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בית  תמאמר זה מציע מבט השוואתי על אימהּות, כפי שזו באה לידי ביטוי במפגש עם זיר

תרבותיות בישראל: -מעמד הביניים משלוש קבוצות חברתיותחברות ספר, בקרב נשים ה

יוצאות ברית המועצות לשעבר, פלסטיניות ישראליות ויהודיות ישראליות. באמצעות הצגת 

מבקשות לממש "אימהּות אינטנסיבית" דרך ניווט  הן אימהות נבחן איךסיפוריהן של שלוש 

 בדברים שותפות להשקפות מסוימות של ילדיהן. נראה ששלוש הנש בבתי הספרהחינוך 

לאור  נקבעיםאופני המעורבות שלהן בחינוך ילדיהן  בה בעת, אך ולהחלתן אימהּות נאותה

לאימהּות  נוגעב שונותתפיסות תרבותיות  לאורמיקומן השונה והמשתנה בחברה הישראלית ו

 ולחינוך. 

 

 מעמד בינייםם, הורימעורבות אימהות, בית ספר, חינוך, מבט השוואתי, : מלות מפתח

 

 מבוא

ידע  הקנייתלככלי ספר, לא רק הבית בחינוך הולכת וגדלה חשיבות הבעידן הנוכחי 

במערכת הניידות החברתית. את טווח המיקום החברתי ו ככלי הקובע אתאלא אף  ,ומיומנויות

החלטות הנוגעות לחינוך הילדים  לעב האחריות והנוטלות את ר אלה הן המשפחתית אימהות

אופני הוצאתן אל הפועל, ובכלל זה תיווך היחסים בין הבית לבית הספר. תפיסות ו לעו

המופנות בתגובה לדרישות ולציפיות החברתיות המשתנות  יםשל אימהות נוצר התנהלות

פניהן מוסדות החינוך. לבכל הנוגע לחינוך ילדיהן ובתגובה לדרישות שמעמידים  אליהן

אימהּות "נאותה", בדבר  תפיסותשויה אפוא לחשוף בבירור העשייה של אימהֹות בתחום זה ע

שהתגבשו בהשפעת גורמים חברתיים ותרבותיים. בפרק זה אנו מבקשות להראות כיצד 

_____________ 

 מופ"ת.בית הספר ללימודי התמחות מקצועית, ו ,מכללת בית ברל ומכון, פקולטה לחינוךה  1
 הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה.  2
 ., חיפההאוניברסיטה העברית, ומכללת גורדון, המכון לחקר הטיפוח בחינוך  3
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לאימהּות נאותה ואופני  נוגעמיקום חברתי ורקע תרבותי שונים מעצבים תפיסות שונות ב

 מעורבות שונים של אימהֹות בחינוך ילדיהן.

מעמד הביניים משלוש קבוצות חברות זה מתבסס על מחקר השוואתי העוסק באימהֹות  מאמר

תרבותיות בישראל: יוצאות ברית המועצות לשעבר, פלסטיניות ויהודיות -חברתיות

(Golden, Erdreich, & Roberman, 2018 ,) מהות יאש הייתההמחקר הנחת היסוד של

 הואו (,Golden & Erdreich, 2014) מעוצבת בצומת של מעמד, תרבות ומיקום חברתי

את הדומה ואת  נומחקר בחבבתצפית משתתפת.  וגובשמהות יראיונות עומק עם א 30כלל 

 בהשקפותיהן בנוגע לחינוך הראוי לילדיהן ובנוגע לתפקידן בהבטחתו.  השונה

 (Hayes, 1996) הגדירה הייז  The Cultural Contradictions of Motherhoodבספרה

של זה מודל  .י כ"אימהות אינטנסיבית"נימהות המאפיינת את מעמד הביניים האמריקאת הא

מומחים, תובעני מבחינה  של על ידע נשען(  child-centered) גידול ילדים ממוקד בילד

מידה לאימהות נאותה בקרב אימהות  הקנ הוא משמשרגשית ודורש השקעה של זמן וכסף. 

מודל זה אף ש(. Ennis, 2014ממעמד הביניים, כפי שנראה באסופה בעריכתה של אניס )

ח הסבר. ובל מעמד של מודל תיאורטי בעל כיתרבותי מסוים, הוא ק-עוצב בהקשר חברתי

חקרה הייז מיישמות שי נחיות רחוק מן ההקשר האמריקהעולה השאלה אם אימהות  מכאן

  ואיך. "אימהות אינטנסיבית"

ספר ונבחן כיצד האימהּות מעוצבת דרך האינטראקציה הנתמקד במפגש עם בית  זהבמאמר 

 –אחת מכל קבוצה  –בין המשפחה לבית הספר. נציג שלושה סיפורים של שלוש נשים 

ספר של ילדיהן. נראה ששלוש ה ביתבבהם הן מתארות כיצד ביקשו לנווט את החינוך ש

אופני המעורבות  בה בעתותפות לרעיונות מסוימים אודות אימהּות נאותה, אך הנשים ש

 לאורשלהן בחינוך ילדיהן מעוצבים לאור מיקומן השונה והמשתנה בחברה הישראלית ו

 לאימהּות ולחינוך.  נוגעב שונותתפיסות תרבותיות 

ובהקשר נציג סקירה קצרה של המחקר בנושא מעורבות הורים בבית הספר בכלל,  להלן

המתודה המנחה את משתתפות במחקר וההישראלי בפרט. נתאר ביתר פירוט את הנשים 

שווה ביניהם, ולבסוף נצביע על מספר תובנות נ. נציג את שלושת הסיפורים, מאמר זה

 ההשוואה ביניהם. מו כםעולות מתושתיאורטיות 

 

 מבט מן המחקר –מעורבות הורים בבית הספר 

יחסי על בבית הספר או  (parental involvementמעורבות הורים ) על במחקרים

הסכמה כללית בקרב נמצאה ( home/family-school relationsבית ספר )-בית/משפחה

חוקרים, קובעי מדינות ואנשי חינוך, שמעורבותם של ההורים בחינוך ילדיהם חיונית 

 אופני. הספרות מפרטת ניםשל אלה האחרו רבייםמוהישגים להבטחת תפוקות חינוכיות 

השפעותיהם על הישגי חינוך )לסקירה עדכנית את ו ביניהםהקשרים את , שונים מעורבות
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(. המחקר הסוציולוגי Christenson & Reschly, 2010; Lee & Bowen, 2006ראו 

מתמקד בהשלכותיהם של מעמד  –על אופניה השונים  –הביקורתי אודות מעורבות הורים 

 ,de Carvalhoחסים אלה ועל אופן מעורבותם של הורים מקבוצות שוליות )ותרבות על י

ד נמוך בכל מ(. מחקרים מראים שלהורים ממעמד הביניים יתרון עצום על הורים ממע2001

 cultural. להורים אלה הון תרבותי )םלימודיבמעורבות המובילה להצלחה ל הנוגע

capitalח הון זה ופיהכלכליים והזמן הדרוש לט (, התואם את בית הספר, אך גם המשאבים

(. מחקרים מצאו הבדלים בין הורים ממעמד ביניים Lareau, 2003) ולמענם ילדיהם אצל

 ;Lareau, 1989) ךחינובנוגע ללאופן המעורבות בהחלטות  הנוגעהורים ממעמד נמוך בכל ל

Lareau & Horvat, 1999 ,)דיבור של הורים עם מורים )הסגנון לLareau & Calarco, 

תמיכה הרגשית לחוויה ול( וVincent & Ball, 2007תגובות מורים להורים )ל(, 2012

(. המחקר Gillies, 2006; O’Brien, 2008) בית הספר תשהורים מספקים לילדיהם בזיר

האנתרופולוגי תרם גם הוא להבנת ההבדלים במעורבות הורים בין קבוצות שונות. הוא מלמד 

, הניתן בוחינוך על טיב הספר, הבית  מגבשים השקפות שונות עלנות שהורים מקבוצות שו

-Lopez, 2001; Menardחלוקת העבודה ביניהם )על משפחה ו-יחסי בית ספרעל 

Warwick, 2007; Reed-Danahay, 2000 בין ליש הסכמה בין מערכת החינוך כש(. גם

החברתית  יידותנית לנחשובה וחיו םימודיבל ההורים מקבוצות תרבותיות שונות, שהצלח

מעמד הנמוך, חסר ה, בדומה להורים מהוהכלכלית של ילדיהם, עדיין להורים מקבוצות אל

לפעול למען המטרה המאפשר  –דיבור, הכרת המערכת  סגנוןשפה,  –ההון התרבותי 

 המשותפת.

