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תמונת–מצב והמלצות
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זאב צ׳רל גרינבאומ

דבורה פריד

ירושלימ ,תשע״א–2011
היזמה למחקר יישומי בחינוכ
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעימ

עריכה לשונית :עדה פלדֹור
עריכה גרפית והבאה לדפו :אתי ביהמ
עיצוב כריכה :טודיו שמעונ שניידר

הממכ רואה אור בהוצאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעימ ,תשע״א ,ומונגש לציבור הרחב,
לשימוש לא–מחרי )במדור ׳פרומימ׳ בכתובת .(http://education.academy.ac.il
בכל שימוש בממכ או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמנ:
גרינבאומ ,ז.צ׳ .ופריד ,ד) .עורכימ( .קשרי משפחה-מגרת חינוכ בגיל הרכ )גנ-ג׳( :תמונת–מצב
והמלצות הוועדה לנושא קשרי משפחה-מגרת חינוכ בגיל הרכ )גנ-ג׳( וזיקתמ להתפתחות
הילד ולהצלחתו במערכת החינוכ .האקדמיה הלאומית הישראלית למדעימ .ירושלימ :תשע״א.
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעימ נודה בשנת  .1959חברימ בה כיומ  96מדענימ ומלומדימ
ישראלימ מנ המעלה הראשונה .חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעימ ,תשכ״א– ,1961קובע
כי מטרותיה ומשימותיה העיקריות הנ לטפח ולקדמ פעילות מדעית ,לייעצ לממשלה בענייני מחקר
ותכנונ מדעי בעלי חשיבות לאומית ,לקיימ התקשרויות עמ גופימ מקבילימ בחוצ לארצ ,לייצג את
המדע הישראלי בגופימ ובאירועימ מדעיימ בינלאומיימ ולהוציא לאור כתבימ שיש בהמ כדי לקדמ
את המדע.
היזמה למחקר יישומי בחינוכ הוקמה במטרה להעמיד לרשות מקבלי ההחלטות ידע מדעי עדכני
ומבוקר העשוי לייע להמ במאמציהמ לשפר את הישגי החינוכ בישראל .נושאימ שבהמ עוקת
היזמה נובעימ משאלות של מקבלי החלטות ונקבעימ בעקבות התייעצויות עמ בכירימ במשרד
החינוכ )משה״ח( ועמ בעלי עניינ נופימ .היזמה פועלת בעיקר באמצעות ועדות תחומ ,ועדות
נושא ומפגשימ לימודיימ .החוקרימ המשתתפימ בוועדות עושימ את עבודתמ בהתנדבות .את
ועדת ההיגוי של היזמה ממנה נשיא האקדמיה הישראלית הלאומית למדעימ.
היזמה הוקמה בשלהי שנת  2003כמיזמ משותפ של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעימ,
משרד החינוכ ויד הנדיב .יד הנדיב היא שהגתה את הקמת היזמה ואפ מימנה את מרבית פעולותיה
בשנימ הראשונות .מראשית שנת  2010פועלת היזמה בחות מלאה של האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעימ.
בקיצ תש״ע ) (2010הויפה הכנת תיקונ לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעימ ,והדירה
את אופנ ההתקשרות בינ משרדי ממשלה המבקשימ ייעוצ ובינ האקדמיה .היזמה היא המאגדת את
פעולות הייעוצ שהאקדמיה נותנת בתחומ החינוכ לממשלה ולרשויות שונות.
שלוש הנחות עבודה עמדו בבי הקמתה של היזמה:
מחקר המוח עד חקר ביצועימ ,עשוי לתרומ למחקר
• ידע מתפתח בתחומי מחקר שונימֵ ,
ולעשייה בחינוכ .בתחומ החינוכ ובתחומימ אחרימ יש בישראל יכולות מחקר שניתנ לכוונָ נ
לשיפור ההישגימ בחינוכ.
• הצבה של שאלות מחקר הנגזרות מדר היומ של מקבלי ההחלטות עשויה לעודד חוקרי חינוכ
להרחיב את פעילותמ ליצירת ידע מועיל ַלמעשה החינוכי ,תוכ שיתופ פעולה עמ חוקרימ
מתחומי ידע אחרימ .השקעה של מאמצ במתנ תשובות לשאלות אלה עשויה להניב פיתוח של
תאוריות וכלי מחקר חדשימ ,לקידוממ של מערכת החינוכ ,של החינוכ ושל מחקר החינוכ.
• מקבלי החלטות בתחומ החינוכ ,ממורימ עד הנהלת משרד החינוכ ,ירצו להפיק תועלת מיֶ דע
מוכמ ומבוקר שיועמד לרשותמ ,ואפ לתרומ מנייונמ המקצועי להתפתחותו של ידע כזה.
הבחירה בשאלות שבהנ תעוק היזמה מתייחת לערכ המופ שלה ואינה מיועדת לפק את
המרכיב המדעי לכל החלטה בחינוכ .הערכ המופ של היזמה נובע מככ שהנושאימ שבהמ היא
לכנ
עוקת נגזרימ משאלות של מקבלי ההחלטות ,מנ הרב–תחומיות של ועדותיה ,מיכולתה ַ
ידע קיימ ולהגיע לתמימות דעימ על השלכותיו האפשריות ,מתהליכי השיפוט שהיא מפעילה על
התוצרימ ,מהקפדתה בנושאימ של ניגוד עניינימ וממחויבותה לפרמ ברבימ את ממצאיה .מלבד
הערכ של הדיונ המשותפ יש לתהליכ גמ תוצרימ מוחשיימ :דוחות מימי עיונ וממכימ של ועדות
המומחימ.
הקמת היזמה למחקר יישומי בחינוכ נשענה על דוגמאות מארצות הברית וממדינות באירופה ,שבהנ
התגייו אקדמיות לאומיות למדעימ לשיתופי פעולה למענ קידומ מערכת החינוכ ,תוכ שילוב של
למידה ממחקר ומנייונ קודמ .התברר כי במדינות אלה קיימת ,בתנאימ מוימימ ,זיקה בינ שיפור
הישגיהמ החינוכיימ של התלמידימ ובינ שימוש שיטתי של מורימ ,מנהלימ וקובעי מדיניות בידע
ובראיות שמפק מחקר מדעי.
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הוועדה לנושא קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך )גן-ג׳(
וזיקתם להתפתחות הילד ולהצלחתו במערכת החינוך
השאיפה לייע בשיפור מערכת החינוכ בגיל הרכ בישראל הובילה את האקדמיה הלאומית
למדעימ להקימ ועדה שתבחנ את נושא הקשרימ בינ משפחות למגרות חינוכ בגיל הרכ )גנ-
ג׳( במערכת החינוכ הציבורית .הוועדה הוקמה במענה לשאלה שהציגו בכירימ במשרד החינוכ
המופקדימ על התחומ ,ופעלה מטעמ היזמה למחקר יישומי בחינוכ.
ההכרה בחשיבות הקשר בינ המשפחה למערכת החינוכ בכלל ובגיל הרכ בפרט מקובלת
כיומ על הכול .אולמ אילו קשרימ מיטיבימ עמ הילד ,המשפחה ומערכת החינוכ ואילו עלולימ
להזיק להמ? כיצד ַמבנימ ומעודדימ מעורבות ושותפות של המשפחה במערכת החינוכ? וגיות
אלה מורכבות ,יש בהנ דעות רבות ,ולפעמימ מתעוררות בהנ מחלוקות של ממש.
הנושא מעיק הורימ ,קובעי מדיניות במשרד החינוכ ,גלי חינוכ ואת הציבור בכלל ,ונידונ
לא אחת באמצעי התקשורת .אלא שאלה מדווחימ בדרכ כלל על מצבי קונפליקט ,למשל
כשבינ משפחות לבינ מערכת החינוכ מתגלעת מחלוקת שלא נפתרה ברמה המקומית.
לה ְבנות מדיניות שתייע למשפחות ולגלי החינוכ
כדי לייע לגורמימ במשרד החינוכ ַ
לארגנ ולפתח את הקשרימ ביניהמ באופנ שייטיב עמ הילדימ ,התבקשה הוועדה לבחונ אמ
וכיצד ניתנ לשפר את מצבמ של התלמידימ בחברה הישראלית ,במיוחד בגיל הרכ ,בגנ הילדימ
ובכיתות א׳-ג׳ ,על ידי שיתופ המשפחה בנעשה במגרת החינוכית .כנ התבקשה הוועדה
לבדוק מהנ הדרכימ השונות שבהנ מתמודדות מדינות אחרות עמ וגיה זו ומה ניתנ ללמוד
ממדינות אלו לגבי מדינת ישראל .הוועדה בחנה גמ את המצב במדינת ישראל ,ועל מכ הידע
שנאפ בארצ ובעולמ יכמה את הממצאימ והמקנות והמליצה המלצות ,העומדות עכשיו
לרשות קובעי מדיניות ,אנשי חינוכ ,חוקרימ והציבור בכלל.
חברי ועדת המומחימ המ חוקרימ בכירימ מתחומי דעת מדעיימ שונימ .הוועדה התחילה
את עבודתה בתיו  ,2008נפגשה עמ בעלי עניינ ומומחימ ,הזמינה קירות מדעיות וקיימה
ישיבות לליבונ המידע ולהכנת ממכ מכמ .חבריה דנו במשכ כשנה וחצי בשאלות מפתח
שהוצגו להמ ,יכמו את הידע הקיימ ,היקו מקנות ,ובעקבותיהנ התוו כיוונימ חדשימ
לפעולה ולמחקר.

חברי הוועדה
פרופ׳ )אמריטו( זאב צ׳רל גרינבאומ — האוניבריטה העברית בירושלימ ,יו״ר
פרופ׳ יואל אליצור — האוניבריטה העברית בירושלימ
ד״ר דבורה גולדנ — אוניבריטת חיפה
פרופ׳ מוחמד חאג׳ יחיא — האוניבריטה העברית בירושלימ
פרופ׳ משה ישראלאשוילי — אוניבריטת תל אביב
ד״ר אתר כהנ — האוניבריטה העברית בירושלימ
ד״ר תמר מורג — המלול האקדמי ,המכללה למינהל
פרופ׳ יצחק פרידמנ — מכללת אחוה )היה חבר הוועדה עד חודש שבט תש״ע ,פברואר .(2010
דבורה פריד — מרכזת הוועדה
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תודות
בשתי שנות פעילותה נעזרה הוועדה לנושא קשרי משפחה-מגרת חינוכ בגיל הרכ וזיקתמ
להתפתחות הילד ולהצלחתו במערכת החינוכ במומחימ רבימ משדה המחקר והעשייה .עמ
פרומ הממכ ותומ עבודתה מבקשת הוועדה להודות לכל מי שתרמ לה מזמנו ,ממומחיותו
ומרצונו הטוב.
הוועדה מוקירה את פועלו של פרופ׳ מנחמ יערי ,נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעימ ,שתמכ בעבודתה לאורכ כל הדרכ .הוועדה מכירה תודה מיוחדת לפרופ׳ מייקל פויאר,
מנהל החטיבה למחקר חברה ,התנהגות וחינוכ ב– ,(National Research Council) NRCעל
שליווה את עבודתה ותרמ לה מנייונו העשיר.
חברי הוועדה קיימו פגישות רבות עמ אנשימ מתוכ מערכת החינוכ ,במשרד החינוכ
וברשויות המקומיות .אנשי מקצוע אלו ,המתמודדימ בשגרת עבודתמ עמ הנושא של קשרי
משפחה-מגרת חינוכ בגיל הרכ ,ניהלו עמ הוועדה שיח ֵּכנ ,פתוח ומרחיב דעת ,והעשירו
את חבריה בידע ובנייונ שלהמ .אנו מודימ לאנשי משרד החינוכ על שנענו ברצונ לבקשתנו
להיפגש ולקבל מהמ נתונימ ומידע בכתב ובעל פה ,ענו על שאלותינו וחלקו עמנו את נייונמ.
1
תודה מיוחדת ללאה רוזנברג ,לשעבר מנכ״לית המשרד ומנהלת המינהל הפדגוגי .תודות
למרטינ וורמ ,מדריכה באגפ לחינוכ קדמ–יודי ,לדני ז׳ורנו ,גנית מנהלת אגפ פיכולוגיה
בשפ״י ,לימה חדד מה–יפית ,מנהלת האגפ לחינוכ קדמ–יודי ,לעבדאללה חטיב ,מפקח ארצי
על החינוכ הערבי ,לרינה כהנ ,מנהלת מחלקת משפחה וקהילה ,אגפ מבוגרימ ,לרות פנ ,מנהלת
האגפ לחינוכ מיוחד ,ליעל רוטנברג ,מנהלת הקו הפתוח ,לשרה רויטר מנהלת )לשעבר( של
האגפ לחינוכ יודי ,לזהבה שמש ,מנהלת האגפ לחינוכ יודי ,ולמאיה שריר ,מדריכה ארצית
באגפ לקליטת תלמידימ עולימ.
הוועדה מודה גמ למנהלי מחלקות החינוכ ברשויות המקומיות ,הרב גרשונ בינט ,מ״מ מנהל
האגפ לחינוכ חרדי בירושלימ ,ודפנה לב ,מנהלת מינהל החינוכ ,התרבות והפורט בת״א–יפו.
הוועדה נעזרה רבות בידע המקיפ של אנשי מקצוע ופעילימ מארגוני המגזר השלישי
העוקימ בנגּור ובפיתוח שירותימ למשפחות ,והיא מודה להמ על תרומתמ הרבה 2:למיטל
שרונ ולתמי יונה מאלו״ט ,לשחר מי–אונ מאקי״מ ,למילכה מוז–שביט מארגונ ״בזכות״ ,לאתי
בנימינ ,יו״ר הנהגת ההורימ הארצית ,לדני מטו ,מנהל מרכז ״מהות״ )מרכז ארצי רב–ארגוני
לקידומ שותפות הורימ-מערכת החינוכ( במכללת לוינקי ,לבאמ אלאלא וללימנ נאר
מעמותת ע.י.נ.ד למגזר הדרוזי ,לחיימ ומרימ קשת מעמותת ״צרי״ ,לד״ר רוני שנקר מ״צעד
קדימה״ .תודה מיוחדת שלוחה לתמי קרישפינ ,מנכ״לית ״קשר״ ,שייעה בארגונ מפגש עמ
הורימ פעילימ ועמ מנהלי ארגונימ וולונטריימ ,וכנ ללימור רובינ ויעל אנגלנדר מארגונ ״קשר״.
הוועדה התייעה בידע של מומחימ העוקימ במחקר ובהוראה ,שחלקו את הידע
שלהמ ואת תבונתמ עמ חברי הוועדה :פרופור אדמ גמראנ ,ראש המרכז למחקר בחינוכ
באוניבריטת ויקונינ ,במדיונ שבארה״ב ,ביקר בארצ ,נפגש עמ נציגי הוועדה ושיתפ
אותמ בידע עדכני וחשוב .ד״ר יעל פישר מהמכללה האקדמית לחינוכ ׳אחוה׳ הופיעה בפני
הוועדה והציגה ממצאי מחקר שערכה בתחומ קשרי הורימ-מערכת החינוכ.
אנו מודימ לחברי קבוצת המומחימ שהנחתה את הכנתה של קירה שיטתית )systematic
 (reviewעל הקשר בינ מעורבות הורימ לבינ תוצאות אצל ילדימ :פרופ׳ חנה רוטשטיינ
 1האזכור לפי דר אלפביתי של שמות המשפחה; התפקיד או השיוכ נכונימ לתקופה שבה התקיימו הישיבות.
 2האזכור לפי דר אלפביתי של שמות הארגונימ.
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מאוניבריטת העיר ניו יורק ) (CUNY — City University of NYופרופ׳ רמי בנבנישתי
מאוניבריטת בר–אילנ .פרופ׳ זאב צ׳רל גרינבאומ ריכז את פעולתה של קבוצת המומחימ.
הקירה אמנמ לא הושלמה עדיינ ,אכ הצעדימ שנעשו יפקו לוועדה חומר חשוב להכנת
ממכ זה .תודה לד״ר שירלי בנ–שלמה מאוניבריטת בר–אילנ שביצעה את העבודה בהנחיית
קבוצת המחקר.
במהלכ עבודתה יצאה הוועדה בקולות קוראימ והזמינה קירות מדעיות בנושאימ
נבחרימ ומרכזיימ לעבודתה .הוועדה מבקשת להודות לחוקרימ על כתיבת הקירות ששימשו
לה תשתית איתנה :לד״ר שרה אינגבר ,לד״ר תמר בר ,לד״ר חגית ברטל–גינת ,לפרופ׳ אתר
דרומי ,לד״ר קלודי טל ולפרופ׳ דורית רואר–טריאר.
הוועדה מכירה תודה לאנשי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעימ ,שדאגו למלא כל
שאפשרה את פעילות הוועדה.
בקשה ולהיענות לצורכי הוועדה במהלכ עבודתה ,וליד הנדיבִ ,
תודות רבות מפור לאנשי היזמה למחקר יישומי בחינוכ על עבודתמ המקצועית ותמיכתמ
הידידותית והחמה לאורכ כל הדרכ :לריקי פישל ,אודית נינ ,ורד גרו וליאת נצר .זר תודות
ענק לעדה פלדור מצוות היזמה ,שהופקדה על העריכה הלשונית של פרקי הממכ ועשתה את
מלאכתה בתבונה ,במקצועיות ובהרבה בלנות .תודה מיוחדת לד״ר אביטל דרמונ ,מנהלת
היזמה ,אשר שקדה במירות ובעקביות על עבודת הוועדה וייעה לה בחשיבה ובעיבוד
הוגיות הרבות שעמדו בפניה ,מימיה הראשונימ ועד להוצאה לאור של הממכ המכמ.
יעמדו כולמ על הברכה.

שיפוט עמיתים
טיוטת הממכ המכמ את עבודת הוועדה הועברה לשיפוט עמיתימ מהארצ ומחו״ל .זהות
השופטימ לא הייתה ידועה לחברי הוועדה עד מועד פרומ הממכ .תהליכ השיפוט נועד
להבטיח ביקורת חיצונית מקצועית ,עניינית וחרת פניות שתייע למחברי הממכ להיטיב
את עבודתמ ולהופכה לעבודה שימושית ברמה הלאומית והבינלאומית .ברצוננו להודות
לשופטימ על קריאת הממכ וכתיבת הביקורת.
שמות השופטימ )לפי דר הא״ב(:
פרופ׳ דורית ארמ ,ראש המגמה לחינוכ מיוחד ,בית הפר לחינוכ ,אוניבריטת תל אביב
ד״ר רנה מיכלוביצ׳ ,לשעבר מנהלת האגפ לחינוכ קדמ–יודי במשרד החינוכ
פרופ׳ )אמריטו( רחל גינר ,הפקולטה לחינוכ ,אוניבריטת חיפה
Ms. Rosemary Chalk, Board on Children, Youth and Families, Institute of Medicine,
National Research Council
השופטימ הנזכרימ לעיל העירו הערות בונות והציעו תופות ותיקונימ לטיוטה שקראו .יחד
עמ זאת ,המ לא התבקשו לאמצ את מקנותיה של ועדת המומחימ או את המלצותיה ,ואפ
לא ראו את הנוח המתוקנ של הממכ לפני הבאתו לדפו .האחריות לתוכנ הופי של ממכ
זה מוטלת כולה על ועדת המומחימ.
זאב צ׳רל גרינבאומ ,יו״ר

דבורה פריד ,מרכזת
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הוועדה כולה אחראית לכלל הממכ .הפרק ״מבוא ויכומ״ ,הכולל את עיקר המלצות הוועדה,
התקבל לאחר דיונ משותפ ,על דעת כל חברי הוועדה .שאר הפרקימ נכתבו כל אחד בידי חבר
ועדה אחר ,על פי מומחיותו .הנוח המובא בממכ אושר לאחר קבלת הערות והצעות מחברי
הוועדה ,והוועדה כולה מכה את ידה על הנוח שנשלח לשיפוט.

כותבי הפרקימ לפי דר הופעתמ המ:
 .1מדיניות ממשלתית ותכניות התערבות בנושא מעמד הורימ בתוכ מערכת החינוכ — משה
ישראלאשוילי
 .2קשרי משפחה-מגרת חינוכ במדינת ישראל :מבט רב–תרבותי — דבורה פריד וזאב צ׳רל
גרינבאומ
 .3ההדרה המשפטית של קשרי הורימ-מגרות חינוכ בגיל הרכ — תמר מורג
 .4הכשרה של עובדי מערכת החינוכ לקשר ושותפות עמ הורימ ולהתערבויות פיכו–חינוכיות
— אתר כהנ
 .5מערכת החינוכ ומשפחות לילדימ בעלי צרכימ חינוכיימ מיוחדימ :בדיקת מצב והצעות
לשינוי — יואל אליצור
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מסמך הוועדה לנושא קשרי משפחה-מערכת החינוך בגיל הרך )גן-ג׳(
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רקע
הוועדה הוקמה כדי לבדוק אמ וכיצד ניתנ לשפר את מצבמ של התלמידימ בחברה הישראלית,
במיוחד בגיל הרכ ) ,(8-3על ידי שיתופ ההורימ בנעשה בגנימ ובבתי הפר.
חברי הוועדה שיערו כי ניתנ לשפר את הישגיה של מערכת החינוכ בגיל הרכ על ידי חיזוק
הקשר בינ המשפחות למגרות החינוכ ושילוב המשפחות בנעשה בגני הילדימ ובבתי הפר.
משימת הוועדה הייתה אפוא לבדוק את וגיית הקשרימ בינ משפחה למגרת חינוכ בגיל
הרכ )גנ-ג׳( וזיקתמ להתפתחות הילד ולהצלחתו במערכת החינוכ.
כבר בראשית עבודתה נוכחה הוועדה כי קיימ שימוש במונחימ שונימ לתיאור יחימ
בינ משפחות למגרות חינוכ :קשר ,מעורבות ,מעורבות לעומת התערבות ,שותפות ,שיתופ,
והחר
ֶ
הע ָצמה ועוד .ריבוי המושגימ הזה משקפ למעשה את העמימות
שילוב ,השתתפותַ ,
בהגדרות מקובלות המובנות לכול — לחוקרימ ,לגלי חינוכ ולמשפחות .הוועדה השתדלה
להבהיר ,למפות ולתאר היבטימ שונימ של מערכות היחימ בינ המשפחה למערכת החינוכ,
במטרה להציע שפה שתהיה מקובלת ונהירה הנ למקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות והנ
ולמשפחות.
לגלי מערכת החינוכ ַ
החלטה נופת שקיבלה הוועדה כבר בדיוניה הראשונימ הייתה להתייח לכלל המשפחה
ולא רק להורימ .בהחלטתה זו התבה הוועדה על ממצאי מחקרימ שנערכו בעשור האחרונ
והצביעו על חשיבותמ של כלל בני המשפחה להתפתחות הילד .על כנ מושמ בכל פרקי הממכ
דגש לא רק על תפקידמ ,חובותיהמ וזכויותיהמ של ההורימ במערכ היחימ עמ מערכת החינוכ,
אלא גמ על אלה של בני המשפחה בכלל.
עבודת הוועדה התמקדה בשלושה צירימ מרכזיימ :א .איופ ידע מחקרי שהולכ ומצטבר
משגה של ידע מצטבר מהשדה .ג .שילוב הידע המעשי עמ הידע
וה ָ
בארצ ובעולמ .ב .איופ ַ
התאורטי ושימוש בו לגיבוש מקנות והמלצות ,שהנ ליבת הממכ הזה.
ההנמקה העיונית לשיתופ משפחות במערכת החינוכ מושתתת על שני אדנימ :התאוריה
האקולוגית והגישה של מניעת יכונימ.
הבי התאורטי העיקרי לקשר בינ שיתופ פעולה בינ משפחה לבית פר מצד אחד ובינ
הישגיו והתגלותו של הילד מצד שני הוא הגישה האקולוגית–התפתחותית רבת–ההשפעה
של ברונפנברנר ).(Bronfenbrenner 1979, 1986
גדל הילד יש השפעה מכרעת על
לפי גישה ביבתית )אקולוגית( זוַ ,לביבה שבה ֵ
התפתחותו .יש לראות את הביבה כמורכבת ממערכות הקשורות זו בזו ומשפיעות זו על זו.
ככל שהמערכות שהילד נמצא במגע איתנ פועלות בתיאומ זו עמ זו ,כנ ייטב להתפתחות הילד.
חור תיאומ או קונפליקט בינ המערכות ,גמ אמ כל מערכת לבדה מתנהלת היטב ,עלולימ
לגרומ לתוצאות שליליות מבחינת התפתחות הילד .מנגד ,מערכות השותפות לגידול הילד
וחינוכו ופועלות בתיאומ זו עמ זו עשויות להועיל לילד על ידי ככ שהנ מחזקות זו את זו.
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לאחר קירת הידע המחקרי ועיבודו בדיוני הוועדה ,קבלת קירות פרות מדעיות וכתיבת
פרקי הממכ ,מצאה הוועדה תימוכינ להשערותיה המוקדמות בדבר השפעת הקשר של
המשפחה עמ מערכת החינוכ בשלושה תחומימ מרכזיימ :הישגימ לימודיימ ,התגלות רגשית
וחברתית של הילד למערכת החינוכ ,והשפעה לטווח ארוכ על מעורבות הורימ במערכות
החינוכ שבהנ יתחנכ הילד בהמשכ דרכו.
הממצאימ בשלושת התחומימ האלה המ עקביימ במידה שמאפשרת לוועדה לב עליהמ
מקנות והמלצות למדיניות ממשלתית בנושא הקשרימ בינ המשפחה למערכת החינוכ.

סוגיות שהוועדה דנה בהן
וגיות רבות לדיונ הונחו על שולחנה של הוועדה .נושא החקר שהוגדר לה כה רחב ומורכב,
שמבחינת זמנ ,היקפ ומנדט ,היה זה מעבר ליכולותיה לעוק בכל היבטיו .על כנ החליטה
הוועדה להתמקד בעיקר באלה הנוגעימ לקידומ הקשר שבינ המשפחה למערכת החינוכ בגיל
הרכ.
חמש הוגיות המרכזיות שבהנ דנה הוועדה הנ:
ומקדמת של המשפחה במגרת החינוכית ומה ערכה להתפתחות
מהי שותפות חיובית ַ
הילד והצלחתו במערכת החינוכ? הוועדה מצאה לנכונ לנות ולהגדיר על מכ ידע מבו–
ראיות ,מהי שותפות העשויה לקדמ את התפתחותו של הילד הצעיר ,מה נחיצותה ומה
תרומתה לכל השותפימ — הילד ,המשפחה ,מערכת החינוכ והקהילה .הוועדה ביקשה ללמוד
מהידע והנייונ הקיימימ בארצות אחרות על השבחת הקשרימ האלה ועל ההשפעה המצטברת
שיש להמ על התפתחות הילד והצלחתו .וגיה זו מקבלת משנה תוקפ כאשר אנו מתבוננימ
בהשלכות התרבותיות ,הכלכליות והוציו–פוליטיות שיש לנושא זה בחברה הטרוגנית
ומקוטבת כמדינת ישראל .לפיככ הוגדרה גמ וגיית השונּות הרב–תרבותית והשפעתה על
קשרי משפחה-מגרת חינוכ נושא חשוב בעבודת הוועדה.
תואמ ציפיות :במפגשיה עמ בכירי מערכת החינוכ ,הורימ ונציגי ארגונימ שונימ שהופיעו
ַ
בפניה נוכחה הוועדה לדעת כי קיימ ֶחר בהבנת הציפיות ,העצמיות וההדדיות ,של כל אחד
מנ הגורמימ האלה :מה ידוע על ציפיותיו מעצמו ומנ הגורמימ האחרימ? הוועדה העריכה
כי ללא הבהרת הציפיות ההדדיות וקביעת הכמות בינ המשפחה למערכת החינוכ ,יהיה
קשה מאוד להגיע לתיאומ ולשיתופ פעולה שיועיל לילד ויייע לכל המערכות לפעול בצורה
מיטבית .הוועדה בחרה להבהיר וגיה זו על ידי בדיקת הפרות המקצועית שעקה בציפיות,
בעמדות הפנימיות ובאטרטגיות המפעילות הנ את המשפחה והנ את מערכת החינוכ.
הכשרת אנשי חינוכ לעבודה עמ משפחות :גלי החינוכ בדרגימ ובמקצועות השונימ
המ אלה שנפגשימ בשגרת עבודתמ עמ המשפחות .ניכר כי הנושא שבו אנו עוקימ אינו
תופ כיומ מקומ מרכזי בתהליכ הכשרתמ של גלי החינוכ לעבודתמ ,למרות חשיבותו
הרבה וההידרשות התכופה לו בעבודתמ של כל מחנכ ,יועצ ,מנהל ומפקח .גמ בהשתלמויות
שעוברימ אנשי החינוכ תוכ כדי עבודתמ מוקדש למעורבות המשפחה מקומ קטנ ואפ שולי.
פער זה בינ מרכזיות העבודה עמ המשפחה לבינ מיעוט ההכשרה הניתנת לגלי החינוכ ַּבנושא
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הדאיג את חברי הוועדה והניע אותמ לבדוק באופנ יודי את הכשרתמ של אנשי החינוכ
בארצ ובעולמ ולגבש ,אמ יתברר שיש בככ צורכ ,המלצות לשינוי שתייענה לגלי החינוכ
לבצע את עבודתמ עמ המשפחות בהצלחה רבה יותר .וגיה נופת שהוועדה התייחה אליה
בכובד ראש הייתה ההיבט המשפטי של זכויות ההורימ וחובותיהמ כפרט וכקבוצה במערכת
החינוכ — זכות ההורימ לשותפות בקבלת החלטות בנושא חינוכ ילדיהמ ,חובתה של מערכת
החינוכ לשתפ את המשפחה בתהליכ חינוכו של הילד ,בשגרת היומיומ של המערכת כמו בזמני
משבר וקונפליקט ,וזכותה של המערכת לקבל את שיתופ הפעולה של משפחת הילד במהלכימ
שונימ שהיא מבקשת לעשות.
במהלכ עבודתה הייתה הוועדה ערה לחששות הקיימימ במערכת החינוכ בנושא שילובנ
של המשפחות במעשה החינוכי .הוועדה למדה ממפגשיה עמ בכירימ במערכת החינוכ ,נציגי
הורימ ומוזמנימ אחרימ ,כי במקרימ רבימ נקודת המוצא לקשר ,הנ של ציבור המחנכימ והנ של
ההורימ ,היא חשש ואפ חרדה אלה מאלה .למרות ההכרה בחשיבות המעורבות והשותפות בינ
ההורימ למערכת החינוכ ,רבימ מהדוברימ הביעו דאגה ותכול מככ שהמפגשימ עמ ההורימ
מתקיימימ בעיקר במצבי קונפליקט או על רקע של בעיה ,משבר וחור הכמה.
בשל רגישות שמעורר הנושא בקרב המעורבימ בו ,מצאה הוועדה לנכונ שהמלצותיה יהיו
בנות–יישומ בעלות תקציבית נמוכה יחית וללא צורכ בשינויימ מבניימ גדולימ .חברי הוועדה
אפ נכונימ להויפ ולתרומ מזמנמ וממרצמ ליישומ ההמלצות ,וככ לייע בשיפורה וקידומה
של מערכת החינוכ בגיל הרכ.

מהלך העבודה
הוועדה לנושא קשרי משפחה-מגרת חינוכ בגיל הרכ הוקמה בידי נשיא האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעימ ,פרופ׳ מנחמ יערי ,בחות ״היזמה למחקר יישומי בחינוכ״ בראשותה של
ד״ר אביטל דרמונ .היזמה — שהחלה כמפעל משותפ של האקדמיה למדעימ ,משרד החינוכ ויד
הנדיב שהגתה את הקמת היזמה ותומכת בה מראשיתה — פועלת מראשית  2010בחותה
הבלבדית של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעימ ומאגדת את הייעוצ שנותנת האקדמיה
לממשלה בנושאי חינוכ.
הוועדה התבקשה לבחונ את השפעת הקשר בינ המשפחה למערכת החינוכ כגורמ בעל
חשיבות מרכזית לתהליכ ההתפתחות והחינוכ של הילד בגיל הרכ ולהצלחתו במערכת
החינוכ.
הוועדה החלה את דיוניה בתשרי תש״ט )אוקטובר  .(2008במשכ כשנתיימ התכנה
מעת לעת לימי עבודה מרוכזימ .בחלק ממפגשיה זומנו אליה מומחימ ואנשי מקצוע ,במטרה
לייע לחבריה בלימוד תמונת המצב הקיימ במדינת ישראל .בינ השאר נפגשה הוועדה עמ
בכירימ במשרד החינוכ מאגפימ שונימ ,מנהלי מחלקות חינוכ ברשויות מקומיות ,נציגי ארגונ
בנגור ובהפעלת תכניות בתחומ.
ההורימ וארגונימ מהמגזר השלישי העוקימ ִ
בנופ הזמינה הוועדה ארבע קירות של פרות מדעית בנושאימ שבהמ הורגש חר
בידע מגובש ומבוקר .קירות אלו עומדות לרשות הציבור במדור ׳חומרי רקע׳ באתר היזמה
למחקר יישומי בחינוכ.
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להלנ תובא תמצית המקנות וההמלצות המרכזיות של הוועדה .ההמלצות המרכזיות
מנוחות כאטרטגיות לפעולה .הבר ורקע לכל המלצה מופיעימ בפרק המבוא ,דיונ מעמיק
מצוי בשאר פרקי הממכ ,והמלצות נופות מובאות בפרקימ השונימ ,על פי נושא הפרק.

מסקנות
חברי הוועדה משוכנעימ בחשיבות הרבה של קידומ מערכ היחימ בינ המשפחה למגרות
החינוכ בגיל הרכ ורואימ בו גורמ מרכזי המשפיע על מהלכ התפתחותו והצלחתו של הילד
במערכת החינוכ .תפיה זו הייתה הבי למקנה המרכזית של הממכ — שיש צורכ לקדמ
שינוי במערכת החינוכ בגיל הרכ במדינת ישראל על מנת לשפר את שיתופי הפעולה בינ
המשפחה למערכת החינוכ ולהבנות אותמ הנ ברמה של מדיניות–על והנ ברמה המקומית.
ההמלצות דלהלנ נשענות על שתי מקנות נופות :א .שיתופ פעולה בינ המשפחה למערכת
ונתקימ בינ המערכות פוגעימ
החינוכ תורמ להתפתחות הילד ורווחתו ,ואילו קונפליקטימ ָ
בהתפתחות הילד ובהצלחתו במערכת החינוכ .ב .שותפות בינ המשפחה למערכת החינוכ
מקדמת את יכולותיה של המגרת החינוכית )גנ ובית פר( לפעול בצורה יעילה ואפקטיבית.
מחקרימ רבימ בדקו את השותפות בינ מגרות החינוכ לבינ המשפחה ואת השפעתה על
הישגי הילדימ בבית הפר ,וממצאיהמ חיזקו את ההנחות המוקדמות של חברי הוועדה כי
שותפות בינ ההורימ למגרת החינוכ מייעת באופנ חיובי ומשמעותי להישגי הילדימ בבית
הפר .הישגימ אלו ניכרו גמ במישור הלימודי–אקדמי ,גמ בהתנהגות בית–פרית נאותה וגמ
בשביעות רצונ ממגרת החינוכ.

תמצית המלצות הוועדה
פירוט ורקע המבהירימ את הרציונל לכל המלצה מובאימ בפרק ׳מבוא ויכומ׳ בעמוד  .7דיונ
מעמיק מצוי בשאר פרקי הממכ.
המלצות נופות מופיעות בפרקימ השונימ ,על פי נושא הפרק.
ההמלצות המרכזיות מנוחות כאטרטגיות לפעולה.

עמדת יסוד
האחריות הראשונית להתפתחות הילדימ ולחינוכמ מוטלת על ההורימ .עמ כנית הילדימ
למערכת החינוכ נוצרת אחריות משותפת להורימ ולמערכת החינוכ .לכל אחד מהצדדימ
תרומה ייחודית להתפתחות הילד ורווחתו .יחי שותפות אלו צריכימ להיבנות ביזמה פעילה
של מגרות החינוכ ,מתוכ עמדה של שוויונ ושותפות עמ כל אוכלויית ההורימ ובהתאמה
לצרכימ השונימ של קבוצות האוכלוייה.
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אסטרטגיות לפעולה
 .1הקמת יחידה לנושא קשרי משפחה ומגרות חינוכ :הוועדה ממליצה להקימ ,כחלק
מהמבנה הארגוני של משרד החינוכ ,יחידה )ברמה של אגפ ,מחלקה וכיו״ב( לנושא
הקשרימ בינ משפחות למגרות חינוכ .לפי המלצת הוועדה תהיה היחידה הזאת כפופה
ישירות למנכ״ל המשרד .אחריותה ומכותה של היחידה תהיה להציע ולהתוות מדיניות
בנושא המעורבות והשותפות של המשפחה במעשה החינוכי ,וכנ לתאמ ולארגנ את מערכ
תתכלל את הפעילות ַּבנושא בכל אגפי המשרד.
העבודה של המשרד בנושא זה .יחידה זו ַ
 .2חקיקה :מוצע לעגנ במגרת חקיקה ראשית הליכימ עיקריימ שידירו מירת מידע
להורימ ,מפגשימ שוטפימ בינמ לבינ מערכת החינוכ ,שיתופ הורימ בהחלטות מרכזיות
הנוגעות לילד ,ומחויבות הורית .כמו כנ מוצע לעגנ בחקיקה ראשית את תפקידה ודרכי
פעילותה של נציגות ההורימ בישראל.
 .3הוצאה לאור של חוזר מנכ״ל חדש :בנושא הקשרימ בינ המשפחה למערכת החינוכ,
הוועדה מציעה לפרמ חוזר מנכ״ל חדש ,שיתב בינ השאר על המלצותיה ויתייח
לשינויימ שחלו בחברה הישראלית בשנימ האחרונות ,תוכ הדגשה מיוחדת של מערכת
החינוכ בגיל הרכ.
 .4הכשרת אנשי חינוכ:
א .למכשירימ עצממ לתפקידי ניהול ,הוראה וייעוצ ) :(Pre-service trainingבמהלכ
הכשרתמ של אנשי חינוכ בכלל ומורימ ,מורות וגננות בפרט ,יחויב כל טודנט ללמוד
קור חובה בנושא עבודה עמ משפחות .מומלצ שבקור זה ישולב ידע תאורטי עמ
מיומנויות לעבודה עמ משפחות ,לרבות משפחות שיש להנ אפיונימ מיוחדימ.
ב .פיתוח מקצועי לעובדי מערכת החינוכ ) :(In-service trainingעובדי מערכת החינוכ
ישתתפו בהשתלמויות בנושא מיומנויות קשר ועבודה עמ משפחה.
מר ֵּכז לנושא ״קשר עמ משפחות״ :בכל בית פר ובכל אשכול גנימ ימונה מתוכ
 .5מינוי ַ
מר ֵּכז לנושא ״קשר עמ המשפחה״ .המרכז יעריכ צרכימ
הגל החינוכי איש מקצוע שישמש ַ
וייזומ פעולות על פי הנדרש ,במטרה לבצר שותפות ברמת–על עמ המשפחות.
 .6אתגר מיוחד בעבודה עמ ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ ומשפחותיהמ :במשרד החינוכ
חל בשנימ האחרונות פיתוח ניכר של שירותימ טיפוליימ לאוכלוייה זו ,וכפועל יוצא,
נדרשת כעת הגדרה או בנייה של תפקיד מנהל–מקרה ) ,(case managerתפקיד שיהיו
לו שני מרכיבימ מרכזיימ :א .אחריות לקשר עמ המשפחה .ב .תיאומ הטיפולימ הנעשימ
בידי הצוות העובד עמ הילד והמשפחה ,במטרה למנוע פיצול של הטיפול בילד .מומלצ
יקדמו עבודת צוות עמ הילד ומשפחתו ,תוכ יישומ של שיטות הערכה
שמנהלי–המקרימ ַ
והתערבות נמכות–ראיות ) ,(evidence-basedויטמיעו אותנ במערכת החינוכ המיוחד
ובחינוכ הרגיל המשלב ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ.
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 .7המלצה למחקר נופ :מומלצ לקיימ מחקרימ נופימ בתחומ הקשרימ שבינ משפחה
למגרות החינוכ במדינת ישראל ,בכל הגילאימ ובמיוחד בגיל הרכ .הצעה לנושאי מחקר
מובאת בהברימ להמלצות ,בעמוד  34-33בפרק המבוא.
 .8הקמת ועדה ליישומ המלצות הממכ והטמעתו במערכת החינוכ :מומלצ כי לאחר הגשת
הממכ ודיונ במקנותיו במשרד החינוכ ,תוקמ ועדת המשכ ליישומו .מומלצ כי הרכב
הוועדה יכלול בכירימ ממשרד החינוכ ,נציגימ של חברי ועדה זו ,אנשי חינוכ העובדימ
בשדה ,נציגות הורימ וגורמימ רלוונטיימ נופימ .מוצע כי יישומ של המלצות הוועדה יחל
כניוי–חלוצ בכמה אזורימ בארצ וילּווה במחקר הערכה .לאחריו ועל פי תוצאותיו ,יוחל
ביישומ ההמלצות ברחבי מדינת ישראל.
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מבוא וסיכום:
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך )גן-ג׳(
פרק המבוא מציג את מטרות הוועדה ,דרכ ארגונה והשאלות שהיא מבקשת לענות עליהנ .כנ
הוא וקר את הפרקימ השונימ של הממכ ומציג את ההמלצות המרכזיות שחברי הוועדה
הכימו עליהנ.

א .רקע להקמת הוועדה
הוועדה לנושא קשרי משפחה-מגרת חינוכ בגיל הרכ ,הוקמה בתיו  2008בידי נשיא
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעימ ,פרופ׳ מנחמ יערי ,בחות ״היזמה למחקר יישומי
בחינוכ״ בעקבות פעילות קודמת של ״היזמה״ בתחומ הגיל הרכ .לאור המלצותיה של ועדת
מומחימ קודמת מטעמ היזמה ,שפורמו בממחקר לעשייה בחינוכ לגיל הרכ ) ,(2008טענו
חוקרימ ובכירימ במשרד החינוכ כי קידומ התפתחותמ של ילדימ צעירימ והצלחתמ במגרות
החינוכ מחייבימ לימוד גמ של הקשר בינ המשפחה לבינ מגרות החינוכ ,קשר שהוא מרכיב
חשוב בהתפתחותו הרגשית ,הלימודית והחברתית של הילד .היזמה נענתה לאתגר והקימה
ועדת חוקרימ שתכמ ותבקר ידע מדעי בוגיה זו ותעמידֹו — בתופת המלצות — לרשותמ
של קובעי מדיניות במשרד החינוכ ,אנשי מקצוע ,חוקרימ ,הורימ ובעלי עניינ אחרימ.

ב .מטרות הוועדה ,הרכבה ודרכי עבודתה
מטרות הוועדה
הוועדה הוקמה כדי לבדוק אמ וכיצד ניתנ לשפר את מצבמ של התלמידימ בחברה הישראלית,
במיוחד בגיל הרכ ) ,(8-3על ידי שיתופ ההורימ בנעשה בבית הפר ובמערכת החינוכ .חברי
הוועדה שיערו שחיזוק קשר כזה אכנ ישפר את הישגי המערכת ,וקיבלו על עצממ לבדוק את
הידע המחקרי בשאלה זו ,ללמוד מנ הנעשה בשטח — מהורימ ומאנשי מקצוע )מחנכימ וקובעי
מדיניות( — ולגבש על מכ כל אלה המלצות פציפיות להשגת שילוב כזה ,המלצות שרובנ
יכּווַ נ למשרד החינוכ.
הוועדה ערה לככ שלשילוב משפחות במערכת החינוכית יש מחיר ,הנ מנ הבחינה התקציבית
והנ מבחינת הגדרת התפקידימ .מנ הבחינה התקציבית ,הוועדה מעריכה כי עלות השינויימ
במערכת החינוכ תהיה נמוכה יחית ,ולטווח הארוכ עשויה אפילו להיות חכונית .מבחינת
הגדרת התפקידימ ,הוועדה שמעה על חששות מוימימ של אנשי מקצוע מפני התערבות–יתר
של משפחות בבית הפר ,ולמדה על מחלוקות בינ הורימ למודות חינוכ ,בהנ כאלה שהגיעו
אפ לבית המשפט .המלצות הוועדה מביאות בחשבונ מציאות זו ,ואחת ממטרות הוועדה
היא לייע למערכת החינוכ לכל התפרצות של מחלוקות על ידי שילוב מוקדמ ומועיל של
משפחות.
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לכנ המטרות הפציפיות של הממכ הנ:
 .1לקור ,לבחונ ולכמ את ממצאי המחקר העוקימ בנושא הקשרימ שבינ המשפחה
למוד החינוכי וזיקתמ להתפתחות הילד ולהצלחתו במגרות החינוכ; לקור את הידע
המחקרי העוק בנושא זה בארצ ובעולמ ,לבקרו ולהעמידו לרשות אנשי מקצוע במערכת
החינוכ הפורמלית והלא פורמלית ,חוקרימ והורימ.
 .2ללמוד ולהכיר את המומחיות המקצועית של אנשי החינוכ העובדימ עמ ילדימ צעירימ
ומשפחותיהמ; להצביע על מקורות הידע של אנשי השדה ועל תחומימ שבהמ חרימ ידע
וכלימ לעשייה החינוכית.
 .3להכימ על מרכיבי הקשר החיוניימ בינ המשפחה למגרות החינוכ ,מרכיבימ שהמחקר
הצביע עליהמ כמשפיעימ על מהלכ התפתחותו והצלחתו של הילד או כנמצאימ במתאמ
גבוה עמ המהלכ הזה.
 .4לכמ בכתב את הממצאימ והמקנות שגובשו בדיוני הוועדה ולהמליצ לקובעי המדיניות
ולמקבלי ההחלטות על קווימ מנחימ לפעולה.
 .5להצביע על מחקר נדרש שיוכל להוות בי למדיניות מועילה בתחומ.
קהל היעד של ממכ הוועדה הוא בעיקר קובעי מדיניות ,חוקרימ ואנשי מקצוע בכירימ.
כדי שהממכ יוכל לשרת את אנשי המקצוע העובדימ בשדה ,לייע להמ ביישומ המלצותיו
והידע האצור בו ולתרגממ לעשייה בשטח — יש להשלימ אותו לכדי ממכ פעולה .לכנ אנו
מייחימ חשיבות להמשכ העבודה על ממצאי ממכ זה וליישוממ באמצעות ועדה שתוקמ
בידי משרד החינוכ ,כפי שהדברימ מופיעימ בהמלצה .8

הרכב הוועדה
הוועדה הורכבה ממומחימ ממגוונ תחומי מחקר הרלוונטיימ לנושא שבו עקה :פיכולוגיה
במגמות שונות — קלינית של הילד ,התפתחותית ,חינוכית וחברתית — חינוכ ,משפטימ ,עבודה
וציאלית ואנתרופולוגיה .יושב הראש שלה הוא פרופ׳ זאב צ׳רל גרינבאומ ,פרופור
)אמריטו( לפיכולוגיה התפתחותית באוניבריטה העברית בירושלימ ,וחבריה )ע״פ דר
האלפבית( המ פרופ׳ יואל אליצור ,פיכולוג קליני ,רפואי וחינוכי ,פרופור–חבר במגמה
לפיכולוגיה חינוכית–קלינית של הילד בבית הפר לחינוכ באוניבריטה העברית בירושלימ,
ד״ר דבורה גולדנ ,אנתרופולוגית חברתית ומרצה בכירה בפקולטה לחינוכ באוניבריטת חיפה,
פרופ׳ מוחמד חאג׳–יחיא ,עובד וציאלי ,פרופור הקתדרה על שמ גורדונ בראונ בבית הפר
לעבודה וציאלית ולרווחה חברתית ע״ש פאול ברוואלד באוניבריטה העברית בירושלימ,
פרופ׳ משה ישראלאשוילי ,פיכולוג חברתי ,פרופור–חבר בבית הפר לחינוכ ,המגמה לייעוצ
חינוכי באוניבריטת תל אביב ,ד״ר אתר כהנ ,פיכולוגית קלינית ,מורה בכירה במגמה
לפיכולוגיה חינוכית–קלינית של הילד ,בית הפר לחינוכ ,האוניבריטה העברית בירושלימ,
ד״ר תמר מורג ,משפטנית ,מרצה במלול האקדמי במכללה למינהל בתל–אביב ומנהלת מרכז
״מש ֶּנה״ ,המרכז הקליני לחברה ומשפט .פרופ׳ יצחק פרידמנ ,מומחה בתחומ מינהל החינוכ,
ַ
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פרופור במכללת ַאחוָ ה ומנהל בית הפר למינהל מערכות חינוכ בה ,היה חבר בוועדה
עד פברואר  .2010מרכזת הוועדה ,דבורה פריד ,עוקת גמ בהדרכת טודנטימ לתואר שני
בלימודי הגיל הרכ — תכנית שוורצ — בבית הפר לעבודה וציאלית ולרווחה חברתית ע״ש
פאול ברוואלד ,באוניבריטה העברית בירושלימ.

דרכי העבודה של הוועדה
הוועדה החלה את דיוניה בתשרי תש״ט )אוקטובר  .(2008במשכ כשנתיימ התכנה מעת
לעת לימי עבודה מרוכזימ .בחלק ממפגשיה זומנו אליה מומחימ ואנשי מקצוע במטרה לייע
לחבריה בלימוד תמונת המצב הקיימ במדינת ישראל .בינ השאר נפגשה הוועדה עמ בכירי
משרד החינוכ מאגפימ שונימ ,מנהלי מחלקות חינוכ ברשויות מקומיות ,נציגי ארגונ ההורימ,
בנגור ובהפעלת תכניות בתחומ .כנ קיימו חברימ בוועדה
וארגונימ מהמגזר השלישי העוקימ ִ
מפגשימ בהרכבימ מצומצמימ עמ גורמימ נופימ הרלוונטיימ לעבודתה — נציגי הורימ לילדימ
בנגור ובמתנ שירותימ
בעלי צרכימ מיוחדימ ,מנהלי עמותות מהמגזר השלישי העוקימ ִ
לילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ ,מנהלת הקו הפתוח של משרד החינוכ ,גל הפיקוח על החינוכ
המיוחד ,ועוד.
במהלכ עבודתה יצאה הוועדה בקולות קוראימ לקירות רקע בכמה נושאימ ,וגמ פנתה
ישירות למומחימ שבידע ובמומחיות שלהמ ביקשה להתייע.
התוצאה היא ארבע קירות פרות מדעיות שייעו בהכנת ממכ זה .תקצירי הקירות
מובאימ בנפח ב׳ ,והקירות המלאות נגישות במדור ׳חומרי רקע׳ באתר האינטרנט של
היזמה.
ואלה נושאי הקירות ושמות מחבריהנ:
 .1״יחי משפחה-מערכת החינוכ בגיל הרכ מנקודת מבט היטורית״ — נכתב בידי ד״ר קלודי
טל וד״ר תמר בר ,המלול לגיל הרכ ,מכללת לויקי ,תל–אביב.
 .2״המשפחה ומערכת החינוכ :יחי הורימ-ילדימ-מדינה״ — נכתב בידי ד״ר חגית ברטל–
גינת ,החוג למשפטימ ,אוניבריטת תל–אביב.
 .3״קשרי משפחה-מגרות חינוכ בראייה רב–תרבותית״ — נכתב בידי פרופ׳ דורית
רואר–טריאר ,מבית הפר לעבודה וציאלית ולרווחה חברתית ע״ש פאול ברוואלד
באוניבריטה העברית בירושלימ.
 .4״מעורבות הורימ בתכניות התערבות ממוקדות–משפחה לילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ״ —
נכתב בידי פרופ׳ אתר דרומי וד״ר שרה אינגבר מאוניבריטת תל אביב.
בנופ לקירות המדעיות נכתב ממכ רקע לדיוני הוועדה בנושא ״יחי בית הפר-הורימ
בישראל״ .הממכ חובר בידי פרופ׳ יצחק פרידמנ בעת שכיהנ כחבר בוועדה.
טיוטה לכל אחד מפרקי הממכ נכתבה בהובלה של חבר ועדה אחד לפחות .הנוח הופי
גובש לאחר דיונ משותפ בינ כל החברימ ,והוועדה כולה אחראית לכלל הממכ.
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ג .הגדרות ומוקדי התייחסות
בנושא הקשר בינ משפחות למערכת החינוכ הוועדה התייחה להגדרות המושגימ המרכזיימ
כפי שהמ מופיעימ במחקר ובשדה ,והתמקדה :א .במשפחה בכלל ובהורימ בפרט כגורמ
העיקרי המנהל קשר עמ בית הפר .ב .בגיל הילדימ) 8-3 :גנ-ג׳( .בחירת הוועדה להתייח
לא רק להורימ אלא למשפחה כמכלול נבעה מנ הנימוקימ הבאימ :א .בשנימ האחרונות חלו
שינויימ מפליגימ במבנה המשפחה ובהרכבה .ב .בקרב קבוצות שונות בחברה בישראל ,במיוחד
בקרב עולימ חדשימ ,נמצא כי האחימ הבוגרימ של המשפחה או דור הבימ והבתות המ
המנהלימ את עיקר הקשר עמ מערכת החינוכ .לפיככ ,מתוכ ההכרה בחשיבות הקשר עמ
כלל בני המשפחה ,בחרה הוועדה להתייח בעבודתה לבני משפחה שונימ — אלה שאיתמ
מתנהלימ הקשרימ בינ מערכת החינוכ למשפחה .אכ מכיוונ שברוב האוכלוייה ,עיקר הקשר
עמ מערכת החינוכ מתנהל בכל זאת עמ ההורימ ,הוועדה רואה בהמ גורמ מרכזי בקשר שבינ
מערכת החינוכ למשפחה.

הגדרות ומושגים מרכזיים
כבר מעיונ ראשוני במאמרימ מדעיימ וממפגשימ עמ אנשי מקצוע ,התבר כי קיימ שימוש
במונחימ שונימ לתיאור יחי משפחה-מגרת חינוכ :קשר ,מעורבות ,מעורבות לעומת
הע ָצמה ועוד .תהא ההגדרה אשר תהא,
התערבות ,שותפות ,שיתופ ,שילוב ,השתתפותַ ,
הפרות מתייחת לפחות לשני ממדימ פציפיימ:
א( מוקד הפעילות של המשפחה :בבית או במגרת החינוכית?
בפעילות ההורימ במוקד הביתי מקובל לדבר על מעורבותמ בביצוע מטלות בית–פריות )בידי
הילד( :עידוד ותמיכה רגשית לילדימ במה שקורה להמ במגרת החינוכ 3,יצירת ביבה תומכת
גמ במצבי כישלונ ,פיקוח על הכנת שיעורי בית ,עידוד ותמיכה בפעילויות לימודיות שונות.
בפעילות ההורימ במוקד המגרת החינוכית מקובל לדבר על השתתפות ההורימ בפעילויות
הגנ ובית הפר :התנדבות לפעולות שונות בגנ ובבית הפר ,יוע בכיתות ,קבלת החלטות
משותפות ,גיו משאבימ ,יוע טכני וכיו״ב.
יש לציינ שלפי המחקרימ המשתמשימ בשאלונ המעורבות המשפחתית )Family Involve-
 ,(ment Questionnaire, Fantuzzo, J., McWayne, C., Perry, M. A. & Childs, S., 2004שני
הממדימ הבולטימ ביותר של התערבות הורית או משפחתית )דהיינו ,פעולות בבית עמ הילד
לעומת פעולות במגרת הגנ או בית הפר( קשורימ זה לזה .הורימ העוזרימ לילדיהמ בבית
נוטימ להיות ההורימ הפעילימ גמ בגנ ובבית הפר .מצב זה מקשה על הבחנה ברורה בינ
הוגימ השונימ של המעורבות ההורית ,מבחינת הקשר בינמ ובינ הישגי הילדימ או התגלותמ.
במחקרימ שונימ אמנמ נמצאו הבדלימ בינ וגי המעורבות השונימ מבחינת היכולת לנבא
תוצאות אצל ילדימ ,אכ ממצאימ אלה אינמ עקביימ יותר ממחקרימ על קבוצות אתניות
שונות ) .(Ginsburg-Block, Manz & McWayne, 2010המקנה המתבקשת מתוצאות
 3בכל מקומ שבו נכתב מגרת חינוכ הכוונה היא לגנ ולביה״.
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המחקרימ כרגע היא שיש צורכ ביותר ידע מחקרי על ההשפעות של וגימ פציפיימ שונימ
של מעורבות משפחתית .עמ זאת אפשר לשער על בי המידע המחקרי הקיימ שמעורבות
הורימ מכל וג קשורה לוגי מעורבות אחרימ אצל ההורה ,וגמ להישגי ילדיו.
ב( מידת השיתופ של המשפחה בפעולות של בית הפר ובמדיניותו :באיזו מידה המשפחה
שותפה גמ בתכנונ הפעולות ובהתוויית המדיניות של מגרות החינוכ?
קיימימ מודלימ רבימ המשתמשימ במושגימ שונימ לתיאור פרופילימ של שותפות הורימ.
הוועדה ערה לככ שהמודלימ השונימ מתייחימ בעיקר לבית הפר ולא לגנ הילדימ ,אכ
היא מצאה כי לרוב המ מתאימימ גמ למערכת של גני הילדימ ,ועל כנ מציעה להחיל אותמ
גמ על מגרת גנ הילדימ ,אפ על פי שברורימ לה ההבדלימ הקיימימ בינ מערכות אלו .להלנ
שלמושגימ שטבעה
דוגמאות אחדות מהפרות המחקרית :אפשטיינ )ַ ,(Epstein, 1992, 2002
הייתה השפעה רבה על מדידת מעורבות משפחות בנעשה במגרת החינוכ ,הציעה מעינ ולמ
של השתתפות הורימ בפעולות המערכת החינוכית :א .מחויבות ביית של משפחות לפק
ביבת גידול נאותה לילדיהנ ולתמוכ בילדיהנ כתלמידימ .ב .מחויבות בית הפר לתקשורת
עמ ההורימ ,בניית מודלימ לדיווח ,תקשורת ומעבר מידע על תכניות בית הפר ועל מצבמ
של הילדימ — מבית הפר לבית ומהבית לבית הפר .ג .יצירת הזדמנויות להתנדבות הורימ,
ארגונ ההתנדבות ויוע להורימ המתנדבימ בבית הפר .ד .מעורבות הורימ בביצוע מטלות
הלמידה בבית .בית הפר מציע מידע ורעיונות למשפחה כיצד לייע לתלמידימ בבית
בשיעורי הבית ובמטלות אחרות של המגרת החינוכית .ה .עידוד הורימ לקחת חלק בתהליכי
קבלת החלטות במגרת החינוכ .מרכיב זה כולל גמ פיתוח מנהיגות הורימ וייצוג הורימ.
ו .רתימת הורימ לשיתופי פעולה קהילתיימ וכנ זיהוי ושילוב של משאבימ ושירותימ בקהילה
כדי לקדמ תכניות בגנ ובבית הפר .התפיה המיוצגת במודל של אפשטיינ מעמידה במרכז
את הרעיונ שהמגרת החינוכית ובעיקר המורימ והגננות המ האחראימ לעירוב ההורימ
בתהליכ החינוכי .המגרות הרעיוניות האלה של אפשטיינ ,שאומצו בידי ריינולד ושלייפר
) ,(Reynolds and Shlafer, 2010מציינות את השתתפות ההורימ בפעולות בית הפר ,בבית
)במשימות הקשורות ללמידה של הילד( ,בקשר של ההורה עמ בית הפר בעניינ התקדמות
הילד ,ובמעורבות של ההורה בפעולות קהילתיות הקשורות לחינוכ הילדימ בכלל.
כאמור ,בכל אחד מוגי הקשר האלה קיימ גמ ממד של שוויונ או אי–שוויונ בינ המשפחה
למגרת החינוכ מבחינת תכנונ הפעולות וקבלת ההחלטות .מרקר ,כהנ–פוגל ולי ) Smrekar,
 (Cohen-Vogel and Lee, 2010מגדירימ שני וגי התנהלות בקשר בינ המשפחה למגרת
החינוכית :א .כאשר מגרת החינוכ היא היוזמת והמובילה — .Cooptation and Management
ב .כאשר יש הדדיות יחית בינ שני הגורמימ — .Engagement and Coalition
אפיונימ אלה קיימימ גמ במודלימ אחרימ הנזכרימ בפרות ,מודלימ שנתאר בקיצור להלנ:
המודל של נוי ) (1984מתאר את מעורבות ההורימ כנקודות על ציר ,ככ :א .הורימ שהמ
משקיפימ פיביימ .ב .הורימ שהמ פקי שירותימ שאינמ קשורימ ישירות לתהליכ החינוכי.
ג .הורימ הנוטלימ חלק ממשי בתהליכ ,כולל בקבלת החלטות.
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הרפז ) ,(1997מציג שישה טיפוי הורימ ,המייצגימ וגימ שונימ של דפוי מעורבות ושותפות:
א .הורימ מיודעימ — הורימ שמקבלימ מידע על תכנית הלימודימ בגנ ובבית הפר וכנ על
התנהגות ילדמ והשתלבותו במגרת החינוכית .ב .הורימ צופימ .ג .הורימ תורמימ ומייעימ.
ד .הורימ לומדימ ומלמדימ .ה .הורימ שותפימ בתכנונ .ו .הורימ שותפימ בביצוע.
מאפ ) (Mapp, 2003הציעה ארבעה וגי מעורבות מרכזיימ :א .נוכחות הורית :אטרטגיות
וגישות המייעות להורימ להרגיש רצויימ במגרת החינוכית .ב .הורימ כמשתתפימ :מורימ
והורימ ותיקימ הופכימ למנהיגימ ,מציעימ למשפחות חדשות לקחת חלק בפעולות פציפיות
שיובילו למעורבות רבה יותר בהמשכ ומעודדימ אותנ לעשות זאת .ג .הורימ כשותפימ:
מעודדימ מעורבות ישירה של הורימ בהוראה ובלמידה .ד .הורימ מועצמימ :הורימ פועלימ
בתפקידי מנהיגות ,יוזמימ ומפעילימ פרויקטימ בבית הפר.
אחד מחברי הוועדה הציע בפרומ קודמ )אליצור (1996 ,הגדרות לשלושה מנ המושגימ
הנזכרימ בעמודימ אלה:
מעורבות ) :(Involvementיצירת קשר ביי ותקשורת שוטפת.
שותפות ) :(Collaborationעבודה בשיתופ פעולה לקראת מטרות משותפות.
העצמה ) :(Empowermentחלוקה מוכמת של אחריות ומכות.
להצעה של אליצור ,שמדגישה את האפשרות של העצמת ההורימ באמצעות המגע עמ בית
הפר ,יש תימוכינ במחקר של מאפ שהוזכר לעיל.
ליכומ ,בפרות המחקרית שכיחימ מושגימ שונימ לתיאור קשרימ בינ משפחות למודות
חינוכ .הוועדה השתמשה במערכת המושגימ שמציע אליצור ,אפ כי לא באופנ בלעדי :בפרקי
הממכ אפשר למצוא שימוש גמ במונחימ אחרימ הנזכרימ בפרות .המשותפ לכל הגישות
התאורטיות הוא ההנחה ששיתופ פעולה בינ משפחה למגרת החינוכית הוא רב–ממדי ,ויש
לו פוטנציאל לייע להישגימ קוגניטיביימ ולהתגלות רגשית וחברתית של הילד.

מיקוד במשפחה
המשימה שהוגדרה לוועדה מלכתחילה הייתה בדיקה של ״קשרי הורימ-מגרת חינוכ בגיל הרכ
)גנ-ג׳( וזיקתמ להתפתחות הילד ולהצלחתו במערכת החינוכ״ .לפני הוועדה עמדה האפשרות
לבדוק את הידע הקיימ על קשרי הורימ עמ מגרות חינוכ ,אכ מחקרימ על המשפחה בעשור
האחרונ העלו כי לא רק להורימ אלא גמ לבני משפחה אחרימ יש השפעה על התפתחות הילד
) .(Mason, Skolnick and Sugarman, 2003לפיככ בחרה הוועדה לבדוק את הידע על קשרי
משפחה-מגרת חינוכ.

גיל
בהמשכ לפעילות קודמת של היזמה בתחומ הגיל הרכ )גנ-ג׳( התבקשה הוועדה לבדוק את
השפעת הקשר של המשפחה עמ מודות החינוכ בגיל הזה על התפתחות הילדימ והצלחתמ
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כלומדימ וכבעלי יכולות חברתיות ) .(social competenciesהוועדה החליטה שלא לעוק
במגרות המיועדות לילדימ מתחת לגיל  ,3מפני שילדימ בגילאימ אלו נמצאימ במגרות שאיננ
בפיקוח משרד החינוכ .לכנ טווח הגילאימ שאליהמ התייחה הוועדה הוא  ,8-3וזאת למרות
העובדה שטווח רחב זה חייב התייחות לשתי מערכות ארגוניות שונות ,שאמנמ נמצאות
שתיהנ בתחומ אחריותו של משרד החינוכ :מערכת גני הילדימ ומערכת בתי הפר )במיוחד
כיתות א׳-ג׳( .בחרנו להתייח לילדימ עד גיל  ,8כפי שמקובל להגדיר את הגיל הרכ ברוב
ארצות המערב .שתי ראיות מחקריות עיקריות תומכות בבחירה זו :א .נמצא כי יש השפעה
חיובית למעורבות בגיל זה )כפי שעולה למשל ממאמרה של בייט ] ,[Bates, 2005שקרה
מחקרימ על שיתופ הורימ בנעשה בגנ( .ב .אפ על פי שמעורבות הורימ בבית הפר הולכת
ופוחתת ככל שילדיהמ נמצאימ בכיתה גבוהה יותר ,הורימ שמעורבימ כבר כשהילדימ בגיל
הרכ נוטימ להמשיכ להיות מעורבימ גמ בשלבימ מאוחרימ יותר של לימודי ילדיהמ )Dearing,
.(Krieder, Simpkins and Weiss, 2006

ד .גישות תאורטיות מרכזיות המתייחסות לחשיבות הקשר שבין
המשפחה למסגרת החינוך
ההנמקה העיונית לשיתופ משפחות במערכת החינוכ מושתתת על שתי מגמות תאורטיות
המהוות בי לתחומימ רחבימ של מחקר בפיכולוגיה התפתחותית ובחינוכ ואשר נחקרו
בצורות שונות :התאוריה האקולוגית–התפתחותית ,והגישה של מניעת יכונימ.

התאוריה האקולוגית-התפתחותית
הבי התאורטי העיקרי לקשר בינ שיתופ פעולה משפחה-בית פר ובינ הישגיו
והתגלותו של הילד הוא הגישה האקולוגית–התפתחותית רבת–ההשפעה של ברונפנברנר
).(Bronfenbrenner, 1986
גדל הילד יש השפעה מכרעת על
לפי גישה ביבתית )אקולוגית( זוַ ,לביבה שבה ֵ
התפתחותו .יש לראות את הביבה כמורכבת ממערכות הקשורות זו בזו .הביבות העיקריות
של הילד הצעיר בחברה הנ משפחה ומגרת חינוכית .ככל שמערכות אלה מפקות בעצמנ
הזדמנויות למידה והתפתחות לילד ,התפתחותו תהיה יעילה יותר בתחומימ קוגניטיביימ,
חברתיימ ורגשיימ .פיאנטה ו–ולש ) ,(Pianta &Walsh, 1996גינר ) (Seginer, 2006ודואנר
ומייר ) (Downer and Myers, 2010יישמו גישה זו פציפית למקרה של יחימ בינ משפחות
לבתי פר.
התרומה הייחודית של הגישה האקולוגית–התפתחותית היא הטענה ,שככל שהמערכות
שהילד נמצא איתנ במגע פועלות יותר בתיאומ זו עמ זו ,כנ ייטב להתפתחות הילד .חור
תיאומ או קונפליקט בינ מערכות שונות של חיברות )וציאליזציה( הילד ,גמ אמ כל מערכת
לבדה מתנהלת היטב ,עלולימ לגרומ לתוצאות שליליות מבחינת התפתחות הילד .מנגד,
מערכות שפועלות בתיאומ זו עמ זו — מחזקות זו את זו ,ולכנ השפעתנ המצרפית על הילד
תהיה חיובית וחזקה יותר.
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גישה של מניעת סיכונים
הגישה של מניעת יכונימ לילד מיישמת את הגישה האקולוגית–התפתחותית בשדה של מניעת
יכונימ לילד והעצמת תכונותיו הקשורות להתגלות חיובית .גישה זו ,שמקורה בחשיבה
מניעתית בתחומ בריאות הציבור ) ,(Albee, 1996גורת שיש לזהות גורמי יכונ העלולימ
להזיק להתפתחות הילד ,וגמ גורמי עוצמה או גורמימ המגינימ מפני יכונימ אלה .בהמשכ
יש להגנ על הילד מפני גורמי היכונ ולחזק את הגורמימ המעצימימ את הילד המתפתח
ומגינימ עליו .מעשרות שנות מחקר אנו יודעימ למשל שילדימ מנ המעמד הוציו–אקונומי
הנמוכ ,ילדימ ממשפחות שאיננ מעודדות למידה וילדימ ממשפחות שיש בהנ פיכו–פתולוגיה
נמצאימ ביכונ גבוה לנשור מבית הפר ,או ביכונ לא להצליח בלימודימ בהשוואה לילדימ
מנ המעמד הבינוני.
ליכומ ,לפי הגישה האקולוגית–התפתחותית ,חלוקה מוכמת ומתואמת של תפקידימ
בינ המערכת המשפחתית לזו החינוכית עשויה לתרומ להתפתחות הילד ולקידומה .מכאנ
נגזרת ההשערה שתיאומ בינ המשפחה לבינ המערכת החינוכית יוביל להישגימ של הילדימ
ולהתפתחותמ הרגשית והחברתית.

ממצאים התומכים בגישה האקולוגית-התפתחותית
הגישה האקולוגית–התפתחותית מושפעת ממחקרימ קליימ על הצלחה בבתי פר בארצות
הברית — מחקרימ של ג׳יימ קולמנ ) ,(Coleman, 1987כריטופר גֶ ׳נק ) (Jencks, 2002ועוד
רבימ שבאו בעקבותיהמ .במחקריהמ המקיפימ מצאו גמ קולמנ וגמ ג׳נק שלרקע המשפחתי
ולמעמד הוציו–אקונומי של המשפחות יש השפעה מרכזית על הצלחתמ של ילדימ במשימות
בית הפר .ממצאי מחקרימ אלו עוררו עמ פרוממ דיונימ חריפימ בשאלת התרומה של בית
הפר ,של משפחת הילד ושל היחימ ביניהמ — על ההישגימ הלימודיימ של הילדימ ועל
הצלחתמ .השפעתו האפשרית של מעמד חברתי — הנמדד על–פי מצב כלכלי ,תעוקתי או
השכלתי של המשפחה — על הישגי ילדימ בבית הפר עלתה ממחקרימ שנערכו בארצות
רבות ) .(Rothstein, 2004במחקרימ רבימ שנקרו בידי דירינג וטאנג )Dearing & Tang,
 (2010נמצא שהשכלה וביבה ביתית המעודדת התפתחות ולמידה הנ מתווכימ מובהקימ
בינ מאפייני המשפחה להישגי הילדימ .ניבות כאלה אמנמ שכיחות יותר במשפחות במצב
כלכלי–תעוקתי מבו ובמיוחד במשפחות שבהנ ההורימ המ בעלי השכלה ,אכ הנ קיימות,
אמ כי בשיעור נמוכ יותר ,גמ במשפחות בעלות מאפיינימ אחרימ.
חוקרימ מנימ למצוא הברימ אפשריימ להשפעה הגדולה של מעמד חברתי על הישגי
ילדימ ובודקימ את יעילותנ של דרכימ שמערכות החינוכ נוקטות כדי לצמצמ את הפער בינ
המעמדות .דרכימ אלה באות לידי ביטוי בשני אופנימ :האחד הוא התערבויות אצל משפחות
לפני שילדיהנ נכנימ לבית הפר ,במטרה שיגיעו אליו עמ ידע וכישורימ שווימ לשל אחרימ,
כלומר בלתי תלויימ ברקע החברתי שלהמ .השני הוא נקיטת אמצעימ לשיפור פעולות הגנ
ובית הפר ,במטרה לצמצמ את הפער שנוצר על ידי רקע הילד בגיל הרכ ,במיוחד אצל ילדימ
שלא היו להמ הזדמנויות מתאימות להתפתח בצורה מיטבית .קולמנ ,שמחקריו חשפו את
ההשפעה החזקה של הביבה הביתית על הישגי ילדימ ,הציע לערב את המשפחה במאמצימ
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לעזור לילדימ להתמודד עמ משימות בית הפר ) .(Coleman, 1987המאמצ לשפר את היחימ
בינ משפחת הילד למערכת החינוכ ולשתפ הורימ בחינוכ ילדיהמ במודות החינוכ — כולל
הושטת יד ויוע להורימ — הוא אחת הדרכימ המרכזיות שנוו במגרת גישה זו.

ממצאים התומכים בשיתוף המשפחה במסגרת החינוכית
בקרב חוקרימ ואנשי מקצוע קיימת הכמה רחבה על חשיבות הקשרימ בינ המשפחה
ובינ המגרת החינוכית של הילד ועל ככ שקשרימ אלה המ מפתח חיוני להתפתחות הילד
ולהצלחתו במערכת החינוכ .תרומתה של מעורבות הורית להישגי ילדימ בגנ ובבית הפר
משתקפת גמ בממצאימ שלהלנ.
השפעה על הישגימ לימודיימ :ממצאימ שונימ מחזקימ את הטענה כי מעורבות ושותפות בינ
משפחה למגרת חינוכ משפרות הנ את הישגיו של הילד בתחומימ שונימ והנ את הישגיה של
מגרת החינוכ.
המחקרימ הקיימימ בנושא בדקו את הקשר בינ מעורבות המשפחה ,ובמיוחד ההורימ ,לבינ
הישגי תלמידימ בשני תחומימ עיקריימ :קריאה ומתמטיקה.
בתחומ הקריאה כללו התכניות הכנה והדרכה של ההורימ בפעולות כגונ קריאה משותפת
הורה-ילד ,הקשבת ההורה לילד הקורא ,משחקימ משותפימ ,הוראה של מיומנויות אוריינות
על ידי ההורה ,העלאת ציפיות של ההורה ,ועוד .גינזבורג–בלוכ ,מנצ ומק׳וויינ )Ginzburg-
 (Block, Manz & McWayne, 2010מכמות שישה קרי פרות שהשתמשו בשיטת ניתוח–
על ) (meta-analysisכדי לנתח את התוצאות .גודלי האפקט של מחקרימ שבדקו את השפעת
ההשתתפות בתכניות הדרכה למעורבות הורית על לימודי הילדימ בכלל ועל יכולות הקריאה
והמתמטיקה בפרט היו  0.42במחקר של ניי ,טרנר ושוורצ )(Nye, Turner & Schwartz, 2007
 0.55במחקר של גראו ,ווינטינ ו–ולברג ) (Graue, Weinstein & Walberg, 1983ו–0.68
במחקר של נשל ) .(Senechal, 2006כפי שמבירות מחברות המאמר המכמ ,גודל אפקט
של  0.68משמעותו העלאת הישג של ילד בממוצע מהאחוזונ ה– 50עד לאחוזונ ה–.73
בתחומ המתמטיקה יש פחות מחקרימ ,אכ התוצאות לא פחות ברורות .תכניות ההתערבות
כללו תמיכה בבית בלימודימ במתמטיקה ותקשורת מוגברת בינ בית הפר למשפחה .בניתוח
של ניי וחוב׳ ) (Nye et al., 2007דּווַ ח גודל אפקט ממוצע של  .0.34יש לציינ שהיכומימ
כללו מחקרימ על משפחות במצב חברתי–כלכלי נמוכ ,וגמ אצלנ התוצאות שיקפו הצלחה
של התכנית.
תוצאות המחקרימ על השתתפות בתכניות מעורבות הורימ בגני הילדימ מעודדות גמ הנ.
פנטוזו ,מק׳וויינ ,פרי וצ׳ילד למשל ) (Fantuzzo, McWayne,Perry & Childs, 2004מצאו
שמעורבות של הורימ בפעולות בבית הקשורות לפעולות בגנ הגבירו את מוכנות הילדימ
לבית הפר .תכניות של ביקורי בית בארה״ ב הגבירו את ההשפעה הזאת במיוחד אצל הורימ
ממוצא לטיני ).(Magnuson & Waldfogel, 2005
ממצאימ אלה נכונימ הנ למשפחות שבהנ ההורימ המ בעלי השכלה גבוהה והנ למשפחות
שבהנ להורימ השכלה נמוכה יחית .קיימת עדות לככ שמעורבות גבוהה של הורימ מצמצמת
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את הפערימ בינ הישגימ של ילדימ שנולדו להורימ עמ השכלה גבוהה לבינ אלה של ילדימ
שנולדו להורימ עמ השכלה נמוכה )(Dearing, Krieder, Simpkins & Weiss, 2006
ממצא זה תקפ גמ עבור ילדימ מרקעימ תרבותיימ שונימ ,אבל רק כאשר המגרת החינוכית
נוקטת צעדימ מיוחדימ כדי לערב הורימ מתרבויות שונות כדי לייע לילדימ )& Okagaki
.(Bingham, 2010
השפעה על ההתגלות החברתית של הילד :בעניינ השפעתנ של תכניות מעורבות על
ההתגלות החברתית של הילד ,קיימות לגיל הגנ ולגיל בית הפר תכניות מניעה המבוות
על ההנחה כי הנ חייבות לאגד לפעולה משותפת גלי חינוכ ,הורימ וילדימ.
הפעולות כוללות התייחות לשלב ההתפתחותי של הילד ולהתנהגויות שיש לעודד,
למשל ריכוז בלימודימ והימנעות מתוקפנות .שיתופ פעולה של הורימ ומורימ הוא חיוני כדי
לעודד ולהעצימ את ההורימ ,המורימ והילדימ בהתמודדות עמ בעיותיהמ .תכניות אלה,
אמ הוחל בהנ בגיל הרכ ,עשויות להשפיע גמ על הישגימ בבית הפר התיכונ :קונל ,דישיונ
וקבאנו ) (Connell, Dishion Yasui & Kavanagh, 2007דיווחו על שיעור גבוה פי שניימ של
הגעה לבית הפר ועל ממוצע ציונימ גבוה ב– 30%אצל ילדימ שהשתתפו בצעירותמ בתכנית
המשלבת פעולות לילד ,למורה ולהורה .תכנית דומה המיועדת לגיל הרכ והוכיחה את עצמה
בכמה מחקרימ נקראת ) Incredible Yearsראו  .(Webster-Stratton & Reid, 2010התכנית
מכוונת ללמד הורימ וגננות כיצד לקדמ התנהגות פרו–חברתית ולהפחית בעיות התנהגות
בקרב הילדימ.
ראיה ליבתיות — רוב המחקרימ בעניינ הקשר בינ מעורבות המשפחה
וג הממצאימִ :מתאמ או ָ
במערכת החינוכ לבינ התוצאות אצל הילד מבוימ על מתאמימ בינ שני המשתנימ האלה .עמ
זאת חשוב לציינ שבוצעו גמ מערכי מחקר המאפשרימ להצביע על יבתיות .ממצאי מחקרימ
אלו מאששימ לרוב את ההשערה שמעורבות ההורה היא גורמ המשפיע על ההתפתחות
השכלית והחברתית של הילד .תוצאות דומות התקבלו גמ במחקרימ על התערבות במגרת
גני ילדימ ) (Bates, 2005ועל פעולות כאלה במגרת בית הפר ).(Cox, 2005
השפעה לטווח ארוכ על מעורבות הורימ :דירינג וחוב׳ )& Dearing, Krieder, Simpkins
 (Weiss, 2006מצאו קשר חיובי בינ מעורבות ההורה כשילדו נמצא בבית פר יודי לבינ
מעורבותו בגיל מבוגר יותר :הורימ שהיו מעורבימ כשילדמ היה בבית הפר היודי היו
מעורבימ גמ בהמשכ .זאת ועוד ,מחקרמ ,שבוצע בארה״ב על ילדימ ממשפחות במעמד
חברתי–כלכלי נמוכ ,העלה כי לילדימ שהוריהמ היו מעורבימ בפעולות ילדיהמ בבית הפר
היודי יש הישגימ טובימ יותר גמ בהמשכ לימודיהמ ,אחרי יומ בית הפר היודי .ממצאימ
אלה תומכימ בהחלטת הוועדה להתמקד בהגדלת מעורבות המשפחה בגיל הרכ.
גורמימ המשפיעימ על מידת מעורבותמ של הורימ :המוטיבציה של הורימ להיות מעורבימ
במגרת החינוכית מושפעת מאוד מהזדמנויות למעורבות שיוצרת מערכת החינוכ ומהנורמות
החברתיות הנוהגות במגרת זו בכל הנוגע למעורבות )Hoover-Dempsey, Whitaker & Ice,
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לע ֵרב הורימ עשויימ להצליח גמ עמ הורימ
 .(2010מאמצימ מתאימימ של המגרת החינוכית ָ
מתרבויות שונות וגמ עמ הורימ שלא הייתה להמ מלכתחילה מוטיבציה להיות מעורבימ
).(Mapp & Hong, 2010
השפעה פציפית של מעורבות הורימ בגיל הרכ :עדות חזקה להשפעת מעורבות הורימ
בגיל הרכ אפשר למצוא במחקר ניויי מקיפ שנערכ בעיר שיקגו בארה״ב .המחקר בדק את
השפעתמ החיובית של מרכזימ להורימ וילדימ ששירתו משפחות בעלות הכנה נמוכה מאוד
על התפתחות הילד והישגיו ) .(Reynolds, 2000המרכזימ עבדו בתיאומ עמ גני ילדימ ובתי
פר .במגרת התכנית שהופעלה במרכזימ ניתנו שירותימ כוללניימ של הושטת יד מייעת
להורימ )ביקורי בית למשפחות ,העות לפעילות ,שירותי שמרטפות וכדומה( ,משאבימ
שמורימ העניקו במיוחד להורימ )יוע חומרי ופיכולוגי למשל( ,ושירותי בריאות .המרכזימ
שירתו ילדימ בני  ,9-3הגילאימ העומדימ במוקד עניינה של הוועדה .המחקר השווה בינ
ילדימ במרכזימ כאלה לבינ ילדימ שהשתתפו בתכניות התערבות אחרות ,שלא כללו מעורבות
הורימ.
מעקב צמוד נערכ אחר הילדימ שהשתתפו בפעילות המרכזימ האלה .התוצאות — פרי
מעקב–אורכ בנ  15שנה — הראו שילדימ שהשתתפו בתכנית היו מוכנימ יותר לכיתה א׳,
חזרו פחות על כיתה בלימודיהמ ,נטו יותר להיות ברמה של הכיתה בהישגי קריאה ,והתבכו
פחות בפלילימ .זאת ועוד :ככל שמעורבות ההורה הייתה גדולה יותר וממושכת יותר )נמשכה
שנימ( ,הישגי הילדימ בכל התחומימ היו גבוהימ יותר .מקנת החוקרימ היא שעל כל דולר
שהושקע בתכנית ,החברה הרוויחה שבעה! );Reynolds, Temple, Robertson & Mann, 2001
 .(Reynolds & Shlafer, 2010תוצאות המחקר ממחישות את עוצמת השפעתה הפוטנציאלית
של מעורבות הורימ בגיל הרכ על הישגימ קוגניטיביימ וחברתיימ של ילדימ בטווח הארוכ.
ליכומ ,מנ המחקרימ עולה שלמעורבות של משפחת הילד במגרת החינוכית שלו יש
פוטנציאל רב לתרומ להתפתחותו ולהצלחתו כתלמיד .הממצאימ המ עקביימ במידה
שמאפשרת לוועדה לב עליהמ המלצות למדיניות למערכות הגנימ ובתי הפר :עידוד
המשפחות ,ובמיוחד ההורימ ,לפתח עבור הילד ביבה ביתית שמותאמת לפעילות הלימודית
והחברתית המתקיימת בבית הפר עשוי לעזור לילד בהתמודדותו עמ דרישות הגנ או בית
הפר .אחד הנתיבימ לפיתוח ביבה כזאת הוא עירוב ההורה בפעולות הגנ ובית הפר ,מהלכ
שיגדיל את משאביו החברתיימ ) ,(Gamoran, 1996בכלל זה כלימ שיייעו לילד שלו בביצוענ
של משימות בית הפר .מחקרימ על התערבות מוג זה מדווחימ על הצלחה מובהקת בעירוב
ההורימ ובהשפעה חיובית על הישגי הילד בבית הפר ).(Reynolds & Shlafer, 2010
האמ אפשר להכליל מחקרי התערבות ולהחילמ גמ על השגרה היומ–יומית בגנ? המקנה
ממחקרי התערבות היא שככל שממשיכימ את הפעולה שהוערכה כמוצלחת בהתערבות
ומשלבימ את פעולות ההתערבות )לענייננו ,הגברת מעורבות הורימ( בחיי היומ–יומ של הגנ
או בית הפר ,התוצאות החיוביות שהניבה התערבות בגיל הגנ ימשיכו להתקיימ גמ בשנות
הלימודימ היותר מאוחרות )ראו קר מאת גינבורג–בלוק ,מנצ ומק׳וויינ ]Ginsburg-Block,
 .([Manz & McWayne, 2010בכל וגי ההתערבות בחינוכ יש מעט ידע על הקיימּות של
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פעולות התערבות לאחר תומ תקופת ההתערבות .הטמעת ההתערבות בחיי היומ–יומ של
הגנ ,בית הפר והמשפחה היא אתגר לכל מערכת המשתתפת בהתערבות מכל וג שהוא.
ממחקרימ מתאמיימ עולות עדויות ,אמנמ מעטות וחלקיות ,המאששות את קיומו של
קשר בינ התערבות הורימ לתוצאות חיוביות אצל הילדימ .המחקרימ החשובימ ביותר היו
אלה שבדקו את פעולות ההורימ הקשורות לקריאה עמ הילד :מאמר של ג׳יינ )Jeynes,
 (2003מדווח על ניתוח–על ) (meta-analysisשל מחקרימ שעקו בקשר בינ מעורבות הורימ
בגנ הילדימ — )למשל השתתפות במפגשי הורימ עמ הגננת( ופעולות בבית )למשל ,פעולות
קריאה משותפת עמ הילד( — לבינ הישגימ בבית הפר היודי .התוצאות הצביעו על גודל
אפקט של  0.39עבור הקשר בינ מעורבות הורית ליכולת קריאה של הילד ,וגודל אפקט של
 0.30עבור הקשר להישגימ במתמטיקה.
אפ שממצאי המחקרימ האלה חשובימ ומעודדימ ,יש להתייח בזהירות לתוצאותיהמ
ולאפשרות להפיק מהמ מקנות כוללניות ,מפני שרובמ בוצעו על ילדימ ממוצא אפרו–אמריקני
בארצות הברית ,אינ בהמ הבחנה ברורה בינ השפעת פעולות המעורבות בגנ לבינ אלה שבוצעו
מאוחר יותר בבית הפר ,וככל מחקר מתאמי ,אינ לדעת באופנ חד–משמעי איזה משתנה
משפיע על האחר .עמ זאת ,מחקרימ אלה ,יחד עמ מחקרי ההתערבות שהזכרנו ,מהווימ בי
אמפירי טוב להשערה שיש השפעה של מעורבות הורימ מוגימ שונימ במציאות היומ–יומית
של הגנ ,ושהשפעה זו קיימת גמ אחרי שהילד עובר ללמוד בבית הפר .המשכ המעורבות
בבית הפר ,ניתנ לשער ,עשוי לייע להמשכ השפעתה של מעורבות ההורימ — שראשיתה בגנ
והמשכה בבית הפר — ואפ להגברתה.

