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יש הורים להצלחה:
השפעתם של הורים על למידה ותעסוקה

רינה כהן

בעבודה.מ וההשתלבות הלמידה לקידום החיונית ומשמעותם ההורים את להנכיח עניינו זה אמר

ההצלחה זרקור ובהפניית ההצלחה קריטריון סביב המוכר הידע של בריכוז הוא במאמר החידוש

להוריםולהשפעותההוריותעלהלמידהועלההשתלבותבתעסוקהבמציאותדינמיתורב-תרבותית.

הקדמה: ראוי לשאול את השאלות הנכונות

והשתלבות מתמדת למידה והגלובליות, הטכנולוגיה והמידע, הידע עידן המודרני, בעידן
בתעסוקהמשתנההםמשימותהתפתחותיותואתגרהתמודדותלאורךהחיים.

את מציב ה-21, המאה לקראת בחינוך )2001(,הדן הפנימי' האוצר 'למידה: אונסקו, דוח
החינוךכענייןהמרכזילהכנתאנשים,צעיריםובוגרים,נשיםוגברים,למציאותמאתגרתותובענית
כדרכון והרחב, הצר במובנה האוריינות, ואת לכול חינוך גישת את הדוח מציג כך לשם זו.
ומפותחות, מתפתחות במדינות והחינוך ההשכלה בתחום הנתונים עם מתמודד הדוח לחיים.
-שאלתה'איך?' ניתוחהנתוניםהואעוסקבשאלותהגדולותשלהמדינותוהמערכות ובעקבות
ושאלתה'מי?'.שאלתה'איך':איךמספקיםומובילים'חינוךלכול'תוךהתעדכנותמתמדת?איך
מקדמיםהשתלבותבתעסוקהלבעלייכולותשונות,צרכיםשוניםודפוסיםתרבותייםמגוונים?
חינוך תהליכי לחולל יכול מי משפיע? מי ללמידה? אחראי מי הלומד? מיהו ה'מי?': ושאלת
הצעות ומציע יחדיו אלו שאלות כורך הוא ובתעסוקה? בעבודה השתלבות ותהליכי ולמידה
ולהשתלבות למידה תהליכי עם להתמודדות דרך כהתוויית ה'מי' ואת ה'איך' את המשלבות

בתעסוקהלמתכננימדיניותמחדגיסא,ולאחראיםולמפעיליםמאידךגיסא.
עוסקות השונות, מסגרותיהן על וכלכלה חינוך מערכות בייחוד הן, אף בישראל המערכות
בשניםהאחרונותבשאלותאלו,בעיקרמההיבטשלהישגיםלימודייםומעמדהמוריםומההיבט
והפערים אי-השוויון בשאלת דיון תוך תעסוקתיות, כלכליות במסגרות אוכלוסיות שילוב של
החברתיים.רובהשיח,הדיוניםוהפעילות,כמוגםההשקעותהכספיותבנושא,מופניםלהתאמות

משפחה הורים, תחום ראש הייתה רבות שנים במשך בישראל. להורים הציבורית המועצה יו"ר היא כהן רינה
וקהילהבמשרדהחינוךופיתחהאתנושאהעצמתההוריםבכלהמגזריםבחברההישראלית.
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הדרושותברמתתוכניותומסגרותוברמתהכשרתאנשיהמקצוע,קרי-אנשיהחינוךוהמפעילים
את וחלקית אונסקו בדוח המופיעות ההמלצות את רבה במידה תואמים אלה כל למיניהם.
הנעשהבמדינותהמפותחותשמהוותאמותמידהלהשוואהשעורכיםה-OECDוארגוניםכלכליים

וחינוכייםנוספים.
עםזאת,למרותההשקעותהרבותוהעשיותהמגוונות,ישראלמתמודדתעםבעיותחינוכיות-
לימודיותוסוגיותחברתיות-כלכליותמורכבות,ועדייןלאנמצאולהןתשובותהולמותומספקות.
כדי הנדרשות הנוספות והפעולות האסטרטגיות מהן השאלה: להישאל ממשיכה העת כל
לשילוב יתרום האנושי, ההון פוטנציאל מיצוי להגברת שיביא שינוי הדרוש, השינוי את לחולל

אוכלוסיותואףיצמצםפעריםחברתייםההולכיםוגדליםבחברהבישראל.

