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בעבודה זו המונח חינוך ממלכתי מתייחס רק לחינוך הממלכתי היהודי ואינו כולל את  .1

דתי. כמו כן במונח מגזר ממלכתי או מגזר כללי אתייחס לציבור היהודי, –הממלכתי 

 לוני והמסורתי בישראל.החי

במחקר זה המילה "מורות" מחליפה את המילה "מורים", כיוון שבשני בתי הספר  .2

שנחקרו כהנו מורות בלבד בתפקיד מחנכות כיתה )הן אלו שמלמדות את תכנית 

נשים במחקר זה, בנוסף בכל אחד מבתי הספר -תל"י( ועקב כך רואיינו רק מורות

 בלבד. שלושה מורים גברים-עבדו שניים

 שמות בתי הספר שנחקרו ושמות המורות שרואינו שונו מטעמי סודיות. .3
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  תקציר

את תחום החינוך לערכים בשני בתי ספר השייכים לתכנית תל"י בתוך המגזר  מחקר זה בדק

כללי, תוך התמקדות בהוראת נושא החגים. המחקר התמקד בהתמודדות הצוות -הממלכתי

אותם  ניתחהחינוכי עם החינוך לערכים ועם הוראת ערכי היהדות במסגרת תכנית תל"י, ו

ערכיות -גזר הכללי ועל רקע דילמות חינוכיותלאור מגמות חדשות בתחום החינוך היהודי במ

 המעסיקות את המגזר. 

תכנית תל"י היא תוצאה של יוזמה חינוכית של קבוצת הורים ירושלמיים רובם עולים 

. הורים אלו חיפשו אלטרנטיבה למערכת 1116מארצות הברית, שהחלה לפעול בשנת 

חינוכית שתדגיש את העיסוק דתית, וביקשו ליצור מסגרת -החינוך הממלכתית והממלכתית

המודרנית של התלמיד ובנוסף תחנך לערכים יהודיים לצד ערכים -ישראלית-בזהות היהודית

 ; קרן תל"י(. 0224; שיקלי, 0228אוניברסאליים, ליברלים ופלורליסטיים )דרור, 

-)משרדתכנית תל"י עברה גילגולים רבים אך כיום היא תכנית  מוכרת ע"י משרד החינוך 

ונכללת בתכנית הלימודים הכללית כתכנית בחירה. התכנית נבחרה למחקר  נוך, תשס"ה(החי

כללי, זוהי תכנית שבית הספר בוחר בה בהחלטה -זה כיוון שהיא ייחודית בחינוך הממלכתי

משותפת עם הורי התלמידים, צוות ההוראה מגבש את תכני הלימוד והתכנים הערכיים לפי 

פר, התכנית מערכתית ומקיפה את כל פעילויות בית הספר )קרן צרכיו הייחודיים של בית הס

 תל"י(. 

(, שעיקרה התמקדות במקרה Case Studyשיטת המחקר שנבחרה היא חקר מקרה )

ייחודי, או בתופעה ייחודית. זהו מחקר המתמקד במערכת סגורה בעלת גבולות ברורים 

(bounded systemמערכת כזו היא דינאמית ומורכבת והחו .) קר מנסה להבין את מאפייניה

 (.0221ומורכבותה תוך שימת לב להיבטים הרלוונטיים למחקרו )אלפרט ושלסקי, 



 ב
 

המחקר נערך בשני בתי ספר יסודיים ממלכתיים המפעילים את תכנית תל"י. בית ספר 

תקומה הפועל בעיר מעורבת במרכז הארץ ובית ספר הברוש הפועל בישוב קהילתי גדול 

 )שמות בתי הספר שונו מטעמי סודיות(.  באזור ירושלים

חגים  –לוח השנה היהודי "נושא מתוך תכנית הלימודים של תל"י: התמקד בהמחקר 

נושא זה, וכיצד מתמודדת תכנית תל"י תמודדות המורות עם הוראת כיצד מובדק  ומועדים",

שקוימו עם  ראיונותניתוח  המחקר כוללעם דילמות חינוכיות ערכיות במסגרת הוראת החגים. 

ניתוח תוכן של תכנית הלימודים, ושל ספרי ו ,מחנכות המלמדות את תכנית תל"י-מורות

נערכו תצפיות בשיעורים וטקסים העוסקים בחגי בנוסף הלימוד של תל"י בנושא החגים. 

  .לשם תיקוף הראיונות ישראל

 שאלות המחקר היו:

ם דילמות חינוכיות וערכיות כיצד מתמודדת תכנית תל"י להוראת חגי ישראל ע .1

 במגזר הממלכתי כללי?

כיצד מתמודד הצוות החינוכי עם התפיסה הערכית ועם הגישה הפדגוגית של  .2

 תכנית תל"י? 

באיזה אופן משתמש הצוות החינוכי בתכנית תל"י להתמודדות עם דילמות  .3

 חינוכיות הייחודיות לבית הספר?  -ערכיות

ראל, וספרי הלימוד בנושא, חשף את המאפיינים ניתוח תכנית תל"י להוראת חגי יש

המייחדים את התכנית ומבדילים אותה מהגישה המסורתית בהוראת החגים. בנוסף ניתוח 

הראיונות איפשר ללמוד על ההתמודדות היומיומית של המורות עם תכנית תל"י ואיפשר 

 להבין את תהליך הסתגלותן לתכנית.

ון אפשרי למגוון בעיות שעלו בתחום החינוך לערכים נמצא כי תכנית תל"י אכן מציעה פתר

במגזר הכללי. מחקרים הראו כי במגזר הכללי קיימת דאגה ובילבול בתחום החינוך לערכים 

. תכנית (1114החינוך, -; משרדDror, 1999) וקיימים חשדנות וניכור כלפי לימודי היהדות )

מחייבת שיתוף צוות ההוראה  תל"י מציעה גישה מערכתית לחינוך לערכים בבית הספר,

בגיבוש הערכים החינוכיים, והתאמתם לצרכי הקהילה שמשרת בית הספר ומחייבת שיתוף 
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ההורים בהחלטה על הצטרפות בית הספר לתכנית. בתחום החינוך היהודי מחייבת התכנית 

. כי צוות ההוראה יגבש את הצביון היהודי של בית הספר באופן המקובל על כל אוכלוסיותיו

תכנית תל"י מציעה עמדה חדשה כלפי החינוך לערכים, בכך שהיא מאפשרת לבתי הספר 

 לגבש בעצמם את לימודי היהדות ואת התכנים הערכיים שילמדו.  

בשני בתי הספר שנחקרו נמצא כי התכנית העלתה למודעות את נושא החינוך לערכים 

ק יותר בתכנית נעשה שינוי והגבירה את העיסוק במורשת יהודית. בבית ספר הברוש הותי

מוסרי -בית הספר גיבש לעצמו שפה חינוכית וקוד ערכי .מערכתי מקיף ברוח ערכי תל"י

המובן ושגור בקרב התלמידים והצוות. בבית ספר תקומה המיישם את תכנית תל"י כשנתיים, 

הערכי סוגיות ערכיות וחינוכיות עלו למודעות וגרמו לצוות החינוכי להתחיל לעסוק בחינוך 

 בבית ספרם.

המחקר הנוכחי מראה כי המורות עומדות בפני התמודדות מורכבת בעת הכנסת תכנית 

תל"י לבית הספר וכי עליהן להסתגל למספר מרכיבים חינוכיים המבדילים את תכנית תל"י 

מצורת ההוראה המקובלת במערכת החינוך. ראשית, תכנית תל"י נשענת על גישה חינוכית 

קונסטרוקטיביסטית, בעוד שהגישה המקובלת במערכת החינוך היא פוזיטיביסטית, שנית 

תכנית תל"י מעודדת גישה פלורליסטית וחשיבה ביקורתית על ערכי היהדות בעוד שבתכנית 

הלימודים הכללית מקובל ללמד תכנים יהודיים כנושאים סגורים שאינם פתוחים לביקורת. 

מחייבת את צוות ההוראה לחשיבה מערכתית, ולמעורבות  במישור החינוכי תכנית תל"י

פעילה בחינוך הערכי בבית הספר. במישור הפדגוגי נדרש הצוות לפתח חשיבה ביקורתית 

ולעודד כזו אצל התלמידים, לדעת להפעיל דרכי הוראה של חקר וגילוי, ולאפשר לתלמידים 

 למידה בדרך של התנסות.

ים עצמם נבדלים ביכלתם להשתמש בתכנית תל"י הממצאים הראו כי בתי הספר והמור

בצורה נכונה, וכי היכולת ליישם נכון את התכנית תלויה במאפיינים הייחודיים לכל בית ספר 

 וביכולת ובנכונות של צוות ההוראה להתגייס ליישום התכנית.

בית ספר הברוש ביקש לשפר את ידיעות התלמידים בתחום היהדות ומורשת ישראל 

ית הספר חינוך ערכי, המתמקד בעקר בתחום החברתי. הצוות החינוכי פעל מתוך ולבסס בב
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הבנת עקרונות התכנית ויעדיה, המורות השתמשו בתכנית תל"י באופן פעיל, הן נעזרו בה 

לפתרון קונפליקטים בכיתה, וניצלו מסרים ערכיים שעלו בחגים השונים למטרות חינוכיות 

 וחברתיות בכיתתן. 

ה מתמודד עם מציאות מורכבת: אוכלוסייה חלשה, תלמידי חינוך מיוחד בית ספר תקומ

רבים ותלמידים משלוש הדתות ועדיין צריך להבהיר לעצמו מהן מטרותיו בהצטרפות לתכנית 

תל"י: האם לתגבר לימודי יהדות בלבד, או האם להיעזר בתכנית תל"י ולנסות לגבש כוון 

ית הספר. בית ספר זה, בשל ייחודיותו אינו מקבל חינוכי ערכי העונה על צרכי כל תלמידי ב

ערכי בתכנית הלימודים הכללית ולעת עתה שבוי באידיאולוגיה המוסדית -מענה חינוכי

(karmon, 2007)  של מערכת החינוך, המתעלמת מתרבותם של תלמידים ערבים במגזר

 יהודי ואינה מציעה תכנית לימודים לבתי ספר מעורבים. -הכללי

"י נותנת הזדמנות לבית הספר להתגבר על האידיאולוגיה המוסדית שהוא שבוי תכנית תל

בה ולגבש אידאולוגיה ייחודית המתאימה לצרכיו. כדי שדבר כזה יתקיים יש צורך בהתגייסות 

 של הצוות החינוכי לחשיבה מעמיקה על יעדיו החינוכיים והערכיים של בית הספר.

ת בתחום החינוך והפדגוגיה ומחילה אותם על לסיכום תכנית תל"י משלבת גישות חדשו

לימודי היהדות, במטרה להפכם למאתגרים ועדכניים עבור המורים והתלמידים, בעשותה כן 

מספקת תכנית תל"י מענה אפשרי לבעיות שעלו בחינוך הממלכתי בתחום לימודי היהדות. 

כית מחנכת, בנוסף תכנית תל"י מציגה תהליך שנועד להפוך את בית הספר לסביבה ער

שהתוכן הערכי שלה מגובש ע"י צוות ההוראה של בית הספר ונקבע בהסכמת הקהילה שהוא 

משרת. תכנית תל"י מורכבת ודורשת הסתגלות הדרגתית, מבנה התכנית מאפשר זאת, אך 

מחייב את הצוות החינוכי לחשיבה מעמיקה על הכוון החינוכי הרצוי לבית הספר, ובנוסף 

 חדשות. הוראה ולדרכי חדשה נוכיתחי לגישה להסתגלות
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 מבוא

החינוך לערכים הוא מרכיב מרכזי וחשוב בתחום החינוך. בית הספר מעצב ומשקף את ערכי 

החברה, ונתפס כגורם מרכזי בחינוך בני הנוער, ובעיצוב החברה. החינוך לערכים מורכב 

ודורש משאבים רבים ומגוונים, בנוסף קשה למדוד הצלחתה של פעילות חינוכית ערכית 

 ( . Fraenkel, 1977;  0220)שכטר ועירם, 

הלמידה השוטפת  תוך כדילמרות חשיבותו, החינוך לערכים בישראל מצומצם ונעשה  

תחום  ., הנעשות לאורך השנה בימים מרוכזיםוקצרות בפעילויות ממוקדות וא ,של כל מקצוע

זה סובל מירידה מתמדת בהקצאת שעות, ומירידה בפיתוח תכנים וחשיבותו פחותה לעומת 

בנוסף  (.1114והטכנולוגיה, הנתפסים כפופולריים )משרד החינוך,  מקצועות המדעים

לקשיים שנמנו, קיימים מבוכה ובילבול בתחום החינוך לערכים, המשקפים את מצב החברה 

 הישראלית בבואה לעסוק בנושא זה. 

קיימים שלושה גורמים חברתיים מרכזיים המשפיעים על החינוך לערכים במערכת 

של החברה הישראלית המתבטא במערכת חינוך  מבנה הרב תרבותיההחינוך הישראלית: 

מגזרית והטרוגנית המנסה לתת מענה אחיד מבחינה ערכית וחינוכית, לבתי הספר מכל 

קשיים  היוצר העידן הפוסט מודרני ,(0220; שכטר ועירם,  0221המגזרים והקבוצות )יוגב, 

המאפיין את  וקונפליקט הזהות ,(0221; יוגב, 0221ערכית )אבישר, -מבחינה חינוכית

החברה הישראלית הנמצאת בתהליך של גיבוש זהות ומתמודדת עם קונפליקטים ערכיים 

 (. 0221; שכטר ועירם,  ; שביד, תשנ"ו 0228)דרור, 

הממלכתי שואב את ערכיו מחקר זה עוסק בחינוך לערכים בחינוך הממלכתי. החינוך 

, ערכי היהדות וערכים דמוקרטיים אוניברסליים. משלושה מקורות עיקריים: האתוס הציוני

התזה תתמקד בהוראת ערכים מתחום האתוס הציוני ומתחום היהדות, כדת וכתרבות. 

אך , ישראלית-כערכים מעצבי זהות יהודיתהערכים השאובים משני מקורות אלו, מוגדרים 

ים ברורה וזהות הם עומדים לעתים בסתירה זה לזה ובכך יוצרים קושי בגיבוש  מערכת ערכ

קולקטיבית בישראל. מטרת המחקר היא ללמוד על החינוך לערכים מעצבי זהות במגזר 
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הכללי ועל תהליכים והתמודדויות בתחום על רקע קונפליקט הזהות, מימד הרב תרבותיות, 

 והעידן הפוסט מודרני. 

גבור הכללי המפעילים את תכנית תל"י )תי-המחקר נערך בבתי ספר מהמיגזר הממלכתי

בתי ספר תל"י מפנים משאבים רבים לחינוך לערכים, פועלים כבתי ספר  .לימודי יהדות(

י ; הורביץ, תשנ"ט ; "קהילתיים ויוזמים פעילויות לימודיות וחווייתיות בתחום הערכי )אתר תל

קרן תל"י; ) (. בבתי ספר אלו יש עשייה ברורה ומוכחת בתחום החינוך לערכים0224שקלי, 

, ולכן הם מהווים מסגרת טובה ללמוד ממנה על תהליכים ועל (0228רייכל, ; 0228דרור, 

 התמודדויות בתחום זה. 

תכנית תל"י מנסה לתת מענה לקשיים בתחום החינוך לערכים והחינוך היהודי במגזר 

הכללי. התכנית מציעה לגבש את מערך הערכים של בית הספר, תוך שיתוף האוכלוסיות 

 , ולגבש צביון יהודי המקובל על אוכלוסיות בית הספר. השונות של בית הספר

נושא זה  .חגים ומועדים" ,מחקר זה התמקד בנושא מתוך תכנית הלימודים של תל"י

נבחר כיוון שהוא נלמד באופן ספיראלי בכל שכבות הגיל בבתי ספר יסודיים, ומאפשר לבדוק 

אופיים השונה של החגים מאפשר חשיפה  ,בנוסף .את אופן הוראת הערכים בגילאים שונים

 . לערכיםשל היבטים מגוונים בחינוך 
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 ספרותית סקירה

, בבתי הספר היהודיים כללי-במגזר הממלכתית במצב החינוך לערכים מתמקד הסקירה

שלושה מקורות רעיוניים מרכזיים נשען על  חינוך הממלכתי בישראלה .במדינת ישראל

, סנויין; זי0221וערכים דמוקרטיים אוניברסליים )איכילוב, האתוס הציוני, ערכי היהדות, 

0223 ;Dror, 1999), ביחסי הגומלין בין האתוס הציוני לבין ערכי היהדות   הסקירה תתמקד

בנוסף עוסקת הסקירה בהתפתחות מגמות חינוכיות חדשות בעידן כדת וכתרבות. 

ן עוסקת הסקירה במציאות הרב הפוסטמודרני והשפעתן על החינוך היהודי במגזר הכללי, וכ

תרבותית בישראל, בהתמודדות מערכת החינוך עם מציאות זו והשפעתה על החינוך היהודי 

 במגזר הכללי. 

 חינוך לערכים 

"ערך" הוא בעל מגוון משמעויות, אך בתחום החינוך הוא משמש בעיקר במשמעותו  ח המונ

משמשים כאמת תי" כשלעצמו. ערכים הפילוסופית הרואה בערך דבר הנתפס כ"טוב" או "איכו

המנחות את האדם , יסוד תפיסותו עמדותכמוגדרים מידה לקביעת איכותם של הדברים, ו

 (. Halstead, 1996; 0221)לם, והחברה לבחור בהתנהגויות המוגדרות כ"נכונות" 

הדיון על ערכים וחינוך לערכים כולל שאלות כגון מהם ערכים, מהם שורשי התפיסה כי 

סמילנסקי, ) ? האם ניתן והאם ראוי לחנך לערכים(Green, 1999) ני אדם יש ערכיםלב

 ,Greenוכיצד נרכשים הערכים בתהליך החינוכי ) ? מה המשמעות של חינוך לערכים(1114

1999) . 

. Green (1999)( ו 0221במחקר זה המושג חינוך לערכים נשען על הגדרותיהם של לם )

ושואף  ,על התלמידים הסביבה החינוכיתחינוך לערכים מתייחס להשפעת  (0221) לפי לם

להציג בפני התלמידים עמדות ותפיסות שהן בעלות ערך פנימי ולעורר בקרבם רגשות 

 ,למעשים חיוביים כלפי עמדות ותפיסות אלו. החינוך לערכים  שואף לכוון את התלמידים

הנחשבות  תכונות אופיד אותם לפתח ולאמץ ודעומ שהוגדרו כנכונות או רצויות יותהתנהגוול

  .ל"טובות"
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אנו משתמשים במושג חינוך לערכים אך מתכוונים לחינוך לנורמות  Green (1999)י לפ

, שקבוצה שאיפות, עמדות. הנורמות החברתיות הן מכלול של אמונות, חברתיות מוסכמות

הוא נציג החברה ומוסמך על  ,לפי גישה זו ,. המחנך"נכונות"ו "טובות"מסוימת תופסת אותן כ

"נדבקות" או אינן נלמדות אלא ידה להעביר את הנורמות החברתיות אל התלמידים. הנורמות 

קולטים את הנורמות ממכלול ההתנהגויות של המבוגרים  ללוה ,בקרב התלמידים "ותעטמנ"

א צוות לכן אין די בכך שבית הספר יציג מכלול של נורמות להתנהגות, אל .הסובבים אותם

ההוראה צריך לנהוג על פי נורמות אלו, בכדי שהתלמידים יפנימו אותן. למעשה בית הספר 

  .(Green, 1999)כולו צריך להתנהל על פי נורמות אלו באופן קבוע 

מחקרים העוסקים בתהליכים החברתיים והפסיכולוגים של הפנמת ערכים ונורמות 

בתקופת הילדות. ילדים פנמת ערכים מתרחש התנהגות מדור לדור, טוענים כי חלק ניכר מה

ולתפקוד של  בחייהם )הורים, מורים(למגוון התנהגויות של מבוגרים משמעותיים נחשפים 

המבוגרים בהתאם לנורמות במצבים שונים בחיים, מתוך כך מעצבים הילדים את עולם 

ת ופיקוח לת שיפוטיויכ אצל הילד מפתחהערכים של עצמם. תהליך זה של הפנמת ערכים, 

 .(Grusec, 1997) עצמי ומאפשר להפחית את מרות המבוגרים

 בישראל לערכים חינוך

החינוך לערכים הוא מרכיב מרכזי בתחום החינוך. בית הספר מעצב ומשקף את ערכי 

החברה, וניתפס כגורם מרכזי בחינוך בני הנוער. החינוך לערכים מתבצע בכל פעילות בית 

ספרית לימודית וחברתית ובכל זמן השהייה בבית הספר, באופן פורמאלי ובלתי פורמאלי על 

 ;0221; 0220)שכטר ועירם, ההוראה באופן מודע ושאינו מודע  ידי המסגרת החינוכית וצוות

(Fraenkel, 1977; Halstead,1996  . 

 החוקרים השונים מצביעים על מספר מאפיינים בולטים במערכת החינוך בישראל:

מערכת החינוך בישראל בנויה ממגזרים: ממלכתי, ממלכתי דתי,  - א. מציאות רב תרבותית

מסגרות עצמאיות ופרטיות בעלות מחויבות משתנה לתוכנית  ערבי, ולצידם ממלכתי

הלימודים הממלכתית )חינוך חרדי, בתי ספר של התנועה האסלאמית, בתי ספר נוצריים 

ואחרים(. בכך משקפת מערכת החינוך את החברה הישראלית הנחלקת לקבוצות רבות 
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(. יש 0220עירם, וכטר ; ש0221פי מאפיינים רבים )יוגב, -הנחתכות וצולבות זו את זו על

בה שתי קבוצות לאומיות עיקריות )יהודים וערבים( הנחלקות בתוכן על פי מוצא אתני 

)יהודים: אשכנזים, ספרדים, מזרחיים וקבוצות מהגרים חדשות. ערבים: דרוזים, בדואים, 

פי דת וכל קבוצה דתית נחלקת -ערבים נוצרים, ערבים מוסלמים(, כל קבוצה כזו נחלקת על

(. בדרך כלל קיימים בתי ספר נפרדים 0221פי מידת הדתיות והיחס לדת )יוגב, -לע

(. בין המגזרים 0221מגזר )יונה,  -בישובים נפרדים או בשכונות נפרדות לכל מגזר ותת

 קיימות הפרדות פיזיות או חברתיות ולכל מגזר עולם ערכים שונה. 

עם המעבר  ,ורים האחרוניםבשני העש - תב. התמודדות עם המציאות הפוסטמודרני

מהעידן המודרני לעידן הפוסט מודרני בתי ספר בארץ ובעולם פועלים בתוך סביבה 

דינאמית שחלים בה שינויים אינטנסיביים בתחומים רבים: מדע, טכנולוגיה, כלכלה, 

תקשורת ועוד. בתחום החברתי מתאפיינת התקופה במשברים באידיאולוגיות חברתיות 

ה במרכזיות הפרט לעומת החברה, בקיטוב חברתי ופוליטי ובשימת דגש מרכזיות, בעליי

; 0221; יוגב, 0221; אבישר, Banks, 1995 ;Ling, 1998)על מציאות רב תרבותית 

 ישראלכל אלו  מגבירים את הקושי לעצב ב (0220עירם, ו; שכטר 1111; פפה, 0223

; אבישר, Banks, 1995)מערכת ערכים בסיסית שתתאים לכלל הקבוצות המתחנכות בה 

 . (1111; פפה, 0221

החוקרים מסכימים כי ישראל היא חברה בהתהוות, הנמצאת בתהליך  - ג. קונפליקט הזהות

האם לאמץ של גיבוש זהות וקיימים בה קונפליקטים ערכיים הקשורים לגיבוש הזהות: 

)דרור,  אוניברסלייםש ערכים יהודיים, לאומיים או יהדגהאם לזהות יהודית או ישראלית, 

-. מצב זה מתבטא במיוחד במגזר הממלכתי(0221עירם, ו; שביד, תשנ"ו; שכטר 0228

כללי, מגזר זה במהותו מחויב יותר לערכים אוניברסליים ופתוח יותר לתופעות 

. במגזר זה האוכלוסייה מגוונת (1114החינוך, -)שביד, תשנ"ו; משרדאוניברסליות 

הזהות היהודית בו משתנה כמעט מתלמיד לתלמיד, וגם הזהות הישראלית  ,והטרוגנית

  .(0228עמיתים, ו)כהן לא תמיד ברורה 
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 חינוך על פי האתוס הציוני

כתנועה לאומית, היא הושפעה  11-האידיאולוגיה הציונית צמחה באירופה, בסוף המאה ה

וצאה מכך התנועה הציונית מהלכי רוח אינטלקטואלים שאפיינו את המודרניזם האירופאי. כת

  .(1181; רוזנשטיין, 1111)דהאן כלב,  הדגישה ערכים של מודרניות, חילוניות ולאומיות

המדינאים הציונים הדגישו כי המורשת היהודית הכרחית להקמת מדינת ישראל כמדינה 

המתיישבים הציונים בארץ ביקשו להתנתק מהמסורות הגלותיות ומהעבר אך יהודית, 

הציונות הובאה לארץ   .(0223; דרור, תשס"א; זיסנויין, Ackerman, 1998)הדתי -היהודי

על ידי העליות הראשונה והשנייה והתבססה כמקור הערכי העיקרי. אוכלוסיית היישוב הייתה 

קטנה והומוגנית )אירופאית ברובה(. בתקופה זו התקיימה בארץ מסגרת חינוכית מסודרת 

. למרות החלוקה למפלגות והוויכוח (0221עירם, ו; שכטר 1111)צמרת, בעלת שיוך מפלגתי 

הרעיוני ביניהן, הייתה הסכמה  בקרב הזרמים )זרם העובדים, הזרם הדתי והזרם הכללי( על 

חינוך למימוש ערכי הציונות: מחויבות לתקומת העם היהודי בארצו, הקמת  מדינת ישראל 

. דבר זה יצר (0220עירם, ו; שכטר 1111; צמרת, 0223)זיסנויין, והגשמת החזון הציוני 

לאומי לכל שלושת הזרמים, וביסס את האידיאולוגיה הציונית כמרכיב -מכנה משותף פדגוגי

עירם, ו; שכטר 0224)דרור, תשס"א; דרור, מרכזי בערכים החינוכיים של המדינה שבדרך 

, אימצו את , שהיו אירופאים גם הם42 -וה 32-. גלי העלייה שהצטרפו בשנות ה(0221

 . (0223)זיסנויין, האידיאולוגיה הציונית בטבעיות יחסית 

בשנים אלו רווחה תפיסת "המדינה המחנכת". תפיסה זו שהייתה מקובלת גם בארה"ב 

וגם בבריה"מ באותן שנים, הדגישה את הצורך בחינוך ההמונים לאור 'אידיאולוגיה נכונה' 

ודית חדשה שבמרכזה, לא הדת, אלא אהבת . נעשה ניסיון לבנות זהות יה(1111)צמרת, 

. מערכת החינוך הייתה אחד (1181)רוזנשטיין, הארץ, עבודת האדמה והגנה על המולדת 

הגורמים שהופקדו על העברת הערכים הארצישראליים ועל יצירת 'היהודי החדש'. תכני 

; 0223סנויין, )זיהלימוד היו למעשה 'מגויסים' לצורך הטמעת ערכים אלו בציבור התלמידים. 

האשכנזית,  -האירופאית-. ערכים אלו, שהם תוצר של הציונות(0228; רייכל, 1111צמרת, 
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חלחלו למערכת החינוך כערכים הלאומיים של 'כולם', והשפעתם ניכרת במערכת החינוך עד 

 ימינו. 

עם קום המדינה הושם דגש רב על ערכים לאומיים ועל גישה ממלכתית. בתחום החינוך 

(, שביטל את הזרמים הפוליטיים בחינוך והעביר את 1113חוק החינוך הממלכתי ) נחקק

. חוק (0221עירם, ו; שכטר 0228; רייכל, 1111)צמרת, האחריות על החינוך  לידי המדינה 

החינוך הממלכתי ייצר עם זאת את הזרמים החינוכיים הקיימים עד היום: החינוך הממלכתי 

. (0221עירם, ו; שכטר 0228)דרור, והזרם החרדי העצמאי דתי -הכללי, החינוך הממלכתי

במסגרת החוק פורסמה תכנית לימודים שהדגישה מטרות לאומיות בחינוך. מדיניות החינוך 

שאפה ל'שוויון פורמאלי', ולמימוש 'כור היתוך', ו ,( ריכוזית62-הייתה בשנים אלו )עד שנות ה

 .(1111; צמרת, 0228)דרור, ות סוציאליסטי -ניכרו בה עדיין השפעות ציוניות

מצב זה יצר בעיות רבות בתחום החינוך והקליטה של גלי העלייה הגדולים מצפון 

. הביטוי שהללו 1לא זיהתה את האופי התרבותי השונה של העולים אפריקה. הנהגת המדינה

הציונית, אך גם מהציונות  -נתנו לדתיות ולשמירת המסורת היה שונה בתכלית מהחילוניות

הדתית האשכנזית. הציונות החילונית ומושג 'היהודי החדש' היו זרים להם, הם לא יכלו 

בטבעיות כמו העליות  -החילונית והאירופאית מיסודה -לאמץ את ערכי הלאומיות הציונית 

 . (Dror, 1999; 0228; רייכל, 1111; צמרת, 0223; זיסנויין, 1111)דהאן כלב,  ותהקודמ

חילוניים יותר מאשר -גם בשנים הבאות היה החינוך הממלכתי מזוהה עם ערכים ציוניים

עם ערכים יהודיים )בהם התמקדו הזרמים הדתיים בתוך המערכת(. קשה לומר אם מגמה זו 

זהות  מולב זה תרם לקושי בגיבוש הזהות: זהות יהודית נפסקה או עדיין קיימת, אבל מצ

 . (0221; שכטר & עירם, 0228)דרור, ישראלית , מורשת יהודית מול מורשת ציונית. 

את המלצותיה בדו"ח "עם ועולם תרבות יהודית  1114ועדת שנהר שפרסמה בשנת 

היהודי במגזר  מצביעה על הצורך להתייחס לחינוך (1114החינוך, -)משרד "בעולם משתנה

                                            
עולים אלו נבדלו מהעליות הקודמות גם בהרכב הדמוגרפי, רובם היו בעלי משפחות, חלקן מרובות  1

ילדים, לרובן הצטרף גם דור ההורים. בניגוד לעליות הקודמות שכללו צעירים וצעירות, רווקים שהוריהם 
זנשטיין, נשארו בארץ המוצא, משוחררים ממחויבות משפחתית, ופנויים להתחייב להקמת המדינה )רו

1181 .) 
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כמכלול המורכב הן מהמורשת היהודית והן מהסיפור הציוני ללא היררכיה ביניהם,  הכללי

 כרכיבים במורשת ישראל. 

 החינוך לערכי היהדות בחינוך  הממלכתי

הכללי, ונתפס כגורם -החינוך ליהדות מהווה חלק חשוב בחינוך לערכים במגזר הממלכתי

ישראלי. הסוגיה כיצד ללמד את המורשת היהודית  -היהודימרכזי בעיצוב הזהות של התלמיד 

בבתי הספר של החינוך הממלכתי, מעסיקה את ראשי מערכת החינוך מראשית דרכה, 

 . ; שביד, תש"ס(0223; זיסנויין, 0220; אמית, Dror, 1999)רבות ונדון פעמים והנושא נחקר 

ק הקשר של התלמידים למולדת חינוך יהודי נתפס כמקור לערכים הומאניים וכמקור לחיזו

ולעם היהודי. עם זאת, מעמדם של מקצועות היהדות בבית הספר הממלכתי, נמצא בירידה 

תחושה שאופן הלימוד של וקיימת  ,(Dror, 1999; שביד, תשנ"ו; 0223)זיסנויין, מתמדת 

בלבול  נוצר ,פערים בהשכלה יהודית בסיסית נוצרים .מחטיא את המטרהמקצועות אלו 

 .)שביד, תשנ"ו; תש"ס(תהווה זהות 'ישראלית' מובחנת מזהות יהודית ומ

ועדת תלמי ועדות שונות דנו בהוראת היהדות בחינוך הממלכתי. החשובות שבהן היו: 

(, 1111בראשות זלמן ארן ) -(, העמקת התודעה היהודית1144להעמקת לימודי יהדות )

; Dror, 1999)( 1114)דת שנהר ווע -( עם ועולם1111, 1188העשרת לימודי היהדות )

. הבעיה המרכזית שעלתה שוב ושוב בוועדות היא הצורך לקרב את הנוער (0223זיסנויין, 

; Dror, 1999)אל המורשת היהודית מול ירידה מתמשכת במעמדם של לימודי היהדות 

ת . טענות נוספות בתקופות שנות היו כי לימודי היהדו(0224; שיקלי, 1114החינוך, -משרד

; כי לימודי (0228עמיתים, ו; כהן 0228)דרור, נעשים בעקר בהקשר של הוראת השואה 

; 1111; דהאן כלב, Dror, 1999) היהדות אינם נותנים מקום למורשת ומנהגי עדות המזרח

וכי לימודי היהדות נעשים באופן טכני ומידעי ולא מועברים בהם ערכים ורגש  (0223זיסנויין, 

עיון בתוכניות  .(0228; שקדי, 1114החינוך, -; משרד0220)אמית, השייכות לעם היהודי 

לימודים שהוצעו ובאופן יישומן, מלמד על מתח מסוים, בין הצורך לקרב את התלמידים אל 

וראת תכנים שהם לרוחם של 'לקוחות' המגזר הממלכתי המורשת היהודית, לבין הצורך בה

 (.Shkedi & Nisan, 2006; 0224; שיקלי, 0223; זיסנויין, 0220)אמית, על גווניו 
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)כהן אוכלוסיית בתי הספר הממלכתיים היהודיים הטרוגנית מאוד ומורכבת מקבוצות רבות 

או הריחוק מהדת  , אחד ההבדלים הוא בקרבה(1114החינוך, -; משרד0228עמיתים, ו

. קיים קושי ללמד את (0228; שור, 0223)זיסנויין, היהודית ותפיסתה כדת וכתרבות 

מקצועות היהדות באופן שיענה על צרכי תלמידים מקבוצות שונות. לדוגמא התלמידים 

החילוניים עשויים לראות במקצועות היהדות כפייה או התערבות בעולם הערכים הפרטי 

לא למצוא תועלת בלימוד מקצועות היהדות כיוון ש'אינם מאמינים'. שלהם, הם עשויים 

תלמידים מסורתיים עשויים להסתייג מלימוד שהוא ביקורתי ומסתכל על היהדות כתרבות 

 .(0228)שור, פלורליסטית 

( מסמלת שינוי בהסתכלות על לימודי היהדות בבתי 1114 -ועדת שנהר )שפורסמה ב

ועדה יצרו שינוי מהותי בחשיבה על לימודי היהדות מבחינה הספר הממלכתיים, המלצות הו

חינוכית ומבחינה קוריקולרית. מבחינה חינוכית קבעה הועדה כי התכנים צריכים להילמד 

"יש לחתור בגישה פלורליסטית, ומתוך כוונה לעורר דיון ערכי ותחושת מעורבות חברתית: 

שיחתור להפנמה של ערכים אוניברסליים …שיח-ולבניית תהליך חינוכי המבוסס על לימוד, ביקורת וד

ויהודיים מתוך גישה פלורליסטית. תהליך שלא רק יציג את העבר, אלא יתרום להתמודדות, למעורבות 

. כמו כן הדגישה הועדה את הצורך (12, עמ' 1114החינוך, -)משרד ובניין של השקפת עולם"

ה מתוכה מגיעים התלמידים, ולא להחזיר את האחריות לחינוך היהודי אל החברה והקהיל

. מבחינה קוריקולרית (1114החינוך, -)משרדלהסתמך על מורים בעלי מערכת אמונות שונה 

קבעה הועדה כי הוראת מקצועות היהדות צריכה להיעשות בגישה אינטרדיסציפלינרית 

ולכלול את רוב המקצועות ההומניסטיים, תוך שימוש במגוון מקורות ידע ודרכי הוראה 

-)משרד "יש, אפוא, לפתח לימוד בין תחומי רחב, הכולל מגוון של גישות ושל דרכי לימוד": מגוונות 

. בנוסף הגדירה הועדה את היהדות כתרבות וכמעצבת זהות, וקבעה (10, עמ' 1114החינוך, 

קביעה  .הישראלי -כי יש חשיבות מכרעת ללימודי היהדות בעיצוב זהותו של התלמיד היהודי

צמה אין בה חידוש )זו השקפת מערכת החינוך בישראל מאז ומתמיד( אלא שהיא זו כשלע

התקבלה בהסכמה על ידי הציבור החילוני, המבטא נכונות גבוהה יותר מבעבר לקבל חינוך 
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; 0226; שנהר, 0221)צבר בן יהושע, ליהדות, ברוח פלורליסטית כחלק מחינוך דור העתיד 

0221) . 

)צבר בן יהושע, ק ונדון מספר פעמים מאז פירסומה ועד היום יישום מסקנות הועדה ניבד

, הדילמות שהעלתה הועדה עדיין (0221; 0226; שנהר, 0220, 1118בן אבות, ו; רש 0221

 במשרד החינוך הוקם 0222מתקיימות במערכת החינוך, אך חלו גם מספר שינויים: בשנת 

נים לימודיים במקצועות האחראי על הדרכת מורים ויצירת תכ קרמניצר-מטה שנהר

למטה העוסקים בזהות, ביהדות ובאזרחות ישראלית, לאחר גלגולים שונים הפך גוף זה 

נחקק התיקון לחוק החינוך הממלכתי, שבו אמירה  0222בשנת  בנוסף. לתרבות ישראל

ברורה על החובה לחנך לערכי מוסר הנשענים על תרבות ומורשת ישראל, על אזרחות טובה 

"לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, וערכי הדמוקרטיה: 

)משרד החינוך,  את זהותו התרבותית ואת לשונו..." מורשתו, המכבד את הוריו ואת משפחתו, את

החליטה הנהלת משרד החינוך על פיתוח מקצוע לימוד חדש לכיתות  0221. בשנת (0222

. מקצוע לימוד זה נועד לכלול בתוכו מגוון 'מורשת ישראל'ט' )מקצוע חובה(, הנקרה -ד'

לדות עם ישראל ומדינת תחמי ידע )היסטוריה, גאוגרפיה, תרבות ואומנות( העוסקים בתו

ישראל. זוהי תולדה ישירה של מסקנות ועדת שנהר ומסקנות ועדת קרמניצר, יעדיו העיקריים 

 (1114החינוך, -)משרד של מקצוע זה הם תיגבור לימודי היהדות לפי המלצות ועדת שנהר

,  )משרד החינוך ותיגבור לימודי האזרחות והחינוך לדמוקרטיה לפי המלצות ועדת קרמניצר

1116) . 

ניכר כי מערכת החינוך שואפת בעשורים האחרונים ליצור למידה משמעותית המעוררת 

דיון ומעורבות בתחומי ידע הקשורים לעם ישראל ומדינת ישראל, בכדי לתת מענה חינוכי 

; 1114החינוך, -)משרדובכדי לקחת חלק בהתמודדות עם משבר הזהות בחברה הישראלית 

. בנוסף מנסה המערכת לתת מענה למגמות של קידמה ביד, תשנ"ו(; ש0210החינוך, -משרד

וחדשנות בתכנון לימודים, מתוך מאמץ להפוך את לימודי היהדות ומורשת ישראל לעדכניים 

  ורלוונטיים לתלמידים.
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  י"תל חינוך

. קבוצת הורים 1116חינוך תל"י הוא תוצאה של יוזמה חינוכית, שהחלה לפעול בשנת 

רובם עולים חדשים מארצות הברית בעלי זיקה לתנועה הקונסרבטיבית, ביקשו ירושלמים, 

ליצור מסגרת חינוכית חדשה לחינוך ילדיהם, מסגרת אשר תדגיש את העיסוק בזהות 

של התלמיד ובנוסף תחנך לערכים יהודיים לצד ערכים  מודרנית-ישראלית-יהודית

אלטרנטיבה לשתי מסגרות החינוך  אוניברסליים, ליברלים ופלורליסטיים. ההורים חיפשו

-מערכת החינוך הממלכתי הכללי ומערכת החינוך הממלכתי -האחרות שעמדו אז לפניהם 

 .(Levine, 1995; קרן תל"י; 0224; הורביץ, תשנ"ט; שיקלי, 0228)דרור,  דתי

ראשיתו של חינוך תל"י ביוזמה מקומית בבית הספר המסורתי בגבעה הצרפתית 

. בשנים שלאחר הקמתו אומצה התכנית על ידי )הורביץ, תשנ"ט(פר פרנקל בירושלים, בית ס

בתי ספר נוספים בירושלים ולאחר מכן ברחבי הארץ. הדיווח האחרון באתר הקרן )משנת 

כיתות גן ברחבי  68-וספר -בתי 80( מלמד כי המערכת החינוכית של תל"י מקיפה 0226

הוקמה  1181. בשנת (0224ל"י; שיקלי, )קרן תתלמידים  31,222-הארץ המשרתים קרוב ל

חינוכי, בחסות האקדמית של מכון שכטר -גוף ארגוני 'קרן החינוך למען בתי ספר תל"י'

ללימודי היהדות הפועל בשיתוף עם יהדות התפוצות ועם משרד החינוך, תפקיד הקרן לקדם 

את חינוך תל"י ולטפל בכל ההיבטים הכלכליים, הפוליטיים והחינוכיים הנוגעים לתכנית 

 .  (0224)שיקלי, 

ביחסים מורכבים עם משרד החינוך ולוו הקמתו וצמיחתו של חינוך תל"י אופיינו 

 & Ackerman;0224; שיקלי, 1111)צמרת,  בקונפליקטים על רקע פוליטי וחברתי

Showstack, 1987)  תכנית תל"י החלה אמנם כיוזמה מקומית, אך כבר בשנותיה

הראשונות בקשה קרן תל"י להציע אלטרנטיבה בתחום החינוך היהודי למגזר הממלכתי. 

ה שתי בעיות עיקריות, האחת תכנית תל"י זוהתה עם כוונות דתיות ועם שאיפה ניצבו בפני

להוביל את התלמידים לאמץ התנהגויות דתיות והשנייה היחסים עם משרד החינוך והתלות 

 .(0224)שיקלי, בשרי החינוך השונים חלקם קידמו את התכנית וחלקם ניסו למסמס אותה 
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ינה קרן תל"י כי יעדיה החינוכיים אינם מובנים דיים ( הב1114דו"ח ועדת שנהר )כשפורסם  

למרות שהתפיסה החינוכית שמציעה  .ואינם נתפסים כמתאימים למגזר הממלכתי הכללי

כמעט שלא התייחסה לקיומה של התכנית  הועדה ,תל"י קרובה מאוד להמלצות ועדת שנהר

סום הדוח איים להפוך ולא ראתה בה מענה מתאים למגזר הכללי, בתחום החינוך היהודי. פר

 את תכנית תל"י לבלתי רלוונטית עבור המגזר הכללי.

