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מחנכות הכיתה הן הלכה למעשה "עמוד התווך" של בית הספר בישראל. המחנכת היא הדמות 
קשיים  מתנקזים  שאליו  עוגן  בכיתה,  והמורים  ההורים  הילדים,  עבור  ביותר  המשמעותית 
ובחיי  ואכזבות. למרות היותה של מחנכת הכיתה שחקן מרכזי בבית הספר  והצלחות, ציפיות 
וחרף האחריות הכבדה המוטלת על כתפיה, השיח המערכתי בישראל לא מעניק  התלמידים 
ההכשרה  מבחינת  והן  התפקיד  הסדרת  מבחינת  הן  מובחן,  תפקיד  של  מעמד  הכיתה  לחינוך 
זיהתה את תפקיד מחנכת הכיתה כתפקיד מפתח במערכת החינוך,  אליו. קרן משפחת ליאון 
בעל פוטנציאל השפעה כלל מערכתי, ופנתה אל היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך, בבקשה 
ללמוד על אודות תפקיד מחנכת הכיתה, תחומי העיסוק בו ומאפיינים תשתיתיים כגון הכשרה 

לתפקיד והליווי תוך כדי התפקיד.  

קרן משפחת ליאון פועלת לקידום שיוויון הזדמנויות ולחינוך לערכים במערכת החינוך, באמצעות 
חיזוק מחנכות הכיתה וביסוס תפקידן. הקרן פועלת בכמה זירות ומקיימת שיתופי פעולה ענפים 

עם המגזר השלישי, גופים מתמחים ומשרד החינוך.

דוח מת"ת )מידע תומך תכנון( נועד להשיב על שאלות ממוקדות בסוגיות אקטואליות של צוותים 
דוח  המזמין.  הגוף  לצורכי  אישית  ומותאם  בהיר  ממוקד,  מסמך  הוא  התוצר  מדיניות.  להתוויית 
מת"ת סוקר ספרות מחקר עדכנית וכן מדיניות חינוך מן העולם. הסקירה נעשית בהתאם לנושא 

הנדון והיא מפנה את הקוראים והקוראות להרחבות.   

על הפקת דוחות מת"ת אמון צוות היוזמה:
ד"ר תמי חלמיש־אייזנמן: מנהלת היוזמה )עד ינואר 2021( 

רננה פרזנצ'בסקי אמיר: מ"מ מנהלת היוזמה
טל רייך: עורכת הפרסומים 

אילה ולודבסקי־יובל: אחראית על הנגשת חומרים וידע ארגוני
אמונה כרמל: מעצבת גרפית.

כמו כן השתתפו בתהליך ההפקה:
תרגום לערבית: נסים ח'ורי | עריכת לשון לתרגום: נביל ארמלי | Glocal - תרגום ושירותי תוכן.

בכל שימוש במסמך זה או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן: גוטמן, ס' )2021(. מחנכת 
לידע  מרכז   – יוזמה  ירושלים:  הפעולה.  ומסגרות  האחריות  תחומי  התפקיד,  הגדרת   - הכיתה 

ולמחקר בחינוך. 

תהליך הכתיבה של דוחות מת"ת כולל ליווי אורך של חוקר או חוקרת מלווה, לצד התייעצות עם 
דוח מקיף המותאם לשדה החינוך בישראל  זאת לצורך כתיבת  ואנשי שטח;  חוקרים, מומחים 
והולם את צורכי הגוף המזמין. רבות מן ההערות שקיבלנו הוטמעו בדוח זה. הערות כלליות על 

הדוח או כאלו העומדות בפני עצמן שולבו בחלק חוות הדעת. 

תודה מקרב לב לד"ר ליאורה נוטוב מהמכללה האקדמית גורדון אשר ליוותה את כתיבת הדוח. 

תודה גדולה לכל מי שסייעו בהכוונות, הערות, הארות ומתן חוות הדעת )לפי סדר אלפביתי(:
ד"ר מירי גולדרט  |  אוניברסיטת בר אילן; 

גב' רונית גרייף  |  מנהלת בית הספר י.ח. ברנר בגבעתיים; 
מר עמיעד מלצר  |  מנהל בית הספר ע"ש הנרייטה סאלד בירושלים;

גב' ענבל סיטבון  |  מחנכת כיתה וסגנית מנהלת בית הספר גבע בגבעת עדה;
גב' שלומית עמיחי  |  לשעבר מנכ"לית משרד החינוך ויו"ר תוכנית חותם; 

ד"ר בועז צבר  |  המכללה האקדמית ע"ש דוד ילין והאוניברסיטה העברית; 
ד"ר הדס קסירר יזרעאלי  |  מרכז מית"ר, מכללת לוינסקי לחינוך;

גב' תמר רבינר  |  מנהלת בית הספר הרצל בחיפה.
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הקדמה

מחנכת הכיתה1 היא הדמות המרכזית והמשמעותית ביותר עבור הילדים, ההורים והמורים 
בכיתה, עוגן שאליו מתנקזים קשיים והצלחות, ציפיות ואכזבות. לפי חוזר מנכ"ל משרד 
החינוך משנת תשנ"ה, מחנכת הכיתה אחראית לכל ההיבטים הלימודיים והחברתיים של 
הכיתה, להבאת ענייני הכיתה בפני מנהל בית הספר ויתר המורים ולטיפוח הקשר בין בית 
היא  הספר.  בית  של  התווך"  כ"עמוד  נתפסת  המחנכת  בפועל,  התלמידים.  להורי  הספר 
האחראית הראשית להתפתחות הכיתה – כקבוצה וכיחידים. הציפייה ממחנכת הכיתה היא 
שתתפקד כמנהלת של הכיתה, כמתכללת של התהליכים הקבוצתיים והפרטניים שעוברים 
הוליסטי  מבט  להפעיל  עליה  הספר.  בבית  אחרים  גורמים  ומול  הכיתה  בתוך  התלמידים 
ורחב, שנוגע בהיבטים חברתיים ורגשיים. מצופה ממנה לתכלל את התהליכים שעובר כל 
תלמיד בשיתוף פעולה עם מורות מקצועיות ועם הורים. המחנכת מלווה, תומכת, מאפשרת 
ונתינה, מציבה  מרחב בטוח, מפתחת קשרים משמעותיים המבוססים על הקשבה, כבוד 

גבולות ומייצגת את בית הספר כמערכת )משרד החינוך, 2020(.

אולם למרות היותה של מחנכת הכיתה שחקן מרכזי בבית הספר ובחיי התלמידים ולמרות 
האחריות הכבדה המוטלת על כתפיה, השיח המערכתי בישראל לא מעניק לחינוך הכיתה 

מעמד של תפקיד מובחן, הן מבחינת הסדרת התפקיד והן מבחינת ההכשרה אליו. 

מטרת דוח זה היא להציג תשתית בדבר תפקידה של מחנכת כיתת אם על בסיס הנעשה 
במדינות שונות בעולם, על פי ספרות המחקר, ניירות מדיניות ומקורות מידע גלויים אחרים 
המצויים במרשתת. הדוח מציע טיפולוגיה לאפיון התפקיד ותחומי הפעולה שנכללים בו 
ובוחן את קיומם של רכיבי ההכשרה, הליווי והתמיכה. בסוף הדוח מובאים תיאורים של 

תפקיד מחנכת הכיתה במדינות שונות בעולם. 

הדוח נכתב במענה לבקשת קרן משפחת ליאון, שזיהתה את תפקיד מחנכת הכיתה כתפקיד 
מפתח במערכת החינוך, בעל פוטנציאל השפעה כלל מערכתי. 

הדוח נוקט בלשון נקבה אך כמובן שהכוונה גם למחנכי כיתות.  1
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הקדמה

الصّف. فهي  أولياء األمور والمعّلمين في  بالنسبة لألوالد،  المركزّية واألهّم  الشخصّية  هي  الصّف1 مرّبية 
العام  المدير  منشور  بموجب  أيًضا.  األمل  وخيبات  التوّقعات  الصعوبات والنجاحات،  فيها  تصّب  التي  البؤرة 
التعليمّية واالجتماعّية  التربية والتعليم من عام 5991، فإّن مرّبية الصّف مسؤولة عن كاّفة الجوانب  لوزارة 
للصّف، وعن طرح شؤون الصّف أمام مدير المدرسة وسائر المعّلمين، وعن تعزيز العالقة بين المدرسة وأولياء 
أمور الطالب. عملًيا، يتّم التعامل مع المرّبية على أّنها "حجر أساس" المدرسة. فهي المسؤولة األولى عن 
على  تعمل  وأن  صّف،  كمديرة  دورها  تؤّدي  أن  المرّبية  من  المتوّقع  من  وكأفراد.  كمجموعة   - الصّف  تطّور 
توحيد السيرورات الجماعّية والفردّية التي يخوضها الطالب داخل الصّف ومع الجهات األخرى في المدرسة. 
يجب عليها أن تتعامل من منظور واسع وشامل مع الجوانب االجتماعّية والعاطفّية. من المتوّقع منها أن 
بالتعاون مع المعّلمات المهنّيات ومع أولياء األمور. المرّبية  تدمج بين السيرورات التي يخوضها كّل طالب، 
ترافق، تدعم، توّفر الحّيز اآلمن، تطّور العالقات الجوهرّية القائمة على اإلصغاء، االحترام والعطاء، وتضع 

الحدود وتمّثل المدرسة كجهاز متكامل )وزارة التربية والتعليم، 2020(

لكن برغم كون مرّبية الصّف العبًة مركزّية في المدرسة وفي حياة الطالب، وبرغم المسؤولّية والعبء الثقيل 
الملقى على كاهلها، إاّل أّن الخطاب الجهازي في إسرائيل ال يمنح وظيفة تربية الصّف مكانة واضحة، سواًء 

من حيث تسوية الوظيفة أو من حيث التأهيل المطلوب لها.

يهدف هذا التقرير إلى عرض األسس المتعّلقة بوظيفة مرّبية الصّف، وذلك باالعتماد على ما هو مّتبع في 
األخرى  المتاحة  المعلومات  ومصادر  السياسة  أوراق  البحثّية،  لألدبّيات  ووفًقا  العالم،  حول  مختلفة  دول 
المتوّفرة على شبكة اإلنترنت. يقترح التقرير َنمذجة لتصنيف الوظيفة ولمجاالت العمل الُمدرجة فيها، ويختبر 
وجود مرّكبات التأهيل، المرافقة والدعم. يشمل التقرير في نهايته أوصاًفا لوظيفة مرّبية الصّف في دول 

مختلفة حول العالم.

وظيفة  أّنها  على  الصّف  مرّبية  وظيفة  شّخصت  والتي  ليؤون،  عائلة  صندوق  لطلب  تلبيًة  التقرير  كتابة  تّمت 
مركزّية في الجهاز التربوي، وذات قدرة على التأثير على الجهاز التربوي ككّل.

تّمت كتابة التقرير بصيغة المؤّنث، إّل أّنه يتطّرق أيًضا لمرّبي الصّف.  1
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1  תפקיד מחנכת הכיתה 

1 1 מורכבות ההגדרה – כמה הערות מתודולוגיות

תפקיד מחנכת הכיתה הוא מורכב ותחומי האחריות שלה רבים ומגוונים, אולם אין ספרות 
מחקרית רבה שעוסקת בתחום וגם אין תמימות דעים לגבי הגדרת התפקיד. העיסוק והדיון 
בתפקיד מחנכת הכיתה דל מאוד גם במחוזות הפרקטיקה וההכשרה המעשית, או לפחות 

כך היה המצב עד לעת האחרונה.

בין  אבחנה  אין  ומחנכים  מורים  של  בתפקידיהם  העוסקים  והמאמרים  המסמכים  ברוב 
2005(, וכן בין  teachers )בקשי־ברוש,  educators – לבין מורים –  מחנכים במובן הכללי – 
מורים בכללם לבין מחנכי כיתות, ולכן קיים קושי באיתור תיאור מובחן של תפקידי מחנכת 

הכיתה. 

ברוב המקורות גם אין הבחנה ברורה בין מחנכות כיתות בבתי ספר יסודיים לבין מחנכות 
בבתי הספר העל־יסודיים, למרות שסביר להניח שבחלק מהמקרים תפקיד המחנכת בבית 

הספר היסודי, מסיבות שיפורטו להלן, הוא רחב ומקיף יותר.

נוסף על כך, בכל מדינה, ולעיתים בכל בית ספר, תפקיד המחנכת מוגדר בצורה שונה. יש 
בעוד  מנהלי־אדמיניסטרטיבי,  כתפקיד  בעיקר  מוגדר  התפקיד  שבהן  ספר  ובתי  מדינות 
שבמקומות אחרים תפיסת התפקיד היא הוליסטית יותר, והמחנכת נדרשת להתייחס גם 

להיבטים אישיים, רגשיים וחברתיים של התלמידים והכיתה. 

אחת ההשלכות של מיעוט העיסוק והכתיבה בתחום היא כי כמעט ואין בנמצא התייחסות 
מובחנת או שיטתית למאפיינים ולרכיבים של תפקיד מחנכת הכיתה. בהתאם לכך, מרבית 
המידע הכלול בדוח זה באשר לרכיבי התפקיד של מחנכת הכיתה – תחומי אחריותה, מנגנוני 
מתוך  חולץ   – התפקיד  במהלך  והתמיכה  ההכשרה  לרשותה,  העומדים  והכלים  הפעולה 
ספרות המחקר והמקורות שעוסקים באופן רחב ולעיתים עקיף בתפקיד מחנכת הכיתה. 
לכן אין לראות מידע זה כמידע ממצה באשר לקיומם של רכיבים כאלה או אחרים ובאשר 
להיקפם. ההתייחסות לתחומי התפקיד ולמסגרות הפעולה בארץ משקפת את התפיסות 

ואת הפרקטיקות הרווחות במערכת החינוך הישראלית. 

2 1 תפקיד המחנכת בראי שלבי התפתחות התלמידים 

 Midgley, Anderman, & Hicks,( תפיסת תפקיד המחנכת שונה בגילאי היסודי והעל־יסודי
Davis, 2014 ;1995(, וזאת לאור ההבדלים הקיימים במאפייני עבודת המחנכת והקשר בין 

המחנכת לתלמידים בשלבי ההתפתחות השונים: 

בבית הספר היסודי המחנכת היא לרוב מורה כוללת, מלמדת את רוב תחומי הדעת   
יותר  רבות  הזדמנויות  לה  יש  ולכן  היום,  שעות  רוב  במשך  תלמידיה  עם  ונמצאת 
העל־יסודי  הספר  בבית  איתם.  ההיכרות  ולהעמקת  התלמידים  עם  לאינטראקציה 

ברוב המקרים המחנכת מלמדת בכיתתה תחום דעת אחד או שניים בלבד.  

בבית  הכיתה.  במחנכת  יותר  ותלויים  יותר  צעירים  התלמידים  היסודי  הספר  בבית   
הספר העל־יסודי הם בוגרים ועצמאיים יותר, והצרכים שלהם שונים.
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לתלמידים בכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי ובבית הספר העל־יסודי יש מנעד   
רחב יותר של קשרים ומסגרות פורמליות ובלתי פורמליות, ולכן יש להם הזדמנויות 
רבות יותר ליצירת קשר עם דמויות משמעותיות מעבר להורה ולמחנכת הכיתה, כגון 

חונכים מטעם בית הספר או מדריכים במסגרות בלתי פורמליות.

יותר.  מחייבת  שלו  הלימודים  ותוכנית  יותר  תחרותי  הוא  העל־יסודי  הספר  בית   
למחנכת הכיתה בבית הספר היסודי יש יותר גמישות ויותר הזדמנויות ליצירתיות. 

הקשר של מחנכת הכיתה עם ההורים אינטנסיבי יותר בבית הספר היסודי.  

בבית  המחנכת  של  תפקידה   – חריגים  לכך  להיות  יכולים  וכמובן   – שככלל  מכך  עולה 
יותר. למחנכת הכיתה בבית  וכולל תחומי אחריות רבים  יותר,  ומקיף  הספר היסודי רחב 
הספר היסודי יש ראייה הוליסטית גם של התלמיד בכל תחומי התפקוד שלו – הלימודי, 
והקהילה  הספר  בית  המשפחה,   – אותו  הסובבות  המערכות  של  וגם   – והרגשי  החברתי 
)משרד החינוך, 2020(. על כן, במיוחד בגילאים אלה המחנכת משמשת כגורם מתכלל של 
התהליכים הקבוצתיים והפרטניים שעוברים התלמידים, בתוך הכיתה ומול גורמים אחרים 

בבית הספר. 

