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 תקציר

,משמע, תפיסות העולם,  'האידאולוגיה של הסוציאליזציהמכונה: 'ה תהליךמתקיים חברות שונות בעולם ב

האמונות והעמדות המנחות את קובעי המדיניות בגיבוש חומרי הלימוד והידע המועברים במסגרות החינוך 

 השונות בחברה .

מערכת החינוך החל בגיל הרך וכלה בתיכון, משמשת כסוכן חיברות משמעותי בתהליך הקניית  בישראל,

( 2000הידע הנחשב לנכון וראוי להימסר, ובעלת השפעה על תפיסות ועמדות של בני החברה .)לם:

מחנכת את תלמידיה על  העצמאי, הממלכתי והממלכתי דתי -על מגזריה השונים,מערכת החינוך בישראל 

)אדן  .התואמת את תפיסת העולם של מגזר החינוך הספציפי 'האידאולוגיה של הסוציאליזציה'פי 

ידע הנמסר בכל אחד מהמגזרים כך שישרת את האידאולוגיה בתהליך זה מעיד על השונות   .(2001ושות':

ידי  מרכזיים הנתונים בידי מערכת החינוך הן תכניות הלימודים הנכתבות עלהאחד הכלים  הרצויה בו.

המרכיבות  הוראההיחידות ובמומחי תוכן וקובעי מדיניות, אלה שיכריעו מה יכלל בתכנית הלימודים 

 .אותה

אשר במסגרתו  –המשלב'  החינוך הישראלית מסלול חינוך חדש: 'המסלולבעשור האחרון פועל במערכת 

לומדים תלמידים דתיים וחילוניים יחד במסגרות החינוך מהגיל הרך ועד לתיכון ואף למכינות הקדם 

 צבאיות. 

'מודה אני' בכל אחד מהמגזרים: ממלכתי,   תה בנושא תפילבין יחידות הוראבמחקר זה תערך השוואה 

לתפיסה תאולוגית תהליך הסוציאליזציה במסגרת  ההשוואה יחשף בכל יחידת ההוראה  ממ"ד ומשלב.

 .בהתייחס לאוכלוסיה היהודית אליו מחנכים בכל אחד ממגזרי החינוך

 ?כל אחת מיחידות ההוראהמהי האידאולוגיה של הסוציאליזציה לתפיסה תאולוגית ב שאלת המחקר:
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תכניות הלימוד עשוי לשמש כלי להבנת התרבות בה התכנית נלמדת הנחה כי חקר נסמכת על הזו שאלת 

 (2012ופועלת.)קיזל:

. שלב החינוך אליו מיועדת הנלמדות בבתי הספר בפועל בכל אחד מהמגזרים נבחרו שתי יחידות הוראה

 ח.-ו ובתחילת החטיבה בכיתות ז-בשלהי היסודי בכיתות ה 10-13יחידת ההוראה: גילאי 

הבאה חינוכית תכני הלימוד של התפילה משקפים תפיסת עולם  הדרך בה לזהות את  הן מטרות המחקר 

לבחון את "האידאולוגיה התרבותית של  מטרה שניה תבקש .'מודה אני' הלידי ביטוי בהוראת התפיל

 (Deitcher:2016) .תפיסותיהם האישיות כלפי הטקסט ותחום הדעתהמשקפת את  המורים"

מאפשר ראיה מעמיקה ומקיפה יותר על יחידות ,וכך ראיונות ניתוח מסמכים וניתוח המחקר משלב 

 ( 2007הלימוד ממקורות ראשוניים ומשניים)שקדי:

 ממצאי המחקר מעלים שני אלמנטים מרכזיים הבאים לידי ביטוי ביחידות ההוראה ובראיונות:

והעמדות כלפי האמונה באל הייחודים לכל דהיינו, התפיסה התאולוגית, מכלול הדעות  -.אלמנט התודעה1

 אחד ממגזרי הפיקוח.

דהיינו, האמצעים הפדגוגיים הבאים לידי ביטוי ביחידות ההוראה   -.אלמנט המיומנות והפרקטיקה2

 המשמשים לצורך קידום תהליך הסוציאליזציה לתפיסה תאולוגית בכל אחד מהמגזרים.

מגזרים באות לידי ביטוי בשני האלמנטים הללו באופן התפיסות התאולוגיות האופייניות לכל אחד מה

 הבא:

 (Deitcher:1993מתקיים תהליך סוציאליזציה  לתפיסה תאולוגית דתית )-.בחינוך הממלכתי דתי1

 (Funkenstein:1986מתקיים תהליך סוציאליזציה לתפיסה תאולוגית חילונית ) -.בחינוך הממלכתי2

י בחינוך המשלב מתקיים תהליך סוציאליזציה לתפיסה תאולוגית .החידוש בנמצא במסגרת המחקר הוא כ3

 דיאלוגית.
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 מבוא

הנחת היסוד היא כי החומר הנלמד אינו עומד בפני עצמו ומקיים יחידות ההוראה אינן פועלות בחלל ריק. 

הלומדים הסביבה ,  רכיבים נוספים ומשמעותיים הפועלים במרחב החינוכי , אלה הם:יחסי גומלין עם 

בכל אחד ממגזרי החינוך נכתבות יחידות ההוראה בהתאם לאוכלוסיית ( Schwab: 1983והמלמדים )

או  הפוקדים בכל בוקר את שערי הגן גיעה למוסדות החינוך אשר במסגרתו. אלה הם הלומדים היעד המ

י במסגרת צוהמורים וסגל החינוך האמון על העברת הידע הראוי והרבית הספר ופוגשים את המורות ,

יחידות ההוראה השונות המרכיבות את תכניות הלימודים בידי המורים  הן  האמצעי מגזר הפיקוח.

הבולטות בהן  .אסטרטגיות שונותהרחבות יותר. תכניות הלימודים הן החומר הנלמד במסגרת החינוכית ב

מידה ובביצוע המאופיינת בחד ממדיות ומעודדת אחידות בל "ההוראה הפרונטלית"היא אסטרטגית 

המאופיינת ברב ממדיות ומעודדת יוזמה וחקירה על ידי  1"ההוראה המורכבת"המשימות, ואסטרטגית 

 (2008התלמידים.)בן ארי ואליאסי:

בתהליך הננקטים הבנת הרקע של יחידות ההוראה בכל אחד מהמגזרים חשובה לזיהוי האמצעים  

ולהבחנה בין התפיסות התאולוגיות השונות הנוכחות בחומרי הלימוד  ,הסוציאליזציה לתפיסה תאולוגית

 הנחקרים.

מהי האידאולוגיה של הסוציאליזציה לתפיסה תאולוגית בכל אחת מיחידות  מכאן נגזרת שאלת המחקר:

 ?ההוראה

חקר תכניות הלימוד ויחידות ההוראה המרכיבות אותן, יכול לשמש כלי להבנת התרבות בה התכנית 

פרץ מצביעה על הקשר ההדוק בין אידאולוגיה של קובעי מדיניות לבין -בן .(2012ופועלת)קיזל :נלמדת 

התכנים הנכתבים בתכניות הלימוד בתחומים השונים. קובעי המדיניות בהקשר החינוכי הם שר החינוך, 

לה ( לגורמים א2002פרץ:-גורמים פוליטיים מרכזיים במערך ההנהגה וחוקרי חינוך מהאקדמיה.)בן

השפעה מכרעת על התכנים הנלמדים ועל אלה שהוחלט להסיר מתכנית הלימודים או לצמצם את העיסוק 

ממקורות בתוך צבר יהושוע מצביעים על כך שמערכת החינוך הממלכתית מושפעת -מטיאש ובן בהם.

                                                           
 "הוראה דיפרנציאלית" מכונה גם: 1
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המערכת החינוכית ומקובעי מדיניות ובעלי ענין פוליטי מחוצה לה. לאלה ולאלה השפעה על השיח 

על פי האידאולוגיה של ההנהגה השלטת  תנהלמ המתנהל במערכת החינוך, אשר לתפיסת החוקרים,

( ניתן לראות, אם כן, עד כמה משמעותית השפעתן 2004צבר יהושוע:-)מטיאש ובן. ערכיה הלאומייםו

אידאולוגיות חינוכיות ופוליטיות על כתיבתן של תכניות הלימודים ובסופו של תהליך על הוראתן  של

בכיתות הלכה למעשה. ניתן להסיק כי יחידות ההוראה נאמנות למדיניות האידאולוגית והפוליטית 

חשיפת תוך  הבנת הרקע שממנו צמחה יחידת הלימוד הספציפית,על בסיס שבהשראתה הן נכתבו. 

בזיהוי התפיסות  של הסוציאליזציה של קובעי המדיניות, ניתן יהיה להתמקד  הקפות האידאולוגיהשת

תח כל יחידה על פי סוגי המסרים המשתקפים ממנה: ונתהתאולוגיות בכל אחת מהיחידות. לצורך כך, 

 -יםהסמוי ים, המסרהמטרות והתפיסות הנכתבות באופן גלוי במסגרת יחידות ההוראה-יםהגלוי יםהמסר

אלה אשר אינם נכתבים שחור על גבי לבן אך ניתן לזהותם בין השורות כנובעים ונגזרים מהמסרים 

אלה שאינם כתובים ואינם מוזכרים  -מיםהנעל יםהמסרהגלויים והמוצהרים. הסוג השלישי של המסרים :

פי קטגוריות ניתוח יעשה על ה( Eisner:1979) ברמיזה, מסרים של 'אין' כפי שמכנה אותם אייזנר.

באמצעות הניתוח של החומרים ניתן יהיה לזקק את  נושאיות שהתגבשו מתוך יחידות ההוראה השונות.

פן התודעתי ובפן הפרקטי של ביסה תאולוגית בכל אחד מהמגזרים, האידאולוגיה של הסוציאליזציה לתפ

העולות  פיסה תאולוגית לת שלושת האידאולוגיותישורטט פרופיל של כל אחת מכל אידאולוגיה. לבסוף, 

למותר לציין כי תהיה התייחסות לשונות , במידה ותמצא, בין  .אה בשלושת המגזריםרוהה מיחידות

 יחידות ההוראה במגזר מסויים.

יחידות ההוראה מהוות חומר תעוד כתוב, ואין בו מן העדות על המתחולל בשדה החינוך כאשר חומרים 

יערכו ראיונות מדגמיים של מורות, אחת מכל מגזר אשר תתייחסנה אלה נלמדים בכיתה. לשם כך, 

לתפיסתן התאולוגית בהוראת סוגיות התפילה בכלל ותפילת 'מודה אני 'בפרט, ובנוסף תוכלנה לתת את 

הדעת על ממצאי המחקר המתייחס למגזר בו הן מלמדות וכך לשפוך אור על הממצאים מזווית ראיה חיה 

 ופעילה.
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 ספרותסקירת 

אתאר את מבנה מערכת החינוך בישראל  הוראהבה נכתבות ונלמדות יחידות ה על מנת להבין את הסביבה

מטרות הוראת התפילה. בהמשך אתייחס לתאוריות ולמסגרת אציין את על מגזריה, ובכל מגזר חינוכי  

 והמסרים העולים מהן.יחידות ההוראה המושגית אשר באמצעותם אנתח את 

 מערכת החינוך בישראלהחברה הישראלית ו -סביבת הלמידה

 .יםוהמלמד יםהלומדחומר הלימודים , ,הלימודית הסביבה סביבת הלמידה מורכבת מארבעה רכיבים:

 (Schwab, 1983 )הבנת המרחב בו פועלות יחידות ארבעת רכיבים אלה מהווים את הרקע והמסגרת ל

בבואנו לנתח תכניות לימודים ויחידות הוראה יש להקדים ולהתמצא בסביבת הלמידה בה ההוראה .

כל בית ספר בהלימה לחזון ולערכים המובילים את ייחודית להסביבה  תכניות אלה נכתבות ונלמדות.

יש מקום להתייחס לסביבה החיצונית לבית  ,בראיית מקרו,תנהלות החינוכית בתוכו. בהיבט רחב יותר הה

תפיסות  ולזהות  לחקורעל מנת החברה הישראלית ומערכת החינוך בישראל.  ,דהיינו,הספר המסויים 

הציבורית ולשיח המתנהל בהקשר זה, שכן, הוראת נושא זה אינה תלושה  יש להתייחס להוויה,תאולוגיות 

על תפיסות האמונה באל בקרב הציבור היהודי בחברה הישראלית נמסר  מהמציאות החוץ בית ספרית.

מהמשיבים מאמינים  72%מהמשיבים בסקר מאמינים באלוהים. כמו כן,   80%בדו"ח גוטמן האחרון כי 

ם בדיון זה מאחר ומעידים על לאדם לצאת ממצב רע. שני נתונים אלה משמעותייכי תפילה יכולה לעזור 

באשר  .מו של אלוהים כמעט ובלתי מעורערמקובו  מקיים שיח תאולוגי  ישראלי–ציבור היהודי כך שה

לתפילה יש מקום של כבוד לתפילה ולתפיסה כי יש לה השפעה ישירה על חייו של האדם, למותר לציין 

 (43-44ע"מ  2009רה זה מופנית לאלוהים.)דו"ח גוטמן שהתפילה במק

ה מציג את מורכבותמסמך ה .אתר הכנסתבעל מערכת החינוך בישראל ואיפיוניה ניתן ללמוד 

כפי שבאות לידי ביטוי ומשתקפות במערכת החינוך שלה. נהוג להציג  וההטרוגניות של החברה הישראלית

לפי סוג הפיקוח ולפי מגזר. במחקר זה  אתמקד בחתך 'סוג את מבנה מערכת החינוך בישראל בחלוקה 

חינוך:ממלכתי ,ממלכתי דתי ך זה כוללת שלושה סוגי מוסדות החלוקה הפנימית בחתהפיקוח', 

שורשי חלוקה זו נעוצים בחוק החינוך הממלכתי משנת .מוסדות חרדיים(ו"אחר")האחרון מתייחס בד"כ ל
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חוק זה נועד לבטל את שיטת הזרמים בחינוך וקובע את אחריות המדינה להשתית חינוך  . 1953 -התשי"ג

ממלכתי. בעקבות חקיקת חוק זה נוצרו שני סוגי חינוך עיקריים במערכת החינוך הרשמית בישראל, כפי 

החינוך מסלול התקבל תיקון המוסיף אליהם את  21-דתי. בכנסת ה-מלכתי וממלכתישהוזכר לעיל: מ

מסגרת חינוכית המשותפת לתלמידים המקיימים אורח חיים דתי, הגדרתו על פי חוזר המנכ"ל: " המשלב.

חילוני ומסורתי, המטפחת את זהותה הייחודית של כל אחת מן הקבוצות תוך ביסוסה על התרבות היהודית 

 ")מתוך אתר משרד החינוך(רכי הסובלנות והאחדות הלאומית.ועל ע

 חילונים ומה שביניהם דתיים :הלומדים

בשיח הישראלי מתקיימים שני מושגים דיכוטומיים באשר לתפיסת העולם הדתית: דתיים וחילוניים. 

בוזגלו  מתייחס להנחות יסוד באשר לדיכוטומיה הזו: הדתיים נתפסים כמאמינים באלוהים וחיים על פי 

זו מציע  ההלכה והחילוניים נתפסים כמי שאינם מאמינים ומסתפקים בתרבות ישראל. נוכח דיכוטומיה

בוזגלו העמקה במושג: מסורתיים , באמצעות מושג זה שובר בוזגלו את הדיכוטומיה ומאפשר שיח על 

מנעד של זהויות. ריבוי הזהויות בחברה הישראלית מעיד לדבריו על שפע ומגוון ולא ,כפי שיש נטייה 

תקפת בדו"ח גוטמן  ( הרחבה זו של רצף הזהויות מש2009בציבור לחשוב, כתוצאה ממחלוקת. )בוזגלו:

. חילוניים-םות הדיכוטומיה: דתייבאמצע לדו"ח קודמיםההוגדרה בסקרים רמת הדתיות . שהוזכר לעיל

 חילוני אנטי דתי, חילוני לא אנטי דתי, מסורתי, דתי וחרדי. נמצאו קטגוריות נוספות: 2009ת בשנ

בהשוואה לעבר, ובעלי  זהויותריבוי יש  תהישראלי הדו"ח מעיד על כך שבחברה ( 2012)דו"ח גוטמן 

 הזהויות המרובות מרכיבים את ציבור הלומדים והמלמדים.

 המשלב.החינוך הממלכתי דתי והחינוך  ,האתוס של החינוך הממלכתי

חינוך הניתן מאת  ר משרד החינוך ניתן למצוא את ההגדרה הבאה למהותו של החינוך הממלכתי:"תבא

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

מתיימר להיות ה" החינוך הממלכתי על פי הגדרה זו הוא חינוך של השר או של מי שהוסמך לכך על ידיו

תכנית הלימודים הנלמדת במסגרתו אמורה להתאים לקהל .ניטראלי מבחינה פוליטית, עדתית וארגונית 

חינוך ממלכתי, אלא  לאחר הגדרה זו מופיעה הגדרתו של החינוך הממלכתי דתי:" טרוגני.רחב וה
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נוך( י")מתוך אתר משרד החשמוסדותיו הם דתיים לפי אורח חייהם, תכנית לימודיהם, מוריהם ומפקחיהם

בחינוך הממלכתי דתי הדגש על פי ההגדרה הוא אורח החיים של באי בית הספר, אפיון תכניות הלימודים 

בהתאם לאורח חיים דתי ומורים ומפקחים אשר מחויבים גם הם לאורח חיים דתי. הגדרה זו מקפלת 

נים במגזר זה: המושג: "אורח חיים דתי" שכן ישנם מוסדות חינוך שובתוכה אפשרויות רבות לפרשנות 

ממלכתי דתי, ממלכתי דתי תורני, ולאחרונה נכנסו למערכת גם מוסדות חינוך ממלכתיים דתיים 

ממלכתי חרדי )מתוך אתר משרד החינוך:  -חרדית, אלה מכונים: ממ"ח ההמאוכלסים על ידי אוכלוסיי

המדינה. הוא יחיא מתאר בספרו את התמורה שהתרחשה בחינוך הממלכתי מאז קום -דון מחוז חרדי(

מתאר את החינוך החרדי כמי שמדיר עצמו מקשר עם המגזרים המקבילים לו: הממלכתי והממ"ד ,כאשר 

( 2008יחיא:-אחת הסיבות לכך היא התנגדות לרכיבים המודרניים המגדירים את מגזרי החינוך הללו. )דון

קשורים לחיים המודרניים,  תאור זה מעיד על האתוס האופייני למגזרי החינוך הממלכתי והממ"ד, היותם

החינוך הממלכתי לסוגיו נחשב לחינוך ציבורי, כפי שמתארת איכילוב  חיים בתוכם ומתחנכים במסגרתם. 

במחקרה. לתפיסתה החינוך הציבורי מהווה מרכז חיוני במדינת הרווחה כיון שאמור לשרת את כלל 

המשותף לכל מגזרי החינוך  (2010הציבור והאזרחים ללא הטיה לאינטרס כזה או אחר)איכילוב:

הממלכתי הוא לימוד תכנית הליבה . תכנית הליבה עומדת במוקד הלמידה וכוללת מקצועות חובה כגון: 

תכנית הליבה, אם כן, מהווה בסיס משותף  (2006תנ"ך, מתמטיקה, אנגלית, היסטוריה וכדומה.)ענבר:

ל חדש באופן יחסי בחינוך הממלכתי הציבורי מסלולחינוך הממלכתי בין אם הוא דתי ובין אם הוא חרדי. 

החלה מגמה ייחודית של בתי מדרש  2008בטרם חוקק חוק החינוך המשלב בקיץ  .2הוא החינוך המשלב

בהם למדו תחת קורת גג אחת מבוגרים דתיים וחילוניים, ביניהם: מדרשת עלמא, בית מדרש קולות ,בית 

שנים לאחר שהצביעו על תמורה זו הוכרז על הקמתו של זרם ( ארבע 2004מדרש אלול. )גודמן ופישר: 

מה מתרחבת החינוך המשלב אשר החל באופן ראשוני עם עשרה בתי ספר ברחבי הארץ. מאז המג

ברשת קיימות כיום מעל  נכון להיום, ם' מציינת כיהיימן מנכלי"ת רשת 'מיתרי-ד"ר רנית בודאיוהולכת. 

רייכנר  חקר מסגרות משלבות בארץ ואפיין  3כינות קדם צבאיות.מסגרות חינוך מהגיל הרך ועד למ 90

 ,דתיים וחילוניים את האוכלוסייה המגיעה למסגרות אלה: ילדים לזוגות מעורבים

                                                           
החינוך המשלב נמצא בתחילת דרכו וכך גם המחקר בתחום זה. על כן אני רואה לנכון לפתוח צוהר להיכרות עם מסלול חינוך  2

 ייחודי זה במסגרת המחקר הנוכחי.
 30.10.18שיחה מיום  3
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אחר חינוך משותף כפי בין דתיים לחילוניים אינה נראית לו רלוונטית, כאלה המחפשים  מי שההפרדה

( 2016)רייכנר:. הנלחמות בבורות בתחומי היהדות משפחות חילוניותושנהוג בקהילות יהודיות בחו"ל 

המושג: 'יהדות דתית' מוכר בחברה הישראלית שנים ארוכות, בסוף המאה הקודמת הצביע ליבמן על 

אלא קיום אורח חיים יהודי תרבותי תוך כינונה של 'יהדות חילונית' אשר מאפייניה אינם הקפדה על הלכה 

אינה מחייבת כסמכות הלכתית אלא נתפסת החילונית' יהדות 'ה שילוב ריטואלים יהודים בחיים החילוניים.

 (Liebman:1999)כתרבות בפני עצמה. 

 המפגשכתוצאה מ.שך סדור ומתמ'יהדות דתית ' ו 'יהדות חילונית' במסגרת החינוך המשלב המפגש בין 

ת התפיסות והעמדות של חברי הקבוצות השונות , כל קבוצה כלפי זולתה. דעות קדומות מתפוגגות משתנו

 (1958ויש ירידה ניכרת בניכור שהורגש ביחסים בין הקבוצות טרום המפגש.  )אולפורט :

 המלמדים ותכני הלימוד  

בארץ ובעולם משקפות תכניות הלימודים הנלמדות בבתי הספר השונים  כפי שתארתי בפרק המבוא,

מטרות של כותביהן, מהמורים המלמדים מצופה להגשים מטרות אלה במהלך ההוראה בכיתה. ספרי 

הלימוד בהם מופיעים תכנים אלה הם כלי ביד המדינה להבניית הזיכרון הקולקטיבי של הלומדים. 

ולות כאשר הרציונאל (תכניות הלימודים כיום ברובן נמסרות למורים כמארז של תכנים ופע2012)קיזל:

ומטרות התכנית מוצהרים כחלק בלתי נפרד מהמארז. שקדי מצא כי לא אחת מדווחים המורים על סתירה 

בין הרציונאל לבין הפעילויות המוצעות במארז. יתרה מזאת, על אף שהמארז מבחין בין חוברת הוראות 

 למידים כאל מרכז הלימוד .למורה ובין החוברת לתלמידים, מרבית המורים מתייחסים לחוברת הת

תהליך מעניין מתרחש במעבר של תכניות הלימודים ובתוכן, יחידות ההוראה, מידי )שקדי: תשס"ז( 

מערכת אופלטקה מתאר תהליך זה. הוא רואה את בית הספר כ הכותבים אל ידיהם של המלמדים בכיתה.

מריים: עיצוב , ריהוט, ובנוסף רכיב המורכבת מרכיבים אנושיים: מורים, תלמידים, הנהלה  ומרכיבים חו

 ת ספרית,ת הביחומרי של תכניות הלימודים. אופלטקה  מתאר את ספרי הלימוד כאובייקט בתוך המערכ

מכתיבתה על ידי גורמים מוסמכים במשה"ח  ימודיםלכנית שעוברת תהטרנספורמציה' תהליך 'ומתייחס ל

"בית הספר ממיר את התשומות מהסביבה לדבר מה שמהווה את : ועד להגעתה לכדי הוראה בכיתות

לזמן לימודו החומר זמן כתיבת מדברי אופלטקה עולה כי בין ( 111ע"מ  2015התפוקה שלו")אופלטקה:
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בידי המורה האם  מהי מהות הטרנספורמציה? נשאלת השאלה. של שינוי מתחולל תהליךשל החומר 

ומרים ולתת דגשים במקומות בהם הוא רואה לנכון, או להשמיט המלמד נמצא הכח והיכולת לתווך את הח

נידרש  ידת ההוראה אותה הוא מלמד בשיעור?הדגשים במקומות אחרים, מבלי לפגוע במהותה של יח

 לשאלה זו בהמשך סקירת הספרות.

 בקריאת חומרי הלימוד השונים ניתן להבחין בשלושה סוגי מסרים כפי שמציע אייזנר:

(Eisner: 1979) 

 מה שנראה לעין ומוצהר בריש גלי בתכנית הלמודים-המסר הגלוי.1

במסגרת השיעורים בהם מועברת תכנית הלימודים  בין השורותמה שניתן להבין  -.המסר הסמוי2

אייזנר  מציין כי המורים עצמם מוסרים מסרים סמויים במהלך הוראתם בשיעור כאלה בתחומים השונים. 

 4אולוגיה מסוימת או לחילופין מצמצמים ומטשטשים אידאולוגיה רצויה פחות.המדגישים איד

מה שלא כתוב בכלל בתכנית הלימודים. אותם תכנים שלא נכתבו אך קיימים ונוכחים  -.המסר הנעלם3

בעולם שמחוץ לתכנית הלימודים. זו למעשה "תכנית האין" שחסרים בה תחומי תוכן, מיומנויות 

 אינטלקטואליות, כישורים חברתיים מעשיים וערכיים או תחומי דעת ועשיה שאינם מופיעים בכתובים.

זיהוי שלושת סוגי המסרים הללו ביחידות ההוראה , יסייע בהבנת תהליך הסוציאליזציה לתפיסה 

ת מבטם תאולוגית כפי שבא בהן לידי ביטוי. ניתן להתייחס למסרים אלה בשתי נקודות מבט: האחת, נקוד

של כותבי התכנית וקובעי המדיניות אותם הם מייצגים, במסגרת כתיבת חומרי הלימוד נעשתה בחירה 

מושכלת אילו מסרים יהיו גלויים וברורים, אילו יהיו עמומים וסמויים ואילו מסרים יעדרו לחלוטין 

חרים להציג באופן מהחומר הנלמד. נקודת המבט השניה היא של המורים המלמדים, אילו מהמסרים הם בו

גלוי בכיתה, אילו יהיו סמויים וירמזו מבין השורות, ואילו מסרים נושאים וסוגיות לא יוזכרו כלל במהלך 

מכאן עולה כי תפקיד משמעותי למורים בתווך והנגשת התכנים הלימודיים. בחירתם בסוגי השיעור. 

לסוגיה אחת ולא  ועל הדגשים שיינתנהמסרים בין אם מודעת ובין אם לאו, תשפיע על תהליך הלמידה , 

                                                           
בהתאם למדיניות אבות ורש טוענים באופן דומה כי תכנית הלימודים המגיעה לבית הספר מקבלת מעמד גבוה או נמוך -בן 4

ת בית הספר ולמעמדו של תחום ההוראה כפי שנתפס בקהילת בית הספר המסוימת. ניתן להסיק, אם כן, כי המסרים /מנהל

 הסמויים של תכנית הלימודים מקבלים דגש או מיטשטשים בהלימה לדרך ההוראה בה בוחרים המורים להורות את הנושא.
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לאחרת, ניכר כי בידיהם יכולת להשפיע באופן זה על תהליך הסוציאליזציה לתפיסה התאולוגית אליה 

 מכוונים את הוראתם.

היבט נוסף בהתייחס לחומרי הלימוד והוראתם הוא ההיבט ההרמנויטי. כהן מציע ארבע אופציות 

על פי ארבעה הוגים הקוראים את התנ"ך. אמנם, מחקר זה עוסק  הרמנויטיות בהוראת טקסטים קלאסיים,

בהוראת התפילה ולא בהוראת התנ"ך, עם זאת, קריאתם של טקסטים קדומים מארון הספרים היהודי 

פרויד המטיל זיגמונד משותפת לתפיסות ההרמנויטיות שאציג להלן ולמחקר זה. ראשון הקוראים הוא 

למסורת מה שמכונה: 'הרמנויטיקה של החשד' , הקורא השני הוא אריך  ספק ומקיים זיקה ביקורתית ביחס

אשר המודל הפרשני שלו מכונה: 'ההרמנויטיקה של האבולוציה' פרשנות זו מאופיינת בהשתחררות  פרום

כמעט מוחלטת מסמכות אלוהית, זו פרשנות המתפתחת משלב קמאי בו נתון האדם לשלבים מפותחים 

רשנית. הקורא השלישי הוא ליאו שטראוס המתנגד לפרום ומחפש אחר האמת יותר של חשיבה ויכולת פ

. על כן ההרמנויטיקה לשיטתו היא :'הרמנויטיקה של יראת כבוד' או 'צניעות' , כבוד כלפי פרשנים האחת 

וחכמים מהעבר שאת דבריהם אין לבטל אלא לאמץ ולכבד. אחרון הקוראים הוא מרטין בובר אליו 

טיקה של הדיאלוג'. על פי בובר: "על הקורא להתאמץ לפגוש את הטקסט כ'זולת' מתוך מיוחסת 'ההרמנוי

 ( 195ע"מ  2001'רעננות' ולהיות מוכן לבלתי צפוי" )כהן:

בכל אחת מיחידות ההוראה יש לחשוף את התפיסה ההרמנויטית הרווחת זו שתוכל להעיד על התפיסות 

 לפרשנותם.כלפי הוראת הטקסטים הקלאסיים והדרכים 

 השפעת תכני הלימוד על הלומדים

כניות מתוך תכנית לימודים רחבה יותר. תרכיב אחד המהוות  הוראהחקר זה יעסוק בניתוח יחידות מ

לפות בתכניות חדשות. הן תחום מתפתח של כתיבה , וכתיבה מחדש. תכניות שנלמדו בעבר מוח ימודיםל

מושפעת מאידאולוגיות ברמה המדינית המשפיעות על הכותבים ובחירת  כנית לימודיםהכתיבה של ת

על התלמידים בתהליך הסוציאליזציה שהם עוברים בבית הספר, תשפענה אלה בחירות  .התכנים על ידם

על הקשר התפילה איננה רק תכנית לימודים ,אלא גם טקס המתקיים מידי יום . הותם.על עמדותיהם ועל ז

, טקס, הוא רכיב זהות קולקטיבי, ו. לטענתוהתלמידים כותב דוד במחקרה על זהות השפעטקס לבין בין 

כלומר, משותף לציבור רחב ואינו נחלת הפרט. רכיב זהות זה הוא בעל הפוטנציאל לעורר חוויה רגשית 
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עמוקה ובאופן כזה להשפיע על עמדותיהם של התלמידים ועל זהותם .רכיב זהות נוסף הבא לידי ביטוי 

בשילוב זה של רכיבי זהות טקס וטקסט גלומה  ו,התפילה הוא הטקסט הכתוב והמדובר. לשיטת בטקס

( זאת בשונה מתכניות לימודים אחרות כגון תנ"ך 2016:השפעה משמעותית על זהותם של התלמידים)דוד

  שם נלמד הטקסט הקדום אך ללא שילוב של טקס מעורר רגשית.  

 פרץ מדגישה את–בןית לגבש? על איזו זהות מבקשים להשפיע? מהי הזהות אותה מבקשים כתבי התכנ

לשיטתה לא ניתן  .לבין  הקשרים אידאולוגיים בתוכם הן פועלות כניות לימודיםהקשר ההדוק בין פיתוח ת

מן ההקשרים החברתיים, התרבותיים  פיתוחןו כניות הלימודיםתהכתיבה והפיתוח של  להפריד את

כניות ישויות ממשלתיות על עיצובן של ת בן פרץ מתייחסת להשפעתן המכרעת של. בנוסף, והפוליטיים

פרץ ניתן להבין כי תכני הלימוד משפיעים ישירות על -מדבריה של בן (2011 פרץ:–. )בןלימודים

עבורו שור בסביבה בה פועל בית הספר , אך אל לנו להתעלם מההקשר הרחב הקועל זהותם התלמידים

 נכתבו התכניות הללו. 

לם מחלק את האידאולוגיות בחינוך לשלושה סוגים: סוציאליזציה, אקולטורציה ואינדיבידואציה. על פי 

לם "החינוך אמור לשרת שלושה אדונים...החברה, התרבות והיחיד". מנקודת מבטה של החברה, כותב 

הסוציאליזציה היא סך התפקידים שעל האדם ללמוד על מנת לתפקד בחברה. מערכת החינוך היא לם, 

המקום בו נעשה תהליך הסוציאליזציה. תוצר תהליך הסוציאליזציה מכונה על פי לם :'אדם מחונך' כזה 

שעומד בציפיות החברה ונעשה 'בן תרבות'. לם מתייחס להבדלים במסרים בתהליך הסוציאליזציה 

מסרים בכל אחד ממגזרי החינוך: 'תודעה יהודית' נלמדת בחינוך הממלכתי ו'חינוך תורתי' נלמד בחמ"ד. הנ

 ( 311,232,233ע"מ  2000)לם:

את האידאולוגיות של כותבי התכניות כפי שניתן יהיה לזהות ניתן להסיק כי יש מקום לחשוף מכאן 

אליה מכוונת  'האידאולוגיה של הסוציאליזציה', על מנת להבין מהי בפן הגלוי והסמויביחידות ההוראה 

 . התכנית

האידאולוגיה בה אתמקד במחקר זה הן האידאולוגיה של הסוציאליזציה, זו המנוסחת כמטרת תכנית 

 הלימודים או יחידת ההוראה שבתוכה.
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, 5היהדותי'כיר את דבריו של גרינברג העוסק ב'חינוך אזבהמשך לדבריו של לם אודות 'החינוך התורתי' 

הוא תוצר של לימוד המעורר בו סקרנות לדעת את אמיתות החיים  ג 'היהודי המחונך'לשיטתו של גרינבר

לרעבון החניך להבין מנין בא ולאן הולך" , יהיה זה אדם בעל ערכים עולם, חינוך יהדותי מוצלח יכוון "וה

ההוראה של 'מודה אני' מספקות  ( יחידות138ע"מ  2006הנובעים ישירות ממקורות היהדות.)גרינברג:

קרקע טובה לזיהוי האלמנטים הרצויים לתהליך החיברות של ה'אדם המחונך ' ושל החניך תוצר 'החינוך 

 היהדותי'.