יזמה קרן תל"י מספר מהלכים, ארגוניים ופדגוגיים, בכדי לזכות  1111-0224בשנים 

בהכרה של משרד החינוך ובכדי להתאים את עצמה לצרכי המגזר הכללי. בין המהלכים שינוי 

החיוב לקיים תפילה בבתי הספר, ביטול מו למשל והגמשה של חלק מהעקרונות החינוכיים )כ

או לחבוש כיפה בעת לימודי יהדות( ופירסום מסמך המבהיר את המישנה החינוכית של 

שנתית חדשה לחינוך תל"י -תל"י. בתחום הפדגוגי והקוריקולרי נכתבה תכנית לימודים רב

 . (0224לי, )שיק ונכתבו ספרי לימוד רבים מטעם התוכנית החינוך, תשס"ה(-)משרד

 ,את יעדיה החינוכיים להציג בשקיפותהמהלכים הארגוניים שנקטה, אפשרו לתל"י 

ולהציע עצמה כתכנית רלוונטית ללקוחות  חשדנות כלפי מטרותיה החינוכיות,מהלהשתחרר 

 . החינוך הממלכתי

כללי, התכנית -תכנית תל"י נבחרה למחקר זה כיוון שהיא ייחודית בחינוך הממלכתי

)קרן תל"י; דרור, לחינוך ערכים מוגדרים וברורים שהיא מצהירה עליהם בגלוי  מחויבת

. בתי ספר תל"י מפנים משאבים רבים לחינוך, הדרכה ופיתוח תכנים (0228; רייכל, 0228

. הפעילות החינוכית מתבצעת באופן תהליכי, (0224; שיקלי, 0228)קרן תל"י; רייכל, 

ישראלית. -תיות, הקשורות בתרבות היהודית ובזהות יהודיתבמסגרת פעילויות לימודיות וחוויי

 ;הורביץ, תשנ"ט) בתי הספר פועלים במתכונת קהילתית, תוך שיתוף ההורים והקהילה

Bacon, 2002; Levine, 1995) בתי ספר תל"י מהווים מסגרת טובה ללמוד ממנה על .

המטלה המורכבת של החינוך לערכים ועל ההתמודדויות של מורים, מנהלים והורים עם 

 חינוך לערכים בתוך סדר היום העמוס של בית הספר.
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 לימודים בתכנון חדשות מגמות

הכרת המגמות החדשות בתכנון לימודים חשובה כרקע להבנת תכנית תל"י ואופן מימושה 

 הסקירה מתמקדת בשתי מגמות:  .בבתי הספר שנחקרו

 קונסטרוקטיביסטית.-הגישה החינוכית .1

 בתהליכי שינוי בבית הספר ובפיתוח תכנים לימודיים חדשים.שיתוף המורים  .2

. עד לשנים האחרונות התבסס 02 -תחום תכנון הלימודים החל להתפתח בראשית המאה ה

התחום על גישות פילוסופיות וחינוכיות שצמחו בעידן המודרני ומתבססות בעיקר על 

רגנים לפי הדיסציפלינות הפרדיגמה הפוזיטיביסטית. עקב כך תחומי הלימוד השונים מאו

אקדמיות, תכניות לימודים רבות מושפעות מתפיסות של ניהול מדעי ויעילות -המדעיות

תאוריות למידה רבות מתבססות על  חברתית ונבנות לפי מטרות ברורות, ישימות ומדידות,

קבוע, הוא מולד,  IQת על ההנחה כי מתבסס הערכת התלמידיםיוריסטית, ווופסיכולוגיה ביה

; צבר בן יהושע Shepard, 2000 ;Tyler, 1949סביבתיות ) מדיד ולא נתון להשפעות

 (1118ודושניק, 

 בשני העשורים האחרונים נמצא התחום של תכנון לימודים בתהליכי שינוי מורכבים

המושפעים משינויים ומהפכות בתחום המדעי, החברתי והפוליטי, המתרחשים בעולם 

; צבר בן יהושע 0224; צבר בן יהושע ומטיאש, Shepard, 2000) המערבי כולו וגם בישראל

. כתוצאה מהמהפכה המדעית, מתגבשת בתחום תכנון הלימודים פרדיגמה (1118ודושניק, 

 .(Shepard, 2000)פוזיטיביסטית -חדשה הדוחקת את הגישה המדעית

הפרדיגמה החדשה מושפעת בעקר מתאוריות למידה קונסטרוקטיביסטיות, התופסות 

את הידע כדבר נבנה ומתפתח, המושפע מרקע תרבותי והתנסות חברתית של הלומד. 

האינטליגנציה, לפי גישה זו, אינה קבועה אלא מתפתחת ואינה רק תורשתית אלא מושפעת 

מהסביבה. אישיותו של הלומד ונטיותיו משפיעות על יכולתו הקוגניטיבית. לפי גישה זו,   

 .(Shepard, 2000)דע קודם ועל פרספקטיבה חברתית למידה של ידע חדש מתבססת על י

תאוריה זו שינתה את התפיסה לגבי אופן התרחשות הלמידה במוח וכן הובילה לשינוי 

. (Shepard, 2000)אפיסטמולוגי בתפיסת משמעות הידע ורכישת ידע בכל דיסציפלינה 
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הפרדיגמה הקונסטרוקטיביסטית על ההתייחסות לחינוך לערכים. ההנחה כי  משפיעהבנוסף 

על התפתחות התלמיד ועל תהליכי הלמידה שלו  ותהסביבה התרבותית והחברתית משפיע

מחייבת את תכניות הלימודים להתייחס להיבט התרבותי והחברתי בחיי התלמידים. עליהן 

י לתת מענה חינוכי לתלמידים מקבוצות תרבותית, בכד-לחנך לפלורליזם ולאמץ גישה רב

 . (Shepard, 2000)אתניות מגוונות המאכלסים כיום את בתי ספר ברחבי העולם המערבי 

בישראל  תאוריות למידה קונסטרוקטיביסטיות מתחילות לחלחל למערכת החינוך

דעת רבים, מציע דרכי הוראה מגוונות -ומתבטאות בתכנון לימודים אקלקטי, המשלב תחומי

; צבר בן יהושע 0221)בן פרץ, )חקר, ניתוח, למידת עמיתים( והתנסות לימודית מגוונת 

-כיצד משתמשת תכנית תל"י בגישה החינוכית בודקמחקר זה  .(1118 ודושניק,

 למידה משמעותית של ערכים אוניברסליים ושל מורשת יהודית. קונסטרוקטיביסטית כדי ליצור

במסגרת ההתפתחות של מגמות חדשות בתכנון לימודים חל גם שינוי בתפיסת תפקידם 

של המורים בפיתוח תכני לימוד ובהעברתם לתלמידים. בעשורים האחרונים התבססה גישה 

ולאפשר להם לתרום לתהליך  כי יש לייחד למורים מקום משמעותי בפיתוח תכנית הלימודים

; 0220לוביש, -)אלבזהלמידה מנסיונם המקצועי ומעמדותיהם כמורים וכאנשים פרטיים 

Schubert & Ayers, 1992) גישה זו טוענת כי המורים תופסים באופן סובייקטיבי את תכני .

בצורה הלימוד, בהתאם  לאישיותם ולנסיונם המקצועי, ואין לצפות שילמדו את תכני הלימוד 

אוביקטיבית. גישה זו מתמקדת בחקר סיפורם האישי והמקצועי של המורים ובחוויות שצברו 

לאורך שנות עבודתם, מתוך ההבנה כי עמדותיהם האישיות ותפיסת עולמם משפיעות בצורה 

   0220לוביש, -מכרעת על עבודת ההוראה, ויכולות לתרום לתלמידים ולתהליך הלמידה )אלבז

; Shkedi & Nisan, 2006 ;Schubert & Ayers,1992) 

בישראל נמצא כי במגזר הכללי, בתחום לימודי היהדות )שבהם הממד הערכי הוא חלק 

מהתוכן הנלמד(, תפיסת העולם של המורים משפיעה באופן משמעותי על הפרשנות שהם 

 Shkedi & Nisan,2006); 0228שקדי, נותנים לתכני הלימוד ועל אופן העברתם לתלמידים )

ורים לבין המלם הערכים של והלימה בין ע ליצורעקב כך בשנים האחרונות עולה הצורך 

 .   (0228; שור, 1114החינוך, -)משרדהערכים שהם נדרשים ללמד בבית הספר 
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, היום וילמדו אותן במהירות ותת חדשוכי מורים יפנימו תכני ,בעברשרווחה  ,בניגוד לציפייה

שהמורים יוכלו לדרכי הוראה שלה בכדי לתכנית חדשה ולהסתגלות  להקצות זמןמובן כי יש 

כי לשתף את המורים בתהלייותר היום מקובל בנוסף להעביר אותה בצורה נכונה לתלמידים. 

למורים להרגיש חלק  השיתוף מאפשר .לבית הספר ותת חדשוהכנסת תכנישינוי וב

 ;Jacob & Adams, 2000)  לצרכי הכיתה תכנים חדשיםומאפשר להם להתאים  מהתהליך

Sarason, 1971). 

תהליכי שינוי  על ושנצבר בתובנותמחקר זה בא לבדוק כיצד משתמשת תכנית תל"י 

בתפיסות החדשות על תפקיד  כמו כן בודק המחקר כיצד נעזרת תכנית תל"יבבית הספר, 

כים המורה בפיתוח תכנית הלימודים, בכדי להתמודד עם קשיים המתעוררים בחינוך לער

 . ובחינוך יהודי במגזר הכללי

 תרבותיות לרב חינוך

אחת התופעות המתהוות בעשורים האחרונים, בתוך המציאות הפוסטמודרנית היא הרב 

תרבותיות. תופעה זו מתפתחת על רקע תהליכי הגירה נרחבים המובילים להפיכתן של 

החברתית החדשה  חברות דמוקרטיות רבות למגוונות מבחינה אתנית ותרבותית. המציאות

דורשת התמודדות והסתגלות ומובילה להתפתחות גישה רב תרבותית המדגישה את 

שונות. תפיסה זו כובשת את מקומה כמשנה חברתית  תרבותיות חשיבות הקבלה של זהויות

 . (Banks, 1995; 0221; יוגב, 0221)יונה, ומשפיעה גם על תחום החינוך ופוליטית, 

שני בתי הספר שנחקרו מתמודדים עם מציאות רב תרבותית, בית ספר אחד הוא בית 

חברתי מגוון. -תלמידים יהודים מעדות שונות ומרקע כלכליבו ספר ממלכתי "רגיל" שלומדים 

שלומדים בו תלמידים בני שלוש הדתות  בית הספר השני הוא בית ספר ממלכתי מעורב

)יהודים, מוסלמים ונוצרים(. מחקר זה בא לבדוק כיצד  נעזרים בתי הספר בתכנית תל"י לשם 

התמודדות עם המציאות הרב תרבותית, כיוון שהתכנית מדגישה ערכים של פלורליזם וחינוך 

 לרב תרבותיות.

; גלדי 0221וך רב תרבותי )יונה, קיימות מספר תפיסות לגבי האופן בו צריך לעצב חינ

אך מוסכם על כולן כי חינוך רב תרבותי מעודד פתיחות וכבוד  ,(0221; פרי, 0228וייצמן, 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA
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כלפי תרבויות שונות, רואה בגוון מקור לחוסן חברתי, מכיר בכך שאין תרבות אחת גבוהה 

; פרי, 0228מתרבויות אחרות ומשוחרר מהצורך לייצר אחידות תרבותית )גלדי וייצמן, 

0221 .) 

החינוך הרב תרבותי מתהווה ומתפתח מזה שני עשורים לפחות, קיימת השקעה רבה 

בפיתוח תכנים וגיבוש יעדים, אך היישום בפועל קשה ולא בהכרח מוביל לתוצאות המקוות. 

יות בכלל וחינוך רב תרבותי בפרט דורשים שינוי מחשבתי, שינוי בתפיסות תרב תרבו

לעיתים יש צורך אף בחקיקה  .י בתכניות הלימודים ובהתנהלות הבית ספריתחינוכיות, שינו

(. שינויים כאלו לא 0221; פרי, 0228; גלדי וייצמן, Banks, 1995חדשה בתחום החינוך )

ממהרים להתרחש, בתי הספר והמוסדות להכשרת מורים כיום הם בעלי ידע מוגבל בתחום 

; פרי, 0228; גלדי וייצמן, Banks, 1995צמת )החינוך הרב תרבותי ומספקים הכשרה מצומ

0221.) 

חוקרים רבים כמקרה ייחודי של רב תרבותיות,  על ידיהחברה הישראלית מוגדרת 

)גלדי וייצמן, מתקיימת בה מציאות רב תרבותית, אך לא מתקיימים בה חיים רב תרבותיים 

צות רבות המתקיימות . החברה הישראלית מורכבת מקבו(0221; וולצר, 0221; יוגב, 0228

)יונה, תוך הפרדה פיזית וסגירות גבוהה, ויש מידה רבה של עוינות ושלילה הדדית ביניהן 

. המבנה החברתי משתקף במבנה מערכת החינוך ובתכנית הלימודים (0221; יוגב, 0221

הכללית. החלוקה המגזרית של מערכת החינוך וקיומן של מערכות חינוך נפרדות לכל מגזר, 

רת שונות תרבותית מרובה בין בתי ספר, בנוסף קיימת שונות תרבותית בתוך כל בית יוצ

 . (0221)פרי,  ספר על רקע אתני, עדתי, מעמדי

תכנית הלימודים של משרד החינוך אינה מספקת מענה ראוי בתחום החינוך לרב 

; גלדי 0221)פרי, תרבותיות ונוטה להתעלם מהגוון התרבותי הקיים בכיתות ובין בתי הספר 

המגזרים השונים אינם לומדים אחד על תרבותו של השני, המורים  .(0228וייצמן, 

והתלמידים אינם מתנסים בחוויות רב תרבותיות ואינם מתמודדים עם סוגיות רב תרבותיות 

כשמועברים בבית הספר ערכים רב תרבותיים , (0221; יוגב, 0221; יונה, 0221)וולצר, 

 ליים ואינם נבחנים הלכה למעשה. ופלורליסטיים הם כל
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וך סנושא הרב תרבותיות טעון, משקף חילוקי דעות עמוקים בחברה הישראלית וקשור לסיכ

ערבי. נראה שמערכת החינוך נמנעת מלהתמודד עם החינוך לרב תרבותיות, אך בתי -היהודי

; 0221)יוגב,  הספר עצמם נאלצים להתמודד עם מציאות רב תרבותית המתקיימת מאליה

 .(0221פרי, 

 המחקר ושאלות המחקר מטרת

המחקר בודק מגמות חדשות בתחום החינוך היהודי במגזר הממלכתי, המתפתחות על רקע 

המציאות הרב תרבותית בבתי הספר ובחברה הישראלית ומושפעות ממגמות חינוכיות 

ם חדשות המתפתחות בעידן הפוסטמודרני. מטרות המחקר הן ללמוד על תכנית הלימודי

ערכית בבית הספר ובכיתות הלימוד, -הכתובה, על חומרי הלימוד ועל הפעילות החינוכית

על תהליכים שעובר צוות  ,ובנוסף לאסוף מידע נרחב ועשיר על עבודת המורות וללמוד ממנו

 התמודדויות שנדרש להן, בעת הוראת הערכים בבתי ספר במגזר הכללי. הההוראה ו

 שאלות המחקר הן:

מתמודדת תכנית תל"י להוראת חגי ישראל עם דילמות חינוכיות כיצד  .1

 וערכיות במגזר הממלכתי כללי?

כיצד מתמודד הצוות החינוכי עם התפיסה הערכית ועם הגישה הפדגוגית  .0

 של תכנית תל"י? 

באיזה אופן משתמש הצוות החינוכי בתכנית תל"י להתמודדות עם דילמות  .3

 הספר?ערכיות הייחודיות לבית  -חינוכיות
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 מתודולוגיה

המחקר נערך בשני בתי ספר יסודיים ממלכתיים המפעילים את תכנית תל"י. בית ספר 

במרכז הארץ ובית ספר הברוש )בה חיים יהודים וערבים( תקומה הפועל בעיר מעורבת 

. המחקר )שמות בתי הספר שונו מטעמי סודיות( הפועל בישוב קהילתי גדול באזור ירושלים

 דות מורים עם תחום החינוך לערכים ועם לימודי היהדות בבית ספרם. עוסק בהתמוד

חגים  –לוח השנה היהודי "המחקר מתמקד בנושא מתוך תכנית הלימודים של תל"י: 

ומועדים" )משרד החינוך, תשס"ה(, מנתח את תכנית הלימודים, את ספרי הלימוד ובוחן את 

 התמודדות המורות עם הוראת התכנית.

תצפיות בכל בית ספר בשיעורים ובטקסים בנושא החגים,  שבער נערכו במהלך המחק 

מורות מבית  שלושמחנכות העוסקות בהוראת החגים בכיתתן:  שמונהוקיומו ראיונות עם 

מורות מבית ספר תקומה. הראיונות והתצפיות נערכו בשנת הלימודים  חמשספר הברוש ו

 .ישראל ינבחנה התכנית להוראת חגתשע"א. בנוסף נבחנו מטרות העל של תכנית תל"י ו

ו', תוך התמקדות בחגים: ראש השנה, -נותחו ספרי הלימוד להוראת החגים לכיתות ב' בנוסף

 , פסח, יום העצמאות, יום ירושלים ול"ג בעומר. ט"ו בשבטיום הזיכרון לרצח רבין, חנוכה, 

 ,תכניתה של ולגישה החינוכיתמתמקד בהסתגלותם של המורים לסגנון ההוראה המחקר 

 תוך כדי התמודדותם עם המציאות הבית ספרית. 

הסתכלות זו על תכנית הלימודים ואופן מימושה בכיתות מסתמך על הסקירה 

( ועל חיפוש דרך 0221התיאורטית, המצביעה על הקשיים בחינוך לערכים )שכטר ועירם, 

, וכן מסתמך על (1114החינוך, -; משרד0223; זיסנויין, Dror, 1999)בתחום לימודי היהדות 

 לימודים ובודקים תהליכיםהמחקרים העוסקים ברמות השונות של מימוש תכנית 

; צבר בן 1111)בן פרץ,  במעבר מתוכנית הלימודים הכתובה אל יישומה בכיתההמתרחשים 

 .(Goodlad, Klein, & Tye, 1979; 1188יהושע, 
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 המחקר שיטת

(. המונח חקר מקרה נחשב לעיתים Case Studyשיטת המחקר שנבחרה היא חקר מקרה )

בתוך  -סוגה  -נטורליסטי ולעיתים הוא נתפס כסיגנון מחקרי  –לשם נרדף למחקר איכותי 

(. החוקרים מסכימים כי חקר מקרה עונה על כל 0221המחקר האיכותי )אלפרט ושלסקי, 

( וכך Sharan, 1988;  1112המאפיינים של מחקר איכותי נטורליסטי )צבר בן יהושע, 

 מתייחס אליו גם מחקר זה. 

חקר מקרה הוא התמקדות במקרה ייחודי, או בתופעה ייחודית. זהו מחקר המתמקד 

(. "מערכת " זו יכולה להיות bounded systemבמערכת סגורה בעלת גבולות ברורים )

מנסה  מבוגר/ ילד/ מוסד ציבורי/ אירוע או תופעה. מערכת כזו היא דינאמית ומורכבת והחוקר

להבין את מאפייניה ומורכבותה תוך שימת לב להיבטים הרלוונטיים למחקרו )אלפרט 

(. בחקר מקרה אנו מחפשים את המשמעות שמעבר ואת האפשרות ללמוד 0221ושלסקי, 

ממקרה קטן על תופעה רחבה יותר. דרך מחקר זו היא אקלקטית ושואבת מידע ממקורות 

איונות, שאלונים סגורים, נתונים דמוגרפיים ונתונים ידע מגוונים ככל האפשר )תצפיות, ר

 כמותיים נוספים(.

( מבחין בכמה סוגים של חקר מקרה: חקר מקרה פנימי, חקר מקרה 0222; 1188סטייק )

קולקטיבי וחקר מקרה אינסטרומנטלי. במחקר זה מתקיים חקר מקרה אינסטרומנטלי 

קרה הנחקר מייצג )אלפרט ושלסקי, שבמסגרתו מנסה החוקר להבין תופעות ותהליכים שהמ

במחקר אמורים לייצג את שאר בתי הספר של חינוך תל"י  (. בתי הספר הנבדקים0221

במסגרת החינוך לערכים כלל הפועלים במתכונת דומה ובנוסף קיימת ציפייה ללמוד מהם על 

 . בנוסף יכולים להיות למחקר גם מאפיינים של חקר מקרה קולקטיביהממלכתיחינוך ה

העוסק בהשוואה בין מספר מקרים הנחקרים בו זמנית. כיוון שבמחקרנו יחקרו שני בתי ספר, 

 יתכן שיעלה הצורך להשוות ביניהם וללמוד מן ההשוואה.
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 המחקר הליך

 בתי ספר המתאימים למחקר: בתי ספר יסודיים של חינוך תל"י במרכז הארץ. ותרוא (1

 .קשר עם בתי הספר והמנהלים/ות נוצר (2

 תצפיות ראשוניות לשם הכרות עם השדה הנחקר. נערכו (3

 את נושא החגים בבתי הספר שנבחרו. ותמורות המלמד אותרו (4

 ניתוח פרק הוראת החגים בתוכנית הלימודים של לתל"י.נערך  (5

 ".ניתוח ספרי הלימוד של תכנית תל"י בנושא "חגים ומועדיםנערך  (6

הכל   -כל שכבת גיל . סךמורים מכל בית ספר, מורה מ 1-6 -ראיונות עם כ וימוק (7

 מורים. 12-10

לשם תיקוף  בנושא החגים, בשיכבות גיל שונותוטקסים בשיעורים  נערכו תצפיות (8

 הראיונות.

 קטגוריות.ניתוח תוכן של הראיונות והתצפיות לפי בוצע  (9

מהראיונות, התצפיות, תכנית  אסףשנ נערך ניתוח של כלל הממצאים והמידע (11

 הלימודים וספרי הלימוד.

 .המנתח את הממצאים ומציג את מסקנות המחקרדיון כתב נ (11
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 המחקר אוכלוסיית

 כאמור שמות בתי הספר והמורות שרואיינו שונו מטעמי סודיות ופרטיות.

 המידע על בתי הספר נאסף מאתרי בתי הספר, וממידע שספקו המורות והמנהלות.

 בית ספר הברוש

ארבע  שלוש עדו', -מידים בכיתות א'תל 622-שנים, לומדים בו כ 16 -בית הספר פועל כ

כיתות מתוכן שתיים של חינוך מיוחד. הצוות החינוכי בבית  02כיתות בכל שכבת גיל, סה"כ 

קומות, כל שכבת גיל  4איש. בית הספר ממוקם במבנה נאה ומרווח, בן  62-הספר מונה כ

ממוקמת במקבץ כיתות המסודרות סביב רחבת לימודים מרכזית, שבה שולחנות עגולים 

ילות לימודית מחוץ לכיתה, בקבוצות קטנות. ברחבי בית הספר תלויות וכסאות המיועדים לפע

 עבודות של התלמידים לפי נושאים לימודיים וכן תלויים שלטים המלמדים על ערכים וכללי

התנהגות בהם דוגל בית הספר. בבית הספר קיימת פינה של בע"ח וכן שתי רחבות למשחק 

 בחצר.

שכונות המרכיבות את היישוב, חלק מהשכונות  בית ספר הברוש קולט תלמידים ממגוון

כלסו על ידי עולים מאיראן, עירק, קורדיסטן וצפון אפריקה. בסוף ווא 12-הוקמו בשנות ה

החלו להתיישב ביישוב תושבים ותיקים שעברו מירושלים. השכונות מאופיינות  12-שנות ה

ים ממשפחות מסורתיות יותר באופן כללי לפי מוצא ומעמד כלכלי. ילדי השכונות הוותיקות בא

הן  82-וה 12-ילדי המשפחות שהצטרפו בשנות ה םכלי נמוך יותר, לעומתלוממעמד כ

בבית הספר לומדים תלמידים ממגוון  חילוניות באופן כללי ומבוססות יותר מבחינה כלכלית.

 עדות ועם גישות מגוונות ליהדות ולמסורת.

טרף לתכנית תל"י, כיוון שנתקלה לפני חמש שנים החליטה מנהלת בית הספר להצ

בבורות של בוגרי בית הספר בתחום היהדות ומורשת ישראל. תהליך הכנסת התכנית לא 

היה קל והיה מלווה תחילה בהתנגדות הורים ובחשדנות של הצוות. כיום מופעלת התכנית 

ווחו בכל הכיתות בבית הספר והצוות החינוכי נראה מרוצה מאוד מהתכנית. לגבי ההורים די

המורות כי הם לא מעורים במיוחד, ישנה פעילות אחת בשנה בשיתוף ההורים וחוברות 

 העבודה נשארות בבית הספר, כך שההורים לא מרבים לפגוש את התכנים.
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 רות שרואיינו:והמ

, אמא לילדים מתבגרים, מתגוררת עם משפחתה בעיר בה נמצא בית הספר, 41בת   -שני 

שנים. שני  11שנים ומחנכת  14-גם ילדיה למדו בו. בוגרת מכללת דויד ילין, מלמדת כ

מלמדת בבית הספר הברוש ארבע שנים וקודם לכן לימדה בבית ספר קשת שבו לומדים 

א חשה כי תכנית תל"י נשענת יותר מדי על עבודה תלמידים דתיים וחילונים יחד. לדבריה הי

בספרי הלימוד, ועל שיטות הוראה מסורתיות, בעוד שבבית ספר קשת המורות היו בונות את 

כל התכנים בעצמן וזה ייצר גיוון רב בפעילויות ובתכנים, שני רואה בכך חיסרון מסוים. שני 

ועות הלימוד, תחום ההתמחות מחנכת כיתה ג' בשנת תשע"א ומלמדת בכיתתה את רוב מקצ

תלמידים רבים כוללת תלמידים, לדבריה הכיתה הטרוגנית ו 34שלה הוא מדעים. בכיתתה 

עם קשיי למידה, על רקע של בעיות קשב וריכוז ובעיות רגשיות. בנוסף הכיתה מתאפיינת 

יועצת בית הספר.  בעזרתלאורך השנה  בהם היא מטפלתבהרבה חיכוכים על רקע חברתי, 

 כיתה מקבלת עזרה של איש צוות נוסף שלוש שעות בשבוע.ה

 

בעלת תואר ראשון במדעי המדינה וסוציולוגיה, עשתה הסבת אקדמאים  42בת  -לימור 

להוראה עם התמחות בהוראת המדעים ובמתמטיקה. בעלת ותק של תשע שנים בהוראה, 

כיתה גבוהה, תלמידים, לדבריה רמת התלמידים ב 31מחנכת השנה כיתה ד'. בכיתתה 

תלמידים ממוצעים בכיתה נחשבים למתקשים והכיתה תחרותית מאוד. לימור מרגישה 

שחינוך תל"י משמעותי במיוחד בכיתות ו' )בדר"כ היא מחנכת כיתות ו'(, בשל הכנת הבנות 

 ה.תלטקס בת המצווה, לטענתה, השנה היא מרגישה שחינוך תל"י פחות משמעותי בעבוד
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ואר ראשון בתנ"ך, תואר שני ממכון שכטר ותעודת הוראה בתיאטרון, בעלת ת 34בת  -תמר 

מלמדת כעשר שנים. תמר בחורה דתיה, מתגוררת עם משפחתה במודיעין, שם ילדיה 

לומדים בבית ספר ממלכתי דתי, היא סיפרה על אכזבה מסוימת מהחינוך הדתי, ועל כך 

גיע לבית ספר הברוש עם שהיא מרגישה חיבור חזק לגישה החינוכית של תל"י. תמר ה

הכנסת תכנית תל"י לפני חמש שנים ומכיוון שהיא דתיה, בקשה ממנה המנהלת לקבל על 

עצמה את תפקיד רכזת תל"י בבית הספר, היא שימשה בתפקיד זה עד לשנה הנוכחית. תמר 

 מחנכת כיתה ד'.

 ספר תקומה בית

פר וותיק שנוסד עם קום בית הספר "תקומה" הוא בית ספר ממלכתי שש שנתי, זהו בית ס

המדינה, והוא שוכן במבנה יישן במיוחד, ישנה תכנית מגרה של חידוש והתאמות בבית 

הספר, אך בינתיים מתמקדת הנהלת בית הספר בהעשרת הסביבה הלימודית ולהתאמתה 

 0כיתות, מתוכן  14 –תלמידים הלומדים ב 422 -לצרכי התלמידים. בית הספר מאכלס כ

ך מיוחד. בכיתות הרגילות לומדים תלמידי חנוך מיוחד נוספים )המהווים בערך כיתות של חינו

תלמידים רבים באים מרקע סוציואקונומי נמוך. בבית הספר לומדים  ,הכיתה( שליש מילדי

תלמידים יהודים וערבים )נוצרים ומוסלמים( וכן קבוצה של עולים חדשים מפרו שנקלטו 

תלמידים מהאוכלוסייה החרונה יש גידול במספר ואינם דוברי עברית. לא 0212בשנת 

אוכלוסיית בית הספר(, לדברי המורות תלמידים אלו הם בדר"כ מרקע משליש הערבית )יותר 

סוציואקונומי נמוך או שייכים לחינוך המיוחד, שהתקשו למצוא מענה חינוכי בבתי ספר ערבים 

 מענה לחינוך מיוחד. לא מספקים ובנוסףעולים כסף ופרטיים  כלל-בדרךבעיר שהם 

צוות ההוראה בבית הספר אינו מעורב, כל המורות והמורים בבית הספר יהודים. המורות 

שרואינו ונצפו הפגינו מוטיבציה גבוהה, מיומנות רבה וסבלנות אין קץ כלפי הקשיים הרבים 

 שעלו תדיר במהלך השיעורים.
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 :שרואיינו המורות

שנה החלה  11חילה את דרכה כמורה לתזונה ולאחר שנים. הת 31, מלמדת 11בת  -ריקי 

ה'. את רוב שנות עבודתה עברה ריקי בבית ספר אחווה. היא -לעבוד כמחנכת לכיתות ג'

תלמידים ובערך מחציתם בעלי קשיים ונמצאים על גבול  01מלמדת השנה כיתה ג', בכיתתה 

מצם ובלתי סדיר. ריקי החינוך המיוחד. הכיתה מקבלת עזרה של איש צוות נוסף באופן מצו

נענית לכל אתגר. הכשרתה המקצועית מצומצמת אך והצטיירה בעיניי כמורה מגוונת, חרוצה 

היא מנצלת היטב כל הכשרה והדרכה הניתנות בבית הספר ופיתחה מספר פעילויות לעבודה 

עם התלמידים בכיתתה באופן שמאפשר לקדם את התלמידים החלשים ומאתגר את החזקים 

ריקי ספרה כי הכנסת תכנית תל"י לבית הספר, היוותה עבורה שינוי גדול מפני שבמשך יותר. 

שנים רבות לימדה במתכונת אחרת. מדבריה ניכר שזהו תהליך מורכב, אך היא לא חוששת 

 שינוי באופן חיובי.ל ומתייחסתמאתגרים 

 

מירה מלמדת שנים, כולן בבית ספר אחווה. ז 30מורה בכירה מלמדת כבר  11בת  -זמירה 

תלמידים, זוהי כיתה מורכבת מאוד מבחינת הרכב האוכלוסייה  01כיתה ב', בכיתתה 

ותלמידים רבים בה ברמה נמוכה. בכיתתה ארבעה ילדים עולים חדשים מפרו, לדבריה לא 

בנוסף  .ידוע אם הם יהודים או לא, הם לא יודעים את השפה ובאים ממשפחות פשוטות מאוד

הנותרים יהודים, גם ביניהם תלמידים  .בעלי קשיים רבים לדבריה ,רביםתלמידים ע 1יש לה 

ויש הרבה שעות פרטניות שרבות מהן מוקדשות רבה מתקשים רבים. הכתה מקבלת עזרה 

ללימוד שפה והוראת הקריאה. בראיון עמה, זמירה הביעה תסכול רב גם מכיתתה, גם 

ך תל"י. היא ספרה כי היא מרגישה ממורכבות העבודה בבית ספר מעורב וגם מהכנסת חינו

שתכנית הלימודים עמוסה מידי והשעות לא מספיקות כדי ללמד הכל )היא הזכירה את 

 ההכנה למיצ"ב, את החינוך הלשוני,  ואת תכנית תל"י(.
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בעלת תואר ראשון  .שמונה שניםכמלמדת ו, מורה צעירה יחסית בבית הספר 44בת  -אילנה 

מחות במחשבים. אילנה לומדת לתואר שני במכון שכטר בחינוך, תעודת הוראה והת

תלמידים, הכתה מורכבת  00ומשמשת בבית הספר כרכזת תל"י. מלמדת כיתה ב' שבה 

מאוד, יש בה תלמידים מכל הרמות, גם מצטיינים גם מתקשים וכן תלמידים משלוש הדתות. 

רות לפתח דיון אילנה ספרה שהיא נהנת מאוד ללמד לפי תכנית תל"י ואוהבת את האפש

ולעורר מחשבה ביקורתית בקרב התלמידים, הדבר בלט גם בשיעורים שהעבירה. בהשוואה 

למורות האחרות שרואיינו ניכר שאילנה מבינה טוב יותר את המהות של חינוך תל"י ואת 

משמעותו לבית הספר. היא ספרה לי גם על הקשיים שלה כרכזת תל"י ועל כך שלמורות 

 ית החדשה.קשה לקבל את התכנ

 

 .שנה רובן בבית ספר אחווה, שבו גם הייתה תלמידה. מחנכת כיתה ה' 32מורה  -שלומית 

תלמידים חלקם נוצרים חלקם מוסלמים והרוב יהודים. בכיתה יש פערים גדולים  08בכיתתה 

ברמות בין התלמידים, הפתרון של שלומית הוא עבודה בקבוצות, היא בנתה קבוצות עבודה 

קבוצה שהוא תלמיד ברמה גבוהה, הוא מנחה את פעילות הקבוצה ומדריך את  בהן יש ראש

המתקשים, בזמן העבודה שלומית עוברת בין הקבוצות ועוזרת לתלמידים. שלומית התייחסה 

להכנסת תכנית תל"י ברגשות מעורבים, היא ספרה על הקושי הגדול להסתגל לתכנית 

יות רבות מחוץ לכיתה(, אך ציינה החדשה ולצורת עבודה חדשה )שכוללת גם פעילו

שבתכנית החדשה החומר מאורגן היטב בספרים ו"עושה סדר" גם למורות וגם לתלמידים 

בכל מה שקשור למורשת, בנוסף ציינה כי תכנית תל"י עוסקת הרבה בערכים וכי הדבר חשוב 

 לדעתה ונכון לבית הספר.

 

תלמידים והיא  03שנים באחווה, מחנכת כיתה ו', בכיתתה  18, מלמדת 42בת  -רינת 

מגדירה את הכיתה בינונית. גם בכיתתה כבכל הכיתות תלמידים משלוש הדתות ומספר 

עולים מפרו. רינת הדגישה שאין לה קשיים בהתמודדות עם תכנית תל"י והסבירה כי נוח לה 

היא גם ציינה שאין מחלוקות או קשיים בכיתתה על  ללמד כל תוכן שצריך ואין לה התנגדות,
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הרקע התרבותי, כיוון שהתלמידים רגילים ללמוד בסביבה מעורבת מכיתה א'. מתוך דבריה 

התרשמתי שהיא מתמודדת עם בעיות משמעת והתנהגות בכיתתה, אך היא ספרה על כך 

 בדרך עקיפה.



01 
 

 :המחקר כלי

חגים ומועדים" מתוך  –לוח השנה היהודי ערך ניתוח תוכן של הנושא "נ ניתוח תוכן: .1

ערך ניתוח תוכן של ספרי נתכנית הלימודים המשותפת למשרד החינוך ולחינוך תל"י וכן 

 תל"י.  ןהלימוד שנכתבו ברוח התוכנית, על ידי קר

תצפיות מסייעות בזיהוי תהליכים ויכולות לתרום מידע על היישום של תכנית  תצפיות: .2

סף התצפיות יכולות לתרום לתיקוף הראיונות עם המורים )צבר בן הלימודים בכיתות, בנו

 והן נועדו לספק רקעתפקיד התצפיות הוא מישני, (. במחקר זה 0221; יהושע, תש"ן

בשיעורים על נושא נערכו פתוחות בלתי משתתפות תצפיות  .לראיונות עם המורות

רישום התצפיות נעשה סמוך  .ו( ובמספר טקסים בית ספריים-החגים, בכיתות )ב

להתרחשות האירועים ותוך כדי התצפית, בסביבה הנחקרת ותוך שמירה רבה ככל 

 האפשר על אוביקטיביות בדיווח.

ערכו ראיונות עומק חצי מובנים, במטרה לאפשר שיחה זורמת נה נבמשך הש ראיונות: .3

(. 0223; שקדי,  1112ופתוחה, אך עם הכוונה ברורה למטרות הראיון )צבר בן יהושע, 

)בשני בתי את חגי ישראל בכיתותיהם ות המלמד מחנכות-הראיונות קוימו עם מורות

 .גברים כמחנכי כיתה, לכן רואיינו רק מורות(-הספר לא לימדו מורים

ראיונות, תצפיות וניתוח ספרי הלימוד. ניתוח הממצאים נעשה  על ידיבמחקר נאספו ממצאים 

חוזרת ונשנית של הטקסטים ואיתור קטגוריות המציינות את  בשיטה של ניתוח תוכן, קריאה

המאפיינים החוזרים, המצביעים על מגמות מרכזיות )תפיסת עולם חינוכית/ תהליכי 

 התמודדות עם התכנית וכד'(.
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 ממצאים

פרק הממצאים כולל ניתוח תכנית הלימודים של תל"י להוראת חגי ישראל, ניתוח ספרי 

ת עם מורות המלמדות את התכנית. ניתוח התכנית וניתוח ספרי הלימוד הלימוד וניתוח ראיונו

מתמקדים במאפיינים המייחדים את התכנית ומבדילים אותה מהגישה המסורתית בהוראת 

החגים. ניתוח הראיונות נעשה בעזרת קטגוריות שנבנו לאחר קריאה חוזרת ונשנית של 

ת המחקר ועל תכנים שעלו בראיונות הראיונות, כל קטגוריה כוללת דיון הנשען על ספרו

 ובניתוח תכנית תל"י.

 י"תל תכנית מאפייני

 התפיסה החינוכית של  תל"י

ישראלית ברוח פלורליסטית. -חינוך תל"י )תגבור לימודי יהדות( מזמן שיח קהילתי בזהות יהודית

והן  חינוך זה שואף לעצב אישיות רבת אופקים שעולמה מורכב הן מרובדי המורשת היהודית

מרובדי התרבות הכללית. חינוך תל"י מבקש לחזק בקרב תלמידיו, תחושת שייכות ומחוייבות 

לעם היהודי, למורשתו ולהמשכיותו. חינוך תל"י מחנך למעורבות חברתית ובכך תורם לעיצוב 

דמותה של החברה הישראלית כמדינה יהודית ודמוקרטית. חינוך תל"י נותן מענה לרצונם של 

צוותים חינוכיים להיות שותפים בעיצוב החינוך היהודי של ילדיהם, בהתאם הורים ושל 

למאפיינים הייחודיים של קהילות בית הספר ולצד חשיפתם לריבוי זהויות וכיבוד השונות. בכך 

קרן תל"י, מהווה חינוך תל"י חלופה חינוכית במסגרת החינוך הממלכתי )

http://www.tali.org.il/what1.asp) 

עלו מספר נקודות קושי בהוראת לימודי היהדות  ,הסקירה הספרותית במחקר זהמתוך 

 ערכים במגזר הכללי:לובחינוך 

  אוכלוסיית בתי הספר במגזר הכללי הטרוגנית מאוד ולכן לא ניתן לבנות תכנית אחידה

 .(0228)שור, שערכיה והצביון היהודי שלה יתאים לכולם 

 ועוסקים בהעברת מידע, ולא מצליחים לעורר בקרב  התכנים היהודיים נלמדים באופן טכני

החינוך, -; משרד0220)אמית, התלמידים הזדהות ותחושת שייכות כלפי התרבות היהודית 

 .(0228; שקדי, 1114
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  מערכת החינוך מושפעת מכוחות פוליטיים וחברתיים המעונינים לקבוע את אופי התכנים

; אמית, Dror, 1999)ם תכנים יהודיים הערכיים הנלמדים בבתי הספר הכלליים, ובתוכ

 .(0223; זיסנויין, 0220

 לתכנית תל"י מאפיינים המייחדים אותה ומשקפים את הניסיון  להתמודד עם קשיים אלו: 

 ההורים וקבלת הסכמתם לשילוב התכנית בבית הספר שיתוף

ת בקרב לאורך השנים תכניות לימודים העוסקות בחינוך יהודי מעוררות חשדנות והתנגדו

הורי התלמידים במגזר הכללי, תכניות אלו נחשבות למשמעותיות בתחום החינוך לערכים 

והחינוך ההומניסטי בבתי הספר וישנה שאיפה של גורמים שונים להשפיע על תוכנן ולכוון את 

 .(0223; זיסנויין, Dror, 1999)הערכים שהן מכילות בכוון פוליטי זה או אחר 

כך שערכים חינוכיים הנלמדים בבית הספר צריכים להיות תכנית תל"י עומדת על 

מקובלים ומוסכמים על כל אוכלוסיות בית הספר )הנהלה, מורים, הורים ותלמידים(. לשם 

השגת הסכמה רחבה קיים תהליך מתמשך של שילוב התכנית בבית הספר, השלב הראשון 

ונות של בית הספר הנמשך כשנה ובמהלכו האוכלוסיות הש "שלב החשיפה"בתהליך הוא 

נחשפות לעקרונות המנחים את חינוך תל"י, לתכנים, לגישה החינוכית ולצורת העבודה 

בעזרת התכנית. בתום שנה צריך בית הספר, על כל מרכיביו, לקבל החלטה אם להתחיל 

תהליך של הפעלת התכנית במסגרתו, במקרה שלא מושגת הסכמה התכנית אינה מופעלת 

 . י()קרן תל"בבית הספר 

 הלימוד ובקביעת הצביון החינוכי של בית הספר תכני בפיתוחההוראה  צוות שיתוף

תכנית תל"י מציבה את צוות ההוראה במקום מרכזי, כאחראי על גיבוש תכני הלימוד של 

שנים(  3-1של התכנית )הנמשכות  "שנות הפיתוח"תל"י הייחודיים לבית הספר. במהלך 

מגבש הצוות החינוכי את התכנים הערכיים שהוא מעוניין להדגיש ואת הצביון היהודי הרצוי 

לבית הספר )למשל האם לקיים תפילה בבית הספר ובאיזו תדירות: כל יום / בראש חודש / 

בהדרכה כלל לא(. תהליך זה נעשה תוך כדי הכנסה הדרגתית של תכני הלימוד ומלווה 

. זהו תהליך ארוך המאפשר לבית הספר לעבד את התכנים )קרן תל"י( ובהשתלמויות

ערכיות ולפתור אותן. בסוף התהליך מתקבלת -ולהתנסות בהם, לזהות דילמות חינוכיות
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 תכנית לימודים שערכיה תואמים את תפיסת העולם של הצוות החינוכי המופקד על הוראתה.

אחראים המורים לבחור את הנושאים בהם יתמקדו, וד במסגרת ההוראה בכיתות הלימ

 בהתאם לשכבת הגיל, רמת הכיתה והתכנים הנלמדים במקצועות אחרים.

 על בית הספר מערכתית חינוכית תפיסה לתחה

תכנית תל"י היא תכנית מקיפה בעלת תפיסה מערכתית לגביי החינוך לערכים. הערכים 

ת עולם הערכים של קהילת בית הספר שמגבש בית הספר במסגרת התכנית תואמים א

ומשרתים את צרכיה,  ערכים אלו באים לכוון את התלמידים להתנהגות מודעת ומתחשבת 

מתוקנת. הקניית  ובאים להכינם להתנהגות חברתית ואזרחית ההולמות חברה דמוקרטית

ך כל הערכים אינה מוגבלת לשיעור מסוים, אלא בית הספר נוהג על פי הערכים שנקבעו לאור

 יום הלימודים בכל פעילות או מסגרת. 

  וחווייתיתבהוראה פעילה  שימושדרכי הוראה קונסטרוקטיביסטיות:  הפעלת

תכנית תל"י מבקשת לעורר את התלמידים לדון בערכים יהודיים ואוניברסליים ולפתח חשיבה 

ח את ביקורתית כלפי טקסטים ותכנים העוסקים במורשת ישראל, עוד מבקשת התכנית לפת

של התלמידים ולחשוף אותם לדילמות הקיימות בחברה  ישראלית-הזהות היהודית

כך משתמשת התכנית בהוראה פעילה  לצורך. )קרן תל"י(הישראלית סביב שאלת הזהות 

וחווייתית, המעודדת חשיבה עצמאית ויצירתית, פתיחות למגוון דעות ויכולת לפתרון בעיות. 

