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שרשרת החינוך הגדולה: הורים ומורים
רינה כהן

בלהה נוי
של מי הילד הזה? 

על יחסי הורים עם בתי הספר של ילדיהם
מכוןמופ"ת,2014

"רבלההנויכתבהספרעשירורבידעהמנכיחאתסוגייתהיחסיםביןצוותיחינוךלביןהורים.הספרד

מסמןנתיביםליחסיםהרצוייםביןגופיהחינוךלהוריםומעניקכליםלפיתוחםולעיצובם.

למי שייך החינוך ומי מחויב לחינוך

שאלת'שלמיהילדהזה?'נשאלתבמרחבהחינוךהישראלי,בגרסאותשונותובעוצמותמשתנות,
'למישייךביתהספר?'ועל נּוחהעדןנשאלתי: זהשניםרבות.כשנכנסתילהעידבוועדתדוברת
אך החינוך? שייך ולמי הילד? שייך למי שאלות: שתי עוד מצטרפות זו לשאלה כי השבתי כך
לבית מחויב מי לחינוך? מחויב מי לילד? מחויב מי שונה: שאלות קבוצת גם אליהן מצטרפת
הספר?התשובותנגזרותמטבעןשלהשאלות.שאלתהשייכותמובילהלתשובותשלבעלות,ואילו

שאלתהמחויבותמובילהלתשובההעוסקתבאחריות.
היסוד ממניחות נוי, בלהה ד"ר של עטה פרי הזה?', הילד מי 'של הספר כי ונאמר נקדים
– ייעוצי פסיכולוגי שירות – שפ"י מנהלת ארוכות שנים ששימשה ומי בארץ החינוכי לייעוץ
מי לחינוך? מיאחראי לילד? מיאחראי לשאלתהאחריות: מכול יותר מתכוון החינוך, במשרד
במרחבי מתנהלים כיצד וכמובן: החינוך? ולתפעול החינוך למדיניות החינוך, למעשה אחראי

האחריותהחינוכית?
שאלותאלונעשותאקטואליותורלוונטיותיותרויותרלעוסקיםבחינוךולקובעיהמדיניות
החינוך בחשיבות גוברת הכרה ושל כוח' הוא 'הידע של העכשווי בעידן בימינו. החינוכית

ספרים
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ובמשמעותולקביעתרמתהחייםואיכותהחיים,הריהלמידה,ההשכלהוהחינוךתופסיםמקום
מרכזיוזוכיםלתשומתלבמרבית.מצטרףלכךשיחזכויותהאזרחוהפרטוחובתהמדינהלספק
להןמענה.יחדעםאלההולכתוגוברתהתובנהשלההוריםואנשיהמקצועכאחדבדברהאחריות
ההורית,החיוניתלקידוםהילדולקידוםההצלחותהחינוכיותשכולםחפציםבהן.התוצאההיא
שרביםרוציםלהשפיעואףלהכתיבדרכיהתנהלותולקבלהחלטותבמרחבהחינוך.אי-הוודאות,
דרך המתווה חינוכית מנהיגות של יצירתה ומתבקשת וגדלים, הולכים הסדר וחוסר העמימות

ומנווטתבסבךהציפיותוהדרישות.

אפיוני הספר

במציאותזוספרהעוסקבהתייחסותלשאלותהאחריותוהיחסיםבחינוךומציעגםכליםמעשיים
והוצאתו הספר כתיבת על נוי בלהה ד"ר את לברך ויש ובמקומו, בִעתׂו דבר הוא להתמודדות

לאור.
בספר פורשת הוריםהמחברת לבין מורים בין היחסיםהראויים בדבר להשיבלשאלות כדי
יריעהרחבהשלתחוםהחינוךכולו,מראשיתקוםהמדינהועדימינו.ד"רנויעושהזאתמזווית
מדיניות על והשלכותיו האחריות תפיסת לבין הבעלות תפיסת בין המתקיים האימננטי המתח
החינוכית,  המציאות לבחינת בחרה שהמחברת המרכזי הציר החינוכית. והעשייה החינוך
המחנכים וגננות, מורים קרי, החינוך, על המופקדים בין היחסים ציר הוא בה ולדיון להבנתה

המקצועייםלביןההורים,המחנכיםהטבעיים.
בספרשלושהשעריםשדרכםהמחברתמעבירהאתהקוראהמתענייןבנושאהיחסים.

