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 תודות

 

תנו הראשונה פרש בפניי, ביכולת כמעט אבנון שכבר בשיח דןראשית, אבקש להודות לפרופסור 

נבואית, את התהליך המצפה לי לקראת הכתיבה, קיבל בהבנה את החלטתי לצלול להרפתקה 

דאג ללוות אותי לאורך שביליה המתפתלים, תוך עידוד בלתי מתפשר להגיע והמחקרית והאישית, 

 לתוצר הראוי ביותר. 

ה אשר אפשרו לי בעזרת מלגת רקטור לממש לאוניברסיטה העברית ולפרופ' שרה סטרומז תודה

 את רעיונותיי במסגרת עבודת מחקר לתואר מוסמך בתכנית לחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם. 

 וחוויתי לנעים היצירה תהליך את והפכו המשא כובד את שהקלו" תזה פורום"ב לחבריי תודה

 .לדרך השותפות בזכות יקרובע התומך המשוב, המועילות ההערות, ההדדית הלמידה בזכות יותר

 .לים מעבר ומהם קרובים מהם, שסייעו נוספים ולחברים, החשובה היוזמה על פרי לדפנה תודה

 לכל המרואיינות והמרואיינים שהשתתפו במחקר, השיבו בכנות, עודדו והתעניינו. תודה

 אקדמית.לוח את נבכי הבירוקרטיה המסייעת בחביבות ובאדיבות לצלאירינה פלג שתמיד  תודה

למשפחתי ובעיקר לסבתי, שלומית דקל, על היותה מופת ודוגמא בכל תחומי החיים, וגם  תודה

 בתחום האקדמי. 

 לדני בר גיורא על ההשראה, על התמיכה המלאה ועל העשייה היומיומית לתיקון העולם.  תודה

 בשותפות אמת. , אישי, שבנועם הליכותיו ושלוותו הפנימית נשא את עולי אורןאחרונה ל תודהו
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 מבוא

 אזרחיות סוגיות היום סדר על שהעלתה, המונית חברתית מחאה הארץ ברחבי פרצה 2111 בקיץ

 כמורה. ישראל מדינת של המובילים וערכיה אופייה אודות אמיתי בדיון הצורך את חידדהו

מהם . האזרחיחינוך ההיסוד של  בסוגיות מתלבטת עםפ לא עצמי את מצאתי, בהכשרה לאזרחות

מכוונת תכנית הלימודים? מהי  ם הערכים אליהםהערכים אליהם אני מחנכת את תלמידיי? מה

 בציבור? וגזענות פילוג מגמותוהאם היא מקדמת מאבק ב, האזרחי החינוך עלאחריות המדינה 

בחינוך  תסקוועאשר  ,ית הספר בו אני מלמדתבבלתכניות שונות  נחשפתיבמהלך שנת הלימודים 

על ידי עמותות עצמאיות ומדריכים חיצוניים  מופעלותאך  ,לערכים, זהות וחברה ישראלית

 מסחור לשהולכת ומתרחבת  ממגמה חלק הינהמסוג זה  פעילותצוות המורים. שאינם חלק מ

, רובם וארגונים מתערבים גורמים כניסת באמצעות השאר בין, החינוך במערכת חוץ ומיקור

להעמיק ביקשתי כאשר נחשפתי לממדי התופעה בירושלים, . 1הספר לבתיים, ממשלתי-ככולם לא

 . אלה סוגיותבמחקר שיטתי יותר של 

ארגונים  של מעורבותם כיצד משפיעההמחקר הינן במסגרת  יתושהובילו אהמרכזיות השאלות 

והאם מבטם של אנשי החינוך בשטח,  מנקודתועל בתי הספר החינוך האזרחי  על יםממשלתי-לא

לבין היכולת לעצב זהות אזרחית משותפת לכלל  במערכת החינוך תהליכי ההפרטהיש קשר בין 

ביקשתי ראשית לתאר את התופעה ואת  לתת מענה על שאלות אלה,בניסיון . התלמידים

 מאפייניה המרכזיים, ולאחר מכן לקיים דיון מעמיק בהשלכותיה.

 לקיומה חיונית היא משותפת אזרחית זהות, ראשית. יסוד הנחות מספר על תבססתיה כך,לשם 

 בטענה אם, הנחה זו שיבקרו יש .ותרבויות אתניות קבוצות מרובת בחברה ובפרט, דמוקרטיה של

 כוחה את מנצלת שהמדינה בטענה או(, יהודי למשל) אתני או דתי להיות צריך המשותף שהבסיס

 שהינו משותף אתוס של אשליה ליצור מנת על ממשמע כמנגנון החינוך במערכת ומשתמשת

(. 14, 2111, ויונה דהאן) ויונה דהאן למשל שטוענים כפי, שלה לאידיאולוגיה שיעבוד למעשה

המבוסס על זכויות אדם וחירויות  ערכי תוכן ובעלת רחבה אזרחית זהות שרק סבורה אניאולם, 

חותרת לצדק חברתי  ,שונות ומכילה הזדמנויות שוויון המקדמת לחברה להוביל יכולה יסוד

דרך השתתפות ומעורבות  הפוליטית בקהילה החברים בין משמעותי דמוקרטי שיח מנהלתו

 מחוק שמשתמע כפי בישראל האזרחי של החינוך לכאורה זוהי גם מטרתו המוצהרת .אזרחית

"חינוך הניתן מאת ין במפורש שהחינוך הממלכתי הוא , בו אף מצוותיקוניו ממלכתי חינוך

המדינה על פי תכנית הלימודים, ללא זיקה לגוף מפלגתי, עדתי או ארגון אחר מחוץ לממשלה, 

. (1113 ג"התשיחוק חינוך ממלכתי ותיקוניו, ) שהוסמך לכך על ידיו ובפיקוחו של השר או של מי

ממשלתיים שאינם בפיקוח שר החינוך, זאת -כלומר החוק שולל חינוך הניתן על ידי גופים לא

אלה למערכת. סוגיית כלמרות שבשנים האחרונות מעודד משרד החינוך את כניסתם של גופים 

 התייחסות לנקודות תמחייבהיא משום ש, גישהמורכבת ורהיא בישראל הזהות האזרחית 

 התורפה בהגדרות הבסיסיות של המדינה, כפי שיעלה בהמשך הדיון.

ותהליך  האזרחית הזהות עיצוב על מכרעת השפעה לחינוךהינה שביסוד המחקר הנחה נוספת 

ה של חברה דמוקרטית, הכרחי לטובת קיומאיכותי הוא חינוך אזרחי . במדינה הפוליטי החיברות

מסוגלים לנהל את חייהם באופן אפקטיבי במסגרת על מנת שיהיו בני אדם  לחנךהינן  ומטרותיו
                                                           

1
 אשתמש העבודה במהלך .NGO- Non Governmental Organization למונחכוונתי " ממשלתיים-ארגונים לא"ב 

עמותות, קרנות, ) השונים השחקנים את לתאר מנת על" חיצוני גוף" או" מתערב גורם" כגוןמקבילים  מונחים במספר
 . החינוך ממשרד פורמלי חלק שאינה תהחינוכי  הפעילות בזירת (חברות מסחריות
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חוצים הבסיס של מוסדות וערכים משותפים תוך יצירת  אליה הם משתייכיםהקהילה הפוליטית 

 (. Galston, 2008, 99-101) זון החברים בקהילה ביאת המחלוקות 

 חינוכיות בתכניות יםממשלתי-לא ארגונים על סמך הנחות אלה אבקש לבחון את מעורבותם של

-לא ארגונים מנהלי, ספר בתי מנהלי של מבטם נקודות באמצעות ניתוח בירושלים ספר בבתי

 המגזר בארגוני אתמקד מחקרה במסגרת החינוך. במשרד בכירים תפקידים ובעלי יםממשלתי

 ערכי בחינוך סוקהנוטים לע שהם משום בעיקר, )ופחות בגופים עסקיים ומסחריים( השלישי

כאן את הממצאים כפי שעלו מניתוח שמונה ראיונות עומק עם דמויות מפתח  אציג. ואזרחות

 .מניתוח זהכפי שעלו  ואפרוס את התובנות המרכזיות בתחום

שלושה סוגים של  כולליםחינוך האזרחי בירושלים ב המתרחשיםם תהליכיהמחקר עולה כי מן 

גופים במעורבותם של המתבטאת , הפרטה פדגוגית: מיכאלי , כפי שאלו מסווגים על ידיהפרטה

, הפרטה תקציביתבבתי הספר, עיצוב תכנים, דרכי העברתם והוראתם ב ממשלתיים-לא

, שעיקרה והפרטה מינהלית ,המתבטאת בהתבססות גוברת על תקציבים ממקורות פרטיים

סקת מורים באמצעות גופים מתווכים כגון עמותות וחברות הגמשת שוק העבודה החינוכי והע

 .(5, 2111)מיכאלי,  קבלניות

 , אציג את ממצאי המחקר בשלושה פרקים מרכזיים.ומאפייניה הכלליים תיאור התופעהלאחר 

ים בבתי הספר משקפת תהליך מואץ של ממשלתי-אבקש לטעון שפעילותם של גופים לא, אשיתר

נסיגת המדינה מאחריותה לחינוך הציבורי. המדינה נסוגה משירותי החינוך כפי שהיא נסוגה 

אליהם נכנס המגזר השלישי והגופים העסקיים משירותים חברתיים אחרים ופוערת חללים 

והפרטיים. לגופים אלו, מצדם, אינטרסים שונים אשר מניעים אותם ומעוררים בהם את הרצון 

להשפיע על תחום החינוך ולדחוק את המדינה החוצה, גם במקומות בהם היא עדיין ריבונית. 

סגרת אחריותה על החינוך מערערת את יכולתה של המדינה למלא את תפקידיה בממציאות זו 

הציבורי ובהם הכנת האזרחים הבוגרים לעולם החברתי והכלכלי אליהם ייכנסו בעתיד, צמצום 

על מנת ליצור  יםיסודות ערכיים ותרבותיים משותפ עיצובכן פערים וקידום שוויון הזדמנויות ו

 חברה מלוכדת וסולידרית. 

בבתי הספר באמצעות יצירת תלות, פוגעת ים ממשלתי-שנית, אטען כי פעילותם של גופים לא

מנהלות בתי הספר. זוהי סוגיה שעלתה בכל הראיונות, הן  והחלשתהמורים  ערעור מעמדם של

מצד מנהלי העמותות והארגונים השונים והם מצד מנהלי מוסדות החינוך. תכניות חינוכיות 

מידים באמצעות מדריכים ועבודה פדגוגית של גורמים מתערבים אשר נעשית באופן ישיר עם התל

 .מתוכן או מנחים חיצוניים, מחלישה את הצוות החינוכי בבית הספר ומותירה אותו מנוון ומרוקן

לכלל הגופים שנדרשות להוות גורם מרכז כמו כן, נוצר עומס רב על מנהלות מוסדות החינוך 

 . ההחינוכי ואין עליהם כל בקר הצוות, למרות שאינם חלק מהפועלים בבית הספר

ים בבתי הספר פוגעת ביכולת לכונן זהות ממשלתי-, אטען כי פעילותם של גופים לאלבסוף

אזרחית משותפת לכלל ילדי ישראל. את הטענה האחרונה אבקש לבסס באמצעות עדויות שעלו 

מהראיונות השונים, וכן על בסיס ניתוח ביקורתי של תכנית הלימודים באזרחות כפי שהיא 

. אראה כי ליקויים בתכנית (2111)אדן ושותפיה,  וד "להיות אזרחים בישראל"מופיעה בספר הלימ

ים, כל גוף ומערכת הערכים ממשלתי-חלל ערכי שאליו נכנסים הגופים הלא יוצריםהלימודים 

מציאות זו פוגעת בחינוך האזרחי . שבה הוא דבק ועל פיה הוא מבקש לחנך את ילדי ירושלים

  את דלותה של השפה האזרחית בישראל.ככלי לשינוי חברתי ומגבירה 
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 מתודולוגיה

 ונתונים ממצאיםשאלת הפרטת החינוך האזרחי, אותו אבסס על באקיים דיון  הבאים בפרקים

הטענות . המחקר שאלות על להשיב בניסיוןבעזרת מגוון שיטות מחקר איכותניות,  נאספוש

החינוך, ים וספרות מתחומי המרכזיות ילוו בדיון תיאורטי אשר ישולבו בו מקורות משני

 וחקר סכסוכים. , פסיכולוגיה חברתיתסוציולוגיה, מדע המדינה, 

 תחום פי על מרואיין לכל שהותאמו, ניםמוב  -חצי עומק ראיונות שמונה במסגרת המחקר קיימתי

 בכירים תפקידים בעלי . המרואיינים כללו(Gray et.al, 2007, 160) השיחה מהלך פי ועל עיסוקו

 מנהלי וכן בירושלים דתי-והממלכתי הממלכתי מהזרם חינוך מוסדות מנהלי, החינוך דבמשר

 ראיונות. בעיר ספר בבתי ערכי-החברתי או האזרחי החינוך בתחום הפועלים וארגונים עמותות

כללי . הניתוח מלאכת לטובת ותומללו הוקלטו, 1.5.11-6.11.11 התאריכים בין התקיימו העומק

 חלק לקחת הסכמתם את הביעו המשתתפים כללידה במסגרת עבודה זו. האתיקה נשמרו בקפ

כמו כן, . אקדמיים לצרכים בדבריהם השימוש את ואישרו וולונטרי באופן זאת עשו, במחקר

 . קים על מנת לשמור על פרטיותםהוהוסרו פרטים מזהים מוב מותיהם שונוש

 לעתים המכונה ,איכותנית מסווג כשיטת מחקר מחקריים לצרכים עומק בראיונות שימושה

 יסוד הנחות עם מגיע אינו חוקרה היבט אחד של אתנוגרפיה הינו מתודולוגי, כאשר. אתנוגרפיה

 של מבטם נקודת את להבין מנת על מהשדה חומר ואיסוף מחקר בכלי משתמש אלא, מראש

 ריאתלק היא הכוונה כאן. וכתיבה ייצוג כשיטת לאתנוגרפיה מתייחס נוסף היבט .השחקנים

. משתנה ובלתי סופי כטקסט ממדית-רב תרבות בייצוג הטמון לקושי מודעותלו, כטקסט התרבות

 העולם את כראוי לייצג לעולם יכולה לא ופוזיטיביסטית ריאליסטית כתיבה, זו תפיסה פי על

 רבים קולות ביטוי לידי המביאה, פוליפונית לכתיבה היא השאיפה כן ועל גוני והרב העשיר

 חשיבה צורת כלומר, אינטלקטואלית כפרדיגמה לאתנוגרפיה מתייחס שלישי היבט .ושונים

 ,זילבר) סמויים תהליכים של וחשיפה בחברה והמוסכמות היסוד הנחות על ערעור תוך פרשנית

 אחרים מחקר מסוגי אותו המבחין, איכותני מחקר של המרכזיים המאפיינים אחד(. 11, 1115

 איכותניה במחקר, הטבע למדעי בניגוד. חברתיים במצבים ותסיבתי לגבי היסוד הנחת הוא

 את הניתן ככל תהחוקר מתמצמצ כך. ופרשנות סמלים של מערכת בתיווך תלויה הסיבתיות

 (.Ericson, 1990, 126-129) רגע בכל ומשתנה כדינמית אותה הורוא המציאות על היסוד הנחות

 הנתונים את פתאוס איה בעזרתםו, במחקר זיים, היא עצמה וחושיה, הם הכלים המרכתהחוקר

 יומיומיות אינטראקציות של סיסטמתי בניתוח טמונה המחקר של המדעיות. הל הדרושים

 להיות צריכים, כן כמו. הרחב החברתי בעולם שלהן הסובייקטיביות המשמעויות באמצעות

 אינדוקציה , כאשרשדהה אל היציאה בטרם עוד כלליים רעיוניים ומושגים עניין תחומילחוקרת 

 (. Ibid, 120-121) מתמיד בדיאלוג נמצאות ודדוקציה

 כמדגם נבחרו לא המרואיינים, מחד. איכותני למחקר שונות גישות בין שילבתי הנוכחי במחקר

 לתת ויכולתם המחקר לנושא שלהם הרלוונטיות פי על, מכוונת דגימה של במסגרת אלא, שרירותי

 דברי מתוך עלו מהממצאים רבים, זאת עם יחד(. Gray et. al, 2007, 105) המחקר לשאלות מענה

 השתלבו וכך, (21-25, 2111)שמעוני,  בשדה המעוגנת אוריהיהת לגישת בהתאם, המרואיינים

 רפלקציה ביצעתי, עומקה מראיונות הנתונים איסוף שלב לאחר. זו עבודה של הסופי במארג

תמלילי  שלושיטתית  צמודה קריאהת שעלו מעל בסיס תבחינים ומגמות רוחביו תיפרשנ

 הומרוב נרטיבי ,מפורט תיאור וךת כאן אציג הפרשני הניתוח את (.11, 2111רג, בהראיונות )קופפר
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 נועד ,הטקסטים מתוך נובע בעודו, הפרשני התיאור(. Ericson, Ibid, 121) החומר מתוך ציטוטים

 שהשפה טוענים וושותפי( Gutierrez) יירסגוט. במחקר הנדונות להתרחשויות משמעויות להציע

 פרשנות במתן רבה חשיבות ישנה לשפה. כוחות יחסי ומייצרת האנושי העולם את מעצבת

 למלים בהם ההקשרים את פרטים לפרטי לפרוט סיוןינ מהווה זה מסוג מחקר. להתרחשויות

 . Gutierrez, Rymes and Larson, 1995)) משמעות תהיה

 וטשטוש הסתרה של שכבות הסרת, סמויים רבדים של חשיפה כולל יכותניהא המחקר, כן כמו

 ,Ericson, Ibid) האמיתית ההתרחשות את ומסתירות המכסות והתנהגויות סמלים, ייצוגים כגון

במהלך הניתוח הביקורתי של התכנים והטקסטים העומדים כאן לדיון, אנסה לחשוף  .(121-122

 .השטח פניל מתחת לעתים שהינם ורבדים מסרים ,סמויים תהליכים פרשניתה עבודהבאמצעות ה

 זהות אזרחית משותפתלטובת הדיון בשאלת יכולתה של המדינה לכונן נוסף על ראיונות העומק ו

ניתוח תוכן של ספר ביצעתי , ים בתכני החינוך האזרחיממשלתי-לאור מעורבותם של גופים לא

 תחום הינו לימוד ספרי ניתוח. (2111ושותפיה, )אדן  "להיות אזרחים בישראל" באזרחותהלימוד 

 לדור מדור המועבר חברתי אתוס משקפים הלימוד ספרי. והרוח החברה במדעי במחקר מרכזי

 לעתים. ולהפנים להאמין, ללמוד הצעירים שעל סבורה שהחברה למה מראה מהווים והם

 האובייקטיבית לחזות בניגוד, המדינה בשירות אידיאולוגי ככלי משמשים אף הספרים

 החברה אותה של הקולקטיבי הזיכרון את רבה במידה משקפיםהספרים . שלהם תליאטריוהנ

 וחד יחידה חשיפה עבורם מהווים הספרים לעתים .כעובדתיים אליהם מתייחסים תלמידיםו

 .(Podeh, 2001, 1-4, Bar-Tal, 1998, 725) מסוימים לתחומים פעמית

, 2111 בשנת והודפס קרמניצר ועדת המלצות בעקבות נכתבש" בישראל אזרחים להיות" הספר

 וזהותו הישראלי האזרח של הרצוי לאופיו באשר עולם והשקפות רוח הלכי רבה במידה משקף

, זה בסיס על. החינוך משרד זה ובמקרה, המדינה מוסדות ידי על נתפסים שאלו כפי, האזרחית

 של צמודה קריאהבממצאים מתוך  נעזרתיו דהלימו ספר של ביקורתי-אנליטי תוכן ניתוח ביצעתי

הניתוח . (52להמן, תש"ע, -)אלקד בניסיון לתת מענה לשאלות המחקר ,ספרהמ נבחרים פרקים

 גורמים נכנסים אליו ערכי-החינוכי המרחב בשרטוט שימש אותי של תכנית הלימודיםהביקורתי 

 בשאלות יצוב הדיון הנורמטיביבעכן הספר ו בתיב חינוכיות תכניות של במסגרת מתערבים

 אזרחית זהות לכינון להוביל שעשויה הישראלית בחברה הרצויה החינוכית למציאות הנוגעות

 .משותפת

הייתה לי נגיעה אישית בשלוש נקודות מבט שונות על הנושא. ראשית,  המחקר במהלךאציין כי 

החינוך הפורמלית בעיר.  אשר אמון על מערכת בירושלים החינוך במינהלמטה  בתפקיד שימשתי

פעלתי במסגרת בירושלים. שלישית,  תממלכתי חטיבת בינייםב אזרחותשנית, עסקתי בהוראת 

בעמותה לשינוי חברתי אשר עוסקת, בין השאר, בהנחיית סדנאות לתלמידים בבתי  התנדבותית

והמיקום ל אחד מרבדי העשייה הללו . החוויות המשמעותיות בכספר בנושאי ערכים וזכויות אדם

 בנושא לבחור אותי הניעו ,החברה האזרחיתהשדה ו, המטהצומת שבין באליו נקלעתי הייחודי 

מטבע הדברים, אני רואה חשיבות וטעם בכל אחת . עמדותיי על השפיעו גם וודאי, המחקר

 מנקודות המבט וחשופה למורכבות הרבה שהסוגיה הנבדקת כאן טומנת בחובה. 
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 אוכלוסיית המחקר

במסגרת המחקר ראיינתי מדגם של מנהלי בתי ספר, מנהלי עמותות ובכירים במשרד החינוך. בתי 

יסודיים דתיים, -הספר שנבחרו מייצגים מגוון מוסדות בירושלים, מהם ממלכתיים, ממלכתיים

אקונומי חזק )מדד טיפוח -ם מרקע סוציומהם המאופיינים באוכלוסיית תלמידיועל יסודיים, 

אקונומי חלש -נמוך( ומהם המאופיינים באחוז גבוה של עולים חדשים ו/או תלמידים מרקע סוציו

מגוון של תכניות  יםמייצג להשתתף במחקר שנבחרו יםממשלתי-הגופים הלא)מדד טיפוח גבוה(. 

יהן מניעת אלימות, חינוך חינוכיות בנושאים שונים הנוגעים לערכים וחינוך אזרחי בינ

הבכירים במשרד החינוך נבחרו בשל  לדמוקרטיה ודו קיום, זהות יהודית ושוויון בין המינים.

 עיסוקם והיכרותם עם נושא הגופים המתערבים במערכת החינוך בירושלים. 

ים בבתי הספר ממשלתי-כעת אפרט מספר מאפיינים מרכזיים לפעילותם של הגופים הלא

 העידו המתערבים הגופים נציגיפי שעלו מהראיונות עם המשתתפים במחקר. ראשית, בירושלים, כ

 בתי 11-11 בין הנע מספר) בירושלים ספר בתי של מצומצם מספר עם עובדים הם כי גורף באופן

 הארגונים. היותם מגזריים הוא הארגונים של נוסף מאפיין(. בעיר חינוך מוסדות 111-כ מתוך ספר

 רחב באופן להנחילם ראוי לדעתם אשר, אוניברסאליים מסרים לייצגב על פי רו ביקשו

  . אחד במגזר להתמקד שונים משיקולים בחרו אך, כולה באוכלוסייה

 ארגון שכל ניכר, הארגון או העמותה מטרות את לתאר המתערבים הגופים נציגי התבקשו כאשר

 העמותה מטרות את לייצג יוןהניס בלט, כן כמו. סותרות ולעתים, מאוד שונות מטרות מקדם

 למשל כך. , זאת למרות שכל ארגון עוסק בנושא ממוקדהניתן ככל כלליים ומסרים במשפטים

 דרכו את לבחור יוכל, גילו משנה לא, שאדם... אה היא המטרה": העמותה מטרות את נטע תיארה

" חברתי ינויש" כגון מטרות ציינה , מנהלת בעמותה אחרת,קלרהו ."ידע בסיס איזשהו מתוך

 עם נוער בני של ההיכרות חיזוק" את ציין מנהל עמותה נוסף". יותר שוויונית לחברה להביא"ו

." רלוונטי יותר קצת למשהו והמסורת המורשת את להפוך בעיקר, ישראל ומורשת ישראל תרבות

 .לעצמו שהגדיר המטרות בסיס על ועזרים תכנים, חינוכיים מערכים מפתח ארגון כל, כלומר

לטובת הפעלת התכניות מגייסים הגופים המתערבים מדריכים ומנחים שאינם חלק מצוות 

 מערך המתערבים הגופים מן אחד לכלהמורים בבית הספר, חלקם בשכר וחלקם בהתנדבות. 

 במרבית. אדם וכח חומרים, הדרכה של רבים משאבים מושקעים בועבור הצוות,  נרחב הכשרה

, החינוך משרד מטעם הוראה תעודת או פורמלית בהוראה הכשרה אין אלו למדריכים, המקרים

 הארגונים. (14 ,2115כפי שעולה גם בממצאי הסקר הארצי של המכון ליזמות בחינוך )וינהבר, 

 הראוי באופן מכשיר ושהוא ביותר מקצועי הינו לאנשיהם מציעים שהם ההכשרה שמערך העידו

 הארגונים מן חלק. הספר בבתי החינוכיים םהמסרי את להעביר המיועדים אלו את והמיטבי

 מנחים מכשירים רובםאך , פועלים הם בהם הספר בבתי המורים לצוות גם הכשרות בונים

 הנוגעים לתכנים והמנחים המדריכים נחשפים ההכשרות במהלך. בלבד חיצוניים ומדריכים

 מעמיתים ומדיםול מערכים ובניית בהדרכה מתנסים, העמותה או הארגון של העיסוק לתחום

 והדרכות השתלמויות של מערך ישנו כי העידו הארגונים כלל. הספר לבתי יציאה לקראת בארגון

 . הספר בבית בעבודתם שעולות ובדילמות בתכנים לדון מנת על השנה במהלך למנחים מלוות

הארגונים שהשתתפו במחקר מקיימים מיונים קפדניים לבחירת אנשי הצוות והמדריכים. כלל 

, למשל כך. הארגון מטרות עם ההזדהות ובדיקת משמעותי אידיאולוגי מרכיב כוללים מיוניםה

 לכיוון והמדריכים המנחים נטיית תהיה, קיום ודו בדמוקרטיה שעוסקת עמותהב מדובר אם



1 

, פוליטית תפיסה מבחינת, אלינו שמגיע מי מבחינת" :נטע שמתארת כפי, התואםהמחנה הפוליטי 

 שבסוף נכון, ואחרים כאלה דתיים בעבר לנו היו אבל איתנו לעבוד לבוא רוצים לא קיצוניים ימנים

 והם בסיס איזשהו להם שיש או, שמאלנים הם נכנסים כשהם אם יודעת לא אני... יותר קצת הם

 ולכן הסוף עד ניטרלי מנחה בתור להיות קשה דבר של בסופו אבל... לתכנים נורא מתחברים

 ."בארגון רובנו את שמאגד משהו איזשהו היא קרטיתדמו-הסוציאל הדמוקרטיה

 חושבת אני" :לקבלה פורמלי בלתי כתנאי הארגון לעמדות מחויבות מתארת אשר, קלרה גם וכך

 משהו שמביאה מישהי יש אם, שמרנות מבחינת גם... בסיסיות עמדות איזשהן הוא בסיסי שתנאי

 נשים פה שאין לא וזה. שלנו הערכים את גלייצ קשה לה שיהיה לה נגיד אנחנו שמרני מאוד מאוד

 ."דתי רקע על גם, שלהן הגבולות מה לדעת צריכות הן אבל, שמרניות שהן

 :נושא זה על יהיה הדגש, היהודית הזהות חיזוק רהשעיק בעמותה מדובר כאשר זאת לעומת

, כזה הומש או דתי מבית שמגיעים אומר דווקא לאו שזה, ביהדות משמעותי רקע דורשים אנחנו"

 ."ללמוד רצון ובעיקר הבסיסיים המושגים את לך שיש עניין תחום לך שיש אומר שזה

יעלו בהמשך  ים בבתי הספרממשלתי-של הפעילות החינוכית מטעם גורמים לא מאפיינים אלו

 כןו כללי האתיקהעל מנת לשמור על  וישמשו את הדיון בהפרטת החינוך האזרחי בירושלים.

