותם לגייס כדי להיחלץ מן המשבר. האינטראקציה השלילית 

יחסים  מערך עבר שהייתה בין הצדדים הופכת לחיובית ומאפשרת להם להתקדם אל

עולם הדימויים. יצירת סיפור  אתמחדש  יש לפרק ולהרכיב רטיביתהגישה הנלפי  קונסטרוקטיבי.

 חלופי שבתוכו נעלם הקונפליקט או קטנה עוצמתו. 

 

 Ombudsperson נציב תלונות 

צד שלישי החוקר תלונות, מציע פתרונות ונושא ונותן  בדרך כללנציב תלונות בחינוך מיוחד הוא 

שלהם, מכך שצדדים יגיעו להסכם לם את החשיבות עם הצדדים. בניגוד למסייע או מגשר המדגישי

לנציב התלונות סמכות נציב תלונות יכול לקחת תפקיד יותר אקטיבי ביצירת הפתרון לסכסוך. 

-ביתנציבי התלונות יכולים להיות חברי צוות של מערכת  לחקור, להוציא דוחות ולתת המלצות. 

מדינה בה קיימת הפונקציה של נציב ם. או להיות ממונים לתיק מסוים בהסכמת כל הצדדי הספר

 . (.Feinberg, Beyer, & Moses,2002; Mueller, 2009, p.38) תלונות היא וורמונט

 ץדעה של צד שלישי/ ייעו

הייעוץ כל הצדדים במחלוקת מתייעצים עם מומחה חיצוני המגיע מתחום המשפטים לפי מודל 

המומחים מספקים לצדדים שלהם בקונפליקט.  ו/או החינוך המיוחד בכדי ללמוד על ערכי העמדות

להבין את טיב הטיעונים שלהם מידע בנושאים הנידונים. כל הצדדים לומדים את המידע במטרה 

. שיטה זו כוללת הערכות ניטרליות ודעות מזהירות מוקדמות. שימועלחליט האם להמשיך ולה

ריכים להמשיך להליך שימוע מציעה שיטה לקביעה האם הצדדים צ - יטרלית ראשוניתיהערכה נ

 ,Feinberg, Beyer, & Moses,2002; Mueller, 2009) או להשתמש בצורה אחרת של יישוב סכסוכים

p.39.) 

בניו המפשייר ו  Early Neutral Evaluationבניו המפשייר וקונטיקט מתקיים הליך ייעוץ לא מחייב )

-  Advisory Opinion מתן סמכות לגורם השלישי לקבל החלטות  בקונטיקט(. במישיגן ההליך כולל

(Mutually Agreed Upon Authority במיניסוטה המדינה מספקת שירותי בוררות בחינם בתנאים .)

של המדינה ויישום  ת בורריםבורר מתוך רשימפניה ללקבל את ההחלטה,  התחיבות -מסוימים 

נוכח בכל  SEA Implementation Monitorימים מחתימת ההסכם. ביוטה  20ההחלטה תוך 

ובאיווה ישנו  ,הגישורים, מביא מומחיות משפטית לגישור ומלווה הסכמים כדי להבטיח יישום
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( כך שגם לאחר שהשימוע החל במידה Arbitration-Mediationפרויקט המחבר גישור להליך שימוע )

 ,Feinberg) והצדדים מעוניינים לנסות גישור הליך השימוע נעצר ומתחיל במקום הליך גישור

Beyer, & Moses,2002; Mueller, 2009, p.52-53.) 

 יתרונות אסטרטגיות מוקדמות ליישוב קונפליקטים

בעוד  .מנע מקונפליקטיאקטיבית כדי לה-יכולים לפעול בדרך פרו הברית-בארצות מחוזות ארציים

אסטרטגיות ומסירת שירותי החינוך המיוחד,  תכנוןספקים ומשפחות לא מסכימים לעיתים על 

למניעה ויישוב מוקדם של סכסוכים מבטיחות להמתיק את התפזרות הקונפליקט. אסטרטגיות 

מנע מקונפליקטים המתעוררים מחוסר ימוקדמות ליישוב סכסוכים לא רק עוזרות לבעלי עניין לה

מנע מתהליכי יאמון וחוסר תקשורת אלא גם עוזרים לפתור מחלוקות משמעותיות כך שניתן לה

 (.Feinberg, Beyer, & Moses,2002; Mueller, 2009, p.42)או התדיינות.  ויריביםיקרים  שימוע

את אסטרטגיית יישוב  מיםמתאי הספר-ביתהסבירות ליישוב ידידותי גוברת כשמדינה ומחוז 

ימה ביותר לסוג מסוים של המחלוקת בפניה ניצבים. אסטרטגיות מוקדמות אהקונפליקט המת

קט מספקות הזדמנויות לכל הצדדים לעסוק בדיאלוג מכבד המבטיח שנקודת אלה לניהול קונפלי

המבט של כל בעל עניין נשמעת ושירותים מתאימים מסופקים לילדים עם צרכים מיוחדים. 

(Feinberg, Beyer, & Moses,2002; Mueller, 2009, p.42.) 

