
 

 1העיקר שהמחנכת טובה –שלישי המושב דגשים מה
 

  םמשתתפי

 ליאון, מנכ"לית הקרן המשפחתית ליאון מיכל –דברי פתיחה 

 דוברים: 

 ומייסדת תנועת "מורות דרך"היסודי אלונים  בבית הספר, מחנכת זוהר דבש 

 וךהאגף לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי, משרד החינ תאתי סאסי, מנהל 

 דוד ילין והאוניברסיטה העברית על שםה האקדמית לחינוך מכללה, בועז צברר "ד 

 בחינוך ומחקר לידע מרכז – היוזמה, אמיר בסקי'פרזנצ רננה :המושב מנחת

 דגשים מהמושב

  כל ליאוןמי| 

, "מכילה" הומאניים כגוןמאפיינים  בדרך כללהרווח לגבי המאפיינים של מחנכת טובה עולים  בשיח
 פחות נשמעים.כותית, מס כגון בעלת ידע אורופסיונאלי, בעלי אופי פמאפיינים  ."אמפתיתו" "קשובה"
 

ים. כנוך לעריחבזדמנויות בהקשר החינוכי, במימוש פוטנציאל ושוויון המשפחת לאון עוסקת בקרן 
לתהליך משמעותי  יאליתנת פוטנצבתהליכי הלמידה שערכנו בקרן עלתה מחנכת הכיתה כסוכ

יכה מערכתית מ, אין מסגרת תבאשר לחשיבות התפקיד הגורפת למרות ההסכמה. במערכת החינוך
אין כמעט מחקר אקדמי על מחנכות כיתה וכי חסרים גם שבמהלך העבודה גילינו גם  .ולעוסקות ב

 אפיקים להתפתחות מקצועית ולפיתוח הפרופסיה.
 

במהלך התקופה . פרקטיקההמדיניות וה ,מחקרהבין חיבור מאפשרת כ ה עצמהרואקרן ליאון 
 שתאפשר תהליך עומקפיתוח מקצועי לתוכנית יחד עם מכון מופ"ת ומשרד החינוך  השקנוהאחרונה 

ותוכנית לחילוץ ידע מהשטח, ממחנכות  הכיתה קול קורא למחקרים בתחום מחנכות הוצאנו ,בנושא
  חום.בעלות ידע וניסיון בת מנהלותמומצטיינות 

 
  זוהר דבש| 

שתתפותי פה אני מאוד שמחה על ההזמנה לקחת חלק במושב. בעבר דיברו עלינו, ולא איתנו. ה
 והבנה של חשיבות הידע שנצבר בכיתה. משקפת תהליך של שינוי

 
מחנכת טובה רואה את הילד שלנו כאדם ככלל,  ?היחלים ליאותה "מחנכת טובה" שאנחנו מ אהי מי
  שהוא ויודעת איך לתמוך בו בתהליך הלמידה והצמיחה שלו.יחודי והשלם יה
 

  :המחנכת פועלת בשני שדות מרכזיים

                                                           
1
 .מרכז לידע ולמחקר בחינוך –מסמך הדגשים נכתב בידי צוות היוזמה  



 מעגלים הולכים  – השדה המקצועי ובו בית הספר, ההנהלה, גוף הפיקוח ומשרד החינוך
 ומתרחבים של הסביבה המקצועית שבה היא פועלת.

  כפי  –השדה התרבותי שבו ההורים של ילדי הכיתה, הקהילה הבית ספרית והציבור הרחב
  ביטוי בפלטפורמות חברתיות שונות.ידי שהוא בא ל

 
ה יבין המורה והמערכת שמקיפה אותה מתקיימים אין ספור קשרים שמתווים ומגבילים את העשי

  החינוכית שלה בכיתה.
 

ניתן לחלק את הצרכים של המחנכת  ?דאל המקצועי שלהמחנכת להתקרב לאילמה יכול לאפשר 
 לעיתים חופפות: לשלוש קטגוריות, ש

 
 צרכים חומריים

 ,של מסלאו "מידת הצרכיםירפבדומה ל" ר כיוכחשוב לזחדשנות פדגוגית. הרבה על בארץ מדברים 
 ך איכותי נדרש מענה גם לצרכים ברמה הפיזית: ועל מנת לאפשר חינ גם כאן

 

  אך רחוק מלהיות  ,מבעבר טובארץ המצב ב :וכוח עזר בכיתה או בשכבה קטנותקבוצות
 מזומציאות חינוכית אחרת ל הצצהמאפשרת  קורונהמספק. העבודה בקפסולות בתקופת ה

, גם כזו בעלת וותק יש גבול לרמת המענה שאישה אחת יכולה לתת בכל רגע .בימי שגרהש
, והסטנדרט היה תלמידים 21ה בבית הספר מנתה הכיתה הכי גדול, הבקנדה, לדוגמ .וניסיון

 שתי נשות צוות בכיתה בכל זמן.

