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 תקציר                                                                         

ערכי  -בית הספר היסודי בהיבט חינוכי מימיבחויותיהם של בוגרים מחקר זה עוסק  - מבוא

מחקרים קודמים שנעשו על זיכרונות של בוגרים מימי בית הספר, התייחסו ברובם  והלימודי. 

החינוכי להיבט הלימודי ולטיב ההוראה. אציין שמחקרים בודדים של ממש התייחסו גם למרכיב 

והערכי מנקודת מבט רטרוספקטיבית של הבוגרים ולהשפעתו הכללית של בית הספר היסודי 

במחקר זה ביקשתי לפתוח צוהר לחוויה הלימודית והחינוכית של בית                              עליהם.

 הספר דרך עינייהם המפוכחות של  תלמידי העבר שהתחנכו בו עת היו צעירים. 

 :                                                                                       נגזרו שאלות המחקר הבאות רת המחקר שהוגדרה לעילמתוך מט

 בעיניי הבוגרים?   דמות "הבוגר הרצוי" שביקש להצמיח בית הספר . מהי1
 
 . מי הם המורים אשר עקבותיהם מוטבעים בתודעתם של הבוגרים? ולמה? 2
 
                                                           . כיצד מעריכים בוגרי מערכת החינוך את משמעותו ותרומתו של בית הספר בחייהם?                                                     3

 

מטרות החינוך ובתוכן שזורות אידיאולוגיות חינוכיות של הבוגר הרצוי  בסקירת הספרות מוצגות

והפרקטיקות השונות של בתי הספר בעיצובו. בהמשך, מוצגים תפקידי המורים ובית הספר ביחס 

למטרות החינוכיות, מתוארים קווים לפדגוגיה יעילה וכן תפיסות ל"חינוך חדש" כביקורת על 

שדה. לבסוף, מתוארים דיוקנאות של מורים מעוררי השראה וההשפעות של החינוך לטווח הנעשה ב

 הרחוק על תלמידיו. 

מחקר זה נערך בפרדיגמה איכותנית, השואפת לפגוש את הנחקרים בסביבתם  - שיטת המחקר

הטבעית, וללמוד על התופעה הנחקרת כפי שהיא נתפסת, מתוארת ומוסברת מפי הנחקרים עצמם. 

אוכלוסיית המחקר אותה חקרתי הינה בוגרי מערכת החינוך הממלכתית והממלכתית דתית בגילאי 

-עומק חציהינם ראיונות ראיונות הלצורך המחקר ראיינתי שמונה בנות ושבעה בנים. . 20-40

 .נותחו באמצעות ניתוח תוכן אשר הנחקרים מובנים עם

מערכת הממלכתית דתית מכוונת ממצאי המחקר הראו שהמערכת הממלכתית וה – ממצאים

ערכים אוניברסליים לצד ערכים מקומיים, ערכים בתחום הבינאישי וערכים  :להנחלת ערכים

אינדיבידואליים. ערכים לאהבת הארץ, להגשת עזרה וסיוע לחלשים או לקהילה, לכבוד למבוגרים 

ת נמצאו ברמה ולחברים תוארו אצל מרבית הנחקרים. ערכים להעצמה ולהתחדשות ברמה האישי

בית הספר מטמיע בתלמידיו ערכים של התמדה, העמקה והתעמקות שיעזרו ניכר כי מועטה מאוד. 

לתלמידיו בעיקר בתחום הלימודי. עיקר העשייה של בית הספר, אשר עולה מתוך הנתונים, מצביעה 

ובעיקר, במתמטיקה  -על מכוונת גבוהה בהגעה להישגים לימודיים בתחומי הדעת השונים

. ונותן מעט מקום למימוש עצמי ובאנגלית. בית הספר ממעט לראות את התלמיד כאינדיבידואל

         לימודית מטפחת אחידות על פני ייחודיות. -ניראה כי המערכת החינוכית



 
 

לו תחושות שונות: תחושות חיוביות שראו בבית הספר מנוף למיצוי לימודי מתוך קולות הנחקרים ע

בו בעת, היו שזיהו סתירות בין הערכים של בית הספר לבין עשייתו בפועל.  ולהנחלת ערכים, אך

 סתירות פנימיות, אשר במבט צלול לאחור תפסו את בית הספר כלוקה בחוסר ערכים. 

