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 דשההק
 
 
 

אני מקדישה תיזה זו לקבוצת המלווים של קדמה ירושלים, על שהעזו לקפוץ למים ולחלוק את 
מחשבותיהם ורגשותיהם עימי; למחויבותם חסרת הפשרות לעצמם, לתלמידיהם ולאיכות 
 עבודתם, לעמידותם בפני התנגדות ממסדית ולתזכורת הקבועה שלהם ש"מחר יום חדש".

 
 
 
 

 תודות
במהלכן ערכתי וכתבתי מחקר זה היו שנים טרנספורמטיביות עבורי באופן  ,חמש השנים 

י.  ראשית, הפכתי לאם בפעם הראשונה כשילדתי את כרם, ובפעם השניה כשצוף נולד, ובכך קיומ
הפכתי לשותפה ליצירת תא משפחתי; שנית, חזרתי לגור בביתי בישראל, כך שהייתי כמעט 

להקשיב לעצמי ולסמוך על שיפוטי.  עדיין, אף על פי שהייתי מבודדת מקולגות, אשר לימדו אותי 
לאנשים האכפתיים, שתמיכתם נתנה לי  כאן,לרוב לבדי, לא הייתי בודדה:  הייתי רוצה להודות 

 חיים במהלך הזמן.
בראש ובראשונה, הייתי רוצה להודות למוריס, שלרגע לא הטיל ספק בערך עבודתי  

"לא השתפנת", ומרגע שהבנת מה דרוש, תודה על כך שסיפקת כל וביכולתי לכתוב אותה.  תודה ש
מה שיכולת, בלב פתוח, וכך שחררת אותי מהדאגות ואפשרת לי לכתוב.  הרגשתי כי אהבתך 

ונדיבותך הן בלתי מותנות וחסרות גבולות.  אני מקווה שאני לומדת לתת בחופשיות, כפי שאתה 
 עושה.

חיים זורחים ופורחים, אני מודה לכם -וצוף?  שותפיאיך אוכל אי פעם להודות לכם, כרם  
על הרבה אהבה וחיבוקים, הן על קבלת בחירותי והן על הטלת הספק בהן.  אני מתפללת, 

שהעובדה שהקדשתי את עצמי לפרויקט זה בהיותכם כה צעירים, לא תותיר בכם צלקות או 
כם לאחר מכן, יכולתי להמשיך גם זכרונות מכאיבים.  תוך ידיעה שיהיה לי זמן ומרחב להיות אית

 בסוף הקשה.
לנה בארי).  את יודעת יאין לי מילים לבטא את אהבתי והערכתי אליך, אמא יקרה (א 

שפרוייקט זה לא היה מתחיל בלעדיך.  בירכת אותי באהבתך, עידודך, אומץ הלב הייחודי לך 
לויים ובתובנות במהלך ובעצותיך החכמות, כשהייתי זקוקה להם יותר מכל.  היית איתי בגי

הכתיבה:  כחברה הטובה ביותר, כעורכת וכאם.  אף על פי שהיית מותשת, העסקת את הילדים 
ומילאת את ביתנו בהפתעות ובחיים.  תודותי נתונות גם למרים, עבור נדיבותך, ברוח ובציוד, 

 לזיווי על שלא איבדת את אמונך בי ולדני על שתמיד התעניינת.
יותר מופנית לחביבה בר, המנחה השבועית שלי בניתוח, כמורה רוחנית, הערכתי הרבה ב 

מבקרת וחברה.  פגישותינו הוסיפו טעם למחשבתי, הרחיבו והעמיקו את אופקי.  האיזון בין 
תמיכתך לבין מבטך הבוחן ממשיכים לפתוח חלונות עבורי, אל תוך עצמי והחוצה כלפי העולם.  

 מך לשינויים שחלו בי.תודה על גמישותך ועל שהתאמת עצ
הערכתי הרבה מופנית למנחה שלי, בוב קגן, ולקוראים שלי הרב קלמן וקתרין קרופניק.   

ראשית, הייתי רוצה לבטא את הערכתי העמוקה לבוב קגן, על התלהבותך ועל אמונתך הבלתי 
ן עזרה לי להאזי ,מתפשרת בערך המחקר שלי ועבודתי.  יכולתך להאזין תוך הערכה אמיתית

הגדל בין העשבים השוטים של רעיונותי,  ,לעצמי.  יכולתך לזהות פוטנציאל הזינה את הנבט
ויכולתך לשקף בחזרה, תוך הגברת המשמעות, את מחשבותי, כפי שדבריו של מורה אמיתי 

צריכים להיות.  תודה שהיית שם בשבילי לחלוטין, כשלבסוף נפגשנו, ועל שכיוונת את האינטלקט 
 מלא כלפי שאלותי וחקירותי. שלך באופן כה

תודתי העמוקה להרב, על שהיית כה זהיר ויסודי, על שתמיד הגבת מיד ועל שזיהית עד  
כמה מבודדת הייתי, לבד על ההר עוצר הנשימה הזה.  תודה שהיית מורה רוחני טוב עד כמה 

הדרך שלפני,  שאדם יכול להיות כזה, ממרחק של אלפי מיילים.  עצותיך העדינות תמיד האירו את
.  תודה על האכפתיות כלפי וכלפי עבודתי, ועל שהיית מודל של המזהירות אותי ממכשולים ב

עבודה קשה ושקדנות עבורי.  אף על פי שהיית כל כך עסוק, תמיד מצאת זמן בשבילי.  תודות 
מקווה מיוחדות לרוז קלמן, על שתמיד היתה לך מילה טובה, חיבוק וניצוץ בעיניים עבורי.  אני 

 שאת סולחת לי על שנתתי להרב כל כך הרבה עבודה.
הייתי רוצה לבטא את תודתי הכנה גם לקתרין קרופניק על שתמיד ראית את התמונה  

הכוללת ועל שעודדת אותי לשאוף להישגים גבוהים יותר.  חדות חשיבתך תמיד הובילה אותי 
 לשאלות חדשות ולשמירה על פרספקטיבה רחבה במהלך הכתיבה.

תודות מגיעות גם לפרופ' צ'ארלי גרינבאום מהאוניברסיטה העברית, על שהצעת את  
מחשבותיך בשלבים המוקדמים, ועל שהגבת בחום כה רב כששאלתי; לשרה קישאני, שלא רק 

ת בהתמדה כה רבה ובמהירות, אך גם תמיד היו לך תובנות מעניינות להציע לי; דפנה מללתי
ת ילדינו לשחק עם ילדיך פעמים רבות כך שאוכל לכתוב.  הידיעה שוורץ, שעזרת ע"י הזמנ-קארט
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גוגנהיים, על שנתתם לי -שהם בידיים טובות נתנה לי שקט נפשי.  תודה גם לאוי ואייס שבטה
 לכתוב בחדר העבודה שלכם, הרחק מפיתויי המטלות וההפרעות.

גבול פתחו את  הערכה מקרב ליבי לסינתיה, פרנק והולי בראונינג, אשר בנדיבות ללא 
ביתם ואת לבבותיהם כלפי וכלפי משפחתי.  אתם כמו משפחה עבורי.  תודה על שעודדתם אותי 
ועל שאירחתם אותנו בקיימברידג', ללא תנאים ועם המון גמישות והומור.  גם כן בקיימברידג', 

והקל על  הייתי רוצה להודות לידידי היקר מייקל בראון, אשר עניינך האישי עזר במידה מרובה,
חיי כשהייתי רחוקה מהבית.  תודה גם לסטפני בוקמה, על שהושטת לי יד לקראת סוף תהליך 

הכתיבה.  שמחתך ומחשבתך החדה, צחוקך ורוחך הנדיבה באופן יוצא מן הכלל נגעו באופן עמוק 
 בי ובעבודתי.  אני מצטערת שאת כל כך רחוקה ושהרגעים שחלקנו היו כל כך נדירים!

ים מהאוניברסיטה, אשר  הייתי רוצה שיהיו קרובים יותר פיזית, כך שהיינו מספר חבר 
יכולים להקים קבוצת תמיכה לכותבי תיזה, נשארו בקשר ותמכו בי מעבר לאוקיינוס:  בילגה 

סברסון וקייטי ווילר, -פאקיז, פאם סטיינר, ננסי קארדוול, אדמונדו נורטה, מיקה אסטרדה
ליליים היו הדים מכל הלב לקולגיאליות וחברות.  תודה לג'ודי מיילים ה-שיחות הטלפון והאי

דיאמונדסטון, שכישורי הכתיבה המיוחדים שלה נתנו לי השראה לנסות, ולחברתי הטובה אלי 
 פלק, שלימדה אותי מה אפשרי דרך החלטיות איתנה.

דוד, ויותר מכל, הייתי רוצה להודות למלווי קד'מה ולמנהלת ביה"ס:  אלון שלום, ענת  
פינה, כרמי וזאנה, -דיקלה חזן, ארז כהן, עזרא אבינועם, אילנית אלפי, איקי קפרילי, מריה דה

שטרית, שירי ג'ייקובס ויעל כליל, וכל שאר חברי הצוות והתלמידים -משומר, רפי גור-קלרה יונה
שהוסיפו להבנתי את אתגרי ומורכבויות קדמה.  אני מודה לכם שנפתחתם לחוויה של למידה 

משותפת במהלך שלוש השנים האחרונות.  תודה על שפתחתם את לבבותיכם ומחשבותיכם ועל 
השעות שנתתם בצורה כל כך נדיבה, במהלך מיזמכם החלוצי.  עמידתכם האיתנה והאכפתיות 
שלכם הן ההשראה של עבודה זו.  הקדשת עצמכם למשימה זו ולתלמידיכם, צמאונכם הבלתי 

שלכם לשאול שאלות הבעירו את רצוני שלי לדעת.  הלוואי שממצאים  ניתן לרוויה להבנה והאומץ
אלו ישפכו אור על חלק משאלותיכם, ויעוררו נוספות, תוך שאתם מקיימים את מחויבותכם.  

 אתם יחידים במינכם ויוצאים מן הכלל, כיחידים וכקבוצה.  
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 תמצית
קונבנציונליות.  -מורים רבים, המייסדים בתי ספר חדשים, מונעים ע"י הרצון לחנך בדרכים לא

הם נוטים להיות אידאליסטים ומסורים, ולהשקיע את עצמם לחלוטין בהקמת המבצע החינוכי 
שלהם, במיוחד בשנים הראשונות.  אולם, ככל שחולפות השנים, השמירה על רמה גבוהה של 

מחויבות, אינה תמיד טבעית כבתחילה.  תחלופת המורים בבתי ספר אלו היא בדרך מעורבות ו
כלל גבוהה, וזאת עקב תשישות המורים, איבוד ההתלהבות שלהם, ולבסוף, "שחיקה".  מחשבות 

 המורים והצורה בה הם מתקשרים לעבודתם קשורות לנטייתם להישחק.
כזיים בבי"ס התיכון האלטרנטיבי בן מחקר זה מנתח את נקודות המבט של עשרה מלווים מר

, הממוקם באחת השכונות היהודיות העניות ביותר בירושלים.  כבעלי רקע קדמהשלוש השנים, 
דומה של דלות אמצעים, רבים ממורי קדמה מונעים ע"י הרצון לבטל  את השוליות הכלכלית, 

חינוך אינו מתייחס החברתית והפוליטית של יהודים מזרחיים דלי אמצעים בישראל.  משרד ה
לרבים מתלמידי קדמה כראויים לגשת לבחינות הבגרות.  תלמידים אלו, ע"פ רוב, היו מנותבים 



 4 

למסלולים מקצועיים.  משימת קדמה היא לגרום לתלמידיו להצליח בבגרויות בסוף שנות התיכון.  
 הם רואים מטרה זו כצעד ראשון בהשגת המטרה העקרונית של שינוי חברתי.

 המחקר הן: שאלות
אילו מטרות מרכזיות הציבו לעצמם מלווי קדמה בעבודתם עם תלמידי קדמה?  מה  .1

הן, ע"פ תפיסתם, מטרות המנהלת (הממונה עליהם), חבריהם לעבודה, תלמידיהם 
 והם עצמם?

מה הם הלחצים אותם חווים מלווי קדמה, ע"פ דיווחיהם, כתוצאה מציפיות אלו,  .2
 רים בצוות מתמודדים עם לחצים אלו בצורה טובה?ועד כמה הם מרגישים שהם ואח

הכללי הנוכחי של כל אחד מהמלווים,  (”order of consciousness“)מהו "סדר התודעה"   .3
של  (constructive-developmental)התפתחותית -כפי שהוא נתפס ע"י התיאוריה המבנית

 רוברט קגן?
טרות העבודה המרכזיות מהם היחסים בין "סדר התודעה" של המלווים, לבין מ  .4

שלהם, תפיסות ציפיותיהם, הלחצים המופעלים עליהם וראייתם את טבע 
 התמודדותם?

על מנת לפרש את תיאורי העומק של המלווים לגבי חוויותיהם ומחשבותיהם, עבודת 
מחקר זו מוצגת כמחקר איכותני ועושה שימוש בעיקר בשיטות מחקר איכותניות (כגון 

שיחות בלתי פורמליות).  בנוסף לכך, ישנו שימוש במספר שיטות מחקר ראיונות, תצפיות, 
סוביקט ושאלוני דיווח עצמי) וכן בכלים אנליטיים -כמותניות (כגון ראיון אוביקט

איכותניים וכמותניים (כגון קידוד נושאי ומושגי, הצגות נושאיות והצלבת נתונים 
(triangulation) בדיקת מהימנות).אוביקט ו-נושאיים; קידוד סוביקט 

) רוב המלווים חווים רמות גבוהות של לחץ 1תוצאות מחקר זה כוללות:   
) חלק מהמלווים 2בעבודה, אך באופן כללי, הנשים בקבוצה פחות לחוצות מהגברים; 

לחוצים ממקורות חיצוניים, יותר מאשר ממקורות פנימיים בתוך עצמם, כאשר אחרים 
) לפעמים 3קשורה במורכבות התודעתית שלהם;  מציגים תבנית הפוכה.  נטייה זו

הלחצים אותם חווים המלווים ידועים רק להם עצמם, כך שקיים פער בין הלחץ 
אישית" -) מלווים בעלי מורכבות תודעתית "בין4 -הנתפס לזה המתבטא בעבודה; ו

(“socializing”)  "ו"מערכתית(“self-authoring”) של  ע"פ קגן, נתונים בסיכונים שונים
שחיקה, ולפיכך הם עשויים להזדקק לסוגים שונים של תמיכה על מנת למנוע מצב 

זה.  התוצאות מצביעות על כך, שלמרות תחושה עמוקה של משמעותיות, אותה 
חווים חברי קבוצת קדמה, הם נתונים בסיכון של שחיקה. יש לקחת בחשבון 

ספריות אפקטיביות -אספקטים אלו של שונות בין המלווים, בתכנון פעולות בית
 למניעת שחיקה.
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 פרק ראשון

 הקדמה והקשר קונספטואלי
 

בעבודת מחקר זו, אני מתעדת ומנתחת את נקודות המבט של עשרה מורים בבית 
ספר ירושלמי חדש, קדמה, המשרת תלמידים דלי אמצעים, השואפים להשיג חינוך  

הרגילה, מתמחים כמחנכים דמויי  תיכוני עיוני בשכונותיהם.  מורים אלו, בנוסף להוראה
, בתוכו (context).  תפקידם הראשוני הוא יצירת הקשר (mentors)מלווים, מורים רוחניים 

יוכלו להניע, לעודד ולהדריך את כל אחד מתלמידיהם לקראת הצלחה אקדמית ואישית.  
שת למלווים בבי"ס זה יש ציפיות גבוהות מעצמם ואחד מהשני, והם מדווחים על הרג
הלם מדרישות תפקידם.  איום אחד על בתי"ס נסיוניים כמו קדמה, הוא תשישות 

 ;Cherniss, 1980)ושחיקה של הצוות, כאשר מורים שואפים להגשים את דרישות תפקידם 
Pines, 1981; Kegan, 1994; Metro, 1971). 

מטרה מרכזית של מחקר זה היא לנתח, כיצד נקודות המבט של מורים אלו על 
רותיהם, ציפיותיהם והלחצים בהם הם נתקלים קשורים למורכבות התודעתית מט

(consciousness complexity)  האינדיבידואלית של כל אחד ואחת מהם(Kegan, 1982, 1994)  .
, המורכבות התודעתית מתייחסת לבגרות הפסיכולוגית (Kegan)במונחיו של קגן 

עריכה ע"י דרך חשיבתם אודות אתגרי המתפתחת של האינדיבידואלים, כפי שניתן לה
קגן,  התפתחותית של רוברט-החיים שלהם.  ע"י שימוש בתיאוריה הפסיכולוגית המבנית

מחקר זה מבקש להבין את ההתחברות של יחסים אלו עם גמישות המורה ועמידותו בפני 
שחיקה.  ניתן לקחת בחשבון הבנות כאלו, כאשר מקימים בי"ס אלטרנטיבי חדש.  

 Center for)י, בביצוע מחקר זה, היא שהתחלופה הגבוהה של הצוות בבתי"ס חדשים הנחת
New Schools, 1976)  אחראית בחלקה לשחיקת המורים, אשר בתורה קשורה לדרך בה

של משאבים בעלי  מורים תופסים את עבודתם.  תחלופת מורים זו מייצגת הפסד אומלל
י מוטיבציה גבוהה, יש להציע.  תקוותי היא, ערך, אשר למורים אלו, בד"כ מוכשרים ובעל

שמחנכים העוסקים בהקמת בתי"ס חדשים ישתמשו בממצאי על מנת לעזור למורים 
 לפרוח בעבודתם, ולהפחית את הסבירות לתשישות ושחיקה.

בחלק הראשון של פרק הקדמה זה, אני מספקת רקע לגבי ההקשר החברתי, אשר 
ואני דנה במוריו דמויי המלווים.  הנתונים מדווחים הביא ליצירת קדמה כמושג וכבי"ס, 

בזמן עבר והווה, מפני שקדמה היה והווה, בשנותיו המעצבות.  בחלק השני של הפרק, אני 
מתארת בקיצור אילו חוויות בחיי הביאו אותי למחקר זה.  לבסוף, בחלק השלישי, אני 

ינוך ובתי"ס ) ח1בוחנת שלושה גופים ספרותיים הרלוונטיים למחקר זה:  
) שחיקה ומניעת שחיקה מקצועית בשירותי אנוש (מטפלים, יועצים 2אלטרנטיוויים; 

התפתחותית, המתמקדת בהתפתחות פסיכולוגית של -) פסיכולוגיה מבנית3 -ומחנכים); ו
 מבוגרים, ובמיוחד של מחנכים. 

Iרקע והקשר חברתי . 
ם מקצועיים ועיוניים.  בישראל, מערכת החינוך עדיין מנתבת תלמידים למסלולי

תלמידי בתי"ס תיכוניים עיוניים מקדישים את השנתיים האחרונות בביה"ס, בראש 
הארציות.  בחינות בגרות אלו, המייצגות חינוך  1ובראשונה, להכנה לבחינות הבגרות

תיכוני מלא, הן כרטיס הכניסה לאוניברסיטאות ולמוביליות כלפי מעלה בישראל 
(Svirsky, 1995). 

אולם, מוביליות כלפי מעלה נפוצה יותר בקרב אוכלוסיות מסוימות לעומת  
, עדיין 3) ועיירות פיתוח2אחרות.  השכונות העניות והצפופות בערי ישראל ("שכונות"

 60%מאוכלסות בעיקר במזרחים (יהודים מצפון אפריקה ומהמזה"ת), אשר מהווים 
ן תיכונים עיוניים ברמה גבוהה .  אי(Nahon, 1993)מהאוכלוסיה היהודית בישראל 

                                                        
.  ישנן רמות “"coming of ageאו   “)maturity(”מובנה המילולי של המילה "בגרות" בעברית הוא גם בשלות  1

שונות של בחינות הבגרות, הנמדדות ע"פ יחידות.  תלמידים יכולים לבחור, למשל, לעשות מקסימום של חמש 
ה וגיאוגרפיה.  בחירה זו קובעת יחידות בפיזיקה ומתמטיקה, ומבחן קל יותר, נגיד, שלוש יחידות בהיסטורי

את האפשרויות בעתיד.  ככל שתלמיד צובר יותר יחידות, וככל שממוצע הציונים שלו טוב יותר, סיכויו טובים 
יותר להתקבל לאוניברסיטה, לפקולטה הרצויה לו.  הפקולטות למשפטים או רפואה, למשל, דורשות ציונים 

תחרים על הכניסה אליהן.  בתיה"ס בשכונות העניות של ישראל גבוהים ברוב המקצועות, ומועמדים רבים מ
הם מקצועיים לרוב, או לכל היותר מכינים את התלמידים לבגרות במספר מינימלי של יחידות, שבד"כ אינו 

 מספיק לקבלה לחינוך פרופסיונלי יוקרתי. 
לשכונות עוני בערים , אך בד"כ מתייחסת neighborhoodsהמילה "שכונות" בעברית היא התרגום של  2

 יהודיות בישראל.
, על מנת לקלוט עולים חדשים רבים, שהגיעו לישראל 1948 -עיירות אלו הוקמו מעט לאחר קום המדינה ב 3

בשנים הראשונות.  חלק מן העולים יכלו לעזוב את איזורי העוני הללו ולעבור לסביבות מבוססות יותר.  
 שנותרו כמעט ללא שינוי. אחרים, עם פחות אמצעים, נשארו בערים,
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באיזורי העוני בישראל.  על מנת להשלים בגרות מלאה, תלמידים דלי אמצעים מקהילות 
אלו, נרשמים לבתי"ס "טובים" באיזורים יותר מבוססים, או לפנימיות הממומנות ע"י 

הממשלה, הממוקמות רחוק מביתם.  בהשוואה לנוער אשכנזי (יהודים אירופאים או 
ים), מעט מתבגרים משכונות אלו משלימים בגרות, וזהו הסבר אחד לכך, מערבי

שמזרחיים לא השיגו שוויון במוסדות אקדמיים או פוליטיים, או בעיסוקים של צווארון 
 . (Haberfeld and Cohen, 1995, 1996; Kashti, 1997; Shohat, 1998, 1997)לבן 

ם אלו, הקימו חטיבות ביניים לאחרונה, מחנכים שמטרתם לבטל פערים חינוכיי 
ותיכונים, המכינים את תלמידיהם לאוניברסיטאות באיזורים דלי תקציב והמיושבים 

בעיקר ע"י מזרחיים.  אחד מבתי"ס אלו הוא "קדמה" בירושלים, שמשמעותו הוא 
"קדימה!" וגם "גבול מזרחי" ( כמו ב"אוריינט" או עדה מזרחית) בעברית.  ביה"ס קדמה 

התלמידים, ללא התחשבות בהישגים לימודיים קודמים או במוצא אתני.  הוא פתוח לכל 
ע"י קבוצה של אינטלקטואלים ומחנכים, בעיקר מזרחיים, שגדלו בשכונות  1994 -הוקם ב

.  ביה"ס 12-15תלמידים בגילאי  100 -העוני של ישראל, ובזמן איסוף נתונים אלו, מנה כ
, כשתלמידי המחזור הראשון יסיימו 2000וף שנת מקבל תלמידי כתה ז' כל שנה, כך שבס

את חוק לימודיהם, ביה"ס יוכר כחטיבת ביניים ותיכון לכל דבר (כיתות ז' עד י'ב).  צוות 
ההוראה שם לו למטרה, לגרום לכך שהתלמידים יסיימו את ביה"ס עם תעודת בגרות 

דת בגרות מלאה מלאה.  עבור קדמה, המטרה העקרונית והגדרת הצלחת ביה"ס, היא תעו
לכל התלמידים.  בפרק השלישי, ישנו הסבר מפורט אודות בחינות הבגרות ומשמעותן 

 הסמלית עבור קדמה.
, אשר 4בעבודת מחקר זו ישנה חקירה איכותנית של עשרה מלווים ומלוות 

הרכיבו את צוות הבסיס של מורי קדמה:  דיווחיהם אודות מטרותיהם וציפיותיהם 
ה הם חוו את לחצי עבודתם, והאופן בו הם חשו שהם מתמודדים עם המרכזיות, הדרך ב

גורמים אלו.  או אז, נקשרו ממצאי מחקר זה, למערכות הענקת המשמעות של מלווים 
, על מנת להעריך כיצד התפתחותם הפסיכולוגית (Kegan, 1982, 1994)אלו 

 האינדיבידואלית קשורה לדעותיהם, ולהיותם בסיכון של שחיקה.
 
 מה:  בית הספרקד 
, השתקע בי"ס קדמה באתר קבוע, באגף פנוי 1996-1997בסוף שנת הלימודים  

פת".  מאז פתיחת קדמה -באחד משלושת בתיה"ס המשרתים את ילדי איזור "קטמונים
, התלמידים וצוות המורים עברו שלוש פעמים.  הם התחילו עם חמישים 1994בספטמבר 

תלמידים) ושמונה חברי צוות, ועבדו בדירה  25מונה תלמידים (שתי כיתות ז', כל אחת 
פת, שכונות בהן התגוררו -שכורה בת שלושה חדרים בשכונת גילה, לא הרחק מקטמונים

רוב התלמידים.  הם התבקשו לעבור לאחר מספר חדשים, בשל תלונות רבות של השכנים 
 על רעש, ובקשה פורמלית שהוגשה ע"י רשויות השכונה.

בר בי"ס קדמה למוסך ישן ומרווח, באיזור התעשייה של תלפיות, ע 1995בינואר 
השוכן בקרבת מקום.  הם קיבלו כסף מהעירייה על מנת לעצב מחדש את החלל, כך 

שיוכל לשמש כבי"ס.  בבניין זה הכרתי את קדמה לראשונה.  התלמידים והמורים היו 
בהיר לצביעת כל גאים לומר שהם צבעו את המקום בעצמם, תוך שימוש בצבע סגול 

המשקופים, השערים ושלטי החימר העדינים, שנתלו על כל הדלתות.  צבע זה הפך 
למאפיין של קדמה, וצביעת מקום מושבם בו, היה לדבר הראשון שעשו בכל פעם שעברו 

 לבניין חדש.
.  עקב מחסור במקום במוסך הישן, עבור 1995המעבר הבא שלהם היה בקיץ 

הגיע, קדמה ביקש מהעירייה בניין משלו, שיהיה גדול מספיק כיתה ז' חדשה שעתידה ל
על מנת להכיל את ביה"ס ההולך וגדל.  לאחר הפגנות רבות ברחבת משרד החינוך, בהן 

לקחו חלק מורי קדמה, תלמידיו והוריהם, קדמה ירושלים קיבל צריף אסבסט נטוש, 
 פת.-אשר שימש כמתנ"ס בשכונת קטמונים

יזות, תוך בניית קירות גבס להפרדה בין הכיתות וצביעת הבניין עוצב מחדש בזר
, התחילה שנת הלימודים עם שלוש 1995משקופים ושערים בסגול האופייני.  בספטמבר 

כיתות מלאות בבניין זה:  שתי כיתות ח' וכיתה ז' אחת.  לראשונה, שלט גדול נתלה 
את סוף שנת הלימודים בקדמת ביה"ס, שאמר, "קדמה:  תיכון עיוני של השכונות".  לקר

                                                        
, המתייחסת למורים בעלי מוטיבציה ומחויבות to accompanyמילה בה עושה קדמה שימוש, שמשמעותה  4

גבוהות, הנבחרים לא רק על מנת ללמד את כיתותיהם הרגילות, אלא גם להנהיג פגישות קבוצתיות קטנות 
 12 -בבתיהם; כל מלווה ומלווה אחראי/ת על כ אחד עם תלמידיהם, ולבקרם-על-ואינטימיות ופגישות של אחד

תלמידים.  המלווים הם שילוב של מורה, חבר, מדריך, יועץ ותומך.  משימתם היא ללוות את התלמידים, 
ולשמש כגשרים בין העולם הנדון לכישלון, אשר חלק מן התלמידים חשים שהם חיים בו, לבין עולם 

ים להגיע.  פעולת הליווי בקדמה, זהו שם הפעולה אותה מבצעים ההזדמנויות והבחירות, אשר אליו הם שואפ
, נגזרת מאותו שורש כמו המילה "מלווה".  המילה בה נעשה שימוש בעבודה זו באנגלית (mentors)המלווים 

 .  ”mentor“היא 
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, בניין זה היה קטן מדי כדי להכיל את אוכלוסיית התלמידים הגדלה, 1996-97של 
והמו"מ הפוליטי של המנהלת עם עיריית ירושלים ומשרד החינוך, הניב פירות.  ביה"ס 

 עבר, בפעם השלישית, לבניינו הנוכחי.
יתות גדולות (אחת היו ארבע כ 1997המבנה עשוי מאבן ירושלמית ובטון. ביוני 

לכל כיתה), ספרייה קטנה, חדר למנהלת, צמוד לחדר האמרכל, שירותים נפרדים למורים 
.  היו מספר מחשבים (stark)ותלמידים וחדר מורים.  ביה"ס היה נקי והרהיטים נוקשים 

, שנתרמו ע"י חברה אשר שידרגה את החומרה של משרדיה.  dot-matrixישנים ומדפסות 
כסאות ושולחנות בכל חדר, אך אף אחד מהם לא היה חדש.  לא היו מיזוג היו מספיק 

 אוויר, הסקה, מתקנים לחינוך גופני, איזור פעילות פנאי או מעבדת ביולוגיה.
בחלל המרכזי, אליו נפתחו כל החדרים, היו מעט כסאות קש וברזיה.  הסגול של 

ושלטי החימר  קדמה צבע את משקופי הדלתות, דלתות המתכת והשער הראשי,
המקוריים, העשויים בעבודת יד, נתלו על הדלתות.  מה שבלט במיוחד, היתה הצביעה 

העליזה של הקירות והמסדרונות.  התמונות והכרזות במסדרונות היו רפרודוקציות 
ממוסגרות מתוך לוחות שנה של יוניצ"ף.  אלו היו תצלומים של אנשים צעירים 

י:  חקלאים הודים מרג'סטאן, כיתה של תלמידים ומבוגרים, בעיקר מהעולם השליש
במרכז אמריקה, לומדים לפני לוח באויר הפתוח, ונשים שחורות שרות בהפגנה 

אפריקנית.  קיר אחד היה מלא בתמונות של שלושת ה"מחזורים" של מורי ותלמידי 
 קדמה:  תצלומים של אבני הדרך והפעילויות בביה"ס, כגון טיולים שנתיים, הופעות,

טקסים וחגיגות חגים.  קירות אחרים הקדשו לתערוכות מתחלפות, שהוכנו ע"י 
התלמידים:  קמפיין עבור נכים שכותרתו היא:  "גם לאנשים שונים יש זכויות"; גזרי 
עיתונים אקטואליים כגון ההתנקשות ברה"מ יצחק רבין ותמונות של קורבנות הפיגוע 

וחברים של תלמידי קדמה; ליד, היו נרות , אשר רבים מהם היו קרובי משפחה 18בקו 
 נשמה.

משרד המנהלת היה מלא בספרים, עיתונים ועבודות של התלמידים, גם כתובות 
וגם אמנותיות.  על הקיר היה לוח המנהלת עם מערכת השעות של ביה"ס, מזכרים 

והודעות למיניהם, ותצלום של ערימה גדולה של סלעים מאחורי ביה"ס אשר נצבעו ע"י 
למידי ומורי ביה"ס בצבעים בהירים, ועליהם שלטים המייצגים את ערכיהם (למשל, ת

שוויון, צדק והזדמנות לכל).  על הקיר הפונה לשולחן המנהלת היה ציור ממוסגר של 
אישה שחורה המחבקת ילדה שחורה, על רקע לבן ותכלת.  קישוטים אלו היו קבועים כל 

 ות, לעומת זאת, השתנה מפעם לפעם.הזמן בו ביקרתי בביה"ס.  עיצוב הכית
קדמה הוא ביה"ס החדש ביותר מבין בתיה"ס אליהם פונה הנוער בשכונה.  שני 

התיכונים האחרים הם גדולים ומבוססים, ובעלי שיטת הסללה סדירה.  בימיו 
הראשונים, קדמה גייס תלמידים בבתיהם.  לקדמה אין עדיין נתונים לגבי פועלו, והוא 

מנוסה -עם יציבות בתיה"ס האחרים בשכונה.  עדיין קשה לצוות הבלתי צריך להתחרות
 יחסית, של קדמה לשכנע תלמידים ביתרונותיו של קדמה, ולהשיג את אמון ההורים.

המשיכה העיקרית של ביה"ס עבור התלמידים וההורים, היא מחויבות הצוות 
הצליח בבגרויות.  לסיפוק רמה גבוהה של חינוך ותמיכה אישית לתלמידים השואפים ל

עדיין, הורים מרגישים ששליחת ילדיהם לקדמה היא הימור.  כפי שצוין קודם לכן, מאחר 
והצלחה בבחינות אלו היא מפתח הכרחי לכניסה לאוניברסיטה ולמוביליות כלפי מעלה 

בחברה הישראלית, רבים מבין התלמידים וההורים בוחרים בקדמה בגלל מחויבותו 
כך שיעברו את הבגרויות, היחס הנמוך בין מספר המורים למספר  להכין את התלמידים

התלמידים והאידאולוגיה שלו.  עבור חלק מן התלמידים, קדמה מייצג את ההזדמנות 
 האחרונה שלהם, לאחר כשלון בבתי"ס אחרים מסיבות התנהגותיות או אקדמיות. 

יעים פת, ואילו אחרים מג-רוב תלמידי קדמה הם תושבי שכונת קטמונים
באמצעות תחבורה ציבורית משכונות אחרות בירושלים, או אף מעיירות סמוכות.  הרוב 
הוא דור שני ושלישי של מזרחיים, אך חלקם הם ילדים של עולים חדשים מאתיופיה או 
מחבר המדינות.  בכל שנה היה קל יותר לגייס תלמידים חדשים לכתה ז' וישנם מקרים 

לכיתות קיימות בתחילת ובאמצע שנת הלימודים.  מעט בהם תלמידים מבקשים להצטרף 
תלמידים בחרו ללכת לבי"ס רגיל בשנה השניה; קדמה נאלץ, בחוסר רצון, לבקש ממספר 

תלמידים לעזוב עקב בעיות התנהגות קשות; ולחלקם היו קשיים אישיים עם טיפול 
את קדמה מתקן הדרוש, אשר ביה"ס לא יכול היה לספק.  במהלך השנים בהן חקרתי 

 ) לא היו מקרי נשירה.1995-1997(
כמוסד, קדמה עדיין נמצא בשלביו המוקדמים.  הוא נחשב לבי"ס ניסיוני ע"י 

כל מורי קדמה קיבלו  1996-97משרד החינוך:  תקציבו קטן, זמני ומותנה.  בשנים 
משכורות ע"פ סקאלה סטנדרטית שבשימוש בתי"ס ציבוריים אחרים.  רוב האנשים 

בקדמה רואים עצמם בגאווה כחלוצים, ומדברים על הדרכים השונות, בהן  שעובדים
תופסים אותם אחרים מחוץ לקדמה.  רוב האנשים מחוץ לקדמה מכירים אותו מהמדיה 
(מאמרים מזדמנים בעיתונות המיינסטרימית והרדיקלית, ומעט תכניות טלויזיה), מפה 

ע"י שמועות המסתובבות בבתי"ס לאוזן, ע"י אנשים שעובדים או לומדים בקדמה, או 
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אחרים או בשכונות.  מורי קדמה חשים שמעגלים מסוימים (ביה"ס לחינוך באוניברסיטה 
העברית והשמאל הישראלי, למשל), מעריצים את מייסדי ומורי קדמה וצופים בהם 

בסקרנות, בעניין ובציפייה.  במעגלים אחרים (כגון תיכונים אחרים, סמינרים למורים 
ת חינוך מקומיות), מסתכלים על קדמה בחשדנות, כתנועה רדיקלית ומתבדלת, וועדו

המאיימת על כור ההיתוך הישראלי, ולעיתים קדמה אפילו מואשם בבזיון בעקבות 
הביקורת שלו על החברה הישראלית או מושם ללעג על שלקח על עצמו משימה בלתי 

 לא שמעו על קדמה. אפשרית.  אנשים רבים בישראל ואפילו בירושלים מעולם 
המנהלת היא הכוח המניע העיקרי של קדמה, והיא מגלמת בתוכה את האתוס 
של ביה"ס.  היא מסתמכת רבות על קבוצת המלווים והמלוות, והם הראשונים אליהם 
היא פונה לעזרה כאשר יש צורך במשהו.  כתוצאה מכך, רוב המלווים אחראים באופן 

רכז הלמידה של אחה"צ, פעילויות עם הורים סימולטני למספר תחומים, כולל מ
ואירועים חברתיים של ביה"ס.  אלו מוגדרים כתחומי אחריות, ומדי פעם אחריות זו 

מועברת ממורה למורה, ללא כל הגדרה תפקידית ממוסדת ופורמלית.  מעבר לכך, אין 
ת עמדות פורמליות בקדמה ולא מבנה היררכי ברור של סמכות מלבד "מנהלת" ו"סגני

מנהלת".  סיבה אחת לכך, היא שהמנהלת רגילה לעשות חלק ניכר מהעבודה המוסדית 
בעצמה, ואינה רגילה להאציל סמכויות.  סיבה נוספת היא ההסתייגות הברורה של 

המורים להפעיל סמכות פורמלית על חבריהם לעבודה, אשר רבים מהם הם גם חבריהם 
לכוח וסמכות בקדמה, ואף על פי שחלק  הקרובים.  ישנה אמביוולנטיות מוצהרת בקשר

מן המורים מתנגדים לסגנון המנהיגות הריכוזי של המנהלת, כולם מעודדים אותה, 
 ונראה כי הם מעדיפים סגנון זה על הצורך "ללכלך" את ידיהם שלהם.

בכל זאת,  עקב העובדה שביה"ס הוא קטן וחדש, למלווים יש השפעה ניכרת על 
חת הסיבות המוצהרות להעדפתם לעבוד בקדמה.  אולם, רמת מדיניות ביה"ס, וזו א

ההשפעה הנתפסת ע"י כל אחד מהם נקבעת רבות ע"פ המידה בה המנהלת מכבדת אותם 
או ע"פ מידת קרבתם אליה או אל קבוצת המייסדים המקורית.  אחרי המנהלת, מלווי 

 קדמה, כאינדיבידואלים וכקבוצה, הם מנהיגי ביה"ס.
 מגוון של קדמהצוות המלווים ה

המלווים הם קבוצת מורים מומחים המיועדים להיות המקור המרכזי לתמיכה 
בתלמידי קדמה.  בנוסף למערכת השעות אותה הם מלמדים, הם מקדישים שש שעות 
שבועיות לפעילויות בקבוצה עם מחצית הכיתה "שלהם" (שניים עשר עד חמישה עשר 

, בעת איסוף 1996-1997אלו.  בשנת הלימודים תלמידים), ולפגישות אישיות עם תלמידים 
את הנתונים לעבודת מחקר זו, הקבוצה מנתה עשרה מלווים ומלוות:  שש נשים וארבעה 
גברים.  הרקע האישי והמקצועי של כל אחד מהם היה שונה באופן קיצוני מזה של רעהו.  

ופת עבודתם .  חמישה היו רווקים והארבעה שנישאו בתק37 -ל 24גילאיהם נעו בין 
בקדמה, רק החלו לבנות את משפחתם.  רק מלווה אחת היתה כבר בעלת משפחה 

 כשהגיעה לקדמה.
אקונומי שלהם.  שבעה -המלווים היו שונים גם במוצאם האתני וברקע הסוציו

מתוך עשרת המלווים הגדירו עצמם כ"מזרחיים" (ברוב המקרים שני ההורים היגרו 
'), ושישה מתוך השבעה חשו שחוו אפליה בחייהם 60 -ה' ו50 -ממרוקו במהלך שנות ה

בגלל מוצאם.  ארבעה מתוך שבעת המזרחיים ציינו שגדלו באיזורי עוני.  הם חשו 
שהעובדה שחלקו רקע משותף עם תלמידיהם עשה את עבודתם אפשרית יותר.  שלושת 

אזרחות  נוצריה בעלת-האחרים בקבוצה היו:  אחת שהגדירה את עצמה ערביה אפריקנית
אביב.  -ישראלית, ושני אשכנזים, אחת/ד מקיבוץ בצפון והשני/ה מפרבר אמיד של תל

מלווים אלו טוענים שלדעתם, הרקע שלהם, שהיה שונה מזה של תלמידיהם, הקשה 
 עליהם להבין את תלמידיהם, וכתוצאה מכך, גם הקשה על תלמידיהם לבטוח בהם.

ונטיות שלו לעבודתם יידון שנית נושא המוצא של המלוות והמלווים, והרלו
, אשר מפרט את ציפיות המורים מיחסיהם על התלמידים.  4בחלק השני של פרק 

לסיכום, מוצא היה נושא בולט בעיני המלוות והמלווים, בנוגע לאספקטים שונים ביחסי 
 תלמיד בקדמה.-מלווה

מה,  במונחי ותק בקדמה, מאפיין אשר תרם, בעיני כל המלוות והמלווים בקד
להתמודדות טובה בעבודה, שלושה היו חלק מהקבוצה המייסדת המקורית, ארבעה היו 
בשנתם השניה בקדמה, והשלושה הנותרים לימדו בפעם הראשונה.  השלושה האחרונים 

נתנו רק שעורים פרטיים לתלמידי קדמה בשנה הקודמת, כחלק מדרישות מלגת 
פרטיים, שלושת המורים הפרטיים  האוניברסיטה שלהם.  מרוצים מחווייתם כמורים

לשעבר קיבלו את ההצעה להיות מלווים בקדמה כמחמאה.  שניים ממורים חדשים אלו, 
היו עדיין סטודנטים במשרה חלקית, וגם עבדו במקום אחר על מנת לתמוך בעצמם.  

כתוצאה מלוחות הזמנים התובעניים שלהם, הם בילו הרבה פחות זמן בקדמה מאשר 
בוצה.  כולם האמינו, שהעובדה שבילו פחות זמן בביה"ס תרמה לחוויית שאר חברי הק

 חוסר ההצלחה היחסית שלהם כמלווים באותה שנה.
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מבחינת הכשרתם המקצועית, שבעה מתוך עשרת המלווים הם בעלי תואר 
ראשון באוניברסיטה או תעודת הוראה, ושלושת האחרים בתהליכי השלמת התואר 

יה באמצע תכנית מאסטר בפילוסופיה של המדע, ובילה יומיים הראשון.  אחד המלווים ה
מלאים בשבוע באוניברסיטה העברית.  לשניים מהמלווים לא היה ניסיון ממשי בהוראה, 

כאשר לשמונה האחרים היה ניסיון של שנתיים עד שבע שנים בהוראה במוסדות שונים, 
 כולל עבודתם בקדמה.

תי פוסקת, שהם תחת לחץ לעשות כל רבים מהמלווים דיברו על התחושה הבל
שביכולתם לטובת הצלחת תלמידיהם.  כל המלווים חשו, שמצופה מהם לקחת חלק 

אקטיבי בשימור מעורבות תלמידיהם בלימודים ובחיי ביה"ס.  רבים מהם לא חשבו שיש 
ביכולתם לשמר את עוצמת העבודה והיחסים שלהם בקדמה לאורך שנים רבות.  אף על 

יוו (והאמינו) שתלמידיהם יכולים להשתנות בכיוון הרצוי, ושהם, כמחנכים, פי שכולם ק
צריכים לעזור ולאפשר את הצלחת התלמידים, לא כולם היו משוכנעים שהם, באופן 

אישי, יכולים לייצר את השינויים הדרושים בעמדות ובהתנהגות תלמידיהם, או שקדמה  
 כמוסד יכול להצליח בכך.

שלים את שנת הלימודים השלישית שלו.  כתוצאה מכך, ביה"ס ה 1997ביוני 
היקף והגדרות תפקידי המורים היו עדיין בשלבי התפתחות, והמלווים נתנו פרשנות 

חופשית לציפיות הרבות מהם.  חופש זה היה ברכה עבור חלק מהמלווים, וקללה עבור 
פיסתם את אחרים.  הבדלים בין המלווים בחוויית "חופש" זה, והבדלים אחרים בת

מטרותיהם, הציפיות מהם וטבע התמודדותם, היו קשורים לאופן הענקת המשמעות 
 .6.  יחסים אלו ייבדקו בפרק Keganשלהם, כפי שהיא מוגדרת ע"י רצף התודעה של 

IIהקשר שלי למחקר . 
הקשר שלי למחקר היה הד מתמשך עבורי בכל צעד שעשיתי, מרגע שהתחלתי 

בפרויקט נמצא העניין המונח ביסוד רבים ממעשי במהלך חיי,  בפרויקט זה.  בלב הבחירה
ממנו אני שואבת רבות מתחושות המשמעות שלי:  שימוש במה שיש לי כדי לשפר את 

 סיכוייהם של אחרים לקבל את "החלק שלהם בעוגה".  
נולדתי במכסיקו להורים יהודיים, ישראלים לשעבר מהמעמד הבינוני, שהיו 

קונסרבטיבית במכסיקו סיטי.  שני הורי החזיקו -לה היהודיתחברים פעילים בקהי
בערכים הומניים, והחדירו בארבעת ילדיהם את הכמיהה "לחזור" לישראל, אף על פי 

שמעולם לא היינו בה.  כנערה, זיהיתי את עצמי כיהודיה, תמכתי במדינת ישראל ודיברתי 
ת, "השומר הצעיר", ודיברתי עברית שוטפת.  הייתי פעילה בתנועת הנוער הסוציאליסטי

בגלוי על התנגדותי לדיכוי ואפליה נגד יהודים במכסיקו בארצות אחרות (לדוגמה, 
בריה"מ לשעבר וסוריה).  בד בבד, היה לי קושי עם אפליה נגד אחרים, ועם אי שוויון 
חברתי.  הבחנתי בעוני של מכסיקנים רבים מסביבי, והרגשתי שאין זה תקין, שלי יש 

ם שלהם אין.  לעיתים חברים ומשפחה צחקו עלי, וטענו שאני "מגזימה" ו"כל כך אמצעי
 מודאגת לגבי רווחת כל העולם".

"חזרתי" לישראל, אך מצאתי אותה שונה מאד מכל מה שדמיינתי או  17בגיל 
קיוויתי להיות שייכת אליו. ליבי נשבר בראותי ישראל, אשר מתייחסת בחוסר צדק לעם 

לסטינים.  הייתי משוכנעת שחייבת להיות דרך, בה יוכלו היהודים אחר, הערבים הפ
 ומדינת ישראל לפרוח מבלי לדכא אחרים.

הנורמה היתה, וברמה מסוימת עדיין קיימת:  או לתמוך בישראל, מה שאומר 
ישראלי.  אני -להתנגד לפלסטינים, או להיפך:  לתמוך בפלסטינים ולהיחשב כאנטי

, גם לפלסטינים וגם ליהודים יש זכויות על הארץ.  דיברתי סירבתי לבחור:  לפי דעתי
בגלוי לטובת זכויות האדם של הפלסטינים ובעד מדינה פלסטינית עצמאית.  לא ראיתי 
ניגוד בין ריבונות ישראלית לבין הגדרה עצמית של העם הפלסטיני.  זו היתה עמדה לא 

ום, אף על פי שבמידה פחותה.  ', וגם הי80 -רגילה ולא פופולרית בין יהודים בשנות ה
הרגשתי שאני חייבת לעשות משהו פעיל על מנת לקדם מציאות, בה גם פלסטינים וגם 

יהודים יוכלו לחיות ביחד, בשוויון מלא ובשלום.  לא יכולתי להנות באופן מלא מתחושות 
הביטחון והעצמאות כיהודיה, עד שהיהודים יפסיקו לשלול את זכויות האדם של 

נים.  תוך התמקדות בקונפליקטים הפוליטיים עם המדינות השכנות לישראל, הפלסטי
התעלמתי באופן ניכר, כמו ישראלים רבים, מאי השוויון בתוך עמי שלי, בין מזרחים 

 לאשכנזים.
התפתחתי באופן מקצועי כמנחת קבוצות במפגשים בין פלסטינים ליהודים, 

לאומית של  -, כחלק מקבוצה דו1990 -ל 1980משרה בה עבדתי באופן מלא בין השנים 
מחנכים ופעילים פלסטינים ויהודים.  הייתי חברה בקבוצה של יהודים ופלסטינים 

ישראלים, אשר עבדו יחד למען פיתוח מודלים של הידברות בין נוער ומורים פלסטינים 
ויהודים בנושאי הקונפליקט בין שני העמים.  בעבודה זו, וכחברת הכפר המשותף 

טינים ויהודים, בו אני חיה כיום, הפכתי מודעת באופן אקוטי ליחסי הכוח לפלס
המשתקפים ביחסים האישיים בין אינדיבידואלים משני העמים, ולדרך בה יחסינו 

 האישיים יכולים לשנות את יחסי הכוח בינינו.
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למשל, גיליתי איך נתפסתי ע"י עמיתי הפלסטינים, כיהודיה, במציאות בה 
ים נראים כחיילים ובעלי כוח, למרות תפיסתי האישית אז על עצמי, יהודים ישראל

כחברה בקבוצת מיעוט נרדפת.  ראיתי איך תפיסותי את עצמי ואת "האחר" השתנו 
במהלך הזמן, וכיצד גם האחרים השתנו, דרך האינטראקציות האינטנסיביות, החשיפה 

תי כיהודיה, העובדת עם העצמית, וניתוח עצמנו ותפקידנו ביחסי הקונפליקט.  בעבוד
פלסטינים ועם יהודים אחרים, גיליתי את אי השוויון והאפליה המצויים בעומק עמי שלי, 

ישראלי.  העיסוק בפערים -ואת היחסים בין אי השוויון הנ"ל לבין הקונפליקט הפלסטיני
החברתיים והכלכליים בין מזרחיים לאשכנזים הוא מועט, וישנה נטייה אף להתעלם 

 ,Shohat, 1988; Svirsky)ם אלו במסגרת אתוס "כור ההיתוך" של החברה הישראלית מפערי
מזרחית, הרגשתי אחראית על כך שלא הנצחתי את מה שלמדתי על הטרגדיה -.  כלא(1990

שלי -של המזרחיים בישראל.  אולם, באותו זמן לא עשיתי שיקוף רציני של תפקידי
 כללית.בתיקון אי שוויון זה, בחברה היהודית ה

ישראלית היתה מאד מספקת עבורי, אך בו -עבודתי כחברה בקבוצה הפלסטינית
-זמנית, היא היתה גם אינטנסיבית וגם סוחטת רגשית.  הקבוצה נאבקה במתחים בין

אישיים, אידאולוגיים ופוליטיים, וגם בתסכול הנובע מראיית השפעות מוגבלות ביותר 
ישראלית הכוללת.  הרגשה זו, שמאמצינו היו -של התערבותנו, על המציאות הפלסטינית

כמעט עקרים, היתה לעיתים מדכאת ומרוקנת, והיוותה סיבה אחת לתחלופה הגבוהה של 
השכבות הזכיר לי את -, מאבקם רב1994 -חברים בקבוצה.  כאשר הגעתי לקדמה ב

לל העבודה שעשיתי, וזיהיתי מתח ומורכבויות מהדהדים בו.  מספר אנשים מרכזיים, כו
אני, נשארנו בקבוצה, כאשר רבים אחרים התחלפו.  גם עובדה זו ריפתה את ידינו.  

תהיתי מה השאיר אנשים מסוימים בסוג זה של עבודה אידאולוגית ומלחיצה, שאני עצמי 
בחרתי, ומדוע אחרים עזבו ונעו הלאה לדברים אחרים.  זוהי אחת השאלות המדרבנות 

 אותי במחקר הנוכחי.
עשר שנים, עבודתי, למרות מתחיה וקשייה, מילאה אותי בתחושת  אולם, במשך

תכלית.  מחויבויותי האישיות והפוליטיות, על אף שהן נפרדות, היו תמיד שלובות זו בזו.  
בחמש השנים האחרונות של הפרויקט, צורפה לעבודה התערבות מחקרית פעילה.  במהלך 

רה ואיכות ההתערבויות שלנו שנים אלו תחלופת הצוות פחתה, רווחת החברים גב
השתפרה.  בישיבות המודרכות עם החוקרת, חביבה בר, היתה לנו הזדמנות לעשות 

שיקוף של עצמנו, ולבחון את עבודתנו ממגוון פרספקטיבות, הן כאינדיבידואלים והן 
כקבוצה.  ככל שהפכתי מודעת למה שאני מביאה אל עבודתי, הזהויות האישית 

תהליך מעצב של התגבשות, ודרך החשיפה לניתוח ובחינה  והמקצועית שלי עברו
אקדמיים, הקבוצה יכלה לפתח וליישם מודלים של התערבות כוללת, אשר לאחר מכן 

 אומצו ע"י ארגונים אחרים.
יישמנו את הממצאים מתוך המחקר הפעיל והשיטתי על המעשה באופן רציף, 

ך של הקבוצה.  במהלך שנים וממצאים אלו סיפקו את החומר לשיקוף המודרך המתמש
אלו הבנתי שעבודת החוקרים יכולה לעזור לאנשים הנחקרים, כאשר בו זמנית, הנחקרים 

משרתים גם הם את החוקרים ע"י הגברת הבנתם.  הפכתי משוכנעת בתרומה 
הפוטנציאלית, במיוחד במחקר המכוון לפעולה, לעומק ולאיכות של העבודה החינוכית 

 קים במקצוע.ולפיתוח קבוצת העוס
כאשר נרשמתי לתואר השני באוניברסיטה, ניהלתי את הפרויקט במשך שנתיים.  

הייתי הכל מלבד שחוקה.  מלאת התלהבות ושאלות, רציתי להבין ולמזג את שנות 
הניסיון המעשי שלי עם הארות של אחרים העוסקים במקצוע, שהינם יודעי דבר בתחום, 

טים וחינוך.  כשחזרתי לישראל עדיין היה לי עניין ואקדמאים בתחום של פתרון קונפליק
בתהליכים חינוכיים המכוונים כלפי סגירת פערים של אי שוויון חברתי ופוליטי, ורציתי 

לחקור מורים במוסדות המנסים לחנך למודעות הן ברמה האקדמית והן ברמה 
 פוליטית.  לא ידעתי דבר על קדמה אז.-החברתית

גות וחברים, החיפוש שלי אחר מורים שהתעניינו ככל שהתחברתי מחדש לקול
בנושאים של אי שוויון חברתי ופוליטי הפך ידוע.  קולגה לשעבר, שהיה בקבוצת 

המייסדים המקורית של קדמה והכיר אותי טוב, סיפר לי שקדמה מנסה ליישם פדגוגיה 
מחנכת למודעות , פדגוגיה זו (”oppressed“).  בהתמקדות ב"מדוכא" (Freirian)פרייריאנית 

.  (Freire, 1981)פוליטית וחברתית, וכך שואפת לקדם שינוי חברתי ולבטל אי שוויון 
כשהתחלתי את מחקר הפיילוט שלי, גיליתי שרוב מלווי קדמה, שבעבודתם מהדהדים 
עקרונות פרייריאנים, לא היו מודעים לחשיבה הפרייריאנית ולא עשו שימוש בפדגוגיה 

לזיהוי ככזו.  עדיין, מלווי קדמה שאפו להציע את "החינוך הטוב פרייריאנית הניתנת 
לאחת מהאוכלוסיות המקופחות ביותר בישראל, המורכבת  ("best schooling“)ביותר" 

 בעיקר מנוער מזרחי בשכונות.  השתכנעתי בערך של חקירת קדמה.  
ך בחזרה להיסטוריה האישית שלי וכיצד היא קשורה לקדמה, אני שלישית מתו

ארבעה ילדים.  מטפלים במערכות משפחתיות, טוענים כי "הילדים האמצעיים" נוטים 
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להתעניין בצדק והוגנות, עקב הרגשתם האישית שנולדו אל תוך מצב בלתי הוגן באופן 
.  (Dreikurs, 1964)אינהרנטי, בו הם לא הגדולים ביותר ולא הקטנים ביותר במשפחה 

פחתי היתה במצב כלכלי לא טוב.  בביתי, תמיד היתה בנוסף לכך, נולדתי בתקופה בה מש
משמעותה באופן בלתי נמנע,  –לי הרגשה שלא היה מספיק לכולם.  לקיחת משהו לעצמי 

 שלמישהו אחר יחסר, ומצב זה היה נורא.
לפיכך, למדתי מהר לוותר על צרכי שלי ופיתחתי אידאולוגיה שהסבירה מדוע 

ה, הפכתי לסניגורית שלה.  הרגשתי בטוחה יותר הדבר מקובל.  כשאחותי הקטנה נולד
לספק את צרכי ע"י מאבק בשמה, מאשר לבטא אותם כצרכי.  במחשבתי, לה היה אפילו 
פחות מלי, והיתה זו אחריותי לדאוג שלא תקופח.  מההיסטוריה האישית שלי, לא קשה 

אלו הם לראות איך הגעתי להזדהות עם הקולות המושתקים, השוליים וה"מקופחים", 
 תכנים מרכזיים בעבודת קדמה ובמחקר שלי.

כיום, כאשר אני ניגשת למחקר זה, אינני נייטרלית.  לאחר שחוויתי סביבות 
עבודה תומכות ובלתי תומכות כמחנכת/פעילה, אכפת לי מאד לגבי שיפור התנאים 
האנושיים, תחתם פועלים המחנכים לשנוי חברתי.  אני יכולה להגביר את העבודה 

קצועית של אלו המחויבים לשיפור התנאים עבור אנשים, אשר קולותיהם הושתקו.  המ
אני חשה מרוששת ללא קולות מושתקים אלו, ומאמינה שהרקע האישי שלי כיוון את 

 אזני לשמוע אותם, ואת תחושת האחריות שלי להגבירם בחברה.
 

IIIהקשר קונספטואלי . 
יאוריה בחינוך ובפסיכולוגיה:  מחקר זה שואב מ שלושה תחומים של מחקר ות

) "שחיקה" מקצועית ו"מניעת שחיקה" בשירותי 2) חינוך והשכלה אלטרנטיביים; 1
התפתחותית, בעיקר זו הקשורה להתפתחות פסיכולוגית -) פסיכולוגיה מבנית3 -אנוש; ו

של מבוגרים, ובאופן ספציפי, מבוגרים העובדים כמחנכים.  בחלק זה אני סוקרת את 
גופי הספרות הללו, אשר משמשים כרקע למאמץ של קדמה והינם שימושיים שלושת 

 בהבנת אספקטים בחווית מלווי קדמה.
 חינוך והשכלה אלטרנטיביים

התנועה למען חינוך אלטרנטיבי ובתי"ס אלטרנטיביים (בארה"ב ובעולם) אינה 
רחב של תנועה מאורגנת ואינה עשויה כמקשה אחת.  בתי"ס שונים אלו כוללים מגוון 

יוזמות בחינוך, המציעות מגוון של שיטות ותפיסות עולם אלטרנטיביות, המספקות 
אופציות חינוכיות עבור אנשים שאינם מרוצים מדרך החינוך של בתיה"ס 

 ה"מיינסטרימים" או הקונבנציונלים.
בקטע הראשון של חלק זה, אני מצטטת מספר ביקורות על בתי"ס רגילים, אשר 

של בתי"ס אלטרנטיביים, וגם אתייחס למספר ביקורות חשובות על הביאו ליוזמות 
אז, אתאר חמש מתוך התכונות -אקדמיה.  או-בתי"ס אלטרנטיביים, מורים ואנשי

המאפיינות בתי"ס אלטרנטיביים קיימים, כפי שהם מתוארים בספרות החינוך 
רנטיביים, האלטרנטיבי:  בתי"ס אלטרנטיביים כקהילות, שלושה סוגים של בתי"ס אלט

מודלים עבור יועצים/תומכים/מלווים, החשיבות של טיפוח מורים, ושלבי התפתחות של 
 בתי"ס אלטרנטיביים.

ביקורת  חזקה על בתי"ס "רגילים" מתמקדת באווירה המבטלת סגולות אישיות 
פרסונליזציה), ביורוקרטית, ביחסים המרוחקים ובחוסר תחושת הקהילתיות -(עושה דה

(Bryk and Driskoll, 1988; Peck, 1987; Raywid, 1993) בבתי"ס רגילים, ע"י רישום של כל  .
  -תלמיד ל

שבעה או שמונה שעורים ביום, כל אחד עם מורה אחר/ת ולעיתים עם ילדים 
תלמידים ויותר לכל מורה, כמעט מובטח כי לא יווצרו  150אחרים, וע"י הקצאת 

 .(Raywid, 1993 p. 31)יחסים ראשוניים 
   

בתי"ס אלו מואשמים בכך שהינם מעונינים יותר במעשי התלמידים, מאשר 
, ובקידום ניתוק וריחוק רגשי מהתלמידים.  היחסים בין (Smith, 1993)בזהותם 

 התלמידים למוריהם מאופיינים ב:
רגש שטוח, מדידה מתמדת וארעיות.  התלמידים לומדים במהרה שלמורים יש 

שלמים.  הם בסה"כ לומדים, ותפקידם הוא  מקום מועט לצרכיהם כאנשים
 .Smith, 1993 p)לרכוש התנהגויות, ידע, וכישורים הנראים כחשובים ע"י ביה"ס 

9). 
 

כל זמן שלתלמידים היו יחסים חמים מחוץ לביה"ס, הם יכלו "להסתדר".  
אולם, בעשורים האחרונים, כאשר שני ההורים עסוקים בקריירות שלהם, במשפחות 

רים היחסים הקרובים הדרושים לטיפוח התפתחות בריאה של ילדיהן רבות חס
 Fifteen Thousand“)החל מחקר, עם פרסום "חמש עשרה אלף שעות"  1979 -המתבגרים.  ב
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Hours”) (Rutter et al., 1979) אשר הצביע על אקלים בית ספרי וערכים משותפים ,
 יצועי התלמידים.כמרכזיים ליעילות ביה"ס, בגלל השפעתם על הישגי וב

ביקורת נוספת טוענת כי בתי"ס רגילים נתפסים כמכשילים ילדים, אשר לא 
מגיעים לרמת ההישגיות המצופה מהם, ושהתנהגותם קוראת תגר על סמכות ביה"ס 

(Smith, 1993) אנשי אקדמיה אלה מאמינים כי המעשים והעמדות בבתי"ס רגילים  .
להצליח, לאבד את המוטיבציה שלהם, לוותר  גורמים לתלמידים נבונים רבים, שיכלו

 מראש ולא לנסות מראש, ולנשור מביה"ס.
הביקורות הרבות על בתי"ס רגילים הביאו ליוזמות אלטרנטיביות, אשר בד"כ 

לובשות צורה אחת מתוך שתיים.  או שישנה פעולה לשם שינוי בתי"ס דיספונקציונליים 
שים המגלמים בתוכם אידאולוגיה קיימים, או  שישנה יוזמה להקמת בתי"ס חד

 .(Barth, 1980; Smith, 1993)אלטרנטיבית 
היוזמות התומכות בהקמת בתי"ס חדשים ונפרדים הן כאלו, בהן המייסדים 

יכולים "להתחיל מהתחלה", לבסס את הפדגוגיה שלהם על גישה ומעשים, שהם רואים 
 ,Smith, 1993; Wehlage, et al., 1992: 91; Bryk and Driscoll)כ"טובים יותר" מאלה הרווחים 

.  רוב הספרות אודות בתי"ס אלטרנטיביים מצביעה על ירידה משמעותית בשיעור (1988
הנשירה של תלמידים, שיפור בהישגי התלמידים ושיעור גבוה של תלמידים המשיגים 

תיכונית, כל זאת בהשוואה לחבריהם -השכלה תיכונית ואף נרשמים להשכלה על
 .(Haas, 1993)בבתי"ס רגילים  הלומדים

          -חוקרים של בתי"ס אלטרנטיביים מייחסים את ההצלחות הנ"ל בעיקר ל
) יחסי התלמידים עם מורים אכפתיים ותומכים, אשר מכירים אותם היטב, לא 1

;    (Guthrie & Guthrie, 1993)מתנשאים מעליהם אך גם לא מתייחסים אליהם כחבריהם 
) תחושה חזקה שהתלמידים עסוקים מבחינה חינוכית, 3קה בין התלמידים; ) ידידות חז2

 ,Wej;age etal., 1989; Langberg)ותחושה חזקה באותה מידה, של שייכות לביה"ס כקהילה 
) נוכחותו של 5) יכולת ביה"ס להתקשר ולהסתגל לתנאים המקומיים ולקהילה; 4; (1993

ים למטרה), שיתחיל ויהיה דבק במטרה, גם "אלוף/ה" (אדם או קבוצת אנשים המחוייב
 .(Haas, 1993)בשנים הראשונות, המעצבות, שעשויות להיות קשות 

אולם, בתי"ס אלטרנטיביים אינם פועלים ללא ביקורת.  רבים מהמבקרים 
המופיעים בספרות, הם קולות שאינם באים ממחנכים שמרנים או "מיינסטרימים", אלא 

נסטרימיים, אשר בעצמם תומכים ברפורמה חינוכית.  שניים דווקא ממחנכים שאינם מיי
), אף על פי שהינם מודעים 1993( Robert Everhart -) וRoland Barth )1980ממבקרים אלו, 

לתרומת בתיה"ס האלטרנטיביים, אינם אמביוולנטיים בביקורת אותה הם מותחים.  
שהם מטפחים הומוגניות,  הדאגה העיקרית של בארת בנוגע לבתי"ס אלטרנטיביים היא,

 ונוטים להימנע משונות, למשל, לשרת רק קבוצה אתנית או גזעית אחת:
בתי"ס הופכים לשחורים לגמרי, לבנים לגמרי, יהודיים לגמרי, קתוליים לגמרי, 
עשירים לגמרי, עניים לגמרי.  תהליך זה של בחירה עצמית, מצמצם את השונות 

תומכים בתי"ס אלטרנטיביים רבים התרבותית, אשר אותה מעריכים ובה 
(Barth, 1980). 

  
רולאן בארת מביע דאגה לכך, שהומוגניות זו מפרידה חברות עוד יותר משהן כבר 

מופרדות.  דאגה זו מתבטאת ע"י המדיה והמחנכים הישראליים המיינסטרימיים לגבי 
זה את זה, קדמה.  יותר מכך, בארת מאמין שחוסר השונות גורם למורים והורים לחזק 

במקום לבדוק מחדש ולהטיל ספק באידאולוגיה ובמדיניות ביה"ס, כך שביה"ס "מפסיק 
).  שונות מצומצמת זו מפחיתה את הדיסוננס בקרב הצוות 19להשתנות ולצמוח" (עמ' 

 וההורים, מאחר ורק אלו החולקים את פילוסופית ביה"ס צריכים להיות שותפים לה:
עימם הם צריכים להיאבק; במקום, לפחות  gerbilי אין שונא gerbil -לאוהבי ה

, מנהלים האוהבים gerbilsבתיאוריה, יש להם בי"ס המלא במורים האוהבים 
gerbils ילדים האוהבים ,gerbils הורים האוהבים ;gerbils ואפילו ממונים ;

 .gerbils (Barth, 1980, p. 18)האוהבים 
  

הוא מגלה את מה שלדעתו הוא  בארת אינו מסתיר את הציניות שלו, כאשר
הרעיון הנאיבי של מייסדי בתי"ס אלטרנטיביים, אשר טוענים שההומוגניות שלהם ברמה 
אחת, תציל אותם, באורח פלא, מקונפליקט ברמות אחרות.  מרגע שיש להתוות מדיניות, 

ספריים מופיעים "לתדהמתם ולאימתם של המשתתפים" -הוא טוען, הקונפליקטים הבית
 ).19(עמ' 

), נמצאת הנאיביות של בתי"ס Everhart )1993גם ביסוד ביקורתו של 
אלטרנטיביים.  החיסרון העיקרי שהוא מוצא בבתי"ס אלו, היא ההגדרה הבלתי ברורה 

והחמקמקה של קהילה.  קהילה, הוא טוען, לא באמת מושגת בבתי"ס אלטרנטיביים, או 
הוא טוען כי ניתן לייחס זאת למה   בארגונים פרוגרסיביים אחרים השואפים להשיגה.
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שהוא רואה ככיוונים שאליהם פונים בהיסח הדעת, אשר מדכאים קהילתיות ומנציחים 
.  הוא (Gusfield, 1975; Swindler, 1979;  Zald, 1967, quoted in Everhart, 1993)את האליטות 

 מאמין, מתוך נסיונו כמורה במשך שנתיים בבי"ס אלטרנטיבי כי:
ניית הקהילה, הולכים לכיוונים שלעיתים קרובות חוסמים ומדכאים בהב…

מנהגים קהילתיים.  לעיתים אין אנו ערים לכך שהלכנו בשביל אחר, ובנוסף לכך, 
אין אני ערים לעובדה שאנרגיות חיוניות מוקדשות לאמצעים, בהם אנו שואפים 

זו של להשיג קהילתיות במקום למטרת הקהילתיות עצמה.  טרנספורמציה 
אמצעים לכדי מטרות מטרידה במיוחד את אלו מאיתנו אשר מחזיקים בחזון 

פרוגרסיבי.  אנו רוצים להאמין כי כוונותינו הן כה אציליות, האסטרטגיות שלנו 
כה מבוססות על מה שאנו רואים כמטרות ברורות, שאנו מספיק מוכשרים מכדי 

 .(Everhart, 1983 p. 200)שנהפוך אמצעים למטרות 
  

אברהארט מאמין, כי מחנכים אינם מודעים לכך שאינם משיגים את הקהילתיות 
 אותה הם מבקשים.  הוא טוען כי הסיבה לכך אינה:

כוונה, אלא אידאולוגיה אודות קהילה, אשר מסתירה או מסווה גורמים 
בסיסיים יותר, אשר מפריעים לבניית הקהילה.  במובן זה, אם כך, המודעות 

הילה משפיעה על הדרך בה אנו בונים אותה, ובסופו של דבר גם שלנו אודות הק
 .(Everhart, 1993, p. 200)מעצבת את צורת הקהילה אשר אותה אנו מקבלים 

 
למרות העובדה שחלק ממאמצי הייסוד הללו מתועדים באופן נרחב, בתי"ס  

עה על אלטרנטיביים אינם נוטים ללמוד מניסיון בתי"ס אחרים.  הספרות בנושא מצבי
העובדה, כי בזמן שיותר בתי"ס מוקמים, "בתי"ס החדשים הללו, ע"פ רוב, חוזרים על 

.  חלק מהמשיכה (Center for New Schools, 1971 p. 83)הטעויות שעלו ביוקר לקודמיהם" 
של בתי"ס אלטרנטיביים, בעיני רבים מצוותיהם ותלמידיהם, היא העובדה שהם 

, ושהמורים (Haas, 1993)תיו במהלך התקדמותם "ממציאים" את ביה"ס ואת שיטו
 ).239, עמ' Haasבבתי"ס אלטרנטיביים "לא יודעים את כל התשובות" (

קדמה נמצא בשלבים מוקדמים של אידאליזם ומחויבות.  ישנם מספר סימנים  
של תחלופת צוות, עייפות ושחיקה אפשרית במערכת, אך אלו מעטים ורחוקים.  התקופה 

ה ללמידה אקטיבית של ביה"ס והצוות, הן מיוזמות אחרות והן משיקוף של עדיין מתאימ
חוויתם הם.  למידה עכשווית ממה שהם עושים, עשויה להיות שימושית מאד, במיוחד 

.  בין 2000מאחר ומייסדי קדמה תכננו להקים חמישה עשר בתי"ס באותו מודל עד שנת 
ועיל להעריך את האספקטים החיוניים אם הדבר אפשרי ובין אם לא, ברור כי יהיה זה מ

של מודל קדמה.  אספקט אחד שכזה, הוא נקודת המבט האופיינית של קדמה לגבי יחסי 
תלמיד.  מאפיין נוסף חשוב של בתי"ס אלטרנטיביים, אותו קדמה מנסה ליצור, -מלווה

הוא החיים כקהילה ושיתוף התלמידים ביצירת ביה"ס.  החלק הבא מפרט את שני 
 טים הנ"ל.האספק

 
.  אנשי אקדמיה בתי"ס  אלטרנטיביים כקהילות:  שיתוף התלמידים בניהול ביה"ס

ואנשי מעשה בתחום החינוך האלטרנטיבי כותבים באופן נרחב אודות יצירת קהילה 
ובניית קהילה, כרכיבים הכרחיים המאפיינים את שיטת ההשכלה שלהם.  זהו אינו רעיון 

היו, שצעירים בבתי"ס  (John Dewey)ו של ג'ון דיואי חדש בחינוך.  תקוותו ואמונת
צריכים להיאבק עם מגוון של דילמות ועיסוקים הקשורים לצרכים אנושיים בסיסיים 

בחברה, וללמוד להשתתף בה כאזרחים ע"י לקיחת חלק אקטיבי בקבלת החלטות אודות 
 ספרית שלהם.-הקהילה הבית

ציאות בה חיים האינדיווידואלים קהילה במובן החינוכי שלה מתייחסת הן למ 
בסביבתם המיידית, והן לקהילה כ"מטאפורה המקשרת בין השכלה לבין הקשר חברתי 

.  מושג הקהילה בספרות המתייחסת לבתי"ס אלטרנטיביים, (Everhart, 1993)רחב יותר" 
מקיף אינדיווידואלים כחלק מקהילת ביה"ס, אינדיווידואלים וביה"ס כמוסד, כחלק 

לה הסובבת, וכן גם כחברים, הקשורים זה לזה באופן הדדי, בקהילה הגלובלית מהקהי
 .(Lehman, 1993)הכללית 

הצביעו על כך, שבתי"ס שמטפחים  (Gregory and Smith, 1987)גרגורי וסמית'  
תחושה של קהילה, מאופיינים במחויבות גבוהה של התלמידים והמורים, יותר מבתי"ס 

-בתי"ס על 357, במחקרם אודות (Bryk and Driscoll, 1988)ל אחרים.  בריק ודריסקו
יסודיים בארה"ב, הסיקו כי בתי"ס עם "ארגון קהילתי" אופיינו בפחות התנהגויות בלתי 

נאותות, שיעורי נשירה נמוכים יותר, עניין גבוה יותר בקרב תלמידים והישגים גבוהים 
 בבתי"ס אלו: יותר במתמטיקה בין תחילת התיכון לסיומו.  מורים

היו בעלי סבירות גבוהה יותר לדווח על שביעות רצון מעבודתם, להיראות כנהנים 
מהלימוד בעיני תלמידיהם ולחלוק מצב רוח טוב עם שאר הצוות.  בנוסף, גם 
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 .Bryk and Driskoll, 1988 in Lehman, 1993 p)העדרות מורים היתה נמוכה יותר 
87). 

  
Mary Anne Raywid  בשני סוגי הקבוצות, אשר ניתן לראות בחברה משתמשת

לפני זמן רב  (Ferdinand Tonnies)המודרנית, אותן הנגיד הסוציולוג פרדיננד טוניס 
(Loomis, 1963 in Raywid, 1993)אשר אינן באמת גזלשאפטוה גמיינשאפט:  קהילות ה ,

 קהילות:
ולקים ערכים לחברים בקהילות גמיינשאפט יש קשרים רגשיים זה עם זה והם ח

ואמונות משותפים, אינטראקציות חוזרות ונשנות זה עם זה, תלות הדדית 
שכונה או עיר או איזור.  יותר מכך, הם  –ומחויבות משותפת למקום מסוים 

 .(Raywid, 1993 p. 28)מודעים לקשר רוחני ביניהם 
  

ר, לא חולקות תחושות שארות. הן קשורות יות גזלשאפטבניגוד לכך, קבוצות 
לדעתו של טוניס, לעסקים, לממשלה או לעולם הציבורי, בניגוד לקבוצות קהילה כגון 

קהילות (כמעין קהילות) אשר נוצרות ע"י חוזים.  למשל, -משפחה וחברים.  ישנן פסאודו
 גזלשאפטנופש, או מועסקים ע"י אותו תאגיד הם חברים ב-אנשים השייכים לאותו מקום
, הם שטחיים יותר, וברי חלוף, בעיקרם Raywidח של משותף.  היחסים, ע"פ הניתו

אינסטרומנטליים ונשלטים ע"י אינטרסים אישיים של המעורבים בעניין.  הרעיון של 
, למרות העובדה שביה"ס אינו גמיינשאפטקדמה לגבי קהילה, מזוהה יותר עם מושג ה

ת בקדמה מורכב באופן בלעדי ממשפחה וחברים.  ההרגשה הקהילתית של קשרי שארו
מופיעה במסגרת מחקר זה, בניתוח נקודת המבט של המלווים את יחסיהם עם 

 תלמידיהם (פרק רביעי). 
 

; Mary Ann Raywid )1982.  ע"פ המחקר של שלושה סוגים של בתי"ס אלטרנטיביים
), ישנם, באופן בסיסי, שלושה סוגים של בתי"ס אלטרנטיביים כיום.  1993; 1990; 1988

ניהם מבוססים על האופן בו התלמידים מגיעים ללמוד בביה"ס, ציפיות ההבדלים בי
 ). 1993המורים והתלמידים זה מזה ומביה"ס והאווירה המתפתחת בביה"ס (

 טוענת: (Raywid), רייוויד Iטיפוס 
', הוקם בתגובה 70 -' וה60 -נראה  כיורש של רבות מהאלטרנטיבות של שנות ה

שי יותר, תגובתי יותר, מאתגר יותר ומחייב יותר לדרישות שהחינוך יהפוך ל"אנו
 .(Raywid, 1990, as cited in Raywid, 1993 p. 25)עבור כל הנוגעים בדבר" 

  
תכניות אלו, היא מצאה, מאופיינות בד"כ ע"י תלמידים מוכשרים ביותר, ע"פ 

את  רוב בעלי הישגים גבוהים ובעלי יכולת מנהיגות חזקה, אשר נחושים בדעתם להפוך
חינוכם לחוויה משמעותית.  הם מאופיינים ע"י גוף של תלמידים, אשר רוצה מאד 

של בתי"ס  II.  בניגוד לכך, טיפוס (Raywid, 1993 p. 25)"לקחת יותר אחריות על חינוכו" 
).  25אלטרנטיביים ע"פ רייוויד "מעוצבים במפורש עבור התלמידים הגרועים ביותר" (עמ' 

בות "נידונים" ללמוד בבתי"ס אלו, כהזדמנות האחרונה לפני תלמידיהם לעיתים קרו
 גירושם ממערכת החינוך, והתלמידים בד"כ מתייחסים להליכה לבתי"ס אלו כעונש.

שונים בכך שאינם מענישים, אך הם פונים לצרכים מיוחדים,  IIIבתי"ס מטיפוס  
סמים.  בתי"ס כגון צורך בטיפול מיוחד, צורך ברפואה מיוחדת, הריון או שימוש ב

, ע"פ רייוויד, מתרבים מהר יותר משני הראשונים, בגלל הצורך הגובר במניעת IIIמטיפוס 
הוא שהם מקבלים אליהם   III -ו IIנשירה של אוכלוסייה בסיכון.  המשותף לטיפוסים 

 יוצלחים:-תלמידים הנחשבים בבתי"ס רגילים כלא
מוגבלת או למכשולים אם בגלל סיבות מוסריות, סיבות הקשורות ליכולת 

אחרים (אישיים, כספיים, משפחתיים או אתניים), אלו הם תלמידים שביצועיהם 
 .(Raywid, 1993 p. 26)בעבר אינם מאפשרים להם להצליח בהמשך 

  
קדמה לא מתאימה בצורה נוקשה לאף אחת משלושת הקטגוריות הנ"ל, אך היא 

כי לא כולם, הם תלמידים של בכך שרבים מתלמידיו, אם  IIIהכי קרובה לטיפוס 
הזדמנות אחרונה, אשר לא הצליחו בבתי"ס אחרים.  תלמידים אחרים מגיעים עם 

מוטיבציה גבוהה מבחינה אידאולוגית או מבחינה לימודית, והיו מצליחים בבתי"ס 
רגילים.  אולם, הם מרגישים שבבתי"ס אחרים הם נאלצים להיאבק בדרכם למעלה כנגד 

ות מזרחיים, וסטיגמות הקשורות ל"קטמונים", שהיא שכונתם.  סטריאוטיפים אוד
 בקדמה הם "באותה סירה" עם שכניהם וחבריהם.

חלק גדול מהצלחת בתי"ס אלטרנטיביים קשור בגודלם.  "הגודל האופטימלי 
תלמידים" (מנהל בי"ס אלטרנטיבי לשעבר, ארני לנגברג, תקשורת  400לבין  150הוא בין 
תלמידים, או סדרה של מרכזים, כל אחד  150-200ה"ס הטיפוסי מונה ), ובי1997אישית, 
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 Gregory & Sweeney, 1993; Gregory, 1992; Smith, 1993; Center for)תלמידים  150-200בעל 
New Schools, 1976)תלמידים, נמצא כי קשה  400 -.  אם בי"ס אלטרנטיבי גדל אל מעבר ל

מפני שהיחסים של פנים מול פנים, אשר יוצרים מאד לבסס זהות ומטרה בתוך ביה"ס, 
 Gregory and Smith, 1987; Gregory)את התחושה העמוקה של זהות משותפת, לא צומחים 

and Sweeney, 1993; Meier, 1992; Smith, 1993). 
ברוב בתי"ס אלטרנטיביים אלו לומדים "תלמידים שונים מאד זה מזה מבחינת 

ברתי, או שכולם, שחורים או לבנים, באים ממשפחות בעלות גזע, קבוצה אתנית ומעמד ח
.  תכנית (Center for New Schools, 1976; School of Barbiana, 1969)הכנסה נמוכה" 

הלימודים ברבים מבתי"ס אלו, מותאמת במכוון לחיזוק הקשרים התרבותיים של 
שים בקהילה, התלמידים עם מורשתם, ובחלק מהמקרים ביה"ס מביא את קולות הקשי

 ,Lehman, 1993; Holzbog)שיספרו את סיפוריהם, וכך יחזקו את הקשרים בין הדורות 
1970; Mead, 1978)  ויעבירו את הערכים התרבותיים.  חלק מבתיה"ס תומכים

גזענות, אשר מפעפעת לבחירת נושאי -תרבותיות ואנטי-באידאולוגיה ברורה של רב
 .(Peterson, 1993)הלימוד ודרך לימודם 

 
רוב בתיה"ס   מודלים של יועצים/תומכים/מלווים בבתי"ס אלטרנטיביים.

האלטרנטיביים המתועדים בספרות, מאופיינים ב"יחסים קרובים בין מורים לתלמידים" 
(Abbot, 1992; Raywid, 1993; Center for New Schools, 1976) עם יותר אמון, כבוד ,

גשות אלו נוטים גם לאפיין את היחסים ואכפתיות בין התלמידים למוריהם.  ר
 הקולגיאליים בין המורים לבין עצמם ואת היחסים בין התלמידים לבין בני גילם.

תלמידים בבתי"ס אלטרנטיביים לא עובדים בבידוד.  חברי הצוות של רבים  
מבתיה"ס האלטרנטיביים מזהים את חשיבות היחסים המיוחדים עם מבוגר אחד, בנוסף 

ובים עם מורים ותלמידים, בתהליך פיתוח הדימוי העצמי והאמון של ליחסים הקר
תלמידיהם.  על מנת להגיע למטרה זו, בתי"ס אלו פיתחו מודלים כלליים ומגוונים של 

"ייעוץ", אשר מספק קונטקסט ליחסים אישיים וקבוצתיים חזקים.  המודלים אינם 
של המורים מוקדש ליחסי מפורטים בספרות.  בחלק מבתיה"ס, שליש משבוע העבודה 

.  "יהיה קשה לדמיין את התכנית (Lngberg, 1993; Gregory & Sweeney, 1993)הייעוץ 
 Gregory and)האישית של ביה"ס פועלת, בהיעדר המחויבות הניכרת לתחום הייעוץ" 

Sweeney, 1993 p. 103)  . 
ם, עימם עשר תלמידי-בחלק מבתיה"ס, לכל המורים יש קבוצה של בערך חמישה 

הם נפגשים באופן אישי ועימם הם מקיימים פעילויות קבוצתיות.  בבתי"ס אחרים, כמו 
גם בקדמה, רק לקבוצה קטנה של מורים יש תפקיד ייעוצי מיוחד.  ארנולד לנגברג 

(Arnold Langberg) שהינו מנהל בי"ס ואיש אקדמיה, חווה כמנהל בי"ס את שני ,
המורים הם גם  כליעוץ מוסיף עבודה למורים, כאשר המודלים, ומצא כי אף על פי שהי

המורים מרגישים שהם  כליועצים, תחושת הקהילה בביה"ס היא חזקה יותר, מפני ש
במהות ביה"ס.  יותר מכך, כשכל המורים גם מלמדים וגם עובדים  שווהמשתתפים באופן 

דבר שע"פ כיועצים, כולם נהנים מהתגמול האישי של יחסים קרובים עם התלמידים, 
לנגברג מפחית את הנטייה, הן של מורים והן של תלמידים, להפוך מנוכרים למערכת.  

היחס בין העובדה שיש רק קבוצה קטנה של מלווים בקדמה, לבין הרמה בה מורים 
 ותלמידים מרגישים שייכים למערכת, מוצע כנושא למחקר מעבר להיקף עבודה זו.

תמיכה, פורום לדיון בנושאים חשובים,  הקבוצות הייעוציות משמשות כמערכת 
דרכן התלמידים משתתפים בניהול ביה"ס, קבוצות חברתיות בהן יחידים מתגברים על 

מחסומים בהם הם נתקלים.  בחלק מבתיה"ס היועצים משמשים גם כתומכים 
(Langberg, 1993) שתפקידם הוא לפעול כקשר בין ביה"ס לבין סביבות אחרות בהן שוהים ,

דים, ולהדריך את התלמידים בהתמודדות עם שלבי החיים (למשל, כתיבת בקשת התלמי
קבלה לאוניברסיטה).  מטרת היחסים היעוציים, בכל מקרה, היא לאפשר לתלמידים 

להגיע לידע עצמי ולכיוון עצמי.  כאשר הדבר אפשרי, ישנו עידוד לכך שהיועצים יעבדו 
 .(Langberg, 1993)מזה  בזוגות, כך שיוכלו לתמוך זה בזה וללמוד זה

יועץ, או העריכו את -לא נמצאו מחקרים שבדקו לעומק את יחסי התלמיד 
החוויה מנקודת מבטם של היועצים.  בנוסף לכך, לא מצאתי ניתוחים התפתחותיים או 
אחרים, אשר עוזרים להסביר מדוע יועצים מסוימים בבתי"ס אלטרנטיביים, מתמידים 

ליחים במה שהם רואים כתפקידם הייעוצי, ומדוע אחרים לאורך תקופות ארוכות ומצ
מוותרים או חשים שחיקה.  במחקר זה, אודות מלווי קדמה, אני תורמת תרומה צנועה 

 לאספקט זה של הספרות העוסקת בבתי"ס אלטרנטיביים.
 

.  לנגברג, המבסס את טענותיו על ניסיון נרחב, הן כמנהל לשעבר והן כיועץ טיפוח המורים
ר בתי"ס, במהלך שלושים השנים בהן עסק בחינוך, מתעקש שטיפוח הצוות, במספ

במיוחד בשלבים המוקדמים של התפתחות ביה"ס, הוא חיוני.  מורים אשר לימדו קודם 
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 Langberg, 1993)  (”unlearn“)לכן בבתי"ס קונבנציונליים, היו צריכים "ללמוד את ההיפך" 
p. 131)  החינוכיים. המורים, הנדרשים לשמש כמודלים בנוגע לנקודת מבטם ומנהגיהם

להתנהגות אותה רוצה ביה"ס לראות בתלמידיו, העובדים כקהילה, נדרשים גם לשנות 
את הדרך, בה ראו את עצמם כמחנכים, וגם ללמוד אסטרטגיות חדשות.  תהליך למידה 

ילמות זה דורש זמן וסביבה תומכת, על מנת שהמורים יוכלו לשקף את מעשיהם ולדון בד
 שלהם.

ביותר ממקרה אחד המצוטט ע"י לנגברג, פעם בשבוע הצוות נפגש אחה"צ, לצורך  
תמיכה הדדית ודיון בבעיות מסוימות בהן נתקלו המורים.  הצוות והמנהלת וידאו 

 Langberg, 1993)שהפעילויות המצופות מכל מורה מוגבלות, "לטובת בריאותנו הנפשית" 
p. 132)היתה תחלופת צוות בשלוש השנים הראשונות של ביה"ס, דבר  .  הוא דיווח כי לא

שאיפשר לבסס אוירה של "אכפתיות ועקביות, בה תלמידים יכלו באמת ללמוד להפעיל 
 .(Langberg, 1993 p. 130)שליטה על חינוכם ואולי גם על חייהם" 

טיפוח המורים יכול להיעשות בצורות שונות.  בבי"ס מסוים באלסקה, אשר ערך  
פעילויות תמיכה רבות עבור הורים ומורים, המורים חשו, שאף שפעילויות אלו היו 

חשובות, הם נזקקו לצורת תמיכה כלשהי עבורם בלבד.  במחקר שנעשה אודות בי"ס זה, 
נכתב רבות על האכפתיות אחד כלפי השני וכקבוצה, והצוות ראה אכפתיות זו כחשובה 

וייסדו  ("Talking circles“)ורי של "מעגלי דיבור" ביותר.  המורים מיסדו את התהליך המק
.  מטרתם (Hangstrom, 1993)בביה"ס  ("Native Elders“)את פרויקט "הקשישים הילידים" 

 בשתי פעילויות אלו היתה:
הבנה ואכפתיות אחד כלפי השני כאינדיווידואלים, תוך כדי חתירה אל מטרה 

יכת ביה"ס למה שאנו רוצים משותפת.  הפכנו למשפחה מורחבת בתהליך הפ
 .(Hangstrom, 1993 p. 81)שיהיה עבור הילדים 

  
אולם, בבתי"ס אלטרנטיביים רבים תחלופת הצוות היא לעיתים בעיה קשה.  

 Center for New)בחלק מבתיה"ס הצוות התחלף לגמרי במהלך שלוש או ארבע שנים 
Schools, 1971)במספר בתי"ס צוות המורים נטה להיות  . 

מוכן להשאר עד חמש או שש כל ערב כדי לעבוד עם התלמידים  …צעיר ומחויב
ולדבר על בעיות במטרה לבנות מחדש כמעט כל אספקט בארגון החינוכי 

 Center for New)[כצפוי] הצוות חש שהוא עובד קשה מדי  …והחברתי של ביה"ס
Schools, 1971 p. 60). 

  
וכות והקרבה טוטאלית, הפכה מחויבות המורים, אותה תרגמו לשעות אר

לתחושה של עבודה קשה מדי.  במחקרים אודות בתי"ס בהם קרה תהליך כזה, לא 
הזכירו כמעט פעילויות פיתוח עבור מורים או טיפוחם בדרך אחרת.  אני פירשתי חוסר 

ספריות כאלה, אינם נמצאים במקום גבוה -זה כסימן לכך שצורכי הצוות במערכות בית
ות של מארגניהן.  ישנה אפשרות לכך, שההתעלמות וחוסר המודעות בסדר העדיפוי

לחשיבות טיפוח המורים היא גורם אחד לתחלופת צוות.  פעילויות שמטרתן טיפוח 
מורים, לא היו קיימות באופן פורמלי במערכת של קדמה.  מעניין לומר, כי המלווים ציינו 

ר איתי על ממצאי המחקר, סיפקו שבועיות, בהן היתה להם הזדמנות לדב-שהפגישות הדו
 להם חלק מהטיפוח שביה"ס לא סיפק (פרק שני).