מחקר על מעורבות משפחות בחברה הישראלית ותרבויותיה
המחקר על מעורבות משפחות ישראליות במגרות החינוכ של ילדיהנ התייח יותר לניבות
הקשורות למניעי ההורימ להיות מעורבימ ולהתייחות המורימ והמנהלימ למעורבות הורימ —
ופחות להשפעה שיש למעורבות הזאת על הישגי הילדימ .ממצאי מחקרימ שנערכו בישראל
מצביעימ על ככ שמעורבות הורימ תלויה ביחימ שבינמ לבינ בית הפר .יחימ חיוביימ
חשובימ כדי להתגבר על פערימ שקיימימ בינ ארבעה גורמימ הקשורימ לניהול בית הפר או
הגנ :משרד החינוכ ,ההורימ ,גל בית הפר )מנהלימ ומורימ( ותלמידימ.
פישר ופרידמנ ) (2009מציגימ ממצאימ המדגימימ פערימ בינ גורמימ אלה ,למשל :הורימ
תופימ העברת ביקורת על תכנית הלימודימ כמעורבות לגיטימית של הורימ ,אולמ אנשי
משרד החינוכ וגלימ של בתי הפר בורימ שביקורת כזאת אינה בגדר מעורבות מקובלת.
פרידמנ ) (2010בקירה היטורית של היחימ בינ הורימ לבינ מערכת בית הפר מציינ
את החשדנות ההדדית הקיימת במערכת עכשיו ,ואכנ יש עדויות אמפיריות לקיומה של
חשדנות כזאת ).(Addi-Raccah, 2008; Addi-Raccah & Arviv-Elyashiv, 2008
מחקרימ אחדימ ניו למקד ולאפיינ את דפוי היחימ בינ גל בית הפר לבינ הורימ
בהקשר של מעורבות הורימ .המחקרימ מצביעימ על חשיבותמ של יחי הגומלינ המתפתחימ
בינ גל בית הפר ,ובמיוחד המנהל ,לבינ משפחות התלמידימ ,ובמיוחד ההורימ ,במהלכ
פיתוחמ של יחימ תקינימ בינ ההורימ לבית הפר ) .(Goldring & Shapira, 1996גולדרינג
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ושפירא מדווחימ על ככ שבנושא של מעורבות הורימ בבית הפר ,מנהלימ מגלימ לעצממ
גנונות עבודה שונימ ,על פי הרקע והמוטיבציה של ההורה.
מחקר אחר שנערכ בבתי פר יודיימ בישראל )(Addi-Raccah & Ainhoren, 2009
מדווח על ככ שכשנדמה שלהורימ יש הרבה כוח יחית למורימ בניהול העניינימ בבית הפר,
מורימ מפתחימ עמדות שליליות כלפי מעורבות הורימ בבתי פר ,אכ כשההורימ נתפימ
כשותפימ ַלניהול ,עמדות המורימ הנ חיוביות .במילימ אחרות :מורימ יראו מעורבות הורימ
בבית הפר כחיובית רק אמ ההורימ ייראו להמ כשותפימ למשימה ולא כבעלי כוח המאיימימ
על תפקיד המורה.
לבנדה ) (Lavenda, 2009חקרה מעורבות הורימ של כ– 5,000תלמידימ בחטיבות ביניימ
ובבתי פר תיכוניימ קהילתיימ .ממחקרה עלה שככל שהמצב החברתי–כלכלי של המחוז
שבו נמצא בית הפר היה גבוה יותר ,ככ הייתה מעורבות ההורימ חלשה יותר .ממצא זה
שונה מאלה של רוב המחקרימ בעולמ .את ההבדלימ בינ תוצאות מחקר זה לבינ אחרימ ,של
גולדרינג ושפירא למשל ) ,(1993אפשר לייח לכמה גורמימ ,למשל לתפקיד הנבדק )הורה או
איש חינוכ( ולוג בית הפר )קהילתי או כללי(.
שאר ממצאי המחקר של לבנדה מאשרימ מודלימ קיימימ של מעורבות הורימ ,במיוחד
זה של וולקר ואחרימ ) .(Walker et al., 2005במדגמ של לבנדה נמצא כי מעורבות ההורימ
גבוהה יותר ככל שהמ חשימ שיש להמ המשאבימ הדרושימ להשקעה במעורבות ,ככל שהמ
חשימ רצויימ בבית הפר ,וככל שהמ תופימ את התפקיד שלהמ כמייע לילדיהמ במילוי
משימותיהמ בבית הפר .ממצאימ אלו תואמימ את אלה של רוזנבלט ופלד )& Rosenblatt
תואמ בינ ערכי ההורימ
 ,(Peled, 2002ולפיהמ מעורבות ההורימ הייתה גבוהה במיוחד כשהיה ַ
לאלה של בית הפר.
המחקרימ שתוארו מצביעימ על ככ שקיימימ יכויימ טובימ להגברת מעורבות הורימ
בבתי פר בחברה הישראלית אמ הגלימ בבתי הפר ובגני הילדימ ימצאו דרכ לשתפ את
ההורימ.
אכ הגברת מעורבות ההורימ תלויה גמ במאפיינימ התרבותיימ והקהילתיימ של הורי
הילדימ .אדלר ) (Adler, 1989מתאר ריכוזיות של מדיניות חינוכית בשנימ הראשונות למדינה
)בערכ עד שנות ה– 70של המאה הקודמת( .לפי פרידמנ ) (2010שלטה באותה תקופה גישה
של ״דלת נעולה״ כלפי הורימ והונהגה מדיניות של ״כור היתוכ״ ,שהתבטאה בהתנערות
מהבדלימ תרבותיימ )כפי שמתארת רואר–טריאר בקירה שתקצירה מובא בנפח ב׳(.
מעבר לגישה של ביזור מכויות מוימ,
ָ
לדברי חוקרימ אלה התרחשו מאז אי–אלו שינויימ :חל
נוצרה פתיחות כלפי הורימ ,והחלה הכרה בהבדלימ תרבותיימ .ואפ על פי כנ ,החוקרימ שנזכרו
טוענימ ששינויימ אלה המ חלקיימ ושבריריימ .פרידמנ אפ חושש מחזרה למדיניות של חור
התחשבות בהורימ.
תהליכי הביזור וההכרה האלה מקבילימ להתקדמות מוימת שחלה בהישגימ לימודיימ
בקרב כמה קבוצות אתניות .במיוחד נרשמה עלייה בהישגימ אצל תלמידימ שמשפחותיהמ
הגיעו מארצות צפונ–אפריקה והמזרח התיכונ בשנות ה– 50וה– ,60ובקרב תלמידימ ערבימ.
במגזר הערבי חלה עלייה בשיעורי הכניה לבתי פר תיכוניימ ,בזכאות לתעודת בגרות
ובקבלה לאוניבריטאות ומכללות ).(Mar'i, 1989 ;Adler, 1989
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מאז פרומ מאמרימ אלה היינו עדימ לעלייה נרחבת של ילדימ ומשפחות מרויה
ומאתיופיה ,ובקבוצות אלה ,כפי שמתארת רואר–טריאר )שמ( ,יש הורימ החוששימ שילדיהמ
יאבדו את זהותמ התרבותית המקורית בעת שהמ משתלבימ במגרות החינוכ הישראליות
ַ
בפרט ובחברה הישראלית בכלל .קוזולינ וונגר ) (Kozulin & Venger, 1994מדווחימ כי במחקר
שערכו על התגלות תרבותית בקרב הורימ ממוצא רוי התברר כי ההורימ שנבדקו שאפו
להצלחת ילדיהמ בבתי הפר בחברה הישראלית ,אכ במקביל המ התאמצו מאוד לפתח אצל
הילדימ גמ זהות תרבותית רוית.
לתמונה זו יש להויפ מאבקימ שמנהלות הקהילות שהזכרנו נגד אפליה ,שלתחושתנ
קיימת עדיינ באזורימ ובבתי פר מוימימ .בבתי פר וגני ילדימ בחינוכ החרדי למשל מפלימ
עדיינ ,לפעמימ ,ילדימ יהודימ ממוצא מזרחי ) ;Davis, 2010אטינגר ,(2010 ,וילדימ ממוצא
אתיופי ) .(Kashti, 2010a; 2010bתחושות הקיפוח של הורימ ערבימ בישראל צמחו על רקע
אפליה בנושאימ של תשתיות והכשרת מורימ בחינוכ הערבי ,שהוא חינוכ נפרד בהכמת רוב
החברה הערבית ).(Mar'i, 1989
על רקע זה ברור שהמאמצימ שמנהל ,מורה או גננת בבית פר ישראלי צריכימ להשקיע
כדי להביא לשיתופ הורימ — אינמ קלימ .אנו בורימ שגל בית הפר חייב להתחשב לא רק
בהרגשה של ניכור מבית הפר בגלל הבדלימ תרבותיימ ,אלא גמ בהרגשות של קיפוח בגלל
אפליה או חשש מאפליה .מאמצימ פעילימ לשיתופ הורימ בחיי הגנ ובית הפר עשויימ לא רק
לגרומ שיפור בהישגי הילדימ בבית הפר ,אלא גמ להביא להעשרה של מגרת החינוכ עצמה.
העשרה זו תתבטא בשני ממדימ ,כפי שמציעה רואר–טריאר בקירתה :תופת לידע של
הילדימ והוריהמ על התרבויות של הילדימ הלומדימ בביבתמ ,ולגיטימציה לביטוי תרבותי
של כל ילד בכיתה ,מהלכ שעשוי להעצימ את הדימוי העצמי שלו.
ליכומ ,המחקר בחברה הישראלית אינו מציע ממצאימ חד–משמעיימ בעניינ ההשפעה של
שיתופ הורימ על הישגי הילדימ ,אכ מנ המחקרימ הרבימ שנערכו בחו״ל ניתנ להיק שהשפעה
כזו קיימת .יש לחקור אפוא את העניינ באופנ מפורט יותר בחברה הישראלית .המחקר שנעשה
עד כה בישראל מצביע על היכויימ להעצמת ההורימ למעורבות בחיי המגרת החינוכית
חרפ הקשיימ והאתגרימ האופייניימ לחברת הגירה :קבוצות הורימ המתקיימות זו בצד זו והנ
שונות זו מזו מבחינה תרבותית ,כלכלית ואתית.

ה .סיכום ידע מן השדה
הוועדה התמקדה במערכת החינוכ הציבורית ,הנמצאת בפיקוח משרד החינוכ .היא לא
התייחה למערכת הפרטית הקיימת בצד הציבורית ,אכ התייחה למערכת החינוכ המוכר
שאיננו רשמי ,הנפוצ במגזר החרדי .כדי להכיר את עבודתה של מערכת החינוכ הציבורי נפגשה
הוועדה עמ בכירימ במשרד החינוכ ,נציגימ של מחלקות חינוכ ברשויות המקומיות ,ונציגה
של הנהגת ארגונ ההורימ .מטרת מפגשימ אלו הייתה להבינ את תמונת המצב וללמוד מהידע
והנייונ הקיימ בשדה בנושא הקשרימ שבינ המשפחות למגרות החינוכ בגיל הרכ .הוועדה
ביקשה לשמוע מהנציגימ שהוזמנו לדיונ — מייצגי אגפימ ,מחלקות ושירותימ שונימ — את
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עמדותיהמ בוגיית הקשר בינ משפחות למערכת החינוכ ,את הדילמות והצרכימ של השדה
שעליו המ מופקדימ ,ואת הצעותיהמ לשינוי ושיפור.
ואלה הנקודות המרכזיות שהעלו המוזמנימ בישיבות הוועדה:
המפגש בינ מערכת החינוכ למשפחה בגיל הרכ נערכ בדרכ כלל על בי כמעט יומ–יומי,
במיוחד במערכת גני הילדימ .בבית הפר ממשיכימ להתקיימ מפגשימ על בי קבוע בינ גלי
החינוכ למשפחה ,אכ תדירותמ יורדת .בצד מפגשי שגרה בינ המשפחה לאנשי החינוכ ,קיימימ
כמה צמתימ מרכזיימ ״רגישימ״ במיוחד ,שבהמ נפגשימ הורימ ואנשי חינוכ ,לדוגמה :המעבר
לכיתה א׳ ,שיבוצ ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ ,שיבוצ ילדי עולימ ,השארת ילד שנה נופת בגנ
או בכיתה בבית הפר ,וכנ מצבי קונפליקט ביחימ שבינ גננת או מורה לבינ תלמיד.

עמדות מרכזיות ,הנחות ותפיסות עבודה
הכרה בחשיבות הקשר ובזכותמ של ההורימ להיות מעורבימ במה שקורה לילדמ :כל הדוברימ
מכירימ בחשיבות הקשר ושיתופ הפעולה עמ משפחות הילדימ ,כמו גמ בזכותמ של ההורימ
להיות מעורבימ במה שקורה לילדמ במערכת החינוכ ,בשגרת חיי הגנ או בית הפר ובוודאי
במצבימ שבהמ יש צורכ לקבל החלטות העשויות להשפיע על מהלכ התפתחותו וחייו של
הילד במגרת החינוכית .הדוברימ השונימ הדגישו כי מעורבות ההורימ בגיל הרכ היא בעלת
אפיונימ שונימ מאלו שהמ מכירימ בגילאימ בוגרימ יותר .במיוחד ,ככ אמרו ,בולטת מעורבותמ
האקטיבית של ההורימ ככל שהילד צעיר יותר ,אכ היא נחלשת בכיתות הגבוהות יותר של בית
הפר היודי והתיכונ.
בינ הדוברימ קיימת שונות מוימת בהבנתמ את מקומ ההורימ ותפקידמ .יש שרואימ
בהורימ לקוחות של הגננת או המורה ,יש הרואימ בהמ שותפימ במשימת גידול הילד וחינוכו,
ויש שרואימ במחנכימ גורמ המשלימ חרימ בתחומימ שההורה אינו פועל.
רוב הדוברימ הדגישו כי הקשר שבינ המשפחה )במיוחד ההורימ( למגרת החינוכית הוא
אחד הנושאימ המעיקימ אותמ ביותר בתפקידמ .מכיוונ שבני–שיחנו מייצגימ את בכירי
המערכות השונות הנ במשרד החינוכ והנ ברשויות המקומיות ,מתנקזימ אליהמ רוב המקרימ
שלא נמצא להמ פתרונ ברמה הנקודתית של המוד הפציפי.
למרות ההכרה בחשיבות המעורבות והשותפות בינ ההורימ למערכת החינוכ ,רבימ
מהדוברימ הביעו דאגה ותכול מככ שמפגשימ עמ ההורימ מתקיימימ בעיקר במצבי
קונפליקט או על רקע של בעיה ,משבר וחור הכמה .המ ציינו כי יש ריבוי של תלונות,
חור שביעות רצונ ,עימותימ ופנייה או איומ בפנייה לבית המשפט כדי שיתערב ,מצב הגורמ
למערכת החינוכ תכול רב .הדוברימ ציינו כי במקרימ רבימ המניע ליצירת קשר הדדי בינ
ההורימ למחנכימ ולהפכ הוא חשש ואפ חרדה של אלו מאלו ,והדבר מקשה על בניית תקשורת
חיובית ואפקטיבית.
כל הדוברימ הביעו רצונ להביא לשיפור הקשרימ בינ המשפחה למערכת החינוכ ,מתוכ
הכרה כי שיפור זה יאפשר לכל הצדדימ — להורימ ,לגלי החינוכ ובמיוחד לילדימ — יצירת
אקלימ רגשי המיטיב עמ כולמ ומייע לילדימ במשימות הלימודיות וההתפתחותיות שלהמ.

|  | 22קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך )גן-ג'( — תמונת-מצב והמלצות

אתגרים ודילמות
ֶחר בהגדרה :על משרד החינוכ להגדיר מה תפקידו ַּבקשר עמ ההורימ ולקבוע מהו המנדט
שיש לאנשי מערכת החינוכ בדרגימ השונימ כשהמ עובדימ עמ הורימ .יש להגדיר גבולות,
אחריות ומכות :מתי ואיכ לעודד את מעורבות ההורימ ומתי להציב לה גבולות דווקא.
ביישובימ הממוקמימ באזורי מצוקה נעשות לעתימ פעולות המשתפות את המשפחה ,אולמ
רובנ מבוצעות בידי גורמימ חוצ–בית–פריימ כגונ הג׳וינט ,קרנ רש״י וגורמימ אחרימ ,שרובמ
שייכימ למגזר השלישי .משרד החינוכ אינו מפקח על פעולות אלו ,ולפעמימ נראה שהעבודה
עמ ההורימ נמרת לגורמ מתערב שהוא חיצוני למגרת החינוכית.
ֶחר בידע :כל הדוברימ הצביעו על העדר הכשרה מפקת של אנשי חינוכ לעבודה עמ
משפחות ,הנ במערכת הנורמטיבית והנ במערכת החינוכ המיוחד .המ חזרו וציינו את הקושי
הקיימ בעבודה עמ משפחות ממוצא ותרבות שונימ וכנ עמ משפחות של ילדימ בעלי צרכימ
מיוחדימ המשולבימ בחינוכ הנורמטיבי או בחינוכ המיוחד .בשל חרימ בידע ובמיומנויות
עבודה עמ הורימ ,אנשי חינוכ רבימ חשימ חרי אונימ ואפ משותקימ מול ההורימ.
בניית דרכימ למעורבות בונָ ה ואפקטיבית :לטענת הדוברימ ,הורימ רבימ אינמ יודעימ איכ
להשפיע ובמה להשפיע .לדבריהמ חר מודל עבודה שמגדיר את היחימ בינ הגננת או המורה
לבינ ההורה ,ואינ הכמות המקובלות על כולמ .בניגוד להורימ ,הנוטימ לראות את צורכי הילד
שלהמ ,איש החינוכ נדרש לראות את הצרכימ של כל הילדימ ושל המערכת ,והפער הזה עלול
להיות זירת התנגשות.
תואמ ציפיות :כל צד אינו יודע בבירור מה הצד השני מצפה ממנו ,מה כל צד יכול לקבל
ַ
מזולתו ,מהנ דרכי התקשורת האפשריות וכיצד לבנות את שיתופ הפעולה בצורה שתקדמ
את הילדימ ותביא תועלת הנ למגרת החינוכ והנ למשפחה .השאלות כבדות במיוחד במצבי
התנגשות וקונפליקט או כשיש שונות בערכימ ,בעמדות ובציפיות ההדדיות.
זמנ :במגרת המשרה שלהמ אינ לאנשי החינוכ שעות מוגדרות לעבודה עמ הורימ .לפיככ
המ מקדישימ לעבודה עמ הורימ משאבי זמנ מעבר למחויבויות הפורמליות שלהמ .ככ נמצא
לפנות זמנ לצורכ זה.
שטיפוח הקשר עמ המשפחה תלוי ביכולתמ של גלי החינוכ ַ
ייצוגיות הורימ במערכת החינוכ :יש צורכ לבחונ את תפקידמ של ועדי הורימ וארגוני הורימ.
בהעדר נהלימ ברורימ ,שאלת הייצוגיות שלהמ אינה פתורה .המערכת מתקשה לעבוד ולשתפ
פעולה עמ ועדי ההורימ ,ואלה מתקשימ לייצג את ציבור ההורימ בפני מערכת החינוכ .מצב זה
מעמיק לעתימ את הקונפליקטימ בינ ההורימ לבינ אנשי החינוכ במקומ לשפר ולהעמיק את
שיתופ הפעולה בינ הצדדימ.
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הצעות ליישום
בניית הכשרה מודרת לצוותי החינוכ בדרגימ השונימ — ממנהל בית הפר ,הפיכולוג והיועצ,
המורימ והגננות ועד המטפלימ הפארא–רפואיימ במגרות החינוכ המיוחד ,הייעות וכל איש
חינוכ במערכת הגיל הרכ — בנושא דרכי עבודה אפקטיביות עמ המשפחה .יש להעמיק את
ההבנה בנושא המשפחות ,לפתח זווית ראייה רב–תרבותית ולבנות יחד עמ כל איש חינוכ
את ההכרה בחשיבותנ של התקשורת עמ המשפחה ,מעורבות המשפחה והדרכימ להשיג את
שתיהנ.
פיתוח תכניות ומודלימ לעבודה עמ הורימ :בכל מגרת יתקיימ תהליכ של בניית חזונ ,שפה
משותפת ותיאומ ציפיות למעורבות המשפחה ושותפות איתה ,במטרה להוריד את רמת
החרדה ,אי–האמונ והחשדנות שקיימימ בשני הצדדימ .מוצע לנח במשותפ הכמות או
״אמנה״ ,שמצד אחד תקבע מטרות כלליות שיתאימו לכלל המשפחות ומגרות החינוכ ,ומצד
שני תהיה ייחודית לכל גנ ולכל בית פר.
תמיכה וליווי לאנשי החינוכ בעבודתמ עמ משפחות :התחושה של רבימ מאנשי החינוכ כיומ
היא של קושי ובדידות בעבודה מול הורימ .תופעה זו קיימת בקרב אנשי חינוכ בכלל ואנשי
חינוכ העובדימ במגרות החינוכ המיוחד או המשולב בפרט .על כנ יש לפתח דרכימ שונות —
נופות על אלה שננקטות כבר כיומ – לייע לאנשי החינוכ בהתמודדותמ עמ הקשיימ.
הקצאת שעות מערכת לעבודה עמ משפחות :הקצאת שעות במערכת לכל מחנכ תאפשר
לחייב את גלי החינוכ להקדיש זמנ ייעודי לעבודה עמ משפחה ,בניגוד למצב הקיימ כיומ ,שבו
עבודה זו נעשית באופנ וולונטרי ,לא במגרת שעות העבודה המוכרות.
מענה מותאמ לאוכלויות בעלות אפיונימ ייחודיימ :עולימ — בינ העליות השונות קיימת
שונות רבה ,המחייבת את מערכת החינוכ להתייח בצורה דיפרנציאלית למשפחות מתרבויות
שונות .מוצע לבנות במערכת החינוכ תכניות המיועדות להעצמת המשפחות במעבר הבינ–
תרבותי ,להכשיר ולקלוט במערכת החינוכ מגַ שרימ חינוכיימ בינ–תרבותיימ מארצות מוצא
שונות ,שיייעו הנ למשפחות והנ למגרות החינוכ להבינ אלה את אלה בצורה המיטיבה עמ
כולמ .חרדימ — כל תכנית וכל המלצה חייבת להיות מותאמת לצורכי האוכלוייה החרדית,
לגווניה השונימ .יש להביא בחשבונ כי בציבור החרדי ,הרבנימ וגדולי הדור המ הקובעימ את
דרכ ההתנהלות של המגרת החינוכית ושל ציבור ההורימ ,ולכנ שיתופ הפעולה איתמ חיוני
להצלחת כל מהלכ וכל תכנית .ערבימ — במגזר הערבי שיעור ההורימ המעורבימ במגרות
החינוכ בכלל הוא נמוכ .יש צורכ בהעלאת המודעות לחשיבות המעורבות של ההורימ
במגרות החינוכ .על כנ הוצע להפעיל חוגי הורימ כבר מגנ הילדימ .יש לבנות בינ בית הפר
וגנ הילדימ ובינ ההורימ אמנה שתפרט את חובותיו וזכויותיו של כל צד .כנ יש לבנות תכנית
מעקב אחר ביצועה של אמנה כזאת.
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ו .סוגיות מרכזיות בעבודת הוועדה
וגיות רבות הונחו לדיונ על שולחנה של הוועדה .נושא החקר שהוגדר לה כה רחב ומורכב,
שמבחינת זמנ ,היקפ ומנדט ,היה זה מעבר ליכולותיה של הוועדה לעוק בכל הוגיות
הקשורות בו .על כנ החליטה הוועדה להתמקד בעיקר באלה הנוגעות לקידומ הקשר שבינ
המשפחה למערכת החינוכ בגיל הרכ.
וגיות חשובות כגונ מעמדמ ומקוממ של הורימ כקבוצה ,שאלות הקשורות במה שמתרחש
בינ הורימ לילדימ במרחב הפרטי של המשפחה ,מעבר לשעות הלימודימ ,והשפעותיו על
הקשרימ עמ מערכת החינוכ ,ושאלות רבות אחרות נותרו מחוצ למגרת דיוניה של הוועדה.
כמובנ ,אינ בככ כדי להצביע על המעטה בחשיבותנ של וגיות אחרות ,שלא נידונו ,וחשוב
למצוא דרכימ להידרש גמ להנ בעתיד ,בפורומימ ובמחקרימ נופימ.
כמו שנאמר בפרקי אבות ב׳ כ״א  :״לא עליכ המלאכה לגמור ולא אתה בנ–חורינ להיבטל
ממנה״.
הוועדה התמקדה בחמש וגיות מרכזיות:
 .1מהי שותפות חיובית ומקדמת של המשפחה במגרת החינוכית ומה ערכה להתפתחות
הילד והצלחתו במערכת החינוכ? להורימ רבימ יש עניינ להיות מעורבימ במגרות
החינוכ שבהנ מתחנכימ ילדיהמ .ממצאי מחקר מראימ כי הורימ אפ נוטימ להיות יותר
מעורבימ במגרות החינוכ לגיל הרכ )בגנ הילדימ ובכיתות הנמוכות של בית הפר
היודי( מאשר בשנימ המאוחרות .להורימ יבות שונות להיות מעורבימ בחיי המגרת
החינוכית שבה לומדימ ילדיהמ :יש הורימ החושבימ כי מעורבותמ מיטיבה עמ ילדמ
מבחינת הישגיו האקדמיימ ,ויש החשימ כי מעמדמ החברתי של הילדימ ותחושת המּוגנּות
שלהמ ישתפרו בעקבות מעורבות הוריהמ במגרת החינוכ .יש הרואימ ברצונ ההורימ
למעורבות ולשותפות במגרת החינוכית שיקופ של תהליכי דמוקרטיזציה ,תפיה
של זכויות הילד וזכּות הפרט למעורבות בקבלת החלטות על עצמו ועל ילדיו.
ומנקודת הראות של מערכת החינוכ :איזו שותפות נחשבת בעיניה רצויה ואיזו שותפות
נתפת בעיניה כהתערבות חוצה גבולות?
 .2שונּות רב–תרבותית והשפעתה על קשרי משפחה-מגרת חינוכ :בדיוני הוועדה עלתה
הוגיה הרב–תרבותית המאפיינת את מערכת החינוכ הישראלית על זרמיה ,פלגיה
והקבוצות השונות המאכלות אותה .ביקשנו לבחונ אמ ניתנ לאפיינ את השונות במידת
המעורבות של המשפחה במגרת החינוכית על פי משתנימ של בי השכלה ,מוצא,
מעמד וציו–אקונומי ,מיקומ גאוגראפי )פריפריה לעומת מרכז( ,מגדר ,ועוד .כנ ביקשנו
להבינ באיזו מידה הנחות היוד של מחנכימ על ציבור ההורימ המשתייכימ למוצא או
למעמד מוימ משפיעות על עידוד או בלימה של מעורבות ההורימ במעשה החינוכי.
ולבופ ,כיצד מערכת החינוכ מעודדת את ההורימ למעורבות ,ללא קשר למשתני הרקע
האלה?
תואמ ציפיות :מה ידוע על ציפיות ההורימ ועל ציפיות מערכת החינוכ מהילד ,על
ַ
.3
ציפיותיהמ אלה מאלה וכל אחד מעצמו? על פי המחקרימ ,אילו דפוי קשר נתבררו
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כמיטיבימ עמ התפתחותו והצלחתו של הילד ,בשלושה ממדימ :ערכי ,התנהגותי ולימודי?
ערכי :באיזו מידה קיימ תואמ בערכימ ובנורמות של משפחת הילד והמגרת החינוכית,
ומה קורה במקרימ שבהמ יש הבדל מהותי ואפ תירה בינ שתי המערכות? התנהגותי:
באיזו מידה יש חלוקת אחריות מודעת ומוכמת בינ משפחת הילד לבינ מערכת החינוכ
בנושאימ שונימ כגונ טיפול בקשיי התנהגות במגרת החינוכית ,הכנת שיעורי בית ,הגעה
בזמנ למגרת ועוד? מהמ גבולות האחריות של כל צד ,גבולות שישרתו באופנ ברור את
טובת הילד? לימודי :באיזו מידה המשפחה שותפה לקביעת תוכני הלימוד ,אופנ הלימוד
והערכת מצבו והישגיו של הילד במשפחה ,בגנ ובבית הפר?
 .4הכשרת גלי חינוכ לעבודה עמ משפחות :ביקשנו להבינ מהי תמונת המצב הקיימת כיומ
במדינת ישראל בנושא של הכשרת צוותי חינוכ בדרגימ השונימ לעבודה עמ משפחות .בחּנו
וגיה זו בשני מלולימ :א .במהלכ הכשרתמ של אנשי חינוכ במכללות ובאוניבריטאות
) .(Pre-serviceב .במהלכ התפתחותמ המקצועית בשנות עבודתמ במערכת החינוכ )In-
 .(serviceבשל החשיבות הרבה שהוועדה ייחה לוגיית ההכשרה של גלי החינוכ,
היא ביקשה לנח קווימ מנחימ בנושאימ הנראימ חיוניימ בעיניה ,על מנת שמחנכימ
ואנשי מקצוע אחרימ במערכת החינוכ יוכלו לשפר את יכולותיהמ לעבוד מתוכ מעורבות
ושותפות עמ המשפחה.
 .5היבטימ משפטיימ בנושא זכויות של הורימ כפרט וכקבוצה במערכת החינוכ :הוועדה
התייחה לשאלת זכותמ וחובתמ של הורימ להיות שותפימ בקבלת החלטות בנושא חינוכ
ילדיהמ ,שאלות כגונ שיבוצמ של ילדימ בחינוכ הנורמטיבי ובחינוכ המיוחד ,השארתו של
ילד לשנה נופת באותה כיתה ,הדלגה של ילד מכיתה לכיתה ועוד .מי נושא באחריות
למה שקורה לילד במהלכ יומ הלימודימ במגרת החינוכ ,ומהנ זכויותיה וחובותיה של
מערכת החינוכ כלפי ההורימ? במגמה לצמצמ פניות של הורימ לבתי המשפט כגורמ
מתערב ומכריע ביקשנו לברר מה קורה כאשר מתעוררת מחלוקת בינ המשפחה לבינ
מערכת החינוכ וכיצד מגיעימ להכמות במקרימ של מחלוקת .כנ דנה הוועדה בוגיות
של חקיקה ,והתלבטה בינ התועלת בקידומ חקיקה בישראל בנושא זכויות הורימ ובינ
האפשרות להתפק ברענונ ההדרה הקיימת ,באמצעות חוזרי מנכ״ל והודעות מנכ״ל.

ז .פרקי המסמך
פרקי הממכ נמכימ על הראייה הכוללת של הנושא כפי שהתגבשה אצל חברי הוועדה ,על
מומחיותמ של הכותבימ ועל קירות מדעיות וניירות רקע שהוועדה הזמינה לצורכ עבודתה.
הוועדה כולה אחראית לכלל הממכ ,אכ כל אחד מהפרקימ נכתב בהובלה של חבר אחר,
שנושא הפרק היה בתחומ התמחותו.
פרקי הממכ עוקימ בנושאימ שנראו לנו מרכזיימ לענייננו .כל פרק מרחיב את הדיונ
בנושא שעלה כוגיה מרכזית בדיוני הוועדה.
ואלה פרקי הממכ :פרק המבוא ,המכמ את עיקר ממצאי הוועדה ומביא את המלצותיה
המרכזיות ,נכתב בידי פרופ׳ זאב צ׳רל גרינבאומ ודבורה פריד .הפרק ״מדיניות ממשלתית
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ותכניות התערבות בנושא מעמד הורימ בתוכ מערכת החינוכ״ נכתב בידי פרופ׳ משה
ישראלאשוילי .הפרק ״קשרי משפחה-מגרת חינוכ במדינת ישראל :מבט רב–תרבותי״ נכתב
בידי דבורה פריד ופרופ׳ זאב צ׳רל גרינבאומ .ד״ר תמר מורג כתבה את הפרק ״ההדרה
המשפטית של קשרי הורימ-מגרות חינוכ בגיל הרכ״ ,ד״ר אתר כהנ כתבה את ״הכשרה
של עובדי מערכת החינוכ לקשר ושותפות עמ הורימ ולהתערבויות פיכו–חינוכיות״ ,ואת
הפרק ״מערכת החינוכ ומשפחות לילדימ בעלי צרכימ חינוכיימ מיוחדימ :בדיקת מצב והצעות
לשינוי״ כתב פרופ׳ יואל אליצור.

תמצית פרקי המסמך
 .1פרק המבוא כולל את הרקע התאורטי ,הגדרות והנחות יוד לעבודת הוועדה .הוא
מביא את הגישות התאורטיות המרכזיות שעליהנ התבה הוועדה בכתיבתה :הגישה
האקולוגית–התפתחותית והגישה של מניעת יכונימ להתפתחות הילד .כנ מובאימ בפרק
יכומ הידע שנאפ מנ השדה והצעות שהתקבלו מאנשי השטח שהופיעו בפני הוועדה.
בפרק מוצגימ גמ דרכ הפעולה של הוועדה ,הוגיות שבהנ התמקדה ,עיקר ממצאיה
והמלצות מנומקות ליישומ.
 .2מדיניות ממשלתית ותכניות התערבות בנושא מעמד הורימ בתוכ מערכת החינוכ :בפרק
זה שני נושאימ מרכזיימ :א .ניתוח המדיניות החינוכית בנושא קשרי משפחה-מגרת
חינוכ במדינות שונות בעולמ .ב .בחינת לקחימ יישומיימ ומחקריימ מתכניות התערבות
בגיל הרכ שהופעלו במקומות שונימ בעולמ ,בעיקר בארה״ב ,ועקו בשיפור הקשר בינ
ילדימ בגיל הרכ ,משפחות ומערכת החינוכ .מפרק זה עולה כי קיימ בי ראשוני לטענה
שהתערבות לחיזוק הקשר בית-מגרת חינוכ )בית פר או גנ( בגיל הרכ עשויה לתרומ
לשיפור ארוכ–טווח של הקשר בית-בית פר ,במיוחד אמ ההתערבות בגיל הרכ נעשתה
בידי גלי חינוכ שעברו הכשרה מתאימה לככ והייתה מותאמת לצורכי הקהילה שבה
התקיימה .עוד נקבע בפרק כי מגוונ העדויות המחקריות התומכות בחשיבות הקשר כה
גדול ,שמנ התמ תהיה הכרה כללית ,גמ בקרב מעצבי המדיניות ואנשי השטח ,שאי אפשר
להשאיר את המצב הנוכחי במדינת ישראל כמות שהוא .יחד עמ זאת ,קיימת גמ הכמה
שכל דרכ שתאומצ לקידומ הקשר צריכה להיות מגובשת מתוכ כבוד הדדי ותוכ כדי דיאלוג
לה ְכתבה )לעתימ הדדית( של צורת קשר כזו או אחרת.
זהיר שיימנע מלגלוש ַ
 .3קשרי משפחה-מגרת חינוכ במדינת ישראל :מבט רב–תרבותי :מטרתו של פרק זה היא
להציג את הנושא של קשרי משפחה-מגרת חינוכ מנקודת מבט רב–תרבותית ,תוכ
התמקדות בחברה הישראלית .בפרק שלושה חלקימ עיקריימ :א .מושגימ מרכזיימ בשיח
הרב–תרבותי במערכת החינוכ .ב .קשרי משפחה-מגרת חינוכ בקרב קבוצות מיעוט
בישראל :תהליכימ היטוריימ ,חברתיימ ווציו–פוליטיימ .ג .המלצות .הפרק מתאר את
הגיוונ הרב הקיימ בחברה הישראלית על קבוצותיה ופלגיה השונימ ,ואת השפעתו של גיוונ
זה על מערכ הקשרימ המתקיימימ בינ הקבוצות השונות לבינ מערכת החינוכ .חלק מרכזי
בפרק מתמקד בשלוש קבוצות גדולות הבולטות כיומ בייחודיותנ בחברה הישראלית:
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הערבית ,החרדית וקבוצת העולימ החדשימ ,בעיקר מחבר העמימ ומאתיופיה .טענה
מרכזית של הפרק היא שחרפ מאמציה הרבימ לא עלה עדיינ בידי מערכת החינוכ הציבורית
בארצ לבנות שותפות מלאה עמ כלל משפחות הילדימ המתחנכימ במדינת ישראל ועמ
קבוצות המיעוט השונות הקיימות בתוכה .תמונת המצב הישראלית הזאת דומה מאוד
למציאות הקיימת ברבות ממדינות המערב ,שבהנ חיות בצד הקבוצה המרכזית קבוצות
מיעוט גדולות המאכלות את מערכת החינוכ הציבורית בשיעור גדל ועולה .הפרק נמכ
על החומר שליקטה הוועדה בנושא הרב–תרבותיות ,ומדגיש את הצורכ להשקיע מאמצימ
מיוחדימ — ואפ לפתח אטרטגיות עבודה ייחודיות — כדי לשלב ולשתפ משפחות מרקע
תרבותי שונה במגרות החינוכיות שבהנ לומדימ ילדיהנ .כנ הוא מבהיר כי לא ניתנ
להתעלמ מנ הצורכ ומנ הקשיימ המתעוררימ במפגש שבינ אנשי החינוכ למשפחות על
רקע של שונות תרבותית ,ערכימ ,עמדות ודפוי גידול ילדימ.
 .4ההדרה המשפטית של קשרי הורימ-מגרות חינוכ בגיל הרכ :פרק זה מציג את הבי
המשפטי להדרת קשרי משפחה-מגרות חינוכ בגיל הרכ .בפרק ארבעה נושאימ
מרכזיימ :א .השפעת האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד על גיבוש הבי הנורמטיבי
לעבודת הוועדה .ב .בחינת ההדרימ הקיימימ במשפט הישראלי ,בשלושה מישורימ:
חקיקה ראשית ,פיקת בתי המשפט ,הנחיות מינהליות .ג .הדרימ שנקבעו במדינות
אחרות בנושא קשרי משפחה-מגרת חינוכ .ד .כיווני חשיבה ראשוניימ בדבר ההדרה
המשפטית הראויה של יחי הורימ-מגרות חינוכ בגיל הרכ בישראל .במובחנ מחקיקה
הקיימת במדינות אחרות ,בישראל אינ ביטוי במגרת חקיקה ראשית למדיניות התומכת
במעורבות הורימ ושיתופמ .בפרק ניתנימ נימוקימ לקידומ הצעה להדרה משפטית
ברורה ,בחקיקה ראשית ,של השותפות בינ משפחה והורימ לבינ מערכת החינוכ בגיל הרכ.
לצד ההצעה להדרה חוקית של וגיות הנוגעות לזכויות וחובות של ההורימ והמשפחה,
הפרק מביא הצעות נופות שמטרתנ קביעת הכמות והדרימ לשיתופי פעולה בינ
המשפחה לבינ מגרת החינוכ ,למשל אמנה בית–פרית כמגרת המדירה את היחימ
בינ המשפחה למערכת החינוכ בהתאמ למאפיינימ הייחודיימ של כל מגרת חינוכ ושל
אוכלויית הילדימ והמשפחה.
 .5הכשרה של עובדי מערכת החינוכ לקשר ושותפות עמ הורימ ולהתערבויות פיכו–
חינוכיות :הפרק עוק בשני נושאימ מרכזיימ :א .קירה של תכניות הכשרה לאנשי חינוכ
במהלכ הכשרתמ במכללות ובאוניבריטאות ) ,(Pre-serviceבארצ ובמדינות אחרות
בעולמ .ב .קירת השתלמויות בנושא של בניית שיתופי פעולה בינ מגרת החינוכ
למשפחה ,השתלמויות שגלי הוראה עוברימ במהלכ שנות עבודתמ ) (In-serviceבמערכת
החינוכ בישראל .בפרק מובאימ לדיונ התכנימ וההיקפ של ההכשרה שמקבלימ טודנטימ
המיועדימ לעבודה במערכת החינוכ בארצ )בתחומ ההוראה ,המינהל החינוכי והייעוצ
החינוכי( בנושא הקשר ומיומנויות העבודה עמ הורימ ומשפחות ,ונקרימ ההבדלימ
הקיימימ בינ המודות השונימ בתוכ מדינת ישראל ומחוצה לה .בפרק ניתנ חיזוק
לחשיבות ההכשרה של פרחי ההוראה ,מפני שהכשרה זו היא המניחה את הבי לתפיה
הערכית והמקצועית בתחומ זה והיא זו שבונה יכולות וכלימ רלוונטיימ שהעובדימ יוכלו
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ליישמ ולפתח במהלכ עבודתמ בשטח .כנ מובאות בפרק המלצות הנוגעות להכשרה של
אנשי חינוכ לעבודה משותפת עמ הורימ ומשפחות ולכינונ רציונל ערכי הנוגע לנושא זה
בהכשרתמ.
 .6מערכת החינוכ ומשפחות לילדימ בעלי צרכימ חינוכיימ מיוחדימ — בדיקת מצב והצעות
לשינוי :הפרק עוק בנושאימ הבאימ :א .תמונת מצב של היחימ בינ משפחה המגדלת
ילד בעל צרכימ מיוחדימ לבינ מערכת החינוכ ,וקירת יוזמות ואטרטגיות לקידומ החינוכ
של ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ .ב .ייחודיותה של מערכת היחימ בינ מערכת החינוכ לבינ
הורימ לתלמידימ בעלי צרכימ מיוחדימ — במגרת החינוכ הנורמטיבי המשלב ילדימ בעלי
צרכימ מיוחדימ ,ובמערכת החינוכ המיוחד .ג .קשיימ מרכזיימ במערכת היחימ — איזו
השפעה שלילית יש להמ על הילדימ ,המורימ וההורימ ,ואיזה שיפור חל בתפקוד הילדימ,
המורימ וההורימ וברווחתמ כתוצאה משיפור היחימ? הפרק מדגיש כי בדומה לתהליכי
שיתופ הורימ שמתקיימימ באוכלויות אחרות ,השקעת משאבימ שמטרתמ ליצור
קשר טוב עמ ההורימ ולטפח עבודה משותפת של המשפחה והמחנכימ תורמת תרומה
רבה גמ להתגלותמ הנפשית ולהישגיהמ הלימודיימ של ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ.
כנ עוק הפרק במורכבות השיתופ של הורימ לילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ עמ מודות
החינוכ ,במיוחד באלה שפועלימ במגרת החינוכ הנורמטיבי ,ובצורכ לפתח מנגנוני עבודה
מבוי–ראיות לעבודה עמ משפחות לילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ במגרות השונות
שבהנ מתחנכימ ילדימ כאלה.

ח .המלצות הוועדה
לאחר איופ הידע הקיימ בפרות המחקר ,הידע הקיימ בשדה החינוכ בישראל וקירת
המדיניות והפעולות בנושא זה במדינות אחרות בעולמ ,התכנה הוועדה על מנת לכמ
את המקנות וההמלצות המרכזיות שהיא מבקשת להציג בפני בכירי משרד החינוכ וגורמימ
נופימ בעלי עניינ .ההמלצות דלהלנ התקבלו פה אחד בידי כל חברי הוועדה ,והנ משקפות
את דעת הוועדה כולה.
חברי הוועדה משוכנעימ בחשיבות הרבה של קידומ מערכ היחימ בינ המשפחה למגרות
החינוכ בגיל הרכ ורואימ בו גורמ מרכזי המשפיע על מהלכ התפתחותו והצלחתו של הילד
במערכת החינוכ .תפיה זו הייתה הבי למקנה המרכזית של הממכ ,כי יש צורכ לקדמ
שינוי במערכת החינוכ בגיל הרכ במדינת ישראל על מנת לשפר את שיתופי הפעולה בינ
המשפחה למערכת החינוכ ולהבנות אותמ הנ ברמה של מדיניות–על והנ ברמה המקומית.
ההמלצות דלהלנ נשענות על שתי מקנות נופות :א .שיתופ פעולה בינ המשפחה למערכת
ונתקימ בינ המערכות פוגעימ
החינוכ תורמ להתפתחות הילד ורווחתו ,ואילו קונפליקטימ ָ
בהתפתחות הילד ובהצלחתו במערכת החינוכ .ב .שותפות בינ המשפחה למערכת החינוכ
מקדמת את יכולותיה של המגרת החינוכית )גנ ובית פר( לפעול בצורה יעילה ואפקטיבית.
הוועדה התמכה על ממצאי מחקרימ רבימ שבדקו את השותפות בינ מגרות חינוכ לבינ
המשפחה ואת השפעתה על הישגי הילדימ בבית הפר ומצאה בהמ אישוש להנחה המוקדמת
שלה ,כי שותפות בינ ההורימ לבית הפר משפרת במידה משמעותית את הישגי הילדימ בבית
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הפר .הישגימ אלו ניכרו גמ במישור הלימודי–אקדמי ,גמ בהתנהגות חברתית נאותה בגנ
ובבית הפר וגמ בשביעות הרצונ ממגרת החינוכ.

ההמלצות ונימוקיהן
עמדת יסוד
האחריות הראשונית להתפתחות הילדימ ולחינוכמ מוטלת על ההורימ .עמ כניתמ של
הילדימ למערכת החינוכ נוצרת אחריות משותפת בינ ההורימ למערכת החינוכ .לכל אחד
מהצדדימ תרומה ייחודית להתפתחות הילד ורווחתו .יחי שותפות אלו צריכימ להיבנות
ביזמה פעילה של מגרות החינוכ ,מתוכ עמדה של שוויונ ושותפות עמ כל אוכלויית ההורימ
ובהתאמה לצרכימ השונימ של קבוצות האוכלוייה.

אסטרטגיות לפעולה
 .1הקמת יחידה לנושא קשרי משפחה ומגרות חינוכ :הוועדה ממליצה להקימ ,כחלק
מהמבנה הארגוני של משרד החינוכ ,יחידה )ברמה של אגפ/מחלקה וכו׳( לנושא קשרי
משפחה-מגרות חינוכ ,שתהיה כפופה למנכ״ל המשרד .אחריותה ומכותה של היחידה
תהיה להציע ולהתוות מדיניות בנושא מעורבות ושותפות של המשפחה במעשה החינוכי,
תתכלל את הפעילות
וכנ לתאמ ולארגנ את מערכ העבודה של המשרד בנושא זה .יחידה זו ַ
ַּבנושא בכל אגפי המשרד.
נימוקי הוועדה :הקשר שבינ המשפחה ומגרת החינוכ מטופל היומ בנפרד על ידי אגפימ
ומחלקות שונות במשרד החינוכ ,ואינ יחידה ייעודית שאחראית על התחומ ועל פיתוחו.
משרד החינוכ מפרמ מעת לעת בחוזרי מנכ״ל הוראות שמטרתנ להנחות את השדה
בנושאימ הקשורימ לשותפות שבינ המשפחה למערכת החינוכ ,אולמ אנו מצאנו כי עיקר
ההתעקות של אגפי הגיל והתוכנ בנושא זה היא במצבי משבר וקונפליקט .אל מטה
משרד החינוכ מגיעימ לטיפול המקרימ שאינמ מוצאימ את פתרונמ בשדה או המקרימ
שבהמ יש פנייה אל בית המשפט .גמ ברמת השדה מצאנו כי פעמימ רבות ,הקשר מתמקד
בקשיימ של ילדימ ,תלונות של הורימ או אי–שביעות רצונ הדדית מאופנ תפקודו של הילד,
ההורימ או אנשי החינוכ .אנו בורימ כי אחת הדרכימ העשויות לשנות מציאות זו היא
הכרה של משרד החינוכ בקשרי משפחה-מגרות חינוכ כבנושא שראוי לו להיות מעוגנ
בתוכ המבנה הארגוני של המשרד ,ביחידה שעיוקה המרכזי הוא התוויית מדיניות–על,
מבות על ידע מחקרי ,ותפקידה המרכזי הוא בניית דרכי עבודה בימי שגרה ובעת משבר,
וייעוצ לאגפימ האחרימ במשרד בכל דבר ועניינ הקשור בנושא עבודה עמ משפחות.
במציאות העכשווית ,בהעדר יחידה לנושא זה ,נוצר באגפימ שונימ של המשרד עומ
המקשה על עבודת השדה.
עוד בורה הוועדה כי טוב יהיה אמ יחידה זו תעבוד בשיתופ פעולה עמ משרדי ממשלה
רלוונטיימ אחרימ כגונ משרדי הרווחה ,הבריאות ,קליטת העלייה ,הפנימ ועוד ,על מנת
ליצור רצפ וקשר בטיפול בנושא משפחה-מערכת חינוכ .הרחבה בנושא מדיניות ודרכי
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פעולה לקידומ הקשר בינ המשפחה למערכת החינוכ מופיעה בפרק ״מדיניות ממשלתית
ותכניות התערבות בנושא מעמד הורימ בתוכ מערכת החינוכ״ ,עמודימ .67-35
 .2חקיקה :מוצע לעגנ במגרת חקיקה ראשית הליכימ עיקריימ שידירו מירת מידע
להורימ ,מפגשימ שוטפימ בינמ לבינ מערכת החינוכ ,שיתופ הורימ בהחלטות מרכזיות
הנוגעות לילד ומחויבות הורית .כמו כנ מוצע לעגנ בחקיקה ראשית את תפקידה ודרכי
פעילותה של נציגות ההורימ בישראל.
נימוקי הוועדה :במדינת ישראל אינ כיומ חקיקה ראשית בנושא הקשר בינ הורימ למגרות
חינוכ .בחינה של ההדרה הקיימת ,על רבדיה השונימ ,חושפת פער בינ הצהרת הכוונות
העקרונית ,לפיה ההורימ המ שותפימ מלאימ של המדינה בחינוכ הילדימ ,ובינ הנורמות
המחייבות בפועל ,ומגלה מציאות שבה נורמות רבות איננ מיושמות הלכה למעשה .פערימ
אלו קיימימ הנ ַּביח להורה היחיד והנ ַּביח לנציגויות הורימ.
הוועדה בחנה את חקיקת החינוכ בישראל ומצאה כי יש בה מעט הדרימ מעשיימ הנוגעימ
למעמדמ של הורימ ומשפחות כפרטימ במגרת מערכת החינוכ או למעמדנ ויציגותנ של
נציגויות הורימ.
בחינת המצב בארצות אחרות כגונ אנגליה ,קוטלנד וארה״ב העמיקה בקרב חברי הוועדה
את תחושת הצורכ להכריע בינ המלצה לקידומ חקיקה ראשית ובינ פעולה לרענונ ההדרה
שכבר קיימת היומ ,באמצעות חוזרי מנכ״ל והודעות מנכ״ל.
בופו של דבר הוועדה ממליצה על קידומ חקיקה ראשית שבמגרתה תנוח המחויבות
של משרד החינוכ לשיתופ הורימ .כנ היא ממליצה על קידומ הדרה ברורה של מעמדמ
ותפקידמ של הורימ ומשפחות במגרת מערכת החינוכ ועל יצירת מנגנונימ המיועדימ
לקדמ שיתופ הורימ במערכת החינוכ בגיל הרכ .הרחבה בנושא חקיקה והדרימ אחרימ
הנוגעימ למעמדמ של הורימ מופיעה בקירה ״המשפחה ומערכת החינוכ :יחי הורימ-
ילדימ-מדינה״ ,במדור ׳חומרי רקע׳ באתר היזמה למחקר יישומי במערכת החינוכ:
 ,http://education.academy.ac.ilובקירת הפרות בנושא ״המשפחה ומערכת החינוכ:
יחי הורימ-ילדימ-מדינה״ ,שנכתבה בידי ד״ר חגית ברטל–גינת ,עמ׳ .175-174
 .3הוצאה לאור של חוזר מנכ״ל חדש :בנושא קשרי משפחה-מערכת החינוכ ,הוועדה מציעה
לפרמ חוזר מנכ״ל חדש ,שיתב בינ השאר על המלצותיה ויתייח לשינויימ שחלו
בחברה הישראלית בשנימ האחרונות ,תוכ מתנ דגש מיוחד למערכת החינוכ בגיל הרכ.
נימוקי הוועדה :בנופ לקידומ חקיקה ראשית ממליצה הוועדה על הוצאת מהדורה חדשה
של חוזר מנכ״ל שיעוק בנושא יחי בית הפר והמשפחה .חוזר מנכ״ל אחרונ שיוחד
לנושא פורמ במאי  .1996בהמשכ אליו הופצו נהלימ נופימ העוקימ בנושא יחי בית
הפר וההורימ ,אכ אלה הופצו בחוזרי מנכ״ל היוצאימ מעת לעת ,לא בצורה מקובצת.
במהלכ ארבע–עשרה השנימ ) (2010-1996שחלפו מיומ פרומו של חוזר המנכ״ל האחרונ
שדנ בנושא עד היומ חלו שינויימ רבימ בחברה בישראל — שינויימ כלכליימ ,חברתיימ,
פוליטיימ ,ומשפטיימ — שיש להמ השלכות על הקשרימ בינ המשפחה למגרת החינוכ
בחברה בישראל .הוועדה גרה כי קיימ צורכ להתייח לשינויימ אלו בחוזר מנכ״ל חדש.
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ככ למשל ,שינויימ במבנה המשפחה מחייבימ את משרד החינוכ להיענות למציאות חדשה
ומורכבת שבה חיימ כיומ ילדימ .השינויימ במבנה המשפחה מחייבימ הבניה של הדרימ
מתאימימ ,שיבואו לידי ביטוי בקשר שבינ מערכת החינוכ ובינ המשפחה לצורותיה
ה״חדשות״ .הוועדה גורת שחוזר המנכ״ל החדש צריכ להתייח גמ לתהליכימ הקשורימ
בזכויות ילדימ ,ברוח האמנה לזכויות הילד ולזכויות התלמיד ,וגמ ַלשונּות המעמיקה בינ
רובדי החברה ,להתרחבות הפערימ בינ מעמדות כלכליימ בישראל ועוד.
החרימ הרבימ בחוזר הקיימ ולאור השינויימ שחלו בשנימ אלו בישראל ,ממליצה
ָ
לאור
הוועדה לכלול במגרת חוזר מנכ״ל חדש הנחיות בדבר אטרטגיות יישומיות המקדמות
את השותפות בינ המשפחה למערכת החינוכ ברמת על ,להצביע על מחויבות משרד החינוכ
לפעול לפיתוח כישורי הורימ להשתתפות במערכת החינוכ ,לייע למשפחה ולמערכת
החינוכ לעגנ את היחימ ביניהנ במגרת אמנה בינ המשפחה למגרות הגנ ובית הפר
וכנ להבהיר ציפיות ,זכויות וחובות הדדיות של הצדדימ.
הרחבה בנושא חוזרי מנכ״ל בוגיית הקשרימ בינ המשפחה למערכת החינוכ אפשר למצוא
בפרק ״ההדרה המשפטית של קשרי הורימ-מגרות חינוכ בגיל הרכ״ עמודימ 101-79
וכנ בקירת הפרות ״יחי משפחה-מערכת החינוכ בגיל הרכ מנקודת מבט היטורית״
שנכתבה בידי ד״ר קלודי טל וד״ר תמר בר ,ובקירה ״המשפחה ומערכת החינוכ :יחי
הורימ-ילדימ-מדינה״ שנכתבה בידי ד״ר חגית ברטל–גינת .תקצירי הקירות מופיעימ
בעמודימ  ,175-171והקירות המלאות עומדות לרשות הציבור במדור ׳חומרי רקע׳ באתר
היזמה למחקר יישומי במערכת החינוכ.http://education.academy.ac.il :
 .4פיתוח מקצועי של אנשי חינוכ:
א .למכשירימ עצממ לתפקידי ניהול ,הוראה וייעוצ ) :(Pre-service trainingבמהלכ
הכשרתמ של אנשי חינוכ בכלל ומורימ ,מורות וגננות בפרט ,יחויב כל טודנט
ללמוד קור חובה בנושא עבודה עמ משפחות .מומלצ שבקור זה ייעשה שילוב בינ
ידע תאורטי ובינ מיומנויות לעבודה עמ משפחות ,לרבות כאלה שיש להנ אפיונימ
מיוחדימ.
ב .פיתוח מקצועי לעובדי מערכת החינוכ ) :(In-service trainingעובדי מערכת החינוכ
ישתתפו בהשתלמויות בנושא מיומנויות קשר ועבודה עמ משפחה.
נימוקי הוועדה :הוועדה למדה מתוכ המחקר הרב שמתייח לשונּות הקיימת בקרב
מחנכימ על מידת הערכתמ את ציבור ההורימ ועל מוגלותמ לחנכ את ילדיהמ ולהיות
מעורבימ בחינוכמ וגידולמ בכלל ,ובמגרות החינוכ בפרט .חוקרימ שונימ ובהמ גונזאל
דה הא ו–וילמ ,(Gonzalez De Hass & Willems, 2003) ,מצאו כי לעתימ קרובות,
הורימ אינמ נתפימ בעיני אנשי חינוכ כמומחימ לחינוכ ילדימ ,במיוחד כאשר מדובר
בהורימ מתרבויות מיעוט או הורימ למשפחות עוני .לחור הערכה זה עלולות להיות
השלכות על עמדות אנשי החינוכ וציפיותיהמ מציבור ההורימ .נקודת המוצא של חברי
הוועדה הייתה כי קיימ קשר בינ איכות ההכשרה של אנשי החינוכ לבינ עמדותיהמ כלפי
ההורימ ,הציפיות שלהמ מההורימ ומידת יכולתמ לעבוד עמ ההורימ בשותפות ֵמיטיבה.
לפיככ בחנה הוועדה את הכשרתמ של גננות ומורימ לעבודה עמ משפחות.
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הבדיקה העלתה כי נושאימ חשובימ כגונ הכשרה לעבודה עמ משפחות מרקעימ תרבותיימ
שונימ או מיומנויות עבודה עמ משפחות בעלות אפיונימ שונימ ,לרבות משפחות עמ ילדימ
בעלי צרכימ מיוחדימ ,אינמ קיימימ היומ במידה מפקת בתכניות הלימודימ של בתי
הפר להכשרת אנשי חינוכ ובמכללות להכשרת עובדי הוראה .על כנ מצאה הוועדה לנכונ
להמליצ למערכת החינוכ על קווימ מנחימ ועל נושאימ הנראימ בעיניה חיוניימ להכשרת
גלי חינוכ ,אמ בשלב לימודיהמ ואמ בשלב שבו המ כבר עובדימ בתוכ מערכת החינוכ.
הרחבה בעניינ זה אפשר למצוא בפרק ״הכשרה של עובדי מערכת החינוכ לקשר ושותפות
עמ הורימ ולהתערבויות פיכו–חינוכיות״ ,המופיע בעמודימ .116-103
עמ זאת יש לציינ כי בחיפוש במאגרי המידע של  ERICוגמ של  Psycnetלא נמצאו
מאמרימ שבדקו את הקשר בינ הכשרת מורימ מצד אחד לבינ עבודתמ עמ הורימ או עמ
משפחות והשפעתה על עבודתמ כמורימ מצד שני .ואפ על פי כנ ,הוועדה בורה שבמידע
על הכשרת עובדי חינוכ לילדימ עמ צרכימ מיוחדימ ובנייונ שנצבר בעבודה עמ עולימ
בארצ ועמ מהגרימ בכלל יש די ראיות כדי להמליצ על הכשרה ופיתוח מקצועי לכלל עובדי
החינוכ בנושא הקשר עמ הורימ ומשפחות .הרחבה בנושא זה אפשר למצוא בקירת
הפרות ״מעורבות הורימ בתכניות התערבות ממוקדות-משפחה לילדימ עמ צרכימ
חינוכיימ מיוחדימ״ ,שנכתבה בידי פרופ׳ אתר דרומי וד״ר שרה אינגבר .התקציר מופיע
בעמודימ  178-177והקירה המלאה מופיעה באתר היזמה למחקר יישומי בחינוכ.
מרכז לנושא ״קשר עמ משפחות״ :בכל בית פר ובכל אשכול גנימ ימונה מתוכ
ֵּ
 .5מינוי
מר ֵּכז לנושא ״קשר עמ המשפחה״ .המרכז יעריכ צרכימ
הגל החינוכי איש מקצוע שישמש ַ
וייזומ פעולות על פי הצורכ ,לחיזוק ברמת–העל של השותפות עמ המשפחות.
נימוקי הוועדה :במהלכ דיוניה נפגשה הוועדה עמ אנשי מקצוע העובדימ במערכת החינוכ.
מתוכ מפגשימ אלו למדה הוועדה על חרונה של דמות המרכזת את הנושא במגרת
החינוכית ,דמות שיש לה ראיית–על של הוגיה ,שמכירה את הצרכימ הייחודיימ של
אוכלויית משפחות הגנ או בית הפר ,ושבהתאמ לככ תעודד את גל ביה״ ליזומ
מרכז קשר עמ
פעולות לקידומ המעורבות והשותפות עמ המשפחה .בהעדר תפקיד של ַ
המשפחה ,אינ כיומ מישהו במגרת החינוכ שיש לו אחריות ברורה לפעול בתחומ זה
ולקדמו .מנהל בית הפר מקבל על עצמו ניהול מגעימ עמ הורימ ומחנכימ בעיקר בעתות
משבר ,אכ עמו מכדי לעוק בנושא זה בשגרת העבודה.
הוועדה למדה עוד שבנושאימ שונימ בתוכ מערכת החינוכ קיימימ רכזֵ י נושא ,שתפקידמ
לקדמ וליזומ פעולות בתחומימ שעליהמ המ מופקדימ ,במטרה להעציממ .הוועדה ברה
כי ראוי למגרות החינוכ למנות אדמ מיוחד לנושא הקשר עמ ההורימ ,לאפשר לו הכשרה
מתאימה ולהקצות לו זמנ מערכת כדי שיוכל לקדמ את העניינ בכל מגרת ומגרת.
תפקידו יכלול גמ את המעבר בינ מגרות ,בעיקר מהגנ אל בית הפר ,בהיבט של יחי
ההורימ עמ המגרות )אכ לא יכלול את כל הנושאימ הממדיימ והארגוניימ של המעבר
ממגרת למגרת( .תפקיד מרכז הקשר עמ המשפחות ייבנה בכל מערכת החינוכ לגיל
הרכ ,לרבות במגרות החינוכ המיוחד.
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 .6אתגר מיוחד בעבודה עמ ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ ומשפחותיהמ :לאור הפיתוח
הניכר של השירותימ הטיפוליימ שמשרד החינוכ מעניק לאוכלוייה זו ,נדרשת הגדרה או
בנייה של תפקיד מנהל–מקרה ) ,(case managerתפקיד שיש בו שני מרכיבימ מרכזיימ:
א .אחריות לקשר עמ המשפחה .ב .תיאומ הטיפולימ הנעשימ בידי אנשי מקצוע שונימ
העובדימ עמ הילד והמשפחה ,במטרה למנוע פיצול של הטיפול בילד .מומלצ שעבודתו של
מנהל–המקרה תקדמ עבודת צוות המיישמת שיטות הערכה והתערבות נמכות–ראיות
) (evidence-basedעמ הילד ומשפחתו ,ותטמיע אותנ במערכת החינוכ המיוחד ובחינוכ
הרגיל המשלב ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ.
נימוקי הוועדה :מקומ נרחב בדיוני הוועדה הוקדש לקשר עמ משפחות המגדלות ילד
בעל צרכימ מיוחדימ ולצורכ ביישומ מדיניות ברורה ומחייבת ,המדירה את היחימ בינ
המשפחה לבינ מערכת החינוכ המיוחד והמשולב .משיחות עמ הורימ לילדימ בעלי צרכימ
מיוחדימ — כאלה המתחנכימ במערכת החינוכ הנורמטיבית ,המשלבת ילדימ בעלי צרכימ
מיוחדימ ,וכאלה הלומדימ במערכת החינוכ המיוחד — חזר ועלה הצורכ של הורימ בדמות
אחת קבועה ,שתהווה כתובת ברורה להמ ולצוות המורימ והמטפלימ השונימ של הילד.
הורימ אלו חזרו והדגישו את התכול הרב שהמ חווימ במצב הקיימ היומ ,כשהמ נאלצימ
לפנות לגורמימ רבימ כדי לקבל תשובה ,שפעמימ רבות אינה ניתנת להמ באופנ משביע
רצונ ומביאה אותמ למצבי תכול ואפ לעימות עמ מערכת החינוכ .מחקרימ שהוצגו בפני
הוועדה מעידימ אפ המ כי כדי ליישמ בקרב צוותי חינוכ וטיפול שאינמ אמונימ על עבודה
עמ הורימ תכניות המשלבות את המשפחה ,נדרשת הכשרה והפעלה של מנהלי–מקרה
) — (case managersאנשי מקצוע שתפקידמ לגבש צוות של מחנכימ ,מטפלימ והורימ
ביב דרכי עבודה משותפות ויעילות ,לתמוכ בעבודתמ של המחנכימ ובשיתופ הפעולה
שלהמ עמ ההורימ ,לפתור עימותימ ולאגמ משאבימ.
הצורכ במנהלי–מקרה הועצמ מאז החל יישומו של חוק החינוכ המיוחד ,ב– .1999מערכת
החינוכ קלטה וממשיכה לקלוט מפר גדול של מטפלימ מתחומימ שונימ ,המופקדימ
על השגת המטרות של תכנית הלימודימ האישית שנבנית לכל תלמיד .הנייונ המצטבר
במערכות של בריאות הנפש ,שירותי הרווחה והחינוכ המיוחד מלמד כי מצבימ מוג
זה טומנימ בחובמ כנה לבזבוז משאבימ ולטיפול לא מתואמ ולא יעיל .על כנ ממליצה
הוועדה ,למנות עבור כל ילד במערכת החינוכ המיוחד ובחינוכ המשולב מנהל–מקרה
שתפקידו יותאמ לצרכימ שהועלו לעיל .הרחבה בנושא מופיעה בפרק ״מערכת החינוכ
ומשפחות לילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ :בדיקת מצב והצעות לשינוי״ המופיע בעמודימ
.146-117
 .7המלצה למחקר נופ בתחומ קשרי משפחה-מגרת חינוכ במדינת ישראל בכלל הגילאימ
ובגיל הרכ בפרט :בישראל בוצעו מחקרימ המלמדימ על תפיות ועמדות של הורימ
ומחנכימ כלפי טיב הקשרימ ביניהמ ,אולמ מורגש ֶחר בגופ ידע מבו–ראיות על תכניות
התערבות שתכליתנ חיזוק הקשר בינ הבית לגנ ולבית הפר .לדוגמה:
א .יש לחקור איזו השפעה יש לתכניות התערבות המיועדות להורימ לילדימ בגיל הרכ
ופועלות בישראל — על שיפור היחימ בינ מערכת החינוכ לבינ המשפחה.
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ב .יש ליזומ הערכה מחקרית של מודלימ שונימ של שיתופי פעולה בינ המשפחה למערכת
החינוכ של גנ הילדימ וכיתות א׳ וב׳ של בית הפר.
ג .חשוב לחקור את השפעתנ ארוכת–הטווח של תכניות התערבות לשיפור הקשר בינ
המשפחה למערכת החינוכ הנ מבחינת ההתגלות החברתית והרגשית של ילדימ
במערכת החינוכ והנ מבחינת ההישגימ האקדמיימ של הילדימ בישראל.
ד .יש לבדוק את תרומתה של מערכת החינוכ כמקור להשפעה על כישורי הורות ועל
קידומ שיתופ הפעולה בינ המשפחה למערכת החינוכ ,בהשוואה או במקביל למערכות
רווחה וטיפול אחרות העוקות בהדרכת הורימ או בתכנית מניעה והתערבות
להורימ.
ה .יש ליזומ הרחבה של מבחני המיצ״ב )״מדדי יעילות וצמיחה בית–פרית״( ושימוש
בממצאימ העולימ מהמ לשיפור הקשר ארוכ–הטווח בינ מערכת החינוכ למשפחה:
יש להרחיב גמ לכיתות ב׳ את איופ הנתונימ המתבצע כיומ בכיתות ה׳ וח׳ בנושאימ
הקשורימ ליחי הורימ-מורימ .את הנתונימ שייאפו יש לנתח ,להטמיע ולעקוב אחר
יישוממ כבר משלב הגנ.
ו .יש לערוכ מחקרימ הכוללימ בדיקה של השונות הרב–תרבותית בישראל ושל הקשר
בינ שייכות תרבותית לבינ יחי משפחה-מגרת חינוכ בישראל בגיל הרכ.
 .8הקמת ועדה ליישומ המלצות הממכ והטמעתו במערכת החינוכ :מומלצ כי לאחר הגשת
הממכ ודיונ במקנותיו במשרד החינוכ ,תוקמ ועדת המשכ ליישומו .מומלצ כי הוועדה
תכלול בכירימ ממשרד החינוכ ,חברימ מוועדה זו ,אנשי חינוכ העובדימ בשדה ,נציגות
הורימ וגורמימ רלוונטיימ נופימ .מוצע כי יישומ המלצות הוועדה יחל כניוי–חלוצ
בכמה אזורימ בארצ וילּווה במחקר הערכה .לאחריו יוחל ביישומ ההמלצות בכל מדינת
ישראל.
נימוקי הוועדה :במהלכ עבודתה בחנה הוועדה דוחות וממכימ מכמימ של ועדות
קודמות שעקו בנושא זה ובנושאימ קרובימ אחרימ.
הוועדה למדה כי כדי להגדיל את יכויי היישומ המושכל של המלצות ועדה מוגה ,יש
להקימ ועדת המשכ שתבחנ את הדרכימ האפשריות השונות ליישומ ההמלצות .הוועדה
קוראת אפוא לבכירי משרד החינוכ ולגורמימ נופימ לכוננ ועדת המשכ שתפעל על בי
הידע המופיע בממכ זה ותקדמ ,יחד עמ חברימ מוועדה זו ,את יישומ ההמלצות ,אמ
כתכנית נייונית מצומצמת ואמ כתכנית ארצית רחבה .חברי הוועדה נכונימ להמשיכ
ולייע למערכת החינוכ ככל שיידרש כדי שהמקנות העולות מממכ זה תיושמנה הלכה
למעשה.
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פרק  :1מדיניות ממשלתית ותכניות התערבות
בנושא מעמד הורים בתוך מערכת החינוך
הקדמה
החיוניות של שיתופ פעולה בינ ההורימ לבינ מודות החינוכ ברורה מאוד לחלק מהאנשימ.
הרב שמשונ רפאל הירש ) 4(1888-1808היטיב לנח זאת כבר לפני למעלה מ– 150שנה :״אבוי
היה לעתידמ של בנינו אילו היו ההורימ משלימ את עצממ כי מחובתמ לשלמ שכר לימוד ובככ
המ פוטרימ עצממ מכל אחריות לגבי עתידמ הרוחני והמורי של בניהמ ...אבוי גמ לבית הפר
שאינו יודע את חלקו ...בחינוכ הילד ואשר אינו מייע להורימ במשימתמ החינוכית...״ )יודות
החינוכ ,״א-״ב( .אולמ בפועל מתברר כי עד עצמ היומ הזה ,יש אחרימ ורבימ — מחנכימ,
קובעי מדיניות והורימ במדינות רבות ובהנ ישראל — שאינמ מאמצימ אמירות בייות אלה
כלשוננ או שאינמ מוצאימ דרכימ להוציא אותנ מנ הכוח אל הפועל.
לפרק הנוכחי שלוש מטרות בייות (1) :קירה קצרה של המדיניות הממשלתית
המוצהרת בכמה מדינות בעולמ בנושא של יחימ ודיאלוג בינ בתי הפר למשפחות התלמידימ
)להלנ :״קשר בית-בי״״( .קירה זו מתבת על מידע שהועבר לוועדה בעקבות פנייתה
לשגרירויות בישראל ,וכנ על חומר שפורמ באתרימ של משרדי החינוכ של מדינות שונות.
הקירה תצביע על מעורבות ממשלתית הולכת וגוברת בנייונ לטפח את הקשר הנדונ.
) (2אזכור תמציתי של כמה תכניות פציפיות להתערבות בגיל הרכ ,תכניות שבחלק מהנ
הייתה התייחות לקשר בית-בי״ ואשר פורמו בכתבי עת מקצועיימ .אזכור זה ימחיש
את הערנות לצורכ בהתערבות כבר בגיל הרכ ,במיוחד בפיתוח תכניות המתמקדות בנושא
המעבר מהגנ לכיתה א׳ (3) .הצבעה על מגמות עכשוויות בניוח הקשר בית-בי״ ועיצובו,
כפי שמתמנ ממחקרימ שונימ שפורמו בנושא זה .באמצעות ההצבעה על הנושאימ השונימ
יומנ נתיב שבו כדאי להמשיכ לצעוד בדרכ לקשר מושכל בינ הבית לבית הפר .במהלכ
ההצגה של שלושת החלקימ האלה ,הפרק ירעננ ,יבליט או יעדכנ נושאימ שונימ והצעות
שהוצגו בממכ קודמ שהוגש בעבר למזכירות הפדגוגית של משרד החינוכ בנושא הנדונ
)ישראלאשוילי .(1995 ,הפרק מתיימ בהמלצות יישומיות שתכליתנ עידוד הקשר בית-בי״
החל בגיל הרכ וכלה ביומ היומ של כיתה י״ב.

הגדרת הבעיה העומדת על הפרק
בקירה של מחקרימ ,התנויות בשטח ומדיניות ממשלתית בנושא של מעורבות הורימ
במערכת החינוכ ,קירה שכותרתה ״גישות חלופיות למעורבות הורימ במודות חינוכ״
)ישראלאשוילי ,(1995 ,הוצגו בעבר תשע בעיות מרכזיות בהתנהלות הקשר בית-בי״.
הבעיות שנמנו היו אלה:
 4מגדולי הרבנימ במאה ה– 19ומעמודי התווכ של האורתודוקיה המודרנית ,אבי שיטת ״תורה עמ דרכ ארצ״ ,מיידו
ומנהלו של בית הפר הריאלי בפרנקפורט.
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 .1פער בינ ממצאי המחקר — שמהמ עולה כי קשר חיובי בינ ההורימ למורימ חיוני להתפתחות
התלמיד והצלחתו — ובינ המודעות אליהמ בקרב אנשי השטח.
 .2דימוי שלילי של ההורימ בעיני המורימ.
 .3דימוי שלילי של המורימ בעיני ההורימ.
 .4פערימ בהבנת המושגימ ״שותפות״ ו״קשר״.
 .5אי–בהירות לגבי התחומימ שבהמ צריכ להתקיימ הקשר.
 .6חור מיומנות של מורימ בניהול הקשר עמ ההורימ.
 .7העדר הזדמנויות ליצירת קשר חיובי בינ הורימ למורימ.
 .8חיוניות ההגדרה של אחראי בית–פרי לתיאומ ותמיכה בקשר בית-בי״.
 .9הרגישות של דיאלוג בית-בי״ כשמדובר בילדימ בחינוכ המיוחד.
בופה של הקירה הנ״ל הוצע שהדרכ ליצירת קשר חיובי בינ הבית לבית הפר אינה יכולה
להתב על המלצות ולקחימ אוניברליימ )בלבד( ,אלא מקבלי ההחלטות הרלוונטיימ
חייבימ לדונ בה מראש ,ויש ליישמה בפועל אכ ורק על בי של שיח משותפ והדרגתי בינ
ההורימ למורימ ולמקבלי ההחלטות הקשורימ למגרת החינוכית המוימת ,שיח שיביא
בחשבונ את הניבות הלימודיות ,החברתיות והקהילתיות של המגרת החינוכית המוימת
שבה מדובר .ככ למשל ,הגדרת המושגימ ״קשר״ ו״שותפות״ אינה יכולה להיות כללית ,וגמ
תהליכ הטיפוח של תנאימ המעודדימ קשר חיובי צריכ להיבנות תוכ מודעות למאפיינימ של
כל הצדדימ הנוגעימ בדבר ,בבית הפר המוימ.
על פי אחת ההערכות ) ,(Castelli & Pepe, 2008במהלכ חמש–עשרה השנימ האחרונות
)מאז בוצעה קירת הפרות הנ״ל( הוכפל מדי שנה מפר הפרומימ המדעיימ העוקימ
בנושא ״מעורבות הורימ״ ) parental involvementאו  .(family involvementנראה כי נתונ
זה מלמד לא רק על ההתעניינות הציבורית בנושא הנדונ אלא ,יותר מזה ,על הצטברות
ממצאימ אמפיריימ התומכימ בטענה שלמעורבות ההורימ בנעשה במגרת החינוכית שבה
לומד ילדמ יכולות להיות השלכות מהותיות על תפקודו הלימודי והכללי )ראו למשל Weiss,
 .(Dearing, Mayer, Kreider, & McCartney, 2005ככ לדוגמה ,בניתוח–על של  50מחקרימ
שעקו בוגיה זו ) (Hill & Tyson, 2009נמצאו עדויות לתרומה ברורה של הקשר בית-בי״
להישגימ של תלמידימ בחטיבות הביניימ .דוגמה נופת היא מחקר אורכ שנערכ במגרת
פרויקט רב–שנתי לטיפוח ילדימ שמתקיימ בשיקגו זה שנימ רבות ,ובו התברר שהערכת
המורה את הילד בכיתה א׳ אכנ מבירה את הישגיו הלימודיימ של הילד בגיל  ,14אכ מעורבות
ההורה בגנ הילדימ )כפי שנמדדה באופנ רטרואקטיבי( מבירה הצלחה אפ לאחר מכנ ,במהלכ
הלימודימ בבית הפר העל–יודי ) .(Miedel & Reynolds, 1999לאור ממצאימ אלה אינ
פלא שבמחקר שארגונ יוניצ״פ )ִּ (UNICEFפרמ לאחרונה הוגדרה השותפות בינ ההורימ
לגל החינוכי כאחד משלושת המאפיינימ המרכזיימ של בתי פר )מכל העולמ( המוגדרימ
״ידידותיימ לילדימ״ ) .(Osher, Kelly, Tolani-Brown, Shors, & Chen, 2009מהאמור עד
כאנ ברור מדוע בהקדמה לחוברת מיוחדת שעקה בתכניות התערבות לקידומ קשר משפחה-
בית פר יכמה לאחרונה כריטנונ ,מהחוקרות המובילות בעולמ בתחומ הקשר בית-בי״,
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שהשאלה העומדת על הפרק אינה האמ יש צורכ בקשר חיובי בית-בי״ אלא כיצד ליצור את
הקשר הזה באופנ המיטבי? ) .(Reschly & Christenson, 2009שאלה זו ניצבה בפנינו בעת
כתיבת הפרק הנוכחי.
בשולי הדברימ ,אכ לא בשולי תחומ עיוקה של הוועדה הנוכחית ,נדגיש כי השאלה
המוצגת עוקת בנושא הקשר בית-בית פר ולא בשאלת הקשר בית-גנ .זאת מכיוונ שהרוב
המוחלט של המחקרימ שפורמו בנושא הקשר בינ מגרות משפחתיות למגרות חינוכיות
התמקד בילדימ בגיל בית הפר .למעשה קיימ ידע מועט יחית ,ולא גופ ידע מחקרי מודר
ומשמעותי ,בוגיית הקשר בינ משפחות לבינ מערכת החינוכ בגיל הגנ.

