
עידית

"^החקר
זמיר\שרהגליקועידית

אוניברסליחימרלצדישראלמורשת

משלבממלכתיחינוךזרםלגביעמדותלבדיקתמתקר

מוריםלעומתהממלכתיבחינוךמוריםביןהבדליםמצא

הממלכתי-דתיבחינוך

לדוד;המעלות,״שיר

גם-אחיםשכתרמה-נעים—מה-טרב,הנה

קלגפרקתהילים\הר״

האמנם?!

רחבעמוק,לחילוניםדתייםביןלקונפליקט

והמדי־הקהילההמשפחה,הפרט,עלוחלומרכזי

נה

$TS1$והמדינה$TS1$

$DN2$והמדינה$DN2$.מופי־הקונפליקטים,עםבבדבדאולם,בכלל

עים

$TS1$מופיעים$TS1$

$DN2$מופיעים$DN2$משותףאינטרסותחומיתרבותייםקשריםגם

עליוומגשריםחילוניהדתיהשסעאתהממתנים

פתרונותלעלותהחלוכך(.2006רפאל,ובן)פרס

בהםלחילונים,דתייםביןלקרבשנועדוויוזמות

לדתייםהמשותפיםומוסדותיישוביםהקמת

(.1990)גוטקינד-גולן,דתייםושאינם

הלימודולמסגרותהחינוךלזרמיהקשורבכל

שוניםומגזריםאוכלוסיותבקרבישהקיימות

מיישמחד,נוחות.איתחושתהישראליתבחברה

ביןההפרדהאתולשמרלהקציןשמעוניינים

המעו־רחבציבורישמאידך,והחילונים.הדתיים

ניין

$TS1$המעוניין$TS1$

$DN2$המעוניין$DN2$האחרו־שלרצונםאלו.זרמיםשניביןלקרב

נים

$TS1$האחרונים$TS1$

$DN2$האחרונים$DN2$המשלבלחינוךלהצטרףבנכונותמתבטא

אחת.גגקורתתחתוחילוניםדתיים

ovnהמשלב/'ג/לכ

חוקהצעתהכנסתבפניהונחה80.30.62ב-

מלכיאורמיכאלהרבהכנסתחברישלפרטית

שענ־ביתנו()ישראלטרטמןואסתרינה)עבודה(

יינה:

$TS1$:שעניינה$TS1$

$DN2$:שעניינה$DN2$הכרה)תיקוןממלכתיחינוךחוק״הצעת

00בתי

רםשייכללו

ישלבוהחדש

עםממלכתיחינוך

המועשרחינוך

יהדותבלימודי

אושרהזוהצעה״.2007ההשס״ז-משולב(,בזרם

הממשלה.בתמיכתבכנסתטרומיתבקריאה

חינוכיזרםכינוןהואזוחוקהצעתשלעיקרה

ההצעה,פיעלולחילונים.לדתייםהמשותףחדש

החינוךאתיכללוהחדשהזרםשלהחינוךמוסדות

ביתוכליהודיים,לערכיםדגשמתןעםהממלכתי

אליו.להצטרףברצונואםלהחליטיוכלבארץספר

חינוךישלבוהחדשבזרםשייכללוהספרבתי

יהדות.בלימודיהמועשרחינוךעםממלכתי

הזרםשלהחינוךמוסדותבפנישיעמדוהמטרות

העומדותמטרותאותןיהיו

הממלכתי,החינוךבבסיס

הספרבתיבחשיבותההכרהבתוספת

רםשייכללווהחייםלסובלנותהחינוך

חילו־דתיים,ביןהמשותפים
ישלבוהחדש

דגשמתןתוךומסורתיםנים
עםממלכת.ח,מך

יהודיים.לערכים

15ב- 7. ההצב־התקיימו.80

עות

$TS1$ההצבעות$TS1$

$DN2$ההצבעות$DN2$החוקהצעתקבלתעל
'הדותבי'י׳וד'

ושלישית.שנייהבקריאה

חברי15הצביעוהחוקבעד

חוקזאת,לאורהתנגד.אחדכנסתחברורקכנסת

2008התשס״ח-(,10מס׳)תיקוןממלכתיחינוך

שלהחוקיםבספרוקייםשרירוהואהתקבל

ישראל.מדינת

כילקבועהחינוךשראתמסמיךזהחוקתיקון

ממלכתיחינוךמוסדהוארשמיחינוכימוסד

מקורותלימודשיכלולחינוךיינתןבומשלב,

תוארבעלת..ליקו׳גידיו!

בפסיכולוגיהראשון

הוראהתעודתוחינוך,

שניותוארמיוחדבו!ינוך

במינהלוהוראהבחינוך

מטעםחינוך,מערכות

אחווה.האקדמיהקמפוס

היאזמירשרהד״ר

באוניברסיטתמרצה

באילתבן-.:וריון

האקדמיתובמכללה

״אחווה״לחינוך.
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החינוךמוסדותבפניהמטרות

מטרותאותןיהיוהזרםשל

החינוךבבסיסהעומדות

ההכרהבתוספתהממלכתי,

לסובלנותהחינוךבחשיבות

יהודייםלערכיםדגשמתןתוך

שימתתוךמעמיק,ובאופןרחבבהיקףיהודיים

לערכיחינוךעליהודית,בזהותעיסוקעלדגש

חייםקיוםועלישראל,במורשתהסובלנות

העםחלקיכלביןוגורלייעודובריתמשותפים

(.2582008)פרוטוקולובתפוצותבישראל

בתוכניתמדובראיןכיהואהעיקריהחידוש

עוברהספרביתשכלשינויאלאנוספת,לימודים

עלמטרייתתהיהאלוספרכשלבהיתפיסתו,בכל

ספרבבתיהדגשמשלב.ממלכתיחינוךשנקראת

אתמרחיבהאשרלימודיםתוכניתעליהיהאלו

היהודיתבזהותעיסוקיהיהוכןהיהדות,לימודי

ביתאווירתבכלאלאהלימודיםבתוכניתרקלא

עלדגששימתתוךבו,השוררוהאקליםהספר

2008)פרוטוקולהסובלנותערכי 134,.)

לחינוךישתייךספרביתכיהשר,שלקביעה

שני-שלדרישהלפיתיעשהמשלב,ממלכתי

כללמהורילפחותשלישים

החינוך,במוסדהתלמידים

החינוךמוסדותבפניהמטרות
יחיףשהןאבמןסדךאילן

מטרותאותןיהיוהזרםשל
לפימקומיתחינוךברשות

מההורים.%09שלדרישההחינוךבבסיסהעומדות

הצוותרובבהסכמתכאמור,ההכרהבתוספתהממלכתי

ולאחרבמוסד,הפדגוגילסובלנותהחינוךבחשיבות

יהודייםלערכיםדגשמתןתוך
החינוךרשותעםהתייעצות

לתוק־תיכנסוהיאהמקומית,

פה

$TS1$לתוקפה$TS1$

$DN2$לתוקפה$DN2$הלימודיםבשנתכבר

לתלמידיםלאפשרכדיזאתהדרישה.שלאחר

לעשותאחרחינוךלמוסדלהירשםהמעוניינים

לקהי־מאפשרשהואבכךזהחוקשלייחודוכן.