Fisher (2004מת )ת מתי כל אחד מהם מתאים. יחס להבדלים בין גישור וייעוץ צד שלישי ובמסגרי

מגישור שהוא ממוקד בבעיה ומחפש פתרון דרך ובכך הוא שונה ייעוץ צד שלישי ממוקד בתהליך 

שאלות ישירות של חלוקת משאבים כמו הטבות ומשכורות  יטופלו שא ומתן. ההמלצה היא כי מ

מורכב של  ערבובקונפליקטים אינטנסיביים וחריפים יותר בהם יש ב ואילו  או גישור שא ומתןבמ

ייעוץ צד  עדיף ליישםאלמנטים אובייקטיביים וסובייקטיביים )תפיסות, עמדות, ערכים, צרכים( 

 (Mueller, 2008, p.9).  שלישי

לטרנטיביות לישוב סכסוכים ניתח מקרי מבחן משני מחוזות אמחקר שבחן השלכת אסטרטגיות 

(. אחרי יישום אסטרטגיות למניעת Mueller, 2004שחוו שיעור גבוה של בקשות שימוע ) ספר-בית

 IEPקונפליקטים וליישוב סכסוכים אלטרנטיביים, בפרט עזרה של הורה להורה ומסייע בפגישות 

המחוזות הפחיתו את שיעורי ההתדיינויות המשפטיות שלהם והעלו שביעות רצון של הורים 

הראו שהמשתתפים העריכו  ה,ואנשי מנהל ספר-ביתהורים,  אנשי צוות  24במחוזות. ראיונות עם 

עבודה בשותפות ולא בדרך משפטית. זה אחד  ידי-עלאת האפשרות לפתור את המחלוקת 

המחקרים היחידים המדגיש את אפקטיביות אסטרטגיות אלה יחד עם פרקטיקות מניעת 

 ,Mueller, 2008) הורים ביעות רצון שלקונפליקטים להפחית שיעורי תהליכי שימוע וחוסר ש

p.12).  

 סידור האסטרטגיות לפי שלב פיתוח הקונפליקט

נות ומחוזות על רצף לפי שלב פיתוח הקונפליקט ומידת יהאסטרטגיות שפיתחו מדניתן לסדר את 

. על הרצף הזה השלב המוקדם ביותר הוא מניעה. שלב זה מתחיל כשבעלי הההתערבות הדרוש
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הכשרה הרכת החינוך המיוחד או כשלהשפיע על מעכדי אינטרסים משותפים נאספים בעלי עניין 

 ,Feinberg) עזרה של צד שלישי מחלוקות ללאלפתור  הענייןמסופקת מעלה את היכולת של בעלי ה

Beyer, & Moses,2002, p.26) . בשלב השני, שלב חוסר ההסכמה הקונפליקט כבר הופיע

ר את הבעיה ואסטרטגיות של חוסר הסכמה כוללות דרכים בהן הצדדים יכולים לנסות ולפתו

. בשלב השלישי, בשלב אסטרטגיות (Feinberg, Beyer, & Moses,2002, p.31) ביניהם בצורה ישירה

פתר דרך עזרה של ישויות שונות כצד שלישי, או, אם צריך יקונפליקטים יכולים לההקונפליקט, 

הבין שבזמן . חשוב ל(Feinberg, Beyer, & Moses,2002, p.35) בסופו של דבר דרך פעולה משפטית

ובין האטסטרגיות בקונפליקט המעבר בין השלבים השונים  ודי הדרגתי,  ליניארישהרצף נראה 

 . (Feinberg, Beyer, & Moses,2002, p.23) השונות הוא גמיש

חסות לקונפליקטים בחינוך מיוחד לפני שהם מתרחשים או כשהם עדיין ימתי אסטרטגיות מניעה

ומשפחות יכולים להיות ערים לפוטנציאל למחלוקת כמו נקודות בשלב העוברי שלהם. בתי ספר 

לקונפליקט  שטרם הבשילומבט שונות בנוגע למתודולוגיית התערבות חדשה לילדים עם אוטיזם 

בעלי משא ומתן בקרב כישורי  ,תוינות בתקשורת ורגישירטגיות בשלב המניעה מאופטממשי. אס

בעלי עניין, ופיתוח הזדמנויות לבניית הסכמות לבעלי  תקשורת מוגברת בין, עניין אינדיבידואליים

עניין במערכת. אפשרויות לפתרון סכסוכים בשלב זה מתמקדות במניעת התפתחות מחלוקות כמו 

 ,Feinberg, Beyer, & Moses,2002) גם שיפור יחסים מתוחים בקרב אנשים שחוו קונפליקט בעבר

p.25).  

העלאת היכולת של מערכות ואנשים לשתף  ידי-עליקט אסטרטגיות מניעה מנסות למזער קונפל

פעולה באופן משמעותי ולפתור בעיות. אסטרטגיות מניעה יכולות להיות בשימוש במיוחד 

מזהים חוסר אמון כרוני, אווירת קונפליקט וקיטוב בין בעלי עניין.  הספר-ביתכשמשפחות וסגל 

פות של בעל עניין, מועצה של בעלי תחלק מהדוגמאות לאסטרטגיות מניעה כוללות הכשרה והשת

 עניין וקביעת חוקים משותפת. 

מסמנות את השלב בו הצדדים מתחילים לזהות הבדל ספציפי בדעות  אסטרטגיות חוסר הסכמה

 ביותר , השלב משמעותי מינימאליאו חווים חוסר הבנה. על אף שחוסר ההסכמה יכולה להיות 

עזרה מבחוץ. בשלב זה משפחות ובתי ספר הוא מסמן לראשונה שאחד מהצדדים מחפש ו

משתמשים בשיטות לא רשמיות ליישוב סכסוכים שלא מסתמכות על התערבות משמעותית מצד 

 שלישי נייטרלי.

