
המחנך כסמכות מגדלת
-יעל ואן דייק-



ל"רבקה ורחל מנורה זצירלהשיעור מוקדש לזכרן של 



ה" ר ֲאִני ֹעשֶּ ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאשֶּ :ַויֹהָוה ָאָמר ַהְמַכסֶּ

ְך ה רֶּ ת ֵביתֹו ַאֲחָריו ְוָשְמרו דֶּ ת ָבָניו ְואֶּ ר ְיַצוֶּוה אֶּ "..'ִכי ְיַדְעִתיו ְלַמַען ֲאשֶּ

(ח"בראשית י)

.  לפניו והוא כועס עליהןומכעיסיןחוטאיןתדע לך שבזמן שהבריות "

ונותן  , עליהן זכותשילמודחוזר ומבקש להן סניגור ? ה עושה"מה הקב

גלה לאברהם ללמד  הסדומיםוכן כשחטאו ..... שביל לפני הסניגור

מיד התחיל אברהם ללמד  , אמר המכסה אני' עליהן זכות שנאמר וה

אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם  ויגש: "שנאמר, סניגוריאעליהן 

ויהי בעלות  ( יחמלכים א )אלא תפילה שנאמר ויגשואין , "רשע

....    'אברהם יצחק וישראל וגואלהי' אליהו הנביא ויאמר הויגשהמנחה 

(פרשת וירא חתנחומאמדרש "                                     )



ְגַדל " דַויִּ לֶּ ַמל, ַהיֶּ גָּ דֹול; ַויִּ ה גָּ ְשתֶּ ם מִּ הָּ ֵמל  , ַוַיַעׂש ַאְברָּ גָּ ְביֹום הִּ

ת ק-אֶּ ְצחָּ אט .  יִּ תַוֵתרֶּ ה אֶּ רָּ ן-ׂשָּ ית-בֶּ ְצרִּ ר ַהמִּ גָּ ר, הָּ ה  -ֲאשֶּ יְָּלדָּ

ם הָּ ר.  ְמַצֵחק--ְלַאְברָּ ם, י ַותֹּאמֶּ הָּ ֹּאת, ְלַאְברָּ ה ַהז מָּ אָּ ֵרש הָּ ,  גָּ

ת ּה-ְואֶּ ן:  ְבנָּ יַרש בֶּ ֹּא יִּ י ל ה ַהזֹּאת-כִּ מָּ אָּ ם, הָּ ם-עִּ י עִּ ק-ְבנִּ ְצחָּ יא .  יִּ

ד ר ְמאֹּ בָּ ם, ַוֵיַרע ַהדָּ הָּ ת ְבנֹו, ַעל, ְבֵעיֵני ַאְברָּ ר  יב.  אֹודֹּ ֹּאמֶּ ַוי

ים לֱאֹלהִּ ם-אֶּ הָּ יָך ַעל-ַאל, ַאְברָּ ָך-ַהַנַער ְוַעל-ֵיַרע ְבֵעינֶּ תֶּ ל --ֲאמָּ כֹּ

ה רָּ יָך ׂשָּ ר תֹּאַמר ֵאלֶּ ּה, ֲאשֶּ לָּ ק:  ְשַמע ְבקֹּ ְצחָּ י ְביִּ ֵרא ְלָך  , כִּ קָּ יִּ

ַרע תיג.  זָּ ן-ְוַגם אֶּ ה-בֶּ מָּ אָּ נּוְלגֹוי , הָּ ימֶּ י ַזְרֲעָך:  ֲאׂשִּ יד .  הּוא, כִּ

ר ַוַיְשֵכם קֶּ ם ַבבֹּ הָּ ַקחַאְברָּ ם-ַויִּ חֶּ ם לֶּ ֵתןְוֵחַמת ַמיִּ לַויִּ ם  -אֶּ ר ׂשָּ גָּ הָּ

ּה-ַעל ְכמָּ ת, שִּ ד-ְואֶּ לֶּ הָּ --ַהיֶּ ְך ; ַוְיַשְלחֶּ ְדַבר ְבֵאר  , ַוֵתַתעַוֵתלֶּ ְבמִּ

ַבע (ח,כאבראשית )."   שָּ



-"עם בני עם יצחק. "1

" על אודות בנו."2

" שמע בקולה."3



.-"לחם ומיםויקח ."4

-"כי שמע אלוקים אל קול הנער באשר הוא שם."5

,  "למשה' ויאמר ד", "משה על פניוויפול.."כבד פה אנוכי ."6

( מרים , מים, בשר-בהעלותך".)בניך חטאו" , י"לעמויאמר משה "

ָיךֶהֹל-ֱא' י הְֵנפִלְָּתַדָמער ֶשֲאם ֹיו, ָיךֶָני בְֵנבְִלוָיךֶָנבְם לְָּתַעֹדהוְו

(י-ט, דברים ד... )בֵרֹחְּב





–



:  היחס החינוכי המגדל דורש מהמורה להיות בעמדה מורכבת מאוד כלפי הילד"

,  מצד אחד הוא סוכן של עקרון המציאות המפגיש את התלמיד עם גבולות

מצד שני אנו מצפים ממנו להתאים את עצמו  . דרישות ומטלות מציאותיות שונות

,  עלבונותיו, כעסיו, לפגוש ולהכיל את התלמיד על כאביו, אל הילד ואל צרכיו

לנחמו  , כמו כן אנו מצפים ממנו לעודד את הילד. 'רצונו לנקום וכד, ייאושו

אלו מטלות מורכבות וקשות  . ולהחזיק עבורו תקווה ואמונה ביכולתו להתפתח

(.2007רוזנטל )

