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תפקידם של הורים  מדות בפני אנשי חינוך וקובעי מדיניות: ת הדילמות המרכזיות העוורס יעסוק באחהק

תהליך  , בהתנהלות היומיומית של בית הספרות ב פשר להורים מעורבלא באיזו מידה יש .במערכת החינוך

, מעורבות מאיזה סוג? תורמת להישגי התלמידים? ואם כןמעורבות הורים האם ובקביעת מדיניות? , מידההל

מה עושים כשיש קונפליקטים ו  ?קטיביתלקוות הורים למען ילדם לבין מעורבות הורים בין מעורב למה ההבד

מסמכי מדיניות,  , אלה, הקורס ישלב בין חומרי קריאה אקדמייםכדי לדון בסוגיות  להורים? ספרבית ה בין 

די להתמודד עם  בישראל ובעולם כ האקדמית ם בספרות נשתמש בידע הקיי .של הסטודנטיםהמעשי וניסיונם 

   .חינוך בישראלבית הספר ביומיום של מערכת ה-הנוגעות ליחסי הוריםת שאלו

 ות מרכזיות גי ריות סוציולוהגדרות ותיאו .1

 : ים והישגיםמעורבות הור .2

ו איך מעורבות הורים מקדמת  , אקשרים מעורבות הורים והישגיםהממכניזמים  .א

 תלמידים. 

של מעורבות  ילו סוגים א  – ון שלהןנקודות העיוורגישות מסורתיות למעורבות הורים ו .ב

 ?ואילו נדחים מתקבלים

 בית הספר  היומיומית של התנהלותבהורים  רבותמעו .3

 . טיביתת הורים קולקת מול מעורבוהורים אינדיבידואלי בות מעור .א

 . מדיניות  צביכמעהורים  .ב

 בחירת הורים בחינוך  .4

 מדוע יש בחירה בחינוך? .א

 . סוגים שונים של בחירה .ב

 ות ותוצאות של בחירה בחינוך.השלכ .ג

 בות רכים ותער .5

 ? מילהתאים עצמו לך : מי צרימשפחות לבית הספרבין   "תרבותית"התאמה  .א

ת  חייבקט, והאם ים כשיש קונפלספר, מה עושיילמדו בבית הילו ערכים  מי מחליט א .ב

 ?בין משפחות להורים להיות הלימה

 פרספקטיבת המורים על מעורבות הורים בחינוך.  .6

 .רבות הורים והקורונהמעו .7

 

 

יש לפרסם הסילבוס לפני הרישום לקורסים לפי חוק זכויות  

 הסטודנט 



  הקורסוהרכב ציון דרישות 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רשימה ביבליוגרפית: 
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 בחירה __         חובה X        %10   והשתתפות נוכחות

   %30   - חות קריאה" דו

 %60   -  עבודות

 % ______   -  מבחנים

 ______ %   -  סיורים 

 100% -  סה"כ 

 

 עברית 

  לבחינת כמסגרת הון סוגי: הספר בבית הורים מורים יחסי. 2016ויעל גרינשטיין. ח, אדי קאדרי ר

 ך.נו, משרד החיחקר למדען הראשידו"ח מ .הספר בבית הורים מעורבות

פו. (. בחירה בחינוך ומשמעויותיה החברתיות בקהילה הערבית בי1997איכילוב, א' ומזאוי,א' )

 . 432 -421(, 3לח)מגמות,

ת הורים  הסתגלות של מנהלי בתי ספר למעורבו. 1995רונה שביט, ורנה שפירא. ב.,  אלן ,גגולדרינ 

שפירא, רינה ורונה שביט  וך . בתבחינוך : המקרה של בתי ספר בעלי אוריינטציות ערכיות שונות

 . הוצאת רמות. ותיו הילבית הספר וק)עורכות(. 

, רפורמה בית ספרית והישגים  פוליטיתלה המקומית כישות הי. הק1995י. י אדאודרחן, מיכאל ו

 . הוצאת רמות.ותיוהילבית הספר וקשפירא, רינה ורונה שביט )עורכות(. בתוך  חינוכיים.

ן בישראל בשאלה של בחירת  שפט העליו: עמדת בית המ ת, ושורת הדיןו , הרשפרט. ה1995ניבי, גל. 

 ידי הורים.  בית ספר על

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 
 
 
 

 

 
 סטר. הציון הסופי במהלך הסמ יביאין לשנות את מרכ ** 

 על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם.  *** 
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