
 ילד.–מורה  -החוט המשולש לא  במהרה ינתק: משולש הורה

ַנִים ִמן  ָלֶהם ָשָכר טֹוב ַבֲעָמָלם.-ָהֶאָחד ֲאֶשר ֵיש-"טֹוִבים ַהשְּׁ

ֵאין ֵשִני ַלֲהִקימֹו.-ִיֹפלּו ָהֶאָחד ָיִקים ֶאת-ִכי ִאם ִאילֹו ָהֶאָחד ֶשִיפֹול וְּׁ  ֲחֵברֹו וְּׁ

ַנִים-ַגם ִאם בּו שְּׁ כְּׁ ֶאָחד ֵאיְך ֵיָחם. ִישְּׁ ַחם ָלֶהם ּולְּׁ  וְּׁ

ִאם ֵהָרה ִיָנֵתק." )-וְּׁ ָלש ֹלא ִבמְּׁ שֻׁ ַהחּוט ַהמְּׁ ּדֹו וְּׁ דּו ֶנגְּׁ ַנִים ַיַעמְּׁ פֹו ָהֶאָחד ַהשְּׁ קְּׁ  יב(-, ד', טקהלתִיתְּׁ
 

אין ספק ששיתוף פעולה נכון בין מורים לבין הורים הוא מטרה רצויה, המביאה, כפי שמראים 

ה של ילדים בלימודים ולשיפור ביחסיהם החברתיים. בתקופתנו שיתוף מחקרים רבים, להצלח

פעולה שכזה אינו רק רצוי, אלא גם הכרחי כדי להשיג מטרות חינוכיות בסיסיות, קיומיות ממש, 

כגון הפעלה סדירה של מערכת לימודים, משמעת בסיסית ושמירת שלומם הפיזי והנפשי של 

ליצור שפה מורים ו -הוריםלאחד כוחות  בשטח מחייב כיום, המצב בשטחילדים בבית ספר. 

משותפת בתפיסות עולם בין מורים להורים, כדי שהילדים לא יהיו אלימים ויחוו ערכים של 

אלא ביצירת אכפתיות והתחשבות בזולת. לשם כך אין צורך בתוכניות מורכבות. שייכות, קבלה 

שותפות חינוכית של מורים  –סירה אחת לחתור בתקשורות פתוחה תוך כבוד הדדי. )חיים עמית, 

איחוד הכוחות הוא, לדברי עמית, כורח המציאות בתקופה שבה עצם מושג ( 9002-והורים

הסמכות שנוי במחלוקת. "ילדים מקבלים את המסר שכל דבר ניתן לבדיקה ואפשר לערער על 

שים, אם גם במסגרת אבל מגיע לידי הקצנה. בעולם לא יציב שערכיו אינם מגוב -הכול, זה בסדר 

האינטימית של המשפחה ובמעגל הרחב יותר של בית הספר הילד ייחשף לקולות שונים ואף 

 מנוגדים, הוא יהיה שרוי בכאוס".

 ,שותפות חינוכית בין מורים לבין הורים היא מאמץ מתואם של מורים ושל הורים למלא משימות 

שותפות חינוכית בין מורים להורים מתקיימת הן הכרוכות בחינוכו של הילד. , בבית ספר ובבית 

 של יעדים אלה. דרכי הביצוע החינוכיים והן בתחום היעדים בתחום

מעורבים בצורה חיובית ואוהדת בבית ספר: הם  הורים כשהשותפות החינוכית עובדת טוב,

ם מגיעים לבית ספר לא רק כשהם מוכרחים )בדרך כלל לאספות הורים שגרתיות( אלא גם כשה

מבחינה רגשית ב"פרגון", ומבחינה מעשית בהיענות  –הם תומכים במורים או אף יוזמים. יכולים 

הם מחליטים יחד עם המורים על תכניות חברתיות, תרבותיות .לבקשות עזרה של המורים 

 הם בונים תוכנית התערבות משותפת הן בבית והן בכיתה עם הילד.ולימודיות; 

מעורבים בצורה חיובית ואוהדת בחיי הילד מחוץ לבית  מורים טוב, כשהשותפות החינוכית עובדת

עומדים לרשות ההורים בשעות נוחות גם להורים ולא רק להם, תומכים בהורים באמצעות  ,ספר 

