
 

התבוננות על אחריותו המקצועית  - "המורה, אפשר לדבר אתך?"

 של המורה מבעד לפרספקטיבה המדגישה מערכות יחסים

 יעיש-שירלי שויער ונורית גור

 תקציר

מאמר זה מציג עמדה הרואה בפיתוח מערכת יחסי אמון עם התלמיד חלק מאחריותו 

ריות התפתחותיות המקצועית של המורה. במסגרת המאמר אנו סוקרות שלוש תאו

הכוונה תאוריית ה קשרות,תהתאוריית התלמיד: -מרכזיות העוסקת בקשר מורה

ומראות כי ממצאים אמפיריים מצביעים על כך , עצמית והתאוריה האקולוגיתה

מוטיבציה פנימית, לשמערכת היחסים בין מורה לתלמיד חשובה להצלחה בלימודים, 

, מערכות הקשרים במסגרות רחבות יותרמיטביות נפשית. להסתגלות לבית הספר ול

חשובות אף הן להצלחת התלמידים. , דהיינו בין המורה למורים אחרים או להורים

של משרד החינוך העוסקים בתפקידי מורים  םבמאמר נבחן גם מסמכים רשמיי

מקצועיים ומחנכים בבתי ספר יסודיים ותיכוניים. מניתוח זה עולה כי התאוריות אינן 

וישנה התייחסות מועטה ליצירת מערכת יחסי אמון עם  כיםביטוי במסמ באות לידי

 .חינוכיותהתלמידים במסגרות 

 ת ההכוונהיקשרות, תאוריתת ההיהתאוריה האקולוגית, תאורי :מילות מפתח

 , אחריות מקצועיתתלמיד-מורה תהעצמית, אינטראקציי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ורנים, המכללה האקדמית לחינוך, איעיש-נורית גורד"ר שירלי שויער וד"ר 
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 מבוא

 יחסי אמוןעוסקת בגורמים התורמים להצלחה בלימודים מראה כי למערכת הספרות 

כי האקדמיים של התלמיד, ו ותפקיד חשוב בקידום הישגייש בין המורה לבין התלמיד 

-לבעיות ולהתנהגות לא קשורותמערכות יחסים לא תקינות בין מורים לבין תלמידים 

היא להדגיש כי חלק משמעותי  אפוא מטרת מאמר זה 1.הספר ת לביתמסתגל

, התלמידים עםא טיפוח מערכת יחסים תומכת ושל מורים ההמקצועית מאחריותם 

   רגשית.ברווחתם החשובה הן להיבטים לימודיים והן להיבטים הקשורים ה

בית הספר היסודי ועד מהחל ים מאמר ידון באחריות המקצועית של המורה

יציג פרספקטיבה המדגישה מערכות יחסים בתוך הכיתה ומחוצה  ,ת הספר התיכוןבי

מערכת יחסים משמעותית בין המורה לבין  ה שלבדבר חשיבותויבסס את הטענה  לה,

תאוריית תאוריות מעולם הפסיכולוגיה ההתפתחותית והחינוכית: בעזרת  התלמיד

את  נרחיבכמו כן, וגית. ת ההכוונה העצמית והתאוריה האקוליקשרות, תאוריתהה

כי מערכת יחסים זו ונראה ההתבוננות במערכת יחסים משמעותית בין המורה לתלמיד 

של ישגיו הלימודיים להקשורים הנטועה בהקשרים חברתיים, כלכליים ותרבותיים 

  התלמיד.

את תפקידי  יםשל משרד החינוך המציג מסמכיםבחלקו השני של המאמר נציג 

 לידי ביטוי התאוריות התומכות בפיתוח מערכות יחסים באותהמורה ונבחן האם 

שמית של משרד הצהרה הרבין הבדיון בקשר בין התאוריות לנסיים . מסמכים אלהב

החינוך, בהמלצות להכשרת מורים ונשרטט את המקומות בהם יש להמשיך ולבחון את 

 . פרקטיים בהתנהלות הבית ספרית בהיבטיםהתאוריות 

 תקשרותת ההיתאורי

שואבים ביטחון בעולם הוא הקשר הרגשי שיש להם עם ילדים מקור מרכזי ממנו 

רים משמעותיים. כאשר ילדים מרגישים שהם יכולים לפנות למבוגר כשהם מבוג

יהיו ו הוא יספק להם מענה אפקטיבי ורגיש, הם יחושו מוגניםויודעים שבמצוקה, 

העוסקים  יםרוב המחקר 2.את הסביבה הפיזית והחברתיתוללמוד פנויים לחקור 

ונטען בקרב הורים וילדיהם,  כואיכות הקשר של ילדים עם מבוגרים משמעותיים נערב

שמערכות יחסים אלו מופנמות ומהוות מפה קוגניטיבית המשמשת את הילד ככלי 

אכן, תקל בשלבים מאוחרים יותר בחייו. יהבנת סיטואציות חברתיות עמן יללפירוש ו

חברתית ויחסים -מנבאים התנהגות פרום ההוריעם דים לשל ים נמצא כי קשרים בטוחי

ומנבאים התנהגות  קשובה ומעורבת יותר בבית  3,הרמוניים יותר עם בני קבוצת השווים

לעומת זאת, ילדים אשר חשים שמבוגרים מתעלמים ממצוקתם או שאינם  4.הספר

פנו משאבים מקור תמיכה ויכפתרון מתאים, יתקשו להשתמש במבוגר להם מספקים 

                                                 
1

 Martin & Dowson, 2009; Roorda, Koomen, Spilt & Oort, 2011; Thapa, Cohen, 

Guffey  & Higgins-D’Alessandro, 2013    
2

 Bowlby, 1969/1982 
3

 Lucas-Thompson & Clarke- Stewart, 2007 
4

 Jacobsen & Hoffman, 1997 
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הפנים מערכת שילד היינו,  5.של הסביבהולימוד מצוקותיהם על חשבון חקירה  תויסוול