לצד זאת, מובן כי הצורך בקשר עם מבוגר משמעותי דוגמת מחנכת הכיתה אינו מסתיים 
בשנות היסודי וקיים גם בגילאים המאוחרים יותר, בפרט לנוכח האתגרים החדשים של גיל 
ההתבגרות, הלחצים שמאפיינים תקופה זו והצורך במודלים לחיקוי מחוץ לסביבה הביתית 

.)Côte, 2009(
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2  תחומי אחריותה של מחנכת הכיתה

 Popper-Giveon &( בעולם  שונות  במדינות  המחנכת  תפקיד  תפיסת  סמך  על 
מרכזיים  תחומים  לחמישה  התפקיד  מרכיבי  של  מיון  מציעים  אנו   ,)Shayshon, 2017
אשר עליהם אחראית מחנכת הכיתה לצד תפקידה בהוראת תחומי הדעת: התחום הניהולי, 
הרגשיות  המיומנויות  הקניית  תחום  הקבוצתי־חברתי,  התחום  האישי־פרטני,  התחום 

והחברתיות והתחום הערכי־תרבותי. בהקשר זה חשוב להדגיש שלוש נקודות: 

וביטוייו  התפקיד  היקף  התפקיד.  מרכיבי  כל  את  תמיד  ממלאות  המחנכות  כל  לא  א  

משתנה על פי המדיניות הלאומית, גיל התלמידים, מדיניות בית הספר ואופייה האישי 
של המחנכת.

גם כאשר המחנכת מעורבת בתחומים אלה, הם אינם נמצאים באחריותה הבלעדית.  ב  

במידה זו או אחרת מעורבים בהם גם גורמים אחרים בבית הספר כגון מנהלת, יועצת, 
רכזת חברתית, רכזת שכבה וכדומה.

התחומים אינם מובחנים חד־משמעית זה מזה ויש שטחי חפיפה רבים ביניהם. חלוקה  ג  

זו נעשתה רק כדי ליצור מיון בסיסי של שפע התפקידים המוטלים על מחנכת הכיתה 
בהקשרים שונים.

1 2 התחום הניהולי־ארגוני )אדמיניסטרטיבי(: המחנכת כמנהלת כיתה

התפקיד הבסיסי של מחנכת הכיתה בכל המדינות שנסקרו הוא אחריות לעניינים בירוקרטיים 
הקשורים להתנהלות התלמידים בבית הספר, כלומר ניהול שוטף של הכיתה ואחריות על 
תפקודם התקין של תלמידיה. מחנכת הכיתה נתפסת כאחראית לה בפני מנהל בית הספר, 
ההורים ובעלי תפקידים אחרים בבית הספר ובקהילה )צדקיהו, פישרמן, עילם ורונן, 2008(.

 :)Evertson, 1997( כיתות  של  תקין  לתפקוד  חיוניים  נהלים  סוגי  זוהו  תצפית  במחקרי 
הארגון הפיזי של הכיתה, הכניסה לכיתה והיציאה ממנה, נהלים הכרוכים במהלך עבודה 
ספציפיים  נהלים  ועוד,  בחצר  בהתנהגות  חומרים,  בהפצת  הקשורים  נהלים  קבוצתית, 
הנוגעים לשגרה בכיתה כגון נוכחות והכנת שיעורי בית ונהלים הקשורים בשיטות הוראה 

ובמעורבות תלמידים בכיתה.

להלן פירוט של משימותיה של המחנכת בתחום הניהולי־ארגוני על פי אתרי בתי ספר שונים 
 Dominican או   St. Francis DeSales High School faculty handbook )כגון  שנסקרו 

 :)College Sion Hill Pastoral Care Policy

לעקוב אחר נוכחות סדירה של התלמידים בבית הספר.  

לדאוג לסביבה הפיסית של חדר הכיתה.  

להקפיד על יישום ושמירה של נוהלי בית הספר.  

לדאוג לשמירה על סדר וניקיון ולהופעה נאותה של התלמידים.  

לנהל את ענייני המשמעת בכיתה ולסייע למורים המקצועיים לטפל בבעיות משמעת.  

לקיים קשר קבוע ושוטף עם מורים מקצועיים ועם בעלי תפקידים אחרים בבית הספר   
)מנהלת, יועצת, רכזת חברתית, רכזת שכבה(.

לאסוף ציונים ממורים מקצועיים ולכתוב תעודות.  

https://www.sionhillcollege.ie/wp-content/uploads/2010/11/Pastoral-Care-Policy.pdf
https://www.sionhillcollege.ie/wp-content/uploads/2010/11/Pastoral-Care-Policy.pdf
https://sites.google.com/a/desales.co/facultyhandbook/homeroom-teacher-duties
https://www.sionhillcollege.ie/wp-content/uploads/2010/11/Pastoral-Care-Policy.pdf
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והתכנים לצורך בניית תוכנית  ולתכלל את המידע של כל מקצועות הלימוד  לאסוף   
כיתתית שבועית.

למרות שנהלים אלה נכונים לגבי כל מורה וכל שיעור המתקיים בכיתה, האחריות הכוללת 
אלה  משימות  יותר  נמוכה  שהכיתה  ככל  הכיתה.  מחנכת  על  מוטלת  בנהלים  עמידה  על 
פשוטות יותר לביצוע, שכן מחנכת הכיתה משמשת גם כמורה לרוב תחומי הדעת ונמצאת 
ברוב שעות הלימוד יחד עם תלמידי כיתתה. אחריות זו מצטמצמת בכיתות גבוהות יותר, 
במקביל לצמצום שעות ההוראה של המחנכת בכיתתה. יחד עם זאת, גם במדינות שבהן 
מצופה  יותר,  הגבוהות  בכיתות  וגם  המצומצמת  במתכונתו  מתקיים  המחנכת  תפקיד 

מהמחנכת לבצע את המשימות המנהליות הבסיסיות.

כי לצורך מילוי המשימות נדרשות מהמחנכת מיומנויות  ניתוח של סוגי המשימות מעלה 
אישיות כגון אסרטיביות ותחושת מסוגלות, עקביות והתמדה, מיומנויות של ניהול זמן וניהול 
משימות, שיתופיות ופעולה מתואמת עם עמיתים ויכולת להתמודד עם פוליטיקה ארגונית.

2 2 התחום הפרטני־רגשי: המחנכת כחונכת אישית 

מרכיב חשוב בעבודתה של מחנכת הכיתה הוא מתן תשומת לב אישית לכל תלמיד. על 
מחנכת הכיתה  להעניק התייחסות אישית לכל תלמיד ולקיים קשר מתמיד והדוק עם הוריו. 
נדרשת היכרות מעמיקה עם כל תלמיד על צרכיו, יכולותיו, נטיותיו, חוזקותיו וקשייו, על 

מנת לקדם כל תלמיד לפיתוח אישיותו ולמיצוי יכולותיו. 

נוסף על ההורים, כדמות להשראה, להשפעה, לתמיכה  נוער זקוקים למבוגר,  ובני  ילדים 
ולהכוונה. חשוב שלכל תלמיד יהיה לפחות מורה אחד בבית הספר שאיתו יש לו מערכת 
יחסים משמעותית ושאליו הוא יכול לפנות בשעת מצוקה )שויער וגור־יעיש, 2014(, מישהו 
  .)McNeill, 2010( שיראה אותו, ישים לב אליו, יקשיב לו, יתמוך בו ויעניק לו תחושת ערך

אמון  על  המבוססות  ותומכות  משמעותיות  יחסים  שמערכות  כך  על  מצביעים  מחקרים 
לתרום  יכולות  בקהילה(  ואנשים  משפחה  חברים,  עם  גם  )כמו  מורים  עם  ואכפתיות 
הלימודי בתחום  וגם  החברתי  בתחום  גם  חיוביות  להתפתחות  משמעותית  בצורה 
יחסים  מערכות   .)Fredriksen & Rhodes, 2004; Pianta, Hamre, & Allen, 2010(
אלה תורמות גם לתחושת השייכות והמחויבות לבית הספר, לתחושת המשמעות בחיים, 
לאוטונומיה, לציונים, לתפקוד החברתי, למניעת התנהגויות סיכוניות ולפיתוח מיומנויות 

.)Ungar, Connelly, Liebenberg, & Theron, 2019( לפתרון בעיות

מחנכת שעונה על הציפיות הללו היא מבוגר משמעותי עבור כל אחד מתלמידיה, במיוחד 
דמות  הוא  משמעותי  מבוגר  שנים.  לאורך  ונמשך  יותר  ומקיף  רחב  שלה  התפקיד  כאשר 
מעורבות  ברורים;  גבולות  ויוצרת  מכוונת  תומכת,  מכילה,  בדרך  הילד  בחיי  שמעורבת 
שאינה מושתתת על שיפוטיות או על שליטה אלא על אפשור ולמידה, אכפתיות ונוכחות 
עקבית בחיי היום־יום )הראל־פיש, 2014(. המבוגר המשמעותי הוא שילוב בין הורה לחבר. 
בתמיכה  לחבר  דומה  והוא  לחיקוי  וכדמות  כמנחה  משמש  שהוא  בכך  להורה  דומה  הוא 
הרגשית שהוא מעניק. המבוגרים המשמעותיים יכולים להיות מחנכים, יועצים, מדריכים 
ישר  אדם  בו  לראות  התלמידים  על  עבורם,  משמעותי  מבוגר  יהיה  שמורה  כדי  וחונכים. 
שיודע לגלות הבנה, מעורר אמון ומשמש כתובת לפניות לעזרה. הוא צריך להיות פנוי לכל 
תלמיד מעבר לשעות הלימודים, לשוחח איתו על נושאים שמעניינים אותו, להתייחס אליו 

 .)Galbo, 1983( בצורה שוויונית ולאפשר לו להשפיע על הפעילויות בכיתה
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אישי  קשר  המקיימת  ומשמעותית  דואגת  כדמות  הכיתה  מחנכת  של  התפיסה  כי  ייתכן 
משמעותי עם כל אחד מתלמידי הכיתה מתאימה יותר לכיתות בית הספר היסודי, שבהן 
המחנכת מלמדת חלק ניכר מהמקצועות ונמצאת עם תלמידי הכיתה פרק זמן משמעותי 
במהלך השבוע. בבית הספר העל־יסודי היכולת של המחנכת לתת מענה אישי ומשמעותי 
לצרכים של כל אחד מהתלמידים בכיתה היא מוגבלת. הכיתות הגדולות והתמחות המורים 
גורמות לכך שלמעשה כל תלמיד פוגש מספר גדול של מורים וכל מורה פוגש מספר גדול 
של תלמידים. יחד עם זאת, כאמור לעיל, הצורך בקשר עם המחנכת כדמות משמעותית 
בבית הספר וההשפעות של הקשר עדיין קיימים גם בגילאים הבוגרים יותר, לאור האתגרים 

הנלווים לגילאים אלה.  

ובסין  הברית  בארצות  נוער  בני  עבור  משמעותיים  מבוגרים  בין  השוואה  שערך  במחקר 
אוששה ההנחה שבסין תלמידים רבים יותר רואים במחנך הכיתה מבוגר משמעותי, לאור 
 .)Chen, Greenberger, & Farruggia, 2003( 2התפקיד המשמעותי יותר של המחנך בסין
ראו  במחקר  שהשתתפו  הילדים   379 מבין   2.4% שרק  הסתבר  באנגליה  שנערך  במחקר 

.)Bricheno & Thornton, 2007( במוריהם מודל לחיקוי

:)Pianta et al, 2010; Davis, 2003( משימות המחנכת בתחום הפרטני־רגשי

לקיים מערכת יחסים קרובה, תומכת ומעודדת עם כל תלמיד.   

ליצור סביבה חברתית חמה, אמפטית ובטוחה.   

לגלות רגישות לצרכים האישיים של כל תלמיד ולהגיב בהתאם.   

לקיים שיחות אישיות עם כל תלמיד על מצבו הרגשי, הלימודי והחברתי.  

למצוא הזדמנויות לכל תלמיד לבטא את רגשותיו ואת יכולותיו.   

מענה  להם  ולתת  סיכון(  התנהגויות  )לרבות  ספציפי  טיפול  הדורשים  צרכים  לזהות   
בסיוע גורמי מקצוע טיפוליים ואחרים בבית הספר.

לקיים קשר שוטף עם הורי התלמיד לצורך שיתוף ועדכון.  

ניתוח סוגי המשימות הללו מעלה כי נדרשות מהמחנכת מיומנויות אישיות כגון הקשבה, 
אמפטיה, הכלה, אכפתיות ויכולת לנהל שיח רגשי, יכולת ויסות רגשי, השהיית תגובה ותכנון 
תגובה, רפרטואר עשיר של אפשרויות תגובה ומשוב, כושר מילולי גבוה המאפשר המללת 

מצבים מורכבים, זמינות ונכונות למעורבות מעבר לתחום הידע או לתפקיד הרשמי.

רגשית  תמיכה  להעניק  יוכלו  שמחנכות  כדי  כי  בהמשך,  גם  שיצוין  כפי  להדגיש,  חשוב 
 Davis, 2003; Pianta et  ;2020 לתלמידיהן, עליהן לקבל תמיכה בעצמן )משרד החינוך, 

.)al., 2010

קיימים מודלים חלופיים למודל הקלאסי של מחנכת כיתה. יש בתי ספר שכדי לתת מענה 
או למבוגרים משמעותיים עבור  לחונכים  דמויות אחרות  לעיל ממנים  לצרכים שהזכרנו 
קרובות.  יותר  לעיתים  תלמידים  של  יותר  קטנות  קבוצות  עם  נפגשים  והם  התלמידים, 
בארץ, למשל, בבית הספר הריאלי בחיפה קיים תפקיד של מורה־חונך. הוא מקיים עם כל 
תלמיד דיאלוג אישי שמתמקד בצורכי החניך, בהתלבטויותיו, בתחומי העניין שלו ובכל מה 
שהוא בוחר לשתף בו. לצד זאת הוא מקיים תהליך קבוצתי שעוסק בתכנים העולים מתוך 

ההתרחשות ומתמקדים בתלמידים ובעולמם.

להרחבה על תפקיד המחנכת בסין ראו פרק 5 בדוח.  2

https://www.reali.org.il/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a6%d7%9c%d7%a0%d7%95/%d7%97%d7%a0%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%aa/
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דוגמה אחרת היא תוכנית חאלו"ם – "חינוך אישי לצמיחה ולמנהיגות". תוכנית זו פועלת 
בחטיבות הביניים ומציעה הרחבה של המפגש הבין־אישי בין תלמידים ומחנכות. המודל 
החל בתוכנית בית ים לחינוך אישי, שפותחה במכון הדמוקרטי על בסיס עקרונות ההפעלה 
של בתי ספר קטנים )small schools( בארצות הברית. לאחר מכן הורחבה התוכנית לערים 
חינוכאי  ופעלה ברשויות שונות בהיקפים שונים. במסגרת המודל ממונה  נוספות בארץ, 
תלמידים   20–15 של  קטנה  לקבוצה  שמוצמד  הספר  בית  של  החינוכי  מהצוות  מורה   –
ואחראי להענקת ליווי אישי לכל תלמיד בקבוצה, לקידום הישגיו וליצירת קבוצת תמיכה 
סביבו. במקביל לתפקידו הפורמלי בתחום הדעת ולתפקידים המקובלים של שעת חינוך, 
החינוכאי אחראי למעגל שיח במפגש שחרית, לעריכת "חוזה אישי" עם כל תלמיד שנועד 
בין היתר להגדרה וטיפוח של חוזקות ולתיווך רחב בין מסגרת בית הספר למסגרות החוץ 

בית ספריות )גולדרט, תשע"ד(. 

3 2 התחום הקבוצתי־חברתי: המחנכת כמובילה של הכיתה כקבוצה 
חברתית

מחנכת כיתה, להבדיל ממורה מקצועי, היא מורה בבית הספר שנוסף על הוראת תחומי 
הדעת צמודה לקבוצת תלמידים מסוימת המוגדרת ככיתת אם למשך שנה או כמה שנים. 
בשל כך היא אחראית על טיפוח הכיתה כיחידה חברתית במטרה ליצור לכידות קבוצתית 

ולפתח ערכים של מעורבות, שותפות ואחריות.

הכיתה היא המרחב הלימודי השכיח בכל מסגרות הלימוד, מגני ילדים ועד למוסדות להשכלה 
גבוהה. מספר התלמידים בכיתת אם משתנה בין בתי ספר שונים ובין מדינות שונות. 

