
 

 מהות
 

 מרכז ארצי רב ארגוני לקידום שותפות בחינוך
 

 

 תדרושה מנהיגות הורית תכליתי

 מהורים שקופים להורים מנהיגים

 רינה כהן

 

"...ככל שאני מבין יותר את הכישורים האמיתיים של מנהיגות בארגון לומד, כך אני משתכנע 

מד כרוכה במתן עזרה לאנשים יותר שאלה הם הכישורים של הורה תכליתי. מנהיגות בארגון לו

'שידול מוסרי', לעזור לאנשים לגלות את הסיבות  –בהבהרת החזונות שלהם ובניסיון להגשימם 

יש לכם תיאור טוב יותר של הורה  היסודיות לבעיות, ולאצול להם סמכויות לקבל החלטות

למידה להורים, תכליתי ? העובדה שהורים רבים אינם מצליחים כל כך מלמדת שלא יצרנו סביבת 

"בדיוק כמו שעוד לא יצרנו סביבת למידה לפיתוח מנהיגים  

 ( 133)ביל או'ברייאן מהנובר בתוך סנג'י פ עמ' 

 

 

ראויים ,מתפקדים , המנהיגות אותה מפעילים ומקיימים הוריםהורית מנהיגותלתפיסתנו, 

 גם מתעצבים היא החומר והרוח  מהם גדלים ילדים, עליה מתבססת החברה וממנה ומיטיבים

 בוגרים האחראים, קרי, ההורים עצמם.מה

כשאנו באים לבחון  אמורים להידרשאנחנו אמורים לדרוש ואליה אנחנו את המנהיגות ההורית 

 ,ולמעשי החינוך והטיפול בהם ,סוגיות חברתיות מרכזיות המתייחסות לילדים ובני נוער מחד

 מאידך.

 

 
 מהות

 

 ותפות בחינוךמרכז ארצי רב ארגוני לקידום ש
 

 



גידול וחינוך  משימותמשתנה קריטי להצלחות  בהתמודדות עם את ה הורית מנהיגותב אנו רואים 

סיכויים הרבת המורכבת במציאות  בניית חברה בריאה וחסונה אתגריעם ו ילדים ובני נוער

ת כמהותפיסת מנהיגות הורית כמשתנה קריטי באה להדגיש את חיוניותה  סיכונים בימינו.הו

 וחינוך , גידולמשמעותית שאין לה תחליף ואת חשיבות השתתפותה הפעילה במשימות התפתחות

 .במערכות החברתיות המופקדות על כך של ילדים

 

התפיסה שהתפתחה והתגבשה במחלקה עסקה במתן מענים ותשובות לשאלות בדבר מהותה של 

מתוך הפרספקטיבה החינוכית  הואתגריהמנהיגות ההורית, מרכיביה ומשאביה בצד זיהוי אויביה 

הנושא  לעצמו סובייקטהוא  –ההורה  –בפרספקטיבה זו המבוגר  .של למידה לאורך החיים

גישת ההורה כסובייקט, שונה מהגישות הרווחות בדרך כלל במערכות חינוך  .הורות של בתפקיד

וטיפוליות  ורווחה המתייחסות להורה ככלי או כאמצעי היכול לסייע בהשגת מטרות חינוכיות

  .יקטיאובגישות אלה רואות את ההורה ברוב המקרים כ .בעבודה עם ילדים ובני נוער

 להורה עצמוומשמעותו  בהתייחס להורה כסובייקט נדרשנו לשאלות בדבר מהות התפקיד ההורי 

את עצמנו  גם בהקשר זה שאלנו  .כמו גם לילדיו, נשואי פעולתו, ולסביבתו החברתית והתרבותית

 , בסיוע למבוגר בתפקידובמסגרת למידה לאורך החיים תפקיד שלנו, כמחנכי מבוגריםמה ה

 ההורי ומהן הדרכים להעצמתו ?

 אחריות המחלקה היה: היעד המרכזי אותו הצבנו לעצמנו במסגרת 

 

פיתוח, עיצוב וגיבוש של מנהיגות הורית אפקטיבית, מתפקדת, רלוונטית ותכליתית  אצל כל "

באמצעות גישות  . מנהיגות הורית המשתלבת בעשיות חינוכיות וחברתיות. זאת בכך הורה החפץ

 "למידה לאורך החיים –ושיטות מתחום חינוך מבוגרים 

 

 מהות
 

 מרכז ארצי רב ארגוני לקידום שותפות בחינוך

 
השאלות ששאלנו והאמונות, התובנות, ההתייחסויות, הגישות והשיטות שהתוו יוצגו במאמר זה 

פיתוח המנהיגות ההורית למען בניית בבתחום העצמת ההורים ושפיתחנו והפעלנו  שהאת המע

 . של הורים וילדים גם יחד הבריאות והחוסן האישיים והחברתיים התפקוד, תשתיות לקידום

 

 :ו בפעילותנונהנחו אותיסוד שתי שאלות 

 

 ? סוד משמעותו הייחודית של ההורה ומהומהי הורות במהותה  .א

 ?  עוצמתהסגולותיה ואת לה את  יםשל ההורות שמעניק םהייחודים המשאבי םמה .ב

 



ספרות המקצועית בתחומי הפסיכולוגיה, שאבנו מהלשאלות אלו  שגיבשנו  תשובותהאת  

 ספרותמכמו כן, לקטנו   ., החינוך וכמובן התחום המתפתח של למידה לאורך החייםהסוציולוגיה

 .בכלל והתרבות היהודית בפרט ת החברתיותשל התרבויו העתיקה והעשירה חכמת הדורות

מתוך כל  .הוספנו לכך את הניסיון המקצועי שצברנו מהקשבה להורים ומעבודה מתמדת אתם

 אלה פיתחנו יצירה חדשה וייחודית בתחום  העצמת הורים וקידום מנהיגות הורית אחראית

 .ותכליתית, מותאמת ורלוונטית להורים ולמציאות החברתית בישראל

 