על מבוגרים אחרים עמם הוא נמצא טחון, יתקשה לסמוך ימספקת ב ינהיחסים שא

כך  6.להתנהגותם יושפע מהמודל הלא בטוח שהופנם ןהפירוש שייתמאחר ו ,בקשר

 אחרים בכיתה ולא לשאלה של תלמידיםות של מורה עסוק במענה לשאלה כאשר, למשל

המורה אינו של כעס כלפיו מאחר וכביטוי תפורש של המורה  והתנהגותד, תלמיאותו 

  .דייומי מתייחס אליו באופן אישי

 הואלשונים, משמעותיים מבוגרים ילדים יוצרים קשרים רגשיים עם  

ת המשמעותיות מספקים להם ביטחון ברמות שונות ובהקשרים שונים. הדמויו

הראשוניות הן כמובן ההורים, אך הילד רואה גם במבוגרים אחרים הלוקחים חלק 

רוב  7.בגידולו )כמו למשל  סבים וסבתות( דמויות משמעותיות המספקות ביטחון והגנה

ת ועל כן גם והילדים בחברה המערבית המודרנית נמצאים שעות רבות במסגרות חינוכי

 פונה כאשר הואהילד  ןמויות התקשרות משמעותיות אליהדמהווים הגננות והמורים 

שנתפסת  ה, ילדים שרבים בהפסקה ירגישו בנוח לפנות למורהלדוגממצוקה. חש 

אותה ברגשותיהם מתוך אמונה כי היא  ישתפומשמעותית ובטוחה, וכדמות בעיניהם 

גישה זו  בבסיס יוכלו לחזור ולהיות פנויים ללמידה.הם בפתירת הסכסוך ו סייעתוכל ל

עומדת ההנחה שלא ניתן להיות פנויים ללמידה כאשר מצוקה רגשית נותרת ללא מענה. 

שיתמוך דמות התקשרות משמעותית בבית הספר מאפשרת לילד לדעת שיש מבוגר זמין 

 ינסה לעזור לו.בו ו

 8קשרות עם מורים בבית הספר היסודיתבשנים האחרונות נבחנו יחסי הה 

חשובים במיוחד כאשר  נמצא כי יחסים בטוחים עם המורה 9.יובבית הספר העל יסוד

של הילד אינן מספקות ביטחון. במקרים אלו, הקשר  במשפחתוהדמויות המשמעותיות 

עם , םילצד ייצוגי קשר שלילי .לשמש כגורם מגן ומפצהעשוי המשמעותי עם המורה 

יטואציות הילד יבנה ייצוג חיובי שינחה אותו לפחות בחלק מהס, ההורים למשל

 העתידיות בחייו. 

אחד המנבאים החשובים של יחסים בטוחים עם אחרים משמעותיים הוא 

רגישות של מורה מוגדרת כמודעות לצרכים הלימודיים  10.התנהגות רגישה מצד המבוגר

מספק באופן עקבי נחמה, הרגעה הוהרגשיים של תלמידיו. על כן, מורה רגיש הוא מורה 

עלולות להתעורר אצל התלמיד ושם לב הות ולמצוקות רגשיות ועידוד. הוא מודע לבעי

ניתן לראות שהתלמידים  ,קשיים בלימודים. כאשר המורה רגישללחוסר הבנה או 

ואינם יתו, משתתפים בשיעור באופן חופשי יבנוח לחפש את תמיכתו והנח חשים

ם קשר רגשי משמעותי ע 11.חוששים מאמירות מוטעות או שגויות בתהליך הלמידה

                                                 
5

 McElwain, Cox, Burchinal & Macfie, 2003 
6

 Bretherton & Mulholland, 2008 
7

 Howes &  Spieker, 2008 
8

 Ahnert, Harwardt-Heinecke, Kappler, Eckstein & Milatz, 2012  
9

 Van-Ryzin, 2010 
10

 Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978 
11

 Pianta, La Paro & Hamre, 2008 
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כמו , ינמצאים בסיכון פוטנציאלהגם גורם הגנה עבור ילדים להוות המורה יכול 

נמוך, ילדים שמתחילים את הלימודים כלכלי -חברתימרקע הבאים ילדים במקרים של 

לנורמה, או ילדים בעלי קשיי הסתגלות רגשיים  תבבית הספר עם מוכנות נמוכה יחסי

בהן התמיכה הרגשית היא גבוהה, הפער או קוגניטיביים. כך למשל נמצא שבכיתות 

נורמטיבי לבין התלמידים הסובלים מקשיי מתפתחים באופן בהישגים בין התלמידים ה

  12., מצטמצםהסתגלות

בכיתות הגבוהות, גם קשר בין מורים לתלמידים ממשיך להיות משמעותי 

ים במיוחד במעבר בין בית הספר היסודי לחטיבת הביניים. מעבר זה מעמיד תלמיד

ה בהתנהגות יבמעורבות בית ספרית, ועליולימודיים הירידה בהישגים  לשרבים בסכנה 

קשרים ם של מכירות בחשיבותהנמצא כי בחטיבות ביניים  13.אנטי חברתית

המחנכים והמורים נפגשים משמעותיים, במיוחד בתקופה מאתגרת זו עבור המתבגרים, 

אחוז ניכר  הזמן. בבתי ספר אל המקצועיים עם קבוצות קטנות של תלמידים לאורך

קשרות שלהם. יתרה תמדמויות ההכאחת מהמתבגרים ציינו את המחנך או המורה 

קשרות, דיווחו על מעורבות רבה יותר ת, אלו שראו במחנך או במורה דמות הזאתמ

בבית הספר ועל הישגים טובים יותר יחסית לאלו שלא ראו במחנך או במורה דמות 

 אינטראקציות בקבוצת השווים למורכבות יותרהופכות בגרות בגיל ההת 14.קשרותתה

חשופים הנגישות רבה למורכבות זו. למשל, מורים יש ולמורים בבית הספר התיכון 

של תלמידים בתוך בית הספר. פיזית ומילולית  ואלימות לתופעות של עישון, ונדליזם

ת מעורב יותר בחיי יחסים בטוחים בין תלמיד לבין מורה יכולים לאפשר למורה להיו

של המורה להתנהגויות  תוחשיפמתמודד.  ואבדילמות אתן ה וולסייע ל ותלמיד

להעלות את  מורהמאפשרת ל ,יחסים בטוחיםשל התלמיד בתוך מערכת שליליות 

לתלמיד לדבר על רגשותיו ועל מניעיו להתנהגויות מאפשרת , ופתוחה הדברים לשיחה

 אלה. 

