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 מה הקשר ? –תקשורת וקשר  - מורים - הורים

 וסטודנטים בהכשרה להוראה, תשע"ליום עיון 

 סטודנטים יקרים,

יום העיון של הסטודנטים המתנסים  בהוראה  )סדירים שנה ג' ואקדמאים(  בפקולטה לחינוך 

 מורים ותלמידים.  הורים, שביןבקשר מתמקד 

  2 0055. -0055בין השעות  6202.5.3 ביום שלישי יום העיון יתקיים

 50065-00552התכנסות בין השעות 

  ההספרייבאודיטוריום  -יסודי והגיל הרך מסלולים 

 2  (טריהמעל הקפ) באולם הגדול -יסודי, אנגלית וחינוך מיוחד -מסלולים על

 . מקבילות שתי הרצאותבאת היום נפתח 
"יש עם מי לדבר?" תקשורת בין פרחי הוראה ומורים מתחילים להורי הרצאה ה

הבאות:  תוך התייחסות לסוגיות תמקד במפגש של פרח ההוראה עם הוריםת התלמידים
למה חשובה תקשורת עם הורים? מהי מעורבות הורים? מי הם ההורים? קשיים במפגש עם 

לווה בדוגמאות מהשטח ובקטעי סרטים תהורים בכלל ולמורה מתחיל בפרט. ההרצאה 
  עלילתיים.
נה ההב .המורה לבין ההורה ביןתעסוק ביחסים  מלאכת החיבורים -הורים ומורים  ההרצאה

ההרצאה תיגע בסוגיות  .לחינוך היא אחריות משותפת עומדת בבסיס התפיסהכי האחריות 
  .לנהל שיג ושיח להצלחת הלומדו כיצד ההורה והמורה יכולים לפסוע יחדיו כמו

 

בתקשורת בין מורים להורים, שיעסקו והרצאות תתפזרו לסדנאות  לאחר הרצאות הפתיחה 

ובכלים יישומיים להתמודדות עם סוגיות העולות בתפקיד המורה בקשר  בתיאוריות גישות

 המשולש של  הורים, אנשי חינוך ותלמידים. 

פותחים מסך  חלק פעיל בתיאטרון של לביאה קסטרו: ותיקח בהרצאת הסיכוםולבסוף, 

בהם יש אינטראקציה בין שבמפגש התיאטרון יעלו השחקנים מצבים מחיי היום יום  .להצלחה

כלים אופרטיביים ויקבלו להביע דעה תינתן האפשרות  סטודנטים ל .מורים והורים

 להתמודדות יעילה.

בעיון את התקצירים  וקרא אנאיום העיון. בוההרצאות בטבלה שלהלן מתוארות הסדנאות 

 ,ההרצאהאו  ההסדנבחירת לאחר  בהן תשתתפו.שאו ההרצאות  באחת הסדנאות ורבחו

 אי סדר ביום העיון.משמו אותה ואת מיקומה כדי להימנע מאי נוחות ור

 אני מאחלת לכם יום מעניין ופורה.

 ,בברכה

 ד"ר אילנה מילשטיין

 ראש היחידה להכשרת מורים ועובדי חינוך
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 Doodleישור השתתפות במפגש באמצעות א

 

 .Doodleמערכת הרישום לסדנאות יום העיון יעשה באופן מקוון בעזרת 

 על פי ההנחיות בדוגמא מטה:יש לפעול כדי להירשם 

 על הקישור המופיע ליד הסדנא המבוקשת:יש ללחוץ  .1

 

 .שם מלא ושם המד"פ את הפרטים הבאים:יש להקפיד ולמלא בחלון שייפתח,  .2

 

 

 לסמן את התיבהכדי  לחיצה

קליד שם מלא, יש לה ת הטקסטבתיב

ואחר כך את שם המדריך הפדגוגי. 