ספרי הלימוד מציגים לתלמידים דילמות ערכיות המתעוררות בחיי היומיום ומעודדים אותם 

לזולת ולפיתוח  לחשוב על פתרונות אפשריים. המטלות מכוונות לדיונים כיתתיים, להקשבה

עמדות ביחס לערכים. דרך זו מאפשרת לתלמידים להתוודע אל סוגיות ערכיות, לחשוב 

 וללמוד את חשיבותם החברתית של ערכים.  ,בצורה פלורליסטית על פתרונות

התנסות  על ידיחינוכית קונסטרוקטיביסטית הדוגלת בלמידה  תפיסהגישה זו משקפת 

חשיבה עצמאית ואף ביקורתית כלפי תכני הלימוד השואפת לפתח  ,תייםיבמצבים אמ

(Shepard, 2000).  גם צוות ההוראה נדרש להסתגל לדרכי הוראה אלו, לעודד חשיבה

אלא יכול להגיע  ,להתמודד עם כך שהידע לא מוחזק בידי המורה בלבד ,עצמאית וביקורתית

ית זו חלחלה אל תפיסה חינוכ .תשובות לכל שאלהכך שקיימות מספר עם וגם מהתלמידים 
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תכנית הלימודים הרשמית של משרד החינוך ומתבטאת באופן ברור בתכנית הלימודים 

 (0210החינוך, -)משרד החדשה "מורשת ישראל"

 ספרי הלימוד בנושא חגי ישראל -"מעגל החגים" ניתוח 

לכל שיכבת גיל מותאם ספר הלימוד שלה,  ו',-ספרי הלימוד שנחקרו מיועדים לכיתות ב'

זוהי סדרת הספרים ללימוד החגים לבית  ה' הלומדות עם אותו הספר.-מלבד שכבות ד'

צוות כותבים, חלקם קבועים וחלקם מתחלפים,  על ידיהספר היסודי, ספרים אלו נכתבו כולם 

מכיל דברי הסבר, כל ספר לימוד מלווה במדריך למורה הנמצא באתר תל"י ו. מטעם קרן תל"י

הדרכה והצעות לפעילויות. בנוסף קיימים תכני לימוד בנושא החגים לגנים ולכיתות א' וכן 

ח' ועוסקים -קרן תל"י המיועדים לכיתות א' על ידיקיימים ספרי לימוד רבים נוספים שנכתבו 

במורשת ישראל. ספרים אלו נלמדים בתי ספר תל"י וגם בבתי ספר רגילים אשר בוחרים 

 לימודי מורשת. צורך ותם לא

בחינת הערכים והתכנים המועברים בכל חג, הניתוח  על ידיניתוח ספרי הלימוד נעשה 

, פסח, יום ט"ו בשבטחנוכה,  יום הזיכרון לרצח רבין, התמקד בחגים ובמועדים: ראש השנה,

ור עם העצמאות, יום ירושלים ול"ג בעומר. נבחרו חגים המגלמים בתוכם משמעויות שונות עב

לאומיים  מועדיםישראל ומדינת ישראל. חגים מרכזיים בהוויה היהודית )ראש השנה ופסח(, 

ול"ג בעומר  ט"ו בשבטיום העצמאות ויום ירושלים(, והחגים חנוכה, יום הזיכרון לרצח רבין, )

שקיבלו משמעויות שונות לאורך ההיסטוריה של העם היהודי ושל מדינת ישראל.  בניתוח 

מוד עלו מספר מאפיינים המייחדים את תכנית תל"י ומציגים גישה חינוכית ייחודית ספרי הלי

 בהוראת החגים. להלן מאפיינים ערכיים וחינוכיים שעלו מהניתוח: 

. פרק לחג, לפי הסדרמוקדש חג כל ול ,לוח השנה העבריערוכים לפי ספרי הלימוד  .1

מרוכזת לאורך עמוד או שניים בתחילת כל פרק מוצגים מנהגי החג ומאפייניו בצורה 

לאחר שרכשו אותו הם יכולים לדון  .תוכן זה מוצג כמידע בסיסי לתלמידים .מהפרק

במגוון נושאים: מוסריים, חברתיים, תרבותיים או מורשתיים, כפי שבחרה התכנית 

 לקשור לחג זה.
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בך בכל שנה נוסף נד .מסרים ערכיים וחינוכיים נלמדים בצורה ספירלית משנה לשנה .0

או הבט חדש, כשהתכנים שנלמדו בשנה הקודמת מהווים רקע, ידע מקדים, הכנה 

בספר לכיתה ב' נלמד המנהג לבקש סליחה ויש  בראש השנהלמסרים החדשים. 

עמידה על הקושי לבקש סליחה ועל הקושי לסלוח, בספר לכיתה ג' הנושא מורחב: 

שרבו ורוצים להשלים( לתלמידים מוצגים מספר סיפורים על הנושא )למשל חברים 

. (0228, 0-תל"י-)קרן והם נדרשים לנקוט עמדה או להציע פתרונות לכל מקרה

ה' מורחבת בקשת הסליחה לעריכת חשבון נפש, הפרק עוסק -בספר לכיתות ד'

בזיהוי התנהגות לא רצויה ותיקונה, לתלמידים מוצע תהליך המורכב ממספר שלבים 

. בספר לכיתות ו' מורחב הנושא (0221, 1-"יתל-)קרן המאפשר לתקן התנהגות כזו

ועוסק בהפעלת שיפוטיות וההבחנה בין טוב לרע, תוך השוואה בין השיפוט הדתי 

 . (0221, 0-תל"י-)קרן לאזרחי

בספרים לכיתות ב' וג' מובאים לתלמידים סיפורים  ביום הזיכרון לרצח רבין      

עות להם דרכים מעשיות מעולמם על מצבים של קונפליקטים ואי הסכמה ומוצ

. בכיתות (0228, 1-תל"י-; קרן0228, 0-תל"י-עם מצבים אלו )קרןלהתמודדות 

הגבוהות מוצגות לתלמידים דילמות מעולם המבוגרים: כיצד מתמודדים עם ריבוי 

דעות בחברה דמוקרטית, מהן הדרכים החוקיות להבעת דעה ולהבעת התנגדות 

ות בחברה דמוקרטית והחובה לציית להן למדניות הממשלה, כיצד מקבלים החלט

 . (0221, 0-תל"י-)קרן

התלמידים נחשפים בהדרגתיות למיומנויות חברתיות  בשתי הדוגמאות      

באופן  חברתיות תעם דילמוהתמודדות ומזמנת ואישיות, הלמידה היא תהליכית 

. המבנה הספירלי בספרי בהתאם ליכולת ההבנה של התלמידים בכל גיל מדורג,

 יחלחלוערכים של מודעות אישית וחברתית הלימוד מבטא את שאיפת התכנית כי 

 אל התלמידים בהדרגה משנה לשנה.

תפיסות נובעים מהערכים . מרכזייםחברתיים ערכים  מודגשיםחגים רבים ב .3

פיתוח האינטליגנציה  הרווחות בעשורים האחרונים, ומעודדותחברתיות וחינוכיות 
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של הרגשית של הלומד, התמקדות בתלמיד ובאישיותו, פיתוח אישי ומימוש עצמי 

, בראש השנה. (0220; שכטר & עירם, 0221; אבישר, Shepard, 2000)התלמיד 

, לקיחת אחריותעצמית, המודעות הכגון פיתוח בערכים כאמור, מתמקדים הספרים 

, והיכלת לבקש סליחה בעת הצורך. מודגש כי התנהגויות אלו שינוי דפוסי התנהגות

ספר הלימוד לכיתות  בחג החנוכהחשובות  ליחסים בין בני אדם ובין האדם לעצמו. 

ה' מתמקד ב"גבורה" כהתגברות על מכשול )מחלה למשל( או התגייסות למען -ד'

התגבר על מטרה אישית או חברתית. מתוך התכנים עולה כי להיות גיבור פרושו ל

-תל"י-)קרןקשיים בדרך למימוש עצמי, או בדרך להשגת מטרה חברתית החשובה 

. ביום הזיכרון לרצח רבין מוצעות דרכים לשליטה עצמית, ודרכים (0221, 1

 להתמודדות עם מחלוקת ואי הסכמה בין חברים.

ן לרצח ביום הזיכרו. נעשה קישור בין טקסטים יהודיים קנוניים לבין החיים היומיומיים .4

בספר הלימוד לכיתה ו' מוצגים עקרונות דמוקרטיים בעזרת אזכורים  רבין

נעשה חיבור בין  בט"ו בשבט. (0221, 0-תל"י-)קרןמהמקורות התומכים בהם 

ציוויים הלכתיים לבין מנהגי חג שהתגבשו מאוחר יותר: נטיעות ופעולות הקשורות 

ית" ו"לעבדה ולשמרה" בשמירה על איכות הסביבה מקושרים למצוות "בל תשח

בעקבות הלימוד על החירות, נדונה התופעה של  בפסח .(0221, 1-תל"י-)קרן

עבדות בעבר ושל עובדים זרים בהווה, מובאים החוקים וההלכות ביהדות הנוגעים 

-)קרןלעבד ולגר והתכנים מעודדים את התלמידים לנהוג על פי ערכים אלו בימינו 

 .(0221, 1-תל"י-; קרן0221, 0-תל"י

מוצגת  .לאורך הדורות היהודית התפתחות המסורתל נחשפיםהתלמידים  .1

התפתחות החגים לאורך הדורות ומועלת האפשרות שהמקור למנהגים לא תמיד 

ג'( מביאים את סיפור נס פח -ספרי הלימוד לכיתות הנמוכות )ב' בחנוכה .ברור

 ,מופיע בספר המכביםאינו כי הסיפור  וייןמצ .למנהגים רבים של החגמקור כהשמן, 

המנהגים והמסורות . התלמידים נחשפים להנחה כי אלא מוזכר לראשונה בתלמוד
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של חג החנוכה, אלא נוספו  הכרוכים בסיפור הנס לא היו מקובלים בשנים הראשונות

  .(0221, 1-תל"י-)קרן מאוחר יותר

העיסוק בחג מתמקד בהתפתחותו לאורך ההיסטוריה של העם  בט"ו בשבט        

ה' נחשפת התפתחות החג מימי חז"ל ועד -למשל בספר הלימוד לכיתות ד'היהודי, 

לימינו. בתקופת המשנה היה ט"ו בשבט מועד לציון גיל האילנות ונקודת זמן לחישוב 

 .ראלנו כחג בו אוכלים מפרות ארץ ישיהחלו לצי 16-במאה ה .המעשר השנתי

עם קום המדינה נוספו  .התנועה הציונית הוסיפה לו את המשמעות של נטיעת עצים

לו הערכים של שמירת הטבע ואהבת הארץ ובשנים האחרונות נוספו ערכים חדשים 

  (.0221, 1-תל"י-ברוח הקיימות והשמירה על איכות הסביבה )קרן

יציאת מצריים' ג' התלמידים מוזמנים לדון במנהג 'לספר ב-בכיתות ב' בפסח

הם נחשפים לכך שסיפור החג מדור לדור משמר את  .מה משמעותו ולמה הוא תורם

המסורת היהודית לאורך אלפי שנים ומקשר בין בני ישראל שחיו במצרים לבין העם 

מושם דגש על הקשר ההיסטורי ביום ירושלים שהוא חג חדש יחסית היהודי בימינו. 

וספרי הלימוד מדגישים את חשיבותה של  המתמשך של העם היהודי אל העיר,

 ירושלים ומרכזיותה עבור העם היהודי לאורך הדורות.

התלמידים לומדים על זכויות וחובות אזרחיות ואישיות במטרה לפתח מודעות  .6

ו', נחשפים -ה-בכיתות ד', ביום הזיכרון לרצח רבין. אזרחית והתנהגות אחראית

וקרטי ומודגש הצורך לשמור על הכללים התלמידים לעקרונות שונים של משטר דמ

בספר  בפסחהדמוקרטים בכדי לשמור על יציבותה של המדינה והחברה בישראל. 

לכיתה ו' במסגרת לימוד על מושג החירות מודגש כי חירות כוללת זכויות וחובות 

הדבר מודגם על ידי הצגת חובות אזרחיות שיש לאנשים בחברה דמוקרטית,  .כאחד

בספר הלימוד  בחנוכהוכן על ידי הצגת חובות וזכויות של ילדים בבית הספר ובבית. 

 ה' מודגשים שאיפה לשלום וערכים של סובלנות, כתנאי לחברה מתוקנת. -לכיתות ד'

בספר לכיתה ו',  בחנוכה. ליתישרא-התלמידים נחשפים לסוגיות של זהות יהודית .1

משמש כנקודת מוצא לדיון בנושא גיבוש הזהות )אישית  הלימוד על ההתייוונות
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ולאומית( וההתמודדות עם השפעת תרבויות זרות על התרבות היהודית. ספר 

הלימוד מדגיש את הצורך לגבש זהות לאומית, על ידי הכרת מנהגים ומסורות 

לכל העם היהודי. בנוסף מודגש מסר כי זהות  והכרת הסיפור ההיסטורי המשותף

מגובשת יוצרת בטחון ומאפשרת פתיחות כלפי תרבויות אחרות, ומאפשרת ללמוד 

בכל ספרי הלימוד  רבין ביום הזיכרון לרצחמתרבויות אחרות מבלי לחוש מאוימים. 

מוסבר הקונפליקט הפוליטי שהתקיים בארץ ערב הרצח, מוצגות תפיסות פוליטיות 

גות את החברה הישראלית, אז והיום ומוצג הקושי לגבש מדיניות המקובלת המפל

מדובר על הגוון התרבותי בחברה הישראלית ועל כך שהיא  ביום העצמאותעל כולם. 

מורכבת מקבוצות רבות ושונות, מודגש כי החיבור בין הקבוצות אינו מובן מאליו 

 ודורש סובלנות ופתיחות. 

. מתוך סקירת ישראלית-מוצגים כמכלול המורשת היהודיתם וציוניים יערכים יהודי .8

קונפליקט בין ערכים יהודים לערכים  הספרות עולה כי בחברה הכללית מתקיים

קונפליקט זה, שמקורו במגמות החילון בתנועה הציונית, התקבע במערכת  .ציוניים

 החינוך מראשית דרכה ומקשה על גיבוש מערכת ערכים ברורה וזהות קולקטיבית

. תל"י מציעה גישה (0220; שביד, תשנ"ו; שכטר & עירם, 0228)דרור,  אחידה

-המציגה ערכים יהודים וערכים ציוניים כמכלול אחד המרכיב את המורשת היהודית

, תפיסה זו באה ליידי ביטוי במספר אופנים בספרי הלימוד )קרן תל"י(ישראלית 

 שנבחנו: 

ים שגובשו במטרה לשלבם אל תוך   א. בחגים הלאומיים מודגשים מנהגים דתי

המסורת היהודית, ביום העצמאות נלמדת התפילה המוקדשת ליום, ביום 

ירושלים מודגש הקשר אל העיר לאורך ההיסטוריה של העם היהודי ואילו סיפור 

 הקרבות של מלחמת ששת הימים מצומצם. 

 ב. בחגים הדתיים מודגש הקשר למציאות היומיומית או לעולמם של הילדים. 
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ג. ספרי הלימוד מביאים מגוון טקסטים מתוך המורשת היהודית ומתוך התרבות 

התכנים מוצגים כולם כחלק  .הישראלית, מבלי ליצור היררכיה ביניהם

 ישראלית. -מהתרבות היהודית

בות מתפתחת ודינאמית שיש בה כבוד ישראלית כתר–ד. הצגת התרבות היהודית

גדול למורשת אך גם לגיטימציה למנהגים חדשים שהצטרפו בתקופות 

 מאוחרות יותר. 

 בראש השנה ויום הכיפורים. מודגש הקשר בין ערכים יהודיים לערכים אוניברסליים .1

המנהג לבקש סליחה ועשיית חשבון נפש לקראת יום הכיפורים מוצגים כמקור 

וניברסליות חיוביות כמו היכולת לקחת אחריות על מעשים, ולתקן להתנהגויות א

יוצרים קישור בין ציוויים הלכתיים כגון "בל  בט"ו בשבטהתנהגות בלתי רצויה. 

תשחית" ו"לעבדה ולשמרה" לבין התופעה האוניברסלית של ארגונים "ירוקים" 

הארץ הפועלים למען שמירה על איכות הסביבה, ברוח זו המסורת של אהבת 

 . (0221, 1-תל"י-)קרן ושמירה על הקייםכולו מחוברת לאהבת כדור הארץ 

התכנית להוראת החגים נמנעת מלהתמקד בסיפורי המלחמות המלווים חגים רבים,   .12

. תל"י בוחרת להתנתק ומתמקדת במסרים של פתיחות תרבותית ושאיפה לשלום

תח במערכת החינוך שהתפ ממרכיב מרכזי בהוראת חגי ישראל: "מיתוס הגבורה",

; רייכל, 1111)צמרת,  של היישוב היהודי בא"י במסגרת יצירת 'היהודי החדש'

התבטא במיוחד בחגים חנוכה ול"ג בעומר ובחגים לאומיים מיתוס זה  .(0228

שנוספו בשנותיה הראשונות של המדינה )יום העצמאות, יום ירושלים( והשפיע 

הוראת חגים אלו התמקדה בסיפורי מלחמה באופן מכריע על צביונם של חגים אלו. 

וקרבות והדגישה גבורה יהודית וציונית. מאמצע שנות השמונים פוחת הדגש על 

מיתוס הגבורה, אך הוראת החגים בחינוך הממלכתי עדיין שמה דגש על סיפורי 

תכנים אלו  .(0221; שרעבי, 0228; רייכל, 0224)דרור, המלחמות במועדים ובחגים 

ירות תרבותית ועשויים לפתח תחושת עוינות כלפי עמי העולם. תכנית מעודדים סג

תל"י מציעה זוית הוראה חדשה, בחגים חנוכה, ל"ג בעומר, יום העצמאות ויום 
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בל"ג  .ירושלים מוסטת תשומת הלב מהמלחמה והמאבק באויב הזר לתכנים אחרים

מוצג המונח  בחנוכה ,כוכבא-מושם דגש על יוחנן בן זכאי במקום על בר בעומר

, 1-תל"י-"גבורה" כהתגברות על מכשול או התגייסות למען מטרה חשובה )קרן

מוזכרים הקרבות בצימצום ומושם דגש על הקשר ההיסטורי  ביום ירושלים, (0221

 של העם היהודי אל העיר ועל אופייה הייחודי של העיר.

 ם המייחדים אתלמאפייני מתייחסת ואינה כלליתהתייחסות לנושא הרב תרבותיות ה .11

תכנית תל"י מגדירה חינוך לרב תרבותיות כאחד מיעדיה:  החברה הישראלית.

"התלמידים יכירו ויוקירו מנהגים שונים הקשורים בחגי ישראל ויפתחו גישה פלורליסטית 

. מסרים (06החינוך, תשס"ה, עמ' -)משרד וסובלנית כלפי מנהגי עדות ישראל וזרמיו"

ו פלורליזם, סובלנות, כיבוד השונה והזר מופיעים לעיתים נלווים לרב תרבותיות כמ

קרובות ונדונו בסעיפים הקודמים, אך התכנים לא מתייחסים למציאות הישראלית. 

בסקירת כל ספרי הלימוד לא נמצאו תכנים העוסקים בקבוצות היהודיות המגוונות 

סופר על  המרכיבות את החברה הישראלית )דתיים, חרדים(, לא הוזכרו עדות, לא

מנהגים או על אורחות חיים המאפיינים )או אפיינו בעבר( עדות שונות. הגוון העדתי 

 ביום העצמאותהוזכר בספרי הלימוד פעמים בודדות בלבד, בתמציתיות ובכלליות, 

-)קרןמוזכרים ילדים שהם עולים חדשים ומובאים סיפורים על התאקלמותם בארץ 

ה' מוזכרים -בספר הלימוד לכיתות ד' בחנוכה. (0221, 1-תל"י-; קרן0228, 0-תל"י

לאחר  בקיצור )יחד עם כל מאפייני החג( מנהגי עדות לגבי שירים שנהוג לשיר

ה' כי סדר ט"ו בשבט -מוזכר במדריך למורה לכיתות ד' בט"ו בשבטהדלקת הנרות, 

והתבסס לאחר מכן בקהילות ספרד  16-הוא מנהג שהתפתח בארץ ישראל במאה ה

ריקה, אך בספרי הלימוד המידע לא מוזכר כלל.  בנוסף קיימת כמעט וצפון אפ

התעלמות מכך שהחברה הישראלית מורכבת גם מקבוצות שאינן יהודיות, עובדה זו 

נמצאה בשני מקומות בלבד בכל החגים שנסקרו: בפסח מוזכרת תופעת העובדים 

, (0221, 1-תל"י-)קרןהזרים, מוסבר על מצבם בארץ ומוזכר שזו תופעה כלל עולמית 

מוזכר שהעיר מקודשת לשלוש הדתות ולכן מורכבת ורבת סכסוכים.  ביום ירושלים
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הרכב החברה הישראלית משפיע באופנים שונים על חיינו והוא גורם חשוב בשיח 

ישראלית שתכנית תל"י מתמקדת בו. ההתייחסות הכללית -הזהות היהודית

ל מערכת החינוך על פיו החברה והמצומצמת לנושא זה מחזקת את האתוס הישן ש

 הישראלית היא מיקשה אחת.

. זהו ערכים יהודים וציונייםנמצאים בדואליות )או בתחרות( עם  פלורליסטיים ערכים .10

קונפליקט מורכב הקיים בחברה הישראלית, ותכנית תל"י לא תמיד מצליחה להציע 

פתרון במסגרת הוראת החגים. חלק מהתכנים מעבירים מסר מגובש המעודד 

מוצע דיון  בחנוכהפתיחות תרבותית, או השקפה פלורליסטית על מסורת ישראל: 

ישנה  בט"ו בשבט, אחרותישראלית ועל השפעת תרבויות -פתוח על הזהות היהודית

הסתכלות על התפתחות החג לאורך השנים והמסורות שנוספו בתקופות שונות 

ממעטים לעסוק  ל"ג בעומר, בחנוכה ובחגים הלאומייםבמוצגות כשוות ערך זו לזו. 

בספורי קרבות הקשורים במועדים אלו ומתמקדים במסרים של פלורליזם ושאיפה 

מעבירים מסרים שאין בהם פתיחות ולא  לשלום. לעומת זאת תכנים אחרים

מוצגים מסרים של אהבת הארץ  בשבט-בטוהם לוקים במסירת העובדות: ופלורליזם 

באופן היוצר את האשליה שרק יהודים חיים בה, בספר לכיתה ג' נטען שארץ ישראל 

שהוא  בפסחהייתה שוממה עד שהגיעו העולים הראשונים והפריחו את השממה. 

שבין בני ישראל "הטובים" לבין במאבק  מתמקדים כל הספריםכב, חג מרכזי ומור

גישה המעודדת עוינות תרבותית ומתכתבת עם מיתוס הגבורה " .המצרים "הרשעים

כפי  .(0221; שרעבי, 0228; רייכל, 0224)דרור,  12-וה 42-שפותח בשנות ה

רי , בחגים אחרים נמנעת התכנית מלהתמקד בסיפו12שהוזכר בפרק זה בסעיף 

ספרי הלימוד מתמקדים בגודל המאורעות  ביום העצמאות וביום ירושלים מלחמות.

עבור העם היהודי: קבלת העצמאות וקום המדינה וביום ירושלים בקשר ההיסטורי 

כמעט לא מוזכרות וכתוצאה מכך אלו  המלחמות הקשורות במועדים אל העיר.

 .הקונפליקט עם האוכלוסייה הערבית לא מוזכר כלל
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 ספרי הלימודתכנית תל"י וניתוח סיכום 

ניתוח תכנית הלימודים מלמד על נסיון ברור של תל"י להתמודד עם הבעיות המרכזיות 

 ןהקיימות בלימודי היהדות ובחינוך לערכים בחינוך הממלכתי. תכנית תל"י מציעה פתרו

  ומעשי לכל בעייה בנפרד. קונקרטי

מתורגמים שהוגדרו בתכנית החינוכיים  מלמד כי רוב היעדיםניתוח ספרי הלימוד 

התכנים הלימודיים בספרים משקפים את שאיפת התכנית ללמד יהדות לפעילות לימודית. 

בגישה פלורליסטית ולאפשר לתלמידים לחקור, להתנסות ולהביע דעה כחלק מתהליך 

מיעדי התכנית אינם מתבטאים בצורה אחידה בכל החגים ובכל  חלקהלמידה. עם זאת 

חלק מהתכנים והפעילויות אינם מבטאים את תפיסת תכנית תל"י לגבי . נים הלימודייםהתכ

, אלא מבטאים גישה אתנוצנטרית תרבותיות, פלורליזם ופתיחות תרבותית-ערכים של רב

  וסגירות תרבותית.
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 הראיונות ניתוח

להלן  ההתמודדות היומיומית של המורות עם תכנית תל"י ותהליך הסתגלותן לתכנית מוצגים

 בחמש הקטגוריות שעלו מניתוח הראיונות:

 תהליך ההסתגלות לתכנית תל"י. .1

  התייחסות של המורות לממד הרב תרבותי. .2

 הבדלים בהבנת תכנית תל"י בין שני בתי הספר, כפי שמשתקף מדברי המורות. .3

 האפשרות לבחור: התמודדות של המורות עם מסר או תוכן שאינו מקובל עליהן. .4

 ות של המורות לגבי מידת ההצלחה של החינוך הערכי בבית ספרן.תחושת אי וודא .5

 : תהליך ההסתגלות לתכנית תל"י.1קטגוריה מס' 

המסגרת הבית ספרית היא בדר"כ יציבה וקבועה ומתקשה להסתגל לשינויים, החדרת שינוי 

למערכת דורשת הערכות במגוון מישורים ועיקר ההתמודדות עם השינוי מוטלת על כתפי 

(. במקרה של הכנסת תכנית לימודים  Jacob & Adams, 2000;0226)משכית,  יםהמור

חדשה, נדרשים המורים ללמוד תוכן חדש או הגשה שונה של תוכן מוכר, לעיתים עליהם 

להסתגל לגישה פדגוגית חדשה או לדרכי הוראה חדשות, בדר"כ עליהם להסתגל לשינוי תוך 

; 1188; צבר בן יהושע, 1111)בן פרץ, לתלמידים  זמן קצר ולהיות מסוגלים להעבירו הלאה

Jacob & Adams, 2000; Sarason, 1971  הכנסת תכנית תל"י לבית הספר דורשת .)

מצוות ההוראה קבלת החלטות מהותיות בתחום החינוך לערכים, בתוך המסגרת הטעונה של 

. בנוסף (0228 החינוך, תשס"ה; רייכל,-; משרדDror, 1999)לימודי יהדות במגזר הכללי 

מבנה התכנית מפחית את השימוש בהוראה פרונטאלית ובהעברת מידע קבוע לתלמידים, 

תכני הלימוד מעודדים עיסוק בסוגיות ערכיות באמצעים של חקר, דיון וחשיבה ביקורתית, 

 ומחייבים מעורבות וחשיבה מעמיקה מצד המורים והתלמידים כאחד. 

רו את עצם הכנסת התכנית החדשה לבית הספר. חזרו המורות והזכיבכל הראיונות, 

וכולן בטאו הסכמה עם ערכי  ,שנים 1בבית ספר הברוש המורות מלמדות את התכנית כבר 

התכנית ועם הגישה החינוכית שלה, אך הזכירו גם את הקשיים והחששות שחוו בבית הספר 

"אני חייבת י: בראשית הדרך ואת תהליך ההסתגלות שעבר בית הספר ועברו הן באופן איש



41 
 

חששות, איך אני אלמד כי אני באמת באה מבית חילוני לחלוטין... אז  מאוד הרבהלהגיד שאני הייתי עם 

טובים. ואני מרגישה שזה עזר לי  מאוד מאודצמודות, הספרים והמדריכים  מאודקיבלנו הדרכות 

ו"הרבה" מעידה על החזרה המרובה על המילים "מאוד" ..." )לימור, בית ספר הברוש(. הרבה

ההתייחסות האמוציונלית לתכנית, הצורך להתמודד עם הוראת תכנים יהודיים גרמו למורה 

  דאגה וחשש ואילו הליווי וההדרכה שקיבלה גרמו לה לתחושת ביטחון.

"היה פה תהליך. היו כאן מורות שהיה להן מאוד מאוד קשה לקבל. המון מושגים שנראו להם שלא 

ותם בכלל לעולם המושגים שלנו. כל המקום של אלוהים. איך אומרים ואיך עושים. יש שייכים להכניס א

לנו את גילה, גילה ברשי, שהיא המדריכה שלנו מהיום הראשון שנכנס תל"י ... היא הייתה פה בתחילה 

באינטנסיביות מאוד גדולה והכניסה את תל"י בצורה חווייתית ביותר והיו לה שיחות נפש פה עם 

בדבריה של תמר משתקף .." )תמר, רכזת תל"י בארבע השנים הראשונות בבית ספר הברוש(. מורות.

תהליך העבודה של הכנסת תכנית תל"י לבית הספר, בעזרת הדרכה מרובה וליווי צמוד של 

 הרכזות.

"בשנה הראשונה באמת היה קשה, דווקא מהצד של הציבור המסורתי...היו כמה משפחות שעשו הרבה 

בלגאן, נכנסו עם המועצה עם הרבנים פה באזור והיה הרבה רעש..." )תמר, בית ספר  רעש, הרבה

לתכנית  בהסתגלותהמורות היו צריכות להתמודד גם עם הקושי האישי שלהן הברוש(. 

 החדשה וגם להתמודד עם התנגדות מצד ההורים, שבוודאי לא חיזקה אותן.

ך ההסתגלות לתכנית תל"י, והן בבית ספר תקומה המורות נמצאות בעיצומו של תהלי

 מתארות קשיים רבים, בעקר לגבי שילוב התכנית בסדר היום הקבוע של הכיתה.

"בהתחלה זה היה נראה לי כבד ואמרתי רגע רגע, מה אני צריכה את זה, אני מלמדת חגים, אני מלמדת 

היינו מבולבלים מפתח הלב, יש לי שם את הערכים, מה אני צריכה עוד תכנית, איפה אני מכניסה, 

 כולנו." )ריקי, בית ספר תקומה(

 

 "תראי, בהתחלה הגבנו כמו שכולם מגיבים שמנחיתים עליהם..." )שלומית, בית ספר תקומה( 

 

"כרכזת אני לא ידעתי עד כמה התפקיד הזה הוא מערכתי... זה לדאוג שהמורות ירצו לעשות את זה 

אם אני אהיה  ...מורות שמרגישות שזה מועקה אולי מרצון, זה לא פשוט, כי יש פה דעות שונות, יש

תל"י יהיה בדיוק על השלט ואם אני אובססיבית תל"י אני אאבד משהו  ,בזרימה מוחלטת עם הצוות
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ברצון של הצוות לקיים דברים, יגידו לי בסדר אנחנו עושים והם לא יעשו..." )אילנה, רכזת תל"י בית 

 ספר תקומה(.

י הספר נמצאות בשלבים שונים של הסתגלות לתכנית ולמרות שני בתבלמרות שהמורות 

הרקע השונה של כל מורה, בולט מאוד הקושי שבתהליך ההסתגלות לתכנית, בנוסף עולה כי 

התהליך מכיל היבטים אמוציונאליים עקב העיסוק בתכנים יהודים. התכנית גורמת למורות 

להן הכשרה מספקת ללמד את  לבדוק את עצמן ולחשוב על היחס שלהן ליהדות והאם יש

התכנים. למרות שתכנית תל"י מציעה גישה פלורליסטית כלפי עולם הערכים המגוון בבית 

עדיין עולים חששות כבדים  ,(0224)שיקלי,  היהדותמציעה ליווי והדרכה להוראת והספר 

מלמד עד ומשקף את הרתיעה המתמשכת מהוראת תכנים יהודים הדבר  .בקרב המורות

  .(Dror, 1999; 0228)כהן & עמיתים,  ושא טעוןנהכמה 

 : התייחסות של המורות לממד הרב תרבותי2קטגוריה מס' 

הראיונות חושפים את השינויים בתפיסה הרב תרבותית המתרחשים בחברה הישראלית 

התאפיין החינוך בישראל בגישה של התעלמות  ,. לאורך שנים(0221)יונה, ובמערכת החינוך 

)דהאן כלב, מהממד הרב תרבותי ובהתייחסות לכל התלמידים כבעלי רקע תרבותי זהה 

הראיונות והתצפיות במחקר זה מלמדים כי הצוות החינוכי והתלמידים  .(1111; פפה, 1111

ורך להתחשב וכי יש להם צ ,אינם יכולים להתעלם מהגוון התרבותי בכיתה ובבית הספר

: למשל בל"ג בעומר היה להם ברור שמתחילים את בצרכים השונים של התלמידים על רקע זה

הם מתחשבים באלה שלא נוסעים..." )שני, בית והמדורה אחרי מוצאי שבת כי לא מדליקים אש בשבת, 

 ספר הברוש(.

במישור  תרבותיות עולות במספר מישורים בבתי הספר: במישור הלימודי,-סוגיות של רב

החברתי ובמישור החינוכי. ההתמודדות עם הסוגיות מושפעת מחינוך תל"י אך גם מתכנים 

תכני הלימוד של תל"י מזמנים  -נוספים )כמו תכנית מפתח הלב למשל(. במישור הלימודי

את התלמידים לספר על המנהגים בביתם, וללמוד  עיסוק בנושא העדות והמנהגים, מעוררים

קודם כל כל ילד סיפר, היה ויכוח מה המקור ]של בין משפחה למשפחה:  על הדמיון והשוני

המנהג[... עכשיו היה להם דיון גם על מנהגים מול מצוות שלא תמיד ידעו אז, חלק התווכח... הם 

 מביאים את הדוגמאות באמת מהבית... )שלומית, בית ספר תקומה(.



43 
 

עודדות התייחסות חיובית ומכבדת בנוסף הלימוד על החגים והמסורת מלווה בפעילויות המ

"אצלנו בכיתה יש גם בית מארח, שכל פעם קבוצה קטנה אחר הצהריים ]מארחת כלפי גוון תרבותי:  

את הכיתה[...אז הם הכינו מאכלים, פעם הם סיפרו שהם למדו להכין קאבה, אני לא יודעת מה זה, אבל 

 בה..." )שני, בית ספר הברוש(זה משהו כורדי, אז הם באו נורא מאושרים שהם הכינו קא

"למשל ביום שישי האחרון התעסקנו קצת עם מאכלי עדות, אז עמדו תלמידים והכינו מצגות בנושא 

המאכל, והלבוש וקצת פשוט החכמנו, גם התלמידים מאד עניין אותם ושאלו שאלות, הסבירו לנו כל 

  ית ספר תקומה(מיני דברים שלא ידענו, גם לא רשום בספרים, וזהו. " )רינת, ב

במישור החברתי המציאות הבית ספרית מחייבת התייחסות של המורים והתלמידים לגוון 

"יש חמישה ילדים שהם שומרי מסורת ]בכיתה[ ואנחנו מדברים על זה שאנחנו מתחשבים  התרבותי:

 " )שני, בית ספר הברוש(.  אבל לפעמים עולים חילוקי דעות...

הן מבליטות את השונות מול  ,ות להעביר מסרים רב תרבותייםבמישור החינוכי המורות מרב

הדמיון ומדגישות את ההיבט החיובי שבגוון תרבותי. גישה זו מתבססת על תכנית תל"י אבל 

ונראה שהיא מעוגנת היטב בעולם הערכים של  ,גם על תכניות נוספות העוסקות בערכים

ים להראות את השונות. יחד עם כל השונות יש "אנחנו מדברים מה המנהגים שלך, אנחנו רוצהמורות: 

לנו משהו משותף...בחגים במיוחד אתה רואה את השונות אבל אתה רואה את הקו המשותף..." )ריקי, 

 בית ספר תקומה(

"אנחנו כן מנסים להעצים את זה גם בשונות, הרי יש לנו את מפתח הלב, יש לנו חודש שלם שאנחנו 

 להגדיל את השונות ולהראות את היופי בשונות." )תמר, בית ספר הברוש( עוסקים בשונות, אנחנו מנסים

בנוסף המורות משתמשות במסרים חינוכיים רב תרבותיים בעת טיפול במקרים של קללות 

יום שישי היה לי גם איזה שהוא סיפור בכיתה לא נעים של ילד שהוא מאוד ועלבונות עם גוון עדתי. 

באמת גר בצד השני ]מהשכונה הפחות מבוססת[ וכשהוא הגיע בלי  חכם ומאוד מוצלח בספורט והוא

 קלמר אז אחת הילדות אמרה לו "יא עני". זה מאוד מביש." 

 מה את עושה במקרה כזה שהיא אומרת לו "יא עני"?

"אני פותחת את זה בכיתה לגמרי. זה לא משהו שעובר לסדר היום...בסוף יש התנצלות...התל"י מחבר 

האלה, כי ברגע שאת עובדת על ערכים אז התשובות באות לך..." )תמר, בית ספר אותנו לדברים 

 הברוש( 
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הרכב האוכלוסייה שונה מאוד בין שני בתי הספר ויוצר בעיות שונות להתמודדות. בית ספר 

הברוש מתמודד בעיקר עם שונות תרבותית על רקע עדתי ומעמדי, זו התמודדות האופיינית 

שלומדים בו ערבים )נוצרים  בית ספר תקומה, כבית ספר מעורבלרוב בתי הספר בארץ. 

דתי, זהו מצב ייחודי המאפיין -תרבותי-, מתמודד עם שונות על רקע לאומיומוסלמים( ויהודים

 בתי ספר בודדים בישראל.

בבית ספר הברוש ישנם תלמידים משני אזורי לימוד, ממגוון עדות ועם גישות מגוונות 

הבדלים התרבותיים בין התלמידים מתבטאים בעיקר במצב סוציואקונומי הליהדות ולמסורת. 

המזוהה לפי שכנות המגורים ביישוב. התחושה של המורות לגבי ההבדלים בין עדות היא 

שהבעיה כבר לא קיימת, ההבדלים על רקע עדתי מועטים, ולא מעוררים קונפליקט כבעבר, 

"האמת שאצלי בכיתה אני לא מרגישה מדובר:  התלמידים לא מודעים לבעיה ולא מבינים על מה

הבדלים בולטים, יש פה את העניין של מי שגר בשכונות הקרובות ומי שגר בצד השני. אצלי בכיתה זה 

 פחות בולט..." )לימור, בית ספר תקומה(.

מה הם "...זה קיים, אבל לדעתי זה הולך ויורד, זה לא כמו בדור שלנו, זה פחות נראה. הם לא יודעים גם 

. זו תפיסה הרווחת כיום בחברה הישראלית, אך בינתיים אומרים..." )תמר, בית ספר הברוש(

 .(0221; סמוחה, 1111)דהאן כלב, קשה לקבוע את נכונותה 

מבוססת וכמעט טבעית למורים ולתלמידים. הברוש התפיסה הרב תרבותית בבית הספר 

, מתמקד במאכלים ובלבוש ולא עם זאת העיסוק ברב תרבותיות פולקלוריסטי בעיקרו

מתעמק בתרבות או בהיסטוריה של עדות או עמים. תכני הלימוד שנסקרו והפעילויות שנצפו 

מעבירים מסרים פלורליסטיים באופן כללי ועוסקים בצורך להכיר ולכבד את השונה. אך מיהו 

ות השונה? לא מוזכרים שמות של עדות, תרבויות או עמים החיים בארץ ואין התעמק

במנהגיהם ואורחות חייהם. בדומה לרוב בתי הספר בארץ, קבוצות שאינן מאכלסות את בית 

הספר )חרדים, ערבים, דרוזים, אתיופים וכו'( מוזכרות לעיתים רחוקות בלבד, והתלמידים לא 

)וולצר, פוגשים ילדים מקבוצות אלו ולא מתמודדים הלכה למעשה עם שונות תרבותית 

  .(0221; יונה, 0221

בבית ספר תקומה ישנם תלמידים משלושת הדתות )יהודים, מוסלמים ונוצרים(, חלקם  

ערבים וחלקם יהודים. מצב זה מזמן התמודדות יומיומית עם מציאות רב תרבותית מורכבת, 
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על רקע תרבותי לאומי. המורות בבית הספר הציגו גישות שונות לגבי התמודדות עם 

 יחסים לתכנית תל"י וללימודי יהדות.אוכלוסייה מעורבת, דבריהן מתי

חלק מהמורות הציגו גישה מקבלת ומסתגלת, לגבי העבודה עם האוכלוסייה המעורבת 

לאוכלוסייה  יהדותוהדבר מתבטא גם בעבודתן בכיתה. הן לא התייחסו לקשיים שבהוראת 

ו למעשה "... הכיתה מורכבת מכמה דתות, גם מנוצרים, גם מוסלמים, אז אנחנשאינה יהודית: 

מחכימים מהם...תלמיד עומד במליאה או שהוא מכין מצגת על הדת שלו, או למשל אם עשינו למשל 

 מאכלי עדות, אז הם ספרו לנו". )רינת, בית ספר תקומה(.

"... בכל הכיתות יש קיבוץ גליות... כן, אבל אנחנו מאפשרים את זה,  מאפשרים לכולם לדבר ולהיות 

 ." )רינת, תקומה(.פתוחים ומקבלים את זה..

חלק מהמורות דיברו בגילוי לב על הקשיים שבהתמודדות עם אוכלוסייה מעורבת בכיתה, 

בעיקר על  רקע הוראת החגים. המורות ספרו על הקושי שלהן ללמד את המסורת או את 

החגים הלאומיים והתייחסו לקשיים של התלמידים הערבים עצמם שצריכים ללמוד תכנים 

"זה לא פשוט. לפעמים אני מרגישה שאני סותמת את הפה שלי במקרים ים יהודים: אלו כמו תלמיד

מסוימים...זה לא שאם היו פה רק יהודים אז הייתי אומרת בערב יום הזיכרון מה הם עשו לנו...אבל בואי 

נגיד שאני אומרת את זה בצורה מאוד מאוד מתונה וסגורה ולפעמים אני מרגישה שאולי החבר'ה שלנו 

 מקבלים ממני מספיק...)אילנה, בית ספר תקומה(.לא 

"יש לפעמים משהו אחר, שיש לנו גם כאן בני מיעוטים, זה משהו אחר, בחגים זה קצת מעיק...מנסים 

 להרגיע, מנסים לדבר...")ריקי, בית ספר תקומה(.

על השאלה 'האם הם מקבלים  הזדמנות  לספר גם על החגים שלהם?' ענתה המורה ריקי: 

מקבלים הזדמנות אבל הם לא מספרים. הם נמנעים מאוד... המוסלמים מרגישים רגשי נחיתות, אז "הם 

הם מעדיפים להיות שקטים אבל הם מאוד קשובים, מאוד מעניין אותם מה אומרים, והם מסתכלים...איך 

 מגיבים החברים שלהם על זה.  )ריקי, בית ספר תקומה(.

סט, לא קשור לתל"י, ...ותוכנית הלימודים שואלת איך המחבר מציג "...אנחנו יושבים פה, עובדים על טק

האויב. יושב לי פה ילד שהוא ערבי, אז מה הוא אויב? אז אני לא יכולתי לשאול את  -את הערבים

התכנים שמציעה תכנית תל"י בהוראת החגים השאלה הזאת..." )אילנה, בית ספר תקומה(. 

תכנית הלימודים הרגילה, שתי התכניות מציגות את  הלאומיים  מבטאים גישה דומה לזו של
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סיפור קום המדינה מנקודת המבט היהודית בלבד. בבית ספר מעורב, בו לומדים ערבים 

 ויהודים תכנים אלו יוצרים מתיחות ואי נעימות.  

