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 תקצירי הרצאות

מערכת החינוך -האם יש סיכוי לשיפור יחסי משפחה  

  בגיל ההתבגרות?

 פרופסור משה ישראלאשווילי

 העניין בשאלת הקשר בין הורים למערכת החינוך התעורר על רקע הצטלבות של ידע בנושאים 

 שונים כגון: 

ובכלל אלה , ה/רגשים אצל התלמיד-בין הישגים לימודיים ובין תהליכים נפשיים הקשר .1

 תהליכים שמקורם באירועים בחיי המשפחה

השינוי באופן שבו הורים ובכלל זה , ההשתנות במציאות ובמאפייני המשפחה המודרנית .2

 תופסים את תפקידם ומנהלים את פעילותם

העלייה במוטרדות של מערכת החינוך מאופן התנהלותם של תלמידים שיש להם בעיות   .3

 . חינוכית/מול העשייה המשפחתית, ספרית-וההכרה במגבלות העשייה הבית

נה, לא קיימות פריצות דרך ש 04-בפועל, למרות מגוון מאמצים מחקריים ויישומיים שנעשים זה כ

של ממש ביכולת להצביע על דרכים פשוטות ואוניברסליות לקידום קשר זה. לאור זאת עולה הצורך 

לנטוש את הניסיונות לאיתור התערבויות ספוַרדיות או נקודתיות ולעבור למודלים המייצגים תהליך 

ספרית והקהילה. -רכת הביתמתמשך של סוציאליזציה לשיתוף פעולה בקרב ההורים, המורים, המע

תהליך חיברות כזה לא יכול להתרחש בלי התערבות אצל הורים לילדים בגיל הרך, אך הוא אינו 

יכול להסתפק רק בכך. ההרצאה תדון בשאלה הכללית של קידום הסוציאליזציה לשיתוף פעולה 

תבגרים מערכת החינוך בהקשר של מ-שכזה, ובצידה בשאלה הפרטית של קידום יחסי הורים

בישראל. הדיון זה יחרוג מגבולות הנושא המוגדר ויחייב התייחסות לסוגיות בסיסיות יותר, במרכזן 

שאלת מקומו של בית הספר בתהליך ההתפתחות של ילדים, תוך התמקדות בשינויים שמביאה 

 בעולם ]בכלל[ ובישראל ]בפרט[. 12-המאה ה

Family Involvement in Education:  

Challenges and Opportunities during Adolescence 

Prof. Nancy E. Hill 

Adolescence is often characterized by diminished academic achievement and engagement in 

school; increased behavioral and mental health problems; and widening demographic gaps in 

achievement.  Simultaneously, academic success in middle and high school is significant 

because it opens doors or forecloses opportunities well into the future.  Although parental 



involvement in education is well established as important for promoting achievement, it 

declines precipitously during adolescence.  Families and schools are often perplexed about 

how to collaborate and support achievement, especially during adolescence. Dr. Hill will 

address how changes in school bureaucracy, parent-adolescent relationships, and teens’ 

cognitive and social development render frameworks of parental involvement in education 

based on elementary school models less effective and harder to implement for adolescence. In 

addition, she will provide evidence for the types of parental involvement that are most effective 

during adolescence, capitalize on the developmental needs and assets of adolescence, and are 

associated with increased academic achievement, school engagement, self-concept, and goal 

setting. Finally, she will delineate the ways in which trust and respect between families and 

school personnel function differently across families with diverse demographic backgrounds 

and impact the effectiveness of family-school interactions. 

 מקצועי( -שיתוף פעולה בין הורים ומומחים )צוות רב

 בבתי ספר לחינוך מיוחד

 בנימיני-ד"ר איריס מנור

מומחים ובין הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים )לקויות( עומד במוקד נושא שיתוף הפעולה בין 

. הדיון החברתי משקף מעורבות הולכת וגוברת של הורים  12-הדיון החברתי והחינוכי במאה ה

בחיי ילדיהם, מעורבות שיש לה שורשים בחברה הדמוקרטית. הדיון החינוכי מתבסס על ההנחה 

כי יוביל לתוצאות יעילות יותר לילד ולמשפחה. מחקרים רבים החינוששיתוף הורי הילד בתהליך 

הוכיחו שקיים קשר בין תמיכת המומחים ובין יכולת המשפחה להתמודד עם לחצים. בעשור 

האחרון הולכת וגוברת גם ההכרה שטיפוח שותפויות המושתתות על שיתוף פעולה עם הורים מוביל 

 לפתרון מוקדם של חילוקי דעות.