השערהראשון:שיתוף ההורים בבית הספר –היבטים היסטוריים ועיוניים.כאןמופיעהסקירה
עשירהבנתוניםובמידערבעלהתפתחותמערכתהחינוךבתמורותהזמן.'נראהשמערכתהיחסים
ביןהביתוביתהספרמושפעתמכלהשינוייםהחברתיים,הכלכליים,הטכנולוגייםוהביטחוניים
הנם הספר ובית ההורים יחסי כי לומר אפשר ... הספר. לבית שמחוץ בעולם המתרחשים
דינמיים...והםנעיםעלפנירצפיםשונים–ביןקרבהלשמירתמרחק,ביןהתנשאותלזלזול,בין
תחרותלשיתוף,ביןטובתהפרטלטובתהכלל,ביןזכויותלחובות,ביןמיצויהפוטנציאלהאישי
20(.כאןוגםבהמשךהמחברתעומדת לסולידריותחברתית,ביןצנעתהפרטלחשיפהועוד')עמ'
ומידתהקרבה והוריםרוכשיםאלולאלו עלסודתשתיתהיחסים,שהואמידתהאמוןשמורים
האידאולוגיתביןהמערכתהביתספריתלביןהמערכתהמשפחתית.לאורםשלשנייסודותאלה

נרקמיםהיחסיםומתעצביםהמאפייניםשלהם.

השערהשני:מימוש זכותם של ההורים להשפיע על חינוך ילדיהם,הואשערברוחהזמןהמעמיד
אתהזכויותבמרכזונזקקלעזרתושלהחוקוביתהמשפטכדילפרשולממשאותן.מצטרףלעניין
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בתפעול משמעותי גורם ונהיים ועולים הולכים הורים תשלומי שבו הכלכלי העניין הזכויות
החינוך.בדבבדעולההנושאשלמעורבותהמגזרהשלישיומקומוההולךוגדלבעשייההחינוכית.
הורים בין היחסים ושאלת וגדלים הולכים ההורים של השפעתם ואפשרות נוכחותם אלה בכל

לביןמערכתהחינוךהולכתומחריפה.
עלרקעזהמתחדדהצורךשלאנשיהמקצועלעסוקבנושאהיחסיםולקבלידעוכליםלהובלת

תהליכיעיצובהיחסיםהראוייםעםההורים.זהואכןעניינושלהשערהשלישי.

הרעיונות, של היישומי בהיבט עוסק למעשה מתאוריה   – השותפות  קידום  השלישי: השער
ההורים. עם החינוכיים היחסים בפיתוח המקצוע לאנשי לסייע שעשויים והעקרונות התפיסות
ההורים, אוכלוסיית לכלל הנוגעת זו קרי מערכתית, רמה רמות: בשלוש פעילויות בו מוצעות
זוהנוגעתלהוריםשלתלמיד – ורמתהפרט ילדיהכיתה, זוהנוגעתלהוריםשל – רמתהכיתה
'עבודהעםהורים'.ישלציין יחיד.כאןמופיעהגםהצעהלהכשרתאנשיההוראהלמהשמכונה
שהצעהמעיןזוכברנהגתהונכתבהבעבר,אךישלחזורולהציעאתתוכניתההכשרהבנושא,כי
עדייןהיאלאהוטמעהבתוכניותהכשרתעובדיהוראההמתקיימותבמכללותהחינוכיותואףלא

בתוכניותהשתלמותלאנשיהוראהמוסמכיםופעילים.
את ולהוביל לנהל והגננת המורה את להכין המיועדות לפעילויות בהצעות עשיר זה שער
המוצעים הנושאים ואמצעים. מסגרות במגוון ההורים עם והיחסים הקשרים המפגשים,
לתפיסותיהם ההוראה אנשי מודעות בפיתוח החל ומגוונים, עשירים הם אף לפעילויות
וגישותיהםבענייןהוריםוקשרעםהוריםוהמשךבפעילויותהפעלהבנקודותהמפגשעםההורים.
לדוגמה:כיצדמנהליםיוםהורים,אסיפתהורים,כיצדעורכיםביקורבית,כיצדמעביריםמידע
וכיצדדניםיחדיובסוגיותחינוכיותמשותפותכמושיעוריבית,מניעתאלימותוהתמודדותעם
11(המחברתמקדישהלנושאחשובביותר:'התמודדותעםהתנגדויות, קונפליקטים.פרקמיוחד)
עםהסתייגויותועםחששותמשיתוףההורים'.איןספקשלאורךהשניםהתעוררואצלחלקלא
לפיתוח התנגדות ואף חשש וליועצים, למנהלים ועד והגננות מהמורים החינוך, מאנשי מבוטל
הכרחי צעד יש בכך - ולדיון לבחינה והבאתם והחששות ההתנגדות העלאת הורים. עם שיתוף
לאנשי ניתנים כאן הורים. עם שותפות קשרי פיתוח בפני העומדים המחסומים את לצמצום
ולבחינתהדרך בסוגיה גיסאלהתמודדותמושכלת וכליםמאידך גיסא לגיטימציהמחד החינוך