מדיניות ממשלתית בנושא הקשר בית-בי״ס — השוואה בינלאומית
התעקות בשאלת הקשר בית-בי״ אינה עניינ רק לחוקרימ או מחנכימ אלא עוקימ בה
גמ ראשי מדינות ,למשל נשיא ארה״ב אובמה וראש ממשלת קוריאה בפגישתמ לאחרונה
)הארצ .(7.1.10 ,היבה לככ נעוצה במעורבות העמוקה והיומ–יומית של כל הממשלות בעולמ
בעניינימ הקשורימ לחינוכ ,מעורבות שמעוגנת בתובנה שניח נשיא ארה״ב )באותה פגישה(
באופנ קולע :״שלא יהיו טעויות ,מדובר בעתיד שלנו .מדינות שעוקפות אותנו בחינוכ היומ
יעקפו אותנו בתחומימ אחרימ מחר״ .לאור זאת ,חשוב לבחונ מה המדיניות הרווחת במדינות
שונות בעולמ בשאלת הקשר בית-בי״ ,ואמ מדובר במדיניות התומכת בעידוד הקשר בית-
בי״ — מהנ הדרכימ המוגדרות ,אמ בכלל ,ראויות לטיפוח–בפועל של הקשר הזה? למותר
לציינ כי מקירת המדיניות הננקטת כלפי נושא זה במדינות שונות בעולמ ייתכנ שאפשר
יהיה ללמוד ,במישרינ או בעקיפינ ,גמ על נושאימ הנלווימ לשאלת הקשר בית-בי״ — מדיניות
הרווחה בכללותה ,שיקולימ מרכזיימ בהקצאת משאבימ להיבטימ חברתיימ וחינוכיימ,
ונושאימ נופימ שיפורטו להלנ.
כדי לבחונ את נושא המדיניות הממשלתית במקומות שונימ בעולמ פנתה הוועדה
לשגרירויות של מדינות זרות בישראל וביקשה חומר כתוב או הפניה לחומר נגיש בוגיות
5
הנדונות .להלנ יתוארו בקצרה תשובות שהתקבלו מכמה שגרירויות בתגובה לפניית הוועדה.
מלבד לימוד התשובות שהתקבלו בעקבות הפנייה ,קרנו אתרימ של משרדי חינוכ בכמה
מדינות נופות ,בחיפוש אחר התייחות ַלנושא .להלנ יפורטו הממצאימ שהתבררו בנוגע
למדינות שונות ,ולאחריהמ תובא התמונה הכללית המתמנת.
מכיוונ שקיימת שונּות רבה באופיימ ובהיקפמ של הממצאימ שהתבררו בנוגע למדינות
שונות ,קשה היה להגדיר רשימה אחידה ומודרת של קריטריונימ שלפיהמ תיערכ השוואה
שיטתית בינ המדינות .יחד עמ זאת ,במהלכ הקירה ניתנה הדעת בראש ובראשונה לשאלות
הבאות (1) :מהי המדיניות המוצהרת בשאלת הקשר הורימ-מגרות חינוכ? ) (2מהו הרקע
לעמדה המוצהרת כיומ בתחומ זה? ) (3האמ הצהרת המדיניות מלווה בהתבטאויות קונקרטיות
הנוגעות לצעדימ מעשיימ שיש לנקוט ,ברמה המדינית או ברמה המקומית? להלנ יפורטו
 5יש לציינ כי גמ לצורכ הקירה שנכתבה בשנת  1995נבחנה שאלת המדיניות הממשלתית בנושא הנדונ ,אכ אז
נשלחו מכתבי הבקשה ישירות למשרדי החינוכ במדינות שונות בעולמ ,שחלקמ השיבו וחלקמ לא .כאמור לעיל,
לצורכ הקירה הנוכחית ) (2009הופנתה הבקשה לשגרירויות שונות בישראל ,גמ מיבות של אילוצי זמנ וגמ מתוכ
תקווה שההיענות תהיה רחבה יותר .בפועל שיעור ההיענות היה מוגבל ולא ענה על המצופה.
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התמונות שהצטיירו מתוכ עיונ בחומרימ ובאתרימ הנוגעימ לכל מדינה בנפרד ,ולאחריהנ
תובא התמונה הכללית המתמנת ,ללא הבחנה בינ–מדינתית.

ארצות הברית
בדוח שהוגש לאחרונה לקונגר האמריקני ) (Skinner & Riddle, 2009מובאת קירה של
תהליכי חקיקה ,מדיניות חינוכית ,התנויות ומקנות בוגיית הקשר בית-בי״.
6
מתברר כי חקיקה בדבר צורכ בחיזוק הקשר בית-בי״ הוצגה לראשונה ברמה הפדרלית
כבר בשנת ) 1965ראו Title I, Part A, Education for the Disadvantaged, authorized by
] (the Elementary and Secondary Education Act of 1965 [ESEAומאז עברה עדכוני נוח
או תיקונ שמונה פעמימ .בינ השינויימ המשמעותיימ שחלו בחוק נציינ את אלה של שנות
ה–) 80ראו The 1988 and 1994 reauthorizations of the ESEA [P.L. 100-297 and P.L.
] (103-382, respectivelyואת הנוח האחרונ של החוק שפורמ בשנת  ,2001במגרת יזמת
החינוכ של הנשיא בוש ).(No Child Left Behind — NCLB, P.L. 107-110
על פי הנחיות אלה ,בתי הפר נקראימ לחזק את הקשר בית-בי״ ,ואפ הוגדר ש–1%
מתקציב בתי הפר יוקדש לנושא זה .בניוחימ ראשוניימ של החוק נדרשו בתי הפר
להתייח אל הורימ כאל ״שותפימ״ ,ואילו על פי הנוח האחרונ בתי הפר נדרשימ להתייח
אל הורימ גמ כ״לקוחות״ .בתי הפר חויבו לעדכנ את ההורימ במצבו של הילד בבית הפר,
ולהביא למודעותמ את ההישגימ הלימודיימ השנתיימ של בית הפר ,על פי הקריטריונימ
הטנדרטיימ שהוחלו על בתי הפר ) .(Adequate Yearly Progress — AYPבנוח החוק
משנת  2001נקבע גמ שכ״לקוחות״ ,ההורימ רשאימ להעביר את ילדמ לבית פר אחר אמ בית
הפר לא עומד ברמת הלימודית הנדרשת ) (AYPבמשכ שנתיימ.
ברמה העקרונית ,בתי הפר נדרשימ לקיימ עמ ההורימ תקשורת דו–כיוונית ,משמעותית
ושוטפת ,המתייחת ללמידה של התלמידימ ולפעילויות אחרות המתקיימות בבית הפר.
בתי הפר אפ נקראימ להבטיח שההורימ מעורבימ ומייעימ לתהליכ הלמידה של הילד,
ושהמ שותפימ מלאימ לחינוכ הילד באמצעות מעורבות בקבלת החלטות וכיוצא בזה .אולמ
בפועל לא קיימת הגדרה אחת למושג ׳מעורבות הורימ׳ ,וגמ המעורבות ההורית אינה אחידה:
נמצא שרמת המעורבות של ההורה בנעשה בבית הפר ובתהליכי הלמידה של הילד תהיה
גבוהה יותר ככל שרמת ההשכלה של ההורה ,מצבו הוציו–אקונומי ומידת שליטתו בשפה
האנגלית גבוהימ יותר.
העובדה שדווקא ההורימ באוכלויות החלשות מעורבימ פחות בנעשה בבית הפר אינה
עולה בקנה אחד עמ התובנה השכיחה בקרב גלי חינוכ רבימ בוגיית ההשפעה החיובית
שיכולה להיות למעורבות הורימ על התפקוד הלימודי התקינ של ילדימ מאוכלויות חלשות.
לכנ ,מחד גיא ,מורימ ומחנכימ מודעימ ,באופנ כללי ,לחשיבות המעורבות של הורימ בתהליכימ
הלימודיימ שילדימ עוברימ בבתי הפר ,ומגדירימ את רמת המעורבות של הורימ כנושא הראוי
לשיפור .מאידכ גיא ,המורימ והמנהלימ נרתעימ מהגברת המעורבות באופנ מיידי ,והמ חשימ
 6חשוב להדגיש כי מדיניות החינוכ בארה״ב נקבעת בדרכ כלל ברמת המדינה ולא ברמה הפדרלית .יחד עמ זאת ,מעת
לעת עולימ נושאימ הזוכימ להתייחות פדרלית מתוכ כוונה לקדמ אותמ ולהדגיש את חשיבותמ היחית לכלל
הילדימ ובני הנוער בארה״ב.
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צורכ בעזרה מעשית )וחיצונית( בתרגומ התובנה הכללית בדבר חשיבות המעורבות — לכלל
קשר מעשי וחיובי עמ ההורימ .הקושי שבהנחיית מנהלימ ומורימ כיצד לממש מדיניות זו
נעוצ ,בינ השאר ,בעובדה שממצאימ מחקריימ והתנויות בשטח לא הצביעו על דרכ מוימת,
כלשהי ,כבעלת עדיפות בעיצוב הקשר בית-בי״ או כתורמת באופנ מובהק יותר מדרכימ
אחרות לשיפור תפקודו הלימודי והאישי של התלמיד .יתר על כנ ,לא ברור מה בדיוק וג
המעורבות ההורית בבית הפר שאכנ תוביל לקשר המיטבי בינ הצדדימ .לדוגמה ,כלל לא ברור
עד כמה שיתופ הורימ בקבלת החלטות תורמ להישגי התלמידימ.
מחברות הדוח מציעות שכדי להגיע לקשר חיובי יותר ופעיל יותר בינ הבית לבית הפר
יש לשקול יציאה אל הקהילה ושיתופ מנהיגי הקהילה בעידוד קשר זה .כנ הנ מציעות להרחיב
את הרעיונ של בתי פר קהילתיימ .בהקשר זה הנ מציינות שבתקציב שהגיש ממשל אובמה
לשנת  2010הוקצו משאבימ לתכנית ששמה  .Promise Neighborhoodsהתכנית המוצעת
אמורה להיות מושתתת על תכנית קיימת ששמה  ,(HCZ) Harlem Children's Zoneתכליתה
העלאת שיעור התלמידימ מאזורי מצוקה המגיעימ ללימודימ בקולג׳ ,והיא מתבצעת תוכ
שיתופ פעולה עמ שירותימ קהילתיימ המשלימימ מהלכימ שמתרחשימ בבית הפר וכאלה
שאמורימ להתרחש בבית.

יפן
בינואר  2006הכריז שר החינוכ היפני על רפורמה בחינוכ שתכליתה רענונ ממכי היוד של
החינוכ ,אשר נוחו ב– ,1947והענקת חינוכ מועשר לכל ילדי יפנ ,ככ ש״יהפכו לאנשימ חזקימ
ובעלי עושר רגשי המאפשר להמ לצמוח בקהילה הבינלאומית״ .הרפורמה נשענת על שלושה
יודות (1) :העשרת החינוכ ככ שיקדמ כישורימ (2) .יצירת ביבות לימודיות שתומכות בחינוכ
מועשר (3) .קידומ התפקוד החינוכי של קהילות ומשפחות .העיפ השלישי אמור היה להיות
מושג דרכ פעולות כגונ הטמעה של הרגלי חיימ בריאימ )ארוחת בוקר למשל( ויצירת מרחב
מחיה לילדימ בתוכ הקהילה .ההצעה הייתה שפעולות אלו ודומות להנ ,הנוגעות למשפחה
ולקהילה ,יתבצעו באמצעות עמותות פרטיות ,שיפעלו בכוחות עצמנ אכ יזכו לתמיכה
ממשלתית.
יש לציינ כי עצמ האזכור של המשפחה בהקשר של המדיניות החינוכית הוא בגדר חידוש,
מפני שהמשפחה לא זכתה לאזכור של ממש בממכי  .1947תחת הכותרת ״חינוכ בבית״
) ,(home educationנטענ בגרה המחודשת כי ״למשפחה אחריות ראשונית לחינוכ הילד״
וכי ״על מודות המדינה והרשויות המקומיות לייע למשפחה לבצע את תפקידה כיאות״.
זאת מכיוונ שהחינוכ בבית הוא ״...נקודת ההתחלה לכל התהליכ החינוכי ויש לו מקומ חשוב
בהקניית הרגלי חיימ בייימ לילדימ ,העשרת חיי הרגש שלהמ ,טיפוח ערכי מור חשובימ
כגונ ההבחנה בינ טוב לרע ,הקניית עצמאות מחשבתית ונימוימ חברתיימ״ .עוד נטענ שמ כי
תיאומ בינ בית הפר להורימ ולקהילה הוא תנאי ביי להשגת המטרות הרלוונטיות .הדוח
מציינ כי מי שנהנה מפעולות להשבחת רמת החינוכ בבית המ בדרכ כלל הורימ שמעוניינימ
ממילא לשפר את המצב של ילדמ ,לא הורימ שאינמ מודעימ לחשיבות נושא זה ,ובמיוחד
לא הורימ שאינ להמ אפשרות להגיע למפגשימ מודרימ בשעות הערב .לכנ ,מציינימ מחברי
הדוח ,חשוב להפיק את הקשר רק עמ הורימ שרוצימ ללמוד ולהתפתח ,ולשאופ ליצירת קשר
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עמ כלל ההורימ .באופנ מעשי מוצע שהגל החינוכי של בתי הפר ישתמש באמצעימ שבידיו
כדי להעביר מידע להורימ ,תוכ שהוא מביא בחשבונ שלמושג ׳משפחה׳ יש כיומ משמעויות
שונות ומגוונות .בינ האמצעימ המוצעימ ומשרד החינוכ שותפ למימושמ אפשר למנות כיתות
לימוד והזדמנויות לימוד להורימ ,הפצה של חוברות ורטי וידאו מיוחדימ ,טיפוח השימוש
באמצעי התקשורת האישית )טלפונימ וכיו״ב( להעברת מידע דו–צדדי ,הקמת מרכזי ייעוצ
אזוריימ ,מינוי מתאמי פעולות הנחיה להורימ ונייונות פעילימ ליצירת מגע עמ ההורימ
).(Reaching-out
הדוח מקדיש תשומת לב למקוממ של ההורימ בגיל הרכ ,ומציינ כי לאור השתנות פני
המשפחה המודרנית )מפר ילדימ ודרכ החיימ והתעוקה של ההורימ( יש לגנ הילדימ מקומ
חשוב יותר ויותר בעיצוב התפתחותמ של ילדימ .יחד עמ זאת הכוונה אינה לתפו את מקוממ
של ההורימ אלא ליצור ״איזונ נכונ״ בינ תרומת ההורימ ,הקהילה וגנ הילדימ להתפתחותמ של
הילדימ.
"…a balance between family education, community education and education
at kindergartens and other facilities, realizing rich pre-school education on the
"…whole
בפועל מציינימ מחברי הדוח כי בשנת  2004השקיעו  77%מגני הילדימ ביפנ מאמצימ בשיפור
מערכת היחימ והתיאומ עמ ההורימ בגני הילדימ .במישור המעשי הדוח מציע כמה פעולות
אפשריות לשילוב מושכל של ההורימ בתוכ הפעילות המתבצעת בגני הילדימ ובהנ:
• פעולות העשרה לילדימ לאחר תומ הפעילות בגנימ )אליהנ יוזמנו הורימ(.
• פנייה יזומה להורימ ולמי שאחראימ במשכ היומ על הילדימ.
• פתיחת מגרשי המשחק של הגנימ לשימוש ההורימ ,לאחר יומ שעות הפעילות של
הגנימ.
• ייעוצ–מומחימ להורימ.
• הרצאות וכיתות לימוד להורימ.
• בניית מגרות להחלפת מידע ,צעצועימ וכיו״ב בינ ההורימ לבינ עצממ ומּול גל הגנ.
• העברת מידע על הורות.
• תיאומ פעולות עמ )ארגוני( קשישימ מהקהילה.
• מתנ שירותי ייעוצ חינוכי בגנימ.
• עידוד הורימ לקריאה בקול ולקריאה משותפת עמ ילדיהמ.

סינגפור
בשנת  1998הוקמ בינגפור ארגונ COMmunity and PArents in Support of) COMPASS
 (Schoolsשתפקידו לייעצ למשרד החינוכ הינגפורי בכל הנושאימ הקשורימ לשיפור בשיתופ
הפעולה בית-בי״-קהילה )ראו .(http://www3.moe.edu.sg/compass/compass.html
לאחרונה )אוקטובר  (2009התקיימ הכנ השנתי של הארגונ ובו נשאה דברימ שרת החינוכ
של ינגפור ,הגב׳  .Grace Fuלהלנ נקודות אחדות מתוכ הרצאתה ,מהנ ניתנ ללמוד על אופי
הקשר בינ הבית לבית הפר בינגפור.
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תהליכימ משמעותיימ עוברימ על החברה בינגפור ,ובמרכזמ יציאה מוגברת של נשימ
לעבודה מחוצ לבית .אחת מתוצאות הלוואי של הירידה בהיקפ הנוכחות ההורית בבתימ היא
עלייה בשיעור התלמידימ בבתי הפר המדווחימ על בעיות וקשיימ בתקשורת עמ ההורימ.
רוב בתי הפר בינגפור תומכימ בקשר בית-בי״ ומקיימימ תכניות להדרכת הורימ
בנושאי הורות .אכ ההצלחה של קשר זה תלויה בהבנת האחריות המשותפת .אלא שכיומ קיימ
אצל הורימ רבימ חור מודעות לצורכ בטיפוח הערכימ והאופי אצל הילדימ ,ולעומת זאת
ניכרת התמרות מוגזמת לחינוכ להישגימ ומצוינת לימודית .הביטוי שבו השתמשה השרה
לתיאור הורימ אלה הוא ״Kiasu Parent״ ,שפירושו המילולי ״החשש להפיד״ או ״הרצונ
לנצח״ ופירושו המעשי ״הורה הישגי״.
השרה הביעה עמדה ברורה ולפיה בית הפר צריכ למלא תפקיד משמעותי בהתפתחות
הילדימ וחינוכמ .אולמ ,היא הדגישה ,בית הפר יהיה תמיד משני ומשלימ לתפקיד ההורימ
והבית .ברוח זו הוחל בינגפור בהקמת ״כוח משימה של נציגות הורימ״ )מעינ ועד הורימ
מרכזי( שתפקידו יהיה לשפר את התקשורת והעברת המידע בינ קובעי מדיניות ממשלתית
בנושאי חינוכ לבינ ההורימ .כוח זה ,המורכב מהורימ ,אמור להיות גורמ המקשר גמ בינ ההורימ
לבינ עצממ ואמור לתרומ למעורבות החיובית של ההורימ בנעשה בבתי הפר .אחת הדרכימ
לקדמ זאת היא אתר אינטרנט שהוקמ לשימוש הורימ ,מורימ ומערכות חינוכיות .האתר נקרא
 ,Schoolbag.sgוהוא פתוח לכול .בצד האפשרות להביע עמדות ולהציג שאלות שמטרידות
את אחד הצדדימ ,יש באתר התייחות לנושאימ מרכזיימ כגונ איכ להכינ את הילד לכיתה א׳
)ראו .(http://www.schoolbag.sg/archives/2010/01/getting_ready_for_pri_1-a_co.php
לרשות כוח המשימה יעמוד גמ מאגר מידע על כל קבוצות התמיכה להורימ שקיימות בינגפור,
ככ שמי שירצה יוכל להפעיל קבוצות דומות באזור מגוריו.
ביכומ דבריה הדגישה השרה כי כיומ קיימימ חילוקי דעות בינ הורימ לבינ בתי הפר
בנושאימ הקשורימ למשמעת ולחינוכ של ילדימ .אולמ לדבריה ,תמימות דעימ בינ ההורימ
לבתי הפר היא הבי החיוני לשיתופ פעולה והצלחה חינוכית .יתרה מזו ,בתי הפר
וההורימ זקוקימ אלה לאלה .תלות הדדית זו היא הבי לאופטימיות שבופ יהיו איחוד
כוחות ותיאומ בינ הצדדימ.

ניו-זילנד
משרד החינוכ בניו–זילנד מקדיש מקומ חשוב לקשר בינ הבית לבית הפר )http://home-
 .(schoolpartnerships.tki.org.nz/Referencesעל פי משרד החינוכ הניו–זילנדי ,קשר חיובי
בית-בי״ מתקיימ כאשר יש ״שותפות ...חלוקה אמיתית ,אירוח הדדי וחיפוש האחר״
) .(Ministry of Education, 2003, p. 122כדי להגיע לככ ,מוצעימ שישה מרכיבימ בייימ
של קשר מוצלח בינ הבית לבית הפר ) ,(Bull, Brooking, & Campbell, 2008ואלה המ:
 .1שותפות ששמה במרכז את תהליכ הלמידה של הילד.
 .2תיאומ בינ המשימות בבית הפר למשימות שההורימ נוטלימ על עצממ בבית.
 .3טיפוח הדרגתי של מחויבות הדדית בינ הצדדימ.
 .4התאמת הקשר הנבנה לניבות הקהילתיות והבית–פריות.
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 .5בניית הקשר על בי החוזק של כל צד ) (strength-basedולא על בי המגרעות
והחולשות ) (deficit-basedשל כל אחד מהצדדימ.
 .6איזונ ושוויונ ַּבקשר :קשר שבית הפר יותר דומיננטי בהובלתו אינו קשר טוב.
כאתגרימ לקידומ הקשר מציע המשרד לבתי הפר לבנות לילדימ ולהורימ תכניות המביאות
בחשבונ את האתגרימ הבאימ :הקשבה להורימ ,כיבוד האינטליגנציה של ההורימ ,נייונ ללמוד
מה ההורה חושב ומבינ ,גישה לא–שיפוטית למה שההורה אומר או עושה ,שילוב ההורה
בדיאלוג אמיתי ,קבלת החלטות משותפות ,המחשה להורה שאכנ טובת הילד עומד לנגד עיני
בית הפר ,שילוב נייונ ההורה והשקפותיו בתוכ העשייה החינוכית ).(ibid, p. 123
באופנ מעשי ,משרד החינוכ בניו–זילנד מקדמ במיוחד תכניות לקשר בית-בי״ ביב
הנושא של טיפוח האוריינות.
במחקר מעקב שערכו ברוקינג ורוברט ) (Brooking & Roberts, 2007אחר אופנ
ההתנהלות של התכניות לטיפוח אוריינות ,הנ מצאו כי בבתי פר רבימ היו קשיימ ביצירת
מעורבות חיובית של הורימ בתכניות מוג זה .בינ השאר נבע הקושי מחור שיתופ פעולה
מצד ההורימ .כדי להתגבר על קשיימ אלה פעלו בתי פר רבימ ליצירת קשר בינ גל בית
הפר לבינ הקהילה שאותה בית הפר משרת .בתוכ הפעילות הישירה עמ ההורימ ציינו
אנשי הגל של בתי הפר ארבעה נושאימ שנראו להמ רלוונטיימ להמשכ טיפוח הקשר עמ
ההורימ ,ובמרכזמ יצירת משימות משותפות להורימ ולמורימ .נושאימ אחרימ היו :טיפוח קשר
בינ–אישי עמ ההורימ ,הקניית כישורימ להורימ שרוצימ בככ ופעולות יוע וצדקה להורימ.
החוקרות מצביעות על כמה לקחימ כלליימ שעלו ממחקרנ (1) :יש להתאימ את התכנית
למאפייני הקהילה והמשפחות שבהנ מדובר (2) .המשפחות צריכות להרגיש שהמורימ
מתאמצימ ליצור עמנ קשר (3) .העבודה עמ המשפחות צריכה להיעשות תוכ שיתופ הקהילה
בכללותה (4) .חשוב לבנות תכניות לטיפוח קשר בית-בי״ בהקשר של אוריינות ,תוכ מתנ
תשומת לב מיוחדת ליצירה של משימות משותפות שההורימ והמורימ צריכימ לחתור אליהנ
על רקע דיאלוג מתמשכ ביניהמ.

אוסטרליה
ממשלת אוטרליה רואה ערכ מרכזי וחשוב בבניית חברה המקיימת ״שילוב חברתי״ מלא
) (Socially inclusive societyכלומר ,נותנת לכל אזרח תחושה שהוא בעל ערכ ויכול להיות
שותפ מלא לחיי החברה שבה הוא חי .שאיפה עקרונית זו מתורגמת בפועל להגדרת זכאותו
של כל אזרח אוטרלי להיות בעל האמצעימ ,ההזדמנויות והיכולת ללמוד ,לעבוד ,להיות
מעורב בחיי אנשימ אחרימ )במובנ החיובי( ולהיות מוגל להשפיע על תהליכימ של קבלת
החלטות .המשמעות המדינית של גישה זו באה לידי ביטוי בקיומו של ״משרד ממשלתי לחינוכ,
תעוקה ,יחי עבודה ומעורבות חברתית״ )ראו  .(http://www.socialinclusion.gov.au/צעד
נופ לקראת מימוש המדיניות הזאת של ״שילוב חברתי״ נעשה בשנת  ,2008כשהשר הממונה
על המשרד הממשלתי הזה יזמ את הקמתה של ״הלשכה הארצית לשותפות משפחה-בית
פר״ ).(National Family-School & Community Partnerships Bureau
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פרטימ על מדיניות אוטרליה בנושא הקשר בית-בי״ מתוארימ בממכ שיצא לאור
על ידי משרד החינוכ האוטרלי ,ארגוני ההורימ וארגוני המורימ וכותרתו ״מגרת לשותפות
משפחה-בית פר :הנחיות לבתי הפר ולהורימ )FAMILY-SCHOOL PARTNERSHIPS
 .(FRAMEWORK: A guide for schools and familiesשיתופ פעולה זה בהוצאה לאור של
הממכ הנדונ מעידה בעליל על הגישה לנושא זה.
בממכ מוצגימ האפיונימ של קשר חיובי בינ הבית לבית הפר ,ואלה המ:
 .1חלוקת כוח ,אחריות ובעלּות — אפ על פי שלכל צד יש תפקידימ שונימ.
 .2דרגה של הדדיות ,שמתחילה בהקשבה זה לזה וכוללת דיאלוג מגיב ויחי ״תנ וקח״ בשני
הצדדימ.
 .3שותפות בהגדרת מטרות ויעדימ תוכ מחויבות משותפת לצרכימ החינוכיימ של הילד.
 .4מחויבות לפעולה משותפת של ההורימ ,המורימ והתלמידימ.
זוהו שבעה ממדימ שרצוי להתייח אליהמ בעת בניית התכנית לטיפוח קשר חיובי בית-
בי״:
 .1תקשורת.
 .2קישור בינ למידה בבית ובבית הפר.
 .3טיפוח זהות קהילתית וטיפוח זהות תרבותית–אישית.
 .4הדגשת העובדה שהתפקיד המרכזי בחינוכ הילד הוא של המשפחה.
 .5שותפות ודיאלוג בקבלת החלטות מרכזיות.
 .6שיתופ גורמימ מחוצ לבית הפר — מפעלי תעשייה בקהילה ,אוניבריטה ,מכללה מוכה
וכדומה.
 .7שיתופ )בפועל( של ההורימ בפעולות המתקיימות בבית הפר.
בדוח מתוארות דוגמאות שונות של תכניות שהופעלו במטרה לטפח קשר חיובי בית-בי״
ובהנ:

•

מרכז קהילתי המפק פעולות הכנה של ילדימ בני  4לבית הפר ,ובמקביל מנחה את
ההורימ איכ להתייח לצרכימ ההתפתחותיימ של הילדימ .במרכז מופקימ שירותי
שמרטפות לילדימ בזמנ שההורימ צופימ בהמ בראי חד–כיווני ומקבלימ הנחיות לגבי מה
שהמ רואימ.

•

הנחיית הורימ בנושא הוראת המתמטיקה ,תוכ התנות של ההורימ בשיעורימ שהילדימ
מקבלימ בבית הפר ותוכ למידה על התפתחות הידע במתמטיקה.

•

עקרונות להקמה והפעלה של דנאות להורימ בנושאימ הקשורימ לגיל ההתבגרות.

•

קבוצה להורימ העוקת בנושאימ של רב–תרבותיות וקהילתיות ,במובנ הרחב של
המושגימ .הקבוצה זוכה לשירותי פרייה ,לפינה קבועה בעלונ בית הפר וכיו״ב .הרעיונ
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הכללי הוא שההורימ יכירו זה את זה כשהדיאלוג מתקיימ בתוכ כותלי בית הפר ותוכ
מעורבות פעילה שלו .ההורימ נחשפימ בתוכ ככ לבית הפר ומתחילימ לנהל דו–שיח גמ
עמ גל המורימ.

•

בית הפר מתארגנ לייע למשפחות חדשות שמגיעות לקהילה )במקרה הנוכחי מּודנ(,
תוכ שהוא מנה לתת מענה של ממש לצורכי המהגרימ החדשימ ולבעיות שהמ נתקלימ
בהנ .ככ המהגרימ יראו את בית הפר ככתובת רלוונטית למכלול של בעיות ,גמ כאלה
הנוגעות לילדיהמ.

הלקחימ העיקריימ שהצטברו באוטרליה בנושא הקשר בית-בי״ מופנימ למערכות החינוכ
כמי שאמורות להיות היוזמות של הקשר הזה ,והמ מוכמימ בממכ הנ״ל באופנ המתואר
בטבלה הבאה:
מרכיביו של קשר טוב בית-בי״
.1

התחבר למניעימ ולצרכימ של ההורימ.

.2

שבור את המחומימ בינ הורימ למורימ על ידי ייזומ פעולות משותפות שאיננ קשורות לחינוכ.

.3

חפש קשר אישי עמ ההורימ.

.4

חפש תקשורת עמ ההורימ בכל דרכ אפשרית.

.5

הקשר עמ בית הפר.
נה לייע להורה לצמוח )באופנ אישי( בעקבות ֶ

.6

להקשר הבית–פרי.
חפש את דעת ההורימ גמ מחוצ ֶ

.7

צור ביבה שמעודדת עצמאות הורית.

.8

הדגש את הקשר בינ היח הורה-מורה לבינ חינוכ והתפתחות של הילד.

.9

עשה הכול כדי שההורה ירגיש רצוי בבית הפר.

.10

מצא דרכימ לגשר על פני פערימ תרבותיימ )בינ מורימ להורימ ובינ הורימ להורימ(.

.11

ֶהיה רגיש למה שההורימ רגישימ אליו.

.12

הפגנ מנהיגות ,היה נגיש וזמינ.

.13

ֶהיה מציאותי ,ובלני וקצת אמיצ.

.14

הבר באופנ חד–משמעי שבעיניכ ההורה הוא שותפ אמת.

.15

אל תה לבקש עזרת הורימ בנייונ לפתור בעיות גדולות.

.16

היה קשוב לצרכימ ולעמדות של הורימ.

.17

שלב הורימ ,או מנהיג קהילתי ,בגל בית הפר.

.18

הפוכ את בית הפר למקומ שההורימ ירגישו שהוא שייכ להמ.

.19

הבלט והדגש את תרומת ההורימ לבית הפר.
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בריטניה
על פי ממשלת בריטניה ,ההורימ המ המחנכימ את הילדימ ,לא הממשלה ,אבל לעתימ ההורימ
והמשפחה זקוקימ לעזרת הממשלה בנושא זה .בשנת  2007הוקמ בבריטניה המשרד לילדימ,
בתי פר ומשפחות )Department for Children, Schools and Families http://www.
 .(dcsf.gov.ukמשרד זה פרמ ממכ ) (The Children's Plan, 2007ובו נקבע שהמטרה
העליונה של המשרד היא ״להפוכ את הילדימ בבריטניה למאושרימ ,מוגנימ ,בריאימ ,מחונכימ
ומתפתחימ באופנ חיובי ביותר בעולמ״ .באופנ מעשי ,המשרד מקיימ כיומ פעילויות ב–3,000
קהילות ברחבי בריטניה ,שבמגרתנ הורימ מקבלימ יוע והדרכה בנושאימ הקשורימ להורות,
בריאות הילד ,מגרות חינוכ לגיל הרכ וחזרה לעבודה לאחר הלידה ,הכול תחת קורת גג אחת
)התכנית נקראת  .(Sure Start Children's Centreכנ מקימ המשרד מגרות לגיל הרכ ),(4-2
מייעצ להורימ בנושא איזונ משפחה-קריירה ,מדריכ הורימ בנושאימ של מניעת התמכרויות
)למשחקי וידאו ,לאינטרנט ,לאלכוהול( ומייע בקישור למומחימ בנושאימ הנוגעימ להורות
ולהתפתחות הילד.
ְּבצד האמור לעיל יש לציינ כי בקר שנערכ בקרב הורימ ומורימ בבריטניה ופורמ לאחרונה
)נובמבר  ,(2009נמצא כי כשני שלישימ מההורימ דיווחו על מעט קשר עמ המגרת החינוכית
שבה לומד ילדמ ,ומנגד ציינו כשליש מהמורימ שההורימ לא מקיימימ די קשר עממ .עוד נמצא
שלדעת כ– 60%מהמורימ ,ההורימ חושבימ ש״תפקידמ מתיימ ברגע שהילד נכנ לבית
הפר״ ,אכ המורימ גמ בורימ שמבינ ההורימ שלא נמצאימ עממ בקשר יש אחוז לא מבוטל
שנרתע מככ עקב חור ביטחונ עצמי כהורה )ראו http://www.nextgenerationlearning.org.
.(uk/AboutUs/Research/Schools-and-Parents

הולנד
ממשלת הולנד מצהירה כי האחריות העליונה לחינוכ הילד מוטלת על ההורימ ,אכ אמ ההורימ
צריכימ עזרה ,על המדינה לייע להמ בככ ) .(Dijksma, 2009בפועל ,עמדת ממשלת הולנד
מאז שנות ה– 90של המאה שעברה היא שחינוכ ילד הוא נושא הנתונ לאחריות ופעילות
משותפת של שלושה גורמימ :ההורימ ,המערכת החינוכית ,המערכת התעוקתית .הדרישה
לשותפות בית-בי״-תלמידימ מעוגנת בחוק שהתקבל בשנת  (WMO, 1992) 1992ועודכנ
בשנת  .(Participation in School Decision-making Act WMS) 2007על פי חוק זה כל
מגרת חינוכית חייבת להקימ מועצה משותפת בת  18-6חברימ ,מחציתמ מגל בית הפר
ומחציתמ נציגי ההורימ והתלמידימ )למעט שותפות תלמידימ מבתי פר יודיימ( .נציגי
המערכת החינוכית חייבימ לדווח למועצה על כל נושא הקשור למדיניות החינוכית של בית
הפר ,בינ בתגובה לדרישת ההורימ ובינ באופנ יזומ .למערכת החינוכית אור לקבל החלטות
עקרוניות ללא קבלת אישור מוקדמ של המועצה .כנ יש למועצה מכויות עצמאיות בכמה
עיפימ ,ובהמ מעורבות פעילה בפיטורימ ומינוי של מנהל וגנ–מנהל.
אשר לחינוכ בגיל הרכ :מאז שנת  2000מוקדשת תשומת לב מיוחדת לחינוכ של ילדימ
בגיל הרכ הנמצאימ ביכונ לחכימ חינוכיימ או לשוניימ .ילדימ שאינמ מוגדרימ ביכונ
חייבימ להצטרפ למגרת חינוכית בגיל  .4מאז שנת  2005החינוכ לגילאי  4-2נמצא באחריות
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עירונית ,ואילו החינוכ לגילאי  5-4נמצא באחריות בתי הפר )קרי ,הממשלה( .הממשלה
תומכת תקציבית במגרות העירוניות ,ובנופ לככ הורימ עובדימ זכאימ ליוע כפי פרוגריבי
למימונ עלות החינוכ בגיל הרכ .הרשויות העירוניות ומערכות בתי הפר מחויבות לקיימ ביניהנ
דיאלוג שוטפ כדי להבטיח מעבר קל של הילד מהמגרת העירונית )המקבילה לטרומ–חובה
בישראל( למגרת הממשלתית )המקבילה לחובה( .המערכת העירונית חייבת לקיימ פעולות
של טיפוח בגיל הרכ והכנה לקראת המגרת הממשלתית ,וזאת בהיקפ של לפחות שלושה
חצאי ימימ בשבוע ובאמצעות גל חינוכי מומכ .המערכת העירונית גמ יכולה ,וככ מצפימ
ממנה ,ליזומ תכניות נופות בהתאמ לצרכימ .בקרב אוכלויות חלשות מופעלות תכניות
התערבות המנות לקדמ לא רק את הילדימ בגיל הרכ אלא גמ את הביבה שבה המ גדלימ.
דוגמה לתכנית כזו היא ה״קלידוקופ״ ),(Teese, Lamb, Duru-Bellat, & Helme, 2007
שהיא הגרה ההולנדית לתכנית  .High Scopeדוגמה נופת היא התכנית  ,Pyramidשבה
ילדימ נחשפימ למצבי משחק הדורשימ מהמ הפעלת כישורימ שונימ ובהמ מיומנויות תצפית,
יכולת התמודדות עמ לחצימ ,שליטה עצמית ,ניהול רגשות ,ואוריינות חישובית ולשונית.
אחד הלקחימ שעלו ממחקרי המעקב שנערכו בהולנד ביב נושא ההתערבות בגיל הרכ היה,
שתכנית משולבת ,המתנהלת גמ במרכז קהילתי וגמ בבית לאחר הדרכה מתאימה להורימ,
מניבה תועלת רבה יותר מאשר התערבות רק בקרב ההורימ .לכנ הנטייה כיומ היא לעודד
הורימ משכבות מצוקה להיות מעורבימ באופנ חיובי במגרות החינוכיות שבהנ הילד לומד,
אכ לא לטשטש את תרומתמ הייחודית של אנשי גל החינוכ או להתעלמ ממנה )McKenney,
.(Letschert, & Kloprogge, 2007
התפתחות חשובה התרחשה בשנת  ,2007שבה הוקמ בהולנד המשרד לנוער ולמשפחה
) .(The Ministry for Youth and Familiesהקמת המשרד נבעה מההכרה שהתפתחות הילד
מעוצבת במידה רבה בתוכ המגרת המשפחתית .אולמ המשפחה זקוקה לזמנ ,משאבימ
ומיומנויות כדי להעניק לילד ביבה שתקדמ את התפתחותו המיטבית .לפיככ תפקידו של
המשרד לנוער ומשפחה להפיצ ולתאמ את המשאבימ שיעמדו לרשות משפחות כדי לקדמ
את חינוכ הילדימ .המשרד שמ דגש על :קיומ כישורי הורות )של כלל ההורימ( ,ריכוז הטיפול
הממשלתי או העירוני במשפחה בידי נציג בינ–תחומי אחד ,יוע כלכלי בנושאימ הקשורימ
להתפתחות הילד ,הבטחת צרכימ בייימ )מימ ,חשמל וכדומה( לכל משפחה ,עידוד לפעילות
משפחתית משותפת )פורט וכדומה( ,חיזוק משפחות באמצעות תכניות תמיכה והעצמה,
יוע למשפחות חד–הוריות ,טיפוח שירותי קהילה לקידומ משפחות ורווחתנ ,טיפול חירומ
למצבי משבר במשפחה ,אחריות על הוצאת ילד ממשפחתו )כשהדבר נדרש( ,עידוד הורימ
למציאת איזונ נכונ בינ עבודה למשפחה ,ועוד.

קנדה ,מחוז קולומביה הבריטית
במחוז קולומביה הבריטית ) (BCמּונה שר שאחריותו נוגעת לעניינימ של התפתחות ילדימ
ומשפחה )Minister of Children and Family Development and Minister Responsible for
.(Child Care — http://www.gov.bc.ca/mcf/
משרד השר הוקמ ב– ,2008והוא פועל לאור ממכ היוד שבו הוגדרו תחומי אחריותו
ויעדיו .כותרת הממכ היא Strong, Safe and Supported: A Commitment to B.C.'s
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 .Children and Youthהמשרד הוקמ כדי לקדמ ולפתח את יכולתנ של משפחות וקהילות
לדאוג לילדימ ובני נוער ביכונ ולהגנ עליהמ ,לקדמ עד למרב את כלל הילדימ במחוז ,BC
ולהבטיח תנאימ שיאפשרו צמיחה ומיטביות לכלל הילדימ.
המשרד אחראי לפתח ולפק שירותימ הנדרשימ לשמ התפתחות תקינה ,בכלל זה
התפתחות המשפחה ,התפתחות בגיל הרכ ,ילדימ ובני נוער בעלי צרכימ מיוחדימ ,הגנת הילד,
ילדימ במודות ,אימוצ ילדימ ,שירותי בריאות נפש קהילתיימ לילדימ ולבני נוער ,תכניות לבני
נוער שנמצאימ ביכונ ,שירותי משפט לילדימ ובני נוער ,ילדימ בעלי לקויות שמיעה ,מניעת
פגיעות בילדימ ובבני נוער ומתנ תמיכה לילדימ ולמשפחותיהמ ,התערבויות בגיל הרכ אצל
ילדימ פגיעימ ואצל משפחותיהמ ,הערכה של צרכימ אישיימ ועוד .המשרד אחראי ליצירת
שיתופ פעולה ותכלול בינ משרדי הממשלה השונימ :עבודה עמ משרד החינוכ כדי להבטיח
תוצאות חיוביות להתערבויות בגיל הרכ ,עבודה עמ משרדי העבודה והחינוכ כדי להבטיח
עובדימ במגרות הגיל הרכ ולדאוג להתפתחותמ המקצועית ,שיפור השירותימ הניתנימ
למשפחות ככ שיוכלו ליהנות מהשיפורימ המתוכננימ.

טורקיה
משגרירות טורקיה בישראל הגיע אלינו ממכ )מתורגמ( ובו התייחות קצרה לפעולות
שעושה משרד החינוכ הטורקי בקרב משפחות של ילדימ .מתברר כי מאז  1993משרד החינוכ
הלאומי הטורקי ) (Ministry of National Educationמקיימ דנאות לחינוכ המשפחה ,בעיקר
בקרב שכבות במעמד וציו–אקונומי נמוכ .מטרת הדנאות ״לתמוכ בהתפתחות רב–תחומית
של הילד״ .בקרב גילאי  6-0מופעלת תכנית של האומות המאוחדות ״המשפחה שלי״ )ראו
גמ  .(UNESCO, 2006מטרת הדנאות לתמוכ בהתפתחות רב–תחומית של הילד ולהביאו
להתפתחות מיטבית .בתכניות השונות מלמדימ את ההורימ נושאימ הקשורימ להתפתחות
הילד ,בינ השאר להקשיב לילד ,לקבל את הילד ,להכיר את ההתפתחות הרגשית והקוגניטיבית
של הילד ,וכנ נושאימ הקשורימ למשפחה בכללותה :זכויות האישה ,תזונה ,בריאות האישה,
תכנונ המשפחה וכדומה .עוד יש לציינ כי בינ הפעולות שמבוצעות יש גמ תכנית המוגדרת
כ״תמיכה לאב״ ועיקרה התערבות אצל גברימ בלבד לשמ הבהרת תפקידיהמ כהורימ וכאבות
והבהרת החשיבות של מעורבותמ הפעילה בחינוכ הילדימ ,בכלל זה בשמירה על קשר עמ
מערכת החינוכ שבה הילד לומד .עוד נציינ כי בינ התכניות המתוארות יש גמ כזו המנהלת
מפגשימ מקבילימ — מפגשימ של ההורימ עמ מנחה התכנית ובצדמ ביקורימ של מנחה התכנית
בבית המשפחות .בעדכונ האחרונ של התכנית להתערבות בקבוצת הגיל  6-0מושמ דגש על
תפקיד ההורימ כמחנכימ הראשונימ של הילד ועל הצדדימ החיוביימ שבהורות.

סיכום המדיניות החינוכית
המדיניות החינוכית במדינות שונות בעולמ ,כפי שזו הצטיירה מתוכ ממכימ שהגיעו לידינו
ומתוכ אתרימ שבדקנו בשנה האחרונה ) ,(2009מדברת בקול די אחיד מבחינת המגמה ,אמ
כי ברמות שונות של מחויבות ועשייה .ככלל ,הראייה הרווחת מאופיינת לא רק בהדגשה של
חשיבות הקשר בית-בי״ אלא אפ בנקיטת יוזמות ממשלתיות שתכליתנ יוע לטיפוח קשר
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חיובי ודיאלוג מפרה בינ שני הצדדימ .מדיניות זו באה לידי ביטוי חדש ומהותי בכמה מדינות,
שבהנ הוקמו אגפימ או משרדי ממשלה שתכליתמ תכלּול הפעולות הנעשות במטרה לתמוכ
בהתפתחות תקינה של ילדימ ובני נוער .אחת הפעולות המרכזיות שמשרדימ אלה עושימ
נוגעת לשיפור הקשר בית-בי״ .חשוב לציינ שבחלק מהמקרימ ממכי מדיניות שמפרמות
מדינות כוללימ התייחות ברורה לממצאי מחקרימ שנעשו במקומות אחרימ בעולמ ,אפילו
ציטוט שלהמ — לפעמימ מבלי להתייח להבדלימ בינ–תרבותיימ או אחרימ שייתכנ והיה
מקומ להביאמ בחשבונ טרמ אימוצ מקנות המחקר המוימ שבו מדובר .לשונ אחר ,ניכר
כי קובעי המדיניות במדינות שונות בעולמ רואימ בממצאי מחקרימ שפורמו בפרות
המקצועית ה״אוניברלית״ בי רלוונטי לקבלת החלטות ״לוקליות״ ,מה שתומכ בעקיפינ
בתוקפ המעשי של הידע המחקרי המצטבר ,כפי שמפורט להלנ.

לקחים ומגמות בספרות המחקרית בנושא קידום הקשר בית-בי״ס
קירת הפרות בנושאימ רלוונטיימ ,תוכ השוואתה לממצאימ והתייחויות מוקדמות יותר
בפרות )ישראלאשוילי ,(1995 ,מצביעה על כמה מגמות בהתייחות לשאלת הקשר בית-
בי״ והדרכימ לטיפוחו .מגמות אלה מתמנות כ– :צורכ בהתערבות כבר בגיל הרכ; הדגשת
המוכנות לכיתה א׳ כנושא שבו האינטרימ של ההורימ והגל החינוכי )בגנ ובבית הפר(
מתלכדימ; הצורכ בראייה קהילתית ,ולא רק משפחתית ,בדרכ לבניית הקשר בית-בי״;
והקשר ילד-הורה ַּבמרכז; הצעת
חידוד הקשר בית-בי״ כחולייה ַּבהעמדה של טובת הילד ֶ
״תפריט״ של קשרימ אפשריימ ולא פורמט אחד וגורפ; הרחבה של רלוונטיּות הקשר בית-בי״
מהקשרימ פדגוגיימ ולימודיימ להקשרימ רחבימ וכוללניימ; המרת התפיה של בעיית הקשר
במושגימ של מהלכ אקוטי — בתפיתו כתהליכ הדרגתי של שינוי עמדות .להלנ נפרט.

• מגיל בית הספר לגיל הגן
המודעּות לצורכ בתכניות התערבות כבר בגיל הרכ משותפת לחוקרימ רבימ )לדוגמהRamey ,
 .(& Ramey, 1998אולמ בשנימ האחרונות גוברת המודעות לצורכ בתכניות התערבות הפונות
בו–זמנית למגוונ רחב של נושאימ ומנות לטפח קשת כישורימ רחבה יותר מבעבר ,הווה
אומר ,פחות טיפוח קוגניטיבי ויותר טיפוח חברתי ורגשי מאשר בעבר .שינוי זה בדגשימ
ניזונ ,בינ השאר ,מממצאימ המעידימ כי עיקר הקשיימ בהתגלות לכיתה א׳ נעוצימ בהעדר
כישורימ חברתיימ ופיכולוגימ מתאימימ ) .(Blair, 2002ככ שלא בכדי יזמ ״ארגונ המודות
לחקר החינוכ באירופה״ )CIDREE — Consortium of Institutions for Development and
 (Research in Education in Europe — http://www.cidree.beפרומ מיוחד ) (2007ובו הציג
את הפעולות הנעשות במדינות שונות באירופה להגברת המוכנות של ילדימ למעבר לכיתה א׳.
בפרומ זה )בפרק על הנעשה בהולנד למשל( ,כמו גמ בפרומימ אחרימ )Chan, 2009; Lara-
 ,(Cinisomo, Fuligni, Ritchie, Howes, & Karoly, 2008מצביעימ חוקרימ שונימ על חשיבות
הקשר בית-בי״ להבטחת הצלחתו של המעבר לכיתה א׳ .זאת ועוד ,קיימות עדויות מגוונות
לפיהנ הורימ אכנ מוטרדימ מרמת המוכנות של ילדמ לכיתה א׳ ,במיוחד בנושאימ הקשורימ
ליכולת ההתגלות ולמשמעותה );Lane, Stantan-Chapman, Jamison, & Philips, 2007
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 .(McIntyre et al, 2007במחקר אחר )& Pianta, Kraft-Sayer, Rimm-Kaufman, Gercke,
 (Higgins, 2001התברר כי התערבויות לקידומ הקשר בינ הורימ לגלי גני הילדימ ביב
המטרה של חיזוק מוכנות הילד לבית הפר תרמו באופנ מובהק לשיתופ פעולה בינ הצדדימ.
בעקבות ככ הולכת ומתגבשת הדעה )למשלKnoche, Sheridan, Edwards, & Osborn, in ,
 (pressלפיה נושא זה — קרי ,המעבר מהגנ לכיתה א׳ — יכול לשמש כנקודת התייחות טובה
לבנייה של קשר חיובי בינ ההורימ לגלי מערכות החינוכ .מכיוונ ששני הצדדימ מכימימ
על חשיבות העניינ ) ,(Chan, 2009יכולות גמ הגננת וגמ המורה של כיתה א׳ ליזומ קשר
ראשוני ,ובעקבותיו לבנות קשר מתעצמ ,שמטרתו חיזוק מוכנות הילד לכיתה א׳ .הטענה
היא שהתנות חיובית בקשר עמ הגננת או המורה בכיתה א׳ עשויה לשמש תמריצ משמעותי
לפתיחות ונכונות של ההורימ לקיימ קשר חיובי גמ עמ גלי חינוכ המלמדימ בכיתות גבוהות
יותר .מהכיוונ האחר עולה השאלה מה יודעות ומה יכולות גננת ומורת כיתה א׳ לעשות כדי
ליצור את הקשר המצופה )Raver, Jones, Li-Grining, Metzger, Champion, & Sardin,
 ,(2008וזאת תוכ התייחות למגוונ המשימות והאילוצימ שבמגרתמ פועלת כל אחת מנ
הדמויות האלה ותוכ מודעות למאפיינימ של ההורימ ולצרכיהמ המגוונימ )& Huntsinger
.(Jose, 2009; Sy & Schulenberg, 2005

• מהאם ,דרך האב ,לקהילה
במהלכ השנימ חל שינוי במוקד — או ביעד — של השיפור בקשר בינ הבית לבית הפר .בעבר
הייתה נטייה להתמקד בעבודה עמ האמהות ,ואילו בשנימ האחרונות גברו הקולות הקוראימ
לעבודה מקבילה עמ האבות )McWayne, Campos, & Owsianik, 2008; Rimm-Kaufman
 .(& Zhang, 2005אחת היבות לככ נעוצה במפרנ היחי הגדול יותר של משפחות חד–
הוריות שבהנ האב אחראי על הילדימ .יבה נופת קשורה ליציאה של נשימ לשוק העבודה:
הדעה הרווחת היא שאמ עובדת פנויה פחות לקשר עמ בית הפר ועל כנ יש למלא את החר
במעורבות רבה יותר של האב .ממצאי מחקרימ אינמ תומכימ בטענה לקשר הפוכ בינ היקפ
העבודה של האמ לבינ מידת רצונה ויכולתה להיות מעורבת בנעשה בבית הפר .נהפוכ הוא,
יש עדויות לככ שנשימ שעובדות בעבודה חלקית מעורבות יותר מאשר נשימ שלא עובדות
כלל או עובדות במשרה מלאה ,מפני שמעורבות כזאת מתאימה יותר לגישתנ הכללית לחיימ
ולמצבנ הכללי ״בחיימ״ )לעתימ הנ מאופיינות בגישה מתמודדת יותר( .אולמ היציאה המיבית
של נשימ לשוק העבודה מחייבת בעליל לחפש דרכימ כיצד לשמר ולאפשר קשר עמ אמ הילד
בזמנ שהיא נמצאת בעבודה ) .(Weiss et al, 2003לצורכ זה יש לבחונ גמ את המדיניות וגמ
את דרכי הפעולה הנקוטות במקומ עבודתה של האמ .זאת ועוד ,מכיוונ שהתנהלות המשפחה
מושפעת במידה רבה מהנורמות הקהילתיות באזור מגוריה של המשפחה ,יהיה זה הגיוני
יותר לבחונ לא רק את מקומ העבודה אלא גמ את מקומ התפילה )כנייה( ,המשחק ,הקניות
שלה ואת הקהילה בכללותה ,מפני שכל אלה רלוונטיימ להבנה נכונה יותר של פניּות ההורה
לקשר ולמידת יכולתו להתמיד בו ) .(Christenson, 2002ברוח זו מציעימ למשל ויי ועמיתיו
שהתערבויות לטיפוח הקשר בית-בי״ צריכות להתייח גמ לצדדימ אקולוגיימ )למשל:
מגרש המשחקימ בשכונה( ולא להצטמצמ רק לנעשה בביבת הגנ ,המעונ או ביבת המגורימ
של ההורימ ) .(Weiss, Little, Bouffard, Deshnes & Malone, 2009לשונ אחר ,אינ להתפק
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בשאלה ״מה יגרומ לאמ להיות בקשר חיובי עמ בית הפר?״ אלא צריכ לשאול ״מה במכלול
החיימ של המשפחה ,ובכלל זה הקהילה שבה היא חיה ,עשוי לייע או להפריע לבניית קשר
חיובי בית-בי״?״ ).(Christenson, 2002
נושא הקהילתיות רלוונטי גמ מזווית נופת — יצירת החזונ המשותפ .בהקשר זה מביא
טרייק הערה מעניינת ) .(Strike, 2004לדבריו ,המשמעות הנכונה יותר של התנהלות בית
הפר כקהילה היא חתירה למימוש מה שהוא מכנה ״ארבעת ה–C״ — Coherence, Cohesion,
 .Care, Contactמשמעות ה״אחידות״ )קוהרנטיות (coherence ,היא קיומו של חזונ ,שפה
ויעד משותפימ .משמעות ה״לכידות״ ) (cohesionהיא תחושה של קהילתיות הנובעת מחתירה
משותפת למטרות .משמעות ה״אכפתיות״ ) (careהיא צירופ כל התלמידימ ליעדימ ולתהליכ
החתירה למימושמ ,ומשמעות ה״קשר״ ) (contactהיא המאפיינימ המבניימ של בית הפר
שמקדמימ התייחות אישית ואכפתיות .במילימ אחרות :לא זו בלבד שאור לראות את
הקשר בית-בי״ במנותק מהקהילה שאליה משתייכת המשפחה ,אלא שיש אפ לראות את
שאלת הקשר בית-בי״ כחלק מקשר גומלינ בינ שתי קהילות — האחת בית–פרית והשנייה
שאפשר לכנותה ״שכונתית״ )אמ כי ייתכנ שבאותה שכונה יגורו קהילות שונות ,שבית הפר
מחויב לכל אחת מהנ( — המקיימות ביניהנ דיאלוג שהקשר בית-בי״ הוא רק פנ אחד שלו,
ובמובנימ מוימימ הוא תולדה שלו.
נקודות אלו באות לידי ביטוי במודל שפיתחו אפשטיינ ,מהחוקרות הבולטות של נושא
הקשר בית-בי״ ,ועמיתיה ) ,(Epstein et al., 2009מודל שבו היא מייחת משקל שווה
לחשיבות ההורימ ,המורימ והקהילה בעיצוב הקשר בית-בי״.

• מדו-כיווניות לרב-כיווניות
הקשר בינ הבית לבית הפר חשוב ,אכ אינ להזניח קשרימ נופימ ,ובמרכזמ הקשר הורימ-
ילד .דוגמה לככ היא המפגש בינ הורי התלמידימ למחנכ הכיתה ,מפגש שכיומ מקובל לכנותו
״יומ הורימ״ )ובעבר נקרא ״איפת הורימ״(.
להבדיל מ״איפת הורימ״ כללית ,שבה נפגשימ ההנהלה או המחנכ עמ כלל הורי הכיתה
או השכבה ,״יומ הורימ״ ,שבו מתקיימ מפגש אישי בינ ההורימ לגל בית הפר ,ומחנכ הכיתה
במרכזו ,הוא חוויה משמעותית וטעונת מתח לתלמידימ ,להורימ ולגל החינוכי/בית–פרי
כאחד .לאור המתח הכללי ,לא מפתיע לגלות שבמקרימ לא מעטימ המפגש בינ הורימ למורה
הופכ להיות זירת התגוששות וחילופי האשמות ,שתמציתנ השאלה ״מי לא בדר?״ )Lasky,
 .(2000כמו כנ ,לנוכח העובדה שעל המורה לפגוש הורימ של כ– 30תלמידימ ,ברורה ומובנת
נטייתמ של מורימ לקיימ בתחילת השנה איפה כיתתית ,שבה נמרות הודעות כלליות אכ
אינ בה התייחות אישית לכל תלמיד ,ולדחות את המפגש האישי עמ הורי כל תלמיד לשלב
מתקדמ יותר של הלימודימ ,מה גמ שעד אז ,הישגיו הלימודיימ של התלמיד כבר ברורימ יחית.
אלא שמהלכ כזה של התנהלות המפגשימ עמ ההורימ מכל את ההזדמנות של המורימ לעצב
באופנ בונה ושיתופי יותר את יחיהמ עמ ההורימ ,ובעקיפינ גמ את יחי ההורימ עמ ילדמ,
וללמוד יותר על הצדדימ הלא–לימודיימ שבחיי תלמידיהמ.
יתרה מזו ,אלנ וניירנ ) (Allen & Nairne, 1989הצביעו על בעיות שונות שעלולות להתעורר
ביב ניהול לא נכונ של המפגש עמ ההורימ .לדבריהמ הבעיה אינה נעוצה בחור מודעות

מדיניות ממשלתית ותכניות התערבות בנושא מעמד הורים בתוך מערכת החינוך | | 51
לחשיבות הקשר עמ ההורימ אלא להפכ — בהדגשת–יתר של המפגש איתמ .דווקא בתי פר
שמודעימ מאוד לחשיבות הקשר הורימ-בית פר עלולימ להחמיצ את ההזדמנות של איפת
ההורימ ,כי בדרכמ לחתור להשגת קשר ישיר טוב יותר עמ ההורימ המ שוכחימ את חשיבות
הקשר תלמיד-הורימ .לשונ אחר ,המפגש מתקיימ עמ ההורימ וביבמ ולא עמ התלמיד
וביבו .הבעייתיות הנעוצה באי–שילוב ,או בשילוב לא נכונ ,של התלמיד במפגש הורימ-מורה
קשורה לשיח המתקיימ בינ המורה להורימ ,לעתימ בנוכחות התלמיד .דיאלוג בינ ההורימ
למורה מעביר את האחריות להתקדמות בלימודימ או בהתנהגות מהמורה ,ובעיקר מהתלמיד
עצמו ,אל ההורימ ,מפני שהמ אלה שמקבלימ את המידע והמ אלה שאמורימ ״לעשות עמ
המידע הזה משהו״ .לחלופינ הציעו אלנ וניירנ ) (1989לקיימ איפת הורימ משולשת תלמיד-
הורימ-מורה ,שבמהלכה יפעלו המשתתפימ כצוות עבודה ולא כגורמימ מתחרימ .על פי מודל
זה התלמיד הוא ה״שחקנ הראשי״ באיפת ההורימ ,החל מכתיבת ההזמנות ,עבור דרכ קביעת
הנושאימ שעליהמ ישוחח המורה עמ ההורימ )בתיאומ מראש עמ המורה ובהכמה הדדית
שמה שלא עולה לדיונ נשאר באחריות מלאה של התלמיד( ,המשכ בדיווח מילולי של התלמיד
להורימ על מצבו הלימודי בתחומימ השונימ ,וכלה בתיאומ עמ ההורימ והמורה מה יעשה כל
אחד מהנוכחימ כדי לשפר את מה שטעונ שינוי ושיפור.
בשנה״ל תש״ב בוצע בישראל ניוי ראשוני של דגמ אחר לאיפת הורימ ,שהושתת על
העקרונות שהתוו אלנ וניירנ )ראו ישראלאשוילי ולבבי .(2002 ,ניוי זה התחיל בדיאלוג בינ
הצוות המוביל את הניוי לבינ גל המורימ הרלוונטיימ בבית הפר ,ולאחריו הופעל דגמ חדש
של איפת הורימ .הדגש בדגמ החדש היה בהעמדת הילד — לא ההורימ ולא המורה — במרכז
ההתרחשות ,לפני איפת ההורימ ובמהלכה .המשוב לאיפת הורימ זו היה חיובי ביותר ,הנ
מהמורימ )מילולי( והנ מההורימ )שאלונ(.
למותר לציינ כי אינ לראות באירוע חד–פעמי זה מודל גורפ לשינוי הנדרש בהתנהלות
בתי פר .יחד עמ זאת ,ניוי זה המחיש שאפשר וצריכ לחפש הזדמנויות שונות ל״חשיבה
מחודשת״ על אופנ ההתנהלות של מצבימ שונימ בבתי הפר ,כדי שיובילו להתקרבות ולא
להתרחקות בינ הגל החינוכי להורי התלמידימ ולתלמידימ עצממ.

• מחיפוש הקשר האידאלי לחיפוש הצורך האינדיבידואלי
בפרות המחקרית על קשר בית-בי״ מופיע תיעוד של דוגמאות רבות לצורות הקשר
האפשריות בינ בית הפר להורימ .בפרות הלא מחקרית קיימות דוגמאות אינ–פור )ביומ
 25.1.10למשל הופיעו בגוגל כ– 1,170,000קישורימ למושג .(parent-school collaboration
מנצ ועמיתיו חיברו שאלונ ל״הערכה רב–ממדית״ של מעורבות הורימ בבית הפר היודי
) .(Manz, Fantuzzo, & Power, 2004השאלונ מופיע בנפח  1לפרק זה .ניתוח גורמימ הצביע
על שלושה תחומי–על של מעורבות הורימ :קשר עמ בית הפר ,למידה בבית ומעורבות
בנעשה בבית הפר .במעבר מהרמה הכללית לרמה המעשית מתברר כי ממד חשוב בניתוח
הקשר בית-בי״ ובעידודו קשור למאפיינימ ולצרכימ של ההורימ :יש הורימ הזקוקימ להנחיה
הורית ולדנאות שיעזרו להמ לרכוש כישורי הורות בייימ .אחרימ זקוקימ לתמיכה
כפית או למידע כללי על התנהלות הילד בגנ ,ויש מי שזקוקימ )רק( להצעת רעיונות כיצד
לתרומ להתפתחות מיטבית של הילד ) .(Smith, Lapin & Finn-Stevenson, 2008יש הורימ
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המעדיפימ לשמור על קשר במגרות קבוצתיות וכוללניות ,תוכ שהמ ״נבלעימ״ בינ שאר הורי
הילדימ ,ואילו אחרימ ,במשפחות מהגרימ למשל ,מעדיפימ שהקשר יהיה אישי ודיקרטי
).(Lahaie, 2008; Turney & Kao, 2009
מכיוונ שלמשפחות שונות יש צרכימ שונימ ,עלתה בפרות ההצעה לבנות את מערכת
הקשר ככ שתאפשר מענה משתנה לצרכימ של משפחות שונות .בהקשר זה נציינ את מודל
ה״תפריט״ ) .(menu-based packageגישת התפריט מציעה להורימ שלל אפשרויות לקיומ
הקשר ,וההורימ המ המחליטימ מה תהיה צורת הקשר )או מה תהיינה צורות הקשר( שהמ
מעדיפימ ).(Pianta et al, 2001

• מחתירה )רק( להישגים לחתירה )גם( לבריאות הנפש
במובנימ רבימ עיקר תשומת הלב שניתנה בעבר ,ובמידה רבה גמ בהווה ,לנושא הקשר בינ
הורימ למגרת הגַ נית היה מעוגנ בשאלת טיפוחה של האוריינות .חוקרימ ואנשי שטח רתמו
את מעורבות ההורימ בגיל הרכ למשימה של שיפור רמת הקריאה והכתיבה של הילדימ עמ
הגיעמ לכיתה א׳ .התוצאות העולות מנ המחקר אכנ תומכות בטענה שהורימ יכולימ לשפר
את רמת האוריינות של ילדיהמ )למשל .(Arnold, Zeljo, Doctoroff, & Ortiz, 2008 ,אולמ
במהלכ השנימ נאפו עדויות לככ שחשיבות הגנ אינה רק בקידומ התשומות לטיפוח ניצני
אוריינות אלא גמ בעיצוב ביבה אמוציונלית מתאימה שתייע בחיזוק המוכנות הוציו–
חברתית של הילד לקראת המעבר לכיתה א׳ )ראו למשל  .(Lines & Miller, 2010זאת ועוד,
ּפרדיפוזיציה להתנהגות בעייתית ,התנהלות הגנ יכולה
גמ אמ נניח שלחלק מהילדימ יש ֶ
להיות גורמ חשוב במימוש או עיכוב של נטייה מוקדמת זו )ראו גמ Kellam, Ling, Merisca,
 .(Brown, & Ialongo, 1998ברוח הדברימ האלה מציעה קריטנונ )(Christenson, 2002
שהשפעת הקשר בית-בי״ אינה תחומה רק לנושאימ הקשורימ לתהליכי למידה ,אלא היא
משפיעה גמ על מישורימ רבימ נופימ ,וזאת מכיוונ שלחוויות בית–פריות יש ״נוכחות״
רבה בחיי הילד ויש להנ השפעה על מכלול היבטימ בחיי הילדימ ובני הנוער .בהקשר זה
הציבו לאחרונה פט ושותפיה ) (Fette, et al, 2009את הקשר בית-בי״ כמרכיב מרכזי בהבנת
נושאימ הקשורימ לבעיות בתחומ בריאות הנפש של ילדימ ולטיפול בהנ.
לאור האמור לעיל ,עולה הצורכ להבהיר את חשיבות הקשר החיובי הורימ-גננות בגיל
הרכ לא רק לעניינימ של יכולות אקדמיות והנעה ללימודימ אלא גמ לצורכ דיאלוג נכונ
ומחנ ברמה הפיכו–חברתית ,באופנ שיעמיד את הילד בנקודת זינוק טובה יותר עמ כניתו
ַ
לכיתה א׳ .ככלל ,הקשר הורימ-מערכת החינוכ מתחיל באופנ שבו הגננות מקבלות את הילד
בבוקר ונפרדות ממנו אחה״צ ) ,(Zellman & Perelman, 2006וממשיכ בתכניות ההתערבות
שמובאות לגנ ,במיוחד אמ הנ מופעלות תוכ שיתופ ההורימ .יש לציינ כי גמ בהקשר זה יש
עדויות התומכות בתכנית  Head Startכבעלת יתרונות על פני תכניות התערבות אחרות בגיל
הרכ ).(Raver, Jones, Li-Grining, Metzger, Champion, & Sardin, 2008

• מפעולות ספורַדיות למיסוד ברמה הממשלתית — ובחזרה
כמה חוקרימ שבחנו את שאלת הקשר בית-בי״ במגרות שונות ורחבות תומכימ בטענה
בדבר הצורכ לקבל החלטות מקומיות ,ברמה הבית–פרית ,בשאלת הגבולות והאופי של
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הקשר בינ ההורימ למורימ ולבית הפר בכללותו .חוקרימ ) (Epstein & Salinas, 2004והורימ
) (PTA's National Standards for Family-School Partnershipsהגיעו למקנות דומות
מאוד לגבי פעולות שבית פר יכול לנקוט כדי להגיע למעורבות פעילה וחיובית של ההורימ,
ואלה הנ:

•

חיזוק ההורות — הדרכה להורימ כיצד להיות הורה טוב יותר.

•

תקשורת — פתיחת ערוצי תקשורת מבית הפר לבית התלמידימ ומבית התלמידימ לבית
הפר .פתיחה כזאת תחול על כל הבתימ והמשפחות ללא יוצא מנ הכלל.

•

למידה בבית — הדגשת תהליכי למידה ובכללמ חיזוק מעורבות חיובית של הורימ בתהליכ
של הכנת שיעורי בית.

•

התנדבות — יצירת הזדמנויות שיעודדו הורימ להתנדב.

•

קבלת החלטות — שיתופ חלקי של הורימ בתהליכי קבלת החלטות הנוגעות לרווחת
התלמידימ והתפתחותמ.

•

קהילתיּות — הגדרת בית הפר כקהילה — קהילה שבה חברות דמויות שונות כגונ המורימ,
התלמידימ ,ההורימ ,ההנהלה ,חברי הקהילה הרחבה — ושמתוקפ היותה קהילה ,היא צריכה
להפעיל תהליכימ דמוקרטיימ שונימ ,ובכללמ קבלת החלטות תוכ התחשבות בטובת כל
חברי הקהילה .יציאת בית הפר אל הקהילה צריכה לכלול גמ את האוכלוייה הבוגרת
שאינ לה ילדימ הלומדימ )כעת( בבית הפר המוימ.

כפי שנראה להלנ ,מקנות אלו היו נר לרגלי מדינות אחדות בבואנ לעצב את מדיניותנ בנושא
קשר בית-בי״ .ככ עלה באופנ מעשי הצורכ ברתימת הרשויות הקהילתיות והעירוניות
לתהליכ הטיפוח של הקשר בית-בי״.
אחד התהליכימ המעניינימ שצברו תאוצה בשנימ האחרונות הוא המגמה הכלל–עולמית
לתכלּול השירותימ הניתנימ לילדימ ומשפחותיהמ )ראו להלנ( .מגמה זו לא רק מחייבת קיומו
של קשר בית-בי״ אלא גמ מזינה אותו ,ועל כנ היא עשויה להניב שינוי של ממש בדרכי
הטיפול בוגיות הנוגעות לו ).(Nichols & Jurvansuu, 2008
מכאנ ועד לשאלת המעורבות הממשלתית בנושא זה הייתה הדרכ קצרה .אולמ בצד הדגש
על חשיבות הקביעה של מדיניות ציבורית ועירונית המעודדת שותפות וקשר בינ ההורימ
לבתי הפר ,התברר כי קביעת מדיניות ,כשלעצמה ,אינה יכולה להיות ופ פוק .חשוב ממנה,
כפי שנמצא במחקרימ שונימ ,שבתי הפר ״יחפשו את הקשר״ עמ ההורימ )(Sheldon, 2005
ושהדיאלוג היומ–יומי יהיה חיובי ,רחב ככל האפשר ובמיוחד מתאימ לניבות הביבתיות
שבמגרתנ בית הפר מתפקד .כי ״בית הפר משרת את הקהילה ...ולהורימ יש בו מניות..״
).(Gordon & Louis, 2009
לכנ מה שנדרש הוא גיבוש מדיניות חינוכית כוללת ,המציבה את נושא הקשר בית-בי״
בצדמ גמ מעודדת התאמות לניבות
על דר היומ החינוכי ומציעה תכנימ ,תכניות ויוע ,אכ ִ
הייחודיות לכל מקומ ,מערכת חינוכית או מגרת חינוכית .אחת המשמעויות האטרטגיות
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הנגזרת מעמדה זו היא הצורכ במעורבות מודרת יותר של מערכות החינוכ הממשלתיות
או המקומיות בנעשה במעונות ובגני טרומ–החובה .תידרש הדרכה והנחיה מיוחדת לגננות
ולמטפלות ,לא רק לגלי בתי הפר ,בנושא הקשר בינ הבית לבית הפר )והגנימ(.
ַּבחזרה מהמישור הממשלתי והמישור הקהילתי למישור הבית–פרי ָשבה ומתבלטת
דמות המנהל של המגרת החינוכית כמי שיכול למלא תפקיד קריטי בהתנהלות הקשר
הנדונ והתפתחותו .השפעתו של מנהל המגרת החינוכית – כבר בגיל הרכ ולאחר מכנ בבית
הפר — תבוא לידי ביטוי ברמה המערכתית וברמה הפרטנית .ברמה המערכתית ,המנהל,
כמי שמשפיע רבות על גנונ הניהול וההתנהלות של המגרת החינוכית ,צריכ לחתור לגנונ
המ ַעצימ לא רק את ההורימ אלא גמ את המורימ ),(Bauch & Goldring, 2000
התנהלות ַ
הע ָצמה חד–צדדית מאיימת על הצד האחר ומקטינה את היכוי ליצירת שותפות
מפני שכל ַ
של אמת ) .(Addi-Raccah & Arviv-Elyashiv, 2008ברמה הפרטנית יש בי לדרישה שעל
המנהל לייע לכל אחד מהמורימ לא לשמוט את מושכות ההנחיה במישור האקדמי ,כלומר
לשמר את מעמדו של המורה כאחראי–על וכמי שקובע באופנ בלעדי את התכנימ ודרכי
הלימוד בכיתה ,ולנתב את ההורימ להשתתפות או לנטילת המושכות במישורימ הנלווימ
לתהליכ הלמידה עצמו ).(Addi-Raccah & Ainhoren, 2009

• ממלחמה לפירוק מוקשים
עושר ההגדרות למהות הקושי בקשר בית-בי״ ובדרכימ לקידומו מצדיק את ההצעה שכל
מגרת חינוכית — ברמת בית פר או ברמת קהילה — צריכה לפתח את ההגדרות והשיטות
הנראות לה מתאימות ביותר ליצירת קשר חיובי בית-בי״ ולשמירה עליו )Christenson,
 .(2002אולמ גמ ככ יש רגליימ לברה שתהליכ זה יהיה מלווה ,למרות הכל ,במשברימ ומאבקימ
שיש לנהלמ בזהירות ובתבונה ,אכ מתוכ חזונ ,אמונה ובלנות .אחת התובנות הנופות
שהתפתחו עמ הזמנ ביב הנושא הנדונ היא המודעּות למשקל האמוציונלי המשמעותי
שמלווה את הקשר בית-בי״ מכל צדדיו ובכל שלביו );Adams, Forsyth, & Mitchell, 2009
 .(Hoover-Dempsey & Snadler, 1997לכנ הדרכ לשיפור הקשר בית-בי״ היא לעתימ דרכ
חתחתימ הדרגתית ,שבה חיפזונ וצעדימ דרטיימ עלולימ לחבל בשינוי הרצוי .יחד עמ זאת,
יש צורכ בדמות ברורה ומוגדרת ,מקובלת על הצדדימ ,שתחתור בהתמדה להגברת הקשר
בית-בי״ ותנקוט שיטות מושכלות והדרגתיות ) .(Sanders, 2008דוגמה לגישה מושכלת
מוצגת על ידי פט ועמיתיה ) ,(Fette et al., 2009שעוקימ בנושא שיתופ הפעולה בינ הורימ
למורימ בהקשר של בעיות בתחומ בריאות הנפש של הילדימ .במגרת קבוצות דיונ באינטרנט,
תגובות הורימ לשאלות שהופיעו באתר אינטרנט רלוונטי וקבוצות מיקוד ,ניו פט ועמיתיה
להגדיר מהנ הבעיות שהורימ מציינימ בוגיית הקשר עמ בתי הפר ומהמ הפתרונות שאפשר
להציע להנ .רשימת הבעיות שהתמנה דומה מאד לרשימה שהוצגה לעיל ,ובה ,בינ השאר,
חור ידע ,יח שלילי מצד מורימ ,טיגמה שלילית לגבי מורימ ועוד .פט ועמיתיה מגיעימ
למקנה שהבעיה בקשר בינ הורימ למגרות חינוכ נעוצ בתגובות הכמעט–רפלקיביות ששני
הצדדימ מפגינימ זה כלפי זה .לכנ מציעימ החוקרימ להשתמש במודל שלקוח מתחומ הריפוי
בעיוק ,ועיקרו פיתוח כישורימ חדשימ אצל הילד המוגבל ,שצריכ ללמוד כישורימ גבוהימ
יותר של תפקוד והתגלות .לדבריהמ ,ילדימ מפתחימ מיומנויות פציפיות באמצעות תהליכ
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חילופינ )דו–צדדי( בינ תבניות אופייניות של התפתחות לבינ הביבה שבה המ גדלימ )הזמנ
והמקומ מעניקימ לתופעה הזאת את שמה — התגלות זמנית–מרחבית ]spatiotemporal
 .([adaptationהתפתחות זו נבנית ביב מצבי לחצ ,הקשורימ לתהליכ החילופינ הזה ומייצגימ
עבור הילד אתגרימ שהמ מעבר ליכולתו .החשיפה לאתגרימ אלה גורמת לילד לגיי יכולות
נמוכות יותר ,לשפר אותנ ,ולהגיע לפיתוח של מיומנויות חדשות המאפשרות לו להתמודד
עמ המצב .לשונ אחר ,תהליכ בניית השותפות בינ ההורימ לבתי הפר צריכ להניח קיומה של
״נכות״ מוימת ,שקשורה להתעוררות תגובות ״רפלקיביות״ אצל הצדדימ השונימ הקשורימ
לתהליכ .לכנ שינוי משמעותי יושג רק על ידי יצירת ניבות של זמנ ומרחב שבהנ הצדדימ
צריכימ לראות את המשימה כאתגר ולנות לפתח כישורימ חדשימ שיאפשרו להמ להתקדמ
לקראת מצב של התגלות ודיאלוג חיובי .את הקשיימ ואת הפתרונות שמצאו המ מציגימ
באמצעות מודל הממחיש את הקושי ואת השינוי הנדרש ,וזאת כתהליכ דיאלקטי ,לאו דווקא
חד–כיווני ,הדורש יצירת מוטיבציה להתחיל ולהתמיד בו עד ופו.

סיכום הלקחים והמגמות
מתוכ הפרות המחקרית שנקרה לעיל מתבררות כמה מגמות ברורות ,שהמרכזיות שבהנ
הנ :חתירה לגיו ההורימ ובית הפר לדיאלוג ,מתוכ כוונה להעמיד את התפתחותו התקינה
של הילד במרכז .התפתחות זו אינה מוגדרת רק במושגימ של הישגימ לימודיימ אלא גמ
במושגימ של התפתחות נפשית חיובית .כדי לחתור ליעדימ אלה ניכרות בפרות שתי מגמות
משלימות — מצד אחד ,הגדרה חד–משמעית של חיוניות טיפוח הקשר בית-בי״ ,ומצד שני
פריה רחבה וגמישה יותר של אפשרויות הקשר ,ניבותיו והדרכימ להשיגו .כל אלה מוצעימ
תוכ הכרה בככ שיש לרתומ לעניינ גמ את הביבה שבה הילד ומשפחתו מתפקדימ — קרי,
הקהילה ומקומות העבודה — שכנ חלק גדול מהתנהלות בתי הפר וההורימ ניזונ מנ הקהילה
בכללותה ומזינ אותה.
לאור המגמה המתמנת בפרות להמליצ להתחיל את עיצוב הקשר כבר בגיל הרכ ,ולאור
הדגש הניתנ לנושא זה במגרת ועדה זו ,נפנה להלנ לקירה של מקומ הקשר בית-בי״ כפי
שהוא בא לידי ביטוי ,אמ בכלל ,בפרויקטימ מרכזיימ שהופעלו בגיל הרכ .הכוונה היא לקור
את גבולות תשומת הלב לנושא זה בתוכ תכניות התערבות פציפיות העוקות בגיל הרכ
ונחשבות בפרות לנייונות מכוננימ.

דוגמאות להתערבויות בגיל הרך שתכליתן קשר חיובי בית-בי״ס
בפרות המחקרית מתוארות למעלה מ– 100תכניות לקידומ הקשר בית-בי״ )Christenson
 .(& Carlson, 2005לרוב מדובר בתכניות שהתמקדו בגיל בית הפר היודי .מעט תכניות
עקו ישירות בטיפוח הקשר בית-בי״ בגיל הרכ .זאת ועוד ,רוב התכניות שניו לקדמ קשר
חיובי בינ הבית לבית הפר כללו כמה מרכיבימ או צעדימ ,והנייונ לטיפוח הקשר הורימ-
מערכת חינוכית היה רק חולייה אחת במכלול הזה .במילימ אחרות ,לא ברור עד כמה תכנית
ההתערבות שבוצעה ,ולא שינויימ אחרימ שחלו ביבה )כגונ שינוי באקלימ בית הפר(,
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אכנ תרמה ישירות לתוצרימ החיובימ שנמדדו לאחר מכנ ).(Carlson & Christenson, 2005
לבופ נציינ שבפרות אינ הכמה על תכנית התערבות מוימת שתועלתה עולה באופנ
מובהק וגורפ על זו של תכניות אחרות ) .(Christenson, 2002עובדות אלה מקשות על היכולת
להצביע ישירות על התערבויות רצויות או מבטיחות בהקשר של הגיל הרכ .יחד עמ זאת ,כפי
שייאמר להלנ ,ניכר כי עמ השנימ התפתחה תמימות דעימ שטיפוח הקשר בית-בי״ צריכ
להתחיל כבר בגיל הרכ ,ולא רק כשהילד נכנ לכיתה א׳.
לפני שנימ אחדות ) (2005פורמ מטעמ המכונ האוטרלי לחקר המשפחה )הכפופ
לממשלת אוטרליה( מחקר הכולל ניתוח עלות-תועלת של תכניות התערבות לגיל הרכ.
ניתוח זה התייח לתכניות ולנתונימ שהחוקרימ מצאו בפרות העולמית ,ולכנ ניתנ לראות
בו ייצוג הולמ של תכניות מובילות בעולמ בנושא ההתערבות בגיל הרכ .מתברר כי ב– 10מתוכ
 28המיזמימ שבהמ עק הניתוח הזה נכללה — אמ מלכתחילה ואמ בדיעבד ,לאור לקחימ
שהצטברו במהלכ הפרויקט — גמ פעילות ייעודית שמטרתה הייתה הגברת מעורבות ההורימ
בחינוכ בגיל הרכ .טבלה  1מפרטת בקצרה את הפרויקטימ האלה.
טבלה :1
פרויקטימ לגיל הרכ הכוללימ נייונ לחיזוק מעורבות חיובית של ההורימ בחינוכ ילדמ
שמ הפרויקט

מקומ ההפעלה

HIGH/SCOPE
PERRY PRESCHOOL
)PROJECT (PERRY

Ypsilanti, MI,
USA

SAGINAW
PREKINDERGARTEN
PROGRAM
)(SAGINAW

Saginaw,
Michigan,
USA

גיל

תיאור הפרויקט

4-3

פרויקט שמטרתו עידוד הילד
ללמידה פעילה ,לפתרונ בעיות ,ידע
בקבלת החלטות וקבלת אחריות
על התנהלות שוטפת.
במגרת הפרויקט נערכו ביקורי
בית על ידי צוות המנחימ שעבדו
עמ הילדימ .מטרת הביקורימ
הייתה להנחיל את מרכיבי
ההפעלה של הפרויקט גמ להורימ,
ככ שיוכלו ליישמ אותמ גמ בבית.
כמו כנ נערכו מפגשימ קבוצתיימ
עמ האמהות והאבות של הילדימ.