למפגש עם מורי העבר היתה נוכחות רבה בעבודה זו. בין המורים שהתלמידים זוכרים היו מורים 

די הבוגרים ביחס האנושי והרגיש שנתנו לתלמיד, באישיותם  טובים ומעוררי השראה שנתפסו על י

הכרזימתית, בהיותם בעלי חזון ומטרות אשר התהליך הלימודי עומד לנגד עינייהם ופחות הציון 

יחס רציני, המעורר חווית למידה ועניין בקרב  -הסופי. ובסופו של דבר, ביחס שהפגינו כלפי המקצוע

ם גם מורים שהמפגש עימם היה שלילי ומעורר דחייה. הללו נתפסו התלמידים. מנגד, תיארו הבוגרי

מורים על ידי הבוגרים בשלושת המדדים שתיארו את המורים הטובים, אך התיאורים היו הפוכים. 

תחושת עידוד אלא החלשה וחיפשו פגמים אצל  לא נתנו, פוגעני של הקטנהיחס לתלמיד נתנו  אלה

התוצאה היתה פגיעה בדימוי העצמי של התלמיד והשארת זיכרון טראומתי לטווח תלמידיהם. 

במובן החיובי, היו קשוחים מידי עם חלק מהמורים הללו לא ידעו "להחזיק כיתה" רחוק. 

המחוייבות למקצוע שלימדו היתה להרים עד מאוד את קולם כדי להשיג שקט.  התלמידים ונדרשו

עסקו לעיתים בעניינים אישיים על חשבון זמן ההוראה, ולא היוו הם פגעו בזמן הלמידה, חלשה, 

 דוגמא ומופת בהתנהגותם. התלמידים, אשר יצאו נפסדים מכך, זוכרים זאת עד היום. 

                        

באופן זה או אחר לבית הספר השפעות ארוכות טווח על תלמידיהם. בין ההשפעות של בית הספר 

השפעה כהקנייה של ערכים משמעותיים להצלחה בחיים ולמיצוי לימודי;  – השפעה אישיתניכרת 

כהזדמנות לפיתוח קשרים חברתיים בין התלמידים לבין עצמם, ובין התלמידים  – חברתית

כבחירה של מסלול מקצועי אשר קשור לדמות חינוכית משפיעה  – השפעה מקצועיתלקהילתם; 

כהכוונה לגבוה,   - השפעה הרואה רווח ממשי מלמידהאנושית, אמפתית ומעודדת;  –בבית הספר 

כהשפעה אשר מקורה  – השפעה של הזיכרונות המריםובעיקר משום שידע נתפס כ"כוח"; 

 בהתנהגות לא חינוכית, מדכאת, מקטינה ומכשילה של איש צוות בבית הספר את התלמיד. 

נידון  ,בהמשך. דומות תפיסות תיארו מרביתם, קודמים מחקרים לאור הממצאים נבחנו בדיון - דיון

עליהם  -ניתוח ביקורתי של ה"בוגר הרצוי" העולה מתוך הנתונים, ובהלימה להגיונות החינוכיים 

  (.  1973)ָלם  צביהרבה לכתוב איש החינוך, 

ומתוך  מסרים כפולים ומטרות סותרות בבית הספר כפי שעלו בין השיטין תוארובנוסף לכך, 

ה התייחסות אליהם ביחס לספרות המחקרית. כמו כן תוארה הרדיפה אחר הראיונות, והוצג

הישגים לימודיים בבית הספר, ככזו המחלישה את מקומו של האידיבידואל. בהמשך הוצגו שתי 

(, Maslow,1943) התייחסויות תיאורטיות: האחת של מאסלאו אודות "פירמידת הצרכים"

(. שתי התורות הללו 1973והשניה של רוג'רס המתארת את הזיקה הבניאישית בלמידה )רוג'רס, 

משמשות מראה לעובדי ההוראה, ועיקרן להיטיב את מערכת היחסים השברירית המתקיימת בין 

המורה לתלמיד, גם בטווח הרחוק. בפרק זה רוכזו ההשפעות מבית הספר ועקבות העומק של 

 ן נידנו ביחס לממצאיו של מחקר דומה שנעשה.   התחנכות בו, וה



 
 

בו קווים לעשייה  הוצעוהפרק חותם בהשלכות חינוכיות לפרקטיקה בעידן הפוסט מודרני הנוכחי, ו

, המחקר מגבלות נידונו העבודה בסיוםפדגוגית משמעותית הנסמכת על הגישה ההומניסטית. 

 .בתחום המשך למחקרי המלצות וניתנו

 

 

 

 