 גישת המחלקה – םמשמעות וסוד , משאבים הורייםרות, הוריםהו

 

מן המפורסמות הוא שהורים וילדים ירדו לעולם כרוכים יחדיו והם מקיימים מופע משותף. עם 

יחדיו  ומשתנים הורים וילדים מתפתחים .מקרים גם אבבזמן אם וברוב ה-כל ילד שנולד נולדת בו

מנועי צמיחה וגדילה זה לזה. תפקידם של ההורים בו הם משמשים משותף למידה  בתוך מסע 

 בכל מקום ובכל זמן הוא לגדל ולחנך את הילדים ולהכין אותם 

 
 מהות

 

 מרכז ארצי רב ארגוני לקידום שותפות בחינוך
 

 

 

שלשם  כמובן בני אדם אותנטיים, אוטונומיים, עצמאים ואחראים.כ –לתפקידם בחיים הבוגרים 

אחת ההגדרות המוכרות  .פקיד מתחום הבריאות, הטיפול והחינוךהם נעזרים בשותפי תכך 

". פרופ' יונה סאלק, תפקידם של הורים לצמצם סיכונים ולהגדיל סיכוייםלתפקיד ההורי היא: "

תפקידם של הורים רופא הילדים הנודע, הגדיר את תפקידם של הורים הגדרה פיוטית מעט: "

כדי שיוכלו  – וכנפיים ,דעו היכן הבית ומהוידי שיכ –שורשים  .לתת לילדים שורשים וכנפיים

הגדרה שפותחה במחלקה להורים, משפחה וקהילה  ."שהם יכולים והכי רחוק לעוף הכי גבוה

הסוד הוא בן שלושה חלקים: לגלות  .תפקידם של הורים הוא לגלות לילדם את הסודאומרת: 

החברה והסביבה שבתוכן הוא  –העולם מהי זהותו ומה השתייכותו; לגלות לו מהו  –לילד מי הוא 

לסייע לו לגלות את היחסים והקשרים בינו לבין העולם. בשפה מקצועית נאמר שתפקידם של וחי; 

שמשמעם: לגדל ילד  הורים כולל הפעלת תהליכי אינדיווידואציה, סוציאליזציה וקולטורציה,

ו ערכים ותרבות. כלומר, יחיד ומיוחד, לפתח אצלו כישורי חיים ולהנחיל ל ,שהוא אדם אחד

לשם כך יוצאים הורים  לעצמו, לחברתו ולשרשרת הדורות. –לקשור אותו בשלושה קשרים 

וילדים  למסע הגדילה שהוא מסע המתחיל בתחנת התלות המלאה של הרך הנולד בהורה המגדל 

היג לקראת תחנת היעד שהיא תחנת העצמאות בה יכול הילד שגדל ובגר לעמוד ברשות עצמו ולהנ

  .את עצמו ואף את זולתו

 



כדי לממש את תפקידם הלכה למעשה פועלים הורים באמצעות שני מוטיבים מרכזיים: להבנתנו,  

 .הם מהות ההורות שיחדיו מנהיגות ואחריות

, מבהירה באופן חד משמעי את המבטאת תפיסת עולם השפה העברית, כביטוי מובהק של תרבות

המקום הגבוה ממנו רואים  –ה "הורה" נגזרת מהמילה "הר" המיל .מוטיב המנהיגות שבהורות

 רחוק יותר ורחב יותר ואליו 

 

 מהות
 

 מרכז ארצי רב ארגוני לקידום שותפות בחינוך
 

 

 

"אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי"    רש"י אומר: אל תקרא הרים, תקרא   .נושאים עיניים

אבהות, אב היא משורש  .לה ברצון, במוטיבציהמנהיגות הורית כמו כל מנהיגות מתחי .הורים

ובכך מעניקים לו  המשכה, כמו כל מנהיגות, באמון שרוכשים המונהגים למנהיג .רצה –"אבה" 

אנו מוצאים ביטוי לכך במילה "אם" שהיא זו הבונה את האמון תוך שהיא  .את כוח המנהיגות

נהיגותו במושגים אימהיים של משה רבנו, גדול המנהיגים, מתאר את מ .מקיימת את האומנה

  .הריון, לידה ואומנה

של השפעה על  תופעה פסיכולוגיתכמנהיגות בכלל, ובתוכה גם מנהיגות הורית, מוגדרת 

 . האמונות, הדעות, הרגשות וההתנהגות

מנהיגות הורית? איך  באמצעות מה ואיך מפעילים הוריםלגבי מנהיגות הורית נשאלת השאלה: 

 מהו השפע ההורי ומהו השיפוע בו שפע זה יכול לעבור מההורה לילד ? ?עשההורים משפיעים למ

אצל הרכיב ש – אוניםההורות:  ם היוצרים אתמרכיביההורים מפעילים מנהיגות באמצעות שני 

, מלשון רחמיםהכוח, העוצמה, ההכוונה והסמכות שיש להורה מתוקף תפקידו ומעמדו, ו – האב

. במציאות שני אצל האם שמצוי הרכיב –העידוד והתמיכה  ההכלה, ההזנה, החיזוק, –רחם 

הרכיבים נמצאים באותה העת אצל כל אחד מההורים, האב והאם. השילוב בין אונים לרחמים 

שילובים שונים  .מאפשר את היווצרות הילד ובד בבד את היווצרות ההורות והמנהיגות ההורית

עות מקוטב התקיפות והקביעה ועד לקוטב בין אונים לרחמים מאפשרים התנהגויות הוריות הנ

 .ההכלה, החמלה, העידוד ולעיתים אף הויתור המוחלט

 

 

 

 



 מהות
 

 מרכז ארצי רב ארגוני לקידום שותפות בחינוך

 
 

 
 

, המבוסס על גרף הטווח המלא של המנהיגות כפי שמתואר ע"י בס ואבוליו גרף המנהיגות ההורית

מנהיגות הנותנים ביטוי למעשה משרטט את מסלול המנהיגות דרך ארבעת סגנונות ה (0222)

הורים קובעים את אורחות החיים הבית, תרבותו חוקיו וכלליו.  –הסגנון לקבוע  – 3ההורות: 

בסגנון זה הורים  –הסגנון לשכנע  – 0מתוקף תפקידם ומעמדם.  ,למעשה גם חובתם ,זוהי זכותם

תם לספק פירושים לחוקים ולכללים ולפתח אצל הילדים הבנה וקבלה של משתמשים במנהיגו

כאן  –הסגנון לייעץ  – 1אורחות החיים הרצויים ואחריותם של הילדים לשמור ולקיים אותם. 