שלב זה מאופיין בהופעת קונפליקט. לדוגמא, בשלב זה הורים יכולים להתנגד להצעה של צוות 

טים מסוימים של החלטה מסוימת או יכולים שלא להסכים עם היב . הםIEPלצוות  הספר-בית

המלצות מיקום ויכולים להביא את זה לתשומת לב הצוות. שבירת האמון והתקשורת יכולים 

 שלא להתרחש בשלב זה היות והקונפליקט רק מופיע. להתרחש או 

נראה סביר זוהה או אסטרטגיות בשלב זה מספקות עזרה לצדדים במחלוקת ברגע שהקונפליקט 

לעבוד יחד. התערבויות בשלב חוסר  הספר-ביתר את היכולת של הורים וצוות ומנסים להגבי

ההסכמה שובות הבטחה כי הם מתרחשות מוקדם בהערכת הקונפליקט כשיש יותר גמישות 
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אסטרטגיות אלה כוללות עזרה של הורה להורה, מתווכי מקרה ופתיחות לפתרון בעיות שיתופי. 

 ומתווך טלפוני. 

לפתור את המחלוקת נכשלו  רשמייםבשימוש כשניסיונות לא נמצאות  אסטרטגיות קונפליקט

והמחלוקת הופכת יותר מוגדרת וממושכת. בשלב זה, הקונפליקט עצמו יכול להיות מזוהה בקלות 

. צד שלישי נייטרלי יכול ולפתרוןאבל המקור או הבסיס למחלוקת יכולים להיות קשים לזיהוי 

 ידי-עלשימוש באסטרטגיות מקדמות או  ידי-עלאו  ,ונפליקטלקחת תפקיד פעיל בניסיון לפתור ק

 יישום התערבות יותר ישירה כמו הצעת הערכה, המלצות והכוונה. 

 בדרך כללמוקדמות של יישוב סכסוכים הן  רשמיותבשימוש בשיטות לא  כשהמחלוקת לא נפתרת

בית משפט, . -IDEAהמתוארים ב עדורשות הליכים יותר רשמיים של גישור ו/או תהליכי שימו

ערעורים הוא הפנייה החוקית האחרונה ליישוב קונפליקטים. בעלי עניין ובפרט בית משפט ל

קביעת חוקים אדמיניסטרטיבית כדי ליצור תקדים או חקיקה ליכולים ללכת למשפט או 

 ואיסורים.

 אסטרטגיות בשלב השלישי מערבות שימוש בצד שלישי כדי לפתור קונפליקט שהתפתח לגמרי.

ודיברו על חוסר הסכמה  IEPכבר קיימו פגישת  הספר-ביתבאופן כללי עד השלב הזה הורים ונציגי 

או תהליך   IDEAמחפשים התערבות חיצונית או דרך גישור תחת  בדרך כללשניתן לזהות. הורים 

האסטרטגיות כוללות  אפקטיביות ביותר כשמשתמשים בהן מהר. 3. לכן אסטרטגיות שלב שימוע

 , מודלים מעט שונים לגישור, נציב תלונות ודעה/ייעוץ מצד שלישי. IEPבפגישת מסייע 

 אוהיו מודל - כוללת התערבות תכנית

תת פרק זה יתמקד במודל אוהיו, מודל ארצי המכוון להתגבר על אתגרים במיסוד תכניות ליישוב 

 . 2002-מ  Battonסכסוכים בבית הספר. חלק זה מתבסס על המאמר של 

. תמיכה מנהלית וכלכלית (Batton, 2002) נותר אתגר בבתי ספר תכניות ליישוב סכסוכים מיסוד 

 הספר-ביתלא מתאימה, נטייה להתמקד בגישור עמיתים ולא בגישה כוללת יותר, חוסר יכולת ב

 . (Batton, 2002) והערכה לא מתאימה של תכניות הם משוכות נפוצות ,לתכנן ולהטמיע תכנית

אפקטיבית יותר למיסוד, הועדה ליישוב סכסוכים וניהול קונפליקטים באוהיו, יחד כדי ליצור דרך 

המכוון להתגבר על אתגרים אלה.  ארצי( עבדו כדי ליצור מודל ODEעם מחלקת החינוך באוהיו )

להתגבר על תמיכה כלכלית וניהולית לא מתאימה אוהיו יצרה שותפות בין הועדה ומחלקת בכדי 

עה תכניות ליישוב סכסוכים ושירותים לאורך המדינה, עובדת עם בתי ספר, החינוך. הועדה מטמי

בתי משפט, קהילות וממשלה ארצית ומקומית. מחלקת החינוך אחראית לשרת את כל בתי הספר 

רב תרבותיות,  -תכניות אחרות לדוגמא מתאמת מאמצי בתי ספר ביישוב סכסוכים )בנוסף לו

 (.בטיחות

החינוך עובדות יחד לספק תמיכה כלכלית וניהולית ההכרחית  הועדה ומחלקת 90-משנות ה

( בבתי ספר יסודיים (conflict resolution education - CREלקידום חינוך על יישוב קונפליקטים 
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ותיכונים ציבוריים. יישוב סכסוכים הוא רכיב משמעותי לגישה רבת הפנים של המדינה ליצירת 

