
 

 כיתה בישראל  מחנכות ומחנכי |
על שני דוחות מת"ת )מידע  מרכז לידע ומחקר בחינוך –יוזמה בימים אלה עובדים ב

, קרן משפחת ליאון על ידיתומך תכנון( בנושא מחנכות כיתה. דוחות אלה הוזמנו 
הפועלת לצמצום פערים ולחינוך לערכים במערכת החינוך, באמצעות חיזוק מחנכות 

זירות ומקיימת שיתופי פעולה ענפים עם  בכמההקרן פועלת . הכיתה וביסוס תפקידן
 . משרד החינוךעם גופים מתמחים ועם המגזר השלישי, 

ים מחנכת הכיתה היא שחקן מרכזי בבית הספר ובחיי התלמידבמציאות הישראלית, 
על היבטים פדגוגיים,  תת, המופקדשולשהיא סוכנת כפולה ואף מ .והתלמידות

משמשת חוליה  ; המחנכתשל הלמידה בבית הספר חברתייםורגשיים קוגניטיביים, 
ד והיא גורם המתכלל את המענים שמקבלים כל תלמיהבית ובית הספר, מחברת בין 
  המקצוע בבית הספר.כלל גורמי ותלמידה מ

מחנכות הכיתה לההתייחסות . תפקיד המחנכות רב פנים ומורכב, אך אינו מובנה
 ייחודיותמענה ל , ללאככלל הרחבה למורות במסגרת ההתייחסות עד כה הייתה

, לידע הנדרש ולתמיכה השוטפת שלה זקוקות המחנכות לשם מימוש תפקידה
עקרונות פעולה עתידיים הצעה ליסיון לגבש תפיסת עבודה ובמסגרת הנ. תפקידן
 לשם כך הוזמנו הדוחות.ו ,ית ידענדרש לגבש תשתבנושא, 

תייחס יובתוך כך , תפקיד מחנכת הכיתהלמושגית יגבש תשתית  1הדוח הראשון
ולפרקטיקות  למסגרות הפעולהולמאפיינים המרכזיים של התפקיד,  עיסוקלתחומי ה

התשתית המושגית תתבסס על . למידה, פיתוח מקצועי ותמיכהלמנגנוני , הנהוגות
 סיון ללמוד מהנעשהיהנ .והשוואה ביניהן למידה מהנעשה במדינות שונות בעולם

מודלים של ין הת בנּוהשֹובשל אינו פשוט, בהן מחקר האקדמי המדינות אחרות וב
 מודל הרחב שקייםה ובין ,בכל מדינההאחריות הכלולים בו ותחומי המחנכת תפקיד 

    בארץ.

ועל  שוויון הזדמנויותיעסוק באופן ממוקד בהשפעת מחנכות הכיתה על  2הדוח השני
בנושא, ובפרט ייבחן המחקר הקיים תוך כך . בים והתלמידותמיצוי פוטנציאל התלמיד

נה ובין הקשר בימאפייני המחנכת ועבודת  מאפייניההשפעה של אודות על המחקר 
ייבחנו בהקשר זה . האישית וורווחתהתלמיד תפקוד על  יהםתוומשפח יםתלמידה

הדוח , מיומנויות חברתיות ועוד. ותחושת מסוגלות טיבציהוהישגים, ממאפיינים כגון 
 עקרונות פדגוגיים רחבים התומכים במטרות אלו. יכלול גם התייחסות ל

אמצעי  ליאון משפחתעבורנו ביוזמה ובקרן משמש השנתי כות בכנס מושב המחנ
מלבד שמיעת העמדות ותובנות המשתתפים והקהל . ללמידה על הנושאנוסף 

                                                           

 .גב' סימא גוטמן עתיד להיכתב בידיח זה דו 1 
 . גב' נועה לורבר עתיד להיכתב בידיח זה דו 2 

http://education.academy.ac.il/


 

אשר יוכלו ים אלה, בנושאמבוססים עבודות או ניירות עמדה נשמח לקבל במושב, 
בין היתר, נשמח לשמוע תגובות על הרלוונטיות והיישומיות  .ולבססו להרחיב את הדיון

  הישראלי.הדוחות בהקשר של 

הם יגורמים שונים, בינשל  הערות ולתגובותיישלחו להם בסיום העבודה על הדוחות, 
 .2021הדוחות צפויים להתפרסם באפריל  הכותבים שיעבירו אלינו חומרים.
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