שפועלת  שווים  קבוצת  אלא  פרטים,  של  אוסף  רק  איננה  שהכיתה  לכך  לב  לשים  חשוב 
כמערכת ושמתרחשים בה תהליכים משמעותיים, ולכן היא משמשת כשדה התנסות טבעי 
הם  אך  ממבוגרים,  החברתיים  הכללים  את  לומדים  אומנם  ילדים  חברתיים.  לתהליכים 
יוצרים בקבוצת השווים מערכת חברתית סמי־אוטונומית הכוללת כללים ונורמות משלה 
המנהיגה  למעשה  היא  המחנכת   .)Farmer, McAuliffe Lines, Jill, & Hamm, 2011(
הפורמלית של הכיתה ויש לה תפקיד מרכזי בהשפעה על תהליכים אלה. היא משפיעה על 
מערכת הציפיות והנורמות שמשפיעות על התנהגותם של החברים בקבוצה, על דפוסים 
המנהיגות  ודפוסי  הכוח  מבנה  ועל  הבין־אישית  התקשורת  על  ביניהם,  וחיבה  קרבה  של 

.)Schmuck & Schmuck, 1975( בכיתה

למחנכת הכיתה אחריות ליצירת אקלים כיתה מיטבי ולהפיכת הכיתה לסביבה התורמת 
לתלמידים בתחום הלימודי )הגברת עניין ומוטיבציה, העשרה הדדית והרחבת החשיבה(, 
אחריות  טיפוח  מסוגלות,  ותחושת  עצמי  ביטחון  חיזוק  שייכות,  )תחושת  האישי  בתחום 
אישית, פיתוח מיומנויות רגשיות וחברתיות( ובתחום החברתי )לכידות קבוצתית, קשרים 

חברתיים, שיתוף פעולה, אכפתיות, סובלנות לדעות שונות, כישורי מנהיגות וארגון ועוד(.

המחנכת צריכה להיות מסוגלת לאבחן את הדינמיקה החברתית בכיתה במטרה לטפח אקלים 
כיתה חיובי ולגבש את הכיתה כקבוצה חברתית וכקבוצה לומדת. האתגר הוא ליצור איזון בין 
 .)Fredriksen & Rhodes, 2004( הצורך במסגרת לבין הצורך של התלמידים באוטונומיה
לנווט את הדינמיקה החברתית בכיתה באמצעות פעילויות, התנסויות, פרקטיקות  עליה 
ואסטרטגיות בהתאם לצרכים של תלמידיה ולהתפתחותם החברתית. פעילויות אלה יעניקו 
פעילה,  להשתתפות  ובין־אישיות,  חברתיות  מיומנויות  לפיתוח  הזדמנויות  לתלמידים 

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/HinuchEishi/Halum/Ikaryatocnit.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HighSchool/HinuchEishi/Halum/Ikaryatocnit.htm
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למעורבות וליצירת אינטראקציות שבאמצעותן יוכלו לעצב את הדימוי העצמי שלהם, ליצור 
.)Farmer at al., 2011( קשרים חברתיים ולגבש את זהותם, את ערכיהם ואת תפיסת עולמם

בספרות מוצעות אסטרטגיות שונות שבאמצעותן המחנכת יכולה להשפיע על הדינמיקה 
בכיתה )קוהן, Farmer at al., 2011 ;2000(, ביניהן:

לשמש דוגמה אישית להתנהגויות בין־אישיות.  

לבנות בצורה הדרגתית את הקשרים בין התלמידים לבין עצמם.  

ליצור סביבה כיתתית שמקדמת תחושה שיש מבוגר אחראי אך להותיר לתלמידים את   
האחריות לניהול קבוצת השווים. 

ליצור עבור התלמידים הזדמנויות לשיח קבוצתי מכבד ולפעולה משותפת להתמודדות   
עם בעיות ואתגרים ולהשגת מטרות משותפות. 

לעודד מנהיגות חיובית ויוזמת ולמנוע מאבקי כוח ושליטה.  

לשלב את התלמידים בניהול הכיתה ולהפעיל מסגרות כיתתיות חברתיות כגון ועדות,   
נציגות למועצת תלמידים ועוד. 

ניתוח סוגי המשימות מעלה כי לצורך מימושן נדרשות מהמחנכת מיומנויות אישיות כגון 
בין־אישית,  תקשורת  מיומנויות  שונות,  מבט  ולנקודות  לעמדות  ואמפטיה  הכלה  יכולת 
וניהול שיח קבוצתי, עמדות חיוביות לגבי  יכולת הנחייה  הבנה של דינמיקות קבוצתיות, 
קבלת  צוות,  ניהול  מיומנויות  הספר,  בבית  הדמוקרטיה  ערכי  ויישום  תלמידים  העצמת 

החלטות, פתרון בעיות, חלוקת תפקידים, האצלת סמכויות, יוזמה ויצירתיות.

4 2 תחום טיפוח המיומנויות והקנייתן: המחנכת כמקדמת למידה רגשית־
חברתית 

בשנים האחרונות ההכרה בחשיבות טיפוחן של מיומנויות רגשיות־חברתיות )SEL( כנדבך 
חשוב ובלתי נפרד מתהליכי החינוך והלמידה ובתרומתן להצלחתם העתידית של התלמידים 

 .)Schonert-Reichl, 2019( בבית הספר ובחיים בכלל  צוברת תאוצה

The Collaborative for academic, social and emotional learning( CASEL( – הארגון 
שפיתח את המודל בארצות הברית3 - מציע גישה מערכתית להטמעה של למידה חברתית 
ורגשית בבתי הספר, ומגדיר למידה רגשית־חברתית כתהליך שבו ילדים ומבוגרים מבינים 
לאחרים,  אמפטיה  ומראים  חשים  חיוביים,  יעדים  ומשיגים  מציבים  רגשות,  ומנהלים 

מקיימים מערכות יחסים חיוביות ומקבלים החלטות אחראיות4. 

:)Jones et al., 2017( המיומנויות הנדרשות כוללות, על פי אחת החלוקות

– כישורים ומיומנויות של קשב ותשומת לב, בקרה מרסנת,  ויסות עצמי קוגניטיבי   
תכנון עבודה וזיכרון עבודה, גמישות קוגניטיבית ועוד.

תהליכים רגשיים – מגוון כישורים לרבות מודעות רגשית, ביטוי רגשי, ויסות התנהגות,   
אמפתיה ויכולת להתבונן מכמה נקודות מבט שונות.

סכסוכים  יישוב  חברתיים,  רמזים  של  הבנה   – בין־אישיות  או  חברתיות  מיומנויות   
וקונפליקטים, התנהגות פרו־חברתית ועוד.

https://casel.org/what-is-sel :3  ראו באתר

להרחבה נוספת בנושא ראו פרסומי ועדת היוזמה בנושא "טיפוח מיומנויות רגשיות חברתיות במערכת החינוך".  4

https://casel.org/what-is-sel/
https://casel.org/what-is-sel
http://education.academy.ac.il/Index4/?nodeId=992&activityId=841
http://education.academy.ac.il/Index4/?nodeId=992&activityId=841
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אחר,  חינוכי  תהליך  כל  כמו  רגשית־חברתית,  שלמידה  הסכמה  יש  המקצועית  בספרות 
מתרחשת בשני אופנים: בחשיפה לסביבה המטפחת אותה במגוון דרכים )caught( ובהוראה 
הלימודים.  בתוכנית  בקביעות  לכך  המוקדשים  בשיעורים   -  )taught( ומכוונת  ישירה 
ידוע בשם "שיעור כישורי חיים”. לפי  זה  ייעודי  נוספות שיעור  בישראל ובכמה מדינות 
ומסתגלת  חיובית  התנהגות  להפגין  היכולת  הם  חיים  כישורי  העולמי,  הבריאות  ארגון 
היום־ חיי  של  האתגרים  ועם  הדרישות  עם  ביעילות  להתמודד  אנוש  לבני  המאפשרת 

 Life skills education for children and :יום )ראו המסמך של ארגון הבריאות העולמי
adolescents in school(. כישורים אלו כוללים מיומנויות רגשיות־חברתיות המשפיעות 
ביקורתית  ולחשיבה  בעיות  לפתרון  הנדרשות  רפלקטיביות  יכולות  ובהן  ההתנהגות,  על 
וכן מיומנויות אישיות כגון מודעות עצמית ומיומנויות בין־אישיות כגון חברות וסובלנות 

)בנבנישתי ופרידמן, 2020, עמ' 90(. 

לאור זאת, המחנכת אמורה לשמש מודל חיובי למיומנויות רגשיות־חברתיות בהתנהלותה 
מיטבי  אקלים  בכיתתה  ולהשרות  ועמיתים  הורים  תלמידים,  עם  וביחסיה  היום־יומית 
את  עליה  להטיל  ראוי  אם  בשאלה  מחלוקת  קיימת  זאת,  עם  אלה.  מיומנויות  שמשקף 

ההקניה השיטתית של המיומנויות הרגשיות־חברתיות. 

בסינגפור, למשל, למידה רגשית־חברתית היא מרכיב מרכזי בעבודת מחנכת הכיתה. בשנת 
2012 נקבעה במערכת השעות יחידת זמן קבועה המוקדשת לבניית סביבת כיתה בטוחה 
עבור התלמידים ולחיזוק הקשר בינם לבין המחנכת. בשיעור זה מתקיימת הוראה ישירה 
של מיומנויות הלמידה הרגשית־חברתית: מודעות עצמית, מודעות חברתית, ניהול עצמי, 
ניהול יחסים בין אישיים וקבלת החלטות. כמו כן מוקדשים שיעורים גם לאוריינות סייבר, 

.)Ministry of Education Singapore, 2014( לתכנון קריירה ולמוגנות

לעומת זאת, יש מומחים המביעים הסתייגות מהטלת תפקיד זה על מחנכת הכיתה, במיוחד 
אם המחנכות לא הוכשרו לכך ואם אין להן מיומנויות הדרושות להתמודדות עם מצבי חיים 
שונים. מחנכות עשויות לחוות קושי רב בהתמודדות עם תכנים מורכבים ורגישים ובניהול 
בלימודים  מאי־הצלחה  רב  תסכול  או  חברתית  דחייה  אלימות,  של  יחסים  החושף  שיח 

ומדרכי ההערכה והלמידה )בנבנישתי ופרידמן, 2020, עמ' 96(.

 Jennings & Greenberg,( מיומנויות הנדרשות מהמחנכת בתחום החינוך הרגשי־חברתי
:)2009

מודעות עצמית לתחושות, לנטיות, לחוזקות ולחולשות.   

ניהול רגשות ויכולת ויסות רגשי.  

יכולת לתפקד בתנאים של אי־ודאות.  

מודעות חברתית ויכולת אמפטית.   

יכולת לבניית קשרים חברתיים חזקים ותומכים עם תלמידים, הורים ועמיתים.  

רגישות תרבותית לתפיסות שונות.  

ערכים פרו־חברתיים ואחריות אישית וחברתית.  

5 2 התחום הערכי־תרבותי: המחנכת כמכשירת אזרחי העתיד 

לערכים  בחינוך  חשוב  תפקיד  יש  הספר  שלבית  בכך  הכרה  יש  בעולם  רבות  במדינות 
מרכזית  זירה   .)Ladwig, Simola, & Berends, 2010( ויציבה  מתוקנת  לחברה  כבסיס 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/63552/WHO_MNH_PSF_93.7A_Rev.2.pdf;jsessionid=630C8F1FF08F1C4DE305C222709E7970?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/63552/WHO_MNH_PSF_93.7A_Rev.2.pdf;jsessionid=630C8F1FF08F1C4DE305C222709E7970?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/63552/WHO_MNH_PSF_93.7A_Rev.2.pdf;jsessionid=630C8F1FF08F1C4DE305C222709E7970?sequence=1
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לטיפוח ערכים אנושיים, לאומיים, אזרחיים וחברתיים ולפיתוח שיפוט מוסרי בבית הספר 
וכגורם  והקהילה,  החברה  רוח  את  כמייצגת  נתפסת  האם  כיתת  מחנכת  האם.  כיתת  היא 
מרכזי המסוגל לתווך את ערכי החברה והלאום לתלמידים, תוך התחשבות בגילם ובמעגלי 

השייכות שלהם5.

 Ministry of( סינגפור   ,)Lo, 2001( סין   ,)Rhodes, 1994( יפן  ישראל,  כגון  במדינות 
)Stojanovska & Barakoska, 2014( עומד  Education Singapore, 2014( או מקדוניה 
לרשות המחנכת שיעור חינוך שבועי או דו־שבועי שבו אפשר לעסוק באופן ממוקד וישיר 
בסוגיות ערכיות, בנושאים שנויים במחלוקת שנמצאים על סדר היום הציבורי ובנושאים 
שאינם כלולים במסגרת תחומי הדעת הנלמדים, כגון חינוך לבריאות, חינוך מיני, אוריינות 
סייבר, הכנה לעולם העבודה וכדומה. שיעורים אלה משמשים מסגרת לתהליכים מגוונים 
ולמטרות חינוכיות שונות. בין היתר, בשיעורים אלה מתרחשת למידה התנסותית וחווייתית 

של הערכים התואמים את המדיניות הלאומית.  

לעיתים המחנכת היא זו שיוזמת ומלווה את התלמידים לפעילויות אקסטרה־קוריקולאריות 
מעבר לשעות הלימודים – בעיקר פעילויות של העשרה תרבותית ושל מעורבות חברתית 

.)Lo, 2001( בקהילה

:)2001 ,Lo( משימות המחנכת בתחום הערכי־תרבותי

לטפח תרבות שיח ודיון המבוססת על הקשבה, כבוד וסובלנות לדעות שונות.  

לקיים שיעורי חינוך בנושאים חברתיים, ערכיים ואקטואליים.  

ללוות את התלמידים לפעילויות העשרה חינוכיות מחוץ לבית הספר: סיורים וטיולים,   
אירועי ספורט, הצגות תיאטרון, סרטי קולנוע וכדומה.

להנחות תלמידים בפעילויות של מעורבות חברתית, קהילתית ואזרחית בכיתה, בבית   
הספר ובקהילה.

לתפקיד,  מחויבות  כגון  מיומנויות  נדרשות  מהמחנכת  כי  מעלה  המשימות  סוגי  ניתוח 
תודעת שליחות, תפיסה פדגוגית מגובשת, מודעות ורגישות חברתית ורב תרבותית, עניין 
ומעורבות בנושאים שעל סדר היום הציבורי, נכונות ומחויבות לעיסוק בנושאים ערכיים־
הנחיה  ויכולת  התלמידים  של  עצמאית  ולחשיבה  לרעיונות  ופתיחות  סקרנות  חברתיים, 

וניהול דיון ושיח בנושאים ערכיים. 

6 2 המחנכת כמתכללת  

איכות  יוצר  אך  האחרים  מהתפקידים  שנגזר  נוסף  רובד  כולל  המחנכת  של  תפקידה 
נוספת. המחנכת משמשת כגורם מתכלל של התהליכים הקבוצתיים והפרטניים שעוברים 

התלמידים בתוך הכיתה ומול גורמים אחרים בבית הספר. מדובר בשני מוקדים נפרדים: 

מחנכת הכיתה היא היחידה בבית הספר שיש לה ראייה הוליסטית לגבי התלמיד בכל  א   
תחומי התפקוד שלו – הלימודי, החברתי והרגשי. 

ב   המחנכת אמונה על הקשר עם מכלול המערכות הסובבות את התלמיד – המשפחה, 

בית הספר והקהילה )משרד החינוך, 2020(. 

להרחבה על חינוך לערכים, לרבות בשאלה כיצד מחנכים לערכים בארץ, ראו פרסומי ועדת היוזמה בנושא “חינוך   5
לערכים – קווים מנחים להערכה ומדידה”.

http://education.academy.ac.il/Index4/?nodeId=992&activityId=890
http://education.academy.ac.il/Index4/?nodeId=992&activityId=890
http://education.academy.ac.il/Index4/?nodeId=992&activityId=890
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3  תפקיד המחנכת – רכיבי תשתית

הכיתה,  מחנכת  פועלת  שבאמצעותם  המרכזיים  ובכלים  הפעולות  בסוגי  עוסק  זה  חלק 
שיכונו "מסגרות הפעולה", ובמשאבי ההכשרה ומנגנוני הליווי העומדים לרשותה. כמובן 

שרכיבים אלה תלויים בהגדרת התפקיד ובטווח הפריסה שלו.

1 3 מסגרות הפעולה של מחנכת כיתה

בכל  התפקיד  להגדרת  בהתאם  מגוונות,  פעולה  מסגרות  עומדות  המחנכת  של  לרשותה 
מדינה. ככל שתפקידה של המחנכת מוגדר בצורה רחבה יותר, כך מתרבות מסגרות הפעולה 

שלה.

זו או אחרת  ובמדינות שונות במידה  להלן דוגמאות למסגרות פעולה שקיימות בישראל 
ותחומי הפעילות שיכולים לבוא לידי ביטוי, ביחד או בנפרד, במסגרות פעולה אלה. כאמור, 

הרשימה היא דוגמה בלבד ואינה ממצה את מכלול מסגרות הפעולה האפשריות:

)כולל ביקורי בית(, שמיועדים לליווי אישי,  והוריהם  מפגשים אישיים עם תלמידים   
רגשי, חברתי ולימודי. 

שמיועדים  הלימודים,  יום  בפתיחת  לרוב  דקות,  כ-10–30  קצרים,  יומיים  מפגשים   
בעיקר לעניינים מינהליים )רישום נוכחות, הודעות, אישורים, ענייני משמעת(, אך גם 

למטרות נוספות כגון שיח רגשי. 

