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?אמוריםדבריםבמה-הקהילתיהספרבית.1

הספרביתביןהגומליןיחסימהם?כוונתנולמה,קהילתיספרביתאומריםאנוכאשר

גומליןיחסיישס"ביבכלהרי?תלמידיםשמחנךס"בימכלקהילתיס"בינבדלבמה?והקהילה
אם,ייחודומהו.אחרותקהילותעםגם,קרובותולעיתים,ההוריםקהילתלביןבינומסויימים

?הקהילתיס"ביהשל,כן

?קהילתיס"ביצריךמהלשם-המרכזיתוהשאלה

*.הקהילתיהחינוךרעיוןשללמימושוהמביאההארמניתהמסגרתהואהקהילתיהספרבית

ולשפר,בעצמםצרכיהםאתלספקכוחישולקהילהשלפרטהרעיוןעלמושתתקהילתיחינוך

המשאביםאתוינצלוהצרכיםבאיתורפשלהישתפואם-ובקהילהס"בביההחייםאיכותאת

.בקהילההמצויים

וחבריםהורים,תלמידיםמוריםביןשותפותקיימתשבוס"ביהואקהילתיספרשביתמכאן

.הקהילהושלס"ביהשלהמשאביםשלהרדיניצולתוך,הקהילהשלאחרים

.דמוקרטיתבחברהקהילתייםלחייםחיוניותחינוכיותמטרותהןוהידברותשותפות

בישראלהעלפיטוריהקהילתיס"ביהמטרות.2

,הנועראגףי"ע,יסודיים-על,קהילתייםספרבתיבהפעלתשניםשלוששלהתנסותלאחר

:כךקהילתיספרלביתיסודי-העלהספרביתבהפיכתהמטרותאתלנסחניתן

.קהילתיתואחריותמשרבותלקראתחינוך.1
ולנציגיהספרביתלאוכלוסיותמשותפים,החלטותוקבלתהידברותשלדפוסיםיצירת.2

.הקהילה
לטובת(התושביםושלהספרביתשלאדםכוח,מבנים)משאביםשלואחראייעילניצול.3

.והקהילההספרבית
.הפנאישעותשלויעילהשקולהלצריכהחינוך.4

DECKER1979.
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שותפות.3

.רגילספר-בביתהנהוגההשותפותמןיותרגבוההברמהשותפותמממשהקהילתיס"ביה
.לביצועעדונמשכתההחלטותקבלתבתהליךמתחילההשותפות

ערכיםהם,כלשהובפרויקטהעבודהשלהשוניםבשלביםושותפותהמשתתפיםביןהידבררת

כרוכיםהם.אזרחיהאתעליהםלחנךשואפתדמוקרטיתבחברההחינוךשמערכתבסיסיים

.ובגרותאחריות,הדדיתלערבותועדלזולתוכבודמסובלנותהחל:נוספיםחשוביםבערכים
.יסודי-העלהקהילתיס"ביהשלליבולבהיאהשותפות

?זושותפותמתבצעתשבהםהתחומיםמהם

המעורבותתחומיאתהשותפיםמברריםס"ביבכל.הקהילתייםהספרלבתיאחידדגםאין

.פשלהלשתףברצונםשבהם

:עיקרייםמעורבותתחומישנייש

.תרבותי-החברתיהתחום.1
.חינוכי-הלימודיהתחום.2

אם:לדוגמא;הקהילהמצורכיהנובעותבפעולותמתבטאתתרבותי-החברתיהתחוםשותפות

ניתן,הבניםלביןביניהם,דורית-ביןהידברותלעודדלצורךמודעותההוריםבקרבקיימת

הדבר.פעולהישתפוובניםהוריםשבהן,מגוונותמסגרותהמספקותחברתיותפעילויותלקיים

קהילהצורכי,המשפחהיוםאו,בשבטו"בטנטיעותיום-החגיםנושאסביבבפעילותמתבטא

.עלייהקליטתאו,בריאותיום:כגוןאחרים

לקליטתועדההקימיקהילתיס"ביהנציגי,רביםחדשיםעוליםאליהשהתווספובקהילה
ל"כנ.חברתיתקליטהשלשונותפעילויותלביצועהאוכלוסייהאתוגייסהשתכננה,העולים

.קשישיםכגון,אחרותייחודיותבאוכלוסיותמדוברכאשר

אינהאוכלוסייתהשכן,תרבותיותבפעילויותצורךשישמתבררשבהבקהילה:תרבותצורכי
שאינן,מסוימותתרבותיותפעולותשלנלהבתצרכניתשהיאאו,תרבותייםלמרכזיםמגיעה

,כלומר,"תרבותסל"בהפעילותתתבטאכאן-('וכומחול,שוניםמוסיקהסוגי)במקוםקיימות

צורכיי"עפמופעיםאליוהמזמין,הקהילהלכלתרבותלמרכזהקהילתיס"ביההפיכת

.הקהילה

-9-



ס"ביהשבומסויםבתחוםהחלטותבקבלתלהתבטאיכולהחינוכי-הלימודיבתחוםשותפות

,הטבעבמדעיבתגבור-הלימודושעותהנושאיםמבחינתהתלמידיםאתלהעשיריכול

שותפות.ס"ביהשלנוסףובפיתוחייחודייםמסלוליםבפתיחת,זרותבשפות,במחשבים

ארגונייםבתחומים,הביצועואףהמימון,ההחלטותקבלתמשלבהחלדרושהההורים

.בעיותבפתרוןלסייעיכוליםההוריםשלמקצועותיהםשבהם,ומקצועיים

שיעלהבמהתלויהמעורבותתחום,זאתעם.חשובההיאחינוכי-הלימודיבתחוםשותפות

לזכוריש,לכלמעל.השותפיםכלשלהמלאהובהסכמהבקהילההצרכיםאיתורבתהליך

.שיוויוןאינהששותפות

הספרבתילכלהמשותפיםעקרונותמספרנשמריםהוריםמעורבותשלתחוםבכל

:הקהילתיים

בישראלהחינוךשמערכתהחינוכייםהאידיאולוגייםלעקרונותהמחויבותשמירת.א

חינוךלחוקבניגודלפעולאו,לגזענותלחנךירצוותלמידיםהוריםאם.לאורםפועלת

.זאתתאפשרלאהחינוכיהצוותשלהשותפות,זאתלעשותיוכלולא-חובה
הגבולותוהבהרתהשותפיםכלעלהמקובליםהמעורבותתחומישלמשותףבירור.ב

ותלמידיםהורים,מוריםביןהשוניםבמפגשיםמתקייםהבירורתהליך.למעורבות

מוקדשותבהשתלמויות.('וכוציבוריתמועצה,ועדות)הקהילתיס"ביהשלבמוסדות

ס"ביהשלהחינוכיהצוות.זהתהליךלבצעכיצדהמוריםלהנחייתמיוחדותזמןיחידות

והתערבותמקצועיתאתיקה,מקצועיידעהמחייבותהחלטותוישמקצועיצוותהוא

.התלמידיםשלהפרטיותובעקרון,הדעתבשיקוללפגועעלולה,מקצועייםלאגורמים
.מראשלשותפיםידועיםלהיותחייביםאלהנושאים