4

מטרת הפרויקט הייתה להגביר
את היכוי להשתלבות אקדמית
והישגימ לימודיימ טובימ בעת
הכניה לבית הפר.
בפרויקט הושמ דגש מיוחד על
קידומ מעורבות ההורימ בחינוכ
הילדימ ,וזאת באמצעות פעולות
משותפות עמ ההורימ ,ביקורי בית
וכדומה.
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שמ הפרויקט

מקומ ההפעלה

CHICAGO CHILDPARENT CENTRE
)(CPC

Chicago, IL,
USA

PARENT-CHILD
DEVELOPMENT
)CENTERS (PCDC

USA

HOME
INSTRUCTION
FOR PARENTS
OF PRESCHOOL
YOUNGSTERS
)(HIPPY

Israel, New
Zealand, USA
and Australia
(developed in
)Israel

גיל

תיאור הפרויקט

4-3

הפרויקט נועד להגביר כישורימ
קוגניטיביימ וחברתיימ ,ובהמ
אוריינות מילולית וחישובית
וקידומ כישורימ של יכולת
תקשורתית ,וזאת כדי לשפר
את רמת המוכנות לבית הפר.
תשומת לב מיוחדת ניתנה לשילוב
ההורימ בפרויקט ,וזה היה תנאי
להשתתפות הילד.
מעורבות ההורה בפרויקט נעשתה
בדרכימ מגוונות ,בהנ נוכחות
בכיתה בעת הפעלת התלמידימ
על ידי המנחימ ,עבודות ניקיונ
בחדרימ שבהמ התבצעה הפעילות,
ועוד.
כמו כנ נעשו פעולות לשיפור
כישורי הורות ,לחיזוק האוריינות
של ההורימ ,וכדומה.

2
חודשימ—
 3שנימ

4-3

תכנית התערבות שניתה למנוע
קשיימ לימודיימ בקרב ילדימ
שגדלימ במשפחות מצוקה.
התכנית התבה כולה על
התערבות בקרב ההורימ ,בחלק
מהמקרימ בבית המשפחה
ובחלק מהמקרימ במרכזי למידה.
במפגשימ ניתנה להורימ העשרה
במגוונ תחומימ ובכללמ כישורי
הורות ,אוריינות ,ועוד.
תכנית שפותחה בישראל ומופעלת
בכמה מדינות בעולמ וגמ בכ–150
מקומות שונימ בארה״ב.
התכנית פונה לאמהות בלבד
ומבות על ביקורי בית ,שבהמ
נעשה משחק תפקידימ :החונכ/ת
משחק/ת את תפקיד ההורה והאמ
משחקת את תפקיד הילד/ה.
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גיל

תיאור הפרויקט

שמ הפרויקט

מקומ ההפעלה

BABY HAPPINESS,
UNDERSTANDING,
GIVING AND
SHARING PROGRAM
)(BABY HUGS

Australia

1-0

תכנית שפותחה באוטרליה
ומיועדת לטיפוח האינטראקציה
בינ האמ היולדת לילדה הרכ.
במגרת התכנית האמ משתתפת
בקבוצת הורימ שבה נידונימ
נושאימ שונימ הקשורימ להיכרות
טובה יותר עמ הילד ,הבנת המושג
מזג )טמפרמנט( ,זיהוי רמזימ של
התינוק ,ועוד.

EARLY HEAD START

USA

3-1

תכנית כוללנית המיועדת לטיפוח
מצבו הכללי של הילד ,בכלל
זה מצבו התזונתי ,הבריאותי,
הקוגניטיבי והרגשי .להורימ ניתנת
תשומת לב מיוחדת מתוכ כוונה
לשפר את כישורי ההורות שלהמ
ולהפוכ אותמ להורימ מעורבימ
יותר המפקימ לילד ביבה
מטפחת ומקדמת .בינ השאר
התכנית מעודדת שילוב ההורימ
בגל העובדימ של הפרויקט,
בהתאמ לכישורי ההורה .יש לציינ
כי אינ מדובר כאנ בתכנית אחת
ומובנית ,אלא במגוונ תכניות
החייבות לעמוד בכמה קריטריונימ
שהוגדרו ומיושמימ בכל קהילה
בהתאמ להחלטות וליוזמות של
הצוות המקומי.
פירוט נופ של תכנית זו מובא
בהמשכ.

INCREDIBLE YEARS

US and UK

4

תכנית לילדימ באזורי מצוקה
המנה לטפח אצל הילד כישורימ
חברתיימ ולימודיימ ולעודדו
להשתלבות תקינה בבית הפר.
ההורימ זוכימ להדרכה בתחומ
כישורי הורות ,ובמיוחד בניהול
האינטראקציה עמ הילד.
התכנית מבות על פורמט
מוגדר ,הכולל מערכי שיעור ויעדימ
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מקומ ההפעלה

גיל

תיאור הפרויקט
ברורימ להנחיה.
במפגשימ הקבוצתיימ נידונימ
נושאימ הקשורימ לניהול
המשפחה ,פתרונ בעיות וכדומה,
והיא מבות על דיונימ ,צפייה
בקלטות וידאו ומשחקי תפקידימ.

EARLY CHILDHOOD
EDUCATION AND
ASSISTANCE
)PROGRAM (ECEAP

Washington,
USA

4-3

התכנית מנה לקדמ את ההנעה
ללימודימ בקרב ילדימ בגיל הרכ,
וזאת באמצעות טיפוח כישורימ
קוגניטיביימ ונפשיימ וחיזוק
תחושה של ערכ עצמי .עמ ההורימ
נעשית עבודה מקבילה ,ובה מנימ
לשפר את התקשורת המשפחתית
ואת הקשר עמ הקהילה.
בד בבד עמ הפעילות הזאת נעשה
גמ נייונ לשפר את המיומנויות
התעוקתיות של ההורימ ואת
יכולתמ לחתור להשגת משאבימ
וזכויות וציאליות שמגיעות להמ.

PARENTS AS
)TEACHERS (PAT

Massachusetts,
USA

2-0

התכנית מיועדת לטיפוח המוכנות
לבית הפר ולמניעת התעללות
בילדימ.
במגרת התכנית ההורימ זוכימ
להעשרה בנושאי התפתחות ילדימ
ודרכימ לגרייה אינטלקטואלית
ולחיזוק ההתפתחות הלשונית,
החברתית והגופנית.
התכנית מנה גמ לשפר את
האינטראקציה המשפחתית
ולחזק את תחושת הערכ של
ההורימ .ההתערבות בקרב ההורימ
נעשית במרכזי העשרה וגמ בבית
המשפחה ,ובמהלכה מנימ לעודד
את ההורה להיות מי שיאיצ
את התקדמותו של הילד ,בכל
המובנימ.
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עיונ בטבלה  1מעיד כי למעט פרויקט אחד ) ,(PATברוב הפרויקטימ הפעילות להגברת
מעורבות ההורימ נועדה להשיג יעדימ קצרי–טווח אצל הילד :שיפור כישוריו האישיימ והגברת
ההנעה ללימודימ לקראת המעבר לכיתה א׳ .פירוש הדבר הוא שטיפוח הקשר עמ ההורימ לא
נתפ כיעד שאמור להזינ את מכלול התפתחותו העתידית של הילד ואת התנהלותו במערכת
החינוכ .בהתאמ לככ ,רוב הפרויקטימ לא הגדירו את הגברת מעורבות ההורימ כקריטריונ
להצלחת הפרויקט.
יחד עמ זאת ,מחקרימ על התועלת של קשר חיובי בית-בי״ מלמדימ כי תרומת הקשר
הזה נעוצה בטיפוח של שני נושאימ ) (1) :(Hill & Taylor, 2004ההונ החברתי של ההורימ
) — (Lareau, 1996כלומר הידע שלהמ על הורות ,על ציפיות בית הפר ,על הדרכימ לייע
לילד בהכנת שיעורי בית וכדומה (2) .רמת השליטה החברתית של ההורימ )McNeal,
 :(1999התיאומ בינ ההורימ למורימ גדל ,מפני שכל צד יודע במה האחר מעוניינ והוא מנהל
דיאלוג מוקדמ או בזמנ אמת על היעדימ והנושאימ שעומדימ על הפרק .בדרכ זו הילד מקבל
מהמבוגרימ המקיפימ אותו מר אחיד יותר ומתואמ .המאמצ והרצונ לתיאומ בינ ההורימ
לבית הפר מעבירימ לילד מר ברור על חשיבות ההשקעה וההנעה ללימודימ.
ככ שגמ אמ אינ עדויות מחקריות לככ ,נדמה שיש בי לברה שפרויקטימ מהוג
המתואר בטבלה  1לעיל עשויימ אפ המ לתרומ לטיפוח ההונ החברתי והשליטה החברתית
של ההורימ ,ובככ לקדמ לא רק את ההנעה ללמידה של הילד בגיל הרכ — אמ במגרת הגַ נית
ואמ במגרת הבית–פרית — אלא גמ את מכלול ההתפתחות וההתנהלות של הילד בעתיד.
בשולי האמור לעיל יש להקדיש מפר מילימ נופות לפרויקט  .Head Startפרויקט
 Head Startהוקמ בעקבות דיוני ועדה לבחינת העוני בארצות הברית ) .(1964ועדה זו הצביעה
על ככ שיש להיענות לצרכימ ההתפתחותיימ של ילדימ עניימ ,במטרה להגיע לאופטימיזציה
של המוגלות שלהמ במגרות חינוכיות וחברתיות .לשמ ככ המליצה הוועדה על הפעלת
תכנית מאוזנת ליוע חינוכי למרכזימ לגיל הרכ )גיל  ,(5-3תכנית שתאופיינ בגישה כוללנית
לילד ותציע התנויות חינוכיות המתאימות לשלב ההתפתחותי של הילדימ ועוקות במגוונ
צדדימ :בדיקה רפואית וטיפול ,שירותי בריאות הנפש ,שירותימ חברתיימ ,חינוכ לתזונה,
ארוחות חמות ומעורבות הורימ .חשוב לציינ כי מהרגע הראשונ להפעלת הפרויקט לא הגדירו
בו מה הפעולות המומלצות או הנדרשות .נהפוכ הוא ,המדיניות הייתה ונשארה שכל יזמה
הנראית מתאימה למטרה הכללית של המיזמ תזכה להיכלל בו ובלבד שתהיה מותאמת
למאפייניו הכלליימ ,לקהילה המוימת ולניבות הביבתיות שבהנ מדובר .מאפיינ מעניינ
לש ֵלב הורימ של ילדימ בגיל הרכ כחלק מהצוות
אחר של הפרויקט היה השאיפה המּודעת ַ
העובד בפרויקט ,כל הורה על פי כישוריו ויכולתו.
העדויות הראשונות על תרומת התכנית להתפתחות ילדימ היו חיוביות .מחקרי אורכ
הראו שבאופנ כללי ילדימ שהשתתפו בפרויקט הגיעו לתפקודימ חברתיימ והתגלותיימ
טובימ יותר בבית הפר ,נעדרו פחות מבית הפר ,הופנו פחות למגרות של חינוכ מיוחד,
אולצו פחות לחזור על כיתה )״להישאר כיתה״( בבית הפר ,בריאותמ הייתה תקינה יותר,
היו להמ כישורימ חברתיימ–אמוציונליימ טובימ יותר ,וגמ האווירה המשפחתית אצלמ הייתה
טובה יותר .אולמ מחקרימ שנעשו מאוחר יותר הצביעו על ככ ששינויימ אלה התרחשו בעיקר
כתוצאה משינוי ההתנהגות ההורית ,ולאו דווקא כתוצאה מפעולות שנעשו ישירות בקרב
הילדימ ) .(Chang, Park, & Kim, 2009גמ במחקר שבחנ את הקשר בינ הורימ למגרות
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קדמ–לימודיות ) (Rimm-Kaufman & Pianta, 1999נמצא כי יחית לשני פרויקטימ אחרימ
שאליהמ הוא הושווה ,פרויקט  Head Startתרמ ליותר מעורבות של גלי החינוכ בחיי
המשפחות ,וזאת עקב השכיחות הגבוהה יותר של הביקורימ בבתי הילדימ.
אפשר להציע כמה משמעויות הנובעות מממצא זה ,אכ נזכיר כאנ את זו שחשובה יותר
לענייננו :הקשר בית-בי״ ,בגיל הרכ ולאחריו ,יכול לקבל משנה משמעות אמ וכאשר מטרתו
לא תהיה רק טיפוח ההישגימ הלימודימ של הילד אלא יצירת שינוי רחב יותר באופנ שבו
ההורימ מנהלימ את הורותמ והמורימ את כיתתמ.
יש לציינ כי ברמה ההצהרתית דעה זו מקובלת על גורמימ רלוונטיימ במשרד החינוכ,
והדבר בא לידי ביטוי בהתבטאויות ופרומימ שונימ הנ של האגפ לחינוכ קדמ–יודי והנ של
אגפ שפ״י .נזכיר למשל את הפרומ של אגפ שפ״י שכותרתו ״כל הגנ במה — מקומה של הגננת
בטיפוח רגשי–חברתי ובקיומ יחימ איכותיימ בגנ הילדימ״ )ארז ,בינשטוק ולוק,(2005 ,
המייחד פרק נפרד לחשיבות ולדרכי הניהול של הקשר בינ הגננת לבינ הורי הילדימ .זאת
ועוד ,חוקרימ ואנשי האגפ לחינוכ קדמ–יודי פיתחו במהלכ השנימ ,או התאימו לניבות
הישראליות ,תכניות שונות שתכליתנ קידומ היחימ בינ ההורימ למערכת הגנ .בינ התכניות
שנוו :״הטפ״ )פרופ׳ אבימה לומברד( ,״הורימ״ )ד״ר אביה לוז( ,״פיעות ראשונות״ )ד״ר
דנ קורנ וד״ר קלודי טל( ,״אור״ )האגפ לחינוכ קדמ–יודי במשרד החינוכ( ,ו״קט–גנ״ )האגפ
לחינוכ קדמ–יודי במשרד החינוכ( .אולמ תכניות אלה יושמו בעיקר באזורי מצוקה ופריפריה
ומתוכ ראייה מניעתית–משקמת )כלומר ,נייונ לשפר את נקודת הזינוק של הילד לחיימ בכלל
ולמערכת החינוכ המודית בפרט( ,ולא נעשה בהמ נייונ כולל לעצב דפו חדש של יחימ
בינ מערכת החינוכ ,בשלב הגנ או לאחריו ,ובינ משפחת הילד המתחנכ במגרת זו או אחרת,
לאו דווקא באזורי המצוקה והפריפריה.
ליכומ האמור עד כה ,נראה כי קיימ בי ראשוני לטענה שהתערבות לחיזוק הקשר בית-
בי״ )גנ( בגיל הרכ עשויה לתרומ לשיפור ארוכ–טווח של הקשר בית-בי״ ,במיוחד אמ
ההתערבות שבוצעה בגיל הרכ כללה ביקורי בית ,נעשתה בידי גלי חינוכ שעברו הכשרה
מתאימה לככ והייתה מותאמת לצורכי הקהילה שבה ההתערבות התקיימה ומתקיימת.

סיכום
במובנימ מוימימ אפשר לתאר את הקשר השכיח כיומ בינ הורימ לבתי הפר כקשר מוג
של ״עוינות אוטיטית״ :בתי הפר לא ממהרימ לחפש קשר עמ ההורימ ,וההורימ מצדמ
לא ממהרימ לחפש קשר עמ בית הפר )Green, Walker, Hoover-Dempsey, Sandler,
 .(2007אולמ מגוונ העדויות המחקריות התומכות בחשיבות הקשר הזה אינו מאפשר למעצבי
המדיניות ולאנשי השטח להשאיר את המצב הנוכחי כמות שהוא .כי קיימת תמימות דעימ
בקרב חוקרימ רבימ שהשאלה העומדת כיומ על הפרק אינה אמ יש חשיבות לקשר בית-בי״
אלא איכ לקדמ קשר זה באופנ המיטבי .יחד עמ זאת ,קיימת גמ הכמה שכל דרכ שתאומצ
לקידומ הקשר צריכה להיות מגובשת מתוכ כבוד הדדי ,בינ שני הצדדימ ,ותוכ כדי דיאלוג זהיר
לה ְכתבה )לעתימ הדדית( של צורת קשר כזו או אחרת.
שנמנע מלגלוש ַ
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הפרק הנוכחי ניה לענות של שאלה זו בשני אופנימ (1) :בחינת לקחימ יישומיימ ומחקריימ
מפרויקטימ שהופעלו (2) .ניתוח המדיניות החינוכית במדינות שונות בעולמ .בפועל מתברר כי
שני אופנימ אלה הניבו לקחימ משותפימ ,שמנ התמ אפ מזינימ אלה את אלה.
לפני שנציג את הלקחימ שהצטברו יש לציינ שלוש התייגויות) :א( בפרות המחקרית
חרות עדיינ עדויות לערכ הגולי של תכניות התערבות לטיפוח הקשר הנדונ .הווה אומר:
קשה עדיינ לדעת אמ התכניות שעקו בשיפור הקשר בית-בי״ הנ שהובילו ישירות לשינויימ
החיובימ שנמדדו ,או שמא מרכיב )משתנה מתווכ( שנלווה לתכניות שהופעלו )כגונ :החלפת
הנהלה ,שינוי באקלימ בית הפר ,וכיו״ב( הוא זה שיצר את השינוי הרצוי) .ב( הידע הקיימ
בנושא התערבויות בגיל הרכ מוגבל ביותר ,ולמעשה זוהתה בפרות המחקרית העולמית רק
תכנית אחת שהייתה מכוונת לשיפור המעורבות של ההורימ וחיזוק הקשר שלהמ עמ גלי
חינוכ בגיל הרכ .לכנ יש עדיינ מקומ לחפש עדויות מחקריות נופות התומכות בטענה בדבר
התרומה האפשרית של טיפוח הקשר בית-בי״ )גנ( בגיל הרכ ,ובמיוחד לבחונ את ההשפעה
ארוכת–הטווח של תכניות התערבות יזומות בגיל הרכ על התפתחות הילד והתנהלותו במהלכ
לימודיו בבית הפר) .ג( בישראל בוצעו מחקרימ המלמדימ על תפיות ועמדות של הצדדימ
השונימ הנוגעימ בדבר ,ומופו אפשרויות שונות לשינוי הקשר ושיפורו .אולמ אינ בישראל גופ
ידע מצטבר ומשמעותי על תכניות התערבות שתכליתנ הייתה חיזוק הקשר בית-בי״ .ומכיוונ
שאחד הלקחימ העולימ מנ הפרות נוגע לצורכ בהתאמת פעולות ההתערבות למאפיינימ
התרבותיימ והאישיימ של המשפחות ,מיותר לציינ כמה חשוב לנקוט יזמה שתביא ליצירת גופ
ידע אמפירי מבו ,בהקשרימ הנידונימ ,במדינת ישראל.
על עצמ הלקחימ המתבררימ בפרות נעיר תחילה כי חלק גדול מממצאי המחקרימ
שפורמו בשנימ האחרונות בנושא מהות הקושי ביצירת קשר בית-בי״ אינו מעלה מידע
חדש אלא חוזר ומאשש את תוקפנ של בעיות שזוהו בעבר )ראו ישראלאשוילי .(1995 ,על כנה
עומדת גמ המלצה שהועלתה בעבר )ישראלאשוילי (1995 ,לפיה כל מגרת חינוכית — ברמת
בית הפר או ברמת הקהילה — צריכה לפתח את ההגדרות והשיטות הנראות לה מתאימות
ביותר ליצירת קשר חיובי בית-בי״ ולשמירה עליו .אולמ המחקרימ בשנימ האחרונות מעלימ
כמה הבחנות חשובות בשאלת היכוי והיכונ של התערבויות מוגימ שונימ לקידומ הקשר
בית-בי״ .מתמנות המגמות הבאות:
א .יש צורכ בהתערבות לקידומ הקשר בית-בי״ כבר בגיל הרכ.
ב .המוכנּות לכיתה א׳ היא אחד הנושאימ שבהמ האינטרימ של ההורימ ואלה של הגל
החינוכי )בגנ ובבית הפר( מתלכדימ.
ג .בדרכ לבניית הקשר בית-בי״ יש צורכ בראייה רחבה מאוד ,הנ של הוגימ השונימ של
המשפחה המודרנית ,הנ של אילוצי החיימ של ההורימ )ובמיוחד יציאת נשימ לעבודה( והנ
של מאפייני הקהילה שבה חיות המשפחות.
ד .ההתמקדות בשלב המעבר לכיתה א׳ ניזונה כאמור מהמודעּות הרחבה לצורכ בכניה
מוצלחת של הילד לכיתה א׳ .אולמ אינ לשכוח כי התערבויות שתכליתנ חיזוק הקשר
בינ ההורימ לבינ מערכת החינוכ ,במובנה הרחב ,צריכות ויכולות להתחיל כבר בשלבימ
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מוקדמימ יותר בחיי הילד ,כשהוא נמצא בגנ טרומ–חובה ואפ בפעוטונ .קשר מוקדמ שכזה
עשוי לשפר את הדיאלוג בינ ההורימ למערכת גנ–החובה ביב נושא המעבר לכיתה א׳,
אכ חשוב להדגיש כי יש לנהלו מתוכ מודעות למאפיינימ ההתפתחותיימ של כל שלב
בחיי הילד ,ובכלל זה לשונּות הגדולה שיכולה להיות בקרב ילדימ בני אותו גיל כרונולוגי,
מבחינת דרכי התנהלותמ ואופי היחימ בינמ לבינ הוריהמ.
ה .תכלית כל הפעולות צריכה להיות מיטביּות מבחינת הילד ,ועל כנ צריכ לזכור ,בכל הפעולות
שיוצעו ,להקפיד על ככ שהילד יהיה במרכז .לכנ צריכ לפעמימ לצמצמ את הקשר בית-
בי״ כדי לטפח את הקשר ילד-הורה.
ו .מכיוונ שהצרכימ של הורימ שונימ ומכיוונ שהניבות המצביות משתנות — אינ טעמ
ביצירת דגמ אחיד של קשר ,לא רק מעבר למגרות חינוכ שונות אלא גמ בתוכ כל מגרת
חינוכית .משמעות הדבר היא שצריכ להציע ״ל״ של דרכימ לקשר בית-בי״ ולאפשר
לכל בית לבחור את זו המתאימה לו.
ז .מכיוונ שיש להתכל על הילד כמכלול ,ומכיוונ שהיבטימ רבימ בהוויית הבית מחלחלימ
לבית הפר ולהפכ ,יש להרחיב את תוכנ הקשר בית-בי״ עד למרב ולהחילו גמ על
תחומימ פדגוגיימ ולימודיימ ,אכ גמ על ֶהקשרימ רחבימ וכוללניימ כגונ בריאות הנפש של
הילד.
ח .אינ לצפות לשיפור הקשר באמצעות תהליכ נקודתי ואקוטי ,אלא יש לשאופ להתרחשות
של תהליכ הדרגתי ,שבמגרתו יהיה שינוי עמדות של כל הצדדימ הנוגעימ בדבר ויורו
בהדרגה המחיצות הקיימות.
ברמה העקרונית יותר ,בשנימ האחרונות מתמנת בעולמ מגמה לאיחוד השירותימ הניתנימ
לילד ולמשפחתו ,מגמה שהביטוי המעשי לה הוא הקמת משרדימ ממשלתיימ הממונימ על
נושא זה .משרדימ אלה עוקימ בתכלול המאמצימ והפעולות המיועדימ לקידומ מצבמ של
ילדימ ,והמ מעורבימ באופנ פעיל גמ בנייונות לחיזוק הקשר בית-בי״ .חשוב לציינ כי
משרדימ אלה ,וגמ משרדי חינוכ במדינות נופות בעולמ ,מצהירימ בפתח דבריהמ כי האחריות
העליונה לחינוכ הילד והתפתחותו נתונה בידי ההורימ .אולמ בצד ההכרה הביית הזאת,
המשרדימ מצהירימ על נכונותמ ורצונמ לייע להורימ לממש את אחריותמ זו ,ואפ מציעימ
דרכי יוע מגוונות .אפשר לומר כי אמירות כאלה מאפיינות באופנ כללי את ההתייחויות
בפרות לקשר בית-בי״ .אולמ במקביל הולכת ומתקבעת הדעה שהאחריות ליצירת הקשר
בית-בי״ ולשימורו מוטלת על המערכת החינוכית )יותר מאשר על ההורימ( ,אלא שזו צריכה
למלא את משימתה מתוכ ראייה כוללת של הילדימ ,המשפחות והקהילה.

המלצות
 .1להגדיר מדיניות ממשלתית )משרד החינוכ( ברורה וכללית ,לפיה יש לראות את הקשר
בית-בי״ כאתגר ולא כאיומ.
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 .2לפרמ הצהרה תקדימית שהמשפחה נושאת באחריות הראשונית והביית לחינוכ
הילד ,ואילו מודות החינוכ )גנ ובתי פר( נושאימ באחריות הנלווית לייע למשפחה
במילוי חובה זו )ראו דברי הרש״ר הירש ,לעיל(.
 .3לגבש מדיניות כלל–ארצית שתגדיר ותקדמ נושאימ הקשורימ לדיאלוג בינ ההורימ לבינ
מגרות החינוכ בגילאימ השונימ ולכוננ מנגנונימ למימושה .בנופ ,כנגזרת של המדיניות
הכלל–ארצית שתיקבע ,יהיה צורכ להתוות מדיניות פרטנית תלויית–מקומ )ברמת העירייה
או המועצה( המחזקת הצהרה זו ,מתרגמת אותה לקווימ מנחימ ברורימ המתאימימ לאופי
האזור הנדונ ,ומעגנת אותה בתכניות המתאימות למאפיינימ הייחודימ של האוכלוייה
המתגוררת באותו אזור.
 .4ליזומ הכשרות מיוחדות לגלי החינוכ ,בגנימ ובבתי הפר ,לנושא ניהול הקשר עמ
המשפחות.
 .5להגדיר במשותפ — הורימ ,מורימ והנהלת המוד החינוכי; לעתימ תוכ שיתופ של ראשי
רשויות אזוריות או מנהיגימ קהילתיימ — את החזונ ,השאיפות והיעדימ המשותפימ
לצדדימ .הפעולות שיינקטו בעקבות הגדרה זו יהיו פועל יוצא שלה ויעוגנו בהכמות
שגובשו.
 .6לנצל את העניינ המשותפ של כל הצדדימ בשיפור הכניה לכיתה א׳ כמנופ לדיאלוג חיובי
ושוטפ גמ לאחר מכנ.
 .7למנות גורמ אחד בכל מגרת חינוכית ,שבהגדרת תפקידו תהיה כלולה גמ האחריות ליזומ
ולשמר תהליכימ לקידומ הקשר בית-בי״.
 .8להבטיח שגורמ זה ינקוט פעולות יישוג ) (Reaching-outמול אוכלויית ההורימ ומול
גורמימ אחרימ מרכזיימ בקהילה ויפעל לאיחוד כוחות בהקשרימ הרלוונטיימ.
 .9להרחיב את גבולות הקשר בית-בי״ לא רק לתחומי למידה ודעת אלא למכלול חיי הילד,
ובכלל זה התפתחותו הגופנית ,החברתית והנפשית.
 .10מכיוונ שאינ דרכ אחת טובה לקידומ הקשר בית-בי״ ,כל מגרת חינוכית צריכה להציע
כמה דרכי קשר ולתת להורימ לבחור את הרצויה להמ.
 .11לצורכ השגת היעדימ הרצויימ ,יש לנצל את אמצעי הקשר המודרניימ — דואר אלקטרוני
ואינטרנט — באופנ רחב ומושכל יותר ממה שנעשה כיומ.
 .12אינ לחייב שותפות בקבלת החלטות בקשר בית-בי״ ,אכ חובה לכלול אפשרות לוֶ טו מצד
ההורימ בכל נושא שהוא מהותי להתפתחות ילדמ.
 .13מכיוונ שהאמור לעיל מתב על מחקרימ והתנויות שבוצעו בחו״ל ,חשוב ביותר
לקדמ יזמה של עריכת מחקרימ בנושאימ אלה בישראל  .2010מחקרימ אלה — תאורטיימ
ויישומיימ — יייעו בקבלת תמונה על המצב האקטואלי בישראל דהיומ ועל הדרכימ לשפרו.
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ככ למשל יש ליזומ מחקר רוחב ) (cross-sectionalשיעוק בבירור ציפיות הורימ מצד
אחד וציפיות מורימ מצד שני בשאלת השותפות הרצויה לאלה ולאלה ,תחומיה וממדיה.
כמו כנ חשוב ביותר לבצע מחקרי התערבות שיבדקו מודלימ שונימ של נייונות לטיפוח
הקשרימ בינ ההורימ לבינ המערכת החינוכית בגיל הרכ ,וללוותמ במחקרי אורכ שיבחנו
את תרומתמ היחית לטיפוח ההתגלות לבית הפר ולקידומ ההישגימ הלימודיימ של
תלמידימ בעלי רקע אישי ומשפחתי מגוונ.

אתגרים העומדים בדרך למימוש ההמלצות
למותר לציינ כי מי ששואפ לקדמ את נושא הקשר בית-בי״ ,בישראל ובכל מדינה אחרת
בעולמ עומד בפני אתגרימ מורכבימ ורבימ .אינ מדובר רק באתגרימ כלכליימ ,אלא גמ באתגרימ
קהילתיימ ,חברתיימ ובעיקר פיכולוגיימ — איכ לקרב את הצדדימ זה לזה וליצור ביניהמ
דיאלוג פורה ,מפרה ומכבד? איכ להעמיד כל הזמנ את הילד במרכז ,לא את טובת ההורה או
המורה? איכ לחתור לדיאלוג רחב ככל האפשר ,תוכ מענה לבעיות פציפיות של גורמ זה או
אחר? היכנ להציב את הגבולות לדיאלוג חיובי וכיצד למנוע גלישה — שעלולה להיות הדדית,
של מערכת החינוכ ושל ההורימ — להתערבות בוטה ומיותרת?
כיומ חר ידע ביי על המציאות בישראל בהקשר הנדונ ,ויש צורכ בעידוד מהלכימ
מחקריימ משמעותיימ שיבחנו כמה וגיות יוד שעדיינ אינ להנ תשובה במציאות הישראלית.
יחד עמ זאת ,מהחומר שהוצג בפרק זה מתמנת ברה שחלק מהלקחימ שהצטברו בנייונות
קודמימ בעולמ עשויימ להיות רלוונטיימ גמ למציאות בישראל .כי למרות פערי התרבות
והניבות בינ המדינות השונות ,התמנ דמיונ מוימ ,על–תרבותי ,הנ במאפייני הבעיות
והמחומימ הקיימימ והנ במאפייני הפתרונות שהתבררו כמוצלחימ יותר .הדברימ אמורימ
ברמה העקרונית ,אולמ ברמה היישומית או המקומית יש להיות מודעימ לחשיבות שבמתנ
אפשרות לכל בית פר באשר הוא לבחור את הדרכ המתאימה לו בעיצוב יחיו עמ קהילת
ההורימ ,וזאת בהתאמ לניבות הפציפיות של בית הפר וההורימ המוימימ )בכלל זה
הקהילה שבה המ חיימ( .גמ במקרה הנוכחי ,הכתבת פתרונות ממוקדימ וחד–משמעיימ ,כאלה
או אחרימ ,תפעל בניגוד לטובת העניינ.
הראשית.
לפיככ ,כמו בכל מע ארוכ ,גמ בזה שאנו מציעימ כאנ יש חשיבות עצומה לנקודת ֵ
בניגוד לחלק מהמעות ,בזה הנוכחי יש ללכת — באופנ מוצהר וגלוי — לאט ובזהירות ,תוכ
הקצאת משאבימ אנושיימ יותר מאשר כלכליימ ,תוכ ליווי במחקרימ בייימ ובמחקרי
הערכה מגוונימ ,ותוכ התמרות ארוכת–טווח לקידומ העניינ .תהליכ בניית הקשר בית-בי״
מחייב חזונ ,אמונה ,זהירות ,תבונה ,ובלנות.
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נספח  :1שאלון  FIQלהערכה רב-ממדית של מעורבות הורים
בבית הספר היסודי
)(Manz, Fantuzzo, & Power, 2004
•

קשר עמ בית הפר
 .1מגיע לאיפות הורימ
 .2יוצר קשר עמ המורה/המנהל כדי לקבל מידע
 .3מדבר עמ המורה על שגרת היומ–יומ בכיתה
 .4מדבר עמ המורה על כללי ההתנהגות בכיתה
 .5יוצר קשר עמ המורה אמ מודאג ממשהו שקשור לילד
 .6משוחח עמ המורה על הקשר בינ הילד לחבריו בכיתה
 .7רושמ הערות על פעילויות של הילד או הכיתה
 .8מדבר עמ המורה על כישורי הילד והישגיו
 .9מדבר עמ המורה על הקשיימ של הילד בבית הפר
 .10מדבר עמ המורה על שיעורי הבית ועל נושאימ שהילד צריכ להשלימ בבית
 .11מדבר עמ המורה על עניינימ אישיימ ,אמ המ קשורימ לבית הפר
 .12מדבר עמ המורה או המנהל על ענייני משמעת )של הילד(
 .13יוצר קשר טלפוני עמ המורה

•

למידה בבית
 .14מגביל את משכ הצפייה בטלוויזיה ובווידאו
 .15בודק שיעורי בית
 .16לוקח את הילד לפרייה
 .17מקפיד על מועדי שינה ויקיצה
 .18מפר לילד יפורימ על חוויותיו האישיות כשלמד בבית הפר
 .19לוקח את הילד למקומות שונימ בקהילה כדי שילמד נושאימ חדשימ
 .20בודק שלילד יש מקומ לאחונ חפצימ הקשורימ לבית הפר
 .21קורא עמ הילד
 .22מביא לבית חומרימ שונימ הקשורימ ללמידה
 .23מקפיד על חוקימ ברורימ בבית
 .24מתעניינ מה עבר )היומ( על הילד בבית הפר
 .25נותנ לילד תפקידימ בבית
 .26עושה עמ הילד מלאכת–יד ויצירה
 .27מקדיש זמנ לעבודה על מתמטיקה
 .28מייע לילד בשיעורי הבית
 .29משוחח עמ בני משפחה וחברימ על הישגי הילד בבית הפר
 .30מדבר עמ הילד על המידה שבה בית הפר מייע להורימ
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•

מעורבות בנעשה בבית הפר
 .31מציע למורה פעילויות ויורימ
 .32משתתפ בדנאות ופעולות להורימ
 .33מיע את הילד לבית הפר
 .34מתנדב לייע בכיתה
 .35משתתפ בפעולות גיו כפימ שנערכות בבית הפר
 .36מצטרפ לטיולימ של בית הפר
 .37מארגנ לילד מועדימ למשחק )בבית( עמ חברי כיתתו
 .38מדבר עמ הורימ אחרימ על אירועימ ופגישות בבית הפר
 .39אופ את הילד מבית הפר
 .40מדבר עמ גל בית הפר על העבודה
 .41תומכ בהורימ אחרימ מבית הפר
 .42משתתפ במפגשימ בינ הורימ לנציגי בית הפר
 .43פוגש משפחות של תלמידימ אחרימ גמ מחוצ לבית הפר
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פרק  :2קשרי משפחה-מסגרת חינוך במדינת ישראל:
מבט רב-תרבותי
הקדמה
מטרתו של פרק זה היא להציג את הנושא של קשרי משפחה-מגרת חינוכ מנקודת מבט
רב–תרבותית .בפרק תהיה התייחות לגיוונ ולשונות התרבותית הקיימימ בחברה הישראלית
ולהשפעותיהמ על מערכת הקשרימ שבינ מערכת החינוכ לבינ המשפחה .בכתיבת הפרק
התבנו על ממצאי מחקר מהעולמ ומישראל ,על דוחות וניירות עמדה מישראל ועל דיווחימ
שפורמו בתקשורת .לפרק שלושה חלקימ מרכזיימ :א .מושגימ מרכזיימ בשיח הרב–תרבותי
במערכת החינוכ .ב .קשרי משפחה-מגרת חינוכ בקרב קבוצות מיעוט בישראל :תהליכימ
היטוריימ ,חברתיימ ווציו–פוליטיימ .ג .המלצות.

מבוא :מושגים מרכזיים בשיח הרב-תרבותי במערכת החינוך
המושג רב–תרבותיות מתייח בדרכ כלל לחלוקת הכוח החברתי ,הכלכלי והפוליטי בינ
קבוצות תרבות שונות בחברה )בר .(2004 ,וציולוגימ ואנשי חינוכ מנימ להבהיר כיצד
מתפלגימ הכוח ,המשאבימ ,ההישגימ ,ההצלחה ועמדות המפתח בינ קבוצות תרבות שונות
באותה חברה ומהמ התהליכימ המצביעימ על פוטנציאל ההצלחה של ילדימ מקבוצות שונות
במערכת החינוכ ובחברה בכלל .מושגימ שונימ מצויימ בשימוש בשיח החינוכי הרב–תרבותי,
ואלה המרכזיימ שבהמ :רגישות תרבותית ) :(Cultural sensitivityהתנהגויות ,עמדות ומדיניות
שנוקטימ מערכות ,ארגונימ ואנשי מקצוע ואשר מאפשרות עבודה מועילה ומותאמת במצבימ
בינ–תרבותיימ ).(Cross et al., 1989
התערבות רגישת–תרבות ) :(Culture-sensitive interventionהתערבויות חינוכיות או
טיפוליות רגישות לרקע התרבותי של משתתפיהנ .כשירּות תרבותית ):(Cultural competence
ידע על התרבויות השונות ,מודעּות להנ ומיומנויות אטרטגיות שאנשי מקצוע העובדימ עמ
אוכלויות שונות — לרבות גלי חינוכ הבאימ במגע עמ אוכלויות ילדימ ומשפחות מרקע
ומוצא הטרוגניימ — אמורימ לפתח בחברה רב–תרבותית )רואר–טריאר.(2010 ,
הפרות המקצועית ניתה לתאר הבדלימ תרבותיימ על ציר של קולקטיביזמ-
אינדיבידואליזמ .לפי תפיה זו ,כשהורימ באימ מחברות קולקטיביטיות )למשל ערבימ,
חרדימ ,אתיופימ ועוד( אכ תרבות הרוב היא אינדיבידואליטית–מערבית ,קיימ יכוי רב
לציפיות מנוגדות ,למתח ולקונפליקט בינ המערכות ,המחנכות כל אחת בדרכה לערכימ שבהמ
היא דוגלת ומאמינה )רואר–טריאר ,שמ(.
פיאנטה ו–ולש ) (Pianta & Walsh, 1996אפיינו את האקולוגיה של בית הפר כמערכת
ארגונית של יחימ וחילופי פעולות )טרנאקציות( בינ אנשימ — הורימ ,מורימ ותלמידימ,
מגרות — הביתית והבית–פרית ,והממד — הקהילה והממשלה .מצד אחד כולמ מכוונימ
לתמוכ בתהליכ ההתפתחותי והחינוכי של הילדימ ,במיוחד גילאי גנ .12-מצד שני במצב של
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הבדלימ תרבותיימ ניכרימ ,שבהמ קיימת מערכת שונה של ערכימ וציפיות הדדיות בינ ההורימ
למערכת החינוכ ,עלולימ להיות מתחימ ,תירות וקונפליקטימ בינ המערכות ,ואלה עשויימ
לפגוע בילדימ ולהעמיד בכנה את יכולתמ להצליח במערכת החינוכ.
מחקרימ רבימ מראימ כי קיימימ הבדלימ תרבותיימ מרחיקי לכת בחיברּות )תהליכי
וציאליזציה( של ילדימ בתרבויות שונות .הבדלימ אלו באימ לידי ביטוי הנ באידאולוגיה
והנ בפרקטיקה של דפוי גידול ילדימ .אפשר לראות שונּות רבה באופנ שבו הורימ מתרבויות
מח ְברתימ את ילדיהמ לחברה שבה המ חיימ )רואר–טריאר ,שמ( .במפגש של הורימ
שונות ַ
מתרבויות שונות עמ מערכת החינוכ הציבורית במדינת ישראל יש משומ אתגר הנ לגלי
החינוכ והנ לציבור ההורימ.

קשרי משפחה-מסגרת חינוך בקרב קבוצות מיעוט בישראל:
סקירה של תהליכים היסטוריים ,חברתיים וסוציו-פוליטיים
אוכלויית הילדימ במדינת ישראל מגוונת והטרוגנית מהיבטימ רבימ :דת ,מוצא אתני ,מיקומ
גאוגרפי ,ושיוכ מעמדי .בשנת  2009מנתה אוכלויית הילדימ בגילאי  9-0בישראל כ–950,000
נפש 7,כ– 69%מהמ יהודימ ,כ– 25%מולמימ ,כ– 2%נוצרימ ,כ– 2%דרוזימ וכ– 2%ילדימ ללא
יווג דת .כ– 30%מכלל הילדימ היהודימ בגיל הרכ נמנימ עמ המגזר החרדי 8.נתונימ אלו
מצביעימ על ישראל כחברה מגוונת הבנויה מקבוצות מיעוט גדולות שמתפלגות בתוכנ לתת–
קבוצות .לשונּות זו השפעה מכרעת על אופנ גידול הילדימ ,על דרכ חינוכמ ועל האופנ שבו
תופימ הוריהמ את מערכת החינוכ ואת מערכת היחימ שלהמ איתה.
שלוש קבוצות גדולות בולטות כיומ בייחודיותנ בחברה הישראלית :הערבית ,החרדית
וקבוצת העולימ החדשימ ,בעיקר מחבר העמימ ומאתיופיה .להלנ ייקרו התהליכימ המרכזיימ
שאפיינו ומאפיינימ את מערכת היחימ בינ המשפחה לבינ מערכת החינוכ בקבוצות האלה,
מאז שנותיה הראשונות של מדינת ישראל ועד ימינו אלה.

החברה הערבית
שיעור הילדימ הערבימ בגיל הרכ בשנת  2009עמד על כ– 30%מכלל ילדי הגיל הרכ בישראל.
מפר זה כולל ילדימ מולמימ ,ערבימ–נוצרימ ,דרוזימ ובדואימ .בפלח האוכלוייה המולמית,
כל ילד שני חי מתחת לקו העוני — 9נתונ שיש לו כמובנ השלכות על מהלכ התפתחותו של
הילד ועל מצבה של המשפחה שבה הוא חי .מערכת החינוכ לילדימ הערבימ ,בכלל זה מערכת
החינוכ לגיל הרכ ,ידעה תמורות רבות בשנות קיומה של מדינת ישראל .עמ קומ המדינה,
שקיבלה על עצמה את האחריות לכל תפקודי המנדט הבריטי עד אז ,הוקמה במשרד החינוכ
המחלקה לחינוכ ערבימ ,שהפכה בשנת  1958לאגפ נפרד ואוטונומי ַּבמשרד .בעשרימ השנימ
הראשונות למדינה אינ בפרות המקצועית שומ התייחות ליחימ בינ משפחות של ילדימ
 7ילדימ בישראל .2009 ,שנתונ .המועצה הלאומית לשלומ הילד ,ירושלימ.
 8עיבוד המועצה הלאומית לכלכלה לנתוני הלמ״ משנת  ,2009״תלמידי בית פר לפי פיקוח ודרג חינוכי״ ,״תלמידי
בית פר לפי דרגת כיתה״ ,תחזיות תלמידימ בחינוכ היודי ,לפי פיקוח.2010 ,
 9נתוני הלמ״ לשנת .2009
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ערבימ לבינ הממד החינוכי ,למעט מאבקימ פורימ שבהמ נרתמו ההורימ להפגינ נגד פיטורינ
של מורה זה או אחר )אלחאג׳  .(1996בשנות השבעימ והשמונימ בולטות שתי מגמות מנוגדות
בוגיית הקשר בינ הורימ לילדימ במגזר הערבי )טל ובר .(2010 ,אלחאג׳ ) (1996מתאר ניצנימ
של קשר חיובי בינ מורימ למשפחות תלמידימ ,בעיקר ביב הירתמותמ של ההורימ לייע
בשיפוצ מודות החינוכ ברשויות המקומיות הערביות ,שחלקנ מתקשה לשאת בכוחות
עצמו באחזקתמ של מודות החינוכ עקב דלות ההשקעה התקציבית הממשלתית במגזר
הערבי .לעומתו טוענימ מיערי ודיאב ) (2005שבשנימ האחרונות הקשר בינ מורימ למשפחות
הילדימ מתאפיינ דווקא בעוינות ובריחוק .המ מבירימ זאת בהתחזקות הזהות הלאומית
הערבית והיחלשות הזהות הישראלית בקרב ערביי ישראל ,מגמה שהטילה את המורה הערבי
בתקופה זו לקונפליקט נאמנות :מצד אחד החברה הערבית ציפתה ממנו שיהיה נאמנ לערכימ
הלאומיימ של החברה הערבית ,ומצד שני הממד החינוכי ציפה ממנו שיהיה נאמנ למדינה.
ניגוד זה הגביר את ההתחבטות הפנימית של מורימ ערבימ רבימ ,ותרמ לתחושה הגוברת של
ניכור בינמ לבינ הורי התלמידימ .בעשור האחרונ הכירה ממשלת ישראל בפער שבינ המשאבימ
המוקצימ למערכות החינוכ הערבית והיהודית .בשנת  2001דיווחה ישראל לוועדת האו״מ
לזכויות הילד כי ״קיימת מידה רבה של שונות במשאבימ המוקצימ לחינוכ במגזר הערבי
לעומת המגזר היהודי .אי–התאמה זו משתקפת במרכיבימ שונימ של מערכת החינוכ הערבי,
כגונ תשתיות פיזיות ,מפר ממוצע של ילדימ בכיתה ,מפר שעות העשרה ,היקפ שירותי
התמיכה ורמת ההשכלה של הצוות המקצועי״ )מתוכ פרוטוקול דיונ לקראת ישיבה בראשות
ח״כ עיאמ מח׳ול( .ההנחה שלנו היא שלפער זה יש השלכות גמ על הקשרימ בינ המשפחות
למגרות החינוכ במגזר הערבי.
בשני העשורימ האחרונימ ניכרת במגזר הערבי מגמה של הקמה מיבית של מגרות חינוכ
לגיל הרכ ,בעיקר של גני ילדימ לגילאי  ,5-2על ידי עמותות שונות שרובנ שייכות לתנועה
האילמית .עמותות אלו נכנו לתוכ החלל של מחור במגרות לגיל הרכ ,והנ ממצבות
את עצמנ כפקיות של שירותי החינוכ האלה במקומ הרשויות המקומיות ,שבניגוד לרשויות
במגזר היהודי ,איננ מצליחות תמיד לפק את השירות .מאחר שהעמותות פועלות כגופימ
פרטיימ לגמרי או במגרת ה״חינוכ שאינו מוכר״ ,רמת הפיקוח וההדרכה שמשרד החינוכ יכול
להפעיל בהנ היא נמוכה ,ולכנ אינ נתונימ אמפיריימ או מידע ממשי על מה שמתרחש בהנ,
לרבות בנושא דפוי הקשר שהנ מקיימות עמ ההורימ.
בשנת  2000יזמ משרד החינוכ את הפעלת ״תכנית חומש״ )זה שמה והיא אכנ תכנית
חמש–שנתית( ,שמטרתה לקדמ את ההישגימ במערכת החינוכ הערבי והדרוזי ולצמצמ פערימ
חברתיימ בינ המגזר היהודי לערבי .למרות הבעיות הרבות שעדיינ קיימות במערכת החינוכ
הערבי הניבה תכנית החומש כמה תוצאות חיוביות ובהנ :מחשוב בתי הפר הערביימ ,תופת
שעות תגבור לתלמידימ חלשימ ,הקמת פריות לגנימ ולבתי הפר ,השתלמויות מורימ ,הענקת
מלגות מטעמ האוניבריטאות בארצ להכשרת יועצימ חינוכיימ בבתי הפר הערביימ ,תופת
בינוי הנ של גני ילדימ והנ של בתי פר ועוד .על מידת ההשפעה שהייתה לשינויימ האלה
במערכת החינוכ הערבי על מערכ היחימ עמ ההורימ אינ נתוני מחקר ,אולמ נציגי הוועדה
לנושא קשרי משפחה-מגרת חינוכ בגיל הרכ שנפגשו עמ מנהל אגפ החינוכ לערבימ במשרד
החינוכ )בישיבה שנערכה ביומ  (27.1.10למדו מפיו כי חל שינוי קטנ אכ משמעותי ,בעיקר
בקרב האוכלוייה הערבית המשכילה ,בתפית מעורבותמ של ההורימ בגני הילדימ ובבתי
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הפר .לעומת מצב שבו רווחו בעיקר פיביות ואפ ניכור מוימ בינ משפחות התלמידימ לבינ
מגרות החינוכ ,מתחילימ כיומ לבצבצ ניצני השינוי שמחוללימ הורימ משכילימ ,המביאימ
לתוכ בתי הפר הלכי רוח של מעורבות ושותפות ,דומימ לאלה הנצפימ במגרות החינוכ של
המגזר היהודי.
ליכומ ניתנ לומר כי בעשור האחרונ חל שינוי בהתייחות החברה הערבית לנושא החינוכ
וגדל
בגיל הרכ בכלל ולמעורבות ההורימ בחינוכ הילדימ בפרט .ככל שעולה רמת ההשכלה ֵ
מפר ההורימ )בעיקר האמהות( היוצאימ לשוק העבודה ,כנ מעמיקימ המודעות והביקוש
למגרות חינוכיות ראויות לילדיהמ .תופעה זו משקפת את תהליכי המודרניזציה שעוברימ
ערביי ישראל בשנימ האחרונות ואת השאיפה לגירת פערימ בינמ לבינ האוכלוייה היהודית.
הנתונימ מראימ כי משנת  1978עד שנת  2007גדלו מאוד שיעורי הלמידה של גילאי  :3ב–1978
10
למדו בגנימ כ– 214מתוכ אלפ ילדימ ,ב– 2006הגיע מפרמ ל– 672לאלפ ילדימ )פי שלושה(.
לדעת מומחימ בחינוכ הערבי מגמה זו תגדל בהדרגה בשנימ הבאות ,וכמו במגזר היהודי ,היא
תחול על רוב הילדימ הצעירימ .באשר למקומנ של המשפחות בתהליכ החינוכי ,חשוב לציינ כי
בחודש מרצ  2005נערכ דיונ בכנת בנושא מצב החינוכ בגיל הרכ במגזר הערבי .בינ החומרימ
שהוכנו לקראת דיונ זה בולטת ההמלצה המתייחת ל״צורכ בגיבוש ובמימונ תכניות למעורבות
הורימ שמטרתנ להבטיח תואמ בינ ערכי החינוכ המוקנימ בגנ לאלה המוקנימ בבית״ .ברוח
המלצה זו וכחלק מהרצונ לשנות את האקלימ החברתי הכללי של החינוכ במגזר הערבי ,הציב
האגפ לחינוכ ערבימ את בניית השותפות עמ ההורימ כאחד מיעדי השינוי והשיפור שקבע
לעצמו בתכנית העבודה הרב–שנתית שלו.

החברה החרדית
המגזר החרדי אינו עשוי מקשה אחת אלא יש בו גיוונ פנימי רב .למרות דימויה הבדלני של
החברה החרדית היא עוברת בשני העשורימ האחרונימ שינויימ רבימ כתוצאה מקשריה עמ
החברה הכללית הובבת אותה .מערכת החינוכ החרדית לגווניה ופלגיה השונימ מתקיימת
כמערכת חינוכ עצמאית .מצב זה מתאפשר מכוח חוק חינוכ ממלכתי תשי״ג– ,1953שבחות
הכותרת המינהלית ״הזרמ העצמאי״ )כינוי כולל לאחד ממערכי החינוכ של בתי הפר
החרדיימ( ,העניק לבתי הפר השייכימ לאגודת ישראל אוטונומיה רשמית בתוכ משרד החינוכ.
לאגודת ישראל )שאינה קיימת עוד כמפלגה( הייתה שליטה מלאה ואוטונומית בבתי הפר
שלה ,בכלל זה בהכשרת המורימ ,בשכירתמ ,בקביעת תכניות הלימודימ ,בבחירת התלמידימ
על פי הרקע המשפחתי שלהמ ובהשמתמ במגרות חינוכ על פי מוצא עדתי ומשפחתי
)בירקי .(1998 ,על פי התקנונ שהחינוכ העצמאי קבע לעצמו ,הוא כפופ מאז ועד ימינו
למועצת גדולי התורה.
במערכת החינוכ היודי פועלימ מודות חינוכ משלושה וגימ :מודות החינוכ הרשמי,
המוחזקימ וממומנימ בידי המדינה או בידי הרשויות המקומיות וחל עליהמ פיקוח מלא של
משרד החינוכ; מודות החינוכ המוכר שאינו רשמי ,המתנהלימ בפיקוח חלקי של משרד החינוכ
 10הכנת ,מרכז המחקר והמידע ,נתונימ על מפר התלמידימ בגני הילדימ — מוגש לוועדת החינוכ התרבות והפורט,
.2007
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ולפיככ גמ ממומנימ באופנ חלקי — כ– 75%מעלות תלמיד בחינוכ הרשמי; מודות פטור,
שהמ עמותות של תלמודי תורה )ת״תימ( ,המתנהלימ בלא פיקוח שוטפ של משרד החינוכ וגמ
המ ממומנימ באופנ חלקי ,אכ בשיעור נמוכ מזה שהמודות המוכרימ שאינמ רשמיימ זוכימ
לו — כ– 55%מעלּות תלמיד בחינוכ הרשמי .חשוב לציינ כי בניגוד למגזר היהודי הכללי ,שבו
ההורימ אינמ רשאימ לבחור את המוד החינוכי הפציפי שבו ילמדו ילדיהמ ,בחברה החרדית
ניתנה מאז ומעולמ האפשרות לכל הורה לבחור הנ את המגמה ,הנ את הזרמ והנ את המגרת
החלה על הורי המגזר היהודי הכללי
החינוכית הפציפית שבה ילמד הילד .בעקבות ההגבלה ָ
)ולא על החרדי( ,אנו עדימ לככ שבמגזר הכללי קמימ יותר ויותר גני ילדימ ובתי פר המוגדרימ
ייחודיימ ,רובמ פרי יוזמות של הורימ משכילימ ובעלי אמצעימ ,המבקשימ להבטיח לילדיהמ
מגרות חינוכ מתאימות להשקפת עולממ ולמעמדמ החברתי.
לשוני הזה בדרגות החופש הניתנות להורי המגזר החרדי מצד אחד ולהורי המערכת
הממלכתית הכללית מצד שני יש השלכות משמעותיות ביותר על האופנ שבו תופימ ההורימ
ומערכת החינוכ את מהות הקשרימ ביניהמ .בזרמ חינוכי ומוד חינוכי שההורימ בחרו ,על פי
השקפת עולממ ,יהיו כמובנ ילדימ המשתייכימ לאותה קבוצה חברתית ,וכשיש מכנה משותפ
כזה ,ביר להניח כי הפערימ בינ ערכי הבית לבינ אלה של המגרת החינוכית נמוכימ או לא
קיימימ כלל .בניבות אלה ברור מראש שמידת האמונ שההורימ רוחשימ למחנכימ והמחנכימ
להורימ תהיה גבוהה ביותר.
בשנת  1988הוקמה רשת מעיינ החינוכ התורני של ש״ .קימרלינג ) (2001רואה בהקמתה
של רשת זו מעינ תגובה מאוחרת לאידאולוגיית ״כור ההיתוכ״ )ר׳ להלנ ,תת–הפרק ״קבוצות
עולימ חדשימ״( .אכ יותר מכול מחוללת הקמת הרשת הזאת פילוג נופ בתוכ החינוכ החרדי,
שבעבר היה הגמוניה אשכנזית .להבדיל ממערכת החינוכ החרדית האשכנזית ,במערכת החינוכ
של ש״ לא כל הילדימ באימ ממשפחות ששייכות לזרמ הדתי של מקימי המערכת ומקיימות
אורח חיימ דומה לשלהמ .במקרימ רבימ שולחימ הורימ מעוטי–יכולת את ילדיהמ לרשת
זו בגלל שיקולי הזדהות עמ הזרמ המזרחי ,בגלל עלות נמוכה של החינוכ ובגלל נגישות .ככ
שהבחירה בבתי הפר של הזרמ הזה נובעת לעתימ משיקולימ ניבתיימ ,לאו דווקא מהותיימ,
ולכנ יש במציאות הזאת פוטנציאל של פערימ עמוקימ בינ הבית לבינ מערכת החינוכ .על
הפערימ האלה והשלכותיהמ על מצבמ ההתפתחותי והלימודי של התלמידימ בזרמ החינוכ
של ש״ — אמ בשלב היותמ ילדימ צעירימ ואמ אחרי שיימו את לימודיהמ במערכת החינוכ
הזאת — אינ ידע מהימנ ,מבו–ראיות.

קבוצות עולים חדשים
במהלכ שנות קיומה ידעה מדינת ישראל גלי עלייה מארצות שונות .כל עלייה הביאה עימה
מורת ומנהגימ משלה .על החברה הקולטת היה ללמוד להכירמ ולהתמודד עמ האתגר של
קליטת תלמידימ ומשפחות מתרבויות וארצות שמערכת החינוכ בהנ מתנהלת בצורה שונה
 11מודות פטור המ מודות שמערכת החינוכ הכירה בהמ כמודות הפטורימ ממילוי התנאימ הכלליימ של מערכת
החינוכ ,ונקבעו להמ תנאימ מיוחדימ ,הפוטרימ אותמ ממילוי הוראות חוק לימוד חובה; יש לציינ כי חוק חינוכ חובה
מתייח למתנ פטור להורימ לילד בגיל לימוד חובה ,ולא למודות חינוכ ,אולמ עמ השנימ התאגדו ילדימ שניתנ להמ
פטור במודות חינוכ מוימימ ומכאנ הכינוי ״מודות פטור״.
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מהמקובל בישראל ,לפעמימ אפילו מנוגדת ַלנהּוג כאנ .בחמש השנימ הראשונות אחרי הקמתה
קלטה מדינת ישראל כמיליונ עולימ — כ– 40%יותר מכלל תושביה .רוב העולימ בתקופה זו
היו פליטי שואה מאירופה ועולימ מארצות מולמיות .בשנות החמישימ נקטה הממשלה
מדיניות של ״כור היתוכ״ ,שכּוונה ליצירת תרבות ישראלית חדשה בהשפעת האידאולוגיה
הציונית .האידאולוגיה הציונית הייתה חילונית ,ואפ שהושפעה מהתרבות היהודית ,היא כללה
רעיונות אוניברליימ ומטרותיה היו שונות מאלה של המורת היהודית הדתית .גישה בוללת
)אימילטיבית( זו חתרה ליצירת חברה שבה יש תוכנ אחיד ומשותפ לכל האוכלוייה )טל
ובר.(2010 ,
בשנת  1953חוקקה הכנת את חוק חינוכ ממלכתי התשי״ג– ,1953שהקנה להורימ
במגזר היהודי את הזכות לבחור את זרמ החינוכ שבו יתחנכו ילדיהמ )ממלכתי ,ממלכתי–דתי,
עצמאי( .אלא שהחוק גמ הפקיע למעשה מההורימ את הזכות לקבוע ,מעבר לבחירת הזרמ
שבו יתחנכו הילדימ ,באיזה מוד חינוכי פציפי המ יתחנכו )נוי .(1999 ,להחלטה זו היו
ועדיינ יש השלכות רבות על קשרי המשפחה עמ מערכת החינוכ .למדיניות השוויונית בחינוכ
היה מחיר ,ומשפחות העולימ — בעיקר אלה שעלו מארצות מולמיות — שילמו אותו :הנ
נאלצו לא פעמ לוותר על הערכימ והמנהגימ של תרבות המוצא שאליה השתייכו .תפית ״כור
ההיתוכ״ שהכתיבה המדינה התעלמה מהרקע התרבותי של הילדימ ומשפחותיהמ .הציפייה
מהעולימ הייתה לתהליכ מהיר של התנתקות מתרבות המוצא ומשפת המוצא ,ולהחלפתנ
בתרבות ה״צברית״ ובשפה העברית .תהליכימ אלו תרמו לניכור בינ הילדימ להוריהמ ,ואפ
הגדילו את הריחוק בינ הממד החינוכי לבינ ההורימ העולימ )בר .(1999 ,הממד ראה את
עצמו מומחה לחינוכ ילדימ ותפ את הורי הילדימ ,בעיקר אלה שעלו ממדינות מולמיות,
כחרי מוגלות לתמוכ בלמידה של ילדיהמ עקב דלות תרבותית–רוחנית והשכלה נמוכה.
ההורימ מצדמ היו טרודימ בקשיי פרנה וקליטה בארצ ,ותפו את הממד החינוכי כבקיא
יותר מהמ בחינוכ הילדימ .אולמ היו גמ עולימ שתפו את הממד החינוכי כמי שגוזל ידיימ
עובדות מהמשפחה ומפריע ליכולתה לשרוד )פרידמנ.(1990 ,1986 ,
בשנות ה– 70של המאה ה– 20החלו להתפרמ דוחות על מצב החינוכ בישראל ,ומהמ
עלו פערימ גדולימ בהישגימ בינ ילדי העולימ ממוצא מזרחי לבינ ילדימ ממוצא אשכנזי )אדלר
ובר ;1984 ,בירקי ;2009 ,ואחרימ( .במקביל לככ התחילו להתפרמ מחקרימ שהצביעו
על קשר הדוק בינ מעורבות הורימ )שהתבטאה בעיקר בעידוד הילדימ ללמידה( לבינ ההישגימ
הלימודיימ של ילדיהמ ) Keith, 1986בתוכ טל ובר .(2010 ,ההישגימ הדלימ של הילדימ
ממוצא מזרחי במערכת החינוכ ופרוממ של מחקרימ המצביעימ על חשיבותה העליונה של
מעורבות הורימ בחינוכ הביאו לשינויימ במדיניות החינוכ .כמה צעדימ ננקטו לשמ ככ :אומצה
מדיניות חדשה של אינטגרציה ,ובשנת  1968יושמה בחינוכ היודי ה״רפורמה״ .במגרתה
נבנו חטיבות ביניימ שהכילו כיתות מעורבות מבחינה עדתית ,וכנ אומצו המלצותיה של דינה
פייטלונ ) ,(1968שחקרה לבקשת משרד החינוכ והתרבות את נושא הקשר שבינ בית הפר
למשפחות הילדימ .וככ ,אחרי שנימ של ניתוק בינ המשפחות למערכת החינוכ ,החלו מחנכימ
רבימ להשקיע מאמצימ ניכרימ בהידוק הקשרימ עמ ההורימ )פרידמנ .(1990 ,מאמצימ אלה
לא נחלו תמיד הצלחה ,ואחת היבות לככ היא שלא ניתנה הכשרה לגלי החינוכ בנושא
עבודה רגישת–תרבות.
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שנות התשעימ הביאו לישראל גלי עלייה גדולימ ממדינות חבר העמימ ומאתיופיה .ההערכה
היא שכמיליונ מאזרחי מדינת ישראל כיומ המ יוצאי חבר העמימ .כתוצאה מגל עלייה זה חל
גידול בהטרוגניות של אוכלויות התלמידימ המאכלות את כיתות הגנ ובית הפר .במחקרימ
שבדקו את מצב הילדימ העולימ של שנות ה– 90וה– 2000עלו כמה מאפיינימ בולטימ בנושא
של קשרי משפחות עמ מגרות החינוכ .התברר למשל שמכיוונ שהילדימ רוכשימ בדרכ כלל
את השפה העברית לפני הוריהמ ,נוצרימ מצבימ שההורה תלוי בילד כמתרגמ וכמתווכ ,ונוצר
היפוכ תפקידימ השובר את ההיררכיה המשפחתית הטבעית .מצב אנומלי זה יוצר קושי רב
בבניית יחי הורימ-ילדימ-מערכת חינוכ ,והוא רֹווח במיוחד בקהילות העולימ מאתיופיה
ומארצות הקווקז ,בוכרה וגרוזיה שבחבר העמימ .עוד נמצא כי התלמידימ העולימ הופכימ
לעתימ קרובות להיות ״חונכימ״ של הוריהמ .אפ על פי שמדינת ישראל מתמודדת שנימ
ארוכות ,כבר מהתקופה שלפני קומ המדינה ,עמ קליטתמ של ילדימ ומשפחותיהמ במגרות
חינוכ שונות ,היא עדיינ מתקשה ביצירת מעורבות ושותפות המתאימות לאוכלויות השונות.
המורימ במערכת החינוכ מּונעימ במקרימ רבימ על ידי דעות קדומות וטריאוטיפימ שיש להמ
על משפחות התלמידימ ,המשפחות מצדנ מרגישות במקרימ רבימ מוחלשות מול מגרות
החינוכ ,והתוצאה הכללית של הגורמימ האלה היא ניכור וקושי הדדיימ .בר שלומ ),(2004
מנתח נייונות שונימ של התמודדות עמ השאלה של תרגומ רב–תרבותיות לחינוכ .אלא שגני
הילדימ ובתי הפר שבדק במחקריו המ חריגימ במערכת החינוכ :מודות החינוכ ביישוב נווה
שלומ למשל מטפחימ דו–קיומ בינ ערבימ ליהודימ ,בית הפר ״ביאליק״ מאכל ברובו ילדימ
ממשפחות של עובדימ זרימ ,בית הפר ״קשת״ שוקד על הידברות בינ דתיימ לחילונימ ,בית
הפר ״קדמה״ פועל לטיפוח תרבותי של בני עדות המזרח ,ועוד .בר שלומ מצא כי המשותפ
לכולמ הוא :א .התבות על אידאולוגיות שונות הקשורות לפלורליזמ בחינוכ .ב .מעורבות
הורימ אקטיבית כחלק מהתנהלות הגנ ובית הפר .אולמ ברצוננו להדגיש כי מציאות זו
קיימת במגרות חינוכ ייחודיות שרוב ההורימ בוחרימ באופנ מודע ומושכל לשלוח אליהנ את
ילדיהמ ,ואינה שכיחה במערכת החינוכ הציבורית.

ילדי עובדים זרים ופליטים השוהים בישראל
קבוצה קטנה ,המוערכת בכ– 2%מכלל הילדימ בישראל ,משתייכת למשפחות של מהגרי עבודה
השוהות בישראל באפנ חוקי ולא חוקי .למרות מפרמ הנמוכ מאד של ילדימ אלו ,בחרנו
להתייח אליהמ בפרק זה בעיקר משומ שהנושא תופ לאחרונה מקומ חשוב בדר היומ
הציבורי ,מעיק רבימ וטובימ — אנשימ פרטיימ וגופימ ציבוריימ כאחד — ואפ מוצג בהרחבה
בכל אמצעי התקשורת הישראלית .אנו מודעימ גמ לככ ששאלת חינוכמ והשתלבותמ של ילדי
עובדימ זרימ במדינות שאליהנ היגרו הוריהמ בחיפוש אחר עבודה הופכת במהירות לשאלה
חינוכית מורכבת ,שגמ ארצות נופות באירופה ובאמריקה מתחבטות בה.
ילדי העובדימ הזרימ והפליטימ לומדימ בישראל בבתי הפר הממלכתיימ הכלליימ .רבימ
מהמ לומדימ ב״ביאליק–רוגוזינ״ בתל אביב ,בית פר שיש בו כיתות יודי ותיכונ ומתחנכימ
בו ילדימ בגילאימ  .18-6על פי מקורות בתקשורת נעשימ בבית הפר הזה מאמצימ רבימ של
הצוות החינוכי להיענות לצורכי הילדימ והמשפחות ,לפתח — הנ בקרב גלי החינוכ והנ בקרב
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כלל הילדימ המתחנכימ בבית הפר — מודעּות לתרבויות המוצא השונות של הילדימ ,ולערב
את ההורימ במגרת החינוכית .מאמצימ אלה נעשימ למרות העובדה שהמשפחות הנוגעות
בדבר הנ קשות יומ ,וחיות בתנאי חיימ קשימ ומורכבימ מאוד.
כאמור ,תופעת ילדי העובדימ הזרימ והפליטימ השוהימ בישראל כחוק ושלא כחוק אינה
רחבת היקפ והיא אפ חרה את ממד העומק ההיטורי )מכיוונ שהיא קיימת רק שנימ אחדות
והפכה רק בתקופה האחרונה לפריט התייחות משמעותי בדר היומ הציבורי( .לפיככ אינ
עדיינ תשתית מחקרית נרחבת ַּבנושא ,ואינ אפשרות להתייח בפרק זה לתופעה בכלימ
מדעיימ מקובלימ .יחד עמ זאת ברנו שפטור בלא כלומ אי אפשר ,ולאור הערה המתחוללת
בימימ אלה ממש ביב הנושא ,בחרנו לאזכר אותו בפרק זה ,ולו בקצרה.
ליכומ :נראה כי מערכת החינוכ הציבורית בארצ לא הצליחה עד כה לבנות שותפות של
ממש עמ כלל משפחות הילדימ המתחנכימ במדינת ישראל .המערכת מתקשה לתת מענה
שוויוני אכ דיפרנציאלי לקבוצות המיעוט השונות הקיימות בתוכה .אחת היבות לככ היא
היעדרה של מגרת מודרת ומובנית שתכשיר אנשי החינוכ להתמודדות עמ השונּות הרבה
הקיימת בחברה הישראלית .לככ יש השלכות ישירות על חינוכ הילדימ ועל טיב הקשרימ עמ
משפחותיהמ .תמונת המצב הישראלית הזאת דומה מאוד למציאות הקיימת ברבות ממדינות
המערב ,שבהנ חיות בצד הקבוצה המרכזית קבוצות מיעוט גדולות המאכלות את מערכת
ו–וילמ )Gonzalez-De
ֶ
החינוכ הציבורית בשיעור גדל ועולה .לדוגמה :גונזאל–דה הא
 ,(Hass & Willems, 2003מצאו כי מגרות חינוכיות במדינות מערב רבות מאמצות את
גישת ה״מומחה״ לחינוכ ילדימ .מחנכימ רבימ אינמ רואימ בהורה מומחה לחינוכ ילדיו ,בעיקר
כשמדובר במשפחות מתרבויות מיעוט ובמשפחות החיות בעוני ) .(Lott, 2003בינ הורימ
למחנכימ יש פערימ בעמדות החינוכית ובציפיות ההדדיות .גננות ומורימ המצויימ בקשר
יומ–יומי עמ הילדימ ומשפחותיהמ מחזיקימ בתפיות אישיות ,המושפעות במידה רבה
מערכי התרבות ,ממדיניות הממד החינוכי וממידת ההזדהות האישית של כל אחד מהמ עמ
המדיניות המוצהרת ) .(Piotrkowski et al., 2000התוצאה היא שלעתימ קרובות אינ שותפות
אמיתית בינ ההורימ למגרות החינוכיות ,גמ לא כשמדובר במגרות חינוכיות המצהירות
שהנ מעודדות מעורבות הורימ.
וגיה מעניינת שלא מצאנו לה הדימ במחקר בישראל היא האמ יש קשר בינ השתייכותמ
החברתית של אנשי החינוכ ובינ מידת השותפות שהמ יקיימו עמ משפחות התלמידימ? במילימ
אחרות :אמ המחנכימ עצממ שייכימ לאותה קהילה שבה המ עובדימ — האמ המפגש שלהמ
עמ המשפחות יהיה הרמוני יותר ומידת השותפות שהמ יעודדו תהיה רבה יותר מאשר אצל
אנשי חינוכ המשתייכימ לקבוצה חברתית שונה מזו שחניכיהמ משתייכימ אליה )למשל מורימ
ישראלימ המלמדימ ילדימ של עולימ או עובדימ זרימ(? למרות הקשיימ המתודולוגיימ ,נראה
לנו כי יש ערכ בבדיקה מחקרית של שאלה זו.
בפרק המבוא הודגמו מקרימ של חיכוכ בינ מערכת החינוכ לבינ משפחות על רקע הבדלימ
בינ–תרבותיימ .קיימות ראיות מחקריות )ראו להלנ( התומכות בהשערה שיתר הבנה וגישור
בינ מגרת החינוכ לבינ ההורימ יכול היה למנוע את החיכוכימ או את חלקמ )גמ אמ תיקופ
מלא של השערה זו מחייב מחקר נופ(.
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כפי שמתואר בהרחבה בקירת הרקע של רואר–טריאר ,חלק ניכר מהמחקר בנושא
הקשרימ בינ מגרות חינוכ ובינ הורימ ומשפחות מקבוצות או תרבויות בתוכ החברה
האזרחית הכללית הוא אנתרופולוגי ,וחלק אחר הוא עיוני .מצאנו מעט מחקרי הערכה
שהתמקדו במדידת השפעתנ של התערבויות עמ משפחות מקבוצות תרבותיות שונות על
התפתחות הילדימ והישגיהמ .עמ זאת ,ניתנ למצוא ראיות מחקריות המעידות על השפעתנ
החיובית של תכניות התערבות שכללו פעולות יישוג של קבוצות משפחות והורימ מרקעימ
תרבותיימ שונימ .ראיות כאלה ,הלקוחות ממציאות החיימ בארה״ב ניתנ למצוא במאמר של
מאפ ) (Mapp, 2003וביכומ עדכני של מחקרימ בנושא זה ) .(Mapp & Hong, 2010בנופ
על אלה קיימימ בפרה של לורנ–לייטפוט ) (Lawrence-Lightfoot, 2003תיאורי–מקרימ
מעניינימ המתעדימ מאמצימ לערב משפחות מרקע שונה .גמ בחברה הישראלית יש מקרימ
שבהמ בית פר התגיי בהצלחה לקרב ולערב משפחות מרקע תרבותי מגוונ .תיעוד מפורט
של פעולה מוצלחת לשיתופ משפחות לילדימ עולימ בנעשה בבית הפר ,למרות קשיימ לא
מעטימ ,ניתנ למצוא למשל בפרמ של בנבנישתי ובנבנישתי ) (2007ובפרה של יעל פישר
).(2010
לכנ בורה הוועדה כי הראיות המצטברות מתכנות לכלל מגמה שעליה ניתנ לב
המלצות למדיניות .יש די ראיות לככ שעמדות המחנכימ כלפי משפחות על פי מוצאנ משפיעות
על יחמ של המחנכימ — יח של קבלה או של דחייה — כלפי המשאבימ החברתיימ–תרבותיימ
של הילד ומשפחתו וכלפי ניצול יעיל שלהמ לטובת התפתחותו .כנ יש ראיות לככ שהכשרת
המחנכימ להכרת תרבויות המוצא של תלמידיהמ חשובה מאוד להגברת יכויי ההצלחה
של ההתערבויות ,שעירוב מכבד של המשפחות במה שנעשה במודות החינוכ מיטיב עמ
המשפחות ועמ התקדמות הילדימ ,ושמעבר לעירוב ההורימ ,יש יתרונות גמ למעורבות
הקהילה.

לפיככ גיבשנו חמש המלצות מרכזיות:

המלצות
 .1יש להשקיע מאמצימ מיוחדימ — ואפ לפתח אטרטגיות עבודה ייחודיות — כדי לשלב
ולשתפ משפחות מרקע תרבותי שונה במגרות החינוכיות שבהנ לומדימ ילדיהנ.
 .2יש להקצות למשימת השילוב כוח אדמ ,שעות עבודה ,תקציבימ ,משאבימ חומריימ נופימ
ואפ שירותימ כגונ העות לפעילויות בבית הפר ובגנ ,שירותי שמרטפות לילדי המשפחה
בזמנ הפעילות ,יוע בהכרת זכויות ההורימ וחובותיהמ וכיוצא באלה .הקצאה כזאת
תייע מאוד בשילוב משפחות מקבוצות מיעוט ומתרבויות שונות במגרת החינוכית
וביצירת מעורבות שלהנ בה.
 .3מומלצ לשקול — במקרימ מוימימ — לשלב במערכת החינוכ מגשרימ תרבותיימ שמוצאמ
מאותו רקע תרבותי של המשפחות שילדיהנ מתחנכימ בגנ ובבית הפר .יש לייע
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למגשרימ אלו להיות חלק אינטגרלי מהגל החינוכי ,ומנגד — ללמד את גל החינוכ לעשות
במגשרימ שימוש מושכל.
 .4יש להכשיר גלי חינוכ בנושא ״רב–תרבותיות״ ולפתח בהמ מיומנויות עבודה ״רגישות–
תרבות״ ,מפני שזהו המפתח המרכזי להצלחה בשילובמ של ילדימ ומשפחות מקבוצות
מיעוט במערכת החינוכ .הכשרה בנושאימ אלו צריכה להינתנ הנ בשלב שבו גלי החינוכ
מכשירימ את עצממ למקצוע והנ בהמשכ הדרכ ,במהלכ עבודתמ במערכת החינוכ.
 .5יש לשלב את המנהיגימ הרוחניימ ונכבדי הקהילה בפעולות שנועדו לחזק ולשפר את
הקשרימ בינ המשפחה לגלי החינוכ ,ולהוביל עממ תהליכי שינוי בקהילת הגנ ובית
הפר.
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פרק  :3ההסדרה המשפטית של קשרי הורים-
מסגרות חינוך בגיל הרך
מבוא
מטרתו של פרק זה היא להציג את הבי המשפטי להדרת קשרי משפחה-מגרות חינוכ בגיל
הרכ .לפרק זה ארבעה חלקימ מרכזיימ :בחלקו הראשונ תיבחנ השפעת האמנה הבינלאומית
בדבר זכויות הילד על גיבוש הבי הנורמטיבי לעבודת הוועדה .חלקו השני יעוק בבחינת
ההדרימ הקיימימ במשפט הישראלי .הדרימ אלו ייבחנו בשלושה מישורימ  :א .חקיקה
ראשית .ב .פיקת בתי המשפט .ג .הנחיות מינהליות .חלקו השלישי יעוק בבחינת הדרימ
שנקבעו במדינות אחרות בתחומ זה ,וחלקו הרביעי יוקדש להצבת כיווני חשיבה ראשוניימ
בדבר ההדרה המשפטית הראויה של יחי הורימ-מגרות חינוכ בגיל הרכ .לאורכ הקירה
תיערכ הבחנה בינ שיתופ ההורה או ההורימ כפרטימ ובינ שיתופ הורימ כקבוצה.

חלק א׳ — יחסי משפחה-מערכת החינוך בגיל הרך בראי עקרונות
האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד
 .1האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד
האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד היא הממכ הבינלאומי המקיפ והחשוב ביותר שחובר
עד היומ בתחומ זכויות הילד .את האמנה ִאשררו כל המדינות החברות באו״מ למעט ומליה
וארצות הברית .בישראל היא נכנה לתוקפ בנובמבר  ,1991לאחר שנחתמה ואושררה בידי
ממשלת ישראל .היא אינה מהווה חלק מנ המשפט הפנימי בישראל ,אולמ על פי הפיקה
בישראל ,קיימת חזקה פרשנית בדבר קיומה של התאמה בינ חוקי המדינה לבינ נורמות המשפט
הבינלאומי שישראל מחויבת להנ במישור הבינלאומי .עיקרונ זה הוחל בפיקה הישראלית
באופנ מפורש בהקשר של אמנה זו ,והוא העוגנ המשפטי המרכזי לפנייתמ של בתי המשפט
בדרה של דברי
בישראל לאמנה כמקור פרשני 12.עד כה באו עקרונות האמנה לידי ביטוי ִ
13
חקיקה המתייחימ מפורשות לעקרונות אלו.
בנופ על החשיבות הרבה שבעיגונ זכויות קונקרטיות באמנה ,התבה במהלכ השנימ
ההכרה כי עיקר חשיבותה ותרומתה הוא בהצבה של תפיה כוללת ,העולה מהאמנה כמכלול
יותר מאשר מעיפיה או מפרקיה בנפרד 14.תפיה כוללת זו עוצבה לא רק באמנה עצמה אלא
גמ ,ובמידה לא פחותה ,באמצעות מי שפירשו אותה וכתבו עליה בשנימ שחלפו מאז אושררה,
 12ראו ע״פ  3112/94אבו–חנ נ׳ מדינת ישראל ,פ״ד נג) ;(1999) 422 (1ע״פ  9937/01חורב נ׳ מדינת ישראל ,פ״ד נח)(6
.((2004) 738
 13תיקונ מ׳  14לחוק הנוער )שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול( ,התש״ח–.2008
 14לדיונ בתפית זכויות הילד על פי האמנה בדבר זכויות הילד ופרשנות עקרונותיה ראו תמר מורג ,״עשרימ שנה
אחרי :תפית זכויות הילד על פי האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד״ ,זכויות הילד והמשפט הישראלי ,תמר מורג
)עורכת( הוצאת רמותs Rights, 14 Children & Society 277 ;2010 ,׳Michael Freeman, The Future of Children
).(2000
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ובכלל זה בדברי הפרשנות של ועדת האו״מ בדבר זכויות הילד .האמנה היא אחד העוגנימ
המרכזיימ לבחינת עקרונות היוד בתחומימ הנוגעימ לילדימ במדינות החתומות על האמנה,
בכלל זה במשפט הישראלי.
כפי שיפורט בהמשכ ממכ זה ,קידומ שיתופמ של הורימ ומשפחות הוכר בוועדת האו״מ
בדבר זכויות הילד כיעד חינוכי מרכזי המעוגנ בהכרה בזכויות הילד בכלל ובזכויותיו להתפתחות
ולחינוכ בפרט .נקודת המוצא להכרה בחובות המדינה לפעול למעורבות ושיתופ של הורימ
ומשפחות היא ההכרה בזכויות הילד .לפיככ יש לראות בעקרונות האמנה הבינלאומית בדבר
זכויות הילד את אחד הביימ הרעיוניימ החשובימ ביותר להדרת מערכת היחימ שבינ
הורימ ומשפחה למערכת החינוכ.

 .2עקרונות האמנה והשלכותיהם על עיצוב המדיניות הראויה בכל הנוגע
ליחסי משפחה-מערכת החינוך בגיל הרך
בבי התהליכ של פירוש האמנה עומדימ ארבעת העקרונות המנחימ שוועדת האו״מ לזכויות
הילד הגדירה ככאלה כבר בישיבתה הראשונה .הוועדה קבעה אז כי ארבעת העקרונות — עקרונ
השוויונ ,עקרונ טובת הילד ,עקרונ החיימ ,ההישרדות וההתפתחות ועקרונ ההשתתפות — יהיו
הבי לפירוש מכלול הוראותיה 15.על אלה נופ עיקרונ הנוגע לדרכי המימוש של הזכויות
המנויות באמנה — עקרונ הכשרימ המתפתחימ 16.העמדת עקרונות אלו כעקרונות–על אינה
עולה באופנ ברור מקריאת לשונ האמנה ,והיא עצמה מהווה תהליכ פרשני רב חשיבות .ועדת
האו״מ בדבר זכויות הילד פירשה עקרונות אלו כחלימ הנ על הילד כפרט והנ על ילדימ ככלל.
לפיככ יש להחיל עקרונות אלו גמ על שיתופ הורימ כפרטימ וגמ על שיתופ נציגויות הורימ.

