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 ?למימושו נדרש ומה המקצועי האידיאל מהו  – טובה”  שהמחנכת העיקר“

  אמיר :-רננה פרזנצ'בסקי

טוב, אז ערב טוב לכולם, אנחנו נתחיל, אנחנו, הזמן קצר ואנחנו רוצים להספיק. שומעים אותי, נכון? כן, 

יופי, מעולה. אז ברוכים הבאים למושב שלנו, העיקר שהמחנכת טובה. למי ששרד עד עכשיו בנסיבות  

דם כל הבהרה קטנה, ברור, אנחנו אומרים מחנכת  הנוכחיות במיוחד מגיעה טפיחה על השכם, לכולנו. אז קו 

אבל כמובן שמדברים על מחנכות ומחנכי כיתות, גברים ונשים. בתחושת הבטן שלנו, לכולנו די ברור, כי 

המחנכת היא הדמות החשובה בבית הספר, במיוחד כשאנחנו חושבים על הילדים שלנו, או על מכרים  

י באיזשהו חוזר מנכ"ל שאני מודה שהוא די, די עתיק אבל  אחרים, אבל למה בעצם? אז אם, אני הצצת

שהציג באמת ריבוי תפקידים די מטורף של מחנכת הכיתה ותחומים מאוד שונים שהיא אמורה להיות  

אחראית עליהם ומעורבת בהם. כמובן ההיבטים הפדגוגיים והלימודיים, אבל גם ההיבטים החברתיים והקשר  

תי כולל הליכה להצגות תיאטרון וקולנוע ודאגה לבריאות התלמיד ונימוסים  עם ההורים והבית ופיתוח תרבו

והליכות ואפילו ניקיון והופעה מסודרת של התלמידים, זה באמת היה, זה באמת היה מרתק. אז מעבר לזה  

שהיא מעורבת ואמורה להיות מעורבת בכל כך הרבה תחומים ובעצם עולמות שונים, אז בהרבה מקרים היא  

בוגר שאיתו יש לילד או לילדה את הקשר האינטנסיבי ביותר בבית הספר, בפרט כמובן בגילאים  פשוט המ 

הצעירים. אז חשוב לנו מאוד שהמחנכת תהיה מצוינת, אבל מה בעצם חשוב לנו בה? מה הופך אותה  

ו  למצוינת? האם אפשר להפוך אותה לכזו? איך אנחנו יכולים לעזור לה במשימה המורכבת שלה? אז אנחנ 

ביוזמה התחלנו לעסוק בנושא הזה, בעקבות פנייה של הקרן המשפחתית ליאון, שביקשה מאיתנו סיוע  

באיסוף ופיתוח ידע בנושא הזה. אז אצלנו יש עכשיו עבודה על שני דו"חות שנמצאים בתהליך של כתיבה,  

בקשר בין מאפייני שהאחד מתמקד במיפוי והבנת התפקיד, גם בהשוואה למדינות אחרות בעולם והשני עוסק  

התפקיד לבין תפקודים, תפקודי התלמיד, גם תפקודים... גם הישגים בלימודים אבל גם תפקודים אחרים. אז  

מבחינתנו המושב הזה הוא חלק מתהליך הלמידה וזאת הזדמנות מצוינת. אז בשעה הקרובה אנחנו נעסוק  

י שתוכל לממש את תפקידה ומה עומד  בשאלה, מהו האידיאל המקצועי של מחנכת הכיתה ומה נדרש לה כד

בדרכה. נשמע התייחסויות לשאלה הזו, משלוש נקודות מבט של מחקר, מדיניות ופרקטיקה, שזה בעצם הקו  

שמלווה אותנו לאורך כל הכנס ובכלל בעבודה שלנו ביוזמה. אז אנחנו נשמע את הגברת אתי סאסי מנהלת  

נוך שנמצאת איתנו הערב, אנחנו מאוד מודים לה. נשמע את  האגף לחינוך יסודי במינהל הפדגוגי במשרד החי

דוקטור בועז צבר ממכללת דוד ילין באוניברסיטה העברית, שכתב לאחרונה גם ספר על דמות המחנך בבית  

הספר הציבורי ונשמע את גברת זוהר דבש, מחנכת בבית הספר היסודי אלונים ומייסדת תנועת מורות דרך 

נת בארץ. כל אחד מהם יציג כעשר דקות ונשתדל מאוד לעמוד בלוחות הזמנים  לחיזוק מעמד המורה והגנ

ולאחר מכן, נפתח את המושב לשאלות והתייחסויות של הקהל, בתקווה שנוכל לקיים דיון מועיל בנושא הזה.  

אז אנחנו מזמינים אתכם כבר במהלך המושב, לכתוב לנו בצ'אט שאלות והערות ובשלב הדיון נוכל לפנות 

ם ולבקש מכם להציג את השאלה או אם אתם לא תרצו לעשות את זה, אז אנחנו נוכל להקריא ולשאול אליכ

במקומכם. אבל אנחנו נפתח את השיחה שלנו עם דברי ברכה של הגברת מיכל ליאון, מנכ"לית הקרן  

המשפחתית ליאון, ששמה לעצמה כיעד לקדם את מערכת החינוך דרך הנושא הזה של מחנכות הכיתה.  

שנייה לפני שאני מעבירה את זכות הדיבור למיכל, אני רק רוצה, אנחנו נבקש מכם לענות על שאלה  ו

קטנטנה, יופיע עוד רגע אם עוד לא כבר מופיע, קישור בצ'אט, הנה, הוא מופיע כבר אני רואה, נבקש מכם  

שלי עם   להיכנס לקישור ולכתוב שלושה מאפיינים של מחנכת טובה. אני עוד רגע אשתף את המסך

התשובות שלכם ובינתיים, אני כבר מעבירה את זכות הדיבור למיכל, כשיגיעו התשובות אז אני אשתף את  

 המסך ואתם תוכלו לראות, מיכל, אני בטוחה תתייחס לזה. מיכל? 
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   מיכל ליאון :

ים  ט-טוב, אז ערב טוב, תודה רבה רננה. אני אישית, ממש ממש מתרגשת מהפאנל הזה, זה סוג של דרים

שאנחנו בקרן חולמים עליו. המפגש הזה שדיברנו עליו בעצם כל הערב הזה של אקדמיה, של מקבלי  

החלטות ומדיניות וגם השטח, אבל ממש ממש השטח האותנטי. אני אציג את עצמי, מיקי ליאון, מנכ"לית קרן  

ן רוצה קצת להגיב למה  משפחת ליאון, אנחנו מחכים עוד שתי דקות, נראה אם יש לנו את התוצאות, כי אני כ

שהאנשים שנמצאים פה היום אומרים, אתם שילוב מאוד מאוד חשוב, שבאמת אנחנו רוצים בקרן לעשות  

 שיח על המחנכות.  

 אמיר : מיכל, את רואה?  -רננה פרזנצ'בסקי

  שבועיים, בזמן שזה-לאט, כן, תופס זה... אני רוצה לספר לכם שלפני שבוע- אני רואה לאט מיכל ליאון :

שבועיים, עשינו משהו דומה עם מנהלות בתי ספר, מנהלי בתי ספר  -מתעדכן אני אספר לכם שלפני שבוע

נורא דומים ובאמת אנחנו, המכילה ולהיות קשוב ואמפתיה ורגישות, אהבת אדם ואני  -וראינו דברים נורא

הכי הרבה זמן,  מסכימה, אנחנו בהחלט רוצים את הדברים האלה מהאנשים שהילדים שלנו נמצאים איתם 

אבל חסר לי גם אז וגם פה, יותר ויותר השפה המקצועית. ובזמן שאני חושבת על הרופא שלי, שהייתי מאוד  

מאוד רוצה שהוא יהיה אמפתי, אני גם צריכה שהיא תהיה סמכותית, אני צריכה שהיא תהיה עם ידע, עם  

ל פרופסיה. בקרן משפחת ליאון,  יכולות, עם מנהיגות ואלה הדברים שמשלימים את השיח כשמדברים ע

הפוקוס שלנו הוא בעצם על שוויון הזדמנויות ולעזור לילדים לממש את הפוטנציאל שלהם ועל חינוך  

לערכים. ובמשך ארבע שנים, אנחנו חיפשנו מי הסוכן המשמעותי לדבר הזה, מי יכול להיות הבן אדם ש...  