מתוך,השותפיםביןהסכמהקיימתלגביהםאשרתחומיםמאותםהפעולההתחלת.ג

מתבטאתהקהילתיס"בביההפעילותהתחלת:התהליךשללהתפתחותעירנות

כאשר,לכתמרחיקותיותרלפעילויותלהובילויכולהמוסכמותבסיסיותבפעולות

בסיסולהעמקתלהרחבתמביאותהמשופרתוהתקשורתמהשותפותרצוןשביעות

.המעורבותתחומישלההסכמה

הקהילהושלס"ביהשלממשאביםשלוגרריניצול.4

ניצולבאמצעותתיפקודםאתלהעשירהצליחוהקהילתייםהספרשבתי,נראהניסיוננומתור
.הקהילתייםהמשאבים
:לדוגמא
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שלמהלמשפחהפעילותאיפשר,המקומיס"המתנעםהספרמבתיבאחדהפעולהשיתוף

?הכיצד.לשנהשקלים40שלבמחיר

ועדת.יותריקריםשהםמפני,שלולחוגיםיצטרפולאשהילדיםחששס"המתנ,בתחילה

שלאמנתעל,החוגיםנושאאתותיאמההמתרסמנהלעםישבההקהילתיס"ביהשלחוגים

חוגיםס"בביהמצבירוולכןלהתפרסמורשס"במתנהחוגיםשלמדריכים.כפילותתיווצר

המתרסשפעילותשבמקוםקרהוכך,הטוביםהמדריכיםאתהבירוהתלמידים,נמוכהבעלות

.ס"במתנגםנוספיםלחוגיםלבואהחלותלמידים,תצטמצם
להכנתחדרים,למסיבות-באולם;במתקניושימושס"לביהאיפשרס"המתנ,לכךבשסף

.'וכותערוכה
עםפעולהשיתוףעלברשותסים"מתנשניביןתחרותשנוצרההקשרהצליחכךכדיעד

.הקהילתיס"ביה
:אחרתדוגמא

תלמידיםבתוכוהמאגדקהילתייסודי-עלס"וביפעילמתרסהיהשבה,מקומיתברשות
:מעניינתהתפתחותהיתה,שכוהתמשלוש

,הסתבראך.ס"מתנשישמכיוון,במקוםקהילתיס"בבישרךשאין,טענההושמעהבתחילה

שלושכלתושביאליוהגישלאכןוכמו,תערבניבפעילויותיולרכזהצליחלאס"שהמתנ

באחתממוקםהיהס"שהמתנהשבדה.תושביהןביןמשרעריםיחסיםשהיוביוון,השכותת

.כךעללהתגברהיהניתןולא,לפלגנותתרמההשכונות
אתעירבהקהילתיס"ביה.משותףמרכזיצירשהיווה,הקהילתיס"לביהייתרוןהיהזומבחינה

.השכונותמכל,כאחדהנוערבניואתהמבוגרים
ס"המתנביןשמליןיחסינוצרוובך,לולסייעשיכולנייטרלימקוםס"בביהראהס"המתנמנהל

רכישתנושאכל,כוללתבראייההתרבותסלאתבחנהס"המתנשלהתרבותרכזת:ס"וביה

המערכתכאשר,במשותףובוצעותשננוס"בביהשנערכוהחוגיםוכלהספורטלענפיהציוד

,האחרותהוועדותבכלוכמו,הקהילתיס"ביהשלהכספיםועדתחבריי"עהתנהלההכספית

.ס"המתנשלנציגהיהזובוועדהגם
ביןגיאוגרפיתמבחינהרקהמפוצלתאחתככתובתוהמתרסס"ביהאתרואיםהתושביםביום

.מקומותשני

הדרושיםשירותיםשלרחבמגווןלקבללפרטמאפשרהקהילהמשאבישלהרדיניצול
ביתמכשירישלטלאניצולתוך,נמוכהבעלותהטבעיתבסביבתווהגופניתהנפשיתלרווחתו
'.השנהימותבבלומתקניוהספר

*WEAVER1972.



,סדירהלימודיתפעילותאיןבהםובימיםבששתגםספריהביתהציודאתלנצלניתןכן

לתושבינוההצעתאתלהעשירזאתובדרך

הרשותשלבהשתתפותהמתבטאתהקהילתיס"ביהלביןהמקומיתהרשותשביןהשותפות

.הפעילויותבמימון
אחרבשעות,ולמבוגריםלתלמידים,פעילויותשלרחבמגווןמאפשרהמשאביםאיגום

.אלהבשעותהמאורגנתבפעילותענתןתחומימוצאיםרביםתלמידיםוכך,הצהרים

אלתלמידיםשלביחסשיפורעלמעידיםבפרויקטשניםשלושכברשנמצאיםספרבתי
אתולממשעצמםאתלהוכיחהזדמנותלתלמידיםניתנתהמורינואל,הלימודיםאל,ס"ביה

.בלבדעיונית-לימודיםמסגרתשאיננו,ס"ביהבמסגרתשלהםהפוטנציאל

:לדוגמא,המבוגריםעלגםלהשפיעעשויהקהילתיס"ביהשמציעהפעילויותמגוון

לערךדוגמאזו,הפרטשלהחייםבאיכותלשיפורגםהביאס"ביהשלהחייםאיכותשיפור

.משאביםאיבםישכאשרמוסף
אתלתרגםהצליחהוא.מעולהוכגרפיקאימוכשרכצייר,פרסוםבוועדתהתגלהההוריםאחד

כלרבעידודקיבלההורה.מאודמקורייםגראפייםלעיצוביםבוועדהחבריושלרעיונותיהם

והצליחדפוסביתפתח,מקצועהסבתעלברצינותשחשבעדהקהילתיס"בביהמהצלחתוכך

.זהבתחוםמאוד

,תשלוםללאחוגיםלהעבירהתנדבושהוריםכךלידיהביאה,ס"לביהההוריםביןהשותפות

.הספרביתתלמידיעודהיולאשבניהםבשנהבכךהתמידוואף

ס"העיס"ביהשלהפוטנציאליותהקהילות.5

:פעולהביניהןהמשתפותאוכלוסיותמספרכןאםמצאנויסודי-העלהקהילתיהספרבבית

.רבהועשייההשפעהיכולתרוכשיםיסודי-העלס"ביהבגילאשרותלמידיםהורים,מורים
קהילות.הקהילתיס"בביהפעולהלשיתוףמספותפוטנציאליותקהילותקיימות,לכךבנוסף

שלובהחלטותיה,ובהחלטותיוהספרביתבמדיניותמותניתהקהילתיהספרביתשלאלה

.המקומיתהרשות



הפוטנציאליותזההתייחסותקבוצות

כלשמביןמשוםביותרהמשמעותיתהאוכלוסייהזו-הספרבביתהתלמיריםהורי.א

הגדולההיאאליוזיקתה,הספרביתעםבקשרלעמודהעשויות,האחרותהקבוצות

מהווההיאאחריםספרבתילגביאך,טריטוריאליתקהילההיאלעיתיםזוקבוצה.ביותר

.פונקציונאליתקהילה
זוהי.הפעילותאתהמקייםהספרבביתלומדיםשאינםלתלמידיםהורים-בבללהורים.ב