 .3עקרון טובת הילד
עקרונ טובת הילד ,שעוגנ בעיפ  3לאמנה ,קובע:
 .1בכל הפעולות הנוגעות לילדימ ,בינ שהנ ננקטות בידי מודות רווחה וציאלית ציבוריימ
או פרטיימ ובינ שהנ ננקטות בידי בתי משפט ,רשויות מינהל או גופימ תחיקתיימ ,תהא
טובת הילד שיקול ראשונ במעלה.
 .2המדינות החברות מקבלות על עצמנ להבטיח לילד הגנה וטיפול ככל שיידרש לטובתו ,תוכ
התייחות לזכויות ולחובות של הוריו ,אפוטרופוימ חוקיימ או אישימ אחרימ האחראימ
משפטית לו או לה ,ולשמ ככ הנ תנקוטנה צעדימ מתאימימ ,תחיקתיימ או מינהליימ.
 .3המדינות החברות יבטיחו כי מודות ושירותימ האחראימ לטיפול או הגנה על ילדימ,
תקנימ ) ,(facilitiesיעמדו בתקנימ הנקבעימ בידי הרשויות המומכות,
וכיוצא באלה ִמ ָ
בפרט בתחומ הבטיחות ,הבריאות ,מפר עובדיהמ וכשירותמ ,והפיקוח הנאות עליהמ.
Committee on the Rights of the Child, Overview of the reporting procedures, U.N. Doc. CRC/C/5 para. 15
).13 (24.10.1994
 16ראו עיפ  5לאמנה.
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כעולה מלשונ האמנה ,עקרונ טובת הילד הוא עיקרונ חולש .בנופ להופעתו בעיפ זה ,הוא
מופיע עוד שמונה פעמימ לאורכ האמנה 17.משמעות המונח ״עיקרונ ראשונ במעלה״ )primary
 ,(considerationבמובחנ מעיקרונ מכריע ) ,(paramount considerationהיא שטובת הילד
אינה העיקרונ היחיד שיש לשקול ,וכי עשויימ להיות אינטרימ מתחרימ .ואולמ משמעותו
העיקרית של העיקרונ היא שבכל עניינ הנוגע בילד יש לגשת לנושא הנבחנ בדיונ המשפטי
18
קודמ כול מתוכ זווית הראייה של הזכויות ,הצרכימ והאינטרימ של הילד.

השלכות ההכרה בעקרון טובת הילד על גיבוש מדיניות וחקיקה בתחומים הנוגעים לקשרי
משפחה-מערכת החינוך בגיל הרך
הדיונ בשאלות הנוגעות לשיתופ הורימ ומשפחות במגרת מערכת החינוכ מעלה צורכ לאזנ
בינ הזכויות והצרכימ של שלושה גורמימ :ילדימ ,הורימ ומשפחות ,מערכת החינוכ .ההכרה
בעקרונ טובת הילד כעיקרונ ראשונ במעלה מבטאת את התפיה כי נקודת המוצא לדיונ היא
טובתמ של ילדימ .עיקרונ זה הוא הראשונ הנבחנ במגרת הדיונ בוגיות הנוגעות לשיתופ
פעולה בינ הורימ למערכת החינוכ ,ויש לו משקל רב יותר מאשר לזכויות ולאינטרימ של
ההורימ ומערכת החינוכ .עמ זאת ,על פי האמנה עיקרונ זה הוא ראשונ במעלה ואינו עיקרונ
מכריע .משמעות הדבר היא כי קיימת לגיטימיות להכרה באינטרימ הנפרדימ של ההורימ
ושל מערכת החינוכ ,אכ לאלה וגמ לאלה יש מעמד ִמשני אל מול העיקרונ של טובת הילד.
א .בהדרת מערכת היחימ שבינ הורימ למערכת החינוכ בגיל הרכ יש להכיר בעקרונ טובת
הילד כעיקרונ ראשונ במעלה ולהעמיד את טובת הילד במוקד הדיונ.

 .4עקרון החיים ,ההישרדות וההתפתחות
עקרונ החיימ ,ההתפתחות וההישרדות מעוגנ בעיפ  6לאמנה ,הקובע:
 .1המדינות החברות מכירות בזכותו הטבעית של כל ילד לחיימ.
מרב המידה האפשרית את הישרדות הילד והתפתחותו.
 .2המדינות החברות יבטיחו עד ַ

הזכות להתפתחות ופרשנותה
במגרת עיקרונ זה עוגנו שלוש זכויות מרכזיות :הזכות לחיימ ,להישרדות ולהתפתחות.
ההיבט הרלוונטי ביותר לעבודת הוועדה ומעוגנ במגרת עיקרונ זה הוא ההכרה בזכות
להתפתחות כזכות ייחודית לילדימ .עיגונ הזכות להתפתחות באמנה מבו על ההכרה בככ
שאחת ההבחנות המרכזיות בינ ילדימ למבוגרימ היא כי ילדימ מצויימ בתהליכ התפתחותי
מואצ .אפשר להצביע על שני עניינימ מרכזיימ העולימ מהכתיבה הפרשנית שעקה בזכות
להתפתחות:
 17׳ )37 ,21 ,(1)20 ,(1)18 ,(3)9 ,(1)9ג( ו– (2)40לאמנה.
Barbara Bennett Woodhouse, Hatching the Egg: A Child-Centered Perspective on Parents' Rights, 14 18
s Rights:׳s Needs, Children׳Cardozo L. Rev. 1747 (1993); Barbara Bennett Woodhouse, Out of Children
).The Child's Voice in Defining the Family, 8 BYU J. Pub. L. 321 (1994
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א .בנוח האמנה בולטת העובדה שהזכות להתפתחות היא זכות רחבה ,החולשת על היבטימ
19
רבימ בחיי הילד — התפתחות פיזית ,נפשית–רוחנית ,מורית ,וחברתית.
ב .באשר לחלוקת האחריות להבטחת התפתחותמ של ילדימ בינ המדינה ובינ ההורימ ,ועדת
האו״מ בדבר זכויות הילד הדגישה כי בהתאמ לפרשנות האמנה ,האחריות הראשונית
להבטחת התפתחותמ של ילדימ מוטלת על ההורימ ,ועל המדינה מוטלת החובה להשלימ
את תפקידמ של ההורימ בתחומימ מוימימ כגונ חינוכ ובריאות ולייע להמ במילוי
20
חובתמ בתחומימ שבאחריותמ הבלעדית.

השלכות ההכרה בזכות להתפתחות על גיבוש מדיניות וחקיקה בתחומים הנוגעים לקשרי
משפחה-מערכת החינוך בגיל הרך
ההכרה בהשפעה החשובה שיש לשיתופ פעולה בינ הורימ ,משפחה ומערכת החינוכ על
התפתחות הילד מטילה על מערכת החינוכ ועל ההורימ חובות משותפות לפעול על מנת
לקדמ שיתופ פעולה פורה בינ הורימ ומשפחה לבינ מערכת החינוכ .חובה זו מעוגנת בינ היתר
בהכרה בזכותמ של ילדימ לחינוכ ולהתפתחות.
א .ההורימ נושאימ באחריות הראשונית והביית להתפתחות הילד וחינוכו .עמ כניתו
של הילד למערכת החינוכ ,נוצרת אחריות משותפת בינ ההורימ למערכת החינוכ.
ב .ההכרה בהשפעה החשובה שיש לשיתופ הורימ במערכת החינוכ על התפתחות הילד
מטילה חובה ברורה על המדינה לאפשר ולפתח מנגנונימ לשיתופ כאמור.

 .5עקרון השוויון
עקרונ השוויונ מעוגנ בעיפ  2לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד ,הקובע:
 .1המדינות החברות יכבדו ויבטיחו את הזכויות המפורטות באמנה זו לכל ילד שבתחומ
שיפוטנ ,ללא הפליה מכל וג שהוא ,ללא קשר עמ גזע ,צבע ,מינ ,שפה ,דת ,השקפה
פוליטית או אחרת ,מוצא לאומי ,אתני ,או חברתי ,רכוש ,נכות ,לידה או מעמד אחר ,בינ
של הילד ,ובינ של הוריו או אפוטרופו החוקי.
 .2המדינות החברות ינקטו את כל האמצעימ המתאימימ להבטיח כי הילד מוגנ מפני כל
צורה של הפליה או ענישה על יוד מעמדמ ,פעילויותיהמ ,השקפותיהמ ,או אמונותיהמ
של הורי הילד ,אפוטרופיו החוקיימ ,או בני משפחתו.

 19ראו ׳  27ו– 32לאמנה ,המאזכרימ חמישה אלמנטימ אלו בזכות להתפתחות.
 20ראו Rachel Hodgkin and Peter Newell, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the
 ,Child (UNICEF, 2002). available at http://www.unicef.orgעמ׳ .232
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בשורה ארוכה של התייחויות לדוחות המדינות הציגה ועדת האו״מ לזכויות הילד עמדה
פרשנית חד–משמעית ,לפיה עיפ  2לאמנה מחייב את המדינה לנקוט פעולות אקטיביות
נמרצות למיגור כל וגי ההפליה ולתיקונ מבנימ חברתיימ וכלכליימ שבהמ מושרשת הפליה
21
זו.
מדוחות הוועדה למדינות השונות עולה גישה פרו–אקטיבית המחייבת את המדינות לנקוט
פעולות יזומות למיגור הפליה ובכלל זה עיגונ איורי הפליה בחקיקה ,עריכת פעולות הברה
וקיומ מחקר מקיפ שמטרתו לבחונ את היקפ ההפליה וגורמיה .הוועדה נקטה עמדה שעל פיה
הזכות לשוויונ היא זכות לשוויונ מהותי ולא לשוויונ פורמלי ,דהיינו — יש מקומ לבחונ מהמ
הצרכימ הייחודיימ של ילדימ שונימ ולהתאימ את המענימ שניתנימ לצרכימ אלו 22.מנתה
בונ ) (Bessonמדגישה את החובה הכפולה העומדת בבי עיפ זה ,להימנע מהפליה )to
 (respectולפעול לקידומ ) (to ensureהשוויונ .את הבי הפרשני לתפיה המחייבת פעולה
אקטיבית לתיקונ הפליה מוצאת בונ בינ השאר במבוא לאמנה ,המכיר בקשיימ שבהמ נתונות
קבוצות ייחודיות של ילדימ וקובע כי ״...בכל המדינות ישנמ ילדימ החיימ בתנאימ קשימ
במיוחד״ וכי ״ילדימ כאלה זקוקימ ליח מיוחד״ 23.בונ עומדת על הצורכ לפעול לאיתור
ההפליה במקומות שבהמ קיומה אינו בולט במבט ראשונ .ככ יש להבחינ בהפליה מויה
24
והפליה עקיפה.

השלכות עקרון השוויון על גיבוש מדיניות וחקיקה בתחומים הנוגעים לקשרי משפחה-
מערכת החינוך בגיל הרך
אחד האתגרימ המרכזיימ שעממ יש להתמודד בפיתוח כלימ ומדיניות בתחומימ הנוגעימ
לשיתופ הורימ ומשפחות במערכת החינוכ הוא הצורכ להבטיח כי הזכות לשיתופ תוענק
באופנ שוויוני .בעניינ זה יש לפעול על מנת לצמצמ ככל האפשר פגיעה בזכות הזאת בגלל
חמימ תקציביימ ותרבותיימ .הבטחת יישומה של הזכות לשיתופ באופנ שוויוני מחייבת
פעולה פרו–אקטיבית של מערכת החינוכ.
א .יש לפעול להבטחת הזדמנויות לשיתופ משפחה והורימ במגרת מערכת החינוכ באופנ
שוויוני .בעניינ זה יש לפעול באופנ יזומ על מנת לקדמ שיתופ של אוכלויות מגוונות
ולהבטיח שיתופ מותאמ למאפייני המשפחה ותרבותה.

Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Bolivia, U.N. Doc. CRC/C/15/ 21
) Add. 1, para. 14להלנ :דוח בוליביה(.
 ,Hodgkin and Newell 22לעיל הערת שוליימ  ,20בעמ׳ .22
.http://www.btselem.org/hebrew/International_Law/Convention_on_the_Rights_of_the_Child.asp 23
 24לדיונ מקיפ בעקרונ השוויונ במשפט הבינלאומי ובאמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד ראו מאמרה של Samantha
Besson, The Principle of Non-Discrimination in the Convention on the Rights of the Child, 13(4) Int'L J.
).Children's Rights 433 (2005
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 .6עקרון ההשתתפות
עקרונ ההשתתפות מעוגנ בעיפ  12לאמנה ,הקובע:
 .1מדינות חברות יבטיחו לילד המוגל לחוות דעה משלו את הזכות להביע דעה כזאת
בחופשיות בכל עניינ הנוגע לו ,תוכ מתנ משקל ראוי לדעותיו ,בהתאמ לגילו ולמידת
בגרותו.
 .2לשמ ככ תינתנ לילד הזדמנות להישמע בכל הליכ שיפוטי או מינהלי הנוגע לו במישרינ או
בעקיפינ ,באמצעות נציג או גופ מתאימ ,בצורה המתאימה לדרי הדינ שבדינ הלאומי.
וגיה מרכזית העולה מהכתיבה הפרשנית הנוגעת לעיפ  12לאמנה נוגעת לשאלה על אילו
ילדימ חלה הזכות להשתתפות .על פי לשונ העיפ ,הזכות להשתתפות הוענקה רק לילד
״המוגל לחוות דעה משלו״ ) .(capable of forming his own viewבתהליכ מרחיק לכת של
פרשנות והתאמה של לשונ האמנה לתפיות המתפתחות בדבר זכויות הילד ,ניתנה להגבלה זו
משמעות שצמצמה מאוד את היקפה .לגישה זו ניתנ למצוא ביטוי בעמדת ועדת האו״מ בדבר
זכויות הילד ,על פיה יש לחתור לשתפ ככל האפשר גמ ילדימ צעירימ מאוד.

השלכות עקרון ההשתתפות על גיבוש מדיניות וחקיקה בתחומים הנוגעים לקשרי
משפחה-מערכת החינוך בגיל הרך
ההכרה בזכות לשיתופ משפחות והורימ כוללת בחובה את הזכות לשיתופ של ילדימ במערכת
החינוכ .לעניינ זה יש לפעול להבטחת זכותמ של ילדימ להשתתפות בהתאמ לגילמ ,מאפייניהמ,
ויכולותיהמ המשתנות.
א .במגרת פיתוח מנגנונימ לשיתופ הורימ ומשפחה במערכת החינוכ יש לפעול לשיתופ
ילדימ בהתאמ לגילמ ומדת בגרותמ.

 .7הערות והנחיות ספציפיות של ועדת האו״ם בדבר זכויות הילד
חלק ניכר מדברי הפרשנות לאמנה באימ לידי ביטוי בהערות הכלליות של ועדת האו״מ בדבר
זכויות הילד .בהערה הכללית שמפרה באמנה  ,7מונה הוועדה הנחיות מפורטות לעניינ חינוכ
ילדימ בגיל הרכ:
General Comment No. 7 — Implementing Child Rights in Early Childhood25
מטרת ההערה הכללית היא להבהיר כי ילדימ המ נושאי זכויות כבר בגיל צעיר ולפתח את
ההבנה בדבר המאפיינימ הייחודיימ של זכויות הילד בגילאימ צעירימ .לצורכי הנחיה זו הוגדרו
גילאי הגיל הרכ כילדימ עד גיל שמונה .הוועדה הדגישה בהנחיה זו את תפקידמ הראשוני
של ההורימ בחינוכ ילדימ בגיל הרכ והמליצה באופנ ברור על פיתוח תכניות לשיתופ הורימ
במגרות החינוכיות .עיפימ  30-29להערה זו קובעימ:
.http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/GeneralComment7Rev1.pdf 25
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29. Parental and Public Responsibilities For Early Childhood Education —
The Principle that Parents (and other primary caregivers) are children׳s first
educators is well established and endorsed with the convention׳s emphasis on
respect for the responsibility of parents… The committee invites state parties
to make this principle a starting point for planning early education in two
respects:
A. The principle that parents are children׳s first educators is well established
and endorsed within the Convention׳s emphasis on respect for the
responsibilities of parents. They are expected to provide an environment of
reliable and affectionate relationships based on respect and understanding
(art. 5)
B. In planning for early childhood, state parties should at all times aim to
provide programs that complement the parents ׳role and are developed as
far as possible in partnership with parents, including active cooperation
between parents, professionals and others in developing the child׳s
personality, talents and mental and physical abilities to their fullest
potential( ״art. 29.1 (a)
30. The committee calls on state parties to ensure that all young children receive
education in the broadest sense, which acknowledges a key role for parents,
wider family and community

מערכת-השלכות ההערה הכללית על הבסיס הנורמטיבי המנחה בתחום יחסי הורים
החינוך בגיל הרך
 החל מכניתמ של הילדימ למערכת החינוכ.ההורימ המ המחנכימ הראשונימ של ילדיהמ
 יש לשאופ לככ שפיתוח.נוצרת בינ ההורימ ובינ מערכת החינוכ אחריות משותפת לחינוכמ
תכניות חינוכיות בגיל הרכ ייעשה ככל האפשר מתוכ שותפות פורה בינ ההורימ למערכת
 יכולותיו וכישוריו השכליימ, כישרונותיו, וזאת כדי להבטיח את התפתחות אישיותו,החינוכ
.והרגשיימ של הילד

חלק ב׳ — המשפט הישראלי
 הסדרת הנושא בחקיקה.1
 וחוק חינוכ1949–החקיקה הראשית העיקרית בתחומ החינוכ היא חוק לימוד חובה התש״ט
 מדירימ את פעילות מערכת החינוכ בקרב ילדימ26 שני חוקימ אלו.1953–ממלכתי התשי״ג
 קיימימ חוקימ נופימ העוקימ בארגונ מערכת, שהמ החוקימ המעצבימ את מערכת החינוכ, חוקימ אלו2– בנופ ל26
. לא נדונ בהמ במגרת זו,מדינה- מכיוונ שחוקימ אלו אינמ משפיעימ על יחי הורימ.החינוכ והפיקוח עליה
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מגיל  3ועד ופ כיתה י״ב 27.רוב התקנות העוקות במערכת החינוכ כיומ מקורנ בשני חוקימ
אלו .כמו כנ חל על מערכת החינוכ חוק זכויות התלמיד התש״א– 2000וחוק החינוכ המיוחד
התשמ״ח–.1988

שיתוף ההורה כפרט
חקיקת החינוכ בישראל כוללת מעט מאוד הדרימ קונקרטיימ הנוגעימ למעמדמ של הורימ
ומשפחות כפרטימ במגרת מערכת החינוכ .הוגיות המרכזיות אשר זכו לעיגונ במגרת
החקיקה הנ:
א .הזכות לבחור בזרמ חינוכי:
הזכות הראשונה הניתנת להורה היא הזכות לבחור בזרמ החינוכי שבו יתחנכ ילדו 28.זכות
הבחירה של ההורה היא מוחלטת ,וחל איור מוחלט להשפיע על הבחירה 29.אמ באזור
המגורימ של ההורה אינ מוד חינוכי המשתייכ לזרמ שבו ההורה מעוניינ ,מחויבות הרשות
המקומית והמדינה לדאוג לפתרונ חינוכי ברשות אחרת 30.הזכות לבחור היא כאמור בזרמ ולא
31
במוד פציפי.
ב .הזכות להשתתפ בהליכימ הנוגעימ לילד:
הזכות להשתתפ בהליכימ הנוגעימ לילד הוכרה בשני מצבימ :א .בתחומ החינוכ המיוחד
הוכרה זכותו של הורה להיות נוכח בהליכי השמה המתקיימימ מכוח חוק החינוכ המיוחד.
ב .בתחומ המשמעת הוכרה זכותמ של הורימ להישמע בהליכי הרחקה או השעיה של ילד,
וזאת לפי חוק זכויות התלמיד ,הקובע בינ השאר כי אינ להרחיק תלמיד לצמיתות ממוד
33
חינוכי בטרמ נשמעו דבריו ודברי הוריו.
32

 27עיפ  2לחוק לימוד חובה.
 28עיפ  3לחוק לימוד חובה ,עיפ  20לחוק חינוכ ממלכתי ,תקנות  26-25 ,15לתקנות הרישומ התשי״ט–1959
ק״ת ) 1160להלנ תקנות הרישומ(.
עיפ  20לחוק חינוכ ממלכתי קובע:
״לצורכ מילוי החובה האמורה בעיפימ קטנימ )אא( ו–)ד( של עיפ  3לחוק לימוד חובה יירשמ תלמיד -
) (1במוד חינוכ ממלכתי או במוד חינוכ ממלכתי דתי ,הקרוב למקומ מגוריו;
) (2אמ מקומ מגוריו הוא בתחומ שיפוטה של רשות חינוכ מקומית שאינ בה מוד חינוכ רשמי — ברשות החינוכ
המקומית;
) (3אמ עומד התלמיד לקבל את חינוכ החובה שלו במוד חינוכ מוכר שאינו מוד חינוכ רשמי — באותו מוד
חינוכ מוכר.״
התקנות האמורות לעיל מבהירות את אופנ הבחירה כפי שהוא מתבצע בפועל.
 29ראו לדוגמה תקנות  12ו–12א לתקנות הרישומ.
 30ראו תקנה  36לתקנות הרישומ.
 31הורה רשאי להגיש בקשה להעברת התלמיד למוד אחר אולמ בקשת ההורה הינה רק אחד השיקולימ אשר על
הרשות לשקול ,אכ היא אינה מחייבת אותה.
 32ראו עיפ  9לחוק חינוכ מיוחד התשמ״ח– .1988״ח .114
 33ראו עיפ  6לחוק זכויות התלמיד התש״א– .2000״ח .401
ובהקשר זה גמ חוזר מנכ״ל תש״ג)2/א(:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc2ak2_4_4.htm
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שיתוף ההורים כקבוצה ושיתוף נציגות הורים
א .הזכות להשפיע על תכנית הלימודימ:
זכותמ של הורימ כקבוצה להשפיע על תכנית הלימודימ הוכרה בשני מישורימ:
 .1הכרעה בעניינ תכנית ההשלמה :תכנית ההשלמה היא תכנית לימודימ הנופת על לימודי
היוד ומהווה חלק מיומ הלימודימ הרגיל המתקיימ במגרת בית הפר 34.עיפ  6לחוק
חינוכ ממלכתי קובע :״לפי דרישת הורי התלמידימ במוד חינוכ ,רשאי השר ,בתנאימ
שנקבעו בתקנות ,לאשר למוד תכנית השלמה אחרת מזו שנקבעה על פי עיפ 5״.
 .2תכנית לימודימ נופת :תכנית לשעות לימוד נופות ,מעבר לתכנית הלימודימ הרגילה,
המתקיימת במימונ הורי התלמידימ או הרשות המקומית .עיפ  8לחוק חינוכ ממלכתי
קובע :״השר רשאי ,בתנאימ שנקבעו בתקנות ,לאשר למוד חינוכ רשמי ,לפי דרישת הורי
התלמידימ באותו מוד ,תכנית לשעות נופות על השעות שנקבעו בתכנית הלימודימ,
ובלבד שכל ההוצאות הנובעות מביצוע התופת יחולו על הורי התלמידימ המתחנכימ על
פיה או על רשות החינוכ המקומית שהתחייבה לשאת בהנ על חשבונה״.
להבדיל מהזכות לבחור את הזרמ החינוכי ,שהיא זכות אישית הניתנת לכל הורה והורה ,הזכות
להשפיע על תכנית הלימודימ היא זכות קיבוצית המוענקת לקבוצת הורימ כקבוצה ,אכ לא
להורה הבודד .לאישור תכנית השלמה יש צורכ ברוב של  75%מההורימ .לאישור תכנית נופת
35
לא פורט בתקנות מהו הרוב הנדרש.

 .3פניות הורים לבתי משפט בתחום החינוך — סקירת הפסיקה
בחינת הפיקה העוקת בתחומ החינוכ מעלה כי היקפ הפניות לבתי המשפט בוגיות
הנוגעות לתחומ החינוכ הוא מצומצמ .הוגיות העיקריות שנידונו במגרת פיקה זו הנ:
א .אזורי רישומ ומדיניות אינטגרציה — פיקה זו לא עקה בעצמ היישומ של מדיניות
האינטגרציה אלא בדרכימ ליישומה .הורימ הגישו למשל עתירה על האופנ שבו בוצעה
 34עיפ  5לחוק חינוכ ממלכתי קובע :השר רשאי לקבוע לכל מוד חינוכ רשמי תכנית השלמה שתונהג בו ,בינ תכנית
אחת לכל המוד ובינ תכניות שונות או מקבילות; למוד חינוכ ממלכתי דתי תיקבע תכנית מתכניות ההשלמה
למוד חינוכ ממלכתי דתי.
 35ראו תקנות חינוכ ממלכתי )תכנית השלמה ותכנית נופת( התשי״ד– ,1953ק״ת  ,102תקנות  .5 ,2התקנות קובעות
לגבי תכנית השלמה דרישה של רוב של  75%מהורי התלמידימ בכיתה שבה תחול תכנית ההשלמה )״רצו הורימ של
תלמידימ במוד מוימ לדרוש לאותו מוד ,או לחלק ממנו ,תכנית–השלמה אחרת מזו שנקבעה על ידי השר ,ינהגו
ככ 75% :של הורימ בדרגת כיתה אחת ,יוכלו לפנות אל מנהל מוד ולפרט בפניו בכתב את הצעת תכנית ההשלמה
שבה המ רוצימ ,או לכנותה אמ היא תכנית השלמה שהשר אישר אותה למוד אחר; בהצעה יירשמ במקומ אילו
מקצועות וכמה שעות תילמד התכנית המוצעת״ )תקנה  2לעיל(.
לגבי תכנית לימודימ נופת )תל״נ( קובעות התקנות דרישה לא ברורה מבחינת כמות ההורימ הנדרשת — ״הורימ
של תלמידימ בכל כיתה של מוד ,שרצו בתכנית נופת כאמור בעיפ  8לחוק החינוכ והכימו על תכנית נופת
מויימת )להלנ — הצעת תכנית נופת( יעלו את פרטיה בכתב וימרוה למנהל אותו מוד בצירופ הודעה בכתב״
)תקנה  5לעיל(.
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חלוקת כיתות או על האופנ שבו שויכו יישובימ שונימ לבתי הפר במועצה האזורית
36
שאליה המ משתייכימ.
ב .הזכות לפתיחת מודות חינוכ חדשימ ביזמת ההורימ — עד כמה יכולימ הורימ להביא
37
לפתיחת מוד חינוכי פרטי?
38

ג .הליכימ משמעתיימ שהתנהלו שלא כראוי ,למשל ללא שמיעת התלמיד.
39

ד .וגיות הנוגעות למימונ החינוכ ,למשל תשלומי הורימ.

ה .הכרה בזכות לחינוכ — במגרת הפיקה הושמ דגש ברור על מימוש הזכות לחינוכ באופנ
שוויוני .ככ למשל בדברימ הבאימ של בית המשפט העליונ בפרשת עמותת ״נוער כהלכה״,
דברימ שבהמ נפלה ההפרדה בינ תלמידות ממוצא פרדי וממוצא אשכנזי בבית פר
חרדי ביישוב עמנואל :״עקרונ השוויונ הינו אפוא אבנ יוד בשיטתנו המשפטית ,ובלעדיו
לא ניתנ לקיימ מערכת חינוכ ראויה .תפיה זו מצאה את ביטויה בחקיקה ,ועיפ 5
לחוק זכויות התלמיד קובע נקציה פלילית במקומ בו נוקט מוד חינוכי ,או אדמ הפועל
40
מטעמו ,אפליה פולה״.
41

ו .הכרה בזכות לשילוב של ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ.

ז .וגיות הנוגעות לניהול הפנימי של בית הפר — מתוכ קירת הפיקה עולה כי שאלות
הנוגעות למעמדמ של הורימ ושיתופמ ,כמו גמ למדיניות פנימית של בתי הפר ,כמעט
איננ מגיעות לדיונ בערכאות משפטיות ונראה כי רובנ נפתרות מחוצ לכותלי בית המשפט.
פק דינ יוצא דופנ אשר עק בעתירת הורימ להרחקת תלמיד מבית הפר ניתנ בידי בית
המשפט לעניינימ מינהליימ בתל אביב 42.בפיקתו דחה בית המשפט עתירה של הורימ
לתלמידימ בכתה ד׳ שדרשו למצוא פתרונ לנוכחותו של תלמיד בעל הפרעה התנהגותית
חמורה והתפרצויות אלימות .משרד החינוכ הביע בעניינ זה עמדה עקרונית ולפיה בית
הפר אינו יכול לקבל ״מרות״ של הורי התלמידימ .עליו לקיימ בעצמו ועל פי שיקול דעתו
 36ראו לדוגמה בג״צ  754/88חשינ נ׳ הוכברג פ״ד מב ) ;285 (4בג״צ  416/77וַ עד רמת רזיאל נ׳ ביה״ ממלכתי אזורי
מטה יהודה פ״ד לא ).794 (3
 37במדינת ישראל הזכות לחינוכ מגזרי מוכרת )ראו בג״צ  1067/08עמותת נוער כהלכה נ׳ משרד החינוכ ]טרמ
פורמ[( ,אולמ המדיניות בעבר הייתה מניעת האפשרות לפתיחת מוד חינוכי אמ מטרת ההקמה היא נייונות
לייצר מגרת אליטיטית גרגטיבית )ראו בג״צ  7279/95וַ עד מקומי כרמי יופ נ׳ משרד החינוכ ]לא פורמ[( .בשנימ
האחרונות המגמה השתנתה ,וקיימימ קולות המכירימ בזכות ההורימ להקימ מוד חינוכי ייחודי לילדיהמ )והשוו
את הפיקה בעת״מ )ת״א(  1294/01בית פר עתיד נ׳ משרד החינוכ ,תק–מח  ,830 ,2001המכירה באפשרות כזאת,
לעומת הפיקה בעת״מ )י–מ(  385/06יליזרוב נ׳ משרד החינוכ והתרבות ,תק–מח  ,4777 (2) 2006המתנגדת לה(.
 38ראו לדוגמה המ׳ )ת״א(  1357/95מילתי נ׳ מד״י ,פ״מ נו ).458 (1
 39בג״צ  4363/00וַ עד פוריה עילית נ׳ שר החינוכ ,פ״ד נו ).203 (4
 40בג״צ  1067/08עמותת ״נוער כהלכה״ ,יואב ללומ נ .משרד החינוכ ,מועצה מקומית עמנואל ,מרכז החינוכ העצמאי.
לעניינ מימוש הזכות לחינוכ שוויוני — ראו גמ בג״צ  6671/03אבו גנאמ נ׳ משרד החינוכ ,פ״ד נט ) ;577 (5עת״מ
 2426/09רונית קונפידנ נ .אוחיונ ואחרימ.
 41ראו בינ היתר בג״צ  2599/00יתד נ׳ שר החינוכ ,פ״ד נו ) ;834 (5בג״צ .6973/03
 42עת״מ  2426/09בית המשפט המחוזי בתל–אביב.
http://www.nevo.co.il/Psika_word/minhali/MM-09-2426-663.doc

ההסדרה המשפטית של קשרי הורים-מסגרות חינוך בגיל הרך | | 89
החינוכי והמקצועי את משטר הלימודימ ,לרבות משטר המּוגנּות מפני אלימות ,הנ ברמה
הכללית והנ ברמה הפרטנית .בהחלטתו קיבל בית המשפט את עמדת משרד החינוכ וקבע
כי אינ יוד להתערבות בית המשפט בהדר שאינו חורג ממתחמ הבירות .מפק הדינ
עולה אמירה ברורה בדבר העדר נכונות של בית המשפט להיעתר לבקשות של הורימ
ָ
להתערב במדיניות בתי הפר ,למעט במקרימ יוצאי דופנ.

 .4הסדרים משלימים בעניין מעורבות הורים — חוזרי מנכ״ל
עיקר ההדרימ הנוגעימ למעמדמ ושיתופמ של הורימ עוגנו ב״חוזרי מנכ״ל משרד החינוכ״.
יש לציינ כי להבדיל מכוחמ המחייב של החוקימ והתקנות ,לחוזרי מנכ״ל אינ מעמד נורמטיבי
מחייב .עמ זאת ,הפיקה מתייחת לנהלימ אלו בחיוב רב ובדרכ כלל היא תקרא לפעול
43
לאורמ.
המדיניות העקרונית והמוצהרת של משרד החינוכ כפי שהיא באה לידי ביטוי בחוזרי מנכ״ל
משרד החינוכ היא לראות בהורימ שותפימ .מדיניות זו באה לידי ביטוי ברור בדברימ הבאימ
המעוגנימ בחוזר מנכ״ל משרד החינוכ בנושא שיתופ הורימ בבתי הפר היודיימ:
״מעורבות ההורימ בבית הפר היא תופעה חברתית ההולכת ומתרחבת ,ובתי פר רבימ
נתקלימ בקושי להתמודד עמ התופעה .להורימ אחריות על חינוכ ילדיהמ ,ויש להמ הזכות
והחובה להיות שותפימ בתהליכ החינוכי המתרחש בבית הפר והמשפיע על חיי ילדיהמ
גמ מחוצה לו .בינ מורימ להורימ רצוי שיתקיימ שיתופ פעולה המבו על אמונ הדדי
וכרוכ במענה לצרכימ ולרצונות של הצדדימ .עבודה משותפת של בית הפר וההורימ
היא חלק בלתי נפרד מיצירת אקלימ בית פר חיובי ,התורמ להגברת מוטיבציה ללמידה
44
ולשיפור ההישגימ הלימודיימ ,החינוכיימ ,החברתיימ ,הערכיימ והקהילתיימ״.
שורה ארוכה של הוראות בחוזרי מנכ״ל מדגישה את הגישה העקרונית הזאת ומנה ליצור
כלימ כדי לקיימה ,ואולמ הדרימ אלו המ חלקיימ בלבד.

שיתוף ההורה כפרט — הוראות חוזר מנכ״ל
א .מירת מידע להורה על ידי המוד החינוכי:
התפיה העקרונית של משרד החינוכ מחייבת מעבר מידע הדדי בינ בית הפר להורימ ,לטובת
הילד .במקרימ מוימימ בית הפר מחויב לקבל אישור הורימ כדי להמשיכ לפעול ,ואינו יכול
 43לעניינ מעמדמ של חוזרי מנכ״ל אלה ,ראו בג״צ  5423/07פלונית נ׳ משרד הבריאות ,תק–על  4288 (3) 07ובג״צ
 4382/98גבאי נ׳ שר הבריאות ,פ״ד נב ).418 (3
 44ראו לדוגמה את הקביעות ביח לשותפות הורימ — חוזר מנכ״ל תש״ב:4/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sb4h2_3_1.htm
כנ ראו לדוגמה בחוזר מנכ״ל בעניינ יומ המשפחה — חוזר מנכ״ל ו:5/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sf5h7_9_3.htm
ובתכנית לחינוכ לחיי משפחה — חוזר מנכ״ל תש״ט:5/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-5/HodaotVmeyda/H2009-5-9-5-1.htm
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להתפק במירת מידע .וגי המידע שיש להעביר וכנ אופנ העברת המידע מעוגנימ בחוזרי
מנכ״ל השונימ .בהתאמ לחוזר מנכ״ל ,יש להורימ זכות לקבל מידע :״הורימ רשאימ להיפגש
ולשוחח עמ מורי ילדיהמ ,עמ המנהלימ ,עמ העובדימ הוציאליימ ,עמ היועצימ החינוכיימ
ועמ אחות בית הפר .לשמ ככ יקבע בית הפר שעות ביקור וימי הורימ״ 45.בית הפר מחויב
להעביר מידע בהקשרימ בריאותיימ :עליו למור מידע על מצבו הפיזי של הילד במהלכ יומ
הלימודימ 46,והוא חייב למור את פולית הביטוח של התלמידימ לידי ההורימ 47.במקרימ
בודדימ הוא מחויב להעביר גמ מידע בנושאימ לימודיימ — למשל על עריכת מבחני איתור
למחוננימ 48.בנופ מחויב בית הפר לקיימ לפחות שתי איפות הורימ בשנה 49.בית הפר אמור
למור באופנ מיידי מידע על אודות אירועימ חריגימ — משמעתיימ ,לימודיימ או חברתיימ —
אולמ לצוות יש שיקול דעת בנושא 50.חובה מפורשת ליצור קשר עמ התלמיד ומשפחתו נקבעה
רק בהקשר של היעדרות ממושכת של התלמיד מהמוד החינוכי 51.בגני הילדימ לא ברור אמ
קיימת חובה למור מידע על מצבו של הילד שאינו ילד חריג 52.בולטימ לטובה בהקשר זה
ההדרימ הקיימימ לגבי ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ ,שאצלמ יש הדרה ברורה של מעברי
המידע בינ בית הפר להורימ .ככ לדוגמה נקבע כי :״מחנכ הכיתה או גננת–האמ )מנהלת הגנ(

 45חוזר מנכ״ל מיוחד י״ז מאי :1996
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F52B92D7-8D78-4D49-9032-2841EE144F60/15484/h1_1.pdf
ראו שמ במבוא ובחלק ג׳ לחוזר המנכ״ל.
 46״לעתימ תלמידימ מגיעימ לבתי פר ולגני הילדימ ליומ הלימודימ כשמצבמ הבריאותי לקוי ואינו מאפשר להמ
ללמוד ,למצות את יכולותיהמ ולהשתתפ במהלכ יומ הלימודימ .איש צוות חינוכי המזהה אצל תלמיד ,על פי ראייתו
והערכתו ,מצב בריאותי לא תקינ ימליצ להורי התלמיד לפנות לרופא ולהתייעצ בשאלת יכולתו של ילדמ להשתתפ
ביומ הלימודימ״ )חוזר מנכ״ל תש״א)1/א(:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/se1ak2_2_51.htm
חובת יידוע הורימ כשיש חשש לנטיות אובדניות — חוזר מנכ״ל תש״ה)4/א(:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/se4ak2_9_1.htm
 47בית הפר מחויב למור להורימ את פולית הביטוח החלה על ילדמ — חוזר מנכ״ל תש״ט:1/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-13/HodaotVmeyda/H2009-1-3-13-2.htm
 48ככ למשל נדרש ביה״ ליידע הורימ בעריכת מבחני איתור לילדימ מחוננימ — חוזר מנכ״ל תש״ע:2/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-5/HodaotVmeyda/H2010-2-1-5-1.htm
במקרה זה נדרש גמ אישור ההורימ.
הדר דומה קיימ גמ במקרה שבו גופ חיצוני מעוניינ לאופ מידע במערכת החינוכ .חוזר מנכ״ל נח)8/ב(:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/nh8bk3_9_2.htm
 49חוזר מנכ״ל מיוחד י״ז התשנ״ו ,חלק ה׳ .בנופ לככ ,בכיתות המעבר צריכ לקיימ איפות המתייחות למעבר
הצפוי.
 50ראו חוזר מיוחד י״ז ,מאי  1996ובמיוחד חלק ב׳ שמ.
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F52B92D7-8D78-4D49-9032-2841EE144F60/15484/h1_1.pdf
 51ראו חוזר מנכ״ל תש״ח)3/א(:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-4/HoraotKeva/K-20083a-2-4-6.htm
בדברי המבוא שמ מבירימ את הרקע המיוחד שהוביל לעיגונ חובה זו.
 52נהלימ מודרימ קיימימ רק לגבי הדלגת ילד מצד אחד או השארת ילד שנה נופת בגנ או הפניה לוועדת שילוב
מצד שני.

ההסדרה המשפטית של קשרי הורים-מסגרות חינוך בגיל הרך | | 91
ישתפו את הורי התלמיד בכל אחד מנייונות ההתערבות החינוכיות שנעשו במטרה למצוא
53
דרכי פעולה מותאמות לקידומו של ילדמ טרמ ההפניה לוועדת השילוב״.
ב .מידע שהורימ מחויבימ למור למוד החינוכי:
הורימ מחויבימ להעביר לביה״ מידע רפואי בנוגע לילדמ — ״על ההורימ להצהיר על מצב
הבריאות של ילדמ כל שנת לימודימ ...חובת ההורימ ...ליידע את המוד החינוכי על כל שינוי
שחל בבריאות הילד״ 54.כנ חייבימ ההורימ לתת את אישורמ לביצוע פעולות בתחומ הבריאות
55
על ילדמ — אישור למתנ חיונ ,ייפוי כוח המורימ לתת תרופה לילד )באישור רופא( וכדומה.
מעבר לככ אינ המ חייבימ להעביר מידע על אודות ילדמ.
ג .מעמד ההורימ במקרימ מיוחדימ:
כאשר הורימ מעוניינימ כי ילדמ יישאר שנה נופת בגנ חובה )ולא יעלה לכיתה א׳( והגורמימ
המקצועיימ חולקימ על דעתמ ,ההורימ המ שיכריעו .יתקיימ דיאלוג בינ ההורימ לבינ הגורמימ
הטיפוליימ הבוחנימ את הנושא מקצועית ,אכ זכות ההכרעה תהיה של ההורימ 56.לעומת זאת,
כאשר הרצונ הוא להדלגת ילד ,הכמת ההורימ היא תנאי הכרחי אכ נדרש אישור המועצה
57
הפדגוגית ,המפקח הכולל והמלצת השירות הפיכולוגי.
 53ראו לדוגמה את החוזרימ הבאימ :חוזר מנכ״ל תש״ח)3/ד(:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-2/HoraotKeva/K-20083d-1-2-37.htm
וכנ חוזר מנכ״ל תש״ו)8/ב(:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-2/HoraotKeva/K-20068b-1-2-36.htm
יש לציינ את ההחרגה המופיעה שמ לגבי מירת מידע להורימ ,המהווה דוגמה לאיזונ בינ זכויות:
" 2.6.4עיונ ההורימ בממכימ המשמשימ את ועדת השילוב.
א .ככלל ,ההורימ רשאימ לקבל לפני הדיונ עותק של כל ממכ המובא לפני ועדת השילוב ,לרבות חוות
הדעת הפיכולוגית והחינוכית ולמעט מקרימ חריגימ שבהמ נקבע ,מטעמימ מיוחדימ שיירשמו בנפרד ,כי
ממכימ מוימימ יהיו חויימ בפני ההורימ בשל חשש ממשי לפגיעה בילד או באדמ אחר".
 54ע״י חתימה על הצהרת בריאות — חוזר מנכ״ל תש״ח)8/א(:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-20088a-2-2-66.htm
 55כמו במקרה בהמ נדרש כי תרופה תינתנ לילד בשעות שהותו במוד החינוכי — חוזר מנכ״ל תש״ו)8/א(:
(http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K2006-8a-2-2-57.htm
או כאשר המוד החינוכי מעוניינ לבצע ״בדיקת כינימ״ — חוזר מנכ״ל תש״ג)4/א(:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc4ak2_2_37.htm
 56ראו עיפ  4.4לחוזר מנכ״ל תש״ה)9/א( )בעניינ השארת ילד שנה נופת בגנ(:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-10/HoraotKeva/K-2005
-9a-3-10-11.htm
החריג היחיד לככ הוא כאשר יש חשש שהילד נמצא ביכונ ,ראו עיפ  4.5שמ.
 57ראו חוזר מיוחד ח׳ )תשמ״א( — :1991
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/KavPatuach/Nehalim/Milon/He/hkpztKita.tm
״הצעה בדבר הדלגת תלמיד לכיתה גבוהה יותר ,על יוד המלצת השירות הפיכולוגי ,תובא לאישור המועצה
הפדגוגית והיא תבוצע באישור המפקח הכולל ובהכמת ההורימ״ .היזמה לככ היא המלצת המורה או בקשת ההורה.
לאחר העלאת האפשרות ,נעשית פנייה לשירות הפיכולוגי ,ובהתאמ להמלצתו מתבצע ההליכ כאמור.
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ד .חובות ההורימ כלפי המוד החינוכי:
מלבד המחויבות לשלמ כפ 58ולמור מידע בנוגע למצב הרפואי של ילדמ 59,ההורימ אינמ
מחויבימ ,ובמקרימ רבימ אפ אינמ נדרשימ ,לקחת חלק בחיי היומ–יומ בבית הפר שבו לומד
ילדמ .הורימ גמ אינמ אחראימ באופנ ישיר להתנהגות ילדמ במוד החינוכי ולמילוי חובותיו
החינוכיות .מעורבות הורימ מתקיימת ,במידה שהיא מתקיימת ,כתוצאה של יוזמות מקומיות
60
ובהיקפ הנגזר מיוזמות אלו.

שיתוף ההורים כקבוצה ושיתוף נציגות הורים — הוראות חוזר מנכ״ל
א .נציגות הורימ:
מדיניות משרד החינוכ היא לעודד קיומנ של נציגויות הורימ )״ועדי הורימ״( בבתי פר.
חוזר המנכ״ל קובע נהלימ לבחירת ועדי הורימ במודות החינוכ השונימ ואת הכללימ
61
לפעילותמ.
אולמ מעמדו המשפטי של ועד ההורימ אינו ברור ,ובמקרי מבחנ לא ברורה ,מבחינה
משפטית ,יכולתו לייצג את ההורימ 62.המצב מורכב עוד יותר כשמדובר בארגונ ההורימ הארצי,
שזוכה למעמד מוכר בדינ ויש מצבימ שבהמ קיימת חובת היוועצות עימו .מכיוונ שהארגונ אינו
עומד בכללי ניהול עמותות ,חוקיות פעילותו מוטלת כיומ בפק 63.לנציגויות הורימ בתחומ
64
החינוכ המיוחד יש ,לעומת זאת ,מעמד מודר בחוק.

 58ראו עיפ  6לחוק לימוד חובה.
רוב חוזרי המנכ״ל העוקימ בהורימ מתייחימ לתשלומי הורימ.
 59ראו לעיל.
 60העידוד שנותנ משרד החינוכ לקיוממ של בתי פר קהילתיימ אינו כולל תוכנ מעשי הנוגע למהותה של מעורבות
זו.
 61ראו חוזר מנכ״ל תשנ״ט)10/א(:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/nt10ak2_3_1.htm
וכנ חוזר מנכ״ל תש״ד)4/א(:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd4ak2_3_6.htm
 62ראו לעניינ זה עת״מ ) 2297/05ת״א( פורר נ׳ וַ עד ההורימ בביה״ קציר ,תקדינ  .313 (19) 06שמ נקבע כי ועד הורימ
אינו מהווה אישיות משפטית.
 63חוזר מנכ״ל מחייב התייעצות עמ ארגונ הורימ ארצי בשאלת תשלומי הורימ .כיומ קיימת עמותה בשמ ארגונ הורימ
ארצי )ראו אתר העמותה.(http://www.irgun-horim.org/IrgunHorim_Takanon_Main.htm :
אחוז ניכר של הורימ כלל אינו מודע לקיומו של ארגונ זה ,שגמ מפר חבריו אינו ידוע .בג״צ קבע בעבר כי מדובר
״בגופ שמעמדו לוטה בערפל ,והוא חשופ לכנת פירוק בשל אי–עמידה באמות מידה בייות של ניהול תקינ״ )בג״צ
 6914/06ארגונ הורימ ארצי נ׳ משה״ח )לא פורמ( ,פקאות  33-32לפה״ד ]השופטת פרוקצ׳יה[(.
וראו בעניינ זה את הדיווח בנושא :יהלי מורנ זליקוביצ ,״רשמ העמותות :לפרק את ארגונ ההורימ הארצי״ ,ידיעות
אחרונות.http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3832440,00.html ,10.1.10 ,
 64ראו עיפ  (6) 6לחוק בדבר השתתפות נציג ועד ההורימ הארצי לחינוכ מיוחד בוועדת השמה .אינ בידי מידע על
ועד זה.

ההסדרה המשפטית של קשרי הורים-מסגרות חינוך בגיל הרך | | 93
ב .שיתופ הורימ בעיצוב מדיניות ביה״:
כאמור ,מדיניות משרד החינוכ תומכת בשיתופ הורימ בהכרעות הנוגעות לילדמ .מדיניות זו
באה לידי ביטוי בשני ֶהדרימ עיקריימ :תלבושת אחידה ,שהחלטה בעניינה צריכה להתקבל
66
בשיתופ נציגי ההורימ 65,ומדיניות שיעורי בית ,שאותה יש לקבוע לאחר מפגש עמ הורימ.
ג .הדרכת הורימ:
כמה הוראות המופיעות בחוזרי מנכ״ל עוקות בחובה לקיימ מטעמ גורמימ במערכת החינוכית
תכניות להדרכת הורימ במצבימ מוימימ .ככ לדוגמה קובע חוזר מנכ״ל בעניינ קליטת ילדימ
לא גמולימ בגנ כי יש צורכ להדריכ את ההורימ בגמילת ילדיהמ )חוזר מנכ״ל תשא01/א(.
כנ מוצע במגרת חוזר מנכ״ל לקיימ תכנית הדרכה הורית :התכנית ״הדרי״מ״ עוקת במגוונ
נושאימ המעיקימ מורימ ,ומציידת אותמ בכלימ יישומיימ שנועדו לשפר את התקשורת בינמ
לבינ ההורימ ובינ ההורימ לבינמ .התכנית כוללת ֶערּכה ובה אמצעימ דידקטיימ המקילימ על
67
המורימ בהעברת התכנימ להורימ.

חלק ג׳ — משפט משווה — שיתוף הורים וההתייחסות אליו
בשיטות משפט אחרות
ההכרה בצורכ לקדמ שיתופ הורימ במערכת החינוכ באה לידי ביטוי במדיניות הממשלתית
המשתקפת בדוחות ממשלתיימ ,בהנחיות ,ובהקמתמ של גופימ ומנגנונימ שמטרתמ להבטיח
שיתופ פעולה פורה בינ בתי פר למשפחות 68.במדינות מעטות עוגנה מדיניות זו אפ במגרת
של דברי חקיקה .המדינות המרכזיות שבהנ הוגדרה בחוק חובת המדינה לפעול לשיתופ הורימ
הנ קוטלנד ,אנגליה ,הולנד וארה״ב .להלנ תובא קירה קצרה של ההדרימ שנקבעו במדינות
אלו.
 65חוזר מנכ״ל תש״ד)8/א(:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd8ak2_4_5.htm
הדרישה שמ )עיפ  2.5א( היא כי ההחלטה תתקבל בשיתופ נציגי ההורימ אכ לא מובהר מיהמ נציגי ההורימ וכיצד
המ נקבעימ.
 66חוזר מנכ״ל תש״ז)3/א(:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-20073a-3-1-28.htm
הדרישה )עיפ  (2.1.3היא לקיימ מפגשימ עמ נציגי ההורימ בנושא .גמ כאנ לא מובהר מיהמ נציגי ההורימ ,וראו
דברינו בהערה  59לעיל.
וראו חוזר מנכ״ל ז)3/א(:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sg3ak3_1_28.htm
 67לעניינ הזנת ילדימ ראו:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sa10ak2_2_23.htm
לעניינ תכנית מהו״ת ראו:
 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd9h2_3_1.htmחוזר מנכ״ל תש״ד.9/
 68לקירה משווה של מדיניות בתחומ זה ראו הפרק ״מדיניות ממשלתית ותכניות התערבות בנושא מעמד הורימ
בתוכ מערכת החינוכ״.
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החקיקה הסקוטית
 קיימת חובה מדינתית לקדמScottish Schools Parental Involvement Act (2006)–על פי ה
 חובה זו מתייחת.שיתופ הורימ במגרת בית הפר ולפתח תכניות מקיפות לעניינ זה
 מדיניות זו באה לידי ביטוי.מפורשות הנ לשיתופ ההורה כפרט והנ לשיתופ הורימ כקבוצה
בעיפ ההצהרתי הפותח את החוק וקובע כי על מערכת החינוכ החובה לפעול לקידומ שיתופ
:הורימ
1. Duty of Scottish Ministers and of education authorities to promote involvement
of parents in school education etc.
(1) It is the duty of the Scottish Ministers to promote the involvement of the
parents of pupils in attendance at public schools in the education provided
to those pupils by the schools.
(2) It is the duty of an education authority to promote the involvement of the
parents of a pupil in attendance at a public school in the authority׳s area in
the education provided by the school —
(a) to that pupil, and
(b) to its pupils generally
מידת שיתופ ההורימ בבתי הפר נקבעה בחקיקה זו כאחד המדדימ המרכזיימ להערכת איכות
69
.החינוכ הניתנ בבית הפר
: שיתופ הורה כפרט.א
 לכל חבר. לכל הורה יש זכות להיות חלק מ״פורומ ההורימ בבית הפר״,על פי החוק הקוטי
:בפורומ ניתנות הזכויות הבאות
 קבלת מידע על תכנית הלימודימ של ילדו.1
 קבלת מידע על פעילויות במגרת בית הפר.2
 קבלת הדרכה ויוע בכל הנוגע לתמיכה בלימודי הילד.3
 קבלת מידע שוטפ בדבר הזדמנויות לקחת חלק בפעילויות בית הפר.4
 זכות הצבעה בבחירת מועצת ההורימ.5
:12  זכות המעוגנת בעיפ,דגש מיוחד מושמ על זכותמ של ההורימ לקבל מידע
12. Duties of education authority to parents generally
(1) An education authority are to give advice and information to any parent
of a pupil in attendance at a public school in their area when that parent
reasonably requests it from them on any matter relating to the education
provided to that pupil.
. לחוק הקוטי4  ראו עיפ69
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(2) An education authority are to take such steps as appear to them to be
appropriate to ensure that the headteacher and staff of the school —
(a) are available to give such advice and information to the parent in
question, and
(b) in giving it act in a manner consistent with the authority׳s duties under
this Act.
: שיתופ ההורימ כקבוצה.ב
 אחת מדרכי המעורבות.החוק הקוטי קובע כי משרד החינוכ מחויב לעודד הורימ למעורבות
 מגרות שיש להנ מכויות ברורות בחוק,הראשיות היא הקמת מגרות המייצגות הורימ
 הרשאות, מחויבות של הרשויות למור להנ מידע,)בכלל זה חובה של המנהל להופיע בפניהנ
 בנופ מחויבות רשויות החינוכ בהכנת אמנֹות.(שניתנות להנ לעוק בנושאימ כלכליימ ועוד
.בינ ההורימ למודות החינוכ

החקיקה בארה״ב
בארצות הברית עּוגנ ֶהדר מקיפ בדבר שיתופ נציגות הורית במגרת החוק הפדרלי
 מטרתו של חוק זה.(NCLB  )להלנThe No Child Left Behind Act of 2001 — האמריקני
 החוק מתנה תקצוב פדרלי למדינות בעמידה.היא יצירת רפורמה מקיפה במערכת החינוכ
 בעקבות זאת התקבלו במדינות רבות חוקימ הבאימ ליישמ את.בטנדרטימ שנקבעו בחוק
. הוא קידומ מעורבות הורימNCLB– אחד העקרונות המנחימ על פי ה70.החקיקה הפדרלית
:  הקובע, לחוק זה1118 וגיית המעורבות ההורית מודרת בעיפ
1) IN GENERAL — A local educational agency may receive funds under this
part only if such agency implements programs, activities, and procedures for
the involvement of parents in programs assisted under this part consistent
with this section. Such programs, activities, and procedures shall be planned
and implemented with meaningful consultation with parents of participating
children.
(2) WRITTEN POLICY — Each local educational agency that receives funds
under this part shall develop jointly with, agree on with, and distribute to,
parents of participating children a written parent involvement policy. The
policy shall be incorporated into the local educational agency׳s plan developed
under section 1112, establish the agency׳s expectations for parent involvement,
and describe how the agency will…[]ראו תת–פרק א׳ בנפח ג׳

.http://www2.ed.gov/admins/lead/account/cornerstones/index.html  ראו, ליישומ החוק במדינות השונות70
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א .שיתופ ההורה כפרט:
החוק הפדרלי האמריקני מחייב את המדינות לקבוע כמה כללי מינימומ בדבר זכויות ההורה
כיחיד .עיפ  (2) 2 1118לחוק זה קובע כי בינ חובות בית הפר ,עליו ל–
(2) address the importance of communication between teachers and parents on an
ongoing basis through, at a minimum(A) parent-teacher conferences in elementary schools, at least annually,
during which the compact shall be discussed as the compact relates to the
;s achievement׳individual child
s progress; and׳(B) frequent reports to parents on their children
(C) reasonable access to staff, opportunities to volunteer and participate in
their child's class, and observation of classroom activities
ב .חובות ההורה:
חובות הוריות איננ נידונות בחקיקה האמריקנית בדרכ כלל .במקרימ מועטימ מופיעה
התייחות לחובות הוריות ,כדוגמת החובה להופיע למפגשימ שנקבעו עמ מורימ ,החובה
לעקוב אחר שיעורי הבית ואפ החובה להשתמש כלפי הילד ולימודיו במילימ מעודדות 71.אכ
חובות אלו איננ ניתנות לאכיפה ,ולהכללתנ בחוק יש ככל הנראה משמעות הצהרתית בלבד.
ג .הכשרה ופיתוח כישורימ לשיתופ הורימ:
במגרת החקיקה הפדרלית האמריקנית  ,NCLBהוקדש פרק נרחב להבטחת השתתפות
שוויונית ומותאמת–תרבות ולפיתוח כישורימ להשתתפות הורימ בהחלטות.
עיפ  (E) 2 1118ל– NCLBקובע לעניינ זה —
(E) BUILDING CAPACITY FOR INVOLVEMENT — To ensure effective
involvement of parents and to support a partnership among the school involved,
parents, and the community to improve student academic achievement, each
— school and local educational agency assisted under this part
במגרת עיפ זה נקבעו הוראות למתנ מידע להורימ בדבר מדיניות החינוכ ,הכשרת אנשי
החינוכ ,העברת מידע להורימ ,פיתוח תכניות ללימוד קריאה וכתיבה להורימ ,החזר הוצאות
להורימ הלוקחימ חלק במפגשי בית הפר ובהכשרות ,בכלל זה תשלומ עבור ניעות ועבור
טיפול בילדיהמ הקטנימ בזמנ המפגשימ ,הכשרת הורימ לקידומ שיתופ בקרב הורימ אחרימ,
הצעת מגוונ של אפשרויות מפגש עמ צוות בית הפר על מנת להגדיל ככל האפשר את
אפשרויות השיתופ של ההורימ .דגש מיוחד מושמ בחקיקה על פיתוח מנגנונימ וכלימ לשיתופ
הורימ שאינמ דוברי אנגלית .כנ קובע החוק חובה להקימ מרכז מידע להורימ בנושא שיתופ
הורימ במערכת החינוכ.
 71ראו לעניינ זה את החוק במדינת דרומ–קרוליינה ,העוק במעורבות הורימ בחינוכ .ראו להלנ בנפח לפרק זה.
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ד .שיתופ הורימ כקבוצה:
בהתאמ לחוק יש לפתח מנגנונימ לשיתופ הורימ ,בכלל זה מרכזי מידע להורימ ,ולהקימ
מועצות המשותפות להורימ ,תלמידימ ומורימ ,שיובילו בינ השאר לגיבוש הכמימ בינ בתי
פר להורימ 72.תפית היוד הבאה לידי ביטוי בחקיקה זו היא שקידומ הישגי הילדימ נתונ
לאחריות משותפת של ההורימ ,בתי הפר והילדימ עצממ.
עיפ  (2)2 1118ל– NCLBקובע לעניינ זה:
SHARED RESPONSIBILITIES FOR HIGH STUDENT ACADEMIC
ACHIEVEMENT — As a component of the school-level parental involvement
policy developed under subsection (b), each school served under this part shall
jointly develop with parents for all children served under this part a school-parent
compact that outlines how parents, the entire school staff, and students will share the
responsibility for improved student academic achievement and the means by which
the school and parents will build and develop a partnership to help children achieve
]ראו תת–פרק א׳ בנפח ג׳[…s high standards. Such compact shall׳the State

החוק האנגלי
שיתופ ההורימ כקבוצה:
באנגליה קובע החוק ) 73 School Standards and Framework Act (1998כי כל בתי הפר
יאמצו הכמ בינ ההורימ לבינ בית הפר ,הכמ שיוכנ בידי המוד החינוכי ויימר להורימ.
ההכמ יכלול הצהרה בדבר בית הפר ומטרותיו ,אחריות בית הפר כלפי התלמידימ,
אחריות ההורימ כלפי התלמידימ ,והציפיות והדרישות שיש לבית הפר מנ התלמידימ .החוק
קובע את דרכי יצירת ההכמ ,הכוללות בינ השאר התייעצות הדדית בינ הנהלת בית הפר
לבינ ההורימ ,דרכי פעולה להטמעת ההכמ ומעמדו המשפטי של ההכמ 74.על ההכמ יש
להחתימ את כל הורי התלמידימ בגיל חינוכ חובה.

 72לשאר פרטי ההדר ראו.http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ110/content-detail.html :
להבר מפורט בדבר מעורבות הורימ בחינוכ על פי חוק זה  -ראו:
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Dual%20Language%20Learners/DLL%20Family%20%26%20
Community%20Partnerships/DLL%20Family%20Partnerships/file_FS_ParentalInvol_Final.pdf
לעיונ בחוקימ האמריקניימ ראו תת–פרק א׳ לנפח ג׳ ,בופ ממכ זה.
 73להוראות החוק במלואנ ראו נפח ג׳ בופ ממכ זה.
 74להנחיות בדבר התכנימ ראו:
http://www.standards.dfes.gov.uk/parentalinvolvement/hsa/hsa_guidance/hsa_guidance_should/
וכנ בהנחיות הכלליות של משרד החינוכ האנגלי )שהוא המשרד לענייני ילדימ ,משפחות ובתי פר(:
http://www.standards.dfes.gov.uk/parentalinvolvement/hsa/
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החוק ההולנדי
שיתופ ההורימ כקבוצה:
בהתאמ לתיקונ שהתקבל בשנת  2007לחוק מ–Education Participation Act (WMO) 1992
נקבעו כמה הדרימ מרכזיימ שמטרתמ להבטיח שיתופ של נציגות הורימ .בהתאמ לחקיקה
זו חייבת להתקיימ נציגות הורימ בכל בית פר .לנציגות זו יש מכלול זכויות ומכויות .על
הנהלת בית הפר להעמיד לרשותה מידע מלא על מדיניות בית הפר ותקצובו .על בית
הפר הוטלו חובות ברורות להתיעצות עמ נציגות ההורימ בכל החלטה עקרונית הנוגעת
למדיניות בית הפר .בהתאמ לחקיקה זו ,החלטות עקרוניות ופיתוח מדיניות ארוכת–טווח
יתקבלו במשותפ על ידי בית הפר ונציגות ההורימ .במקרימ של חור הכמות בינ בית הפר
לנציגות ההורימ ,על שני הצדדימ לפנות למועצה ליישוב כוכימ בתחומ החינוכ ,שמשרד
החינוכ הקימ לצורכי גישור ופיתוח שיתופ פעולה בינ נציגויות ההורימ לבתי הפר.
הדר מיוחד לגילאי  4-2נקבע במגרת ה–The Care of Institutions Clients
) .Participation Act (1996חוק זה מחייב הקמה של נציגות הורימ שמטרתה להוות פורומ
מייעצ למגרות החינוכיות בגילאימ הצעירימ.
שיתופ ההורימ כקבוצה בהתאמ להנחיות והצהרות מדיניות:
75

מעבר לחקיקה הראשית אפשר לאתר הצהרות מדיניות והנחיות פנימיות בכמה מדינות.
הנחיות אלו כוללות הדר מגרת ,שלתוכו אפשר לצקת תוכנ פציפי המתחשב בהבדלימ בינ
מודות החינוכ השונימ לקהילות ההורימ השונות 76.ככ למשל כוללימ ההדרימ התייחות
לזכות ההורימ לחנכ את ילדיהמ )כאשר כאנ יש מקומ להתייח להיבטימ ייחודיימ כדוגמת
אופי החינוכ ,שפת החינוכ וכיו״ב( ,לזכות ההורימ לקבל מידע )כולל האפשרות לקבוע את
ההדרימ הקונקרטיימ בנושא( ,להדרימ בדבר דרכי המעורבות ההורית ,מנגנונימ ליישוב
כוכימ בינ הורימ לילדימ ,אחריות ההורימ ותפקידיהמ 77.נראה כי המגרת החקיקתית
הנותנת בי ליצירתנ של אמנֹות מּובנות בינ הורימ למודות החינוכ תורמת גמ היא באופנ
משמעותי להיקפ שיתופ ההורימ כיחידימ .אמנֹות אלו ,שהמגרת לקביעתנ עוגנה בחקיקה,
מהוות כלי יעיל לעיגונ קונקרטי של דרכי השיתופ במגרות החינוכיות השונות.

 75שבחלקנ הנ במעמד נורמטיבי הדומה לזה של חוזרי המנכ״ל בארצ.
 76עוד על יחי הורימ-מודות חינוכ ראו ב–).Parents as Partners in Schooling, OECD Publishing (1997
 77ראו לדוגמה את ההנחיות המוצעות מטעמ מדינת ניו–יורק:
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/B48085B8-030F-4D6C-8E11-53D04F4650CD/0/ParentsBillof
Rights3.pdf
את ההדר המוצע באנגליה:
http://www.teachernet.gov.uk/wholeschool/familyandcommunity/workingwithparents/
http://www.k12.wa.us/TitleI/pubdocs/SampleParentInvolvement.pdf
במדינת וושינגטונ:
בקנדה :הנחיות משרד החינוכ הקנדי לשיתופ הורימ —
http://www.edu.gov.on.ca/eng/parents/involvement/index.html
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חלק ד׳ — סיכום והמלצות
סיכום
מהקירה המובאת בזאת עולה חר ברור בהדרה משפטית ברורה של שאלות הנוגעות
לשיתופ בינ משפחה ,הורימ ומערכת החינוכ בגיל הרכ:

 .1חקיקה ראשית
כעולה מנ הקירה האמורה ,לא נקבעו כמעט כל הדרימ בחקיקה הראשית.
א .בתחומימ היחידימ שבהמ נקבעו הדרימ בחקיקה הראשית — בחירת הזרמ החינוכי
והשתתפות בהליכימ הנוגעימ לילד — ההדרימ חלקיימ ביותר .הדבר בולט ביותר בכל
הנוגע לזכות ההורה להישמע כשמתקבלות החלטות הנוגעות לילדו .זכות זו הוכרה
בחקיקה הראשית בשני הקשרימ בלבד — הליכי השמה והרחקה מבית הפר .בהקשרימ
אחרימ ,כגונ החלטה על הדלגת כיתה ,הוכרה הזכות בחוזרי מנכ״ל ולא במגרת חקיקה
ראשית .לא ברור הבי להבחנה הזאת בינ עניינימ שבהמ נקבע ההדר בחקיקה ראשית
ועניינימ שבהמ נקבע ההדר בחוזרי מנכ״ל.
ב .אפ על פי שאפשר למצוא ביטוי ברור למדיניות משרד החינוכ התומכת בשיתופ ומעורבות
הורית במגרת חוזרי מנכ״ל ,לא ניתנ במגרת החקיקה הראשית ביטוי למדיניות
התומכת במעורבות הורימ ושיתופמ .כאנ יש הבדל מובחנ בינ המצב החקיקתי בארצ לבינ
זה שקיימ במדינות אחרות ,בהנ קוטלנד וארה״ב ,שמ ניתנ ביטוי ברור והצהרתי למדיניות
זו במגרת חקיקה ראשית .הכרה בתפקידו האקפריבי והחינוכי של המשפט תומכת
בעיגונ תפיות היוד במגרת חקיקה ראשית ולא במגרת הנחיות מינהליות.
ג .לא ניתנ לאתר במגרת החקיקה הראשית התייחות למערכ המשפטי הביי המעגנ את
המחויבויות ההדדיות של המדינה ושל ההורימ והמשפחות .כאנ ניכר הבדל ברור בינ המצב
בארצ לזה שקיימ במדינות אחרות ,שבהנ ניתנ למצוא במגרת חקיקה ראשית התייחות
לזכויות הבייות ביותר של ההורימ .בקוטלנד ובארה״ב למשל עוגנו במגרת חקיקה
זכויות ההורימ למידע הנוגע לתכנית הלימודימ וללימודי ילדיהמ ,ויצירת דרכי תקשורת
קבועות בינ בית הפר להורימ ולמשפחה .לצד הדרימ אלו נקבעו גמ כמה חובות החלות
על ההורימ עצממ ,בכלל זה החובה לשמור על קשר עמ בית הפר .בישראל נקבע חלק
ניכר מנ ההדרימ האלה בהוראות חוזרי מנכ״ל ,אכ נראה כי יש מקומ לעגנמ במגרת של
חקיקה ראשית .יתרונה של חקיקה ראשית טמונ בנגישות ובשקיפות הרבות יותר שלה,
בכוחה המחייב ובככ שקבלתה או שינויה מחייבימ דיונ ציבורי.
ד .לצד הדרה חוקית של אותנ וגיות הנוגעות לזכויות ולחובות של ההורימ והמשפחה
כפרטימ בחקיקה ,יש מקומ לבחונ את האפשרות ליצור מנגנונימ לפיתוח אמנֹות
בית–פריות .כעולה מקירת המשפט הזר ,יתרוננ של אמנות אלו ביכולת לפתח כלימ
המותאמימ לקבוצות אוכלוייה שונות ולמאפיינימ השונימ של מודות החינוכ .ראוי
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לציינ עמ זאת כי בדומה להדרימ שנקבעו במדינות אחרות ,עצמ המגרת החוקית
לאמנֹות תיקבע כאמור בחקיקה .במגרת אמנֹות ניתנ יהיה לפתח תוכ שיתופ פעולה
בינ הורימ למשפחה ולמערכת החינוכ הדרימ מפורטימ רבימ יותר מאלה שניתנ לקבוע
במגרת חקיקה ,הדרימ המותאמימ לצורכי הקהילה ובית הפר.
ה .מעמדה של נציגות הורימ לא הודר עד היומ במגרת החקיקה הראשית בישראל .עובדה
זו פוגעת בדרכי פעולתנ של נציגויות הורימ ותורמת לחור בהירות בדבר מעמדנ .יש
מקומ להדרת מעמדנ של נציגויות הורימ באופנ ברור בחקיקה ראשית.

 .2חוזרי מנכ״ל
ההדרימ אשר נקבעו במגרת חוזרי מנכ״ל מהווימ בי טוב להמשכ חשיבה ועבודה
בתחומ זה .כנ קיימת חשיבות רבה להצהרה הברורה בחוזר מנכ״ל בדבר מחויבות משרד
החינוכ למדיניות של מעורבות הורימ .בחוזרי מנכ״ל אפשר למצוא גמ מכלול רחב של הוראות
המדירות וגיות פציפיות במעורבות ושותפות של הורימ ומדירות את מעמדמ של הורימ
במצבימ פציפיימ .עמ זאת ,קיימימ עדיינ קשיימ רבימ בחוזרי המנכ״ל בתחומ זה:
א .העדר הדרה או הדרה חלקית של חובות מערכת החינוכ — וגיות רבות לא זכו להדרה
במגרת חוזרי מנכ״ל או שזכו להדרה חלקית בלבד .ככ למשל לא נקבעו הוראות ברורות
78
בעניינ מירת מידע על ילדי הגנימ או בדבר שיתופ הורימ בתכניות להזנה בבית הפר.
בעניינימ אחרימ ניכר חור אחידות בהדרימ הנוגעימ לתחומימ שונימ ,למשל בשוני
במעמד ההורימ בהחלטות בעניינ השארת ילד בגנ ,הדלגת כיתה והשארת כיתה 79.לעובדה
שהדרימ שונימ נקבעו בזמנימ שונימ ובמגרת חוזרי מנכ״ל שונימ יש בוודאי חלק בהעדר
האחידות בהדרת הנושא ובקושי של ההורימ והמשפחות לקבל מידע ברור.
ב .העדר הדרה בנושא חובות הוריות — לא ניתנ למצוא בחוזרי מנכ״ל כמעט שומ הוראה
בדבר חובות הוריות .יש לשאופ לשיתופ הורימ תוכ רצונ ומחויבות של הורימ .עמ זאת יש
מקומ לבחונ את הצורכ לעגנ בחקיקה כמה חובות בייות של הורימ ובהנ החובה לקבלת
מידע.
ג .הדרכת הורימ — יש לברכ על ההנחיות הקיימות והתכניות המוצעות בתחומ הדרכת
הורימ .יש מקומ להמשכ פיתוח של כלימ ומנגנונימ שמטרתמ להושיט יד ולייע להורימ
המעוניינימ במעורבות ושותפות במערכת החינוכ.
ד .חור היכרות עמ הוראות חוזרי מנכ״ל — אפ כי לא נתאפשר לערוכ מחקר אמפירי לצורכי
ממכ זה ,העלו בדיקות מדגמיות ושיחות שנערכו לצורכ הכנתו כי חלק ניכר מהציבור
אינו מודע להוראות חוזרי מנכ״ל בנושאימ אלו.

 78ראו הערת שוליימ  45וטקט נלווה ,הערה  57וטקט נלווה.
 79הערה  47וטקט נלווה.

ההסדרה המשפטית של קשרי הורים-מסגרות חינוך בגיל הרך | | 101

המלצות
 .1עקרונות מנחים
מוצע לעגנ מדיניות וחקיקה בתחומימ הנוגעימ לשיתופ הורימ בעקרונות האמנה הבינלאומית
בדבר זכויות הילד .לעניינ זה מוצע לאמצ את ארבעת הכללימ הבאימ:
א .בהתוויית מדיניות בנוגע לקשרי הורימ ומערכת החינוכ בגיל הרכ יש להכיר בעקרונ טובת
הילד כעיקרונ ראשונ במעלה.
ב .ההכרה בככ ששיתופ הורימ במערכת החינוכ תורמ מאוד להתפתחות הילד מטילה חובה
ברורה על המדינה לקדמ ולפתח מנגנוני שיתופ כאמור.
ג .יש לפעול להבטחת שיתופ משפחה והורימ במגרת מערכת החינוכ באופנ שוויוני .לעניינ
זה יש לפעול באופנ יזומ על מנת לקדמ שיתופ של אוכלויות מגוונות ולהבטיח שיתופ
מותאמ למאפייני המשפחה ותרבותה.
ד .במגרת פיתוח מנגנונימ לשיתופ הורימ ומשפחות במגרת מערכת החינוכ יש לפעול גמ
לשיתופ ילדימ בגיל הרכ בהתאמ לגילמ ולמידת בגרותמ.

 .2חקיקה ראשית
א .מוצע לעגנ בחקיקה ראשית ,ברמה ההצהרתית ,את מחויבותו של משרד החינוכ לערב
ולשתפ הורימ ,וזאת בדומה להצהרות מדיניות אשר עוגנו בחקיקה האנגלית ,הקוטית
והאמריקנית.
ב .מוצע לעגנ במגרת חקיקה ראשית זכויות מינימומ של ההורה כפרט ,ובכלל זה הזכות
לקבלת מידע ,הזכות למפגש משותפ עמ מערכת החינוכ והזכות לשיתופ בהחלטות
מרכזיות הנוגעות לילד.
ג .יש מקומ לבחונ אפשרות לקבוע בחקיקה חובות מינימומ של ההורה ,בכלל זה חובות
למירת מידע וחובה להשתתפ במפגשימ עמ מורי התלמיד.
ד .מוצע לעגנ במגרת חקיקה ראשית את תפקידה ודרכי פעולתה של נציגות ההורימ
80
בישראל.
ה .מוצע לעגנ במגרת חקיקה ראשית או במגרת חוזרי מנכ״ל הוראות בדבר ניוחנ של
אמנות בית–פריות הנוגעות לדרכי שיתופ של הורימ ,כפרטימ וכקבוצה.

 80בעבר נעשה נייונ להדיר את מעמדה של נציגות ההורימ בבתי פר .הצעת חוק פרטית שהעלה ח״כ דאז עמנואל
זימנ עברה קריאה טרומית והועברה לטיפול ועדת החינוכ של הכנת .הצעה זו לא הבשילה לכדי הצעת חוק .לדיונ
בהצעה לנוח ההצעה ראו .http://www.knesset.gov.il/Tql//mark01/h0018968.html#TQL
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 .3חוזר מנכ״ל
לאור החרימ הרבימ הקיימימ בחוזר הקיימ ,מוצע ליזומ הכנתו של חוזר מנכ״ל חדש ַּבנושא
שבו עקיננ .בחוזר המנכ״ל הזה ייכללו בינ השאר הוראות מפורטות בדבר שיתופ הורימ,
הוראות בדבר חובות הוריות בתחומימ מוגדרימ ,ובכלל זה חובות לקבלת מידע .כנ יש לקבוע
הוראות בדבר מחויבות משרד החינוכ ליוע במימוש זכות ההשתתפות של כלל ההורימ ,כולל
הענקת כלימ להשתתפות והצעת תכניות לפיתוח כישורי השתתפות של הורימ.
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פרק  :4הכשרה של עובדי מערכת החינוך
לקשר ושותפות עם הורים
ולהתערבויות פסיכו-חינוכיות:
סקירת תוכני קורסים קיימים ,המלצות והצעות
היכומ המובא להלנ עוק בהיקפ ההכשרה שמקבלימ טודנטימ המיועדימ לעבודה במערכת
החינוכ בארצ )בתחומ ההוראה ,המינהל החינוכי והייעוצ החינוכי( בנושא הקשר והעבודה
עמ הורימ ומשפחות ,וכנ בתוכני ההכשרה ובאופנימ שבהמ היא ניתנת במודות המציעימ
קורימ ַּבנושא .נושא ההכשרה חשוב במיוחד ,מפני שהוא מניח את הבי לתפיה הערכית
והמקצועית של עובדי ההוראה בתחומ זה ובונה יכולות וכלימ רלוונטיימ שהעובדימ יוכלו
ליישמ ולפתח במהלכ עבודתמ בשטח.
יש לזכור כי תחומ ההכשרה של עובדי מערכת ההוראה עבר שינויימ רבימ בעשורימ
האחרונימ .הלחצ לאקדמיזציה ולפרופיונליזציה מעלה את עומ המשימות על מודות
ההכשרה של עובדי הוראה .מצד אחד יש דרישה מעובדי ההוראה להעמקה בתחומי עיוקמ,
ומצד שני מוצב בפניהמ שלל משימות הנוגעות לא רק למקצוע ההוראה ,אלא לילד כפרט,
לקבוצה ,למוד ולחברה.
כיומ קשה לראות את עבודת בית הפר כמנותקת מנ ההקשר הכללי יותרֶ ,הקשר שבו
מתממשימ בינ השאר יחי הורימ-ילדימ .השינויימ החברתיימ מתבטאימ בתחושות של
ערעור על מכות בית הפר ,מכות שהייתה מובנת מאליה לפני כמה עשורימ ,וברצונמ
של הורימ להשפיע ולהיות מעורבימ הרבה יותר בתהליכ החינוכי של ילדיהמ .הורימ רבימ
מתמודדימ בו–זמנית גמ עמ אתגרי זמנ ולחצימ של משפחות שבהנ שני ההורימ המ בעלי
קריירה ,עמ דילמות רבות הקשורות בליברליזציה של יחי הורימ-ילדימ בימינו ועמ תחושה
של ערעור המכות ההורית ,שהייתה מקובלת יותר כאשר המ היו ילדימ.
לפתח יכולות תקשורת,
לתפיתנו ,שינויימ אלה דורשימ ממערכת בית הפר ומעובדיו ַ
פתרונ בעיות ,ומעורבות — לא רק מול הילדימ אלא גמ מול הוריהמ .בית הפר כמערכת
מחויב להתייח לילדימ בראייה רחבה המביאה בחשבונ את מכלול ההקשרימ של חייהמ,
ולבנות דרכי שיתופ קונטרוקטיביות עמ המשפחות על מנת לקדמ את התהליכ החינוכי
וההתפתחותי–אישיותי של הילדימ.
האמ יכולות אלו צריכות ויכולות להילמד?
המפר הגדול של קונפליקטימ ,מתחימ ותחושות של אי–שביעות–רצונ המדווח בתקופתנו
ביחי הורימ ובתי–פר מצביעימ על ככ שאכנ אינ די בכוונות טובות כדי לגבש תקשורת
ושיתופ פעולה טובימ עמ הורימ בבתי הפר.
התכלות על הנעשה במדינות אחרות כגונ ארה״ב בתחומ ההכשרה מפקת גמ היא
מידע חשוב על הצורכ והדרכימ להכשיר עובדי הוראה בתחומ של יחי גומלינ רגישימ ויעילימ
עמ ההורימ .ואכנ ,בשנימ האחרונות אנחנו רואימ גמ בארצ עלייה במודעּות לצורכ להכשיר
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מבחינה זו את עובדי מערכת החינוכ ,הנ ברמת הידע התאורטי והנ ברמת הכישורימ .מודעות
זו גדולה יותר בקרב המכשירימ בתחומ הגיל הרכ ,שכנ מבחינה היטורית וערכית התפיה
של הכשרת הגננות היא הוליטית יותר בהתייח לילד ולהקשר שלו .השינויימ הרבימ שחלו
בתחומ החינוכ המיוחד ומעורבות ההורימ בתהליכ ההשמה ובניית התכניות של ילדי החינוכ
המיוחד תורמימ גמ המ לעליית המודעות להכשרת עובדי הוראה המיועדימ לחינוכ המיוחד
בתחומ העבודה עמ הורימ.
לצורכ הלמידה שלנו תשווה הקירה דלהלנ את המצב בתחומ ההכשרה בארצ לזה
המקובל במודות חינוכ מקבילימ במערב )בעיקר בארה״ב( .מטרת הקירה לשמש בי
להמלצות לתכנונ קורימ מתאימימ בארצ במגרות הרבות שבהנ המ חרימ.
בנופ לקורי ההכשרה לטודנטימ תתייח הקירה גמ לקורי השתלמות בתחומ זה
לאנשי מקצוע שכבר עובדימ במערכת החינוכ בארצ ) continuing educationאו in-service-
.(training

תהליך איסוף הנתונים
על מנת לקבל תמונה המשקפת את מערכ הקורימ הניתנימ בנושא משפחה ,קשר עמ משפחה,
תקשורת בינ משפחה למגרת החינוכ וכיו״ב )להלנ נביא את מילות חיפוש שבהנ השתמשנו(,
קרנו את החוגימ לחינוכ ,בכל התארימ ובכל המלולימ השונימ המצויימ במגרת החוגימ
לחינוכ ,באוניבריטאות בארצ ובעולמ .כנ קרנו את מרבית המכללות לחינוכ בארצ ,וגמ
בהנ נקרו לימודי התואר הראשונ והשני )אמ קיימ( .במכללות כמו באוניבריטאות נקרו
כל המלולימ המכשירימ לקראת תואר בחינוכ או בהוראה .לא נכללו בקירה לימודי חוצ,
הכשרות שונות או השתלמויות למיניהנ שאיננ חלק מהלימודימ לקראת תואר בחינוכ או
תואר .B.ED
החיפוש נערכ באמצעות האינטרנט וכלל את האתרימ הרשמיימ של כל מוד שנקר.
מילות החיפוש שבהנ השתמשנו כדי למפות את הקורימ היו :משפחה; הורימ; הורות;
קשר עמ משפחה; דרכי עבודה עמ משפחה )בעברית ובאנגלית(.
במגרת הקירה עברנו על שמ הקור ועל הילבו שלו )אמ היה( .העיונ בילבו של
הקורימ הויפ לרשימות כמה קורימ ששממ המקורי לא העיד בהכרח על עיוקמ במובהק
בנושא המשפחה.
המיפוי מתייח לשנת הלימודימ ) 2009-2008שנת הלימודימ תש״ט( בלבד .מאחר
שחלימ שינויימ משנה לשנה ,יש להביא בחשבונ את השנה שאליה אנו מתייחימ ַּבמיפוי ואת
האפשרות שחלו עמ השנימ שינויימ בתכניות הלימודימ.
למרות שהתייחותנו היא לשנת לימודימ פציפית ,אנו בורימ כי המיפוי נותנ תמונת
מצב הממחישה למדי את ההדגשימ בקורימ המוצעימ במודות שקרנו ,את היקפמ ואת
הטטו של הקור — קור חובה או רשות ,מטריאלי או שנתי ,המלול שאליו הוא שייכ
וכדומה.
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סיווג המוסדות שמופו
 .1כלל האוניבריטאות בישראל שבהנ יש חוגימ לחינוכ )שש אוניבריטאות( ,בכל מלולי
הלימוד.
 .2מכללות לחינוכ המכשירות עובדי הוראה בישראל )מופו כל הקורימ במלולימ השונימ,
בשבע–עשרה מכללות ,המייצגות את כלל המגזרימ בישראל(.
 .3עשר האוניבריטאות הנחשבות לעשר החשובות בעולמ —  — Top Tenבהנ קרנו את החוגימ
לחינוכ במלולימ השונימ( 81.מרביתנ נמצאות בארה״ב ,אחת באנגליה ואחת בקנדה.
 .4עשר אוניבריטאות נופות בארה״ב .חלקנ מקטיגוריית  ,State Universityאו כאלה שיש
82
בהנ חוגימ לחינוכ הנחשבימ חוגימ טובימ על פי מדדימ מקובלימ.