לת

$TS1$לקהילת$TS1$

$DN2$לקהילת$DN2$להיותמעוניינתהיאהאםלהחליטהספרבית

(.2582008)פרוטוקולהזהמהזרםחלק

למוסדשהפךחינוךמוסדכיגםמפורטבחוק

מהמ־מימוןלתוספתיזכהמשלב,ממלכתיחינוך

דינה

$TS1$מהמדינה$TS1$

$DN2$מהמדינה$DN2$כמוסדלפעולתוהראשונותהשניםבחמש

שיקבעמידהאמותלפימשלב,ממלכתיחינוך

השתלמויותהפדגוגי,הצוותהכשרתלשםהשר,

הלימודים.תוכניתוהטמעת

רכזיהיהגםמשלבממלכתיחינוךבמוסד

הלימודיםתוכניתבהטמעתשיסייעיהדות,

בזהותהעיסוקאתוילווההיהדותלימודיבתחום

לחי־מועצהתוקםועוד,זאתבמוסד.היהודית

נוך

$TS1$לחינוך$TS1$

$DN2$לחינוך$DN2$השר.על-ידיימונושחבריהמשלבממלכתי

סמכויותיוהפעלתבענייןבמועצהייוועץהשר

בענייןלרבותהמשלב,הממלכתיהחינוךלגבי

)פרוטוקוללמוסדותיוההשלמהתוכניותקביעת

2582008.)

שמותפורסמו2008אוגוסטחודשבשלהי

ראשוניםלהפעילשנבחרוהחינוךמוסדותשמונה

מלכיאור,מיכאלהחוק,יוזםלדבריהמתכונת.את

ולהוותהלבבותבקירובלסייעהיאהחוקמטרת

הקמתלדבריו,בישראל״.בחינוךרבתי״מהפכה

ולקיטובלפילוגהתשובההיאהמשולבהזרם

והמ־הישראלית,החברהשלוגוברההולךהערכי

הפכה

$TS1$והמהפכה$TS1$

$DN2$והמהפכה$DN2$ערכייהודיבסיסלמצואתאפשרהחינוכית

היוםישראלבמדינתשגדללדורומשותףרחב

כילצייןהקפידוגםהחוקיוזמי(.2008)לוביץ,

כוונהאיןהמשלבהממלכתיהחינוךובהקמתבחוק

החינוךאתלהעשיראלאדתיים,בזרמיםלפגוע

ערכיים.שורשייםיהודייםבתכניםהממלכתי

היאכיציינהתמיר,יולידאז,החינוךשרת

תלמי־יחדילמדואלהספרשבבתיבחזונהרואה

דים

$TS1$תלמידים$TS1$

$DN2$תלמידים$DN2$עלשיענהבזרםמדוברוכיוחילונים,דתיים

הרוציםמחילוניםהמורכבתאוכלוסייהצורכי

הממלכתית,במערכתיהודייםתכניםיותרקצת

פלור־יהודיתברוחבתגבורהמעונייניםודתיים

ליסטית

$TS1$פלורליסטית$TS1$

$DN2$פלורליסטית$DN2$,(.2008)זליקוביץ

תיקו־מספרהיוזוחוקלהצעתכילצייןחשוב

נים

$TS1$תיקונים$TS1$

$DN2$תיקונים$DN2$.שללהכרזהמתייחסשבהםהבולטמהותיים

בחינוך,שלישיממלכתיזרםלהקיםהחוקיוזמי

התגמשודברשלבסופומשולב.חילוני-דתי

החוק,מהצעתהוסרה׳זרם׳המילההמציעים.

בהכרחיהיולאשיוקמוהחדשיםוהמוסדות

ולחילונים.לדתייםמשותפים

ואופיו:מגמתואתשינוהחוקשעברהשינויים
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יהיהאלוספרבבתיהדגש

לימודיםתוכניתעל

לימודיאתהמרחיבה

עיסוקיהיהוכןהיהדות,

רקלאהיהודיתהות

בכלאלאהלימודיםבתוכנית

הספרביתאווירת

גיבוישייתןלחוקדהי-חילוניזרםלהקמתמחוק

הממ־הספרבבתייהדותלימודילתגבורממלכתי

לכתיים

$TS1$הממלכתיים$TS1$

$DN2$הממלכתיים$DN2$(.2008)שלג,הרגילים

התנג־היאהחוקנוסחלשינויהעיקריתהסיבה

רותם

$TS1$התנגרותם$TS1$

$DN2$התנגרותם$DN2$אלאהחרדיםרקלאהדתיים,הח״כיםשל

יצחקהרבח״כדוגמתהדתית,הציונותאנשיגם

שחילוניםרוציםאמנםאלהאיתם.אפיוח״כלוי

מהאפשרותמתלהביםלאאבליהדות,ילמדו

לטובתהדתימהחינוךתלמידיםיגזולחדששזרם

אפילוחילונים.עםבצוותאלימודמעורבבוניסוי

״פלורלי־המילהשלאזכורכלהוסרהחוקמנוסח

זם״,

$TS1$,״פלורליזם״$TS1$

$DN2$,״פלורליזם״$DN2$תכניםלהכנסתחסותכהענקתיתפרששמא

היהדות.ללימודיקונסרבטיבייםאורפורמיים

כיהזהירהתורה״מ״יהדותרביץאברהםח״כ

הממלכתילחינוךכבדנזקיגרוםהחדשהזרם

לחוק.התנגדמש״סנהרימשולםהשרגםדתי.

