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תקציר

מערכת היחסים בין בית הספר, התלמידים והמערכת המשפחתית )Family Systems(1 היא מערכת מורכבת ומשתנה תדיר. 

לתלמידים, למחנכים ולבני המשפחה מאפיינים אישיים ואישיותיים שונים, המשפיעים על אופני ההתנהגות והתקשורת שלהם. 

המחקר מתמקד בבית הספר היסודי, בחינוך הממלכתי במדינת ישראל, מתוך הבנה שבתקופת הזמן הזאת נבנה הבסיס 

למערכת היחסים בין התלמידים, בית הספר והמערכת המשפחתית.

מחקר זה הנו מחקר עיצוב )Research for Design( ממוקד אנוש המבוסס על מתודה איכותנית ומטרתו לבחון את המשתנים 

שמשפיעים על מערכת היחסים בין התלמידים, בית הספר והמשפחה תוך זיהוי הצרכים הייחודיים של כל אחד מבעלי העניין 

והתועלות שיש למערכת יחסים מיטיבה לכל הצדדים ובראשם התלמידים. 

מתוך הממצאים שעלו מסקירת הספרות וממחקר השדה מופו סוגיות ומונחים מרכזיים בנוגע למעורבות המשפחה בבית 

הספר, כמו גם גישות ומוטיבציות של בעלי העניין. בהמשך נסקרו מגמות טכנולוגיות שלהן השפעה מכרעת על אופי השיח בין 

בית הספר והמערכת המשפחתית, כמו גם על תפקידם המשתנה של המורים ובית הספר. מגמה משמעותית נוספת שזוהתה 

עוסקת בשינויים במבנה המשפחה, במגוון התצורות והמבנים של התא המשפחתי במאה ה-21.

לעבודה זו מספר תוצרים שפותחו בהתבסס על ממצאי המחקר: ייצוגים חזותיים שמאפשרים התבוננות חדשה על מערכת 

היחסים ועל הגורמים המשפיעים על טיבה, מודל מעגלי מעורבות המשפחה בבית הספר שמטרתו לסייע בבניית אסטרטגיית 

המעורבות של בית הספר ו׳גחליליות׳ - פלטפורמה דיגיטלית שמשלבת ערכה פיזית, לעיצוב תרבות של יזמות ומעורבות בקרב 

התלמידים, המחנכת והמשפחה בבית הספר. יזמות ומעורבות שמבוססות על התאמה בין תחומי העניין, הגישות והצרכים של 

המשתמשים השונים, לסוג ומידת המעורבות, כשהתלמידים הינם שותפים מלאים. 

1  ד״ר מוראי בוואן )Murray Bowen( הגה את המונח Family Systems. על פי התאוריה משפחות הן מערכות של אנשים שמחוברים זה לזה ולא ניתן להבין את   

   הפרטים בנפרד, אלא כחלק ממשפחתם.
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פרק 1 / מבוא

בספטמבר 2015 ביתי הגדולה עלתה לכיתה א׳. ביום אחד הקשר הבלתי אמצעי עם הגננת, האפשרות לשהות איתה בבוקר בגן 

הילדים וההכרות המעמיקה עם הצוות פינו את מקומם לליווי להסעה בבוקר, לצפייה בעדכונים בפורום ההורים שבאתר בית 

הספר, להתכתבות מהוססת עם המחנכת ולהסתגלות למעמד החדש עבור כל בני המשפחה. לא ידענו כיצד מתנהלים מול 

בית הספר בכלל והמחנכת בפרט, מה נמצא בסמכותנו ומה בסמכותו הבלעדית של בית הספר והכי חשוב, כיצד לסייע לביתנו 

במעבר המאתגר הזה. שאלות אלו ורבות אחרות ליוו אותנו כהורים חדשים במערכת ומלוות בני משפחה רבים אחרים גם כיום.

מחקר זה ביקש לבחון את מערכת היחסים הדינמית והמורכבת בין התלמידים, בית הספר והמערכת המשפחתית בבתי ספר 

היסודיים בחינוך הממלכתי בישראל. המחקר התמקד ביצירת מודל בר-קיימא שיאפשר תקשורת תלת-כיוונית מיטיבה בין 

התלמידים, בית הספר והמערכת המשפחתית באמצעות כלים עיצובים.

מחקר זה הינו מחקר עיצוב )Research for Design( - מחקר יישומי ממוקד אנוש המבקש לפתח הבנה עמוקה של האנשים 

וסביבות השימוש בשדה הנחקר, לזהות את הערכים הפוטנציאליים הטמונים בה כמו גם את הצרכים, האתגרים ונקודות 

המפגש בהן מתרחשות מרבית האינטראקציות בין כל בעלי העניין וזאת בכדי לספק ידע והשראה לתהליכי עיצוב ופיתוח של 

מוצרים, שירותים, תהליכים ואסטרטגיות כשהוא נע בין שתי נקודות מבט עיקריות; נקודת המבט של המערכת כאקוסיסטם 

)Ecosystem( ונקודת המבט של הפרטים בתוכה.

תרשים 1: בעלי העניין העיקריים במערכת היחסים תלמידים-בית הספר-המערכת המשפחתית

 )Evaluative Research( ושלב המחקר הערכתי )Generative Research( המחקר נחלק לשני שלבים: שלב המחקר המייצר

שכלל גם את שלב הפיתוח. לאורך המחקר נערכו עבודות שטח במגוון מתודולוגיות. כגון: פיתוח אמפתיה באמצעות החלפת 

המחנכת בכיתה עם הורים נוספים, פיתוח ועיצוב ערכת קלפים לצורך ביצוע הראיונות, תצפיות במרחב הפיזי והוירטואלי ועוד.

למחקר זה מגוון תוצרים שבמרכזם ׳גחליליות׳ - פלטפורמה דיגיטלית, המשלבת ערכה פיזית, לעיצוב תרבות של יזמות 

ומעורבות בקרב התלמידים, בית הספר והמשפחה. יזמות ומעורבות שמבוססות על התאמה בין תחומי העניין, הגישות והצרכים 

של המשתמשים השונים, לסוג ומידת המעורבות, כשהתלמידים הינם שותפים מלאים.

5



פרק 2 / סקירת ספרות

על מנת ליצור גוף ידע עדכני ורחב סקירת הספרות נערכה לאורך כל שלבי המחקר והפיתוח תוך התייחסות מתמשכת לחומרים 

שעלו ממחקר השדה. הסקירה כללה חומרים ממקורות מידע מגוונים; מאמרים אקדמיים, דוחות מומחים של האקדמיה 

הלאומית הישראלית למדעים, ספרים שפורסמו בישראל ומחוצה לה, השתתפות בכנס אקדמי שסקר מאמרים חדשים שטרם 

פורסמו, דוחות מקצועיים, חוזרי מנכ״ל של משרד החינוך, דוחות טרנדים, סרטים, תכניות טלוויזיה, הרצאות ברשת ובלוגים 

שנכתבו על ידי אנשים פרטיים וחוקרים מישראל ומרחבי העולם. באמצעותם של החומרים שעלו מתוך ההרצאות ברשת 

והבלוגים ניתן היה ללמוד על חוויות אישיות ורגשיות של בעלי העניין שלרב נוכחות פחות בחומרים האקדמיים. בנוסף, נעשתה 

סקירה וניתוח של חומרים חזותיים מתחומים שונים כגון; כרזות, עבודות אינפוגרפיקה בנושאים מגוונים, כמו גם צילומים 

ועבודות אמנות וזאת על מנת לקבל השראה לשלב הפיתוח. 

הצלבה בין מקורות המידע אפשרה הבנה של הקונטקסט הרחב של השדה וההתפתחות שחלה בו לאורך השנים, בנוסף לזיהוי 

תתי המגמות שקרו בו בתקופה האחרונה.

סקירת הספרות עסקה בעולם התוכן הרעיוני של השדה הנחקר כמו גם בשדות משיקים המשפיעים עליו, במהלך איסוף 

החומרים נסקרו גם מוצרים שמשמשים כיום את בעלי העניין על מנת להעביר מידע ומסרים - רובם אפליקציות שמשמשות 

את בית הספר לעדכון ושיתוף ההורים )ראה/י נספח 1 בעמ׳ 40(, מודלים משדות שונים כגון: ניהול, עיצוב התנהגות, ניהול 

עיצוב, קיימות וחינוך - כלים תאורטיים שבעזרתם ניתן היה לחדד את נקודות המבט של בעלי העניין, לבחון מחדש את 

הממצאים ולהציע דרכים חדשות להסתכל על השדה. 

הסקירה בפרק זה כוללת את הנושאים הבאים:

מגמות סוציולוגיות-פוליטיות בחברה הישראלית לאורך השנים והשפעתן על יחסי תלמידים, בית הספר והמערכת המשפחתית. 1

מעורבות הורים - סוגיות ומונחים מרכזיים. 2

מגמות )Trands( בשדה הנחקר. 3

מודלים רלוונטים מהספרות. 4

2.1. מגמות סוציולוגיות-פוליטיות בחברה הישראלית לאורך השנים והשפעתן על יחסי תלמידים, בית הספר והמערכת המשפחתית

התפתחותה של מערכת היחסים בין התלמידים, בית הספר והמערכת המשפחתית הושפעה מהשינויים שחלו בתנאים 

הסוציולוגיים-פוליטיים בחברה הישראלית מקום המדינה ועד היום.

יעל פישר, בספרה ״אפשר גם אחרת״ )2010(, היטיבה לתאר את השינויים שחלו בשימוש במונחים שהתייחסו למערכת היחסים 

בין בית הספר להורים לאורך שנות קיומה של המדינה.

תרשים 2: מונחים של מעורבות הורים )פישר, 2010(
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משנת 1948 ועד היום מערכת היחסים בין התלמידים, בית הספר וההורים היא מערכת דינמית שמשתנה תדיר ומושפעת 

משינויים חברתיים, כלכליים, פוליטיים וביטחוניים כמו גם מסט הערכים שעל פיו פועלים הממסד והאזרחים )נוי, 2014(.

בשנותיה הראשונות של מערכת החינוך בישראל הושם דגש, מצידה של המדינה, על עיקרון השוויון בחינוך אשר הוביל לכך 

שההורים היו מודרים מבית הספר. בית ההורים נתפס כגורם שלילי המהווה מכשול והמדינה לקחה על עצמה את המשימה 

לחנך את הילדים )פרידמן, 2011(. בשנים אלו מערכת החינוך קיבלה לידיה ילדים מרקעים שונים ומגוונים מה שהקשה עוד 

יותר על עבודתם של בית הספר והמחנכים )שטאל, 1972(. מצד אחד, במקרים רבים היה פער תרבותי גדול בין המורים להורי 

התלמידים והערכים שהקנו בית הספר והמורים היו שונים מאוד מאלו שקיבלו הילדים בבית ההורים )פייטלסון, 1968(, ומהצד 

השני בית הספר נחשב בעיני ההורים כמקום המרכזי בו רכשו הילדים, מלבד הידע, גם את השפה, התרבות והערכים של מדינת 

ישראל החדשה, ההורים נתנו אמון מלא במערכת החינוך וסמכו עליה שתחנך ותלמד את הילדים )נוי, 2014(.

בשנת 1949 חוקק ״חוק לימוד חובה חינם״, החוק קבע כי כל ילד בישראל חייב להיות במסגרת חינוך.