שיעורי חינוך שבועיים כחלק ממערכת השעות, שבהם הוראה ישירה של מיומנויות   
באופן  הנלמדים  הדעת  בתחומי  נכללים  שאינם  נושאים  לימוד  וחברתיות,  אישיות 
ודיונים  ערכי  שיח  או  פיננסי(,  חינוך  או  מיני  חינוך  דיגיטלית,  אוריינות  )כגון  שוטף 
צורכי  פי  על  המחנכות  ידי  על  נקבעים  השיעורים  תוכני  היום.  סדר  שעל  בנושאים 

התלמידים, מדיניות בית הספר או המדיניות הלאומית.

טיולים,  או  מסיבות  כיתה,  ערבי  כגון  הלימוד,  לשעות  מעבר  כיתתיות  פעילויות   
המיועדות בעיקר למטרות חברתיות ולפיתוח מיומנויות חברתיות ורגשיות.

כגון אספות, כנסים, טקסים, תחרויות כישרונות, אירועי  פעילויות כלל בית ספריות,   
וארגוניים  אישיים  כישורים  שמפתחות  מיוחדים,  ימים  לציון  ואירועים  ספורט 

ומעוררות מודעות לערכים אישיים וקולקטיביים.

ביקורים  )סיורים,  הספר  לבית  מחוץ  תרבותית  העשרה  לפעילויות  התלמידים  ליווי   
חברתית,  ולאוריינות  אופקים  להרחבת  שתורמות  וכדומה(  תיאטרון  במוזיאונים, 

תרבותית ואזרחית.

ליווי תלמידים לפעילויות של מעורבות בקהילה כגון התנדבות או מפגשים עם קבוצות   
שונות בקהילה, שמקדמות העצמה אישית וחברתית, פיתוח מיומנויות אישיות ובין־

אישיות ומחויבות לערכים חברתיים ואזרחיים. 

להעצמת  שתורמות  תלמידים,  ונציגות  ועדות  כגון  מנהיגות  קבוצות  עם  פגישות   
אישיות  מיומנויות  לרכישת  חברתיים,  תהליכים  להובלת  להכשרתם  התלמידים, 

וחברתיות ולפיתוח כישורי מנהיגות.

נוסף על כך, המחנכת משתתפת במפגשים עם שותפי תפקיד בבית הספר וגם מחוצה לו 
)צוות מחנכות, יועצת, רכז שכבה, רכז חברתי, רכז עולים חדשים, ועדות השמה וכדומה(.
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2 3 הכשרה, פיתוח מקצועי ומנגנוני תמיכה 

המאמרים שנסקרו מצביעים מצד אחד על הצורך במתן הכשרה ותמיכה למורות במהלך 
זה  בתחום  מקצועי  פיתוח  של  מוחלט  הכמעט  העדרו  על  שני  ומצד  כמחנכות,  עבודתן 
)Schonert-Reichl, 2017; Jones & Bouffard, 2012; Lavy, 2020(. כפי שעולה מהאמור, 
קיום  של  מעשיות  מיומנויות  בהן  מגוונות,  ומיומנויות  ידע  דורשים  השונים  התפקידים 
פיתוח  חינוכיים,  יעדים  בחירת  הורים,  עם  פרטנית  תקשורת  התלמיד,  עם  אישית  שיחה 
חוזקות אישיות, הובלה של קבוצה, הנחיית דיון ועוד. התמונה המצטיירת היא שקיים פער 
בין מורכבותו של תפקיד מחנכת הכיתה לבין ההכשרה והליווי שהיא מקבלת, הן בשלב 

ההכשרה להוראה והן במהלך שנות ההוראה.

על  מצביע  )ראו תרשים(   )Jennings & Greenberg, 2009( הפרו־חברתית  הכיתה  מודל 
קשר הדוק בין רווחת המורה והמיומנויות החברתיות והרגשיות שלה לבין יכולתה לעצב 
תלמידיה.  של  והלימודיים  הרגשיים  החברתיים,  לצרכים  ולדאוג  מיטבי  חברתי  אקלים 
התפיסה הרווחת היא שכדי שמחנכת תוכל למלא את תפקידה המורכב – לשמש דוגמה 
אישית ומבוגר משמעותי, לגבש את הכיתה, להקנות ערכים  ולפתח את המיומנות הרגשיות, 
החברתיות והלימודיות של תלמידיה – היא חייבת להיות בעצמה בעלת תחושת מסוגלות 
גבוהה, כישורים פדגוגיים טובים והיכולות הרגשיות והחברתיות שאותן היא אמורה לפתח 
בקרב תלמידיה. ככל שהמחנכות יהיו בעלות בעלי מיומנויות טובות יותר ויחוו פחות דחק, 

 .)Jones et al., 2017( כך הן יוכלו לסייע לתלמידיהן להתקדם

תרשים 1.  הכיתה הפרו־חברתית: מודל להשפעת הכשירות הרגשית־חברתית
של המורה על הכיתה והתלמידים

השלומּות 
והכשירות 
הרגשית־

חברתית של 
המורים

השפעות על 
התלמיד מבחינה 
חברתית, רגשית 

ולימודית

גורמים המשפיעים על ההקשר הבית ספרי או הקהילתי

סביבה 
בריאה 
בכיתה

מערכות יחסים 
בריאות בין 

התלמיד למורה

ניהול כיתה 
אפקטיבי

הטמעה אפקטיבית 
של הלמידה 

הרגשית־חברתית
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1 2 3 הכשרה טרום התפקיד

במדינות שנסקרו לא נמצאה הכשרה ייחודית למחנכות כיתה, וקבלת התפקיד אינה מותנית 
בהתאם  ההכשרה,  ככלל,  הוראה.   לתעודת  או  אקדמי  לתואר  מעבר  ספציפית  בהכשרה 
הוראה-למידה  בתהליכי  דיציפלינריים,  בתכנים  בעיקר  מתמקדת  מהמורים,  לדרישות 
גם מרכיב של הכשרה מעשית שבמסגרתו נדרשים  וכוללת בדרך כלל  ובניהול משמעת, 

המוכשרים להוראה להתנסות בהוראה ישירה בכיתה.

מרכזיים  לנושאים  התייחסות  גם  לעיתים  כוללות  הכלליות  ההכשרה  תוכניות  זאת,  לצד 
בתחומי עיסוקה של מחנכת הכיתה, גם אם באופן לא שיטתי ואחיד. כך לדוגמה, במסגרת 
ההכשרה נלמדים קורסים בנושא פסיכולוגיה של הילד, פסיכולוגיה חינוכית או התפתחות 
הוא  גם  נלמד  הכיתה  ניהול  נושא   .)Teacher Certificate Degrees לדוגמא  )ראו  הילד 
 Greenberg, Putman,( במסגרת תוכניות ההכשרה, גם אם בצורה מפוזרת ובלתי ממוקדת

 .)& Walsh, 2014; Davis, 2014

המתמחות  תוכניות  ישנן  הברית  בארצות  באוניברסיטאות  ההכשרה  ממוסדות  בחלק 
פונות  אינן  אלו  תוכניות   .)145 עמ'   2020 ופרידמן,  )בנבנישתי  רגשית־חברתית  בלמידה 

דווקא למחנכות כיתה, אך משרתות אותן בהכשרתן לתפקיד.

2 2 3 למידה, תמיכה וליווי במהלך מילוי התפקיד

ככלל, מצופה ממורים וממחנכים להשתתף בתוכניות לפיתוח מקצועי במהלך שנות ההוראה 
 OECD-שלהם. על פי סקר "טאליס" משנת 2019, למעלה מ-90% מהמורים ברוב מדינות ה
לעיתים  בסמינרים,  או  בקורסים  לרוב  לסקר,  שקדמה  בשנה  מקצועי  בפיתוח  השתתפו 
קרובות כדרישה להעסקתם או לקידומם המקצועי. רוב ההשתלמויות עסקו בתחומי תוכן 
כגון  בנושאים  במיוחד  נוספות,  בהשתלמויות  צורך  הביעו  מורים  זאת,  עם  יחד  ופדגוגיה. 
שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים, מיומנויות טכנולוגיות והתמודדות עם רב־תרבותיות. 

.)OECD, 2019( אין התייחסות ספציפית למחנכי כיתות OECD-יש לציין כי בדוח של ה

 inservice-נראה שגם בשלב ה ,pre-service-מסתבר שבדומה להכשרה להוראה בשלב ה
תוכניות פיתוח מקצועי ייעודיות למחנכות כיתות הן נדירות למדי. פתרון חלקי לאתגר זה 
נמצא בתוכניות חינוכיות שמייעדות למחנכת הכיתה תפקיד מרכזי, כגון תוכניות שונות 
כוללות  אלה  תוכניות  מוסרי.  חינוך  או  כיתה  ניהול  רגשית־חברתית,  בלמידה  שעוסקות 
חומרי למידה עבור המחנכת ומערכים לשיעורי החינוך בכיתה. ליווי יישומן בבתי הספר 
כולל השתלמויות למחנכות. דוגמאות לתוכניות מסוג זה ניתן למצוא בפרק הבא, בתיאור 

הנעשה בארצות הברית ובבריטניה. 

 Schonert-Reichl,( כיתות  במחנכות  לתמיכה  נוספים  מנגנונים  כמה  מתוארים  בספרות 
 :)2017; Jones & Bouffard, 2012; Liu, Liu, & Xi, 2018; Lavy, 2020

תמיכה אישית מבעלי תפקידים בבית הספר )מנהל, רכז שכבה, רכז חברתי, יועצת(.   

תמיכה וייעוץ ממדריכים מטעם משרד החינוך, עמותות או גורמי חינוך פרטיים.  

שעות תפקיד – הקלה בעומס ההוראה ותוספת שכר או גמול עבור חינוך כיתה.   

למידת עמיתים – קהילות למידה של מחנכות המשתפות בידע בינן לבין עצמן.   

חונכות אישית – מחנכות ותיקות המאמנות מחנכות חדשות.  

תצפיות וביקורים אצל מחנכות אחרות ובבתי ספר אחרים.  

https://www.teachercertificationdegrees.com/careers/elementary-school-teacher/


18

4  תפקיד מחנכת הכיתה במדינות שונות 

בעולם:  שונות  במדינות  הכיתה  מחנכת  של  לתפקידה  שונים  מאפיינים  נציג  זה  בחלק 
ארצות הברית, בריטניה, דנמרק, יפן, סין וסלובקיה. בבחירת המדינות הובאו בחשבון כמה 
חינוכיות  תפיסות  ובעלות  באופיין  שונות  ממדינות  מגוונת  דגימה  לתת  ניסיון  שיקולים: 
מגוונות, העדפת מדינות שיש בהן נקודת עניין או רלוונטיות לנעשה בארץ ובחירה בכאלה 
אשר נמצא לגביהן מידע במספר מקורות שונים. כאמור, המחקר הקיים על אודות תפקיד 
המחנכת, רכיבי התפקיד ושגרות העבודה מועט מאוד ומוגבל באופיו. בהתאם לכך, האמור 

מטה אינו מתיימר להיות סקירה שיטתית ועקבית של הרכיבים במדינות השונות. 

Homeroom Teacher – ארצות הברית

בארצות הברית יש הבדל מהותי בין תפקיד מחנכת הכיתה בבית הספר היסודי לבין תפקידה 
בבית הספר התיכון.

ז–ח( מחנכת הכיתה מלווה  גם  )לרוב כיתות א–ו ובמחוזות אחדים  בבתי הספר היסודיים 
את התלמידים לאורך כל היום ומלמדת את רוב המקצועות והשיעורים בכיתת האם, מלבד 
אלה הדורשים מתקנים מיוחדים.6 כתוצאה מכך הקשר בין המחנכת לבין התלמידים הוא 

אישי והדוק. 

תפקיד המורה בבית הספר היסודי כולל תחומים כגון:

הוראת מקצועות הלימוד בצורה יצירתית ופעלתנית והכנת תשתית להמשך הלימודים.   1

טיפוח קשר אישי ותקשורת טובה עם כל אחד מהתלמידים.   2

פיתוח מיומנויות חברתיות ולימודיות וקידום ההתפתחות החברתית והאינטלקטואלית    3

של התלמידים.

גמישות ויצירתיות לצורך מתן מענה לתלמידים בעלי יכולות מגוונות.   4

קשר עם הורים ומורים אחרים והשתתפות בישיבות מורים.    5

בארצות הברית אין אחידות בין המדינות או המחוזות בדרישות ממורה בבית ספר יסודי, 
אבל לרוב הדרישה המינימלית היא תואר ראשון בחינוך יסודי וסיום תוכנית הכשרה של 
המדינה, כולל התנסות מעשית בכיתה, מבחן רישוי של המדינה ורישיון הוראה. בעלי תואר 
המדינות  ברוב  יסודי.  בחינוך  שני  תואר  ללימודי  לפנות  יכולים  אחרים  בתחומים  ראשון 
רישיון הוראה הוא דרישה מחייבת להוראה בבתי הספר הציבוריים אך לא בכל בתי הספר 

הפרטיים.

הילד,  של  בפסיכולוגיה  קורסים  כוללת  היסודי  בחינוך  להוראה  האקדמית  ההכשרה 
פסיכולוגיה חינוכית, התפתחות הילד, פיתוח תוכניות לימודים ודרכי הוראה. רוב תוכניות 

ההכשרה כוללות גם התנסות מעשית. 

מורי בתי הספר היסודיים מחויבים להמשיך להשתתף בפיתוח מקצועי לאורך כל הקריירה 
שלהם כדי לרכוש כישורים עדכניים.

.Teacher Certificate Degrees :ראו לדוגמה באתר  6

https://www.teachercertificationdegrees.com/careers/elementary-school-teacher/


19

בעיקרו  והוא  יותר  הרבה  מצומצם  העל־יסודי  הספר  בבית  הכיתה  מחנכת  תפקיד 
שהתלמידים  לוודא  נוכחות,  ולדווח  לבדוק  התלמידים,  פני  את  לקבל  אדמיניסטרטיבי: 
בריאים ולבושים כראוי, להודיע הודעות, לחלק ולאסוף אישורים ולבצע פעילויות מנהליות 

 .)Rhodes, 1994; Stunt, 2014( נוספות

וכל  הנלמד  למקצוע  בהתאם  לחדר  מחדר  נודדים  התלמידים  העל־יסודיים  הספר  בבתי 
מורה מקצועי נשאר באופן קבוע בחדר הכיתה שלו. החלוקה לכיתות אם נקבעת באופן 
שרירותי, ללא מכנה משותף בין התלמידים. כתוצאה מכך חדר כיתת האם אינו משמעותי 
עבורם. המחנכת נפגשת עם תלמידי כיתת האם במפגש בוקר קצר – עד מחצית השעה, על 
פי מדיניות בית הספר. המפגש מיועד למקד את התלמידים לקראת יום הלימודים ובמהלכו 

גם שרים את ההמנון ונשבעים שבועת אמונים למדינה. 

ש"רואה  המבוגר  גם  היא  המחנכת  הספר,  בית  ולמדיניות  לאישיותה  בהתאם  לעיתים, 
את התלמיד", מקור תמיכה, כתובת לפתרון בעיות אישיות וערוץ תקשורת בין התלמיד, 
התלמידים  אישיות  בבעיות  טיפול  לצורך  כלל  בדרך  אולם  הספר,  בית  והנהלת  ההורים 

.)Stunt, 2014( מופנים למומחים – רכז משמעת, יועצת או פסיכולוג

או  כיתה  ניהול  כגון  בתחומים  העוסקות  רבות  חינוכיות  תוכניות  פותחו  הברית  בארצות 
למחנכות  דווקא  ולאו  הספר  בבית  המורים  לכלל  מיועדות  רובן  רגשית־חברתית,  למידה 
הכיתות. אחת התוכניות המייעדת למחנכת הכיתה מקום מרכזי היא תוכנית קהילה הוגנת 
מוסרית  והתנהגות  מוסרית  חשיבה  לקידום  מובנית  תוכנית  זוהי   .Just Community  –
2014(. בבית ספר  ואחראית שפותחה על ידי לורנס קולברג ועמיתיו )ראו ברנהולץ ופלג, 
הפועל בגישה זו, אורח החיים מתנהל על פי ערכים של הוגנות ושל כבוד הדדי, של אחריות 
ושל יחס לאחר והתחשבות בצרכיו. באי בית הספר כולם שותפים פעילים בקבלת החלטות 
על בסיס ערכים אלו ומעורבים אישית ביישומן. הנחת היסוד של התוכנית היא שמעורבות 
ולצמיחתם  ובחיי בית הספר תורמת להעצמתם של כלל התלמידים  פעילה בחיי הכיתה 
ומפחיתה התנהגויות   )1982 )קולברג,  אזרחים תורמים בקהילה  היותם  המוסרית לקראת 

סיכוניות )הראל־פיש, 2000(. 