 
.  ברבים מהתיאורים של התפתחות בתי"ס שלבים בהתפתחות בתי"ס אלטרנטיביים 

. (Langberg, 1993; Lehman, 1993)אלטרנטיביים, ניתן לזהות שלבים נפרדים ומובחנים זה מזה 
יל באופן אידאליסטי, עם הרבה אנרגיה ורוח טובה.  שלב בתיה"ס האלטרנטיביים נוטים להתח

מצוי ברוב המחקרים  (Center for New Schools, 1971)זה, שאליו מתייחסים כתקופת "ירח הדבש" 
של בתי"ס אלטרנטיביים בארה"ב ומחוצה לה.  חוקרים מצאו כי התמריץ של המייסדים בד"כ 

, (Center for New Schools, 1971 p. 82)רי הצוות" "נידון רק באופן עמום עם רוב התלמידים וחב
 למרות העובדה שהצוות בד"כ פתוח לדיון ושיקוף.

כמעט תמיד בתיה"ס היו מאופיינים ברעיון השכיח של "צמיחה אורגאנית", אותו מזהים  
אנשי האקדמיה כמקור לבעיות רבות בביה"ס.  מהמונח של גדילה "אורגאנית" או "טבעית", נובע 

ביה"ס יתפתח באופן טבעי לכדי קהילת לומדים, ואין צורך ב"הגבלות מדכאות" בהן כי 
משתמשים בתי"ס רגילים.  מונח זה מאפיין את רעיונותיהם של רבים ממייסדי קדמה.  המלווים 

מעדיפים שלא להעניש או לשלוט בתלמידים, ומעדיפים להשתמש בהשפעה שהפיקו מתוך 
 תמודד עם בעיות התנהגות. היחסים עם תלמידיהם, כדרך לה

ובמיוחד המחקר בן  (Center for New Schools)מחקר שנעשה ע"י המרכז לבתי"ס חדשים  
ביססו את הטענה כי דבקות ב"פילוסופית  (Metro High School)שלוש השנים על תיכון "מטרו" 

הבינו והפנימו  הביאה לתחושה שכולם (Philosophy of natural development)ההתפתחות הטבעית" 
באופן טבעי את המטרות, אך למעשה, במציאות, לרבים מחברי הצוות היה רק "מושג מופשט 
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לגבי העניין".  כצפוי, הם דיווחו שחוסר בהירות זה הביא לבסוף לקונפליקט ולמשבר קבוצתי.  
לה, משבר זה מאופיין ע"פ רוב ע"י קונפליקט קשה ובלתי ניתן לפשרה בין אנשים שונים בקהי

.  קונפליקטים ומשברים קבוצתיים לא היו נפוצים (Metro, 1971 p. 83)מוראל נמוך ותשישות 
בקדמה בזמן מחקר זה.  אולם, בהתחשב בשוני בין המלווים, ניתן לצפות שהללו יופיעו בעתיד 

 הקרוב בקדמה.
התופעות של תשישות ושחיקה בקרב מורים אופייניות לבתי"ס אלטרנטיביים רבים.   

רגשות אלו בד"כ אינם מופיעים בשיעור גבוה ב"תקופה של רגשות טובים ומחויבות גבוהה בה 
.  מחקרים מצאו כי ביטוי נפוץ "של (Center for New Schools, 1971)מתחיל תיכון אלטרנטיבי" 

שחיקה הוא נסיגה של חברי צוות ותלמידים יחידים, אל תוך תחום צר מאד של עניין בביה"ס, 
לרצונם הראשוני להיות מעורבים בכל".  הצעד האחרון בתהליך מגיע, כאשר תלמיד או בניגוד 

 חבר צוות עוזב את ביה"ס.
במחקר זה אני מזהה משתנים, אשר עבור מספר מורים בקדמה, היוו מקורות לחרדה  

ולחץ בעבודתם, ועבור אחרים היו אלו משאבים אשר עזרו להתמודדות טובה.  יותר מכך, אני 
עה על אספקטים של מלווי קדמה (כולל המורכבות התודעתית או הענקת המשמעות שלהם), מצבי

שאליהם ניתן להתייחס בניסיון למנוע או לרכך את  ה"נפילה", שנמצא שמאפיינת את סוף שלב 
 "ירח הדבש", ולתמוך במעבר הקבוצה לשלבים הבאים של התפתחות ביה"ס. 

 
 םשחיקה במקצועות של שירותים חברתיי 
 
' על מנת לתאר עובדי מערכת 70 -) נולד בתחילת שנות הburnoutמושג השחיקה (באנגלית:  

, האדם (Freudenberger, 1974, 1975)הבריאות, אשר היו מרוקנים פיזית ופסיכולוגית.  פרוידנברגר 
' בהתייחסותה 60 -שקיבל את הקרדיט על טביעת המושג, לקח מילה שהיתה נפוצה בשנות ה

והשתמש בה כדי לאפיין את המצב  (burned out on drugs)ת הכרוניות של שימוש בסמים להשפעו
הפסיכולוגי של מתנדבים מסוימים שעבדו איתו בסוכנויות בריאות אלטרנטיביות.  לאחר מספר 
חדשי עבודה, הנשים והאנשים האידאליסטים הללו החלו להראות לפרוידנברגר כל כך סחוטים 

.  (Sakharov & Farber, 1983)שהחלו להזדהות עם הלקוחות אותם הם שירתו רגשית, עד כדי כך 
 הוא ציין שמתנדבים אלו נראו

יותר עייפים, מדוכאים, אפאטיים ונזקקים מאשר הלקוחות שעבורם הם כביכול עבדו.  
סימפטומים אלו היו מלווים באשמה, פארנויה ותחושת יכולת אינסופית, מה שהקשה על 

 .(Farber, 1983, p. 2-3)צמצם את רמת הפעילות שלהם עובדים אלו ל
' העניין בתופעת השחיקה גבר באופן ניכר.  בחלק זה, אתאר את 70 -מאז שנות ה 

ההגדרות העיקריות של שחיקה, את העמדות והמאפיינים ההתנהגותיים שלה, ואת הגורמים 
 ומגינים מפני שחיקה. -שנמצאו כתורמים ל

 
חילוקי דעות ניכרים קיימים אודות ההגדרה המדויקת   שחיקה. הגדרות ומאפיינים של

 ,Dworkin, 1987; Farber, 1983, 1991; Handy, 1988; Jackson, Schwab & Schulerשל שחיקה (למשל, 
1986; Maslach, 1982; Maslach & Jackson, 1984, 1986)  :שלושת ההגדרות הרווחות ביותר הן  .

Fruedenberger  ו- Richelson )1980 אשר הגדירו שחיקה כ"מצב של עייפות או תסכול, הנגרם בגלל ,(
, אשר Maslach); 13התמסרות למטרה, לדרך חיים או ליחסים שלא הביאו לתגמול המצופה" (עמ' 

פרסונליזציה והגשמה עצמית מופחתת, -הגדירה שחיקה כ"סינדרום של תשישות רגשית, דה
 -ו Pines); וההגדרה השלישית, 3נשים באופן כלשהו" (עמ' המופיע אצל אנשים שעובדים עם א

Aronson )1988 שהאמינו ששחיקה היא מצב של "תשישות פיזית, רגשית ומנטלית, הנגרם ע"י ,(
).  כל שלוש ההגדרות מסכימות 9מעורבות ארוכת טווח במצבים תובעניים מבחינה רגשית" (עמ' 

ת מאשליה של אנשים בעלי מוטיבציה גבוהה, אך ששחיקה היא התוצר הסופי של תהליך התפכחו
) שחיקה Richelson )1980 -ו Fruedenbergerכל אחד מדגיש אספקט אחר כסיבה המרכזית:  עבור 

היחיד הופך למעורב רגשית יתר על המידה, מותח  Maslachהיא המחיר של הישגיות גבוהה; עבור 
רגשיות הנכפות עליו ע"י אנשים אחרים.  עצמו יותר מדי ואז לא יכול להתמודד עם הדרישות ה

 טוענת כי הגורם העיקרי לשחיקה  Pinesלבסוף, 
ובהמשך —מונח בצורך שלנו להאמין כי חיינו הם בעלי משמעות, שהדברים שאנו עושים

 (Frankel, 1963).  פרנקל (Pines & Aronson, 1988)הם שימושיים וחשובים —לכך אנו עצמנו
).  כאשר 154משמעות לחיים הוא הכוח הראשוני באדם" (עמ' כותב כי "הדחף למצוא 

אנשים מנסים למצוא משמעות לחייהם דרך עבודה ומרגישים שנכשלו, התוצאה היא 
 .(Pines, 1993 p. 33)שחיקה 

  
ישנם ניתוחים אלטרנטיביים וחופפים של השורשים והתנאים הקשורים לשחיקה.  

Burisch  )1993מתחיל "עם מעט תסכול או איבוד אוטונומיה, עמם  ) מאמין שתהליך השחיקה
).  בגלל הדמיון והקשר בין שחיקה לבין תופעות 89מתקשה האדם להתמודד באופן הולם" (עמ' 
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רבות אחרות (למשל, לחץ, דיכאון, עייפות, ניכור ונוירוזה קיומית) אנשי אקדמיה רבים רגישים 
 במה לא נוגע לשחיקה. –רך השלילה לניואנסים המבחינים אותה מהן, תוך התמקדות בד

עושה את אחת ההבחנות הללו, כאשר היא מבדילה בין שחיקה לבין  (Pines, 1993)פיינס 
עייפות פיזית, לדוגמה, ע"י העובדה שאדם יכול להתגבר מהר על עייפות פיזית, אך לא תמיד ניתן 

מת כתוצאה ממאמץ "נורמלי" לומר את אותו הדבר לגבי שחיקה.  בניגוד לעייפות פיזית, אשר נגר
).  40המביא להישג מספק, שחיקה היא חוויה שלילית המלווה בתחושת כשלון עמוקה (עמ' 

 ההבחנות הספציפיות הן מאירות עיניים, אך הן מעבר להיקף סקירה זו.
למרות גישותיהם השונות, רוב אנשי האקדמיה מדגישים שיש להתייחס לשחיקה תמיד 

שלוש פנים מובחנות מבחינה קונספטואלית אך קשורות מבחינה  הכולל מימדי,-כאל מושג רב
פרסונליזציה והגשמה עצמית מופחתת.  חוקרים שונים קישרו כל -אמפירית:  תשישות רגשית, דה

 אחת מתגובות אלו לאוריינטציות אינדיווידואליות ולטיפוסי אישיות מובחנים.
מרכזי של שחיקה, תלויה ברגישות לדוגמה, התגובה של תשישות רגשית, הסימפטום ה

פרסונליזציה היא דרך התמודדות -.  בניגוד לכך, דה(Shirom, 1989)אישית, ובמיוחד בלחץ 
הקשורה לבעיות הנובעות מיחסים עם מטופלים, ונפוצה בקרב אנשים המאופיינים בצורך חזק 

צמית פחותה היא תגובה .  לבסוף, הגשמה ע(Buunk & Schaufeli, 1993)להדדיות ביחסים חברתיים 
הקשורה ע"פ רוב לאנשים בעלי דימוי עצמי נמוך והרגשה שיש להם שליטה מעטה או אפסית על 
מצבים שונים בעבודתם (למשל, אחיות המודאגות מחוסר השליטה שלהן על גורמים בסביבתן, 

 שמעבר לכוחן, כגון החלטות רופאים, שיתוף הפעולה של המטופל והתמודדות עם מוות).
בקרב בעלי מקצוע בשירותי אנוש, הנוטים ביותר לסבול משחיקה הם מורים, עובדים 

, לדוגמה, מאמינה ששחיקה Maslachסוציאליים, יועצים, אחיות, שוטרים, רופאים ותרפיסטים.  
במקצועות אלו מייצגת תגובה למאמץ רגשי כרוני הקשור בהתמודדות נרחבת עם אנשים נזקקים 

יבות מסוימות נוטות להאיץ שחיקה, בזמן שאחרות נוטות להביא לפחות ).  אולם, סב1982(
שחיקה אצל עובדיהן.  יותר מכך, אנשים שונים מגיבים אחרת לאותם תנאי עבודה ורמות לחץ, 

היות ואנשים אינם נוטים לשחיקה במידה שווה.  בעשרים השנים האחרונות, מחקרים רבים 
ר מזרזות שחיקה ואודות האנשים הנוטים יותר תיעדו את מה שידוע אודות הסביבות אש

להישחק.  במחקר זה אני מתמקדת בעיקר באספקטים הפסיכולוגיים הידועים כיוזמים 
 וממריצים שחיקה.

חמש גישות המשלימות זו את זו וחופפות זו לזו לעיתים קרובות, אשר עד כה עיצבו את 
היסטורית, -וגית, הארגונית, הסוציופסיכול-מושג השחיקה הן הפרספקטיבות הקלינית, הסוציו

והתיאוריה הביקורתית.  הגישה של פרוידנברגר לגבי שחיקה משקפת את הפרספקטיבה 
פסיכיים, הסימפטומים והטיפול המומלץ ברמה -הקלינית, אשר פונה אל המקורות האינטרה

ינה מזלך האישית.  הוא תופס את השחיקה כמטילה יותר מאמץ על העובד.  בניגוד לכך, כריסט
(Maslach)  ואיילה פיינס(Pines)  מאוניברסיטת קליפורניה שבברקלי, שבוחנות שחיקה

פסיכולוגית, מתמקדות בתנאי העבודה הגורמים לשחיקה, במיוחד בלחץ -מהפרספקטיבה הסוציו
הקשור בתפקיד, אשר באופן טיפוסי מביא לטיפול המכניסטי בלקוחות.  הן רואות את השחיקה 

-יגת העובד ולנטייה להתייחס ללקוחות באופן מנותק ולא אנושי.  תהליך הדהכמביאה לנס
מדגישה איבוד של עניין ואמפתיה אצל עובדים שהיו אכפתיים בעבר.   (Maslach, 1976)הומניזציה 

Maslach  מצאה כי ציניות הנובעת משחיקה לעיתים קרובות גורמת לעובד לפנות ללקוח באופן
 .(Sakharov & Farber, 1983 p. 65)בעיותיהם ותיוגם בז'רגון טכני" משפיל כגון "האשמתם ב

מסלך, פיינס ופרוידנברגר הפכו את מושג השחיקה לפופולארי ומיקדו את תשומת הלב 
) הציע נקודת Cherniss )1980להיותה תופעה חברתית רווחת וקריטית הראויה למחקר אקדמי.  

יפש קשרים בין שחיקה לבין תכונה מסוימת של מבט ארגונית בניתוחו את השחיקה.  הוא ח
סביבת העבודה.  בניגוד לפיינס, מסלך ופרוידנברגר, המציעים ש"שאין לאחד תשישות רגשית, 

טוען כי הם  Chernissאחת של שחיקה,  פרסונליזציה ומעורבות אישית פחותה לכדי תוצאה-דה
 .Byrne, 1994 p)לת או מונוטונית" בעצם מייצגים שלוש תגובות אפשריות לעבודה מלחיצה, מתסכ

מדגישה את השפעת החברה הכללית על  (Sarason, 1983)היסטורית -.  הפרספקטיבה הסוציו(647
הופעת השחיקה, ולא את זו של היחיד או הארגון.  פרספקטיבה זו טוענת כי כאשר ערכים 

 של שירותי אנוש.חברתיים לא מדגישים דאגה ועניין באחרים, קשה לשמר מחויבות לעבודה 
לבסוף, התיאוריה הביקורתית מניחה שנתונים חברתיים ופוליטיים צובעים את ההקשר, 

.  התיאוריה (Horkheimer, 1972)ואת הפרשנות המוטה והמבוססת על אינטרסים, אודותיו 
 -הביקורתית נוטה לפרש שחיקה כ

ית כתוצאה טבעית דוגמה ספציפית של ניכור בחברה הקפיטליסטית.  שחיקת מורים נרא
.  ע"פ נקודת מבט זו, מורים (Freire, 1979)ובלתי נמנעת של "חזרה על מטלות ריטואליות" 

רבים, הרגילים לתכנית לימודים מוכתבת מלמעלה, איבדו את הרצון להיות ספונטניים 
בעבודתם עם ילדים.  למרות ואף בגלל הטיות אלו, התיאוריה הביקורתית נותרת שיטה 

ימושית באופן פוטנציאלי ואולי מיוחדת ביכולתה להסביר את האספקטים הנראית ש
האישיים, המוסדיים והגורמים החברתיים, אשר בחיבורם יחדיו מרכיבים שחיקה 

(Sakharov & Farber, 1983 p. 69). 
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 (Farber)ופרבר  (Sakharov)לכן, ישנה אינטראקציה דיאלקטית בין יחידים לחברה.  סחרוב  

יקה כ"יחסים אינטראקטיביים ודינמיים בין המורה היחיד לבין העולם החברתי" רואים שח
(Sakharov & Farber, 1983 p. 67) במקרה של קדמה, כוונות המלווים להימנע משיגרה וליצור  .

קונטקסט חדש ללמידה ותכנית לימודים חדשנית, עשויות להגן עליו מהחזרתיות ותכנית 
 ורם לשחיקת מורים.הלימודים המוכתבת הנ"ל, כג

           Schaufeli -ו Buunkכל הגורמים הללו מופנמים הן ע"י המורים והן ע"י תלמידיהם.   
) מחזיקים בתיזה המרכזית ששחיקה לא מתפתחת בואקום, אלא מתפתחת בראש 1993(

 -ובראשונה בהקשר חברתי, וש
ות את תשומת הלב על מנת להבין את התפתחותה ואת הימשכותה של שחיקה, יש להפנ

 ).54לדרך בה יחידים תופסים, מפרשים ומבנים את התנהגותם של האחרים בעבודה (עמ' 
 
 Ianni ו- Reuss-Ianni  שהתמחו בחקר שחיקה בקרב מורים ושוטרים, מציעים כי ישנו, ע"פ

ן , אשר נמצא בתווך בי(ignored interactional factor) גורם אינטראקציה ממנו מתעלמיםרוב, 
הסביבות החיצוניות לבין הדרך בה סביבות אלו מופנמות ע"י יחידים, כמו גם אמונותיהם, 

וגורם זה "משנה הן את  (interpretation networks)תפיסותיהם העצמיות ורשתות פרשנות 
.  הם מציעים (Ianni & Reuss-Ianni,1983)התנהגותם היחידים והן את התנהגות הסביבה המיידית" 

מקיף של שחיקה ידרוש הבנה לא רק של גורמים אישיים וסביבתיים, אלא גם של כי מודל 
התפתחותית במחקר זה היא -ההשפעות של האינטראקציה ביניהם.  הכללת המסגרת המבנית

דרך אחת להאיר את מנגנוני האינטראקציה שעל ידם הסביבה מופנמת, ובעצם מובנית בפנים ע"י 
ות של חוקרי שחיקה בנוגע לנטייה או ל"אוכלוסיית הסיכון" יחידים.  הבדלים בין הפרספקטיב

 ללקות בשחיקה, עשויות להיות קשורות להתפתחות אנושית.
אפילו שחלק מאנשי האקדמיה מתרכזים ב"תפיסות היחידים ותגובתם ללחץ", הם בד"כ  

 מטפלים בתפיסת היחיד כמשתנה סובייקטיבי, המשתנה מאדם לאדם, ועל כן יש קושי למדוד
.  חוקרים אלו טוענים כי יחידים (Farber, 1983; Cattell, 1972; Lazarus and Opton, 1966)אותו 

הלחץ עצמה, בלי קשר לקיומו האובייקטיבי"  תפיסתיכולים להגיב באופן פונקציונלי "רק מ
(Farber, 1983 p. 4)התפתחותית אודות ערך-.  נקודת מבט זו שונה בתכלית מנקודת המבט המבנית 

התפתחותית, הכל נראה דרך -המפתח של הבניית התפיסה האישית.  כלומר, בפסיכולוגיה המבנית
תפיסת היחיד את המציאות, ואין משמעות ממשית למציאות האובייקטיבית ללא ההתחשבות 

 בתפיסת היחיד אותה.
חוקרי שחיקה לא יישמו באופן שיטתי את הגישה ההתפתחותית בניתוחיהם.  כאשר הם  

ים שחיקה דרך עדשה של התפתחות פסיכולוגית, הם מתמקדים במעברים בין שלבים בוחנ
 ,Farber)כתקופות מלחיצות בחיי מבוגרים, בהן הם נוטים להיות יותר פגיעים לסכנות השחיקה 

.  באופן רלוונטי, הגישה ההתפתחותית מציעה נקודת מבט, על פיה ככל שהדרך בה אנשים (1983
ש להם גישה מנטלית לדרכים מגוונות ומורכבות יותר להתמודדות עם יודעים מתפתחת, כך י

 לחצי החיים ובכללם שחיקה.
 נטייה לשחיקה

שחיקה היא יותר אמפירית מתיאורטית.  עד היום אין מודל מקיף של שחיקה.  אף על פי כן, אנשי 
.  (Farber, 1983)אקדמיה מסכימים על מספר גורמים סביבתיים ואישיים הקשורים לשחיקה 

תרבותית, סביבת העבודה -ארבעת הלחצים הפוטנציאליים שזוהו הם האישי, הסביבה החברתית
בין הסביבה האישית לבין סביבת העבודה.  עבודת מחקר זו תתרכז בעיקר  היחסיםהחיצונית ו
 המגבירים או מפחיתים את הסיכון לשחיקה. אישייםבגורמים ה

ים לשחיקה כוללים משתנים אישיותיים, הגורמים האישיים שאנשי האקדמיה מקשר 
תהליכי תיווך כגון הערכה קוגניטיבית של אירועים מלחיצים, לחצי חיים נוכחיים והתמיכה 

פיהם אפשר למקם אנשים הנמצאים -המתקבלת.  בתוך כך, ניתן לציין ארבעה גורמים, אשר על
) 3) דימוי עצמי, 2השליטה,  גרעין /(self-efficacy)) חוללות עצמית 1בסיכון מיוחד לשחיקה:  

 ,Bloch, 1977; Cichon & Koff, 1980; Farber, 1991; Hubert, Gable)) שינויי חיים 4 -משמעות קיומית, ו
& Iwanicki, 1990; Ianni & Reuss-Ianni, 1983; Mayou, 1987; Pines, 1993). 

גית, ושדימוי אולם, יכול להיות שהנטייה לשחיקה קשורה גם להתפתחותם הפסיכולו 
עצמי גבוה או נמוך, למשל, נחווה באופן שונה אצל אנשים שונים עם בגרות פסיכולוגית שונה.  

Crowley )1990אישי" -) מציע שמאפייני האדם הנוטה לשחיקה חופפים ליחיד ה"בין(“socializing”) 
 (ר' בחלק הבא). Keganהאופייני לסכימה ההתפתחותית של 

 אנשים הנוטים לשחיקה הםישנה הסכמה כללית ש 
אמפתיים, רגישים, הומניים, מסורים, אידאליסטיים ובעלי אוריינטציה לאנשים, אך גם 

חרדים, מופנמים, כפייתיים, נלהבים יתר על המידה ורגישים להזדהות יתר עם האחר 
(Bloch, 1977; Cherniss, 1980b; Edelwich & Brodsky, 1980; Freudenberger & Richelson, 

1980; Pines & Aronson, 1981) אנשים הפונים למשרות בשירותי אנוש מעוניינים לעזור  .
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לאחרים, לעיתים באופן נואש.  חלק מאנשים אלו עשויים לבסס את דימוים העצמי 
 .(Farber, 1983 p. 4)באופן בלעדי מדי, על השגת מטרות לא ריאליסטיות אך מאד אנושיות 

 
או עם כל המאפיינים הנ"ל, כשירים מבחינה אינטלקטואלית, ניתן למצוא אנשים ללא 

אך שונים בנוגע לבגרותם הפסיכולוגית.  בזמן שהקורא חושב על התיאור הקצר להלן לגבי הדרך 
בה גורמים אלו קשורים, ע"פ מומחים, לתהליך השחיקה, יש לזכור, כי מבוגרים בוגרים יותר או 

ות מבחינה איכותית.  לפיכך, למשל, אדם המסוגל לחוש פחות, מבינים את המציאות בדרכים שונ
במהלך תקופות שונות של בגרותו הפסיכולוגית.   שונהעשוי לתפוס את משמעותה בדרך  אמפתיה

 או אנשים בעלי מודעות פסיכולוגית שונה חווים תסכול כתוצאה מכישלון באופן שונה.
תיים שעשויים להסביר אנשי אקדמיה החוקרים שחיקה מצטטים שני גורמים אישיו

מדוע יחידים, ומורים במיוחד, עם אותם מנהלים באותן סביבות עבודה, בעלי רקע חינוכי דומה, 
מגיבים באופן שונה, לעיתים קרובות, ללחצי עבודה:  חוללות עצמית/ גרעין השליטה ודימוי 

מי, משמעות עצמי.  החלק הבא בודק בקיצור כיצד חוללות עצמית/ גרעין השליטה, דימוי עצ
 קיומית ושינויי חיים קשורים לשחיקה מקצועית.

 
 חוללות עצמית / גרעין השליטה

בשנים הראשונות של חקר השחיקה, "הישג אישי" ו"חוללות עצמית" לא נחקרו ולא 
קישרו רק לאחרונה את עבודתו של בנדורה  Cherniss -ו Maslachקושרו ישירות לשחיקה.  

(Bandura, 1977, 1982) ודות חוללות עצמית ואת ממצאיו, שאומרים כי חוללות עצמית חזקה א
יותר מביאה ליותר מאמץ ודבקות ברדיפה אחרי מטרות, לממצאיהם לגבי שחיקה.  בנדורה 

מגדיר חוללות עצמית כ"אמונותיהם של אנשים אודות יכולותיהם להפעיל שליטה על אירועים 
.  הוא טוען כי תגובות אנשים לסביבות עוינות (Bandura, 1989 p. 1175)המשפיעים על חייהם" 

שונות באופנים חשובים ותלויות ברמה בה הם מרגישים מסוגלות.  אלו המאמינים שהם מסוגלים 
יהיו יותר פעילים מבחינה חברתית.  אם מאמציהם לשנות נתקלים בכישלון חוזר ונשנה, הם 

יניבו פרי.  בניגוד לכך, אלו שחוללותם יחליפו סביבה על מנת למצוא סביבה אחרת בה מאמציהם 
 העצמית נמוכה ייטו להגיב לסביבה שלא מגיבה, באופן אפאתי, ציני ולבסוף יעזבו.

Rotter )1966 חיצוני כנגד פנימי.  אנשים  –) חקר והמשיג את רעיון גרעין השליטה
ין שליטה המאמינים כי אירועים בחייהם הם תוצאה ישירה של מעשיהם מדגימים אמונה בגרע

פנימי.  אנשים אשר חשים שאירועים בחייהם הם מעבר לשליטתם (תוצרים של מזל, גורל או 
אנשים אחרים) מדגימים אמונה בגרעין שליטה חיצוני.  מחקרים מראים כי מורים המציגים גרעין 

 Cedoline, 1982; Farber, 1991; Lortie, 1975; McLaughlin)שליטה חיצוני נוטים לסבול יותר משחיקה 
et al., 1986).על כן דוגמאות של גרעין שליטה חיצוני מעניינות יותר לדיון בנושא שחיקת מורים , 

אספקט נוסף, הקשור אך אינו זהה לגרעין השליטה, היא השליטה הנתפסת על החיים ועל 
הנסיבות בעבודה, שהוזכרה לעיל.  הדוגמה שניתנה היתה של אחיות החוות לחץ כתוצאה 

בדה שגורמים רבים בסביבתן נמצאים מעבר לשליטתן (למשל, החלטות הרופאים, שיתוף מהעו
הפעולה של הפציינטים והתמודדות עם מוות).  נמצא קשר בין חוסר שליטה נתפס לשחיקה, על 

.  במקרה של קדמה, (Buunk & Shaufeli, 1993)אף שהוא חלש יותר מזה שבינה לבין גרעין השליטה 
פקטים רבים הקשורים לביה"ס שעליהם יש למלווים שליטה ניכרת, ישנן על אף שישנם אס

 מציאויות אינסופיות ומצוקות של תלמידים, שאין להם שום יכולת לשנות.
 

 דימוי עצמי נמוך
מספר אנשי אקדמיה מצאו כי  דימוי עצמי קשור באופן חזק לשחיקה אצל מורים 

(Farber, 1991; Hogan & Hogan, 1982; Ianni & Reuss-Ianni, 1983; Maslach, 1982; Motowildo, Packard 
& Manning, 1986) כתוצאה מגורמים קודמים כגון חוסר תמיכה מהמנהלים.  לרוב האנשים יש ,

צורך באישור חברתי.  לפיכך, אירועים הנתפסים כדחייה חברתית עשויים להיתפס כמלחיצים, 
אשר מאוימים יותר כשהם נדחים ע"י אחרים ועל  במיוחד בקרב אנשים בעלי דימוי עצמי נמוך,

.  אין מחקרים שבחנו באופן ספציפי את (Hogan & Hogan, 1982)כן, פגיעים יותר ללחץ ושחיקה 
ההשפעה של דימוי עצמי על שחיקת מורים, וגם לא בדקו יחסים סיבתיים בין גורמים 

 . (Handy, 1988)ארגוניים/אישיים לבין שחיקת מורים 
 

 משמעות קיומית מהעבודה הפקת
איילה פינס הבינה, דרך מחקרים נרחבים של ועבודה עם אנשים "שחוקים", שגורם 

המפתח של שחיקה "נמצא בצורך שלנו להאמין שחיינו הם בעלי משמעות, שהדברים שאנו עושים 
.  היא טוענת שחלק מהאנשים כיום מצפים לקבל (Pines, 1994)הם חשובים ואף 'הירואים'" 

חושה זו מתוך עבודתם, ואחרים מנסים להשיגה דרך פעילות פוליטית.  עבור אנשים הבוחרים ת
באחת הדרכים הללו, מה שהם מסכנים הוא רב, מפני שהם מקווים לקבל תחושה של משמעות 

לגבי כל חייהם מתוך עבודתם או פעילותם הפוליטית. כאשר הם מבינים שנכשלו, היא טוענת, הם 
 שחוקים.
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בעלי מוטיבציה גבוהה, היא מאמינה, מתחילים את עבודתם עם מטרות וציפיות אנשים 
גבוהות ביותר.  אנשים המתייחסים לעבודתם כ"שליחות" נמצאים בסיכון מיוחד, כי להצלחתם 

בעבודה יש משמעות קיומית עבורם.  רוב האנשים המקצועיים בעלי מוטיבציה גבוהה מצפים 
.  פינס מצאה שסביבת העבודה היא גורם חשוב בזירוז או להצליח וזקוקים להערכת סביבתם

דיכוי האפשרות של שחיקה עבור אנשים אלו:  כאשר הם עובדים בסביבה תומכת, סביבה 
ש"מדגישה ומגבירה תכונות חיוביות כגון תמיכה ואתגר, וממזערת תכונות שליליות כגון טרדות 

, הם מתמלאים בתחושת משמעות (Pines, 1994 p. 384)ביורוקרטיות והפרעות אדמיניסטרטיביות" 
קיומית, דבר שמזין מחדש את המוטיבציה הראשונית שלהם כלפי עבודתם.  בניגוד לכך, בסביבה 

מלחיצה מאד, בה התכונות החיוביות הנ"ל ממוזערות והתכונות השליליות מודגשות, הם חווים 
שר ציפו לשאוב תחושת משמעות תחושה כואבת של כישלון.  תחושת כישלון זו, עבור אנשים א

 מעבודתם היא "מקור חזק לשחיקה".
 מעבר שינויים בחיים:  גורם מצבי לשחיקה

מציע כי שינויים בחיים, חיוביים (כגון חתונה) או שליליים (כגון  (Farber, 1983)בארי פרבר 
יים אלו מוות או גירושים), עשויים להציב אנשים בסיכון מיוחד לשחיקה.  הסיבה לכך ששינו

נוטים להיתפס כמלחיצים היא, שהם דורשים הסתגלות לתבניות התנהגות חדשות.  תוך קישור 
 לנושא השינויים בחיים, פרבר מקשר בין הסיכון לשחיקה לבין הפרספקטיבה ההתפתחותית:

וואילנט  (Levinson,1978), לוינסון (Erickson, 1963, 1968)תיאורטיקנים כגון אריקסון 
(Vailant, 1977) הציעו מודלים של התפתחות מבוגרים, אשר כוללים תקופות משבר ,

נורמטיביות.  תקופות אלו מתרחשות בין שלבים של התפתחות מבוגרים ועשויות לכלול 
מחדש משמעותית של החיים האישיים והמקצועיים.  מכיוון שכך, תקופות אלה -הערכה

האדם, על היחסים הזוגיים או על  עשויות להשפיע באופן דרמטי על דימויו העצמי של
ההשקעה בעבודה.  אפילו שהן נורמטיביות, תקופות מעבר אלה הן מלחיצות, ומותירות 

את האדם עם יכולת פחותה להתמודדות מוצלחת עם לחצים יומיומיים אחרים.  לפיכך, 
אנשים אשר עוברים שינויים משמעותיים בחייהם עשויים להיות פגיעים במיוחד 

 .(Farber, 1983 p. 4)לשחיקה 
 

רבים ממלווי קדמה מתחילים לעבור שינויים גדולים בחייהם (נישואים וילדים), מה 
שעשוי להיות גורם לחץ עבורם בזמן עבודתם בקדמה.  יהיה מעניין לשרטט שינויים אפשריים 

 במטרותיהם ובמחויבותם לעבודה, בזמן שהם עוברים שינויים בחייהם הפרטיים.
 

.  ארבעה פתרונות עיקריים מופיעים בספרות.  הראשון הוא אידאולוגיה כמקור שחיקהפתרונות ל
תמיכה, השני הוא הרמה בה אנשים יכולים לתרגם את האידאולוגיה המופשטת שלהם לכדי 

מטרות קונקרטיות, יומיומיות וניתנות להשגה, השלישי הוא הרמה בה אנשים תופסים עצמם 
ם חברתיים ואינטראקציות חברתיות המספקים תמיכה.  החלק כמצליחים, והרביעי הוא קשרי

 הבא מסביר בקיצור כיצד כל אחד מהנ"ל מפחית שחיקה.
 אידאולוגיה או מחויבות אידאולוגית חזקה 
אנשי אקדמיה טוענים כי אידאולוגיה עשויה להיות תרופה שיכולה למנוע שחיקה בקרב  

מצא  Hallsten.  (Hallsten, 1993; Cherniss & Krantz, 1983)אנשים הנמצאים בקהילות מחויבות מאד 
רמות נמוכות ביותר של שחיקה במחקרו אודות מספר סביבות עבודה מקצועיות, בהן הוא ציפה 
למצוא רמות גבוהות של שחיקה, בהתחשב בבעיות עמן התמודד הצוות.  אחת מהן היתה בי"ס 

Montessori  שפילוסופית ביה"ס סיפקה מסגרת ברורה לילדים עם בעיות רגשיות, בו הוא מצא
, Montessoriשהפחיתה לחץ ועמימות.  הוא נותן דוגמה של מורה שאמרה לו שלפני שהגיעה לבי"ס 

היו לה רעיונות וערכים כלליים משלה, אותם היא החשיבה כפשטניים ודי כלליים, ושהיא לא 
א חוותה "לחץ מצד מורים עקבה אחר מודל או פילוסופיה ספציפיים.  בעבודתה הקודמת הי

), אך לאחר שהגיעה 147אחרים והורים  להדגיש אלמנטים שונים בעבודת ההוראה שלה" (עמ' 
, היא הרגישה תחושת הקלה מיידית והיתה רגועה יותר.  היא הרגישה בטוחה, Montessoriלבי"ס 

ים יותר, בעלי יותר עמדותיה הפכו חיוביות יותר כלפי הילדים, ותלמידיה הגיבו ע"י כך שהיו שמח
מוטיבציה והיה לה קל יותר ללמדם.  המעגל הסגור שהיה בעבר, של ספקנות עצמית, כישלון 

 Cherniss & Krantz, 1983 p. 201 cited)ותיסכול הוחלף ע"י מעגל חיובי של ביטחון, יכולת והצלחה 
in Hallsten, 1993). 

).  הם גילו בעבודתם עם Krantz )1983 -ו Chernissדוגמה שניה ניתן למצוא בעבודתם של  
קהילות אידאולוגיות שנזירות, למשל, למרות העובדה שהן חיות את כל חייהן באורח דתי, 

ושלעיתים קרובות אורח חיים זה אינו מהווה סביבה תומכת, הן שומרות על רמות גבוהות של 
באמת מרגישות לבד.  הן  מחויבות ולא מראות אף סימן לשחיקה.  בגלל דתן, נזירות אף פעם לא

תמיד עם אלוהים, בו הן בוטחות, ומאמינות שהוא אוהב אותן.  חוץ מזה, מפני שיש להן קווים 
 מנחים ושגרות חיים, האידאולוגיה מספקת תמיכה ומבנה רציפים עבור הנזירות.

אולם, לא כל מי שהוא חלק מקהילה אידאולוגית מוגן מפני שחיקה.  יש עדויות לכך שמי  
 ,Cherniss)שמזדהה עם אידאולוגיה הדוגלת בפעולות חברתיות רדיקליות עשוי לחוות שחיקה 
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קשה —האידאל האולטימטיבי של שינוי חברתי ופוליטי—.  האידאולוגיה של הפעיל החברתי(1980
מאד ליישום, לא תלויה רק במאמצי היחיד או אף מאמצי הקבוצה, וכישלון בהבנה של כך הוא 

י.  בנוסף לכך, כפי שיוסבר בחלק הבא, מילוי אחר האידאולוגיה באופן יומיומי יותר מדי גלו
באקטיביזם פוליטי רדיקלי אינו ברור וקשה למימוש.  כל זאת מקשה על יחידים בעלי מוטיבציה 

גבוהה להשיג תחושה של משמעות מתוך מאמציהם.  על כן, פעילים אלו נוטים יותר ללקות 
מחנכים שהוזכרו לעיל.  מלווי קדמה, בגלל המוטיבציה הגבוהה בשחיקה מאשר הנזירות וה

שלהם ומחויבותם האידאולוגית החזקה, עשויים להיות מוגנים בפני שחיקה.  מצד שני, תמיכתם 
באידאולוגיה רדיקלית של שינוי חברתי עשויה להעמיד אותם בסיכון מסוים לשחיקה, בגלל 

 גוגיה מעשית.הקושי לממש את מטרותיהם ולתרגמן לכדי פד
 מטרות קונקרטיות, הניתנות להשגה ולמדידה-מטרות ותת 
הגורם השני שנמצא, העוזר למנוע שחיקה היא הרמה בה אנשים מסוגלים לתרגם  

.  כאשר הקווים המנחים הם ברורים (Reppucci, 1973)אידאולוגיה מופשטת לכדי עבודה יומיומית 
ידאולוגיה הוא ברור ואפשרי, תחושות המטרה, וקל לעקוב אחריהם, היישום היומיומי של א

המשמעות והסיפוק עשויות להיות חזקות יותר, מה שעוזר למנוע שחיקה.  עובדה זו עשויה להיות 
רלוונטית במיוחד בקדמה, בו הקווים המנחים נמצאים עדיין בתהליך יצירה ולפיכך עשויים 

 להיות מעורפלים וקשים ליישום.
י שמאל בישראל בתקופת האינתיפאדה, איילה פינס מצאה כי במחקרה המקיף עם פעיל 

שחיקה היתה בעיה קשה בתנועת השלום, וחלק מן האנשים סבלו ממנה יותר מאחרים.  אלו שהיו 
להם מטרות קונקרטיות, ויכלו לראות את תוצאות מעשיהם (למשל, מתנדבים אשר עזרו 

מיידיות לעבודתם (ילד מאושפז  לקורבנות אלימות) שאבו תחושת משמעות מראיית תוצאות
בבית חולים, למשל, או החזרת תעודת זהות מוחרמת לעציר פלסטיני) ולא נטו להישחק.  כך, 

לארגונים המשלבים אידאולוגיה חזקה המשותפת לכולם, עם מטרות קונקרטיות וריאליסטיות 
יקה, מפני שאנשים ושיטות עבודה יעילות, ומספקים משוב חיובי לעובדיהם, יהיו פחות מקרי שח

 .(Hallsten, 1993)יחושו ברמות גבוהות של חוללות עצמית 
אולם, ממצאים אלו לא מעידים על כך שהתגובה היעילה היא בהכרח הנמכת רמת  

המטרות והציפיות של האדם.  כאשר מורים החלו את עבודתם עם מטרות וציפיות גבוהות, אך 
גובה למתח והלחץ של גובה "מטרותיהם עמומות, אחד הדברים הראשונים שהשתנה בת

החדשות" היה הפיכתן ליותר "ריאליסטיות".  לדוגמה, מורים שהתחילו את עבודתם עם התקווה 
"להגיע" לכל תלמיד, והאמינו שזוהי מטרה נאותה, הבינו עם הזמן שציפייה זו אינה ריאליסטית, 

ות קטנות יותר של תלמידים והתחילו למקד את תשומת ליבם בהשפעות צנועות יותר על קבוצ
(Cherniss, 1980) עבור רבים, שינוי זה היה מלווה בתחושות אשם ותסכול על כך שלא הצליחו  .

 לעמוד בציפיות של עצמם.
כאשר היה קשה מדי להתמודד עם התסכול, אנשי מקצוע רבים החלו להרגיש פחות  

וחות או הארגון שעבורו עבדו, או אחראים באופן אישי לתוצאות עבודתם, ונסוגו ל"האשמת" הלק
 אף את "המערכת".  עבור רוב האנשים שהשתתפו במחקרים אלה:

לחצי העבודה הקשו על המשך ההרגשה של אחריות אישית על מה שקרה בעבודתם.  
האשמה היתה למטרד נוסף שלא היו זקוקים לו.  וכך, כשלא מילאו אחר הציפיות, הם, 

להם ופחות מלחיץ להאשים אחרים, מאשר לחפש אחר  באופן הדרגתי, מצאו שיותר קל
 .(Cherniss, 1980 p. 109)גורמים הקשורים בביצועיהם 

  
חלק ממלווי קדמה, במיוחד החברים החדשים והצעירים יותר בקבוצה, נסוגו לכדי 

האשמת התלמידים או המערכת כאשר חשו שאינם יכולים למלא אחר כל הציפיות מהם.  אולם, 
היו מספר אנשים שהמשיכו להאמין שהם יכולים להגיע לכל לקוח, ואם  Chernissבמחקר של 

 ימשיכו לנסות הם ימצאו אמצעים יעילים כדי להשיג את מטרתם:
הם עמדו בפיתוי של צימצום אחריותם האישית ע"י האשמת לקוחותיהם או המערכת.  

אנשים המקופחים הם הבינו שלקוחותיהם בתחום שירותי האנוש הציבוריים, הם בין ה
ביותר בחברתנו, שישנם גורמים, הקשורים ללקוחות עצמם, למשפחותיהם 

ולקהילותיהם, אשר הופכים אותם לאנשים שלא נענים בקלות ושקשה לעבוד עימם.  
אולם, הם לא השתמשו בגורמים חיצוניים אלו כנימוק שיאפשר להם להרגיש פחות 

 .(Cherniss, 1980 p. 109)אחריות אישית 
 

במקום להנמיך את הסטנדרטים שלהם ולדרוש פחות מעצמם, אם היו יוצרים 
קריטריונים ברורים להשגת מטרותיהם, ואבני דרך שתסייענה להם "להגיע" אל התלמידים, היה 

 אולי קל יותר להגשים ולמדוד את התהליך.
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 תפיסה עצמית של הצלחה
הראו כי תחושות של הצלחה והישג  (Pines & Aronson, 1981)המחקרים של פינס וארונסון 

נמצאות במתאם שלילי עם שחיקה ועייפות.  אך בדרך כלל אין שופטים הצלחה וכישלון ע"פ 
 סטנדרטים אובייקטיביים אבסולוטיים.  הן כותבות כי: 

לתפיסות יחידים את הישגיהם אין, לעיתים, הרבה במשותף עם המציאות 
במבחן, ניתן לראות זאת כהצלחה.   92ציון של  האובייקטיבית.  למשל, אם סטודנט קיבל

באותו מבחן, הוא עשוי לחשוב על עצמו  97אך אם שלושת חבריו הטובים קיבלו ציון של 
ככישלון.  אנשים יכולים להיחשב כמצליחים ע"פ סטנדרטים של אחרים ועדיין לראות 

או בהישגים עצמם ככשלונות מפני שהם משווים עצמם למישהו שנמצא מעליהם ביכולת 
 ).147-148(עמ' 

 
), בהציגו מסגרת כללית לתופעת השחיקה, Lennart Hallsten )1993איש האקדמיה השוודי, 

.  הוא מציין כי הול )(”psychological success“משרטט את יסודות המושג "הצלחה פסיכולוגית" 
(Hall, 1971) בהתבססו על עבודה מוקדמת יותר של ,Lewin )1926בין מוטיבציה בעבודה  ), קישר

לבין שביעות רצון בעזרת המושג "הצלחה פסיכולוגית", הנרכשת ע"י השלמה מוצלחת של משימה 
מאתגרת ומשמעותית מבחינה אישית.  הול, כמו פינס וארונסון, גם כן הדגיש שמה שחשוב הוא 

בהשפעת  אצל האדם, ולאו דווקא הצלחה אובייקטיבית, הניתנת למדידה.  תחושות של הצלחה
Chris Argyris )1964 הול האמין שאדם "ייסוג מבחינה פסיכולוגית מהזירות בהן היא או הוא ,(

 .  נסיגה פסיכולוגית היא סימפטום מרכזי הקשור לשחיקה.(Hall, 1976 p. 136)חווים כישלון" 
הצלחה פסיכולוגית מעודדת את האדם להפוך למעורב יותר בעבודתו, לאתגר את עצמו 

 ע"י הצבת מטרות גבוהות יותר ולהגביה את דימויו העצמי.יותר 
 

 קשרים חברתיים ואינטראקציות חברתיות תומכות
אינטראקציות בין חברים ובין עמיתים במקום העבודה תורמות לרווחה רגשית, 

ומפחיתות תחושות בדידות אצל העובד, שהן מקור מרכזי למתח רגשי עבור אנשי מקצוע בעבודה 
(Cherniss, 1980) הדבר נכון בעיקר לגבי אנשי מקצוע חדשים במקום עבודה כלשהו, ולגבי אנשים  .

חדשים במעגל העבודה באופן כללי.  עבורם אינטראקציה חברתית היא לעיתים מקור תמיכה 
 עיקרי.

עמיתים לעבודה יכולים לספק אוזן קשבת כשאדם מודאג לגבי בעיה הקשורה לעבודה; 
יכולה להיות חוויה מטהרת המפחיתה מתח רגשי ועוזרת  שיחה עם עמיתים לעבודה

המוטיבציה של היחיד נוטה  …להבין את הדברים ולראותם בפרספקטיבה טובה יותר
 .(Cherniss, 1980 p. 73)לגדול כאשר לעמיתים שהוא מחבב ומכבד אכפת מעבודתו 

 
לקבל עצה.  דרך אינטראקציה חברתית, אנשים לומדים על עבודתם ועל המקום בו אפשר 

בעלי מקצוע, במיוחד המתחילים שבהם, זקוקים לכמות רבה של מידע על מנת לפעול בהצלחה 
וביעילות.  העובדים בשירותי אנוש רואים את האינטראקציה החברתית כ"מצילת חיים" 

בתקופות קריטיות, והם מתייחסים אליה כאחת השיטות להישאר מעורבים ולהימנע מאפתיה 
 בעבודתם:

תמיכה המורלית והסולידריות הקבוצתית, שעמיתים לעבודה מסוגלים לספק, ללא ה
רבים מהחדשים שבין בעלי המקצוע, לא היו מתאמצים לפתור קשיים בעבודתם.  במקום 

זאת, הם היו נסוגים לקונפורמיות ואפתיה, ללא מחשבה, וכך היו עוצרים את 
 .(Cherniss, 1980 p. 78)התפתחותם המקצועית 

 
חברים בארגונים קטנים יש קשרים חברתיים חזקים ותמיכה חברתית, אספקט כאשר ל

 Maslach.  (Maslach, 1990; Pines, 1983)זה של עבודתם עוזר להם להפחית את הסיכוי לשחיקה 
טוענת כי העוסקים במקצועות שירותי האנוש, המעורבים ב"קבוצות תמיכה", יהיו פחות פגיעים 

ת להם הזדמנות לדבר על חוויותיהם בעבודה עם אחרים העוברים לשחיקה, מפני שאלו נותנו
חוויות דומות, להוציא את רגשות התסכול, הכעס והחרדה שלהם, ולהבין שאינם לבד, 

 ושבעיותיהם אינן מיוחדות במינן.
לעיתים קרובות, האינטראקציה התומכת נחסמת בארגון, ע"י מגבלות מערכתיות, כגון 

תפקידים מבודדים, חוסר אמון וקונפליקט אישי, הקשורים להבדלים עומס רב בעבודה, מבני 
באוריינטציה אישית, פילוסופית ומקצועית.  יותר מכך, אינטראקציות מסוימות עשויות להיות 
מזיקות במקום לעזור.  למשל, במקרים בהם פגישות קבוצתיות מידרדרות לכדי אינטראקציה 

 הרסנית מבחינה אישית.
ם יכלו להגביר עוינות, לחץ ותסכול, ולא להפחיתם.  באחד המחקרים חילופי הדברי …

המוקדמים אודות שחיקה מקצועית, נמצא כי שחיקה היא מדבקת ביותר:  כאשר אחוז 
גבוה מבין חברי הצוות במקום עבודה הוא שחוק, חברי צוות חדשים נוטים להישחק גם 
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יותר אינטראקציות עם עמיתיהם .  למעשה, ככל שיקיימו (Schwartz & Will, 1961)הם 
 .(Cherniss, 1980 p. 93)השחוקים, כך יישחקו גם הם מהר יותר ובאופן יסודי יותר 

ובונה כדי שתתרום  תומכתעל כן, יש צורך באינטראקציה חברתית מסוימת, שתהיה 
 למניעת שחיקה.

ם המסקנה, ע"פ ממצאי המחקרים שנסקרו לעיל, היא כי ברור שישנם מספר גורמי
הממקמים את מלווי קדמה בקטגוריה של בעלי מקצוע הנמצאים בסיכון גבוה לשחיקה וויתור:  
האידאליזם שלהם; מחויבותם לפעולה חברתית; התוצאות האיטיות ולעיתים אף הבלתי נראות 

של עבודתם; הזדהותם החזקה עם תלמידיהם והיותם מוקד הזדהות עבור התלמידים; וחווית 
א עבורם "שליחות" אישית ופוליטית חזקה.  כפי שנזכר לעיל, הספרות העבודה שלהם, שהי

העוסקת בשחיקה כמעט ולא עוסקת באספקטים של התפתחות פסיכולוגית של מורים בניתוח 
 הנטייה לשחיקה.  אולם, מספר תיאורטיקנים התפתחותיים עשו זאת.

 
 התפתחותית-התפתחות של מורים והפסיכולוגיה המבנית

ין המחודש והגובר בחינוך, בצורך להכין תלמידים להיות חברים בחברה, בעקבות העני
 ,Brion-Meisels & Selman, 1996; Noddingsהגדרת התפקיד החינוכי של מורים התרחבה (למשל, 

) וכתוצאה מכך, מורים כעת נקראים לקחת אחריות מוגברת על קידום הגדילה החברתית, 1992
.  בחיפוש אחר דרכים (Adalbjarnardottir & Selman, 1997)המוסרית והרגשית של תלמידיהם 

לתמיכה במורים, המנסים למלא אחר הדרישות הנ"ל, חוקרים ואנשי מעשה הבינו כי חשוב 
מורים מבינים את המשמעויות האישיות והמקצועיות של להפנות את תשומת ליבם לדרך בה 

 ,Osek)ת על הבנתם את תפקידם כמחנכים , ולזיהוי האופן בו תכניות התערבות משפיעומשימה זו
Dick & Patry, 1992) מתפקידם להכין את תלמידיהם להשתתפות יצרנית  -.  מורי קדמה, כאמור

 משימה זו היא בעלת רלוונטיות מירבית. מפרשיםבחברה.  על כן, הבנת הדרך בה הם 
גיש  יותר את לאחרונה, חל שינוי רציני במחקר אודות הוראה.  מחקר עדכני מסוים מד

לעבודתם ולחוויותיהם בעבודה  הענקת המשמעותועל  שיקוף שמורים עושים על הוראתםהבנת ה
) Freeman, 1996; Russell & Munby, 1992; Richardson, 1994; Schon, 1987; Shulman, 1987(למשל, 

צפייה המורים.  עבודה זו מייצגת שינוי משמעותי במחקר, מ התנהגותבניגוד להתמקדות ב
בהתנהגות המורים לפירוש "הרעיונות אותם מעלים מורים אודות מטרותיהם" וההסתעפויות של 

יישום מטרות אלו בכיתה, על רצף "מימדים רבים של הבחנה (דיפרנציאציה) ושילוב 
 .(Adalbjarnardottir & Selman, 1996 p. 5)(אינטגרציה)" 

ם האישית, נמצא שישנה חשיבות לכך, על מנת להיות יעילים בהדרכת תלמידיהם בגדילת
שהמורים עצמם ימשיכו "להתפתח מבחינה מקצועית".  באמרם התפתחות מקצועית, מתכוונים 

או לראות בפרספקטיבה את  -המחברים לכך שהמורים יהיו מסוגלים יותר, בהדרגה, לתאם בין
מודעות עצמית  נקודות המבט שלהם ושל אחרים.  יכולות אלו של "לראות בפרספקטיבה" ושל

צריכות לגדול בהתמדה, כך שהאידאלים והמעשים הפדגוגיים של המורים יוכלו להשתלב על 
בסיס מתמשך, ככל שהם עובדים עם תלמידיהם.  תכניות ההתערבות, עליהן כותבים ואותן 

 , מבקשות מהמוריםSelman -ו Adalbjarnardottirמיישמים 
אישיים), -(למשל, חרדה מקונפליקטים בין הםשללהיות מודעים לצרכים הפסיכולוגיים 

להטיותיהם החברתיות (למשל, העדפת תלמידים מסוימים) ולכישוריהם החברתיים 
(הדרך בה הם מתמודדים עם קונפליקטים), כמו גם לצרכים החברתיים של תלמידיהם 

 ).410(עמ' 
 

ראה המחקר מצביע על כך שתכניות התפתחות למורים, אשר מתמקדות בקידום הו
 ,Bulloughרפלקטיבית יכולות להשיג את מטרת הגברת המורכבות של שיקופי המורים (למשל, 

1989; Hollingsworth et al., 1993; Johnston, 1994  .(Cryns ו- Johnston )1993 מצאו מספר מקרים (
חיד , של המורה], ממוקד יCrynsבהם חוויה רפלקטיבית אכן "הרחיבה את נקודת המבט שלה [של 

על נושאי הכיתה, לעניין בקשר שבין נושאי הכיתה לבין הקשרים רחבים יותר, היסטוריים 
.  אולם, לא ברור מתוך מחקרים אלו אם (Adalbjarnardottir & Selman, 1997)פוליטיים" -וחברתיים

אפשר לנבא את כיוון שינוי האמונות, או את יחס השינוי לשינויים בהתנהגות המורה.  למרות 
תרומה החשובה של מחקרים אלו להבנת המשמעות של "התהליך הרפלקטיבי" לשיפור מודעות ה

המורה, מגבלה משמעותית של מחקרים אלו ושל התיאוריות עליהן הם מתבססים היא 
מה, יש צורך בגישה -אישי, ובמיוחד בחברות.  במידת-התמקדותם הכמעט טוטאלית בתחום הבין

ענקת המשמעות של המורים, גישה שתקיף טווח רחב יותר של תיאורטית מקיפה יותר להבנת ה
 תחומים הקשורים בחינוך, ושתשרטט מסלול לאורכו אנשים מתפתחים בהדרגה.

תיאורית ההתפתחות הפסיכולוגית שניתן להיעזר בה בשרטוט שביל התפתחותי של 
בנית של מ-הגברת מודעות ויכולת לשיקוף עצמי אצל מבוגרים היא התיאוריה ההתפתחותית

, קגן הוא תיאורטיקן ואיש מעשה ע"פ Adalbjarnardottir -ו Selman.  כמו (Robert Kegan)רוברט קגן 
פיאג'טנית של התפתחות פסיכולוגית.  אולם, עבודתו של קגן מקיפה את -המסורת הניאו

קוגניטיביים והרגשיים של הענקת משמעות אנושית, -התחומים הקוגניטיביים, החברתיים
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חה שקיים מסלול, שלאורכו מתפתחת תודעתם של אנשים בכל שלושת התחומים, במהלך המני
חייהם.  קגן עבד באופן נרחב הן כמטפל והן כתיאורטיקן, בתחום התמיכה בהתפתחות מבוגרים 

 והתפתחות אנשים בארגונים, ובמיוחד במוסדות חינוך.
יים:  אנשים קגן המשיג את התפתחות המודעות או האפיסטמולוגיה במהלך הח

.  (Kegan, 1994)מתפתחים מבחינה פסיכולוגית, על מנת להסתגל ל"דרישות המנטליות" של החיים 
מאחר ומחקר זה נערך במדינה ובתרבות שונות מזו בה הפרדיגמה התפתחה, חשוב לציין את 

התפתחותית בתרבות אחרת מאשר זו האמריקנית.  אנשי -ההלימה, שבשימוש במסגרת המבנית
 Basseches, M., 1984; Belenky etהתפתחותית (למשל, -יה העובדים עם הפרדיגמה המבניתאקדמ

al., 1986; Kegan, 1982, 1994; Kohlberg, 1969; Piaget, 1932/65; Selman, 1980, 1990 ערכו מספר (
מחקרים בארה"ב ובמקומות אחרים.  לחוקרים ולתיאורטיקנים במסורת זו ישנה רגישות ועניין 

 תרבותיות של מחקריהם, במשך שנים רבות.-שמעויות הביןבמ
פיאז'ה פיתח לראשונה את רעיונותיו בארץ הולדתו, שוויץ, אך עקרונות ארגון 

המשמעויות המנטליות שמצא זוהו גם אצל ילדים, מתבגרים ומבוגרים בתרבויות שאינן 
; (White, 1986)ינים ; בהמי(Voyat, 1986)אירופאיות [למשל, ילידים אמריקנים משבט הסו 

].  המבנים מארגני (Villegas-Reimers, 1988); אנשים מונצואלה (Uichol, 1994; Hsia, 1992)אסיאנים 
אצל נבדקים צפון אמריקאיים, נמצאו אצל  (Selman)המשמעות אותם זיהו קוהלברג וסלמן 

 ;Dar, 1993; Nisan, 1987, 1988)תרבותי של ישראל -אנשים מחברות רבות, כולל הקונטקסט הרב
Snarey et al., 1985) תיאורטיקנים אלו טוענים שתרבויות הן עשירות בשונותן, ושתרבות אחת  .

 לעולם לא תוכל להיות מובנת במידה מספקת דרך עדשת תרבות אחרת.
לדוגמה, הטענה  –תרבותית הן די "רזות" -הטענות הנ"ל, אודות "אוניברסליות" בין

ת הם "מעניקי משמעות" (גם אם המשמעויות שונות זו מזו בתכלית שאנשים בכל התרבויו
השינוי), ושכל התרבויות מציבות דרישות מנטליות בפני חבריהן (גם אם דרישות אלו שונות זו מזו 

המשמעויות של האנשים.  הם בוחנים את  תוכןבתכלית השינוי).  הם לא מניחים דבר אודות 
 ענקת המשמעות של האנשים, בתוך ובין תרבויות.הצורה (צורה אפיסטמולוגית) של ה

משרטטת  (Robert Kegan)בהתמקדותה בהתפתחות מבוגרים, התיאוריה של רוברט קגן 
רצף של "מורכבות תודעתית" ומציעה, בזו אחר זו, דרכים מקיפות יותר, ע"פיהן אנשים יוכלו 

התיאוריה שלו אודות   .(Kegan, 1982, 1994)להבין ולהתקשר לציפיות ולכללים חברתיים 
אפיסטמולוגיה אישית או "הענקת משמעות", מדברת על הרמה בה מבוגרים מסוגלים "לראות 

בפרספקטיבה את" ולא "להיות ממוצאים ע"י" הנורמות של סביבתם החיצונית ונאמנותם להן.  
יותר ישנן עדויות, מתוך מחקרים שנעשו בארה"ב ומחוצה לה, לעובדה שישנם אנשים שמונחים 

ע"י ציפיות חיצוניות, כאשר לאחרים יש יכולת לשקף ציפיות אלו ולהסתמך יותר על מבנים 
 .(Villegas-Reimers, 1988)פנימיים 

התפתחותית של קגן היא מסגרת קונספטואלית מבוססת מבחינה -התיאוריה המבנית
ם חיים.  אמפירית, הקשורה לדרך בה אנשים בונים את פירושיהם לגבי המציאויות בהן ה

תיאורית "המורכבות התודעתית" שלו, או "האפיסטמולוגיה האישית" מתייחסת למידה בה 
, (Steiner, 1996)או יכולים לשקף את ההנחות והציפיות שלהם ושל אחרים"  -"אנשים מזדהים עם

 והדרך בה מודעות האנשים מתארגנת ומתפתחת באופן הדרגתי במהלך חייהם הבוגרים. 
, מראים כי רבות מן (Bairey-Ben Ishay, 1993)ו בעבודת המוסמך שלי ממצאים שהוצג

, conscientizacao (Freire, 1989; Weiler, 1993; Simon, 1992)היכולות לשיקוף עצמי נכללות במושג 
אשר חלק ממלווי קדמה שואפים להשיג, וקשור לרמות מתקדמות יותר של מורכבות תודעתית 

-, שני תיאורטיקנים מבניים(Meisels & Selman, 1996)מייזלס וסלמן   כפי שהיא מוצגת ע"י קגן.
התפתחותיים, מזהים גם הם את סגנון התערבות הצד השלישי שלהם, "הדדי ומשתף פעולה", 

, ע"פיו Altschuler -ו Freireשל  ("critical transforming“)שהוא מורכב יותר, עם "השינוי הקריטי" 
ות מערכתיות; לא מאשימים אנשים, אף על פי שעדיין מתייחסים אליהם "בעיות נקראות כמו בעי

כאחראיים וכגרעין השינוי, ואל דיכוי כתוצר של יחסים בחברה, כך שיש לנתח ולגשת לבעיות תוך 
).  המחקר של קגן מראה כי מבוגרים רבים במגוון תרבויות שנבדקו, לא 175שיתוף פעולה" (עמ' 

חשיבה כנ"ל; אין להניח קיומן של יכולות כאלו באופן אוטומטי כחלק מגיעים לרמות גבוהות של 
 מחשיבה מקצועית.

, מצא כי רוב המבוגרים נוטים לבנות (Kegan, 1994)קגן, שבדק מגוון של תרבויות 
ומבנה  (”socializing“)אישי -משמעות לאורך רצף שבין שתי אוריינטציות: מבנה מודעות בין

.  הראשון מזדהה באופן בלתי רפלקטיבי (וללא תנאים) (”self-authorizing“)מודעות של "מערכתי" 
עם הנורמות והערכים שהאדם מקבל מסביבתו החברתית, כפי שהם מועברים לו ע"י אנשים 

בהקשר של יחסיו או ע"י התרבות הכללית והארגון המוסדי, שהאדם הוא חלק ממנו.  אנשים 
), בדרך כלל "third order“ –ישית (או "סדר שלישי" א-שמעניקים משמעויות באוריינטציה בין

רוצים לרצות אחרים או להיות "באותה שורה" עם האורתודוכסיה הנפוצה (רמת החדשנות או 
המסורתיות של אורתודוכסיה זו אינה משנה), ומרגישים מאוימים, או לא שלמים מבחינה 

 ,Kegan)סים עימם הם מזדהים פסיכולוגית, כאשר הם "מחוץ לשורה" של הקהילה או של היח
1992, 1994; Lahey et al., 1988; Steiner, 1996) מורה המתפקד ברמה זו של מודעות עשוי להיות די  .
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פגיע לביקורת עליו ועל עבודתו.  ברמה האופיינית, הוא לא רק מתקשה להתמודד עם הייחוסים 
מוגדר ו אחראי להםמרגיש השליליים, שהוא חש שחברי הצוות האחרים מדביקים לו, הוא 

 .  הוא לא יוצר ניסוח אלטרנטיווי  או מתחרה למצב.ע"פיהם
) מאופיינת ע"י ”fourth order“ –בניגוד לכך, האפיסטמולוגיה המערכתית (או "סדר רביעי" 

היכולת לשקף את הציפיות שביחסיו של אדם או את הארגון המקובל בתרבותו.  האפיסטמולוגיה 
לאדם סמכות אישית פנימית, אשר יכולה לשפוט את ציפיות האחרים.  מורה המערכתית מספקת 

אישית חמה עם תלמידיה, אך מסוגלת גם -המתפקדת ברמה זו של מודעות יכולה לקיים קרבה בין
להציב גבולות פנימיים וחברתיים ברורים שיבחינו בין יחסים אישיים למקצועיים.  על אף שהיא 

אין ביכולתה, למשל, להישאר לאחר החשיכה כמו עמיתיה, המלווה עשויה להצטער על העובדה ש
מהסדר הרביעי מעדיפה את מחויבויותיה המשפחתיות, וע"פ רוב צערה לא יהפוך לאשמה.  

הסיבה לכך נובעת מהעובדה שהיא לא חשה שהיא עושה משהו שגוי, למרות המסרים המנוגדים 
"לדבר בחזרה" אל הציפיות שהיא חשה  דרך—שהיא עשויה לקבל.  מאחר ויש לה קול פנימי

סביר להניח שהיא תרגיש פחות במצוקה בגלל ציפייה מסוימת זו, —שבאות מאחרים או מעצמה
אישי של קגן.  החוויה הפנימית של כל -מאשר מישהו שבונה את חוויותיו בסדר התודעה הבין

צאה מכך התמיכה אחד והחרדה שכל אחד חש בעקבות נושא זה הן שונות באופן ברור, וכתו
 הנדרשת על מנת להתגבר עליהן עשויה להיות שונה.

הספרות בנושאי שחיקה והתפתחות מבנית מזכירות זו את זו בקיצור, בקשר לדרך בה הן 
מקשרות התפתחות פסיכולוגית עם גמישות והתנגדות לשחיקה.  לדוגמה, גם קגן וגם אני מצאנו 

 טוענת, כי שחיקה היא (Crowley, 1990; Freudenberger, 1980; Maslach, 1982; Pines, 1981)שהספרות 
כמעט תמיד אינדיקציה לכך שמטרות האדם נכפות עליו מבחוץ.  בדרך כלשהי הוא 

התחיל במסלולו הנוכחי מפני שהדבר היה מצופה ממנו.  הוא לא היה מעולם המקור 
 ,Freudenberger)האותנטי לבחירותיו, וכתוצאה מכך הן מאפשרות מעט סיפוק אמיתי 

1980 pp. 19-20). 
 

אישי על רצף הענקת המשמעות של קגן, -קשר זה מציע כי לאדם בעל מבנה מודעות בין
עשויה להיות נטייה לשחיקה יותר מאשר לאדם  בעל מבנה מודעות מערכתי, בגלל המבנה החיצוני 

ים ביותר לתמיכה של הציפיות ממנו.  ספרות אחרת הנוגעת לשחיקה מראה כי העובדים הזקוק
, הנחשבת יותר כדרישה מסדר שלישי ולא רביעי, נוטים להישחק, (Belenky et al., 1986)חברתית 

במיוחד בסביבות שאינן תומכות או מזניחות צורך זה.  בהתבסס על התיאוריה של קגן ועל 
נוטים אישית" -ממצאי מחקר זה, ובניגוד לטענות הנזכרות לעיל שמבוגרים בעלי חשיבה "בין

יותר לשחיקה, אני מציעה כי לאנשים המעניקים משמעות ברמות התפתחות שונות עשויה להיות 
נטייה שווה לשחיקה, אך תהליך השחיקה עלול להתחיל בגלל סיבות שונות ולהציג את עצמו 

 בדרכים שונות בקרב אנשים שונים בהתפתחותם הפסיכולוגית.
געת לשחיקה, ישנם גם גורמים אחרים, אולם, כפי שהודגם בחלק שעסק בספרות הנו

למשל, אידאליסטיות גבוהה, הרגשת הצלחה או תקווה לשאיבת משמעות קיומית מהעבודה, 
 אשר אינם בהכרח קשורים לבגרות פסיכולוגית, כפי שהיא מוגדרת ע"י קגן.

במחקר שלהלן, קשרים אלו הופכים יותר ברורים.  הקשרים במחקר זה בין התמודדות 
תפתחות פסיכולוגית וגמישות בהתמודדות עם שחיקה, מציעים דרך, בה ניתן להתייחס טובה, ה

 להבנה זו, כאשר מעורבים באתגר מלחיץ ומחייב מבחינה אידאולוגית, של יצירת בי"ס חדש. 
 סיכום

עבור נוער ישראלי והאופן בו מעבר של  בחינות הבגרותפרק מבוא זה מסביר את חשיבות 
נון המנציח אי שוויון חברתי בישראל.  הוא מתאר פערים חברתיים מבחנים אלו הוא מנג
, אשר מושפעים במידה רבה מהפערים בחינוך בין שתי אשכנזיםו מזרחייםוכלכליים בין יהודים 

הקבוצות בישראל.  הוא מסביר כיצד מודעות ודאגה לפערים אלו מצד אינטלקטואלים מזרחיים 
ך החינוך, גרמו ליצירת בי"ס קדמה באחת השכונות בעיקר, שבעצמם יצאו ממעגל העוני דר

היהודיות העניות ביותר בירושלים, "הקטמונים".  פרק זה מתאר בקיצור את פילוסופיית קדמה 
ואת החשיבות שצוות ביה"ס מייחס ליחסים בין המלווים לבין תלמידיהם, כתכונה מרכזית, 

 שעשויה להביא להצלחתם.
דמה, והסברתי את הקשר שלי למחקר.  סקרתי את לאחר מכן, נתתי מעט רקע על ק

הספרות משלוש הזוויות המספקות את הבסיס התיאורטי של עבודת מחקר זו, כלומר, הספרות 
על:  חינוך אלטרנטיבי, שחיקה, והתפתחות מבוגרים, ובאופן המרכזי ביותר, התיאוריה של 

ב לבחינת המטרות, הציפיות, מורכבות תודעתית שנכתבה ע"י רוברט קגן.  נתתי מעט תשומת ל
הלחצים ואופן ההתמודדות של המורים עם המאמצים האלטרנטיביים הנ"ל, והיחס בין 

 אספקטים אלו לבין יכולתם לשמר את מחויבותם למשימות ביה"ס ולהיות מוגנים בפני שחיקה.
הפרק הבא מוקדש להסבר הבסיס המתודולוגי והאנליטי של מחקר זה.  הפרק השלישי 

הבגרות ומה שהיא מסמלת עבור קבוצת קדמה.  הפרק הרביעי, כצעד  –את מטרת קדמה  בוחן
ראשון בבניית הניתוח, שמטרתו לבצע את הנ"ל, מתאר ומנתח את שתי הציפיות השלובות זו בזו 

 של מלווי קדמה, כפי שהם חווים אותן בעבודתם עם תלמידיהם. 



 27 

 
 

 פרק שני
 שיטות וכלים

Iהמחקר . מטרות המחקר ושאלות 
מטרת מחקרי היא הבנת החוויה של מלווי קדמה בייסוד בי"ס חדש בעל פילוסופיה 

חדשה, מנקודת המבט שלהם, ולמידה מתוך דיווחיהם, האם הקבוצה נמצאת בסכנת שחיקה, 
ואם כן, באילו דרכים.  המחקר שואף לזהות את היחסים בין הניסוח שלהם את חוויתם בנוגע 

הלחצים בהם הם מרגישים שהם נתונים, ואופן ההתמודדות שלהם עם  למטרותיהם, ציפיותיהם,
לחצים אלו והמורכבות התודעתית שלהם.  המטרה היא ללמוד האם וכיצד ממצאים אלו קשורים 

לעובדה שהמלווים נמצאים בסיכון לשחיקה, ולהציע דרכים, בהן המלווים ומורים אחרים 
 טייה לתשישות ולשחיקה.הנ המייסדים בתי"ס חדשים, יוכלו להפחית את

 לשם כך, מחקר זה מחפש תשובות לארבע השאלות הבאות:
מהי מטרתם המרכזית של מלווי קדמה, ע"פ דעתם, בעבודתם עם תלמידי קדמה?   .1

מהן הציפיות מהמנהלת (הממונה עליהם), מעמיתיהם לעבודה, מתלמידיהם מעצמם, 
 ע"פ תפיסתם?

הם חווים כתוצאה מציפיות אלו, ועד מהם הלחצים עליהם מדווחים המלווים, ש  .2
 כמה הם חשים שהם וחברי הצוות האחרים מתמודדים עימם בצורה טובה?

מהו "סדר התודעה" הכללי הנוכחי של כל אחד מהמלווים כפי שהוא נתפס ע"י   .3
 התפתחותית של רוברט קגן?-התיאוריה המבנית

ה המרכזיות שלהם, מהם היחסים בין סדר התודעה של המלווים לבין מטרות העבוד  .4
הציפיות הנתפסות על ידיהם, הלחצים תחתיהם הם נמצאים וראייתם את אופן 

 התמודדותם? 
IIבחירת המסגרת והמקום . 
, ראשית בגלל העניין שלי במחקר של יישום (Patton, 1980)בחרתי את קדמה בכוונה  

 Freire (Freirian Critical Pedagogy) (Bairey-Ben Ishay, 1994)הפדגוגיה הביקורתית של 
.  הנחתי, שקדמה יישם את (Freire, 1982)והדרך בה מודעות פוליטית מתפתחת אצל מורים 

הפדגוגיה הפרייריאנית התבססה על שיחות עם שניים ממייסדי קדמה.  אולם, ראיונותי 
ולם ) עם שישה מהמלווים, גילו כי מרביתם מע1995 -הראשוניים (נספח א') עם המנהלת, ואז (ב

.  אף על פי שרבים מרעיונותיהם דומים לחשיבה הפרייריאנית, הם לא Paolo Freireלא שמעו על 
ניסו באופן מודע ליישם את רעיונותיו.  לאחר שהם חקרו אותי ואת מניעי בישיבת צוות במאי 

, אישרו המלווים את רעיון המחקר, והביעו התעניינות בתיעוד וניתוח מאמציהם.  הם חשו 1995
שהם עושים משהו בעל חשיבות היסטורית פוטנציאלית, אך לא היה להם זמן לשקף אותו או 

, (Pines et al., 1981)לכתוב עליו.  זיהיתי, מתוך ניסיוני, הנתמך גם ע"י ספרות על שחיקה 
שבעוד שלעבודת קדמה יש פוטנציאל להפוך למודל בעל השפעה לאומית, הצוות, כמו מורים 

סטיים אחרים, נמצא בסכנה של מאמץ יתר והתמוטטות, תוך כדי ניסיון למלא מחויבים ואידאלי
 אחר האידאלים שלו.

), ביה"ס קדמה בירושלים 1997יולי -כאשר אספתי את רוב הנתונים לעבודה זו (יוני 
) והגשתי את שאלוני 1995השלים את שנתו השלישית.  באתי לקדמה בסוף שנתו הראשונה (יוני 

המלווים שהיו אז.  כישורי המקצועיים הם בתחומי התהליכים הקבוצתיים  הפיילוט של ששת
ובהתפתחות מקצועית של צוותים, וכשהמנהלת שמעה, שעבודתי הקודמת היתה הכשרת מנחים 
לקבוצות, היא שאלה אם אני מעוניינת בעבודה בביה"ס בהכשרת המלווים בכישורים קבוצתיים 

ות, אך הצעתי שכשאפגש עימם מדי פעם, על מנת לדבר על בסיסיים.  סירבתי להצעה מסיבות אתי
ממצאי, אוכל להוביל את הדיון בדרכים שונות, ולהשתמש במגוון שיטות של עבודה בקבוצה.  

באופן זה היתה לי גישה רציפה לעמדות ולמשובי המלווים כלפי ממצאי המחקר.  בו זמנית, 
, שיסייעו להם בעבודה בקבוצות עם המלווים יכלו לחוות עבודה בקבוצה, וללמוד שיטות

 התלמידים.  הסכמנו שזהו הסכם הוגן.
לאחר מכן, פגשתי את המלווים פעם או פעמיים בשבוע במהלך השנתיים בהן עשיתי את  

עבודת הפיילוט שלי.  כמעט כל המלווים באו לכל פגישה.  הם התייחסו לפגישות אלו כאל חלק 
יבלו תשלום על הופעתם.  הקלטתי רבות מפגישות אלו, מהמחויבות המקצועית שלהם, אך לא ק

, ערכתי את סיבוב הראיונות 1997פורמליות שלי עם המלווים.  ביוני -וחלק מהשיחות הבלתי
הסופי, תיעדתי את שש הפגישות, שמתוכן אשאב את רוב נתוני והתחלתי את איסוף וניתוח 

 הנתונים הפורמליים עבור המחקר.
IIIקר. רקע ועיצוב המח 

טבעו של מחקר זה היה בראש ובראשונה איכותני, מפני שמטרתו היתה לקבל ולנתח את  
חוויות מלווי קדמה מנקודת המבט שלהם.  השתמשתי בעיקר בשיטות מחקר איכותניות של 
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], תצפיות בישיבות, שיחות בלתי 1א' -איסוף מידע (לדוגמה, ראיונות פתוחים [נספחים א' ו
ל ניתוח נתונים (לדוגמה, קידוד נושאי וקונטקסטואלי, תיאוריה מבוססת פורמליות, מזכרים) וש

[grounded theory] מזכרים, מצגות וטבלאות נושאיות), על מנת לוודא ולהשוות את נקודות ,
המבט של הנבדקים על מטרותיהם המרכזיות, הציפיות שהם חווים, הלחצים תחתיהם הם 

 נתונים ואופן התמודדותם.
אובייקט [נספח ב'] ושאלונים -תמש גם בשיטות כמותניות (ראיון סובייקטמחקר זה מש 

קצרים של דיווח עצמי [נספחים ג', ד', ה', ו']) על מנת להשלים את הנתונים האיכותניים ולאפשר 
אובייקט וקידוד); -חקירת היחסים של דעות המלווים על:  מורכבות תודעתית (ראיון סובייקט

חווים בעבודה; הרמה בה כל מלווה מאמין כי תלמידים יכולים  התמודדות; לחץ אותו הם
 להשתנות, ולבסוף, ההשפעה שכל מלווה חושב שיכולה להיות לו.   

מטרתי היתה גילוי האופן בו האספקטים הנ"ל, הקשורים לחיי המלווים, קשורים למספר  
 -ה המבניתמשתנים אחרים, כגון מבנה הענקת המשמעות כפי שהוא מתואר ע"י התיאורי

התפתחותית של רוברט קגן, אתניות וותק בקדמה.  בנוסף לכך, קיוויתי ללמוד על משתנים 
אחרים, המרכזיים בהתמודדותם בקדמה, אשר עשויים להיות קשורים למחויבותם הממושכת 

ולהימנעותם משחיקה במסגרת זו.  השתמשתי הן בשיטות איכותניות והן בשיטות כמותניות של 
וח נתונים גם על מנת להשיג את דעת היחיד לעומק, וגם על מנת לנסח פרופילים של איסוף ונית

 קבוצות בתוך קבוצת קדמה. -תת
 

IVאיסוף נתונים וכלים . 
 השתמשתי בכלים הבאים לצורך איסוף הנתונים: 

על מנת להפיק את הסברי  ,(Strauss & Corbin, 1990)ראיונות מובנים למחצה  )1
לווים, אודות עמדותיהם לגבי עבודתם, הציפיות מהם ותיאורי העומק של המ

אובייקט -) ראיון סובייקט2והלחצים שהם חווים בניסיון למלא אחר ציפיות אלו, 
(Lahey et al., 1988) ;3 שאלוני דיווח עצמי שמולאו ע"י המלווים (הורכבו בעיקר (

ה של שאלון, מתגובותיהם בפגישות ובראיונות הראשוניים, עברו סטנדרטיזציה לצור
) שאלונים קצרים בהם המלווים 4על מנת לקבל תגובה מכל המלווים לאותו גירוי); 

סיפרו על דעותיהם והעריכו את עצמם וזה את זה ברמה בה הם חשים לחץ, והצורה 
 ,Hammersley & Atkinson)) תצפיות בפגישות 5 -בה הם מתמודדים עם לחץ זה; ו

 והמשגה. (triangulation)למטרות של הצלבת נתונים  (1983
אספתי נתוני פיילוט (ראיונות פיילוט עם המלווים ותצפיות בפגישותיהם) בקדמה במשך 

) שקדמו למחקר הסופי.  העברתי את הראיונות 1995-1997שתי שנות הלימודים (
אובייקט לעשרת המלווים, וצפיתי בפגישות במשך סוף -הפתוחים וראיונות הסובייקט

 .  מקורות אלו סיפקו את מירב נתוני המחקר שלי.1997קיץ של תחילת ה-האביב
 
 ראיונות מובנים למחצה 

על מנת לענות על שתי שאלות המחקר הראשונות, אודות תפיסות המלווים את  
מטרותיהם המרכזיות, הציפיות, הלחצים וההתמודדות עימם, ערכתי ראיון עומק איכותני אחד, 

 1997שעות) על כל אחד מעשרת המלווים בין מאי ליולי,   1.5-2מובנה למחצה  (בערך במשך של 
 להדרכה אודות הראיונות).  1(ר' נספח א'

הראיון התמקד במחשבות ורגשות המלווים בנוגע למה שהם תופסים כמטרותיהם 
המרכזיות בקדמה, האופן בו הם מפרשים וחווים את הציפיות מהם (מהמנהלת, עמיתיהם 

עצמם), הלחצים תחתיהם הם נמצאים, והדרך בה הם התמודדו עם לעבודה, תלמידים והם 
ציפיות ולחצים אלו.  ערכתי את הראיונות עם המרואיינים בשפה העברית, הקלטתי אותם בטייפ 

אודיו, ותימללתי אותם או שלחתי לתימלול מלא, בצורתם המקורית.  את חלק מהתמלילים 
ם הדיוק.  בנוסף לכך, עברתי גם על הקלטות עשיתי בעצמי, ועברתי עליהם לאחר התימלול לש

 .(Bogdan & Bilken, 1982)והתמלילים שלא תימללתי בעצמי לשם בדיקת דיוק 
 

 אובייקט-ראיון סובייקט
על מנת לענות על השאלה השלישית הקשורה ל"סדר הכללי של המורכבות התודעתית" של 

(ר' נספח ב').   (Lahey et al., 1988)אובייקט -כל אחד מהמלווים, השתמשתי בראיון סובייקט
ראיון זה, שפותח ע"י קגן ועמיתיו, מיועד להבחין במבנה החשיבה של מבוגרים וברמת המורכבות 

-בה הם חושבים, או במורכבות התודעתית שלהם, כפי שהיא מוגדרת ע"י התיאוריה המבנית
המלווים קשורה  התפתחותית של קגן.  רציתי לגלות האם וכיצד המורכבות התודעתית של

 ללחצים, אותם הם חווים, ולרמת יכולתם להתמודד עימם.
תופס כ"אובייקט"  בחרתי בשיטה זו של ראיון וניתוח מפני שרציתי להעריך מה כל מלווה

, בנוגע לנושאים (Kegan, 1982)או בתוך מה הם "משובצים"  (subject to)ולמה הם נתונים 
תי, מפני שהתפתחות ושינוי הן תימות מרכזיות בחיי שהם בחרו.  רציתי מדד שהוא התפתחו
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קדמה, ומפני שנמצא כי התפתחות פסיכולוגית קשורה לעמידות בפני שחיקה.  בנוסף לכך, במדד 
 ;Kegan, 1994)של התפתחות פסיכולוגית ישנה תקווה, כי דרך התערבות ואימון, אפשר לשנות 

Parks, 1986; Belenky et al., 1986) משתנים דמוגרפיים אישיים כגון אתניות או , שלא כמו
 אקונומי, אשר כמעט ואי אפשר לשנותם.-רקע סוציו

אובייקט מיד לאחר הראיון הפתוח והמובנה למחצה, או -ערכתי את ראיון הסובייקט
בטווח של שבוע ממנו.  העדפתי להיפגש פעמיים, מפני שרציתי שכל אחד מהראיונות יהיה נפרד 

ל המלווים הסכימו להיפגש פעמיים.  חלקם העדיפו להיפגש פעם אחת לשלוש וטרי.  אולם, לא כ
 שעות.

תימללתי ותרגמתי את הראיונות מיד, ושלחתי אותם למקדדת מקצועית בקיימברידג', 
מסצ'וסטס.  למרות העובדה שזכרתי שהיו סיפורים רבים הקשורים לקדמה בראיונות 

-כמעט אך ורק על קדמה בראיונות הסובייקטאובייקט, ושחלק מהמלווים דיברו -הסובייקט
אובייקט שלהם, עמדתי בפיתוי לנתח אותם בשיטות ניתוח תוכן איכותניות.  על מנת להגביל את 

אובייקט רק אחרי שמרבית הנתונים האחרים -ההטיה, קידדתי וניתחתי את ראיונות הסובייקט
מקיימברידג' וכן לא יכולתי  נותחו.  יותר מכך, לא ידעתי מהן תוצאות הקידוד של המקדדת

להשוות את ניקוד הראיונות שלי עם שלה עד שכל שאר הנתונים יעובדו.  עובדה זו מנעה מכל ידע 
על תוצאות הראיונות מלהשפיע על איסוף שאר הנתונים, ועל ניתוח הראיונות הפתוחים 

 והמובנים למחצה והתצפיות.
 

 תצפיות
לעצמי במשך כל שש פגישות המלווים, כל אחת בת צפיתי, הקלטתי בטייפ אודיו, ורשמתי 

.  חשבתי שהמלווים יתנגדו להקלטת הפגישות, אך 1997שעתיים, מאמצע מאי עד אמצע יולי של 
הם לא התנגדו, וכך היו לי גם רשימותי וגם הקלטות מלה במלה של שש הפגישות.  בפגישות אלה, 

עבודתם ועל חוויותיהם היומיומיות.  המלווים העלו ודיברו על נושאים שוטפים הקשורים ל
הפגישות סיפקו חלון אל קונטקסט אחד של המורים, ומידע נוסף, הקשור לאמונות המורים, 
נקודות מבטם על התלמידים, מאפיינים של שעות מחנך שונות, והקשיים היחסיים של השנה 

תי ע"פ זיכרוני המסוימת בה ערכתי את המחקר.  יומיים לאחר כל פגישה, השלמתי את רשימו
לגבי הנושאים שהועלו, רשמי והארותי, והתחלתי לקשר אותן לנתונים ממקורות אחרים 

(Lofland & Lofland, 1984) בנוסף לכך, היו לי גם הקלטות, כך שיכולתי לחזור ולבדוק את  .
מסקנותי דרכן.  תצפיות אלו עזרו לי להצליב את נתוני הראיון ולהגביר את מהימנותם 

(Mathison, 1988) הן גם חידדו את אזני להקשבה בראיונות, לנושאים שחזרו על עצמם או היו  .
 חסרים בפגישות או בראיונות.

 
 ד') -שאלוני לחץ והתמודדות (נספחים ג' ו

על מנת לענות על השאלה השנייה, שעניינה האופן בו המלווים חשים שהם ואחרים 
) ניקוד 1ונים שנאספו מחמישה מקורות:  (מתמודדים עם לחצי העבודה, הסתמכתי על נת

, של הדרך בה הם שפטו את התמודדותם עם הלחצים עליהם 1-10המלווים, על סקאלה של 
) ניקוד התמודדות כל אחד משאר המלווים עם הלחצים בקדמה, ע"י המלווים 2דיווחו (נספח ג'); (
דרישות ולחצי ביה"ס ע"י ) ניקוד התמודדות כל אחד מהמלווים עם 3( -עצמם (נספח ד'); ו

) דיווחים עצמיים של המלווים מהראיונות 4המנהלת (נספח ד').  הצלבתי את הנתונים עם (
) הערכתי שלי, המבוססת על 5( -) ו1הפתוחים, הקשורים באופן ספציפי לנושא (ר' נספח א'

 תצפיות שמעבר לראיון (ר' פרטים נוספים על התצפיות להלן).
 

 (נספח ה') שאלוני דיווח עצמי
במהלך שלב הניתוח העיקרי, לאחר שהיו לי כל הנתונים שהתכוונתי לאסוף, גיליתי מספר 

תימות משותפות בקרב נבדקי, אך האיכות המיוחדת של תגובותיהם ושונותן, בלטו מספיק, כך 
שהרגשתי שאני חייבת להעביר גירוי שיגרום לכולם להגיב אל אותן שאלות.  בתגובה לשאלות 

"מה הכי מלחיץ אותך בעבודתך כמלווה?" נבדקים ציינו לעיתים שלושה עד ארבעה מקורות כגון 
שונים ללחץ בכל ראיון, שאף אחד מהנבדקים האחרים לא הזכיר.  כך שכאשר ניתחתי את 

התגובות, מצאתי רשימה מורכבת, של יותר מעשרים תשובות שונות, כתגובה לכל שאלה.  חשבתי 
עת מה המלווים חשבו וחשו לגבי אותם נושאים, כך שאוכל להשוות את שיהיה יותר שימושי לד

קבוצות, ולא ליצור פרופילים אינדיווידואליים לכל -נקודות מבטם.  רציתי לגלות אם ישנן תת
מלווה בצורת חקר מקרה.  אותו הדבר היה נכון לגבי שאלות אחרות, כגון "מה הכי קשה לך 

 י אוהב/ת בעבודתך?"  "מה את/ה הכ -בעבודתך כמלווה?" ו
"מה את/ה הכי אוהב/ת בעבודתך כמלווה?" אחד הנבדקים דיבר לדוגמה, בתגובה לשאלה 

באריכות על כך שיש לו ולאחרים בקדמה, אפשרות לעצב את תפקיד המלווה ע"פ הפילוסופיה 
 שלהם.  הוא היה היחיד שדיבר על נושא זה בראיון הפתוח, כתכונה מרכזית, אשר מניעה אותו
בעבודתו.  בניגוד לכך, נבדק אחר, כשנשאל מה הגורם המלחיץ ביותר עבורו בעבודה, השיב כי 

מדובר באופי הלא מוגדר של התפקיד והצורך להמציא את התפקיד, כלומר, גבולות האחריות של 
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המלווים היו כל כך לא ברורים לו, שהוא לא הצליח להבין את היקף עבודתו כמלווה.  הוא טען 
ש המום ומבולבל מרבית הזמן, מפני שאין לו הגדרה ברורה של תפקידו.  אלו היו שהוא ח

הנבדקים היחידים שהתחברו לנושא זה בראיונותיהם, והם דיברו על ניסיונם בדרכים הפוכות.  
 אף אחד מהאחרים לא הזכיר נקודות אלו בתגובה לשאלות הפתוחות. 