"דווקא הם גילו תמיד היענות כי החוברות חלק מהמורות הציגו גישה המתעלמת מהבעיה: 

ת. לא, זה לא שהם הרגישו שמשהו, שכאילו נכפה עליהם ללמוד או משהו...)שלומית, בית מאד ידידותיו

 ספר תקומה(.

"... מקבלים את זה, הם מקבלים כי אין להם פשוט ברירה...הם לומדים פה ואת החגים הם חוגגים אתנו 

ינת, בית ספר וגם בפסח הם מביאים אתנו את הביצה והתפוח אדמה, כמו כולם, ממש כמו כולם..." )ר

 תקומה(.

"ברגע שרושמים אותם פה לבית ספר יהודי, ההורים יודעים מראש שאת החגים הם חוגגים, הם אפילו 

מורות אלו  מדגישות מתחפשים בפורים, הם עושים את כל המטלות... " )זמירה, בית ספר תקומה(. 

גות טבעית את שיתוף הפעולה והצייתנות של התלמידים הערבים, ומניחות שזו התנה

 . הרצויה למערכת

כל המורות שרואינו בבית ספר תקומה, בטאו תפיסה לפיה נכון ללמד את חגי ישראל 

ומורשת ישראל באופן זהה לתלמידים יהודים ולתלמידים שאינם יהודים, כיוון שבית הספר 

)גלדי יהודי, תפיסה זו תואמת את עמדת משרד החינוך לגבי בתי ספר ממלכתיים יהודים 

. עם זאת המורות חשות אי נעימות כלפי התלמידים הערבים, הן (0221; יונה, 0228ייצמן, ו

מקפידות להתנסח בצורה מאופקת כשמלמדים את החגים הלאומיים, הן נוהגות לשאול את 

התלמידים הערבים על מנהגיהם ובונות פעילויות המאפשרות לתלמידים שונים לספר על 

 לים בביתם.מנהגים, מאכלים ולבוש המקוב

במדינת ישראל קיימות שתי מערכות חינוך נפרדות ליהודים ולערבים, המערכות נבדלות 

. בתי ספר מעורבים (0221; פרי, 0221)יוגב, בשפת ההוראה, בלאום ובדת של התלמידים 

שבהם לומדים ערבים ויהודים יחד הם מעטים, מערכת החינוך אינה מציעה תכניות לימודים 

ספר אלו, אינה מתמודדת עם הצורך לגשר על פערים תרבותיים במסגרות  ספציפיות לבתי

אלו ובמידה רבה מתעלמת מתרבותם של התלמידים הערבים הלומדים במגזר היהודי 

 . (0221; מרקמן & יונה, 0221; יונה, 0221)וולצר, 
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, גישות אלו 2בעולם המערבי התפתחו גישות חינוכיות רב תרבותיות לקבוצות מעורבות

מתמקדות בתלמידים עצמם יותר מאשר בתכנים לימודיים, ומטרתן ליצור סביבה חינוכית 

. גישה חינוכית כזו רחוקה (0221)יוגב, שבה מתקיימים יחסי הבנה וכבוד הדדי בין הקבוצות 

מאוד מהמציאות הישראלית. במדינת ישראל יש קושי גדול להתייחס אל התרבות הערבית 

כאל שוות ערך לזו היהודית. מבחינה פוליטית מתקיימת מדיניות גלויה המבטיחה את אופייה 

 היהודי של המדינה, מבחינה חברתית קיימת נטייה לשמר נחיתות תרבותית ערבית והדרה

. מצב זה משפיע גם על (0221; מרקמן & יונה, 0221; יונה, 0221)אבו סעד, חברתית 

 מערכת החינוך ועל הערכים שהיא מעבירה.

בבית ספר תקומה נוצר מצב של העברת מסרים סותרים לגבי רב תרבותיות, הפעילות 

ות היומיומית בבית הספר משקפת מסר חינוכי רב תרבותי, בית הספר מקפיד על התנהג

מכבדת וסובלנית כלפי כל התלמידים, ומדגיש את החיוב שבגוון התרבותי, התלמידים עצמם 

מחונכים לכבד זה את זה ואת השונות ביניהם. מנגד תכנית הלימודים הממלכתית מבליעה 

תפיסה אתנוצנטרית, המשתקפת בתכנים הלימודיים ומציגה את התרבות היהודית כתרבות 

 (0221; פרי, 0221; מרקמן & יונה, 0221; יונה, 0221אבו סעד, )היחידה במדינת ישראל. 

: "חינוך תל"י שואף לפתח תפיסת תכנית תל"י מצהירה על גישה פלורליסטית ורב תרבותית

עולם פלורליסטית מתוך הכרה בערך של ריבוי דעות ואורחות חיים הן בתוך היהדות והן מחוצה לה. הוא 

ותפות בין כל חלקי העם והעצמת הערבות ההדדית עם העם היהודי מבקש לחזק רגשי קרבה, תקומה וש

ספרי הלימוד על חגי ישראל נכתבו  , אך)קרן תל"י( בארץ ובתפוצות לזרמיו ולעדותיו השונות"

בראש ובראשונה לתלמידים יהודים במגזר הממלכתי הכללי ואינם מופנים לבתי ספר 

ותר לפלורליזם בתוך העם היהודי מאשר בנוסף התכנית מבטאת מחויבות גבוהה י מעורבים.

 כלפי עמים אחרים. 

בית ספר תקומה ערכים רב תרבותיים כלליים, אך לא יכולה לתכנית תל"י יכלה לספק 

קרן תל"י  קיום התרבותי והחברתי בבית הספר. חשוב לציין כי-לספק ערכים העוסקים בדו

את החברה הישראלית מפתחת תכנים העוסקים בהכרת העמים והתרבויות המרכיבים 

לסייע לצוות  יםלויכהיו , תכנים אלו )קרן תל"י(וביצירת קשרים בין תלמידים ערבים ליהודים 

                                            
 בדר"כ המצב הוא כמו בישראל, מיעוט לאומי או אתני לומד יחד עם קבוצת רוב דומיננטית. 2
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 וון התרבותי בבית הספר,יתית המתמודדת עם הגיהחינוכי בגיבוש גישה רב תרבותית אמ

אינו מחפש פתרונות בתחום זה ולא מרגיש צורך לשנות או בתקומה נראה כי הצוות אך 

  .בית הספרתח את החינוך הרב תרבותי בלפ

התפיסה כי טבעי ללמד תכנים יהודים בבית ספר יהודי, גם לתלמידים שאינם יהודים, 

ובהכרח משפיעה על  (0221; מרקמן & יונה, 0221)אבו סעד, מבוססת מאוד בישראל 

לא העלו תפיסת העולם של המורות בתקומה, המורות שרואיינו ציינו שמצב זה מקובל עליהן ו

 שאלות לגבי תגבור לימודי היהדות בבית ספר המשרת גם אוכלוסייה שאינה יהודית.

תכנית תל"י בין שני בתי הספר, כפי שמשתקף מדברי  : הבדלים בהבנת3קטגוריה מס' 

 המורות.

מניתוח הראיונות עולה כי קיים הבדל בהבנת תכנית תל"י בין שני בתי הספר ועקב כך קיים 

סת תחום החינוך לערכים. בבית ספר הברוש )הוותיק יותר בתכנית תל"י( הבדל גם בתפי

השיח החינוכי והערכי מושפע מאוד מהתפיסה החינוכית של תל"י. המורות תופסות את 

תכנית תל"י כגישה חינוכית כוללת, הן מבינות היטב את התפיסה החינוכית של התכנית, 

ים שאנחנו כבר חלק מהם. זה לא רק ללמד, זה גם "...זה ערכומזדהות עם הערכים המרכזיים בה: 

עקב כך  החיים החברתיים...זה שפה, זה הפך להיות שפה של בית ספר..." )תמר, בית ספר הברוש( .

החשיבה שלהן על תחום החינוך לערכים מערכתית והן מעבירות את הערכים בצורה 

: " ואז דיברנו שוניםאינטגרטיבית בהתנהלות השוטפת של הכיתה ובמקצועות הלימוד ה

 שלהכיר ולדעת גם על תרבות ודת אחרת זה בסדר ואנחנו נכבד את זה..." )שני, בית ספר הברוש(

"...תלמידים שלי, צמאים לשיעורי פרשת השבוע ולשיעורי תנ"ך ולמעגל חודשי השנה, מעגל החגים, 

ה ידע הם מגיעים..." )תמר, הם עושים את הקישורים כבר לבד וזה מדהים, זה מדהים לאיזה רמה ולאיז

 בית ספר הברוש( 

בנוסף המורות מבינות את החשיבה הקוריקולרית המנחה את התכנית: המבנה הספירלי של 

התכנים, הדגשת הקונטקסט של התכנים, הדגשת הרלוונטיות של המקורות לימינו, וההקשר 

בתל"י שהם לוקחים  "מה שיפה (:8-12החינוך, תשס"ה, עמ' -)משרד למקצועות לימוד אחרים

 חג ועובדים עליו ספיראלית...אז כל שנה את נוגעת בחג מזווית אחרת..." )תמר, בית ספר הברוש(.
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"...בשכבה שלנו נגיד עסקנו בלשון הרע, ... ומאוד חיברנו את זה לעולם של הילדים. הבאנו מקרים מתוך 

זה למקורות יהודים, לטקסטים מתוך וחיברנו את .עולמם מתי זה לשון הרע, מתי זה רכילות לשמה..

 המקורות..." )לימור, בית ספר הברוש(.

בנוסף כל המורות שרואינו הדגישו את אותו כוון חינוכי וערכי: הצורך להדגיש את חשיבותה 

של מורשת ישראל כדבר מייחד המדגיש את הרצף הקיומי של העם היהודי לצד הצורך 

"אני חושבת שבאמת מבחינת המסורת והדברים המורשת: לשלב בין החינוך לערכים לבין העברת 

 שעוברים מדור לדור ובאמת הם אלה שמבדילים בינינו לבין העמים האחרים..." )שני, בית ספר הברוש(.

"אני חושבת שהשילוב גם של המסורת, של ההבנה של דברים שנמשכים עוברים כבר מדור לדור הרבה 

 גזרים..." )לימור, בית ספר הברוש(.מאוד שנים וגם העניין של הערכים שנ

אחד המרכיבים המרכזיים בתכנית תל"י, הוא תהליך הכנסת התכנית לבתי הספר, תהליך 

זה תואם את המגמות חדשות בתחום של פיתוח תכניות לימודים. כפי שצוין בסקירה 

הספרותית, בשנים האחרונות מתפתחות גישות הרואות במורים גורם מרכזי בתהליך 

אה, היות והם מפרשים, מפתחים ומתאימים את תכניות הלימודים בהתאם לצרכי ההור

, כמו כן התפתחה הבנה לגבי ; Schubert & Ayers, 1992)1111בן פרץ, הכיתה )

 ,Jacob & Adams; 0226משכית, המורכבות שבהכנסת תכני לימוד חדשים לבית הספר )

2000; Sarason, 1971; 1996) 

המבנה של תכנית תל"י ותהליך הכנסת התכנית לבתי הספר מבטא הבנה לכך שהמורים 

זקוקים לזמן הסתגלות לתכנית החדשה ולדרכי ההוראה שלה, בכדי שיצליחו ללמדה בצורה 

נכונה. בנוסף מבטאת התכנית תפיסה כי יש לשתף את המורים בתהליך הכנסתה לבית 

חלק מהשינוי ומאפשרת להם להתאים את  הספר, שותפות זו גורמת למורים להרגיש

 ,Jacob & Adams, 2000; Sarason)השינויים לצרכי הכיתה כפי שהם מכירים אותם 

ערכית -. תכנית תל"י מחייבת השתתפות של צוות ההוראה בגיבוש דרך חינוכית(1971

המקובלת על כל אוכלוסיות בית הספר, המורים מגבשים תכנים שהם עצמם עתידים ללמד, 

 ותוך כדי התהליך מפנימים את הגישה החינוכית של תל"י ומסתגלים אליה. 

בית ספר ברוש משקף תהליך מוצלח של מימוש תכנית תל"י במסגרתו, המורות 

מעבירות תכנים וערכים שהיו שותפות לגיבושם ולהתאמתם לצרכי בית הספר. כלומר 
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מידה רבה מעולם הערכים הפנימי חינוכי המקובל עליהן והנובע ב-המורות מלמדות תוכן ערכי

 שלהן.

(, 3ועדיין נמצא "בשנות הפיתוח" בבית ספר תקומה )המלמד את תכנית תל"י כשנתיים

התכנים הערכיים של תכנית תל"י אינם משולבים באופן טבעי בשיח החינוכי של בית הספר 

"י, לעומת אלא נלמדים באופן ספציפי במהלך הוראת החגים ובמקצועות לימוד אחרים של תל

מסרים חינוכיים "וותיקים" יותר שהמורות מעלות באופן טבעי במהלך השיעור או בשיחה עם 

 התלמידים. המסרים החינוכיים בבית הספר מבוססים על תכנית הלימודים "מפתח הלב"

המסרים מתמקדים ביחסים שבין אדם לחברו ומתורגמים להתנהגות  (0211)משרד החינוך, 

.. קודם כל התנהגות נאותה, לכבד חברים, לכבד את האדם... ואהבתך לרעך ". חברתית נאותה:

 כמוך..." )זמירה, בית ספר תקומה(

"קודם כל ערכים כמו שאמרתי: כבוד, אחריות, התנהגות מוסרית, העזרה אחד לשני, נורא הדגשנו את 

  .ה"בין אדם לחברו" השנה..." )שלומית, בית ספר תקומה(

דד עם מגוון רחב של קשיים, מלבד העובדה שזהו בית ספר מעורב, בית ספר תקומה מתמו

המיוחד, מהתלמידים שייכים לחינוך  1/3-רבים מתלמידיו באים מרקע סוציואקונומי נמוך וכ

 נראה שהעיסוק בערכים בבית הספר מתקיים ברמה קיומית, מתוך הצורך לשמור על יציבות.

ת מקשרות בין הערכים המובאים בה בעקבות הכנסת תכנית תל"י לבית הספר המורו

לפני שהיה את תל"י אז ערכים " לבין אלו שבתכנית "מפתח הלב", כיוון שמדובר בערכים דומים:

שלנו זה היה במפתח הלב. עכשיו פתאום בא תל"י ואני רואה שזה מדבר על אותם נושאים. בהתחלה 

כך עגנו לנו את זה, ויחד לאט לאט  הרגשתי קצת מבולבלת אז הפסקתי אפילו ללמד מפתח הלב ... אחר

למעשה המורות אימצו את התכנים הערכיים  את עושה לך סדר." )ריקי, בית ספר תקומה(. 

ערכית שקדמה -המוכרים להם מתוך תכנית תל"י והן ממשיכות ללמדם במתכונת החינוכית

 לתל"י בבית הספר. 

בבית הספר בעקבות הכנסת  המורות חזרו והדגישו את הצד החוויתי ואת שינוי האווירה

  תכנית תל"י והרבו לציין בחיוב את הטקסים ואת ההתחברות למסורת:

                                            
3

, י"תל ספר כבית הספר בית של ייחודיותו לעיצוב ונועדו שנים לחמש שלוש בין נמשכות הפיתוח נותש 

 .(י"תל קרן) י"תל חינוך ברוח עולם תפיסת לגיבוש הספר בית קהילת עם שיח ניהול תוך
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 )אילנה, בית ספר תקומה(" "יש משהו מאוד מיוחד באווירה החגיגית הזאת שאנחנו מקיימים דברים.

של "...זה יצר אווירה מאוד מאוד טובה, זה מאוד שמח, מאוד נעים, הילדים נכנסים למסלול כזה 

 אווירה." )ריקי בית ספר תקומה(.

"להכניס קצת נושא של מסורת, של יהדות, של השורשים שלנו...נחמד, הטקסים האלה אני מאד 

 אהבתי, את הסדרים האלה, סדר של ראש השנה, סדר של ט"ו בשבט..." )זמירה, בית ספר תקומה(

גשת המישור א בטאו בשום הזדמנות החלטה רעיונית או ערכית לגבי הדהמורות ל

בנוסף הן הרבו להתייחס לצד החוויתי או הטקסי, ולא דיברו על שינוי מערכתי בבית הספר. 

יש  הפרקטי שבהסתגלות לתכנית, לספרי הלימוד ולשילוב שיעורי תל"י בסדר היום הכיתתי:

שירים, יש סיפורים...בספרים, לא צריך לשבור את הראש גם לחיפוש חומר. " )שלומית, בית ספר 

 תקומה(.

"...בב' יש לך את החגים שזה נחמד, החוברת מאד ידידותית, מאד נחמדה, היא לא חוברת עבה, פרשת  

השבוע זה נחמד, אבל זה בא על חשבון מפתח הלב, זה בא על חשבון השפה, זה בא על חשבון דברים 

 אחרים" )זמירה, בית ספר תקומה(

כפשוטה: תגבור לימודי יהדות  מהדברים עולה כי המורות תופסות את תכנית תל"י

)המתבטא בעיקר בהיבט החוויתי( ורואות בה "עוד תכנית לימודים" )כמו חשבון או תנ"ך(, 

שעליהן להסתגל אליה וללמדה, הן לא הפנימו את התפיסה החינוכית של תכנית תל"י ולא 

 את הגישה המערכתית שלה. 

רך ההוראה הוותיקה והמוכרת, ( מורים נוטים לשמור על ד1971 ;1116)  Sarasonלפי

ואינם משנים את צורת עבודתם בעקבות כניסה של תכנית חדשה. הסיבות לכך הן בדר"כ 

עומס עבודה וחוסר פניות ללמוד גישה חדשה וכן הצורך לעמוד בלוח הזמנים ובסולם 

ההישגים המצופה מהם. במקרה של בית ספר תקומה נראה שעקב המציאות הבית ספרית 

ובשל הצורך לשמור על יציבות, הנטייה של המורות היא להמשיך ולהעביר מסרים המורכבת 

ערכיים "וותיקים", המוכרים לתלמידים ומסייעים להם לשמור על התנהגות נאותה. תכנית 

הערכים הנלמדים על  מחודשת ומערכתיתחשיבה לערוך  צוות החינוכימה מבקשתתל"י 

מה חסרה הפניות לכך, בשל הסביבה המורכבת ונראה שלמורות בבית ספר תקו בבית הספר

 בה הן עובדות.
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בדומה לבית ספר הברוש גם בבית ספר תקומה הדגישו כל המורות כוון חינוכי ערכי אחיד 

כבוד האדם, לקבל את השונות ולקחת אחריות. אלה שלושתם )הלקוח כאמור מ"מפתח הלב"(: "

הערכים שהדגישו המורות י בית ספר תקומה(. שאנחנו הכי הרבה עובדים איתם בשיעורים ..." )ריק

ערכי המועבר באופן סמוי בבית הספר: בית הספר מתייחס לכל -מסמלים יותר מכל, מסר דו

התלמידים כשווים, אך תכנית הלימודים הממלכתית מבוססת על תפיסה אתנוצנטרית של 

 . (0221; יונה, 0221; וולצר, 0221)אבו סעד,  התרבות היהודית

של תכנית תל"י בבית הספר תקומה נטמע בגישה הממלכתית: מקצועות תל"י  היישום

נלמדים באותו אופן לכל תלמידי בית הספר. מצב זה משקף כשל בהבנת המהות של "שנות 

הפיתוח" בבית הספר. הצוות החינוכי אינו מבין כי עומדת בפניו האפשרות לדון בצורה 

הנובעות מקיומה של אוכלוסייה מעורבת בבית מעמיקה ואף למצוא מענה לסוגיות הערכיות 

 הספר.

תכנית תל"י כאמור מייחסת חשיבות רבה לתפקידם של המורים ביישום התכנית בבית 

הספר ומעניקה למורים את הזכות ואת החובה להיות שותפים בגיבוש המסרים החינוכיים 

חשיבה מעמיקה בבית ספרם. זכות זו מחייבת את צוות ההוראה, צורת עבודה זו דורשת 

 . )קרן תל"י( ערכי-והתמודדות אמתית עם צרכי בית הספר במישור החינוכי

בבית ספר תקומה נראה שהמורות אינן מבינות כי הן נמצאות בעיצומו של תהליך גיבוש 

"הנושא של ערכים נושא מאוד לא פשוט. אנחנו מתמודדים עם זה הערכים ותכני הלימוד: 

נה שלמה והתחבטנו והתבלבלנו וקראנו ועשינו כי ניסינו להבין מה הערך בהשתלמות בית ספרית כבר ש

שלנו חשוב בבית הספר להנחיל...ותל"י נותן איזה שהוא מענה לחלק החווייתי, כי בעצם למידה 

. למרות בסיסמאות היא נהדרת, כל היום אני אתלה להם פתגמים..." )אילנה, בית ספר תקומה(

יים בבית הספר שיח חינוכי אמתי, אלא קיימת הפרדה בין ההשתלמות וההדרכות, לא מתק

בזמן שעות  -מחוץ לשעות העבודה, לבין החינוך לערכים -מפגשים ודיונים על ערכים

העבודה, הנעשה כאמור במתכונת הישנה ולא במתכונת תל"י. לפי הספרות היותו של 

 ;0226יך )משכית, המורה גורם פעיל בתהליך השינוי הוא משמעותי ביותר להצלחת התהל
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1971; Sarason, 1996 במקרה שלפנינו צוות ההוראה אינו לוקח תפקיד פעיל בתהליך ,)

 השינוי.

 : האפשרות לבחור 4קטגוריה מס' 

תכנית תל"י מציעה מגוון תכני לימוד עבור כל חג, ומעודדת את המורות לבחור את התכנים 

ועולה  )קרן תל"י(יטוי במדריך למורה שנראים להן מתאימים לכיתה, תפיסה זו באה לידי ב

גם מדברי המורות. במסגרת עבודת ההוראה נפגשות המרות עם תכנים שנראים להן לא 

מתאימים, ומקבלות החלטה האם וכיצד ללמדם. נראה כי במסגרת תכנית תל"י המורות 

י יכולה "אז קודם כל אנחשות שיש להן מגוון רחב של תכנים לבחירה, ויש לגיטימציה לבחור: 

לבחור גם מה אני עושה ומה אני לא עושה...בכל הספרים לא רק בחגים, גם בפרשת שבוע, בגלל שיש 

עושר כזה אני יכולה להגיד שאת המדרש הזה אני לא מבינה או הוא לא מאוד מדבר אליי ואני מדלגת 

  עליו" )תמר, בית ספר הברוש(.

מתוך הראיונות עלו שני סוגים מרכזיים של הסיבות לבחירה או דחייה של תכנים הן מגוונות. 

 שיקולים שמפעילות המורות:

להרכב האוכלוסייה או והצורך להתאים את התכנים לרמת הכיתה,  א. שיקולים מעשיים:

, ללמד במקביל תכנים הקשורים זה לזה, או לא יתאינטרדיסציפלינרהצורך לקיים הוראה 

 לחזור על תוכן זהה בשני מקצועות לימוד.  

למשל בתקומה יש הרבה תלמידי חינוך מיוחד ומספר תלמידים המתקשים בקריאה 

 וכתיבה בעברית: 

"יש לי שני ילדים שני בני דודים, הם מוסלמים הם לא מבינים בכלל מה אני רוצה מהם. אני בכלל לא 

עושה איתם את החוברת של תל"י, יש לי שישה ילדים שבכלל לא עוסקים בחוברת הזאת...הם לא 

 מבינים מה אני רוצה מהם בכלל, הם מתקשים בקריאה אפילו" )זמירה, בית ספר תקומה(

חלק מספורי החגים נלמדים בשיעורי תנ"ך או היסטוריה וחשוב למורות לעשות תאום בין 

אם אני מדברת על מגילת רות אז יש לי היבט על איך אנחנו התכנים ולא ללמד פעמיים אותו נושא:  

ש בחברה. אז אני יכולה לדבר לעשות סביב זה שיעור... מגילת רות אנחנו מחויבים מתמודדים עם החל

בשיעור תנ"ך. ...אני אומרת מה עכשיו במעגל חודשי השנה עוד פעם אדבר איתם על זה? אז לא, אז 

 .)שני, בית ספר הברוש( אנחנו נדבר ... על החלש, איפה המקום שלנו לזהות את החלש בחברה
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חשות שנושא מסוים לא מתאים להרכב הכיתה, למשל נושא שהוא בעל  לפעמים המורות

"אני לא זוכרת באיזה פרשה זה  רגישות חברתית או אישית עבור תלמיד או קבוצת תלמידים:

היה אבל כמה ימים לפני אני מכינה את השיעור, אני רואה שהנושא זה ילדים מאומצים. איך את יכולה 

משפחתולוגיה בבית ספר ויש ילדים מאומצים ...יש דברים שאת לא לפתוח דבר כזה שיש לך מגוון 

יכולה לדבר בכיתה, את חייבת לעשות את השיקול דעת לפני. אז קראתי את הפרשה, אמרתי לי מתאים 

המורה לא ויתרה על לימוד  לדבר על נושא אחר לגמרי ואני הולכת עם זה" )תמר, בית ספר הברוש(.

 ושאים אחרים, יותר ניטרליים. הפרשה אלא בחרה להתמקד בנ

המורה אילנה המלמדת בכיתה מעורבת )ערבים ויהודים(, סיפרה על הצורך להתבטא 

בזהירות רבה כשמלמדים על מלחמות ישראל או כשמציינים את יום הזיכרון ויום העצמאות, 

א "אנחנו יושבים פה, עובדים על טקסט, להדוגמה שלה עוסקת בטקסט שאינו מתכנית תל"י: 

דרך המילים", על הדגל, על הערבים שנכנסו, ותוכנית הלימודים שואלת ]מתוך הספר["קשור לתל"י, 

איך המחבר מציג את הערבים: האויב. יושב לי פה ילד שהוא ערבי, אז מה הוא אויב? אז אני לא יכולתי 

אולי לא  לשאול את השאלה הזאת, היה פה דיון שלא יכולתי להתעסק בו. גם אם לא היה פה ערבי

בספרי הלימוד של תל"י  )אילנה, בית ספר תקומה(. הייתי שואלת, כי מה כל ערבי הוא אויב?"

העיסוק בחגים ובמועדים האזרחיים מסופר מהזווית היהודית ובדומה לתכנית הרגילה אינו 

, לעומת )קרן תל"י( מציע תכנים לכיתות מעורבות. התפיסה הקוריקולרית של תכנית תל"י

 פשרת לבית הספר ליזום תהליך של בניית תכנים המתאימים לכיתות מעורבות.זאת, מא

עבודת ההוראה והחינוך, בעיקר במקצועות ההומניים, מזמנת למורות,  ב. שיקולים ערכיים:

מפגש עם ערכים ותפיסות שלא תמיד תואמים את השקפת עולמן האישית. המורות במחקר 

"דבר שאני גם לא ו על דרכים שונות  להתמודדות: התייחסו למצב זה באופנים שונים וסיפר

)ריקי, בית מאמינה בו ולא יושב לי טוב אני לא יכולה להעביר אותו. אני צריכה שזה יישב לי טוב..."

 ספר תקומה(.

מספר מורות סיפרו שחלק מתכני הלימוד של תל"י, למשל ניתוח מדרשים ולימוד 

. אז בחוברת גם .שאני חושבת שאולי עיסוק דתי מידיי."קרה התפילות, נראים להן "דתיים מדיי": 

זה כל כך מגוון אז אני יכולה להגיד שנגיד, יש דברים שאני מרגישה שאני פחות נוגעת בהם, כל 

תכנית תל"י מעודדת את האפשרות   המדרשים, אני פחות עוסקת בזה". )לימור, בית ספר הברוש(.
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ואף  (1החינוך, תשס"ה, עמ' -)משרד קלאסיים..." התמודדות עם מקורותלבחור אך גם מצפה ל"

מעודדת קריאה ביקורתית של המקורות. בדוגמה שלפנינו המורה לימור מנצלת את אפשרות 

הבחירה בכדי להימנע מללמד תכנים הנתפסים בעיניה כ'דתיים מידיי', למרות שתכנית תל"י 

תה, מאפשר ללימור מדגישה את חשיבותם. מנגד האפשרות להימנע מתוכן שמרתיע או

להמשיך ללמד את תכנית תל"י מתוך הסכמה רעיונית וללא כעס. בראיון ספרה לימור על 

חששותיה מהתכנית בתחילת הדרך, לעומת תחושות חיוביות כלפי יישום התכנית בהווה, 

אני : "והרגשתה כי העשירה את עולם הידע שלה בעקבות הכנסת תכנית תל"י לבית הספר

אני הייתי עם הרבה מאוד חששות, איך אני אלמד כי אני באמת באה מבית חילוני חייבת להגיד ש

לחלוטין...אז קיבלנו הדרכות מאוד צמודות, הספרים והמדריכים מאוד מאוד טובים...זה חידד לי דברים 

   שהרבה יותר חשובים גם בבית שלי ושחבל לי שאני לא חוויתי אותם..." )לימור, בית ספר הברוש(

זמירה  שגם חשה כי חלק מהתכנים דתיים מדיי לטעמה, מגיבה בצורה שונה:  המורה

יש כל מיני דברים שאני כאילו צוחקת, יש כל מיני מסרים, כל מיני ברכות מיוחדות, כל מיני דברים "

גם היא שלדעתי צריכים אותם רק בבית ספר דתי, ואנחנו לא בית ספר דתי... )זמירה, בית ספר תקומה( 

"אני מדלגת, מה שלא נראה לי אני מדלגת, אני לא כמו תוכי  הימנע מתכנים מסוימים:בוחרת ל

מלמדת מה שרשום ומה שאומרים. לפעמים אני יושבת עם המדריכה והיא אומרת לי: את צריכה 

נראה לעשות את זה, ואת זה, ואת זה, ואני רושמת ואני לא עושה את זה" )זמירה, בית ספר תקומה(. 

את הגמישות בגישה החינוכית של תל"י, ואינה מבינה כי תפקידה להחליט  שאינה מבינה

מתוך שיקול דעת מקצועי ולאחר התייעצות עם המדריכה, מה ללמד ועל מה לוותר. 

האפשרות 'לדלג' על תכנים נתפסת בעיניה כהערמה על מדריכת תל"י ועל בית הספר 

רה זו, אם הייתה מבינה שמותר לה ומדבריה עולה עוינות מסוימת כלפי התכנית. יתכן שמו

 . לבחור, הייתה פחות עוינת

המורה שני מעלה בעיה נוספת: איך ללמד את מצוות החג? מבחינה דתית המצוות הן 

חובה )וכך הן מוצגות בספרי תל"י(, אלא שגם היא וגם התלמידים בכיתה חילונים ורובם לא 

"בנושא של המצוות, שבאמת אנחנו בלבד. מקיימים את המצוות או מקיימים מצוות באופן חלקי 

מלמדים אותן כמצוות אבל רובינו חילונים, גם אני וגם הם, ואז זה קצת קשה המסר הזה של החובה... 

שני מתמודדת  )שני, בית ספר הברוש(. אנחנו לומדים את זה כמצווה אבל אנחנו לא עושים אותה..."
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ות החג. מבחינתה המצוות הן מסורת בצורה פתוחה עם הקונפליקט שהיא חשה לגבי מצו

שהיא מכירה וחשה אליה שייכות אך אינה נוהגת לקיימה. היא מרגישה גם חוסר נוחות מול 

"... למשל על פסח, דיברנו על המצווה לאכול כשר התלמידים בכיתה, שלדבריה רובם חילונים: 

...". א היה להם נעים להגידלפסח, זאת אומרת לא לאכול חמץ, אז היו ילדים שראיתי בהתחלה שזה ל

היא פותחת את הסוגיה בפני הכיתה, מבקשת מהתלמידים לברר מה נהוג בביתם ומה 

"...ביקשתי מהם שיבררו בבית מה קורה  גישות כמצב לגיטימי:בגוון ההסיבות לכך, ומציגה את 

ו חילונים, ולמה זה ככה והם העלו את הסיבות שלהם והם סיפרו...למשל יש משפחות שאומרות אנחנ

אנחנו זוכרים את המסורת שלנו, אנחנו מקיימים את הטקסים ... אבל אנחנו לא מדקדקים בכל 

גישתה זו תואמת את התפיסה של תל"י על יהדות המצוות..." )שני, בית ספר הברוש(. 

 החינוך, תשס"ה(-)משרדפלורליסטית, ועל התייחסות שוויונית לביטויים מגוונים של יהדות 

ורות שראיינתי הסבירו שתכני הלימוד לא מעוררים אצלן שום קושי והן מעט מהמ

"כל מה שכתוב אין אצלי כזה, זה האופי שלי, כל מה שכתוב אני מלמדות כל מה שבתכנית: . 

מורות אלו שומרות על עמדה לא מעורבת, תכני  מקבלת את זה" )רינת, בית ספר תקומה(.

ובכך נמנעות מנטל  ,הן שומרות על נתק מסוים הלימוד לא נוגעים לעמדותיהן האישיות,

הקונפליקט. גישה זו מתאימה לתפיסות חינוכיות ישנות, בהן הציפייה היא כי המורים ישמרו 

)צבר בן יהושע, על עמדה ניטראלית ביחס לתכני הלימוד ורק יעבירו אותם לתלמידים 

ה לצוות חינוכי מעורב, . גישה זו בעייתית בבית ספר המיישם את תכנית תל"י המצפ(1188

בעל עמדות או לבטים בנוגע לתכני הלימוד. נראה כי בבית הספר הברוש, שם תכנית תל"י 

מיושמת כבר חמש שנים, פועלות המורות מתוך הבנה שהתכנית בנויה בצורה מגוונת 

במיוחד כדי שיוכלו לבחור את התכנים על פי שיקול דעתן. לעומת זאת בתקומה אין הבנה 

 ל גישה זו, והמורות נמנעות, באופן אינטואיטיבי, מללמד תכנים שלא נוח להן איתם.מלאה ש

בניגוד לתפיסות ישנות שראו במורה גורם ניטראלי המעביר את תכנית הלימודים אל 

התלמידים, בעשורים האחרונים מתבססות עמדות והבנות חדשות לגבי תכנון לימודים, 

יים בפיתוח תכנית הלימודים, בשל ניסיונם המקצועי הרואות במורים שותפים פעילים והכרח

(Jacob & Adams, 2000; Schubert & Ayers, 1992) . 
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Goodlad (1111 טען כי תכנית הלימודים מתקיימת ונתפסת ברמות שונות, התכנית )

 Connellyהכתובה היא שלב אחד, בעוד שהפרשנות והביצוע על ידי המורים הוא שלב נוסף. 

טען כי למורים תפקיד מרכזי בתהליך התכנון הקוריקולרי, כיוון שהם מסוגלים  (1972) 

( 1111להתאים את כוונות התכנית לצרכי הכיתה והתלמידים, בדרך הנכונה ביותר. בן פרץ )

מצאה כי מורים משנים את תכניות הלימודים ממגוון סיבות, בהתאם למציאות הבית ספרית, 

קבות ניסיונם המקצועי ובעקבות חשיבה יצירתית, בהתאם לאינטראקציה בכיתה, בע

לטענתה מצב זה הכרחי לתהליך ההוראה, לשמירה על עדכניות התכנים ולהתאמתם 

( חקרה את הסיבות לקשיים ביישום 1188לצרכים המשתנים של כל כיתה. צבר בן יהושוע )

ככל שתהיה, תכניות לימודים, אחד הקשיים הוא חוסר היכולת של תכנית לימודים, טובה 

להתאים את עצמה לכל אוכלוסייה ולכל בית ספר. מצב זה מחייב את המורים להתאים את 

. מחקרים אלו משקפים את (1188)צבר בן יהושע, תכנית הלימודים הכתובה לצרכי הכיתה 

הגישה כי תכנית לימודים צריכה להוות בסיס לתכנים שילמדו וכלי עזר מכוון למורים, בעוד 

)בן פרץ, מם ישתמשו בתכנית באופנים שונים בהתאם לשיקולם המקצועי שהמורים עצ

0221 ;1111) . 

תכנית תל"י נשענת על תפיסות אלו, התכנית בנויה באופן שמאפשר למורות לבחור בכל 

נושא לימוד את התכנים המתאימים לכיתה לפי שיקולים מעשיים ושיקולים ערכיים. מפתחי 

 שות שבהוראת תכנים יהודים בחינוך הממלכתי הכלליהתכנית השכילו להבין את הרגי

(Dror, 19990228החינוך, תשס"ה; רייכל, -; משרד) לכן התכנית בנויה כך שניתן לווסת ,

את המיקוד בתכנים הערכיים, יהודיים ואוניברסליים, לפי צרכי בית הספר ובהתאם לשיקולי 

שה זו של תכנית תל"י הפחיתה המורים בכיתות. כפי שניתן לראות בניתוח הראיונות, גי

בצורה משמעותית מתחים וחששות של המורות מפני התכנים היהודיים, ואפשרה להן 

להתייחס לתכנים בפתיחות ואפילו להעשיר את עולמן. גישה זו דורשת מצוות ההוראה 

מעורבות ואחריות. על המורים להיות מודעים לעמדותיהם החינוכיות והערכיות, בכדי שיוכלו 

וות חלק ממערך ההחלטות הקוריקולריות בבית הספר, ובכדי שירגישו נוח להתלבט או לה

 להתייעץ לגבי התכנים הנלמדים. 
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 החינוך של ההצלחה מידת לגבי המורות של וודאות אי תחושת: 5' מס קטגוריה

 ספרן בבית לערכים

בתי הספר, עולה כי בשני בתי הספר יש עשייה חינוכית ו ההכרות עם צוות ההוראהמתוך 

משמעותית המתבטאת בשיח ובכללי התנהגות המוסכמים על צוות ההוראה והתלמידים. 

אך הן מתקשות להעריך את מידת  בבית ספרן, בעבודה החינוכיתנראה שהמורות מאמינות 

תלמידים מצליחים 'האם ההמורות נשאלו  הצלחת התלמידים להפנים וליישם את המסרים.

', חלק מהמורות התייחסו בתשובתן לחינוך לערכים באופן כללי ליישם את הערכים שלמדו?

 וחלקן התייחס לערכים יהודים. 

בדברי המורות בולטת במיוחד תחושה של חוסר ודאות לגבי הפנמת הערכים בקרב 

"חלק הם : התלמידים, אך משתמעות גם תקווה ואמונה שיש תוצאות לעבודתן החינוכית

לוקחים")ריקי(, "אני מקווה שכן, אני חושבת שכן" )שלומית(, "... אני מאמינה שכן...אני מקווה שבשנה 

הבאה הם ייקחו את זה..." )רינת(, "אני ממש מקווה אבל זה העניין, שאני לא יכולה לדעת עכשיו..." 

 )לימור(.  

ם בית הספר מפעיל תכנית פנימי ומתוך אמונה שא-המורות פועלות מתוך שכנוע עצמי

"לוקחים הרבה, לא קצת. את לא שומעת השנה שמעליבים את חינוכית מסודרת, היא נושאת פרי: 

הערבים...בא' זה היה המון ... ואני רואה שזה ממש משתפר, ממש משתפר, כאילו, אין לי כמעט 

 )זמירה, בית ספר תקומה(. אלימות בכיתה, אין מכות"

של אחרים ואמונות של אחרים... אנחנו עובדים על זה המון... זה משהו שאנחנו "אנחנו מקבלים דעות 

 שמים עליו דגש מאוד מאוד... מקבלים על זה גם ציון בתעודה " )תמר, בית ספר הברוש(.

התלמידים תלויה   על ידיבחלק מהמקרים בטאו המורות תחושה כי הפנמת הערכים 

התלמידים והפניות שלהם להתנהג בהתאם  בגורמים שאינם בשליטתן, כמו הבגרות של

לערכים שרכשו, או מעורבות ההורים ויכולתם לשתף פעולה עם המסר החינוכי שמעביר בית 

בכל המשחק וההישרדות הזו של מי משחק עם הכדור ומי על המתקן, זה לא עובר להם "... הספר:

 )שני, בית ספר הברוש(." בראש. הם מאוד אגואיסטים וזה בסדר

.ילדים שמשתתפים נורא יפה בשיעור בהפסקה יכולים... לא תמיד הם עושים את ההיקש המתבקש." "..

 )לימור, בית ספר הברוש(
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כן. זה תלוי בבית, אם ממשיכים את זה בבית ואם הבית תומך אז את רואה את  [מהערכים]"חלק גדול 

 )ריקי, בית ספר תקומה(  זה חזק מאוד"

אותם והם מספרים ויש ילדים שההורים לא שואלים אותם אז מה הם "יש ילדים שההורים שואלים 

 יספרו?" )ריקי, בית ספר תקומה(

בנוסף נראה כי המורות מאמינות בהצלחות קטנות, הן מבינות שהתלמידים יפנימו רק חלק 

מהערכים, הן ערות לשינויים בהתנהגות התלמידים, וגם הצלחה קטנה נחשבת בעיניהן 

ביקור חבר הוא נושא מאוד קשה בכיתות נמוכות ... ואז הקראתי להם איזה שהוא  "הנושא שללהישג: 

מדרש על ביקור חבר וזה עשה משהו אצל שני ילדים, דיינו, שנה הבאה לעוד שני ילדים, גם דיינו" 

 )אילנה, בית ספר תקומה(.

ח את זה אתו הביתה... " אני מניחה ומקווה שאם בכל שנה ילד יחגוג אתנו סדר מסוים... יתכן שהוא ייק

 יבקש לעשות את זה בבית..." )אילנה, בית ספר תקומה(.

"חלק הם לוקחים. אני מדברת איתם, אני מדברת על מנהגים, אז אני יודעת בדיוק מי לוקח ומי לא 

 לוקח" )ריקי, בית ספר תקומה(

וך הקושי למדוד הצלחתה של פעילות חינוכית ערכית הוא אחד המרכיבים בתחום החינ

; 0220)שכטר & עירם,  לערכים ואחת הסיבות לקושי של מורים להתמודד עם התחום

Fraenkel, 1977) .) מערכת החינוך בארץ, כמו מערכות חינוך רבות בעולם, מושפעת

מגישות פילוסופיות וחינוכיות שצמחו בעידן המודרני ומתבססות בעיקר על הפרדיגמה 

. למרות התפתחותן של (1118בן יהושע & דושניק, ; צבר Shepard, 2000) הפוזיטיביסטית

, הגישה הפדגוגית עדיין מבוססת על העברת תאוריות חינוכיות חדשות בעשורים האחרונים

ומבחני  (1118; צבר בן יהושע & דושניק, Shepard, 2000)תכנים ומדידת הישגים כמותית 

 . (0220לוי & מירון, ; Shepard, 2000)הישגים נתפסים כאמצעי הערכה היעיל ביותר 

בתכנית תל"י להוראת חגי ישראל משתקפת גישה חינוכית שונה המושפעת מהפרדיגמה 

הקונסטרוקטיביסטית. הפרדיגמה הקונסטרוקטיביסטית תופסת  את הידע כדבר רחב הנבנה 

ומתפתח, המושפע מרקע תרבותי והתנסות החברתית של הלומד, הלמידה מתרחשת בתוך 

 י והחברתי של התלמיד כשהוא עצמו שותף פעיל בתהליך הלמידההקונטקסט התרבות

(Shepard, 2000).  
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תכנית תל"י אינה מסתפקת בהעברת ידע על מורשת ישראל, אלא שואפת לעורר בקרב 

התלמידים תחושת שייכות ותחושת מעורבות כלפי מורשת ישראל, עם ישראל ומדינת 

דון ולגבש עמדות עצמאיות לגבי התכנים ישראל, התכנית מעודדת את התלמידים לחשוב, ל

. הפעילות החינוכית מבוססת החינוך, תשס"ה(-)משרד הנלמדים, מתוך גישה פלורליסטית

נרכשים ומיושמים ע"י התלמידים לכל אורך יום הלימודים בכל פעילות על תפיסה כי ערכים 

שית הערכת התלמידים נע המתרחשת בבית הספר ולא במסגרת שיעור שהוקצה לכך.