התוכנית מציעה למחנכות כיתות תכנים, כלים ומתודות לטיפוח כיתת האם כיחידה חברתית 
מתרחשת  בכיתה  הפעילות  הספר.  בבית  הוגנת  קהילה  חיי  של  תשתית  וליצירת  הוגנת 
מיומנויות  להקניית  חברתית  למידה  של  תהליך  כוללת  התוכנית  חינוך.  בשעות  בעיקרה 
יכולת להצגת עמדה על בסיס מוסרי, לפתרון קונפליקטים  השתתפות בקהילה, לפיתוח 
ולטיפוח מיומנויות שיח ודיון. בכיתת האם נערכים דיונים בסוגיות הנוגעות לחברי הכיתה 
ובסוגיות הנוגעות לכלל בית הספר, לקראת קבלת החלטות בפורמים ייצוגיים או באספה 

הכללית של כלל התלמידים.

עבודת המחנכת בכיתה היא תהליכית והדרגתית. היא מבססת כללים ודרכי פעולה בכיתה 
ומכוונת ליצירת אקלים של הוגנות ושל כבוד הדדי. במסגרתה מתנהלים דיונים בסוגיות 
של הוגנות ושל צדק ובדילמות מוסריות, והמחנכת ותלמידי הכיתה מחפשים יחד דרכים 

לפתרון הוגן של קונפליקטים. 
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Form Tutor – בריטניה

לתמיכה  והפרקטיקות  השיטות  לתיאור   Pastoral Care במושג  משתמשים  בבריטניה 
)Calvert, 2009(. השאיפה היא לסייע  וברווחתם של התלמידים  בלמידתם, בהתנהגותם 
ולתמוך בהם מבחינה רגשית, חברתית  בית הספר  לתלמידים להפיק את המרב מחוויית 

ורוחנית תוך התייחסות לממדים אישיים ובין־אישיים. זאת לשם הגשמת כמה מטרות:

לקיים קשר אישי מתמשך עם התלמידים.   1

ליצור תמונה שלמה של התקדמות התלמידים והישגיהם.   2

לייעץ לתלמידים בנושאים אישיים, לימודיים ומקצועיים.   3

לפתח מערכת להשגת מטרות אלה.   4

לתקשר עם כל השותפים בתוך בית הספר ומחוצה לו.   5

תפקיד זה מוטל בעיקרו על מחנכת הכיתה. עליה לבנות קשרים אישיים עם תלמידי כיתתה 
וליצור  מהם  אחד  כל  של  והרגשית  החברתית  ההתפתחות  ואת  הלמידה  את  לקדם  כדי 
בית הספר,  רוח  לייצג את  ומחויבות הדדית בכיתה. מחנכת הכיתה אמורה  אווירה טובה 
להכיר היטב את תלמידי כיתתה ולשמש עבורם כתובת מרכזית. למחנכות ברור שהקשר 
ביניהם הם המרכיבים החשובים  וקידום הקשרים  האישי עם התלמידים, ההקשבה להם 

.)Lodge, 2002( ביותר בתפקידן

ככלל, בבית הספר היסודי בבריטניה המחנכת היא המורה הכוללת, בדומה לנעשה בארצות 
הברית. בבית הספר העל־יסודי לכל כיתה יש "טיוטור" )tutor( שתפקידו המרכזי הוא ללוות 

.)Lodge, 2000( את הלמידה של התלמידים

אולם בפועל נראה שיש שונות רבה בין בתי ספר, ורבים מתפקידי החונכות הועברו לגורמים 
)Calvert, 2009(. לרוב למחנכות  אחרים כגון תומכי הוראה או גורמים חוץ־בית ספריים 
הכיתות אין די זמן או כישורים כדי לתת מענה לצרכים של התלמידים, לפתח את הקשרים 

.)Lodge, 2002; Schofield, 2007( איתם ולעקוב אחרי התקדמותם לקראת מטרותיהם

באופן מעשי, תפקיד המחנכת, בעיקר בחינוך העל־יסודי, הוא אדמיניסטרטיבי במהותו, 
בדומה לנעשה בארצות הברית. מחנכת הכיתה פוגשת את כיתתה בדרך כלל לכמה דקות 
בכל בוקר ונושאת באחריות הכללית לה. תפקידיה כוללים רישום נוכחות, הודעות, שמירה 
על כללי התנהגות ולבוש, מעקב אחרי עמידה במשימות לימודיות, טיפול בענייני משמעת, 

 .)Schofield, 2007( בצרכים ובקשיים של התלמידים וקשר עם מורים מקצועיים והורים

בוויילס פותחה תוכנית לחינוך אישי וחברתי )PSE( לגילאי 7–19 שנועדה לפיתוח וליישום 
מיומנויות, נטיות וערכים ולרכישת ידע. מטרותיה של התוכנית:

לפתח הערכה עצמית ותחושת אחריות.   

לקדם כבוד עצמי, כבוד לאחר וקבלת השונה.  

לצייד את הלומדים בכלים לחיים בטוחים ובריאים.  

להכין את הלומדים לבחירה ולהזדמנויות למידה לאורך החיים.  

אחראים  כאזרחים  ובקהילה  הספר  בבית  פעילה  להשתתפות  הלומדים  את  לעודד   
ברמה המקומית, הלאומית והעולמית.

לחזק עמדות והתנהגויות חיוביות לקראת פיתוח בר־קיימא.   

להכין את הלומדים לאתגרים, לבחירות ולמשימות של עולם העבודה והחיים הבוגרים.  

https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales-2008/key-stages-2-to-4/personal-and-social-education-framework-for-7-to-19-year-olds-in-wales/
https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales-2008/key-stages-2-to-4/personal-and-social-education-framework-for-7-to-19-year-olds-in-wales/
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נושאי התוכנית:

אזרחות פעילה. א  

בריאות ורווחה נפשית. ב  

התפתחות מוסרית ורוחנית. ג  

הכנה ללמידה לאורך החיים. ד  

פיתוח בר־קיימא ואזרחות גלובלית. ה  

בשיעורים   – התחומים  בכל  משולבת  להיות  שאמורה  הוליסטית,  תוכנית  היא  התוכנית 
בתחומי הדעת, בשיעורים ייעודיים, בימי עיון, בשבועות מרוכזים וכדומה – על ידי צוות 
בית הספר ועל ידי גורמי חוץ. מחנכות הכיתות הן רק חוליה אחת בביצוע התוכנית, ואמורות 

לשלב את תכניה במפגשים עם כיתותיהן. הנחיית המחנכות אמורה להתבצע מרחוק.

klasselærer – דנמרק

הערכים המנחים של מערכת החינוך בדנמרק הם חופש אינטלקטואלי, שוויון ודמוקרטיה 
ההתפתחות  על  דגש  מושם  לפיכך   .)The Folkeskole (Consolidation) Act, 2003(
האישית והחברתית של התלמידים, ולמטרות של חינוך אזרחי ולכידות חברתית מיוחסת 
חשיבות זהה לזו של מטרות של קידום כלכלי. השאיפה החינוכית היא שהתלמידים יהיו 
עצמאיים ובעלי מוטיבציה, שייקחו אחריות לתהליך הלמידה שלהם ובהקשר הרחב יותר 
לחיים שלהם. כתוצאה מכך המחנכת הדנית נהנית מדפוסי ניהול שטוחים ומרמות גבוהות 
זהות  ויוצרת  פנימית  והנעה  עצמי  ביטחון  מעודדת  הארגונית  התרבות  אוטונומיה.  של 
מקצועית בטוחה בעצמה, מתוך דגש על הערכה עצמית וסיפוק אישי, חשיבות של עבודה 

.)McNess, 2009( משותפת וקשר רגשי בין מחנכת הכיתה ותלמידיה

המחנכת מלווה כיתה שלומדת יחד במשך תשע שנים, מכיתה א עד ט. בכל כיתה לומדים 
 Ministry of Children( 28 תלמידים  בממוצע כ-20 תלמידים, וגודל הכיתה המרבי הוא 
לימודית  אווירה  יוצר  לתלמידים  המחנכת  בין  הקרוב  הקשר   .)and Education, 2018

 .)Birkvad, 1997( ידידותית ושלווה

היא  תלמידים,  של  קטנה  קבוצה  עם  המחנכת  של  והמתמשך  הקרוב  מהקשר  כתוצאה 
זמן ומרחב להתמודד עם הצרכים החברתיים  ויש לה  הופכת לדמות משמעותית עבורם 
החברתית  הלימודית,  ההתפתחות  על  מפקחת  היא   .)McNess, 2009( שלהם  והרגשיים 
והאישית של כל התלמידים בכיתה; היא מודעת ליכולות, לכישורים, לתכונות ולשאיפות 
)Birkvad, 1997(; יש לה תפקיד מרכזי כיועצת; היא מכירה היטב את  של כל אחד מהם 
 McNess, 2009; Ministry of Children &( ההורים ומקיימת קשר הדוק וסדיר איתם 

.)Education, 2018

בין  צוות  עבודת  מעודדת  והיא  הכיתה  של  החברתית  ללכידות  גם  אחראית  המחנכת 
לדיון  המחנכת  ידי  על  מוקדש  בשבוע  אחד  שיעור  פעילה.  לאזרחות  כהכנה  התלמידים 
בנושאים המעסיקים את התלמידים ובסוגיות הקשורות ברווחת הכיתה. כמו כן המחנכת 
התנסויות  או  טיולים  מחנות,  לצורך  הספר  לבית  מחוץ  ליציאות  התלמידים  את  מלווה 

.)Education Encyclopedia; McNess, 2009( אחרות

שלה  בכיתה  ההוראה  לתוכנית  אחראית  הדנית,  לשפה  המורה  גם  לרוב  שהיא  המחנכת, 

http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/db4e18f1f260d4ef8ea9ca6e1d4e08d4532fc083.pdf
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)Ministry of Children and Education, 2018(, ועליה לוודא שההוראה עונה לצרכים 
 .)The Folkeskole (Consolidation) Act, 2003( של כל התלמידים

בדנמרק בולט שיתוף הפעולה בין מורי הכיתה )OECD, 2016(. המחנכת מובילה את צוות 
גישה הוליסטית: התייעצות, תכנון  המורים האחרים של הכיתה לעבודה מתואמת מתוך 
ולעיתים  אינטרדיסציפלינרית,  הוראה  משותפים,  פרויקטים  בחומרים,  שיתוף  משותף, 
 Ministry of Children and Education, 2018; McNess,( גם הוראה משותפת בכיתה 

.)2009; Nusche, et al., 2016

Tannin No Sensei - יפן

)Studt, 2014(. המערכת והמסורת  מחנכת הכיתה ביפן מרכזת בידיה כוח וסמכות רבה 
 ,)Rhodes, 1994( ביפן מטילות על מחנכת הכיתה אחריות גדולה לרווחתם של תלמידיה

והדבר בא לידי ביטוי בכמה אופנים:

<<   היבטים ארגוניים

כיתת האם, הכוללת 40–45 תלמידים, היא היחידה החברתית הבסיסית בבית הספר ביפן. 
התלמידים משובצים לכיתות אם בהתאם לרמתם הלימודית ולמגמות הלימודים שלהם, 
של  יחסית  רב  מספר  מלמדות  הכיתות  מחנכות  רחב.  משותף  מכנה  ביניהם  שיש  כך 
שעות בכיתת האם שלהן כי קיימת התאמה בין מקצוע ההוראה שלהן לבין הרכב הכיתה
)Studt, 2014(. בדרך כלל מחנכת הכיתה מלווה את הכיתה למשך כשלוש שנים רצופות. 
בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים ממנה אותה מנהל בית הספר, ובבית הספר התיכון 

.)Rhodes, 1994( שותפה למינוי ועדת שיבוץ המורכבת ממורים

רוב  את  מבלים  התלמידים  התיכון  ועד  היסודי  הספר  מבית  לימודיהם  שנות  כל  במשך 
שעות היום בחדר הכיתה, מלבד שיעורים הדורשים מעבדות או מתקנים מיוחדים, והמורים 

 .)Rhodes, 1994; Ito, 2011( המקצועיים הם אורחים בחדר כיתת האם

ופעם בשבוע מתקיים שיעור  יום המחנכת נפגשת עם הכיתה למפגש קצר,  בתחילת כל 
.)Rhodes, 1994( חינוך על פי תוכנית שנתית

שהמחנכת  האם,  כיתת  במסגרת  הלימוד  מקצועות  רוב  את  לומדים  שהתלמידים  מכיוון 
מלווה אותם במשך כמה שנים ושיש מכנה משותף רחב ביניהם, נרקמים קשרים עמוקים 

.)Studt, 2014( ותחושות שייכות, הזדהות ומחויבות גבוהה לכיתה, לתלמידים ולמחנכת

<<   תפיסת התפקיד

והחברתי  הלימודי  האישי,  בתחום  התלמיד  של  הכולל  לחינוך  אחראית  הכיתה  מחנכת 
.)Ito, 2011( ולהכנתו לחיים בוגרים

בתחום האישי מחנכת הכיתה מחויבת לדאגה שוטפת לרווחה של כל תלמיד. היא משמשת 
יועצת, מטפלת ואפילו מעין אם מאמצת. היא שומרת על קשר רצוף עם ההורים  עבורו 
ושותפה לאחריות החינוכית להתנהגותו של התלמיד גם מחוץ לבית הספר וגם מחוץ לשעות 
הרשויות  חולים  לבית  מגיע  או  המשטרה  ידי  על  נעצר  תלמיד  כאשר  למשל,  הלימודים. 

.)Rhodes, 1994; Studt, 2014( פונות לא רק להוריו אלא גם למחנכת הכיתה שלו

http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/db4e18f1f260d4ef8ea9ca6e1d4e08d4532fc083.pdf
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הבוגרים  הלימודים.  סיום  לאחר  גם  נמשך  המחנכת  לבין  התלמידים  בין  המיוחד  הקשר 
ממשיכים לעדכן את המחנכת ולהתייעץ איתה ומשתפים אותה באירועים מרכזיים בחייהם 

.)Rhodes, 1994(  כגון חתונה או עבודה חדשה

בתחום הלימודי על המחנכת לנהל מעקב אחרי ההישגים של כל תלמיד, ובעת הצורך לתגבר 
הלימודים  מסלול  בבחירת  התלמיד  את  לכוון  גם  אחראית  היא  לכך.  הזקוקים  אלה  את 

.)Rhodes, 1994( והקריירה העתידית

בתחום החברתי למחנכת יש תפקיד מרכזי בגיבוש הכיתה, בחיזוק תחושת השייכות לכיתה 
ולמוריהם, מתוך  זה לזה  יותר לבית הספר,  וביצירת הזדמנויות לתלמידים להתחבר טוב 
הספר  מבית  רצונם  ולשביעות  הנפשית  לבריאותם  תורמת  הקהילתיות  שתחושת  הנחה 

 .)Ito, 2011(

בהדרכת המחנכת מתקיימות פעילויות שמחייבות מעורבות ואינטראקציה בין התלמידים, 
ואומנות דרמה  של  פרויקטים  או  תרבות  פסטיבלי  ספורט,  ימי  כיתה,  אספות  כגון 
)Ito, 2011(. אירועי תרבות וספורט בית ספריים מתנהלים כתחרות בין כיתות אם. כתוצאה 

.)Studt, 2014( מכך מתפתחת נאמנות, חברות וגאוות יחידה של הכיתה

ברוב  בכיתה.  ורגשיות  חברתיות  מיומנויות  להוראת  לאומית  לימודים  תוכנית  ביפן  אין 
המקרים ניתן סיוע רק על ידי פסיכולוגים קליניים שמגיעים לייעוץ שבועי בבית הספר. 
המחקרים של Ito מצביעים על כך שמחנכת הכיתה היא משאב חשוב להכוונת התלמידים 
הדרכה  מקבלת  שהיא  בתנאי  מיטבי,  כיתתי  אקלים  ולבניית  הספר  בית  בחיי  להתנהלות 

מתאימה לזיהוי מצבה של הכיתה ולניהולה.  