  של מורות  "בהתנדבות"שעות ספור ־איןעל  מתבססתהחינוך מערכת  –שעות תכנון בשכר
בין אם  ,השלמות שכרחיפוש אחר מורות עסוקות בשאחת ההשלכות היא . אכפתיות

 בשעורים פרטיים. אםובין  ,בלקיחת אחריות בתשלום שגוזלת משאבים

 מקדמי למידה וציוד למידה איכותי, פועל ומספיק. םמרחבי  
 

 צרכים שבין רוח לחומר
 למורה , חשוב לאפשר יסודיגילאי העל מנת לאפשר חינוך משמעותי ב – רצף חינוכי ורגשי

 (.מעבר בין כיתות ללאיום שלם עם התלמידים )
 חומר מוכן.  "סתילע"להבדיל מ – פיתוח תכנים באופן עצמאיעידוד מורות ל 
 המוסרי.ועל המרחב הפיזי  יטהאוטור – אוטונומיה על המתרחש במרחב הכיתתי  
 מנתק רי דלת סגורה, ובאקלים שוהמורות עובדות מאח – אפשרויות סדירות ללמידת עמיתים

בתי ספר ל . אחד האתגרים הגדולים שןמאלו של עמיתיה ןאת התהליכים החינוכיים שלה
 .לידע מהכיתות האחרות יצר חיבורים בין הידע הנוצר בתוך כל כיתהיהוא ל

 
 צרכים רוחניים

 גישה ארגונית ששמה את מה שקורה בכיתה במרכז. 
 גבוה.הנחיות מנענות לרק ש מורות ולא ,בתי ספר שמצמיחים מורות מנהיגות 
  גם רואה כך חה, וילחינוך וצמ ומחנכות את הכלי החשוב ביותר שלהמערכת שרואה במורות

 .הכשרה של מורים עתידיים
 תנאים להתפתחות רוחנית. 
 בשליחות, מצד ההורים והממונים. אמון 

 
המערכת רואה במורות : מטאפורה להבנת מערכת היחסים בין המורה לבין המערכות המקיפות אותה

קטנים של מורות תאים יש לראות בבמקום זאת, באמצעות הוראות.  ןאותברגים קטנים, ומנסה לייעל 
 המערכת כולה תפעל נכון. ,הוא זקוק לומה שאת אם כל תא יקבל  – גוף גדול

 

 ר בועז צבר"ד| 

כרות הקרובה של ינקודת המבט שלי היא מתחום הפילוסופיה של החינוך, אך משולבת בה גם הה
מבקש אני שלי עם העבודה החינוכית, כמחנך ומדריך פדגוגי וכמורה במכללה להכשרת מורים. 

עולה קוגניטיבית פרופסיונאלי אקדמי, שרואה בחינוך פשיח . הראשון הוא סוגי שיח להבחין בין שני
שאותו מייצגים הוגים כגון , דיאלוגי שיחהשני הוא  הוראה ולמידה.של אמפיריות שאלות ומתייחס ל

משמעותי בין ילד  של מפגש הוא אירועחינוך לפיו הומרטין בובר, יאנוש קורצ'אק וחן למפרט, 



צרכים שקודם לפיתוח יכולות קוגניטיביות או עמדות מוסריות, יש נקודת ההנחה כאן היא . למבוגר
 שונים שצריכים לקבל ביטוי.

  
יומית שלה ־םבעצם הנוכחות היובעזרתה אני מנסה להבין את תפקיד המחנכת. שזוהי נקודת המבט 

היא היסוד החשוב ביותר של המפגש של כת נהמח, בכיתה וההיענות שלה למגוון הצרכים של הילד
לבין של ילד מתפתח בכיתה והצרכים תווך בין המשלבים התפקיד שלה הוא ל. הילד עם העולם

הצלחה חיוניות של ת ותחושיה המחמירות והשיפוטיות. היא הסוכנת לפיתוח תביעותו החברה
 וההבנה של הילד שיש מי ששומר עליו ומסייע לו. מסוגלותו
  

של הסובייקטיבית ראות את הזווית צריכה ל, אבל ודרישותיו בפני הילד את המוסד תייצגמ המחנכת
עבודה קשה להמשיג את המשקף את העבודה החינוכית שלה. הוא מורכב והמפגש הכפול הילד. 