המחקרים מראים אבל רוב ל "הורים", "בית" או "משפחה", עלדבר  הנטייה אמנם היא

מה  העושותחינוך הילדים היא בעיקר נחלתן של נשים  לעהאחריות היומיומית שבבירור 

 & complementary educational work( )Griffith) שמכונה "עבודת חינוך משלימה"

Smith, 2005) ם לימודיב. עבודה זו כוללת מעורבות בפעילות בית הספר והכנה להצלחה

(Allat, 1996; Weininger & Lareau, 2003וגם עבודה רגשית ) (emotional labor) 

 ;Ball & Vincent, 1998; Bowe, Ball, & Gewirtz, 1994) של תמיכה בלימודים

O’Brien, 2008; Reay, 2000)יות שונות נבדלותתתרבו-. אימהות מקבוצות חברתיות 

 אופן ביצועה וגם אתתוכן העבודה החינוכית המשלימה ו אתבתפיסותיהן  המאל האל

 ;Lareau, 1989, 2003) זועבודה לצורך  ןיכולות שעומדים לרשותבבמשאבים ו

Kusserow, 2004בות שאימהות ממעמד הביניים מצוידות י(. מחקרים רבים מראים בעק

 ;Crozier, 1998, 1999בממשק שבין הבית לבית הספר ) להתנהלבכלים המתאימים ביותר 

Cucchiara & Horvat, 2009; Griffith & Smith, 2005; Horvat, Weininger, & 

Lareau, 2003; Lareau, 2003; Lareau & Horvat, 1999; Lareau & Lopez-

Munoz, 2012; Reay, 1998; Wanat & Zieglowsky, 2010 יתרה מזאת, הניווט .)

 ,Gilliesכאימהּות נאותה )רואה הפעיל של אותו ממשק משמש לבניית מה שמעמד הביניים 

2006; O'Brien, 2008; Possey-Maddox, 2013 במלים אחרות, אין אימהות נאותה .)
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מתעצבת תוך כדי עבודת  לחילופין היא ;ספרהבית  תתוך זירל" מהבית מן המוכן "מיובאת

 . זירה זו ובאמצעותההניווט ב

 

 מעורבות הורים בישראל

גלויות את היחסים בין האידיאולוגיית מיזוג  עיצבה ל המדינהשבעשורים הראשונים 

שמערכת החינוך ראתה את משפחות המהגרים כלוקות כ ,המשפחה לבין מערכת החינוך

מצאו ההתחלה על כן כבר מ(. 2011בחסר וכמכשול שיש להתגבר עליו )גרינבאום ופריד, 

וליטיות משפחות מהגרים בקונפליקט עם בתי הספר, על רקע השקפות תרבותיות ופעצמן 

 שונות ועל רקע תפיסות שונות אודות ייעודו של חינוך הילדים ותפקיד בית הספר בחינוך זה.

אימצה מערכת החינוך נקודת מבט אקולוגית יותר, ואילך  הקודמתשל המאה  80-משנות ה

שכללה קריאה להתייחסות לצרכים התרבותיים ולהשקפות של קבוצות שונות )גרינבאום 

(. המגמה של מתן מענה לצרכים התרבותיים של קבוצות ייחודיות 2014י, ; נו2011ופריד, 

 אמנם, עם בוא גל המהגרים הגדול מברית המועצות לשעבר. 90-הלכה והעמיקה בשנות ה

מערכת החינוך כגורם  עדיין הציבה את עצמה במסגרת היחסים שבין המשפחה לבית הספר

וגיית כור היתוך וההבנה שהטמעת תרבות אידיאול התרופפות אבל ,שתפקידו להטמיע תרבות

מגוון רחב יותר של מודלים לאמץ בתי הספר את  הביאועלולה להביא מהגרים לכדי ניכור 

(. יתרה מזאת, אוכלוסיית Eisikovitz & Beck, 1990ליחסים עם התלמידים המהגרים )

 & Lissak) המהגרים עצמה, אוכלוסייה גדולה הבוטחת בהון התרבותי והחינוכי שלה

Leshem, 1995; Remennick, 2007) ,לאמץ עמדה ביקורתית כלפי בתי  הרשתה לעצמה

( וכדגש יתר על משחק Shor, 2005כהעדר משמעת ) ראתההספר. הביקורת כּוונה אל מה ש

( Roer-Strier & Rivlis, 1997; Rosenthal & Roer-Strier, 2001בגילאים הצעירים )

חלק  בחרו אי שביעות רצוןביקורת ו(. בשל אותה Eisikovitz, 1995לימודים )ה על חשבון

 בהםלשלוח את ילדיהם לגני ילדים ששפת ההוראה  יוצאי ברית המועצות לשעברמההורים 

 & ,Moin, Schwartz, & Breitkop, 2011; Schwartz, Moin, Leikinרוסית )

Breitkopf, 2010 )ת המדעים שמות דגש על הוראהלמסגרות חינוך משלים  או

(Horowitz, Shmuel, & Zinaida, 2008; Segal-Levit, 2003 )כגון  ,או לבתי ספר

; שמאי, אילטוב והורוביץ, 2010ישראלית )רסניק, -מטפחים זהות רוסיתה ,מופת-שבח

2010 .) 

אידיאל שבו  –בית ספר ושל מעורבות הורים בבית הספר -האידיאל של יחסי משפחה

הוא שותפות ושיתוף פעולה  –נים, מחנכים, חוקרים והורים מחזיקים בעשורים האחרו

(. למרות אידיאל מוצהר זה, המחקר מראה שבישראל 2014נוי, ; 2011)גרינבאום ופריד, 

אפשרויות על גבולותיה ועל האופן הרצוי של מעורבות הורים,  יש נקודות מבט שונות על

-יחסי משפחה תאחרים, תפיס , כמו במקומותבישראל(. Nir & Bogler, 2012יישומה )

הורים פעמים רבות ספר כשותפות מאפיינת בייחוד משפחות ממעמד הביניים. -בית

קרוב יותר ליחסים שבין נותן שירות ללקוח,  אופייםנוטלים חלק ביחסים ש האלממשפחות 
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יחסים שבהם ההורים מרגישים שזכותם להיות מעורבים בכל הנוגע לחינוך ילדיהם ואף 

לפקח על בית הספר ושהם מסוגלים לעשות זאת היטב. אכן המחקר מראה שהורים 

  מצליחים להתארגן ולהשפיע כקבוצה על בית הספר הם הורים ממעמד הבינייםה

(Addi-Raccah & Ainhoren, 2009; Addi-Raccah & Arviv-Elyashiv, 2008; 

Birenbaum-Carmeli, 1999)בעשורים האחרונים, עם התפשטות רוח הזמן הניאו .-

(, גדלה הדרישה, במיוחד בקרב משפחות 2013ליברלית גם לתחום החינוך )יונה ודהאן, 

להקמת בתי  םועמה גם המגמה של יוזמות הורי ,מעמד הביניים, לאפשר בחירה של בית ספר

 .(Eyal, 2008 ;2014נוי, ) פרטיים או פרטיים למחצה םחלופייספר 

ספר בחברה הפלסטינית בישראל נערכו מעט מחקרים, אך העל היחסים שבין המשפחה לבית 

עומס יתר,  ניתן להניח שבשל מחסור במשאבים מוטל על מערכת החינוך בחברה הפלסטינית

ת מה שהם מבקשים בשביל ולכן לעתים קרובות אין היא מסוגלת לערב הורים או לספק א

הפער האידיאולוגי בין הרגשות גם , זאת ועוד(. 2009בוזגלו, -ילדיהם )סבירסקי ודגן

בין חובתם של המורים ובתי הספר להיצמד לקו להלאומיים של המשפחות הפלסטיניות 

משרד החינוך לא אפשר שותפות כנה או תקשורת בין בתי הספר  שמכתיבהממלכתי 

 הפלסטיניות (. במלים אחרות, היחסים בין המשפחות2011ום ופריד, למשפחות )גרינבא

וצאות בחינות ת אל מול המדינה. ןאת האתגר להגדיר את עצמ לפניהןלבית הספר הציבו 

ילדי החברה הערבית בישראל הישגיהם של ראו שעד לפני שנים ספורות ההבגרות בישראל 

מחקרים מהשנים האחרונות מצביעים ואולם (. 2012אטיאס וגרמש, -)קונור נמוכים יחסית

על מגמה הולכת וגוברת של מעורבות הורים גם בחברה הערבית. מגמה זו צומחת על רקע 

היא  ;של הוריםרבה לאין ערוך ליברלית בחינוך בישראל המאפשרת מעורבות -הגישה הניו

מהמעמד  המאפשר מעברההורים הרואים בחינוך ערוץ ניידות חיוני  תאף נובעת מתפיס

למעמד הביניים וכן מהיכולת הגוברת של הורים משכילים לעזור לילדיהם הנמוך 

(-Schaedel, Freund, Azaiza, Hertz Lavenda, 2011; Schaedel & Eshet, 2009;

2015; Zedan, 2012 Lazarowitz, Boem, & Eshet, באווירה כללית של אי שביעות .)