המפתח טמון בהורים

למידה של מהפרספקטיבה הורים והנחיית הורות הורים, בנושאי בשנים עשרות שעוסקת כמי
הן טווח וארוכות רבות,משמעותיות ישהשפעות ויודעתשלהורים אנימאמינה החיים, לאורך
עלהלמידהוהןעלההשתלבותבתעסוקה.יתרעלכן:ראוילהציבכאןאתהסיסמה'זהלאילך
בליהורים'.למרותשלהוריםאיןמקוםואיןמעמדבשוםמסגרתחינוכיתו/אותעסוקתית,הם
מהוויםאתהתשתיתלגידול,לחינוךולחוסןאישיוחברתי.ככאלהאיןלהםתחליף,ופעילותללא

הוריםלאתוכללמצותאתהשקעותיהולקצוראתמלואפירותיה.
והורות הורים בנושאי כה עד נגעו והחברתיות הכלכליות החינוכיות, שהעשיות לציין יש
לקידום החיונית ומשמעותם ההורים את להנכיח עניינו זה מאמר בלבד. ובשוליים מאד מעט
כמו-כן והכלכלי-חברתי. החינוכי היום סדר על המצויות בעבודה וההשתלבות הלמידה סוגיות
לשם ההורות ואת ההורים את להעצים כדי הנדרשות הפעולות על ולהמליץ להציע מכוון הוא

התמודדותמיטיבהעםסוגיותאלה.
לשםכךבחרתילהתבססעלידעאקדמיממוסמךבמחקריםמתחומידעתשוניםומבוססעל
דעותועמדותשגובשועלידיאנשימקצועואנשימדיניותציבורית.אתאלהאציגבקצרהבמאמר
זה.והערהחשובהשישלזכורכדילאלהטעות:'ההורהאיננורקכלישרתלגידולילדיםשיעמדו
בקריטריוניםשלמוצלחּות')כהן,2007(.הוריםהםבניאדםוסובייקטיםייחודייםלעצמם,והם
זה, ואישיים.מאמר כלליים אנושיים וצרכים אכזבות כאבים, תקוות,שאיפות, חלומות, בעלי
המוקדשלהשפעותהוריםעלהצלחותילדים,בנינוערובוגרים,מדגישאתההיבטיםשלההורים
של והאישי האנושי מההיבט להמעיט כדי בו אין אך ותומכים, מסייעים מחנכים, כמגדלים,

ההוריםכבניאדםהעובריםחוויותמגוונותבהורותובמרחביהחייםהשונים.
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מקורות ידע ודעת בנושא תרומת הורים ללמידה ותעסוקה

כדילהביאאתעיקריהדבריםבדברהשפעותהוריםעלהצלחותילדיהםאפתחבקריאהמחודשת
שלדוחאונסקומהפרספקטיבהשלהורים,הורותולמידהלאורךהחיים.אמשיךבהבאתהידע
ממחקריםרביםבארץובעולםבנושאהורים,למידהוחינוךואסייםבהצגתמידעחדשנימתחום
מחקריהמוחוהאפיגנטיקהבנושאשלהשפעתההורותעלהלמידהוההתנהגותהתעסוקתיתשל
בוגרים.כמוכןאציגפעולותועשיותשבהןנקטומדינותמפותחותוהוכיחואתתרומתןהמיטיבה

להתמודדותעםהסוגיותשעלסדרהיום.
זרקור ובהפניית ההצלחה קריטריון סביב המוכר הידע של בריכוז הוא במאמר החידוש
דינמית במציאות בתעסוקה ההשתלבות ועל הלמידה על ההוריות ולהשפעות להורים ההצלחה

ורבתרבותית.

א. דוח אונסקו – למידה: האוצר הפנימי

בדיקהמדוקדקתשלדוחאונסקומעלהכיהדוחמזההמספרגורמיםיוצריהצלחה.בתוךנושא
-משורטטתהגישההמנחה.הנחתהיסודהיא הדוח–חינוךלמאהה-21,למידהלאורךהחיים
לומדת'. 'חברה לקראת להתקדם יש ולכן החיים, אתגרי עם להתמודד המפתח היא שהלמידה
כיצד ללמוד היכולת את שבלמידה, העונג ואת אתהתשוקה להקנות צריך הספר 'בית כך לשם
הספר בתי הם מי היא: השאלה 20(. )שם האינטלקטואלית' הסקרנות את ולעורר ללמוד,
המצליחיםבכך?התשובההניתנת:בתיספרשנערכולהפעילולקייםרפורמהחינוכית.'הצדדים
המקומית הקהילה ראשון במקום הם: חינוכיות רפורמות של להצלחתן התורמים העיקריים
ובמקום הציבוריות, הרשויות השני במקום והמורים. הספר בתי מנהלי ההורים, זה בכלל
השלישיהקהילההבינלאומית...המדינותשבהןהתהליךהצליחיחסיתהןאלהשהשיגומחויבות
ובצורות מתמשך בדו-שיח שנתמכת מחויבות המקומיות, בקהילות ומהורים ממורים החלטית
שונותשלסיועכספי,טכניאומקצועימבחוץ.מובןשהקהילההמקומיתממלאתתפקידחשוב