חינוכיזרםיוקםאםלדבריו,

יהיהאלוספרבבתיהדגש
החינוךמערכתתיכנסחדש

בעיניו,אינסופיים.לפיצולים

לימודיםתוכניתעל
ערכיבתגבןףלהשקיעעייף

cr/rלימודיאתהמרחיבה
הממ-הספרבתיבכל

(.2008)שחר>לכת,,םעיסוקיהיהוכןהיהדות,

כלעמדוהחוקמתנגדימולרקלאהיהודיתב^ות

וחלקהחילוניות,הסיעותבכלאלאהלימודיםבתוכנית

הספרביתאווירת
הלאו־״האיחודמפלגתמחברי

מי״,

$TS1$,הלאומי״$TS1$

$DN2$,הלאומי״$DN2$הציבוראתהמייצגת

כיטענואשרלאומי,הדתי

ולקי־לפילוגהתשובההיאהמשולבהזרםהקמת

טוב

$TS1$ולקיטוב$TS1$

$DN2$ולקיטוב$DN2$הישראלית.בחברההערכי

זרםבכינוןהצורךהגיעמהיכןלהביןכדי

שלהתהוותותהליךאללחזורישמשלבממלכתי

כן.לפניואףהקודמתבמאההחינוך

דיאכרונימבט

התגבשישראלבארץשהתפתחהעבריהחינוך

הסביבתית,והמגבלההלאומייםהיעדיםבהשפעת

מסורתי,היהודיהחינוךמקורות:משלושהוינק

ההשכלהתנועתברוחהמודרנייםהספרבתי

שהקימההיהודית,הלאומיתוהתנועההיהודית,

הלאו־התנועהעבריים.חינוךמוסדותבתפוצות

מית

$TS1$הלאומית$TS1$

$DN2$הלאומית$DN2$כאמצעיהעבריבחינוךהשתמשההיהודית

כלכליותחברתיות,פוליטיות,תמורותלחולל

היהודי.בעםותרבותיות

היהודיבישובשלטה19ה-המאהאמצעעד

החינוךואתהחינוךבתחוםקהילתיתסמכות

רעיו־ואחדותקולקטיביתאחריותתחושתאפיינו

נית.

$TS1$.רעיונית$TS1$

$DN2$.רעיונית$DN2$החלו19ה-המאהשלהחמישיםבשנותאך

נדבניםישראל.בארץבחינוךמודרניזציהתהליכי

למערכתחלופייםחינוךמוסדותהקימויהודים

הבעלותביןזהותהייתהבהםהמסורתית,החינוך

בקבי־והסמכותהמימוןמקורלביןהספרבתיעל

עת

$TS1$בקביעת$TS1$

$DN2$בקביעת$DN2$.המדיניות

מערכתהיהודיתהחברהבנתההיישובבתקופת

וסו־מהזדהותנבעהשסמכותםלאומייםמוסדות

לידריות

$TS1$וסולידריות$TS1$

$DN2$וסולידריות$DN2$קנאיםהיואחדמצדשייצגו.הערכיםעם

הכרההייתהשניומצדעצמאיות,חינוךלמסגרות

לאומית.אחדותעלבשמירההצורךבחשיבות

לזרמיםוהפיצולבאידיאולוגיההשונילמרות

ואתהמשותףאתלחפשלהםחשובהיהשונים,

(.1999)גזיאל,אחדותליצורכדיהפשרה

קוק:הרבזאתלתארהיטיב

האומהבחיירשמיותהיותרהסיעותשלוש

דגלאתהנושאתהאורתודוכסיתהאחת,אצלנו

התורה,בעדבקנאהבאומץ,טוענתהקודש,

השנייהבישראל;קודשיבכלהאמונההמצווה,

דברכלבעדהלוחמתהחדשה,הלאומיתהיא

לחדשהחפצהאליו...שואפתהלאומיתשהנטייה

אשראתלטובהלהכירוחפצההאומה...חייאת

השלישיתאחרים...עמיםשלרוחםמרושםקלטה

ההשכ־דגלאתנושאתשהייתההליברליתהיא

לה

$TS1$ההשכלה$TS1$

$DN2$ההשכלה$DN2$בחטיבהמתכנסתאינההיארחוק...לאבעבר

שלהכלליהאנושיהתוכןאתודורשתהלאומית

מובןהדברועוד.והמוסרהתרבותההשכלה,

האלההכוחותבשלושתצורךישבריאשבמצב

יחדידבקווהאדםהאומההקודש,כייחד...גם

לקוותנוכלזהבאופןומעשית.אציליתבאהבה

אחד)=לעם(לגויהראוייםחייםשללמצבלהגיע

ע״א(.1982)קוק,בארץ

גור־שותפיםהיוהחינוכיתהמדיניותבעיצוב

מים

$TS1$גורמים$TS1$

$DN2$גורמים$DN2$;הכלליהחינוךזרםהוקם1913בשנתרבים

השכבותלכלבחינוךלאומית,באחדותשדגל

בחינוך.ובליברליזם

בהק־דגלאשרהמזרחי,זרםהוקם1920בשנת

ניית

$TS1$בהקניית$TS1$

$DN2$בהקניית$DN2$עללוותרבלילתלמידיו,היהדותערכי

העובדים,זרםהוקם1926בשנתהחול.לימודי

חלוציתלהגשמהלעבודה,בחינוךדגלאשר

הבע־עברה1932בשנתהדדית.ולעזרהלשוויון

לות

$TS1$הבעלות$TS1$

$DN2$הבעלות$DN2$הלאומי.הועדלידיהחינוךעל

החי־מדיניותקביעתמוקדימוסדו1940בשנת

נוך

$TS1$החינוך$TS1$

$DN2$החינוך$DN2$הציוניתההסתדרותהחינוך.חוקתניסוחע״י
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ביתכיהשר,שלקביעה

לחינוךישתייךסכ׳ר

תיעשהמשלב,ממלכתי

יישלדרישה

כללמהורילפחותשלישים

החינוךבמוסדהתלמידים

הלאומיהוועדעםיחדהחינוךמדיניותאתקבעה

עלהציוניתההנהלהאתשייצגוהחינוךועדוכן

השו־הזרמיםשלהפיקוחגופימפלגתי,מפתחפי

נים

$TS1$השונים$TS1$

$DN2$השונים$DN2$,בזרםטיפלגוףוכלומזרחי(העובדים)הכללי

ומנהליםמוריםמינויתקציב,הצעתבבנייתשלו

(.1990)פרידמן,ופיקוחלימודיםתוכניותהכנת

למצואאפשרלחדשישןביןלעימותסימנים

שללימודיםלתוכניתובהצעותהמטרותבהצהרת

תר״ץמשנתבחיפה,העבר־הריאליהספרבית

אתלגדלהיאהעבריביה״ס״מטרת(:1930

להתחדשותשאיפתנוהחדש.העבריהמשכיל

ידיעהלתלמידינושניתןמאיתנו,דורשתחברתית

חייושלוהחדשההישנההעבריתבספרותרחבה

אתלעשותהיאמטרתנוובהווה.בעברישראלעם

הדורבלבלזרועחי,לרכושהיהודיתהמחשבה

תעלהשממנהיהודיתתרבותשלזרעהצעיר

החדשה״.היהודיתהיצירהותצמח

ביתכיהשר.שלקביעה
אמורהחדש״העברי״המשכיל

לחינוךישתייך
קומה׳זקוף"בריא>להייתהיה

אתאוהבוחרוץ...אמיץחזק,

תיעשהמשלבממלכתי
TS1$$אדמלTS1$$אדמ־אתבשמחהועובדמולדתו,

$DN2$אדמל$DN2$שני-שלדרישה
במסירותעליה,גןהואתו

וצנוע,ישריהיהאופיונפש...כללמהוריחותשלישים

בני־וזאתצדק.רודףואמין,נאמןהחינוךבמוסדהתלמידים

גוד

$TS1$בניגוד$TS1$

$DN2$בניגוד$DN2$מעצ־המנוכרהגלותיליהודי

מו,

$TS1$,מעצמו$TS1$

$DN2$,מעצמו$DN2$וצדק״מוסרמליקוייופגועסביבתותלוש

1999241)אקרמן,

היהדותמצאההשנייההעולםמלחמתסיוםעם

הדתיתהקהילהאנושות.מוכהעצמהאתהדתית

כמעטהושמדהאירופהמזרחשלמסורתית

להינצלהצליחומהמנהיגיםמעטיםורקלחלוטין,

למצי־להסתגלנאלצוהםישראל.לארץולהגיע

אות

$TS1$למציאות$TS1$

$DN2$למציאות$DN2$התלוימיעוטכשהםמודרנית,חילונית

)פריד־המודרנייםהחילוניםביהודיםרבהבמידה

מן,

$TS1$,פרידמן($TS1$

$DN2$,פרידמן($DN2$1990.)