 ורד כהןלדוגמא0 יפית לוי / מד"פ0 

: ניתן להמשיך להקליד גם אם שימו לב

 לא רואים את הכיתוב מפאת חוסר מקום

 כדי לשמור< Saveיש ללחוץ >בסיום 
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 להרשמה לחצו כאן תיאור שם סדנא מרצה מס"ד

ורד אלטשולר  .
 אזרחי

עבודה עם הורים 
 זו אומנות

 

קשר של מורה עם הורים הוא מלאכת אומנות. הוא  

מזמן למורה מפגש מרתק בין תפישותיו, זיכרונותיו 

וחוויותיו האישיות לבין תפקידו המקצועי. יש מקום 

לפתח את המודעות להשפעות אלו על מנת לעשות 

בהן שימוש המקדם קשר עם הורי התלמידים. בסדנא 

זו נתייחס לחוויות זיכרונות של פרחי ההוראה 

באמצעות כלים יצירתיים. וננסה לבחון  כיצד ניתן 

 לעשות בהן שימוש לקידום הקשר עם הורי התלמידים.

 

  
 http://doodle.com/poll/s7hifbzdndp7apwe 

"אפשר גם  יעל פישר .
שיתוף  –אחרת" 

הורים במערכת 
 החינוך

 

מהי מעורבות הורים? מהן גבולות המעורבות? כיצד 

מתמודדים עם הורים בממסד החינוכי? שאלות אלה 

ואחרות מועלות פעמים רבות אצל אנשי חינוך וותיקים 

כצעירים. ברוב בתי הספר בישראל חש הצוות החינוכי 

שהקשר בין בית הספר ובין ההורים דורש בחינה 

אין הסכמה של מחדש, הרהור וערעור. יחד עם זאת 

ממש מהי מעורבות הורים. הסכמה הכוללת את כל 

המעורבים )מורים, הורים, תלמידים ואנשי משרד 

מנת לאפשר לדבר -החינוך( חשובה במיוחד, וזאת על

באותה שפה. ההרצאה "אפשר גם אחרת" תציג 

הגדרות של "מעורבות הורים" ומודלים יישומיים אותם 

הורים. בחלק המסכם ם עניתן לאמץ לעבודה משותפת 

של ההרצאה תוצגנה תובנות של סיפורי הצלחה של 

 שותפויות הורים של שלושה בתי ספר. 

 

http://doodle.com/poll/z2snerwv6s5kxa2k 
 

http://doodle.com/poll/s7hifbzdndp7apwe
http://doodle.com/poll/z2snerwv6s5kxa2k
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 להרשמה לחצו כאן תיאור שם סדנא מרצה מס"ד

 -אורית לרר  6
 כנפו

הייתי רוצה 
שידעו כולם 

שיש ילד אחד 
והילד בעולם 

הזה הוא 
אני"222 )יהודה 

 אטלס(
 

ילד מגבש את דימויו העצמי הראשוני, באמצעות האופן 

שבו הוא תופש את עצמו משתקף בעיני הוריו. כדי 

ששיקוף מסוג זה יתקיים באופן ממשי ומשמעותי, על 

ההורים לראות את הילד, להבחין בו ולהתעניין בו 

משפחות  (. אולם, יש2002בזכות מי שהוא )קוהוט, 

בהן הילד מתאים את עצמו לדרישות ההורים ומוותר 

על צרכיו שלו. הילד ממלא את הציפיות של ההורים 

ומאבד את הדרך למציאת "האני האמיתי" שלו. כאנשי 

חינוך עלינו להבין כי ההורים לא עושים זאת מכוונה 

רעה אלא מחסך נרקיסיסטי שלהם. גם הם בילדותם 

ההורים וכעת כהורים, הם נאלצו להסתגל לדרישות 

(.  2000מספקים את צרכיהם באמצעות הילד )מילר, 

לכן, על איש החינוך להיות בקשר עם ההורים, לתווך 

את הייחודיות של התלמיד ולאפשר לו  צמיחה אישית 

בזכות מי שהוא. ההרצאה תשלב תיאוריות, דוגמאות 

 וכלים יישומים לקשר עם ההורים.