קיים פער בין הרטוריקה השיתופית ובין הפרקטיקה.  ,ה הרבה בשיתוף פעולהלמרות התמיכ

שיתוף הפעולה בין מומחים ובין הורים נכשל לא פעם גם אחרי שנים רבות של חקיקה, מחקר 

פעולה בין הורים לבין צוותי מומחים בישיבות הוא נדיר וקשה להשגה. המפגש שיתוף  .והתנסות

מקצועיים( ובין הורים בבתי הספר לחינוך מיוחד -השכיח ביותר בין מומחים )העובדים כצוותים רב

-מקצועי של בית-. על פי חוק חייב הצוות הרב)תל"א(מתקיים בישיבות של תכנון לימודים אישי 

 לכל תלמיד. לבנות תל"א  הספר

מגוון מחקרים בחנו סוג זה של ישיבות, כולל תפקיד ההורים במהלך הישיבה, התקשורת 

המתקיימת שם, הכנת ההורים לישיבה וזמן ההשתתפות של ההורים בישיבות. המחקר שיוצג 

בהרצאה בחן צוותים שהצליחו ליצור דיאלוג "טוב" עם ההורים בישיבות אלו והתמקד בחקירה 

-חינה דוובבמבוסס על הדדיות השיתוף פעולה , ביום-פעולה בחיי היום של שיתוף אתנוגרפית 

 כאחד. ושל ההורים  המומחיםכיוונית של 

המחקר כלל את השלבים הבאים: א( תצפיות פתוחות באינטראקציות מילוליות במפגשי הורים 

ה בין ההורים ומומחים, בניסיון להתחקות אחר ההיבטים החוזרים, ההופכים את שיתוף הפעול

 ב( תצפיות ממוקדות סביב היבטים גלויים וסמויים שנצפו בשלב הקודם  וות למוצלחובין אנשי הצ



איונות עם חברי צוות והורים, שמטרתם בשלב זה היא להתחקות אחר האופן שבו תופסים יג( ר

 צאו ההורים ואנשי המקצוע את שיתוף הפעולה, וגם לתקף את ההיבטים של שיתוף הפעולה שנמ

הפנומנולוגית של הפועלים ה( חקירה  םד( ניתוח הממצאים והצגתם בצורה נאמנה להוויית

אנליטית של ההיבטים שזוהו בשלב הקודם. מטרת הניתוח בשלב זה היא  להתוות תנאים 

 בסיסיים העולים מתוך שדה המחקר ומאפשרים שיתוף פעולה מוצלח.   

ממדיים, -ה מוצלח מקפל בתוכו היבטים רבממצאי המחקר מצביעים על כך ששיתוף פעול

-כיוונית בין ההורים לאנשי הצוות הרב-המתקיימים בעת ובעונה אחת באינטראקציה הדו

 מקצועי. היבטים אלו כוללים את הרכיבים דלקמן: 

 בכלל זה רכיבים כגון מבנה הישיבה, תפאורה, אירוח, סיכום וקבלת החלטות. –היבטים ארגוניים 

רכיבים כגון הסבר המינוח המקצועי, מתן דוגמאות קונקרטיות,  בכלל זה –היבטים חברתיים 

בדיקה של ההבנה, הצגת שאלות, שפת דיבור חיובית, מומחיות מקצועית, התמקדות, איזון 

 מקצועי, הגדרה ברורה של תפקיד ההורה,  מרחב לרגשות ההורים וכבוד.  -במבנה הכוח הרב

מודל מסכם של ממצאי המחקר, הכולל את כל ההיבטים והרכיבים של  בהרצאה אציג בקצרה

   1שיתוף הפעולה שנמצאו במחקר ותוארו בספר שכתבתי ואשר ראה אור השנה.

 יחסי ההורים עם בית הספר של ילדם: 

 תובנות מהעבר וכיוונים לעתיד

 ד"ר בלהה נוי

עברה שינויים לאורך השנים, מערכת היחסים בין הורים לבין בתי הספר היא מערכת דינמית ש

ואשר מושפעת מגורמים רבים, ביניהם הערכים השולטים בחברה והתפתחויות פוליטיות 

וחברתיות. חלקה הראשון של ההרצאה יתמקד בתובנות העולות מהתפתחותה של מערכת 

היחסים הנידונה: מערכת החינוך כמערכת מתגוננת, בריתות בין שלושת השותפים או לחלופין, 

רה של אחד השותפים מהברית הזאת, ההיגיון העומד מאחורי פתיחה וסגירה של בתי הספר הד  

 בפני ההורים.