לימוד ולמידה. הועדה ומחלקת החינוך מגדירות יישוב בטוחות התורמות ל ספר-ביתסביבות 

 קונפליקט סכסוכים כפילוסופיה וסט כישורים שעוזרים לפרטים וקבוצות להבין טוב יותר

 מקבלים הכשרה. מורים, צוות ומנהלים   חייהםתחום בולהתמודד עם קונפליקט כשמתגלע בכל 

ים וכיצד לעזור לשינוי חיובי בקהילת תכנית לימודבשלב יישוב סכסוכים ככישור לחיים כיצד ל

ארגון הכרזות משימה, תהליכי משמעת ומאמצי בניית צוות עם רעיונות  ידי-על הספר-בית

 . (Batton, 2002, p.480) ותיאוריות של יישוב סכסוכים

י ספר ולא גישה צרה הכוללת רק גישור תתומך בגישה כוללת ליישוב סכסוכים בב אוהיומודל 

)חילוקי דעות בנוגע למידע או  וטה להתמקד רק בקונפליקטים הקשורים לנושא, הנתלמידים

)קונפליקטים בהם המקור הוא בעיה באינטראקציה בין  או ליחסים אחזקת פריטים אישיים(

. על אף הצדדים וברגשות( אלא גם בקונפליקטים מובנים )השפעה על מערכת חברתית גדולה יותר(

נושא ספציפי או יחסים, קונפליקט המתייחס למאופיין לרוב כ ספר-ביתשקונפליקט המתרחש ב

דוגמא לקונפליקט על בהקשר הבית ספרי קונפליקט מובנה. גם ברמה של הוא פעמים רבות קיים 

חסת לשני תלמידים משתי קבוצות חברים שונות המקניטים אחד את השני על ינושא ספציפי מתי

נפליקט  הנוגע לנושא ספציפי ויחסים )סגנון לבוש סגנון לבוש או שיער. מה שנראה בהתחלה כקו

קונפליקט כ להתגלותושיער, רגשות הפרטים, דפוס של אינטראקציה בין קבוצות עמיתים( יכול 

מובנה. שתי הקבוצות יכולות להיות מעורבות על בסיס הבדלים חברתיים כלכליים או תרבותיים, 

הורים,  ידי-עלדולה יותר ומחוזק ללא כוונה וההבדל, חוסר הצדק, יכול להיות מושרש בקהילה ג

  .(Batton, 2002, p.482)  מחנכים ומנהיגי קהילה

תרבות  -דרך פעולה בארבע רמות ההתערבות  הספר-ביתהתכנית נועדה ליצור תשתית חזקה ב

בית הספר, פדגוגיה, תכנית הלימוד והתנהגות תלמידים. גישה מקיפה, כמו במודל אוהיו ליישוב 

 .(Batton, 2002, p.483-484)  קטים משלבת את כל ארבע רמות ההתערבותקונפלי

יחסת לתהליכים, מטרות משותפות, מבנים ומערכות. כדי להשפיע באופן ימת - ספר-ביתתרבות 

יכולה לכלול מספר סוגי  ספר-בית, תכנית כוללת ליישוב קונפליקטים בספר-ביתחיובי על תרבות 

תנדבות, אימון(, קבלת החלטות משותפת לטיפול בצרכים מסוימים פעילויות: מעורבות הורים )ה

על הצבת מטרות משותפות ויעדים, פיתוח שותפות קהילתית,  משותפת, עבודה הספר-ביתשל 

עבודה משותפת בניהול פתרון בעיות וקבלת החלטות, ביסוס מערכת בית ספרית ליישוב סכסוכים 

 ,Batton, 2002)  נהלה, הורים, תלמידים ומוריםלטיפול בקונפליקטים העולים בין הצוות, ה

p.483) . 

התערבות יחסת לאופן בו מורים מלמדים, אמנות ההוראה. אסטרטגיות כוללות לימת - פדגוגיה

: למידה שיתופית, גישות לחשיבה ביקורתית, שיטות לימוד רב תרבותיות, לימוד בפדגוגיה כוללת 

למידה מבוססת בעיה, משמעת חיובית, אסטרטגיות נושאים משולבים, גישה הדרכתית אישית, 

 .(Batton, 2002, p.484) ות ורגשיות, טכניקות ניהול כיתהלמידה חברתי
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 יישוב קונפליקטים בכל נושאי בהתערבויות בתכנית הלימודים כוללות שילו - תכנית הלימודים

ים ותכניות אחרות כמו וכוללת חינוך רב תרבותי, שילוב לפעילויות מחוץ לתכנית הלימוד הלימוד

 .  (Batton, 2002, p.484)  אישיותמניעת אלימות, שימוש בחומרים וחינוך 

כוללת הטמעת תכניות להעצמת נוער כמו ממשלת תלמידים, גישור עמיתים  - התנהגות תלמידים

   Piscolish, 2000)או תכנית התנהגות תלמידים המשתמשת בהנחות של ניהול קונפליקטים )

מוך בבניית היכולת הבית ספרית פותחו מגוון תכניות ופעילויות להטמעה אפקטיבית של כדי לת

CRE מענקים שנתיים ליישום תכנית ישוב קונפליקטים, השתתפות בכנס שנתי ליישוב סכסוכים :

במוסד לחינוך, גישה לקורסים אוניברסיטאיים מרחוק על יישום תכניות ליישוב קונפליקטים, 