.מהםאחדלכלורלוונטיותלליבםקרובותחינוךשבעיותמשום,משמעותיתקבוצה
קבוצתבתושביםלראותיכולהספרבית-מוגברגיאוגרפיאיזוראו,שנונהתושבי.ג

.טריטוריאליתקהילהזוהי-קהילתיתלפעילותהתייחסות
.מוגדרייחודבעלתקבוצהכלאו,נכים,קשישיםכמו-ייחודיותאוכלוסיות.ד

ההתייחסותמקבוצותמורכבתהקהילתיהספרביתשלהיעדשקהילתלומרניתן,לסיכום

.הקהילהנציגיושלהספרביתשלוהחברתיתהחינוכיתולמדיניותלאופיובהתאם,שלו
.בחרושבהןלקהילותבהתאם,קהילתייםספרבתישלשוניםדגמיםשקיימיםראינומניסיוננו

קצווימכלמתנקזתשלהםהתלמידיםשאוכלוסייתקהילתייםספרבתיישגדולותבעריםגם
יכוליםבעולםיהודייםספרשבתיכפיממש,קהילתייםספרכבתילפעולמצליחיםוהם,העיף

.טריטוריאליתדווקאשאיננהברורהקהילהעללהצביע
(היישובבשוליממוקםס"ביה)קהילתיס"בילקייםקושישישנראהשבהםבמקומותגם

הואהקהילהשלאמיתייםצרכיםעלועונהמשיכהמרכזמהווהס"ביהשכאשרהסתבר

.מצליח
ס"ביבאותוכגון,כולוהפרויקטהצלחתאתרביםבמקריםהבטיחהיעדבקהילתהבחירה

זוכההואומאז,מיוחדלטיפוחהזקוקההסמוכההשכונהאוכלוסיתאתלושבחר,גדולהבעיר

.בסביבתורגילהבלתיולהערכהפעולהלשיתוף

...י
.,;...,
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העלשיסוריהקהילתיס"ביהבזכות.6

-מוריםביחסילשינויומדרבן,בוהשותפיםלכלתגמוליםבחובוטומןהקהילתיס"ביה
הורעב-ובניםמורים-הורים,תלמידים

,מרמשלבדרךבתקשורת,החלטותקבלתבתהליכיבשותפותמתנסיםהקהילהחבריכאשר

הדדיתערבות,אחריותפיתוחלקראתצעדזהו-קונפליקטיםעםוהתמודדותהידברות

.שייכותותחושת

הדאגה,והביורוקרטיההמיסוד,הקהילהשלכוחהנחלשריכוזיותמדינותשלהקמתןעם.

החליפה('וכומשטרה,פנים,חינוך)פורמאלייםמוסדותבאמצעותהמודרניתהמדינהלאזרחי
,המדינהבמוסדותתלותהאזרחיםפיתחווכך,הקהילהשלהעצמיתההתארגנותיכולתאת

*.האזרחיםצרכיאתכהלכהלספקהתקשוהזמןשעם

מנותקהיחיד:המשפחתיותואףהקהילתיותהמסגרותהתרופפותקיימתרביםבמקומות
תוך,תמיכהללאהקיוםבעייתעםלבדלהתמודדונאלץהמורחבתומהמשפחהמקהילתו

האינריוירואליותתופסתהקהילתיתהאחדותשלמקומהאתוניכוהבדידותתחושת

האלימותלהגברתמביאותהשייכותוחוסרהבדידות,הניכורתחושות.להישגיםוהשאיפה

כלכלייםשינוייםלצדוהטכנולוגיההמדעבתוחמישינויים.נוספותחברתיותולבעיות
הדעתאתשנתנולפני,הפנאישעותשלולגידולןהעבודהששתלצמצוםמביאים,וחברתיים

המשפחהבמבנהלשינוייםגרמובעולמנוהשינויים.ויעילהשקולהבדרךאותןלצרוךכיצד
הוריםשביןהקשרלהתרופפותתרמיםעובדיםהוריםשלהיומיוםוחיו,החברתייםובארגונים
.המשפחתילמעגלהטלוויזיהשלכניסתהעםהתחזקהזאתתופעה.לבניהם

זוצורה.נפרדיםמקצועותשלוהוראתםנפרדותבכיתותלימודצורתהתגבשההספרבבית

בכללבחברההחייםמןוהמוריםהתלמידיםשלמוחלטכמעטלניתוקהשניםבמהלךגרמה
עיוניתלמידה.ספציפייםידעבתחומימידעלספקיהפכוהספרבתי.בפרטהמיידיתובקהילה

החייםאורח;לתלמידיםמשמעותחסרתלהיותעלולה,יוםהיוםלחייוקשרהתנסותללא

מזהתזההתלמידיםושלמזהזההמוריםשלוניתוקבידודלתחושתתרםהספרבבית

ופרטיםקבוצותשלהשייכותחוסרוהרגשתהניכור,הבדידותתחושתעםלהתמודדהרצון

שלהמרכיבהוספתתוךהספרביתשלאופיואתלשנותהחינוךאנשיאתהניעו,בקהילה

.קהילתיחינוך

שבייה

השותפות/שרן*'

-%-



בגלויותהיהודיהקיוםשנותכלבמשךהקהילתיותאתפיתחה,כידוע,היהודיתהמסורת

בעיותבפתרוןומסיוע,קהילתייםמשירותיםונההחברהבתוךבחברהחיויהודים.השוטת

.בקהילהוהחברההפרט
המסגרותאתשהחלישהריכוזיתלמגמהגרםהממלכתיותבטיפוחהצורך,בישראל

.הקהילתיות
התלמידים.הורישללצרכיהםיותרפתוחלהיותהפךהספרבית,הראשונות60-הבשנות

שאינם,המבוגריםלקהילתהתרחבזהקשרג"טיפוחטשני"שהוגדרוספרבבתיבעיקר)

,טבעיהמשךרקזההיה.המקיפיםהספרובתיסים"המתנשלוהפעלתםפיתוחםעם,הורים

קשריהיה,והקהילהההוריםביתהספרביתשביןביחסיםהבאההתפתחותששלב,איפוא
ישתית-הזריזוות"דישתלפייחויזרכמדילתישכנרותזשתשהנ:י-:וו.יומעותותוהד

*."זהקשרשלבמרכזושתעמוד

חיטך*בנושאוהתמצאותםהוריםשלהשכלתם,קרובותלעתים,90-השנותשלבישראל

.הציבוריבחינוךמעורבותשלשרךיוצרת,ס"בביההנלמדיםמקצועייםובנושאים

:זאתלמעורבותנוספותסיבותגםקיימות

.בישראלהדמוקרטיזציהתהליכיהעמקת-
.(בחינוךהרפורמה)ציבורייםבמאבקיםהוריםשליותררבניסיון-
שכונותשיקום,לרווחהפרוייקטים)מקומיותהישיבוועדותתושביםמעורבות-