החלק השני יעסוק בהיבטים שונים של נושא הזכויות, ויודגשו הישגים של הורים לילדי החינוך 

 הציבורי.המיוחד במאבק על זכויות ילדיהם. הורים אלו ניהלו את מאבקם בתוך מסגרת החינוך 

מנהיגות של מנהל בית הספר, אוטונומיה של הורים, מורים  ‒כן נדון בעקרונות של שיתוף הורים 

ותלמידים, משמעותיות של הפעולות שנוקטים השותפים, אמון, כבוד, שותפות באחריות ועוד. 

 בהמשך יובא כאן תיאור של מצבי קונפליקט בין עקרונות שונים.

תוארו פעילויות שונות המתאימות להעמקת הקשר בין הורים בחלק האחרון של ההרצאה י

למורים, הן באמצעות הפעלה של חדר המורים והן באמצעות סדנאות משותפות לצוותים, הורים 

 ונציגי 

 מוסדות הקהילה. 

                                                           
1
 לתאור גרפי של המודל, ראה נספח ב' 



Parents, Schools and The Community: What Is The Parental Role in 

Education, What Are Its Legal Sources and What Affects Its 

Implementation?  

Prof. Paul Tractenberg 

In an ideal world, parents, teachers, school authorities and the broader community are on the 

same page.  They share a vision of education and each plays its role in the realization of that 

vision.  According to the well-known African proverb, it takes a village to raise a child.  So, too, 

does it take an effective collaboration to ensure that a child receives an education that will 

prepare him or her for a life of happiness, fulfillment, professional accomplishment, financial 

security and good citizenship.   

Some assert that, of those partners in the upbringing and education of a child, it is the parents’ 

whose role is primary.  After all, parents have the greatest stake in the child’s success, and they 

should know and care about the child most deeply. Yet, there are other important values at play, 

communal as well as personal and familial, and other important partners in the process.  Beyond 

that, we do not live in an ideal world. Not all parents are able to act in their children’s best 

interests.  Not all teachers and school authorities are beyond reproach.  Not all communities are 

healthy and functional. 

Clearly, though, the parental role in education is an essential starting place for today’s 

discussion. This presentation will address the following issues in that regard: 

 What is the parental role (are parents consumers of educational services, partners in the 

delivery of those services, rights holders on their own behalves or on behalf of their 

children, or all of the above)? 

 What are the legal sources of parental rights (and what are the legal limits or overrides)?  

Do parents have legal responsibilities as well as legal rights? 

 What affects the parental role in education and the implementation of parental rights and 

responsibilities (e.g., parental status/wealth, the policies and practices of schools and 

education authorities, the accessibility of processes for the vindication of parental and 

student rights if disputes arise, the availability of support or advocacy services, the degree 

to which the educational system is centralized)? 

Time permitting, the presentation will use the recent Newark, New Jersey, USA experience as 

a mini-case study of the parental role and will consider its relevance to Israel.   

  



 גיוס הטכנולוגיה לטובת הקשר בין המשפחה לבית הספר: 

 יתרונות וחסרונות 

 נסים-ד"ר מירן בוניאל

הטכנולוגיה מקיפה אותנו מכל עבר וכיום לא ניתן כבר לומר כי היא נחלתם של יחידים או קהלים 

ל הקשור בטכנולוגיה, אולם נבחרים. זאת ועוד: בני הנוער אמנם נראים כי ידם על העליונה בכ

היום רואים גם מבוגרים מַתפעלים מכשירים מתקדמים ומציגים בקיאות באפשרויות השימוש 

 מחשב. -בהם. בתי ספר מצוידים בטכנולוגיה מתקדמת ונוקטים הוראה נתמכת

השימוש הרב בטכנולוגיה בידי מבוגרים וצעירים הוליד ערוץ תקשורת זמין, ישיר ונוח בין 

ההורים, המורים והתלמידים. בעבר היה זה בית הספר שיצר ויזם תקשורת כזאת בצורה 

מאורגנת, דרך אתר בית הספר ותוכנות נלוות. שימוש מסוג זה תחם את התקשורת למרחב 

וירטואלי המוגדר כשייך לבית הספר. כיום, עם העלייה המשמעותית בשימוש במרחבים 

כים לבית ספר )פייסבוק למשל( ועם המעבר לשימוש וירטואליים שהם חברתיים ולא משוי

כנות למסרים מיידיים כגון הוואטסאפ, גם התקשורת במרחב הווירטואלי חרגה מן הגבולות ובת  