בשיח ובהצגת שיקולי דעת שונים בקבלת החלטות  ומתעצב סגנון הורי מרתק שעיקר ביטוי

 – 4הנער בסברתו. -מנסה לסבר את אוזנו ודעתו של הילדלפעולה. זהו הסגנון המסביר בו ההורה 

העצמאות וחלק  - של המסע הנער קרבים לתחנת היעד-בסגנון זה ההורה והילד -הסגנון לשחרר 

. אומנות ההורות היא ביכולת והיא המדד לעצמאותו מוטל כבר על הנער עצמוניכר מהאחריות 

סגנון המנהיגותי לילד המונהג על פי שלב הגמישות בשימוש בכל הסגנונות וביכולת התאמת ה

  התפתחותו ויכולותיו. 

 .האחריות ההורית אף היא טמונה במרכיבי ההורות

 

 מהות
 

 מרכז ארצי רב ארגוני לקידום שותפות בחינוך
 

 

מושג ההורות ניתן לחקור באופן פנומולוגי דרך ההתבוננות בפנומן האמהות ובתהליך "את 

מערכת יחסים  .ות באמהות מאפשר תיאור יחסים עם האחר, מבפניםמשום שההתבוננ .ההולדה



שהולכת הלאה מעבר לאהבה, לכיוון של האחריות לאדם אחר כאילו היה חלק ממך, אף על פי 

הפנומן של ההריון הוא הפנומן המוקצן של האחריות כלפי האחר וכלפי  ..…שאינו חלק ממך

ים, לא כפנייה אל מה שבחוץ אשר עלול לסכן שאלת האחריות מועלית מבפנ .אחרותו של האחר 

אותי במפגש עמו, אלא דווקא האחר שמצוי מבפנים, זה שהמרחב הניתן לו מאפשר את גדילתו, 

בשיח הזכויות  .(3191)לוינס,  "יכול לגדול ובאותו זמן יוצר את המתח ההכרחי שרק בתוכו הוא

זכותו של ההורה לממש את ת "המתקיים בתרבות המודרנית מופיעה האחריות ההורית כזכו

 (3119 " )רוט לויאחריותו כלפי ילדו

הרעיון של בעלות עוזר : "גם יחד חוזרים ומדגישים את ההיבט התפקידי של ההורות חוקריםכל ה

העברית אף היא מעמידה ( 3191" )לוינס ילדי אני איני הבעלים של .לאדם לתפוס את ההורות

 קדון ירות נוצרת באמצעות פקידה ולכן הילד הנולד מהווה פאותנו על היבט זה של ההורות : הו

 תפקיד הורי. .מי שהופקד עליו ולכן קיבל תפקידאצל 

בשני  , על פי הבנתנו,ההורים יםצויידמכדי למלא את תפקידם ההורי המנהיגותי האחראי 

  .אהבה וחכמה משאבים הוריים:

שורש האהבה הוא  .הבה של אמא""אין אהבה כמו א האהבה היא המנוע הגדול של ההורים.

באמון המוחלט שרוחשת האם לילדה הרך ולעצמה כמי שיכולה ומסוגלת למלא את התפקיד 

לתכלית זו   .םשיכול להתפתח אצלוי אצל שניהם וצהמ , היא מזהה את ה"טוב"המגדל ההורי

ברות ידהטוב ובכרה המון, א. היא מקיימת הידברות מתמדת עם עצמה, עם ילדה ועם סביבתה

אהבה  החומר והרוח המגדלים בני אדם. –שהיא מרכיב משמעותי במנהיגות הוריתאהבה יוצרים 

ההתקשרות  .הוריו –יחודית הנרקמת בין הילד לבין המטפלים בו יזו היא הביטוי להתקשרות ה

 יוצרת את 

 
 מהות

 

 מרכז ארצי רב ארגוני לקידום שותפות בחינוך

 
 

נגזרים במידה רבה  , כפי שאנו יודעים היום,( וממנה3119ויניקוט ) ילד כפי שמגדיר-הדיאדה הורה

כמה היא משאב וכלי להפעלת מנהיגות הורית תכליתית. מנהיגות זו ח   .קשריו ויחסיו העתידיים

 בחוןזון הורי, לחממנו  לגבשלום ההורי ולעיתים אף חלחזור ולהתחבר למסתייעת בחכמה כדי 

טרות ולאתר מכשולים מלהציב  ,הקיימים והדרושים ההורייםלים, הכוחות והכישורים כאת ה

 זדמנויות, לקבוע הצלחות ולתת מקום להתלבטויות. הולבסוף, לזהות 

להפעיל שיקול  המסייעים להם ההורים החכמה היא חכמת החיים, הידע והניסיון המצטבר של 

 .דעת ולקבל החלטות במהלך המעשה ההורי של גידול הילד

אהבה וחכמה, היא, להבנתנו, המהות אותה  –אונים ורחמים, ומשאביה  –ביה הורות על מרכי

 .אנו אמורים לדרוש  והמשאב בו יש להשקיע כדי לגדל ולגדול, לצמוח ולהצמיח



 

 

 ? בשביל מה ולמי דרושה מנהיגות הורית תכליתית

 