הצליחהלאהמדינהקוםשלפניהשניםבמשך

שלמערךישראלבארץלהקיםישראלאגודת

לההיוולאוחברתיים-כלכלייםחינוכייםמוסדות

לקלוטיכלהלאהיאבנוסף,משלה.יישובים

דתי-היהודימהמחנהשרידיםאותםאתבארץ

השואה.אתששרדומסורתי

היישובאתשהסעירהטהרן׳,׳ילדיפרשת

להמחשתדוגמאותממגווןאחתהיא1943בשנת

דתייםגורמיםביןשהתנהלוהוויכוחהבעייתיות

במוקדבישראל.הילדיםחינוךסביבלחילונים

יתו־מפולין,הגיעוילדים800כ-עמדוהפרשה

מים

$TS1$יתומים$TS1$

$DN2$יתומים$DN2$,ומשםלטהרןעדבמלחמהשנדדוברובם

ארצה..להעלותםהיהודיתהסוכנותשליחידאגו

השוניםהגורמיםביןחריףויכוחעוררבואם

ובהםהדתיים,הגורמיםקליטתם.בענייןבישראל

שאיןיהודיילדשכלדרשולישראל,הראשיהרב

לעומ־דתית.חינוכיתלמסגרתיישלחהוריםלו

תם,

$TS1$,לעומתם$TS1$

$DN2$,לעומתם$DN2$הילדיםאתלמסורדרשוחילוניםגורמים

לקליט־יותר״״טוביםתנאיםיששבהןלמסגרות

תם,

$TS1$,לקליטתם$TS1$

$DN2$,לקליטתם$DN2$ויכוחיםלאחרחילוניים.לקיבוציםבכוונם

עלייתעםלהסכםהדתיתהציונותהגיעהרבים

התקבלדברשלבסופו)הציונית-חילונית(.הנוער

הנוערעלייתונציגיהדתיתהציונותדעתעל

מעלילדיםלפיוסאלד,הנרייטהשהציעההפתרון

ילדיםולגביבעצמם,המסגרתאתיבחרו14גיל

לבדוקכדיידהעלבירורייעשה14לגילמתחת

בפולין.דתיותבמשפחותגדלוהםהאם

מערכתהישובמתקופתירשהישראלמדינת

עולים,ילדיאלפיעשרותשקלטהמפותחתחינוך

מפולגת,חינוךמערכתגםירשהבזמןבואך

וחלוקתואידיאולוגיתערכיתמבחינהמפוצלת

העוצמהשללפונקציההפכההחינוךמשאבי

(.1999)דרור,הפוליטית

הכנסתשנקטההמשמעותייםהצעדיםאחד

לימודחוקאישורהיה1949בשנההראשונה

מערכתארגוןאהכנועלהשאיראשרחובה,

במפל־הקשוריםאוטונומייםזרמיםלפיהחינוך

גות

$TS1$במפלגות$TS1$

$DN2$במפלגות$DN2$.עצמאותהייתהאלהלזרמיםפוליטיות

כוחגיוסהכספי,התחוםוביניהםרביםבתחומים

״מלחמותאךלימודים.תוכניותובבנייתאדם

נחוצהשהייתההאחדותעלאיימוהיהודים״

דרכה.בראשיתלמדינה

להעמידישכיגוריוןבןהביןהמאבקיםלנוכח

הסקטו־המציאותמעלהממלכתיותעקרוןאת

ריאלית,

$TS1$,הסקטוריאלית$TS1$

$DN2$,הסקטוריאלית$DN2$-בוממלכתי,חינוךחוקנחקק1953וב

לחינוךהאחריותאתעצמהעלהממשלהנטלה

קבעהממלכתיהחינוךחוק(.1960)בנטואיץ,

החינוך.מדיניותבקביעתההלכהאתלמעשה

הממלכתיותבעקרוןתמכוהפלגיםמכלהדתיים

)גזי־בעצמאותםפגעלאשהחוקמשוםבחינוך,

אל,

$TS1$,גזיאל($TS1$

$DN2$,גזיאל($DN2$1999.)

להפוךהשאיפהאתביטאממלכתיחינוךחוק

לגופיםהיישובשלהפוליטייםהגופיםאת

מוסכםלאומיאופילהםולהעניקממלכתיים

וליצירתההחינוךזרמילביטולגרםהחוקומאחד.
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ממלכתיחינוךבמוסד

