
  .הגיליו� הנוכחי מוקדש לסוגיית מעורבות ההורי במערכת החינוכית

אול אנו מנסי דר� התקצירי המופיעי כא� , סוגיה זו נידונה רבות בעבר
בייחוד בכל הנוגע לילדי ברמות שונות של , ספקטרו רחב ביותר של הסוגיה 

  .או בעלי צרכי מיוחדי, סיכו�

נובעת מהעובדה שרוב השיח על , ישיגד מכפי שחלק מהטקסטי, הסיבה לכ�
הינו שיח של המעמד הבינוני והאליטות , או אקטיביז הורי, מעורבות הורי

מודרות לבי� בית /מחובר ליחסי בי� הקהילות המוחלשות/ואינו קשור, החברתיות
  .הספר

רוב אנשי החינו� , במוב� מאילו החינוכי, בחינו�" המקובל"ג א ברמת השיח 
מו ע החשיבות של מעורבות ההורי בנעשה בבית הספר בכל הקשור יסכי

הרי שכוונת ללח� ההול� וגובר מצד המעמד הבינוני והגבוה לדרוש זאת , לילדיה
 לבי� !המורה, בית הספר–בי� נות� הסחורה , זהו יחס צרכני, כלומר. בקולי קולות
יחס . !חינו� ילדיו–רה איכות אותה סחו לדרוש את !לכאורה–היודע , הצרכ� הנבו�

צרכני כזה עיוור ליחסי הקונפליקטיביי הקיימי בי� משפחות וקהילות אשר לה� 
אי� לה את ההו� התרבותי , או לחילופי�. אי� את ההו� התרבותי כדי לדרוש שיפור

  .כדי לקיי שיח אסרטיבי ע המערכת החינוכית

ודת מוצא שתהלי� החיפצו� יוצא מנק, בית ספר!השיח הצרכני של הורי, כמו כ�
  .של היחסי הבי� אישיי הינו כור� המציאות שאיננה ניתנת לשינוי

מודרות מתחיל מפרדיגמה שונה /כל תהלי� של מעורבות הורי מקהילות מוחלשות
הרי שחינו� לסולידריות אינו יכול לבוא , א בסולידריות חברתית עסקינ�. לחלוטי�

ג א קיימי יחסי . � ורק בי� כותלי בית הספר המנותק מסביבתולידי ביטוי א
אי� הדבר מונע קיו דיאלוג לטובת , בי� הורי למורי, פרופסיונליי, כוח מובני

  . שהוא למעשה מושא התהלי� החינוכי, התקדמות ילדי הקהילה

השיח הביקורתי אינו מנוהל לצור� בדיקת ההיתכנות של , בטקסטי שלפניכ
הכוונה כא� היא לערער על המודלי . ילוב הורי בעשייה החינוכית כמעי� מוריש

ועל , של שותפות הורי הקיימי המבוססי על הצרכי של המעמד הבינוני
לפתוח בחשיבה של שותפות , במקבילו. סטיגמטיזציה של האוכלוסיות מוחלשות

  מתו� הבנה של הילד ,!ההורה/המורה–המבוסס על עיקרו� הסולידריות בי� שוני
וכל המעגלי הללו . קהילתו ומשפחתו , ! ומיקומו בתוכו!של בית ספר , הינו מכלול

מתו� ראייה  שילוב המעגלי. משחקי תפקיד מכריע של התפתחותו ועיצובו
היא אשר יכולה לסייע לתהלי� בניית מודלי טובי יותר , מפוקחת וביקורתית

  .זו דר� שעוד לפנינו. מהקיימי

  !קריאה מהינה

  . עור� כתב העת–מרסלו וקסלר 