 המתקבלות בהםלהיות מעורבים בהחלטות פדגוגיות  הורים צעירים ניסו רצון מבתי הספר

 Asbah, & Nasra,-Arar, Abu ;2014) םומורי םופגשו התנגדות מצדם של מנהלי

Schaedel et al., 2015 .)התחזקה המגמה בקרב הורים ממעמד הביניים, מוסלמים  בה בעת

ת הכנסייה ונוצרים, לעקוף את המערכת הציבורית ולשלוח את ילדיהם לבתי ספר בחסו

(. מגמה זו באה לידי ביטוי במספר הולך וגדל של יוזמות קהילתיות )אגבריה 2012)בדראן, 

(, יוזמות של הורים בתוך מערכת החינוך הקיימת ואף הקמת בתי ספר 2012ומוסטפא, 

 (. Levy & Massalha, 2010, 2012 ;2013מחוצה לה )לוי ומסאלחה, 

 ,בבירור שהאחראיות לחינוך הילדים הן הנשים יםמרא יםלסיכום, כפי שצוין לעיל, המחקר

הכלכלי,  –שלנשים ממעמד הביניים ההון הנדרש  יםמרא עוד הםהורים. הולא המשפחות או 

להיענות לדרישה למעורבותן בחינוך הילדים. בהקשר הישראלי,  כדי –התרבותי והחברתי 

הניצב מתמקד באתגר ה(, Lavee & Benjamin, 2015) מלבד מחקרן של לביא ובנימין
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אימהות ההיענות לדרישות שמציב מודל  –פני אימהות ממעמד הפועלים בישראל ל

עוסק בזיקה שבין חינוך ילדים לבין האין גוף מחקר  – אינטנסיבית בנוגע לחינוך הילדיםה

 הבנייתה של אימהות נאותה. 

 

 שלושה סיפורים –ספר הבית בניווט החינוך 

מחקר השוואתי רחב העוסק באימהֹות משלוש קבוצות מ חלקהוא כאמור, מאמר זה, 

תרבותיות בישראל: יוצאות ברית המועצות לשעבר, פלסטיניות ויהודיות. כל -חברתיות

השכלה אקדמית בעלות כולן  –מעמד הביניים עם היום  נמנותהאימהות במחקר שלנו 

אמצעים הכלכליים ולהון נגישות לויש להן במקצוען,  עובדות)לעתים תואר שני או שלישי(, 

אנו  להלן. ולהיעזר בהם לאתר טובין בכלל ושירותים חינוכיים בפרט כדיהתרבותי הנחוצים 

מאשה, בַּסמה ואבינועם. סיפורים אלה  –סיפוריהן של שלוש נשים את מבקשות להציג 

. שלוש האימהות של ןשוני באימהּותהדמיון וקווי הבדרכה ניתן להתבונן שמשמשים פריזמה 

מבקשות לממש "אימהּות נאותה" דרך ניווט  הכיצד אימהֹות אל בשאלהנתמקד במיוחד 

מאפיינים או  הסיפורים אל אמנם איןספר. חשוב לציין שה ביתהניתן לילדיהן בהחינוך 

בחרנו שלוש אימהות  אבל משתייכות אליהן, מייצגים את שלוש הקבוצות שהמרואיינות

אופני האימהּות המשותפים להן מהדילמות ומשסיפוריהן מדגישים חלק מהנושאים, 

מספרת אותו, ומעביר את הסיפור שנבחר ייחודי לאישה כל ולאימהות אחרות באותה קבוצה. 

מאפיינות את הפעולתה במפגשה עם בית הספר, אך בד בבד מבליט תמות  את דרךחוויותיה ו

ומתוך השוואה  ניתוחי הרוחב שערכנו בתוך הקבוצות השונות לאורשזיהינו  ,יםקבוצת הנש

(. הצגתם של שלושת הסיפורים האישיים yres, Kavanaugh, & Knafl,A 2003) ביניהן

ת ומהיהא תעבודעל הלכה למעשה משפיע גם להראות כיצד מיקום חברתי שונה מאפשרת 

תוך ראיונות, אף מכילים היבט של התהוות. היומיומית. הסיפורים, כנרטיבים הלקוחים מ

 ;Creswell, 2013שלות האירועים )להכרונולוגיה של הסיפור, אופני הפעולה והשת

Clandinin & Connelly, 2000 )–  נאותההאימהות התפיסות שאין כל אלה יחדיו מראים 

 ספר. האלא נוצרות תוך כדי הניווט במרחב בית  ,מראשנקבעים  ואופניה

סיפרו על  תןתמצית סיפוריהן של שלוש הנשים במלים שלהן. שלושאת בהמשך נביא 

בנוגע  רעיונותיהןעל מה שהן ראו ככישלון של בית הספר, על  –יחסיהן עם מערכת החינוך 

דרכי . סיפוריהן ופעולתן בסופו של דברועל אופן לדרכים שבהן יוכלו לפעול בהקשר זה 

שונים על חינוך ועל אחריותה של האם לַּחינוך ובתוך רעיונות של  תולדה פעולתן הם

תחושתן בדבר יכולתן לפעול כראוי,  שלמיקומן מול מערכת החינוך ו שלהחינוך, כמו גם 

. לאחר כל סיפור נתייחס בקצרה אל התמות העיקריות העולות מתוכו. כמו גם של מימושה

ך התייחסות אל המשותף תו ,רק לאחר הצגתם של שלושת הסיפורים, נפגיש בין שלושתם

 והשונה ביניהם.
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 סיפורה של מאשה

של המאה  90-מברית המועצות לשעבר, בתחילת שנות ה היגרה עם בעלה לישראלמאשה 

לקראת , כשמאשה הייתה שהגיעו לארץהקודמת. בנם הראשון, רון, נולד שש שנים אחרי 

חודשים לאחר מכן. בזמן הריאיון היה לה תואר  18לימודי התואר הראשון. בתה נולדה  סוף

 ,מאשה ובעלהעזבו למעון,  םבננכנס והיא עבדה בתחום טכנולוגיית המידע. לפני ש ,מוסמך

הקשיים הכלכליים, את מקום מגוריהם בשכונה של המעמד הנמוך, שבה נתקלו  למרות

בחיפוש אחר "חינוך ברמה גבוהה לילדים" הם בחרו לעבור  בדעות קדומות כלפיהם כרוסים.

בתי הספר הטובים שבה. ועם בם והילדי גניבלשכונה של מעמד הביניים הידועה במעונות, 

 מבחינתה עם מערכת החינוך מאכזב מאודשל מאשה המפגש  היה הרגע הראשוןמ כברזאת, 

הראשונים לרשום את בנה למעון יום,  יהואפילו טראומטי. הסיפור החל כבר בניסיונות

בשרשרת מפגשים עם מוסדות חינוך ועם מורים, שבהם חשה לאורך השנים ונמשך 

היא רשמה אותו למעון יום  ,חודשים 18בן  היה רוןובנה. כש מוליכים שולל אותה ואתש

 המספק חינוך לגיל הרך ברחבי המדינה:  ,ארגון נשים שלא למטרות רווח בניהולו של

ועזבנו את המקום.  ,ל בסדרוהיינו שעתיים שם. היה הכ ;היה מעולה ;תו לגןיכתי אהל

שלוש. הוא היה כל הזמן לידי, כי  ,תו איזה שעתיים וחצייבשני לספטמבר הייתי א

כל הילדים היו קטנים ממנו בגיל. והם כולם צרחו, בכו. ורמת  ,שאר הקבוצה שלו

שהוא היה כבר שנה בלי  ,ל רוניההתפתחות הייתה הרבה יותר נמוכה מרמה ש

הגננת, היא  ,חיתולים, בלי מוצץ, בלי כל השטויות של קטנים. וכשהגענו לשמה

אמרה שאין שום סיכוי שהיא תטפל בו בנפרד מכל הילדים. אם לכולם מחליפים 

אז אמרתי  .[... ]רושיטיטולים, אז גם הוא צריך להיות בטיטול ויחליפו לו. ככה בפ

תו לשירותים. כי הוא מבקש. לפעמים כן. ישהוא יבקש, ללכת אכ ,שהם יצטרכו

. אז יכול להיות שהוא ישכח. אז צריך פשוט לגשת ולשאול ,לפעמים אם הוא משחק

 ,כל הילדים שתו מבקבוק של תינוקות[ .... ]הם אמרו שהם לא יעשו את זה[ ...]

אבל צריך  ,וחצישנה [ ...] והוא שתה מהכוס. והיה צריך לעזור לו, כי ילד בגיל

להיות איפשהו קרוב. הם לא הסכימו לזה. אמרו  ,לדאוג שהוא שותה כמו שצריך

להביא לו בקבוק עם מוצץ וזהו. התנאים שם היו משהו משהו. בנוסף לכל הצרות של 

 הקטנים, רוני לא ידע עברית בכלל.