יפה ורפופורט בוחנות את השפעת תכנית הלימודים בגני הילדים על תהליך הסוציאליזציה שלהם 

ות כי ההפרדה במגזרי הפיקוח משקפת את השסע ישראלית. הן קובע-כאזרחים לעתיד במדינה יהודית

(  האגף לספרי לימוד של משרד 2013)יפה ורפופורט:. הדתי חילוני ומבססת אותו כחלק מזהות הילדים

החינוך מצהיר אודות הקשר בין חומרי הלימוד לחיברותו של התלמיד כאזרח פעיל בעתיד:"לתכנים 

ותיהם, אמונותיהם וערכיהם של התלמידים אזרחי המובאים בהם יכולה להיות השפעה על עיצוב דע

כנית ת על מנת לעגן קשר מוצהר זה נעשית הפעולה הבאה: כל )מתוך אתר משרד החינוך(. המחר"

המובאת לאישור המשרד עוברת תהליך הערכה בשלושה תחומים: מדעי, פדגוגי ובמידת הצורך  ימודיםל

, ישנה התייחסות לחומרי ימודיםלכנית מיר של הקריטריונים לאישורה של תטכנולוגי. לאחר תיאור מח

יחידות ההוראה  .אתר משה"ח כך לשון-הליך אישור וביניהם: "ספרי קודש"לימוד שאינם דורשים ת

פדגוגית המחייבות אישור מעריכים מטעם  ימודיםלכנית תפר" בין ת-צאות על מעין "קונתח נמשא

 . ת אישור, במקרה דנן: סידור תפילהלבין היותן מכילות טקסט מספרות הקודש שאינה דורש 6משה"ח

 השפעתו של המלמד על תכנית הלימודים

של הסביבה על שני אלה. מי שמוציא עד כה עסקנו בחומר הנלמד, בהשפעתו על הלומדים ובהשפעתה 

לפועל ומתווך בין תכניות הלימוד לתלמידים הוא המורה בכיתה. מחקר זה מתמקד אמנם בניתוח יחידות 

                                                           
  בהוויה היהודית במטרה להבחינו מהפן הלאומי של הוויה זו.במושג זה מתייחס גרינברג לפן הדתי   5
יחידות ההוראה במחקר זה קבלו כולן  אישור רשמי  ממשרד החינוך להוראה בבתי הספר, למעט יחידת ההוראה של רבני  6

ימוד סדורים. החמ"ד המופיעה באתר שם עולים חומרים באופן חופשי על ידי הרבנים השונים ואינם שייכים לספר או חוברת ל

יש לציין שאתר רבני החמ"ד מומלץ כקישור בתוך אתר מפמ"ר תושב"ע של החינוך הממ"ד. על מנת לוודא כי יש קשר רשמי 

עם מר יעקב הלמן, מפקח במגזר החרדי . הוא אישר את הקשר  23.11.18בין אתר הרבים לחינוך הממ"ד שוחחתי ביום 

 אתר רבני בתי הספר מאושרים על ידי ראשי החמ"ד.הרשמי  והוסיף כי כל החומרים הנמצאים ב
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הלימוד בכל אחד מהמגזרים, עם זאת, לא ניתן להתעלם מהשפעתו של המורה בכיתה בתווך החומרים 

 שה"ח מוצגת מטרתו של הפיתוח המקצועי:הנכתבים בתכנית לתלמידיו. בפורטל עובדי ההוראה של מ

)מתוך אתר ההוראה" -" העצמת אנשי החינוך בישראל באיכות ובמומחיות ...לשיפור בתהליכי הלמידה 

חלק מהקורסים באתר מציעים למורים להיות יוזמים וחוקרים, כלומר, לא רק קורסים .משרד החינוך(

המאפשרים למורה להיות אקטיבי ולהביא לידי ביטוי את המקנים ידע ומתרגלים התנסות אלא קורסים 

המאופיין  7יכולותיו המקצועיות והיצירתיות. מיכאלי וסומר מכנים סוג חדש זה של מורה: "מורה מוביל"

מעניין יהיה לבחון האם ( 2014כבעל סמכות חינוכית ורצון להשפיע על מערכת החינוך. )מיכאלי וסומר:

רה מוביל את תכנית הלימודים לה הוא מחויב או שיש מקום גם לתפיסות במסגרת הוראת התפילה המו

ות החוקרת תכני,טיילור אישיות בנושא הנלמד? על השפעתו של המורה על תכנית הלימודים כותבת 

מפריכה את ההנחה כי חומרי לימוד טובים הם אלה הגורמים . במחקרה לימודים אפקטיביות במתמטיקה 

התלמידים. לטענתה המורה כמתווך הוא בעל השפעה מיטבית על הישגי להישגיהם הגבוהים של 

 התלמידים:

"a teacher can use available materials, including expanding the definition of effective "

 (:2016Taylor, 450)  ע"מ 

ודים עד כדי כך במשפט זה מדגישה טיילור את החופש שיש למורה בן זמננו להשפיע על תכנית הלימ 

  שהוא מחליט מה אפקטיבי בדרכי ההוראה מבלי שהדבר יוכתב לו מלמעלה.

ראיין במחקרו  הולץ מביע הסתייגות מקביעה זו אודות החרות של המורה והשפעתו על תכנית הלימודים.

במסגרת בהם תוך כדי שמלמדים בכיתות. לאחר מכן בחן את תכניות הלימודים שלימדו מורים וצפה 

למורה אין חירות מוחלטת בבחירת חומרי ההוראה , אך עם זאת  השיעורים בהם צפה. הולץ מצא כי

, שכן המורה בוחר בדרך בה בחינת חומרי ההוראה יכולה לשפוך אור על האוריינטציה של המורה המלמד

ם של ידע ואמונה להיבטיהולץ מתייחס  'אוריינטציההוא מתווך ומנגיש את החומרים לתלמידיו. במושג '

                                                           
יש לסייג  דברים אלה ולציין כי לא כל המורים המלמדים תפילה הם גם מורים מובילים במערכת החינוך. עם זאת, המפגש  7

בין האידאולוגיה התרבותית של המורה לבין האידאולוגיה המוסדית המשתקפת מיחידת הלימוד יכול להיות משלים או 

 נפליקטואלי ועל כך יורחב במסגרת הראיונות.קו
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של המורה ויחסיו כלפי החומר אותו הוא מלמד בכיתה, מושג זה מתייחס להנחות היסוד האידאולוגיות 

 ) (Holtz:2013ה. והפדגוגיות של המור

 השפעתו של הלומד על תכנית הלימודים 

תלמידים אינם גורם נוסף המשפיע על תכנית הלימודים בשלב הלימוד בכיתה הוא התלמיד. אמנם, 

שותפים בכתיבת התכניות , עם זאת, במהלך הלימוד והשיח בינם לבין עמיתיהם ובינם לבין מוריהם, 

מתחוללת השפעה על משמעויותיה של התכנית. התלמידים בסופו של דבר יהיו בעלי חירות לבחור אם 

פץ באלה והם מבנים הם מתחברים לתכנים הנלמדים, אם הם מבצעים הנחיות כתובות או שליבם אינו ח

תפיסות מסורתיות של התלמיד ראו  בעות מתוכם בעקבות המפגש הלימודי.לעצמם משמעויות אחרות הנו

בו לעיתים לוח חלק שיש לכתוב עליו . התלמיד לא עמד בפני עצמו והיה תלוי באופן מוחלט במוריו. 

שפלר עמד על דגמי הוראה שונים. ב"דגם ההטבעה", התלמיד הוא לוח חלק עליו מוטבעות ידיעותיו של 

" המניח שהאדם הוא רציונאלי, עקבי במחשבתו המורה. הדגם הנוסף בו עוסק שפלר הוא: "דגם הכללים

ופועל לפי עקרונות שאימץ לעצמו .האופי הרציונאלי של התלמיד ויכולתו להיות ביקורתי ,הם תוצר של 

על פי דגם הכללים התלמיד ,אמנם, זקוק למורה אך  דיאלוג מכבד בין המורה לתלמיד. )שפלר: תשכ"ט(

מרכזית בתהליך הלמידה. תפיסה זו מתחברת לתפקודי הלומד  עצמאותו ופיתוח החשיבה הביקורתית שלו

שמקדם משרד החינוך. התלמידים מיועדים להיות אקטיביים ומעורבים, בעלי ערכים,  21-במאה ה

 מסוגלים לעבוד בצוות, בעלי יכולת חשיבה גבוהה וביקורתית. )אתר משה"ח(

ומרי הלימוד אך גם משפיע עליהם , סוג כזה של למידה אקטיבית  בה התלמיד שותף מלא מושפע מח

 :Fung על פי  מפתח אותם ובוחר מה הוא לומד ומה לא נקרא

Connected Curriculum framework""-  ,דגם למידה זה המורכב משותפויות רבות  דהיינו

המתנהלות במקביל בהן התלמיד שותף אקטיבי ומלא. דוגמאות לשיתופי למידה אקטיביים : תלמידים 

( בתכניות הלימודים שאנתח במחקר Fung:2017שיתופי פעולה עם חוקרים, ובינם לבין עצמם. )יוצרים 

 זה ניתן יהיה לעמוד על מקומו של התלמיד כמושפע וכמשפיע ביחס לתכנית הלימודים. 
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כללי לתהליך הלמידה, ואת יחסי הגומלין בין הלומדים , המלמדים, סביבת הלאחר שראינו את הרקע  

 ות יחידות ההוראה: הוראת התפילה.הלימוד וחומרי הלימוד נתמקד בתחום אליו משתייכ

 משלב, הממלכתי והממלכתי דתיהתפילה והוראתה בשלושת מגזרי החינוך: ה

משה ארנד  מאמין כי מטרת החינוך לתפילה היא להפוך את הילדים ל"בעלי תפילה" שהתפילה שגורה 

החינוך לתפילה מבקש מסוגלות טכנית והבנה של הטקסט הנישא  בפיהם והם בקיאים בתכני הסידור.

( שטיינזלץ  מזהה שתי מטרות בהוראת התפילה כפי שהוא רואה 2000בפיות המתפללים. )ארנד: תש"ס 

על התלמידים להיות טובים -אותן במערכת החינוך הממ"ד: מטרה אחת עוסקת בפרקטיקת התפילה

יה כוונת התפילה, דהיינו, הבנת הטקסט. שטיינזלץ מביע תרעומת תפילות ביום. המטרה השני 3ולהתפלל 

על מטרה זו של כוונת התפילה שהיא בעינו סוג של עיון וניתוח הנקרא. לדעתו, יש לעסוק באופן מושכל 

 ומוצהר בשאלות תאולוגיות אמוניות המתעוררות תוך כדי הלימוד והפרקטיקה של התפילה.

לראות , כי כבר בתחילת הדיון אודות התפילה יש ראיה שונה של  ( ניתן1979)שטיינזלץ: תשל"ט, 

המטרות על ידי אנשי חינוך שונים כלפי אותה סוגיה. בהתייחס לסדר היום הבית ספרי הרי שמבחינה 

היסטורית במגזר הממלכתי דתי ,הוראת התפילה לצד קיומה היומיומי של תפילה בבתי הספר, מהוות חלק 

בית ספרי. באשר למטרות הוראת התפילה בזרם המשלב כתבה ברמן שחקרה את אינטגרלי מסדר היום ה

ברמן מזהה את מטרות התפילה בבית הספר המשלב בהתאם  פרקטיקת התפילה בבתי הספר המשלבים.

לשני מודלים לתפילה שמצאה במחקרה :פיצול בין "ילדי התפילה" לבין חבריהם שאינם מתפללים 

י הפיצול נעשה אחרי מפגש כיתתי .הממצא המרכזי במחקרה של ברמן ונמצאים ב"מפגש". במודל השנ

מתאר את החידוש שמציעים בתי הספר המשלבים בכל אחד מהמודלים בעצם הצעת החלופה לתפילה 

ובקיום חיים משותפים בין דתיים לחילוניים במסגרת תהליכית ומתמשכת כבית ספר. בהתייחס למטרות 

נה ברמן בין שני בתי ספר שחקרה: בתפילה בכפר אדומים מצאה דמיון התפילה בכל אחד מהמודלים הבחי

רב יותר למטרות התפילה שמציע ארנד על פיהן יש להפוך את התלמידים ליודעי הפרקטיקה של התפילה, 

לעומת זאת, בבית עתית מצד המורות הנוכחות בכיתה .והפרה של התנהגות זו גוררת התייחסות משמ

ברמן כי תפיסתו של שטיינזלץ אודות מטרת התפילה כהזדמנות לשיח בנושאי  הספר במזכרת בתיה מצאה

אמונה, באה יותר לידי ביטוי, אם כי באופן ראשוני ביותר, בתארה את המורה בכיתה ניהלה שיח מעורר 
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(.  בבתי הספר הממלכתיים לא 2017)ברמן:דים על סוגיות הקשורות לתפילה.חשיבה אצל התלמי

תפילה כחלק אינטגרלי מיום הלימודים. למעט בתי ספר המשתייכים לקרן תל"י אשר במסגרתם מתקיימת 

מתקיימת תפילת בוקר על פי בחירת ההורים.)מתוך אתר קרן תל"י( לאור השונות המתוארת בשלושת 

המגזרים באשר לקיומה של התפילה, נקל להבין כי נמצא שונות בדרך הוראתה של התפילה הנגזרת 

 ה.ממטרותי

 מגזרי החינוךמבכל אחד  מטרות הוראת התפילה

יחידות ההוראה מהוות מעין מיקרוקוסמוס בתוך התכנית הכוללת להוראת התפילה בכל מגזר. על כן, 

חילוץ המטרות והבנתן יכול לשפוך אור על תהליך הסוציאליזציה לתפיסה התאולוגית ההולך ונרקם 

 באמצעות כל אחת מיחידות ההוראה.

ניתן היה לראות כי בחלק מהתכניות מוצהרות  'מודה אני'וני של סריקת יחידות ההוראה של :בשלב ראש

מטרות המנוסחות בפתח חוברת הלימוד. באחרות לא נכתבו מטרות ספציפיות לתכנית או ליחידת 

ההוראה. במצב של העדר מטרות אתייחס בפרק זה למטרות על המופיעות בהקשר רחב יותר של הוראת 

  .כפי שנכתב על ידי הפיקוח של משרד החינוךהמקצוע 

 בזרם המשלבמטרות הוראת התפילה 

כבר הוזכר לעיל כי מטרות החינוך המשלב, המייחדות אותו מהחינוך המלכתי והממלכתי הדתי, באות 

לידי ביטוי בשימת דגש על זהות יהודית וציונית. זו מטרת על של כל תכניות הלימודים בבתי הספר 

 תייחס כאן למטרות הספציפיות של כל תכנית או יחידת הוראה בזרם החינוך המשלב.א המשלבים.

הוי אומר זו -אלוהיכם בכל לבבכם" איזו היא עבודה שבלב '"לאהבה את ה: 'פיוס-צוביחידת ההוראה של '

 )תלמוד בבלי מסכת תענית דף ב ע"א(. תפילה"

בראש הפרק העוסק במטרות הוראת התפילה בבית הספר המשלב על פי עמותת 'צו פיוס'  מופיע הציטוט  

ממסכת תענית. בהמשך מבוארת כוונת הציטוט בהקשר להוראת התפילה כאשר המטרה המוצהרת היא 

 "תפילה שהיא עבודת הלב"  כלומר,שיח בין האדם לאלוהיו. 



21 
 

 : 'מטרת החוברת'ופיעות תחת הכותרתמטרות נוספות המ

הצעות -"...לאפשר לילדים לשוחח על חוויותיהם האישיות ועל תפיסתם הרוחנית...להציע ארגז כלים

ליצירת תפילה משמעותית...המורכבת הן מהנאה והן מהבנה, חוויה מיוחדת ושונה משאר חוויות -ורעיונות

 (2015היום")דותן וברגמן:

יחסות לשיח על חוויות ותפיסה רוחנית, ובניית ארגז כלים מתימטרות החוברת העוסקת כולה בתפילה,  

 כאשר המטרה היא ליצור חוויה שונה משגרת היום המוכרת לתלמידים. ליצירת תפילה משמעותית.

 מופיע הציטוט הבא מתהילים י"ז בפתח הדברים: 'מיתרים'ביחידת ההוראה של רשת 

 י בלא שפתי מרמה...""תפלה לדוד שמעה יהוה צדק הקשיבה רנתי האזינה תפלת

ביחידת הוראה זו כותרתה: "תפילה" ומיד לאחריה מופיעים מערכי שיעור שנושאי התפילה השונים. 

מתוך  יתכן ומסתפקים במטרות החינוך המשלב שהזכרתי לעיל. היחידה לא פותחת במטרות מוצהרות,

יברסלית שאין מקורה אונ התפילה היא תופעה אנושיתהזו ניתן לחלץ מטרה להוראת התפילה: " הפתיחה

והמטרה שניתן להבינה בהקשר זה היא כי  הכרה זו היא בסיסית בלימוד התפילה .ביהדות בהכרח"

בהתייחסות  חיזוק להבנה זו מופיע בהמשך היחידה. היכרות עם עולם התפילה האנושי במובנו הרחב

יא באה לידי ביטוי באמונה ניתן להניח כי ישנם גם הבדלים בין התפילה כפי שהלתפילה היהודית: "

יהודית לבין דתות אחרות")מתוך אתר 'מיתרים'( המטרה היא היכרות בשונות והבחנה בייחוד של ה

  התפילה היהודית. כאמור, זו רק השערה ,שכן, המטרה אינה כתובה ביחידת ההוראה שבאתר.

 בחינוך הממלכתימטרות הוראת התפילה 

במסגרת תכנית הלימודים "תרבות יהודית ישראלית" נקבעה מטרת העל:" להזמין את התלמידים לצאת 

למסע זהות אישי עמוק ומרתק, לאפשר להם להכיר מקרוב את תרבותם ומורשתם, לפתוח בפניהם את 

צוא ישראלי, להעמיק את זיקתם לארץ, למדינה ולמורשת הציונית, ולסייע להם למ-ארון הספרים היהודי

בפתיחת היחידה נכתבו מטרות ספציפיות ליחידת את השביל שלהם בתוך הסיפור המשותף של כולנו." 

 ההוראה:
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 "בשיעור שלפנינו נכיר )ונשיר( את השיר של אהוד מנור "כמו תפילה", ובעזרתו נבקש:

 דתית, אוניברסאלית.-להכיר את התפילה כתופעה תרבותית, בין.1

 אישית, פנימית, של האדם. להכיר את התפילה כחוויה.2

 לבחון את השפעתה של התפילה על המתפלל..3

להבחין בין תפילה אישית, ספונטאנית, ובין תפילת קבע.")מתוך אתר תכנית הלימודים תרבות יהודית .4

ארבעת המטרות ביחידת ההוראה מתייחסות כולן לתפילה במובנה הכללי ביותר, אין התייחסות ישראלית(

אני' באופן ספציפי על אף שיחידת הוראה זו מתייחסת תכנית הלימודים בכיתה ה' הכוללת  לתפילת 'מודה

 לימוד תפילה זו.  

 "פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה יום.

 היום יפנה, השמש יבוא ויפנה, נבואה שעריך")מתוך תפילת נעילה של יום הכיפורים(

וראת  'תרבות יהודית ישראלית' כוללת היכרות עם יש לציין כי תכנית הלימודים לכיתות ה במסגרת ה

 תפילה וטקסטים מסידור התפילה. פרק זה נכלל תחת מטרות העל שהזכרתי לעיל.

בפתח תכנית שנכתבה על ידי קרן תל"י   מובא ציטוט זה. מטרת  העל של התכנית  היא "לפתוח שער 

לתפילה גם למי שמורכבותו של הנושא גורמת לו לחשוש מלעסוק בו" דווקא בשל המורכבות נכתבה 

התכנית על מנת להפגיש ולהנגיש את החוששים עם המורכבות שהתפילה מעוררת בהם. בהמשך 

לה התמודדות עם שאלות תוך עיון בתפי טיפוח זיקה לחווית התפילה,"מטרות ספציפיות יותר:  מפורטות

החוברת עוסקת כולה בנושא והיכרות עם מנהגי תפילה שונים")מתוך חוברת הלימוד: פתח לנו שער(

התפילה והכרת הסידור וניכר מהמטרות שהדגש הוא על היכרות וחוויה בהתאם לאוכלוסיית היעד של 

 י הספר הממלכתיים בהן פועלת הקרן.בת

 בחינוך הממלכתי דתימטרות הוראת התפילה 

בטרם נעמיק במטרות החינוך הדתי בתחום הוראת התפילה , יש מקום לחדד את משמעותו של החינוך 

מהם רכיבי היסוד בחינוך הדתי:  תהדתי בישראל, אשר ממנו נגזרות המטרות שנראה להלן. גרוס מפרט
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לאמונה באלוהים, קבלת סמכות דתית הלכתית, מחויבות מעשית לקיום מצוות בהתאם להלכה חינוך 

 (2004ולימוד טקסטים יהודים קדושים.)גרוס:

 ין שני סוגים של תכניות לימודים:באתר תכניות הלימודים בחמ"ד ישנה הבחנה ב

 ן: אנגלית ומתמטיקה התכניות הנלמדות בכלל מערכת החינוך בארץ כגו-משותפות ימודיםל.תכניות 1

ייחודיות לחמ"ד: "בקבוצה זאת נכללים מקצועות אשר לגביהם קיים פער גדול  ימודיםל.תכניות 2

 לחינוך הדתי ועל כן יש לחמ"ד תכנית לימודים נפרדת. 8בתפיסת העולם בין החינוך הכללי

ל, ספרות בקבוצה זאת נכללים המקצועות הבאים: תנ"ך, תורה שבעל פה ותלמוד, מחשבת ישרא

 )מתוך אתר משרד החינוך(והיסטוריה " 

הוראת התפילה היא חלק מהוראת התושב"ע ובאופן ספציפי הכוונה היא לשיעורי ההלכה. וניתן להבין כי 

התכנית ייחודית למגזר במטרה להבחינו מהמגזרים האחרים העוסקים בנושאים אלה גם כן. סידור 

ו .מטרת הוראת המקצוע החוזרת ונשנית באתר המפמ"ר התפילה מופיע באתר כספר לימוד בפני עצמ

"תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם"  סיני ועד היום, ובניסוח המקראי:המשכיות הדורות ממעמד הר "היא: 

 ")במדבר טו, טז( 

שתי יחידות ההוראה של תייחסות להוראת ההלכה בכלל נבחן את המטרות בבהמשך למטרות על אלה המ 

בחוברת "באורי תפילה"  נכתב כי המניע לכתיבתה הוא אי ידיעה של ילדי גן  ." בחמ"דתפילת "מודה אני

 פרושה של התפילה אותה הם מתפללים:ובית הספר את 

" ...ומסתבר, שהרבה תלמידים לא יודעים את פירושי התפילה, את ההלכות הנלוות, וכן את הקריאה 

מכאן ניתן להבין כי מטרת הוראת באורי התפילה היא להקנות דעת לתלמידים.  המדויקת של התפילה."

דקות לביאורי התפילה על מנת:" ..'לחסוך' שיעור  5הכותב ממליץ להקדיש בכל בוקר בסוף התפילה 

דינים במשך שנה" . משפט זה מחזק את ההבנה כי המטרה היא הקניית ידע בהקשר לפרקטיקת חובה בחיי 

                                                           
 הכוונה היא למגזר הממלכתי -הכינוי "כללי" מופיע במקור 8
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. 9יחידת ההוראה השנייה שאנתח במסגרת החינוך הממ"ד  נמצאת באתר רבני בתי הספר .התלמיד הדתי

באתר עצמו לא מופיעה מטרת על. עם זאת, נכתב כי האתר נכתב בשיתוף עם החמ"ד . רבני בתי הספר 

בממ"ד מחויבים למטרות החמ"ד כעובדים מהשורה ויתכן שלא ראו צורך לחזור ולהזכיר את המובן 

ינתם. יחידת ההוראה הספציפית :"רווח כפול לגוף ולנשמה" זו הכותרת ממנה נגזרת יחידת מאליו מבח

 ההוראה אשר בהמשך תעסוק ברווחים הניתנים למי שמקפיד להתפלל בכל בוקר את תפילת מודה אני.

מונחות על ,כפי שמוצהרות בשלושת המגזרים ,מטרות הוראת התפילה השונות לסיכום, ניתן לראות כי 

המדגיש את חשיבותה של אשר בקוטב האחד תפיסתו של ארנד  1כפי שניתן לראות בתרשים  רצףקו 

ן לראות ביחידות דגש על הפרקטיקה כפי שנית מתן תוך ,ידיעת התפילה והבנת הטקסט באופן הבסיסי

(ולכונן 5הרבה תלמידים לא יודעים") באורי תפילה ע"מ " ההוראה של הממ"ד שמטרתה לשנות מצב בו

)מתוך מטרת על של הממ"ד בהוראת התפילה -"המשכיות הדורות ממעמד הר סיני" מציאות בה תתקיים

של הרב שטיינזלץ אודות החשיבות של  תפיסתונמצאת בקוטב השני,  .אתר מפמ"ר תושבע בחמ"ד(

ניתן למצוא ביחידות . תפיסה זו הקשר של לימוד התפילהסוק בשאלות אמונה ותפיסות תאולוגיות ביעה

מיתרים ביטויים המשקפים -צו פיוס, "אמונה יהודית"-החינוך המשלב: "תפיסה רוחנית" ההוראה של

יש לציין שיחידות . לגיטימציה לעיסוק בשאלות שהן מעבר לפרקטיקת התפילה ולחוויה שהיא מעוררת

מנוסחות  . כאן בתווך, בין הקטבים כפי שנמצא  םטים חווייתייההוראה של החינוך המשלב כוללות היב

מטרות המתמקדות בתפילה כחוויה, חלקן חוויה הנובעת מלימוד וחלקן חוויה הנובעת מהתבוננות פנימית 

ניתן לראות זאת ביחידות ההוראה של החינוך  וחיבור לרלוונטיות התפילה לחייהם של התלמידים.

ה..." תרבות יהודית ישראלית ,ובקרן תל"י "זיקה לחווית התפילה.." ביטוי הממלכתי: "היכרות...חווי

נוסף בקרן תל"י "שאלות תוך עיון בתפילה" מותיר את סוג השאלות בעמימות מסוימת שכן יתכן 

, או שאלות תאולוגיות כפי המדגיש פרקטיקה והשאלות הן שאלות הבנה של הטקסט כמקובל בקוטב

וויה רוחנית ואינו דיכוטומי. חודינמיות רצף המתואר בתרשים מאפשר תנועה ה שמופיעות בקוטב האחר.

                                                           
"רבני בתי הספר בשיתוף עם :האתר מיועד לרבני בתי הספר הממ"ד. כותרת האתר מעידה על הקשר ההדוק לחינוך הממ"ד 9

מכילה חומרים אודות ההיסטוריה של החמ"ד, אישים וארועים חמ"ד" כמו כן, אחת הלשוניות באתר כותרתה: "חמ"ד" והיא 

 שנות המדינה. 70מרכזיים לאורך 
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, תיתכן במגזרים השונים . המיקום על קו הרצף בקרבה לקוטב האחד או האחר הוא שיעיד על ,כאמור

 האידאולוגיה לתפיסת תאולוגית של יחידת ההוראה הנלמדת.רכיבי 

 

 

 

 

מטרות הוראת התפילה נכתבו על ידי מומחי תוכן בהתאם למדיניות המוכתבת על ידי כל אחד ממגזרי 

כנית הכתובה בדרכה אל הפיקוח. על מנת לעמוד על הטרנספורמציה שתיאר אופלטקה שעוברת הת

( יש מקום להשלמת התמונה באמצעות ראיונות עם מורות מכל אחד 2015התלמידים בכיתה)אופלטקה:

מהמגזרים. הוראת התפילה מצטיירת כנושא רגיש וטעון כפי שעולה ממנעד המטרות שראינו לעיל. 

ועימות ,דרך החוויה והרגש ועד למגע ישיר עם שאלות אמונה ,מהעדר מוחלט של עיסוק בשאלות אמונה 

בהקשר זה נשאלות עם סוגיות תאולוגיות העולות במהלך הלימוד והפרקטיקה של התפילה עצמה. 

 מתמודדים עם שאלותיהם של התלמידיםומם של המורים בהקשר זה? כיצד המורים מה מקהשאלות: 

עם רגשותיהם ותפיסותיהם האישיות כלפי החומר הרגיש  םכיצד המורים מתמודדי ?בנושאים תאולוגיים

 בניתוח הממצאים נדרש לשאלות אלה בהרחבה. הנלמד בכיתה?

 

 אלבעמדות ותפיסות כלפי האמונה -בין אלוהים ואדם

 במטרות ההוראה לתפילה בחינוך המשלב מצוינים שני מושגים הרלוונטיים לשיח התאולוגי:

לא קשורה  רוחניות יכולה להיות קשורה לדת או מיתרים.–10צו פיוס ו'אמונה באלוהים'  -'רוחניות' 

. מייזלס מבחינה בין דת לרוחניות. הדת היא מערכת אליה, כלומר, חוויה רוחנית אינה בהכרח חוויה דתית

                                                           
חשוב לצין כי מושג האמונה מופיע ביחידות ההוראה של קרן תל"י, באורי תפילה ואתר הרבנים. ההקשר הוא בפרוש  10

 בשאלות האמונה ודרישה בהן המילים מהתפילה: "רבה אמונתך". כאן הכוונה היא לא לפרוש המילים אלא לעיסוק

 החינוךמטרות הוראת התפילה במגזרי -1תרשים 

  

 פרקטיקה והבנת הטקסט----------------------חוויה ורגש -----------עמדות ותפיסות כלפי האמונה באל
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ת ובטקסים קהילתית מאורגנת אשר בליבה עומדת האמונה בנשגב, היא באה לידי ביטוי בפרקטיקו

המקובלים באותה הקהילה. רוחניות על פי מייזלס יסודה בממד האישי הכרוך בקשר שבין האדם הפרטי 

לכח הנשגב ממנו. הרוחניות באה לידי ביטוי באופן חוויתי אצל הפרט בשעה שהוא מתמודד עם הבנתו 

במסגרת הוראת התפילה ( בשיח התאולוגי הנרקם 2014ותפיסתו את הכח העליון בו הוא מאמין .)מייזלס:

 םיש חשיבות להתבונן הן על המימדים הקהילתיים של התפילה והן על המימדים האישיים אינדיבידואליי

הכרוכים בה. יש לציין כי ההבחנה בין אמונה לרוחניות איננה הפרדה בין המושגים שכן, יתכן מצבים 

הנובעת ממעמד קהילתי של תפילה או  בהם אמונה תבוא לידי ביטוי בתחושת חוויה אישית רוחנית, כזו

שאלות תאולוגיות במסגרת הוראת בדברנו על  לחילופין במעמד אישי ופרטי בו האדם משיח עם אלוהיו.

 ש מי שמכיר בריבונות האל מה שמכניםיש להבחין בין נקודות המוצא השונות של המידיינים. י,התפילה 

"וולונטרים תאולוגים" הם אינם מבקרים את הגיונו של האל, שעשוי להיות שרירותי,  ומתיוס דיטשר

ומקבלים את הנעשה בעולמו כסמכות עליונה ובלעדית. נקודת מוצא אחרת מיוצגת על ידי "רציונאליסטים 

תאולוגים" אלה יהיו המכבדים את ההיגיון של האל ומעשיו בעולם, להתגלמותו של האל יש הגיון שיש 

האחרונים יחפשו בהלכה את ההיגיון העומד מאחוריה ויתקלו בקושי כאשר אין הדברים בעלי  לכבדו.

תאולוגית זו  בסוגיה 'אופי רציונאלי מובהק, כמצוות שעטנז, למשל. במסגרת המחקר של תלמידי כיתה ז

 ת"השקפה היברידית" המשלבת את שתי הגישות הקודמות: הסמכות האלוהינמצאה גישה שלישית 

נובע מכך שלבד לא היינו יכולים לחשוב על כבני אדם, והעדר ההבנה שלנו , והמוסר האלוהי קדושים

( המשותף לשלושת זוויות הראיה המשקפות תפיסות Deitcher & Matthews:1993 הדברים הללו.)

השוני  היא העובדה כי בכולן הנחת היסוד היא שיש אלוהים , עובדה זו אינה מוטלת בספק. תאולוגיות,

, וחיפוש הסברים רציונאליים להתגלמותו של המוסר האלוהי בחיי הוא בהבנת פועלו של האלוהים בעולם

ההלכה והמעשה של האדם היהודי. במרחב הדיון התאולוגי קיימות תפיסות שבהן האמונה באל מוטלת 

מביע הוא  מתייחס להוראת התנ"ך בבתי הספר הממלכתיים.בן שלמה בספק או שאינה קיימת כלל. 

הוראת התנ"ך בבית הספר הממלכתי. לדבריו לא עוסקים של "סילוף"  מה שהוא מכנה  תרעומת על

הוא כובל על כך שיש אותו הוא מכנה "טקסט דתי" , בשאלות אמונה המתבקשות מתוך קריאת הטקסט

בן   שכתוב בו?"התעלמות משאלות אישיות של המורה: "האם אני מאמין? האם התלמידים מאמינים במה 
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)בן שלמה מאמין כי כאשר מזומנות במהלך השיעור שאלות תאולוגיות אסור "להחליק את הענין" כלשונו.

 .( 78,75ע"מ , 1983שלמה:

מחייב ולעומתו מי מקור סמכות אל מתייחס לאלוהים כ, יש מי שעל הבדלים בתפיסת האל כותב שגיא 

אדם מחוייב לאל  הללו י המקריםבשנעל פי שגיא  .מקור השראהשרואה באלוהים 

לו אך מביע עמדה שונה באשר ל( אלון מתייחס אף הוא לשתי התפיסות ה1998)שגיא:ולמצותיו

אלון מתייחס לתורה המיוחסת לאל, שהיא למעשה חומר הלימוד למחויבותו של האדם לאל ולמצוותיו. 

על  זו התורה שניתנה למשה בסיני הסמכות,מקור כ הנתפסת 'גלויה תורה'הוא מבחין בין  לבני האדם.

, שרק מי שלומד את התורה  טוען  אלון .שהיא מקור ההשראה 'נלמדתהתורה הלכותיה ודקדוקיה, לבין 'ה

 (2011)אלון:.יכול לכפור בסמכותמעמיק בה ושואל עליה שאלות 

 ו ומכאן גם בסמכותו. ראינו, אם כן, תפיסות הרואות באלוהים מקור סמכות ואחרות המטילות ספק בקיומ

תפיסות אלה משפיעות על העמדות כלפי התפילה והוראתה ובאופן מעשי על תכני יחידות ההוראה כפי 

מאפשרות דיון רחב , והתפיסות התאולוגיות שתוארו כאן ת עולםוהשקפמגוון  שאציג בפרק הניתוח.

שיעורים העוסקים בנושאים רגישים מעין ומעמיק בנושא האמונה באל והיחסים בין האל לאדם במהלך 

נקודות המוצא בשיח התאולוגי המתפתח בכיתה יכולות להיות כאלה הרואות באל מקור סמכות  אלה.

מחייב, אחרות הרואות בו מקור סמכות השראתי ותפיסות נוספות המתייחסות אל החומרים הנלמדים 

 ומו של האל.ומהם מתגבשת התפיסה התאולוגית של אמונה או כפירה בקי

 

 

 אידאולוגיות של מורים והשפעתן על תהליך הסוציאליזציה של התלמידים

המורים בכיתה אינם פועלים בחלל ריק. הם מחויבים לתכניות לימודים שמוכתבות להם ממשרד החינוך 

אך כל אחד ואחת מאנשי החינוך מגיעים לכיתת החינוך עם תפיסות עולם ועמדות משלהם כלפי היחסים 

אלוהים ואדם. הוראת התפילה מזמנת דיונים שאילת שאלות על ידי המורה ולא פחות על ידי  בין

מתעוררים מאליהם בין אם יזם אותם המורה ובין אם במהלך דיונים אלה התלמידים בסוגיות תאולוגיות. 
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אים מקומו של המורה מרכזי ומשמעותי הן במתן האפשרות והלגיטימציה לקיומו של דיון בנוש,בכיתה 

תאולוגיים והן, בניהול הדיון והכוונתו , בחירתו של המורה להביע עמדתו האישית או לא. על הדילמות 

המשחרות לפיתחם של אנשי החינוך בהקשר לסוגיות התאולוגיות כותב דיטשר במחקר על הוראת 

תכנית  הניסים בבית הספר הממלכתי. מקומו של המורה מודגש כמי ששותף בתהליך הטרנספורמציה של

האידאולוגיה של על פי דיטשר  הלימודים הכתובה והאופן בו היא עושה את דרכה אל השיעור בכיתה.