 ת ההכוונה העצמיתיתאורי

בה נעסוק על מנת לחזק את הטענה כי יצירת מערכת יחסים משמעותית  נייהישה השהג

נוגעת למקורות  ,מאחריותו של המורה משמעותיחלק מהווה בין המורה לתלמיד 

מודל פי -תאוריית ההכוונה העצמית. עלזאת  כפי שמתארתהמוטיבציה ללמידה 

צרכים בסיסיים של  מוטיבציה מותנית בסיפוקם של שלושהיצירת  15,זה תאורטי

באוטונומיה. סיפוק שלושת צורך בתחושת יכולת, וצורך האדם: צורך בקשר ושייכות, 

יוביל את האדם להתנהגות שמקורותיה נעוצים ברצונו החופשי הללו הצרכים 

פי תאוריה זו, כאשר האדם -. עללמוטיבציה פנימיתיובילו , כלומר ובהטמעת הערך שבה

מרגיש ו ,הנאהמתוך  היינו, מכוון את עצמו לפעולה ימית,מתנהל מתוך מוטיבציה פנ

קרים שהוא בעל שליטה ויכולת בחירה, העיסוק במשימות מוביל לתוצאות חיוביות במ

                                                 
12

 Hamre & Pianta, 2005 
13

 Eccles, 2004 
14

 Van-Ryzin, 2010 
15

 Deci, Vallerand, Pelletier & Ryan, 1991; Ryan & Powelson, 1991 
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כן על ו ,האדם מדווח על רגשות חיוביים יותר, על יצירתיות, גמישות חשיבתית אלו.

עיסוק במשימות תוך ולהפך,   16.עיסוק איכותי יותר במשימות אותן הוא בוחר לעשות

 ,תחושה של נשלטות והיעדר אוטונומיה מביא לביצועים נמוכים, לתחושות של מצוקה

 ולהתנהגויות שאינן מיטביות ביחס למשימה.

נשען על רצונו  הצורך בקשר ובשייכותשלושת הצרכים?  ם שלמשמעות ימה

ת אליה המסגרבתוך האדם להיות אהוב ומשמעותי עבור האנשים שסובבים אותו  של

יש הוא שייך. מחקרים מראים כי לסיפוק צורך זה של תלמידים במסגרת בית הספר 

מדווחים על תגובות  ,מספר השלכות. ראשית, תלמידים שמרגישים כי הם משמעותיים

נובעות הרגשיות חיוביות יותר כלפי בית הספר והלימודים, ומראים התנהגויות 

ללות היענות לאתגרים, ויסות עצמי כוה ,ממוטיבציה פנימית. התנהגויות אלה

והשתתפות משמעותית בפעילויות בבית הספר, משרתות את התלמידים ותורמות 

מעבר להתנהגויות אלה, תחושת השתייכות תורמת  17.להישגים לימודיים גבוהים יותר

בנוסף,  18.סביבה לימודית תומכת למידה בכיתה ה שללהפחתה בבעיות משמעת וליציר

ערך לדימוי ולמוביל  , כפי שתלמידים מדווחים,כי סיפוק צורך זהמחקרים מראים 

כלומר, מערכת יחסים בין מורה  19.להישגים בלימודיםהם אף תורמים העצמי גבוה 

מובילה לתחושה של התלמיד כי הוא אהוב, רצוי ומשמעותי בבית הספר, הלבין תלמיד 

רים, מובילה גם הספר תורמת לכיתה ולקהילת התלמידים והמו תנוכחותו בביו

 תורמות להסתגלות ולרווחה רגשית.הלהתנהגויות 

היא כי התלמיד מרגיש שהוא מסוגל להתמודד  תחושת יכולתמשמעותה של 

הקרובה מאמינים במסוגלותו  תושהאנשים המשמעותיים בסביבועם אתגרים, 

ותומכים בו. מחקרים מראים כי תמיכה של מורים בתלמידיהם קשורה לתחושת 

וכפועל יוצא להתמדה במשימות לימודיות ולשיפור בהישגים אקדמיים. יתרה  ,יכולת

של המורים  יהםמזאת, ממצאים אמפיריים מראים כי התלמידים רגישים לתגובות

אישיים הקשורים לערך  ביחס להצלחה או לכישלון ופרשנותם מובילה להיבטים תוך

מורה  ,הלדוגמ 20.הלמידה עצמי ולתחושות יכולת ומסוגלות, ולמחויבות כלפי תהליך

שרואה למידה כתהליך, שם דגש על שיפור במיומנות ולא רק על התוצר הסופי )למשל 

ציון(, עוזר לתלמיד להבין את יכולותיו ולשפר אותן. כך, גם אם התלמיד אינו מצטיין 

הוא אינו נתפס ככישלון הוא רואה את השיפור בהישגיו ומפנים כי מבחינה אקדמית, 

  יכולת שמביאה אותו לשיפור בהישגיו.  אלא כבעל

 סביבה שבה מייחסים כבוד ומשמעותיצירת  משמעותה הענקת אוטונומיה

ל לבחון את רעיונותיו מבלי ו, מספקים לו מרחב שבו הוא יכהתלמידלרצונותיו של 

                                                 
16

 Deci & Ryan, 2008; Roth,  Assor, Kanat-Maymon & Kaplan,  2007 
17

 Meyer & Turner, 2002 
18

 Wentzel, Barry & Caldwell, 2004 
19

 4558שנרך,  ;4558דרור,  
20

 Archambault, Janosz, Michel & Chouinard, 2012; Lavigne, Vallerand & 

Miquelon, 2007; Patrick, Turner, Meyer & Midgley, 2003; Skinner, Kindermann, 

Connell & Wellborn, 2009  
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משמעות   21.לשפוט אותו בביקורתיות ובלי שירגיש לחץ לכיוון של בחירה בכיוון מסוים