 

Banzhuren – סין

כל  של  הפועם  הלב  והיא  בסין  החינוך  במערכת  מרכזי  תפקיד  ממלאת  הכיתה  מחנכת 
כיתה. היא אחראית להתפתחות הכוללת של התלמידים ומשמשת עבורם כתובת ודוגמה 
אישית כמורה, כיועצת ואף כאימא וכחברה. היא משמשת גשר בין בית הספר, המשפחה 
ומצפים  ספריות,  הבית  התוכניות  ואת  הלאומית  החינוך  מדיניות  את  מטמיעה  והחברה, 
;Liu, 1997; Liu & Barnhart, 1999; Lo, 2001( .ממנה לאחריות ולמחויבות חברתית

.)Shi & Leuwerke, 2010; Gu, Chen, & Li, 2015

כיתת האם היא היחידה החינוכית הבסיסית במערכת החינוך בסין מאז תחילת המאה ה-20. 
כיתה בסין מונה 30–60 תלמידים ומתפקדת כמשפחה גדולה וכגוף עצמאי מבחינת הפעילות 
הלימודית והחברתית. התלמידים מחולקים לכיתות קבועות בתחילת בית הספר היסודי, 
יחד  נשארת  תלמידים  קבוצת  שכל  כך   ,)Liu, 1997( העליונה  והחטיבה  הביניים  חטיבת 
לאורך שנים, גם אם המחנכת מתחלפת )Liu & Barnhart, 1999(. השיעורים והפעילויות 
של הכיתה מתקיימים ברובם באותו חדר, מלבד שיעורי מוסיקה ומעבדות. סביבת כיתת 
האם יוצרת אווירה של אכפתיות ועזרה הדדית – בתחום החברתי, הלימודי ואפילו הכלכלי 

. )Liu & Barnhart, 1999(

בדרך כלל המחנכת מלווה את הכיתה למשך 2–3 שנים בבית הספר היסודי ו-3 שנים בבית 
)Liu, 1997(. לרוב נבחרים לתפקיד מורים מנוסים יחסית – לא מורים  הספר העל־יסודי 

  .)Liu & Barnhart, 1999( חדשים ולא מורים שחוקים לקראת יציאה לגמלאות
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המחנכת מבלה עם הכיתה יותר שעות מכל מורה אחר – היא מגיעה לבית הספר בכל בוקר 
יום  בתחילת   .)Liu, 1997( אחרים  ממורים  יותר  מאוחר  ונשארת  יותר  מוקדם  דקות   30
הלימודים היא מקיימת מפגש כיתתי של כ-10–30 דקות, ואחת לשבוע מעבירה שיעור חינוך 
בכיתה. היא נמצאת עם התלמידים בהפסקות, בשעות של לימוד עצמי בסוף יום הלימודים 

.)Liu & Barnhart, 1999; Li & Chen, 2015( וגם באירועים כיתתיים ובית ספריים

בשל העומס הכבד המוטל על המחנכת היא מלמדת פחות שעות ממורה מקצועי. בתי ספר 
רבים מציעים תוספת תשלום כדי לעודד מורים להתנדב לתפקיד. התגמול משתנה בהתאם 
מושכות  בהכרח  לא  התוספות  התלמידים.  וגיל  הגיאוגרפי  המיקום  הספר,  בית  לתקציב 
לתפקיד התובעני, אולם התגמול המשמעותי הוא הערכת התלמידים והסיפוק מצמיחתם 

.)Liu, 1997; Liu & Barnhart, 1999( למבוגרים מצליחים ופרודוקטיביים

בין תחומי הפעילות של המחנכת בסין:

<<   הוראה של תחומי דעת 

שנתפסים  דעת  תחומי  מלמדת  ולרוב  בכיתתה,  מקצועית  כמורה  משמשת  המחנכת 
כחשובים: מתמטיקה, מדעים או לשון. בדרך כלל תלמידים נוטים להקשיב ולהגיע להישגים 
גבוהים יותר במקצועות שהמחנכת מלמדת, וככל שהיא מומחית יותר בתחום הדעת שלה 

 .)Liu et al., 2018( התלמידים מצליחים יותר

<<   יחס אישי ודאגה לבריאות פיסית ונפשית

לאור העובדה שמחנכת הכיתה מלווה את התלמידים במשך שנים, מבלה איתם שעות 
רבות בכל יום ומקיימת אינטראקציות מגוונות איתם – היא מכירה אותם היטב ויוצרת 
והזדמנות  הדדי  אמון  בונה  והממושך  התכוף  הקשר  חזקים.  רגשיים  קשרים  עימם 
לתהליכים חינוכיים מתמשכים. התלמידים בוטחים במחנכת ומתייעצים איתה על בסיס 
 Liu, 1997; Liu &( יום־יומי בנושאים לימודיים, חברתיים ורגשיים ואפילו משפחתיים

.)Barnhart, 1999; Lo, 2001

במחקרים המשווים יחסי מורים-תלמידים בסין ובמדינות אחרות נמצא שתלמידים בסין 
חשים קירבה רבה יותר כלפי מוריהם מאשר עמיתיהם בהולנד או בארצות הברית, אם כי 
ייתכן שממצא זה נובע מהבדלים תרבותיים בין תרבויות המדגישות קולקטיביות וקשרים 
 Liu, 1997; Chen, Zee, Koomen, &( אינדיבידואליסטיות  תרבויות  לבין  אישיים  בין 

.)Roorda, 2019

<<   עיצוב תרבות הכיתה, גיבושה, מנהיגות תלמידים ושיתוף פעולה

כיתת האם בסין משמשת מרחב חברתי, מעין מיקרוקוסמוס של החברה שיוצר הזדמנויות 
לפיתוח תרבות ואקלים חיוביים, לתקשורת, לשיתופי פעולה, ללמידה ולקשרים חברתיים 

 .)Gu et al., 2015(

המחנכת ממלאת תפקיד מרכזי בעיצוב תרבות הכיתה ובהנחלת נורמות וערכים חברתיים 
בסיסיים. היא דואגת להקניית הרגלי למידה והתנהגות חיוביים בתחומי הניקיון או הנימוס 
 Liu & Barnhart, 1999;( ולאכיפת נהלים של נוכחות, עמידה בזמנים, לבוש או משמעת
Lo, 2001; Gu et al., 2015; Liu et al., 2018(. המחנכת והתלמידים נושאים באחריות 
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משותפת לתחזוקת הכיתה ולניהולה, והתלמידים אחראים על ניקיון הכיתה, על הקישוט 
.)Liu, 1997; Liu & Barnhart, 1999; Gu et al., 2015( ועל העיצוב שלה

הכיתתיות הפעילויות  על  שאחראים  התלמידים  את  ומכשירה  בוחרת  המחנכת 
)Liu & Barnhart, 1999(  ויוצרת תנאים לעבודתם העצמאית. תלמידים אלה משמשים 
כוועדת הכיתה, שמייעצת למחנכת ומסייעת לה לנהל את הכיתה, וכך מוטל עליה פחות 

.)Liu et al., 2018; Gu et al., 2015( עומס אדמיניסטרטיבי

<<   שיתוף פעולה עם ההורים

המחנכת אחראית על הקשר עם ההורים. היא מעודדת את מעורבותם ומיידעת אותם לא 
רק על ציונים אלא גם על פעילות בית הספר ועל התפקוד של בנם או ביתם. היא עורכת 
המשפחות של  הפעולה  שיתוף  ואת  ההבנה  את  לקדם  כדי  בית  ביקורי  קרובות  לעיתים 
)Liu, 1997; Liu & Barnhart, 1999(. התקשורת עם ההורים מתקיימת גם באמצעות 

.)Liu et al., 2018( הרשתות החברתיות, לצד התעודות, אספות הורים ושיחות טלפון

<<   תקשורת אפקטיבית עם מורים מקצועיים

במובן מסוים מחנכת הכיתה מובילה את צוות המורים של הכיתה. היא אחראית ליזום ולקיים 
קשרים עם המורים המקצועיים המלמדים בכיתה ולעבוד יחד איתם לקידום תפקודם של 
התלמידים. המחנכת משמשת עבור מורים כתובת להתייעצות כאשר מתעוררות בעיות 
לימודיות או התנהגותיות אצל תלמידים והיא מסייעת להם להתמודד עם ניהול הכיתה ועם 

.)Liu, 1997; Liu & Barnhart, 1999; Liu et al., 2018( בעיות משמעת

<<   חינוך ערכי, כישורי חיים ומעורבות חברתית

מחנכת הכיתה ממלאת תפקיד גם בקשר בין בית הספר והחברה )Gu et al., 2015(. לפיכך 
שיעורי החינוך השבועיים כמו גם פעילויות בית ספריות ואקסטרה־קוריקולריות מוקדשים 
מחנכות   .)Lo, 2001( חיים  ולכישורי  הציבורי  היום  סדר  על  בנושאים  לעיסוק  היתר  בין 
התלמידים  של  מחויבותם  את  לחזק  כדי  חברתית  מעורבות  של  פעילויות  גם  מארגנות 
התלמידים,  לרווחת  שמיועדות  הפגתיות  פעילויות  וגם   )Lo, 2001( בקהילה  לנזקקים 

.)Liu et al., 2018( ליצירת איזון בין למידה ומנוחה ולחיזוק הרוח הקולקטיבית

בהכשרת המורים בסין יש קורס אחד או שניים בלבד להכנת הסטודנטיות לתפקיד מחנכת 
כיתה. רוב המחנכות צוברות ניסיון במהלך העבודה או בהשתלמויות. כמו כן אחת לחודש 

.)Liu & Barnhart, 1999( מתפרסם עלון למחנכות

המאמרים מצביעים על כך שהמיצוב המקצועי, התמיכה המקצועית והפיתוח המקצועי 
לצייד  כדי  מחנכות  של  מקצועי  בפיתוח  צורך  יש  מספקים.  אינם  הכיתות  מחנכות  של 
 Liu et al., 2018; Shi &( אותן בכלים להתמודדות עם מגוון המשימות המוטלות עליהן

.)  Leuwerke, 2010; Gu et al., 2015
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סלובקיה

הספר,  בבית  לימודיהם  שנות  כל  לאורך  תלמידיה  את  מלווה  בסלובקיה  הכיתה  מחנכת 
ובעיה.  שאלה  של  מקרה  בכל  הראשונית  הקשר  אשת  היא  גבוהות.  הן  ממנה  והציפיות 
היא אחראית לפעילויות הכיתה, לארגון שגרת העבודה ולתיעוד. עליה להבטיח את איכות 
היחסים עם הכיתה וכן תנאי למידה נאותים לכל חבריה. היא מסייעת לתלמידים להשלים 
את משימותיהם ומפקחת עליהם. היא אחראית למשמעת ולעמידה בכללי בית הספר והיא 

שומרת על התלמידים מפני פגיעה בזכויותיהם מצד מוריהם או חבריהם. 

חמשת תחומי האחריות של המחנכת:

בית  חוץ  גורמים  ועם  הורים  עם  פעולה  שיתוף  בכיתה,  הלימודית  הפעילות  תיאום    1

ספריים.

יצירת תנאים נאותים ללמידה.   2

שמירה על ביטחונם ובריאותם של התלמידים.   3

תיעוד ורישום.   4

יצירת אקלים חברתי חיובי בכיתה.   5

משך  מבחינת  התיכון  הספר  בבית  למחנכת  היסודי  הספר  בבית  מחנכת  בין  הבדל  יש 
כל  לאורך  התלמידים  עם  נמצאת  המחנכת  היסודי  הספר  בבית  התלמידים.  עם  השהייה 
היום, בעוד שבבית הספר התיכון היא לרוב מלמדת בכיתתה מקצוע אחד – כ-2–5 שעות 
בשבוע – וכן שיעורי חינוך. שיעורי החינוך השבועיים קבועים במערכת השעות, ומיועדים 
לדיון בנושאים הקשורים לכיתה ולבית הספר. שיעורים אלה מעניקים למחנכות הזדמנות 
להיכרות טובה יותר עם התלמידים, להשפעה חינוכית ישירה עליהם ולשיפור התקשורת 
עם נציגיהם. תוכני השיעורים נקבעים על ידי המחנכות על פי צורכי התלמידים ומדיניות 

בית הספר.

אחד מתפקידיה של מחנכת הכיתה הוא ליצור אקלים חברתי חיובי בכיתה. לשם כך עליה 
ומוטיבציה  הוגנים  תנאים  וכן  התלמידים  לבין  בינה  אמון  יחסי  עצמית,  מסוגלות  לפתח 

.)Geršicová, 2016( להשתתפות

כמרכיב  וחברתי  אישי  חינוך  גם  נכלל   ,2008 סלובקיה,  של  הלאומית  החינוכית  בתוכנית 
החלטות,  ולקבלת  לערכים  ולחינוך  מיומנויות  לפיתוח  אופקים,  להרחבת  שמיועד  חובה 

במטרה לפתח את הפוטנציאל האנושי של התלמידים ולהכין אותם לחיים בוגרים.

 Personal and Social Education as a Part of Class Teachers’ בשם  לאומי  פרויקט 
Lifelong Learning נועד לשפר את יישום החינוך האישי והחברתי אשר מחנכות הכיתות 
מפגשי  בניהול  מתמקד  הפרויקט  הספר.  בבית  שנותיהם  כל  לאורך  לתלמידים  מעניקות 
כיתה ובמפגשים עם הורים. הכוונה היא להכשיר מחנכות בחינוך אישי וחברתי ולהקנות 

.)Geršicová, & Barnová, 2018( להן ידע, מיומנויות ומתודות
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תפקיד מחנכת כיתה במדינות שונות – טבלה מארגנת

אזרחי־ערכימיומנויותקבוצתי־חברתיאישיניהוליתחום

ארצות הברית

בריטניה

דנמרק

ישראל

יפן

סין

סלובקיה
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סיכום

ככלל, העיסוק של ספרות המחקר והפרקטיקה בתחום "מחנכת כיתה" כתחום בפני עצמו 
ניתן להצביע על כמה מאפיינים של תפקיד מחנכת  זאת, בראייה כוללת  הוא מועט. עם 

הכיתה:

תפקיד המחנכת הוא תפקיד מורכב, שבא לידי ביטוי בצורות שונות בהקשרים שונים   
ובמדינות שונות.

גדול  חלק  המלמדת  הכוללת,  המורה  לרוב  היא  הכיתה  מחנכת  היסודי  הספר  בבית   
ממקצועות הלימוד. לצד תפקיד ההוראה, המחנכת אחראית לתחומים נוספים – ניהול 
הכיתה, ליווי אישי־רגשי פרטני של התלמידים, פיתוח מיומנויות רגשיות וחברתיות, 

גיבוש הכיתה כקבוצה חברתית ופיתוח ערכים והקנייתם.  

מחנכת הכיתה היא גורם מתכלל, ועליה לראות כל תלמיד מכל הכיוונים – בהיבטים   
אישיים, חברתיים ולימודיים – ולתווך בינו לבין העולם שסביבו.

בעלי  המקצועיים,  המורים  ההורים,  התלמידים,  בין  גשר  משמשת  הכיתה  מחנכת   
תפקידים בבית הספר )רכזים, יועצים(, ההנהלה, הפיקוח והקהילה.

בבתי ספר על־יסודיים בעולם נהוגות בעיקר שתי שיטות. במדינות שבהן כיתת האם   
היא מסגרת משמעותית, כפי שנהוג לדוגמה במדינות אסיה, תפקיד מחנכת הכיתה 
הוא רחב ומקיף, ואילו במדינות האנגלו־אמריקניות מסגרת כיתת האם רפויה יותר, 

ובהתאם לכך תפקיד המחנכת מצומצם יותר.

לרוב אין הכשרה מקצועית ייעודית לתפקיד מחנכת כיתה, והכשרתן האקדמית של   
מתקיימות  לעיתים  מקצועיות.  מורות  של  מהכשרתן  שונה  אינה  הכיתה  מחנכות 

השתלמויות ייעודיות למחנכות במהלך עבודתן.

לרוב יש פער בין הציפיות מהמחנכות לבין מנגנוני התמיכה, התגמול ומשאבי הזמן   
העומדים לרשותן.

לאור זאת עולות כמה שאלות שיש לתת עליהן את הדעת בקביעת מדיניות לגבי תפקיד 
מחנכת הכיתה בישראל:

מהו רוחב היריעה של תפקיד מחנכת הכיתה? האם המחנכת האידיאלית היא מחנכת    1

האישי,  המנהלי,   – לעיל  שהוגדרו  האחריות  תחומי  חמשת  בכל  במקביל  העוסקת 
הקבוצתי, פיתוח המיומנויות וטיפוח הערכים? כיצד יש לתעדף אותם? באילו תנאים 
או  הספר  בית  בתוך  אחרים  לגורמים  אלה  מתפקידים  לחלק  אחריות  להעביר  ניתן 

מחוצה לו?

בין תפקיד מחנכת הכיתה בבית  יש מקום לאבחנה עקרונית בתיאור התפקיד  האם    2

הספר  שבבית  העובדה  לאור  העל־יסודי,  הספר  בבית  תפקידה  לבין  היסודי  הספר 
היסודי מחנכת הכיתה משלבת באופן אורגני בין תפקידיה כמורה לתחומי הדעת לבין 
תפקידיה החינוכיים, לעומת בית הספר העל־יסודי שבו יש הפרדה מובהקת יותר בין 

תפקיד מחנכת הכיתה לבין תפקיד המורה המקצועית?

ייעודית  ייעודית לתפקיד מחנכת כיתה? איזו תמיכה  וכיצד יש לקיים הכשרה  האם    3

מתמשכת יש להעניק למחנכות? 

ביצוע  לשם  הנדרשת  הפניות  את  למחנכות  לאפשר  יכולים  מעשיים  אמצעים  אילו    4

מכלול תפקידיהן?
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לקבוע  שיש  או  הספר  בבית  מורה  כל  על  המחנכת  תפקיד  את  להטיל  אפשר  האם    5

דרישות מקדימות מבחינת הכשרה, התאמה אישית, מחויבות וכדומה? מהו התהליך 
הרצוי להטלת התפקיד?