 ספר. ההרשמיים של בית 

 ידיותיערוץ תקשורת זה במתכונתו הנוכחית מגלם בתוכו יתרונות אך גם קשיים. קיימת נוחות במ

שבהפצת הודעות ובזמינות של ההורים ובני הנוער, אולם מה על אלה שאינם מצוידים בטכנולוגיה 

כגון זו או שאינם מעוניינים בהצטרפות למרחבים הללו? כיצד מתמודדים עם השונות הרבה 

ת וברמת הזמינות בקרב הצוות החינוכי? היכן עובר הגבול בין הנכון לשגוי ובין רובדרכי ההתקש

לאסור כאשר אין בהכרח נהלים מכוונים? איך יתמודד המורה עם היצף מסרים במרחבים  המותר

 שונים?  

אלה ואחרים מהווים אתגרים שהטכנולוגיה מעמידה כשהיא מתווכת בין ההורה, לתלמיד 

 ולמורה.   

 שימושים בערוצי תקשורת חדשים בין הורים למורים: 

  המיקוד ממצאים מקבוצות

 ד"ר גילה קורץ

שנים האחרונות, עם התפתחות טכנולוגיות האינטרנט, גבר השימוש בערוצי תקשורת דיגיטליים ב

בין בית הספר לבין בית ההורים. ערוצי תקשורת חדשים כגון הדואר האלקטרוני, רשתות 

חברתיות, מסרים מיידיים, מערכות מוסדיות מקוונות )משו"ב, מנבסנ"ט וכד'( ואמצעי תקשורת 

טומנים בחובם פוטנציאל להעמקת מעורבות ההורים בחיי  ‒טלפונים החכמים מתקדמים כגון ה

בית הספר ואף להשפעה על השתתפותם בתהליך החינוכי של ילדיהם. למרות מרכזיות התחום 

מקרה בודדים שבחנו -אין בנמצא מודל מחקרי מקובל או מידע אמפירי רב לבחינת הנושא. בחקרי

שערוץ התקשורת הטכנולוגי השכיח הוא דואר אלקטרוני, הורים נמצא -יחסי תקשורת מורים

 . או מערכות מוסדיות מקוונות וטלפונים חכמים  2.4הנחשב ליישום ותיק של  ווב 

ועדת המומחים. מטרתו לשרטט תמונת  זמינהבהרצאה אציג ממצאים ראשונים מנייר עבודה שה

ורים להורים, סוגיהם השונים מצב עדכנית של היקף השימושים בערוצי תקשורת חדשים בין  מ

 והשלכותיהם על  מעורבות ההורים בתהליך החינוכי של ילדיהם. 



 שאלות המחקר המרכזיות שנבחנו בנייר עבודה זה הן: 

המתנהל  לשיח בין מורים להורים ומהם נושאי השיח החדשים התקשורת ערוצי מהם .2

 ?בהם

בין מורים להורים בערוצי באיזו מידה זמינות הטלפונים החכמים משפיעה על השיח  .1

 ?החדשים התקשורת

-מה תרומת השיח בערוצי התקשורת החדשים להגברת מעורבות ההורים בעשייה הבית .3

 ?ספרית

מהן השלכות השיח בערוצי התקשורת החדשים על מעורבות המורים וההורים בתהליך  .4

 ?הילדים-החינוכי שעוברים התלמידים

מניתוח ראשוני של הממצאים עולה כי ערוצי התקשורת החדשים תורמים לגידול ניכר בשכיחות 

התקשורת בין המורים לבין ההורים, בהשוואה לפרקטיקות המסורתיות כגון שיחות טלפון 

ופגישות פנים אל פנים. הדואר האלקטרוני הוא ערוץ התקשורת השכיח ואף המועדף. עוד נמצא 

סדיות הן שכיחות אך אינן מועדפות, בין היתר  בגין הצורך לזיהוי באמצעות שמערכות ניהול מו

סיסמה בכל כניסה למערכת.  נושאי השיח מגוונים, אך הם מתמקדים בעדכונים ובטיפול בעניינים 