בדרכים מגוונות וכחלק אינטגרלי מתהליך הלמידה )בתצפית, תוך כדי דיון או שיחה, תוך כדי 

התנסות(. למרות זאת בעת יישום התכנית בבתי הספר, בולטת השפעת החשיבה 

 הפוזיטיביסטית על התפיסות החינוכיות של המורות, ושל בית הספר.

הספר שנחקרו, עולה כי תחום משיחה עם גילה בראשי, מדריכת תל"י באחד מבתי 

הערכת התלמידים נתפס כתחום חשוב המעיד על גישה מקצועית. התלמידים נבחנים על 

תוכן לימודי )חגי ישראל, פרשת השבוע וכד'( בעזרת מבחני ידע, כמו בכל מקצוע, בנוסף 

המורות מעריכות את הפנמת הערכים בעזרת תצפיות, שיחות ודיונים בכיתה )ואף נבנה 

"י שאלון הבודק הפנמת ערכים(. כלומר על אף שתכנית תל"י בעלת מאפיינים בתל

ערכים וישנה ציפייה  ושלידע הפנמה של קונסטרוקטיביסטיים, עדיין נשמר בה הצורך למדוד 

שהתלמידים יפנימו ערכים מסוימים אליהם מכוונת התכנית. גישה זו היא תולדה של 

ד החינוך, בתי הספר, ההורים, המנהלים, כולם המערכת שבתוכה פועלת תכנית תל"י. משר

. (Shepard, 2000)ציונים -מצפים לתוצאות, וכולם רגילים לקבל תוצאות בצורת מספרים

תכנית לימודים שאין בה מרכיב של הערכה וציון נחשבת בדר"כ לסתמית וחסרת חשיבות 

 בבית הספר.

וערות לשינויים בהתנהגותם, מדברי המורות עולה כי הן מכירות היטב את התלמידים 

בעקבות הפנמת ערכים. רבות מהן ציינו כי הדרך הטובה ביותר לדעת עם התלמידים הפנימו 

אני כן שומעת מהם ערכים שלמדו היא להסתכל על התנהגותם בהפסקה ולהקשיב לדבריהם: "

שתתפים נורא יפה דברים שהם למדו בשנים קודמות, נגיד א' ב' ג', הם מזכירים את זה..." "ילדים שמ

 בשיעור בהפסקה יכולים... לא תמיד הם עושים את ההיקש המתבקש" )לימור, בית ספר הברוש(.



61 
 

במודע או שלא במודע מפתחות המורות התייחסות חינוכית שאינה פוזיטיביסטית, הן 

שקשה לצפות אם ומתי  ומבינותמודעות לכך שבתחום החינוך לערכים אין תוצאות מדויקות, 

 תם של התלמידים תושפע מהערכים אליהם נחשפו בכיתה. התנהגו

הגישה החינוכית של תל"י בונה סביבת לימודים שיש בה מקום לאי וודאות, מתוך הבנה 

, או לחשוף אותם למגוון מסרים, אבל  אי אפשר לשלוט בתוצאה של תלמידיםשניתן לאתגר 

בצורה קצת שונה. המורות  כל תלמיד )וכל מורה( מתייחס לתכנים .פעילות לימודית כזו

מבינות זאת אך עדיין הן נמצאות בסביבה לימודית שבה נהוג להעריך את התלמידים בעזרת 

תחושת  ם, מצב זה הוא שיוצרלהתייחס אל הציונים כמייצגים באופן וודאי את מצבו מבחנים

  .המורותבקרב אי הוודאות 
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 דיון

ות בחינוך לערכים ובהוראת יהדות בבתי מחקר זה נועד לבדוק תהליכי שינוי ומגמות חדש

המחקר התמקד בתכנית הלימודים של תל"י ובהתמודדות של  ספר יהודים ממלכתיים.

בתי הספר לכל אחד מהמורים עם התכנית, על רקע המציאות הבית ספרית הייחודית 

 .חקרושנ

כיצד מתמודדת תכנית תל"י להוראת חגי ישראל עם שאלת המחקר הראשונה הייתה 

בסקירת הספרות למחקר זה נדונה ילמות חינוכיות וערכיות במגזר הממלכתי הכללי? ד

ערכיות -בהרחבה שאלת החינוך היהודי במגזר הכללי ובנוסף הוזכרו דילמות חינוכיות

נוספות, כגון הצורך להתמודד עם ההרכב הרב תרבותי של אוכלוסיית בתי הספר, הצורך 

להתמודד עם בעיות מוסריות המתעוררות בעידן  לתגבר את החינוך לדמוקרטיה והצורך

הפוסטמודרני. תכנית תל"י פותחה בראש ובראשונה בכדי להציע דרך חדשה להתמודדות 

עם החינוך היהודי, אך היא מדגישה גם ערכים אוניברסליים ומציעה דרכים להתמודדות עם 

 מכלול החינוך לערכים בחינוך הממלכתי. 

אשר חיפשו לילדיהם חינוך יהודי שונה  ,חינוכית של הוריםראשיתה של התכנית ביוזמה 

. בשנות הפיתוח של התכנית (0224)שיקלי, מכפי שהציעו המגזר הממלכתי והממלכתי דתי 

בתחום לימודי היהדות למגזר הממלכתי הכללי  ,קרן תל"י להציע מענה חינוכיביקשה 

שעלה בקרב הורים ומורים  . יעדים אלו של קרן תל"י הצטלבו עם הצורך(0224)שיקלי, 

 במגזר הכללי למצוא דרך חדשה ללימוד יהדות ומורשת.  

לאורך שנות קיומה של מערכת החינוך התפתחה תחושה של חוסר שביעות רצון של 

תחום זה נחקר ונבדק פעמים  אנשי חינוך והורים  מתחום לימודי היהדות במגזר הכללי,

אשר חזרו והדגישו ( 0223; זיסנויין, Dror, 1999)רבות על ידי ועדות מטעם משרד החינוך 

את התרחקות התלמידים מהמורשת היהודית ואת הפיחות במעמדו של התחום. לאורך 

; Dror, 1999)השנים תכניות לימודים ורפורמות בחינוך היהודי לא הצליחו לפתור בעיות אלו 

 . (0223; זיסנויין, 0220אמית, 
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יעים על שאיפת המגזר הכללי ללימודי יהדות שהם בעלי מחקרים מהעשורים האחרונים מצב

ליהדות ומועברים על ידי מורים בעלי השקפה דומה, משקפים מגוון זיקות משמעות עבורם, 

. (Dror, 1999; 1114החינוך, -)משרדללא מניעים פוליטיים או שאיפות "לחנך" את המגזר 

הצביעו על הקושי ללמד ערכים  מחקרים שהתמקדו במורים ובהתמודדותם עם חינוך יהודי,

; Bacon, 2002; 0220)אמית,  יהודים שאינם תואמים את תפיסת עולמם האישית והחינוכית

Shkedi & Nisan, 2006.) 

מחקרים שעסקו בתלמידים ובמשפחותיהם הצביעו על ציפיות מגוונות לגבי לימודי 

היהדות בתוך המגזר הכללי ועל הקושי לספק תכנים לימודיים זהים לכל המגזר, היות שהוא 

  .(0228; שור, 0228)כהן & עמיתים, מגוון ובעל זיקות שונות ליהדות 

ויה לענות על צרכי המגזר הממלכתי מניתוח תכנית תל"י במחקר זה עולה כי היא עש

ויכולה להוות פתרון לבעיות שהציגו המחקרים והועדות בתחום החינוך לערכים ובתחום 

החינוך היהודי. התכנית מתאפיינת במספר מרכיבים מרכזיים ההופכים אותה לשונה בתכלית 

 מתכניות קודמות בתחום החינוך היהודי במגזר הממלכתי. 

 דיים בתכנית:להלן מאפיינים ייחו

  בחירת התכנית על ידי בתי הספר תוך הסכמה של כלל אוכלוסיותיו.

בית תכנית תל"י נכללת כתכנית בחירה בתכנית הלימודים הממלכתית של משרד החינוך, 

ספר המעוניין ללמד את התכנית צריך לפנות בעצמו לקרן תל"י או למשרד החינוך, ללא 

הצטרפות לתכנית מותנית בהסכמת כל אוכלוסיות בית ה .אפשרות להשפעות של גורם חיצוני

 .הספר וההחלטה על כך מתקבלת לאחר חצי שנה של הכרות ולמידת התכנית בבית הספר

בתקופה זו )"שלב החשיפה"( ניתנת הזדמנות להורים ולמורים להביע דעתם על התכנית 

עיקרון  ולהעלות בעיות במטרה להתאים את התכנים והיעדים החינוכיים לצרכי בית הספר.

זה פותח בפני בתי הספר הממלכתיים אפשרות לבחור בעצמם תכנית לימודים העוסקת 

ולהתאים אותה לצרכי הקהילה שמשרת בית הספר, בנוסף בחינוך לערכים ובלימודי מורשת, 

תהליך ההכרות עם התכנית ב"שלב החשיפה" יוצר שקיפות כלפי ההורים וכלפי הצוות 

ומאפשר להם להכיר ולהבין את התכנית באופן הדרגתי. מבנה זה של התכנית יכול לענות 
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ך, באופן ושרד החינעל הקושי של בתי הספר להסתגל לתכניות לימודים שפותחו, מטעם מ

 אחיד עבור כל בתי הספר הממלכתיים, כפי שהיה מקובל עד לשנים האחרונות. 

  שיתוף צוות ההוראה בגיבוש הצביון היהודי של בית הספר.

לפי גישות  .לימודיםבתיכנון  מקומוהמורה ו תפקידתכנית תל"י מאמצת גישות חדשות לגבי 

בפיתוח תכניות הלימודים והידע שלהם ונסיונם  אלו המורים צריכים להיות שותפים פעילים

 ,Jacob & Adams, 2000; Schubert & Ayers)המקצועי הכרחיים לפיתוח תכני הלימוד 

נעשה על ידי צוות ההוראה של בית הספר ב"שנות  , בתכנית זו תהליך גיבוש התכנים (1992

לווסת את המיקוד כי ויכל ער-כל בית ספר יכול לגבש לעצמו תוכן חינוכי בדרך זו .הפיתוח"

זהו פיתרון אפשרי לרגישות הגדולה הקיימת במגזר הכללי כלפי  .בתכנים היהודיים לפי צרכיו

תכנים יהודיים. מבחינת הצוות החינוכי דבר זה מעניק לו תפקיד משמעותי ורב עניין בפיתוח 

של המורות  תכני לימוד ותכנים ערכיים עבור בית הספר. מבנה זה יוצר מעורבות פעילה

זאת בעשייה החינוכית בבית ספרן ומאפשר להן ללמד ערכים התואמים את השקפת עולמן, 

שבו מורים עם עולם ערכים מגוון נדרשים ללמד מסרים  ,בניגוד למצב הרווח בחינוך הכללי

 ,Shkedi & Nisan)מטים את התכנים לפי השקפת עולמם פעמים רבות ערכיים זהים ו

2006) . 

  .ה של מורשת ישראל וגישה פלורליסטית כלפי תכנים יהודייםתפיסה רחב

תכנית תל"י שואפת ליצור למידה משמעותית ולעורר בקרב התלמידים תחושת שייכות 

ומעורבות כלפי מורשת ישראל, עם ישראל ומדינת ישראל. התכנית מרחיבה את מושג 

ישראלית'. היא -יהודיתישראלית' ו'זהות -המורשת, ומגדירה את המונחים 'תרבות יהודית

מציגה את התרבות כמורכבת ממכלול ההיסטוריה, היצירה והעשייה היהודית והישראלית, 

כשכל התכנים מוצגים כשווי ערך מבחינה תרבותית ומורשתית, בנוסף מרבה התכנית לעסוק 

ישראלית ובתופעות ייחודיות לחברה הישראלית. הצגה זו של הנושא הופכת -בזהות יהודית

היהדות מנושא שיכול להתפס כארכאי לנושא רלוונטי הנוגע לחיי היומיום של התלמידים. את 

מסורתיות -בנוסף הגישה הפדגוגית של התכנית חושפת דמיון בין דרכי לימוד יהודיות

לשיטות הוראה חדשניות. תל"י מדגישה את הצורך בחשיבה ביקורתית על טקסטים יהודיים, 
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מדרשית' של טקסטים, דרכי לימוד אלו דומות באופיין לדרכי קריאה מפענחת ולמידה 'בית 

הוראה כגון 'חקר' ו'למידת עמיתים' המקובלות בגישה הקונסטרוקטיביסטית. צורות לימוד 

אלו נועדו לעורר סקרנות בקרב התלמידים וגם הופכות את תכני הלימוד לעדכניים בעיני צוות 

 ההוראה. 

מכילה תכנית תל"י תכנים נוספים של חינוך  מלבד ההתמודדות עם החינוך היהודי

לערכים ומנסה להציע מענה לקשיים חינוכיים וערכיים המעסיקים את החברה הישראלית 

בכלל ואת המגזר הכללי בפרט. בחינוך הממלכתי נהוג ללמד ערכים במסגרת מקצועות 

חינוך הלימוד השונים תוך כדי הלמידה השוטפת, וחסרות תכניות לימודים העוסקות ב

לערכים. כפי שהוצג בפרק הסקירה הספרותית, חוקרים מתחום החינוך סבורים, שזהו אחד 

מגורמי הקושי בחינוך לערכים במגזר הכללי, מפני שמצב זה מאפשר להמנע מגיבוש ערכים 

. באופן שונה (0220; 0221; שכטר & עירם, 0221)אבישר, ברורים ומסודרים בבית הספר 

תכנית תל"י מבוססת על תפיסה כי החינוך לערכים צריך להיעשות לאורך כל יום הלימודים 

ולא מוגבל לשיעור מסוים. התכנית החינוכית שמגבש בית הספר במסגרת תל"י היא 

מערכתית ומקיפה, מנחה כל פעילות בבית הספר, ומשמשת ככלי עבודה המאפשר להפעיל 

המובן לתלמידים ומקובל על ההורים ועל הצוות החינוכי. הערכים  סדר יום חינוכי ברור

התנסות ולא כסיסמאות או אמיתות מוחלטות. גישה זו מאפשרת ונלמדים בצורה של גילוי, 

לתלמידים לעסוק בדילמות ערכיות,  להפנים מסרים ערכיים, ולהבין מה קורה בהעדרם של 

 ערכים.

תכנים ערכיים שאינם בהכרח קשורים לחינוך במסגרת התכנית החינוכית משלבת תל"י 

יהודי, למשל חינוך לדמוקרטיה והתנהגות אזרחית או התנהגות חברתית ואישית על 

אמות מוסר מקובלות. ממחקרים על החינוך לערכים בישראל עלה כי מסרים אלו לוקים  פי 

  .(1116,  ; משרד החינוך0221)איכילוב, בחסר בחינוך הממלכתי ויש לעבותם 
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צרכים רבים בתחום החינוך לערכים  מנסה לענות עלמכל האמור לעייל ניכר שתכנית תל"י 

ובתחום החינוך היהודי במגזר הכללי, ואף מציעה גישה חדשה עבור החינוך הממלכתי, בכך 

תכנית לימודים, ולא לכדי שהיא עומדת על הצורך בחינוך לערכים שהוא מערכתי ומגובש 

הוראת מקצועות הלימוד האחרים. עם זאת מחקר זה רואה את  נעשה כלאחר יד במסגרת

חשיבות התכנית מעבר לתכנים החינוכיים שהיא מציעה. תכנית תל"י מציעה אלטרנטיבה 

לימודי בתוכו ו)לתכנית הלימודים הכללית ובכך מקדמת תפיסה כי בתחום החינוך לערכים 

לבחור תכנים ולגבש תכנים צריכות להיות אלטרנטיבות ואפשרות לבתי הספר  (היהדות

ערכיים לפי צרכיהם הייחודיים, וכי התפיסה כי כל בתי הספר הממלכתיים יכולים ללמד ולחנך 

 לפי תכנית לימודים אחידה אינה מתאימה יותר בימינו.

"מורשת –משרד החינוך מצדו )לאחר שאימץ את תכנית תל"י( בחר  לפתח תכנית משלו 

דת שנהר וועדת קרמניצר. תכנית הלימודים 'מורשת ישראל' הבנויה על מסקנות וע -ישראל"

"מודגשת בה השאיפה ליצירת למידה דומה מאוד במטרותיה ושיטות הלימוד שלה לתכנית תל"י: 

)משרד החינוך,  משמעותית, המעוררת מעורבות, אחריות ותחושת שייכות לעם ולמדינת ישראל"

ה מערכתית של החינוך לערכים בבית (, למרות שמדובר במקצוע לימוד ולא בתפיס0212

הספר. גם תכנית זו מקדמת את התפיסה כי בתי הספר צריכים לבחור תכנים ערכיים מתוך 

רחב ואף לפתח תכנים בעצמם. התכנית בנויה מתכנים מגוונים שנכתבו )ונכתבים( על  צעה

אקדמיים ועל ידי ידי גופים שונים העוסקים בחינוך יהודי )בהם גם קרן תל"י(, על ידי גופים 

. ניתן לראות בכך מגמה חינוכית המתגבשת בתחום לימודי (0210החינוך, -)משרדבתי ספר 

היהדות במגזר הכללי, מגמה זו התפתחה במסגרות העוסקות בחינוך יהודי בעשורים 

האחרונים )מכון הרטמן, קשת, תל"י ודומיהם( וכעט היא מתקבלת על ידי משרד החינוך. 

 ל"י מהלך זה עשוי לפגוע במעמדה אך גם מאשר את גישתה החינוכית.באשר לתכנית ת

כיצד מתמודד הצוות החינוכי עם התפיסה הערכית ועם שאלת המחקר השנייה הייתה: 

  הגישה הפדגוגית של תכנית תל"י?

הכנסת תכנית לימודים חדשה לבית ספר כרוכה במגוון קשיים ודורשת תהליך למידה 

 ,Bacon, 2002; Sarason, 1971; Jacob & Adams)אה והסתגלות של צוות ההור
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. המורות שנחקרו במחקר זה התמודדו ומתמודדות במספר משורים עם הכנסת (2000

 תכנית תל"י לבית ספרן.  

ההתמודדות הראשונית היא מול החששות מפני "תיגבור לימודי היהדות " בבית הספר.   

על מתחים שהתעוררו בבית הספר מרגע המורות בשני בתי הספר ספרו על חששותיהן ו

שנשקלה האפשרות להשתלב בתכנית תל"י. החששות  היו אוטומטיים כלפי לימודי יהדות 

"היה פה תהליך. היו כאן מורות שהיה להן מאוד מאוד קשה ולא באופן ייחודי כלפי תכנית תל"י: 

 ." השלבהמושגים שלנו..לקבל. המון מושגים שנראו להם שלא שייכים להכניס אותם בכלל לעולם 

הראשון בהסתגלות המורות לתכנית היה להתגבר על המחסומים הרגשיים כלפי החינוך 

היהודי כדי שיוכלו לזהות שמדובר בגישה חינוכית שונה ובתפיסה חדשה את לימודי היהדות. 

 רק מורות שהצליחו להבין זאת היו פנויות ללמוד את הגישה החינוכית של התכנית ואת דרכי

 ההוראה שלה. 

השלב הבא היה התמודדות עם הערכים היהודיים שבתכנית וקבלת הגישה החינוכית 

הנגזרת מהם. תכנית תל"י מבוססת על גישה פלורליסטית ובאה לפתח בקרב התלמידים 

חשיבה עצמאית וביקורתית כלפי היהדות. התכנית מעודדת התמודדות פעילה עם טקסטים 

כניתנים לעירעור, ומעמידה אותם להשוואה עם טקסטים עכשויים מן המקורות, מציגה אותם 

ועם טקסטים של הוגים ידועים מתרבויות שונות )תרבות יוון העתיקה, התרבות הערבית(. 

התכנית מעלה בפני התלמידים דילמות מוסריות ומעודדת אותם לחשוב ולקבוע עמדה 

י תכנים מוכנים מתוך ספרי לגביהן. גישה זו אינה מאפשרת למורות ללמד באופן מייד

הלימוד, אלא מחייבת אותן להבנה מעמיקה של התכנים, לפיתוח חשיבה ביקורתית משל 

בדילמות מוסריות בכדי שיוכלו להנחות ולהדריך את התלמידים ולהגיב  ותעצמן, ולהתעמק

 רעיונות שלהם. לבצורה מושכלת לעמדות ו

 עם תפיסות קונסטרוקטיביסטיות לגביגישת תכנית תל"י לחינוך היהודי משתלבת היטב 

 להשתמש בדרכי הוראהזו והוראה, ואכן מבחינה פדגוגית מרבה תכנית  חינוך

קונסטרוקטיביסטיות הדורשות מהמורות להפעיל שיקול דעת בבחירת תכני הלימוד, לדעת 
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להפעיל דרכי הוראה של חקר, שיח ולמידת עמיתים. דרכי הוראה אלה אינן רווחות בבתי 

 ר בישראל.הספ

מורות המלמדות את תכנית תל"י צריכות להתמודד עם מפגש בין שתי גישות חינוכיות 

 מנוגדות: 

גישת מערכת החינוך שהיא פוזיטיביסטית מעיקרה, תחומי הלימוד בה מאורגנים לפי  .א

ושיטות  הדיסציפלינות המדעיות, תכניות לימודים שלה בנויות לפי מטרות מדידות,

 ,Shepard)הוא קבוע ומדיד  IQת ומתבססות על ההנחה כי הערכה שלה כמותיו

2000 ;Tyler, 1949 ,1118; צבר בן יהושע & דושניק) 

גישת תכנית תל"י המושפעת מהוראה קונסטרוקטיביסטית התופסת את הידע כדבר  .ב

נבנה ומתפתח, המושפע מרקע תרבותי והתנסות חברתית של הלומד. האינטליגנציה, 

ת ומושפעת מהסביבה. תכניות הלימודים מתמקדות בתהליך לפי גישה זו, מתפתח

ושיטות הערכה הן דינאמיות   ,הלמידה ולא במטרות שעל התלמיד להשיג

(Shepard, 2000). 

המורות המלמדות לפי תכנית תל"י צריכות לשנות את התפיסה החינוכית שלהן ולרכוש 

יך לפעול בסביבה בית ספרית קונסטרוקטיביסטיות, אבל להמש–מיומנויות פדגוגיות חדשות 

האידיאולוגיה המוסדית: התפיסות החינוכיות,  (karmon, 2007)פוזיטיביסטית. לפי כרמון 

אירגוניות וניהוליות של בית הספר משפיעות מאוד על תהליך ההוראה, על תכניות הלימודים 

פר. לפי ועל עבודת המורים ומקשות על כניסה של סגנונות הוראה אלטרנטיביים לבית הס

השקפה זו האידאולוגיה המוסדית של בתי הספר במגזר הממלכתי מקשה על הכנסת תכנית 

לימודים חדשה כתכנית תל"י, כיוון שהיא בעלת תפיסה ערכית חדשה ונשענת על גישה 

פדגוגית שאינה תואמת את זו של בית הספר. המערכת הבית ספרית תתקשה לתמוך 

 תה ותתקשה לספק את מסגרות הלימוד המתאימות.בתכנית כזו ובמורים המפעילים או

במחקר זה עולה כי בית ספר הברוש הצליח ליצור שנוי מערכתי בתחום החינוך לערכים, 

ל על כל פעילויות בית הספר ומובן לכל הצוות  חבית ספר בנה לעצמו קוד מוסרי וערכי, המו
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ודיים שבחר צוות ההוראה. ולתלמידים. קוד זה נשען על ערכים אוניברסליים ועל ערכים יה

 בנוסף המורות מבינות היטב את הגישה החינוכית והפדגוגית של תכנית תל"י. 

נוי יש בשלב זהבבית ספר תקומה שעדיין נמצא בתחילת תהליך יישום תכנית תל"י, אין 

מערכתי בתחום החינוך לערכים והמורות הביעו פעמים רבות את הקושי לשלב את התכנית 

בית ספרי ולעמוד בדרישות המערכת )הכנה למיצ"ב, הספק חומר במקצועות בסדר היום ה

לימוד שונים( לצד דרישות תכנית תל"י )לערוך טקסים במועדם, להספיק ללמד תכנים 

 ייחודיים לתכנית(. 

בית זהו  ממספר סיבות:זקוק להתאמה מרובה יותר של תכנית תל"י לצרכיו  זהבית ספר 

מתלמידיו שייכים  זהו בית ספר שכשלישתלמידיו אינם יהודים, ספר מעורב שיותר משליש מ

בנוסף  .והסתגלותם לדרכי ההוראה הייחודיות לתל"י יכלה להיות איטית יותר המיוחדחינוך ל

שנה באותו בית ספר )בבית  32-רוב המורות בבית ספר תקומה הן וותיקות ורובן מלמדות כ

שנים(. יתכן שלמורות ותיקות קשה  8-11ספר הברוש רוב המורות צעירות יותר ומלמדות 

בו הן מלמדות שנים  ,בתפיסה החינוכית והערכית בבית הספרכך -יותר לקבל שינוי מקיף כל

 .רבות בדרך אחרת

 התלוי ,תכנית תל"י של)הערכית והחינוכית( הגישה  לממש אתהיכלת של הצוות החינוכי 

אלא גם באופיו הייחודי של כל בית ספר, באופיין של הדילמות בתכנית עצמה,  לא רק

 יכלת של צוות ההוראה להתמודד אתן. בהחינוכיות המעסיקות אותו ו

החינוכי בתכנית תל"י  כיצד משתמש הצוות שאלת המחקר השלישית הייתה:

בכל אחד מבתי הספר התגלו  להתמודדות עם דילמות ערכיות חינוכיות בבית הספר?

דילמות שונות, והיכולת להשתמש בתכנית תל"י לפתרון הדילמות הייתה שונה בין שני בתי 

הספר. המציאות הבית ספרית של כל אחד מהמוסדות שונה מאוד ומשקפת את הגוון הרב 

תי הכללי בישראל. בית ספר הברוש ביקש להתמודד בעזרת תכנית תל"י עם במגזר הממלכ

בורות של התלמידים בתחום החינוך היהודי ומורשת ישראל וכן לבסס בבית הספר חינוך 

ערכי, המתמקד בעקר בתחום החברתי. הצוות החינוכי הביע שביעות רצון רבה מהתכנית, 

כר כי המורות השתמשו בתכנית תל"י באופן ופעל מתוך הבנת עקרונות התכנית ויעדיה, ני
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פעיל, כלומר נעזרו בה לפתרון קונפליקטים בכיתה, וניצלו מסרים ערכיים שעלו בחגים 

 השונים למטרות חינוכיות וחברתיות בכיתתן. 

בית ספר תקומה נמצא בתחילת תהליך ההצטרפות לתל"י )שנה שניה( ולפניו דרך 

אות מורכבת: אוכלוסייה חלשה, תלמידי חינוך מיוחד ארוכה. בית ספר זה מתמודד עם מצי

רבים ותלמידים משלוש הדתות. נראה שמורכבות זו מקשה על צוות ההוראה לקבוע מהם 

ערכיים שתכנית תל"י יכולה לסייע בפתרונם. מניתוח הראיונות בבית ספר -הקשיים החינוכיים

י לתגבור לימודי יהדות תקומה חזר ועלה הרושם כי המורות תופסות את התכנית כאמצע

בלבד, ולא רואות בה כלי לגיבוש מערך הערכים של בית הספר. הסיבות להכנסת תכנית 

תל"י לבית הספר לא נאמרו במופרש, אך נוצר הרושם שבית הספר אימץ את התכנית בכדי 

לחזק את הצביון היהודי שלו ולהפחית את הפנייה של תלמידים ערבים אליו. הצוות החינוכי 

ראה כל קושי בהכנסת תכנית לימודים המתגברת לימודי יהדות לבית ספר מעורב, ולא  לא

חש שיש כאן קונפליקט שצריך לפתור, מורות רבות ציינו שזהו בית ספר יהודי שהתלמידים 

וההורים הערבים יודעים זאת ומחוייבים לתכנית הלימודים היהודית. תכנית תל"י התקבלה 

עם זאת  ,מאוכלוסיית בית הספר( שלישרבים )מהווים יותר מבהסכמת הורי התלמידים הע

האם נכון לתגבר להם לימודי יהדות? והאם לא כדאי להשתמש בתכנית תל"י כדי לגבש כיוון 

 חינוכי ערכי העונה גם על צרכיהם?

תכנית תל"י מבקשת לבנות מערכת ערכים ייחודית לכל בית ספר, המשקפת את עולם 

בית הספר ואת רוח תל"י, מבנה התכנית מקצה למורים מקום רב הערכים של אוכלוסיות 

 ,בגיבוש התכנים הערכיים בבית הספר, אך דורש מהם גם אחריות רבה וחשיבה מעמיקה

עליהם להתעמק ולהבין את דרכי ההוראה של התכנית ואת התפיסה החינוכית שהיא מציעה 

בבית ספרם ולהגיע להחלטות  ועליהם להתעמת עם התחום הערכי ועם תחום החינוך היהודי

 כנות על התכנים הערכיים שבית הספר רוצה להדגיש. 
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בבית ספר תקומה משימת גיבוש הערכים החינוכיים ייחודית ומורכבת, בית ספר זה צריך 

להבהיר לעצמו מה המטרה בהצטרפות לתכנית תל"י: האם לתגבר לימודי יהדות בלבד, או 

כל תלמידי בית  ם שלצרכיהכוון חינוכי ערכי העונה על  להיעזר בתכנית תל"י ולנסות לגבש

הספר. האפשרות הראשונה המובילה למסמוס הגישה החינוכית של תל"י ולוויתור על שינוי 

 מערכתי בחינוך לערכים בבית הספר. האפשרות השנייה היא קשה ממספר סיבות:

כים תכנית תל"י במהותה מופנית לבתי ספר יהודים כלליים ומתמקדת בער .1

 יהודיים ואוניברסליים ואין בה מענה מידי לבתי ספר מעורבים.

בית ספר תקומה מוגדר כבית ספר יהודי המחויב לתכנית הלימודית הכללית  .2

 היהודית וגם היא לא מתייחסת למקרים של בתי ספר מעורבים. 

החברה היהודית בישראל כולה לא רגילה להתייחס לציבור הערבי כחלק  .3

 . אלא כנטע זר ,תמהחברה הישראלי

השפעת האידאולוגיה המוסדית על בתי הספר חזקה, במחקר  (2007)לפי הגישה של כרמון 

זה ניתן לראות את תכנית הלימודים הכללית כאידאולוגיה המוסדית של בתי הספר במגזר 

 ,אידיאולוגיה זו מתייחסת לכל בתי הספר כזהים ומציעה לכולם אותה גישה חינוכית .הכללי

מתעלמת ממורכבות החברה הישראלית ונמנעת מלהתמודד עם סוגיות ערכיות וחברתיות 

. תפיסה זו משפיעה על עמדות המורים והתלמידים (0221)מרקמן & יונה, מרכזיות בחברה 

כולו. עקב כך ככל שבית ספר קולט אוכלוסייה מגוונת יותר  יהודי-ורווחת בציבור הישראלי

ערכי בתוך תכנית הלימודים הכללית. בנוסף -נה חינוכיהוא יתקשה יותר למצוא מע

האידאולוגיה של תכנית הלימודים הכללית כה יציבה בציבור הישראלי, שהיא זולגת גם 

בית ספר תקומה צריך  לתכנית תל"י למרות שזו באה להציע אלטרנטיבה בתחום הערכי.

ת ולהחליט מהי הדרך להתמודד עם האידיאולוגיה המוסדית שמשקפת מערכת החינוך הכללי

 הנכונה לו כבית ספר מעורב.

מחקרים רבים מצביעים על ההשפעה הרבה שיש למורים על תכניות הלימודים. ניסיונם 

משפיעים על  ,המקצועי של המורים, הבנתם את צרכי התלמידים ועולם הערכים שלהם

 ,Goodlad, Klein); 1188; צבר בן יהושע, 1111)בן פרץ, תכנית הלימודים ומימושה  הבנת
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& Tye, 1979; Schubert & Ayers, 1992; Shkedi & Nisan, 2006) תכנית תל"י מקצה .

לאתר את צרכי בית הספר מבחינה ערכית וחינוכית ולהתאים את מערך  ,מקום רב למורים

הערכים של בית הספר ואת החינוך היהודי של בית הספר לאוכלוסיות השונות המרכיבות 

יהודי מתוך תקשורת  ערכי/ . מטרה מרכזית בתכנית היא לגבש כיוון חינוכי/ל"י()קרן תאותו 

ושותפות עם צוות בית הספר וההורים. מבנה כזה של תכנית נותן הזדמנות לבית הספר 

להתגבר על האידיאולוגיה המוסדית שהוא שבוי בה ולגבש אידאולוגיה ייחודית המתאימה 

צוות בית הספר להתגייס למימוש התהליך, יש צורך  כדי שדבר כזה יתקיים צריך .לצרכיו

לחשיבה מעמיקה על יעדיו החינוכיים והערכיים של בית  ,בפניות ובמוכנות של הצוות החינוכי

 הספר.

 

 : הצעות למחקרי המשך

גם את עמדות לבדוק מעניין יהיה  .מחקר זה התמקד בתכנית הלימודים ובצוות ההוראה

ת תל"י. בנוסף מעניין לחקור, בעוד מספר שנים, את בוגרי התלמידים והתייחסותם לתכני

תכנית גדלים ה. האם בוגרי בטווח הארוך מקבלים מהתכניתהם מה תכנית תל"י ולבחון 

להיות אנשים ערכיים יותר? בעלי מודעות גבוהה יותר לתרבותם ולשיוכם הלאומי והחברתי? 

להתנהגות אזרחית ולמשטר ות גבוהה יחסית מודעובעלי פלורליסטיים יותר האם הם 

 ?דמוקרטי

הן ברמה של השוואה עם תכנית 'מורשת ישראל' כיוון מחקר אפשרי אחר הוא עריכת 

תכנית הלימודים הפורמלית והן ברמה של חומרי הלימוד. באיזו מידה ניתן למצוא מקבילות 

 ?ורשת ישראלבמסגרת מ מקבלים התלמידים איזה חינוך ערכיתכניות? בין שתי ה
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התרת כבלי הטקסט  -המורה ותכנית הלימודים , )עורכת( הלימודים. בתוך מ' בן פרץ

 (. תל אביב: מופת.41-60) הכתוב

-11), 5עיונים בחינוך, (. מגמות חדשות בתכנון לימודים: בעיות ודילמות. 0221בן פרץ, מ'. )

61). 

החינוך לרב תרבותיות בהכשרת מורים במוסדות להשכלה גבוהה (. 0228גלדי וייצמן, ב'. )

 רמת גן: אוניברסיטת בר אילן. בישראל.
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מודרנית. בתוך א' גור זאב נקודת מבט פוסט -(. עדתיות בישראל1111דהאן כלב, ה'. )

 (. תל אביב: רמות. 111-001) מודרניות, פוסטמודרניות וחינוך)עורך( 

דרור, י'. )תשס"א(. מ'שלילת הגולה' לטיפוח תודעה יהודית במערכת החינוך הישראלית 

דברי הקונגרס העולמי כיוונים למחקר עתידי.  -משנות הארבעים ועד שנות השישים

 (. ירושלים001-031) יהדותהשנים עשרה למדעי ה

מ"ציונות  -(. מערכת החינוך כסוכנת הפטריוטיזם היהודי במדינת ישראל0224דרור, י'. )

פטריוטיזם:  )עורכים(, חלוצית ל"ישראליות מאוזנת". בתוך א' בן עמוס וד' בר טל

 (. תל אביב: דיונון.131-113) אוהבים אותך מולדת

ירושלים: האוניברסיטה  ינוך הלאומי: הסיפור הציוני.כלים שלובים בח(. 0228דרור, י'. )

 העיברית.

הורביץ, ת'. )תשנ"ט(. סיפורו של בית הספר פרנקל, ראשיתה של התנועה החינוכית תל"י. 

 .1-3פרקים  ט"ו דור לדור

חינוך בחברה רב (. חינוך, אזרחות ורב תרבותיות. בתוך פ' פרי )עורכת( 0221וולצר, מ'. )

 (. ירושלים: כרמל.01-31) תרבותית

(. מדיניות החינוך היהודי בישראל מימי היישוב ועד ימינו. בתוך: י' דרור, 0223זיסנויין, ד'. )

תמורות בחינוך: קווים למדיניות החינוך בישראל לשנות ד' נבוא ור' שפירא )עורכים(, 

 (. תל אביב: רמות.162-110)האלפיים 

זמן  תוך י' יובל )עורך((. מבוא כללי: מודרניזציה וחילון בתרבות היהודית. ב0221י'. ) יובל

 ירושלים: כתר. (.XVכרך א' )תרבות יהודית בעידן חילוני, -יהודי חדש

י' עירם, ש' שקולניקוב, י' תוך (. גישות לחינוך ערכי בחברה פלורליסטית. ב0221יוגב, א'. )

(. 311-311) צמתים: ערכים וחינוך בחברה הישראלית, ))עורכים א' שכטרוכהן, 

 ירושלים: משרד החינוך.
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בתוך: י' דרור, ד' (. צמצום פערים חברתיים בחינוך בעידן הפוסטמודרני. 0223יוגב, א'. )

תמורות בחינוך: קווים למדיניות החינוך בישראל לשנות  נבוא ור' שפירא )עורכים(,

 אביב: רמות.-(. תל33-03) האלפיים

בזכות ההבדל: הפרויקט הרב י' יונה,  תוך(. מבוא: סדר יום רב תרבותי. ב0221)י'  יונה.

 (. ירושלים: מכון ון ליר.10-31) תרבותי בישראל

חינוך , )עורכת( פ' פרי תוך(. חינוך רב תרבותי בישראל אתגרים וקשיים. ב0221)י' יונה. 

 (. ירושלים: כרמל.61-31) בחברה רב תרבותית

זהות יהודית, ערכים ופנאי: עולמם של תלמידים ותלמידות (. 0228', ועמיתים. )כהן, א

תל אביב: מרכז קלמן בית הספר לחינוך  ישראלים בבתי ספר תיכוניים ממלכתיים.

 אוניברסיטת ת"א.

(. הטקסונומיה האפקטיבית ותרומתה לקידום החיונך לערכים. 0220לוי, א', ומירון, מ'. )

(. 311-333) חינוך לערכים בהקשרים מגוונים, )עורכים( מסולבטי נ'וי' עירם, תוך ב

 תל אביב: רמות.

, )י' עירם, ש' שקולניקוב, י' כהן, וא' שכטר )עורכים(. ערכים וחינוך. בתוך 0221לם, צ'. )

 (. ירושלים: משרד החינוך.611-664) צמתים: ערכים וחינוך בחברה הישראלית

, 43אלפיים, (. לאומיות רב תרבותיות וליבה חינוכית בישראל. 0221מרקמן, נ', ויונה, י'. )

(61-81). 

(. עמדות של מורים בשלבים שונים בהתפתחותם המקצועית כלפי הכנסת 0226משכית, ד'. )

 .(13-120) ,12עיון ומחקר בהכשרת מורים שינויים בדרכיי ההוראה. 

ירושלים:  ות אזרחים: חינוך לאזרחות לכלל תלמידי ישראל.להי(. 1116. ) משרד החינוך

 משרד החינוך.
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מתוך אתר משרד  0211לנובמבר  1-נדלה ב .1חוזר מנכ''ל תשעא/(. 0212משרד החינוך. )

החינוך: 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Nehalim/

Hozrim/ 

מתוך אתר משרד החינוך:  0210למאי  6 -. נדלה במפתח הלב(. 0211משרד החינוך. )

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/Mafteac

hHalev/ 

'עם ועולם' תרבות יהודית בעולם משתנה. המלצות הוועדה לבדיקת (. 1114החינוך. )-משרד

 ירושלים: משרד החינוך. לימודי היהדות בחינוך הממלכתי.

לנובמבר  13 ב נדלה .2222תיקון לחוק החינוך הממלכתי לשנת  .(0222חינוך. )משרד ה

מתוך אתר המטה לתרבות ישראל:  0211

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/T

arbutisraelmoreshet/odot_hamate/ 

מתוך  0211לנובמבר  13 -ב נדלה. המטה לתרבות ישראל ומורשתו (.0221) החינוך.-משרד

אתר המטה לתרבות ישראל: 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/

Tarbutisraelmoreshet 

 תכנית לימודים תגבור לימודי יהדות ]תל"י[ בבית הספר הממלכתי.החינוך. )תשס"ה(. -משרד

 ירושלים: משרד החינוך.

, קל"ג-אפיקים גליון קל"בהיהודי המזרחי בישראל כאחר וכיהודי חדש. (. 0221סמוחה, ס'. )

(13-01). 

 .עם עובד תל אביב: .על חנוך ועל חנוך לערכים(. 1114סמילנסקי, י'. )
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(. השתמעויות חינוכיות של רב תרבותיות בישראל: המקרה של חקר 1111פפה, א'. )

(. 033-012) פוסטמודרניות וחינוךמודרניות, , )עורך( א' גור זאב ההיסטוריה. בתוך

 אביב: רמות.-תל

, )עורכת( פ' פרי תוך(. פיתוח רגישות חברתית בקרב סטודנטיות להוראה. ב0221פרי, פ'. )

 (. ירושלים: כרמל.011-066) חינוך בחברה רב תרבותית

  תל אביב: יחדיו. תכנית לימודים בגלגוליה.(. 1188צבר בן יהושע, נ'. )

 . תל אביב: מודן.המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה(. 1990נ' ) צבר בן יהושע,

תכנון לימודים על סף  -(. סוגיות המחכות להכרעה 1118צבר בן יהושע, נ', ודושניק, ל'. )

-131), תכניות לימודים כהבניה חברתית ,עורך()ח' איילון בתוך האלף השלישי. 

161). 

(. רפורמות בתכנון לימודים בחינוך הממלכתי והמאבק 0224צבר בן יהושע, נ', ומטיאש, י'. )

 .(84-128) ,(1מגמות מג )על הזהות. 

הקרן לקידום מקצועי  -פנים(. יהדות וישראליות, הגישה החילונית. 0221צבר בן יהושע, נ'. )

 .(44-11), 32גליון 

 ם: המרכז למורשת בן גוריון.ירושלי עלי גשר צר.(. 1111צמרת, צ'. )

(. להפוך את תל"י )תגבור לימודי יהדות( לפרויקט לאומי של"י )שילוב 1111צמרת, צ'. )

עיון ומעש, אסופת מאמרים לזכרו  :לזבולון, )עורך( י' הקלמן תוךלימודי יהדות( . ב

 (. ירושלים: משרד החינוך.011-064) של זבולון המר

, מתוך אתר 0210ליוני  3-נדלה ב וד תרבות ישראל ומורשתוספרי לימ(. א.תקרן תל"י. ) 

  http://www.tali.org.il/books.asp תל"י

, מתוך אתר תל"י 0210למאי  1-נדלה ב מהו חינוך תל"י(. א.ת) קרן תל"י.

http://www.tali.org.il/what_tenaim  
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, מתוך 0210לאוקטובר  14 -. נדלה במהו חינוך תל"י/ תנאי ההצטרפות(. א.תתל"י. )-קרן

 http://www.tali.org.il/what_tenaim2.asp אתר תל"י 

, 0210למאי  10 -נדלה ב חינוך תל"י בבתי הספר/ מבוא/ שלב החשיפה(. א.תקרן תל"י. )

 http://www.tali.org.il/what_tenaim3.aspמתוך אתר תל"י 

, 0210למאי  10 -נדלה ב וא/שנות הפיתוחחינוך תל"י בבתי הספר/ מב(. א.תקרן תל"י. )

 http://www.tali.org.il/what_tenaim4.asp אתר תל"י מתוך

, מתוך אתר 0210לאפריל  3 -נדלה ב מהו חינוך תל"י/ עקרונות מנחים.(. א.תקרן תל"י. )

 http://www.tali.org.il/what1.asp תל"י:

 , מתוך אתר תל"י:0210למרץ  02-נדלה ב פרויקט זהות ודיאלוג(. א.תקרן תל"י. )

 http://www.tali.org.il/zehout.asp  

 ירושלים: קרן תל"י. מעגל החגים.(. 0228. )1-תל"י-קרן

 ירושלים: קרן תל"י. מעגל החגים שלי.(. 0228. )0-תל"י-קרן

 ירושלים: קרן תל"י. ב'.-ולזיכרון א'זמנים לששון (. 0221. )1-תל"י-קרן

 תל"י.-ירושליים: קרן לכל זמן כרך א'.(. 0221. )0-תל"י-קרן

היהודי החדש : הזיקה למסורת היהודית בחינוך התיכוני הציוני (. 1181רוזנשטיין, מ'. )

 ירושלים: האוניברסיטה העברית. הכללי בארץ ישראל, מראשיתו ועד קום המדינה.