יהדות,רכץיהיהגםמשלב

תוכניתבהטמעתשיסייע

לימודיבתחוםהלימודים

העיסוקאתוילווההיהדות

במוסדהיהודיתב[הות

תוכניתבעלתממלכתיתחינוךמערכתשל

(.1999)הכהן,אחידהלימודים

אלההםהכלליוהזרםהעובדיםזרםבפועל,

זרםהיוםקוראיםשאנולמהואוחדושבוטלו

המזרחיזרםלעומתם,כללי.הממלכתיהחינוך

פדגו־אוטונומיהבעלממלכתי-דתילזרםהפך

גית

$TS1$פדגוגית$TS1$

$DN2$פדגוגית$DN2$(.1999)דרור,משלו

נוסחהממלכתי,חינוךחוקלחקיקתבהמשך

החי־הזרמיםאתלבטלשנועדהלימודיםתוכנית

נוכיים

$TS1$החינוכיים$TS1$

$DN2$החינוכיים$DN2$אותםולאחדהיישובמתקופתהקיימים

וזי־בן-יהושע)צבראחידהלימודיםתוכניתתחת

לברשטיין,

$TS1$,וזילברשטיין$TS1$

$DN2$,וזילברשטיין$DN2$1999.)לאיחודהשאיפהעםיחדאך

היש־החברהשלגדוליםבחלקיםעלתההזרמים,

ראלית

$TS1$הישראלית$TS1$

$DN2$הישראלית$DN2$העבר.כלפיהיחסועניינהחדשהתופעה

שלתחושההארץבניבקרבשלטהשניםבמשך

ההרואיזםנעדרהגלותילעברהתנכרותואףזרות

שלהדילמותמשללאחת(.1999)ברזל,הצברי

המת־ישראלבמדינתהחינוך

במוסד

$TS1$המתבמוסד$TS1$

$DN2$המתבמוסד$DN2$ממלכתיחינוך
״המש־העיפתהי'תהחדשת

משלב

$TS1$״המשמשלב$TS1$

$DN2$״המשמשלב$DN2$יהדות,יהיהגם
לאיזיחזרההיהודיהעםכיית

״שלילתאומחדהאבות"
ת,כניתבהסמעתש-ס־יע

המסןך.ביהךותןמרךהגלןת

לימודיבתחוםהלימודים
המתחמאידך

םי
החדש

מסוימתבמידהמאפייןלישןהעיסוקאתוילווההיהדות

n'Tin'n mnoעצמההציוניתהתנועהאתבמוסד

התפיסותעלרבותוהשפיע

העברי)״המשכילהחינוכיות

לימודיעל)דגשהלימודתוכניותועלהחדש״(

המדינההקמתבראשיתכברלמשל(התני׳ך

1999239)אקרמן,

ישראלמסורתביןהדילמהאתהביןגוריוןבן

בולטוהדברהמסורתית,ביהדותלמרדסבא

דאז,החינוךלשר1955בשנתששלחבמכתב

לבךתשומתמעיר״הנניכתב:ובוארן,זלמן

אתמכירשאניבמידההיסוד.בקווי44לסעיף

מאודלקויהואהטוב(הנוערעל)והמדוברהנוער

ההיסטוריתמורשתנובהכרתהיהודית,בתודעה

לדאוגוישהעולמית.ליהדותמוסריתובזיקה

לפגועמבליזהליקוישתתקןלימודיםלתוכנית

שם(.)שם,אחרים״חיונייםלימודבענפי

ומתוךשנוצרהשסעאתלאחותמהניסיוןכחלק

נפגשהיהודי,העםלאיחודעצומהשליחותתחושת

עללגשרבעזרתווניסהאיש׳ה׳חזוןעםגוריוןבן

גםאולםלחילונים,הדתייםביןהעצוםהפער

הרצויות.התוצאותאתהניבהלאזופגישה

מפנהנקודתהיוותההימיםששתמלחמת

הישראלית.החברהכלפיהדתייםהציוניםבעמדת

הוכחהמשוםהיההימיםששתמלחמתבניצחון

עקבותנראיםשבהבתקופהחייםשאנולכך

ומי־לאומייםלמונחיםתורגמההגאולההמשיח.

מוש

$TS1$ומימוש$TS1$

$DN2$ומימוש$DN2$הערכיםכמימושנתפסהלאומייםהערכים

התגב־הלאומייםמהדתייםרביםבקרבהדתיים.

שה

$TS1$התגבשה$TS1$

$DN2$התגבשה$DN2$העשייהאתהמעלהחדשה,דתיתתפיסה

עליון.דתיערךשללדרגההלאומית

הדתיתהציונותדובריאתהפכההזוהתפיסה

הזהותלמשברהחילונים.בקרבגםלמנהיגים

המלחמותבעקבותהישראליתהחברהאתשפקד

זועמדההציעההמדינה,גבולותעלוהמחלוקות

משמעית.וחדברורהתשובה

)״היחידהניסיונותמספרנעשו80ה-בשנות

תוכניותכללואשרהיהודי״(החינוךלהעמקת

נושאיםהוראתמצווה״,״בני)פרויקטייחודיות

״איכותוהיחד״,״היחידכגוןישראלבמחשבת

במגמהממוקדת,מוריםוהכשרתועוד(החיים״

זהותשללשאלותהתלמידיםמודעותאתלעורר

מתוךהתשובותאתלמצואולעודדםקיוםושל

(.1993)אביב,היהדותמורשת

מצבאתלבחוןבמטרהקמה1991שנהרועדת

לשיםוהציעההממלכתיבחינוךהיהדותלימודי

דרכיעלאםכיהלימודתכניעלרקלאדגש

לצר־הלימודיתהחוויהאתלהתאיםישההוראה:

כיו

$TS1$לצרכיו$TS1$

$DN2$לצרכיו$DN2$ולהציעעולמוולהשקפתהחילוניהציבורשל
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המחויבהומניסטי,דגשעםבין-תדוומיתהוראה

ישראל״.ל״אמונתלאאךישראל״ל״תרבות

עלתההעוליםילדייזכושלוהחינוךסוגיית

המבצעיםבשניאתיופיהעוליהגעתעםשוב

ו׳מבצע1984משה׳׳מבצעלהצלתם:הגדולים

הוח־משהמבצעשלתחילתועם(.1991שלמה׳

לט,

$TS1$,הוחלט$TS1$

$DN2$,הוחלט$DN2$כלכיבגין,דאזהממשלהראששלדעתועל

לחינוךהראשונותבשניםיופנוהעוליםילדי

(.1997וויינשטיין,)אלבויםדתיהממלכתי

התלמידיםאתלהפנותההחלטהכילצייןחשוב

ופנימייתיממלכתי-דתילחינוךהאתיופים

)סבירסקיעצמםבעוליםלהיוועץבלאהתקבלה

(.2002וסבירסקי,

המשלבהממלכתיהחינוךכלפיעמדות

חינוךחוקשלחקיקתולתהליכיבמקביל

מורישלבעמדותהבדליםבחנומשלב,ממלכתי

כלפיהממלכתי-דתיושלהממלכתיהחינוך

החוק.

ליקרט()סולםהעמדותשאלוןהמחקר.-שיטת

הממ־לזרםביחסהמוריםעמדותבנושאשנבנה

לכתי

$TS1$הממלכתי$TS1$

$DN2$הממלכתי$DN2$,תשעמתוכןשאלות,18כללהמשלב

היפוך.נערךשלגביהןהשלילהדרךעלשאלות

הזר־לשניהמשתייכיםלמוריםהועברהשאלון

מים:

$TS1$:הזרמים$TS1$

$DN2$:הזרמים$DN2$אחתכלוממלכתי-דתי.ממלכתי-כללי

הקט־משלושלאחתשייכתהסגורותמהשאלות

גוריות:

$TS1$:הקטגוריות$TS1$

$DN2$:הקטגוריות$DN2$,והימנעות.ספקנות,שמרנות

משתניםמספרכלללמוריםשהועברהשאלון

זיקהמשפחתי,מצבמין,)גיל,תלוייםבלתי

ועוד(.השכלההמורה,מלמדבומגזרלדת,

בוביה״ססוגכגוןהמשתניםנבדקובמחקר

המשתניםמולאללדתוזיקההמורהמלמד

אומדןשהיאהמבחן,מהימנותבמדידתהתלויים.