ב-1953 אישרה הכנסת את ״חוק החינוך הממלכתי״ שנועד לאחד את הזרמים השונים במערכת החינוך וליצור מערכת אחידה, 

באחריותה של המדינה )נוי, 2014(. בסופו של דבר הותאמה וכוונה מערכת החינוך בעיקר לצרכיהם של ילדי המהגרים ממזרח 

אירופה, כך שבפועל אוטונומיה והזכות להגדרה עצמית, נותרו פריבילגיה של יהודים אירופאים )לוי, 2006(.

בשנות ה-60 חל שינוי במדיניות החינוך בישראל, ההכרה בכך שלא הושג שוויון בין הישגי התלמידים הביא את כנסת ישראל 

להחליט על רפורמה מקיפה במערכת החינוך אשר אחת ממטרותיה העיקריות היה לשלב בבתי הספר תלמידים מרקעים שונים 

או כפי שכונו אז תלמידים ״טעוני טיפוח״ ותלמידים ״מבוססים״ )נוי, 2014(, כלומר לייצר אינטגרציה בין ילדים מאוכלוסיות 

שונות. בסקר שערכה דינה פייטלסון בשנת 1968 מטעם משרד החינוך עלה שהצוות הפדגוגי בבתי הספר עסוק רבות בבעיית 

הקשר עם ההורים והחלה התייחסות אל הסביבה ממנה מגיע התלמיד )פרידמן, 2011(. 

בשנות ה-70 וה-80, ככל שגבר חלקם של ההורים במימון פעילויות בבתי הספר, גברו דרישותיהם לקחת חלק פעיל יותר. 

בעקבות הקמתם של בתי הספר המיוחדים, כגון בתי הספר לטבע ולאומנויות, ובהמשך בתי הספר הקהילתיים החלו לדבר על 

״מעורבות הורים״ בהקשר חיובי וההורים החלו להשפיע במידה רבה יותר.

בשנות ה-90, בהמשך לתמורות פוליטיות שחלו בחברה הישראלית, דוגמת המעבר לבחירות אישיות לראשות הממשלה, חשו 

האזרחים וביניהם ההורים כי יש להם יותר כוח ויכולת השפעה. ההורים עכשיו היו בעלי השכלה, שליטה מלאה בשפה והכרות 

אישית, מתוך החוויה שלהם כתלמידים, עם מערכת החינוך והמושג ״שיתוף הורים״ נשמע לראשונה )פישר, 2010(. אם זאת, 

בשנים אלו לא הוגדרו תחומי האחריות של ההורים ושל בית הספר דבר שגרם לא פעם לאי הבנות וסכסוכים )פרידמן, 1990(.

בשנות האלפיים הוכנסה הרפורמה ״אופק חדש״, שמטרתה היתה לשפר את איכות החינוך ואת תנאי העסקתם ומעמדם של 

המורים אך התעלמה ממקומם של ההורים במערכת החינוך. עריכת רפורמה ללא התייחסות להורים ולהיותם גורם משפיע 

ומשמעותי בחיי הילדים ובחיי בית הספר משמעותה שבפועל לא יוכל לקרות שינוי אמיתי ועמוק )נוי, 2014(.

לאחר שהוכח הקשר בין תפקודם והישגיהם הלימודיים של הילדים בבית הספר לבין התהליכים שקורים בבית, ובעקבות 

  )WhatsApp( שינויים שחלו בארץ ובעולם כגון: התפתחות טכנולוגית מואצת, שימוש בערוצי תקשורת חדשים כמו וואטסאפ

ורשתות חברתיות ושינויים שחלו במבנה התא המשפחתי, התחזקה ההכרה במשרד החינוך שישנה חשיבות רבה ביצירת 

מערכת יחסים איתנה בין המשפחה למערכת החינוך וישנה הסכמה שיש צורך להבנות את הקשר הן כמדיניות והן ברמה הבית 

ספרית )גרינבאום ופריד )עורכים(, 2011(.
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2.2. מעורבות הורים - סוגיות ומונחים מרכזיים

סוגי המעורבות וגורמים משפיעים

גור וזלמנסון-לוי )2005( מציעות לסווג יחסי תלמידים, בית הספר וההורים לשישה מודלים הנמצאים על הרצף שבין פסיביות 

לאקטיביות והמתייחסים לחלוקת הכוח בין בית הספר וההורים.

על מנת להבין לעומק את הגורמים שמשפיעים על מעורבות ההורים בבית הספר פיתח פרידמן )1990, בתוך: פרידמן, פישר, 

2002( את תיאורית ההזדהות והערות שמתבססת על הזדהות ההורים עם מטרות החינוך וערנותם למתרחש בבית הספר 

באמצעות חמישה מצבי התייחסות שונים אפשריים של ההורים כלפי בית הספר.

חמשת מצבי ההתייחסות במודל מובנים מהיחסים המשתנים בין הערות וההזדהות של ההורה: ניכור - רמת הזדהות ומעורבות 

נמוכה; הימנעות - רמת הזדהות רבה ומעורבות נמוכה, אך במידה ויש בעיה בבית הספר רמת המעורבות של ההורים לרב 

תעלה באופן ניכר; מעורבות מתונה - רמת הזדהות בינונית ורמת מעורבות בינונית שמשמעותה השתתפות מוגבלת בפעילות 

הבית ספרית; מעורבות יתר - רמה גבוהה של הזדהות ורמה גבוהה של מעורבות שבאה לידי ביטוי בשותפות פעילה ובפיקוח 

2 ייצוג חזותי למודל יחסי הכוחות של גור, זלמנסון-לוי )2005(, המודל כפי שמובא במאמר הוא מילולי בלבד ועל מנת להקל על ההתמצאות וההבנה המחברת יצרה   

  המחשה ויזואלית שלו.

תרשים 4: מודל פוטנציאל מעורבות ההורים: הקשר בין ממדי ההזדהות והערות לבין מעורבות ההורים )פרידמן, 1990, בתוך: פרידמן, פישר, 2002(

תרשים 3: מודלים של יחסי הורים-בית ספר – יחסי הכוחות )גור, זלמנסון-לוי, 2005(2
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צמוד על המתרחש בבית הספר; מעורבות ללא הזדהות - רמת הזדהות ניטרלית ועל אף זאת רמת המעורבות גבוהה, מצב זה 

כמעט ואינו קורה. לפי תאוריה זו, רמות הזדהות וערות אינן תלויות האחת בשנייה אך ישנה סבירות גבוהה שתהיה השפעה של 

מידת ההזדהות עם בית הספר על מידת הערות, כלומר ההורים יודעים מה מתרחש בבית הספר ומכירים בתרומתו לילדיהם.

במודל ההסתגלות של פישר למעורבות הורים )1998( ניתן לראות כיצד משתני הרקע של ההורים משפיעים על מידת 

ההזדהות והערות שלהם עם בית הספר ובהמשך כיצד בא הדבר לידי ביטוי במעורבות ההורים הלכה למעשה. המודל מכיל 

בתוכו את שלב ההזדהות והערות ומציג מה מוביל להזדהות או לערות וכיצד בא הדבר לידי ביטוי בהמשך באופי המעורבות 

בבית הספר.

כיום ישנה הסכמה לכך שיש ערך לקיים שותפות בין בית הספר למערכת המשפחתית, אך ישנן דעות רבות ומגוונות בנוגע 

לאופני היישום שלה )נוי, 2014(.

אופני הביטוי של מעורבות הורים

ראשית, חשוב להבחין בין מעורבות ההורים בבית הספר לבין מעורבותם בבית וזאת משום שלכל אחת מהן השפעות שונות על 

הילדים. בעוד הורים שמעורבים בבית הספר נדרשים להיות נוכחים בו פיזית, כמו באספות הורים וטקסים, מעורבותם בבית 

יכולה לבוא לידי ביטוי במעורבות ישירה, כמו סיוע בהכנת שיעורי בית או במעורבות עקיפה כמו קריאת ספרים לילדיהם, כאשר 

סוגי המעורבות יכולים להשפיע האחד על השני )Pomerantz, Moorman & Litwack, 2007(, )פרידמן, פישר, 2002(.

מעורבות הורים היא מונח רחב ועל אף ההכרה בחשיבות חיזוק הקשר בין המערכת המשפחתית ובית הספר, אין הגדרה אחת 

למהי מעורבות הורים וניתן למצוא בספרות מגוון רחב של הגדרות )פישר, 2010(. חוקרים מובילים הציעו מודלים שונים לקשר 

בין ההורים לבית הספר )נוי, 2014(, )פישר, Mapp, 2003( ,)2010(, )הרפז ושטיין, 1997(.

המונחים המרכזיים המתארים את מנעד מעורבות ההורים:

הורים כמשקיפים - פסיביים, ההורים כספקי שירותים - תורמים ומסייעים בהתאם לדרישה ולצורך, הורים הנוטלים חלק 

ממשי בתהליך - שותפים בתכנון ובקבלת החלטות בבית הספר )נוי, 1984(.

תרשים 5: מודל ההסתגלות למעורבות הורים ]מקור: פישר, 1998[ מתוך )פישר, 2010(
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תועלות וחולשות פוטנציאליות

הספרות המחקרית בנוגע לשותפות הורים בבית הספר מצביעה על התועלות הפוטנציאליות הרבות שיש לשותפות זו- 

לילדים: חיזוק מיומנויות בין אישיות, עליה בהערכה עצמית; לבית הספר: העצמת בית הספר, שיפור האקלים הבית ספרי; 

 Pomerantz, Moorman &( ,)2011 ,למערכת המשפחתית: שיפור מיומנויות ויכולת מנהיגות אצל ההורים )נוי, 2014(, )פישר

Litwack, 2007(. אחת מן התועלות המרכזיות שעלו מהספרות היא שיפור הישגי הילדים, מחקרים מצאו שמעורבות ההורים 

.)Goodwin, 2017( בחיי ילדיהם היא הגורם המשפיע ביותר על כך, יותר מרמת בית הספר או מאיכות המורים

פישר ופרידמן )2009( מציינים שמלבד התועלות הרבות שמפיקים בעלי העניין, למעורבות ההורים בבית הספר יכולים להיות 

גם חסרונות כגון; מצד התלמיד: מבוכה ותחושת חוסר נוחות ולעתים עלול להיות יחס שלילי ופגיעה מצידו של בית הספר 

בתלמיד; מצד בית הספר: פחד מהתערבות הורים בנושאים מקצועיים, תחושת ניכור מצדם של הורים כלפי צוות בית הספר 

וחשש מצד המורים שכתוצאה מהקשר המוגבר עם ההורים תועבר האחריות הלימודית מהילדים להוריהם; מצד ההורים: תגובה 

אגרסיבית של הורים כלפי בית הספר שלעתים נגררת אף לתגובה אלימה.

עקרונות לשותפות מיטבית

מתוך הכרה בחשיבות השותפות בין בית הספר למערכת המשפחתית ובמידת ההשפעה שיש לשותפות זו על רמת המוטיבציה 

 PTA )Parents-Teacher Association(4 של המורים, הישגי התלמידים, כמו גם על גורמים רבים נוספים, פיתח הארגון האמריקאי

שישה סטנדרטים )Standards( לשותפות מוצלחת בין בית הספר למערכת המשפחתית. סטנדרטים אלה אומצו על ידי מעל 

ל-24,000 בתי ספר ומשרתים קרוב ל-16.5 מיליון ילדים ברחבי ארצות הברית.