 נושאים חינוכיים.בהורים ומייעצים לבמשובים אוהדים, 

 עקרונות מעשיים לשותפות מיטיבה

כדי ששותפות חינוכית בין מורים לבין הורים תצליח בכל רמה ובמיוחד ברמות הגבוהות של 

 השותפות, חיוני שהמורים וההורים יפעלו בהתאם לשלושה עקרונות מעשיים של שיתוף פעולה: 

שותפות מתקיימת בדרך כלל בין אנשים המאמינים שצירוף שלהם ביחד יביא  -הערכה הדדית

ותר משתביא פעולה של כל אחד מהם בנפרד. כל צד מביא אל השותפות את לערך מוסף גבוה י



יתרונותיו היחסיים: בהקשר של השותפות החינוכית בבית ספר ההורים חייבים להעריך את 

המורים כבעלי מקצוע ראויים היודעים את מלאכתם ואמונים עליה. המורים צריכים לתפוס את 

 .ההורים כמחנכים הראשיים של הילד 

כדי ששותפות תעבוד בצורה יעילה, על כל שותף לכבד את הנפרדות של האחר ולאפשר -כבוד הדדי

בהקשר לשותפות חינוכית בבית ספר צריך  לכל אחד לבצע את תפקידו בלי איום ובלי התערבות.

והמורים הם הסמכות  בבית והמורים בבית הספר. להיות ברור שההורים הם הסמכות 

, אך חייבת ואף לבקר  ההורים יכולים לייעץבטריטורית בית הספר, ת. בטריטוריה הבית ספרי

לשרור אווירה של כבוד לשיקול הדעת של המורה ולהחלטותיו המקצועיות, גם אם אין הן עולות 

בקנה אחד עם דעתם של מההורים.בדומה, בית הספר צריך לאפשר למשפחה למלא את תפקידיה 

 מיה ולפרטיות.הייחודיים ולכבד את זכותה לאוטונו

כל שותפות מושתתת על קיומה של מטרה משותפת. בהקשר -התמקדות במטרה המשותפת

לשותפות חינוכית בבית ספר המטרה המשותפת להורים ולמורים צריכה להיות קידומו של הילד 

בבית ספר ובבית. כל פעולה צריכה להימדד על פי קנה מידה עיקרי זה: טובת הילד  –כתלמיד 

 כתלמיד. 

 מה האתגר?

יש להבין את  לא 'ליפול בפח' של תגובות רגשיות, אלא לשמור על גישה עניינית של פתרון בעיות.

להבין באמפתיה את התחושות של  –המקום ממנו בא השותף לדיאלוג. במקרה של המורים 

ההורים ומתוך ההבנה הזו לחפש את הדרך הטובה ביותר לשיתוף פעולה איתם. באותו אופן 

גם להורים לזהות את התחושות והעמדות של המורים, ולמצוא את הדרך היעילה לתקשר מומלץ 

שיח של 'צודקים כועסים' -שיח יעיל וענייני, ולא דו-איתם לטובת הילד. המטרה היא ליצור דו

 ( שטיין-)חלי ברקשמתנהלים בקווים מקבילים ולא מגיעים לתוצאה הרצויה.

 

 רבות? עוכיצד ההורה יכול לקדם מ

הן מבחינת הרקע של הילד, קשיים שאתם  -שתפו את הצוות במידע רלוונטי אודות ילדך .1

 יודעים, טיפולים שהילד מקבל או אירועי חיים שונים שחווה בעבר או בהווה.

העבירו בכך מסר לילדכם של מעורבות בחייו וחוו איתו  –התגייסו למען הכיתה וביה"ס  .9

 חוויות משותפות.

 בביה"ס, בחוויות שהילד חווה ובתכני הלימוד שרוכש. גלו התעניינות בנעשה .3

 עקבו אחר התקדמות ילדכם. .4

 דאגו גם להעביר ביקורת חיובית ומילה טובה לצוות החינוך. .5

 השתדלו ככל הניתן להימנע מהעברת ביקורת על המורים בנוכחות הילד. .6

במקומו. עזרו לילדכם להתמודד עם קשיים ואתגרים בעצמו ופחות לפתור את הבעיות  .7

עזרו לילד ללמוד להתנהל מול עודדו אותו לפנות למבוגרים בביה"ס לצורך קבלת עזרה.

 נוכי.יהצוות הח

 במקרה של בעיה/קושי /חשש פנו לצוות בחינוכי בביה"ס ופעלו יחדיו בשיתוף פעולה. .8

 