ממכשירהמופקיםהציוניםשלהדיוקלמדידה

קרונבךשלאלפאכינמצאשם(,)שם,המדידה

כולו.המבחןעל19.0הינו

ממצאים:

החינוךמורישלהכלליהממוצעכינמצא

גבוההמשלב,הזרםבהכנסתהתומכיםהממלכתי,

בחינוךהמוריםשלמהממוצעמובהקבאופןיותר

.005P=0.)<הממלכתי-דתי. כך=(2/200001=0.

יותרחיוביתהממלכתיהחינוךמורישלשעמדתם

בכלהממלכתי-דתיהחינוךמורישלמעמדתם

החדש.לזרםהנוגע

ממלכתיבחינוךמוריםביןמובהקהבדלנמצא

הספק־במידתממלכתי-דתיבחינוךמוריםובין

נות

$TS1$הספקנות$TS1$

$DN2$הספקנות$DN2$המשלב.הזרםשלהכנסתולגבי

>(P=o. מוריםשלשעמדתםכך(,2/70035=0.

וספק־יותרחיוביתהממלכתיבחינוךהמלמדים

נית

$TS1$וספקנית$TS1$

$DN2$וספקנית$DN2$שלמעמדתםהמשלבהזרםכלפיפחות

הממלכתי-דתי.בחינוךהמלמדיםמורים

הממלכ־בחינוךמוריםביןמובהקהבדלנמצא

תי

$TS1$הממלכתי$TS1$

$DN2$הממלכתי$DN2$במידתגםהממלכתי-דתיבחינוךמוריםובין

ברמתהמשלבהזרםשלהכנסתולגביהשמרנות

>p=0שלמובהקות שלשעמדתםכך(,.50.0

לגבייותרשמרניתהממלכתי-דתיבחינוךמורים

בחי־המוריםשלועמדתםהמשלב,הזרםהכנסת

נוך

$TS1$בחינוך$TS1$

$DN2$בחינוך$DN2$החדשהזרםלגבייותרחיוביתהממלכתי

דתי.ממלכתיבחינוךמוריםשלמעמדתם

לגבימובהקיםהבדליםנמצאולאזאת,לעומת

ביןההימנעותבמידתהמשלבהזרםשלהכנסתו

a=0.05>P=0.447המגזריםשני

בקרבהכלליתהעמדהממוצעימספרתרשים

כלפיוהממלכתי-דתהממלכתיהחינוךמורי

החדשהזרם
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ומסקנותדיון

בשתילהבחיןניתןבמחקרהממצאיםמניתוח

ביןהמבחינהזוהראשונה,עיקריות.מגמות

מוריםוביןממלכתיתבמסגרתהמלמדיםמורים

מבחינתממלכתית-דתית,במסגרתהמלמדים

שלהקבלהבמידתובכלל,וספקנותשמרנות

המוריםכללאלהמתייחסתזוהשנייה,הזרם.

חינוךמוריביןהבחנהללאהמגזרים,בשני

בגורםהתבטאשזהכפיוממלכתי-דתי,ממלכתי

ההימנעות.

הממוצעפיעלהמגזרים,שניביןבהשוואה

ביןהבדלקייםכיעולההשאלון,שלהכללי

בחינוךמוריםוביןהממלכתיבחינוךמורים

כךהחדש,הזרםקבלתבמידתהממלכתי-דתי

יותרפתוחההממלכתיהחינוךמורישלשעמדתם

הממלכתי-דתי.החינוךמורישלעמדתםלעומת

אתליישבבקושימוסברלהיותיכולזהממצא

זהזרםשלהיסודהנחותביןכביכולהסתירות

לימודהכולליםהממלכתי-דתי,החינוךערכיובין

דתייהודיחינוךהקנייתקודשכתבישלמוגבר

ונפרד.מובהקחייםאורחוקיום

בחוזרימצויזה,ממצאהמחזקנוסף,הסבר

עצמה,הדתיתהחינוךמערכתשלהדתיהמינהל

האי־העקרוניהקולאורכיהתחושהעולהמהם

דיאולוגי

$TS1$האידיאולוגי$TS1$

$DN2$האידיאולוגי$DN2$לאהממלכתי-דתי,החינוךשלהברור

פלורליסטיותעמדותתלמידיובקרבטופחו

Gross, 2003.)

שול־אינםאםגםהדתי,המגזרמוריכיסביר

לים

$TS1$שוללים$TS1$

$DN2$שוללים$DN2$בקושינתקליםהחדש,הזרםהקמתאת

זהזרםשלהיסודהנחותביןהסתירותאתליישב

מהדילמותכמההמסורתית.היהדותגישתובין

הממלכתי-החינוךמוריבפניהעומדותהמרכזיות

שלוהרצויהנכוןהמינוןמהוהןומנהיגיודתי

שעותאילוקודש,לימודימולכללייםלימודים

שיוקצוהמשאביםהםומהבמערכת,לכךיוקצו

מכאן,(.1998ויוגב,)איילוןמהתחומיםאחדלכל

ולהסתייגלחומרהלפסוקנטייתםנובעתייתכן,

המשולב.מהזרם

במגזרמוריםשלהספקנותמידתכיהממצא

מוריםשלהספקנותממידתיותרגבוהההדתי

בחששמוסברתלהיותיבולההממלכתיבמגזר

אבןיהווהזהחינוךשזרםהדתיהמגזרמורישל

הואכאשרהדתי,החינוךמןלתלמידיםשואבת

עלולובכךממלכתי,זרםשלהכותרתתחתבעצם

עלדתיהממלכתיהחינוךשלהמונופוללהיפרץ

זליגתלמנועמנתעלדתיים.תלמידיםחינוך

עלולשמורהממלכתי-דתימהחינוךתלמידים

מוסדותהתשעיםשנותבסוףקמומוסדי,בידול

ייחודיאופיבעליממלכתיים-דתייםחינוך

מתוך(.Gross,2003מוזיקליאמנותי,מדעי,

נות־הממלכתיבמגזרהמוריםכיעולההממצאים

נים

$TS1$נותנים$TS1$

$DN2$נותנים$DN2$סיבותשתיהחדש.הזרםבהקמהאמוןיותר

בחי־מוריםהראשונה,זה:ממצאלהסביריכולות

נוך

$TS1$בחינוך$TS1$

$DN2$בחינוך$DN2$ידיעלמאוימיםמרגישיםאינםהממלכתי

מוריםכיחוששיםאינםהםשכןהחדש,הזרם

ויעברוהממלכתיהחינוךאתינטשוותלמידים

הממלכתי-דתי.לחינוך

מהווהאינוהדבריקרה,כךאםגםכיייתכן

מהםימנעולאהממלכתיהחינוךמוריעלאיום

בנוסף,המוצעים.החדשיםלתכניםיותרלהיחשף

ייחודית,שתוכניתחשיםעצמםהמוריםכיייתכן

ולתתהיהדותלימודיאתלהגבירמטרתהאשר

המסו־למנהגיהספרביתשלהיומיוםבחייביטוי

רת

$TS1$המסורת$TS1$

$DN2$המסורת$DN2$,זאתולתלמידים.הספרלביתתתרוםהיהודיה

ויהיוויתוקצביוכרהחדשהזרםאםבמיוחד

שיעסקויהדות,רכזכמולכך,שיוכשרומורים

המוריםחשבוןעליהיהלאשזהכךאלו,בתכנים

האחרים.