היקף קורסי הכשרה לסטודנטים בארץ
יש לציינ מראש שנתונימ אלה מתייחימ לשנה פציפית ,מקרית ,של איופ הנתונימ )-2008
 ,(2009וכי ייתכנ שתמונה זו משתנה משנה לשנה.
 .1מתוכ  23מודות המכשירימ עובדי הוראה בארצ )בתי פר לחינוכ באוניבריטאות
ומכללות להוראה( ,נמצאו שבעה–עשר מודות שבהמ מתקיימימ קורימ רלוונטיימ )כ
הכול  57קורימ(.
 .2מתוכ  6האוניבריטאות בארצ ,ב– 3בלבד מתקיימימ קורימ בנושא ,רובמ במגמה לייעוצ
חינוכי.
 .3מתוכ  17מכללות בארצ ,ב– 3אינ בכלל קורימ בנושא.
 .4מרבית הקורימ במכללות המ במגמות הגיל הרכ והחינוכ המיוחד.
 .5מתוכ כלל המכללות ,ב– 2בלבד קיימימ קורימ המיועדימ למורימ בחטיבה העליונה או
בחט״ב.
 .6מפר הקורימ במכללות כולנ הוא  30 .36מהמ קורימ מטריאליימ.
 .7מפר הקורימ בשלוש האוניבריטאות הוא  ,21בשלוש אוניבריטאות.
 .8בחלק מהמכללות לא צוינ אמ מדובר בקורי בחירה או חובה ,אכ באלה שציינו את
המאפיינ הזה ,בולט חלקמ היחי של קורי הבחירה.

 81על פי נתוני מאגרי מידע של  Web Of Knowledgeשל חברת  Thompsonבארה״ב ) ,(2009וכנ על מכ דירוג מגזינ
) ,Times Higher Education (2009המפרמ נתונימ אלו מדי שנה.
 82כגונ :פרומימ במגזינימ נחשבימ ,חוקרימ בעלי שמ ,דירוג פנימי של פקולטות לחינוכ בארה״ב.
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היקף קורסי הכשרה בארה״ב
 .1באופנ השוואתי ,ב– 21אוניבריטאות שנקרו בארה״ב )אוניבריטאות הנחשבות לעשר
המצוינות ,ובנופ עליהנ אוניבריטאות שבתי הפר לחינוכ שלהנ נחשבימ מצוינימ(
נמצאו  62קורימ הנוגעימ לנושא .מרבית הקורימ ניתנימ במגמות לחינוכ מיוחד וחינוכ
בגיל הרכ ,אכ חלקמ גמ בהכשרת מורימ ובהכשרת מנהלימ למודות חינוכ .מרביתמ
קורי חובה.
אפ שהדגימה של האוניבריטאות בארה״ב מּוטה לכיוונ האוניבריטאות הטובות,
אפשר לראות שהשכיחות של קורימ בתחומ זה גדולה באופנ משמעותי משכיחותמ
באוניבריטאות בארצ ואפ במכללות.
 .2בולט כי חלק גדול מהקורימ הנערכימ באוניבריטאות בארצות הברית המ קורי חובה,
לעומת שיעורמ הגבוה של קורי הבחירה בארצ.

תכנים של קורסי ההכשרה
הקירה מבות על ניתוח  33תיאורימ של תכניות לימוד )ילבוימ( של קורימ העוקימ
בנושא במודות השונימ בארצ 14 .מכלל הקורימ שאותרו מתקיימימ באוניבריטאות
בישראל 19 ,הנותרימ מתקיימימ במכללות מרכזיות להכשרת עובדי הוראה.
המפר הגדול ביותר של תכניות לימוד שנקרו —  — 15הוא של קורימ מתוכ תכניות
המכשירות לעבודה בחינוכ המיוחד ,שמונה נופות קשורות לקורימ המיועדימ לעובדימ
בגיל הרכ ,וארבעה קורימ מיועדימ לאנשי ייעוצ .שאר הקורימ ) (6קשורימ לתכניות שונות
כגונ חינוכ יודי ,ניהול מערכות חינוכ ,תעודת הוראה .כ– 85%מהקורימ מלּווימ בעבודה
מעשית בשדה.
מתוכ האוניבריטאות שקרנו את מערכת הלימודימ שלהנ בארצות הברית ,פנינו לשש
מבינ ה– top tenשבהנ מתקיימימ קורימ רלוונטיימ )בכ הכול  14קורימ; ל– 7מהמ קיבלנו
תכניות או ״תיאור קור״(.

השתלמויות לעובדי מערכת החינוך
על מנת לקבל מידע על השתלמויות המיועדות למורימ ,מורות וגננות העובדימ בפועל במערכת
החינוכ ,בנושאי משפחה ,קשר עמ הורימ או עבודה עמ משפחות ,בכל הגילאימ והמגזרימ
של מערכת החינוכ ,הוגשה לאגפ להשתלמויות מורימ במשרד החינוכ בקשה לקבל מידע על
ההשתלמויות המוכרות ע״י משרד החינוכ ואשר הלומדימ בהמ זכאימ לקבל ״גמול השתלמות״
על השתתפותמ בקור .התוצאה שתיקר להלנ התקבלה ממשרד החינוכ ,והיא כללה ריקה
של כל ההשתלמויות שהוגשו לאישורו בשנת  ,2008לקראת שנת הלימודימ תש״ט )-2008
 ,(2009ושל אלה שהוצעו לעובדי מערכת החינוכ והמילה ׳משפחה׳ או ׳הורימ׳ ,הופיעה בהנ.
רוב ההשתלמויות שבהנ מוזכרות המילימ ׳משפחה׳ או ׳הורימ׳ מתייחות לתכנית חינוכית
המועברת לתלמידימ בבתי הפר ,בידי יועצימ או מורימ שהוכשרו לככ .מתוכ  41השתלמויות
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שבשמנ מופיעות המילימ ׳משפחה׳ או ׳הורימ׳ נמצאו שתיימ שלא אושרו ושלוש השתלמויות
שאושרו והנ עוקות בקשר בינ משפחה למערכת החינוכ ,או בקידומ הורות .שתיימ מהנ
עוקות בקליטת המשפחה האתיופית .לא ברור מהתיאור לאיזה בעלי תפקידימ במערכת
החינוכית הנ מיועדות.

רציונל הקורסים בתחום
על וגי הרציונל לקור שמציגימ מורי הקורימ אפשר ללמוד מתוכ  3הציטוטימ הבאימ
)שניימ מהארצ ואחד מארה״ב(:

״הפרות המחקרית מעידה על ככ שילדימ מפיקימ תועלת מככ שבינ הבית ובינ בית
הפר/הגנ שוררימ יחימ של כבוד הדדי וקיימימ ביניהמ ערוצי תקשורת פתוחימ .יחי
גומלינ בינ הורימ ובינ בית פר/גנ הילדימ ,שמתבימ על קבלה ,על הקשבה ועל כבוד
הדדי מאפשרימ ביומ של אמונ ושל שותפות בינ בעלי תפקידימ במערכת החינוכית
ובינ הורימ .השותפות פירושה הובלה משותפת של המשימה החינוכית למימוש המטרה
המשותפת :צמיחה נאותה והתפתחות מותאמת של הילד במגרת החינוכית .קשר
ותקשורת רציפימ ומתמשכימ בינ ההורימ ובינ הגנ/בית הפר עשוי להפוכ את המוד
החינוכי לקרוב ומוכר עבור ההורימ ,המאפשר להמ מצד אחד להשפיע על צביונו ומצד
שני להיות מושפעימ ממנו״ )מתוכ הקור ״דרכי עבודה עמ הורימ״ המתקיימ במינר
הקיבוצימ במלול הבה — התפתחות הילד ,גננות חנ״מ ,ד״ר תמי ורד(.
״פיתוח קשר חיובי עמ ההורימ הינו חלק משמעותי וחשוב בעבודתנ של הגננות .יחד עמ
זאת ,לא אחת ,קשר זה טעונ ומורכב ומלווה בקשיימ״ )מתוכ הקור ״דרכי עבודה עמ
הורימ בחנ״מ ,ד״ר תמר שליו(.
The issues of parenting as directly or indirectly influential upon children's
educational development are nicely captured in a 1989 quote from Hiner “What
children learn (or teach) does not begin when they enter a school in the morning,
and it does not end when they leave in the afternoon. Furthermore, what children
are taught (in or outside of school) is not always learned, nor is everything they
learn (even in school) necessarily taught.” R. Ray Hiner (1989). Look into Families:
The new history of children and the family and its implications for educational
research, (p. 4). In W.J. Weston (Ed.), Education and the American family (p. 4),
NY: New York University Press. (Parenting, Professor Diana T. Slaughter-Defoe,
University of Pennsylvania, Interdisciplinary Studies in Human Development,
Graduate School of Education).
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נושאים ומוקדים עיקריים הנלמדים בקורסים שהסילבוסים שלהם נסקרו
ישראל
בכל הקורימ שנקרו מודגשימ האמונה והידע כי המשפחה וההורימ המ גורמי השפעה
ווכני שינוי מרכזיימ בחייו של הילד .מרבית הקורימ עוקימ בביו הידע על ההשפעה
שיש למשפחות על ההתפתחות החינוכית של הילד ,ולכנ המ מדגישימ היבטימ מערכתיימ,
תרבותיימ וערכיימ בתהליכ החינוכי .מרבית הקורימ מנימ להקנות הבנה טובה יותר של
אפיוני משפחות ,תפקודנ ,תפקידימ במשפחות וכדומה .כפועל יוצא מודגש בקורימ המר
כי יש לחזק ולייעל את ערוצי התקשורת והעבודה המשותפת בינ אנשי מקצוע העובדימ עמ
ילדימ לבינ ההורימ והמשפחות .מרבית הקורימ שמימ דגש רב על פיתוח מיומנות הדיאלוג
במצבימ של קונפליקטימ ודילמות בתהליכ קבלת החלטות עמ ההורימ.
בשלושה קורימ בלבד יש התייחות להיבטימ חוקיימ הקשורימ בתחומ החינוכי ונוגעימ
לשיתופ ההורימ והתלמיד בנעשה במערכת החינוכ.
לדעתי אפשר לראות תנודות ,ואולי אפ קו התפתחות ,בתפיות החינוכיות והפיכולוגיות
מעמדה מקצועית הערכתית
העומדות בבי המוקדימ והנושאימ של הקורימ הרלוונטיימֶ :
)ואולי שיפוטית( — לעמדה אמפטית ,חווייתית ורפלקטיבית .קו זה תואמ את ההתפתחות
בתחומ התאוריה והטיפול המשפחתי .ככ יש בחלק גדול מהקורימ מעבר מתכנימ שעוקימ
בטיפולוגיה מורתית ,הממפה דפוימ של משפחה ״בריאה״ בהשוואה למשפחה ״בלתי–
מתפקדת״ )מבחינת משתנימ כמו דפוי התקשורת ,חלוקת התפקידימ ,דפוי הוציאליזציה(,
או משפחה ״נורמלית״ לעומת משפחה ״חריגה״ מבחינת המבנה שלה )למשל :משפחה חד–
הורית ,או הורימ חד–מיניימ( — לכיוונ של קורימ שמעמידימ ַּבמוקד הבנה של מורכבות
מערכת היחימ במשפחה ,תהליכי התפתחות והשפעות הדדיות בינ המשפחה ובינ האקולוגיה
שלה .הנייונ בחשיבה החדשנית יותר הוא להתחקות אחר החוויה הובייקטיבית של ההורות
ולהבינ תנאימ להתפתחות בהורות ולתהליכי שינוי.
בארבעה מהקורימ יש התייחות למורכבות של הורות בעידנ הנוכחי ולהשפעות
המודרניזציה על ההורות.
הקורימ המיועדימ לעובדימ בגיל הרכ מדגישימ במיוחד את חשיבות התקשורת היעילה
עמ הורימ ,ומושמ בהמ דגש על ניתוח יטואציות אפשריות הקשורות למפגש עמ הורימ.
בשלושה מהקורימ המיועדימ לגיל הרכ יש דגש על אבחונ של משפחות ביכונ ופגיעה
בקטינימ חרי ישע ,השלכותיה ותוצאותיה.
קרנו רק שני קורימ המיועדימ לעובדימ בחטיבת הביניימ ובחטיבה העליונה .שניהמ
שייכימ ללימודי חינוכ מיוחד ושניהמ מדגישימ בעיות בהתפתחות בגיל ההתבגרות ,וגיות
של עצמאות המתבגר החריג והמוגבל וכנ וגיות של זוגיות ומיניות.
בקורימ במגרת ההכשרה לעבודה בחינוכ המיוחד מודגשימ בעיקר נושאימ כגונ תהליכימ
במשפחתו של הילד בעל הצרכימ המיוחדימ ,השפעת המראה החיצוני על קבלת הילד ,דרכי
התמודדות של משפחות שונות עמ גידול של ילד בעל צרכימ מיוחדימ ,תגובת המשפחה
להודעה כי ילדמ לקוי ,איכות חיי המשפחה כבודדימ וכיחידה דינמית ,וגיית ההשתלבות של
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הילד במגרות רגילות ,השפעת הילד בעל הצרכימ המיוחדימ על המערכת הזוגית ,והתמודדות
האחימ הבריאימ במשפחה .כנ נידונימ בהמ הכוחות החברתיימ ,האידאולוגיימ והמקצועיימ
המשפיעימ כיומ על העשייה בחינוכ המיוחד ,ומעמדמ של ההורימ.
במישור הפרקטי של מיומנויות מועלות וגיות כגונ תקשורת גננות-הורימ ,ציפיות
הדדיות מהמחנכימ ומההורימ ,התערבות פיכו–חינוכית ,מעורבות ועבודה על שיתופ ,פיתוח
אמפתיה כלפי הורי הילד ,מיפוי נקודות המפגש והקשר גננות-הורימ ,מחומימ בתקשורת
והתנהגויות בונות תקשורת ,התמודדות עמ קונפליקטימ ומפגשימ יזומימ עמ הורימ.

אוניברסיטאות בארצות הברית
הקורימ המתקיימימ באוניבריטאות בארצות הברית נשענימ גמ המ על התפיה המנומקת
ששיתופ פעולה יעיל של מחנכימ עמ הורימ וגורמימ מרכזיימ אחרימ בחיי הילד הוא משמעותי
וחיוני להתפתחות החינוכית והפיכולוגית של הילד במערכות החינוכ.
נושאימ מרכזיימ הנידונימ בקורימ המ למשל :ההיטוריה החינוכית של המשפחה,
השפעות אקולוגיות ותרבותיות על חינוכ הילדימ ,השפעות של שינויימ בתוכ המשפחה על
ההתפתחות החינוכית של הילד ,מערכות יחימ משתנות בינ הורימ לבית הפר ומעורבות
הורית בבית הפר .בקורימ מצוינ כי המתודולוגיה המרכזית לדיונ בנושאימ הללו היא בחינה
של עמדות אישיות כלפי תפקיד המשפחה והקהילה ברפורמה חינוכית.
כמו כנ מצוינת בחינה של הגישות התאורטיות העוקות בשותפות בינ בית הפר
למשפחה ולקהילה .נלמדות אטרטגיות ליצירת קשרימ בינ בית הפר למשפחה ולקהילה
ונידונימ רווחימ ואתגרימ ששותפות כזאת נושאת בחובה.
בנופ לככ ,יש קורימ שבהמ נתפ גל בית הפר כאחראי גמ על התמיכה ,הייעוצ
וההתערבות הפיכו–חינוכית בקרב משפחות וקהילות.
בולטת ההדגשה שקיימת באוניבריטאות ארצות הברית בנושא עבודה ״עמ הפנימ לקהילה״
)מעבר לעבודה עמ המשפחות( והצורכ בהכנת הקהילה כשותפה פעילה למעשה החינוכי
ולמערכות החינוכ .הנחת היוד היא כי הלמידה מתרחשת לא רק בבית הפר אלא גמ
במשפחה ובקהילה ,ולכנ יש להשיג נגישות גמ למעגלימ רחבימ יותר בחייו של הילד.
קור כמו ״למידה במשפחה ,בבית הפר ובקהילה״ הוא דוגמה לתפיה אינטגרטיבית זו.
ניכר גמ שהקורימ בארה״ב שמימ דגש מיוחד על רב–תרבותיות ועל קבלה של רב–גוניות
בקונטלציות משפחתיות )חד–הוריות ,משפחות גירושימ ,מהגרימ וכו׳( .יש קורימ רבימ
המדגישימ את תרבותנ של אוכלויות פציפיות )אוריינטליות ,פרדיות( ואת הצורכ למצוא
דרכימ ליצירת קשר ושותפות עמ אוכלויות אלה.
ברוח התפיה הזאת ,יש התייחות לשיתופ של כל אנשי המקצוע הרלוונטיימ לחייו של
הילד ,כולל מרפאימ בדיבור ובעיוק ,עובדימ וציאליימ ורופאימ.
מטרות הקורימ השונימ הנ באופנ טבעי נגזרות של התפיה שיש להעצימ ולחזק
את הקשר בינ ההורימ והמשפחות ובינ מערכת החינוכ ,לטובת ההתפתחות החינוכית
והפיכולוגית של הילד.
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מוקדימ ומטרות של הקורימ בארצ כפי שהמ מובאימ בתיאורי הקורימ:

״פיתוח יכולת ליישומ גמיש ומותאמ של גישות טיפוליות שונות ,הערכה מערכתית
אינטגרטיבית של תהליכימ אישיימ ובינ–אישיימ ובניית אטרטגיית התערבות יעילה
המשגה אינטגרטיבית של מקרימ שמתייחת לרמות השונות )ילד ,משפחה ,מערכת
ָ
בזמנ,
83
חינוכית והיחימ ביניהמ(״ ) ,2או ,ייעוצ–טיפול( .
״הרחבה של יכולת ההמשגה והיישומ של גישות חדשות לטיפול בהורות״ ) ,4או ,ייעוצ–
טיפול(.

״הכרה של חוויית ההורות הנעה בינ העולמ הפיכולוגי והעולמ הממשי ומשמעות של
הבנות אלה לאנשי חינוכ ,התפתחות ההורות אל מול התינוק הממשי ותינוק הפנטזיה,
הכרה של תפקידימ במשפחה ,הורות לילדימ עמ צרכימ מיוחדימ״ ) ,30מ ,ביה״(.
״הקניה של ידע לגבי ההשפעה של הולדת ילד לקוי על משפחתו ,ידע לגבי דרכי ההתמודדות
של המשפחה ,קשיימ ומשאבימ לאורכ החיימ ,הקשר בינ המשפחות ובינ שלוש המערכות:
בריאות ,רווחה ,חינוכ״ ) ,7או(.
״הארה של הגישה ההומניטית בכל הנוגע לזכויות הפרט בתהליכי קבלת החלטות
אודותיו ,תוכ יצירה של מערכת יחי אמונ בינ הפרט לממד על ידי תרבות של שיתופ
והעמקת הדיאלוג״ ) ,9או(.
״להכיר הבחנות בינ וגי משפחות ,ללמוד צעדימ ראשונימ באבחונ משפחה וילד״ ) ,28מ,
ביה״(.

״הבנייה של תקשורת יעילה בינ הורימ למורימ ,הגברת המודעות של המחנכ למורכבותו
של הקשר ,הבנת הצרכימ והאמונות של המערכת המשפחתית לעומת המערכת החינוכית,
טיפוח כלימ ואטרטגיות לתקשורת יעילה״ ) ,31מ ,גנ-ביה״(.
גמ בקורימ העוקימ בגיל הרכ ,מצוינת הקניה של אטרטגיות יעילות לתקשורת עמ הורימ
כמטרה מרכזית ,ומודגשת המורכבות של מקומ הגננת אל מול ההורימ .בולטת במיוחד הייתה
ההפניה החוזרת למאמר ״הורימ עלייכ ,גננת״ )קלודי טל ,2004 ,הד הגנ ,חוברת ד׳ ,יוונ
תשמ״ד(.
הקורימ המיועדימ לחינוכ המיוחד מדגישימ את החשיבות שבהבנת ההתמודדויות ,יחי
הגומלינ והקשיימ שקיימימ במשפחות עמ ילדימ חריגימ:

״בקור תהיה הכרות עמ צורכיהמ של ילדימ מינקות לבגרות ,הבנת הדינמיקה המשפחתית
במציאות של הילד החריג ,המורה ,המשפחה והילד — שת״פ ,קונפליקטימ ופתרונ בעיות״
) ,20מ ,חנ״מ(.
 83בוגריימ מובא המקור שממנו נלקחו הציטוטימ .תחילה המפר הידורי שניתנ לילבו  ,40-1אחר ככ המוד
שבו נערכ הקור :או — אוניבריטה; מ — מכללה;  — USאוניבריטה בארצות הברית; חנ״מ — חינוכ מיוחד; ג״ר  -גיל
הרכ; ייעוצ–טיפול עבור קורימ לאנשי חינוכ וטיפול.
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״הקור ידגיש פיתוח מודעות ורגישות לתהליכימ כלליימ במשפחה ,הכרת התמודדות
המשפחה של הילד בעל הצרכימ המיוחדימ ,הכרת דרכימ שונות של מתנ עזרה למשפחת
הילד החריג״ ) ,23מ ,חנ״מ(.
״הכרה של הצרכימ המיוחדימ של משפחת הילד החריג ,הבנת מקומו של המורה
בקונטלציה מיוחדת זו ,הכרת דרכימ שונות של מתנ עזרה למשפחה״ ) ,24מ ,חנ״מ(.
בקורימ הנערכימ באוניבריטאות בארצות הברית מרבימ להדגיש את הרב–תרבותיות
והרב–תחומיות בהבניה של תקשורת יעילה בינ ההורימ למערכת החינוכ ,וזאת בינ השאר
באמצעות בדיקה עצמית של הטיות הטודנטימ:

״בקור נבנה בי אינטר–דייפלינרי להבניה של עדשה רב–תרבותית לייעוצ לילדימ
ומשפחות .תהיה בחינה של זהות תרבותית אישית של הטודנטימ והשפעה של
גורמי הזהות על המפגש הייעוצי והמפגש הרב–תרבותי .נבחנ כיצד נורמות תרבותיות
והיטוריות של תרבות משפיעות על אינטראקציות בינ–אישיות ונחקור כיצד ניתנ להגדיל
את הגמישות בהרחבת זווית הראייה ,על מנת להעלות התברות של אינטראקציות של
ייעוצ ,פיתוח של ערנות ,ידע ומיומנויות שיאפשרו ייעוצ יצירתי ויעיל למשפחות עמ ילדימ
שבאות מתרבויות שונות״ ).(US ,36
״הקור נותנ גישות מגוונות לעבודה עמ הורימ לילדימ מיוחדימ ,ילדימ ׳רגילימ׳ וילדימ
ביכונ ,והוא שמ דגש על מודל רב–תחומי .הקור ניתנ על ידי מגוונ של אנשי מקצוע
)פיכולוגימ חינוכיימ ,אנשי חינוכ מיוחד ,אנשי חינוכ של הגיל הרכ ,עובדימ וציאליימ,
מרפאימ בעיוק ומרפאימ בדיבור״ ) ,US ,34ג״ר(.
״הקור בוחנ את השותפות :בית פר-משפחה-קהילה ,כרכיב של רפורמה חינוכית.
מדוע שותפות כזו נתפת כמצריכה רפורמה חינוכית כוללת? כיצד שותפות כזו נוצרת
ומשומרת?״ ).(US ,38
בדומה לארה״ב ,גמ ישראל היא מדינת הגירה רב–תרבותית ,ונראה כי מבחינה זו הקורימ
באוניבריטאות בארה״ב יכולימ למנ עבור המערכת האקדמית בארצ כיוונ התפתחות רצוי
בנושא.
בנופ לתכנימ ,מבדיקה של רשימות הנושאימ הנלמדימ בקורימ של המודות בארצ עולה כי
המ כוללימ בעיקר פריטי ביבליוגרפיה בעברית ,ואינמ כוללימ פריטימ עדכניימ מתוכ המחקר
והעשייה החינוכית של העשור האחרונ בעולמ.
מתוכ כלל תיאורי הקורימ מתמנת אחדות דעימ בדבר חשיבותו של קשר פורה בינ
הורימ למחנכימ .אי לככ נראה כי מושמ דגש רב על למידה של אטרטגיות להבניית תקשורת
יעילה ופורה בינ מחנכימ להורימ.
מטרה מרכזית של הקורימ היא מתנ כלימ להבנה טובה של דינמיקות ותהליכימ
משפחתיימ ,בעיקר במשפחות המתמודדות עמ ילד בעל צרכימ מיוחדימ.
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נראה כי בנושא זה האוניבריטאות בארצות הברית מקדימות בכמה צעדימ את מודות
החינוכ בישראל ,מבחינה זו שהשותפות המתוארת שמ כרצויה היא שותפות בינ–תחומית
רחבה יותר ,וכוללת בתוכה גמ את הקהילה ,מעבר למשפחות ולמחנכימ .נראה כי הקורימ
בארה״ב מעודדימ ,כאידאולוגיה של שותפות או של יוע ,עשייה יזומה פרו–אקטיבית של בתי
הפר ַּביח להורימ ולקהילה ,ואילו בארצ הדגש הוא עדיינ בעיקרו על מניעה והתמודדות
יעילה יותר עמ בעיות פציפיות ביחימ עמ ההורימ.
זאת ועוד :בארצות הברית מודגשת התייחות רב–תרבותית למפגש עמ המשפחות והורי
הילדימ .מאחר שישראל אפ היא מדינה רב–תרבותית ומדינת הגירה ,נראה כי יש לאמצ
יותר התייחות רב–תרבותית והתייחות למשפחות ״מיוחדות״ )חד–הוריות ,חד–מיניות,
משפחות גרושימ( בקורימ העוקימ בנושא בארצ.

המלצות
לאור כל האמור לעיל ,גיבשנו המלצות הנוגעות להכשרה של אנשי חינוכ לעבודה משותפת
עמ הורימ ומשפחות ולכינונ של רציונל ערכי הנוגע לנושא זה בהכשרתמ.
 .1בראש ובראשונה ,המלצתנו היא שבכל מלול הכשרה של אנשי חינוכ ,יהיה לפחות קור
חובה אחד בנושא מעורבות הורימ ושותפות עמ משפחות .מעבר לחשיבות הידע שקור
כזה ייתנ לטודנטימ ,יש בככ מר אידאולוגי–ערכי בדבר חשיבותה של השותפות עמ
המשפחה.
 .2מומלצ שהקורימ בנושא זה יכללו שיעור ותרגיל ,כדי שהטודנטימ יפגו ידע תאורטי
ויפתחו כישורימ מעשיימ.
 .3על הקורימ לכלול ידע תאורטי הנוגע להבנה של הורות ,של משפחות ושל קהילות ,תוכ
הדגשת הרב–תרבותיות.
 .4כנ צריכימ הקורימ לעוק בהקניית מיומנויות הקשורות לעבודה עמ משפחות )פתרונ
קונפליקטימ ,יישוג משפחות ,ניהול היחימ עמ המשפחות וכו׳(.
 .5הקניית המיומנויות יכולה לכלול ימולציות ,ניתוחי מקרימ ומשחקי תפקידימ .נושא זה,
של הפרקטיקה בעבודה עמ הורימ ,הוא חולייה חלשה מאוד במערכת ההכשרה כיומ.
 .6הקורימ צריכימ לכלול גמ ידע ומיומנויות הנוגעימ לבנייה חיובית של שיתופ פעולה,
מעורבות ושותפות בינ ההורימ כגופ ובינ המוד החינוכי )ללא קשר למצבי קונפליקט(.
הכוונה היא לפעולות שהמוד החינוכי נוקט באופנ יזומ ופרו–אקטיבי כדי לקרב אוכלויות
תרבותיות שונות למעורבות בבית הפר.
 .7במלולי ההכשרה יש לתת ידע ומיומנויות הנוגעימ לבנייה של מערכות יחימ גמ עמ
גורמימ נופימ בקהילה ,מעבר למשפחות — גורמי רווחה ,מתנ״ימ וכדומה.
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 .8יש להכשיר את המורימ גמ לאחר יומ לימודי ההכשרה ולתת להמ הכשרה תוכ כדי
עבודה ) .(In-service trainingהשתלמויות כאלה צריכות להיות רציפות ולאפשר לעובדי
מערכת החינוכ להעלות דילמות ונושאימ המעיקימ אותמ ואשר עלו מתוכ עבודתמ.
יש לייע למחנכימ להתמודד עמ מצבימ מיוחדימ שמשפחה עוברת ,למשל מצבי משבר:
מחלה ,מוות ,גירושימ וכו׳ .כנ יש לייע להמ להבינ מהו התפקיד שהמ ,כמורימ ,גננות
או אנשי חינוכ אחרימ במערכת ,צריכימ למלא מול הילד והמשפחה הנתונימ במצבימ
מיוחדימ שכאלה.
 .9מומלצ לאופ את הידע המצוי בשדה — בכלל זה חומרי הדרכה כתובימ שבהמ נעשה
שימוש בעבר ותכניות לשיתופ הורימ שיושמו בהצלחה בשעתנ — לבקר ולהעריכ אותמ
לאור קריטריונימ שינוחו בידי מומחימ ,ולבחונ את התאמתמ לתקופה העכשווית .אחרי
פעולות איופ ובחינה אלה יש לכנ את כל החומרימ למאגר ולהעמידמ לרשות ציבור
המחנכימ במגרות החינוכ השונות.
 .10מומלצ שהמשרד ייזומ באמצעות ראמ״ה פנייה לחוקרימ בתחומ ויציע לערוכ מחקר אשר
יתמקד בינ השאר ברווחימ הנובעימ מיוזמות לקידומ מעורבות הורימ במערכת החינוכ,
רווחימ שמהמ ייהנו גמ תלמידי משפחות מצוקה וגמ כלל התלמידימ .ידע זה יעמוד לרשות
גלי החינוכ ויייע להמ ביישומ גישה המערבת את ההורימ במערכת החינוכ בגיל הרכ.

הצעה לנושאים ומוקדים לקורסים ולהשתלמויות המכשירים עובדים במערכת
החינוך לקשר ושיתוף עם הורים
הערה מקדימה
נראה לנו כי בקורי ההכשרה חייבת להיות שונות של דגשימ ,על פי המגרת שבה עתיד
הטודנט לעבוד כמחנכ )הגיל הרכ ,חינוכ מיוחד ,יודי ,חטיבת ביניימ ,על–יודי( ועל פי
מקצועו העתידי )מורה ,יועצ ,פיכולוג חינוכי ,מנהל( ,אמ כי ברור שיש בהכשרה גמ מוקדימ
המשותפימ לכל אלה.
הקורימ השונימ צריכימ להתייח הנ לרמת הידע התאורטי והמחקרי על הקשר בינ
היבטימ שונימ של תפקוד הילד ,המשפחה ומערכת החינוכ ,והנ לרכישת כישורימ מתאימימ
לניהול מערכת יחימ בונה בינ הורימ למחנכימ.

מוקדי הידע העיקריים )משותפים לכל בעלי התפקידים בדרגות שונות של הרחבה —
גננות ,מורים ,יועצים ,מנהלים(
 .1התכלות על הילד והבנת הכוחות הפועלימ על התפתחותו ,בכלל זה:
מה אומרת הפרות על מקוממ של המשפחה ,ההורימ וגורמי רקע אקולוגיימ–תרבותיימ
נופימ בהשפעה על התפתחותמ ,חינוכמ והתגלותמ של ילדימ?
מה ידוע לנו מתוכ התאוריות העדכניות והמחקר על השפעות מרכזיות שיש לגורמימ שונימ
על התפתחות ילדימ ועל פיכופתולוגיה התפתחותית )למשל תאוריית ההתקשרות(?
איכ מתרחשימ התהליכ החינוכי ותהליכי הלמידה במשפחה ,בבית הפר ובקהילה?

|  | 114קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך )גן-ג'( — תמונת-מצב והמלצות

 .2רציונל ערכי להשקעה בקשר ושיתופ פעולה בינ הורימ ומחנכימ:
רציונל חוקי לשותפות עמ הורימ.
רציונל מערכתי לשותפות עמ הורימ )תאוריות אקולוגיות ובמיוחד זו של ברונפנברנר(.
רציונל מבו מחקרית לשיתופ הורימ ,בכלל זה:
• מה אומרת הפרות )תאוריה ומחקר( על הרווחימ להתפתחות הילד והתגלותו
כתוצאה מקשר טוב בינ הורימ למחנכימ?
• מה אומרת הפרות על תרומתנ של תכניות התערבות חינוכיות מיוחדות )בפרט בגיל
הרכ( על התפתחות ילדימ והורימ?
• מה אומרת הפרות )תאוריה ומחקר( על הרווחימ לתפקוד מערכת בית הפר ,השגת
יעדימ חינוכיימ ותפקוד המחנכימ כתוצאה מקשר טוב בנ הורימ למחנכימ? )חשוב
בעיקר למנהלימ(.
 .3היכרות עמ מודלימ מצליחימ שונימ של שותפות ,קשר ,תקשורת ,הערכה ופתרונ בעיות,
למשל :בית פר קהילתי ,הערכה טרנ–תחומית )חשוב בעיקר למנהלימ(.
 .4מודעּות לאבני נגפ וחמימ אפשריימ בשיתופ פעולה בינ מערכת המשפחה למערכת בית
הפר :מקורות היטוריימ ,דינמיקה תוכ–ארגונית ובינ–ארגונית )מאבקי כוח( ,צרכימ
פיכולוגיימ )כגונ חרדה מביקורת( וחור רגישות להבדלימ בינ–תרבותיימ.
 .5הבנת חוויית ההורות ,השפעות על טיב ההורות ותנאימ להתפתחות הורית )חשוב בעיקר
ליועצימ(.
 .6תפקיד מערכת בית הפר )ואנשי המקצוע השונימ בה( ביוע למשפחות בהתמודדות
עמ מצבימ התפתחותיימ נורמטיביימ )למשל גיל ההתבגרות ,הגיל הרכ והמעבר לבית
פר( ,ולהבדיל ,התמודדות עמ מצבימ מיוחדימ של מגבלה או משבר אצל הילד או
המשפחה )במקרימ אלה תפקידי המערכת המ חינוכיימ ,תמיכתיימ ,מייעימ ,טיפוליימ
ואבחוניימ(.
 .7תפקיד מערכת בית הפר בהתמודדות עמ מצבי חירומ ציבוריימ או מצבי משבר פציפיימ
בבית הפר .הכוונה היא להיערכות מראש של בית הפר ,לתכנונ תקשורת ושיתופ פעולה
עמ הורימ במצבי לחצ ביטחוני ,וגמ למעורבות בית הפר בתמיכה במשפחות וקהילות
נפגעות אונות לאחר המשבר.
מ ְּכנימ.
 .8התמודדות חוקית ,אתית ,בינ–אישית ומערכתית עמ הורימ ביכונ או הורימ ַ

מוקדים הנוגעים לכישורים הדרושים לניהול מערכת יחסים בונה עם הורים וקהילה
)משותפים לכל בעלי התפקידים(:
 .1יכולות התבוננות עצמית ואיתור רגישויות וקשיימ רגשיימ הנוגעימ למערכת יחי המחנכ
עמ ההורימ.
 .2מיומנויות תצפית ,אמפתיה ,תקשורת ,קשר ופתרונ בעיות אצל מחנכימ ואנשי טיפול
במערכת החינוכ.
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 .3פיתוח רגישות רב–תרבותית ,מודעות להטיות אישיות תרבותיות וערכיות ,ויכולת לעבוד
עמ משפחות מתרבויות שונות ,להבינ אותנ ולכבדנ.
 .4ייזומ ,ארגונ ופיתוח של עבודה שיתופית מערכתית רב–מקצועית ורב–משאבית כתמיכה
למערכת החינוכית והמשפחתית.

דגשים מרכזיים נוספים בהכשרת אנשי מקצוע לפי קבוצות
מחנכימ )לבית הפר וגני הילדימ(:
 .1כישורי ניהול של מפגשימ קבוצתיימ עמ הורימ.
 .2ניהול מפגשימ אישיימ עמ הורימ להידברות על התקדמות הילד והתגלותו.
 .3אמצעימ לשמירת קשר ותקשורת שוטפת בינ הורימ למחנכימ.
 .4הידברות עמ הורימ ביב איתור קשיימ בשלבימ ראשוניימ )ולעתימ לראשונה( אצל
הילד.
 .5שיתופ פעולה והיעזרות במשאבימ לפתרונ בעיות חברתיות ,רגשיות ולימודיות שזוהו
בבית הפר או בבית.
 .6תמיכה במשפחות במצבי משבר וחולשה ,ואיתור משאבימ לתמיכה נופת בילד.
 .7יזמה של פעילויות חווייתיות חברתיות לקידומ הגיבוש והקשר בינ ילדימ ובינ משפחות.
 .8יזמה של פעילויות המקרבות את ההורימ לפעילויות החינוכיות של הגנ והכיתה.
 .9ארגונ פעילויות המייעות במעברימ בינ מערכות חינוכ )גנ-בי״; בי״ יודי-חט״ב(.
 .10הכנה משותפת של תל״א )תכנית לימודימ אישית( ושיתופ פעולה ביב יישומה.
 .11כישורי תמיכה ,עידוד והעצמה להורימ לילדימ מיוחדימ.
 .12ייעוצ להורימ ובניית תכניות לעיצוב התנהגות ,המשותפות לבית ולכיתה.
עיפימ  12-10זקוקימ להרחבה מיוחדת כשמדובר במחנכימ בחינוכ המיוחד.
מנהלי בתי פר:
 .1יכולת לנהל באופנ יצירתי ,מושכל וגמיש מצבי משבר וקונפליקט בינ הורימ למחנכימ.
 .2יכולת לזהות נקודות תורפה בקשרי המוד החינוכי עמ ההורימ ולנקוט פעולות מוקדמות
של מניעה והתערבות.
 .3הובלה ובנייה של מערכת ערכימ ,רעיונות ,מגרות ופעולות לקידומ שותפות בונה עמ
ההורימ ועמ הקהילה )בשיתופ עמ צוות המורימ(.
 .4הערכות מוקדמת למצבי משבר וחירומ בעבודה משותפת עמ משפחות והורימ.
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יועצימ:

בתחומ הידע:
 .1עקרונות וכישורימ טיפוליימ בעבודה עמ הורימ.
 .2עקרונות בהדרכת מחנכימ במצבי קונפליקט עמ הורימ.
 .3מצבי משבר וחירומ :צרכימ והתערבויות מתאימות לפני משבר ,בעת התרחשותו ואחריו.

בתחומ הכישורימ:
 .1הכשרה והדרכה של מחנכימ בנושאי קשר עמ הורימ ופתרונ בעיות איתמ.
 .2ייעוצ להנהלת בית הפר בענייני תקשורת ופתרונ בעיות בענייני משפחות פציפיות.
 .3ייזומ של פעילויות חינוכיות–ייעוציות המכוונות לקהל ההורימ ביב בעיות נורמטיביות
או משבריות–חברתיות עמ הילדימ.
 .4ייעוצ להורימ הזקוקימ לעזרה בעניינ ילדיהמ.
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פרק  :5מערכת החינוך ומשפחות לילדים
בעלי צרכים חינוכיים מיוחדים:
בדיקת מצב והצעות לשינוי
מטרת הפרק היא להראות מדוע חשוב לפעול לשיפור מערכת היחימ בינ משרד החינוכ
לבינ הורימ לתלמידימ בעלי צרכימ מיוחדימ וכיצד אפשר לעשות זאת .נראה כיצד הבעיות
שמאפיינות כיומ את מערכת היחימ משפיעות לרעה על הילדימ ,המורימ וההורימ ,וכיצד
תפקוד הילדימ ,המורימ וההורימ ורווחתמ יוצאימ נשכרימ משיפור היחימ בינ אלה לאלה.
הנושא הוא בעל ערכ לכל מערכת החינוכ ,אכ חשיבותו רבה לאינ ערוכ כשמדובר בתלמידימ
בעלי צרכימ מיוחדימ ,שכנ השפעתה של מערכת היחימ בית פר-הורימ על ילדימ אלו
חזקה במיוחד .השפעה זו מתבטאת בשני היבטימ :מהצד השלילי ,חור שיתופ פעולה
ועימותימ בינ בית הפר לבינ ההורימ פוגעימ בהתגלות ובחינוכ של הילדימ .מהצד החיובי,
יחי שיתופ של צוות הורימ-מחנכימ הפועל לקידומ מטרות משותפות תורמ רבות לפיתוח
היכולות האקדמיות והחברתיות–רגשיות של הילד ולהשתלבותו המוצלחת במערכת החינוכ
הנורמטיבית ).(Fox, Farrell, & Davis, 2004
הפרק מבו על הפרות המחקרית והיישומית העוקת ביחימ שבינ מערכת החינוכ
לבינ משפחות ובהשפעות של יחימ אלו על תפקוד הילד והתגלותו ,על משפחתו ועל בית
הפר .נעזרנו גמ בידע התאורטי ,המחקרי והיישומי מתחומ הפיכופתולוגיה ההתפתחותית
בממשק היחימ שבינ מודות ציבוריימ המעניקימ
ומהתאוריה המערכתית העוקת ִ
שירותי אנוש — לבינ משפחות .בנופ ,נערכה עבורנו קירת פרות שיטתית ועדכנית בנושא
מעורבות הורימ בתכניות התערבות ממוקדות–משפחה עבור ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ
)הקירה נעשתה בידי א .דרומי וש .אינגבר ,ותקצירה מופיע בנפח ב׳ לממכ זה( .כדי להכיר
את הנעשה בשטח קיימנו מפגשימ עמ בכירימ במשרד החינוכ ועמ בכירימ מחוצ למערכת
המכירימ את תחומ החינוכ המיוחד ,ובהמ נציגי עמותות של משפחות ילדימ בעלי צרכימ
מיוחדימ .רבימ תרמו אפוא לחשיבה העומדת מאחורי יכומ זה ,ולא נוכל לציינ את כולמ
בשממ .נבקש להודות לקבוצת ההורימ שדיברו בפתיחות על נייונמ האישי ושיתפו אותנו
בידע שצברו במשכ שנימ של עבודה משותפת עמ מערכת החינוכ המיוחד .תודות גמ לכל מי
שקיימו איתנו דיאלוג פורה בדרה של מפגשימ אישיימ וקבוצתיימ ,אנשימ ממשרד החינוכ
ומחוצה לו :שופטת בית המשפט העליונ בדימו ,דליה דורנר; המנכ״ל לשעבר של משרד
החינוכ ,העוקת כיומ מטעמ המנכ״ל בבדיקת היתכנות היישומ של דוח דורנר ,שלומית
עמיחי; מנכ״לית ומנהלת המינהל הפדגוגי ,לאה רוזנברג; מנהלת האגפ לחינוכ מיוחד ,רות
פנ; מפקחת ארצית בדימו ,ממונה על ועדות על פי חוק האגפ לחינוכ מיוחד ,ד״ר כרמלה
איגל; המפקחות הארציות מדר מליחי ולאה שקד; קבוצה גדולה של עשרות מפקחי האגפ
לחינוכ מיוחד העובדימ ברחבי הארצ במגזרי האוכלוייה השונימ; הפיכולוגית הראשית של
משרד החינוכ ומנהלת אגפ פיכולוגיה ,חוה פרידמנ; מנהלת גפ ליקויי למידה ,ד״ר יהודית אל–
דור והצוות הבכיר של הגפ; וראש המגמה לחינוכ מיוחד בבית הפר לחינוכ של האוניבריטה
העברית ,ד״ר תומ גומפל.
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בדיקת מצב העניינימ בשטח ובדיקה של יוזמות ואטרטגיות שננקטו בארצות שונות
לקידומ החינוכ של ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ העידו על התקדמות משמעותית שחלה בארצ
במהלכ העשורימ האחרונימ :המערכת לא קפאה על שמריה ,ובימימ אלו היא מקדמת תכנית
לרפורמה שעשויה להיות בעלת השפעה נרחבת על מערכות החינוכ המיוחד )ח״מ( והחינוכ
הרגיל )ח״ר( גמ יחד .עמ זאת נותרו עדיינ ליקויימ ובעיות מעיקות שגמ הרפורמה הנוכחית
אינה מתמודדת איתמ ,וחור הטיפול בהמ עלול לפגוע ביכולת להביא לשינוי של ממש בכל
הקשור לטיפול בילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ.
מיהמ הילדימ בעלי הצרכימ המיוחדימ ,מהנ מגרות החינוכ המיוחד ,ומיהנ המשפחות?

הילדים והמסגרות
החוק )חוק חינוכ מיוחד ,תשמ״ח– — 1988נוח מלא ומעודכנ( 84הגדיר ״ילד בעל צרכימ
מיוחדימ״ כ״אדמ בגיל שלוש עד עשרימ ואחת ,עמ לקות משמעותית ,שבשלה מוגבלת
יכולתו להתנהגות מתגלת והוא נזקק לחינוכ מיוחד״ .״לקות״ הוגדרה כ״לקות גופנית,
שכלית ,נפשית ,רגשית–התנהגותית ,חושית ,קוגניטיבית או שפתית או לקויות התפתחותיות
כוללניות״ .״מטרת החינוכ המיוחד היא לקדמ ולפתח את כישוריו ויכולתו של הילד בעל
הצרכימ המיוחדימ ,לתקנ ולשפר את תפקודו הגופני ,השכלי ,הנפשי וההתנהגותי ,להקנות
לו ידע ,מיומנות והרגלימ ולגל לו התנהגות מקובלת בחברה ,במטרה להקל על שילובו בה
ובמעגל העבודה״ .בפועל ,הנזקקּות לחינוכ מיוחד נקבעת כיומ באמצעות אבחנה מוכרת בחוק
של לקות משמעותית המגבילה את יכולתו התפקודית של הילד .תקנות חינוכ מיוחד מגדירות
את הלקויות לצורכ קביעת הזכאות לשירותי חינוכ מיוחד .רשימה מפורטת ועדכנית של
לקויות אלו מופיעה בנפח  1לפרק זה .היא מבהירה את השונות והמורכבות של אוכלויית
הילדימ שהאגפ נדרש לתת לה מענה .נפח  2מגדיר את הגורמימ שאבחנתמ קבילה בוועדות,
מתוקפ החוק.
כדי לקבל את הנתונימ על מפר הילדימ שהאגפ לחינוכ מיוחד מטפל בהמ ,פנינו למינהל
תקשוב ומערכות מידע במשרד החינוכ 85.טבלה  1מלמדת על אחוז הילדימ הלומדימ במגרות
86
השונות של החינוכ המיוחד )המפר המוחלט מופיע בוגרימ(.
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/HukimUnehalim/HokHinuchMeyuhad/Hok 84
Chinuch Meuchad.htm
 85המידע המוצג בטבלה  1ובנפח  4התקבל ב– 14בינואר  ,2010והמידע בנפח  3ב– 8במר .2010
 86מדר מליחי ,מפקחת ארצית לשילוב ,העירה שיש חרימ בנתוני השילוב בגני הילדימ שקיבלנו ממשרד החינוכ
)תקשורת אישית 6 ,באפריל  .(2010בהתאמ להצעתה ,פנינו שוב בבקשה לעדכונ הנתונימ לרחל ניב ,מנהלת חטיבת
יישומי ניהול ותקשוב בחינוכ ,מינהל תקשוב ומערכות מידע ,משרד החינוכ .תשובתה הייתה שהנתונימ שבידי משרד
החינוכ מתקבלימ מוועדות השילוב במודות החינוכ .הבדיקה שערכה רחל ניב בתגובה לפנייתנו העלתה שדיווחי
שכבות הגנימ )חובה וטרומ–חובה( למשרד החינוכ חלקיימ ,ובשל ככ המידע במאגרי המשרד בנוגע לשכבות אלו חלקי
בלבד .לפיככ המליצה להציג רק את הנתונימ הנוגעימ לבתי הפר )תקשורת אישית 18 ,באפריל  .(2010לאחר שבחּנּו
את הוגיה ,החלטנו לפרמ את הנתונימ בצירופ הערות אלה של האגפ לחינוכ מיוחד ומינהל תקשוב ומערכות מידע
במשרד החינוכ .שתי יבות להחלטה זו :הראשונה היא שגמ אמ נתונימ אלה אינמ מלאימ ,די בהמ כדי להציע ,כפי
שמוכמ גמ על האחראימ במשרד החינוכ ,ששירותי השילוב בקרב ילדי הגנ אינמ עונימ על הצרכימ .היבה השנייה
היא שחלקיות הנתונימ פוגמת ביכולתמ של ראשי המערכת לתכננ מדיניות העוקת בילדי גנ בעלי צרכימ מיוחדימ.
פרומ הנתונימ עשוי אפ לעודד פיתוח של שירותי חינוכ מיוחד לקבוצת הגיל הצעירה ,הזקוקה להמ.
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טבלה :1
כ הילדימ הלומדימ בגני ילדימ ובתי פר — תש״ע )ינואר (2010
ומתוכמ — הילדימ הלומדימ במגרות השונות של החינוכ המיוחד
תלמידימ במגרות

תלמידימ בחינוכ רגיל

וג מגרת ארגונית

מפר תלמידימ

החינוכ המיוחד –
באחוזימ )מפר מוחלט(

המקבלימ שירותי שילוב –
באחוזימ )מפר מוחלט(
(70,194) 4.67%

בית פר

1,502,531

(49,176) 3.27%

גנ ילדימ

363,311

(10,796) 2.97%

(313) 0.09%

ה״כ

1,865,842

(59,972) 3.21%

(70,507) 3.78%

הטבלה מציגה את מגרות החינוכ שאליהנ מופנימ תלמידימ המוגדרימ בעלי צרכימ מיוחדימ.
 59,972התלמידימ שלומדימ במגרות נפרדות של החינוכ המיוחד נחלקימ לשתי קבוצות:
אלה שלומדימ בבתי פר נפרדימ ואלה שלומדימ בכיתות נפרדות של חינוכ מיוחד ,בבתי פר
רגילימ .לקבוצה האחרונה נתייח כאנ במונח ״שילוב חלקי״ .״שילוב מלא״ ישמש אותנו כדי
להתייח ל– 70,507התלמידימ בעלי הצרכימ המיוחדימ הלומדימ במגרות החינוכ הרגילות.
תלמידימ אלו מקבלימ תכנית שילוב )תכנית חינוכית יחידנית( ,שמטרתה לתמוכ ביכולתמ
להשתלב בלמידה ובחברה של המגרות הרגילות .מנ הטבלה אנו למדימ שקרוב ל– 7%מכלל
התלמידימ בישראל מוגדרימ בעלי צרכימ מיוחדימ ,ולמעלה ממחציתמ נמצאימ במגרות
של שילוב מלא .נתונ בולט לעינ בטבלה הוא מפרמ הזעומ של תלמידי הגנ בעלי צרכימ
מיוחדימ שלומדימ במגרת חינוכ רגיל ומקבלימ שירותי שילוב .אפ על פי שנתוני השילוב
בגני הילדימ חרימ )כפי שמובר בהערה מ׳  ,(86ההערכה המקובלת בקרב עובדי השטח
ואנשי האקדמיה העוקימ בחינוכ המיוחד בגיל הרכ היא שלעומת הצרכימ הידועימ לנו מתוכ
המחקר הרב בנושא ,ההשקעה של משרד החינוכ בכל הקשור לתכניות של איתור והתערבות
מוקדמת בקרב אוכלוייה זו אינה מפקת.
בעשור האחרונ הייתה עלייה של כ– 50%במפר התלמידימ הלומדימ במגרות החינוכ
המיוחד 87.הגידול משתקפ גמ בנתונימ המעידימ על עלייה של כ– 50%במפר הכיתות ובתי
הפר לחינוכ מיוחד שבהמ לומדימ תלמידימ לקויי למידה 88.נתונימ אלו משקפימ לא רק את
הגידול באוכלוייה אלא גמ את העלייה באיתור הילדימ הנזקקימ ובאבחונמ ,עלייה הנובעת,
ככל הנראה ,ממודעות גוברת לנושא זה בקרב האוכלוייה הישראלית ואנשי המקצוע .גמ
להתקדמות הרפואה ושירותי הבריאות יש חלק בעלייה זו :ככל ששירותי הבריאות מתקדמימ,
כנ עולה מפר התינוקות שנולדו בלידה מוקדמת ושורדימ .ואולמ בהשוואה לתינוקות שנולדו
 87דוח שנתי 52ב לשנת  :2001בשנת  2001למדו  32,400תלמידימ בבתי פר במגרות הח״מ לעומת  49,176בשנת
 .2010הדוח מראה גמ על עלייה חדה במפר התלמידימ בעלי צרכימ מיוחדימ הלומדימ בח״ר.
 88רות פנ ,מנהלת האגפ לחינוכ מיוחד ,תקשורת אישית 17 ,פברואר :2010 ,בשנת הלימודימ תשנ״ו היו  1,463כיתות
לקויי למידה ו– 21בתי פר לח״מ ללקויי למידה ,ואילו בשנת הלימודימ תש״ע היו  2,186כיתות לקויי למידה ו–40
בתי פר לח״מ ללקויי למידה.
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במועד ,בקרב הילדימ שנולדו כפגימ ושרדו יאובחנ בהמשכ שיעור גבוה יותר של בעלי צרכימ
מיוחדימ .בנופ ,טיפולי הפוריות הגדילו את השיעור של לידת יותר מילד אחד ,והיכונ
המוגבר בלידות אלו מעלה גמ הוא את שיעורמ של הילדימ בעלי הצרכימ המיוחדימ.
אוכלויית הילדימ בעלי הצרכימ המיוחדימ מגוונת ,ובאגפ לחינוכ מיוחד נבנתה מערכת
מורכבת כדי להתמודד עמ הצרכימ השונימ :נפח  3לפרק זה מפרט את  15וגי הכיתות
בחינוכ המיוחד ,ובנפח  4מוצגת חלוקת התלמידימ המאובחנימ — בינ כיתות של החינוכ
המיוחד בבתי פר רגילימ לבינ בתי פר נפרדימ 64% .מהילדימ בעלי הצרכימ המיוחדימ בגיל
בית הפר המ תלמידימ שיש להמ ליקויי למידה רב–בעייתיימ ובעיות התנהגותיות ורגשיות.
השערת העבודה שלנו ,הנשענת על מידע שנאפ בקרימ שנעשו בארצ ובעולמ ,היא שרוב
הילדימ האלה מאופיינימ בהפרעת קשב וריכוז שיש לה קומורבידיות )תחלואה נלווית :מצב
שבו מתקיימת יותר מהפרעה או מחלה אחת אצל אדמ בזמנ נתונ( עמ ליקויי למידה ובעיות
התנהגותיות ורגשיות )Eiraldi, Power, & Nezu, 1997; Farbstein et al., 2009; Jensen et
 .(al., 2001; Richters, Arnold, Jensen, Abikoff, & et al., 1995מיעוט הנתונימ על שילוב
בגני הילדימ תומכ בהשערה שהרוב הגדול של ילדימ בגיל הגנ אינו מאותר על ידי מערכת
החינוכ המיוחד ,וזאת למרות הידע המצטבר שמעיד על תרומת האבחונ וההתערבות בגיל
הרכ ).(Connor, 2002
בנפח  5מוצגת חלוקת התלמידימ הזכאימ לשילוב מלא לפי אבחנה ,ובולטת בו השכיחות
הגבוהה של הפרעת קשב וריכוז בקרב התלמידימ המטופלימ באגפ לחינוכ מיוחד :הרוב
המכריע ) (85%של תלמידי השילוב המלא מאופיינימ בהפרעת קשב וריכוז ,לקויות למידה
ובעיות התנהגותיות ורגשיות .מידע זה תואמ את הנתונימ על התפלגות אבחנות שונות
באוכלוייה.

המשפחות
דוח מבקר המדינה על משרד החינוכ )דוח שנתי 52ב לשנת  (2001מציג את הרקע החברתי–
כלכלי של התלמידימ בשנימ  ,1998-1996על מכ מחקר שערכ מכונ ברוקדייל בנושא ילדימ
בעלי מוגבלויות בישראל .המחקר העלה שמרבית הילדימ הלומדימ במגרות החינוכ המיוחד
באימ ממשפחות שמעמדנ החברתי–כלכלי נמוכ:

•

כ– 76%מהמשפחות הנ בעלות הכנה נמוכה.

•

כ– 70%מהנ מתגוררות ביישובימ שמעמדמ הכלכלי–חברתי נמוכ עד נמוכ מאוד.

•

בכ– 20%מהנ שני ההורימ אינמ עובדימ )גמ בשל הצורכ לטפל בילד הנכה(.

•

למחצית מהמשפחות ארבעה ילדימ לפחות.

•

רמת ההשכלה הממוצעת של ההורימ נמוכה מרמת ההשכלה הממוצעת של כלל
האוכלוייה.

תיאור דומה עולה גמ מדוח הלשכה המרכזית לטטיטיקה משנת תש״ד ),(2003/04
שבדק תלמידימ לפי וג בית הפר והשכלת האב .בטבלה  2מוצגימ נתוני החינוכ העברי

מערכת החינוך ומשפחות לילדים בעלי צרכים חינוכיים מיוחדים :בדיקת מצב והצעות לשינוי | | 121
שמתייחימ להתפלגות בתי הפר היודיימ לפי רמת ההשכלה הנמוכה ביותר )עד  11כיתות(
ורמת ההשכלה הגבוהה ביותר ) 16כיתות ויותר( של האבות.89
טבלה :2
התפלגות האבות בעלי השכלה נמוכה וגבוהה שילדיהמ לומדימ בבתי פר יודיימ
בחינוכ הרגיל ובחינוכ המיוחד
אבות לילדימ

אבות לילדימ

רמת ההשכלה של האב

בבתי פר רגילימ
)מפר( %

בבתי פר מיוחדימ
)מפר( %

השכלה נמוכה )עד  11כיתות לימוד(

)14.9% (83,282

)19.7% (1,689

רמת השכלה גבוהה ) 16כיתות לימוד ויותר(

)20.0% (113,193

)6.8% (585

ה״כ האבות במדגמ

560,476

8,592

כפי שנראה בהמשכ ,יש קשר בינ המעמד הכלכלי–חברתי הנמוכ של המשפחות לבינ ההשמה
של ילדימ במגרות החינוכ המיוחד .הנתונימ תומכימ בהשערה שיכולתנ של משפחות בעלות
אמצעימ כלכליימ ומשאבימ חברתיימ גבוהימ לממנ שירותי טיפול וחינוכ תורמת ליכוי של
ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ להגיע לשילוב מלא .לילדימ שמשפחותיהמ נעדרות אמצעימ יש
יכוי גבוה יותר לקבל את התמיכה הנדרשת במגרות החינוכ המיוחד.

הנחות יסוד וממצאים תומכים העומדים בבסיס הדוח
מנגנונים של אינטראקציה ותיווך
ההתגלות הרגשית–חברתית וההישגימ בלימודימ של ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ מושפעת
ממערכת היחימ בינ מערכת החינוכ לבינ המשפחה .אמנמ הדבר נכונ לכל התלמידימ
במערכת החינוכ ,אכ במקרה המיוחד של אוכלוייה פגיעה זו ,השפעתה של מערכת היחימ
מועצמת בשל פעולתו של מנגנונ הקרוי בשפה המקצועית ׳אינטראקציה׳ .השפעתו של מנגנונ
זה הודגמה הנ בכיוונ השלילי הנ בכיוונ החיובי.
מנ הצד השלילי ,העבודה החינוכית עמ הילדימ נפגעת בצורה חמורה במיוחד במצבימ של
חור שיתופ פעולה ואפ עימות עמ ההורימ ,ולפגיעה זו השפעה קשה על יכולתמ של התלמידימ
להמשיכ ללמוד במערכת החינוכ ולהשתלב בחברה .תמיכה אמפירית במנגנונ האינטראקציה
נוכל למצוא במאמרו של ראטר ,מבכירי החוקרימ בעולמ בתחומ הפיכופתולוגיה
ההתפתחותית ) .(Rutter, 1997ראטר בחנ את הניבוי של עבריינות )הקשורה לחור התגלות
 89מודות חינוכ — גני ילדימ ובתי פר יודיימ ועל–יודיימ ,תש״ג-תש״ד .פרומ מפר  2007/6של הלשכה
המרכזית לטטיטיקה ,פורמ 8 :באוגוט  ,2007נדלה 21 :בפברואר .2010
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=12&CYear=2004&CMonth=1
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ונשירה מבית הפר( באמצעות גורמי יכונ ביבתיימ ,כגונ מוצא חברתי–כלכלי נמוכ ,הגירה
ורמת קונפליקט גבוהה )הקשורימ לקשיימ ביחימ בינ בית הפר למשפחה( ,וגורמי יכונ
תורשתיימ ,כגונ קשיימ בוויות עצמי והפרעת קשב וריכוז ,הקיימימ בשכיחות גבוהה בקרב
ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ .המחקרימ נערכו על ילדימ מאומצימ ,משומ שככ ניתנ להפריד בינ
השפעה ביבתית לתורשתית .נמצא ש– 3%מהילדימ מגלימ התנהגות עבריינית בהעדר גורמ
יכונ כלשהו ברקע ,לעומת  6%אחוזימ מהילדימ החשופימ ליכונ ביבתי ,ו– 12%מהילדימ
החשופימ ליכונ תורשתי .אולמ כששני וגי היכונ פועלימ במשותפ ,האינטראקציה ביניהמ
מתבטאת בככ ש– 40%מהילדימ מגלימ התנהגות עבריינית .ממצא זה מעיד שילדימ בעלי
יכונ גנטי פגיעימ במיוחד להשפעתה של ביבה לא מיטיבה ,ביבה שלא זו בלבד שאינה
עושה די כדי להעניק להמ חינוכ המותאמ לצרכימ המיוחדימ שלהמ ,אלא שלעתימ קרובות
היא גמ מנתבת אותמ לכיוונ בלתי נורמטיבי.
הנקודה שאנו מבקשימ להדגיש באמצעות נתונימ אלו היא שילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ
נפגעימ באופנ מיוחד כאשר הביבה החינוכית אינה מתאימה לצורכיהמ .ילדימ אלו נמצאימ
ביכונ מוגבר להיכשל ,ובגיל מאוחר יותר לנשור ממערכת החינוכ .ראו לדוגמה את הנתונ
הבא :בעיות התנהגות והתגלות לקויה בבית הפר הנ שני גורמי יכונ מרכזיימ המנבאימ
התנהגות אלימה ושימוש במימ ובאלכוהול בגיל ההתבגרות )Webster-Stratton & Taylor,
 .(2001זאת ועוד ,הערכת גורמי היכונ בגיל שש ,ואפ קודמ לכנ ,מאפשרת לנבא מי יהיו
המתבגרימ שבמהימנות של  ,50%יפתחו התנהגות אלימה .כלומר ,אנו יודעימ היטב מיהמ
הילדימ שזקוקימ לקבל מאיתנו מענה ,מהו המענה הדרוש ,ומהנ התוצאות ההרניות של
חור התייחות לצרכימ שלהמ מבחינה אישית ומבחינה חברתית.
מחקרימ שעקו בתכניות התערבות מפקימ עוד דרכ להתבוננ באינטראקציה הזאת,
והפעמ מהכיוונ החיובי :נמצא כי השקעת משאבימ כדי ליצור קשר טוב עמ ההורימ ולטפח
עבודה משותפת של המשפחה והמחנכימ תורמת תרומה גדולה במיוחד להתגלותמ הנפשית
הממשק החיובי תורמ להגשמת
ולהישגיהמ הלימודיימ של ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימִ .
החזונ החינוכי שהותווה לילד :ברמות הקלות יחית של פגיעה תפקודית ,החזונ הוא להוביל
את הילד לקראת השתלבות תקינה ועצמאית ככל האפשר במגרות חברתיות נורמטיביות;
ברמות החמורות יותר של לקויות תפקודיות ,החזונ הוא לשלב היטב את הילד במגרות
מוגנות המעניקות לו תנאי חיימ מכבדימ ותומכי תפקוד.
בדומה לתהליכי שיתופ הורימ המתקיימימ באוכלויות אחרות ,התהליכ של שיתופ הורימ
לילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ הוא מורכב ורב–ממדי .אינ מדובר במשתנה דיכוטומי אלא ברמות
שונות של יצירת מעורבות עמ ההורימ ,שיתופ פעולה והעצמה );Dunst, 1997; Elizur, 1996
אליצור1996 ,א( .בשל השימוש הנפוצ והאופנתי במונחימ של שיתופ והעצמה ,חשוב להדגיש
שכדי לדעת עד כמה תכנית מוימת מאופיינת בשותפות הורית יש לבדוק אותה בהתאמ
לפרמטרימ מוגדרימ אופרציונלית של מעורבות ,שותפות והעצמה )Bailey Jr., 2001; Dunst,
.(Boyd, Trivette, & Hamby, 2002
התכניות לוגיהנ השונימ מבוות על ההכרה בחשיבותו של שיתופ הפעולה עמ ההורימ,
הכרה המכבדת את העובדה שהמ ממלאימ — וימשיכו למלא — את התפקיד המרכזי בכל הקשור
לתהליכי החינוכ של ילדיהמ והטיפול בהמ .המחקר התומכ בטענה זו מאופיינ בדרגת תחכומ
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גבוהה ,שכנ בנופ לבדיקה של תוצאות ברמת הילד ,מתבצעת בו בדיקה של גורמימ מתווכימ
וממתנימ המשפיעימ על התוצאות )ראו .(Kraemer, Wilson, Fairburn, & Agras, 2002
מחקרימ שונימ מצביעימ על ככ שהשיפור בתפקודי ההורימ הוא הגורמ המתווכ את השפעתנ
של תכניות ההתערבות :נמצא שרכישת מיומנויות של הורות ,שיפור בתחושה של מוגלות
הורית ופיתוח גישה חיובית כלפי הילד משתנימ כתוצאה מהשתתפות ההורימ בתכניות אלו,
וכי שינוי זה מנבא את השיפור במצבו של הילד )Beauchaine, Webster-Stratton, & Reid,
;2005; Dunst & Trivette, 2009; Gardner, Shaw, Dishion, Burton, & Supplee, 2007
.(Reid, Webster-Stratton, & Baydar, 2004
ממצאימ אלו נתמכימ על ידי אפיק מחקרי ויישומי נופ שמדגיש את חיזוק המוגלות של
הילד ,משפחתו והמערכת החינוכית )Masten, Herbers, Cutuli, & Lafavor, 2008; Walsh,
 .(2006מעבר לדגש המורתי על טיפול בגורמי יכונ ,התכניות שאנו מצטטימ כאנ מעידות
על תרומתנ של תכניות ההתערבות להתפתחות חיובית ,לרכישת כלימ ולשיפור מיומנויות
תפקודיות בקרב הילדימ.
בעשרימ השנימ האחרונות נאפ מידע רב בזכות כמה מגמות ביישומ תכניות ובמחקרנ.
בארצות שונות יישמו תכניות של התערבות מוקדמת בשותפות הורימ בד בבד עמ בדיקה
מחקרית בלתי תלויה של יעילותנ .כמו כנ חלה התקדמות מתודולוגית רבה בתחומ של
הערכת תכניות ,והוכמ על טנדרטימ מחקריימ שאפשר להתב עליהמ כדי להיק עד
כמה התכנית ראויה ָלאפיּונ ״נתמכת אמפירית״ )Chambless &) (empirically supported
 .(Hollon, 1998; Kazdin & Weisz, 2003חלק מאותנ תכניות להתערבות מוקדמת יושמו גמ
עמ ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ ,ולעתימ היה יישומנ חלק משינוי במדיניות החינוכ והטיפול
של מדינה שלמה )ראו לדוגמה השינוי שנעשה במערכ הטיפול בילדימ ובנוער במדינת הוואי
בארצות הברית .(Chorpita, 2003; Daleiden et al., 2006 :ריבוי מחקרי הערכה והשפעתמ על
המדיניות הציבורית בכל הנוגע לטיפול בילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ הוביל לשתי התפתחויות.
האחת היא פרומנ של קירות מחקר ,ובהנ כאלה שמבוות על טכניקה של ֶמטא–אנליזה,
המאפשרת לבחונ את מידת השפענ של תכניות התערבות שונות .ההתפתחות האחרת היא
הופעתמ של מחקרימ הכוללימ בדיקת עלות-תועלת ) (cost-effectivenessשל התערבות
בילדימ ביכונ .בדיקות עלות-תועלת התמקדו בשתי הקטגוריות הגדולות מבחינה כמותית
של ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ :ילדימ ביכונ לבעיות התנהגות ותוקפנות לא מבוקרת וילדימ
הובלימ מהפרעת קשב וריכוז .להלנ נביא יכומ של הממצאימ.

שיפור ברמת הילד
מחקרימ רבימ ,ובהמ גמ מחקרי מטא–אנליזה ,מעידימ שלמעורבות ההורימ ושותפותמ
בתכניות התערבות יש תרומה ארוכת–טווח לתפקודו ולהתנהגותו של הילד ,להתפתחותו
ולרווחה הנפשית שלו )& Bailey, Hebbeler, Olmsted, Raspa, & Bruder, 2008; Dunst
Trivette, 2009; Dunst, Trivette, & Hamby, 2007; King, Teplicky, King, & Rosenbaum.,
 .(2004; Reyno & McGrath, 2006נבדקו משתני תוצאה מגוונימ המעידימ על התקדמות
בהתפתחותו של הילד :הישגיו האקדמיימ ,התנהגותו והתגלותו החברתית ,האינטראקציה
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שהוא מקיימ עמ הביבה ורמת התפקוד הכללית שלו .עצמ שיתופ ההורימ בתכניות
להתערבות מוקדמת אינו מבטיח שהתכנית תהיה אפקטיבית .השאלה היא כיצד מתבצע
השיתופ ומה איכות התכנית .בדיקות עלות-תועלת הראו כי בהשקעת משאבימ נמוכה
יחית בילדימ ביכונ ובמשפחותיהמ — השקעה בממדימ המקובלימ על קובעי מדיניות ברמה
הארצית — תכניות נתמכות אמפירית משיגות תוצאות משמעותיות המצדיקות את העלות
);Edwards, Ceilleachair, Bywater, Hughes, & Hutchings, 2007; Foster & Jones, 2007
 .(Hutchings et al., 2007בנופ ,בדיקת עלות-תועלת הראתה שעבודה משולבת בשתי
החזיתות — המשפחה ובית הפר — משפרת את התוצאות )Foster, Olchowski, & Webster-
 .(Stratton, 2007בהמשכ לממצא זה ,מחקר שבדק עלות-תועלת של תכנית ההתערבות Fast
 ,Trackשמטרתה למנוע התפתחות של התנהגות אלימה בקרב ילדימ ביכונ ,מצא תוצאות
משמעותיות המצדיקות את העלות רק עבור ילדימ ביכונ לבעיות התנהגות )& Foster
 .(Jones, 2007התוצאות נאפו במעקב אחר ילדימ בכתה ט׳ והתייחו לשלושה קריטריונימ:
אבחנה של הפרעת התנהגות ,מניעה של התנהגות אלימה ומניעה של עבריינות .ממצאימ אלו
תומכימ אפ המ בטענה כי השקעה אינטניבית של משאבימ יעילה במיוחד כאשר התכניות
מתמקדות בילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ לעומת השקעת אותמ משאבימ בילדימ נורמטיביימ.
נראה אפוא כי כאשר המשאבימ מוגבלימ ,מוטב להתמקד במי שמאותרימ כבעלי יכונ גבוה
ולהשקיע בהמ את מרב המשאבימ )& Foster et al., 2007; Layzer, Goodson, Bernstein,
.(Price, 2001

שיפור ברמת המשפחה
יכומי הפרות ומחקרי המטא–אנליזה מראימ שהורימ המשתתפימ בתכניות ההתערבות
עוברימ תהליכי שינוי משמעותיימ )Bailey et al., 2008; Dunst & Trivette, 2009; Dunst et
 .(al., 2007; King et al., 2004; Reyno & McGrath, 2006המ משפרימ את דפוי ההתקשרות
שלהמ עמ הילד ורוכשימ כלימ לקדמ את ילדמ בפעילויות היומ–יומיות שהמ עושימ איתו
בביבתו הטבעית .כנ נמצא שתכניות אלו מחזקות את תחושת המוגלות ההורית ותורמות
לתחושת הרווחה הנפשית ולשביעות הרצונ מהשותפות עמ אנשי המקצוע )Dunst & Trivette,
 .(2009; Summers et al., 2007שביעות הרצונ של ההורימ גבוהה יותר בתכניות המכוונות
לגיל הרכ ) .(Summers, Hoffman, Marquis, Turnbull, & Poston, 2005שני גורמימ עיקריימ
עשויימ להביר ממצא זה :האחד — תכניות התערבות בגיל הרכ מאופיינות בהשקעה מקיפה
יותר בשיתופ והקניית כלימ להורימ )Bailey Jr., Hebbeler, Scarborough, Spiker, & Mallik,
 ;(2004; Dunst, 2002; Turnbull et al., 2007השני – בגיל הרכ אינ עדיינ קיבעונ של דפוימ
בעייתיימ ).(Webster-Stratton & Taylor, 2001

ניתוח השוואתי של תכניות התערבות מבוססות אמפירית
 Sure Startהוא שמה של יזמה ממשלתית בריטית שראשיתה ב– .1998היא נועדה להעניק
התחלה טובה לילדימ בגיל הרכ באמצעות שירותי חינוכ ובריאות לילד ותמיכה במשפחה.
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היזמה העניקה מידה של אוטונומיה לאזורימ השונימ ,והמ החליטו אילו תכניות של התערבות
מוקדמת יופעלו בתחוממ .המגוונ הרחב מאפשר השוואה בינ תכניות ,בקנה מידה לאומי .ככ
נמצא שהפעלתה של תכנית ״השנימ המופלאות״ ) (Incredible Yearsבקבוצות של הורימ
שילדיהמ היו ביכונ להפרעות התנהגות הייתה אפקטיבית בווייל ועמדה היטב בבדיקה
של עלות-תועלת ) .(Hutchings et al., 2007לעומת זאת באנגליה ,שלא יישמה באותנ
שנימ תכנית נתמכת אמפירית ,ההשקעה בתכניות  Sure Startלא הייתה אפקטיבית .דוגמה
נופת היא מדינת הוואי ,שהחליטה לפני כעשר שנימ לשנות את מערכ שירותי הטיפול
שהיא מעניקה לילדימ ולנוער על פי קריטריונימ שקבעו מהנ דרכי הטיפול שיעילותנ נתמכת
אמפירית .תחילה נעשתה בדיקה מקיפה של דרכי הטיפול הנתמכות אמפירית בוגימ שונימ
של בעיות ,ובהנ הטיפול בילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ )למשל ,ילדימ עמ הפרעת קשב וריכוז
או אוטיזמ( ) .(Chorpita et al., 2002השינוי של מערכ השירותימ כלל הכשרה של אנשי
המקצוע ותמריצימ ללימוד דרכי עבודה מבוות אמפירית ).(Empirically based practices
מחקר הערכה שליווה את הפרויקט הגדול הזה העיד על שיפור בתוצאות הטיפול ועל קיצור
משמעותי של משכ הטיפול ) .(Daleiden et al., 2006לממצאימ מוג זה השפעה חשובה על
המדיניות המתגבשת בארצות שונות בנוגע למערכ השירותימ הציבוריימ שנותנות קופות–
חולימ לאומיות ופרטיות.
הערכות מחקריות מבוקרות של תכנית ״השנימ המופלאות״ ,שנעשו באמצעות הקצאה
מקרית של ילדימ לקבוצות התערבות ולקבוצות ביקורת ,מדגימות היטב את תרומת המחקר
המשווה לוגיות של מדיניות חינוכית–טיפולית הנוגעות לילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ.
קירה של שישה מחקרי התערבות הראתה שילדימ הובלימ מהפרעות קשב והיפראקטיביות
משתפרימ במידה רבה במיוחד ,בהשוואה לילדימ ללא קשיימ כאלה )Beauchaine et al.,
 .(2005נמצאה השפעה חיובית גמ על ימפטומימ של הפרעת קשב וריכוז .השפעה זו בלטה
גמ במעקב שנעשה לאחר שנה ויותר ).(Jones, Daley, Hutchings, Bywater, & Eames, 2008
ממצא דומה התקבל גמ בנוגע לילדימ הובלימ מבעיות התנהגות :הילדימ הבעייתיימ המ
אלה שאצלמ חל שיפור רב יותר כתוצאה מהשתתפות הוריהמ בתכנית ).(Reid et al., 2004
מעניינימ גמ הממצאימ שהראו כי כשאותה תכנית מבוצעת עמ הורימ ,יש לה השפעה רבה
יותר על הילד מאשר כשהיא מבוצעת עמ מחנכימ .לעומת זאת ,כאשר מבוצעות שתי תכניות
במקביל ,אחת עמ הורימ והאחרת עמ מחנכימ ,הנ מויפות זו על זו מבחינת ההשפעה על
הילד )& Foster et al., 2007; Webster-Stratton & Reid, 2006, 2007 Webster-Stratton
.(Taylor, 2001; Webster-Stratton, Reid, & Hammond, 2004

מענה בתנאים המגבילים פחות מכול
הנחה אחרת המונחת בבי הדוח היא שהאטרטגיה החינוכית שרוב הילדימ בעלי הצרכימ
המיוחדימ והוריהמ רואימ אותה כיעילה ביותר למימוש החזונ היא לקבל מענה חינוכי
בתנאימ שיגבילו פחות מכול את יכולתמ של הילדימ להשתלב במערכת חינוכית וחברתית
נורמטיבית .ההורימ מעוניינימ בשילוב ורואימ אותו כדרכ ליישומ ״עקרונ הנורמליזציה״
שלפיו חברה מתקדמת צריכה לפעול כדי לאפשר לאנשימ עמ מוגבלויות לקיימ חיימ
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״נורמליימ״ 90.עיקרונ זה קיבל ביטוי גמ בחוק חינוכ מיוחד ,הקובע שיש להעניק ״זכות קדימה
להשמתו של ילד בעל צרכימ מיוחדימ במוד חינוכ מוכר שאינו מוד לחינוכ מיוחד״ .לפיככ,
ככל שמערכת החינוכ תאמצ את אטרטגיית השילוב כמדיניות ,הנ ברמה האידאולוגית הנ
ברמה של נוהלי עבודה ותקציב ,כנ יֵ קל עליה לפתח יחי שותפות עמ המשפחות ולקדמ את
היכולת לממש את החזונ המשותפ.
בהעדפה זו תומכימ מחקרימ אמפיריימ המעידימ על תוצאות חיוביות בהתפתחות ילדימ
בעלי צרכימ מיוחדימ וילדימ שאינמ בעלי צרכימ מיוחדימ שהתחנכו יחד במגרת חינוכית
משולבת )Kalambouka, Farrell, Dyson, & Kaplan, 2007; Odom et al., 2004; Rafferty,
 .(Boettcher, & Griffin, 2001באשר לעמדות של הורימ כלפי שילוב ,גמ כאנ נמצאה בשתי
קבוצות ההורימ תמיכה חזקה ואמונה בתרומתו של השילוב להתפתחות הילד .בנופ ,נמצא
שמרבית התלמידימ בעלי צרכימ מיוחדימ הזוכימ לשילוב מביעימ רצונ להמשיכ ללמוד בחינוכ
הרגיל ) .(Byrnes, Sigafoos, Rickards, & Brown, 2002עמ זאת חשוב לציינ כי הורימ
משתי הקבוצות גמ חוששימ מהשפעות לא רצויות של השילוב על ילדיהמ .ככל שאיכות
המגרת החינוכית המשלבת טובה יותר ,פוחתימ החששות ועולה שביעות הרצונ .האיכות
נבחנת בהכשרת המורימ ,במשאבי הלמידה ,בגודל הכיתה ,בזמינות של שירותי חינוכ מיוחד
ובתיאוממ ,ובעמדות של גל בית הפר כלפי השילוב .התמיכה בשילוב מלא פוחתת ככל
שרמת התפקוד של הילד נמוכה יותר ,אכ גמ במקרימ אלה תמיכה ההורימ בשילוב חזקה אמ
הוא נתפ בעיניהמ כבעל איכות גבוהה ).(Gallagher et al., 2000
ממכלול הממצאימ מתברר שהשאלה אמ שילוב טוב או רע לתלמידימ ,למשפחות ולמערכת
החינוכ היא שאלה פשטנית .שילוב בפני עצמו מבטא ערכ חברתי ,אכ המידה שבה השילוב
ממתנימ ומתווכימ כגונ איכות
מקדמ את הילד מבחינה חינוכית והתנהגותית תלויה במשתנימ ַ
המגרת המשלבת ,התהליכימ שמתרחשימ במגרת החינוכית ,אפיונימ של הילד ומשפחתו,
ואיכות שיתופ הפעולה בינ המשפחה לבינ בית הפר ) .(Lindsay, 2007במילימ אחרות ,הורימ
אינמ מעוניינימ בשילוב טכני אלא בשילוב שמתבצע בצורה נתמכת וברמת חינוכ טובה ,וחלק
מהמאבקימ שלהמ במערכת החינוכ נועד להעלות את רמת התמיכה שמעניק משרד החינוכ
לתכניות שילוב מלא של תלמידימ בעלי צרכימ מיוחדימ.