רית אנשי מקצוע רבים אוחזים היום בדעה משותפת בדבר מהותה החיונית של מנהיגות הו

יותר  .תכליתית כדי להתמודד עם האתגרים הרבים של גדילה והתפתחות במציאות המורכבת

 המנהיגות ההורית בדבר היות בקרב אנשי המקצוע הסכמהמתגבשת  אבל באופן עקבילאט מכך, 

כותב על  12-כבר בתחילת שנות ה .במשימת גידול וחינוך ילדים ,שאינו בר תחליף ,משאב ייחודי

 ."והשקעתם של הורים בגידול ילדים אין תחליף לאהבתם מחויבותםוחנן פרס "כך פרופ' י

מודים היום אנשי מקצוע כי  ,ולאחר פעילות של עשרות שנים בתחום המניעה ,בהמשך לכך

 של הבעיות  סימפטומיםנגעה רובה ככולה בהעשייה הרבה, המגוונת והמושקעת שקיימו 

 

 מהות
 

 שותפות בחינוךמרכז ארצי רב ארגוני לקידום 

 
 

היום מגלים אנשי המקצוע כי הגורמים המגינים על ילדים  .והמצוקות של ילדים ובני נוער

ברוב  .םמלמבוגר משמעותי המצוי בקשר קבוע ועקבי עקודם כל  ויוצרים את חוסנם מתייחסים

 חוויות משמעותיות היוצרות –מתווספים לכך   .הורה כמבוגר המשמעותיההמקרים מדובר על 

תחושות של שייכות ומוגנות, תחושות ערך עצמי הנוצרות מהרגשת נחיצות ויכולת תרומה 

כל גורמי החוסן הללו נתונים להשפעתה המכרעת של  .והתנסות בקשרי חברות של אחריות

 עדרותם תלויה במידה רבה במעשה ההורי של ההורים.יההורות. היווצרותם כמו ה

מנהיגות הורית ומקיימים אחריות הורית יוצרים סביבת  מתברר יותר ויותר שהורים המפעילים

גדילה וצמיחה, מזינה, מכילה, אוחזת, מגינה, בטוחה, משרת חזון, מעניקת תמיכה ויוצרת 

  .סביבה כזו מספקת תנאים מיטביים המאפשרים התפתחות מירבית ומיטיבה לילדים .חוסן

בביטוי נוגע ללב "הורים הם ביתם של  ( בספרו המיוחד 'בית לנפש' מביע רעיון זה5002רי )טמ

בית הגדילה והצמיחה  .ילדים" והרי כולנו זקוקים לבית כדי להתקיים ובוודאי כדי לגדול ולצמוח

 .של ילדים מצוי בהוריהם

, את קרבתם של הוריםלבקש אנשי מקצוע בעת האחרונה חלק מ התחילו על בסיס תובנה זו

דרכים ליצור אתם מגששים אחרי ולא פעם הם  ילדים' וכ'ביתם של המזוהים כמבוגר המשמעותי,

באותה מידה החלו גם ההורים  .ו לקידום יעדים טיפוליים וחינוכייםמשיתרולפתח יחסים קשר 

לחפש אחר קרבתם של מחנכי ילדים ושל  , התוהים על מנהיגותם ואפשרויות השפעתם,עצמם

ראשיתו של חיפוש הדדי  .יתית יותראפקטיבית ותכל ילדים כדי להפעיל מנהיגות הורית-מטפלי

זה, בין הורים לאנשי מקצוע, מעלה ביתר שאת את עניין המנהיגות ההורית, מצבה ומקומה, על 



נדרשים ו דורשים אותה כולנו, הורים ואנשי מקצוע ובוודאי הילדים הניזונים ממנה .סדר היום

  .לה

 

 
 מהות

 

 מרכז ארצי רב ארגוני לקידום שותפות בחינוך
 

 

 בין חולשה להעצמה –הורות ומנהיגות הורית 

 

הדרישה למנהיגות הורית וההידרשות לה מעלות באופן פרדוקסלי דווקא את חולשתה במציאות 

 .הנוכחית ואת התהייה על הדרכים והאפשרויות להעצמתה

  

 –והורים  ממנו גדלים ילדיםשאותו החומר  –ההורית והאחריות המנהיגותניתן לומר, שבימינו 

 יםומוחלש יםחלש ואחריות מנהיגות –ולגבי חלק לא מבוטל של ההורים  ותפעמים לא מעט היא

 ההורות לא עולה ביד לעיתים קרובות .ומיטיברלוונטי  תפקוד הורי עצבלים מצליח םשאינ

ולממש את  בו תוכל להפעיל את השפעתהשלהשמיע את קולה ולמצב את עצמה במקום 

 היא הרקע והבסיס, להורים, משפחה וקהילה המחלקהאנשי  ,נו. מציאות זו, לדעתמשמעותה

דוח העוני על ", הרעב הרגשי הקיים בחברה הישראלית. דוח העוני שלא נכתב הוא הרעב הגדול"ל

 התופעות . אנו מתוודעים אליו דרך, מבוגרים ואף קשישיםבני נוער, של ילדים הרעב הרגשי

ם ובני נוער: אלימות, שימוש באלכוהול ובסמים, בהתנהגויות של ילדי ותהמתגל יותתסימפטומה

בכלל  ניכור ובדידות ההולכים ומתגברים בחברה הישראלית החמצות, הישגים לימודיים ירודים,

בריאות וטיפול, אנשי חינוך  בשנים האחרונות, כולנו, אנשי .ובקרב ילדים בני הנוער, בפרט

 וההורים חולשת ההורותות והגורמים לומתחקים אחרי המקורתוהים  וקהילה וההורים עצמם, 

 .דרכים ושיטות להעצמתה ולחיזוקה כדי ליצור תובנות שיסייעו בידינו לאתר ולהפעיל

 שני מקורות ראשיים לחולשת ההורות: נםלדעתנו, אנשי תחום הורים ומשפחה במשרד החינוך יש

 

 

 

 מהות
 

 מרכז ארצי רב ארגוני לקידום שותפות בחינוך
 



במפגשים  עם הורים רבים ושונים למדנו שרוב ההורים אינם מודעים  – ההורים עצמם .א

 למשמעות ולחשיבות הרבה של ההורות 

בעבור ילדיהם. למדנו גם שלהורים רבים חסר ידע בסיסי על  כהורים ושלהם עצמם .ב

תפקיד ההורות, ועל תהליכים הוריים שהם עצמם עוברים ולחלקם חסר ידע על ילדים 

ותהליכי התפתחות, גדילה וחינוך. הורים רבים חסרים כישורי הורות אפקטיביים 

יך להיעזר ולזכות ואינם יודעים במי וארבה ים בדידות ורלוונטיים וחלקם הגדול חש

באותה מידה הורים תוהים על הקשר הראוי והרצוי עם אנשי מקצוע  בסיוע ובתמיכה.