מרחב הבית ספרי היא שמערכת היחסים בין התלמיד לבין המבוגרים הדברים ב

לבחון את והסובבים אותו מעניקה לו סביבה תומכת ובטוחה לחשוב, להתלבט, לטעות, 

המבוגרים והתלמידים. הענקת אוטונומיה  יהם שלתומתגוב חשושבלי למהרעיונות שלו 

ותיהם ובכך היא מצד המורים בבית הספר מאפשרת לתלמידים להביע את מחשב

לבחור ו בין המורה לבין התלמיד. היינו, החופש לחשוב, להתלבטמפרה מייצרת דיאלוג 

תוך שיקול דעת, מייצר שיח שמטפח הקשבה וכבוד הדדי. גם אם ניטש ויכוח או 

הסכמות, ההקשבה והאמונה שהאדם זכאי לאוטונומיה מאפשרת לקיים -מתגלות אי

 .טפחת את הדיאלוג כפועל יוצא בבית הספרמכבדת ומהמערכת של יחסי אמון 

ה מורכבת יותר של הנושא בו התלמיד יהתנהלות כזו של מורה ותלמיד תביא לראי

עוסק, להבנה משמעותית יותר ולהישגים גבוהים יותר במדדים הרלוונטיים למשימות 

22.בהן בחר
מעניינים אותו ש, למידת חקר מאפשרת לתלמיד לעסוק בנושאים וגמהלד 

לל את מיומנויות הלמידה שלו. המשמעות היא כי המורה אינו כופה על התלמיד ולשכ

ובסופו של דבר לקבל  ,להתייעץו את נושא המחקר אלא מאפשר לו לחפש, להתלבט

   החלטה עצמאית.

 הגישה האקולוגית

כי התפתחות האדם קשורה לסביבה ומניחה  ,גישה זו יוצאת מפרספקטיבה מערכתית

חסי הגומלין של המורה עם י ,ופי גישה ז-היינו, על 23.הוא נמצאלרקע החברתי בו ו

עם גורמים נוספים בבית הספר ביחס לתלמיד הם חלק ממערכת יחסי גומלין  התלמיד

 מתאר את הסביבה בה הילד נמצא בעזרת ארבעה מעגלים 24ברונפנברנר ספציפי.ה

ידי -וצגת עלהמי ,ילדיםשל הסביבה הקרובה ביותר . קונצנטריים שהילד במרכזם

, ואת מוריהם כוללת את בני משפחתם, את חבריהם ,(מה)מיקרוסיסטהמעגל הפנימי 

מייצג ( מזוסיסטמה) המעגל הבא. פנים"אל כל מי שהילדים נפגשים אתם "פנים  היינו,

לא  , אךאנשים המכירים את הילדשתי מיקרוסיסטמות. כלומר, מפגש של מפגשים של 

יהיה הוא מבלי שילד  אותואת פגש של מורים המלמדים , מהמגנוכחותו. לדובהכרח ב

ויכולות לשנות את ההתייחסויות זו על זו במפגש כזה המערכות משפיעות נוכח במפגש. 

 ותיחוויו את הילד ובאמצעות אופן דרך תפיסתאחר מורה אחד ישפיע על מורה אליו. 

המפגש בין בית היא  ,המשךהרחבה בשתידון בלמזוסיסטמה, דוגמה נוספת  .הילדאת 

הן וסביבות רחוקות יותר, המעגלים הבאים מייצגים  מורים(.-הספר והמשפחה )הורים

עבודה ה, מקום המגסביבה בה הילד אינו נמצא )לדו –( אקזוסיסטמההמעגל השלישי )

המעגל הרביעי  .גם אם רק בעקיפין ,אך היא משפיעה עליו( סביבת מגוריו, ושל הורי

, למשל .משפיע עליה ישירות אך מושפע ממנהאינו יבה שהילד סבזו  –( מה)מקרוסיסט

התיאום בין מערכות  .מדיניות משרד החינוך, תחיקה הנוגעת לחינוך )חוק זכויות הילד(

                                                 
21

 Benita, Roth & Deci, 2014 
22

 Skinner & Belmont, 1993; Skinner, Kindermann & Furrer, 2009 
23

 Bronfenbrenner & Morris, 1998 
24

 Bronfenbrenner, 1986 
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עתן וניסיון לייצר אלו עשוי להיראות כמשימה בלתי אפשרית, אך הכרה בקיומן והשפ

 25.בטוחה ותומכתלתרום ליצירת סביבה חינוכית  יםהידברות ביניהן, עשוי

כמה ים במשמעותי עם מוריו יכולים להיותשל הילד הישירים יחסי הגומלין 

תלמיד מטרימים -יחסי מורהמחקרים מראים כי  :אישי-תוךההיבט ה( 5: )היבטים

לגבי קשריו בילד והדרכתו תמיכה רתי: חבההיבט ה( 4) 26;להערכה העצמית של הילד

 ותמוביל ,ומקשרים שאינם תורמים ל להימנעות תועם חבריו לכיתה, או הדרכ

שבא לידי ביטוי לימודי, ההיבט ה( 5)-; ולהתנהלות מיטבית יותר בזירה החברתית

מערכות יחסים לא נמצא גם ש .בהתגייסותו של הילד למשימות במסגרת בית הספר

להימנעות ממחויבות למשימות כאלה. משמעותיות בין מורה לבין תלמיד יכולות להביא 

משמעותית במעגלים נמצאה כד תלמיאיכות מערכת היחסים בין המורה לבין הכלומר, 

היא רלוונטית ו, בלבד (יםידיאדאישיים )-ביןרחבים יותר מאשר ביחסי הגומלין ה

 שונים.הבמעגלים התנהלות הועל אחרות ומשפיעה על מערכות יחסים 

ם איכות הקשר של המורה עאיכות הקשר של הילד עם המורה מושפעת גם מ

המפגש בין מורים להורים יכול להתרחש בנוכחותו של הילד או בלעדיו, ובדרך ההורים. 