אישיים, קבוצתיים וכיתתיים.  זמינות הטלפונים החכמים, בעיקר בקרב מי שמכונים "מורים 

ודדת את השימוש  ביישום הווטסאפ להעברת מסרים  מיידיים, והורים דור שלישי", מע

ויזואליים )כגון תמונות מהפעילות היומית בגן הילדים או תמונות מהטיול -טקסטואליים ואודיו

הכיתתי(. ערוצי התקשורת החדשים מזמנים שיח תכוף בין המורים לבין ההורים. עם זאת, לא 

חדש של מעורבות הורים  (School Governanceת )ספרי-ניתן להצביע על  מודל משילות בית

ספרית )'הטכנולוגיה כמעצבת'( או על טכנולוגיה המשרתת את הדפוס הקיים -בעשייה הבית

)'הטכנולוגיה כמשמרת'(. המידע הזורם בין בית הספר לבין בית ההורים מתקבל בדרך כלל 

-בר גורם למתח ביחסי הוריםבברכה. עם זאת, בעיקר בקבוצות הגיל הבוגרות של תלמידים, הד

תלמידים )תחושת ה"אח הגדול המשגיח"( ולעתים אף להעברת אחריות מהמורה להורה כממונה  

 על התנהלות התלמיד בתוך כותלי בית הספר.

 יעדים ודרכי פעולה‒ קידום השיח בין צוותי חינוך לבין ההורים 

 בטי ריטבו

 ואמושכל וחיובי בין אנשי חינוך לבין ההורים הכי קיומו של קשר עולה  מחקרים בארץ ובעולםמ

משפיע על מידת המוטיבציה שלו, המשתנה משמעותי בהצלחת התלמיד בלימודיו, משתנה 

 הישגיו, רווחתו הנפשית והימנעותו מהתנהגויות סיכון. בשנים האחרונות מוביל משרד החינוך

ו שותפים כל שלובר בתהליך . מדתהליך החינוכיל טבעייםתפיסה הרואה את ההורים כשותפים 

   מטרתו בין השאר לקבוע מדיניות אחידה ומוסכמת בנושא הקשר עם ההורים., ואגפי המשרד

הורים ומורים רואים את הילד מזוויות שונות וטוב שכך. שונות זו מאפשרת  לראות את התלמיד 

ם בין צוותי יכולה להיות מקור לקונפליקטים. מרקם היחסיבה בעת  על הייחודיות שבו אך

ו מורכבות. במפגשים בין הורים לצוות החינוכי במסגרות חובהחינוך לבין ההורים עדין וטומן ב

החינוך השונות מתקיימים לצד הדיאלוגים הגלויים דיאלוגים סמויים בין דמויות נוספות 

הנכנסות למרחב זה: ההורה כתלמיד, המורה כהורה, ההורה כמורה, המורה כתלמיד ועוד.  



מטענים רגשיים העלולים להקשות על יצירת שותפות בין לא פעם ושאים איתם ו נגשים אלמפ

ההורה לבין מערכת בית הספר.  על מנת להתמודד עם סוגיה זו יש צורך בייזום פעולות ובהובלת 

 חינוך לייצר שיח מקדם עם ההורים. השל אנשי ם את מסוגלות שפרותהליכים אשר י

 אלו פעולות .המתבצעות במשרד החינוך לקידום השותפות עם ההוריםלהלן הפעולות העיקריות 

תמונת מצב ‒  ג'(-מסגרת חינוך בגיל הרך )גן-מבוססות על המלצות הדוח "קשרי משפחה

והמלצות": הקמת יחידה בנושא קשרי משפחה ומסגרת חינוך, הקמת ועדה משרדית לגיבוש 

בודה,  הכשרת אנשי חינוך, פיתוח תכניות מדיניות מוסכמת על כל אגפי המשרד ופיתוח דרכי ע

במסגרת יעד ההכלה, הרחבת שאלוני מיצ"ב וסקר הורים, וכמו כן פרסום שתי תכניות חדשות 

מדריך להורים  -"אם מישהו היה אומר לך"  -מערכת חינוך. הראשונה -המקדמות קשר הורים

להבניית השותפות החינוכית מסע רפלקטיבי  -"נפגשים"  -לתלמידים בעלי הפרעות קשב והשנייה 

 מדריך שפ"י לפסיכולוגים, ליועצים חינוכיים ולמדריכים.    ‒בין צוותי החינוך לבין ההורים 