ים.  עם זאת, בגלל היות הראיון פתוח, היו שאלות אחרות שהיו מרכזיות בחוויות המלוו
הנבדקים פיתחו תימות שתפסו מקום חשוב במודעותם באותה תקופה, ולא התחברו לנושאים 

הנ"ל.  אולם, חשתי שעל מנת להגיע אל מעבר לפרופיל אינדיווידואלי של כל אחד מהמלווים, 
לקשר את הקבוצה כולה הקבוצות המרכיבות את צוות המלווים, יש -לאפיין את הקבוצה ואת תת

לנושאים מסוימים שעלו באופן אישי.  על כן, יצרתי והעברתי שאלון, בו כל הנבדקים התבקשו 
לתת את נקודת מבטם על נושאים ספציפיים אלו (ר' נספח ה').  חיברתי את השאלון ע"י שימוש 

 תגובות.בתגובות האישיות לשאלות מרכזיות מהראיון הפתוח, אליו רציתי לדעת את שאר ה
ביקשתי משני הנבדקים שכבר לא עבדו כמלווים, אך עדיין לימדו בקדמה, להיזכר עד כמה 
שיכלו במה שהרגישו וחשבו שלושה חודשים קודם לכן, כשעדיין עבדו כמלווים.  כמו כן, המורה 

היחיד שהיה מלווה וכבר לא השתייך לביה"ס גם כן מילא את השאלון.  כל הנבדקים הסכימו 
 ת השאלונים, ולהשאיר אותם בקופסה שלי, במעטפות אטומות, לפני סוף השבוע.למלא א

הנתונים מתוך שאלונים אלו אפשרו לי לקבל תמונה כוללת וברורה יותר, של פרופיל 
קבוצת המלווים בנושאים ספציפיים.  השאלון חשף דברים משותפים ושונים שהיו מעניינים, בין 

שוואת הראיונות.  כל הנבדקים ענו כמעט על כל השאלות.  המלווים, אשר לא היו ברורים מה
השאלות היחידות ששניים מהנבדקים לא ענו עליהן, היו השאלות שביקשו לדרג מספר מטרות של 

 קדמה בסדר היררכי.  חשבתי שהדבר נבע מעייפות או מקושי לדרג מטרות חשובות.
 

 השאלון על "האמונה ביכולת לשינוי"
בן דף אחד (נספח ו') בישיבת הממצאים שארגנתי עם המלווים.  לפני העברתי שאלון זה, 

שדנתי בדאגותי לגבי הממצאים, ובתחושות לגבי האמביוולנטיות שלהם, בנוגע לאמונות ביכולת 
לשינוי אנושי, ביקשתי מהנוכחים למלא שאלון בן דף אחד.  הוא התגלה ככלי שימושי לבדיקת 

 נושי (גם של תלמידיהם וגם של עצמם).עמדותיהם הבסיסיות לגבי שינוי א
 

Vניתוח הנתונים . 
מחקר זה דורש בראש ובראשונה שיטות ניתוח איכותניות, תוך שימוש באסטרטגיות של  

.  האסטרטגיות כללו כתיבת מזכרים ורשימות, (Maxwell & Miller, 1993)קטגוריזציה והמשגה 
.  הניתוח המתמשך של הקודים יצר (Miles and Huberman, 1994)והקצאת קודים תיאוריים עבורם 

והביאו ליצירת  (Glazer and Strauss, 1967)לולאה, בה התפתחו קטגוריות חדשות באופן הסקתי 
קידוד חדש.  התצפיות המקודדות של הפגישות השלימו את נתוני הראיונות ועזרו להבהיר את 

 היחסים של עמדות מלווי קדמה.
 
 ("native concepts“)ו"מושגים מקוריים" זיהוי תימות מרכזיות  
בשלב הראשון של הניתוח, זיהיתי תימות מרכזיות שהופיעו בכל ראיון.  לאחר שעברתי  

על הראיונות, זיהיתי את ארבע התימות העיקריות (יחסים, אחריות, לחצי עבודה והתמודדות) 
וקד המחקר.  לאחר מכן, שחזרו על עצמן כמעט בכל הראיונות.  תהליך זה של הצרה יצר את מ

לקחתי את התמלילים החדשים של הראיונות וקידדתי אותם ע"פ צבעים, לתימות ספציפיות אלו.  
למשל, כל דבר שהיה קשור ליחסים בראיונות הפתוחים והמובנים למחצה, בתצפיות של הפגישות 

 וברשימות, נצבע בירוק.
סים עם:  תלמידים, הורים, זה עם קטגוריות.  למשל, יח-אז חילקתי את הקטגוריות לתת 

הקטגוריות עשיתי פוסטר, וכשחזרתי -זה, המנהלת, מורים מקצועיים והקהילה.  לכל אחת מתת
לראיונות, כתבתי על הפוסטרים מה כל מלווה אמר בנוגע לנושא זה.  נתתי לכל מלווה צבע משלו, 

י בצבעים אלו גם בתמלילי  תוך הפיכת דברי כל מלווה למזוהים מיד, במהלך הניתוח.  השתמשת
הפגישות, כך שיכולתי לבדוק מבחינה ויזואלית את העקביות וחוסר עקביות של הצהרות חברי 

 הקבוצה, גם אם הנתונים היו מאורגנים כרונולוגית או ע"פ תימות.
של קדמה  ("native concepts“)בקריאה הראשונה התרכזתי גם בזיהוי "מושגי המקור"  

(Maxwell, 1996) ,תוך החלטה לגבי משמעותם עבור המלווים ולגבי היחסים המושגיים ביניהם ,
יצירת קטגוריות והערכת קטגוריות אלו מבחינת רלוונטיות ותוקף.  דוגמה ל"מושג מקור" של 
מלווי קדמה היא המילה "קדמה" עצמה:  הם מדברים על אנשים כ"קדמה" או "לא קדמה".  

ל התנהגויות ועמדות (למשל, אכפתיות כלפי אנשים אחרים, אי הכינוי "קדמה" מעיד על טווח ש
 קבלת "לא" מרשויות, פתיחות והתנגדות למטריאליזם). 

בדרך זו, שתי תימות עיקריות מופיעות:  "זרימה" כיכולת חיונית המצופה ממלווי קדמה  
חרונה חשפה (במיוחד בנוגע ליכולת ליצור ולשמר יחסים); ו"אין מה לעשות".  גילוי התימה הא

את התחושה הלא מובעת של המלווים, של כורח ואף ייאוש בנוגע לפער בין אמונתם באפשרות 
לשינוי לבין השינויים האיטיים, שבקושי נתפסים, שהם רואים.  ספרתי באיזו תדירות ביטויים 
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חד אלו הופיעו בתמלילים; עליתי על אוטובוסים כדי להקשיב לשיחות מקריות, והפניתי קשב מיו
במפגשים חברתיים ומשפחתיים, כדי לקלוט האם אלו באמת ביטויים האופייניים לקדמה.  

בדקתי שוב את התמלילים כדי לראות את ההקשר בו השתמשו בהם.  התחלתי להקשיב ביותר 
כוונה בזמן פגישות ורשמתי לעצמי מתי ואיך חברים שונים בקבוצה השתמשו במונחים אלו.  

שכבתית של רעיונות יסודיים אלו של קדמה:  "זרימה" ו"אין מה -רב בהדרגה, פיתחתי הבנה
לעשות".  מושגי מקור אלו, ודעות ונקודות המבט של המלווים עיצבו את השפה של התיזה ואת 

 מבנה ההצגה.
 ארגון וקידוד הנתונים 
 -) ע"פ נושאים ותימות מתפתחות; ו2) כרונולוגית; 1ארגנתי את הנתונים בשלוש רמות:   
) ע"פ המשתתפים.  לאחר כל פגישה וראיון, הוספתי את הציטוטים, הרשמים והתגובות אל 3

 ,Lofland and Lofland)ומאנשים ספציפיים, לתיקים האישיים שלהם ולתיקים התמטיים שלהם 
1984 p. 132). 

 Miles and)השיטה בה השתמשתי על מנת לקדד את תמלילי הראיונות המובנים למחצה  
Huberman, 1984 p. 60-62)  יצרה קטגוריות ורעיונות יסודיים ומארגנים, השזורים בנתונים, אשר

שימשו כבסיס למיפוי היחסים בין מושגים המוצגים ובטבלאות.  ניתוח ואיסוף הנתונים "רץ בו 
, על מנת לאפשר ניתוח אינדוקטיבי מתמשך (Lofland and Lofland, 1984)זמנית" מתחילת המחקר 

המושגים הרלוונטיים ומשמעותם.  אולם, הניתוח האינטנסיבי נעשה אחרי שסיימתי וארגון 
 לערוך את הראיונות, ובזמן שיצרתי את הנתונים לצורך שאלון הדיווח העצמי והפגישות.

היו מספר הצגות מושגיות חושפניות ביותר, על פיהן ארגנתי את הנתונים, אך הדרתי  
מיעוט חברי הקבוצה, דבר המאפשר זיהוי נבדקים  אותן מגוף הטקסט ומהנספחים בגלל

אינדיווידואליים.  כללתי בנספחים דוגמה להצגה כזו על מנת לשתף את הקורא/ת בחלק 
מהמורכבות של המשתנים הכלולים בניתוח הנתונים.  בטבלה אחת נרשמו שמות המלווים ע"פ 

ות.  בטבלה שניה נרשמו מדרג של התמודדות, כדי לאפשר זיהוי המשתנים הקשורים להתמודד
שמות המלווים ע"פ מדרג של הרמה בה הם דיווחו על לחץ, וכן הלאה, עד שהופיעו יחסים עקביים 

 בכל המימדים. 
 אובייקט-קידוד ראיון הסובייקט 
אובייקט ע"י תהליך סטנדרטי מוכר, הכולל ניתוח בלתי -קידדתי את ראיון הסובייקט 

.  כפי שהזכרתי קודם (Lahey et al., 1988)'), לשם מהימנות תלוי של קוראת אחרת (בקיימברידג
אובייקט והשוויתי את הקודים שלי עם אלו של -לכן, קידדתי בעצמי את ראיונות הסובייקט

 מקדדת מקיימברידג', רק אחרי שמרבית הניתוח התימתי נגמר.
ת, מפני אובייקט ותרגמתי אותם מילה במילה לאנגלי-תימללתי את ראיונות הסובייקט 

שלא מצאתי אף אחד שיוכל לקדד אותם בעברית.  קולגה הדוברת גם עברית וגם אנגלית עברה על 
דגימה של שלושה מהראיונות על מנת לבדוק את דיוק התרגום.  היו מספר הבדלים, במיוחד -תת

הדגימה היו מדויקים, ע"פ -בנוגע לתרגום המדויק של ביטויי סלנג, אך בסה"כ תרגומי תת
 תה.הערכ

כפי שהזכרתי קודם, הראיונות קודדו באופן בלתי תלוי ע"י מקדדת מוסמכת של ראיונות  
אובייקט מקיימברידג', ועל ידי, ע"פ תהליך ממוסד, המתואר באריכות במדריך לעריכת -סובייקט
.  שתינו מצאנו את אחד מבין עשרת הראיונות (Lahey et al., 1988) (Research Manual)מחקרים 

ניתן לקידוד.  הסכמנו על אומדן של מיקום על רצף המורכבות התודעתית של קגן.  הניקוד  בלתי
אובייקט (ר' פרק -שניתן לאדם זה מסומן בסימן שאלה, בטבלה המייצגת את תוצאות הסובייקט

שישי).  "הסכמנו" על שבעה מתוך תשעת הראיונות הניתנים לקידוד (מוגדרים במדריך כ"לא יותר 
נקודות").  לא הסכמנו לגבי שני הראיונות האחרים,  21שתי הבחנות ברצף של מהבדל של 

הניתנים לקידוד, ודיברנו על אי ההתאמות עד שהגענו להסכמה.  אני נטיתי לכיוון הערכתה של 
סמכא בתיאוריה של קגן, וכן -הקוראת השניה אודות רמות התודעה של המלווים, היות והיא בת

 אובייקט.-ידוד ראיונות סובייקטגם יותר מנוסה ממני בק
כדי לבסס את היחסים בין שאר המשתנים לבין המורכבות התודעתית, בניתי טבלה,  

אובייקט שלהם, וכל המשתנים (למשל, -כאשר המלווים היו מסודרים ע"פ ניקוד ראיון הסובייקט
שבדקתי.   אקונומי, מצב משפחתי) האחרים-אתניות, גיל, מגדר, לחץ, התמודדות, רקע סוציו

מציגה את המשתנים, שנמצא קשר בינם לבין מורכבות תודעתית, ושלא חושפים את  6.11טבלה 
 זהות המלווים.

 תרגום מעברית 
ערכתי, תימללתי וקידדתי את כל הראיונות הפתוחים המובנים למחצה בשפת האם של  

ונים, תרגמתי לאנגלית המלווים, עברית, בה גם אני שולטת.  לאחר איסוף, ניתוח והצלבת כל הנת
רק קטעים שציטטתי בגוף התיזה.  בת משפחה, הדוברת את שתי השפות, הסכימה לבדוק את 

התרגום ולהעריך את מהימנותו.  כפי שהזכרתי קודם לכן, תימללתי ותירגמתי את ראיונות 
אובייקט מעברית לאנגלית, מילה במילה, על מנת שאוכל לתת אותם למקדדת -הסובייקט

 ית, אך דוברת אנגלית, בקיימברידג'.מקצוע



 32 

היו מספר ביטויים, שכשתרגמתי אותם לאנגלית, איבדו את משמעותם ואת הכוח של מה  
שייצגו במסגרת קדמה (למשל, המילה "בגרות", השם שניתן לבחינות סיום התיכון, ו"שכונות", 

אותם בצורתם  המילה בה משתמשים כדי לתאר שכונות דלות אמצעים).  מסיבה זו, השארתי
המקורית, בעברית.  במקרים אחרים, למשל של ה"מלווים" וה"מלוות", מצאתי מילה קרובה דיה 

לא ממש נותנת את התחושה וגם לא כוללת את  ”mentor“באנגלית.  למרות העובדה שהמילה 
הניואנסים עליהם מרמזת המילה העברית, הבעיה הלינגוויסטית של צורות המגדר, היחיד 

  .”mentors“היתה הסיבה לשימוש במילה  והרבים
המעבר בין שתי השפות לחלוטין לא היה טריוויאלי או טכני במחקר.  התרבות  

והניואנסים של משמעויות האנשים, נמצאים כמעט לחלוטין בשפה המדוברת, ועל כן הניתוח שלי 
ראיונות הושפע רבות מקונוטציות בעברית, של המילים בהן השתמשתי כל הזמן.  חוץ מ

אובייקט, שרק דוברת אנגלית היתה מוסמכת לקדד, כל הניתוחים נעשו בשפת המקור -הסובייקט
 של הנבדקים.

במקרים מסוימים, מילים שנאמרו בצורות של סביל, פעיל או רפלקסיביות (למשל,  
המילים ל"לחץ" ו"קשר"), הביאו לפירושים שונים.  ניואנסים אלו בעצם עיצבו חלק גדול 

תוח.  הבנתי שרק דוברי עברית יפיקו תועלת מכמה מהערות לינגוויסטיות אלו, אך חשוב מהני
לזכור שהמחקר נערך בישראל ושקהל היעד הוא אנשי אקדמיה ומחנכים מקומיים.  עבור אלו 

שמחוץ לקדמה ולישראל, המילים בעברית מזכירות בעדינות שתרבות קדמה עשויה להיות שונה 
הכללת מילים אלו בעברית עוזרת לשמור על טעם התרבות מבלי להפריע משלהם.  אני מקווה ש

לשטף הקריאה.  עבור אלו שאינם דוברים עברית, נספח י' מספק מילון קצר של הביטויים 
 הנפוצים בעברית, בהם השתמשתי במהלך הטקסט.

 "פגישת הממצאים" 
שאלוני הדיווח לקראת סיום ניתוח הראיונות הפתוחים המובנים למחצה, התצפיות ו 

העצמי, קבעתי פגישה עם המלווים על מנת לדבר על הממצאים העיקריים של המחקר.  עשיתי 
הסכם עם הנבדקים, שלפני שאשלים את כתיבת המחקר, אשתף אותם בממצאים העיקריים, 

ואתן להם הזדמנות להביע את דעתם על פרשנותי לגבי נתונים אלו, ולהשתתף בניתוח 
ל תחושת האחריות שלי כלפי המלווים, חשבתי שהם צריכים להיות הראשונים המשמעויות.  בגל

לדעת מה יכלול הדו"ח.  ידעתי כי הם יכולים להגביר את הבנתי ולא רציתי לסיים את הניתוח 
מבלי לכלול את דעותיהם.  בנוסף, העדפתי לשתף אותם בממצאים בהדרגה, ולא להציג בפניהם 

 את הדו"ח הגמור בסוף.
כוננתי לפגישה זו עם המלווים, ארגנתי את הממצאים הקשורים לארבע שאלות כשהת 

המחקר בצורת דיאגרמה, כך שיוכלו לבדקם בדיקה קפדנית ולדון בהם.  רציתי לשמוע את 
דעותיהם על התימות שזיהיתי כמרכזיות.  השאלה העיקרית שלא נענתה ישירות, אך עלתה על פני 

יהם ביכולת לשינוי אישי.  לא היו לי נתונים ספציפיים מכל השטח כל הזמן, התקשרה לאמונות
המלווים על אמונותיהם היסודיות אודות שינוי חברתי ואישי, שהיו גורמים מניעים עבור כל 

המלווים בעבודתם.  אולי כל המלווים הניחו, שמוסכם על כולם ששינוי הוא אפשרי, אך שכיחות 
עליהן היה צורך לענות באופן ישיר.  אף על פי שחששתי הביטוי "אין מה לעשות" העלתה שאלות, 

שהמלווים לא ירצו לענות על שאלון נוסף, הכנתי דף שאלות (נספח ח'), עליהן ביקשתי שיענו והם 
 הסכימו.

ביום האחרון של  12:00 -הזמנתי את כל משתתפי המחקר לפגישת הממצאים שנערכה ב 
לווים שעדיין עובדים, חוץ ממלווה אחד, הגיעו.  .  כל המ1997השליש הראשון, באמצע דצמבר 

למרות העובדה שהזמנתי את כולם באופן אישי, שני האנשים  שלא עבדו יותר בקדמה בתפקיד 
מלווים אך עדיין לימדו, לא באו לפגישה.  לא הזמנתי את המלווה שעזב את קדמה, על אף שמילא 

 את השאלון, ולקחתי את תשובותיו בחשבון בניתוח.
מאחר והקלטתי את הפגישה בטייפ אודיו, גם פגישה זו הפכה לכלי לניתוח דעות המלווים  

על אמונותיהם אודות האפשרות לשינוי, ולבדיקת התוקף של מסקנותי.  את התגליות מתוך 
 "בדיקת חברים" זו ניתן למצוא בפרק החמישי.

 סודיות 
היה חשוב במיוחד.  ברמה  בדגימת עשרה מלווים שעובדים יחד בקרבה, נושא הסודיות 

הראשונה, היה חשוב לי לרכוש את אמון המלווים, ששום דבר שאמרו לי או שמסקנותי 
מדבריהם, בשום פנים ואופן לא יגיע לאחרים בצוות.  זו היתה דאגה שכמעט כולם הביעו, ומאחר 

ביותר שאני עצמי השתתפתי כנבדקת בפרויקט של מחקר פעיל לפני עשר שנים, הייתי רגישה 
לדאגה זו.  דאגה נוספת היתה החלטתי, ששום דבר שגיליתי לא ישמש כנגד המלווים, למשל, ע"י 

 המנהלת בהערכת ביצועיהם או כבסיס לפעולות נגד חברי הקבוצה.
הרמה השנייה בה הסודיות היתה חשובה למחקרי, קשורה לניתוח הממצאים, ועד כמה  

מבלי שהמלווים יוכלו לזהות זה את זה ומבלי  מתוך מה שלמדתי אני יכולה לחשוף בתיזה
שאחרים יוכלו לזהות אותם.  על רבים ממצאי אין ביכולתי לדווח במסמך זה, בגלל השיקול האתי 
של הגנה על משתתפי המחקר, במיוחד לאחר שלמדתי אילו לחצים הם חווים, חלקית בגלל שיפוט 
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בודה זו, וההפסד האפשרי לתיזה זו, של עצמי ושיפוט אחרים אותם.  שני השיקולים היו בלב ע
 הארות נוספות, הוא כאין וכאפס בהשוואה לאפשרות שמישהו מהקבוצה יפגע מהדיווח שלי.

 
VIאיומים על התוקף . 

ישנם, כמו בכל מחקר, מגבלות על התוקף במחקרי.  בחלק זה אתאר את האיומים על  
 בר עליהם.התוקף, שאליהם אני מודעת, והדרכים בהן ניסיתי להתג

 אי הידיעה של כל מה שקורה 
ראשית, מאחר וביקרתי בביה"ס פעמיים עד שלוש פעמים בשבוע, ולא הייתי שם כל  

הזמן, היתה לי אפשרות מצומצמת ביותר לאשר את דיווחי המורים.  לא נפגשתי עם התלמידים, 
פגישות הסיכום של ולא נפגשתי הרבה עם "מורים מקצועיים" (מורים שלא היו מלווים), חוץ מב

סוף השנה, בהן צפיתי במלואן ובהן השתתפו כל המורים.  אולם, מאחר והמוקד שלי היה 
המלווים, נקודות מבטם והמורכבות של משמעויותיהם, אני לא מרגישה שהיה זה הכרחי לדעת 

כל דבר שעשו, או האם כל מה שאמרו היה נכון עובדתית.  מחקר שיכלול את התלמידים ואת 
רים האחרים, לדעתי, יוכל לתרום רבות להבנת המערכת ותפקיד המלווים בה.  אולם, נושא המו

 זה היה מעבר להיקף המחקר הנוכחי.
 תפיסת נבדקי אותי כחוקרת 
שנית, חשבתי שתפיסות המורים אותי כחוקרת, עשויות לגרום להם לחוש שהם תחת  

, המוניטין שלי כמחנכת/פעילה עזר בחינה מדוקדקת, דבר שעלול להגביל את פתיחותם.  אולם
להגביר את אמינותי בעיני המנהלת, ועבודתי עם הקבוצה ביססה במהירות את זהותי ואת טבע 

כוונותי.  הבטחתי להם בתחילה, שעבודה זו לא תהיה מסמך של "יחסי ציבור", ושאינני מעוניינת 
יסוף תובנות לגבי דרכים במיוחד בפרסום תוצאות המחקר.  אמרתי שהמטרה הראשונית היתה א

לשיפור עבודתם.  בנוסף, אמרתי להם שאבדוק איתם את התימות, ככל שתתגבשנה, ושאם לא 
ירצו שממצאי יפורסמו מעבר לעבודת מחקר זו, אסכים לשמור אותם בסוד ואוותר על זכויות 

בתם, פרסום כלשהן.  כשקוראי שמעו זאת, הם נבהלו מעט, וגם אני נבהלתי כשראיתי את תגו
והתחלתי להתחרט על שהבטחתי זאת.  החלטתי לבטוח בתהליך וקיוויתי לטוב.  בגלל חוסר זמן 
שלהם לקרוא באנגלית, ולדעתי, בטחונם בי, הם הסכימו שאפרסם את התיזה מבלי שקראו את 

 כולה.  נחליט ביחד לגבי פרסומים נוספים.
אני חושבת שהדיון בממצאים ניסיתי לכבד את צרכי המלווים ולא להפריע רוב הזמן, ו 

עימם במהלך פגישות רגילות, הגביר את אמונם בי והביא אותם לבטוח בי ולהציע לי מידע, 
שלחוקרת חיצונית לא היתה גישה אליו, אחרת.  אני מרגישה שהקבוצה היתה מאד כנה איתי רוב 

ו בו ברמה הזמן, ובהבינם את המשמעות האפשרית של המחקר כהזדמנות ללמוד באמת, השתמש
 מירבית.  הרגשתי, במיוחד לקראת הסוף, שהמלווים התעניינו מאד במה שמצאתי.

עבדתי לבד במחקר ובניתוח, והייתי מרוצה שהמלווים התעניינו בו.  כפי שציינתי לעיל,  
, כאשר ישבתי לכתוב את כל הממצאים.  סיפרתי להם אודות 1997נפגשתי איתם בדצמבר 

תי מהם להגיב ולשאול.  הקלטתי בטייפ אודיו פגישה זו.  לא יכולתי התימות המרכזיות וביקש
 להיות רגועה יותר לאחר פגישה זו.  פחדתי ממה שיחשבו ויגידו כשישמעו מה מצאתי.

חברי הקבוצה הקשיבו היטב והוסיפו את פרשנויותיהם.  הם היו מרוצים שמוקד המחקר  
תיאוריה של התפתחות מודעות פוליטית העלאת מודעות ופיתוח  -השתנה מנושאו הראשוני 

ופדגוגיה ביקורתית פרייריאנית, להתמקדות בהם ובמטרות עבודתם.  "זה הרבה יותר מעשי", 
אמר אחד המלווים.  לא כולם היו מרוצים ממה שמצאתי, אך הסכימו שהתימות המרכזיות הן 

 אכן מרכזיות בחוויותיהם.
כמלווים לא השתתפו בפגישה, למרות אולם, שלושת האנשים שהפסיקו את עבודתם  

מאמצי לארגן זמן מתאים עבורם.  שני המלווים לשעבר, שעדיין לימדו בקדמה ושלא באו 
לפגישה, התקשרו אלי והתנצלו.  הם רצו לבוא, אך מסיבות בריאותיות לא יכלו.  הם שאלו מתי 

נוספת, אשמח לקיים תתקיים הפגישה הבאה, והבטחתי להם שאם כולם יהיו מעוניינים בפגישה 
אותה ואזמין אותם.  לא הזמנתי את המלווה לשעבר שעזב את קדמה.  חברי הקבוצה העדיפו 
לדון בממצאים עם מורים שעדיין עובדים בקדמה.  לא הרגשתי שממקומי להזמין אותו תחת 

 תנאים אלו.  קיבלתי את דעותיו באופן אישי בטלפון.
, מהווים איום מסוים על תוקף ממצאי, כי מאחר שלושת המלווים (לשעבר) שלא הופיעו 

וכבר אינם שייכים לקבוצה, הם אולי הוסיפו פרספקטיבה שאף אחד בקבוצה לא היה שותף לה, 
בהינתן האילוצים הקשורים להשתייכות הנוכחית לקבוצה.  אולם, חסרונם לא היווה בעיה עבור 

סר עניין שלהם בנ"ל כתוצאה של המלווים שהמשיכו להיות חברים בקבוצה.  פירשתי את חו
החוויה האינטנסיבית שלהם יחד, אשר ממנה מודר אוטומאטית, כל מי שאינו חבר בקבוצה 

 הנוכחית. 
 
 הרקע שלי:  היותי משקיפה מן הצד 
מוצאי אינו מזרחי, ואינני שותפה לחוויה של גדילה ב"שכונה" דלת אמצעים בישראל.   

יתים קרובות כמתבוננת מן הצד, אאוטסיידרית, ולעיתים אני חושבת שהמלווים ראו אותי לע
היססו לדבר בחופשיות על נושאים מסוימים בנוכחותי.  אולם, בניגוד לדאגתי, אני לא מאמינה 
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מזרחיים.  פעם אחת, כשהזכרתי את הבדלי המוצא -שהם השליכו עלי את רגשותיהם כלפי לא
מ"הטובים":  "את לא ממש אשכנזיה", הוא בינינו, אחד מהמלווים ניסה לתת לי להרגיש חלק 

אמר, "מאחר ואת באה ממכסיקו ואינך עשירה".  הוא ניסה לומר שאני "בסדר", אף על פי שהיה 
ברור שאני אאוטסיידרית ע"פ חוויתם בהקמת קדמה, ובגדילתם בעוני ושוליות בחברה 

נישאתי לאדם מזרחי הישראלית.  יכול להיות שהמבטא שלי בעברית יותר דומה לשלהם מפני ש
 ואני חיה עם פלסטינים, שתרבותם היא מזרח תיכונית והעברית שלהם היא גם גרונית.

פת במשך שנות לימודי באוניברסיטה, ונישאתי -אף על פי שחייתי בשכונת הקטמונים 
לאדם ממשפחה מזרחית ודלת אמצעים, אני מתבוננת מן הצד בנוגע לחוויות של רוב המלווים.  

מאמינה שהמגע הקרוב והבלתי שיפוטי שהפגנתי ופתיחותי, צימצמו את המרחק בין אך אני 
 חוויות החיים שלי לאלו שלהם, ונכונותי ללמוד מהם ולהבין את חוויותיהם נתפסה כייחודית.

 הסכנה שבתמיכתי שלי 
איום אפשרי נוסף לתוקף הוא הסכנה של תמיכתי שלי.  הייתי מודעת לכך שאסור לי  

קוותי שקדמה יצליח, למנוע ממני מלנתח את דעות המלווים באופן ביקורתי.  מסיבה לאפשר לת
זו לקחתי הדרכה שבועית מחביבה בר, סוציולוגית וחוקרת בכירה במכון גוטמן למחקר חברתי 

ומעשי בירושלים.  במהלך פגישות אלו, דיברנו על הממצאים, פרשנויותי, ניתוחי והטיותי 
יא יועצת מנוסה לבתי"ס תיכונים ישראליים, היא מכירה אותי היטב, האפשריות.  חביבה בר ה

והיה לה יתרון, בכך שלא היתה נוכחת בשדה המחקר שלי ולא היו לה קשרים מוסדיים או 
 מקצועיים עם קדמה.

 העבודה הקבוצתית שלי עם המלווים בזמן איסוף הנתונים 
סדיר במשך שנתיים, בהן אספתי כפי שהזכרתי לעיל, נפגשתי עם קבוצת המלווים באופן  

את נתוני הפיילוט שלי.  לעיתים קרובות חשבתי האם פגישות סדירות אלו עימם משפיעות על 
מידת ה"אובייקטיביות" שיכולה להיות לי לגבי עבודתם.  תהיתי אם העובדה שיש לי תפקיד, בו 

דת, דרך העבודה אני מלמדת את המלווים כישורים קבוצתיים, ובאופן בלתי נמנע, גם מעב
הקבוצתית, את חלק מסוגיות עבודתם, גורמת להם להיות פחות גלויים או משפיעה בדרך כלשהי 

 על כנותם איתי.
התייעצתי עם קוראיי, והם הרגיעו אותי באומרם שכל זמן שאין לי תפקיד מפקח, או כל  

ים פנימיים" רבים סמכות על המלווים, העבודה הקבוצתית, הפגישות תכופות וידיעה של "סיפור
יכולים רק לשפר את עומק ורוחב הנתונים מהאינפורמנטים שלי.  בזמן שסיימתי את הסיבוב 

פגישות, ולאחר שנפגשתי עם הקבוצה וסיפרתי להם אודות -האחרון של הראיונות והתצפיות
ממצאי, היתה לי תחושה מובחנת שקוראיי צדקו.  אני מאמינה שהעבודה שעשיתי, האמון 

ח כלפי במהלך השנים והידע שלי לגבי מה עוברים המלווים, אפשר להם, באופן כללי, שהתפת
 להיות כנים איתי בראיונות.

מצד שני, אני חושבת שבמקרים מסוימים, המלווים הניחו שיש לנו די הרבה "מידע  
יא משותף", ולא חזרו, בראיונות, על דברים שהאמינו שאני יודעת.  הנחות אלו עשויות היו להב

להשמטה של סוגיות חשובות, עליהן ידעו המלווים שדיברו איתי קודם לכן, או בפגישות.  ניסיתי 
להיות מודעת לכך, ולשאול שאלות ספציפיות בראיון.  לפעמים המרואיין אמר "אני לא רוצה 

" או "אולי אמרתי לך זאת בעבר, …לשעמם אותך, מאחר ושמעת זאת ממני מספר פעמים, אבל
י מניחה שהיו מספר מקרים בהם מלווים השמיטו מידע, בהנחה שהוא לא יהיה חדש " אנ…אבל

 עבורי.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 פרק שלישי
 מטרות מלווי קדמה
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אדם עשוי להיות המום מהמספר הרב של המטרות, שקבוצת מלווי קדמה הציבה לעצמה  
ת קדמה כמו גם מקורות ולתלמידיה.  המלווים, התופסים עצמם כמנהיגי ביה"ס, מובילי משימ

התמיכה העיקריים לתלמידיהם, מדברים על מטרות כמעט בכל רמה של ביה"ס החדש.  הם ראו 
את קדמה לא רק כמוסד חינוכי, אלא גם כתנועה לשינוי חברתי, המשפיעה על תלמידיהם, 
משפחות התלמידים, המורים בביה"ס, ביה"ס כמערכת, קהילת הקטמונים, משרד החינוך 

המטרה אותה  –ה הישראלית.  אך המטרה אותה המלווים מדגישים מעבר לכל האחרות והחבר
היא מעבר בחינות הבגרות ע"י תלמידיהם בסוף  —הם רואים מול עיניהם כסיבה לקיום קדמה

 שנותיהם בקדמה.
בחינות הבגרות הן שרידים להשפעה הבריטית והגרמנית על מערכת החינוך הישראלית.   

וכה" דומה הניתנת להשוואה, המסמנת את סוף הלימודים התיכוניים.  בארה"ב אין "מש
המבחנים מכסים נושאים שונים (למשל, פיסיקה, ביולוגיה, שפות, פילוסופיה, תנ"ך וספרות 

שעות.  6 -ל 4עברית), חלקם חובה ואת חלקם ניתן לבחור.  כולם במתכונת פתוחה ואורכים בין 
, המחולקת לשתי חטיבות, מתחילה בכיתה ז'.  בשלב זה, מערכת החינוך העל יסודית בישראל

תלמידים מנותבים למסלול מקצועי או עיוני, בהתבסס על הישגיהם הקודמים.  תלמידים 
שלומדים במסלול העיוני, נבחנים בבחינת הבגרות הראשונה שלהם בכיתה י', ובשמונה הנותרות 

 נבחנים בכתות י"א וי"ב.
בקיאות, כל אחת מקצה מספר יחסי של נקודות לציון הסופי ישנן חמש רמות שונות של  

של התלמיד.  חמש הרמות מיוצגות ע"י בחינות קשות יותר ויותר בהדרגה, וגם ע"י ניקוד מחמיר 
יותר של תוצאות הבחינה.  בצירוף, סך כל הנקודות צריך להגיע למינימום הדרוש לכניסה 

מידים הנבחנים ברמה הגבוהה מתוך החמש, לאוניברסיטאות ולמוסדות מקצועיים.  רק התל
ושממוצע הציונים שלהם נמצא באחוזון גבוה, מתאימים למקצועות בעלי סטטוס גבוה (למשל, 

 רפואה, משפטים ופסיכולוגיה).
(ע"פ דו"ח  1997 -לא השיגו תעודת בגרות ב 62%מתוך כל גוף התלמידים בישראל, בערך  

ית לסטטיסטיקה עבור משרד החינוך הישראלי).  , שהוכן ע"י הלשכה המרכז1998ממרץ, 
סטטיסטיקה זו היתה יכולה להיות אפילו גבוהה יותר, אם היתה כוללת את כל בני הנוער בגיל 

הבגרות שאינם רשומים בבתי"ס, אך המספר המדויק אינו זמין, מפני שאין נתונים אודות 
מהתלמידים המזרחיים  34%, 1995 -מתבגרים שאינם הולכים לביה"ס.  פילוח אתני מגלה כי ב

מהתלמידים ממוצא אירופאי או צברים.   50% -היו זכאים להבחן בבחינות הבגרות, בניגוד ל
 עוברים את הבחינות ומקבלים תעודת בגרות. 38%מתוך כל התלמידים הזכאים, רק 

עבור אנשים שמחוץ לקדמה, מעבר בחינות הבגרות אולי לא יראה כמטרה משמעותית כל  
ך.  לכל היותר, מטרה זו תיראה כאחת מני רבות, אך בליבם ובמוחם של מלווי קדמה, הרעיון של כ

ראיית כל תלמידיהם עוברים את הבגרות, הוא עילאי.  מעבר של כל תלמידיהם את בחינות 
הבגרות היא הגשמת החזון החינוכי והפוליטי של מלווי קדמה.  מורים אלו מוכנים להקדיש זמן 

להיאבק, ובמקרים מסוימים, אף להקריב את עצמם  בשביל מימוש חזונם.  הצלחת ואנרגיה, 
תלמידי קדמה, דבר שנראה לאחרים בלתי אפשרי, כולל בתוכו שלוש רמות של מחויבות המלווים 

אתנית של התלמידים והחברה -לשינוי חברתי:  התלמיד האינדיווידואלי, הקהילה הסוציו
 הישראלית בכללה.

המלווים, כאשר הם מדברים על  כוונותשית מרחיב את הדיבור על פרק זה, רא 
תלמידיהם עוברים את הבגרות.  שנית, הוא מתאר ומנתח את אמונות המלווים, הקשורות 

לדרישה המעשית מהם, כדי שתלמידיהם יבינו מטרה זו. לבסוף, הפרק מסביר את האמונות 
בבסיס החלטתם להתחיל במשימתם,  היסודיות של המלווים אודות שינוי אנושי, שנמצאות

בהינתן סיכויים קטנים לכך, שתלמידיהם אכן ימלאו אחר דרישות הבגרות במהלך שש השנים 
 התיכוניות.

 
Iמעבר הבגרות:  חזון של שינוי אישי, חברתי ופוליטי . 
מלווי קדמה תופסים את מעבר הבגרות ע"י תלמידיהם כהרבה יותר ממעבר של סדרת  

פותיהם לשינוי אישי, חברתי ופוליטי מגולמות במחויבותם להצלחת תלמידיהם בחינות.  שאי
בבחינות הבגרות.  חלק זה דן בארבע רמות משמעות עבור המלווים, אשר דוחפות את משימת 

 הבגרות כ: -קדמה 
 מטרה בפני עצמה (הישג אישי ואקדמי)  •
 מפתח להזדמנויות בעולם  •
א, לימודים באוניברסיטה והשתתפות מלאה קרש קפיצה לעתיד התלמיד/ה (גיוס לצב •

 בחיים החברתיים והפוליטיים בישראל)
 הצהרה פוליטית וסמל להצלחת ביה"ס  •

 הבגרות כמטרה בפני עצמה 
רוב המלווים רואים את ההצלחה בבחינות הבגרות כמטרה מיידית ואולטימטיבית של  

יצה להצלחה, אך בהחלט תלמידיהם.  אחרים רואים הצלחה זו רק כ"צעד ראשון", קרש קפ
המפתח לעתיד התלמידים.  בראיונות איתי ובפגישות הקבוצתיות, הצלחה בבחינות הבגרות 
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היתה המטרה המוצהרת של עבודתם, והמטרה ה"קשה להשגה" שקדמה שם לעצמו.  התלמידים 
 עדיין לא האמינו שהם אי פעם יתקרבו לבגרות, אמרו המלווים.  אף על פי שכולם רצו להיות

חיוביים, ללא היסוס, בנוגע לאפשרות הביצוע של מטרה זו, מעטים היו באמת משוכנעים שהיא 
 תתמלא. 

המלווים תיארו את השביל שלאורכו צריכים התלמידים לנוע, כשביל יציב, שמכיל מצבור  
של הצלחות יומיומיות, ושנבנה באופן הדרגתי עד ל"יום הגדול".  בנקודה זו, חוויות תלמידיהם 

ראות למלווים יותר כמו נדנדה מאשר כמו שביל יציב, או כמו רכבת הרים המזנקת בין ערך עצמי נ
גבוה לבין גינוי עצמי.  כשהתלמידים שמעו שהמורים לא רק מצפים להשלים בגרות מלאה, אלא 

 גם מאמינים לגמרי שהדבר אפשרי, הם קיבלו זאת כמחמאה גדולה, אך היו גם ספקנים: 
שאנחנו משוגעים לפעמים, ובפעמים אחרות, אני חושבת שהם מאמינים  הילדים חושבים

שהדבר אפשרי.  אני יכולה לראות זאת בעיניהם.  ישנם רגעים שהם מתמלאים אור בזמן 
שיעור מתמטיקה, כשהבינו, ומרגישים מוכשרים.  הם יודעים שאני מורה קשה, ושאני 

ת המתמטיקה שאנו לומדים, אז לא אף פעם לא מלמדת אותם לשנן.  אני רוצה שיבינו א
אכפת לי אם אנחנו מבזבזים שבוע שלם על אותה בעיה.  אך ברגע שהם תופסים אותה, 

ברגע שהם לא צריכים לרמות או להעתיק ממישהו אחר כדי לקבל את התשובה הנכונה, 
כשהם יכולים באמת לפתור את הבעיה בעצמם, אז הם מתחילים להאמין שהבגרות היא 

דם.  אז זה הופך קשה שוב, או שמישהו צוחק עליהם, הם מרגישים טיפשים, בהישג י
ואפשר לראות אותם חוזרים לתוך הקליפה שלהם.  אני נאבקת להשאיר אותם קשורים 

לחוויית ההצלחה.  הם כל כך רגילים לכישלון.  ההתנדנדות שלהם בין "אני יכול/ה 
" תיעצר בסופו של דבר על "אני לעשות את זה" לבין "אני יודע/ת שאני לא יכול/ה

 ).1997יכול/ה", וכשזה יקרה, השמיים הם הגבול (ראיון עם מלווה, 
  
המלווים מודעים לגמרי לעובדה שלא קל לעבור את בחינות הבגרות.  הם אמרו שלרבים  

מתלמידיהם אין את הביטחון העצמי, הידע הבסיסי, הרגלי הלמידה או התמיכה בבית, הדרושים 
במטרה זו.  על מנת להשאיר אותם עסוקים, הם חייבים להשאיר את התלמידים יחד,  להצלחה

 אך זה לא פשוט:
התלמידים כל כך שונים זה מזה, כולם באותה כיתה.  אנחנו משאירים אותם ביחד, כך 
שיוכלו ללמוד זה מזה ושלא יפתחו סטיגמות על עצמם וזה על זה.  אך אל תחשבי שזה 

רים מבחינה לימודית.  אחרים לא יודעים לקרוא.  ברצינות, חלק קל.  חלקם מאד מוכש
מתלמידי מנחשים הכל, לעיתים קרובות מקבלים תשובות נכונות, אך הם מסתמכים על 

זיכרונם או על הגיון, שזה דבר טוב, אני מניחה, יותר טוב מרשימות.  הם לא כותבים רוב 
 ).1997הזמן (ראיון עם מלווה, 

  
יעברו את הבגרות, מאמינים המלווים, המשמעות תהיה מעבר למבחן אם התלמידים  

עצמו.  לתלמידים, לאחר עבודה קשה ולאחר ש"עשו את זה", תהיה חוויה של הצלחה באמתחתם, 
ואף אחד לא יוכל לקחת זאת מהם.  הם יוכלו לקחת חוויה זו לכל מקום אליו ילכו בחיים, 

למדו ש"אם את/ה מחליט/ה לעשות משהו קשה אבל כנקודת התחלה לאמונה ביכולותיהם.  הם י
).  כאשר הביטחון שלהם יתערער, הם תמיד 1997שווה, את/ה יכול/ה לעשות זאת!" (ראיון, יוני 

 יוכלו להיזכר כמה קשה היה לעבור את הבגרות, ושבסופו של דבר הם הצליחו.
 הבגרות כמפתח להזדמנויות בחיים 
וים, הוא שהבגרות תאפשר לתלמידיהם הזדמנויות הנושא המרכזי עליו מדברים המלו 

בחיים, יכולת להחליט בעצמם איך יראה עתידם.  כל המלווים מסכימים על רעיון זה.  הם רואים 
אותו כמנוגד לחיי הוריהם של התלמידים, להם לא היתה כל ברירה.  המלווים פוחדים 

להן הם זכאים.  ללא תעודת שתלמידיהם ימשיכו, כמו הוריהם, להיות חסרי האפשרויות, ש
בגרות, ישראלים לא יכולים לשרת ביחידות מיוחדות בצבא, לקבל משרות בכירות או לנסות 

 טק, למשרות פוליטיות או למשרות בשירות הציבורי.-להתקבל לאוניברסיטה, למשרות היי
חלק מהמלווים דיברו על חוסר הברירה של הוריהם.  שלוש המשרות הכי פחות רצויות  

עבור הורים, ע"פ המלווים, הם עבודה בבניין, ניקיון או עבודה בבסטה בשוק.  כולם קיוו 
שתלמידיהם לא יגיעו לעבודות אלו, שהן סמלים של חיים הנידונים לאבדון עבור המלווים.  עבור 

 מלווה אחת, לא היתה זו העבודה עצמה, כי אם הכורח של התקיעות, שחשוב:
ר:  הוא יכול להיות מורה, או ספר, או לעבוד במקדיוויד אני רוצה שהוא יוכל לבחו

[מקדונלד הישראלי], כל עוד הוא מאושר ממה שהוא עושה, ויודע שיש לו ברירה.  אם, 
כל עוד הוא מרוצה, כל  …בהינתן כל האפשרויות, הוא יעדיף לעבוד בבסטה, מה רע בכך?

 ).1997עוד הוא לא מרגיש תקוע, אני אהיה מרוצה (פגישה, מאי 
  
כאשר נושא הבחירה המקצועית הפך למוקד השיחה, שאלה אחת מהמלוות בציניות:   

, עדיין מנקה משרדים בלילה למחייתה, ועושה זאת 61"מי ירצה לנקות מבחירה?" אמה, בגיל 
בעבודה כזו, אם יש לו  יבחרמאז שהיא זוכרת את עצמה.  היא לא יכולה לדמיין שמישהו 

 וך הסכמה, הוסיפה עמיתה שלה:אפשרויות אחרות.  ת
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כולם צריכים להתקדם צעד אחד, כלפי מעלה.  אני חושבת שחשוב שתהיה לילדים גישה 
שלא יהיו תקועים לנצח  –לסוג עבודה שמאפשר קידום, שתמיד יוכל להיות הצעד הבא 

ברחוב ללא מוצא.  ניקיון או בניין או עבודות שירות לא נותנות אפשרות כזאת.  זו 
ה שהם צריכים לפחות לסיים בגרות.  אף אדם מכובד לא יעסיק אותם בלעדיה הסיב

 ). 1997(פגישה, מאי 
  
אולם, המלווים נקרעים בשיפוטם הערכי את המקצועות הללו. מצד אחד, הם יודעים  

שהורי תלמידיהם, כמו גם רבים מהוריהם, עבדו בעבודות אלו והצליחו להביא אוכל הביתה ולגדל 
בדת.  המלווים לא רוצים ליצור בוז בקרב התלמידים כלפי הוריהם.  מצד שני, הם משפחה מכו

רוצים שתלמידיהם ישאפו ליותר, שיאמינו שהם לא רק זכאים ליותר, אלא גם מסוגלים ליותר.  
בכל זאת, הם שואלים כיצד להשיג זאת, מבלי להקטין את הוריהם.  אחת ממטרות המלווים היא 

 ושת בטחון ברקע שלהם, כך שבושה במקצועות הוריהם לא תהווה מכשול.שתלמידיהם ישיגו תח
בן הזוג של אחת המלוות הוא קבלן שיפוצים, ובמהלך הדיון היא צחקה ואמרה:  "מה  

).  אחרי הערתה, 1997הבעיה עם שיפוצניק?  אני לא רואה בעיה בכך, ואתם?" (פגישה, מאי 
ת המקצועות "שאינם רצויים עבור תלמידינו".  ושתיקה מתוחה, מקצוע הבניין הושמט מרשימ

 הנושא לא עלה שוב. 
המלווים רוצים לאתגר את הנחות תלמידיהם שהם טובים רק למכירת ירקות בשוק,  

ועבודות בלתי מקצועיות נוספות, ושהם ראויים לעוני.  אם יש להם תעודת בגרות, הם לא חייבים 
מלווה אחד, שדיבר במיליטנטיות על עתיד אקדמי "לפתוח בסטה" בשוק אם אינם רוצים בכך.  

 עבור הילדים, לא הסכים להתפשר:
אני לא מתבייש לומר זאת.  אהיה מאוכזב אם הם יבחרו לפתוח בסטה בשוק אחרי כל 

מה שעשינו כאן, אפילו אם הם יתעשרו ויבנו וילה.  אפילו אם יהיו להם חיים מאושרים.  
ים אינטיליגנטיים כמו חלק מתלמידינו צריכים אתגר בסדר, אני אקבל את זה.  אבל אנש

אינטלקטואלי, ולא רק דרך להרוויח כסף.  האם זה כל מה שאנחנו רוצים עבורם, שיעשו 
 ).1997כסף? (פגישה, מאי 

  
המלווים הסכימו שהצלחה כספית היא בהחלט חלק מהתשובה.  הם שואפים לשבור את מעגל 

רושים לעלייה בסולם הכלכלי.  אך חלק מחברי הקבוצה העוני ולספק לתלמידיהם כלים, הד
נחושים שכסף אינו הנקודה העיקרית.  יותר חשוב להם, שתלמידיהם יפעילו השפעה בחברה, 

שיהפכו לסוכני שינוי חברתי וינהיגו מעין מהפכה בקהילתם ובישראל.  כדי שיוכלו לעשות זאת, 
תעודת בגרות.  אולם,  –בל לגיטימיות כלשהי הם זקוקים לתעודות רשמיות מינימליות על מנת לק

אפילו שהבגרות היא דרישה מינימלית וקרש קפיצה לעתיד מזהיר יותר, נשאלת השאלה אם 
 העתיד שלאחר הבגרות הוא אכן כה מזהיר.

אחד מהמלווים המייסדים, שגדל בשכונה, היה משוכנע שהבגרות היא מטרה משתלמת,   
ות העתיד אקדמי על חיי תלמידים אלו.  הוא הזהיר את הצוות, אך היה אמביוולנטי לגבי השלכ

 מניסיונו האישי הכאוב, מסכנות אפשריות של הצלחה אקדמית:
מה אם יחליטו שאינם רוצים להיות חלק מהאקדמיה השחצנית, מה אז? ומה אם אנשי 

ה אקדמיה יתנשאו ויזלזלו בהם? אל תבינו אותי לא נכון, אני רוצה שתהיה להם הבחיר
הזו.  הם צריכים לדעת את השפה, להבין את המושגים ולהרגיש שהם מסוגלים 

לאינטראקציות ולהצלחות בסביבה זו.  דימוים העצמי הנמוך או חוסר הידע שלהם לא 
אני הלכתי  …צריך להכשיל אותם.  הם לא פחות מוכשרים מאחרים.  אבל תסתכלו עלי

קושי מדברים איתי.  הם מרגישים בדרך זו ולא סיימתי לשלם.  חברי מהשכונה ב
שנטשתי אותם.  המשפחה שלי קוראת לי "פרופסור", חצי בזילזול, אף על פי שאני יודע 
שהם גאים בי.  ובאוניברסיטה, חצי מהזמן אנשים חושבים שאני השרת, לא סטודנט.  

 ).1997אני לא ממש שייך לשם.  אני מתנדנד בין שני עולמות.  זה לא קל (פגישה, מאי 
  
מציאות זו של "התנדנדות בין שני עולמות", היא מציאות שלגביה מודאגים המלווים,  

במיוחד כיוון שלא כולם פתרו דילמה זו בעצמם.  מלווים מסוימים בקדמה רוצים לחסוך 
לתלמידיהם את הכאב והאובדן, המתלווים ליתרונות ההשכלה והמוביליות כלפי מעלה.  הם 

שביל, שלאורכו יוכלו "לבחור לעצמם אספקטים מתרבותם המזרח מקווים להוביל אותם ב
 תיכונית וממה שלחברה המיינסטרימית יש להציע", וכך לשלב את הטוב מבין שני העולמות.

 
 הבגרות כקרש קפיצה את עתיד התלמידים 
אילו הישגים מקווים המלווים שתלמידיהם ישיגו בסופו של דבר בעתיד, בהם תהיה  

ית?  בנושא זה המלווים חלוקים, ויש להם חלומות עבור תלמידיהם, שנובעים הבגרות שימוש
ממגוון ערכים ותפיסות עולם.  שלושת האספקטים הנפוצים ביותר, עליהם חשבו המלווים היו:  

) השתתפות פעילה בחיים החברתיים והפוליטיים 3 -) למידה באוניברסיטה ו2) שירות צבאי, 1
 בישראל. 
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מלווים בנוגע למטרות עבודתם, צפו ביתר שאת במהלך פגישות הצוות ההבדלים בין ה 
שלהם בהשוואה לראיונות.  בישיבות הצוות, הוצגו לדיון מקרים אינדיווידואליים, דבר שהביא, 

באופן בלתי נמנע, לעימות בין המלווים בנוגע למטרות הסופיות, אותן הם מייעדים לתלמידיהם.  
מחלוקות ולדבר עליהן.  נראה כי חלקם חוו את המחלוקות כתקיפת חלקם לא היו נלהבים לגלות 

ציפור נפשם, כאילו אי הסכמה לגבי נקודות יסוד אלו איימה להרוס משהו משמעותי ביותר, עליו 
 הם חייבים לשמור מכל משמר. 

המלווים הסכימו עוד פחות, כשהגיעו לדיון אודות חזונם בנוגע לדרך בה הם מקווים  
ישתתפו מבחינה מקצועית וחברתית בישראל, לאחר סיום התיכון והבגרות.  שתלמידיהם 

מחלוקות המלווים נבעו בעיקר, כך נראה, מרגשותיהם הבלתי פתורים בקשר לשינויים בערכים, 
בהזדמנויות ובמעמדם החברתי, שמעבר הבגרות עתיד להציג בפני התלמידים, המחיר שהם 

יאות החיים של התנדנדות בין שני העולמות.  חלק עלולים לשלם עבור שינויים אלו, ומצ
מהמלווים גדלו בקטמונים, השכונה הירושלמית דלת האמצעים בה ממוקם בי"ס קדמה, או 

באיזורים דומים.  הם עדיין לא החליטו סופית אם להצטרף למיינסטרים ו"לנטוש את הבית", גם 
ולמות.  חלק מהבדלים אלו היו קשורים פיזית וגם פסיכולוגית, או אם לא, כיצד להחזיק בשני הע

לרמה בה המלווים חשו "אחראים" על התמודדות עם שני העולמות, הקיימים מבחינה 
פסיכולוגית בתוכם (העולם ממנו הם באים והעולם בו הם שואפים לחיות), ולשאלה האם היו 

רה בכללה.  אף מוגדרים ע"פ חוויות של דרישות חיצוניות שהציבו בפניהם חברים, משפחה והחב
על פי שהמלווים שואפים להדגים את היכולת להכיל את שני העולמות ואת היופי שביכולת לבחור 
את היתרונות של כל אחד, לא כולם מסוגלים לגמרי להגשים דעה מוצהרת זו במציאות.  היכולת 

שורה "להחזיק בשני העולמות" בניגוד לתחושה של קרע בין השכונה לבין החברה הישראלית ק
 להענקת המשמעות הפסיכולוגית של המלווים.  קשר זה יידון בפרק השישי.

המלווים, אשר לא היו שותפים לחוויה של גדילה בשכונה, היו שונים בדעותיהם לגבי מה  
שהם מחשיבים כ"דרכי חיים מוצלחות" העומדות לבחירה ע"י תלמידיהם.  מה שבלט במהלך 

של התלמידים בחברה הישראלית היתה חשובה מאד לכל דבריהם היה, שהשתתפותם העתידית 
 המלווים מבחינה רגשית, וכולם חשו אחראים לנושא באופן אישי.

החלטה חשובה עבור מתבגרים בשכונות, היא שאלת הגיוס לצבא, כפי שעושים,   גיוס לצה"ל.
ת והנערים באופן אוטומאטי, רוב בוגרי התיכון היהודים לאחר סיום לימודיהם.  רבים מהנערו

היהודים חסרי האמצעים נמנעים מגיוס.  בהיותם שוליים ומודרים מקביעת מדיניות, הם מביעים 
את ניכורם ע"י הימנעות מגיוס, מעשה שבד"כ אינו מקובל ואף זוכה לגינוי בחברה 

המיינסטרימית.  לעיתים ישנן בעיות כלכליות במשפחה והגברים הצעירים משוחררים משירות על 
וכלו לתמוך בהוריהם ואחיהם.  לאחרים אין השכלה מספקת כדי להגיע ליחידות לוחמות מנת שי

מסוימות או לתפקידי מנהלה טובים בצבא.  לבסוף, בשכונות מסוימות ישנן בעיות של סמים 
והתמכרויות שונות.  בכל מקרה, לישראלים המשרתים בצבא ושורדים את מלוא השירות יש 

לו שלא עושים זאת.  אלו כוללים טיפול מועדף בשוק העבודה, קבלת יתרונות ברורים על פני א
 מלגות וזכאות לתשלומים ממשלתיים עבור גידול ילדים.

חלק ממלווי קדמה מדמיינים את תלמידיהם בעתיד, באים הביתה במדים, עם כומתות  
חריות אדומות של הצנחנים תחת הכותפת.  הם רואים את תלמידיהם, ע"י סמל זה, כלוקחים א

בחברה הישראלית, ממלאים את חובתם הלאומית, תורמים לחברה, חולקים נורמות וכבוד של 
ישראלי, וחשים גאים בעצמם.  בפגישה בה עלה נושא זה, התלהט דיון בין -המיינסטרים היהודי

שני מלווים ותיקים, אשר לא הסכימו לגבי גיוס.  לאחר שפינטזו על העתיד, ונתנו דרור לדמיונם, 
מיליטריסטיות ופציפיסטיות.  ערעור -ברי הקבוצה התפלאו לשמוע שאחד מהם הביע דעות אנטיח

ישראלית, לא התקבל ברוח טובה.  עדיין, מלווה זה -זה על יסוד כה בסיסי בתרבות היהודית
להתגייס.  הוא לא ראה את  ירצוהתעקש שהוא לא בהכרח רואה את תלמידיו בצבא, אלא אם כן 

 תם להתגייס לצה"ל רק משום שזה מה שמצפים מכולם לעשות.עצמו מעודד או
עבור מלווה זה, חשיפת התלמידים לגישה הפציפיסטית היה חלק מחשיפתם לתפיסת  

עולם רחבה יותר, פחות פרובינציאלית ואתנוצנטרית מאשר זו שהיו מורגלים בה.  זהו חלק 
ים, גם הבגרות וגם הצבא.  מחצית מהאידאולוגיה שלו לגבי בגרות וביקורת כלפי מוסדות ישראל

מהמלווים חשו שפתיחת תלמידיהם לעולם, חשיפתם לאידאולוגיות אחרות, פיתוח סקרנותם, 
עניינם באחרים חוץ מעצמם והתעניינות בזכויות של מיעוטים אחרים, הן מטרות חשובות (פגישה, 

אופן אישי צריכים ).  אולם לא כולם חשו שאלו הן חלק ממטרות קדמה, ושהם ב1997אפריל 
לקדמן.  הם האמינו שקדמה צריך להתמקד בהרגלי הלמידה של התלמידים, בסיפוק צורכיהם 

 הקשורים לבגרות:  עיסוק בתפיסות עולמם איננו רלוונטי.
תעודת בגרות מלאה מאפשרת לימודים באוניברסיטה בישראל.    לאחר הצבא:  אוניברסיטה.

לבחור במקצוע בעל סטטוס גבוה, כגון משפטים או רפואה.  ציוני בגרות טובים מאד, מאפשרים 
עבור מלווים רבים, הלימודים באוניברסיטה היו חוויה של שינוי משמעותי, אותה הם מעונינים 

 לאפשר לתלמידיהם לעבור:
זו היתה הפעם הראשונה שנחשפתי לחשיבה רצינית, ולמידה לא היתה מטלה שצריך 

לדעת ולהבין דברים על העולם.  למדתי שפות לגמור איתה.  אנשים ממש רצו 
לא  –ופילוסופיה, ופתאום הבנתי כמה מהשאלות שתמיד תהיתי לגביהן, היו דילמות 
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שהוגי עולם דנים בהם במשך מאות של שנים.  זה עשה המון לתחושות  –שאלות פשוטות 
 ).1997הערך העצמי שלי (ראיון עם מלווה, מאי 

  
מיסטיפיקציה של העולם -למידה באוניברסיטה תעשה דהחלק מהמלווים האמינו שה 

האינטלקטואלי, ממנו פחדו תלמידיהם כל כך.  הם האמינו שמעבר "אל תוך" העולם, משמעותו 
שהתלמידים צריכים להיות בטוחים ונינוחים עם עצמם, ולהבין שאנשים שמשתמשים במילים 

 ם.  מלווה אחת נזכרת:ארוכות ובביטויים באנגלית, אינם בהכרח יותר חכמים מה
זו לא היתה רק ההרגשה שאני מישהי, ושאני מוכשרת.  פתאום כל האנשים שהסתובבו 

 –כאילו הם אלוהים, שתמיד נראו ענקיים ומבריקים בעיני, הפכו להיות בגודל שלי 
בראש שלי.  כל השנים האלו שלא העזתי לפתוח את הפה,  –לפעמים אפילו קטנים יותר 

שחיכיתי עד שמישהו "חכם" יאמר את הדבר "הנכון".  איזה בזבוז, למה  כל השנים האלו
שילדים אחרים מהשכונות יצטרכו לעבור את כל זה?  הם יגיעו לאוניברסיטה מקדמה עם 

ידע בפילוסופיה ובחשיבה מדעית.  אף אחד לא יוכל לגרום להם להרגיש בורים או לא 
 ).1997חשובים (ראיון עם מלווה, יוני 

  
יבה השלישית בגללה התייחסו מלווי קדמה ללימודים באוניברסיטה כדבר חשוב עבור הס 

תלמידיהם, היא שבאקדמיה הם יפגשו בצעירים שונים בגילם.  הם יפגשו רבים, שבאו מרקע יותר 
מבוסס, ויותר חשוב, הם יפגשו בכמה אשר, כמוהם, באו מרקע עני והחליטו לעשות משהו 

חברתיים אלו, הם הרגישו, היו חשובים יותר מהיחסים שהם עשויים  משמעותי בחייהם.  קשרים
לפתח עם אנשים מרקע מבוסס יותר, מפני שמציאת אנשים כמותם תאפשר להם לבנות סוג של 
ידידות מבלי שיצטרכו להעמיד פנים.  בנוסף לכך, קשרים אלו עשויים ליצור הקשר לפעילויות 

לווים זכרו את ימי האוניברסיטה שלהם כמעצבים חברתיות ופוליטיות בקמפוס.  רבים מהמ
מבחינה אידאולוגית, ואת החברויות שנוצרו במסגרת האוניברסיטה כמשמעותיות ביותר 

 בחייהם.  ללא תעודת בגרות, תלמידיהם לא יוכלו להגיע להזדמנויות כאלו.
יים" לבסוף, השכלה אוניברסיטאית, הסכימו המלווים, תספק גם את "היתרונות הנורמל 

שכל אחד אחר היה מצפה להפיק מהשכלה.  תלמידיהם יוכלו להרוויח יותר, לעבוד פחות ולפתח 
קריירות.  הם עשויים אפילו להחליט להפוך לפרופסורים.  אחת מבוגרות האוניברסיטה העברית 

 אמרה:
אין לך מושג מה זה עשה לי בשנה השנייה באוניברסיטה, להיכנס לכיתה, ולהבין שהבחור 

הה שלפני, שנראה כמו בן דוד שלי, הוא מרצה.  הוא היה מאיר בוזגלו, מרוקאי בן הכ
שלושים, שמעולם לא שמעתי עליו.  כשהוא פתח את הפה, הייתי בטוחה שאני בכיתה 
הלא נכונה.  זו היתה חייבת להיות טעות.  הוא דיבר במבטא מזרחי חזק, והלך בצורת 

שה בכיתת הפילוסופיה, חשבתי לעצמי?  אולי הליכה של השכונה.  מה הטיפוס הזה עו
הוא עוזר ההוראה, אבל המרצה?  משהו לא התאים.  לא רק שהוא היה המרצה של 

דוקטורט בהארוורד.  -הקורס, אלא הוא היה גם מועמד לקביעות, וחזר לא מזמן מפוסט
מי אם הבחור הזה יכול לעשות את זה, חשבתי, גם אני יכולה.  כל הראייה שלי את עצ

 ).1997השתנתה לחלוטין (ראיון, יוני 
  
מרצה זה, היה שונה ממזרחיים משכילים אחרים, שניסו להסתיר את מוצאם האתני או  

להתעלם ממנו.  הוא שימר את מבטאו ובכוונה השתמש בביטויים בעלי סטטוס נמוך בערבית או 
בחברה.  יותר מכך, רק  ב"שפת רחוב".  הוא הרוויח יפה, למד את "כללי המשחק" והשיג יוקרה

מתוך העובדה שהוא נמצא בקמפוס ומרצה, הוא משפיע רבות על מזרחים ואשכנזים באותה 
מידה.  הוא גרם לשתי הקבוצות להטיל ספק בהנחותיהם לגבי אתניות ואקדמיה, ונתן השראה 

איר לצעירים מזרחיים לשאוף למצוינות.  חזונם של המלווים, שכל אחד מתלמידיהם יהפוך ל"מ
 בוזגלו", מצליח אך בלתי מתפשר לגבי זהותו, היה מקור לתמיכה ומטרה ששווה לשאוף אליה.

מה עוד מייצגים הבגרות, הכנסה   השתתפות מלאה בחיים החברתיים והפוליטיים בישראל.
גבוהה יותר וידע לגבי "כללי המשחק", חוץ מההזדמנות למוביליות כלפי מעלה?  עבור חלקם, זהו 

ניסה אל החברה הישראלית:  השתתפות, השפעה ואפילו שינוי מסלולה.  המלווים קיוו כרטיס הכ
לספק לתלמידיהם את הכישורים הדרושים להימלטות מהפסיביות, השוליות והניכור שאופייניים 

לתושבי שכונות רבים.  אולם, חברי הצוות היו חלוקים באופן ניכר לגבי כוונתם כשאמרו 
לית".  חלקם ראו את תלמידיהם מצטרפים למיינסטרים.  בו זמנית, "השתתפות בחברה הישרא

הם לא רצו שיאבדו את עולמם הם.  הם לא רק רצו שתלמידיהם יקבלו את הטוב משני העולמות, 
 הם גם רצו שהם יכתיבו את הקצב וההשפעה של עולמות אלו:

מה שייך ומה נחליט מה זה אומר להיות ישראלי.  נמאס לי שאחרים אומרים לי  אנחנו
לא שייך.  תנו להם להחליט עבור המיינסטרים איזו מוסיקה לשמוע, ואיך לרקוד 

לצליליה.  אני רוצה שיהיו להם גם אוניברסיטה וגם כדורגל, הם לא חייבים לבחור.  ומי 
 ).1997שאומר שהם חייבים לבחור, מי שאומר את זה, פשוט טועה (פגישה, יוני 
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יעזבו את השכונה, "יהפכו לאשכנזים"  -התלמידים "ינטשו" אולם, אחרים דואגים ש 
 וישכחו מאיפה באו, ע"י הסתרת שרידי השכונה והמזרחיות שלהם.

אני לא רוצה שהם אף פעם ישכחו מאיפה באו.  אני רוצה שירגישו תחושת אחריות על 
ת את האנשים בשכונתם, שירצו לבוא לכאן הרבה ולעזור, אפילו לגור כאן ולהמשיך לעשו

מה שאנחנו עושים:  לא רק למצוא לעצמם פינה שאננה בחברה המיינסרימית, שמתאימה 
 ).1997לנוחיותם האישית, בשום אופן (פגישה, מאי 

  
בניגוד לכך, מלווה אחת, שלא גדלה בשכונה, ביקרה את "הספרטניות" וה"דוגמטיזם  

יה מאד קרוב למציאות האידאולוגי" הזה, והתעקשה על מה שהכי טוב עבור הילדים, שה
 האמיתית שלה או לזו שהיא שואפת אליה:

למה לא? למה שלא ימצאו פינה נוחה בה יוכלו להירגע ופשוט לחיות?  האם תלמידינו לא 
זכאים לקצת שקט ושלווה, קצת כיף, פרוסה מהעוגה?  על איזו עוגה אנחנו מדברים?  אם 

ת אותם נוסעים לחו"ל פעמיים הם יהיו חלק מהחברה הישראלית, הייתי שמחה לראו
מה שאומר שיש להם מספיק כסף כדי להרשות לעצמם  –בשנה, כמו ישראלים אחרים 

אני הייתי שמחה לראות אותם עם מכונית משלהם  –את הלוקסוס הזה ואת הבחירה 
 ).1997וגרים בבית משלהם (פגישה, מאי 

  
שא המעורבות הפוליטית.  אותה אישה, כשהמשיכה, העבירה את הדיון לשלב הבא:  נו 

בקדמה ישנה תקווה שהתלמידים ייקחו חלק פעיל בפוליטיקה, ואפילו יעזרו לעצב אותה.  אך 
 נקודת המחלוקת העיקרית היא כיצד:

אני הייתי בהפגנה הגדולה לזכרו של יצחק רבין.  הייתי רוצה לראות  –פוליטית, ובכן …
ם כל כך, עם השלום ועם שיתוף אותם שם, עומדים ומזדהים עם הערכים המרכזיי

הפעולה העתידי של המדינה עם הפלסטינים.  הייתי רוצה שירגישו כמוני לגבי מה שקרה, 
ושיהיו מעורבים בתנועות למען דמוקרטיה ושלום.  אם אתם שואלים אותי, זה מה 

הייתי רוצה שמבחינה זו  –שישמח אותי.  אולי זה נרקיסיסטי מצדי לומר זאת, אבל כן 
 ).1997יגדלו להיות כמוני (פגישה, מאי  הם

  
מלווה אחר, ראה את המעורבות הפוליטית של תלמידי קדמה בחברה הישראלית  

מפרספקטיבה אחרת.  בהיותו מותיקי קדמה, מזרחי, שגדל בשכונה, הוא מעדיף לראות את 
הם בעיקר ליברלים, ש-תלמידי קדמה כנותני הטון, ולא כמצטרפים אל הצעירים המיינסטרימים

אשכנזים.  על אף שהיה רוצה לראות אותם מעורבים, ואף מארגנים הפגנות שלום, הוא לא רואה 
את תלמידיו פשוט "מודבקים" ליד מה שכבר קיים.  דימוים "מודבקים" להפגנות "הקפיאו את 

 דמו".  זה הזכיר לו את אסיפות מפלגת העבודה בשנות החמישים, כשהוריו ותושבי שכונה אחרים
הובאו ע"י האשכנזים השולטים על מנת "למלא את ההפגנה", בלי שאפילו היו שותפים לאירוע, 

או אפילו ידעו למען מה הם מפגינים.  שום דבר לא ידכא אותו יותר מלראות את ההיסטוריה 
חוזרת על עצמה, ולדעת שתרומתו לאמונות תלמידיו גרמה להם לחשוב שזה מה שהם צריכים 

 לעשות.
י, הוא לא רואה מספיק "מרחב" עבור תלמידיו, כדי שיוכלו לעמוד לצד "נוער מצד שנ 

, המרכיבים את הפגנות השלום הללו כיום.  יותר מכך, התעקש 5מרצ" ו"נוער שלום עכשיו"
 המלווה:

הם לא יכולים לעמוד שם לידך וליד  –אין להם מקום שם [בהפגנות נגד רצח רבין] 
ם עגילים ומנגנים שירי עם בגיטרות.  הם פשוט לא טיפוסים היפיים אחרים שעונדי

יכולים.  אפילו אם הם היו צריכים להזדהות עם השלום ועם שאר המטרות שהזכרת, הם 
זו תרבות  –לא יכולים להביא את עצמם להפגנה כאשר טיפוסים אלו מכתיבים את הקצב 

רגישו שהיא הם צריכים למצוא את דרכם ללא חיקוי.  למצוא את דרכם, שי –אחרת 
שכדי להיות חלק  –נכונה עבורם, ואז יוכלו להשפיע על החברה.  זה לא יכול להיות נכון 

-מזה, הם צריכים להיות כמו מעריצי אביב גפן [כוכב רוק, גיבור נעורים ישראלי אנטי
מיליטריסט].  תשכחו מזה.  זה לא יקרה.  אני לא רוצה שזה יקרה.  תזיזו אותם מהדרך, 

 ).1997ותעשו מקום לילדים שלנו, בדיוק כמו שהם (פגישה, יוני פעם אחת, 
  
לא ניתן היה להתעלם מהכוונה הרגשית החזקה בדבריו.  אלו שהסכימו חייכו, אחרים  

הקשיבו היטב, אך חלק הפנו מבטם הצידה.  נושא ההכוונה מחדש של החברה הישראלית לא היה 
 פשוט.

 
 חת ביה"סהבגרות כהצהרה פוליטית וכסמל להצל 

                                                        
ם, , מורכבות ממבוגרים ונוער יהודים, בעיקרם אשכנזישלום עכשיו, מפלגת זכויות האדם, ותנועת מרצ 5

 ליברלים, מהמעמד הבינוני והגבוה.
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המלווים רואים את משימת ביה"ס כקשורה גם להפיכת תלמידיהם ל"בני אדם  
מצליחים", בטוחים, מוכשרים וגאים במי שהם.  ההוכחה להצלחתם היא לא רק השגת תעודת 

בגרות מלאה, אלא גם עשיית משהו יצרני, ואפילו מרשים, בחייהם.  עבור חלקם, במיוחד מייסדי 
דיהם בבגרות היא ההוכחה החיה לכך, שמאמציהם אינם לשווא, ושהם הקבוצה, הצלחת תלמי

 צדקו לכל אורך הדרך בכך שהאמינו בתלמידיהם.
יותר מכך, הם לא התייחסו להצלחת תלמידיהם כהישגם האישי בלבד:  בגרות מלאה  

לתלמידיהם תהיה ניצחון של המזרחים השוליים והעניים חסרי הזכויות.  הצלחת המחזור 
תהיה הוכחה חיה, תחת אפו ופיקוחו המדוקדק של משרד החינוך קטן האמונה,  הראשון

 שמדיניותו החינוכית הכשילה את צעירי השכונות מאז קום המדינה. היא:
תדגים למשרד החינוך ולספקנים באשר הם, שתלמידי קדמה ואחרים כמותם, מסוגלים 

 ).1997לגמרי למה שהעולם מניח שאינם מסוגלים (ראיון, יולי, 
 
אם הקבוצה הראשונה של תלמידי קדמה תגיע לרמת מקצועיות של מעבר בחינות  

הבגרות, יגברו הסיכויים שביה"ס יקבל סיבסוד ממשלתי מלא ויוכר באופן רשמי כבי"ס רגיל, 
ולא רק כבי"ס ניסיוני.  המערכת והפילוסופיה החינוכית של קדמה יחליפו את "החינוך המיוחד" 

קצועיים הזמינים כיום ע"י הממשלה עבור הנוער חסר האמצעים מהשכונות.  ואת המסלולים המ
 אם זה יקרה, אז:

קדמה או בתי"ס אחרים מסוג זה יכולים לצוץ כמו פטריות אחרי הגשם בכל שכונה 
ישראלית דלת אמצעים, וכך לשנות באופן סופי את מערכת החינוך ואת המבנה החברתי 

 ).1997של המדינה (פגישה, מאי 
 
בסופו של דבר, רבים מהמלווים הניחו כי אינטלקטואלים מזרחיים משכילים משכונות  

המצוקה בישראל ישנו את התרבות הישראלית ואת המערכת הפוליטית שלה, וכך יהפכו אותן 
לצודקות יותר.  המלווים ראו עצמם בצומת היסטורית זו, בעלי אפשרות לנווט את החברה לכיוון 

 חדש. 
דים לא יכולים בצורה מתקבלת על הדעת, להתכונן ולהצליח בבגרות אולם התלמי 

בבידוד.  המלווים התייחסו ליחסיהם עם התלמידים כקשר הכרחי, הגורם היסודי כדי ליצור את 
העיתוי הדרוש.  אולם, חלק מהמורים הללו ראו את היחסים בין המלווים לתלמידים, כמטרה 

כדי להגיע למטרות ביה"ס  אמצעיים אלו הם אך ורק בפני עצמה, ואילו אחרים האמינו שיחס
הסופיות.  ישנם הבדלים מובחנים בין המלווים, בהתמקדותם ביחסים עם תלמידיהם כחלק 

מנקודת מבטם החינוכית, בצורה בה הם תופסים את משימתם ובדרך בה הם פועלים כדי למלא 
 אחריה.  אלו יידונו בפרק הרביעי.

 
IIת של פילוסופיה חינוכית או שלוש רמות של יישום החזון. המטרות:  שלוש רמו 
תוצאות הבגרות ניתנות למדידה ולכימות ברורים.  אין ויכוח לגבי מהי בגרות טובה.   

הבעיה הגדולה ביותר עם ההתייחסות לבגרות כמוקד העיקרי של עבודת המלווים היא שהתשובה 
המחזור הראשון של התלמידים יסיימו  , כאשר2000הסופית למאמציהם יכולה להגיע רק בשנת 

את סדרת בחינות הבגרות.  בינתיים, למלווים יש שש שנים כדי לצייד את תלמידיהם במה 
 שלדעתם דרוש כדי "להגיע אל קו הסיום".

חלק זה מתאר את דעות המלווים, בנוגע למה שהם מאמינים שהם צריכים לעשות, כדי  
ה קשה לדרג את סדר העדיפויות של האלמנטים לאפשר תהליך זה עבור תלמידיהם.  הי

-המורכבים, שלדעתם הכרחיים להכנה לבגרות.  חברי הקבוצה היו חלוקים לגבי רבות מתת
המטרות, אך עדיין, ההיררכיה שנוצרה מתוך הנתונים, מציגה שני ניתוחים שונים אך לא 

יבים לטפל בהן, מוציאים זה את זה:  הראשון מתאר את שלוש הרמות, שהם מאמינים שחי
בהכנת תלמידיהם לבחינות; השני מתאר שלוש פילוסופיות חינוכיות התומכות זו בזו, שצצו 

בקרב המלווים, שהיו קשורות למורכבות התודעתית שלהם.  בתחילה אדווח על הנתונים ובהמשך 
 אפרשם בשתי הדרכים האלטרנטיביות ואולי אף המשלימות הנ"ל. 

 דיפויות שלהם לגבי הדרך בה יכינו את תלמידיהם לבגרותהמלווים חלוקים בסדר הע 
כפי שהזכרתי בפרק השני, כל פגישה וראיון הניבו נתונים רבים.  אולם, מפני שכל מלווה  

דיבר על נושאים שונים, היה קשה להשוות בין נקודות מבטם.  על כן, בניתי שאלון (נספח ה'), תוך  
הרבה, אך לא כל המלווים דיברו עליהם באופן ספציפי.  התמקדות בנושאים שחזרו על עצמם הכי 

 מתוך תגובות המלווים לשאלון זה, התבהרו עמדות לגבי נושאי מפתח מסוימים.
עשרה המטרות של קדמה שבשאלון, תגובות המלווים לא רק אישרו -בהתייחס לארבע 

, אותה מטרה את השונות בקבוצה, אלא גם הראו שעמדות הקבוצה מוקצנות ביותר.  לדוגמה
דורגה כראשונה במעלה ע"י חלק מחברי הקבוצה ואחרונה ע"י אחרים.  בגלל סיבה זו, לא 

חישבתי ממוצע ניקוד עבור כל פריט, אלא סידרתי את הפריטים ע"פ מספר האנשים שבחרו פריט 
מסוים כראשון או שני בחשיבותו.  לדוגמה, "אהבת התלמידים" נבחר כראשון או שני ע"י המספר 

הרב ביותר של מלווים, אך היו כאלה שגם בחרו אותו אחרון.  אני מזכירה זאת, כי נטייה זו 
לקיצוניות ממשיכה, והיא בעלת השלכות על האופן בו המלווים עובדים כקבוצה, ועל המנהיגות 
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שהם יכולים להפעיל יחד, בתהליך עיצוב ביה"ס והפילוסופיה שלו.  אמשיך לדבר על נושא זה 
יעי, המציג את המסקנות וההשלכות של מחקר זה.  הרשימה הבאה מציגה את בפרק השב

 המטרות המוקצנות:
 קטגוריה מס'                                                                                      מטרה

 1              . לאהוב את התלמידים                                                    1
 1. לעודד את התלמידים                                                                   2
 2. ללמד את התלמידים לחשוב                                                        3
 3     . להדריכם לעשות את ההחלטות הנכונות                                 4
 3. לפתור את בעיות התלמידים עבורם                                             5
 2. להכין אותם לחיים                                                                       6
 2           . לפתוח אותם לעולם                                                           7
 2. לפתח את המודעות החברתית והפוליטית של התלמידים            8
 2. ללמד את התלמידים לפתור את בעיותיהם                                  9

 2. לעזור לתלמידים להיפתח רגשית                                               10
 3                                                             . ללמד אותם לכבד          11
 3. לעזור לתלמידי קדמה עם שעורי הבית שלהם                           12
 -. ליצור קבוצה                                                                              13
 -פק בסמכות                               . ללמד את התלמידים להטיל ס14

 
שלוש קבוצות של מטרות הופיעו בתהליך ארגון תגובות המלווים.  ישנן שתי פרשנויות  

אלטרנטיביות ואולי גם משלימות, למשמעות שלוש הקבוצות, ומה הן מסמלות במסגרת קדמה.  
וסופיות מנוגדות לגבי חינוך, הפרשנות הראשונה היא, שקבוצות אלו מייצגות תפיסות עולם פיל

ושהאנשים בכל קבוצה, שהעדיפו סדרה אחת של מטרות על אחרת, דוגלים בפילוסופיה חינוכית 
שונה משל עמיתיהם בקבוצות אחרות.  הפרשנות השניה, מבוססת על ההשערה, שהקטגוריות 

, בשש השונות מייצגות, ברצף, את מה שהמלווים מאמינים שהם צריכים לספק לתלמידיהם
 השנים שלקראת הבגרות.

 
 כל קבוצת מטרות מייצגת תפיסת עולם, או פילוסופיה חינוכית 
כל קטגוריה מייצגת תפיסת עולם חינוכית אופיינית, כלפיה נוטים חלק מהמלווים, יותר  

מאחרים.  לכל אחת נתתי שם, בהתאם למהות החינוכית שלה, וסידרתי אותן ע"פ הבנתי את 
ים של קדמה.  לכמה מהאנשים היו בחירות חופפות, אך באופן כללי, הם נחלקו הכוונות והאידאל

 קבוצות מובחנות.-לשלוש תת
למשל, אהבה, עידוד ותמיכה רגשית:  אלו העסוקים יותר באווירה בה  – אווירה חינוכית )1

 מתבצעת ההתערבות החינוכית.
ת בעיותיהם:  עידוד למשל, לימוד התלמידים איך לחשוב ולפתור א – התערבות חינוכית  )2

התפתחות התלמידים כמבוגרים עצמאיים, ע"י חינוך בהתאם לפילוסופיה האומרת כי  
 תלמידים צריכים ללמוד כישורי חיים בקדמה.

למשל, לעשות "בשביל" התלמיד.  באופן בסיסי, גישה זו תקדם אנשים  – התערבות הישירה  )3
 יותר תלויים ופחות מסוגלים.

וים הסכימו שהמטרה החשובה ביותר היא אהבת תלמידיהם, אנשים בקבוצת המלו 
ושהמטרה השניה בחשיבותה היא עידודם. השילוב בין השניים מבסס את האווירה, בה מאמינים 
מלווי קדמה שהם צריכים לעבוד.  עדיין, מלווה אחת והמנהלת, כשהתבקשו לדרג את ההיגדים, 

המדרג שלהם.  זה הפתיע אותי, מפני מיקמו את אהבת התלמידים בתחתית או ליד תחתית 
שכשהגעתי לקדמה לראשונה, שנתיים קודם לכן, זו היתה המטרה שכל המורים דיברו עליה 

כחשובה ביותר לעבודתם.  זה היה המוטו של קדמה, ומורים רבים עדיין ציטטו את אחד 
ת לתכונה המייסדים, שע"פ דבריהם, "נתן לנו את הרשות לאהוב את הילדים".  הוא הפך זא

ספציפית של החינוך בקדמה.  "תשתחררו.  מותר לכם לאהוב את התלמידים כאן," הוא היה 
 אומר.  "בעצם, אני מעודד את זה!" 

המלווה שדירגה כעת את "לאהוב את התלמידים" כאחת המטרות הכי פחות חשובות,  
ם ביותר של היה אחת מהחברים המייסדים של הקבוצה, ופעם היתה אחת מהתומכים הנלהבי

האמונה כי "אהבת הילדים היא האספקט החשוב ביותר של גישת קדמה".  יתכן כי שלוש שנות 
הניסיון לימדו אותה ואת המנהלת כי, אף על פי שאהבת התלמידים היא אנושית, היא אינה 

המרכיב המרכזי שיגרום להם לתפקד טוב יותר בביה"ס.  אולם, אמונה ב"אהבת הילדים" היתה 
 נפוצה.  תשעה מתוך עשרת המלווים דירגו אותה במקום רביעי או גבוה יותר. עדיין

הקטגוריה הראשונה (אוירה חינוכית) היתה קבוצת המטרות שמרבית המלווים הסכימו  
עליה.  חמישה מתוך עשרת המלווים דירגו את מטרות קבוצה זו בראש המדרג שלהם.  בקבוצה זו 

מזרחיים; משכונות עניות -שים; גברים ונשים; מזרחיים ולאהיו מלווים אשר היו: ותיקים וחד
 ומשכונות שאינן עניות.
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הקבוצה השניה בגודלה דירגה במקום גבוה את הפריטים בקטגוריה השניה (התערבות  
חינוכית).  בקבוצה זו היו ארבעה חברים, נשים וגברים, מנוסים ובלתי מנוסים.  מצאתי קשר בין 

ותר, לבין ההעדפה של גישת ההתערבות החינוכית.  את הקטגוריה רמות מודעות מורכבות י
 האחרונה, "לעשות בשביל" במקום "ללמד איך", העדיף באופן עקבי רק אדם אחד. 

 שלושת הקטגוריות:  מייצגות שלוש רמות של התערבות חינוכית 
" של ניתוח זה של המטרות והקטגוריות הנגזרות מהן, מבוסס על בניית בניין ה"בגרות 

קדמה, ועל היסודות שכל תלמיד זקף לזכותו, כדי לבסס את הקומה הבאה של הבניין.  בניתוח 
) 1זה, כל מלווה צריך להיות מסוגל לשלושת הסוגים של הגישות החינוכיות שהוזכרו לעיל:  

) התערבות ישירה.  הן אינן מוצגות כאן כגישות 3 -) התערבות חינוכית ו2אווירה חינוכית,  
גדות, אלא כמשלימות והמשכיות.  המלווה צריכ/ה לבחור בגישה הנאותה, כפונקציה של מצב מנו

 התלמיד/ה המסוימ/ת.
ניתן לראות את מטרת מעבר הבגרות כבניין אותו בונים.  כדי להגיע לרמה של בגרות,  

חשוב שכל לבנה תמוקם באופן בטוח על זו שמתחתיה, כך שכשהלבנה הבאה תוצב עליה, יווצר 
מבנה יציב.  הרמה הבסיסית היא היסודות:  בעיות בסיסיות אותן צריכים התלמידים לפתור 

מיד, כגון חיסורים מביה"ס או צרות שהם מעורבים בהן.  המלווים מרגישים שברמה בסיסית זו, 
מתפקידם לפתור את בעיות התלמידים מיד.  הרמה השניה, היא האווירה בה יכולה להתרחש 

למשל כזו בה התלמידים מרגישים בעלי ערך וכבוד, שאכפת מהם, שמאמינים למידה אמיתית, 
בהם ושמעודדים אותם.  הרמה השלישית קשורה בלמידה עצמה:  הרגלי למידה, חשיבה 

ביקורתית ופתרון בעיות.  זוהי הרמה של ההתערבות החינוכית.  אם נפתרו הבעיות הבסיסיות של 
דוד, התלמידים יכולים להיות פנויים להתמודדות עם התלמידים וישנה אווירה של אהבה ועי

 החומר.  אם אין יסוד מוצק, המלווים מאמינים, התלמידים לא יוכלו להצליח בלימודים.
עבור חלק מהתלמידים, המצב הנוכחי של המבנה דומה למשולש הפוך.  רמת התפקוד  

המבנה.  מה שדרוש בשלב  הבסיסית ביותר היא כל כך צרה, שכל ניסיון לבנות עליה ימוטט את
מוקדם זה הוא "התערבות ישירה", מיד.  ככל שיגבר הביטחון הבסיסי, התלמידים יוכלו להיכנס 

לאווירה החיובית, שבסופו של דבר תוביל ללמידה.  אם הם מודאגים מדי מהצרות שלהם, הם לא 
ניתוח זה, המורים  יוכלו להשתמש באווירה המעודדת שסביבם, שלא לדבר על למידה יעילה.  ע"פ

עשר התלמידים "שלהם" ולתת את מה שהם -צריכים לזהות מהו המצב הנוכחי של חמישה
 צריכים כדי לאפשר את הרמה הבאה.

 
III"האמונה הבסיסית של קדמה ביכולת האנושית לשינוי:  "כל אחד יכול לעשות את זה . 

לומדים בקדמה, שיהיה ברור כי כל כך הרבה צריך לקרות בשש השנים, בהן התלמידים  
קשה אפילו לדמיין משימה שכזו ללא אמונה עמוקה ביכולת האדם להשתנות.  ה"סיסמה" 

המועדפת בקדמה היא "כל אחד יכול לעשות את זה!"  מסיבה זו, הם מתגאים בכך שהם לא 
דוחים אף אחד, וחשים שחלק ממשימתם היא לא לוותר על אף תלמיד.  מספר מקרים בהם 

 ושעו, היוו משברים קשים עבור הקבוצה.תלמידים ה
הרצון לשנות נמצא בבסיס קדמה, וברור שהמלווים רואים עצמם כסוכנים מרכזיים  

בביה"ס, האחראיים לקידום שינויים אלו.  רצונם לשנות מקיף כל רמה בסביבתם.  רוב המלווים, 
בדה שישראל במיוחד המזרחיים שבהם, מאמינים שהחברה הישראלית צריכה לקבל את העו

נמצאת במזרח התיכון, ולפיכך צריכה להפסיק להסתכל על אירופה ועל ארה"ב כתרבויות 
אידאליות לחיקוי.  הם מבקרים במרירות את מערכת המעמדות החברתיים בישראל, העוני 
וחוסר ההזדמנויות לאנשי השכונות, ואת ניסיונות המיינסטרים להפוך את כולם לאשכנזים 

.  המלווים מאמינים, ברמה מסוימת, שעבודתם עם תלמידי קדמה תשנה מהמעמד הבינוני
 מציאות זו בסופו של דבר.

המלווים מדברים בעיקר על שינוי שחייב לקרות, לדעתם, בעמדות של משקיפים מבחוץ  
(אאוטסיידרים) כלפי קדמה, משימתם ותלמידיהם.  לדוגמה, המלווים מאמינים שקהילת 

היות כה אפאתית ולהשתתף יותר, ושאמונות וציפיות ההורים מילדיהם השכונה צריכה להפסיק ל
צריכות להיות חיוביות יותר.  הם מרגישים שמשרד החינוך צריך להקצות תקציב גבוה יותר 

לצמצום אי השוויון החברתי והפוליטי בין מזרחיים לאשכנזים, ושהחברה הישראלית צריכה 
אלו כמקרים אבודים.  המלווים מרגישים אחריות  להשתנות ע"י הפסקת ההתייחסות לתלמידים

 לעשיית או לפחות לתרומה לשינויים אלו.
אולם, חלק זה מתמקד בעיקר בשינויים הכרחיים, ביסודות, אליהם שואפים המלווים  

עבור תלמידיהם, כדי שיוכלו להצליח בבגרות.  זוהי המטרה המרכזית והמיידית ביותר, זו 
יע עליה באופן הישיר ביותר.  מצד שני, כששאלתי את המלווים מה שלדעתם הם יכולים להשפ

הכי קשה בעבודתם, מה נטה "לשבור את המלווים" הכי הרבה ולגרום להם לרצות לוותר, כולם 
ענו שמדובר במקרים בהם הם לא רואים שינוי, או רק שינוי קטן ביותר אצל תלמידים, שלגביהם 

וים היתה נקודת מבט עליזה וחיובית והם דיברו רבות על השתדלו מאד.  אולם, בדרך כלל למלו
מה צריך לקרות ואיך זה יקרה.  באופן מפתיע, לעומת זאת, אחד הביטויים הנפוצים ביותר היה 
"אין מה לעשות", כלומר, ויתור.  לפיכך, גיליתי תחושות מקבילות, מנוגדות לחלוטין:  "יכולת 
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ומחויבויות המלווים, בניגוד לתחושה שמתחת לפני  אינסופית", מצד אחד, בהתייחס לשאיפות
 השטח של "חוסר יכולת", כשניצבים בפני מציאות שלא משתנה.

