אגף חינוך וקהילה
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ברית הורים  -מורים
בחברה המערבית שקיפות המידע נתפסת כערך חברתי עליון .מערכת החינוך בישראל לוקחת אף היא חלק
באימוץ המדיניות הזו על מנת לאפשר להורים להיות מעורבים עד כמה שניתן בחינוך ילדם .ההנחה הבסיסית
היא כי זכותם של הורים לקחת חלק בהחלטות הנוגעות לחינוך ועתיד ילדם .אנשי חינוך הבינו זה מכבר ,ששיתוף
פעולה בין בית הספר להורים הוא גורם מסייע ממעלה ראשונה בדרך להשגת המטרות החינוכיות של התלמיד
ולהשבת סמכות המורים .הבעיה מתחילה כאשר מעורבות ההורים הופכת להתערבות אקטיבית במדיניות
מסגרת החינוך ובהחלטות המקצועיות שלה ,דבר המקשה על אנשי החינוך ומערער את סמכותם כסוכני חינוך
וכאנשי מקצוע .השאלה שנותרת בעיניה היא איך שומרים על האיזון בין מעורבות מבורכת להתערבות מיותרת.
מאת :טל מימון

"מנחה מנחים"  -עיר ללא אלימות

לעימות בין הורה למורה ישנן ארבע תוצאות
שליליות :החלשות סמכות המורה ,החלשות
סמכות ההורה ,חיזוק נטיותיו השליליות של
הילד ופגיעה בכיתה כולה.
תוצאות שליליות אלו נובעות ממספר תהליכים.
העימות ידוע לילד ,אם משום שהוא היה נוכח
בו ,אם משום שהוא קיבל דיווח מההורה ואם
משום שהוא הסיק על כך מתוך המתח והנתק
שבין ההורה למורה .במצב של נתק ,הילד יודע
שהתנהגותו הבעייתית בבית הספר לא תיוודע
להורים .או לחילופין ,גם אם היא תיוודע ,ההורה
יצדיק אותו ויאשים את המורה .כך מתחזקות
הנטיות השליליות של הילד ונחלשת סמכותו
של המורה .אך במקביל גם סמכותו של ההורה
נפגעת ,משום שנפגמת יכולתו להשגיח על
הילד .הנתק עם המורה מתבטא בהפסקה של
זרימת המידע .לעיתים המורה גם מפיץ בין
עמיתיו שההורה האמור עויין את צוות המורים
ושכדאי לשמור ממנו מרחק .במצב זה אין זה
נדיר שההורה ממודר לחלוטין ממה שקורה
לילדו בבית הספר .במצב של חוסר ידיעה
נפגעת סמכות ההורה בצורה קשה .בכך לא
תמו תוצאותיו השליליות של העימות .מורה
שחש עויינות מצד הורים מרגיש מאוים ומעדיף

שלא לחשוף אירועים של אלימות בכיתתו ,פן
תוסיף החשיפה לטענות שכבר קיימות נגדו
ממילא .מורה זה ייטה להעלים עין או להסתיר
את הבעיות מצופים חיצוניים .התוצאה היא
פגיעה בביטחון של כלל הילדים .לפיכך ,קרע
בין הורה למורה מתגלה כפתח לשרשרת
תהליכים הרי אסון מבחינת המורה ,ההורה,
הילד המעורב ושאר ילדי הכיתה .הורים ומורים
המבינים זאת ינהגו במשנה זהירות כדי לשמור
על יחסים תקינים.
רצף תקשורתי בין הורה
ומורה הוא בעל השלכות
חיוביות גם במקרים
שבהם לא ננקטות פעולות
מיוחדות נוספות .התועלת
מתקיימת מעצם קיום
הקשר ומן העובדה שהילד
יודע על קיומו .כשההורה
אומר לילדו "דיברתי עם
המורה שלך ואני יודע ש"...
סוף המשפט יכול להיות
חיובי ,שלילי או ניטרלי.
עצם האימרה "אני יודע
ש "...בהתעניינות ובהעברת

המידע ההדדית מחברים ההורה והמורה
את השטחים השונים בחייו של הילד ברשת
אנושית רציפה ומכילה.
הורה המביע זלזול כלפי הצוות החינוכי בנוכחות
הילד או לחילופין לא שם גבול ברור כאשר הילד
מתבטא באופן שאינו מכבד את מורתו ,מחסיר
מהילד את ההזדמנות ללמוד ולחוות כיצד ניתן
להתגבר על קושי ומחלוקת באופן שיקדם
אותו ובאופן שיטמיע בו ערכים כגון :הקשבה,
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התפשרות ,כיבוד דמויות סמכות ,התנהגות
נאותה גם כאשר אינו מסכים או כאשר מרגיש
פגוע וכו'.
הורים משקיעים זמן ואנרגיה רבה בשיחות
עם הילד על מנת להטמיע בו ערכים ונורמות

חברתיות ראויות .במקביל יש לזכור שהמבחן
האמיתי הוא מבחן הדוגמא האישית .לעיתים
מספיק אירוע אחד בו הילד שומע את הוריו רבים
עם הצוות החינוכי ומתבטאים כלפיו בזלזול
בעת מחלוקת בכדי שיניח בצד את הערכים

שביקשו להנחיל לו וינהג כמותם בעימות עם
הצוות .עדות כזו נתפסת לעיתים על ידי הילד
כלגיטימציה לפעול באופן כוחני כלפי הצוות
החינוכי ,דבר שיגביר את הצורך במעורבות
שלכם ובוודאי יסלים עוד יותר את המצב.