ישה מערכתית שבאמת יכול לעזור לנו בתחומים  או הדמות, או המהלך או התהליך במערכת החינוך, בג

האלה. וכל פעם חזרנו בחזרה למחנכת בתור שחקן ייחודי ודרמטי בתחום הזה וכל פעם, התפעלנו לשמוע  

ולראות שכולם מסכימים איתנו, אבל באותו זמן, איפה המסגרת, איפה התהליך, איפה התמיכה למחנכת,  

יושבת באמצע משולש קריטי, אני חושבת שאנחנו יכולים   המערכתית, למחנכת. בגישה שלנו, המחנכת

להוריד בעצם את ה... זה, לראות... אנחנו רואים את המחנכת ואני אומרת מחנכת כי באמת אנחנו עובדים 

אחוז מהאנשים שאנחנו פונים אליהם, זה  90-ל  87אחוז, בין   90-עכשיו יותר ויותר עם הקהל יעד הזה ו

לי בעיקר ביסודי אבל זה חוזר על עצמו שוב ושוב. אז בעצם המחנכת יושבת  במחנכת, זה מחנכות, או

באמצע המשולש הזה של הורים, מערכת וילד וממש יכולה להשפיע על איך הילד מוצא את דרכו, גם רגשי,  

גם חברתי וגם קוגניטיבי ואם לפני שנה לא היה לנו ספק, או אם לפני שנה אפילו הייתה לנו ספק, הקורונה  

הצליחה למחוק את הספק הזה. ושאנחנו התחלנו בקרן לעבוד בשדה הזה, אנחנו גילינו כמה דברים   די

שמאוד מאוד הפתיעו אותנו, דבר אחד שכמעט ואין מחקר אקדמי בתחום, יש מחקר אקדמי על הרבה הרבה  

ין בזה  דברים מסביב, אבל באמת באמת על המחנכת, על התפקיד, לא רק שאין בזה הרבה מחקר בארץ, א

מחקר בעולם ופה באמת, אנחנו יכולים להסתכל על זה, על הזדמנות להוביל, כי פשוט יש פה לקונה שהיא  

נמצאת בתחום האקדמי. גם על מה שדיברתי מקודם, שכולם מסכימים על החשיבות של המחנכת ומצד שני,  

זה, לא מצאנו פיתוח מקצועי  אנחנו רואים ממש פער בין ההסכמה הזאת ובין הפיתוח של הפרופסיה. בנוסף ל

שקורה מסביב התחום הזה, זאת אומרת, בין הרגע שמחנכת מתבקשת לחנך שנה הבאה, לבין הרגע שהיא  

של עצמה, יכול גם לא לקרות כלום,   Well being- של הילד, ה Well being-הורים, ה 40-60מתמודדת עם 

ישה שלנו מההתחלה, גם להסתכל על מדיניות,  בין הרגע לזה לרגע השני. אז לנו היה מאוד מאוד חשוב בג

גם על אקדמיה ועל השדה ואנחנו רואים את הפילנתרופיה, את עצמנו בתור קרן פילנתרופית, במקום נורא  

נורא מיוחד, בדרך שהוא יכול להביא את זה ביחד, כי אנחנו ברגל בכל אחד מהדברים האלה. אז השנה,  

חד עם מופת ויחד עם משרד החינוך, ספציפי עם אתי סאסי ממינהל אנחנו השקנו תוכנית פיתוח מקצועי, י 

אגף היסודי, שזה היה תהליך מבורך, שותפות נהדרת, שגם שמה פוקוס... שאתי, גם ככה מינהל יסודי שם  

פוקוס על התפקיד הזה, אבל פה גם יכלנו לעשות תהליך, תהליך עומק עם הצוות שממש ממש עזר גם  

וולושין, נמצאת פה מנהלת תחום הידע שלנו, היא השיקה  - ת. בנוסף, אריאלה לניאדובמדיניות לתוכנית הזא
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שתי תוכניות, אחד קול קורא למחקרים בתחום המחנכים, אתם מוזמנים עוד לענות לקול קורא הזה, ותוכנית  

ות,  שעכשיו עכשיו אנחנו משיקים אותה, שאנחנו עושים חילוץ ידע מהשטח, אנחנו מחפשים מחנכות מצטיינ

מנהלים מצטיינים בתחום הזה, שיכולים, שכבר פיצחו, שכבר יודעים, ידע שכבר נמצא בשטח ואנחנו ממש  

מחפשים עוד כאלה שנוכל לראיין אותם, לעשות קבוצות מיקוד, כדי להוציא את הידע הזה ולשתף את זה.  

ם, שבעיניי היא מביאה  אני שמה לא ממש בסוגריים שאני מתייעצת לא מעט עם זוהר דבש, שנמצאת פה היו

קול אותנטי מהשטח, גם בעבודה שלה במורות דרך וגם כמחנכת ביסודי. וגם אני מזמינה אתכם להצטרף  

אמיר, אני מקווה  -אלינו, יהיה קישורים בצ'אט. אנחנו גם מאוד מאוד גאים בעבודה שלנו עם רננה פרזנצ'סקי

זה אנחנו ממש רוצים לבסס הרבה מהידע שלנו   שהצלחתי, על שתי הדו"חות שהיוזמה עובדים עליהם, שעל

של המחנכת, של המורה   Being-ועבודה גם בשנים הלאה. דיברו היום המון על ערכים בחינוך, ועל ה

והחשיבות של זה בחברה שלנו. אני ממש מזמינה את כל האנשים פה להצטרף אלינו לקרן משפחת ליאון  

מחנכות כיתה ומקבלי מדיניות, לעזור לנו לפתח את הזהות  לשיח על זה, לאנשי אקדמיה, לאנשי חינוך, ל

המקצועית הייחודי הזה ולעזור למחנכות להיות כל מה שהם יכולים להיות וכל מה שמגיע להם להיות. ופה  

 אני מעבירה אליכם.  

 אמיר : מיכל, תודה רבה.  -רננה פרזנצ'בסקי

 מיכל ליאון : תודה רבה.  

רבה, מיכל ואנחנו מיד מיד עוברים, אנחנו נתחיל דווקא עם השדה, זוהר,  תודה  אמיר :-רננה פרזנצ'בסקי

 הבמה שלך. זוהר דבש, מחנכת בבית ספר היסודי אלונים בראשון לציון.

   זוהר דבש :

שלום לכולם. אז באמת אני מחנכת לגילאים צעירים, רוב השנים חינכתי את כיתה ב', השנה את כיתה ג'.  

פרוגרסיבי. עד לפני שנה הוא היה  -בראשון שנקרא אלונים, זה בית ספר ציבוריכרגע אני מחנכת בבית ספר  

אלי בחינוך  -בי-ב... עד שנה שעברה הוא היה בהובלתה של יעל ביבר, שבעצם היא יצאה בית ספר פי

הציבורי. לפני כן לימדתי הרבה שנים בקנדה, בטורונטו בבית ספר יהודי פרוגרסיבי ומאז הקורונה, אני גם  

של אקטיביסטית חברתית, אולי לא סוג והקמתי תנועה לחיזוק המורה והגננת בישראל מתוך המעמד   סוג

שלנו, מתוך המורות עצמם. אני קודם אשתף שאני מאוד מתרגשת ממש, אני אחרי יום ארוך בצורה בלתי  

וה שאני  סבירה מול המחשב, שכלל גם זומים וגם השתלמות וגם עוד השתלמות ועכשיו את זה. ואני מקו

אוכל לתרום מהידע שלי מתוך הכיתה. אני אגיד שאני מאוד שמחה להיות כאן, פשוט מכיוון שזה סוג של  

סנונית שרואה בנו המורות, סוכן חשוב של ידע, משהו שעד כה לא ממש התקיים, זאת אומרת, עד כה, הידע  

ינו ולא איתנו. ואני חושבת  שנצבר בכיתה, לא נחשב כידע שצריך לקחת אותו בחשבון ולרוב, דיברו על

שעצם העובדה שאני יושבת בפאנל הזה, הוא איזשהו סנונית לשינוי שהוא מאוד הכרחי בעיניי, כדי לייצר 

חינוך איכותי יותר בישראל. אז אני אשתף רגע את המסך, כדי לפתוח את המצגת, מצגת קטנה. רק שנייה.  

 כולם רואים את המסך שלי? 

 : כן.  אמיר-רננה פרזנצ'בסקי

זוהר דבש : אוקיי. אז העיקר שהמחנכת טובה. את הכותרת של הפאנל הזה כולנו אמרנו, או לפחות שמענו,  

קרוב לוודאי סביב העלייה של הילדים לכיתה א' או כמובן במעבר בין מחנכות. כולנו אומרים אותו ומתחתיו  

אותנו עם מעבר בין מחנכות, נובעת  יש את ההבנה שזה לא ודאי שזה יהיה המצב. למעשה, החרדה המלווה 

מרולטת המורות. על איזו מחנכת הילדה שלי תיפול השנה? אז מיהי אותה מחנכת טובה שאנחנו מייחלים 

לילדים שלנו? התשובות לשאלה הזו מסועפות מאוד ונכון לעכשיו, אינן מעוגנות בתפיסה המאורגנת של  

שמחנכת טובה, רואה את הילד שלנו, כאדם הייחודי  הוראה כפרופסיה. אבל אני חושבת שכולנו נסכים, 

והשלם שהוא, יודעת איך לתמוך בו בתהליך הלמידה והצמיחה שלו או שלה. הגדרה מספיק רחבה, כדי  
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שהמון המון היבטים שונים של מהי מחנכת טובה, יכולים להיכנס לשם. אנחנו יודעים שמחנכת טובה יכולה  

ינונית, אך מחנכת שאינה ראויה, לא תזרח גם במוסד חינוכי מבריק.  ספרית ב- להתעלות מעל פדגוגיה בית

מכך אולי משתמע, שהתנהלות המחנכת מנותקת מהמוסד שסביבה אבל זה לא נכון, בין המורה והמערכת  

ספור קשרים שמטווים ומקבילים את העשייה החינוכית שלה בכיתה. המחנכת  -שמקיפה אותה, מתקיימים אין

ני שדות מרכזיים, השדה המקצועי ובו בית הספר, ההנהלה, גוף הפיקוח ומשרד החינוך  פועלת לתפיסתי, בש

כמעגלים הולכים ומתרחבים של הסביבה המקצועית שבה היא פועלת, והשדה התרבותי שבו ההורים של  

ספרית והציבור הרחב כפי שהוא בא לידי ביטוי בפלטפורמות החברתיות השונות  - ילדי הכיתה, הקהילה הבית

הווים שחקנים מרכזיים. אני רוצה לדבר היום, לא על מהו האידיאל המקצועי של מחנכת, אני חושבת שיש  מ

לכך היבטים רבים, אני רוצה לדבר על מה מאפשר למחנכת, להתקרב לאידיאל המקצועי שלה. אני מבססת  