.)25 ביותרבכלאסטרטגיהמתקנתמצליחה')שם
שאינם גורמים הם אל כלל בדרך הצלחות. כמקדמי כאן מובאים מרכזיים גורמים שני
והקהילה. ההורים, בחינוך: והצלחות החינוך בנושא ובעשיות בדיונים שכיח באופן מוזכרים
על אחריות של יותר גדולה מידה עצמן על לוקחות קהילות במפורש:'כאשר מציין הדוח לכן
יעדים להשגת כדרך הן – ההשכלה תפקיד את להעריך לומדות הן שלהן, העצמית ההתפתחות
ולחזק לפתח חיוני מדגיש, הדוח לכן, 26(. )שם: החיים' איכות של רצוי כשיפור והן חברתיים
בנושאי והציבורי הקהילתי השיח מסגרות את ולהרחיב הורים לבין מורים בין השיח את
בקהילה ציבור ואנשי המורים ההורים, בהנחיית להשקיעמשאבים יש כך לשם ולמידה. חינוך
ולהכשירםלקייםיחסיםשלקשר,הידברותושיחולפתחתרבותשלשותפותבעשייההחינוכית.

איןספקשזומשימהמורכבתאךחיוניתואפשרית,כפישמצייןהדוח.
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ב. הורים ומערכת החינוך - המציאות בישראל

ההיבטהישראלישלסוגייתהורים,מוריםוהיחסיםביניהםנדוןבספרותהמקצועיתהחינוכית
1990; פרידמן, 1977; פרנקנשטיין, 1969; פייטלסון, )לדוגמה השנים לאורך והארגונית
הורים מעורבות כי החוקרים רוב על מוסכם 2010(. פישר, 1999; נוי, 1995; ישראלאשוילי,
שבה השאלה אקדמיים. הישגים להשיג ילדים הצלחות על חיוביות השפעות משפיעה בחינוך
שזכתה שאלה - ההתערבות? גבולות מהם היא: ההורים ואף החינוך אנשי החוקרים, עוסקים
לכינוי'התערבותאומעורבות',כשהתשובההכלליתהיא–מעורבותכן,התערבותלא,זאתתוך
ייקראהתערבות.מרכזיותהשלסוגייתהיחסים ודיוניםרביםמהנקראמעורבותולמה תהייה
ועדת להקמת לפעול החינוך משרד את הביאה הצלחות ליצירת ומשמעותה החינוך במרחב
משפחה קשרי לנושא 'הוועדה למדעים. הישראלית הלאומית האקדמיה מטעם ובדיקה חקירה
–מסגרתחינוךבגילהרך)גן-ג'(–זיקתםלהתפתחותהילדוהצלחתובמערכתהחינוך'.הוועדה
מכונן במסמך סוכמו אלה כל לפעולה. המלצות גיבשה ולצדן למסקנות והגיעה בדקה חקרה,
היחסים מערך קידום של הרבה בחשיבות משוכנעים הוועדה 2011.'חברי בשנת לאור שהוצא
עלמהלךהתפתחותו מרכזיהמשפיע גורם בו ורואים הרך בגיל החינוך למסגרות ביןהמשפחה
והצלחתושלהילדהמערכתהחינוך...שותפותביןההוריםלמסגרתהחינוךמסייעתבאופןחיובי
גם הלימודי-אקדמי, במישור גם ניכרו אלו הישגים הספר. בבית הילדים להישגי ומשמעותי
היא: היסוד עמדת 4(. )שם החינוך' ממסגרת רצון בשביעות וגם נאותה ספרית בית בהתנהגות
'האחריותהראשוניתלהתפתחותהילדיםולחינוכםמוטלתעלההורים.עםכניסתםשלהילדים
מהצדדים אחד לכל החינוך. למערכת ההורים בין משותפת אחריות נוצרת החינוך למערכת
תרומהייחודיתלהתפתחותהילדורווחתו.יחסישותפותאלצריכיםלהיבנותביזמהפעילהשל
מסגרותהחינוך,מתוךעמדהשלשוויוןושותפותעםכלאוכלוסייתההוריםובהתאמהלצורכיהן

.)29 השוניםשלקבוצותהאוכלוסייה')שם:
עלבסיסתפיסהזוגיבשוחבריהוועדההמלצותלפעולהשמתמקדותגםבקידוםמעמדםשל
ארגוניים מבנים פיתוח ועד הכשרה דרך מחקיקה מגוונים באמצעים החינוך במערכת ההורים

מאפשרישיחוהידברות.
גםהשנההתפרסםספרשנושאוהואסוגייתהקשריםוהיחסיםביןאנשיחינוךלביןהורים
של וכוללת מקיפה סקירה לאחר זה(. בכרך ספרות סקירת )ראו הישראלית החינוך במערכת
המלצות מרכזת נוי, בלהה ד"ר המחברת, המדינה רמת ועד הכיתה מרמת היחסים סוגיית
לפעילותחינוכיתנמרצתבפיתוחשותפותושיחעםהוריםבמרחבהחינוךכדילקדםהצלחות.