היאזה,ממצאלהסבירשיכולההשנייההסיבה

לתגבורתוכניותשלשונות,ברמותהיכרות,

ובתיתל״יכמושונים,ספרבבתיהפועלותיהדות

שלניסיונותמתוךכיייתכן״קשת״.שלספר
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הכללהממוצעכינמצא

החינוךמורישל

התומכיםהממלכתי,

המשלב,הזרםבהכנסת

מובהקבאוכ׳ןיותרגבוה

המוריםשלמהממוצע

הממלכתי-דתיבחינוך

קודמים,פרויקטיםוהצלחתאחריםספרבתי

פחותהרבהספקניםהממלכתיבחינוךמורים

להיטמעטובסיכויישחדשלזרםכיומאמינים

ישראלית.היהודית-בחברהולהצליח

הממלכתי-דתיבחינוךמוריםהשני,העברמן

פיעלזה.זרםהצלחתלגבייותרספקניםהיו

הממלכתי-בחינוךמורים(,Gross,2003גרוס

וליכולתלאפשרותבנוגעמאודספקניםדתי

שבוחדש,חינוךזרםאחתגגקורתתחתלהקים

חינוךלהקנותתמשיךהכלליתהחינוךמערכת

ולקיוםלאמונהחינוךהכוללמסורתי,דתייהודי

קודש.כתבישלמוגברולימודמצוות,

בחינוךמוריםשלהשמרנותמידתכיהממצא

השמר־ממידתמובהקבאופןגבוההדתיממלכתי

נות

$TS1$השמרנות$TS1$

$DN2$השמרנות$DN2$הממלכתי,בחינוךמוריםשל

שלהבדלניתהמגמהאתממחישההכלליהממוצעכינמצא

עםשהתפתחההדתיתההקצנההחינוךמורישל

התומכיםהממלכתי
החינוךמורישם(.)שם,השנים

המשלבהזרםבהכנסת
תפקידואתתופסיםהממלכתי-דתי

אתכמקדשהדתיהחינוךשל

מובהקבאופןיותרגבוה
מ;מעןתם>אתןמ;מיקהחיים

המוריםשלמהממוצע
ההתענ_לתחןמיתחליפיםכמספק

הממלכתי-דתיבחינוך
עצמםעלמקבל,םוהם

תוךזה,כליצרים.וריסוןמגבלות

ברוךהקדוששלבעולמוהאדםשלחובותיומילוי

(.1999)דגן,הוא

הממלכתיהחינוךראשיאפשרוזאת,למרות

החי־שבוגריכדיוזאתחול,לימודילהכניסדתי

נוך

$TS1$החינוך$TS1$

$DN2$החינוך$DN2$מלאבאופןלהשתלביוכלוהממלכתי-דתי

שלהספרבתיברם,במדינה.העשייהתחומיבכל

בבלע־מעונייניםומוריוהממלכתי-דתיהחינוך

דיות

$TS1$בבלעדיות$TS1$

$DN2$בבלעדיות$DN2$התכניםהרצוי,למינוןבנוגעההחלטותעל

החולללימודישיוקצווהמשאבים

Gross, זאת,לעומתהמשלב,בזרם(.2003

שלבלעדיתמשליטהתעבורהתכניםעלהשליטה

ממלכתילחינוךלמועצההממלכתי-דתיהחינוך

החינוך.שרידיעלימונווחבריהשתוקם,משלב

במגזרמוריםבקרבהפתיחותוחוסרהשמרנות

ערכי.רקעעלגםמוסבריםלהיותיכוליםהדתי

בערכיםטמוןמהשמרנותנכבדחלקכיייתכן

עללשינוייםהתנגדותמורים.אותםשלהדתיים

בהיסטוריהומעולםמאזנפוצההייתהזהרקע

לשינוי,צעדיםשננקטואימתוכלהאנושית,

השמרנותגברובאידיאולוגיות,אובדתהקשורים

(.1996)סמואל,הפתיחותוחוסר

הדורותלאורךהדתיהחינוךמטרתועוד,זאת

לשמי־באלוהים,סייגללאלדבקותלחנךהייתה

רת

$TS1$לשמירת$TS1$

$DN2$לשמירת$DN2$כדיהאדם,מידותכלעלולשליטהמצוותיו

)שצ׳רנסקי,האלוהיםלעבודתעזרשישמשו

מעטהחורגתחינוכיתשמסגרתמכאן,(.1999

נתפסתוהמסורתיתהמקובלתהידועה,מהתבנית

ביטו־אתנותנתוהיאאפשרית,ובלתיכמאיימת

יה

$TS1$ביטויה$TS1$

$DN2$ביטויה$DN2$הממ־החינוךמורישמביעיםהשמרנותבמידת

לכתי

$TS1$הממלכתי$TS1$

$DN2$הממלכתי$DN2$.דתי

וגישותיוהדתיהחינוךשלהחינוכיתמשנתו

הצי־שללרצונוביטוילשמששואפותהמעשיות

בור

$TS1$הציבור$TS1$

$DN2$הציבור$DN2$,דתי,הממלכתיבחינוךמוריםובכללםהדתי

פיעלהחייםוביןהמודרנייםהחייםביןולשלב

אחהכן,אםזוהי,(.2006)דגן,התורהשלדרכה

הממ־החינוךבפניהעומדותהעיקריותהדילמות

לכתי

$TS1$הממלכתי$TS1$

$DN2$הממלכתי$DN2$,סותרותשאיפותמולניצבאשרהדתי

ולהסתגרגיסא,מחדהמודרנילעולםלהיפתח

גיסא.מאידךוההלכההדתבעולם

מביאיםדתיהממלכתיהחינוךמוריועוד,זאת

הלי־בתחומימרשימיםלהישגיםתלמידיהםאת

מוד,

$TS1$,הלימוד$TS1$

$DN2$,הלימוד$DN2$החול,במקצועותוהןהקודשבמקצועותהן

הממלכתיהחינוךתלמידישלההצלחהואחוזי

החי־בוגרישלההצלחהמאחוזייותרגבוהיםדתי

נוך

$TS1$החינוך$TS1$

$DN2$החינוך$DN2$הממלכתיGross לאורכיייתכן(.,3002

כימאמיניםהממלכתי-דתיהחינוךמוריזאת,

מעונייניםאינםוהםמנצח׳סוסמחליפים׳לא

הממ־בחינוךלפגועהעלוליםכלשהםבשינויים

לכתי

$TS1$הממלכתי$TS1$

$DN2$הממלכתי$DN2$החדש.בזרםהחינוךחשבוןעלדתי

איןהחילונימהמגזרהמוריםעלזאת,לעומת

פתי־לחוסרלנוקשות,המוביליםדתייםסייגים

חות

$TS1$פתיחות$TS1$