 למרות שהמשימה היא שינוי, שום דבר ספציפי לא נאמר לגבי "שינוי"   
לקראת סוף ניתוח הנתונים, הבנתי שלמרות משימת קדמה להביא ל"שינוי", כמעט ולא  

יפי לגבי הדרך בה המלווים דמיינו שינוי שכזה.  אילו שינויים מסוימים היו היה קיים מידע ספצ
רוצים לראות שאינם רואים?  באיזו רמה האמינו ששינויים אלו באמת אפשריים?  מהי מידת 
ההשפעה שהרגישו שיכולה להיות להם על תלמידיהם לשם קידום שינויים אלו?  על כן, מתוך 

 ון (נספח ו'), עליו ענו המלווים ב"פגישת הממצאים".התשובות בראיונות בניתי שאל
 תוצאות שאלון השינוי 
כל המלווים האמינו, בצורה חזקה ביותר, שתלמידיהם יכולים להשתנות, ורוב המלווים  

מסוגלים  הםחשו שזו אחריותם להביא לשינוי זה.  אולם, לא כל המלווים היו משוכנעים ש
כולם חוץ משניים, היו בטוחים שקדמה כמוסד יכול לקדם את  להשפיע על השינוי.  יחד עם זאת,

 השינויים הרצויים, למרות העובדה שאולי הם, באופן אישי יהיו פחות יעילים בכך.
מעניין לציין, כי השניים שחשבו שהדבר אפשרי, אך לא היו בטוחים שקדמה יוכל להביא  

ונתפסו ע"י האחרים כ"קשוחים לשינויים הרצויים, הם המלווים הותיקים ביותר בקדמה, 
באמונתם במשימת קדמה".  הסיבה לכך היא אולי, כפי שיצוין בפרקים הבאים, שחלק מהחברים 
המייסדים חשו שהם צריכים לקדם תדמית, שלא תמיד תאמה את רגשותיהם האישיים.  בנוסף, 

יזם שלהם, שנות הניסיון הארוכות יותר שהיו להם ביחס לאחרים, אולי הכהו קצת מהאידאל
והחליפו אותה בספקנות.  הרשימה שלהלן מצטטת, בסדר של קונצנזוס, את השינויים בהם רצו 

 וציפו מתלמידיהם לעבור:
 א. להאמין יותר ביכולותיהם.  •
 ב. להגיב בפחות אגרסיביות.  •
 א. להגביר את אהבת הלמידה שלהם.  •
 ב. להכשיל את עצמם פחות.  •
 א. להשתפר בלימודיהם.  •
 ת ביקורתיים יותר.א. להיו  •
 ב. ללמוד להיות יותר מתחשבים באחרים.  •
 ג. להיות גאים יותר במוצא האתני שלהם.  •
 א. להיות רגועים יותר.  •
 א. לרצות להצטרף ל"מהפכת" קדמה.  •

שני התחומים עליהם כולם הסכימו, בהם הכי רוצים שינוי אצל תלמידיהם, היו ההישגים  
הם ישתפרו מבחינה לימודית) והתנהגות אגרסיבית (המלווים האקדמיים (המלווים קיוו שתלמידי

 רצו מאד שתלמידיהם יגיבו בפחות אגרסיביות).
 יגבירו אתהופתעתי שרק שני מלווים ציינו שהם רוצים באותה מידה שתלמידיהם  

.  רק שלושה מחברי הקבוצה ציינו שיותר חשוב להם בלימודיהם ישתפרוו אהבתם ללימודים
הבו את לימודיהם מאשר "רק" ישתפרו בלימודיהם.  שני מלווים אחרים רצו שתלמידיהם יא

 שתלמידיהם ישתפרו בלימודיהם, אך לא חשו שזה כה חשוב שתלמידיהם יאהבו את הלימודים.
 שני המלווים שהזכרתי לעיל היו נלהבים ביותר לספר לי על שני סיפורי הצלחה שגרמו  

 לווה מסוים.  צמא זה לידע, רצון זה ללמוד איתם, היוו  להם התרגשות רבה, בהם תלמיד חיפש מ
מחמאה גדולה מאד, ומקור השראה אמיתי.  פניהם הוארו כשנזכרו כיצד תלמיד אחד, שכל הזמן 

בא אליהם", בניגוד לתלמידים כה רבים שהיו צריכים לדחוף אותם   הואש" –נכשל, חיפש אותם 
 ללמוד.

 , כך הם נשארים ללא שינויככל שדברים צריכים להשתנות יותר 
טענתי קודם, שאפילו לקראת סוף שלב איסוף הנתונים ובמהלך הניתוח, עמד בבסיס  

המחקר הרצון בשינוי, אך לא היו קיימים פרטים לגבי שינוי זה.  הסקתי שהשמטה זו אינה 
 מקרית, אך לא הבנתי מה משמעותה, ולא חשבתי שאני צריכה לנחש זאת.

ל, הביטוי "אין מה לעשות" הופיע בעקביות בראיונות, בתצפיות כפי שציינתי לעי 
ובשיחות הבלתי פורמליות.  הביטוי תמיד היה מלווה בגלגול עיניים דרמטי, ושתי הידיים מופנות 

למעלה תוך קבלת הדין.  כשהתחלתי לשמוע משפט זה שוב ושוב בראיונות ובפגישות, ניסיתי 
הודיים אחרים, בעיר ובשכונה, כדי לנסות לזהות האם י-להקשיב לשיחות בהקשרים ישראליים

משפט זה מיוחד לקדמה.  נסעתי יותר באוטובוסים בכמה בקרים, והקשבתי יותר בעניין לאנשים 
שדיברו סביבי.  אף על פי שהשימוש בביטוי זה רווח בקרב ישראלים, הוא לא היה נפוץ בקרב 

ה, באופן ניכר.  הביטוי, שבאופן טבעי אינו אנשים שאינם שייכים לקדמה כמו שהיה בצוות קדמ
מיידי, נזרק באופן נדיב במהלך הראיונות, תוך ציון כורח כלשהו, ונראה כמבחין בין דברים 

 שבשליטת המלווים לבין דברים שאינם בשליטתם:
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:  כשמתייחסים לאספקטים בחיי אין לי שליטה על זה.  ככה זה, ואין ביכולתי לשנות זאת  •
לגביהם חשו המלווים חוסר שליטה הן מצידם והן מצד התלמידים (למשל, הורי התלמידים, 

 תלמידים שרבים הרבה או הורה שחש שבנו/בתו "אינם שווים").
:  כשמתייחסים למצבים הנמצאים "בידי האל" (כגון מזג זוהי עובדת חיים, יש לקבל אותה  •

ל המצופה מהם) או חלק אויר חם מדי, או שאין מספיק שעות ביממה כדי להספיק את כ
ממדיניות מוסדית של משרד החינוך (למשל, הימצאותו של מאוורר אחד ומחסור בכסף שלא 

 מאפשר לקנות מאווררים נוספים).
:  לדוגמה, כאשר למרות עשיתי כל שביכולתי, ועדיין לא קיבלתי את התוצאה הרצויה  •

 בצרות.מאמציהם, תלמיד עדיין לא מגיע לביה"ס או כל הזמן מסתבך 
השתעשעתי ברעיון שיכול להיות שזהו רק ביטוי נפוץ בקדמה.  אולם, היתה לי תחושת  

בטן חזקה שביטוי זה מבטא, בצורה מקובלת, תחושה שכיחה בקרב רבים בקדמה, שהיה פחות 
מקובל לדבר עליה באופן פתוח:  התחושה המתמשכת של ויתור ויאוש בפני השינוי הקל כל כך, 

 בעמדות התלמידים ובהתנהגותם. אותו הם רואים
, לפני הגשת השאלון אודות 1997כשנפגשתי עם נחקרי ב"פגישת הממצאים" בדצמבר  

שינוי שסוכם לעיל, אמרתי למלווים ששמתי לב שמשפט זה חזר שוב ושוב בראיונות ובפגישות.  
יכלו ברגע שאמרתי "אין מה לעשות", היתה שאגת צחוק, ובמשך מספר דקות, המלווים לא 

להתגבר על מה ששמעו.  הם המשיכו עוד ועוד עם בדיחות מצחיקות על המשפט "אין מה לעשות" 
(לדוגמה, וריאציה על הצהרתו של הרצל, שהמריצה את הרעיון הציוני:  "אם תרצו אין זו 

", הם אמרו "אם תרצו, אין מה לעשות" ו"אין מה לעשות, צריך לעשות").  כשהצעתי …אגדה
 פרשנותי לגבי כוונתם בביטוי זה, הם אמרו שזה רק חלק קטן מהעניין.  מישהו אמר:למלווים את 

לא!  להיפך.  אין מה לעשות,  –אין מה לעשות לא במובן של "אני קם והולך" או של ויתור 
כלומר, זוהי הדרך בה בחרנו, ואף אחד לא יוכל לשנות את הכיוון שלנו (פגישת ממצאים, 

 ).1997דצמבר, 
  
 וסיפו מספר משמעויות נוספות לאלו שלי:הם ה 

אנחנו לא מוותרים עליכם, אפילו  …אין מה לעשות:  אף אחד לא יוכל לגרום לנו לוותר  •
שאתם רוצים לוותר על עצמכם.  למרות שאתם בועטים, אין מה לעשות, אנחנו נמשיך (לא 

 תוכלו להיפטר מאתנו).
, אנחנו לומדים, תגיעו לאן שתרצו אין מה לעשות:  זה מה שאנחנו עושים פה, חביבי •

 להגיע, כך או אחרת.
 אין מה לעשות:  זוהי הדרך ואף אחד יוריד אותנו ממנה.  •

אמרתי שזה יכול להיות רק רושם שלי, ובמקרה הזה נשכח מזה לגמרי, ולא נבדוק זאת  
זה יותר. המלווים אמרו:  "לא! זה באמת משהו משלנו", והסכימו שזהו ממצא חשוב, שמשפט 

בהחלט מאפיין אותם, ושאולי הוא אומר יותר ממה שנראה על פני השטח.  יחד עם זאת, הם 
הכחישו את השערתי בדבר תחושת יאוש מתמשך, או שההכרזה נוגעת רק לעזיבה.  לעומת זאת, 

טענו שהיא נוגעת לתחושה של דבר שאין להימנע ממנו.  לא השתכנעתי לגמרי.  ואז, קול קטן, 
 מר:מקצה החדר א

ישנם רגעים רבים בעבודה כאן, שנתקלים בקיר.  זה יכול להיות תשובה שלילית ממשרד 
החינוך או מורה אחר שלא מקבל, או הורה שפשוט לא אכפת לו, או שלא רוצה שיהיה 

אכפת לו, או תלמיד שפשוט לא לומד.  הוא פשוט לא רוצה ללמוד.  ואת דופקת את 
מקרים רבים אני נתקלת במגבלות יכולותי להשפיע הראש בקיר כי "אין מה לעשות".  ב

על העולם, אלו הם רגעים, ואז הם עוברים.  אך ההרגשה בהחלט קיימת (פגישת 
 ).1997ממצאים, דצמבר 

 
אף אחד לא הגיב, הסכים או לא הסכים.  מילותיה נשארו תלויות באויר, בדממה, במשך  

ה בפירושיה.  הם היו "מחוץ לעצמם" מספר דקות.  ואז מישהו התבדח והקבוצה עברה הלא
(beside themselves)  לגבי ממצא זה, וכל הזמן חזרו אליו.  הם שאלו כיצד הגעתי אליו.  אמרתי

שעברתי על כל התמלילים, ואז אחד מהם שאל בבדיחות:  "אין לך מה לעשות?"  כולנו צחקנו.  זו 
ה.  ידעתי שפגעתי בעצב חשוף, היתה הפעם האחרונה בה פגשתי בהם לפני שסיימתי מחקר ז

ושהם אף פעם לא יחזרו להיות אותו הדבר:  הם לעולם לא יוכלו לומר את המשפט "אין מה 
 לעשות" מבלי לחייך או מבלי שעיניהם ינצצו, סימן שאלה.

 סיכום
בפרק זה תיארתי מה מסמל מעבר הבגרות עבור מלווי קדמה, ומדוע הם מתייחסים אליו  

הסברתי כיצד, בעיני המלווים, הבגרות מסמלת חזון של שינוי אישי, חברתי   כמטרתם המרכזית.
ופוליטי, אותו הם רואים כסיבה להקמת קדמה.  סיכמתי את דעות המלווים על שלוש הרמות של 

ההתערבות החינוכית, שהם רואים כחיונית להצלחת תלמידיהם במבחן הבגרות.  תוך כך, 



 46 

כים לבנות יסודות של ערך עצמי אצל תלמידיהם, ואמונה הסברתי שהמלווים חשים, שהם צרי
ביכולותיהם, על יסודות אלו ניתן יהיה ללמוד.  מלווי קדמה מאמינים, שככל שתלמידיהם יקבלו 

ביטחון, ילמדו איך ללמוד ויבינו את מה שהם לומדים, הם יהיו מוכנים יותר להתמודד עם 
יים אלו הם איטיים ושלובים במאבק, מאחר וגם הבגרות, וסיכויי הצלחתם יגדלו.  אולם, שינו

התלמידים וגם המלווים מעורבים בטרנספורמציה רצינית.  בחלק האחרון, בחנתי את אמונות 
המורים לגבי האפשרות לשינוי אנושי, וכיצד היא מונחת ביסוד חזון הבגרות כולו, ויישומיו.  ללא 

 משימה אמביציוזית שכזו.   חזון זה, יהיה זה בלתי אפשרי לדמיין ואף ליישם 
 פרק רביעי

 הציפיות הגבוהות ממלווי קדמה
המלווים נדהמו מהציפיות האינסופיות שנדרשו מהם בעבודתם, אולם רק שניים מהם הודו 

שתפסו את הציפיות הללו כגבוהות מדי.  נהפוך הוא, רוב המלווים היו משוכנעים שהם חייבים 
וממה שאחרים ציפו מהם. ברקע, הייתה תלויה גם ציפייה  ויכולים לעמוד במה שהם ציפו מעצמם

כללית של החברה כלפי קדמה כמוסד. קדמה, עדיין בטווח שלוש שנות הניסיון שלו, ניסה להוכיח 
שנוער קטמונים יכול להצליח אקדמית, למרות העובדה שמערכת החינוך הישראלית לא מאמינה 

 בו. 
עבודתם עם תלמידיהם, את שתי הציפיות  פרק זה מסכם ומסביר, מעמדת היתרון של

 שהתגלו כמרכזיות למשימתם של המלווים בקדמה:
 יצירת קשר חיובי עם תלמידיהם  )1
 שהעבודה והקשר "יזרמו" )2

 
I הציפייה ליצירת קשרים חיוביים עם התלמידים . 

הרעיון של מערכת יחסים וקשר הוא התימה המרכזית עליה דיברו וחשבו המלווים 
היו עסוקים באיכות הקשרים האנושיים שהם ואחרים יכולים ליצור. חלק שמו  בקדמה. כולם

בין כל האספקטים של החיים בקדמה. הם דיברו רבות במונחים של  רציףדגש גם על קשר 
בקשר שלהם עם הרעיונות, האידיאולוגיה, העבודה, הצוות, התלמידים, דרכי הוראה,  המשכיות

דמה. חלק דיברו גם במונחים של "להתחבר" או "לא הורי התלמידים ומלווים אחרים בק
להתחבר" למנהלת, לקולגות, למורים המקצועיים, לבית הספר כמכלול, להורים ולשכונה. למרות 

העובדה שמורכבות מערכת הקשרים בקדמה הייתה אחד האספקטים היותר מלחיצים בעבודה 
 וים אל ביה"ס. בבי"ס זה, היא גם היוותה חלק מהמשיכה, שהרגישו רוב המלו

הבה נזכור, שעברית הייתה שפת האם של כל המלווים בקדמה, מלבד אחת.  המשמעויות, 
שחבויות בשפה, יכולות להאיר את הניואנסים בחוויות המלווים, ובמקרה זה, את הציפייה  ליצור 
 קשרים חיוביים. כהצצה אל תוך הניואנסים הללו, נסקור בקצרה את המשמעות העשירה שגלומה

במילים הכי שגורות בפי המלווים, "חיבור" ו"קשר". כל מילה מרמזת על מהות שונה של קשר. 
חיבור, המילה בה משתמשים המלווים הכי הרבה, על מנת לתאר קשרים אנושיים, היא לא 

). בקדמה a bond) או קשר (joiningהמילה השכיחה בעברית לקשר. משמעותה "התאחדות" (
, במובן של "להתחבר" ו"לא (being joined)ב כתואר השם, מחובר משתמשים במילה זו לרו

להתחבר" (לאידיאלים של בית הספר, לתלמידים ולמורים אחרים) וכן באופן כללי, כמצב מתמשך 
), שמגדיר מידות שונות של איחוד, ובהתפעל לחברכשורש, נעשה פועל פעיל (חיבור וכדרך חיים. 

פעיל. במילים אחרות, לפי תפיסתם של המלווים, היה זה  ), "לחבר את עצמך" באופןלהתחבר(
לקחת חלק פעיל בהתחברותם, אם הם לא הרגישו או היו באופן טבעי מחוברים.  שלהםתפקידם 

מי שלא מצליח לפעול או להתקיים במצב של "חיבור" נחשב כחסר את האיכות הכי חשובה 
) וניכור. disconnectionאו ניתוק ( נתקבקדמה.  רוב המלווים חשבו שחוסר התחברות מוביל ל

הדבר מפר את ההמשכיות החיונית, שמאפשרת לחיים לזרום בין אנשים.  אולם, במקרים 
 יכול להוביל גם לסימביוזה, מיזוג שלילי, שאין בו הפרדה.  חיבורקיצוניים, 

 ". כמו עם המילה-המילה השניה, "קשר", מרמזת על "מגע", חום, חיבה ו"להיות קשור ל
, משתמשים בקדמה במילה קשר כמצב של קיום וכן כפועל פעיל: "להיות בקשר עם" באופן חיבור

מתמשך, כגון "להישאר בקשר" עם התלמידים, ההורים ומורים אחרים; וכפעילות תומכת פעולה 
כך שמערכת  –) knotשל "יצירת קשר". המעניין הוא, שקשר הוא גם קשר במובן של קשר לולאה (

 לה להיות או להיווצר כקשירת לולאות, כלומר, הסתבכות. יחסים יכו
לכל אחד מהמלווים היו רעיונות ייחודיים לגבי קשרים, כחלק מתפיסת עולם חינוכית של 
מה מעודד קשר ומה פוגם בו או הורס אותו. היו גם הבדלים ביכולת של המלווים ליצור קשרים 

לווים, הייתה אמונתם, שללא קשר חזק ולאחות אותם כאשר התקשורת התערערה. המשותף למ
וכן בין המלווים לתלמידים, תהליך הלמידה נשבר וכל המאמצים לקידומו של התלמיד יהיו 

לשווא. זהו הבסיס, שעליו מושתת כל השאר. מערכת היחסים נתפסה כ"לב העניין" והמפתח 
 להצלחתם של התלמידים שלהם. הם האמינו שמאמציהם:
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שר שהוא אמיתי וממושך. לא תהיה שום משמעות לכל המילים לא שווים כלום בלי ק
הללו מלבד כוונות טובות, אלא אם מתפתח קשר עמוק המבוסס על דאגה, ואכפתיות 

 ).1997(ישיבה, מאי 
 

ליזום ולבסס בהצלחה "קשר טוב" במהרה, עם התלמידים,  מהםהמלווים האמינו שציפו 
מלווים הנוכחי והמנהלת.  הם האמינו שכל הורי התלמידים, המורים המקצועיים, צוות ה

הקשרים תרמו למערכת הקשרים בקדמה, אשר עוצבה על מנת להבטיח את הצלחתם של 
תלמידיהם.  חלקם האמינו, שבניית קשרים הוא ערך שיש לחיות על פיו בקדמה, ושחוויה מתקנת 

שכל המלווים ראו של בניית קשרים מטפחים ומספקים היא תכלית עבודתם כמלווים. אף על פי 
בקשרים רכיב מרכזי בהשגת יעדיהם החינוכיים עם התלמידים, רובם הסכימו שלקשרים אלו היו 
מטרות עקרוניות והם היוו אמצעי להשגת יעדי קדמה.  הם החזיקו בדעה שללא קשר חזק ויציב, 

 ישנו סיכוי קטן, שתלמידיהם יהיו בעלי מוטיבציה ויישארו מעורבים. הם האמינו ש:
זה בהחלט לא יהיה מספק אם כולנו נעזוב את קדמה בעוד שנים, עם קשרים אישיים 
חזקים עם תלמידינו ועם משפחותיהם, אחרי שהפכנו חבריהם לחיים. זה יהיה נחמד 
כמובן, אבל מה היינו משיגים בזה? אז יהיה לילדים מישהו בעולם שאיכפת לו מהם 

על כל הבעיות שלהם. מה יוצא מכל ושהם אוהבים ויכולים לבקר אותו ולספר לו 
 ).1997הסיפור הזה? אחרי הכל, צריך לזכור מה כל הפואנטה, אחרי הכל (ישיבה, מאי 

 
"כל הפואנטה" הייתה, שהתלמידים יעברו את מבחני הבגרות ויצאו בביטחון החוצה, אל 

וב, הוא ה"עולם". הם חשבו שהקשר הבסיסי, הקשר היחיד הקריטי, שצריך להתקיים ולעבוד ט
זה בין המלווה לתלמיד.  על כן, בחלק הבא אתמקד ספציפית, בציפיית המלווים בקדמה ליצירת 

 "קשר חיובי" עם תלמידיהם. 
 תלמיד: להתחבר אל ולהתקשר עם תלמידי קדמה.  -קשר מלווה

הציפייה המרכזית של המלווים היא "להגיע" אל התלמידים ולשמור על קשר מוצלח אתם. 
חבטו בהגדרה ובמאפיינים של הקשר הרצוי. הם המציאו את תפקיד "המלווה" המלווים הת

ועיצבו את הקונספט בעזרת הניסיון בעבודתם. לצוות המייסד לא היו מודל מוכן לחיקוי, חוץ 
מהדוגמאות השליליות של מורים בעברם, שהם "הצטמררו" מהמחשבה להיות כמותם. אלו 

יכלו לצפות במייסדים כמודל לחיקוי, אולם מכיוון שלא שהצטרפו לצוות לאחר השנה הראשונה, 
היה שום תהליך רשמי של הכשרה, הם הרגישו שגם הם צריכים לעצב בעצמם את תפקידם עם 

 הזמן. 
לחברי הצוות היה קונפליקט בין היותם מורים ובין היותם שילוב של חברים, אחים, אבות, 

ם הצורך מצד אחד, להיות מלווים עדינים אמהות, מדריכים, מטפלים וחונכים. הם נאבקו ע
ותומכים, ומצד שני לשמור על סמכותם כמורים. הם נאבקו עם מציאת האיזון האידיאלי. לאלו 

תלמיד הייתה -שלימדו עדיין או בעבר בבתי ספר רגילים, הדרך הכי מקובלת לתיאור הקשר מלווה
 לתאר מה הוא לא:

ספר אחר, שיש בה ארבעים ילדים, עימם זה לא כמו מחנכת כיתה רגילה, בכל בית …
היא צריכה ליצור קשר ולהכיר אותם. באיזו מידה אפשר להכיר כל כך הרבה ילדים? 

תלמידים, שהוא מספר סביר של  12-15יש לה מקסימום של  -למלווה באמת איכפת 
ילדים, המאפשר להישאר אתם בקשר. חוץ מזה, איכפת לה, הילד הוא לא סתם עוד 

 ). 1997רה (ראיון, יולי מספר עבו
 

הנגדה בין תפקידי המלווה ומחנכת כיתה.  אולם, מתוך  –זו הייתה ההשוואה הכי נפוצה 
מאשר  טובים יותרדבריהם, קיבלתי את התחושה הברורה, שהם הרגישו שהמלווים הרבה 

יות איכפת להם".  אכפת מאדמחנכים. מלווים לא "סתם" עשו את עבודתם כי היו צריכים, אלא "
 זו, היא שנותנת לתלמידים "תחושת ביטחון" וכן:

אמונה ביכולות שלהם, כן. אבל ללא קשר אמיתי, העידוד שטחי. שוב, זה לא אמיתי, …
אני לא יודעת. אני, לפחות, אני יכולה להרגיש …מבפנים, וזה מאד חשוב. התלמידים

עודד אותי באופן את זה. מישהו יכול לבוא ולהגיד לי: "את יכולה לעשות את זה" ול
 ). 1997כשמישהו בא מהלב, יש הבדל, אפשר להרגיש הבדל עצום (ראיון, יוני …שטחי, ו

 
הקשר של המלווה עם התלמיד שלה היה הרבה יותר חזק מאשר של מחנך בבית ספר 

"רגיל", הקשר "מאד אישי, יותר תכוף ועמוק יותר". כמלווה, היית צריכה להכיר כל אחד 
היטב, כדי שתוכלי "לצפות בעיות ולעשות כל שביכולתך לעזור לתלמידים למנוע מהתלמידים שלך 
אפשרי  כן). מסיבה זו, "הקבוצות קטנות יותר, חצי מכיתה רגילה. זה 1997אותן" (ראיון, יוני 

 להיות אכפתי באופן עמוק כלפי חמישה עשר תלמידים". 
זה את זה והאמון ביניהם  יש קשר הרבה יותר אישי וחציית גבולות. הם משתפים יותר

רב יותר. למלווה יש חלק אמיתי בחייו של התלמיד והתלמידים והמלווים באמת 
 ).1997מרגישים מחוברים אחד לשני (ראיון, יוני 
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ללא הקשר החזק, החניכים לא היו פתוחים למעקב הצמוד שמצופה מהמלווים לבצע. 

יד הקרבה לתלמידים, והחשיבות החלק הבא מתאר את תפיסות המלווים על משמעות ותפק
שבהכרת כל מה שקורה בחיי התלמידים, דבר שעשוי להשפיע על הישארותם "בדרך הנכונה" 

 בבית הספר. 
 "להגיע" לתלמידים ולעקוב אחריהם מקרוב

רב המלווים דיווחו כי האתגר הראשון ולעיתים הקשה ביותר שניצב בפניהם היה "להגיע" 
למיד במהרה, המלווים לא יכולים לעודד אותם לבטוח בהם.  הם לתלמיד. אילולא מגיעים לת

יכולים לעזור להם להתגבר על הקשיים שלהם, רק אם המלווים יודעים עם אילו בעיות 
 התלמידים מתמודדים וכן:

באים אלייך, הם מספרים לך כל מיני דברים,  הםמה קורה בחייהם. כשהקשר קיים, …
לחלוק אתך את החיים  רוציםב מהם מידע. הם השיחה קולחת ואת לא צריכה לחלו

שלהם. את יודעת מה המצב שלהם בבית, את יודעת מי החברים שלהם ומה מטריד 
את רואה אותם מספר  –אותם והכל. יש ילדים שצריך לעקוב אחריהם מאד מקרוב 

פעמים ביום במסדרונות או בהפסקה, ושואלת "מה קורה?" אם הקשר טוב, הם יספרו 
לא, הם יגידו "בסדר", רק יחייכו או לא יענו לך בכלל. אז אני דואגת (ראיון יולי לך. אם 

1997.( 
 

המלווים עשו ככל שיכלו על מנת לדעת, אולם האמינו שהמצב הכי טוב הוא כאשר המידע 
את הזכות לדעת איך היו החיים  להרוויחמגיע מהתלמידים באופן וולונטרי. המלווים היו צריכים 

הוריהם תומכים בהם? האם יש מריבות בבית? האם הם מאוהבים? האם הם  עבורם. האם
צריכים לדאוג לאחים/יות קטנים/ות יותר? האם הם עובדים במשרה חלקית? האם חבריהם 

מחוץ לקדמה לועגים להם? האם הופרדו מהוריהם או האם הם חיים אצל קרוב משפחה? חלק 
ר לטיפוח ותמיכה. תלמידים אחרים השתייכו מתלמידי קדמה חיו בבתים מאוזנים שהיוו מקו

למשפחות עם בעיות כלכליות או שהיו להם הורים עם בעיות רגשיות ולכן לא יכלו להיות 
מעורבים באופן פעיל בהשכלת ילדיהם. אחרים היו עולים חדשים מאתיופיה ולא הייתה להם 

וים, כי לפעמים הם משפחה בישראל. הכרת המידע הזה, היה אספקט מאד חשוב בעבודת המלו
היו המבוגרים היחידים, בהם בטחו התלמידים מספיק, על מנת לפנות אליהם כשהיו בצרה.  זו 

 הייתה גם ציפייה גבוהה מבחינתם מכיוון ש:
בגיל הזה הם לא תמיד באים ומספרים לך דברים. את צריכה להיות מודעת להבעות 

ה אותם היטב, את קולטת את שלהם ולתנועות שלהם. אם יש לך קשר חזק ואת מכיר
 100%הרמזים ומוצאת את הדרך הנכונה לגשת לצעירים. וזה לא קל. את צריכה להיות 

נוכחת כל הזמן, ולשים לב. לפעמים את שומעת משהו ממישהו בכיתה, שמועה או הערת 
אגב, שאומרת הכל. אז את צריכה לגשת בעדינות, ולקוות שהתלמיד ייפתח. חוץ מזה, 

מה קרה לפני, מה הצעד הבא של  …זה הרבה עבודה לזכור כל פרט זה קשה כי
התלמיד. בחלק מהמקרים, לעקוב אחריהם, משמע לבדוק את המחברות שלהם כל יום, 
ולוודא שהם עושים את עבודתם. במקרים אחרים, זה לוודא שהם לא מסתבכים, או לא 

מצבי הרוח שלו ועד נסחפים. את צריכה להכיר את הקודים המיוחדים של כל תלמיד, 
 ).1997כמה ניתן לדחוק בו. כל ילד הוא שונה (ראיון, יוני 

 
מצופה מהמלווים לקחת צעדים פעילים, על מנת לעזור לתלמידיהם להתמודד. המלווים 

נתפסים כאחראיים כאשר תלמיד מפגר או נכשל בתחומי האחריות שלו. המלווים נפגשו עם 
קשיב לעדכונים אחד של השני, לעבור על ההתקדמות של המנהלת, כקבוצה, כל שבוע, כדי לה

התלמידים ולדון בבעיות מיוחדות. בפגישות השבועיות הללו, מצופה היה מהמלווים, לדעת בדיוק 
מה מצב כל תלמיד, לימודית ואישית, ולהיות מוכנים לענות על כל שאלה לגבי התלמידים. אחד 

 מהמלווים אמר:
שלנו המנהלת שואלת מה קורה עם תלמיד מסוים, אני יודע שאם באחד המפגשים 

והמלווה שלו לא יודע, אין לו מושג מה לענות, זה נחשב פישול גדול. זה לא מקובל 
לחלוטין. ואם הוא לא יודע מה קרה לאחרונה במשפחה שלו, או מה קורה עם התלמיד 

ראיון, יוני זהו מצב מאד מצער ולא טוב בכלל ( –לאחרונה בלימודים בכל מקצוע, ובכן 
1997.( 

 
הוא אמר, שבאותה שנה, כשהמנהלת הייתה בחופשת לידה, צוות המלווים קרס תחת 

הניסיון גם לעבוד וגם לנהל את בית הספר. היו מצבים, בהם מלווים מסוימים לא יכלו להמשיך 
 עם תהליך המעקב ו:

גשת, ללא היו מקרים קיצוניים, מקרים בהם תלמידים פשוט נשמטו, בצורה בלתי מור
כל התקדמות. בשנה שעברה לדוגמה, הייתה שיכבה שלמה של תלמידים שאף אחד לא 

לא המלווים, לא רכזת  –ידע דבר לגבי מה עובר עליהם.  מדהים.  אף אחד לא ידע 
 ).1997השכבה, לא המנהלת, אף אחד (ראיון, יוני 
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ר, חלק מהתלמידים, תיקון הנזק של הזנחה שכזו, הוא חשב, יהיה מאד קשה, וגרוע יות

כאשר ייגלו כמה הם מפגרים בחומר, עלולים פשוט לוותר. מצב כזה, עלול לא רק להיות כישלון 
מר עבור קדמה כבית ספר, אלא יותר מכך עבור הצוות ובאופן ספציפי עבור המלווים של אותם 

 תלמידים. 
 ביטחון התלמידים במלווים ואמונתם שהם יהיו שם בשבילם

ינו שהם צריכים לבסס קשר של אמון עם תלמידיהם על מנת להיות המלווים האמ
מיודעים, להיות עם היד על הדופק, לדעת את האמת על מה קורה בדיוק בכל האספקטים 

 הרלוונטיים בחיי התלמידים:
והם לא יהיו פתוחים אתך אלא אם כן הם יודעים שאפשר לסמוך עלייך, שאת לא … 

לא תעשי  …ושאת תנסי לדאוג לתלונות שלהםתעבירי הלאה את האינפורמציה 
"סימפוזיון" שלם על משהו אישי שהם אמרו לך. אם הם מרגישים שאי אפשר לבטוח 

 ).1997בך, שאת לא ראויה לאמון שלהם, לא יהיה קשר (ראיון יולי 
 

האמון הזה הוא, בברור, בעיני המלווים, האלמנט החיוני של הקשר. אם המטרה היא 
 ידים להיפתח באמת, הם צריכים לדעת ש:לעודד את התלמ

לא תיפלי מהכיסא אם תשמעי על משהו מזעזע שקרה להם בחיים, או אם הם מספרים 
לך על משהו נורא שהם עשו, שלא תלכי למשטרה או תבגדי בהם. שלא תעשי דבר שיפגע 

 ).1997בהם (ראיון, יולי 
 

דברים טראומטיים שקרו  אולם הצפייה ש"הם לא יפלו מהכיסא" כאשר הם שומעים על
לתלמידים, היא צפייה מאד גדולה עבור חלק מהמלווים, אפילו עבור מלווה ותיקה, חברה בצוות 

 המייסד, שנתקלה בהרבה מקרים קשים בעבודתה:
הגיעה אלי ואמרה לי "תקשיבי, נאנסתי", אני לא יודעת. זה מאד קשה לי,  Xכאשר 

י אני לא יודעת איך לטפל במקרה כזה. אני נעשתי מאד חרדה. לא ידעתי מה לעשות, כ
לא מומחית. אין לי הכישורים. אמפתיה והכל, בסדר. אני יכולה לעשות את זה, אבל זה 

לא מספיק. זה לטפל בבעיה. אפילו כשאני מעבירה הלאה את האינפורמציה למנהלת, 
 ). 1997אני עדיין מנסה למצוא את הדרך לעזור לה (ראיון, יולי 

 
מים, כמו בסיטואציה הנ"ל, רוב המלווים מרגישים שהם חסרים את ה"כלים" אולם לפע

להתמודד עם הכאב והבעיות של תלמידיהם. התלמידים, הם אמרו, התרגלו לבוא אליהם בכל 
פגיעה ובעיה, פיסית ורגשית, בין אם זה קשור לבית הספר ובין אם לאו. מספר מלווים התחילו 

ד גבוהות מהם, הם מאמינים שהם יכולים לפתור את כל להרגיש שלתלמידים יש צפיות מא
הבעיות שלהם, לתקן את המצב בביתם, לרפא את פצעיהם ולחנך מחדש את הוריהם. לפעמים, 
אומרת אחת המלוות, היא מרגישה שהתלמידים רואים בה סוג של רופאה, או קוסמת שיכולה 

ונות עם המלווים או במהלך להגשים את החלומות שלהם. לא קיבלתי את הרושם, לא מהראי
ישיבותיהם, שמישהו מהם היה מודע למה שהם אולי עשו, על מנת לעורר את הדימוי או הפנטסיה 

 של תלמידיהם.
 לעיתים, חלק אמרו, האמון שהתלמידים ציפו לו:

גובל בחוסר אתיקה, ואת לא ממש יודעת מה לעשות עם מה ששמעת. את יודעת שאת 
לבד, ועלולה לגרום לילד נזק אם לא תספרי למנהלת או לא יכולה לעזור לתלמיד 

, כי זו תהיה חוסר לאף אחדלמישהו אחר שיכול לעזור, אבל את לא יכולה לא להגיד 
אחריות. מספר ילדים עושים דברים שגובלים בפשעים קטנים, או אפילו התנהגות 

ם, אולם קרימינלית אמיתית. מישהו צריך לעצור אותם, לעזור להם לעצור את עצמ
 ). 1997מצד שני, את לא רוצה למעול באמון שלהם (ראיון יוני 

 
לאחד המלווים החדשים יותר כל כך החמיא האמון שנתנו בו התלמידים שהוא נסחף 

ו"איבד כל תחושה של כיוון בתפקידו" עם כמה מתלמידיו "היותר בעייתיים". הוא סיפר לי על 
ד, שהיה תחת השגחתו, ועל מה קרה בהקשר של הקשר מקרה קיצוני אחד בו הוא נתקל, עם תלמי

 ביניהם:
היה לי תלמיד אחד אשר, אני מצטער לומר, נמצא במוסד לנערים היום. הוא סחר 
בסמים, גידל מריחואנה וגנב אופנוע. נהגתי לבוא אליו והוא היה מראה רק לי את 

י כך. הוא כתב הדברים הללו. זה גרם לי להרגיש כל כך טוב, שמישהו בטח בי עד כד
שירים על מה שהוא עומד לעשות, איך הוא יגנוב את האופנוע, לאן הוא ייסע אתו. פרט 
אחרי פרט, באמת צעיר מבריק ומאד מוכשר. חשבתי לעצמי, ילדים מוכשרים נולדים, 

 ). 1997אז הם נעשים קרדיולוגים או פושעים מהשורה הראשונה (ראיון, יוני 
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רמה כזו של דאגה שסימאה את עיניהם של המלווים והם לא לעיתים האמון התמזג עם 
זיהו התנהגות של תבוסה עצמית בתלמיד, ובכך כשלו בעימות איתו על כך. אם המלווים לא יכלו 
לאתר בעיה, הם לא יכלו "לחלץ" תלמיד כאשר זה התנהג בדרך, שאיימה "להכשיל אותו", כגון 

מלווה, במבט לאחור על השנה, הרגישה שהיה לרמות את עצמו ולשקר למלווה. במקרה אחד, 
מקרה אחד בו היא אהבה ובטחה בתלמיד מסוים כל כך, עד שהיא לחלוטין "נשבתה" בקסמיו, 
ולא הייתה מסוגלת לראות מבעד ל"משחק שלו". היא הרגישה נבגדת לחלוטין, אבל יותר מכל, 

בו בצורה כל כך עיוורת.  היא הרגישה מטופשת, וידעה שנכשלה מבחינה מקצועית, בכך שבטחה
בעודה חושבת שהיא תומכת, היא לא עמדה בצפייה להיות "עם היד על הדופק", ולבסוף, שיתפה 

פעולה עם התלמיד באכזבתו העצמית.  הוא סולק מביה"ס בסוף השנה, דבר שכמעט לעולם לא 
 קורה בקדמה. 

, שם בשבילםשהוא  המלווים האמינו, שהתלמידים צריכים לדעת, שיש מישהו בבית הספר
מישהו שלא יאכזב אותם. הם הרגישו ש"להיות שם עבור התלמידים", משמעו, למעשה, שבזמן 

שעות פעילות בית הספר, המלווים ימקמו את צורכי תלמידיהם בסדר עדיפות עליון. כל שאר 
 הצרכים, שלהם עצמם ושל אלו מחוץ לקבוצת התלמידים שלהם, היו משניים. הידיעה, שהצרכים

 שלהם היו בראש מעיניו של אדם מיוחד, היתה מאד חשובה עבור התלמידים:
, כל דקה אתםו בשבילםשתהיי  –מה שראיתי שהכי חשוב לילדים הוא שאת תהיי אתם 
 –זה לא משנה מתי או היכן  –מהזמן שלך, כאשר את בבית הספר, הם רוצים את זה 

נה אם את לחוצה או עייפה, את שם בשבילם. זה לא מש תהייהם צריכים אותך, אז את 
לעזור להם להישאר בקשר עם הצוות, עם המנהלות של בית  –חייבת להיות שם עבורם 

להיות  –אני לא יודעת, אבא, או אמא לפעמים  –הספר, מישהו שקרוב אליהם, אח גדול 
 ).1997קרוב אליהם (ראיון, יוני 

 
התלמידים צריכים לדעת, שהם המלווים לקחו מאד ברצינות את המודעות שלהם, לכך ש

  -עצמם -יעמדו במילה שלהם, ויקיימו את הבטחותיהם. כאשר המלווים לא עמדו בציפייה שלהם
באמת "להיות שם" עבור התלמידים, הם התוודו על אוזלת היד שלהם והיו מודאגים מכך, 

 שהכישלון יכול לחבל בתהליך:
על הבוקר, כשאני רצה לכיתה. אני אני יודעת שזה נורא. אני רואה אותם דבר ראשון 

אומרת להם שאפגוש אותם בהפסקה, ויש אלפי דברים אחרים שאני צריכה לעשות 
בהפסקה, אז הם מחכים עד להפסקה הבאה, ועד מהרה, היום מסתיים וכולם הולכים 

הביתה ומה הילדים למדו? שהמילה שלי לא נחשבת, שהם לא יכולים לסמוך על כך 
הם לומדים שגם הם לא צריכים לעמוד  –. אבל זה לא רק זה שאעמוד במילה שלי

במילה שלהם, אם זה "לא מסתדר". אני לא מרוצה מהמסר הזה שהם מקבלים ממני. 
 ). 1997אבל אין לי מה לעשות נגד זה. אני יותר מדי עמוסה, ואז אני מפשלת (ישיבה, יוני 

 
ות הדבקות באידיאלים אלו, למרות האידיאלים הנעלים של המלווים, ומודעותם לחשיב

המלווים היו צריכים להתמודד עם העובדה, שלא תמיד ניתן לעשות זאת במציאות. היו אלו 
 מקרים מתסכלים, שהמלווים לא יכלו לשכוח.

 אם המלווים משמעותיים עבור תלמידיהם, תהיה להם השפעה על חייהם 
היות אנשים משמעותיים היחסים עובדים בצורה הטובה ביותר, אם המלווים הופכים ל

בחיי התלמידים, אם הם הופכים להיות אנשים שדעתם נחשבת, ושהם "מורשים להיכנס 
לנשמתם" (ראיון). כאשר תלמיד "מכניס מלווה פנימה", משמע שהוא פתוח להשפעת המלווה: 

מה המלווים אומרים וחושבים נעשה חשוב, נקודת השקפתם וערכיהם הופכים לקול המנחה, 
חפשים זאת ישירות בשיחות עם המלווים, ולאחר שקולותיהם מופנמים, הייעוץ נעשה קודם מ

דרך חשיבת התלמידים עצמם. המלווים לא רואים בכך "שטיפת מוח, או להגיד לתלמידים מה 
לעשות או איך לחיות", אלא את הפיכתם לכוח מנחה, במקום בו ההנחיה יכולה לעזור, והיא אף 

המלווים הם דמויות חשובות למדי בחיי תלמידיהם, המלווים  לעיתים הכרחית. אלא אם
מרגישים שאין להם מספיק השפעה על התלמידים, על מנת לסתור השפעות חיצוניות אחרות. 
מלווה אחת דיברה בחרטה על אחד התלמידים שלה, התלמיד האחד והיחיד שהיא "איבדה" 

 באותה שנה:
. אני ידעתי שהוא חי באווירה אלימה הילד היה מאוד מאוד אלים. הוא זעק לעזרה

בבית. גם אמו שגרה מחוץ לבית עם בעלה השני, וגם אמו החורגת, התייאשו ממנו. אמו 
אמרה: "הוא פושע, תשכחי ממנו", ואני, אני לא יכולתי לשכוח ממנו. אבל הייתי צריכה 

שי הגיע הוא בקו –בקושי הייתי דמות בחייו, אני מתכוונת  –לחשוב מי הייתי עבורו 
לבית הספר. כמה משמעותית יכולתי להיות עבורו? הוא חיבב אותי כחברה, ראיתי 

זאת. לפעמים עזרתי לו עם שיעוריו. הוא נזקק לעזרה בכל. אבל הוא היה [מנוסה] יותר 
ממני, במונחים של "חכמת רחוב". הוא ידע מתי למכור את הסמים ואיך לעשות זאת 

"שב בבית ותעשה את העבודה שלך" העולם שלו היה  בלי להיתפס. מה אני אגיד לו?
בעלת משקל רב יותר מאשר המשקל שלי בלבו. לבסוף ויתרתי. הייתי הרוסה, אבל לא 

 ).1997יכולתי להמשיך להקריב את שאר הילדים בגללו (ראיון, יוני 
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 התנהגות הוגנת כלפי כל התלמידים
יחסותם אל התלמידים בקדמה. המלווים מאמינים שהם צריכים להיות "הוגנים" בהתי

ב"הוגנות" הם מתכוונים לכך שלעולם אין לתת טיפול מועדף לתלמיד אחד לעומת אחר, לא 
להעדיף את תלמידיהם שלהם על פני האחרים כאשר הם מלמדים בכיתה או כשעורכים פעילויות 

התלמידים אחרות בבית הספר. סוגיית ההתייחסות ההוגנת אל  התלמידים, הוא נושא, אשר גם 
עצמם נטו לבחון את המלווים לגביו, באופן מתמיד. על פי המלווים, התלמידים עשו זאת יותר 

בקדמה מאשר בבתי ספר אחרים, מכיוון שידעו שהמורים ייחסו חשיבות לצדק ולמאבק באפליה. 
 הם בחנו את פעולות המלווים, על מנת לבדוק את הצהרותיהם, ופרטו על המיתרים היותר רגישים

 של בית הספר על מנת לבחון את עמידותם. 
רבים מהמלווים הרגישו שזו טעות, שחלק מהתלמידים יטופלו ביד קשה, ולעומת זאת 

אחרים יטופלו ביתר גמישות, לגבי מה שנתפס אצלם כאותה התנהגות. הם ידעו שטיפול לא 
ו, יש לטפל בתלמידי שוויוני נפוץ בבתי ספר אחרים ובחיים עצמם, אולם טענו, שבדיוק מסיבה ז

קדמה בצורה הוגנת. הם הוטרדו במיוחד כאשר מלווים אחרים או המנהלת נתנו סטטוס מועדף 
 לתלמידים מסוימים באופן עקבי:

[תלמיד] מתח את הגבולות מעבר לכל פרופורציה. הוא הוזהר פעם  x-כולם יודעים ש
וכלפי רכוש בית הספר אחר פעם, אולם הוא חוזר לכעס שלו ולחוסר כבוד כלפי אחרים 

שוב ושוב. אולם האם המנהלת תהיה קשה אתו? לעזאזל לא. כולם יודעים שהיא לא 
מסוגלת לעשות זאת כי אכפת לה ממנו בצורה יוצאת דופן. אמא שלו הייתה שכנה שלה 
בילדותה, והיא מרגישה חובה מיוחדת כלפי הילד. והוא יודע את זה והוא משתמש בזה 

תלמידים אחרים שואלים אותי "למה איתי את כל כך קשה, בעוד בצורה שלא תאמן. 
?" ואין לי מה לומר לו חוץ מאשר שאני פועלת x-שאני לא עשיתי שום דבר יותר גרוע מ

 -על פי הסטנדרטים שלי, ואני מאמינה שהוא מסוגל ליותר. אולם, לתגובות הלא
עם התלמיד, ולפעמים  מאוזנות הללו כלפי התלמידים, יש השפעה על הקשר של המלווה

הדבר מאד מקשה לתלמידים להרגיש, שיש להם הזדמנות שווה. אנחנו, שיש לנו 
אידיאלים כאלה נעלים לגבי טיפול הוגן בתלמידים, מאכזבים אותם. כל מה שצריך זה 

תלמיד אחד שמוותרים לו בקלות והם מתחילים לתהות. האמון נשחק, לא רק כלפי 
 ). 1997וים בנפרד ובית הספר ככלל (ראיון, המנהלת אלא גם כלפי המלו

 
הסיטואציה ההפוכה, של תלמיד שנוהגים בו ביד קשה יותר מאחרים, גם מתרחשת 

לפעמים, ואוזכרה יותר מפעם אחת בדאגה. המקרים הכי קשים עבור המלווים, הם אלו בהם 
להיות סנגורים התלמיד, שקיבל יחס בלתי הוגן, הוא שלהם. הם הרגישו שמתפקידם כמלווים, 

עבור תלמידיהם, אבל הם לא תמיד יכלו להתעמת עם המורים, אותם ראו כאחראיים לטיפול 
 הלא הוגן:

[אחד התלמידים שלו] לא יפה. הם לא היו   xאני יודע שחלק מהמורים מתנהגים אל 
חולמים להגיד לתלמידים אחרים מה שהם אומרים לו. פשוט אין להם אמון בו, הם 

[מורה], שאנשים הכתירו  X-נו. כולם יודעים שזה בגלל מה שהוא עשה להתייאשו ממ
אותו כמקרה אבוד. אבל אני יודע שהוא יכול להשתפר, ואם הם היו נוהגים בו בצורה 

הוגנת, והיו נותנים לו הזדמנות אמיתית, הוא היה מתגבר על הסטיגמה של מעשיו, 
הם לא הבהירו את המקרה והיה מתקדם הלאה. אבל אף אחד לא יכול לומר לה ו

בצורה שמאפשרת לשני הצדדים לומר את האמת שלהם. אני פשוט לא יכול לתת לו 
 ). 1997להישאר איפה שהוא, אבל אני לא יודע איך לעזור לו (ראיון, מאי 

 
פנים, בכיתה שכללה -משימה קשה נוספת, הייתה התייחסות לתלמידים ללא משוא

ל המלווה וגם מקבוצות אחרות. בהכירם אותם טוב יותר, תלמידים גם מהקבוצה המצומצמת ש
הם היו לפעמים ישירים יותר או חברותיים יותר עם התלמידים שלהם עצמם. במקרים אלו, 

התלמידים האחרים הביעו קנאה; כאשר תלמיד נשלח מחוץ לכיתה או ננזף, הם יכלו לומר: "אם 
" או בפעמים אחרות, מלווים חשו היית המלווה שלו, לעולם לא היית מתרגזת עליו כך.

שהתלמידים שלהם מצפים, למעשה, שהם יתייחסו אליהם יותר טוב מאשר לאחרים. כאשר הם 
לא עשו זאת, התלמידים שלהם היו מאוכזבים, והאשימו אותם בחוסר הגינות. בישיבה, מלווה 

 אחת סיכמה ש:
אסור בגנים ובבתי זה ממש כמו שהילדים שלך ישבו בכיתה שאת מלמדת. שמעתי שזה 

ספר בדיוק מאותה סיבה. מצד אחד את מרגישה שאת מגנה עליהם ואיכפת לך מהם 
באופן מיוחד. את יודעת למה הם מתנהגים בצורה שהם מתנהגים, ואת נוטה לסלוח 

להם יותר. מצד שני, את מכירה אותם טוב יותר, ומצפה מהם ליותר. כשהם משתטים, 
שהם, באיזשהו מקום, חייבים לך, להיות טובים, ואת  הם בוגדים באמון שלך, כאילו

מתרגזת עליהם יותר. זה בעצם לא הוגן. זוהי מערכת יחסים מאד מורכבת בבית הספר, 
וקשה להישאר מאוזנים. במהלך השנה, מוצאים איזון, אבל את צריכה להיות מוכנה 

 ). 1997לזרום עם זה, אם משהו שאת עושה מסיט אותך מהכיוון (ישיבה, יוני 
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מקום בו הרטוריקה על מודעות חברתית, טיפול לא הוגן ואפליה כל כך מרכזית —בקדמה

הרגישות לנושא זה הינה גבוהה —ספרית, ולמעשה, עצם הסיבה לקיומו,-בפילוסופיה הבית
במיוחד. המלווים מצפים מעצמם לנהוג בהגינות כלפי כולם, חרף העובדה שאין זה תמיד קל, או 

 אף אפשרי. 
 תלמיד בקדמה-"נתיבים" אפשריים ביחסי מלווה

המלווים שואפים ליצור מערכת יחסים מאוזנת עם כל תלמידיהם. שני הקצוות, אותם 
חווים המלווים במערכת היחסים עם התלמידים שלהם, הם נתק, או חוסר קשר מוחלט, מצד 

בלתי רצויות של בעיה אחד, וחיבור טוטלי, או מיזוג מוחלט, מצד שני. שניהם נחשבים לתוצאות 
בקשר. הקשרים הרצויים, אותם המלווים מקווים, ובאופן כללי מצליחים ליצור עם תלמידיהם, 

). מעניין לציין, כי הדבר שהושמט מדיווח המלווים, היתה 4.1נעו בין שני הקצוות הללו (ר' תרשים 
ת המלווים: לקשר המתפתח. הדבר משקף ממצא מעניין לגבי תפיסו התלמידיםתרומתם של 

 רובם האמינו שיצירת ושמירת הקשרים, הן כמעט לחלוטין תוצר מעשיהם שלהם. 
תרומת התלמידים נכללת בדברי המלווים רק באותם מקרים, בהם המלווים מדברים על 

) מפאת 1חשיבות הכבוד. הם הרגישו שמן הראוי שתלמידים יכבדו את מלוויהם משתי סיבות: 
) בגלל רצונם בהדדיות ביחסים. חלק מהמלווים הדגישו 2ים לכבוד, אמונתם שכל בני האדם זכא

 שנתינת כבוד היא התנהגות אנושית בסיסית שיש לעודדה בקדמה:
אני מבקשת שתכבדו אותי בגלל שאני בן אדם, בדיוק כמוכם. אני מכירה באנושיותכם. 

 . )1997אני מצפה מכם להכיר באנושיות של אחרים, כולל שלי (ישיבה, יולי 
 

מצד שני, אחרים הדגישו את חשיבות ההדדיות. בהתייחסה לשיחה שמלווה אחת ערכה עם 
 אחד התלמידים שלה, היא הסבירה מדוע היא הרגישה שמגיע לה יחס טוב יותר ממנו:

אני מכבדת אותך, אז אתה חייב לכבד אותי. אני מצפה לזאת ממך, מכיוון שזהו היחס 
 ).1997הבוז שלך, כי התייחסתי אליך יפה (ישיבה, יולי אותו אני נתתי לך. לא מגיע לי 

 
היא לא אמרה שהתלמידים צריכים לכבד אותה מפני שהיא המורה שלהם, או כי היא 

מבוגרת יותר או יודעת יותר מהם. אף על פי כן, ביותר ממקרה אחד, מה שעלול להיווצר מתוך 
על ידי המלווים, עשוי להיות: לפיכך, השמירה על ההדדיות, אף על פי שהדבר לא נאמר מפורשות 

 מורה תמיד "מגיע מה שהיא/הוא מקבלים בתמורה". -אם תלמיד מושפל או לא מכובד, למלווה
מקרה קיצוני אחד, שייתכן ולא מייצג את הקבוצה כולה, היה כשאחד המלווים הרגיש, 

 שאין ביכולתו לעמוד בדרישות המטלה. הוא ביטא את תפיסתו במילים אלו:
כה זה עובד [בקדמה]. אף אחד לא יודע בדיוק מה לעשות בקבוצה. לא לקחנו את הזמן כ

על מנת לתכנן [את הפעילות] בתשומת לב. זה תמיד היה מהר, מהר, מהר, עד הרגע 
האחרון, בבוקר בו צריך להדריך את הקבוצה. ואת יודעת מה? מגיע לנו מה שאנחנו 

כואב לי לראות את זה,  …יחס שלהםמקבלים מהתלמידים בחזרה: הבוז שלהם, ה
 ). 1997אולם, מצד שני, אני מבין את הילדים (ראיון, יולי 

 
משתמע מתפיסתו של מלווה זה, שחוסר ההכנה היא תוצאה של חוסר התחשבות המלווים 

בצרכי התלמידים, אותו הוא רואה כסימן לחוסר כבוד כלפי התלמידים. חוסר הכבוד, בעיניו, 
ל"ראויים" לבוז של התלמידים והצדיק את התנהגות התלמידים כלפי המלווים  הפך את המלווים

"הלא מוכנים". המסקנה הלוגית יכולה להיות: "כאשר אני מתנהגת יפה כלפיך, אני מצפה לאותו 
דבר ממך" ו "אם אני לא מתנהגת יפה כלפיך, אתה יכול להתנהג לא יפה גם כלפי." אולם, אם 

ואתה מתנהג לא יפה כלפי, אזי זוהי הפרת החוזה: אני פגועה  "אני מתנהגת יפה כלפיך,
 ומאוכזבת. אני מרגישה נבגדת."

במונחים כלליים, רוב המלווים תפסו את "סיפור הקרבה" בין המלווה לתלמיד בצורה 
 ):4.1הבאה (ר' תרשים 

ן מלוות מאמינות שהן מצליחות ביצירת חיבור חיובי כאשר תלמידות מרגישות שנוהגים בה
היטב. אולם הקשר יכול להשתבש בשתי דרכים: מלווה ותלמידה יכולות לאבד את החיבור 

ולסבול מנתק, או באופן אלטרנטיבי, לאבד את הגבולות ולהפך כל כך ממוזגות, שצורכי המלווה 
יעלו על אלו של התלמידה. הגרועה שבשתי הדרכים, מאמינות המלוות, היא שהקשר יסבול 

, המלווה והתלמידה הופכות מנוכרות זו לזו, התלמידה מתכנסת בתוך מנתק. כאשר יש נתק
עצמה, ואינה מדברת או נפתחת. שתי הדרכים המקובלות ביותר, בגללן נוצר נתק, לתפיסת 

המלוות, קשורות במעשה לא נכון של המלווה, או בבעיות בחייה של התלמידה, בדרך כלל בעיות 
 ", שהינה חזקה יותר מהשפעת המלווה.  במשפחה או עם חברים בעלי השפעה "רעה

להצלת הקשר חשיבות עליונה. אם הנתק נוצר בגלל התנהגות של המלווה, ישנן שתי דרכים 
מקובלות בקדמה לתקן את החיבור. הטובה ביותר היא, שהמלווה תיזום שיחה, על מנת ליצור 

וסר הקשר לבדה, היא מחדש מגע. אולם, אם הנתק חמור יותר והמלווה לא יכולה להתגבר על ח
חייבת לעשות מאמץ לכלול צד שלישי: המנהלת או מלווה אחר יכולים לגשר על הפער. אם תוכנית 
זו עובדת, הקשר חוזר "למסלול" וקם לתחייה. אך אם לא, המלווה והתלמידה עלולות להפוך עוד 
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קדמה, אולם היו יותר מנוכרות זו מזו, ולבסוף להרגיש זרות מוחלטת.  מצב שכזה הינו נדיר ב
מספר מקרים כאלו. במקרה כזה, התלמידה יכולה לעבור למלווה אחר, אך אם המצב חמור יותר, 

היא עשויה להחליט "פשוט לעזוב".  הדבר הכי גרוע כמעט, שתלמיד יכול לעשות בקדמה, בעיני 
שים המלווים, זה "פשוט לעזוב" והתלמידים יודעים זאת. חלק מהם מאיים לעזוב כשהם מרגי

שנהגו בהם שלא כהלכה, או כשהם מרגישים שלא הצליחו לקבל דבר מה שרצו. איום כזה נתפס 
בקרב המלווים כאיום ופגיעה חמורים: דחייה אישית, דחיית הרעיון אותו מייצג קדמה ובגידה. 

 כאשר תלמיד עוזב את קדמה, המלווים מרגישים תחושה עמוקה של כישלון. 
 יתהזדהות על ידי דוגמה איש

הדבר החשוב ביותר לכל המלווים הוא, שתלמידיהם ילמדו להאמין ביכולות שלהם 
וישתכנעו שהם מסוגלים להשיג את הדברים שהם משתוקקים להם. כאשר הגעתי לקדמה 

לראשונה, הרצון החזק ביותר של המלווים היה, שתלמידיהם ילמדו ש"השמים הם הגבול!" 
ורים היו אחידים בדעתם, שתלמידי השכונה לא העזו כאשר שאלתי למה היוו השמים גבול, המ

לרצות דבר עבור עצמם, מעבר למה שראו סביבם. מלווי קדמה האמינו, שתפקידם לערער הנחה 
 מקבעת זו, ולהחדיר בהם את האמונה באפשרות שיוכלו להשיג כל דבר שישימו לעצמם כמטרה. 

ם צריכים להעז ולערער על האם תלמידי קדמה יכולים להגיע לאוניברסיטה? התלמידי
ה"בלתי נמנע", האמינו המלווים. הם צריכים לשנות את סימן השאלה לסימן קריאה, ולהפוך את 
היסוסיהם ל: "כן, זה אפשרי!" רק אם תלמידיהם יעזו לחלום, הם יוכלו להכין את עצמם באופן 

דו לעודד את ריאליסטי למעבר הבגרות. הצוות המוביל של קדמה האמין, שזהו חלק מתפקי
. בעודי כותבת, אני שומעת את הד הצהרתו הבלתי נשכחת של תיאודור בגדולתלמידיהם לחלום 

הרצל על החלום הציוני למדינת היהודים: "אם תרצו אין זו אגדה." מלווי קדמה לא ציטטו 
ישירות את הרצל, אולם בתגובה להצהרת אחת המורות ש"זה אכזרי לעודד בילדים תקוות שווא. 

ה בלתי אפשרי! כן, הילדים יכולים ללמוד, אבל הם לעולם לא יוכלו לעשות בגרות מלאה," אחד ז
הצליחו בהקמת מדינה, לא? כולם חשבו שזה בלתי אפשרי, אבל  הםהמלווים המייסדים אמר: "

 הראו להם!" הם
באיזה אופן מאמינים המלווים, שהקשר שלהם עם התלמידים מוליד את האמונה 

יכולים להתגשם? ראשית, המלווים מהווים דוגמה חיה לכך שניתן להשיג את מה שחלומותיהם 
ששואפים לו. הם מאמינים, שהצלחתם האישית היא הוכחה חיה לפילוסופיית חייהם, ובאופן 
ספציפי בקונטקסט של קדמה, של האפשרות להצליח בביה"ס ולרכוש בגרות אקדמית מלאה. 

ונות ישראליות מעוטות הכנסה, כמו תלמידותיה, המנהלת ארבעה מתוך עשרת המלווים גדלו בשכ
אפילו נולדה וגדלה בקטמונים, השכונה בה ממוקם קדמה. כל המלווים, חוץ משניים, סיימו או 

היו בתהליכי סיום תואר ראשון באוניברסיטה או תעודת הוראה, ואחד אפילו היה רשום ללימודי 
 אם אני יכול/ה לעשות זאת, גם את/ה יכול/ה!"תואר שני בעודו מלמד בקדמה. המוטו היה: "

בכדי שרוח זו תשפיע, המלווים האמינו שהתלמידים צריכים להזדהות עם מוריהם.  על 
מנת להגיע להזדהות כזו, תלמידים היו צריכים להאמין שהם "כמו" המורים, באופן בסיסי. היה 

אקונומי שלהם -רקע הסוציוצורך במכנה משותף.  עבור חלק מחברי הצוות, מוצאם האתני וה
יכול להקל, או לחלופין להכביד על תהליך ההזדהות. שמונה מתוך עשרת המלווים האמינו, 

שלמקום בו גדלו, הייתה השפעה על הקשר שהיה להם עם תלמידיהם ולמידה בה הזדהו עמם.  כל 
עוני וחיים  המלווים, שגדלו בשכונות יהודיות מעוטות הכנסה, טענו כי חוויותיהם בהקשר של

עזרו לתלמידיהם להזדהות עימם, ותרמו תרומה חיובית ליכולתם לבסס ולשמור על  בשכונה,
 קשרים טובים אתם. 

הייתה משוכנעת שפן זה בעברה השפיע מאוד על  בשכונה,אחת המלוות המייסדות, שגדלה 
 הקשר שלה עם התלמידים, ולמידה בה התלמידים הזדהו אתה והעריכו אותה:

אומרים: "וואו! את הלכת לאוניברסיטה?" הם יודעים שאני גדלתי בדיוק  הילדים
כמוהם. אני יודעת איפה הם קונים לחם. יש לי קרובים, בני דודים ואחיינים שהם 

שכנים שלהם. אנחנו משפחה. אנחנו שותפים לאותן חוויות. הם יודעים זאת ואומרים: 
הכי חזק בשבילם להאמין שזה  "אם את עשית את זה, אז גם אני יכול!" זה הכלי

 ). 1997אפשרי (ראיון, יולי 
 

טעונת היא יודעת מה זה לחיות בעוני, לנוע הלוך ושוב בין שני עולמות, ולהיות מתויגת כ"
," ומאמינה, שחשוב שתלמידיה יהיו מודעים לכך. היא אינה מתביישת עוד, במקום בו היא 6טיפוח

קווה שפתיחותה תעורר השראה בתלמידיה, לשאוף גדלה, ואינה מנסה להסתיר זאת. היא מ
להצליח. היא זוכרת שבמשך שנים, היא נמנעה מלומר מהיכן היא, בגלל ה"סטיגמה" ששויכה 

 לשם השכונה שלה. היא מקווה, שגישתה הנוכחית תהווה דוגמה לתלמידיה.
אני יודעת מה עובר עליהם. אני גדלתי ב"שכונה" והלכתי לבי"ס בשכונה עשירה. 

חוויתי, יומיום, את הפערים בין שתי המציאויות החברתיות הללו. לפי "דבריהם", 

                                                        
המילה העברית ל"צורך להיות מטופח." ההגדרה הרשמית של משרד החינוך היא: בן או בת של אב ממוצא  6

אסיאתי או אפריקאי שהייתה לו השכלה רשמית מועטה וילדים רבים. "הייעוד המפלה הזה, המבוסס על ארץ 
 .(Svirsky, 1992)ה בו שימוש היום" שנה ועדיין נעש 30מוצא, נכתב לפני כמעט 
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הייתי ילדה "טעונת טיפוח". סבלתי מתחושה אישית של להיות מופלית. אני בטוחה 
שכתוצאה מכך, פיתחתי רגישות גדולה ורצון עז לעשות דברים בצורה שונה (ראיון, יולי 

1997 .( 
 

 , מעודדת תלמידים לתת לה "להיכנס":השכונהי היא אומרת שהיותה חלק מחי
אני בדיוק כמוהם, בדרכים רבות בלתי נראות לאחרים, אבל ניתנות לזיהוי ע"י 

התלמידים. הדרך בה אני מתנהלת. הדברים הקטנים שאני עושה שהם טבעיים עבורי. 
לדוגמה, נישוק המזוזה כשאני נכנסת ויוצאת מהכיתה. רק הילדים שגדלו בשכונה 

גילים לעשות זאת. אני לא צריכה להגיד מילה. או לעשות משהו בכוונה. זה פשוט ר
 ). 1997הרגל שלי (ראיון, יולי 

 
דומה, ההזדהות עוברת דרך מה שהוא קורא חכמת החיים של  בשכונהלמלווה נוסף שגדל 

"כללי המשחק" בשכונה ענייה. הוא מרגיש שזהו יתרון לביסוס קשר "ללא בולשיט" עם 
מידים. "אולי אני קשוח אתם יותר" הוא אומר, "אבל הם גם יודעים שאנחנו "משדרים על התל

אותו גל." הוא מסוגל, הוא אומר, להשתמש בקודים הנכונים על מנת "לדבר אתם בגובה 
 העיניים:"

גדלתי בשכונה שמאד דומה למקום שבו הילדים גרים. אני מכיר היטב את חוקי 
אני יודע על מה …מא את עיני. אני מבין את הדינמיקההמשחק. אף אחד לא יכול לס

אני עדיין שם, לרוב, אני עדיין חי את החיים של השכונה  -הייתי שם  -המאבקים שלהם 
בתוכי, אפילו שעזבתי. הילדים יודעים את זה. הם יכולים לראות את זה (ראיון, יולי 

1997.( 
 

על המדרגות, לפני שביה"ס נפתח.  מלווה אחת זוכרת בוקר מסוים בו הילדות ישבו יחד
הן דיברו על הפרק האחרון של "סלסטה", אופרת סבון בטלוויזיה. היא ישבה אתן, היא אומרת, 

והשתלבה ישר לתוך השיחה שלהן. הייתה להן אי הסכמה לגבי משהו, שאחת השחקניות 
תר הראשיות עשתה, והעובדה שהיא צפתה בתוכנית, היא חשבה, אפשרה לה להתקרב יו

רואה סלסטה?", מה שהיא פירשה כ"את,  אתלתלמידות. הם התבוננו בה כאילו אמרו: "
שמצליחה ויש לך כל כך הרבה דברים אחרים לעשות, את גם רואה סלסטה?" מלווה זו, כמו 

הילדים, האמינה שאנשים "מכובדים", עשירים או אינטלקטואלים לא צופים בסלסטה. זו הייתה 
האמינה, שהיא הייתה דומה לילדים, דבר שקירב אותם אליה. להיות ענייה דרך נוספת, בה, היא 

ומזרחית, היא אמרה, הם דברים כמעט בלתי נפרדים עבורה, ועבור אנשים רבים שהיא מכירה. 
 היא ממשיכה:

[חגיגות  המימונהזה הרבה יותר מזה, בכל זאת. אלו תוכניות הטלוויזיה שאנו רואים, זה 
הדרך בה אנו מדברים עברית, הסלנג שלנו והמנהגים שיש לנו. פסח של המרוקאים], 

 בשכונה"הם דברים משולבים, מאחר שרוב האנשים " מזרחיולהיות  בשכונה"לחיות "
 ). 1997(ראיון, יולי  מזרחיוממוצא  מזרחייםהם 

 
שלהם עוזר  המזרחימסכימים, שהרקע  המזרחייםשישה מתוך שבעת המלווים היהודים 

זדהות אתם ולהיפתח בפניהם. אחד המלווים שהאמין כי למוצא האתני שלו לא לה לתלמידים
היתה השפעה על הקשר אמר, שהוא חושב שרוב התלמידים כלל לא יודעים מהו הרקע האתני 

שלו. הוא היה פחות מודע מאחרים, אני חושבת, לדרך בה הוא באמת נתפס על ידי התלמידים. 
עם המנהלת, שמצאה עדויות לתדמית מורה זה בדפי משוב  הבנתי זאת, כאשר הנושא עלה בשיחה

 של התלמידים, שבחלקם היה כתוב שהוא התלבש כמו "פושע שכונתי."
מלווה זה הסכים, כי ההזדהות של הילדים מהווה אלמנט חשוב באמונתם לגבי היכולת 

קשר של אקונומי שלו כחולשה או חוזק בה-שלהם, אולם הוא לא קשר את הרקע האתני והסוציו
ההזדהות. בנוסף לכך, הוא היה אחד המלווים הבודדים, שהרגישו שלא הצליחו ליצור קשר 

משמעותי עם התלמידים, שהם לא ממש נפתחו בפניו. הוא האמין שהסיבה לכך היא, שהוא היה 
 "קר", או אולי מפני שלא היה אישה. 

 :אולם, עבור מלווה מזרחי אחר, ההזדהות התרחשה דרך שפה משותפת
הרבה פעמים קשר דרך שפה משותפת פותר בעיות רבות והופך את התקשורת להרבה 

יותר מיידית. הם מבינים את המילים שלי, אבל הם גם באמת מבינים את הכוונה של מה 
 ).1997שאני אומר, ואני יכול גם להבין אותם (ראיון, יולי 

 
אתני שלו נותנים לו יתרון אקונומי וה-המלווה היחיד שאומר באופן גלוי שהרקע הסוציו

] לעולם לא יבינו האשכנזיםבעלי הרקע היותר מיוחס, אומר "הם [ האשכנזיםברור על המלווים 
). הוא לא מאמין שזה 1997על מה החוויה הזו של הילדים, והילדים יודעים זאת" (ראיון, יולי 

, אבל הוא שכונהבן  ימזרחבלתי אפשרי עבור הילדים לעבוד ולפרוח תחת ההדרכה של מלווה לא 
משוכנע שהרבה יותר קשה עבורם ליצור חיבור. הוא מרגיש, בסופו של דבר, שחיבור עם מלווה לא 

 סביר שלא יצליח. הוא נזכר: - מזרחי שכונהבן 
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באחד הימים אחד הילדים הביא לי רגל ציפור קטנה עם חישוק סביבה. זיהיתי את זה 
משימה מסוכנת. הוא עבד בבנייה ולפעמים כשהם מיד. אבי נהג לעשות זאת לפני שיצא ל

השתמשו בדינמיט, הוא היה עוטף אחד במפית, שישמור עליו. אם לא הייתי מכיר את 
האמונה הזו, הייתי יכול להיות בשוק או לצחוק על זה. זה היה מרחיק את הילד, היה 

ונים להאמין סוגר אותו כמו צדפה. מכיוון שאני קרוב יותר לחוויה שלהם, הם יותר נכ
 ). 1997שיוכלו לגדול ולהיות כמוני (ראיון, יולי 

 
ישראלית), מאמינים -ואחת ערביה אשכנזים(שני  מהשכונה מזרחיהמלווים שאינם ממוצא 

גם כן, שהמקום בו גדלו יוצר הבדל גדול בקלות, שבה המלווים יכולים לבסס את הקשר עם 
וד קשה יותר, על מנת לזכות באמון תלמידיהם. הם מסכימים שכל אחד מהם צריך לעב

תלמידיהם, חלקית, מפני שאינם שותפים לרקע של תלמידיהם. אחת מהם מצהירה שהעובדה 
 ", והעובדה שהילדים יודעים זאת:שכונהשלא גדלה ב"

גורמת לכך שאני אצטרך לעבוד הרבה יותר קשה, כדי לזכות באמון התלמידים שלי 
 .)1997(שאלון דיווח עצמי, דצמבר 

 
גם מלווה זו משתמשת בכלי של הזדהות תלמידיה עימה, על מנת לקדם את מטרתה, אולם, 

היא מוכרחה להסתמך על התכונות הטבעיות והתנהגויות האחרות שלה, כדי שתהיה הזדהות, 
 וכדי שזו תהיה אפקטיבית. היא הצהירה שאחת המטרות שלה עבור התלמידים היא:

צטרכו להתחפש [לשנות את עצמם, כמו שלובשים שהם לא י…לא לפחד להיות מי שהם
תחפושת] או להרגיש שהם צריכים לגלם אישיות שונה, כמו השתייכות לשכונה 

מסוימת. אני מתכוונת, אני מקווה שהם באמת יבינו שרק מפני שאנשים מצפים ממך 
למלא תפקיד מסוים בחברה, או התנהגות מסוימת בעולם, לא אומר שאתה צריך 

אתה יכול לבחור מה אתה רוצה לעשות ועדיין לא לחשוב …ה, בהכרחלהתאים לז
 ). 1997שאתה צריך להיות מישהו אחר על מנת לעשות זאת (ראיון, יוני 

 
כששאלתי אותה כיצד, לדעתה, היא מצליחה להעביר נקודה זו לתלמידיה, היא נתנה את 

 עצמה כדוגמה ואמרה:
בבריכה, לדוגמה, כשהיינו בטיול השנתי.  כן, אני יכולה לצחוק איתם, וליהנות איתם,

אני מורה אבל אני יכולה להרשות לעצמי את  -כמוני, נכון …כלומר, מה שהן זה טוב
החופש להתנהג אחרת [מאשר הם מצפים ממני, המורה שלהם, להתנהג]. שזו לא 

סתירה, לתפקד בתפקיד מסוים ובו זמנית לשמר את האישיות שלהם בתוך התפקיד 
 ).1997ון, יוני הזה (ראי

  
 המלווה האשכנזיה השניה מצהירה על אספקט שונה:

חוויות ילדות שונות ואורח חיים שונה -זה אפשרי, שמכיוון שבאתי מרקע כל כך שונה 
עלול להיות לי קשה יותר להבין את הילדים ולהיות קרובה אליהם (שאלון  -לחלוטין 

 ).1997הערכה עצמית, 
 

להתחבר" לרבים מהתלמידים שלה כמלווה. היא מרגישה שהיא היה לה קשה, לתפיסתה, "
איטית יותר בבניית קשר, וכן, שהיא עצמה לא יכולה להוות דמות להזדהות עבור תלמידיה. היא 

אומרת שהיא באמת מאמינה שזה אפשרי שהתלמידים ישיגו את מה שהם מציבים לעצמם 
אנשים שבאים מרקע יותר מיוחס, כמטרה, אולם הם צריכים לעבוד קשה מאוד, קשה יותר מ

שמתאימים יותר לזרם המרכזי והם יותר מבוססים כלכלית. היא ראתה אחרים, שדומים 
לתלמידיה, שמצליחים, היא אומרת, והיא מכירה את המציאות הזו מחוויות של קרובים. היא 

 שנולד וגדל בקטמונים, תחת תנאים דומים לאלו של תלמידי קדמה: למזרחינשואה 
המשפחה שלו מאוד מרשימה. יש לו אחים רבים, שגדלו בתנאים קשים מאוד, בדומה  כל

מאוד לילדי קדמה. כל אחד מאחיו, בדרכו שלו, הוא מיוחד ומרשים, והם כולם הצליחו 
במידה שלא תאמן, על פי כל קנה מידה. אני לא יודעת איך הם עשו זאת, בעודם גדלים 

מת לא יודעת. אני לא חושבת שהייתי מסוגלת בתנאים הנוראיים שהיו להם. אני בא
לעשות זאת. אני מעריצה אותם ומרגישה ברת מזל להיות נשואה לבן משפחה שלהם 

 ).1997(ראיון, יולי 
 

חברי הצוות מודעים לכך, שהם מהווים דמויות להזדהות, במידות משתנות, עבור 
שהם יודעים שהם מספקים התלמידים, כחלק מתפקידם החינוכי. רבים מהם מדברים על כך, 

"דוגמה אישית" לתלמידיהם, ומספרים סיפורים על הדרך בה המפגשים המזדמנים והמכוונים 
עם התלמידים מחוץ לכותלי ביה"ס, מספקים לתלמידים הזדמנות לקחת אותם כדוגמה 

 (בבתיהם, בעיר, מאוחר בלילה, ביציאה מבר וכו').  לעיתים הרגישו, שהם מהווים דוגמה טובה
לתלמידיהם, ולעיתים חשו שהם מספקים אופציות התנהגותיות לא חינוכיות או שליליות 
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לתלמידיהם, אותן לא רצו שיחקו.  הדבר שהם מסכימים עליו הוא, שתלמידיהם בוחנים אותם 
כאינדווידואלים, ומושפעים, במידות שונות, ממה שהם רואים. אף אחד מהם לא חש שהתלמידים 

 שהציבו.  היו אדישים לדוגמה
 

 קשרים אחרים מעבר להיקף מחקר זה
 

בחלק זה, ניתחתי מרכיבים מרכזיים ביחסים בין המלווים לתלמידיהם, אותם רואה צוות 
תלמיד מכיוון שהמלווים -המלווים כחיוניים להצלחת הקשרים. התמקדתי בקשר מלווה

שכל המלווים  מאמינים, שזהו החלק המרכזי והחשוב ביותר בעבודתם. חשוב לציין כאן,
מאמינים, שקשריהם עם התלמידים, על אף חיוניותם, לא מספיקים להצלחת תלמידיהם. הם 

המלווים רואים עצמם כ"חוליה  משוכנעים שההורים חייבים להיות מעורבים בתהליך זה.
מקשרת" בין הבית לביה"ס, עבור התלמידים, ובצורה דומה, הם מרגישים שהם ה"חוליה 

ידיהם לבין מורים ומלווים אחרים בקדמה. הם מאמינים, שמתפקידם לעשות המקשרת" בין תלמ
אינטגרציה בין כל "חלקי" הפאזל השונים, ולנצח על המדיניות, אשר תוביל את כל אחד 

 מתלמידיהם להצלחה, בסופו של דבר. 
הקשרים בין המלווים לבין הורי התלמידים, מלווים אחרים, מורים מקצועיים והמנהלת, 

מעבר להיקף מחקר זה. קשרים אלו, שמצופה מהמלווים לטפח, דורשים ניתוח מקיף נפרד.  הינם
בחינה מדוקדקת של קשרים אלו, הן כייחודיים לקונטקסט של קדמה, והן בהשוואה למוסדות 

ערך -ופילוסופיות חינוכיות אחרות, תהיה מאוד מעניינת ואני חושבת שתהווה תרומה בעלת
 נוכית. לתיאוריה ולעשייה החי

 

: חשוב לציין, שלמרות העובדה שהמלווים מודעים לכך, שקשרים קשרים בקבוצת השווים
בקבוצת השווים חשובים בגיבוש זהות המתבגר, צוות המלווים של קדמה בקושי, אם בכלל, 

מתייחס אליהם. הצוות לא מדווח על ציפייה לעידוד וטיפוח קשרים אלו, באופן דומה לצורה בה 
תלמיד. רוב המלווים מדברים בקצרה על עבודתם בקבוצות עם -ל הקשר מלווההוא מדבר ע

התלמידים, ורובם לא רואים בעבודה הקבוצתית כלי עיקרי ליצירת קשרים חזקים בקבוצת 
השווים. רבים מהם מרגישים, שאינם מוכשרים או מצוידים, על מנת להדריך את תלמידיהם 

ר כשירות ותסכול, הוא מקור לחץ, שמטופל בפרק בצורה טובה בקבוצה. הרגשה זו, של חוס
החמישי. לא כל המלווים אפילו משוכנעים, שהפעילויות הקבוצתיות עם מחצית הכיתה, הם 

הדרך הטובה ביותר ל"הגיע" בצורה יעילה לכל התלמידים. כתוצאה מכך, חלק מהמלווים עורכים 
-תמכים בעיקר על קשרים של אחדפעילויות לקבוצות קטנות ואחרים לא. כמעט כל המלווים מס

 אחד עם תלמידיהם. -על
עובדה זו, אני מאמינה, יכולה להיות בעלת משמעות מיוחדת, כפי שיוסבר בפרק המסיים, גם 

במונחים של טיפוח וחיזוק הערכים, שקדמה מנסה לקדם אצל כל אחד מהתלמידים, וכן לאור 
 רים עצמאיים, שיקדמו שינוי חברתי. מטרת קדמה, להיות מוסד, המחנך יחידים לחשוב כמבוג

 

II"הציפייה ל"זרימה . 
"זרימה" הוא ביטוי מיוחד של קדמה, שמתייחס כמעט לכל אספקט בחיי העבודה של 
המלווים. הביטוי קשה להגדרה, ומקבל את משמעותו מהקונטקסט, אשר בתוכו מתרחשת 

ית, למשל, בהתייחסם לקשר ה"זרימה". באופן כללי, מורי קדמה משתמשים במילה בצורה חיוב
טוב בין אנשים, לקלות בה מלמדים כיתה, או למפגש ללא חיכוכים, בו אף אחד מהצדדים לא 

 צריך להיאבק על מנת לתקשר. 
. לזרוםבטקסט של כל ראיון כמעט, כל המלווים השתמשו שוב ושוב, במידות שונות, בביטוי 

ר התגלה ככל כך מהותי לאמונות המלווים, "יזרום". הדב הכלהמילה, בקדמה, מבטאת ציפייה, ש
שהפך לעדשה מועילה, דרכה ניתן לנתח את יתרונות וחסרונות הדרכים, בהן הם חווים את 

המציאות שלהם. הגילוי של עדשת "הזרימה", השפיעה רבות על תפיסתי את שאיפתם של מורי 
ם לאורך זמן, ועמידתם קדמה לקדם שינוי, ואת האתגרים הקיומיים שלהם, בשמירה על מחויבות

בפני איומי השחיקה. הבנתי שככל שיהיה מושג ה"זרימה" מושך, מתחת לפני השטח הוא מנוגד 
למספר אספקטים פרקטיים במשימת קדמה. ניגוד זה, עורר מתח בין קלות "הזרימה", לבין לחץ 

 , אשר ללא פתרון, עלול, בפוטנציאל, למוטט את מיזם קדמה. הבגרות
ה שימושי לקחת בחשבון את הניואנסים של המילה העברית, היות ושימושה היה שוב, יהיה ז

, בצורותיה הרבות, באה לידי שימוש לזרוםעקבי ולא עודד בראיונות ובישיבות המלווים. המילה  
בתיאור המשכיות מסוג מיוחד בתנועה, כמו זרימת המים בנהר או זרימת החשמל במערכת. לרוב, 

ה, כאשר התייחסו לתקשורת בקשר שלהם כ"זורמת" או "לא זורמת", המלווים השתמשו במיל
או בעבודתם כ"זורמת" או "לא זורמת". אולם, בחינה מדוקדקת יותר של הנתונים, העלתה 

 תפיסת עולם יותר עשירה, רחבה ומובנת. 
בהתחשב בקונטקסט האתני של קדמה, חשוב להרהר במימד התרבותי ובציפייה "לזרום". 

בויות מזרח תיכוניות, נוטים להתגאות בדגש שהם שמים על תהליכים ומערכות אנשים מתר
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יחסים, כלומר, האספקטים היותר "זורמים" של חוויות החיים. הם מעריכים את הזמן, 
הסבלנות, תשומת הלב והדאגה שהם מקדישים לאנשים. התרבות מעודדת זאת, בניגוד ל"לרוץ 

מהמזרח התיכון נוטים לראות כמאפיין מערבי  לבצע דברים חשובים יותר", אשר אנשים
רבים, בקדמה ובמקומות אחרים, לועגים לאנשים מערביים שהם כל  מזרחים). שמעתי אשכנזי(

כך "בשליטה", כל כך "מתוכננים ומובנים", כל כך לא ספונטניים, שלעולם אין להם זמן ל"דברים 
אנשים ממסורת מערבית, מבטאים בוז החשובים בחיים (קשרים אנושיים)". לעיתים, שמעתי גם 

כלפי אלו מהמזרח. הם מאפיינים אותם כ"נסחפים", לא "רלוונטיים לעניין", "יותר מדי רגועים" 
ו"מבזבזים את זמנם על דברים לא חשובים". בישראל, רבים מאמינים ש"הזרימה" של יהודים 

כנן קדימה, אופן מחשבה מהווה רצון מועט (או יכולת?) לבנות אסטרטגיה ו/או לת מזרחיים
 ספירלי ולא ליניארי, שמעכב את התקדמותם הטכנולוגית. 

בקדמה, נתן את הטון לסדר העדיפויות של המוסד, חלקית  המזרחיברור שהרוב המייסד 
תוך מאמץ לדחות את מה שהם מתנגדים לו בזרם החינוכי המרכזי: מוסדות גדולים ולא אישיים, 

וקרטיה ולא מגלים התחשבות כלפי הפרט. למרות זאת, יש מלווים אובססיביים לגבי מבנה וביר
, שהיו צריכים לעבוד מאוד קשה, על מנת להגיע לאן שהגיעו. הם ואשכנזיים מזרחייםבקדמה, 

מחשיבים עצמם כמי שהיו חייבים ללמוד תכנון, מבנה ומשמעת פנימית, "בדרך הקשה". אף אחד 
נשים ששילמו מחיר כבד, לתפיסתם, על שלא גדלו עם מההישגים שלהם לא "זרם בקלות". אלו א

חוש למשמעת או לארגון. גם הם חדורים בבשורת ה"זרימה" של קדמה, אך ברמה שונה, הם 
מפקפקים בערך החינוכי הכולל שלה. הם נאבקים, באופן די לא מקובל, נגד התאמה לנורמת 

 ה"זרימה". 
החיוביים והשליליים של "זרימה"  המלווים ביטאו תפיסת עולם מורכבת לגבי הצדדים

 וההשלכות של כל צד. 
 נקודות האור שב"זרימה" בקדמה

כל המלווים השתמשו במילה "זרימה" בצורה חיובית. כאשר משהו "זורם", הוא מתנהל 
באופן טבעי, אין צורך בשימוש בכוח על מנת לתת לדברים לקרות. הפעולה פתוחה, חופשית 

, זרימה משויכת ליצירתיות, ספונטניות ואינטואיטיביות, ומחשיבים וחסרת מאמץ. עבור המלווים
אותה כתכונה חיובית. כאשר דברים זורמים, אין קונפליקטים ולא עימותים, רק שלווה באין 

מפריע. כאשר אין הפרעה לזרימה, היא כמו ריקוד מתמשך, התפתחות מלודית, תנועה מחברת, 
ברים קורים". כאשר דברים זורמים, אפשר "להתגלגל אשר דרכה, באופן פשוט וחסר מאמץ, "ד

 ). 1997הלאה יחד לדברים בלתי צפויים, גילויים חדשים והפתעות" (ראיון, יוני 
הציפייה שמלווי קדמה "יזרמו" מיוחסת לקשר שלהם עם כל פן בחיי בית הספר, אולם 

י המלווים, הם חיבור בעיקר לקשר שלהם עם תלמידיהם. התוצרים החיוביים של ה"זרימה", בעינ
וקהילה. זרימה מולידה זרימה נוספת. המלווים מאמינים שזרימה היא לא רק טכניקה; אלא, 

היכולת לזרום נחשבת למאפיין אישיותי, כשרון מולד, משהו שאולי ניתן ללמוד אותו. כמעט כל 
 אספקט בזירת קדמה נתפס על ידי המלווים כ"זורם" או "לא זורם". 