.(ומתרסים
.בביתעתרהמושמעתהתלמידיםביקורת-
.ביניהןבחירההמצריךבחיטךמסגרותריבוי-

.חינוךבנושאיפעולהלשיתוףאחריםהוריםגםשדירבנוהמערבמארצותשליםע
.תקשורתיתחשיפה-

.החינוךבתקציביקיצוצים
*'(המדינההקמתבשנותמאשריותררבהבמידה)הציבורבידיוכסףפנויזמן-

ולקחתמעורביםיותרלהיותהקהילהאזרחיאתהמשדדותמגמותמבטאהקהילתיס"ביה

.לחייהםהקשוריםבנושאיםאחריותיותר
*".הרסניתלהתערבותתיהפךלאזאתשמעורבותלדאוגיש,מובן

.1988,פרידמן
.1991קהילתיס"ביה/גולרברגר**
אותםלערבל"צהשלבמוכנותגםומשתקפתהישראליתבחברהוגדלהההולכתדיריםמעורבות***

.בנייהמשלהצבאיהשירותבתקופתבעברמקובלשהיהממהיתרהרבה



הורומו

מסתמן.ילדיהםבחינוךהוריםשלמעורבותםשאלתשלההחינוךבתחוםרביםבמחקרים

ותרומהזכותהוריםשלבמשרבותםהרואה,הדמוקרטיתהגישה:גישותשתיביןקונפליקט

,המוריםשלהמומחיותאתהמדגישה,הפרופסיונאליתהגישהמול,עצמםולהוריםס"לביה

שההוריםבעוד,ס"ביהמהלכיאתולקבועהחלטותלקבלוהיכולתהמקצועיהידעבעלישהם

.לכךומיומנותידעחסרים

-אישלובעיותרגישויותלצמוחעלולות,ומוריםהוריםביןלהיווצרשיכולהניגודרקעעל
שהמוריםבשעההמוריםשלהמקצועיתהסמכותאתלקבלנוטיםאינםכשהורים,אמון

*.שלהםהמקצועיתלאוטונומיהמאודרגישים

יוצר,יחדלפעולכדיהשוניםהשותפיםששבריםההכשרהשתהליך,הסתברניסיוננומתוך

הצרריםלכלרצויהשבהםהתחומיםאתמברריםזהבתהליך.ממשיפעולהלשיתוףנכונות

.לעילהגישותשתיביןאיזוןנוצרוכך,הוריםשלמעורבות
כלשלאודאי.ס"לביהיחסםאתמשנהלהוריםהקהילתיס"ביהשמציעהפעולהשיתוף

המשותפתהעשייה.חלקלקחתבמהבוחרהויהכל:הפעילויותבכלמעורביםההורים

.השינויליצירתהבסיסוזהס"ביהלביןההוריםביןאמוןיחסייוצרתהקהילתיס"בביה

והמוריםההוריםביןיותרהקרובהמגע:למוריםהחשובותהתפוקותבאחתנוכחנוושובשוב

שלשלמםאלההוריםאתומקרבהמוריםבעבודתהקשייםאתההוריםשללמודעותםמביא

.המוריםשלעבודתםאתולהעריךאמפטייםלהיותאותםמביאההעובדותהכרת.המורים
המוריםבלפיויחסםההוריםכללבקרבהאווירהאתכללבדרךמשנהכנאתהוריםקבוצת

.משתפרהספרביתוכלפי

מתברר.מעורביםלהיותההוריםשללרצונםיפהבעיןיתייחסומוריםשגם,כמובןחשוב

כלפימאחריםיותרביקורתייםלהיותנוטים,גבוהבלכלי-סוציוממעמדשהוריםממחקרים

הואזהוקשר'*נמוךממעמדמהוריםיותרס"ביהעםוקשרמגעליזוםנוטיםגםהםאך,ס"ביה

סוגימגווןשדווקאמכאן.החלטותקבלתשלבדרגביחוד,ס"לביהמהותייםבתחומיםקשר

שכלמבטיחההוריםאוכלוסייתכלאלהפונה,יסודי-העלהקהילתיס"ביהשמזמיןהשיתוף

חוגים,מסיבות-ס"ביהשלשוטפותבפעילויותואםבוועדותאם,מקומואתלמצואיוכלאהד

'וכו

.BIDWELL1970-וUCATA1982,8ש*נויאתגםהמצטטים1990שפירא-עלדרינג

*'HOLLISTER1979.
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החינוכיבתהליךהוריםשלמעורבותםאתיסודי-העלהקהילתיס"ביהשמדגישהרבהדגש
שם.ב"ובארהבאנגליהשפותחוכפי,הקהילתייםהספרבתישלהמסורתעלגםמתבסס

בתיבין,המבחיןביותרחשובמרכיב"כישקבע,1969משנתפלאודןועדתדרתמאודהשפיע

ההוריםושלההוריםאלהמוריםשלהתיחסותםהיא,טוביםפחותספר-בתילביןטוביםספר
עושהמהמביניםאכןהוריםכאשר,אמיתיהדדיכבודרוחשיםלאלהאלהכאשר.המוריםאל

יש-הוריםבתמיכתהרבהתלותםלמידתמודעיםהמוריםוכאשר,ילדיהםלמעןהספרבית

*."והחינוכיותהלימודיותמטרותיולהשגתיותרטוביפעלהחינוכישהמוסדסיכוי
והןס"לביההןהתורמותתוצאותס"בביהההוריםלמעורבותכיהתגלהרביםבמחקריםואבן

מעורבותדפוסלקייםס"ביהולסגללהוריםתמריץמהווההדבר.שוניםבתחומיםלתלמידים

הגדרת,לרגשותביטוימתן,יידוע,כתןאחריםרווחיםלדפוסיםבהשוואה)שיתופיהורים

ולשיפורהתלמידיםלהישגיהמקריםברובתרמהזאתמשרבות.(המלצותאו,בעיות

ס"בביההאווירהלשיפור,ס"מביהההוריםשלהרשןשבישתלשיפוריותרושד,התנהמתם

.בנים-הוריםיחסיולשיפור
".יותרפעלוההורים,יותרשיתופיהיהההוריםמעורבותשדפוסככל

:לדוגמא

חיזוקיםלהעניקהצורךעלהולמוריםלתלמידים,להוריםשאלוןבעקבות,הספרמבתיבאחד

משהושרוציםלכאלהבהעשרההצורךעלהכן.הלימודיםמןשנעדרולתלמידיםוהעשרה

.נפוליאוןשלדמותועלבהיסטוריה,למשל-ס"בביהלנלמדמעבר
ושיטותדרכיםלמצואשמטרתה,ותלמידיםהורים,מוריםשלמשותפתוועדההוקמה

הכנתכללההפעולה."פתוחראש":תלמידיםי"עניתןהוועדהשם*'*זז2לצורךלהיענות

מגוונותבדרכיםוהעשרה,בחומרברורותלאבעיותליבוןלשםבחינותלפניתלמידים

.(ושדבמעבדהניסויים,סרטים)
לצייןיש.השוניםבמשאיםידעבעליותלמידיםהורים,מוריםי"עניתנוהפעילויות

