
 טקסט מלווה למצגת של זוהר דבש 

 שקופית ראשונה: 

 העיקר שהמחנכת טובה, 

את הכותרת של הפאנל הזה כולנו אמרנו, או לפחות שמענו. קרוב לודאי סביב העליה של הילדים  

 לכיתה א', או כמובן במעבר בין מחנכות. 

 אותו ומתחתיו יש את הבנה שזה לא וודאי שזה יהיה המצב.    כולנו אומרים

 למעשה, החרדה המלווה אותנו עם המעבר בין מחנכות נובעת מרולטת המורות. 

 הילדה שלי "תיפול" השנה?   על איזו מחנכת

 חלים לילדים שלנו?  יאז מיהי אותה "מחנכת טובה" שאנחנו מי

 פיסה מאורגנת של ההוראה כפרופסיה.  התשובות לשאלה הזו מסועפות ונכון לעכשיו אינן מעוגנות בת

אבל אני חושבת שכולנו נסכים שמחנכת טובה רואה את הילד שלנו כאדם היחודי והשלם שהוא,  

 ויודעת איך לתמוך בו בתהליך הלמידה והצמיחה שלו.  

 אנחנו יודעים שמחנכת טובה בכיתה משמעה חינוך טוב לילדים שלנו. 

 אנחנו יודעים שמחנכת טובה יכולה להתעלות מעל פדגוגיה בית ספרית בינונית,  

 אך מחנכת שאינה ראויה לא תזרח גם במוסד חינוכי מבריק. 

 מכך אולי משתמע מכך שהתנהלות המחנכת מנותקת מהמוסד שסביבה, אבל זה לא נכון.  

בין המורה והמערכת שמקיפה אותה מתקיימים אין ספור קשרים שמתווים ומגבילים את העשיה  

 החינוכית שלה בכיתה.  

 המחנכת פועלת בשני שדות מרכזיים.  

השדה המקצועי ובו בית הספר, ההנהלה, גוף הפיקוח ומשרד החינוך כמעגלים הולכים ומתרחבים  

 של הסביבה המקצועית שבה היא פועלת. 

הציבור הרחב כפי שהוא בא  והשדה התרבותי שבו ההורים של ילדי הכיתה , הקהילה הבית ספרית ו

 לביטוי בפלטפורמות חברתיות שונות, מהווים שחקנים מרכזיים.  

אני רוצה לדבר היום על מה מאפשר למחנכת להתקרב לאידאל המקצועי שלה. אני מבססת את דברי  

ר פרוגרסיבי יהודי בקנדה וכמנחכת בבית ספר פרוגרסיבי ציבורי  על נסיוני כמורה מקצועית בבית ספ 

 פה בישראל. 

לתפיסתי ניתן לחלק את הצרכים של המחנכת לשלוש קטגוריות, שכמובן חופפות במקרים רבים אך  

 למען הפשטות והבהירות ננסה להפרידן. 

 צרכים רוחניים , צרכים חומריים וצרכים שבין רוח לחומר. 
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המערכת שבויה בתפקוד כשל מכונה. בה הברגים הקטנים, הלא הן המורות, משרתות את המכונה 

הלא הוא משרד החינוך.  הן מקבלות הוראות מהמכונה הגדולה ונגדרות, לישר קו, לבצע,   הגדולה,

 לדווח.  

דעתם של הברגים אינה נחשבת, בוחן המציאות שלהם מנקודת מבטם אינו משנה. אם   - במצב שכזה 

 בורג לא מתאים, פשוט נחליף אותו למען התפקוד המיטיב של המכונה. 
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 כתאים בגוף גדול.  - בונן על מורות, ועל הכיתות עליהן הן אמונות במקום זאת אנו צריכים להת 

 התא מעביר מידע אל הגוף.. על מה שהוא נזקק לו לפעולה מיטבית. 

 הגוף הגדול מקשיב ומספק את אותם צרכים. 

 כולו יהיה ברווחה. רק מתוך רווחה של כל תא ותא. כאשר יש העברת מידע בכיוון הזה, הגוף 

המטאפורה הזאת בעצם לוקחת בחשבון את הסיבה האמיתית לקיומה של מערכת החינוך, והיא  

הילדים שבכיתה ובגן. למערכת כולה אין ערך אם היא לא מקדמת את    -החלקים הקטנים ביותר בה

 המטרה שלשמה היא הוקמה.  

 