 

http://doodle.com/poll/m87r34gcb6vuek7s 
 

מיומנויות  מישל שטיין 0
תקשורת בין 
 מורים להורים

 

ארגז כלים יישומי  הרצאה חווייתית המקנה למורים 

לשיפור התקשורת עם הורי התלמידים. ההרצאה 

כוללת תרגול של מספר מתנדבים מול המצלמה 

בסימולציות המאפיינות ערב הכרות ראשון עם הורים 

ושיחות אישיות בימי הורים. לאחר הצילום ננתח את 

הפרופיל התקשורתי האישי של המשתתפים, 

לחיבור בין המסרים המילוליים  מודעות לעורר במטרה

שפת גוף, קול וקשר  –מילוליים -והלא

 תהליכי התקשורת עם הורים ותלמידים. את ולטייב עין

 

http://doodle.com/poll/2abysfgbnbfevr2t 
 

http://doodle.com/poll/m87r34gcb6vuek7s
http://doodle.com/poll/m87r34gcb6vuek7s
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 להרשמה לחצו כאן תיאור שם סדנא מרצה מס"ד

מלחמה או  יגאל הראל 0
על יחסי  -שלום? 

 הורים ומורים

שותפות בין מורים והורים הינה בגדר הכרח ויחד עם  

זאת קשה לצור ולשמר אותה בכל מצב. בסדנא נתבונן 

זה המייצג את המצב הרצוי  -הספקטרוםבשני קצוות 

והמיטבי שבין הורים ומורים וזה המייצג את המצב 

נבחן את מקורות הקושי ביחסי  הבעייתי באותו קשר.

הורים ומורים: כיצד מהווים ההורים בתפישותיהם, 

אמירותיהם והתנהגותם מודל שלילי לאופן בו 

מתייחסים ילדיהם למוריהם, וכמו כן כיצד תפישת 

ורים את ההורים כנטל מביאה למתח בקשר. נדגים המ

את אותן טעויות הדדיות המכשילות את הדיאלוג 

נצביע על חשיבות הקשר להתפתחות הילד,  ביניהם.

תפקודו, הישגיו ובריאותו הנפשית, על האינטרס 

המשותף והרווח ההדדי מהקשר ועל האופן בו הוא 

נציב את  מחזק את המסוגלות ההורית והמורית.

התנאים ברמות המיקרו והמאקרו המקדמים שותפות 

מיטבית ונתרגם אותם לביטויים יישומיים ברמות שונות 

של קשר כגון: שיתוף במידע, גיבוי הדדי, התייעצות 

רקע   הסדנא תשלב. משותפת והחלטות משותפות

 תיאורטי , התנסויות , דיון וצפייה בקטעי וידאו וניתוחם.
 

http://doodle.com/poll/s8yvfh5c7m6hcz9y 
 

 

 

 

 

http://doodle.com/poll/s8yvfh5c7m6hcz9y
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 להרשמה לחצו כאן תיאור שם סדנא מרצה מס"ד

לואיז ברעם  3
ומיכל 

 שטיינוביץ

 -מורים-הורים
 -תקשורת וקשר 

 מה הקשר ?

הספר לבין בית ההורים מהווה -הקשר בין בית

סוגיה רגישה, שלא באה על פתרונה  בישראל

במשך שנים רבות. קשר זה רווי ציפיות ותקוות, 

כשלצדן גם מתחים וקונפליקטים. הטענה המרכזית 

קהילה הם יחסים -הורים-ספר-היא שיחסי בית

(. 1990)פרידמן,  חיוביים שיש לטפחם ולקדמם

במפגש שלנו, נתמודד יחד עם מספר סיפורי מקרה 

ונשמע ... מה אתם הייתם אותנטיים מהשטח 

נאתגר את עצמנו בהתמודדות עם סוגי  ?עושים

הורים שונים, עם מגוון מצבים בהם מעורבים 

מורים וכמובן -תלמידים-הורים –"קודקודי המשולש" 

 –המשתפים הורים  ספריים-נתייחס למהלכים בית

אסיפת הורים בתחילת השנה, ימי הורים פעמיים 

ספריים. נצא עם כלים -בשנה, טקסים ואירועים בית

 יישומיים להמשך הדרך החינוכית. 