טיפים להתנהלות נכונה עם בית הספר:

הגבירו את ההשגחה והנוכחות
בתקופות סוערות  -במידה ומגיעים
מבית הספר דיווחים על התנהגות
שלילית ,הגבירו את השגחתכם על ידי
יצירת קשר שוטף עם הצוות החינוכי
ודאגו שילדכם ידע זאת .ניתן לקבוע
עם המורה שיחה/מייל/סמס יומיים .זה
כמובן גם האינטרס של המורה להסתייע
בכם ולכן ברוב המקרים תשקיע את
הזמן הנוסף בעדכונכם אם תבין שאתם
נותנים התייחסות ראויה בבית .יצירת
קשר שוטף מאפשר גם להתמקד
בהתנהגויות חיוביות ולתת ולתת להן את
הבמה הראויה להן.

יחד עם זאת ,ביכולתכם ההורים לדאוג
שהשעיה מבית הספר לא תחווה כ"פרס":
⦁ מוטב כי אחד ההורים יישאר עם
הילד בבית וישגיח על ביצוע החובות
שהוגדרו עבורו .אם לא ,רצוי
שהתלמיד יצטרף להורה במקום
עבודתו ושם ימלא את משימותיו.
⦁

על התלמיד לקום בשעה הרגילה
שבה הוא קם בכל יום לימודים.

⦁

לאורך שעות הלימודים ביום ההשעיה,
יעסוק התלמיד במשימות לימודיות.
מומלץ להיעזר במחנכת כדי להגדיר
את המשימות שיידרש להכין .רצוי
להיצמד ככל שניתן למשימות לפי
המערכת שהתלמיד היה לומד באותו
יום בבית הספר.

לא הכל שחור  -יש לזכור כי גם בעת
מחלוקת עם הצוות החינוכי בהיבט
מסויים ,אין זה מחייב שכל הקשר בעניינו
של הילד יצבע בצבעי המחלוקת .לעיתים
מחלוקת סביב עניין פדגוגי כזה או אחר
מאיב על כל הקשר ונשכחים "צבעים"
אחרים לגמריי כגון ההיבט החברתי,
ההתנהגותי ,הרגשי ועוד .מוטב לעיתים
להחליט "שלא להחליט" ולהמשיך לנהל
קשר עם המורה בהיבטים הנוספים.
לסיכום :שלושה בסירה אחת – ניתן
לדמות את השלישייה הורה–מורה–ילד
לשלושה בסירה אחת :לשני החותרים
המובילים קשיים וכלים דומים ,התקדמות
הסירה תלוייה במאמץ מתואם ,וזעזוע
ביחסים עלול לגרום להתהפכות הסירה.
וכשהסירה מתהפכת כולם נפגעים.
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צרו קשר כבר בתחילת השנה  -יצירת
קשר יזום ,שנסוב סביב עניין חיובי כלשהו,
היא פעולה פרו – אקטיבית שנעשית
מתוך מחשבה תחילה (בניגוד לפעולות
רה – אקטיביות שאנו נאלצים לבצע
לאחר שהבעיה כבר התרחשה והמציאות
היא זו שמכתיבה את הטון) .אחלו למורה
שנת לימודים פוריה ותנו לה רוח גבית.
הודיעו לה שאתם כאן לרשותה בכל עניין
וכי אתם תסייעו לה בכל דבר שידרש
בהתנהלות עם בנכם .מורה שחשה שיש
לה גיבוי מההורים תחוש נוח יותר לקיים
את מדיניות "הדלת השקופה" בכיתתה
וזאת לטובת הכיתה כולה.

במקרה של השעיה  -מטרתה של
ההשעיה היא להעביר מסר חד משמעי
לתלמיד כי התנהגותו אינה מקובלת,
על ידי הרחקה מהפעילות הבית ספרית
השוטפת .לא פעם ההורים משמיעים
ביקורת על אפקטיביות ההשעיה וטוענים
שמדובר ב"פרס" עבור הילד .לעיתים
יש בביקורת זו ממש במיוחד כאשר בית
הספר בוחר בהשעיה לעיתים קרובות מידי.

⦁ מומלץ כי התלמיד יישאר בחדרו ,וייצא
ממנו רק בשעות שבהן יש הפסקות
בבית הספר .מומלץ לאסור על התלמיד
לראות טלוויזיה ,לשחק במחשב או
לבלות עם חברים בשעות הלימודים.
הקפדה על כללים בסיסיים אלו יהפכו
את ההשעיה לחוויה מקדמת יותר
עבור ילדכם .בנוסף ,הוא יראה כי אתם
מתייחסים לכך במלוא הרצינות ומעבירים
לו את המסר כי אינכם מוותרים לו אך
אינכם מוותרים עליו!