הוא מבחין בין  המורה קריטית לדרך בה הוא מעצב את הוראתו של הטקסט הערכי אותו הוא מלמד.

 שלושת הסוגים של האידאולוגיות של המורים:

 טקסטה של המורה כלפי  הגישה האישית והרגשית -אישית-תרבותית.אידאולוגיה 1

בהן משתמשים להוראת טבע הלמידה, הנחות לגבי הלומדים ודרכי ההוראה -.אידאולוגיה פדגוגית2

 הטקסטים השונים

הוראה מתרחשת, חזון בית הספר ותפיסות ההקשר בו ה-מוסדיתאידאולוגיה -.אידאולוגיה של המיליה3

 ( 2016)דיטשר:החינוכי .קיימות במרחב 

חשוב יהיה לברר ,בין שלושת האידאולוגיות ייתכנו מתחים ואף ניגודים. בהקשר להוראת התפילה 

באמצעות הראיונות במידה וקיימים מצבים בהן יש התנגשות בין אידאולוגיה תרבותית לאידאולוגיה 

ואיינת על מנת להתמודד עם מוסדית או פדגוגית, כמו כן, יש לבחון מה הדרך בה בחרה המורה המר

 ההתנגשות בין האידאולוגיות השונות.

למחנכים הדתיים שעוסקים בחינוך דתי אך , בהתייחס רוזנקעל התנגשות בין האידאולוגיות השונות כתב 

ומסתייגים מחלק באופן אישי, הם לא שלמים על חלקים מהמסורת הדתית . זאת כיון שמצבם לא נח

חלקם אינם מגלים הסתייגות אך יכולים לגלות אמפטיה כלפי מי  .והסמלים של המסורת הדתיתמהמושגים 

( דוגמא זו שופכת אור על הקונפליקט בין האידאולוגיה התרבותית של המורה 1975. )רוזנק:שכן מסתייג

 לבין האידאולוגיה המוסדית וזו של הסביבה בה המורה פועל ומחנך.

על פי משנתו  ויחסי הגומלין בין ארבעת היסודות הקשורים לתהליך הלמידהלסיכום, עמדנו על הקשרים 

  (Schwab:1983) : הסביבה הלימודית, החומר הנלמד, איפיוני הלומדים והמלמדים.Schwabשל 
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בהמשך נחשפנו למטרות ההוראה של התפילה בכל אחד ממגזרי הפיקוח אשר נעות על קו רצף אשר בין 

שאילת ב או שמא, אין צורך גי במסגרת הוראת התפילה או להיפך, אין מקוםקטביו מתקיים שיח תאולו

שאלות בנושאי אמונה ורוחניות והדגש הוא על פרקטיקת התפילה והבנת הטקסט בסידור התפילה. 

אציג את הקטגוריות הנושאיות על המשגותיהן התאורטיות  והראיונות, במסגרת ניתוח יחידות ההוראה

ישמשו שפה להבנת הממצאים ביחידות ההוראה , אלה המרכיבים את התמונה המלאה .מושגים אלה 

 אודות האידאולוגיה של הסוציאליזציה לתפיסה תאולוגית.

 ת ההוראה 'מודה אני'והאידאולוגיה של הסוציאליזציה לתפיסה תאולוגית ביחיד

שונות בכל מגזר פיקוח.  כפי שראינו יחידות ההוראה המהוות חלק מתכניות לימודים אשר להן מטרות

ניתוחן של יחידות ההוראה ישפוך אור על התפיסה התאולוגית אותה מבקשים כותבי התכניות להקנות 

קובעי המדיניות להשפיע על תפיסותיהם ועמדותיהם של  לתלמידיהן. יחידות ההוראה מהוות כלי ביד

נוי ובתוכו המורים המלמדים , התלמידים בנושא תאולוגים כאמונה ורוחניות. בית הספר כסוכן השי

אחראים על תווך והקניית הידע הנמסר באמצעות יחידות ההוראה הנגזרות מהמטרות שנקבעו טרם 

כתיבתן. בכל אחד מהמגזרים קיימת אידאולוגיה של הסוציאליזציה לתפיסה תאולוגית, יחידות ההוראה 

בפרק הבא תורחב  ונות עם המורות.ל אידאולוגיות אלה , וכן הראישל 'מודה אני ' יאפשרו הצצה א

מסגרת המחקר והמתודולוגיה אשר באמצעותה זוקקו האידאולוגיות של הסוציאליזציה לתפיסה תאולוגית 

 בכל אחד מהמגזרים.

 

 

 מתודולוגיה

הבאה לידי תאולוגית מטרת המחקר היא לזהות כיצד תכני הלימוד של התפילה משקפים תפיסת עולם 

 , ומתוכם לזקק את התפיסה התאולוגית אליה מחנכים בכל אחד ממגזרי הפיקוח.ביטוי בהוראת התפילה

זאת מתוך הנחה כי חקר תכניות הלימוד עשוי לשמש כלי להבנת התרבות בה התכנית נלמדת 

( מטרה נוספת היא לבחון את "האידאולוגיה התרבותית של המורים" כלומר, 2012ת.)קיזל:ופועל
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תפיסותיהם האישיות כלפי הטקסט ותחום הדעת , ובאופן ספציפי לבחון את "האידאולוגיה התרבותית" 

 י"  הנלמדת במגזר בו מלמדת המורהכלפי יחידת הלימוד המסוימת :"מודה אנ

 (Deitcher:2016המרואיינת)

לנתח את יחידות ההוראה של תפילת "מודה אני" ומטרותיהן כפי שנלמד בזרם המשלב, ו להשוותבחרתי 

ממ"ד. יחידת ההוראה  "מודה אני" ייחודית בעיני, כיון שהיא הפותחת את יומו ה גזר הממלכתי ובמגזר במ

של האדם המתפלל ואת התפילה הסדורה בסידור התפילה. תפילה זו היא אחת התפילות השגורות בפי 

תפילה זו  כפי שניתן יהיה לראות בניתוח הממצאים,ילדים מגיל צעיר במסגרות בהן מתנהלת התפילה. 

למגזר הדתי הנוהג להתפלל מידי בוקר תפילה זו כפתיחה לתפילת השחרית, אלא גם  מוכרת לא רק

למגזרים האחרים  במידה והיתה להם חשיפה ראשונית ומועטה עם סידור התפילה במסגרת ביקור 

כפי שכבר ציינתי, יחידות הוראה אלה שונות מאחרות . סת, או במסגרת לימוד בכיתהמשפחתי בבית הכנ

ות לימוד טקסטואלי וגם פעולה טקסית, מה שמעמיק את הפוטנציאל להשפעה על זהות בכך שהן כולל

 התלמידים בתהליך הסוציאליזציה.

אמנם, אין זו . סיבה נוספת לבחירת תפילת "מודה אני" היא שבתפילה זו מתקיים שיח בין האדם לאלוהים

הפונה ישירות לאל  עם  התפילה היחידה המעוררת שיח בין אלוהים לאדם, עם זאת, תפילה קצרה

ת  ומאפשרת /ההתעוררות מהווה פתיחה בעלת נוכחות תאולוגית מובהקת ליום החדש של המתפלל

העמקה בזיהוי התפיסה התאולוגית הרצויה בכל אחד מהמגזרים הנחקרים. כמה שאלות עולות בהקשר זה: 

במידה מה אופי הנוכחות או הנפקדות?  ח או נפקד ביחידות ההוראה השונות?האלוהים נוכבאיזו מידה 

באילו הקשרים האל מופיע במהלך הלימוד? ומתי בוחרים ויש מופעים של האלוהים ביחידת ההוראה: 

 להתעלם משיח בנושא זה?

שתיים מכל מגזר  'מודה אני'ת הוראה העוסקות בהוראת התפילה: יחידו במסגרת המחקר נבחרו שש

ו -בשלהי היסודי בכיתות ה 10-13תלמידים בגילאי  יחידות ההוראה: מיועדותחינוך. גיל החינוך לו 

 ח. -ובתחילת החטיבה בכיתות ז

 בחינוך המשלב: יחידות הוראה מטעם ארגון "צו פיוס" ומטעם רשת "מיתרים"
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 בחינוך הממלכתי: יחידת הוראה של המקצוע "תרבות יהודית ישראלית" ו"קרן תל"י"

 החמ"דשב"ע ומאתר רבני לקוחות מאתר מפמ"ר תובחינוך הממ"ד: יחידות ההוראה 

 מתודת המחקר

כמה רכיבים המשלימים זה את זה  על מנת להתמודד עם שאלות אלה  חילקתי את מתודת המחקר ל

 כמו כן, המחקר נעשה בכמה שלבים כפי שאתאר להלן.ומאפשרים מבט עומק אל הממצאים וניתוחם.  

כנית ייע במענה לשאלות שהעליתי. בכל תשמציע אייזנר שיכול לסלניתוח יחידות ההוראה בחרתי בכלי 

מענין לחקור מה נכתב ונאמר באופן מפורש, מה לא נאמר ולא נכתב ונפקד מהתכנים הנלמדים  ימודיםל

 ולא פחות מענין מכל אלה: מה ניתן לקרוא בין השורות, כפי שמציין אייזנר בספרו:

"schools teach far more than they advertise( "  p.921979 Eisner : ההמשגה אותה מציע )

אייזנר ככלי לניתוח התכנים:המסר הגלוי, המסר הסמוי והמסר הנעלם. כל אחת מיחידות ההוראה מכלה 

את שלושת סוגי המסרים . על מנת לזהות את המסרים נדרש מיפוי קטגורי של התכנים. מאחר ויחידות 

תרבות" כלומר, מסמכים המשקפים תפיסות עולם ואידאולוגיות של התרבות ההוראה הן בבחינת "מסמכי 

( 2007, שלסקי ואלפרט:2001בן יהושוע:-בה הן נכתבות ונלמדות, ומהוות תוצר של בני התרבות . )צבר

באמצעות ניתוח קטגוריאלי של יחידות ההוראה בתכניות הלימוד ניתן יהיה לזהות את המסרים הגלויים, 

 עלמים תפיסות העולם והאידאולוגיות של החברה בה הן נכתבות ונלמדות.הסמויים והנ

נתח את ונסטרוקטיביסטית באמצעותו ניתן לשיטת המחקר האיכותית הקרכיב מתודולוגי נוסף לקוח מ 

אלה  מסמכים שנכתבו יחידות ההוראה הן למעשה יחידות ההוראה שהן בבחינת מקורות מידע משניים. 

ועל פי שקדי נחשבים ל:"מקורות מידע משניים...סוג מידע זה נחשב משני, מפי שאינו על ידי בני התרבות 

מתקבל במישרין מהאינפורמנטים ואינו כולל את התיאורים וההסברים הישירים והברורים 

 ( 67-68ע"מ:  2007שלהם")שקדי:

ת והיעדים של במחקר אנתח את "הקוריקולום המיועד" בשפתם של תמיר וזיו ,כלומר, המטרות הכוונו

יחידת הלימוד, כמו כן, אתייחס בניתוח ל"קוריקולום המופעל" דהיינו, דרכי הפעולה  וההוראה של 

 .יחידות הלימוד כפי שניתן לזהות מתוך הכתובים, מה שמכנים תמיר וזיו:"ניתוח תוכן"
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 ( 2,7ע"מ  2006)תמיר וזיו:

שקדי:"חלוקת יתוח הנושאי" כפי שמציע יעשה באמצעות שיטת :"הנשל ניתוח הנתונים ראשון השלב ה

המידע לחלקים ובארגון מחודש של החלקים לסדר אנליטי מחודש"  שיטת הניתוח האיכותנית בה 

המתייחס למילים ולתיאורים של   -thematic analysisאשתמש בהלימה לשקדי: הניתוח הנושאי 

האינפורמנטים כמשקפים את הרגשות שלהם, את המחשבות את האמונות והידע....אפשר לראות בניתוח 

( 93-94ע"מ  2007הנושאי עיסוק בטקסט כחלון המאפשר מבט לתוך החוויה האנושית")שקדי:

 Tran, כפי שמצביעים הקטגוריות הנושאיות תהיינה זהות בתהליך הניתוח של כל יחידות ההוראה

דהיינו, "השוואה ישירה" ושותפיו. כאשר עורכים השוואה בין תכניות לימודים שונות חשוב לערוך 

אלה הן הקטגוריות הנושאיות שתפורטנה  (Tran:2016)קריטריונים זהיםהשוואה באמצעות שימוש ב

 בהמשך.

ע משני" בלשונו של שקדי אשר יחידות ההוראה הכתובות מהוות עבורי במחקר זה טקסט המכיל "מיד

באמצעותו אוכל לזקק את העמדות והתפיסות של כותבי התכניות כלפי התפילה, כלפי הוראת התפילה 

 וכלפי יישום התכניות בפועל בכיתות על פי המגזרים השונים.

 

 

 

 

 :שלהלן 2 המופיעות בתרשיםניתוח התוכן של יחידות ההוראה יעשה על פי הקטגוריות 

 2תרשים 
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יחידות ההוראה על פי לאחר המיפוי הראשוני באמצעות הקטגוריות הנושאיות, אנתח את ,בשלב השני 

 עלם . הנהמסר סמוי ומסר ההגלוי, ה סרהמ :בקריאת הטקסט אייזנראליהם מתייחס  סריםשלושת המ

 שקדי, אנתח שלושהאשוני" כפי שמכנה זאת על מנת להשלים את התמונה ב"מידע ר, שלב השלישיב

להתגבר על אי מטרת ביצוע  הראיונות היתה מכל אחד מהמגזרים. אחת מורה עם שנעשו ראיונות עומק 

להבין טוב יותר את החוויה של המורים בהקשר להוראת התפילה ואת ,הבהירות של המילה הכתובה 

רים המאפשר שקלא הראיונות מאפשרים ניהול דו שיח עם המום מייחסים לחוויה זו. המשמעות שה

על מנת לאפשר לאינפורמנטים  ים באופן חלקיפתוח היו נותהראיווטריא בסוגיות העומדות על הפרק. 

 .לנסח את הסיפור שלהם ולחשוף את משמעותו עבורם, כמו גם את עמדותיהם ודעותיהם

ניתן להבין את הנושא מנקודת הראות   Spradleyעל יתרונות הראיון כותב  (70-69ע"מ  2007: קדי)ש

מתייחס לאפשרות להבין את המשמעות  Spradleyשל המרואיין, מה הוא יודע וכיצד הוא יודע זאת.   

 ( Spradley:1979).שמעניק המרואיין לנושא הראיון ואת הרגשות הנלווים למשמעות זו

האידאולוגיה של הסוציאליזציה לתפיסה 
'מודה אני'תאולוגית ביחידת ההוראה 

אמצעים  
פדגוגיים 
בתהליך 

הסוציאליזציה 
לתפיסה 
תאולוגית

שפה וטקסט

טקסט בלתי  
,  כתיבה)רציף

,שמע,תמונות
(סרטונים

סיפורת  ,שירה 
והגות

ארון הספרים 
היהודי

סוגי השאלות  
ותוכניהן

מהפכניות חכמות רגילות

פרקטיקת  
התפילה

רשות 

ללא בחירה עם בחירה

חובה

ללא בחירה עם בחירה

בין אלוהים 
עמדות -ואדם

ותפיסות כלפי 
האמונה באל

-אדם-יחסי אל
תפילה

האדם
המתפלל לא  

בהכרח מאמין  
ולא תלוי באל

האדם  
המתפלל 

מאמין ותלוי 
באל  

האל  מקום
כמושא תפילה

כמושא כוחות
לתפילה

יחיד  אל
ובלעדי
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נסב הראיון להוראת התפילה  -שוןהתחלק לשני חלקים: בחלק הראהתנהל במשך כשעה וחצי וראיון כל 

של המורה עצמה במסגרת בית ספרה , למקצוע בו הנושא נלמד, לניסיונה , לחומרים שהם היא משתמשת 

במהלך ההוראה והכנתה ולעמדותיה כלפי החומר הנלמד . בחלק השני הצגתי לכל אחת מהמרואיינות את 

, ובקשתי לשמוע את עמדתה  יכת כמורההממצאים של יחידת ההוראה בנלמדת במגזר אליו היא משתי

עיקר חלקי הראיונות יוזכר במהלך ניתוח יחידות ההוראה,  והאופן בו היא מנתחת את הממצאים.ותפיסתה 

כפי ראיונות ייחודיות לגוריות . בנוסף אתייחס בנפרד לשתי קטנושאיות הרלוונטיותבהקשר לקטגוריות ה

 שיוצג בהמשך.
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 ניתוח

 מבוא-יחידות ההוראה

דור "מוֶדה / מוָדה / ֲאִני ְלָפֶניָך ֶמֶלְך ַחי ְוַקָים, ֶשֶהֱחַזְרָת ִבי ִנְשָמִתי ְבֶחְמָלה, ַרָבה ֱאמּוָנֶתָך" )מתוך סי

 התפילה(

"מודה אני" הופיעה לראשונה בספר המנהגים 'סדר היום' שכתב רבי משה בן מכיר שנדפס תפילת 

.על פי מרקס: "תפילה זו היא אחת התפילות הראשונות שילדים הגדלים 1599בוונציה בשנת  לראשונה 

תפילה זו נאמרת   "נן נוהגות להתפלל , לומדים לומרבמשפחות מתפללות , ולפעמים גם במשפחות שאי

ברגע ההתעוררות . מרקס מצביעה על שלושה מובנים למילה: "מודה" לשון הודיה, לשון הודאה ולשון 

וידוי. את המילים "רבה אמונתך" ניתן להבין בשתי אפשרויות: רבה אמונת האל באדם או רבה אמונת 

 (52ע"מ  2010)מרקס: האדם באל.

 בחירת יחידות ההוראה

אבקש לתאר את היחידות בהקשרן על מנת שניתן יהיה להבין את הרקע הרחב שבתוכו נכתבה ונלמדת 

המסרים העולים מתוך יחידות הלימוד, ועל משמעות הניתוח של  אור זה יכול לשפוך אור עליהיחידה. ת

 מסרים אלה באמצעות הקטגוריות הנושאיות העולות מתוך הניתוח.

ני גורמים: "רשת מיתרים" ועמותת בתי הספר המשלבים בארץ מקבלים לווי פדגוגי ייחודי ומותאם מש

 יחידות הלימוד שאנתח נכתבו על ידי אנשי התוכן של גורמים אלה. "צו פיוס"

כאמור יחידות הוראה העוסקות בתפילת "מודה אני" מופיעות באתר הרשת באופן  -"רשת מיתרים"

מודולרי ללא הכוונה מסוימת לגיל התלמידים. באתר יש חלוקה בין נושא התפילה המיועד ל"ילדי 

ועדים לתלמידים שאינם נמצאים בתפילה. החומרים אליהם אתייחס התפילה" לבין מפגשי הבוקר המי

נמצאים כולם בקטגורית התפילה תחת הכותרת: "כל עצמותי תאמרנה". שמות היחידות: "פרקי תפילה" , 

 באתר  מופיעים"מודה אני" "להתעורר ליום חדש" ,"כשאפקח את עיני" "על מה תודה". החומרים 

ת המלווה מטעם מיתרים" )יעל \בית ספר עושה מה שנכון לו יחד עם הרכז כיחידות הוראה נפרדות  ."כל

 18.3.18מדריכה מחוזית מטעם מיתרים לרכזי היהדות בבתי הספר היסודיים מתוך שיחה מיום  -קסטן
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נספח (כלומר, היחידות מודולריות, אינן מכוונות מראש לגיל מסויים או לבית ספר מסויים ויש אפשרות 

ה ואיך ללמד. על מנת להגיע לחומרים יש צורך בהרשאה , לשונית החומרים אינה חשופה בחירה רחבה מ

 ת.\לכל גולש

החוברת מיועדת לגננות ולמורות בכיתות היסודי. בחוברת מגוון פעילויות להוראת -"עמותת צו פיוס"

החוברת  פרקי תפילה ספציפיים . זו החוברת היחידה מטעם צו פיוס העוסקת בתחום הוראת התפילה.

 פיוס בלבד.-אינה נמצאת ברשת, היא ניתנת לרכישה במשרדי צו

החוברת "שערי תפילה" מיועדת למורים ובה שלל הצעות להוראת התפילה, הנחיות למורה -קרן תל"י

ומערכי שיעור מובנים, ללא התייחסות לשכבת גיל ספציפית. המבוא לחוברת נמצא באתר קרן תל"י 

 ה במשרדי הקרן וניתן לעיין בה בספרית חינוך בהר הצופים.החוברת עצמה ניתנת לרכיש

באתר התכנית חלוקה לכיתות , בכל שכבת גיל נושאים מתוך תכנית הלמודים  -תרבות יהודית ישראלית

 ת.\ובכללם יחידת ההוראה שאנתח המיועדת לכיתות ה. המערך נגיש ברשת לכל המעונין

מ"ר תושב"ע בקטגורית החומרים המורשים לרכישה החוברת מופיעה באתר מפ-חוברת באורי תפילה

 ת.\נגישה לכל גולשוהיא  11ולהוראה בבתי הספר, אין ציון של גיל הלומדים

מופיעה באתר רבני בתי הספר הממ"ד. בשונה מיחידות הוראה אחרות באתר  -יחידת הוראה "מודה אני"

 ת.\גולש המסודרות על פי כיתה וגיל, יחידה זו לא מסומנת כך. נגישה לכל

 ניתוח יחידות ההוראה 'מודה אני'קטגוריות נושאיות ל

לאחר איסוף הנתונים והממצאים מיחידות ההוראה משלושת מגזרי החינוך ערכתי חלוקה על פי קטגוריות 

נושאיות, אלה שצפו ועלו, אלה שחזרו שוב ושוב במהלך הקריאה והניתוח של יחידות ההוראה. אציג את 

ה באמצעות , הניתוח יעש ומהראיונותהקטגוריות הנושאיות ולאחריהן את הציטוט מיחידות ההוראה 

 המושגים מהספרות המחקרית הרלוונטית שסקרתי בפרק הספרות.

                                                           
 בהמשךוניתוח הממצאים התייחסות לסוגיה זו תופיע בהצגת המסרים  11
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שתכנים רחבים ומעמיקים שלהם באמצעות הספרות את הקטגוריות הנושאיות  בתקציר  תחילה אמשיג

 לאחר מכן יוצגו הנתונים וניתוחם.פגשנו בפרק הסקירה הספרותית. 

כנית עמדה על הקשר ההדוק בין פיתוח ת פרץבן  -האידאולוגיה של הסוציאליזציה לתפיסה תאולוגית

לם מחלק את האידאולוגיות (  2011לבין  הקשרים אידאולוגיים בתוכם הן פועלות)בן פרץ: ימודיםל

( הניתוח יתמקד  2000בחינוך לשלושה סוגים: סוציאליזציה, אקולטורציה ואינדיבידואציה.)לם:

היא כי יחידות ,אליבא דלם ,באידאולוגיה של הסוציאליזציה כפי שמשתקפת ביחידות הלימוד. ההנחה 

ה ותלמידותיה לדעת את מטרות הלימוד מהוות כלי ביד החברה להכשיר את חבריה, במקרה זה, תלמידי

החברה ולפעול על פיהן. ניתוח  יחידות ההוראה יאפשר לזהות את הגורמים מרכזיים בהבניית היררכית 

 (2015הידע החינוכית של מה נכון וראוי להורות. )קיזל :

ת סוציאליזציה לתפיסה תאולוגיבזיהוי אמצעים תודעתיים ואמצעים פדגוגיים בתהליך ההניתוח יתמקד 

במסגרת האמצעים התודעתיים יעלו התפיסות, האמונות והעמדות ביחס שבין  בכל אחד מהמגזרים.

אלוהים לאדם. במסגרת האמצעים הפדגוגיים תהיה התייחסות לפרקטיקות ולכלים בהן התודעה הזו באה 

 לידי ביטוי ומימוש ביחידות ההוראה.

גוריה זו תעסוק בתפיסות כלפי אמונה או כפירה קט-עמדות ותפיסות כלפי האמונה באל בין אלוהים ואדם:

בקיומו של אלוהים. בין התפיסה התאולוגית הדתית על פיה אין מחלוקת לגבי קיומו של האל ובלעדיותו 

תפיסה המניחה שהקשר הנוצר במהלך התפילה (Deitcher:1993)תפיסה 'וולונטרית תאולוגית' , בעולם

מושג   secular theology =לבין תאולוגיה חילונית( 2003בין האדם לאלוהים הוא קשר דתי )ארליך:

המתייחס לשאלות פילוסופיות על העולם והתנהלותו, על חוקיותו , וכל זה ללא   Funkenstein  שטבע

 ממדים של קדושה במהלך הדיון והברור.ביסוס הברור על היבטים אמוניים דתיים וללא 

Funkenstein:1986))  כל אחת מהתפיסות התאולוגיות הללו משפיעה על תפיסת התפילה. תפילה לאל

או תפילה לאלוהויות וכוחות טבע או חפצים, רכיב נוסף בקטגוריה זו הוא התלות באל הנעדרת 

ומבטאת את היות האל 'מקור סמכות'   עומדת במרכזה של התאולוגיה הדתית,מהתאולוגיה החילונית ו

( בתאולוגיה החילונית מהווה נוכחותו 1998ו'מקור השראה' על פי שני המקורות האדם מחויב לאל)שגיא:
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, יתרה מזאת, אלון של האל 'מקור השראה' בלבד שאינו מחייב את האדם לקיים צווים או מצוות אלוהיות 

 (2011)אלון:בר להיות מסוגל למרוד בסמכות.מציין כי הלומד את התורה יכול בסופו של ד

ביחידות ההוראה ניתן למצוא מגוון אמצעים -אמצעים פדגוגיים בתהליך הסוציאליזציה לתפיסה תאולוגית

אשר שאמצעותם מועברים המסרים הגלויים, הסמויים והנעלמים במהלך הלימוד  ומתודולוגיים פדגוגיים

שני סוגי דיבור המתקיימים בין מוסר המסר למקבלו, ובמקרה דנן, בין קיימים על פי בוזגלו בכיתה. 

התלמידים.  -החברה המוסרת מסר באמצעות יחידות ההוראה ובתווך המורה בכיתה לבין מקבלי המסר

דיבור בו מקבל המסר אינו פעיל, לעומת זאת, מסירה היא סוג אחר של דיבור כזה היוצר   הדווח הוא סוג

-אינטימיות בין המוסר למקבל המסר. במעשה המסירה יש גם קבלה פעילה. בוזגלו סבור כי מקבלי המסר

 (2008המסורת הם גם שותפים פעילים בעיצובה ובפרשנותה.)בוזגלו:

גוגים והמתודולוגיים אבקש לבחון האם התפיסה החינוכית העולה בהתייחסות למכלול האמצעים הפד

 מהדיבור הנוכח ביחידות ההוראה היא של דווח או מסירה?

להוראת טקסטים ותכנים יהודיים האם יש מתודה אחת המתאימה : שאלה נוספת  בהקשר זה  נשאלת 

למגזרים הנוספים במחקר זה: ( ואני מרחיבה את השאלה גם תשנ"ג בבתי ספר ממלכתיים?)בן שלמה:

 המשלב והממלכתי דתי.

 האמצעים המתודולוגיים שיבחנו במהלך הניתוח:

התפילה השגורה, המסוגלות הטכנית המוקנית לתלמיד במסגרת -בין החובה לרשות-פרקטיקה של תפילה

 (2000הוראת התפילה במסגרתה יהיה מסוגל להתפלל ולהבין את הטקסט.)ארנד: תש"ס,

בקטגוריה הזו אבחין בין יחידות ההוראה המתייחסות לפרקטיקת התפילה כחובה לבין אלה המאפשרות 

פרקטיקה זו לבחירה ורשות. בתוך כך, אבחן האם במסגרת החובה לתפילה יש אפשרות לבחירה למשל , 

תפילה יתה  בחירה במסגרת ההשל נוסח התפילה . כמו כן, במסגרת הרשות לתפילה אבחן האם במצב בו 

 ירה באפשרויות שונות במהלך התפילה עצמה.חמתקיימת הב
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 הרפז טוען כי :"שאילת שאלה היא פעילות יצירתית מובהקת."-סוג השאלות

 סוגי שאלות:  3מבחין בין  רפזה

 שאלות מעשיות ושגרתיות –"שאלות רגילות" 

 שאלות שמאפשרות נקודת מבט חדשה אודות התופעה שעליה שואלים  –"שאלות חכמות" 

שאלות לא שגרתיות המעוררות חשיבה חדשה ושונה על התופעה  –"שאלות מהפכניות"

אדגים את ההבדלים בין סוגי השאלות מתחום דעת ספרותי. בהתייחס לסיפור  (2011הנלמדת)הרפז:

סח כך: מי הן הדמויות המרכזיות בסיפור? מה המקצוע של כל אחת הנלמד בכיתה 'שאלה רגילה' תנו

 -19מהדמויות? באיזו תקופה מתרחש הסיפור? 'שאלה חכמה' תנוסח כך: הסיפור נכתב בסוף המאה ה 

בסיפור ציטוטים מעולם המדרש היהודי, בחרו  אילו מאפיינים של התקופה באים לידי ביטוי בסיפור?

 עתכם בחר הסופר להזכיר מדרש זה בסיפור? 'שאלה מהפכנית' תנוסח כך:מדרש אחד והסבירו מדוע לד

דמויות, מי הדמות החמישית שתרצו להוסיף לעלילה? מה מאפיין את הדמות ובאיזה אופן היא  4בסיפור 

 תשפיע על העלילה?  

התשובה בחלק מהמקרים , וחד משמעיתבדרך כלל  ב'שאלות הרגילות' אכלול שאלות אשר התשובה להן

הידע הוא  רה כתב על התפיסה הבנקאית של החינוך כאמצעי דיכוי. על פי תפיסה זויפרי .נסמכת לשאלה

( 'שאלות רגילות' ודאי אלה 1981רה:י)פריהמוענקת על ידי יודעי הדבר לאלה שאינם יודעים דבר.מתנה 

והראוי בעיני הכותבים שבצדן מופיעה התשובה הנכונה בעיני כותבי היחידה, משקפות את הידע הנכון 

'השאלות החכמות' הן שאלות פתוחות ופוריות הנחוץ לתלמידים בתהליך הסוציאליזציה המתרחש . 

המאפשרות נקודות מבט חדשות על נושא האמונה והתפילה, 'שאלות מהפכניות' תהינה אלה הקוראות תגר 

 גיון הפשוט והמקובל.על המובן מאליו, המעוררות חשיבה חדשה שאינה עולה בקנה אחד עם ההי

 .בקטגוריה זו יבחנו סוגי הטקסטים המופיעים ביחידות ההוראה-שפה וטקסט

מתחומים שונים כותבות מקורות טקסטואליים  מודים ושילובעל הבנייה חברתית באמצעות תכניות הלי

צבר בן יהושוע ודושניק. בהתייחסן לגיל הצעיר של הלומדים, מציגות נימוק פסיכולוגי להצדקת ההוראה 
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( 1998הבין תחומית מאחר והיא יותר משמעותית ללומדים ויותר אותנטית.)צבר בן יהושוע ודושניק:

היסודי ותחילת חטיבת הביניים, ועל כן יש יחידות ההוראה 'מודה אני' מכוונות לגילאים הצעירים של סוף 

 משמעות להימצאותם של מקורות מעולמות תוכן שונים ותחומים נוספים על ארון הספרים היהודי.

עריכת הטקסטים השונים ביחידות ההוראה: טקסטים המובאים באופן מימד נוסף בהקשר זה הוא  

קים מידע מקריאה ומראייה בלבד ,או שילוב חזותי המפי-המתאים לתלמידים בעלי סגנון למידה ויזואלי

 –טקסטים הקשורים לסגנונות למידה נוספים: סגנון שמיעתי: הפקת מידע משמיעה וסגנון תחושתי 

קינסתטי שמשמעו הפקת מידע תוך כדי תנועה ועשייה.)מתוך :אתר מט"ח( יחידת הוראה בה ישולבו 

 להפנים את החומר הנלמד באופן המיטבי.שלושת סגנונות הלמידה תצליח לפנות לכל התלמידים ו

למרות הקדמה הטכנולוגית באשר למקום הופעתו של הטקסט הכתוב בספרים ובחוברות ,מסתבר כי 

והשינוי בעולמם של התלמידים בהיבט זה, הספר הכתוב עדיין עומד במרכז הלמידה בכיתה. התלמידים 

כפי ( 2012כמקור ידע אנציקלופדי )קיזל: מצדם מייחסים חשיבות לספרי הלימוד והם נתפסים על ידם

שכבר ציינתי, הטקסט מהווה רכיב זהות המשפיע על זהותם של התלמידים בתהליך הסוציאליזציה 

בכל יחידות ההוראה יש טקסט כתוב חלקן מודפסות וחלקן מקוונות , אך הטקסט לתפיסה תאולוגית. 

או צמצום הטקסטים או העדר טקסטים  כל אלה מרכזי בכולן. בחירת הטקסטים , סוגי הטקסטים ,מגוון 

בכל אחת  יכולים לשפוך אור על האידאולוגיה של הסוציאליזציה אליה מכוונים כותבי יחידות ההוראה.

מיחידות ההוראה יש סוגים שונים של טקסטים, הבחירה בטקסטים מסויימים והעדרם של אחרים תוכל 

בקטגוריה  שנבררו היטב לצורך כתיבת יחידת ההוראה.להעיד על המסרים הנמסרים באמצעות הטקסטים 

זו אבחן את מקורות הטקסטים: ארון הספרים היהודי, שירה ,ספרות והגות. בנוסף, אבדוק כיצד מוצג 

 ?טקסט בלתי רציףבלבד או כתוב שה לעיני התלמיד: טקסט הטקסט הלכה למע

 קריקטורה, מפה, טבלה , תרשים וכדומה.טקסט לא רציף יכלול טקסט כתוב ובנוסף לו איור, 

. צורה זו מאפשרת השוואה, מוסיפה רעיון ולהבליטמידע  השימוש בטקסט בלתי רציף מטרתה להמחיש 

  מידע שטקסט כתוב אינו מספק ולעיתים גם מבהירה טוב יותר את הנושא הנלמד.)מתוך אתר רשת עמל(
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נה, , משמקרא, סידור התפילה רות קדומים כגון:ארון הספרים היהודי בהקשר מחקרי זה יתייחס למקו

על מנת לתחום את המושג במרחב של זמן אתייחס להגדרתו של שביד וקיצור שולחן ערוך.  גמרא,

למושג: "ארון הספרים היהודי". לשיטתו, המושג נצרך על ידי חילונים שהבחינו בין ארון הספרים שלהם 

עד למחציתה  19אורתודוקסי . הבחנה זו נעשתה בתקופת התחיה בסוף המאה ה לארון הספרים היהודי 

. לצורך המחקר אתייחס להגדרתו של ארון הספרים היהודי כ"מקורות קדומים" 20של המאה ה 

 המובחנים מכתיבה המשויכת לתקופת התחיה אותה מכנה שביד: "יצירה יהודית אקטואלית"

את הספרות של מורשת ישראל כנפרשת לאורך זמן ומוצאה רז אפיינה ( 11-12ע"מ  1999)שביד:

ממקומות שונים בעולם ובשל כך מאפשרת בלימודה להגיע לתובנות מגוונות. בנוסף מציינת רז כי המידע 

מהמקורות המסורתיים היהודיים :"ייחודי ביכולת לגעת ברבדים שונים ...של ההכרה האנושית כגון 

מכאן ניתן ללמוד על כוחה של ספרות ארון הספרים היהודי  (194"מ ע 2015 אמונות, רגשות...")רז :

  בהשפעה על תפיסותיהם ורגשותיהם של התלמידים וגיבוש עמדותיהם ותפיסותיהם התאולוגיות בהתאם.