להתפתחותשגרמההיא,הפנויבזמנם,האלהעשרה:ז,דבשעוריהמוריםשלשהתנדבותם

.התהליך
לטובתעמלחוסכיםשאינםאכפתייםמוריםלפניהםכילדעתנוכחווהתלמידיםההורים

הרגישווהתלמידיםשההוריםבוודאיאז,כךכלאכפתלמוריםואם,בניהם-התלמידים

הפעולהשיתוףתהליךוכך,המוריםאתעודדהההוריםשלהיענותם.לעשייהיותרמחויבים

.והעמיקהתרחב

חשיןפרידמן*

1990שפירא-טלדרינג**

.......בענוראהזופעילותעלועודבכללועדותשלפעילותןעל***



הערךמבחינתס"בביהפעילותםבעקבותמתוגמליםשהרגישו,ביותרהעסוקיםההורים

באיםשאינםוכשרונותתחביבים,רחביםמקצועייםכישוריםשלעצמימימוש,שלהםהעצמי
לתרום,לפשלפנאימצאו,לקהילהנעימהעריכותבתחושתוזוכים,יום-היוםבחייביטויםעל

.ולהיתרם

מבתיבאחד:לדוגמא,"הצלחהסיפור"תמידאיננההקהילתיס"בביההוריםשלמשרבות

.נוספתזרהכשפהערביתהוראתעלהמליצהוועדה,שבהתנסותהספר

ובתוקף,הצרפתיתהשפההוראתאתלהעדיףשיששסברמפנילהמלצההתנגרס"ביהמנהל

הניהולסגנון.הוועדההמלצותאתקיבללאשלוהמקצועיתהעליונותותחושתסמכויותיו

הוועדהמכךוכתוצאהבנימוקיוהוועדהחבריאתלשתףממטמנעהמנהלשלהסמכותי
אגףשלהמנחה.הוריהםאצלוגםהתלמידיםאצלגםתסכולעוררהכולההפרשה.התפרקה

.דומיםמקריםשלהישנותםולמנועלקחיםלהפיקכדילתמונהנכנסהנוער

לאהתלמידיםשבתחילהמכךנובעתבוועדותהוריםלהשתתפותהקשורהאחרתבעייה
בישיבהשהתנסולאחרהשתנתהעמדתםאך,הוריהםעםהשיתוףלרעיוןכךכלהתלהבו

משתלביםשהוריהםגילו,רציניכלפיהםהמבוגריםשלשיחסםראוהם;בוועדותמשותפת

.ההוריםבפעילותהתגאוכיהעידוואף,לטובההופתעוהם,השונותבמסגרות

להשתמשכדאי,ההתבגרותבגילבניהםלביןהוריםביןהידברותקשייבגללשדווקא,התברר

לדפוסיםמחוץ,ביניהםנוספיםתקשורתערוציהמספקת,הקהילתיהספרביתשלבמסגרת

.בביתשתצרו

,אישייםצרכיםבעליהםהורים.פעיליםלהיותהרוציםאזרחיםגםהםהורים,לזכוריש

או,המקומיתברשותלשינוייםלגרוםהזדמנותלהםניתנתוכאשר,ושייכותעצמיכמימוש

הפוטנציאלאתמביניםהם,שלהםהחייםאיכותלטובת,צרכיהםולפירצונםלפי,בקהילה

.בברכהזאתומקבליםובפעילותבהשתתפותהגלום

בריאילןמאוניברסיטתסטודנטיםשלראיוןמתוך

העל8יסוריהקהילתיס"בביהפעיליםהוריםעם
:להוריםשאלות.1

:ראשוןפעיללהורה

"מעורבולהיותאותךהביאעטה-



שיתוףי"ע,בלימודיםילדישלהישגיהםבשיערלעזורשרציתימשוםס"לביהבאתי*

."ילדישלהעצמיהדימויחיזוקי"ועהמוריםעםפעולה
יותרשנכנסתיככלאבל,ס"בביהילדישלתפקודםעלהרבהלמדתיבאמתבהתחלה*

שקשורמהכל:לתרוםיכולתישבובתחוםלפעילותלהיסחףהתחלתי,ס"בביהלעניינים

בכלממשהעשייהאתומלווהזהציודומפעילמתקן,רוכשאניכיום.האלקטרונילציוד
."התחומים

Y
~
nwהורים20-במאודפעיליםאיתייחד.ס"בביהאלקטרוניקהבקורסמדריךאני,מזה

."לפעילותנוספיםהוריםלמשוךמתקשיםאנחתעדיין.מטעותכלכליות-סוציומרמות

:שניפעיללהורה

"?הזיההאינךאילועם,תומךאתהס"בביהפעילויותבאילו*-.

כולנובשיתוףנעשההכלהרי:שלנוס"בביהלמציאותמתאימהאיננההשאלה"
:הרגשהעםיוצאיםכולנו.התייחסותנואתוקיבלוהועלוהרעיוניתכל.ובהסכמתנו

."הנשמהעלטובששהוזה,עשינואנחת,בניטאנחנו

לתלמידיםשאלות.2

שותפותאתמקבליםהםביצר",תלמידיםנשאלוהקהילתייםהספרמבתיבאחד

"?ההורים

קיימתבביתגם.ס"ביהבפעילותמשתתפיםשההוריםכללמפריעלא,אישיתלי":ליאת

.'ההוריםעםחברתייםויחסיםפתיחות
.רעיוןאיזהלהביערוצהשאנילפניפעמייםלחשובצריךאני.מפריעזהלי":שחר

."מבוגרשללחשיבהלהתקרבמעונייןאני,מאידך.נפגמתהספונטניות
וזה,התלמידיםשלמזושונההמבוגריםשלהחייםתפישת.מפריעקצתזהליגם":רועי

.*המציאותזוהיכי,ברירהשאין,לכךמופעאנימאידךאך.לימפריע

,הקהילתייםהספרמבתיבאחדתלמידיםהורים,מוריםעםשיחרבמתוך
:הנושאאתללמודשרצומפקחיםבפנישהתקיים

:להוריםשאלות.1

*?בךבלמעורבלהיותאותךמניעמה*

לאהנפשאבל.כסףומרוויחעסקיםעושה,מתפרנסאניבעבודה.אתגרמחפשאדםכל"

השינויאתרואהבשאני.לזולתלעזור...רוחנימשהוגםצריך,ולעבודהלכסףרקזקוקה

.*אישיהישגבזהרואהאני,טובההרגשהלייש,ההצלחהאת,הפירותאת,בקהילה
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שלהחוגיםאלהגיעולאשהמבוגריםמספריםואתםסן*טתניששלכםבקהילה"-

הצלחתםניצר.קטןטיעוטתמידהגיעס"ביהשלהפעילויותלכלוגם,ס"המתנ
"?להגיעההוריםהתחילומדוע?השינויאתלחולל

צופיםבערב,קשהששבדיםאנשים,מפועליםמורכבתהאוכלוסייהרובאצלנו"

ס"למתנלאמגיעיםלאמושךמשהואיןאם.משפחתיותלשמחותרקויוצאיםבטלוויזיה

כשהתחלנואבל.40מתוךהורים12-מיותרלאהגיעוההוריםלאסיפות.ס"לביהולא

עללאחריםסיפרוהמעורגיםההורים:שונההיהזה,הקהילתיס"ביהשלבפעילויות

עברזה,אחריםאיתםהביאו,שהצליחו,הראשונותהפעולותאלשבאוואלה,פעילותם

מןשונהזהובזה,הילד,ס"בביה"קטנהציפור"ישלהורים,מזהוחוץ."לאוזןמפה"