וות ומנהלים להשתתף בסדנאות פיתוח מקצועי אזוריות ללימוד יישוב והזמנת מורים, צ

 . (Batton, 2002, p.484)  קונפליקטים וכיצד לתכנן וליישם תכניות

-ביתתהליכי הערכה של הועדה הראו שבתי ספר שהשתמשו בתכנית והתמקדו בגישה כוללת ל

וסילוקים ושיפור באווירה  , השעיותבהיעדרויותהראו שיפור בהישגים אקדמיים, הפחתה  הספר

 (. OCDRCM, 1994; OCDRCM, 1997;Tschannen- Moran, 1999) הספר-ביתכללית של 

הראתה שיפור בהתנהגות  1996-1997בתי ספר שהתחילו ב 50של  1999-הערכה שנעשתה ב

-ביתמהמורים אמרו ש 90%. (Batton, 2002, p.489)  ספר-ביתתלמידים בכיתה ובאווירה כללית ב

מהמורים אמרו  80%-שלהם בטוח יותר, במידה כלשהי, כתוצאה מהתכנית. יותר מ ספרה

מהמורים אמרו  70%(. Tschannen-Moran, 1999שאלימות פיזית פחתה מאז תחילת התכנית )

אמרו שהשתמשו   87%-שהתכנית הפחיתה זמן שהשקיעו ביישוב מחלוקות של תלמידים ו

 (. Tschannen-Moran, 1999שמעת )בטכניקות בהתמודדות בניהול כיתה מ

מהמורים ציינו שהם ראו  87%גם התנהגות תלמידים מושפעת מלמידת ניהול קונפליקטים: 

עלייה בשימוש תלמידים בכישורי ניהול קונפליקטים, שתוף פעולה אחד עם השני ושימוש 

חריות על מהמורים ראו תלמידים מתחילים לקחת א 86%בכישורי משא ומתן לפתרון מחלוקות. 

 . (Tschannen-Moran, 1999)פתרון הבעיות שלהם מבלי לחפש עזרת מבוגר 

 מדינות אחרות

 ספר-ביתעובדות בתחום של ניהול קונפליקטים. הועדה ו הברית-בארצותהמדינות  50כל 

למשפטים השלימו את הסקר הלאומי של חקיקת ניהול קונפליקטים בבתי ספר  הסוקר חקיקה 

הול קונפליקטים הנשלטות/מעודדות ימדינות רבות מבצעות יוזמות מדינתיות בנ .נוכחית ועתידית

 ידי-עלאו מבוצעות  ,מחלקת חינוך של המדינה, ועדה ליישוב סכסוכיםגופים שונים כגון  ידי-על

. לפי המרכז הארצי למשאבים דין-עורךישות שאינה קשורה לממשלה כמו ועד חינוך או ארגון 

כמות דומה יש יוזמות שונות לניהול לבטוח ו ספר-ביתמדינות יש מרכז  23-לבתי ספר בטוחים,ל

 .(Batton, 2002, p.491)  קונפליקטים שלא בהכרח רשומות תחת ההגדרה הזו



  ~46 ~ 
 

. הרבה מהחקיקה כוללת ספר-ביתהציעו חקיקה בנוגע למוגנות ב הברית-בארצותהמדינות  50כל 

גישור בצורה זו או אחרת. מדינות עם חקיקה  רכיבים המזכירים במפורש ניהול קונפליקטים או

יורק, קרוליינה -ג'רסי, ניו-המתייחסת במפורשות לניהול קונפליקטים: אלסקה, לואיזיאנה, ניו

הצפונית ואוהיו. חקיקה הקשורה לפיתוח צוות כגון הכשרה במניעת אלימות, ניהול קונפליקטים 

רק לאוהיו ואורגון יש שותפות בין  2002-נכון לוניהול כיתה עברה בפלורידה, קנטאקי וויסקונסין. 

 . (Batton, 2002, p.492)  מחלקה לחינוך וועדה ארצית לניהול קונפליקטים לעבודה עם בתי ספר

בצורה זו או אחרת. המודל  הספר-ביתעסוקות בקונפליקטים ב הברית-ארצותנראה כי כל מדינות 

ברמות שונות  הספר-ביתסכסוכים המשתלבת ב של אוהיו מציע דרך כוללת ליישום תכנית ליישוב

 . (Batton, 2002, p.492)  ומראה ממצאים התומכים באפקטיביות שלה

 תלמיד - מורה יחסי

גוף מחקר מצטבר מראה שיחסים בין תלמיד ומורה הם גורם משמעותי להתפתחות אקדמית, 

 ,Birch & Ladd, 1997; Hamre & Pianta, 2001; Howesחברתית ורגשית מוצלחת בחיי הילד )

Hamilton, & Matheson, 1994; Roorda, Koomen., Spilt, & Oort, 2011 .) מאפיינים והתנהגויות

 ,Baker, 2006היחסים בין המורה והילד )הן של הילד והן של המורה משפיעים על איכות 

Eisenhower et al., 2007, Ewing & Taylor, 2009, Rudasill et al., 2006, Rydell et al., 2005 ; Saft 

& Pianta, 2001 .)המאופיינים ברמות גבוהות  נמצא כי לתלמידים עם יחסים מוקדמים עם מורים

של קרבה ורמות נמוכות של קונפליקט יש יותר סיכוי להישגים אקדמיים באותה העת ובעתיד  

 מחקר מטא אנליזה. ( Baker, 2006; Hamre & Pianta, 2001; Pianta & Nimetz, 1991)לדוגמא 

כלילת  ידי-עלניתח מחקרים שבחנו היבטים רגשיים של מערכת היחסים בין מורים ותלמידים 

מאמרים שהשתמשו במילות מפתח קשורות, לדוגמא: קרבה, חום, אמון, אכפתיות, קונפליקט, 

קט )מידת החום והפתיחות של היחסים( והן מימד הקונפלירבה הן מימד קנמצא ש דחייה, כעס(.