כמו כן, יצוין כי  עמותות, התכניות ובתי הספר שונו.מרואיינים, הה, שמות הלהקל על רצף הקריא

בצרוף אך  לרוב אתייחס למורים, מנהלים, מנהלי עמותות ותלמידים בלשון זכר מטעמי נוחות

 לתת ייצוג בשפה העברית. נשים זוכות ש על כך ומחאההסתייגות 
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 החינוך למערכת ביםמתער גופים וכניסת הציבורי בחינוך הפרטה של מגמות

 המתרחשים וביזור הפרטה לתהליכי הביטויים אחד הינו חינוכיים תכנים של חוץ מיקור

הליכים ת .ובעולם בישראל האחרונים בעשוריםובשירותים ציבוריים אחרים  החינוך במערכות

, הבחירה הרחבת, לביקושים מענה, שוק כוחות פי על להתנהלות מעברבין השאר  אלו כוללים

 הריכוזיות והפחתת הספר בתי של הניהולית האוטונומיה חיזוק, ותפוקות מדדים פי על עבודה

 תהליכי ההפרטה(. 2111, איכילוב; 2111, בוזגלו-דגן) והמדינה המקומית הרשות של והשליטה

ם ות השמוניכבר בשנבישראל החלו  הציבורית והנסיגה של המדינה ממעורבותה במערכת החינוך

והקמת  ,בתי הספר הייחודיים שהחלו לקלוט תלמידים שלא על פי אזור הרישוםעם הקמתם של 

הממומנות על ידי ההורים, שמעורבותם  משרד החינוךמעבר לתקן  מערכת התל"ן, שעות לימוד

 ביטוי. (114, 2113גדרון, בר וכץ, "חינוך אפור" ) תופעה שקיבלה את הכינויההלכה וגברה סביב 

 ניהול נוספים במערכת החינוך כגון בתחומים חוץ מיקור של תהליךב גם לראות ניתן אלו למגמות

, קבלניות חברות באמצעות חינוך עובדי העסקת, ציוד רכישת, ותשתיות פיזיים היבטים, מערכות

 . חינוכיות ותכניות הוראה ואף ועזרים חינוכיים תכנים פיתוח

 שנת עד, כעשור לאורך החינוך בתקציבי ידרמט לקיצוץ במקביל ההחלהפרטת שירותי החינוך 

כבר בשנות התשעים חל קיצוץ משמעותי בשעות ההוראה במימון משרד החינוך, וכך  .לערך 2111

 המדינה במשאבי ומעמיקים ההולכים הקיצוצים .(Elazar, 1997, 53) ההוריםגדל הנטל על 

, ומיטבי ראוי חינוכי ענהמ לתת הספר בתי של ביכולתם קשה לפגיעה הובילו לחינוך המוקצים

 כפי. "אפור חינוך" לקיים אמצעים בידיהן שאין מוחלשות ובאוכלוסיות בפריפריה ופגע ובעיקר

 לתלמיד השעות תקני בתחום הן והתמעט הלך החינוך תקציב, הבאים בתרשימים לראות שניתן

 .פיתוח כגון נוספים בתחומים והן

 (₪ במיליוני) 0222-6991 החינוך משרד תקציב

 

 

 

 

 

 

 

 בעוד, 1116 של לזה כמעט זהה 2111 תקציב םריאליי םבמונחי, מהתרשים שניכר כפי

הצטמק בכמחצית בין  הפיתוחתקציב כמו כן, . 1%-בכ אלה םבשני גדלה 11 עד 1 בני אוכלוסייתש

בתרשים הבא ניתן לראות את הצמצום בתקציב שעות התקן לתלמיד בין השנים . 2115-ל 2111

 (:21112)מרכז אדוה,  2111-2116

 

                                                           
 , זמין באתר:2111-2111מתוך מסמך הצעת התקציב והצעת חוק ההסדרים  2

http://www.adva.org/default.asp?PageId=10&ItemId=26&type=subcat  

http://www.adva.org/default.asp?PageId=10&ItemId=26&type=subcat
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 תקציב שעות התקן לתלמיד )בש"ח( – 0226-0221.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כלכלית לבין מדיניות החינוך במדינת ישראל בא לידי ביטוי באופן שבו -הקשר בין מדיניות מקרו

משברים כלכליים, למשל  לאחרהושפע תקציב החינוך ממהלכים רחבים שהנהיגה המדינה 

התהליכים הללו השפיעו גם על פעילותם של (. 11, 2111ייה )סבירסקי, השנ האינתיפאדהבעקבות 

, שהחלו למלא את החללים החברה האזרחית, ארגוני המגזר השלישי והפילנתרופיה בישראל

, החינוך בתקציב הניכרים לקיצוצים במקביל. כך עולה כי הריקים שהותירה אחריה המדינה

 ניכר באופן מסחריים וגופים פילנתרופיים ארגונים, תעמותו כגון יםממשלתי-לא ארגונים הגבירו

 עלייה חלה 2116-ל 1116 השנים בין, העמותות רשם של מנתונים. החינוך במערכת מעורבותם את

 :הבא בתרשים לראות שניתן כפי, חינוך עמותות ברישום ניכרת

  0221-6996 בשנים העמותות ברשם חינוך עמותות רישום

 

 

 

 

 

 

 

 

 החינוך בתקציבי משמעותי לקיצוץ במקביל במערכת חינוך עמותות ן שלמעורבות תעליי

 שהמדינה חלל למלא שונים ארגונים של מרצונם הן נובעת המגמה. מקרית אינה יםממשלתיה

 של גלוי מעידוד והן, השעות להיעדר חלופי כפתרון ומשאביהן שירותיהן את ולהציע הותירה

 תכניות באמצעות בפרט, למערכת זה מסוג ארגונים של םלכניסת והמדינה החינוך משרד

 מערכתי בעידוד ממשיך, משאבים מהיעדר שמתחיל בעייתי מעגל כאן נוצר. ותכנים חינוכיות
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 בגורמים תלות פיתוחו המדינהמ הסרת האחריותל ועד, מתערבים גורמים של לכניסתם

 . במערכת נרחבים בתחומיםים ממשלתי-הלא החיצוניים

-לא יםפגו אודות נתונים ובו לציבור ונגיש מסודר מידע מאגר קיים לא, התופעה של ודלהג למרות

ליזמות בחינוך בשנת  המכון שביצע הסקר נתוני מתוך 3.החינוך במערכת הפועליםים ממשלתי

 ס"מבתי 11%-בכ שונות חינוכיות תכניות מפעילים עסקיים וגופים קרנות, עמותות, תשס"ח

 תוכניות 6 לפחות פועלות החינוך ממוסדות 21%-ב, כן כמו .בארץ בינייםה יבותוחט היסודיים

 משרד מצד בקרה או פיקוח כל ללא כמעט מועברות התוכניות רובו נרחב שעות בהיקף חיצוניות

 עובדי אינם אלה בתכניות המלמדים והמדריכים מהמורים 61%-כ, ההוראה לצוותי בנוגע .החינוך

 (.11-14, 2115, ועמיתיה )וינהבר המפעיל החיצוני הגוף ידי על מועסקים אלא הוראה

ניסיון לבצע בהנתונים המצטברים, החל משרד החינוך לנקוט בצעדים ולאור התרחבות התופעה 

 2116רגולציה על הנעשה בתחום. בהתייחסות לגופים מסחריים הפועלים במערכת, יצא בשנת 

ר והוקמה ועדה במשרד החינוך לאישור חוזר מנכ"ל בנושא שילוב פרסומת מסחרית בבתי הספ

 ל"מנכ חוזרפעילות מסחרית, בהתבסס על חוק הגנת הצרכן והמגבלות על פרסום לקטינים )

(. לאחר מכן עוגן הנושא בחוק איסור פעילות מסחרית בבתי 3.1-13 סעיף, 2.4.2116 מתאריך

ות לאישור הפעילות הספר. החוק מגביל את שיקול דעתם של מנהלי בתי הספר ומחזיר את הסמכ

(. מניתוח אופי הפניות למשרד החינוך מטעם גופים 21, 2111פוקס וכוכבי, -למשרד החינוך )פז

מסחריים והתשובות שהתקבלו, מצא שטיין שמשרד החינוך נוטה להעדיף התערבות של גורמים 

למרות  (.211, 2111מסחריים בתנאי שזו כוללת ערך מוסף חינוכי או תכנית של ממש )שטיין, 

החקיקה בנושא והוועדה לאישור פעילות מסחרית בבתי הספר, לא קיים מנגנון פיקוח ובקרה על 

גופים , ניכר שטים המגיעים למשרד החינוך מהוריםהגופים המפעילים ועל פי מכתבי תלונה לא מע

רבים מפרים את ההגבלות המוגדרות בפעילותם בבתי הספר וחושפים את הילדים לפרסומת 

 נוסף על כך,(. 251. כמו כן, לא מופעלות סנקציות כלפי גופים המפרים את המגבלות )שם, ישירה

גופים שונים מוצאים דרכים לעקוף את המנגנון ולתאם ישירות מול בתי הספר ללא קבלת אישור 

, אולם ניתן לזהות מאפיינים דומים גם רק לגופים מסחרייםבדיקתו של שטיין נוגעת  רשמי.

 קרנות, כפי שאראה בפרקים הבאים.מגזר השלישי וונים מהבפעילות ארג

. מטרתה 2116צעד נוסף של משרד החינוך להתמודדות עם המגמה היה הקמת ועדת זיילר בשנת 

 בין השאר, .למערכת החינוך לכניסת גופים חיצוניים םקביעת קריטריוניהייתה של הוועדה 

דגוגי והתקציבי שנוצר פהעיוות הכן על ו מלמד על חוסר השקיפות בפעילותם של הגופים חהדו"

, עקב היעדר היכולת לנהל את המשאבים הללו באופן מערכתי כתוצאה מפעילותם בבתי הספר

 (.5בוזגלו, שם, -המבטיח שוויון בחלוקת המשאבים )דגן

ערעור על חלק מהסיבות שמונה דו"ח זיילר לעלייה בפעילות הגורמים המתערבים במערכת הינן 

-יות של בית הספר כמקור הבלעדי לחינוך ולהעברת ידע בעידן של סביבה דיגיטלית רבהדומיננט

להיות שותפים בקביעת  קהילות, גופים אידאולוגיים(, רצון של גורמים נוספים )רשויות ,ערוצית

הנחה שהמגזרים השני והשלישי משוחררים מאילוצים  ,מטרות החינוך ובעשייה החינוכית

גיוס משאבים , מתן פתרונות מגוונים, גמישות המאפשרת יצירתיותבירוקרטים וניחנים ב

הכרה וכן, כפי שציינתי קודם,  ואספקת שירותים שהמגזר הציבורי מתקשה או אינו מעוניין לספק

                                                           
לציבור,  פתוח אינו הוא אך, בחינוך ליזמות המכון ידי על 2115החינוך בשנת  משרד לבקשת שנבנה לקיח מאגר קיים 3

 ואינו מתעדכן באופן שוטף.
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במציאות של צמצום במשאבי המערכות הממשלתיות ובאספקת השירותים החינוכיים 

 (.4, 2116, ושותפיה)זיילר  והחברתיים

הדו"ח נעשו מספר ניסיונות על ידי המדינה ליישם את תוכנו, בין השאר באמצעות  מאז הגשת

ובו , הוצאת חוזר מנכ"ל 2111לאישור תכניות חיצוניות ובשנת החינוך הקמת יחידה במשרד 

)א(  4הוראות וקריטריונים ברורים להכנסת תכניות חיצוניות לבתי הספר )חוזר מנכ''ל תשע"א/

סדר עד כה באמצעות -ר על הכוונה להשליט סדר במערכת שבה שרר אי(. החוזר מצהי3.1-63

פיקוח, הסדרה ובקרה של התכניות החיצוניות הנכנסות לבתי הספר דרך ארגונים מהמגזר 

השלישי והקהילה העסקית. החוזר מהווה ניסיון להפעיל רגולציה על "שוק התכנים החינוכיים" 

המצב הקיים מתואר היטב בפסקאות  לת מוגבלת לפקח.שנפרץ זה מכבר, ועליו הייתה למדינה יכו

-לאמשקפות גישה המעודדת באופן פעיל מעורבות של ארגונים אשר הפותחות של חוזר המנכ"ל, 

 :ים במערכת החינוךממשלתי

למימוש  לתרום למערכת החינוך יש בה כדי "כניסת ארגוני המגזר השלישי והקהילה העסקית

לפיכך משרד החינוך מעודד  ים חיצוניים וליצירת ידע מקצועי חדש.לגיוס משאב החינוך, מדיניות

פי אמות מידה  פעילות תכניות שמקורן מארגונים אלו... אולם פעילות זו מתרחשת כיום שלא על

מפעילי המגזר השלישי  להערכת איכות התכניות וללא נהלים אחידים המחייבים את כל מוגדרות

המשמעותי בהיקף  י המשרד. משום כך, ולאור הגידולוהקהילה העסקית, כמו גם את גורמ

המגזר השלישי והקהילה העסקית בפעילות במוסדות חינוך בישראל...  המעורבות של

לקיים "שיתופיות ממוסדת" ולמסד את ההשתלבות באופן מובנה. זאת באמצעות קביעת  הוחלט

ם באמצעות ביצוע פעולות ידם, כמו ג לגופים ולתכניות המוצעות על תנאי סף ותבחיני איכות
 (.1.1, פסקה 3.1-63)א(  4)חוזר מנכ''ל תשע"א/הערכה ובקרה שוטפים..." 

חוזר המנכ"ל קובע מערכת של קריטריונים ברורים ומנגנון מסודר לאישור תכניות חיצוניות. יחד 

 הוקדשועם זאת, לא ברור כיצד ייאכף החוזר. נראה שמאז יציאתו עיקר המשאבים לנושא 

סיון למפות את כלל התכניות הקיימות במערכת, משימה שאינה פשוטה בין השאר משום לני

שהגורמים המתערבים אינם בהכרח פועלים באמצעות משרד החינוך, ובתי הספר אינם בהכרח 

כלל המשאבים המגויסים על ידם באופן עצמאי. על פי עדותה של בכירה במשרד  עלמדווחים 

ישום של חוזר המנכ"ל הוקפאה כליל, ולרפרנטים שמונו לכך לא החינוך, הפעילות לאכיפה וי

 ניתנו כלים לפיקוח ואכיפת החוזר:

חוזר המנכ"ל יצא כדי שתהיה רגולציה...זה אומר ככה: מונה רפרנט בכל מחוז, ניתנו " :ציפורה

  "ימי הדרכה, נעשה מיפוי של התכניות הקיימות והכוונה הייתה להמשיך אבל בפועל הכל נעצר.

 "למה?"טליה: 

 "לא משנה.": ציפורה

 "לא משנה?"טליה: 

 "אני לא יודעת. את הסיבה אני לא יודעת. יש לי השערות...אבל זה לא משנה.": ציפורה

 "זאת אומרת כיום לא פועלים ליישום החוזר."טליה: 

 "לא. זה נעצר.": ציפורה

ובעיר ירושלים בפרט. מן הנתונים ומהראיונות עולה כי מדובר בתופעה נרחבת ברמה הארצית 

ים בבתי ספר בירושלים ענפה ונפרשת על פני מגוון רחב של ממשלתי-פעילותם של ארגונים לא
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. במסגרת תחומי העשרה נוספיםתחומים החל משיפור וקידום הישגים וכלה בספורט, אמנויות ו

בגופים העוסקים בחינוך ערכי ואזרחות. קיימים עשרות ארגונים ועמותות  זו אבקש להתמקד

עוסקות בזהות יהודית, מעורבות חברתית, מוסר, אחריות, הלבתי הספר תכניות שונות  המציעים

ציונות, דו קיום, דתות ודמוקרטיה, ברוב המקרים באמצעות מימון חיצוני פילנתרופי ולעתים 

  (.2111; שטיין, 2111בוזגלו, -במימון חלקי של בתי הספר או הרשות המקומית )דגן

ים ממשלתי-הארגונים הלארשם העמותות ניתן לראות שרוב  בתרשים המבוסס על נתוני

-ללמוד מכך על רצונם של הגורמים הלאניתן  .4ערכיםי עוסקים בנושא( 41%)המעורבים במערכת 

ים להשפיע על המסרים המועברים לתלמידים במערכת החינוך ומקומם המרכזי של ממשלתי

 . חינוכיים המוקדשים לחינוך ערכיהם משאביחלוקת הארגונים מסוג זה ב

 

 החינוך במערכת הפעילים ארגונים של עיקריים פעילות תחומי: תרשים

 (6996-0222 בשנים העמותות ברשם נרשמו)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרשות /או באשר לשאלת המימון, רבות מהתכניות ממומנות באופן חלקי על ידי משרד החינוך ו

, ושותפיה)וינהבר  הרשות המקומיתכלשהו עם ממומנות בשילוב  מהתכניות 61%-. כהמקומית

תקצוב התכניות ובחירתן על ידי הרשויות  , אולם לא ברור מהי המדיניות המובילה את(13, 2115

העידו שלא ברור כלל האם קיימת מדיניות  בתפקידי מטה בכירים . שתי מרואיינותומשרד החינוך

 שרד, ולעתים ישנם שיקולים שונים שגם דרג הפיקוחלבחירת התכניות הזוכות לתמיכת המ

שוק מתחילה להצטייר תמונה ברורה של  על בסיס נתונים אלה, אינו מודע להם. והניהול הבכיר

בתוכו פועלים גורמים שונים בעלי מניעים ואינטרסים רבים ולעתים סותרים.  ,תכנים חינוכיים

 רחשים במערכת החינוך שבה. כעת אבקש להתמקד בעיר ירושלים ובתהליכים המת

  

                                                           
4

בתאריך חן וינהבר -בת ר"ד ועדת החינוך, התרבות והספורט והוכן על ידיונייר עמדה שהוגש ל התרשים לקוח מתוך 
 : זמין בקישורהנייר . "לוקת האחריות בין הממשלה לחברה האזרחית בנושא חינוךח "תחת הכותרת  5.1.2115

cmigzar3.org.il/files/wordocs/chinuch.07.2008.do. ערכים מורכבת, אולם ניתן להגדיר להאבחנה בין העשרה  יצוין כי
ם בתחומי תוכן מסויימים, בעוד שהעשרה נוגעת יותר עול השקפתלעצב הינה שמטרתו של החינוך הערכי בכלליות 

תחומי תוכן שמבנה הלימודים הרגיל של בית הספר לא נותן להם כ העשרהד"ר וינהבר הגדירה למיומנויות וכישורים. 
יהדות, מגוון של פעילויות העוסקות בחינוך לאהבת הארץ, כ החינוך הערכימענה מספק כגון אמנות ומוסיקה ואת 

 (. , תכתובת אישית2112 וינהבר,פלורליזם וכדומה ) דמוקרטיה,
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 ממצאי המחקר :בירושלים האזרחי החינוך הפרטת

לחקור וסקרתי מספר מאפיינים מרכזיים שלה,  אני מבקשתלאחר שתיארתי את התופעה אותה 

על ומערכת החינוך בירושלים, קיף באשר להשלכות תהליכי ההפרטה על אבקש כעת לקיים דיון מ

ל בסיס ממצאי המחקר האיכותני לבחינת עמדותיהם של אנשי , עבפרטחינוך האזרחי בעיר ה

אפרט בהמשך . ים הפועלים בבתי הספרממשלתי-ונשות חינוך בירושלים ונציגי ארגונים לא

: נסיגת שלושה תחומים מרכזיים בהם ניכרת ההשפעה הבעייתית של הפרטת החינוך האזרחי

במסגרת תהליכי ההפרטה ופגיעה  המדינה מאחריותה על החינוך הציבורי, החלשת בתי הספר

 .ביכולת לעצב זהות אזרחית משותפת לכלל התלמידים בשל אותם התהליכים

 ההעיר ירושלים משקפת במידה רבה את המגמות בשאר הארץ, אולם נבדלת במאפייני

מאוכלוסיית ישראל, מתאפיינת בניגודים  11%ירושלים, שאוכלוסייתה מהווה כייחודיים. ה

וצות, תרבויות ולשונות. מערכת החינוך שבה נדרשת לתת מענים לאוכלוסיות חריפים בין קב

ומגזרים שונים בהיקפים גדולים, ולהתאימם על פי המאפיינים הייחודיים של כל אחד 

דתי, חרדי וערבי, נוסף על מגוון זרמי משנה בלתי רשמיים -מהמגזרים: ממלכתי, ממלכתי

 (. 121, 2111ברקת וענבר, -תיהם )אלמוגהמבקשים חינוך נפרד על פי דרכם ואמונו

 מחריפה סביב מערכת החינוך במזרח ירושלים. יה בעיריהמורכבות המובנית בהרכב האוכלוס

פלסטינית, עליה תכנית לימודים  כלל התלמידים לומדים על פי ,בירושלים החינוך הערבי במסגרת

בשונה ולאומיים -כחלק מהסכמים ביןוזאת לא מתקיים פיקוח פדגוגי של משרד החינוך, 

. באשר ישראליתממערכת החינוך הערבית הממלכתית בשאר הארץ, בה נלמדת תכנית לימודים 

לחינוך החרדי, מרבית התלמידים משתייכים לרשת מעין החינוך התורני או לחינוך העצמאי, 

ו לפיכך, שני מגזרים אלו לא יכלל 5.אינם נכללים במסגרת הממלכתית ואינם זוכים לפיקוח פדגוגי

 .יון נפרדד, אך בהחלט ראוי להקדיש להם במסגרת העיון הנוכחי

 

 

 עיריית ירושליםמקור: שנתון החינוך באתר 

 

                                                           
 ./http://jiis.org.ilמנתוני מכון ירושלים לחקר ישראל באתר  5

http://jiis.org.il/
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שינויים ומגמות שעוברת העיר ירושלים בשנים האחרונות משפיעים משמעותית גם על מערכת 

כפי שניתן לראות בתרשים, תלמידי הזרם הממלכתי והממ"ד מהווים מיעוט בעיר החינוך שבה. 

ומחריף בשל מאפיינים דמוגרפיים וריבוי טבעי של המגזר החרדי והערבי,  ירושלים, והיחס הולך

כגון תעסוקה העיר מסיבות שונות, צעירות מהמגזר הממלכתי משל משפחות וכן בשל הגירה 

משקף עלייה במספר התלמידים במגזר החרדי ובמגזר הערבי בעשור  הבאודיור. התרשים 

 מגזר הכללי:האחרון, לעומת ירידה במספרי התלמידים ב

 

 2111מהדורת , ישראל לחקר ירושלים מכון מתוך השנתון הסטטיסטי של

 

ניכר כי ההידלדלות במספרי התלמידים במערכת החינוך הממלכתית הובילה למציאות קשה של 

, המשויכים למגזרים המתמעטים )הממלכתי והממ"ד( מעין מלחמת הישרדות בין בתי הספר

המציאות החדשה הובילה מנהלי מוסדות חינוך להשקיע בתחומים שלא הנאבקים על כל תלמיד. 

. כל זאת (ההורים והתלמידים) ק ומיתוג בית הספר לקהל ה"לקוחות"עסקו בהם בעבר כגון שיוו

בעידוד העירייה, המעוניינת לפתח ייחודיות בית ספרית ולהרחיב את מגוון האפשרויות העומדות 

 :יסודי ת ספרביבפני ההורים. כך מתארת מנהלת 

יש פה  ...: "העיר ירושלים בחינוך הממלכתי נמצאת במצוקה מאוד גדולה של אין תלמידיםשושנה

לא יהיו לי 'ברגע שאין לך ואתה צריך להיות במקום שאומר  ...תחרות שאינה הוגנת על מה שאין

 , אתה נאבק על הקיום שלך."'תלמידים, גם לא יהיה לי בית ספר

מנהלי  שלחלק ממאמצי השיווק  מהווההחיצוניות המתערבות בבתי הספר  מגמת ריבוי התכניות

המוסדות, שמטרתם למשוך הורים רבים ככל האפשר להירשם לבית הספר. במהלך הראיונות 

ת הספר והצלחותיו. יניכר היה שחלק מן המנהלים משתמשים בשפה שיווקית על מנת לתאר את ב

 תחרויות, וגביעים פרסים, שונות כניותת עשרותבפניי  להדגיש מנהלכך למשל בחר 

 המעורבים מעטים לא מתערבים גורמים גם זו ובמסגרת שונים בתחומים הישגים, ואולימפיאדות

 שהוא, הערכי הנושא הופיע הרשימה בסוף. כדרך לתאר את המוסד הספר בבית חינוכית בעשייה

 ."רמוכ   לא, "שושנה המנהלת של כדבריה
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 זאת". לאוזן מפה –' חברה" אמרתי ואני, שיווק של בנושא עסקו פרהס בבית אצלנו: "שושנה

 של באמצעים תשתמש ואל, חזק ספר כבית מראש עצמך את תמתג. אחרת בדרך בכלל, אומרת

 בתי את קחי, תסתכלי. הספר בתי של ההישרדות למערך שייך זה? מבינה את. חלש ספר בית

 זה, שיופיע נושא לא זה, ערכי חינוך יהיה לא מהם אחד באף. ערכי חינוך יש איפה ותראי הספר

 ".רמוכ   לא

 שמעמיסים מנהלים, ישיר באופן זאת לומר מוכנה הייתה שלא למרות, שושנה של לדעתה

 ריבוי, לטענתה. חינוכי שדרה עמוד והיעדר בחולשה לוקים הספר בבית רבות ותכניות פרויקטים

 העבודה את לעשות מבלי, להורים החוצה ריםהדב את לשווק ניסיון על מעיד חיצוניות תכניות

 בית של" מאמין אני"ה את לתאר הניסיון בהם, מהראיונות בחלק ביטוי לידי בא זה עניין. פנימה

דוגמא לכך ניתן למצוא בדבריו של מנהל . םפרסוהו שיווקה מעולם סיסמאות של לרצף הפך הספר

 :בית ספר יסודי

. המחר עם להתמודד כדי הכלים את לתלמיד לתת הוא ספרה בית של הגדול מאמין האני": יהודה

 הנתינה שלנו בחשיבה ובכלל. להצלחה שמובילה בהשקעה מאמינים שאנחנו זה מתוך זה כל אבל

 הם, עצמנו עבור בעצם שהיא ונתינה מוגבלת בלתי השקעה – יחד גם הדברים שני אז. הקבלה היא

 ".בודדים במשפטים זה ."הגבול הם השמיים רק" אומרים שאנחנו למקום מובילות

 תכניות ועוד בעוד ההורים קהל את להפתיעו להתחדש ,לחדש העת כל מוטל הספר בתי על

, ריענון הספר לבית המציעים שונים ארגונים נכנסים הזה המרחב בתוך. ספרם בית את המייחדות

 חיצונייםה שהגופים מעידים המנהלים. בדעתם העלו שלא חשיבה וכיווני חדשים רעיונות

 מקובעים ולהישאר השמרים על לקפוא מהם ומונעים מתמדת חדשנות על לשמור להם מסייעים

 . החינוכיות בתפיסותיהם

, מאוד קטנה עוגה על מתחריםשל מערכת החינוך בירושלים  חופשיה בשוק שחקניםהאם כן, 

ים הללו, מקביל להתמודדות עם האתגרב. לשרוד מנת על עצמם את ולשווק לפרסם ונאלצים

את מצדם אשר פותחים  הספר לבתי םמרכולת את יםומציע חברותו עמותות ים ארגונים,נסנכ

 . במערכת דלה, ענייה ומצטמצמת תוספת משאביםמ על מנת ליהנות שערים בשמחהה

 

  הציבורי לחינוך מאחריותה המדינה של נסיגה .1

ל הקיץ האחרון מדברות "התופעה הזאת שהיא תופעה כלל ארצית שנדמה לי שרוחות המחאה ש

גם על זה, על כך שהמדינה התפרקה מאחריותה ופתחה הרבה מאוד לקונות שבתוכן נדחפו כל מי 

שהיה לו איזשהו אינטרס...ככל שהמערכת צמצמה יותר את מספר השעות שהיא נתנה לילדים, 

 ."היום הלך והתקצר, נכנסו גופים שהציעו הארכת יום הלימודים

למדינה הייתה בעבר  ,ניתן ללמוד שלתפיסתה ,בכירה במשרד החינוך ,ציפורהמדבריה של 

בסעיף זה אבקש לבחון אחריות על החינוך הציבורי ובמשך הזמן היא הסירה מעצמה אחריות זו. 

 את המאפיינים של תהליכי הנסיגה של המדינה מאחריותה על החינוך הציבורי.

מערכת של ערכים, אמונות ונורמות אל הדור  המדינה להנחילשל  הכלי מרכזי בידי מהווהחינוך ה

המתבססות על  , וזאת ללא תלות באופי המשטר. בדמוקרטיות מערביותהבא של האזרחים

המתרחשת במערכת  פוליטיתהסוציאליזציה , ההשתתפות והכרת המנגנונים הדמוקרטיים
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ת במקביל זא. כל ההחינוך בחסותה של המדינה היא חיונית והכרחית לקיומה של הדמוקרטי

 גישות שונות באשר לתפקידו ומעמדו של החינוך הציבורי במדינה דמוקרטית.  לקיומן של

גישה אחת רואה בחינוך הציבורי מערכת המשרתת את הכלכלה ומכשירה את הדור הבא בהתאם 

את המדינה כמי  רואהנוספת גישה (. Mitchell, 2003, 390) לנורמות וחוקי המשחק של המדינה

את מערכת החינוך לאידיאולוגיה שלה והופכת אותה למערכת חיברות מרכזית אשר שעבדת שמ

החינוך " דהאן ויונה המייצגים גישה זו,  . לטענתהמכשירה את הדור הבא של הנאמנים למדיניות

אזרחית, בין היתר באמצעות ההוא אתר מרכזי שבו המדינה מכוננת את עצמה בתוך החברה 

מתוך הגישות השונות ניתן להגדיר שלושה (. 14-11, 2111יונה, )דהאן ו "תהליכים ממשמעים

תפקידים מרכזיים של מערכת החינוך הציבורית. ראשית, הקניית מיומנויות, ידע והשכלה 

המאפשרים הכשרת אזרחים תורמים למערכת הכלכלית במדינה וכניסה לשוק העבודה. שנית, 

ת וצמצום פערים חברתיים מופקדת על קידום שוויון הזדמנויוהציבורית מערכת החינוך 

לייצר יסוד ערכי ותרבותי משותף כבסיס לסולידריות בחברה, תוך עליה וכלכליים. שלישית, 

 (. 1, 2111טיפוח זהות אזרחית דמוקרטית ובמקביל זהויות פרטיקולריות )מיכאלי, 

התלות ההדדית האחרונים ם בבחינת שלושת התפקידים המרכזיים הללו, נראה כי בעשורי

 במקביל למגמות יםומתרופפ יםבין מערכת החינוך והמדינה הולכוהיחסים ההדוקים 

 וחיצוניים כפי שאבקש להראות במחקר זה, כניסתם של גורמים נוספים .הגלובליזציה וההפרטה

 . , מהווים חלק מתופעה זושאינם מחויבים לסדר היום של המדינה , כאלולמערכת החינוך

המתאפיין  ים בתכנים חינוכיים בבתי הספר משקפת תהליךממשלתי-מעורבותם של גורמים לא

רובד אחד הינו התפתחות "מלמעלה", כתוצר של מדיניות ציבורית . בשני רבדים משלימים

המעבירה את האחריות מהמדינה למגזר השני והשלישי, ורובד שני הינו התפתחות "מלמטה", 

לחלל שנוצר על מנת להוות תחליף למדינה תוך  השוניםהגופים  של המתבטאת בכניסתם הנחושה

, החל מרווח מרובים תפיסות עולם, ערכים ומסרים על פי העדפתם ובהתאם לאינטרסים קידום

מערכת החינוך " :כפי שמתאר מיכאלי. (2, 2111פוליטית )מיכאלי,  כספי וכלה באידיאולוגיה

נענית, ספק נאבקת בתהליכים אלה ולאחרונה  הממלכתית )הציבורית( ספק מעודדת, ספק

נשמעים יותר ויותר קולות המטילים ספק ביכולתה לעמוד אל מול הכוחות הרבים המכרסמים 

 " )שם, שם(..במעמדה

ציבורי הן בחוק לימוד הה ואחריותה על החינוך את ריבונות הגדירה בראשית דרכה ישראלמדינת 

קים הראשונים שנחקקו בכנסת, והן בחוק חינוך (, שהיה אחד מן החו1141-חובה )התש"ט

(. עם זאת, במהלך השנים חלה נסיגה מאתוס החינוך הציבורי ומאחריות 1113-ממלכתי )התשי"ג

בין השאר בדו"ח התכנית הלאומית לחינוך )ועדת דוברת( . נסיגה זו מתוארת המדינה על החינוך

 16ו בהתאם להחלטת הממשלה מיום בדו"ח דוברת, שמסקנותיו אומצ(. 21, 2111)איכילוב, 

מפורטת הבעייתיות שבנסיגת המדינה מאחריותה על החינוך , אך כמעט ולא יושמו, 2111בינואר 

הציבורי. הדוח מתאר הסדרים המתקיימים עשרות שנים ללא חקיקה, או באמצעות חקיקה 

בות ו ומחוייחלקית ומעורפלת שאינה נותנת מענה לסוגיות יסוד באשר למהות החינוך, תכנ

 (.34, 2111המדינה לחינוך שוויוני ואיכותי )דוברת ושותפיו, 

והחברה ראיונות עם אנשי החינוך ה במהלך המחקר ובמסגרת עלתהדומה תמונת מציאות 

 של מדיניות בעקבות ,שמותירה המדינה במערכת משמעותי חלל על תמצביעו העדויות .האזרחית

בכירה במשרד החינוך מעידה  .וחינוכי ערכי חלל המוקדשים לחינוך וכן משאביםצמצום ב
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קודם כל זה תלוי משאבים נקודה סימן קריאה גדול. ברגע שהמדינה והרשות המקומית יתנו ש"

ואכן נראה  ."לבתי הספר מענה לצרכים שלהם במלואם... ייעלמו המגזרים האלה. ייעלמו

ת של המערכת, ואף מעידים על שהמגזרים "האלה" חשים באיום או בבעייתיות הקיימת בהתנהלו

 תכניםה תא שיש זה שלנו החיסרון" :, מנהל עמותה חינוכיתאביתרכך בעצמם, כפי שמתאר 

 קורה לא שזה זה את משלימים בעצם אנחנו אבל, אותם להעביר יכולים אחרים שאנשים, האלה

 לדברים גידא החינוך שמשרד, תהיה העמותה שלא זה בעיניי המתוקנת עולםה תמונת... בשטח

. הזאת הכפפה את תרים החינוך ומערכת הלוואי. תתקיים לא והעמותה הלוואי...בעצמו האלה

 ואני החינוך מערכת את ויותר יותר ומפריטים הולכים איך רואה אני. זה את רואה לא אני לצערי

 ." אחרת נישה איזושהי למצוא פעם כל הוא שלנו האתגר שדווקא חושב

משקפת את הפרדוקס בקיומו של כל ארגון לשינוי חברתי,  אביתרשל  הגישה המשתמעת מדבריו

נראה שסוגיה זו מעסיקה את נציגי העמותות  תתבטא בכך שלא יהיה בו צורך עוד.הצלחתו ש

ית הראיה של משרד ומזו .שהשתתפו במחקר ומעלה שאלות חשובות באשר לפעילותם במערכת

ת בנושא, המערכת מתנהלת ללא מעורבות החינוך, ניכר שלמרות הניסיונות לעצב מדיניו

במשרד החינוך מהי  גורמים. כאשר נשאלו משרדהמשמעותית של מנגנוני הפיקוח והבקרה של 

, נתקלתי המדינההמדיניות המכוונת את בחירת התכניות החיצוניות הזוכות לתמיכה כספית מ

 כזו קיימת.  בשתיקות, תשובות מתחמקות או בהודאה, שכלל לא ברור שמדיניות

איך נבחרות התכניות האלה לעומת אחרות?...האם כל מקרה יישקל לגופו או שיש " טליה:

 "איזושהי מדיניות לנושא הזה?

