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מבוא  

הכיתה היא המסגרת המשמעותית ביותר לתלמידים בבית הספר והיא תורמת 
להתפתחותם ולהתקדמותם בתחומים האישי, החברתי והלימודי. הכיתה עשויה 
לתרום לטיפוח האוטונומיה האישית שלהם, לפיתוח כשרים רוחניים, חברתיים 
ורגשיים, לקבלת נורמות חברתיות, לחינוך הפוליטי שלהם, לפיתוח יכולת 
ולהשתלבות בחברת  התקשורת בקבוצה, לאימוץ ערכי החברה הדמוקרטית 
התלמידים,  לחברת  התלמידים  את  מכניסה  הכיתתית  המסגרת  הספר.  בית 

לעולם בית הספר ולעולם הרחב. 
במרכז הדיון על חינוך כיתה עומדים מחנכי הכיתות הנתפסים כאחראים 
לכיתה ולתהליכים החינוכיים המתרחשים במסגרתה. בבית הספר הישראלי, 
בהשוואה לרוב מערכות החינוך בעולם, יש למחנכי הכיתות מקום מרכזי בעל 
תוכן מגוון ועשיר. גם בהשוואה למורים אחרים בבית הספר, למחנכי הכיתות 
יש מעמד מיוחד בעיני קובעי המדיניות במערכת החינוך, בעיני הנהלת בית 

הספר ובעיני התלמידים והוריהם.
מחנכי הכיתות נחשבים כממונים על כל הנושאים החברתיים והלימודיים 
של תלמידי הכיתה. תפקידם הוא להביא להתקדמותם של התלמידים בחברה 
יחסים  על  המושתתת  חברתית,  כיחידה  הכיתה  לליכוד  ולעשות  ובלימודים 
תקינים בין חבריה. עליהם לרכז את העבודה החינוכית ואת הטיפול בתלמידים 
תוך שיתוף כל המורים בכיתה. ניתן לומר על מחנכי הכיתות כי הם מנהלי 

הכיתות, שאחראים להן ולתלמידים בפני ִמנהל בתי הספר וההורים. 
בית  את  המנהיגים  והרגשיים,  החברתיים  המומחים  הם  הכיתות  מחנכי 
לצד  מגוונות:  תכונות  בעלי  להיות  עליהם  דמותו.  את  והמעצבים  הספר 
פתוחים,  להיות  עליהם  הספר  בבית  השונים  המקצועות  את  ללמד  יכולתם 
בין  לגשר  שיוכלו  כדי  הנהגה,  יכולת  ובעלי  רגישים  אמפטיים,  מנוסים, 
תרבות התלמידים לתרבות הרשמית של בית הספר. הם המופקדים על תהליכי 
על  החברה,  ערכי  עם  היכרות  עריכת  על  בחברה,  התלמידים  של  חיברות 
גיבוש הזהות החברתית של התלמידים, על גיבוש הזהות הפוליטית ועל גיבוש 

הזהות האישית שלהם )משרד החינוך, 1994א(.
לתיאור  בהשוואה  בולטת  הכיתות  מחנכי  של  תפקידיהם  מורכבות 
תפקידיהם של המורים למקצועות השונים. הגדרת התפקידים על ידי משרד 
יותר  רבות  ציפיות  ועל  התפקידים  שני  בין  הבדלים  על  מצביעה  החינוך 
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חינוך כיתה

ממחנכי הכיתות. תפקידם של המורים מתואר כמתמקד, בעיקר, בתחום של 
העברת ידע, ואילו תפיסת התפקיד של מחנכי כיתות היא ייחודית ומקיפה 
תחומים רבים יותר מאשר ברוב מדינות העולם. בעבודתם צריכים המחנכים 
לעבוד בשיתוף פעולה עם המורים האחרים, עם מנהל בית הספר, עם ההורים, 

עם מוסדות חברת התלמידים וכמובן עם התלמידים. 
למרות ייחודיות התפקיד ומורכבותו, אין הוא תופס מקום ראוי בתהליך 
הכשרת המורים. לאחרונה גברה ההכרה, כי יש צורך להגביר את המאמצים 
ניהול כיתה או של חינוך כיתה. גודל המשימה  להכשיר מורים בתחום של 
של חינוך כיתה מביא את המוסדות להכשרת מורים לעשות להכשרתם של 