בית ספר פרוגרסיבי  את דבריי על ניסיוני כמורה מקצועית בבית ספר פרוגרסיבי ייעודי בקנדה וכמחנכת ב 

ציבורי פה בישראל, מזה עשר שנים סך הכל. לתפיסתי, ניתן לחלק את הצרכים של המחנכת לשלוש  

קטגוריות, שכמובן חופפות במקרים רבים, אך למען הפשטות והבהירות ננסה להפרידן. צרכים רוחניים, 

וח עם הצרכים החומריים. אני  דווקא רוצה לפת- צרכים חומריים וצרכים שבין רוח לחומר. אז אני דווקא

חושבת שיש המון עשייה סביב פיתוח פדגוגיה פורצת דרך ויש המון דיונים וחדשנות ויצירתיות שבאמת  אין 

שנייה לה, היא מאוד אופיינית לתרבות הישראלית. המון המון חדשנות ואני חושבת שזה חשוב, אבל אנחנו  

גוגיה פורצת הדרך, אנחנו שוכחים את קרקע התנאים הפיזיים  בעודנו כקהילה חינוכית מעופפים על ענני הפד

שבהם התקיים החינוך בכיתה ובבית ספר וחשוב לתת על זה את הדעת וחשוב לא לברוח מזה ולהסתכל על  

זה ולהבין, שבסופו של דבר, את כל המשאבים שנשפוך לפיתוח אישי ופדגוגי, בסופו של דבר, אם זה מגיע  

תומכת בזה, זה מאוד יתקשה לתפוס או להתפתח בכיתה, או להתקיים בכיתה  למציאות פיזית שאינה 

והדברים ידועים לכולנו, אבל מכיוון שהם כל כך חשובים, אני אומר אותם. קודם כל העבודה בקבוצות  

תלמידים וגם   21קטנות. קודם כל, כשעבדתי בקנדה, עבדתי בבית ספר שהכיתה הגדולה ביותר שלו, מנתה 

דים ופחות מכך, היו תמיד שתי נשות צוות שהיו אמונות על העבודה בכיתה. זה היה הסטנדרט,  תלמי 21על 

זה לא היה ייחודי. בקורונה, אני חושבת שאנחנו גם יודעים על מערכות חינוך שמראות תוצאות, שזאת  

תה שמחזיקות  ילדים ושתי נשות צוות בכי 22ילדים, עד  21המציאות החינוכית, כי קבוצות מאוד קטנות, עד 

את המרחב הלימודי. בקורונה אנחנו אולי בפעם הראשונה בישראל, בעצם הרבה מנשות החינוך שבכיתה  

ילדים, ולא   17ילדים,  16זוכות להרגיש את המציאות הזאת, את המצב הזה שבו את אמונה בכל פעם על 

ך לשינוי וזה היכולת לדמיין  ילדים. אני חושבת שזה יוצר איזשהו פתח חשוב אל הצעד הראשון בדר 32-33

מציאות אחרת, היכולת לראות איך את מתפקדת במציאות פיזית אחרת. אני חושבת שזה חשוב לומר, שזה  

  25, 15לא משנה כמה ניסיון יש למורה, מורה יכולה להיות מאוד מאוד מאוד מיומנת, עשר שנים בכיתה, 

יש גבול לרמת המענה שאישה אחת יכולה לתת   שנה בכיתה, יש גבול ליכולת הפיצול של הקשב האנושי,

בכל רגע נתון. ומורה מיומנת, מה שהיא תעשה בכיתה של הרבה מאוד תלמידים, היא תדע לייצר מנגנונים  

שיחליפו אותה וכך לשמור על איזשהו רוגע בכיתה ואיזושהי התנהלות לימודית, אבל המנגנונים האלה לא  

ת היחס האישי שלה לכל תלמיד ותלמידה. ואני חושבת שזה די ברור. באמת יכולים להחליף את הנוכחות, א 

. אני  32-תלמידים בכיתה ל 40בזמנו, הייתה את מחאת הסרדינים שלקחה אותנו למציאות הזויה של מעל 

רוצה לומר שזה רחוק ממספק וזה רחוק מלאפשר חינוך איכותי באמת ואני חושבת שאנחנו כקהילה, צריכים  

 וי עמוק יותר בתחום הזה, להבין שזה ממש הבסיס. אני רוצה לדבר עכשיו, לפעול למען שינ

 אמיר : זוהר, זוהר רק שימי לב יש לנו עוד שתי דקות אז שימי לב. -רננה פרזנצ'בסקי

זוהר דבש : אוקיי. אני רוצה לדבר, אני חושבת שאולי אני באמת אדבר יותר בקצרה, אני רוצה לדבר על  

כך שכרגע כשאתם פוגשים מורה שבאמת עושה את העבודה שלה בצורה נאמנה, אז   שעות תכנון בשכר, על

זה אומר שהיא עושה חצי מהעבודה שלה בהתנדבות. אני רוצה לדבר על כוח עזר בכיתה או בשכבה, שיכול 

לאפשר מערכת של שחרור לחצים מהכיתה ולאפשר ללמידה להתרחש גם כאשר יש תלמידים שקשה להם 
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מתקיים כרגע ואני רוצה לדבר על מרחבי למידה מקדמי למידה וציוד למידה איכותי   בכיתה, מה שלא

ומספק, שכרגע גם לא מתקיים ברוב בתי הספר ויש מעט מדי ודל מדי. הצרכים שנמצאים בין חומר לרוח,  

אני חושבת שעבור יסודי, אפשר לדבר על רצף חינוכי ורגשי, שמאפשר למורה להיות ברצף של יום שלם  

התלמידים שלה, אני לא יודעת לדבר עבור גילים יותר מבוגרים, יותר בוגרים, אני חושבת שזה טיפה   עם

שונה, אבל אני כן יודעת לומר שעבור גילאים צעירים זה הכרחי, כדי ליצור חינוך משמעותי, החלופה היא  

שהמורות צריכות  שמורה תעבור בין רבה כיתות ואני חושבת שזה לא מאפשר חינוך עמוק. אני חושבת  

להיות מעודדות לפתח תכנים באופן עצמאי ולא להסתמך על פדגוגיה חיצונית להם, אני חושבת שיש הבדל  

מהותי כשמורה מעבירה משהו שהיא מפתחת לעומת משהו ש... עשו בשבילה והכינו בשבילה והיא רק  

חש במרחב הכיתתי, החל  מוציאה אותו החוצה. אני חושבת שלמורה צריכה להיות אוטונומיה על המתר

מהעיצוב שלו וכלה בהחלטות המוסריות שמתקיימות בתוכו וצריכה להיות לו אוטוריטה על זה. וחשוב מאוד  

מאוד, אפשרויות סדירות ללמידת עמיתים. מורה צריכה להיות מסוגלת ללמוד ממי שנמצאת סביבה. כרגע  

ות שהייה אינן, שעות רוחב אינן מספקות  המערכת לא מאפשרת את זה ולא מקדמת את זה בשום אופן, שע

את המענה הזה ובעצם הלמידה המשמעותית שלנו זה כשאנחנו צופות אחת בשנייה, זה לא מתקיים כרגע  

במערכת. ו... רגע, אוי סליחה. רגע, שנייה, מצטערת. והצרכים של הרוח, אני חושבת שהגישה הארגונית  

כיתה כמרכז, אני חושבת שבתי ספר צריכים לכוון להצמיח שלנו צריכה להשתנות ולראות את מה שקורה ב

מורות שמנהיגות מתוך הכיתות ולא נשמעות להנחיות מלמעלה ככלל אצבע להתנהלות. אני חושבת  

שהמערכת צריכה לשנות את היחס שלה למורות ומחנכות ולראות בהם את הכלי החשוב, החשוב ביותר  

ידיים. ואני חושבת שאנחנו צריכים יותר אמון במערכת כלפי לחינוך ולצמיחה וגם להכשרה של מורים עת

השליחים החינוכיים שלנו, השליחות החינוכיות שלנו. לקבל החלטות, לבצע מהלכים חינוכיים קדימה, אני  

חושבת שבלי אמון, בין מצד ההורים או מצד הממונים עלינו, אי אפשר באמת להוביל ולהנהיג בכיתה.  

ע מטפורה. אני חושבת שכרגע המערכת שלנו רואה במורות, הברגים הקטנים  לסיום, אני רוצה להצי

שבמערכת ומנסה כל הזמן לייעל אותנו במין מודל תעשייתי כזה, של להוריד לנו הנחיות מלמעלה ואנחנו  

צריכות לבצע אותם ולהתייעל. ואני חושבת שיש כאן פספוס מאוד גדול של המהות, מהות התהליך החינוכי.  

זאת אני רוצה להציע להסתכל על מורות כתאים, המורות והנעשה בכיתה. תאים הקטנים של הגוף  במקום 

הגדול ולהבין שאם כל תא יקבל את מה שהוא באמת זקוק לו, על מנת לצמוח ולהתפתח ולהיות ברווחה,  

 המערכת כולה תפעל יותר טוב, תפעל נכון יותר. זהו.  