קבלת כל המשפחות כחלק מקהילת בית הספר )Welcoming All Families into the School Community( - המשפחות הן 

שותפות פעילות וחשות רצויות בבית הספר; תקשרות משמעותית ואפקטיבית )Communicating Effectively( - בין בית הספר 

למשפחות התלמידים מתקיימת תקשורת משמעותית ודו-כיוונית בכל הנוגע ללמידה של הילדים; תמיכה בהצלחת התלמידים 

)Supporting Student Success( - המשפחות ובית הספר משתפים פעולה ותומכים באופן רציף בלמידה של הילדים, בבית 

ובבית הספר; קולו של כל ילד נשמע )Speaking Up for Every Child( - המשפחות תומכות בכל ילדי בית הספר כדי להבטיח 

הזדמנות שווה לכל הילדים; שיתוף כוחות )Sharing Power( - המשפחות ובית הספר הם שותפים שווים וקובעים במשותף 

כיצד יתנהל בית הספר; שיתוף פעולה עם הקהילה )Collaborating with Community( – משאבי הקהילה משמשים לצורך 

חיזוק בית הספר, המשפחות והרחבת אפשרויות הלמידה של התלמידים.

2.3. מגמות )Trands( בשדה הנחקר 

2.3.1. השפעת המכשירים החכמים על התקשורת והיחסים בין התלמידים, בית הספר והמערכת המשפחתית

התקשורת שנעשתה בעבר בין ההורים לבית הספר באמצעות פנייה טלפונית לבית הספר או לביתם של המחנכים שינתה 

כיום את צורתה. בעקבות המהפכה הדיגיטלית והשימוש הנרחב במכשירים החכמים ישנם ערוצי תקשורת חדשים, זמינים 

וישירים, מבוססי טכנולוגיה, שהפכו את התקשורת בין התלמידים, בית הספר והמערכת המשפחתית לתכופה, מהירה, ישירה 

ולעתים גם מרובת משתתפים כמו בקבוצות הוואטסאפ או בהודעות משותפות באמצעות המייל )E-mail(. התקשורת נעשית 

כיום באמצעות מיילים, אתר בית הספר, ידיעון )News Letter(, תוכנות למסרים מיידים כגון וואטסאפ וסמס )SMS( ורשתות 

  Alice McLellan Birney and Phoebe( נוסד בשנת 1897 על ידי אליס מקלילן בירני ופואבה אפרסון הרסט PTA )Parents-Teacher Association( 4 הארגון

  Apperson Hearst( במטרה לשמש שופר לקולם של הילדים ולחזק את ההורים והקהילות סביב בתי הספר. 
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.)Facebook( חברתיות כגון פייסבוק

ערוצי התקשורת החדשים מאפשרים זמינות מידע, גמישות בזמן ובמקום ומשפיעים על תכיפות השיח בין בית הספר למערכת 

המשפחתית. השימוש באמצעים מבוססי טכנולוגיה הביא לכך שבנוסף לשינוי שחל בתכיפות ואופי השיח חל שינוי גם בייצוג 

החזותי שלו.

לצד הפוטנציאל להעמקת הקשר בין ההורים לבית הספר בשימוש בטלפונים חכמים, הנגישות והזמינות בכל שעה ובכל מקום 

יוצרים עומס וקושי להציב גבולות מצד המורים וטשטוש בין חייהם הפרטיים למחויבותם כלפי ההורים. השיח שהיה בעבר 

אישי הופך לעתים לשיח קבוצתי, דבר שיכול להוביל לפגיעה בפרטיותם של החברים בקבוצה )קורץ, 2014(. בעיות נוספות 

שציין תומפסון )Thompson, 2009( במחקרו, שעסק בתקשורת בין הורים ומורים באמצעות הדואר האלקטרוני, הן: פירוש שגוי 

של הכתוב; חשש מכך שהתקשורת הא-סינכרונית, שאינה מתקיימת באותו זמן, תחליף את המפגשים פנים אל פנים ואת שיחות 

הטלפון; דאגה מטשטוש הגבולות בין ההורים למורים; וחשש מצד המורים מהעברת האחריות ללמידה מהתלמידים להוריהם. 

השיח הוא על הילדים אך הם אינם נוטלים בו חלק ולרוב הוא מתקיים בין המחנכת להורה או בין קבוצות הורים בשיתוף 

המחנכת או בלעדיה מעל ראשם של הילדים.

2.3.2. השפעתה של המהפכה הדיגיטלית על תפקידם של בית הספר והמורים

השפעתה של המהפכה הדיגיטלית ניכרת גם במבנה המשתנה של בית הספר ובתפקידם של המורים. פרופסור סוגטה מיטרה 

)Sugata Mitra(, הגה ויישם ב-1999 ניסוי בשם Hole in the Wall"5" בשכונת עוני בהודו, שבמהלכו התקין מחשב בגומחה בקיר. 

במחשב היו לומדות, תוכנות לימוד פשוטות, שהוצגו בו ללא הדרכה כלשהי בשפה האנגלית, שפה שהילדים לא ידעו לקרוא 

או לדבר בה. תוך זמן קצר החלו הילדים להכיר את המחשב, להפעיל את הלומדות ולהפוך מיומנים בשימוש בו. מיטרה גילה 

 SOLE שילדים יכולים לנהל בעצמם את הלמידה שלהם, גם ללא מורה ומבלי שידעו מראש את השפה ויכירו מחשב. שיטת

Self-Organized Learning Environment(t( שפיתח מוכיחה שלמידה בארגון עצמי הנה הלמידה המשמעותית ביותר )אידלברג, 

2017; סולומון, 2014(. בשנת 2013 הקים מיטרה את 6״School in the Cloud״, בית ספר מבוסס למידה עצמית בו תפקידו העיקרי 

של המורה הוא לאפשר לתלמידיו ללמוד בעצמם, בית הספר לא תלוי במורים מקומיים והטכנולוגיה מאפשרת לילדים נגישות 

לידע מכל מקום בעולם באמצעות מסך. 

 .)Practitioner & Reflective( המורים נדרשים להתאים עצמם ללמד בסביבה משתנה, ונדרשים להיות ביקורתיים ורפלקטיביים

עליהם להתמודד עם שינויים תכופים ולדעת לעבוד עם כלים מתוקשבים והוראה מקוונת )Stumpenhorst, 2012(. שלא כבעבר 

תפקידו של המורה להנגיש לתלמידים כלים לרכישת ידע ולא בהכרח את הידע עצמו. שינויים אלה מחייבים הכשרה המותאמת 

למאה ה-21 )מרזב, 2018(.

2.3.3. שינויים במבנה ובמגוון המערכות המשפחתיות במאה ה-21

בדומה למדינות נוספות במערב, מבנה המשפחה במאה ה-21 בישראל עבר בשני העשורים האחרונים ממבנה אחיד ומסורתי 

למגוון של תצורות ומבנים. אם בעבר הוגדר מודל קלאסי כמודל של זוג הורים משני המינים המגדלים את ילדיהם הביולוגיים 

)גודקאר, 2009( הרי שכיום חיי משפחה מתנהלים במגוון מבנים משפחתיים: משפחות חד-הוריות שבהן ילדים גדלים עם אמם 

או עם אביהם בלבד, משפחות שבהן שני בני הזוג מאותו המין, משפחות הנוצרות מנישואים נוספים של אחד מבני הזוג או 

https://www.ted.com/talks/sugata_mitra_shows_how_kids_teach_themselves 5

http://school-in-the-cloud.dev.indigo.ws/about 6
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של שני בני הזוג והם מביאים עמם את ילדיהם מנישואיהם הקודמים ומשפחות הגרות בשילוב בין-דורי עם סבים וסבתות )נוי, 

2014(. מגוון המבנים של המשפחה במאה ה-21 מחייבים את המדינה, הקהילה ובתוכם את בית הספר להתאים עצמם ולהיות 

קשובים לצרכים היחודיים של כל משפחה ומשפחה.

2.4. מודלים רלוונטים מהספרות

במהלך מחקר הספרות ובהמשך לסוגיות שעלו ממחקר השדה שימשו המודלים הבאים ככלים לניתוח הממצאים. השימוש 

במודלים מתחומי ידע נוספים מאפשר הסתכלות רחבה ומקיפה על השדה ויצירת גוף ידע חדש.

התאוריה האקולוגית של ברונפנברנר

באמצעות התאוריה האקולוגית של ברונפנברנר ניתן לראות את ההשפעה שיש למערכת אקולוגית שלמה על האדם, הסביבה 

והאינטראקציה ביניהם, כשלכל אחד מהמשתנים השפעה דו-צדדית, המערכת משפיעה על היחיד והיחיד משפיע על המערכת 

)Hampden-Thompson, Galindo, 2017(. המודל מאפשר למקם את כל אחד מבעלי העניין; תלמידים, בית הספר והפרטים 

במערכת המשפחתית ולבחון את ההשפעות של המערכת האקולוגית על כל אחד מהם.

)Bottery( שלבי התפתחות האמון לפי בוטרי

 .)Coleman, 2008( על מנת לבנות אמון נדרשת לעתים תקופת זמן ממושכת ושיתוף פעולה בין כל הצדדים

באמצעות המודל של בוטרי )Bottery, 2005( ניתן ללמוד על השלבים השונים בבניית יחסי אמון, כשהשלב הגבוה ביותר הוא 

״אמון מבוסס הזדהות״.

לביסוס אמון בין המערכת הבית ספרית לבין ההורים השפעה על מידת מעורבותם של ההורים. זוהי מערכת דו-כיוונית וישנה 

חשיבות לכך ששני הצדדים יתנו אמון האחד בשני. ככל שמידת האמון של ההורה בבית הספר גבוהה יותר כך עולה מידת 

המעורבות שלו )פרידמן, פישר, 2003(.

תרשים 6: תאוריית מערכות אקולוגיות של ברונפנברנר )1979(
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)Coleman, 2008( מתוך ]Bottery, 2005 :תרשים 7: תרשים שלבי התפתחות האמון לפי בוטרי ]מקור

המודלים הבאים מסייעים להבנת הגורמים המשפיעים על אופני התנהגות שונים ועל דרכים ליצירת מוטיבציה.

Fogg Behavior Model )FBM(

Fogg מציג במודל )Fogg Behavior Model )FBM(, )2007 כיצד התנהגות הינה תוצאה של שלושה אלמנטים: מוטיבציה, יכולת 

וטריגר, שעליהם להתחבר יחד ברגע אחד. שימוש במודל יסייע בזיהוי הסיבות שגורמות לאנשים להתנהג בצורה מסוימת, 

לדוגמה: מה מונע מהם לבצע או להימנע מביצוע של פעולה - מה מונע מבני המשפחה להיות מעורבים בבית הספר.

BJ Fogg, Behavior Model )FBM(, )2007( :8 תרשים
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The Hooked Mode

במודל זה מציג Eyal כיצד ניתן להשפיע על התנהגות וכיצד ניתן לגרום למשתמש לחזור שוב ושוב להשתמש במוצר/לחזור 

ולפעול בשדה מסוים, אך כדי לעשות זאת בהצלחה יש להבין באופן מוחלט את המניע הרגשי של המשתמש, לדוגמה: מה מניע 

את בני המשפחה לחזור שוב ושוב להיות מעורב בבית הספר.

Nir Eyal, The Hooked Model, )2014( :9 תרשים
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פרק 3 / מערך המחקר והפיתוח

3.1. מהלך המחקר

מחקר זה הינו מחקר עיצוב )Research for Design( - מחקר יישומי ממוקד אנוש המבוסס על מתודה איכותנית ומבקש לפתח 

הבנה עמוקה של האנשים וסביבות השימוש בשדה הנחקר, וזאת בכדי לספק ידע והשראה לתהליכי עיצוב ופיתוח של מוצרים, 

שירותים, תהליכים ואסטרטגיות. המחקר בא לבדוק כיצד ניתן באמצעות כלים עיצובים ליצור מודל בר-קיימא שיאפשר 

תקשורת תלת-כיוונית מיטיבה בין התלמידים, בית הספר והמערכת המשפחתית.