המורים לעתיד גם בתחום המורכב הזה. 
מטרת הספר היא להעמיד לרשות הסטודנטים להוראה במוסדות להכשרת 
מורים כלים שיסייעו להם בהכשרתם לתפקיד מחנכי כיתות, להציב בפניהם 
קשיים  עם  להתמודד  להם  ולאפשר  כיתות,  מחנכי  בפני  העומדות  דילמות 

אפשריים ועם תפיסות שונות של תפקיד מחנכי הכיתות. 
הספר מקיף היבטים שונים של חינוך כיתה ושל הכשרה לתפקיד מחנכי 
כיתות. ההיבטים העיקריים המוצגים בספר מקיפים את הנושא, החל במדיניות 

משרד החינוך לגבי מקומם של מחנכי כיתות וכלה בחיי היום יום בכיתה.
הספר מיועד לסטודנטים להוראה, בנוסף הוא יכול לשמש כלי עזר למרצים 
כגון  אחרים,  מרצים  לשמש  וכן  כיתה,  לחינוך  ייעודיים  קורסים  המלמדים 

המדריכים הפדגוגיים, אולם  הוא עשוי לשרת גם מורים בבתי הספר.
ומקומה  המחנך  בהוויית  עוסק  הראשון  השער  שערים.  ארבעה  כולל  הספר 
בהכשרת מורים. בשער זה שני פרקים המתמקדים במהויות של “להיות מחנך“ 
ובמורכבותו של תפקיד זה, ומוצגות בהם ראיות ותפיסות לגבי הכשרת המורים.

השער השני עוסק בתקנות ותקנונים הקשורים לתפקיד המחנך ולניהול 
וניהול  המחנך  תפקיד  לגבי  החינוך  משרד  של  התפיסה  בו  מוצגת  הכיתה. 

הכיתה וכן התייחסות לתקנוני כיתות בזיקה לתקנוני בתי ספר.
השער השלישי עוסק בממד החברתי של חינוך הכיתה ויש בו התייחסות 
לאקלים הכיתה, לדפוסים חברתיים בכיתה, לשעת החינוך המשמשת כמוקד 

לחיי הכיתה, להעצמה חברתית ולניהול קונפליקטים בכיתה.
השער הרביעי עוסק בחינוך לערכים ולגיבוש זהות. בשער זה מופיעים כמה 
תחומים, שיש לתת עליהם את הדעת באופן פרטני ומעמיק במסגרת חינוך 
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הפוליטי,  החינוך  הערכי-חברתי:  החינוך  של  לִבו  לב  שהם  משום  הכיתה, 
חינוך למוסריות והחינוך לגיבוש זהות האני. 

הספר נכתב על ידי צוות של ארבעה אנשי חינוך עתירי ניסיון, המשלבים ידע 
בפדגוגיה, בפסיכולוגיה ובפילוסופיה של החינוך, ואשר הביאו עמם התנסות 

שונה ומגוונת מעבודתם בבתי הספר ובקרב פרחי הוראה בהכשרת מורים.    
כל פרקי הספר משלבים המלצות דידקטיות להפעלת הסטודנטים.  אנו 
מקווים כי הרעיונות, התכנים ודרכי הפעולה המוצגים והמוצעים בספר זה 
יסייעו לסטודנטים להוראה ולמרצים במוסדות להכשרת מורים להקדיש מקום 

ראוי להיבטים השונים של חינוך כיתה.

תודות

תודת המחברים נתונה לאנשים אשר סייעו בהוצאת הספר לאור.
לקוראים המסורים ד"ר עליה קולא וד"ר שמחה שלסקי; לאנשי מכון מופ"ת: 
לד"ר לאה שגריר אשר קידמה את כתיבת הספר, לד"ר יהודית שטיימן ולד"ר 
שרה שמעוני, אשר ליוו את הכותבים מראשית הדרך, לאיילה בלאנדר על 
עריכת הלשון המוקפדת, למאיה זמר על העריכה הגרפית היפה ולחני שושתרי 

על הסיוע ועל גילוי הרצון הטוב לאורך כל הדרך.
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