 ,.Roorda, Koomenתוצאות אקדמיות ))אינטראקציה כפויה וצורמת( משפיעים במידה דומה על 

Spilt, & Oort, 2011 .) בעוד  הספר-ביתבמוצלחת סתגלות ה חיוביים מקדמיםתלמיד  -יחסי מורה

ותלמידים החווים יחסים   .(Birch & Ladd, 1998)שיחסים שליליים מובילים לקושי בהסתגלות 

 & Birch & Ladd, 1997; Pianta) הספר-ביתורים המאופיינים בקונפליקט מעורבים פחות בעם מ

Stuhlman, 2004 .) 

למורים אידיאולוגיות שליטה שונות בתלמידים, בין השאר ישנה גישה אפוטרופסית המרמזת על 

 שליטה מחמירה על מסגרת הכיתה ורמות נמוכות של גמישות כלפי אחרים וגישה הומניסטית

. (Sava, 2002) מדגישה תקשורת אפקטיבית ורמות גבוהות של סבלנות בין מורים ותלמידים

מאמר שביקש לבחון מהם הגורמים הקשורים למורה המובילים לעמדות היוצרות קונפליקט 

מצא שאידיאולוגית השליטה בתלמידים הייתה ולאינטראקציות שליליות בין מורה ותלמיד 

על האופן בו  הגורמים שנבדקו )אווירת בית ספר, מוטיבציה ושחיקה( מביןהגורם המשפיע ביותר 

תלמידים תפסו את מוריהם. עוד נמצא כי עמדות עירור קונפליקט של מורים הובילו לתלונות 

סומאטיות של תלמידים בעוד עמדות שיתופיות שימשו כגורם מוטיבציה חינוכי -חינוכיות ופסיכו

תכניות המכוונות לשיפור היחסים בין  (. Sava, 2002בכיתה )מו למצב התלמידים של רווחה ותר
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המורה והתלמיד דרך שינוי תפיסת המורה את היחסים )כפי שבא לידי ביטוי באידיאולוגית 

שליטה בכיתה( ושיפור התנהגויות מפריעות של תלמידים עשויות להועיל הן למורים והן 

קשורות ולכן  , אסטרטגיות שנועדו לשפר לתלמידים. איכות היחסים והתנהגות התלמיד בכיתה 

 ,Baker, Grant,. & Morlockיחסי מורה ותלמיד יכולות לתרום לשיפור התנהגות בעייתית בכיתה )

2008, p.1017 .) 

 מורים מבוססות ייעוץ התערבויות

מתייחסות  Counseling-based teacher interventions (CBTI)התערבויות יעוץ מבוססות מורים 

ההכשרות וההתערבויות הכוללות חינוך מורים ועידודם להשתמש בייעוץ וטכניקות טיפול  לכל

-היא לחזק את יחסי המורה CBTI(. ההנחה של Stulmaker, 2013משחק בכיתה עם תלמידים )

תת תלמיד, להקל על תקשורת ולאפשר למורים לספק את צרכי התלמידים כדי למקסם למידה. 

 Stulmaker (2013)של פרק זה מתבסס על המאמר 

חיזוק יחסי מורה תלמיד משנה תפיסת מורים על יחסים ומאפשר להם להבין בצורה מלאה יותר 

התנהגויות לא טובות של תלמידים. הבנה זו מקלה על תגובת המורה לתלמיד בדרך פרודוקטיבית 

(. Spilt, Koomen, & Thijs, 2011יותר תוך שמירה על הערכה עצמית וחוללות עצמית של המורה )

במחקר מטא אנליזה על בחינת האפקטיביות של עיצוב למידה דרך יחסי מורה תלמיד נמצא 

-Cornelius) שמערכת היחסים משפיעה יותר מהתערבויות למידה קוגניטיבית או התנהגותית

White ,2007) . 

פויטים יחד במקור כהכשרה קבוצתית מובנית בה הורים לומדים כישורים טר וגדרה filialטיפול 

מודלים שהותאמו משיטות .  וחרות יותר עבר התאמה גם למוריםעם הורים אחרים ובשנים מא

כוללים למידת כישורי טיפול ועבודה עם ילד מיקוד בזמני משחק מיוחדים בתקווה   filialלטיפול 

ט עוזרות למורים לאמץ נקודת מב CBTIשהכישורים יוכללו לשימוש כיתתי יום יומי. תכניות 

שיפור הצלחת  -המקבלת תלמידים עבור מי שהם, ללא שימוש חזק בהערכה. מטרות התכנית 

 . (Stulmaker, 2013, p.3) דרך חיזוק יחסים בין מורה ותלמיד ספר-ביתילדים ב

יסודי  ספר-ביתספרות על ייעוץ בית ספרי מעודדת שימוש בטיפול משחק ככלי ייעוץ ליועצי 

(Baker & Gerler, 2004; Newsome & Gladding, 2003; Schmidt, 2003; White & Flynt, 1999 .)

