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" עם לחדש קשר"השני בסדרה של  מיועד למורות/ים והוא עוסק בקשר שלנו עם ההורים.  זהו המפגש  מפגש זה

, והוא עוסק במפגש הראשון (חצו כאןללמפגש הראשון ) את המפגש הראשון פרסמנו בעלון הקודם . ההורים

 ם בעקבות השנה החולפת, שנת הקורונה. והמחודש עם ההורי

את ההצלחות ביחד כצוות  א לבחון יהומטרתו  יכול להתקיים ברצף או בזמן אחר  במהלך השנה, השני  המפגש

, לחזק ולפתח ות/יםנשי צוות אחר/ללמוד מהחוויות השונות שלנו ושל א, כמו גם את הקשיים שלנו בשיח עם ההורים

אם אני מזהה שיש לי בכיתה הורה שחוויות הילדות שלו בבית הספר  דוגמא: לורים. דפוסי תקשורת מטיבים עם הה

גם אני הייתי כל יום אצל המנהלת ובכל זאת  " כמו:) יכול לבוא לידי ביטוי בהתנגדות לצוות, באמירות  היו מאתגרות

גדול כמו שעושים פה  "גם אני הייתי הליצן של הכיתה" , "גם לי היה קשה ולא עשו מזה סיפור יצא ממני משהו", 

ויחד עם זאת לשקף לו את  ,לחוויית הילדות שלו וכל להגיב באמפטיהמתוך הזיהוי של חוויית ההורה נ, ("בבית הספר

  הילדות חוויות לעיתים"  נוכל לומר למשל את המשפט הבא: .יאפשרו הצלחה במשך השנהשהכוחות שלו ושל ילדו 

  לבית שהולך זה הוא שלנו שהילד שוכחים ואנחנו ילדינו על לגונן צורך מרגישים אנחנו, עלינו משתלטות  קצת שלנו

 ".מאיתנו אחרת דברים חווה שהוא. שלו הכוחות את לו שיש לזכור חשוב.  אנחנו אלו הספר

 שצורף גם למערך הקודם(.) בנספח המצורף למערך זה ילד -מורה-המשולש הורה תוכלו לקרוא עוד על הקשר 

 

   גשמפך הלמה

 מה צריך להכין תיאור הפעילות  ת הפעילו

 קטע קריאהבפתיחה 

 ד' 10

 תקרית המפרץ 

 שאלות שניתן להעלות:

 אילו רגשות עולים בכן בהקשבה לסיפור?  «

 האם אתן יכולות לחשוב על הורים שאיתם הקשר  «

 יח חסום? מורכב והש      

 ?הספציפי ההורהמתרחש בליבכן/ראשכן בשיח עם מה   «

,  קטע קריאה

 ר לא ידועמקו

בהמשך  )מצורף 

 (המערך

  עם ההורים  ""לחדש קשר
 לחדר מורות/ים בהנחיית אשת צוותמפגש שני   
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 לדעתכן ההורה מגיב כפי שמגיב? מדוע «    

חשבו על כוחם של  הסברים ומילים. כל אחד מהצדדים יכול היה  

למנוע את התפתחות השיחה הזו לו רק היה מסביר את עצמו 

טוב יותר במקום להתבצר בעמדתו ולצפות שהצד השני 

   .יבין/יוותר

סיפורי  תרגיל  

 ת הצלחו

 ד' 15

 חשבו על אירוע בו היתה לכן/ם הצלחה עם הורה. 

, ואז נקיים  , נשתף בקצרה בסיפורי ההצלחה שלנונתחלק לזוגות

 ראיון הצלחה זוגי )כל אחת תראיין בתורה את השנייה( 

 ספרי בקצרה על האירוע )אופציונאלי( «    

 ההצלחה?מה הרגשת אחרי  «    

  מה הפעולות בהן נקטת כדי להצליח בסיטואציה «    

 הספציפית הזו?          