 ירושלים: האוניברסיטה העיברית. סיפורה של מערכת החינוך הישראלית.(. 0228רייכל, נ'. )

  ב'. ים א'ויישום דוח ועדת שנהר, חלק(. 0220, 1118בן אבות, א'. )ורש, נ', 

תל אביב: הקיבוץ  חינוך הומניסטי יהודי בישראל: תכנים ודרכים.שביד, א'. )תש"ס(. 

 המאוחד.

http://www.tali.org.il/zehout.asp
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והתרבות החילונית: פרקי עיון בהגות היהודית של המאה היהדות שביד, א'. )תשמ"א(. 

 .תל אביב: הקיבוץ המאוחד .העשרים

ירושליים: הספרייה הציונית על יד ההסתדרות  הציונות שאחרי הציונות.שביד, א'. )תשנ"ו(. 

 הציונית העולמית.

במערכת על הוראת תרבות ישראל  -(. "אז מה זה להיות מורה ליהדות כאן?"0228שור, פ'. )

זהות יהודית, ערכים ופנאי: עולמם של תלמידים , תוך א' כהן ועמיתיםהממלכתית. ב

(. תל אביב: מרכז 023-011) ותלמידות ישראלים בבתי ספר תיכוניים ממלכתיים.

 קלמן בית הספר לחינוך אוניברסיטת ת"א.

של רעיון חינוכי  חינוך תל"י )תגבור לימודי יהדות(: התפתחותו ומימושו(. 0224שיקלי, א'. )

 .JTSירושלים: מכון שכטר בשיתוף עם  בתנאי מציאות משתנה.

מחברה מתהווה לחברה  -(. חמישים שנות חינוך לערכים 0221עירם, י'. )ושכטר, מ', 

צמתים: ערכים , )עורכים( י' עירםו שקולניקש' תוך סקירה התפתחותית. ב –משתנה 

 לים: משרד החינוך.(. ירוש311-302) וחינוך בחברה הישראלית

לבית חינוך: קווים מנחים להתערבות חינוכית  -(. מבית ספר 0220עירם, י'. )ושכטר, מ', 

י' עירם, ו נ' מסולובטי,  בתוךלגיבוש זהות אישית וקולקטיבית בחברה דמוקרטית. 

 אביב: רמות.-(. תל414-441) חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים.

(. דרכים בכתיבת מחקר איכותני מפרוק המציאות להבנייתה 0221) .ב'שלסקי, ש' ואלפרט, 

 אביב: מכון מופ"ת. -כטקסט. תל

 

מתוך כתב העת אופקים חדשים  0211ליוני  11-. נדלה ב עם ללא עולם(. 0226שנהר, ע'. )

 . http://ofakim.Org.il. 32מגזין לשאלות מדינה כלכלה וחברה, גליון 

מחשבה רב תחומית (. מאפינים של חינוך לתרבות יהודית פלורליסטית. 0221שנהר, ע'. )

 (.13-11, )2בחינוך ההומניסטי 

http://ofakim.org.il/
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 תל אביב: רמות. מילים המנסות לגעת.(. 0223שקדי, א'. )

(. מי ראוי ללמד יהדות בבית הספר הממלכתי הכללי? הקשר שבין 0228שקדי, א'. )

זהות א' כהן ועמיתים,  תוךדיאולוגיה האישית של המורים לבין ההוראה בכיתה. בהאי

יהודית, ערכים ופנאי: עולמם של תלמידים ותלמידות ישראלים בבתי ספר תיכוניים 

 (. תל אביב: מרכז קלמן בית הספר לחינוך אוניברסיטת ת"א.113-181) ממלכתיים

"החג של החגים": זהות קולקטיבית משתנה.  (. מחג החנוכה ועד פסטיבל0221שרעבי, ר'. )

 .(131-164) ,(11מועד: שנתון למדעי היהדות )
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 .שנחקרו המורות עבור מובנה חצי לראיון שאלון :1 נספח

 :שאלות דמוגרפיות    

 גיל: .1

 ההכשרה: .0

 שנות וותק בהוראה:               .3

 בכיתה? האם יש לך עזרה? סייעת / בת שרות?כמה ילדים יש  .4

 תארי את אופי הכיתה שלך?) גיל הילדים, הרמה הממוצעת, שיטות העבודה(. .1

 נסיון והתנהלות

 כמה שנים את מלמדת חגים לפי תכנית תל"י?  .1

 ?האם לימדת חגים גם בדרכים אחרות .0

חומר איך את מתכננת את תכני הלימוד לפני כל חג )בעזרת ספרים של תלי/  .3

 שאת מכינה / חומר שקיים בביה"ס(?

 ?האם את מרגישה הבדל בעבודתך עם תכניות אחרות לעומת תל"י .4

באיזו רמה מתקיים שיתוף פעולה עם ההורים ופעילויות עם הורים? מה זה דורש  .1

 ממך?

 ערכים ודעות ,ידע

 קורה שחסר לך ידע על חג מסוים או נושא מסוים? במי את יכולה להעזר? .1

שמתעוררים חילוקי דעות בין התלמידים בעקבות מסר מסוים/ מנהג  האם קורה .0

 מסוים 

באיזה אופן עולים בכיתה הבדלים בין התלמידים? הבדלי תרבות, מסורות  .3

 ?ומנהגי עדות

בספרי הלימוד יש הרבה מסרים ערכיים. האם קורא שאת צריכה ללמד מסרים  .4

 ?איך את מתמודדתשאינך מסכימה אתם או שלא נוח לך אתם? מה קורה אז? 

 באילו תחומים חשוב להתמקד עם התלמידים, בעת הוראת החגים? .1

 האם אלו תחומים יחודיים לחגים או נכונים בכל שיעור? .6
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 האם לדעתך תכנים שאת מלמדת היום ישמשו אות התלמידים בעתיד ?  .1

אנחנו מדברים על חגי ישראל, בבית הספר לומדים גם ילדים שאינם יהודים, האם  .1

 ?4רים קשיים על הרקע הזהמתעור

 מה התחושות שלך לגבי אימוץ תכנית תל"י ע"י בית הספר? .2

  ?כשנכנסתם לחינוך תל"י איזה תהליך עברתם בבית הספר .3

 ?האם יש שינוי באוירה הבית ספרית בעקבות חינוך תל"י .4

                                            
4

 בלבד ברמלה ס"לבי שאלה 
 



81 
 

 עם המורות ראיונות: 2 נספח

 עם שני )שם בדוי( מבית ספר הברוש: 1מס' ראיון 

 אני שואלת קודם כמה שאלות כלליות יותר, הגיל שלך, ההכשרה שלך.  שאלה:

אני בת ארבעים ואחת. למדתי הוראה במכללת דוד ילין, סיימתי לפני ארבע  תשובה:

עשרה שנה. למדתי גם לימודים לתואר שני באוניברסיטה העברית בנושא של 

 חינוך. שנות ותק: אני השנה האחת עשרה שאני מחנכת. 

 איזה התמחות בתחום ההוראה שאת מתעסקת איתה? יש שאלה:

כן. פה אני מלמדת כמעט את כל המקצועות. מה שהתמחיתי כשלמדתי את  תשובה:

התואר הראשון זה היה יותר בנושא של מדעים שהתמחיתי בו ופה אני מלמדת 

 גם מתמטיקה, גם מדעים, גם חינוך לשוני, כמעט את כל השעות בכיתה שלי. 

 כיתה זה?באיזה  שאלה:

 ג'.  תשובה:

קצת על הכיתה, כמה ילדים וקצת על הרמה של הכיתה, עם איזה קשיים  שאלה:

 ספציפיים את מתמודדת בכיתה הזאת השנה. 

אז בכיתה זו יש שלושים וארבעה ילדים וזו כיתה שהיא לא פשוטה, ההרכב  תשובה:

ינה החברתי שלה, המון ילדים שהם תוססים וגם ילדים מאוד חזקים מבח

חברתית, יש שם שילוב של גם קושי חברתי וגם יש הרבה ילדים עם קשיי 

למידה. בעיקר אני חושבת יותר מקשיי למידה זה קשיי ריכוז. כשהשנה התחילו 

אבחונים במרביתם אז עלו הנושאים של ריכוז בעיקר וגם חלק נושאים רגשיים, 

ך אופק חדש יש פשוט קשיי למידה שמאובחנים... מבחינת עזרה יש לנו בתו

שעות רוחב, אז יש שלוש שעות בשבוע שיש מורה שנכנסת בשעה מסוימת, זה 

יוצא שלוש פעמים בשבוע שיש עזרה ואז אפשר קצת להתפצל לקבוצות קטנות 

 או שילדים מסוימים יקבלו עזרה. 

 יש הבדלים ברמות או שכולם מאופיינים? שאלה:

ילדים חזקים מאוד אבל הם לא רבים, יש  ברור שיש. כיתה מאוד הטרוגנית. יש תשובה:

אפשר להגיד משהו כמו שבעה ילדים מעל הממוצע, יש כמובן את הבינוניים ויש 
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את אלה שהם עם הקשיים. אבל יש המון דומיננטיות של דווקא הילדים הקשים 

 יותר. 

 כמה שנים את מלמדת תל"י בעצם? את פה כל השנים? שאלה:

יעית שלי כמחנכת ואני מלמדת לפי תל"י. האמת שלפני כן לא. פה זו השנה הרב תשובה:

עבדתי בבית ספר קשת בירושלים, בית ספר קשת הוא בית ספר שמשלב דתיים 

וחילונים, אז לימדנו את החגים יותר מורחב או ראשי חודש אבל לא על פי תכנית 

תל"י. אני זוכרת שאז היינו לפעמים מלקטות קצת, כי היה את בית ספר תל"י 

 בגילה, אבל ככה זה היה יותר, הייתה גם התמקדות... 

 זה לא כמו בית ספר רגיל.  שאלה:

 כן.  תשובה:

 כאן חמש שנים בערך יש תל"י אז כשבאת כבר היה פה תל"י.  שאלה:

 כן.  תשובה:

את יכולה להשוות בעצם איך שמלמדים פה בתל"י לעומת איך שלימדו  שאלה:

 שמה? 

נת כבסיס על החוברת, אני עוברת על התכנים ועל המדריך פה באמת אני נשע תשובה:

למורה שיש אותו באינטרנט וזה מאוד נוח וגם אנחנו יושבים עם גילה, יש לנו 

 ישיבות בערך פעם בחודש. מה שאני מרגישה שאני פחות מביאה חומרים

כנית הלימודים ואנחנו בעצם עוברים מעצמי, בגלל שזה נכנס לתוך כל ת

לא אומר שאני עושה כל דף אבל זה בעצם הבסיס, יש דברים שאני בחוברת, זה 

מוסיפה בחגים מסוימים, יש מועדים שאנחנו יותר צמודים לחוברת, אני מרגישה 

שפה באמת ההתמקדות יותר החוברת, פחות דברים שאני מביאה מעצמי 

ולפעמים זה חבל לי. לפעמים אני מרגישה כשזה היה פתוח יותר, זה היה יותר 

ווייתי עבור הילדים כי פה זה שוב חוברת ותוכנית הלימודים שלנו בבית ספר ח

הזה היא מסתמכת על המון ספרים וחוברות. אז גם השיעור הזה הופך להיות 

תפתחו את החוברת, למרות שיש שם דברים מאוד נחמדים, יש סיפורים בעלי 

, תפתחו את ערך, אבל זה עדיין קשור לחוברת, גם עבור התלמידים, עוד פעם

 החוברת בואו נקרא. 
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 ושם זה היה אחרת? שאלה:

כן, בכלל לא היו חוברות. היה את החומרים שהכנו בעצמנו, בדרך כלל היינו  תשובה:

יושבות בישיבת צוות ומכינות, מביאות גם דברים מהמקורות ובאמת היו שם 

 שתי מורות, בהתחלה התחלנו שתי מורות בכיתה, אבל אחר כך בשכבה, אז

המורה הדתית הייתה מביאה יותר את התכנים מבחינת המסורת והדת 

ב' שלימדתי שם הרבה -והמקורות והיינו משלבות הרבה יצירה, זה היה כיתות א'

יצירה, היינו ראשי חודש זה תמיד היה לימוד דו גילאי בראש חודש, לא היה 

אוד מעניין. אני טקסים, וזה היה המון דברים שאנחנו יצרנו, כל הזמן יצרנו. זה מ

חושבת שמתחברים גם אחרת כשזה משהו שבנית ויצרת. זה עוזר גם, זה 

תומך. כן אם אני רוצה בסיס אני רוצה עוד הרחבה ואני רוצה עוד ידע זה כן 

משהו שתומך ומשום שזה ספיראלי אז אני גם יודעת שיש סיכוי קטן שאני אחזור 

נורא, אבל יש פה את הסדר,  על דברים שהם כבר עשו למרות שזה אף פעם לא

 את הארגון, זה לא כל שנה ילמדו על מסכות בפורים. 

 זה בתל"י.  שאלה:

כן, בתל"י. זה יכול לקרות בבתי ספר אחרים שמשנה לשנה יש מורה אחרת,  תשובה:

 יכול לקרות שיחזרו על אותו תוכן. 

בערך ענית לי על זה כל העניין של תכנון השיער או יש חג מסוים איך את  שאלה:

 מתכננת אותו, פשוט הזכרת שבעיקר מסתמכים על החוברת. 

זה כבסיס. אני תמיד עוברת על החוברת לראות מה התכנים שם כי זה גם כמו  תשובה:

ני שאמרנו זה בדרך כלל איזה שהוא נושא מצומצם, לא מלמדים את הכול. אם א

מרגישה שכן צריך עוד משהו לסיפור ההיסטורי למשל יום השואה נתתי דוגמה 

כי שם היה בכיתות ג' בעיקר מתמקדים בסיפור של אנה פרנק אבל היה חסר לי 

הרקע כי נכון שהם לומדים את זה כל שנה ושומעים את זה כל שנה אבל היה 

בתורה ספר שמות,  להם מאוד מבולבל כל הסיפור, כל ציר הזמן, אנחנו לומדים

אמרו לי אבל רגע, אנחנו יודעים שהם הגיעו לארץ ישראל, אז איך את אומרת 

 שהם היו... אז זה דברים שצריך כן את ההשלמות, וצריך כן דברים כאלה. 
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באיזו רמה מתקיים שיתוף פעולה עם ההורים אבל לא ברמה הבית ספרית  שאלה:

 פות. אלא ברמה שלך, אם את עושה פעילויות נוס

לא עשינו פעילויות נוספות, בעיקר זה היה היום הפתוח שבנינו אותו והכנו אותו  תשובה:

לקראת יום שהוא משותף, פעילות משותפת, ובאמת הייתה היענות מאוד יפה, 

 כל ההורים הגיעו. 

 מה עשיתם? שאלה:

אטלס,  התמקדנו ביוצר, חיברנו בין היוצר לבין תל"י, היוצר שלנו היה יהודה תשובה:

דיברנו על האני ואיך הוא משפיע עליי, וגם חיברנו את זה לדברים שגילה הביאה 

 לנו וזו הייתה פעילות כזו, יותר בהתמקדות על הילד, על האני. 

 יחד עם ההורים.  שאלה:

כן, יחד עם ההורים, ולא היו עוד פעילויות חוץ מטקסים שמידי פעם מגיעים  תשובה:

שהילד שלהם מופיע, זה לא קורה חוץ מזה, בטקסים  בעיקר אבל כשהם יודעים

 של ראש חודש או לקראת חג. 

 היית רוצה יותר לעשות פעילויות עם ההורים? שאלה:

אני בעיקרון מאוד תומכת בזה, אבל אני מרגישה שההורים איפה שהוא קצת  תשובה:

נות נמאס להם, קצת רווי מידיי כי זה באמת איזה שהיא מגמה של השנים האחרו

ומי שיש לו ילד שזה לא הילד הראשון, אפשר כבר לשמוע ולראות את הפרצופים 

 . מאתנושל מה אתם רוצים 

 כי באופן כללי בבית הספר יש הרבה פעילויות שהורים מגיעים? שאלה:

לא, זה ירד, היו יותר, אני יודעת שהיו פה בשנים קודמות למשל בג' היה מסיבה  תשובה:

של ירח, לומדים על הירח והחודש, עשו אחר הצהרים מסיבת ירח והיה גם סביב 

יוצר שלמדו לפעמים מסיבות, וזה פחות ופחות בגלל שאיפה שהוא אנחנו 

 להם. מרגישות את החוסר היענות כל כך של ההורים, חוסר רצון ש

קורה שחסר לך ידע על חג מסוים, חסר לך איזה חומר, במה את יכולה  שאלה:

 להיעזר, במי את יכולה להיעזר?

דבר ראשון יש את גילה ואני יודעת שתמיד אפשר לפנות אליה בתור המדריכה  תשובה:

 שלנו ובאמת היא מאוד מעירה הערות מאד פורות.  
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 מלמדים כל כך הרבה שנים?  זה קורה באמת שפתאום חסר ידע ש שאלה:

לפעמים אפילו אנחנו שוכחים, או אם עולה איזה שהיא שאלה אצל הילדים ולא  תשובה:

תמיד אני יודעת בדיוק מה ואני לא רוצה להטעות אותם, גם לפעמים כל מיני 

רעיונות נוספים או התמקדויות אחרות, לא לחזור על עצמך. אני יודעת שיש גם 

אינטרנט שאני נעזרת בו, אנחנו גם עובדות בצוות, אנחנו את המדריך למורה ב

מביאות את החומרים, גם נזכרות מה עשינו בשנים קודמות וככה באמת לא 

לחזור על עצמנו ומה שאנחנו גם ניסינו  לעשות בשכבה, עשינו את זה בחגי 

תשרי, זה היה מקסים, שעשינו פעילות משותפת בשכבה וערבבנו אותם, בין 

יתות עשינו בעצם שלוש קבוצות והם עברו כגוש שהוא מעורבב שלושת הכ

התמקדה בנושא אחר  מאתנומשלושת הכיתות וזה היה מאוד נחמד וכל אחת 

והם עשו סבב באותו יום, זה היה סביב חגי תשרי, חשבנו שנספיק יותר לעשות  

עוד לקראת חגים אחרים, לא הספקנו, אני חושבת שזה היה מאוד מוצלח, משהו 

כן הייתי רוצה לחזור ולהשתמש בו, זה היה מגוון זה היה גם שילוב ביניהם, ש

 קצת היכרות. 

 איזה סוג של פעילות זה היה? זה היה עיוני? שאלה:

גם וגם, רצינו שזה יהיה מגוון, אז היה תחנה אחת שהייתה הכנת ברכות, זה  תשובה:

והתחנה היה ראש השנה, תחנה אחת שזה היה יותר חידונים ומשחקים 

 השלישית הייתה יותר עיונית, סביב טקסט או משהו. 

קורה שמתעוררים חילוקי דעות בין התלמידים סביב תכנים שעוברים  שאלה:

 בכיתה?

כן. יש אצלנו לא הרבה, יש חמישה בערך ילדים שהם שומרי מסורת ואנחנו  תשובה:

עלה לנו מדברים על זה שאנחנו מתחשבים אבל לפעמים עולים חילוקי דעות, 

בכיתה בנושא דווקא של כשרות, של מה מותר לאכול, מה אסור לאכול ולמה, גם 

אנחנו למדנו את ספר שמות ויש שם את כל החוקים ואז הילדים שמעו שמישהו 

אוכל חזיר, אז איכס והתחילו בממש חוסר סבלנות אז העלינו את הנושא ודיברנו 

בל זה עלה. למשל בל"ג בעומר על זה שאנחנו שונים וכל אחד עם הדעות שלו א
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היה להם ברור שמתחילים את המדורה אחרי מוצאי שבת כי לא מדליקים אש 

 בשבת, הם מתחשבים באלה שלא נוסעים.  

 זה היה מדורה כיתתית? שאלה:

כן, מדורה כיתתית. יש דברים שיותר אני מרגישה סובלניים כי הם יותר פתוחים  תשובה:

ל הם שמעו שמישהו אכל חזיר זה נראה להם אליהם כמו הדלקת האש. למש

כבר אוי ואבוי ומה פתאום. יש דברים שאני חושבת שהם יותר אולי בחברה שלנו 

יותר מקובלים. זה עולה מידי פעם, לא הרבה מידיי, כי אין הרבה מידיי ילדים 

 ששומרים. בקשת זה עלה כל הזמן. 

 זה היה העניין שם לא? שאלה:

 משל מה עושים בשבת, גוי שבת, נוסעים  לא נוסעים.  כן. זה היה ל תשובה:

באיזה אופן עולים ההבדלים בין התלמידים בכיתה, על רקע עדתי או סוציו  שאלה:

 אקונומי, אם זה מורגש. 

פחות בנושאים הלימודיים, אני יכולה יותר להגיד את  -סוציו אקונומי פחות, עדתי תשובה:

זה בנושאים החברתיים, אבל גם זה לא עולה עדתי, הם לא יגידו אתה בגלל 

שאתה מעדה כזו אז ככה. יש כן ילדים שהם יותר אקטיביים והשפה שלהם אני 

רחוב ומביאים את  יכולה להגיד שהיא יותר נמוכה והם משתמשים ביותר שפת

זה. אז כל אחד עם הטמפרמנט שלו וגם הרקע שהוא בא מהבית ואפשר 

להרגיש את זה, אפשר להרגיש אפילו בשפה שמדברים או באיך הם מנהלים 

או את החיכוכים שלהם,  זה תלוי ואפשר לראות קבוצות. אפשר  םהוויכוחיאת 

 דרים בקבוצות. להגיד שזה אפילו אם חושבים על זה עדתי, איך שהם מסת

 איך הם... באמת אלה שהם יותר אקטיביים אלה שהם יותר שקטים? שאלה:

יש את אלה שנחבאים אל הכלים, הם כאילו עזבו אותנו, לא רוצים, הם לא  תשובה:

הרבה, אבל יש כמה. יש אצלי, יש שתי קבוצות למשל בין הבנות, שתי קבוצות 

סות וקבוצה אחרת שהן פחות מאוד דומיננטיות שקבוצה אחת הן מאוד תוס

תוססות בכיתה הן יותר תלמידות שמצליחות אפשר לומר, אבל גם ביניהן יש 

חיכוכים. אין כל כך בין הקבוצות, זאת אומרת אני לא שומעת כל כך יריבות בין 
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הקבוצות. גם אנחנו עושים עבודה חברתית בעזרת היועצת, אנחנו מאוד 

 . משתדלים למתן קצת את מה שקורה שם

 שמה עושים בעצם? שאלה:

עשינו שיחות בכיתה, לקחנו גם שיחות בקבוצות קטנות איתי ועם היועצת  תשובה:

כשהיה לי באמת את מורות הרוחב, אז יצאנו עם קבוצה קטנה כל פעם חמישה 

ילדים ועשינו שיחות, משחקים קטנים, משחקים חברתיים, למשל דיברנו על 

ורה להם בהפסקות, כי הרבה פעמים באים התמודדות עם כעסים, שמענו מה ק

מהכדורגל הבנים, דיברנו על ימי הולדת כי גם זה היה, ימי הולדת שמזמינים רק 

חלק ועושים. על זה דיברנו מתחילת השנה, באסיפת הורים הראשונה עם 

ההורים, אבל פתאום צצו ושומעים על זה, אי אפשר להסתיר את זה כל הזמן, או 

ל והביאו מתנות רק לחלק. אז הדברים האלה עלו כל הזמן ילדים שנסעו לחו"

ואנחנו מנסים לדבר על איך זה להיות קבוצה. למשל ביום שישי דיברנו על פתגם 

החודש, היה משהו עם הקנים שקנה אחד אפשר לשבור בקלות אבל כשאנחנו 

קבוצה ועשינו על זה פעילות ומאוד יפה הם הבינו והם דיברו ובתיאוריה הם 

רים מאוד יפה, הם כאילו מפנימים את הערכים ואת המושגים והתנהגויות, מדב

 אבל כשזה מגיע לרגע שאתה... 

יותר מהצד שלך, בספרים יש המון ערכים, קורה שיש משהו שהוא לא נראה  שאלה:

 לך, לא יושב לך טוב מבחינת המסר שאת צריכה להעביר?

חנו מלמדים אותן כמצוות אבל לפעמים יותר בנושא של המצוות, שבאמת אנ תשובה:

רובינו חילונים, גם אני וגם הם, ואז זה קצת קשה המסר הזה של החובה וזה 

עלה גם בשיעורי תורה, בשיעורי תנ"ך,  וגם זה עולה בחגים, מה המצוות שלנו 

ואז אם אנחנו מצווים אז מה קורה אם אני אוכל לחם בפסח, היו ילדים ששאלו 

יברנו על איך דברים התגלגלו ומה כל אחד לוקח לעצמו. את זה וניסינו לעלות וד

דיברנו על מנהגים בתוך המשפחה, זה דברים שאני חושבת שיותר קשה ככה 

 להגיד, אנחנו לומדים את זה כמצווה אבל אנחנו לא עושים אותה. 

 ספרי לי קצת איזה דוגמה.  שאלה:
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סח, זאת אומרת לא לאכול אז למשל על פסח, דיברנו על המצווה לאכול כשר לפ תשובה:

חמץ, אז היו ילדים שראיתי בהתחלה שזה לא היה להם נעים להגיד, נכון בליל 

הסדר אין להם חמץ, אבל אחר כך הם כן אוכלים חמץ, אז איך זה מסתדר? 

בכיתה ג' זה גם נושא, אנחנו עושים את ליל הסדר פה בבית ספר ויש להם פה 

י טיפין טיפין שלא נעים ואז איך זה טקס שהם אחראים עליו, אז ככה ראית

מסתדר ומה קורה. אז הבאנו באמת דוגמאות, ביקשתי מהם שיגידו בבית, יבררו 

 בבית מה קורה בבית ולמה זה ככה והם העלו את הסיבות שלהם והם סיפרו. 

 איזה סיבות למשל? שאלה:

ורת שלנו, למשל יש משפחות שאומרות אנחנו חילונים, אנחנו זוכרים את המס תשובה:

אנחנו מקיימים את הטקסים כמו ראש השנה, יום כיפור, אבל אנחנו לא 

מדקדקים בכל המצוות, עדיין אנחנו מרגישים יהודים, דיברנו על זה, אנחנו 

מרגישים חלק מהעם הזה, מרגישים את המסורת, אבל אנחנו לוקחים את 

 הדברים שאנחנו מרגישים שאנחנו רוצים לקיים. 

 דים מסורתיים רואים את זה למשל?איך יל שאלה:

אני חושבת שמשום שהם מיעוט, גם הם מכירים את זה במשפחות שלהם, אין  תשובה:

כאן דתיים, אז הם מכירים את זה גם מתוך המשפחות שלהם יש משפחות שגם 

במשפחה הם רואים את זה והם יודעים שהדודה נוסעת בשבת אז הם מקבלים 

ות כאלה ויש משפחות כאלה, ושוב זה עלה גם את זה, הם יודעים שיש משפח

 הנושא של באמת אוכל כשר, בעיקר. 

באיזה ערכים לדעתך חשוב להתמקד כשמלמדים את החגים? תל"י  שאלה:

 מעבירים המון ערכים גם מעבר לחג עצמו, מעבר לטקסים. 

אני חושבת שבאמת מבחינת המסורת והדברים שעוברים מדור לדור ובאמת הם  תשובה:

לה שמבדילים בינינו לבין העמים האחרים ואם לא יהיה אותם או לא נזכור א

אותם, לא משנה איך אנחנו מקיימים אותם אז לא יישאר בעצם שום הבדל בין 

עם כזה ועם אחר או דת כזו ודת אחרת. לכבד, אני חושבת שמאוד חשוב, העניין 

ני מחליט או מה , להכיר קודם כל, לדעת ואז לכבד, לעשות מה שא'לכבד'של ה

שכרגע בגיל הזה המשפחה שלי מחליטה, אבל לכבד את כל האחרים, גם את 
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הדת ואת המסורת וגם את האחר, שזה דבר מאוד חשוב אני חושבת. אנחנו 

משתמשים בפתגמים האלה, יש אחריות פה בבית ספר, ואני חושבת שזה מאוד 

ת זה...  גם הם דיברו חשוב, הערך של הכבוד ולכבד אבל גם להכיר. אני לומד א

משהו, עלה הנושא של ישו, הם התווכחו אם הוא כן היה יהודי אם הוא לא היה 

יהודי, אז הם אמרו אסור להגיד את השם שלו, ואז דיברנו שלהכיר ולדעת גם על 

תרבות ודת אחרת זה בסדר ואנחנו נכבד את זה, הם כך אנחנו כאלה ונכבד. אני 

 להכיר גם את שלנו גם את של האחרים ולכבד. חושבת שזה ערך מאוד חשוב, 

את חושבת שמה שאת מלמדת בשיעורים גם במישור החברתי, בכלל כל  שאלה:

העניין של ערכים, הם מצליחים לקחת את זה מחוץ לכיתה מחוץ לשיעור ליום 

 אחר?

ככה ככה. לפעמים הם פתאום מפתיעים. בעיקר זה בשיחות, בעיקר כשזה מלל  תשובה:

ח אז הם כן, את שומעת שהם חוזרים על דברים גם משנים קודמות וגם וזה שי

הם לפעמים נזכרים בחוברת, פתאום הם רואים הם אומרים למדנו ונזכרים, אבל 

שוב, בהתנהגות היומיומית כל ההישרדות בבית הספר לא תמיד, אני מוצאת 

איך זה,  חוסר כבוד, אני מוצאת שפה מאוד לא יפה אחד אל השני אני לא יודעת

 אבל שומעים את זה.

את חושבת שזה אולי במצב יותר טוב פה, בבית ספר שהוא של תל"י, שזה  שאלה:

 מצליח לעשות שיפור לעומת בית ספר רגיל? 

אני מנסה להשוות עם החטיבה ששם הבן שלי נמצא, אני חושבת שאותם  תשובה:

הוא בא ואומר לי סיפורים בערך הוא מספר. שם יותר חזק הקטע הדתי דווקא, 

מה, באיזה כיתה הם שהם מתווכחים על מה יותר טעים קובה או קניידלעך, 

בכיתה ח', ופה אני לא כל כך שומעת את זה, דווקא להפך, הם רוצים לנסות 

ולטעום. אצלנו בכיתה יש גם בית מארח, שכל פעם קבוצה קטנה אחר 

מדו להכין קאבה, אני הצהריים... אז הם הכינו מאכלים, פעם הם סיפרו שהם ל

לא יודעת מה זה, אבל זה משהו כורדי, אז הם באו נורא מאושרים שהם הכינו 

לא יודעת  ..קאבה, אף אחד לא אמר איכס. אני חושבת שזה מאוד תלוי סביבה.

דברים כאלה, לא יודעת אם ביומיום הם באמת מצליחים להפנים. הם בכל 
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ור ומי על המתקן, זה לא עובר המשחק וההישרדות הזו של מי משחק עם הכד

 להם בראש. הם מאוד אגואיסטים וזה בסדר. 

בעצם הגעת לבית ספר כבר היה פה תל"י, את מכירה את התהליך של  שאלה:

 הכניסה של התוכנית או שכבר בזמן... 

 באתי וזה היה.  תשובה:

 ומה הייתה דעתך, ידעת על זה מראש? שאלה:

למדו פה שנה אחת לפני שנכנסתי ללמד כאן, גם  ידעתי מראש, הילדים שלי תשובה:

באתי מקשת, אני מאוד מכבדת את זה, אני חושבת שלמדתי המון בתור חילונית 

ושבאמת המשפחה שלי חוץ מיום כיפור והחגים לא היה שם הרבה, אפילו היה 

קצת אנטי אחרי השואה. למדתי המון, אני זוכרת שהייתי קוראת כל פעם 

בקשת לא היה ספר, הייתי קוראת מהתנ"ך והייתי מוצאת  לקראת פרשת שבוע,

את כל הדברים והשיחות בכיתה היו מאוד מעניינות, מאוד מפרות ושמחתי על 

זה דווקא. היום אני יכולה להגיד שלפעמים התוכנית לימודים מאוד עמוסה 

 בשנים האחרונות.

  ?לא רק בתל"י שאלה:

לשוני, אז לפעמים אנחנו מרגישות קצת לא. מפני שהכניסו המון בחינוך ה תשובה:

חנוקות. מגיעים לחגים אז אוקי, כמה שיעורים אני צריכה לעשות, כי אין לי זמן, 

 אבל אני חושבת שיש לזה הרבה ערך מעבר לזה שזה חשוב.  
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 הברושמבית ספר  תמר )שם בדוי(עם  : 2מס'  ראיון

 מתחילה עם כמה שאלות יותר כלליות.  :שאלה

 אינפורמטיביות.  :תשובה

 בדיוק, נכון. גיל, ההכשרה.  :שאלה

אני בת שלושים וארבע עוד שלושה ימים. ההכשרה, אני הגעתי דווקא מתחום  :תשובה

. יש לי Main-התיאטרון, אני עשיתי תעודת הוראה בתיאטרון שזה התחום שלי ה

י. תואר ראשון בתנ"ך ואת התואר השני שלי באמת עשיתי במכון שכטר דרך תל"

 אני בבית ספר הדרור כבר חמש שנים והאמת שהגעתי לפה מתחילת התוכנית.

 אז התוכנית עובדת פה חמש שנים.  :שאלה

התוכנית התחילה... כן. אני חמש שנים פה. אני אספר לך קצת אישית עליי, אני  :תשובה

בחורה דתייה, אוהבת את הדת מאוד, קצת מאוכזבת מהחינוך הממלכתי דתי כי 

הילדים שלי שם, יש לי שלושה ילדים בבית הספר, אחת קטנטונת, ואני  אני...

רואה את הקושי שלהם כילדים להתחבר לדת. כמה שהם רואים בבית, כמה 

שהם רואים בבית הספר, זה לא טבעי, זה מאוד קשה, במיוחד שאימא שלהם 

 לא נראית לא עם כיסוי ראש ולא עם מכנסיים, היה, הייתה תקופה שהיה ואני

הבנתי שזה משהו מאוד מאוד פנימי ולא חיצוני בכלל. וכשהגעתי לבית ספר אז 

, אני בדיוק צריכה אותך, אני צריכה אחת תשובהאורית המנהלת אמרה לי: וואי  

 כמוך בצוות, מישהי שיודעת את הדת. 

 אז זה היה תחילת התוכנית פה? :שאלה

 זה היה בדיוק, הגעתי בשנה הראשונה שאורית הכניסה את תל"י לבית ספר.  :תשובה

 זאת אומרת שזה עובד פה משהו כמו חמש שנים? :שאלה

זה בדיוק חמש שנים, עם הגעתי. הגעתי עם תל"י. אני הבנתי שזה לא היה  :תשובה

מאוד  האוכלוסייפשוט להכניס את תל"י לבית ספר. אנחנו מדברים פה על 

יש לנו כאן את... אני מדברת בכותרות אבל אין מה לעשות, יש את  מגוונת,

 הילדים מהקסטל, את המשפחות שהם יותר מחוברים לדת, למסורת. 

 יותר מסורתיים? :שאלה
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יותר מסורתיים, אבל הם פחות נותנים את הטון פה בבית ספר. לעומת זאת יש  :תשובה

כילים, המרוחקים את הילדים מהעבר השני של הגשר, המבוססים, המש

 והמנוכרים אפילו מהדת. היה חשש מאוד גדול... 

 חילוניים.  :שאלה

חילונים. היה קושי מאוד גדול כי הם פחדו, הם לא ידעו מה זה תל"י, גם אורית  :תשובה

 לא ידעה מה זה תל"י, אף אחד פה לא ידע מה זה אומר וגם המורות... 

 ובעצם למה רצו להכניס את תל"י? :שאלה

אורית המנהלת מאוד מחוברת למסורת והיא תמיד מספרת שמה שגרם לה ככה  :שובהת

להפוך, מה שהפך לה את הבטן זה שיום אחד היא ראתה איזה שהיא כתבה 

שעשו בחדשות על מה הנוער שלנו יודע על היהדות והציגו ילדים, תלמידים שלה 

שגים, ולא היה לשעבר מהתיכון, ושאלו אותם שאלות על אישים ביהדות, על מו

להם מושג ואז היא אמרה אני בתור מנהלת אחראית שהם יידעו, לפחות יידעו 

לפחות יכירו... וזה מאוד יפה. ומשם זה התחיל. בשנה הראשונה באמת היה 

קשה, דווקא מהצד של הציבור המסורתי, כי הם לא ידעו גם מה זה תל"י, הם 

חד הספרים של תל"י של כיתות חששו שזה רפורמי, תל"י זה רפורמי, גם ראו בא

ו' אם אני לא טועה ראו תמונה של ילדה עולה לתורה עם כיפה וזהו, זה 

מבחינתם היה ייהרג ובל יעבור. היו כמה משפחות שעשו הרבה רעש, הרבה 

בלגאן, נכנסו עם המועצה עם הרבנים פה באזור והיה הרבה רעש, אבל זה 

 החילוני הבין שבסך הכול יש פה...  השתתק מהר מאוד כי הם הבינו וגם הציבור

 היה פה תהליך באמת? תל"י בדרך כלל...  :שאלה

היה פה תהליך. היו כאן מורות שהיה להן מאוד מאוד קשה לקבל. המון מושגים  :תשובה

שנראו להם שלא שייכים להכניס אותם בכלל לעולם המושגים שלנו. כל המקום 

לנו את גילה, גילה ברשי, שהיא  של אלוהים. איך אומרים ואיך עושים. יש

המדריכה שלנו מהיום הראשון שנכנס תל"י וכמובן שמשנה לשנה אנחנו מקבלים 

אותה פחות אבל היא הייתה פה בתחילה באינטנסיביות מאוד גדולה והכניסה 

את תל"י בצורה חווייתית ביותר והיו לה שיחות נפש פה עם מורות כדי להחדיר 
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לעזור, שייראו כמה שזה חשוב. אצלי זה היה הכי  שירצו, שירצולהן את זה 

 טבעי בעולם. 

זה גם לא מובן מאליו זאת אומרת זה שאת דתייה זה לא מחייב שדווקא זה  :שאלה

  יסתדר לך.

נכון, אבל אני פתוחה מאוד, אני מקבלת מאוד, אני פתוחה מאוד, בואי נגיד שגם  :תשובה

מה מותר לי להגיד ומה אסור לי  אני עברתי תהליך, אני הייתי צריכה לדעת

להגיד. אין אלוהים ברור, וצריך לקבל את כולם והפלורליזם הזה שאנחנו 

מדברים עליו זה דבר שגם צריך ללמוד איך ללמד את זה. אני רוצה להגיד לך 

שאני במצב שהילדים שלי צמאים, תלמידים שלי, צמאים לשיעורי פרשת השבוע 

השנה, מעגל החגים, הם עושים את הקישורים  ולשיעורי תנ"ך ולמעגל חודשי

כבר לבד וזה מדהים, זה מדהים לאיזה רמה ולאיזה ידע הם מגיעים, אין מה 

להשוות בכלל לתחילת התקופה שאני כאן לעכשיו. לדבר איתך על הכיתה שלי 

 קצת?

 ספרי לי קצת על הכיתה באמת, קצת על הרמה, הבדלי רמות בכיתה...  :שאלה

כרגע בכיתה ד' שנתיים כבר בכיתה, אני קיבלתי כיתה שאוהבת ללמוד, או אני  :תשובה

שקיבלתי או שהפכתי אותה לכזאת, אני לא יודעת. צמאים ללמוד. כיתה עם 

 רמה מחשבתית מאוד גבוהה. 

 יש הבדלי רמות? :שאלה

 אני מדברת על הרוב.  :תשובה

 אני לא רגילה שיש אחידות.  :שאלה

לא, אין אחידות. יש את הקשים, יש את המתקשים אבל מנסים להעלות אותם  :תשובה

למעלה, לא לשקוע איתם. מי שצריך לקבל את ההקלות שלו מקבל, אבל סך 

הכול אנחנו מדברים בשפה אחת, יש לי כיתה לא מאוד גדולה, שלושים... כיתות 

ר שעות אבל גדולות יותר. יש לי ילד עם קשיי תקשורת אז יש לי גם סייעת עש

זה לא בשעות שלי, אני מכניסה אותה באנגלית ובחשבון ומדעים כי אני מצליחה 

 להגיע אליו. 

 אז בעצם זה כיתה שיש בה ילדים משולבים של חינוך מיוחד?  :שאלה
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יש לי ילד אחד שהיה איתם בא' ועכשיו הוא בכיתה מקדמת והוא נמצא איתנו גם  :תשובה

הוא כן נכנס לשעות שלי. הוא נכנס לתנ"ך, הוא  בערך עשר שעות שבועיות, אז

נכנס למולדת, הוא נכנס לפרשת השבוע, נכנס יותר להומאני. ויש לי ילדים יש 

, יש הכול, אבל הרוב מושך למעלה גבוה, ויש PDD-ויש את ה םהדיסלקטייאת 

קשיים חברתיים שזה טבעי לגמרי גם לגיל הזה. עבודה קשה אבל מהנה 

 ומספקת. 

יצא לך ללמד, אני בודקת את הנושא של החגים, ואת אומרת שנכנסת לפה  :שאלה

עם תל"י, היית מורה גם לפני זה? יצא לך ללמד חגים במתכונת הרגילה 

 חינוך ממלכתי רגיל?

לא, אני הגעתי מהתיאטרון, מהדרמה. עשיתי הרבה דרמה, עשיתי חגים  :תשובה

 בדרמה, לא עשיתי חגים בכיוון תל"י.

יש חג ואת צריכה להכין שיעור איך את מתכננת את התכנים? עם ספרים כש :שאלה

  של תל"י? עם חומר שיש בבית ספר? במה את נעזרת?

תל"י מסודרת מאוד. יש לנו ספר אני רוצה להגיד לך שלכיתות ד' אנחנו לדעתי  :תשובה

אלה הספרים הטובים ביותר, גם בפרשת השבוע וגם בתל"י. מה שיפה בתל"י 

קחים חג ועובדים עליו ספיראלית, זאת אומרת שהם אומרים נגיד שנה שהם לו

שעברה בשבועות עבדנו על, אני לא זוכרת בדיוק על מה, אבל נגיד רק על 

הנושא של ביכורים, אז מה זה ביכורים. עכשיו בד' אנחנו עובדים על מגילת רות. 

הקניה של אז כל שנה את נוגעת בחג מזווית אחרת כשאת כן צריכה לתת את ה

מה זה החג הזה, קצת השמות שלו. זה משהו שאני עושה כל חג. שוב, בד' יש 

לי בספר הזה מאוד מאוד מובנה, יש לי תעודת הזהות של החג עם כל המידע 

ואחרי זה את הנושא. שנה שעברה אני הכנתי את דף המידע ממקורות יותר 

תי לי דפי מידע. יש לי באינטרנט, הלכתי על אתרים כמו עמית, כמו עיתים, ויצר

גם את הבסיס אז אני מודעת לנושא וכל אחד ברמה שלו. סך הכול אין צורך 

 להביא מבחוץ כי תל"י מספקת את כל הנדרש, את הכול. 