לא ברור להם אם ניתן לתת בהם  .כמו מורים וגננות המחנכים ומלמדים את ילדיהם

  .םלהיעזר בהם לטובת ילדואמון  

הורים בחינת סביבת התפקוד החברתית של ההורים מעלה כי ל –הסביבה החברתית  .ג

בחברה הישראלית על מערכותיה אין  ולהורות חסר מעמד, חסרות זכויות וחסרה נראות.

שהורים הם  ,ניתן לומר ,למעשה מקום מוגדר להורים ולא ברורות זכויותיהם כלל ועיקר.

 לא רואים אותם, בוודאי לא כסובייקטים לעצמם .המעמד השקוף בחברה הישראלית

רואים דרכם בעיקר את התופעות הלא רצויות שקיימות  יכולות ורצונות. ,בעלי צרכים

בפעמים שכן רואים אותם הם נתפסים לרוב כ"כלי" דרכו ניתן  .בקרב ילדים ובני נוער

אין ספק שכדי להפעיל השפעה  .להשיג יעדים חינוכיים וחברתיים עם ילדים ובני נוער

הסביבה. המציאות ובגיבוי מ ומוערך ברור ,ולקיים מנהיגות יש צורך במעמד מוכר

החברתית של ההורים כפי שאנו מבינים אותה מסכלת במקרים רבים את האפשרות של 

 הורים 

 

 

 

 מהות
 

 מרכז ארצי רב ארגוני לקידום שותפות בחינוך

 
 

 



 .הורות מיטיבה להפעיל

 

 פרמידת המעמד החברתי של ההורים                       

 

 

 ורלוונטיים כלים הוריים מותאמים וחסרים להם ותמציאות בה הורים הם חסרי מודעב

מתעצבת  ,כת ובוודאי אינה משדרת אמפטיהבשילוב עם סביבה שברוב המקרים אינה תומ

הן על ידי הילדים והן על ידי  ,הורות המרגישה פעמים רבות מאויימת .הורות חלשה ומוחלשת

צת המתקשה לתפקד מתכנסת לתוך עצמה ויוצרת הורות מכוו ,אנשי המקצוע והקהילה

לגבי רוב ההורים  תופעה זו תקפה  .ואינה מסוגלת להפעיל מנהיגות הורית ואחריות הורית

 בעיקר לגבי  בישראל אך

 
 מהות

 

 מרכז ארצי רב ארגוני לקידום שותפות בחינוך
 

 .הורים שאינם ילידי הארץ ולא גדלו בה והם חסרים התנסות במערכות חינוך וחברה בישראל

הצורך והנחיצות  יםבמציאות זו מתברר .דובר על חלק ניכר מההורים בישראללמעשה מ

כדי להוציא את המסוגלות  לפעול בצורה תקיפה ונחרצת להעצמת ההורות ולחיזוק ההורים

 .מהכוח אל הפועל ואת המנהיגות ההורית ההורית הפוטנציאלית המצויה בכולנו



 

 מהדרה לשותפות   -הורים ומנהיגות הורית 

 

 למען העצמת הורים פועלים מכל התחומים לא מעטים כיום, אנו מוצאים שאנשי מקצוע כן,ל 

משתי סיבות ולשתי מטרות. קודם כל למען הילדים ובני הנוער כדי שיוכלו להיזון ממקור ההזנה 

מוכרים כיום כהורים מתפקדים ה הזנהה. מקורות המשמעותי ביותר בהזנה המשמעותית ביותר

ניסיוננו המקצועי ואף האישי מלמד אותנו שאין  גות הורית שהיא הגורם המגדל.ומיטיבים ומנהי

היא למען הצלחת העשייה  להשקעה בהורים לשם העצמתם הסיבה והמטרה השנייהלהם תחליף. 

אנחנו כאנשי מקצוע בכל התחומים זקוקים היום להורים  המקצועית שאנו מושקעים בה.

לעשיות הטיפוליות והחינוכיות לשם גידול וחינוך ילדים.  שותפיםמתפקדים, מנהיגים ואחראים כ

כאנשי מקצוע ברורה לנו יותר ויותר הנחיצות והחיוניות של שותפות ושיתוף הורים. אך כאן אנו 

ומתמודדים עם השאלה מהי השותפות הרצויה ? היכן גבולותיה  , כאנשי מקצוע,תוהים על דרכנו

  כיצד הן תתקבלנה ?מכך: מי ייתן תשובות לשאלות אלה ו? כיצד נגדיר את יעדיה ? ועוד יותר 

 

 

 

 

 

 

 מהות
 

 מרכז ארצי רב ארגוני לקידום שותפות בחינוך

 האתגר פיתוח ברית חינוכית –הורים בחינוך 

 

היחסים והמערכת המובהקת ביותר בה עוסקים אנשי המקצוע וההורים בבירור המקום הראוי 

. כולם, אנשי מקצוע חות של כולם היא מערכת החינוךכדי לקדם את ההצל הראויים ביניהם

 מכירים בחשיבותו העליונה של החינוך לפרט ולחברה כאחד: ,והורים גם יחד

השעה להבין באופן מעמיק ואמיתי לא בסיסמאות קלות, שמלחמת הקיום ברמה של  הגיעה" 