 מה ממה שעלה בראיון היית לוקחת לסיטואציות נוספות?  «    

 מה למדת על עצמך בתהליך? אילו יכולות זיהית?  «    

 

שיח במליאה על  

 הראיונות  

 ד' 10

 איסוף במליאה: 

 מה למדתי מהשותפה שלי ומסיפור ההצלחה שלה?  «   

 תי לאמץ דרכי פעולה  נוספות? האם יש באפשרו «   

 חשיבה לקראת האיסוף:  

מטרת הפעילות לזהות דפוסי תקשורת אשר יכולים לעזור לנו 

בקשר עם ההורים )כגון אמפתיה, הקשבה, חוסר שיפוטיות 

וביקורתיות, חשיבה יצירתית(. דפוסים שניתן ל"עבוד" עליהם 

 כך שיהפכו לחלק מארגז הכלים של כל אחד ואחת ,ולחזקם

במקביל בחלק השני של המפגש נרצה   מאיתנו כאנשי חינוך. 

לזהות דווקא דפוסים שאינם מקדמים ואינם מועילים בקשר עם 
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ההורים, ולבחון איך ניתן לצמצמם/לשנותם כך שהקשר עם 

 . טיב יותריההורה יהיה מ

 סרטון אמפתיה 

 דק' 8 

  -כ)אורכו של הסרט 

  דקות( 2:30 

השני של המפגש בו נבחן קושי  הסרטון הוא הכנה לקראת החלק 

בקשר עם ההורים. אחת הסיבות העיקריות לקושי כזה הוא 

תחושת ההורה כי לא מבינים אותו או את ילדו. מאידך, תחושת 

 המורה כי לא מעריכים את עבודתה ולא סומכים עליה. 

 דרך הסרט הזה אפשר להציף שאלות כמו : 

   תרגיל האם משהו מתוך הסרטון מחזק מסקנות שעלו מה «     

 ודם? הק        

   האם את יכולה לזהות תגובות מבין אלו שעלו בסרטון «     

 יות לך בקשר עם ההורים? יינ שאופ        

המפתחות העיקריים הינם הקשבה, אמפתיה, קבלה ללא  

 ביקורת. 

 ההבדל בין אמפתיה לסימפטיה לינק לסרטון: 

 

 "דבקהעתק ה"

לאירוע פחות מוצלח  

 בחוויה האישית 

 ' ד 15

כעת חשבו על אירוע בו הגבתן בצורה שונה ממה שרציתן, יצאתן 

 . לא מרוצות מהאירוע, אולי ההורה יצא לא מרוצה

את    נחזור לראיון הזוגי עם אותה בת זוג, כל אחת בתורה תראיין

 השנייה

 )אובתרגיל הקודם האם משהו מהיכולות שגילית על עצמך  «      

 את התגובה? לו לשנות נזכרת שיש בך( יכ         

 באילו דרכי פעולה אחרות יכולת לנקוט? «      

 לעזר  למדת מהשותפה שלך יכול להיותשהאם משהו  «      

 יטואציה דומה?  בס         

 ר לך להגיב כמו שהיית רוצה אם אירוע דומה יקרה ה יעזומ «      

 בעתיד?          
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 איסוף במליאה: 

 דק' 10

 

מתוך שני הראיונות שהתקיימו  ניתן להכין רשימה של יכולות 

ודפוסי תקשורת שחשוב שנגייס/נמנף בשיחות עם ההורים, 

 בעיקר אלו המאתגרים אותנו.

ימת  חשוב שכל אחת תבין מה "מקפיץ" אותה להגיב בצורה מסו

מול הורה מסוים ומה ביכולתה לעשות כדי להתכונן לפגישות 

 אלו.

אם נעצור ונתבונן "מבחוץ" על הרגשות שלנו, נבין מה מפעיל 

צליח לראות נ, ואולי שלנואולי למתן את הרגשות אותנו, נוכל 

 . נקודות מבט אחרות וכך ליצר שיח אחר עם ההורים

 

 -פעילות הרחבה

הכנה למפגש הורה 

 מורה

 ד'  10

איך לדבר כך שהילדים ילמדו הפעילות מבוססת על הספר  

 של אדל פייבר ואליין מייזליש בבית ובבית הספר 

חשבו על ילד/ה מאתגרים בכיתתכם אשר השיח עם ההורה 

שלהם מעורר בכן חששות/אי נעימות/לחץ והייתן רוצות לפתוח 

דף חדש בקשר עם ההורה הספציפי. דמיינו את ההורה מגיע  

 כן לשיחה לשיחת תחילת שנה  אלי

 התחלקו לזוגות/שלשות ונסו ליישם את העקרונות הבאים:

 התחילו בלספר על אירוע חיובי של/עם  הילד/ה מהשנה   «     

 החולפת.        