לא לגמרי ברור. יש הרבה  ט.ק( –)שתיקה ושהיה ארוכה ( שאלה קשה. ט.ק – )לוחשת": ציפורה

ט.ק( אני לא  –שהוזכרה תכנית )לגבי במקרה הזה, דברים מאחורי הקלעים שאנחנו לא יודעים...

 יודעת. אני לא שואלת."  

כפי שזו  שני ביטויים מרכזיים לנסיגה של המדינה מאחריותה לחינוך הציבוריכעת אבקש לתאר 

בתי הספר ים בחינוך האזרחי בממשלתי-מעורבותם של גורמים לאמסגרת באה לידי ביטוי ב

ל משרד החינוך על התכניות החינוכיות והגופים דון בהיעדר הפיקוח שבירושלים. ראשית, א

בחלוקת  שוויון-מציאות של איהמתערבים והשלכות שעשויות להיות לכך. שנית, אתאר 

 כוחות השוק.בידי החינוך הערכי  פקדתההמשאבים, שנוצרת כתוצאה מ

 הערכה, בקרה ופיקוח והיעדרן .א
 

ים בתוך ממשלתים ארגונים לא ממחקרים השוואתיים ניתן ללמוד על תהליכי שינוי שעוברי

, בשנות התשעים מתפתחות . על פי מחקר שנעשה בארבע מדינותמערכות החינוך במדינות שונות

באופן שבו  החלו למלא חלל שמותירה המדינה במערכת החינוך יםממשלתי-לאניכר שארגונים 

הנתק בין  . במחקרו מתאר ארצ'ר את(Archer, 1994) למעשה לסוכנים של הפרטה יםפכהו םה

ים למשרדי החינוך השונים, את היעדר שיתוף הפעולה והיעדר התיאום ממשלתיארגונים לא 

את היעדר היכולת להעריך את האפקטיביות והאיכות של התכניות  מצייןביניהם. כמו כן, ארצ'ר 

הממסד מחשש משיתוף פעולה עם השונים רתיעה של הארגונים הפועלות במערכות החינוך ואת ה

. ניתן לזהות קווי דמיון רבים בין מאפייני (Archer, 1994, 223-226)דו את עצמאותם שיאב

לבין ההתנהלות במערכת ים במדינות שנבדקו במחקר ממשלתי-הפעילות של הארגונים הלא

 החינוך בירושלים. 
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 תהתכניו של( 61%-כ) הגדול רובן כי ללמוד ניתן, ח"תשס לשנת בחינוך ליזמות המכון סקרנתוני מ

 יכולת שום אין כן ועל הערכה של מסודרת מערכת ללא מתבצעות בארץ הספר בבתי החיצוניות

 השוואתי באופן התכניות של ואיכותן טיבן את לבדוק החינוך למשרד או הספר לבתי, לעמותה

לשאלתי אודות קיומם של מנגנוני הערכה . (41, 2115)וינהבר,  התלמידים לצרכי אותן ולהתאים

 השיבה מנהלת בעמותה:חינוכיות הלתכניות 

 ממש ממש זה ...וזמן ףכס, שלנו משאבים של מגבלות של מטעמים. מוגבל מאוד מאוד": קלרה

... ביקורת שאין כמעט הפעילות קיום עצם על... משאבים אין. לזה מגיעות לא פשוט... זה. נורא

 אני – הבאה בשנה זה את םלוקחי ולא 'חשוב היה, יןמצו היה' לי אומרים, לי משקרים הם אולי

 ."שלי הבקרה זאת אבל. יודעת לא אני? משהו מזה להבין צריכה

אין כמובן לעתים מפתחים הארגונים המתערבים מדדים פנימיים כגון משובים או תצפיות, אך 

ואין כל יכולת  הםאחידות בין הגורמים השונים במדדים הנבחרים, לא ברור התוקף המחקרי של

התכניות על פי מדדים אלו. כמו כן, אין בהכרח קשר בין מדדים פנימיים של חלק השוואתית בין 

 :שושנהבית הספר  מנהלת מתארת למשל כך .החינוך משרד של המדדיםמהתכניות לבין 

 וכשבאים, תכניות ליוניםיבמ מציעה היא כי, בחשבון לקחת צריכה שהמערכת אמירה זאת"

 "יחד" את אקח אני...שלהן המשמעותי האינפוט את כך לכ רואים לא אנחנו, התכניות את לבדוק

 מה שנהמ לא, הנושא את ידעו לא התלמידים עכשיו עד כאילו !האור את יביאו הם - כדוגמא

 הם ואז! גדול מאוד פער שיש מסתבר, ב"המיצ את כשעושים אבל. ידעו הם עכשיו, עשו המורים

 שאתם המטרות האם? שהצבתם מטרותה מה אז. שהצבנו המטרות לא זה אבל, לא – אומרים

 או הספר שבית למטרות להגיע צריכים שאתם או? ספרית הבית מהמציאות מנותקים הם מציבים

 "?אומר המשרד

 הארגון מטרות אתאפילו  תואמים אינם הניצפים ההישגיםיתרה מכך, בחלק מהמקרים 

והאם  ילות העמותהבמסגרת פעמסוג זה  שימוש בנתונים האם נעשהכלל לא ברור  .המתערב

 שעל אביתר העיד למשל כך .הארגונים מקיימים בחינה מחודשת ותקופתית לפעילותם החינוכית

 וכלל "לזולת יחסשהוגדר כ" התחום הובילה לחיזוק העמותה שפעילות נראה תלמידים משובי פי

 . התכנית של המרכזית המטרה למעשה שהיא, היהודית הזהות חיזוק על השפעה הייתה לא

. החינוך משרד מצד ובקרה פיקוח מנגנון להיעדר מתלווהלתכניות  ומדידה הערכה מנגנון היעדר

 מוחלטת כמעט עצמאות שניתנת להם ללמוד היה ניתן עצמם המתערבים הגורמים מנציגי

 את עקרונית אישר החינוך משרד במקרים בהם גם, הספר בבתי ובהעברתם התכנים בקביעת

נבחרות ישירות על ידי מנהלי המוסדות ולעתים קרובות ללא בחינה  התכניות. העמותה פעילות

משום שמדובר בתוספת משאבים בעיקר מדוקדקת של התוכן הערכי או המסרים המועברים, 

 :בנושא זה שושנהת המנהלת משמעותית לבית הספר. כך מתאר

 הבאה שנה, קחא לא אני אם ?אקח לא אני מה, לי הציעו, תשמעי" – הזו המנהלת לי אמרה מה"

, משאב איזשהו יפסידו הם קחויי לא הם שאם, המנהלים אצל חשש גם יש, כלומר". לי יציעו לא

 ".יותר יש למי – בתחרות נמצאים המנהלים, דבר ועוד

 עמם מביאים המתערבים הגופים. מורכבת במציאות פשוטה עובדה על מצביעות אלו אמירות

כפי שמעידה בכירה . מחסור של תמידי במצב םשנמצאי ספר לבתי אותם ומציעים, משאבים

 על כלל משלמים אינם לרוב הספר בתיבמשרד החינוך, היתרון הגדול של תכניות אלו הוא ש
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 לתוך ומשמעותיים נוספים משאבים מכניסים למעשה וכך, סמלי סכום משלמים או, הפעילות

 .החינוך משרד את העוקפת בדרך הספר בית

רון הוא שבית ספר הרבה פעמים יכול לקבל מכל דבר בלי לשלם למשל. במצב הנוכחי, הית": ורד

בלי לשלם, בחינם. להאריך את יום הלימודים, בלי כסף, לתת תכנית ביהדות, יהדות כזאת, יהדות 

 . תכנית למניעת אלימות, בלי כסף."אחרת, יהדות שלישית, בלי

 הספר לבית מספקת שהעמותה השעות כי מעיד חינוכית בעמותה תכניות מנהל, אביתר כך גם

יץ משמעותי תמרהלימודים ומאפשרות עבודה בקבוצות קטנות )שליש כתה(,  יום מאריכות את

 הספר בתי מנהלייצוין כי  .הכרת תודה ובשמחהלמנהלי המוסדות, אשר מקבלים את התוספת ב

ללמוד  כפי שניתןו, מפוקחים בלתי הללו הארגונים של היותם לעובדת מודעיםבהכרח  אינם

 :עומדת בדרכם בשיתוף הפעולה עם הגורמים המתערבים אינה זו עובדה, יהודהמעדותו של 

 יכול לא אני, החינוך במשרד הכרה איזושהי להם יש כן הם הללו שהעמותות חושב אני": יהודה

... אני. זה את לעשות אותי הגביל לא או אותי שהגביל מה שזה ולכן הדבר לי שברור לך לומר

 מערך מהו להכיר כדי שנים מספיק... אני אופן בכל, עיניי ראות לפי... שקיים מה על די תיהסתמכ

 ".תלמידים ולקלקל להרוס שיכול מערך ומהו וטוב נכון

 גורמיםאת ה גםמאפיינת ולצורך בביקורת ובקרה המודעות הנמוכה לדרישות משרד החינוך 

 את לבדוק צריך פורמלית מבחינה אם דעתיו לא אני" :קלרה, כפי שעולה מדבריה של המתערבים

, אותי שואלת את, רואה את. מושג לי אין, כזאת דרישה פעם אף קיבלתי לא אני, שלנו המערכים

 היה השטח אולי, עמותהה היתהי לא אם כי.. אותנו שיש החינוך למשרד נח אולי ...מושג לי אין

 ..."יותר להכשיר, תקציבים להוסיף החינוך משרד את מאלץ והיה, זועק

ניכר שישנו חוסר תיאום בין הגורמים השונים המייצגים ארגונים, עמותות, קרנות וחברות לבין 

בעלי תפקידים ומפקחים במשרד החינוך. מתברר שישנו פיזור משמעותי של גורמים שונים 

ים, כאשר על פי דיווחים של נציגי הארגונים ממשלתי-במערכת אשר נמצאים בקשר עם גופים לא

, 2111גורמים שונים בתוך מערכת החינוך אשר נמצאים עמם בקשר )וינהבר,  61ן למפות מעל נית

מן הטענה לקיומו של במהלך ראיון בכירה במשרד  מדוע הופתעה עשויה להסביר(. מציאות זו 11

שכלל לא הייתה מודעת , מתמסוי עמותה שללתכניות החינוכיות משרד החינוך מאישור גורף 

 :עד לאחרונה בירושלים ה ופעילותהלקיומ

: "במשרד החינוך יש מחלקה לאישור תכניות. אין לי מושג אם זה עבר את המחלקה ציפורה

לאישור תכניות לימודים. אני לא ראיתי תעודת הכשר, אני לא ראיתי חותמת. לא ראיתי. מראש 

 לא שאלו אותי בכלל, לי בכלל נודע בדיעבד..."

 גורם נכנס לא מעולםאמנם אושרו התכניות על ידי משרד החינוך, אך שד נציג אותה העמותה העי

 .זה בנושא המשרד מפקחי עם מפגשים היו ולא, בכתות המועברים התכנים את לבדוק רשמי

 הארגונים פעילות את מאפשר החינוך שמשרד השערהאת ה העלתה , נציגת עמותה אחרת,קלרה

 מלאל מעוניין אינו החינוך שמשרד יםפקידתמשמשים ב שהם משום פיקוח ללא והעמותות

שום שהיא ים מממשלתי-גורמים הלאפעילות הנוכח המערכת למעשה עוצמת עין ל. במערכת

מדיניות של עצימת עין והיעדר פיקוח . קלרהמותירה, כך לדבריה של  עצמה מודעת לחלל שהיא

הכספיים והארגוניים ים לפעול באוטונומיה מוחלטת הן בהיבטים ממשלתימאפשרת לגופים לא 

 והן בהיבטים הפדגוגיים ולרוב הם פועלים ישירות מול בתי הספר, כך עולה מהראיונות. 
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 ולהעביר לעצב, לבחור והחירות הערכית האוטונומיה מאוד חשובה המתערבים לגורמים כי ניכר

 ידי לע מוכרים אנחנו" :נטע, כפי שמעידה הארגון של היום סדר את התואם באופן התכנים את

 על לשמור גם שלנו מהעיקרון חלק זה. התכנים ובניית בגיבוש לנו מתערבים ולא, החינוך משרד

 במשרד המובילים ערכיםה מהם הכשנשאל, זאת עם יחד ."זאת מבחינה מוחלטת אוטונומיה

 כי ניכר, הספר בתיב הפעילותם בהם עוסקת העמותה בבנושאי המשרד מדיניותמהי  או החינוך

ה של יומ סדרעל  אינואו המחויבות אליה  עמה התיאוםעל כן ו המדיניות את המכיר האינ

 . העמותה החינוכית

. החינוך משרד של המטרות מה יודעת לא ואני ל"מנכ חוזר פתחתי לא זמן המון כבר אני": נטע

 לא אני. להומניזם מעורבות של מטרה איזושהי תואם לא שזה... החינוך שמשרד להאמין לי קשה

 בחיזוק עוסקים לא אנחנו, תומרת'ז. למשל הלאומיות על חושב החינוך משרד מה עתיוד

 שוויון כתוב החינוך משרד במטרות אם יודעת לא אני. בשוויון מאמינים אנחנו. הלאומיות

 "...זכויות

. קיומם את שמאפשר לממסד התנגדות או זלזול מבטאים אף המתערבים הגורמים לעתים

ואים את עצמם כמובילי השינוי החברתי, כנושאי הדגל של ערכים שונים העמותות והארגונים ר

מטרותיו מבקש לבטא את כל ארגון  .כגון סולידריות, פטריוטיות, סובלנות, השתתפות, ציונות

כאשר היא מתארת את  קלרהטוענת  כךבקולות שונים ולעתים חתרניים כנגד הממסד והמדינה. 

רואות בחוזרי המנכ"ל ובמדיניות הכתובה של  נטעה שהיא ו" ונראקול חדש וחתרניהעמותות כ"

 . ואף יתרה מכך, כגורם מזיק והרסני משרד החינוך סמל לקיבעון, סטגנציה והיעדר חדשנות

 השפה לא זו. סולידריות בה שיש לחברה שתורמים, מעורבים אזרחים להכין צריכים אנחנו": נטע

 ובפיזה ב"המיצ במבחני נהיה איפה, כמה של שפה היא השפה. החינוך במערכת מדוברת שהיא

 "...עושה OECD-שה המבחנים שאר ובכל

ת ופועלו ת את מדיניות משרד החינוךונוגדכ ןעל עצמ ותמצהיראף בתחומים מסויימים העמותות 

לפעול בעצמאות  במטרה ממשלתיבאופן ישיר מול מנהלי בתי ספר תוך עקיפת המוסד ה

, בין אם אלו מקובלות יה על פי תפיסות עולם שפותחו על ידי מקימי העמותה ומוביליהובאוטונומ

  .על הממסד ובין אם לאו

בקרה  תניכר כי גם במרחב הבית ספרי לא נעשימלבד היעדר הפיקוח של משרד החינוך, 

 מדובר רבות פעמיםבאמצעות הגופים המתערבים.  בכתותהתכנים המועברים  על תמשמעותי

 אין מיוחד חינוך של משיעורים חוץ": בכתה נוכח מורה או צוות איש אין בהןבמערכת ש בשעות

ילות נתפסת על ידי הצוות החינוכי הפע. , נציג עמותהאביתר, מעיד "לכתות שנכנסים מחנכים לי

, ובמקרים בהם או כשעות נוספות במערכת המאפשר להם לעסוק בדברים אחרים כזמן חופשי

 . ת, תפקידו לשמור על המשמעת, כפי שעולה במספר ראיונותאכן נוכח איש צוו

 לשבת צריכה המורה האם - שאלת את יש למשל": ת במציאות זוומתארת את הבעייתי קלרה

 יושבות לא הן בפועל. פעמים הרבה אצלנו השאלות שאלת... שאלה שזאת, היועצת או ,בכתה

 של, ערכי, חברתי, חינוכי שיח ולהמשיך ךכ אחר ללוות שלהן היכולת ואז, הסדנא כל את לא ובטח

 ."מוגבל הוא, קשר דינמיקות של, זהות

כל , הנתונים מצביעים על מציאות של שוק פרוץ שלא מופעלת עליו רגולציה. סעיף זהלסיכום 

ארגון שמצליח לבנות קשרים טובים עם מנהלי מוסדות חינוכיים יכול להיכנס ולפעול בתוך בתי 

תואמים את מטרות העמותה ועולמה הערכי, ללא תיאום עם מטרות משרד תכנים ה וללמדספר 
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. מציאות זו פותחת פתח לגורמים בעלי אינטרס החינוך או עם הקו החינוכי של בית הספר

 בכירה במשרד החינוך תיארה את התסכול שלה מסוגיה זו:הפועלים באופן חופשי במערכת. 

אין לי שום פיקוח על מי הם האנשים שנכנסים  ..קוח.אין קריטריונים מחייבים ואין פי": ציפורה

בסוגריים היה סיפור מאוד דרמטי על הכנסה  ...לתוך בתי הספר. לא על התכנים, לא על המטרות 

... עד וגיה שקראה לעצמה בכל מיני שמותשל חוגים והמשך יום לימודים של כת הסיינטול

ל בסוף להתגלות כמיסיונרי. גם "מהות וכל גוף כזה יכו ...שהתברר שזה בעצם מיסיונריות

כתחילה זה הריח לי לא של... לא חקרתי את זה, אבל אני מלהחיים" של שרי אריסון זה סוג 

. אמרתי לעצמי שהיא תקרא לזה איך שהיא רוצה. היא רוצה את ההכשר שלי? בתור מה?? .טוב.

"הכשר". לי אין סמכות ואין  היה ניסיון לגייס את הפיקוח, את הרשויות המקומיות כדי לתת לזה

לי כלים לתת הכשר לתכניות שהמנהלים מאוד רוצים מטעמיהם הם, כי זה הרבה משאבים. אבל 

ומרת, הייתה התנפלות על הדברים האלה, גם של מנהלים גם של ועדי את אאני הייתי במיעוט. ז

ונות. משאבים, כן הורים וגם של רשויות מקומיות שראו בזה פתרונות. הם בהחלט ראו בזה פתר

 ."משאבים, הכל מתחיל ונגמר במשאבים

תופעה נרחבת של גורמים משקפים באופן ברור את חולשות הממסד אל מול  ציפורהדבריה של 

ים, בלתי מפוקחים ועצמאיים בפעילותם החינוכית אשר פועלים ישירות מול מנהלי ממשלתי-לא

אמץ ללא כל סינון בשל מצבה הירוד של בתי הספר ומציעים להם משאבים אותם נוטים לרוב ל

  מערכת החינוך הציבורית בהיבטי תקציב ומקומה הנמוך בסדרי העדיפויות הלאומיים.

 בחינוךאי שוויון ו הפרטה .ב

אינם בארה"ב דים רבים מצאו שתלמי (Middaugh & Kahne, 2008) םאמריקאי יםבמחקר

על ענייני אקטואליה, פעילויות בלתי  יוניםידע על השלטון, ד חשופים לחינוך אזרחי איכותי שכולל

. אווירה פתוחה בכתהושגרתיות מחוץ לתכנית הלימודים, סימולציות של תהליכים אזרחיים 

לחינוך אזרחי  אמריקאים-ואפרו יתרה מכך, מצאו אי שוויון ברור בין מידת החשיפה של מיעוטים

ההשתתפות הפוליטית עולה שרים שמציגים החוקמהנתונים איכותי ביחס ללבנים בקליפורניה. 

יה, כך יוכבר במערכת החינוך נפערים פערים בין השכבות באוכלוס מעמד וגזע,מ מושפעת

ות בוגרים שאינם מעורבים קבוצות תלמידים שאינן מקבלות חינוך אזרחי איכותי יהפכו להיש

 .(Ibid, 36-38) פוליטית

שוויון -גע להשפעות ההרסניות של איהמחקר אמנם נעשה בארצות הברית, אולם מסקנותיו בנו

אי שוויון בחינוך הינה במערכת החינוך חשובות וניתן ללמוד מהן גם במסגרת הדיון הישראלי. 

, וכפי שמיד אראה, גם המערכת הישראלית מתאפיינת במערכת החינוך בישראל גם מגמה בולטת

לטענתו של  סבירסקי, . רכיכלכלי חזק, בעיקר בחינוך הע-בהטיה לטובת אוכלוסיות מרקע חברתי

ממדיניות  היא נובעת באופן ישיראי השוויון הינו הבעיה המרכזית של מערכת החינוך בישראל, ו

אני נוטה להסכים עם (. 11-11, 2111חברתית של העשור האחרון )סבירסקי, -כלכלית ומקרו-מקרו

כחלק ממהלכים הפרטת החינוך האזרחי תהליכי להחילו על מבקשת , וההסבר של סבירסקי

את  יםאי שוויון ומגדיל יםמייצר תהליכים אלו. רחבים יותר של הפרטת השירותים הציבוריים

 הפערים החברתיים במערכת החינוך ומחוצה לה. 

ים ממשלתי-באמצעות גורמים לאלמוסדות חינוך משאבים חינוכיים נכנסים במציאות הקיימת, 

של המשאבים בין  אפשרת חלוקה שוויוניתתמ כן לאועל , וללא כל רגולציה כוחות השוקל בהתאם

ים ממשלתי-אופן הפעולה של הארגונים הלא. התלמידים עונה על צרכיבתי הספר באופן ש
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ארגונים  שבהוהשיווק הישיר של תכניות חינוכיות אל מול מוסדות החינוך מוביל למציאות 

לממן את התכניות באופן  ועמותות נוטים להעדיף אוכלוסיות חזקות ואמידות אשר מסוגלות

 (. 33-34, 2111חלקי מכספם, וכך בתי ספר חזקים זוכים לתכניות רבות יותר )ברק ועופרים, 

ישנם פערים באופי וסוג התכניות בחתך של מדד הטיפוח. תכניות שמגיעות עולה כי כמו כן, 

עם  פרטניתתגבור לימודי ועבודה מיקוד על מתאפיינות בולפריפריה לאוכלוסיות מוחלשות 

 והעשרה ערכיםב, בעוד שתכניות עבור אוכלוסייה חזקה עוסקות יותר תלמידים מתקשים

כלומר בפועל, תלמיד (. 11, 41, 2115, ושותפיה)וינהבר  בכתה לכלל התלמידיםלרוב  יועדותומ

יהנה ממספר קטן יותר של תכניות, ובעיקר מתכניות י כלכלית-ממוצע מהפריפריה החברתית

 כלכלי-מן המרכז החברתיממוצע גבור לימודי לטובת שיפור הישגים, בעוד שתלמיד המציעות ת

תכניות מסוג זה העשרה, מצוינות והרחבת אופקים.  ם של ערכים,ייהנה מתכניות רבות ומתכני

פעמים רבות מתקיימות במימון חלקי של ההורים  בבתי ספר המאופיינים באוכלוסייה אמידה,

בנושא זה משאבים החינוכיים ובאיכות החינוך. חלוקת השוויון ב-וכך נוצרת מציאות של אי

 בכירה במשרד החינוך: מעידה

אקונומי, לפי -לפי מדד סוציו ן"אני יכולה לומר לך שיש הבדל בכמות ההתערבויות ובאיכות שלה

מדד הטיפוח. ככל שהמקום יותר מבוסס, הגופים האלה יותר עשירים, יותר מוקפדים, יותר 

על ההורים. ככל שהאזור יותר נידח כל זב חוטם יכול לעשות שם... דרך אגב אני כוללת מוסכמים 

בהגדרה השנייה גם את העיר ירושלים. כל זב חוטם יכול להכניס בירושלים מה שהוא רוצה כי 

ירושלים היא עיר ענייה... כל מי שיבוא ויאריך להם שם וייתן להם עוד חוג ועוד אוכל ועוד שעורי 

עים, נקיים ועשו שיעורי בית וקצת ניגנו על הרמוניקה או ב  וציא את הילדים משם בחמש, ש  עזר וי

 רקדו משהו נחמד, תבוא עליו הברכה." 

, קשה מאוד לסרב למשאבים המוצעים על ידי עמותות ציפורהבבתי ספר מהסוג שמתארת 

ונאלצים להיענות  ןוארגונים שונים, ופעמים רבות מנהלי המוסדות מכניסים תכניות ללא סינו

נראה . לגחמותיו של כל פילנתרופ או ארגון צדקה המבקש לחזק את התלמידים בפריפריה

 נקרעיםכלכלי נמוך, -בבתי ספר בירושלים בהם ריכוז גבוה של תלמידים מרקע חברתי המנהליםש

 לבין, להם המותאם למידה מרחב להם ולאפשר ם אלהילדי של צרכיהם את לספק הצורך בין

 רשםילהבעיר על מנת למשוך אותן  חזקות אוכלוסיותהוות אפשרות אטרקטיבית עבור ל ורךהצ

 על כך מעידים מספר מנהלים שהשתתפו במחקר.  .לבית הספר

במסגרת  בין בתי ספר אליהם ישלחו את ילדיהם הוריםל הבחיראפשרויות ההרחבת כמו כן, 

ין אוכלוסיות חזקות ומוחלשות, במידה עלולה להרחיב את הפערים ב מדיניות עיריית ירושלים,

ברקת וענבר בהתייחסותם לתהליך פתיחת אזורי -והיא נעשית ללא בקרה. על כך כותבים אלמוג

כאשר מאפשרים להורים לבחור מוסד חינוכי (. 2111ברקת וענבר, -הרישום בירושלים )אלמוג

סיע את ילדיהם ברחבי באופן חופשי וללא בקרה, הורים אמידים שיש בידיהם את האמצעים לה

העיר יהיו חופשיים יותר בבחירתם לעומת הורים שהכנסתם נמוכה מכדי לתמוך בנסיעות 

כמו כן, הרחבת הבחירה מובילה להקמתם של בתי יומיומיות למוסד מרוחק ממקום מגוריהם. 

אזוריים אליהם יש לתלמידים מהפריפריה נגישות מוגבלת. עקב כך, יש -ספר ייחודיים ועל

וללים באופן מוחלט את מגמות הרחבת הבחירה, וטוענים שמאחורי תהליכים אלו ניצבות הש

קבוצות לחץ של אוכלוסיות אמידות המעוניינות בחינוך איכותי ויקר לילדיהם, רצון המוביל 

(. יונה 1111להקמת בתי ספר אליטיסטיים וממיינים המיועדים לאוכלוסיות מסוימות בלבד )יונה, 

אלו מובילות למעשה ליצירתן של שתי מערכות חינוך נבדלות, אחת לעשירים, בה טוען שמגמות 
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ניתן חינוך איכותי המוביל את בוגריו לתפקידי מפתח בחברה, והשנייה לעניים, בה ניתן חינוך 

 (.41, 1111מינימלי המוביל את בוגריו לתעסוקה במקצועות בעלי הכנסה נמוכה )יונה, 

עולה  כלכלית-הספר המאופיינים באוכלוסייה מהפריפריה חברתית הראיונות עם מנהלי בתימן 

ובעלות יכולת עוזבות את בית הספר ומותירות אחריהן מוסדות חינוך עם  משפחות חזקותש

ריכוזים גבוהים מאוד של עולים חדשים או ילדים מרקעים מוחלשים אחרים. כך למשל בבית 

מתאר מציאות קשה בבית  יהודהאתיופיה.  תלמידים יוצאי 41%, בו יש מעל יהודההספר של 

 החזקות אתיופיה יוצאי של המשפחות אפילואותו נוטשות המשפחות החזקות, ולדבריו " ,הספר

 שהם מקום בתוך נמצאים כאן גם כבר הם, הלאה וכן החופשיים שבמקצועות אלה, יותר

 ."אתיופים עם להיות רוצים לא הם כי הספר מבית לעבור מבקשים

והוא מחייב מודל הרחבת הבחירה להורים מערים קשיים על בתי ספר פריפריאליים,  ניכר כי

איזונים של המערכת העירונית על מנת לאפשר שוויון הזדמנויות אמיתי, כמו גם פיקוח והגבלת 

בבית הספר הצורך לתת מענה ראוי לצרכי התלמידים בתי הספר בנושא מיון וסינון תלמידים. 

לריבוי תכניות חיצוניות בבית  , כאמור,יםמוביל, ך אוכלוסיות חזקותשאיפה למשובמקביל ל

 קשייהתמודדות עם  מנהלי מוסדות החינוך נמצאים בקונפליקט מתמיד אשר כוללהספר. 

 נכנסים . אל תוך הקונפליקט הזהוילדים הורים מצד גזענות וגם תרבותיים פערים, עוני, הסתגלות

 משאבים תוספת, העשרה הספר לבתי לאפשר מבקשיםה ושונים רבים יםממשלתי-לא גופים

 את מקבלים לרוב המנהליםעל כן . ולימודיים חינוכיים אתגרים עם להתמודדות מסייעים וכוחות

 . בכך הכרוכים, לעתים הכבדים המחירים את לשלם ומוכנים, בברכה הגופים

 

ַרי ַהַמּבּול" .2  ההפרטה מחלישה את בתי הספר – "ַאח 

לפרט מספר אופנים בהם נפגעים בתי הספר באופן ישיר ממעורבותם של גורמים בפרק זה אבקש 

הגופים המתערבים ראשית, ים בתכניות חינוכיות בתחום הערכי והחינוך לאזרחות. ממשלתי-לא

יוצרים תלות בעייתית בפעילותם ומותירים את בתי הספר חלשים יותר לאחר הפסקת הפעילות 

ים בהוראה וחינוך פוגעת במעמדם ממשלתי-הגוברת של גופים לאהמעורבות  כמו כן, .החינוכית

מערימים קשיים על מנהלי המוסדות אשר ולבסוף, הגופים המתערבים  המוריםובתפקודם של 

נאלצים הן לעסוק בגיוס משאבים עצמאי אל מול חברות, עמותות, קרנות וארגונים, והן לנהל 

מציאות ניהולית כמעט בלתי  . זוהיפדגוגית כמות גדולה של משאבים שאינם בשליטתם מבחינה

 ., כפי שמתארים מנהלי מוסדות החינוךאפשרית

 

 פיתוח תלות בגורמים המתערבים .א

 בבתי החינוכית בעשייה מעורביםה יםממשלתי-לא גורמים של מציאותמן הראיונות עולה כי 

. אלו בגורמים כולה המערכת ושל הספר בתי של תלות ליצור עלולה, אינטנסיבי באופן הספר

פעילות פילנתרופית או עסקית  כאשר, תקציבשל מדיניות ו ברבדים הן ביטוי לידי באה תלותה

 ברובדלמעשה משחררת את המדינה מן הצורך להשקיע במערכת החינוך, והן  עתירת משאבים

 לא החינוך שבמשרד כאשר ציינה כך למשל העידה מנהלת עמותה. הספר בית תוךב ערכי-החינוכי

 גישה .הראויים המשאבים את לו מקדישים ולא שבו עוסקת העמותה לנושא ברצינות ייחסיםמת
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 כולו נותר שהשדה משום החינוך משרד לבין עמותהה בין הפעולה שיתוף על מקשה , לדעתה,זו

 . האזרחית החברה בידי

 אם ובין ךכל ראויים אלו אם בין, המתערבים ארגוניםנותנים אמון ב הספר יבתכמו כן, עולה כי 

 ארגוניםה של צורך ומתוך זו תפיסה בסיס על. בלעדי סמכות כמקור לעתים מולם ומתנהלים, לאו

 הארגונים מצדנעשים מאמצים , החינוכיים התכנים בשוק ולשרוד במערכת קיומם את להצדיק

. שם בעלי כמומחיםשלהם בבתי הספר תוך קידום המוניטין יווק ההצלחות והעשייה החינוכית של

ים ואינם עולים בקנה אחד ממשלתי-מאמצים אלו נועדו לשרת את האינטרסים של הגופים הלא

, מנהלת בית ספר שושנה של כדבריהעם ראייה כוללת של בית הספר או המערכת החינוכית. 