שלחה את למעון ו רוןהיא לא הייתה מסוגלת לקחת את  ,מאשה את בתהילדה יום לאחר ש

 למרות מחאותיה. אמה להמתין בחוץהתבקשה בכה,  אף שהואש סיפרהאמה במקומה. היא 

אלצה לשמוע אותו בוכה . כך נלה להיכנס יתירותוך חצי שעה, נאמר לה שרק אם לא יירגע 

 לדלת.  עברמ

והוא המשיך לבכות. והוא ביקש ברוסית לשתות. בטוח שהם לא הבינו מה הוא 

לשתות. זה הדרך היחידה הייתה להרגיע את הילד, לתת לו  מבקש. לא נתנו לו

מא בכוח יל אחרי שעתיים אולשתות. לא נתנו לו. והוא בכה ובכה ובכה. סך הכ

 לקחה את הילד ואמרה שאנחנו עוזבים את המקום. נגמר הגן. ,נכנסה לשם
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מאשה מצאה עד ש ,מהעבודה כדי לטפל בנכדה האמה של מאשה לקחה אפוא שנת חופש

עד  ,הייתה "בן אדם שמרגיש את הילד" ועבדה איתו לאט לאט מפעילה שלושפחתון, שהמ

הפגין הוא החל ל ,מאשהואז, סיפרה  ,לגן השכונתי ןרונשלח שהחל לדבר עברית. בגיל חמש 

 :התנהגות תוקפניתבבית 

ד יפה וטובה ועם כל ההמלצות שקיבלנו לפני. היו ילדים ווכנראה, אמנם זו שכונה מא

וזה השפיע על ההתנהגות שלו. ובבית הוא  ,יצו לרוני בגן. בגיל חמש זה התחילשהרב

הוא הרביץ, הוא כעס על כל מיני דברים שלפני זה הוא [ .... ]החזיר את זה בחזרה

לא ידעתי מה  ,לא היו תגובות כאלה לפני זה בכלל. כשזה התחיל ,לא היה כועס. והוא

 ,ל מעולהווהגננות אמרו שהכ[ ..., ]רלא אמ ,קורה שם. הוא לא סיפר שום דבר

ל מעולה. ושילד מקסים, ילד נבון, מחונך. כל מה שדיברתי עם הגננת היא אמרה שהכ

היא אף פעם לא, לא אמרה שקורה משהו לא בסדר. יכול להיות שהיא אפילו לא 

 ידעה על זה.

שהייתה מאשה הבינה כבר עבר עם אותה קבוצה לכיתה א,  ןרק מאוחר יותר, אחרי שרו

ל בה, קודם כול ופיטבן הבעיה של בנה וואבחבבעיה בגן. בינתיים היא השקיעה מאמצים 

ילד "סקרן",  – ןמאשה בבעיה חדשה. רו נתקלה אופתי. בכיתה איבעזרת מרפא הומ

ילד שידע לכתוב ולקרוא מעט רוסית כפי שהעידה עליו אמו, פֹוג של ידע", "מתעניין", "ס  

התקשה פתאום בלימוד קריאה וכתיבה בעברית.  –חשבון מעל לרמה שלו תרגילי לפתור וגם 

למאשה נאמר שיש לו קשיי למידה. "הם פשוט הכריחו אותנו לקחת מורה פרטית שתעזור לו 

שהוא יתקדם ויהיה ברמה של הכיתה." על אף הנטל הכספי  ,תעזור לו בעברית ,לאיזה חודש

ורה פרטי, והילד החל לקרוא, אך עדיין מאשה ובעלה את שירותיו של משכרו הנוסף, 

 .התקשה לכתוב

ואחרי  ,אז בסוף כיתה א הוא פשוט הפסיק ללמוד בכלל. הוא בא עם רצון רב ללמוד

הוא כבר לא רצה ללמוד בכלל, שום דבר. כבר  ,שנה, שנת הלימודים הראשונה שלו

ובתחילת  ד מוזר.וד מאולא מתעניין אפילו בדברים שהוא באמת אוהב. וזה היה מא

שנה ב התברר שממשיכים להרביץ לו ואפילו מתעללים בו. אז זאת הייתה הסיבה 

 לחוסר רצון ללמוד ולכל הדברים שהם התגלו אחר כך.

, אך הוא סירב, כי העדיף בשכונה מאשה להעביר את בנה לבית ספר אחרשקלה מדוכדכת, 

בית ספר, אותו על  מאשה אימהות אחרותובכל זאת שאלה להישאר בחברת חברו הטוב. 

להסיע אותו יום יום  תה מחייביתהילד מהשכונה הי ת. הוצאיותר גרוע אףונאמר לה שהוא 

. מאשה השאירה אפוא את בנה תקציבזמן ו מבחינתמשימה בלתי אפשרית  –לבית הספר 

סובל מליקויי למידה. למרות הכול  אולי הואש כשהמורים מזהירים אותהבאותו בית ספר, 

לקבל ציונים סבירים, אך איבד את העניין בבית הספר. "וככה במשך כל שנות  ןהצליח רו

 . סיכמה מאשה ",הלימודים שלו הוא ירד וירד וירד וירד
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היחסים עם מערכת החינוך בהעדר דיאלוג אמיתי, בהעדר התאפיינו בסך הכול, מבחינתה, 

ח את ההתקדמות של אמון הולך ומעמיק ביכולתה של המערכת להבטי איהבנה, בתסכול וב

האינטלקטואליות, בייחוד לאחר שטיפחה אותן  יובנה. היא עצמה האמינה בדבקּות ביכולות

 הלא גילו רגישות ליכולות אל , לדבריה,מגיל צעיר ולימדה אותו לקרוא רוסית. אך המורים

הנחיות כיצד  , כבר מההתחלה,הם המטירו עליה לחילופיןולא קיבלו את התפיסה שלה. 

 בבנה. לטפל

מאשה לבית הספר תפקיד נכבד, כשהיא רואה בחינוך אמצעי לניידות ייחסה מלכתחילה 

להעתיק היא ובעלה מוכנים היו חברתית ולטיפוח נורמות התנהגות של מעמד הביניים. לכן 

כדי  ממון,זמן ו דישבתקווה למצוא בתי ספר ותלמידים טובים יותר, ואף להקאת מגוריהם 

, לא רק מהאשליה שבתי הספר במהרה מאשה התפכחה אולםלהבטיח לבנם חינוך ראוי. ו

בילדים  לטעתם יכולים להבין ילד מבית רוסי, אלא גם מהתקווה שביכולתם יהישראלי

המורים, ובסופו של  לא ראובנה חווה נורמות התנהגות של מעמד הביניים. את האלימות ש

ת כאל תופעה שיש להשלים איתה בכל המסגרות החינוכיות מאשה אל האלימוהתייחסה דבר 

פניה. העדר הדיאלוג וההרגשה שהמורים לא ראו את בנה כפי להאפשריות שהיו פתוחות 

גרם יכולת לתקן את הנזק ש אי תחושתאמון עמוק בבתי ספר ול שהוא יצרו יחד בסיס לאי

 הפגיעה ברצונו של הילד ללמוד. –בית הספר 

 

 הסיפורה של בסמ

עברה לגור בבית פרטי בכפר  ,בסמה נולדה וגדלה בעיר ערבית ישראלית גדולה. כשנישאה

, 11משפחת בעלה. בזמן הריאיון היו לה שלושה בנים מתחת לגיל  מגוריה שלסמוך, מקום 

בכפר מצומצמות  ךמיוחד, תחום שבו יש לה תואר שני. אפשרויות החינוהוהיא עבדה בחינוך 

בעיר  מחוצה לו, חיפשה פתרונותבסמה ו – של המועצה ובית ספר יסודי גן ילדים וגן חובה –

שלחה כל אחד מילדיה למסגרות חינוך שונות לגיל הרך והעבירה  היא. בה השכנה שגדלה

עד שמצאה את בית הספר  ,את בנה הראשון דרך שלושה בתי ספר יסודיים ודרך שתי ערים

 : זובהצהרה  היא פתחה המתאים לו. את הריאיון

שאני רוצה שהילדים שלי יקבלו חינוך יותר טוב ממה שיש  ,אני תמיד יש לי בראש

לי, ממה שאני למדתי. אני כל הזמן מתעניינת ומחפשת בתי ספר שהם ייחודיים, שהם 

 ממש משקיעים בתלמיד.

בסמה את בנה לבית הספר שאליו הוא שייך מבחינת אזור הרישום בכפר רשמה בהתחלה 

. היא סיפרה על אי הנחת יהית ספר זה, כמו הבא אחריו, לא עמד בציפיותמגוריהם, אבל ב

 :דרך פעולתהשלה ועל 

את יודעת תחילת כיתה  ]...[הוא היה בכיתה א אז. ]המורה[ הייתה צורחת, אלימה. 

בכלל לא הייתה לה סבלנות.  .א היא צריכה להיות מאוד חמה, מאוד אכפתית, מכילה
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וזה היה תהליך מאוד קשה. אני פניתי למנהל,  ,אחר לקחתי אותו לבית ספר .זהו

 ,הם התעקשו שלא .ו"תעזרו אני רוצה שהוא יעבור לכיתה מקבילה" ,פניתי ליועצת

והכיתה שלו  ,הייתה כיתה מאוד חזקה .ואני ראיתי גם שהחלוקה לא הייתה פיירית

כי שתי  ,אני ידעתי.[ ... ]הייתה בכלל, היו הרבה ילדי שילוב וילדים עם קשיים

קרובות משפחה שלי מלמדות בבית הספר. גם היו ככה עוד אימהות מהכיתה שלו 

שהיו ככה נסערות למה. אני פניתי למנהל בסוף, אמרתי לו שאני רוצה שהוא יעבור. 