טוען כי קריאה במקורות היהודיים מאפשרת חשיפה של מתייחס לטקסט ולשפה. באשר לטקסט רוזנק 

היהודיים, כאשר מי שיפעל על פיהם יזכה לעולם הבא כמובטח במשנה: "כל  עקרונות ותפיסות של החיים

אחת מקשה ושואל: מה יחשב למקור יהודי?  סנהדרין י,א( על כך הואישראל יש להם חלק לעולם הבא")

התשובות לשאלה מורכבת זו היא שמקור יהודי יאופיין כמכיל את  רצונו של האלוהים. תחת הגדרה זו 

רוזנק שופך באשר לשפה , הנביאים והכתובים וגם התורה שבעל פה המשנה והתלמוד.נמצאת התורה, 

אור חדש על המושג: 'שפה' כרכיב מרכזי בתרבות. השפה מהווה זהות קולקטיבית ,רק יודעי השפה 

יכולים להבין את התרבות ולהתנהל במסגרתה. השפה המדוברת לשיטתו, תהיה שלמה רק בשילובה של 

 (Rosenak:1995)זו שנותנת לשפה את המשמעות.תוצר של הפרשנות ו'ספרות'. הספרות היא 

השפה והספרות של יחידות ההוראה משקפות את התרבות בה הן נכתבות ונלמדות. שימוש בטקסטים 

הנחשבים ל'מקורות יהודיים' שימוש בשפה הייחודית לתרבות מסוימת, הם אלה שיצקו משמעות ליחידות 

לראות זאת נוכל ההוראה ויחזקו את האידאולוגיה אשר בשמה הן נכתבו ואת מטרותיה הן אמורות ליישם. 

 בהמשך בניתוח יחידות ההוראה.
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 וניתוחם מיחידות ההוראה ומהראיונות הצגת הממצאים 

 בהצגת הממצאים שלהלן מצוטטים מכל אחת מיחידות ההוראה משפטים המתייחסים לקטגוריות השונות,

ציטוטים אלה מהווים מסרים גלויים  .12ונטים לכל קטגוריה מתוך הראיונותכמו כן, יופיעו ציטוטים רלו

ניתן יהיה לחלץ מסרים סמויים, ובהמשך לעמוד על העדרם בכל אחת מהיחידות. מתוך המסרים הגלויים 

 של מסרים שלא נמצאים כלל ביחידת ההוראה ועל משמעותם.

 ידאולוגיה של הסוציאליזציה לתפיסה תאולוגית ביחידת ההוראה "מודה אני"הא

 ואדם: עמדות ותפיסות כלפי האמונה באלבין אלוהים  .1

 .א.מקום  האל  כמושא לתפילות1  

 . אל יחיד ובלעדי1.א.1       

בכל יחידות ההוראה נעדרת אמירה מפורשת על אלוהים כאל יחיד ובלעדי, מסר נעדר זה לכאורה, תמוה 

שכן, איך יתכן ומדובר בתפילה הראשונה שאדם יהודי מתפלל בכל בוקר ואין איזכור לאלוהים ולייחודו? ,

 רש.באופן מפוזאת לא ראו הכותבים צורך לכתוב יתכן ומאידך, מאחר והדבר מובן מאליו 

המורה בבית הספר שלהבת שיתפה  יונות כאשר ביקשתי לעמוד על הבנת מסר נעלם זה ,במסגרת הרא

")נספח לא יכולה לומר זאת -הגבול הדק הוא לומר להם: אתם יכולים להתפלל לישויות אחרות" :המשלב

ולומדים הלכה .ג.( אמנם, מדובר בקבוצת הלכה, כלומר, קבוצת התלמידים שבכל בוקר מתפללים 1

ותנ"ך בנפרד מחבריהם בקבוצת המפגש הנפגשים במקביל אליהם במרחב אחר בבית הספר. עם זאת, 

ניתן להבין מדבריה את המסר הסמוי שלא ניתן לערער על קיומו וייחודו של האל. המורה בבית הספר 

..." במובן מסויים כל התכנית בהלכה ובמחשבת היא מנקודת הנחה אמונית הממ"ד התייחסה לנושא כך: "

בשני המקרים הללו מדובר בתאולוגיה דתית מאחר ורכיב האמונה באל האחד נוכח כאן באורח  .ג.(3)

                                                           
 בהמשך יערך ניתוח נוסף לראיונות על פי קטגוריות נושאיות  ייחודיות שעלו במהלכם 12
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" מעלה אפשרות למסר במובן מסוייםצרוף המילים " בלתי מעורער, ומכאן שהאל הוא מקור הסמכות.

והמורה לוקחת בחשבון  יתכןלקיומה של תאולוגיה דתית . סמוי המסייג את האמירה החד משמעית הזו

אבל...זה בית ספר שיש א מתייחסת בהמשך המשפט: "שיש בבית הספר בנות שזו אינה תפיסתן ולכך הי

תאור זה מעלה אפשרות לתפיסה תאולוגית חילונית במרחב הבית ספרי.  ".בו עוד אופציות של חשיבה

הר לתאולוגיה חילונית אשר " פותחות צועוד אופציות של חשיבה" וגם,  "במובן מסוייםהמילים: "

במסגרתה ניתן לקיים שיח על אלוהים ומהותו אך ללא יסוד האמונה בו, וללא אלמנטים של קדושה. האל 

 במקרים אלה נתפס כמקור השראה ולא כמקור סמכות.

 כוחות כמושא לתפילה. 2.א.1       

תופעה דתית אוניברסלית, שעניינה ביחידת ההוראה של 'מיתרים' מוצהר באופן גלוי כי התפילה היא: "

 אבות או רוחות אחרים(" -אל האלוהות )אל, אלים, רוח-או בדיבור-פניה חרישית

לא רק יהודית, כי אם אוניברסלית.  התפילה עצמה היא פרקטיקה דתית אך (הסוגריים במקור .א.1)נספח 

התפילה השונים מחזק את  איזכור מושאי .דבמסר הגלוי נאמר במפורש כי יש יותר ממושא תפילה אח

 התפיסה החינוכית של החינוך המשלב, מסר של ריבוי קולות וקיומן של תפיסות עולם תאולוגיות מגוונות.

 ביחידת ההוראה של 'צו פיוס' מסר זה נעלם לחלוטין, אין כל התייחסות לאפשרות להתפלל לאלוהיות

 אחד המהווה מקור סמכות למאמיניו.אחרות, מסר זה מחזק תפיסה תאולוגית דתית של אמונה באל 

"תפילה היא  עוד על התפילה כתופעה אוניברסלית נכתב בשתי היחידות של בתי הספר הממלכתיים:

תופעה כלל אנושית, צורך אוניברסלי ליצור קשר עם 'מימד שמעבר' "  ,"תופעות כאלו של תפילה 

היא תופעה אנושית אוניברסלית... תפילה לכח "למעשה התפילה  .א.(2מצויות בתרבויות שונות"  )נספח 

בשני הציטוטים נמסר מסר גלוי של אוניברסליזם  .ב.(2עליון לעומת היהדות כדת מונותאיסטית" )נספח 

מושא התפילה  .כי למעשה, כל אדם באשר הוא מתפללאנושי בהקשר לתפילה, ניתן להבין באופן סמוי 

י. במילים:" לעומת היהדות כדת מונותאיסטית" יש אמירה משתנה אך פרקטיקת התפילה היא צורך אנוש

גלויה המאפיינת את היהדות כדת של אמונה באל אחד, באופן סמוי בהנגדה ל:"תפילה לכח עליון" ניתן 

לזהות מאבק סמוי בין אלוהי היהודים לבין כח עליון שאינו אלוהים. ציטוטים אלה מתכנית הלימודים 
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ישראלית' משקפים באופן סמוי את השיח הציבורי בשנתיים האחרונות  החדשה בתחום 'תרבות יהודית

שיח זה על התפילה כתופעה אוניברסלית אופייני לתאולוגיה החילונית על  אודות ההדתה במערכת החינוך.

פיה האל הינו מקור השראה, אינו עומד בפני עצמו ואינו מחייב בתפילה סדורה הלכתית, ומכאן 

 לסוגי התפילה האוטנטיים הנולדים מאותו צורך אנושי אוניברסלי.האפשרויות המגוונות 

ביחידות ההוראה של הממ"ד נעדרים תכנים המתייחסים לאלוהויות אחרות או להיבטים אוניברסליים של 

אסייג קביעה זו  התפילה. המסר הנעלם מחזק את הייחוד של אל אחד ומרחיק את האפשרות לגרוס אחרת.

פרופ' לינדה  ידת ההוראה של רבני בתי הספר באמצעות הסיפור המספר אודות:"במסר סמוי העולה מיח

 ל: דיה אך מוצאה הבריטי והנגדתהמק'מרון, נוירולוגית בריטית" לא נכתב במפורש כי איננה יהו

מעלים את האפשרות שהיא נוצרייה. מק'מרון מייצגת את  (1.ב. ע"מ 3)פרופסור יהודי, שומר מצוות""

האחר ואף את האחרת הזרה מעולם המדע החילוני הלא יהודי , בעוד שהפרופסור היהודי ששמו לא מופיע 

כמי שמייצג את הכלל ולא רק את הפרט, הוא גבר, יהודי שומר מצוות ובסופו של הסיפור ידו על העליונה 

סוערות על קדימותה של תפילת 'מודה אני' למסקנה המדעית שהציגה בכך שזכה למחיאות כפיים 

מק'מרון. ניתן לדמיין את הסיטואציה המביכה עבור מק'מרון שיתכן וחשה השפלה ברגעים אלה בכנס, 

ופניה הולבנו ברבים, אך סוגיה זו אינה מעסיקה את כותב היחידה אלא המסר הסמוי של אלוהות יהודית 

ואלוהות  יהודית נוכח עולם המדע  כאשר בשני המקרים סמכותו של האל  13ת לעומת אלוהות נוצרי

 והאמונה בקיומו של אל יהודי אחד ויחיד היא הגוברת על יתר הדמויות והרעיונות מופיעים בסיפור זה.

פעם שמעתי שיחה עם מורה קרדיולוג...ואז קם רב המורה בבית הספר הממלכתי סיפרה סיפור דומה: "סיון 

.." למיטב הבנתי המורה הזכירה סיפור זה על מנת לחזק זווית ראיה אחרת: יש חיזוק מדעי להיותה .ואמר

של תפילת מ'מודה אני' חשובה כתפילה הראשונה ביומו של כל יהודי. דבריה אלה נאמרו לאחר 

כרח כאשר מעידה על עצמה שאינה יודעת בה .ג.( 2)נספח " גם אני אומרת בבוקר מודה אנישהתוודתה: "

למי היא מתפללת, מאחר וכאמור, התפילה היא תופעה אנושית  אוניברסלית בעיניה. בשונה מיחידת 

                                                           
 לא נעלם מעיני העימות בין גבר לאישה בהקשר זה אך לא כאן המקום להרחיב בהיבט מגדרי זה 13
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ההוראה של רבני החמ"ד שם השיח התאולוגי דתי, סיפור דומה מפיה של המורה מתייחס לאל כמקור 

 השראה ולא סמכות כפי שנהוג בשיח התאולוגי החילוני.

 , בשיח תאולוגי חילוני.עה האנושית אוניברסלית של התפילההראיונות שופכים עוד אור  על התופ

 קבלה של הרעיון שתפילה היא צורך יש"מסבירה כיצד מדובר הנושא בכיתתה: שלהבת 

ילה לחפצים, לטבע, לאלוהים אחרים...למשל תלמיד שאומר: אוניברסלי...מבינים שיש אחרים שמפנים תפ

המסר הגלוי מאפשר הבנה של  .ג.(1)נספח " 14ולאו דווקא לאלוהיםהלוואי ואצליח במבחן...זו גם תפילה 

באופן סמוי התלמיד יכול להבין שני דברים, הבנה אחת היא . סליות התפילה ומבחר מושאי תפילהאוניבר

כי יש מבחר ואני יכולה לבחור מתוכו את מה שמתאים לי, הבנה אחרת היא כי יש מבחר אבל אני משתייך 

 מסוימת)תפילה או מפגש( ובהתאם להשתייכותי הקבוצתית אני מתייחס לסוגיית התפילה.לקבוצה 

ניתן לזהות מסר סמוי של  .ג.(2" )נספח על הצורך שלנו כבני אדם לתפילה"מלמדת את תלמידיה :סיון 

פתיחות לאפשרויות שונות ולתובנות שונות בנושא של תפילה כמו גם בפרקטיקות מגוונות הכרוכות 

 ר זה.בהקש

 יחסי האל האדם והתפילה..ב1

 . האדם המתפלל מאמין ותלוי באל1.ב.1           

באשר לתפילה כאמצעי בכל יחידות ההוראה למעט זו של 'תרבות יהודית ישראלית' נמצאו מסרים גלויים 

 בין האדם לאל ולחיזוק האמונה באל, כפי שיוצג בהמשך.לחיבור 

" המשלבים מדגישות את חשיבותו ומשמעותו של הקשר בין האלוהים לאדם:יחידות ההוראה בבתי הספר 

.א.( 1יש לומר תודה כל בוקר לפני התפילה", "תודה לקב"ה שהחזיר לי את הנשמה ,את החיים")נספח 

"התפילה כאמצעי ליצירת יחסים משמעותיים בין האדם לאלוהיו" , " תפילת יסוד הפותחת את היום" 

שלהבת  .ב.(1ך החיים...הודיה לאלוהים על ששמר עלינו בזמן שישנו") ,)נספח ,"הודיה על עצם המש

עלו כל מיני תפיסות של אלוהים: כאן ועכשיו ונוכח בכל רגע או : "בדבריה את המסר הכתובמשלימה 

                                                           
יתכן ובקשה להצלחה במבחן אינה תפילה אלא משאלה, עם זאת, נשוא השיח הוא האלוהים ועל כן נדמה לי שלא הבחנה  14

 המורה בין משאלה לתפילה .
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.ג.( מסר גלוי המבהיר כי ישנם דברים 1")נספח אלוהים שמשגיח על אותם דברים שאדם לא יכול להשגיח

 ם אינו יכול להשגיח וכך נוצרת תלותו באל.עליהם אד

 הגדוללאל  קטן"בתפילה מודה האדם הפרטי המסרים אלה מופיעים גם ביחידת ההוראה של קרן תל"י:  

 ה.א. הדגש2נספח בוקר מחזיר האל את הנשמה לאדם")" אדם ישן מפקיד את נשמתו בידי האל ובוגם " 

תפילת "מודה אני" היא ביטוי לאמונה כי בשעה שאדם ישן הוא מפקיד את נשמתו בידי האל, "במקור( 

ניתן לראות את המסרים הגלויים בתכנים .א. למורה( 2ובבוקר מחזיר האל את הנשמה לאדם")נספח 

.חיזוק למסר הגלוי מופיע בצורת הקושרים בין האדם לאל בקשר עבות  ואת התלות של האדם באל 

הדגשת המילים: "גדול" ו "קטן" למען הסר ספק לגבי ההיררכיה ויחסי התלות של האדם ו הכתיבה 

  באלוהיו.

במסגרת יחידת ההוראה מופיעה בסוף הצעה לפעילות המייחדת את התודה לאלוהים באופן חוויתי: "ניתן 

ים( על אף .א. לתלמיד2לבקש מהתלמידים לכתוב או לצייר דבר אחד שעליו הם מודים לאלוהים")נספח 

הרי שבסוף היחידה באמצעות ההצעה לפעילות נמסר  15שבתחילת היחידה התודה היא ל'דברים' שונים

 מסר סמוי כי מכל ה'דברים' להם אנו מודים יש עדיפות , קדימות ואולי אף בלעדיות לאלוהים.

אנשים העידו שהם לא דיברנו על הצונאמי שהיה, מתייחסים אף הם לסוגיית התלות באל: "ה של סיון דברי

)נספח  מאמינים אבל הדבר הראשון שאמרו היה 'שמע ישראל' ...מה מביא אותי להיתלות במשהו?..."

.ג.( מעניינת כאן ההתייחסות לאנשים שבדרך כלל אינם מאמינים שמתפללים בטקסט המיוחס לדת 2

כאן הוא האפשרות לנוע  היהודית בשעת צרה ועל פי דעתה של המורה, חשים תלויים. מסר סמוי העולה

ונה, בין שיח עם האל להעדר שיח עם האל, ומכאן גם בין תלות וחוסר מעל רצף בין אמונה והעדר א

 תלות. הגורם המכריע בדברי המורה היא עת הצרה, במצב רגשי של מצוקה יש צורך להיתלות במשהו. 

על האדם בזמן השינה ובפרט דבר נוסף המשותף לציטוטים עד כה היא ההתייחסות לשמירה של האל  

מות שאלות העוסקות במהותה יזכור  החזרתה של הנשמה נעלהודיה על החזרת הנשמה בבוקר. על אף א

                                                           
 בהמשך- שאלות ותשובות)שו"ת(-. שאלות רגילות1.ב.:2בהרחבה ניתן לראות בקטגוריה  15
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מהי נשמה? מה קורה כאשר נשמה עוזבת את הגוף? והאם היא תמיד חוזרת בבוקר? על  של הנשמה:

 העדר המסרים הללו ארחיב בהמשך בניתוח הראיונות.

"תלמידנו, ילדינו מתפללים מאז קטנותם בגן, וקודם ל המגזר הממלכתי דתי נכתב כך: ביחידות ההוראה ש

במעון, וכן בבית מאז לידתם" ," משפט זה אנו אומרים על כך שחזר אלינו כח החיים לפעול ולעשות, 

שהיא הנשמה שבתוכנו" ," אנו סומכים הרבה על נאמנותך להחזיר לנו את נשמתנו בכל לילה, ומתוך כך 

.א.("אצלנו היהודים יש מנהג עתיק, בן אלפי שנים, לומר תפילת הודיה 3ם בתחיית המתים." )נספח ג

מיוחדת לבורא עולם, על שזכינו להתעורר בבוקר בריאים ושלמים", "מחזיר לנו נשמתנו בכל בוקר 

'מודה אני'  תתפילכך שבשתי היחידות יש התייחסות ל .ב.(3מחדש רעננה מחודשת ומטוהרת ")נספח 

עתיקת יומין  ומעשה קבוע מגיל צעיר. המסר הסמוי העולה מתוך הדגשה זו הוא כי מדובר במסורת 

אלה במהלך קבוע ומתמשך מאז ועד עתה, וכמובן, ממשוכת וארוכת שנים, אין מדובר בתפילה בת חלוף, 

יית היעד של היחידות גם בעתיד. מסר סמוי נוסף ביחידות הוראה אלה הוא יצירת התיחום בין אוכלוס

לבין כל מי שאיננו משתייך לה. המילים: "תלמידינו, ילדינו.."  מסייגות את אוכלוסיית הילדים במגזר 

הממ"ד המתפללים מאז ינקותם לא רק בבית הספר כי אם :"בבית מאז לידתם"  בכך מובחנים הילדים 

לאוניברסלי מופיעה באופן סמוי  מכלל ילדי ישראל במערכת החינוך. הבחנה נוספת בין הפרטיקולרי

במילים: "אצלנו היהודים" מכאן נובע מסר נעלם המתאר את מי שאינו "אצלנו היהודים" אין התייחסות 

לתפילה כתופעה כלל אנושית ואוניברסלית, אלא כייחודית ליהודים ובכללם לתלמידי בתי הספר בחינוך 

 הממלכתי דתי.

אין התייחסות חד חידת ההוראה של 'תרבות יהודית ישראלית' ,ביכפי שציינתי בפתיח של הקטגוריה 

משמעית לאדם המתפלל המאמין באל ותלוי בו. העדר התייחסות זו בתכנית הרשמית של משרד החינוך 

 רת בכמה אופנים:וסבלבתי הספר הממלכתיים יכולה להיות מ

  16זהירות מ'הפורום החילוני' וטענות ההדתה במערכת החינוך הישראלית .א

                                                           
שכותרתו: "הילדים שלכם  20.11.16עה בעיתון הארץ  מיום ד"ר רם פורמן שהקים את 'הפורום החילוני' כותב במאמר ד 16

הציונות הדתית על מערכת החינוך  אנו נמצאים בעיצומו של תהליך שבו משתלטת לומדים דת"  את הדברים הבאים :"

 2016" טענות אלה מלוות את תכנית הלימודים בתרבות יהודית ישראלית מיום השקתה בספטמבר הממלכתית.
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צון לשמור על מרחב פתוח ומאפשר לתלמידים ולמורים לגבש באופן עצמאי את עמדותיהם ר .ב

, במסגרת תפיסה תאולוגית ותפיסותיהם כלפי האמונה באל והיחס בינו לבין האדם המתפלל

 חילונית.

יתכן וקיים חשש שהמורים במערכת החינוך הממלכתית לא יהיו מוכנים להתייחס לנושא טעון  .ג

 נמנעים מלחייב את העיסוק בו.זה ועל כן 

הנוקטים עם זאת, כפי שניתן יהיה לראות בקטגוריה הבאה, ישנם מסרים גלויים ביחידת הוראה 

 הנחת המרחב הפתוח שהצעתי לעיל.ל מדה ברורה כלפי אלוהים ועומדים בסתירהע

 

 

  אדם המתפלל לא בהכרח מאמין ואינו תלוי באל .2ב..1         

סוגית האמונה באל בקטגוריה זו נראה כי המיקוד הוא בפעולת ההודיה הנגזרת מהמילים: "מודה אני" .

אינה מרכזית והתודה נאמרת שלא במעמד של קדושה בהכרח, כפי שאופייני לתאולוגיה החילונית שאינה 

 .רואה באל מקור סמכות אלא מקור השראה

"התודה נאמרת על עצם  המעבר ממצב של "חסר תודעה" לערנות בתכנית של 'מיתרים' : 

נעדר כאן מושא התפילה המפורש וניתן להבין באופן סמוי כי יש אפשרות להתפלל  .א.(1ומודעות")נספח 

כאן מחזקים טענה זו: "ה של שלהבת דברילאו דווקא לאלוהים, ומכאן , ודאי שהאדם אינו תלוי באלוהים. 

הנתונים .ג.( המורה מתארת מצבים אותם היא מכנה "כאן ועכשיו" ככאלה 1")נספח ועכשיו תלוי בי

יתרה מזאת, אמירה זו מניחה כי במצבים מסויימים קיימת תלות  לאחריותו של האדם ותלויים אך ורק בו.

 חלקית ביכולתו של האל לסייע לאדם המתפלל.

מסר זה נעדר מהתכנית של 'צו פיוס' אשר חיזקה בקטגוריה הקודמת את האמונה באל ואת התלות של 

על הגבלת מרחב האפשרויות לתפיסות ואמונות כפי שמתאפשר  האדם בו. העדר המסר ההפוך מעידה

ביחידת ההוראה של 'מיתרים'. הסבר אפשרי לכך היא העובדה כי תכנית התפילה מיועדת לקבוצת 
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התפילה בבית הספר, לגביהם אין ספק בעניין חובתם להיות מאמינים באל ולחוש תלויים בו. ייתכן וניתוח 

 וצת המפגש ישלים את המסרים החסרים כאן.מקביל של יחידת הוראה של קב

"תפילת "מודה אני" נועדה להיות תגובתו ביחידת ההוראה  של קרן תל"י מופיעה הקביעה הגלויה הבאה: 

נעלם איזכור למושא התפילה  .א. לתלמיד(2הראשונה של האדם לפגישתו המחודשת עם העולם...")נספח 

ה על עצם המפגש המחוש עם העולם. בולט בהעדרו והוא נשאר פתוח ומאפשר מושאי שונים לתפיל

 המסר של הודיה על החזרת הנשמה או החיים.

אני מזהה מסר גלוי המעניק תשובה ומתמודד עם טענות ביחידת ההוראה של 'תרבות יהודית ישראלית' 

ים שאינם מזהים את עצמם "שירי תפילה עכשוויים שנכתבו על ידי אנש :17ההדתה במערכת החינוך

" יים" הבחנה ברורה בין המתפללים הדתיים בתפילה קדומה וארכאית לבין תפילה עכשווית ולא דתיתכדת

כותבי ייתכן ש. מסר סמוי שעולה מכתיבה זו מבחין בין דתיים מאמינים למי שאינו דתי ואינו מאמין, 

דתית ולאמונה באל. היחידה ראו לנכון להנכיח הבחנה חדה זו על מנת לא להיתפס כמי שמטיפים לתפילה 

רת ועושה" תפילה אישית...מדבהבחנה נוספת ביחידה זו היא בין תפילת הקבע המופיעה בסידור לבין: "

. תפילה שסופה מעשה התפילה הספונטנית לפי תפיסה זו היאתפילת האדם הפרטי ללא כל תלות באל ,

ה מעשה והיא נותרת בחלל ללא מוסרת מסר סמוי כאילו תפילה שאינה אישית אין סופ אמירה זוייתכן ש

קשר לחיי המעשה שלל האדם. הציטוט הבא מבהיר באופן חד משמעי את ההבחנה בין  סוגי המתפללים: 

נמסר  .ב.(2"אדם מתפלל המבטא את תחושותיו ומאווייו באופן ישיר לנוכח אלוהים או בלעדיו" )נספח 

חירה במילה "בלעדיו" מוסרת מסר נעלם . כאן המסר הסמוי כי ניתן להתפלל לאלוהים וגם בלעדיו. הב

אילו היו מנסחים כך את המשפט: "לאלוהים או לכוחות אחרים" ניתן היה להבין כי יש הכרה בתפילה 

כתופעה אנושית אוניברסלית כפי שכבר ראינו לעיל, אך מסר זה נעלם מהמשפט הזה. המילה "בלעדיו" 

כעת האדם בתוך בחירה או אילוץ, ממשיך להתפלל אך מוסרת מסר סמוי של מי שאלוהים היה אתו ושלו ו

בלעדיו. כלומר, יש כאן שיח עם אלוהים, יתרה מזאת, יש כאן התרסה סמויה כלפי האלוהים שמכירים 

באמצעות מסר זה ניתן להבחין בהפרדה נוספת בתוך אוכלוסיית היעד  בקיומו אך מעדיפים להיות בלעדיו.

                                                           
 הסברים האפשריים הנוספים שציינתי לעילזאת בנוסף ל 17
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אמינים ושאינם מאמינים, כי אם מתפללים מאמינים ומתפללים של בתי הספר הממלכתיים. לא רק מ

 שהאמינו אך נטשו את אמונתם.

תפילה היא ": סיוןתה הביעה בהמשך להתרסה זו קימת ביקורת סמויה כלפי התפילה המקובלת הדתית או

הדברים הפחות )חזרה במקור( ואנחנו מודים על  הלה יכולה להיות כל תפילה כל תפיללא מונופול ותפי

לא אמרה במפורש של מי המונופול על התפילה? במסר הסמוי סיון  .ג.(2")נספח טובים שקבלנו בחיים

שהיא מוסרת ניתן להבין כי המונופול על התפילה נמצא אצל מי שמתפלל בתפילת הקבע הדתית כיון 

בריה כי כל תפילה היא גם "  ניתן להבין מדתפילה יכולה להיות כל תפילה כל תפילהשחוזרת ושונה כי: "

החזרה על הביטוי "כל תפילה שאינה כתובה בסידור, תפילה אישית ללא תלות באלוהים או בטקסט סדור. 

תפילה" יתכן ומבקש להדגיש את הלגיטימציה לכל סוגי התפילה בין תפילת הקבע ובין התפילה האישית 

ילתם של מי שאינם בהכרח מאמינים. כמו הספונטנית, בין התפילה ש מתפללים מאמינים ובין אם זו תפ

על התפילה, היא איננה מפרשת  המונופול מי שהיא תופסת כבעלי  כנגד התרסהבדבריה ניתן לזהות כן, 

למי כוונתה וניתן לשער כי ההתייחסות היא לממסד הדתי המזוהה עם תפילת הקבע כמי שמנהלים תפילה 

  באמצעות הסידור הכתוב עתיק היומין.

 

  .אמצעים פדגוגיים בתהליך הסוציאליזציה לתפיסה תאולוגית2

 .א.פרקטיקת התפילה2

  .חובה1.א.2      

 חובת תפילה עם בחירה.א.1.א.2   

מתארת את חובת התפילה לכל תלמידות בית הספר. עם זאת, ,המלמדת בבית הספר הממ"ד,  בינה

 במסגרת החובה קיימות אפשרויות לבחירה:

פעם בשבוע בימי שני במשך ארבעה חודשים...זרמי תפילה פמיניסטיים לבחירה...פמיניזם מזרחי, פמיניזם "

התלמידות יכולות לבחור אחת מהאפשרויות הניתנות תרבותי...פמיניזם פוסט מודרני...פמיניזם ליברלי " ...
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"הן חייבות להן על פי נטיית ליבן ותפיסתן האישית. על אתגרי החובה של התפילה מתעכבת המורה בדבריה: 

.."תפילה זה אחד הנושאים לשבת עם סידור...כשיש מסגרת אז מחוייבים לה ..מאמינה או לא מאמינה" .

ניכר מדבריה כי חובת התפילה מעוררת אתגרים וקשיים גם בתחום  .ג.(3נספח " )הלא פשוטים

הפרקטיקה עצמה אך גם בתחום האמונה. האפשרות לבחור בתוך החובה יתכן ונובעת מהרצון לרכך את 

יותר של כל אחת  הקושי שציינה המורה, לאפשר בחירה בתוך חובה ובכך ליצור תחושה נינוחה

מהתלמידות אשר מצד אחד מחויבת לתפילה ומאידך בעל חרות לבחור באיזה סוג של תפילה היא מרגישה 

 בנח להיות ולהתפלל.

 .ב.חובת תפילה ללא בחירה1.א.2   

של החינוך הממ"ד קיימת חובת תפילה בכל יום במסגרת בית הספר  ואף נכתבת באופן ביחידות ההוראה 

"תלמידנו, ילדינו מתפללים תפילה בבית טרום הגעת הילדים למסגרות החנוכיות:  קיום הנחה שלגלוי 

.א.( "התפילה הזאת נאמרת במיטה, 3מאז קטנותם בגן, וקודם במעון, וכן בבית מאז לידתם" )נספח 

ראה .ב.( כפי שראינו מעמדה של התפילה כחובה מופיע ביחידות ההו3בישיבה, מיד כשמתעוררים")נספח 

נעדרת מיחידות אלה אפשרות של בחירה אם להתפלל או לא  כמתבקש מתפיסת התאולוגיה הדתית. ללוה

להתפלל וכמו כן, אין אפשרות לבחירה בתוך התפילה עצמה. אין התייחסות ביחידות אלה לנוסח התפילה 

המוכר מהבית  בסידור בו מתפללים בבית הספר, יש להניח שבחלק מהמקומות ניתן לבחור בנוסח התפילה

יתכן והענין לא מוזכר כאן כיון שמובן מאליו שיש כמה נוסחי תפילה  ובחלקם נוסח התפילה אחיד לכולם.

 וכל אחד ואחת נוהגים לפי מנהגם הביתי, ועל כן לא ראו הכותבים צורך לציין זאת כאן.

  .רשות2.א.2      

 .א. תפילת רשות עם בחירה2.א.2       

החינוך הממלכתי וביחידת של 'מיתרים' מודגשת אפשרות הבחירה בתפילה.  ביחידות ההוראה של

הבחירה בחוויה רגשית, אינטלקטואלית וערכית, נעדרת כאן התייחסות לממד האמונה באל או לחיוב של 

תפילה באופן זה או אחר. בבתי הספר של קרן תל"י יש אפשרות לבחור אם לקיים תפילה בבקרים או לא 

ביחידת ההוראה:" התכנית מיועדת גם לבתי ספר שלא מתקיימת בהם תפילת שחרית באופן ועל כן מצוין 
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קבוע" מטרת התפילה היא ,כאמור, עצם ההתנסות בחוויה: "להתנסות בחווית התפילה ולהתמודד , 

בשיחה שערכתי עם רכזת פדגוגית בקרן .א.( 2מבחינה אינטלקטואלית , רגשית ,ערכית ותרבותית)נספח 

תל"י למדתי כי לבתי הספר הבוחרים בתפילת הבוקר יש אפשרות לבחור בין מגוון סידורים: סידור 

התפילה המוכר על פי נוסח שבית הספר בוחר, או סידורי תפילה של קרן תל"י: "יחד בתפילה"  או 

 18"סידור שירת הלב".

ות יהודית ישראלית' על אפשרויות הבחירה בתוך תפילת הרשות מעמיקים ביחידת ההוראה של 'תרב

"התפילה יכולה להיאמר גם באופן ספונטאני, ללא שימוש בטקסט נתון מראש או בכללים המקובלים של 

.ב.( מרחב הבחירה מגוון במסר הגלוי, מבין השורות ניתן 2המסורת מבחינת המקום, הזמן וכו'.")נספח 

: "ללא שימוש במילים בסידורלזהות מסר סמוי המתעמת עם מסורת של תפילת חובה קבועה הכתובה 

:"בכללים המקובלים  מיליםאמצעות ה, בכמו כן. גד השימוש בסידור התפילהכנהדברים נאמרים בטקסט" 

, הכללים המקובלים של המסורת הם בין מסורת העבר לבין ההוויה המודרניתנעשית הנגדה של המסורת" 

ם סדורים במהלך היום)שחרית, מנחה אלה התוחמים את התפילה במרחב מסויים כבית הכנסת, בזמני

בעל החירות הוא המתפלל המודרני העכשווי .על פי תפיסה זו  וערבית( ועל פי טקסט קבוע בסידור

המוחלטת לבחור אם להתפלל או לא ואם בחר להתפלל יהיה תמיד חופשי לבחור את דרך התפילה, 

של ידע וחשיבות כאשר ידה של  המסר הסמוי קובע היררכיה הטקסט הזמן והמקום המועדפים עליו.

 התאולוגיה החילונית ביחס לזו הדתית, נמצאת על העליונה.