 יביאו עכשיו הם – נכנסים הם. שמם את להאדיר רוצים ט.ק(–)הגופים המתערבים  הם: "יסודי

 -, מנהלת בית ספר עלשלי מעידה גם וכך ."הגאולה את יביאו הם כל קודם...הספר לבית האור את

 גם אז. ההצלחה את לה לייחס רוצה גם עמותה שכל הזאת התחושה את פעמים הרבה יש" :יסודי

  ."הדברים של האיגום את עושה אתה איך לחשוב צריך

 על המעידים מרשימים ההצלח סיפוריבתיאור  העמותות נציגי הפליגו הראיונות במהלך פעם לא

 ,המקצועיות, הידע בזכות תלמידים של ובחייהם הספר בבתי מהפכות לבצע שלהם היכולת

 שבבית לאחר דרך כפריצת מתוארות ההצלחות. הארגון מטעם המדריכים של והכריזמה הרגישות

 , כך על פי עדות, כבמטה קסםלחיוב השתנה הכל ,הארגון כניסת מרגע .הועיל לא דבר הספר

 דיברו לא שמעולםבכתה  הביישנים התלמידיםאת , מנהלת עמותה, תיארה נטע. הארגונים

 בקבוצה ומקום ביטוי ולקבל להשתתף החלו לפתע הם ההארגון של של בסדנאות , אךבשיעורים

 של נלהבתה סקרנותהו התעניינותה את , גם הוא מנהל בעמותה, תאראביתר .החברתית

 ובלתי תייחוויהמלמדים באופן  המוכשרים המדריכים בזכות היהודי השנה במעגל התלמידים

, מתארת את חשיבות ומרכזיות עמותה נוספת, מנהלת קלרה". יבשים"ה למוריהם בניגוד, פורמלי

בשל הידע המקצועי שצבר במהלך השנים וקוראת למשרד החינוך לנהוג בצניעות  שלה הארגון

ידע רב יותר  תיותר ובעל תמקצועי העמותה , ולקבל את עובדת היותכאשר הוא ניגש לנושא

 :בתחום

 בכל בקיאים תמיד לא ספר בתי, פה בעל אותם ומכירה ל"המנכ חוזרי את קוראת אני: "קלרה

 יכולים שהם שכמה ויבין זה על אמון שיהיה מי או, צנוע יהיה החינוך שמשרד... הפרטים

 בין שמקשר... ה גוףה אנחנו, טיתדרס בצורה משתנה לא ישראל במדינת המצב עוד כל, להתמקצע

 באמת ואנחנו, אנחנו זה - ירושלים באזור, בישראל מקצועי-ה גורם-ה...גורמים המון המון

 ."מדהימות השתלמויות ולארגן שצריך מי לכל להפנות יכולות

מתארת ידע וניסיון שנצברו בארגון במהלך כארבעים שנים של עיסוק אינטנסיבי בנושא  קלרה

הידע לפיה, חקיקה, תקשורת וחינוך. היבטים של הזוויות: משפטית, טיפולית,  ממוקד מכל

מועברת גם למנחי  ווזוהניסיון עוברים מדור לדור בתוך הארגון כמורשת מקצועית ואידיאולוגית 

מאפשר לארגון לבסס את מקומו במערכת ולרכוש את אמונם ידע מסוג זה  הסדנאות החינוכיות.

 :בית ספר מנהלת, שושנה , כפי שמתארתאף של גורמים במשרד החינוךשל מנהלי בתי הספר ו

 תחום זה. ניסיון המון להם יש כל קודם. מקצועית סמכות בהחלט ט.ק( –)העמותה  הם: "שושנה

 אנשים להם יש. הספר בתי מול עובדים הם, מודלים אינסוף פיתחו הם. שלהם ההתמחות

 בשיח, ויחד נמצא שהוא הנקודה איפה לראות, הספר בית את לאבחן.. ה את לעשות שיודעים

 ".להגיע לו שכדאי חושבים הם ולאן להגיע רוצה הספר בית לאן לראות המשותף
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 נקודת מבטם שלמבבית ספרה בא לידי ביטוי גם  תהפועל עמותהב שושנה שנותנתהאמון 

 אמון יחסי המתארת, , מנהלת בעמותה חינוכיתנטע, כפי שעולה מדבריה של הארגונים

 נושאים על יומיומית התייעצות כדי עד, הספר בתי ממנהלות חלק לבין בינה שנוצרו משמעותיים

 החורג באופן לעתים, הארגון לפעילות במקביל המתרחשים ומקצועיים פדגוגיים, חינוכיים

 ,ספר בית של הפדגוגי מהצוות חלק ולהיות אותי להזמין שיכולים ספר בתי יש": עיסוקה מתחום

 לא לכאורה שהם דברים על לי יספר והוא שוטפות עדכון לישיבות אותי מזמין ספר בית ומנהל

 ".קרה וכך שכך אדע שאני לו חשוב אבל, הספר בבית שלי היומיומית לעבודה שייכים

אינה יוצאת דופן, וחזרה גם בראיונות  בתוך בית הספר חריגה זו מתחום העיסוק של העמותה

מקבלת להתערבות בשעת משבר בבית  עמותההאת הבקשות שלמשל  תיארה קלרההאחרים. 

בתי הספר מתחילים להזדקק נראה ש. ריגה מתחומי הפעילות שלההספר, למרות שזוהי ח

אינם רוכשים את הכלים הראויים להתמודדות הם עצמם לשירותי הגופים המתערבים משום ש

, כך נו מספק את המענה הראויעם הסוגיות החינוכיות שעומדות לפתחם, ומשרד החינוך אי

 . מנקודת מבטם של המרואיינים

המורים, כאשר מנהלי מוסדות מתארים התנערות של מורים  בתפקודהתלות באה לידי ביטוי גם 

ומורות מאחריותם על התלמידים עקב נוכחותם של גורמים חיצוניים לצוות בתוך בית הספר. 

מדריכים מטעם עמותות וארגונים, ונדחקים  המורים מתרגלים למקום המרכזי והמשמעותי של

 :ות מנהלת בית ספר ובכירה במשרד החינוךמתארכך למשל . , לתפקיד שומר המשמעתהצידה

, רגע' לו אומרת ואני 'מפריע והוא מפריע הוא' – לי להגיד שיכול מורה של מצבים לי יש": שלי

 ואני. אומר הוא 'מבחוץ מישהו דעו להביא צריך אז' – '!בכתה ילדים שלושה עם נשאר אתה אבל

 ."?שלך האחריות איפה - תוהה

ברגע שזה מתאפשר... מתחילה המוטיבציה לרדת, ומורה אומר "למה אני צריך? כל מה ": ציפורה

שאני צריך לעשות זה לשבת שם ולשמור".... מילא אתה מביא הרצאה, יום פעילות, בסדר. אבל 

 מומחים ולצאת מהתמונה? רע מאוד." so called -להעביר את כל האחריות ל

תכנית חינוכית מטעם ארגון גם ברמת התכנים החינוכיים.  באה לידי ביטויההתנערות מאחריות 

או עמותה נתפסת לעתים כתחליף לתהליכים חינוכיים פנימיים בבית הספר. לעתים בתי הספר 

ר את בית שחרלובכך   ,יגורם חיצונלהתמודד עם נושא רגיש, קשה או מורכב באמצעות מעדיפים 

 בית אחריותת בשאל מתלבטת היא כאשר, קלרההספר מהאחריות לעיסוק בנושא, כפי שמעידה 

", המומחיות" אלה..ה את לכם הבאנו. הנושא על מדבר לא ספר בית? המסר מה" :הספר

 ?מקבלים שהם המסר מה ואז, לתלמידים עובר איפשהו וזה ...עמותהמה" המעולות" "הרגישות"

 את לכם והבאנו, אצלנו קורה לא כי, מקובל לא כי, קשה כי, זה על מדברים לא ספר בבית צלנוא

 ."שידברו מבחוץ אלה.. ה

בארגונים המתערבים לעתים מביא למצב קיצוני כאשר והתלות של בתי הספר האמון המוחלט 

 להם  מאפשר ופיקוח מהתערבות חופשי פעולה במרחב כגורם מקצועי של הארגונים עמדתם

, אשר מונה מספר קלרה שמעידה כפי, לפעילותם מתחרה ואף מפריע גורם החינוך במשרד לראות

 :ארגונים מתחרים המציעים סדנאות חינוכיות בתחום העיסוק של העמותה ולבסוף מציינת כי

ואכן עולה שמתרחש ". החינוך משרד זה.. זה.. אה... הכי אולי והמתחרים החיצוניים המתחרים"

 ים לבין הממסד על משאבים, על יוקרה ועל השפעה חינוכית. ממשלתי-ין הגופים הלאמאבק ב
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כתוצאה מהתלות ת ביותר על בתי הספר והרסנינוסף על כל האמור לעיל, אחת ההשלכות ה

על מנת לבחון את התועלת שעשויה לצמוח  ".י המבול"אחר תסמונתהינה  בגופים מתערבים

מה יתרחש בבית הספר ביום את השאלה יש לשאול ים שונים התערבויות מסוגמלמוסד חינוכי 

מן הנתונים ניתן ללמוד שרבות מהתכניות הינן קצרות טווח, חד פעמיות . יציאת התכנית שלאחר

כמו כן, (. 32, 2111, ועופרים ברקומנותקות מהקשר חינוכי של לימודי אזרחות או חינוך ערכי )

לבית הספר שבו הם פועלים, לרוב לא נעשה תהליך עם  כיוון שהגופים המתערבים אינם מחויבים

תכניות מסוג זה נכנסות כנטע זר בית הספר להענקת כלים או ידע לעשייה חינוכית עתידית. 

 למערכת ואינן משתלבות בסדר היום החינוכי של בית הספר.

נוכי חלק מנציגי העמותות כלל לא רואים את פעילותם כתחום תוכן בעל הקשר חייתרה מכך, 

פעמיות -על הקשר המקרי לתפיסתה, בין תכני הסדנאות החד קלרהרחב יותר. כך למשל העידה 

לבין העוסקות בין השאר בשוויון בין המינים, זכויות אדם, שוויון וצדק חברתי, של העמותה 

 אז אזרחות שיעור עברה שכרגע כתה של סדנא יש אם לפעמים" שיעורי האזרחות בבית הספר:

 אליי ידברו שלא, וחירותו האדם כבוד יסוד חוק, לכבוד זכות, אדם זכות גם זה" אומרת היא

על עצמה  עידהה קלרהאולם  ".הילדים, הקישור את עושים שהם חמודים נורא הם, כאילו" ככה

 עדואזרחות  אדם זכויות של יותר הרחב להקשר הארגון פעילות בין הקשר על חשבה לאשכלל 

כלומר, ניכר שישנו פער בין . עבור מורים לאזרחות במטה קרמניצר הרצאה לתת אותה שהזמינו

האופן שבו בית הספר חווה את התכנית החינוכית הניתנת על ידי עמותה, ארגון או חברה 

של תכניות  מאפיינים אלומסחרית, לבין האופן שבו פעילות זו נתפסת על ידי הגוף המפעיל. 

ר לאחר יציאת התכניות מובילים למציאות שבה בתי ספר נותרים חלשים יות קצרות טווח

את השאלה כיצד בית הספר יוצא נשכר מן  ובדעת הכלל לא העללמשל,  אביתר החיצוניות.

ייגמרו המשאבים ויוחלט להפסיק את בו כאשר נשאל מה יקרה ביום ש. החינוכית ההתערבות

  :, השיבהפעילות בבית ספר מסוים

... אה. ספר לבית משאירים ואנחנ מה אותי שואלת בעצם את... אה. מאוד טובה שאלה"

 (.שתיקה)

 ?כזה משהו יש האם: טליה

 כשאנחנו כלל בדרך. יודע לא אני אבל. שכן להאמין רוצה אני. מאוד טובה שאלה זה: אביתר

 להאמין רוצה אני. זה אחרי שם קורה מה יודע פחות כבר אני, לפחות. עוזבים אנחנו אז עוזבים

 ".מקווה. שכן

 וחברות עמותות, לארגונים. הראיונות מן שעולה ברורה מגמה שקפתמ אביתר של זו תשובה

, להחליט כלשהי עמותה יכולה נתון רגע בכל. הארוך לטווח הספר לבתי מחויבות כל אין עסקיות

 ולעבור, פעלה בו ספר בבית הפעילות את ממשיכה שאינה, אחרים או כלכליים משיקולים אם

לים השונים המובילים את הארגונים המתערבים השיקו .אחרת לעיר או אחר למוסד הלאה

לבחירת בתי הספר, משך הזמן לכל התערבות, מספר התלמידים שייכנסו לתכנית, סכומי הכסף 

המושקעים, כל אלו מונעים מאינטרסים צרים של הארגון ואינם לוקחים בחשבון את צרכי בתי 

 באים הם, העמותות של ספתנו תכונה": שושנה של במילותיה הספר בהם מתקיימת הפעילות.

 הולך זה תמיד, מה משום. דבר שום נשאר לא יוצאים שהם ואחרי ויוצאים נכנסים הם. זמן לפרק

  ."לאיבוד
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 והצוות החינוכי יםפגיעה במעמד המור .ב

ים בבתי הספר עוסקות ממשלתיכפי שכבר ציינתי, מרבית התכניות המופעלות על ידי גופים לא 

( בעוד שמיעוט קטן 51%מעל ברמה הארצית ידים באופן ישיר )בעבודה פדגוגית עם תלמ

מהתכניות מועברות על ידי עובדי  61%-כמו כן, כ(. 4% -מהתכניות מיועדות להכשרת מורים )כ

עובדה זו משמעותית  (.12, 2115 ,וינהבר ושותפיה)שאינם מורים בבית הספר  ות/ארגוניםעמותה

 לבתי הספר ומשפיעה על גישתם ותפקודם של המורים. ליחסי הגומלין בין הגורמים המתערבים 

במספר מדינות  במערכות החינוך יםממשלתי-תהליכי שינוי שעוברים ארגונים לא אודותמחקר ב

, בין השאר משום עם הארגונים מהעבודהבתי הספר  ירתיעה של צוותבעולם, נמצא כי קיימת 

וחסרי השכלה לבתי הספר פוגעת ביוקרת שהכנסת גורמים בלתי מוכשרים שהמורים חשים 

ניתן לזהות  .(Archer, 1994, 226)מצעד זה  פגועים ומתוסכלים והם חשים מקצוע ההוראה

ראשית, הנתונים מאפיינים דומים גם בקרב המורים בישראל, כפי שמעידים המרואיינים במחקר. 

השונות אינם בהכרח  המנחים והמורים בתכניות החינוכיותמראים שחלק גדול מהמדריכים, 

 שעוסקים העמותות מעובדי ניכר אחוזמתאימים להוראה על פי הקריטריונים של משרד החינוך. 

 הינם מהם אחוז מארבעים ופחות(, 14%-כ) בחינוך רלוונטית הכשרה בעלי אינם בכתות בהוראה

מון שנוצרים בין למרות התלות ויחסי האכמו כן,  (.12, 2115וינהבר ושותפיה, ) בחינוך תואר בעלי

גם  לזהותת בתי הספר והארגונים המתערבים בהיבטים מסויימים של הפעילות, ניתן והנהל

, מנהלת בעמותה חינוכית מעידה על הסתייגותה משיתוף קלרהחשדנות הדדית בהיבטים אחרים. 

 ידע עם צוותי בתי הספר בהם היא פועלת:

 יש כי, מערכים אשלח לא ואני, מערכים לשלוח ממני מבקשות( ק.ט – יועצות, מורות) הן ":קלרה

 מאוד הכשרה עוברת שהיא לפני מערכים למתנדבת גם שולחת לא אני. דבר כזה לעשות קושי לנו

 לא אני... ש ליועצת זה את אשלח לא אני, המערך מאחורי עומד מה לה מסבירה אני. מעמיקה

 ".זה עם תעשה היא מה יודעת לא אני, כלומר! אותה מכירה

של המורים להגיע להישגים החינוכיים  ביכולתםבקרב הארגונים  בסיסי אמון חוסרקיים עולה כי 

אליהם מגיע הארגון. למעשה, הארגונים המתערבים אינם מאמינים ביכולתם של המורים לחנך. 

 המנחים של המקצועית שהרמה ספק אין"העידה על כך באופן ישיר:  , מנהלת עמותה,נטע

, מנהל בעמותה נוספת אביתרו ".מחנכת מכל אחרת היא לדמוקרטיה בחינוך לעסוק שהוכשרו

 סער גדעון, עכשיו נכנס" מביע בגלוי את היתרון הברור של מדריכי העמותה לעומת המורים:

 ומורה לגיאוגרפיה מורה, גופני לחינוך מורה רואה את ופתאום" מורשת" שנקרא מקצוע הכניס

 דאגו נורא ספר מהבתי חלק ...ידע שום, לזה הכשרה שום םלה שאין, מורשת מלמדים לאנגלית

 בצורה זה את מלמדים שהם רק תכנים אותם על עובדים אנחנו, נכון שזה. חפיפה שתהיה

 לא בצורה זה את עושים אנחנו', וכו כתה מול, משעממת, כנים נהיה ואם יבשה, פרונטלית

 "....יכולות הרבה עם, מדריך בא. התלמידים של פעילה השתתפות עם, חווייתית, פורמלית

ניכר שהגישה כלפי צוות המורים בבית הספר משפיעה על יחסי העבודה בין הארגונים השונים 

כמו לצוות ומגבילה את היכולת להתאים את המשאבים החינוכיים לצרכי בית הספר והתלמידים. 

בחלק והצוות החינוכי.  כן, נוצר נתק בין הארגונים הפועלים בבתי הספר לבין הנהלת בית הספר

מהארגונים הודו בקיומה של בעיית המשכיות ופיצול בין המורים הקבועים לבין מדריכים 

חיצוניים המגיעים לסדנה אחת או יותר במהלך השנה, אך לא מהווים חלק אינטגרלי מצוות בית 

 הרחב המעגל וכל, מחנכות, מחנכים, חינוך שאנשי היא השאיפה אם": קלרה שלדבריה ל הספר.
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 משמעותי חינוך כי, דרך כברת איתם וילכו האספקטים בכל שלהם התלמידים את ילוו ספר תיבב

 ."באמת תהליך עושות לא אנחנו, הלאה וכן תהליכי הוא

נתק מאופיין לעתים בראיית המוסד החינוכי או הנהלת בית הספר כגורם שיש להיאבק בו או ה

תה, ולא כגורם שיש להעניק לו שירותים, להתמודד עם חסרונותיו על מנת לקדם את מטרות העמו

את הקושי שלה לקבל ביקורת  קלרהכך למשל מתארת לתרום לפועלו או לשתף עמו פעולה. 

מצוות בית הספר, אותו היא מסבירה בחוסר ההבנה של הצוותים החינוכיים בנושא העומד על 

 הפרק לעומת המומחיות והסמכות המקצועית של העמותה:

 לא פשוט זה, תשמעו – ואומרת ולהן ומקשיבה יועצות עם שלמות שיחות בתיוש אני לפעמים"

 מה את מוגבל מאוד מאוד בערבון לוקחת שאני להגיד חייבת אני ...אומרות שאתן מה כל רלוונטי

 ".עניינית לא ממש באמת שלהם הביקורת לפעמים.. כי זה. הכבוד כל עם, לי אומרים שהצוותים

ים, מחלחלת ממשלתי-אשר עולה מדבריהם של נציגי הארגונים הלאהגישה השלילית והמזלזלת 

לצוות המורים בבתי הספר ומובילה לפגיעה קשה במעמדם ובמוטיבציה שלהם להוראה, כפי 

 שהעידו מנהלות בתי הספר:

 ילמדו הם. הידע בעלי הם כי בולט באופן הצוות את מחליש זה. הצוות את מחלישים הם" :שושנה

 ".הצוות את להעצים הוא שחשוב מה, יבעיני. יתנו והם

, המורים על מאיים זה לפעמים, המורים של היוקרה תחושת על לשמור צריך גם אתה": שלי

 ".המורים על מאוד שאיים משהו בו יש, למשל ג"של הפרוייקט

 למרות המודעות והרגישות לכך בקרב המנהלות, נראה שחלקן אף איבדו בעצמן אמון

בכירה במשרד החינוך מעידה על כך באמצעות דוגמא מאחד מבתי  .המורים צוות של םביכולותיה

יקחו י...פתאום גיליתי שזה נמצא בבתי ספר שלא הייתי מעלה בדעתי שהם ": הספר בירושלים

תכניות ביהדות. כששאלתי אותם למה הם בכלל לקחו את זה אז הם אמרו "כי אין לנו מורים 

 , מנהל בי"ס יסודייהודה מעיד למשל כך העידו על מגמה זו, ואכן, גם מנהלים. מספיק מוצלחים"

 יותר עוד זה אז הדברים את עושה כשכלכלן. טוב זה אז הדברים את עושה, משפטן, כשאיש"ש

 יהודה." זה את שחי מי, דבר אותו לא זה. וללמד המערך את לקחת יכול אחד כל לכאורה. טוב

 בעיקר, התלמידים עם חינוכי קשר ומנהל נכנס וניחיצ שגורם בכך יתרון שיש מציינים אף שליו

 .וערכים משמעת נושאי סביב

 המורה רק לא כי, משפיע מאוד זה, ילד אותו של האישיותי העיצוב של שבחלק חושב אני": יהודה

 לא: דבר אותו ואומר בא אחרים חופשיים ממקצועות שהוא אדם גם, לנהוג צריך שכך אומר

 מישהו של בתיק לגעת רשות לך אין אם בילד לגעת לא, שלך לא שהוא דבר לקחת ולא, לשקר

 ".לילדים אותם להנחיל חייבים אבל, טריוויאליים לכאורה שהם בסיסיים דברים, אחר

 מדד זה הנה, מחפש ת ספרבי כי לא זה רואה אתה – לו אומרת אני כי זה עם נח אפילו לי": שלי

 ". משהו עוד לך נותנים, אובייקטיבי חיצוני

 אדם וכאשר מספיקה סמכות אינם הקבועים המוריםהדברים כאן עולה כי בעיני המנהלים,  מן

, מנקודת מבטה ציפורה .ממש של תוקף מקבלים הם , רק אזהמסרים אותם את מוסר מבחוץ

מכוונת אצבע מאשימה כלפי מנהלי מוסדות החינוך וטוענת שהם מסירים במשרד החינוך אף 

תה לגורמים חיצוניים. כאשר נשאלה אודות תכניות של גופים מעצמם אחריות ומעבירים או

 מתערבים באזרחות ודמוקרטיה השיבה:
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זה אומר שלא סומכים מספיק על המורים לאזרחות... כבר בתור מורה צעירה הרגשתי " :ציפורה

למה אני צריכה למסור את הילדים לידיים אחרות, מה אני לא יכולה לעשות את זה? מה  –רגע -ש

השטיפות מח האלה שכל פעם כמו חבילה עוברת?...בשימוש במשאבים החיצוניים, יש לך גם זה 

מסר למורים שלך, שבעצם הם לא מספיק טובים בשביל זה. ואז המורים נעשים יותר אדישים, 

 פחות לוקחים אחריות, פחות מתלהבים מהחלק של החינוך." 

ורמי הדרכה חיצוניים המחליפים למעשה נובעת מהכנסת גבמורים לפגיעה  מרכזיתנראה שסיבה 

 על להצביע ניתן אך, לארגון מארגון משתנה המדריכים של אופייםאת המורים והמחנכים בכתות. 

 ללא וסטודנטיות סטודנטים לרוב, צעירים באנשים מדובר כללי באופן. משותפים מכנים מספר

 ולהנחות לארגון להתקבל תמנ על שונים מיון תהליכי עובריםר שא, בהוראה פורמלית הכשרה

 את המעלים הקפדניים המיון תהליכי על מעיד למשל אביתר. הספר בבתי ושיעורים סדנאות

 :המועמדים בעיני העמותה יוקרת

 עכשיו קיבלתי ירושלים באזור ובאמת, קפדני ומאוד ארוך מאוד סינון תהליך לנו יש: "אביתר

 יכולים אנחנו אז, כן... אה אז, לנו נשלחוש חיים קורות 2111 בערך מתוך מדריכים שלושים

 ."אותם לבחור לנו מאפשר זה אז. יפה שכר מקבלים גם ואנחנו, לעצמנו להרשות

 כי מעמדו הציבורי ויוקרתו של מקצוע ההוראה בישראל ברמה נמוכה עולה ספרות מחקריתמ

, וכפי שניתן (. כמו כן, מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2111)בן פרץ, שונות  מסיבות

, אחוז המורים שעוזבים לצמיתות את מקצוע ההוראה נמצא במגמת הבא לראות בתרשים

  6עלייה.

 

 מקור: אתר הלמ"ס.. תרשים: אחוז המורים שעוזבים לצמיתות את ההוראה

 

 מעין הדרכה משרותשישנו ביקוש רב ל רשם העמותות עולהמן הראיונות ומנתוני לעומת זאת, 

להוראה  במהותם ים, שהינם למעשה זהים במקרים רביםממשלתי-גונים לאאר שמציעים אלו

 המדריכים מקבלים לרוב אך, התנדבות מערך על מבוססת ההדרכה מהארגונים בחלק וחינוך.

ארגונים הביעו גאווה ה המרואיינים מטעם 7.הספר בבתי החינוכית עבודתם על מלגות או שכר

                                                           
הלמ"ס מציגים נתונים מלפני עשור. יש לבחון האם רפורמת "אופק חדש" ושינויים נוספים במערכת החינוך הובילו  6

 זו.  לשינוי גם במגמה
מדינתיים כאשר הם משמשים בפועל כמורים לכל -תנאי העסקתם של מדריכים המועסקים בעמותות וגופים לא 7

דבר הם סוגיה הראויה לדיון בפני עצמו. נושא העסקת מורים כעובדי קבלן במערכת החינוך עלה בעקבות המחאה 
כנסת והן בקרב הדרג המקצועי במשרד החינוך. הן בזירה הציבורית, הן בוועדת החינוך של ה 2111החברתית של קיץ 

לאחרונה מינתה מנכ"לית המשרד, דלית שטאובר, ועדה לבדיקת הנושא אשר צפויה להגיש את המלצותיה בסוף 
 . 2112חודש דצמבר 
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 דרך הספר בבתי לעבוד אשר נבחר על ידם איכותיה האנושי החומר אודות בשבחים והפליגו

 . התכניות במסגרת להם הניתנת המקצועית ההכשרה מבחינת והן, אישי רקע מבחינת הן, הארגון

 בצורה להסתכל יכולים לא הם, מערך לדקלם יכולים לא שלנו והמתנדבים המתנדבות ":קלרה

 מדובר... התלמידים של השיח את תוחלפ וגם, דוגמאות גם ולתת קשובות להיות חייבות הן. צרה

 וחד חיצוני משהו, כתה לאותה חוזרים לא הפעמים רוב, העיניים בגובה שבאים, צעירים' בחברה

 יגידו, עליי תדע כך אחר, שלי היועצת, שלי המורה זאת שאם, אחר מסוג שיח שמאפשר פעמי

 ."דבר אותו לא זה, ספר בבית

 הם כך ואחר... דמוקרטיה להנחיית מנחים הכשרת קורס מקבלים שלנו המדריכים": נטע

 המחאה... למורה בטענות באה לא אני, עכשיו. שוטפת ולמידה, עיון וימי קבוע ן'סופרוויז מקבלים

 מולטי כך כל להיות המורה של הקושי על מצביעים בעצם, חדש ואופק לתמורה ועוז, עכשיו הזו

. אחרים דברים מליון גם, תורה גם, חשבון גם עברית גם ללמד צריכה היא אז. במערכת טסק

 זה חברתי חינוך". זה את גם תעשי, טוב" להגיד אפשר שאי מקצועי שדה הוא לדמוקרטיה חינוך

 שיעבירו, למחנכות לעוס מאוד חומר כשמביאים. הדעת את כך על נותנים ולא דעתי לפי, מקצוע

 ."שטחית מאוד מאוד ברמה זה, בכתות זה את

ולהשלכות הכבדות על חדר  פעולתם באופן לבעייתיותברמות שונות  מודעים םשהארגוני נראה

 שר של בכיסאו יושבים היו שאילו העידו המתערבים הגורמים נציגי מרביתכך למשל . המורים

, שלהם תוך העצמה וחיזוק מורים בהכשרת המשאבים מירב את להשקיע בוחרים היו החינוך

 משקיעה הייתי" :קלרה אומרת כךעם תלמידים בכתות.  למרות שרובם עוסקים בפועל בעבודה

 ". התלמידים עם לעבודה שקל שמה שהייתי לפני, צוותים עם בעבודה שקשורים הרבדים בכל

 הגורמים בפעילות יפגע הספר בבתי החינוכיים והצוותים המורים שחיזוק ברור, מאידך

ת יש להם מניע לשימור המצב וכע החינוכיים התכנים בשוק מקומם את קנו שכבר החיצוניים

מתאר דחיקה החוצה של  אביתרניתן לראות ביטוי לכך בדוגמא מתוך הראיונות שבה . הקיים

 בביתתאר את פעילות העמותה  אביתרבבית הספר.  ומשמעותי חזק חינוכי צוותהעמותה בזכות 

 :ייחודית חינוכית גישה שבו(, שיבולים שייקרא) בירושלים ספר

 הם, שם האנשים את אוהבים מאוד אנחנו, השנה כל שם עבדנו, שיבולים ספר בבית לדוגמא"

 עשר כמו משהו יש מחנך לכל, שמה. שונה שהיא חינוך שיטת זה אבל, שלנו הצוות את אהבו מאוד

 הם שם והשיעורים, תהליך איתם עובר והוא, בבוקר אותה פוגש והוא שלו הכתה עם שעות

.. זה אחת שעה להם ומעביר מבחוץ גורם איזשהו שמגיע וברגע. טפשו שונה חינוך שיטת זה...נורא

 ."ספר בית רוח את סותר קצת זה

או התערבות  עבודה חינוכית איכותית מייתרת בפועל את הצורך בעמותהמן הדברים עולה כי 

בהגנה על זכות קיומם ועל  בנחישות עוסקיםים ממשלתי-הארגונים הלא. אולם חיצונית אחרת

 יםנדרש שלהם והמקצועיות הידעש משום אםהחיוניות של פעילותם למערכת, ההכרחיות ו

 ניתן כך. עצמאי באופן זאת לעשות מצליחים אינם הספר שבתי משום או, חלל כיום שיש במקום