ג. הורים והורות -היבטים השכלתיים וכלכליים

של ותפקודם התפתחותם על הורים של הקריטית השפעתם ומתבררת הולכת השנים לאורך
בנושא פעילים.ממצאים וכאזרחים עובדים כבוגרים התנהגותם ועל כלומדים נוער ובני ילדים
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זהעוליםממחקריםבתחומידעתשוניםומגוונים.אביאכמהמהבולטיםבהם.עודב-2002מכון
תלמידים של בגרות לתעודת הזכאות על ההורים השפעת בדבר חשובים ממצאים מביא ליר ון
מובהק מדד רבות שנים מזה מהווה בגרות לתעודת זכאות כידוע, שונים. וממעמדות ממגזרים
אקדמית. השכלה לרכישת מרכזי מפתח בהיותה החינוך, מערכת ולהצלחת תלמידים להצלחת
30(. עמ' )שם, החברתית-כלכלית' ברווחה המרכזי כמשתנה מתגלה לבגרות זכאות כמו-כן
מיעוט בשל עניות ממשפחות ילדים בפני חסומים להיות עלולים ההשכלה 'שערי נאמר: כאן
על יותר אף גבוה להיות עלול המחסום אלה. משפחות לרשות העומדים החומריים המשאבים
אך 8-7(. עמ' )שם, נמוכה' השכלה בעלי גם לרוב הם העניות המשפחות שראשי העובדה רקע
אתניות וקבוצות שונים מעמדות בין ההבדלים בדבר עובדתי בתיאור מסתפק אינו המחקר
הרווחה א. בגרות: לתעודת לזכאות התורמים הגורמים ארבעת את מזהה הוא שונות; ולאום
הכללית,ב.רמתהחייםג.הרקעההשכלתיד.השקעה.המחקרפורשאתהגורמיםהמשפיעיםעל
מעלה הוא )FSSA(,שבאמצעותה ניתוחמרחבהממדיותהקטנה בגישת מפה על לבגרות זכאות
ביותר הגורםהחשוב היא ההורים 'השכלת כלכלית: ורווחה מעמד החבוימאחורי אתהממצא
יותר גבוהה ההורים שהשכלת ככל בגרות: תעודת להשיג להצליח תלמיד של הסיכויים בניבוי
כךגדלהההסתברותלסייםאתמסלולהלימודיםעםתעודתבגרות.שיעורהזכאותלבגרותשל
צעירששניהוריובעלייותרמ-13שנותלימודעומדעל81%וזאתבהשוואהל34%לצעירששני
35(.משתנההשכלתההוריםהואכלכךדומיננטיעד 8שנותלימוד')שם,עמ' 0עד הוריובעלי
שווים שהוריהם יהודי לא צעיר לעומת יהודי צעיר של הזכאות שיעור בין הבדל כמעט ש'אין
בהשכלתם...שוויוןבהשכלתההוריםכמעטמוחקאתהפערהעדתיבקרבצעיריםמכלהדורות...
הרקע מבחינת שווה, זינוק בנקודת הצעירים את מעמידים אם )שם(.כלומר, העדות' מכל ואף
מחזקים ואילך מכאן זהים. הישגים עם הלימודים של הסיום לקו מגיעים הם הרי המשפחתי,
כמשתנה ההורים הנכחתמשתנההשכלת בעשורהאחרוןאת הנעשים שלהמחקרים הממצאים
שמפתחות מסתבר הלמידה. בתחום וצעירים ילדים הצלחות על המשפיע והדומיננטי הקריטי
ההצלחהשלהחינוךאינםנמצאיםבעיקרםבתוךמערכתהחינוךאלאמחוצהלה.כלעודההורים
אינםנתפסיםכחלקאינטגרליממערכתהחינוךואינםמשולביםבה,התוחלתלהתקדמותקטנה

יחסית.

ד. הורים והורות והשפעתם על רווחת ילדים ובני נוער – העצמת סיכויים וצמצום סיכונים

הסיכונים את ולצמצם הסיכויים את להעצים הורים: של לתפקידם הנפוצות ההגדרות אחת
מעמידים שהחיים האתגרים עם להתמודד אותם להכשיר משמע, ילדים. של החיים במרחבי
בפניהםבהווהועםאלושיעמדובפניהםבעתידשקשהמאודלצפותאותו.נוסףלכך,אנשימקצוע
בכישורי צורך יש ולכן יהיומרובישינויים, ומדעניםשותפיםלאמירההכלליתשהחייםבעתיד
הסתגלותוגמישות,כישוריִחברותועבודתצוות,ומעללכולמיומנויותלמידהמפותחות.עלרקע
זה,ארגוןהבריאותהעולמיחוקרזהשניעשוריםאתנושאהחוסןוהבריאותהנפשיתשלילדים
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ובנינוער.השאלההמרכזיתהיא:מהםהגורמיםהמשפיעיםעלחוסנםויכולותהתמודדותםשל
ילדיםובנינוערעםהסיכוניםוהפיתוייםההולכיםומתרביםועםהמטלותשללמידהותעסוקה?
מהםהגורמיםהמקניםלהםעמידותואיתנותבמציאויותחייםתובעניותואףמסוכנות?ובעיקר