ם מרגישים שדבר חיובי עבורם, היא הזרימה עם עצמם ועם הרעיונות, בקדמה, מלווי
הפנטזיות, הרגשות והאינסטינקטים שלהם. הקשר של המלווים עם חבריהם לעבודה, נחשב 

לחיובי יותר, ככל שהם זורמים יותר: רעיון של אחד המלווים נבנה על מחשבתו של אחר, וכך 
מובילים את קבוצתם בהרמוניה. המלווים מדברים  הלאה. כאשר שני המלווים זורמים יחד, הם

בשבח התקופות, בהן יש זרימה בקשרים האישיים ובשיחות עם התלמידים; הדבר מקל על 
התקשורת בין התלמידים כקבוצה. כאשר המלווים זורמים עם המנהלת ועם מבוגרים אחרים 

יח, אם ההורים זורמים בקדמה, הם מרוצים. באופן דומה, הם מרגישים שהקשר עם ההורים מצל
איתם, ובכך מגיעים לבסיס משותף, לגבי הדרך בה יש לעזור לילדים להצליח. לבסוף, בכיתה, הם 

 מרגישים שההוראה שלהם טובה, כאשר הם מסוגלים לזרום עם החומר והתלמידים. 
הדבר נתפס כלב התהליך החינוכי בקדמה. "זרימה" מאפשרת "לפגוש את הילדים היכן 

 הוביל אותם לאן שרוצים לקחת אותם":שהם, ול
זה לא היה עובד אחרת. לא משנה כמה התכוננת ולא משנה כמה ברור היה מערך השיעור 
ומה רצית ללמד אותם. כמורה בקדמה, אבל יותר כמלווה, את צריכה להקשיב ולהתחבר 

לזרם התודעתי של התלמידים. זה ממש חיוני שתהיי מסוגלת "לזרום" עם המקום בו 
 ).  1997ילדים נמצאים, אם את רוצה שהם ישתפו איתך פעולה (ראיון, יולי ה
 

, חוסר נתק, קישור, מיזוג, דרכו הקשר מתפתח. בלעדיו נוצר חיבורהתוצאה של זרימה היא 
חיבור, הקשר הופך מאולץ ותקוע. כאשר יש הפרעה בתקשורת, מלווים מרגישים שנכשלו, והם 

נת למצוא קצה חוט לקשר, ובכוונה להרחיב את קצה החוט על צריכים לתכנן אסטרטגיה, על מ
מנת שיטווה אריג. בניגוד לכך, כאשר יש "זרימה", המלווה והתלמיד מתקדמים בהרמוניה 

בראש את האריג. במקרה כזה, המלווה והתלמיד הם " אוטומטית יוצרתוהחוויה של להיות יחד 
ללכת יחד למקום חדש.  רוציםו אוהביםמיד להתקדם יחד. גם המלווה וגם התל ומסכימים", אחד

על מנת שניתן יהיה לצאת יחד למסע משותף. מצב  הסכמה הדדית,מאוד חשוב למלווים, שתהיה 
 של שיתוף פעולה ללא הסכמה הדדית נתפס כמזיק:
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אז התלמיד יעשה מה שאת רוצה, והוא יהיה כנוע וצייתן. —מה שהושג בכוח, בסדר, 
לקחת את מה שאת מציעה  ירצהלתלמיד, ולזרום אתו, אז הוא  אבל אם את יכולה להגיע

זה סיפור אחר לגמרי, בתהליך הלמידה. אם את יכולה לזרום אתו, והוא משוכנע שהוא  -
ללכת בעקבותייך, אז הוא יפנים את הערכים האלה, והם יהיו אתו הרבה אחרי  רוצה

 ). 1997שאת לא תהיי (ישיבת ממצאים, דצמבר 
 

סת כעצם מהותה של עבודת המלווה, והינה חיונית להצלחת הקשר. לא ניתן הזרימה נתפ
 משהו לזרום. בעיני המלווים של קדמה, לגרום למשהו לזרום הוא דבר והיפוכו.  להכריח

הצורך להתכונן מראש, שאי אפשר "פשוט להיכנס לכיתה ולזרום" עם לימוד הכיתה, או 
מקצועי. המלווים המצליחים, הם אלו  כפחותוי קדמה לעורר דיון קבוצתי קטן, נחשב על ידי מלו

שהיה להם הכשרון המולד, המלווים שלא היו צריכים "לעמול" ו"להתכונן כל הלילה" לכל שיעור 
 עם התלמידים. 

אחת המלוות, שהרגישה ש"עבודתה עם הילדים לא זרמה", כפי שקרה אצל חלק מהמלווים 
 האחרים, אמרה בראיון איתה:

לא נולדתי עם זה כמו י'. אני לא יכולה פשוט לבוא בבוקר  -קשה עבורי זו עבודה …
ולפעמים, כשקורה משהו …אני צריכה להתכונן -ולשלוף נושא מהשרוול ולזרום אתו 

שצריך לדון בו, והנושא שהכנתי לא מתאים, אני תקועה. רוב הזמן אני צריכה ממש 
 ).1997לעבוד על זה (ראיון, יולי 

 
ע בתיאורים הללו של ה"זרימה", הוא ההשוואה, שרבים מהם עשו בינם לבין הדבר הכי מפתי

אחד המלווים היותר מנוסים, שנתן את הרושם הכללי של אדם נח ורגוע מאוד. הוא היווה דוגמה 
להיות, באופן אידיאלי. הוא נתפס כספונטני אמור עבור כולם מלבד אחד, לגבי הדרך בה מלווה 

במקרי כעס, תסכול או אכזבה. מספר קולגות שלו, מתחו ביקורת על  ולא מאבד את "קור רוחו"
שגובל בהזנחה", אולם מרבית המלווים  נירוונהיחסו הרגוע, כאילו הוא "במצב מתמשך של 

 העריצו אותו, על כך שהוא "זרם" עם התלמידים ועם העבודה בקדמה. 
מדובר ב"זרימה", הם למרות שמלווי קדמה האמינו, ש"או שיש לך את זה, או שלא", כש

הכירו בכך, שאפילו לאלו ש"היה את זה", היו תקופות, שמישהו היה מסוגל לזרום יותר מאחרים. 
 מלווה אחד התבונן בחרטה בשנת הלימודים שרק חלפה, והרהר:

זה פשוט לא זרם לי השנה. לא הייתי שם. היו לי הרבה סיבוכים פנימיים בתוכי שהקשו 
רגשית עבור הילדים. לא הייתי פתוח אליהם, לא יכולתי  עלי מאוד להיות משוחרר

להתכוונן אליהם. החיים הפרטיים והפנימיים שלי היו יותר מדי מטרידים. אני מקווה 
 ). 1997שהשנה הקרובה תהיה טובה יותר (ראיון, יוני, 

הם מאמינים, שהתוצאה החיובית של הזרימה עבור התלמידים, משמעה, להרגיש חופשיים 
. כשהתהליך טבעי, המלווים מאמינים, וולונטריאחר המלווים ולהיות פתוחים אתם באופן  לחפש

שהתלמידים יוכלו להבחין, שלמלווים באמת איכפת. אז, הסיפורים של התלמידים "יזרמו" 
באופן חופשי, והמלווים יהיו מיודעים כל הזמן. ככל שהמלווים יודעים יותר לגבי המתרחש בחיי 

יבינו טוב יותר, מהם המכשולים בדרכם של התלמידים, והתלמידים יאמינו להם התלמידים, כך 
 יותר לקבל את הדרכת המלווים.  נכוניםיותר ויהיו 

בעזרת הזרימה, לא כולם תפסו את  על התלמידיםבעוד שרוב המלווים דיברו על השפעתם 
בות הזרימה, אלא הזרימה כהשפעה חד צדדית. הם הכירו בכך, שלא רק שהתלמידים השתנו בעק

 הם עצמםשגם הם הושפעו מהתלמידים. שניים היו משוכנעים ש"זרימה" התרחשה, רק כאשר 
 היו פתוחים לשינוי, כאשר הם הרשו לעצמם להיות מושפעים מהתלמידים שלהם:

זה מתחיל דבר ראשון בנו. אם את באה ובידייך כל התשובות, אם את מגיעה כמו חץ, או 
אז התלמידה יודעת שהיא אמורה להבין ולקבל את מה שאת  כמו ברחוב חד סטרי,
היא יכולה לקבל את זה או לעזוב את זה. אם את רוצה שדברים  -אומרת לה, וזהו זה 

יקרו, את לא יכולה להביא רעיונות סגורים. את באה פתוחה, עם ספקות, עם חוסר 
אנחנו גם חייבות הידיעה שלך. לפעמים תלמידים יכולים להוסיף למאגר המידע שלך. 

אחרת זה לא זורם (ישיבה,  -להישאר פתוחות לדברים חדשים שאנחנו לא מכירות 
 ). 1997דצמבר 

 
מלווים השוו עצמם אחד לשני בהתאם ליכולת שלהם, או ליכולת הנתפסת שלהם לעמוד 

 בציפייה "לזרום" ללא מאמץ וללא פגיעה. אלו שעבודתם נתפסה כפחות רעועה, התגאו ב"זרימה"
שלהם ואלו שעבודתם נראתה כמאבק, הרגישו שמשהו חייב להיות לא בסדר אתם. מלווים אלו 

נכנסו לחרדה, אם עבודתם "לא זרמה", כמו שהיה נדמה שהיא זורמת אצל אחרים. ייתכן, שחלק 
מקורה בניגוד שבין ציפיותיהם, או אולי הפנטסיה, שהכל בקדמה צריך  -מהלחץ והעייפות שחוו 

בין המציאות של מאבק וקושי בחווייתם. המציאות שהמלווים גילו בפניי באופן עקבי, "לזרום", ל
הייתה של ניסוי וטעייה יומיומיים, עבודה קשה למצוא פתרונות לבעיות, ותסכול עקב 
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ההתקדמות האיטית של תלמידים. הרגעים "הזורמים" היו מעטים ובמרחקי זמן, כמו "צימוקים 
 בלחם". 

 של "זרימה" בקדמההנקודות האפלות 
לא כל האספקטים של "זרימה" בקדמה נחשבים חיוביים על ידי קבוצת המלווים כולה. ישנו 

פן שלילי לזרימה, בגלל טיב העבודה בקדמה. קיים צד "ספורדי ולא מקצועי", שחלק מהמלווים 
 מאמינים, שיש לו השפעה שלילית על התלמידים ועל יעילותו של בית הספר. מספר מלווים
מודאגים, שדגש זה על "זרימה", עשוי להוות השפעה מסוכנת על התלמידים ועל יכולתם 

להתמודד עם ה"עולם האמיתי" בהווה ובעתיד, ובכך, לערער על אחת מהמטרות החינוכיות של 
קדמה. כמו כן, יש באופי ה"זורם" בעבודת קדמה פן, שחלק מהמלווים חווים כאישי ופוגע מאוד, 

הוא מתקשר לפן שמערער את סמכותם, שליטתם והסדר בכיתה שלהם, וכן מאיים ומפחיד. 
 מוליד השפעות מזיקות בעבודת הצוות שלהם.

ההיבטים השליליים של הטבע ה"זורם" בקדמה קשורים, לדידם של מספר מלווים, ל: 
איבוד שליטה, חוסר גבולות ברורים בבית הספר, העדר של אפילו מעט "ריסון" של התלמידים 

ק מהמורים, כניעה לגחמות הרגעיות של מורים, או גרוע יותר, של תלמידים, דבר המאפשר וחל
לתלמידים, במקום לצוות, "לשלוט בבית הספר"; לעשות "ככל העולה על רוחם" באותו רגע, ללא 

שום עקביות, סדר או אפשרות ניבוי; הגדרות לא מספיק ברורות לגבי משימות של אנשים 
מעטים מהמלווים דיברו באופן נרחב על היבט זה של קדמה במהלך הראיונות ותפקידים רשמיים. 

האישיים, אולם לעולם לא בנוכחות אחרים. הם אמרו, שהם דאגו שאם ידברו בכזו התנגדות, 
 עשויות להיות לכך השלכות שליליות עבורם, אותן לא פירטו. 

עם התלמידים, במובן של ו') הרגישה ש"לזרום" -מלווה אחת (שאליה אני מתייחסת כאן כ
לעשות מה שהם מעדיפים רוב הזמן, היה לא בריא עבורם. היא הביעה דאגה, שעל ידי "זרימה" 

ו' הרגישה -עם התלמידים, המלווים לא העניקו להם את התחושה שמישהו היה אחראי, דבר ש
היותר שהם זקוקים לו. מעבר לכך, ו' שמה לב שמספר מורים בקדמה, במיוחד חלק מהמורים 

ותיקים, ולכן יותר מרכזיים, היו זקוקים לכך שהתלמידים יאהבו אותם. על ידי "זרימה עם 
הגחמות הרגעיות של התלמידים", ו' רמזה, מורים אלו רכשו את אהבתם ונאמנותם של 

תלמידיהם. בבחירתם "לזרום" בצורה זו עם התלמידים, אמרה ו', מורים מסוימים אלו, נהגו 
ית כלפי עמיתים, בהיכנעם ללחץ התלמידים, ובכך הראו, שהם מעדיפים את בצורה לא לויאל

אהבת התלמידים על פני סולידריות עם עמיתיהם, או על פני עקרונות ראויים ואתיים. ו' הרגישה, 
שחלק מהמלווים האהודים ביותר על התלמידים השתמשו בטכניקה זו, בעוד שמורים שלא 

 השתמשו בה היו פחות פופולריים:
הם [המורים הללו] אוהבים שהאנרגיה מתמקדת סביבם, שהכל ייסוב סביבם, אבל זה 
לא רלוונטי. זה כמו להיות ילד שרוצה שכולם יאהבו אותו. אין שום דרך שמשהו שאני 

אומרת ישפיע בצורה כלשהי על התלמידים כנגד מה שהם אמרו. הם הגיעו למצב 
מעין דינמיקה שבה כולם אוהבים הם יוצרים  …שהילדים ינשקו להם את הרגלים

והם עושים זאת על ידי …זה לא רלוונטי אם הוא אוהב או לא אוהב…ומעריצים אותם
 ).1997כך שהם עושים מה שהילדים רוצים, ואז הילדים מרגישים נפלא (ראיון, יולי 

 
ו' תיארה מספר מקרים בהם "הצורך להיות נאהב" על ידי התלמידים וה"זרימה" איתם, 

תה את הסולידריות בין המלווים, מימד שהוא חיוני, על מנת שבית הספר יתפקד כמוסד הפחי
 חינוכי. התיאור הכי מפורט של ו' מסוכם להלן:

הדוגמה שלי היא מסוף הטיול השנתי. הם [המורים הללו] לא ממש אוהבים הליכות, אני 
בית הספר, שהן חושבת. אז היו מספר בנות שאמרו להם באותו בוקר, לפני שעזבנו את 

לא רוצות לצאת לטיול אם הן צריכות ללכת. המורים הללו רצו שהן תבואנה אתנו, אז 
הם הבטיחו להן ביחידות שהן לא תצטרכנה ללכת. השמועה פשטה כמו אש בשדה 

קוצים, וכשהגיעה השעה להתחיל ללכת, כל הבנות אמרו שלא בא להן לרדת מהאוטובוס 
[שלא הצטרפו לטיול] הבטיחו להן שהן לא יהיו  Yו Xש וללכת לטייל עם כולם, ואמרו

מוכרחות. אז, המורים הללו שעליהם סיפרתי לך, מה את חושבת הם עשו? הם נשאבו 
לחוסר הרצון לרדת, ונזרקו מפה לשם עם הגחמות הרגעיות של התלמידות, ואז הם 

כולות ומבטיחים לבנות שהן י…הולכים ומראים לילדים כמה הם [המורים] נפלאים
להישאר באוטובוס. האם הם שוחחו על כך עם מישהו? האם הם נועצו במורים ובמלווים 

האחרים לגבי מה הייתה דעתנו? לא. אז בסוף יוצא שאנחנו ה"הרעים" מוציאים אותן 
 ).1997מהאוטובוס, ומפתים אותן לצאת לטיול (ראיון, יולי 

 
"פתאום קונים גלידה לכולם, או בעיה זו, אמרה ו', באה לידי ביטוי כאשר המלווים 

משחררים את כל התלמידים באמצע היום ללא הודעה מוקדמת, בגלל מזג האוויר ושלכולם 
ללכת הביתה. שום מנהל לא מעורב כאן. לא ברור מי מחליט, או אלו קווים מנחים  מתחשק

-של מה ש עומדים מאחורי ההחלטות". בישיבה ביוני, מלווה אחר תיאר ברבים דוגמה ספציפית,
 ו' מחתה נגדו ביחידות:
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אני לא מאושר מכך שאנו מאפשרים לילדים ללכת הביתה מוקדם כל יום השבוע, רק 
בגלל שחם ואנו מרגישים שמאוד קשה ללמד אותם. תאמינו לי, זה לא שאני לא שמח 

זה כמו כבשן  –ללכת הביתה מוקדם. אתם מכירים אותי. גם לי מתחשק ללכת הביתה 
אחד לכל ביה"ס. הלימודים כמעט הסתיימו, הילדים מטפסים על הקירות.  ויש מאוורר

אבל לתת להם ללכת, ללא התרעה מוקדמת, אנחנו אומרים: "בסדר, אנחנו לא יכולים 
 )1997להתמודד אתכם, פשוט תלכו הביתה". מה הם אמורים ללמוד מזה? (ישיבה, יוני 

 
תחת תנאים לא נוחים, כאשר כל כך הוא רמז לחשיבות לימוד הילדים להתמיד, אפילו 

מפתה לוותר. הוא חש, שהמלווים במיוחד צריכים להוות מודל ליכולת לעמוד בפני הפיתוי כאשר 
 ההוראה נעשית קשה ביותר. 

מלווה אחד, ס', הוטרד באופן מיוחד מה"אנדרלמוסיה" שלעיתים נוצרה מאווירת 
מד קבוצת תלמידים, הוא לא הצליח ה"זרימה" בבית הספר. לפעמים, הוא אמר, כשניסה לל

להרגיע את הכיתה ולהתרכז. הנוער הזה, ס' הרגיש, היה רגיל למורים ש"פינקו" אותו. ס' אמר 
למקד אותם,  המורהפיה תפקידו של -שהמלווים בקדמה מרגילים את תלמידיהם לנורמה, על

על מנת להתחבר וכתוצאה מכך, התלמידים למדו, שהם לא צריכים לעשות אפילו "מאמץ קטן 
לכיתה או למה שקורה, אם לא מתחשק להם". ס' האשים את המוסד באחריות חלקית לכך. חלק 

מהמלווים, בהיותם "לא קשוחים וסלחניים" הקשו על מורים אחרים להיות נוקשים, בניסיון 
לזכות בתשומת ליבם של תלמידיהם. בטווח הקצר והארוך, "זרימה" עם התלמידים לא הייתה 

 טין לטובתם של התלמידים:לחלו
זה מפריע לעבודה, לתהליך, ולתועלת של כל תלמיד, הרבה יותר ממה שזה פוגע בי. אולי 
זה קורה שאני לא מצליח להעביר את המידע לכיתה אחת, או שנה אחת. אבל עבורם, זה 

 ).1997יותר. זה החיים שלהם [התלמידים], העתיד שלהם, החינוך שלהם (ראיון, יוני 
האמין שתלמידי קדמה לא לומדים משמעת עצמית. הילדים לא הצליחו ללמוד, שעושים ס' 

לפעמים דברים גם אם "לא מתחשק". התלמידים החמיצו את ההזדמנות הנדירה, טען ס', 
להתגבר על הרגעים הלא נעימים הראשונים, שלרוב מלווים את "תחילת הדרך". הוא התעקש, 

התגבר על רגעים אלו, למען התועלת ארוכת הטווח. בהקשר שלא עודדו מספיק את התלמידים ל
 זה, ס' הרגיש שקדמה נכשל בהכנת תלמידיו להתמודדות עם ה"עולם האמיתי":

קחי את אחת התלמידות הותיקות שלנו, אחת מהקבוצה הראשונה שהגיעה. נאמר, 
שמסיבה כלשהי היא הייתה צריכה לעבור לבית ספר אחר. אם קדמה התפרק או 

רים שלה העבירו אותה. היא לעולם לא תסתדר שם. היא הפנימה מודל מסוים של שההו
קשר בין מורה לתלמיד, בו המורה מאוד קשוב וזורם איתה לאן שהיא יכולה, דואג לכל 

דבר קטן שקורה בחיים שלה. תארי לך שהיא הולכת לבית ספר אחר, שם המורים 
היא לעולם לא הייתה מסתדרת שם  מתנהגים באופן נורמלי, היא הייתה נכנסת לשוק,

 ). 1997(ראיון, יולי 
 

הארציים, לתלמידים לא יהיה  הבגרותחשוב מכך, ס' דאג שכשיגיע הזמן להתכונן למבחני 
מספיק ניסיון להכריח את עצמם ללמוד ולעמוד בפני ה"זרימה" הטבעית שלהם. התלמידים 

טין את גישתם, ולשלוט אפילו יצטרכו לשכוח כל מה שלמדו בקדמה, יצטרכו לשנות לחלו
, "זרימה" לא תעזור, ואף אחד לא יהיה בסביבה כדי לגרום לבגרותבמקצועות שהם שנאו. בהכנה 

להם להתרכז במשימה. נהפוך הוא, זה יהיה "לשחות או לטבוע" עבורם, והם לא יידעו מה נחת 
, אמר ס'. ס' חזר לבית . זו דיקטטורה", אין "זרימה חופשית"לבגרותעליהם: "זה מפעל, ללמוד 

הספר כמבוגר, אחרי ששירת בצבא, על מנת לעשות את הבגרות במכינה קדם אקדמאית. הוא עבר 
שנתיים מלאות של עבודה קשה ואינטנסיבית, שלא היה לה שום קשר למה ש"התחשק" לו 

לעשות: "המורים שם היו מסורים ואכפתיים, אבל מאוד קשוחים. הם לא חיכו לאף אחד. אם 
 הבנת, הבנת. זה היה תלוי בך לוודא שהבנת". 

מספר מלווים נוספים היו מודאגים למה שיקרה לתלמידים בעתיד, שהם עלולים לסבך את 
עצמם בצרות רציניות, מכיוון שאף פעם לא לימדו אותם לעשות כפי שנאמר להם ללא התייעצות 

 עימם קודם:
ה מה שקרה לי ביום הראשון. הגעתי אפילו קחי לדוגמה את הצבא, הם ישר ילכו לכלא. ז

וברגע שפתחתי את פי למחות על מה שאמרו לי, נשלחתי לריתוק לשבוע. זה לא  לבקו"ם
 ). 1997היה כל כך נורא, אחרי הכל, אבל זה לא היה נעים (ראיון, יוני 

 
למרות שמלווים הביעו דאגה מסוימת מהמצב הנוכחי של בלבול וגבולות לא ברורים 

היו מודאגים יותר מההשלכות העתידיות השליליות שתהיינה ל"זרימה" של קדמה  בביה"ס, הם
 על חיי תלמידיהם. 

 
 

 סיכום
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חלק זה סורק את שתי הציפיות המרכזיות, שנמצאו כמעצבות את חוויותיהם של מורי 
קדמה במהלך השנה, בה נאספו הנתונים: ליצור קשרים חיוביים עם התלמידים שלהם ו"לזרום". 

ם האמינו, שיצירת "קשרים טובים" עם תלמידיהם, משמע שקיים אמון הדדי, ושהמלווים מלווי
עם מה  מרצונםיכולים לעזור לתלמידיהם בצורה הטובה ביותר, כאשר האחרונים סיפרו להם 

באמת הם התמודדו בחייהם. הצוות האמין, שהקשר עבד בצורה הטובה ביותר, כאשר תלמידים 
בדרכים בסיסיות, ורבים היו משוכנעים, שהעובדה שהם חלקו מוצא יכלו להזדהות עם מורים 

תלמיד. יצירת הקשרים -אקונומי, תרמה לתהליך החיובי של הזדהות מלווה-אתני ורקע סוציו
הללו, אישית ודרך תהליכים קבוצתיים, נתפסה על ידי המלווים כאחריותם, בראש ובראשונה. 

תלמיד, "יזרמו". את ה"זרימה" -פרט יחסי מלווההציפייה השניה הייתה שהחיים, בקדמה, וב
מערבי בעקרו, -קשרו לתרבות המזרח, בכך שמושג זה של קדמה, הוא בעל קונוטציה לדגש לא

המדבר על תהליכים וקשרים אנושיים, ולא על רווח אישי והשגיות. ההיבטים החיוביים של 
עוד שההיבטים השליליים של "זרימה" כללו יצירתיות, ספונטניות, והרמוניה בבית הספר, ב

זרימה התבטאו באיבוד הגבולות הברורים, הסולידריות בין המורים והסמכות. שתי הדאגות 
העיקריות של המלווים היו, שה"זרימה" לא מכשירה תלמידים ללמוד את המשמעת העצמית 

 , ובהיותם מורגלים ל"זרימה", תלמידי קדמה לא יהיו מוכניםהבגרותההכרחית ללימודי 
 להתמודדות עם הסביבה בחוץ, שלא "תזרום" איתם (לדוגמה בתי ספר אחרים והצבא). 

בהקדמה לפרק זה הזהרתי, שציפיית המלווים ל"זרימה" מושכת, אבל היא גם יכולה לערער 
אספקטים במשימת קדמה. ניתן להעלות על הדעת, שמטרות קדמה (שינוי אישי וחברתי 

ם, מנוגדות ל"זרימה". ראשית, על מנת שקדמה כמוסד, באמצעות חינוך), במובנים מסוימי
והמלווים כמחנכים, ישנו את מה שלדעתם דורש שינוי (לדוגמה, שהתלמידים ילמדו הרגלים 

שונים, שהתלמידים יאמינו בעצמם, שתלמידים יצאו מדפוסים שהותאמו לתוכם, שיתרחש שינוי 
ירועים חייבת להיפסק. אין דבר פחות חברתי ושינוי החברה), ה"זרימה" הטבעית של הא-מעמדי

"זורם" חופשי ויותר סוער מאשר שינוי מכוון. שנית, תפיסתם הדיכוטומית של המלווים שאו 
נדמה שנוגדת את הרעיון, שאנשים יכולים  -שקיימת באדם היכולת לזרום, או שאינה קיימת 

דעו בעבר, למשל, להשתנות, ולפיכך יכלו ללמוד לעשות כל כך הרבה דברים שלעולם לא י
 "לזרום". 

מודעות להיבטים החיוביים והשליליים של הזרימה יכולה לעזור למקסם את יתרונותיה 
ולצמצם את חסרונותיה. ייתכן, שבשנים הראשונות של התלמידים בקדמה, כדאי לעבוד עם גישת 

ות את  ה"זרימה", בעוד שבשלוש השנים האחרונות, כהכנה לבגרות ולעולם שבחוץ, כדאי לשנ
הגישה, כך שיתקיים תהליך, בו תלמידים יפתחו יותר משמעת עצמית ואחריות על לימודיהם. 

הדבר מרמז לכך, שהקשר עם המלווים יוגדר בצורה שונה, עם התפתחותם של התלמידים, 
ויודגשו היבטים שונים שלו עם השינוי בצרכי התלמידים. מחשבות אלו יורחבו בפרק המסיים של 

 התיזה. 
וסף, "זרימה" כציפייה, מעלה כשאלה את מושג ה"קשר טוב" של קדמה, עם תלמידים. בנ

מלווים ותלמידים יהיו ברי מזל, אם יהיו הרבה רגעים הרמוניים ו"זורמים" ביניהם. אולם, יכול 
להיות שאין זה ריאלי לצפות מקשר "לזרום" כל הזמן. קונפליקט ודיסוננס הם חלק בלתי נפרד 

 ההתעלמות מהם עלולה להיות מאכזבת ומתסכלת. מכל קשר חזק. 
לבסוף, ביחס לשמירת המחויבות של המלווים למשימת קדמה ולתלמידים, תפיסת 

ה"זרימה" יכולה להיות מטעה. הציפייה שלא יהיו רגעים, או תקופות, במהלך העבודה כמלווה, 
לשינוי אישי וחברתי. בהם המלווים יהיו נואשים וירצו לצרוח, היא תפיסה מעוותת של המאבק 

משימת בית הספר, דורשת רמה כזו של מאמץ והתכחשות, שיציאה נגד המאבק הצפוי עלולה 
לגרום ללחץ אצל רבים מהמלווים. הפרק הבא בוחן את חוויות הלחץ של המלווים, בעודם 

 שואפים למלא את תפקידם בקדמה.



 62 

 פרק חמישי
 לחצי קדמה ותפיסות המלווים את ההתמודדות עמם

פרק זה מנתח את הלחצים, בהם נתונים מלווי קדמה, ואת תפיסותיהם לגבי רמת  
התמודדותם עימם. המלווים דיווחו בעקביות, שהרגישו המומים מגודל המשימה שהם לקחו על 

עצמם. הלחץ והמצוקה שהם חוו נבעו מהמתח בין יעדיהם וציפיותיהם לבין המציאות היומיומית 
 ים שהציבו לעצמם. של שאיפה לעמוד בסטנדרט

החלק הראשון של פרק זה בוחן את הגדרות המלווים ללחץ, המידה בה חשו לחוצים 
בעבודתם, ואת הגורמים השונים ללחץ זה (תלמידים, הורים, המנהלת, משרד החינוך ולבסוף הם 
עצמם, כמניעים פנימיים של לחץ). מקטע זה אמשיך לבחינת התחומים, בהם מלווי קדמה הרגישו 

הארציות בתוך שש שנים  הבגרות) עמידה בהבטחה להכין את כל תלמידיהם לבחינות 1חוצים: ל
) יצירת ושמירה על סוג מיוחד של קשר "זורם" עם התלמידים במשך הזמן. חלק זה 2 -בקדמה, ו

בוחן את המתח, שנוצר מהקומבינציה של שתי ציפיות אלו, והסתירות הצפויות ביניהן. מתח כולל 
במהותו, הלחץ להצליח כמלווה בקדמה. בהמשכו, ניתנת תשומת לב לדרכים, בהן מלווים זה היה, 

מבטאים את הלחץ תחתיו הם נתונים (לדוגמה, מתפרקים בבית או צועקים), וליחס שלהם כלפי 
 ביטויים אלה. 

החלק השני של פרק זה מוקדש להבנת תפיסותיהם של המלווים לגבי אופי התמודדותם עם 
ר לעיל: הגדרותיהם להתמודדות יעילה ולא יעילה, והמשאבים שהם האמינו שהיו הלחץ שנזכ

בהישג ידם, על מנת להתמודד בצורה היעילה ביותר עם הלחצים של עבודתם כמלווים בקדמה. 
חיבור בין המורכבות התודעתית של המלווים לבין תפיסותיהם לגבי הלחץ והתמודדות איתו, 

 יידונו בפרק השישי. 
 
Iצים בחיי העבודה של מלווי קדמה. לח 

השורש העברי שממנו נגזרות כל המילים שקשורות בלחץ הוא "ל.ח.צ". באמצעות הנגזרות 
עצם, כפועל יוצא ופועל עומד, וכן כתואר -השונות שלו, ניתן להשתמש בו בצורות רבות: כשם

ת יש עושר בעברי לחץהשם. בבטאה חוויה מרכזית בחייהם של ישראלים מודרניים, למילה 
קונטקסטואלי, שלא קל לתרגם לאנגלית. נגזרות המילה, שמרמזות על עירוב של חרדה, מתח, 

לחץ נפשי והרגשה של להיות "סחוט ודחוס" כתוצאה מלחץ שכזה, מציעות דימוי מדויק המתאר 
לקורא/ת את מהות אספקט זה בחוויות מלווי קדמה, המקשות על מרביתם. צוות המלווים 

בעקביות, בכל צורותיה. הלחץ, שבו הם נתונים במסגרת קדמה,  לחץמש במילה בקדמה משת
בהשוואה לסביבות אחרות בהן עבדו, היא כה חריפה בעוצמתה, שלמרות רצונם לעשות זאת, הם 

לא מסוגלים לדמיין את עצמם נשארים בעבודתם כמלווים לכל החיים או אפילו לתקופה של יותר 
 משש או שבע שנים. 

 
 ת המלווים על להיות לחוצים בקדמהתפיסו

למרות ציפיות מלווי קדמה, שעבודתם "תזרום" בקלות ובהרמוניה, כל המלווים דיברו על 
אווירה של לחץ ואינטנסיביות, שחודרת לחייהם כמלווים בקדמה. כשנשאלו מה הכי הלחיץ 

ור רובם, הרגשת אותם, הם ציטטו מספר דוגמאות, ותיארו לחץ במונחים שליליים, ע"פ רוב. עב
הלחץ התקשרה עם רגשות של עצבנות, מתח או חוסר בטחון. מלווים שתארו את עצמם או 
אחרים כ"לחוצים", נראו גם הם בחרדה במצבי לחץ, מתוחים או אפילו מתנהגים בטירוף. 

"מלווים לחוצים" נתפסו כפחות מסוגלים "לזרום", ולפיכך כפחות יעילים. מעבר לכך, הייתה 
עוינות, מכיוון שחשבו שהם מוסיפים מתח לאווירת בית הספר, ובכך גורמים לאחרים כלפיהם 

להרגיש עוד יותר עצבניים. מלווים התביישו כאשר הודו, שהרגישו לחוצים ותפסו את הכניעה 
ללחץ כחולשה. לעיתים, הימצאותם תחת לחץ היוותה סיבה או תירוץ לכך שלא ביצעו את 

 .המשימה או ההבטחה עד הסוף
אולם לחץ לא נחשב רק כדבר שלילי. היו מספר היבטים חיוביים ללחץ, שאוזכרו על ידי חלק 

מהמלווים. מלווה אחד הרגיש שהוא עובד, למעשה, בצורה הטובה ביותר כאשר הוא נמצא תחת 
לחץ. הוא נזכר בביצועיו המעולים בזמן בחינות ותחרויות, כשהיותו לחוץ גרמה לו להיות מאוד 

נמנע בהתחשב בציפיות וביעדים של -רני. מלווה זה האמין, שלחץ הוא טבעי ובלתימרוכז וע
ללמוד  צריכיםקדמה, ושמשימת בית הספר תצליח רק תחת לחץ. למעשה, הוא חשב שתלמידים 

לעבוד תחת לחץ. היו מקרים, הוא אמר, בהם הלחץ בקדמה גרם לו להתגבר על קשיים רגעיים 
 ים נטו להיות חסרי סבלנות או אחוזי טירוף.  ולהתעלות על עצמו, בעוד אחר

מלווה נוספת דיברה ברצינות על כך שבקדמה לא "נלחצים מספיק" בכך שלא מתווים את 
הפדגוגיה בשיטתיות ובמהירות, ולא מנתחים ביסודיות את הבעיות הניצבות בפני בית הספר. 

ומיומיות, והזניחה את לתפיסתה, מנהיגות קדמה הייתה טרודה מדי בבעיות המיידיות והי
החשיבה על הבעיות הכוללניות לטווח הארוך. היא טענה, שנושאים אלו בוערים, ואין לדחותם. 

 היא תמכה ב"הזרמת את האדרנלין" על מנת לזרז את תהליך ההמשגה והמערכתיות. 
מלווה נוספת, שהסכימה אתה, הרגישה שמספר מלווים "לקחו את הזמן" עם תלמידים, 

קים לתגובות מידיות ויותר תקיפות, כלומר, להיות נתונים ביותר לחץ, מכיוון שהם שהיו זקו
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"יצאו מכלל שליטה". היא הציעה, שמלווים אלו "יכניסו עצמם לקצת יותר לחץ" אם ברצונם 
להגיע להישג כלשהו עם התלמידים עד סוף הרבעון. אף על פי כן, ביטויים לגבי ההיבטים 

 דירים. החיוביים של הלחץ היו נ
 

 שונות במידת הלחץ
לא כל המלווים נלחצו באותה מידה. מידת הלחץ של כל אחד מהמלווים נמדדה באמצעות 

) והממצאים האיכותניים מהראיונות 3שני שאלונים כמותניים (נספחים ג' וד' ונספח ה', עמ' 
ם ואת והישיבות. שאלוני ההערכה עצמית (נספחים ג' וד') ביקשו מהמלווים לדרג את עצמ

לגבי מידת הלחץ והמתח שלהם, בהשוואה לקולגות שלהם. המשיבים  1-10עמיתיהם בטווח של 
התבקשו גם לציין את שמותיהם של שלושה מלווים שהם החשיבו כלחוצים ביותר וכן את 

השלושה שהם ראו כהכי פחות לחוצים. מעניין לציין, כי למרות שהשאלות על מתח והתמודדות 
נפרדים, תשובות המלווים השוו פה אחד, את היות המלווה נתון בלחץ, עם כושר נשאלו בשאלונים 

התמודדות נמוך, ואת היות המלווה רגוע, עם כושר התמודדות גבוה. גישה זו תידון בהרחבה 
 בחלק השני של פרק זה, אשר בוחן את תפיסות המלווים לגבי התמודדות. 

, והייתה הסכמה, כמעט פה אחד, לגבי 9 -ל 2) בין 1-10תשובות המלווים נעו (בטווח של 
זהות המלווים הלחוצים ביותר, ואלו הפחות לחוצים. חברי הצוות המייסד נטו לראות את עצמם 

ונתפסו על ידי אחרים כלחוצים פחות. בנוסף, שני מלווים שלא היו חדשים או חברים בצוות 
י הקבוצה, החדשים והותיקים המייסד, נכללו בקבוצה, שהוגדרה כלא לחוצה, יחסית. כל חבר

נתפסו כלחוצים ביותר מעבודתם, במיוחד בהשוואה לאחרים. הקשר בין הלחץ,  מזרחיים,הלא 
 אותו חווים המלווים, לבין המורכבות התודעתית שלהם מורחב בפרק השישי. 

 36תפיסה יותר מפורטת לגבי הלחץ, אותו חווים המלווים, הושגה באמצעות רשימה של 
את  1-4של לחץ, שמצוטטות בנספח ה'. שאלון זה ביקש מהמלווים לדרג, בטווח של  קטגוריות

מידת הלחץ שהרגישו, כתוצאה מכל אחד מהפריטים. הרשימה הייתה רשימת אינוונטר מקיפה, 
של הלחצים שהוזכרו רבות על ידי המלווים במשך הראיונות והישיבות שלהם. בניגוד לממצאים 

למדד הלחץ ששוחזרו בנספח ג', הרשימה בנספח ה' מספקת תובנה  הכלליים שסופקו כתשובות
של מלווים, במגוון התנסויות הקשורות לבית הספר: יעדים, מטרות,  ספציפייםלגבי לחצים 

תפקיד, יישום תפקיד ומשכורת. תשובות המלווים לאינוונטר חשפה את מקורות -אמצעים, הגדרת
, מלווים אחרים, הורים ותלמידים (סטנדרטים הלחץ שחוו: הם עצמם (סטנדרטים פנימיים)

 חיצוניים). הממצאים לשאלה זו יידונו בהמשך פרק זה. 
באופן כללי, התוצאות חשפו פער בין המוניטין הכללי של חלק מהמלווים לגבי מידת הלחץ 

שחוו, לבין ההערכה העצמית שלהם לגבי מידת הלחץ שהם, למעשה, חווים, כשנשאלו במפורש 
ת. הדבר היה נכון, במיוחד לגבי כל המלווים המייסדים ממין זכר, שזוהו כאנשים לא וביחידו

 לחוצים ע"י כל המלווים, אולם, כשנשאלו באופן ספציפי וביחידות, גילו שחשו לחץ רב. 
פער זה, בין תפיסה חיצונית לבין חוויה פנימית לגבי לחץ לא נמצא אצל שתי נשים 

בוצת הרגועים. במקרה שלהן, חווית המתח הפנימית שלהן בקבוצה, שנחשבו כמשתייכות לק
בעבודה, היתה יחסית נמוכה בכל הקטגוריות, ועקבית עם האופן בו נתפסו על ידי הקולגות שלהן. 

ייתכן שהדבר קשור לסנקציה התרבותית, ש"מאפשרת" לנשים לבטא את רגשותיהן בציבור 
קת מתח. נדמה כי המלווים המייסדים ולחפש תמיכה ביתר חופשיות, כאשר הן זקוקות לפרי

ממין זכר בקדמה האמינו, שהם צריכים להסתיר את תחושות הלחץ שלהם, ועשו זאת בהצלחה. 
חווית הלחץ שלהם בקדמה החמירה, כפי הנראה, על ידי הלחץ שלא לחשוף את המידה בה הרגישו 

 ם. לחוצים. לגבי נקודה זו ארחיב בחלק שמנתח את מקורות הלחץ שהם חווי
והקשר של המלווים עם  הבגרותמקורות הלחץ הרציניים ביותר עבור המלווים הם 

תלמידיהם. הפן הכי "מלחיץ" בעבודת המלווה בקדמה, במובן של גורמי חרדה, היה העמידה 
בהבטחה, שהמלווים כביכול הבטיחו: להכין בהצלחה את תלמידיהם לבגרות מלאה עד סוף כיתה 

ם נתנו את המילה שלהם (לתלמידים, להורים, לשכונה, למשרד החינוך יב'. המלווים הרגישו שה
ולעצמם) שהם יצליחו במטרה זו. מלווי קדמה כרעו תחת רגשות האחריות שלהם לעמוד בהבטחה 

זו. תחומים אחרים בקדמה, שהולידו לחץ אצל חלק מהמלווים כוללים את הגדרת תפקידם של 
כמלווים, מימוש הבטחותיהם והציפיות מהם, היאבקות המלווים, היישום היומיומי של תפקידם 

עם האמצעים הפיסיים המוגבלים שברשותם, ניסיון לעמוד במטרות וביעדים הרחבים של בית 
הספר ועבודה במשכורת של מורה רגיל, אותה הם העריכו כנמוכה, יחסית למספר השעות 

 שהשקיעו. 
ם הרגישו לחוצים ביותר בהקשר של מערכת היחסים שלהם עם התלמידים, מלווי

תלמידי קדמה, אבל במיוחד "לתת את כל כולם" לחמישה עשר התלמידים,  לכלמהציפיות לדאוג 
שנמצאים תחת השגחתם הישירה: להיות אתם בקשר, לדעת מה קורה בחייהם, להיות מיודעים 

גישו, לגבי כל מה שקשור בלימודים שלהם ולדאוג לכך שהם מתקדמים באופן עקבי. מלווים הר
שהם צריכים לעבוד באופן אינטנסיבי עם מתבגרים אלו, גם כיחידים וגם כקבוצה, על מנת להניע, 

לעודד ולתמוך בהם בצורה מוצלחת, ולטפח בהם את ההתפתחות החיונית של מודעות עצמית 
חיובית והרגלי למידה. לבסוף, הם חשו לחץ שלא לנטוש אף אחד מתלמידיהם או ממשימות 

 קדמה. 
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 רות הלחץמקו
רבים מהמלווים חולקים תפיסות מקובלות לגבי הלחצים שחוו ולגבי החרדות שנוצרו, 

כתוצאה מהפער בין הציפיות מהם לבין יכולתם הנתפסת לעמוד בציפיות אלו. אף על פי כן, 
בניתוח לחצים ספציפיים, הממצאים העלו הבדלים עקביים בקשר שעשו המלווים למקורות 

 . לא נמצא קשר בין מידת הלחץ לבין מקורו.שהביאו ללחצים אלו
בפרקים קודמים נמצא, כי מלווי קדמה שומרים על סטנדרטים גבוהים, במונחי התוצאות 
האקדמיות והאישיות, שהם שואפים להשיג, וכן במונחי איכות הקשרים שהם מצפים לפתח עם 

יב את הסטנדרטים? תלמידיהם. בהערכת המקורות הממשיים ללחץ, עלו שאלות שונות: מי מצ
את מי המלווים הכי מודאגים שיאכזבו אם הם לא מצליחים לעמוד באתוס של קדמה? בחלק זה 

אתן דוגמאות למקורות הלחץ הנתפסים, ולמשמעויות השונות של מקורות אלו עבור המלווים. 
שאלות אלו רלוונטיות לממצאים שצוטטו בתחילה, הטוענים כי מורים בעלי הנטייה הגבוהה 

ביותר לשחיקה, הם אלה שמרגישים, בראש ובראשונה, את הצורך לעמוד בציפיות של אחרים 
מהם (פרק ראשון). קשר בין מקור הלחץ, המורכבות התודעתית של המלווה וסיכון השחיקה 

 למלווים מסוימים נבחנים בפרק השישי. 
, והחרדה לדוגמה, מספר מלווים דיברו על הפחד שלהם, מהאפשרות לאכזב את ההורים

שההורים יפסיקו להטות להם חסד", הייתה כמעט בלתי נסבלת. אחרים “שעלתה עם המחשבה 
דאגו ביותר לחיי תלמידיהם ולאופן בו לימודיהם בקדמה ישפיעו עליהם למשך חייהם. אחרים 
חששו ממה שעמיתיהם חושבים עליהם וחלקם היו חרדים בעיקר מכך שיאכזבו את המנהלת. 

לון אפשרי של המיזם השאפתני שלהם אפילו הדיר שינה מעיניהם של חלק המחשבה על כיש
מהמלווים, מפני שחשבו על כך ככישלון אישי שממנו הם עלולים לא שלהתאושש לעולם, ונבהלו 

מהשלכות אפשריות, שהכישלון של קדמה עלול לגרום למאמצים אחרים של פעילות מזרחית 
די מרבית המלווים במשך הראיונות, הישיבות, בשאלוני פוליטית. לסיכום, הלחצים שצוטטו על י

ההערכה עצמית שלהם ובשיחות לא רשמיות, היו פנימיים או מאחד מתוך מספר מקורות 
 חיצוניים:
 הורים 
 תלמידים 
 צוות 
 מנהלת 
 משרד החינוך 

אחד משני המלווים, שהוזכרו קודם, שנתפס על ידי עמיתיו כפחות לחוץ באופן כללי, הראה 
ת השאלון המפורט שלו שהיה מאוד לחוץ כמעט מכל פן בעבודה, מלבד הקשר שלו עם באמצעו

תלמידים והוריהם, קיום קשר טוב אתם, והכנת הפעילות השבועית. אף על פי, ששלושת ההיבטים 
הללו בעבודת קדמה היו מקור עיקרי ללחץ עבור מרבית המלווים האחרים, הוא היה ראוי 

הפחותה, עליה הוא דיווח לגביהם. מצד שני, בהשוואה לותיקים לתשומת לב על תחושת הלחץ 
אחרים, הוא בלט במידת הלחץ הגבוהה, עליה הוא דיווח, לגבי חוויות, שמקורן בעיקרו חיצוני. 
לדוגמה, הפחד הכי גדול שלו היה ההתייצבות מול ההורים, במיוחד אם מלווי קדמה לא יצליחו 

 מלאה: לבגרותל מנת לגשת להכשיר את התלמידים במידה מספקת ע
איך …אני חושב שהדבר שהכי מלחיץ הם הציפיות של ההורים והמלווים מבית הספר

אעמוד בפני ההורים של הילדים הללו אם אנחנו לא מספקים את מה שהתחייבנו לו? 
 ).1997(ראיון יוני 

 
חץ פנימי המלווה השני, שנתפס על ידי עמיתיו כלא לחוץ גילה שבמציאות הוא נמצא תחת ל

רב. בניגוד לדוגמה הקודמת, מלווה זה לא נלחץ, באופן יחסי, ממקורות חיצוניים אך ענה שהרגיש 
), 4אצלו. לדוגמה, הוא הקיף את הספרה הגבוהה ביותר האפשרית ( פנימייםמאוד לחוץ ממקורות 

לדעתי,  . ממצא זה אומר,עצמובסעיף השואל עד כמה הוא נלחץ, מכך שהוא לא עומד בציפיות של 
שמלווה זה היה בעל ביטחון והיה לו נוח עם הדרישות החיצוניות של העבודה, אולם הוא העמיד 
סטנדרטים מאוד גבוהים לעצמו, שלא היה להם קשר לדרך בה אחרים תפסו אותו. כמו כן, את 

 במסגרת קדמה:  לתפקידוהפער בין הדימוי לבין החוויה, ניתן ליחס, לדעתי, למודעות מוגברת 
אצלי, הלחץ בא לידי ביטוי בעיקר בבית. לפחות בבית ספר אני מנסה להראות כמה 

שפחות. בבית אני פשוט מתפרק. במקום לבוא ולעשות דברים אחרים כשאני בא 
הביתה, אני לא עושה כלום. אני מאוד לא נינוח, אני לא ישן טוב בלילה, כאלו דברים. 

לא יודע. להציג …י המלווים האחרים, אניאבל בבית הספר, גם לפני התלמידים וגם כלפ
תדמית, גם כלפי הורים, של: להיות במיטבי, להראות שהכל תחת שליטה. זה נותן כוח 
לכל בית הספר, למיזם כולו. אני חושב שיש בעיה רצינית עם אותם מלווים שמתפרקים 

יכול  בבית הספר. זה נותן תחושה של הרמת ידיים, כאילו לומר ש"אין שום דבר שאני
 ).1997לעשות יותר" (ראיון יולי 
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שני המלווים הותיקים הללו היו מודאגים בעיקר מעצמת האחריות שבית הספר לקח על  
 עצמו: 

תראי, זה הרבה יותר מההורים. זו אחריות ענקית. למעשה, הבטחנו. אנחנו מחויבים 
הספר.  "בגדול" לבית הספר ולעולם: וכמובן המלווים הם עמודי התווך של בית

טובה.  בגרותמלאה, עם  בגרותהתחייבנו לעובדה שהילדים שלנו יצאו מבית הספר עם 
אנחנו צריכים לעמוד בזה. יש הרבה לחץ בגלל ההורים, אבל לא רק ההורים, זה עתיד 
התלמידים! לעולם לא אסלח לעצמי אם ארגיש שהולכנו את התלמידים שולל (ראיון 

 ).1997יוני 
 

היה מודאג יותר מעמידה מול ההורים, אם בית הספר ייכשל, השני היה בעוד שמלווה אחד 
מודאג הרבה יותר, מלעמוד מול ולחיות עם עצמו. מצאתי קשר בין מקור הלחץ, באם פנימי או 

 חיצוני, לבין מורכבות תודעת המלווים, שיידון בפירוט בפרק השישי. 
 

 תלמיד בקדמה-לחץ הבגרות והקשר המיוחד של מלווה
זה מפרט את השקפת המלווים בנוגע לשני תחומים מרכזיים אלו של לחץ, סוקר את  חלק

המתחים, שעולים מהשילוב שלהם ואת הסתירות, הנתפסות על ידי המלווים כתוצאה מכך. 
התחום הראשון, שהוגדר כיעד מרכזי של קדמה, אך עם זאת היה פחות מפורט בדברי המלווים, 

. השני, הקשר של מלווים עם תלמידיהם, היה אחת משתי ותהבגרקשור ללחץ לעמוד בהבטחת 
 הציפיות המרכזיות של המלווים, והוזכר באופן מפורט עד מאוד על ידי המלווים. 

 
 הלחץ לעמוד בהבטחה: "בגרות מלאה לכולם" עד סוף התיכון

. הרגשתי, שלחץ זה הוא כמו שעון ענק הבגרותמעל ראשי כולם בקדמה מרחף לחץ מבחני 
תק, כך שהמלווים ראו את "שעת האמת" מתקרבת לעבר חבורת התלמידים שלהם. הדבר מתק

שהלחיץ או תסכל ביותר, את כל המלווים הוא העבודה הכל כך קשה, לעומת השינוי, שהיה כה 
קטן. תקתוק השעון היה כה רם, עד כדי כך, שהמלווים התקשו לשים לב לשיפורים קטנים אך 

לי הלמידה וההתנהגות של רבים מתלמידי קדמה ובהתפתחותו של התרחשו בהרג כןחשובים, ש
בית הספר הצומח. נדמה שהצלחות אלו נתפסו כמובנות מאליהן על ידי המלווים, ובדרך כלל 

 נחשבו כלא מספקות, במיוחד בהשוואה לשינויים, שהם ידעו שיש להשיג, בזמן הקצר שהיה להם. 
ומהצורך לעמוד בתאריך סיום הבחינות.  המלווים כולם הרגישו לחוצים מחוסר הזמן

החרדה המתמדת הזו הועברה בוודאי לתלמידים. חשיבות הצלחתם במשימה הובלטה על ידי 
שאיפת המלווים להוכיח את טענתם, שיש להם פתרון לבעיה, שמשרד החינוך הישראלי נכשל 

מית וכלכלית? שיש לו שאיפות ויכולת להצליח אקד שכונות,בפתרונה: מדוע אין עוד נוער 
המערכת, המלווים טוענים, מאשימה את הנוער הזה בכישלונות שלו ומאמינה שהוא אינו 
אינטליגנטי מספיק, על מנת להגיע להישגים אקדמיים; לפיכך, הממשלה לא מספקת את 

 התמיכה, לה זקוקים צעירים אלה, על מנת להתגבר על הרקע הנחות שלהם. 
ים, כדי להוכיח שהוא "צודק". לא מפתיע, אם כן, לקדמה מוקצב מספר מוגבל של שנ

שדחיפות המצב יצרה לחץ אדיר. המלווים פחדו, שמשרד החינוך יקצץ בתקציב קדמה או יסגור 
את בית הספר ממניעים פוליטיים, אם הוא לא יספק את התוצאות המובטחות. המדיה הייתה 

נים ובטלוויזיה היו באופן גלוי עסוקה גם כן בקדמה וביעדיה המוצהרים. רב הסקירות בעיתו
סקפטיות, אם לא ביקורתיות או ציניות, לגבי החזון והיעדים המוצהרים של קדמה, וסביב שניהם 

נסובו מחלוקות רבות וויכוחים ציבוריים. אנשים רבים ידעו במעורפל על קיום קדמה, ולמרות 
מה מזרחית שולית. המלווים , נחשב בית הספר יוזאשכנזיםהעובדה שהיו מספר מורים ותלמידים 

ראו את "העולם החיצון" כספקן לגבי היכולת שלהם לממש את מה שרצו לבצע וכ"רק מחכה 
 שהם ימעדו". 

המלווים לא שקלו ברצינות את האפשרות שהם ייכשלו. אלא שנראה, שהם הקרינו החוצה 
פר קטן בלבד של את הפחד שלהם עצמם מכישלון, אולי בגלל שהלחץ והפחד היו כה עצומים. מס

חברי צוות, החל לתהות, האם באמת ניתן "לתקן את כל הנזק החברתי שהתלמידים סבלו ממנו" 
בזמן הקצר שעמד לרשותם. אולם, מלווים אלו היו גם נחושים להצליח. יחד עם זאת, חלק 

מהמלווים הודו בפני ביחידות, שייתכן שמספר תלמידים לא יצליחו להשלים את הפער, במשך 
ותיהם בקדמה. בו בזמן, הצוות הכיר בכך, שהיו יעדים אחרים מאוד חשובים עבור תלמידיהם, שנ

. יעדים כגון ללמוד להתבונן בחומר הנלמד בעין בגרותחוץ מאשר, ואולי אף חשובים יותר, מה
ביקורתית ולהאמין ביכולתם להבין באמת ולא רק לצטט אותו, יכולים לעזור לתלמידים שלהם 

, אפילו אם לא במסגרת התיכון. עדיין, רוב המלווים הרגישו, שאין פו של דברבסולהיבחן 
באפשרותם לשקול מחדש את יעדיהם ולאמץ חדשים, השווים בערכם, וייתכן אף יותר ברי השגה. 
הצוות נעשה יותר ויותר חרד, ככל שהתקרב מועד מבחני הבגרות הראשונים, שאמורים להתקיים 

 . שנה אחרי השלמת מחקר זה
 

לאחר הדאגות, שהיו קשורות במעבר הבגרות,    תלמיד. -לחצים שנבעו מהקשר המיוחד של מלווה
תלמיד היווה מקור לחץ שני במרכזיותו, אותו חוו המלווים. כפי -מורכבות הקשר מלווה
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שהבהרתי בפרקים קודמים, המלווים תפסו את הקשר שלהם עם תלמידיהם, כמרכזי ליכולת 
. למרות החרדה שדאגות אלו יצרו, הקשר עם הבגרותללמוד ולהצליח בהשגת ולרצון התלמידים 

תלמידיהם היה גם מקור מרכזי לסיפוק עבור המלווים וגורם מניע מרכזי בהחלטתם לקבל תפקיד 
 בקדמה. 

 שלושת ההיבטים של הקשר, שבעיקר הלחיצו את המלווים היו הציפיות ל:
 ;"לתת את כל כולך" בקשר עם התלמידים )1(
 להציג תוצאות מהירות ונראות לעין בהרגלי הלמידה, בהישגים ובהתנהגות התלמידים; )2(
 לעבוד עם תלמידיהם לא רק כיחידים, אלא גם כקבוצה. )3(

בחלק זה אציג את נקודת המבט של המלווים לגבי שלושת ההיבטים הללו, שמעוררים לחץ בקשר 
 שלהם עם תלמידיהם.

 
 "הציפייה "לתת את כל כולך )1
 

ציפיית המלווה ""לתת את כל כולו" בקשר עם התלמידים, מרמזת על מסירות מוחלטת 
בזמן ובתשומת לב לתלמידים, במסגרת בית הספר ומחוצה לו. בגלל שציפייה זו, כמו ציפיות רבות 

אחרות בקדמה, לא הוגדרה כמותית או בבירור, "לתת את כל כולך" פורש באופן מאוד שונה ע"י 
ווים. מלווים השוו עצמם למלווים אחרים, והשתמשו אחד בשני כסטנדרט, על מנת כל אחד מהמל

להעריך את יכולתם לעמוד ביעד זה. השוואות אלו, למידה בה מלווים "נתנו את כל כולם" 
לתלמידיהם, היוותה מקור לחץ לרבים מהם. מרבית המלווים הבינו את "לתת את כל כולך" 

במיוחד במשך שעות פעילות בית הספר, אולם גם, במקרים רבים, במובן של להיות זמין בכל עת, 
אחרי שעות הלימודים בטלפון או פנים מול פנים. אף על פי כן, היותם זמינים בכל עת (שישה ימים 
בשבוע במהלך שעות פעילות בית הספר, ובטלפון בשעות אחר הצהרים, בערב ובסופי שבוע), בעוד 

 לעצמם, יצר לחץ שהקשה על המלווים.  שהוכלשבו זמנית, הם זקוקים לזמן 
חלק מהמלווים התלוננו שחדר המורים היה מלא תמידית בתלמידים, ושרבים מימי 
עבודתם בבית הספר חלפו מבלי שהיה להם רגע אחד של שקט "לשתות כוס קפה או ללכת 

שלא היה לשירותים" או להיות עם עצמם. בית הספר היה קטן וצפוף, ומספר מלווים התלוננו, 
להם מרחב פרטי אמיתי לפגישה עם התלמידים. הדבר היה בעייתי במיוחד במשך החורף, בו 

ישיבה בחוץ לא היתה אפשרית. למרות החלטות חוזרות ונשנות, להגביל את חדר המורים לכניסת 
מורים וחברי צוות בלבד, לעתים קרובות המלווים השתמשו בחדר זה על מנת להיפגש ביחידות 

ידים. בנוסף, תלמידים שנשלחו אל מחוץ לכיתה, התבקשו לעיתים קרובות לחכות בחדר עם תלמ
המורים, עד שהמלווה שלהם יהיה חופשי לראותם. ללא ספק, מלווים רבים הרגישו, שלא הייתה 

 בידם אפשרות אחרת, ובהיותם אמביוולנטים לגבי גבולות חדר המורים, הם לא אכפו זאת. 
תת את כל כולך" משמע, שבמהלך יום הלימודים, התלמידים עבור מלווים אחרים "ל

 שההפסקותצריכים להיות הדאגה העיקרית או אפילו היחידה של מלוויהם. חלק מהמלווים גילו, 
בין השיעורים היו הרגעים הלחוצים ביותר ביום שלהם. ההפסקות היו קצרות, והיוו את 

ם שלהם, מחוץ לפגישה מתוכננת אישית ההזדמנות העיקרית של התלמידים להתחבר עם המלווי
לכניסה לכיתה ולסיומן של עשר מחכה בכיליון עיניים או קבוצתית. מלווה אחד תפס את עצמו 

 דקות ההפסקה בין השיעורים. הוא צחק בהשתאות בעודו משחזר את חווייתו:
ברגע שאני עוזב את החדר כשהשיעור נגמר, יש הפגזה של תלמידים בדלת. כל אחד 

ך משהו וכולם מדברים בו זמנית. אני משווה את החוויה לבית ספר אחר בו אני צרי
מלמד, שם אני עוזב את הכיתה ומרגיש תחושת הקלה מיידית: השיעור נגמר. אני הולך 
בנחת לחדר המורים עם תלמיד אחד או שניים לצדי ומשאיר אותם מאחור כשאני נכנס. 

ההקלה מיד כשהשיעור מתחיל. כולם  זה בדיוק ההפך כאן בקדמה. אני מרגיש את
יושבים ואני מתחיל לדבר על החומר. אני צריך להביא למצב מקסימלי כל הפסקה כדי 

להמשיך היכן שהפסקתי בזו שקדמה לה עם כל ילד. עדיין, עדיף לתפוס את הילדים 
בביה"ס ולדבר פנים מול פנים מאשר להתקשר אליהם אחר הצהרים. אני יכול לראות 

ניים שלהם ולהתחבר לחוויות שלהם וכן לפתור בעיות באותו רגע. אבל את העי
האינטנסיביות מדהימה. לא רק שאני צריך לחפש אחריהם, אלא גם הם יודעים שזו 

ההזדמנות שלהם לראות אותי. הם נוהרים כמו דבורים לדבש, כל הפסקה. כשהשיעור 
עד ההפסקה הבאה (ראיון,  הבא מתחיל, הזמזום מעומעם ואני יודע שזוהי הפוגה קצרה

 ).1997מאי 
 

האינטנסיביות של השארת את הקשר "זורם" במשך שעות הלימודים, של להיות כל העת 
זמין לשוחח עם התלמידים, היה מקור לחץ מרכזי עבור כל המלווים. הם היו מודאגים מהמודעות 

נו זמן עבורם במשך שלהם לפנים המצפות של תלמידים מסוימים שהם ראו כל הפסקה, אך לא פי
כל היום. מלווים מסוימים נטו להאשים את עצמם על כך שלא פינו זמן, והרגישו אשמה וחרטה 

 כאשר הם נזכרו במתבגרים הללו שחיכו בסבלנות ולא זכו לתשומת לב:
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בסופו של דבר אני אמצא את הזמן במשך השבוע, או החודש, אבל אני שונאת את עצמי 
כל הפסקה ואז מגלה שהוא הלך בלי שדיברנו. זה חוזר אלי, על כך שאני דוחה אותו 

כשאני על האוטובוס בדרך חזרה הביתה או כשאני הולכת לחנות, שהוא היה שם, 
מקווה לשוחח על משהו. על מה? מי יודע. מה אם מחר יהיה מאוחר מדי? מה אם הוא 

ספיק על מנת פשוט יחליט שלאדם הזה, שאמור להיות המלווה שלו, פשוט לא איכפת מ
שיפנה זמן עבורו. הוא יאמר "לאף אחד לא איכפת. קדמה הוא כמו כל בית ספר אחר" 

 ). 1997ויתייאש. זה יהיה נורא (ראיון, יוני 
 

אולם מלווה זו חשה שפשוט לא קיימות מספיק שעות במשך היום על מנת להגיע לכולם, ובאופן 
מת ליבה. היא נלחצה מהידיעה שרוב מצער, רק התלמידים היותר אגרסיביים זוכים לתשו

התלמידים היותר פסיביים והפחות דורשניים, שגם היו זכאים לתמיכה ולדאגה שלה, לא קיבלו 
דקה מזמנה. היא הרגישה שלא הייתה הוגנת כלפיהם ודאגה שהם "ילכו לאיבוד בקלחת". גרוע 

 מכך, היא הרגישה שהיא לא עומדת בהבטחה שלה בקשר. 
יטה, בתחילת הסמסטר השני, לעשות משהו על מנת להפחית את המתח מלווה אחת החל

שלה. אחרי מספר שנות ניסיון, מלווה זו הגיעה למסקנה שהבעיה בתפקיד המלווה היא, שהוא לא 
מוגדר בבירור, והבעיה עם קדמה היא שהוא לא מספיק ממוסד. היא הרגישה שהציפיות היו יותר 

ונות לעמוד במכלול ה"דרישות הלא אנושיות עשרים וארבע מדי "אמורפיות" והספיקו לה הניסי
שעות ביממה". בשנה הקודמת היא סבלה מ"חרדה בלתי פוסקת" בניסיון "לתת את כל כולה" 

כמו כל האחרים, אולם היא גילתה שלא משנה מה היא תעשה, זה לעולם לא יספיק. למרות 
דש בלי שפגשה חלק מהתלמידים שלה היותה נגישה בכל עת, היא עדין הגיעה לפעמים לסוף החו

אפילו פעם אחת. נוסף על כך, הזרימה הבלתי פוסקת של חיבור אנושי התיש אותה והיא התחילה 
 להרגיש את הצורך להתנתק מהתלמידים על מנת להציל את עצמה. 

כדרך התמודדות עם מה שהיא ראתה כדרישות הנובעות מהיותה מלווה ועם מה שהיא 
וכה שלה, היא תכננה את הזמן שלה בבית הספר לפי שעות קבועות, בהן היא תפסה כיעילות נמ

נפגשת עם התלמידים שלה. מכיוון שבית הספר לא בנה וסידר משימות, היא החליטה לעשות זאת 
 בעצמה. זו הייתה שנתה השלישית. היא נשמעה כמנצחת כשהיא אמרה לי:

ע שעות בשבוע, שעתיים בכל התחלתי את השנה מאוד כבדרך אגב. לקחתי סך של ארב
יום משני הימים בהם נשארתי עד מאוחר, על מנת להיפגש עם הילדים. הייתי אומרת 

להם לבוא בין שעות אלו ואלו ולא היה לי אכפת [אם הם לא אהבו את זה? מה אנשים 
אמרו?]. חשבתי שמה שזה לא יהיה זה יכול לחכות עד סוף היום. אני זקוקה להפסקות 

ירגע ולדבר עם מורים אחרים ולהתכונן לשיעור הבא. הייתי מאוד מסודרת על מנת לה
ושיטתית. ידעתי מה הספקתי ומה לא. באמת חשבתי שעשיתי את עבודתי נהדר, אבל 

 ). 1997קיבלתי פידבק נוראי ממלווים אחרים ומהמנהלת (ראיון, יוני 
 

את עבודתה למרות שמלווה זו הרגישה שהצליחה והייתה משוכנעת שהיא עושה 
במקצועיות רבה, היא הייתה מוטרדת מתגובות של אחרים על החלטתה. היא הייתה משוכנעת, 
שעל ידי עבודה שיטתית, היה לה סיכוי גדול יותר להשיג תוצאות "אמיתיות" וניתנות ליישום, 

אולם, השינוי אותו יזמה לא התקבל בצורה טובה על ידי הצוות והתלמידים. הם הרגישו שהיא 
וחמת "שעות ביקור" לתלמידים במשך שעות הלימודים כחלופה לחיבור איתם במשך היום, ת

ושפטו את מעשיה כהפרה של הציפייה ממלווי קדמה, באמת לתקשר ולהיות נגישים לתלמידים. 
מלווים רבים דיברו על כך, שבהחלטה שלה היא לא נותנת מעצמה לתלמידים, שהיא נעשתה 

ם. הם החלו להרגיש שהיא לא "זורמת" עם התלמידים, לטובת "קרה" ולא "מחוברת" אליה
התנהגות "מקצועית". מילה אחרונה זו נאמרה בבוז מוחלט. היא נתפסה כמפרה את הנורמה 

הבסיסית בקדמה "לתת את כל כולך" בקשר עם התלמידים. אחד המלווים אפילו התייחס 
בד עכשיו. אני משער שאחכה לשעות לפתרון שלה באופן ציני: "אוי, סלחו לי שאני רוצה להתא

 ). 1997פעילות המשרד" (ראיון, יוני 
רוב המלווים הבינו שהמשמעות של "לתת את כל כולך" משמע להיות זמין לקבל שיחות 

טלפון מתלמידים והורים אחר הצהרים ובערב ולהשתמש בביתם כמקום מפגש עם תלמידים 
במילכוד, בין לחץ התלמידים לשוחח בטלפון  והורים. אחד המלווים שהוא יחסית חדש, הרגיש

במשך שעות, לבין רצונו שלו לא לדחות אותם. הוא לא מצא דרך להקל על הלחץ שלו. למרות 
שהוא בדרך כלל ענה לטלפון וניהל שיחות ארוכות עם תלמידיו אחרי שעות ביה"ס, לעיתים 

ריות מחוץ לקדמה. הוא שם לב קרובות הוא לא היה שבע רצון מכך. הייתה לו עבודה נוספת, ואח
שהוא נעשה יותר ויותר ממורמר כלפי תלמידיו, על כך שהם ממלאים את כל זמנו הפנוי. הוא 

להיות  חייבהעלה את הבעיה באחת הישיבות, ולמד, לשמחתו, ש"לתת את כל כולך" לא 
להציע  במשמעות של זמינות עשרים וארבע שעות ביממה. למספר מלווים ותיקים היו כמה עצות

לו מניסיונם, בהגדרה מחדש של הדרישה "לתת את כל כולך", במיוחד שציפייה זו התקשרה 
 לשעות אחר הצהרים והערב. 

אחד הותיקים אמר למשתתפים בישיבת המלווים שבשנה הקודמת הוא לא עזב את 
 הטלפון כמעט עד שהלך לישון. או שהוא התקשר לתלמיד, דיבר עם ההורים של מישהו, או דן
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בהתקדמות של אחד התלמידים שלו עם מורה אחר. ברגע שהניח את השפופרת על כנה, הטלפון 
 צלצל שוב. השנה הוא קיבל החלטה לגבי שעות אחר הצהרים וגילה שזה עובד:

פשוט למדתי איך לבצע את העבודה בצורה נכונה. אני מרגיש שאני מקדיש פחות זמן, 
ה הראשונה והשניה, שיחות טלפון הגיעו על אבל איכות עבודתי לא נפגמה. במשך השנ

ימין ועל שמאל לביתי. אני חושב שלמדתי איך לבצע את העבודה במשך שעות 
הלימודים ואני עושה אותה בצורה טובה יותר. גם הילדים למדו לגשת אלי במשך שעות 

הלימודים ולא לחכות לאחר הצהרים. זהו זה. אני מאפשר להם לראות אותי במשך 
אני דואג לכך שאני אהיה נגיש לשעה או שעתיים כל יום. חלק מהילדים צריכים היום. 

רק לקפוץ, אחרים רוצים שיחות ארוכות יותר מלב אל לב ואחרים ממש צריכים עזרה 
עם השיעורים שלהם. זה לא אומר שהם לא מתקשרים הביתה כלל. הם מתקשרים. 

 ). 1997יולי אבל אי אפשר להשוות את זה עם שנה שעברה (ראיון, 
 

עמיתו, גם הוא מלווה מקבוצת המייסדים של קדמה, שיחזר מה הוא למד על הצורך שלו 
 להפריד בין העבודה לבית, על מנת לתפקד בצורה טובה:

דבר ראשון, זה מה שאתה משדר. באמת, שהבית שלך זה הבית שלך. הם יכולים להבין 
כשיש מקרה חירום. כשיש את זה והם מתקשרים אליך פחות. הם מתקשרים באמת 

בעיה אמיתית שלא ניתן לחכות אתה. בקיץ ילד אחד התקשר כמה פעמים. הוא היה 
צריך לדעת אם הוא ממשיך בשנה הבאה. זה היה משהו שלא ניתן לדחות אותו. או 
לדוגמה, הייתה ילדה שהייתה בצרה והיא התקשרה הרבה. למעשה בקשתי ממנה 

 ). 1997בוע כדי שאדע איך הולך (ראיון יולי להתקשר אלי כמה פעמים במשך הש
 

בסוף השנה השלישית של קדמה, המלווים הותיקים לא הרגישו אשמים במידה שהרגישו 
 בשנה הראשונה והשניה על כך שיצרו הפרדה בין החיים שלהם בבית לעבודה:

הגדרתי לעצמי דברים שהם בבחינת יהרג ובל יעבור, שלא אעשה בתפקידי כמלווה. 
גמה, להזמין תלמידים אלי הביתה. אני רוצה לשמור על הבית שלי כמשהו בטוח ולא לדו

שייך לבית הספר. אני יודע שיש מלווים שעושים זאת, במיוחד בשנים הראשונות. אני 
החלטתי שלא אעשה זאת, כי זה לא בשבילי. כן סטיתי מהחלטתי פעם או פעמים. אולם 

יש אני ששייך לבית ויש אני ששייך לעבודה אני מנסה להעביר את המסר, בפשטות, ש
 ). 1997(ראיון יוני 

 
 זה היה אמצעי ביטחון, משהו שהוא הרגיש שהוא צריך, כי:

ללא גבולות ברורים ואז לפתע …אני מכיר את עצמי. אני יודע שאחרת אני יכול להיבלע
ת זה להתחיל להרגיש שמשהו לא בסדר, להרגיש מתוסכל. אז חשבתי קדימה ותכננתי א

 ). 1997בצורה כזו השנה. נתתי מבנה לתפקיד, ללא קשר לבית (ראיון יוני 
אולם מלווים אחרים, במיוחד החדשים יותר, עדיין "התייסרו" בגלל הביקורים הרבים של 

תלמידים בבתיהם, ו"נקרעו" בין רגשות האשמה שלהם ורצונם שלא לדחות את התלמידים 
, המלווים 1997ת מצד שני. בניגוד לשנים הראשונות, עד שלהם מצד אחד, לבין הצורך בפרטיו

הותיקים התחילו להרגיש יותר נוח עם הרעיון שלא להפוך את ביתם נגיש לתלמידים. עבור 
אחדים, נדמה היה שהסיבה העיקרית לכך, היא שינוי המידה שבה המלווים היו זקוקים לחיבור 

במשך שלוש שנותיה הראשונות של  עם התלמידים שלהם: רבים מהמלווים הקימו משפחות
קדמה. תינוק ובניית משפחה מילאו את הצורך להיות אכפתי, עבור חלקם, הצורך הזה מולא לפני 
כן בדאגה הרבה שהם העניקו לתלמידי קדמה. כמו כן, יחידת המשפחה מילאה את ביתם במישהו 

הישות המשפחתית אחר ול"מישהו" הזה היו צרכים מיידיים שלא ניתן היה לדחות אותם. 
החדשה הזו השאירה, פשוטו כמשמעו, מקום מועט עבור התלמידים אחרי הצהרים ובערבים. 

בעוד שבשנתיים הראשונות לקיום קדמה היה רק מלווה אחד עם משפחה, שלוש מהמלוות 
המייסדות ילדו במשך השנה השלישית ומלווה חדשה התחילה את התפקיד שלה כאם לתינוק. 

שלישית, חמישה מתוך עשרת המלווים היו בתהליך יצירת משפחה משלהם במחצית השנה ה
 ובחיפוש אחר מאזן אחר בחייהם. 

בנוסף, הלחץ שנגרם מהקושי של המלווים לעמוד בציפייה להיות נגישים לתלמידים כל 
הזמן, גבה מחיר, והשפיע על יכולתם להגיע בזמן בבקרים. לקראת סוף שנת הלימודים חלק 

יעו לבית הספר יותר ויותר מאוחר. אחד המלווים התרגז על השבועות האחרונים מהמלווים הג
שלוש דקות -בהם מורים, אבל במיוחד מלווים, "מרשים לעצמם להגיע כל עוד נפשם בם, שתיים

בבוקר", במקום להגיע לבית הספר, כפי שהיה נהוג, לפחות חמש עשרה דקות לפני  8לפני 
רים התלוננו שהם לא ידעו, לאחרונה, באם מורים מסוימים שהתחילו הלימודים. מלווים אח

יופיעו או פשוט יגיעו באיחור ונותרו ללא תשובות בפני "המון הילדים" שהצטופף במשרד 
 המזכירות בציפייה. לאחר דיון ארוך, אחת המלוות אמרה לבסוף:

בגלל  אתם יודעים למה אני מגיעה רק כמה דקות לפני שהשיעור מתחיל בזמן האחרון?
שבשבועות האחרונים, החיבור עם התלמידים שלי כל כך חזק והלחץ כל כך גדול, שאני 
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עושה הכל על מנת להגיע הנה מאוחר ככל הניתן. אני יודעת שזה לא בסדר ועד הדיון 
הזה אני חושבת שאפילו לא הייתי מודעת לכך. אבל אם לומר את האמת, ישנם בקרים, 

ני לא יכולה להתמודד. אז עיכבתי את היציאה שלי שלמרות כל האידיאלים שלי, א
עומדת בקצה  Xמהמיטה כמה שאני יכולה. כשאני ממהרת לביה"ס, אם אני רואה את 

המדרגות, מחכה לי, אני יכולה לתת לה חיוך חם ולהוביל אותה לכיתה. ככה אני יכולה 
 ). 1997ולי להימנע מלקיים שיחה מתמשכת על הבוקר, ולהיכנס ישר לכיתה (ישיבה, י

 
הוידוי הזה עזר למלווים אחרים להיות מודעים לכך שהאיחור שלהם הוא, לפחות בחלקו, 

תגובה ללחץ התפקיד. המתח בין הציפייה "לתת את כל כולך" לבין המציאות של לנסות למלא 
אחר הציפייה בהצלחה חלקית בלבד, הרגיזה אותם וגרמה להם להימנע, או לדחות, את המפגש 

אף על פי כן, הכרתה של אחת המלוות בבעיה ונכונותה לשתף בכך את שאר המלווים, שלהם. 
פתחה את האפשרות של היאבקות עם הדיסוננס שנוצר, במקום להימנע מהתמודדות עימו 

 ולהרגיש אשמה. 
 
) הלחץ להציג תוצאות מהירות ונראות לעין בהרגלי הלמידה, בהישגים ובהתנהגות התלמידים, 2

 תלמיד-ר מלווהשנובע מהקש
 

המלווים העריכו את הקשרים עם התלמידים שלהם כשלעצמם, אבל כפי שהזכרתי קודם 
לכן, רבים מהם הרגישו, שהקשרים לא היו לשם עצמם אלא הייתה להם תכלית. המטרה הייתה 

להניע את התלמידים להתעניין בהתפתחות של עצמם, להפוך שותפים פעילים בלמידה שלהם 
ם בצורה פעילה ביצירת פעילויות ותרבות בבית הספר. הם הרגישו שרוב ולהיות מעורבי

התלמידים השתתפו בהתלהבות בבנייתו של בית הספר והיו מעורבים בלהיטות בפעילויות בית 
ספריות, כגון טקסים והופעות, כתיבה והפצת עיתון בית הספר, קישוט בית הספר ואפילו בגינון 

מחה וסיפוק עבור כל המלווים. הם טענו שרוב התלמידים וטיפוח סביבתו. היה זה מקור ש
השתתפו בפעילויות הללו, גם תחת הנהגתם של המורים וגם מיוזמתם שלהם. רגשות השייכות 

וההזדהות של התלמידים עם בית הספר כקהילה היו כאלה, שלפעמים הם לא רצו ללכת הביתה 
בית ספר גם בימים שלא היו צריכים", בסוף היום. מלווים אמרו, שתלמידים רבים "הסתובבו ב

כך שלפעמים, כשמלווים יצאו מישיבות אחר הצהרים, הם מצאו קבוצה של תלמידים מדברת 
 בחצר או יושבת על המדרכה לפני מבנה בית הספר. 

הבעיות שהדאיגו את המלווים ואותן רצו לשנות, היו קשורות ליחס ולהתנהגות של תבוסה 
למידיהם. הם ראו את מטרת הקשר שלהם עם התלמידים, בעיקר כדרך עצמית, שהפגינו רבים מת

לזירוז ולהצגת שינוי נראה לעין בהתנהגות ההרסנית של תלמידיהם, בתוך ביה"ס ומחוצה לו. 
טווח ההתנהגות השלילית, שקשורה לבית הספר, עליו הם דיברו כלל: "ריחוף ואיבוד נגיעה" עם 

של שיעורים, התחצפות בוטה עד להתפרעות בלתי נשלטת החומר, איבוד תקווה וויתור, הפסד 
והסתבכות בקונפליקטים אלימים עם אחרים או ביצוע מעשי וונדליזם ברכוש בית הספר. מחוץ 

לביה"ס, מספר תלמידים הסתבכו עם שלטונות השכונה ולפעמים עם המשטרה, כתוצאה 
בהתמודדות עם כנופיות  מפעילויות כגון פגיעה במכוניות, השתתפות בעבירות קלות, או

 שכונתיות. 
כל הפעילויות הללו נתפסו על ידי המלווים כאיומים על הצלחתם הסופית של תלמידיהם. 
הם חשו שהמעורבות בהתנהגויות כאלו מפריעות לתלמידים ולחברי כיתתם להשיג את מטרתם. 

בורם ועבור אחרים הם הרגישו שהפעילויות והפיתויים הללו גרמו לכך, שזה יהיה בלתי אפשרי ע
להתרכז בשיעורים שלהם וללמוד בצורה טובה. המלווים הרגישו שמתפקידם לשים קץ לנטיות 

 השליליות הללו, ולכוון את התלמידים לדרך הנכונה ומחוץ לסכנה. 
מלווים האמינו שהאחריות היתה, בראש ובראשונה, שלהם "להיות עם היד על הדופק" 

ולוודא שהם נמנעים מהתנהגויות שליליות. הם גם הבינו  לגבי כל אחד מהתלמידים שלהם,
שבאמצעות התנהגות כזו, התלמידים, למעשה, הבטיחו לעצמם את תשומת הלב, אותה חיפשו 

תלמיד יהיה הכלי -תלמיד. מלווים, מורים אחרים והמנהלת ציפו שהקשר מלווה-בקשר מלווה
וימנע מהקשיים שלהם לבוא לידי המרכזי, שבעזרתו בית הספר יעקוב אחר קשיי התלמידים 

 ביטוי באופן התנהגותי. 
הלחץ לגרום לתלמידיהם להיות ממושמעים ולגרום להם להתרכז בלימודים היה כה רב, 

שמלווים נתפסו כאחראים אישית על ידי עמיתיהם, המנהלת וההורים, כאשר תלמידים פיגרו 
"עברו את הגבול", המלווים הגנו בלימודים או לא התנהגו כשורה. בו בזמן, כאשר תלמידים 

עליהם ונהגו כסניגורים שלהם. הם ניהלו משא ומתן עם המורים, על מנת לתת להם הזדמנות 
נוספת וערכו "חוזים" עם התלמידים שלהם. ברבים מן המקרים הללו, כאשר מלווים דיווחו 

כמלווים. אולם כל ש"זה עבד", הם הרגישו כמנצחים והיו גאים בצעירים אלה והרגישו שהצליחו 
פעם שתלמידיהם לא התנהגו כיאות או לא למדו, המלווים הרגישו נבגדים ומאוכזבים וראו בכך 

סימן לכישלונם האישי. כאשר תלמידיהם הסתבכו בצרות, כולם פנו למלווים כדי "שיעשו משהו", 
 על מנת להוביל את החניכים שלהם בחזרה לדרך הנכונה. 
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ו כל שביכולתם על מנת לטפח את הצלחת תלמידיהם, אך לא המקרים, בהם המלווים עש
הצליחו בכך, היו המתסכלים ביותר. כמעט כל המלווים ציינו שהדבר שהיה להם אישית הכי 
קשה, מה ש"שבר" אותם הכי הרבה בעבודתם, היה חוסר הצלחתם של תלמידים להתקדם, 

 למרות מאמצי המלווים:
וכלום. את יושבת עם הילדה, מקשיבה לה, לפעמים, את עובדת ועובדת ועובדת, 

מייעצת לה, עורכת חוזים ומגיע להסכמה. ואז שתי דקות אחר כך, או שבוע מאוחר 
יותר, היא שוב בצרות וחזרנו לנקודת ההתחלה. אין דבר יותר מתסכל מזה בעבודתי 

 ). 1997כמלווה (ראיון, יולי 
 

לא היו מודעים, כפי שצריכים היו להיות, אולם, ישנם מקרים אחרים, בהם המלווים מרגישים ש
לחומרת הבעיה של התלמיד וכתוצאה מכך היא הפכה מאוד רצינית ובמקרים אחדים, בלתי 

לדוגמה, תלמיד שהסתבך עם החוק, או מפגר בחומר בצורה בלתי אפשרית. בקשר  –הפיכה 
מאבק. במקרים תלמיד, הכרת מצבו האמיתי של התלמיד, היא בעיני המלווים, חצי מה-מלווה

כאלה, מלווים מאשימים את עצמם ומואשמים על ידי אחרים בהזנחתם ובכישלונם לזהות את 
הבעיה במהירות מספקת. בעיניהם, חוסר יכולת זה, עלול לגרום לנזק חמור ובלתי ניתן לתיקון 
בהתקדמות התלמיד, והמלווה נתפס כאחראי העיקרי. לפעמים, תלמידים פיגרו בעבודתם, אך 

גור זה לא זוהה מוקדם מספיק על ידי המלווה שלהם, אלא נתגלה ע"י המנהלת או ע"י הורה. פי
המקרים בהם תשומת ליבו של המלווה צריכה להיות מכוונת כלפי בעיה, הם מהמקרים הכי פחות 

נעימים עבור מלווים בקדמה. במקרים כאלה, סיכויי התלמיד להשתפר בצורה מספקת עד סוף 
 מעט אפסיים, ואין כמעט תקווה לתיקון המצב.שנת הלימודים כ

מספר מקרים כאלה נידונו בראיונות ובישיבות בסוף השנה השלישית של קדמה, בתקופה 
שבה נערך מחקר זה. במקרה אחד, נודע להורים, חודשיים לפני סוף שנת הלימודים, שבתם כל כך 

החלק הנורא ביותר במקרה זה, פיגרה בחומר הנלמד, שקיים סיכוי שהיא לא תוכל לעלות כיתה. 
עבור המלווה, היה ההתמודדות עם הורי התלמידה וההרגשה שאכזב אותם. הם "הפקידו בידיו 

את בתם, באמונה שלמה" וההזנחה שלו תגרום להם להפסיק לסמוך עליו. מלא חרטה ובושה, 
 הוא חווה לחץ עצום מהוריה:

ראית. לא יידעתי את הוריה, שהיא הייתה לי חוויה עם הוריה שהיתה נוראית, פשוט נו
לא מתקדמת בחומר. לא ממש ידעתי עד כמה המצב גרוע, עד שכבר היה מאוחר מדי. 