שלבי המחקר:

)1( הכנת המחקר: סקירת ספרות של מאמרים, ספרים וחומרים דיגיטליים, כגון: הרצאות, בלוגים וחומרים חזותיים, שיחות 

גישוש, הכנת מדריכים לעבודות השטח וגיוס משתתפי המחקר;

)2( איסוף המידע: ראיונות, ראיונות משולבי תצפית, תצפיות, פיתוח אמפתיה - הבנת הצרכים של המשתמשים ופיתוח ערכת 

קלפים ככלי ליצירת תקשורת עם ילדים במהלך הראיונות;

)3( עיבוד מידע, זיהוי צרכים וחילוץ תובנות;

)4( תרגום גוף הידע שנאסף להזדמנויות והתמקדות בשלוש הזדמנויות;

 ;)Ideate( רעיונאות )5(

)Prototype and Test( יצירת אבי טיפוס ובחינתם עם המשתמשים )6(

לאורך המחקר כולו נערך עיבוד המידע בצורה דינמית, מתמשכת ואיטרטיבית.

3.2. מתודולוגיות וטכניקות לאיסוף מידע

 )Evaluative Research( ושלב המחקר הערכתי )Generative Research( המחקר נחלק לשני שלבים: שלב המחקר המייצר

שכלל גם את שלב הפיתוח. לאורך המחקר נערכו עבודות שטח במגוון מתודולוגיות.

פיתוח אמפתיה 

החלפת המחנכת למשך שעתיים בשיתוף שני הורים נוספים אפשרה לראות את הדברים מנקודת מבטה של המחנכת. שני 

ההורים הנוספים שהתנדבו סיפקו הצצה לתחושות שמלוות את ההורים כאשר הם נדרשים להיות אחראים על 33 ילדים.

15



פיתוח ועיצוב ערכת קלפים

על מנת לייצר שיח פתוח וחופשי עם המידענים הילדים ולערוך תצפית משולבת ראיון בדרך משחקית ולא פורמלית, נעשה 

שימוש בקלפים שעוצבו במיוחד לצורך המחקר. הראיונות התקיימו בקבוצות/זוגות חברים ובאופנים שהילדים בחרו בעצמם. 

מאחר והראיונות התקיימו עם ילדים ועל מנת שלא להעמיס עליהם, אורכם היה 30 דקות בלבד. כל קלף ייצג נקודת מפגש בין 

התלמידים, בית הספר והמערכת המשפחתית והיווה נקודת מוצא לדיון בנושא )ראה/י נספח 2 עמ׳ 41(.

3.3. עבודות השטח - מערך המידענים ואתרי התצפית

ראיונות

כדי ללמוד על הגישות, התפיסות והצרכים של כל בעלי העניין, במערך המידענים היה ייצוג לכל אחד מהם והוא כלל: 

ממומחיות, מנהלות בתי ספר, מחנכים, הורים וילדים במגוון גילאים. חלק מהמידענים חבשו יותר מכובע אחד, לדוגמה: מומחית 

שבעברה היתה מחנכת ומנהלת בית ספר ובהווה סבתא או מחנכת ותיקה שהיא גם אמא לשלושה.

הרציונל לבחירת אוכלוסיית המחקר התבסס על זיהוי הרקע והניסיון המקצועי, התפקיד, המצב המשפחתי, מספר הילדים 

במשפחה והגילאים שלהם ומצב סוציו-אקונומי. על מנת שהמרואיינים ירגישו בנוח קוימו מרבית הראיונות בסביבתם הטבעית, 

כשכל מידען בחר את המקום שבו הוא רוצה להתראיין. הראיונות עם הילדים בוצעו בשיתוף חבריהם ובסביבה המוכרת להם.

תצפיות במרחב הפיזי והוירטואלי

התצפיות בוצעו בשלב המחקר המייצר )Generative Research( ונערכו בסביבות פיזיות ובמרחבים וירטואליים, כגון: פורומים 

של מורים ברשת ובקבוצות משולבות של הורים ומחנכת או הורים בלבד בוואטסאפ )ראה/י נספח 3 בעמ׳ 42(.
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קהילה

מערכת החינוך

המערכת 
המשפחתית

תלמיד.ה

בית הספר

8
תלמידים.ות

3
מנהלות בבתי 
ספר יסודיים

מחנכות בעברן 
ואמהות בהווה

3
הורים

1
יועצת חינוכית
שהיא גם אמא

3
מחנכות

שהן גם אמהות

1
מומחית ממשרד 

החינוך

3
מומחיות

מערך המיידענים

)Generative Research( עבודות שטח שבוצעו בשלב המחקר המייצר

מילות מפתחמקום עבודת השטחמשך עבודת השטחמתודולוגיות/טכניקותמרואיינים/סביבת התצפיתמס״ד

מרואיינת: ש׳1
מקצוע/תפקיד: תלמידה בכיתה ב׳

גיל משוער: 7
מגדר: נ׳

רציונל לגיוסה: נקודת מבט של 
משתמשת צעירה

ראיון משולב, בשיתוף 
שתי חברות: שימוש 

Probe card decks-ב
״כרטיסי בדיקה״
בשילוב טכניקת

Show me

טיול שנתיבביתה30 דקות
מביך

כיף

מרואיינת: ע׳2
מקצוע/תפקיד: תלמידה בכיתה ב׳

גיל משוער: 7
מגדר: נ׳

רציונל לגיוסה: נקודת מבט של 
משתמשת צעירה

ראיון משולב, בשיתוף 
שתי חברות: שימוש 

Probe card decks-ב
״כרטיסי בדיקה״
בשילוב טכניקת

Show me

שיעורי ביתבביתה של חברה30 דקות

מרואיינת: ר׳3
מקצוע/תפקיד: תלמידה בכיתה ב׳

גיל משוער: 7
מגדר: נ׳

רציונל לגיוסה: נקודת מבט של 
משתמשת צעירה

ראיון משולב, בשיתוף 
שתי חברות: שימוש 

Probe card decks-ב
״כרטיסי בדיקה״
בשילוב טכניקת

Show me

שיעורי ביתבביתה של חברה30 דקות
סבתא

סבא

מרואיין: ת׳4
מקצוע/תפקיד: תלמיד בכיתה ה׳

גיל משוער: 9
מגדר: ז׳

רציונל לגיוסו: נקודת מבט של 
משתמש מנוסה

ראיון משולב, בשיתוף 
חבר: שימוש 

Probe card decks-ב
״כרטיסי בדיקה״
בשילוב טכניקת

Show me

שיעורי ביתבביתו30 דקות
כיף

תרשים 10: פילוח מערך המיידענים
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מילות מפתחמקום עבודת השטחמשך עבודת השטחמתודולוגיות/טכניקותמרואיינים/סביבת התצפיתמס״ד

מרואיין: י׳5
מקצוע/תפקיד: תלמיד בכיתה ה׳

גיל משוער: 9
מגדר: ז׳

רציונל לגיוסו: נקודת מבט של 
משתמש מנוסה

ראיון משולב, בשיתוף 
חבר: שימוש 

Probe card decks-ב
״כרטיסי בדיקה״
בשילוב טכניקת

Show me

שיעורי ביתבביתו של חבר30 דקות
מביך

מרואיינת: נ׳6
מקצוע/תפקיד: תלמידה בכיתה ז׳

גיל משוער: 13
מגדר: נ׳

רציונל לגיוסה: נקודת מבט של 
משתמשת מנוסה

ראיון משולב, בשיתוף 
חברה: שימוש 

Probe card decks-ב
״כרטיסי בדיקה״
בשילוב טכניקת

Show me

פדיחהבביתה30 דקות
מביך בטירוף

שיעורי בית

מרואיינת: ע׳7
מקצוע/תפקיד: תלמידה בכיתה ז׳

גיל משוער: 13
מגדר: נ׳

רציונל לגיוסה: נקודת מבט של 
משתמשת מנוסה

ראיון משולב, בשיתוף 
חברה: שימוש 

Probe card decks-ב
״כרטיסי בדיקה״
בשילוב טכניקת

Show me

פדיחהבביתה של חברה30 דקות
מביך

מרואיין: נ׳8
מקצוע/תפקיד: אב ל-3, גרוש 

שאינו בקונפליקט
גיל משוער: 42

מגדר: ז׳
רציונל לגיוסו: משתמש קיצון, הורה 
עם רמת אמון גבוהה מאוד במערכת

ראיון עומק בשילוב 
Show me טכניקת

הורים גרושים בביתו50 דקות
שאינם 

בקונפליקט
תקשורת

אחריות אישית

מרואיין: א׳9
מקצוע/תפקיד: אב ל-3, הורה ל-5, 

גרוש בקונפליקט
גיל משוער: 39

מגדר: ז׳
רציונל לגיוסו: משתמש קיצון, הורה 

במעורבות גבוהה מאוד

ראיון עומק בשילוב 
Show me טכניקת

הורים גרושים בביתו90 דקות
בקונפליקט

הורים גרושים 
שאינם 

בקונפליקט
משפחה 
מורכבת

מסוגלות הורית
מוטיבציה

מרואיינת: נ׳10
מקצוע/תפקיד: מחנכת בכיתה ה׳, 

בית ספר יסודי במדד טיפוח 1 4, 
אמא ל-3

גיל משוער: 35
מגדר: נ׳

רציונל לגיוסה: מחנכת בבית ספר 
בו מעורבות ההורים גבוהה

ראיון עומק בשילוב 
Show me טכניקת

בכיתה בה 50 דקות
היא מלמדת

קשר דו-כיווני
מעורבות 

חיובית
שיתוף

מרואיינת: ע׳11
מקצוע/תפקיד: מנהלת בית ספר 

יסודי במדד טיפוח 7, מחנכת 
בעברה, אמא ל-4

גיל משוער: 48
מגדר: נ׳

רציונל לגיוסה: מנהלת בית ספר בו 
מעורבות ההורים נמוכה

ראיון עומק בשילוב 
Show me טכניקת

במשרדה 90 דקות
בבית הספר

הורים 
בהשרדות

אמהות חד 
הוריות
מיצ״ב

מרואיינת: ל׳12
מקצוע/תפקיד: מנהלת בית ספר 

יסודי במדד טיפוח 1, מחנכת 
בעברה

גיל משוער: 48
מגדר: נ׳

רציונל לגיוסה: מנהלת בית ספר בו 
מעורבות ההורים גבוהה

במשרדה 45 דקותראיון עומק
בבית הספר

שליחות
מעורבות 

הורים שלילית
מעורבות 

הורים חיובית
הצבת גבולות

יוזמה
שותפות

4  ציוני מדד הטיפוח נקבעים על ידי משרד החינוך ויוצרים רצף שאותו מחלקים לעשר קטגוריות שוות שכיחות )עשירונים(, מהנמוכה ביותר )עשירון 1 – אוכלוסייה  

  חזקה שלא זקוקה לטיפוח נוסף( לגבוהה ביותר )עשירון 10 – אוכלוסייה חלשה הזקוקה ביותר לטיפוח נוסף(. ערך המדד של בית ספר הוא ממוצע העשירונים   
  של התלמידים הלומדים בו. 
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מילות מפתחמקום עבודת השטחמשך עבודת השטחמתודולוגיות/טכניקותמרואיינים/סביבת התצפיתמס״ד