 . אביתרו קלרה של בדבריהם לראות

 אם השאלה. פעילויות איתו ויעשה הנושא על הנוער עם ידבר האורגני שהצוות חשוב זה: "קלרה

 אעשה אני' להגיד יכול מנהל.. יכול ספר בית כי, שאלה היא, לא או שלנו הסדנאות את מחליף זה

 עכשיו מהדהד וזה זה את מרגישים ספר בתי והרבה, מרגישה שאני מה. ..'פנימיים בכוחות זה את

 חינוכית תכנית לעשות רוצות הן ואם, מענה נותן לא החינוך שמשרד, לך אומרת שאני דרכי
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, ואידיליה אוטופיה שיש חושבת אני פשוט. ..באפלה אבודות קצת הן, עצמאיים ובכוחות, לעדייב

 לא המערכת עוד כל תהמוהע את לקחת שעדיף חושבת אני, כיום, ובמציאות. מציאות ויש

 באופן אליהם מגיעים שלא חשובים ערכיים נושאים ועוד הנושא את להטמיע באמת מאפשרת

  ."מעמיק

 זאת. חיצוניות בעמותות נעזר החינוך שמשרד גדולה מאוד בעיה שזאת חושב אני": אביתר

 מקום באיזשהו חושב ואני... בעצמו יעשה החינוך שמשרד רוצה הייתי שאני משהו זה, אומרת

 גם אבל, מעבירים שאנחנו האלו התכנים את יעבירו שמורים היא המתוקנת עולם שהתמונת

 ."קורה לא שזה היא המציאות

במעמדם של המורים  לפגיעה מובילה יםממשלתי-עולה כי פעילותם של ארגונים לאזה  מסעיף

ולהסרת האחריות הצוות החינוכי בבית הספר. פגיעה זו מובילה פעמים רבות לירידה בתפקוד ו

פעמית או -נעשה בכתות. גם אופי הפעילות שהינה לעתים חדה לעמהנהלת בית הספר והמורים 

המבול"(,  המחויבות של הארגונים לבית הספר לטווח הארוך )סינדרום "אחריארעית והיעדר 

 .ת ואינו נכנס להקשר חינוכי רחבמובילה לתהליך חינוכי בעייתי, לוקה בחסר, שאין לו המשכיו

 

 עומס יתר בניהול בתי הספר .ג

 םיממשלתי-לא ממעורבותם של גורמים בתי הספר בירושלים שלישי לאופן שבו נפגעיםביטוי 

 מכניסים ספרה בתי. לאור מעורבות זו מנהלות ומנהלי מוסדות החינוך שלבקשיים הרבים  מצוי

חינוכיים למערכת.  משאבים מוסיפות שאלו משום , כאמור,בעיקר, שונות תכניות עשרות לקרבם

 את מיטבי באופן לנהל כלים או יכולת להנהלה שיש מבלי, התכניות החינוכיות פועלות במקביל

 יום סדר עם מגיעה מהתכניות אחת שכל משום בעיקר אך, רבים שהם משום הן, הללו םהמשאבי

 של בדבריה לראות ניתן אפשרי הבלתיולעומס  לריבוי דוגמא. המפעיל הגוף ידי על המוכתב משלה

 בראייה הדוגלת משנתה את והדגש חזור הדגישה שלי. , מנהלת בית ספר פריפריאלישלי

 אולם. חיצונית התערבות בכל הדרך את שיכתיב הוא החינוכי שהחזון כך הספר בבית הוליסטית

, הספר בבית שנמצאים ומלווים מנחים, מדריכים, תכניות ועוד עוד מונה היא הראיון במהלך

 :באופן שקשה לעקוב אחר פעילותם

 עוד שזה, הקהילה של הנושא כל", גבורה" תכנית, ברור זה, שים"ש, "סלע" את יש, תראי": שלי

 את יש גם, מלווים הם, שים"ש 4 ...השנה לנו ויש, שלנו החברתי  SAYל חובר נורא זה ,עםפ

 פה היה למשל, השנה שהכנסנו" צוהר" את פה לנו יש ...הילדים את מלווים הם ...החיילים

" צוהר" עם לכן.. ש משהו היה לא הוא, פעם ועוד היום בסוף היה והוא צלח לא והוא" צוריאל"

 גם והיא", מכון"ב גם היא העניין לצורך" צוהר" רכזת, הלימודים מערך בתוך אותו שילבנו כבר

, ר"שח אגף עם צמוד מאוד מאוד עובדים אנחנו... לשעבר שים"הש עם נפלא קשר לה שיש אחת

 נורא אבל...זה את מזניחים לא אנחנו, זכאות שיפור כן, הלימודים של הקידום של הנושא גם

 ."שריפות כיבוי הזמן כל של מצב יהיה שלא לי חשוב

 הצליח לאש רב כך כל, הספר בבית אצלו שפועלות תכניות של רב מספר הוא גם מנה יהודה

 נתחיל אם. ס"ביה בתוך שפועלות עמותות כמה יש" :לספר ביקש עליה העמותה םבש להיזכר

 ".יהודי חינוך זה שלהם שהמטרה נחמדים מאוד אנשים של אחת מעמותה

 ?"ותהעמ איזו": טליה
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 ."אסתכל אני מעט עוד, לעמותה בדיוק קוראים איך... ירושלים משהו... נקראים... אה": יהודה

 מיטבי באופן לנהל ניתן כיצד. הראשונה המעלה מן וחינוכי ניהולי באתגר מדובר אכן, פניו על

 יםברכז וכלה וסטודנטים מדריכים דרך שירות ושנות ל"צה מחיילי החל, חיצוניים גורמים עשרות

 מטרות אחד ולכל, יתהחינוכ בעשייה מעורבים, הספר בבית שנמצאים שונים ארגונים מטעם

 של היומיום לחיי מחוברים ואינם הספר בבית נמצאים לא שכלל גורמים ידי על המוכתבות שונות

 משקפת לא כלל איוןיהר בתחילת שליש נראה אכןו. אפשרית בלתי כמעט היא המשימה. המוסד

 זה. קשה מאוד זה, שוב אומרת אני" :עמדתה את משנה השיחה ובמהלך, בעייתיות או קושי

 אתה איך לחשוב צריך .לפספס ולא הדברים בין לנווט הזמן כל צריך אתה כי קשה מאוד מאוד

 ."הדברים של האיגום את עושה

 "?אותך שמובילים המרכזיים הדברים מה? זה את עושה את ואיך":טליה

, מחשבה של גם, ןזמ של גם, פניות המון לייצר צריך. קשה מאוד זה".( ק.ט -ארוכה תיקהש: )שלי

 "... כבד הראש את מרגישה אני זה על מדברת כשאני רק...יצירתיות של גם

 התכניות יבוילר ביחס השל הפנימי הקונפליקט את איוןיהר במהלך פעמים מספר ביטאה שלי

 שיהיה ובאופן, בתבונה הללו המשאבים ללכ בניהול משמעותי קושי ישנו. הספר לבית שנכנסות

 למרות, הגורמים בין תיאום שיהיה לה חשוב. הספר בבית שלה החינוכי" מאמין אני"ל תואם

 העשייה את או זה את זה מכירים אינם כלל למיניהם והמתערבים קשר כל אין שבפועל

 : אומרת היא כך על. לכולם מרכזי מוקד להוות שצריכה זו היא המנהלת .הספר בבית המתקיימת

 ."הכל בין לנווט הזמן כל קשה מאוד זה, מעמיס גם שזה, טוב לא זה"

בשל ריבוי הגורמים המתערבים, לעתים האבחנה בין תכנית המופעלת על ידי גורם חיצוני כגון 

במשרד החינוך חברה או עמותה לבין תכניות של משרד החינוך מיטשטש והופך מעורפל. בכירה 

משרד החינוך כתכניות "מגזר וחו על תכניות של הרשות המקומית או דיו רבים ספר מעידה כי בתי

כלומר, . בנושאשלישי" או "תכניות חיצוניות" במיפוי שנעשה לאחר יציאתו של חוזר המנכ"ל 

תמיד  מבחינת מנהלי המוסדות ישנו סל גדול של תכניות, כולן פועלות במקביל וללא תיאום, ולא

" חדש אופק" רפורמת נכנסה כאשרברור מה מקורן, מי מממן אותן ומי עומד מאחוריהן. 

 היא, ספרית הבית במערכת משאבים על ההסתכלות את מהותי באופן לשנות הייתה שאמורה

 בגורמים העמוסה במערכת לשלב עליהם שמוטל נוספת כתכנית מהמנהלים חלק ידי על נתפסה

 :שונים תממקורו ושעות מתערבים

, תכניות סוף ובלי, שים"ש-ולא, שים"וש" שורשים"ו" חיזוקים" בהם שהיה ספר בבתי": שושנה

 ההתארגנות את עליי מקשה וזה חדש אופק עכשיו גם לי נכנס' שלב באיזשהו אמרה המנהלת

 זמן. מוגבל המורה זמן, וזה וזה וזה וזה זה: הזה מרקט בסופר מאמינה לא אני. 'הספר בית בתוך

 מה לשאול צריך אתה. מחויבות ליצור צריך אתה. מעט לא הוא, גם עליו והעומס מוגבל המורה

 ."העבודה את יעשו ושהם בצד לשבת לך קל יותר והרבה נח יותר הרבה לפעמים. שלך המטרה

בכירה במשרד החינוך אף מביעה תהיה בנושא שילוב הגורמים המתערבים במסגרת רפורמות 

טוענת שעם החלת הרפורמה, אין צורך בתוספת המשאבים שמקורה , ולמעשה הסכם השכר

בשעות  ,בשעות שמורים נמצאים בבי"ס" ים:ממשלתי-בתכניות המופעלות על ידי גורמים לא

מה קורה עם כל הפעילות של העמותות האלה? מתי הן עובדות? אחרי ארבע? עד ארבע  ,פרטניות

עכשיו יש עוז  ...לא חשבתי על זה –כלום. מעניין לכאורה לא צריכה להיות דריסת רגל של אף... 
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מתחיל מאחת וחצי. מה עם המורים? איפה עכשיו יעשו עוז לתמורה? איפה   xלתמורה. פרוייקט 

 ."הם ישבו עם שעות פרטניות? לא יודעת, באמת שאלה טובה. עכשיו הם פתאום נהיו מיותרים

 למעשה פוגעות ואזרחי חברתי, הערכי םבתחו הספר בבתי הפועלות התכניות מן לסיכום, רבות

, מעמיסות על מנהלי המוסדות, פוגעות במעמד המורים ויוצרות תלות לסייע רצו להם במוסדות

 יותר חלשים רבות פעמים נותרים הספר בתי. יבים אליהורמים חיצוניים למערכת שאינם מחובג

 ידע או כלים רוכשים אינם והם, במסגרתו שפעלה אחרת או כזו תכנית של יציאתה לאחר

 המודעים מתערבים גורמים. התכנית יציאת לאחר החינוכית העשייה את להמשיך להם שיאפשרו

, צוותים עם עבודה להעדיף נוטים, הארגון במדיניות אליה להתייחס ומחליטים זו לסוגיה וערים

 התלמידים תא המלוות הדמויות, המורים כך. תלמידים עם ישירה עבודה פני על ומנהלים מורים

 לעבודה הראויים הכלים את רוכשים, יותר הרחב בהקשר אליהם ומחויבות הארוך לטווח

 .מעניקים הללו שהגורמים השירות או המקצועי הידע מן כמערכת להרוויח ועשויים החינוכית

 

 משותפת אזרחית זהות לכונן ביכולת ההפרטה פוגעת –"שפה אחת ודברים אחדים"  .3

ים לחלל שמותירה ממשלתי-הקודמים אודות כניסתם של הארגונים הלא בהמשך לדיון בפרקים

באמצעות המדינה, אבקש לטעון כעת כי החלל שנוצר אינו תקציבי בלבד, אלא גם רעיוני וערכי. 

 ניתוח של תכנית הלימודים באזרחות כפי שהיא מיוצגת בספר הלימוד "להיות אזרחים בישראל"

אליו  ,משקפים חלל ערכיבתכנית הלימודים ופערים יקויים לכי  (, אראה2111)אדן ושותפיה, 

צעות תכנים ומסרים מבא על מערכת החינוך גורמים חיצוניים המעוניינים להשפיענכנסים 

כך מתערער המכנה . משלהם, המונעים על ידי מגוון גדול של אידיאולוגיות ותפיסות עולם

התלמידות והתלמידים שותפת לכלל יכולת ליצור זהות אזרחית מה נפגעתהמשותף האזרחי ו

 . שהינם הדור הבא של האזרחים במדינה

 

 גישות שונות לשונּותו זהות אזרחית .א

על מנת לבסס את הטענה לפיה הפרטת החינוך האזרחי בירושלים פוגעת ביכולת לכונן זהות 

הדגיש אזרחית משותפת לכלל תלמידיה, אבקש תחילה להבהיר את המושג "זהות אזרחית" ול

מספר מחשבות  בקצרה אבקש לסקור. מרובת תרבויות בחברה דמוקרטית יומשמעויות תא

 . באמצעות מרכיביו "זהות אזרחית" וכיוונים להבנת המושג

של  חקירה רעיונית של מושג האזרחות והזהות האזרחית, אולי בשל היותםרבים עסקו בהוגים 

עולים כבר  האזרחות יסודות לרעיון .המערביהעולם  בסיסיים ומרכזיים בהוויה האנושית של אלו

את , בו הוא פורש באופן דיאלוגי בהגות יוון העתיקה, למשל בחיבורו של אפלטון, "פוליטיאה"

 , תכונותיו של המנהיג ומהות הצדק והחינוך הראויההתאגדות המדינית שאלות היסוד של

של ומתמשך  בסיסיתהליך ב והמלּוזהות אזרחית גיבוש בראייתי,  (.111-111, 1111)אפלטון, 

, החוברים מרכיבים חברתיים, תרבותיים, פוליטיים ואחרים עליו משפיעיםגיבוש זהות אישית, 

 .?"אני מי"היסודית  השאלה על להשיבשל כל אדם  ניסיוןל

 גילתהליך גיבוש הזהות מאפיין את (, Erikson, 1982) אריקסון של ההתפתחותי המודל פי על

 בהצלחה על מנת לחוות התפתחות תקינהמתרחש משבר שעל האדם לעבור  בו, ההתבגרות
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(Erikson, 1968, 128-141המודל של אריקסון .),את משקלה  מדגיש , גם אם לא באופן מכוון

 בתחום זהרב של מערכת החינוך בתהליך גיבוש הזהות, משום ששנותיו המעצבות של אדם ה

במקביל, ישנם תהליכים שאינם מסתיימים בגיל דת. מתקיימות לרוב בתוך מערכת חינוכית ממוס

 , המעניקים לחיישייכות של מעגלים שופיחההתבגרות ומוסיפים להשפיע על עיצוב הזהות, כגון 

או  זהות האישיתבהמרכיב החברתי  מהווים את אלומעגלים . ועוצמה תכלית, משמעות האדם

 בחקר למרכזימונח הפכו את ה, שתאוריות שונות שמכנות זאת, כפי החברתית הזהותאת 

 שהוא התחושה את לאדם מקנה לקבוצה שייכות(. Moghaddam, 2008) קבוצות בין היחסים

 זרותה, בדידותה תותחוש את במעט תמטשטשהיא  ובכך, כיחיד חייו מסך יותר גדול מדבר חלק

 ושיהאנ הקיום של האבסורד שאלתחיבורו אודות ב קאמילמשל אלבר  , אותם מתארניכורהו

את האדם  נוסף על החיפוש אחר משמעות ותכלית, גם הצורך בסדר ויציבות מוביל(. 1115, קאמי)

המאפיינים את  מתמיד ופחד בטחון אי תחושותתאר  הובס תומס. להתאגדות חברתית ומדינית

 הצטרפותוטען ש, במציאות שקדמה להתאגדות בני האדםכלומר בני האדם במצב הטבעי, 

, היא הריבון בידי זכויותיהם את יפקידו האנשים כל במסגרתה, ברתיתהח לאמנה מבחירה

 (. 56-55, 111-121, 2111, הובס)  הפתרון היחיד לתחושות אלה

אם כן, הצורך של בני אדם בהשתייכות להתאגדות חברתית ומדינית נובע ממקומות עמוקים 

החברה שבה הוא חי תוך  , ונוגע בצרכים, רצונות ותשוקות של האדם אל מולבהווייתוביותר 

זאת באשר  התייחסות לשאלות של רווחה אישית, קהילה, משפחה, צדק, נאמנות ומשמעות.

 לחלקה של הזהות במונח "זהות אזרחית". 

 הכלומר, מעבר למשמעות. השונים הרבדיהרחב ול המובנל אבקש להתייחס ,אזרחותבאשר ל

את היחסים בין הפרט למדינה בהסכמים המעגנות  וחובות כויותז של סדרה, משפטי סטאטוסכ

חיבור  תחושתכ, וחברתית או פוליטית הילהלק שייכותכם ג הארצה להתייחס אלימוסדרים, 

 (.Nasir & Kirshner, 2003; Kymlicka & Norman, 2000, 30-31)והשתתפות באותה הקהילה 

חברתיים  ומבנים פרקטיקות מול אל התפתחות תהליך ת עלמבוססודינמית אזרחית היא זהות 

 ,כמו כן, לתפיסתי .(Rubin, 2006, 224-5) לחברה פרטה ובין אדם בני בין יחסים מערכות עלו

כוחות לשינוי ויצירת מציאות  היש המייחסים ל .בלבד דסקריפטיביאזרחית אינה מונח זהות 

 שונות עליב אדם בני בין בסטטוס שוויון היוצר כמושג אזרחית זהות למשל מגדירחברתית. אבנון 

עשוי כלומר, עצם קיומו של מעמד האזרחות  (.2, 2111, אבנון) ובחובות בזכויות שוויון וכן גדולה

, זאת כמובן כתלות במנגנונים החברתיים שוויון בין בני אדם באותה הקהילה הפוליטית ליצור

 . האוכפים אותווהמדיניים 

גם לתוכן הערכי של הזהות האזרחית,  להתייחס ארצהמסגרת המושגית, נוסף על הכמו כן, ו

 ערכיאיכותי וכקורבן לפיזור ה רצוי של חינוך אזרחי רכתוצ האות גדירבקש להמשום שאבפרט 

. ים המייצגים ערכים שונים ולעתים סותריםממשלתי-שנוצר כתוצאה מכניסתם של גורמים לא

 זו זהות" האזרחית: מתארת בבהירות את התוכן הערכי שיש לדעתה לייחס לזהות גביזוןרות 

. אדם ולחירויות לדמוקרטיה, המשחק לכללי משותפת וממחויבות עצמה האזרחות מן מורכבת

 להיות כן גם שאמור חינוכי אידיאל ולפרנס לכולם משותפים להיות שאמורים הדברים אלה

 דודעי בין טוב שילוב, לכול איכותי חינוך, מתפתחת תוססת מדינה הכולל אידיאל: לכולם משותף

 שלמה זהות עם שגדלים אנשים. מדינתם אזרחי להיות הגאים אנשים, חלוקתי לצדק מצוינות

 גישה שנוקטים, ללמוד שאוהבים, הקהילתית ברמה והן אזרחית-תממשלתיה ברמה הן ובוטחת
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 (.233, 2116, גביזון) "האחר אל בכבוד ושמתייחסים כמוהם כולם שלא שמבינים, ביקורתית

ים של החברה הדמוקרטית מכילה את הערכים המרכזיכזהות האזרחית את המתארת  גביזון

 . האידיאלית

בחברה כזו, אולם זהו אתגר מורכב, בפרט בחברה הישראלית שהינה מרובת תרבויות וקבוצות. 

 על נלחמות רבות קבוצות שבו במרחב נידונה שהיא משום רגישה סוגיה הינה אזרחית זהות

אבנון מוסיף הסברים נוספים לרגישות  .תרבותית בדומיננטיות והן המשאבים בחלוקת הן מקומן

שהמילה "אזרח" נושאת סוגיית הזהות האזרחית בישראל והיותה שנויה במחלוקת מרה, וטוען 

עמה רבדים של משמעויות סותרות שמקורן בעירוב אזורים לשוניים מן העברית המודרנית 

נוסף  כך (.26-23, 2111 ובאופן שמשפיע על התודעה האזרחית )אבנון, והמקראית ברובד לא מודע

, החיים תחת המגוון האנושי בישראלהנובעת ממורכבות על ה רובד של פסיכולוגיה לשונית

וכולם יחד  (al, 2005, 31 .Ichilov et) השואההשלכותיה של וקונפליקט לאומי ודתי מתמשך 

 .מדינהבסיים ביותר רחיים הבסיהיסודות האזיוצרים תמונה עמומה של 

תרבותי מדגיש ביתר שאת את אחד מתפקידיה המרכזיים של מערכת החינוך -האתגר הרב

(. Galston, 2008) גדולה מציאת המשותף בחברות שבהן השונות הציבורית בדמוקרטיה, והוא

 צותקבו המכילה וסובלנית גונית רב, פלורליסטית ,דמוקרטית לחברה שהשאיפה סבורה אני

 על המבוססת ערכית ליבה הטמעת מחייבת, תרבותי בסיס על מופלים אינם הפרטים ובה שונות

 מכנה טלשיר. והאזרחיים הדמוקרטיים המוסדות וכלל החינוך מערכת באמצעות אלו עקרונות

, המתייחס לתשתית של שפה אזרחית משותפת שבה ניתן "אזרחי מינימום" את הבסיס המשותף

אני  .(225-231, 2111, טלשיר)י בסוגיות מפתח באופן שיאפשר הכלת שונות לפתח דיון ציבור

הווה את תחושת השייכות, אשר מ", זהות אזרחית" את הבסיס המשותף מבקשת לכנות

על כן, הזהות . מאידך יותר ומוסריתחברה דמוקרטית צודקת  דמתומקמחד,  תכליתהו משמעותה

סובלנות,  חירויות הפרט,זכויות האדם, ערכים של  דיון מבוססת עללהאזרחית אשר תעמוד כאן 

 שוויון הזדמנויות וחתירה מתמדת לצדק חברתי. סולידריות, פלורליזם, השתתפות, 

דיון מעמיק במשמעויות המושגים "זהות" ו"אזרחות" אינו אפשרי במסגרת זו, אולם ניכר ש

אזרחית הזהות הדיון ב גישות ורעיונות על מנת לבסס את מושאקטן של הצגתי מספר לאחר ש

מנהלת בעמותה מדוע יש בה צורך, בעיקר בחברה מרובת תרבויות.  לפרטומרכיביה, אבקש 

חינוכית ציינה בפניי את התרשמותה ממצב החינוך האזרחי כפי שעלה במסגרת קורס למורים 

 לאזרחות במטה ליישום דו"ח קרמניצר:

 ...המצב, אני מדברת על ירושלים ,נם: "מורים לאזרחות הקשו עליי מאוד... מניסיוקלרה

שההטמעה של זכויות אדם אצל הנוער הוא כל כך גרוע, שהם לא האמינו שנוער מדבר איתנו על 

הנושאים שאנחנו מדברות, כי מה שהם חווים זה... זה הפנמה של דפוסים מאוד מאוד בעייתיים, 

ני ואני ורכוש, ולהיות עשיר, וכן אני וא ורק ביחס לזכויות אדם. לאומנות וחשדנות, ורדידות...

 ".זה האתגר של המורים לאזרחות...הלאה

ומערכת ערכית ירודה המאפיינת  ריקנותמציאות לא פשוטה של  עולה תמונת קלרהדבריה של מ

אבנון טוען שלא  .מערכתב, כפי שזו נתפסת על ידי מורים לאזרחות את תפיסותיהם של בני הנוער

 הנוגעים גורמים מספר באמצעות האזרחית השפה של דלותהיר את מדובר בתופעה חדשה, ומסב

 תרבות בסיס על שהוקמה, המדינה טרום ממורשת החל, בישראל האזרחית לתרבות

 שאבו בהם, המדינה ראשית ימי דרך, הפרט את ולא הקבוצה את המקדשת קולקטיביסטית
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, 1112 של המשטרית פכההמה ועד, הדמוקרטי מהשיח ולא המושגים עולם את והיהדות מהמקרא

 אחת כל של האזרחית התפיסה אודות המחלוקות שאת ביתר ביטוי לידי באו במסגרתה

מסקנות ועדת קרמניצר (. 4-11, 2111, אבנון) מכוננים זעזועים מספר שחוותה בחברה מהקבוצות

תרון , ומדגישות את החינוך האזרחי כפבישראל לדלותה של הזהות האזרחיתגם הן מתייחסות 

 קרמניצר)יחיד ובלעדי להקניית זהות אזרחית חזקה ויציבה לכלל האזרחים כבסיס לסולידריות 

 (.5, 1116, ושותפיו

כתוצאה מנסיגתה של המדינה שנוצר בין השאר  חללמהווה דלות השיח האזרחי  ראייתי,ב

מטרותיה המוצהרות של המדינה  נסיגה זו וויתור גלוי על מימוש. מאחריותה על החינוך הציבורי

ים להשפיע באמצעות ממשלתי-בתחום החינוך האזרחי לטובת כוחות השוק, מעודדת ארגונים לא

. הארגונים והחשובים להתכנים והמסרים על פי דרכו, תפיסת עולמו וכל ארגון , החללכניסה אל 

למערכת  חיצוניכגורם  םבאמצעים העומדים לרשות לעצב את השדה החינוכי יםמבקש למעשה

, ומתחדדים גם האתגרים זהות אזרחית משותפתיצירת בעל רקע זה מתחזק הצורך  .החינוך

 . הנוגעים לחברה הישראלית והאוכלוסייה בירושלים כחברה מרובת תרבויות

מן הראיונות . בחברה הישראליתהקיימים  ירושלים משקפת את הריבוי והמגווןמערכת החינוך ב

על כל  מערכתב הגורמים השונים סוגיה מרכזית המעסיקה את מהווים ילוגופ עולה כי שונּות

מתארת זאת  שושנהמנהלת הועד לפרקטיקות בחיי בית הספר היומיומיים. המטה רבדיה, החל מ

 שקרה מה. ומפולגת מפוצלת מאוד היא, בעיר שקרה שמה חושבת אני, תראי" מנקודת מבטה:

, הפיקוח הפרדת, נפרד דתי ממלכתי, נפרד ממלכתי. צמובע הסתגר יותר עוד גם אחד כל – היום

 ."שלו הטריטוריה על שומר אחד כל

אופן שבו מדיניות משרד החינוך מעודדת ומשמרת מצב של פיצול ופילוג מעלה כאן את ה שושנה

בחברה. באמצעות הקצאת מפקחות נפרדות למגזר הממלכתי והממלכתי דתי למשל, מנציחה 

התייחסות לכך ניתן למצוא גם בפרק הללו.  הקבוצותנתק בין ומרחיבה המערכת את ה

 לחינוך הממלכתי דתישניתנת המוחלטת אוטונומיה העל  בו מליניםההסתייגויות לדו"ח דוברת, 

הנתק בא  (.244-246 ,2111 ,דוברת ושותפיו) קבוצותההקיטוב והניכור בין שזו מגבירה את  בטענה

 רביםכך למשל, ים. ממשלתי-הארגונים הלאלידי ביטוי ואף מתחזק במרחב שבו פועלים 

 זאת, הרחב התלמידים לקהל שירותיהם את מציעים ואינםאחד  במגזר רק פועלים מהארגונים

כמו כן,  8.האוכלוסייה לכלל ומכווניםלכאורה,  אוניברסליים הםשל והמטרות שהמסרים למרות

לפיכך מונעים ממגזרים פעמים רבות פונים הארגונים למגזרים בהם קל להם יותר לעבוד, ו

הלינו על המציאות  , אלונציגי העמותותכאשר נשאלו על כך אחרים את הפעילויות שהם מציעים. 

מגזר פעילותם בבחרו להתמקד ב בכל זאתהירושלמית של פיצול, פילוג, גזענות ושנאה הדדית, אך 

 מגזר מסויים:ת רק עם ועובד ןלהסביר מדוע ה וניסת וחינוכי ותת בעמותומנהלשתי אחד. 

 המנהלים את לשכנע קשה יותר זה הדתיים ס"בבתי. אותנו מזמינים שלא מגזרים יש: "נטע

 בפני הזאת האופציה את תפתח כל קודם אבל, החשיבה את לאמץ צריך לא, אפילו.. ה את לאמץ

 על בא זה לכאורה כי, חילונים של ספר תיב מאשר דתי ס"בי לגייס קשה יותר!...התלמידים

 נתפסים שאנחנו היא נוספת סיבה... חברתי לחינוך מחויבים הם שגם למרות, קודש לימודי ןחשבו

 רוצים הם אבל(, אגיד שאני סטריאוטיפי משהו גם זה, )לשמור רוצים והדתיים, כשמאלנים

 ".יותר ציוני, לאומני, יותר ימני קו על לשמור

                                                           
החרדי או לבתי ספר ערביים במזרח  למגזר נכנסים לא ללכ הממלכתית במערכת הפועלים הגורמים מרבית 8

 .ירושלים. שתי אוכלוסיות אלה מודרות באופן מובנה מן החינוך האזרחי בישראל
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 על לדבר להם קשה ממש עמיםלפ דתיים ספר בתי... חילונים רק היא העבודה רוב: "קלרה

", יאשר לא הספר בית רב?" "זה את נסביר איך – ההורים" – לי אומרים תמיד הצוותים. הדברים

 השנים שעם להגיד חייבת ואני. ..אצלנו ככה מדברים לא. מבהיל זה"! יאשר לא ההורים וועד"

 ."מוגבלת שלי האנרגיה כי אנרגיות בזה משקיעה פחות כבר אני

משמרים ואף מחזקים את המבנה המפוצל והמפולג של  פים המתערביםם עולה שהגומן הדברי

המערכת ולמרות שכל ארגון מגדיר מטרות ויעדים רחבים של שינוי חברתי ותיקון עולם, מרביתם 

פיצול מאפיינים אלו של יש לציין כי פלח צר ומסוים מאוד באוכלוסייה.  בשטח בקרבפועלים 

אפיינו את מערכת החינוך  הארגונים בבואם לשווק את פעילותם, איתם מתמודדים ופלגנות

 הזהות כינון תהליכי על להשפיע בניסיון הראשונים הצעדים אחד. הדרכ ראשיתבהישראלית כבר 

 זרמים נותרו ובפועל צלח לא זה מהלך אך, החינוך זרמי ביטול היה במדינה המשותפת האזרחית

  .(Ichilov, 2005, 31-33) ימינו עד ועצמאיים שונים

 מחד יוצר, מותאמים תכנים ולהם שונים למגזרים המפוצלת החינוך מערכת של הייחודי המבנה

 לגוונים גם ולעתים תרבותית קבוצה כל של ולייחודיות לאוטונומיה רגישות המפגינה מערכת

 ותולכיד משותף ערכי בסיס יצירת על מקשים והבידול הפיצול, מאידך. מגזר כל בתוך השונים

 מערכת פיצול באמצעות תרבותית אוטונומיה לאפשר הניסיוןיש הטוענים שעצם . חברתית

כלומר (. 212, 2111, טלשיר) החינוך על המדינה של המונופול על תגר קריאת מהווה ,החינוך

והכנסת  ההפרטה מגמות במסגרתגם היא עושה כפי ש ,שלה תהריבונואת המדינה מערערת 

למעשה  המדינה. באופן רשמי מעודדתהיא מהלך אותו , לבתי הספרים ממשלתי-ארגונים לא

שואפת למציאות כמעט בלתי אפשרית: חינוך נפרד, מפוצל ומתבדל של קבוצות תרבותיות, לצד 

זהות אזרחית חזקה ומשותפת המבוססת על סובלנות ופלורליזם. בדו"ח דוברת מתוארת 

 השאיפה היומרנית:

ים רבים, על החינוך הציבורי להיות מערכת "מכילה"...לבנות בחברה הסובלת משסעים ופילוג"

ולחזק את המשותף..., להפגיש בין חלקי החברה השונים ולהנמיך את חומות הבורות והחשדנות 

ההדדית בין הקהילות השונות. בה בעת יש להכיר בזכות לחינוך נפרד של קהילות במקרים של 

  (.34 ,2111 ,דוברת ושותפיו" )יים מובהק ונפרדלאום ולשון נפרדים, או במקרים של אורח ח

הקניית זהות אזרחית במדינה דמוקרטית מרובת תרבויות אינה ושאיפה זו קשה מאוד למימוש 

ככל שמערכת החינוך מפוצלת יותר, כך יהיה לארגונים  נראה כי כמו כן, .ועיקרכלל משימה קלה 

ים קל יותר להשתלב ולחבור לקהלי שונים בעלי מטרות ויעדים סקטוריאליים, דתיים או פוליטי

הדילמה המרכזית בסוגיית החינוך האזרחי בראייתי,  את החינוך שהם מציעים. המבקשיםיעד 

שונות זכות להתקיים ולשעתק את גורסת כי לקבוצות ה ,תרבותית-נוגעת למתח שבין הגישה הרב

סטי המתבסס על סובלנות עצמן, כלומר לחנך את ילדיהן על פי תפיסותיהן במקביל לחינוך פלורלי

או  לבין גישת הסגולה האזרחית ,(235-263, ע' 1115י יונה )יונה, כערך ליבה, כפי שטוען למשל יוס

על מנת לשמר את  את הצורך בחינוך אזרחי אחיד לכל המדגישהתפיסת האזרחות הליברלית, 

 אחידה "טובה אזרחות" לתפיסת להתנגד עלולים תרבותיות ברב הדוגלים .הדמוקרטיה

 האזרחות תפיסת מצדדי ואילו, הרוב של המשחק לכללי עצמם להתאים המיעוטים את שמאלצת

 וסקטוריאליים אישיים אינטרסים המקדמת צרה אזרחית תפיסה תרבותיות ברב לראות עלולים

(Kymlicka & Norman, 2000, 1-2.) 
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סמכי יסוד, ניתן לזהות כאשר בוחנים את מטרות החינוך האזרחי כפי שהן מוצגות בחקיקה ובמ

קבוצתית ייחודית, -שמירה על זהות תרבותית: הללומרכזיים העקרונות הדואליות בין שני את ה

בתיקונים לחוק חינוך ממלכתי משנת לם. כך למשל, ויצירת בסיס אזרחי משותף איתן לכ לעומת

נת ישראל, "מטרות החינוך הממלכתי הן: לחנך אדם להיות... אזרח נאמן למדי נכתב: 2111

המכבד... את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו... ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, 

לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים... לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה 

 (.1113 ,ותיקוניו, התשי"ג חוק חינוך ממלכתי) "לשלום ולסובלנות.

