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. למרות בביה"סמחנכת הכיתה היא הדמות המרכזית והמשמעותית ביותר עבור הילדים, ההורים והמורים 

השיח  כתפיה,  על  המוטלת  הכבדה  האחריות  ולמרות  התלמידים  ובחיי  הספר  בבית  מרכזי  שחקן  היותה 

של תפקיד מובחן, הן מבחינת הסדרת התפקיד והן  מספק  המערכתי בישראל לא מעניק לחינוך הכיתה מעמד  

 מבחינת ההכשרה אליו. 

על בסיס הנעשה במדינות שונות   זה היא להציג תשתית בדבר תפקידה של מחנכת כיתת אם  מטרת דוח 

מציע   הדוח  במרשתת.  המצויים  אחרים  מידע  ומקורות  מדיניות  ניירות  המחקר,  ספרות  פי  על  בעולם, 

הליו ההכשרה,  רכיבי  של  קיומם  את  ובוחן  בו  שנכללים  הפעולה  ותחומי  התפקיד  לאפיון  וי  טיפולוגיה 

שזיהתה  במענה לבקשת קרן משפחת ליאון,    מרכז לידע ולמחקר בחינוך  –ע"י היוזמה  והתמיכה. הדוח נכתב  

 את תפקיד מחנכת הכיתה כתפקיד מפתח במערכת החינוך, בעל פוטנציאל השפעה כלל מערכתי. 

הראשון,   המתודולוגית  הדוח  בחלקו  המורכבות  את  הכיתה,  בכתיבה  מציג  מחנכת  עוט  מי  לאוראודות 

בין מחנכות בעולם  כיתה במקומות שוניםהבתחום, ההגדרות השונות למחנכת  מחקר  ה והעדר ההבחנה   , 

לבין תפקידה  תפקיד המחנכת בגילאי היסודי  ין  מציג את ההבדל בהדוח  לצד זאת,  .  ותאחר  ותכיתות למור

  ומאפייני הלמידה בגילאים השונים.  השונים שלבי ההתפתחות  על רקעבגלאי העל יסודי, 

וזאת על סמך תפיסת התפקיד   שעליהם אחראית מחנכת הכיתה,חמישה תחומים  מציג  הדוח    בחלקו השני

הניהולי במדינות שונות בעולם חברתי; תחום - רגשי; התחום הקבוצתי -ארגוני; התחום הפרטני-: התחום 

הרגשיות המיומנויות  הערכי- טיפוח  התחום  הדוח  תר-חברתיות;  בנוסף,  של ל  מתייחס בותי.  תפקידה 

תחומי  הילד בעל הראייה השלמה של  בגורם היחיד  המחנכת היא ה   :המחנכת כגורם מתכלל בשני מישורים

מכלול המערכות הסובבות את התלמיד, ובפרט עם  הקשר    האמון עלהיא הגורם  לצד זאת  , ו שוניםהתפקוד ה

)מפגשים    ח מתייחס למסגרות הפעולה של מחנכת הכיתההדובחלקו השלישי    וצוות בית הספר.  המשפחה

כיבי ההכשרה, הפיתוח רהן באים לידי ביטוי תחומי האחריות השונים, ולאישיים, שיעורי חינוך וכדומה( ושב

פער בין מורכבותו של התפקיד לבין ההכשרה והליווי   כפי שעולה מן הדוח, קייםי ומנגנוני התמיכה.  עהמקצו

להם זוכות מחנכות הכיתה. ככלל, לא נמצאו תכניות הכשרה או פיתוח מקצועי ייעודיות למחנכות כיתה, ש

למידה  -בתכנים דיסציפלינריים, בתהליכי הוראה  מתמקדתהיא ההכשרה הכללית ש  ןהכשרתבדרך כלל  ו

משמעת.   זאת,  ובניהול  מקצועי  לצד  ופיתוח  הכשרה  תכניות  למחנכות,  ישנן  ייעודיות  כוללות  אך  שאינן 

חברתית, ניהול כיתה  -, כגון תכניות העוסקות בלמידה רגשיתןבתחומי עיסוקמרכזיים התייחסות לנושאים 

למאפיינים שונים של התפקיד במספר מדינות    התייחסותהחלק הרביעי של הדוח כולל  או חינוך מוסרי.  

 בעולם. 

מעורר   בין  הדוח  בארץ.  הכיתה  מחנכת  תפקיד  בדבר  שונות  היקף  שאלות  בדבר  שאלה  מתעוררת  היתר, 

- הפריסה הראוי של התפקיד, האם יש צורך בהבחנה בין תפקיד מחנכת הכיתה בבית הספר היסודי והעל

ל ניתן  וכיצד  לתפקיד,  ואת    שפריסודי, מהי ההכשרה הנדרשת  על מנת    מחנכות הכיתההתמיכה בהליווי 

 .  ןלבצע את מכלול תפקידיה ןלאפשר לה

 