נקודות החיכוך בין משפחות לבין מערכת החינוך בראייה היסטורית
ומנקודת המבט של ההורים
לאורכ השנימ חל שינוי בחוק ,נקבעו תקדימימ משפטיימ ,נכתבו חוזרי מנכ״ל ,וננקטו צעדימ
בשטח לפיתוח מגרות חינוכ ודפוי טיפול מתקדמימ עבור ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ
 90ראוי להבהיר שמדיניות של שילוב נתפת בצורה שונה במדינות שונות .בפרק זה אנו עוקימ בשילוב כפי שהוא
מובנ ומתבצע בישראל ,שילוב המתבצע בשתי רמות .הרמה הראשונה של שילוב חלקי מכונה לעתימ בפרות הזרמ
המרכזי של השילוב ) .(Mainstreamתלמידי השילוב החלקי לומדימ בכיתת אמ נפרדת של ח״מ ,הממוקמת במגרת
של בית פר רגיל ,וזכאימ לשירותימ מלאימ של האגפ לח״מ ,כגונ כיתה קטנה ומפר גבוה של מורימ יחית למפר
התלמידימ .המ יכולימ להשתתפ בשיעורימ נבחרימ של המערכת הרגילה .בשילוב מלא ,המכונה בפרות המקצועית
הכלה ) ,(Inclusionהילדימ לומדימ בכיתות של ח״ר ומקבלימ מענה לצרכימ המיוחדימ שלהמ באמצעות התאמת
דרכי ההוראה ורמת הדרישות של המחנכימ ובאמצעות שירותי תמיכה נופימ שהמ מקבלימ מבית הפר ,כגונ
תופת של שעות הוראה פרטניות או לימוד בקבוצה קטנה.
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ולשיפור הקשר עמ המשפחות .איננו רוצימ שמכיוונ שפרק זה מתמקד בוגיות הפוגעות
בשיתופ הפעולה בינ משרד החינוכ לבינ ההורימ ייווצר הרושמ שאנו מתעלמימ מהתפתחויות
חיוביות אלו .יחד עמ זאת ,אל לנו להתעלמ מככ שלא מצאנו עדיינ מפיק תמיכה של משרד
החינוכ בשיתופ פעולה עמ ההורימ .קיימת מדיניות המקדמת מעורבות הורימ ,אכ אינ מחויבות
לשיתופ פעולה ,מצב שבפועל גורר לא אחת מדיניות שהוראותיה חצויות או ותרות .לא בכדי
המשפט הפותח את פרק ז׳ בדוח ועדת מרגלית ) (2000הוא :״מצוקת ההורימ ועימותיהמ עמ
המערכת החינוכית היו אחת היבות המרכזיות להקמת הוועדה״ .נדגימ בעזרת שתי דוגמאות
כיצד משרד החינוכ מנה לקדמ מעורבות משפחתית ,אכ נמנע ממחויבות חד–משמעית
לשותפות משפחתית.
הדוגמה הראשונה נוגעת לתכנית לימודימ אישית לכל התלמידימ בעלי הצרכימ המיוחדימ
בגילאימ  :21–3מדיניות משרד החינוכ מחייבת את הצוות הרב–מקצועי שעובד עמ המגרות
לחינוכ מיוחד לקבוע תכנית לימודימ אישית .הצוות מתבקש להיפגש עמ הורי התלמיד,
לאופ מהמ מידע ,ללמוד מה המ מצפימ ולהבהיר להמ מה ציפיות הצוות מהמ .הצוות נדרש
לא רק לדונ בתכנית עמ ההורימ אלא גמ לדווח להמ ביומ השנה על מידת ההתקדמות על
פי התכנית .גמ מהצוות הבינ–מקצועי שבחינוכ הרגיל יש תביעות דומות :עליו לבנות תכנית
חינוכית יחידנית )תח״י( על מכ בדיקת מצב תפקודו של התלמיד המשולב .התכנית אמורה
להיות אינטגרטיבית ולהתאימ ככל האפשר לתכנית הלימודימ בכיתה הרגילה ,בהתחשב
כמובנ ביכולות התלמיד .ואולמ חוזר מנכ״ל נח (1998) 1.2-1 ,7/קובע שהמחנכת תזמינ את
הורי התלמיד כדי לאופ מהמ מידע ,ללמוד מה המ מצפימ ולהבהיר מה ציפיות הצוות מהמ.
משרד החינוכ נמנע מלהגדיר בפירוש ציפייה המחייבת את הצוות לבנות את תכנית הלימודימ
האישית יחד עמ ההורימ וליצור בינ בית הפר להורימ יחימ של עבודת צוות — צוות שיפעל
בשיתופ פעולה ליישומ התכנית .חוזר מנכ״ל תש)8/א( ) (2000אפ מבהיר שהמכות לקבל
החלטות מופקדת בידי הצוות :החוזר קובע שוגי הטיפולימ שיינתנו לתלמיד ,מגרת הטיפול
)פרטני או קבוצתי( ומפר שעות הטיפול בשבוע ייקבעו על ידי הצוות הרב–מקצועי .אמ
נשווה מדיניות זו למקובל למשל בארצות הברית ,נמצא פער בולט ,שכנ בארצות הברית החוק
מחייב ליידע את ההורימ בנוגע לזכויותיהמ ובנוגע למדיניות בית הפר ולשתפ אותמ בתכנונ
התכנית הלימודית עבור ילדמ .כדי לוודא שיתקיימ שיתופ פעולה אמיתי גמ עמ משפחות
בעלות משאבימ חברתיימ–כלכליימ נמוכימ )כגונ משפחות מהגרימ ומשפחות בעלות רמה
השכלתית נמוכה( ,הוקצה גמ תקציב מיוחד להכשרת הורימ ואימונמ כשותפימ בישיבות ,כדי
שיוכלו לבנות יחד עמ הצוות תכנית ייחודית למשפחה ).(Individual family service plan
הדוגמה השנייה נוגעת להתנהלות ועדות ההשמה .זכאותו של תלמיד בעל צרכימ מיוחדימ
להשמה באחת המגרות של החינוכ המיוחד נקבעת בוועדת השמה .החלטת הוועדה )בהתאמ
לדרישת חוק חינוכ מיוחד עיפימ .7א.9 ,ג( ,מתקבלת בדיונ גור ,שבו משתתפימ נציג רשות
החינוכ המקומית ,שהוא יו״ר הוועדה ,מפקח מטעמ מערכת החינוכ ,איש מקצוע )פיכולוג
חינוכי ,רופא או עובד וציאלי( והורה לילד בעל צרכימ מיוחדימ ,המשמש כנציגמ הכללי של
ההורימ.
בשנימ האחרונות פעל האגפ לחינוכ מיוחד לשיפור הקשר עמ ההורימִ ,עדכנ את ההנחיות
לפעילותנ של הוועדות על פי חוק חינוכ מיוחד )ועדת שילוב מודי ,ועדת השמה ּוועדת
ערר( ,וקבע נוהל מחייב להשתתפות נציג הורימ בוועדות ההשמה והערר .השתתפותו של
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נציג ההורימ ממומנת בידי האגפ .זאת ועוד :לאורכ השנימ התחזקה בעקביות הגישה הדוגלת
בהידוק שיתופ הפעולה ובשיפור הקשר בינ מפקחי החינוכ המיוחד לבינ המשפחות ועמותות
ההורימ .החלטות הוועדה מתקבלות לעתימ קרובות באווירה של ״שכנוע בדרכי נועמ״ של
ההורימ .אלא שבהעדר מחויבות של המשרד לשיתופ פעולה והעצמה של ההורימ ,הכוח לקבל
החלטות נשאר בעצמ בידי אנשי המקצוע )על פי חוק חינוכ מיוחד( .התנהלות הוועדה מבטאת
את עמדתה המכותית :ההורימ מתבקשימ לצאת לאחר שהשמיעו את עמדתמ ,והדיונ
מתקיימ בדלתיימ גורות .גמ פרוטוקול הדיונ הגור אינו מועבר לידיהמ .כלומר ,הוועדה
מתנהלת מול ההורימ ללא שקיפות של החלק המכריע בדיונ ,ובעצמ נוטלת מהמ את זכותמ
לקבוע באיזו מגרת ילמד הילד שלהמ )ראו חוברת ״טנדרטימ לעבודת ועדות ההשמה״ של
האגפ לחינוכ מיוחד במשרד החינוכ .(2008 ,הורימ בעלי משאבימ חברתיימ–כלכליימ אינמ
מוותרימ בקלות על זכותמ של ילדיהמ לקבל את שירותי החינוכ בתנאימ הפחות מגבילימ,
והמ נכונימ לצאת למאבק משפטי נגד משרד החינוכ .לעומתמ הורימ חרי אמצעימ כלכליימ
ובעלי עמדה חברתית נמוכה מקבלימ את הדינ בלית ברירה ,וילדיהמ מאכלימ את בתי הפר
הנפרדימ לחינוכ מיוחד בשכיחות גבוהה יחית למפרמ באוכלוייה.
בצר להמ מול עמדת המכות של המשרד ,התארגנו הורימ יחדיו ופנו לערכאות .בראייה
היטורית נראה כי חלק ניכר מההתפתחות החיובית שחלה לאורכ השנימ בקשר עמ המשפחות
נובע מעימותימ משפטיימ ומהחלטות בית המשפט העליונ שתמכו בעתירות של הורימ ,ואינו
תוצאה של גישה פרו–אקטיבית או יזמה של משרד החינוכ .העתירות לבית המשפט קידמו
את זכויותיהנ של המשפחות ,ופקי הדינ היו לאבני דרכ חשובות .בדיקה של פקי דינ אלו
מלמדת על מוקדי העימות המרכזיימ .לדוגמה ,בפק דינ ית״ד  2002נקבע כי חובה להעניק
שירותי חינוכ מיוחד גמ לילדימ בשילוב מלא .בהמשכ לאותו פק דינ התקבל תיקונ לחוק
החינוכ המיוחד  ,2002ולפי ההוראות ,בפרק שנופ לחוק ,״תלמיד משולב זכאי ,במגרת
לימודיו במוד חינוכ רגיל ,לתופת של הוראה ולימוד וכנ לשירותימ מיוחדימ״ .כלומר ,בית
המחוקקימ ובית המשפט מכימימ ביניהמ ,ותומכימ בזכותמ של אנשימ בעלי מוגבלות לנהל
את חייהמ בביבה רגילה שאינה מוגבלת .ואולמ זכות זו לא קיבלה ביטוי במדיניות משרד
החינוכ באותנ שנימ ולראיה ,דוח מבקר המדינה  2002קבע שתקציב החינוכ המיוחד הולכ
ברובו למגרות הנפרדות ,וככל שעולה דרגת השילוב ,כנ פוחתת התמיכה בתלמיד לעומת מה
שהיה מקבל במגרת נפרדת.
שנה לאחר מכנ קבע פק דינ בעתירת מרציאנו  2003כי יש לקיימ את פק דינ ית״ד
ואת התיקונ לחוק ולאפשר שילוב ,ברמה מינימלית לפחות ,על ידי תופת של שעות לימוד
למתנ שירותי
ַ
ושירותימ מיוחדימ לילדי השילוב .ב– 2007עתרו אלו״ט ועמותות נופות בבקשה
שילוב לכל ילדי המדינה בגני טרומ–חובה )בני  ,(4-3ולביטול עיפ בחוזר מנכ״ל משרד החינוכ
השולל שירותימ אלו מילדימ בני שלוש-ארבע ,הגרימ ברשויות חינוכ מקומיות שאיננ נכללות
בצווי לימוד חובה .עתירה זו אמנמ נדחתה ,אכ שרת החינוכ דאז ,יולי תמיר ,פעלה להרחבת
מדיניות השילוב ,והקימה לשמ ככ את ועדת דורנר ,הוועדה הציבורית לבחינת מערכת החינוכ
המיוחד בישראל .דוח דורנר התפרמ ב– 2009והוא מציג את הבדיקה היודית והעדכנית
ביותר של מערכת החינוכ המיוחד בישראל שנעשתה עד כה .ועדת דורנר הרחיבה והעמיקה
בנושאימ שנדונו קודמ לכנ גמ בוועדת מרגלית ) ,(2000והציעה דרה של הצעות מעשיות
לרפורמה מקיפה .דוח דורנר עוק במידה רבה בוגיית השילוב .המלצותיו עשויות להשפיע
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על התפתחותמ החינוכית והנפשית של ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ ,מאחר שהנ מקדמות
שני נושאימ חשובימ :האחד — זכותמ של ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ להשתלב במגרות
חינוכיות נורמטיביות ולא להיות מּודרימ למגרות נבדלות בניגוד לרצונמ ולרצונ הוריהמ,
והאחר — שיפור יחי השותפות בינ המערכת החינוכית לבינ המשפחה כדי לייע להצלחת
העבודה הנעשית עמ הילד בכל מגרת שבה הוא נמצא .שינוי במדיניות השילוב צפוי להשפיע
לא רק על מערכת החינוכ המיוחד אלא גמ על החינוכ הרגיל .כניה רבת היקפ של ילדימ
בעלי צרכימ מיוחדימ לכיתות רגילות תחייב שינוי משמעותי בעבודתמ של מחנכימ ,מודות
חינוכ לוגיהמ ומערכ שירותי החינוכ והטיפול התומכ בילדי השילוב .גמ הורימ לילדימ רגילימ
יושפעו וצפויימ להגיב לשינויימ המומלצימ .מחברי הדוח ,ביניהמ מנהלת האגפ לחינוכ מיוחד,
היו מודעימ היטב להשלכות של המלצות אלו ,ולכנ ציינו באחרית הדבר שהויפו לדוח שאימוצ
המלצותיהמ יחייב את משרד החינוכ ״לבצע מהפכה של ממש במתכונת שבה הוא מפק
שירותי חינוכ לילדימ בעלי הצרכימ המיוחדימ במדינת ישראל״ .לפיככ המ הויפו המלצה
אחרונה :לערוכ ניוי מוקדמ ובהיקפ מוגבל )פיילוט( לבחינת הצעותיהמ .שנה לאחר הגשת
הדוח הוחלט במערכת החינוכ לערוכ בדיקת–חלוצ בעיר חולונ ,מגנ הילדימ ועד ופ חטיבת
הביניימ .בשנת תשע״א יבוצע ניוי–חלוצ ״יבש״ :משרד החינוכ יבדוק את פעילות המערכות
החדשות וידמה את יישומ הדוח הלכה למעשה :איכ ייראה בית הפר הרגיל ,השילוב בבית
הפר הרגיל ,הכיתה המיוחדת בבית הפר הרגיל ובית הפר בחינוכ המיוחד .בשנת תשע״ב,
החל מינואר ,ייערכ ניוי–חלוצ מעשי .משרד החינוכ ישקול את הרחבת היישומ של מקנות
דוח דורנר בהתאמ לתוצאות.

נקודת הראות של ההורים
כדי ללמוד על נקודות החיכוכ קיימנו מפגש עמ נציגימ של ארגוני משפחות שונימ וקראנו
חומר שנכתב בידי נציגי עמותות המייצגות הורימ אלו )קרישפינ (2009 ,ומחקר שבחנ את
הוגיות שעליהנ כתבו הורימ באינטרנט )Margalit, Raskind, Higgins, & Russo-Netzer,
 .(2010זכינו לשיתופ פעולה טוב מצד נציגי המשפחות ,ונראה כי הנ מבקשות למצות את כל
הדרכימ כדי לקדמ את הקשר עמ משרד החינוכ במטרה לתת מענה טוב יותר לילדיהנ .להלנ
הנקודות המרכזיות שהציגו ההורימ בפנינו .חשוב להבינ את טענותיהמ על רקע העובדה
שאינ במערכת החינוכ המיוחד גורמ מתאמ המופקד על העבודה המשותפת עמ ההורימ ,גורמ
שתפקידו לגשר בינמ לבינ מחנכימ ומנהלימ ולתת מענה לבעיות שוטפות שעלולות לערער
את הברית בינ ההורימ לבינ בית הפר.

•

להורימ יש תחושה שבמודות החינוכ )גני ילדימ ובתי פר( אינ כתובת מודרת לצרכימ
שלהמ ,מישהו שאפשר לעבוד איתו כדי לממש את הזכויות שלהמ ,לפתור בעזרתו בעיות
שעולות במהלכ העבודה המשותפת עמ בית הפר ולשלב עמו כוחות כדי לפעול ביעילות
למימוש החזונ החינוכי.

•

ההורימ מתלוננימ כי גורלה של השותפות תלוי במידה רבה בגישתמ של מנהלי בתי הפר,
ביכולתמ ובאישיותמ .התלות במנהלימ ,שלרוב עוקימ בעניינימ אחרימ ,אינה מייעת
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ליחי השותפות .לפיככ ההורימ מתלוננימ כי המערכת משתמשת לא אחת ב״העצמת
ההורימ״ כימה המכה על חור עשייה .מנהלי בתי פר בחינוכ הרגיל המ במקרימ
רבימ חרי ידע בתחומ של ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ .רבימ מהמ אינמ מכירימ אפילו
את החוק הקיימ ואינמ יודעימ מה המשמעות המעשית של שילוב ילדימ בעלי וגימ
שונימ של צרכימ מיוחדימ במערכת בית הפר .מנהלי בתי פר לחינוכ מיוחד אינמ עושימ
די כדי לעבוד בשיתופ עמ ההורימ.

•

בהעדר גורמ מתאמ ,ההורימ מנימ לפנות למעלה ,לרוב למפקחימ בחינוכ המיוחד .אלא
שבשל מיעוט מפקחימ הפנייה אינה נענית ,וההורימ חשימ תכול ,כע ,ניכור וחור
אונימ מול המערכת .ההורימ חווימ את המצב כהרני ביותר ,ולטענתמ איכות החיימ של
המשפחה כולה מושפעת מטיב הקשר עמ אנשי המקצוע .במצוקתמ המ מנימ לפנות גמ
לדרג הבכיר של קובעי מדיניות באגפ לחינוכ מיוחד ,ושוב נענימ בירוב.

•

מחנכות רבות העובדות עמ תלמידי שילוב בחינוכ הרגיל נעדרות הכשרה וכישורימ
מתאימימ בתחומ של חינוכ מיוחד ובתחומ של בניית עבודת צוות עמ הורימ .בנופ
לככ ,העומ בעבודתנ גדול ,ולכנ יכולתנ להתפנות ללמוד את הנושא וליישמ את הדרוש
מוגבלת.

•

מורות השילוב בבית הפר מוציאות את הילדימ מהכיתות לכמה שעות בשבוע ,לעבודה
פרטנית .אלא שבמקרימ רבימ המורות האלה חרות הכשרה מיוחדת ,אינ להנ מידע כולל
על הילדימ ומשפחותיהמ ,והנ איננ מרכזות את הטיפול בכל מה שקורה לילד בבית הפר
ובקשר בינ בית הפר לבינ ההורימ.

•

המשאבימ המוקדשימ לשילוב ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ במערכת הנורמטיבית
אינמ מפיקימ .כדי לקבל ייעת למפר שעות ביר ,על ההורימ להתגבר על בכ של
בירוקרטיה ולפעול בדרכימ עקלקלות .מצב זה יוצר חור אמונ כלפי המערכת ולטענתמ,
פעמימ רבות המערכת מתירה מהמ מידע ואינה מקיימת איתמ ״דיאלוג אמיתי״ .במקרימ
לא מעטימ מתגלעימ עימותימ ,וההורימ חשימ שעליהמ להתמודד על קידומ הילד מול
בית הפר במקומ לעבוד יחד איתו.

•

החיכוכימ עמ המערכת חזקימ במיוחד בקרב הורימ הפועלימ לשילוב מלא של הילד.
הורימ אלו מבקשימ תמיכה מבית הפר ,וכאשר המענה אינו עונה על הדרישות ,המ חווימ
בדידות וחור אמונ כלפי המערכת.

•

ההורימ מצפימ שמערכת החינוכ תתרומ לשינוי עמדות בקהילה ובחברה מאחר שדעות
קדומות ,טיגמטיזציה ואפליה הנ מחומ עיקרי לשילוב ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ
בבית הפר ובחברה.

•

בחברה הדרוזית והערבית המצב קשה ביותר :מצד אחד ,העמדות החברתיות שליליות
במיוחד ,ומנ הצד האחר ,השירותימ לילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ מצומצמימ ביותר.
ככ קורה שמבינ משפחות הילדימ בעלי הצרכימ המיוחדימ במדינת ישראל ,דווקא אלה
מ ֵּפק מצד מערכת החינוכ.
הזקוקות לתמיכה הרבה ביותר מקבלות את המענה הפחות ַ
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•

ההורימ מתלוננימ על התנהלותנ של ועדות ההשמה .הטענה המרכזית נוגעת לגישתנ של
הוועדות כלפי ההורימ ,גישה שמעמידה אותמ במצב של חולשה מול המערכת .לטענתמ
אינ מכינימ אותמ במידה מפקת לקראת הוועדה ,ורבימ מהמ אינמ יודעימ את זכויותיהמ.
גמ הגורמ הקרוי ״נציגות הורימ״ אינו מכיר לרוב את ההורה המופיע בפני הוועדה .הורימ
רבימ חשימ חרי אונימ מול אנשי המקצוע המשתתפימ בוועדת ההשמה .אחרי ככלות
הכול ,במקרימ רבימ מאוד אנשי מקצוע אלו המ המחליטימ על גורלמ של הילדימ ,בלי
שההורימ זוכימ לשותפות אמיתית בהכרעה .טענה אחרת היא שלא אחת מתכנות
הוועדות במקומות לא ראויימ מבחינה פיזית.

•

לטענת ההורימ ,הנתונימ על מפר הילדימ בעלי הצרכימ המיוחדימ שעומדימ להצטרפ
מדי שנה למערכת החינוכ מצויימ בידי המערכת ,והיה אפשר להתכוננ ולקיימ דיאלוג
מקדימ בינה לבינ המשפחות כדי למנוע חיכוכ מיותר וליצור יחי שותפות.

ארבע סוגיות מרכזיות המשליכות על השותפות בין המערכת החינוכית
לבין ההורים
האינטגרציה של כל מקורות המידע שעמדו לרשותנו בעבודה הביאה להגדרתנ של ארבעה
עניינימ מרכזיימ הפוגמימ בשותפות בינ מערכת החינוכ לבינ ההורימ.

סוגיית השילוב
עד השנה האחרונה ,שבה הוחלט ליישמ ניוי–חלוצ על פי המתווה של דוח דורנר ,לא גילתה
המערכת החינוכית מחויבות למדיניות המציבה את השילוב כיעד מרכזי של משרד החינוכ ולא
נקבעה אטרטגיה מודרת ליישומ מדיניות של שילוב .לפיככ לא הופעלו הכלימ העומדימ
לרשות המערכת כדי לעצב תנאימ תומכי שילוב ,לא ברמת האידאולוגיה של מערכת החינוכ
ולא ברמה של נוהלי עבודה ותקציב.
הורימ לילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ מבטאימ שאיפה עקבית ליישומ העיקרונ של למידה
במגרת ״הביבה החינוכית הפחות מגבילה״ .הורימ לילדימ ברמות התפקוד הגבוהות
מבקשימ שילוב מלא בעזרת התאמות מצד המחנכימ ועזרה מיוחדת לילד ולמשפחתו .הורימ
לילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ ברמות התפקוד הבינוניות מבקשימ שילוב חלקי באמצעות
השמה בכיתות נפרדות של חינוכ מיוחד הפועלות בתוכ בתי הפר הרגילימ .לעומתמ ,רוב
ההורימ לילדימ ברמות התפקוד הנמוכות בורימ שהמגרת של בתי פר נפרדימ לחינוכ
מיוחד מתאימה לילדיהמ .ההורימ הישראלימ מכירימ אפוא בצורכ בבתי פר נפרדימ ,אכ
מבקשימ לקבל גמ בתוכ המגרת הנורמטיבית את הרמה הגבוהה של שירותי חינוכ וטיפול
מיוחדימ ,הניתנת כיומ רק בבתי פר נפרדימ .עמדת ההורימ תואמת את המגמה של רוב
המדינות המערביות המצויות בתהליכ הדרגתי של הרחבת זכויות הפרט החריג ושילובו
במערכת החינוכ הרגילה )בל ולאור .(2002 ,בעקבות הרפורמה שנעשתה בארצות אלו ,פחת
מפר בתי הפר לחינוכ מיוחד ,וגדל מפר הכיתות המשלבות והכיתות לחינוכ מיוחד בבתי
פר רגילימ )מרומ ,בר–ימנ טוב ,קרונ וקורנ.(2006 ,

|  | 132קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך )גן-ג'( — תמונת-מצב והמלצות

רובו המכריע של תקציב האגפ לחינוכ מיוחד מופנה כיומ למגרות הנפרדות ,ורק חלק קטנ
ממנו מופנה לשילוב .לפיככ ילדימ ברמת תפקוד דומה מקבלימ היקפ שונה של שירותי חינוכ
מיוחד במגרות השונות )ראו דוח דורנר .(2009 ,שיטת התקצוב הנוכחית מעניקה לילדימ
הלומדימ במגרות נפרדות תמיכה רבה יותר מאשר לילדי השילוב ,וככל שגיל התלמיד עולה כנ
פוחתת ההשקעה התקציבית בשילוב )תקציב השילוב בכיתות העליונות נמוכ ביותר( .הורימ
המעוניינימ בשילוב ומבקשימ עזרה לילדמ ,נדרשימ להשקיע מכפמ כדי לרכוש שירותי חינוכ
וטיפול .מצב זה מעמיק פערימ כלכליימ–חברתיימ ,מגביר את תחושות התכול ,ויוצר מרירות
וכע כלפי המערכת החינוכית 91.אמ שירותימ אלו יינתנו לתלמיד במגרת שבה הוא לומד,
יהיה אפשר להעניק לתלמידימ רבימ שיש להמ צרכימ מיוחדימ חינוכ בתוכ מגרת נורמטיבית
יותר ומגבילה פחות.
כפתרונ–מה פעל משרד החינוכ לעידוד השילוב באמצעות פיתוח מתי״אֹות )מתי״א:
מרכז תמיכה יישובי–אזורי( .מגרות אלו מפקות ,בינ שאר תפקידיהנ ,שירותימ לתלמידימ
המשולבימ במודות חינוכ רגיל ,ומאפשרות הפרדה בינ מגרת הלימודימ של התלמיד לבינ
ל השירותימ .בשנת  2001פעלו ברחבי הארצ  67מתי״אות ,מעט מדי לעומת הצרכימ .בדוח
מבקר המדינה באותה שנה נכתב :״על המשרד ,הממונה על הטיפול בתלמידימ בעלי הצרכימ
המיוחדימ ,לפעול לככ שתלמידימ הנמנימ עמ קבוצה זו המשולבימ בחינוכ רגיל יזכו לטיפול
הראוי .לשמ ככ עליו לבחונ מחדש את מקומה של תכנית השילוב בולמ דרי העדיפויות שלו
ואת נתח המשאבימ שהוא מקצה לה מתוכ כלל משאביו .בד בבד עליו לבחונ את עקרונות
תכנית השילוב ואת יעדיה ולתכננ את קצב הפעלתה בהתחשב במגבלותיה של מערכת החינוכ
ובמציאות שבה היא פועלת״ )עמ׳ .(243

סוגיית ההכשרה
אפ שהכשרת אנשי חינוכ לעבודה עמ הורימ נדונה בהרחבה בפרק שיוחד לככ בממכ ,אנו
מתייחימ לנושא גמ בפרק זה ,מכיוונ שתחומ החינוכ המיוחד דורש התייחות מיוחדת.
בחינוכ הרגיל — הצלחת השילוב מותנית ,במידה רבה ,בעמדותיו של המורה הרגיל כלפי השילוב,
בהכשרתו ובנכונותו להתמודד עמ תלמידימ בעלי מוגבלויות הלומדימ בכיתתו )Avissar,
Reiter, & Leyser 2003, Avramidis, Bayliss, & Burden 2000, Avramidis, & Norwich
 .(2002נמצא שהמוטיבציה של המורימֶ ,עמדתמ כלפי השילוב ותפיתמ את החריגּות השפיעו
על הצלחת השילוב ) .(Wigle & Wilcox, 1996לפיככ הכשרת מורי החינוכ הרגיל דורשת
הכרת וגימ שונימ של מוגבלות ,שינוי טריאוטיפימ וטיגמות ַּביח כלפי צרכימ מיוחדימ,
לימוד דרכי הוראה מתאימות לכיתה משולבת ,ורכישת מיומנויות המאפשרות שמירת מגרת
ומשמעת בכיתה כזו .חשיבות נופת יש לרכישת כלימ חינוכיימ המעודדימ את המוטיבציה
 91מבקר המדינה התייח למצב עניינימ זה .בדוח שנתי מ׳  (1993) 43כתב :״הכיתות המיוחדות ,להנ הוקצב חלק
הארי של השעות ...הנ המגרת המובהקת והגרגטיבית ביותר של החינוכ המיוחד במגרת החינוכ הרגיל .זו המגרת
שיוצרת את ההתנגדות הגדולה ביותר של ההורימ .השעות הבודדות ,לעומתנ ,נועדו ליוע יחידני לתלמידימ עמ
צרכימ מיוחדימ בתוכ הכיתה הרגילה ולכיתות המשולבות ,והנ המגרת הגמישה ביותר ,שזוכה למרב שיתופ הפעולה
של ההורימ .לשני וגי הפתרונות הללו )יוע יחידני וכיתות משולבות( הוקצו שעות מועטות בלבד״.
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ללמידה אצל תלמידימ שהישגיהמ נמוכימ בהשוואה לילדימ הרגילימ והחזקימ של הכיתה,
וככ נמנעת נשירה בהמשכ הדרכ ) .(Stipek, 1996, 2001ככל שמורי החינוכ הרגיל יפתחו
כישורימ טובימ לשילוב ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ ,כנ יתאפשר להחזיק יותר תלמידימ
בשילוב מלא ולעשות זאת בהצלחה .אפ על פי שחוק החינוכ המיוחד תומכ בשילוב בכיתות
הרגילות ,יש גידול ניכר במפר הכיתות המיוחדות בבתי הפר הרגילימ )מרומ ,בר–ימנ
טוב ,קרונ וקורנ .(2006 ,נראה שחלק מגידול זה מתרחש מפני שמורימ ומנהלימ החרימ
הכשרה ,הדרכה ותמיכה בעבודה עמ ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ ועמ הוריהמ מוציאימ אותמ
מהכיתות הרגילות ומבקשימ השמה למגרת נפרדת של חינוכ מיוחד.
אינ כיומ באגפ לחינוכ מיוחד ,וגמ לא באגפי משרד החינוכ שעוקימ בחינוכ הרגיל ,מודל
מודר ,מקובל ומבו על ידע אמפירי ,העוק ביצירת יחי שותפות עמ הורימ לילדימ
בעלי צרכימ מיוחדימ .גמ נותני השירותימ הנלווימ שאמורימ לייע למחנכימ לעבוד עמ
הילד המשולב נעדרימ לרוב הכשרה ,אינ להמ מודל של עבודה עמ ההורימ ,ועבודתמ נעשית
בדרכ כלל עמ הילדימ ולא עמ המערכת המשפחתית .בהעדר ידע וכלימ מקצועיימ ,העימותימ
מלימימ ומשפיעימ לרעה על התגלותמ של ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ .תלונה שכיחה של
הורימ שמדגימה את בעיית ההכשרה היא שבתי פר רבימ בחינוכ הרגיל מתנימ את השילוב
של תלמידימ בעלי הפרעות התנהגות בקבלת טיפול תרופתי )וורגנ .(2009 ,גמ אמ טענה זו
מוגזמת ,ומדיניות משרד החינוכ שוללת התניות מוג זה ,העימותימ התכופימ ביב הטיפול
התרופתי והשכיחות הגוברת של התנהגויות תוקפניות בכיתה ממנימ את שבירת האמונ
והעדר השותפות בינ מערכות שאמורות לעבוד יחד כדי לחנכ את הילד.
בחינוכ המיוחד — צוותימ העובדימ בחינוכ המיוחד מוכשרימ לעבודה עמ ילדימ בעלי צרכימ
מיוחדימ ,אכ גמ המ נעדרי הכשרה ומודל מודר ונתמכ אמפירית שיאפשרו להמ ליצור עמ
ההורימ יחימ המבוימ על מעורבות ,שותפות והעצמה .כפי שראינו קודמ ,המשפחות
של ילדי החינוכ המיוחד הנ לרוב חלשות מבחינת מעמדנ החברתי–כלכלי והשכלתנ לעומת
משפחות של ילדימ בחינוכ הרגיל .הנ גמ מתמודדות עמ ילדימ מוגבלימ יותר ברמת התפקוד
שלהמ ,ולכנ העומ על המשפחה גדול .נטייה שכיחה במצבימ מוג זה היא להעביר את
הטיפול בילד לידי ה״מומחימ״ .למרבה הצער שמענו על מקרימ לא מעטימ שבהמ ההורימ
יתרה והתייחו אליהמ ,ההורימ ,כאל נטל .זאת ועוד,
חשו שהמומחימ נטלו לעצממ מכות ֵ
בדיקה של עמדות המומחימ העלתה שהמ עצממ מודימ בגילוי לב בהעדר ידע הדרוש לעבודה
עמ הורימ )שקד .(2006 ,אנשי מקצוע נעדרי הכשרה לעבודה עמ הורימ וביטחונ בעבודה כזאת
יעדיפו לעבוד עמ הילד באופנ פרטני ,למרות המחקרימ המעידימ שעבודה בשיתופ ההורימ
משפרת את תוצאות הטיפול .מעניינ לבחונ מול ממצא זה את תוצאות המחקר האיכותני
שעשתה מנור–בנימיני ) .(2004היא התמקדה במפר קטנ של צוותימ בעלי יכולת גבוהה
ליצור שיתופ פעולה מוצלח עמ הורימ .התוצאות מעידות כי ידע וכישורימ אכנ מצויימ בתוכ
המערכת וכי הפעלתמ של כישורימ אלו מובילה לשותפות מוצלחת .על רקע זה ראוי להעלות
את השאלה מדוע אינ הטמעה מודרת של היכולות והכישורימ האלה ברחבי המערכת.
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חשיבותה של עבודת צוות רב-מקצועי בשותפות הורית ,ויישומה בידי
מנהל-מקרה
המחקרימ שהוצגו מעידימ שהעדפת תכניות התערבות נתמכות אמפירית מביאה ליעילות
בניצול המשאבימ המופנימ לחינוכ המיוחד .כדי ליישמ תכניות אלו בצוותימ רב–מקצועיימ
שאינמ אמונימ על עבודה עמ הורימ נדרשת הכשרה והפעלה של מנהלי–מקרה )case
 — (managersאנשי מקצוע ייעודיימ שתפקידמ לגבש צוות של אנשי מקצוע והורימ ביב
דרכי עבודה משותפות ויעילות ,לתמוכ בעבודתמ של המחנכימ ובשיתופ הפעולה שלהמ עמ
ההורימ ,לפתור עימותימ ולאגמ משאבימ.
הצורכ במנהלי–מקרה הועצמ מאז החל יישומו של חוק החינוכ המיוחד ,ב– .1999מערכת
החינוכ קלטה — וממשיכה לקלוט — מפר גדול של מטפלימ מתחומימ שונימ המופקדימ על
השגת המטרות של תכנית הלימודימ האישית שנבנית לכל תלמיד .הוקמ מערכ רב–תחומי
של שירותימ רפואיימ ,טיפוליימ ווציאליימ ,לרבות טיפולימ נלווימ )פארא–רפואיימ( של
פיזיותרפיה ,ריפוי בעיוק ,קלינאות תקשורת ,טיפול במחול ,טיפול במוזיקה ,טיפול בתנועה,
טיפול באמנות חזותית ,טיפול בדרמה וביבליותרפיה .נקלטו גמ מטפלימ פארא–רפואיימ ללא
תעודת הכרה מטעמ משרד הבריאות ,המועקימ כעובדי הוראה )לדוגמה ,מטפלימ העובדימ
באמצעות בעלי חיימ( .כל המטפלימ נדרשימ לפעול מתוכ אמונ וכבוד הדדי ולקיימ שיתופ
פעולה בינ–מקצועי ,אכ אינ די בהנחיה זו כדי להביא את הצוות להגדיר חזונ משותפ ,שיגשר
על פני גישות מקצועיות שונות ויפתור מחלוקות ויריבויות מושרשות .נייונ של עשרות שנימ
בתחומי בריאות הנפש ,שירותי הרווחה והחינוכ המיוחד מלמד כי מצבימ מוג זה טומנימ
בחובמ כנה לבזבוז של משאבימ ולטיפול לא מתואמ ולא יעיל )Pratt & Gill, 2005; Zetlin
 ;& Boyd, 1995אליצור1996 ,ב;  .(2006כינו הכוחות השונימ והפעלתמ בעבודת צוות
מתואמת ויעילה המ הבי לאיגומ משאבימ ,אכ קשה להשיג מטרה זו ללא מנהל–מקרה,
שעליו מוטלת האחריות לגבש צוות ההולמ את הצרכימ המיוחדימ של כל מקרה ולהנהיגו
לקראת מימוש של חזונ מקצועי משותפ הנשענ על קריטריונימ מוכמימ .אולמ לאור הגישות
השונות הקיימות בשטח והנטייה הטבעית של כל מומחה להדגיש את תחומ המומחיות שלו,
היכולת להנהיג בשטח צוותימ קטנימ ולהגדיר חזונ משותפ נשענת על החזונ והמנהיגות של
המטה הבכיר .כפי שראינו במחקרימ שבדקו תוצאות של תכניות התערבות שבוצעו במדינות
שונות ,קרה לא אחת שמשאבימ יקרימ בוזבזו על תכניות בלתי יעילות שבחר המטה המקומי.
לפיככ אנו טוענימ שכל עוד המטה הבכיר לא יוביל מדיניות המעדיפה תכניות נתמכות
אמפירית ומפעילה שיקולימ של עלות-תועלת בבחירת דרכי התערבות ,יִ קשה על מנהלי–
המקרה להנהיג את הצוות בכיוונ משותפ.
תפקיד מרכזי נופ של מנהל–מקרה הוא לתאמ את מערכת הקשרימ הבוכה בינ ההורימ
לבינ חברי הצוות הרב–מקצועי ,שעובד כיומ בעיקר ישירות עמ הילד .ריכוז טוב של מקרה
תורמ לתקשורת בינ הצדדימ ,מעלה את שביעות הרצונ של ההורימ ותורמ לאיכות העבודה
) .(Pratt & Gill, 2005; Zetlin & Boyd, 1995ככל שיחי השותפות בינ המערכת החינוכית
לבינ הורימ טובימ יותר ,כנ גוברימ היכויימ להצלחתו של השילוב ) .(Fox et al., 2004גמ
בנקודה זו נדרש משרד החינוכ לשינוי מדיניות שכנ חוק חינוכ מיוחד אינו מחייב את הצוות
החינוכי–מקצועי לשתפ את ההורימ בבניית התכנית החינוכית–הטיפולית .החר הפורמלי
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הזה גורמ לא פעמ לאי–שיתופ של הורימ בהגדרתה של התכנית וביישומה .מחקר שבדק את
יישומ המדיניות בשטח מצביע על ככ שהמציאות של קביעת תכנית לימודימ אישית והמשכ
המעקב אחר ביצועה גרועה לפעמימ אפילו מנ המדיניות שנקבעה בחוזרי המנכ״ל )שקד,
 .(2006נמצא שעל פי רוב ,הצוות מגבש את התכנית בלי לשתפ את ההורימ )שקד ,(2006 ,וככל
הנראה חלקמ מודעימ לבעיה של התנהלות זו וחלקמ לא.
כדי שמנהלי–מקרה יוכלו למלא את תפקידמ באופנ מקצועי שאינו מושפע משיקולימ
זרימ ,חשוב שתהיה להמ עמדה בלתי תלויה בגורמימ שיכולימ להפעיל עליהמ לחצ .דברימ
אלו נכתבימ מתוכ חשש להקפדה לא מפקת בנושא זה .לדוגמה ,נמר לנו שלעתימ מנהלי
המתי״א ממלאימ את מקוממ של המפקחימ בוועדות ההשמה .במצב שכזה תפקודו של הצוות
הרב–מקצועי במתי״א מול ההורימ עלול להיות מוטה כתוצאה מניגוד עניינימ )ראו ברק–ארז,
נבות וקרמניצר :(2010 ,ההורימ ,שנשללה מהמ המכות להשתתפ בקבלת ההחלטות ולקבוע
באיזו מגרת יתחנכ ילדמ ,פוגשימ בוועדה את מנהלי המתי״א ,שהמ דמויות רבות עצמה
המחזיקות בידיהנ גמ מכות של החלטה בנוגע להשמה וגמ מכות של ניהול גופ מקצועי
שאמור לשרת את הילד ומשפחתו ולקבוע יחד עמ הצוות אילו שירותימ נלווימ יקבלו מתקציב
משרד החינוכ .דפוי עבודה אלו הפוכימ למה שקורה בשוק הפרטי ,כאשר ההורה שמממנ את
הטיפול מחליט אילו שירותימ יקנה בכפו ומתי יפיק את שירותיו של איש מקצוע שאינו
מצליח לדעתו לקדמ את הילד .חשוב להבהיר :איננו מטילימ דופי ביושרה ובמקצועיות של
מנהלי המתי״א ואנשי המקצוע ,אלא מבקשימ להדגיש את הצורכ בנוהלי עבודה המעניקימ
את מלוא המכות לאנשי המקצוע ,לצד מערכת איזונימ השומרת שמכות זו תופעל אכ ורק
על פי שיקולימ של טובת הילד.

איתור והתערבות מוקדמים
טוב תעשה מערכת החינוכ אמ תשקיע יותר משאבימ באיתור ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ
כבר בגיל הגנ 64% .מבעלי הצרכימ המיוחדימ הלומדימ במגרות החינוכ המיוחד ו–85%
מאלה הלומדימ במגרות השילוב המלא ובלימ מלקויות למידה ,מהפרעת קשב וריכוז
ומבעיות התנהגותיות ורגשיות .זהו הפלח הגדול ביותר באוכלויית החינוכ המיוחד .ואפ על
פי כנ ,אבחונמ נעשה בדרכ כלל רק בכיתות היודי ,בהתאמ לגישה מיושנת של איתור המכונה
בצדק ״wait to fail״ )Severson, Walker, Hope Doolittle, Kratochwill, & Gresham,
 .(2007למרות המידע הרב על חשיבות ההשקעה של מערכת החינוכ בעבודה מונעת ומקדימה
) ,(Stipek, 2001אינ השקעה מפקת בעבודה כזאת .כתוצאה מככ אינ מניעה של חוויות
קשות וצפויות של כישלונ ,הגורמות לפגיעה בדימוי העצמי ובשיתופ הפעולה של הילד
והוריו עמ מערכת החינוכ ,ובהמשכ הדרכ גמ לנשירה ממערכת החינוכ .בגלל התנהלות זו
המערכת מאבדת את ההזדמנות להתערב בעוד מועד ,כשהיכוי להצליח עדיינ גדול .זאת
ועוד ,המפגש של הגורמימ המקצועיימ ואנשי החינוכ המיוחד עמ המשפחה מתחיל במקרימ
רבימ באווירה קשה של עימות וחילופי האשמות בינ ההורימ לבינ בית הפר .מדיניות זו גמ
נוגדת עדות אמפירית שכבר בגיל שמונה גובר הקושי לשנות בעיות למידה והתנהגות של
ילדימ המאופיינימ בהתנהגות תוקפנית ואשר לא זכו להתערבות מוקדמת )Webster-Stratton
.(& Taylor, 2001
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המלצות והצעות
דוח דורנר הוא המענה העדכני ביותר של מערכת החינוכ גמ לחלק מהוגיות שהעלינו אנחנו.
ההחלטה הנוגעת לניוי בעקבות דוח דורנר התקבלה במהלכ כתיבת הדברימ האלה ,ונמצאנו
כותבימ על תהליכי שינוי המתרחשימ עכשיו ,אכ השפעתמ תיבדק לאחר פרומ מקנותינו.
בשל השלכותיו של דוח דורנר על הקשר בינ מערכת החינוכ לבינ ההורימ והמחויבות של משרד
החינוכ לבדוק את ההמלצות על ידי יישומנ בעיר שלמה ,נציג את חמש המלצות העיקריות של
הדוח ואחר ככ את ההמלצות הנופות של הוועדה שלנו.

חמש ההמלצות של ועדת דורנר
בחירת ההורימ — להעצימ את מכות ההורימ לקבל החלטות בעניינ חינוכו של ילדמ ולהפקיד
בידיהמ את הבחירה בוג המגרת החינוכית שבה יתחנכ הילד .עמ זאת יש לאנשי המקצוע
אפשרות לבחונ שוב כעבור שנה את תוצאות ההחלטה של ההורימ כדי לוודא שהדרכ שננקטה
אינה גורמת לפגיעה בטובת הילד או לפגיעה בשלוממ של אחרימ.
תקציב הולכ אחר הילד — בשיטת תקצוב זו ,הנהוגה גמ במדינות אחרות ,התקציב מוקצה
בהתאמ ללקות ולרמת התפקוד של הילד ומופנה למגרת החינוכית שבה הילד לומד .מתכונת
זו מאפשרת לילד לעבור בינ מגרות שונות בהתאמ לצרכיו החינוכיימ ,בלי שהמעבר למגרת
משולבת יפחית את זכאותו לקבל מענה לצרכיו המיוחדימ.
אפיונ על פי תפקוד ולא רק על פי לקות — הוועדה המליצה כי קביעת היקפ היוע תיעשה
על מכ אמות מידה הקשורות לתפקודו של הילד ולא רק לאבחונ הלקות שלו .תיקונ זה ימנע
עיוותימ קיימימ ויביא לחלוקת משאבימ הוגנת יותר בינ הילדימ .אמות מידה מבוות–תפקוד
יושתתו על הערכה אובייקטיבית של הילד .הנ יפחיתו את הפיתוי לבצע ״התאמת אבחונ״ כדי
להגדיל את התקציב שמקבל הילד .התקציב ,כאמור ״ילכ אחר הילד״ למודות החינוכיימ,
ובהתייעצות עמ ההורימ תותאמ תכנית לימודימ אישית לכל ילד בעל צרכימ מיוחדימ שייקבע
שהוא זכאי לחינוכ מיוחד.
כדי ליישמ עקרונות אלה הציעה הוועדה הליכ חדש :ועדות אפיונ יעריכו את תפקודו
של הילד וישייכו אותו לקבוצת אפיונ מוימת .השיוכ הזה יאפשר להורימ להעריכ את ל
השירותימ שיקבל ילדמ ולהחליט במשכ תקופת הרישומ המקובלת לאיזו מגרת חינוכית
לרשומ את ילדמ .החלטה זו תאפשר גמ למודות החינוכ להעריכ את התקציב שיקבלו
ממשרד החינוכ כדי לבצע את השילוב.
תיקונ חוק חינוכ מיוחד — כדי שאפשר יהיה להוציא אל הפועל את ההמלצות ,הציעה הוועדה
לעגנ את ההליכ החדש בתיקונ בחוק חינוכ מיוחד ,ואפ הכינה הצעת חוק המשקפת את
העקרונות המרכזיימ הגלומימ בהמלצותיה.
הכשרת ייעות ואנשי הוראה בחינוכ רגיל — הוועדה התייחה להכשרה הלא מפקת שיש
לייעות ולגל בחינוכ הרגיל — בנושא החינוכ המיוחד .היא הציעה להרחיב את ההכשרה
ולכלול בה הנ הכשרה טרמ הכניה לתפקיד והנ פיתוח מקצועי במהלכ העבודה .הוועדה
הציעה שההכשרה תתייח גמ לעבודה עמ הורימ לתלמידימ בעלי צרכימ מיוחדימ.
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ניוי–החלוצ יצא לדרכ עוד לפני השינוי של חוק החינוכ המיוחד .ועדת עמיחי ,האחראית
עליו ,הויפה המלצה חשובה ולפיה ימונה בכל אחת מהמתי״אות איש קשר שיתמחה בנושא
והכוונ ,כדי שההורימ יֵ דעו מה זכותמ ומה
של עבודה עמ הורימ ויהיה אחראי למתנ הבר ֶ
עומד לרשותמ.

הערות הוועדה והמלצותיה
למרות חשיבותו של דוח דורנר והשפעתו על הוגיות המרכזיות שהצגנו ,נשארו וגיות
מהותיות שהדוח ותכנית–החלוצ אינמ מתייחימ אליהנ .ככ למשל ,הדוח אינו עוק
בהתערבות מוקדמת 92,ובדיקת–החלוצ מתחילה רק בגנ חובה ואינה מיישמת בגנימ תכנית
מבות אמפירית כלשהי .ילדי טרומ–חובה בגיל שלוש-ארבע אינמ נכללימ בתכנית–החלוצ,
מפני שבעיר חולונ גילאימ אלו אינמ חלק מנ המגרת של צו לימוד חובה .לא ברור גמ אמ
מחקר הערכה מודר יתלווה לניוי רחב ההיקפ .בדיקת–החלוצ של דוח דורנר היא ניוי
ממלכתי ,וממצאיה עשויימ להשפיע על המדיניות הממלכתית בתחומ החינוכ המיוחד בישראל
בעשור הבא .ומכיוונ שככ ,רצוי ללמוד מבדיקת עלות-תועלת שנעשתה בבריטניה והשוותה
בינ תכניות התערבות שונות שהופעלו במימונ ממשלתי .חלקנ נמצאו בלתי אפקטיביות ,ואילו
אחרות עמדו היטב בבדיקה זו של עלות-תועלת ) .(Hutchings et al., 2007לפיככ ,כדי שיהיה
אפשר להיק מקנות מבוות מתוצאותיו של ניוי–החלוצ ,ראוי לתכננ היטב לא רק את
העשייה בשטח אלא גמ להקימ מערכ מודר של הערכה מדעית ביקורתית ,אובייקטיבית
ובלתי תלויה .דוח דורנר מציע להחיל מדיניות שילוב ׳מונחית מלמעלה׳ על מערכת החינוכ,
אכ הנייונ בעולמ מלמד כי גישה זו עלולה להיכשל בגלל התנגדויות רבות העולות בשטח
).(Slee, 2004
דוח דורנר נתנ מענה לוגיית השילוב ,ולכנ לא נעוק בה כאנ .הצעותינו יתייחו לשלוש
הוגיות האחרות שהועלו בפרק הקודמ .אנו חוששימ שהעדר טיפול בשלוש הוגיות האלה
יפגומ בהצלחתו של ניוי–החלוצ המבו על דוח דורנר .לדעתנו ,כדי שהרפורמה תצליח,
על מערכת החינוכ להמשיכ להיות פרו–אקטיבית בטיפוח הקשר שלה עמ הורימ וילדימ בעלי
צרכימ מיוחדימ ולא להגיב רק בדיעבד ,אחרי כישלונות .ההצעות המרכזיות של הוועדה שלנו
נועדו לקדמ מדיניות חינוכית המעודדת מעורבות ושותפות אפקטיבית של הורימ ,ולשפר את
החינוכ והטיפול בילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ.

בניית מערך הכשרה והדרכה
יש להקימ מערכ שיכלול הכשרה של אנשימ חדשימ טרמ כניתמ לתפקיד ,לצד הכשרה של
בעלי תפקיד שכבר עובדימ במערכת :מנהלימ ,מורימ בחינוכ הרגיל ובחינוכ המיוחד ,ייעות
 92לנושא ההתערבות המוקדמת ,ראו נייר עמדה שהגישו מיכל אנגלרט וציפי שוורצ לוועדת דורנר מטעמ פורומ
גיל רכ בשפ״י )אנגלרט ושוורצ :(2009 ,״ילדימ עמ צרכימ מיוחדימ בגיל הרכ — חשיבות האיתור וההתערבות
המוקדמת והפעולות הנגזרות מככ״ ,הוקר את הפרות בתחומ זה ומציע לבנות מערכ לאיתור מוקדמ ולטיפול רב–
מקצועי שילווה את הילדימ והמשפחות באופנ רציפhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/ .
) ShlaveiChaim/GilRach/gilrach/NiyarEndaDorner.htmנדלה בנובמבר .(2009
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ואנשי מקצוע במתי״אות .מעבר להכשרה הביית ,חשוב לאפשר ייעוצ מלווה בעת העבודה,
בהתאמ לצורכ .המלצה זו מתבת על עדות מחקרית לקשר בינ איכות יחי השותפות
בינ חינוכ רגיל וחינוכ מיוחד לבינ ההורימ — ובינ הצלחתו של השילוב והצלחתנ של תכניות
התערבות שונות עבור ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ .כדי שההכשרה תצליח ,עליה להישענ על
מודלימ מבוימ אמפירית .ועדות קודמות לא נגעו בנקודה זו ורק העלו את הצורכ הכללי
בהכשרה .הנייונ בארצות רבות ,שרק חלק קטנ ממנו הוצג בפרק זה ,מלמד שהכשרה שאינה
מבות על מודל מוכח עלולה להיות בלתי יעילה ולבזבז כפי ציבור בלי להשיג תוצאות של
ממש .יתרה מזו ,העדר חשיבה מראש על מודל העבודה עלול לגרומ נזק ,שכנ יוזמות חדשות
מעוררות תקווה לשינוי .כישלוננ בגלל שימוש באמצעימ לא יעילימ ילּווה בתחושת אכזבה
ויביא לנטישת ההשקעה הציבורית .כנה זו מאיימת כיומ על בדיקת–החלוצ המבות על
דוח דורנר .לכאורה תהיה השקעה בהכשרה ,אכ חוצ מהשינוי האדמיניטרטיבי בתהליכ
קבלת ההחלטות ובתקצוב היוע ,לא ברור מה יהיה מודל העבודה החינוכי–טיפולי ומה תהיה
יעילותו.
מודל העבודה נדרש להתייח לא רק לילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ ולהוריהמ ,אלא גמ
לעבודה עמ ילדימ והורימ ששייכימ לחינוכ הרגיל וצפויימ אפ המ להיות מושפעימ ממדיניות
השילוב החדשה .יש להביא בחשבונ עמדות חברתיות שליליות כלפי ילדימ בעלי צרכימ
מיוחדימ הנ במערכת החינוכ והנ בקרב הציבור בכלל ,במיוחד בקרב הורימ לילדימ נורמטיביימ
הלומדימ בכיתות השילוב .העובדה שהמדדימ המקובלימ כיומ להערכת תפקודמ של בתי
פר מדגישימ את רמת ההישגימ בלימודימ עלולה גמ היא לחבל בשילוב .אנשי חינוכ והורימ,
בישראל )לייזר (2002 ,ובמדינות אחרות ) ,(Hegarty & Alur, 2002מביעימ לא אחת את
חששמ שמדיניות השילוב תפגע בלמידה של התלמידימ הרגילימ .דעות קדומות מוג זה
הכשילו את יישומה של מדיניות השילוב בארצות שונות .בינ המתנגדימ אפשר למצוא גמ
מורימ ,מנהלי בתי פר של החינוכ המיוחד וארגוני מורימ ).(Byrnes et al., 2002; Slee, 2004
כבר היומ אפשר להבחינ בניצני הקשיימ האפשריימ 93.מאחר שבשלב זה אנו יכולימ ללמוד
מנייוננ של מדינות אחרות ולחזות את ההתנגדויות שצפויות להתעורר בישראל ,נראה כי
עדיפ להביאנ בחשבונ מראש וליצור — בדרכ של שיתופ פעולה בינ המערכת לבינ ההורימ —
תנאימ מיטביימ להצלחת מדיניות השילוב .כדי לקדמ את נושא השילוב דרושה אפוא מדיניות
של הברה שתתמודד עמ דעות קדומות ועמדות שליליות ,בד בבד עמ יצירת תנאימ ארגוניימ
שיתמכו במדיניות השילוב 94.המחקר מעיד כי בתנאימ מתאימימ ,כניתמ של תלמידי השילוב
לכיתה רגילה לא השפיעה לרעה ,להפכ — השפעותיה היו לפעמימ חיוביות )Kalambouka et
.(al., 2007
 93לדוגמה ,עתירה משפטית שהגישו הורימ לתלמידימ ללא צרכימ מיוחדימ בדרישה להוציא מהמגרת החינוכית
הרגילה תלמיד בעל הפרעה התנהגותית חמורה והתפרצויות אלימות .אמנמ בית הפר הציע לשפר את המצב בכיתה
באמצעות תכנית השילוב ,אכ ההורימ העותרימ העלו טענות בדבר איכותה הבלתי מפקת של התכנית )דלייה
בתאריכ  2באפריל.(http://www.nevo.co.il/Psika_word/minhali/MM-09-2426-663.doc :2010 ,
 94נושא זה נדונ בפגישה עמ לאה רוזנברג ,מנכ״לית משרד החינוכ ומנהלת המינהל הפדגוגי ,ורות פנ ,מנהלת האגפ
לחינוכ מיוחד .כדי להדגימ את הנושא :ההשקעה בתנאימ ארגוניימ יכולה לבוא לידי ביטוי בקריטריונימ המשמשימ
להערכת בית פר ,וביצירת תנאימ שיעניקו למנהלי בתי הפר ,מחנכי השילוב וההורימ לילדימ בעלי צרכימ חינוכיימ
רגילימ את התחושה שגמ המ מרוויחימ כתוצאה ממעורבותמ ביישומה של תכנית שילוב .כדי להתמודד עמ עמדות
חברתיות שליליות ,יש צורכ גמ בהברה נרחבת של עקרונ הנורמליזציה וזכות השילוב ,כולל מידע להפרכת דעות
קדומות.
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הגדרת מודלים חינוכיים-טיפוליים מבוססים אמפירית והטמעתם בשותפות
הורית באמצעות מנהלי-מקרה
ברמת העבודה הפרטנית של הצוות הרב–מקצועי עמ ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ והוריהמ,
מומלצ שהאגפ לחינוכ מיוחד ינח בעזרת אנשי אקדמיה בכירימ מודלימ חינוכיימ–טיפוליימ
מבוימ אמפירית המתייחימ לאבחנות שונות של ילדימ ,ויפעל להטמעתמ בשטח
בעזרת מנהלי–מקרה שיקבלו הכשרה מתאימה .הצלחתמ של הצוותימ המקצועיימ בעבודה
עמ ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ והוריהמ דורשת חבירה לגופ ידע גדול ומבו אמפירית,
הכולל התייחות גמ לשיקולי עלות-תועלת .ללא ניוח של מודלימ המבוימ על גופ ידע
זה ויצירת עתודה של מנהלי–מקרה היכולימ להנהיג את הצוותימ הרב–מקצועיימ ביישומ
המודלימ ,העבודה בשטח עלולה להיות בלתי מתואמת עמ ההורימ .כפי שהראה מחקרה של
שקד ) ,(2006מטפלימ רבימ מתקשימ בעבודה עמ ההורימ ובגיבוש עבודת צוות המכוונת לחזונ
משותפ .המלצתנו זו תואמת מגמה הולכת ומתחזקת במדינות מערביות רבות ,לחייב אנשי
מקצוע ללמוד וליישמ דרכי התערבות שקיבלו תמיכה אמפירית .הוכח שאפשר ליישמ מדיניות
זו בתחומ הטיפול בילדימ הובלימ מבעיות נפשיות ובילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ ,למרות
הנטייה השכיחה של אנשי מקצוע לדבוק בתאוריות ובדרכי עבודה ישנות ,גמ כאשר המחקר
מעיד על חור יעילותנ ) .(Chorpita et al., 2002הוכח גמ שיישומה של מדיניות זו מקדמת
את תוצאות הטיפול ברמה של מדינה שלמה ) .(Daleiden et al., 2006המגמה של יישומ דרכי
עבודה מבוות אמפירית ) (evidence-based practicesמקבלת כיומ ביטוי הולכ וגובר לא
רק בתחומ בריאות הנפש ) ,(Harwood & Beutler, 2008; Pliszka, 2007אלא גמ בעבודתמ
של צוותימ מקצועיימ במערכת החינוכ ) .(Kratochwill, 2007ניוחמ של מודלימ אלו מצריכ
ידע מקצועי ומחקרי מעמיק ,ולכנ הוקמו בבריטניה ובמדינות אחרות גופימ ציבוריימ ייעודיימ
95
המכנימ ועדות של אנשי מקצוע בכירימ למטרה זו.
ההמלצה הנוגעת למנהלי–מקרה עונה על הצורכ לתמוכ במורי השילוב כדי שיוכלו לעשות
את עבודתמ בלי להישחק מהר ,ותואמת את המשוב שקיבלנו מנציגימ של ארגוני ההורימ.
המלצה זו תואמת גמ את מקנותיה של ״קבוצת איכות״ בראשות מפקחת החינוכ המיוחד,
96
ורד דרש ,שעקה בוגיה זו בשנת .2005
הנייונ בהכשרת אנשי מקצוע מעיד שהצלחת ההטמעה של מודלימ חדשימ דורשת
חשיבה ארגונית ויצירת דפוי עבודה התומכימ בגישות החדשות ) .(Elizur, 1993מחנכימ
בחינוכ הרגיל ובחינוכ המיוחד שעובדימ במגרות תומכות–שילוב מביעימ עמדות חיוביות
כלפי השילוב )Avramidis & Norwich, 2002; Cornoldi, Terreni, Scruggs, & Mastropieri,
 .(1998; Minke, Bear, Deemer, & Griffin, 1996גמ אמ יש להמ השגות על רמת המשאבימ
 95ראו לדוגמה הגופ הקרוי  (National Institute for Health and Clinical Excellence) NICEשהוקמ בבריטניה:
 .http://www.nice.org.ukארגונ זה מפרמ הנחיות לעבודה טיפולית בתחומימ שונימ הרלוונטיימ גמ למערכת ח״מ,
למשל עבודה עמ ילדימ הובלימ מהפרעת קשב וריכוז )National Institute for Health and Clinical Excellence,
).(2008. www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/ADHDFullGuideline.pdf (accessed 12 Dec 2009
 96קבוצת האיכות נפגשה לאורכ כמה חודשימ ופרמה את מקנותיה בכנ מפקחי חינוכ מיוחד .10.11.05 ,הקבוצה
כללה מפר רב של גורמימ :מפקחי חינוכ מיוחד ,מפקחי ח״ר ,מנהלי מחלקת חינוכ ברשויות ,מנהלות מתי״א ,מנהלימ
של בי״ בחינוכ הרגיל והמיוחד ,מנהלי שירותימ פיכולוגיימ ,עובדת וציאלית ,מדריכות שילוב ,הורה ומורה לחינוכ
מיוחד .המקנות מופיעות באתר האגפ לחינוכ מיוחד:
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/special/matyaot/metaemshilouv.htm
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ועל התמיכה שהמ מקבלימ ,העמדות שלהמ חיוביות יותר מאלה של מורימ רגילימ שאינמ
מלמדימ במגרת תומכת–שילוב .אכ טבעי הוא שיצירת גישה חיובית ומוטיבציה לשילוב
ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ בקרב מורימ עמוי עבודה תהיה מושפעת מנ התמיכה והמשאבימ
שמערכת החינוכ מעניקה להמ ).(Richards, Pavri, Golez, Canges, & Murphy, 2007

בניית תכניות התערבות מוקדמת
התמיכה האמפירית בעבודה מונעת שתועדה בארצות שונות מצביעה על ככ שהגמישות
לשינוי רבה יותר בגיל צעיר .הנייונ מעיד שעבודה מונעת מעצבת דפו של שיתופ פעולה בינ
המערכת החינוכית לבינ ההורימ ,ואילו העדרה מתקשר לחוויות של כישלונ ולעליית המתח
ביחי בית פר-הורימ .התמיכה המחקרית ברעיונ כוללת גמ את הממצא שלפיו תכניות
להתערבות מוקדמת מפחיתות את שיעור ההשמה בכיתות של חינוכ מיוחד )Evans, Okifuji,
 .(Engler, Bromley, & Tishelman, 1993; Miedel & Reynolds, 1999לכנ ראוי להשקיע
משאבימ בתחומ זה כדי ליישמ תכניות לאיתור ,אבחונ והתערבות מוקדמימ ,תכניות שזכו
לתמיכה מחקרית .כפי שהראינו קודמ ,גמ בתחומ זה קיימ גופ ידע גדול ומבו אמפירית
שיכול להעניק בי מוצק להפעלתנ של תכניות התערבות בלי שיהיה צורכ להמציא אותנ
בכל פעמ מחדש.
נדגימ את האפשרות הזאת באמצעות תכנית התקשרו״ת )הורות תומכת קשר ותקווה(,
פרויקט הדגל של שפ״י )השירות הפיכולוגי ייעוצי( בשלוש השנימ האחרונות .זוהי תכנית
התערבות מוקדמת שהופעלה עד כה בהיקפ מצומצמ ובמגרת מחקרית .היא נבנתה על
בי תכנית ״השנימ המופלאות״ והותאמה לתרבות ולחברה הישראלית .התכנית מיועדת
לילדימ בני שלוש-ארבע המגלימ קשיימ בוויות עצמי–התנהגותי .התכנית פועלת באמצעות
קבוצות הורימ המקיימות  14–12מפגשימ .מחקרי הערכה מבוקרימ שנעשו בארצות שונות
מעידימ שקבוצות הורימ פיכו–חינוכיות מוג זה הנ התערבות יעילה וחכונית ליוע לילדימ
הובלימ מבעיות התנהגות )Webster-Stratton & Reid, 2006; Webster-Stratton & Taylor,
 .(2001תוצאות ראשוניות של מחקר הערכה שבדק את השנה הראשונה להפעלת התכנית
בישראל מעידות על תרומתה להתגלות ההתנהגותית והאקדמית ולשליטה העצמית של
הילדימ )אליצור ,ומכ וירקי .(2010 ,כאמור ,זו דוגמה אחת בלבד .יש תכניות נופות
להתערבות מוקדמת בגיל הרכ — תכניות נתמכות אמפירית המיועדות לעודד התפתחות
תקינה של ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ.
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נספח  :1טופס לאפיון חריגויות

97

ועדות השילוב ,ההשמה והערר ידונו רק בתלמידימ בעלי לקות משמעותית על פי אפיוני
החריגות כמפורט להלנ:
עיקרית
)אחת(

משנית
)עד (2

הנחיות

הקוד

אפיונ החריגות

51

משכל גבולי רב–
בעייתי*

65

חשד לפיגור קל**

52

פיגור קל

66

חשד לפיגור בינוני**

53

פיגור בינוני

67

חשד לפיגור קשה/
עמוק**

54

פיגור קשה/עמוק

פיגור קשה/עמוק יומנ תמיד כחריגות
עיקרית.

55

הפרעות התנהגותיות
רגשיות/הפרעות
התנהגותיות –
AD(H)D

אפשר למנ חריגות זו כעיקרית רק
אמ התפקוד השכלי של התלמיד תקינ
או גבולי.

56

אוטיזמPDD/

57

הפרעות נפשיות

אפשר למנ חריגות זו כעיקרית רק אמ
התפקוד השכלי של התלמיד תקינ עד
פיגור קל.

58

לקות למידה רב–
בעייתיתAD(H)D/

אפשר למנ חריגות זו כעיקרית רק
אמ התפקוד השכלי של התלמיד תקינ
או גבולי.

59

שיתוק מוחינ/נכות
פיזית קשה

אפשר למנ חריגות זו כעיקרית רק אמ
התפקוד השכלי של התלמיד תקינ עד
פיגור קל.

פיגור בינוני יומנ תמיד כחריגות
עיקרית.

.http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//sg1h1_2_1.htm 97
* וג חריגות כזה כאפיונ עיקרי אפשרי רק להשמה בכיתה לחינוכ מיוחד בבית פר רגיל.
** חשד ביר לפיגור יומנ רק אמ אינ אמכתה של ועדת אבחונ של השירות למפגר .חובת יו״ר ועדת ההשמה
להפנות את המקרה לבירור לפקיד העד ברשות המקומית על פי חוק עד טיפול במפגרימ .1969
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עיקרית
)אחת(

משנית
)עד (2

הנחיות

הקוד

אפיונ החריגות

60

חירשות/כבדות
שמיעה

אפשר למנ חריגות זו כעיקרית רק אמ
התפקוד השכלי של התלמיד תקינ עד
פיגור קל.

61

עיוורונ/לקות ראייה

אפשר למנ חריגות זו כעיקרית רק אמ
התפקוד השכלי של התלמיד תקינ עד
פיגור קל.

62

עיכוב התפתחותי

אפשר למנ חריגות זו כעיקרית רק
אמ התפקוד השכלי של התלמיד תקינ
או גבולי.

63

עיכוב שפתי

אפשר למנ חריגות זו כעיקרית רק
אמ התפקוד השכלי של התלמיד תקינ
או גבולי.

98

מחלות נדירות

בהשמה ובערר אפשר למנ רק
כחריגות משנית; בשילוב אפשר למנ
כחריגות עיקרית.
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נספח  :2גורמים מקצועיים שאבחנתם קבילה בוועדות
חוזר מנכ׳׳ל תש״ח3/ד ) (2007מגדיר את הגורמימ שאבחנתמ קבילה בוועדות מתוקפ חוק
98
החינוכ המיוחד :שילוב ,השמה ,ערר
אפיונ החריגות

הגורמ המקצועי שאבחנתו קבילה לצורכ אפיונ חריגותו של התלמיד

משכל גבולי

פיכולוג חינוכי/פיכולוג התפתחותי

פיגור קל–יעודי

ועדת האבחונ של השירות למפגר

– הפרעות התנהגותיות
– הפרעות רגשיות
– AD(H)D

– פיכולוג חינוכי/התפתחותי/קליני/פיכיאטר לילד ולנוער
– פיכולוג חינוכי/התפתחותי/קליני/פיכיאטר לילד ולנוער
– פיכולוג חינוכי  +נוירולוג ילדימ/פיכולוג חינוכי  +רופא ילדימ
בעל נייונ בהתפתחות הילד/פיכיאטר לילד ולנוער

אוטיזמPDD/

פיכיאטר לילד ולנוער/פיכולוג קליני/מנהל מכונ להתפתחות הילד
המוכר ע״י משרד הבריאות/רופא מומחה בנוירולוגיית ילדימ

הפרעות נפשיות

פיכיאטר לילד ולנוער

– לקות למידה רב–
בעייתית
– AD(H)D

– פיכולוג חינוכי/פיכולוג מומחה שהוכשר בנושא לקויות למידה/
פיכולוג ומאבחנ דידקטי בממכ אחד או בממכימ נפרדימ
– פיכולוג חינוכי  +נוירולוג ילדימ/פיכולוג חינוכי  +רופא ילדימ
עמ נייונ בהתפתחות הילד/פיכיאטר לילד ולנוער

שיתוק מוחינ/נכות פיזית

נוירולוג ילדימ/רופא ילדימ בעל נייונ בהתפתחות הילד

חירשות/כבדות שמיעה

קלינאי תקשורת שהומכ לאודיולוגיה

עיוורונ/לקות ראייה

ועדת האבחונ של השירות לעיוור במשרד העבודה והרווחה או רופא
עיניימ

עיכוב התפתחותי

פיכולוג חינוכי/פיכולוג התפתחותי/נוירולוג ילדימ/רופא ילדימ
בעל נייונ בהתפתחות הילד

עיכוב שפתי

פיכולוג חינוכי  +קלינאית תקשורת/פיכולוג התפתחותי +
קלינאית תקשורת/רופא ילדימ בעל נייונ בהתפתחות הילד +
קלינאית תקשורת

מחלות נדירות

רופא ילדימ בעל נייונ בהתפתחות הילד ,בצירופ אישור בכתב של
הביטוח הלאומי המעיד שהילד זכאי לגמלת ילד נכה ולניידות וזקוק
להשגחה מתמדת

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/1/1-2/hodaotvmeyda/h-2008- 98
4-1-2-3.htm
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נספח  :3מפתח של  15סוגי כיתות של החינוך המיוחד

.1

- 11

חירשימ וכבדי שמיעה רב–בעייתיימ

.2

- 12

עיוורימ ולקויי ראייה רב–בעייתיימ

.3

- 13

כיתת חולימ בבתי חולימ רגילימ

.4

— 15

בעלי פיגור בינוני רב–בעייתי

.5

- 16

בעלי פיגור קל

.6

- 17

בעלי הפרעות התנהגותיות ורגשיות קשות

.7

- 19

משותקי מוחינ בעלי נכויות פיזיות קשות רב–בעייתיימ

.8

- 20

לקויי למידה רב–בעייתיימ

.9

- 21

אוטיטימ קשימPDD/

- 23 .10

בעלי משכל גבולי רב–בעייתיימ

- 24 .11

בעלי פיגור קשה/עמוק/יעודיימ

- 26 .12

בעלי פיגור בינוני מורכב

- 28 .13

בעלי הפרעות נפשיות )חולי נפש(

- 29 .14

מעוכבי התפתחות )כיתות גנ וכיתה א׳ בלבד(

- 30 .15

מעוכבי שפה )כיתות גנ עד כיתה ג׳ בלבד(

.http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/Misgerot/MaftechSugey/ 99

99
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נספח  :4חלוקת התלמידים הלומדים במסגרות חינוך מיוחד
לפי סוג כיתה וסוג מסגרת חינוכית — תש״ע
מאפייני אוכלוייה
וג חינוכ כיתה — מיוחד
מגרת ארגונית — בית פר
שנ״ל — תש״ע
וג כיתה

קוד
וג
כיתה

בתי״  -ח׳ מיוחד

ה״כ

בתי״  -ח׳ רגיל

כיתות
בפועל

תלמידימ

כיתות
בפועל

תלמידימ

כיתות
בפועל

תלמידימ

אוטיטימ

21

197

1,189

228

1,445

425

2,634

הפרעות התנהגותיות/
רגשיות קשות

17

463

3,255

248

2,003

711

5,258

הפרעות נפשיות קשות
)ח״נ(

28

187

1,228

5

31

192

1,259

חנ״מ -ללא דיווח

99

22

208

22

208

חרשימ/כבדי שמיעה ר״ב

11

48

335

121

902

169

1,237

חשד לפיגור קל רב–
בעייתי

31

13

150

13

150

ליקויי למידה ר״ב

20

413

3,919

2,072

22,091

2,485

26,010

מעוכבי התפתחות

29

11

118

24

237

35

355

מעוכבי שפה

30

17

164

17

164

משכל גבולי ר״ב

23

238

2,793

238

2,793

י.פי .ונכויות פיזיות
קשות ר״ב

19

134

890

17

101

151

991

עוורימ/ליקויי ראיה ר״ב

12

18

115

1

9

19

124

פיגור בינוני

15

265

2,128

22

177

287

2,305

פיגור בינוני מורכב

26

262

1,699

2

14

264

1,713

פיגור קל ר״ב

16

235

1,992

13

139

248

2,131

פיגור קשה/עמוק/עודי

24

292

1,844

292

1,844

2,547

18,920

5,568

49,176

ה״כ

3,021

30,256
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מאפייני אוכלוייה
וג חינוכ כיתה — מיוחד
מגרת ארגונית — גנ ילדימ
שנ״ל — תש״ע
וג כיתה

קוד
וג כיתה

כיתות בפועל

ילדימ

אוטיטימ

21

166

1,143

הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות

17

26

197

חרשימ/כבדי שמיעה ר״ב

11

49

343

ליקויי למידה ר״ב

20

19

240

מעוכבי התפתחות

29

457

4,672

מעוכבי שפה

30

273

2,690

י.פי .ונכויות פיזיות קשות ר״ב

19

59

402

עוורימ/ליקויי ראיה ר״ב

12

8

55

פיגור בינוני

15

48

350

פיגור בינוני מורכב

26

43

296

פיגור קל ר״ב

16

15

126

פיגור קשה/עמוק/עודי

24

47

282

1,210

10,796

ה״כ

מערכת החינוך ומשפחות לילדים בעלי צרכים חינוכיים מיוחדים :בדיקת מצב והצעות לשינוי | | 147

נספח  :5חלוקת תלמידי השילוב הלומדים במסגרות חינוך רגיל
לפי סוג כיתה וסוג מסגרת חינוכית — תש"ע ולפי אבחנה — תש"ע
מאפייני אוכלוייה
וג חינוכ מוד – רגיל
מגרת ארגונית – בית פר
שנ"ל – תש"ע
חריגות

מ' תלמידימ

AD(H)D

336

אוטיזמ P.D.D /

1,275

אחר

45

הפרעות התנהגותיות  /רגשיות AD(H)D /

7,526

הפרעות נפשיות

403

ֵחרשות  /כבדות שמיעה

2,067

חשד לפיגור בינוני

7

חשד לפיגור קל

108

חשד לפיגור קשה  /עמוק  /יעודי

2

לקות למידה AD(H)D /

51,485

מחלה  /תמונת נדירה

612

משכל גבולי

2,768

עיוורונ  /לקות ראיה

1,159

עיכוב התפתחותי

2,804

עיכוב שפתי

2,332

פיגור בינוני

105

פיגור קל

58

פיגור קשה  /עמוק  /יעודי

1

שיתוק מוחינ  /נכות פיזית קשה

1,103

הערה :תלמידימ שיש להמ יותר מחריגות אחת נפרו בהתאמ .לדוגמה :תלמיד בעל שני וגי חריגות
נפר פעמיימ – פעמ בכל וג.
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מאפייני אוכלוייה
וג חינוכ מוד – רגיל
מגרת ארגונית – גנ ילדימ
שנ"ל – תש"ע
חריגות