 הכינו מראש את רשימת החוזקות של הילד/ה והציגו בפני  «     

  .זו תמיד התחלה טובה לשיחם, ההורי        

 , הסבירו במקום להטיל משימות על ההורה )אתה צריך...( «     

 עבד טוב עם הילד/ה בשנה החולפת על אף קשיי מה         

 / המשיךרחוק, ומה מכל זה אפשר ל הקורונה והלמידה מ        

 נף בשנה הקרובה.  למ        

 ן ן למנפיצד ניתשל הילד/ה וכקות ת על החוזחשבו יצירתי «     

 תית.  ולהשתמש בהן במסגרת הכית        
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 סבב סיכום 

 דק' 5

 רים?ניתן לקחת למפגש עם ההו  שחווית בסדנהמה מכל מה 

אם אתן ממשיכות עם אותם הורים, חשבו על הורה שהייתן 

רוצות ליצר עימו התחלה חדשה, מה מבין כל מה שהעליתן יכול 

 לתרום לפתיחת שיח חדש עימו?

 

 שיר לסיום 

 דק' 3

)מופיע בדף הפייסבוק של ברק פלדמן עם "מקור לא  –גשר 

 ע"(דוי

את הגשר הזה  אנחנו, אנשי הצוות, פעמים רבות מהווים בדיוק 

 עבור ההורים והתלמידים כאחד.

מילות השיר 

 בהמשך המערך
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 תקרית במפרץ  
תועדה שיחה שנערכה על גלי הרדיו בתדר מצבי החירום הימיים בין קבוצת ספרדים   1977לאוקטובר  16-ב

 .פיניסטרה שבמערב ספרד ץואמריקאים במפר

מעלות דרומה על מנת למנוע   15-, אנא הסבו את מסלולכם ב   -853Aכלי שייט בלתי מזוהה, כאן  :הספרדים
  .מייל 25 –התנגשות איתנו. אתם מתקדמים בדיוק לעברנו. המרחק  

מעלות צפונה, על  15-המסלול שלנו קבוע מראש, אנו מציעים לכם לשנות את מסלולכם ב    -853A :  האמריקאים
 .מנת למנוע התנגשות איתנו

 .מעלות דרומה, כדי למנוע התנגשות  15-שנו את מסלולכם ב –תשובתנו שלילית. אנו חוזרים ואומרים   :הספרדים

מעלות   15-ת הברית של אמריקה. הסתובבו בכאן הקפטן, הספינה שלנו שייכת לארצו  :האמריקאים )קול אחר(

 .לכיוון צפון, על מנת למנוע התנגשות

מעלות דרומה   15-הצעתכם לא נראית לנו אפשרית או מתאימה. אנו מייעצים לכם לסטות ב  :הספרדים

 .מייל 20 –ממסלולכם, על מנת למנוע התנגשות, המרחק 

 USS ריצ'רד ג'יימס הווארד, מפקד נושאת המטוסיםמדבר הקברניט    :האמריקאים )בקול רם ונימה זועפת(
LINCOLN  של צי צבא ארצות הברית של אמריקה. ספינתנו היא השנייה בגודלה בצי צבא ארצות הברית. מלווים

מטוסי קרב, ארבע צוללות וספינות תמיכה ולוחמה אלקטרונית. אני לא "מייעץ"   20אותנו: שתי משחתות, 
מעלות צפונה. במידה ותמשיכו לסרב ניאלץ לנקוט באמצעים  15-מסלולכם בעליכם לשנות את   פוקד אלא