-מהםהגורמיםהטובעיםאתחותמםברווחההנפשיתשלילדיםובנינוער?
הבריאות ארגון של החוקרים בצוות החבר ישראלי חוקר )2014(, הראל-פיש יוסי ד"ר
מדויקת תשובה לקבל אפשרה בעולם המחקרים ממצאי של שסקירה לידיעתנו הביא העולמי,
לשאלותהללו.הממצאיםלימדו,כאמור,עלארבעהגורמיחוסןעיקריים,אוניוורסליים,שזוהו
כמנבאיםהחזקיםוהעקבייםביותרשלאפיוניהתפתחותילדיםונוערבעולם.ארבעתהמנבאים
התשתית הילדים, של )ה-well-being( הטׂובּות מושתתת שעליהם העמודים ארבעת הם הללו
הראשיתשלהחוסןשלבניהנוערושלהיציבותהנפשיתוהחברתיתשהםזקוקיםלהכדילתפקד
בחיי 1.הימצאותושלמבוגרמשמעותי ואלוהם: כראוי.קראנולהםארבעתמחולליהטׂובּות,
4.הרגשהשלמחוברות 3.הרגשהשלערךעצמי; 2.חוויהיומיומיתחיוביתבביתהספר; הילד;
חברתיתבריאה.לפימודל'חוסןנעורים',ילדשחווהאתארבעתגורמיהחוסןהללובאופןחיובי
הואילדבעלרווחהנפשית,חברתיתותפקודיתגבוהה,ומכאןשההסתברותשהואיחווהמצוקות
נפשיותאויפתחדפוסיהתנהגויותסיכוןומדדינשירהסמויההיאנמוכהביותר.יתרהמזו,מודל
'חוסןנעורים'טועןכיהעצמתםשלארבעתמחולליהטובּותבחייושלילדתגרורהעצמהניכרת
סיכון. התנהגויות בדפוסי מעורבותו את ישירות תצמצם וזו שלו, והחברתית הנפשית ברווחה
ממכרים חומרים צריכת אלימות, כמו תופעות לצמצם ביותר היעילה הדרך אחרות, במילים
והחברתיתשלהילדבאמצעותארבעתמחוללי ונשירהסמויההיאהעצמהשלהרווחההנפשית
באמצעות מתפתחים המניעה שגורמי רבות שנים במשך שרווחה מהגישה בשונה זאת הטובּות.

הפעלתתוכניותמניעה.
המודלהמושגיהזהתורגםעםהשניםלמודלאסטרטגי-יישומי.המודלהאסטרטגישל'חוסן
התנהגויות אלימות, לצמצום יעיל כמנוף אלו חוסן גורמי ארבעת בהעצמת מתמקד נעורים'
והורים. מורים תלמידים, של והחברתית הנפשית הרווחה שיפור ידי על סמויה ונשירה סיכון
בהורים בעיקר רואים נוער ובני שילדים )2012(מלמדים וגילת )2010( מייזלס שערכו מחקרים
אתהמבוגרהמשמעותילהםביותר,ואליוהםפוניםבשעתמצוקהוקושי,עליוהםנשעניםוממנו

הםמבקשיםסיועתמיכהועזרה.

ה. השפעות הורים על בריאות והתפתחות של ילדים, בני נוער ובוגרים

מחקריו מכן ולאחר וחום, במגע יונקים תינוקות של הצורך על הרלו של הידוע מחקרו מזמן
ועבודותיושלבולבי)1951(בנושאהקשרהחיוניביןתינוקלאמו,ועבורלויניקוט)1970(שטבע
הקשר חיוניות בנושא רבים נכתבומאמרים תינוק-אם', של דיאדה יש תינוק, 'אין הביטוי את

ביןהוריםלילדיםוהשפעותיועלגדילה,בריאותוהתפתחות.
ד"רתמרארזכתבהמאמרמסכם:'הוריםכמשאבבהתפתחותבריאהשלילדיםובנינוער:
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כאן אצטט בנושא. הדברים עיקרי את מביאה היא שבה )2012-2011(, מחקר' ספרות סקירת
בריאותם על ילדים הורים קשרי של והקובעות הקריטיות ההשפעות את להציג כדי ממאמרה
הבסיס הוא ההורה עם בהתקשרות שהביטחון למסקנה הגיע 'בולבי ילדים. של והתפתחותם
מהן ופרידות הרך בגיל הוריות דמויות אובדן של אירועים ואילו הילד, של הנפשית לבריאות
המטפל של הטיפול יחסי איכות כי גרסו ואינסוורת בולבי ... ופתולוגיה לקשיים מקור הם -
התורמים הם התינוק לאיתותי וברגישות בחום שמאופיינים האם, ובעיקר בינקות, העיקרי
גם והרגשית-חברתית הקוגניטיווית להתפתחות המצע את ומניחים בטוחים התקשרות ליחסי