מרואיינת:  נ׳13
מקצוע/תפקיד: מתמחה בבניית 

הסכמות בין צוותי חינוך להורים, 
ניהלה שני בתי ספר

גיל משוער: 58
מגדר: נ׳

רציונל לגיוסה: מומחית

בבית קפה 100 דקותראיון עומק
באיזור מגוריה

קונפליקט
מערכות יחסים

פרשנויות
אמון

הכשרת מורים
שייכות

מרואיינת:  ע׳14
מקצוע/תפקיד: ראשת מרכז מידע, 

מחקר ופיתוח בתחום תקשורת 
משפחות, מחנכת ומנהלת בית ספר 

בעברה, סבתא בהווה
גיל משוער: 62

מגדר: נ׳
רציונל לגיוסה: מומחית

שליחותבמשרדה במרכז90 דקותראיון עומק
טישטוש 

גבולות
אתיקה

שקיפות
שותפות

הכשרת מורים

מרואיינת: ט׳15
מקצוע/תפקיד: ראש מנהלת 

חדשנות בחינוך
גיל משוער: 32

מגדר: נ׳
רציונל לגיוסה: מומחית

מוטיבציהבמשרדה100 דקותראיון עומק
תשוקה

תחושת 
מסוגלות

מנהל מנהיג
אוכלוסיות 

מוחלשות
אוכלוסיה 

חרדית                         
גבולות

מרואיין/נת: ב׳16
מקצוע/תפקיד: מנהלת תחום הורים 

ומשפחה, משרד החינוך
מגדר: נ׳

רציונל לגיוסה: מומחית

מצי״בראיון טלפוני60 דקותראיון עומק
ראמ״ה
פיילוט

שיח רציף

תצפית באסיפת הורים בית ספרית17
בבית ספר יסודי

Fly On The Wallשינויספריית בית הספר90 דקות
הקשבה
ההורים 
כמשאב

תצפית בטקס חנוכה18
בבית ספר יסודי

Fly On The Wallאולם הספורט של 30 דקות
בית הספר

תצפית בכנס בנושא מחקר בחינוך 19
במושב שעסק ביחסי הורים-מורים

Fly On The Wallהסכמותמכללת לוינסקי120 דקות
מחקר

תצפית משתתפת בערב שולחנות 20
עגולים בבית ספר יסודי

Direct Observationדמות הבוגרכיתה בבית הספר120 דקות
שיתוף

חשיבה 
משותפת

מרואיינת: א׳21
מקצוע/תפקיד: תלמידה בכיתה ג׳

גיל משוער: 8
מגדר: נ׳

רציונל לגיוסה: נקודת מבט של 
משתמשת צעירה

ראיון בלתי פורמלי 
בשילוב טכניקת

Show me

שיעורי ביתבביתה20 דקות
נראות -

״שיראו אותי״

מרואיין: א׳22
מקצוע/תפקיד: אב ל-4

גיל משוער: 39
מגדר: ז׳

רציונל לגיוסו: משתמש קיצון, 
הורה שהיה שותף בהקמת בית 

ספר קהילתי

בבית קפה באיזור 60 דקותראיון עומק
מגוריו

שיתוף
קהילה

בניית אמון
העצמה
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)Evaluative Research( עבודות שטח שבוצעו בשלב המחקר ההערכתי

מילות מפתחמקום עבודת השטחמשך עבודת השטחמתודולוגיות/טכניקותמרואיינים/סביבת התצפיתמס״ד

מרואיינת: ב׳23
מקצוע/תפקיד: מחנכת כיתה ח׳, 

אמא ל-3
גיל משוער: 39

מגדר: נ׳
רציונל לגיוסה: משתמשת קיצון, 
מחנכת בבית ספר לחינוך מיוחד

גבולותראיון טלפוני30 דקותראיון בלתי פורמלי
חינוך של 

ההורים
תהליך מתמשך

מרואיינת: ל׳24
מקצוע/תפקיד: מחנכת כיתה ז׳, 

אמא ל-3
גיל משוער: 36

מגדר: נ׳
רציונל לגיוסה: מחנכת בבית ספר 

בו מעורבות ההורים נמוכה

מסוגלות הוריתראיון טלפוני30 דקותראיון בלתי פורמלי
טישטוש 

גבולות
הצבת גבולות

מרואיינת: ר׳25
מקצוע/תפקיד: מנהלת בית ספר 

יסודי במדד טיפוח 9, מחנכת 
בעברה

גיל משוער: 49
מגדר: נ׳

רציונל לגיוסה: מנהלת בית ספר בו 
מעורבות ההורים נמוכה

תחושת במשרדה50 דקותראיון עומק
מסוגלות

גיוס הורים
התאמה אישית

מרואיינת: ד׳26
מקצוע/תפקיד: יועצת בבית ספר 

יסודי, מדד טיפוח 1 ואמא ל-2
גיל משוער: 38

מגדר: נ׳
רציונל לגיוסה: יועצת בבית ספר בו 

מעורבות ההורים גבוהה

אמוןראיון טלפוני40 דקותראיון בלתי פורמלי
שותפות
הקשבה 

3.4. משתנים משפיעים טרום כניסה לשדה המחקר

א. מחקר קצר מועד - הזמן הקצר שהוקצע לשלב איסוף המידע לא אפשר לראיין מחנכות שנמצאות בתחילת דרכן המקצועית 

ולכן הוחלט להשלים את המידע החסר בעזרת שימוש בשאלון מכוון, במחקר שניוני ותצפיות דיגיטליות על מקורות מידע 

ראשוניים - בלוגים, פורומים, קבוצות רלוונטיות בפייסבוק, מקורות שמאפשרים גישה למידע לא מתווך ומעובד.

ב. אילוצים מובנים בתוך שדה המחקר - מאחר שיש חובה מבחינה אתית לראיין ולצלם תלמידים מתחת לגיל 18 באישור 

ובנוכחות הורה מלווה, התקיימו הראיונות משולבי התצפית עם הילדים בנוכחות שני אבות ובאישורם של שאר ההורים. 

במהלך הביקורים בבית הספר התקשורת נעשתה עם המחנכות או המנהלות בלבד ולא עם התלמידים. קשר בלתי אמצעי 

ישיר עם התלמידים יכול היה לייצר הבנה מרחבית ומעמיקה יותר על האופן בו חווים התלמידים את היחסים עם בית הספר 

והמערכת המשפחתית.

ג. יחסי אמון - לחלק מהמידענים נושא היחסים עם המערכת המשפחתית/בית הספר הם יחסים טעונים ורגישים והעובדה 

שמעורבים בה ילדים רק מעצימה את נפיצות הנושא. הנושא חייב בניית יחסי אמון עם המידענים עוד בשלב הבקשה 

לקיים עימם ראיון, במקרים רבים חיבור באמצעות גורם שלישי, שהיה מוכר למיידען, סייע בבניית יחסי האמון ואפשר את 

קיום הראיון.
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3.5. עיבוד המידע

 )Affinity Diagram( לאורך שלבי איסוף המידע נערך עיבוד מתגלגל של כלל החומרים שעלו מהשטח. באמצעות תרשימי זיקה

ותוך שימוש בפלטפורמה הדיגיטלית מיוארל )Mural( התאפשר זיהוי הסוגיות המרכזיות וניסוח התאוריה המעוגנת בשדה 

)Grounded Theory(. בשלב השני של עיבוד המידע חולצו התובנות מתוך הסוגיות ותורגמו להזדמנויות.

)Ideate( 3.6. רעיונאות

בשלב זה בוצעו שתי סדנאות רעיונאות, האחת עם מספר הורים לילדים הלומדים בבית הספר יסודי במגוון גילאים, תפיסות 

וגישות ובשיתוף מומחית שבעברה ניהלה בתי ספר והסדנה השנייה נערכה עם 25 מורות ממספר בתי ספר יסודיים, חלקן 

מחנכות וחלקן מורות מקצועיות.

מטרת הסדנאות להעלות מגוון של רעיונות להמשך פיתוח והבנה מעמיקה יותר של קהל היעד.

תרשים 11: דוגמאות מתוך תהליך עיבוד המידע שנעשה במערכת המיוראל

סדנת רעיונאות עם מורות סדנת רעיונאות עם הורים ומומחית
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)Prototype and Test( 3.7. יצירת אבי טיפוס ובחינתם עם המשתמשים

שימוש בפרוטוטיפ )Paper Prototyping( היווה חלק משמעותי בשלב הראשון של פיתוח המערכת, בנוסף לפידבק 

מהמשתמשים הפוטנציאלים ההתנסות אפשרה להבין לעומק את צרכיהם ולהסיק מסקנות להמשך הפיתוח.

פרוטוטיפ )Paper Prototyping( עם אם וביתה לבחינת הגרסה הראשונה של המערכת
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פרק 4 / ממצאי המחקר

פרק הממצאים מתבסס על גוף הידע )Body of Knowledge( החדש שנוצר מתוך החומרים שעלו ממחקר הספרות, המידע 

שעלה מעבודת השדה וההפגשה ביניהם.

הפרק מציג 8 תובנות מפתח )Key Insights(, אלו הן תובנות עמוקות ולא צפויות ביחס למערכת היחסים בין התלמידים, בית 

הספר והמערכת המשפחתית, שלהן הפוטנציאל הגדול ביותר להמשך תהליך העיצוב והפיתוח. כל אחת מתובנות המפתח 

.)Ideation( אשר היוו את ״קרש הקפיצה״ לשלב הרעיונאות )Opportunities( תורגמה למספר הזדמנויות

לקראת שלב העיצוב והפיתוח נערכה בחירה בשתי הזדמנות, מתוך כלל ההזדמנויות המובאות בפרק זה, כאשר שאר התובנות 

.)Design Guidelines( וכהנחיות עיצוב )Design Principles( וההזדמנויות שולבו בהמשך בתהליך הפיתוח כעקרונות עיצוב

4.1. תובנת-על: מערכת היחסים בין התלמידים, בית הספר והמערכת המשפחתית היא מערכת מורכבת המשתנה תדיר

תובנה א׳ - מעורבות ההורים הגוברת הביאה לכך שמחנכת שנדרשה בעבר לנהל מערכת של 33 תלמידים בממוצע, נדרשת 

כיום לנהל באופן ישיר מערכת של כ-100 אנשים )33 תלמידים + כ-66 הורים(, תוך התכתבות עם האג׳נדה החינוכית של 

המנהל.ת, היועצת החינוכית, המורים המקצועיים, הקהילה ומשרד החינוך.

״המורה מתמודדת עם שלוש חזיתות: הורים, בית הספר והבית שלה.״ )נ׳, מתמחה בבניית הסכמות בין צוותי חינוך להורים(

תרשים 12: ייצוג חזותי למערכת היחסים בין התלמידים, בית הספר והמערכת המשפחתית מנקודת מבטה של המחנכת )המחברת(
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תובנה ב׳ - לתלמידים, למחנכים ולבני המשפחה מאפיינים אישיים ואישיותיים שונים, המשפיעים על אופני ההתנהגות 

והתקשורת שלהם, דוגמת: גיל ההורה, גיל הילד, מיקומו במשפחה, שפה, תרבות, השכלה ומצב כלכלי. לכל אחד מהם עשויות 

להיות גישות שונות ולעתים אף מנוגדות כלפי מעורבות המערכת המשפחתית בבית הספר. הורים נמנעים, הורים כצופים, 

הורים כספקי שירותים, הורים שותפים, הן דוגמאות לגישות שונות של הורים. גישות אלו עשויות להשתנות במהלך הזמן והן 

מושפעות תדיר משינויים שמתרחשים בבית הספר ובמערכת המשפחתית.