ייחודית, ויהיה סובלני כלפי לפיה כל אזרח יפתח זהות תרבותית  המתיאור זה משתקפת תפיס

תרבויות וזהויות שונות. לגבי הערכים הדמוקרטיים וזכויות האדם, התלמיד יפתח "יחס של 

אינו מצביע על הפנמה ומחויבות עמוקה נראה שכבוד", מונח שמשמעותו לא ברורה לחלוטין, ו

 תרבותית-בין תפיסה ליברלית לרבהדילמה  .ח חיים שמבטא אותםלערכים אלו או על חינוך לאור

 .הפוליטית המתקיימות יחד באותה הקהילהשונות  של קבוצות תרבותיות קיומןסביב  מתחדדת

 גישה זו .ת גורם מאחדתרבותי-הרב רואה בגישה שחורטת על דגלה את השונות הדמוקרטי

, ומסייעת תפיסתית בהכלת או מיעוטים הגריםממאפיינת בעיקר מדינות עם אוכלוסיות 

תרבותית -הקבוצות השונות תחת מטרייה אחת של שייכות ומשמעות. כמו כן, התפיסה הרב

מהווה כלי עבור המדינה לשליטה בשונות. כלומר, חירות תרבותית מתאפשרת רק בתנאי 

  .(Mitchell, 2003, 391)שהקבוצות השונות מקבלות על עצמן את הליברליזם כתפיסת בסיס 

 אותו תחת חותרותה קבוצות של ןקיומ הואתרבותית -ביישום התפיסה הרב םייקשה דאחואכן, 

נאמנויות בחברה המכירות בכפילות ואינן  קיומןעצם  את מאפשראשר  משותףה ערכיה בסיסה

התרבותית הדמוקרטית, כלומר נאמנות לערכי הדמוקרטיה האזרחיים ובמקביל נאמנות לקבוצה 

תרבותית דוגלת בסובלנות -: הדמוקרטיה הרבסתירה נוצרת כך .(1115, תמיר ;14, 2112, צרלו)

ערכים הסותרים את  םלקבוצות להתקיים, ואלו חותרות תחתיה בש ומאפשרת פלורליזםו

 חברהמסגרת של ב משותפת אזרחית זהות אמיתי ביצירתקושי  עולה כאןעקרונותיה הבסיסיים. 

סתירה זו מובילה . (Ichilov, Ibid, 29) המדינה מהות על סותרות עמדות המכילה מפולגת

הליך הרסני של התפוררות תל ילבועלולה גם להדבר ובסופו של  הדמוקרטיה ביציבות לסדקים

 תרבותית ומכירים בקושי שביישומה-על כן הוגים רבים מציבים סייגים לגישה הרב .מוחלטת

  (.15-11, 2113ולצר,  ;41-43, 2111קימליקה,  ;11, 1115)תמיר, 

-ארגונים לאדילמה סביב כניסתם של השונות והריבוי התרבותי מקבלים מקום מרכזי ב

 אוטונומיה מתןיש הטוענים בזכות תרבותית, -בשם הגישה הרב .החינוךלתוך מערכת  יםממשלתי

, ממוסד פורמלי רחיאז חינוךיש הדוגלים בו המדינה של התערבות ללא החברה האזרחית לארגוני

כהכרח,  לעתים נתפסתת השונּו .(Kymlicka & Norman, 2000, 8-9) הספר בבתי ממשלתיו

 . לתלמידים באשר הם שיש לשאוף להנחילו מגבלה או אילוץ ולעתים כערך בפני עצמו

יסודות התומכים בראיית השונּות והריבוי כערך בפני עצמו ניתן למצוא גם בתכנית הלימודים 

מנקודת המבט המוצגת  (.2111"להיות אזרחים בישראל" )אדן ושותפיה,  הלימוד בספרחות באזר

 ישראל מדינת שלוהרצויים  המרכזיים ,הבולטים ממאפייניה אחד הינו באשר הוא ריבויבספר, 

ניתן לזהות את מרכזיות  ,התלמידים אל ייהובו פנ הפותח במשפט כבר. הישראלית והחברה

 שונים פנים בפניכם ייחשפו האזרחות לימודי במסגרת": ה הערכיתהריבוי והמגוון ברמ

 עשויה אלה ומורכבות שונות עם התמודדות. והדמוקרטית היהודית ישראל מדינת של ומורכבים
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 אזרחות, הכותבות פי שעל להסיק ניתן מכאן(. 1, שם) "טובה לאזרחות הדרך את בפניכם לסלול

. מאליה מובנת אינה והיא מעניינת הנחה זוהי. ושונות ריבוי עם ההתמודדות ביכולת תלויה טובה

 פירוש ומה? ושונות ריבוי עם בהתמודדות ובראשונה בראש נמדדת טובה אזרחות אכן האם

 של זכויותיהן על למלחמה אולי או ,הבנה, להכרה היא הכוונה האם"? התמודדות" המונח

 קידום, פוליטית השתתפות כגון טובה אזרחות של אחרים מאפיינים לגבי ומה? מיעוט קבוצות

 את ולהחליף השלטון על להשפיע יכולת, וידע מעורבות, הציבורי במרחב הפרט וזכויות השוויון

  ?הציבור נבחרי

 בדףביטוי ויזואלי מקבלות ה, באשר לערך המוחלט של שונות וריבוי יסודיות עולות כאן שאלות

 עשרה שתים של תמונות נראות . בעמוד)בתמונה( ?"דמוקרטיה מהי" הפרק את הפותח השער

 רקע על, הישראלית בחברה והאתני התרבותי, האנושי המגוון את המייצגות אנושיות דמויות

, 2111אדן ושותפיה, ) מגוון הכולל ערים, כפרים ושטחים חקלאיים ישראלי נוף של אווירי תצלום

שהרי ניתן היה להשתמש בתמונה של קלפי ופתק , ובעלת משמעות זוהי בחירה מודעת(. 51

 פאר כי מרמז התצלוםמדינת ישראל, תמונה של הכנסת או בית המשפט העליון.  יהצבעה, סמל

 גם שישנה ייתכן. מהותה ואת אותה משקפים ואלו, ומגוון בריבוי הינו הישראלית הדמוקרטיה

 ובכך, השבטים עשר ניםש את המזכירות, התמונות עשרה לשתים סמלית משמעות במקביל

 בבסיס העומדת היהודית המורשת ודותא מסרטקסטואלי ובו -רובד אינטר נוסף למעשה

  .הדמוקרטיה

, כאשר מחד מקדשים הטקסטים את מסר כפול מעין זה מאפיין את ספר הלימוד לכל אורכו

חיזוק וגלים ב, ובמקביל ד(216, שם) למשלכעדיפה על גישת "כור ההיתוך"  תרבותית-הגישה הרב

הריבוי כאידיאל מתממש גם באופן שבו  .הזהות היהודית והייחודיות של ישראל כמדינה יהודית

מגוון דעות וגישות, מבלי  ספר מציגה

לכוון את התלמיד לגישה העדיפה, או 

ערכים מערכת התומכת ב לעמדה

כך למשל בפרק אודות  .מרכזית כלשהי

המציג עשר  דמוקרטיה,גישות שונות ל

גדרות שונות לדמוקרטיה, ושתי גישות ה

-מרכזיות )הליברלית והסוציאל

מדגיש את אחת  אינודמוקרטית( אך 

ומותיר שאלה  ההגדרות או הגישות

-13 ,שם) באשר לגישה המועדפת פתוחה

ספר  אתבפרק החותם  . כך גם(11

 רבות וסותרות דעות , בו מוצגותהלימוד

 יםהיהודי שילוב מאפייניהל בנוגע

, מבלי ישראל מדינת של יםוהדמוקרטי

להכריע בשאלה הבסיסית האם וכיצד 

. (162-113 ,שם) ניתן לשלב ביניהם

מטרת פרק זה : "הכותבות מציינות כי

היא לבדוק כיצד אפשר לשלב בין יסוד 

היהדות ובין יסוד הדמוקרטיה במדינת 
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ונות בדבר הדרך שבה ניתן לשלב בין ישראל למרות הקושי וחילוקי הדעות. לשם כך נציג עמדות ש

 –יהודים דתיים, יהודים חילוניים ובני מיעוטים  –שני עקרונות יסוד אלה כך שכל אזרחי המדינה 

ל רות גביזון, עאדל שמאמרים  צוטטיםלאחר מכן מאולם (. 162-163" )שם, יראו בה את מדינתם

עמדת ות את פסיקה רלוונטית המשקפת על פי הכותבו איםכטקסטים מל ואליאב שוחטמן מנאע

. לא מוצג סיכום לפרק, הדברים אינם מעובדים ואינם מוצגים באופן המציע דרך בית המשפט

מובאות בשם הקונקרטית לשילוב היסודות היהודיים והדמוקרטיים במדינה, אלא עמדות שונות 

 אומרם. 

ס ערכי כבסי על ידי תכנית הלימודים ושונות מתוך הדוגמאות ניתן ללמוד על הדגשת פלורליזם

תרבותית של פארק, -זוהי גישה התואמת את תפיסתו הרבמרכזי וחשוב בדמוקרטיה הישראלית. 

אחת או תפיסה מסוימת חברה טובה מתבססת על כך שאינה מאמצת דוקטרינה תרבותית  לפיה

יא מצב רצוי שיש והשונות ה ,. הערך המוחלט היחיד שקיים בה הוא הדיאלוגשל החיים הטובים

 (.11-66, 2114)פארק, מחיר לשמרו בכל 

שחינוך המקדש את השונות  לכך, מתייחסת קימליקהביקורת עיקרית על גישה זו, אותה מייצג 

לגיטימציה לכל התרבויות ומערכות הערכים המתקיימות במקביל אך לעתים סותרות זו את נותן ו

כויות יסוד, צדק כגון ז ממשי תוכן בעלי מוסר לערכי חינוך על חשבון בהכרח זו, עושה זאת

 הנמוך המשותף המכנהעל  תכך החברה מתבסס חלוקתי, שוויון הזדמנויות וחירויות הפרט.

קימליקה טוען כי  (.35, 2111, קימליקה)ומכילה את הסתירות המהותיות המתקיימות בה  ביותר

שהזהות המשותפת שומרת על ו( 11, שם" )על האזרחים להרגיש שהם שייכים לאותה הקהילה"

גישתו של קימליקה מדגישה את החיוניות של מרכיב . במנגנוני הדמוקרטיה ואמוןולידריות ס

אזרחי משותף עליו תתבסס הזהות האזרחית, ואליו צריכה מערכת החינוך הציבורית לכוון את 

 תכניה ומסריה. 

, למרות במובן המהותי תרבותית-החברה הישראלית איננה רבצורך זה מתחדד לאור ההבנה כי 

שמרובות בה התרבויות והקבוצות האתניות והדתיות. ספר הלימוד אף לא מתיימר להציגה כרב 

, הספר הגדרת פי על, שסע(. 216, שם, שותפיהו אדן) , ומכנה אותה "חברה רבת שסעים"תתרבותי

 אלה מחנות בין. שונים למחנות אותה ומחלקים החברה את החוצים חברתיים גבול קווי פירושו"

, תרבותית-לרב בניגוד שסעים כמרובת הישראלית החברה של תיאורה(. 211, שם" )תחמ מתקיים

משקפת גישה של קטגוריזציה חברתית המניחה שבני אדם  ,קבוצות מרובת או קהילתית-רב

נוטים לסווג את החברה באופן שמצמצם את ההבדלים בתוך הקבוצה ומדגיש את ההבדלים בין 

 למשל) In-group/ Out-group  מכוניםה יריבים מחנות של דיכוטומי מבנה יוצרתקבוצות ו

Brewer, 1996 .)כל הגדרה של זהות קבוצתית מכילה באופן מובנה שתי קבוצות , כלומר– 

צה דומה לי יותר מניחה שכל מי ששייך לקבו (In-group)"פנים" ו"חוץ". סכמת קבוצת ה"פנים" 

לבין  ן קבוצתיתתקיים תחרות ביי וה שלאת חברי הקבוצ אעדיף תמידלכן ממי שמחוצה לה, 

 את לזהות נדרש אדם כל מן הגישה המוצגת בספר הלימוד משתמע כי. (Ibid)קבוצות אחרות 

עצמו עם אחת הקבוצות על קשת שיש בה שתי נקודות קיצון בלבד והמתח בין הקבוצות הוא 

שציטטתי מעלה, אשר ביטוי ברור לגישה זו ניתן היה לזהות בדברי מנהלות העמותות מובנה. 

 לגייס קשה יותרחילקו את אוכלוסיית התלמידים באמצעות הכללות לדתיים מול חילוניים: "

, כשמאלנים נתפסים אנחנו: ", ימנים מול שמאלנים"חילונים של ספר תיב מאשר דתי ס"בי

ומה. וכד "אצלנו לא מדברים ככה", הם מול אנחנו: "יותר ימני קו על ...לשמור רוצים והדתיים
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, אין מקום לפרט בעל זהות מורכבת, מרובדת או מעורבת. הפרט "שסעים"של  במסגרת מושגית

 מימדיות המוצגות לו. -מחויב "לבחור צד" ולהזדהות עם אחת הזהויות החד

בשל היותה של החברה הישראלית "רבת שסעים", הצורך בזהות אזרחית משותפת, כזו שתגשר 

קבוצתי וחיים משותפים המבוססים על כבוד הדדי, הינו צורך  על השסעים ותאפשר דיאלוג בין

גביזון טוענת שגם מערכת משוסעת יכולה להנחיל מרכזי והכרחי לקיומה של חברה תקינה. 

אידיאלים משותפים המבוססים על ערכים דמוקרטיים, צדק וסובלנות, אך לשם כך יש לעודד 

  (.233-232, 2116גביזון, ) אומה אזרחית, כלומר שפה או זהות אזרחית משותפת

 על פני ערכים אחרים, הדבקות בפלורליזם ושונּות כערך יסוד ,בעינייבעקבות הדיון כאן, 

מערכת ערכית המייצגים כל אחד ים ממשלתי-מעורבותם של ארגונים לאומעודדת את מאפשרת 

כות פועלים זה כך ניתן לראות שני ארגונים המייצגים מערכות ערכים הפו .שונה ולעתים סותרת

לצד זה באותו מוסד חינוכי, משום שהכנסתם כמשאב תוספתי אינה נבחנת לאור הקו החינוכי 

 מהותאבקש להדגים בעייתיות זו באמצעות הדיון בהמרכזי של בית הספר ברבים מן המקרים. 

   .ראיונות ובספר הלימודכפי שאלו עלו בובהגדרותיו המרובות והשונות המשותף האזרחי היסוד 

 

 משותףאזרחי והיעדר יסוד  עמימות בתפיסת האזרחות .ב

כיצד עמימות מתמשכת בתפיסת האזרחות בישראל והיעדר היכולת  דגיםבסעיף זה אבקש לה

זור וביזור של תכנים מעודדת פיהלמציאות  יםמוביל ,לייצר יסוד מהותי משותף לכלל האזרחים

ת, נראה שבחברה הישראלית טרם התגבשה ראשי חינוכיים מהמדינה לגופים ובעלי עניין שונים.

שייכות  הםאשר מעניק ל המשותף והמאחד בין האזרחים אודות ת יסודותשובה ברורה לשאל

בקרב הציבור ומוסדות  תשובות רבות, שונות ולעתים סותרות לשאלות אלו ישנן .לאותו המעגל

 ניתנוה המשותף, המכנוכאשר נשאלו המשתתפים במחקר אודות אותו היסוד המאחד  .השלטון

עקרון  .מאחד כגורם" ישראל עם"ל שייכותל התייחסה אחת תשובהאיינים. וכמספר המרתשובות 

 מנהל. מן השיח האזרחי באופן מובנה יהודיות שאינן קבוצות , בעיקרמסוימות קבוצות מדירזה 

 : זו תפיסה ייצג לכתי דתיממ ספר בית

 ודווקא הילדים כל את רואים אנחנו שבו היתוך רכו כמו שזה חושבים אנחנו, כל קודם: "יהודה

 גם החיים עם להתמודד מהילדים אחד לכל כלים להקנות יכולה שבעצם היא הזו האינטגרציה

 לשעבר ת המועצותברי יוצא או, האתיופית מהעדה הוא אם, החבר עם ייפגש ילד אותו כי. בהמשך

 הוא והמאחד. מאחד יש, מייחד שיש שלמרות להכיר לומדים והם. ...הגיע מארגנטינה שהוא או

 להגיע יכולים לא אנחנו, מפורדים שאנחנו ברגע. אחד עם אנחנו. ישראל עם זה, המאחד. לכל מעל

 ".שלנו המשנה פי על ינוךהח את לקבל וזכאי רשאי ילד שכל מאמינים אנחנו. מקום לשום

 המגיעים מידיםהתל עוד וכל, ישראל עם בגבולות נותרת היא עוד כל בשונות מכיר יהודה

, הספר בית של המשנה פי על החינוך את עצמם על מקבלים מזה זה שונים ומרקעים מתרבויות

 את ציעה אביתר. ה חינוכיתעמותב מנהל, אביתר גישה דומה הציג .דתית-הממלכתית המשנה

 במילה" ציונות" המילה את לעתים חליףהו, ומשותף מאחד כגורם הארץ ואהבת הציונות

, המולדת אהבת"ב שמדובר השיב, לציונות הגדרתו מה אביתר נשאל כאשר". ישראליות"

 הדגיש אביתר ".מיוחד יהיה היהודי ושהעם להתקיים תמשיך היהודית שהמדינה ורצון אכפתיות

 שאינם למגזרים בנוגע מה אותו אלתישכש אך, פוליטית דעה או נטייה לבין ציונות בין קשר שאין

 שכאמירה בנאדם, תראי" :השיב, והערבי החרדי המגזר כגון החינוך ממערכת חלק והינם ציונים
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... כמה עד יודע לא אני, לזה מתנגד ואני ציוני משהו פה לקדם מנסים אתם – להגיד רוצה ובכח

 צריכים שאנחנו חושב אני כאדם ...המשותף המכנה של בשיח אצלי נכלל לא הוא, אומרת זאת

, הבעיה הייתה ושם הלוואי, אומרת זאת, הבעיה שם שלא חושב אני אבל ולדבר ולשמוע להכיר

 "ציוני לא"כ נחרץ באופן עצמו את שמגדיר מי מול אל הציונית האומה כל יתהיה שהבעיה

 .ט.ק( –)ההדגשות אינן במקור 

 ראייה היא לשלו זהה ערכים בעולם מחזיקות שאינן אוכלוסיות לגבי אביתר של ראייתו

אידיאל של  מתאר הוא, כן כמו. האזרחי בשיח ןאות להכליל ויבותמח חש אינוהוא ו, לעומתית

 בספר תפיסת השסעים המוצגתל בדומה, ציונים שאינם אלו כנגד ציונים, קוטבית מציאות

מנהלת בעמותה מתחרה שעוסקת בתכנים דומים אשר העידה תפיסתה של בניגוד גמור ל, והלימוד

 ."אזרחיים לחיים חינוך של וךהתו עמוד, הסתם מן, הם ושלום דמוקרטיהכי "

 התמנהלת בית ספר ממלכתי. גיש בדבריה של ית ליסוד האזרחי המאחד ניתן לזהותגישה ליברל

 האינדיבידואל של האישי הפוטנציאל מיצוימקדמת את  ,הפרט חירויות את מקדשת שלישל 

 להבקהי הפרטים של וזכויותיהם צרכיהם, רצונותיהם להגשמת כלי בדמוקרטיה רואהו

 :הפוליטית

 ?"האלה הקבוצות כל בין משותף מכנה שיש חושבת את: "טליה

 זה, אחד בכל שיש אור הנקודות את לראות זה, האני את לראות זה, מנסה שאני מה זה: "שלי

 ". השונה ואת האחר את ולכבד האנשים בין דיאלוג לפתח

 החינוך במערכת המעורב ייןענ ובעל חינוך איש כל כיצד היווכח מתוך דברי המרואייניםל ניתן

ואת עולם הערכים אותו הוא מבקש  האישית גישתותפיסת אזרחות המשקפת את  עמו מביא

לקדם. מציאות דומה ניתן לזהות בספר הלימוד באזרחות, אשר אינו משכיל לבסס יסוד משותף 

 בסיסל "הספר אמנם מעיד על חשיבותו שבעל תוכן ונמנע מהגדרת תפיסת האזרחות באופן ברור. 

אולם קשה לחלץ מתוך מגוון הגישות,  (111, 2111אדן ושותפיה, " )כולה לחברה ומשותף מאחד

 הזהות לתוכן אחת הצעההעמדות והרעיונות המוצגים בספר את אותו הבסיס המשותף המוזכר. 

 להקנות שתפקידו מיכ מוצג לישראל ההגנה צבא .ספרה של השלישי בחלק מופיעה המשותפת

 להוות שיכול תוכן אינו זה כי ברוראולם (. 216, שם) המשרתים האזרחים לכלל פתמשות זהות

 .ל"בצה משרת אינו מהם גדול שאחוז, ישראל מדינת של אזרחיה כלל עבור משותף מכנה

ניסיון נוסף של ספר הלימוד להציע עקרון מאחד הינו מרומז יותר ונמצא ברובד סמוי של 

התושבים והאזרחים  , תוך הצגתאויב משותף ותף סביבמשמכנה  תאימצהטקסט. מדובר על 

זהו מוטיב מוכר בספרי לימוד ישראלים לאורך  הערבים בישראל כקולקטיב נגדי ליהודים.

 הלימוד בספרי יהודים לעומת ערבים של הייצוגים את מתאר, הטל-ברההיסטוריה, כפי שטוען 

(Bar-Tal, 1998)הלימוד בספרי הערבים כלפי בהקתמו לגיטימציה-דה נעשתה בעבר . לטענתו 

 והצגת יפיתסטריאוט חשיבה, פוליטיות בתגיות, הומניזציה-בדה נרחב שימוש באמצעות היהודים

 ההיקף רחב בניתוח .(Bar-Tal, 1998, 726-727) הפרט אל התייחסות ללא, כקולקטיב הערבים

 ,Ibid) הקונפליקט את המשמרות חברתיות עמדות מצא, 1114 משנת לימוד בספרי טל-בר שביצע

 . 2111מאפיינים דומים ניתן למצוא בספר הלימוד משנת . (727

אולם (. 211 ,שם, ושותפיה אדן) הספר מצהיר על חשיבות הכרת מאפייני החברה הערביתלדוגמא, 

-הערבי והסכסוך 1145 מלחמת פרוץ נסיבותנראה שעל פי גישת הספר, מאפיינים אלו נוגעים ל
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 החברה עם שלה במפגש טמונים הערבית החברה מאפייני . כלומרהמדינה ימי בראשית יהודי

 כנגד, לעומתי באופן הערבית הזהות מתוארתאודות "השסע הלאומי"  הפרק אורך לכל .היהודית

, פעולה העדר כגון, פאסיביים ברובם הם התיאורים 9.ועצמאי חיובי יסוד וללא, היהודית הזהות

תוארת מ. כך למשל היהודית החברה של האקטיביות ומתלע, תכונות העדר, צעד נקיטת אי

 בחוסר מאופיינת זו שתקופה לומר אפשר הערבית האוכלוסייה מצד" תקופת השלטון הצבאי:

 הערבי במיעוט להכיר דרישה ובאי לשוויון בתביעה בהססנות ביטוי לידי שבא עצמי ביטחון

 .(במקור)ההדגשות אינן  (211שם, ) "לאומי כמיעוט

 החיים לעבר וקידמה דרך לפריצת שהביא כמי היהודים עם המגע את מתאר הספר כמו כן,

 בהשפעת, מודרניזציה של תהליך בישראל הערבים בקרב התחיל השנים במהלך": המודרניים

 מעגל – ניהפלסטי המעגל: "נכתב . בהמשך(251, שם)..."במדינה היהודית האוכלוסייה עם המגע

 מהי מוסבר לא אך(, 254, שם" )...הפלסטינית לבעיה הנוגעים הנושאים למכלול מתייחס זה

 כך על המרמז תיאור ישנו כאן גם ?כבעיה מוצגים הפלסטינים מדוע. הפלסטינית הבעיה

 מעורפלת" בעיה"כ מוגדריםהם ו זכויות בעלי פרטים אינם הפלסטינית בקבוצה שהחברים

 מידת"ב בלעדי באופן תלוי הערבית החברה של העתיד כי מוזכר הפרק בסוף .וקולקטיבית

 אינם שערבים משתמע מכך(. 254, שם" )הערבי במגזר משאבים להשקיע המדינה של הנכונות

 המדינה של בחסדיה מלא באופן תלויים והם, מצבם את לשפר מנת על דבר לעשות יכולים

 . זכויות שווי לאזרחים להפוך מנת על היהודית

 כאשר, והיהודים הערבים: השסעים לתפיסת בהתאם יריבות קבוצות שתי מייצר למעשה הספר

 מטרתם הערבים ואילו אבותיה במדינת עצמית להגדרה זכותה על הנלחמת הקבוצה הם היהודים

דוגמא לתפיסה זו ניתן לזהות בתיאור מלחמת  .היהודית המדינה וביטול הציונית הישות חיסול

הינם קורבנות בלתי מעורערים, פליטים מתופת השואה שבאו בספר, במסגרתו היהודים  1145

רבים מהיהודים הפכו לפליטים, ושאלת הקמת מדינה יהודית, שתקלוט " :להגן על עצם קיומם

ואילו הערבים  (14, שם)" את מאות אלפי הפליטים חסרי הבית, היתה לעניין שאיננו סובל דיחוי

מגובה בחמש  המנסה בכל דרך למנוע את הקמת המדינה היהודית, והחזק הינם התוקפן האלים

מדינות ערב אשר פלשו בסיוע העולם הערבי כולו ופתחו במלחמה נגד היהודים, שהחלה במעשי 

 : במלחמה רבת חזיתותאיבה יזומים והמשיכה 

ערבים, ה...החלטת האו"ם על הקמת שתי מדינות בארץ ישראל התקבלה ביישוב היהודי בחיוב"

לעומת זאת, דחו את ההחלטה ומיקדו את מאמציהם בניסיון למנוע את הקמתה של המדינה 

פתחו הערבים במעשי איבה נגד היישוב היהודי  1141-היהודית. לאחר שההחלטה נתקבלה, ב

יום לאחר ההכרזה על  1145 ,במאי 11 -בישראל. זו הייתה תחילתה של מלחמת העצמאות. ב 

אל, הפכה מלחמת העצמאות ממלחמה מקומית בין ערבים ליהודים למלחמה הקמת מדינת ישר

מקיפה בין מדינת ישראל, שקמה באותה עת, לבין חמש מדינות ערב, אשר פלשו לארץ ישראל: 

 (.14)שם,  ".(סעודיה ותימן שלחו לוחמים מתנדבים), סוריה, לבנון ועיראק דןירמצרים, 

 ותרבותו המחדל ברירת הוא היהודית מורכבות שבה מציאות דיכוטומית ונטולתמונת זוהי 

 בספר מתוארים אחרים ומיעוטים דרוזים, ערבים ואילו וליברליות קידמה, נאורות משקפת

  .אחרים במקרים מוחלטים ואויבים, מסוימים במקרים תרבות וחסרי פרימיטיביים, כנחשלים

                                                           
 .(2111חלאבי, ) :ניתן לקרוא ב ערבי-בהקשר היהודי הבניית זהות דרך מפגש עם האחראודות  9
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ניתן לזהות מאפיינים דומים לאלו  (2111את ספר הלימוד )פינסון,  פינסוןניתוח של הממצאי ב גם

 השייכות קבוצת כאשר, והיררכית מרובדת אזרחות של מציאות. פינסון מתארת ארתיישת

 לזכויות זכאיםאמנם  יהודים שאינם מיעוטים. אזרחית ולא אתנית-לאומית היא הראשונית

בספר הלימוד , וכפי שהראיתי מעלה, ההתייחסות אליהם כקבוצה מודרים אבל כפרטים אזרחיות

 ביןהמציבה את הזיקה  הגמונית הבנייה על מצביעה פינסון. מצטמצמת לנוכחותם הקולקטיבית

 והזדהות להשתייכות אלטרנטיבה מוצעת לא לטענתהו במרכז, היהודית והמדינה היהודי העם

 (.154, 2111, פינסון) יהודי שאינו למי

 אויב להציע הניסיון, בראייתיזו, מעבר להשלכות המוסריות והאזרחיות הכבדות של גישה 

רבים  אזרחים שישנם שוםמ רק ולו, מענה מספק אינו משותף אזרחי ליסוד כתחליף קולקטיבי

התשובות המוצעות בספר הלימוד מצטרפות למאגר שנראה . עמה להזדהות לעולם יוכלו שלא

עמותות, פילנתרופים, בעלי חברות,  משרד החינוך,על ידי במערכת  ותהמיוצגמגוון של תפיסות 

כל אחד מן הגורמים הללו מבקש להפיץ את  .מנהלי בתי ספר, מדריכים, מורים ואנשי שיווק

 על יסודה לשאלות באשר הלימוד בספר ההתלבטותתלמידי ישראל. בקרב בשורתו ולהנחילה 

 .בותר שנים כבר בישראל הפוליטית בתרבות קיימת המדינה של מהותה

עוד בטרם הקמתה של מדינת ישראל עלו שאלות בסיסיות באשר למהותה של המדינה ונעשו 

ניסיון  בתקופת היישוב . במערכת החינוך למשל נעשהבקרב האזרחים מאמצים ליצור סולידריות

להימנע ממחלוקות פוליטיות ואידיאולוגיות בתוך בתי הספר על מנת להדגיש את המשותף. עקב 

ינוך האזרחי החלו להתמקד באספקטים המשפטיים והמבניים של הדמוקרטיה כך, תכני הח

הימנעות מכוונת מדיון בסוגיות מהותיות ושנויות במחלוקת יתה יהו כתחליף להיבטים הרגשיים

 ,Ichilov, Ibid) לטובת רכישת ידע אודות מאפיינים פרוצדוראליים של הדמוקרטיה הישראלית

ההחלטה באשר למהותה הבסיסית של מדינת ישראל הפכה -ישא טוען בהקשר זה(. אבנון 34

, שבה הוגדרה המדינה כ"יהודית 1112לחלק מהתרבות הפוליטית הישראלית עד לשנת 

(. אבנון מתאר את תהליך התפתחות הרעיון Avnon, 1998, 537) ודמוקרטית" בחוקי היסוד

מדינת הלאום היהודית  הציוני כהתלבטות בלתי פתורה בשאלת התכלית והמהות )הטלוס( של

(Ibid, 535-537 לטענתו, שאלה זו נותרה בלתי פתורה עד היום, ואי ההכרעה בה הובילה .)