 :הוא אמר לי שהרבה אנשים ביקשו שהילדים שלהם יעברו לכיתה ההיא. אמרתי לו

תם צריכים לחשוב עוד פעם בחלוקה אולי א ;זה ממש הכיתה ההיא יותר טובה"

אז תעבירי את הילד שלך."  ,ךיבעיני ן"אם זה לא מוצא ח :אמר לי "שעשיתם.

ואני לא היה אכפת לי שאני בצ'יק  ,כן, הוא ככה אמר[ ...] "."בסדר :אמרתי לו

 הייתי יכולה לבחור כל בית ספר שאני רוצה ;אעביר אותו, כי אני אז עבדתי בחינוך

ז אני לא מרגישה שרחוק לי מפה לשם. אז גם היו הרבה ילדים מ]שכונה ]בעיר[. וא

מסוימת[ בכיתה שלו והם בכלל לא מנומסים. בעיות התנהגות וזה. אני לא רוצה 

לעשות הכללות, אבל האווירה בכיתה הייתה לא מתאימה שהילד שלי יהיה שם. כל 

 מלים לא תרבותיות. ;יום היה חוזר עם הרבה מלים

ולא ידעה מה לעשות כדי להבטיח שבנה יקבל חינוך טוב. היא חזרה לביקור  ,הבסמה חשש

ילדים הופכים כשהנוסף בבית הספר ומצאה שם מורה מחליפה ומהומה רבה בחדר הכיתה, 

 שולחנות:

מה זה כל יום הילד שלי נחשף לפורענות הזאת. אז אמרתי  .ואני ככה עמדתי המומה

אתה תיפול." אז הוא התחיל ממש לדבר מלים שאני בחיים  ,זהר ילדי"ת :לילד ]אחד[

"אוהו, זה הסימן שאני רציתי" ]ולבנה:[ "תרים  :שלי לא אמרתי. אמרתי ]לעצמי[

" אז אני רואה מורה אחרת שהיא ממש ידידה שלי. אז היא .ויאללה ,את הילקוט שלך

" והתחלתי ,"מה בסמה? לאן אתם הולכים?" "זה היום האחרון שלנו פה :אומרת לי

 לבכות. "את לא תראי אותי שוב בבית הספר שלך." אני לקחתי את הבן שלי ויצאתי.

בסמה ובעלה יום חופש מהעבודה כדי להיות עם בנם בבית ולהחליט לקחו לאחר האירוע הזה 

מה לעשות. בסמה ביקרה במספר בתי ספר בעיר הסמוכה, דיברה עם המנהלים, שאחדים 

ילדותה או הכירו אותה. בסופו של דבר היא החליטה על בית ספר מהם היו המורים שלה ב

שהן  ואמרהמורות את בח ימנהל שה .של בית הספר הקודם זושונה מבו לימודים הכנית ותש

בכיתה ג החל משהו מכיתה א עד כיתה ג.  בנהלמד  בבית הספר הזהכל כך טובות ונעימות". "

כדי השנה לראות דברים שלא מוצאים חן מתחילה תוך להשתבש מבחינתה של בסמה: "אני 

ויש לי הרבה  ,ויש לי הרבה ביקורת ,בעיני, אני מרגישה שהמורות לא נותנות את המקסימום

 "אין מקום לשנות. ,ובסוף זהו ,ויש לי, ואני מסתייגת ואומרת את דעתי ,טענות

ה עד כמה בסמסיפרה היה תקרית עם המורה לגיאוגרפיה. בריאיון הקש ששבר את גב הגמל 

נושא. אך כאשר היא פגשה את על הבנה נהנה מלימודי גיאוגרפיה ומרבה לקרוא לבדו 
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את בנה בשמו, וכאשר בסמה הזכירה לה, היא טענה המורה המורה לגיאוגרפיה, לא הכירה 

 שבנה הוא תלמיד ממוצע.

"שריף ככה ככה? הוא עוד לא הוכיח לי את עצמו?"  :רציתי לקרוע אותה. אמרתי לה

"אולי את טועה, אולי בגלל שהוא ביישן, הוא שקט, אולי את לא מכירה  :אמרתי לה

אני  ,"שנייה :אותו, אולי את מדברת על תלמיד אחר, תבדקי בניירות." אומרת לי

י ככה, רוצה לראות אותו בכיתה." היא הלכה וחזרה. "כן, תלמיד ממוצע," אמרה ל

אמרתי זהו. אם כל ההשקעה שאני משקיעה בילד שלי היא אומרת לי ככה והיא אף 

זה היה שליש ראשון בכיתה ג ועוד לא העבירו מבחנים. [ ..., ]פעם לא עשתה מבחן

"את ראית את המחברת שלו? את ראית את שיעורי הבית שלו? שאלת  :אמרתי לה

 :עשית מבחן שהוא לא עבר אותו?" היא אומרת לי ?אותו שאלה שהוא לא נתן תשובה

"מי אמר שהוא צריך  :אבל הוא לא משתתף הרבה." אמרתי לה ,"האמת שלא

והמבחן  ,להשתתף בשביל שתדעי שהוא ילד חכם?" אז היא ראתה אותי ככה עצבנית

היא ירדה  ,ראשון שהיא עשתה להם הוא השיג ציון מאוד גבוה, הכי טוב. אמרתי זהוה

לא בעברית, לא  ,גם היו הרבה מורים שהם לא ברמה מאוד טובה[ .... ]כל זהלי מ

אני הגעתי למסקנה סוף סוף היום שכנראה כל  ,באנגלית, בכל המקצועות. אז אמרתי

בתי הספר יש את המורים הטובים ויש את הפחות, ויש את הפחות, ויש את הפחות, 

 כזה אידיאלי שאני רוצה אותו.ל מתקתק פרפקט, אין בית ספר ואין משהו טופ שהכ

תוהה מה נכון לעשות בסמה עם בתי הספר של בנה הבכור, מצאה את עצמה  נהבעקבות ניסיו

ילד ברוך כישרונות שכבר החל ללמוד איתה קרוא וכתוב וחשבון. "מצד  ,עם בנה השני

בית ואני עושה הרבה עבודה ב ,אני זאת שמשקיעה' :אני אומרת לעצמי" ," היא סיפרה,אחד

מרגישה שחבל.  ,כנס לבית ספר שהוא לא כל כךיואני אומרת חבל שהוא י[, ...' ]על הילד

 אבל מצד שני לא יודעת." 

של נוכחות בבתי הספר, הערכה של ההרכב  – הגם הסיפור של בסמה הוא סיפור של עשיי

 חד טענההחברתי ושל חלוקת המשאבים ונקיטת פעולה שתבטיח שבנה יֵצא נשכר. בסמה 

 מבחינתיש לראות את הילדים, או לפחות את הילדים שלה, כפי שהם, בעיקר שמשמעית, 

 שיוכלוהמורים וממערכת המהיא ציפתה ם הרגשיים. הרכיוצ מבחינתיכולותיהם, אך גם 

לעודד נימוסים וכללי התנהגות  שישכילו, ולתת להם מענהרכיהם של ילדיה, ולזהות את צ

המקובלים במעמד הביניים. למרות הביקורת הנוקבת שלה על המורים ועל בתי הספר, היא 

תפקידו של החינוך הוא לפתח את היכולות ש האומרתאת התפיסה הבסיסית  הבליק

הן כמחנכת והן כאדם המעורה בחברה  –האינטלקטואליות של הילד. הכרתה את המערכת 

בדרכים שונות. מעורבות זו  הפעל –לאנשים בעמדות מפתח  תמקושר אישיהו המקומית

הצורך  –ה עליה משא כבד תגם כפ בללה לפעול באינטנסיביות לטובת בנה, א הסייע אמנם

להבטיח שבנה יקבל מורים טובים והזדמנויות להוכיח את יכולותיו האינטלקטואליות ואף 

ישראל, בה את השכלתה הגבוהה באוניברסיטה יזכה להכרה בהן. כאישה פלסטינית שרכש

. ולכן בבית הספר ה חינוך בלתי הולםתניכירה מניסיון אישי את הקשיים הנובעים ממה שכה
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היטב כיצד אפשר ליצור  ידעהלאילוצי המערכת, ומצד אחר  הייתה מודעת מאודמצד אחד 

 .כההזדמנויות ולנווט ביניהן בתו

 

 סיפורה של אבינועם

אם יהודייה שגרה בצפון הארץ, בעיר המאוכלסת בעיקר במשפחות במצב  אבינועם היא

אקונומי טוב. העיר מציעה מגוון אפשרויות חינוכיות: מוסדות חינוך פרטיים לגיל -סוציו

הרך, מערכת חינוך עירונית לגיל הרך, בתי ספר יסודיים למגזר הדתי ולמגזר החילוני, בית 

שהיה אבינועם ובעלה בבית  גרו לכתי. בזמן הריאיוןספר יסודי פרטי ובית ספר תיכון ממ

. אבינועם עבדה לפרנסתה כמטפלת ששוהשני בן  עשרעם שני בניהם, האחד בן  שייך להם

מוסמכת בדרמה לילדים בגיל הרך. עד כניסתם לבית הספר התחנכו שני הבנים בגני ילדים 

מאוד נותן לילדים להיות , משום שחשה שגן הילדים "שבעת רצוןפרטיים. אבינועם הייתה 

זה [ ...] עוד דבר שמאוד אהבתי[ .... ]שמכבד אותם במקום שבו הם נמצאים[ ...] ילדים

מגן של בנם הבכור סיפרה שהמעבר  היא זה בהקשרבאמת הפנייה לכל החושים של הילד". 