 

http://doodle.com/poll/m3a7ac5nyqq6t4dy 
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 להרשמה לחצו כאן תיאור שם סדנא מרצה מס"ד

גליה זלמנסון  7
 לוי

יחסי הורים בית 
מבט  ספר 

 ביקורתי

הסדנה עוסקת ביחסים בין בית הספר להורים ובוחנת 

אותם באופן ביקורתי.  מהי חלוקת הכוח בין ההורים 

לבית הספר?  אלו מהזהויות של ההורים רואה בית 

הספר? האם היחס לאימהות מושפע מהיחס לנשים 

 -הסדנה תבחן את בית הספר כמרחב חברתי? בחברה

פוליטי שבו יש קשר בין תוכניות לימודים, תודעה של 

מורים ומורות, ומגנוני מיון והסללה ליחסים עם 

ההורים. נכיר בסדנה מודלים שונים קיימים ונבחן מודל 

תקשורתי דיאלוגי ליחסים אלו  אשר יוצר שוויון  ושיתוף 

וכית בבית הספר. מודל זה  של הורים בעשיה החינ

יכול להוביל לשיפור בהישגי בית הספר  וליצירת 

קהילה שאינה מנוכרת לבית הספר ומהווה חלק ממנו.  

במסגרת הסדנה נלמד ביחד את המודלים השונים, 

 פורי מקרה כולל האפשרויות התמודדות איתם. יונבחן ס

http://doodle.com/poll/htiekkxfyb4wrw3c 
 

מוניקה  0
 פרידמן

"שותפות 
 חינוכית"

 

תפיסת ההורים והמשפחה כדמויות משמעותיות 

בחייהם של ילדים ומתבגרים חיונית להובלת תהליכים 

המקדמים התפתחות תקינה. קיומו של קשר מושכל 

וחיובי בין אנשי חינוך לבין ההורים משפיע על העלאת 

המוטיבציה, מקדם את הצלחת התלמיד בלימודיו 

סיכון. ותורם לרווחה הנפשית ולמניעת התנהגויות 

משרד החינוך בחר לאמץ את המושג "שותפות 

חינוכית" כדי לתאר את הדינמיקה של הקשר בין הצוות 

החינוכי לבין ההורים. הסדנה תעסוק במושג "שותפות 

חינוכית" כפי שהוגדר ע"י משרד החינוך ובמהלכה 

נברר את המושג ומשמעויותיו עבור עובדי ההוראה 

ות לסגנונות החדשים. מטרת הסדנה לפתח מודע

 ולמאפיינים השונים של שותפות עם ההורים . 

http://doodle.com/poll/74v4x5uawnuthy7b 
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 להרשמה לחצו כאן תיאור שם סדנא מרצה מס"ד

עם ההורים האלה  ג'ינה יודב 9
 יש לי כימיה

?  ומה עם השאר !!! ”כימיה"עם ההורים האלה יש לי 
יצירת "כימיה" בין אנשים זו אומנות . כיצד עושים 

בסדנא נכיר את "חוברת ההפעלה של המוח  זאת?!
האנושי". נרכוש  כלים יישומיים  ליצירת תקשורת 

מקדמת. נבין את שפת ההשפעה ונדע כיצד "ללחוץ' 
על הכפתורים" הנכונים כדי להשיג תוצאות רצויות, 

כיצד ניתן להעביר את אותו המסר בניסוח אחר 
שהמסר יעבור וגם ייקלט.  נכיר את הטכניקות  

צטרפות והובלה" ו"יצירת ראפור",  אשר תומכות "ה
בביסוס אמון  ומסייעות  לדלג בקלילות מעל ויכוחים 

 ולהוביל להקשבה ושיתוף ופעולה

http://doodle.com/poll/vzdvwt5b75844rea 
 

במפגש זה השחקנית עידית טפרסון תשתף אתכם  לא כמו כולם עידית טפרסון 5.
בחוויה שלה ושל משפחתה כהורים לילד אוטיסט. 

בחלק מההתמודדויות תחוו גם את ההתמודדות עם 
המערכת הבית ספרית. למורה תפקיד משמעותי בסיוע 
להורים המתמודדים עם בעיות מסוגים שונים . הטיפול 

ו. בילד מצריך תקשורת רציפה והקשבה עם משפחת
השחקנית תדגים במפגש סיטואציות שונות בין הורים 

למורים וכיצד המורה יכול להעביר מסרים סמויים 
 בשפת גוף  ובשימוש באינטונציה קולית. 