במחלוקת עמוקה בין ההכרעה בסוגיה זו נתונה לדעתו  לדחייה אינסופית של כינון חוקה במדינה.

"ערכיה  וףהישראלי ועל כן לא נכון להטיל את נטל הפרשנות של הצר הדעות השונות בציבור

מהגוף המייצג את העם  על מערכת המשפט ולהסיר את האחריותכמדינה יהודית ודמוקרטית", 

(Ibid, 537-538.) 

פדהצור ופרליגר טוענים שהקונפליקטים הנוגעים להגדרות היסוד של מדינת ישראל הוצמדו 

של החינוך לקונפליקט הפוליטי וכך כל הזרמים הפוליטיים מבקשים להשפיע ולעצב את אופיו 

. ואכן, (13, 2111)פדהצור ופרליגר, האזרחי בישראל, ולנסות לכוון אותו על פי תפיסות עולמם 

ובנוגע לתפיסת  המדינה של ביותר הבסיסיות הגדרותיהעמימות והימנעות מהכרעה בנראה כי 

 ח"דו טרום באזרחות התכניתמשרד החינוך. תכניות הלימודים של האזרחות, מאפיינת גם את 

 ;151, 2111, פינסון) במחלוקת וסוגיות יסוד בשאלות מדיון מוצהר באופן נמנעה קרמניצר

שנכתב בעקבות  הלימודבספר  וניתן לראות ביטוי מסוים לכך גם(, 66, 2111, ופרליגר פדהצור

  הדו"ח.
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ללמוד על המחלוקת הקיימת באשר לאופייה ומהותה של המדינה בפרק אודות גישות למשל ניתן 

-21 ,שם, ושותפיה אדן)ינת ישראל, בו מוצגות הגישות השונות בפירוט, מבלי להכריע ביניהן למד

תרבותית, -לאומית, הגישה הלאומית-הגישות המוצגות הן: מדינת התורה, הגישה הדתית. (36

גישת מדינת העם היהודי, גישת מדינת היהודים ומדינת כלל אזרחיה. הכותבות מציינות שמלבד 

שונות זו מזו בזיקה אל , ארבע הגישות האחרות "ו"מדינת כלל אזרחיה" ת התורה"גישת "מדינ

שמדינת ישראל צריכה להיות  ךהדת והמסורת היהודית, אולם המשותף להן הוא שהן דוגלות בכ

מדינה יהודית ציונית. זאת ועוד, לפי הגישות האלה מדינת ישראל היא גם מדינה דמוקרטית, 

כך נסקרות כלל הגישות, והפרק מסתיים בשאלות  .(34)שם,  "הודיתנוסף על היותה מדינה י

 ראויה או מקובלת.תרגול ואבחנה בין הגישות, מבלי לבחור באחת מהן כמרכזית, 

 עוסקה השלישי הפרקתפיסת האזרחות המוצגת בספר הלימוד ניתן ללמוד מן  כמו כן, על

 פתוח מה דבר לזהות יתןנ הכותרת מן כבר(. 41 ,שם" )ישראל אזרחי של האזרחות סוגיית"ב

 מרכיבים אודות בהסבר נפתח הפרק. במחלוקת שנוי שהינו או דיון לגביו שקיים, מוחלט ובלתי

 המונחים שזורים הטקסט לאורך. נרכשים וחלקם טבעיים או שיוכיים חלקם, זהות של שונים

. אלו מונחים של הברור הגדרה מופיעה לא אך" אזרחית זהות"ו" אזרחי", "אזרחות", "אזרח"

 זיקתו את מבליט הוא ובכך, כישראלי זהותו את מגדיר האזרחי המרכיב את שמדגיש מי" למשל

. ברורה הגדרה וללא עמום נותר, שהאזרחי המרכיב אולם לא ברור מהו (41 ,שם) "ישראל למדינת

 ,בספר אחר ובמקום(, 41, שם) "ישראל למדינת ורגשית ערכית זיקה"כ אליו מתייחסים בהמשך

 החברתית האמנה של כביטוי וכן" חי הוא שבה והמדינה האדם בין הזיקה את מציינת" אזרחות

 נקשר האזרחות מושג כאן(. 261, שם) האדם בני ובין השלטון לבין האדם בין הגומלין ויחסי

 פי על כוללת אינה האזרחות. המדינה עם האדם של ביחסיו ומנטליים רגשיים למאפיינים בעיקר

 ברור לא, כן כמו. משפטי כסטטוס מוגדרת אינה גם והיא וזכויות חובות של מערכת אלה רותהגד

 רגשית זיקה חש שאינו אדם האם". ישראל למדינת ורגשית ערכית זיקה" ההגדרה פירוש מה

 ?אזרח אינו למדינה

 ם, בהבדמוקרטיה העוסקים בפרקים גם ביטוי לידי באה האזרחות לתפיסת בנוגע בהירות חוסר

, שם) הדמוקרטיה ולעקרונות הדמוקרטית למדינה, לדמוקרטיה שונות והגדרות גישות נכללות

 במדינת המקובלת לגישה או המועדפת להגדרה אשרב נחרצת אמירה אולם לא נאמרת(, 13

 האזרחית לזהות חיובית הגדרה מציע אינו ,ומכיל פתוח נותר ,שונות גישות מתאר הספר. ישראל

 . האזרחית הזהות של היסוד עקרונות תחת החותרים למסרים באשר עמדה נוקט ואינו

 רואים אינם במדינה מהיהודים חלק": נכתב הלאומי השסע אודות הפרק של בסופו, למשל כך

 במדינת רואים הם, כלומר, משותפת מדינה לה שיש אחת אזרחית חברה וביהודים בערבים

 הלימוד בספר התייחסות ללא נותר זה פטמש(. 214' ע, שם) "בלבד יהודים של מדינה ישראל

ליצור מכנה " הינהה של תכנית הלימודים מטרת אכן אם. סטטיסטיים נתונים מופיעים ולאחריו

עקרון אזרחי  תהשולל אמירה, (1" )שם, משותף לכלל התלמידים המתחנכים במערכת החינוך

 התייחסות תמחייב ,214שמופיע בעמוד , כפי ’אזרחות ליהודים בלבד‘גון ודמוקרטי יסודי כ

 עמדות של ללגיטימיות בנוגע המסר כאשר. , ואלו לא מופיעות כאןברורה ואמירה נורמטיבית

אשר משפיע על השיח  עמום יסוד נותר, מופיע אינו שוויון אי ומייצרות אזרחיות זכויות השוללות

 .כןבעל תו ומערער את היכולת ליצור מכנה משותף בכתה ובמרחב הציבוריהאזרחי 
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 (36' ע, הלימוד ספר מתוך. קיצוניים קצוות שני בין כאיזון מוצגת ודמוקרטית יהודית מדינה)

השונות באשר לתפיסת האזרחות במדינת ישראל, עולה השאלה כיצד ניתן  הגישותלאור ריבוי 

אמורים כלל  שמאחוריולכאורה קיים עקרון בסיסי בהגדרתה של המדינה . הןילהכריע בינ

והוא העיקרון של מדינה  ,הארגונים, העמותות, החברות, מחוזות משרד החינוך והאזרחים לעמוד

. אולם , כפי שמופיע בטקסט המכונן של הקמת המדינה, מגילת העצמאותוקרטית""יהודית ודמ

 מהו התוכן של צירוף זה ובמה הוא מחייב את האזרחים?

 שלנו הטווח ארוכת הטכניקה" הינו ודמוקרטית יהודית הביטוי על הסכמה כי טוענת גביזון

 לאבנון בדומה, גביזון(. 235, שם, גביזון" )הצירוף פשר את מפרשים איננו כי, הבעיה מן לחמוק

 מוביל ואף ממשי תוכן על מצביע אינו" ודמוקרטית יהודית" שהצרוף סבורה(, 1115, אבנון)

 מחויבות לרבות משותפת אזרחית זהות של החיוניות את מדגישה היא. שונות קבוצות בין לפילוג

 הינה בישראל עיהשהב וסבורה, אחרות בתרבויות ולהכרה, אדם לזכויות, המדינה למוסדות

  (.236, שם, גביזון) סולידריות נעדרת שבטית לחברה מוביל עדרהישה, באכיפה

אודות הסתירה הפנימית והפיצול שנוצר כתוצאה מן הניסיון לדבוק בצירוף "יהודית 

 הייתהשל תכנית הלימודים החדשה  מטרתה כי מציינתאשר  ,פינסוןמ ללמודודמוקרטית" ניתן 

 שמדינת להבנה להוביל ,וסותרת נוספת מטרה , לצדהקבוצות לכלל משותפת רחיתאז זהות יצירת

 מסר מעביר פינסון של לדעתה כולו הספר(. 151-151, שם, פינסון) היהודי העם מדינת היא ישראל

 מודל פי על וחירויות זכויות המדגישה ליברלית אוניברסלית בשפה שימוש מחד מציגהוא  :כפול

 האתנית לזהות האזרחות בין המקשר בשיח שימוש עושה במקבילו ,"אזרחיה כל מדינת" של

דוגמא לכך ניתן לראות בתיאור המאפיינים (. 155-112 שם,) ומדיר פרטיקולריסטי שיח, היהודית

 – ודמוקרטית יהודית כמדינה ישראל) זו גישה פי על"של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: 

, ושותפיה אדן" )האזרחית לזהות האתנית הלאומית הזהות בין חפיפה ישראל במדינת יןא.( ק.ט

 החפיפה עדרישה משום, פינסון כותבת עליה האזרחות היררכיית על מרמז זה משפט(. 31, שם

 משתייך שאינו ומי, אזרחית והשנייה יהודית-אתנית האחת, שייכות של רבדים שני בהכרח יוצרת

זו קיבלה ביטוי מוחשי בדבריו של אביתר, דרה ה .מן השיח האזרחימודר , והלל הקבוצות לשתי

  ."המשותף המכנה של בשיח אצלי נכלל לא הוא" הללומשתייך לשתי הקבוצות שהעיד שמי שאינו 

 מוצג בו פרקה הינה סביב הגדרת המדינה כיהודית ודמוקרטית בתפיסה האזרחיתמתח לדוגמא 

 האיזוןו האמצע דרך היא הדמוקרטיתו היהודית המדינה כאשר, למדינת ישראל גישות של רצף

 נמצאות אלה קטבים שני בין" .אזרחיה כל ומדינת התורה מדינת :קיצוניים קצוות שני בין

 כל מדינת של האפשרות את הלגיטימי מטווח הוציאו למעשה כאן (.31, שם" )הציוניות הגישות

  .ונייםצי אינם זו בעמדה שהדוגלים כך על והצהירו, אזרחיה
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בות ומגוונות ליסוד האזרחי המשותף לכלל אזרחי על מנת לסכם סעיף זה, ניכר כי ישנן גישות ר

ישראל, החל מתפיסות פרטיקולאריות המצדדות בזיקה בלעדית בין העם היהודי למדינה, וכלה 

ות אוניברסאליות שאינן מבחינות בין האזרחים על בסיס אתני, לאומי או דתי. למרות בתפיס

ון התפיסות הרחב בקרב הארגונים המדגם הקטן יחסית במחקר זה, ניתן לזהות ייצוג של מגו

ים המתערבים בתכניות חינוכיות בבתי ספר בירושלים. ההימנעות של המדינה ממשלתי-הלא

והיעדר היכולת לייצר מכנה משותף אזרחי מובילות להתפזרות של תכנים ומסרים במערכת 

סנן את מהותם להחינוך, והם מגיעים ממקורות חיצוניים ופנימיים שונים ללא בקרה וללא ניסיון 

 ואיכותם, גם במקרים שהם סותרים זה את זה או את המסרים המוצהרים של תכנית הלימודים.

 והינו, ואוניברסליים פרטיקולאריים ערכים בין איזון יוצר מיטבי אזרחי חינוךאיכילוב טוענת ש

 ותובדלנ לפיצול המובילות אחרות זהויות עם ולהתמודדות דמוקרטיה של ליציבותה חיוני

(Ichilov et. al, 2005,  29-31) . אולם נראה כי הכיוונים אליהם מתקדמת מערכת החינוך

 זה.הולכים ומתרחקים מחזון הישראלית 

 

 ככלי לשינוי חברתי וקידום שוויון הזדמנויותוחינוך זהות אזרחית  .ג

 האזרחית השפה של ההידלדלות תהליך לתיקון בניסיון חיוני גורם הוא האזרחי החינוך

את  הונראה שגם המדינה הכירה בכך, כאשר אימצ (2, 2111, אבנון) השנים לאורך הישראלית

מטרה חינוכית כ העמקת החינוך האזרחי, החברתי והקהילתיל הקורא, מסקנות דוח דוברת

ראשונה במעלה, והכללת התרומה, עשייה קהילתית, הכרת האחר, סובלנות וזכויות אדם כחלק 

"החינוך  :על החינוך הציבורי נכתב בדו"ח (.16, 2111, ושותפיורת מתכנית הלימודים )דוב

הציבורי הוא כלי מרכזי להגברת הלכידות בחברה הישראלית... אין לחינוך הציבורי תחליף 

במימוש האתגר של גיבוש עולם ערכים משותף לקבוצות השונות בחברה הישראלית תוך שימור 

הכולל  . החינוך הציבורי יתבסס על מכנה משותף רחב,וטיפוח המורשת הייחודית של כל קבוצה..

 ואוניברסאלייםליבה ערכית המבטאת את ההסכמות הבסיסיות הנגזרות מערכים הומאניים 

 (.31)שם,  ומהיותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית"

וך באחריותה לממש חינוך אזרחי מפותח במערכת החינבאופן חלקי כי המדינה מכירה  נראה

מרכזיותו של החינוך הציבורי ומעודדת  העמקתהולכת ומתרחקת מ בפועל היאאך  הציבורית,

ים להיכנס למערכת ללא בקרה ולהשפיע על המסרים והתכנים ממשלתי-לאוגורמים חיצוניים 

זכויות האדם, המועברים בה באופן שאינו מאפשר עיצוב זהות אזרחית משותפת המבוססת על 

יתרה מכך, חינוך אזרחי המוביל ליצירת זהות אזרחית יון הזדמנויות. חירויות הפרט ושוו

משותפת מהווה כלי לשינוי חברתי וקידום שוויון הזדמנויות, ולכן כאשר נפגע החינוך האזרחי 

וכלכליים,  בשל תהליכי ההפרטה, מתערערת גם היכולת לשינוי חברתי וצמצום פערים חברתיים

בהיותם  הללומנהלי מוסדות החינוך עסוקים בסוגיות ים. ת הפעראף מעמיקים א אלוולעתים 

ונדרשים לתת להן מענה חינוכי, ערכי  אקונומיים שונים-אוכלוסיות מרקעים סוציואחראים על 

לפערים החברתיים ילמות הנוגעות ורגשי מיטבי. פעמים רבות נתקלים המחנכים והמנהלים בד

 .והכלכליים בתוך בית הספר או בעיר כולה

סוגיה הנוגעת לחינוך לדמוקרטיה ודרכי ההוראה הראויות עבור  למשלהראיונות עלתה  במהלך

 אינם בחדרה כמו דמוקרטיים ספר שבתי על יסודי טענה מנהלת בית ספר אוכלוסיות מוחלשות.

 משמעותית חשיפה עם מגיעיםמרקע חזק ה לתלמידים אלא, מוחלשות לאוכלוסיות מתאימים
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, תאומר היא כך, ספרה בבית שלומדים התלמידים. מהבית יםרטידמוק ופרקטיקות לרעיונות

 אמיתית חופשית בחירה לבחור הכלים את להם אין ולכן בביתם זה מסוג חשיפה מקבלים אינם

 ברורה ומסגרת מרבית לחשיפה לדאוג , על פי תפיסתה,כמנהלת ממנה נדרש לפיכך. בין חלופות

 ואנחנו שנה חצי במשך לבחור צריכים הם בועבש פעמיים"  עבור אותם תלמידים: בחירה של

 הדמוקרטים הספר בבתי, בדמוקרטיה, דבר עוד זה כי. הדברים של ופרזנטציה חפיפה להם עושים

 מכירים שהם מה כי, חשףילה צריכים הם פה. מודעים שהילדים היא היסוד הנחת, המובהקים

 ."מצומצם מאוד הוא

ת הספר מהווה כלי לניעות חברתית עבור התלמידים אורח החיים הדמוקרטי בבי סבורה כי שלי

בבית הספר הם רוכשים כלים, מיומנויות וידע המאפשרים להם להרחיב את מרקע מוחלש. 

החינוך האזרחי מקבל תפקיד  האפשרויות העומדות בפניהם ולבחור בחירה חופשית יותר.

 , בודים בארצות הבריתמחקר שנעשה בקרב תלמימשמעותי בתהליך זה, כפי שניתן ללמוד גם מ

 והיכולת נוער בני של היחסית הערך תחושתנמצא שהזהות האזרחית מתבססת בין השאר על 

החינוך כפי שניתן להיווכח,  .(Rubin, 2006, 224-5) והחברה המערכת על להשפיע שלהם

 ןתוהאזרחי עשוי להיות גורם המצמצם את הפערים בין אוכלוסיות וקבוצות שונות ומקרב א

חת חלק פעיל ומעורב בקהילה הבית ספרית, ילק ומעודדת הות אזרחית משותפת המאפשרתלז

 השכונתית ולאחר מכן גם הלאומית. 

 סוגיית אורח החיים הבית ספרי והאקלים האזרחי בבית הספר עלתה כנושא מרכזי בראיונות.

ות החינוך דמרבית המנהלות של מוסודמוקרטיה,  לאזרחות לחינוך גישתן אודות נשאלו כאשר

 שיש דיסציפלינה או כמקצוע ו דווקאולא ספרי-הבית האקלים מעיצוב כחלק לנושאהתייחסו 

של החינוך אקלים האזרחי בבית הספר מבטא את אחד הרבדים ה .התיאורטית ברמה לרכוש

 יותפורמאל במסגרות, שעשוי לבוא לידי ביטוי כתהליך ממוסד של רכישת ידע פוליטי הן האזרחי

 :אזרחי חינוךשני סוגים של  מתארת . איכילוב(Ichilov, 1994) פורמאליות בלתיוהן במסגרות 

תרבות של אשר בא לידי ביטוי ב חינוכי באקלים המתבטא ,סמויו מקצוע בהוראת המתבטא ,גלוי

-Ichilov et. al, 2005,  29) אותו מרחביחסי היררכיה במוסד חינוכי, כדוגמת האופן בו מובנים 

 חינוךשעלה . כך הרובד הסמוי של החינוך האזרחיאת בעיקר המנהלות הדגישו נראה ש. (30

 בטרם, הספר בית של ובשגרה החיים באורח ממשי ביטוי מחייב טובה ואזרחות לערכים

 הן נוכח להיות צריך הנושאעל פי העדויות, . לבגרות כמקצוע הפורמליים להיבטים מתייחסים

 בבית בנעשה התלמידים במעורבות הן, ההתנהלות באופן הן, והתלמידים וריםהמ בין ביחסים

 זה, הערכי החינוך של בנושא" :שושנהכך מעידה . והערכית החברתית באווירה והן הספר

 באורח אותו לעשות צריך אתה, עליו מדבר רק לא אתה, ערכי חינוך. ספר בית כל של" מאסט"ה

 ."ספרי-הבית החיים

 חוויה של בדרךלא רק באופן דידקטי, אלא  להימסר צריכים ליברליים שערכיםוען גם קימליקה ט

ובכך הוא מדגיש את חשיבות החינוך האזרחי האחיד , ובאורח חיים אזרחי בבית הספר יומיומית

 שושנה ושל שלי של הספר בבתיבהתאם לגישה זו,  (.41, 2111, קימליקה)לכלל התלמידים 

 בעיקר היא הדבר משמעות. דמוקרטי ספרי בית אקלים בעיצובמשאבים ומאמצים  משקיעים

 החלטות קבלותשמ שונות לוועדות חלוקה, הספר בבית בנעשה התלמידים של פעילה השתתפות

 בית הנהלת. הלימודים בתכניות בחירה של אלמנטיםשילוב ו, ותכניות יקטיםפרו לפועל ומוציאות

 ולחזק התלמידים מן העולות יוזמות לפועל ציאלהו ומשתדלת הוועדות פעילות את מלווה ספרה
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 התלבושת את שלי ביטלה למשל כך. לבקשות מענה מתן באמצעות התלמידים מועצת את

 המנהלות שתי .בנושא ושיח דיאלוג קיום ולאחר התלמידים דרישת פי על, בתיכון האחידה

, ספרי הבית יםהאקל לשיפור מסייע הספר בבית ההתנהלות של הדמוקרטי האופי כי מעידות

תיארה  שושנה לכך, דוגמאכ. בית הספרב חיובית אווירה יוצר כללי ובאופן אלימות למניעת םתור

 עם ההתמודדות את ניכר באופן מצמצמתכפעילות ה גילאיות-רבנושאיות  בוועדות הפעילותאת 

וי את הייחודיות של הוועדות בכך שהן מאפשרות ביט בבית הספר. היא תיארה משמעת בעיות

 תלמידים אותם שדווקא שראינו מה" תתית:ישאינם מבטאים את קולם במסגרת הכ ילדיםל

 פתאום הם, גילית-רב שהיא הזאת בקבוצה דווקא, הרגילה במסגרת מסתדרים תמיד שלא

 ."שמובילים אלה הם פתאום, הקטן על חסות לוקחים

טא באורח חיים אזרחי , בעיקר ברובד הסמוי שלו המתבחינוך אזרחיניכר מדברי המנהלות ש

וזהו בהחלט אחד  ת התלמידים ולצמצום פערים ביניהם.כלי להעצמ בבית הספר, מהווה

גם חלק ממנהלי העמותות העידו על  .התפקידים החשובים והמרכזיים של החינוך הציבורי

   :החשיבות של אקלים בית ספרי אזרחי

 ממשיך אני, הבנתי, אוקיי' להגיד יכול הוא אותו למד שילד שברגע נלמד תוכן לא זה": נטע

 חיים אורח להנחיל היא כשהכוונה, הספר בית בתוך דמוקרטי חיים אורח על מדובר אלא, 'הלאה

 בצוות אזרחית חשיבה, דמוקרטית חשיבה גם האפשר ובמידת הילדים חברת בתוך דמוקרטי

 ."מקצועיים ומורים מחנכות, בכלל ההוראה ובצוות הניהול

 של פעילותם אופיבבית הספר סותר את גש על אקלים ואורח חיים אזרחי הדש נראהאולם 

ים המתערבים. גופים אלו אינם מחויבים לבית הספר לטווח הארוך, ממשלתי-הלא הארגונים

, על נעדריםהם ועל כן  החינוכי מהצוות חלק אינםו הספר בית של יום-יוםחיי הב מעורבים אינם

והבלתי פורמלי  עצמם חינוך אזרחי איכותי ברובד הסמוי חולל בכוחותאת היכולת ל פי רוב,

אינני מוציאה מכלל אפשרות  באופן שיתרום לעיצוב זהות אזרחית משותפת לכלל התלמידים.

שישנם ארגונים המסוגלים לכך, אך כאשר בוחנים את מאפייני הפעילות של מרבית הארגונים, זו 

  תהיה משימה קשה מאוד לביצוע.

העצמה והגברת  נוסף של החינוך האזרחי ועיצוב הזהות האזרחית מלבד מרכיב משמעותי

לתלמידים ותלמידות לבחור ולעצב  הינו היכולת לאפשר ,והמעורבות הקהילתית ההשתתפות

באופן חופשי את זהותם התרבותית והאישית, תוך עידוד ערכים כגון סובלנות ופלורליזם. לחינוך 

הזהות החברתית, והוא גם עשוי להשפיע באופן ניכר על ישנו תפקיד חיוני ומרכזי בעיצוב 

 ושנאה, או , גזענותאתנוצנטריות העברת מסרים הדוחיםבלמשל קבוצתיים, -סכסוכים בין

המובילים ליריבות קבוצתית קונפליקטים באמצעות מסרים  במקרה ההפוך, ליבוי

((Moghaddam, 2008, 64 , באזרחות, אותו בדומה לדפוס השסעים המופיע בספר הלימוד

 הזכרתי בפרקים הקודמים.

על מנת לעצב באופן חופשי את הזהות התרבותית והאישית, יש לאפשר יכולת יציאה מהקבוצה, 

קבוצות סגורות או "חובקות כל", כפי  חברה שבה מתקיימותאפשרות שאינה מובנת מאליה ב

ת ליבה ובה קבוצת תכנים הניסיון לייצר תכניבישראל,  (.14, 2112שמכנה אותן ולצר )ולצר, 

שיהיו משותפים לכלל תלמידי ישראל ללא תלות בשייכותם לקבוצה זו אחרת, נועדה לאפשר 

 קבוצותהמבנה הייחודי של מערכת החינוך בישראל מאפשר ליציאה מן הקבוצה למי שבוחר בכך. 

 .לא נאכפת תכנית הליבהובפועל תרבותיות עצמאות כמעט מוחלטת גם ברמה הפדגוגית, 
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למגזר אחד  ולעתים, ים פונים לקהלים התואמים את תפיסות עולמםממשלתי-הארגונים הלא

, או לחלופין מחנכים לערכים מחזקים את הזהויות התרבותיות והסקטוריאליותבכך ו בלבד

האפשרות של  פגעיעלולה להכך  .דמוקרטיים בקרב אוכלוסייה מצומצמת ומוגדרת בלבד-ליברל

  10התרבותית אליה הם משתייכים ולבחור באופן חופשי את זהותם.בוצה פרטים לצאת מן הק

מפרק זה עולה כי לחינוך האזרחי תפקיד חיוני במסגרת דמוקרטית הן בעיצוב מסגרת ערכית 

המעודדת השתתפות, שוויון הזדמנויות ושמירה על זכויות האדם והאזרח, הן בהעצמה אישית 

זהות האישית ה מתן האפשרות לעיצוב ובחירתוהן ב כלכליים-וצמצום פערים חברתיים

ים חורטים על ממשלתי-והתרבותית של כל תלמידה ותלמיד. לכאורה, רבים מן הגורמים הלא

דגלם את המטרות הללו במסגרת יעדי הארגון או העמותה לשינוי חברתי ותיקון עוולות החברה 

קדמים יעדים אלו, ולעתים אף ארגונים אינם מהש נראהכפי שאלו נתפסים על ידם. אולם בפועל, 

 , גם אם באופן לא מודע. פוגעים בהם

  

                                                           
מאפשרת את היציאה מן הקבוצה  הדוגמא הבולטת ביותר לכך הינה במערכת החינוך החרדית, אשר בהכללה, אינה 10

(. קימליקה מתאר 16, 1155)אוקין,  ואינה מקנה לתלמידיה את כלי הבחירה הבסיסיים והחינוך האזרחי המינימאלי
הדתית  החינוך אזרחי אחיד והקבוצ מחייבתכ"צביעות הדדית", כאשר המדינה מעמידה פנים שהיא מציאות זו 

מערכת החינוך החרדית מהווה דוגמא לשליטה (. 11, שם, קימליקהתו )מיישמת או יאפנים שה המידהמתבדלת מע
מדינתיים בתכני החינוך ובמערכת הערכית המונחלת לתלמידים. זוהי מערכת המנוהלת על -מוחלטת של גורמים לא

במסגרת זו לא הרחבתי את ההתייחסות . ידי עמותות ורשתות חינוך שאינן מחויבות כלל למדינה או למוסדותיה
וסדות החינוך החרדיים משום שאלו דורשים עיון מעמיק ונפרד בשל מאפיינים ייחודיים ומורכבות נוספת, אך יש למ

 לנושא חשיבות ועניין עבור כיוונים מחקריים עתידיים.
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 ממצאי המחקר תמצית

 מאפיינים מרכזיים השלכות ההפרטה

 המדינה נסוגה מאחריותה 
 לחינוך הציבורי

 
מפעילים הערכה, בקרה או המדינה ומשרד החינוך אינם 

מתערבים, מציאות גופים של החינוכיות על התכניות  פיקוח
 אלושרת אוטונומיה פדגוגית ועצמאות מלאה לגופים המאפ

 .בהעברת מסרים על פי תפיסות עולמם השונות
 

ההפרטה יוצרת אי שוויון בחלוקת המשאבים החינוכיים 
משום שלא  ועלולה להרחיב פערים חברתיים וכלכליים

מופעלת עליה כל רגולציה ומניעים אותה גורמים בעלי עניין 
 ו פוליטי.כלכלי, אידיאולוגי א

 

 ההפרטה מחלישה 
 את בתי הספר

 
ורואים בהם  בתי הספר מפתחים תלות בגורמים המתערבים

סמכות מקצועית, אך הארגונים מצדם אינם מחויבים לבית 
הספר לטווח הארוך ואינם לוקחים בחשבון את צרכי המערכת 

חלש יותר  נותרשבה הם פועלים, כך שבפועל בית הספר 
 .תלאחר יציאת התכניו

 

 
 םתוך שה םובתפקוד יםההתערבויות פוגעות במעמד המור

הצידה לתפקיד שומר המשמעת במקביל לעליית  יםנדחק
גישה  ים. הארגונים מביעיםהמדריכים החיצוני קרנם של

 ,מזלזלת ושלילית כלפי יכולות הצוות החינוכי בבית הספר
ם הופכים תלויים בגורמים חיצונייוהמורים מאבדים מוטיבציה ו

 .הערכיתהן ברמה הדידקטית והן ברמה 
 

 נטל ניהולי כבד על כתפיהן שליוצר  והמשאבים ריבוי התכניות
נאלצות להתמודד עם גורמים רבים ר שא, מנהלות בתי הספר

 אין קשר ביניהם מבחינה חינוכית וערכית.שושונים 

ההפרטה פוגעת ביכולת לכונן 
 זהות אזרחית משותפת

ת וריבוי כערך בפני עצמו, כפי שעולה הדגשה יתרה של שונו
את כניסתם  תומעודד תמתכנית הלימודים באזרחות, מאפשר

 . ים בעלי תפיסות סותרותממשלתי-של גופים לא
 

 
התרבות הפוליטית בישראל מאופיינת בעמימות בתפיסת 

היעדר יסוד אזרחי משותף. המדינה מותירה חלל בהאזרחות ו
נית הלימודים באזרחות. , בין השאר, בתכהמתבטאערכי 

ים מזהים את החלל ומכניסים תכנים ממשלתי-ארגונים לא
 . , כל ארגון ותפיסתו האזרחיתמשלהם לתוכו

 

 
 תסותראזרחי בבית הספר  אקליםתפיסה הדוגלת במימוש 

 הכוללים ממשלתי-פעילותם של הארגונים הלאאופי את 
 כך והיעדר מחויבות לבית הספר. התערבות קצרת טווח

 .נחלשת האפקטיביות של החינוך האזרחי ככלי לשינוי חברתי
ים במערכת עשוי להשפיע ממשלתי-כמו כן, ריבוי גורמים לא

של פרטים לצאת מן הקבוצה התרבותית  יכולתלרעה על ה
אליה הם שייכים משום שכל ארגון דתי, אידיאולוגי או פוליטי 

 על חשבון מחזק את הזהויות התרבויות הפרטיקולריות
 .הזהות האזרחית המשותפת

 

 



14 

 ומסקנות סיכום

המדינה נמצאת בתהליך ניכר שמציאות מורכבת. תמונת שקפת נמן הממצאים שהוצגו כאן 

 מתמשך של נסיגה מאחריותה על מערכת החינוך, צמצום המשאבים המושקעים בה ועידוד ניהול

ם חיצוניים ועצמאיים שאין בידי גורמי רבדיה השונים, לרבות תחומי הפדגוגיה והחינוך הערכי,

תכניות חינוכיות המועברות על  באמצעותביניהם מן המשותף. הגורמים הללו נכנסים למערכת 

אחריות או  ידי מורים ומדריכים חיצוניים לבתי הספר מתוך עמדה של סמכות מקצועית אך ללא

 ספריים ארוכי טווח. -מחויבות לתהליכים בית

ם אמנם מוסיפה סל משאבים לא מבוטל למערכת שסבלה יממשלתי-כניסתם של ארגונים לא

קיצוצים נרחבים בעשור האחרון, אולם משאבים אלו אינם מחולקים באופן שוויוני ואינם נותנים 

נים קשר ו, אלא ניתנים נקודתית למנהלי בתי ספר עמם יוצרים הגופים השהכלל מענה על צרכי

כניסתם של משאבים חינוכיים חיצוניים יתרה מכך, ישיר באמצעות מערכי שיווק ופרסום. 