גילו את זה לקראת סוף השנה. הם התקשרו אלי זועמים  הםהם עשו לי טרור, כש
ודיברו עם המנהלת. הם אמרו שאני לא כשיר, ושאכזבתי אותם. התקשרתי מיליון 

בל הם ראו בי את האשם. הרגשתי נורא. אמרתי לעצמי: אלוהים, פעמים להתנצל, א
שתבלע אותי האדמה. הם האשימו אותי בכך שלא עשיתי דבר עם ילדתם. זו הייתה 
הרגשה נוראית לאכזב מישהו, לחלוטין לאכזב אותם. זה היה בין הרגעים היחידים 

עד שאבא שלה שחשבתי לעצמי, מי צריך את הכאב לב? לא ישנתי לילות אחרי זה, 
התקשר ואמר לי "אני מבין אותך. זה לא קל. רק תדאג שבשנה הבאה זה לא יקרה 

 ).1997שוב" (ראיון, יולי 
 

רק סליחתו של אביה שחררה אותו מהלחץ העצום, והחזירה את ביטחונו העצמי. בכך שסלח לו,  
 אביה של התלמידה בעצם אמר: 

וב אתה עובד עם הילדים ואתה אדם אני מאוד מכבד אותך ואני יודע כמה קשה וט
שהילדים מאוד אוהבים." מילים אלו בעצם עזרו לי לרכוש חזרה את הביטחון העצמי 

 ). 1997שלי (ראיון, יולי 
 

הלחץ הכביר להצליח עם כל תלמיד, ליצור קשר שבו יודעים כל מה שקשור להצלחתו של התלמיד 
יק "לדבוק" בחוזה בין תלמיד למלווה, כל העת ולהבטיח שהתלמידים מרגישים מחויבים מספ

 הוא קשה באופן יוצא דופן. האשמות ההורים הוסיפו חרדה בלתי נסבלת. 
הלחץ, הנובע מהידיעה ש"צריך להפסיק לגלגל את האחריות", קשה להתמודדות. האתוס 

של קדמה אינו כולל גירוש תלמידים. נהפוך הוא, עבור חלק מהתלמידים, קדמה היווה את 
האחרון, והמלווים היו נחושים בדעתם שלא לחזור על אותן חוויות, שגרמו לתלמידים  המוצא

להיות מגורשים מבתי ספר אחרים. עבור חלק מהמלווים, הוויתור על תלמיד, הייתה לא רק 
הודאה בכישלונם ביצירת קשר מועיל, אלא גם מעין "הצטרפות אל האויב" (למיינסטרים), 

" והתייחס אליהם כמקרים חסרי תקווה. 7יר אותם כ"טעוני טיפוחשהאשים תלמידים אלה, הגד
לא היה דבר שמלווי קדמה רצו פחות, מאשר להיות סוכנים של עוד חוויה שלילית עבור 

 תלמידיהם. 
כתוצאה מכך, המלווים האשימו את עצמם לעיתים קרובות בכישלון תלמידיהם לעמוד 

גם חרטה וצער, על מה שהיו יכולים לעשות  עצמית זו באו-בסטנדרטים של קדמה. עם האשמה

                                                        
 רבים תופסים כביטוי מתנשא ומשפיל  מזרחיםהביטוי בו משתמש משרד החינוך שמשמעו "זקוק לטיפוח" ש 7
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אחרת. גרוע מכל, כשתלמיד לא הצליח להתקדם, אצל מספר מלווים התנפצה חשיבותה של 
 מעורבותם במיזם קדמה:

כשתלמיד מוותר, או כשאני מתייאש מתלמיד, החלום שלי מתנפץ לנגד עיני. יש לי 
תעודות שלהם קורנים תמונה ברורה של כל הילדים בטקס הסיום, מחזיקים את ה

מגאווה. אני רואה את כל המורים שהתחילו יחד, עומדים שם, גאים מאד, ויודעים, סוף 
כל סוף, שהכל היה שווה. אני פשוט לא יכול לתת לתמונה הזו להתפוגג. זה מה שמחזיק 

 ). 1997אותי כשקשה (ראיון, יולי 
 

ם. כשתלמידים שלהם לא התסכול והכעס במקרים כאלה היה עצום עבור חלק מהמלווי
הצליחו, הם הרגישו תכופות שהם עומדים "להתפוצץ" או "להתפרק". רבים מהם ציינו שמה 

שעזר להם הייתה ההבנה ש"מחר הוא יום חדש". מה שמסייע להם להמשיך והדרך בה הם 
מתמודדים, יידונו בחלק השני של פרק זה. לעיתים נדירות מאוד, ניתן היה לשמוע מלווים 

רים: "עשיתי כל שביכולתי, כפי הבנתי, וכל מה שאפשרי. תלמיד זה בחר שלא למלא את אומ
החלק שלו בהסכם. הוא בחר לומר "לא" למסלול האקדמי שקדמה הציע לו. אני מצטער על כך, 

אולם יש דברים שהם מעבר לשליטתי". באופן כללי, המלווים בשנה השלישית של קדמה, האמינו 
 לשנות את היחס וההתנהגות של כל תלמידיהם.  שהם צריכים ויכולים

כל המלווים ביטאו דאגה לגבי הדרך בה הלחץ בא לידי ביטוי בבית הספר. חלק מהמלווים 
דאגו במיוחד לגבי המקרים בהם הם ועמיתיהם צעקו על תלמידים או אחד על השני, במיוחד בפני 

ל בית ספר רגיל. למעשה, הם התלמידים. הם לא האמינו שהיו יותר צעקות בקדמה מאשר בכ
האמינו שמורי ומלווי קדמה צעקו פחות מאשר מורים בבתי ספר אחרים. מה שהיה יוצא דופן, 

 מנושא הצעקות, כביטוי שלילי ללחץ.  מוטרדיםהיתה המידה בה היו 
המלווים האמינו שצעקות הן סימן לשליטה וטענו, שצעקות על הילדים היא התגובה 

 בקדמה. מלווה אחד היה נחוש:האלימה הכי נפוצה 
אני לא אצעק על תלמידים, בגלל שהם בני אדם ומאותה סיבה שלא אכה אותם, לא 

 ).1997זה [הצעקות] משהו אלים, לדעתי (ראיון, יולי …אצעק עליהם
 

למרות העובדה שהמלווים לא מאמינים בצעקות, הם מדווחים שזה קורה לעיתים די 
מקצועיים מסוימים ולכמה מהמלווים עצמם. הצעקות הן נושא  קרובות בקדמה, במיוחד למורים

מרכזי לדיון בקדמה והיה כך מאז הראיון הראשון שלי עם המנהלת והצוות המוביל של בית 
, דיברנו על בית הספר ומה מאפיין אותו. המנהלת דיברה ארוכות על חשיבות 1995הספר. במאי 

דם" ואיך הדבר יכול לעזור להימנעות מהתנהגויות "בניית קשר שמבוסס על כבוד בינינו, כבני א
משפילות כמו לצעוק. "צעקות הן סימן לחוסר קשר, חוסר קשר מוחלט" (ראיון מקדים, מאי 

 ). מהצעקות, שגם היא נכנעה להן לפעמים, ניתן היה להימנע על ידי כך:1995
את לא  שזוכרים שהוא עדיין ילד ואת המבוגר. אם את יכולה להזכיר לעצמך, אז

מאבדת שליטה, כי לצעוק זה בעצם לאבד שליטה. המסר שמועבר לילד הוא: "אני לא 
יכולה לעשות את זה. אני לא יודעת מה לעשות אתך יותר. אני מיואשת." וזו בדיוק 

המחזוריות אותה אנו מנסים להפר עם הילדים. אז צעקות הורסות את הכל, את מרקם 
 .)1995היחסים (ראיון מקדים, מאי 

 
המלווים תופסים חלק מחבריהם כ"צעקנים" ואחרים כ"לא צעקנים", והערכת המלווים 

את עצמם בנושא זה, זהה להערכת חבריהם אותם. יש נשים וגברים בשתי הקבוצות, ותיקים 
. ה"לא צעקנים" הם פחות לחוצים, באופן עקבי, וכן נתפסים מזרחיםולא  מזרחיםוחדשים ו

המלווים שנחשבים "צעקנים" על ידי חבריהם, אפילו שאוהבים  כ"מתמודדים בצורה טובה".
 ומעריכים אותם, מעוררים אי נוחות רבה בצוות:

. קשה לי מאוד עם זה. Yצורחת, כמו שקשה לי לראות את  Xמאוד קשה לי לראות את 
אני פשוט לא יכולה. באמת, יש משהו אלים, במעשה, בעיני. פשוט אלים (ראיון, יולי 

1997.( 
 

חלק מחוסר הנוחות של מספר מלווים, בא מתוך הפחד האישי שלהם לצעוק ושיצעקו  
עליהם, הם מרגישים שמקורו בהתנסויות חייהם. המודעות הזו יוצרת הזדהות עם התלמידים, 

 היו מרגישים, אם הם היו התלמיד עליו המורים צועקים: הםשמתמקדת באיך 
אני רואה …עק עלי, אני פשוט מתקפלתמפחיד אותי להיות סביב צעקות. כשמישהו צו

מה קורה לי כשצועקים עלי. מעולם לא צעקו עלי [ישירות] אבל אני רואה מה קורה לי 
אבל אני יכולה לראות שצעקות זה לא דבר מפחיד …כשאני נמצאת בנוכחות הצעקות

לכולם. יש אנשים שלא מזדעזעים מהצעקות. בשבילי, זה מאוד קשה. לדוגמה, בעלי 
פתאום לכעוס מאוד וממש לצעוק. הוא לא עושה את זה סביבי, יותר, מאז שהוא יכול 

ראה כמה זה מפחיד אותי. אני לא רוצה שהם [הילדים] ירגישו בבית הספר, שיש דמות 
 ). 1997נוספת בחייהם שהם פוחדים ממנה (ראיון, יולי 
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וסופיה אישית לגבי בנוסף לכך, עבור מרבית המלווים, הרצון להימנע מצעקות, נובע מפיל

 מה נכון ומה לא נכון:
זה מסוג הדברים שיוצרים אווירה של פחד, או טרור. זה פסול לנהוג כך. הילדים האלה 

לא זקוקים לפחדים נוספים בחייהם. אין להם מחסור של צעקות בחיים, ואפילו אין 
ה רק בגלל זה, זה לא אומר שהם צריכים לקבל את ז…להם מחסור במכות, לפעמים

כחלק מהחיים שלהם. לא. את לא חייבת לקבל את העובדה שצועקים עליך. אף אחד לא 
 ).1997צריך (ראיון, יוני 

 
 לפי מלווה נוסף:

לא כל סוג של צעקה הוא נוראי. אולם, יש רמות מסוימות של צעקות שהן השפלה 
ר (ראיון, גמורה. אני לא יכול. אני פשוט לא יכול לבוא לילד ולצעוק עליו. זה לא בסד

 ).1997יולי 
 

במרבית המקרים הללו, ההתנגדות לצעקות מעוגנת בפילוסופיה חינוכית לגבי מה מלווים 
 רוצים ללמד את התלמידים, בכך שהם לא צועקים עליהם:

אני מדברת על צעקות ברמה מסוימת, שיכולות לגמרי לסגור אותם [התלמידים]. סוג 
את …, בעיקר בשנה שעברהZאו אפילו  ,Y, או Xהצעקות שאני שומעת לפעמים מ

צריכה לשמוע את סוג הצעקות [כדי להבין למה כוונתי]. אני מדברת על צעקות 
במיוחד לא טובות לילדים  זהשמועכות ומפוררות בן אדם. צעקות מסוג 

חלק מהילדים התחננו אלי שלא אתקשר לאביהם. "הוא יעשה ממני …מסוימים
הראות להם [לתלמידים] דרכים שונות מצעקות, על קציצות" אמר אחד. אני יכולה ל

 ).1997מנת להתמודד עם כעס (ראיון, יולי 
 

כל המלווים הסכימו, שהם לא צריכים לצעוק, אבל לא כולם מצליחים להימנע מלנהוג כך. 
אחד המלווים שנחשב "צעקן" מסכים לגישות השליליות כלפי התנהגות זו, ומוטרד מהעובדה 

מבין שלצעקות שלו יש השלכות שליליות על התלמידים ומה שהם לומדים שהוא צועק. הוא 
 ממנו:

אני זה  –אני יודע שזה נורא כשאני צועק. אני שונא את עצמי על כך. אני כאן הבוגר 
אני זה שאמור ללמד אותם איך להתנהג, דרך ההתנהגות שלי.  –שצריך לקחת אחריות 

 )1997? (ראיון, יוני מה הם לומדים ממני כשאני ככה מאבד שליטה
 

הוא מודע לתפקידו ולהשפעה החיובית יותר, שיכול היה להעניק לחיי התלמידים אם היה 
רגוע יותר ולא היה מרים את קולו. מעבר לכך, הוא מביע את מודעותו, שעל ידי צעקות הוא לא 

 ומאופק:עונה על צרכי התלמידים בדרך יעילה, כמו בביטוי כעס או אי נוחות באופן מחושב 
הם ילדים והם זקוקים לאהבה שלנו ואני אוהב …מאוד חשוב לא לאבד את קור הרוח

אותם. אבל זה לא טוב שאני צועק עליהם, כי יש לזה השלכות מאוד שליליות על 
זה לא חינוכי, זו לא "ענישה מבוקרת", זה מעבר לזה. זה חוסר שליטה, סוג …הילדים

 ).1997את ההשלכות שלו (ראיון, של פיצוץ, לא משהו ששפטתי ושקלתי 
 

אף על פי כן, ידיעה זו לא מספיקה לו, על מנת שישנה את התנהגותו ויתמודד בצורה טובה 
 יותר עם כעסיו. הוא בעצמו סובל, הוא אומר, מכישלון:

אני לא יודע אם עשיתי איזשהו נזק בדרך הבעתי את הכעס והתסכול שלי. אבל אני 
שאני לא עומד בציפיות --שמטריד אותי הכי הרבה בעבודתיחושב על זה הרבה וזה מה 

 ). 1997אני כבר אמור להתנהג באופן שונה (ראיון, יולי --שלי מעצמי
 

מעבר לדאגות החינוכיות או פילוסופיות שהועלו כאן, קיימות השלכות מעשיות לעובדה, 
ות כביטוי של לחץ שיש מלווים שצועקים יותר מאחרים, ושחברי הצוות כל כך מוטרדים מהצעק

בקדמה. צריך לזכור, שהמלווים עובדים יחד, בזוגות, בכיתה, ולוקחים אחריות משותפת לכיתה 
שלמה. תפיסתם כ"צעקנים" או "לא צעקנים" עשויה להיות בעלת השלכות לגבי רצונם לעבוד יחד 

ים מלכתחילה ולגבי השותפות בעבודתם, גם אחד עם השני וגם אל מול תלמידיהם. המלוו
מוטרדים מכך שלדרכי הביטוי השונות ללחץ, בו הם נתונים, תהיה השפעה שלילית על הדרך בה 

הם מובילים יחד את הכיתה שלהם. בציפייה לעבוד עם מלווה שידועה בצעקות שלה על 
 התלמידים, מלווה "לא צעקנית" אמרה:

X ם שהכיתה תצעק והם יצעקו עליה בחזרה והדבר לא יפריע לה כלל. ואני לא אסכי
שלי, הכיתה שאנחנו מחנכות יחד, תאמץ את הנורמה הזו. תלמידים לא יצעקו עלינו 

ואנחנו לא נצעק עליהם. בעיקר אנחנו לא נצעק עליהם. הם מתבגרים ובונים את הזהות 
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יצעקו. אבל אנחנו לא. אני אדאג לזה (ראיון,  כןשלהם, אז הם עלולים לצעוק ובוודאי 
 ). 1997יולי 

 
ראה מהצהרתה, מלווה זו נחושה, שהכיתה המשותפת תתנהל באווירה נקייה מצעקות, כפי שנ

 אולם לא ברור מדבריה איך בדיוק היא מתכוונת לקיים זאת. 
יותר מכך, אפילו מלווים שאינם מזווגים יחד, חיים ועובדים יחד, באופן מאוד צמוד. הם 

ושומעים אחד את השני בפעולה בתוך מדברים ללא הרף אחד עם השני ואחד על השני, הם רואים 
ומחוץ לכיתה ורבים מהם חברים קרובים. הם מודעים לדימוי שיש להם האחד בעיני השני 

 ולעיתים קרובות ביטאו זאת בראיונות: 
חושבת שאני מוותרת כשאני לא צועקת חזרה על תלמיד [שצעק עלי].  Yאני יודעת ש

הו כבוד עצמי מינימלי. לא הייתי מסוגלת אבל לא לצעוק חזרה זה לא נחשב "לוותר". ז
להביט בעצמי אחר כך בראי, אם הייתי מרשה לעצמי לצעוק. איזה דבר טוב יוצא 

 )1997מצעקות? (ראיון, יולי 
 

למרות זאת, מספר מלווים מאמינים, שישנן צעקות מוצדקות, כאשר תלמידים נמצאים 
קרים אלו, תהיה להישמע בקול "רם בסכנה או שעשו מעשה מאוד לא בטוח. מטרת הצעקה, במ

להבין". אף על פי כן, במקרים כאלה, אלו  חייביםוברור" לגבי נושא ש"הם [התלמידים] 
 הרצויות: תוצאותשמצדדים בצעקות לא משוכנעים לחלוטין שהן אכן מביאות ל

כמו  --צועקת Yאולי במקרים של סכנה, את חושבת שאת צריכה לצעוק. אני יודע ש
שהילדים נכנסו לבריכה, אפילו שנאמר להם לא לעשות זאת. היא אמרה  באותה פעם

שהם צריכים להבין עד כמה זה היה מסוכן, בלי מציל באזור. אז היא צעקה עליהם. 
 ).1997האם הם הבינו? אני לא יודע (ראיון יולי 

 
המקרים שיש בהם חוסר נוחות מרובה הם אלה בהם מלווים נתקלים במצבים כאלה יחד, 

 בל לא מסכימים על הטקטיקה, בה צריך לנהוג:א
היה מקרה אחד בו הילדים טיפסו על מכונית של מישהו בחוץ, כשהרכב נסע, ואחת 

המורות יצאה החוצה, והתחילה לצרוח בכל כוחה עליהם. הם פשוט הסתכלו עליה ולא 
ני זזו. ככל שהיא צעקה יותר, כך הם פחות הסתכלו עליה. לבסוף היא וויתרה. אז א

באתי. הסברתי להם למה זה כל כך מסוכן שהם ישבו על מכונית בזמן שמישהו נוהג בה. 
אני לא יודעת אם הם הבינו, אבל די מהר הם התחילו לרדת. זה היה הסוף של זה (ראיון 

 ). 1997יולי 
 

נדמה, שלהתעמת אחד עם השני בפתיחות בנושא הצעקות לא היה דבר רגיל ובדרך כלל גם 
 לא אפשרי:

. אף פעם לא אמרתי לו שאני חושב שזה מאוד Yאנחנו מדברים תכופות על הצעקות של 
אני חושב שהוא פשוט לא מודע להשלכות של הצעקות שלו. ניסיתי לומר לו …אלים

בדרכים עקיפות, אבל אני לא רוצה לפגוע בו. אני לא רוצה לומר לו שאני חושב שהוא 
שה זאת. הוא חושב, "בסדר, התפוצצתי ואני אלים. אם הוא היה מודע הוא לא היה עו

גם בן אדם", אני גם מורה ואני אנושי. נכון, אני לפעמים מאוד מאוד מתרגז. אנשים 
חושבים, שזה שאני לא צועק, זה בגלל שאני לא מתרגז. זה עניין של גישה: אתה לא 

איון יולי (ר אנשיםצועק על הילדים שלך, או על אנשים ברחוב. אתה פשוט לא צועק על 
1997.( 

 
מלווים ביטאו רצון שהצעקות תפסקנה, או לפחות תופחתנה משמעותית, כחלק מציפייתם, 

שהצוות של קדמה יהיה "טוב יותר" ממורים שהכירו במקומות אחרים. הם הציעו שתי דרכים 
להפסקת הצעקות. אחת, "פשוט להחליט" לא לצעוק על ילדים. ברגע שמקבלים את ההחלטה, 

 דרכים יותר יעילות לבטא תסכול וכעס: מוצאים
אני לא אבוא לתלמיד ואצעק עליו כי הוא לא עשה משהו. אני אסביר לו עשר פעמים. 

אני אעניש אותו, אם צריך. אני אגביל את זכויותיו ואגיד לו בתקיפות: "אתה לא הולך 
ום לשם עכשיו" ואהיה מאוד חמור סבר. מלווים פשוט צריכים להחליט שהם לא, בש

מקרה, יצעקו. ברגע שקיבלת החלטה, אתה מכריח את עצמך לדבוק בה (ראיון, יוני 
1997.( 

 
הדרך השנייה, היא לראות את הנושא במונחים של יחס המלווה או תפיסת עולמו, ולא 

 כהתנהגות בלתי הולמת:
אתה צריך לבנות את המצב הכללי בצורה כזו, שתלמידים יעריכו אותך, כנקודת בסיס. 

וא אליהם בשקט ותבקש, לדוגמה, בפעם העשירית, בבקשה לצאת מחדר המורים. שתב
זה עניין של בניית הקשר בצורה כזו, שללא צעקות, הם יעשו מה שהם צריכים לעשות. 
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אם הם יראו שאתה עקבי ואתה ממשיך לבקש מהם בצורה אדיבה, בסופו של דבר הם 
 ).1997שה ממך (ראיון יעשו מה שאתה רוצה שהם יעשו וכן ילמדו גישה חד

 
בעוד חלק מהמלווים האמינו שצעקות היא צורת התנהגות לא נאותה, שיכולה להיפסק ע"י 

החלטה לעשות כן, ואחרים ראו בצעקות סימפטום שניתן לשנותו רק על ידי שינוי כל תפיסת 
 עולמם, כל המלווים ביטאו רצון לכך שהצעקות ייפסקו. 

 למידים לא רק כיחידים, אלא גם כקבוצה) הלחץ מהציפייה לעבוד עם ת3
 

במהלך השנה השלישית של קדמה, המלווים כצוות, החליטו שחשוב להרחיב את הקשר 
אישי, להוספת יותר -שלהם עם התלמידים, מתפקוד יחד כמורים בכיתה או בקשר אישי/בין

באופן עבודה אינטראקטיבית בקבוצות קטנות עם הילדים. מטרות העבודה בקבוצה התפרשו 
שונה על ידי מלווים שונים, כמשתקף מהלחצים שהם ייחסו לעבודתם. עבור חלק מהמלווים, רוב 
החרדות התעוררו, בעקבות סתירות, שהם זיהו בין תפקיד המורה לבין תפקיד המנחה הקבוצתי. 

אחרים הרגישו, שהם צריכים ליצור "מקום בטוח" עבור תלמידיהם, כדי שיוכלו "להתחבר" אתם 
ד עם השני, על ידי אינטראקציה בפעילויות בקבוצות קטנות, אבל נלחצו מכך שלא הרגישו ואח

שהם בעלי הכישורים לעשות זאת באופן מוצלח. חלקם, לא כולם, חוו לחץ נוסף כתוצאה 
מהשימוש בקבוצה ככלי לעיבוד (הבהרה וחקירת) המשימה והאידיאולוגיה הבית ספרית, ובשביל 

 ת חשיבות הבחירות שהם עושים בחייהם ותפיסות העתיד שלהם. לבחון עם תלמידיהם א
המקור הראשון ללחץ, היה בתפקידם כמנחים בשיטות קבוצתיות, שנתפסה כעבודה עם 

אופי מקצועי, שונה מלעמוד מול כיתה וללמד. המלווים היו לחוצים גם בגלל הסתירה בין 
הנחיית קבוצות.  מקור הלחץ השני, התפקידים, וגם בגלל שהרגישו שהם חסרים את הכישורים ל
אישיים (מודעות עצמית, תקשורת -קשור בשימוש בפעילות הקבוצתית על מנת להקנות כלים בין

אישית ותמיכה הדדית בין חברי הקבוצה, ובכך -אישית וכישורי קשב), לבנות לכידות בין-בין
תית של התלמידים ואת להשיג את המטרות האידיאולוגיות של ביה"ס, להגביר את הזהות התרבו

יכולתם לתפקד בצורה טובה בסביבתם החברתית, וכן בזרם המרכזי בחברה. חלק מהמלווים 
הרגישו לחץ, בעיקר כתוצאה מהצורך להנחות קבוצה, שתצליח לגרום לתלמידים להשתתף 

ולשתף בדברים אישיים. אחרים הרגישו כלחץ נוסף, את הצורך "להעלות" את רמת הדיון של 
דים, כך שיכלול את האתוס האידיאולוגי של בית הספר ויעודד הבנה עמוקה יותר של יחס התלמי

 התלמידים למוצא האתני שלהם, במיוחד ביחס למטרת בית הספר להביא לשינוי חברתי ופוליטי. 
על מנת להבין את הלחץ הנ"ל, חשוב לזכור את הסיבה העיקרית לייסוד קדמה, שהייתה אי 

 מזרחיםמהפערים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים העמוקים, בין יהודים שביעות רצונם הרב 
זמננו. הוגי קדמה, בנו אותו מתוך חרון על חוסר הצדק -בחברה הישראלית בת אשכנזים ליהודים

החברתי, שלפי דעתם, הפך לקרבן את קבוצתם האתנית/מעמדית, והנציח את העוני ואת הפיכתם 
שהם מהווים רוב באוכלוסיית ישראל. הם ראו בקדמה את לשוליים, על אף  המזרחיםשל 

התגלמות רצונם לבטא את כעסם באופן מעשי, על ידי יצירת מה שהפך לתנועה בעלת פוטנציאל 
משולל זכויות האזרח ואת  השכונות,לשנות את החברה הישראלית. כך, הם ראו את חינוך נוער 

בשינוי צורתה, כמטרת קדמה. הם ראו את היכולת להצליח בחברה הישראלית, ולבסוף להשתתף 
יוזמתם החינוכית כחלק מיוזמה מהפכנית שורשית, לשנות את הסטטוס קוו בישראל. לפיכך, 
תפיסתם של מלווים אלו, לגבי תפקידם כמנחי קבוצות, כללה את העלאת מודעות תלמידיהם 

טים, על מנת שיוכלו לנושאים אלו, ובאמצעות הנחיית הקבוצה שלהם, פיתוח הכישורים הדיאלק
 לתרום לתנועה זו של שינוי חברתי. 

הלחץ שהורגש על ידי מלווים, מתוך הציפייה, שיפתחו קשר עם התלמידים מעבר לחיבור 
האישי, לא היה זהה אצל כל המלווים. המלווים המנוסים פחות, נטו להתקשות רק בגלל הציפייה 

ידע וכישורים בתהליכים קבוצתיים, על מנת להנחיית קבוצה. הם הרגישו, שלא היו להם מספיק 
 ליצור אווירה קבוצתית, שתאפשר לתלמידיהם להרגיש חופשיים להשתתף בסביבה כזו.

מלווים אלו חשו, שקשה להם להיכנס לכיתה במשך שעות הלימודים, להזיז את השולחנות 
יותר הצידה על מנת ליצור מעגל עבור התלמידים שלהם ולהרגיל אותם לצורת למידה 

אינטראקטיבית. במקרים נדירים, הם אמרו, הקבוצה התנהלה בצורה טובה: התלמידים עזרו 
בהצבת הכיסאות בכיתה, התיישבו והמשיכו להשתתף לפי ההוראות שניתנו להם. במספר המועט 

של מקרים מוצלחים אלו, הם נזכרו, תלמידים היו עסוקים בשיחה, הקשיבו בסבלנות זה לזה 
בותיהם ורגשותיהם. מלווים אלו התלהבו מהמפגשים האלה, שהיו נדירים וביטאו את מחש

עבורם. אולם, לעיתים תכופות יותר, הוקל להם כשהמפגש נגמר. הם היו די מרוצים אם הם 
הצליחו לנהל קבוצה בה התלמידים לא מחו יותר מדי, הקשיבו וענו אחד לשני והתנהגו 

 בהתחשבות בסיסית. 
גישו, שהם לא לגמרי בטוחים כיצד לנהל, בצורה הטובה ביותר, אם כן, מלווים אלו הר

קבוצה כזו, גם כאשר תלמידיהם נטו להתנגד למאמצים שלהם לעשות זאת. הם קיבלו את 
המנהיגות הקבוצתית כהכרח במסגרת תפקיד המלווה, אבל הרגישו כל כך לחוצים מחוסר 

פילו להכריח את התלמידים להתרגל הניסיון עם קבוצות שייחסו לעצמם, ומהצורך לפתות או א
לאופן האינטראקציה הזה, שהם לפעמים נמנעו לחלוטין מלהוביל את הקבוצה. הם תפסו 
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התחמקות כזו ככישלון מוחלט. במקרים כאלה, במקום לנהל קבוצה, לעיתים הם תכננו את הזמן 
ימודים. כמו שיעור רגיל, משתמשים בהזדמנות ללמד יותר חומר ולקדם את תלמידיהם בל

בפעמים אחרות, מלווים אלו הביעו הקלה, כאשר קוימו פעילויות אחרות (כגון טקסים לכל 
ביה"ס או טיולים) ביום, בו הפעילות הקבוצתית הקבועה שלהם הייתה מיועדת להיערך. הם 

הרגישו יותר נינוחים בימים אלה, ואף על פי שהרגישו אשמים על כך שלא ניהלו מפגש קבוצתי 
בוע, הם היו אסירי תודה על כך ש"ניצלו" מהחוויה הלא נעימה. הם היו מודעים לציפייה באותו ש

של חלק מהעמיתים האחרים שלהם לקראת המפגשים הקבוצתיים השבועיים, וידעו שמלווים 
אחרים ראו בהם הזדמנות לחזק את הקשר עם התלמידים שלהם כקבוצה. כל שנותר להם 

מיומנות הזו של המלווים הותיקים ולהיות מתוסכלים מהכישלון לעשות, הם הרגישו, היה לקנא ב
עצמית כאשר דיברו על -שלהם להוביל קבוצה מוצלחת. הם ביטאו תחושה כללית של אכזבה

 ניסיונותיהם הכושלים בקשרים קבוצתיים. 
המלווים, שציפו לעבודה עם תלמידיהם בקבוצה קטנה, הרגישו שעבודה קבוצתית היא 

ר שלהם עם התלמידים, אשר הקל על העלאת תובנות שמעבר לתחום האישי. הם רכיב חשוב בקש
התענגו על הרעיון, שסוף סוף יש להם הזדמנות להנחות את תלמידיהם בדיון, ולשמוע מה יש להם 
לומר, אחד לשני ולהם, במספר רב של נושאים. הם האמינו, שלא רק שחשוב להעניק מקום בטוח 

קשריהם אחד עם השני, אלא שהעבודה הקבוצתית חייבת להיות כלי לתלמידים לשתף ולחזק את 
אישי. הם ראו בקבוצה הזדמנות לשמוע את -להנחיית התלמידים, מעבר לשיתוף האישי והבין

אקונומי -דעותיהם של התלמידים על חוויתם בקדמה, לדון בנושאים שקשורים לרקע הסוציו
שונות של החוויה. מלווים אלו הרגישו, שללא והאתני שלהם ולנסות להבין את הקשרים ברמות ה

העזרה שלהם, תלמידים עלולים שלא לעשות את החיבור בין רגשותיהם לבין נושאים מערכתיים 
גדולים יותר, שגלומים בחזון קדמה. הקישור בין תפיסות המלווים לגבי מטרות העבודה בקבוצה 

 לבין המורכבות התודעתית שלהם, מוצג בנספח י'. 
 

תלמיד -, קשר מלווהבגרותהכולל להצליח, כמלווים, להתמודד עם המתח בין  הלחץ
. הצלחה כוללת כמלווה בקדמה, תלויה במילוי שלושה "זורם" ולהיות חלק מקבוצת המלווים

; שנית, שמירה על קשרים בגרותהיבטים חיוניים למשימה: ראשית, היכולת לעמוד בהבטחת ה
תלמידים; ושלישית, לקיחת חלק אינטגרלי בקבוצת המלווים חיוביים וזורמים (הרמוניים) עם ה

(חברתית, מקצועית ואידיאולוגית). הלחץ הכולל להצליח כמלווה בכל הרמות המוזכרות לעיל, 
נחשב כלחץ נוסף. סעיף זה בוחן חלק מהמורכבות, שבשילוב רמות שונות של "ליווי מוצלח" כפי 

שר הם תופסים את הרמות הללו כסותרות זו את שמצופה בקדמה והמתחים שחווים המלווים כא
 זו. 

 
 ) המתח בין עמידה בהבטחת הבגרות לבין שמירה על קשרים הרמוניים1

תלמיד לא מייחדות את המסגרת של קדמה. קשרים -ציפיות גבוהות מהקשר מלווה
חד קרובים ותומכים בין מורים לתלמידיהם, הם ציפייה מקובלת במסגרות חינוכיות רבות, במיו

בבתי ספר קטנים אלטרנטיביים, והם נחשבים חיוניים להישגים האקדמיים של התלמידים. מה 
שמייחד את המסגרת של קדמה היא שלמות הקשר המצופה, וה"זרימה" המיוחדת המסוימת 

 תלמיד בבית הספר. -שמצופה בקשר מלווה
שהקשר צריך האופי הזורם של החיבור המצופה עם תלמידיהם בא לידי ביטוי ברעיון, 

להיות מאופיין בהמשכיות והרמוניה. רק אם החיבור לא נקטע והקשר זורם בנוחות, ובאופן כללי 
נעדר עימותים, המלווים מרגישים שהצליחו. כפי שצוין קודם, תפיסה זו של אופי הקשרים 

אישיים, ורואה קשרים -, אשר מעריכה קשרים ביןהמזרחיתהאישיים, תואמת את התרבות 
ם מוצלחים, ככאלה הזורמים ללא מאמץ. כך, הציפייה שקשרים בין מלווה לתלמיד יזרמו, אנושיי

היא עקבית לחלוטין עם הלחץ לחזק בתלמיד את זהותו ואת המסורת התרבותית שלו. אף על פי 
כן, תפיסה מיוחדת זו, של קשר זורם בין מלווה לתלמיד, לא תמיד ניתנת ליישוב בקלות, לדעתם 

עם דימוי התכונות, שהשגת הבגרות הצריכה או סימלה באופן מסורתי: יעילות, של המלווים, 
הצלחה, משמעת עצמית ודחף להישגיות אישית. ערכים אלו, לתפיסתם, מאפיינים את הזרם 

, כלפיה היו המלווים אמביוולנטים. הם הצריכו מאמץ האשכנזיתהמרכזי השולט, בעיקר בחברה 
 רח היה "טבעי" או זורם. מכוון, מחושב וממוקד, שלא בהכ

בתי ספר אחרים, לדוגמה אלו שהמלווים למדו בהם כמתבגרים או המכינות לבגרות, 
בתפקדם כסיר לחץ על אש גבוהה: ”, משבר הבגרות“נתפסו על ידם כמכשירים את תלמידיהם ל 

הם הושוו ל"בתי חרושת לציונים" בהם היו התלמידים כמו חיילים, שצועדים לקראת מטרתם. 
הניגוד בין התפיסה של קדמה לגבי תהליך "זורם" לבין מסדר החיילים, דימוי מטושטש שיש 

להכנה לבגרות באופן מסורתי, יצר דיסוננס אצל חלק מהמלווים, שגרם ללחץ נוסף. לא דנו 
תכופות בלחץ זה באופן ישיר, אבל הנושא היה נפוץ כמעט בכל ראיון וישיבה. מרבית המלווים 

בלי האווירה האנונימית, ובעיניהם גם  בגרותלהביא את התלמידים לרמה של האמינו שניתן 
 ". לבגרותמנכרת, של "בית החרושת 

כתוצאה מכך, המלווים הרגישו את הלחץ מהמסרים הסותרים הללו: את האופי הרגוע של 
הקשר הזורם מצד אחד ואת המשמעת הכמעט צבאית של הבגרות מצד שני. הלחץ נבע מהסמיכות 
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שתי תפיסות העולם, אולי מזרחית ואשכנזית, אולי מזרחית ומערבית, אשר יצרה לחץ בסף של 
גבוה עבור חלק מהמלווים. מלווים אלו, התחבטו בשאלה איך לשמור על קשר הרמוני, ועדיין 

"ליצור את הלחץ", הנחוץ על מנת לכפר על זמן שאבד, ללמוד את כל הדרוש ולקדם את תהליך 
 . הבגרות

ביותר בנושא זה היו המלווים, שהיו אחראיים לשכבה הראשונה, שסיימה את  הלחוצים
כיתה ט' כשאספתי את הנתונים, ונכנסה לשנתה הראשונה בתיכון אחרי הקיץ. אולם, מלווים 

אחרים גם כן הרגישו לחוצים, במידות שונות, מפני שהם לימדו מקצועות בכיתה זו, והתבוננו בה 
תלמידים של שכבה ראשונה זו, נחשבו לראש החץ של בית הספר, בציפייה מרובה להצלחה. ה

"הבת הבכורה" של קדמה, צאצאים שמובילים את הדרך, ומלווים שעבדו איתם, היו צריכים 
 להתמודד עם הלחץ הנוסף, שכולם מצפים להצלחתם וחוששים מכישלונם. 

בטים הללו לליווי זו לא הייתה הסתירה היחידה, שהמלווים הרגישו, בצירוף של שני ההי
כמדד לגיטימי להצלחת התלמידים והמשיכו ללמד את  הבגרותמוצלח. חלק מהמלווים קיבלו את 

החומר כפי שהם עצמם למדו אותו. מלווים אחרים הרגישו שתפקידם להיות ביקורתיים כלפי 
 . הם הרגישו שמזרחים יוצגו פחות מדי ולא הוצגו היטב בתוכניתבגרותתוכנית הלימודים ל

הלימודים של הבגרות (במיוחד במקצועות היסטוריה, ספרות עברית ופילוסופיה יהודית). בעוד 
שהקבוצה הראשונה הוטרדה מלעשות את המיטב על מנת לספק את המידע לתלמידיהם, כדי 
שיוכלו להצליח בבחינות, מלווים אחרים הרגישו לחץ למרוד ולשכתב את החומר, או לפחות 

"באיזו מידה תוכנית הלימודים הזו מייצגת אותנו ולוקחת אותנו בחשבון לעודד שאלות כגון: 
באופן פרופורציונאלי, כרוב בישראל?" לפיכך, המשימה ללמד ולערער על החומר בו זמנית, 

 הייתה, עבור חלק מהמלווים, מקור לחץ נוסף.
 
 ) הלחץ להיות חלק בלתי נפרד מקבוצת המלווים בקדמה2

קדמה", המנהלת אמרה כשביקשתי ממנה, בסוף השנה השלישית "אי אפשר לשרוד לבד ב
של קדמה, לשתף אותי במה היא חשבה שאפיין את האנשים שנשארו בקדמה ולא וויתרו. היא 

 הצהירה:
החיים פה מאוד אינטנסיביים, השטח מאוד קטן ואנחנו מבלים שעות ארוכות יחד. 

יוחד המלווים, ואנחנו מאוד אנחנו צריכים להיות צוות מאוד מלוכד של מורים, במ
קרובים. לכל אחד מאתנו יש מליון דברים על הראש, אבל אנחנו צריכים לעבוד יחד על 

מנת להצליח ולהכיר אחד את השני היטב. אנחנו צריכים לתאם בינינו איך לגשת 
למתבגרים מסוימים ויחד לשלב ידיים בהנעתם קדימה. כשאת נתקעת, את צריכה 

ללמוד מהניסיון של אחרים ולמצוא דרך שעובדת. כשאת מיואשת, שתהיה לך אפשרות 
את צריכה לפנות לאחרים ולהיות נגישה לאחרים. אף אחד לא יכול לעבוד כאן בבידוד. 
כשאני הולכת לחדר מורים אני שמה לב להרבה דברים. אם אני רואה מישהו שכל הזמן 

לעבוד תחת הלחצים האלה, לבד, בפינה שקטה, אני מתחילה לדאוג. לא כל אחד יכול 
לא כל שכן לבד. אני יודעת כמה זה קשה כמנהלת להיות לבד רוב הזמן. אבל להיות 

מבודדת בקדמה כשאת חלק מצוות, זו בערך החוויה הכי גרועה שיכולה להיות. ראיתי 
או שאת מתחברת, או מגלה שאת  --שאת לא יכולה להישאר בבידוד לאורך זמן בקדמה 

 ).1997אר כאן (ראיון עם המנהלת, מאי לא יכולה להיש
 

רוב המורים שהשתלבו בהצלחה ונשארו בקדמה, גם בין החברים המייסדים וגם בין אלו 
שבאו אחרי השנה הראשונה, היו אלה שהיו מאוד מכוונים כלפי אנשים וקשרים, ואשר הפכו 

ות רבות יחד מחוץ לחלק מהמרקם של קדמה. אנשים אלו, עבדו שעות ארוכות יחד, וכן בילו שע
לכותלי ביה"ס. חלק מהם אפילו נפשו יחד בחופי סיני, לקחו את אותם קורסים במוסדות 

חינוכיים ופיתחו חברויות אישיות קרובות. שניים מהמלווים הרווקים אפילו חלקו דירה, כך 
 שקדמה והמעגל החברתי שלו היו "כל עולמם". 

וגם כקבוצה שארגנה פעילויות והובילה את עשרת המלווים עבדו יחד, גם בזוגות בכיתה 
ביה"ס. הם נפגשו באופן קבוע עם הצוות, על מנת לדון בהתקדמות של התלמידים, ובתת קבוצות, 

שמכוונות למשימות ספציפיות של בית ספר (הכנת שיעורי מדעי החברה לכל שכבת גיל בנושאים 
ערבים, יחסי מיעוט ורוב וארגון -יםכמו זכויות התלמידים בבית הספר, זכויות אדם, יחסי יהוד

טיולים). עבור חלק מהמלווים, הקבוצה היוותה את עיקר המעגל החברתי: חבריהם הקרובים 
 ביותר היו חלק מצוות המלווים. 

 
IIתפיסות המלווים לגבי התמודדות עם הלחצים והאמצעים הזמינים להתמודדות יעילה . 

ות או חוסר התמודדות יעילה עם הלחצים איזו משמעות יש, עבור המלווים, להתמודד
המופעלים עליהם? עד כמה האמינו המלווים, שהם ועמיתיהם מתמודדים עם הדרישות שהוזכרו 

לעיל? אלו אמצעים הם הרגישו, שהיו זמינים על מנת לעזור להם בהתמודדותם עם המתחים 
ן את תפיסות המלווים והלחצים, שנוצרו כתוצאה מהיעדים והציפיות של משימתם? על מנת להבי
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לגבי דרך התמודדותם עם לחצי עבודתם, חשוב לזכור שמחקר זה נערך במשך שנותיה הראשונות 
 של קדמה, במהלכן מספר מייסדי הרעיון היו הכוח המניע העיקרי של המוסד. 

הגדרותיהם של המלווים להתמודדות עם הלחצים בקדמה ותפיסותיהם לגבי טיב 
מעט לחלוטין, בהיבטים החיצוניים, שנראים לעין. הם שפטו את ההתמודדות, התמקדו, כ

התמודדותם שלהם וזו של עמיתיהם, לרוב ע"פ קריטריונים של מראה רגוע, שמירה על שליטה 
ובאופן כללי, הסתרת המידה בה חשו לחץ פנימי. לעיתים רחוקות, הם התייחסו להיבטים של 

--התמודדות יעילה כמעט תמיד הושוותה לחוסרהתמודדות פנימית, או לתחושת הייאוש שלהם. 
 של לחץ. --גילויאו ליתר דיוק חוסר 

באופן דומה, דוגמאות של חוסר מיומנות או התמודדות "גרועה", היו כמעט תמיד מקרים 
בולטים יותר מאחרים, ולכן נתפסו כמעוותים או אפילו משחיתים את נקודת מבטם על הישגיו 

מוסד במשימתו. הדוגמאות הנפוצות ביותר של התמודדות לקויה המוצלחים וההרמוניים של ה
הרוח, צעקות או השפלת תלמיד בצורה אחרת, -היו ביטויים גלויים של לחץ, לדוגמה, איבוד קור

או וויתור. כפי שצוין בהקדמה לתזה, התנהגויות אלו יכולות להיות גם סימן לשחיקת המלווה, 
וע בתחום הטיפול, שנחשפו זמן רב מדי ללקוחות שכן זוהו תשובות כאלה אצל אנשי מקצ

 מתוסכלים וסובלים. 
המלווים, במיוחד המייסדים, היו מוטרדים מיכולתם לשרוד תחת הלחצים, וראו את 

לא יתפרקו" “עצמם כנושאי הדגל של האתוס המהפכני של בית הספר. הם ראו זאת כחיוני, שהם 
ם. אם המלווים חוו מבפנים חרדה ולחץ נפשיים בעבודה וישמשו דוגמה למורים אחרים ותלמידי

או "התפרקו" בסוף היום, הדבר לעיתים רחוקות קיבל ביטוי כדאגה להתמודדות, כל עוד הם יכלו  
להישאר שלווים בעבודה. תפיסה זו אולי לא מפתיעה, בהתחשב בסדר הגודל של החזון שלהם, 

ים למשימת קדמה. השנים המוקדמות הדחיפות הנתפסת של יעדם והמידה בה הם הרגישו מחויב
נתפסו כמצב חירום מתמשך, שדרש את מירב המאמץ. החברים החדשים יותר, אלה שלא הגו את 

קדמה, אבל בטחו בהם שיוציאו לפועל את המשימות החשובות האלו, הפנימו את תחושת מצב 
 ילה. החירום ואת הסטנדרטים של המוסד, של מאפייני התמודדות לא יעילה לעומת יע

חלק זה מתאר את הבחנות המלווים לגבי האמצעים, שעוזרים להם להתמודד עם המתח 
שביעדיהם ועם הלחצים, שנובעים מציפיותיהם כפי שהם רואים אותן, ואיך יוכלו להשתמש בהם. 

שני סוגי אמצעים בלטו לעין. הראשון, שעליו למלווים לא היה למעשה כמעט שליטה, היה מעמד 
במיוחד "ותק מייסד" וניסיון מצטבר כמלווה בקדמה. למעמד זה נקשרה מחויבות הותק בקדמה, 

אידיאולוגית גבוהה לאתוס המהפכני של קדמה. מרבית המלווים המייסדים התאפיינו במחויבות 
האידיאולוגית הגבוהה הזו, שהיוותה עבורם גם מקור תמיכה וגם אמצעי להתמודדות יעילה עם 

בקדמה. מצטרפים חדשים, שהיו הכי דומים למייסדים מבחינה  הלחצים של המציאות שלהם
אתנית ואידיאולוגית, מצאו שהדמיון שלהם למייסדים, היווה אמצעי התמודדות עם הלחצים 

 המורכבים בקדמה. 
אמצעי ההתמודדות השני היה היכולת לחיות במצב מתמשך של חוסר וודאות, כיכולת 

עם הזמן, ושעליה יש לאדם שליטה מרבית. מלווים,  פנימית, אשר כפי הנראה יכולה להתפתח
שיכלו לתפקד היטב, בלי שידעו את כל התשובות לחוסר הודאויות המאפיינות את שנותיה 

 הראשונות של קדמה היו, בעיני עצמם, מסוגלים טוב יותר לשרוד ואפילו לשגשג, במסגרת קדמה. 
 להיות בעל מעמד של מייסד, ותק וניסיון מצטבר בקדמה

כל המרכיבים של סדרת האמצעים הראשונה שהיו קשורים, בעיני המלווים, להתמודדות 
יעילה הם, לבד מאידיאולוגיה, במהותם ביוגרפיים ולכן בלתי ניתנים לשינוי. החשוב ביותר היה 
להיות בעל מעמד של מייסד בצוות. שלושה מהמלווים והמנהלת היו חלק מהקבוצה מראשיתה 

שונה הייתה רצופה במאבקים פוליטיים קשים והפגנות, ובצורך להזיז את של קדמה. השנה הרא
חמישים התלמידים שהיו אז (שתי כיתות חלוצות של שיכבה ז') והצוות שלוש פעמים, השנה 

ההיא התאפיינה בתחושה גבוהה של סולידריות בין המלווים, אחד עם השני ועם מטרת קדמה. 
ם מיתיים בזיכרון הקולקטיבי של בית הספר. כל אחד באופן לא מפתיע, שנה זו קיבלה ממדי

 שהגיע אחרי שנה קריטית זו, הצטער על שלא היה חלק ממנה. 
המייסדים נחשבו לאנשי הצוות שגילמו בתוכם בצורה הטובה ביותר את האתוס של בית 

הספר ויעדיו. באופן כללי, מלווים שהיו הכי דומים למייסדי בית הספר במונחים של מוצאם 
נמצא שיש להם יתרון על המלווים שלא היו  -אקונומי ואידיאולוגיה מהפכנית -האתני, רקע סוציו

שותפים למאפיינים הללו. מוקדם יותר, מחקר זה קבע, שהתמודדות טובה התבססה מאוד על 
התמודדות גלויה, או על המוניטין של המלווה. לפיכך, יש ערך לאמוד כמה דומים, או שונים, היו 

 ים זה לזה, ובהשוואה למייסדים, בהתייחס למשתנים אלו של רקע ואידיאולוגיה. המלוו
בקדמה, שמסכם  המזרחיעבור מטרה זו פיתחתי מדד למה שאני קוראת פרופיל המהפכן 

את המידה בה כל מלווה בצוות מגלם בתוכו את האתוס האידיאולוגי של בית הספר. מדד זה 
תי תלויים, כל אחד הוזכר כמרכיב חשוב לפחות על ידי ) מורכב משישה משתנים בל5.1(טבלה 

חמישה מתוך המלווים בראיונות, שיחות, ישיבות או שאלונים, שתורם לליווי מוצלח בקדמה, או 
שמעיד על "שייכות" לקדמה. שמונה מעשרת המלווים ציינו בשאלון, שלגדול בשכונה דלת הכנסה 

בליווי. משתנים אלו, לפיכך, נכללו במדד  ומוצא מזרחי השפיעו על המידה בה אדם הצליח
 . המזרחיהמהפכן 
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 המזרחיפרופיל המהפכן    5.1טבלה 
ציון 

 מסכם
מדרג 

כגבוה את 
"העלאת 
מודעות 

לאי שוויון 
חברתי 

 ופוליטי"

ידע עוני, או 
"היה צריך 

להסתפק 
 במועט"

 בשכונהגדל  סבל מאפליה
שכונה דלת 

 הכנסה

מוצא 
 מזרחי

תפיסת עולם 
 מזרחית

(אידיאולוגיה 
 מהפכנית)

 

 א* 1 1 1 1 1 1 6
 ב - 1 - - - - 1
 ג - - - - - - 0
 ד* 1 1 1 1 1 - 5
 ה 1 1 1 1 - - 4
 ו 1 - - - - - 1
 ז - 1 - 1 - - 2
 ח - - - - - 1 1
 ט - 1 - - - - 1
 י* - 1 1 1 1 1 5

 * חברים מייסדים של קדמה/ שלוש שנים+
. הממצאים עבור כל ששת המזרחיי המלווים בפרופיל המהפכן מייצגת את ציונ 5.1טבלה 

הטורים הופקו מתשובות המלווים לשאלון הערכה עצמית (נספח ה') ומהראיונות. הציון בכל תא 
היה או אחד, אם המאפיין קיים, או אפס אם המאפיין חסר. בהתאם, הסיכום המרבי עבור כל 

יסת העולם המניעה כל אחד מהמלווים לעבוד ). הטור הראשון מתייחס לתפ6מלווה היה שש (
, ולא רק מרוקאית או מזרחיתבקדמה מלכתחילה. מלווים שהגדירו את עצמם כבעלי זהות 

ישראלית, וכן כללו בתשובתם דאגה לשינוי חברתי או פוליטי, למשל, על ידי ראיית עבודתם 
או  המזרחיםלי של כמחנכים בקדמה, חלק מתנועה רחבה יותר שמכוונת לתיקון המעמד השו

תיקון שלילת זכויות האזרח לנוער השכונות הישראלי, או מי שתשובתו שיקפה בצורה כלשהי את 
. מלווים שהמניעים העיקריים שלהם לא היו קשורים למטרה של 1הדאגות הללו, קיבל ציון 

ות מעמד/מזרחיות (לדוגמה, האתגר בהוראת בגרות בבית ספר לא אקדמי, ההזדמנות להיות דמ
משמעותית בבית ספר אלטרנטיבי קטן ומתפתח או ללמד עם צוות שהיה מאוד קרוב חברתית) לא 

 בקטגוריה זו.  1קיבל ציון 
) בהתאם למוצא של המלווים: -/1הקטגוריה השניה ברורה ופשוט ניתן דירוג של כן/לא (

מוצא ספרדי, משמע מ-(שיש להם הורים ס"ט [ספרדי טהור מזרחיאם הם היו או לא היו ממוצא 
עם יותר משישה דורות במזרח התיכון], או שעלו לישראל מהמזרח, לרוב מצפון אפריקה וארצות 

היו שני מלווים  מזרחים-. שלושת הלאמזרחיערביות אחרות). שבעה מעשרת המלווים היו ממוצא 
ה, , כפי הנראשכונהוערביה ישראלית אחת. הקטגוריה השלישית מתייחסת להתבגרות ב אשכנזים

אנשים אלו חוו חוויות בעלות אלמנטים משותפים עם תלמידי קדמה. ארבעה מהמלווים גדלו 
 באחת מהשכונות דלות ההכנסה בישראל.

הטור הרביעי (סבלו מאפליה) מתייחס לתגובות המלווים לשאלה אם עברו אפליה מסוג 
אפליה כלשהי  לא ציין שעבר מזרחייםכלשהו במהלך חייהם. מעניין לציין, שאף אחד מהלא 

הרגישו  המזרחים(אפילו כאישה, כערביה, או ככל דבר אחר שחשבו שהוא חשוב לציין) ולא כל 
שעברו אפליה מסוג כלשהו בחייהם. בנוסף לכך, מעניין לציין, שהתשובות לשאלה זו לא היו 

י' . למרות שהרגישו מופלים לרעה, המזרחיתמקבילות לחלוטין לתשובות שניתנו לתפיסת העולם 
בכל שאר השאלות) לא הונע בעיקר על ידי אידיאולוגיה מהפכנית, בעוד שו' הזדהה עם  1(שקיבל 

 ולא סבל מאפליה.  בשכונה, לא גדל מזרחיהאידיאולוגיה המהפכנית, למרות שהוא לא 
הטור החמישי התייחס לתפיסת המלווים אם חוו עוני, או שהיו צריכים "להסתפק 

-מתלמידי קדמה. רק שלושה משיבים, כולם מלווים מייסדים במועט", כפי שעושים רבים
, הרגישו שחוו באופן אישי עוני. לבסוף, הטור האחרון מתייחס למרכזיות האידיאולוגיה מזרחיים

שלהם בתפיסתם החינוכית כמלווים בקדמה: באיזה מקום הם מדרגים את העלאת המודעות 
הרשומים בשאלון ההערכה העצמית (נספח  החברתית והפוליטית, בין חמשת היעדים הראשונים

 ה'). רק שניים משלושת המייסדים דירגו את העלאת המודעות החברתית והפוליטית במקום גבוה. 
" מזרחיתשהם לא בעלי "תפיסת עולם  מזרחימראה, שיש מלווים ממוצא  5.1טבלה 

מלווה אחד שאין לו . כמו כן, הטבלה מראה שיש מזרחיתולהפך, מלווה לא מזרחי שיש לו תפיסה 
 ". אדם זה לא היה חדש בקדמה. מזרחיאף אחד מהמאפיינים של "מהפכן 

הציונים הגבוהים ביותר היו של קבוצת המלווים המייסדים. למנהלת, שאין לה ייצוג 
, המקסימום, כמו למלווה א'. הם היו המאופיינים ביותר על ידי 6בטבלה, היה ציון מסכם של 

אולוגיה והמוצא של "המהפכן המזרחי", אולם הציון שלהם לא מורכב תפיסת העולם, האידי
מרכיבים זהים. עבור מלווים אלו, ההיסטוריה האישית וכן האידיאולוגיה היוו מקור לחץ, מכיוון 

שהם הונעו על ידי השאיפה ליצור שינוי מוחלט וממושך, דרך התלמידים על כל החברה 
חץ מכיוון שתכופות הם הזדהו יתר על המידה עם הישראלית. אידיאולוגיה הייתה מקור ל
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התלמידים שלהם, בכך שחיו מחדש נפשית את חוויות העבר והרגישו את הדחיפות בצורך לשינוי. 
אף על פי כן, אידיאולוגיה הוכחה גם כמקור תמיכה מכיוון שכאשר המציאות בקדמה הייתה 

והדבר עזר להם להתעלות על  קשה להתמודדות, הם יכלו להיזכר בסיבות להקמתם את קדמה
 קשיי היומיום. 

אבל עבור אנשים אלו, היה אלמנט תמיכה נוסף בכך שהיו ה"הורים" המקימים של בית 
הספר, כפי שקרה במידה הולכת וגוברת עם שאר חברי הקבוצה ככל שצברו יותר שנות ניסיון. כל 

נעשית קלה יותר. באופן כללי, המלווים הרגישו שככל שאתה עובד כמלווה יותר זמן, כך העבודה 
הותיקים נחשבו כמתמודדים טוב יותר עם אווירת הלחץ בקדמה מאשר מצטרפים חדשים, 

במיוחד בהתייחס לקשר שלהם עם תלמידים, ככל הנראה בעקבות הניסיון הרב יותר שהיה להם, 
 והעמדה החברתית היותר מבוססת שיש להם בקדמה. אחד המלווים אמר:

יותר זמן, הילדים יותר מכירים אותך, אז הם יותר רגילים אליך ככל שעבדת פה 
ומכבדים אותך. הם לא בוחנים אותך באותה מידה. הם יודעים שאתה בסדר. זה 

בהחלט נעשה קל יותר כל שנה. כשאתה חדש, הילדים פשוט רוצים לראות כמה רחוק 
ך ולוקח להם פחות הם יכולים לדחוק בך. אחרי זמן מה, הם מתרגלים אליך ולסגנון של

זמן להירגע. אני חושב שזה לקח לי חצי מהשנה הראשונה עד שהצלחתי להגיע עם 
 ).1997הילדים לאווירת לימודים (ראיון מאי, 

 
בנוסף להיותם יותר מקובלים על ידי התלמידים, נראה שלמלווים הותיקים היה יתרון,  

יהם לעיתים תכופות ובאינטנסיביות שהם החלו להתרגל ללחצים היומיומיים והם לא דיברו על
כמו המלווים החדשים. ייתכן שהמלווים המנוסים הללו קיבלו את המתח והלחץ כחלק 

מהמציאות בקדמה. לעומתם, מצטרפים חדשים יחסית, הרגישו לפעמים שהם מתפרקים, לנוכח 
להתחבר האינטנסיביות שבקשרים האנושיים, ודיברו רבות על הקשיים שעברו בניסיונם באמת 

לתלמידים. הם הרגישו שהתלמידים עדיין לא בטחו בהם ועדיין לא קיבלו אותם כדמויות 
משמעותיות בחיים של התלמידים שלהם. מלווים חדשים האמינו, ומלווים ותיקים הסכימו, 

 שככל היית בקדמה זמן רב יותר:
 התלמידים בטחו בך יותר 
 המנהלת בטחה בך יותר והעריכה את תרומתך יותר 
 את/ה פחות מפחד/ת לקחת אחריות 
 דברים "זרמו" ביתר קלות 
 היה לך ניסיון רב יותר, יותר חיבור 
 את/ה מכיר/ה טוב יותר את בית הספר והמערכת 
 "יש לך הבנה טובה יותר של "הנפשות הפועלות 
 הקשרים שלך הדוקים יותר ותלמידים ניגשו אליך ביתר קלות 
 הולך/ת איתה העבודה הפכה ל"שיגרה" וידעת לאן את/ה 
 הכרת תלמידים טוב יותר, הבנת את הבעיות שלהם ויכולת לצפות ליותר מהם 
 הייתה לך יותר השפעה עליהם 
 הכרת את המקום, הציפיות, הקודים בהם עבד הצוות 
 אם עשית טעויות, המוסד היה יותר סבלני אתך 

 
קדמה, כך היה בנוסף לכך, זו עדיין הייתה נורמה מקובלת, שככל שאדם היה יותר זמן ב

יותר ראוי, בעל זכות, או מחויב (תלוי בנקודת המבט לגבי השתתפות) לקבוע תפקידים מוסדיים 
ולהיות מופקד על תחומי אחריות. ככל שאדם היה זמן רב יותר בקדמה, כך ניתן היה לצפות 

יתקדם  שיישאר בה זמן רב יותר. כמו כן, ככל שאדם היה יותר זמן בקדמה, כך היה יותר סיכוי ש
בהיררכיה הבית ספרית, ולפיכך שתהיה לו יותר גישה לכוח ומרכזיות במסגרת קדמה.  מרכזיות 

 היתה אמצעי ברור להתמודדות טובה יותר. 
מציגה את המלווים על פי סדר התמודדותם, עליה דיווחו, בהתבסס על תשובות  5.2טבלה 

כגון ותק, רגשות של שייכות לקדמה המלווים לשאלונים בנספחים ג' וד'. הטבלה כוללת מדדים 
 והמידה בה אמרו המלווים שרצו בתפקיד המלווה. 

נתייחס כ"מתמודדים טובים"; אל המלווים עם ציון  8-10אל המלווים שקיבלו ציון בין 
נתייחס  5 -נתייחס כ"מתמודדים בינוניים" ואל המלווים עם ציון נמוך מ 8 -ומתחת ל 5מעל 

". רק שמונה מעשרת המלווים ענו על השאלה שביקשה מהם לציין מי כ"מתמודדים פחות טובים
הם שלושת חברי הצוות הכי לחוצים והכי פחות לחוצים; השניים שלא ענו היו "מתמודד טוב" 

 שהיה ותיק בקדמה, ו"מתמודד פחות טוב", שעבורו הייתה זו השנה הראשונה בקדמה. התשובות 
דדות, מה שמרמז שרגיעה בעבודה נתפסת ע"י המלווים לשאלה התאימו לדירוג המספרי של התמו

 כחלק מ"התמודדות טובה".
 מלווי קדמה מסודרים על פי אופן התמודדותם  5.2טבלה 
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מלווים על פי  א ב ג ד ה ו ז ח ט י
סדר 

 התמודדות +

2.1 

! 
4.3 

! 
4.4 

! 
5.7 6.4 

! 
7.1 8.2 

* 
8.4 

 
8.4 

* 
9.4 

* 
 

 ציון
 לחוצ/ה

(דיווח עצמי 
 תים)ושל עמי

 הכי פחות  *
 הכי הרבה !

 שנים בקדמה 3 2 3 3 2 2 1 1 2 1.5
הרגשה שאני  1 1 1 1 2 1 2 2 2 2

 שייך

ציון "המהפכן  6 1 5 5 1 1 2 4 0 1
 "המזרחי

רווק ללא 
 ילדים

רווק ללא  נשוי +
 ילדים

רווק ללא  נשוי +
 ילדים

רווק ללא 
 ילדים

רווק  נשוי +
ללא 

 ילדים

 משפחתימצב  נשוי + נשוי +

מצב  -כן לא כן לא לא כן לא - כן -
 -משפחתי

משפיע על 
 עבודתך?

ככה -ככה ככה-ככה לא ממש
לא היה 
מישהו 

 אחר

כן, די  כן, מאוד
 הרבה

כן,  ככה-ככה כן כן, מאוד כן, מאוד
 מאוד

באיזו מידה 
רצית את 

העבודה 
 כמלווה

בפרופיל המהפכן המזרחי (לדג' א' שם זה לא אותו הערה: האותיות שמייצגות את המלווים הן לא אותן אותיות כמו 
 א' כאן)

לכל ה"מתמודדים הטובים" הייתה גם תחושה חזקה שהם שייכים לקדמה. כולם מלבד 
+ שנים בקדמה); קיבלו ציון 3אחד מה"מתמודדים הטובים": היו חלק מהקבוצה המייסדת (

ים. הדבר אומר, לדעתי, "; וציינו שמאוד רצו לעבוד כמלווהמזרחיגבוה ב"מדד המהפכן 
שהמלווים שפיתחו את הכלים הטובים ביותר להתמודדות היו, במרבית המקרים, אלו שהכי רצו 

את העבודה. המתמודדים הבינוניים גם כן רצו את העבודה, דבר שמרמז שהרצון בעבודה הוא 
ו, בנוסף, תנאי מחייב אבל לא מספיק על מנת להתמודד בצורה טובה. הרצון בעבודה והותק תרמ

 במרבית המקרים, למוניטין, שעזר לעבודת מלווים אלו עם התלמידים ביתר קלות. 
פירוש הדבר, לדעתי, הוא, שהתמודדות המלווים הייתה קשורה במידה בה הם האמינו 

לקדמה. כמו כן, בכל המקרים מלבד אחד, לאופי ההתמודדות היה קשר עם דמיון  שייכיםשהם 
הם, לאלו של המלווים המייסדים בקדמה. ממצא זה לא מפתיע אותי, הרקע החברתי והדעות של

בהתחשב בגודל הקבוצה, גילו הצעיר של הארגון והאינטנסיביות בה עבדו. נשארתי מבולבלת לגבי 
, שלא ממש רצתה את העבודה מלכתחילה, כשהחליפה מלווה (ב')מאפייני ה"מתמודדת הטובה" 

, היא קיבלה ציון נמוך במדד "המהפכן מזרחימוצא שיצאה לחופשת לידה. למרות שהייתה מ
", שלא כמו שאר ה"מתמודדים הטובים". עדיין היא זכתה במוניטין של "מתמודדת המזרחי

 טובה", ונחשבה לאחת משלושת המלווים הפחות לחוצים בקבוצה. מעמדה החברתי בקבוצה היה 
חשבה קרובה ל"מרכז", שמיוצג על גבוה, והיא נחשבה כשייכת לקדמה על ידי כל המלווים. היא נ

 ידי המייסדים והמנהלת. 
לפיכך, יכולה להתפתח תחושה של שייכות לקדמה בדרך שונה מסולידריות אידיאולוגית 
עם המשימה. אדם יכול להיכלל במהרה במרקם של קדמה, אם הוא נתפס כקרוב למקור הכוח 

לווים המרכזיים (להיות חלק וההשפעה של בית הספר: קודם כל המנהלת, אחריה קבוצת המ
ממנה או לפחות חבר קרוב של מישהו בקבוצה זו) ולבסוף לפחות שיהיה לו חבר אחד או מספר 

חברים בקדמה. מלווים הרגישו שיש להם יותר שליטה על אמצעי זה, שיכול להשתנות, ואכן 
 השתנה עם הזמן.  

תחושת שייכות פחות  בקצה הנמוך של מדד ההתמודדות, מצאתי שלכל המלווים הייתה
חזקה לקדמה, בהשוואה לאחרים בקבוצה, וכולם מלבד מלווה אחד (ט') היו פחות משנה וחצי 

בקדמה. למלווה שנחשבה למתמודדת פחות טובה, אבל שהייתה בקדמה שנתיים, היה ציון נמוך 
). האם המלווה לא ממש רצתה את העבודה או שהצהרה זו 0" (המזרחיגם במדד "המהפכן 

מרה במבט לאחור, מתוך תחושה של חוסר הצלחה בעבודה וכישלון, אחרי שנתיים, ליצור נא
תחושה חזקה של שייכות בקדמה? בראיונות מלווה זו ציינה שהמשוב מהילדים היה גרוע ביותר, 

שהסטנדרטים שלה היו שונים מאלו של אחרים ושמרבית חברי הצוות והמנהלת היו מאוד 
שהיותה כל כך שונה משאר החברים בקבוצה כה קטנה של אנשים,  ביקורתיים כלפיה. הסקתי

שעבדו יחד מקרוב ובאינטנסיביות, ובנו כאלה דרישות קשות כלפי הזמן והאנרגיה של האנשים, 
יצרה תנאים, תחתם היה קשה יותר להתמודד. בהיותה כה שונה, היא הייתה תחת יותר ויותר 

ווה זו הייתה גם היחידה שהתחילה ללוות אחרי לחץ, אבל בעלת יכולת פחותה להתמודד. מל
שכבר היו לה ילדים, כך שקדמה הייתה פחות "מרכז עולמה" כפי שהיה עבור האחרים. מתוך 
שלושת ה"מתמודדים הפחות טובים", השניים שהיו בקדמה פחות משנתיים, קיבלו ציון נמוך 

(ציון גבוה בסולם ה"מהפכן  ח')(" ולא ממש רצו להיות מלווים. מלווים המזרחיבסולם ה"מהפכן 
ציינו שהרגישו ש"לא הייתה אופציה אחרת למילוי מקום המלווה", כך שהם  (י')המזרחי" ו

הסכימו לקחת על עצמם את התפקיד. שניהם אמרו שהם היו צריכים לקחת את התפקיד וציפו 
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מם את מהם לכך אם "היה להם אכפת מספיק מקדמה", אבל לא הרגישו מוכנים לקחת על עצ
 משימת המלווה. 

 
 לחיות ברמה גבוהה של חוסר וודאות

בשנה השלישית של קדמה עדיין היתה תחושת חוסר וודאות ניכרת. ראשית, הבניין בו 
השתמש בית הספר היה אגף ריק של תיכון מקצועי שכונתי מט ליפול. אחרי שעברו ארבע פעמים 

שהיה פיסית איתן והיה בו פוטנציאל. אף מאז הקמתה, קדמה היה במיקום הכי טוב שידע: מבנה 
על פי כן, עד סוף השנה היה לבית הספר משרד קטן, חדר מורים וספרייה, ומספר כיתות כמספר 

התלמידים בבית הספר. לא היה מגרש משחקים, לא מתקני ספורט, ולא מתקנים אחרים 
ודאות לכך שמשרד החינוך שנחשבים חיוניים כגון מעבדת ביולוגיה. הבניין היה צפוף ולא הייתה 

 ידאג להוסיף עוד כיתות לאכלס את ילדי כיתה ז' המצטרפים. 
בעוד הכיתה הראשונה התארגנה לעלות לכיתה י', השנה הראשונה בתיכון במערכת החינוך 
הישראלית, לבית הספר עדיין לא היה אישור רשמי לפעול כתיכון, אשר לו דרישות שונות לחלוטין 

כוח רשמי. תלמידים (ומורים) לא ידעו לאיזה בית ספר ילכו אחרי החופש. -מהמורים וייפוי
הודיעו להם רק שלושה שבועות לפני תחילת הלימודים, שניתנה לקדמה רשות ללמד ברמה של 

 תיכון. 
תחומים אחרים של חוסר ודאות כללו בעיות שקשורות במוסד, בחינוך ובתוכנית 

שאלות כמו:  אילו תלמידים ומורים ימשיכו כחלק מבית הלימודים. חוסר הוודאות המוסדי כלל 
הספר, האם יהיה מספיק כסף לשלם לכולם בסוף השנה? איזה צוות חוץ יהיה פנוי, ואלו דרגות 

רשמיות של סמכות מלבד המנהלת ימוסדו? השאלות הלא פתורות, שקשורות בתוכנית הלימודים, 
וכנית הלימודים הסטנדרטית הישראלית? ואם היו עד כמה יצטרכו המורים לעקוב במדויק אחר ת

לא יצטרכו לעשות זאת, האם תהיה להם חלופה מסודרת? מבחינה חינוכית, הייתה מערכת 
מתפתחת, שהמשיגה את הפדגוגיה המתעצבת, אך לא הייתה מספיק מתודית על מנת לחנך מורים 

בית חברי הצוות לוטים ולהפנים חזון. דאגות אלו הן רק מקצתם של הנושאים, שהשאירו את מר
 בערפל. 

ביחס לתפקיד המלווה, נשארה אי בהירות רבה. אף על פי שהציפיות והדרישות מהתפקיד 
התחילו, ללא ספק, להתגבש, ההגדרות של מאפייני המלווה היו עדיין רבות, והיקף התפקיד היה 

לווים ראו בכך עדיין פתוח לפרשנות. קדמה סיפק הכוונה או פיקוח מועט למלווים. חלק מהמ
סימן לכך שסמכו עליהם וכן כסממן המעיד על הדבר שהעריכו ביותר בקדמה: ה"חופש" להמשיג 

ולבנות את תפקידם. מלווים אחרים ראו בחוסר ההכוונה אלמנט מעורר חרדה: הם הרגישו 
נטושים, היו להם רעיונות לא ברורים לגבי הגדרת תפקידם, ותכופות היו מתוסכלים ממה שתפסו 

כחוסר בהירות. המלווים היותר מנוסים היו יותר מדי עסוקים, באופן כללי, בעשיית המיטב 
 בעבודתם (לדעתם, דאגתם העיקרית), כך שהם לא היו פנויים לייעץ ולהדריך מלווים אחרים. 

 
 סיכום

פרק זה בחן את תפיסותיהם של מלווי קדמה כלפי לחץ, כלפי המידה בה הרגישו לחוצים, 
ות הלחץ שחוו, וכלפי מעט מביטויי הלחץ והמתח בעבודתם. כמו כן, הפרק דן כלפי מקור

בתפיסות המלווים לגבי יכולותיהם להתמודד עם הלחצים שעומדים בפניהם בקדמה, ובאמצעים, 
שהם חושבים שיש בידיהם, על מנת להתמודד בצורה הטובה ביותר תחת התנאים השולטים בבית 

 ספר אלטרנטיבי זה. 
קדמה לחוצים בדרגות שונות וכתוצאה ממקורות שונים. המלווים החדשים נטו מלווים ב

יותר להיראות לחוצים מאד, ולתפוס את עצמם כלחוצים במידה רבה, ברוב תחומי עבודתם 
כמלווים בקדמה. לא כך היה עבור המלווים הותיקים. מלווים אלו, במיוחד הגברים, נטו 

הות של לחץ וחרדה פנימיים. המלוות הותיקות של קדמה, להיראות רגועים, בזמן שחוו רמות גבו
 מצד שני, נראו כרגועות ביותר וכן חוו את הרמות הנמוכות ביותר של לחץ פנימי. 

נדמה שתחת נסיבות המתח והאידיאולוגיה המחייבת בקדמה, היכולת להראות רגוע 
הקבוצה שהתמודדו  בעתות לחץ ויצירת אווירה רגועה סביבך נחשבה כנכס יקר ביותר. חברי

בצורה טובה נחשבו גם לרגועים ביותר. באופן כללי, ותק בקדמה הפך את החיים בו לפחות 
מתוחים, גם מסיבות שקשורות ליחס התלמידים כלפי ותיקים וגם מסיבות שקשורות ליחס חברי 

 הצוות, אחד כלפי השני. 
הלחצים של קדמה.  אמצעים ביוגרפיים, חברתיים ופנימיים הקלו על ההתמודדות עם 

אקונומי משותף אחד לשני ולתלמידים, -למשל, מזרחיות ומאפיינים אישיים כגון מעמד סוציו
הפכו את החיים בקדמה לפחות מתוחים עבור המלווים, כמו גם תפיסת עולם אידיאולוגית כמו זו 

מצב ממושך של מייסדי קדמה. נמצא שפופולריות בין הדמויות המרכזיות ויכולת פנימית לחיות ב
של חוסר ודאות ואי בהירות, עוזרים למלווים לשאת את המחויבות שלהם לקדמה לאורך זמן. 
באופן כללי, ככל שהמלווים נשארו זמן רב יותר בקדמה, כך נדמה היה שיוכלו להישאר זמן רב 

 יותר, וכן הם נראו נינוחים יותר בעבודתם. 
ות שלהם, היה שיקול בשאלה האם קיים המידה בה הרגישו המלווים שיוכלו לעמוד בציפי

סיכוי שישחקו. הדרך בה מלווים פירשו את אתגריהם, השפיעה על הדרך בה תפסו את הציפיות 



 82 

שלהם וכן על המידה בה הם הרשו לעצמם להילחץ מהן. פרק מספר שש, בוחן את הדרכים 
יע הפרק דרכים המבניות השונות, בהן נטו מלווי קדמה לחשוב על עבודתם. לקראת סופו, מצ

 שונות בהן אופי הידע שיש לכל מלווה, יכול להוות עבור מלווים השונים סיכון לשחיקה. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרק שישי
 השקפות מלווי קדמה דרך עדשת המורכבות התודעתית שלהם

פרק זה בוחן את ממצאי מחקר זה דרך עדשת תיאורית המורכבות התודעתית של רוברט  
תי שוב את הנתונים כדי לראות כיצד מסגרת התפתחותית תורמת להבנת חוויתם של קגן.  בדק

מלווי קדמה את הדרישות המוצבות בפניהם, הלחצים הנתפסים על ידיהם ומאבקיהם להתמודד 
עמם, ונטייתם לשחיקה.  מטרתי בחשיפת עקביות שיטתית בקשרים אלו היא הדגשת ההבדלים 

מדים חיוביים ובעייתיים בו זמנית, של כל מצב התפתחותי, בהענקת המשמעות שלהם והארת מי
כפי שהוא מתקשר למסגרת קדמה.  בפרק המסכם, אשתמש בתובנות אלו כדי להצביע על סכנות 
שחיקה וכדי להציע סוגים שונים של תמיכה, שצריכים להיות בשימוש כדי לעודד את התפתחות 

לו על הצרכים המשתנים של התלמידים, המלווים.  הפרק המסכם דן גם בהשלכות ממצאים א
הקריטריונים לקבלת מורים חדשים, שונות בתוך הצוות, התפתחות הצוות והתפתחות בריאה של 

 ביה"ס כמערכת חינוכית.
עשרת המלווים של קדמה נמצאו כמעניקים משמעות לדברים, בדומה לרוב המבוגרים  

(Kegan, 1982; 1994)זו מזו.  ניתן לייצג דרכים אלו של הענקת  , בדרכים השונות באופן טיפוסי
אישי") והרביעי ("מערכתי") ע"פ קגן, ובמספר -משמעות, בעזרת סדרי המודעות השלישי ("בין

מצבי מעבר בין שתי הרמות.  הופיעו מספר קשרים מעניינים בין המורכבות התודעתית של 
חווים ואופן התמודדותם.  המלווים לבין ניסוח מטרותיהם, ציפיותיהם, מקורות הלחץ שהם 

בנוסף, קשרתי גם את דרכי הענקת המשמעות שלהם, עם מספר משתנים של רקע אישי ועמדות, 
  וזיהיתי כמה קשרים מעניינים.

התפתחותית באופן מפורט -בחלק הראשון של פרק זה, אסביר את התיאוריה המבנית 
לבין  (”socializing“)אישית" -יןיותר מאשר בפרק הפתיחה, תוך התמקדות במעבר בין חשיבה "ב

.  מטרתי בכך, היא לרענן את זיכרון הקורא/ת בתרומת (”self-authoring“)חשיבה "מערכתית" 
גישתו ההתפתחותית של קגן, לחוויותיהם של מלווי קדמה, ולבסס את היסודות, לקישור 

 ממצאים אלו לנטיות המלווים השונות לשחיקה.
תימות מפתח המיוחדות ואופייניות לקדמה (מטרות  החלק השני של פרק זה בוחן 

המלווים, ציפיותיהם הנתפסות, הלחצים שהם חשים שמופעלים עליהם ואופן התמודדותם), כפי 
שהן נראות דרך המסגרת ההתפתחותית.  פרק זה, שלא כמו הפרקים הקודמים, שסיפקו ניתוחים 

חשיבתם, ומביא את ההשלכות  בנהממחשבות המלווים ויותר ב תוכןתימטיים, מתמקד פחות ב
ההתפתחותיות של ממצאי מחקר זה.  מסיבה זו, מוצגות רק מספר דוגמאות, מתוך אינספור 
 המטרות, הציפיות, הלחצים ודרכי ההתמודדות, עליהם כתבתי בהרחבה בפרקים הקודמים.

), המראה את הקשרים בין 6.11בחלק השלישי של פרק זה, אציג טבלה מקיפה (טבלה  
משתנים שונים ברקע המלווים ובחשיבתם, לבין רמת המורכבות התודעתית שלהם.  המיצג 
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) בחלק זה, מסכם דוגמאות של סיכוני שחיקה שונים, העומדים בפני 6.13האחרון (טבלה 
 המלווים, תוך התייחסות לסדרי התודעה השונים.

יר את יוצאי בטקסט, אני מרחיבה לגבי הממצאים, בוחנת את ההשלכות ומנסה להסב 
אינה מציגה את המשתנים שלא היו קשורים למורכבות התודעתית של  6.11הדופן.  טבלה 

המלווים (למשל, מוצא המלווים, ותק בקדמה, גיל).  הסיבה לכך קשורה לחיסיון:  מאחר וחברי 
הקבוצה היו מעטים, פרטים אלו עשויים היו לסייע בזיהוי כל אחד מהחברים, לו היו מופיעים 

טבלה.  בנוסף לכך, הכנסת משתנים אלו לא היתה תורמת מידע נוסף, מעבר להדגמה ויזואלית ב
 של חוסר הקשר בין משתנים אלו לבין המורכבות התודעתית של המלווים.

בניתוח התפתחותי זה, קולות המלווים נאספים לקבוצות התפתחותיות בהתאמה, כפי  
אובייקט.  קולות המלווים ישולבו בתוך -יקטשנקבע ע"י הניקוד שניתן להם בראיון הסובי

קבוצה התפתחותית, וזאת על מנת להנגיד את המבנים -הטקסט, ע"י ציטוטים מכל תת
האופייניים של הנושא הנידון, מהעמדה ההתפתחותית שלהם.  בפרק זה ובפרק השביעי, אדון 

 ביתרונות ובמגבלות של כל סף התפתחותי.
קבוצות ולא -וים במיצג זה, אך אני מצטטת אותם כתתאני כוללת את קולות כל המלו 

כאינדיבידואלים משתי סיבות.  הראשונה היא, הגנת פרטיות המלווים וחיסיון הנתונים שהעבירו 
לי.  הסיבה השניה היא, ששילוב תגובות של מספר אנשים, מאפשר לי להדגים באופן עשיר יותר 

רמה תודעתית.  יחד עם זאת, אני מעונינת  את המאפיינים המשותפים בתגובות המלווים בכל
הקבוצות, כדי שלא יהיו אנונימיים לחלוטין, וע"י כך, להזכיר לקורא/ת -להעניק שמות לחברי תת

שמילות הטקסט נאמרו ע"י אנשים אמיתיים, החווים רגשות אמיתיים וחושבים מחשבות 
 אמיתיות.

קבוצה התפתחותית:  אני -ם בכל תתבדיווחים אלו אני נותנת שם אחד גנרי לנשים ולגברי 
אישית.  בציטוט -משתמשת בשמות עליזה ואשר, בציטוט מלווים המחזיקים באפיסטמולוגיה  בין

אישי של -מלווים, הנמצאים במעבר בין סדרי התודעה השלישי והרביעי, אך נוטים יותר לצד הבין
עושה שימוש, בציטוט מלווים הרצף, אני משתמשת בשמות בילהה ובני.  בשמות כלנית וכלב, אני 

בעלי אפיסטמולוגיה מערכתית, או אלו הקרובים לכך.  ברור כי אלו הם כולם פסבדונים, אך הם 
שמות אופייניים של ישראלים בני דור המלווים.  הבחירה האלפביתית היא מכוונת (באנגלית כל 

גמת), כדי שיהיה המתר –צמד שמות מתחיל באותה אות, בסדר אלפביתי ע"פ רמת ההתפתחות 
 קל יותר לזהות כל דובר עם עמדתו על הרצף של קגן.

 
Iהתבניות הקבועות של הענקת משמעות, ע"י מבוגרים ברמות תודעה שונות . 
מטרת בחלק זה היא לגלות, מבלי לשפוט, את היתרונות מחד, ואת הבעיות מאידך, של  

, (Kegan, 1994)שות הפסיכולוגיות דרכי הענקת המשמעות בכל סף התפתחותי, ואת עמידתם בדרי
של המסגרת בה אנשים צריכים לתפקד.  על מנת להעריך את הדרך בה התיאוריה ההתפתחותית 
מסייעת להבנתנו את חוויות המלווים במסגרת קדמה, אתן הסבר תיאורטי יותר מפורט של סיפי 

 הענקת המשמעות הללו.
מסגרת הקונספטואלית, דרכה בוחן התיאוריה של קגן אודות התפתחות אנושית היא ה 

) הוא מרחיב 1פרק זה את תפיסות המלווים.  בחרתי בתיאוריה של קגן משתי הסיבות שלהלן: 
קוגניטיבי והרגשי, מעבר להתבגרות ובהמשך -לגבי התפתחות התחומים הקוגניטיבי, החברתי

סביבות העבודה ) הוא בוחן את רמות הענקת המשמעות של מורים ובעלי מקצוע ב2 -הבגרות ו
שלהם.  יותר מכך, קגן הוא אחד מהתיאורטיקנים ההתפתחותיים היחידים, אשר בחן שחיקה, 

 באופן ספציפי, בתיאורית הכרת האדם שלו.
, כמי שמבנה שוב ושוב באופן רציף (knower)התיאוריה של קגן מתארת את האדם היודע  

יך התפתחות הענקת המשמעות.  לדעתו את נקודת מבטו על העולם, ומשתנה בצורה דינמית בתהל
 היותשל קגן, כל בני האדם מתאפיינים בתהליך דינמי,  של משא ומתן בין מה שאנו תופסים כ

", לבין מה שאנו אובייקטאותו אנו יכולים לבחון, להתבונן בו ולקחת "כ -- (being object)אובייקט 
"משולבים בו" ואיננו יכולים לצאת מתוכו, מה שאנחנו  -- (being subject)תופסים כהיות סובייקט 

כדי לבחון ולתפוס אותו כאובייקט, כנפרד מעצמנו.  מהות התיאוריה היא, שהאדם היודע מעורב 
בפרויקט חיים של "לקיחת אחריות" הדרגתית, לגבי יותר ויותר אספקטים במציאות הנתפסת על 

 the)י הדברים עליהם אחראי "היודע" ידו.  חמשת הסיפים התיאורטיים של קגן מאופיינים הן ע"
knower)  מבחינה מנטלית, ולפיכך גם יש לו שליטה עליהם, והוא יכול לעשות עליהם מניפולציות

, או שאין לו שליטה עליהם, ועל  (subject to)מנטליות מודעות, והן ע"י הדברים להם הוא "נתון" 
 כן הוא, במובן מסוים, נתון לחסדיהם.

אישיות" ו"מערכתיות" על הרצף של קגן, -שלי נע בין אפיסטמולוגיות "ביןמפני שהמדגם  
אתמקד בטבעם של שני סדרי התודעה הללו, המאפיינים מבוגרים, אף על פי שהם לא מהווים את 

 (knowers)כלל המצבים על הרצף של קגן, ואף לא את המצבים המורכבים ביותר עליו.  "יודעים" 
ע"י העובדה שהם בד"כ "מורכבים ע"י" היחסים שלהם או ע"י  אישיים", מאופיינים-"בין

סביבתם החברתית.  כלומר, זהותם מוגדרת ע"י קשריהם או נאמנותם אל האנשים, הערכים 
והאמונות, אליהם הם מחויבים.  אין להם באמת יחסים, במובן בו הם רואים את עצמם נפרדים 
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נה מהם וחשים שהם מוגדרים על פיהם.  מיחסיהם, אך יחד עם זאת, הם בלתי ניתנים להבח
עשויה להיות להם יכולת עצומה לאמפתיה ביחסים, וההדדיות שהם מסוגלים ליצור עם אנשים, 

עמם הם ביחסים, עשויה לגרום להם סיפוק רב.  הדדיות זו, לעיתים מקשה עליהם לעשות צעד 
ם קרובות, הם מוצאים עצמם אחד לאחור, וע"י כך להעריך יחסים או להציב בהם גבולות.  לעיתי

 במצבים ביחסים, בהם אין הם מסוגלים לראות כיצד דברים השתבשו.
אישית, בד"כ מאד נפגעים מביקורת או שיפוט, שנעשים ע"י אחרים -יודעים בעלי אוריינטציה בין

סביבם, במיוחד ע"י אנשים עליהם הם סומכים, כגון חברים או רשויות.  הם חשים בטוחים 
משדרת מסר ברור לגבי המצופה מהם, והם אינם ביקורתיים, באופן טיפוסי, לגבי בסביבה ש

סביבתם, מפני שכמו ביחסיהם, הם חשים זהות עם התרבות, הערכים והנורמות של הסביבה.  הם 
חשים הכי נוח כש"דברים הולכים חלק" וכשאנשים פועלים בהרמוניה זה עם זה.  לא מפתיע, אם 

 ות בהן התמיכה החברתית היא חזקה, ובהן ישנם יחסים הדדיים וחמים.כן, שהם פורחים בסביב
מעניקי משמעות אלו, מדווחים, באופן טיפוסי, על קשיים בעימות עם אנשים, שדעותיהם  

שונות משלהם, או בהתמודדות עם דיסוננס מתמשך וקונפליקט ביחסים, מפני שהם חשים 
שלהם מתערערת כשהם תופסים מצב כדיסוננס,  מאוימים ע"י חילוקי הדעות.  היושרה הפנימית

-וכך, באופן טבעי, הם משתדלים להימנע ממנו.  במקום עבודתם, אנשים בעלי אוריינטציה בין
אישית נוטים להיות קונפורמיסטים.  יש להם תחושה חזקה של חובה ושל "מה מצופה מהם", 

על הדרך בה מתייחסים והם בד"כ מרגישים שלא בנוח, אם הם חשים שהם צריכים למחות 
מעמד או קולגות, בעזרתם יוכלו לתת -אליהם בעבודה.  לעיתים קרובות, הם יחפשו חברים שווי

תוקף לרגשותיהם, ואצלם יוכלו למצוא מפלט.  ההחלטה להתעמת עם הממונה עליהם או עם 
חשוב קולגות בעלי סמכות בעבודה אינה מאפיינת אותם:  המחשבה על מה אנשים אלו עשויים ל
עליהם, או מה שהם עשויים להגיד לאחרים עליהם, בד"כ מספיקה על מנת להרתיע אותם 

 מעימות.  הם מרגישים הכי נוח עם אנשים שגם אוהבים אותם וגם דומים להם.
יודעים בעלי אוריינטציה מערכתית, גם כן מעריכים חום במסגרת יחסיהם, וחווים חרדה  

נפליקט.  קשה לדמיין מישהו שאינו חש זאת.  אולם, כאשר הם כשהם עומדים בפני דיסוננס או קו
נתקלים בקונפליקט או במצבים, בהם אין הסכמה, הם נוטים להרגיש יותר חופשיים לקחת צעד 

לאחור ולהעריך מה ברצונם לעשות במצב זה, בניגוד לדחף האוטומטי להסתגל או לעזוב כדי 
ר להיות מעורבים בחוסר הסכמה, מבלי להרגיש להימנע מקונפליקט.  נראה כי הם מוכנים יות

שמבנה היחסים כולו מאוים או מעורער.  למעשה, במקרים רבים, אנשים מערכתיים מקדמים 
בברכה את השוני אצל אחרים, כמקור לאתגר עבור עצמם, ואף מחפשים אחר ה"אדרנלין" של 

-ריינטציה שלהם היא ביןחוסר ההתאמה.  אין זאת אומרת שהם לא זקוקים ליחסים.  אלו שהאו
אישית באופן טבעי, מעריכים יחסים ומקדישים זמן ואנרגיה ניכרים לטיפוחם.  ההבדל הוא, 

שבאופן יסודי, הם היוצרים של תנאי היחסים שלהם, ופחות "נוצרים" על ידם.  הם בנו סמכות 
ההערכות  פנימית או אידאולוגיה אישית, דרכה הם יכולים לשקף וליצור סדר עדיפויות של

 והציפיות הרבות, בהן הם נתקלים מצד אנשים אחרים ומסגרות אחרות.
מעניקי המשמעות המערכתיים אינם תלויים "בחסד" של מה שאנשים אחרים חושבים  

אישיים, אלא הם מוגדרים ע"י מערכת האידאולוגיות -עליהם, כמו מעניקי המשמעות הבין
ת במערכת יחסים קרובה עם אנשים בעלי דעות והאמונות שלהם, כך שלא תמיד קל להם להיו

מנוגדות לשלהם.  הסיבה לכך היא, שהם לא יכולים באמת "לצאת" ממערכת האמונות שלהם, 
ולראות שזו רק מערכת אחת מני רבות.  בד"כ, לאנשים בעלי חשיבה מערכתית, קשה לחשוב על 

, עצמאית ודינמית, בעלת מערכת של סדרת מערכות גדולה יותר-המערכת, שהם חלק ממנה, כתת
ארגון בסיסי השונה לגמרי ואולי אף מנוגד למערכת שלהם, אך עדיין תואם לה.  דרך ידיעה זו, 

שהיא עצמאית יותר, מאפיינת את סדר הידיעה החמישי של קגן, צורת חשיבה נדירה יותר, שלא 
ם שהם מעבר לסדרי מיוצגת במדגם הנוכחי.  לפיכך, עבור הניתוח הנוכחי, אין טעם לתאר סדרי

אישי והמערכתי.  ניתן כעת לחזור ולבחון את דרכי הענקת המשמעות של מלווי -המודעות הבין
 קדמה, ולהתחיל לזהות את השלכותיהן.

 
IIהתפתחותית-. נקודות המבט של המלווים דרך עדשה מבנית  
מציגות על מנת להציג את הנקודות בצורה תמציתית וברורה, בניתי טבלאות לדוגמה, ה 

אישית לעומת חשיבה מערכתית של המלווים, לגבי נושאי מפתח, הקשורים לממצאי -חשיבה בין
המחקר העיקריים.  ברוב המקרים, הטקסטים הם ציטוטים ישירים של מלווים אינדיבידואליים, 

מתוך הראיונות הפתוחים שנערכו עימם, ומפגישות הקבוצה.  אולם, במספר מקרים, כאשר שני 
אובייקט, עסקו באותו נושא, שילבתי את דעותיהם לכדי -, שדיברו מאותה עמדת סובייקטמלווים

 היגד כולל אחד.
רבים מהנושאים שבטבלאות מופיעים בספרות ההתפתחותית, ואינם ספציפיים רק  

אישית וחשיבה מערכתית, לגבי -להקשר של קדמה.  בטבלאות אני מציגה, זו בצד זו, חשיבה בין
 ם:הנושאים הבאי
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המשמעות של מעבר בחינות הבגרות; מהי משמעות הדבר, עבור מלווי קדמה,   מטרות:  •
שתלמידיהם ימשיכו ללימודים מתקדמים באוניברסיטה; דעות המלווים על מעורבות בחברה 

 הישראלית; נקודות המבט של המלווים על החיים בשני העולמות.
 
ים עם תלמידיהם; נקודות המבט של הציפיות ממלווי קדמה ליצור יחסים טוב  ציפיות:  •

 תלמיד/ה.-המלווים לגבי תפקידם ביחסי מלווה
 
הלחץ לקיים את המחויבות לקדמה לאורך זמן; הלחץ הכרוך בעבודה עם   לחצים:  •

התלמידים בקבוצות קטנות; הלחץ לחזק את קשרי התלמידים עם תרבותם ומורשתם; הלחץ 
 מלווים לגבי דמיון ושוני בקדמה).להיות כמו כולם בקדמה (נקודות המבט של ה

 
 דוגמאות של דעות המלווים לגבי התמודדויות חיוביות ושליליות.  התמודדות:  •
  
אישית וחשיבה מערכתית אינן דיכוטומיות.  -בכל אחת מהטבלאות הבאות, חשיבה בין 

אלא אישיות, -האדם בעל האוריינטציה המערכתית לא משליך מנגד את מחשבותיו ודעותיו הבין
מרחיב ומארגן אותן מחדש, על מנת להכיל נקודת מבט רחבה יותר, מורכבת יותר וכוללת יותר על 

החלקים שלהלן (מטרות, ציפיות, לחצים והתמודדות) -אותו נושא.  בכל אחד מארבעת תתי
 בחרתי נושאים, שנפוצים גם בספרות ההתפתחותית, וגם רלוונטיים למחשבות מלווי קדמה.

 
 התפתחותית-וים דרך עדשה מבניתמטרות המלו 
חלק זה מתייחס למטרה המרכזית של מעבר בחינות הבגרות ע"י תלמידי קדמה, דרך  

מסגרת התפתחותית, ובוחן שלוש מהשלכותיה:  למידה באוניברסיטה, מעורבות בחברה 
 הישראלית והחיים בשני עולמות.

 
מיתית של הבגרות כמטרה של לקח לי יותר משנה להבין את העוצמה הא  על מעבר הבגרות.

קדמה, להבין את ריבוי המשמעויות הטמונות במעבר בחינות ארציות אלו, ולהבין לגמרי, מה 
מסמלת הבגרות במחשבותיהם וברגשותיהם של צוות מלווי קדמה.  למרות ההסכמה פה אחד, של 

סיבת הצוות, לגבי חשיבות מעבר הבגרות, לא כל חברי הקבוצה מחזיקים באותו הסבר ל
  -אופייניים  (thinkers)החשיבות, או מה מייצג מעבר זה.  הפרדתי את תגובות הצוות לחושבים 

מדגישה את הדרכים השונות, בהן חושבים המלווים על  6.1אישיים ומערכתיים.  טבלה -בין
  מטרת הבגרות.  הטקסט שלאחריה מסביר מה מאפיין כל סדר חשיבה. 

 ות הבגרות מנקודת מבטם של המלוויםמשמעות מעבר בחינ  6.1טבלה 
 חשיבה "מערכתית" אישית"-חשיבה "בין מטרות קדמה

הכנה לבחינות 
 הבגרות

הם צריכים ללמוד את כל  •
החומר ולרכוש את הכישורים 

 על מנת לעבור את הבחינות.
הם זקוקים לסדרת  •

טכניקות כדי לעבור את 
 הבגרות, ולגמור עם זה

אני לא יודעת איך מישהו  •
מדמיין, בחלומות הכי כאן 

פרועים, שרבים מהילדים האלו 
יוכלו להבחן בבגרות תוך שלוש 

שנים. הם לא יודעים איך 
ללמוד והם חסרים את הבסיס. 