אם יש לך בספר איזה שהיא... את נתקלת במשהו שאת לא מבינה למה  :שאלה

 עובד? הכוונה, מה הם רצו להגיד פה, יש לך פה למי לפנות? איך זה
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אז קודם כל אני יכולה לבחור גם מה אני עושה ומה אני לא עושה... בכל  :תשובה

הספרים לא רק בחגים, גם בפרשת שבוע, בגלל שיש עושר כזה אני יכולה להגיד 

 שאת המדרש הזה אני לא מבינה או הוא לא מאוד מדבר אליי ואני מדלגת עליו. 

 לא לעשות?וזה הנחת עבודה שאפשר משהו לבחור  :שאלה

כן. זה נאמר לנו בפירוש... בגלל שיש כל כך הרבה. אני יכולה להתעמק בסיפור  :תשובה

אבל כן עם זיקה לנושא. למשל יש רואים עולם שגם לוקחים את הנושא ומעבים 

אותו עם הקשר בינלאומי, אם אני מדברת על מגילת רות אז יש לי היבט על איך 

אז אני יכולה לדבר לעשות סביב זה אנחנו מתמודדים עם החלש בחברה. 

שיעור, אני לא צריכה... מגילת רות אני יכולה להקטין קצת. מגילת רות אנחנו 

מחויבים בשיעור תנ"ך. אני כרגע מתמודדת בשבועות אני אומרת מה אני יעשה 

איתם בשבועות בגלל שיש לי מגילת רות יש לי חפיפה, אני אומרת מה עכשיו 

ד פעם אדבר איתם על זה? אז לא, אז אנחנו כן נדבר על מעגל חודשי השנה עו

תעודת הזהות של שבועות ואחרי זה כן על החלש, איפה המקום שלנו לזהות 

 את החלש בחברה. 

 את הסיפור עצמו? :שאלה

הם למדו כאן, אנחנו לומדים כבר בתנ"ך, אין סיבה לחפיפה. אני יכולה להיעזר  :תשובה

ש שם יותר שיח על החסד, על מגילת החסד. אם בחוברת של תל"י לתנ"ך כי י

, גם מגיעה לפה SOSיש במי להיעזר, כן, יש לי את גילה. יש לנו פלאפון אפשר 

 פעם בשבועיים. 

 זה גם הדרכה פדגוגית אני מבינה.  :שאלה

בוודאי, לגמרי. גם יש את האתר של תל"י. יש גם מדריך למורה של החוברת...  :תשובה

 ח, לגילה את מגיעה בסוף.אין לך לאן לברו

באיזה רמה מתקיים שיתוף פעולה עם ההורים, אני מדברת לא בית ספרית,  :שאלה

ברמה הכיתתית. יש דברים שזה עלייך? זאת אומרת את רוצה לעשות איזה 

 שהיא פעילות עם ההורים זה באחריותך?

 את מדברת רק על תל"י או בכלל הקשר עם ההורים? :תשובה

 י מדברת במסגרת תל"י, זה כמובן מושפע ממה... כרגע אנ :שאלה
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יש לנו את היום הפתוח שבעקבות הכנסת תל"י לבית ספר הוא סביב היהדות  :תשובה

לערכים ומה אנחנו עושים בדרך כלל אנחנו בוחרים נושא שכבתי, מזמינים את 

ההורים לכאן, כמובן חצי בוקר הם רואים עבודות, רואים הופעות, רואים טקס, 

חר מכן נכנסים לכיתה וחווים שיעור יחד עם הילדים בנושא שנבחר ואנחנו לא

 עושים חברותות. 

 יחד עם ההורים? :שאלה

עם ההורים, בוודאי, הם לא צופים הם פעילים לגמרי, הם מאוד נהנים. אני  :תשובה

עוברת ביניהם ואז הורה אחד אומר לי את יודעת שאני גדלתי בבית ספר דתי? 

להם, פתאום כולם מחוברים וזה נורא מקסים, זה מקסים לראות פתאום יוצא 

את זה. הם מאוד נהנים. אנחנו מקבלים פידבקים מאוד טובים מזה. ביקורות 

 בונות אנחנו ישר לוקחים... 

 יש לפעמים טלפונים? ראיתי בחוברת ככה וככה...  :שאלה

לא, אין ביקורת בכלל, דווקא היינו רוצים לשמוע יותר. הקשר עם ההורים סביב  :תשובה

תל"י הם גם באים לפה לטקסים שאנחנו עושים. באמת גילה אומרת שזה דבר 

שקצת לוקה בחסר שאנחנו צריכים יותר בגלל  שזה לא חוברת עבודה, לפחות 

ות רואים את מג' ומעלה, הם לא לוקחים את החוברות הביתה, אז ההורים פח

התכנים, אז כן אני משתדלת פרשת שבוע לומר להם מראש לשלוח אותם 

הביתה עם שאלה, דיון בבית, ואז הם חוזרים אלינו. זה פחות יוצא, אבל זה 

משהו שכן הייתי רוצה להגדיל יותר בשנים הקרובות. ההורים צריכים להיות 

 מעורבים יותר. 

ין התלמידים בעקבות ערך מסוים? הרי יש קורה שמתעוררים חילוקי דעות ב :שאלה

המון ערכים תוך כדי ההוראה, אז קורה שיש איזה ערך שיש עליו מחלוקות 

 מאוד רציניות? מתעורר דיון ביניהם?

 תמיד. יש שיח, תמיד יש דיון, דבר שאני מעוררת, דבר שחייב להתעורר.  :תשובה

 יש לך דוגמה אולי? :שאלה

זה מקסים, הם כל כך בוגרים יש להם חשיבה, למשל אם אנחנו מדברים הדבר  :תשובה

הכי קרוב אנחנו מדברים על מגילת רות ועל ערך החסד ועל החלש אז כן יש לנו 
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פה את מרכז הקליטה, תמיד כשאנחנו מדברים על חלש זה הדוגמה שלהם. הם 

מרים תשמעי רואים בהם החלש והם מעלים הרבה דילמות הילדים עצמם, הם או

, אנחנו מאוד מנסים לקרב אותם אבל הם גונבים, זה תמיד ההכללה הזו, תשובה

 זה הם, הם גונבים ואנחנו מנסים להביא להם חפצים. 

 הם לומדים פה בבית ספר? :שאלה

 לא. אין קשר חווייתי איתם.  :תשובה

 אז מאיפה הם מכירים אותם? :שאלה

ה נמצא פה שני רחובות. הם רואים, הם הולכים הם גרים על ידם, המרכז לקליט :תשובה

לקניון פוגשים אותם בקניון ותמיד בחוויות מאוד לא נעימות. אז ככה מדברים על 

חסד אז הם אומרים אנחנו נותנים, מה זה חסד זה נתינה בלי לקבל חזרה. 

אנחנו נותנים ונותנים ונותנים ואנחנו עוברים על ידם והם מנסים להרביץ לנו, 

ים אותנו, מדברים לא יפה. כאילו הדמות של החלש לפעמים היא נתפסת מקלל

כמפחידה גם, השונה, החלש. אז זה שיח שדווקא עלה לנו פעם שעברה מול 

הנושא הזה, על איפה אנחנו יורדים ומנסים לקבל את החלש ואם אתה אומר 

ש לחלש שהוא חלש אז הוא יהפוך להיות חלש. זה שיח באמת שנעשה מול זה. י

שיח, יש דילמות. יש בעד ויש נגד. אין פה החלטה. לא מקומי לקבוע. הכול נשאר 

פתוח, וזה דברים שכן הם הולכים איתם הביתה ושואלים שם ועושים את 

 הדיונים שלהם בבית. 

אמרנו שיש בכיתה כל מיני ילדים, האם יוצא שעולה על הפרק הבדלים של  :שאלה

 תרבות, של מוצא?

 בל מאוד מעצימים את זה, בטח שיש. אנחנו א :תשובה

 בדרך כלל מקובל שזה בעיה.  :שאלה

זה בעיה, אבל יש להם איזה שהיא גאווה לאלה שמעבר. אנחנו כן מנסים  :תשובה

להעצים את זה גם בשונות, הרי יש לנו את מפתח הלב, יש לנו חודש שלם 

ת את היופי שאנחנו עוסקים בשונות, אנחנו מנסים להגדיל את השונות ולהראו

בשונות וזה כן, מוצאים את המקומות של להפיל אחד את השני, מספיק שאחד 

לא קלע גול בכדורגל בהפסקה זה בגלל שאתה סתם מרוקאי או אתה לא יודע 
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לשחק אתה סתם אשכנזי, זה קיים, אבל לדעתי זה הולך ויורד, זה לא כמו בדור 

מרים. הם שומעים קצת שלנו, זה פחות נראה. הם לא יודעים גם מה הם או

הערות מההורים מהסביבה, אבל הם פחות משתמשים בזה. דבר שקיים אבל 

פחות ממה שהיה בעבר אצלנו בחברה לפחות אני רואה את זה. כשהם רוצים 

להיות רעים הם לא נחמדים. יום שישי היה לי גם איזה שהוא סיפור בכיתה לא 

ורט והוא באמת גר בצד השני נעים של ילד שהוא מאוד חכם ומאוד מוצלח בספ

 וכשהוא הגיע בלי קלמר אז אחד הילדים אמרה לו יא עני. זה מאוד מביש. 

 אני מבינה שלא מדברים פה על איזה עוני קטסטרופלי נכון? :שאלה

 יש ילדים שיש להם קשיים, לא אצלי בכיתה.  :תשובה

 יש ילדים ממש במצב סוציו אקונומי קשה? :שאלה

ית ספר עוזר, גם לא מעצימים את זה, עוזרים להם, אבל ככל שהילדים כן.... ב :תשובה

גדלים הם יודעים יותר וכשרוצים להעליב אז יודעים איך לעשות את זה, אבל 

באמת הדגש שלנו גם בתל"י את מנמיכה את העניין של החומריות. אנחנו 

 עובדים יותר על אישיות פחות על חומריות. 

 כזה שהיא אומרת לו יא עני?מה את עושה במקרה  :שאלה

אני פותחת את זה בכיתה לגמרי. זה לא משהו שעובר לסדר היום. בסוף יש  :תשובה

התנצלות לגמרי. צריך להעצים את הילד הזה. לדבר על חומריות מול ערכיות. 

זה גם ילדה שהופתעתי מההערה הזו, זה לא היה במקום. התל"י מחבר אותנו 

 עובדת על ערכים אז התשובות שלך באות לך...  לדברים האלה, כי ברגע שאת

 זה נראה די מסודר אצלך איך צריך להיות.  :שאלה

כן, כי שוב, זה ערכים שאנחנו כבר חלק מהם. זה לא רק ללמד, זה גם החיים  :תשובה

החברתיים, כל הזמן זה בשלוף הזה ואת מחברת אותם לזה והם מחברים את 

שזה בדיוק אותו דבר. אני אומרת להם כן.  זה... זה כמו שלמדנו אצל שמשון

תמיד מחברים את התנ"ך, תמיד מחברים את החיים של היהדות, לחיים שלנו 

 היום, להראות להם שזה שרשרת, זה לא דבר שהוא מנותק לגמרי היסטורית... 
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...אמנם כבר לימדת די הרבה זמן, בטח את יודעת מה צפוי לך בכל ספר,  :שאלה

איזה נושא שהוא נראה לך לא נכון, מבחינה ערכית הוא לא  אבל בכל זאת יש

 מוצא חן בעינייך?

 בטח.  :תשובה

 מה את עושה? :שאלה

מדלגת. אני מלמדת בכיתה ב' פרשת שבוע, יש שם השנה נתקלתי, שוב, בגלל  :תשובה

שזה ספיראלי אנחנו כל פרשה מתמקדים בנושא אחר, אני לא זוכרת באיזה 

ה ימים לפני אני מכינה את השיעור, אני רואה שהנושא פרשה זה היה אבל כמ

זה ילדים מאומצים. איך את יכולה לפתוח דבר כזה שיש לך מגוון משפחתולוגיה 

בבית ספר ויש ילדים מאומצים, לי בכיתה שלי לפני שלוש שנים הייתה ילדה 

מאומצת, יש דברים שאת לא יכולה לדבר בכיתה, את חייבת לעשות את השיקול 

לפני. אז קראתי את הפרשה, אמרתי לי מתאים לדבר על נושא אחר לגמרי  דעת

 ואני הולכת עם זה. 

 לא להיכנס לזה.  :שאלה

 מה פתאום. את חייבת להיות רגישה לכל מיני נושאים.  :תשובה

 זה בספר, אז ילדים מדפדפים.  :שאלה

 כן.  :תשובה

 מה קורה? :שאלה

אנחנו לא לומדים את זה היום, היום אנחנו מדברים על משהו אחר, מתחשק לי  :תשובה

בצורה דרמטית את מעבירה נושא, גם אני אומרת להם מתי לפתוח ומתי לא, לא 

זה לא. לא מתחשק לי לעשות את זה היום אז אנחנו עוברים הלאה. יש ספרים 

וחייבת שאת לא מצליחה להעביר שעה שלמה איתם אז את חייבת לעבות 

לעשות את זה אחרת ולשנות. כיתה ב' זה בעייתי מבחינתי כי אני לא מצליחה 

להעביר שם שיעור שלם. בדרך כלל פרשת שבוע מחנכת צריכה לעשות. ברגע 

שלי נתנו פרשת שבוע אז אני צריכה למלא שיעור. בכל מיני צורות דרמטיות 

 אנחנו... 

 רה כזה?מחנכת משלבת את זה, זה מין שיעור חב :שאלה
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 כן, זה מתחבר ישר חברתי.  :תשובה

 זה לא תפקיד שלך בעצם.  :שאלה

ברור, גם מבחינה טכנית אני לא מכירה, פעם בשבוע אני לא מכירה את הילדים.  :תשובה

אז כן אני לוקחת את זה יותר בגדול ואם נכנסים לפרטים יותר אז אני כן מנסה 

עלה. אבל לפעמים שיעור שלם לפתור... ומדווחת למורה גם מה עשיתי ומה 

מאוד קשה לי להעלות בב' בכל מיני אמצעים דרמטיים וכאלה אני מעשירה את 

השני עמודים האלה שצ'יק צ'ק נגמרים לך. אין ברירה, את חייבת להיות ראש 

 גדול. 

שאלה קצת כללית, כשמלמדים את החגים במה לדעתך חשוב להתמקד,  :שאלה

  באיזה ערכים חשוב להתמקד?

אנחנו מתמקדים בכמה דברים, קודם כל ההיסטוריה, כן לחבר אותם גם לציר  :תשובה

הזמן, כי הילדים אבודים לגמרי שלא נדבר שרק מכיתה ה' מחקרית הם 

מתחילים להבין, אבל צריך כן לחבר אותם שהמצור של עשרה בטבת שלא יהיה 

קופת , איזה מצור אנחנו מדברים. כשאני מדברת על ת1148המצור של 

השופטים איזה... זה מבולגן להם לגמרי. אז כן היסטורית חייבים לחבר אותם. 

אנחנו ראינו שהחגים שלנו הם חקלאיים לגמרי, צריך לחבר אותם גם לעונות 

 השנה, למה קוראים לשבועות חג הקציר. 

 זה גם לא טבעי במקומותינו החקלאות.  :שאלה

רי וגם לעונות השנה. למה קציר עכשיו, מה נכון, אבל זה גם מתחבר לך היסטו :תשובה

פתאום זה חג הקציר וישר את מחברת את מגילת רות ולמה מגילת רות מתחבר 

אלינו עכשיו ולמה שמשון אנחנו עכשיו למדנו על שמשון... כתוב בימי קציר 

חיטים, אני אומרת להם מתי זה, ישר שבועות כי למדנו. לעשות כל הזמן את 

ד חג מנותק, אין דבר כזה, חייבים לחבר את זה לכל גלגל החיבורים, לא ללמ

השנה, גם היסטורי, גם חקלאי, פחות אמונה כי תמיד עולה השאלה שלהם ומי 

שלא מאמין? צריך תמיד להיות רגישים לדברים האלה לראות איפה הם כן 

יכולים להתחבר ופה הערכים נכנסים, לא בקטע של ללכת עכשיו אתם עוד 

כו ללכת לבית כנסת ולהיות כל הלילה ערים... איפה אנחנו כן יומיים תצטר
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מתחברים למתן תורה, לייחודיות שלנו, לספר ההיסטורי שלנו שאני תמיד 

מתפלאת איך יש ילדים שאין להם תנ"ך בבית, אבל הארי פוטר כן יש להם... כן 

לקשר אותם לתורה, כספר היסטוריה, לא כספר אמונה בכלל. כי הם תמיד 

לים מאיפה את יודעת שזה קרה, שמשון, זה סיפורים הזויים לגמרי, ורץ עם שוא

השער, אני אומרת להם חבר'ה, או שזה קרה או שזה לא קרה, זה המיתולוגיה 

היהודית שלנו. לא להיכנס אפילו לשאלות אמונה כי פה אני מפילה את עצמי 

הלכו לי לאיבוד  ואותם. אני אומרת לא זה היה, ברגע שהם לא מאמינים זהו, הם

לגמרי. כסיפור עממי. והאמונה או שאתם מאמינים או שלא, זה לא קשור בכלל, 

אתם צריכים להכיר... כי אתם חייבים להכיר את זה. אותו דבר עם החגים, אתם 

חייבים לדעת מה קורה בשבועות, מתי זה קרה, מה הקשר שלנו, איך היום 

של מעגל השנה. אני מאוד שמחה  חוגגים את זה. היסטורי, חקלאי, על הרצף

לאוגוסט כי זה מאוד חשוב, מתפספסים לנו החגים  06-שמתחילים את השנה ב

 הראשונים לגמרי. 

 אם את חושבת שתכנים שאת מלמדת היום את חושבת שזה יישאר להם? :שאלה

 בטח, החוויה, לפחות זה.  :תשובה

 ביחד.  חוויה לא רק ברמה שעשינו סדר פסח ואכלנו מצות :שאלה

 זה גם.  :תשובה

 זה גם אבל הדיון, הערכים.  :שאלה

 השיח קודם כל. אנחנו מקבלים דעות של אחרים ואמונות של אחרים.  :תשובה

 את חושבת שזה מקנה איזה שהוא תרגול חברתי? :שאלה

לגמרי, זה שאני נותנת להם לגיטימציה לזה אנחנו עובדים על זה המון. עזבי את  :תשובה

י את זה, להיות בן אדם, זה קודם כל, זה משהו שאנחנו שמים עליו תל"י עזב

דגש מאוד מאוד... מקבלים על זה גם ציון בתעודה, הערכה על שיח ודיבור 

 מיטבי. יש כבוד, יש הקשבה. 

 זה מתוך תל"י? :שאלה

 לא, זה משהו שהוא ערכי.  :תשובה

 שהבית ספר... :שאלה
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 י את בית הספר לפני תל"י. אני חושבת שכן, אני לא הכרת :תשובה

 האמת שקשה לדעת מה קדם למה.  :שאלה

אני לא יודעת, אבל זה משהו שאנחנו מטמיעים בלי שום קשר לתל"י, כבני אדם,  :תשובה

 זה גם לא נעים. 

 זה עולה למשל במפתח הלב? :שאלה

לגמרי. יש המון המון הקבלה. עשיתי את זה השבוע בכיתות ב' פרשת השבוע  :תשובה

פרשת נשוא. הייתי צריכה לדבר איתם על עבודת צוות, על הלויים שכל אחד היה 

לו תפקיד מה סוחב, את המשכן....חודש סיוון ערך מפתח הלב זה עבודת צוות. 

ה אבל כן יש פה את יש לנו פה חיבור לא יודעת אם נעשה בכוונה או לא בכוונ

החיבור, ישר עשיתי להם, כתבתי להם פרשת שבוע ערך החודש מפתח הלב זה 

עבודת צוות. תגידו למורה שתזכור, שיחברו, ועשינו משימות, אני צריכה שני 

דפים אז עשינו פעילות, חווינו עבודת צוות ואלה ערכים שגם כל הזמן לאורך 

. תוך כדי שיח ודיבור מספיק שילד השנה את מדברת על זה. החודש היה כבוד

אחד התפרץ אמרתי לו אדוני, ערך החודש, כבוד, לפחות החודש. תמיד יש את 

החיבור, מפתח הלב, תל"י, זה משתלב לך מאוד יפה ותמיד... זכינו שיש לנו גם 

מפתח הלב גם תל"י בבית ספר. הלכנו והמלצנו לבית ספר במודיעין על תל"י 

מורות. הם לא קיבלו, ההורים מפחדים, הם בשלב עוד  שיקבלו את תל"י בתור

שלא יודעים מה זה. זה מאוד קשה, ברור לי. זה קשה כי מפחדים, כי זה הלא 

 נודע. לא מבינים שזה לא כפייה דתית. 

 הייתי בבית ספר שהוא בשנה הראשונה.  :שאלה

 איפה? :תשובה

ממש נותן את התמונה ברמלה. אז נורא מעניין לראות את ההבדלים, זה  :שאלה

  הזאת של התהליך.

 זה שפה, זה הפך להיות שפה של בית ספר.  :תשובה

 את זה רואים את זה בתצפיות, אני צפיתי בכיתות, כל המורים...  :שאלה
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זה מעניין לראות גם מורות כל אחת איפה היא מתחברת ואיך היא מעבירה את  :תשובה

ים, מאוד נהנים, אנחנו מחברים את זה. פרשת שבוע זה נפלא, יש לי ספר מדה

 זה גם לשוני, נכנס גם לתחום הלשוני. 

 אחד הספרים ראיתי שיש לו ממש חלק שהוא... חינוך לשוני בכיתה ו'...  :שאלה

בכיתה ו' יש ספר נפלא שאת יכולה לבחור האם את עובדת איתם היום על  :תשובה

י ואת יכולה לבחור הקטע של הדילמה שזה חברתי לגמרי או על הקטע התורנ

כמורה, היום אני רוצה להתמקד רק בזה או רק בזה. אי אפשר לחבר את שניהם 

כי זה שני נושאים אחרים, אבל שוב פה כשאת אומרת מורה יכולה לבחור, 

ד' -בוודאי, לגמרי, ולקחת את זה לאן שהיא רוצה. בד' בגלל שהנושא שלנו ג'

. ואנחנו במיקוד למידה חינוך לשוני אז החינוך הלשוני מאוד במרכז, יש לנו את..

הקצו לנו גם בתוך ספר פרשת שבוע גם העשרה שפתית שנותנים לנו איזה 

שהוא ביטוי מתוך הפרשה שהפך להיות ביטוי שאנחנו משתמשים בו כל הזמן, 

אנחנו לא יודעים שהוא נלקח מהפרשה. אז כן אנחנו מלמדים אותם פתגמים 

ים למשל מילה וישר מה השורש שלה, מה משפחת וביטויים ומושגים והם לוקח

המילים שלה, אז תמיד יש משהו לשוני גם. אני יכולה לבחור שזה מתאים לי ואני 

יכולה גם לבחור שלא מתאים לי, ויש את הקומיקס יש הכול. הספרים שם 

 נפלאים. 

אני חוזרת טיפה להתחלה. כשהגעת לבית הספר ידעת שהוא הולך להיות  :שאלה

 ל"י? זה היה משהו מכוון? זה יצא במקרה?של ת

אני במקרה הגעתי לכאן. אני גרה במודיעין במקרה הגעתי עד לכאן. הייתי  :תשובה

בלחץ, הגעתי ביולי למודיעין, אמרתי הבית ספר הראשון שמקבל אותי אני באה. 

אותי רק שייקחו אותי. הלכתי  שירצושוב, לא הייתה לי הכשרה בחינוך כיתה... 

לפיקוח, הלכתי שם לממלכתי דתי, אמרתי לה אני בחורה דתייה, הלכתי  באמת

בלי כיסוי ראש, אמרתי לה ואני לא מהדתיים המחמירים. אמרתי לה אני אנסה 

את מזלי, אני אלך גם לפיקוח של ממלכתי אז אמרתי אני בחורה דתייה מעוניינת 

מפקחת ללמד בממלכתי ודווקא מי ששלח אותי לכאן זה הממלכתי דתי ה

בהגדרה מאוד ברורה למנהלת אני שולחת אלייך בחורה דתייה לייט. כנראה זה 
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גם מה שקנה את אורית כי היא אמרה אני יודעת שאני הולכת להיכנס לתל"י 

השנה ואני צריכה מישהו איזה רבנית שתהיה פה. אני נתפסת פה כרבנית 

זה לא היה  ובטקסים אני מספרת סיפור פרשת שבוע, שואלים אותי שאלות.

מכוון, אבל שמחתי שזה יצא ככה. אני מרגישה שזה קצת סוג של שליחות, 

לגמרי, אני מרגישה שאני נותנת פה המון, שהם שואלים שאלות ויש לי תשובות 

והם תמיד וואי, איך את יודעת. אני אומרת להם אני יודעת כי למדתי. אני לא 

ם בתור דתייה, הם לא מגדירה את עצמי אף פעם לא למורים לא לתלמידי

יודעים, לא ברור להם, זה לא הדבר הראשון שיש לי לומר. בהתחלה הם 

חוששים, תעשה לנו פה כפייה דתית. גילו, כשמגלים אומרים וואי, כשאנחנו 

מביאים דברים אז לפחות לא יהיה רק... יהיה פרווה, אמרתי זה בסדר. מאוד 

שואלים, כי הם פתאום רואים  מנסים לבוא לקראתי. הם שואלים, הילדים גם

שיש לי ידע, אני גם לא אומרת את שם השם, אני אומרת השם, השם אמר. הם 

מגיעים הביתה גם עם השם אז ההורים מבינים שמשהו פה... המקבילות שלי 

לא, הן אומרות את שם השם במפורש. יש כמה דברים שהקו האדום אצלי אני 

 י שליחות, כיף לי, ואני נהנית מכל רגע. לא עוברת, אבל הם מאוד מעטים. לגמר

 האמת שזה נשמע ככה.  :שאלה

ניסיתי לדבר עם הבית ספר של הילדים שלי כדי שלפחות ירכשו את הספרים של  :תשובה

תל"י, מה פתאום, אנחנו ותל"י. הם משתמשים בספר אחד שזה חברים מעבר 

פרים, את החוויה לים שהם כן משתמשים. הלוואי והילדים שלי היה להם את הס

 הזו, ולא הכול אפל ומשעמם. 

 גם מאוד עדכני, אני חושבת שהרבה יותר מתאים לילדים בתקופתנו.  :שאלה

הסתכלתי אתמול על הספר של הבן שלי יש לו מבחן בגמרא מחר, ספר עמוס  :תשובה

מלל ולא עדכני לגמרי. לא יכולה להגיד למנהל כלום כי אין עם מי לדבר 

ו זה לא צריך להיות ככה ואמרתי לאורית הלוואי והילדים שלי היו והסגירות הז

 לומדים פה. צריך משהו באמצע. 

מכיוון שהגעת יחד עם תל"י את לא יודעת מה היה לפני אבל האם את  :שאלה

  מרגישה שהיה תהליך, את יכולה לראות את זה או שזה...
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ת ההורים והשפה השתנתה אני רואה פחות פחד וחשש מצד המורות, מצד קהיל :תשובה

לגמרי, הילדים פה את מדברת איתם בלי בעיה, הם מבינים בדיוק על מה את 

מדברת... בעוד שבהתחלה היית צריכה לנהוג ממש בעדינות, הבסיס, עכשיו את 

 מדברת איתם ברור להם. 

 ואיך ההורים מהבחינה הזאת? :שאלה

 הם שותפים, הם אוהבים את הטקסים...  :תשובה

 הם יותר מתעניינים אולי? :שאלה

אני לא רואה המון התעניינות חוץ מהזמן שהם פה, שהם פה ביום הפתוח,  :תשובה

בטקסים, הם נהנים מאוד. הם לא יתקשרו אליי ויגידו לי אני רוצה לבוא להגיד 

 דבר תורה... הם מאוד מעורבים בקטע החברתי. 

השיח, שם הם יותר  מהצד השני כל התחום החברתי באמת של הדיון, :שאלה

 מתחברים ההורים?

להם שלילד שלהם לא יציקו לו, יכבדו אותו, ושם הם ייכנסו  אכפתההורים  :תשובה

ויתערבו, כשזה לא, אם יש בעיה. לצערי הרב שם זה נגמר. למרות שאני 

מערבת הורים אצלי, יש אצלי את ההורה המעשיר, אני ביקשתי מתחילת שנה 

על העבודה שלו שיבוא, שיתחילו הורה אחד עוד הורה הורה שרוצה לבוא לספר 

יגיע, כי הילדים עצמם מנדבים את ההורים שלהם. אז פה זה התערבות שיש, 

ויש ועד הורים שמידי פעם מרים את הראש, אבל שוב זה הכיתה שלי, אין הרבה 

כי גם אני את כל הבעיות החברתיות מסיימת בכיתה, אני פחות יוצאת עם זה 

אלא אם כן זה מאוד אקוטי, שוב כדי ליצור את השיח. הגיעו אליי שתי להורים 

בנות השבוע כאשר בתחילת השבוע כל אחת בנפרד באה ואמרה לי שיש איזה 

שהיא בעיה עם השנייה ביקשו נורא שנפתור את הבעיה, לקח לי קצת זמן 

נו למצוא את הזמן להוציא אותן ואז הן הגיעו אליי אמרו לי פתרנו לבד, ישב

שוחחנו. אמרתי להן נפלא. הצלחתי להגיע למצב הזה שאתן לא צריכות אותי 

 את התלות הזו.
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 תקומה ס"מבי)שם בדוי(   אילנה עם  :3'מס ראיון

 נתחיל עם כמה שאלות כלליות. מה הגיל שלך? :שאלה

 ארבעים וארבע.  :תשובה

 ומה ההכשרה? :שאלה

 מורה מוסמכת. חינוך רגיל. התמחות מחשבים. תואר ראשון בחינוך.  :תשובה

 וכמה שנים? :שאלה

 שמונה שנים.  :תשובה

 כמה ילדים יש בכיתה שלך? :שאלה

 עשרים ושתיים.  :תשובה

 ויש לך עזרה בדרך כלל? בת שירות או סייעת או משהו? :שאלה

 לא. אין לי משהו קבוע. יש מידי פעם מישהי נכנסת.  :תשובה

תתארי לי קצת את האופי של הכיתה, את הגיל של הילדים, רמה פחות או  :שאלה

  יותר, קצת את צורת העבודה שלך בכיתה.

הילדים הם בטווח הגילאים שבין שבע לשמונה שמונה וחצי, כיתה ב'. הכיתה  :תשובה

, יש רמה גבוהה מאוד, גבוהה, בינונית ובלתי פחות או יותר מחולקת לפי רמות

 מיומנים מאוד מאוד חלשים שהם גם משולבים, לא כולם. 

 יש לך ממש את כל הקשת.  :שאלה

יש ממש קשת, כן. אני לא יכולה להגיד שהכיתה באותה רמה ולדעתי גם אבוי לי  :תשובה

, שיטת אם הייתה כיתה באותה רמה, זה לא נכון לכאן או לכאן. בכל אופן

העבודה שלי היא לרוב קבוצות עבודה, פתיח השיעור במליאה ואז יורדים 

לקבוצות כמו שראית עכשיו. חוץ ממקצועות מסוימים כמו חגים וכאלה שאין 

ממש צורך בקבוצות. רוב העבודה היא בקבוצות. זאת אומרת שלא הייתי צריכה 

 לחכות לאופק חדש ולשעות הפרטניות כדי לעבוד בקבוצות. 

 כמה שנים את מלמדת חגים לפי תכנית תל"י? זה חדש פה לא? :שאלה

 כן, שנתיים. שנה שנייה.  :תשובה

 לימדת חגים גם בדרכים אחרות.  :שאלה
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לימדתי חגים בערך אותו הדבר, כמו שמלמדים אני מאמינה רוב המורות  :תשובה

בישראל, חושפים אותם, בית הספר חושף את התלמידים על פי תכנית 

ב' שזה -יראלית, זה פחות או יותר יש איזה שהוא משהו כללי מאוד בא'ספ

מנהגים, מצוות, סמלים ולאחר מכן בכיתות הגבוהות לוקחים איזה שהוא מוטיב 

מרכזי שעובדים בעקבותיו, שהוא בעצם מוביל את כל הלמידה המשמעותית על 

החגים  החג. ההבדל בין זה לבין תל"י הערך המוסף של תל"י זה שקודם כל

נעשים בצורה חווייתית יותר, הילדים חשים דברים מסוימים כמו למשל סדר 

פסח שגם היה, התוספות הן סדר ט"ו בשבט שהם לא הכירו, סדר ראש השנה 

וסדר עצמאות שזה משהו שאנחנו גם נחגוג השבוע ובשבוע הבא כיתתי. אלה 

ים, למנהג, הם דברים בעצם חווייתיים, זאת אומרת מעבר ללמידה למה עוש

לסמלים, אנחנו גם חשים את זה, אנחנו אוכלים, טועמים, נוגעים, שומעים, 

שרים. הדבר הנוסף שיש בלימוד החגים בעקבות תל"י זה המקורות הספרותיים 

היהודיים, זאת אומרת אנחנו נוגעים בהרבה מקורות יהודיים, מדרשי חז"ל, 

ם לא ממש נפגשו איתם מתוך התלמוד הבבלי, מתוך מסכתות, דברים שהילדי

בעבר, נפגשו עם סוגות ספרותיות מכל מיני ספרים דרך המילים, עם חוברות 

מסוימות, אבל הם לא נפגשו כל כך עם מקורות, הם נפגשו אבל לא בצורה כזאת 

מובנית. זה גם הערך המוסף בעצם של תל"י, והדבר הנוסף אנחנו גם בחגים 

שעברה לא היה, כל שנה המדריכה  נחשפים לברכות, זאת אומרת השנה, שנה

 מוסיפה נדבך נוסף, והשנה אנחנו נחשפים גם לברכות...

זה משהו שאתם ביקשתם מתל"י לשים על זה דגש או שזה משהו שבא  :שאלה

 מהם?

 תכנית תל"י אומרת...  :תשובה

 זה בתוכנית? :שאלה

שוב פחות, כן. אבל איך אנחנו מכניסים, מה לבית הספר חשוב יותר, מה ח :תשובה

בהדרגה, לא בהדרגה, אנחנו כרגע הכנסנו את נושא הברכות, הילדים עדיין לא 

נחשפו לסידור, אנחנו עדיין לא ממש זה, אנחנו מדברים על מבנה הברכה, אנחנו 

לא מתפללים אלא מדברים על מבנה הברכה, מבנה התפילה, ממה היא 
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ה, השוואות לפורים, מורכבת ולמה מברכים מה שמברכים לחג החנוכה ומה דומ

 זה הערך המוסף של תל"י מה שלא נעשה בעבר. 

יפה מאוד. כשאת מתכננת את החומר לחג ספציפי איך את עושה את זה,  :שאלה

  לפי ספרים של תל"י? לפי חומרים שיש בבית ספר? לפי ידע קודם אולי?

ים לדעת, כשאני מתכננת חג מסוים קודם כל חשוב לי להבין מה הילדים צריכ :תשובה

כאשר כל הדברים, תל"י וכל העניינים הופכים לאיזה שהוא אמצעי שבאמצעותו 

אני מעבירה את המטרה שלי. אם המטרה שלי היום זה שילד ייצא הביתה ויבין 

מהו המקור של החג ומהן הברכות שמברכים בחג הזה ואיך חוגגים אותו בכל 

היא חוברת תל"י ששם  מיני צורות, אז אני אשתמש בכמה אמצעים, אחד מהם

יש לי את הברכות בצורה מסודרת, בצורה ברורה. אז אני אשתמש בתל"י. אם 

אני ארצה שהילד יכיר את החוויה עצמה של סדר מסוים או של מנהג מסוים אני 

אשמש בחומרים אחרים מתוך האתר של תל"י למשל שיכולים לתאר לי איזה 

גם במדריכה וגם היצירתיות שלי חומרים אני צריכה ואיך לקשט, אני איעזר 

כמורה, כדי ללמד על מנהגים, סמלים, אני יכולה להיעזר בהחלט ואני נעזרת גם 

במקראות שלנו, שהן לא קשורות לתל"י, שהן מקראות שילדים רכשו אותן 

בתחילת שנה של משרד החינוך דרך המילים ותוכנית הלימודים. זאת אומרת 

מיני אמצעים. אני אוהבת להשתמש במגוון שאני אשיג את המטרות שלי בכל 

חומרים וכמובן ידע העולם שלי כמורה, אני לומדת קצת לפני כדי לא לעשות 

 טעות. 

אם את מרגישה הבדל בעבודה עם תכנית תל"י לעומת הלימוד שהייתם  :שאלה

 עושים לפני זה?

חלק כן, אני מרגישה את ההבדל, מה שאמרתי מקודם, ההבדל הוא באמת ה :תשובה

החווייתי והברכות. התחושה שלי הייתה שילד הולך עם משהו מאוד יבש ולא 

בדיוק מפנים את המשמעות של החג, זאת אומרת עצם העובדה שילד בכלל לא 

יודע למה בכלל חוגגים את החג הזה, אוקי כי בני ישראל יצאו ממצרים, מה 

ה זה חשוב, המקור, אז הם יצאו ממצרים נו אז מה, מה זה הגדה בכלל, למ

הדברים האלה נעשו בעבר בצורה מאוד תבניתית יבשה כזאת. אבל כשילד אוכל 
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ביצה והוא מבין למה הוא אוכל את הביצה ושהוא מבין למה יש ארבע כוסות 

בכלל, יש הרי איזה שהוא סדר להגדה, יש קודם את הסיפור אחרי זה את ההלל 

ז אני שותה את הכוס... כמובן לאלוהים, יש איזה שהוא סדר, עכשיו אני מבין, א

שזה לא מופנם בפעם הראשונה, הילד נמצא מכיתה א' עד כיתה ו' במטרה 

שבכל שנה הוא יחגוג את הסדר ויבין את המשמעות ויבין את מבנה ההגדה, זה 

לא נופל מייד זהו גמרנו עכשיו הילד ייבחן... אבל זה ההבדל. ההבדל הוא 

 ר חווייתי. שמשהו  יותר משמעותי כי הוא יות

באיזה רמה מתקיים שיתוף פעולה עם ההורים, פעילויות עם ההורים, ומה זה  :שאלה

דורש ממך? יש עכשיו יותר פעילות עם ההורים בעקבות תל"י? לא רק 

  בקשר לחגים אלא באופן כללי, ואם זה דורש יותר עבודה, יותר התעסקות.

לתל"י, יכול להיות בגלל שאנחנו רק בעקרון אין יותר פעילות עם ההורים בקשר  :תשובה

בשנה השנייה ואנחנו עדיין נמצאים במקום שאנחנו רוצים לברר עם עצמנו, אז 

אנחנו עוד לא ממש פתוחים לעשות ממש פעילות. למשל אני יודעת שיש 

פעילויות מאוד יפות שקשורות לערכים, איזה שהוא פתגם ויש סדנאות בכיתות, 

אנחנו עצמנו עדיין לא למדנו את הערכה הזאת, אבל  אנחנו עדיין לא פתוחים כי

מה שכן אנחנו כל הטקסים, טקסי ראש חודש, וכל הדברים שאנחנו עושים, 

סדרים, ההורים מוזמנים. אז הם באים וחווים מי שרוצה, ההורים באים מוזמנים 

הם מסדר ט"ו בשבט מאוד מאוד התרשמו. אז החוויות באמת שהם מגיעים 

ם את זה והם עדיין בגדר מוזמנים, ממש פעילות איתם מובנית. אני לכאן הם חווי

 לא יכולה להגיד שזה דורש ממני יותר. 

 אז בעצם שיתוף הפעולה עם ההורים הוא כמו שהיה גם לפני תל"י. כרגע. :שאלה

אני מאמינה שהוא יותר אבל שוב, כשאנחנו נרגיש יותר בטוחים במקום כי  :תשובה

התוכנית של תל"י שמופנמת לבית הספר היא חמש שנים, רק אחרי חמש שנים 

יכולים להגיד לנו אתם יכולים צאו לדרך, אז זה ייקח קצת זמן, אבל אני יכולה 

 לשמוע מתגובות של הורים שהם מברכים על... 

 ללי יש הרבה שיתוף פעולה עם הורים לבית ספר או מתון? באופן כ :שאלה

 יש שיתוף פעולה לא רע, בכל אופן מהכיתה שלי.  :תשובה
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 זה משהו בית ספרי תמיד או שכל מורה לפי איך שנוח לה? :שאלה

הסדרים בדרך כלל הם בית ספריים. סדר עצמאות הוא חדש לנו, אנחנו נעשה  :תשובה

אותו כיתתי. בתור רכזת תל"י אני מחויבת להדגים אז אני כנראה אזמין כיתה 

ונראה מה ייצא מזה. אנחנו עדיין לא פנויים לסדר בית ספרי גדול כי גם במאי 

להוציא כל פעם את  אנחנו עמוסים באירועים וזה גם לא פייר מבחינת המורות

הכיתות, זה קצת קשה. עשינו שלושה סדרים בחוץ, מכובד בהחלט לבית ספר 

 שנה שנייה תל"י. 

קורה שחסר לך ידע על חג מסוים או על נושא מסוים? במי את יכולה  :שאלה

 להיעזר?

אני נעזרת במקראות, בחומרים, באינטרנט אני משתמשת הרבה ואם זה כל מיני  :תשובה

כה שהם ממש מהמקורות היהודיים ונורא קשה לי אז אני פונה דברים כ

למדריכה שלי או למורה למוזיקה שהוא בא מהרקע הדתי. אני באתי מבית 

מסורתי שפחות או יותר יש לי רקע לא רע בנושא, אבל יש לי המון חומרים 

להיעזר בהם וכמובן שהמדריכים למורה שיש לנו של תל"י, יש לנו מדריכים 

 לנו שם לא מעט דברים. זה היה בעיקרון. שנותנים

האם קורה שמתעוררים חילוקי דעות בין התלמידים בעקבות מסר מסוים?  :שאלה

  הרי תל"י מעבירים די הרבה מסרים וערכים.

נכון. זה מאוד חשוב הדבר הזה. אני כמורה, אני לא יודעת מה תל"י, אבל גם  :תשובה

דים בוקר טוב היום אנחנו מלמדים תל"י, תל"י וגם כשאני... אני לא קוראת ליל

עכשיו אנחנו לומדים את פרשת השבוע, פרשת בהר, היום אנחנו נלמד קצת על 

ט"ו בשבט או משהו כזה. כל פעם שאני באה ללמד את זה, גם תורה, אני לא 

באה מנקודת הנחה שהאמת המוחלטת נמצאת אצלי או אצל תל"י או בתורה. 

והבת את זה, אני מעודדת אצל הילדים תגובות, אני מעודדת, אני כמורה א

 ביקורות וחילוקי דעות, אני מתה על דיונים, אני חושבת שגם נוכחת פה בכיתה. 

 כן, ראיתי.  :שאלה

בדיונים די סוערים בקשר לכל מיני דברים, כמובן שהם עדיין בכיתה ב' ואין להם  :תשובה

גיד לך שאני לא מחכה איזה עמדה מוצקה בקשר לעניין אבל אני יכולה לה
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שהחוברת תזמן לי חילוקי דעות אני ממציאה חילוקי דעות בכוונה כדי לגרות את 

מוחם. זאת אומרת שאני לא יודעת על איזה מסר את מדברת תל"י מבקש בעצם 

להעביר איזה שהם ערכים שהילדים שלנו בארץ ישראל שכחו קצת את המורשת 

 ומאיפה החגים האלה באים. 

יק שיש ילד אחד שהוא מבית יותר מסורתי אחד שהוא יותר חילוני כבר מספ :שאלה

  יוצר  חילוקי דעות.

מי החליט שצריך לעשות את ט"ו בשבט, זה הרבנים אמרו? זה בני ישראל  :תשובה

בתורה אמרו טוב נעשה ט"ו בשבט? לא, זה גלגול של חג... זאת אומרת תל"י 

ו אותם כמובן מאליו וזה לא מובן חשף אותנו ואת הילדים למדו דברים שלקחנ

מאליו, משהו צריך להבין במורשת של העם היהודי בערכים, כל חג יש לו גם 

ערך שהוא מנסה להנחיל. זאת אומרת יש איזה שהם ערכים. למשל בפסח 

הערך כל הזמן דיברנו על חירות, תל"י בכלל לא מדבר על זה, תל"י בכלל מדבר 

עברה מדור לדור שזה דבר נפלא. אז אני לא , ה'להגיד לבנך'על הערך של ה

יודעת על איזה מסר מדובר, אני באופן אישי מאוד מעודדת ביקורת, הערות, 

 הארות. 