״כמו בזוגיות אם אחד בתוך השני זה לא יהיה טוב, בזוגיות צריך לדבר. הבעיה היא שאת הזוגיות הזאת אני לא תמיד בוחרת. 

אני לא בחרתי במחנכת והמחנכת לא בחרה את הילדים ואת ההורים.״ )ע׳, מנהלת בית ספר(

במהלך כתיבת התובנות נעשה שימוש בייצוג חזותי להתנהגויות וגישות מרכזיות של תלמידים.ות והורים שזוהו במהלך המחקר 

ולהן השפעה משמעותית על מידת ואופן מעורבות ההורים והמשפחה בבית הספר.

התנהגות/גישות של תלמידים

דוגמא לקלסתרון התנהגויות וגישות של שירה בתחילת כיתה א׳

דוגמא לקלסתרון התנהגויות וגישות של שירה באמצע כיתה ב׳

יכולת ההסתגלות הצלחה לימודית מידת הרצון 
למעורבות ההורים

תחושת שייכות 
בבית הספר

חיבור לילדים חיבור למחנכת
אחרים

התנהגויות/גישות של הורים

דוגמא לקלסתרון של הורה שותף בבית הספר

דוגמא לקלסתרון של הורה הנמנע ממעורבות בבית הספר

אמון בבית 
הספר

חוויה חיובית עם 
ילדים קודמים 

בבית הספר

חוויה חיובית של 
ההורה כתלמיד

חיבור הרגשי/
מקצועי למעורבות

חיבור להורים אמון במחנכת
אחרים

מידת הצורך פניות
של הילד.ה

תחושת שייכות גבוהה
לבית הספר

תחושת שייכות נמוכה 
לבית הספר
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תובנה ג׳ - היעדר שיתוף מתמשך ותאום ציפיות תלת-כיווני בין הצדדים, עלול לגרום לתלמיד: מבוכה ותחושת חוסר נוחות, 

יחס שלילי כלפיו בבית הספר ופגיעה בו; מצד בית הספר: פחד מהתערבות הורים בנושאים מקצועיים, תחושת ניכור מצדם 

והעברת האחריות הלימודית מהילדים להוריהם; מצד ההורים: תגובה אגרסיבית של הורים כלפי בית הספר שלעתים נגררת אף 

לאלימות פיזית ממש.

״יש מקרים שאנחנו רואים שהקשר עם ההורים לא מקדם את הילד ואפילו מפריע אז אנחנו עושים הפרדה.״ 

)ע׳, מנהלת בית ספר(

הזדמנויות עיצוב ופיתוח: 

כיצד נוכל לאפשר התאמה אישית של סוג ומידת המעורבות בהתאם לגישה, ליכולת ולרצון של התלמידים ובני     	 

המשפחה השונים?

כיצד נוכל לאפשר למערכת המשפחתית ולתלמידים להיות שותפים פעילים בניהול מערכת היחסים המורכבת לטובתם 	 

של התלמידים ולטובת בעלי העניין כולם?

כיצד נוכל לערוך תאום ציפיות תלת-כיווני ומתמשך בין לטובת כל בעלי העניין ובראשם התלמידים, בנוגע למעורבות 	 

המשפחה בבית הספר?

4.2. היעדר הכשרה מספקת למחנכות כיצד לנהל את הקשר עם המערכת המשפחתית

תובנה א׳ - למרות שניהול מערכת היחסים עם המערכת המשפחתית מהווה חלק משמעותי מעבודתם של המחנכים, החל 

מיומם הראשון בתפקיד, קיימת הכשרה מועטה ולא מספקת במהלך תקופת הלימודים, בתקופת ההכשרה המעשית ובמסגרת 

השוטפת הבית-ספרית.

תובנה ב׳ - קשיים בניהול היחסים עם המערכת המשפחתית מהווים את אחד הגורמים המרכזיים לעזיבת מחנכים את מערכת 

החינוך בשנים הראשונות לעבודתם.

 "  אין   100   ימי   חסד,  מורים   אומרים   למדתי   לעבוד   עם   ילדים   לא   עם   הורים. היום   מורה   יכולה   לסיים   תואר   בלי   הכשרה   איך  

 להיות   בקשר   עם   ההורים "  .  )ב ', מומחית(  

 "  במהלך   הכשרת   הסטודנטים   צריך   ממש   להכין   אותם   ולמורים   בשטח,  צריך   לתת   כלים ,  כיצד   להכיר   טוב   יותר   את   המשפחות .  

יש   מורכבות   מאוד   רצינית   וצריך   לעזור   למורים   לנהל   את   הקשר   הזה״. )י ,  '  מרצה   במכללה   לחינוך(

הזדמנויות עיצוב ופיתוח:

כיצד נוכל לסייע למחנכים צעירים כאשר הם חווים קשיים בניהול היחסים עם המערכת המשפחתית?	 

כיצד נוכל למנוע עזיבה של מחנכים צעירים בשל קשיים בניהול היחסים עם המערכת המשפחתית?	 

כיצד נוכל לאפשר ״הכשרה״ מתמשכת ורפלקסיבית לצרכים המשתנים לכלל בעלי העניין?	 

4.3. המהפכה הדיגיטלית והשפעתה על התקשורת הבין אישית

תובנה - כתוצאה מהשימוש הגובר בטכנולוגיות תקשורת דיגיטליות )מחשב וטלפון חכם( נוצר מרחב חדש שאינו תלוי זמן 

ומקום, זהו מרחב נטול גבולות בין הזמן הפרטי לזמן העבודה. היעדר מערך חוקים וכלים אשר מנחים כיצד להתנהל בו גורמים 

לאי הבנות ולעתים אף לקונפליקטים בין בית הספר למערכת המשפחתית.

״אם מורה רוצה להיות זמינה תני לי את הנייד שלך כדי שאני אוכל לשלוח לך וואטסאפ כשיש לי משהו דחוף.״ )א׳, אב ל-3, הורה ל-5(
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הזדמנויות עיצוב ופיתוח:

כיצד נוכל לייצר מערך של חוקים וכללים המוסכמים על בעלי העניין להתנהלות במרחב הווירטואלי?	 

כיצד נוכל לעשות שימוש במרחב הווירטואלי על מנת להניע את ההורים להיות מעורבים ונוכחים בבית הספר?	 

כיצד נוכל לרתום את המהפכה הדיגיטלית על מנת לסייע למחנכים צעירים וותיקים כאשר הם חווים קשיים בניהול 	 

היחסים עם המערכת המשפחתית?

4.4. נראות והערכת שיגרת עבודתם של המחנכים בעיני ההורים

תובנה א׳ - היעדר כלים מתווכים בנוגע להיקף ועומק עבודתם של המחנכים גורם לכך שבזמן שיגרה קיים חוסר הערכה 

לעבודתם מצד ההורים והם לוקחים אותה כמובנת מאליה. במרבית המקרים רק כשקורה מקרה שלילי ישנה תגובה מידית   

מצד ההורים.

תובנה ב׳ - העומס שחשים ההורים כתוצאה משעות עבודה ממושכות, טיפול אינטנסיבי בילדים, אחזקת הבית ורצון 

להתפתחות אישית, מביאים לכך שמעורבותם בבית הספר נדחקת בסולם העדיפויות והם מתקשים לגלות אמפתיה כלפי 

עבודת המחנכים.

תובנה ג׳ - כאשר הורים נדרשים ״להיכנס לנעליהם״ של המחנכים ולהתנסות אפילו לזמן קצר בעבודתם, נוצרת אצלם הערכה 

עמוקה כלפיהם.

״ מורה, גם אחרי שחוותה פגיעה מהורה, צריכה להתקשר אליו ולהזמין אותו. אנחנו בני אדם, גם אנחנו נפגעים, חלק 

ממהמורות מאוד פגועות מההורים.״ )ע׳, מנהלת בית ספר(

״ איך זה שאחרי שהשקעתי בילד שלך אתה אומר לי שלא אכפת לי.״ )נ׳, מחנכת בכיתה ה׳(

" אבא של רונה יגיע. ודרך אגב, הוא לא מוכן להיות ההורה היחיד שישתלט על הכיתה. צריך הורים נוספים!" )ס׳, אמא של 

רונה, כיתה ג׳ - מתוך הודעת וואטסאפ בקבוצת הורים בנושא החלפת המחנכת למשך שעתיים בכיתה(

הזדמנויות עיצוב ופיתוח:

כיצד נוכל לתווך את היקף ועומק עבודתם של המחנכים לבני המשפחה השונים בזמן שגרה?	 

כיצד נוכל לאפשר לבני המשפחה השונים ״להיכנס לנעליהם״ של המחנכים ולהתנסות אפילו לזמן קצר בעבודתם?	 

כיצד נוכל לאפשר למחנכים ״להיכנס לנעליהם״ של בני המשפחה השונים ולהתנסות אפילו לזמן קצר בחוויה שלהם 	 

בהקשר המעורבות בבית הספר?

4.5. אופני התקשורת של בית הספר עם מבנים מגוונים של מערכות משפחתיות

מאפייני המערכת המשפחתית השתנו במהלך שני העשורים האחרונים - המערכת המשפחתית שהיתה מורכבת מאבא, אמא 

וילדים מתקיימת כיום בתצורות שונות ומגוונות של מערכות משפחתיות שחלקן לא היו נהוגות בעבר. בנוסף, גידול במספר 

המשפחות החד-הוריות, עליה בגיל הנישואין וכתוצאה מכך מספר קטן יותר של ילדים במשפחה, הורים גרושים, הורים גרושים 

עם בני זוג שמתפקדים כדמויות מטפלות נוספות לילדים, משפחות ששני ההורים מאותו המין וסבים שלא פעם תופסים את 

מקומם של ההורים, כל אלה מצריכים התייחסות חדשה מצד מערכת החינוך ומתן מענים שונים ומגוונים מאלו שנדרשו בעבר.

תובנה א׳ - בית הספר והמערכת המשפחתית חולקים כל העת מרחב משותף, גם כאשר הם לא נמצאים בו באופן פיזי. למרחב 

זה ערכים, נורמות התנהגות ומאפיינים נוספים שזולגים באמצעות התלמיד מבית הספר למערכת המשפחתית ולהפך.
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תובנה ב׳ - ככל שהמערכת המשפחתית מורכבת יותר כך מתחלק המרחב בין אנשים רבים יותר וההשפעות על התלמיד רבות 

יותר. מהתלמיד נדרשת מיומנות גדולה בניווט בין המערכות והפרטים בתוכה.

״ יש לנו מלחמת עולם בבית משפט שהאבא שם לב שאנחנו קוראים לילד בשני שמות משפחה, פניתי לפיקוח הם אמרו לי 

להסתכל בתעודת זהות. היה רק את שלו אז שיניתי. אלה מקומות מאוד לא פשוטים.״ )ל׳, מנהלת בית ספר(

הזדמנות עיצוב ופיתוח:

כיצד נוכל לסייע לצוות בית הספר לזהות את הצרכים השונים של כל משפחה ולפעול בהתאמה לצרכים אלו?	 

כיצד נוכל לייצר מרחב משותף שנותן מענה לצורכי התלמידים, המחנכת והמערכת המשפחתית גם מחוץ                 	 

לשעות הלימודים?

4.6. ״הילד הזה הוא אני״ - השפעת החוויה האישית של בני המשפחה מזמן היותם תלמידים על מידת מעורבותם בבית הספר

תובנה א׳ - החוויה האישית של בני המשפחה השונים מזמן היותם תלמידים מעצבת פעמים רבות את גישתם ומשפיעה על 

מידת ואופני מעורבותם בבית הספר.