אני לא יודעת איך להתחיל 
 להכין אותם לבחינות.

הם צריכים להבין את מה  •
שהם לומדים, ולפתח קונטקסט 

 לדעותיהם.
בהתחלה הם צריכים  •

ולהרגיש נוח עם להיכנס לקצב, 
מי שהם. אז, אפשר יהיה ללמד 

אותם להתמקד ולהתרכז 
 בבחינות כמטרה.

הם צריכים להבין את מה  •
שהם לומדים, להבין את תכנית 
הלימודים הסמויה של הבגרות, 

וכיצד היא מנציחה את המצב 
השולי שלהם בחברה 

הישראלית, אך הם עדיין 
צריכים לעבור את הבחינות כדי 

 להשיג משהו.
מעבר בחינות 

 הבגרות
ילדים אחרים אינם טובים  •

 יותר מילדינו. הם יראו להם.
נראה להם (למשרד החינוך  •

ולכל האחרים) שילדינו 
מסוגלים להגיע לסטנדרטים 

הכלליים של הישגים. הם 
 לעשות את זה! יכולים

אני לא ישנה בלילה, דואגת  •
מהיום שהילדים יצטרכו להבחן 

נינו, בבגרות. את יודעת, רק בי
אני חושבת שחלק מהילדים לא 
יעברו. אני לא יכולה להגיד זאת 

מעבר הבחינות הוא אמצעי  •
להעברת יותר שליטה לילדים 

 על חייהם.
המבחן הוא סמל של רגשות  •

הערך העצמי וההצלחה שלהם. 
דרך הצלחתם בבחינות, נוכל 

להדגים שהמעיטו בערך 
יכולותיהם, ושבהינתן התמיכה 

הראויה, הם יכולים לעשות 
 זאת.

את יודעת משהו? אני יודעת  •
שכולם פה מרוכזים בכך 
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בישיבת צוות. כולם יחשבו 
שאני לא מאמינה בילדים. אבל 
ברצינות, מה נגיד להוריהם אם 

לא יעברו? אני מפחדת מהיום 
הזה. נהיה בדיחת בתיה"ס 

 בירושלים, ואז מה?

שהילדים יעברו את הבגרות. 
אבל אני לא חושבת שזה הדבר 

העיקרי ואני לא חושבת שזה 
יקרה. ישנה למידה וישנם ערכי 
חיים חשובים יותר, שאני רוצה 
שילמדו כאן. אם הם לא יעברו 
את הבגרות עכשיו, הם יכולים 
לעשות זאת מאוחר יותר. יהיה 

להם הביטחון העצמי והידע, 
הם ידעו מי הם ואיך לחשוב 

וללמוד. אז הם יעשו זאת 
כמו  כעבור שנה, אחרי הצבא,

 שאני עשיתי.
 

אישיים בקבוצת המלווים, נטו להתמקד בבגרות כמטרה בפני עצמה.  בכלל, הם גם -היודעים הבין
נטו לקבל את הבגרות (סטנדרט חיצוני להצלחה) כסטנדרט שלהם להצלחות תלמידיהם.  הם 

ם תפסו את הבחינות הארציות כמכשול חשוב שיש לעברו, שיוכיח את שווי תלמידיהם, לעצמ
ולאחרים.  עמדתם היתה, שאם תלמידי קדמה יעברו את הבגרות, זה ישקף בצורה טובה את 

ביה"ס ואותם.  התוקף שחיפשו היה בעיקר חיצוני, ודאגותיהם העיקריות היו בהוכחת צדקתם 
מלכתחילה, ובתדמית החיובית של תלמידיהם.  היתה כמות מסוימת של מידע, אשר בו 

והם היו צריכים ללמוד טכניקות, המורות להם כיצד להיבחן.  בכלל, תלמידיהם חייבים לשלוט, 
הם היו נרגשים מהמחשבה של איך מעבר הבגרות של תלמידיהם, ישתקף עליהם כמורים, והדרך 

בה אחרים יראו אותם (למשל, הוריהם, שכניהם, משרד החינוך) אם תלמידיהם אכן יעברו לצד 
 השני של המבוי הסתום, הקרוי בגרות.

בניגוד לכך, החושבים המערכתיים מתוך המדגם שלי, נטו להבליע את תוקף  
הבגרות כסטנדרט האמיתי להצלחת התלמידים, אך הבינו כי מדד זה, הנכפה מבחוץ, 

נחשב בחברה ולא ניתן להימנע ממנו.  הם נטו להאמין שאף על פי שהחברה הישראלית 
בעיניהם לא היה זה המדד העיקרי  מעריכה את הבגרות כמדד להשכלה או אינטליגנציה,

של ידע ויכולת תלמידיהם.  מלווים בעלי מחשבה מערכתית הדגישו את ערך הבגרות 
בראש ובראשונה ככלי אינסטרומנטלי, בעזרתו ניתן להשיג זכויות חברתיות אחרות.  הם 

הבינו שחלק מן התלמידים לא יעברו את הבגרות ואפילו לא ייבחנו במהלך שנותיהם 
כון, אך היו בטוחים, שבהינתן הידע העצמי, הביטחון העצמי, אהבת הלמידה והרגלי בתי

הלמידה שרכשו לאחרונה, הם יצליחו, בסופו של דבר, בבגרות, וימשיכו הלאה.  אחד 
מהמלווים, שקיבל ניקוד גבוה על הסקאלה של קגן, היה עסוק בראש ובראשונה 

ודים לבגרות, במיוחד את החומר לבגרות בשאיפותיו שלו, לכתיבה מחדש של תכנית הלימ
 490בהיסטוריה של עם ישראל.  הוא התנגד לעובדה שהחומר מאד אתנוצנטרי, ושמתוך 

עמודים שתלמידי י"ב צריכים ללמוד, כמעט בעל פה, ההגירה המזרח תיכונית והצפון 
 אפריקאית לישראל, והתרומה המזרחית לחברה הישראלית מכוסה בחמישה עמודים, לכל

 היותר.
החלום של כל המלווים היה, שתלמידיהם ילמדו   תלמידי קדמה לומדים באוניברסיטה.

באוניברסיטה, או שתהיה להם, לפחות, האפשרות להחליט האם הם מעוניינים ללמוד 
אישית -במוסד אקדמי.  עדיין, הדברים שהדאיגו את המלווים בעלי המחשבה הבין

מדגישה מספר דאגות, הספציפיות  6.2ת.  טבלה והמערכתית היו דברים שונים איכותי
 למלווים בכל סדר מודעות.

 דעות המלווים על למידת תלמידיהם באוניברסיטה 6.2טבלה 
 חשיבה "מערכתית" אישית"-חשיבה "בין 

למידה 
 באוניברסיטה

אהיה מאד שמחה להיתקל  •
באחד מתלמידי בכיתה 

באוניברסיטה. ארגיש כזו 
 תחושת הישג והצלחה. רק

בשביל הרגע הזה כל הקשיים 
 הנוכחיים יהיו שווים.

ההורים שלה לא היו  •
מאמינים שהיא באמת יכולה 

, X-להיות סטודנטית
סטודנטית באוניברסיטה 

העברית! אז הוריה סוף סוף 
 יעריכו מה עשינו עבור בתם.

אבל מה אם הם יחושו שלא  •
במקומם בקמפוס, אם הם לא 

ישתלבו ואנשים ילעגו להם. 
נו תשים אותם במוקד, עבודת

ותיתן להם אשליה שהעולם 

הם צריכים שתהיה להם  •
ברירה לפחות, כך שיוכלו 

להעריך באופן מלא את יתרונות 
ומחירי הלמידה באוניברסיטה. 

אני לא בטוחה שהם בהכרח 
ימצאו את מקומם שם. אך הם 

יהיו מספיק בטוחים כדי לפחות 
 לנסות.

ים אלו פשוט חלק מילד •
יפרחו באוניברסיטה, מרגע 

שישלטו בכישורים הנדרשים. 
הם יכולים ללמוד את הרגלי 

הלמידה כאן ולקבל את אהבת 
הידע שלא יכלו לקבל בבית. 

חלקם יאבקו למצוא את 
מקומם, אך בסופו של דבר הם 

יהיו מנהיגים בקמפוס. הם 
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עשויים להיות מאוימים ע"י  האינטלקטואלי יקבל אותם.
מילים ארוכות באנגלית, או 

שפה "אקדמית" מעורפלת, אך 
 הם לא יהיו משותקים על ידם. 

 
 
אישית הדגישו עד כמה הם והורי התלמידים יהיו גאים לראות -בעלי חשיבה בין 

אותם במסגרת אוניברסיטאית, למרות הסיכויים הקטנים שלהם להשיג מטרה כזו.  עבור 
ו, שאם תלמידיהם יגיעו תיכונית נשארה מקור גאווה.  הם חש-מלווים אלו, השכלתם העל

לנקודה בה יוכלו גם להיות חלק מהעולם האוניברסיטאי, יהיה זה חלק נוסף בחייהם, 
אותו יוכלו לחלוק עם תלמידיהם.  אולם, הם היו מודאגים אם תלמידיהם יידחו ע"י 

סטודנטים אחרים, ולא היו בטוחים שהם יכולים להתמודד, ולהתגבר על הקושי 
 טה גוררת עימה.שהלמידה באוניברסי

מלווים בעלי מחשבה מערכתית הביעו את חשיבות הבחירה שתהיה בידי  
תלמידיהם ואת העובדה, שלא יהיו נעולים בתוך עתיד ללא מוצא, ע"י תפיסת החברה 

אותם.  בו זמנית, הם היו נלהבים לפתוח את התלמידים לעולמות הידע, להנאה שבלמידה, 
כלה גבוהה, מה טוב.  הם הביעו אמונה חזקה ביכולת ואם יוכלו לעשות זאת במוסד להש

 תלמידיהם להתמודד עם ולהתגבר על הקשיים הצפויים שהלימודים באוניברסיטה יגררו.
 

בנושא המעורבות המלאה בחברה הישראלית, שתי   מעורבות בחברה הישראלית.
הדוגמאות שאני מצטטת קשורות לגיוס לצבא וללקיחת חלק בחברה הישראלית 

מסכמת את דעות מלווי קדמה לגבי שני  6.3יינסטרימית ע"י התלמידים.  טבלה המ
 הנושאים הנ"ל.

 דעות המלווים על המעורבות בחברה הישראלית  6.3טבלה  
 חשיבה "מערכתית" אישית"-חשיבה "בין 

הם צריכים ללכת לצבא  • גיוס לצבא
ולהיות כמו כל אחד אחר 

 בחברה הישראלית.
אותם  אנחנו צריכים להכין •

לעשות מה שאומרים להם 
 בצבא כדי שלא יסתבכו בצרות.

הם צריכים להבין שלהיות  •
ישראלי אומר לקיים את כל 

ההתחייבויות כמו כל אחד אחר 
ולקבל את המשרות בעלות 

הסטטוס הגבוה. אם לא ילכו 
לצבא, הם יכולים לשכוח 

 מהתקדמות.

צריכה להיות להם בחירה  •
והם צריכים להבין לתוך מה 

 מכניסים את עצמם. הם
הם ילמדו שסביבות שונות  •

דורשות התנהגויות שונות, 
ושהם יכולים להיות גמישים 

ע"י כך שיהיו מודעים להשלכות 
 של חוסר ציות בצבא.

 

מעורבות 
במיינסטרים 

 הישראלי

הם ילמדו את מנהגי  •
האנשים בעלי הכוח וההשכלה 
בחברה הישראלית.  בסופו של 

הם דבר יעריכו אותם על פי
ויקבלו אותם כחברים 

לגיטימיים בחברה הישראלית.  
הם יכולים לעשות זאת מבלי 
שיצטרכו לבגוד באמונותיהם 
או להיות מישהו אחר שאינו 
הם עצמם. הם יכולים להיות 
הם עצמם, אך עדיין להרגיש 

כמו אזרחים חיוניים, שיכולים 
להיות חלק מהמציאות 

 הישראלית. 

הם יכולים להפוך  •
בקהילותיהם, או  למנהיגים

ברמות גבוהות יותר של 
ארגונים חברתיים. הם יכולים 

ללמוד שיש להם את מה שדרוש 
כדי להכתיב את הקצב בחברה 

הישראלית, ולא רק להמשך 
אחרי ולחקות את הממסד.  

חלק מהאנשים אולי לא יאהבו 
אותם או את מה שהם עושים. 

אז? הם צריכים ללמוד לא  לתת 
ולהתמקד  להם להשפיע עליהם

 במטרתם.
 

 
אישית שבקבוצה, הדגישו אספקטים, הקשורים לקונפורמיות -בעלי המחשבה הבין

של הגיוס לצבא.  הם הדגישו את משמעות ההתאמה והדמיון לאחרים בחברה הישראלית 
הכללית, וההצטרפות לקונצנזוס בנוגע לביצוע חובתם הצבאית, כמו כולם.  מלווים אלו 

כין את הילדים שלא להסתבך בצרות ולעשות מה שאומרים להם, חשו, כי מתפקידם לה
לפחות בצבא, כדי לא לסכן את עתידם.  בנושא ההצטרפות לחברה המיינסטרימית, הם 

נטו להדגיש את יתרונות למידת דרכי המשכילים ובעלי הכוח, והתקבלות ע"י אחרים 
כויות חברתיות, כמו כל כחברים לגיטימיים בחברה.  תוצאת קבלה זו היא היכולת לקבל ז

 אחד אחר.
חושבים מערכתיים הדגישו את הכנת התלמידים, למה שהשירות הצבאי יהיה 

עבורם ופיתוח בתוכם, את החכמה להבחין ואת הגמישות להתנהג בדרכים, שהן גם 
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תואמות וגם משרתות את האינטרס שלהם.  הרעיון שלהם היה לגרום לתלמידים להיות 
בצבא, וללמד אותם לשקול את ההשלכות של מעשיהם:  לזהות את  מודעים לציות הדרוש

הדרישות, לא לציית ציות עיוור, אך גם לא להיות מורדים ללא כל מחשבה.  מטרתם 
המרכזית היתה לחזק את יכולות תלמידיהם להיות גמישים ולבחור באופן חכם.  בנושא 

דגישו שוב ושוב, שאינם המעורבות בחברה הישראלית, מלווים בעלי מחשבה מערכתית ה
רוצים שתלמידיהם רק "ישתלבו" אלא קיוו שאחרי שימצאו את מקומם בחברה, הם 

 עשויים להיות משתתפים פעילים בעיצוב וביצירת תפיסותיה היסודיות.
לעיתים קרובות, דיברו המלווים, במיוחד אלו המזרחיים שגדלו   חיים בשני עולמות.

ת".  בפרקים הקודמים בדקתי נושא זה מפני שהוא קשור בשכונה, על "חיים בשני העולמו
להיותם של המלווים מודל לחיקוי עבור תלמידיהם:  מלווים התייחסו להדגמת היכולת 

הפסיכולוגית לאצור בתוכם גם את עולם המקור שלהם וגם את עולם המיינסטרים.  
לא לאלה אישיים" ו-החיים בשני העולמות לא נראו פשוטים, לא למלווים ה"בין

ה"מערכתיים", אך הקשיים שהציגו חיים אלו לכל קבוצה היו שונים מבחינה איכותית.  
 מדגימה חלק מההבדלים בין המלווים. 6.4טבלה 

   
 דעות המלווים על החיים בשני העולמות  6.4טבלה 

 חשיבה "מערכתית" אישית"-חשיבה "בין 
היחסים בין העולם 

בו גדלו לבין החברה 
 יתהמיינסטרימ

אני לא רוצה לבלבל אותם  •
או לטעת בהם תקוות שווא. הם 

אוהבים את השכונות שלהם, 
אז למה אנחנו כופים את 

דעותינו עליהם? כשאת חושפת 
אותם לכל האפשרויות האלו 

הם חוזרים חזרה הביתה 
ומבינים שזה רק חלום.  בסופו 
של דבר הם יהיו חייבים לבחור 
בין העולמות, אי אפשר לקחת 

 טוב מכל עולם.את ה
הם צריכים לשכוח מהעבר  •

שלהם אם הם רוצים להצליח. 
המלווים האחרים כאן, שכל כך 

מכוונים כלפי התרבות 
והמוסיקה המזרחית וכל זה, 

רק מקשים על הילדים. הילדים 
לא רוצים שום דבר מזה. הם 

רוצים מוסיקת פופ ולהיות 
"קולים" כמו שאר הילדים 

 בגילם.

רים, ישנם יתרונות ומחי •
עבור שינויים אלו. כולנו עברנו 

את זה, ולא היה קל לחיות בשני 
העולמות. בסופו של דבר, 

מוצאים דרך לשלב בין שני 
העולמות, ולהרוויח מכך. אבל 

זה קשה. זה גורם לך להבין 
שלמרות שאנשים יכולים לעזור 

לך פה ושם, את יכולה לסמוך 
 בעיקר על עצמך בעולם.

 ישנן דרכים לזכור את •
עברך, להיות קשורה לשורשיך, 

בלי לצבור מרירות, שנאה או 
עליונות כלפי האשכנזים. איך 

הם יכולים להחליט לאן הם 
הולכים, אם אין להם מושג 

לגבי מקורותיהם, שורשיהם, 
 ולמה הם מי שהם?

 

אני מקווה שהם יישארו  • החזרה לשכונה
בשכונה ולא יהפכו מנוכרים 

למשפחתם ולחבריהם. העולם 
חיצוני לעולם לא יקבל אותם ה

באופן מלא, כך שאסור להם 
להפנות את הגב לבתיהם. הם 

אפילו עשויים להיות מורים 
 בקדמה כשיגדלו.

הם צריכים להתרחק  •
מהשכונה, לעבור הלאה. 

הישארותם תנציח את 
 ה"סטיגמה" של המקום. 

אני יודעת שאני אף פעם לא  •
אוכל לחזור לגור בשכונה, אבל 

שלילדינו יהיה אשמח לראות 
האומץ והכוח שלי אין. אני 

פשוט לא יכולה לעשות את זה 
 היום. זה יותר מדי כואב. 

 

 
אישיים" הביעו דאגה עמוקה, האם החשיפה לחברה הישראלית -מלווים "בין

המיינסטרימית והלמידה לנווט בתוכה, תכריח את התלמידים, בסופו של דבר, לבחור בין 
הם, עם הדיסוננס של החיים בשני עולמות שונים -ך מאבקםשני העולמות.  אולי מתו

אקונומית, הם הציגו את הדילמה כדיכוטומיה, שתוביל -לגמרי מבחינה אתנית וסוציו
בסופו של דבר לצורך לבחור בעולם אחד על משנהו.  מלווים אלו גם נטו, כפי שהדגמתי 

רע בין העולמות.  למרות קודם לכן, לרצות להגן על תלמידיהם מהסבל הנובע מהרגשת הק
העובדה שע"פ נקודת מבטם לגבי הלימודים באוניברסיטה, הם מביעים רצון שתלמידיהם 

או "יהפכו לאשכנזים" (ביטויים נפוצים שבד"כ משתמשים בהם  (sell out)לא "ייכנעו" 
כהאשמות, כאשר הם מופנים כלפי מזרחיים), הם נוטים לרצות לעודד את תלמידיהם 

שיש להם או "לעבור הלאה" למקומות טובים יותר.  הם טוענים שחיזוק  לדבוק במה
הקשר עם המוסיקה האתנית והמורשת רק יקשה על התלמידים להיות כמו כולם.  "הם 

".  זו, כנראה, פחות הכרה בצורכי ההתבגרות כמו כל בני גילם להיותרוצים מוסיקת פופ ו
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פיהם -ר ביטוי של רגשותיהם, עלהטבעיים של התלמידים, להיות כמו אחרים, מאש
 מוכרחים להיות כמו אחרים.

מלווים בעלי חשיבה מערכתית במדגם זה, נטו להדגיש את היכולת לבחור 
באלמנטים משני העולמות.  הם זכרו את הקשיים בהם נתקלו, ולא הכחישו את הקושי 

של החיים הכרוך בחיים בשני עולמות נפרדים, אך הם למדו לקבל את החוויה הפנימית 
והמעבר בין מספר עולמות, ונתנו תחושה מובחנת, שהחיים בשני העולמות הם אפשריים.  

קיום של מציאויות מנוגדות, אך הכירו -הם לא ציירו תמונה אידאלית וחלקה של דו
 ביכולתם "לאצור את שני העולמות בתוכם", אפילו אם לא כולם חיו פיזית בשכונה.

 התפתחותית-המבנית ציפיות המלווים דרך העדשה
לחזור בקיצור, שתי הציפיות המרכזיות הנתפסות ע"י המלווים היו, שהכל צריך 
"לזרום" ושיווצרו יחסים חיוביים.  ככל שהניתוח התקדם, נראה היה כאילו שתי ציפיות 

אלו קשורות זו לזו בצורה מורכבת:  הרצון הבולט, המוצהר ישירות ע"י כל המלווים היה, 
ור ולשמור על יחסים טובים, בראש ובראשונה עם תלמידיהם, אך גם עם כל שיוכלו ליצ

השאר (למשל, עמיתים, המנהלת וההורים); ה"זרימה" על כל סעיפיה, היתה ההשקפה 
הנפוצה אשר, למרות שמעולם לא הביעו זאת באופן ישיר כתפיסת עולם מגובשת, ממנה 

את הדרך בה ציפו מיחסים אלו נבעו כל השיחות בין המלווים.  "זרימה" מאפיינת 
להתפתח, את האווירה, שהיתה אמורה לשרור בביה"ס כתוצאה מיחסים אלו, ואת טבע 

הקשרים בין האנשים בקדמה.  בסופו של דבר, ה"זרימה" היתה הקריטריון הבלתי כתוב, 
הסמוי, על פיו העריכו את הצלחת המלווים ואת יכולתם להקנות את אתוס ביה"ס.  לא 

אישיים" לאלו של "המערכתיים" לגבי -דלים שיטתיים בין דעות המלווים ה"ביןהיו הב
 נושא ה"זרימה".

בחלק זה, אני שואבת מדעות המלווים, לגבי היחסים שציפו מעצמם ליצור ולשמר 
 6.5עם תלמידיהם, ומהתפקיד, אותו הם מאמינים שהם צריכים למלא בחינוכם.  טבלה 

שיים" ושל מלווים "מערכתיים" לגבי יחסיהם עם אי-מציגה דעות של מלווים "בין
 התלמידים.

 דעות בנוגע לציפיות ליצירת יחסים טובים בין מלווים לתלמידים   6.5טבלה 
 חשיבה "מערכתית" אישית"-חשיבה "בין 

קריטריונים 
להערכת רעיונות 

המלווים, לגבי מה 
שהם תופסים 

כיחסים טובים עם 
 תלמידיהם

כשתלמידים באים אלי  •
ומספרים לי הכל. אני יודעת 
שהם מחבבים אותי, ושהם 

יכולים להפתח איתי, ושאני 
ראויה לאמונם. אני אוהבת 

לדעת שיש דברים שהם 
מספרים לי, סודותיהם 

הפרטיים, שאף פעם לא סיפרו 
 לאף אחד.

לילדים היה באמת אכפת  •
ממני, והם דאגו לי כשלא באתי 

באותו יום. הם באו את כל 
תת לי פרחים הדרך לביתי ל

בסוף השנה. באותו רגע הרגשתי 
 שהכל היה שווה.

אני חשה בקשר טוב עם  •
התלמידים כשהם משתתפים 
בדיונים בכיתה, או עוזרים לי 

להרגיע את שאר הילדים או 
מנקים ומארגנים את הכיתה. 
אני מצפה מהם שיתחשבו בי 

יותר, ולא לעשות לי צרות כמו 
התלמידים שאינם בקבוצה 

 שלי.
צריכה את המרחב שלי  אני •

לפעמים, כשאני מרגישה 
כששבעתי מכל זה. במקום בו 

אף אחד לא יכול להגיע אלי, ובו 
אף אחד לא רוצה שום דבר 

ממני. אז אני הולכת לבית של 
חברה, או לספריה 

באוניברסיטה, כך שלא אהיה 
בבית כשמישהו מתקשר. אני 

יודעת שזה מטורף ושזה נורא, 
הקולות  אבל כשאני שומעת את

שלהם בטלפון, אני לא יכולה 
להתעלם מהם, אם אני לא 

אני יודעת שהיחסים  •
עובדים כשהילדים כנים איתי. 

כשהם לא מפחדים לומר לי 
אפילו את הדברים הכי גרועים 

שהם עשו או חשבו, וכשאני 
יכולה להתמודד איתם 

 כת היחסים.ולהישאר במער
אחרי שאיבדתי את התינוק  •

ונעדרתי כמה ימים. כשחזרתי, 
הכיתה היתה נקיה ללא רבב 
(לשם שינוי) והתלמידים היו 

מאד שקטים ומתחשבים. 
יכולתי להרגיש שזו לא הצגה, 

או משהו שאחד המורים 
האחרים אמר להם לעשות. הם 

הבינו שאפילו למורים כואב, 
ולקחו את רגשותי בחשבון. 

פו של דבר, דיברנו על בסו
האובדן שלי מעט, והובלתי 

אותם לרגעים בחייהם, בהם 
הם איבדו משהו שמאד רצו. 
אני מרגישה שחוויה זו גרמה 

להם לראות את המורכבות 
 שבי, ועזרה להם לגדול מבפנים.

אני צריכה מרחק בריא  •
מהתלמידים, כך שיוכלו לקבל 
את הסמכות שלי. הם צריכים 

אותם טוב,  להרגיש שמחזיקים
ושאני לא עוד חברה שלהם, 

ושאני יכולה להתמודד עם כל 
מה שהם מביאים בפני, גם אם 

 זה קשה.
אחד מהבנים שהרגשתי  •

קרובה אליו לפני שנה, אמר 
שהוא עוזב בסוף השנה. 

הרגשתי שמה שחשבתי היה 
מאד חשוב לו. הרגשתי 
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מרימה את השפופרת אני 
מרגישה נורא, כאילו שאני 

 מזניחה אותם.
כשהם מכבדים אותי  •

וכשהם בוטחים שמה שאני 
 אומרת הוא לטובתם.

מה שריגש אותי הכי הרבה  •
לפני שנה, היה שכשתלמידה 

אחת שרצתה לעזוב אמרה 
ולא יכולתי בסוף "חשבתי עליך 

לעזוב". העובדה שהייתי כל כך 
חשובה לה בחייה, ושהיא 
תישאר, בגללי, היו סימן 
 שהיחסים היו חזקים.   

שתפקידי היה לעזור לו להבהיר 
לעצמו מה הוא מחפש, מה הוא 

אוהב, פה, בקדמה, ומה הוא 
חושב שיהיה בבתי"ס אחרים. 

היתה לנו שיחה טובה. אמרתי: 
"תראה, אם אתה באמת רוצה 

ללכת לבי"ס אחר, אני יכולה 
לעזור לך למצוא אחד. אני 

אתגעגע אליך, אבל זה תלוי 
בך". שמחתי כשהוא החליט 
להישאר, אך שמחתי שהוא 

עשה את זה בשביל עצמו, לא 
 בשבילי. 

 

 
אישיים", לגבי יחסים מוצלחים -המאפיין הבולט ביותר של דעות המלווים ה"בין 

אישיים ביחסים אלו.  הם -עם התלמידים, היא ההתמקדות באספקטים ההדדיים והבין
היו מרוצים כאשר התלמידים עזרו להם להרגיע את הכיתה, או כשהתחשבו בהם כשאחד 

ידעה שתלמיד מסוים נשאר בקדמה המורים היה חולה.  לאחת מהם החמיא כאשר 
ביחסים, ומה  שלהםבזכותה.  בנוסף, דיווחיהם נטו להדגיש את עצמם ואת הצד 

התלמידים בטח חושבים עליהם.  בטופס זה או אחר, הם דיברו על העובדה שהתלמידים 
 אוהבים אותם, נשארים בקדמה בזכותם, בוטחים בהם ושאכפת לתלמידים מהם.

מערכתית גם כן העריכו את העובדה שתלמידיהם אהבו  מלווים בעלי חשיבה 
אותם.  אולם, מוקד תשומת הלב שלהם היה התלמידים:  כיצד תחושה של ריחוק רגשי 

היו לומדים מהכאב,  התלמידיםשירתה וגם הגנה על האינטרס של התלמידים; מה 
תיה שמורתם חוותה כתוצאה מהפלת תינוקה; וכיצד לעודד תלמידה לעשות את החלטו

בעצמה, לדוגמה, לא לעזוב את קדמה.  בדיווחיהם, הם תופסים דיסוננס, כגורם שבדרך 
כלל תורם ליחסים.  הם נטו לראות את טעויותיהם כמבוי סתום ביחסים, אך גם 
 כהזדמנויות לזהות ולהתמודד עם טעויות, עבור התלמידים, ואף להתגבר עליהן.

אל מול תלמידיהם, מצאתי שלמלווים  בנוגע לדרך בה חשבו המלווים על תפקידם 
היו הרבה דעות חופפות, אולי בגלל האינטראקציות האינטנסיביות שלהם כקבוצה וחזונם 

מדגישה  6.6המשותף, המתפתח.  אולם, היו מספר הבדלים מובחנים שיש לציינם.  טבלה 
לתפקיד אישיים" לבין מלווים "מערכתיים", בנוגע -חלק מהבחנות אלו בין מלווים "בין

 אותו ממלאים המלווים.
 

 מלווים.-השקפות המלווים לגבי תפקידם ביחסי תלמידים  6.6טבלה 
 חשיבה "מערכתית" אישית"-חשיבה "בין 

תפקיד המלווה 
 ביחסים

אני רואה את תפקידי  •
בפתרון בעיותיהם באופן הכי 

 יעיל ויסודי שניתן.

ישנם דברים שהתלמידים  •
צריכים שהמלווים יטפלו בהם 

יפתרו באופן מיידי. אבל מה ו
שהכי חשוב הוא שיתחילו 

ללמוד לפתור את בעיותיהם 
בעצמם. אני מרגישה שאני 
צריכה ללמד אותם את מה 

שאני יודעת על זה שחושבים 
לפני שעושים משהו, או 

ששוקלים את ההשלכות, או 
שפשוט לומדים לצאת 

מתסבוכות, מרגע שנכנסים 
אליהן. או אפילו להימנע מהן 

 מרי.לג
שיתוף אחרים 

במידע אודות תלמיד 
 שלהם

אני לא חושבת שהיה נכון  •
לדבר על מה שהתלמידים אמרו 

לי בסוד. אני מרגישה שזו 
רכילות, במיוחד אם הבטחתי 

להם לא לגלות. איך היית 
מרגישה אם ידעת כי מורים 

אחרים סביבך יודעים דברים 
אודותיך, מבלי שסיפרת להם? 

והוא  אז שמרתי זאת לעצמי,
נכנס לצרות רציניות, וכל מה 

שיכולתי לחשוב הוא, רק שאף 
אחד לא יגלה. כולם היו 

 אומרים שזו אשמתי.

אפילו כשהוא ביקש ממני  •
לא לגלות לאף אחד, לא 

הבטחתי. מפני שידעתי שאני 
לא יכולה להתמודד עם המידע 

בעצמי, וידעתי שאני צריכה 
ליידע את המנהלת ואת יועצת 

וצה להתאבד. ביה"ס שהוא ר
ידעתי שהן לא תרכלנה. הייתי 

צריכה לדעת ששום דבר 
ששמעתי אף פעם לא יחזור 

אליו. זה יהיה הרסני אם הוא 
ישמע את זה ממישהו. הוא ידע 

 שסיפרתי, ולא יבטח בי שוב.
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ביקור התלמידים 
 בבתי המלווים 

 
 
 
 
 
 

כאשר תלמידים 
רואים את המלווים 
בהקשרים שעשויים 

להיחשב כ"לא 
חינוכיים" או בלתי 

 נאותים

התחיל  Xאז, בואו של … •
להיות יותר ויותר בעייתי. 

 -הילדים בכיתה התחילו לקנא ש
X  מקבל טיפול מיוחד, שהוא בא

אלי וכל זה. אז כולם התחילו 
להאשים אותי שאני לא מזמינה 
אותם. הרגשתי נורא. לא הייתי 

צריכה להזמין אותו מלכתחילה. 
לכל התעצבנתי שהוא סיפר 

חבריו. קיוויתי שנוכל לשמור את 
 זה בינינו. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עזבתי את הבר אחרי חצות,  •
מסתובבת  Xכשראיתי את 

בחוץ. חשבתי לעצמי, מה נערה 
עושה במקום כזה, ואז  15בת 

חשבתי שבטח, מה היא בטח 
חושבת עלי, ושאולי היא איבדה 

את הכבוד שהיה לה אלי. 
הלוואי שזה לא היה קורה. אני 

מש לא רוצה לדבר איתה על מ
 זה.

רוב הפעמים, זה לא רעיון  •
טוב, לא עבור המלווה ולא עבור 

התלמידים. את צריכה איזה 
שהוא מרחב פרטי, ודרך לסיים 

את היום. יחד עם זאת, 
במקרים מסוימים, אני חושבת 
שזה בסדר, כשאת יודעת שילד 
צריך מקום בו הוא יכול לסדר 

את עצמו. עשיתי את זה 
רים יוצאים מן הכלל. במק

ילדים מדברים זה עם זה, 
ואחרים מגלים ותוהים לגבי 

זה. אז את צריכה הסבר טוב. 
בא  Xבמקרה אחד לפני שנה, 

אלי מספר פעמים. יום אחד 
שמעתי את כל התלמידים 

והמורים צוחקים על כמה בירה 
אני שותה. אני מניחה שהוא 

ראה כמה בקבוקי בירה 
יוצר  במטבח. רוב הפעמים זה

 בעיות שלא לצורך.
אני חשה באילוצים  •

לפעמים. ירושלים היא עיר 
קטנה, וכולם מכירים את כולם. 

אז אני חושבת מליון פעם אם 
כדאי שאני אצא לבר לשתות 

מה אם אני אפגוש את  –בירה 
הורי אחד התלמידים או שאחד 

התלמידים יראה אותי. אני 
צריכה לחשוב על התפקיד שלי 

יות מודעת כל הזמן, ולה
להשלכות של התנהגותי בחיי 

הפרטיים. אני חוששת 
שהתלמידים יהיו מבולבלים או 

 מפוחדים. 
   

אישיים" היו מרוצים מעצמם אם היו אקטיביים והצליחו בפתרון -רוב המלווים ה"בין
בעיות התלמידים; הם חשו שזוהי מטלתם החשובה ביותר.  לפעמים, אם חשבו שעשו דבר 

חששו מהאופן בו הדבר ישפיע על המוניטין שלהם, ודאגו שמא אכזבו את לא נכון, הם 
המנהלת.  בנוסף, כש"פישלו", חלקם חששו שיאשימו אותם, והיו כה אכולי חרטה 

ש"הרגישו נורא".  מלווים אלו האמינו שהם צריכים להיות נאמנים לתלמידים, שבטחו 
להם משהו, עימו היה להם בהם ושיתפו אותם בסודותיהם, אך כשחשו שתלמיד סיפר 

קשה להתמודד לבד, מלווים אלו התלבטו קשות לגבי שיתוף מישהו במה ששמעו, גם אם 
הדבר היה חיוני ביותר.  בנוגע לתפקידם אל מול התלמידים בשעות שאחרי ביה"ס, הם נטו 

לחוש שהם צריכים לשמש דוגמה ולהיראות בעשותם את הדבר הנכון.  כשאחד מהם פגש 
בבר במקרה, הוא התבייש והיה נבוך בגלל הדוגמה הרעה ששימש עבור תלמידה 

 התלמידה, והיה לחוץ מהפגישה עם הורי התלמידה.
המלווים "המערכתיים" באופן כללי נטו להיות פחות מודאגים לגבי פתרון בעיות  

תלמידיהם באופן ישיר.  לעומת זאת, הם היו מחויבים יותר לעזור לתלמידים לחשוב על 
ותיהם, ולמצוא פתרונות משלהם לבעיות אלו.  מלווים אלו היו מאד מודעים לתפקידם בעי

אל מול התלמידים ולצורך בהתייחסות להשלכות מעשיהם, כולל האופן בו מעשיהם 
ייתפסו ע"י התלמידים.  בידיעה שירושלים היא עיר קטנה עם מספר מוגבל של מרכזי 

אישיים", שתלמידיהם יראו אותם בבר.  -ם "הביןבילוי, לא היה להם נעים, כמו גם למלווי
מלווה אחד הרגיש שלא בנוח בעיקר לגבי הדרך בה התלמידים עשויים להגיב לעובדה 

שהוא שותה בבר, והיה מודאג לגבי האפשרות שיתבלבלו או יפחדו שהמורה לא אחראי 
בפתיחות,  ושלא ניתן לסמוך עליו.  הוא אמר שאם זה היה קורה, היה צורך לדבר על כך

מפני שהתלמידים היו מדברים על כך.  הוא העדיף להיות נוכח בשיחה, כך שיוכלו לפנות 
אליו ישירות, והוא יוכל לכוון את שאלותיהם ומסקנותיהם לערוץ פרודוקטיבי.  הוא חש, 

שזה בסדר שראו אותו בבר.  הוא היה פחות מוטרד מהמוניטין שלו, הוא היה מעוניין 
קטיבית אל כל מחשבה או ספק שיש לתלמידיו.  באופן כללי, כפי שניתן בפנייה קונסטרו
, הגבולות היו די ברורים ונוחים עבור מלווים "מערכתיים", הן ביניהם 6.6לראות בטבלה 

 לבין תלמידיהם והן בין חייהם הפרטיים לבין חייהם המקצועיים. 
 הלחצים אותם חווים המלווים 
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ים אותם חווים מלווי קדמה הם רבים ומגוונים.  כפי שציינתי קודם לכן, הלחצ 
מצאתי כי הלחץ הוא הנורמה, כמו גם הסתרתו באופן הטוב ביותר.  המלווים נתונים כל 

הזמן בלחץ להצליח, להתמיד, לחזק את קשרי תלמידיהם עם מורשתם התרבותית ולבצע 
צים ביותר, אותם מטלות אלו כקבוצה.  בחרתי, עבור דיון זה, שלושה מתוך הלחצים הנפו

פיתחו המלווים בדיווחיהם.  בחלק זה, אני בוחנת את שלושת הלחצים דרך עדשת 
 המורכבות התודעתית:

 לקיים את מחויבות המלווים לאורך זמן. •
 להיות כמו שאר חברי הקבוצה. •
 לחזק את הקשרים התרבותיים של התלמידים. •

אישיות לבין -סטמולוגיות ביןמדגימות את ההבדלים בין אפי 6.9 -, ו6.8, 6.7טבלאות 
 אפיסטמולוגיות מערכתיות, בנוגע לפירושי המלווים את שלושת נושאי הבסיס של קדמה.

הלחץ לקיים את מחויבותם לאורך זמן, הורגש ע"י כל   הלחץ לקיים את מחויבות המלווים.
למידים המלווים.  אולם, המלווים מסבירים באופנים שונים, מדוע חשוב להישאר מחויבים לת

ולצוות.  יותר מכך, הגורמים שעוזרים להם להישאר, כשהם שוקלים עזיבה, אינם זהים, 
 והפנטזיות שלהם להיות במקום אחר אינן דומות גם כן.

מציגה את מחשבות המלווים לגבי מחויבותם לקדמה ולמשימתו, ברמות  6.7טבלה  
חים באופן מלא בניגוד למשאלה הרלוונטיות (ביה"ס, המטרות, התלמידים, הצוות והיותם נוכ

אישיים" נטו להתייחס להיותם חלק מפרויקט קדמה -להיות במקום אחר).  מלווים "בין
כמחמאה (או בושה).  הם נטו להתמקד בקבלתם או בדחייתם, כתוצאה מהקשר שלהם לקדמה 

ולקבוצת המלווים, ולהתמקד באחריותם למלא אחר ציפיות המנהלת, חבריהם, התלמידים 
אישיים" נטו לחשוב -ברי צוות אחרים.  בנוגע לדעתם על עצמם כחברי הפרופסיה, מלווים "ביןוח

באופן די עמום על קביעות במקצוע ההוראה, או לגבי כל מחויבות לטווח ארוך.  הפנטזיות לגבי 
המקום בו היו רוצים להיות, היו עקביות עם תפיסותיהם לגבי המקום, בו אחרים בגילם 

צועי שלהם היו נמצאים.  בזמן שמצאו עצמם במסגרת, שאינה מיינסטרים, הצורך ובסטטוס במק
 להתאים ולהיות כמו כולם, היה, לסירוגין, חלק חשוב ממי שהם.

 הלחץ לשמר את מחויבות המלווים לקדמה  6.7טבלה 
 חשיבה "מערכתית" אישית"-חשיבה "בין 

הוראה, והעבודה 
 בקדמה

אני מרגישה שאני יכולה  •
ולהיות חלק מהפרויקט  לעזור

המיוחד הזה. אלמד כאן כל זמן 
שהילדים והמנהלת ירצו 

שאשאר. לכבוד הוא לי להיות 
 חלק מהיוזמה המיוחדת הזו.

אדם צריך להיות משוגע  •
כדי לחיות כך לנצח. העבודה 

והאווירה מתוחות מדי, זה לא 
נורמלי. אני יכולה לסבול את 
זה למשך שנה או שנתיים, או 

שהקבוצה הראשונה אולי עד 
 זהו זה. -תסיים. אחר כך 

אני עשויה, בסופו של דבר,  •
לעשות תעודת הוראה. זה 

טיפשי לא לעשות זאת, 
בהתחשב בהבדל במשכורת 

ובסטטוס, כשיש לך את 
התעודות. בינתיים זה בסדר 

עבורי ללמד. אני מרגישה מאד 
מחויבת לתלמידים. לא הייתי 

יכולה לעזוב עכשיו. המטרה 
ית, מלבד הוראת החומר, העיקר

היא להיות שם בשביל 
 התלמידים. 

אם לא הייתי מלמדת     •
כאן, הייתי מלמדת במקום 

אחר. אני רואה עצמי 
כמחנכת. זהו מקצועי. כל 

זמן שארגיש שעבודה זו 
מספקת, ושאני מסוגלת 

לבצע את הדרוש, אני רואה 
 עצמי מלמדת כאן.

קשה לי לחשוב על     •
ים. להישאר כאן לכל החי

כמו שאת לא חושבת על 
להשאיר את ידך בתוך אש 

לכל החיים. אבל אולי 
אתרגל, או שכשביה"ס 

יתמסד, ולא נצטרך 
להמציא כל דבר מהתחלה, 

העבודה כאן לא תהיה כל 
כך קשה. בסופו של דבר, 

כשתהיה לי משפחה משלי, 
אני לא אוכל "לגור" 

בביה"ס כפי שאני עושה 
 כיום.

זוהי הפוגה זמנית     •
בחיי המקצועיים. אני אדם 

פוליטי, ולא רואה עצמי 
כמורה לטווח רחוק. אני 

חושבת שכשאתבסס 
מבחינה מקצועית, זה לא 

יהיה בחינוך. אני יותר 
מתעניינת בהתווית 

מדיניות. אבל אני אוהבת 
ללמד כאן, ואני לומדת 

המון בקדמה אודות 
יישומים של מדיניות 

 במציאות.
מחויבות המלווים  אני אוהבת את הרעיון של  • קשה לדעת בנקודה זו מה  •
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קדמה ומסכימה עם מטרות  ולמטרותיהלקדמה 
ביה"ס. אני עושה כל שביכולתי 
להגשים מטרות אלו.  לפעמים 

זה קשה, אבל אני זוכרת שמחר 
יום חדש ושתמיד יש עוד 

 צ'אנס.
אני לא באמת מאמינה  •

שהילדים יכולים לעבור את 
הבגרות. אני חושבת כך, וגם 

ם אחרים, רק שהם לא מעיזי
לבטא זאת. הילדים מזכירים לי 

את עצמי, כשהייתי צעירה 
יותר. הם יצטרכו יותר מארבע 

שנים של אכפתיות כדי להתגבר 
 על עצבנותם.

אני לא ממש יכולה לדמיין  •
את קדמה בלי המנהלת. היא 
מייצגת את מטרות ומאפייני 

ביה"ס. כל זמן שהיא נשארת, 
 אני נשארת.

אם את עוזבת את קדמה,  •
בוגדת. כולם  את כמו

מתייחסים אליך כנוטשת 
הספינה. לעולם לא אוכל 

להתמודד עם התייחסות שכזו 
 כלפי. 

תהיינה מטרותי בעתיד. אם 
אמשיך להרגיש שאנו 

מתפתחים, וממשיכים להיות 
רלוונטיים, אני רואה עצמי 

נשארת לתקופה ארוכה, כל זמן 
שביה"ס פתוח לשינויים. 

 הילדים יצטרכו להבין.אחרת, 
חברי הקבוצה, שאינם  •

מסכימים עם מטרות ביה"ס, 
חופשיים לבטא את ספקותיהם 

ולדון בהם, ולנסות לשכנע את 
היתר שמטרותיהם לקויות.  אך 

לא ניתן לקבל, בארגון, שאדם 
ינהג ע"פ דרכו, רק מפני שאינו 

 מסכים עם מדיניות מסוימת.
המנהלת.  היא הכוח המניע  •

. אני לא יכולה את ביה"ס
לראות את ביה"ס בלעדיה, ואני 

גם לא יודעת אם אשאר. אך, 
בסופו של דבר, אני מאמינה 
שביה"ס יעבור לשלב אחר, 

 ותידרש מנהיגות מסוג שונה.
 

מחויבות המלווים 
 לתלמידים

במשך שלוש שנים, ליוותי  •
אותו ברכבת ההרים שבין 

אמונה לחוסר אמונה. איך אני 
ב עכשיו, יכולה פשוט לעזו

כשהוא זקוק לי? כמו שאני 
מצפה ממנו לדבוק במשימה 
ולא לוותר, הוא מצפה ממני 

להישאר. לא הייתי יכולה 
לעשות זאת. חוץ מזה, אני 

אוהבת את הילדים והם 
 אוהבים אותי.

לפעמים אני מרגישה שאני  •
לא יכולה יותר להיות במקום 

הזה. אך אם אני מוותרת 
מסיבות שלא קשורות 

ים, הם עדיין יכולים לתלמיד
לחשוב שויתרתי עליהם. עוד 
מישהו שויתר עליהם. אז הם 

יותרו על עצמם. אני לא יכולה 
לעשות זאת. זה ישבור את ליבי, 

 ואת לבבותיהם.

מחויבות המלווים 
לחברי הצוות 

 האחרים

אין לי לב לעזוב, אפילו  •
שעזבתי את ירושלים, וזו כזו 
מעמסה לנסוע באוטובוס כל 

אני לא יכולה לנטוש את  בוקר.
הפרויקט. דיברתי עליו כל כך 

הרבה, חברי לא יאמינו אם  
 אעזוב.

התחלנו ביחד, ואני מצפה  •
מכולנו שנתמיד, למרות שקשה. 

אני מצפה מחברי הצוות 
האחרים להישאר לפחות על 

 שהמחזור הראשון יסיים.

פנטזיות של 
המלווים להיות 

 במקום אחר

 לא ידעתי שהליווי יגזול •
ממני כל כך הרבה זמן 

ואנרגיות. אני עדיין צעירה 
מכדי להיות כל כך מחויבת 

לילדים האלו. אני רוצה להנות 
מהחיים, להיות חופשייה לגלות 
מי אני, לפני שאני מנסה לעזור 
לאחרים לגלות מי הם. אין לי 

מספיק כדי לתת עדיין. לפעמים 
הייתי רוצה להיות בהודו, עם 

ל גדות החברים שלי, לשבת ע
הורנסי, או לעשות טיול מחוף 

לחוף בארה"ב. זה מה שאנשים 
בגילי עושים. לא נאבקים כל 

 בוקר בפתרון בעיות העולם.
לפעמים הייתי רוצה להיות  •

בבי"ס רגיל, בו לא הייתי צריכה 
להמציא או להטיל ספק בהכל, 
והייתי צריכה פשוט ללמד את 

החומר, כפי שלימדו אותי. 
מהעיסוק לפעמים נמאס לי 

בקדמה בחשיבה וחשיבה מחדש 
על הכל, והרלוונטיות של הכל 

להיסטוריה ולפוליטיקה. זה לא 

הייתי מאד רוצה לחיות  •
במספר עולמות בו זמנית. אני 
מרגישה שכשאני מקדישה את 

כולי לקדמה ולילדים, אני 
מחמיצה הרבה דברים אחרים 

הייתי שאנשים בגילי עושים. 
רוצה להיות במקום אחר, בלי 

לוותר על להיות כאן. אך זה 
 בלתי אפשרי.

אני לא חושבת על להיות  •
במקום אחר. בחרתי להיות כאן 

ואני שלמה עם בחירה זו, 
למרות הקשיים. לפעמים הייתי 

רוצה שביה"ס יהיה מפותח 
יותר ובוגר יותר. וכן, לפעמים 

הייתי רוצה שיהיה לי יותר זמן 
עם הבן שלי. אבל הגעתי להיות 

לרמה שאפשר לחיות איתה, 
 פחות או יותר.

תמיד חלמתי להיות מעצבת  •
פנים, אבל אני מעדיפה ללמד 

כאן. אני חושבת על עיצוב 
כשאני מרגישה שאני כישלון 

כאן, כשאני מרגישה שאין 
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ביכולתי לתקשר עם  רלוונטי למטרה, שהיא למידה. 
התלמידים, ובאמת לעזור להם 

 להצליח.
 

יות מודעים לבחירותיהם בנוגע למקצועם, אפילו אם לא חשבו על מלווים מערכתיים, נטו לה
עצמם כמורים מקצועיים.  הם התייחסו למחויבות המקצועית שלהם כמאפיין קבוע של מי שהם 

, מצויין כמחנך או כקובע מדיניות).  הם, כמו גם המלווים ה"חברתיים", האמינו 6.7(בטבלה 
יכלו גם לדמיין זמן בעתיד בו תידרש צורה אחרת של שהמנהלת היא הכוח המניע את ביה"ס, אך 

מנהיגות.  למרות הקושי שלהם לדמיין את הפרטים של תחזית כזו, הם חשבו על זמן בו הם 
 יצטרכו להחליט אם להמשיך ללמד בקדמה בלי המנהלת.

בהתחשב במחויבות לתלמידיהם, מלווים מערכתיים נטו להיות מאד מודעים לתפקידם  
מעשיהם יפורשו ע"י תלמידיהם.  יחד עם זאת, נראה להם אפשרי להחליט לעזוב את ולאופן בו 

קדמה והם נראו בטוחים בכך שיוכלו להסביר בהצלחה לתלמידיהם, שאף על פי שהם עוזבים את 
 קדמה, הם לא ויתרו עליהם או על מטרות קדמה. 

הם, אחדים הזכירו הבדלים כשהמלווים התייחסו לשונות ביני  הלחץ להיות קונפורמיים לקבוצה.
בסגנון אישי, בזמן שאחרים ציינו וריאציות בגישותיהם למדיניות.  נראה כי חלק מהמלווים היו 

די מוטרדים מחוסר ההתאמה ביניהם לבין עצמם, וחששו שהדבר יכול לערער את קוהרנטיות 
 ה.הקבוצה, בזמן שאחרים נראו נלהבים מההבדלים, וראו בהם מקור לחיזוק הקבוצ

), היו פעמים רבות לא החלטיים לגבי מידת הנוקשות, בה הם 6.8אישיים" (טבלה -מלווים "בין
צריכים לאכוף את הגבולות בכיתה, ובעצם הפכו יותר מבולבלים, כששמעו את דעות התלמידים 
והמורים האחרים לגבי דילמה זו.  יותר מכך, חוסר העקביות במדיניות הפריעה להם, והם חשו 

ים לגבי מהי הדרך "הנכונה" לקביעת גבולות ברורים.  מלבד זאת, הם חשו, שאם הם מבולבל
מצאו הבדלים אלו בסגנון מבלבלים, כנראה לתלמידים אף יותר קשה להבין זאת.  נראה כי 

 המלווים כמעט משתוקקים להוראות ברורות יותר.
 הלחץ לקונפורמיות   6.8טבלה 

 ת"חשיבה "מערכתי אישית"-חשיבה "בין 
הבדלים בתפיסת 

 העולם בין המלווים
 
 
 
 

ספרית -מדיניות בית
 קבועה

מפריע לי שאין הנחיות  •
ברורות לגבי איך כולנו צריכים 

לנהוג עם התלמידים. כשאני 
יותר מדי רכה איתם, מורים 
אחרים, ואפילו התלמידים, 
אומרים שאני צריכה להיות 

נוקשה יותר. אבל כשאני 
קשוחה, תלמידים אחרים 

תעצבנים ובסופו של דבר מ
שונאים אותי. הם אומרים: 
"אין לך זכות להגיד לנו מה 

 Xלעשות. אם רק היית כמו 
שבאמת אכפת לה מאיתנו". אני 

 פשוט לא יכולה לנצח. 
שום דבר לא מעצבן אותי  •

יותר בקדמה כמו חוסר 
העקביות בין גישות המלווים. 

אומרת לי לעשות  Xיום אחד 
אומרת  Y דבר אחד, וביום הבא

לי לעשות משהו אחר. אין 
מדיניות קבועה, וזה נורא עבורי 

אני מרגישה שמושכים אותי  –
 לכיוונים שונים כל הזמן.

כן, המדיניות, אחרי הכל,  •
נוצרה בביה"ס. החלטנו על 

חוקים מסוימים, ולא הצלחנו 
להגשים אותם. אני מודה, 

אין  …הלכתי עם זה, מפני ש
ניין, שום דבר שאפשר לעשות בע

 אני חלק מהמערכת.
כזה מגוון של מורים יש  •

לא —כאן, מכל צבעי הקשת
מייצגים את החברה הישראלית 

הרגילה. אני לא רואה את 
קדמה מתקדמת לשום מקום 

 עם כאלה הבדלים בתוך הצוות. 

אני לא דואגת הרבה לגבי  •
דעות שונות בקרב המורים. 

מורים הם שונים באופן טבעי, 
להכיר את  והתלמידים לומדים

המורים ולהסתגל לדרישות 
השונות מהם. אני חושבת שזה 

בעצם טוב עבורם להיות 
חשופים לגישות שונות. בסופו 

של דבר הם יצטרכו להחליט 
מה הם לוקחים מהגישות הנ"ל, 
בזמן שהם מפתחים את גישתם 

 שלהם.
 
 
המלווים לפעמים הולכים  •

בכיוונים שונים, ואני חושבת 
ור שזה מאד מבלבל עב

התלמידים. זה דבר אחד ליישם 
סגנון הוראה מסוים וליצור 

יחסים משלך עם התלמידים, 
וזה דבר שונה לחלוטין לסתור 

מלווים אחרים, להפחית את 
סמכותם או להרשות הפרה של 

כללי ביה"ס. צריכים להיות 
תנאים מינימליים שכולם 

מסכימים עליהם, ללא יוצא מן 
. הכלל. כמוסד, זה דרוש וחיוני

תוכן תנאים אלו נתון לדיון. אך 
מרגע שדנים בהם ומסכימים 
עליהם, לא ניתן להתפשר על 

 שמירתם.

שונות בין חברי  הלוואי שיכולתי להיות כמו  • יש לי את החלקים החזקים  •
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. היא אף פעם לא צריכה X הקבוצה
לתכנן מראש, תמיד יש לה 

רעיון טוב ישר מהשרוול. אני 
נתקעת הרבה, ובד"כ לא יכולה 

אם לא לחשוב על משהו נאות 
 תכננתי מראש.

ישנם אלו שזורמים, ואלו  •
שלא. זה משהו שבא טבעי. 
 לחלק יש את זה ולחלק אין.

והחלשים שלי. אני מבינה  
שהנורמה כאן היא שונה ממה 

 שאני מכירה.
אני מעריכה דברים  •

מסוימים בהם, אך אני לא 
תמיד מוצאת שפה משותפת עם 

 רגועים. חברי הקבוצה היותר
 

הבדלים בסגנונות 
 התמודדות

אני חושבת שזה מבלבל  •
עבור התלמידים כשהם רואים 

שחלק מהמורים מתפרצים 
ואחרים רגועים כל הזמן. זה 

מבלבל אותי, אז זה בטח יותר 
מבלבל אותם. אני חושבת כל 

הזמן, אז מהי הדרך הטובה 
ביותר להיות כאן? איך אני 

אמורה להתנהג, כשאני 
 ממשהו? מתעצבנת

אנשים הם שונים. כקבוצה,  •
אנו מכסים את כל התחומים 

מזוויות שונות. חלק 
מהתלמידים זקוקים ליחס 

מאד קשוח, ואחרים זקוקים 
ליד רכה. את צריכה להיות 

גמישה, ולהבין שמישהו שונה 
עשוי להיות יותר אפקטיבי עם 

X.ממך , 
 

  
ם מהבדלים אישיים בסגנון ובדעות.  מלווים מערכתיים נראו , באופן כללי, פחות מוטרדי

הם ראו את שפע השונות כמקור לחיזוק הקבוצה, וחשו שצפייה בדרך בה מלווים אחרים 
מתמודדים עם בעיות מוסיפה אפשרויות לרפרטואר שלהם, במיוחד בהתמודדות עם מצבים 

ות שחוזרים על עצמם.  אולם, מלווים מערכתיים היו בהחלט מודאגים מההבדלים בעקרונ
בסיסיים, אותם האמינו שקדמה צריך לאכוף על מנת להשיג את מטרותיו.  הם דיברו על הצורך 

בעקביות בעקרונות, אפילו אם מלווים יישמו את אותה מדיניות בדרכים שונות.  באופן כללי, 
נראה כי מלווים מערכתיים מקבלים ומבינים את דעותיהם, ואיפה הן חופפות או מנוגדות לאלו 

 רים.של אח
היו דרכים שונות בצורה   הלחץ לחיזוק תחושת המורשת התרבותית של התלמידים. 

אישיים ומערכתיים הבינו וחוו את הלחץ לחיזוק הקשרים התרבותיים -אופיינית, בהן מלווים בין
מדגימה כיצד מלווים תופסים, באופן טיפוסי, צורך זה.  ראשית,  6.9של תלמידיהם.  טבלה 

יים ראו את התרבות בעיקר כפולקלור ומוסיקה, ונטו להזדהות עם הכאב איש-מלווים בין
וההשפלה שחוו תלמידיהם.  הם התמקדו בתחושות הבושה וההכחשה של שורשיהם הערביים של 
תלמידיהם, לדוגמה, מוסיקה, שהינם חלק מהם כמזרחיים.  הם הירהרו במהות התרבות, ואף על 

ת מי שהם, לא הייתי משוכנעת שכולם היו מסוגלים פי שחלקם דיברו על כך שלמדו לקבל א
אישיים הטילו ספק באם חיזוק המורשת -לפתור דילמה זו, אפילו לעצמם.  מספר מלווים בין

 המזרחית היה כפוי על התלמידים, מה שבסופו של דבר יקשה עליהם לתפקד ב"עולם האמיתי".
 הלחץ לחיזוק הקשרים התרבותיים של התלמידים   6.9טבלה 

 חשיבה "מערכתית" אישית"-חשיבה "בין 
מדוע חשוב לחזק 

את קשריהם 
התרבותיים של 

 התלמידים
 
 
 
 
 

התלמידים הולכים הביתה,  •
ומתביישים בהוריהם. אני 
יודעת שרבים מהם בעצם 

אוהבים את פאריד אל אטרש 
ואום כולתום (זמרים ערביים 

מפורסמים). אני שומעת אותם 
מהמהמים את המנגינות 

ים. אך הם מתביישים, לפעמ
ומכבים את הרדיו כשהוריהם 
שומעים מוסיקה ערבית. אני 

זוכרת שאני הרגשתי כך. זו 
הרגשה נוראית לא להיות 

מסוגלת להתחבר להוריך מפני 
שאת כל כך מתביישת בהם 

ובמה שהם מייצגים. עד היום 
זה לא קל לי. אני עדיין 

מתכווצת כשחברים שאינם 
אני מזרחיים באים אלי, כש

יודעת מה הם חושבים ואיך הם 
רואים את הורי. אני חושבת 

שזה נורא חשוב, כי אני 
הופרדתי מהשורשים שלי לכל 

כך הרבה זמן, ועד היום אני לא 
לגמרי בטוחה מה זה אומר 

להיות קשורה לתרבות שלי. 
מהי התרבות שלי? ההורים שלי 

רבים מהורי תלמידים אלו  •
באו מארצות כמו עיראק, 

מרוקו ואלג'יריה. הם נולדו 
למשפחות בהן התרבות 

היהודית היתה מלאה בחוכמה 
ובשפה הערבית. הם בורים בכל 
דבר בעל ערך בתרבות זו, ומפני 

במדינה שנמצאת  שהם חיים
בקונפליקט מתמשך עם 

הפלסטינים ועם אומות ערביות 
אחרות, כיום הם מזהים כל 
דבר ערבי כ"אויב". הם לא 
רוצים לחשוב שמשהו בהם 

ערבי בשום אופן. חשוב 
שיתחברו לחלק האותנטי הזה 

בעצמם, שינכסו מחדש את 
שורשיהם וישתנו להם 

משמעויות חדשות. הם יכולים 
ם משמעות ללמוד לתת לה

-אחרת מזו שהאחרים, הלא
מזרחיים, נתנו לתרבותם. הם 
הפנימו את הדעות השליליות 
הללו על היותם ממוצא ערבי, 

והפנו עורפם להוריהם ולצדדים 
 בעצמם שדומים להוריהם.   
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אף פעם לא לימדו אותי לדבר 
ש מרוקאית. גרמו להם להתביי

במי שהם כשהם באו לישראל. 
הייתי רוצה לחסוך מתלמידינו 

את עגמת הנפש שאני עברתי, 
כשלמדתי לקבל את עצמי כמו 

 שאני.
אני לא מסכימה עם כל  •

הדברים המזרחיים האלו. זה 
מבלבל את הילדים, ושקרי. 

המורים פשוט כופים את 
דעותיהם על הילדים. הנוער של 

הדור הזה כבר לא שונה מכל 
ער הישראלי. הדגשת הנו

התרבות היא מלאכותית, ורק 
מקשה עליהם למצוא את 

 מקומם בחברה.
 

 
 
 
 
 
 
אני חושב שזו טעות  •

להדגיש את האספקטים 
התרבותיים של המזרחיות, או 

כל דבר אחר. חשוב 
ם יכירו את עצמם שהתלמידי

ואת מורשתם, אך אז הם 
צריכים להתקשר לערכים 

אנושיים כלליים, אשר, אף על 
פי שהם כוללים שוני ותרבות, 

לא נשארים תקועים בגישה 
בדלנית שמביאה להפרדה. אל 

תשכחי שהם לא חיים באי. כדי 
להצליח הם צריכים להיות 

מסוגלים לזהות גם אחרים. 
יתי הייתי מאד מתעצבן אם הי
רואה את התלמידים שלנו 

הופכים את היוצרות, 
מזרחיים. -ומתחילים לשנוא לא

לאורך זמן, זה יהיה הרסני 
 ביותר.

  
מלווים מערכתיים ייחסו את דחייתם האופיינית את התרבות הערבית שהוריהם הביאו  

בותית עימם כשהיגרו מארצות המוצא שלהם, לדיכוי המזרחי המופנם.  הם נטו לקשר דחייה תר
זו עם נטיית המזרחיים בישראל לראות את כל הערבים כ"אויב".  הם הדגישו את חשיבות הקבלה 
של שורשיהם המזרחיים, וכך לשפר את קשריהם הטבעיים לערבים באזור, ואולי אף לשמש כגשר 

בתהליך השלום.  מלווה מזרחי אחד בעל מחשבה מערכתית, הביע דאגה שהדגשת יתר של 
ית עשויה להביא ללאומנות מזרחית, שתביא לאפליה הפוכה.  דעתו היתה שתהיה התרבות המזרח

 זו תוצאה מצערת ואף הרסנית של הדגשת קדמה את את התרבות המזרחית.
 דוגמאות של דעות המלווים לגבי התמודדות עם הלחצים 
 אישיים"-בתחום התמודדות המלווים, התבהרו מספר הבדלים מעניינים בין מלווים "בין 

לבין מלווים "מערכתיים".  חלק זה מדגיש ארבעה אספקטים של התמודדות מורים, שהוזכרו ע"י 
כל המלווים כחשובים בעבודתם, וכקריטריונים להערכת איכות מלווי קדמה.  ארבעת 

 האספקטים הם:
 להישאר רגועים כשנתקלים בלחץ •
 לעשות את כל מה שצריך לעשות בפרק הזמן הנתון •
 לגבי ביה"ס, מטרותיו ומדיניותו להיות ביקורתיים •
 להכיר במגבלות האישיות  •

 
 אודות ההתמודדות עם הלחצים הכרוכים בלהיות מלווה בקדמה.   6.10טבלה 

 חשיבה "מערכתית" אישית"-חשיבה "בין 
להישאר רגועים 

כשנתקלים בלחץ 
(לא להתפרץ, 

להתפרק, להתווכח 
מול התלמידים או 
לאבד שליטה בכל 

צורה אחרת 
 יה"ס)בב

תראי, זה לא נעים למצוא  •
את עצמך מאבדת שליטה. את 
לא רוצה להיות כמו שהמורים 

שלך היו אליך, כמו ששנאת 
שהתייחסו אליך. אני רוצה 

לתת לילדים דוגמה טובה יותר, 
שיזכרו אותי אחרת. אז אני 

חושבת על זה ולוקחת נשימה 
 עמוקה.

את מנסה ללמד את הילדים  •
י שהם לנשום עמוק ולחשוב לפנ

מרביצים למישהו, או יוצאים 
מהכיתה בסערה, ואז מישהו 
מעצבן אותך, ואת לא יכולה 

להחזיק את זה מספיק זמן כדי 
לנשום. אני שונאת את עצמי 
כשזה קורה. המנהלת נכנסת 

ורואה אותך נראית כמו קרנף 
 משוגע. זה מאד מביך.

אני יודעת שאנשים מצפים  •
ממני לעידוד ותמיכה. חשוב לי 

להשאר רגועה, לא להשתגע 
ולאבד שליטה עם התלמידים 

 ועם המורים.
אני לא אתפרץ בביה"ס,  •

אפילו אם אני מרגישה שאני 
הולכת להתפוצץ. אז אני מגיעה 

הביתה ופשוט מתפרקת, אני 
פשוט הופכת חרדה מאד, ולא 

יכולה להשתחרר מאירועי 
היום. אני יודעת שזה מאד 

חשוב בתפקידי ואני יודעת שעם 
ת מאמץ אני יכולה לעשות זא

 במרבית הזמן.
לפעמים את צריכה להראות  •

את הכעס שלך, כשהילדים 
אבל  –אפשרו לעצמם להיסחף 
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הילדים צריכים שנהיה  •
רגועים וקוהרנטים כקבוצה. 

כולים לכבד אותנו אם איך הם י
אנחנו מתווכחים מולם, והם 

רואים שאנחנו אפילו לא 
מסכימים בינינו לבין עצמנו. 

למה שלא ינסו להפנות אותנו 
אחד כלפי השני? אפילו אם את 

מאד מעוצבנת, אסור לך 
 להראות את זה.

את צריכה לעשות את זה תוך 
שליטה. את צריכה לתת 

לתלמידים להבין שאת 
בשליטה, ולא תיתני לשום דבר 

רע לקרות להם או לכל אחד 
אחר. זו עבודתך! לפעמים אולי 

תצטרכי להכריח את עצמך 
 זאת.לעשות 

לעבוד במגבלות 
 הזמן

אני מנסה לעקוב אחרי  •
המחברות של כולם, ולדבר עם 

כל אחד מהתלמידים שלי 
לפחות פעם בשבוע. אבל 

לפעמים זה יותר מדי לעקוב 
אחרי כל אחד, ולהכין את 

 X -השעורים. אני יודעת ש
תמיד מעודכנת בכל פרט קטן 

בחיי תלמידיה, ואני לא יודעת 
. אני לא איך היא עושה את זה

מסוגלת לעמוד בקצב. תמיד יש 
 משהו או מישהו ששכחתי.

את צריכה לפנות מספיק  •
זמן במהלך השבוע כדי לראות 

 כל תלמיד לפחות פעם אחת.
את צריכה לתכנן מראש,  •

לקחת בחשבון את כל 
התלמידים וצורכיהם, כך 

שתעשי את כל מה שאת צריכה 
לעשות, ולא תגידי אחר כך "לא 

 היה לי זמן".

להיות ביקורתיים 
כלפי ביה"ס, 

 מטרותיו ומדיניותו

כל מה שהיא עושה זה  •
לבקר, וזה לא עוזר כשאנחנו 

מנסים להתקדם וליצור אווירה 
חיובית. אנשים עובדים כל כך 

קשה. זה פשוט מוציא את הרוח 
מהמפרשים, ומייאש אנשים 

אחרים. אז תחפשי את הדברים 
 הטובים, ותהיי סלחנית יותר.

ך הרבה דברים יש כל כ •
שאנו צריכים לשנות כאן. 
בישיבות מאד קשה לומר 

דברים מנוגדים, כי אנשים מיד 
חושבים שאני תוקפת אותם. 

אבל ביקורת היא הדרך היחידה 
להשתפר. אולי אני לא תמיד 

מוצאת את הרגע בו הם יכולים 
 להקשיב באמת.

זיהוי המגבלות 
 האישיות

 
 
 

הרגשתי שאני לא רוצה  •
יועצת ביה"ס. כל  להטריד את

כך הרבה אנשים מבקשים את 
עזרתה. חשבתי שאני יכולה 

להתמודד עם הבעיה ודברים 
יסתדרו. אבל אז דברים 

הידרדרו, ועד שהבנתי שהילד 
ממש בצרה, מורים אחרים 

התערבו וכולם ידעו שפישלתי. 
 זה היה פשוט נורא. 

אני לומדת את מגבלותי.  •
ישנם דברים שאני לא מסוגלת 

ודד עימם, ולפעמים אני להתמ
זקוקה לעזרה מבעלי ניסיון רב 

 משלי. 
לא הבנתי עד כמה הדברים  •

היו גרועים. לא הבנתי  Xעם 
שהוא מאבד קשר עם ביה"ס 

ועם המציאות. פישלתי, והוא 
לא כאן עכשיו. אולי הוא עדיין 
היה כאן, ולא בכלא, אם הייתי 

 ערנית יותר. זו הרגשה נוראית.            
 
מצטטת את גישות המלווים לגבי דרכי התמודדותם עם הלחצים הנובעים  6.10טבלה  

מהעבודה בקדמה. כל המלווים (משני הסוגים) דאגו להיות רגועים או לפחות להיראות כך, 
אישיים" היו מודאגים במיוחד מהדוגמה השלילית שהם -במיוחד ברגעים מלחיצים.  מלווים "בין

אבדים שליטה, והדגישו את חשיבות למידת השליטה העצמית של משמשים לתלמידיהם כשהם מ
התלמידים.  מלווים אלו, בנוסף, לא רצו לאבד את הכבוד שתלמידיהם רוחשים להם, או לאכזב 

את המנהלת.  עצם נוכחותה של המנהלת גרמה להם להיות מודעים לעצמם, ולצורה בה הם 
מוקה ולשקול מחדש את אפשרויותיהם.  נראים לאחרים מבחוץ, מה שעזר להם לקחת נשימה ע

 מלווים אלו גם נאבקו עם רצונם להיות מורים טובים יותר משהיו להם בתור תלמידי תיכון.
אישיים" נטו לא לבקש עזרה מהממונים -בנושא ההכרה במגבלותיהם, מלווים "בין 

יכולותיהם, עליהם, אך הבינו, במחשבה לאחור, שבזמנים מסוימים, העריכו באופן מוגזם את 
 במקום לחפש עזרה מקצועית.

המלווים "המערכתיים" היו עסוקים בתפקידם בביה"ס, ובכך שעמיתיהם פונים אליהם  
לשם הכוונה והשראה.  הם חוו לחץ רב, אך מודעותם לתפקידם בקדמה, הקשתה עליהם לבטא 

ם בבית.  הם רוחם בביה"ס, בזמן שהם מתפרקי-לחץ זה, ובמונחיהם, גרמה להם לשמר את קור
למדו להיות מודעים יותר ולקבל את מגבלותיהם, ולהכיר בכך, כאשר הם זקוקים לעזרה.  אחד 

מהמלווים הנ"ל, שהמוניטין שלו היה טוב, לא דאג לאיבוד הסטטוס שלו, אלא היה עסוק במילוי 
 אחר הסטנדרטים שהציב לעצמו. 

IIIחרים. רמות הקשר בין המורכבות התודעתית לבין משתנים א 
רמות המורכבות התודעתית:   2כפי  שצפיתי, מלווי קדמה נמצאים על הרצף של קגן בין  

אובייקט, שלא אני ולא -).  היה ראיון אחד של סובייקט4) והמערכתית (סדר 3אישית (סדר -הבין
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המקדדת המקצועית הצלחנו לנתח כראוי, מפאת סגנון התקשורת של הנבדק, וחוסר היכולת שלי 
ע"פ "הניחוש הטוב ביותר" של שתינו  6.11מנו תגובות מפורטות.  הוא ממוקם בטבלה להפיק מ

 ומזוהה ע"פ סימן שאלה ליד ניקודו.
אובייקט, ומקשרת משתנה -מראה את מיקומי המלווים בראיונות הסובייקט 6.11טבלה  

 זה למשתנים אחרים.  המלווים חולקו לשלוש קבוצות, בהתבסס על ניקודיהם בראיונות
בסדר  C -, וA ,B -אובייקט.  אני נתתי למלווים שמות בדויים בחלק זה, המתחילים ב-הסובייקט

מיקומם על הרצף של קגן.  בדרך זו, שלוש הקבוצות של המלווים ניתנות לזיהוי בקלות.  הן 
), אלו העוברים למורכבות התודעה 3אישית (סדר -כוללות מלווים בעלי מורכבות תודעתית בין

אישית, ואלו הנמצאים או מתקרבים -ית, אך נשארים קרובים יותר לרמה הביןהמערכת
 ). 4למורכבות התודעה המערכתית (סדר 

זיהיתי שתי קבוצות של משתנים, ע"פ הרמה בה הם התקשרו למורכבות התודעתית,  
) משתנים שאינם קשורים, אך חשוב להבין את חוסר 1שחשוב להבינם בהקשר של מלווי קדמה:  

) משתנים הקשורים בדרך המאפשרת הסבר די ברור, ואחרים בהם הקשר יותר 2 -שר, והק
מורכב, ועל כן גם דורשים הסבר מורכב יותר.  במקרים אלו, אני מצליבה את הנתונים עם מידע 

 אחר, בניסיון לפרש את המורכבות.
 בחלק זה, אבחן את חוסר הקשר ואת הקשרים הקיימים: 
  

 ר למורכבות תודעתיתמשתנים שאין להם קש
 גיל •
 מגדר •
 מוצא אתני •
 אקונומי-רקע סוציו •
 השכלה אקדמית •
 פוליטית (ציון בפרופיל "המהפכן המזרחי")-אוריינטציה אידאולוגית •
 אוריינטציה של יחסים (זהה לאוריינטציה של "זרימה") •
 ותק ובכירות בקדמה •
 האם המורים פרשו מהליווי בשנה בה אספתי נתונים •
 

 ם למורכבות תודעתיתמשתנים הקשורי
 יכולת התמודדות טובה •
 היות המלווה לחוץ יותר ממקורות חיצוניים מאשר ממקורות פנימיים •
 תמיכה ב"פילוסופיה חינוכית גבוהה יותר" •
 המלווה נחשב כמעולה ע"י הקולגות שלו •
 רמת הלחץ אותה חווה המלווה בעבודה  •

 
 משתנים שאינם קשורים למורכבות תודעתית

ווים במיקומים שונים של מורכבות על הסקאלה של קגן, יש ניקוד דומה נמצא כי למל 
בקבוצה הראשונה של המשתנים.  מעניין לציין באופן מדויק את חלקם של משתנים אלו, בגלל 

 חוסר הקשר שלהם למורכבות התודעתית. 
כי מדד  נטען  ) והשכלה אקדמית.SESאקונומי (-מגדר, אתניות, גישה אידאולוגית, סטטוס סוציו

, תרבות והשכלה אקדמית.  במחקר שלי, בו, אני מודה, SESאובייקט קשור למגדר, -הסובייקט
המדגם הוא קטן מאד, לא מצאתי שטענה זו מתקיימת.  בנוגע לחינוך, לכל המלווים היה תואר 

 בוגר אוניברסיטה או שעדיין היו בתהליך לימודים לתואר זה, או היו בעלי תעודת הוראה.  הוכח
כי רמות ההשכלה שלהם אינן קשורות למורכבות התודעתית.  אפשר כי לא נמצא כל קשר בין 
מורכבות תודעתית לבין רמת ההשכלה של המלווים, מפני שהיתה שונות קטנה מאד במשתנה 
האחרון.  אולם, ניתן לטעון שאוניברסיטאות בישראל (בהשוואה לסמינרים למורים) מספקות 

טית ויותר אקדמית ומופשטת בתכניות הלימודים שלהן.  אך עדיין, היו אוריינטציה פחות פרק
 בוגרי אוניברסיטאות בשני הקצוות של הרצף.

אובייקט גבוה היו גברים ונשים, מזרחיים -יותר מכך, בקרב המלווים בעלי ציון סובייקט 
נשים מזרחיים, אנשים שגדלו בשכונות מצוקה ואנשים בעלי רקע של מעמד בינוני, וא-ולא

שציוניהם היו גבוהים ונמוכים באוריינטציה אידאולוגית (פרופיל "המהפכן המזרחי").  באופן 
מעניין, מלווים שהאידאלוגיה היתה חזקה אצלם, לא ביטאו את השקפתם האידאולוגית בצורות 

דומות.  השקפה פוליטית בוטאה באופן שונה ע"י מלווים הנמצאים במיקומים שונים על הרצף של 
 ן.קג

 
המורכבות התודעתית של מלווי קדמה, והאופן בו היא קשורה למשתנים רלבנטיים,   6.11טבלה 

 הקשורים לעבודה. 
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מורכבות 
 תודעתית

אישית" -מעבר ממורכבות תודעתית "בין לגמרי מערכתי
 למורכבות תודעתית "מערכתית"

 אישי -לגמרי בין

שימוש בשמות גנריים  
" ("כ") C" -המתחילים ב

והמתקרבים  4רמה  עבור
אליה:  כלב (גברים) וכלנית 

 (נשים)

שימוש בשמות גנריים המתחילים 
" ("ב") עבור הנמצאים B"-ב

במעבר בין הרמות, אך קרובים 
:  בילהה (נשים) ובני 3יותר לרמה 

 (גברים)

שימוש בשמות גנריים 
" ("א" או A"-המתחילים ב

:  אשר (גברים) 3"ע") עבור רמה 
 ועליזה (נשים)

 -ציון סובייקט
 אובייקט

4 4)3( 4/3 4/3 ? 4/3 3)4( 3)4( 3 3 3 

פילוסופיה 
 חינוכית

 בינונית בינונית נמוכה בינונית גבוהה גבוהה גבוהה גבוהה בינונית גבוהה

אוריינטציה 
 כלפי יחסים

 כן כן כן כן כן לא כן כן לא  כן

 בינונית נמוכה וניתבינ גבוהה גבוהה נמוכה גבוהה גבוהה נמוכה גבוהה התמודדות
דיווח עצמי לגבי 

 לחץ
 גבוה גבוה בינוני גבוה גבוה בינוני נמוך נמוך נמוך גבוה

פנימי/  פנימי מקור לחץ עיקרי
 חיצוני

פנימי/  פנימי
 חיצוני

פנימי/ 
 חיצוני

חיצוני/  חיצוני חיצוני חיצוני חיצוני
 פנימי

נחשב/ת מלווה 
 מוצלח/ת

 בסדר לא טוב/ה בטו בסדר לא כן מעולה לא מעולה

 אחוזים
 לחץ גבוה
 לחץ נמוך

ממוצע ציון לחץ 
, 2, ב=1(אם נ=

 )3ג=

 1קבוצה 
33% 
67% 

 
1.67 

 2קבוצה 
50% 
25% 

 
2.25 

 3קבוצה 
67% 
0% 
 

2.67 

 
לבני, לדוגמה, היתה מחויבות רבה לשינוי חברתי.  בגלל העובדה שגדל בשכונה והיה לו 

 מזו שהיתה לו:רצון חזק שלתלמידיו תהיה חוויה אחרת 
אני לא רוצה שתלמידי יעברו את הבושה וההשפלה שאני הייתי צריך לעבור, ואז לעבוד  

כל כך קשה כדי להתגבר על כל הדיכוי המופנם והדימוי העצמי הנמוך.  לא לגמרי 
התגברתי על זה בעצמי, אך אני רוצה לחסוך מתלמידי את החוויה הזו.  אעשה כל 

במאמציהם.  אני אהיה שם בשבילם, כשהם צועדים לקראת  שביכולתי כדי לתמוך בהם
 –רץ לתפקיד ציבורי  Yכרופאה מצליחה, ואת  Xשינוי בעולם.  אהיה מאד גאה לראות את 

גאים בעצמם ומשנים דברים.  המצב בין מזרחיים ואשכנזים, בין אלו שיש להם לאלו 
ם להיות החלוצים.  אני שאין להם בישראל חייב להשתנות, ואולי הצעירים האלו יכולי

יודע שחלקם יעשו דברים גדולים, ותמיד אדע שאיפה שהוא, בהתפתחותם המוקדמת, אני 
השפעתי על הדרך בה יבחרו, ועל הביטחון שיש להם בעצמם להנהיג מהפכה אמיתית 

 ).1997בחברה הישראלית (ראיון, יוני 
 

ווה שהם ישפיעו באופן חיובי על אישי לתלמידיו ולהצלחתם.  הוא מק-בני מחוייב באופן בין
החברה הישראלית, ואולי אף ישנו משהו גם בעולם.  מחויבותו היא לתלמידיו, לחייהם 

 להתמקד יותרולתפקידו בחייהם.  בניגוד לכך, כלב גם כן קשור באופן חזק לתלמידיו, הוא נוטה 
ת, שהוא חושב יהיו, ומדגיש את הבחירה החופשי סוג אנשיםואיזה  תלמידיועל מה יעשו 

 שצריכה להיות להם: 
הייתי יושב בכיתה באוניברסיטה, מאחור, ואף פעם לא מבין למה הידיים שלי מזיעות כל 

כך.  הייתי כל כך חרד, בניסיוני להבין מה רציתי להגיד, והאם האחרים בכיתה יאשרו 
, בלי קשר זאת או לא.  אני מקווה שתלמידינו יהיו מוכנים טוב יותר להעריך את מי שהם

למה אחרים עשויים לחשוב או לומר.  הם ייצגו דור של צעירי השכונה, שאינם מדוכאים, 
ושלא מרגישים נחותים ליד אשכנזים או אנשים עשירים.  אני רק מקווה שתהיה להם את 

המקוריות, שתוביל אותם באופן אישי למקום בחברה בו הם באמת יכולים לשנות.  הם 
רו אותנו, או יישארו בקשר, או יסתכלו לאחור ויבינו מאיפה קיבלו אולי אף פעם לא יזכ

את הרוח המהפכנית והחופש בקרבם.  אבל הערכים אותם הם מפנימים כאן, יישארו 
עימם לנצח.  מה שלא יעשו ייצור גלים בחברה, שבסופו של דבר ישנו את היסודות עליהם 

 ).1997מונחות הפרדיגמות החברתיות הישראליות (ראיון, 
  
כלב רואה את תלמידיו כחלק מתנועה המייצגת ערכים חדשים, ואף עשויה להוביל  

 לתזוזה של פרדיגמות בחברה הישראלית. 
כולם חוץ משני מלווים זוהו כבעלי אוריינטציה   אוריינטציה כלפי יחסים וותק ובכירות בקדמה.

שקיבלה הכי הרבה נקודות על  כלפי יחסים, ונעו בטווח של הרצף של קגן כולו.  חברת הקבוצה
הרצף, היתה בעלת אוריינטציה חזקה כלפי יחסים, כמו גם מלווים "מערכתיים" אחרים 

והחברים המייסדים, בלי יוצא מן הכלל.  מלווים בעלי אוריינטציה של יחסים, היו אלו שנחשבו 
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ימה" לבין מורכבות הכי "זורמים", ומעריכים "זרימה".  מסיבה זו, אין טור נפרד שקושר בין "זר
.  שני המלווים שלא היתה להם אוריינטציה כלפי יחסים, היו לפני ואחרי 6.11תודעתית בטבלה 

 המעבר בין סדרי התודעה השלישי והרביעי.
במונחים של ותק ובכירות בקבוצה, לא נמצא קשר בין מספר השנים, בהן המלווים  

שלושת החברים המייסדים שבקבוצה נמצאים בקדמה, לבין מורכבותם התודעתית.  מתוך 
 -ו 3(שלוש שנות נסיון ויותר), אחת/ד היתה/ה לגמרי בשלב המערכתי, והאחרים במעבר בין שלב 

אישי" לחלוטין.  ניתן -על הרצף של קגן.  אף אחד מהחברים המייסדים לא היה בשלב ה"בין 4
ה ביקורתית, ו"לצאת" להבין זאת, מאחר והיתה צריכה להיות להם יכולת כלשהי לאמץ השקפ

 מהחברה בה הם נמצאים, כדי ליזום אלטרנטיבה למיינסטרים מלכתחילה.
כל חברי הקבוצה שהיו בקדמה שנתיים, היו במעבר בין השלב השלישי לרביעי במורכבות  

אובייקט, אך -תודעתם.  אף אחד מהמלווים ה"חדשים" לא קיבל ניקוד גבוה במדד הסובייקט
בשנה בה אספתי את הנתונים, המלווים החדשים היו יחסית צעירים וחסרי לדעתי הדבר מקרי.  

ניסיון, בהשוואה לשנים קודמות.  התרשמתי שבשנים קודמות מלווים חדשים לא היו פחות 
 בוגרים מבחינה פסיכולוגית.

בשנה בה נאספו הנתונים, התפטרו ארבעה חברי צוות.  השלושה שעזבו   עזיבת תפקיד המלווה.
שנה המשיכו ללמד מקצועות שונים בקדמה, בעוד שהאדם שעזב את הליווי באמצע בסוף ה

השנה, המשיך ללמד עד סוף השנה ואז עזב את קדמה לחלוטין.  לא מצאתי שום קשר בין 
 העזיבה לבין מורכבות תודעתית.

השניים שעזבו בסוף השנה היו במעבר לסדר תודעה המערכתי, והם היו היחידים שלא  
אוריינטציה חזקה ליחסים.  הם העידו על עצמם שהתקשו להתחבר לתלמידיהם  היתה להם

ואפיינו את עצמם כאיטיים בהתקשרות אישית באופן כללי, בהשוואה לאחרים.  אוריינטציה זו, 
וכתוצאה מכך גם חוסר ההתאמה שלהם לקבוצה, היתה אולי הסיבה העיקרית, בגללה לא 

 דבר עזבו. נחשבו כמלווים מוצלחים, ובסופו של
שני האחרים, שעזבו באותה שנה, היו ממוקמים בשני הקצוות של הרצף ההתפתחותי,  

אישית כשראיינתי אותו.  -ועזבו מסיבות שונות לגמרי.  אחד היה לגמרי בעל אוריינטציה בין
בנוסף להוראה והליווי בקדמה, הוא עבד בעוד מקום בחלקיות משרה, למד לתואר מתקדם 

כספורטאי.  הוא תיאר עצמו כצעיר מדי לעבודה זו, עסוק מדי במחויבויות וניסה להצליח 
 חיצוניות ולא חש "מצויד באופן מספיק":

יותר ויותר הבנתי, שלמרות כל מה שעשיתי, לא היתה לי ההכשרה הדרושה לעשות את 
מה שצריך.  ראיתי שהילד מאד פגוע בפנים, ואף על פי שיכולתי להקשיב ולהקשיב, הוא 

ה ממני שאעזור לו.  לא ידעתי איך לעזור לו.  כיום אני יודע שדרושים אנשים עם ציפ
הרבה מטען אישי, שיש להם מרחב רב לסחוב את הפגיעה, הכאב והמצוקה של 

 ).1997תלמידיהם (ראיון, 
  
יותר מכך, לא היה לו שום ניסיון קודם בהוראה, ולמרות האוריינטציה כלפי יחסים  

בקרב תלמידים רבים, הוא נחשב בעיני רובם כמלווה גרוע.  הם חשו שהוא והפופולריות שלו 
מחוייב יותר לעניינים אחרים, ועל כן לא יכול להקדיש מספיק זמן ואנרגיה לעבודתו, כפי שציפו 
ממנו.  חשוב מכך, הוא לא הפעיל "שיפוט מספיק טוב" בנוגע לתלמידים.  הוא האמין שהציפיות 

 רכה או תמיכה היו לא ריאליסטיות:להצליח כמלווה ללא הד
התקשרתי למנהלת פעמים רבות, וידעתי שהיא מאד עסוקה.  אבל כשהיא לא התקשרה 

בחזרה, חשבתי, תשמעי, אני בן אדם, את מתמודדת עם בני אדם.  אני לא מכונה.  
העובדה שקפצתי למים [לקחתי את משימת המלווה] משמעותה:  "בסדר, תשחה בעצמך, 

שתבחר. כמו באוקיינוס הפתוח.  אין גבולות.  תזרום לאן שאתה צריך לזרום.   בכל כיוון
אם נהיה שם עם סירת הצלה, ואתה תוכל לעלות עליה, טוב.  אחרת, אתה טובע."  מה 

[מלווה אחר] גם הרגיש כך.  זו היתה אחת הסיבות שהוא  X -אני אגיד לך, אני יודע ש
מתכוון, אף על פי שבקושי ראיתי אותו (ראיון, מאי  ואני התחברנו כל כך טוב, יחסית, אני

1997.( 
  
כשהמנהלת חזרה מחופשת הלידה שלה בפברואר, היא ומלווה זה הסכימו שהוא לא צריך  

להמשיך ללוות באותה שנה.  כשראיינתי אותו, הוא אמר שהשיחה עם המנהלת גרמה לו להרגיש 
 טוב יותר:

תר מדי, ולא יכולתי להתמודד עם הלחץ.  הייתי לא יכולתי להמשיך יותר.  זה היה יו
צריך כלים שלא היו לי, ולא הצלחתי לגרום לזה לעבוד.  ואז המנהלת קראה לי ואמרה, 
"העבודה הזו היא לא בשבילך.  היו יותר מדי פאשלות השנה שלא עשית כלום בעניינן.  

ו לא עושים, יש אלו הם ילדים אמיתיים, עם בעיות אמיתיות, ולמה שאנחנו עושים א
השלכות על החיים האמיתיים.  אני לא חושבת שאתה יכול להקדיש זמן ואכפתיות 

השנה, הדרושים למלווה טוב.  אולי בעתיד, התמונה תיראה אחרת.  תמיד יהיה לך מקום 
כאן, ואתה מוזמן להישאר כחלק מקהילת קדמה".  כל כך הוקל לי.  הבנתי שהיא לא 
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שהיא מעריכה את כל מה שעשיתי.  הרגשתי יותר טוב לגבי כל כועסת עלי, והיא אמרה 
 ).1997העניין (ראיון, 

 
 הוא הפסיק ללמד בסוף שנת הלימודים.