25(. 2012: בעתיד')ארז,
זוהיהגישההבסיסית,ומכאןמאילךעוסקיםהחוקריםבניתוחובאפיוןהקשריםוהיחסים
ביןהוריםלילדיםוכיצדהםמשפיעיםעלהתנהגויותגםבגילאיםהגבוהיםשלבנינוערובוגרים.
לדוגמה'הכשירותהחברתיתבגיל16נבניתעלזאתמןהתקופהשקדמהלה'.עודעלהמןהדיווחים
42חודשים(הייתהבקורלציהגבוהה 6חודשיםובגיל כי'איכותהטיפולההוריבגילהרך)בגיל
הבית ההסתגלות גם ... העכשווי ההורי הטיפול איכות מאשר החברתית הכשירות עם יותר

.)27-26 ספריתוההישגיםהלימודייםתאמואתהניבוי')שם,
ארזממשיכהומחברתביןהתפתחות,בריאותוחוסןכשהיאמביאהציטוטמוויניקוט)1986,
בלבד: מקרי ואינו תורשתי רק אינו הנפש לבריאות שהבסיס מראה 1995(:'הפסיכואנליזה
התשתיתלבריאותהנפשהונחהאקטיוויתבתקופתהינקות,כאשרהאםהטובהדיהממלאתאת

.)147 תפקידה,ובמהלךהילדותשלהילדהמשפחהמתפקדתכראוי')שם,
בריאות כי המקצוע ואנשי החוקרים על מוסכם בנושא. עוד להרחיב צורך שאין נראה
והתפתחותתקיניםשלילדיםהמשמשיםמסדלהתנהגויותלימוד-אקדמיותולהשתלבותבעבודה

שלבוגריםמתעצביםעלבסיסהיחסיםוהטיפולההורימהלידהואילך.

ו. הורות, גנטיקה וסביבה – מדע האפיגנטיקה 

תמיכהממקורלאצפוילחשיבותהומשמעותהשלהורותוהשפעותיהמגיעהמתחוםהביולוגיה,
העתיק הוויכוח האפיגנטיקה. – הביולוגיים הגנים על הסביבה השפעות של החדשה מהגזרה
בדברהגורםהדומיננטיהמשפיעעלהאדם–תורשהאוסביבה–מקבלפניםחדשותומפתיעות
בדמותשדהידעחדשניאשרמראה,ביןהיתר,כיצדמערכותשלרגש,אמונהותודעהמשפיעות
עלביטוייושלהצופןהגנטיהמולד.בספרשכתבד"רברוסליפטון,הביולוגיה של האמונה,מובא
הסברמרתק,מגובהבמחקריםמדעיים,בדברכוחהשפעותיהשלההורות.תחתהכותרת'הורות
מודעת:הוריםכמהנדסיםגנטיים'ליפטוןאומר:'...תינוקותזקוקיםלסביבהמזינהכדילהפעיל
כיההוריםממשיכים גילוייםמדעייםעדכנייםמבהירים ולהביאלפיתוחמוחבריא. אתהגנים
156(.יותרמכך,ליפטוןמצייןכי'ילדיםרכים לפעולכמהנדסיםגנטייםגםלאחרהלידה')שם:
בוחניםבקפידהאתסביבתםומורידיםאתנתוניהתבונהמאיריהדרךהמוצעיםעלידיהוריהם



חינוך ותעסוקה: זוג בלתי נפרד? - על חינוך והשכלה                   רינה כהן – יש הורים להצלחה: השפעתם של הורים על למידה 54

של והאמונות ההתנהגות את רוכשים הם מכך כתוצאה שלהם. בתת-מודע הזיכרון אל ישירות
של ההשפעות ורוחב עומק גודל, את לנו מגלים החדשים המוח מחקרי 161(. )שם, הוריהם'
הבגרות. ואף ההתבגרות הגדילה שנות לאורך מכן ולאחר לידה טרם עוד ילדיהם על ההורים
אמונות,דעותוהתנהגויותשלהוריםמונחליםבמודעובלאמודעלילדיהםומהםגוזריםהילדים
התמודדות על ומגוונות גדולות השפעות לכך יש והתנהגותם. עמדותיהם תפיסותיהם, את
ילדיםבמרחביהחייםשללמידהוהשתלבותבתעסוקה.למעשה,הוריםמתווכיםומפרשיםאת
את גם כמו ועוצמותיהם, יכולותיהם עצמם לגבי חיים עמדות בהם ומקבעים לילדיהם העולם
ילדיהם והביטחוןהעצמישל בוניםבדיעבדאתתחושתהערךהעצמי זוהם חולשותיהם.בדרך
ומעצביםאתציפיותיהםמעצמםומסביבתםבהתמודדותםעםהמשימותההתפתחותיותומטלות
עליו שישפיעו נוספים משמעותיים מבוגרים לפגוש הילד עשוי החיים שבמהלך בוודאי החיים.
לטובאוחלילהלרע;אךהשפעותהוריותהולכותומתגלותכהשפעותהקריטיותהדומיננטיות.