היא כי מערכת  27ברונפנברנר  למפגש זה השלכות משמעותיות כלפיו. טענתו שליש כלל  

יחסים בין מורים לבין הורים המושתתת על אמון הדדי, מטרות משותפות ואוריינטציה 

של הילד. איכות הקשר בין המורה לבין ההורים  יתחיוב התפתחותלתביא  ,חיובית

תייצר שיח מסוים בין ההורים לילד )בזכות המורה או בגנותו(, ושיח זה ישפיע על 

עם המורה. ממצאים אמפיריים הנוגעים למערכות יחסים בין  הילדשל  מערכת היחסים

תורמים וביל למספר מדדים שמזה מורים להורים מחזקים טענה זו ומראים כי קשר 

; כלפי בית הספר להתייחסות חיובית יותר מצד המשפחה( 5) :םתומשרתים אלילדים ו

; להצבת מסגרות וגבולות דומים בין ההתנהלות בבית לבין ההתנהלות בבית הספר( 4)

ם הה בהישגיילעלי( 8)-; ולירידה בבעיות משמעת בבית הספר ובהיעדרויות( 5)

  28.האקדמיים של התלמידים

סיכון הוא מערכת הנמצאים במצבי ים המרכזיים שמגן על ילדים אחד הגורמ

מערכת היחסים לילדים  סייעת ,. במקרים אלהשלהם עם המוריםמיטיבה יחסים 

כלומר,  29.ויהסמאו נשירה גלויה מהם להתדרדר לבכך למנוע להגיע לבית הספר ולרצות 

רית כמווסתת יש השפעה על ארגונה של המערכת הבית ספ יםחברתי יםהיבטלכאשר 

מחד ומסייעת מאידך בהבניה של יחסי אמון ותמיכה, ייתרמו מכך הילדים הלומדים 

 הסיכוי של ילד 30הם יחושו שייכות לחברה בה הם חיים ויזדהו אתה. .בסביבה זו

שמבקר באופן סדיר בבית הספר להיות מעורב בפעילויות שיש בהן התנהגויות של 

                                                 
25

 Rosenfeld, Richman & Bowen, 2000 
26

 4558; שנרך, 4558דרור,  
27

 Bronfenbrenner, 1986 
28

 Epstein & Sheldon, 2002; Park & Holloway, 2013; Rodriguez & Elbaum, 2014; 

Seginer, 2006; Super & Harkness, 2002  
29

 Gillet, Berjot, Vallerand & Amoura, 2012; Strom & Boster, 2007 
30

 Schiefele, 2009 
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ילד כזה לגבש לעצמו השקפות עולם אדפטיביות פוחת, והסיכוי של  –נטילת סיכון 

ארוך, המשמעות של ילד שמגיע לבית הספר ומאמץ את ה, בטווח היינוגדל.  –לחברה 

 ערכיו היא אדם שאינו נזקק אלא תורם לחברה בה הוא חי. 

מיישם  ,האם משרד החינוך, באמצעות מסמכיו המנחים את פעולת החינוך

מסמכים רשמיים של משרד החינוך ונבדוק  מר ננתחבחלק הבא של המאתאוריות אלו? 

  .במסמכי המדיניות לידי ביטויבאות לעיל התפיסות החינוכיות שהוצגו האם 

 החינוך משרד ה שלגישה: מוריםה תפקידי

 יםמוצג םכפי שה, יסודי-העלבבית הספר בבית הספר היסודי ו, הגדרת תפקידי המורה

 31,אה באתר האינטרנט של משרד החינוךבחוזר הלשכה לתנאי שירות עובדי ההור

התלמיד  ו של( העוסק בעיצוב דמות5405בציטוט מתוך חוק חינוך ממלכתי ) מתחילה

 הרצוי: 

מטרת החינוך הממלכתי היא להשתית את החינוך היסודי במדינה על ערכי 
והישגי המדע, על אהבת המולדת ונאמנות למדינה ולעם ישראל,  תרבות ישראל
ודה חקלאית ובמלאכה, על הכשרה חלוצית ועל שאיפה לחברה על אימון בעב

   סובלנות, עזרה הדדית ואהבת הבריות. בנויה על חירות, שוויון,

להישגים  יםתלמידאת ההצהרת כוונות זו מכוונת לבית ספר אשר מטרתו להביא 

המשך המסמך  ,על אף הצהרה מכוננת זואקדמיים, לעשייה ולשותפות בחברה מתוקנת. 

כמו ניהול יומן כיתה , של עבודת המורה ארגונייםם ויק ברובו בהיבטים טכניעוס

ואינו מדבר ברוח הצהרת הכוונות או  ,וכרטיס תלמיד והתנהלות מול הנהלת בית הספר

 מספק כלים להגשמתה.

( הקניית 5: )מחייבות את המורה המקצועיהמשימות האלה  ,פי מסמך זה-על

; מיומנות דידקטיתהקניית ( 5; )הקניית הרגלי למידה (4; )המקצוע אותו נדרשים ללמד

מנהליים מול הכיתה ומול הנהלת  טיפול בהיבטים( 0)-; וכנית הלימודיםוהעברת ת( 8)

 בית הספר.

הגדרת תפקידו של מחנך הכיתה בבית הספר היסודי, כפי שהיא באה לידי מ 

)ברוח חוק חינוך  ( לעצב את דמותו של התלמיד5)עולה כי עליו:  ,ביטוי בפרסום

( לדאוג 8) ;( לטפח קשר עם הורי התלמידים5) ;( לטפח גיבוש כיתתי4); ממלכתי(

והגעה בזמן לבית  ן)נימוסים והליכות, הרגלי ניקיו להתנהגות נאותה של התלמידים

( לעקוב אחר התפתחות 6) התלמידים;ם הפדגוגיים של ה( לטפל בענייני0) ;הספר(

( לטפל 7)-; ו, ש.ש ונ.ג.[לשון משרד החינוך]ידים בעייתיים הילדים תוך שימת לב לתלמ

 בבעיות משמעת.