בה. אני בטוחה שיש, יש מחשבות לגבי הדברים שאמרת, אבל  זוהר, תודה ר אמיר :-רננה פרזנצ'בסקי

אנחנו נשאיר את זה לסוף ואנחנו כבר עוברים לבועז. דוקטור בועז צבר, הנה, בבקשה. אתה על מיוט, אז  

 מיוט...  -אתה צריך טו אן

   ד"ר בועז צבר :

לכולם. הרבה מהדברים שאני רוצה לומר, אני מניח שהם מתכתבים עם התובנות של   יופי, אוקיי, אז שלום

זוהר, אני פשוט מנסח אותם מכיוונים קצת אחרים. צריך, כשמדברים על מחנכים, להתחיל באיזושהי אמירה  

ככה, שמקנה לך בכלל, כלומר למה, מי אתה שתדבר על התחום הזה של מחנכים, אז אני רוצה כאילו רק 

מר על זה מילה. אני חוקר, אני מגיע באקדמיה מתחום של פילוסופיה של החינוך, אבל הרבה שנים לו

שימשתי כמחנך בבית ספר גבעת גונן, בבית ספר ציבורי, כמדריך פדגוגי בבתי ספר ציבוריים ברחבי  

התוכנית   ירושלים, אני מכיר את העבודה החינוכית מקרוב, אני גם מתעסק בתחום של האקדמיה בתור ראש

להוראה ולמידה בדוד ילין, אז אני מכיר גם את המפגש של אקדמיה ושטח, וחלק מהתובנות שאני רוצה  

לדבר עליהם עכשיו, הם מנוסחות מתוקפה של נקודת המבט של הפילוסופיה של החינוך, שהיא קצת  

לעשות את זה דרך   מופשטת ורננה הזהירה אותי, לא להגזים איתה, אני אשתדל לעשות את זה ואני אשתדל

העובדה שאני אדבר, אני אשתדל ככה לדבר גם על דברים שאני מבין מן העבודה החינוכית שלי כמחנך, אז.  

אז קודם כל, אני מאוד אהבתי את האינטואיציה שרננה ניסחה בכותרת לדיון הזה, האינטואיציה הזאת  
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ילוסופית פדגוגית מעניינת וכדי לדבר  שהעיקר שהמחנכת טובה. אני חושב שהיא מחזיקה איזושהי תפיסה פ

עליה, קודם כל צריך להבחין בין שני שיחים עיקריים, שנהוג לדבר אותם בחינוך. אני חושב ששיח אחד הוא  

השיח שבאמת עלה במה שאנשים זרקו פה, באינטואיציות שלהם לגבי האיכויות של מחנכות, והשנייה זה כל  

שבאמת מתרחק מכל השיח הלא פרופסיונלי הזה של הדיאלוג,   מה שקורה באמת בשיח החינוכי האקדמי,

המפגש, האמפתיה וכך הלאה. אז באמת שיח מרכזי אחד, הוא השיח של האקדמיה בדרך כלל, רואה את  

הפעולה החינוכית כפעולה שעיקרה, שתכליתה זה קוגניציה בסופו של דבר, וגם כשילדים לא מצליחים  

וע הם לא מצליחים בלימודים, מדוע המערכת הקוגניטיבית שלהם, או  בלימודים, אז עוסקים בשאלות מד 

העיסוק הזה לא עולה יפה ובעצם שאלות של הוראה ולמידה, האם הם מדגישים את העיקר של שאלות של  

הוראה ולמידה. מדברים על משלבי חשיבה, על מהי הוראה משמעותית, קוהרנטית, מסודרת, מדברים על  

קל לי לדבר על הדברים האלה במובן מדעי משום שזה דברים שאפשר לחקור אותם,  סוגיות של דידקטיקה,  

אפשר לכתוב עליהם, הם משחקים איזשהו משחק אמפירי, אלה דברים שצריך לדבר עליהם יותר לעומק,  

אבל זה שיח פרופסיונלי אקדמי, כמו שאנשים שמגיעים מבחוץ אוהבים לדבר על חינוך. השיח השני, השיח  

חינוך הוא שיח של הדיאלוג והוא מדבר על האירוע החינוכי, לא במונחים של קוגניציה ומשתנים  השני על

אופרציונליים אלא כסיטואציה דיאלוגית, החינוך כסיטואציה של מפגש, של מפגש. וההיגיון שלה שהוא  

יכות אנושית  היגיון פילוסופי עמוק, שצריך לדבר עליו וגם כתבתי עליו בכמה מקומות, הוא שבעצם כל א

משמעותית בקיום אנושי, היא איכות שיסודה הבסיסי הוא באירוע של מפגש משמעותי, של, אתם בטח  

זוכרים את האלמנטים של פירמידת הצרכים של מסלאו כזה, כן, כל מיני צרכים שצריכים לקבל מענה לפני 

לא גם על משלבים מוסריים של  שמגיעים לעניינים הקוגניטיביים. אגב, מסלאו לא מדבר רק על קוגניציה א

הילד, גם על משלבים ערכיים, גם על היבטים של התפתחות אנושית גבוהה, שהם יכולים להתקיים רק 

אלו תנאים אקזיסטנציאליים קיומיים קיבלו מענה ראשוני והתנאים האלה, אם תסתכלו עוד הפעם  -כאשר אי

זו הממלכה אני טוען, הממלכה של תפקיד  בפירמידה של מסלאו, תראו שהם הולכים כמעט עד השפיץ. 

המחנכת, תכף ניכנס לזה ואני לא ממציא פה את הגלגל, זה שיח שהוגים גדולים, כמו מרטין בובר, כן?  

בתפיסותיו החינוכיות, יאנוש קורצ'אק שעכשיו התפרסם גיליון יפה של גילוי דעת בעניינו, גם אני כתבתי  

ים כמו חן למפרט שכולנו מכירים, שהחבר'ה הישראלים מכירים, כל שם מעניין לקרוא את זה. וכמובן מאנש

הסוגיות הללו, כל הדמויות הללו, הן דמויות ששמות במרכז הפעולה החינוכית את המפגש של, את המפגש  

של ילד עם מבוגר, כן? זה הרגע הזה שבו הכל מתחיל. ואני מנסח את התובנות שלי להלן, קצר מאוד, קצר  

ח שיהיה אפשר לדבר על הדברים אחר כך, מנקודת המבט הזאת של מבט, של נקודת המבט  מאוד, אני מני 

הדיאלוגית אקזיסטנציאלית ולנסות להבין את תפקיד המחנכת דרכם וזה לא פשוט, כי זה, יש המון אלמנטים  

ה מורכבים שם, אני אתייחס לכמה מהם בשיחה הזאת. אז נכון, המחנכת היא היסוד החשוב ביותר בפעול

החינוכית והיא המשפיעה העיקרית, או היא נקודת המוצא של הפעולה החינוכית, משום שהיא מגלמת בעצם  

קיומה ובעצם התפקיד שנגזר מעצם קיומה בכיתה את הרעיון של מפגש, היא נציגת המפגש הזה של הילד  

ובפתגמים, אלא   עם העולם, היא מקשרת בין הילד לבין העולם והיא עושה את זה לא במילים ובהצהרות

יומית שלה בכיתה, בעצם ההיענות שלה לצרכים הקיומיים של הילד וכן, מקודם  -בעצם הנוכחות שלה היום

רננה ציינת כמה תפקידים שהם מצוינים שם, אני חושב שהם תופסים שם באינטואיציה מעניינת, המורה  

כשהיא נותנת להם הפסקת אוכל אז   בודקת גם אחראית על ניקיון, משום שהמורה ביסודי גם כשהשיעור, גם

היא עוברת ביניהם לראות שלכולם יש אוכל, אבל גם להיבטים שהם יותר גבוהים קוגניטיביים כי הם  

יום ולכן הנוכחות שלה  -קשורים זה בזה ולכן, המרחב שבו כל המציאות הזאת מתרחשת זה, זה היום 

תפקידה? תפקידה ועוד הפעם, במין התפלספות   והנכונות שלה, זה הכלים העיקריים שלה בתור מחנכת. ומה

שכזאת אני מודה, זה לתווך בין הילד, בין המשלבים הייחודיים שלו כילד מתפתח בתוך כיתה וכולנו כמורים  

ה' אחד מן השני באופן משמעותי מאוד ובתור  -יודעים, שהמשלבים שלהם של הילדים שונים בכיתה ד' ו

ת זה מקודם לגבי המציאות, התנאים של המציאות, אז בתור מישהו שחינך  מישהו שחינך ב... זוהר, ציינת א

בבית ספר שהוא בית ספר שמגיעים אליו ילדים הרבה פעמים עם קשיים מהבית וקשיים חומריים, אז גם הם  
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משפיעים באופן עמוק על היכולת שלו להשתלב בכיתה, וכל ההיבטים האלו הם עניינה של המחנכת, הם  

חנכת ולגשר בין המשלבים שלו והצרכים שלו של הילד, לבין העולם שבחוץ, לבין התרבות,  עניינה של המ

לבין החברה, לבין התביעות של החברה, חברה שלא תמיד אכפת לה מהילדים, חברה שממהרת לשפוט  

אותם, להסליל אותם, כן, לסמן אותם, למיין אותם והמחנכת היא... באיזשהו אופן המיצוע של ההתקשרות  

לאט את הילד עם  -לאט היא זאת שמקשרת, לאט-שנים, לאט  12לאט, מכיתה א', ב', ג', במשך -זאת, לאטה

העולם. והבחינות, תשמעו, הבחינות סופר חשובות, בחינות הבגרות וכל הבחינות שברקע, אבל היכולת, לא  

חשוב, משום  הידע שמועבר בבחינות מבחינתה של המח... מבחינת העמדה האקזיסטנציאלית הוא מה ש

שהחומר ממילא נשכח, אלא תחושת ההצלחה, תחושת המסוגלות, היכולת של הילד להבין שמישהו שם  

מחכה לו ודואג לו, ושומר עליו, גם כשהוא נכשל, גם כשהוא מתקשה, זה מה שהילד לוקח איתו הלאה,  

חושות החשובות  היבטים קיומיים אקזיסטנציאליים והמחנכת היא הסוכנת של התחושות הללו, שהם הת

 באמת, לפחות מנקודת המבט של עמדה אקזיסטנציאלית.  