 

http://doodle.com/poll/ryindmcauuhwkn6m 
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מעגלי שותפות:  תמי רובל  ..
מבט על הקשר בין 

 הורים למורים

הפרקטי  ןומהניסיובסדנא נלמד מן התיאוריה 
על מנת להרחיב את אפשרויות  יותובתחום השותפ

הבחירה של מורים בבואם לבסס קשר משתף 
ופורה עם הורים. תחילה, נבחן יחד את המניעים 
ואת החסמים לבניית שותפות בין הורים למורים, 

ונאסוף תובנות מן הניסיון האישי של המשתתפים. 
בהמשך, נמפה סוגים שונים של שותפות שניתן 

נבחין בין שותפויות ארוכות  ליצור בין הורים למורים.
טווח, שיתופי פעולה ממוקדים, ואינטראקציות 

המבוססות על ייעוץ, תיאום ויידוע. לבסוף, נרכוש 
כלים פרקטיים לבנייה וניהול של סוגי השותפויות 
השונים, ונלמד להתאים את סוג הקשר לסביבה 

 .הארגונית והאישית בה הצדדים פועלים
 

http://doodle.com/poll/9wzrvdyfdezihg9v 
 

הורים  יורם שלאייר ..
 וכשותפים  כלקוחות

-שותפות הורים
 מערכת החינוך

 

-לקוח מקובלים, קשר הורים-בשונה מיחסי ספק
מערכת החינוך הוא קשר מורכב ומיוחד במינו, הורים 

ובעונה אחת. הם לקוחות הם לקוחות ושותפים בעת 
המספק   משום שמערכת החינוך היא גוף מקצועי

"שירות". הם שותפים משום שהם הבעלים של הנכס 
מערכת יחסים  שעובר אצל המורה את התהליך.

מורכבת זו מעלה לבטים רבים וקשיים ביכולת של 
מערכת החינוך לפתח יחסים אפקטיביים עם ההורים 

נכונה ומאוזנת, באופן  ולמסד עמם שותפות/מעורבות
במפגש  גיסא.-גיסא ולא מנוכר מאידך-לא מאיים מחד

נציף את המורכבות של שותפות ההורים במערכת 
החינוך ונציע נקודות ההסתכלות אחרות על הקשר 

הזה, שבמרכזן ההבנה כי קיומו של קשר נכון בין 
הורים מערכת החינוך, הוא למעשה, הכרח קיומי 

רכת החינוך אף יותר מזה של ואינטרס ישיר של מע
כך עליה להיות הגורם המקצועי היוזם -ההורים ולפי

 המחולל את השותפות הנכונה עימם.

http://doodle.com/poll/qzdsa2uin7yhysfy 
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של מי הילד הזה?  יעל בן עמי  6.
על יחסי מורים 
  והורים בקולנוע

 

בין מלחמה לשיתוף פעולה, בין מאבקי סמכות 
נדמה  -להטלת אחריות, בין מעורבות להתערבות

שכך נראים היום היחסים בין המורים להורים. זה 
קורה במסדרונות בתי הספר ובא לידי ביטוי גם על 

של מסך הקולנוע. ברור שלנגד עינינו טובתם 
כיצד  ?הילדים אך מה הדרך הנכונה להגיע לשם

לקולנוע אין פתרונות  ?יוצרים דיאלוג עם ההורים
 -תלמיד -קסם אך ההצצה במשולש הכוחות "מורה

הורה" כפי שזה בא לידי ביטוי במגוון סרטים, 
מאפשרת ניתוח יעיל של אסטרטגיות פעולה ושיתוף 

 :בין הסרטים שנצפה בהם במפגש  .שונות
מעבר ללוח", "תעביר את זה הלאה", "הכל מתחיל   

  .היום", "לנגן מהלב" ועוד
 

 

http://doodle.com/poll/x7zhxc7week4hnxc 
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