מאשרחיובייותרהרבהכ"הסהאבל,ביקורתוגם,עכשיוגםישדעותחלוקי.המתרס

כךעשיתםמדוע-וביקרוובסופההשנהבתחילתרקשהופיעוהוריםהיובעבר.בעבר

חל.הדרךאורךלכלמעורביםהיוכי"?הלאהנעשהמה":אמרוהשנה?כךעשיתםולא

,ההוריםאתעניינולאשפעםתחומיםבשדגםס"ביהשללבעיותבמודעותשינוי
מספרואניאותישואלים,יושבאניעמיבתוך.לסיועוהצשתהוריםשליוזמותהתחילו

."להם

אנשיוהפעלת,מחדבקהילההספרביתבתדמיתשינוי,אמיתיצורךעלענההקהילתיס"ביה

.מאידך,עצמםלטובתהקהילה

:לרנותשאלות.2

אותןאתהחברתיהחינוךבמסגרתנהלכהמבצעהיהס"ביהאילו,זאתובכל*-
זוכיםהיולאהאם,אנשיםאליולהביאמצליחהיהס"שהמתנאו,הפעילויות

*הקהילתיוס"ביהשלייחודותהו?הצלחהלאותה

זהואין,צרכיםאיתורשלתהליךלאחרנבנווהחוגיםשהפעילויותלהביןצריךראשית"
כללבדוקאחראישהיהאדםוהיהאותולבצעשלמדנותהליךזהו.הצליחושהםמקרה

.ההוריםהשתתפותאתהזמן
,משותפתלאחריותגרםזה,זמןמבעוד,בשותפותהוכןהכלשכאשרלהביןחשוב,שנית

.בהמשךגםמעורבותיותריש,יחדמחליטיםשכאשרוברור
פועלגוףכלכאשרמאשר,קהילתיס"ביכשישיותרמוצלח,המשאביםניצול,לכךפרט

.בנפרד
חברתיותלפעילויותלהסכיםואףידלתתמוכניםהיולאשההוריםגםלהביןחשוב

לשלוחברצוןשהסכימוכךכדיעד,שלםבלבס"ביהעלסמכואילולי,בניהםשלשונות

בעוד,ממלכתייםספרמבתיתלמידיםגםהשתתפושבוקיץלמחנהותלמידותתלמידים

.מסורתיתהקהילהואוכלוסייתדתי-ממלכתיס"ביהואשלנוס"ביה
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הקהילהאנשי,הורים-האוכלוסיותכללאלהוועצותטןהמידעמגיעאיך*-
"פעיליםכולםלאהרי,ותלמידים

4

,פתקים.השומתהאוכלוסיותלביןהוועדותביןתקשורתערוצילמסדצורךהיה*

ושהפה-בעלהודעות,פרסומים

לכיתהחוזריםושוב.;לוועדדחוזריםואזבהןדנים,כיתהלכלמגישתהוועדותהצעות

,הכיתתיתהרמהמןמתחילההקהילתיתהחשיבהובביצכםהתפקידיםבחלוקתודנים

סץ"ביהמבחינתגם*קהילתילחשוב*מתרגליםובך

*!נוסףןעולעליהםמוטלהרי?התשאאתמקבליםהמחנכיםכיצד"-

במשךאבל.רבהעבודהמהםנדרשתובאמת,בהתחלההשינויאתתופסיםהםכך,אכן*

,הכלליתבמשמעתשיפורישכי,עבודתםעלמקלהקהילתיס"שביהרואיםהםהזמן

.הטובה:בהרגשווגםבפועללהםמסייעהפשלהושיתוף,בוועדותנעשהמעבודתםחלק
קשיימוגםיש,זאתעם

יסודי-עלקהילתיס"ביתלמידשלאישיפיתוח
החוגיםריבויבשל,לתלמידיםהתבטאותשלמעומתדרכיםמאפשריסודי-עלקהילתיס"בי

ציבוריתפעילותביצוע.בהןשותפיםשתלמידיםשונותוועדות-הפעולהאפשרויותוריבוי
השותפות.מבוגריםעםועניינימתמידדיאלוג,בהפעילחלקלוקחיםשתלמידים,מעונת

.התלמידיםאצלרביםוכשרונותתכונותומפתחתמעשירההזאת

מתכוננתעצמהאתמצאה,לימודיתלהעשרהבוועדההמשתתפתתלמידה:לדוגמא

פעילויותעלהתלמידיםתגובותאתלבדוקעליההיה:ביותררציניבאופןהוועדהלישיבות

נשקלוהוועדהבישיבות,חרשיםבתחומיםלהעשרהבקשותאליההגידע,דקיימותההעשרה

אתקיבלההיא.ונבדקוהועלוואחריםכספייםשיקולים,מרצים,תכניםשלשונותחלופות
.רבהברצינותהתלמידיםאתלייצגהאחריות

הקהילתייםהספרמבתיבאחד:תלמידיםשלציבוריתלפעילותקשורהאחרתדוגמא

משרבותאתיזמוהתלמידים.העוליםבקליטתרחבהציבוריתבפעילותהצורךהתשרר
שמשפחותלכךהביאוואףהעוליםלאימוץמשפחותיהםאתגייסוהם.בקליטהכולההקהילה

האימוץשלהמתמשךלמבצענרתמובקהילהנוספות

של*גילוי*לגרמההקהילהצרכיסביבאו,חגסביבקהילתייםבאירועיםתלמידיםמשרבות

.האומנותייםבכשרונותיוהתבלטאחר,הארסניבכושרוהצטייןאחדתלמיד:שוניםכשרונות
מבוגריםעםפעולהבשיתוףמשימותלבצעמסוגליםיסודי-העלס"ביהשתלמידיהתברר
.דברלכלכבוגרים
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חינוכיתהליךזהספרבביתאיןאך,תלמידיםפעילותמתרחשתקהילתישאינוס"בביגם

מאירועיםמורכבתזושפעילותכיוון,התלמידיםשלהמעמיקהאישיהפיתוחאתהמבטיח

.מכווניםשאינם,פעמיים-חד
שלומעמיקמתוכנן,מבוקרתהליךשלהתרחשותואתמבטיחההקהילתיס"ביהמסגרת

.ובעשייהההחלטותקבלתבתהליךהתלמידיםשיתוף

קהילתייםלחייםהתלמידיםהכשרת
צרכיםלאיתורפעילותוההוריםהמוריםעםהתלמידיםמבצעיםקהילתיס"ביהקמתלקראת

,בקהילהולגופיםלמוסדות,שונותלאוכלוסיות,שוניםלצרכיםהתלמידמתוודעכאן,בקהילה

.יומייוםבמגעעימובאלא,ובעצם,חיהואשבוהעולםלהכרתצוהרלוונפתח

.לבינםבינורבמשותףמכנהוישתרבותיתלפעילותצמאיםששכניו,לתלמידמתברר
מתחנךבכך.עצמםבכוחותחייהםאיכותאתלשפריכוליםהתושביםכימביןהתלמיד