גם מורים שמסכימים עקרונית ואידיאולוגית עם העמדה  , בשל מורכבות המשימה

, זוהי עמדה תובענית ביותר מבחינה רגשית. הזאת מתקשים לעמוד בה וליישמה

ההכלה והאמפתיה של המורה ומפגישה אותו  , המאתגרת את יכולת ההחזקה

,  שלו–מערכת הזדהויות ורגישויות שונות , נקודות עיוורות, חולשות, פגיעויותעם 

.."ולא של תלמידיו בלבד

(2006מור ולוריא )



מגדלת( מבוגר)סמכות 

.סוביקטיביומימדאוביקטיבימימד: מימדיםשני על בהגדרת תפקיד המחנך 

של התפקידהאוביקטיביותכל הקשור להגדרות –האובייקטיבי המימד.

היא ניזונה  . עוסק בסמכות הפנימית שהאדם יוצר מהתפקיד-הסובייקטיביהמימד

.לתפקידעימומה הוא מביא -מהאדם  עצמו

שהיו מוכנים להיות  , מורים שהתעקשו על הילדים. אכפתיות-מעורבות המחנך

"אנוכי בצרהעימו"בפחדגם , מסוגלות לגעת , באמת במגע

 להתפעלהיכולת  .

  חשיבות המצפן

 היכרות אישית יוצרת מחויבות אישית.

שלוביםחוק כלים -להאמין במטרות דיפרנציאליותהכח

לגדולוויתור על הורה לוקחים משהו מהיכולת של הילד : חשיבות ההורים

כל פעם שמחקנו קצת מההורה מחקנו  . בלי ההורה יש אשליה של עשייה חינוכית

ההורה  . ילד עושה למען הוריו לפני שהוא עושה למען מחנכיו. קצת מהילד

.המשמעותי הוא ההורה הקיים

לא מתפתח, תלמיד שלא נמצא מחובר ללמידה : חשיבות הלמידה .

אני נמצא: גבול משקף יחסי כבוד. אין אפשרות לחנך בלי גבולות: חשיבות הגבולות-

חוקים  . הגבולות מאפשרים קיום. אני לא מאפשר דברים שאסור שיקרו, אני מגביל

.מאפשרים מצב בטוח



מורה משמעותי הוא מורה שמשנה משהו  , מורה משפיע

.בהתמודדות של הילד בחיים

מאפייני ההצלחה של סמכות מגדלת:

.תובנה עצמית סביב  תהליכי התקשרות מול מבוגר משמעותי1.

.יכולת להיעזר באחרים2.

לא קיים, תלמיד שלא רואה תוצר-פרודוקטיביות3.

הסיוע של המוריםמימדי:

...(מעורבות, אכפתיות, נוכחות אישית)פרסונליזציה של המורים 1.

חשיבה משותפת על )בשדה של קשר , הכל קורה כשיש מפגש-מפגש2.

"(.פתרונות

.פדגוגית התאמה3.



ל ֲעבּורֹו לֵּ הּו ְלִהְתפַּ .כֹּל ָאָדם ָצִריְך ִמישֶׁ
ֲהגֹות ְשמֹו  הּו לַּ ִיםִמישֶׁ ִבְשָפתַּ

ל ֱאמּוָנה  הּוְוִתְקָוהשֶׁ ֲחיֹות ִמישֶׁ ִיים ְלהַּ ְוחַּ
ִניחַּ ָעָליו  ב ְלהַּ ר ְוכֹּל ָאָדם ָצִריְך לֵּ חֵּ ִיםאַּ ָידַּ

ת ל ְבָרָכה ְוכֹּל ָאָדם ָצִריְך זּולַּ ל ֱאמּוָנה ְושֶׁ שֶׁ
את  סְוָצִריְך ָלצֵּ ְצמֹוּוְלִהָכנֵּ עַּ את מֵּ ּוְבִעָקר ָלצֵּ

ָָּה ְוִלְשכֹּחַּ  ת ָעְצמֹו ְוכַּ ס אֶׁ ָָּה ִלְהיֹותְלִהָכנֵּ ְוכַּ
ר ְלָשָעה חֵּ הּו אַּ ִכי, ְליֹום, ִמישֶׁ ר. ְלבֶׁ חֵּ הּו אַּ .ִלְהיֹות ִמישֶׁ

י  ֲעמֹּד ִבְפנֵּ ְסִפיקֱאֹלָקיוכֹּל ָאָדם ָצִריְך לַּ י ּומַּ ְוִלְצעֹּק דַּ
ח לֹו ח לֹו, ֲהנַּ ן, הּוא ָזָהב ָנִדיר, ֲהנַּ ן ְיָקָרה הּוא בֵּ בֶׁ הּוא אֶׁ

ְלָך ָיִחיד  ם, ּוְמיָֻחדשֶׁ ן לֹו גַּ ה תֵּ ה ְוִנְגלֶׁ ן לֹו טֹוב ִנְראֶׁ ,תֵּ
ן לֹו גַּם ל, תֵּ לֵּ ל. ִלְהיֹות ְמֻסָגל ְלִהְתפַּ לֵּ ר לֹו ְלִהְתפַּ ֲעזֹּ

ר חֵּ הּו אַּ .  ֲעבּור ִמישֶׁ
(אמיתירבקה )
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