הראויהוהרצויהלבנייתקשרעםהורים.

הערכת הספר והמציאות המשתקפת בו

ואין והפעלה, פעולה תוכניות ושל מידע של ידע, של רב עושר עולה השערים שלושת מסקירת
המרכזיות הסוגיות כאן עולות זאת, עם כולם. על לעמוד ספרות סקירת במסגרת אפשרות

המלוותאתנושאהקשריםוהיחסיםהראוייםלאורךשניםרבות,ובהןאתרכזלהלן.
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בעיקרעולהמהכתובשאלתהאחריות,והפעםלאהאחריותלילדאלאהאחריותליחסים.מי
אחראילפיתוחולעיצובהיחסיםהראוייםביןצוותיהחינוךלביןההורים?עלמימוטלת'משימת

היחסים'?
תהליך הוא הורים ששיתוף כותבת המחברת הספר  בית מנהל של מנהיגותו הכותרת תחת
מרכזיבחייביתהספר,ולפיכךעלהמנהללהובילו,כחלקמאחריותולעצבולהגשיםאתהמטרות
מנהל כי לזכור יש אך 45(. )עמ' ומעמדו הכשרתו תפקידו, ומתוקף הספר בית של החינוכיות
ביתהספרהואחלקמהמרחבהחינוכיכולו,בתוךתרבותהחינוךהרווחת.כאןנשאלתהשאלה
הכולל כך כל קריטי בנושא כולה, המדינה של ואף החינוך, משרד של המדיניות היכן הגדולה:
סוגיותשלזכויותומעמדההוריםבנושא,כשברקענשמעיםהדיושלהדיוןהערכיבדבר'שוויון,
ואינדיבידואליזם' הפרטה עצמי, מימוש כמו הפרט, זכויות ערכי מול חברתי וצדק סולידריות
יוכלמנהלביתספרלהישעןבבואולעצבאת 80(.עדהיוםאיןבנמצאמדיניותכזושעליה )עמ'

היחסיםהביתספריים.
משרד ברמת ולא והכיתה הספר בית ברמת פעילויות הן בספר המוצעות הפעילויות גם
וברמהלאומית.אבלביתהספרוהכיתההםחלקממרחבהחינוך,והםמושפעיםרבותמהתרבות
והאווירההכלליות.ישלצייןשהמחברתנוגעתנגיעהעקיפהבנושאכשהיאמסיימתאתהסקירה
בפרק4,העוסקב'זכותהפרטלבחוראתהחינוךשלילדיו–הערוץהמשפטי',ומביאהאתהכוונת
אם להחליט שעליה העובדה על החינוך מערכת את העמיד המשפט 'בית בנושא: המשפט בית
היאמסתפקתבתקנותלחיזוקהחינוךהציבורי...אושתפעללקידוםחקיקהשתחזקאתהחינוך
הציבוריואתערךהשוויון')עמ'80(.חשובלזכורכיבמדינותהמפותחותקיימתחקיקהמפורשת

בענייןמעמדםוזכויותיהםשלהוריםבחינוך.
הורים שיתוף הכותרת תחת והאילוצים. הלחצים בצבת היחסים נתונים חקיקה בהעדר
חינוך. במערכות הורים שיתוף הידועמראששל הכישלון תפיסהשבהטמון נחשפת גן ילדי של
מדובר וההורים. הגן צוות בין בונה שותפות ליצור פשוט זה אין כי 56( )עמ' טוענת המחברת
ישתפיסה עולםמגובשת.לכלאחדמהשותפים ותפיסת באנשיםמבוגרים,בעלימערכתערכים
שתהיה לצפות אין לפיכך האחר. השותף של תפקידו על וכן לילד ביחס הוא תפקידו על משלו
הסכמהמלאהביןהשותפים,אךמתבקשכבודלתפקידוולמקומושלהשותףהאחרבחייהילד.
אין אמון. והוא: בשמו לו לקרוא ואף יחסים מערכות של המרכזי המרכיב את לחשוף יש כאן
מערכת עם ההורים של הראשוני במגע כבר אם השיתוף, ייווצר בדיוק איך אמון. ללא יחסים
האמון יחסי בבסיס לעמוד האמורים וערכים עמדות לבדיקת מושכלת פעולה שום אין החינוך