שיעשוולארגוניםלמוסדותלחכותולאהשיפוראתבעצמווליזוםאחריותליטולהתלמיד

.עבורוזאת

לומדהתלמיד.(קשישים,נבים)נזקקותקהילותגםמגלהשונותאוכלוסיותעםההיכרות

ס"ביהבאמצעות,צומחתכך.כלפיהןמחויבותשלתחושהומפתחצרכיהםעללהכירם

.למעשההלכהחברתיתמעורבותתחושת,הקהילתי

תלמידיםלביןמוריםביןיחסיםשיפור
מערכתאת,לעיתים,משנההצהרייםאחרפורמאלית-בלתילפעילותהמוריםהתגייסות

תמידשנהגלמתמטיקהמורהעלסיפרותלמידיםלמשל,תלמידיולביןהמורהביןהיחסים

לספרלפתעהחלוהנה,תלמידועםאישיקשרשוםליצורבלא"מרובעת"בצורהללמד

לואיכפת,אמיתיענייןוגילה,חופשייםבשיעוריםאליותלמידיםהזמין,בשיעוריםבדיחות

?קרהמה-יצליחושתלמידיו

:אמרוהתלמידים,הקהילתיס"בביהחוגהעבירשהואהסתבר

."אחראדםבן,פגשנו"

סיפרו,יסודיים-עלקהילתייםספרבתירכזיבקורס,שפיראברמותתשאןבקיץשנערךבפאנל

:מדבריהםמעטוהנה,התנסויותיהםעלקהילתייםספרצבתיתלמידים
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זה.צ"אחהששתשלאדםכבניאותםלהכירלמדח,המוריםעםאפשרויותהמוןלנופתחזה*

."הרגיליםבשיעוריםהיחסיםמערכתעלגםהשפיע

:אחרתבצורהתלמידיהםאתלהכירהזדמנותניתנתלמוריםגם

ר"ביחהואס"שביההרגשהאיןכברואצלי,הוועדותובאחתהציבוריתבמועצהחברההייתי*

הפעילותמןהתעשרתימאודגםאני.התלמידיםלביןהמוריםביןגיבושממשנוצר.לציונים

.*שלי
.*בינינושקיימיםהטוביםהיחסיםאתהמשקפתחדשהקרבהנוצרה"

.לתלמידיםמוריםשביןהקשרלשיפוררבותהזדמנויותנוצרותהקהילתיס"שבביהמסתבר
.יותרטובהתקשורתהמאפשרתאווירהנוצרת

בוועדותהפעילותבעקבות,לתלמידיםמורהביןאינטימיותנוצרתמאודהגדוליםהספרבבתי
.(עצמםלביןהתלמידיםביןואף)משותפותבעיותביחדפותריםשבהןהשונותובקבוצות
.ללמודיותררבהלמוטיבציהלעיתיםטרמתזואווירה

.ס"ביהכלפיהתלמידיםבהרגשתלשיפורמביאס*העיהקהילתיס"ביהמניסיוננו,לסיכום

למוריםתגמולים
עםשלווהמפגש,כיתהמולעומדמורהכל:בבדידות,קשהעבודההעבדציבורהםמורים

עמיתיםעםמעשירמפגשלמוריםמאפשרהקהילתיס"ביה.מצומצםהואהאחריםהמורים
,שונהועשייהמגווניםביטויאפיקילהםמזמןהוא.הוראהלמעגלשמחוץאנשיםועםלעבודה

.תלמידיםועםהוריםעם,עמיתיםמוריםעםפעולהלשיתוףמסגרותמזמןהוא-והעיקר

כשרוןכבעלתלאנגליתהמורההתגלהיסודיים-העלהקהילתייםהספרמבתיבאחד:לדוגמא
לואיפשרההקהילתיס"ביהפעילות.ס"ביהשאירגןהיצירהבערברבותתרםובכך,לציור

עלשנטלואחריםמורים.עבודתובמסגרתביטוילידיבאושלא,כשרונותלפועללהוציא

וממיצויעצמיממימושגםלהינותיכלו,ועודשיווק,פרסום,כתיבה,ארמניותמשימותעצמם

ואהדהקרבהתחושתשיצרו,לצוותמחבריהםרביםחיובייםחיזוקיםמקבלתוגםכשרונותיהם

.המערכתולכללחבריהם

המחנךלביןשבינהשהקשרלאנגליתלמורהאיפשרוהצהריםאחרבשעותפעילויות

לצרכיםיותרנפתחההיא,כיתתהועםהמחנכתעםיותרעמוקקשרליצור-בדיווחהצטמצם

כשרצתההבאהובפעם,בהתלבטויותיהאותהשיתפההמחנכת,התלמידיםשלולבעיות
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רחבהראייהמתוךזאתעשתה,בלימודיםהתלמידיםשלהתקדמותםעלדיווחלמסור

.יותרומעמיקה

שהדברנראהלכאורה.מזמנוורבותנוספותשעותהשקעתהמורהמןדורשהקהילתיס"ביה

החששקייםתמיד,לכךבנוסף.המוריםשלהשחיקהתהליךלהאצתלגרוםועלולמאודמעייף

לביןבינושנוצרתהיתרקרבתעקבהמורהשלשחליטהאובדןושלההוריםהתערבותשל

.התלמידים

אחריותשלאווירהנוצרת,נכונההכשרהי"ע:שונהתהליךמתרחשדברשללאמיתו

קלהפתיחותבאווירת.המורהעלהמוטלהעמסאתשמקלה,השותפיםכלשלמשותפת

השותפיםביןוהן,המוריםצוותבקרבהןהדדיתתמיכהשלתחושהונוצרתלעבודיותר

.המוריםשחיקתלמניעתהדרכיםאחתהואיסודי-עלקהילתיס"שביספקלנואין.האחרים

אצללהתעניינותלמוקדהופכיםוהמוריםוהוריםמוריםביןפתוחיםתקשורתערוציכשיש

הביקורתבמקוםהיחדתחושתאתמאפשרהקהילתיס"ביה,ההוריםואצלהתלמידים
משותפותמטרותלמעןועשייההדדיתלערבותמקוםמפנההחשדנות.הקודמיםוהמרירות

.התלמידלרווחת

למנהלתגמולים

החינוכיבתהליך,ובעולם(יסודי)בארץמעמיתיומיוחדהישראלייסודי-העלהקהילתיס"ביה

ס"ביהבהובלתהמרכזיהתפקיד.פעולתואתומלווהבוהשותפיםכלאתהמכין,המתמשך
גדוליםהםיסודיים-עלהספרבתי.הרכז-זהלצורךידנועלשנוצרתפקידבעלעלמוטל
/בבפרקכךועל,למנהלשיסייעאחראדםעלהתפקידבהטלתצורךהיהולכןמאוד

בירךאמונתו,מנהיגותוובליהקהילתיס"בביההמנהלשלמרכזיותואתלצייןחשובזאתעם
.בפרויקטלהצליחניתןלאנותןשהואוהגיבוי

לתלמידים,להורים,למוריםומסייעהקהילהלחייכמרכזמשמשיסודי-העלהקהילתיס"ביה
.חייהןאיכותאתלשפרבוהקשורותנוספותולאוכלוסיות

ביןלקויהמתקשורת,המוריםמשחיקתהנובעתבבעיותיום-היוםבחייהנתקלס"ביהמנהל
סימןשהםמשמעתוחוסרוונדליזם,שונותהוריםאוכלוסיותביןמשינות,והוריםמורים