טיפול משחק יכול להיות תהליך טיפול לילדים החווים בעיות, יכול להוות כלי מניעה, ייעוץ ומודל 

 ידי-על(.  השוואה בין תלמידים שקיבלו טיפול משחק Ray, Muro, & Schumann, 2004הערכה )

לעומת חיוביים בהתנהגות בכיתה ות עצמית גבוהה יותר  ושינויים הראו חולל ספר-ביתיועצי 

 (.  (Fall, Balvanz, Johnson, & Nelson 1999; Ray, et al., 2004תלמידים שלא קיבלו טיפול משחק 

 Kinder Training 

היא לעזור ליצירת קשר אחר בין תלמידים ומורי גן וכיתות א' שיוביל  Kinder Trainingמטרת 

. בתכנית (Draper, White, O’Shaughnessy, Flynt, & Jones, 2001) ר התנהגות בכיתהלשיפו



  ~48 ~ 
 

מספקים להם את ההכשרה, נותנים להם  -יועצים של טיפול משחק עובדים יחד עם המורים 

משוב, מנסים לשפר את האינטראקציה בכיתה ומנסים לזהות יחד בעיות פוטנציאליות ביחסים 

שרה כוללת תכנים  התפתחותיים בסיסיים של ילדים, סוגי משחק, בין המורה והתלמיד. ההכ

( דרך White, Flynt, & Jones, 1999ורציונל להכשרה ) Fillalטיפול משחק ממוקד בילד, טיפול 

  (.Stulmaker, 2013, p.5)  כלים דידקטיים, משחק תפקידים ווידאו

. ילדים .White et al)1999) ספר-ביתמחקרים תומכים באפקטיביות ישום המודל הזה ב 

שהשתתפו הפגינו יותר שינויים חיוביים כמו ירידה בבעיות התנהגות ועליה בהתנהגות מסתגלת 

(Draper et al. 2001 בנוסף נמצא כי המורים השתמשו בכיתה יותר בעידוד ובתגובות אפקטיביות .)

ק יחסים בין מורה יותר לעומת תגובות פחות אפקטיביות. בנוסף  נמצא שההכשרה עוזרת לחז

 ,Edwardsותלמיד, להקל על התנהגות חברתית חיובית ועוזרת למורים בניהול כיתה )

Varjas, White,  & Stokes, 2009 במחקר אורך נמצא שמורים ממשיכים להשתמש בכלים גם .)

 ((Hess, Post, & Flowers 2005לאחר הייעוץ 

  (CTRT) תלמיד-תכנית אימון יחסי מורה

( מורים מקבלים CTRT)  Child-teacher relationship Trainingתלמיד -ימון יחסי מורהבתכנית א

(. המטרה היא לספק הזדמנויות Stulmaker, 2013הכשרה במיומנויות בניית יחסים דרך משחק )

למורים לקבל הבנה טובה יותר של רגשות, חוויות וצרכי התלמידים כך שיוכלו להגיב לילדים 

הביטחון והערכה העצמית שלהם ולהקל על התפתחות רגשית חיובית יותר של  באופן שבונה את

הילדים. כל אחד מהיבטים אלה תורם ליכולת המורה למנוע התפתחות בעיות התנהגות ולהגיב 

 (.Stulmaker, 2013, p.7)  למצבים טעונים רגשית עם ילדים בדרכים מקדמות

חוסר מוכנות להתמודד עם בעיות אישיות של מורים מדווחים על לחץ, בין השאר בגלל תחושת 

(. דרך אחת לשיפור יכולות המורה Stulmaker, 2013תלמידים והתנהגויות בעייתיות בכיתה )

 ,Stulmaker, 2013) להגיב להתנהגויות בעיתיות של תלמידים יכולה להיות שיפור יחסי מורה ילד

p.3.) 

ותפסו שהתנהגות הילד  ורטני עמו עבדנמצא שמורים בנו יחסים חזקים יותר עם תלמיד הפ

(.  במחקר אחר Sepulveda, Garza, & Morrison, 2011השתפרה בגלל היחסים המחוזקים שלהם )

נמצא כי ילדים בקבוצת הניסוי הראו הפחתה בבעיות התנהגות מוחצנות לעומת ילדים בקבוצת 

ה יותר בכישורי בניית יחסים של . כמו כן, נמצא קשר בין שימוש גבו(Pretz Helker, 2006) ביקורת

-(.  מטאHelker & Ray, 2009מורים וסייעות והפחתה של תלמידים בהתנהגויות מוחצנות )

מחקרי טיפול משחק מבוקרים מצאה שלטיפול משחק השפעה גדולה על בעיות  93אנליזה שבחנה 

(. Bratton, Ray, Rhine,  & Jones., 2005התנהגות מוחצנות של ילדים לעומת העדר טיפול )

תוצאות מחקר שיישם רק את השלב הראשון של התכנית )ללא הטמעתה במסגרת הכיתתית אלא 

המורה בהתמודדות עם מצבים רק בעבודה פרטנית( מציעות שהתכנית שיפרה את בטחון 

 . (Sepulveda, Garza, & Morrison, 2011) כיתתיים
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 (RELATe) -תכנית חיזוק יחסים ללומד ולמורה 

 Relationship Enhancement for Learner And Teacherית חיזוק יחסים ללומד ולמורה תכנ

(RELATe),  הוא גרסה מרוכזת ומותאמת להכשרתfillalיסודי  ספר-בית, ל(Landreth, 2002), .

 מטרתה העיקרית של התכנית היא בניית יחסים חיוביים לתלמידים ולמורים.   