$DN2$פתיחות$DN2$מוריםכילשערניתןלכן,רבה.ולשמרנות

פתי־מובהקבאופןמביעיםהממלכתימהחינוך

חות

$TS1$פתיחות$TS1$

$DN2$פתיחות$DN2$החדש.לזרםיותררבה

החי־מוריכיהממצאאתלהסבירניתןבנוסף,

נוך

$TS1$החינוך$TS1$

$DN2$החינוך$DN2$ופחותפתיחותיותרמפגיניםהממלכתי

מתאפי־הממלכתיהספרביתכיבעובדהשמרנות

ין

$TS1$מתאפיין$TS1$

$DN2$מתאפיין$DN2$
החיו־ביחסווהשקפות,דעותלמגווןבפתיחות

בי

$TS1$החיובי$TS1$

$DN2$החיובי$DN2$דוחהעולםלתרבותובזיקתוהאדםלזכויות(

(.1994ועולם,עם

ביןהבדלאיןכינמצאהשלישי,הממצאמן

הממלכתי-החינוךומוריהממלכתיהחינוךמורי

ממצאהמשלב.הזרםכלפיההימנעותבמידתדתי

כךעלמצביעהמחקר,השערתאתשאוששזה,

ואמונותמגזריםחוצהמוריםבקרבשהימנעות

דומהבמידההקיימתההימנעות,תגובתדתיות.
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בכךמוסברתלהיותיכולההמגזרים,בשנימאוד

הסדראתמחפשיםרבים,אנשיםכמושהמורים,

למוריםמספקתההוראהמשינוי.וחוששיםבחיים

מעדיפיםשהםומכאןוביטחון,יציבותתחושת

עבוד־אופימבחינתלשינוימהתחייבותלהימנע

תם,

$TS1$,עבודתם$TS1$

$DN2$,עבודתם$DN2$,ללמד.שעליהםהלימודותוכניותהתכנים

הביאהנוספתסיבהכיייתכןבהחלטזאת,עם

והיאדומות,לתוצאותהמגזריםמשניהמוריםאת

כראוימתוגמלשאינוהמורהלתחושתקשורה

השי־לפניעודכעת,משקיעשהואהמאמץעבור

נוי,

$TS1$,השינוי$TS1$

$DN2$,השינוי$DN2$ההשק־עבוריתוגמללאוכמהכמהאחתועל

עה

$TS1$ההשקעה$TS1$

$DN2$ההשקעה$DN2$הזרםאתלהכירמנתעללהשקיעשיצטרך

(.2001)זיו,החדש

בשניהמוריםכיעולההמחקרנתונימתוך

האמצעלרמהמאודקרובנמצאיםהמגזרים

המשלב.הזרםהכנסתכלפי5.3הציון)שהיא

אנשיםלפיוהאדם,בטבעזהממצאלהסבירניתן

מוכריםסביבםהתנאיםעודכלנוחמרגישים

שהתבטאהההימנעות,מקורכיייתכןוידועים.

כמובמומחיותולהכרהלנוחותקשורהבמחקר,

ועוד.הלימודבתוכניתבקיאותמקצועי,ניסיון

שובעבתחושתמקורהההימנעותכיוייתכן

רפורמותלגביחשיםשהמוריםורוויהכללית

עללקבלששיםאינםולכןמערכתיים,ושינויים

הנדרשתההשקעהאתהאחריות,אתעצמם

ללאשינוי,לכלשנלווהה״נטל״ואתמבחינתם

הרפורמותלמוריהמוריםכיייתכןלמהותו.קשר

המער־קברניטיידיעלשמתבקשיםוהשינויים,

כת

$TS1$המערכת$TS1$

$DN2$המערכת$DN2$ולה־חדשותתוכניותללמודלבקריםחדשות

צטרף

$TS1$ולהצטרף$TS1$

$DN2$ולהצטרף$DN2$מסוים,לתפקידלהירתםאולפרויקט

אוכזואופנתיתמגמהאחרנהירהכיחשים

רצונותיהםעםאחרבקנהכעתעולהאינהאחרת

)אריאליההימנעותבתחושתמתבטאזהוכל

(.1996סמואל,2003ושחור,

ההימנעותתחושתכילשערניתןבהחלט

ביטויהיאהמגזריםבשניהמוריםאצלשקיימת

ויית־המורים,מצדמיוחדלמאמץנכונותלחוסר

כן

$TS1$וייתכן$TS1$

$DN2$וייתכן$DN2$קשרללאמצידם,כלשהולמאמץדרישהכי

שלבדרךלהתנגדאותםמביאההמשלב,לזרם

(.1983וכרמי,)גלוברזוןהימנעות

שהמשימותחשיםהמוריםכיייתכןועוד,זאת

שכראיןובעצםלעולם,מסתיימותאינןשבפניהם

,Farberלעמלם 2000.)

nroדבר

2009בפברוארשהתקיימוהאחרונותהבחירות

היוצאת,החינוךשרתהמשלב.הזרםעלמכבידות

המועצהאתלהקיםהתפנתהלאבחוק,שתמכה

שהיההחוקיוזםמלכיאור,והרבהציבורית

נבחרלאהחינוך,ועדתיו״רהקודמתבכנסת

ואילוכמהברורלאזה,בשלבבנוסף,לכנסת.

כברבהםהספרבתילשבעתיצטרפוספרבהי

יהיהמהידועלאכן,כמוהחדש.הזרםמיושם

המשלב.הזרםלרשותשיעמודהתקציבגודל

נתקלרפורמהלהובילניסיוןבלכיידועלהווה

ברפורמהוחומרקלחזקה.בהתנגדותרובפיעל

רגי־ובעלותמורכבותבעיותבחובההטומנתזו,

שות

$TS1$רגישות$TS1$

$DN2$רגישות$DN2$.זרםבהובלתעוסקיםשאנומאחררבה

שלובחינוךבערכיםהנוגעמשלב,ממלכתיחינוך

התנג־לעוררלשינויניסיוןכלעלולהעתיד,דור

דות

$TS1$התנגדות$TS1$

$DN2$התנגדות$DN2$הזרםנבחןבטרםעודמסוימיםבמגזרים

אובייקטיבי.בראי

המעוניי־אלההמחקר,תוצאותולאורזאת,עם

נים

$TS1$המעוניינים$TS1$

$DN2$המעוניינים$DN2$המשלבהחינוךזרםרפורמתאתלהוביל

יוזמישפילסובשביללצעודלהמשיךצריכים

למצואמגוונתלאוכלוסייהוהמאפשרהחוק,

לתתישלפיהלהשקפה,יותרמתאימהמסגרת

חינוךהקנייתחינוכית,הערכית,לתפיסתםמשקל

אוניברסלי.חינוךלצדישראלמורשתשל
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