
בית ספר  –קשרי הורים 
 בגיל ההתבגרות

 

   שכטמןציפורה 

 אוניברסיטת חיפה



 "הם הרי עוד מעט מתגייסים לצבא"
 

Oקשר בין הורים לבית הספר  , בניגוד לגיל הרך
 .  בגיל ההתבגרות פחות צפוי

Oלא . שונהחיוני אך אופיו קשר זה : בל נטעה
 .רוחני-ליווי ערכיאלא ליווי אינסטרומנטאלי 

 

 



 נגף   -ואבני, משימות, שינויים
 O  בגיל ההתבגרות חלים שינויים אצל הילד בתחומים

 .  וחברתית, רגשית, קוגניטיבית, פיסית: רבים בו זמנית

Oעומדות בפניו מספר משימות מרכזיות שעליו להשלים  :
 .ומציאת מקום בחברה, פיתוח זהות, השגת עצמאות

O  השינויים והצמיחה המהירה יחד עם המאמץ להשיג את
,  לחץ, מתח, המטרות ההתפתחותיות מגבירים בלבול

 .אצל המתבגר

O התפקוד הלימודי שלו עלול להיפגע כתוצאה
ותנודות במצבי  , אי יציבות חברתית, ממוטיבציה ירודה

 .רוח

 

 

 



 הזדמנויות שבדרך
 

Oגונית של המתבגר  -ההתפתחות הרב
, מתבטאת ביכולת לחשיבה רפלקטיבית

ובחשיבה  ,  בעניין גובר בחיים חברתיים
 . על עתידו-לטווח ארוך

 מטרותלרתום הזדמנויות אלו להצבת יש    

 .ולשיפור ההתנהגות  בהווה, לעתיד    

 

 



 רחוק-קשר קרוב

O  קשר יעיל בין הורה לילדו המתבגר  צריך
,  העצמה, הבנה, להיות מבוסס על הקשבה

 .והכוונה

O  אוירה פתוחה ומקבלת בתוך גבולות ברורים
מקילה על המתבגר לפתח עצמאות וזהות  

עצמית ומשחררת אותו לפתח קשרים  
 .חברתיים ומשמעותיים

 



 רחוק-קרובקשר 
 

O המשימות העומדות בפני המתבגר וסיוע רגשי הבנת
בהתמודדות עם אבני הנגף יעצימו אותו לקראת  

 .התבגרות בריאה

Oלהתרגל ולקבל את השינויים וניסיונות  : קשיי ההורה
 לסייע למתבגר להגדיר  , הריחוק

 .  לקבל גם ביקורת, עצמואת     

 



 : מורים ומתבגרים

Oתהליכים דומים נמצאים בקשר בין מתבגרים למוריהם   .
ובאותה  , על המורים להגיב לאותן משימות של המתבגר

 .גישה

Oמודעים לתהליכים שעובר  , בהיותם אנשי מקצוע, מורים
המתבגר אך מתקשים לעיתים לעבור מסגנון שליטה  

 .לסגנון הידברות

O  יש בידיהם הזמן והמקום לסייע למתבגרים במשימות
באמצעות דרכי הוראה  : ההתפתחות העומדות בפניהם

כולל התחום החברתי  , פיתוח האדם השלם., רלוונטיות
 .  וראיה אופטימית של העתיד, והרגשי



 מה שרואים משם לא רואים מכאן

O על אף הדמיון בתפקידים קיים שוני בתפקיד
ההורה רוצה להגן על  : המורה לעומת ההורה

 .  ילדו והמורה רוצה להגן על הקבוצה ועל עצמו

O חברתית)למתבגרים צרכים אחרים בכיתה ,
התנהגות שונה מאשר –וכתוצאה ( לימודית

 .בבית

Oאשר קורה בבית משפיע גם על הנעשה בכיתה. 

O  לעיתים ההורה מתפקד כמציל תורן ולעיתים
 .  המורה



 

 מצרך נדרש-שיתוף
O מתח וחיכוך בין הורים למורים  הם אבני נגף חמורים

 . עבור המתבגר

O  נדרשת הידברות מבוססת על אמון 

 .וזו אינה מובנת מאליההדדי     

O מניעה במקום התמודדות  עדיפה 

 לכן נדרש שיתוף , עם קונפליקט    

 .מתפתח וממושךפעולה     

 



 ? חברות למימציע מי 
O  המורה הוא איש המקצוע שעשוי לסייע למתבגר ולהוריו

 .להתגבר על אבני הנגף

O הספר היא הטריטוריה של המורהבית. 

Oשמורה צריך להיות היוזם להזמנת ההורה  , מכאן
יוזמה בכיוון  . )ממקום מקצועי ובעל סמכות, להידברות

 ( .הפוך עלולה להתפרש כחדירה בלתי רצויה

O  הגישה צריכה להיות 

 ולא תגובתית  מונעת     

 (.כיבוי שריפות)     

 



 ?מי המבוגר האחראי

O יוזמה לשיתוף פעולה אינה יכולה להישאר
 .בגדר מקרה פרטי של מורה זה או אחר

Oזו צריכה להיות מדיניות משרד החינוך  ,
מדיניות ממלכתית מושתת על חובות וזכויות  

 .וקשר שוטף ומגוון

Oזה או , בנוסף אפשרית יוזמה של בית ספר
 .ממלכתילהיות אך הבסיס חייב , אחר



 ?  מה נחוץ
 

O  הדרכת מורים לסייע לתלמידים במשימות
 . הצמיחה העומדות בפניהם

 

O הכשרת מורים ליצירת קשר משמעותי עם
ההורים כולל פיתוח עמדות אוהדות לקשר כזה 

 .והקנית כישורי הידברות
 

O  בית הספר בראשות ההנהלה צריך לגבש מדיניות
ברורה לתקשורת שוטפת עם ההורים ולקבוע את 

 .  האמצעים המתאימים לקשר כזה

 

 
 



O  טוב היה לו הצוות המקצועי של בית הספר יכול
,  אף טיפול, ולעיתים, היה להציע הדרכה להורים

 .כדי לצמצם את הקונפליקטים בבית

O  עבודת בית הספר צריכה להיות בהתאמה
לאוכלוסיית התלמידים והוריהם ולהתבצע 

 .ברגישות

O על אוכלוסיות שאין לנו  בעיקר , נחוץ מחקר
 .נגישות אליהם

 