,בקהילהמרכזילמוסדובהפיכתוס"ביהפניבשינוימעורבלהיותורוצה,ס"מביהחריףלניכור

ברמהלשיפורגםבכךויתרוםיותרלמשמעותייםהשותפיםכלחייאתשיהפוךשינוי
תחושהמקנההקהילתיס"ביה.פתרוןהקהילתיס"בביהלראותיכול-ס"ביהשלהלימודית

.יותרלטובס"ביהאתהופךובכך,"יחידה-גאוות"של
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רמתעלהוריםשלבביקורתרבותפעמיםמותקפים,דתיים-ממלכתייםספרבתי:לדוגמא

לעיתיםערםזהדבר.(בנות,בנים)מעורבס"בישלהחינוכיתהמדיניותעל,הלימודים

בביתהפרוייקטאתשהפעילומנהלים,מנסיוננו.ולאולפניתלישיבותתלמיריםלבריחת

הצוותעםיחדאותםורתםההוריםאתקרבהדעתבשיקוליההוריםששיתוףדיווחוספרם

.ס"ביהשלהדימוילשיקוםהביתנספרי
להגברתוגםבקהילהוהמעורבותהאכפתיותלחיזוקגם,כךאםתורםס*עיקהילתיס"בי

.מענייןס"ביבהחלטוזהוהתחומיםבכלהתלמידיםהישגי
"אנחנו"התחושתכחיזוקלסכםניתןהשותפיםלבלהקהילתיהספרביתשלתרומתואת

חלקמהוויםשהםלכללושייךמהםגדולזמניתובו,שלהםשהואלמההשייכותותחושת

'.ממנו

,והקהילהס"ביהבין"החומותהנמכת"בהמובילהיהוהתרבותהחינוךבמשרדהנועראגף

זומבחינה.בפרט"האישיתרהמחוייבותבכללס"בביההחברתיותהפעילויותבאמצעות

.זודרךשממשיךפרוייקטהואהקהילתיס"ביה

וקשייםיתרונות-יסורי-העלהקהילתיס"ביהשלייחודו.1

ב
-

הקמתועצםשכן,קשייםעםמתמודדהראשוניםצעדיואתבצעדו,יסודי-עלקהילתיס

ילדיהםבחינוךהוריםמעורבותעלהמחקריםממרביתלבעיוובכמענהשיטילחוללנועדה

נמצאיםילדיהםכאשר,ס"ביהעםהקשריםלפיתוחיותררבזמןמקדישיםהוריםכימתברר

בתכניההוריםשלעניינםרב,יותרגבוההילדשגילשככלידועזאתעם.הנמוכותבכיתות

.הלימוד

באמצעותלמשרבותההוריםאתלרתוםלהשכיליסודי-העלהקהילתיס"ביהעל,לפיכך
שלהבוגריםלתלמידיוכןכמו.ההוריםאתהמענייניםבתחומיםתקשורתערוציפתיחת

הפעילויותמבחינתייתרוןזהו.עצמאיבאופןלפעוליכולתישיסודי-העלהקהילתיס"ביה

מן,כגדוליםהחשים,התלמידיםמצדלהסתייעויותלגרוםעלולהזויכולתאך,עצמן

כאשרמאידך.בהםצורךשאיןקרובותלעתיםחשיםההוריםגם.הוריהםשל.המעורבות

.ביותררצינייםפירותלוישובניםהוריםשביןהפשלהשיתוףמושג

.1990שניירא-גולררינג*
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הורילביןיסודי-העלהקהילתיס"ביהביןממליןיחסישלשוניםדפוסיםגיבושמחייבזהדבר
גילבעיותשלבהקשרגםמועילההתוצאה,הזההפשלהשיתוףמושגכאשר:התלמידים

הוריםביןלבבותלקירובתורמתועבודהיצירהשלמשותפתפעילותכינמצא":ההתבגרות

**.הצדדיםביןמתחיםלהפגתומסייעתבעיותליבוןהמאפשריםמצביםמזמנת,לתלמידים
.(99'עדוגמאראה)

מבוטאיםשאינם,ההוריםשלוצרכיםכישוריםלמימושנרחבכרמשמשהקהילתיס"ביה

.ואומנותיצירה,ומנהיגותארגון-אחריםבמקומות
לחושלהוריםנתנוקהילתייםיסודייםספרבתיכישלה,ושפיראגולדרינגשערכוהמחקרק

שלהמעורבותתחומיכימתבררבפועלאך,רחביםבתחומיםמשרבותםאתמשדדיםשהם

ותרומהקישוט,הסעות,שמירה:הפיזילצדבעיקרמוגבליםיסודיקהילתיבביסהורים

באפיקיםנוצלהלאמשרביםלהיותההוריםשלשנכונותםלשערניתן.הכלליתלאווירה
שיצביעו,חשיבהדפוסישינוישלותהליךהכשרהעברולאוההוריםשהמוריםמכיווןאחרים

מאפשריסודי-העלס"ביהשלטיבועצם.הוריםשיתוףשלנוספותאפשרויותעלבפניהם
רביםבתחומיםלהתבצעיכולההוריםשיתוףשגםומכאן,יותרמגווניםבתחומיםפעילות

.יותר

לביןמוריםביןרבניכורמתארקונבנציונאלייסודי-עלס"בישלהשליליהסטריאוטיפ

,שעותשלקטןלמספררבותלכיתותנכנסהמקצועייםהמוריםמןחלקשכן,תלמידים

שלאעלוליםמחנכיםגם.בשםלאאף,התלמידיםאתמכיריםאינםשהמוריםהיאוהתוצאה

רביםבמקרים.ביותרקטןשעותמספרבכיתתםשוהיםשהםמכיוון,תלמידיהםאתלהכיר

.ואחריםשכבהרכז,יועץ-ס"בביהמקצועייםאנשיםמספרביןמתפצלהחינוךמתפקידיחלק
ובאקליםבאווירהמשמעותימאודשינוילחוללס"עיקהילתיס"בישלשתפקידומכאן

.יסודייםקהילתייםספרבבתיהמתחולללשינוימעברהרבה,ס"בביההחברתי
סביבהכלמתרכזזהס"בבי.יסודי-עלקהילתיס"לביייחודיתפקידהוא-הרכזתפקיד
בתחום)יסודי-עלקהילתיס"בבישישנההרבההמורכבותקיימתלאזהס"בבישכן,המנהל

.(37'עהרכזתפקיד-ראהלהרחבה-'וכוההשתלמויותמערכת,הארגוניהמבנה

גםכקהילתייםמתפקדיםהספרשבתילגילויקשוריסודי-העלהקהילתיס"ביהשלאחרייחוד
-העלס"ביהשלהיעדשקהילותהשבדהבגללוזאתירושלים,גן-רמתכמוגדולותבערים

.ס"לביההסמוכהגיאורגרפיתקהיליהרקאינןיסודי
הוא,חרוםבעיתותמתבטא,רגיליםספרבתיפניעל,ס"עיקהילתיס"בישלובולטנוסףיתרון

.הקהילהבעיותלפתרוןמאורגנתלהפעלהיותרקל

.חשיןפרידתן"
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