קי תפקידים, הרצאות, הדגמות וידאו, אימון חי עם ילדים,מתן שעות כוללת משח 7ההכשרה, בת 

חומרים בכתב וטבלאות עבודה לעזור למורים להבין את הרעיון והכישורים של התכנית. מלמדים 

מורים כישורים בסיסיים של טיפול משחק ממוקד בילד כמו שיקוף רגשות ותוכן, החזרת 

( . המורים בוחרים ילד בו מתמקדים Ray, et al., 2004אחריות, הגבלת מסגרת ומתן בחירה )

דקות המלוות בפיקוח חי ובמשוב. במהלך התכנית  20בפגישות שבועיות שבועיים של משחק בנות 

מורים מנסים לקבל נקודות מבט חדשות על התלמידים שלהם ובכך להפחית בשאיפה בעיות 

 . .(Ray, et al., 2004)משמעת בכיתה 

א יעיל עבור תלמידים בגילאים צעירים. טיפול משחק יכול לתרום שימוש בטיפול משחק נמצ

ליחסים בין המורה לתלמיד, לשפר את התנהלות המורה בכיתה ולשפר את התנהגות התלמיד 

(. מורים שהתנסו בתכנית מאמינים שהתכנית גם מועילה וגם מתגמלת Stulmaker, 2013בכיתה )

רים דיווחו גם על מודעות להבדלים בסגנונות ההוראה . המוRay et al., 2004))אותם ואת הילדים 

העידו שהשתמשו בשימוש יומיומי במשחק בכיתה  ת שלהם הנוטים לכיוון פחות מכוון,והתקשור

והבינו את חשיבות המשחק אצל ילדים. מורים דיווחו על מודעות עצמית מוגברת ותפיסה חדשה 

 . .(Ray et al., 2004, p.92)לדים. של ילדים, הרגשה רגישה יותר לעולמם הפנימי של י

 סיכום

על בסיס מה קיים בעולם לאורך שנים בכל הקשור ליישוב סכסוכים בין הורים לבית הספר, כפי 

שבא לידי ביטוי במחקר, בספרות ובמעשה, בולט בהיעדרו דווקא מה שאינו קיים. בהקשרים אלו 

 ת על מספר סוגיות עיקריות: במסגרת הסיכום, בחרנו להתייחס למדינת ישראל, בהתמקדו

הנחת המוצא בתחום המקצועי של יישוב סכסוכים הינה כי סכסוך הינו מצב טבעי ולא תמיד  .1

ניתן למנוע אותו, ולכן יש חשיבות רבה מאד לאופן שבו הוא מנוהל. מכאן עולה ההכרח שכל 

מתקיימים מורה ומנהל במסגרות החינוכיות יהיה "מומחה" לישוב סכסוכים. הקונפליקטים 

תלמידים, צוות והורים, ואף מהווים גורם שוחק מרכזי. ועדיין, אין  -בכל מעגלי העשייה שלו 

מלמדים תחום זה כחובה במסלול ההכשרה של מורים ומנהלים חינוכיים, ובמרבית 

 המוסדות המכשירים הוא אף אינו מופיע כמקצוע רשות. 

ון למערכת מורכבת וחשופה, עם מאחר ובית הספר כארגון, הפך לאורך העשור האחר .2

ממשקים חיצוניים רבים מאי פעם, הרי שנוצר שינוי במאפייני האינטראקציות 

והקונפליקטים בין הורים לבית הספר. לצורך מענה למציאות המשתנה, הכוללת בין השאר 

אסקלציות מהירות לתקשורת, לרשתות ואף למערכת המשפטית, יש להקים מנגנון סדור, 

גיש ליישוב סכסוכים בין הורים לבתי הספר. מנגנון זה צריך להיות בפרישה מקצועי ונ
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ארצית, בזמינות גבוהה, ובאופן חיצוני למשרד החינוך במטרה שתישמר הניטראליות 

 הנדרשת.  

לצד הטיפול בקונפליקטים, יש לבנות במדינת ישראל שותפות בין ההורים למערכת החינוך.  .3

שותפות הורים מורים, נדרשת הן ברמה  -ן. "שוהם" מדובר בפרדיגמה חדשה לחלוטי

המקומית של כל בית ספר בממשק בין הנהלות להנהגות הורים, הן ברמה המוניציפלית, והן 

ברמה הלאומית בממשקים בין הארגונים השונים. כיום אין תפיסה מכוננת, מתודולוגיה 

לו תסייענה גם במניעה של מובילה או עשייה סדורה בכל אחת מן הרמות הללו. שותפויות א

סכסוכים, אולם השפעתן תהיה הרבה מעבר לכך. לצורך ההמחשה, נושא כאוב כגון אלימות 

במערכת החינוך, יקבל מענה אפקטיבי רק על בסיס שותפות בין המערך המשפחתי, החינוכי 

 והחברתי. 

ל משרד החינוך. שלושת המישורים והכיוונים שהוזכרו בסיכום ניתן למימוש ועשייה בהובלה ש

שנים, תוך הימנעות מהגדרות  3אנו ממליצים להגדיר תהליך שיש בו מספר שלבים בפרישה של 

של פרויקטים ורפורמות. הכוונה לתהליך שמראשיתו דורש גיוס מדויק של השותפים האחרים, 

 ותכנון מדויק של יעדים ואמצעים במטרה לחולל השפעה משמעותית רחבה. 
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