 אמיר : בועז יש לך עוד דקה.  -ננה פרזנצ'בסקיר

ד"ר בועז צבר : אה, אוקיי, בסדר, יופי. אז אני אקצר מאוד. התפקיד הזה הוא תפקיד מאוד מורכב, הוא  

כללי, עם התרבות, עם החברה, הוא  תפקיד מאוד מורכב משום שהמפגש של הילד עם העולם, עם העולם ה

לא מפגש פשוט. הילד הוא פרט והוא צריך להיכנס אל הכלל, הילד הוא סובייקטיבי והוא נכנס אל עולם  

אובייקטיבי. הוא נכנס אל עולם פורמלי בשעה שהרבה דברים בתוכו הם דברים ייחודיים שלא בהכרח  

אנחנו כמחנכים מגינים על הילדים שלנו, אני אתן  מסתדרים ולכן, המחנכת מסדרת, מתווכת. הרבה פעמים  

לכם דוגמה הכי בסיסית, שילד שלנו העתיק בבחינה בחשבון והמורה באה אלינו ואומרת לנו, תשמע מה הוא  

עשה, מחויבות של מחנכת היא לא לייצג במקום הזה את ההיבט הפורמלי, אלא דווקא את ההיבט הבלתי  

מחנכת נמצאת גם כאן בצד של הילד וגם בצד של המוסד. המשחק הכפול פורמלי, הסובייקטיבי של הילד. ה

הזה הוא מה שמייחד את העבודה של החינוך, העבודה החינוכית של המחנכת והוא לא וקשה מאוד להמשיג  

אותו באמצעים פרופסיונליים, כי פרופסיה היא משהו שכותבים ויש לו חוקים ויש לו נקודות ואומרים מה  

וזה איננו תפקידה של המחנכת. המחנכת מצויה בכל המקומות שבהם הפרופסיה לא מדייקת  ככה ומה ככה 

ומכאן גם כוחה. אז אני באמת מסיים בעניין הזה, זה העניין שמאפיין את העמימות של תפקיד המחנכת ורננה  

לקבוע   ביקשה שאני אתייחס בסוף לשאלה, מה הסכנות לכך, אז הסכנות מבחינתי זה דווקא כל מה שמנסה

מסמרות בתפקידה של המחנכת. מגמות של יעילות, מגמות של טכנולוגיה, הקורונה הנוראית הזאת שתוקפת  

אותנו, שבעצם מטשטשת את המרחב של המפגש, במקום שבו יש חוקים והכל נורא ברור והכל נורא 

ציונים גבוהים מקצועי והכל נורא קבוע ומסודר, זה המקום שבו לפתע מפגש פחות מתקיים. אם רוצים 

לילדים, יש דרכים לעשות את זה, על ידי מרתונים וכך הלאה, לא צריך שם את המפגש, אבל כשההיבטים  

הדיאלוגים הולכים לאיבוד, ממילא מטושטש תפקידה של המחנכת ולטעמי, בתפיסה החינוכית שלי, גם  

החינוך וזה לדעתי משהו   מטשטש מאוד כוחו, אומרים בשפה גבוהה הטרנספורמטיבי, המשנה מציאות של

שצריך לדבר עליו. טוב, יש לי עוד המון דברים לומר על ההיבטים האלו אבל זה בעשר דקות בטח אי  

 אפשר, אז אני אעצור כאן.  

אמיר : מעולה, מעולה. אני חושבת שבועז הצלחת, הצלחת להציג בצורה מאוד ברורה את  -רננה פרזנצ'בסקי

המתח המובנה. אתי, אנחנו עכשיו עוברים אלייך, אני יודעת שהאגף של אתי, מאז שאתי שם עושים, עושים 

 , אבל את על מיוט.  הרבה מאוד בנושא הזה של תפקיד המחנכת ואנחנו בוודאי נשמע על זה עכשיו. אתי

 אתי סאסי : היי.  

 אמיר : מעולה. היי, בבקשה אתי.  -רננה פרזנצ'בסקי
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   אתי סאסי :

קודם כל אני מצטערת בחלק מהזמן לא היה לי, לא הייתה לי קליטה, אז רק שמעתי חלק מהדברים של בועז,  

 אבל מאוד מאוד אהבתי,  

 לך, אני חושבת.  אמיר : אבל זה מתכתב... בדברים ש-רננה פרזנצ'בסקי

אתי סאסי : לשמוע את הסייפא של הדברים. אני חייבת להתחיל מעצמי, כמי שהייתה הרבה שנים מחנכת  

כיתה ואחר כך מנהלת בית ספר ועברתי אחר כך למטה, היום אני מנהלת האגף לחינוך יסודי במשרד  

דים שביצעתי, גם מדריכה וגם  החינוך. ואני חייבת לומר שהתפקיד שהייתי גאה בו הכי הרבה, מכל התפקי

מנהלת בית ספר, היה התפקיד של מחנכת כיתה. אני אישית לא הרגשתי שהוא תפקיד מורכב כמו שמתארים 

אותו כאן, עשיתי אותו בשמחה, עשיתי אותו בהתלהבות, הרגשתי שליחות, אני חושבת שזה חלק מתפיסת  

לתפקיד. הרגשתי שיש לי את הכי הרבה  תפקיד של מחנכת, למה היא בכלל מחנכת, למה היא מגיעה 

אוטונומיה מכל התפקידים שעשיתי במהלך החיים המקצועיים שלי, בתפקיד המחנכת הרגשתי את  

האוטונומיה הכי גדולה, כי באמת התפקיד גם כעת הוא תפקיד חצי מובנה, הוא לא תפקיד מובנה לחלוטין.  

י על מחנך כיתה, אני אקריא רק חלקים מאוד  אני תכננתי להקריא חלק מהמכתב שכתב הסופר אלבר קאמ

מאוד קטנים ממנו, כי הזמן קצר ואנחנו רוצים לשמוע את המשתתפים, אז הוא אומר כך: מר ז'רמן היקר,  

המחנך שלו, נתתי להמולה שהקיפה אותי בימים אלה לשכוח מעט ועכשיו אני פונה אליך לומר לך דברים  

צת מדלגת, האדם הראשון שחשבתי עליו אחרי אימי היית אתה,  היוצאים מן הלב. האדם הראשון, אני ק

בלעדיך, בלי היד החמה הזאת שהושטת לילד הקטן שהייתי, בלי הלימודים, בלי הדוגמה שנתת, לא היה  

קורה דבר מכל זה וזאת הזדמנות בשבילי לומר לך מה היית ועודך בשבילי, להבטיח שמאמציך והנדיבות  

י הבוגרות, לא חדלים להשפיע עליי. לכל אחד מאיתנו יש את הז'רמן שלו, את  שהשקעת, עדיין גם בשנותי

מר ז'רמן שלו, כשהוא מסתכל אחורה, או כשהוא מסתכל על עצמו בתפקיד המחנך, אני משערת שיש פה  

אנשים שעוסקים בתפקיד הזה. אני רוצה לומר מספר דברים על התפיסה שלנו באגף לחינוך יסודי על תפקיד  

אלף מחנכי כיתה, זה   43קודם כל כמה נתונים, בחינוך היסודי יש שלושת אלפים בתי ספר, יש לנו   המחנכת.

ב' כמעט את רוב שעות משרתן, עושות בתוך  - ב', מחנכות א'-התפקיד הכי מרכזי בחינוך היסודי. בכיתות א' ו

ו'  - פחות ובכיתות ה'ד' קצת  -הכיתה וזה לא סתם, זה משהו שהוא באמת, יש מאחוריו מחשבה. בכיתות ג' 

בגלל השיעורים היותר מקצועיים אז יש לנו קצת פחות שעות, אבל בעיקר צריך לומר, שאת רוב משרתו  

עושה מחנך בכיתה, רק בכיתה שלו. מחנך בתפקיד, בבתי ספר יסודיים הוא התפקיד המרכזי ביותר שאנחנו  

אחראית רק על היסודי. היא הדמות  רואים בתוך בית ספר יסודי. אני מדברת רק על היסודי כי אני 

המשמעותית ביותר עבור התלמידים, עבור ההורים, עבור המורים המקצועיים שמלמדים בכיתה שלו ועבור  

מנהל בית ספר. שם מתנקזים ההצלחות, הקשיים, הציפיות, האכזבות של הילדים, הוא זה שתומך, מאפשר  

ות את הילד, אני חושבת שאולי זה המקום באמת  מעלות לרא  360מרחב בטוח עבור הילדים וכשאומרים 

, את הילדים בכיתה שלו. לפני כארבע שנים, קיימנו תהליך שבמהלכו התקיימו  360שמורה יכול לראות 

דיונים מעמיקים בסוגיה של האם מחנך כיתה, מורה כולל, או האם מורים מקצועיים? זאת שאלה שעולה, זה  

פה הכרעה שבאה ואומרת, מחנך כיתה הוא האדם שמלמד את מרבית  לא ברור מאליו שבחינוך היסודי יש 

המקצועות. צריך להבין שיש פה את השאלה הגדולה מצד אחד, המומחיות הדיסציפלינרית ובתקופה הזאת  

היו לא מעט מפקחי מקצוע שבאו ואמרו מחנך כיתה לא תמיד יודע ללמד גיאוגרפיה, תנ"ך, היסטוריה וכולי,  

נך שילמד את מרבית המקצועות ויהיה בכיתה במרבית שעות היום, במרבית שעות  אל מול השאלה שמח 

השבוע, אז יש פה איזשהו מחיר מסוים, שאנחנו באגף הכרענו עליו ואנחנו יודעים שיש אותו, גם לאור 

הסיפור הזה של ההתמחות הדיסציפלינרית. אני מאוד מאוד שלמה על הדבר הזה וצריך להגיד ביושר, כן?  