, המעניקה לה שני חברה או מדינה המבקשת לשמור על זהותה, עוברת בעיקר דרך מערכת החינוך

מרכיבים: מרכיב ערכי ומרכיב של מיומנויות... הקרב על מערכת החינוך הוא הקרב הגדול של 

 (.0223המאה הבאה" )אסא, 

הסוגיות המרכזיות אחת  ., חשים בה ורוצים לפעולכאחד הורים ואנשי מקצוע .אכן הגיעה השעה

 מערכת החינוך.ברים בנושא החינוך ומקומם ותפקידם של הו היא סוגיית העולות מהרצון לפעול

מוגבלות המשאבים, סוגיה זו מתעוררת על רקע  הפער בין ריבוי האתגרים החינוכיים מחד ו

, מנהיגות הורית ההכרה המתפתחת בדבר חיוניות המשאב ההורימ מאידך. היא עולה גם

ים לא בקשו וגם ומעשי החינוך של המורים. שנים רבות הור של ילדים להצלחת החינוך תכליתית,



לא התבקשו לפעול בנושאי חינוך במערכת החינוך. חלקם הודרו ממנה משום שנתפסו על ידי 

חלקם הדירו את עצמם משום שסמכו על  .ולעיתים אף מאיימים המערכת כבלתי רלוונטיים

תוהים  , לחוד וביחד,כיום הורים ומורים המערכת או לחילופין לא מצאו דרכים להיכנס לתוכה.

 תסוגי .לאור המציאות החינוכית שאינה משביעת רצון והרצויות דרכי החינוך ההולמות על

מתערבים" כשהכוונה היא  -מתמצת בשנים האחרונות בביטוי "מעורבים ההורים במערכת החינוך

לפעילות הורית במערכת החינוך הנתפסת פעמים כמקובלת ופעמים אחרות כבלתי מקובלת. 

 וכאמור המעמד והזכויות  ,אפשרויותמכיוון שהדברים הם רבי 

 

 
 מהות

 

 מרכז ארצי רב ארגוני לקידום שותפות בחינוך

נוצר מרווח גדול להתנהלות ולא  ,לא להורים ולא לאנשי המקצוע ,של ההורים אינם ברורים

 ברורות גבולותיה, יעדיה ואמצעיה.

יגמה זו המערכת לקוח. בפרד –בשנים האחרונות רווחת במערכת החינוך פרדיגמת שרות 

. הגדרה זו צרכנים -את ההורים כלקוחות מגדירה את עצמה כנותנת שירות ובו זמנית הגדירה

מזמינה התנהגויות צרכניות מההורים. ואכן ההורים מתנהגים פעמים רבות כצרכנים ומבקשים 

לעשות שימוש בזכות הצרכן לבחור ו/או להתלונן. כשהמערכת ממש אינה עונה, לדעתם 

של פרדיגמת  על רקע זה שתם, על ציפיותיהם חלקם יוצאים ממנה לכיוון בתי ספר פרטיים.ולתחו

פורצים לא אחת אי הסכמות וקונפליקטים בין הורים לבין מורים כמו גם תסכולים  לקוח-שרות

והחמצות הדדיים. פעילות הורית במערכת החינוך נתפסת לעיתים על ידי המורים ככניסה למרחב 

מפריעה. צמצום פעילות הורית ואי השתתפות  ואז התחושה היא של התערבות המקצועי שלהם

בית ספריות נתפסות כהפגנת אי אכפתיות ואף זלזול בעשייה החינוכית הורית ביוזמות חינוכיות 

"דווקא ההורים   יםהביטוי יםשל המורים ובעתידם של הילדים. בקרב מורים ואנשי חינוך רווח

על רקע המנעד הרחב  ."ו"אי אפשר לגייס הורים, הם לא באים גיעים"שהיו צריכים להגיע לא מ

מכעס, אכזבה  ,שונות חווים המורים וההורים חוויות פעילות הורים בחינוך-של פעילות ואי

ותסכול כשהדברים אינם לשביעות רצונם ועד לתחושות של העצמה ומשמעות כשהדברים 

 אלות מהותיותמספר ש כאן מתעוררותור ונוצרת קבלה ותמיכה הדדיים.  בר  מסתייעים 

 :שמעסיקות את המורים, ההורים ומערכת החינוך כולה

  

 ?  מהי הפעילות ההורית הראויה והרצויה בחינוך קבעיא. מי 

 ב. מהו התהליך באמצעותו יקבעו הדברים ?

 מוכנים לתהליך ? מורים והורים יהיוכיצד  .ג 

 

 



 

 מהות
 

 ם שותפות בחינוךמרכז ארצי רב ארגוני לקידו

 

 

לדעתנו, התשובות לשאלות אלו יקבעו במידה רבה את ההצלחות בהתמודדות עם אתגרי חינוך 

ובהן תלוי במידה רבה עתיד  הילדים העומדים בפני המורים, ההורים ומערכת החינוך גם יחד

 .הילדים ועתידינו אנו

 

בהצלחת החינוך, הצלחת  להורים ולמורים יש אינטרסים משותפים וששניהם חפציםבידיעה ש

ומתוך הכרה שהורים ומנהיגות הורית הם משאב החינוך הטבעי ומורים הם  ;הילדים והצלחתם

הגינו   וכדי לקיים את המעשה החינוכי יש צורך בשני המשאבים גם יחד, ;משאב החינוך המקצועי

את  יחדיו בשככלי וכתהליך באמצעותם יוכלו הורים ומורים לג ברית חינוכיתאת הרעיון של 

 .התשובות הרצויות ומקובלות עליהם לשאלת היחסים הראויים והרצויים בין מורים להורים

על פרדיגמת השותפות באחריות ובמחויבות בין כל הגורמים ברית חינוכית מתבססת 

, ששינוי פרדיגמאלי הוא שינוי בוודאי המשמעותיים במרחב החינוך למען הצלחת מעשה החינוך.