תובנות והשתמעויות

והשפעה עוצמה כרבת ההורות מצטיירת שנסקרו השונים הדעת תחומי בששת מהממצאים
ועיצובסגנון ובוגריםהמתמודדיםעםמשימותהתפתחותיות נוער בני ילדים, בקידוםהצלחות

חייםודרכיהתנהגות.
בתעסוקה, ובהשתלבות בלימודים הצלחה לבין הורות בין הקושרות המרכזיות, התובנות

העולותמהממצאים:
הוריםהםהמבוגריםהמשמעותייםביותרוהמשפיעיםביותרעלילדים,בנינוערובוגרים. א.

ככאלההםהמחנכיםהראשוניםוהטבעיים.

ההוריםבתפקידםההוריהמגדלובהיותםמודללחיקויבוניםאתהמסדלהצלחה.מרכיבי ב.
מסדההצלחההם:אמון,ביטחוןעצמי,תחושתערך,דימויעצמיחיובי,תחושתמסוגלות
והצורךבהישג;ואלהמתפתחיםבאמצעותהיחסיםוהמסריםשמעביריםהוריםלילדים.

הם ובאמצעותו ילדיהם עם והתקשרות קשר של הרחב הפס את המעצבים הם ההורים ג.
מתפקדיםכמהנדסיםגנטייםשלילדיהם.

ההוריםהםמנחיליערכיםותרבותבאמצעותהתנהגותם,תגובותיהםוהאווירההמשפחתית ד.
שהםמעצבים.

כמתווכים משמשים והם העולם, לבין שנותיו, לאורך ילדם, בין הניצבים הם ההורים ה.
המנגישים,מפרשיםונותניםמשמעותלתופעותולהתנהגויות.

ותעסוקהמקדמת ומעצביםאווירתלמידה ושותפיםבמרחביהחינוך ההוריםמעורבים ו.
הצלחות.

לשמש ותרבות, ערכים מנחילי גנטיים, מהנדסים לחיקוי, מודל מחנכים, להיות כדי
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מודעים להיות ההורים על החינוך, במעשה ושותפים מעורבים ולהיות יעילים כמתווכים
מרכיבי ההוריים. ובמשאבים במרכיבים מושכל שימוש ולעשות ההורית ולאחריותם לתפקידם

ההורותהם:
שיש והסמכות ההכוונה העוצמה, הכוח, – האב שאצל הרכיב כוח, און, מלשון – אונים
– וההכלה התמיכה העידוד, החיזוק, – רחם מלשון - ורחמים ומעמדו, תפקידו מתוקף להורה
הרכיבשאצלהאם.במציאותשניהרכיביםנמצאיםאצלכלאחדמההורים,האבוהאם.השילוב
ביןאוניםלרחמיםמאפשראתהיווצרותהילדובדבבדאתהיווצרותההורותומימושתפקידיה.
נוסףעלשנימרכיביההורות,ההוריםמצוידיםבשנימשאביםהוריים:אהבהוחוכמה.האהבה
מקדמת אמון, בונה היא המגדלת. האנושית הרוח היא האהבה ההורים. של הגדול המנוע היא
היא בהורות החוכמה ומעודדת. מחזקת הידברות ומקיימת ובמסוגלות, ביכולת בטוב, הכרה
ולהשפיע לכוון להוביל, להורים המסייעים שלהם, המצטבר והניסיון הידע החיים, חוכמת

.)2010 במהלךהמעשהההורישלגידולוחינוך)כהן,
בשפע המשתמשים כמנהיגים לתפקד אמורים למעשה, הלכה שההורים, מהדברים משתמע

ההורישלהם:אונים,רחמים,אהבהוחכמה,כדילמלאאתהפונקציותההוריות.
אךבחינתהמציאותההוריתמראהשחלקלאמבוטלמהמנהיגותההוריתאינובאלידיביטוי
אוממלאים ההוריות הפונקציות כל את אינםממלאים הורים רבים ובמקרים בימינו, בהורות
נוער ובני ילדים בהצלחות פוגעת ואף מצמצמת ההורית המנהיגות חולשת בחלקן. רק אותן
ובשילובבוגריםבתעסוקה.לכןאנשימקצועטועניםשישלפעולבדחיפותלמהשמכונה'שיקום

.)2004 הסמכותההורית')עומר,

על הצורך במנהיגות ובמדיניות

היעדשלהם אוכלוסיית ולימודיים,אךהפעם ַמעניםחברתיים בפיתוח חיוני צורך כאן מסתמן
ומרחבי ההורית האחריות גודל לבין ההורות חולשת בין וגדל ההולך הפער ההורים. היא
אסטרטגיות להפעיל יש כך לשם ההורים. ולחיזוק ההורות להעצמת לפעול מחייב השפעותיה
ועבורלחקיקה רלוונטיות לימוד דרךהקמתמסגרות הורות למידת תוכניות -מפיתוח מגוונות
כדוגמתזוהקיימתבמדינותמפותחות.לשםכךדרושהמדיניותלאומיתשתיקחאחריותלקידום