בכל דווקא מצויה זו החינוכית העבודה ה .כלליםחוקים ו בעלת תפרופסיונאלישפה בהחינוכית הזו 
 ומכאן גם כוחה.  ,מות שבהם הפרופסיונאליות לא מדייקתהמקו

או דרישות תקופת המשבר הנוכחי טכנולוגיה  ,מגמות של יעילותחוקים וכללים מסודרים בשם  קביעת
טשטש תפקידה יוגיים הולכים לאיבוד מכשההיבטים הדיאל. יפגעו במפגש הייחודי ובעבודה החינוכית

 .של החינוך (מציאותהמשנה נספורמטיבי )משתנה גם תפקידו הטרשל המחנכת, ו
 

 אתי סאסי| 

תפקיד המחנכת היה התפקיד , ובית ספרמחנכת ומנהלת בעברי הייתי גם  –הערה אישית מקדימה 
 מיה. וגשתי שיש לי הכי הרבה אוטונהרגם , ושבו הכי גאהבו הייתי ש
המחנכות בכיתות הנמוכות מבלות כמעט  .מחנכי כיתה 43000-ו בתי ספר 3000ישנם די וחינוך היסב

מרכזי ביותר בבית ת הוא שתפקיד המחנכשלנו היא תפיסה האת כל שעות משרתן בתוך הכיתה. 
מורים ה ,הוריםה עבור התלמידים, רהדמות המשמעותית ביותהספר היסודי, וכי המחנכת היא 

את הילד מכל רואה ש זו והיאקשיים, ההצלחות המתנקזים כל  ליהאמקצועיים ומנהל בית הספר. ה
 הכיוונים.

אם מחנך כיתה הוא מורה כולל או שאלה של חשיבה על התהליך באגף שנים קיימנו  ארבעלפני 
האם הדגש הוא על המומחיות הדיסציפלינארית, או על הנוכחות הממושכת של כלומר,  .מורה מקצועי

הכרעה ת מרבית המקצועות. א תשמלמדכת היא זו מחנ –אדם אחד בכיתה. קיבלנו הכרעה מודעת 
 בחיי הכיתה, אך ברור כי יש לה גם מחיר. יתרון של דמות קבועה ועוגן מרכזי זו מבוססת על הכרה ב

ויסות רגשי, פיתוח חוסן ועוד. בעבודת המחנכת:  תהעבודה עם העולם הרגשי מאוד משמעותי
קיע בפיתוח המיומנויות להשלנו ההיבטים הקוגניטיביים אינם מנותקים מהרגשיים, ומאוד חשוב 

גם  הת הכיתה היא זו שתלווה אותכהרגשיות והחברתיות, במיוחד בגילאים הצעירים. החלטנו שמחנ
הקורונה חשיבות תפקידה של המחנכת תקופת בבהקשרים האלה, לנוכח הצורך בדמות קבועה. 

אתר את שיכולה להיא זו ו של הילדיםאת המעטפת החברתית והרגשית  השמחזיקהיא זו  התחדדה.
  בגיל הצעיר ובמיוחד בתקופה זו. יציבה ומשרה בטחון חשוב ה,דמות קבוע. הצורך בהילדים בסיכון

 
 לתפיסתנו ם העיקריים של התפקידמרכיביה

  החברתיים  ,היבטים החינוכייםפיתוח הלהמשמעותי ביותר הרכיב  –רכיב היחסים

וגם המשפחתית , גם למערכת כקבוצה חברתית ים, גם לכיתההרגשיים, גם לילדים כפרטו

 .לעמיתים

  בבית הספר היסודי תחום השפה הוא המרכזי. –הרכיב המקצועי ותוכנית הלימודים 

 ניהול כיתה. 

  מחנכות הכיתההאגף לחינוך יסודי פעל בכמה דרכים לקידום 

האחרונה עשינו . בתקופה פועל לקדם האגףנושא מחנכות הכיתה הוא אחד מחמשת היעדים שאותם 

 כמה מהלכים בנושא:

  לבין מה  להוראה בגילאי היסודיבין ההכשרה האקדמית הקמנו מעבדה להידוק הזיקה

 בשטח. שנדרש

  .יצאנו עם קול קורא למכללות האקדמיות למסלול חינוך כיתה ביסודי 

  בשיתוף קרן ליאון פתחנו עשר קהילות מקצועיות ברמה הארצית והבית ספרית כדי ללמוד

 על רכיבי התפקיד ועל יישום מיטבי של התפקיד.