ביןהמבוגריםהאחראיים?
במציאותחברתיתשלמשבראמוןכלליחוצה-מערכותישלתתאתהדעתולהקדישמשאבים
וביכולותיהםלחולל -אמוןרב-תחומי,אמוןשלאנשיהמקצועבעצמם לבנייתאמון ומאמצים
תהליכילמידהוחינוךכפישהםרוציםומצופיםלעשות,אמוןבתלמידים,ברצונםובמסוגלותם
החינוך. מעשה בהצלחת וחפצים ילדיהם טובת שוחרי שהם בהורים ואמון ולהתחנך, ללמוד
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באותהמידהישלבנותאתהאמוןשלההוריםבעצמם,בהורותם,בילדיהםובמחנכיםובמערכת
החינוך–מהשכונהבשניםהאחרונותבשם'שיקוםהסמכותההורית',שמשמעושיקוםהסמכות

ההוריתשלההוריםעלעצמםועלהורותםועלמסוגלותםההורית.

נקודת התורפה במערכת החינוכית: ֶהעדר למידת מבוגרים

לדעת ועליהם בלבד, מההורים באה פעולה לשיתוף היוזמה שלעתים טוענת המחברת בהמשך
ולרתום החינוכי הצוות את בכך לעניין ישכילו אם רק שיתוף של תהליך להחיל יצליחו שהם
את להכשיר אחראי בעצם מי אז הספר. בית מנהל של הבלעדית בהנהגתו למשימה, אותו
הלבבותולהובילאתהצוותהחינוכילשיתוףהורים–המנהלאוההורים?שאלהזומחברתבין
תהליך – הרצויים היחסים ולבחירת יחסים לפיתוח החיוני לתהליך ומתייחסת ואחריות אמון
הלמידה,למידתמבוגרים.ענייןזהמוחבאביןהשורות,וראוילתתלומקוםולקרואלובשמו.

למידהשלמבוגרים,צוותיחינוךוהורים,היאהמפתחוהכליכדילחוללתהליכיםיוצרישינוי
קודם קרי, מבוגרים, חינוך עקרונות פי על הפועלת בלמידה מדובר ומאוויים. צרכים ומקדמי
כול,למידהרלוונטית.שהריידועשמבוגריםלומדיםרקמהשנתפסעלידםכרלוונטיבשבילם.
זוהילמידההמתבססתעלהידע,הדעותוהניסיוןשלכלהמשתתפיםוהמטילהאחריותלתהליך
עלכלמישלוקחיםבוחלק.למידהכזאתמצריכהמנחהמיומןהמצויביצירתתהליכיםמכבדים
יוצריהידברותהמהוויםמפתחלהיכרות,לבנייתאמוןולפיתוחהסכמות.ישלצייןשבסוףשנות
ה-90השכילמשרדהחינוך,באמצעותהאגףלחינוךמבוגרים,לייסדמרכזחינוכיארציבמכללת
החינוך מערכות לבין הורים בין ושותפות הידברות שיח, של תרבות קידום שייעודו לוינסקי

מרמתביתספרועדרמתמשרדומדינה.מדוברבמרכזמהו"ת–מורים,הוריםותקשורת.
הכשרות את לקדם וצורך מקום יש הזה', הילד מי 'של מהספר  העולות התובנות לאור
שפעל מהו"ת מרכז של עבודה צוות וכהצעת 135( )עמ' המחברת שמציעה כפי בנושא המורים
במכוןמופ"ת.ישמקוםלעודדאתמשרדהחינוךלפתחמדיניותמשרדיתכוללתבנושאוכןלפעול
בקרבהוריםכיחידיםוכקהילהולהכשיראףאותםלקייםפעילותמושכלתובונהבמרחבהחינוך.