למערכת עלולה לעודד את המדינה להקצות כמות הולכת ופוחתת של משאבים, משום שהגופים 

הפעילות פוגעת במורים, המתערבים מציעים עצמם כתחליף לשירותיה של המדינה. בנוסף, 

תמחות בגיוס מערערת את מעמדם של המחנכים ומעמיסה על מנהלי בתי הספר אשר נאלצים לה

  או הערכה חיצונית.משאבים ולנהל גורמים רבים ושונים שפועלים ללא בקרה, פיקוח 

ים מערערת את היכולת לעצב זהות ממשלתי-טענתי כאן שפעילותם של הארגונים הלאכמו כן, 

במדינת ישראל באשר  הקיימיםעל רקע הקשיים כלל תלמידי מערכת החינוך, אזרחית משותפת ל

, נראה לפיכך חית ולהיעדר היסוד המשותף בין האזרחים בקהילה הפוליטית.תרבות האזרל

שלמרות היתרונות במעורבותם של גורמי חברה אזרחית, מגזר שלישי, חברות עסקיות 

ן את ההשלכות כבדות המשקל של פעילות זו לעומקופילנתרופים במערכת החינוך, יש לבחון 

 וצרו. ולעצב מדיניות שיש בה תיקון לעיוותים שנ

כלי מערכת החינוך הציבורית משום שזו מהווה  אחריות כלפיולמדינה תפקיד חשוב בראייתי, 

ליצירת ניעות הן (, 215-211, 2111הן כתהליך חיברות דמוקרטי )טלשיר, ה המדינ משמעותי בידי

ח פיתו דרכויצירת הון אנושי והן לטובת , ו(Rubin, 2007, 450, העצמה וצמצום פערים )חברתית

יחד עם זאת, המשימה המוטלת על המדינה בהקשר זה . (Mitchell, 2003, 390וחברתי ) כלכלי

, בפרט בחברה מרובת תרבויות ושסעים, כמו החברה בישראל ובירושלים. רבהכרוכה במורכבות 

דינמיות של תהליכים פוליטיים  המשקפתניתן לזהות תנודתיות במדיניות החינוך  בהקשר זה

 קוריקולרית(. כך מתרחשת תנועת מטוטלת 2114בן יהושוע, -)מטיאש וצברראל בישוחברתיים 

כפי שבא לידי ביטוי בדוח , ת "עבה"דמוקרטי תפיסהוהצורך בסולידריות חברתית  אשר נעה בין

בשימור הפרויקט הצורך לבין  ,קרמניצר ובהקמת היחידה לדו קיום ודמוקרטיה במשרד החינוך

)שנהר ושותפיה, כפי שבא לידי ביטוי בדוח שנהר  ,ות אישית וזהותאחר אותנטי הלאומי וחיפוש

בניסיונות לשינוי המדיניות  מתבטאיםובחיזוק לימודי המורשת. כל אחד מהכיוונים הללו ( 1114

 (. Ichilov, 2005, 34-5 ;54-111, 2114בן יהושוע, -)מטיאש וצבר מתקופה לתקופה החינוכית

ת במדיניות החינוך האזרחי בישראל הינו בעיית הפרשנות למושג מרכזי לעמימות ותנודתיו גורם

"מדינה יהודית ודמוקרטית". סימני השאלה המתעוררים סביב מהותו של הצירוף כפי שמתארים 

 אתנית זהות(, משקפים גם הם את המתח בין 2116( וגביזון )גביזון, 1115אותם אבנון )אבנון, 

בספר הלימוד באזרחות  גם , כפי שניתן לזהותרסליתאוניב אזרחית זהות לבין פרטיקולרית
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נראה שהמדינה , של אנשי חינוך בירושליםמניתוח ספר הלימוד וכן מן העדויות  .(2111, פינסון)

נכנסים תכניה לשוק החופשי, אליו בחרה להותיר את מלאכת עיצוב הזהות האזרחית וקביעת 

ות רווח, חברות מסחריות, וגופים בעלי לצד ארגוני מגזר שלישי ועמותות גם ארגונים למטר

לבתי מספק כלים נאותים  עולה הטענה שמשרד החינוך אינומן השטח מניעים פוליטיים ודתיים. 

וגישור על מחלוקות  של עיצוב הזהות האזרחיתלטובת המשימה המורכבת והחשובה הספר 

פר לא השתנתה, לא רק שמקצוע האזרחות נשאר מבודד, התרבות בבתי הס" .ושסעים בחברה

והמימוש של "חינוך דמוקרטי" ניתן ברובו לגופים חיצוניים ולסוכני משנה, בבחינת פרויקטים 

נוסף על (. 11, 2114" )פדהצור ופרליגר, נקודתיים ולא כחלק אינטגרלי מתכנית הלימודים ורוחה

ני מקצוע במאפייאת הקושי בעיצוב זהות אזרחית משותפת יש התולים הפרטת החינוך האזרחי, 

, למרות השינויים שהוא עובר ואקלקטי פרגמנטלי, שוליחינוך והיותו עדיין האזרחות במערכת ה

  .(Ichilov, 2005, 46)בשנים האחרונות 

 המשגה, דידקטי רובד לו שיהיה ראוי. להגדרה וקשה מורכב הוא אזרחית זהות תהליך עיצוב

וכן רובד בלתי  ,דמוקרטית בחברה פעילים לחיים הנחוצים הכלים שכלול את שיאפשר ידע ועולם

 וסובלנית אמפטית גישה לפתח ראוי, כן כמו. פורמלי המתבטא באקלים אזרחי בבית הספר

 מןאולם . מיעוט קבוצות כלפי ומדירה גזענית חשיבה וצמצום שונות של הכלה שתעודד

במציאות  .מיטבי באופן אלו תפקידים ממלאת אינה כי מערכת החינוך בירושלים עולה הממצאים

 מערכתודורות של תלמידים המתחנכים ב מפותחת אזרחית שפה לא נוצרת החינוכית של ירושלים

, בכך. הישראלית לטובת שימור וחיזוק הדמוקרטיההדרושים אינם מקבלים את הכלים והידע 

 . של הדמוקרטיה קיומה עצם דינה באמצעות מדיניות החינוך שלה אתלדעתי, מסכנת המ

היא  דמוקרטיים-וסוציאל ליברליים, הומניסטייםזרחית משותפת המבוססת על ערכים זהות א

 העוגן היא האזרחית הזהותהכרח, ובלעדיה מוטל צל כבד על עתידה של הדמוקרטיה הישראלית. 

. הייחודית זהותה את ולשמר לחזק מבקשת תרבותית קבוצה כל שבה בחברה המשותף והמכנה

תרבותית, כזו המעדיפה הכלת שונות על פני תוכן ערכי קונקרטי, -רבגם הוגים המצדדים בגישה ה

מבינים שחברה מרובת תרבויות לא תוכל לשרוד לאורך זמן מבלי לפתח תחושת שייכות ומכנה 

משותף בקרב החברים בה. שייכות זו לא יכולה להתבסס על מאפיינים אתניים או תרבותיים. היא 

 .(61, 2114)פארק,  לקהילה הפוליטיתחייבת להתבסס על מחויבות משותפת 

ולצמצום פערים  חברתית מוביליותלחשובה  אסטרטגיהמהווה  אזרחיתה זהותחיזוק ה, כןכמו 

 לנהל השונות הקבוצות יכולותיוצרת שפה משותפת, באמצעותה  האזרחית הזהות. חברתיים

 עם מזוהה שאינו מי עבור ואפשרות הזדמנות זוהי. הדמוקרטי במרחב משותפים וחיים דיאלוג

 הפוליטית לקהילה שייכות לחוש, ברורה להעדפה בישראל הזוכה הדומיננטית האתנית הקבוצה

הזהות האזרחית אמורה להיות זהות משותפת העומדת "במילותיו של אבנון:  .גורלו על ולהשפיע

ולאריים מעל לזהויות יחידניות, וערך השוויון )כאדם וכאזרח( אמור להיות קודם לערכים פרטיק

" של תרבויות ומסורות שונות. כך זה בכל הדמוקרטיות המבוססות, וכך ראוי שיהיה גם בקרבנו

 .(131, 2115אבנון, )

מהפרטת האתגרים הנוצרים כתוצאה אבקש כעת להעלות מספר כיווני חשיבה להתמודדות עם 

משל, על מנת נראה שרבים מהפתרונות כבר קיימים ונותר רק ליישמם. כך להחינוך האזרחי. 

זהות אזרחית משותפת לכלל תלמידי  שמטרתו עיצובלבסס את לימוד האזרחות כיסוד מאחד 

קורא  הדו"ח. בכיווןישראל, יש לראות במסקנות דו"ח קרמניצר צעדים ראשונים משמעותיים 
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להנחלת לימודי האזרחות כיסוד משותף לכל אזרחי המדינה באמצעות איחוד תכניות הלימוד 

י"ב(, שימת -הכפלת יחידות הלימוד לבגרות, לימודי אזרחות בכל רצף החינוך )מכתה א' והספרים,

 אמנם החל ח"הדו(. 1116, ושותפיודגש על אקלים חינוכי אזרחי בבית הספר ועוד )קרמניצר 

כגון הקמת  שינויים מספר התרחשו וכבר, הדרגתי באופן בישראל החינוך במערכת מיושם להיות

 הבגרות יחידות תכפלח במשרד החינוך, הכנסת תכנית לימודים חדשה, המטה ליישום הדו"

כל עוד תכנית הלימודים מיושמת רק אולם  .העיונית לבחינה מעשית ביצוע מטלתוהוספת 

במגזרים מסויימים ומותאמת בתכניה לקבוצות תרבותיות שונות, לא ניתן יהיה לייצר שפה 

ספר חזרה ועלתה פעמים רבות בשיחותיי עם אנשי סוגיית האקלים האזרחי בבית המשותפת. 

ונשות החינוך. זהו תחום מאתגר משום שהוא דורש התגייסות של הנהלת בית הספר, מורים 

לאזרחות, מחנכים וכלל הצוות. ללא רובד בלתי פורמלי של חוויה ודוגמא אישית בחינוך האזרחי 

בחברה דמוקרטית. ייתכן  בבתי הספר, קשה יהיה להעניק את הכלים המתאימים לאזרח

 שנדרשים הדרכה וליווי ייחודיים לנושא זה עבור מנהלי המוסדות.

יצוין שמציאות אידיאלית הינה מציאות ים למערכת החינוך, ממשלתי-באשר לכניסת ארגונים לא

שבה המדינה משקיעה משאבים מספקים וראויים למערכת החינוך באופן שהיא ממלאת את 

-ך איכותי ומעשיר לכלל התלמידים והתלמידות ללא הבדלי מעמד חברתיייעודה ומספקת חינו

כך מתייתר הצורך בארגוני החברה האזרחית לפחות בהיבט כלכלי, דת או השתייכות תרבותית. 

בהינתן שזו אינה המציאות ושינויים מהותיים בתקציבי החינוך לא צפויים להתרחש הכספי. 

אישור תכניות חיצוניות מהווה גם הוא צעד ראשון חוזר המנכ"ל לבשנים הקרובות, נראה ש

אולם נכון להיום נראה שאין כלל לכל הפחות בהסדרת הפעילות של גופים מתערבים.  ,וחשוב

שוק התכנים החינוכיים הן מבחינת איכות  סדרתדוחק בההצורך , למרות הכוונה ליישמו במערכת

 .יים וניהולייםכספ התכניות והן ברבדים הארגוניים הנוגעים למשאבים

יש לפעול להסדרת שיתוף הפעולה בין המדינה והחברה האזרחית לרבות חברות עסקיות, עמותות 

התלמידים במערכת ללא  םיאפשר חלוקת משאבים שוויונית שתיטיב עוגורמים נוספים באופן ש

חסות כמו כן, בחוזר המנכ"ל לאישור תכניות חיצוניות אין התיי .חברתי או כלכלי הבדלי מעמד

לעמוד תכנים המוצעים. ההתייחסות היחידה נוגעת לתקנון הגוף המתערב שעליו "המהות לכלל 

חוזר ) "בקנה אחד עם עקרונות מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ועם ערכיה ודיניה

. ייתכן שהוספת תנאים בנוגע (3.2.1 סעיף 3.1-63 ,1.12.2111, )א( 4תשע"א/ משרד החינוך מנכ''ל

תכניות הלימודים של משרד החינוך תוך הפעלת מנגנון פיקוח התאמת התכניות החיצוניות לל

פדגוגי המלווה במחקרי הערכה של התכניות, יסייע בקביעת סף איכותי ומהותי מינימלי, שהינו 

 חיוני לטובת קידום התועלת החינוכית מתכניות אלו. 

ממצאי מלה ווהמורים בבית הספר, כפי שעכמו כן, יש לתת את הדעת לסוגיית הצוות החינוכי 

המחקר. מדיניות משרד החינוך בנושא תכניות חיצוניות צריכה להתייחס לצורך בהעצמת המורים 

בבתי הספר, מתן השתלמויות וקורסים מקצועיים ודיסציפלינריים וחיזוק המורים באופן 

ים אחרים. במקביל, שיאפשר להם לקחת על עצמם את התפקידים שהיום ממלאות עמותות וגופ

צברו ניסיון בתחום  רשאים, ממשלתי-ניתן לייצר שיתוף בידע וכלים מעולמם של הארגונים הלא

ניתן לייצר מסגרות של למידה עבור צוותי בית הספר בהן יוכלו ללמוד מן הידע והכלים עיסוקם. 

לא קיבל כמו כן, נושא שגורמים חיצוניים למערכת.  ת שלבלעדיחזקתם השנמצאים היום ב

התייחסות במסגרת זו הינה סוגיית העסקת המדריכים והמורים החיצוניים, אשר פעמים רבות 

מתפקדים כמורים לכל דבר אך אינם חלק אורגני מצוות בית הספר ולעתים מועסקים בתנאים 



11 

עבור מורים אלו יהיה העסקה הפתרון פוגעניים באמצעות גופים מתווכים וחברות קבלניות. 

 ממשלתיים שונים. -רד החינוך כתחליף להעסקה באמצעות ארגונים לאישירה על ידי מש

יתיות במבנה של מערכת החינוך בישראל. על באשר לסוגיה הכללית יותר, אין להתעלם מהבעי

מנת לייצר שפה משותפת יש לשקול מחדש את המבנה המפוצל והעצמאות הרבה לה זוכות 

למרות שזהו הפתרון המתבקש לטובת יצירת ליבה אך קבוצות תרבותיות ודתיות שונות במערכת. 

בעיקר מסיבות פוליטיות. , נראה שהוא אינו בר יישום (221-231 ,2111 )טלשיר, אחידהאזרחית 

בדו"ח ועדת דוברת למשל, בה היו חברים אנשי חינוך ורוח המייצגים מגוון של קבוצות בחברה 

תוך יצירת מטה הישראלית, מותירים על כנה את העצמאות המוחלטת של החינוך הממלכתי דתי, 

דוברת ) הדו"חהמלצה בעייתית שאף מופיעה לגביה הסתייגות בפרק מיוחד בסוף מקביל ונפרד, 

 כאשר האזרחות מקצוע בשאלת ציבורי דיון התעורר לאחרונה רק (.244-246, 2111 ושותפיו,

 יוכלו לא האזרחות למקצוע חילונים שמדריכים כך על הדתי החינוך במינהל החלטה התקבלה

 אלא משותפת אזרחית זהות לכינון המובילה תפיסה אינה זו(. 2111, נשר) דתיים מורים להדריך

 .שלה בעולמה תרבותית קבוצה כל של התבצרות מעודדת

מערכות חינוך נפרדות של תקצוב הלטווח הארוך, הימנעות משינוי המצב הקיים והשארת מבנה 

 אזרחי חינוךמשמעותית את יכולתה של המדינה לקיים  חלישי ,אתניות או דתיות לקבוצות

 זהות רכושול הקבוצות כל חברי גשלהיפ אמורים בהם, המדינה של רשמיים ספר בבתי אפקטיבי

 סקטוריאליים ספר בתי של יכולתם(. Kymlicka & Norman, 2000, 37-38) משותפת אזרחית

 ביותר, מוגבלת הינה, האחר עם והכרות שונות לתרבויות חשיפה הכולל, הולם אזרחי חינוך לספק

 ואקלים אזרחי יתיומיומ חוויה של בדרך להימסר צריכים כאמור, ליברליים שערכים משום

 . (41, 2111, קימליקה) לכך המתאימה הסביבה את מספקות אינן סקטוריאליות חינוך ומערכות

על מנת לפתח כיווני מחשבה ורעיונות נוספים להתמודדות עם המציאות הישראלית המורכבת, יש 

והינו להרחיב את העיון המחקרי בנושאים אלה. נושא שלא קיבל התייחסות נרחבת במסגרת זו 

חיוני וחשוב לדיון הינו המאפיינים הייחודיים של מערכת החינוך החרדית ומערכת החינוך במזרח 

ירושלים בהקשר להפרטת החינוך האזרחי. אלו הן שתי מערכות עצמאיות ונפרדות, בהן 

ים גדולה ולעתים אלו שולטים בהן באופן מוחלט. כמו כן, ממשלתי-המעורבות של ארגונים לא

ים המיועדות למגזר ממשלתי-ם דגש מיוחד על תכניות חינוכיות מטעם ארגונים לאראוי לשי

 לאומי, שלא זכו לייצוג ראוי במסגרת הנוכחית. -הדתי

ביקשתי לדון במגמות הפרטת החינוך האזרחי כפי שאלו באות לידי מחקר הלסיכום, במסגרת 

 להפרטתי ספר בירושלים. ים בתכניות חינוכיות בבתממשלתי-ביטוי בהתערבות ארגונים לא

השלכות כבדות משקל ויש לתת עליהן את הדעת על מנת  ,החינוך הציבורי והחינוך האזרחי בפרט

למנוע כרסום ביסודות הדמוקרטיים של מדינת ישראל. נראה שהמדינה מאפשרת למערכת 

החינוך להתנהל בתנאים של שוק חופשי ואף מעודדת התנהלות זו ברבדים מסויימים של 

ערכת חינוך מופרטת, מפוצלת, מפולגת ומשוסעת. מערכת מגמות אלה מובילות למדיניותה. מ

. חינוך אזרחי איכותי הינו הדרך רחוק-הלאהחינוך היא מראה לחברה שתתקיים כאן בעתיד 

היחידה לחיים בחברה דמוקרטית ראויה ומוסרית, והוא צריך להיות נגיש לכולם: לעניים 

ערבים, דתיים וחילונים, ללא הבחנה. הקבוצות השונות צריכות לפעול  ועשירים כאחד, לחרדים,

, יחד על מנת למצוא דרכים ליישוב המתחים ביניהן, ולטובת הידברות זו יש צורך בשפה משותפת

  השפה האזרחית.  אהי



15 

 ביבליוגרפיה
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( "מדוע אין לדמוקרטיה הישראלית שפה אזרחית מפותחת", בתוך: אבנון, דן 2111דן. ) אבנון,
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 משרד החינוך. -ירושלים: מעלות  .ודמוקרטית

 .1-26' עע (,1) פוליטיקה.( "הרהורים על פמיניזם ורב תרבותיות", בתוך: 1155מולר, סוזן. )-אוקין
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 .1-11' עע ,א"ת אוניברסיטת: אביב תל. בישראל הציבורי בחינוך ומיסחור הפרטה

 אורית, איכילוב: בתוך". ממנו והנסיגה בישראל הציבורי החינוך כינון"( 2111). אורית, איכילוב

 .21-11' עע ,א"ת אוניברסיטת: אביב תל. בישראל הציבורי בחינוך ומיסחור הפרטה(. עורכת)

: בתוך"של מי אתה ילד? פתיחת אזורי רישום בירושלים". ( 2111)ברקת, גרניט ודן ענבר.  -למוגא

 אוניברסיטת: אביב תל. בישראל הציבורי בחינוך ומיסחור הפרטה(. עורכת) אורית, איכילוב

 .111-144 'עע ,א"ת

 .ירושלים: שוקן. )בתרגום י"ג ליבס( .כתבי אפלטון כרך ב' (1111) אפלטון.

שנהב, יהודה )עורך(. : בתוך", הלובן של פוליטי היבט, הלבן החומר( "2114. )הומי, אבאב

ואן ליר, עע'  ירושלים: קולוניאלי: אנתולוגיה של תרגום ומקור.-קולוניאליות והמצב הפוסט

126-134. 

אתר משרד זמין באוניברסיטת חיפה, . מעמד המורה: כיוונים חדשים( 2111בן פרץ, מרים. )

 .  http://cms.education.gov.il :החינוך

מיפוי". בתוך:  –"חינוך לאזרחות, לדמוקרטיה ולחיים משותפים  (2111) עופרים.יעל ברק, מיכל ו

אברהם,  קרן ליר; יוזמות-ןאו ירושלים: סדרת מדיניות, חינוך ופדגוגיה.. ענבר, דן )עורך(

 .החינוך כהן, משרד קרןחינוכית,  כנולוגיהלט המרכז

קהילתיות", בתוך: ענבר, דן )עורך(. -( "מסגרת דיון למערכות חינוך בחברות רב2116גביזון, רות. )

ן ליר, . ירושלים: ולקראת מהפכה חינוכית? בעקבות כנס ואן ליר לחינוך על קידום דוח דוברת

 . 231-231הקיבוץ המאוחד, עע' 

בין מדינת רווחה לחברה  – המגזר השלישי בישראל( 2113ין, מיכל בר וחגי כץ. )גדרון, בנימ

 .תל אביב: הקיבוץ המאוחדאזרחית. 

http://cms.education.gov.il/
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מידע על  –. תל אביב: מרכז אדוה של הפרטה במערכת החינוךהיבטים ( 2111בוזגלו, נוגה. )-דגן

 .שוויון וצדק חברתי בישראל

תיאוריה ליברלית בחינוך", בתוך: -: על המהפכה הניא( "דוח דוברת2111דהאן, יוסי ויונה, יוסי. )

 .11-35(, עע' 21) וביקורת

כח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל: התכנית הלאומית ( 2111דוברת, שלמה ואחרים. )

  . זמין באתר:לחינוך

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ntfe/HdochHsofi/DochSofi.htm  

)בתרגום  תממשלתילויתן או החומר, הצורה והכוח של מדינה כנסייתית ו( 2111הובס, תומס. )

 אהרון אמיר(, ירושלים: שלם.

 ופילנתרופיה מותות, קרנותע מעורבות סקר( 2115שיפמן. )איתן ו בן נוןרינת , חן בת, וינהבר

 .ברל בית ומכללת בחינוך ליזמות והמכון החינוך משרד :ברל בית. החינוך במערכת עסקית

-רב( "אילו זכויות מגיעות לקהילות תרבותיות?", בתוך: נחתומי, אוהד )עורך(. 2112ולצר, מייקל. )

 . 13-62' עע, ומאגנס חי תל: ירושלים. הישראליות במבחן תרבותיות

אידיאולוגיה, פרקטיקה ועמימות בארגונים: מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית  (1115) .תמרילבר, ז

 . סיטה העבריתפיה, האוניברחיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסו כארגון פמיניסטי.

 ופעילות, מתערבים גופים לכניסת קריטריונים לקביעת הצוות עבודת סיכום( 2116. )ילנהא, זיילר

 .החינוך משרד:ירושלים[. טיוטה] החינוך במערכת השלישי המגזר

 .3.1-13 ,2.4.2116)א(, 5תשסו/משרד החינוך  ל"מנכ חוזר

 .3.1-63 ,1.12.2111, )א( 4תשע"א/ משרד החינוך חוזר מנכ''ל

 .ותיקוניו 1113-ג"חוק חינוך ממלכתי, התשי

 .1141 –ט "חוק לימוד חובה, התש

דיאלוג בין בניית זהות דרך המפגש עם ה"אחר"", בתוך חלבי, רפיק )עורך(. "ה (2111חלבי, רפיק. )

 .12-112אביב: הקיבוץ המאוחד, עע' -. תלזהויות

שפת אזרח ( "אזרחות, חברה אזרחית וחינוך", בתוך: אבנון, דן )עורך(. 2111טלשיר, גייל. )

 .211-236ירושלים: מאגנס, עע' בישראל. 

בותית והשלכותיהם על תחום לורליזם תרבותי לעומת אינטגרציה תרפ". (1111). יוסי יונה,

  .122-135עע' , (1) ד"ל .גמותמ :תוךב ."החינוך

 אלפיים ת כל אזרחיה, מדינת לאום או דמוקרטיה רב תרבותיות?", בתוך: ( "מדינ1115יונה, יוסי. )

 .235-263(, עע' 16)

( "רפורמות בתכנון לימודים בחינוך הממלכתי 2114. )בן יהושע-צברנעמה מטיאש, יהושוע, ו

 .54-115, )מג(, עע' מגמותוהמאבק על הזהות", בתוך: 

אחריות המדינה, גבולות ההפרטה  :תוךב ,חינוך""מגמות הפרטה במערכת ה( 2111) ניר. מיכאלי,

 ליר.-המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה על שם יעקב חזן במכון ון, ירושלים: וסוגיית הרגולציה

  _doc_july-http://hazan.kibbutz.org.il/hafrata/nir.2011_זמין בקישור: 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ntfe/HdochHsofi/DochSofi.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ntfe/HdochHsofi/DochSofi.htm
http://hazan.kibbutz.org.il/hafrata/nir_-_july_2011.doc
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, זמין 11.11.11, עיתון הארץ", יוזמה: חילונים לא ידריכו מורים דתיים לאזרחות"נשר, טלילה. 

 http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1519398בקישור:

 הפרטה(. עורכת) אורית, איכילוב: בתוך". לתקציב המדינה?מה לחינוך ו" (2111) סבירסקי, שלמה.

 .11-16' עע ,א"ת אוניברסיטת: אביב תל. בישראל הציבורי בחינוך ומיסחור

האם )עורכים(.  יובלירמיהו תרבותיות וחינוך", בתוך: מנוחין, ישי ו-( "רב2114פארק, ביקו. )

 . 11-11ירושלים: מאגנס, עע'  הסובלנות תנצח?

( "הפרדוקס המובנה של החינוך לאזרחות בישראל", בתוך: 2114. )פרליגראריה ר, עמי ופדהצו

 . 64-53, )מג(, עע' מגמות

דו"ח שנתי  –בישראל  והלאמות הפרטות :לפרטי הציבורי בין( 2111פוקס, אמיר וזהר כוכבי. )-פז

 .ליר ון במכון חזן יעקב ש"ע ודמוקרטיה חברתי לצדק ירושלים: המרכז ,2111

( "בין מדינה יהודית לדמוקרטית: סתירות ומתחים בתכנית הלימודים 2111פינסון, הללי. )

 .151-211ירושלים: מאגנס, עע'  שפת אזרח בישראל.באזרחות", בתוך: אבנון, דן )עורך(. 

 .. תל אביב: עם עובדהמיתוס של סיזיפוס( 1115)קאמי, אלבר. 

באר שבע:  קסט והשיח: ראשומון של שיטות מחקר.חקר הט( 2111קופפרברג, עירית )עורכת(. )

  אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

( "דילמות של חינוך לאזרחות בדמוקרטיות פלורליסטיות", בתוך: מנוחין, 2111קימליקה, וויל. )

 .31-11ירושלים: מאגנס, עע'  האם הסובלנות תנצח?ישי ויובל, ירמיהו )עורכים(. 

ירושלים. חינוך לאזרחות לכלל תלמידי ישראל.  -להיות אזרחים ( 1116קרמניצר, מרדכי ואחרים. )

 :זמין באתר המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר

S/Units/Mazkirut_Pedagogit/Mate/Dochot/DohBeEzrah.htmhttp://cms.education.gov.il/EducationCM 

 ביחס החינוך משרד של מדיניותו: השוק את לחנך — מהעסק ( "ללמוד2111שטיין, אסף. )

 ומסחור הפרטה)עורכת(.  איכילוב  בבית הספר", בתוך: אורית עסקיים גופים של למעורבותם

 .266-251. עע בישראל הציבורי בחינוך

תרבות יהודית בעולם משתנה: מסקנות הועדה לבדיקת  –עם ועולם (  1114ואחרים. ) עליזהשנהר, 

 http://www.panim.org.il/p-/108. ירושלים. זמין בקישור: לימודי היהדות בחינוך הממלכתי

 שמיררונן ו שגיאאבי תוך: מאוטנר, מנחם, ( "שני מושגים של רב תרבותיות", ב1115תמיר, יעל. )

 .11-12' עעתל אביב: רמות,  רב תרבותיות במדינה יהודית ודמוקרטית.)עורכים(. 
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