בבוקר יש התכנסות " :בבית הספר המשלב ניתנת האפשרות לבחירה במסלול שאינו כולל חובת תפילה

")נספח לתפילה ובמקביל התכנסות למפגש, במפגש חומרים של מיתרים: שירה ישראלית, דמויות מופת

 .ג.(1

כל הזמן מנסה להראות שאנחנו אחרים דומים אני ": סיוןלה מחדדת על הבחירה בפרקטיקה של התפי

כל מי שרוצה להתפלל שיתפלל זה נותן "וגם " ושונים והכל מותר. זה בסדר להתפלל ובסדר לא להתפלל 

 .ג.(2")נספח כח לא חשוב למי? זה נותן תקווה והתרוממות נפש לך על זה

                                                           
 12.9.18מיום שותפה לכתיבת תכנית הלימודים בהוראת התפילה  רכזת פדגוגית בקרן תל"י  שיחה עם גילה בראשי 18
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 .ב. תפילת רשות ללא בחירה2.א.2       

התמונה מורכבת יותר בבית הספר המשלב .כאן יש הבחנה בין קבוצות ההשתייכות השונות של 

התלמידים ועל כן מילים אלה מתייחסות לילדי קבוצת התפילה: "בבוקר יש התכנסות לתפילה" . ההורים 

הקבוצה המועדפת עליהם: מפגש או תפילה. כלומר,  ראש את מסלול הלימודים של ילדיהם ואתמבוחרים 

הרשות נתונה מלכתחילה, בדיעבד כאשר הילדים בקבוצת התפילה בפועל חלה עליהם חובת תפילה ללא 

ילדי " :המבחינה בין ילדי קבוצת ההלכה הלא הם שלהבתות עומדת בחירה. על ההבדל בין הקבוצ

ועוסקים בפרקטיקה של התפילה במקביל, בשונה מתלמידים שהוריהם התפילה" אשר לומדים הלכות תפילה 

בחרו שילדיהם ילמדו בקבוצת ההלכה אך בפועל אין בבית 'תרגול' של פרקטיקת התפילה: "ללמוד הלכה 

ביחידות ההוראה בזרם המשלב ניתן .ג.( 1" )נספח יבשה כשאין התמודדות בבית זה אחרת ממי שכן מקיים

רה של הבוחרים בתפילה: "הקצו כמה דקות בכל בוקר, לפני התפילה, כדי לכתוב לזהות את העדר הבחי

פעילויות בעקבות -.א.( "מודה אני1במחברת...", "...ולכן אומרים אותה כאשר מתעוררים" )נספח 

 .ב. ההדגשה במקור( 1, בכל יום נחזור על הלחן")נספח הילדים לשיר את התפילה נלמד אתהתפילה" , "

ת הניתנת לבחירת הקבוצה המועדפת, לאחר הבחירה בקבוצת התפילה נעדר מסר של בחירה על אף הרשו

על אף העדר הבחירה יש אימוץ  בתוך התפילה. ניתן להסיק כי התפילה היא תפילת קבע מסידור התפילה.

של פעילויות נלוות לתפילה המקובלות בקבוצת המפגש: כתיבה במחברת התפילה , שירה של לחני 

 התפילה.

ניתן לזהות תנועה על קו הרצף בין התאולוגיה הדתית בה הפרקטיקה של התפילה נועדה מדוגמאות אלה 

עיסוק שאינו בהכרח דתי בתפילה דוגמת הכתיבה למאמינים לבין התאולוגיה החילונית המאפשרת 

 והשירה.

 .ב. סוגי שאלות ותוכניהן2 

 שאלות ותשובות)שו"ת(-. שאלות רגילות1.ב.2       

בקטגוריה זו אציג שאלות רגילות מיחידות ההוראה אשר להן מאפיין נוסף על היותן 'רגילות' וזו העובדה 

צורת כתיבה זו מעצימה את היות השאלות הללו מעשיות, ללא צורך  כי נצמדת אל השאלה תשובה.
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נוסחות ביחידת ההוראה של קרן תל"י נשאלות שאלות והתשובות מ בהעמקתה חשיבה בהקשרן הפרקטי. 

 בחלקן כשאלות בפני עצמן:

 )העדר סימן השאלה במקור(-"על מה אנו מרגישים צורך לומר תודה

על דבר שייחלנו לו זמן רב והנה הוא מתממש? על צורך שחשבנו והוא התמלא?...על דבר שאבד לנו 

רגישים לתקופה מסוימת ,וכשהוא חסר לנו מכירים בערכו הרב עבורנו, וכשהוא חוזר או נתחדש אנו מ

צורך להודות עליו?)למשל: אדם קרוב שנסע ושב, חפץ יקר שאבד ונמצא, יכולת הנפגמת לזמן מה 

 ומתחדשת כגון: יד שבורה שמתרפאת, חוג המתחדש לאחר חופשה ועוד( 

 )העדר סימן השאלה במקור(-למי אנחנו מודים בדרך כלל

ניתן לראות כי ."  לאלוהיםל עדולה( " )כמו לסביון, בשירה של"דברים)הורים ,חברים,...(  לאנשים

הכרעה חד משמעית למי נכון להודות, מגוון המסר הגלוי כאן הוא ריבוי האפשרויות למושא התודה ללא 

 האפשרויות מובלט ביחידת ההוראה על מנת להדגיש ולהבליט את עיקרי התשובה לשאלה הרגילה. 

לה בשאלות הרגילות המוצגות ביחידה מעיד גם העדר סימני השא.א. ההדגשה והסוגריים במקור( 2נספח )

הוא על היות התשובות חשובות לא פחות מהשאלות, השאלות לא נועדו לעורר מחשבה עמוקה אצל 

 התלמידים אלא להיות פתיח לתשובות שנכתבו מיד אחריהן. 

, התפילהמופיעות גם ביחידת ההוראה של אתר רבני החמ"ד בהקשר לפרושה של סוג נוסף של שאלות 

 :אלה הן שאלות רטוריות שהתשובה אליהן מובנת מאליה 

 מודה אני לפניך. -"מי מודה?

 למלך חי וקיים. -למי אני מודה?

 שהחזרת בי נשמתי. וזאת מתוך חמלה ורחמים עליי. -על מה אני מודה?

כונה , ולכן המסקנה היא ש: רבה אמונתך." השאלה נשאלת אך מיד לאחריה מנוסחת תשובה שנחשבת לנ

גם כאן נעדרת חשביה פרשנית, או האפשרות לשאילת שאלות עומק , ניכרת כאן מעשיות והבנה בסיסית 
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של מילות התפילה. לאחר שלושת השאלות מנוסחת המסקנה: "רבה אמונתך" כאשר לאחריה מופיעים 

  שלושה פרושים אפשריים למילים הללו ללא כל סימן שאלה.

של שאלה רגילה והפעם ללא תשובה בצידה: "מדוע אין את שם ה' במודה  לקראת סוף היחידה מופע נוסף

 אני ובמקום זאת מכנים אותו "מלך חי וקיים" ? 

העדר התשובה יכול להעיד על אחת מהשתיים: השאלה חכמה ומאפשרת פרשנות או שזו שאלה רגילה 

פילת 'מודה אני'.)כיון ורטורית אשר התשובה לה ברורה ומוכרת לכל מי שלומד את ההלכה הקשורה לת

שטרם נטלו ידיהם א יכולים להגות את שם ה'( ברוח היחידה אני מניחה שאין כאן עידוד לפרשנות אישית 

 ומקורית אלא בחינה של ידע הלכתי בסיסי.

)ההדגשה במקור( ולאחר מכן  ל מחושב נברא"-מאכותב היחידה מציג ראשי תיבות של התפילה:" "

.ב.( לכאורה, 3ל לתת למשפט הנפלא הזה שיוצא מראשי התיבות?" )נספח שואל: איזו משמעות נוכ

שאלה חכמה המאפשרת לתלמידים חשיבה ופרשנות אישית על ראשי התיבות שהציג בפניהם המורה, עם 

זאת, המסר הסמוי במילים: "למשפט הנפלא הזה" מביע באופן שאינו משתמע לשתי פנים שהמשפט 

חושב, הוא משפט נפלא וממילא נכון, ועל כן , פרשנות אחרת שתערער על הקובע כי האל הבורא הוא אל 

 כך לא תהיה במקומה.

במעשיות מעיד על השגרה עתיקת היומין של התפילה שאין עוררין עליה, ובנוסף יתכן וסגנון זה המיקוד 

  של שאלה ותשובה אינו מעודד את האפשרות לערעור או להרהור אחר התפילה ומשמעותה.

מסוג זה מעידות על שיח של 'דווח' מסירת הידע היא מהמורה לתלמידים, השאלות נשאלות אך  שאלות

התשובות הנכונות והרצויות  מופיעות בצמוד אליהן, התלמידים אליהם נמסר המסר אינם שותפים ביצירה 

 ובפרשנות, הם מקבלים את המידע כמות שהוא ללא כל זכות ערעור.

 חכמות.שאלות 2.ב.2       

שאלות חכמות הן אלה שמאירות את הנושא באור חדש . אלמנט נוסף כפי שנראה להלן הוא העדר 

תשובות לשאלות החכמות, מה שמאפשר לתלמידים חשיבה יצירתית ומקורית על התשובות לשאלות 

 הללו.
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 שאלות מסוג זה מופיעות ביחידת ההוראה של 'מיתרים':

? למה חשוב להגיד תודה? איך אומרים תודה? מה קורה למי שאומרים לו "למי אנחנו מודים בדרך כלל

המיקוד בשאלות אלה הוא בסוגיית ההודיה, .א.( 1תודה? מה קורה לנו כשאנחנו אומרים תודה?")נספח 

 יש כאן הרחבה של התודה וההודיה אל מעבר לתפילה ולזמנה של התפילה. 

ה קם בבוקר?", " \ה עושה כשאת\"מה אתשל 'צו פיוס' : הרחבת נושא ההודיה מופיע גם ביחידת ההוראה

ת לקום בבוקר? \ת לישון בבוקר? למה? מה כיף בשינה? מה אפשר לעשות כשישנים? מי אוהב\מי אוהב

מה אפשר לעשות כשערים? מה אתם עושים דבר ראשון לאחר שאתם מתעוררים? מדוע צריך תפילה 

 .ב.(1דומה זמן השינה מזמן הערות?")נספח\במה שונהלרגע שפוקחים עיניים? על מה אנו מודים? 

שאלות קצרות וממוקדות המאפשרות לתלמידים לחשוב על רגעים מוכרים בשגרת יומם: התעוררות 

ושינה, מה הם אוהבים לעשות בבוקר וכדומה. גם כאן אין תושבות לשאלות והשאלות פתוחות לחשיבה 

 של התלמידים.

הילדים לצייר :"ילד או ילדה האומרים תודה" בעקבות הציור עליהם ביחידה של קרן תל"י מתבקשים 

 .א.(2"על מה מודים הילדים שבציור? למי מודים הילדים שבציור?")נספח להשיב לשאלות הבאות: 

"מהי תפילה בשבילי?  כיצד ניתן לדעת בתכנית של 'תרבות יהודית ישראלית' יש פניה אישית לתלמידים: 

 אנשים שמתפללים? )התייחסות לשפת גוף, ביטוי רגשי, לבוש, אביזרים וכו'(מהתמונות שמדובר על 

היחידה המקוונת מכילה תמונות צבעוניות של אנשים שונים במקומות שונים הנראים כמתפללים. בהקשר 

מה ניתן ללמוד על תפילה מתוך התמונות? מי מוכן לספר/לשתף: מתי לתמונות אלה נשאלים התלמידים: "

שאלות  .ב.(2ונה חשתם צורך להתפלל או התפללתם, או הייתם עדים לתפילה?" )נספח בפעם האחר

חכמות אלה נעות בין האישי לקולקטיבי, בין הרגש הפנימי המתעורר אצל התלמיד בעקבות הלמידה לבין 

שונים אודות התפילה, כיון שגם ביחידת הוראה זו נעדרות  השיח הכיתתי בו ניתן לחלוק דעות ורגשות

 ובות לשאלות והן נתונות לתלמידים ולמחשבותיהם האישיות.תש

שבטים  אונדבר על תפילה מהי?...ראו עמים "בהקשר לשיעור העוסק בתפילה:  סיון שאלות חכמות תארה 

 .ג.(2)נספח "יא אותי להתלות במשהו? מה מחבר אותי?אחרים שמתפללים?...מה מב
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ומאפשרות חשיבה יצירתית ופרשנות אישית, התלמידים שותפים השאלות החכמות שסקרתי הן פתוחות 

מלאים בתהליך החשיבה, יש להם את המרחב והעידוד להשיב לשאלות באופן אישי ובחלק מהיחידות גם 

ניתנת ההנחיה לקיים דיון במליאת הכיתה לאחר מכן. השאלות החכמות רלוונטיות לחיי התלמידים 

שאלות אלה מאפשרות 19שנוצר בין התלמידים לבין החומר הנלמד. ומעוררות חשיבה על החיבור האישי

התבוננות ביריעה רחבה יותר על החומר הנלמד ביחידת ההוראה, לא רק האופן המעשי של תפילת 'מודה 

 אני' או הפרשנות של מילותיה כי אם, כר נרחב של זוויות ראיה המעשירות את הלמידה של התלמידים.

החכמות מופיעות ביחידות ההוראה של הזרם המשלב ושל החינוך הממלכתי,  כפי שניתן לראות השאלות

'דווח' כי אם  -הן נעדרות מיחידותה ההוראה של החינוך הממ"ד. שאילת שאלות חכמות אינה נעשית כ

מתודה של 'מסירה', במתודה זו התלמידים מעורבים ושותפים למסירה, אינם פאסיביים, הם מביעים את 

  ים לצור מחשבה ולהתעורר ברגשותיהם מבלי שתהיה הכוונה לתשובה אחת נכונה.עמדותיהם ויכול

. בשני המגזרים שהזכרתי ת ללומדים ולמלמדיםוכמו כן, במתודה של 'מסירה' קיימות הנחות יסוד משותפ

הנחת היסוד המשותפת היא כי יש מקום לשאילת שאלות חכמות ולא רק רגילות. כלומר, שאלות  

המאירות אור חדש על הנושא הנידון, שאלות אין עליהן בהכרח תשובה והן אינן רטוריות  אשר התשובה 

 עליהן מובנת מאליה.

 מהפכניות. שאלות 3.ב.2       

יוצרות מהפכה מחשבתית. הן אינן פועלות במישור המוכר והרגיל אלא -שאלות מהפכניות כשמן כן הן

ולא מוכרים. בשאילת שאלות מסוג זה יש מן התעוזה שכן התשובה מתחוללות במישורים וממדים אחרים 

 יכולה להפתיע בסטייתה למסלול בלתי צפוי, אך זהו עצם הענין בשאילת שאלות מסוג זה.

 שאלות מהפכניות נמצאו במינון מדוד בחלק מיחידות ההוראה:

באלוהים מתפללים? "  "האם לדעתכם גם אנשים שאינם מאמיניםב'מיתרים' נשאלת השאלה באופן גלוי 

המסלול החשיבתי הרגיל מתייחס למתפללים כאל אנשים מאמינים בין אם הם דתיים בין אם  .א.(1)נספח 

                                                           
משרד החינוך מדגיש את החשיבות של הרלוונטיות של החומר הנלמד לחיי התלמידים.  21כחלק מתפקודי הלומד במאה ה  19

הנשאלות על מנת לממש יעד זה  נקראות בלשון המשרד: "שאלות עמ"ר" משמע: ערכים, מעורבות ורלוונטיות.)מתוך שאלות 

 אתר משרד החינוך(



58 
 

לאו. שאלה כזו הופכת את החשיבה על פיה ומאפשרת דיון במסלול מהפכני על אנשים שאינם מאמינים 

ת הוראה המיועדת ל'קבוצת אבל כן מתפללים. רובד מהפכני נוסף הוא בעצם שאילת השאלה ביחיד

ההלכה' בהנחה שאליה מגיעים ילדים מאמינים או לפחות ממשפחות שהאמונה באל היא תפיסתם 

 העיקרית.

מיהו אלוהים? סיפקה כמה שאלות מהפכניות אותן היא שואלת בשיעור בנושא התפילה: "המורה שלהבת 

 .ג.(1")נספח מהו אלוהים? מה מידת המעורבות שלו בעולם הזה? 

למורים ,וכך  אכנית אך אינה מיועדת לתלמידים אלביחידת ההוראה של 'צו פיוס' מופיעה שאלה מהפ

המיקום של שאלה מהפכנית בחלק המיועד  .א.(2)נספח  בהקדמה למורה: "האם יש אל בשמים?"נכתב 

כיתה לדיון למורים מוסרת מסר סמוי שזו שאלה נפיצה וניתנת  לשיקול דעתו של המורה אם להעלותה ב

 או להתעלם ממנה. 

"האמנם רק דתיים מתפללים? רק בתכנית של 'תרבות יהודית ישראלית' מקשים בצרור שאלות מהפכניות 

בבית כנסת מתפללים? האם יש דרך אחת להתפלל?... שאלה אופציונאלית: האם צריך להאמין באלוהים 

וטים וראה שזה מכבר הצגתי מספר ציטשאלות אלה אופייניות ליחידת הה.ב.( 2כדי להתפלל?")נספח 

מסורת למודרנה ובין האל לאדם, שאלות מהפכניות אלה הן כלי שרת  ןהמעידים על התרסה ועימות בי

ואולי בידי כותבי התכנית לעורר דיונים בנושאים מורכבים וטעונים אלה במטרה לפתוח פתח לדיון רחב 

 לפתחו של משרד החינוך השכם והערב. באופן סמוי שוב להתמודד עם טענות ההדתה המשחרות

מסר נעלם ביחידות ההוראה של הממ"ד הוא חוסר השימוש בשאלות מהפכניות. על כך שטיינזלץ הביע 

את מורת רוחו על כך שבמסגרת הוראת התפילה בחינוך הדתי יש מיקוד בבאורי התפילה ולא בשאלות 

למרות העדר שאלות מהפכניות ביחידות (1979הזה.)שטיינזלץ: תשל"ט, התאולוגיות העולות מתוך העיון 

בנות שמעוניינות להיות "משלים את התמונה החסרה: בינה ההוראה של החינוך הממ"ד, הראיון עם 

במסגרת ושואלות בכבוד, מחפשות תשובות באופן אמיתי...אולי לא כל המורים ..אבל הקו הברור הוא שיש 

לתפיסתה של המורה אין שאלות שאינן לגיטימיות, גם שאלות מהפכניות  .ג.(3נספח " )לגיטימציה לדיון

 ".בכבודזוכות ללגיטימציה כאשר התנאי היחיד הוא הדרך בה הן נשאלות: "
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שאלות מהפכניות המסיטות את החשיבה ממסלולה הרגיל והמקובל יוצרות מעורבות של התלמידים ביתר 

'פצצות' מסוג זה מוטלות בחלל הכיתה. המתודה של 'המסירה' באה שאת, קשה להישאר פאסיביים כאשר 

כאן לידי ביטוי במעורבות של התלמידים . אם יורשה לי יש כאן נדבך נוסף על 'המסירה' : באמצעות 

השאלות המהפכניות יש 'יצירה' , התלמידים לומדים, קונים ידע, נשאלים בשאלות רגילות, חכמות 

כזה החשיבה נבנית ומתרחבת , היצירתיות מקבלת מקום ועידוד והתשובות ולבסוף מהפכניות, באופן 

לשאלות המהפכניות הן יצירה חדשה שלא היתה קודם לכן, יצירתם של התלמידים בדיון הכיתתי  

 כתוצאה מלימוד בחברותא או מתוך העבודה וההתבוננות הפנימית ששאלות אלה מאפשרות.

  .ג. שפה וטקסט2  

 . ארון הספרים היהודי1.ג.2     

 קדומים במסגרת יחידת ההוראה.יהודיים בקטגוריה זו אתייחס לשימוש במקורות 

ובהמשכה ציטוט של  "תפלה לדוד שמעה יהוה .."יחידת ההוראה של 'מיתרים' נפתחת בפסוק מתהילים: 

'צו פיוס ' מקור קדום אחד ביחידת ההוראה של .א.( 1)נספח סידור התפילהמתוך  "מודה אני..."התפילה 

אני נעזרת מספרת על שימוש בקיצור שולחן ערוך: "שלהבת .ב.(1)נספח "מודה אני.." מסידור התפילה: 

 .ג.( גם בהכנה לשיעור וגם כספר לימוד במהלך השיעור בכיתה.1")נספח בקיצור שולחן ערוך 

עם מראה מקום ספציפי "מודה אני" מופיעה תפילת הקדמה למורה: יחידת ההוראה של קרן תל"י בב

"...בשחר צריך אדם לומר מודה ::סידור רינת ישראל לאחר מכן ציטוטים מהמשנה מהגמרא ומהמדרש

אני.."  ,"המחזיר נשמות לפגרים מתים", תלמוד בבלי מסכת ברכות "...בשחר צריך אדם לומר מודה 

יות לנו את המתים.." רבה אמונתך" איכה, "...להחאני..."  משנה מסכת ברכות, "חדשים לבקרים 

 בראשית רבה

מצוטט חלק מתוך התפילה ואינה מופיעה  לתלמידיםמענין לראות כי באותה יחידת הוראה בחלק המיועד 

רק למורה לעומת ריבוי המקורות ב הבחירה .א.(2: "מודה אני לפניך מלך חי וקיים" )נספח בשלמותה

יתכן ומעידים על פער בין המורים לתלמידים בתחום ההיכרות עם ארון  ,יםלתלמיד ימקור קדום חלק

הספרים היהודי. בעוד שההנחה היא כי המורים בקיאים ומכירים ועל כן ההקדמה למורה רוויה מקורות 
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קדומים, לתלמידים המקור מובא באופן מדוד וחלקי , יתכן ומתוך ההנחה כי מדובר באוכלוסיה מסוימת 

תות בתי הספר הממלכתיים שאינה מצויה לעומק במקורות קדומים ויש לחשוף אותם המאכלסת את כי

טענה זו עולה בקנה אחד עם מטרת היחידה המתייחסת לחשיבות ההיבטים הערכיים  בהדרגה לעולם זה.

 והחוויתיים, אלה שאינם תלויים בלימוד עומק של מקורות קדומים. 

"קרוב ה לכל קוראיו..", " ביחידה של 'תרבות יהודית ישראלית ' מופיעים ציטוטים מתוך ספר התהילים: 

מספר ישעיהו: "כי ביתי בית תפילה יקרא לכל  לב נשבר ונדכא", "שומע תפילה עדיך כל בשר יבואו" 

פילה שכתב ומהלכות התזו תפילה"  -"איזוהי עבודה שבלבהעמים" מהתלמוד הבבלי במסכת תענית  

היחידה המקוונת אינה מבחינה באופן מובהק בין מורה לתלמיד ,היא חשופה לכל  .ב.(2נספח הרמב"ם) )

קורא באשר הוא. עם זאת, מלשון ההנחיה ניתן להבחין כי המקורות הקדומים מופיעים כפניה למורים 

ות הקדומים. לתלמידים ודפי העבודה המיועדים לתלמידים מכילים מיעוט זעום באופן יחסי, של המקור

תפילת 'מודה נכתבה עבודה המבקשת לערוך התאמה בין מילים מהסידור למילים מהשיר: "כמו תפילה" .

כאופציה לבחירה   You tubeאני ' אינה מופיעה בכל היחידה בלשון הכתוב אלא קיים קישור לאתר 

ל התפילה המושרת ארחיב אלה. ע-להאזנה שם מושר השיר על מילותיו מהסידור על ידי הזמרת בת

החינוך הממלכתי בכיתות ה' יש חובה ללמוד את יש לציין כי בתכנית הלימודים של  בקטגוריה הבאה.

, על כן, העדר הטקסט והעיסוק ביחידת ההוראה הזו 20נושא התפילה ובאופן ספציפי את תפילת 'מודה אני'

ושאלתי לדעתה. זו היתה סיון ן עם בתפילת 'מודה אני' תמוה בעיני. את תמיהתי זו חשפתי בראיו

האשמה של הדתה אולי לא כולם  -אולי הפחד להביא את הטקסט? פחד להתמודד עם הטקסטתשובתה:" 

.( לצד טקסטים מארון הספרים היהודי יש בחירה 2...")נספח ג.ירצו, ללמד ,אבל להסתיר ,לא באופן גלוי

טענת ההדתה אותה מעלה המורה כהשערה, מושכלת שלא להציג את הטקסט של תפילת 'מודה אני', 

נטענת כאשר יש לימוד של טקסטים הנחשבים למחייבים מבחינה דתית והלכתית, כפי הנראה תפילה זו 

המודה על התעוררות ומכריזה על "רבה אמונתך" עשויה לעורר מחלוקת ועל כן נעשתה הבחירה להצניע 

 זאת.את הטקסט ולהשמיע את המילים רק למי שיבחר לעשות 

                                                           
 תכנית הלימודים מפורטת באתר התכנית 'תרבות יהודית ישראלית' 20
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זה טקסט מופתי...הוא מקודש ,נכון, לחלקנו אבל : "סיון בסידור מוסיפהעל מעמדה של תפילת 'מודה אני' 

.ג.( בדבריה היא כובלת על מקרים בהם נתקלה בחדר המורים בבית ספרה, 2" )נספח הוא לא טקסט אסור

מדבריה מורה ניתן ללמוד על שם שללו את הלימוד של מקורות קדומים, זו תגובתה למורים אלה. 

המורכבות בבית הספר הממלכתי ביחס למקורות הקדומים שנתפסים כמקורות דתיים בעלי סמכות מחיבת 

 .היא רואה זאתאה כפי שולאו דווקא כמקורות השר

מעיד על עצמו הכותב:" לא כתבתי ,הנלמדת בבתי הספר של המגזר הממ"ד ,בחוברת 'באורי תפילה' 

ורות, כי יש בכך טורח גדול גם לי וגם למורים, ועמכם הסליחה. בכתיבת ההערות מהיכן יצאו המק

וההלכות הסתמכתי על ידיעותי אשר רכשתי במשך השנים, וכן על בירורים שעשיתי מהספרים הבאים 

לקראת העריכה הסופית של החוברת: שו"ע; המפרשים האחרונים על השו"ע: כף החיים, משנה ברורה; 

וך מקור חיים / הרב חיים דוד הלוי; ילקוט יוסף / הרב יצחק יוסף; עולם התפילות / הרב קיצור שלחן ער

ארון הספרים היהודי מקבל בחוברת זו  .א.(3)נספח אליהו מונק; פניני הלכה / הרב אליעזר מלמד" 

הרחבה אל מפרשים אחרונים ואף ידיעותיו של הכותב עצמו הן מקור מהימן לכתיבה, כפי שמעיד האישור 

 הרשמי באתר מפמ"ר תושב"ע שהתקבל ללימוד החוברת הזו בבתי הספר הממ"ד.

חומרים שהוא ניתן לו ולבקשת הסליחה של המחבר מהקוראים על אי כתיבת המקורות מעידה על אמון ש

המוסר פעיל ובעל מעמד היררכי כזה המספק את הידע ללומדים ואף בו מתודי כותב בחוברת בסגנון 

בעיני זהו מסר גלוי המעיד ,כאמור, על מעמדו ההיררכי של כותב החוברת ובכך משדר מסר למלמדים .

 ב שברשותו.סמוי שניתן וראוי לסמוך על דבריו מתוקף מעמדו והידע ההלכתי הרח

"מוֶדה  ֲאִני ְלָפֶניָך, ֶמֶלְך ַחי ְוַקָים, ביחידת ההוראה של רבני החמ"ד מצוטט תוכן התפילה במלואו :

הסיפור שהזכרתי זה מכבר אודות הכנס בתוך  המופיעהתפילה שֶהֱחַזְרָת בי ִנְשָמִתי בֶחְמָלה, ַרָבה ֱאמּוָנֶתָך" 

צרה מאד המכונסת בעמוד אחד בלבד, היא מכילה מקורות על אף היות היחידה ק לנוירולוגים באמריקה.

מהתלמוד הירושלמי: "שינה אחת בה אמונתך" חדשים לבקרים רקדומים לא מעטים: ממגילת איכה: "

"ר' שמעון בשם ר' סימון אומר: ממה שאתה מחדשינו מששים למיתה" ומקור נוסף שלא נכתב מהו: 

רעננה מחודשת ומטוהרת(, אנו מאמינים ומכירים בכך לבקרים )מחזיר לנו נשמתנו בכל בוקר מחדש 
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ריבוי  .ב.(3)נספח  21" לא נכתב המקור.ותינו גם לתחיית המתים לעתיד לבאשאתה מחזיר לנו נשמ

מקורות קדומים ביחידה קצרה וציטוט הטקסט ללא מקורו המדויק מחזקים את הרוח שראינו בחוברת 

'באורי תפילה' בה הסמכות של הידע נתונה לרב המלמד והכותב עד כדי כך שאין לו צורך מהותי בכתיבת 

 המקורות מהם נלקחו הטקסטים שציטט.

ניכר כי ביחידות ההוראה .בשפה של 'מקורות יהודיים'  בכל אחת מיחידות ההוראה המתוארות יש בחירה

של הממ"ד יש שימוש מוגבר בשפה זו בשיח עם התלמידים, בהשוואה ליחידות הוראה בממלכתי שם יש 

מיעוט בשפה זו כלפי התלמידים. יתכן ושימוש מוגבר בציטוטים ממקורות יהודים קדומים מעיד על שפה 

בני התרבות ובמקרה דנן, תלמידי המגזר. ולהיפך, היכן שהשפה אינה שגורה ועל משמעויותיה המוכרות ל

 מוכרת ואין בה פרשנות ומשמעות של 'ספרות' נראה מיעוט בציטוטים של מקורות יהודיים קדומים.

 .שירה ,סיפורת והגות2.ג.2     

ואלית בקטגוריה זו יכללו טקסטים שזמנם מאוחר למקורות הקדומים, מה שמכנה שביד: "יצירה אקט

 יהודית" כמו כן, שירה וסיפורת עברית בת זמננו.

לשאלתי אם  ובחוברת של מיתרים 'פרקי תפילה' ": "..על החומרים בהם נעזרת בהוראהמספרת שלהבת 

: "יש לי חרות לבחור היא יכולה לשלב מקורות בשיעור הלכה מקורות מעולמות תוכן נוספים היא השיבה

עקרון הלימוד של מגוון מקורות מופע .ג.( 1")נספח נוספים...לא מגבילים אותי מברכים על זהחומרים 

לימוד חווייתי, יצירתי ורלוונטי של מגוון מקורות ונושאים מארון הספרים  בפדגוגיה המיתרימית:"

 ")מתוך אתר רשת 'מיתרים'(היהודי, הישראלי והאוניברסלי.

ם תכנים מגוונים העוסקים באופן ישיר בתפילה ובשיח שהיא ביחידת הוראה של 'מיתרים' נמצאי

המתייחס למהותה של התפילה במובנה מאמר של הרב ד"ר יעקב נגן מאפשרת עם האלוהים. כך לדוגמא 

"תופעה דתית הדתי אמוני , בנוסף מוצגת הגדרת המונח 'תפילה'  מתוך האנציקלופדיה העברית: 

 בהמשך מופיע שירו של יהודה עמיחי: אל האלוהות"-ו בדיברא-אוניברסלית, שעניינה פניה חרישית

                                                           
 מצאתי כי המקור צוטט מתוך :מדרש תהלים )בובר( מזמור כה 21
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עמיר -אנדהשכתבה  " על מה תודה?" ושיר בשם: "שפות מתות כבני אדם, שפות אחרות קמות לתחייה.."

 .א.(1פינקרפלד)נספח 

מודולרית ריבוי המקורות ושילוב תחומי תוכן ניכר ביחידת ההוראה הזו, עם זאת, יש להזכיר כי היחידה 

ה לבחור תכנים מהמגוון המוצע בהתאם להחלטה אישית והתאמה לכיתה. עצם הפריסה של \והמורה יכול

שילוב המקורות המיועדים לקבוצת התפילה מעידה על מסר גלוי של מגוון קולות ודעות, והחשיבות 

 לחשיפה של יותר מזווית ראיה אחת בהקשר לתפילת 'מודה אני'.

 צו פיוס' לצד הציטוט מסידור התפילה מופיע מקור הלכתי של הרב שטיינזלץ :ביחידת ההוראה של '

נעדרים  .ב.(1מילים ראשונות שאומר אדם כאשר הוא מתעורר משנתו בבוקר..." )נספח –'מודה אני' " 

הוא התפילה  ן ניתן להבין כמסר סמוי כי ענין יחידת הלימודמקורות מעולמות תוכן שאינם הלכתיים ומכא

דתי הלכתי ללא תוספות מעולמות תוכן אחרים. יתכן ותוספות מעין אלה נתפסות כלא רלוונטיות  בהיבט

 מסיטות את הלימוד ממטרתו העיקרית. כאו 

רוח דומה עולה בקרן תל"י ,מיקוד בהיבטים שעיקרם הלכה בהקשר לתפילת 'מודה אני'. ציטוט מדברי 

"חטיבה זו היא התחלה ,רב אורתודוקסי שחקר את סוגיית התפילה: הרב וההוגה פנחס פלאי הכהן 

המסר הגלוי מצמיד תפילה להלכה ומכאן לחובת הפרקטיקה. בהמשך הגיונית ונחוצה לסידור התפילה.." 

.א.( 2הצעה לפעילות מתוך התכנית "אני תפילתי" של התנועה ליהדות מתקדמת )נספח מופיעה  היחידה 

ונתונה לבחירת המורה. השימוש בה ואיתורה במקור אחר ,מופיעה רק בכותרתה ואינה מפורטת  הפעילות

כי ההלכה האורתודוקסית  נוכחת ביחידה באופן גלוי ואילו פעילות הקשורה  בין השורות ניתן לראות

לתנועה הרפורמית מוזכרת בשמה אך לא מונגשת . מהאופן בו מוצגים הדברים משתמע כי המתח בין 

 הזרמים הדתיים מוכרע לטובת העדפת ההלכה האורתודוקסית .

השיר המלווה את כל ראלית' שת יהודית ייחידת ההוראה של 'תרבוירה מודרנית עכשווית מופיעה בש

מצורף השיר "אלי אלי ..." של חנה סנש . כנספחים לבחירה ולהעשרה "כמו תפילה" אהוד מנורהיחידה 

של יאיר שלג, "התפילה האוניברסלית של "התפילה החילונית"  שלושה מאמרים של הוגים בני זמננו:ו

.ב.( מיקומם 2והתפילה היהודית" של אביגדור שנאן ,ומאמר "על התפילה" של ישעיהו ליבוביץ' )נספח 
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המקורות במהלך היחידה יוצר הבנייה של היררכית הידע, בין מה שנמצא בגוף היחידה לבין מה שנתון 

י הטקסטים לבחירת הקורא במידה וילחץ על הקישור המפנה. המסר הסמוי אינו מבחין בהכרח בין סוג

הטקסטים הארוכים מופיעים בסוף היחידה )למעט שירה של סנש שחורג  ומקורותיהם אלא באורכם.

מפאת היותו קצר באופן יחסי( מטבע הדברים מה שמוגדר כהעשרה נתון לבחירת קריאה ובמקרה המקוון, 

  לבחירה אם ללחוץ על הקישור אם לאו.

ר של מורשה 'חוליה בשרשרת זהות יהודית הספ"לימדה את נושא התפילה באמצעות: סיון 

מקרא...לא הבאתי קצת מעולם התוכן שלי בלשאלתי אם נצמדה לתכני הספר השיבה: ""...ישראלית'

בתגובתה ניתן לראות כי בחרה לקשר את נושא התפילה למקור קדום  .ג.(2)נספח " נצמדנו כל הזמן לספר

מארון הספרים היהודי כזה הקרוב לליבה ומוכר לה ועולה בקנה אחד עם האידאולוגיה התרבותית שלה 

 כמורה. 

לא נכתב מקור .ב.(3)נספח "בכנס של נוירולוגים..." ביחידה של רבני הממ"ד מופיע סיפור אודות: 

אין זה עיקרו של המסר. הסיפור הלקוח מעולם שאינו דתי ואף אינו יהודי כפי שהזכרתי מאחר והסיפור 

זה מכבר, משרת את המסר הגלוי המובא בסופו כפי שתואר לעיל. המניע לשילוב המקורות מכוון למטרה 

-אחת ויחידה: גדולתה וחשיבותה של תפילת מודה אני כפי שמעידה כותרת היחידה:" תפילת "מודה אני"

.ב.( הסיפור שמובא מעולם חילוני ,מעצים את חשיבות העולם הדתי 3רווח כפול, לגוף ולנשמה !!")נספח 

 הסיפור ,אם כן, מהווה מסגרת לעיקר. אליו משתייכת התפילה.