, ואנו מתכננים לעדכן עיקרי התפקיד המפרט את "זמן מחנכתבשם "חדש אלה, יש לנו מסמך לצד 

 כיתה. החינוך נציע הדרכה בתחום גם ה הבאה נבש .את חוזר מנכ"ל בנושא

 

 הנוכחיים אתגריםה

  של המחנכת, שאליו התייחסה המחנכת זוהר דבש. משימותהריבוי 

  שקיבלו תפקיד מרכזי  הוריםהקושי מול ה –בעקבות הקורונה שהתגברה המורכבות

 .ים שבלמידה מרחוקטכנולוגיהקשיים ה, הקשיים הרגשיים של התלמידים, בלמידה

  ל את המכילימי יכ" –מתן התמיכה למחנכות עצמן" . 

 

 במהלך הדיון עלו שתי נקודות מרכזיות: צר. לאחר ההרצאות התקיים דיון ק

 מה הציפייה, מה נדרש, מה המשמעות של הדבר? – מחנכתשיחות אישיות בתפקידה של 

, המשמעות של שיחות ית המשוביםיהן חלק מבנשהפורמליות מעבר לשיחות  שיתפה כי זוהר דבש

, עם הילדיםרבות לתהליך חינוכי שלם. במהלך היום אני מנהלת שיחות היא שהן כלי מרכזי  הבעיני

 המניעשיחה התנהגותי. הצורך  או בציהימוטב , צורךלימודיצורך  –שבאות לענות על צרכים שונים 

שהמערכת תתמוך בכך ותספק צומח שינוי. הייתי רוצה  המתוכואת הקשר שלי ושל הילד קדימה, 

בועז  איש צוות נוסף. הלדוגמ, לבצע יותר שיחות אישיות לאורך היוםלי  שיפנו אותי ויאפשרואבים מש

גם  תרלוונטינקודה זו העמימות היא אחד המאפיינים המהותיים של עבודת המחנך, וכי ציין  צבר

מורות שקיבלו כרטיסים לניהול שיחות אישיות, ומתוכם הקריאו  שיתף כי ראההוא לשיחות האישיות. 

לילדים שאלות. מהלך כזה אינו יוצר שיחה אמיתית. החינוך מתרחש דווקא כשלא מתכוונים לחנך. 

הבנייה מלאה של  הלשיטת ציינה כי אתי סאסי שאלה רחבה ומצריכה דיון.האיך מחנכים לכך? 

יחד עם זאת ד מקום לרוח ולאישיות הייחודית של כל מורה. חשוב להשאיר בתפקיהתפקיד מסוכנת, ו

עובד  האגףוכדומה. המסמך ש איך מנהלים שיח רגשיההבנה  היש דברים שאפשר לשכלל, לדוגמ

 עליו בימים אלה אמור להעמיק את הדיון בתפקיד. 

 המקום של התנסות בשדה בהכשרת מורים

ריך , וכי ההיבט האקדמי לא צשל הכשרת המורים משמעותייש צורך בשינוי  במסגרת הדיון הוער כי

ושיתפה  העירה כי הוראה צריכה להיות מקצוע שולייתי זוהר דבש להיות המרכזי בתהליך ההכשרה.

שנים, וזה אפשר  במהלך חמש  במורה אחרתה יהוכשרה תוך כדי צפי מתוך ניסיונה האישי: היא

ה את ההבדל קופת ההכשרה להוראה בארץ, ראתבהמשך, בתבסביבה מוגנת. הדרגתית התפתחות 

 גלי נהריד"ר  מורים ללא ניסיון.ליכולתם של  את הידע האקדמי והתיאורטייכולתה לספוג ולהבין ין ב

בין אינטנסיבי יש מגמה של שיתוף פעולה הרבה יותר כיום ממינהל עובדי הוראה שיתפה כי 

גם ו ת,וימת בכל המוסדיתפסה תאוצה ומתק כיתה-אקדמיהתוכנית . המוסדות להכשרת מורים לשדה

וי וגם הלי. לבסיס בהכשרת מוריםאת ההתנסות המעשית הופך  ג"ם המלשנחתם עמתווה ההכשרה 

 , מתחזק מאוד.בתפקיד של מחנכות וודאיבכניסה להוראה, 

 