תובנה ב׳ - ישנם מקרים בהם בני המשפחה השונים פועלים בעיקר מתוך חווית הילדות האישית שלהם, מבלי לראות כלל את 

החוויה והצרכים השונים של הילדים.

תובנה ג׳ - מחנכים נדרשים לזהות, להפריד ולנהל את הנטייה של בני משפחה השונים להשליך את חוויותיהם האישיות מזמן 

הלימודים על הילדים במהלך התקשורת עמם.

 "  היו   לי   54   חיסורים   בחצי   שנה   בתור   ילד   בכיתה   ו ׳,  אם   המורה   שלי   הייתה   רואה   שאני   עכשיו   סגן   יושב   ראש   פורום   הורים   היא  

 היתה   מקבלת   התקף   לב "  .  )א׳, אב ל-3, הורה ל-5(

 "  ההורה   שיושב   פה   מביא   את   החוויה   האישית   שלו,  את   עולם   המושגים   שלו ,  את   תפיסות   העולם   שלו   ולא   את   של   הילד.  הוא  

 משליך   הרבה   פעמים   על   הילד   את   מה   שעבר   עליו .  זה   משהו   בשיח   שצריך   לקחת   בחשבון. אי   אפשר   להתעלם   מזה  .״ 

)ע׳,  מנהלת   בית   ספר יסודי(

הזדמנויות עיצוב ופיתוח:

כיצד נוכל להשתמש בחוויה האישית של בני המשפחה השונים מזמן לימודיהם בכדי לסייע להם בהבנת החוויה והצרכים 	 

של ילדיהם?

כיצד נוכל לסייע למחנכים לזהות, להפריד ולנהל את הנטייה של בני המשפחה השונים להשליך על הילדים את חוויותיהם 	 

האישיות מזמן היותם תלמידים?

כיצד ניתן להכין את ההורים לקראת כניסתם לבית הספר בתפקידם כהורים? 	 

4.7. היעדר ייצוג ושיתוף של התלמידים במערכת היחסים שבין בית הספר למערכת המשפחתית

תובנה א׳ - בהיעדר ייצוג או נוכחות פיזיים של התלמידים בתקשורת בין בית הספר למערכת המשפחתית, קיימת נטייה לשים 

את הצרכים והעמדות של המחנכים ובני המשפחה במרכז, ולהתעלם או להתייחס בצורה מצומצמת לאלו של התלמידים. 

תובנה ב׳ - התלמידים הם הלקוחות המרכזיים של מערכת החינוך ולכן יש משמעות גדולה לשמוע את קולם ולהתייחס לנקודת 

המבט ולצרכים שלהם ועדיין פעמים רבות קולם לא נשמע והשיח בין בית הספר למערכת המשפחתית מתרחש מעל לראשם.

תובנה ג׳ - ככל שעולה גיל הילד צרכיו ביחס למעורבות המערכת המשפחתית בבית הספר משתנים והוא מעוניין במעורבות 
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שונה ומצומצמת מצד המערכת המשפחתית.

״ התלמיד הוא חלק מהמשולש, הוא בעל האינטרס - הוא המרכז ולפעמים זה נשכח.״ )ע׳, מומחית(

במהלך ראיון אחר עם מומחית נוספת, לאחר כשעה וחצי, הערתי את תשומת ליבה לכך שלא הזכירה את התלמידים, 

כששאלתי אותה למה ענתה: ״ זה קורה המון. התלמידים זה כאילו הברור מאליו וצריך כל הזמן להגיד את זה, להזכיר אותם 

כל הזמן״. )נ׳, מומחית(

״ בראשון לספטמבר ממש לא בא לי שהם יבואו כי זה מביך בטירוף.״ )ש׳, תלמידה בכיתה ז׳(

הזדמנויות עיצוב ופיתוח:

כיצד נוכל להעמיד את הצרכים והעמדות של התלמידים במרכז בעת התקשורת בין בית הספר למערכת המשפחתית, גם 	 

בהיעדר ייצוג או נוכחות פיזיים שלהם?

כיצד נוכל ליצור ייצוג או נוכחות פיזיים של התלמידים במהלך השיח בין בית הספר למערכת המשפחתית?	 

כיצד נוכל לשתף את הילדים בשיח בין בית הספר לבית באופן שמותאם לגילם?	 

4.8. רמת מוטיבציה )ֲהִניָעה( והשפעתה על מעורבותם של ההורים בבית הספר

תובנה א׳ - תקופת הזמן לפני העליה לכיתה א׳, כמו גם השנה הראשונה בבית הספר, היא תקופה מכוננת בה מתעצבת מערכת 

היחסים בין הילדים, בית הספר והמערכת המשפחתית. המפגש הראשוני של הילדים, ולעתים גם של המערכת המשפחתית, 

עם בית הספר, מהווה הזדמנות לתחילתו של ביסוס קשר איתן, מתמשך ומיטיב בין כל בעלי העניין כשמצד אחד המוטיבציה 

של המערכת המשפחתית למעורבות בבית הספר נמצאת בשיאה ומהצד השני הילד או הילדה זקוקים מאוד לכך שישמעו את 

קולם ויהיו קשובים לצרכיהם. המוטיבציה הגבוהה נובעת ממכלול סיבות, בינהן: מידת חששות גבוהה בשל חוסר הכרות עם 

המערכת, הן של הילד והן של ההורים, אמפתיה כלפי החוויה המורכבת שהילד חווה והרצון לעטוף את הילד.

תובנה ב׳ - תקופה זו הנה מכוננת גם במקרים של ילדים שאינם בכורים, שיש להם כבר אחים ואחיות בבית הספר, כיוון 

שהמפגש של כל ילד וילדה עם בית הספר הוא ייחודי ומציב אתגרים שונים.

הזדמנויות עיצוב ופיתוח:

כיצד נוכל לבסס את הקשר בין התלמידים, בית הספר והמערכת המשפחתית בהתאם לצרכים הייחודיים של כל ילדה וילד 	 

בתקופת הזמן שלפני העליה לכיתה א׳ ובמהלך שנת הלימודים הראשונה?

כיצד נוכל לסייע לילד ולהוריו במעבר מהגן לכיתה א׳ בהתמודדות עם האתגרים שניצבים בפניהם?	 

לקראת שלב הרעיונאות )Ideate(, העיצוב והפיתוח נבחרו 3 הזדמנויות:

כיצד נוכל לאפשר התאמה אישית של סוג ומידת המעורבות בהתאם לגישה, ליכולת ולרצון של התלמידים ובני     	 

המשפחה השונים?

כיצד נוכל לאפשר למערכת המשפחתית ולתלמידים להיות שותפים פעילים בניהול מערכת היחסים המורכבת?	 

כיצד נוכל לשתף את הילדים בשיח בין בית הספר למשפחה באופן שמותאם לגילם?	 

הזדמנויות אלה זוהו משום שלהן השפעה על כלל המערכת ובעלי העניין שפועלים בתוכה. בניית בסיס איתן לקשר מתמשך 

ומיטיב ולביסוס האמון בין כל בעלי העניין הוא מהותי וביכולתו להביא לשינוי משמעותי בשדה.
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פרק 5 / תוצרים

מחקר זה בחן כיצד ניתן ליצור מערכת יחסים מיטיבה בין התלמידים, בית הספר והמערכת המשפחתית בבתי הספר היסודיים, 

בחינוך הממלכתי בישראל. פרק זה מציג את התוצרים שפותחו במהלך המחקר, בהמשך להזדמנויות שזוהו ותוארו בפרק 

הממצאים. למחקר זה מגוון תוצרים: מודל, ערכה פיזית ופלטפורמה דיגיטלית, כל אחד מהתוצרים יכול לעמוד בפני עצמו או 

להשתלב האחד עם השני.

5.1. תוצרי הפרויקט

5.1.1. מודל מעגלי מעורבות 7

במהלך מחקר הספרות והשטח זוהו מגוון אופנים וסוגים של מעורבות המשפחה בבית הספר, ניתוח ופילוח שלהם הוביל 

לפיתוח מודל חזותי המורכב מחמישה מעגלים. כל מעגל מכיל אופני וסוגי מעורבות אחרים ותוך התייחסות לבעלי העניין: 

המעורבים: )1( צרכים פיזיולוגיים של הילד.ה )2( מעורבות המשפחה בבית מול הילד.ה )3( מעורבות המשפחה בכיתה מול 

הילד.ה  )4( מעורבות המשפחה בכיתה מול כלל הילדים והמחנכת )5( מעורבות המשפחה בבית הספר ללא הילד.ה

7 מגוון אופני וסוגי המעורבות מהווים דוגמה והשראה, המודל הוא מודל פתוח וכל בית ספר יכול להתאימו לסוגי המעורבות שנהוגים אצלו.

תרשים 13: מודל מעגלי מעורבות בני המשפחה בבית הספר )המחברת(
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דוגמא לפריסה שנתית של משפחה במעורבות גבוהה דוגמא לפריסה שנתית של משפחה במעורבות נמוכה

מטרת המודל לשמש כלי אסטרטגי לבית הספר ולסייע בזיהוי מעגלי המעורבות הייחודיים לו, התאמה אישית לכל משפחה 

וקבלת תמונה של סך מעורבות המשפחה בבית הספר. תמונה מקיפה ועדכנית תאפשר לצוות בית הספר לגבש תוכנית 

אסטרטגית שמביאה בחשבון הן את צרכי בית הספר והן את צרכי התלמידים והמשפחה.

5.1.2. גחליליות

מתוך התובנות וההזדמנויות שעלו במהלך המחקר הגדרתי מספר עקרונות עיצוב )Design Principles( שהנחו אותי בשלב 

הפיתוח: )1( יצירת מערכת המבוססת על עיצוב משתף                         ; )2( מעודדת אפמתיה; )3( הילד ומשפחתו מקבלים 

אחריות על ניהול הקשר; )4( מערכת מותאמת אישית; )5( מעודדת יזמות ומבוססת על איכות הקשר ולא על כמות המעורבות.

עקרונות אלו הובילו אותי לפתח את ׳גחליליות׳, פלטפורמה דיגיטלית, המשלבת ערכה פיזית, לעיצוב תרבות של יזמות 

ומעורבות בקרב התלמידים, בית הספר והמשפחה. יזמות ומעורבות שמבוססות על התאמה בין תחומי העניין, הגישות והצרכים 

של המשתמשים השונים, לסוג ומידת המעורבות, כשהתלמידים הינם שותפים מלאים.

בחירת התכנים כמו גם ההחלטות העיצוביות מבוססות על ממצאי המחקר. לדוגמה, היעדר ייצוג ושיתוף של התלמידים 

במערכת היחסים שבין בית הספר למערכת המשפחתית הובילו אותי לפתח מערכת שמאפשרת לתלמידים להיות אקטיביים 

במערכת היחסים ולקחת אחריות על מעורבות המשפחה בבית הספר ובבית. דוגמה נוספת, בהמשך לעדויות של בני משפחה 

על כך שהם אינם מתחברים להורים אחרים או לסוגי המעורבות שבית הספר מציע ולכן נמנעים ממנה המערכת מתאימה באופן 

אישי את סוג ואופן המערבות/יזמות לכל משפחה.

כתוצאה מהשימוש בפלטפורמה התלמידים חווים תחושת מסוגלות והצלחה, רמת המוטיבציה של בני המשפחה עולה תוך 

חלוקת הנטל בין כל הדמויות המטפלות ובית הספר מרוויח מעורבות משמעותית ואיכותית.