כשזה לא לבגרות יש יותר ספרה עם שילוב מקורות: " מתארת בראיון כיצד מתמודדים בביתבינה 

יכולה לבחור חומרים נוספים שאינם בתכנית הלימודים ובכללם מקורות  ניתן להבין כי בינה" גמישות

בא לידי ביטוי בבחירת חומרים ושילוב  , על פי דבריה,שאינם קדומים או הלכתיים. ייחודו של בית הספר

מקורות המשרת את האידאולוגיה והחזון הבית ספרי, ועם זאת, אינו חורג מחובתו כלפי משרד החינוך 

חוברת מיוחדת שהרטמן הפיקה...כולל תכנית פנימית לבגרות י"ב "רו במרחב זה: ופועל באישו

 .ג.( 3נספח ..")שאושרה
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בחוברת 'באורי תפילה' נעדרים מקורות מקטגוריה זו, המסר הסמוי העולה מהעדר זה היא ההפרדה 

מה שמדגיש את המוחלטת בין עולם הלכתי דתי לבין העולם שמחוצה לו. יש שמירה מוקפדת על הגבולות 

 חשיבותה של הפרקטיקה הדתית הלכתית. 

. על תרבויות אחרותאו מדתות וודים או עבריים שאינם יה כתובים נעדרים טקסטיםבכל יחידות ההוראה 

אף שחלק מהיחידות מתייחסות כפי שראינו, להיותה של התפילה תופעה אנושית אוניברסלית , הטקסטים 

כולם בשפה העברית וממקורות קדומים או אקטואליים. העדר זה מוסר מסר של מיקוד בתפילה בהקשרה 

ית ישראלית' יוצאת מהכלל הזה באמצעות טקסטים שאינם היהודי. עם זאת, היחידה של 'תרבות יהוד

 כתובים כפי שנראה בקטגוריה הבאה. 

  )כתיבה, תמונות ,שמע(בלתי רציף. טקסט 3.ג.2     

יחידות ההוראה של הממ"ד מכילות טקסט כתוב בלבד, הפונה לבעלי סגנון הלמידה החזותי. בהעדר 

יחידת הוראה כזו נתפסת כתולדה של ארון הספרים היהודי, שם הספרים כתובים צורות טקסט  נוספות 

נופך של  הוראהה ר. נראות מסוג זה מוסיפה ליחידותשחור על גבי לבן ללא כל תוספת מעולם ויזואלי אח

, ומחזקת את סמכותם של ללומדים ולמלמדים מטקסטים קדומיםקדושה והמשכיות המסורת המוכרת 

 טקסטים אלה.

ת. קהל היעד הוא הלומדים \עם זאת, מיקומן של יחידות הוראה אלה במרשתת יוצרת הנגשתן לכל קורא

רצון להגיע לקהלים והמלמדים בממ"ד אך כאמור, אין הגבלת גישה לחומרים הללו. האם מדובר ב

נוספים? נדמה לי כי השפה בה נכתבו היחידות הללו , שפה שעיקרה הלכתית מארון הספרים היהודי, 

המובנת לקהל היעד של החינוך הממ"ד . ניתן להניח כי מעטים יהיו אלה ממגזרים אחרים שימצאו ענין 

 ביחידות הוראה אלה על אף הימצאותן ברשת.

 ת לסגנונות למידה נוספים.יתר יחידות ההוראה פונו

תמונות היא מכילה בנוסף לטקסט הכתוב החזותי . יחידת ההוראה של 'צו פיוס' נמצאת בחוברת קשיחה

שם מופיעה מצגת עם תמונות נוף וברקע   you tube אתרצבעוניות, הפניה ללחנים למילות התפילה ב
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פניה דומה לסגנונות הלמידה  .ב.(1)נספח  22השירה של עמיחי ענתבי הפניה ללחן נוסף של אלדד לוי 

החזותי והקינסטטי נמצאת בחוברת הקשיחה של 'קרן תל"י' בה בנוסף לטקסט הכתוב מופיעים אייקונים 

לחוברת לתפילת  צבעוניים לסימון החלק המסויים ביחידה: קריאה, כתיבה, דיון או  שמיעת הדיסק הנלווה

זה המסרים של היחידה מכוונים אל כל התלמידים בלתי רציף באמצעות טקסט  .א.(2'מודה אני')נספח 

בכיתה ובמהלך היחידה כל אחד ואחת יוכלו להפנים את החומרים והמסרים בשיעור על פי סגנון הלמידה 

 המותאם להם. 

'  משקפות שילוב של כל מה שראינו לעיל: יחידות ההוראה של 'מיתרים ' ו 'תרבות יהודית ישראלית

תמונות מאמר ו, קישור לשירים, 'של 'מיתרים היחידות מקוונות ונמצאות במרשתת. לצד הטקסט הכתוב 

 .א.(1צבעוניות )נספח 

כך גם בתכנית של 'תרבות יהודית ישראלית' שם נוסף מימד נוסף ההופך את התלמידים לפעילים 

די כך שיכולים ללמוד באמצעות מחשב או טבלט ולבצע משימות הקשורות ושותפים במהלך השיעור על י

ליחידה באופן זה. המשימות מגוונות וניתן לעשותן בקצב התקדמות אישית של כל תלמיד ותלמידה. 

השימוש במישחוק דיגיטלי ייחודי ליחדת הוראה זו העולה בקנה אחד עם יעדי המשרד  .ב.(2)נספח 

 )מתוך אתר משרד החינוך(הכוללת אמצעים טכנולוגיים ושילובם בהוראה בכיתה ל'פדגוגיה מוטת עתיד'

בה  (Fung:2017)הלמידה המוצעת ביחידת הוראה זו היא 'למידה אקטיבית'   כפי שמציעה היחידה.

התלמידים לא רק מבצעים משימות שניתנו להם בכיתה אלא יכולים לבחור בין משימות שונות, חלקן 

 לכיתה וחלקן באופן עצמאי. בשיתוף עם עמיתיהם

 

 ניתוח הראיונות

במהלך ניתוח יחידות ההוראה הזכרתי חלקים מתוך הראיונות אשר היו קשורים לקטגוריות הנוגעות 

בדבר. לצד הקטגוריות הנושאיות שעלו מניתוח היחידות , התגבשו קטגוריות נוספות הייחודיות לראיונות 

ות את ההלכה והמורים בכיתה אמונים על המעשה. על כן, עצמם. מטבע הדברים יחידות ההוראה מהו

                                                           
 לא נמצא במרשתת 22
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המשותף לקטגוריות אלה היא היותן קשורות למפגש בפועל בין החומר הנלמד לבין הלומדים והמלמדים. 

 להלן הקטגוריות:

דהיינו, כיצד אמונות ערכים ואידאולוגיות של המורות  משפיעות  -גיה התרבותית של המורהוהאידאול.1

מניח כי האידאולוגיה של המורה קריטית לדרך בה הוא מעצב   Deitcherעל הוראתן בנושאים רגישים. 

( הוראת התפילה נושאת בתוכה Deitcher:2016את הוראתו של הטקסט הערכי אותו הוא מלמד. ) 

ות רגישות כגון: ,ערכים, אמונה, תפיסות דתיות וכדומה .באמצעות ניתוח הראיון ניתן יהיה להעמיק סוגי

בעמדות המורות כלפי הטקסט הנלמד, ולבחון באילו אופנים  עמדות אלה משפיעות על הדרך בה הן 

 מלמדות את הטקסט.

היא הדיאלוג המתקיים במהלך  קטגוריה נוספת שבלטה בכל הראיונות-.דיאלוג חינוכי בין מורה לתלמיד2

השיעור בין המורה לתלמידים. שוורץ וביקר טוענים כי כל דיאלוג מקורו בשאלה שנשאלה, הדיאלוג 

סובב סביב השאלה המקורית, בין אם השיחה מסתכמת בהסכמה בין הדוברים בין אם לאו. בספרם 

נוכי' מתאר מצב בו באמצעות . בהתייחסו ל'דיאלוג החי Waltonמצטטים כמה סוגי דיאלוג שהגדיר 

( הרחבה להגדרה זו על Baker:2017 p.78 &  Schwarzמתודה של הוראה מתקיימת הנחלת ידע.) 

היבטים אמפטיים ואכפתיים בדיאלוג החינוכי כותב הררי על הקשר בין מורה לתלמידיו מתוך כבוד אמון 

י מיטבי הוא כזה הנבנה מתוך אמפטיה ( בק מוסיף כי דיאלוג חינוכ2008והכרה ברגשות התלמידים)הררי:

והעדר שיפוטיות , דיאלוג היוצר משמעות לחייו האישיים של התלמיד והוא מעורב בו "מהצוואר 

 (2012ומטה")בק:

בקטגוריה זו אבחן את איפיוני הדיאלוג החינוכי בו משתמשת כל אחת מהמורות וכיצד דיאלוג זה משרת  

 את תהליך הסוציאליזציה לתפיסה התאולוגית הנכונה בעיני המורה.

קטגוריות אלה שזורות אחת בשנייה, שכן, האידאולוגיה התרבותית של המורה משפיעה על ההוראה שלה 

קרה דנן, בעמדות ותפיסות כלפי האמונה באל, כמו גם השימוש באמצעים פדגוגיים בנושאים רגישים ובמ

זה של תפיסות תודעתי לתפיסה התאולוגית של תלמידיה. ממד  בהם בוחרת המורה בתהליך הסוציאליזציה

 בין המורה לתלמידיה כפי שנוכל לראות בכל אחד מהראיונות.החינוכי  בא לידי ביטוי בדיאלוגואמונות, 



68 
 

עולה מתוך הראיונות הוא האפיון שלהן כ'מורות מובילות'. )מיכאלי נה משותף לשלושת המורות המכ

( כפי שנראה בהמשך כל אחת מהן בכיתתה אינה מלמדת את יחידות ההוראה כפי שהן  אלה 2014וסומר:

חינוכי נוסכות בהן את תפיסות העולם שלהן, את הבנתן את הדינמיקה הכיתתית תוך הבנייתו של דיאלוג 

 המכיל אמפטיה ורגש.

היססה אם להתראיין כיון שיש לה ביקורת על הדרך בה מתנהלת שלהבת בשיחה המקדימה לראיון 

ההוראה בתחום ההלכה בבית ספרה. סיכמנו שבמסגרת השמירה על החיסיון יכולה לומר כל דבר יכול 

קבוצת הלכה ממש לא חד גונית, ילדים לשפוך אור על נושא המחקר שלי. וכך הביעה ביקורתה: "... 

ינוך יהודי הלכתי אבל לא מקיימים אורח חיים הלכתי, זה יוצר פער מאד מבתים הלכתיים ובתים שרוצים ח

גדול גם בידע גם בעניין וגם בהתייחסות, ואותי מטריד בעיקר הענין...יש פער מאד משמעותי בין קבוצת 

ילדים הלכתיים בפרופר במעשים לבית קבוצת ילדים מתעניינת או שהוריהם חושבים שצריכים לקבל חינוך 

הודית הלכתית. נראה לי שלא מספיק חדה ההבחנה...את מכירה את ההורים שחושבים שילדים לזהות י

ילמדו הלכה יהיה יותר כיבוד הורים בבית? נראה לי שזה בא משם? אם אתה לומד הלכה אתה צריך את 

 היישום, כמה שאני מנסה ללמד באופן רלוונטי, ללמוד הלכה יבשה כשאין התמודדות בבית זה אחרת ממי

תלמידים המאכלסים את קבוצת ההלכה צריכים שלהבת " על פי האידאולוגיה התרבותית של שכן מקיים

מגלה כי הענין שלהבת להיות אלה שמקיימים את ההלכות הנלמדות בשגרת החיים המשפחתית שלהם. 

של תלמידים שאינם מיישמים הלכה, ובהקשר לתפילה, תלמידים שאינם מתפללים מגלים פחות ענין 

תלמידים שהמעשה הזה אינו זר להם ומהווה חלק בלתי נפרד מסדר יומם. האידאולוגיה התרבותית של מ

משפיעה על הדרך בה היא מתמודדת עם החומר ההלכתי הנלמד, בעיניה סוגית הרלוונטיות לחיי שלהבת 

אלא התלמיד היא זו שמנחה אותה בהוראה. היא אינה מסתפקת בהוראת ההלכה היבשה כתאוריה בלבד 

בחיבור לחיי המעשה של תלמידיה. כאשר בכיתתה היא מוצאת פערים בין האידאולוגיה שלה למה שקורה 

אחת הנגזרות  בפועל היא מוטרדת ואף משמיעה את הביקורת באזני רכזת היהדות והנהלת בית הספר.

י השעה של להפגיש את שתי הקבוצות בחצ: "שלהבת יה תרבותית זו הוא רצונה של מאידאולוגהמעשיות 

לפתרון ..." בהמשך לביקורת עולה הצעה התפילה והמפגש...לא יודעים מספיק מה קורה בקבוצה השניה

בית הספר המשלב יש אפשרות להכיר את האחר ב הבעיה של חוסר היכרות עם הפרקטיקה של התפילה.

'ההלכה הצעתה זו , אם כי לא אמרה זאת במפורש, עשויה לצמצם מעט את הפער בין  .זמן התפילהב
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הפרקטיקה. לשאלתי על פרקטיקת התפילה סיפרה כי: ההיכרות עם כפי שכינתה זאת , לבין  היבשה'

לומדים על זהות יהודית...יותר ערכים אוניברסליים שנוגעים ללוח השנה היהודי...שחשובים ליהדות אבל "..

פרקטיקת התפילה מהווה חלק במכלול רחב יותר של לימודי הזהות היהודית בבית " גם אוניברסליים הם

יהודית לפני היררכיה בין יהדות להומניזם: "את עמדתה כלפי השלהבת בהמשך מתארת הספר המשלב. 

י או שזו ..." מדבריה לא ניתן להבין האם זו אידאולוגיה תרבותית בה היא אוחזת באופן אישהומניסטית

מלמדת באופן הזה את החומר הלימודי כאשר  שלהבתמה שנראה הוא שאידאולוגיה פדגוגית בית ספרית. 

לא רק מבחינה הכרונולוגית אלא כתפיסת עולם אותה  היהדות והזהות היהודית קודמת לרעיון ההומניסטי.

 היא מקנה לתלמידיה במסגרת הדיאלוג החינוכי שהיא מקיימת עימם.

האמת שלי היא האמת שלי " ראיון שוחחנו על תפיסה של יותר מאמת אחת, וכך התנסחה:בהמשך ה 

ואחרים דוגלים באמת אחרת. האמת שלי היא אחת בשבילי...אני לא הלכתית, אני מאמינה אבל לא הלכתית 

,אלא כך ואני מאמינה שהאישיות שלי באה לידי ביטוי באופן בו אני מלמדת אני לא אומרת כך צריך לעשות 

כי היא מגובשת בתפיסת  ה" ניכר מדברינדרש לעשות ולכן אולי אני לא משקפת דעות של מורות להלכה

עולם הנכונה עבורה, עם זאת, היא מודעת לכך שתפיסת עולמה באה לידי ביטוי באופן בו היא מלמדת. 

ה התרבותית ועל כן משתמשת בשפה מסוימת בלמדה את תלמידיה הלכה, שפה המתאימה לאידאולוגי

למקור שלהבת " בדברים אלה מתייחסת אני לא אומרת כך צריך לעשות ,אלא כך נדרש לעשותשלה:" 

הסמכות ההלכתית, אשר מתיישב עם  האידאולוגיה התרבותית שלה באשר לתפיסת האמונה באל, בתור 

סוג של דתיה, הילדים שאלו אמרתי שאני מי שמעידה על עצמה שאינה מקפידה על מצווה קלה כחמורה:" 

ואני מאמינה ,אני לא משקרת ,אמרתי למנהל שרק לא יבדקו בשבת מתי אני בווצאפ ומתי לא)צוחקת( אני 

לברור את מילותיה  שלהבתמקור הסמכות ההלכתית, בוחרת ..."  בהתייחס ללא מצהירה מה שאני לא

 " היא לא מייצגת את לא משקרתבכיתה ועל מנת לחיות בשלום עם הדברים שהיא אומרת כיון שהיא: "

" כך נדרש לעשותמקור הסמכות ואינה מהווה זרוע ביצועית של ההלכה ועל כן אומרת לתלמידיה: "

.ג.(הדרישה אינה באה ממנה כנציגת ההלכה כיון שכבר העידה על עצמה שאינה הדמות 1)נספח 

ות ספציפית בכל המתאימה לייצוג מעין זה, הדרישה באה מקור סמכות חיצוני הלכתי הדורש התנהל

מוסרת לתלמידיה מסר  של שיח פתוח מלא כנות, הם  שלהבתפילה וליתר ההלכות הנלמדות. הקשור לת

שואלים והיא משיבה , היא מקפידה לא לשקר ולספר על האמת הנכונה לה, תוך שהיא מחנכת את 
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מקום להניח כי  יש תלמידיה לתפיסה שיש יותר מאמת אחת וכל אמת נכונה למי שמאמץ אותה כתפיסתו.

 קיים פער בין האידאולוגיה האישית תרבותית של בינה לבין האידאולוגיה המוסדית.

סביב שאלה זו התפתח הדיון  .לגבי היותה דתיה,הדיאלוג החינוכי החל בשאלה של התלמידים את מורתם  

תפיסה  .האידאולוגיה האישית שלהלהנחיל להם ידע על תפיסה תאולוגית שהיא למעשה שלהבת בו בחרה 

מוסרת לתלמידיה מסר באמצעות  יאה המבחינה בין התודעה של האמונה לבין הפרקטיקות בפועל.

בפרקטיקה אדם המתנסה הדיאלוג החינוכי הפתוח שמקיימת עמהם, כי ניתן להיות אדם מאמין באלוהים , 

מתלמידיה את ההיכרות עם האידאולוגיה  דוגמת הלכות התפילה ויישומן בפועל, אך לצד זה אינה מונעת

תית הנלווית בדרך כלל לאמונה התרבותית שלה הגורסת כי אין מן ההכרח להקפיד על הפרקטיקה ההלכ

המסר הוא מסר סמוי כיון זו. התפילה מהווה רכיב בעולם רחב יותר שעניינו העיסוק בזהות היהודית .

כך נדרש " שלהבת משתמשת במילים התמציתיות: שהדברים אינם נאמרים באופן ברור גלוי ומפורש.

" מספרי הלימוד ניתן ללמוד מה נדרש לעשות אך אין הכוונה ברורה לקיום המצווה ההלכתית כפי לעשות

שניתן היה למסור במסר בו בחרה שלהבת שלא להשתמש: "כך אנו נדרשים לעשות" . היא אינה יוצאת 

המוסדית אך באופן הצגת האידאולוגיה האישית תרבותית שלה, ניתן אידאולוגיה הבאופן גלוי כנגד 

להבחין בין השורות כי קיים פער כזה והמסר הסמוי ,כאמור, מאפשר חשיפה לתאולוגיה שאינה רק דתית 

 הלכתית אלא נעה לכוונה של תאולוגיה חילונית.

התפילה, כאשר יש מתארת כיצד מתמודדת עם השונות בכיתתה בתפיסת האמונה ופרקטיקת סיון 

כל הזמן  אניואינם מכירים את הלכות התפילה: "תלמידים דתיים הלועגים לעמיתיהם שאינם מתפללים 

" מנסה להראות שאנחנו אחרים דומים ושונים והכל מותר. זה בסדר להתפלל ובסדר לא להתפלל

א אינה נוקטת עמדה נוכחת בדבריה בסיטואציה מורכבת זו בכיתה, היסיון האידאולוגיה התרבותית של 

כלפי אחד מהצדדים אלא מחנכת לחיבור וכבוד הדדי בין החלקים השונים המרכיבים את השלם האנושי 

?" תשובתה המחישה את האידאולוגיה מה מקומו של אלוהים בשיעורים שלך בכיתתה. שאלתי אותה:"

מדובר ומדובר חזק. כל הזמן זה התרבותית שלה בסוגיה רגישה זו של תפיסות כלפי האמונה באל: "

שואלים אותי: את מאמינה? את דתיה? יש אלוהים? אני עונה: לא יודעת אם יש אלוהים אבל מאמינה בכח, 

בוחרת  סיון " שואלת אותם: יש אלוהים? שואלים יחד איתי אני הכי גלויה איתם, אני בודקת אתכם את זה

האלוהים, התלמידים שואלים אותה שאלות נוקבות להתמודד עם הנושא הטעון הזה של אמונה קיומו של 
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בהתייחס למסר והיא משיבה בכנות , ומזמינה אותם לשאול יחד איתה את אותן השאלות גם את עצמם. 

אודות השיח על שינה כמוות ותחיית המתים בבוקר עם של החינוך הממלכתי הנעלם ביחידות ההוראה 

אני הייתי מדברת על זה עם התלמידים...אני ותית שלה: "את האידאולוגיה התרב סיוןהביעה ההתעוררות 

הייתי בוחרת לא ללמד ככה, אבל כן ללמד 'מודה אני' ולמצוא דרך יותר מקרבת פחות מפחידה, רציונאלית, 

.( בדבריה מבקרת 2")נספח ג.הילד צריך להבין שיש הגיון במה שהוא עושה חייב להיות משהו רציונאלי

"ד שלהבנתה מוסר מסרים מפחידים לתלמידים ביחידות ההוראה של 'מודה אני ' הן את החינוך הממ סיון

בהקשר של מוות ותחיית המתים, והן את תכניות הלימודים של קרן תל"י ותרבות יהודית ישראלית 

שביחידת ההוראה המיועדת לתלמידים אין כל איזכור לסוגיה זו של חיים ומוות. הבחירה שלה במקרה 

ן זה היא לעסוק בנושא תוך מציאת העוגנים בעולם הרציונאלי של התלמידים, מבלי טעון ורגיש מעי

תפיסתה עולה בקנה אחד עם 'דגם הכללים' בחינוך המדגיש את  לוותר על עצם הדיון בנושא המורכב הזה.

מניחה שלתלמידיה עקרונות מנחים של חשיבה תלמיד )שפלר: תשכ"ט( סיון  הרציונאליות שקיימת בכל

ה זו מאפשרת לה לחפש אחר עקרונות ,הנחו לעצמם ובדיאלוג החינוכי שהיא מקיימת עימם שאימצ

 רציונאליים שיוכלו לחזק את מחשבת התלמידים בנושא הנידון.

מתוך כבוד ואמפתיה לרגשותיהם בדיון  נסוב סביב שאלות התלמידיםסיון הדיאלוג החינוכי אותו מקיימת 

, היא אינה נוקטת במתודה של דווח החומר הנדרש, אינה נוקבת בסמכות עליונה של כח בנושא כה רגיש

כזה או אחר, הדיאלוג נרקם משאלות מהפכניות ששאלו התלמידים ומשאלות מהפכניות ששואלת אותם 

ת שיח ישיר וכן עם תלמידיה, היא אינה מתעלמת האידאולוגיה התרבותי המנחה אותה כולל חזרה מורתם.

משאלותיהם ואף רותמת את השאלות לטובת הדיון והבעת העמדות האישיות שלה ותפיסתה את האמונה 

 באל.

היו מצבים מתארת כיצד האידאולוגיה התרבותית שלה באה לידי ביטוי בהוראת ההלכה. לשאלתי: "בינה 

הייתי צריכה " השיבה: "וד או אף מתנגדת לתכניו? כיצד נהגת? בהם הרגשת שאינך מזדהה עם חומר הלימ

ללמד פסקי הלכה של הרב אבינר אמרתי: אני לא מלמדת פסקי הלכה של הרב אבינר הן יכולות לקרוא לבד, 

.." אחרי הפסק הלכה שלו על ילדות שלובשות גרביונים...אני לא מוכנה ללמד אותו...הסברתי להן גם למה

לוגיה תרבותית מוצקה אשר על פיה אינה מוכנה ללמד כל חומר גם אם נמצא בתכנית למורה יש אידאו

הלימודים המחייבת אותה כמורה. מחד, אינה מסתירה את עמדתה הנחרצת כפי הרב שעם תפיסת עולמו 
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.." הסברתי להן למה, הן קבלו את זהאינה מסכימה. כאשר התלמידות ביקשו הסבר לכך היא הוסיפה: "

ת מהאידאולוגיה התרבותית שלה, ה בדיאלוג החינוכי להעביר מסרים הנובעים ישירוינבכוחה של 

מאידך, מאחר ומדובר בחומר לימודים מחייב היא מצאה פתרון  ולשכנע בצדקת עמדתה את תלמידותיה.

יצירתי לכך שהתלמידות לא תינזקנה מכך שלא נלמד ישירות בשיעור בכיתה, הן התבקשו לקרוא את 

 מוד אותו באופן עצמאי מתוך החוברת במסגרת שיעורי הבית.החומר ולל

הן ממילא צריכות חלק מהדברים לקרוא לבד בחוברת הזו, זה לא שבקשתי בקשה שהן לא יכולות לעמוד "

ה מודעת לכך שתפיסתה האידאולוגית אינה עולה בקנה אחד עם התפיסה בינ "בה בגלל האידאולוגיה שלי

הלימוד, עם זאת, היא מגלה אחריות להצלחת תלמידותיה במשימות הנדרשות המסוימת המובעת בחומר 

בגלל האידאולוגיה במסגרת המקצוע ועל כן, מצאה פתרון שבמסגרתו התלמידות לא תשלמנה מחיר :"

מבחינתי הוא לא פוסק הלכה אלא חולה נפש...לא אמרתי להן את זה " ". בהמשך הוסיפה וסיפרה כי:שלי

ה בינזה מעיד גם הוא על האופן בו  משפט "גדת נחרצות לאופן שבו הוא פוסק הלכהככה אלא שאני מתנ

מצד אחד אינה מוותרת על הבעת עמדתה וחשיפת האידאולוגיה התרבותית שלה בפני תלמידותיה, מאידך, 

היא בוררת את מילותיה ומוסרת את המסר בו היא חפצה באופן מתון יחסית לדרך בה הביעה את עמדתה 

 הראיון.במהלך 

זה ה מתארת בית ספר דתי בו מגוון קולות ותפיסות בכל הקשור לעמדות ותפיסות כלפי האמונה באל: "בינ

.." ניתן בית ספר שיש בו עוד אופציות של חשיבה...זו תכנית בתוך בית ספר דתי אבל יש רגישות לזה

ה את בינן. בהמשך מתארת ם ההלכתית שלהלהבחין כי אוכלוסיית בית הספר מגוונת מבחינת תפיסת העול

בנות שבאות מבתים קצת שונים או נקודות עמדתה כלפי הדרך הנכונה להתמודד עם מגוון דעות זה: "

היא מתארת את הדיאלוג החינוכי בכיתתה:  " הלכתיות אחרות, וכלן, השיח צריך להיות מכבד בתוך הכיתה

.." ניסיתי לברר קונסרבטיבית והיו דיונים מאד סועריםה בתפיסתן באחת הכיתות היו בנות מאד קיצוניות"

או באידאולוגיה הפדגוגית הבית ספרית לה היא מחוייבת  הובר באידאולוגיה תרבותית שלהאם מד

..." כששאלתי אם יש מורה אחרת...יכול להיות שהייתה פחות היענותבמסגרת ההוראה. וכך השיבה: "

" מדבריה ניתן להסיק כי יש מקום מרכזי אצל הרבה מהן" פתיחות דומה אצל מחנכות נספות השיבה:

לאידאולוגיה התרבותית שלה במסגרת ניהול הדיאלוג החינוכי בכיתתה. שאלתי אם יש הנחיה מטעם 

הנהלת בית הספר ללמד בפתיחות את תכנית הלמודים כפי שהיא הציגה זאת בכיתתה, תשובתה היתה: 
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לכולם שיש מגוון...יש מגוון הפוך בנות מבתים סגורים ..גם מולן בת שיש הנחיה לכתחילה...ברור שולא ח"

כוללת התייחסות למגוון הקולות בכיתתה  התית של..." האידאולוגיה התרבוצריך להיות שיח מכבד

" המקפידים על הלכה קלה כחמורה המשך בזרמים שונים ביהדות, ותפיסות עולם שונות בתים סגוריםמ"

יש לזה מחירים: עד הפתיחות  העולה מדבריה היא מסייגת זאת במילים: " בהקשר לאמונה באל. למרות

מותר לשאול שאלות כמו יש אלוהים? או " כאן הקשיתי ושאלתי:..."ר לשאול ועד איפה לאשאיפה אפ

" בתשובתה הבחינה בין שיעורי הלכה לשיעורי להביע דעה שאין אלוהים? להביע ביקורת על האלוהים? 

המוקש בשיעור הלכה המוקד הוא ללמד אותן מה החשיבה ההלכתית וההיסטוריה של מחשבת ישראל: "

שם השאלות על אלוהים מאד מרכזיות, בי"ב ההלכה, פחות מתמקד באלוהים, זה שייך לשיעור מחשבת 

לומדים על אמונה, יש תשובות שונות והוגים שונים...הוגים חרדים והוגים חילונים...בנושא האמונה כל 

משתמע מדבריה כי ..." ההוגים דתיים מגוון התייחסויות לאלוהים...בהלכה זה יעלה אבל זה פחות רלוונטי

מתמקדים בחשיבה הלכתית והיסטוריה של יבי. שיעורים אלה הם בעלי דגש קוגניטשיעורי ההלכה 

ההלכה, מענין שלא הזכירה את הפרקטיקה של ההלכה וחשיבותה, אולי כיון שזה מובן מאליו, יתכן 

 שמגיעות לתובנה זו לאחר לימוד החשיבה וההיסטוריה של ההלכה. חיזוק לכך נאמר בהמשך הראיון:

זה לא להבין את המילים אלא לדבר על ערכים, זה לא מנותק  כשאני עושה שיעור על באור תפילה "

 ..."מאידאולוגיה, זה לא שיעור אינפורמטיבי

מתוך דבריה על לימודי מחשבת ישראל ניתן לראות כי יש גדר לעיסוק התאולוגי. יש שיעורים בנושא 

מונחת כבר בגילאי אמונה, זה נעשה בכיתה י"ב ולא בגיל בו עוסק מחקר זה, אך ניתן להניח שהתשתית 

החטיבה. העיסוק בתפיסות אמונה שונות מתייחס לזוויות ראיה שונות של אנשים מאמינים, אין עיסוק 

בתפיסות של העדר אמונה, או כפירה במסגרת שיעורים אלה. גם לפתיחות ולדיאלוג החינוכי המכיל מגוון 

כל ההוגים הממלכתי דתי, על כן: "קולות יש סייגים המחייבים את המורה במסגרת ההוראה בבית הספר 

". על מנת להבין את אופי הדיאלוג החינוכי בכיתתה שאלתי האם יש קו אדום לשאלות בנושא דתיים

לא. אני מניחה שאם תבוא ילדה שלא רוצה להיות במסגרת דתית יגידו לה האמונה באל. המורה השיבה: "

להיות במסגרת ושואלות בכבוד, מחפשות תשובות באופן שאולי לא מתאים לה...אבל בנות שמעוניינות 

  ."..אמיתי...אולי לא כל המורים...אבל הקו הברור הוא שיש לגיטימציה לדיון
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ה מתארת מצב התואם בינג דעות של הוגים דתיים בלבד, לצד הגבול הברור שמציב חומר הלימודים המצי

הראיון, על פיה יש מקום לשאילת שאלות , את האידאולוגיה התרבותית שלה כפי שהציגה לאורך כל 

מדבריה של  למעשה, כל שאלה בנושא אמונה ובתנאי שהשאלה נשאלת ממקום מכבד ולא מתוך התרסה.

בינה ניתן להבין כי שאלות תאולוגיות בהקשר לתפילה הן לגיטימיות. יש להן מקום בסייגים שציינתי, 

השאלה הנשאלת היא: האם המורות תהיינה ישראל .והאפשרות לדיון כזה הוא בעיקר בשיעורי מחשבת 

מוכנות להעלות שאלות כאלה ביוזמתן? בהתאם לפרופיל המורות ששירטטה בינה , ניתן להניח שחלקן 

 תיזומנה שאילת שאלות כאלה ואחרות תבחרנה להימנע מכך.

גוף והיות  לסיום שוחחנו על המסר הגלוי ביחידות ההוראה של הממ"ד אודות עזיבה של הנשמה אתה

לדבריה הדבר נובע  23האדם מת בשנתו, מסר הנעדר מיחידות ההוראה של החינוך המשלב והממלכתי 

 מכך שבחינוך הדתי:

המורים פחות מפחדים לדבר על הנושאים כי זה מעוגן...יש שפה ברורה לנושאים האלה... יש בזה צד של  "

לא, " והיא השיבה: שזה נועד להוסיף ענין לשיעור? ..." שאלתי האם יתכן  הפחדה אבל יש משהו מענין

עיקרים של הרמב"ם ואומרים 'מחיה המתים' אז אין בעיה להגיד את זה בתוך  13אבל זה חלק ממערכת של 

במסגרת ברורה ופשוטה של ההלכה זה יותר פשוט ולא נכנסים לשאלות פילוסופיות , זה לא מוקש ...שיעור

המורה. יש הסבר נורא פשוט... במסגרות אחרות כל השעורים ירצו לדבר על תחיית המתים זה  מבחינת

מדבריה של המורה עולה כי מושגים אלה הנעדרים מתכניות  .ג.(3)נספח "הדבר הכי מענין שיש...זה מוקש

 ' בשיעור.מוקשהלימוד נחשבים לשפה שגורה בחינוך הדתי ועל כן אין זה '

למרות שיש שפה היכולה לשמש כאמצעי לשיח תאולוגי ושאילת שאלות מהפכניות דווקא אלה מענין כי  

 נעדרים מיחידות ההוראה בחינוך הממלכתי דתי ונמצאים ביתר יחידות ההוראה.

כלפי החומר הנלמד במסגרת שיעורי  שלה התרבותיתהאידאולוגיה ה מביעה בפני תלמידותיה את בינ

ההלכה, היא יוצרת בכיתתה דיאלוג חינוכי המאפשר דיון פתוח ושאילת שאלות כמעט ללא גבולות, לימוד 

ההלכה אינו טכני אלא ערכי הנובע בהכרת החשיבה ההלכתית וההיסטוריה ההלכתית. מודעותה לקשת 

                                                           
 ההוראה  של קרן תל"י מופיע המסר הזה כגלוי בהנחיה למורה אך נעדר לחלוטין מהיחידה המיועדת לתלמידיםביחידת  23
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קטי של תפיסות שונות אלה, מאפשרת דיאלוג הקולות בכיתתה באשר לתפיסת האמונה באל והביטוי הפר

יש לציין כי  מתוך הראיון עולה הפער  חינוכי בו כל אחת מהתלמידות יכולה להביע את עמדתה בנושא.