ולבסוף – באיזו מידה רצוי להבנות את תפקיד מחנכת הכיתה, מבחינת תחומי התפקיד    6

והעשייה במסגרתו? האם רצוי להגדיר את תפקיד מחנכת הכיתה בצורה חד־משמעית, 
או שעדיף להשאיר אותו פתוח כדי שכל מחנכת תוכל לעצב אותו באופן אוטונומי 

בהתאם לאישיותה, לערכיה ולתפיסותיה החינוכיות?
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חוות דעת מקצועיות

במטה  מומחים  מקצוע  ולאנשי  לחוקרים  היוזמה  פונה  הדוח  טיוטת  כתיבת  סיום  עם 
הסתייגויות  על  מציף,  שהוא  הסוגיות  על   – הדוח  על  דעת  חוות  לקבל  כדי  ובשדה 

 שיכולות לעלות מקריאתו ועל הרלוונטיות שלו למקרה הישראלי.  
שמות כל הקוראים והמתייחסים מופיעים בפתח הדוח, ואנו מודים להם מקרב לב. ההערות 
ועל המגמות שהוא מעלה לצד תובנות אפשריות שעולות  וההארות הרוחביות על הדוח 
ממנו יוצגו בחלק זה. לשם הנוחות, חולקו ההערות והתובנות לנושאים מרכזיים, אך כמובן 

שההבחנות בין הנושאים אינן חדות והדברים שלובים.

נוסף על כך, לאור הנושא של הדוח הנוכחי ניתן דגש מיוחד לקבלת התייחסות ממנהלות 
ומנהלים של בתי ספר. לצד תגובתם על הדוח, ביקשנו מהם לשתף אותנו בביטוי המעשי 
מובן  בנושא.  המחשבה  של  וריענון  פתיחה  לשם  ממנו,  שעולות  והדילמות  הסוגיות  של 
כי התייחסויות אלה הן בגדר "טעימה" ואינן מתיימרות לשקף תמונה רחבה או מייצגת. 

דוגמאות אלה רוכזו בנספח "דוגמאות מהשדה". 

הערות ותובנות בנוגע לתפקידי מחנכת הכיתה

הפערים  ובצמצום  ההזדמנויות  שוויון  בקידום  מרכזי  תפקיד  יש  החינוך  למערכת   
כסוכנת  המחנכת  של  תפקידה  את  מפורש  באופן  להגדיר  שיש  להיות  יכול  בחברה. 
אודותיהם  על  להרחיב  שאפשר  הנושאים  אחד  לכך,  בדומה  חברתי.7  צדק  של 
בכיתה תרבותית  לשונות  לקשב  שקשורים  בהיבטים  המחנכת  של  תפקידה  הוא 

 8.)culturally responsive pedagogy(  

הפן  הוא  המחנכת  של  בעבודתה  המרכזי  הפן  המוזכרים,  השונים  התפקידים  מבין   
הרגשי ויצירת החיבור האישי עם התלמידים. זוהי ליבת העשייה של מחנכת הכיתה. 
החיבור האישי והרגשי לתלמיד מייצר אצלו מחויבות אישית כלפי המחנכת והכיתה, 
והדבר תורם לכל ההיבטים האחרים של הלמידה. המחנכת היא למעשה ה"אימא" של 
במיוחד  זה חשוב  "בצד שלהם".  לדעת שהמחנכת  צריכים  בכיתה: התלמידים  הילד 
לתלמידים מרקע מורכב. תפקיד זה קודם לתפקידים הכרוכים בלמידה, אבל בסופו 
של דבר מקדם אותה בשל תחושת המחויבות והאחריות שנבנית אצל התלמיד. טיפוח 
הוא  אבל  הכללית,  בהכשרה  להיכלל  צריך  ולכן  מורה,  לכל  מאוד  חשוב  הרגשי  הפן 

חשוב במיוחד עבור המחנכת.

מבחינת היחס בין רכיבי התפקיד, מעמד המחנכת כמנהיגה וכיוצרת קבוצה חברתית   
אשר תומכת בפרטים שלה עומד בליבת תפקידה.

אחד מהתחומים המרכזיים בעבודת המחנכת הוא אחריותה לקשר עם ההורים. נושא   
זה מוזכר בדוח, אך לא ניתן לו דגש מספק. המחנכת אחראית על הקשר האישי הפרטני 
עם ההורים ועל הקשר הקבוצתי באמצעות מיילים עיתיים ותקשורת מקוונת. כיום 
זהו אחד התפקידים המרכזיים של המחנכת, שדורש זמן ומשאבים רבים. הדבר נכון 

היועצת  של  לתפקידה  רחבה  התייחסות  ישנה  זהות"  מחפש  מקצוע   – חינוכי  "ייעוץ  ארהרד  רחל  של  בספרה   7
החינוכית בהקשר של צדק חברתי, ויהיה מעניין לבחון לאור זאת גם את תפקיד המחנכת.

ביחס להיבטים אלה מוצע לראות גם את הדוח בנושא מחנכת הכיתה והשפעתה על מיצוי פוטנציאל, על צמצום   8
פערים ועל שוויון הזדמנויות )לורבר־הס, 2021(. 
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של  גבוהה  מעורבות  גבוהה.  הורית  במעורבות  שמתאפיינים  הספר  בבתי  במיוחד 
ההורים, שהיא ככלל ברוכה, יוצרת גם מורכבות, ועל המחנכת לדעת להתמודד איתה. 
היא צריכה לשם כך חוסן נפשי, תמיכה מרובה וליווי אישי והכשרה להתמודדות עם 
זה של המחנכות,  והדגישה את תפקידן  חידדה  סיטואציות שונות. תקופת הקורונה 
וגם את הצורך בכלים על מנת למלא אותו. בהקשר זה יש משמעות רבה להתפתחויות 
את  לבחון  כדאי  לדוגמה,  כך  תדיר.  ומשתנה  חדשה  מציאות  שיוצרות  הטכנולוגיות 

מעורבותה ותפקידה של המחנכת בקבוצות הווטסאפ הכיתתיות.

תפקיד קשור אך נפרד הוא תפקידה של המחנכת כמתווכת ומתכללת של הקשר בין   
המורים המקצועיים להורים. זוהי משימה ששואבת זמן ומשאבים רגשיים ודורשת גם 

למידה והכוונה. 

המחנכת  של  תפקידה  הם  עצמם  בפני  נדונו  לא  אך  מוזכרים  אשר  נוספים  נושאים   
בתחום הקוגניטיבי־לימודי ותפקידה בתחום החינוך הפוליטי.

ניתן לדון ולבחון את תפקידה של מחנכת הכיתה מזווית נוספת – כבעלת תפקיד מרכזי   
בתהליך קירובו של הילד לעולם המבוגרים. זהו נושא ששזור בנושאים האחרים, ונמצא 
ברמה דיונית מופשטת יותר. תפקיד זה כרוך מטיבו במתח פנימי )וראו לדוגמה צבר, 

.)2019

לכל מבוגר בבית הספר תפקיד של מחנך. אין ספק שלמורים מקצועיים יכולים להיות   
קשרים מאוד משמעותיים עם תלמידים. אך יחד עם זאת, כשמדובר במורה מקצועי 
עוצמת הקשר וסוג הקשר עם התלמיד תלויים במורה ובבחירותיו. יש מורים שהתפקיד 
החינוכי הרחב מאוד חשוב להם והם רואים אותו כחלק מרכזי ומשמעותי בעבודתם, 
ויש כאלה שמתמקדים בהיבטים הצרים יותר של תחום הדעת. למחנכת הכיתה אין 

את הברירה הזו. זהו תפקידה, ולכן חשוב שיהיו לה כל המיומנויות הנדרשות.

הערות ותובנות בנוגע להכשרה וליווי תוך כדי התפקיד

שאלת ההכשרה והליווי של מחנכות הכיתה היא אחת השאלות המרכזיות בנושא. מי   
מלווה את מחנכת הכיתה? עם מי היא מתייעצת? מי עוזר לה במשימות התכלול? האם 
היא מקבלת תמיכה בממשק מול המורים המקצועיים בבית הספר? ישנה התייחסות 
מתוכם  לגזור  וגם  הרכיבים  את  לרכז  וכדאי  שיטתי,  אינו  המידע  אך  בדוח,  לנושא 

תובנות ומסקנות אפשריות. 

סוגיה נוספת שאינה זוכה למענה היא שאלת התגמול למחנכות הכיתה. אין הכוונה   
האם  התפקיד:  חשיבות  את  שמשקפים  נוספים  למאפיינים  אלא  כספי,  לתגמול  רק 
המחנכת מקבלת זמן ייעודי שיאפשר פניות לתפקיד וכיצד מחלקים את תפקיד חינוך 

הכיתה בין המורים בבית הספר.

מורים  של  הראשונית  שההכשרה  היא  הדוח  מתוך  לעלות  שיכולות  התובנות  אחת   
כל  והמחנך.  המורה  בעשיית  התחומים  מכלול  עם  ראשונית  היכרות  לכלול  צריכה 
מורה מקצועי הוא גם מחנך, ולכן חלק גדול מההיבטים החשובים לתפקיד החינוכי 
הרחב – לדוגמה הכשרה מוסרית, רגשית והתפתחותית ובתוך כך ראיית הילד, ההורים 
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והכיתה כמכלול וההשתלבות של אלה במרקם החברתי הרחב – צריכים להיות חלק 
מההכשרה הרחבה והכללית. לצד זאת, יש רבדים מסוימים בעבודת חינוך הכיתה שיש 

להדגיש בפני העוסקים בתחום חינוך הכיתה.

במהלך  המקצועי  ובליווי  לתפקיד  בהכשרה  לראות  יש  שככלל,  היא  נוספת  תובנה   
התפקיד תהליכים שזורים ומשלימים. הליווי המקצועי, שניתן תוך כדי התפקיד באופן 
או במסגרת עבודה קבוצתית, מתייחס להיבטים רגשיים, מלווה את המחנכת  אישי 
רובד עמוק  זהו  ונותן לה כלים המאפשרים שיקול דעת מקצועי במקרים פרטניים. 
וחיוני, ולכן חלק ניכר מההכשרה הנדרשת למחנכות הכיתה צריכה להינתן כליווי תוך 
יתכן שיש לשלב תהליכי למידה ארגונית,  כי  זה הוער  כדי עבודה בתפקיד. בהקשר 
לדוגמה קהילות למידה שממוקדות בסיפורי מקרה של מחנכות, בפרקטיקות עבודה 

ובהבנייתן ובפיתוח המקצועי.

לבסוף, עולה מהדוח כי תפקיד מחנכת הכיתה הוא תפקיד מורכב ורב פנים. הבנייה   
קשיחה מדי של התפקיד מעוררת חשש, בין היתר לאור הבדלים בתרבות הניהולית 
בין בתי ספר והבדלים בנסיבות ובהקשר. הבניית יתר מקבעת ומונעת חשיבה ועלולה 

להזיק.

הערות והצעות לכיווני בדיקה ומחקר נוספים

אחד המאפיינים שמבדילים בין עבודת המחנכת במדינות שונות הוא קיומו או העדרו   
של חדר כיתה למחנכת. הנושא משמעותי, וכדאי היה לבחון אותו באופן שיטתי. 

כדאי לבחון את הנעשה בתחום המחנכות במדינות האיחוד האירופי. גם בארץ קיימים   
מודלים מעניינים וייחודיים בנושא שכדאי להרחיב עליהם. נוסף על מודל "החינוכאי" 
שהוחל במודל בת ים לחינוך אישי המוזכר בקצרה בדוח, יש מודלים נוספים מעניינים, 
לדוגמה מודל של חינוך מודע מגדרית שלפיו גבר ואישה מחנכים יחד מתוך תפיסה 

של קידום שוויון מגדרי.  

כדאי לבחון האם ישנה התייחסות מיוחדת לתפקידי המחנכת בחינוך המיוחד, ולהשוות   
זאת לתפקידים המוזכרים בדוח. 

על  השונים  "הכובעים"  בין  המורה  של  המעבר  להשפעת  קשורה  נוספת  סוגיה   
בין  המעבר  היא  העל־יסודי,  לגילאי  יותר  רלוונטית  שאולי  לכך,  דוגמה  התלמידים. 
כובע ה"מחנך" לכובע של "מורה מקצועי". התפקיד של מורה מקצועי, שאחראי על 
הוראת תחום דעת וכולל הערכה ומתן ציונים, עלול להקשות על יצירת מערכת יחסים 
אישית ופתוחה עם התלמיד. עבור המחנך המעבר בין התפקידים וההבחנה ביניהם 

היא יחסית טבעית, אך עבור התלמידים זה לא תמיד כך, הכול "אישי"'. 

כדאי לשקול לבחון מודלים תאורטיים לשיפור ההמשגה של הסוגיות הנדונות, לדוגמה   
תיאוריות  לבחון  כדאי  כך,  על  נוסף  הוליסטיות.  תאוריות  או  אקולוגיות  תיאוריות 

וזוויות מבט ביקורתיות על התפקיד החינוכי.
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הערות כלליות

יכולים  שלו  והארגון  המשגתו  הידע,  ריכוז  ומהעולם.  מהארץ  רב  מידע  כולל  הדוח   
לסייע מאוד. על מנת לעשות שימוש בידע לצורך קבלת החלטות, כדאי היה להרחיב 

על התובנות והמסקנות האפשריות העולות מתוך המידע הקיים. 

החלוקה  גם  בנושא.  הכרוכים  החשובים  ההיבטים  את  וממצה  מקיף  מעניין,  הדוח   
ולדייק אותה. הדוח משקף  ניתן כמובן לדון בה  כי  לתחומים מועילה ומעניינת, אם 
כלפי  גבוה  ציפייה  רף  מייצר  התפקיד,  של  הכול"  "חובק  אופיו  את  מצוינת  בצורה 
שלא  מחנכת  אין  לתפקיד.  וכבוד  הערכה  של  חוויה  מייצרת  בו  והקריאה  מחנכות, 
חשה מוצפת, והדוח מסביר מדוע. זוהי נקודה חשובה, שכן ככל שמחנכות תופסות 
גם  גוברת  כך  ממנו,  שנובעת  הרבה  האחריות  את  ומבינות  כמשמעותי  התפקיד  את 
ההבנה שלהן את המהות של התפקיד, וגם תחושת הערך שלהן עולה. חשוב להביא את 

הדברים בפני צוותי המחנכות. 

הדוח היטיב לפרט ולדייק את התפקיד המורכב ואת כל הסוגיות הקשורות בו. חינוך   
כיתה הוא הרכיב החשוב ביותר בעבודה החינוכית, אך לא זוכה לתמיכה, הכרה והערכה 

מספקות. 

המחנכת  תפקיד  של  נכון  ומסגור  בקידום  משמעותית  תרומה  להיות  יכולה  לדוח   
כאמונה על קידום היבטים רגשיים וחברתיים. הנושא של מיומנויות חברתיות־רגשיות 
נמצא בשיח כיום, אך לא מוגדר כמטרה בפני עצמה, ולכן בדרך כלל אין מספיק תכנון 
והעמקה בהתייחסות אליו. הדוח מתייחס לתפקיד של הקניית מיומנויות חברתיות 
וממסגר  הדרך",  "על  שנעשה  משהו  או  לוואי  כתוצר  ולא  מרכזית  כמטרה  ורגשיות 
אחרים,  חברתיים  ואירועים  טיולים  כגון  הכיתה,  מחנכת  של  הפעילויות  מן  רבות 

כפעילויות שמכוונות למימוש אותה מטרה. בכך יש תרומה חשובה. 

מבחינת המשגה, נכון להתייחס למחנכת הכיתה כמנהיגת הכיתה, בשל הממד הערכי־  
חברתי העמוק בתפקידה. 

יש בעבודת המחנכת אתגרים שדורשים חשיבה ברמה המערכתית והבית ספרית:  

מערכות  לרבות  המחנכת,  ידי  על  מידע  ותיעוד  מידע  לתכלול  באמצעים  צורך   -
מידע שונות, בין היתר לשם סנכרון והעברת המידע למורות המקצועיות. 

נושא התקשורת עם ההורים קריטי ודורש בחינה וייתכן שגם התייחסות במסגרת   -
ההכשרה.

נדרשת התייחסות להטרוגניות ולשונות בכיתה.   -

עבור  למידה  חומרי  של  מרוכזת  ולהנגשה  לארגון  לריכוז,  אמצעים  נדרשים   -
למידה  חומרי  בחיפוש  רבים  ומשאבים  זמן  משקיעות  מחנכות  כיום  מחנכות. 
באופן עצמאי. ריכוז חומרי למידה היה יכול לייעל את עבודתן בצורה משמעותית.
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נספח: דוגמאות מהשדה 

דוגמאות  בדוח,  שהוצגו  והדילמות  לסוגיות  המעשיים  הביטויים  מרוכזים  זה  בנספח 
לפעולות וכן תובנות שגובשו בעקבות הניסיון המעשי, כפי שהעלו אותם בעלי תפקידים 

שונים במספר בתי ספר. 