האחריותוהמנהיגותההורית.
רוטלוי,שדן בדוחהשופטת-בדימוססביונה לראשונהבארץ נקבע עקרוןהאחריותההורית
הרחבה הציבורית וההסכמה המודעות למרות 2006(. )רוטלוי, הילד לזכויות האמנה ביישום
בנושאאחריותהורית,עדייןגדולהפערביןמתןמעניםלצורכיההוריםלשםתפקודהוריתקין
לביןנכונותהמדינהלהכירבצרכיםאלה,לַעגנםבחוקובמדיניותלאומיתמחייבת.היוםהורים
כבוד חסרי הוקרה, חסרי כשהם המדינה ומוסדות החלטות מקבלי מול 'שקופים' מרגישים
וחסריהתייחסותלצרכיםההורייםשלהם.השופטת-בדימוסהנכבדה,בהיותהמודעתלחסרזה,
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הצביעהעלהמדינהכמישאחראיתלסייעלהוריםבמילויתפקידםולספקלהםמעניםרלוונטיים.
אךגםהיאלאהתייחסהלדרךשבהתופעלאחריותהמדינהלאחריותהורית.

המועצההציבוריתלהוריםבישראל,הכוללתארגוניהורים,ארגוניםמקצועייםוחברתיים,
זיהתהֶחסרזהופיתחהמתווהלמדיניותלאומיתבנושא:'מהוריםשקופיםלהוריםמנהיגים'.

המתווההמוצעלמדיניותכולל:
 הקמתרשותלאומיתלהוריםולהורות.	

 הפעלתשדולהוהקמתועדהבכנסתבנושאהורים.	

 מינוינציבהוריםשישמשכתובתואוזןשומעתומגיבהלהורים.	

 קידוםחקיקהלהסדרתזכאותלהוריםלקבלתהדרכה,ייעוץוהכוונה.	

 מינוייועץהוריםבמקומותהעבודהובמערכותהחינוך.	

 נגישים	 תרבותית, רב להורות הדרכה מרכזי - להורה' 'בית של והפעלה קיום הסדרת,
וזמיניםלכלציבורההוריםברשויותמקומיות.

 הכשרתאנשימקצועייעודייםלהנחייתהורים.	

 הכשרתאנשיהמקצועלקיוםקשרמקצועימקדםעםהורים.	

 שילובהוריםבתפקידםההוריבמוקדיהחלטהבתחומיחינוך,חברה,בריאותותרבות.	

לאחרונהאףיצאההמועצההציבוריתלהוריםבקולקוראלקובעימדיניותולמקבליהחלטות
לפעוללהקמתמנגנוןממשלתילחיזוקהמשפחהבדגשעלהוריםועלהגילהרך.

לסיכום: המפתחות להצלחה

בעבודה והשתלבות בלימודים הצלחות לקידום הורים של ובמשמעותם בחשיבותם משנוכחנו
דעתנו ולתת אותם לראות עלינו חובה ההורים, בידי שמצויים ההצלחה למפתחות והתוודענו

להעצמתההורותכדישיוכלולפעולבמנעדהרחבשלתפקידם.
קרי נוער, ובני ילדים ובגידול בחינוך הראשון והתרבותי הטבעי המשאב ההורים בהיות
בפיתוחההוןהאנושיהאישי,החברתיוהלאומי,חשובלהשקיעבהםהשקעותמפתחותומעצימות.
פעילותשלפיתוחושכלולמשאביםמקובלתלגביכלמשאביהטבעהחלבאנרגייתהשמש,המים,
הגזועוד.המשאבהאנושי,ההוריםשאין-להם-תחליף,זכאיםאףהםלהימצאעלסדריומהשל

המדינההחפצהבקידוםבריאותהוחוסנהולהיותמושאלהשקעהברמהלאומית.

נותנתתשואות ואף ורצויות ידועממחקריםרביםשהשקעהבהוריםמניבהתוצאותטובות
מיטיבותמההיבטיםהכלכלייםוהחברתייםלאורךשנים.

הגיעזמןהורים,והגיעזמןהשקעהבהורים.עלהמדינה,כמישאחראיתעלביטחוןופיתוח,



57 חינוך ותעסוקה: זוג בלתי נפרד? - על חינוך והשכלה                   רינה כהן – יש הורים להצלחה: השפעתם של הורים על למידה 

אחריותם את לממש שיוכלו כדי וההורות ההורים העצמת על אחריות לקחת ואיתנות, חוסן
עוד לא הורים ומשפחות. הורים ילדים, חוסן – הלאומי לחוסן התשתיות את ולקדם ההורית

שקופים;הוריםמנהיגיםומשפיעיםלמעןכולנוולטובתכולנו.
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