בית הספר היסודי היה מלווה בהתלבטויות ובחששות רבים. אף שבית הספר באזור להילדים 

הרישום שאליו הם שייכים נמצא קרוב לבית, ככל שאבינועם שמעה, ראתה וידעה, היו לו 

מוניטין לא טובים, והוא נחשב בית הספר "הכי גרוע" בעיר "בלחץ שהוא מפעיל על הילדים, 

לבית ספר  הבןאפוא לרשום את  ניסתה היאבמבנה שהוא מכוער". [ ..., ]בהישגיות, במורים

מחוץ לאזור הרישום שלהם. אבינועם העדיפה בית ספר זה, כי "יש ממלכתי אחר, הנמצא 

שם חיות, יש שם יותר שיעורים מעניינים, פחות מובנה כזה". משלא קיבלו אישור, הסכימו 

קשה בנה להסתגל לבית התבני הזוג על בית ספר ממלכתי שלישי. אבינועם סיפרה עד כמה 

 הספר:

יש, פתאום אין הפסקות כאילו, כאילו פתאום לדרישות ש [...]כמו לכל ילד בכיתה א 

ויש  ,ופתאום אתה צריך לשבת ולמלא חוברות ולהקשיב למורה ,יש שיעור והפסקה

ואין  [...] ,הוראות ודרישות ומלא שיעורי בית. פתאום אי אפשר לשחק בבוץ בחוץ

ויש שעה אחת של, שעתיים של ספורט בשבוע, כאילו פתאום הוא ממש,  ,יצירות

 " .מא זה שנת הבצורת של החיים שליי"א :כזאת שהוא אמר ליברמה 

היו לו חברים, הוא קיבל ציונים טובים, השתתף  [...] .ל היה בסדרווכאילו הכ

אבל אני ראיתי ילד שהוא  ,בסדר .בפעילויות של בית הספר, והמורים דיברו בשבחו

 שהוא לא מבסוט כל כך. ,דועך לו

 בית הספר במשך שנתיים:היא השאירה אותו ב למרות זאתו

כאילו לא היה אכפת לי, אם כאילו הוא סתם היה לו משעמם והוא היה ממלא חוברות 

 ;והוא היה מתעצבן שהוא לא יכול לזוז יותר מדי, אז בסדר יש חוגים אחרי הצהריים

תוציא את כל הזה, יש יצירות, יש חברים, תדע שאתה הולך לארבע חמש שעות 
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חוברות האלה, משעמם תחת, גם שיעור אמנות על הפנים לבית ספר, עושה את ה

 אבל בסדר, יש לך חברים, הפסקות, כדורגל, סבבה, חוזרים לבית... ,כאילו

מה שדחף את אבינועם בסופו של דבר להעביר את בנה לבית ספר אחר היה האלימות בבית 

 :הספר

איזה הפרעת  אלימות ממש. אז הייתה שם איזה ילדה עם, אלימות שלא טופלה]...[

התנהגות איומה, שלא, שלא זז כלום. הייתה זורקת, הופכת שולחנות, לוקחת לו ככה, 

הייתה אלימות  ;אבל בכל אופן היו שנתיים כאלה שכלום לא זז [...]עושה לו ככה, 

מאוד קשה, היה הרכב של כיתה מאוד קשה, מורה שלא תפקדה. וכאילו כל הזה לא 

כאילו הלך לבית  ,so whatאמרתי בסדר, אז לא יהיה לו שיעור נגרות, כאילו  .עניין

אני לא אומרת שבכיתה א או ב  ,ספר. אבל הוא חי כמעט כמו תחת טרור. עכשיו

יכול להיות שבכיתה א או ב השנייה זה היה מעולה, היה בסדר.  .השנייה זה היה ככה

זה היה מורה שלא  [...]ת ספר, זה פשוט ככה היה בכיתה הזאת. זה לא שהיה הבי

ידעה, לא יכלה, הייתה חסרת אונים לגמרי, ואז אני אמרתי אוקיי. בכיתה ב היה לי 

ברור שהוא לא ממשיך שם. אמרתי הוא לא ממשיך, אני לא מביאה אותו לאלימות 

 הזאת יותר.

לא אבינועם הוסיפה שההחלטה להעביר את בנה מבית הספר הייתה קלה, שהרי מלכתחילה 

אותו לבית ספר "אלטרנטיבי"  והעבירהם . לשם אותו לרשוםהרגישה שלמה עם ההחלטה 

שיש שם מורים , "פרטי. אף שלא הייתה בטוחה ביחס לבית הספר החדש, לא היה לה ספק

יותר טובים, וידעתי שיש שם, יהיו לו שם שיעורים יותר מעניינים, שהוא יוכל להיות יותר, 

שהוא  ,, שיש שם שיעורים יותר חווייתיים-י שהוא צריך את הספיהוא ילד מאוד אנרגטי ו

 ."שאפשר להיות שם יותר ילד ,צריך את זה

בית הספר החדש גם לבנה וגם לאמונות התאים יותר אבינועם המשיכה ותיארה עד כמה 

 החשוב ביותר בחינוך הוא יחסים אישיים: שהענייןהבסיסיות שלה, 

זה לא מתאים לו לשבת כל הזמן  .והוא מאוד סקרן ,הוא ילד עם המון ערוצי ביטוי

הוא הפך להיות אלים מזה. הוא נהיה עצבני, זה לא בשבילו. אבל זה  ;מול חוברת

אז זה כן מיטיב עמו. אבל אני  ,-ואחר כך הוא הולך ל ,שיש לו נגרות וכדורגל

 זה שיש ,-חושבת שהדבר שהכי משמעותי לו זה שהם באמת, מעבר לחברים וכל ה

לו קשר מאוד מיוחד עם המורים שלו. הוא לומד דיאלוג אחר עם מבוגר. אז בשורה 

שהבחירה שלי של מסגרות היא סביב העניין של הקשר, איזה קשר [ ...] התחתונה

יהיה לילד שלי שם עם האנשים, איזה אקלים, איזה אווירה תהיה שם מהבחינה 

ו המתווכים האלה, מי יתווך לו שם הזאת, גם בין הילדים לבין עצמם, גם בין, מי יהי

 את העולם, מי יהיו הדמויות, איזה דמויות יתווכו לו את העולם שם.
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היא ביטאה הערכה לפילוסופיה החינוכית של בית הספר, תוך שהיא שבה ומציינת שיש לה 

מורה לילדים ובין הילדים לבין הבין  הנרקמיםיחסים טיב החשיבות משנית בהשוואה ל

 עצמם:

א השם והכותרות ומה לומדים ואיך לומדים ואיזה גישה ואם יש שיעור ג'אגלינג זה ל

או לא ואם יש בחירה או לא ואם לומדים עד השעה הזאת או עד השעה הזאתי וכמה 

פעמים בשבוע לומדים אנגלית וכמה חשבון ואם יש מבחנים, לא. מה שבאמת, וכמה 

זה מוסיף.  ,יש, אני לא אומרת לךיושבים על הטוסיק וכמה לא. כל השאר זה נחמד ש

 ;ואם יש דתיים או חילוניים, נחמד מאוד שיש, באמת. אבל לא בגלל זה הוא בא לשם

הוא בא לשם בגלל שאני מאמינה שהקשר, שקשר שיש בין תלמיד למורה או בין אם 

שאמור להיות שם איזשהו, איזושהי למידה, איזושהי  ,לילדה או בין מבוגר לילד

היה קשר שהוא מיטיב ייזושהי צמיחה, הוא מאוד משמעותי, חשוב שזה התפתחות, א

ושהמבוגר שנמצא שם ייתן איזשהו מענה, יוכל לתת איזשהו מענה לצרכים של 

הילד, אם זה הרגשיים ואם זה החברתיים, שהוא יוכל באמת לתווך לו את העולם הכי 

 טוב שאפשר.

 הסתיהנגדה לתפכאבינועם את תפקידה כאם הבנתה לאורך כל הסיפור שלה אנו רואות כיצד 

ה בטיפוח האינטימיות את המשאב החשוב ביותר ת. היא ראהמקובלאת מוסד בית הספר 

אל מערכת כמלבד זאת היא לא התייחסה לבהתאם.  הפעלמההתחלה ליצירת ילד מאושר, ו

, אזורי הרישוםהתניית על עצמה את  הבליהיא לא ק –מבנה קשיח שלא מאפשר גמישות 

לא , היא ועוד לנווט בתוך המערכת ולהבטיח לבנה מקום בבית ספר אחר. זאתניסתה אלא 

להסתגלות של בנה ולהתקדמותו בלימודים, כפי שזו  בנוגעעל ההערכה של בית הספר  הסמכ

של בנה ועל  ועל דיווחי ההיא סמכ לחילופיןבאה לידי ביטוי בציונים ובהערכות של המורים. 