שהוא מורה לגיאוגרפיה והוא מלמד מהבוקר עד הצהריים ולאורך כל ימות השבוע גיאוגרפיה, כנראה מורה 

יהיה יותר מקצועי בגיאוגרפיה והאם זה מה שאנחנו מחפשים עבור התלמידים שלנו. אנחנו מחפשים מורים  

את החלטה מודעת  מקצועיים בכל התחומים, זה נכון, אבל אנחנו מחפשים משהו שהוא הרבה יותר מזה. אז ז
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וזה היה לי חשוב לומר את זה והיתרון של דמות קבועה ועוגן מרכזי לתלמידים, הוא עולה והוא מבדיל  

מחנכת כיתה ממורים מקצועיים, למרות שיש בתי ספר שאומרים וזה נכון, אני גם מסכימה עם זה, שכל  

יכולה לא להתייחס לתקופה  מורה הוא איש חינוך אבל אי אפשר להשוות אותו למחנך כיתה. אני לא

הנוכחית של פרוץ מגיפת הקורונה, הייעוד והייחודיות של המחנכות תמיד היה, אבל הוא התחדד עוד יותר  

בתקופה הזאת והצורך בהם היה קריטי. מי שהחזיק בתקופה הזאת את המעטפת החברתית הרגשית, שאולי  

ת הכיתה. בתקשורת שאלו אותי באחד  זה היה הדבר הכי חשוב מכל ההיבטים האחרים, היו מחנכו

מהראיונות שאלו אותי, תגידי, מי מאתר את הילדים בסיכון? איך אתם יודעים שהילדים בסדר? מי מטפל 

בהם רגשית? התשובה שלי הייתה ואני מאוד מאוד מאמינה בה, ששעת מחנכת כיתה היא שוות ערך לפחות,  

י חושבת שהצורך בדמות קבועה, יציבה, שמשרה  לפחות שוות ערך לשעת פסיכולוג אחד על אחד. אנ

ביטחון, היא עוד יותר בתקופה הזאת והיא עוד יותר חשובה בגיל הצעיר וכמו שיש דברים נוספים שהתעצמו  

בתקופה הזאת, אז גם הדבר הזה מאוד מאוד התעצם. אני חושבת שהנושא של עבודה עם העולם הרגשי,  

בר על זה גם באתגרים, ויסות רגשי של תלמידים, פיתוח חוסן,  יותר מתמיד עכשיו נוכח מאוד, תכף נד 

החרדות שתלמידים מגיעים איתם, ההשפעה על המוח ועל ההיבטים הקוגניטיביים, כי אנחנו יודעים היום  

שמוח, ההיבטים הקוגניטיביים הם לא מנותקים מההיבטים הרגשיים, מיומנויות כמו הקשבה, אמפתיה,  

מאוד חשובים בגיל היסודי ולכן בגיל הצעיר אנחנו הכרענו שמחנכת כיתה היא זו  היבטים חברתיים, מאוד  

שתלווה את הילדים כי צריך פה דמות קבועה שמלווה את הילדים ועוזרת להם להתפתח בכל ההיבטים  

שדיברנו עליהם. הנראות של הילדים, ההכרה והידיעה שמישהו רואה אותם, שיש להם נראות. המורה  

ויוצרת מצב שלילד יש ביטחון גם להיכשל, גם להיות חלק מקבוצה וגם לקבל את הנראות   מהדהדת את זה

הזאת שרואים אותו והוא קיים והוא שייך. המרכיבי התפקיד העיקריים שאני רואה אותם ואני מניחה  

שאנחנו נצטרך להסתכל עליהם פעמים נוספות לקראת ההיערכות לשנה הבאה, אחד זה כל הרכיב של 

. שאני מדברת על רכיב היחסים אני חושבת שהוא הרכיב הראשון המשמעותי ביותר, הוא מתייחס  היחסים

להיבטים החינוכיים, החברתיים, הרגשיים, גם לילדים כפרט, גם לילדים כקבוצה חברתית, כקהילת לומדים  

אימא,  אכפתית שזה מאוד מאוד חשוב, המערכת המשפחתית, אנחנו כבר לא מדברים רק על הורה אבא, 

אנחנו מדברים על משפחות שונות, יש פה תהליכים שקרו בשנים האחרונות, רכיבי עבודה במערכת היחסים  

עם שותפי תפקיד. הרכיב השני הוא הרכיב המקצועי, הרכיב של תוכנית הלימודים, אני מדגישה בעיקר את  

שלהם, זה קריאה וכתיבה,  תחום השפה, כי האתגר המרכזי של בית ספר יסודי ואולי המשימה הכי חשובה 

אז ההיבט של השפה הוא היבט מאוד מאוד חשוב, המיומנויות שאנחנו נכללים בתוך הרכיב הזה והרכיב 

האחרון הוא הרכיב של ניהול כיתה, שהוא רכיב מאוד מאוד משמעותי. מי שקרא את המחקר של אדם  

יתה, הסדר בכיתה, העבודה ב... איך  לפסטיין יודע שחלק גדול מזמן ההוראה בכיתה, הוא לטובת ניהול כ

מארגנים את העבודה בקבוצות. אני חושבת שכשיש מחנכת כיתה שמכירה את הכיתה ויוצרת הרגלים, אנחנו  

כבר יכולים להיות הרבה יותר בטוחים שזה יקרה. אז מה נעשה ומה מתוכנן ומה האתגרים? מה שנעשה,  

הזיקות בין ההכשרה האקדמית למסלול היסודי  אחד, זה הקמנו מעבדה שהמטרה שלה הייתה הידוק 

במכללות להכשרת מורים ובין התפקיד שנדרש כרגע, כי אנחנו יודעים שיש פער. הדבר השני שנעשה,  

יצאנו עם קול קורא למכללות האקדמיות, עם תמיכה כספית של המשרד, במספר מכללות שנפתח בהם  

הדבר השלישי ביחד עם קרן משפחת ליאון, שיושבת   מסלול לחינוך כיתה ביסודי, זה לראשונה, זה חדש.

- כאן מיקי וזה הזדמנות לומר לה תודה, פתחנו עשר קהילות מקצועיות, גם ברמה הארצית וגם ברמה בית

ספרית, כדי ללמוד את היישום המיטבי ואת רכיבי התפקיד שדיברתי עליהם לפני רגע. בשנה הבאה אנחנו  

וך כיתה, אנחנו יוצאים עם מסמך חדש שנקרא זמן מחנכת, שמציג את  נציע לבתי ספר הדרכה בתחום החינ

ואולי הכי חשוב זה לומר שהוא,   2014-עיקרי התפקיד, נצטרך לעדכן את חוזרי מנכ"ל שהאחרון יצא ב

 שלנו, ביעדי האגף. מה האתגרים?  Top five-הסיפור של מחנכות כיתה נמצא ב
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ממש חייבים, אם אנחנו רוצים להשאיר מקום לזמן לדיון, אז  אמיר : אתי, אתי, אנחנו -רננה פרזנצ'בסקי

 ממש בקצרה, בסדר?  

אתי סאסי : אוקיי. האתגרים, אחד זה ריבוי המשימות שדיברה עליו זוהר. האתגר השני זה הסוגיות הנוספות  

ות  שקרו לנו עכשיו בעקבות הקורונה, כן? הורים שנמצאים בתוך הלמידה של הילדים למשל, סוגיות רגשי

של הילדים, סוגיות טכנולוגיות. אתגר נוסף הוא מי יכיל את המכיל, אני קוראת לזה, זה הסוגיות של איך  

, יש גם לתלמידים שלהם.  Well beingמורים, מחנכות כיתה שצריכות להכיל את התלמידים וכשלהם יש 

 תודה רבה.  

ם, באמת העשייה שלכם מבורכת  אמיר : תודה רבה, אתי. אני חושבת שכולם יכולי-רננה פרזנצ'בסקי

ומרשימה. אני חושבת שגם את וגם בועז, מאוד הצגתם מזוויות שונות ובצורות שונות את אותו, את כמה  

סוגי מתחים מובנים שקיימים בתפקיד הזה. היה מעניין אותי לשמוע גם מה זוהר חושבת על זה, אבל לפני  

נו פה שאלה בצ'אט לגבי משמעות השיחות האישיות  כן, אני רואה גם שיש לנו פה איזה שאלה, הייתה ל

כחלק מתפקיד המחנך בבתי ספר שונים. האם אולי אתי תרצי להתייחס לזה, או זוהר, תרצו להתייחס לזה?  

 ממש, אם תרצו, אז נשמח.  

 אתי סאסי : מה הייתה השאלה? סליחה אני לא שמעתי, עוד פעם.  

ו נראה, אני אראה ו... מי שאל את השאלה ואולי הוא יוכל להציג  אמיר : אולי מי ש... בוא -רננה פרזנצ'בסקי

 אותה יותר טוב ממני. ענבל, את רוצה להציג את השאלה?