 !הנדרשים כדי לספק ביטחון לספינתנו. שנו את מסלולכם ברגע זה

מלווים אותנו: כלב, ארוחת  -מדבר חואן מנואל סאלס אלקאנטארה. אנחנו כאן שני אנשים. באשר לליווי  :הספרדים
וערוץ רדיו ימי   מקומית  רגע ישן. באשר לתמיכה: אנו נתמכים ע"י תחנת רדיוערב, שתי פחיות בירה ותוכי, אשר כ

אשר על  A-853אנחנו מגדלור   .. אין בכוונתנו לשנות את מסלולנו בהתחשב בעובדה שאנו נמצאים ביבשה106
 .חוף מפרץ פיניסטרה, במחוז גאליציה, בספרד

ורי ספרד. אתם יכולים לנקוט בכל האמצעים שנראים לכם באשר לגודל, אין לנו שמץ של מושג מה גודלנו בין מגדל
כנחוצים, ולעשות כל העולה על רוחכם על מנת לספק ביטחון לספינתכם, אשר תתרסק לחתיכות בהתנגשות עם  

לשנות את מסלולכם  –הסלעים שבחוף בעוד מספר דקות. לכן, אנחנו שוב ממליצים לכם לעשות את הדבר ההגיוני 
 .מייל 10  –, על מנת למנוע התנגשות. המרחק מעלות דרומה 15-ב

 -853Aמשנים מסלול, תודה  :האמריקאים )לאחר המתנה של דקה(
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 גשר 

 אני זוכרת שנסעתי בחושך, 

 בלילה של גשם חזק,
 הוא היכה בעצמה על גג המכונית,

 בטרוף כזה בלתי נפסק. 
 אני זוכרת שעברתי תחת גשר, 

 ולפתע הכול נעצר.
 עלם, הרעש הפסיק, הטרוף נ

 כאלו לא היה שום דבר. 
 וחשבתי על כמה מוזר זה, 

 שאפילו ברעש גדול, 
 אפשר למצוא רגע של שקט,

 שעוזר קצת לשכוח הכול. 
 אני זוכרת שיכולתי לשמוע

 את הגשם נופל מסביב, 
 אך אני כבר הייתי מוגנת

 בלי דבר שיפגע או יכאיב. 

 אבל אז כשעברתי את הגשר,
 פתאום כל הרעש חזר, 

 ה שוב על גג המכונית.הגשם היכ
 הטרוף שוב הציף כל דבר, 

 ושמחתי על זה שהצלחתי
 למצוא איזה רגע קטן. 

 בו יכולתי לנשום ולשכוח 
 מכל רעשי העולם.

 אז גם אם מזמן כבר הלכת 
 וגם אם שוב לא נפגש, 

 זכור שהיית לי גשר 
 בלילה גשום ורועש 

 

 

mailto:kedma10@netvision.net.il
https://kedma-edu.org.il/


 בחינוך ובחברה בישראללשוויון  -קדמה  

 8  

 לאתר קדמה |    kedma10@netvision.net.il  |    6727474-3-972גן טל': -רמת 4104ת.ד  

 
 ילד -מורה-המשולש הורה  :נספח

א משולש רגיש הטומן בחובו רגשות, אתגרים, מחשבות ופרשנויות שונות. כל אחד  ילד הו -מורה-המשולש הורה
מקודקודי המשולש הוא עולם ומלואו של צרכים, רצונות ורגשות . כדי שהמשולש הזה יתקיים בהרמוניה חשוב לתת  

 את הדעת לצרכים של כל אחד מהצדדים. 

 במערך הזה נעסוק ביחסים בין ההורים למורים. 

היום היא הרבה יותר מורכבת מבעבר. אם בעבר, ההיררכיה בבית היתה ברורה הרי שהיום הרבה פעמים  ההורות של
אנחנו מוצאים שהילד הוא המרכז ועל פיו יישק דבר. היום כהורים אנחנו רוצים להיות ה"חברים" של הילדים שלנו  

יש רצון לרצות את הילד כדי לזכות   ילד ובין קשר חברי. -מבלי לשים לב להבדל  המהותי בין קשר טוב של הורה
באהבתו וקרבתו. דרכי החינוך שגדלנו עליהם השתנו, ולכן ההורים נמצאים היום עם הרבה סימני שאלה ותחושה של 

 חוסר אונים ובדידות בהורות. 