הלימודיים והחברתיים  ו( אחראי על ענייני5): יסודי בבית הספר העלהמחנך 

( אחראי לעקוב אחר ההתקדמות הלימודית של התלמידים 4) ;של כל תלמיד בכיתה

( אחראי על ניהול תקין של 5) ;צורך להורים ולהנהלת בית הספרת הבכיתה ולדווח במיד

                                                 
31
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( אחראי לדווח לעמיתיו על 0)-; ו( אחראי על פעילויות מחוץ לשטח בית הספר8) ;הכיתה

 . תלמידבעיות ומצוקות של ה

ו  זו נפי פרסום זה, תפקידו של  המורה בישראל )ומבחינת-באופן פורמלי, על

אותו עליו ללמד, גם הגדרת אחריותו הנובעת מהגדרת תפקידו( נוגע לתחום הדעת 

כנית הלימודים ובהיבטים טכניים הקשורים ולהיבטים פדגוגיים הקשורים בת

כלומר, תפקידו בהתנהלותו מול הכיתה, מול עמיתיו ומול הממונים עליו בבית הספר. 

ולניהול התנהגות התלמידים כאשר הם בבית של המורה המקצועי נוגע רק להעברת ידע 

במידה והמורה הלות שאינה נוגעת באופן ישיר ללמידה. ואין לו מחויבות להתנהספר 

גם כמחנך הכיתה, מוטלים עליו תפקידי "ניהול" נוספים הקשורים להתנהלות משמש 

. והחברתית של הכיתה ולהעברת אינפורמציה בין מורים שונים המלמדים את תלמידי

וכאשר יש ליחסי הגומלין עם התלמיד הספציפי, אין התייחסות בבית הספר היסודי 

"תלמיד בעייתי" )ולא תלמיד שיש לו כבמפורש אותו מציינת כזו, היא התייחסות 

יסודי הגדרות התפקיד מדברות כולן על המורה מול הכיתה  בעיות(. בבית הספר העל

ואף אחת מהן אינה , התלמיד היחיד, ולא על המורה מול הפרט ,כיחידה חברתית

 ורה לבין התלמיד.עוסקת במערכת היחסים הרגשית שבין המ

בבית הספר  הן ,כיםשל המחנ םלתפקיד יםהמתייחס כיםבמסמביתר פירוט, 

ליצירת חסות למחויבות המורה ילא מצאנו התי ,והן בבית הספר העל יסודי היסודי

אודות  חסת בעיקר לחובת דיווחיעם התלמיד. הטרמינולוגיה שמצאנו מתי קשר אישי

שהמורה השיחות  מועצה הפדגוגית ולהורים.ל ,למנהל בית הספר, למורים התלמיד

)עם מנהל בית יו הן עלמדובר בו תלמידשל ה "מעל לראשו"מתרחשות מחויב לערוך 

המסמכים עולה כי  . יתר על כן, מניתוחאתולא אך הספר, צוות המורים וההורים( 

ולא לעקוב אחרי ההתנהלות  בעיותעולות בעיקר לדווח כאשר היא  מחויבותו של המורה

 .של הילד בשגרת לימודיו

בבעיות משמעת. השימוש  אחריות נוספת המוטלת על המחנך היא טיפול

יחידה אחת ולא למצוקות של אל חסות היא לכיתה כיבטרמינולוגיה זו מעיד כי ההתי

פי התאוריות אותן הצגנו, -כפרט אשר הובילו אותו להתנהגות לא מסתגלת. על תלמידה

ם או יהצרכים הבסיסימן לנבוע מפגיעה באחד  השאינה מסתגלת יכולהתנהגות 

נוכחות  כלומר. ומחוצה לו עולם המבוגרים בבית הספרכלפי מתחושת ניכור של הילד 

תמנע היווצרותן של חלק מבעיות המשמעת בבית הספר.  ,בר שיח ,של מבוגר משמעותי

ן כי עלינו לציי ך אין התייחסות למניעת בעיות משמעת אלא רק לטיפול בהן.מבמס

בית הספר העל יסודי קיימת הבנה כי שיתוף פעולה בין בבמסמך המתייחס למחנך 

להתקדמות לימודית וחברתית של התלמיד, אולם ההנחיה  תרוםמורים להורים י

לשיתוף פעולה מתייחסת למצבים בהם קיימת בעיה ואין התייחסות לשיתוף פעולה 

 כשגרה חינוכית בבית הספר.

ביסטיות מעודכנות כמתווה ית תפיסות קונסטרוקטלאחרונה מוצגואמנם, 

גרת "ישראל עולה כיתה: עוברים ללמידה משמעותית" יבאלמדיניות משרד החינוך. 

 וההוראה החינוך עבודתכניות עבודה חדשות שינחו את ותלהמתייחסת לערכים ו



 

06 

 

"צמיחה רגשית" של התלמיד צוינה כאחת המטרות  4558,32שפורסמה בינואר 

מדובר . ישנה התייחסות לאוטונומיה וליחסי אמוןו ל מערכת החינוךהמרכזיות ש

ולסמכות לימודים  כניותותלבחירת בכל הנוגע מיה של מנהלי בית הספר ובעיקר באוטונ

 ןאמון ברמה המערכתית ואייחסי האמון מתייחסים לנרחבת יותר בתוך בית הספר. 

המוטיב המרכזי שבא  רים.הו-תלמידים-במשולש מוריםשל יחסי אמון עיסוק במערכת 

כנית עוסק בהיבטים קוגניטיביים, בהוראה שהיא פחות פרונטלית ולידי ביטוי בת

ובחוויות למידה טובות יותר שינבעו מהשינויים המוצעים, ולא בנקיטת עמדה מפורשת 

  באשר לחיוניותה של מערכת היחסים בין המורה לבין התלמיד.