  ענבל :

כן, כן. אני בדיוק התחלתי לחקור את העניין הזה של שיחות אישיות, אני מחנכת כבר שמונה שנים בערך 

ואני, ככל שאני קוראת יותר אני מגלה שלא כתוב על זה, באתר משרד החינוך כן כתוב על זה, אבל כחלק  

צע, כמעט ולא נכתב על זה.  מחוק, או מה צריך לקרות, או כמה זה צריך לקרות, או איך זה צריך להתב

וממש מסקרן אותי, בעצם אני דבר ראשון מגלה שבבתי ספר זה, בתי ספר שונים זה שונה ומנהלים דורשים 

דרישות שונות לגמרי אחד מהשני. אני מחנכת בתיכונים וברור לי שזה גם ביסודי אחרת, אבל בעצם מה, מה  

ם? זה משהו שממש מסקרן אותי, כי אני מגלה כמה  נדרש ממחנכים? מה המשמעות של הדבר הזה, מה מצפי

 זה חסר, כמה חסר הדיבור על זה. 

   אתי סאסי :

ענבל, קודם כל אני מאוד מאוד אהבתי, בועז אני חייבת לומר ככה, אני אשמח גם אחר כך שנדבר, מאוד  

ות מולידה  מאוד אהבתי את הסייפא, ממש את החלק האחרון של הדברים שלך שדיברת על העמימות והעמימ 

את האוטונומיה של מחנכת. אז אני לא מתחמקת מהשאלה אבל אני מאוד מסכימה עם הדברים, שהבניה  

מלאה של התפקיד לפרטי פרטים, מסוכנת מאוד. אני חושבת שזה לא מה שהיינו רוצים, אבל מה שאני כן  

. תכף נראה אם מישהו  , הוא מגדיר שם את תפקידי המחנכת2014-יכולה לומר, חוזר מנכ"ל אחרון יצא ב

פה יוכל מ... דורית נמצאת פה, מהאגף שלי אולי היא תוכל להכניס את זה לצ'אט, יש חוזר מנכ"ל אבל אני  

מאוד הייתי רוצה להכניס הרבה מאוד רוח ואוטונומיה בתוך תפקיד המחנכת, גם יוצא ממש תוך מספר 

ך שאנחנו רואים את תפקיד המחנכת, עם  חודשים, ייצא מסמך שנקרא זמן מחנכת, שיש בו תיאור של אי

המלצות שונות לאיך לקיים מפגש עם עצמך, עם הזהות התפקידית שלך, הכשרה שאנחנו הולכים לצאת  

 איתה ופיתוח של קהילות לומדים, שאנחנו מדברים עליהם, יותר לשיח, מה זה בדיוק תפקיד המחנכת.  

 ה גם להתייחס לשאלה הזאת, לגבי השיחות האישיות?  אמיר : תודה, אתי. זוהר, את רוצ-רננה פרזנצ'בסקי
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   זוהר דבש :

אני אשמח. אני חושבת שבאמת יש את השיחות האישיות הפורמליות שהם חלק מתהליך ה... בדרך לבניית  

המשובים, אבל בעצם בעצם, שיחות אישיות הוא כלי בלתי פורמלי לתהליך חינוכי שלם. זאת אומרת,  

ך היום אני מנהלת שיחות אישיות עם ילדים, או מקיימת שיחות אישיות עם ילדים  במהלך היום, וואו, במהל

לפי צרכים שונים, וזה יכול להיות צורך לימודי, זה יכול להיות צורך שקשור למוטיבציה, או צורך 

התנהגותי אבל בעצם, זה הכלי שמניע את הקשר שלי ושל התלמיד קדימה ומתוכו, צומח שינוי, מתוכו  

ומח חינוך ולכן אני לא רואה בזה רק הכלי הפורמלי שלו, זה רק חלק מאוד קטן בפסיפס. מה שכן  צומח, צ

הייתי רוצה לראות מהמערכת, זה בעצם את המשאבים הנדרשים לי, כדי לבצע יותר ויותר שיחות אישיות  

וסף שקיים  כאלה לאורך היום לפי הצורך שאני רואה אותו, לדוגמה, משאב כזה יכול להיות איש צוות נ

בבית הספר או בכל שכבה ובעצם נותן את ההזדמנות למורה לקחת רגע שקט בצד, למחנכת, ולדבר עם ילד  

 על מה שנדרש לדבר עליו.  

אמיר : אוקיי, תודה זוהר. הייתה פה איזושהי, אני לא, זה לא בדיוק שאלה אבל רצו  -רננה פרזנצ'בסקי

 להעיר לגבי הכשרת מורים, שלומית?  

   שלומית :

כן, אוקיי. קודם כל תודה. אני שמחה מאוד שהשתתפתי בסשן הזה. אני מעולם לא הייתי מורה, אני עסקתי  

הרבה מאוד שנים בהכשרת מורים, חקרתי את הנושא של הכשרת מורים, אז יש לי כאן שני דברים לומר  

, זוהר את מיקדת את הצרכים באופן יוצא מן הכלל ואני מעבר לצרכים, בקצרה. דבר ראשון שבאמת 

המשאבים האישיים של זמן ושל תכנון וכו' וכו' וכו', את גם עשית קשר מאוד חשוב בין ההתפתחות האישית  

שלך בתוך בית הספר, לבין פיתוח מקצועי בכלל של מורים. וזה מוביל אותי להתייחס למה שאת אמרת  

גם אתי, בתפקידה הנוכחי ולאור ההיסטוריה האישית שלה וזאת הסוגיה של הכשרת מורים  ולמה שאמרה 

ופיתוח מקצועי של מורים. אני משתתפת בעצם היום, כל היום ומנסה ומחכה שמישהו ידבר על הכשרת  

מורים, אני רק רוצה להגיד שבאופן אישי, כתבתי על זה ואני מתכוונת עכשיו להציג מחדש, את הצורך  

ינוי מוחלט בהכשרת מורים והקורונה הוכיחה לנו, כמה הכשרת המורים הנוכחית לא עונה על צורכי בש

היישום בשטח, גם... לא... הקורונה זה בעצם, שקיבלנו מין תקופת מבחן נוראית עבור כולנו, אבל מאוד  

אחד. ומצד   מאוד ישימה למה שאת זוהר למשל דיברת על תפקיד המורה והיכולת שלו להתפתח, זה מצד

שני, אנחנו כבר יודעים הרבה שנים שהכשרת המורים, שבעיקר שמה דגש על הצד האקדמי ואני מוכרחה  

שנה שאני גמרתי את הדוקטורט שלי, אסור היה לי להראות את הממצאים שהסטודנטים   20להגיד שלפני 

רים על זה. הכשרת טוענים שהפרקטיקה עוזרת להם בלימודי האקדמיה ולא ההפך, היום סוף סוף מדב

המורים צריכה להשתנות לחלוטין ולהיות מבתי הספר בדיאלוג בין בית הספר לאקדמיה וכשאת דיברת,  

זוהר, על מורים נוספים בכיתה, הסטודנטים האלה צריכים להיות על ידכם והכשרת המורים צריכה להתחיל 

רים, אני לא רוצה כרגע להיכנס, כי מכם, עם אנשים מוכשרים כמוך, לא אצל כל מורה, זה אומר הרבה דב

זה באמת לפרוש את כל היריעה, אבל אני מציעה שמשרד החינוך ייקח לעצמו כרעיון מרכזי, רעיון גדול  

להסתכל על הכשרת המורים ולשנות אותם, לשנות את כל הקונספט שהאקדמיה זה העיקר וקצת ההתנסות  

אותו. בזה גמרתי את ההרצאה ואני אשלח לכם,  המעשית זה איזשהו דבר שצריך לעשות אותו ולעבור 

כשאני אקבל את ... שאני אקבל מכם... אנסה להגיע לכתובות שלכם, אני אשלח לכם גם כמה מאמרים  

בעניין הזה של הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים וגם לעניין המחנך. ואני אומרת את זה ממקום של מי  

קרתי בעצמי את הנושא של פיתוח מקצועי של מורים שגם שם  שליוותה שנים, גם סטודנטים להוראה וגם ח

הם אומרים, שההשתלמויות שלהם בפיתוח מקצועי שוות במירכאות משהו, רק כאשר יש להם התנסות  

 וליווי בשטח, אחרת זה זמן מבוטל. תודה.  
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 אמיר : תודה רבה.  -רננה פרזנצ'בסקי

 זוהר דבש : רננה, אני יכולה להגיד משהו לגבי זה?  

אמיר : כן, כן, אני רק אגיד, שנייה, שנייה, אני רק משלימה, כן. שלומית דיברה על שהיא  -רננה פרזנצ'בסקי

תשמח ללמוד ולשלוח, אני גם רוצה להגיד שאנחנו נמצאים בתהליך למידה ואנחנו נשמח להמשיך ללמוד גם  

נייר דעה שתרצו להעביר לנו,   אחרי המושב הזה מכם, ונשמח לקבל אנחנו ביוזמה, נשמח לקבל כל חומר או

בין אם על בסיס התנסות אישית שלכם, בין אם על בסיס עבודה או מחקר. אנחנו נכתוב את כתובת המייל  

 שלנו ואנחנו נשמח לקבל את זה וללמוד מזה, אז זהו. כן, זוהר. 

איך זה נעשה   אני מציעה גם לתת לגלי נהרי, שהיא מאגף עובדי הוראה שתגיד גם מילה, על אתי סאסי :

 עכשיו כי יש שינוי.  

 אמיר : מצוין. זוהר?-רננה פרזנצ'בסקי

אשמח לומר, כן, אני אשמח לומר עוד משהו במילה בנוגע ל... מי דיברה עכשיו? רק פספסתי    זוהר דבש :

 את השם שלה. מקודם.  

 שלומית.   -

 אמיר : מי שדיברה על הכשרת המורים? -רננה פרזנצ'בסקי

 זוהר דבש : שלומית?  

 שלומית : שלומית, כן.  