במקביל, מערכת החינוך השתנתה. בעבר בעיקר מערכת החינוך התמודדה עם בעיות למידה והתנהגות של  

ם בעוד שהיום להורים אחריות מכרעת בנושאים אלו והם מצופים לקחת חלק פעיל בהתמודדות עם בעיות  התלמידי
אלו. ההורים נקראים לבית הספר לעיתים קרובות יותר וחשים עצמם תחת ביקורת של המערכת. מאידך, יש ציפייה 

תחות הטכנולוגיה, הנגישות של גדולה מצוותי החינוך להיות מעורבים בחיי התלמיד הרבה יותר מבעבר. עם התפ 
ההורים והתלמידים לצוות החינוכי כמעט ואינה מוגבלת וקיים ערבוב בין החיים האישיים לחיים המקצועיים, דבר 

 המתרחש בדיסציפלינות שונות אך משמעותי מאד בעולם החינוך.   

אלינו כעסים לא מוצדקים, דבר לעיתים כצוות אנו חשים כי הדרישות מאיתנו אינן סבירות, מרגישים כי מופנים 
המוביל לתחושת תסכול, חוסר אמון והערכה כלפינו וכלפי העשייה שלנו. לעיתים אנשי הצוות חשים כי ההורה  

מתנשא מעליהם, מבקר אותם או רואה בהם ספקי שירות ותו לא ואם הוא אינה מרוצה לכאורה מהשירות, מופנה  
 אליו כעס. 

גם הוא כי הדרישות ממנו אינן סבירות בנוגע למעורבותו בתלמידאות של ילדיו,  מאידך, ההורה, לעיתים מרגיש

מרגיש כי באים אליו בטענות ותלונות וכי אין בידו לעזור לילדו. לעיתים קרובות הוא מרגיש מואשם בכל התנהגות לא 
לעיתים מסתובב ההורה עם רצויה של הילד, האשמה המלווה באמירות כ "אם היית קצת יותר...אז הילד היה...... ". 

 תחושה כי הילד שלו "סומן" ועוד ועוד.  

 ישנם הורים החשים גם הם כי המורה מתנשא מעליהם , נוהג בפטרוניות כאומר "אני מבין טוב מכם".

 מבלי שנשים לב נוצרות פרשנויות, ציפיות שלא נענות, אכזבות וקשיים לא מעטים בקשר בין הצדדים. 

 נפגעת ועולות האשמות ואכזבות הדדיות.  הפער גדל, התקשורת 
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מחקרים העלו כי קיים קשר חיובי בין מעורבות הורים במערכת החינוך לבין הישגי הילדים והתנהגותם. בשעה  

שההורה רואה במורה כשותף לדרך, כבעל ברית לאותה מטרה נעלה ובשעה שהמורה חש אותה הרגשה כלפי 
 יקה ומתקיים שיתוף פעולה פורה דבר המשפיע על הישגי הילד. ההורה אז התקשורת בין שני הצדדים מעמ

חשוב לזכור כי ההורה שולח את ילדו לבית הספר כשעל גבו מונח "התיק של ההורה" על כל קשייו. הורה אשר החוויה 
הלימודית או החברתית שלו היתה קשה, מבלי משים שם על כך דגש וסביר להניח כי הילד ישא את אותו מטען אם 

 א נזהה זאת ונעזור לו לקטוע את הרצף.   ל

 ברור כי קיימת חשיבות עליונה לייסוד מערכת יחסים מפרה ובונה בין ההורה למורה.

הפגישה בין המורה להורה היא מעין רחוב דו סיטרי בו ההורה זקוק למשוב של המורה על ילדו, כשם שהמורה זקוק 
אים פרי. בנוסף, חשוב לזכור כי בידי המורים קיים כוח רב,  למשוב מההורה כדי להבין האם מאמציו בכיתה נוש

 למילותיהם יש משקל רב המשפיע ישירות על הילד ועל הקשר בין הילד להורה. 

 העברת מידע אמין בין שני הצדדים גם היא חיובית כדי לדייק את צרכי הילד ולפעול נכון על מנת לספק אותם.  
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