 שזה ערך בפני עצמו בעצם.  :שאלה

למשל בשני שיעורי תורה האחרונים שהיו לנו דיברנו, כרגע אנחנו נמצאים  :תשובה

של משרד החינוך בתורה, אני מאוד בסיפורי יוסף, יש תכנית לימודים מדהימה 

אוהבת את התוכנית לימודים שלהם בתורה כי הם לוקחים מספר התורה 

מוטיבים מרכזיים לחיים. למשל מדברים ביעקב אני חושבת על כל הנושא של 

הנדר, לאו דווקא על ערכים, אלא על ידע עולם, מה זה בכלל נדר, מה החשיבות 

, אבל אנחנו כרגע נמצאים בסיפורי יוסף ואני שלו בימי קדם, דברים נורא יפים

נעזרת בתוכנית הלימודים בתורה ואני גם אוהבת להביא פלפולים שזה דרך אגב 

איזה שהוא אקט של בית מדרש שתל"י... אנחנו גם הכנסנו למידה בחברותא 

לאחרונה שזה בית מדרש אמיתי, יושבים פה ילדים מכיתה ה' עם ילד מכיתה ב' 

ל משהו מסוים, שזה מדהים. אני מכניסה את השיטה הזאת ומתפלפלים ע

בתורה, ובאמת שיעורי התורה האחרונים דיברו על יוסף שהאחים לא סבלו אותו 



118 
 

וקנאו בו ושנאו אותו, הכותונת, הסמל הזה, ואז באמת אמרתי לילדים תגידו, 

ם האחים נורא שנאו את יוסף, מה קורה עם יוסף, מסכן, למה הם שנאו אותו, הא

יוסף עשה... אתם חושבים שהוא היה בסדר? לא זוכרת בדיוק איך השאלה, 

ובאמת הילדים פתאום התחילו להגיד רגע, למה הוא הרגיז אותם וחלם? הוא 

הרגיז אותם, קצת התגרה בהם ולמה הוא כל הזמן הלשין עליהם שהוא הלך 

ה אתה לשדה וסיפר לאבא שלו ואז ילד אחר בא ואמר רגע, הוא לא הלשין, מ

רוצה, הוא רועה צאן, הוא חייב להגיד לאבא שלו דברים חשובים. היה פה פשוט 

טיעון ושכנוע, זה היה מדהים. חלק כמובן לא יודעים במה מדובר אבל חלק 

התפלפלו ומה שקרה שילדים העבירו ביקורת על יוסף. מה פתאום על יוסף 

ולי לא יאהבו להעביר ביקורת, החמוד הזה שרק חולם, אבל זה מקסים. א

לשמוע אבל לפעמים גם העבירו ביקורת על אלוהים. ילדים אמרו פה וכאילו 

חושבים תל"י מה פתאום, זה לא נכון, גם בתל"י לא חושבים ככה. ילדים פה 

אמרו שלפעמים אלוהים הציק לבני ישראל, הוא הציק להם, למה אלוהים הציק 

בדים, זאת אומרת הילדים לפרעה למשל, למה הוא בכלל שם אותם, למה היו ע

 אמרו דברים מאוד מעניינים ואני אוהבת את זה וגם תל"י מעודדים את זה. 

 לעורר דיון.  :שאלה

לעורר דיון ואין אמת אחת. להבדיל מבית ספר דתי, לכן גם בית ספר דתי לא  :תשובה

 ממש אוהב את תל"י. 

הבדלי תרבות, באיזה אופן עולים בכיתה הבדלים בין התלמידים, יש  :שאלה

 מסורת?

 מידי פעם עולים, אנחנו מנסים לעשות את זה כמה שיותר מתון.  :תשובה

זה נתפס כלגיטימי? בין היהודים, כולם מקיימים באיזה שהוא אופן כל חג,  :שאלה

 אבל יש כאלה שעושים ככה וכאלה שככה, יש כאלה שיש מנהגים שמאוד... 

 ר על זה. זה עולה, יש פה לגיטימציה לדב :תשובה

איך הילדים רואים את זה? הם אוהבים להחליף חוויות או שזה מין תחרות או  :שאלה

  אצלי זה ככה אתם עושים לא נכון, דברים שאני שומעת אצל ילדים לפעמים.
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לא היה אמירה של אצלנו זה נכון יותר או נכון פחות, אצלנו עושים ככה ואצלנו  :תשובה

צלנו בכלל.. ואז ילד אחר אומר מה באמת, איך עושים אחרת ויש ילד שאומר א

זה יכול להיות, דברים מהסוג הזה. לא שמעתי פה עניין של תחרות, אלא 

שמעתי באמת שמתחלקים... רובם פחות או יותר אותו הדבר אבל יש באמת 

דברים נחמדים. אני שומעת את זה וכמורה אני אומרת איזה יופי, אני נורא 

י, לא ידעתי, דברים שהילדים סיפרו. דברים מאוד מתלהבת, באמת לא שמעת

נחמדים שלא ידעתי אותם ומאוד התלהבתי. ברגע שמורה מתלהבת אז גם 

הילדים, מה היא מתלהבת, אז יש פה איזה משהו כי הם בכל זאת קטנים, הם 

מאוד מושפעים מהתגובות שלי ואני מנסה כמה שיותר לפעמים פני פוקר אבל 

 שינויים בתוך היהודים. עולים פה דברים של 

איך מתמודדים עם זה בעצם, יש פה גם תלמידים ערבים, הם בטח צריכים  :שאלה

  ללמוד את הכול כמו כולם.

זה לא פשוט. לפעמים אני מרגישה שאני סותמת את הפה שלי במקרים  :תשובה

מסוימים. זה לא שאם היו פה רק יהודים אז הייתי אומרת בערב יום הזיכרון מה 

הם עשו לנו, לא, לא הייתי אומרת את זה, אסור לי, לא משנה מה הדעות שלי, 

ואי נגיד שאני הדעות שלי אני שומרת אותן לעצמי, אבל לא הייתי אומרת. אבל ב

אומרת את זה בצורה מאוד מאוד מתונה וסגורה ולפעמים אני מרגישה שאולי 

החבר'ה שלנו לא מקבלים ממני מספיק, זה מאוד מאוד קשה, זה לא פשוט כמו 

שחושבים. אנחנו יושבים פה, עובדים על טקסט, לא קשור לתל"י, דרך המילים, 

דים שואלת איך המחבר מציג את על הדגל, על הערבים שנכנסו, ותוכנית הלימו

הערבים, האויב, יושב לי פה ילד שהוא ערבי, אז מה הוא אויב? אז אני לא 

יכולתי לשאול את השאלה הזאת, היה פה דיון שלא יכולתי להתעסק בו. גם אם 

לא היה פה ערבי אולי לא הייתי שואלת, כי מה כל ערבי הוא אויב? אז תתחילי 

 לה ויש יהודים כאלה, כל הזמן מרגישה שאני צריכה... עכשיו להגיד יש ערבים כא

 צריכים להיות נורא זהירים.  :שאלה

מאוד זהירים, וכשאני בכוונה מכיתה א' אמרתי את המילה ערבים ונוצרים בצורה  :תשובה

ברורה, כי בהתחלה כשהיינו אומרים ערבים ישר מבטים, ואז הייתה פה תגובה 
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ם עליי, הייתה פה את התגובה הזאת, זאת של ילד מוסלמי מה אתם מסתכלי

בעיה. יושב פה נוצרי שאומר אני לא כמוהו. זה לא פשוט. אנחנו צריכים להיות 

מאוד מפולפלות, חכמות, פוליטיקאיות, אני לא יודעת אפילו מה להגיד לך, כדי 

לצאת מזה בצורה מאוד זהירה ולא פוגעת. אצלי זה באמת קטנים, אולי הם לא 

 כיתות גבוהות. זה, אבל ב

 תל"י לצורך העניין אולי מסבך את העניינים או אולי עוזר לפתור אותם?  :שאלה

אני לא יודעת אם תל"י סיבך, כי מנקודת מבט שלי תל"י לא סיבכה, זה מה יש,  :תשובה

שהיא  האוכלוסייאנחנו בית ספר יהודי ואנחנו צריכים ללמד, זה שהגיעה לכאן 

ט שלי, תל"י לא סיבכה. יכול להיות שמנקודת מבט של לא יהודית... מנקודת מב

הורים לא יהודים שהם מוסלמים או נוצרים... אני מבינה את השאלה שלך, 

בעצם את אומרת עכשיו אני מלמדת ברכות וזה לא פייר, זה לא נעים, אין מה 

 לעשות. 

ם אני יודעת שתל"י בדרך כלל עושים איזה שהיא החלטה בית ספרית גם ע :שאלה

 ההורים, נכון?

כן, בוודאי. מה שהיה מאוד חזק בפגישה הראשונית הזאת מול ההורים הגיעו  :תשובה

כמובן הורים נוצרים גם, אני לא יודעת בדיוק לגבי מוסלמים, אני זוכרת שהוא 

אמר שהוא מאוד שמח שאנחנו מכניסים את זה לבית הספר כי הוא רואה בתל"י 

שלו מאוד נכונה כי תל"י לא מבקשת להפוך ערכים. זאת אומרת נקודת המבט 

אדם לדתי. תל"י מבקשת שננחיל לילדים שלנו ערכים, שנבין מאין באנו, לאן 

אנחנו הולכים, את העבר שלנו, משהו בדור שלנו קצת שוכח מאיפה באנו וזה 

בעייתי ואת העניין הערכים והוא טוען שערכים זה גם משהו שחשוב להם, ערכים 

יהודים, גם לנו כנוצרים או כמוסלמים יש ערכים בבית וזה חשוב זה לא רק של ה

לנו. אז תקראו לזה איך שאתם רוצים אני מאוד שמח על זה. אם זה יצר בעיה 

יכול להיות שאת יושבת ועושה את הסדר עם כיפה וברכות אז את אומרת איפה 

הם פה משתלבים, אבל בהחלט יש חופש, כשאני מבקשת להביא לסדר פסח 

וא בחולצה לבנה כיפה והגדה מייד ילד מרים יד אני אומרת לו נכון חמוד, לב

אתה לא חייב להביא הגדה, לא חייב להביא כיפה, כי אין לך, אבל בהחלט 
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בחולצה לבנה כי זה יום חגיגי. הוא יושב בכיתה מבחירה ולא חייב להשתתף 

אנחנו  בקריאה של הברכות. חלק מהילדים שרים אבל יש איזה שהוא חופש,

מאוד מכבדים את התרבות שלהם ואפילו אנחנו מעודדים שיספרו לנו מה קורה 

אצלם בחגים שלהם, שזה מאוד נחמד. אנחנו מבקשים מהם, יש את הפסחא, 

אנחנו אפילו מבקשים שיספרו חוויות מהחג שלהם ואני זוכרת שבשנים קודמות 

לד ואנחנו אפילו הייתה ילדה שבחנוכה הביאה לנו את השוקולדים של חג המו

התארחנו אצלה והלכנו לראות את העץ. אנחנו נותנים איזה שהוא חופש אבל 

תל"י לא הקשה עליי. מנקודת המבט שלי זה דבר שהיה צריך, זה בית ספר 

 יהודי וזו נקודת המבט שלי. 

באלו ערכים לדעתך צריך להתמקד עם התלמידים, אבל באמת הדעה שלך,  :שאלה

להעביר לתלמידים, אני מדברת על מסרים כלליים מה נראה לך חשוב 

 מבחינה ערכית, לא בכל חג מה עושים. 

הנושא של ערכים נושא מאוד לא פשוט. אנחנו מתמודדים עם זה בהשתלמות  :תשובה

בית ספרית כבר שנה שלמה והתחבטנו והתבלבלנו וקראנו ועשינו כי ניסינו 

וזה מעבר למה שמנחילים כל  להבין מה הערך שלנו חשוב בבית הספר להנחיל,

חג. מה חשוב לנו בבית ספר שפה משותפת, מה חשוב לנו שייצא מפה תלמיד. 

ברור שיחסים שבין אדם לחברו הם הטופ אבל מה בין אדם לחברו. מה שעלה 

זה כבוד, זה אחריות, אחריות על עצמך, אחריות כלפי החבר, אחריות ללמידה, 

חזק. זה מה שחשוב לנו כמורות. חשוב לנו אבל המילה כבוד באמת עלתה מאוד 

שילד יידע לכבד את החבר, את עצמו, את המשפחה, וייקח אחריות גם כי יש 

המון קשר בין כבוד לאחריות. זאת אומרת כשאני לוקח אחריות על המעשה שלי 

אז אני בעצם קודם כל אני מכבד את עצמי, ברגע שאני מודה בכך אולי אני גם 

ש המון התפלספויות וקשרים. להגיד לך שזה משהו שמצליח מכבד את החבר. י

בצ'יק להיקלט? בקושי רב, ותל"י נותן איזה שהוא מענה לחלק החווייתי, כי 

בעצם למידה בסיסמאות היא נהדרת, כל היום אני אתלה להם פתגמים ואהבת 

לרעך כמוך, מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך, איזה יופי הילדים גם ידקלמו, 

דו לך גם מי אמר את זה, מאיזה מקום זה לקוח, הכול. בתכלס אחרי שהם יגי
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מסיימים להגיד ואהבת לרעך כמוך הם יוצאים מעיפים כאפה לחבר שלהם. שום 

ואהבת לרעך כמוך לא היה פה. גם כשהם יגיעו לאיזו שהיא שיחה עם המורה 

..שעוד לא ירד יגיד אבל אני אמרתי לו ואהבת לרעך כמוך אבל הוא נתן לי מכה. .

להם וזה בסדר, עוד לא ירד להם האסימון מה זה, איזה התנהגות מבקש 

הפתגם הזה. להרבה מבוגרים זה גם קשה אז על אחת כמה וכמה לילדים. 

ואנחנו מצפים... הייתה החלטה בבית הספר לקחת את האחריות... נגזרות של 

לראות איך זה עובד. כבוד ולהתחיל עם זה מא' ועד ו' בכל מיני דרכים לנסות 

עדיין לא הוצאנו את זה לפועל, התוכנית לא יצאה לפועל, היא עדיין בטיוטות ויש 

בזה קושי רב, אבל זה הערך שחשוב לנו להנחיל בבית הספר, כבוד ואחריות. 

 בכבוד אני מדברת בין אדם לסביבה, לעצמי. 

עם ההכנסה  איזה תהליך אתם עוברים בעצם בבית ספר עם האימוץ הזה, :שאלה

של תל"י, כמו שאמרנו זה תהליך של חמש שנים. איך אתם מרגישים עם זה 

 וגם את במיוחד בתור רכזת?

המון  מאתנובתור רכזת קודם כל אני שמחה שאנחנו נכנסנו לזה, זה דורש  :תשובה

עבודה, זה לא פשוט, כרכזת אני לא ידעתי עד כמה התפקיד הזה הוא מערכתי, 

לצלם וכל מיני כאלה, זה לדאוג שבכל הכיתות יגיעו חומרים זאת אומרת זה לא 

מסוימים, זה לדאוג שהמורות ירצו לעשות את זה מרצון, זה לא פשוט, כי יש פה 

דעות שונות, יש מורות שמרגישות שזה מועקה אולי, יש מורות שאומרות איזה 

. יופי סוף סוף מישהו פה נותן לי מענה לדברים שאני נורא רוצה להעביר

ההדרכה נעשית פה אחת לשבועיים, אני מרגישה לעיתים קרובות שזה מעיק, 

 אוף עוד פעם אותה הדרכה. 

 זה אחרי שעות העבודה.  :שאלה

לא. זה במהלך שעות העבודה, אבל אני מבינה אותם כי אין להם אוויר לנשום.  :תשובה

נו צריכות אז יש להם שעת צוות ביום שלישי בשעת צוות נופל להם ההדרכה. כול

את ההדרכה, אנחנו עדיין בחיתולים, בהתחלה, אבל אני מבינה אותם, את רוצה 

קצת לבדוק מבחנים לסדר את הכיתה, מצוקות יומיומיות, אז התהליך הוא לא 

פשוט. יש עליות וירידות. זה צוות שעובד יחד. אני כרכזת יכולה להחליט שאני 
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וות יגיד סליחה עצרי פה, משתגעת כל פעם מחדש עם איזה שהוא טקס והצ

צריכים ללמד, יש לנו מיצ"בים, יש מבחנים, זה מפריע, וזה ברור. אז בהתחלה 

הייתי מאוד כן לעשות, אחרי זה הבנתי שאני צריכה להיות גמישה ואם לא יהיה 

טקס ראש חודש אחד אז לא נורא ואם יהיה טקס ראש חודש שהוא מאוד קצר, 

זמן לנסות להתאים את עצמי לצוות אבל יחד עם רק לבשר... אז זה בסדר. כל ה

זאת לא לרדת מתל"י וזה קשה מאוד, כי אם אני אהיה בזרימה מוחלטת עם 

הצוות תל"י יהיה בדיוק על השלט ואם אני אובססיבית תל"י אני אאבד משהו 

ברצון של הצוות לקיים דברים, יגידו לי בסדר אנחנו עושים והם לא יעשו, אני לא 

י מניחה, אני לא בדקתי או מעבירה ביקורת. אבל לא פשוט, זה תהליך יודעת, אנ

 לא פשוט. 

האם יש שינוי באווירה הבית ספרית? אולי עוד לא רואים את זה כי אתם  :שאלה

באמת בהתחלה, אתם מרגישים איזה שהוא שינוי באווירה בעקבות ההכנסה 

 של תל"י?

ים. אני יכולה להגיד אולי שילדים יותר יש אולי שינוי באווירה מבחינת התלמיד :תשובה

אולי מדברים באיזה שהן סיסמאות, אם הם מיישמים מבחינת הפנים מבחינת 

הלימוד אני לא בטוחה, אבל יש משהו מאוד מיוחד באווירה החגיגית הזאת 

שאנחנו מקיימים דברים. מגיעות אלינו תגובות מהורים שהם אף פעם לא ידעו 

תרגשים שהילד בא ומספר להם על סדר והם גם קיימו מה זה החג הזה, נורא מ

את זה. החוויות גורמות לאיזה שהיא אווירה נעימה אולי, אבל עוד לא ראיתי 

 איזה שהוא שינוי מהותי, לא שמתי לב. 

זה לוקח גם זמן. אם התכנים שאתם מלמדים מבחינת ערכים את חושבת  :שאלה

ש או כמו שאמרת קודם רק שהם ייקחו את זה לעתיד, הם יעשו בזה שימו

 סיסמאות?

אני מאוד מקווה. אני עוד הפעם חוזרת לקטע החווייתי שתל"י מבקשת להנחיל,  :תשובה

אני מניחה ומקווה שאם בכל שנה ילד יחגוג איתנו סדר מסוים, או ישמע על ראש 

חודש ועל החשיבות של אני נמצא היום בראש חודש. זאת אומרת הוא יחווה 

הביתה וינחיל את זה אולי בעתיד גם  אתושהוא ייקח את זה דברים, יתכן 
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לילדים שלו, יבקש לעשות את זה בבית. להזיק אני לא חושבת שזה מזיק. אני 

מניחה שכן, ילדים יכולים לקחת ולעשות עם זה דברים, אולי אני יכולה לתת 

דוגמה על הנושא של ביקור חבר, הנושא של ביקור חבר הוא נושא מאוד קשה 

כיתות נמוכות, ילד חולה אני יכולה לדבר מהיום עד מחר תתקשרו אליו, זה ב

הרי תלוי בהורים. אימא תתקשרי אין לי את המספר, עזוב עכשיו הוא ישן, והייתי 

נורא עצובה עם זה, זה היה מאוד קשה שילד שבועיים לא מגיע ואף חבר לא 

מי, ואז יום אחד מתקשר והם אוהבים אותו, לא תגידי לא מקובל, לא משנה 

בעקבות תל"י למשל, זה לא שלא הכרתי זה כאילו לא היה לנו זמין, הכרתי את 

זה מהגן, מדרשי חז"ל, ואז הקראתי להם איזה שהוא מדרש על ביקור חבר וזה 

עשה משהו אצל שני ילדים, דיינו, שנה הבאה לעוד שני ילדים, גם דיינו. שני 

אחרי שבוע והם התקשרו גם במהלך  ילדים התקשרו לחבר, הם התקשרו אליו

השנה לעוד חברים. זאת אומרת הם כאילו קיבלו איזה שהוא פיק משהו במוח, 

 אז יכול להיות שיש תקווה ושמשהו בערכים האלו יונחל לדור העתיד, הלוואי. 
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 תצפיות: 3 מספר נספח

 , בי"ס הברוש.2-: כיתה ו' 1תצפית מס'

 שיעור העוסק  בחג החנוכה , שיעור חמישי.0212לנובמבר  03

 חמש דקות ראשונות של השיעור: התארגנות, וליבון בעיות שהתעוררו בהפסקה. 

 השיעור נעשה בעזרת החוברת "לכל זמן"  חוברת תל"י לנושא חגים ומועדים לכיתה ו'.

 : הקדמה, עד עכשיו דיברנו על חג החנוכה ממקורות שונים.המורה

נקרא את המכתב וננסה ללמוד ממנו על הדילמה  בואו –המכתב של ליזי  41עמוד 

 שעמדה בפני היהודים תחת המשטר ההלניסטי.

)במכתב מדובר על נהגת  בישראל של ימינו החושבת על כניסה של מילים ותרבות 

 מארצות אחרות לישראל( .

 הדילמה: הסתגרות או פתיחות כלפי תרבויות זרות.

 כתב?: מה הדילמה של ליזי? במה עוסק המהמורה

 : היום המון מילים הן בלועזית והיא כועסת על זה.תלמיד א'

: שכל פעם שהיא פותחת את הרדיו היא שומעת  מילים שלא הומצאו בעברית תלמיד ב'

 והיא מתרגזת ורוצה שנשתמש במילים שהומצאו על ידי אליעזר בן יהודה. 

 שונות(. )המורה מזכירה לתלמיד שהשפה מבוססת על השפה המקראית ועל שפות

 : משהו בתרבות של העם הולך לאיבוד, הוא מושפע מתרבויות אחרות.המורה

 : זה טוב לדבר אנגלית כי זה מביא תיירים.תלמידה א'

: אני מסכימה עם מעיין )שדיברה קודם (זה קצת מזכיר את חנוכה, זה כמו תלמידה ב'

 התייוונות.
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 : לליזי יש עוד קושי ...המורה

אם ייקחו מהארץ את כל הדברים שבתרבויות אחרות מה יישאר  : מה יקרהתלמידה ג'

 מהארץ.

התרבות שלנו מושפעת מהמון תרבויות, גם מתקופות של כיבוש וגם המורה מסכמת: 

מתקופות אחרות. אנחנו בישראל אנחנו יהודים יש לנו תרבות משלנו ואני לא יודעת מה 

הזהות שלי כשיש כאן מגוון רחב של  לבחור, מה זה אומר להיות ישראלי? איך אני שומר על

 תרבויות, מה זה אומר להיות יהודי וישראלי במצב כזה.

: מותר לקנות דברים שהם לא מישראל, עדין יש לנו מדינה וצבא זה לא אומר תלמיד ג'

 שהמדינה התפרקה אם קונים דברים ממדינה אחרת ומשתמשים במילים משפה אחרת.

 שיהיה לנו יותר קל למה לא להשתמש בהם... : דברים מחו"ל עושים תלמיד ד'

 : דברים מחו"ל הם רק תוספים ועוזרים לנו. תלמיד ב'

: אתם אומרים אנחנו חיים במדינת ישראל אני יכולה להשתמש רק בתוצרת הארץ המורה

ולהשתמש רק במאכלים ישראלים. מה זה הופך אותי להיות? האם אני לא יכולה לאכול את 

"התבוללות"  –ולעשות את מה שכולם עושים? זה גורם להתבדלות מה שכולם אוכלים 

 מערבבים תרבות אחרת עד כדי איבוד הזהות שלנו.

 : אבל יש גם אמצע. תלמיד א'

 : "יופי זה חשוב מאוד, יש גם אמצע" ההשפעה היא גם לרעה וגם ולטובה.המורה

ה רגע לתקופה התרבות שלנו היום מאוד מושפעת מתרבויות אחרות, עכשיו קחו את ז

 ההלניסטית.

 : היוונים כפו על היהודים והיום זה מבחירה.תלמידה ד'

 : מאיפה באה תופעת ההתייוונות ? מהגזירות , תחזרו רגע לקרע ההיסטורי.המורה

 עוד לפני הגזירות רוב היהודים הושפעו מהתרבות ההלניסטית מכל מיני סיבות.
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לתרבות היוונית להשפיע עליהם? רוב היהודים : למה הם אפשרו זאת? למה נתנו המורה

בתקופה ההלניסטית לא רצו להיות שונים ולא רצו להתבדל, רק מעטים )כמו משפחת 

 החשמונאים( שמרו על יהדותם.

 המורה: יש גם אמצע ...הרמב"ם.. " שביל הזהב" 

 בביגוד,אני שומר על הזהות שלי, אני נשאר יהודי, אבל אני לוקח קצת מתרבות אחרת : 

 במאכלים, בספורט. אבל באמונה אני מאמין באלוהים.

 מהיהודים ומישראל. מאתנו: יש תרבויות אחרות שגם לומדות תלמידה ה'

: כלומר רב תרבותיות ופתיחות בין תרבויות זה דבר שצריך לכבד, ככה זה המורה

 התרבות שלנו מושפעת.

 : אם אני בוחר להתייוון מה אני מפסיד? המורה

 : אתה מפסיד את החגים שלך ואת המנהגים שלך.ד ה'תלמי

: בעצם מפסיד את האני וזה מתקשר " לזהות ", אני מזכירה את פרשת השבוע המורה

 שלמדנו בעניין הזהות.

: רוב היהודים בחרו להתייוון כי עד אז כיבדו אותם, מרגע שבא המורה מסכמת את הדיון

 אנטיוכוס הרביעי זה בא מלמעלה מהגזירות.

)המורה מראה שלאורך הזמן גם בתקופת התנ"ך, בתקופת הכיבוש או בתקופות של 

 וההתבדלות(. –שכנות אם עמים זרים תמיד יש את עניין ההתבוללות 

השיעור שלנו עוסק בהשפעות של תרבויות אחרות. האם "האני" שלי מודע להשפעות, 

 האם אני שומר על האני שלי או שתוך כדי השפעה אני נגרר?
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 , בי"ס תקומה.2-: כיתה ה2פית מס'תצ

 שיעור העוסק בחג החנוכה. , שיעור רביעי.0212לנובמבר  08

 ה'-השיעור נערך בעזרת החוברת "זמנים" חוברת תל"י לנושא חגים ומועדים לכיתות ד'

 השיעור מתחיל כשהתלמידים עומדים ואומרים במקהלה: "שלום המורה רונית" .

 .41ת חוברת זמנים עמ' המורה מבקשת להוציא קלסר וא

: לפני שנתחיל בואו נזכיר לעצמנו מה עשינו קודם לכן בנושא החנוכה. תסתכלו המורה

כנסת ישראל, לפי זה מאפיינים את  –דרבנן  –בקלסרים בטבלה  מיון של החגים: דאורייתא 

נו החגים, חגי תשרי הם דאורייתא, חנוכה הוא דרבנן: חג חילוני עם סממנים דתיים חג שאי

 שבתון. מהו דתי בחג? התפילות, החג הוא לזכר אירוע היסטורי )לא דתי(. 

 היום נעסוק במוטיב הגבורה. המורה:

המורה מעתיקה אותו על  –היא מתחילה את השיעור עם השיר "מי ימלל גבורות ישראל" 

הלוח וגן משמיעה אותו לתלמידים בטייפ ומבקשת מהתלמידים לקרוא את השיר ולשיר אם 

 הטייפ הילדים קצת מתביישים ולבסוף שרים.

 : איפה מוזכר המושג גיבור וגבורה?המורה

 : גבורות, יקום הגיבור. תלמידה א'

 "מי ימנה"? מצפים לתשובה? איזו שאלה זו? המורה:

 : רטורית.תלמיד א'

 : כמו שלמדתם בתנ"ך. המורה

 על מי אנחנו מדברים?בכל תקופה יקום הגיבור, אם אנו מדברים על חנוכה,  -בכל דור

 מכבים. :תלמידים
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 ומי היה הגיבור שלהם? המורה:

 : יהודה המכבי.תלמידים

המורה מחלקת כרטיסיות עבודה לשלוש קבוצות עם ראש קבוצה ) מעבירה כמה מקומות 

 כדי שהיו שלוש קבוצות(

 סיפור על סופרמן )עמ' -לכל קבוצה יש שתי כרטיסיות המסתמכות על סיפורים מהחוברת

בחוברת "זמנים"(, סיפור החג וסיפור חנה ושבעת בנייה )את דף העבודה בנתה בעצמה  14

בעזרת משימות ומטלות שונות( המטרה היא זיהוי מעשה הגבורה בשיר בשלושה סיפורי 

גבורה שונים, כל קבוצה לומדת סיפור אחד. מטרת השיעור, לקוחה מחוברת העבודה: ללמוד 

 רות ולא רק כח.שישנם סוגים שונים של גבו

יש ראש קבוצה שמנחה את התלמידים בקבוצה ומקריא את הקטע והמטלות. התלמידים 

שהיא מרבה להשתמש לי עובדים יפה ובשקט והמורה עוברת ביניהם. המורה הסבירה 

בעבודה בקבוצות, שיש שלושה תלמידים מאוד דומיננטיים שאותם היא מינתה לראשי קבוצה 

 למידים במטלות. וכך הם עוזרים לשאר הת

קבוצה אחת מתקדמת לאט, חלק מהתלמידים בקבוצה לא מבינים את הסיפור )חנה 

 ושבעת בניה( המורה מציעה להם להתקדם ומי שלא הספיק ישלים מאוחר אח"כ.

 

בסיפור על סופרמן תלמיד אחד מתבלבל בין גבורתו בסרט לבין גבורתו כאדם בשר ודם 

ש מנחה והילדים מקשיבים לדבריו. בגלל שהתקשו וכנכה. התלמיד המנחה בקבוצה ממ

המורה קצת כיוונה אותם והוא מודיע, טוב זה הכיוון שנלך בו. תלמידה אחת לא מרוצה 

ואמרת לו משהו מעליב... הוא בוכה. המורה מתערבת ודורשת שתתנצל ומציעה לילד שיצא 

 לשטוף פנים. 

ליבה אותו ואמרה משהו על המורה מסבירה לי בשקט שהתלמיד נוצרי והתלמידה הע

 ישו.
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המורה אומרת לה: "זה מאוד לא בסדר" ואח"כ חוזרת בפני התלמידים: "זה מאוד לא 

 בסדר" התלמידה מתנצלת בשקט.

המורה )אומרת לי(: יש כאן ארבעה תלמידים ערבים בד"כ לא רואים, הכל בלי בעיה 

סכם ואומר להם את התשובה )חגים ויהדות...(, העניין מסתיים כשהתלמיד חוזר לקבוצה מ

 הנכונה.

 

קבוצה אחת סיימה והם מחליטים לעשות רפלקציה  –התלמידים מסיימים את המטלות 

 למה שלמדו, מבחירה כי הם רגילים משעורים אחרים.

 

 השיעור גולש לשיעור הבא אין הפסקה()

 

המורה קוראת לראשי הקבוצה למרכז הכיתה מבקשת מכל אחד להסביר בקצרה על 

 יפור שקיבלה הקבוצה.הס

 : מדובר על אימא וילדיה תלמיד א'

 כותרת הסיפור  מורה:

 : חנה ושבעת בניה )ומתאר את הסיפור(תלמיד א'

 : בעקבות עבודתכם בקבוצה לאיזו מסקנה הגעתם, מהי גבורה?המורה

 : גבורה היא אמונה אישית והתגברות על פחדיםתלמיד א'

 הים? לא זו אמונה אישית.: זו צריכה להיות אמונה באלוהמורה

 

שוב יש קצת בלבול בין  המציאות לסרט המורה  –ריסטופר ריב כ: מספרת על תלמידה ב'

 מדייקת את ההבחנה.

 : מהי גבורה? המורה

 : כח רצון להציל אנשים ולהציל את עצמו.תלמידה ב'

 : אז מהי גבורה? תגידי לי מה לכתוב המורה
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 את חיי ואת חיי אחרים בכח האהבה. : גבורה היא רצון להצילתלמידה ב'

 

 : סיפור המכבים. תלמידה ג'

 מהי גבורה לדעתכם? לאיזו מסקנה הגעתם?  המורה:

 : ביטחון עצמי להתגבר על הפחד ולדבוק במטרה. תלמידה ג'
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 י"תל לחינוך מנחים עקרונות: 4 נספח

 (http://www.tali.org.il/what1.asp, י"תל אתר)

-ל"י )תגבור לימודי יהדות( מזמן שיח קהילתי מהותי בזהות יהודיתחינוך ת חינוך תל"י

ישראלית ברוח פלורליסטית. חינוך זה שואף לעצב אישיות רחבת אופקים שעולמה מורכב הן 

מרובדי המורשת היהודית והן מרובדי התרבות הכללית. חינוך תל"י מבקש לחזק בקרב תלמידיו, 

למורשתו ולהמשכיותו. חינוך תל"י מחנך למעורבות  תחושת שייכות ומחויבות לעם היהודי ,

חברתית ובכך תורם לעיצוב דמותה של החברה הישראלית כמדינה יהודית ודמוקרטית. חינוך 

תל"י נותן מענה לרצונם של הורים ושל צוותים חינוכיים להיות שותפים בעיצוב החינוך היהודי 

בית הספר, לצד חשיפתם לריבוי זהויות של ילדיהם, בהתאם למאפיינים הייחודיים של קהילת 

 וכיבוד השונות. בכך מהווה חינוך תל"י חלופה חינוכית במסגרת החינוך הממלכתי.

 

  העקרונות הבאים יאומצו כמכלול:

 

  ישראלית-זהות יהודית

הישראלית של תלמידיו, כאחת הקדימויות -חינוך תל"י מעמיד את העיסוק בזהות היהודית

  עיסוק זה משתקף בכלל העשייה החינוכית בגן ובבית הספר.במוסדות החינוך. 
 

  חינוך לערכים

חינוך תל"י שם דגש על ערכים יהודיים, הומניסטיים ואוניברסליים, המתייחסים למידות האדם, 

ליחסים שבין אדם לחברו, לכבוד האדם, להטמעת חשיבה מגזרית בלימודי היהדות ולתיקון 

  עולם.

 

 דריותפלורליזם וסולי

חינוך תל"י שואף לפתח תפיסת עולם פלורליסטית מתוך הכרה בערך של ריבוי דעות ואורחות 

חיים, הן בתוך היהדות הן מחוצה לה. הוא מבקש לחזק רגשי קרבה, אחווה ושותפות בין כל חלקי 

  העם והעצמת הערבות ההדדית עם העם היהודי בארץ ובתפוצות לזרמיו ולעדותיו השונות.

 

 אוריינות יהודית

ידי חשיפתם לנכסי צאן ברזל של -חינוך תל"י שואף להקנות לתלמידיו אוריינות יהודית על

היצירה התרבותית והרוחנית של עמנו לדורותיה. חינוך תל"י מזמין אותם לראות את עצמם 

כחלק מתהליך היצירה היהודית המתמשכת ומתחדשת בכל דור ודור. בכך מבקש חינוך תל"י 

  שפה יהודית עשירה ושיח יהודי מושכל בין חלקיה השונים של החברה. לטפח

 

 חינוך חווייתי

חינוך תל"י דוגל ביצירת חוויות יהודיות לימודיות, רגשיות ורוחניות. בתי ספר תל"י וגני תל"י 

יוצרים חוויות אלו באמצעות התנסויות שונות כגון: דרכי הוראה מגוונות, לימוד בחברותא, 

  סדנאות, טקסים ומעמדי תפילה.

 

 דמוקרטיה

חינוך תל"י מבקש להטמיע בקרב תלמידיו את ערכי הדמוקרטיה ולחנכם לאזרחות פעילה 

  ומעורבות חברתית תוך הכרת החוק במדינת ישראל וכיבודו.
 

  ציונות

חינוך תל"י שם דגש על חינוך להכרת ארץ ישראל ועם ישראל בעבר ובהווה מתוך תחושת 

 שייכות ואהבה, וכן מדגיש את מרכזיותה של מדינת ישראל בעיצוב דרכו של העם היהודי. .
 

 מסורת וביקורת

חינוך תל"י מבקש לטפח לומדים המכירים, מכבדים ואוהבים את מורשתם, ויחד עם זאת, בעלי 

חשיבה ביקורתית כלפיה. בכך, מאפשר חינוך תל"י לתלמידיו לחוש עצמם כממשיכי המסורת 

  ומחדשיה.
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Abstract 

This study examines the field of values education focusing on teaching the 

subject of Jewish Holidays in two different schools who participate in the TALI 

program in state-run schools. The research focuses on the way educational 

staff members deal with values education and the manner in which they teach 

the values of Judaism in the framework of the TALI program, and then 

analyzes them in accordance with recent trends in the field of Jewish 

education in the general sector and the underlying educational-moral 

dilemmas that challenge this sector.  

The TALI program was started in 1976 as a result of an educational 

initiative of a group of parents from Jerusalem, most of who were immigrants 

from the U.S. These parents were searching for an alternative to the national 

and religious-national education systems, and wished to create an 

educational setting that would emphasize the engagement with the Jewish-

Israeli-modern identity of the student, and in addition would educate for 

Jewish values alongside universal, liberal and pluralistic ones (Dror, 2008; 

Horowitz, 1999; Levine, 1995; Shikley, 2004; The TALI Foundation). 

The TALI program has gone through many changes but today it is 

recognized by the Ministry of Education (The Ministry of Education, 2005) and 

is included in the general curriculum as an optional program. The program 

was chosen for this study because of its uniqueness in the general-national 

education landscape. Together with the parents, a school chooses to 

participate in the program. 

The teaching staff formulates the learning and the value content according 

to each school's individual needs. The program is a systemic program that 

encompasses all the activities of the school (the TALI Foundation). 

The research method that was chosen for this study is case study, which 

mainly focuses on a unique case or unique phenomenon, a closed system 

with clear boundaries (bounded system). This system is dynamic and complex 

and the researcher tries to understand its characteristics and complexities, 

while paying attention to the relevant aspects for his/her research (Halpert 

and Shelsky, 2007). 
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The research took place in two national elementary schools that operate the 

TALI program. The Tkuma School is situated in a mixed city in the center of 

the country and the Brosh School is situated in a large community locality in 

the Jerusalem area (the names of the school were changed for reasons of 

confidentiality). The research monitored the way the teachers cope with 

teaching a subject from the TALI curriculum: "The Jewish calendar: holidays 

and festive days" (The Ministry of Education, 2005), and included content 

analysis of the curriculum and the TALI textbooks regarding the subject of 

holidays. Throughout the study, interviews were held with teacher-educators 

who teach the TALI subjects and observations of classes and ceremonies 

about the holidays of Israel were conducted.  

The research questions: 

1. How does the TALI program for Israeli holidays, deal with the 

educational and moral dilemmas of the general-national sector? 

2. How does the educational staff deal with the moral outlook and the 

pedagogical approach of the TALI program? 

3. In what way does the educational staff use the TALI program to deal 

with the educational and moral dilemmas in their on school? 

The analysis of the TALI program for teaching Israeli holidays, and the 

textbooks on the subject, revealed the characteristics that make the program 

unique, and differentiate it from the traditional approach for teaching the 

subject of holidays. In addition, the analysis of the interviews made it possible 

to learn about the day-to-day coping strategies of the teachers, and provided 

an understanding of their adaptation process to the program. The findings 

show that the TALI program does offer a possible solution for the diverse 

problems that arose in the field of values education in the general sector. 

 Studies have shown that in the general sector there is great concern and 

confusion regarding values education and there is suspicion and alienation 

towards the study of Judaism (Dror, 1999; The Ministry of Education, 1994). 

 The TALI program offers a systemic approach towards values education in 

the school; requires incorporating the teaching staff in formulating the 

educational values and adapting them to the needs of the community the 

school serves; and requires inclusion of the parents in the school decision to 

join the program. In the field of Jewish education, the program requires that 
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the teaching staff formulate the Jewish nature of the school in a manner that 

is accepted by all of its populations. The TALI program offers a new approach 

towards values education, by allowing the schools to establish their own 

stance to teaching Judaism and to the moral content they teach.  

At the two schools included in this study the author found that the program 

promoted awareness of values education and enhanced the engagement in 

Jewish heritage. In the Brosh School, which has been in the program longer, 

there was an encompassing systemic change in the spirit of TALI: the school 

has established an educational language and a moral code that is understood 

and used by the students and the staff. In Tkuma School that has been 

utilizing the TALI program for two years, awareness of educational and moral 

issues has developed and the teachers have began engaging with moral 

issues in their school.  

The current study shows that teachers face a complex challenge when 

introducing the TALI program into the school and they have to adapt to a 

number of educational aspects that differentiate the TALI program from the 

standard way of teaching in the educational system. First, the TALI program is 

based on a constructivist educational approach, whereas the traditional 

approach in the educational system is positivistic. Second, the TALI program 

encourages a pluralistic approach and critical thinking towards the values of 

Judaism, whereas in the general curriculum it is customary to teach Jewish 

content as closed issues that are not open for criticism. On the educational 

level, the TALI program requires the teaching staff to think in a systemic 

manner and to engage actively in the moral atmosphere of the entire school. 

On the pedagogical level, the teachers have to develop critical thinking and to 

encourage their pupils to do so as well. Team members' methodology should 

rely on research and discovery and their teaching must allow pupils to learn 

through experience.  
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The results show that the ability of the schools and the teachers to operate 

TALI program differs, and that the ability to apply the program successfully, 

depends on the unique characteristics of each school and the ability and 

willingness of the teaching staff to Participate in the implementation of the 

program.  

Brosh School wanted to improve pupil knowledge in the field of Judaism 

and Israeli heritage in, and to define the moral education in the school, and 

focused mainly on the social sphere. The educational staff understood the 

principles of the program and its goals and followed them; the teachers used 

the TALI program actively; they used it to solve conflicts in the classroom and 

took advantage of the moral messages that came up at the different holidays 

for educational and social objectives in their classrooms.  

Tkuma School is faced with a complex reality: a weak population, many 

pupils in special education and pupils from all three religions. The school has 

to understand what the goals of joining the TALI program are: should the 

school reinforce only Jewish studies or should the school use the TALI 

program to try to find an educational moral direction that meets the needs of 

all the pupils in the school. The general curriculum does not provide this 

unique school with a moral framework and for the time being it is entrenched 

in the institutional ideology of the educational system (Karmon, 2007) that 

ignores the culture background of the Arab pupils in the general Jewish sector 

and does not offer a curriculum for mixed schools. The TALI program gives 

the school the opportunity to overcome the institutional ideology in which it is 

stuck and establishes a unique ideology that best suits its needs. In order for 

this to take place, it has to encourage the teaching staff to think profoundly 

about its educational and moral goals.  

In conclusion, the TALI program incorporates a new approach in the field 

of education and pedagogy, and applies it to Jewish studies, making it 

challenging and relevant for the teachers and the pupils. By doing so, the 

TALI program provides a possible response to the problems that arise in the 

national education system in the field of Jewish studies. In addition, the 

program introduces a process that is meant to generate moral environment at 



V 
 

school, where the moral content is formulated by the teaching staff of the 

school and is decided on together with the community it serves. The TALI 

program is complex and calls for a gradual adaptation process, within a 

structure that  requires and enables the educational staff to think profoundly 

about the educational direction most appropriate for the school,  and how to 

adapt to a new educational and pedagogical approach. 
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