   זוהר דבש :

אז אני רוצה לומר לך שאני מתרגשת לשמוע את מה שאת אומרת, כי זה משהו שאני מרגישה מאוד חזק כבר  

שנים. אני רוצה לשתף שאני את ההכשרה המקצועית שלי, בעצם רכשתי בתוך כיתה בקנדה, לפני ההכשרה  

, בעצם ההכשרה שלי נבעה מתוך צפייה במורה אחרת לאורך חמש שנים. מה  האקדמית שלי כמורה, ביחד

שאפשר לי מעורבות הולכת וגוברת ובעצם כל הזמן מישהי צפתה בי, העירה לי, תיקנה אותי במסגרת  

לאט לקחתי יותר תפקידים, יותר יוזמה בכיתה. בעצם אני חושבת שהוראה, הוראה  -בטוחה, מוגנת. לאט

ריך להילמד כמקצוע שולייתני, זאת אומרת, צריך לראות את זה בעיניים, אי אפשר כתפקיד, חינוך, צ

להעביר בכיתה איך את אומרת את הטון שאת בוחרת לדבר לילד בסיטואציה כזו או בסיטואציה אחרת, אי  

אפשר לדבר את הניואנסים האלה במנותק מההתרחשות בשטח, פשוט אי אפשר. וזה נכון אתי, שיש הרבה  

ה מלפני, אבל אני חושבת שהדרך עוד ארוכה ומה שכרגע קיים במסגרת אקדמיה כיתה... עדיין שהשתנ

מנותק במידה רבה ממה שקורה בשטח ומהמציאות בשטח. אני יכולה לומר שכשאני נכנסתי להכשרת 

מורים, חמש שנים אחרי שהפכתי למורה וזאת הייתה הכשרת הסבת אקדמאים ושם הוצאתי תעודת הוראה  

איתי הרבה מאוד שבעצם זאת הייתה החשיפה הראשונה שלהם וראינו, ממש ראינו את ההבדל ביכולת   והיו

שלהם לספוג את הידע התיאורטי ולהכניס אותו למגירות הנכונות. זאת אומרת מי שבא עם רקע מהכיתה,  

לוונטי לי לתחום  רקע מבוסס בכיתה, ידע לאן להכניס את הידע התיאורטי, היו לו את המגירות. אוקיי, זה ר

הזה וזה רלוונטי לי לתחום ההוא וזה יכול לשפר אותי פה ופה ופה. ומי שהגיע חדש מ... זאת אומרת, ללא  

רקע של ניסיון, בעצם הרוב נשטף... הרוב המוחלט למעשה ואני תופסת את זה כבזבוז משאבים אדיר, של  

סליחה שאני אומרת, אבל זורקים את  ללכת בכיוון של קודם אקדמיה ורק אחר כך קצת התנסות ואז, 

החדשות לכיתות, סוגרים את הדלת עליהם ואין אפילו את המשאבים לתמוך בהם בכיתה, זאת אומרת מורה  

 מלווה זה לא משאב תומך באמת ואני חושבת ש...  
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 שלומית : זוהר, הללויה.  

 זוהר דבש : זאת הסיבה שיש כזו...  

 אמיר : יופי. -רננה פרזנצ'בסקי

 מית : הללויה.  שלו

ממש אין לנו עוד הרבה זמן, יש לנו ממש עוד כמה דקות, אז ממש ברגע, גלי,   אמיר :-רננה פרזנצ'בסקי

 תרצי להתייחס לנושא של ההכשרה במילה?  

  גלי :

כן, תודה קודם כל על המושב, היה מרתק ותודה לכל השותפות כאן שאני פוגשת. אז אני באמת אומר א' כמו  

יש היום מגמה בהכשרה שמוביל אותה אייל רם שהוא סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה,   שאתי הזכירה,

של שיתוף פעולה הרבה יותר אינטנסיבי בין המוסדות האקדמיים לבין השדה בתי הספר, מחוזות, גם תוכנית  

המתווה  אקדמיה כיתה... שהתחילה כתוכנית קטנה, היום תפסה תאוצה ומתקיימת בכל המוסדות האקדמיים ו

ההכשרה החדש שנחתם בימים אלה עם המל"ג, ממש הופך את אקדמיה כיתה כבסיס בהכשרת המורים  

וכחובה, כך שאחוז הרבה יותר גבוה מההכשרה מתקיים בשדה ואני אומר שגם הליווי בכניסה להוראה  

על זה שיח  שזוהר התייחסה אליו עכשיו, באמת בטח בתפקיד של מחנכות וקרן ליאון ואני היום מנהלים 

בחשיבה איך אנחנו עוזרים עוד למחנכות החדשות, אבל באמת אנחנו רואים שתהליכי הליווי, גם היום  

תופסים תאוצה בשיתוף פעולה של אקדמיה והשדה כמעין הורות משותפת לנכנסים להוראה ומנסים לסייע  

 בכל הצרכים האמיתיים שהזכרתם, בוודאי.  

  אמיר :-רננה פרזנצ'בסקי

ה גלי. טוב, אז האמת שאנחנו ממש הגענו לסוף הזמן שלנו. אני ראיתי בצ'אט יש כל מיני  תודה רב

התייחסויות מה עם התפקיד של המחנכת כמובילה חברתית ומה עם התפקיד של המחנכת כמנהיגה ואנחנו  

רבים.  כמובן במסגרת הדיון עכשיו, לא יכולנו, לא יכולים לנתח כל תפקיד ותפקיד באמת כי התפקידים הם 

אצלי אני כל הזמן מזדהה עם השאלה שעלתה, שגם אתי העלתה אותה, עם באמת שאלת המחירים, האם  

אולי העמימות הזאת של גבולות התפקיד וזה שהוא מתפרש על פני כל כך הרבה תחומים, מה, איך אנחנו,  

קצוע? האם זה מחיר  מה אנחנו, מה אנחנו עושים עם זה? אולי זה בעצם מה שמקשה עלינו להפוך את זה למ

שאנחנו באמת מוכנים לשלם אותו? האם צריך למקד את זה יותר או לא, או שככה זה? זה באמת, זה באמת  

משמעית, אם מישהו עוד רוצה להגיד  -שאלות מרתקות. אני לא חושבת שלמישהו יש עליהם תשובה חד

שא הזה, אז אני אשמח ואם לא, אז  משהו בהקשר הזה, אולי בועז, אולי אתי, אולי זוהר שלא התייחסה לנו 

 אני חושבת שנשתדל לסיים בזמן, אנחנו חורגים בדקה ונסיים. אז אם מישהו רוצה.  

   ד"ר בועז צבר :

אולי אני רק אגיד, רננה, רק אני אתייחס למשפט המסכם שלך. אני טוען לא רק שהעמימות היא לא משהו  

של עבודת המחנך וגם בנוגע לאיזושהי הערה, הערה    שצריך לפתור, אלא שהיא אחד מהמאפיינים המהותיים

קודמת שהייתה, לגבי השיחות האישיות. סתם, סתם אינפוט מהשטח לדוגמה. אני הסתובבתי בבתי ספר  

יסודיים שבהם מורות קיבלו כרטיסים לניהול שיחות אישיות עם הילדים והם ישבו מולם ופשוט הקריאו  

ומר צריך לחשוב, כן, בובר כותב: המחנך מחנך דווקא בשעה שאין  שאלות. לא מתפתח מדבר כזה שיחה, כל

בכוונתו לחנך, כן? יש פה איזשהו אמת שצריך לדבר עליה, אז זה לא דבר שאם תפרוט אותו עכשיו  

לפרקטיקות, אתה תפתור את זה, צריך, חינוך זה רוח ואיך מחנכים רוח, זו השאלה שצריך לעסוק בה ולא  

ם יהיו תשובות אופרציונליות, מדעיות וכך הלאה. אני רק אומר, זה יותר, זה  בטוח שהתשובות אליה ה
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מצריך דיון העניין הזה, זה לא מובן מאליו שהעמימות היא בעיה, עמימות פה היא נושא שצריך לדבר עליו 

 יותר לעומק.  

 אמיר : תודה, בועז.  -רננה פרזנצ'בסקי

   אתי סאסי :

מאוד מאוד אוהבת את המושג הזה שבועז השתמש בו, כי הוא מייצר  משפט סיום שלי, כמובן אמרתי שאני 

הרבה מאוד אוטונומיה. אני חושבת שיש דברים שאפשר לשכלל אותם, כן, אפשר לשכלל איך מנהלים שיח  

רגשי ואיך מזהים תלמיד במצוקה ואיך מפתחים מיומנויות חברתיות אצל תלמידים. כן, אני חושבת ש...  

קום לרוח, לשאר רוח שהאדם מביא איתו את האישיות שלו, מאוד מאוד חשוב, כי  להשאיר הרבה מאוד מ

 אם לא, אנחנו פשוט נגמור על תפקיד המחנכת.  

אולי כדאי לא לדבר על עמימות כל כך הרבה ולדבר על אוטונומיה, אלה שני מושגים שונים ואיך מבטיחים   -

 ם נוסף של דיונים. עוד כנס, עוד יום בכנס.  אותם, זה לא כל כך פשוט, אבל אולי בשביל זה צריך יו 

: אין ספק שזה שווה דיון נפרד וארוך. תודה רבה לכולם, תודה רבה שוב לדוברים   אמיר-רננה פרזנצ'בסקי

שלנו, תודה רבה לאתי, לאתי סאסי, תודה רבה לבועז צבר, תודה רבה לזוהר דבש ותודה רבה לכם  

ס השנתי של היוזמה, כל החומרים יהיו באתר ויישלחו אליכם.  שהשתתפתם. בזה מסתיים הכנס שלנו, הכנ

 תודה ולהתראות, סגר קל ונעים לכולנו.

 