פעולות במסגרת התפקיד 

הקניית מיומנויות כדאי לבסס על מקרים שהתרחשו בזירה הבית ספרית, תוך הוספת   
תיווך ותמלול יחד עם הילדים. על המחנכת להתאים את עצמה לכל תלמיד ולעשות 
שימוש בכל "כובעיה" על מנת לטפח את החוזקות של הילד ולגרום לו להאמין בעצמו 
אהובים  ירגישו  ושהתלמידים  בכיתה  נעים  שיהיה  לדאוג  עליה  כך  לשם  ולהתפתח. 

ויגיעו בהנאה לבית הספר, ולצד זאת להיות סמכותית ולהגדיר גבולות ברורים. 

עבודת המחנכת מול ההורים ויצירת תקשורת פתוחה איתם הן חיוניות. אחת הדרכים   
לבסס תקשורת פתוחה היא "להודות" כי המחנכת אינה יכולה לראות הכול ולשים לב 
להכול, ולבקש מההורים להסב את תשומת ליבה להתרחשויות שונות בכיתה. הקשר 
של  ההתמצאות  חשוב.  מאוד  הוא  גם  המקצועיות  המורות  עם  המחנכת  של  ההדוק 
המחנכת בנעשה בשיעורים המקצועיים מעבירה מסר של אכפתיות ושל דאגה לילדים. 

התלמיד  בין  והאמון  האישי  הקשר  יצירת  היא  בתפקיד  החשובות  המשימות  אחת   
ובחוויות  ברגשות  וספונטני  אישי  כך. שיתוף  מרכזי לשם  כלי  הוא  למחנכת. שיתוף 
אישיות מייצר היכרות וקרבה ומעודד את התלמידים לשתף גם הם. חשוב להראות 
לתלמידים שהמחנכת היא אדם, שהיא צוחקת, לעיתים משתטה, והרבה פעמים גם 
– ברמה הפדגוגית, בתוכני הלימוד  נדרש שיתוף של התלמידים  כך  על  נוסף  טועה. 
והעבודה בכיתה; ברמה הארגונית, לרבות בתחושה של אכזבה כלפי חלק מה"הנחתות" 
הארגוניות; ובהיבטים חברתיים ורגשיים במסגרת כיתתית, ללא ציון שמות של ילדים 

אחרים. 

דוגמאות לכלים ליצירת קשר מעמיק ותקשורת פתוחה עם הילדים:  

תיבת מכתבים למחנכת.   -

פניות דרך המייל.  -

דיאלוג אישי עם המחנכת.  -

מעגלי שיח כיתתיים או קבוצתיים.   -

תיבת מכתבים בין חברים.  -

העצמה אישית וקבוצתית באמצעות יצירת משימות קבוצתיות או הרצאות "טד"   -
המציגות תחביבים וכישורים ייחודיים.

טיפוח יוזמות אישיות.  -

ומובנה,  חופשי  לשיח  מוגדר  זמן  הקצאת   – ראשון  ביום  בוקר  פתיחת  "טקס"   -
במטרה לאפשר שיתוף וגם לייצר פניות רגשית ללמידה. 

הצגה קבועה של שאלה כיתתית לעידוד חשיבה ביקורתית וקבלת דעות שונות.  -

לוח  או  כיתתי  מודעות  לוח  לדוגמה  שיתוף:  שמאפשרת  עבודה  סביבת  יצירת   -
לציון התנהגויות ערכיות.
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ובהכוונתה.  המחנכת  בהובלת  התלמידים  ידי  על  רפלקטיבי  מסע  יומן  ניהול   -
פלטפורמה שמאפשרת למחנכת להכיר טוב יותר את תלמידיה.

קיום מפגש חברתי פעיל של ההורים, הילדים והמחנכת לפחות אחת למחצית.  -

בירור סיבת ההיעדרות של כל ילד שלא מגיע ללימודים.  -

הכשרה

יצירת החיבור הרגשי דורשת הכשרה, בין אם במסגרת ההכשרה הראשונית בין אם   
זו צריכה לכלול התייחסות  וליווי שוטפים. הכשרה  וכן תמיכה  במסגרת בית הספר, 
לשיחות אישיות, לטיפוח חוזקות אצל הילדים, לצורך בהתמקדות בכל אחד ואחד מהם 
וראייתו כעולם ומלואו ולשמירה על קשר עם המשפחה והבית. יש להתייחס גם לדרך 
שבה יש לעשות את הדברים ולא רק לעצם חשיבותם. דוגמה לאמצעים שמשמשים 
שיחות  בעת  המורה  את  המשמשת  מחברת  היא  אישי  קשר  ליצירת  הספר  בית  את 
אישיות – המחנכת מתעדת בכתב שיחות אישיות עם הילד, וכך הדברים נזכרים והילד 
ידע ש"רואים אותו". אמצעי נוסף שמשמש לחיזוק הילד הוא "שיחת נחת" שבועית 
בין המורה להורים שבה משתפים בדבר חיובי. ככלל, צריכה להיות הכשרה ייעודית 
למחנכות המכינה ליצירת חיבור רגשי עם הילדים. במרכז הפסג"ה יש השתלמויות 
בנושאים האלה אך הן פחות אפקטיביות. ההכשרה צריכה להתייחס למקרים מהשטח 
– איך מתמודדים עם בעיות משמעת, עם העדר שיתוף פעולה של הורים ועם המורים 

המקצועיים. 

הכלים  מלוא  בעל  להיות  וצריך  חינוכי  בתפקיד  עוסק  תלמידים  שפוגש  מורה  כל   
והמיומנויות הנדרשים לכך, ולכן עולה שאלה בדבר הצורך בהכשרה ייעודית למחנכת 
הכיתה. כל מה שתורם למחנכות תורם גם למורות המקצועיות, ובמצבים מסוימים 
המורים  עם  המחנכות  של  להתמודדות  הכשרה  היא  לכך  דוגמה  בהכרח.  מדובר 
המקצועיים וליווי סביב הנושא: מורה מקצועית נוקשה שנוטה להתנגש עם המחנכות 
הסטאז'  שבשנת  מורות  יש  כך,  על  נוסף  בעצמה.  פרטנית  ועבודה  להכשרה  זקוקה 
לא משמשות כמחנכות אלא כמורות מקצועיות, ובכל זאת נרצה לתת להן את הליווי 
והתמיכה שניתן גם למחנכת, כי הדבר יכול לשמש אותן בשנים שלאחר מכן. עם זאת, 

בין מחנכת למורה מקצועית יש הבדלים שיכולים להשליך על הצרכים בהכשרה: 

האינטנסיביות של התפקיד  -

על  להקפיד  מתבקשות  הן  )לדוגמה,  לה  נדרשות  שהמחנכות  האחריות  מידת   -
מעקב צמוד יותר ועל קשר רציף יותר עם ההורים(.

האחראית  היא  יותר.  בולטת  בשטח  המחנכת  של  העשייה  שבהם  תחומים  יש   -
לכיתה כמסגרת חברתית, לאקלים הכיתתי וכפועל יוצא מכך גם לפעילויות כמו 
טיולים; היא אחראית לקשר עם משפחות התלמידים, והקשר הפרטני שלה עם 

התלמידים עצמם חזק יותר ונבנה במפגשים תדירים יותר.   

מחנכות חדשות זקוקות להעשרה הממוקדת בהיבטים האלה יותר ממורות אחרות, ולכן 
לעיתים מחלקים את הישיבות בבית הספר לקבוצות של מחנכות ומורות. לעיתים בגלל 
חוסר פניות או בגלל זמן ומשאבים מוגבלים עושים הכול יחד. כאמור, הנושא מורכב, 
ולקדם את סטטוס מחנכת הכיתה, לפתח  נכון לפתח  אך בהינתן מכלול השיקולים, 

התמקצעות ואף לחייב כל מחנכת בשנותיה הראשונות לעבור קורס הכשרה ייעודי.
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גם אם לא נדרש מסלול הכשרה ייחודי למחנכות, בהחלט נדרשת התייחסות מרכזית   
את  להרחיב  יש  כללי,  באופן  ההכשרה.  בתקופת  הכיתה  חינוך  לנושא  ומעמיקה 
הרכיבים המעשיים בהכשרה, לדוגמה באמצעות סימולציות. הדבר נכון במיוחד לגבי 
הכשרת מחנכות כיתה, שכן חלק גדול מהפעולות החשובות בתחומים שבהם נדרשת 

המחנכת לפעול דורשים התנסות ואימון כגון שיחה אישית או שיחות עם הורים.

בחירת המחנכות

בערך שני שליש מהצוות החינוכי בבית הספר הם מחנכות כיתה. בדרך כלל מנסים   
להימנע מהטלת התפקיד על מורות חדשות, אבל בשל אילוצים מעשיים לעיתים אי 

אפשר להימנע מכך, ומורות חדשות מקבלות כיתה לחנך. 

להיות  צריכה  טובה  מורה  שכל  היא  התפיסה  מחנכות.  גם  הן  מהמורות  חצי  בערך   
גם מחנכת, אבל צריך להיות רגישים ליכולות של כל מורה, מאחר שחינוך כיתה לא 
מתאים לכולן – זהו תפקיד מאתגר ולחוץ. לרוב מנסים להימנע מהטלת התפקיד על 
מורות חדשות, אבל בשל אילוצים מעשיים לעיתים אי אפשר להימנע מכך, ומורות 
חדשות מקבלות כיתה לחנך. הדבר אפשרי, אך דורש בחירה קפדנית של נשות הצוות 
החדשות. היכרות קודמת של מי מהצוות עם נשות הצוות החדשות בדרך כלל מביאה 
לתוצאות טובות. נוסף על כך, יש להסתייע בממליצים, בשיעור ניסיון וכדומה בעת 

בחירת המחנכות החדשות. 

עדיף להימנע מהטלת תפקיד חינוך כיתה על מורה חדשה, ולחכות לשנה השנייה או   
השלישית לתפקיד. התפקיד עמוס ומורכב, ומרבית המורים בשנה הראשונה עוד לא 
ערוכים אליו. גם אם המורה מתאימה לכך, העומס והלחץ הנלווים לתפקיד עלולים 
ההוראה  שנות  כך  גם  שכן  טובה,  מורה  ול"שריפת"  מהירה  מאוד  לשחיקה  להביא 
הראשונות מייצרות סוג של חווית הלם שמביאה לעיתים לעזיבה מהירה של ההוראה. 
והליווי  המקדים  הניסיון   – קריטי  הוא  לתפקיד  המחנכת  של  הקליטה  אופן  ככלל, 

והתמיכה תוך כדי התפקיד משפיעים רבות על ביצועו.

תמיכה, ליווי וטיפוח

שלה.  "הכיתה"  הם  המורים  וחדר  שהצוות  היא  הספר  בית  מנהלת  של  המוצא  נקודת   
עבודת ההנהלה עם הצוות מחלחלת ומשתקפת בעבודת המחנכות בכיתות. הדבר בא 
לידי ביטוי, לדוגמה, בשיחות אישיות עם המורים, בעבודה לאיתור חוזקות עם המורים 

ובעידודם לשתף את שאר הצוות בכישוריהם וביכולותיהם. 

המחנכות  כאשר  לטעויות.  מקום  לתת  חשוב   – במורות  בתמיכה  מרכזית  מאוד  נקודה   
הלך  שלא  מה  בכל  דעת,  בשיקול  טעות  בכל  לשתף  יכולות  שהן  יודעות  והמורות 
חלק, בהתנגשויות עם הורים או עם מורים אחרים, בקבלת החלטה לא טובה וכו' – הן 
נעשה  היתר,  בין  להתייעץ.  יכולות  גם  וכך  וחיזוק,  הבנה  עידוד,  מקבלות  משתפות, 
תגובות  על  ומתאמנים  הקשה  הסיטואציה  את  מדמים   – בסימולציות  רב  שימוש 

ואפשרויות פעולה חדשות.

שימוש  למורים:  במה  ומתן  חדשניות  יוזמות  טיפוח  באמצעות  הצוות  והעצמת  טיפוח   
ומעורר  והמחנכות  המורות  את  מעצים  הצוות  של  הפנימיים  האנושיים  במשאבים 
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אצלן מודעות לחוזקות שלהן ומשרת גם את מכלול הצוות: כולן נהנות מהפירות והידע 
נשאר בבית הספר ומועבר הלאה למורות חדשות. כך מתפתחת גם עשייה שמקדמת 
ערכים אחרים חשובים. לדוגמה, יוזמה של אפייה הביאה ליצירת מסורת של אפיית 
עוגות למעוטי יכולת ולחינוך לנתינה לזולת ולחמלה. יוזמות לפרויקטים כגון יצירת 

סרטונים "גויסו" לצורכי הערכה חלופית במקצועות שאינם מקצועות ליבה.

שימוש מושכל במשאבים חיצוניים על  טיפוח סביבה פיזית נעימה, מכבדת ומושכת:   
מנת לעצב את בית הספר באופן חדשני ומזמין יוצר סביבת עבודה נעימה.

– כולל לאמצעים פיזיים. לדוגמה, בתקופת  דאגה וטיפוח אישיים למחנכות ולמורות   
הקורונה בית הספר דאג לקנות לכל מורה מחשב כדי שתוכל ללמד מרחוק. הקפדה 

על קשר אישי ותקשורת רציפה של המנהלת עם כל הצוות.

מחנכות  למחנכות.  תגמול  למתן  אמצעים  הרבה  אין  ולהכרה:  לתגמול  אחרות  דרכים   
פגישות  ויש  אפשרי,  הדבר  כאשר  מקום  מילוי  ושעות  נוספות  בשעות  מתוגמלות 
לפרויקטים  להתפנות  למחנכות  לאפשר  מנסים  למחנכות.  ייעודיות  והשתלמויות 

כשהדבר אפשרי, אך האמצעים מוגבלים.

דוגמאות למנגנונים בית ספריים לליווי ולתמיכה

התמיכה במחנכות ובמורות והליווי שלהן נעשים על ידי המנהלת, הסגנית הפדגוגית   
והיועצת, ומתנהלים במתכונת של "דלת פתוחה".  

מורות  לליווי  והיועצת  הפדגוגית  הסגנית  עם  קבועים  פרטניים  מפגשים  נערכים   
חדשות.

קיימת קבוצת תמיכה למורות חדשות בהנחיית היועצת.   

נערכות סימולציות להדמיית סיטואציות מורכבות.   

לקבוצות  מתחלקות  מכן  ולאחר  מלא,  בפורום  מתחילות  ספריות  בית  צוות  ישיבות   
קטנות לפי תחומי לימוד או לפי כיתות. שם משתפים בהצלחות ובכישלונות. 

בשנים הראשונות לעבודתן של מחנכות המנהלת מעודדת אותן להשתתף בהשתלמויות   
למחנכות במרכז הפסג"ה, אם כי בסופו של דבר אין תחליף להתמודדות עם הדברים 

שעולים בשטח. 

יועצות בית הספר נותנות מענה לכל ההיבטים הרגשיים והחברתיים. הן לוקחות תחת   
חסותן מורות חדשות ומלוות אותן בעבודתן – בליווי פרטני או קבוצתי בהתאם לצורך. 

אפשר  משמעותית.  מאוד  תמיכה  מספקים  הספר  בבית  המתקיימים  שיח  מעגלי   
להתחלק למעגלים לפי גיל התלמידים של המחנכות המשתתפות.

ישנה שעת צוות מעוגנת במערכת עבור מפגש של צוות המורים המלמדים בכל שכבה   
עם רכזת השכבה או רכזת פדגוגית. השימוש בה הוא בהתאם לצורך – תכנון פעילויות 
ועוד.  והתייעצות  שיתוף  ההוראה,  ובאתגרי  הלימוד  בתוכניות  העמקה  משותפת, 

המחנכות בתורן מעבירות מעגלי שיח בכיתות שלהן. 
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מחנכות חדשות מקבלות שעה שבועית עם היועצת, ומחנכות וותיקות מקבלות שעה   
כזו פעם בשבועיים. השיחות נערכות בצורה פרטנית או בזוגות.

עידוד המחנכות לעבוד בזוג. עבודה של שתי מחנכות יחד היא אחד ממנגנוני התמיכה   
המשמעותיים והיא משפרת משמעותית את העבודה, אך הדבר לא מתאים לכולן.

קיום ישיבות מליאה. בישיבות אלה עוסקים גם בנושאים שוטפים וגם בלימוד משותף.   
המורות מעלות נושאים שונים ולומדים עליהם יחד. ישיבה כזו אומנם כוללת את כל 

הצוות שנוכח באותו היום בבית הספר, אך רוב הנוכחות בה הן מחנכות הכיתות. 

השתלמות בית ספרית בהנחיית היועצת.  
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