בין האידאולוגיה האישית תרבותית של בינה לבין האידאולוגיה המוסדית, לאו דווקא זו הבית ספרית אלא 

תי המחייב לימוד חומרים שבינה באופן אישי אינה מזדהה במובן הרחב יותר של הממסד הממלכתי ד

 עימם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכום

 במסגרת מחקר זה ביקשתי להתייחס לשתי מטרות מרכזיות:
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תכני הלימוד של התפילה משקפים תפיסת עולם חינוכית הבאה לידי ביטוי בהוראת .זיהוי האופן בו 1

בכל אחת  כפי שמשתקפת הסוציאליזציה לתפיסה תאולוגית: מהי האידאולוגיה של דהיינו התפילה,

 ? של תפילת 'מודה אני'מיחידות ההוראה 

 וראת התפילה תוך חשיפתתפיסותיהם האישיות כלפי ה -"האידאולוגיה התרבותית של המורים" .בחינת 2

 הקונפליקטים בין האידאולוגיה התרבותית לאידאולוגיה הפדגוגית והמוסדית . וזיהוי תפיסתן התאולוגית,

סח את התפיסות התאולוגיות באמצעות שתי מטרות שהנחו את המחקר לכל אורכו ניתן כעת לגבש ולנ

  המקורות המשניים. -המקורות הראשוניים ובראיונות–ביחידות ההוראה  שנחשפו

 :מגבלות אשר במסגרתן התבצע רמן המחקר אציין מספ ימסקנותיבטרם אציג את 

יחידה אחת מתוך ספר או תכנית רחבה יותר. יחידות אלה עשויות להוות ל החומרים מתייחס ניתוח .1

המסקנות תהינה נכונות ליחידותה הוראה הנחקרות  מיקרוקוסמוס לתכנית הלימודים הכוללת, עם זאת,

  .בלבד

יחידות לימוד ובסך הכל שש יחידות לימוד. אמנם, כל היחידות שתי בכל מגזר:  ותחומספר היחידות שנ .2

 24עדכניות ונלמדות בשנים אלה בבתי הספר, עם זאת, מספרן המועט לא בהכרח יוכל לאפשר הכללה.

 . אחת הסיבות היאנעדר ממחקר זה החינוך החרדינבחרו שלושה מגזרי חינוך , הנחקרים:מגזרים . ה3

הנגישות לחומרים מורכבת יותר מאחר ולא בכל בתי הספר במגזר נלמדת תכנית הליבה של משרד 

 החינוך  ועל כן השונות רבה.יש מקום לעסוק במגזר זה במחקר עתידי רחב היקף.

מקום לשקול במחקר עתידי שילוב תצפיות בשיעורים של הוראת התפילה  יש -העדר תצפיות  .4

 שתהוונה השלמה לחומר הכתוב ולתכנים העולים מהראיונות.

.גישת המחקר האיכותנית הבאה לידי ביטוי במחקר זה, איננה מתיימרת לטעון טענות כלליות מעבר 5

 ליחידות הלימוד שנבדקו.

                                                           
כאמור, בחינוך המשלב קיימות כיום רק שתי התכניות עליהן מתבסס הניתוח. בשונה משני המגזרים האחרים בהם ניתן  24

 למצוא יחידות הוראה נוספות בנושא תפילת 'מודה אני'
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מצאים בכל אחד מהמגזרים, תוך התייחסות לדומה ולשונה בין סכם את המלצד מגבלות המחקר אבקש ל

יחידות ההוראה השונות. לבסוף, ניתן יהיה להציג פרופיל המאפיין את התפיסה התאולוגית העומדת 

 במרכזו של תהליך הסוציאליזציה בכל אחד ממגזרי החינוך.

 מסקנות

 :יםבהתייחס לכל אחד מהמגזרים הנחקר להלן מתוארות מסקנות המחקר

בזרם החינוך המשלב: נמצאו הבדלים בין שתי יחידות ההוראה באשר לתפיסה התאולוגית. ביחידת .1

ההוראה של 'מיתרים'  הפן התודעתי מציג מגוון קולות האדם המתפלל יכול להיות מאמין ובעל תחושת 

 ות באל. תלות באל אך גם ההיפך הוא נכון, יתכן מצב בו האדם המתפלל אינו מאמין ואינו חש תל

ב'צו פיוס' לעומת זאת, נעדרת האפשרות לתפיסה של אדם מתפלל שאינו מאמין ואינו תלוי באל. באותה 

א ת התייחסות למקום האל כמושא לתפילה. כפי הנראה הדבר נתפס כברור מאליו וליחידת הוראה נעדר

עם זאת, נעדר גם המסר של כוחות ואלוהויות אחרות כמושא לתפילה. שני מסרים  ראו צורך להזכירו.

נעדרים אלה מופיעים כמסרים גלויים ביחידת ההוראה של 'מיתרים'. בהיבט הפדגוגי של יחידות ההוראה 

התפילה בשני המקרים היא תפילת רשות. ההבדל ביניהן בא לידי ביטוי בתחום שאילת השאלות, כאשר 

וס' נשאלות שאלות חכמות בהתאם לתודעה שנחקקה כפי שתארתי זה מכבר, לעומת זאת, ב'צו פי

'מיתרים' שואלים שאלות מהפכניות אשר גם הן תואמות את הפן התודעתי של ריבוי הקולות. בתחום 

 השפה והטקסט לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין יחידות ההוראה.

רק הספרות ניתן לראות הלימה בין מטרות יחידת ההוראה בבחינת מטרות הוראת התפילה כפי שהוצגו בפ

לקיום "שיח בין האדם לאלוהיו" לבין המיקוד בשיח זה באמצעות הכלים התודעתיים  של 'צו פיוס' 

"...לאפשר לילדים לשוחח על חוויותיהם  והפדגוגיים. מטרה נוספת שהוצגה בראשית החוברת היא:"

מטרה זו לא באה לידי ביטוי ביחידת ההוראה אך יתכן כי .ב.(1ספח " )נהאישיות ועל תפיסתם הרוחנית...

 בחינה של החוברת כולה תעלה ממצא שונה.

באשר ל'מיתרים' כאן נסמכתי על מטרות העל של החינוך המשלב מאחר וביחידה עצמה לא הופיעו 

ות הכלליות ניתן לזהות בכך מסר סמוי בולט המאפשר פרשנות ומרחב במסגרת המטר מטרות ספציפיות.
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תכנית המתגברת את לימודי היהדות והציונות  בלשון החוק:"מטרות העל מתוארות  לכל מורה בכיתתו.

")מתוך אתר משרד החינוך( כתוספת לתכניות הלימודים הרשמיות של משרד החינוך ואינה באה להחליפן

הגדרה זו רחבה דיה ומאפשרת להכיל בתוכה את מגוון הקולות שמציעה יחידת ההוראה. כמו כן, יש 

' הפדגוגיה המיתרימית'מקום להזכיר את ההלימה בין התפיסה התאולוגית העולה מתוך היחידה לבין 

 המוצהרת באתר הרשת:

מקורות ונושאים מארון הספרים היהודי, הישראלי  *לימוד חווייתי, יצירתי ורלוונטי של מגוון

 והאוניברסלי.

*חינוך להקשבה, לדיאלוג ולהפריה הדדית של הקולות הרבים העולים מהלומדים ומן המקורות, בנוגע 

 לאורחות חיים ולהשקפות עולם.

ת *קריאה יחפה של מקורות: החל מהמקרא, דרך המשנה והתלמוד ועד לספרי מחשבה והגות, המעודד

 למידה עצמאית, ומאפשרת לכל אחת ואחד לפרש את המקורות לאור השקפת עולמם.

*תנועה בין שמירה על המסורת ועל המטען שמביאים הלומדים מהבית, ובין חשיבה ביקורתית המעודדת 

 בחירה אישית.

אחד על כל אחת ו -*גילוי אחריות של הלומדים לחייהם ולחיי הסובבים אותם כדי להוביל לתיקון עולם 

 פי צו לבם ואמונתם.

 ישראלית משותפים.-*יצירת הוויה, אורחות חיים ושפה יהודית

רית בנושא תפילת 'מודה אני' . ריבוי דת ההוראה המודולימרבית מעקרונות אלה באים לידי ביטוי ביח

ם אדמקורות, קיומו של דיאלוג המאפשר השמעה של מגוון קולות והתנועה המתמדת על קו הרצף בין ה

 לזולתו ובין האישי לקולקטיבי.

ההבדל בין התפיסות התאולוגיות בשתי יחידות ההוראה מעיד על כך שהזרם המשלב מכיל בתוכו ריבוי 

של קולות ואפשרויות, יחידת ההוראה של  'צו פיוס' דומה בחלקים רבים שלה לעקרונות שאציג בהמשך 

 בתוכה אלמנטים מהחינוך הממ"ד ומהממלכתי גם יחד.בחינוך הממלכתי דתי, ולעומתה 'מיתרים' מכילה 



79 
 

חשוב לציין כי כיום ניתן בארץ לווי פדגוגי לבתי ספר משלבים על ידי שני הארגונים שאת יחידות 

בזרם החינוך המשלב, בשונה משני המגזרים ההוראה שלהן ניתחתי. אין חומרים נוספים להשוואה 

 נוספות בנושא תפילת 'מודה אני'.הממלכתי והממ"ד שם קיימות יחידות הוראה 

התפיסה התאולוגית בהיבט התודעה  בחינוך הממלכתי: רב הדמיון בין יחידות ההוראה על השוני..2 

מדגישה את האפשרות לכוחות כמושא לתפילה ללא כל הדגשה או ייחוד של אל אחד ובלעדי. ביחסים 

שבין האדם לאל מציגה יחידת ההוראה של קרן תל"י את המורכבות האפשרית המכילה אדם מתפלל 

ולא תלוי באל. מיחידת ההוראה של  מאמין ותלוי באל ואת ההיפוך בו האדם המתפלל אינו בהכרח מאמין

תרבות יהודית ישראלית נעדר המסר המציג תפיסה בה האדם המתפלל מאמין ותלוי באל. את ההבדל בין 

יחידות ההוראה ניתן להסביר כך :בעוד שקרן תל"י פועלת בבתי ספר אשר בחרו לחרוט על דגלם את 

ודית ישראלית פונה לקבל רחב ומגוון יותר . תגבור לימוד היהדות הרי שתכנית הלימודים של תרבות יה

דווקא אפיון זה מעלה את הצורך להכיל ביחידת ההוראה ראיה רחבה ותפיסת עולם תאולוגית המכילה 

אפשרויות נוספות, אך כפי הנראה, ננקטת כאן זהירות מודעת מאחר ומדובר בתכנית לימודים חדשה שעם 

ה ציבורית הטוענת כי מערכת החינוך הממלכתית עוברת כניסתה למערכת החינוך הממלכתית החלה מחא

אמונה ותלות באל עשויה להיות מותקפת על ידי  ל הדתה. על כן, תפיסה תאולוגית המעודדתתהליך ש

 הטוענים להדתה ומכאן ההימנעות ממסירת המסר באופן גלוי והבחירה להעלימו כליל.

התאולוגית  רב המשותף על הנבדל בין יחידות בהיבטים הפדגוגיים של תהליך הסוציאליזציה לתפיסה 

ההוראה. בשתי יחידות ההוראה ניתנת האפשרות לבחור בפרקטיקה של תפילה ובתוך הבחירה מתקיימת 

בחירה בין נוסחי תפילה , זרמי תפילה וסוגי תפילה אישית או קבע. בשתי היחידות אין שאלות רגילות 

בשתיהן קיים מגוון מקורות וטקסטים רב הצגיים. הבדל  אלא חכמות ומהפכניות ובתחום השפה והטקסט

יחיד קיים בכך שיחידת ההוראה של קרן תל"י היא חלק מחוברת קשיחה ויחידת ההוראה בתרבות יהודית 

ישראלית מקוונת . ההסבר לכך הוא התפתחות הטכנולוגיה והשימוש בהוראה מקוונת מיום כתיבת יחידת 

 ו אנו בהן נכתבה יחידת ההוראה של תרבות יהודית ישראלית.ההוראה של קרן תל"י ועד לימינ

מסר נעדר המשותף ליחידות בחינוך המשלב ובחינוך הממלכתי הוא העיסוק במונחים כגון: נשמה, מוות 

ותחיית המתים. כל אלה נמצאים מחוץ לתחום הלימוד בין אם מטעמים אידאולוגיים כגון ההכרח לא 
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האמנם? לבין הבחירה לא להביא תכנים אלה  -יים ומוות בזמן השינהלהכריע בסוגיה רגישה זו של ח

לדיון בגילאים אליהם מיועדת תכנית הלימודים. יש מקום לבחון תכניות לימודים לגילאים בוגרים ולבדוק 

 האם הם מכילים תכנים העוסקים בסוגיות רגישות כאלה.

לך היחידות ואת המסרים העולים מטרות הוראת התפילה שהוצגו ביחידות ההוראה תואמות את מה

עסקה במובנה הרחב של התפילה תוך זהירות מתמדת מנגיעה בתפילה היהודית באופן  היחידהמניתוחן.

מעמיק. כאשר הופיעו שאלות מהפכניות הן כוונו להתריס כנגד תפיסה תאולוגית דתית של אל אחד כל 

אך נעדרו השאלות המאפשרות שיח המתריס או מערער אחר התפיסה התאולוגית החילונית  יכול

 ההוראה.המוצהרת ביחידת 

"לפתוח שער לתפילה גם למי שמורכבותו של הנושא גורמת לו  :בקרן תל"ימטרת  העל של התכנית  

אך בפועל היחידה עצמה לא עסקה בשאלות מהפכניות בהקשר זה. יתכן וביתר  "לחשוש מלעסוק בו

זיקה לחווית "טיפוח  היחידות בחוברת ניתן לכך ביטוי. מטרה שעניינה חוויה באה לידי ביטוי ביחידה:

ואכן היא  .א.(2נספח התפילה,התמודדות עם שאלות תוך עיון בתפילה והיכרות עם מנהגי תפילה שונים")

 מכילה פעילויות יצירה, שירה ומשחק המעוררים רגש ומעצבים חוויה סביב התפילה וההיכרות איתה.

ינוך הממלכתי הוא אחד כאמור, המסר הנעדר בתכניות של הזרם המשלב והח בחינוך הממלכתי דתי:. 3

המסרים הגלויים בתכניות הלימוד של הממ"ד. בהיבט התודעה היחידות דומות במסריהן והתפיסה 

התאולוגית חד משמעית בכך שהאדם המתפלל מאמין ותלוי באלוהים. נעדר מהן המסר של כוחות כמושא 

הנושאית   דווקא הקטגוריהעם זאת, לתפילה מה שמחזק את התפיסה התאולוגית של קיומו של אל אחד . 

"אל יחיד ובלעדי" נעדרה מיחידות ההוראה הללו וההסבר לכך הוא כי אין צורך לומר ולהדגיש את המובן 

 מאליו. 

האמצעים הפדגוגיים הננקטים במסגרת תהליך הסוציאליזציה לתפיסה תאולוגית בחינוך הממ"ד הם חובה 

,מה של פרקטיקת התפילה .השאלות המופיעות ביחידות הן רגילות ונעדרות שאלות חכמות ומהפכניות 

האמונה  שמוסר באופן סמוי כי בהוראת התפילה מתמקדים בחיי המעשה ולא מעוררים שאלות שיסיטו את

והדבקות במצוות התפילה מדרך הישר לה מחנכים. בקטגורית השפה והטקסט מובאים מקורות רבים 

מארון הספרים היהודי. ביחידת ההוראה של אתר רבני החמ"ד מופיע סיפור שאינו מארון הספרים היהודי 
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פילת 'מודה אני' , הסיפור על כנס הנוירולוגים. מטרתו האחת של סיפור זה היא להחזיר את המוקד לת

מסידור התפילה שבארון הספרים היהודי ובכך להכריז על ההיררכיה של חשיבותו העליונה על כל טקסט 

אחר מחוצה לו. בנוסף, היחידות מכילות טקסט כתוב ומופיעות באתרים רשמיים ברשת. אין בהן צבע, 

ללא הסחות או הרחבות שאין שמע, תמונות או סרטונים העדר זה מוסר מסר של מיקוד בטקסט ותכניו, 

 להן תרומה להנחלת התפיסה התאולוגית הדתית המבוקשת במגזר הפיקוח .

: "המשכיות הדורות  בכך נאמנות יחידות ההוראה למטרות העל של תחום הדעת במסגרתן הן נלמדות:

 ז( "ממעמד הר סיני ועד היום, ובניסוח המקראי: "תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם" )במדבר טו, ט

מירה אדוקה על מסורת ללא שינוי , ללא שאילת שאלות חכמות או מהפכניות ש)באתר מפמ"ר תושב"ע( 

אלא רק שאלות רגילות שמגשימות את המטרה של הקניית ידע ומלחמה בבורות כפי ששמה לה למטרה 

לה, את ...ומסתבר, שהרבה תלמידים לא יודעים את פירושי התפי יחידת ההוראה של באורי התפילה:"

" המטרות של ידיעת פרושי התפילה, הלכות ההלכות הנלוות, וכן את הקריאה המדויקת של התפילה

באופן  התפילה וקריאה מדויקת של התפילה תושגנה במידה וידבקו המחנכים וההורים בלימוד החוברת

יעור דינים שבועי לימוד 'מבזקים' אלו בזמן קצר יכול גם ל'חסוך' ש" :כפי שממליץ המחבר יומיומי ועקבי

 "במשך שנה

כפי שכתבתי בתחילת הסיכום, נבחנו במחקר זה שתי יחידות הוראה מכל מגזר פיקוח ולא תכנית לימודים 

שלמה. עם זאת, ניתן לזהות מגמה מסוימת בכל אחד מהמגזרים באשר לתפיסה התאולוגית אליה מכוונת 

 ההוראה על היבטיה התודעתיים והפדגוגיים.

 :כל אחד מהמגזריםת הייחודית להתאולוגי התפיסלהאפיונים  יםמתוצאות המחקר מתגבש

נמצא כי תהליך הסוציאליזציה מכוון לתפיסה של 'תאולוגיה דתית' כזו הרואה -.בחינוך הממלכתי דתי1

הטקסטים הנלמדים רובם ככולם מארון הספרים היהודי.  (Deitcher:1993באל סמכות בלתי מעורערת. )

(  Rosenak:1995)' והמשמעויות הניתנות לה על ידי ה'ספרות' המשולבת בתוכה 'שפת הקודשה השפ

לשיטתו של ליאו  לימוד של הטקסטים הקלאסייםשל יראת כבוד' במצביעות על קיומה של 'הרמנויטיקה 

כזו שאינה מבקרת או מתריסה אלא מכבדת את הכתובים ואת הפרשנויות  (2001)כהן: שטראוס

 המסורתיות של חכמי ישראל.
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נמצא כי תהליך הסוציאליזציה מכוון לתפיסה של 'תאולוגיה חילונית' שאינה  -.בחינוך הממלכתי2

ה'שפה' מקורה  (Funkenstein:1986)מבוססת על מימדים של אמונה דתית או רכיבים של קדושה. 

 (Rosenak:1995) מגוונים היוצקים משמעויות מגוונות ב'ספרות' השזורה בהם םבמקורות טקסטואליי

נמצאו אלמנטים של ביקורת  , יחידת ההוראה של תרבות יהודית ישראלית,באחת מיחידות ההוראה 

על פי זיגמונד אופייני לגישת 'ההרמנויטיקה של החשד' ,כפי שוהתרסה כלפי התפיסה התאולוגית הדתית 

 (2001פרויד גישה פרשנית המקיימת זיקה ביקורתית כלפי המסורת.)כהן:

תאולוגית  ממצא חדש שאינו מופיע בספרות המחקרית. תהליך הסוציאליזציה לתפיסה-.בחינוך המשלב3

במסגרת תפיסה זו  -שונה וייחודי מהמגזרים האחרים. כאן מדובר בתפיסה של 'תאולוגיה דיאלוגית'

מתקיים דיאלוג בין ה'תאולוגיה הדתית' ל'תאולוגיה החילונית'. התלמידים בזרם החינוך המשלב מתחנכים 

יסה תאולוגית מורכבת לשאילת שאלות ולניהול דיאלוג בין התפיסות השונות במטרה לגבש לעצמם תפ

המתאימה להם , כזו היכולה להכיל אלמנטים מהתאולוגיה הדתית ובו זמנית אלמנטים מהתאולוגיה 

הגישה הפרשנית המשתקפת מיחידות ההוראה היא גישתנו של מרטין בובר :'ההרמנויטיקה  החילונית.

הדיאלוגית' במסגרתה הלומדים והמלמדים את הטקסטים הקלאסיים רואים בטקסט 'זולת'  עמו הם 

מנהלים דו שיח , כאשר נלקחת בחשבון האפשרות לשינוי אפשרי בתודעה או בעמדה של הקורא בעקבות 

(ניכר כי במרחב המשלב קיימת בחירה בין קולות שונים ומגוונים של 'זולת' 2001)כהן:הדיאלוג. 

המשתקפים מתוך ריבוי מקורות ושפות , יש לגיטימציה למתן פרשנות , לשאילת שאלות 

( ולעיצוב מחדש של תפיסה תאולוגית שאינה 'דתית' בלבד  או 'חילונית' , אלא 2011מהפכניות)הרפז:

 ש את התאולוגיה כפי שהלומדים רואים לנכון בעקבות לימודם.משלבת ומבנה מחד

 

 

 ביבליוגרפיה 

 :אתרים ברשת

 http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03160.pdf  (2.7.18)אתר הכנסת 

 https://tali.org.il/ (2.7.18)אתר קרן תל"י 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03160.pdf
https://tali.org.il/
https://tali.org.il/
https://tali.org.il/
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 https://www.meitarim.org/he/ (2.7.18)מיתרים רשת אתר 

אתר רשת עמל 

http://www1.amalnet.k12.il/lodm/profession/lashon/havana/Pages/musagim.aspx 

(14.11.18) 

 אתרים של משרד החינוך בישראל

האגף לספרי לימוד  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/Tali

ch/ (2.7.18) 

 האגף למחקר במשרד החינוך

pedagogy.aspx-disign/Pages/future-http://edu.gov.il/minhalpedagogy/mop/pedagogy 

(2.7.18)  

 המנהל הפדגוגי

http://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/tafkidey_lomed.

pdf  (2.7.18) 

חוזר מנכ"ל משרד החינוך 

-http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3

42.htm-1-3-1-8-2012-1/HoraotKeva/K) (2.7.18) 

פורטל עובדי הוראה 

https://poh.education.gov.il/PituachMiktzoi/Pages/MitveLepituachMiktzoi.aspx 

(2.7.18) 

 רבני בתי הספר

http://www.halachayomit.comt/      (7.182.) 

 

 

 מ"דינוך המבח ימודלכניות ת

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/TalamTests/tocnit_limodim

_kisurim.htm    (2.7.18 ) 

 https://tarbuty.org.il/page/8648/4 (82.7.1)תרבות יהודית ישראלית 

 

 סידורי תפילה

 בהוצאת קרן תל"י"יחד בתפילה" 

https://www.meitarim.org/he/
https://www.meitarim.org/he/
https://www.meitarim.org/he/
http://www1.amalnet.k12.il/lodm/profession/lashon/havana/Pages/musagim.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/Talich/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/Talich/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/Talich/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/Talich/
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/mop/pedagogy-disign/Pages/future-pedagogy.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/tafkidey_lomed.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/tafkidey_lomed.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2012-8-1-3-1-42.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2012-8-1-3-1-42.htm
https://poh.education.gov.il/PituachMiktzoi/Pages/MitveLepituachMiktzoi.aspx
http://www.halachayomit.comt/
http://www.halachayomit.comt/
http://www.halachayomit.comt/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/TalamTests/tocnit_limodim_kisurim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/TalamTests/tocnit_limodim_kisurim.htm
https://tarbuty.org.il/page/8648/4
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 "סידור שירת הלב" בהוצאת קרן תל"י

 חוברות לימוד

-בהוצאת צו, 50-53ע"מ (להתפלל להודות לייחל: מסמך יסוד על התפילה. 2015דותן, ח. וברגמן, מ.)

 פיוס: ירושלים.

  .פתח לנו שער: תכנית ללימוד פרקי התפילהבראשי, ג. נחתומי, י. וצ'לנוב ל.)תשס"ב(

 ספר תל"י שליד מכון שכטר ללימודי יהדות.–,ירושלים: קרן החינוך למען בתי  27-30ע"מ: 

 דוחות

 https://www.idi.org.il/books/5958  (6.11.18) 2009דו"ח גוטמן 

 

 ספרים ומאמרים:

משרד  (להיות אזרחים בישראל : מדינה יהודית דמוקרטית.2001ב.),  ו. ואלפרסון ח. אשכנזי, אדן,

 החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תכניות לימודים מעלות הוצאת ספרים בע"מ.

.פרדס הוצאה  109-129( יסודות מנהל החינוך: מנהיגות וניהול בארגון חינוכי.ע"מ:2015אופלטקה, י.)

 לאור.

 אביב.-הפרטה ומסחור בחינוך הציבורי בישראל. הוצאת רמות: תל (2010א.) איכילוב,

 .( עלמא די. הוצאת משכל2011אלון, א.)

 .עיונים בחינוךמאפייניו בתחום קוריקולרי וחשיבותו".  —( "ניתוח תכניות לימודים 1989אריאב, ת.)

 273-280ינואר(,ע"מ . -)שבט49/50

הלא מילולית של התפילה  ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש ( כל עצמתי תאמרנה : השפה 2003ארליך, א.)

 האוניברסיטה העברית. -י"ל מאגנס 

 אילן.-גן: אוניברסיטת בר-( חינוך יהודי בחברה פתוחה. רמת2000ארנד, מ.)תש"ס 

 . הוצאת כתר.28-46עמ'  .שפה לנאמנים( 2009)בוזגלו, מ.

הספר? שונות ואחידות ביישום תכנית לימודים רשמית מה מלמדים בבית " (2004אבות, א. רש, נ.)-בן

 .109-144( ע"מ:1,מ"ג )מגמות ". מגזרי חינוך בחטיבות ביניים בשלושה

ין אסטרטגיית הוראה פרונטלית לאסטרטגיית הוראה מורכבת: ( "ב2008ארי, ר. ואליאסי , ל.)-בן

( ע"מ: 3מ"ה )מגמות.  ."התלמידההשפעה הנבדלת של סביבת הלמידה על המוטיבציה להישגים של 

531-554 

 . 5כרך  עיונים בחינוך.. "מגמות חדשות בתכנון לימודים: בעיות ודילמות" (2002פרץ, מ.)-בן

 .59-67ע"מ: 

https://www.idi.org.il/books/5958
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(עיצוב מדיניות חינוכית: גישה הוליסטית כמענה לשינויים גלובליים. בהוצאת מכון 2011פרץ, מ.)-בן

 מופ"ת.

-74’ עמ,שנתון מכללת לוינסקי. מהלכים ."הוראת התנ"ך בבתי הספר החילוניים"  (1983)בן שלמה, י.

80. 

הבניית (. הגיונות סותרים בהכשרת מורים. בתוך: קלוויר, ר. וקוזמינסקי, ל.)עורכות(2012בק, ש.)

אביב: רשות המחקר הבין –תל זהות מקצועית: תהליכי הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים בישראל. 

 מכללתי, מכון מופ"ת.

( פלורליזם בחינוך המשלב: התפילה ומקבילותיה. עבודת לשם קבלת תואר שני: מרכז 2017ברמן, מ.)

 מלטון האוניברסיטה העברית בירושלים.

  ממלכתי הדתי בישראל: בין מסורת למודרנה. בתוך: גרוס, ז. ודרור, י.)עורכים(( החינוך ה2004גרוס, ז.)

פורמלי : -הדתי ועל החינוך הבלתי-חינוך כאתגר חברתי : אסופת מאמרים על החינוך הממלכתי

 .אביב-אוניברסיטת תל -אביב : רמות -תל. לב ז"ל-לזכרו של פרופ' מוטי בר

 עורכים: מדברים חזון( "היינו כחולמים: דמות החינוך היהדותי האידאלי" בתוך: 2006גרינברג, מ.)

 . בהוצאת כתר.137-147ד. ע"מ:  מרום, י. ושפלר , ש.פוקס

 "מהי זהות ומהו חינוך לזהות יהודית וציונית? שלוש גישות לאור שירי יהודה עמיחי" (2016דוד, א.)

 .63-92(  ע"מ  7.זהויות) 

 ( משבר ותמורה במדינה חדשה: חינוך, דת ופוליטיקה במאבק על העלייה הגדולה.2008א.)יחיא, -דון

 צבי.-ירושלים: יד בן

 .44-45)אפריל( ע"מ  הד החינוך. "מחזיקים כיתה בעשרה שיעורים"( 2011י.) הרפז,

דיאלוגים ( הדיאלוג הרוג'ריאני: לאפשר, לקבל, להצמיח. בתוך אלוני, נ.)עורך( 2008הררי, ד.)

 הקיבוץ המאוחד.-אביב-. תא178-194.ע"מ מעצימים בחינוך ההומניסטי 

קבלת שבת בגן הילדים הלא דתי בישראל" בתוך: -( "על חינוך וחילוניות2014יפה, א. ורפופורט, ת.)

.)עורכים( הכיתה ובית הספר במבט מקרוב: מחקרים אתנוגרפיים על חינוך. אלפרט, ב. ושלסקי, ש

 בהוצאת מכון מופ"ת.

   187-199 .ע"מ:,ה 12הקונגרס העולמי למדעי היהדות ( 2001כהן, י.)

 כהן, נ. עורך )התשס"ו( באורי תפילה: רעיונות, נוסחאות, ביאורים הלכות. פסגות.

. עורכים: סליגמן עול הסובלנות("סובלנות לעומת פלורליזם ביהדות" בתוך: 2007סטון, ס.)-לאסט

 ליר הוצאת הקיבוץ המאוחד.-ופישר מכון ון

 ( לחץ והתנגדות בחינוך: מאמרים ושיחות. תל אביב: ספרית פועלים.2000לם, צ.)

". בחינוך הממלכתי והמאבק על הזהותרפורמות בתכנון לימודים  ("2004יהושוע, נ.)–צבר -מטיאש, י. בן

 .84-108( ע"מ: 1,מ"ג)מגמות 
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פרץ -(. דו"ח פעילות של צוות היגוי בראשות פרופ' מרים בן2014מיכאלי, נ. וסומר, א.)עורכים(.)

ופרופ' לי שולמן: מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך, ירושלים: האקדמיה הלאומית 

 הישראלית למדעים.

 .ידיעות ספרים-משכל הוצאת:  ( בעת אישן ואעירה : על תפילות שבין יום ובין לילה.2010מרקס, ד.)

 .אוניברסיטת חיפה.99-118ע"מ  11-12גליון  . עיונים בחינוך. רוחניות וחינוך( "2014, ע.)מייזלס

דוח דברת.  ( )עורך( לקראת מהפכה חינוכית: בעקבות כנס ון ליר לחינוך על יישום2006ענבר, ד.)

 ירושלים: מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד.

 . הוצאת מפרש.פדגוגיה של מדוכאים( 1981, פ.)פריירה

 ( מסורות וזרמים במחקר האיכותי. לוד: דביר.2001בן יהושוע, נ.)–צבר 

ך( (תכנון לימודים על סף האלף השלישי. בתוך: ח. איילון)עור1998 .)ל,ודושניק  .נ,יהושע ן ב -צבר

 אביב, בית הספר לחינוך, רמות.-.אוניברסיטת תל 137-164. ע"מ: תכניות לימודים כהבניה חברתית
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 נספחים

 .א. יחידת הוראה של רשת 'מיתרים' )מצ"ב בקובץ נפרד(1נספח 

 פרק א' מבוא לתפילה -פרקי תפילה

 התפילה בעולם:  

אבות או -אל האלוהות )אל, אלים, רוח-או בדיבר-"תופעה דתית אוניברסלית, שעניינה פניה חרישית

 רוחות אחרים(  

של -ואף עיקרי-בדתות רבות מגובשת ומסוגננת התפילה בצורות מסורתיות קבועות, והפכה לחלק מהותי

תה, משמעותה ותועלתה של יותר קיימות הלכות תפילה מפורטות, הדנות במהו-הפולחן. בדתות המפותחות

ציבור, בין תפילה ספונטאנית -יחיד לתפילת-התפילה לסוגיה, והמסייעות, למשל, להבדיל בן תפילת

 לתפילה ליטורגית )טקסית(." 

 (  1008-1009)האנציקלופדיה העברית, ערך "תפילות", עמ'                

תפילה". היא מציגה את התפילה כתופעה כך פותחת האנציקלופדיה העברית את דבריה בערך הנקרא " 

אוניברסלית, הקיימת בדתות השונות כחלק מההווי הפולחני שלהן. כאשר נקודת המוצא בדברים היא 

שהתפילה איננה חידוש יוצא דופן שנוצר ביהדות או במספר מצומצם של כתות, אלא נראה כי היא 

 מרכזי מההוויה הדתית.   מהדברים המקובלים והפשוטים בכל תרבות בה האל תופס חלק

 נציקלופדיה העברית ניתן לצטט קטע מתוך שירו של יהודה עמיחי:  בדומה לתיאור המפורט שמציגה הא

 "שפות מתות כבני אדם, 

 שפות אחרות קמות לתחייה, 

 אלים בשמים משתנים, אלים מתחלפים, 
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 התפילות נשארות לעד".

ויות, הדתות והאמונות שלהם. אך יחד עם זאת, ניתן התפילה אם כן משותפת לבני האדם על שלל התרב

 להניח כי ישנם גם הבדלים בין התפילה כפי שהיא באה לידי ביטוי באמונה היהדות לבין דתות אחרות.  

 שאלות לדיון ולמחשבה:    

נציקלופדיה העברית?  הסבירו במילים באמדוע לדעתכם התפילה היא תופעה אוניברסלית, כפי שמוגדר  

ם, למה התכוון יהודה עמיחי כשכתב: "אלים מתחלפים, תפילות נשארות לעד".   האם לדעתכם גם שלכ

 אנשים שאינם מאמינים באלוהים מתפללים?
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 .ג.1נספח 

 מורה מבית הספר המשלב 24.8.18ראיון מיום 

 חלק א: שאלות זהות וכלליות:

 יסודי משלב דתיים וחילוניים בהנחיה פדגוגית של 'מיתרים'*היכן מלמדת? בבית ספר 

ו ומחנכת ..החלוקה בבית הספר היא בין ילדי תפילה והלכה לילדי המפגש -מורת הלכה בכיתות ה

ובהתאמה גם המורות..  מורות הלכה ומורות מפגש. בבוקר יש התכנסות לתפילה ובמקביל התכנסות 

 רה ישראלית, דמויות מופתלמפגש, במפגש חומרים של מיתרים: שי

ו -בקבוצת הלכה יש שימוש בחומרי מיתרים' בחוברת 'פרקי תפילה ' זה נמצא באתר.. התפילה בכיתות ה

מובנית ולא מלמדים עיון תפילה, אלא אם כן יש כרסום בתפילה ואני מלמדת חומרים שיעודדו 

תפילה" מהי תפילה? סוגי תפילה...במסגרת שיעור תושב"ע יש חוברת של מיתרים שנקראת "פרקי 

תפילה? בחוברת תפילה אני מלמדת במסגרת תושב"ע , נוסף לזה מלמדים פרקי שבת בעיקר קידוש 

והדלקת הנר ובו ל"ט אבות מלאכה...רק קבוצת הלכה...לגבי החלוקה של התלמידים ההורים בכיתה א 

ש לי ביקורת: הדתיים רוצים החליטו היכן רוצים לרשום כשמאד משתדלים לחלוקה של חצי חצי ...שם י

הגדרת זהות , ושיעורי ההלכה והתושב"ע נותנים לזה מענה בתוך שיעור ההלכה יש שיעורים שלוח השנה 

 מזמן: מגילת אסתר, הלכות חנוכה..." 