ייה והוא מצריך הערכות רב מערכתית רגישה ומקצועית שמובלת על ידי מנהיגות מהמעלה השנ

 אחראית ומשמעותית.

 

 מהי ברית חינוכית? 

 

ברית חינוכית היא מחויבות הדדית של המופקדים על החינוך, מורים והורים לפעול בתיאום 

יוצר  קשרהיא  מהותה של ברית ומתוך הידברות להשגת מטרות חינוכיות מוסכמות ומשותפות. 

לחזק  עיקרה של ברית הוא ביצירת בטחון ביחסים, במחויבות ההדדית .וערבות הדדית בטחון

ובזיקות בין שותפי הברית. יחסי ברית מאופיינים באמון, בהדדיות,  ולהעצים זה את זה

 ובהידברות מתמדת.  , בהקשבהבהשפעה, בהעצמה במחויבות, בויתור,

 
 מהות

 

 וני לקידום שותפות בחינוךמרכז ארצי רב ארג

 

 ברית חינוכית ניצבת על ארבעה אדנים: 



במסוגלותם וברצונם של מורים והורים להצליח בעבודת החינוך, ואמונה ששניהם  אדן האמונה:

 שוחרי טוב ועושים כמיטב יכולתם.

בריבוי המטרות החינוכיות ובמורכבותן , במיעוט המשאבים   החינוכיים  אדן ההכרה:

 –, בייחודיות של משאבי המורים כאנשי מקצוע ובחיוניות של המשאב ההורי הטבעי ותםומוגבל

  להשגת יעדים חינוכיים. מנהיגות הורית תכליתית

, כל אחד לפעול ביחד יםיכולהם שלמורים והורים יש מטרות חינוכיות משותפות ו אדן הידיעה:

 צים אלה את אלה.ולהע  באמצעות משאביו, לקדם יעדים משותפים על פי דרכו,

שברית חינוכית בין מורים להורים היא צורך העניין והזמן וכדי ליצור  אותה נדרש  אדן ההבנה:

 הנחייתי מחולל, שיותווה על ידי אנשי  מקצוע מתחומי ההורות והחינוך.-תהליך מקצועי

 

 התהליך באמצעותו נוצרת ברית חינוכית מתבסס על שיח והידברות.

מורים להורים הם הדרך והאמצעי לעיצוב הברית הרצויה לשני הצדדים. שיח והידברות בין 

כלומר, לעיצוב היחסים והקשרים המצופים כמו גם לאיגום ותיאום משאבים, תפקידים ודרכי 

 פעולה מקובלות במרחב החינוך.

ברית חינוכית מבוססת על הרעיון שהאחריות ליחסים שבין מורים להורים מוטלת עליהם עצמם 

שרות לשלב בתוך משאבי החינוך את המשאב הטבעי החיוני של מנהיגות הורית תכליתית ושהאפ

 מותנית בתשובות שתתעצבנה

אות הברית היא קשת בענן. כלומר  בשיח החינוכי ובהידברות המתמדת בין מורים להורים. 

מן על יכולות להיווצר בריתות בכל הצבעים ומכל הסוגים ואף להשתנות ולהחליף צבעים במשך הז

בין בעלי  מתוך שיח הידברות ובניית הסכמות ובלבד שיקבעופי הצרכים היכולות והרצונות. 

 .הברית

 

 

 מהות
 

 מרכז ארצי רב ארגוני לקידום שותפות בחינוך

 

 

 .יש לדאוג לקיומם של תנאי היתכנות הולמים, מצאנו, שכדי לחולל ברית חינוכית

מנהיגות המציבה חזון, משמיעה קריאת  ברית עשויה להתעצב ולהתקיים בהשראתה של .א

 .כיוון ומספקת גיבוי מלא לתהליך

כלומר, ברית אפשרית רק  .חיוני להכין את בעלי הברית המיועדים לתהליך כריתת הברית .ב

כך שיש לפעול הן לגבי המורים והן לגבי ההורים  .בין בעלי זהויות מוגדרות ומעוצבות

זהות מקצועית חינוכית,  –המורים  אחד מהם:לפיתוח וגיבוש הזהות הייחודית של כל 

 .זהות תפקידית של מנהיגות הורית –ההורים 



מתן כלים להורים ולמורים לקיום ולניהול תהליכי שיח, הידברות, בניית הסכמות וניהול  .ג

 .קונפליקטים

אחד האתגרים הגדולים העומדים היום בפני הורים ומורים הוא   פיתוח ברית חינוכית אין ספק

אנו מאמינים ואף יודעים פני כל מי שחפץ בהצלחת החינוך, הצלחת ילדינו והצלחת כולנו. וב

  .ובאמצעותה לצמצם אכזבות ולקדם הצלחותמניסיוננו שאפשר וניתן לפתח ולקיים אותה 

 

 סקירה מצומצמת ותמציתית – מרעיון, לתוכנית ולהפעלה

 

של שיח והידברות בין מורים להורים  כדי להגשים את הרעיון של ברית חינוכית ולקדם תרבות

מורים, הורים  –מרכז מהו"ת  .הקמנו מרכז ארצי רב ארגוני לקידום שותפות בחינוךו יזמנו

לניהולו: ארגוני המורים, נציגי  המרכז פועל במכללת לוינסקי לחינוך ושותפים .ותקשורת

מרכזים ומכונים  הורים, מנהלי מחלקות החינוך, המכללות לחינוך, אגפי משרד החינוך,

 .להעצמת הורים

 

 
 מהות

 

 מרכז ארצי רב ארגוני לקידום שותפות בחינוך

 

 