ת לבין מסמכים רשמיים של משרד ומהשוואה בין התאוריות הפסיכולוגי

של  תוהצלח, קרי, של כל הנוגעים בדברהמשותפות החינוך נראה כי למרות המטרות 

 הדרך להגשמתן היא שונה.הרי הילד בבית הספר מבחינה לימודית, רגשית וחברתית, 

יפנים הצייתנות כדרך בה מצוינת  ,במסמכי משרד החינוך הנוגעים לאחריות המחנך

לא מצאנו במסמכים עדות לטענה הפסיכולוגית לעומת זאת,  .ויות נאותותהילד התנהג

הפנמה של והתנהגויות מסתגלות תתרחש באמצעות של מטרות שהצגנו כי הגשמתן 

 מכפייה וצייתנות.כתוצאה ולא רגשי  שיחצומחת מתוך ערכים ש

 דיון

חותית מתחום הפסיכולוגיה ההתפת הצגנו תשתית קונספטואלית ומחקריתבמאמר זה 

הצגנו המצביעה על הצורך לעדכן ולהרחיב את החשיבה על תפקידי המורה. והחינוכית 

מדגישות את ה ,קשרות ותאוריית ההכוונה העצמיתתתאוריית הה: שלוש תאוריות

, תאוריה השלישיתה חשיבותה של מערכת יחסים משמעותית בין המורה לבין תלמידיו.

רשת מערכות היחסים של  החשיבותחבה על מציגה התבוננות ר ,התאוריה האקולוגית

בין בין המורה למערכת היחסים  ,דהיינו .בית הספרהתלמיד בהמתנהלות סביב 

והקשרים בין המערכות השונות  , בין המורה לבין גורמים בסביבתו של התלמידתלמידה

הקשר בין מורים להורים  ,זו בהתאם לגישה. נהירשת תומכת ומגלכדי שמתלכדים 

בבית  שר של שותפות שמטרתו קידום הילד בתחום הלימודי, הרגשי והחברתיכקנתפס 

 .הספר

באתר האינטרנט של כפי שמופיעים הגדרת תפקידי המורה והמחנך עיון ב  

 התשתית הקונספטואליתהאם קיים מפגש בין מעורר את השאלה  משרד החינוך

 קשרות ותאורייתתת ההילתאורי יחסבמשרד. המוצהרת של המדיניות הלבין שהוצגה 

ההכוונה העצמית, נראה כי מדיניות משרד החינוך אינה "מדברת" בשפה של מערכות 

התנהלות , של תפקוד לימודייחסים וקשר רגשי בין מורים לבין תלמידים, אלא בשפה 

אין . בפרסומי משרד החינוך ורגולציה של עבודת המורה אינסטרומנטלית בבית הספר

 תבין מורה לבין תלמידו כאח ליחסי אמון וירת קשר שיובילאזכור למפגש, לשיח וליצ

 בבית הספר היסודי או התיכון. המקצועי המורה המחנך או מחובותיו וכאחריותו של 
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עולה כי הצהרות משרד החינוך בדבר תפקיד המורה  ,לגישה האקולוגיתבאשר 

מורה לבין והמחנך יוצאות מנקודת מבט מערכתית שמבינה כי חייב להיות קשר בין ה

שונים בעולמו של הילד. אולם הדגש הוא לגבי מחויבותו של המורה לקשר הגורמים ה

עם גורמים הקשורים לילד בתוך בית הספר )כמו למשל מורים אחרים המלמדים אותו, 

ורוב המגעים , הנהלת בית הספר( ופחות לגבי קשר עם גורמים מחוץ לבית הספר

 שיעורי הבית בין כל המורים(תיאום היקף משל עוסקים בסינכרון אינסטרומנטלי )ל

. אמנם בהתייחסות לתפקידו יומיתמולא בקשרים על רקע היבטים רגשיים והתנהלות יו

 ,של המחנך בבית הספר היסודי מדובר על מחויבותו של המורה לקשר עם הורי התלמיד

ו בעיות או תלמיד שיש ל לשון הפרסום(,באולם הדגש הוא לגבי התלמיד "הבעייתי" )

באה לידי ביטוי בתאוריית היא כפי ש . הטענה שהועלתה במסגרת מאמר זה, )בלשוננו(

 מערכתהיא כי  ,ובתאוריה האקולוגית ת ההכוונה העצמיתיבתאורי ,קשרותתהה

ולא רק עבור  היא משמעותית עבור כלל הילדים תלמידבין ההיחסים בין המורה ל

  .סובלים ממצוקותהילדים 

דונה בספרות העדכנית לגבי הכשרת מורים וטיפוח של ישנטענה מרכזית 

. עשרים ואחתבמאה המורים נדרשים להם מורים מתחילים, מתייחסת לכישורים 

ידע אליו המית, תתרבו הבעולם הגלובלי, הכיתות הופכות להטרוגניות מבחינ

על מנת להצליח בהוראה, על  .רב ביניהם ם שוניוקיי ,הוא רחב התלמידים חשופים

הרקע השונות ואת  להכיר את התרבויות אחריות ותהיה מוטלת יותר המורה מוטלת

ולרתום את המשפחות לבית  ,םאת מורכבות, להבין התלמידיםמהם באים השונה 

  33.רהספ

ספרות דנה במשמעות של היערכות מערכת החינוך ה בעשורים האחרונים

המידע פרוש לרווחה, משתנה  בעולם זה 34.מודרני פוסטלהתמודדות עם העולם ה

. ההתמודדות שהעסיקה את המורה אצלנמצאת לא בהכרח תכופות וסמכות הידע 

טכנולוגיים )שליטה במדיה, הוראה מקוונת,  בהיבטים העולם החינוכי דנה בעיקר

אך לא עסקה בחשיבות ההולכת וגוברת של מערכות  ,עזרים טכנולוגיים בהוראה(

בדבר משמעות הקשר תובנות אלו יחד עם זאת, תנה. היחסים הרגשיות בעולם המש

מוליכות לפיתוח פדגוגיה במכללות להכשרת מורים הרגשי בין המורה לבין התלמיד, 

 לתלמידיםמלמדת פרחי הוראה מיומנויות תקשורת והקשבה ה , פדגוגיהבעולם

מערכת היחסים של המורה בנראה כי המחקר הפסיכולוגי העוסק כלומר,  35.םהיהורול

עם התלמיד היחיד )האינדיבידואל(, והמחקר החינוכי העוסק בהכשרת מורים ובצורך 

כך שאחריותו של המורה נעוצה גם  למצביעים ע ,המערכתי במורים אפקטיביים

במערכת היחסים שלו עם התלמיד "פנים אל פנים" וגם במערכת היחסים עם הסביבה 

 .ובני משפחתו הוריו –המשמעותית לתלמיד 
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הביקורת אודות ההצהרות של משרד החינוך ביחס לאחריותו יחד עם 