חברת הקבוצה הנוספת שעזבה, קודמה למשרה גבוהה יותר, שהיא, החלפת המנהלת  
וכנראה בתפקידה בזמן חופשת הלידה שלה, ולפיכך הפסיקה ללוות.  היא נחשבה מלווה מעולה, 

קודמה בגלל הצלחתה בתפקיד, והיה לה קשר מצוין עם התלמידים.  היא היתה, בהתבסס על 
אובייקט שלה, במעבר אל תודעה מערכתית, כשראיינתי אותה.  בראיון היא -ציון הסובייקט

אמרה שאף על פי שהיא מרוצה והקידום מחמיא לה, היא הצטערה על שהפסיקה ללוות, ותשמח 
 יד.לחזור לכך בעת

  
 משתנים הקשורים למורכבות תודעתית 
המשתנים הבאים היו קשורים איכותית, בקשר חיובי, להענקת המשמעות המתקדמת  

) היות המלווים מושפעים יותר מגורמי לחץ פנימיים 2) התמודדות טובה, 1יותר של המלווים:  
היות המלווים נחשבים ) 4 -) תמיכה ב"פילוסופיה חינוכית גבוהה יותר", ו3מאשר חיצוניים, 

 כמלווים מצוינים בעיני עמיתיהם. 
הפרק החמישי פירט מה מלווים מחשיבים כ"התמודדות   "התמודדות טובה" עם לחצי המלווים.

טובה", בהתחשב באתגרים ובלחצים הכרוכים בעבודתם.  הדיווחים (לגבי עצמם ולגבי אחרים), 
בססו על מה שראו, ועל המוניטין של כל אותם מילאו המלווים, לגבי טבע התמודדותם, הת

מלווה.  דוגמאות המלווים להתמודדות טובה התייחסו, כמעט פה אחד, לשמירה על רוגע, 
 התייחסות לתלמידים כשווים (בכבוד), ואי השפלתם או הרמת הקול עליהם.

באופן כללי, מה שנחשב כהתמודדות ברמה גבוהה, התקשר בעקביות עם רמות גבוהות  
.  הן 8עם מורכבות תודעתית פחות מתוחכמת -נקת משמעות, והתמודדות ברמה נמוכה של הע

איכות התמודדות המלווים, והן אוריינטציה כלפי יחסים, מאפיינות משתנים נראים, המבוססים 
יחסים של קדמה.  לדוגמה, אם -כלפי-על מוניטין, וקשורות קשר חזק זו לזו, ולתרבות המופנית

ינטציה שלו כלפי יחסים היא נמוכה, והוא אינו נתפס כ"זורם", כמעט בכל מלווה, אשר האורי
ניתן לקשר זאת להתמודדות ברמה נמוכה.  דוגמאות רבות של התמודדויות יעילות ובלתי יעילות 

הוצגו בראיונות, אך המלווים נטו להתמקד בצד השלילי.  מלווה מערכתי, שהיה בין המלווים 
 ביותר, הציע תיאור של התמודדות טובה: שדורגו כמתמודדים הטובים 

את צריכה לעשות מה שאת יכולה כדי למנוע חלק מהתסבוכות שאינן נדרשות.  אם את 
בשליטה על הדברים ומכירה את תלמידיך, את יכולה לצפות בעיות אפשריות.  לדוגמה, 

א היה לי תלמיד שידעתי שקשה לו לשבת בשקט.  הוא בא אלי בבוקר ואמר לי שהוא ל
יכול ללמוד היום.  זה מדליק אצלי נורה אדומה.  הדבר הראשון שיש לעשות הוא לדבר 

איתו.  להקשיב.  זה היה רגע מיוחד, בו הרגשתי שהוא מתפרק.  פשוט לשבת איתו 
ולהיות איתו.  לפעמים הוא צריך שקט, שמישהו ייצב אותו.  בפעמים אחרות אני רואה 

להם במשך כל היום.  לפעמים מלווים עסוקים ואין תלמידים שניסו לדבר עם המלווה ש
להם זמן כל היום.  זה מפריע לי, כשמלווה לא יכולה לפנות כמה רגעים להיות עם 

תלמיד/ה שלה.  לפעמים זה רק עניין של כמה דקות, ואז היא יכולה לחזור לכיתה.  צריך 
היום עשוי  רק לגעת בבסיס.  אך אם את לא נותנת את תשומת הלב ברגע המתאים,

להתחיל רע, ובאופן הדרגתי להפוך גרוע יותר, כך שאחר הצהריים, כולם כועסים על 
 ).1997הילד, ותוקפים אותך, המלווה שלו (ראיון, 

 
הוא התמקד בראש ובראשונה בתלמיד ובצרכיו, חשב הלאה ומנע קשיים באופן פעיל.   

ראו לו לבוא מהר כי אחד מתלמידיו מלווה מערכתי אחר, הביא דוגמה מטיול של כמה ימים.  ק
 בכה במיטתו:

ואני מכיר את הילד הזה, יש לו לפעמים התקפים בלתי מוסברים, והוא לא נותן לאף …
אחד לדבר איתו.  לילדים יש כל מיני בעיות, אבל בגלל שאנחנו חיים בכאלה עוצמות כאן, 

הילדים בכיתתו בשליש  את לומדת להכיר את השיגעונות של כל ילד שלך.  והוא נדחה ע"י
הראשון, ורק התחיל להתקבל.  בכל מקרה, התברר שהוא אף פעם לא ישן מחוץ לבית.  

הוא לקח את השמיכה שלו לאוהל אחר, ואני הלכתי לשם לדבר איתו.  הרגשתי שזה קטע 
חברתי, ושהוא פשוט התגעגע הביתה.  הוא היה משוכנע שהוא צריך להתאשפז מיד.  אז 

ל אותו איפה כואב לו, בבטן, וכאבי ראש נוראיים.  התחלנו לדבר, ואז הוא התחלתי לשאו
אמר לי:  'תשמע, אחי, אני פשוט מתגעגע הביתה'.  ואני פשוט הקשבתי, והוא דיבר.  אז 

אמרתי לו ששלושה מהבנים בכיתה רצו לעזור, אם הם יכולים להיכנס לאוהל, ואחרי חצי 
הוא היה יכול להיקלע למריבה, או פשוט להתכנס שעה, פשוט הלכתי והכל היה בסדר.  

                                                        
היו שני יוצאי דופן לקשר זה, אחד בקצה הגבוה של הרצף של קגן, והשני בקצה הנמוך של הרצף  8

 ההתפתחותי, אשר יוסברו בחלק הבא.
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אל תוך עצמו, וזה היה הורס את כל הטיול בשבילו.  אז מיצוי טוב של חצי שעה חסכה לו 
 ).1997הרבה בלגן (ראיון, 

 
התמודדות מלווה זה היתה ממוקדת בפנים.  הוא לא מזכיר שיקולים אחרים מלבד  

לו.  ישנה מודעות עמוקה, מצד המלווה, לצורכי רווחת התלמיד והביטחון בשיפוט הפנימי ש
התלמיד ולתפקידו בעזרה לתלמיד.  יותר מכך, הוא מודע למחיר קור הרוח שלו, כשהוא 

 "מתפרק" בסוף היום.  כששאלתי אותו למה התכוון, הוא ענה:
ב"להתפרק" התכוונתי לבהייה באוויר או הירדמות.  כשאני הולך הביתה, אני חושב שזה 

אבל כשמלווה הופך היסטרי, או משותק ולא יכול לעשות שום דבר, או מאלתר  בסדר. 
בלי לחשוב, מהשרוול, במצבים הדורשים עירנות ומודעות להשלכות המילים והמעשים  

במשך שעות ביה"ס, זו בעיה.  כשעושים כל מיני דברים שהם לא נכונים, לא מכובדים, 
מאד מלוכדת, וכאלה חברים טובים, לפעמים  אפילו לא מקצועיים.  ומפני שאנחנו קבוצה

 ).1997אנשים חושבים שזה אומר שאפשר לשחרר את הרסן.  וזה לא בסדר (ראיון, 
 
למרות מה שהוא מחשיב כנורמה, אחריה ממלאים עמיתיו וחבריו בביה"ס, השקפתו  

 לגבי מה נאות, היא מאד מובחנת ויציבה, ולא מוכתבת ע"י אחרים.  הוא נתן דוגמה:
זו דוגמה קטנה, בלי להזכיר שמות, כי זה לא משנה מי זה היה.  זה רק בשביל להדגים 
לך.  פתאום היה מצב עם תלמידה, בו המלווה שלה דיברה עם מלווים אחרים על בעיה 
עימה התמודדו, והיא פשוט הפכה משותקת.  היא פשוט לא עשתה כלום, זה מה שהיא 

י מדבר על התמודדות גרועה.  צורה אחרת היא עשתה, כלום.  לזה אני מתכוון כשאנ
תסכול.  או אלוהים יודע.  זה לא הכיוון  …כשצועקים על תלמיד בצורה היסטרית, מתוך

הנכון.  זה נובע מתוך איבוד שליטה ואפשר לשנות זאת בעזרת מודעות.  הלב שלי 
מה? איזו  מתכווץ, ואני רואה את הנזק המיידי שנגרם לתלמיד, נזק בלתי הפיך.  ועל

סיבה יש לזעום ולצעוק כך?  בטוח שזה כלום ביחס לכל הצעקות בחיי התלמידים.  אבל 
 ). 1997הנזק הוא מצטבר (ראיון, 

 
בהשוואה לבתי"ס אחרים, לא היו הרבה צעקות בביה"ס.  אבל העיסוק של המלווים  

מערכתיים נטו לדון בצעקות היה רב יותר מאשר בבתי"ס אחרים.  אולם, באופן כללי, המלווים ה
אישיים נטו לדאוג לכך שעשו -בהשלכות לטווח ארוך של צעקות מורים על תלמידים.  מלווים בין

את הדבר הלא נכון, ובכך איכזבו אחרים, למרות מאמציהם לעשות את הדבר הנכון.  נראה כי  
סוקות אישיים" שצעקו, באופן כללי, אך שתי הקבוצות היו מאד ע-היו יותר מלווים "בין

 בתופעה.
 

רמת הלחץ הנחווה, ע"פ דיווח עצמי,   מלווים מערכתיים, באופן כללי, חוו רמות נמוכות של לחץ.
היתה משתנה הקשור קשר מורכב לרמת הענקת המשמעות של המלווים.  כולם, חוץ משלושה 

ווים מלווים, דיווחו על רמה בינונית עד גבוהה של לחץ בעבודה.  אולם, מעניין לציין שהמל
שדיווחו על רמות נמוכות של לחץ היו כולן נשים, כולן נמצאות במעבר אל השלב המערכתי על 

הרצף של קגן.  אף על פי שלא הגיעו לגמרי אל השלב המערכתי, הן היו בבירור בקצה העליון של 
 ).6.11קשת התודעה (ר' טבלה 

דיווח בפרטיות שהוא אובייקט הגבוה ביותר -בניגוד לכך, המלווה עם ציון הסובייקט 
סובל מרמות גבוהות של חרדה ולחץ בעבודתו.  טענתו של קגן היא, שמעניקי משמעות ברמה 
גבוהה, חווים פחות לחץ, מפני שיש להם יכולת רבה יותר לקבוע גבולות, הם לא לוקחים על 
ם עצמם אחריות שאינה שלהם, ובאופן כללי, נמצאים יותר "בשליטה".  ממצאי מחקר זה אינ

בהכרח מנוגדים לאלה של קגן.  מלווה זה בהחלט יכול היה להציב גבולות ברורים יותר והיה 
מסוגל להבחין בין אחריות של אחרים לבין זו שלו, כך שהיה "בשליטה" לגמרי.  למרות יכולות 

אלו, ורמת התפקוד הגבוהה שלו, הוא חש חרד ולחוץ.  חרדתו הגבוהה המופנמת, נבעה מסיבות 
 ת, הניתנות להסבר בשתי דרכים משלימות.פנימיו

ראשית, הוא היה חבר הקבוצה היחיד שמילא חובות פורמליות ובלתי פורמליות נוספות  
בזמן איסוף נתונים אלו.  הוא דיבר עימי באריכות על העובדה שהוא מרגיש שהמנהלת סומכת 

עד כמה התנהגותו  עליו, והדבר מכביד עליו, ועל העובדה שהוא לעיתים פוחד כשהוא נוכח
 והשקפותיו משפיעים עליה:

למדתי להיות זהיר במהלך החודשים האחרונים.  פעם הייתי מודאג מכך שהכל מנוהל 
ע"י המנהלת, ושהיא יותר מדי ריכוזית במנהיגותה.  אולם לאחרונה גיליתי שלדברים 

מהפה.  לפני  שאני מזכיר פה ושם, יש השפעה כה רבה, אז אני נזהר יותר עם מה שיוצא לי
וההוראה שלה, והייתי צריך לחשוב בכובד ראש על מה שאני  Xכמה ימים דיברנו על 

כמורה.  את  Xאומר, כך שאהיה אמיתי, ובו זמנית, לא לומר דבר שיפגע במוניטין של 
צריכה לזכור שאנחנו לא רק קולגות, אלא גם חברים.  במקרים כאלו חיי האישיים 
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מתנגשים.  הפכתי יותר ויותר מודע לסמכות שמילותי גוררות  ותפקידי המקצועי לעיתים
 ).1997עימן, אף על פי שאין לי תפקיד פורמלי בביה"ס (ראיון, 

 
תפקידים פורמליים ובלתי פורמליים אלו גרמו לו להיראות יותר בביה"ס, בנוסף  

גיעה לתפקידו כמלווה.  הוא גם חש שהוא צריך לשמש דוגמה לאחרים ולהוות השפעה מר
 כשהמנהלת לא היתה נוכחת או כשביה"ס היה שרוי באי סדר: 

מצאתי את עצמי יוצא מהבית כמעט חצי שעה לפני שהייתי רגיל לעשות זאת.  זה לא 
התאים לי להגיע לכאן לפני כולם, ולשבת בחדר המורים על כוס קפה, בזמן שאנשים 

זה קורה לי.  הבטתי בעצמי מתחילים להגיע.  זה לא הייתי אני, ולא יכולתי להאמין ש
הופך יותר ויותר אחראי לכך שביה"ס יפעל כשורה, אפילו שלא מוניתי לכך במהלך 

חופשת הלידה שלה [של המנהלת].  ידעתי שהאיזון היה מאד עדין, ושכשהיא לא בביה"ס 
כולנו צריכים להיות סופר אחראים, ולשמש דוגמה לאחרים.  יכולתי ממש להרגיש את 

דבוקות אלי, ולא יכולתי להתנהג בשום צורה אחרת.  כשהיא חזרה, הרגשתי  עיני כולם
פתאום קל יותר בעשרה טון, וחזרתי להיות אני עצמי.  זו היתה חוויה מאד מוזרה (ראיון, 

1997.( 
 
אני מאמינה שתפקידים אלו, והדרך בה הוא פירש את אותם, הגבירו את הלחץ הפנימי  

ף שלא יראה לחץ זה.  הוא ציפה זאת מעצמו, והוא היה השופט שלו והוסיפו להרגשתו, שעדי
המצפוני של עצמו בכל צעד שעשה.  הוא לא היה עסוק בעשיית רושם או במה שאחרים יחשבו.  
להיפך, הוא היה מודע להשפעתו הממשית על אווירת ביה"ס ולמנהיגות שמיוחסת לו כתוצאה 

 חשוב לו להחזיק את עצמו במשך היום: מכך.  הוא דיבר עימי באריכות על עד כמה היה
עבורי תחושת האחריות מבטאת את עצמה בעיקר בבית.  בביה"ס אני מנסה, עד כמה 

שאני יכול, לא לשדר את תחושות האחריות והלחץ המדהימות.  כשאני מגיע הביתה, אני 
פשוט מתפרק.  במקום להגיע הביתה ולעסוק בכל מיני פעילויות פנאי, אני לא עושה 
כלום.  אני פשוט יושב, ומוטרד.  אני לא ישן טוב בלילה לפעמים, כאלה דברים.  אך 

בביה"ס, גם עם התלמידים, המורים האחרים, וגם עם המלווים האחרים, אני מרגיש 
שאני בהצגה.  גם עם ההורים אני מרגיש שאני צריך להיות במצב הטוב ביותר, שהכל 

ראי, הדבר נותן כוח לכל ביה"ס.  יש לי בעיה עם יהיה תחת שליטה.  כאילו שאם אני האח
מלווים שמתפרקים בביה"ס, מפני שזה יוצר הרגשה שזהו, אני לא יכול לעשות יותר שום 

 ).1997דבר (ראיון, 
 
אין פלא שהוא מצא עצמו "מתפרק" בסוף היום.  הפער בין חווית החרדה הפנימית שלו,  

, (Pines, 1988)נשים העוסקים במקצועות טיפוליים לבין הביטוי החיצוני, הינו שכיח בקרב א
מאחר ופערים כאלו ידועים בכך שהם מציבים את בעלי המקצועות הללו בסיכון מיוחד לשחיקה.  

 הפרק המסכם דן בסיכון זה ובדרכים בהן ביה"ס כמערכת, יכול לנקוט כדי להחלישו.
רגיעה, עשוי להיות קשור  ההסבר השני לפער בין הלחץ הנתפס לבין הרושם החיצוני של 

לתרבות של קדמה, אשר אולי, כמו גם החברה הישראלית הסובבת, נותנת יותר "רשות" לנשים 
לבטא חרדה ולחץ, מאשר לגברים.  לפיכך, שופטים נשים המגבירות את קולן או בוכות מדי פעם, 

ל בני, אשר, בחומרה פחותה מאשר גברים הנוהגים כך.  הסבר זה מקבל חיזוק ע"י החוויה ש
למרות מיקומו הנמוך על רצף המורכבות התודעתית, נחשב למתמודד חזק ע"י עמיתיו.  כמלווה 

 לחוץ מאד, הוא גם מדגיש את הפער בין חוויתו הפנימית לבין הרושם החיצוני.
היו שני יוצאים מן הכלל   יוצאים מן הכלל לקשר בין מורכבות תודעתית לבין יכולת התמודדות.

ן מורכבות תודעתית לבין יכולת התמודדות.  בתרבות קדמה המעודדת קונפורמיות, לקשר בי
מלווים אשר סגנונם לא תאם לנורמות, עשויים היו להיות לחוצים באופן הנראה לעין, מפאת 

חוסר התאמה זה, וכתוצאה מכך, אולי לא היו נתפסים כמתמודדים טובים.  הדוגמה הקלאסית 
היא כלנית, שציונה היה השני בגובהו בקבוצה, ע"פ מדדו של קגן,  לחוסר התאמה כזה, לדעתי,

אך נחשבה לאחת מארבעת המתמודדים הגרועים ביותר.  אני מאמינה שישנן שלוש סיבות 
עיקריות לציון ההתמודדות הנמוך שלה, למרות בכירותה היחסית, ודיווחה העצמי על מידות 

בעלת אוריינטציה כלפי יחסים:  היא לא נוטה נמוכות של לחץ.  הסיבה הראשונה היא, שאינה 
להתחבר במהירות ואינה מתקשרת בקלות עם אנשים רבים.  מלווי קדמה צריכים להתקשר 

לתלמידים רבים ולרכוש את אמונם במהירות.  בנוסף, היא לא מסכימה עם הקרבה המצופה 
ה של התלמידים תלמיד, מפני שהיא מאמינה שקרבה זו יוצרת תלות לא בריא-ביחסי מלווה

במלווים.  לפיכך, חוסר ההתאמה שלה לצוות היה שילוב של הנטייה האישית שלה, והפילוסופיה 
החינוכית השונה מזו של האחרים.  היא אמרה במספר מקרים, שלא כמו אחרים בצוות, יש לה 

משפחה משלה, והיא לא מעונינת להפוך את תלמידיה למקור האהבה המרכזי שלה.  היא ראתה 
את יחסיה עם תלמידיה כעובדה, ואמרה שאכפת לה מהם, אך היא אינה חושבת עליהם בכל 

דקה פנויה, כמו שעושים אחרים בצוות.  היא לא "השתלבה" טוב בקדמה, על כן חייה לא היו 
 פשוטים שם.  יחד עם זאת, היא הבינה את הסיבה לכך, ושמרה על קולה הפנימי:
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עבודתך.  אכפתיות וביצוע העבודה בצורה טובה לא הכל תלוי בצורה בה את רואה את 
קשורים לאהבה, כמו שאנשים פה רואים זאת.  אהבה, לדעתי, לא רלבנטית כאן בכלל.  
אני לא באה לכאן כדי לאהוב או להיות נאהבת, אף על פי שישנם כמה אנשים פה שאני 

שווה.  מה שאני  באמת אוהבת.  חוץ מזה, אני לא יכולה לאהוב את כל התלמידים בצורה
אומרת הוא, שאני לא באה עם הצורך שכולם יאהבו אותי ואני לא רואה זאת כמטרה 
העיקרית.  העניין הזה עולה כל הזמן בפגישות, ואת יכולה לראות שאני לא מתחברת 

אליו.  זו עבודה.  הם לא ילדי הפרטיים ואני לא יכולה לאהוב אותם כאילו היו שלי.  אני 
שאני עושה את עבודתי בצורה טובה, ושהשגתי הרבה עם כל אחד  עדיין מרגישה

מהתלמידים.  ורק מפני שאנשים אינם חמים ופתוחים כל כך, ולא נמרחים על המון 
אנשים, אין זאת אומרת שאינם יכולים לאהוב.  הם פשוט לא יכולים לאהוב כל כך הרבה 

ע ומוניטין רע בקבוצה ועם אנשים במידה כל כך רבה.  וגישתי זו, נותנת לי דימוי ר
 ).1997התלמידים (ראיון, מאי 

 
היא דיברה בעיקר על נושאים שאינם קשורים לקדמה, אשר ממלאים את חייה מלבד ביה"ס, 

 ובמהלך הראיונות האחרים, היא הדגישה כי:
אני אוהבת לעבוד כאן, ואני אוהבת את אווירת ביה"ס הקטן.  אני אוהבת את העובדה 

ה רבה ואת הרגשת השייכות.  אבל אני שונה מרוב האחרים כאן.  כשאני שיש לי השפע
הולכת הביתה, יש לי את הילדים שלי ואת המשפחה המורחבת שלי, ואני לא מתכוונת 
לכך בצורה רעה, אבל קדמה אינו הדבר היחיד בחיי.  בשנה שעברה חשתי שמשהו לא 

וחשבו על תלמידיהם במשך כל בסדר איתי, מפני שלא כמו האחרים בצוות, אשר דיברו 
היום, אני לא חלמתי עליהם כל לילה, או חשבתי עליהם כל דקה ביום.  כשהייתי בביה"ס 

התעניינתי בהם, כמו גם באחרי הצהריים בהם הייתי צריכה לדבר עם ההורים ולקבוע 
פגישות.  בתחילה הרגשתי לא נוח עם זה, מפני שחשתי כל כך שונה מהמלווים האחרים.  

ז אמרתי לעצמי "זו אני וזה מה שאני חושבת שנכון" ועזבתי את זה כך.  אך יש פה לחץ א
רב להיות קונפורמיים, להפוך את קדמה למרכז העולם שלך, ואולי זה חשוב, אך זה לא 

 ).1997כך עבורי, ואני לא חושבת שאני מלווה פחות טובה בשל כך (ראיון, 
 

השלילי כלפיה, הסטנדרטים שלה שונים מאלו של למרות כאבה עקב השיפוט אותה והמשוב 
 עמיתיה, וכלנית לא משנה אותם על מנת להשתלב.

אישי" של הרצף של קגן, ונחשב -היוצא מן הכלל השני היה בני, שהיה בקצה ה"בין 
) 2) בכירות וותק, 1כמתמודד טוב בקרב כל עמיתיו.  אני מאמינה שיש לכך שלוש סיבות:  

) אוריינטציה חזקה כלפי יחסים, שמתאימה 3 -הכלל לתלמידים ולביה"ס ו מחויבותו היוצאת מן
לתרבות הרווחת בקדמה.  בהשוואה לחברי הקבוצה האחרים בעלי אותם ותק, בכירות ומעמד 

חברתי, בני נחשב ע"י עמיתיו כחבר עוזר ותומך, חם, מתחשב ואמין.  אולם, למרות העובדה 
נחשב מלווה מעולה.  הוא זיהה את קשייו כמלווה,  שחברי הקבוצה אוהבים אותו, הוא לא

 והדבר הדאיג אותו:
היא באה אלי ואמרה 'אני צריכה להגיד לך משהו שלא אמרתי לאף אחד' אז היא אמרה 
לי שהיא חושבת שהיא בהריון, ואני הייתי מאד חרד, ראשית, מפני שאף פעם לא עמדתי 

אני לא יודע איפה להתחיל.  אני לא  במצב כזה.  אני לא יודע איך לטפל במקרה כזה,
מומחה וחסרים לי הכישורים הדרושים.  בסדר, אמפתיה והאזנה, ואכפתיות, אבל אחרי 
הכל, זה לא מספיק.  אני לא יודע מה יהיה הצעד הבא שלה.  אולי זו אשמתי שאני מזמין 

ה"ס.  הם כזו פתיחות.  וגם אולי אני נקשר מדי לילדים ואז זה מקשה עלי להתמקד בבי
כאן כדי לפרוץ החוצה מתבניות ההתנהגות שלהם וללמוד, ואני כאן כדי לתמוך בהם 

בתהליך הזה.  אני לא תמיד בטוח שאני יודע איך לעשות את הקשר הזה, בין בעיותיהם 
 ).1997האישיות והצעד הנוסף קדימה שהם צריכים לעשות (ראיון, 

 
אמן, אמפתי ואחראי מאד כשמדובר בעשיית בנוסף, מכבדים את בני בצוות מפני שהוא נ 

ספריים.  אולם, הוא אינו מספיק טוב בהתמודדות -דברים בביה"ס, במיוחד בארגון אירועים בית
 עם לחץ חיצוני. הוא חושש לגבי מה אחרים חושבים עליו, ואיך זה ישפיע על הרגשתו:

ה כמעט סוף השנה, הידרדרה בלימודים, וכשהבנתי, זה הי Xהפעם בה לא הבנתי עד כמה 
וידעתי שהמנהלת תתעצבן ותתאכזב מאד.  והיא באמת נזפה בי ואמרה שאכזבתי אותה.  

ובאותו רגע רציתי שהאדמה תפער את פיה ותבלע אותי, והצטערתי על היום שנולדתי.  
הרגשתי פשוט נורא, כשהבנתי שההורים סמכו עלי, וכך גם המנהלת, ואם חושבים על זה 

עלי, ואני פישלתי.  והייתי כל כך מעוצבן וכל כך הצטערתי והתביישתי.  כל ביה"ס סמך 
 ).1997הייתי נותן הכל כדי שהמצב יהיה שונה (ראיון, מאי 

 
למרות בכירותו בקדמה, והעובדה שרואים אותו כדמות מרכזית, הקבוצה לא רואה בבני מנהיג.  

ל עמיתיו, רמת הלחץ שלו, מתוך בנוסף, למרות העובדה שהוא נחשב רגוע ומתמודד טוב ע"י כ
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הדיווח העצמי היא גבוהה מאד, ומקור הלחץ אותו הוא חווה הוא בעיקר חיצוני.  בשיחה עם 
 המנהלת, היא אמרה לי:

הוא נהדר עם הילדים.  הם אוהבים אותו והוא יעשה הכל בשביל תלמידיו.  לפני שבוע 
צע הלילה.  הוא מיד נסע אליו.  אחיו של אחד התלמידים קפץ מהגג והילד טלפן אליו באמ

הוא עושה הכל מהתחלה ועד הסוף, אף פעם לא שוכח אף פרט.  הוא הטוב ביותר כשיש 
צורך בתמיכה ובאכפתיות כלפי הילדים והצוות.  אך אני חוששת שהוא לא יכול להציע 

לתלמידים ראיה רחבה יותר, הוא לא דוחף את ההבנה שלהם לגבי מה מצפה להם או איך 
 ).    1997הזווית הרחבה (שיחה בלתי פורמלית, יוני  –ל מסתדר יחד הכ

 
יחד עם זאת, בני היה חבר הקבוצה היחיד שדיבר באריכות על הרגשתו לגבי השיפוט הלא 
נכון לו זוכה כלנית בקבוצה.  הוא דיבר על כך איתי, אך הוא מעולם לא אמר מילה לאחרים בעניין 

לא הסכימו עם סגנונה, ולא יכול היה להתעמת עימם בפומבי.  זה.  הוא ידע שאחרים בקבוצה 
עמדתו האמפתית היתה יוצאת מן הכלל בדיווחיו לגבי עבודתו איתה, איך למד להכיר את כלנית 

 דרך עבודה קרובה איתה ועד כמה אחרים טעו לגביה:
ת, לקח לי שנה שלמה באמת לגלות אותה.  וכשראיתי שהיא עובדת בצורה כל כך מצפוני

ועד כמה היא יסודית במעקב שלה אחר הילדים, וכמה אכפת לה מהם, הרגשתי נורא, כי 
ידעתי מה אחרים בצוות חושבים עליה, והבנתי כמה הם טועים.  אולם, זה היה מאוחר 

מדי, אז, והיה ברור שהיא לא תמשיך.  אך רק אז גיליתי מי היא כלנית באמת.  והרגשתי 
 ).1997תה כמלווה (ראיון, שחבל.  ממש חבל להפסיד או

 
התובנה של בני לגבי הסגנון השונה של כלנית ולגבי הרמה הגבוהה בה היא מתפקדת,  

נשארת מידע פרטי, אותו הוא הופך לעצב ולחרטה.  לא קל לו לעמוד בפני עמיתיו ולהביע אי 
 הסכמה עימם בפומבי.

 
כותי חיובי בין המורכבות מצאתי קשר אי  לחץ הנובע ממקורות פנימיים ולא חיצוניים.

התודעתית של המלווים לבין מקור הלחץ אותו הם חווים:  כלומר, מלווים שנטו לכיוון הקצה 
המערכתי של הקשת של קגן, נטו לחוות לחץ הנובע יותר ממקורות פנימיים, בתוך עצמם, ואילו 

צמם.  מלווים אישי נטו לחוות לחץ הנובע ממקורות שמחוץ לע-אלו שהיו קרובים לקצה הבין
הנמצאים במעבר דיווחו שהיו נתונים ללחץ פנימי וחיצוני גם יחד.  הדבר היה נכון לגבי כולם חוץ 
מלגבי כלנית, שנחשבה למתמודדת חלשה יחסית.  מלווה זו, כמו גם עמיתיה המערכתיים, חוותה 

האחרים  לחץ מסוים הנובע ממקורות פנימיים.  יחד עם זאת, תוך מודעות מלאה לגבי דעות
אודותיה, היא היתה מאד לחוצה גם ממקורות החיצוניים לה.  הסבר חלקי לתגובתה עשוי להיות 

דרישה מרכזית של  –הלחץ הכללי על חברי הקבוצה להיות קונפורמיים לאוריינטציה כלפי יחסים 
 שהיתה בניגוד לנטייתה הטבעית. –התפקיד ונורמה חזקה בביה"ס 

נות ומהפגישות, יש לי סיבה להאמין, שהלחץ שלה נובע בהתבסס על נתונים מהראיו 
בחלקו הגדול, מחוסר ההסכמה שלה עם המערכת, מחוסר האישור של המנהלת לגבי סגנונה, 

ומהביקורת כלפיה מצד המורים והתלמידים.  היא היחידה מתוך הצוות המקורי שנתונה לשיפוט 
בר הקבוצה היחיד הנוסף הנתון לשיפוט כה מחמיר, ושלא נחשבת לגמרי "קדמה" ע"י האחרים.  ח

כה מחמיר הוא אחד שקיבל ניקוד נמוך בכל המדדים האחרים והתפטר באמצע השנה.  הבחינה 
החברתית של המלווים ושל עבודתם עשויה להיות מקור לחץ שקשה להתמודד עימו, בהתחשב 

 בקרבה ובעוצמה של עבודתם, ובמספר האנשים המועט בקבוצה.
צום זה, שהופעל עליה מבחוץ, כלנית ציינה שהיא "מאד לחוצה" רק בשניים למרות לחץ ע 

הפריטים בשאלון הדיווח העצמי שלה, שהיו בתחום ה"תלמידים":  אחריות כלפי הישגי  36מתוך 
התלמידים, ואחריות כלפי עתיד התלמידים.  נראה לי שכל אחד משאר המלווים, שהיה נמצא 

סבול את היותו כל כך בלתי מתואם עם נורמות ביה"ס, היה עוזב תחת בחינה כזו ולא יכול היה ל
מזמן, את ביה"ס או את הליווי.  ניתן לשער כי במקרה של כלנית, העובדה שיש לה בגרות 

פסיכולוגית פנימית, היא כוח חיובי המחזיק אותה בעבודתה ובניסיונה להצליח, אף על פי שהיא 
 עושה זאת בדרכה שלה.

ת את הלחצים הפנימיים והחיצוניים של המלווים במיקומים שונים על מסכמ 6.12טבלה  
 הרצף של קגן:

 
 לחצים פנימיים וחיצוניים אותם חווים המלווים   6.12טבלה 

 לחץ פנימי 
 לחץ נמוך לחץ גבוה  לחץ חיצוני

 אשר  לחץ גבוה
 עליזה 

 כלב*
 בני 
 בני

 עליזה
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 כלנית* בילהה לחץ נמוך
 כלנית*
 בילהה

 לווים מערכתיים, או שכמעט הגיעו לכך בקבוצה.* מ
(להלן) מסכמת דוגמאות של סף הענקת המשמעות של כל מלווה, ומדגימה את תהליך  6.13טבלה 

השחיקה ואת התמיכה שעשויה למנוע את ההשפעות השליליות של תשישות פסיכולוגית.  היא 
ה מזה בנוגע לסיבות אישיים ומערכתיים שונים ז-מתארת, בקצרה, כיצד מלווים בין

 ולסימפטומים של השחיקה, וכתוצאה מכך, מה הם מנגנוני התמיכה שעשויים למנוע שחיקה זו.
 

 סיכום
פרק זה עסק ביחסים בין אופן הענקת המשמעות של מלווי קדמה לבין מגוון משתנים  

וך התפתחותית של רוברט קגן, ת-אחרים.  בחלק הראשון, הצגתי שוב את התיאוריה המבנית
 הדגשת הגורמים בתיאוריה, שעוזרים במיוחד להסביר את האספקטים העיקריים של ממצאי.  

בחלק השני, אני משתמשת בתיאורית המורכבות התודעתית של קגן, על מנת לבחון  
נושאי מפתח במטרות המלווים, ציפיותיהם, הלחצים המופעלים עליהם וטבע התמודדותם עימם, 

ודעתית האישית שלהם ולזו של תת הקבוצה שלהם.  בכך, אני תוך קישורם למורכבות הת
אישית לבין הסקה מערכתית, ואת הצדדים החזקים של -מדגישה את ההבדלים בין הסקה בין
 המיקומים ההתפתחותיים השונים.

החלק השלישי בוחן את היחסים בין מורכבות תודעתית לבין מגוון משתנים.  בחלק  
), וקישור 6.13אישיות והמערכתיות של המלווים (טבלה -קפות הביןהאחרון מוצג סיכום של ההש

 של השקפות אלו, לרמה בה הן עשויות לחשוף את המלווים לשחיקה.
הפרק הבא והאחרון, מסיק מסקנות ומציין את השלכותיהן, לגבי קדמה וגופים הדומים  

 ם.  לו, תוך הצעת דרכים להקטנת או אף מניעת שחיקתם ותחלופתם של המלווי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7פרק 
 מסקנות והשלכות

פרק זה מציג את סיכום המסקנות של מחקר זה והשלכותיהן האפשריות לגבי בתי ספר 
 יםאלטרנטיביים חדשים דמויי קדמה.  היסודות התיאורטיים המוצגים בפרק הראשון משמש

ה ממחקר כנקודות אזכור (אסמכתא) להשלכות הממצאים. שאלות חדשות, אשר התעוררו כתוצא
 זה, המצביעות על תחומים למחקר נוסף, מוצגות בהערות המסכמות.

מחקר זה בדק את השקפות קבוצת המורים המובילה (עשרת המלווים) בקדמה, בית ספר 
אפריקאי (מזרחי) בשכונת -אלטרנטיבי חדש, המשרת בעיקר נוער יהודי ממוצא מזרח תיכוני וצפון

באופן ספציפי, עבודת מחקר זו בדקה לעומק, את השקפות הקטמונים דלת האמצעים בירושלים.  
מלווי קדמה לגבי מטרותיהם, ציפיותיהם, הלחצים אותם חוו, וכן, דעותיהם לגבי אופן 

התמודדותם בעבודה. המחקר קישר את ההשקפות הללו למורכבות התודעתית של המלווים, כפי 
התפתחותית שלו, וע"י כך זוהו -יתשהיא מוגדרת ע"י בוב קגן בתיאוריית הפסיכולוגיה המבנ

אספקטים מסוימים בחשיבת המלווים, המגדילים או מצמצמים את סיכוני השחיקה 
הפסיכולוגית שלהם.  בכך, התיזה מאפשרת ללמוד מניסיונם של מלווי קדמה, תוך הדגשת 

ת על מנת להפחית את תחלופ ,שיקולים, אשר מקימי בתי"ס אלטרנטיביים יכולים לקחת בחשבון
 המורים, הנובעת ממצבי שחיקה.

החלק הראשון של המסקנות, עוסק בתופעת השחיקה בקדמה, תוך בחינת תכונות 
המלווים, אשר נראה כי הגנו על הקבוצה מפני שחיקה, ותכונות המלווים, אשר העמידו אותם 

באופן אקונומית בין המלווים, וכן בהבדלים -בסכנה.  החלק השני, דן בשונות האתנית, הסוציו
הענקת המשמעות ביניהם, במונחים של יתרונות שונות זו לגבי הקבוצה, המטפלת בגוף תלמידים 

 מגוון ובעל צרכים שונים ומשתנים.
 

 תופעת השחיקה בקדמה
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על מנת לרענן את זיכרון הקורא/ת בנוגע למשמעויות המונח "שחיקה", אציג שוב את 
 מאירה זווית מובחנת של התופעה:שלוש ההגדרות המצוטטות ביותר, כאשר כל אחת 

"מצב של עייפות או תסכול שנוצר ע"י התמסרות לגורם, דרך חיים, או מערכת יחסים, אשר לא  )1
) "תסמונת של תשישות 2;  (Freudenberger & Richelson, 1980, p. 13)הגמול המצופה" את הניבו 

רחש אצל אנשים אשר עובדים עם פרסונליזציה והישגיות אישית ירודה, שיכולה להת-רגשית, דה
"עייפות פיזית, רגשית ורוחנית, הנגרמת ע"י מעורבות ממושכת  )3 -; ו(Maslach, 1982, p. 3)אנשים" 

.  כל שלושת המקורות מסכימים (Pines & Aronson, 1988, p. 9)במצבים תובעניים מבחינה רגשית" 
שליה, בקרב אנשים בעלי מוטיבציה על כך, ששחיקה היא התוצר הסופי של תהליך התפכחות מא

 גבוהה, ומורים מצויים בסכנה באופן מיוחד.
כשמחקר זה נערך, רוב מלווי קדמה היו נלהבים ומחויבים לבית הספר ולייעודו.  יחד עם 

זאת, היתה תחלופה מעטה במהלך שלוש השנים הראשונות של בית הספר, והיו מספר 
להיות, ברמות משתנות, תחת סכנת שחיקה.  רבים אינדיקציות, שכל חברי הקבוצה עשויים 

מהמלווים אכן דיברו על עייפות פיזית ורגשית והיו מודאגים מיכולתם לשמר את מאמציהם 
פרסונליזציה בעבודה.  שני -לאורך זמן, אך אף אחד מהם לא הביע רגשות של התפכחות או דה

) העמידו 2 -לווים מפני שחיקה, ו) שהגנו על המ1החלקים הבאים, מסכמים את הגורמים, שנראה 
 אותם ב"סכנה".

 
 גורמים המגינים על מלווי קדמה מפני שחיקה

ארבע תכונות עיקריות, המאפיינות את המלווים, אשר בהתבסס על הגדרות  ןישנ
הם מפני שחיקה:  ההרגשה החזקה של חשיבות קיומית, אותה יהשחיקה בספרות, כנראה הגנו על

יבותם האידיאולוגית לשינוי חברתי, באמצעות שינוי התלמידים, הם שאבו מעבודתם, מחו
הקשרים החברתיים החזקים ביניהם והרגשת הקהילה הקיימת בביה"ס, והגירוי והצמיחה 

כיצד כל אחד מארבעת הגורמים  ,המקצועיים המתמשכים שלהם עצמם.  פרק זה מסביר בקצרה
 מיושם לגבי מלווי קדמה.

:  כאשר נאספו הנתונים למחקר זה, כל מלווי קדמה ראו דתםהפקת משמעות קיומית מעבו
מתוך  שלהם ות הקיומיתמהמשמעכרת  יבקדמה אלמנט מאוד מרכזי בחייהם, ושאבו מידה נ

עבודתם, הזדהותם עם קדמה ויחסיהם עם תלמידיהם.  כמה מהם הדגישו את הרגשת הגאווה 
בעיצוב מחדש של החברה הישראלית.  שלהם, בהיותם חלק מתנועה מהפכנית, ולוקחים חלק פעיל 

אחרים חשו שיש משמעות רבה יותר לחייהם משום שהיו, ויכלו להמשיך להיות, ציר מרכזי 
בשינוי חיי תלמידיהם.  בנוסף לכך, המלווים היו מלאים בתחושת משמעות, מעצם היותם חלק 

דיברו על קדמה מהקבוצה המובחרת במסגרת של קדמה, אשר נראו כמנהיגי בית הספר.  רבים 
 הטוטאליות של מעורבותם בייעוד קדמה.את כעל "כל עולמם" או כעל "ביתם השני", ובכך הביעו 

ב אחר הצהריים החופשיים שלהם ואת סופי וכתוצאה מכך, המלווים הקדישו את ר
השבוע, לחשיבה אודות זאת, ולפגישות עם תלמידיהם ועם עמיתיהם בקדמה.  הם תיארו את 

, היו להם מטרות נעלות וציפיות גבוהות, וסביבת עבודה שהדגישה (Pines, 1994)עוד" עבודתם כ"יי
עבודתם, תוך "צמצום המטלות הבירוקרטיות".  כאשר מחקר זה נערך, הרגשת  מהותאת 

המשמעות, שאפיינה את קבוצת המלווים, נראתה כאילו מילאה אותם באנרגיה ובהתלהבות, וכך 
גשית.  אולם, אם היו מאבדים הרגשה זו של משמעות קיומית, פינס הגנה עליהם מפני ריקנות ר

 ).1994, 1980מזהירה, הם עשויים היו להיות בסכנת שחיקה (
 

:  כפי שהוזכר בפרק הראשון, מחויבות אידיאולוגית חזקה לשינוי אינדיבידואלי, חברתי ופוליטי
בקרב אנשים בקהילות בעלות שאימוץ אידיאולוגיה עשוי לעזור במניעת שחיקה  ,חוקרים מצאו

.  במקרה של קדמה, לכמה מהמלווים (Hallsten, 1993; Cherniss & Kranz, 1983)מחוייבות גבוהה 
מתוך מחויבותם האידיאולוגית לשינוי חברתי, ומתוך ההחלטיות שלהם  ,היתה מוטיבציה חזקה

בשכונות, באמצעות  אקונומיים בין אשכנזים לבין המזרחיים החיים-לגשר על הפערים הסוציו
חינוך.  כאשר נתונים אלו נאספו, בסוף השנה השלישית של קדמה, רבים מהמלווים חזרו למטרות 

וליעדים הסופיים שלהם, כמקורות תמיכה, כאשר עמדו בפני האתגרים היומיומיים הקשים של 
כאשר עבודתם.  רוב המלווים היו גאים להיות חלק מחלוצי יוזמת קדמה, בציפייה לעתיד, 

 ).1997"ייקצרו את פירות עמלם הקשה" (ראיון עם מלווה, מאי 
 

: מלווי קדמה סמכו במידה רבה על הקשרים קשרים חברתיים חזקים והרגשת קהילתיות
החברתיים והמקצועיים שלהם בקבוצה.  עבודה לבד או בידוד חברתי נחשבו למצבים הגרועים 

ות.  בסוף השנה השלישית של קדמה, רבים ביותר, בהם מלווה או מורה היו עשויים להתנס
מחבריהם הקרובים ביותר של המלווים היו חברי הקבוצה וכולם החשיבו את עצמם כחלק 

מקהילת קדמה.  יתרה מזו, המלווים נפגשו באופן סדיר כקבוצה, לשם מפגשים הקשורים לבית 
לקם אף בילו חלקים הספר ולסדנאות למידה, לשם חגיגת חגים וכן למען אירועים חברתיים. ח

נכבדים מחופשותיהם יחד.  ההיבט הזה של חיי העבודה שלהם, כפי ששיערתי במחקר, תרם 
לתחושת הרווחה שלהם, והפחית את הרגשת הבדידות והבידוד שלהם, וכך, כפי הנראה, תרם 
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רים .  המלווים קישרו מק(Cherniss, 1980; Maslach, 1990; Pines, 1993)לעמידותם בפני שחיקה 
רבים, כאשר דיברו עם עמיתיהם על בעיה הקשורה לעבודה, או על כך שציפו לראות חבר קרוב 

בבית הספר יום למחרת, דבר שעודד ורומם את רוחם, במיוחד כשהעבודה עצמה היתה מייאשת 
 או סוחטת רגשית.

 
 :  בהינתן הציפיות הגבוהות והדרישות המורכבות שהוטלו עלהתפתחות וצמיחה מקצועית

מורים, המקימים בתי ספר אלטרנטיביים חדשים, ניתן להצביע על כך, שהן התפתחות מקצועית 
והן הטיפוח הצוות המלמד, הם בעלי חשיבות מיוחדת בצמצום שחיקה ותחלופה של מורים 

.  נמצא כי קבוצות, המונעות כלפי למידה והתפתחות של (Langberg, 1993)במוסדות מעין אלו 
אופן חיובי לרווחת המורים.  הן מציעות הזדמנויות לביטוי עצמי, מורים, תורמות ב

אינטראקציות בין מורים ודיון בנושאים בעלי עניין לכל.  יחד עם זאת, לא כל אינטראקציה 
היא זו  תומכתגורמת לסיפוק ומספקת אנרגיה.  חוקרי שחיקה מדגישים שאינטראקציה חברתית 

שויה אף להיות "מצילת חיים" בתקופות קריטיות שעוזרת לצמצם את סיכויי השחיקה, וע
(Cherniss, 1980). 

מלווים מעשיים, לעזור -קבוצת קדמה נפגשה מידי שבוע על מנת לעדכן זה את זה בענייני
זה לזה למצוא דרכים להתמודדות טובה יותר עם בעיות מסוימות או עם תלמידים מסוימים, 

ת הקשרים שלהם זה עם זה כקבוצה.  כנראה ללמוד ממרצים ויועצים חיצוניים, ולטפח א
שהתמיכה שקיבלו זה מזה במשך הפגישות השבועיות הללו, תרמה לתחושת הרווחה שלהם 

ולהגנתם מפני התרוקנות רגשית.  מכאן, השלכה אחת של ממצא זה היא, שחשוב, בעיקר למורים 
ווירה תומכת. הקבוצה העובדים תחת תנאים תובעניים רגשית, להיפגש באופן קבוע כקבוצה, בא

יכולה להתמקד במודעות עצמית ושיקוף אישי, כאשר מורים לומדים יחד באווירה שמעודדת 
 הבעת חילוקי דעות, קבלה הדדית ואמפתיה.

 
 גורמים המגדילים את סיכון השחיקה של מלווי קדמה

נראה היה שקבוצת המלווים של קדמה נמצאת בסכנה רצינית של שחיקה, למרות שלא 
יגה סימפטומים של שחיקה פסיכולוגית בזמן עריכת מחקר זה.  הגורמים העיקריים שנראה הצ

) העדר 2) מטרת הבגרות היתה בעתיד הרחוק מדי, 1היה שהעמידו אותם בסכנה היו:  
) ציפו 3קריטריונים ברורים אחרים, הניתנים למדידה, להצלחת בית הספר מלבד הבגרות, 

) המלווים התנסו 4ים ובקשר קבוע עם אחרים הזקוקים להם, מהמלווים להיות ביחסים קרוב
) 5ב"הצלחה פסיכולוגית" נמוכה בגלל אכזבתם מהקצב האיטי של השינויים החלים בתלמידים, 

) בני אדם, שהציגו שילוב 6 -היה פער בקרב מלווים רבים בין הלחץ שבו התנסו לבין זה שהביעו, ו
, היו בסכנת שחיקה בשל (Kegan, 1994)ערכתית" אישית" ו"מ-של מורכבות תודעתית "בין

הציפיות הגבוהות (שנוצרו באופן חיצוני ופנימי) אותם חוו.  נקודה אחרונה זו מעניינת במיוחד, 
, בין המורכבות התודעתית של האדם (כפי שהיא דקמשום שהיחסים המובחנים, שמחקר זה בו

מתועדים בהרחבה בספרות.  החלק הבא מוגדרת ע"י רוברט קגן), לבין תופעת השחיקה, אינם 
 מסכם את סיכוני השחיקה של מלווי קדמה.

 
.  המלווים ראו 2000המטרה הראשונית של "בגרות מלאה לכולם" אינה ניתנת להערכה לפני שנת 

את מטרתם העיקרית של השגת "תעודת בגרות לכל תלמידי קדמה בסוף כיתה יב'", כצעד 
ידיאולוגית השינוי החברתי והפוליטי בישראל.  אולם, אבן דרך המוחשי הראשון לקראת מימוש א

זו בהצלחתם (מעבר בחינות הבגרות) תהיה רק בעוד מספר שנים.  לא היו כל מטרות משנה 
ברורות, מוסכמות, מוחשיות וניתנות לכימות, אשר יכלו לשמש כמדדי הצלחה לאורך התקופה 

יים באינטואיציה ובהערכות זמניות של של שש השנים.  כתוצאה מכך, המלווים היו תלו
התקדמותם המתנדנדת של תלמידיהם.  כאשר נראה היה שהתלמידים מצליחים, מלוויהם נמלאו 

אמונה והתלהבות.  כאשר תלמידים נכשלו או ירדו בלימודים, המלווים הפכו מתוסכלים ודאגו 
ידיאלים הגבוהים, שמא תלמידיהם לא יתקדמו מספיק מהר כדי להצליח בזמן.  שכיחות הא

העומדים לצד חוסר מטרות משנה מוצהרות, היתה מקור לחרדה ותסכול עבור כל המלווים. הם 
לעתים נבהלו או אף הרגישו ככישלונות.  בזמן שמספר מלווים אף הטילו ספק בכך ש"כל 

התלמידים יעברו בגרות מלאה", כולם הסכימו ש"קביעת מטרות ריאליות" מהווה התפשרות על 
 ידיאלים שלהם, ולמעשה מהווה ויתור על התלמידים.הא

ספרות השחיקה מלמדת כי ניתן לצפות שבארגונים, המשלבים הרגשה חזקה של 
אידיאולוגיה משותפת, עם מטרות קונקרטיות, הניתנות להשגה ושיטות עבודה אפקטיביות, 

ה היא, שמחסור .  השלכה אחת של ממצא ז(Hallsten, 1993)תהיינה רמות נמוכות של שחיקה 
רצון להעריך מחדש -מתמשך של מטרות משנה קונקרטיות, כציוני דרך לעבר המטרה הסופית, ואי

את יכולת ההשגה של מטרה זו, עשוי לאיים על הרגשות של מסוגלות עצמית והצלחה פסיכולוגית 
סוף, בקרב המלווים, במיוחד אם תלמידים לא משיגים את התוצאות כמיוחל.  מצב זה עשוי, לב

 להוביל לשחיקה, אפילו אצל המלווים המחויבים ביותר של קדמה.
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קבוצת   קריטריונים לא מספיק ברורים וניתנים למדידה להצלחת בית הספר מלבד הבגרות.
המלווים התמקדה כמעט לגמרי במטרה של השגת בגרות מלאה. המשמעות הסמלית של מעבר 

רבים מהמלווים הרגישו ש"כל התלמידים חייבים הבגרות נדונה בפירוט בפרק השלישי.  אולם, 
לעבור בגרות מלאה, או שכולנו יכולים ללכת הביתה". האם היה זה הקריטריון היחיד להצלחה 

הסופית של בית הספר? ואפילו אם כל התלמידים יצליחו בהשגת מטרה זו, האם אין מטרות 
כמעט ולא התייחסו למטרות חשובות אחרות לתלמידיהם?  העיסוק בבגרות היה כל כך עז, ש

אחרות.  סכנת שחיקה אחת, היתה באפשרות שהתלמידים לא יגיעו למטרת הבגרות. מה אז? 
האם מלווים יחשיבו את תלמידיהם, את עצמם ואת כל יוזמת קדמה ככישלון?  ואם התלמידים 

 אכן יצליחו בבגרות, האם יהיה זה קנה מידה מספיק ל"הצלחה של ביה"ס"?
זו של הצלחת בית הספר, יצרה את האווירה שלא רק ש"אף אחד לא יוכל השקפה צרה 

", אלא שאפילו אם כל התלמידים יצליחו בבגרות, הקבוצה מתעלמת 2000לנשום עד לשנת 
מתכונות אנושיות, ערכים וכישורים חיוביים, שהתלמידים השיגו בקדמה בסוף שנות בית ספר 

היו סמויות, במסגרת ציפיות המלווים מתלמידיהם התיכון שלהם.  יתרה מזו, מטרות אחרות ש
(למשל, אהבת הלמידה, פיתוח כישורים המאפשרים הצלחה אקדמית, הפיכה למנהיגים בקהילה 

או פיתוח יוזמה של פעולות קהילתיות), לא נחשבו כקריטריונים להצלחת ביה"ס מבחינה 
ה של שחיקה עתידית, אם, פורמלית.  המחשבה הדיכוטומית של המלווים, העמידה אותם בסכנ

 בסופו של דבר ירגישו שכל מאמציהם היו לשווא.
 

:  היתה ציפייה מהמלווים, גם שלהם לגבי עצמם, ליחסים קרובים ולקשר קבוע עם תלמידיהם
מחקר המוצג בפרק הראשון, מזהיר שמורים, עובדים סוציאליים, אחיות, קציני משטרה, רופאים 

 Maslach   ע בשירותי אנוש, שנוטים לסבול משחיקה יותר מכל.ומטפלים, הם בין בעלי המקצו
מאמינה, ששחיקה במקצועות אלו, מייצגת תגובה למתח רגשי כרוני, הנובע מעיסוק רב באחרים, 

).  בני אדם, שרגישים במיוחד ללחץ ומתח, עשויים להציג 1982ובמיוחד אחרים, הזקוקים לעזרה (
 .(Shirom, 1989)ר בא לידי ביטוי בתשישות רגשית את הסימפטום המרכזי של שחיקה, אש

מלווי קדמה האמינו שיחסים חיוביים עם תלמידיהם היא הציפייה החשובה ביותר 
).  הם היו מרוצים, באופן כללי, מהיחסים הללו, ואמרו שהם מקור לשביעות רצון 4בקדמה (פרק 

עבור רוב המלווים. רבים מהם וסיפוק.  יחד עם זאת, יחסים אלו היו גם מקור מרכזי לחרדה 
חזרו וציינו עד כמה קשה היה להם ליצור אינטראקציה עם התלמידים, שהיו במצב של כאב 

מסוים ואשר נסיבות חייהם גרמו למצוקה קשה.  אפילו תלמידים, אשר לא היו להם סיפורי חיים 
אחת היתה התסכול טרגיים, תמיד הזדקקו למשהו, בין אם היתה זו עזרה, עצה או חיבוק. דאגה 

והחוסר ישע שלהם, על כך שלא יכלו להקל על הסבל של תלמידיהם, "לפתור" את כל הבעיות 
 שלהם, או למלא אחר הצרכים של תלמידיהם.

בנוסף, מספר מלווים היו עסוקים בחוסר ההדדיות ביחסיהם עם תלמידים. הם היו 
כאשר תלמידים שהם כיבדו, לא עצובים, כאשר תלמידים שהם בטחו בהם, "אכזבו אותם", או 

הציעו, שבני אדם עם צורך חזק בהדדיות ביחסים  Schaufeli -ו Bunkהשיבו להם באותה מידה.  
). 1993חברתיים, נמצאים בסיכון מיוחד לשחיקה, ושתנאי זה עשוי להתבטא כדפרסונליזציה (

עם תלמידים  השלכה אחת של זיהוי סכנות השחיקה אצל מורים, המקיימים יחסים קרובים
במצוקה, היא לעקוב אחר צמיחת הסימפטום הנ"ל, כך שניתן יהיה לטפל בכך כמה שיותר מהר, 

 לשם מניעת החמרתם.
 

הצלחה פסיכולוגית או הצלחה נתפסת מעודדת   "הצלחה פסיכולוגית" נמוכה של רוב המלווים.
מטרות גבוהות יותר,  בני אדם להיות יותר מעורבים בעבודתם, לאתגר את עצמם יותר ע"י הצבת

.  מלווי קדמה, שאבו תקווה מעבודתם, בעיקר (Hallsten, 1993)ולחוש הערכה גדולה יותר לעצמם 
מתוך הציפייה לעתיד האישי והמקצועי של תלמידיהם, תוך קבלת תמיכה פסיכולוגית מעצם 

 וטי, אליההסתכלות מעבר למציאות היומיומית של קדמה, ודימוי של השוויון החברתי והפולי
שאפו.  אולם, כשסיפרו על עבודתם, היתה להם, בדרך כלל, תחושת חוסר הצלחה בהשלמת 

מטרתם לשיפור למידת ורווחת תלמידיהם.  חזונם האידיאולוגי החזק, היה מקור לתמיכה מצד 
אחד, אך כמו במקרים רבים של אידיאולוגיות קיצוניות, היה קשה לזהות ולהבחין בהצלחות 

היומיות של תלמידים מסוימים.  הם נטו להתמקד בתלמידים שהתקדמו מעט או ההדרגתיות 
בכלל לא, בכישלונות שלהם בהפקת התוצאות הרצויות, ובהרגשת האכזבה שלהם.  ציפיות 

המלווים לשינוים מהירים בקרב תלמידיהם (לדוגמה, ללמוד, לשנות את גישותיהם, ולפתח מהר 
י ההדרגתי של השינוי האנושי.  העובדה שחשבו על עצמם הרגלי למידה) נתקלו בכל יום באופ

 ככישלונות, אף על פי שמבחינה אובייקטיבית, הם אולי הצליחו, מהווה סכנת שחיקה.  
השלכה אחת של ממצא זה היא, חשיבות מציאת הדרכים להבליט שינויים חיוביים ואת 

ההיבטים החיוביים של העבודה  הישגי התלמידים, וכן גם את הישגי המלווים.  הנטייה לקבל את
 כמובנים מאליהם, ולהתמקד בשליליים, מאוד נפוצה במוסדות.

ההבחנה בצדדים החיוביים דורשת מאמץ מכוון, אך עשויה לעזור בהגברת תחושת ההצלחה, ובכך 
 לצמצם את סכנת השחיקה.
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עצמם ונתפסו ע"י  המלווים תפסו את  פער בין הלחצים הנחווים לבין הלחצים הבאים לידי ביטוי.

אחרים, כעמודי התווך של בית הספר. הם ציפו מעצמם להוות דוגמה של מצוינות, ע"י כך שעודדו 
את התלמידים ומורים אחרים, לא איבדו תקווה, היו סבלניים, והפיקו שיפור בולט בהישגי 

 ביה"ס.  תלמידיהם.  כל מלווה שנכשל בעמידה בציפיות אלו, נראה כאיום להצלחה העתידית של
כל המלווים הרגישו תחת לחץ כבד לעמוד בציפיות שלהם עצמם ושל האחרים מהם, 

אישיים" הביעו -והיססו להביע את רגשותיהם האמיתיים.  באופן כללי, למרות זאת, מלווים "בין
-את רגשות הלחץ והחרדה שלהם, בקלות רבה יותר מאשר עמיתיהם המערכתיים.  מלווים בין

עו בפתיחות את הרמה האמיתית של חרדתם, התביישו בד"כ במה שהרגישו אישיים שלא הבי
 ודאגו לגבי מה שאחרים יחשבו עליהם.

המלווים המערכתיים, ואלו שהיו במעבר בין השלבים, העבירו את הרושם שאינם 
לחוצים בקדמה.  במקרה של הנשים, הרושם החיצוני בד"כ תאם את הרגשות הפנימיים שלהן: הן 

על הרגשה מיוחדת של חרדה לגבי רוב ההיבטים של עבודתם בקדמה.  אולם, המלווים  לא דיווחו
על לחץ וחרדה בעבודתם.  נראה שלמלווים  פרטי,המערכתיים ממין זכר, דיווחו באופן 

אישיים, לגבי האם ומתי -מערכתיים, באופן כללי, היתה יותר שליטה, מאשר למלווים הבין
מערכתיים בד"כ הרגישו אחראים ליצירת האווירה הרגועה של לחשוף את רגשותיהם.  מלווים 

בית הספר, ומודעים להשפעתם על אחרים, נטו לשמור את ההרגשות הללו לעצמם או לחלוק 
אותם עם מעט חברים קרובים.  בנוסף, מכיוון שנטו להיות פחות לחוצים ממה שתלמידים, מורים 

אישיים, הם יכלו לעמוד בפני רבים -הבין אחרים, והמנהלת חשבו עליהם, בהשוואה למלווים
מהלחצים החיצוניים.  לדוגמה, היתה להם יכולת טובה יותר להתעמת עם המנהלת, וזה עם זה, 

 בתחומים שלא היתה הסכמה לגביהם.
מסיבה זו, מלווים מערכתיים נראו באופן כללי כמתמודדים יפה עם לחצי הליווי.  

תמודדים טובים, תרמה בצורה חיובית למוניטין של כל העובדה שנתפסו (ותפסו את עצמם) כמ
אחד מהם כמלווה טוב.  מלווים כאלו יכלו לעתים לנהוג בדרכים בלתי מקובלות, מבלי לסכן 

ולאבד את מעמדם כלפי תלמידים או מורים אחרים. גם תקופת המורטוריום  היתה ארוכה יותר 
 עבור אנשים אלו.

לידי ביטוי, מהווה סיכון משמעותי לשחיקה לחץ הקשור לעבודה, אשר אינו בא 
בארגונים, במיוחד במקצועות שבהם מצפים מאנשים לעזור ולתמוך באחרים, הנמצאים בצרה. 

Pines ו- Aronson )1981הקלה על הסבל של מטופליהן  ,) הראו שאחיות, למשל, ראו בעבודתם
חיות, בסופו של דבר, הסובלים, ונטו להסתיר את המתח שלהן מעמיתיהן וממטופליהן.  א

נשחקות בשל בידודן והדיסוננס בין חוויתן הפנימית לבין המציאות, אותה הן מבטאות.  באופן 
דומה, מלווים, במיוחד הגברים המערכתיים, הרגישו שהם חייבים להסתיר את תסכולם 

מאחרים.  כמו האחיות, מלווים אילו חשו שמתפקידם להראות אופטימיים ושמחים, למרות 
 לעתים קרובות חשו פאניקה או ייאוש.ש

נמצא כי הסרת ההגנות עוזרת להקלה במתח.  ליישם את הממצאים על מסגרת קדמה, 
או על בתי ספר אלטרנטיביים אחרים המציגים נסיבות דומות:  בסביבה בטוחה, ניתן לעודד 

רגשות מלווים, הנמצאים בשלב השלישי והרביעי של מורכבותם התודעתית כאחד, לבטא את 
אישיים, היא -הלחץ הפנימיים שלהם, ולהתמודד עימם.  "סביבה בטוחה", עבור מלווים בין

סביבה, בה הם יהיו משוחררים משיפוט חיצוני.  על מנת ליצור סביבה בטוחה, אחרים בקבוצה 
יצטרכו להימנע מלשפוט אותם, ולהראות אמפתיה אוטנטית לחוויתם.  עבור מלווים מערכתיים, 

משמעותה שתפקידם לא יעמוד בסכנה.  כלומר, אחרים בצוות, בסופו של דבר,  -בטוחה" "סביבה 
לא ייבהלו כאשר יראו את סגנית המנהלת בוכה, ותונהג נורמה, לפיה הבעת רגשות הלחץ של כל 

אחד, לא תתפס כמאיימת על האחרים ועל ייעוד ביה"ס.  התועלת שתופק ע"י כולם, תיצור 
ר פתיחות חדשה, שתעזור למלווים להיות פחות בעמדת הגנה, תוך הגדלת אחדות בקבוצה, ותאפש

 סיכוייהם להחזיק מעמד לזמן רב יותר בעבודתם.
 

ציפיות גבוהות שאינן מושגות מהוות סיכון   ציפיות גבוהות הנוצרות חיצונית ופנימית כאחד.
וגרים המעניקים משמעות טענו, שמב (Crowley, 1990; Kegan, 1994) שחיקה רציני.  מספר חוקרים 

אישית, נמצאים בסכנת שחיקה, יותר מאשר בני אדם מערכתיים, מפני -ע"פ אפיסטמולוגיה בין
שהם, באופן טיפוסי, לחוצים מאד מהצורך לעמוד בציפיות הגבוהות מהם.  מחקר זה, שכלל 

 עשרה מבוגרים, מוצא שזה רק חלק קטן מהעניין כולו.
אישיים נמצאו -), מחקר זה מצא, גם כן, שמלווים ביןCrowley )1990בהמשך לדוגמה שניתנה ע"י 

בסיכון לשחיקה, מפאת הלחץ והמתח שחשו, כתוצאה מהציפיות הגבוהות של אחרים מהם.  
אולם, נמצא, בנוסף,  כי מלווים מערכתיים, היו גם הם בסכנה גבוהה של שחיקה, אולי אף במידה 

, פנימייםשיים, אך זאת בשל הסטנדרטים הגבוהים האי-שווה או רבה יותר מאשר מלווים בין
שהציבו לעצמם.  יתרה מזו, הסימפטומים של מצב השחיקה בכל רמה של מורכבות תודעתית 

עשויים להיות די שונים, כמו גם הסיבות להתפתחות מצב פסיכולוגי זה, ואמצעי המניעה שיכולים 
 .6.13יהן והטיפול בהן מסוכמים בטבלה להילקח בחשבון.  דוגמאות לסכנות שחיקה אילו, ביטוי
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אישיים עשויים לבטא את סימפטום הדפרסונליזציה מתוך מגוון -לדוגמה, מלווים בין
סימפטומי השחיקה, בגלל הרגשתם נבגדים או אשמים ביחסיהם עם תלמידיהם, ואילו מלווים 

השיג שינוי חברתי. מערכתיים, עשויים להפוך מנוכרים מהמוסד, כביטוי לתסכול מתוך הכישלון ל
אישיים דלעיל, עשויה להתרכך ע"י תמיכה קבוצתית, שתצמצם את -האשמה של המלווים הבין

סכנת הדפרסונליזציה.  בו בזמן, עבור מלווים מערכתיים עשויה תמיכה כזו להיראות בלתי 
 הולמת.  הם יצטרכו, אולי, עימות יותר ישיר על מנת לצמצם את הניכור.

צא זה היא, שיש צורך במגוון אמצעי תמיכה למניעת שחיקה, כדי השלכה אחת של ממ
 שאפשר יהיה לעזור לבני אדם בעלי מורכבות תודעתית שונה, העובדים יחד.

 
 שונות ככוח

אף על פי שהתלמידים לא היו במוקד ההתעניינות הישיר של מחקר זה, כולם בקדמה 
אחר צורכי תלמידיו, אשר אותם ראו כדי למלא  ,בראש ובראשונה ,מסכימים, שבית הספר קיים

 :-והגדירו כ
 אמון בסיסי. •
 יחסים משמעותיים.  •
 אמונה ביכולתם העצמית. •
 הצלחה חוזרת ונשנית. •
 יציבות וביטחון. •

בפרק הראשון של מחקר זה, צוטט רולאן בארת, כמזהיר כנגד הסכנות של הומוגניות 
מחקר זה רואה את השונות, הקיימת  ).  בהתאם לדבריו של בארת,1980בבתי ספר אלטרנטיביים (

 בקבוצת המלווים כנכס, במיוחד בנוגע להיענות החיובית לצרכים המשתנים של מגוון התלמידים. 
אקונומי -חלק זה מסכם את יתרונות השונות בנוגע למוצא האתני של המלווים, לרקע הסוציו

 שלהם, ולמורכבותם התודעתית.
 

:  השונות בין חברי קבוצת המלווים אקונומי של המלווים-שונות במוצא האתני וברקע הסוציו
תלמיד, ע"י סיפוק ההרגשה שהקבוצה היתה מסוגלת להגיע לכל תלמיד -תרם ליחסי מלווה

בקדמה.  המוצא האתני (העובדה שהיו גם מלווים מזרחים וגם לא מזרחים בקבוצה) היה מקור 
ינו בתרומתו להצלחת המלווים עם השונות הבולט והמדובר ביותר בקרב המלווים, אשר האמ

 תלמידיהם.
אקונומי -נחזור ונזכיר ששבעה מהמלווים היו מזרחים, ולארבעה מהם היה רקע סוציו

דומה לזה של רוב תלמידי קדמה.  כל המלווים הרגישו שהעובדה שהם נראים מזרחיים ושחלקו 
ידים המזרחים ולספק את חווית ה"שכונה", תרמה בצורה חיובית ליכולתם לזכות באמון התלמ

בהצלחה את רוב צורכי תלמידיהם.  הזדהות התלמידים עם המלווים, היתה כלי שימושי 
להתקשרות עם התלמידים, להפיכת המלווים לחשובים ומשמעותיים לגביהם, להנעת התלמידים 
 לשאוף להצליח מבחינה אקדמית ומקצועית ולשיכנועם בכך שהם מסוגלים להגשים שאיפות אלו.

על פי שרוב תלמידי קדמה הם מזרחים, כמה מתלמידי השכונה היו עולים חדשים  אף
מחבר המדינות ומאתיופיה.  שבעת המלווים המזרחים, הרגישו שהם יכולים להגיע גם לתלמידים 

-מזרחיים.  המלווים הלא-מזרחיים ביתר קלות, מאשר המלווים הלא-המזרחיים וגם ללא
של תלמידיהם היה קשה יותר עבורם, בגלל מוצאם האתני מזרחיים, הסכימו שהשגת האמון 

אקונומי השונים שלהם.  רוב המלווים הרגישו, למרות זאת, שמלווים לא -והרקע הסוציו
מזרחיים, תרמו להתנסות אישית ראשונה של תלמידיהם עם בני אדם שונים מהם.  המלווים הלא 

קדמה חייבים ללמוד לתקשר טוב מזרחים ייצגו את העולם שמחוץ לשכונה, עימו תלמידי 
 ולהרגיש נוח.

אולם, אף על פי שעובדת היותם של חלק מהמלווים מזרחיים וילידי שכונה עזרה 
בתקופות הראשוניות של הקשר, לא תמיד היה זה תנאי מספיק.  כל המלווים הרגישו 
כולים שתלמידיהם היו זקוקים ליותר מהזדהות כדי להיות בעלי מוטיבציה ולהאמין שהם י

להצליח.  המלווים הרגישו שהתלמידים נזקקו למבוגרים שיכולים "לזרום".  "זרימה" היתה 
, מכוונים כלפי התלמידים, גמישיםיכולת מכרעת בעיני המלווים, אשר התקשרה להיותם 

מורה לא מופרעים (פרק -ולהיותם בעלי אוריינטציה חזקה כלפי סוג מיוחד של יחסי תלמיד
שנמצא קשר בין היכולת "לזרום" ובין היות האדם מזרחי או לא מערבי, מזרחיות רביעי).  למרות 

 לא היתה תנאי מספיק לזרימה.
יחד עם זאת, הרוב המזרחי בביה"ס שיקף בצורה הטובה ביותר את הדמוגרפיה של 

השכונות הקרובות (קהילת השכונה), והעובדה שהמזרחים נתנו את הטון בנוגע להשקפת העולם 
ס, נתנה לתלמידים מודל חיובי, שבעזרתו יכלו להתנסות במציאות שהיתה מנוגדת של ביה"

לשוליות המזרחים בעולם שמחוץ לשכונה.  באמצעות היותם אחראים ומנהלים את ביה"ס, 
המלווים המזרחים המחישו הן את אמונתם, שמזרחים מסוגלים לעשות דברים, והן את העובדה 

בדלניים, כולל אמונתם, שחברה יכולה להשתנות ע"י -ם הבלתישהם, למעשה, חיים את רעיונותיה
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מזרחיים בקבוצה.  כפי שניתן היה לדמיין, צורה זו של שיתוף פעולה, גבתה גם -עם לא יחדעבודה 
 מזרחים כאחד.-מתחים, בצד היתרונות, עבור מזרחים ולא

 
ל התלמידים, :  בהערכת הצרכים השונים שהשונות באופן הענקת המשמעות בקרב המלווים

נחשוב בקצרה מי הם תלמידים אלו, במונחים של התפתחותם הפסיכולוגית. למען העקביות, 
המסגרת ההתפתחותית של קגן תשמש על מנת לתאר את בגרותם הפסיכולוגית של התלמידים. 

בתחילת ובאמצע תקופת ההתבגרות שלהם, תלמידי קדמה עשויים להיות בעלי מורכבות 
ת, או בשלבי מעבר אליה.  כלומר, ניתן לצפות מהם להיות עסוקים בלמידה אישי-תודעתית בין

ובשליטה על סביבתם החברתית, מזדהים או הופכים מזוהים עם ערכיה ואמונותיה, ומביעים את 
השתקעותם ביחסים שלהם.  יתכן מאוד שהתרבויות הפסיכולוגיות המרכזיות, אליהן הם 

השווים שלהם.  במהלך התפתחותם, רבים  מתייחסים, הן משפחתם הקרובה וקבוצה
מהתלמידים עשויים להתחיל להיות מודעים בצורה גוברת, לחוגים שמחוץ לתרבותם הקרובה, 
ולהתלבט בנוגע לקשר שלהם לעולמות אלו.  כמה מהתלמידים בתקופת ההתבגרות המאוחרת 

חת עולמות רבים שלהם, עשויים להתחיל להתמודד עם ארגון מחדש של האני הפנימי, תוך לקי
אלו בחשבון, ועשויים לנוע, באופן הדרגתי, לכיוון שאליו התייחס קגן כ"הענקת משמעות 

 מערכתית".
אישיים" לגמרי על הסקאלה של קגן, בעוד שהאחרים -מספר מלווי קדמה נמצאו כ"בין

רורים היו לגמרי "מערכתיים" או נמצאים במעבר, בין שתי אפיסטמולוגיות אלו.  היו יתרונות ב
אישיים ומערכתיים כאחד, במיוחד בעולם, בו נדרשת יצירת -לקבוצת מלווים בעלת חברים בין

קשרים עם תלמידים, השונים זה מזה מבחינה התפתחותית, ובשיפור ההתפתחות המקצועית של 
 הקבוצה.

אישיים כללו את יכולתם לכוון את עצמם, באופן טבעי, למקום, -יתרונות המלווים הבין
בה תלמידים צעירים יותר היו, מבחינה פסיכולוגית. הם לא היו צריכים לעשות מאמץ גדול בו הר

על מנת לזכור את מה שחשוב לתלמידיהם המתבגרים. הם, כמו תלמידיהם, ציפו והעריכו הדדיות 
ביחסים, הווה אומר, ההתייחסות שנותנים היא ההתייחסות שמקבלים.  לפיכך, סביר להניח 

אישיים, כמו רבים -הזדהו עם ציפיותיהם אלו מאלו.  המלווים הביןשהם ותלמידיהם 
מתלמידיהם, היו טרודים בלהתאים עצמם, ומודאגים לגבי מה אחרים חשבו עליהם.  על כן, הם 

להזדהות עם הדרך בה תלמידיהם הרגישו בקבוצות ובחברה.  יתרון מלווים אלו היה בידיעה   ויכל
דים, בין השכונה המזרחית לבין עולמות המיינסטרים עד כמה "קרועים" הרגישו התלמי

הישראליים, בין תרבות הבית שלהם לבין הערכים הסובבים אותם.  הם היו משוכנעים שלהפוך 
לחלק מהחברה הישראלית, לשרת בצבא, ללכת לאוניברסיטה ו"להצליח" בסטנדרטים חברתיים, 

אישיים, יכולים לשכנע תלמידים, -בין הופכים את המאמץ להצליח בבגרות למשתלם.  כך, מלווים
בצורה אמינה, לגבי הרווחים הכרוכים במעבר הבגרות.  הם יכולים להתחבר בקלות לרצון 

תלמידיהם "להשתלב", אותו מבטיחה הבגרות, משום שגם הם חשו את הצורך להשתלב 
 ולהתאים את עצמם.  מחקר זה מצא שקשר זה הוא חיוני, במיוחד במשך שנות התיכון

אישיים יכלו להציע להם סוג של -המוקדמות.  כאשר תלמידיהם חיפשו קירבה, מלווים בין
 מקצועית, אשר הדריכה אותם להשקפתם הרחבה על עצמם ועל החיים.-ידידות חברית

אולם, כאשר המורכבות התודעתית של התלמידים התפתחה, הם החלו לחקור ולהתמודד 
אישיים צצו ועלו על פני השטח, בבוא הזמן להוביל את -יןעם בעיות חדשות, ומגרעות המלווים הב

אישיים עצמם לא היו לגמרי מוכנים -התלמידים אל הסף ההתפתחותי הבא שלהם; המלווים הבין
למעבר זה.  הם יכלו לספק בהצלחה תרבות חיובית וקשר מטפח, עימו יכולים התלמידים 

פטיים למאבקי התלמידים, ולעודד אותם להזדהות ולהרגיש מחויבים כלפיו, להקשיב ולהיות אמ
אישיים היה קשה להציב -באהבה.  אך מעבר לכך, הוא חש בהפסד.  יתרה מזו, למלווים בין

 גבולות ברורים במערכת היחסים, שאפשרו להם לזהות צרכים שהיו נפרדים ושונים משלהם.
, מלווים אלו כאשר התלמידים החלו לחקור בדבר ערכה של הבגרות, כצפוי בקרב מתבגרים

עשויים היו, כמו תלמידיהם, להרגיש נבוכים, מבולבלים ולא כשירים.  כאשר התלמידים החלו 
לתהות מי כתב את תוכנית הלימודים, ומדוע  היא אינה כוללת חומר המתאר את החוויה 

אישיים הרגישו מודאגים ואף מאוימים, וזאת משום שהם עדיין משוקעים -המזרחית, מלווים בין
רך הסקת מסקנות, שלא איפשרה להם לראות את הפרספקטיבה שמחוץ למוסכמות של בד

סביבתם החברתית.  הם היו משוכנעים בערכה של הבגרות, בעיקר כאמצעי להשגת קבלה 
 חברתית והשתלבות בחברה הסובבת.

המלווים המערכתיים כבר התמודדו ופתרו רבות משאלות אלו בתוכם.  הם הבינו, שבין 
הבים זאת ובין אם לא, ה"בגרות" היתה הכרח, עבור כל אחד שרוצה להתקדם בחברה אם הם או

הישראלית, אך יחד עם זאת, היו זהירים בדרך בה לימדו את החומר, מאחר והם ביקורתיים 
לגביו, ולא מתייחסים אליו כמובן מאליו.  כוחם היה, בזיהוי השלבים הבאים של חשיבה 

מתלמידיהם.  מכיוון שהיו מספר צעדים לפני תלמידיהם, הם ביקורתית, שאליהם הגיעו כמה 
יכלו להנחות אותם במהלך ההתפכחויות הביקורתיות שלהם.  מלווים מערכתיים היו צפויים 

להצליח יותר בהצבת גבולות ברורים, ובכך להציע ידידות והנחיה מקצועיות, כאשר הם 
 .מתייחסים לצורכי תלמידיהם כראשוניים ונבדלים משלהם
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חולשתם האפשרית, לעומת זאת, עשויה להיות בהצגת שאלות ביקורתיות אלו באופן 
אחיד לכל התלמידים.  התלמידים חייבים ללמוד ולהבין את חומר הלימוד לבגרות אם הם רוצים 

לעבור את הבחינות.  לא כל התלמידים יהיו מסוגלים ללמוד את כל החומר בזמן הנתון, שלא 
ק.  המלווים המערכתיים חייבים להיות מודעים ולקחת בחשבון את המקום לדבר על להטיל בו ספ

בו נמצאים תלמידיהם מבחינת התפתחותם.  הניסיון לשלוט בבגרות, ובו זמנית לחשוב על כך 
בצורה ביקורתית, עלול להיות קשה מידי לרבים מתלמידיהם המתבגרים.  כמו כן, עבור מלווים 

אישית לבין זו המערכתית, הוראת החומר לבגרות -דעתית ביןהנמצאים במעבר בין מורכבות תו
 ובו זמנית העברת ביקורת לגביה, עלולה להיות חוויה כאובה עבורם.

 
 אישיים ומערכתיים בקדמה:-להלן סיכום סכמתי של מס' יתרונות של מלווים בין

 אישיים" ו"מערכתיים" בקדמה.-יתרונות של מלווים "בין 7.1טבלה 
 אישיים"-לווים "ביןיתרונות של מ
 מלווה-ביחסי תלמיד

יתרונות של מלווים "מערכתיים" ביחסי 
 מלווה-תלמיד

: מקבלים את המטרה  כערך בפני מעבר הבגרות •
עצמו, וכך יכולים בקלות להתחבר לתלמידים 

ולהשפיע עליהם לקבל את הבגרות כמטרה 
משתלמת; ללא קבלה זו, סביר להניח שהתלמידים 

 חלק ביוזמת הבגרות מלכתחילה. לא יתחילו ויקחו
 
 

: מיידיות וקירבה יחסים עם תלמידים •
לתלמידים; אורינטציה חזקה כלפי הדדיות, עמה 

יכולים התלמידים להזדהות ולהתקשר אליה 
בטבעיות; הם מבינים את צורכי התלמידים 

להתאים את עצמם ואת רצונם לרצות אחרים; יכול 
פר השנים להיות להם קשר חזק הדדי, הדרוש במס

הראשונות, כדי שהתלמידים יתחילו להאמין 
-בעצמם.  בקבוצות, יכולים לפתח קשרים בין

אישיים חזקים, שהם מהותיים לאורך כל הדרך 
 כקבוצה תומכת.

 
 

: מזדהים עם הצרכים של התלמידים לחצים •
להיות קונפורמיים, להיות חלק מקהילה, ולחלוק 

 ערכים משותפים.
 

יות בקלות אמפתיים : יכולים לההתמודדות •
לקשיים בהם נתקלים תלמידים בהתמודדות עם 

 הציפיות הגבוהות והלחצים של החיים בקדמה.
 
 

אישיים" יכולים להרגיש כמצליחים, כאשר -מלווים "בין
הם ממלאים אחר הצרכים של תלמידים, במשך השנים 

ט), תקופה בה  -הראשונות שלהם בקדמה (כיתות ז', ח' ו
חיברות לתרבות וערכי קדמה, הינו מעבר תהליך של 

 חיוני עבורם.

: יכולים להיות אמפתיים כאשר מעבר הבגרות •
התלמידים מתחילים לשאול ולבחון את הערך 

 הפנימי של הבגרות, ויכולים למצוא דרכים לעודד 
אותם להמשיך את לימודיהם. יכולים לראות                           

מטרות אחרות; השקפה             בבגרות כלי וכאמצעים להשגת 
 יותר ביקורתית.    

 
: יכולים להדריך תלמידים יחסים עם תלמידים •

יותר בוגרים במצוקות וקשיים; יכולים לעמת 
תלמידים עם סתירות ולשמר את הקשר במהלך 
קונפליקט; מפתחים פחות תלות מפני שיש להם 

פחות צורך בהדדיות; יכולים להשתמש במה שהם 
כדי לפתח סיפוק עצמי בקרב תלמידים.  יודעים

יכולים לעבוד בקבוצות כדי לפתח קשרים שהם 
מעבר לבין אישיים (סוגיות, ערכים, והייעוד של בית 

הספר); יכולים להציב גבולות מקצועיים ולהבדיל 
בין להיות חברים מקצועיים, לבין להיות בעלי 

 מקצוע חברותיים.
   

צוניים, וכך : פחות נתונים ללחצים חילחצים •
נוטים להיכנע פחות ללחצים של התלמידים; הם 

 פחות לחוצים מהחיים בשני העולמות.
 

: תלויים פחות במשוב של התמודדות •
התלמידים, אשר עשוי להיות שלילי ולא נעים 

 לפרקים.
 
 

מלווים "מערכתיים" יכולים להרגיש כמצליחים ביותר 
יהם כאשר הם עובדים עם תלמידים בפרק השני של חי

יב'): כאשר ניגשים לבחינות  -בקדמה (כיתות י', יא' ו
הבגרות וכשנערכים לסיום הלימודים ולהתקדמות לתוך 

 העולם שאחרי שנותיהם בקדמה.
 
 

דוגמה להבדלים אלו ניתן לראות בתחום הלחצים, אותם חווים המלווים.  מחקר זה 
חרדה לכאורה.  נמצא כי, באופן  מראה, כי שמלווי קדמה משווים את היכולת להתמודד עם העדר

אישיים נחשבו ע"י עמיתיהם ליותר חרדים (ולכן מתמודדים פחות טוב) מאשר -כללי, מלווים בין
מלווים מערכתיים.  מעניין לציין כי, מניתוח תשובות המלווים לשאלות בשאלון הדיווח העצמי 

רמות גבוהות של חרדה  (נספח ה'), מחקר זה מצא שהגברים המערכתיים במיוחד, נטו לחוות
 פנימית, על אף המוניטין שלהם כלא לחוצים, ו"זורמים".

אישיים נטו להיות מתוחים יותר ממקורות חיצוניים (לדוגמה, -יתרה מזו, מלווים בין
המנהלת, מורים אחרים, הורים ותלמידים), בניגוד למלווים המערכתיים, שנטו להיות יותר 

מיים (לדוגמה, ציפיותיהם הגבוהות מעצמם).  לכן, בשעה לחוצים, אם בכלל, ממקורות פני
אישיים נראו כסובלים מרמות גבוהות יותר של לחץ בעבודה, בראש ובראשונה בגלל -שמלווים בין
לגביהם ולגבי עבודתם, מלווים מערכתיים, וגברים במיוחד, סבלו מלחץ בגלל  אחריםשיפוטים של 

 .שלהם עצמםהסטנדרטים הפנימיים 
כך, הנוכחות, ואולי השליטה, של המלווים המערכתיים, נראית כתורמת לאווירה יותר מ

צפויה ומסודרת. השקפותיהם, שהיו מעבר לתחום האישי והבין אישי, אפשרו להם להתייחס 
לנושאים חינוכיים מעמדה עקרונית, לשקול את השלכות הפתרונות כתקדימים קיימים, ברמה 
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אישיים" היה חשוב מאוד להיות -פרטיים. למלווים ה"ביןהעקרונית, יותר מאשר כפתרונות 
חשופים למחשבה ולהסקת מסקנות של המלווים ה"מערכתיים", שאף אם היה זה מעבר להישג 

ידם, ההתייחסות השיטתית הוסיפה עומק ורוחב לכושר השיפוט שאותו יישמו והפנימו.  בו 
 אישיים החיוניים.-השיקולים הביןאישית בקבוצה, נראתה כמחזקת את -זמנית, הנוכחות הבין

בקצרה, שונות בין המלווים במושגים של הענקת משמעות, נראתה כתורמת לאיכות 
 עבודתם של המלווים ולצמיחה האישית והמקצועית שלהם כיחידים וכקבוצה.
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 הערות מסכמות
כפי שקורה לעתים קרובות במחקרים איכותניים, המדגם של מחקר זה קטן, ויכולת 

לה של הממצאים מוגבלת.  יחד עם זאת, המקרה של מלווי קדמה מציע ראיה לעומק, של ההכל
חוויתם של בעלי מקצוע חינוכי, בעלי מוטיבציה ומחויבות גבוהות.  יוזמת קדמה נראית בעיני 

מחנכים ישראלים כבעלת פוטנציאל להשפעה לאומית רחבה יותר.  לא ברור מה יקרה לאידיאלים 
, 2000, לאחר בחינת הבגרות הראשונה, ובשנת 1998ל מחויבות המלווים ביולי ולרמות גבוהות ש

 כאשר קבוצת התלמידים הראשונה צפויה לסיים את סדרת בחינות הבגרות שלה.
המחקר הנוכחי ענה על השאלות שהעלה.  בתחילת שנתו הרביעית, הגיוני לשער שבי"ס 

, ולא ברור האם או (Center for New Schools, 1976)קדמה נמצא עדיין "בתקופת ירח הדבש" שלו 
מתי, ידעכו האידיאליזם והמחויבות, כפי שחזו זאת בספרות.  על כן, מוקדם עדיין לדעת האם 
ניתן למנוע את הנטייה לשחיקה ואובדן ההתלהבות, אשר צפויים להתרחש בסוף "תקופת ירח 

מים, שנראה כי מפחיתים את הדבש" בבתי"ס חדשים.  אולם, המסקנות מצביעות על מספר גור
סיכויי השחיקה של המלווים, ומספר גורמים רב יותר, שהציג סיכוני שחיקה.  ממצאי מחקר זה 

תורמים לעזרה בזיהוי מוקדם של הסימפטומים השונים של שחיקה, ומצביעים על דרכים 
לזה, ובכך לתמיכה יעילה, במחנכים אידאליסטים ובעלי מחויבות, אשר צורכיהם אינם זהים זה 

 ניתן להפחית את סיכוייהם לפתח את תסמונת של שחיקה, כיחידים וכקבוצה.
מחקר זה מעלה שאלות חדשות ששווה לבדוק היטב בקדמה ובבתי"ס אלטרנטיביים 

אחרים בתחילת דרכם:  כיצד חוויתם של מלווי קדמה דומה לחוויתם של מורים כאלו בבתי"ס 
רכתיים אחרים, מציגים את סיכוני השחיקה בדומה אישיים ומע-אחרים? האם מחנכים בין

למלווי קדמה? מה יקרה לרמת המחוייבות של המלווים, כאשר בית הספר יגדל מבחינת מספרית 
 ויהפוך להיות ממוסד?

הקבוצה ממשיכה להיות שקועה בפעולה, ונוטה לא לעצור על מנת לשקף ולנתח את 
מו כל אחד שעובד כדי לבצע ולהשלים משימה הישגיה הנוכחיים ומטרותיה ארוכות הטווח.  כ

קשה, הצוות של קדמה יכול להפיק תועלת מהנחיה טובה, אשר מזהה את כוחותיו הנוכחיים, ועם 
זאת מאתגרת אותו קדימה.  מחקר שיתנהל באופן קבוע צריך להשלים את שניהם. מסיבות אלו, 

 והפוטנציאל שלו. אני רואה במחקר זה צעד ראשון בלבד, בהבנת המאמץ של קדמה
 
 
 
 
 
 
 

 אפילוג
 
, זמן קצר 1998למזלם של הקוראים, העריכה האחרונה של תיזה זו היתה בספטמבר  

לאחר שקיבלו בקדמה את תוצאות בחינת הבגרות הראשונה.  בתקופה זו, ביה"ס החל את שנתו 
מוצע החמישית, מספר התלמידים המשיך לגדול, ושיעור הנשירה היה עדיין מאד נמוך.  מ

יותר מהממוצע הארצי.  לא ברור כיצד  20% -, יותר מ89%התלמידים בבחינה הראשונה היה 
מלווי ותלמידי קדמה יפרשו את התוצאות הללו, כיצד אנשים מחוץ לקדמה יתפסו אותן, או כיצד 

 ישפיעו על הטווח של מה שהמלווים מחשיבים כ"הצלחה".
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