 : ופרויקטים לדוגמאבמרכז מהו"ת ובהשראתו פותחו והופעלו מספר תוכניות 

 תוכנית לחדרי מורים שמטרתה פיתוח מודעות, גיבוש עמדות  – שיח מורים הורים

התוכנית פותחה ע"י אנשי   .ונה עם הוריםומתן כלים למורים לניהול שיח חינוכי ב

המחלקה להורים משפחה וקהילה ומינהל בתי ספר קהילתיים ונוסתה על ידם 

 .בהצלחה מרובה

  תוכנית להשמת מנחה הורים בבית הספר כדי למסד כתובת   –מנחה הורים בית ספרי

 .פרמקצועית להורים בבית הספר לשם העצמתם וקירובם לסגל ההחינוכי של בית הס

 3בתחילה ב נוסתה התוכנית  .מורים, הורים ומנהלים מעידים על הצלחתה המרובה

: עירית חיפה, שותפים להפעלה .בתי ספר בעיר חיפה 71בתי ספר וכעת היא פועלת ב 

רווחה וקהילה  חינוך, מחוז חיפה של משרד החינוך, מכללת גורדון לחינוך וגורמי

 .וניים וארצייםעיר

  ע"י  תוך התאמה הופעלהו שפותחה במחלקה תוכנית –ית חינוכית בר –ברית מחנכים

מחוז מרכז במשרד החינוך, עיריית הרצליה, כפר שמריהו, רמת השרון והוד השרון 

 .בשיתוף הורים, מורים, מנהלים, אנשי רשות ואנשי משרד וזכתה להצלחה מרובה



גורמים אחת מתוצאותיה הגלויות היא כתיבה משותפת של אמנת חינוך שכל ה

החינוכיים טרחו עליה. אחת התוצאות המשמעותיות הסמויות היא פיתוח האחריות 

 והמחויבות לחינוך והערבות ההדדיות אצל כל גורמי החינוך.

  תוכנית חדשנית להכשרת  –הכשרת מנחים לקשרי הורים מורים במערכת החינוך

הורות ומשפחה מנחים לקירוב בין מורים להורים ההכשרה מופעלת במרכז האזורי ל

 במכללת גורדון בשיתוף 

 

 מהות
 

 מרכז ארצי רב ארגוני לקידום שותפות בחינוך

 

 ובליווי מקצועי של המחלקה  עם שלוחת האגף לחינוך מבוגרים בחיפה והצפון. 

  הכשרת הורים וועדי הורים לפעילות חינוכית  –הורים פעילי חינוך וועדי הורים

יים במטרה לקדם אקטיביזם חינוכי מושכל ותורם מבוססת ידע ופועלת בכלים מקצוע

  .של הורים במרחב החינוך הישובי והבית ספרי

  הכשרת מנחים לגישור חינוכי והפעלת מרכז ארצי לגישור חינוכי בין  –גישור חינוכי

 מורים והורים לטיפול בחילוקי דעות במערכת החינוך היישובית והבית ספרית

 כל שותפי מהו"ת הגו ואף כתבו  –ינוכית עם הורים הכשרת מורים לפיתוח תקשורת ח

התוכנית מופצת לכל המכללות החינוכיות  .תוכנית לימודים לפרחי הוראה בנושא זה

 באמצעות מכון מופ"ת.

  מתווה להסדרת היחסים בין כל גורמי החינוך במערכת הבית ספרית ובמערכת

 .נכתב במשותף על ידי כל השותפים במהו"ת –היישובית 

 

לו מקצת תוכניות שפותחו, נוסו והופעלו בהצלחה תוך למידה מתמדת והפקת לקחים של א

המשותף  .כל הגורמים החינוכיים והקהילתיים השותפים ובעיקר, מורים, הורים ומנהלים

מתוך  לכל התוכניות הוא פיתוח והעצמת המנהיגות ההורית ושיתופה במעשה החינוכי

 הכרת חשיבותה וחיוניותה לכולם

ודאי עוד מלאכה רבה לפנינו ולמידה חיונית עלינו לקיים אך אין ספק בלבנו שניתן ואף בו

, להעצמת הורים לשם פיתוח מנהיגות הורית כדאי וראוי לקיים ולהפעיל תוכניות

מורים להורים למען העצמה הדדית  לקידום הקשר והתקשורת בין תכליתית ותוכניות

  .וקידום החינוך 

 



 
 מהות

 

 צי רב ארגוני לקידום שותפות בחינוךמרכז אר

 

 

 

 מעין סיכום

לא ניתן להפריז בחשיבותה ובחיוניותה של מנהיגות הורית מתפקדת, מותאמת ורלוונטית 

מוסכם היום על כולנו  .כדי לחולל תהליכי גדילה וצמיחה, לבנות בריאות ולפתח חוסן

ת עם אתגרי חינוך שמנהיגות הורית דרושה לכולנו והיא המשתנה הקריטי בהתמודדו

, מנהיגות הורית תכליתית כלומר .וחברה ובקידום היעדים אליהם כולנו חפצים להגיע

שמחוברת לחלום ההורי ועושה שימוש נבון ומושכל במרכיביה ובמשאביה היא  מנהיגות

כמו לגבי כל משאב    .המשאב הטבעי להובלת תהליכי התפתחות וככזו אין לה תחליף 

, לפתח אותו ולהתאים אותו עלינו להשקיע בו שימוש ולעשותו ב שכדיטבעי אנו יודעים 

ניתן לממש זאת  .יעודו במקום ובזמן ולקיים תנאים בהם יוכל לפעול ולהשפיע במיטבויל

ההשקעה בפיתוח  למידה לאורך החיים. –באמצעות ידע וכלים מתחום חינוך מבוגרים 

ונגעים בטיפול ובריפוי של מחלות מנהיגות הורי תכליתית זולה לעין ערוך מהשקעות 

חינוכיים וחברתיים. התועלות הצומחות ממנה עולות לעין שיעור על ההשקעות ומצדיקות 

אנשי  – כדי שתוכל המנהיגות ההורית התכליתית להתמודד עם אתגריה עלינו אותן.

להתמודד באומץ ובנחישות עם אתגר פיתוח מנהיגות הורית  -המנהיגות החינוכית 

כולנו ית ומיצובה במקום ראוי בו תוכל לפעול במיטבה וליצור את הפירות שתכלית

 .מבקשים

 

 

 

 

 