על הישגיו ויותר שלה היה פחות בתוך בית הספר ומחוצה לו, כשהדגש ההערכה שלה אותו 

על רווחתו החברתית והנפשית. כל עוד הרגישה שבנה מסתדר מבחינה חברתית ורגשית, 

הילדות האידיאלית המצטיירת  , אף שהשקפתה על חינוך הייתה שונה.הניחה לו לנפשו

לדרישותיו  הייתה מנוגדת בעיניה תפיסה זו .תקופה של תנועה וחקר עצמאיהיא בסיפורה 

בנה את תקופת הילדות כתקופה של פסיביות פי ית סשל בית הספר הפורמלי, אשר להבנתה מַּ

 ומנטלית.

כי אינה מעסיקה מורים  מערכת החינוך היא האשמה באלימות, מנקודת מבטה של אבינועם,

הנהלת פני ל התלוננהלהעביר את בנה לכיתה אחרת וגם לא  הקשיבו פנתהמתאימים. היא לא 

מסגרות להינתק ולחפש עדיפה הלטפל באלימות, אלא  הממנ הבית הספר ודרש

להגן על בנה  –מעשה שיש בו דאגה כפולה  יתהאלטרנטיביות. הוצאת בנה מהמערכת הי

העברת בנה מהמערכת במפני אלימות ולהבטיח לו יחסים רגשיים ראויים עם מבוגרים. 

 ,אבינועם את חשיבותו של ההיבט הרגשי בחינוך הדגישה הציבורית למסגרת פרטית

מכינים את הילד לקראת העתיד. שוב ושוב הילד -ויחסי מבוגר תחווייתילמידה  שמשמעותו
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הערכת הישגים, בידע ו ברכישת המתמציםה כאידיאלים חינוכיים תאת מה שרא הטליהיא ב

 ת משאבים רגשיים.בניי – חינוך ראוי הפסתעדיפה על פניהם את האופן שבו הו

 

 מבט השוואתי –"לראות את הילד" 

 מספרבמבט השוואתי על שלושת הסיפורים נראה שמאשה, בסמה ואבינועם חולקות 

השקפות בסיסיות בנוגע לאימהות ולחינוך. ראשית, שלושתן חולקות אמונה שניתן לכנותה 

הרעיון  – (Lee, Bristow, Faircloth, & Macvarish, 2014) "דטרמיניזם הֹוִרי"

, עתידה להיות השפעה מכרעת םשלפעולות שנוקטים הורים, ובייחוד אימהות, למען ילדיה

אינטנסיבית, שלוש האימהות ה, ובהלימה עם מודל מתוך אמונה זועל אושרם ועל הצלחתם. 

אחריותן , את ספרהבית ת ילדיהן, גם בזירשל צרכים ההבטחת מילוי בהאימהות רואות 

הן חולקות את האמונה ביכולות ובצרכים הייחודיים של ילדיהן ואת עוד . טכמע דיתבהבל

הדעה שמחנכים אמורים "לראות את הילד" על יכולותיו וצרכיו הייחודיים, להכיר בהם 

בעוצמות  המפגש עם מערכת החינוך דאגהעורר שלוש האימהות אצל ולפעול בהתאם. 

השתמשו, ה שמערכת החינוך לוקה ברפיון, ושותפות, באופנים שונים, להרגשהיו . הן שונות

רשותן בניסיון לפצות על החסר. ככלל, שעמד להון התרבותי והחברתי ב כל אחת בדרכה,

הופכות את הניווט בתוך מערכת החינוך לַּהיבט המרכזי והדחוף ביותר של  התפיסות אל

 האימהּות, תהיה ההשתייכות לקבוצה תרבותית אשר תהיה. 

 .ספר ובפרקטיקות הניווטהבית בהבדלי השקפות בנוגע לחינוך יניהן ב נמצאועם זאת, 

שהן נמנות תרבותיות ה-חברתיותהקבוצות ה, למיקום של מנקודת מבטנו, אלה נבעוהבדלים 

 כיתה א מתוך נקודת מוצא שונה. מאשהלשל ילדה  וה את כניסתתווין לה. כל אחת מעמן

רוח. למרות באודות חינוך ראוי עפים  יהרעיונותבנה לכיתה א, שכל עלה , עוד לפני שגילתה

 אילךו ,במעון היוםהרי מהמפגש הראשון שלה עמה, האמון הראשוני שלה במערכת החינוך, 

אל  הרגישות תרבותית ואי הבנה אישית. בסמה ניגש איה כתלהתמודד עם מה שחוו הנאלצ

אמצעי ניידות כ ינוךהחשימש אותה היטב עד כמה  הידעהיא  .מערכת החינוך בעין בוחנת

מעמידה את הפלסטינים  זו בתוך החברה הערבית ועד כמה איכות החינוך הירודה בחברה

המצוידת בתחושה חזקה של  –אבינועם נקודת המוצא של בעמדת נחיתות מול היהודים. 

. הכרתה בחולשותיה של הווייתהשאין היא חייבת לקבל את המערכת כ הייתה –זכאות 

היא חייבת אין זינה אף היא את הרגשתה שה( Eisenstadt, 1959אלית )הבירוקרטיה הישר

 . מכתיבההמערכת לקבל את האילוצים ש

 דרכישלוש האימהות גם נקטו ספר, הבית בביחס לחינוך  הלצד נקודות מוצא שונות אל

ווחו שדיברו עם המורים על ילדיהן, אופי י. אף ששלושתן דבנוגע אליוו מועשונות תקשורת 

 ,אל המורים כאל שווים מבחינה חברתית ומקצועית התייחסהשונה. בסמה היה ורת התקש

כניסה לתוך בתי הספר השמורות לה מתוקף היותה חלק מהמערכת דרך זכויות האת  מימשהו

יים סבנה ולביטויים הפיל ש ומשנה תוקף לדיווחי ה. אבינועם ייחסווצפייה בבנה ובמורי
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מאשה. אך בעוד גם  האותם על פני דיווחי מוריו. כך נהגעדיפה הוהרגשיים שלו בבית ו

של בנה האמצעים והיכולת להתייחס בביטול לדיווחי המורים על התקדמותו  היושלאבינועם 

מאשה את ההנחיות פירשה מפיו,  הה ושמעתבלימודים ולהעדיף על פניהם את מה שרא

ן תפיסתה את יכולותיו, ולכן לה המורים בעניין בנה במונחים של התנגשות בינם לבי ושנתנ

 ספר, כדי לפצות על המערכת. הבית לחוץ מיות, חלופמסגרות  הפשיחונסוגה 

כמו  לרשותן.העומד את ההון בדרכים שונות שלוש האימהות  גייסו במפגש עם בית הספר

יראו את לכך שהמורים בבית הספר  האימהות אחרות ממעמד הביניים, גם בסמה דאג

את היכרותה  הלמען מטרה זו היא גייס ויטפחו אותן.שיותו המיוחדת של בנה איאת יכולותיו ו

מצבו את קריאתה העניקה לה אבינועם  אצלדמויות מפתח בה. עם עם מערכת החינוך ו

חיזקה מאשה  אצלבית הספר. ל בנוגעה את החלטותיה תביוג ,הרגשי של בנה ביטחון כאם

לא זכה ש ,גם בבנה –הכרה המצבו הרגשי של בנה את תחושת ההחמצה והעדר  אתקריאתה 

הכרה כאם נאותה. לשלתחושתה לא זכתה  ,ספר, וגם בה עצמההבית  תבזיר ללא סייגלהכרה 

כל שלוש האימהות שאלימות הסכימו ליהם, א נחשפו באשר למקרי האלימות שהילדים

הרעיון של ילדות כמרחב מוגן, וכל אחת רסן בין ילדים מאיימות על  משולחתוהתנהגות 

 רואיםשהורים ממעמד הביניים מראה את התופעה מנקודת מבטה. אמנם הספרות  הקריב

 בבחירת בית ספר בילדים אלימים ילדים שיש להתרחק מהם, וזה הופך לקריטריון

(Crozier, Reay, James, Jamieson, Beedell, Hollingworth, & Williams, 

2008; Cucchiara, 2013; Reay, Crozier, & James, 2011) ,בהקשר של מחקר  אבל

השלכותיה. אבינועם, את האלימות ו אחרת את הרשישכל אם פ מלמדיםהסיפורים זה 

זו של בשל בית הספר, ובייחוד  ומקצועיותב הטילה ספקלשלומו הרגשי של בנה,  השששח

שותפה לביקורת זו, הייתה לילדים לצאת מכלל שליטה. בסמה  ושהם אפשר משוםהמורה, 

 מבחינתערך.  נושאישל בנה למשאבים  וה בהתנהגות האלימה איום על נגישותתאך רא

או לא דיווחו לה  השהמורים לא הבחינו ב תופעההאלימות שבנה נחשף אליה הייתה מאשה 

 נדרשהלהתעלם ממנו והייתה יכולה  לאזה עוד כישלון של המערכת, שהיה . בעיניה העלי

 למצוא דרכים להתמודד איתו בכוחות עצמה.