5.1.2.1. ערכה - הערכה שכוללת מפת מסע כיתתית, לוח שנה אישי וסט מדבקות, מלווה את התלמידים בכיתה ובבית 

  ומאפשרת להם לקבל בעלות על עיצוב השנה שלהם.

 )Co-Creation(
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מפת מסע כיתתית

מפת מסע אישית

סט מדבקות אישי

אופן השימוש בערכה: בשלב הראשון המחנכת תולה בכיתה את מפת המסע הכיתתית, כל ילד מקבל סט מדבקות ולוח שנה 

אישי עם שם המשתמש והסיסמה, בשלב השני הודעת וואטסאפ נשלחת להורים עם הסבר קצר ולינק לאתר. המשך השימוש 

בערכה נעשה לאחר הכניסה לאתר ובחירת הפעילות או היוזמה.

5.1.2.2. פלטפורמה דיגיטלית - בהמשך להגדרת הצרכים של בעלי העניין ולתובנה שהם רבים ומגוונים פותחה פלטפורמה

שמציעה מגוון רחב של דרכים ליזמות ומעורבות בבית ובבית הספר תוך שימת דגש על שיתוף רעיונות ובניית מאגר  

שמתעדכן באופן תדיר על ידי המשתמשים. על מנת לאפשר לבית הספר להעצים את הקשר בין כל בעלי העניין  

הפלטפורמה מאפשרת איסוף נתונים, מעקב ופילוח של מעורבות התלמידים והמשפחה.  

אופן השימוש בפלטפורמה: 

1. כניסה למערכת

עמוד הכניסה למערכת
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דוגמא מתוך שאלון האיפיון - בחירת תחום עניין מתוך ההרשמה בכניסה למערכת

מפת מסע מותאמת אישית עם הצעות של המערכת

2. שאלון איפיון - הרשמה משותפת לתלמידים ולבני המשפחה בארבעה שלבים: )1( בחירת בן המשפחה על ידי התלמיד.ה 

איתו תתקיים הפעילות; )2( הגדרת משך הזמן שתערך הפעילות; )3( בחירת תחום העניין; )4( בחירת מקום הפעילות.

3. מפת מסע - לאחר מילוי השאלון המערכת מציעה מגוון של פעילויות המותאמות למשתמשים לצד אפשרות ליוזמה אישית.

המערכת מאפשרת למחנכת להציע יוזמות משלה שמותאמות לנושאים שנלמדים בכיתה או לצרכי התלמיד.ה.

4. יומן שנה - לאחר בחירת הפעילות/יוזמה המערכת מציעה 

מספר תאריכים פנויים. לאחר בחירת התאריך הודעה נשלחת 

למחנכת והיומן של בני המשפחה מתעדכן באופן אוטומטי.

מפת מסע לפני מילוי שאלון האיפיון

בחירת תאריך ועדכון ביומן
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5. ״מאחורי הקלעים״ - איזור שפתוח לצוות בית הספר בו מוזנות הגדרות המערכת ומופקים דוחות מעורבות.

Service Blueprint - מפת האתר

תרשים התהליך שעוברים המשתמשים השונים במערכת )תלמידים, בני משפחה, מורים ומנהלים( במרחבים הפיזיים 

והוירטואליים והאפשרויות שהמערכת מציעה לצוות בית הספר ״מאחורי הקלעים״.

פילוח והפקת דוחות מעורבות  הזנת הגדרות למערכת והזנת פרמטרים למודל מעורבות הורים

תרשים 14: ׳גחליליות׳, Service Blueprint - מפת האתר )המחברת(
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פרק 6 / סיכום

מחקר זה בחן את מערכת היחסים  הדינמית והמורכבת בין   התלמידים, בית הספר והמערכת המשפחתית בבתי הספר היסודיים 

בחינוך הממלכתי בישראל. המחקר פעל לזהות את הערכים הפוטנציאליים הטמונים במערכת זו, כמו גם את הצרכים והאתגרים 

העומדים בפני בעלי העניין ומצא שמערכת החינוך בישראל נקראת להגדיר מחדש את האופן בו היא מתנהלת ומתקשרת איתם.

מחקר זה הינו מחקר עיצוב )Research for Design( - מחקר יישומי ממוקד אנוש המבוסס על מתודה איכותנית ומבקש לפתח 

הבנה עמוקה של האנשים וסביבות השימוש בשדה הנחקר, וזאת בכדי לספק ידע והשראה לתהליכי עיצוב ופיתוח של מוצרים, 

שירותים, תהליכים ואסטרטגיות.

במהלך המחקר זוהו מספר מגמות שמשפיעות באופן ניכר על מערכת היחסים ומצריכות פיתוח של כלים חדשים על מנת 

לייצר תקשורת מייטיבה בין בעלי העניין. שימוש בטלפונים חכמים, לצד הפוטנציאל להעמקת הקשר בין ההורים לבית 

הספר הנגישות והזמינות בכל שעה ובכל מקום יוצרים עומס וקושי להציב גבולות מצד המורים וטשטוש בין חייהם הפרטיים 

למחויבותם כלפי בני המשפחה. השפעתה של המהפכה הדיגיטלית ניכרת גם במבנה המשתנה של בית הספר ובתפקידם 

של המורים שנדרשים להתאים עצמם ללמד בסביבה משתנה, להיות ביקורתיים ורפלקטיביים, להתמודד עם שינויים תכופים 

ולדעת לעבוד עם כלים מתוקשבים והוראה מקוונת )Stumpenhorst, 2012(. שינוי נוסף ומשמעותי חל במבנה התא המשפחתי, 

מגוון המבנים של המשפחה במאה ה-21 מחייבים את המדינה, הקהילה ובתוכם את בית הספר להתאים עצמם ולהיות קשובים 

לצרכים הייחודיים של כל משפחה.

לעבודה זו מספר תוצרים שפותחו במהלך המחקר: )1( קלסתרוני התנהגות וגישות: ייצוג חזותי להתנהגויות וגישות מרכזיות 

של תלמידים.ות ובני המשפחה באמצעותם יוצרו קלסתרונים המאפשרים נקודת הסתכלות חדשה על בעלי העניין; )2( מודל 

מעגלי מעורבות המשפחה בבית הספר: מודל המשמש כלי אסטרטגי לבית הספר המסייע בזיהוי מעגלי המעורבות הייחודיים 

לו ובהתאמה אישית לכל משפחה של אופי ומידת המעורבות; )3( גחליליות: פלטפורמה דיגיטלית המשלבת ערכה פיזית, 

לעיצוב תרבות של יזמות ומעורבות בקרב התלמידים, המחנכת והמשפחה בבית הספר. מטרתה של הפלטפורמה לעודד יזמות 

ולהתאים באופן אישי את סוג ומידת המעורבות בהתאם לגישה, ליכולת ולרצון של התלמידים ובני המשפחה השונים, התאמה 

שתאפשר למערכת המשפחתית ולתלמידים להיות שותפים פעילים בניהול מערכת היחסים המורכבת ותשתף את הילדים 

בשיח בין בית הספר למשפחה באופן שמותאם לגילם.

בשנים האחרונות, במסגרת עבודתי כמעצבת עצמאית, עסקתי בהנגשת ידע לילדים ובני נוער באמצעות כלים עיצוביים, 

בעיצוב סביבות למידה ועיצוב תערוכות מדע. ראיתי כיצד שימוש נכון בצבע, צורה וקומפוזיציה יכול להיות משמעותי 

ולשמש כלי חשוב בהעברה והנגשה של ידע ומידע. כמעצבת וכאמא לשלוש בנות, ששתיים מהן לומדות בבית ספר יסודי 

ממלכתי, יש לי עניין אישי ומקצועי בנושא ורצון לחולל שינוי חיובי בשדה החינוך בכלל וביחסי תלמידים, בית הספר והמערכת 

המשפחתית בפרט. מעורבות איכותית של התלמידים והמשפחה בבית הספר תאפשר בניית בסיס איתן לקשר מתמשך ומיטיב 

ולביסוס האמון בין כל בעלי העניין, אמון שהוא מהותי, הכרחי וביכולתו להביא לשינוי משמעותי בשדה תוך שהוא משפיע על 

התלמידים, משפחותיהם, כלל בית הספר ואף על הקהילה כולה.
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תודות

ראשית אני רוצה להודות למשפחתי; ליותם )בן זוגי(, לבנות 

המופלאות שלי אליה, נרי ועלמא ולהורי שהיוו לי השראה 

ועוגן לאורך הדרך המאתגרת הזאת ושבלעדיהם כל זה לא 

היה מתאפשר.

שנית, תודה גדולה לאנשים הנפלאים שהסכימו לתרום לי 

מזמנם היקר ולשתף אותי בידע, בהשקפת עולמם ובניסיונם. 

ושלישית ואחרונה, למורן, על הזמן האין סופי, על הנכונות, 

הסבלנות ושיתוף הידע. שימשת לי מגדלור והפכת את המסע 

הזה לאפשרי.

תודה מכל הלב.

יעל

39



נספחים

נספח 1: אפליקציות מובילות בארץ ובעולם שמשמשות לתקשורת בין בית הספר למערכת המשפחתית

Edmodo

מעל 10 מיליון הורדות

האפליקציה זכתה בפרס

EdTech Digest Award Winner

Best Product

תאריך עדכון אחרון: 20.03.18

משוב

מעל 500,000 הורדות

האפליקציה משמשת את בתי הספר 

העל יסודיים

תאריך עדכון אחרון: 04.02.18

ClassDojo

מעל 35 מיליון הורדות

אחד מתוך שני בתי ספר בארה״ב 

עושים שימוש באפליקציה

תאריך עדכון אחרון: 16.03.18

40



1 בספטמבר
היום הראשון ללימודים

הכנת שיעורי בית
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הכנת שיעורי בית
עם אמא

הכנת שיעורי בית
עם אמא

הכנת שיעורי בית
עם אח/אחות

הכנת שיעורי בית
עם סבתא/סבא אחות בית הספר

דרכי הגעה לבית הספר
הסעה

דרכי הגעה לבית הספר
עם אבא

דרכי הגעה לבית הספר
עם אמא

טלפון קווי

איך המורה 
מעדכנ/ת את 

ההורים?

טלפון נייד

איך המורה 
מעדכנ/ת את 

ההורים?

איך התלמיד/ה 
מדברת עם ההורים 

מבית הספר?

טלפון קווי טלפון נייד

איך התלמיד/ה 
מדברת עם ההורים 

מבית הספר?

פסח

ראש השנה יומהולדת ביקור בית טיול שנתי טיולים

נספח 2: פיתוח ועיצוב ערכת קלפים / דוגמאות מתוך הערכה

על מנת לייצר שיח פתוח וחופשי עם המידענים הילדים ולערוך תצפית משולבת ראיון בדרך משחקית ולא פורמלית, נעשה 

שימוש בקלפים שעוצבו במיוחד לצורך המחקר. הראיונות התקיימו בקבוצות/זוגות חברים ובאופנים שהילדים בחרו בעצמם. 

כל קלף ייצג נקודת מפגש בין התלמידים, בית הספר והמערכת המשפחתית והיווה נקודת מוצא לדיון בנושא.
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נספח 3: דוגמאות מתוך תצפיות במרחב הוירטואלי

01.09.17
עדכון של המחנכת את ההורים בנוגע ליום הראשון בכיתה א׳

17.08.17
שיחה בין אמהות מספר ימים לפני תחילת השנה בנוגע לכך 
שלא התקבלה הודעה רשמית מי תהיה המחנכת של הכיתה
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