מספר נקודות שממנה עולות  אין להתעלם מהמציאות המורכבת המקצועית של המורה,

העבודה החינוכית בבית  ,ראשית, סוגיית גודל הכיתה. כיום. ראוי להתייחסאליהן 

המוטל הן ות להישגילחץ רב ותחת נסיבות של כיתות מרובות תלמידים נעשית ב הספר

 מאז החלתן שלבמידת מה אמנם המצב השתפר  .על המורים והן על התלמידים

 יםולמורים יש באופן יחסי יותר הזדמנויות לפגוש את התלמיד ,הרפורמות החדשות

לבין מחנכי הכיתות מפגשים בין השעות של היקף האולם , באופן פרטניבתוך בית הספר 

מעלה שאלות בדבר היכולת והדבר  מצומצם למדיהוא עדיין  םהתלמידים בכיתות הא  

נראה כי מדיניות של הקטנת מספר . מערכות יחסים משמעותיות כך לבנות ולתחזק

הוראה ולהשקעה רבה יותר במערכות הלשינוי דפוסי עשויה לתרום התלמידים בכיתה 

ם. נמצא כי הוראה בכיתות קטנות יותר הביאה העם תלמידישל המורים יחסים ה

שימוש רב יותר , דבר שבא לידי ביטוי בי בדפוסי היחסים בין המורה לבין תלמידיולשינו

ניהול מערכת יחסים משמעותית יותר בהיכרות מעמיקה יותר עם התלמיד ובבהומור, 

מערכת החינוך מקשה לשים הקיים של מבנה הנראה כי  36.עבור המורה ועבור התלמיד

ובמידה ורעיונות אלו  ,ין המורה לתלמידיואת הדגש על פיתוח מערכת יחסים של אמון ב

 בשינויים מבניים.צורך ללוותם יהיה  ,יתקבלו

 האם יש להבחין בין מורים שוניםה שיש לתת עליה את הדעת היא יסוגיה שני

, ה. לדוגמביחס לציפייה שלנו כי יצליחו ליצור מערכת יחסים משמעותית עם התלמידים

למשל בין מחנכים לבין מורים , תפקידדרת הגפי -עלהאם ההבחנה צריכה להתבצע 

שהמורה  השעותמספר פי קריטריון של -צריכה להתבצע על יאאו שמא ה ,מקצועיים

מלמד )בבית ספר תיכון ישנם מורים מקצועיים שפוגשים את התלמיד הרבה יותר 

 מאשר המחנך(. 

י לסיכום, במאמר הנוכחי קשרנו בין המחקר הפסיכולוגי לבין המחקר החינוכ

להיבטים דידקטיים באשר של המורה לא רק המקצועית על מנת להדגיש את אחריותו 

לניהולה של מערכת יחסים משמעותית עם התלמידים באשר אלא גם  ,ופדגוגיים

טיב  . הן המחקר התאורטי והן הממצאים האמפיריים מראים כיועם הוריהם בכיתתו

לות הרגשית של התלמיד, להתנהמשמעותי הוא  בין המורה לבין התלמיד המפגש

אינסטרומנטליים בבית הלהיבטים האקדמיים ו ולהתנהלות החברתית בכיתה, להישגי

הנתונים מראים כי חשוב שלכל תלמיד יהיה לפחות מורה אחד בבית הספר אתו  הספר.

 ל לפנות בשעת מצוקה. ואליו הוא יכויש לו מערכת יחסים משמעותית 

את עבודת המורים בשדה החינוכי אלא רק עלינו לסייג ולומר כי לא בחנו 

במכללה להכשרת חברות סגל הוראה מתוך ניסיוננו כ של הצהרת כוונות.מסמכים 

מורים עולה כי בשדה החינוכי המציאות מורכבת יותר. מורים רבים מבינים כי פיתוח 

מערכת יחסי אמון בינם לבין תלמידיהם היא חשובה מבחינה ערכית וחיונית של 

 בבתי ספרימות יוזמות מקומיות ינראה כי קתם של תלמידים בבית הספר. להתנהלו
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נובעות מהתפיסה כי יחסי אמון בין מורים לתלמידים ולהוריהם הם משאב ה רבים

הבוחן את  ,בישראלמחקר אמפירי  של התלמידים. םשגשוגטובת שניתן למנף אותו ל

צב ולהבנה עמוקה יותר יתרום לשיקוף המ ,ההתנהלות בפועלהמדיניות הרשמית ואת 

של חשיבות מערכת יחסים המבוססת על אמון כתורמת להצלחת התלמיד בבית הספר 

הצהרה ראשונית אשר מעלה סוגיות  הוא בגדרר עמדה זה י. ניבתוך הקשר תרבותי זה

 .מחקרי המשךלו םרבות לדיוני

פתח מערכת יחסי אמון עם שיודע למורה  הוא" ?"המורה אפשר לדבר אתך

הוא  ,הוריו מתוך דיאלוג הכולל קבלה, אוטונומיה ויצירת תחושת יכולתעם יד והתלמ

כן סוגיות משמעותיות בחייהם ובשתף אותו בנוח ל שהתלמיד והוריו חשיםמורה 

ממערכת מורה כזה ייתרם בעצמו לפיכך, אתגרים הניצבים בפני הילד. בקשיים וב

למידה. המורה שאפשר לדבר סביבת היחסים תהיה לסביבת ו יחסים מהנוסח המתואר

 אתו, יהיה מורה שאפשר ללמוד אתו וממנו.

 רשימת מקורות

עמידות והישגים  ,אוריינטציה לעתיד ,מצוקות עבר :חניכים בכפרי נוער(. 4558דרור, א' )
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