מ' תלמידימ

אוטיזמ P.D.D /

30

אחר

1

הפרעות התנהגותיות  /רגשיות AD(H)D /

24

הפרעות נפשיות

1

ֵחרשות  /כבדות שמיעה

18

לקות למידה AD(H)D /

15

מחלה  /תמונת נדירה

10

משכל גבולי

5

עיוורונ  /לקות ראיה

2

עיכוב התפתחותי

146

עיכוב שפתי

64

פיגור בינוני

2

פיגור קל

1

שיתוק מוחינ  /נכות פיזית קשה

12

הערה :ילדימ שיש להמ יותר מחריגות אחת נפרו בהתאמ .לדוגמה :ילד בעל שני וגי חריגות נפר
פעמיימ – פעמ בכל וג.
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נספח א׳
תקצירי קורות חיים של חברי הוועדה
זאב צ׳רל גרינבאומ ,יו״ר הוועדה
פרופור )אמריטו( לפיכולוגיה חברתית בקתדרה ע״ש ג׳יימ מרשל באוניבריטה העברית
בירושלימ .באוניבריטה כיהנ כראש המרכז להתפתחות הילד והמתבגר ע״ש לוינ ,וכיומ הוא
עומד בראש מרכז הארי להתפתחות מוקדמת של הילד .יו״ר הוועד המנהל של האגודה
הבינלאומית לזכויות הילד )אב״י(.
תחומי המחקר העיקריימ שלו המ התפתחות חברתית ,הילד ביכונ ,זכויות הילד ,אימוצ
ילדימ ומדיניות חברתית.
בעל תואר שלישי בפיכולוגיה מאוניבריטת ניו–יורק )ארצות הברית(.1963 ,
יואל אליצור — פרופור–חבר במגמה לפיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד בבית הפר
לחינוכ ,האוניבריטה העברית בירושלימ ויו"ר מועצת הפיכולוגימ.
תחומי המחקר העיקריימ שלו המ פיכופתולוגיה התפתחותית ,הפרעות התנהגות והפרעות
מופנמות בקרב ילדימ ומתבגרימ ,תהליכימ משפחתיימ ,טיפול מערכתי–אינטגרטיבי נתמכ–
ראיות ,פיכולוגיה רפואית ,טראומה והתמודדות.
בעל תואר שלישי בפיכולוגיה מהאוניבריטה העברית בירושלימ.1981 ,
דבורה גולדנ — אנתרופולוגית חברתית ומרצה בכירה בפקולטה לחינוכ באוניבריטת חיפה.
תחומי המחקר העיקריימ שלה המ מחקר אתנוגרפי בחינוכ ,מבט אנתרופולוגי על תהליכי
חיברּות בקרב ילדי גנ ובקרב מהגרימ ,הגופ בתהליכי חיברּות ,וממד הזמנ במעשה החינוכי.
בעלת תואר שלישי באנתרופולוגיה מ–) University College Londonאנגליה(.1997 ,
מוחמד חאג׳ יחיא — פרופור לעבודה וציאלית וללימודי משפחה ובעל הקתדרה על
שמ גורדונ בראונ בבית הפר לעבודה וציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד
באוניבריטה העברית בירושלימ.
תחומי העניינ האקדמי והפרופיונלי העיקריימ שלו המ אלימות נגד נשימ ,פגיעה בילדימ
והזנחתמ ,המשפחה הערבית בתהליכי מעבר ושינוי ,השלכות חשיפתמ של ילדימ ובני נוער
לאלימות במשפחה ובקהילה ולאלימות פוליטית ,גורמי החונ הממתנימ את ההשלכות
הללו ,וההקשר הוציו–תרבותי והוציו–פוליטי של החינוכ והפרקטיקה של המקצועות
הטיפוליימ.
בעל תואר שלישי בעבודה וציאלית מאוניבריטת מינוטה )ארצות הברית(.1991 ,
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משה ישראלאשוילי — פרופור–חבר בבית הפר לחינוכ באוניבריטת תל אביב ,המגמה
לייעוצ חינוכי.
תחומי המחקר העיקריימ שלו המ תכניות מניעה וחיונ ,תהליכי התגלות ואי–התגלות
למצבימ חדשימ וטיפוח כישורי התמודדות ועמידות במצבי לחצ.
בעל תואר שלישי בפיכולוגיה חברתית מאוניבריטת תל אביב.1990 ,
אתר כהנ — מורה בכירה במגמה לפיכולוגיה חינוכית–קלינית של הילד ,בית הפר לחינוכ,
האוניבריטה העברית בירושלימ .שימשה בעבר ראש המגמה.
מומחית ומדריכה בפיכולוגיה קלינית ,פיכולוגיה התפתחותית וטיפול משפחתי.
תחומי המחקר העיקריימ שלה המ :הורות  -התפתחות ושינוי ,מודלימ לטיפול בהורות,
השפעת אירועי טראומה על הורות ועל יחי הורימ-ילדימ ,מניעה וטיפול במצוקה פוט–
טראומטית בילדימ צעירימ ,משחק ,משחקיות ,טראומה וחונ ,מוכנות לבית–הפר ,יחי
הורימ וילדימ והתגלות ילדימ עמ הפרעות התפתחותיות.
בעלת תואר שלישי בפיכולוגיה מאוניבריטת מדינת מישיגנ )ארצות הברית(.1973 ,
תמר מורג — מרצה בבית הפר למשפטימ ,המלול האקדמי ,המכללה למינהל ,ומנהלת מרכז
״מש ֶּנה״ — המרכז הקליני לחברה ומשפט .ניהלה את מרכז הילד והמשפט במועצה הלאומית
ַ
לשלומ הילד ,והייתה היועצת המשפטית שלו בשנימ  .1998–1988מונתה חברה בוועדות
ציבוריות רבות ,ובכלל זה יו״ר וגנית–יו״ר של ועדת ההיגוי בוועדה לבחינת עקרונות היוד
בתחומ הילד והמשפט )ועדת רוטלוי(.
תחומי המחקר העיקריימ שלה המ דיני משפחה ,דיני הורימ וילדימ ,משפט ושינוי חברתי.
בעלת תואר שלישי במשפטימ מאוניבריטת מישיגנ )ארצות הברית(.2004 ,
יצחק פרידמנ — פרופור במכללת אחוה ומנהל בית הפר למינהל מערכות חינוכ ַּבמוד.
ניהל את מכונ הנרייטה אלד והיה חוקר בכיר בו .היה פרופור–חבר נלווה בבית הפר לחינוכ
של האוניבריטה העברית בירושלימ וראש אגפ התלמידימ במשרד החינוכ והתרבות.
תחומי המחקר וההתמחות האקדמית שלו המ פיכומטריקה ,מדידה והערכה של תכניות
חברתיות וחינוכיות ,פיכולוגיה ארגונית במערכות מינהליות ציבוריות )התמקדות במערכות
חינוכ( ,קשרי בית ההורימ ובית הפר ,בתי פר קהילתיימ.
בעל תואר שלישי במינהל החינוכ ,האוניבריטה העברית בירושלימ.1982 ,
היה חבר הוועדה עד חודש שבט תש״ע ,פברואר .2010
דבורה פריד — מרכזת הוועדה
מדריכה טודנטימ בתכנית המומכ לתואר שני בגיל הרכ )תכנית שוורצ( בבית הפר לעבודה
וציאלית ורווחה חברתית באוניבריטה העברית .בוגרת תכנית שוורצ ).(1984
בעלת תואר שני בחוג לחינוכ ,האוניבריטה העברית בירושלימ.1996 ,
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נספח ב׳
תקצירי סקירות שהוזמנו על ידי הוועדה
כחומר רקע לדיוניה
 .1תקציר :יחסי משפחה-מערכת החינוך בגיל הרך
מנקודת מבט היסטורית
ד״ר קלודי טל וד״ר תמר בר
בקירה זו מתוארות התמורות ההיטוריות אשר השפיעו על היחימ בינ הממד החינוכי
לבינ משפחות הילדימ בגיל הרכ )המוגדר כאנ כגיל  3עד  ,(8ונקרת הדרכ שבה משתקפות
התמורות האלה בחוזרי המנכ״ל שמשרד החינוכ והתרבות החל לפרמ בשנות ה–.50
שתי תפיות עיקריות מוזכרות בפרות המקצועית בדיונ הנוגע לקשר בינ משפחות
הילדימ לבינ הממד החינוכי :תפיה של הפרדה ומודלימ שונימ של קשר .עמ המודלימ של
הקשר נמנימ מודל המגרת החינוכית ,שבו המערכת החינוכית מכתיבה למשפחות את תנאי
הקשר; מודל המשפחה ,שבו מוענקת חשיבות רבה להתאמת התכנית החינוכית למאפיינימ
של משפחות הילדימ; מודל השותפות ,שמדגיש את ההכרח בבניית תכנית חינוכית מוכמת
הנ על המשפחות והנ על הממד החינוכי ,בדרכ של דיאלוג בינ שני הצדדימ .בשנת  2011ברור
לכול ,בארצ ובעולמ ,שהצלחת המעשה החינוכי תלויה במידה רבה בקיומ שותפות בינ הממד
החינוכי לבינ משפחות הילדימ ובאיכותה של שותפות זו.
זאת ועוד ,בקשר בינ הממד החינוכי לבינ משפחות הילדימ מובנה קונפליקט ,הנובע
מהבדלימ בינ ביבת הבית לביבת המגרת החינוכית ומהשונות המאפיינת את התפקידימ
ואת האחריות של כל אחד מהשותפימ לקשר .רוב ההורימ מתמקדימ בטובת ילדיהמ הפרטיימ,
ולא בהכרח שואפימ להיטיב עמ הגנ ,הכיתה או בית הפר .גננות ומורימ ,לעומת זאת ,אמורימ
להיות אמונימ על מציאת דרכי הוראה ובניית תנאי למידה אשר יאפשרו ביטחונ רגשי ,שייכות
ולמידה לכלל ילדי הגנ או הכיתה .קיומו של הקונפליקט המובנה בינ הפרפקטיבה של
הממד החינוכי לבינ זו של משפחות הילדימ מחייב התייחות לשני ממדימ :ממד הקשר עמ
המשפחות ,ולצדו ממד האחריות שהמדינה מקבלת על עצמה — אחריות לחינוכ כל הילדימ
החיימ בה.
השינויימ בזיקות בינ משפחות הילדימ לבינ הממד החינוכי קשורימ קשר הדוק לתמורות
שחלו בחברה הישראלית מאז הימימ שלפני קומ המדינה ועד ימינו אלה .בתחילת הדרכ,
בהשראת התנועה הציונית ,הייתה מגמה של הפרדה או נתק מהמשפחות .מדיניות זו הותוותה
כדי לאפשר את בנייתו של ״היהודי החדש״ ,ובנייונ לעודד אחידות ושוויוניות בינ כל הילדימ.
אפ שהנייונ לבנות חברה צודקת ושוויונית לא צלח ,זו הייתה האידאולוגיה .חוק לימוד חובה
משנת  1949וחוק חינוכ ממלכתי משנת  1953היו חלק מנ המאמצ לבנות תשתית חוקית
למערכת חינוכ ממלכתית שוויונית.
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בשנות החמישימ והשישימ ,למרות המאמצימ שהמדינה השקיעה בטיפוח אינטניבי
של ילדימ בעלי הישגימ נמוכימ ,נמצאו פערימ גדולימ בינ ילדי העולימ ממוצא מזרחי לבינ
ילדימ ממוצא אשכנזי ובינ ילדימ מהמגזר היהודי לילדימ מהמגזר הערבי .לצורכ טיפול בפערימ
הגדלימ בינ ילדימ וילדות משכבות אוכלוייה שונות יושמה בשנות השבעימ מדיניות חדשה
של אינטגרציה בחינוכ ,והממד החינוכי החל לפעול להידוק הקשר בינו לבינ משפחות
הילדימ ״טעוני הטיפוח״ .את הנייונ להביא לשוויוניות ולאינטגרציה החליפו בשני העשורימ
האחרונימ מגמות של הפרטה וליברליזציה ,שתורגמו למתנ בחירה להורימ ,לאוטונומיה של
בתי פר ולפלורליזמ במגרות החינוכ .אולמ נראה כי אופנ היישומ של הפלורליזמ במערכת
החינוכ בארצ מיטיב בעיקר עמ השכבות המבוות .בשל שינויימ חברתיימ וכלכליימ שחלו
בשני העשורימ האחרונימ הלכ ונחלש מעמד המורימ והגננות בעיני הציבור ,ומחנכימ מוחלשימ
אלו אינמ עוד שותפימ ארטיביימ להורימ המבוימ .מגמות אלו הביאו להחלשה ניכרת של
החינוכ הציבורי ,אשר אינו יכול להתחרות בחינוכ ״האחר״ ,הנהנה ממשאבימ שהורי הילדימ
מזרימימ באופנ לקטיבי )איכילוב .(2010 ,בל ואדלר ) (2009מתריעימ שמערכת החינוכ
לבדה אינה יכולה להתמודד עמ הפערימ הקיימימ בינ קבוצות התלמידימ השונות .המ מציינימ
שהפערימ הכלכליימ גדולימ הרבה יותר מהפערימ בהישגימ הלימודיימ ,ושצמצומ הפערימ
בהישגימ מחייב מאמצ כלכלי חברתי כולל ,החורג מיכולת הפעולה של מערכת החינוכ.
אפ שבמקרימ רבימ הורימ מבוימ תורמימ באופנ לקטיבי לשיפור החינוכ של ילדיהמ
ה״פרטיימ״ ,החקיקה והתקינה בתחומ החינוכ המיוחד הנ דוגמה למאבק מוצלח שנוהל בידי
הורימ מבוימ למענ כלל הילדימ בעלי הצרכימ המיוחדימ .במקרה זה ,הלחצ שהפעילו
הורימ אלה הצליח להכני שינויימ של ממש בחוק ובהנחיות הכלולות בחוזרי מנכ״ל .החוזרימ
שעקו ועוקימ בוגיות הקשורות לילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ מבטאימ מדיניות ברורה
ומפורטת .יחד עמ זאת ,לא נמצאו עדויות לבדיקה מעמיקה שערכ משרד החינוכ בדבר אופנ
יישומנ של ההנחיות בכיתות הלימוד ,ולא נבדקה הפרשנות של המחנכימ בשדה למדיניות
השילוב בכיתות הרגילות.
קירה היטורית זו מעלה כי בעשרימ וחמש השנימ האחרונות חלה מגמה של ניגה
באחריות המדינה לחינוכ כלל הילדימ .מגמה זו באה לידי ביטוי ביישומ חלקי של חוקימ
שהתקבלו בכנת )כגונ יומ לימודימ ארוכ וחינוכ חובה לגילאי  4-3שנימ( ,וכנ בהעדר פיקוח
על השקעות הורימ והשקעות פרטיות במגרות החינוכ — השקעות שתורמות להגדלת אי–
השוויונ בינ ההזדמנויות החינוכיות הניתנות לילדימ ממשפחות מבוות לבינ אלה הניתנות
לילדימ ממשפחות מעוטות יכולת ולכאלה שגרימ ברשויות מעוטות משאבימ כלכליימ.
חוזרי מנכ״ל כוללימ הוראות פנימיות של מנכ״ל משרד החינוכ ,המתרגמות את רוח
החוקימ להנחיות שאמורות להשפיע על הפרקטיקה של מחנכימ בשדה .עמ זאת ,בשונה
מחוקימ ,להנחיות האלה אינ מעמד נורמטיבי מחייב .חוזרי המנכ״ל שפורמו בשנות ה–50
וה– 60מצביעימ על נייונ של מערכת החינוכ לגבש נהלימ לעבודה החינוכית .בשנימ אלו
יש מעט התייחויות למדיניות הנוגעת לקשר שבינ הממד החינוכי לבינ משפחות הילדימ.
מכלול העובדות האלה משקפ את הנתק או ההפרדה שהיו קיימימ בינ שתי ביבות אלו .בשנת
 1996יצא לראשונה חוזר מנכ״ל מיוחד שבא להדיר את הקשר עמ משפחות הילדימ.
עיונ בחוזרי המנכ״ל חושפ שבמהלכ השנימ מוחזרו ההנחיות הנוגעות לתשלומי הורימ
)למעט גובה הכומימ ,שהתעדכנ( ,ולא נעשה נייונ של ממש לתקנ את אי–השוויונ המתפתח.
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במקרימ מוימימ )כדוגמת התל״נ( ההנחיות בחוזרי המנכ״ל אפ תרמו להעמקת אי–השוויונ.
דוח שהוגש לוועדת הכפימ של הכנת בפטמבר  2006התמקד בהשלכותיהמ של תשלומי
ההורימ על אי–השוויונ בחינוכ .הדוח קבע כי ״משרד החינוכ אינו מנהל מעקב מרוכז אחר
הפעלת תל״נ במערכת החינוכ .אפ שבתקנות חינוכ ממלכתי ובחוזרי מנכ״ל משרד החינוכ
מפורטת שורה ארוכה של הנחיות בכל הקשור להפעלת תל״נ ,מניתוח של ממצאי המחקרימ
האחרונימ שנערכו בנושא זה ושל ממצאי ביקורות שערכ משרד מבקר המדינה בשנימ
האחרונות עולה תמונת מצב של חריגות רבות מהוראות הקבועות בתקנות ובחוזרי המנכ״ל
100
ולעתימ אפ של חור מודעות לקיומ הוראות״ )ההדגשות במקור(.
זאת ועוד ,בחוזרי מנכ״ל רבימ שהתפרמו ב– 15השנימ האחרונות אפשר למצוא ריבוי
של הנחיות אינטרומנטליות ,שאמורות לכוונ את העשייה של דרגי השדה בשורה ארוכה
של מקרימ .מגמה זו עלולה לדכא יוזמות חינוכיות של מחנכימ ואפ להקשות עליהמ בבניית
תכניות חינוכיות קוהרנטיות .גמ ריבוי התקנות והנהלימ שמציפימ את השדה עלול ,מבלי
משימ ,להפוכ את המחנכימ למבצעימ של תכניות מוכתבות מגבוה במקומ לעודד אותמ
להיות בוני תכניות בעלי שיקול דעת.
עיונ בחוזרי המנכ״ל מעלה כי בצד הגודש בהנחיות האינטרומנטליות המופיעות שמ,
הדרה חוקית מחייבת לנציגויות ההורימ )ועד הורימ
ָ
חרימ מהותיימ :העדר
ניכרימ גמ שני ָ
כיתתי ,ועד הורימ בית–פרי ,ועד הורימ עירוני ,ועד הורימ ארצי( והעדר התייחות לילדימ
הלא–יהודימ הלומדימ בגנימ ובבתי הפר הממלכתיימ–יהודיימ.
בקירה זו התמנו שתי מגמות בולטות בוגיית הקשר שבינ משפחות הילדימ לבינ
הממד החינוכי .האחת מתמקדת בפלורליזמ ובמתנ בחירה להורי הילדימ ,ובתוכ ככ במתנ
מנדט למשפחות להשפיע על המעשה החינוכי .השנייה מבליטה את ניגת המדינה ממחויבותה
כלפי הילדימ ומשפחותיהמ .ניגה זו באה לידי ביטוי בתקצוב שאינו הולמ את המורכבות של
מערכת החינוכ וכנ בהעדר אכיפה מכותית של תקנות המדינה .נראה כי מערכת החינוכ
הציבורית בארצ לא הצליחה עד כה לבנות שותפות של ממש עמ הורי הילדימ ,למענ כל
הילדימ המתחנכימ במדינת ישראל .בהקשר זה נראה כי נציגויות ההורימ ,במתכונתנ הנוכחית,
איננ מצליחות להשפיע על מדיניות משרד החינוכ להבטחת הזדמנות שווה לילדימ ולילדות
הלומדימ במערכת החינוכ.
אפשר לכמ ולומר שמעורבות הורימ כשלעצמה אינה ערובה מפקת להבטחת רווחתמ
של כלל הילדימ הגדלימ במדינה .לשמ השגת מטרה חשובה זו נדרש שילוב בינ השקעה נאותה
בילדימ מצד המדינה ,השקעה דיפרנציאלית הנותנת עדיפות ברורה לילדימ שבאימ משכבות
וציו–אקונומיות נמוכות ,ובינ שיתופ אמיתי של כל ההורימ לטובת כל הילדימ ,ולא רק לטובת
אלה ששפר גורלמ להיוולד במשפחה מבות.
קירה היטורית של הקשר בינ הממד החינוכי לבינ משפחות הילדימ ועיונ בחוזרי
המנכ״ל שאמורימ לתרגמ את החוקימ למדיניות מנחה הובילו אותנו לניוח ההמלצות
הבאות:
 100תשלומי הורימ במערכת החינוכ — חלק א׳ :הפערימ בינ הנחיות משרד החינוכ ובינ תמונת המצב בפועל ,דוח
שמוגש לוועדת החינוכ של הכנת ,פטמבר  ,2006נכתב בידי יובל וורגנ:
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/do
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 .1קיימ הכרח לראות את הפערימ בהישגימ חינוכיימ בינ קבוצות לאומיות ווציו–אקונומיות
שונות כבעיה כלכלית ,חברתית ולאומית ולא רק כביטוי לבעיה של מערכת החינוכ
ולמאפיינימ של משפחות הילדימ.
 .2חשוב מאוד לערוכ מחקר עומק אשר יתחקה אחר דרכי הוראה שהתגבשו בגנימ ,בכלל זה
בדיקת יישומ של דרכי הוראה ממיינות כבר מהגיל הרכ — כחלק מהיענות הגננות למדיניות
שיפור ההישגימ של ילדי הגנ.
 .3קיימ הכרח לקבוע מעמד חוקי לנציגויות ההורימ .יש להדיר את אופנ פעולתנ ,את דרכ
בחירתנ ואת מכויותיהנ באמצעות דיונ משותפ ,אמיתי ,בינ ההורימ לבינ הממד החינוכי.
חשוב שנציגות ההורימ תייצג את האינטרימ של כלל הילדימ ולא אינטרימ של קבוצות
נבחרות של הורימ וילדימ.
 .4קיימ צורכ לקבוע מעמד נורמטיבי מחייב לחוזרי המנכ״ל.
 .5חשוב שחוזרי המנכ״ל יעקו בעקרונות ובמדיניות ולא בהנחיות מפורטות הנוגעות לדרכי
פעולה במגרות החינוכ.
 .6קיימ הכרח שהממד החינוכי יתייח בחוזרי המנכ״ל גמ לילדימ הלא–יהודימ הלומדימ
בתוכ מגרות החינוכ הממלכתיות ויגבש מדיניות חינוכית הנוגעת להמ ולמשפחותיהמ.
 .7קיימ הכרח למצוא דרכימ לאכופ את המדיניות של משרד החינוכ ,מדיניות שנועדה
להבטיח הזדמנות שווה לכל הילדימ ,תהא אשר תהא המשפחה שאליה נולדו ותהא אשר
תהא מגרת החינוכ שאליה המ שייכימ.
 .8יש צורכ במחקר מעמיק שיבחנ את האופנ שבו מפרשימ מורימ וגננות את חוזרי המנכ״ל
ואת ההנחיות הכלולות בהמ בכלל ,ובכל הנוגע למשפחות הילדימ בפרט.
לקישור לקירה המלאה לחצו כאנ
http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/Hebrew/familyschools-history%20point%20-%20tal-%20bar.pdf

 .2תקציר :המשפחה ומערכת החינוך :יחסי הורים-ילדים-מדינה
ד״ר חגית ברסטל-גינת ,עו״ד
לאורכ השנימ נתפ חינוכ ילדימ כעניינו של התא המשפחתי בלבד.
במאתיימ השנימ האחרונות ,עמ התפתחות ההבנה של משמעות החינוכ ,חשיבותו
והשפעותיו ברמה הציבורית ,ואפ של חיוניותו לקיומ חיימ דמוקרטיימ ,החלה המדינה לשלוט
בחינוכ הילדימ בדרכ של הקמת מערכת חינוכ ממלכתית .מצד אחד המדינה שולטת במערכת
החינוכ ומנהלת אותה ,ומצד שני היא מכירה בזכויות ההורימ בכל הקשור לחינוכ ילדיהמ — הנ
בזכותמ של הורימ לבחור בחינוכ פרטי לילדיהמ והנ במעורבות הורימ בחינוכ הממלכתי.
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על שניּות זו ,של שליטת המדינה מצד אחד ומעורבות ההורימ בחינוכ הממלכתי מצד שני,
הדרה נורמטיבית של מעמד ההורימ במערכת החינוכ.
ָ
מנה מדינת ישראל לגשר באמצעות
בחינת ההדרה הקיימת ,על רבדיה השונימ ,חושפת פער בינ הצהרת הכוונות העקרונית
שעל פיה ההורימ המ שותפימ מלאימ של המדינה בחינוכ הילדימ — ובינ הנורמות המחייבות
בפועל ,ומגלה מציאות שבה נורמות רבות איננ מיושמות הלכה למעשה .פערימ אלו קיימימ
הנ ַּביח להורה היחיד והנ ַּביח לנציגויות הורימ.
במדינות האנגלו–אמריקניות קיימת גישה שונה למעורבות הורימ ,בעיקר באמצעות גופימ
נבחרימ המשותפימ להורימ ומורימ .גופימ אלה מגבשימ ממכי שיתופ–פעולה מקומיימ,
המחייבימ את ההורימ ,המורימ והרשויות השונות.
לאור השוואה זו נבחנ בקירה הצעות היכולות לקדמ את היח בינ הורימ למדינה בכל
הקשור לחינוכ הילדימ.
אינ חולק על ככ שקידומ השותפות בינ ההורימ לגורמימ החינוכיימ הוא מטרה ראויה,
שהגשמתה תיטיב עמ כל הגורמימ המעורבימ.
שינוי מעינ זה יש ללוות בהדרה נורמטיבית ראויה ,אולמ הדרימ נורמטיביימ ,טובימ
ככל שיהיו ,לא יועילו ללא פעילות ציבורית מקיפה שתביר את חשיבות העניינ ,מצד אחד,
ותעורר את ציבור ההורימ לפעול ,מצד שני.
לקישור לקירה המלאה לחצו כאנ
http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/Hebrew/parents-kidscountry-Brastel.pdf

 .3תקציר :יחסי משפחה-מסגרות חינוך בראייה רב-תרבותית
פרופסור דורית רואר-סטריאר
גישת הקירה נמכת על גישות בתחומ האנתרופולוגיה של החינוכ ,גישות וציו–פוליטיות
הבאות לידי ביטוי בגישת החינוכ למניעת אפליה ,הפיכולוגיה ההתפתחותית הבינ–תרבותית,
הגישה האקולוגית להתפתחות הילד ותחומ החינוכ הבינ–תרבותי.
השיח מתחומ האנתרופולוגיה של החינוכ רואה במרבית המגרות החינוכיות אחראיֹות
לשימור פערימ חברתיימ ותרבותיימ .בדומה ,גישת החינוכ למניעת אפליה מתמקדת בהקשרימ
הוציו–תרבותיימ והוציו–פוליטיימ של ההונ החברתי ומביאה בחשבונ פערימ חברתיימ
הקשורימ לתנאי כיבוש ,קולוניזציה וקונפליקט פוליטי .הגישה האקולוגית ,הפיכולוגיה
ההתפתחותית הבינ–תרבותית והשיח החינוכי הבינ–תרבותי רואימ במגרות החינוכ
אפשרויות לאינטגרציה החברתית תוכ אפשרות לשימור תרבויות המקור.
הקירה עמדה על החשיבות שיש להבנת ההקשר ההיטורי ,החברתי והפוליטי בישראל
מבחינת התפתחותנ של תפיות חינוכיות הנוגעות לקבוצות מיעוט .בקירה תואר הקשר
שהיה קיימ עד שנות השבעימ והשמונימ בינ תפיות התפתחותיות אוניברליות ,במיוחד
אידאולוגיית כור ההיתוכ והאימילציה לתרבות הרוב — לבינ תכניות ״טיפוח״ שבהנ נקראו
הורימ מקבוצות תרבות שונות לחבור לאנשי מקצוע על מנת לצמצמ פערימ ולהביא את
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הילדימ מקבוצות מיעוט להישגימ התפתחותיימ לפי נורמות מערביות .משנות השמונימ
והתשעימ אנו עדימ לתפיות אקולוגיות התפתחותיות שמביאות בחשבונ את המערכות
הובבות את הילד )משפחה ,קהילה ,תרבות( .תפיות אלו התפתחו במקביל לקרית
מדיניות כור ההיתוכ ולהתחזקותנ של קבוצות קטוריאליות — הגברת כוחנ הפוליטי ,ייצוגנ
בשלטונ ,הקצאת משאבימ ומתנ לגיטימציה למגרות חינוכיות ברוח הקבוצות השונות .שינוי
זה הביא מצד אחד לצמיחתנ של תכניות חינוכ פרטיקולריטיות לאוכלויות מיעוט ,ומצד
שני לחיפוש דרכימ למפגש בינ–תרבותי בתוכ מערכות המשרתות מגוונ אוכלויות.
בקירה מובאות הגדרות שונות למעורבות הורימ מארצות הברית ומישראל ,ומתוארת
מעורבות ההורימ בחינוכ בגיל הרכ כקו רצפ שבינ עמדה פיבית של הורימ המופעלימ על ידי
המערכת לבינ עמדה אקטיבית של שותפות בקבלת החלטות ויוזמות ואפ בניהול המגרת.
בפרות המקצועית מושמ דגש חזק על הקשרימ שבינ מעורבות הורימ במגרות חינוכיות
לבינ הישגי הילדימ והצלחתמ .יחד עמ זאת נמצא כי הורימ מתרבויות שונות נתקלימ בחמימ
שונימ בקשר שבינ הבית למערכת החינוכית :הבדלי שפה ,הבדל בינ ציפיות המגרת מההורימ
לציפיות ההורימ מהמגרת ,הבדלימ תרבותיימ מבחינת הקשר הרצוי בינ הבית למגרת
החינוכית ועוד .הבדלימ אלו בהיכרות ובציפיות עלולימ לגרומ לאי–הבנות רבות ולכעימ
הדדיימ של ההורימ ואנשי החינוכ .קירוב ההורימ למגרות החינוכיות מצד אחד ומתנ ביטוי
לתרבותמ בתכנית החינוכית מצד שני מצריכימ ידע ,כשירות תרבותית והיערכות מערכתית.
בקירה תוארו מחקרימ שונימ על יחי משפחות-מערכת חינוכ בתרבויות שונות .המחקר
מצביע על ככ שמגרות חינוכיות במדינות רבות מאמצות את עמדת ה״מומחה״ לחינוכ ילדימ.
גמ באלו שבהנ מעודדימ מעורבות הורימ ,אינ שותפות אמיתית בינ ההורימ למגרות .מחנכימ
נוטימ לערב יותר הורימ מתרבות הרוב ווברימ כי הורימ מתרבויות שונות וממשפחות החיות
בעוני אינמ מתעניינימ בחינוכ ילדיהמ ,אינמ מומחימ לחינוכ ילדיהמ והמ חרי משאבימ וידע.
אולמ כששואלימ את ההורימ ,מתקבלת תמונה שונה לחלוטינ .המ יודעימ שמעורבותמ בבית
הפר תעזור לילדימ ותשפר את הישגיהמ .המ מבינימ את חשיבות החינוכ מבחינת מוביליות
חברתית ,מעוניינימ שילדיהמ יצליחו בלימודימ ורוצימ לעזור להמ .מחקרימ רבימ מצאו כי
הגורמימ הקריטיימ לחיזוק מעורבות ההורימ המ יחי אמונ עמ המגרות ,תקשורת עמ
המחנכימ ויוזמות שלהמ לשילוב הורימ ,מתנ משוב חיובי להורימ ,הערכה לפעילותמ ,וחיבורמ
לקהילת בית הפר תוכ שימת דגש על הילדימ.
חוקרימ טוענימ כי הבנת המאפיינימ הקשורימ לרקע התרבותי של ילדימ ,הבנת קשרימ
שבינ לימוד בעבר לבינ למידה חדשה ויצירת מילות מפתח לקשר בינ הבית למגרת יכולות
להיות מושגות רק באמצעות שיתופ ההורימ ,תוכ תקשורת דו–טרית ומתוכ תפיה של
שני הצדדימ כשותפימ אקטיביימ בחינוכ הילדימ .מחקר מקדימ שיתמקד בהורימ תוכ הבנת
היכרותמ הקודמת עמ מגרות חינוכיות ועמדתמ כלפי המגרות המקומיות יוכל לעזור
בשיפור השותפות בינ הורימ לבתי פר .המושג ״תרבות הבית״ שעלה מדברי הורימ מחזק את
משמרות
הצורכ בפיתוח הבנה לתרבותנ של משפחות מהגרות ,החיות בתרבות היברידית — ַ
מאפיינימ של ארצות המוצא ומאמצות בו–זמנית מאפיינימ של התרבות הקולטת.
חוקרימ רבימ מתרבויות שונות טוענימ כי ללא הכשרה מתאימה של המחנכימ ,אי אפשר
לצפות לקשר בינ המערכת החינוכית להורימ מתרבויות שונות.
ַ
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מחקרימ כמותניימ ואיכותניימ בתחומ הפיכולוגיה ההתפתחותית הבינ–תרבותית
מראימ כי יש הבדלימ משמעותיימ ביותר בחיברּות ילדימ מתרבויות שונות .הבדלימ אלו
באימ לידי ביטוי הנ באידאולוגיה של גידול ילדימ )האמונות שיש להורימ בדבר הדרכ הנכונה
ולחברת ילדימ( והנ בדפוימ של גידול ילדימ ,שהמ ההתנהגויות והפרקטיקה של החינוכ
לחנכ ַ
והחיברות.
במצבימ שבהמ יש שוני בינ הוציאליזציה והנורמות התרבותיות של ״תרבות הבית״ מצד
אחד ובינ אלה של המגרת החינוכית מצד שני ,הילד מקבל מרימ נוגדימ .חוקרי הגירה
העוקימ בתחומי המשפחה והילדימ בכל העולמ טוענימ כי ילדימ מהגרימ ובני מהגרימ
נמצאימ ביכונ כאשר יש הבדלימ בינ מערכות החיברות בבית ומחוצה לו ,מפני שהבדלימ
אלו עלולימ לגרומ לאי–הבנות ,טריאוטיפימ ,וקונפליקטימ בינ המערכת החינוכית לבינ
המשפחה .במחקרימ כמותניימ נמצא כי משתנימ אלו )קונפליקטימ בינ הבית למערכת החינוכ,
ציפיות שונות לגבי התפתחות הילד והתנהגותו וציפיות שונות לגבי הזהות התרבותית של
ילדימ( השפיעו על תפקוד המשפחה ,הישגי הילדימ ,האינטגרציה של ילדימ מתרבויות מיעוט
במערכת החינוכית ,הערכ העצמי שלהמ וזהותמ.
בחלק האחרונ של הקירה הוצגו שלוש גישות ליישומ תכניות רגישות–תרבות בגיל
הרכ .גישת פר הצביעה מתארת התייחות שטחית למאפיינימ חיצוניימ של התרבות תוכ
שימור הגישה התפתחותית המאמינה בנורמות התפתחות אוניברליות .זוהי גישה ששורשיה
נעוצימ עדיינ במדיניות כור ההיתוכ .את שתי הגישות הבאות ניתנ לייח למהפכ שהביא
המודל האקולוגי ההתפתחותי :גישת האלבומ המשפחתי נלחמת על זכות הקהילה להגדרה
עצמית ולבניית תכניות חינוכיות המעצימות את תחושות השייכות ,הערכ העצמי ותפיות
הזהות של משתתפיהנ .גישת הפר רב–המחברימ מאמינה בחשיבות של יצירת ריבוי זהויות
ומתנ לגיטימציה לביטויימ חינוכיימ של תרבויות הרוב והמיעוט.
לקישור לקירה המלאה לחצו כאנ
http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/Hebrew/parentsschools%20multi%20cultural-dorit%20roer.pdf

 .4תקציר :מעורבות הורים בתכניות התערבות ממוקדות-משפחה
לילדים בעלי צרכים חינוכיים מיוחדים
פרופסור אסתר דרומי וד״ר שרה אינגבר
קירה מדעית זו כוללת התבוננות במודלימ תאורטיימ שונימ של מעורבות הורימ בתכניות
התערבות לילדימ בעלי צרכימ חינוכיימ מיוחדימ )צח״מ( שיש להנ אוריינטציה ממוקדת
במשפחה )תמ״מ — תכניות ממוקדות–משפחה( .בקירה נבדקות ההנחות המרכזיות
העומדות בבי הפילוופיה של שיתופ הורימ בתמ״מ ,ונבחנימ התנאימ הנחוצימ לשותפות
זו והמכשולימ הקיימימ ביצירת דיאלוג מתמיד בינ הורימ לבינ אנשי מקצוע .הקירה מבות
על עשרות מחקרימ שפורמו בכתבי עת מובילימ בעשור האחרונ ונבדקה בהמ השפעת
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המעורבות של הורימ לילדימ בעלי צח״מ בתכניות שיקומ וחינוכ .במחקרימ רבימ נמצא שככל
שגיל הילד צעיר יותר ,כנ ההורימ מדווחימ על שביעות רצונ גבוהה יותר משיתופמ ביישומ
התכניות והפעלתנ ובתהליכ קבלת ההחלטות הנוגעות לילדמ .התרומה של מעורבות הורימ
בתמ״מ נבדקה בהתייח לארבעה תחומימ (1 :קידומ ושיפור של הישגי הילדימ (2 .שיפור רמת
החוללּות העצמית ) (self efﬁcacyוהרווחה הנפשית של ההורימ ,ושיפור תפקוד המשפחה.
 (3הגברת רמות שביעות הרצונ של ההורימ מתכניות ההתערבות (4 .שיפור התפקוד של אנשי
המקצוע במערכת הטיפולית והחינוכית.
מהקירה עולה שהשותפות בינ אנשי מקצוע להורימ מייצרת תמורות רבות ,אכ גמ כרוכה
בקשיימ ושינויימ מערכתיימ .הורימ מביאימ עממ למפגש עמ אנשי המקצוע גישות ותפיות
חינוכיות על גידול ילדימ ,אמונות על לקויות וחריגויות בחברה ועמדות הנוגעות למעורבות
של גורמימ זרימ באינטראקציות התוכ–משפחתיות .אנשי המקצוע מביאימ עממ למפגש עמ
ההורימ ידע ,כישורימ ומומחיות מקצועית וכנ מודעּות לשונּות חברתית–תרבותית ,לגנונות
תקשורת מגוונימ ולמורכבות שביחימ בינ–אישיימ .משפחות לילדימ בעלי צח״מ אמנמ
חולקות ביניהנ קשיימ דומימ ,אכ הנ גמ שונות מאוד זו מזו .האפיונימ הייחודיימ של המערכת
המשפחתית — רקע תרבותי ,יחימ בינ–אישיימ ,משאבימ ,גנונ גידול הילדימ ,מידת פתיחות
לגורמי מעורבות חיצונית — המ משתנימ התובעימ התייחות בתכנונ והפעלה של תמ״מ .על
כל אלה חשוב להויפ כי נוכחות של ילד בעל צח״מ משפיעה על המשפחה כולה ובאה לידי
ביטויימ שונימ לאורכ מעגל החיימ .בפרק האחרונ בקירה מובאות המלצות מעשיות הנוגעות
לכינונ יחי שותפות בינ הורימ לאנשי מקצוע.
לקישור לקירה המלאה לחצו כאנ
http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/Hebrew/parentsinvolvement-special-kids.pdf
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נספח ג׳
דוגמאות ממדינות שונות לחקיקה בנושאי חינוך
The No Child Left Behind Act of 2001 — א׳ — החוק האמריקני
1118 סעיף
1) IN GENERAL — A local educational agency may receive funds under this
part only if such agency implements programs, activities, and procedures
for the involvement of parents in programs assisted under this part consistent
with this section. Such programs, activities, and procedures shall be planned
and implemented with meaningful consultation with parents of participating
children.
(2) WRITTEN POLICY — Each local educational agency that receives funds under
this part shall develop jointly with, agree on with, and distribute to, parents of
participating children a written parent involvement policy. The policy shall be
incorporated into the local educational agency's plan developed under section
1112, establish the agency's expectations for parent involvement, and describe
how the agency will —
(A) involve parents in the joint development of the plan under section 1112, and
the process of school review and improvement under section 1116;
(B) provide the coordination, technical assistance, and other support necessary
to assist participating schools in planning and implementing effective parent
involvement activities to improve student academic achievement and school
performance;
(C) build the schools' and parents' capacity for strong parental involvement as
described in subsection (e);
(D) coordinate and integrate parental involvement strategies under this part with
parental involvement strategies under other programs, such as the Head Start
program, Reading First program, Early Reading First program, Even Start
program, Parents as Teachers program, and Home Instruction Program for
Preschool Youngsters, and State-run preschool programs;
(E) conduct, with the involvement of parents, an annual evaluation of the content
and effectiveness of the parental involvement policy in improving the academic
quality of the schools served under this part, including identifying barriers
to greater participation by parents in activities authorized by this section
(with particular attention to parents who are economically disadvantaged, are
disabled, have limited English proficiency, have limited literacy, or are of any
racial or ethnic minority background), and use the findings of such evaluation
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to design strategies for more effective parental involvement, and to revise, if
necessary, the parental involvement policies described in this section; and
(F) involve parents in the activities of the schools served under this part.
(3) RESERVATION —
(A) IN GENERAL — Each local educational agency shall reserve not less than
1 percent of such agency's allocation under subpart 2 of this part to carry out
this section, including promoting family literacy and parenting skills, except
that this paragraph shall not apply if 1 percent of such agency's allocation
under subpart 2 of this part for the fiscal year for which the determination is
made is $5,000 or less.
(B) PARENTAL INPUT — Parents of children receiving services under this
part shall be involved in the decisions regarding how funds reserved under
subparagraph (A) are allotted for parental involvement activities.
(C) DISTRIBUTION OF FUNDS — Not less than 95 percent of the funds
reserved under subparagraph (A) shall be distributed to schools served under
this part.
(b) SCHOOL PARENTAL INVOLVEMENT POLICY —
(1) IN GENERAL- Each school served under this part shall jointly develop with,
and distribute to, parents of participating children a written parental involvement
policy, agreed on by such parents, that shall describe the means for carrying out
the requirements of subsections (c) through (f). Parents shall be notified of the
policy in an understandable and uniform format and, to the extent practicable,
provided in a language the parents can understand. Such policy shall be made
available to the local community and updated periodically to meet the changing
needs of parents and the school.
(2) SPECIAL RULE — If the school has a parental involvement policy that applies
to all parents, such school may amend that policy, if necessary, to meet the
requirements of this subsection.
(3) AMENDMENT — If the local educational agency involved has a school districtlevel parental involvement policy that applies to all parents, such agency may
amend that policy, if necessary, to meet the requirements of this subsection.
(4) PARENTAL COMMENTS — If the plan under section 1112 is not satisfactory
to the parents of participating children, the local educational agency shall submit
any parent comments with such plan when such local educational agency submits
the plan to the State.
(c) POLICY INVOLVEMENT — Each school served under this part shall —
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(1) convene an annual meeting, at a convenient time, to which all parents of
participating children shall be invited and encouraged to attend, to inform parents
of their school's participation under this part and to explain the requirements of
this part, and the right of the parents to be involved;
(2) offer a flexible number of meetings, such as meetings in the morning or evening,
and may provide, with funds provided under this part, transportation, child care,
or home visits, as such services relate to parental involvement;
(3) involve parents, in an organized, ongoing, and timely way, in the planning, review,
and improvement of programs under this part, including the planning, review, and
improvement of the school parental involvement policy and the joint development
of the schoolwide program plan under section 1114(b)(2), except that if a school
has in place a process for involving parents in the joint planning and design of the
school's programs, the school may use that process, if such process includes an
adequate representation of parents of participating children;
(4) provide parents of participating children —
(A) timely information about programs under this part;
(B) a description and explanation of the curriculum in use at the school, the forms
of academic assessment used to measure student progress, and the proficiency
levels students are expected to meet; and
(C) if requested by parents, opportunities for regular meetings to formulate
suggestions and to participate, as appropriate, in decisions relating to the
education of their children, and respond to any such suggestions as soon as
practicably possible; and
(5) if the schoolwide program plan under section 1114(b)(2) is not satisfactory to the
parents of participating children, submit any parent comments on the plan when
the school makes the plan available to the local educational agency.
(d) SHARED RESPONSIBILITIES FOR HIGH STUDENT ACADEMIC
ACHIEVEMENT — As a component of the school-level parental involvement
policy developed under subsection (b), each school served under this part shall
jointly develop with parents for all children served under this part a school-parent
compact that outlines how parents, the entire school staff, and students will share
the responsibility for improved student academic achievement and the means by
which the school and parents will build and develop a partnership to help children
achieve the State's high standards. Such compact shall (1) describe the school's responsibility to provide high-quality curriculum and
instruction in a supportive and effective learning environment that enables the
children served under this part to meet the State's student academic achievement
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standards, and the ways in which each parent will be responsible for supporting
their children's learning, such as monitoring attendance, homework completion,
and television watching; volunteering in their child's classroom; and participating,
as appropriate, in decisions relating to the education of their children and positive
use of extracurricular time; and
(2) address the importance of communication between teachers and parents on an
ongoing basis through, at a minimum(A) parent-teacher conferences in elementary schools, at least annually, during
which the compact shall be discussed as the compact relates to the individual
child's achievement;
(B) frequent reports to parents on their children's progress; and
(C) reasonable access to staff, opportunities to volunteer and participate in their
child's class, and observation of classroom activities.
(e) BUILDING CAPACITY FOR INVOLVEMENT — To ensure effective
involvement of parents and to support a partnership among the school involved,
parents, and the community to improve student academic achievement, each
school and local educational agency assisted under this part(1) shall provide assistance to parents of children served by the school or local
educational agency, as appropriate, in understanding such topics as the State's
academic content standards and State student academic achievement standards,
State and local academic assessments, the requirements of this part, and how to
monitor a child's progress and work with educators to improve the achievement
of their children;
(2) shall provide materials and training to help parents to work with their children
to improve their children's achievement, such as literacy training and using
technology, as appropriate, to foster parental involvement;
(3) shall educate teachers, pupil services personnel, principals, and other staff, with
the assistance of parents, in the value and utility of contributions of parents, and in
how to reach out to, communicate with, and work with parents as equal partners,
implement and coordinate parent programs, and build ties between parents and
the school;
(4) shall, to the extent feasible and appropriate, coordinate and integrate parent
involvement programs and activities with Head Start, Reading First, Early Reading
First, Even Start, the Home Instruction Programs for Preschool Youngsters, the
Parents as Teachers Program, and public preschool and other programs, and
conduct other activities, such as parent resource centers, that encourage and
support parents in more fully participating in the education of their children;
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(5) shall ensure that information related to school and parent programs, meetings, and
other activities is sent to the parents of participating children in a format and, to
the extent practicable, in a language the parents can understand;
(6) may involve parents in the development of training for teachers, principals, and
other educators to improve the effectiveness of such training;
(7) may provide necessary literacy training from funds received under this part if the
local educational agency has exhausted all other reasonably available sources of
funding for such training;
(8) may pay reasonable and necessary expenses associated with local parental
involvement activities, including transportation and childcare costs, to enable
parents to participate in school-related meetings and training sessions;
(9) may train parents to enhance the involvement of other parents;
(10) may arrange school meetings at a variety of times, or conduct in-home conferences
between teachers or other educators, who work directly with participating
children, with parents who are unable to attend such conferences at school, in
order to maximize parental involvement and participation;
(11) may adopt and implement model approaches to improving parental
involvement;
(12) may establish a districtwide parent advisory council to provide advice on all
matters related to parental involvement in programs supported under this
section;
(13) may develop appropriate roles for community-based organizations and businesses
in parent involvement activities; and
(14) shall provide such other reasonable support for parental involvement activities
under this section as parents may request.
(f) ACCESSIBILITY — In carrying out the parental involvement requirements of
this part, local educational agencies and schools, to the extent practicable, shall
provide full opportunities for the participation of parents with limited English
proficiency, parents with disabilities, and parents of migratory children, including
providing information and school reports required under section 1111 in a format
and, to the extent practicable, in a language such parents understand.
(g) INFORMATION FROM PARENTAL INFORMATION AND RESOURCE
CENTERS — In a State where a parental information and resource center
is established to provide training, information, and support to parents and
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individuals who work with local parents, local educational agencies, and schools
receiving assistance under this part, each local educational agency or school that
receives assistance under this part and is located in the State shall assist parents
and parental organizations by informing such parents and organizations of the
existence and purpose of such centers.
(h) REVIEW — The State educational agency shall review the local educational
agency's parental involvement policies and practices to determine if the policies
and practices meet the requirements of this section.

1. School Standards and Framework Act 1998
86 Parental preferences

ב׳ — החוק האנגלי

(1) A local education authority shall make arrangements for enabling the parent of a
child in the area of the authority —
(a) to express a preference as to the school at which he wishes education to be
provided for his child in the exercise of the authority's functions, and
(b) to give reasons for his preference.
[(1ZA) Subsection (1) does not apply in relation to —
(a) sixth form education, or
(b) any other education to be provided for a child who —
(i) has ceased to be of compulsory school age, or
(ii) will have ceased to be of compulsory school age before the education is
provided for him.]
[(1A) A local education authority in England shall provide advice and assistance to
parents of children in the area of the authority in connection with the preferences
expressed or to be expressed by them in accordance with the arrangements made
under subsection (1).]
(2) Subject to [subsection (3)] and section 87 (children excluded from two or more
schools),
[the admission authority for a maintained school] shall comply with any preference
expressed in accordance with arrangements made under subsection (1).
[(2A) Arrangements made under subsection (1) may allow the parent of a child to
express preferences for more than one school; but nothing in this section requires
the admission authority for a maintained school for which a child's parent has
expressed a preference to offer the child admission to the school if, in accordance
with a scheme adopted or made by virtue of section 89B, the child is offered
admission to a different school for which the parent has also expressed a
preference.]
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(3) The duty imposed by subsection (2) does not apply—
(a) if compliance with the preference would prejudice the provision of efficient
education or the efficient use of resources; [or]
(b) . . .
(c) if the arrangements for admission to the preferred school—
(i) are wholly based on selection by reference to ability or aptitude,
and
(ii) are so based with a view to admitting only pupils with high ability
or with aptitude, and compliance with the preference would be
incompatible with selection under those arrangements.
[(3A) . . . (3B) . . .]
(4) For the purposes of subsection (3)(a) prejudice of the kind referred to in that
provision may arise by reason of measures required to be taken in order to ensure
compliance with the duty imposed by section 1(6) (duty of local education
authority and governing body to comply with limit on infant class sizes).
[(5) No prejudice shall be taken to arise for the purposes of subsection (3)(a) from
the admission to a maintained school in a school year of a number of pupils in a
relevant age group which does not exceed the number determined under section
[88C or] 89 as the number of pupils in that age group that it is intended to admit
to the school in that year; but this subsection does not apply if the conditions set
out in subsection (5A) are met in relation to the school and the school year.
(5A) Those conditions are —
(a) that the school is one at which boarding accommodation is provided for pupils;
and
(b) that the determination under section [88C or] 89 by the admission authority
of the admission arrangements which are to apply for that year includes the
determinations mentioned in [section 88D(2)(a) and (b) or 89A(2)(a) and
(b)].
(5B) Where the conditions set out in subsection (5A) are met in relation to a maintained
school and a school year, no prejudice shall be taken to arise for the purposes of
subsection (3)(a) from either of the following —
(a) the admission to the school in that year as boarders of a number of pupils in
a relevant age group which does not exceed the number determined under
section [88C or] 89 as the number of pupils in that age group that it is intended
to admit to the school in that year as boarders;
(b) the admission to the school in that year otherwise than as boarders of a number
of pupils in a relevant age group which does not exceed the number determined
under section [88C or] 89 as the number of pupils in that age group that it is
intended to admit to the school in that year otherwise than as boarders.]
...
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(7) Where the arrangements for the admission of pupils to a maintained school provide
for applications for admission to be made to (or to a person acting on behalf of),
the governing body of the school, a parent who makes such an application shall be
regarded for the purposes of this section as having expressed a preference for that
school in accordance with arrangements made under subsection (1).
(8) The duty imposed by subsection (2) in relation to a preference expressed in
accordance with arrangements made under subsection (1) shall apply also in
relation to —
(a) any application for the admission to a maintained school of a child who is not
in the area of the authority maintaining the school, and
(b) any application made by a parent as mentioned in section 438(4) or 440(2) of
the Education Act 1996 (application for a particular school to be named in a
school
attendance order); and references in [subsection (3)] to a preference and a preferred
school shall be construed accordingly.
(9) Where admission arrangements for a school[, . . . provide for all pupils selected
under the arrangements] to be selected by reference to ability or aptitude, those
arrangements shall be taken for the purposes of this section to be wholly based
on selection by reference to ability or aptitude, whether or not they also provide
for the use of additional criteria in circumstances where the number of children
in a relevant age group who are assessed to be of the requisite ability or aptitude
is greater than the number of pupils which it is intended to admit to the school in
that age group.

Part IV
Other Provisions about School Education
Home-school agreements
110 Home-school agreements
(1) The governing body of a school which is —
(a) a maintained school, or
(b) a city technology college[, a city college for the technology of the arts or [an
Academy]], shall adopt a home-school agreement for the school, together
with a parental declaration to be used in connection with the agreement.
(2) For the purposes of this section and section 111 a ״home-school agreement ״is a
statement specifying —
(a) the school's aims and values;
(b) the school's responsibilities, namely the responsibilities which the school
intends to discharge in connection with the education of pupils at the school
who are of compulsory school age;
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(c) the parental responsibilities, namely the responsibilities which the parents of
such pupils are expected to discharge in connection with the education of
their children while they are registered pupils at the school; an
(d) the school's expectations of its pupils, namely the expectations of the school as
regards the conduct of such pupils while they are registered pupils there;
and ״parental declaration ״means a document to be used by qualifying
parents for recording that they take note of the school's aims and values
and its responsibilities and that they acknowledge and accept the parental
responsibilities and the school's expectations of its pupils.
(3) The governing body shall take reasonable steps to secure that the parental
declaration is signed by every qualifying parent.
(4) Subsection (3) does not, however, require the governing body to seek the signature
of a qualifying parent if, having regard to any special circumstances relating to
the parent or the pupil in question, they consider that it would be inappropriate
to do so.
(5) Where the governing body consider that a registered pupil at the school has a
sufficient understanding of the home-school agreement as it relates to him, they
may invite the pupil to sign the parental declaration as an indication that he
acknowledges and accepts the school's expectations of its pupils.
(6) The governing body shall discharge their duty under subsection (3), and (where
they decide to exercise it) shall exercise their power under subsection (5), as
follows —
(a) in the case of a pupil attending the school on the relevant date, as soon after
that date as is reasonably practicable; and
(b) in the case of a pupil admitted to the school after the relevant date, as soon
after the date of his admission as is reasonably practicable.
(7) The governing body shall from time to time review the home-school agreement.
(8) Where the home-school agreement is revised by the governing body following
such a review, subsections (3) to (6) shall, in the case of pupils admitted to the
school after the revision takes effect, accordingly apply in relation to the revised
agreement.
(9) Before adopting the home-school agreement or parental declaration, or revising
that agreement, the governing body shall consult —
(a) all qualifying parents, and
(b) such other persons as may be prescribed.
(10) In this section —
״qualifying parent ״means a registered parent of a pupil at the school who is of
compulsory school age;
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״the relevant date ״means such date as the Secretary of State may by order appoint
or such later date as he may determine in the case of the school in question.
111 Supplementary provisions about home-school agreements
(1) In discharging any function under section 110 the governing body of a school shall
have regard to any guidance given from time to time by the Secretary of State.
(2) If the Secretary of State by order so provides, the governing body of a school
to which subsection (1) of that section applies shall ensure that any form of
words —
(a) specified in the order, or
(b) having such effect as is so specified, is not used in a home-school agreement
or (as the case may be) in a parental declaration.
(3) An order under subsection (2) may apply —
(a) to any school specified in the order, or
(b) to any description of school so specified.
(4) Neither the governing body of a school to which section 110(1) applies nor the
local education authority where it is the admission authority for such a school
shall —
(a) invite any person to sign the parental declaration at a time when the child in
question has not been admitted to the school;
(b) make it a condition of a child being admitted to the school that the parental
declaration is signed in respect of the child; or
(c) make any decision as to whether or not to admit a child to the school by
reference to whether any such declaration is or is not likely to be signed in
respect of the child;
and in this subsection ״admission authority ״has the meaning given by section
88(1).
(5) No person shall be excluded from such a school or suffer any other adverse
consequences on account of any failure to comply with any invitation to sign the
parental declaration.
(6) A home-school agreement shall not be capable of creating any obligation in respect
of whose breach any liability arises in contract or in tort.
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Scottish Schools (Parental Involvement) Act 2006
2006 asp 8
The Bill for this Act of the Scottish Parliament was passed by the Parliament on 10th
May 2006 and received Royal Assent on 14th June 2006
An Act of the Scottish Parliament to make further provision for the involvement of
parents in their children's education and in school education generally; to provide for
the establishment of councils to represent the parents of pupils attending public schools;
to abolish School Boards; to make further provision as regards the appointment of
teachers; to make further provision as regards the content of the development plan for
a school; and for connected purposes.
Involvement, ambitions, objectives and performance
1 Duty of Scottish Ministers and of education authorities to promote involvement of
parents in school education etc.
(1) It is the duty of the Scottish Ministers to promote the involvement of the parents
of pupils in attendance at public schools in the education provided to those pupils
by the schools.
(2) It is the duty of an education authority to promote the involvement of the parents
of a pupil in attendance at a public school in the authority's area in the education
provided by the school—
(a) to that pupil, and
(b) to its pupils generally.
(3) Except where the context otherwise requires, in this Act ״education ״means school
education and includes such provision as is made by an education authority in
fulfillment of their duty under section 1(3)(b) of the Education (Scotland) Act
1980 (c.44) (duty to secure the provision of adequate facilities for social, cultural
and recreative activities and for physical education and training).
Scottish Schools (Parental Involvement) Act , 2006
5 Parent Forum and Parent Council
(1) The parents of the pupils in attendance at a public school constitute (and are
collectively to be known as) the ״Parent Forum ״of the school.
(2) A Parent Forum may be represented by a body (to be known as a ״Parent Council)״
established by them under section 6 for the school.
(3) The education authority are —
(a) to promote the establishment of, and
(b) to support the operation of, a Parent Council.
(4) Subsection (3) is subject to section 16(15).
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6 Scheme for establishment of a Parent Council
(1) For the purposes of section 5(2) and (3)(a) the education authority are to notify in
writing the members of the Parent Forum of a public school in their area of the
authority's intention to prepare a scheme for the establishment of a Parent Council
for the school, inviting them to indicate, within such reasonable period as they
are to specify in the notice, a preference as to how the council is to be constituted
and what its constitution is to be; and the notice is to suggest alternatives in that
regard framed in accordance with such guidance as may be issued by the Scottish
Ministers but to state that those alternatives are offered only by way of example.
(2) But notification under subsection (1) is to include an invitation to indicate, instead
of any such preference as is mentioned in that subsection, a preference either—
(a) that no such scheme should be prepared, or
(b) that any such scheme prepared should be prepared by a person other than the
education authority.
(3) Having regard to such preferences as are indicated by virtue of subsection (1)
and in so far as practicable giving effect to the preference of the greatest number
of the members responding, the authority are, when the period specified under
that subsection has expired, to prepare the scheme, to send a copy of it to each
member and to make such arrangements as are necessary to implement it.
(4) But if the preference of the greatest number of the members responding before the
period so specified has expired is as mentioned in—
(a) paragraph (a) of subsection (2), subsection (3) is to be disregarded,
(b) paragraph (b) of subsection (2), subsection (3) is to be disregarded and provided
that the majority of the members so responding and indicating that preference
can agree as to which person other than the authority is to prepare such a
scheme, that person may proceed to do so and to send a copy of it to each of
the members of the Parent Forum, inviting the member in question to indicate,
within such reasonable period as the person may specify in the invitation,
whether the member agrees that the scheme should be implemented.
(5) If the majority of the members who respond timeously to an invitation under
subsection
(4)(b) indicate agreement, the person who prepared the scheme may make such
arrangements as are necessary to implement the scheme.
4 Scottish Schools (Parental Involvement) Act 2006 (asp 8)
(6) The arrangements mentioned in subsections (3) and (5) must include the preparation
of a constitution for the Parent Council.
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(7) A Parent Council is established when first constituted by virtue of arrangements
made under subsection (3) or (5); and is, as soon as practicable thereafter —
(a) to intimate to —
(i) the headteacher,
(ii) the members of the Parent Forum,
(iii) pupils in attendance at the school, and
(iv) such other persons as it appears to the council appropriate to include for
the purposes of this subsection, that it has been established,
(b) to provide them and the education authority with information as to who the
members of the council are and as to how to communicate with it,
(c) if the education authority did not prepare the constitution of the council, to
provide the education authority with a copy of that constitution, and
(d) to provide the headteacher with a copy of that constitution.
(8) A Parent Council is to be known as ״the [name of school] Parent Council ״unless the
Parent Forum otherwise determines, in which case it is to be known by whatever
name the Parent Forum may specify.
(9) Intimation under subsection (7)(a)(ii) or (iv) is to include a note of the functions of
the Parent Council under subsection (1) of section 8 and, where applicable, under
subsection (2) of that section.
(10) The preceding provisions of this section are subject to sections 7 and 16(15).
7 Restrictions as to composition and chairing of a Parent Council
(1) Subject to subsection (2), the members of the Parent Council established for a
school must be members of the school's Parent Forum or (but only if and in so
far as the constitution of the council so admits) persons who are co-opted to the
council by the persons who for the time being are its members.
(2) In the case of a denominational school, the constitution of the council must provide
for at least one of the council's members to be so co-opted and to be a person
nominated by the church or denominational body in whose interest the school is
conducted.
(3) In subsection (2), ״denominational school ״means a school —
(a) transferred to an education authority under section 16(1) of the Education
(Scotland) Act 1980 (c.44) (transference of denominational schools to
education authorities), or
(b) provided by an education authority under section 17(2) of that Act (provision
by education authority of denominational schools etc.).
(4) Only a person who is a member of a school's Parent Forum may chair a Parent
Council established for that school. Scottish Schools (Parental Involvement) Act
2006 (asp 8) 5
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8 Functions of a Parent Council
(1) The functions of the Parent Council established for a school are —
(a) to support the endeavours of those managing the school —
(i) to raise standards of education in the school,
(ii) to secure improvements in the quality of education which the school
provides, and
(iii) to develop to their fullest potential the personality, talents and mental and
physical abilities of the pupils attending the school,
(b) to make representations —
(i) to the school's headteacher and to the education authority about the
arrangements in the school for promoting the involvement of parents in
the education of such of those parents' own children (of whatever age) as
attend the school and of its pupils generally,
(ii) to the education authority about the arrangements in their area for
promoting the involvement of parents of pupils attending schools in that
area in the education of such of those parents' own children (of whatever
age) as so attend and of those pupils generally,
(c) to promote contact between —
(i) the school,
(ii) the Parent Forum,
(iii) parents of prospective pupils of the school,
(iv) pupils in attendance at the school,
(v) the community, and
(vi) such other persons as it appears to the council appropriate to include for
the purposes of this paragraph,
(d) to report on the council's activities to the members of the Parent Forum, as
often as appears to the council to be appropriate but in any event—
(i) not more than 12 months after the council is established, and
(ii) after that first report, at intervals of not more than 12 months,
(e) to ascertain the views of the members of the Parent Forum as regards—
(i) the standards of education in the school,
(ii) the quality of education which the school provides,
(iii) the exercise by the council of its functions, and
(iv) such other matters as appear to the council to be of interest or concern to
the Parent Forum,
(f) to collate those views and report them to—
(i) the headteacher of the school,
(ii) the education authority, and
(iii) such other persons as it appears to the council appropriate to include for
the purposes of this paragraph,
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6 Scottish Schools (Parental Involvement) Act 2006 (asp 8)
(g) to review from time to time its constitution, and
(h) with the requisite consent, to amend (or replace) the council's constitution
whenever it appears to the council to be necessary or expedient to do so.
(2) In addition to the functions specified in subsection (1), the Parent Council
established for a primary school is to promote contact between—
(a) the Parent Forum of the school, and
(b) such providers of nursery education to prospective pupils of the school as
appear to the council appropriate.
(3) For the purposes of subsection (2)(b), a person is a provider of nursery education if
providing education to pre-school children (within the meaning of section 1(4B)
of the Education (Scotland) Act 1980 (c.44)).
(4) The Parent Council may, whether or not it has ascertained and collated the views
of the members of the Parent Forum as regards a matter mentioned in paragraph
(e) of subsection (1), make representations to—
(a) the headteacher of the school,
(b) the education authority, or
(c) such other person as it appears to the council appropriate to include for the
purposes of this subsection, as regards that matter.
(5) But before making representations under paragraph (c) of subsection (4) to Her
Majesty's inspectors the Parent Council––
(a) must have made those representations under paragraph (b) of that subsection
and received a reply under section 11(7)(a), and
(b) except in a case where it considers it inappropriate to do so, must have made
those representations under paragraph (a) of that subsection and received a
reply under section 11(7)(b).
(6) Where by virtue of subsection (5) Her Majesty's inspectors receive representations
from a Parent Council they are to have regard to those representations (in so far
as it is reasonable and practicable to do so) in carrying out their functions and are
to reply to the council.
(7) In subsection (1)(h), ״requisite consent— ״
(a) is consent obtained after each member of the Parent Forum has been sent a
copy of the proposed amendment or replacement with an invitation to the
member in question to indicate, within such reasonable time as the council
may specify in the invitation, whether the member agrees to that amendment
or replacement, and (b) is the consent of the majority of such members of the
parent forum as respond timeously to that invitation.
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(8) If, by virtue of subsection (1)(h), the Parent Council amends (or replaces) its
constitution it must as soon as reasonably practicable provide —
(a) the education authority, and
(b) the headteacher, with a copy of the constitution as amended (or of the new
constitution).
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(9) The Scottish Ministers may by order amend any of subsections (1) to (3) so as
(either or both)—
(a) to add to the functions for the time being described,
(b) to alter any of those functions.
(10) Subject to any other provision made by this Act, the Parent Council may do
anything which is calculated to facilitate the exercise of those functions including,
without prejudice to that generality—
(a) entering into contracts and agreements (other than in relation to land), and
(b) appointing a person to be clerk to the council.
(11) A person (other than a member of the Parent Council) who is appointed by virtue
of subsection (10)(b) may be paid by the council.
(12) The members of the Parent Council do not incur personal liability for anything
done, or purportedly done, in the exercise of those functions if it was done in
good faith.
(13) In the exercise of those functions the Parent Council is to have regard to any
guidance issued to it, for the purpose mentioned in subsection (14), by the
education authority.
(14) The purpose is of ensuring that any duty which the authority has—
(a) under statute, or
(b) by virtue of any rule of law, is duly complied with.
(15) The Parent Council is to comply with any reasonable request made to it by the
headteacher of the school or by the education authority for information relating to
its exercise of those functions.
(16) A Parent Council ceases to exist when the school for which it is established is
discontinued or amalgamated with another school.
9 Meetings of a Parent Council
(1) Except in so far as the headteacher of, and the Parent Council established for, a
school otherwise agree, the headteacher has both the duty and the right either—
(a) to attend, or
(b) if the headteacher so elects, to be represented at, any meeting of that council.
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(2) Subject to subsection (3), meetings of a Parent Council are to be open to the
public.
(3) During consideration of any matter which a Parent Council is satisfied should be
dealt with on a confidential basis, the only persons entitled to attend are —
(a) members of the council, and
(b) a person attending the meeting in accordance with subsection (1).
10 Financial powers of a Parent Council
(1) A Parent Council may —
(a) raise funds by any means other than by borrowing,
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(b) receive gifts, and may expend any sums so received at its discretion.
(2) A Parent Council is to keep proper accounts in relation to any sums received by it
under subsection (1).
(3) A Parent Council is not to acquire any interest in heritable property, whether by
inheritance, gift or otherwise.
(4) Where a Parent Council ceases to exist, any property belonging to it passes to the
education authority; but (except where the council has ceased to exist by virtue
of section 8(16)) the authority is to use any such property for the benefit of the
school.
(5) Subsection (4) is subject to section 16(5).
Duties, reports, appointments and complaints
11 Duties of education authority and headteacher to a Parent Council etc.
(1) An education authority are to give advice and information to a Parent Council
established for a school in their area when the council reasonably requests it from
them on any matter.
(2) An education authority are to take such steps as appear to them to be appropriate to
ensure that the headteacher and staff of each school in their area —
(a) are available to give advice and information to a Parent Council established
for the school on what is being done by those managing the school to promote
parental involvement in education there, and
(b) in giving such advice and information act in a manner consistent with the
authority's duties under this Act.
(3) In addition to giving advice and information in terms of subsection (2)(a), the
headteacher of a school must, if requested to do so by a Parent Council established
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for that school, give advice to the council on any matter falling within the
headteacher's area of responsibility.
(4) An education authority are, in respect of each financial year, to determine for a
Parent Council established for a school in their area, an allocation of such money
within the authority's budget as appears to the authority, after consultation with
the council, reasonably to be required by the council for meeting—
(a) its administrative expenses (including, without prejudice to that generality,
any expenses incurred by virtue of section 8(10)(b)),
(b) the expenses of training its members, and
(c) its other outgoings in carrying out the functions assigned it by or by virtue of
this Act.
(5) An education authority may provide a Parent Council established for a school in
their area with services or accommodation.
(6) An education authority are to inform a Parent Council established for a school in
their area about the school's arrangements for consultation between parents and
teachers; and without prejudice to the generality of paragraph (b) of section 8(1),
the council may make representations under that paragraph, concerning those
arrangements, to the authority or to the headteacher.
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(7) Where (whether or not under that paragraph) —
(a) an education authority receive representations from a Parent Council
established for a school in their area, the authority are to have regard to
the representations (in so far as it is reasonable and practicable to do so) in
carrying out their functions and are to reply to the council, or
(b) a school's headteacher receives representations from the Parent Council of the
school, the headteacher is to have regard to the representations (in so far as it
is reasonable and practicable to do so) in carrying out the duties of that post
and is to reply to the council.
12 Duties of education authority to parents generally
(1) An education authority are to give advice and information to any parent of a pupil
in attendance at a public school in their area when that parent reasonably requests
it from them on any matter relating to the education provided to that pupil.
(2) An education authority are to take such steps as appear to them to be appropriate
to ensure that the headteacher and staff of the school —
(a) are available to give such advice and information to the parent in question,
and
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(b) in giving it act in a manner consistent with the authority's duties under this
Act.
13 Headteacher's report to Parent Council, Combined Parent Council or Parent
Forum
(1) The headteacher of a public school must at least once a year report —
(a) to any Parent Council established for the school,
(b) if a Combined Parent Council has been established for schools which comprise
the school, to the Combined Parent Council, or
(c) if no Parent Council or Combined Parent Council has been so established, to
the Parent Forum, evaluating the performance of the school and stating what
the headteacher's objectives and ambitions for the school are.
(2) Without prejudice to the generality of subsection (1), the headteacher is, in making
the report, to have regard to—
(a) the school's development plan and in particular the objectives for the school
which the plan sets and the statement of ambitions for the school which it
contains,
(b) the report most recently prepared under section 6(4) of the Standards in
Scotland's Schools etc. Act 2000 (asp 6) (report as to what has been done,
over a period of twelve months, in implementation of that plan),
(c) the measures and standards of performance defined and published most
recently under section 7(1) of that Act (review of school performance), and
(d) the equal opportunity requirements.
(3) The report under subsection (1) is to be made in whatever way the council or
forum reported to may reasonably request and a summary of it is to be prepared
by the headteacher.
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(4) The headteacher is to secure that each member of the Parent Forum receives a
copy of that summary.
14 Procedures for appointment of headteacher or deputy and participation of a Parent
Council
(1) An education authority are to inform —
(a) the Scottish Ministers, and
(b) any Parent Council established for a school in their area, about the authority's
procedures (in this section referred to as their ״appointment process )״for
filling any post, other than on an acting basis, of headteacher or deputy
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headteacher of a school and also (forthwith) about any change they make,
whether or not by virtue of subsection (5)(b), to their appointment process.
(2) The appointment process must entail involvement in it of any Parent Council
established for the school to which an appointment is to be made.
(3) A person who is not a member of a Parent Council may, at the request of the
council, assist it in discharging its functions in connection with the appointment
process.
(4) An education authority are to make such arrangements as appear to them to be
appropriate to ensure that training which will be of assistance in the discharge of
functions in connection with the appointment process is made available to —
(a) members of any Parent Council,
(b) any person assisting a council under subsection (3).
(5) The Scottish Ministers may (either or both) —
(a) by regulations, impose requirements which an appointment process must
satisfy,
(b) by notice, require an education authority to make such changes to their
appointment process as may be specified in the notice.
15 Complaints procedure
(1) An education authority are to establish a procedure by which a person, or someone
acting on a person's behalf, may make complaints (or other representations) in
relation to the exercise by the authority of, or failure by them to exercise, any of
their functions under this Act in respect of the person.
(2) Before establishing a procedure under subsection (1), the authority must
consult —
(a) the parents to whom their duties under sections 1, 5 and 12 relate,
(b) any Parent Council established for a school in their area,
(c) any Combined Parent Council established for schools in their area, and
(d) any other person who appears to the authority to have an interest in their
implementation of those duties, on the authority's proposals in that regard.
(3) The authority are to keep the procedure so established by them under review and
must vary that procedure whenever they consider it appropriate to do so.
Scottish Schools (Parental Involvement) Act 2006 (asp 8) 11
(4) The authority are to give such publicity to that procedure, including that procedure
as varied under subsection (3), as they consider appropriate and must give a copy
of the procedure to any person who requests it (at no cost to that person).
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Combined Parent Councils
16 Establishment etc. of Combined Parent Council
(1) With the requisite consent, the members of the Parent Forums of two or more
schools in the area of an education authority may decide that a body (to be known
as a ״Combined Parent Council )״should be established for both, or as the case
may be all, of the schools (in this section and in section 17 referred to as the
״represented schools)״.
(2) In subsection (1), ״requisite consent— ״
(a) is consent obtained after each member of the Parent Forum in each of the
represented schools has been given written notice of the proposed decision
with an invitation to the member in question to indicate, within such
reasonable time as the proposer may specify in the invitation, whether the
member agrees that the decision be taken, and
(b) is the consent of, in each of those schools, the majority of such members of the
parent forum as respond timeously to that invitation.
(3) It is immaterial, for the purposes of this section, whether as respects any of the
represented schools a scheme for the establishment of a Parent Council is being,
or has been, prepared or a Parent Council has been established.
(4) Except that any such Parent Council ceases to exist when the Combined Parent
Council is established.
(5) Where by virtue of subsection (4) a Parent Council ceases to exist, any property
belonging to it passes to the Combined Parent Council.
(6) If a decision is made under subsection (1), the education authority are—
(a) to prepare a scheme for the establishment, by the Parent Forums, of the
Combined Parent Council,
(b) to send a copy of that scheme to each of the members of the Parent Forums,
and
(c) to make such arrangements as are necessary to implement the scheme.
(7) The arrangements mentioned in subsection (6)(c) must include the preparation of
a constitution for the Combined Parent Council.
(8) A Combined Parent Council is established when first constituted by virtue
of arrangements made under subsection (6); and is, as soon as practicable
thereafter —
(a) to intimate to —
(i) the headteachers of the represented schools,
(ii) the members of the Parent Forums,
(iii) pupils in attendance at the represented schools, and
(iv) such other persons as it appears to the council appropriate to include for
the purposes of this subsection, that it has been established,
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(b) to provide them and the education authority with information as to who the
members of the council are and as to how to communicate with it, and
(c) to provide each of the headteachers of the represented schools with a copy of
that constitution.
(9) The Combined Parent Council is itself to determine the name by which it is to be
known.
(10) Intimation under subsection (8)(a)(ii) or (iv) is to include a note of the functions
of a Combined Parent Council as set out in section 8(1) and applied by subsection
(12) (of this section).
(11) Where one or more of the represented schools is a primary school, intimation
under subsection (8)(a)(ii) or (iv) is also to include a note of the functions of a
Combined Parent Council as set out in section 8(2) and applied by subsection (12)
(of this section).
(12) Sections 2(4)(c), 7(1) and (4), 8(1) to (15), 9 to 11 and 14 apply, with the necessary
modifications, in relation to a Combined Parent Council and the represented
schools, as they apply in relation to a Parent Council and the school for which the
Parent Council is established.
(13) Subsection (14) applies where a Combined Parent Council is being established
and one or more of the represented schools is a denominational school (within the
meaning given by section 7(3)).
(14) The constitution of the Combined Parent Council must provide for —
(a) the church or denominational body in whose interest a represented school is
conducted, or
(b) where there is more than one such church or denominational body, each
church or body, to nominate at least one person to be a co-opted member of
the council.
(15) Sections 5(3) and 6(1) to (9) cease to apply in relation to any school on the
making of a decision under subsection (1) by the members of Parent Forums
which include the Parent Forum of the school but apply again to the school (either
or both) —
(a) on its withdrawing from the represented schools,
(b) on the Combined Parent Council established by virtue of that decision ceasing
to exist.
(16) A Combined Parent Council ceases to exist when, by virtue of a school —
(a) being discontinued or amalgamated with another school, or
(b) withdrawing from the represented schools, the ״represented schools ״no longer
comprise more than one school.
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17 Withdrawal from represented schools
(1) With the requisite consent, the members of the Parent Forum of a school for which
a Combined Parent Council is established may decide that the school withdraws
from the represented schools.
(2) The reference in subsection (1) to ״requisite consent— ״
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(a) is to consent obtained after each member of the Parent Forum of the school has
been given written notice of the proposed decision with an invitation to the
member in question to indicate, within such reasonable time as the proposer
may specify in the invitation, whether the member agrees that the decision
be taken, and
(b) is the consent of the majority of such members of the Parent Forum as respond
timeously to that invitation.
Miscellaneous and general
18 Abolition of School Boards
(1) The School Boards (Scotland) Act 1988 (c.47) is repealed.
(2) A School Board appointed under section 1 of that Act ceases to exist when that
section is repealed; and any property belonging to the Board then passes to the
education authority.
(3) An appointment under section 6(10) of that Act (appointment to be Clerk to a
Board) terminates when section 1 of that Act is repealed.
(4) In paragraph 7 of Schedule A1 to the Education (Scotland) Act 1980 (persons who
are not to be members of appeal committees for consideration of any reference
involving a question whether a child is to be placed in a specific school or
excluded from a school), for the words ״School Board ״substitute ״Parent Council
or Combined Parent Council״.
(5) In section 6(2)(a) of the Standards in Scotland's Schools etc. Act 2000 (persons to
be consulted as regards preparation of school development plan), for the words
״School Board ״substitute ״Parent Council or Combined Parent Council״.
19 Guidance
(1) The Scottish Ministers must issue guidance —
(a) to education authorities, as respects the discharge by those authorities of their
functions under sections 2 and 6, and
(b) to Parent Councils and Combined Parent Councils, as respects the discharge
by those councils of their functions under section 8 (or as the case may be
under that section as applied by section 16(12)).
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(2) The Scottish Ministers may issue guidance to education authorities, Parent
Councils and Combined Parent Councils as respects the discharge by those
authorities and councils of their respective functions under any section not
mentioned in subsection (1).
(3) Any such authority or council must have regard to any guidance issued to them or
it under this section.
20 Interpretation
(1) Unless the context otherwise requires, expressions used in this Act and in the
Education (Scotland) Act 1980 (c.44) have the same meaning in this Act as is
given to them by section 135 of that Act except that ״pupil ״includes a child who
is under school age only if that child is in attendance at a primary school (whether
or not in a nursery class in such a school).
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(2) In this Act, ״equal opportunities ״and ״equal opportunity requirements ״have the
same meanings as in Section L2 of Part II of Schedule 5 to the Scotland Act 1998
(c.46).
21 Transitional provisions etc.
(1) The Scottish Ministers may by order make such incidental, supplemental,
consequential, transitional, transitory or saving provision as they consider
necessary or expedient for the purposes, or in consequence, of this Act.
(2) An order under subsection (1) may amend or repeal any enactment (other than
any provision of this Act).
22 Orders and regulations
(1) Any power of the Scottish Ministers to make an order or regulations under this
Act is exercisable by statutory instrument.
(2) Subject to subsection (3), a statutory instrument containing any such order or
regulations, other than an order under section 24(2), is subject to annulment in
pursuance of a resolution of the Parliament.
(3) A statutory instrument containing an order under —
(a) section 8(9), or
(b) subsection (1) of section 21 if the order is by virtue of subsection (2) of that
section, is not made unless a draft of the instrument has been laid before, and
approved by resolution of, the Parliament.
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(4) Without prejudice to section 24(2), an order or regulations under this Act may
make different provision for different cases or classes of case and for different
purposes.
23 Repeals
There are repealed, to the extent specified in the second column of the schedule to this
Act, the enactments mentioned in that schedule.
24 Short title and commencement
(1) This Act may be cited as the Scottish Schools (Parental Involvement) Act 2006.
(2) This Act, except this section, comes into force on such day as the Scottish Ministers
may by order appoint; but different days may be appointed for different provisions,
for different areas, for different purposes or for different cases or classes of case.
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Schedule—Repeals
SCHEDULE
(introduced by section 23)
REPEALS
Enactment Extent of repeal
Education (Scotland) Act 1980
(c.44)
In section 70(1), the words ״a School Board, ״in both places they occur.
Section 87A.
Section 87B.
In section 135(1), the definition of ״school board״.
Self-Governing Schools etc.
(Scotland) Act 1989 (c.39)
Section 74.
In section 80(1), the definition of ״the 1988 Act״.
In Schedule 10, paragraph 10.
Children (Scotland) Act 1995 (c.36) In Schedule 4, paragraph 46.
Education (Scotland) Act 1996
(c.43)
Sections 28 to 31.
Schedule 4.
Standards in Scotland's Schools etc.
Act 2000 (asp 6)
School Education (Amendment)
(Scotland) Act 2002 (asp 2)
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Local Government in Scotland
Act 2003 (asp 1)
Sections 26 to 31.
In section 58(1), the definition of ״the 1988 Act״.
Schedule 1.
In schedule 2, paragraph 4.
Section 2.
Section 50

קרוליינה-ד׳ — החוק בדרום
South Carolina Code of Laws
(Unannotated)
Education
CHAPTER 28.
PARENTAL INVOLVEMENT IN THEIR CHILDREN'S EDUCATION
SECTION 59-28-100. Citation of chapter.
This chapter may be cited as the ״Parental Involvement in Their Children's Education
Act״.
SECTION 59-28-110. Purpose.
It is the purpose of the General Assembly in this chapter to:
(1) heighten awareness of the importance of parents' involvement in the education of
their children throughout their schooling;
(2) encourage the establishment and maintenance of parent-friendly school settings;
and
(3) emphasize that when parents and schools work as partners, a child's academic
success can best be assured.
SECTION 59-28-120. State agency involvement.
The Governor shall require state agencies that serve families and children to collaborate
and establish networks with schools to heighten awareness of the importance of
parental influence on the academic success of their children and to encourage and
assist parents to become more involved in their children's education.
SECTION 59-28-130. Parental involvement plans; recognition of improvement;
establishing criteria for staff training.
The State Board of Education shall:
(1) require school and district long-range improvement plans required in Section
59-139-10 to include parental involvement goals, objectives, and an evaluation
component;
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(2) recognize districts and schools where parental involvement significantly increases
beyond stated goals and objectives; and
(3) establish criteria for staff training on school initiatives and activities shown by
research to increase parental involvement in their children's education.
SECTION 59-28-140. Design of parental involvement and best practices training
programs; incorporation into teacher and principal preparation programs.
The State Superintendent of Education shall:
(1) design parental involvement and best practices training programs in conjunction
with higher education institutions and the pre-K through grade 12 education
community, including parental program coordinators, which shall include:
(a) practices that are responsive to racial, ethnic, and socio-economic diversity,
and are appropriate to various grade-level needs;
(b) establishment and maintenance of parent-friendly school settings;
(c) awareness of community resources that strengthen families and assist students
to succeed; and
(d) other topics appropriate for fostering partnerships between parent and
teacher;
(2) work collaboratively with the Commission on Higher Education to incorporate
parental involvement training into teacher preparation and principal preparation
programs consistent with the training provided in subsection (1) of this section.
SECTION 59-28-150. State Superintendent of Education activities to promote parental
involvement.
The State Superintendent of Education shall:
(1) promote parental involvement as a priority for all levels from pre-K through grade
12, with particular emphasis at the middle and high school levels where parental
involvement is currently least visible;
(2) designate a Department of Education staff position whose specific role is
to coordinate statewide initiatives to support school and district parental
involvement;
(3) collect and disseminate to districts and schools practices shown by research to be
effective in increasing parental involvement at all grade levels;
(4) provide parental involvement staff development training for district and school
liaisons, as needed;
(5) provide technical assistance relating to parental involvement training to districts
and schools;
(6) sponsor statewide conferences on best practices;
(7) identify, recommend, and implement ways to integrate programs and funding for
maximum benefit to enhance parental involvement;
(8) enroll the Department of Education as a state member of national organizations
which promote proven parental involvement frameworks, models, and practices
and provide related services to state and local members;
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(9) promote and encourage local school districts to join national parental involvement
organizations; and
(10) monitor and evaluate parental involvement programs statewide by designing a
statewide system which will determine program effectiveness and identify best
practices and report evaluation findings and implications to the General Assembly,
State Board of Education, and Education Oversight Committee.
SECTION 59-28-160. Local school board of trustees activities.
Each local school board of trustees shall:
(1) consider joining national organizations which promote and provide technical
assistance on various proven parental involvement frameworks and models;
(2) incorporate, where possible, proven parental involvement practices into existing
policies and efforts;
(3) adopt policies that emphasize the importance, strive to increase and clearly define
expectations for effective parental involvement practices in the district schools;
(4) provide for all faculty and staff, no later than the 2002-2003 school year, parental
involvement orientation and training through staff development with an emphasis
on unique school and district needs and after that, on an ongoing basis as indicated
by results of evaluations of district and school parental involvement practices and
as required by the State Board of Education;
(5) provide incentives and formal recognition for schools that significantly increase
parental involvement as defined by the State Board of Education;
(6) require an annual briefing on district and school parental involvement programs
including findings from state and local evaluations on the success of the district
and schools' efforts; and
(7) include parental involvement expectations as part of the superintendent's
evaluation.
SECTION 59-28-170. School district superintendent activities.
(A) Each school district superintendent shall consider:
(1) designating staff to serve as a parent liaison for the district to coordinate parental
involvement initiatives and coordinate community and agency collaboration to
support parents and families;
(2) requiring each school to designate a faculty contact for parental involvement
efforts to work collaboratively with the district coordinator and network with
other school faculty contacts;
(3) requiring each school principal to designate space within the school specifically
for parents which contains materials and resources on the numerous ways parents
and schools can and should partner for a child's academic success; and
(4) encouraging principals to adjust class and school schedules to accommodate
parent-teacher conferences at times more convenient to parents and, to the extent
possible, accommodate parents in cases where transportation and normal school
hours present a hardship.
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(B) Each school district superintendent shall:
(1) include parental involvement expectations as part of each principal's evaluation;
(2) include information about parental involvement opportunities and participation in
the district's annual report; and
(3) disseminate to all parents of the district the expectations enumerated in Section
59-28-180.
SECTION 59-28-180. Parent expectations.
Parent involvement influences student learning and academic performance; therefore,
parents are expected to:
(1) uphold high expectations for academic achievement;
(2) expect and communicate expectations for success;
(3) recognize that parental involvement in middle and high school is equally as
critical as in elementary school;
(4) ensure attendance and punctuality;
(5) attend parent-teacher conferences;
(6) monitor and check homework;
(7) communicate with the school and teachers;
(8) build partnerships with teachers to promote successful school experiences;
(9) attend, when possible, school events;
(10) model desirable behaviors;
(11) use encouraging words;
(12) stimulate thought and curiosity; and
(13) show support for school expectations and efforts to increase student learning.
SECTION 59-28-190. Education Oversight Committee survey to determine
effectiveness of efforts to increase parent involvement.
The Education Oversight Committee shall survey parents to determine if state and
local efforts are effective in increasing parental involvement. This information shall
be used in the public awareness campaign required by the Education Accountability
Act to promote the importance of parental involvement. The campaign shall include:
(1) advice for parents on how to help their children be successful in school and the
importance of nurturing their children's skills and abilities;
(2) requests to employers, state agencies, entities, community groups, nonprofit
organizations, and faith communities that work with children and families to
distribute and display parent advice and other pertinent parent information;
(3) promotion of the benefits of increased productivity, loyalty, and sense of
community which result from parent-friendly workplace policies;
(4) ideas and encouragement to employers to adopt parent-friendly workplace policies
and to provide information on the importance of parents to a child's academic
success;
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(5) recognition of businesses and employers where parent-friendly policies have been
adopted; and
(6) recognition of agencies and faith communities that have supported and increased
parental involvement.
SECTION 59-28-200. Development of informational materials.
The Education Oversight Committee and the State Superintendent of Education shall
develop and publish jointly informational materials for distribution to all public school
parents and to teachers. The informational materials for distribution shall include:
(1) an explanation of the grade-level academic content standards and advice on how
parents can help their children achieve the standards and the relationship of the
standards to the state assessments; and
(2) printed information about the standards and advice relative to parental involvement
in their children's education for visible display and use in every public school
K-12 classroom.
SECTION 59-28-210. Distribution of informational materials.
The Education Oversight Committee shall disseminate the informational materials
prepared pursuant to Section 59-28-200 to all districts and schools.
SECTION 59-28-220. Development of employer tax credit incentives for paid parentemployee release time.
The Education Oversight Committee, in cooperation with representatives of the
Department of Commerce, the Department of Revenue, and the South Carolina
Chamber of Commerce, shall develop recommendations for employer tax credits as
incentives to:
(1) provide parent-employee release time for parent-teacher conferences or attendance
at their children's academic-related events without loss of pay; and
(2) develop workplace policies which enable parents to improve their literacy, assist
their children with academics, and become more involved in their child's education
as a result of employers working with local school officials.
Recommendations shall be reported to the Senate Finance and Education Committees,
House Ways and Means Committee, and the House Education and Public Works
Committee no later than January 1, 2001.
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