כישלונו של בית הספר  שלהמבט ההשוואתי על שלושת הסיפורים מראה פרשנויות שונות 

שמערכת  חשהספר. מאשה הבית  תואופני ניווט שונים בזיר כהלכהאת הילד  ""לראות

כגודל סגרות אחרות לשם תיקון. החינוך הכשילה את בנה, והיא נסוגה ממנה לטובת מ

אי האמון העמוק, אפילו בוז, ה, כך היה אמונה בעליונותה של מערכת החינוך בארץ מוצאה

אימהות מהגרות שחשה כלפי מערכת החינוך המקומית. סיפורה מבליט את הקשיים ש

ן בבואן לקבל ממוסדות החינוך המקומיים הכרה ביכולות הייחודיות של ילדיה בהם,נתקלות 

הצובעות את היחסים  –העוינות  ףולעתים א –ם. יתרה מזאת, על רקע אי ההבנות הרכיוובצ

מאמציהן לצייד את ילדיהן בהון תרבותי זוכים להכרה אין מהגרים, לבין החברה הקולטת 

היזקקותה  בד בבד עםכהשקעה הולמת. ללא הכרה וללא יכולת לתמרן בתוך המערכת, אך 

חוותה חידה להעניק לבנה חינוך ולהבטיח שיהפוך מקובל בחברה, כאפשרות הי זו האחרונהל
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המבקשות לשעבר,  ית המועצותמאשה התפכחות מאשליה. בדומה לאימהות אחרות מבר

היא  ,לילדיהן הסבהלפצות על מה שהן תופסות ככישלונות של מערכת החינוך ועל הנזק ש

מסגרות לשעות אחר  ובהם, ארצה יוצאי שהקימויים חלופה למסגרות ולשירותים תפנ

, שרבים מהם יוצאי במורים פרטיים ה(, ונעזרSegal-Levit, 2003) מופתהצהריים כמו 

מסגרות ספר הבית ל חוץשממסגרות ה רואות באימהות אל אין. ברית המועצות בעצמם

 החינוך הנאות.  אלא את המסגרת העיקרית המעניקה לילדיהן את ,"העשרה" או "השלמה"

 ומהצד האחראחד, דבקה באמונה בעסקת החבילה הליברלית ובחינוך כהבטחה, בסמה, מצד 

להבטיח  הדאגעל כן מסוגלות מקצועית בתוך המערכת, ו ראתה כאימה ש עלביקורת  מתחה

על הידע המקצועי שלה  ההקצאת משאבים נאותה לטובת ההתפתחות של בנה. בהתבסס

מערכת הקשרים המשפחתית בתוך ב העזרנו ,צליחה לזהות בעיותה היאבתחום החינוך 

ספר של בנה זירה הבית היה למצוא פתרונות. בשביל בסמה , כדי מערכת החינוך הערבית

מקום במעמד הביניים של  ושקיעה בה מאמצים מתמשכים כדי להבטיח לההיא וחשובה, 

יתרון בבואו להתדיין עם החברה היהודית. לו  להקנות עצםהחברה הפלסטינית הישראלית, וב

על הניסיון שלה עצמה עם מערכת החינוך הערבית ועם החינוך הגבוה  תתבססכשהיא מ

לה לקרוא את המערכת  וסייעשי ,המקצועיים והאישיים הבסמה את משאביגייסה בישראל, 

 להציע.יכולה  יאולהבטיח שבנה יפיק תועלת מכל ההזדמנויות החינוכיות האפשריות שה

רעיונות הזכות המבוססת על  ,לעצמה את הזכות לבקר את המערכת האבינועם לקח

ספר עושה צדק עם הבית בהחינוך אין לפיהם והמקובלים במעמד הביניים בעולם המערבי, 

שהוקמו מלכתחילה  חלופיותה מסגרות חינוכיות תהיהצורך לראות את הילד כמכלול. היא ז

המפגש עם איים בהן. אצל אבינועם  השתמשהעמד הביניים ומענה לדרישות של הורים ממכ

ילד שיצרה בבית, ואף מצאה להם הד בגן -בית הספר על תשתית היחסים האינטימיים מבוגר

עם אותו איום בעזרת תחושת הזכאות החזקה שלה,  התמודדה היאהפרטי שבחרה לבנה. 

. יתרה יהיוק לרעיונותה אותה לחפש בשולי מערכת החינוך את המקום שיתאים בדתנחשה

אותם יחסים נטעו בהון הרגשי ש האת בית הספר, עדיין בטח הקרימזאת, גם כאשר ב

מרגישה בבית, הן בחברה האינטימיים בילד ובתועלת ארוכת הטווח שלהם. בשביל אבינועם 

הרחבה והן בהשתייכות המעמדית, אימהּות היא הזכות והחובה להבטיח לילדיה רווחה 

ה תורא ,ח יחסים ביתיים אינטימיים בין מבוגרים לילדיםילהבט פעלהרגשית. על כן היא 

 משאב שחשיבותו רבה לאין ערוך מכל מה שבית הספר יכול להציע.  בהם

אחריות  היאאימהּות הבסמה  אצליצירתו של הון רגשי זה. ב לא הסתפקובסמה ומאשה 

המשך ההבניה של מעמד הביניים הפלסטיני. בשביל מאשה  תמרכזית וחשובה להבטח

והשתלבות יוצאות ברית  שתלבותהאימהּות היא אתגר חשוב ולעתים מרפה ידיים בדרך לה

למעמד הביניים,  ןה של שתיהזיקה למרותמעמד הביניים הישראלי. המועצות לשעבר ב

תרבותית ה-החברתית ןשוליּותחייבה במובן הרחב של הון תרבותי ומשאבים כספיים, 

אחרות. אימהות שימושים אחרים בבית הספר, ובהתאם לכך גם פרקטיקות אחרות ותפיסות 

ות בשולי הזרם המרכזי של החברה, האימהּות של נשים פלסטיניות ונשים מצויאף ששתיהן 
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חברה הערבית נדחפו ללימודים גבוהים וחברותיה מה בסמההמועצות שונה. יוצאות ברית 

בתחומים שמעמדם נמוך יחסית, כגון חינוך ועבודה סוציאלית, ומשם עברו לעבוד בתחום 

לוטן, -ישראלים )אלמגור-החינוך, המשמש כר נרחב לתעסוקת גברים ונשים פלסטינים

ל כן הן רותמות את הידע שיש להן (. ע2010; מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2010

בנושאי חינוך, הוראה ולמידה ואת הקשרים שיש להן בבתי ספר כדי לנווט בתוך המערכת 

ית אימהות יוצאות ברלעומתן למדו ולהשפיע עליה לפעול בדרכים שיתאימו לילדיהן. 

מבחינת השכלתן פחות שוליות ולכן הן  ,לשעבר מקצועות שמעמדם גבוה יותר ועצותהמ

ממעמד של וגישה נוחה יותר למגוון רחב של אפשרויות תעסוקתיות בשוק העבודה מ ונהנות

(. אך בתחום החינוך של ילדיהן הן חוות 2010 פדר ורפפורט,-ששבו הביתה )לומסקי אלה

ההון  לא עומד לרשותןמידה רבה יותר של שוליּות. במלים אחרות, כשזה מגיע לאימהּות, 

 את בית הספר. ותכדי לנווט ביעילהחברתי והתרבותי הנחוץ 

נו לעיל אנו מבקשות להצביע על שתי תובנות הבאמתוך ההשוואה בין סיפורי האימהות ש

עולה מתוך ההשוואה  הראשונהתיאורטיות אודות הזיקה בין אימהות, חינוך ומעמד. התובנה 

 הןספר השונות הת בית וו שפעולותיהן של האימהות בזירנלמד ממנהבין הסיפורים השונים. 

, אלא למעמד הביניים ןייכותתתוקף השמ העומד לרשותןרק תוצר של ההון התרבותי לא 

לאור מיקומן השונה והמשתנה בחברה  נקבעיםאופני המעורבות שלהן בחינוך ילדיהן שנראה 

עולה השנייה תובנה ה .לאימהּות ולחינוך נוגעב שונותתפיסות תרבותיות  לאורהישראלית ו

עניין של התאמה בין  ן האימהּותלחינוך הילדים אי הנוגעבכל  כאחד: סיפוריםשת השלומתוך 

אימהּות נאותה  לחילופין ;ספרהבית  ת"מיובא" מהבית אל המפגש עם זירהההון התרבותי 

כך . ובאמצעותו אלא אף מתהווה תוך כדי המפגש עצמו ,לא רק מקבלת משנה תוקף

ת ומיקום חברתי, תוך זיקה לפעולה במרחב האימהות מתעצבת כמארג של מעמד, תרבו

 החינוכי. 
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