אילו ספרי הלכה? "לא מלמדים ספרי הלכה, אני נעזרת בקש"ע, לפעמים מעיינים בספר בכיתה ולפעמים 

כנת השיעור...לתלמידים חוברת של מיתרים וקש"ע כחומרי חובה...במקביל בקבוצת אני  נעזרת בו לה

המפגש לומדים תרבות ישראל ומורשתו תכנית המשרד לא יודעת מה מלמדים שם...שיעורים נוספים 

 שנלמדים בנפרד שיעורי מקרא, קבוצת הלכה הפן הלכתי וקבוצת מפגש לומדת את זה כטקסט.

של בנושא הקרבנות ,אם עולה שאלת השבת שמים דגש על הפן מה זה הלכה במקרא? "למ

 ההלכתי...שיעור יהדות יחידי במסגרת כיתתית זה פרשת השבוע "
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למה לומדים פרשת שבוע  ביחד וכל היתר בנפרד? אני מניחה שזה הפן הקשתי, טקסט יהודי בעיניים 

 כאלה ועיניים כאלה.."

 ההוראה, על פי שלושת הרכיבים של קריאה יחפה.." יש מקום לשתי הפנים?" יש ממש, תלוי בצורת

כוונתך לפדגוגיה המיתרימית? "כן בדיוק, כך אני מלמדת כל טקסט יהודי...אני רק שנתיים בבית הספר 

שנים בבית ספר משלב אחר, ושם כשבית הספר נכנס למיתרים עברנו השתלמות  8הזה , לימדתי קודם 

 ולמדנו את הפדגוגיה המיתרימית"

תרצי להתייחס לביקורת על החלוקה לקבוצות שהזכרת קודם לכן? "כן. קבוצת הלכה ממש לא חד גונית, 

ילדים מבתים הלכתיים ובתים שרוצים חינוך יהודי הלכתי אבל לא מקיימים אורח חיים הלכתי, זה יוצר 

קים בהלכות וזה פער מאד גדול גם בידע גם בעניין וגם בהתייחסות, ואותי מטריד בעיקר הענין. כשעוס

לא אורח החיים שלך זה לא מענין אותך, בית שלא מקיים הלכתית , הרבה פעמים הטקסטים ההלכתיים 

לא מארון הספרים הפתוח בתוך הבית...זה בא בדרך כלל מבית הספר ואז יש פער מאד משמעותי בין 

הם חושבים שצריכים קבוצת ילדים הלכתיים בפרופר במעשים לבית קבוצת ילדים מתעניינת או שהורי

לקבל חינוך לזהות יהודית הלכתית. נראה לי שלא מספיק חדה ההבחנה...את מכירה את ההורים 

שחושבים שילדים ילמדו הלכה יהיה יותר כיבוד הורים בבית? נראה לי שזה בא משם? אם אתה לומד 

יבשה כשאין התמודדות הלכה אתה צריך את היישום, כמה שאני מנסה ללמד באופן רלוונטי, ללמוד הלכה 

 בבית זה אחרת ממי שכן מקיים"

יש מקום להשמיע את הביקורת שלך? בוודאי ,העלתי בפני רכזות יהדות והמנהל, מניחה שזה מגיע  

להורים בצוות הניהול של העמותה...לא ראיתי שינוי בשטח.. אחד הדברים שאני רוצה להכניס זה 

פילה והמפגש , שיתארחו אחד אצל השני...לא יודעים להפגיש את שתי הקבוצות בחצי השעה של הת

מספיק מה קורה בקבוצה השניה...בשיעור פרשת השבוע  זה עולה אבל ...עולים כמובן, דברים במסגרת 

אם נפגשים בערב שבת בפארק יש דיון אם מביאים טלפונים, או עונים  -מפגשים חברתיים: למשל

בשבת, אם מטיילים ביום כיפור עד איזה מרחק מטיילים, גם לטלפונים, ברור להם שלא מדליקים מדורה 

קבוצת המפגש מחוייבת לזה...מפגשים חברתיים לא קובעים אחרי כניסת השבת, אין ספונטניות, ביום 
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אחר יכולים חצי שעה לפני לקבוע להיפגש בפארק, וביום שישי צריך לתכנן כדי שיוכלו לבחור אם 

 להגיע או לא.."

מלא? "כן, לא ניתן לזהות בהתנהלות החברתית אלא על פי סממנים חיצוניים...אותם זה חברתית השילוב 

לא מעסיק... יש הרבה יופי בחינוך המשתף...אלה לא מרגישים מוגבלים ואלה לא מרגישים מגבילים 

 ויוצר קל...אני מקווה שיגדלו להיות בוגרים יותר פלורליסטיים מאתנו"

חור חומרים ודרכי הוראתם? אם יש בחירה אילו מקורות את מוסיפה? באיזו מידה  יש לך אפשרות לב

מאילו עולמות תוכן? פרט לחומרים של מיתרים יש חומרים נוספים שעומדים לרשותך? "יש לי חרות 

 לבחור חומרים נוספים, נכנסת לכיתה ושם זו חלקת אלוהים הקטנה שלי"

 זה לגיטימי? "כן לא מגבילים אותי מברכים על זה"

 

 חלק ב: שאלות דיפרנציאליות על ת"ל הספציפית

 מציגה בפניה את ממצאי המחקר מיחידות ההוראה של הזרם המשלב:

 איך את רואה את הדברים שהצגתי? מה עמדתך?

"כיון שאני בכל זאת בקבוצת הלכה לאחר הבנה שהתפילה היא צורך של האדם באשר הוא, יש התייחסות 

ר מתפלל עוד לפני למי הוא מתפלל? זה יגיע לילדים בשאלה: איזו לקבע ותחנונים, אם אדם הוא יצו

 תפילה היו מעדיפים קבע או תחנונים? זה פוגש אותם גם אחר כך

 יש קבלה של הרעיון שתפילה היא צורך אוניברסלי עוד לפני מחשבה למי מפנים אותה

, לטבע,  לאלוהים ברור להם שהם הלכתיים אבל מבינים גם שיש אחרים שמפנים תפילה  לחפצים 

 אחרים"
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ברור להם? איך? "אנחנו ביחד,  למורה יש הרבה מאד השפעה עם מה שמביא לשולחן, יכולים ללמוד 

שירי תפילה שלא מופנים לאלוהים כתומך לרעיון שתפילה היא תפילה קודם כל ואחר כך נדון בשאלה 

 למי מתפללים?

לוהים?" הם שמעו על עובדי אלילים, מי היה אבי עולות אצל התלמידים שאלות ותהיות בנושא אמונה וא

אברהם, הם שמעו על זה קודם בכיתות הנמוכות בשיעורי המקרא, זה לא מגרד להם את קצות 

העצבים...זה שם כל הזמן...אם אני אומר שלהתפלל זה לייחל למשהו שלא בשליטתי הם יכולים לקבל את 

בחן כמשהו תפילתי זו גם תפילה ולאו דווקא לאלוהים, הרעיון...למשל תלמיד שאומר: הלוואי ואצליח במ

 אפשר להפנות לאוויר...לא רק דתיים מייחלים להצליח במבחן.."

קבע זה לאלוהים ותחנונים לכל דבר -התייחסת קודם למושגים קבע ותחנונים. אפשר להבחין ביניהם כך

להם אתם יכולים להתפלל  אחר שאיננו אלוהים? "לא פותחת את זה עד כאן, הגבול הדק הוא לומר

 לישויות אחרות, לא יכולה לומר זאת"

 למה? "בקבוצת הלכה זה לא לעניין כי הזהות הלכתית"

 שאלות כמו "יש אלוהים אין אלוהים" עולות בכיתה?" כן עולה...האם יש אלוהים אחרים לא עלה..."

מהו? מה מידת המעורבות שלו בעולם " לא כל כך יש אלוהים? אין אלוהים? אלא מיהו ? -ספרי לי על זה

הזה? אלו התהיות ששמעתי, עלו כל מיני תפיסות של אלוהים כאן ועכשיו ונוכח בכל רגע או אלוהים 

שמשגיח על אותם דברים שאדם לא יכול להשגיח. כאן ועכשיו תלוי בי ובכל מקרה מפנה תפילה כלפי 

 מעלה.

 האדם תלוי ולא תלוי באלוהים? "נכון"

לת המורכבות הזו? "הם לא רואים את זה עדיין כמורכבות, הם חיים חיים ...תראי אני יכולה איך מתקב

% באים מבית הלכתי מאד, רב התלמידים הגיעו מבית שיש  15או  10%לומר שבתוך קבוצת הלכה אולי 

לכות שמה הורים שאחד דתי והשני לא, ובעיקר חיו בבתים שיש כבוד כלפי תפיסה דתית או אפילו קיום ה

דתי, לכן אני מניחה שבתים הלכתיים מאד , אם אין להם את האידאולוגיה המשלבת  פחות יבחרו בבית 

 ספר כמו שלנו..."
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מהי האידאולוגיה המשלבת? "חיים בחברה הטרוגנית, הרעיון של כבוד לתפיסות שונות נדרש בחברה 

את הפילוג...לגבי קבוצת המפגש  הישראלית ולכן אני מחנך מלכתחילה לכבוד לתפיסות שונות, להפחית

מבית  10%גם שם הזהות לא אחידה , יש מישהו במשפחה ששומר ומתפלל , כלומר אין...כמו שיש 

אין אלוהים, כל היתר באים מבתים  10%הלכתי הרד קור כך בקבוצת המפגש יגידו באופן מאד ברור 

 יסות ולא בהתייחסות"שמכירים את זה ואת זה באותה מידה ולכן אין דיכוטומיה לא בתפ

ו לא לומדים על תפילה אלא על זהות יהודית, אם אנחנו -ספרי על הפרקטיקה של התפילה? "בכיתות  ה

לומדים שירה ישראלית אז אנחנו גם אם נהיה סביב חגים ניקח שירים שמתאימים לרעיון החג אבל לא 

זו קבוצת המפגש. הם לא עוסקים לפן הדתי שלו, למשל שיר של קובי עוז על כור ההיתוך סביב פסח, 

בתפילה, סביב יום כיפור או צומות אפשר להביא...נקטע לי חוט המחשבה... אם נאמר עוסקים בדמויות 

מנהיגים או דמויות מפורסמות יבאו את גנדי או מרטין לותר קינג כדמות שעוסקת בשלום בשוויון, יותר 

הדות גם ...שחשובים גם ליהדות אבל הם גם ערכים אוניברסליים שנוגעים ללוח השנה היהודי שי

 אוניברסליים...בנית זהות יהודית ואל הלכתית"

יהודית ולא הומניסטית זו השפה?" כן יהודית לפני הומניסטית,זה כל כך חשוב לתפיסה של מי העגלה 

 המלאה והריקה, למלא להם את העגלה.."

 למלא למי? "לתלמיד המפגש"

 א, אלא לחדד שהעגלה שלהם מלאה"הנחה שהעגלה שלהם ריקה? "ל

במה? "באנשי תרבות ורוח בערכים בפרקטיקה של החיים מאד הומניסטית ומלאה שלוח שנה יהודי לא 

 הלכתי אבל יהודי"

בהקשר של אמונה ,תפילה אלוהים יש נגיעה בעגלה? "פחות, כי הם לא הלכתיים, חלקם בהצהרה 

 אומרים אין אלוהים"

כן , לא מתחילים לנסות לשכנע, אמונה זה העניין...פחות אפשר להוכיח, זה זה נאמר בכיתה השלמה? "

 לא רציונאלי..."
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מה לגבי ויכוחים תאולוגיים בכיתה? "אין ויכוחים כאלה, יש הבנה שאני חושבת כך ואתה חושב אחרת, 

 יש הקשבה וסקרנות...אז אולי זה לא בא בשאלות גלויות אבל יש חשיפה לזה"

ם? טענות להדתה? "אני לא שומעת אבל יש מורות ששמעו, אני שומעת בקבוצת מפגש יש תגובות הורי

הורים שרוצים שהילדים שלהם ידעו מקרא ידעו חגים  ידעו...אני שומעת חלק מהם אבל יש הורים...פונה 

אלי אמא מזועזעת איך הבן שלה לא יודע שיש ...שספרי תורה הם אלו...ויש פרשה פרק פסוק או מה 

 של חג כזה או אחר. יש הורים שפונים ואומרים הילד שלי לא יודע ואני רוצה שידע" המקור

 ולהיפך? טענות על זה שהילד יודע יותר מידי? "אני לא שמעתי אבל עוד חזון למועד"

 הזכרת מורות ששמעו על הדתה זוכרת על מה זה היה? "לא ממש זוכרת...מעט מאד בטל בשישים"

ס? "באופן רשמי לא אבל מניחה שיש במסגרת הפתיחות נעזרות גם בזה...אני מכירה חומרים של צו פיו

 פחות משתמשת"

 -בתכנית של צו פיוס הרעיון של תפילה אוניברסלית כפי שאת מלמדת , לא מוזכר ביחידת ההוראה

"...אחרי שיוצאים לגדול ולרב חוזרים לעצמנו וברור שמתפללים לאלוהים הרעיון של האוניברסליות זה 

לפתוח אפשרויות אחרות ולהבין שיש להן בסיס רחב לאופן בו מתנהלים זה לא אני יודע ורק שלי נכון, 

מבוסס ושורשי.. אלא את המושגים האלה בני אדם מתנהלים כך גם אם הם לא מנהלים אותו סגנון 

מו ששלי חיים...זה בדיוק פלורליזם, מה שאתה אומר זה לא שטויות חשבת עליו ויש לו בבסיס מוצק כ

 מוצק ורק ממקום כזה יכול להיווצר כבוד לתפיסות אחרות ולא ביטול"

לפי מה שאת מתארת יש תפיסה של  יותר מאמת אחת? "האמת שלי היא האמת שלי ואחרים דוגלים 

באמת אחרת האמת שלי היא אחת בשבילי...אני לא הלכתית, אני מאמינה אבל לא הלכתית ואני מאמינה 

לידי ביטוי באופן בו אני מלמדת אני לא אומרת כך צריך לעשות ,אלא כך נדרש  שהאישיות שלי באה

לעשות ולכן אולי אני לא משקפת דעות של מורות להלכה, הנראות החיצונית שלהן אחרת כיסוי ראש, 

חצאית ופאה, אני לא יכולה לתת לך את הקצה...דבר נוסף שאולי יכול להצביע על השוני בין ממ"ד 

ה שההורים לא דרשו נראות הלכתית, אני לא נדרשת להיראות הלכתית יותר ממורות למשלב עצם ז
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מפגש אני נדרשת להשגיח יותר על אורך השרוול לא מרפק אבל לא גופיה...לא ארשה לעצמי...לא ארשה 

 לעצמי חצאית גובה...לא ארשה לעצמי כי אני ממלאת נישה של מורת הלכה..."

שאלו אמרתי שאני סוג של דתיה, ואני מאמינה אני לא משקרת ,אמרתי שואלים אם את דתיה? "הילדים 

למנהל שרק לא יבדקו בשבת מתי אני בווצאפ ומתי לא)צוחקת( אני לא מצהירה מה שאני לא...כל מה 

ו הדברים האלה עולים זה -שתיארת שמצאת במחקר שלך נפגשתי בשטח עם הילדים לשמחתי בשכבות ה

ני שמחה שאני עם הבוגרים חינכתי ו השנה, זה שיח שמתקיים בקרב הבשר של הרעיון המשלב  וא

 התלמידים "

 את אומרת שמה שמצאתי בכתובים מתאים לחיים האמיתיים שאת חווה? "כן נכון"

 .א.2נספח 

 יחידת הוראה של קרן תל"י
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 .ב.2נספח 

 יחידת הוראה בתכנית הלימודים של תרבות יהודית ישראלית

https://tarbuty.org.il/page/8648/0 

 

 

 

 

https://tarbuty.org.il/page/8648/0
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 .ג.2נספח 

 מורה בבית הספר הממלכתי 13.8.18-ראיון מיום

 חלק א: שאלות זהות וכלליות:

*היכן מלמדת? כיתות ז בחט"ב כפר גלים, כיתות הטרוגניות יהודים ערבים, נוצרים נוער נעל"ה וגם 

 דתיים , פלסטיניים

 *כמה שנים מלמדת את התחום? שנתיים

כי"ח, החגים ומועדם, -חומרים של הרטמן , מורשה-ספר \*האם יש תכנית לימודים סדורה? חוברת

הספר של מורשה זה הספר שליווה אותי בבוראה וערכים  -ת""חוליה בשרשרת זהות יהודית ישראלי

במועדם. הבאתי קצת מעולם התוכן שלי במקרא, לא נצמדנו כל הזמן לספר, אם למדנו על השבת שלי כל 

אחד דיבר על השבת שלו וצילמו אותה, חלק עשו אתה שבת שלהם בכיתה, שיהיה יותר מענין, למדנו 

ו לא בהכרח יושבים ליד שולחן בשבת, יש ילדים שלא עושים כלום שיש כל מיני שבתות אחרות, אנחנ

 זה לא משהו בתרבות שלהם -כמו הרוסים

לא כל הילדים התחברו היו הורים שההורים אמרו להם לא להגיע  –היה נושא של תפילה? טקסים? 

דתי אבל פשוט לשיעורים, זה היה בסוף היום והם לא הגיעו והודיעו שלא יגיעו. לא לימדתי את זה בפן 

 לא.

 משתדלים ללמד שיתאים לכל התלמידים גם לערבים 

למשל תפילה: נדבר על התפילה מהי? לא דוקא אל היהודים? ראו עמים אושבטים אחרים שמתפללים? 

 על הצורך שלנו כבני אדם לתפילה

 -שראלדברנו על הצונאמי שהיה אנשים העידו שהם לא מאמינים אבל הדבר הראשון שאמרו היה שמע י

 אז למה? מה מביא אותי להתלות במשהו ? מה מחבר אותי?

מתחילים בצורך של בני אדם להאמין במשהו לרכך את המצב לקרב אותם ואז לדבר על התפילות. אני לא 

אני כן מלמדת את שמע ישראל בהקשר לתנך, אנחנו מודים על פרי העץ  -מלמדת כמו בסידור ובמחזור
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שלבודהא שמים בבוקר אוכל ומודים לו על מה שלא מודים לו, או והאדמה. אומרים תודה כמו 

 שמצטלבים כשרואי את ישו. להכיר את הצד הטוב של מה שיש לנו

זה עובד? לרב כן, פעמים אני בודקת איתם: על מה נרצה לומר תודה ברמה האישית? על המשפחה 

 שקמתי בבוקר , מנסה לקרב לחייהם לעשות רלוונטי

 מי שאל אותנו בכלל? -ספר דתיאני למדתי בבית 

 הדתיים שמגיעים אלינו צוחקים על הבורות של החברים שלהם, זו לא בורות זה פשוט לא המנהג שלהם

איך את מתמודדת עם תגובות כאלה של הילדים הדתיים? לא חייבים לבא מאותם מקומות ותרבויות, אם 

ל הזמן מנסה להראות שאנחנו אחרים דומים כאני אני לא מודה לאלוהים על הלחם אז על מה כן מודים? 

 ושונים והכל מותר. זה בסדר להתפלל ובסדר לא להתפלל

למה? לא יודעת , אז לא ידעתי להבין, אבל בהמשך הכרתי את המשפחה אז הדת הוא לא בהוויה שלהם 

 יםולא מגלים כלפיו סבלנות ופתיחות, השנה היו טענות להדתה אמא שבן זוגה נוצרי והם אתאיסט

*במסגרת איזה שיעור נלמד הנושא? תרבות יהודית ישראלית במסגרת שעות העשרה חובה שעבדנו עם 

 הרטמן עם המגמה לבגרות בתרבות יהודית ישראלית

 *היו מצבים בהוראה בהם חשת שאת מלמדת חומר מתוך חובה אך ללא הזדהות?

כל הזמן שואלים אותי: את מאמינה? א *מה מקומו של אלוהים בשיעורים שלך? זה מדובר ומדובר חזק. 

ת דתיה? יש אלוהים? אני עונה: לא יודעת אם יש אלוהים אבל מאמינה בכח, שואלת אותם: יש אלוהים? 

 שואלים יחד איתי אני הכי גלויה איתם, אני בודקת אתכם את זה

 צורך אצלימאמינה במשהו , אני צריכה להאמין, זה נותן לי כח להאמין במשהו ששומר עלינו זה 

איך מגיבים התלמידים לתשובות שלך? מגיבים כאילו הוגנת איתם כי אין לי בעיה להגיד שאני לא יודעת, 

האמונה זה חלק מהחינוך הדתי ממנו אני באה, על זה גדלתי, פעם האמנתי באופן מוחלט שיש והיום אני 

 חושבת ...
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דה שגדלה בבית ובבית ספר שכך קיים, מה חולל את המפנה אצלך באמונה? התבגרתי, התמימות של יל

אחר כך יצאתי לעולם התחלתי לשאול שאלות וקבלתי פחות תשובות זה קרה, מכירה אנשים עם תפיסות 

 אחרות ונקודות מבט אחרות

 בדיוק בעלי סיים להניח תפילין ואמר מודה אני

 גם אני אומרת בבוקר מודה אני

 ואת לא יודעת למי? כן

שניות במיטה כדי למנוע ארוע לבבי או  12רופא קרדיולוג שבבוקר צריך לחכות פעם שמעתי שיחה עם  

 נזק רפואי, ואז קם רב ואמר: המאמינים עושים את זה

 מילים: "מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך" 12אני אומר 

 איפה שמעת? לא זוכרת

קרתי אבקש לשאול מה לדעתך מקומו של האלוהים בשיעור *לפני שאשתף במצאים מיחידות ההוראה שח

 בנושא תפילת 'מודה אני' בממלכתי?

לא חושבת שיהיה מרכזי, לא יהיה נכון לטעמי כי זה מביא התנגדויות וקושי, זה לא מקרב לנושא זה 

 מרחיק, היום ההורים יותר ממעורבים הם מתערבים וזה יוצר קושי והילדים לא תמיד יודעים על מה

 אנחנו מדברים

מה ז"א? אם לא באו מרקע זה לא משהו שחשוב להם, לא חשובת שמקומו של האלוהים בממלכתי מרכזי 

 כמו בממ"ד

 

 חלק ב: שאלות דיפרנציאליות על ת"ל הספציפית

 תל"י ותרבות יהודית ישראלית-*תכנית הלימוד הממלכתית
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עיסוק בתחיית המתים -למורה לפעילות לתלמידיםעל ההבחנה בין מבוא  -לאחר הקטעים באדום -תל"י

 שלא נעשה עם הילדים משהו הרבה יותר מרוכך

 אלוהים נוכח אבל המוות לא

עם אלוהים או בלעדיו, הבחנה בין תפילה קדומה לשירה עכשווית מודרנית, שם השיר: "כמו -תי"י

 תפילה"

 עתי(אני מקריאה טקסטים והיא מגיבה להם)אני לא מביעה את ד -המורה

 "אדם מתפלל המבטא את תחושותיו ומאווייו באופן ישיר לנוכח אלוהים או בלעדיו" 

 בבית ספר דתי זה חד משמעי ובמקום אחר את מודה לאלוהים ובלעדיו

 זה היה ברור לי

 הביקורת: לא נשמע לי, זה מצחיק אותי אלוהים היה עסוק, -אלוהים או בלעדיו

 פתרונות , זו לא אופציה שהייתי מביאה אותהאנחנו מאנישים את אלוהים ומביאים 

מה דעתך על השאלה האופציונאלית: 'האם צריך להאמין באלוהים כדי להתפלל?' שאלה נהדרת, התפילה 

שייכת רק למי שמאמין? אני לא יכולה להתפלל ליקום לשמים לירח? אני אוהבת את השאלה היא פותחת 

 מיןאת כל האפשרויות, אין מונופול רק למי שמא

למה לא? חייבים להאמין? אני אומרת למתנגדים חליל ג'וברן  –כשאנחנו בצוות לומדים טקסטים יהודים 

 זה בסדר?

 זה טקסט מופתי 

 כל מי שרוצה להתפלל שיתפלל זה נותן כח לא חשוב למי? זה נותן תקווה והתרוממות נפש לך על זה 

בפועל בשיעור התפילה מופיעה כקישור  -בכיתה ה חלק מת"ל בממלכתי היא לימוד התפילה 'מודה אני'

 לשירה של זמרת. למה לדעתך?
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של הדתה אולי לא כולם ירצו, ללמד האשמה  -אולי הפחד להביא את הטקסט? פחד להתמודד עם הטקסט

 אבל להסתיר לא באופן גלוי

 זה לא יותר גרוע? אם מישהו יגלה?

מלכתחילה זה גרוע , זה מקומם: למה אי אפשר להביא כל טקסט? זה לא דברי הסתה או כפירה זה טקסט, 

 הוא מקודש ,נכון לחלקנו אבל הוא לא טקסט אסור

ש הרחבה בעניין השינה כמוות וההודיה על תחיית המתים, זה בהנחיה למורה י-בתכנית של קרן תל"י

 נעדר מהפעילויות לתלמידים בשיעור. למה לדעתך?

 אין מוות ותחיית המתים? נותן למורים מסר סמוי תעשו את זה באופן לא פורמלי? 

את  אני מנסה להבין את זה, זה כמו סוג של להחדיר למורה לתודעה ואתה רוצה שהוא ילמד את התלמיד

הדרך הזו והנושא הזה אבל זה לא כתוב, זה אפילו לא הדתה זה , אפילו אני כאדם לא מאמין חושבת שזה 

 ענין מדעי

למה לדעתך זה סמוי? אני הייתי מדברת על זה עם התלמידים אבל לא שהנשמה שלנו אצל הבורא, קודם 

 חנו מודים כשקמנו בבוקר,אני צריכה להאמין בזה. מאמינה שמשהו קורה לנו ביולוגית פיזית ואנ

אז למה לדעתך  זה לא מופיע ביחידת ההוראה לתלמידים? כי זה שכתב את התכנית פחד להתמודד בגלוי , 

זו תכנית לימודים סמויה לטעמי, כמו שמורה תולה בכיתה את הדגל ו'התקווה' והילד לומד בלי שתקדישי 

 לזה שיעור

הים כל לילה נשמתנו עולה אליו, זו תפיסה שכל לילה ממה לדעתך פחד כותב התכנית? מהאמירה שאלו

 אלוהים לוקח את נשמתי זה מפחיד ילד, ואלוהים מחליט אם מחזיר לי אותה, יש משהו מבהיל

לדעתך המטרה היא לשמור על הילדים מבחינה רגשית? לא. עובדה שמעביר למורים, הוא רוצה שיגיע 

 לחזית הקרב לילדים באיזה אופן אבל לא דרכו, שולח אותנו
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זה אומר שלמורה יש בחירה? כן, אני מאד מקווה שהמורה מבין שיש לו בחירה כי אני הייתי בוחרת לא 

ללמד ככה, אבל כן ללמד 'מודה אני' ולמצוא דרך יותר מקרבת פחות מפחידה. רציונאלית , הילד צריך 

 להבין שיש הגיון במה שהוא עושה, חייב להיות משהו רציונאלי

 יסים אין ניסים? אז למה אני מדליק חנוכיה?כמו יש נ

למה נזכרת כאן בניסים? זה לא נס שאת מתעוררת כל בוקר? בין אם זה אלוהים או לא? אם את רוצה 

 ללמד את הילדים שכל לילה מתים ומתעוררים, זה משהו על טבעי, לא נורמלי

 לסיום: משהו שתרצי לומר לי...

ד.. חושבת שהייתי הולכת בכוון שלהבין שתפילה לא מונופול יכולה להעלות לך כרעיון, מנסה למק

ותפילה יכולה להיות כל תפילה כל תפילה)חזרה במקור( ואנחנו מודים על הדברים הפחות טובים שקבלנו 

 בחיים.

כשאמא שלי חלתה בסרטן היה ממש קשה, אחר כך הודיתי לאלוהים על הזמן דוגמא אישית  ךאתן ל

ממנה, שזה לא פתאומי, התפילה מאד אישית אינדיבידואלית אבל מחזקת ונותנת כח להיות אתה להפרד 

 .ולא חשוב למי אתה אומר תודה

 .א.3נספח 

 חוברת 'באורי תפילה' -יחידת הוראה מאתר ממ"ר תושב"ע

 הקדמה

תלמידנו, ילדינו מתפללים מאז קטנותם בגן, וקודם במעון, וכן בבית מאז לידתם. ומסתבר, שהרבה 

ידים לא יודעים את פירושי התפילה, את ההלכות הנלוות, וכן את הקריאה המדויקת של התפילה. אי תלמ

לכך, נערכה חוברת זו אשר מאפשרת לכל מורה, מחנך והורה להתעכב בסוף כל תפילה כחמש עד עשר 

 דקות על ענין אחד שבתפילה לבארו מבחינת הלשון, המבנה, הרעיון וההלכה. על ידי כך, אנו גם

מרוויחים "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא". יש בחוברת זו כארבע מאות 

הערות, ואם לומדים שתי הערות ליום, אפשר להספיק את כל החוברת בשנת לימודים אחת. לימוד 
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מידי  'מבזקים' אלו בזמן קצר יכול גם ל'חסוך' שיעור דינים שבועי במשך שנה. אפשר לחזור על הדברים

שנה בשנה, ולמצוא בהם טעמים חדשים בכל פעם. לא כל החומר בחוברת שייך לכל כיתה, וכל מורה 

ומורה ימצאו את המתאים להם. כדי להשלים את התמונה, צרפתי גם הערות לתפלות מנחה, ערבית ושבת. 

 וכן צרפתי על פי אותה שיטה גם הערות לברכת המזון.

הערות הלכתיות, רעיוניות ולשוניות. לא כתבתי מהיכן יצאו המקורות, אתם, המורים תמצאו בחוברת זו 

כי יש בכך טורח גדול גם לי וגם למורים, ועמכם הסליחה. בכתיבת ההערות וההלכות הסתמכתי על 

ידיעותי אשר רכשתי במשך השנים, וכן על בירורים שעשיתי מהספרים הבאים לקראת העריכה הסופית 

ים האחרונים על השו"ע: כף החיים, משנה ברורה; קיצור שלחן ערוך מקור של החוברת: שו"ע; המפרש

חיים / הרב חיים דוד הלוי; ילקוט יוסף / הרב יצחק יוסף; עולם התפילות / הרב אליהו מונק; פניני הלכה 

 הרב אליעזר מלמד. /

י ידיעה על כל ייתכן מאוד, שנמצא שיש הלכה או מנהג שאינם מקובלים לגמרי אצל כולם, כיון שאין ל

הקהילות כולם, ואם בכל זאת תלמיד יוכיח שאצלם לא נוהגים ככתוב כאן, יש לכבד את מנהגו, ולציין 

שאי אפשר במסגרת שיעורי תפילה להגיע לכל החילוקים כולם, ולכל המנהגים. בע"ה, אקוה שלא אשגה, 

כם הסליחה, ואשמח לקבל ואם בכל זאת מצאתם טעויות הלכתיות או רעיונות שלא עמדתי עליהם, עמ

הערות ולתקנן להבא. אני מבקש להודות לר' שמעיה תירם ולאחי היקר ר' יהודה על הגהותיהם. וכן תודה 

 לאשתי ובני ביתי שהם שותפים לכל עבודתי.

  מודה אני

משפט זה אנו אומרים על כך שחזר אלינו כח החיים לפעול ולעשות, שהיא הנשמה שבתוכינו.  א.

 שחז"ל תקנו ברכה על הנשמה והיא ברכת 'נשמה'. בהמשך נראה

מה פירוש "רבה אמונתך"? אנו סומכים הרבה על נאמנותך להחזיר לנו את נשמתנו בכל לילה,  ב.

 ומתוך כך גם בתחית המתים.

 יש הבדל בין בנים לבנות באמירת המילה 'מודה': ג.

 מֹוֶדה לזכרים / מֹוָדה לנקבות. 
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אין במשפט זה שם ה', ולכן אפשר לאומרו גם לפני נטילת ידים, ורצוי לומר כאשר עדיין אנחנו  ד.

 במיטה.

צריך להפסיק קצת אחרי המילה "בחמלה" כי הצירוף "רבה אמונתך" חוזר על כל המשפט ולא  ה.

ות של מתייחס רק למילה 'חמלה' )צריך לשים לב כששרים משפט זה במנגינה הרגילה של ילדים, יש טע

 הצירוף 'בחמלה' למילים 'רבה אמונתך'(

 .ב. 3נספח 

 יחידת הוראה מאתר רבני החמ"ד

 רווח כפול,לגוף ולנשמה !!-תפילת "מודה אני"

 חשיבות אמירת "מודה אני" בודאי רוחנית ומועילה לנשמה שלנו,

 אך יש רווח נוסף כפי שמסופר בסיפור הבא:  

בכנס של נוירולוגים )רופאים של מערכת העצבים בגוף האדם( מכל העולם, שהתקיים בארצות הברית, 

 נדונה התופעה של התעלפויות שמתרחשות בשעות הבוקר, מיד לאחר הקימה מן השינה. פרופ' לינדה

 בו פירטה את תוצאות המחקר מק'מרון, נוירולוגית בריטית, נשאה נאום ארוך,

 רב השנים שערכה בסוגיה זו. לאחר כל המחקרים, פרופ' מק'מרון הגיעה

 למסקנה, שההתעלפויות נגרמות כתוצאה מן המעבר החד שבין שכיבה לעמידה.

 שניות להגיע מן הרגליים אל המוח. 12פרופ' מק'מרון אמרה, שלוקח לדם 

 מוח במהירות רבה מדי, והוא מגיבכאשר מתבצעת קימה מהירה, הדם "נזרק" ל

 בתגובת שרשרת שגורמת להתעלפות. היא הציעה לכל אדם, גם אם אינו נוטה

 ורק אז יקום. 12להתעלף, שלאחר קומו משנתו ישב על המיטה, יספור לאט עד 
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 הנאום זכה למחיאות כפיים ולתגובות נלהבות.

 יבור וכך אמר:ואז קם פרופסור יהודי, שומר מצוות, וביקש את רשות הד

 אצלנו היהודים יש מנהג עתיק, בן אלפי שנים, לומר תפילת הודיה

 מיוחדת לבורא עולם, על שזכינו להתעורר בבוקר בריאים ושלמים. התפילה

 מילים, ואורך לומר 12הזאת נאמרת במיטה, בישיבה, מיד כשמתעוררים. יש בה 

 רה שניות.בדיוק שתים עש… אותה, לאט ובכוונה, שתים עשרה שניות

 וכאן הוא קרא לאט ובהטעמה את המילים:

 "ָנֶתָךּוֱאמ הבָ , ַר ֶחְמָלהבִנְשָמִתי  יב תָ ֶהֱחַזְר ש, םיָ "מוֶדה  ֲאִני ְלָפֶניָך, ֶמֶלְך ַחי ְוקַ 

 רעש האולם ממחיאות כפיים סוערות. הפעם נועדו מחיאות הכפיים לריבונו של עולם ... שוב

 של תפילת מודה אני ומשמעותה פירושה

 מודה אני לפניך. -מי מודה? •

 למלך חי וקיים. -למי אני מודה? •

 שהחזרת בי נשמתי. וזאת מתוך חמלה ורחמים עליי. -על מה אני מודה? •

 רבה אמונתך. ולכן המסקנה היא ש: •

 שלוש דרכים להבין את המסקנה הזו ש"רבה אמונתך":  ישנן

האמונה של ה' באדם היא רבה, ועל כן ,בחמלתו הרבה, נתן לו הזדמנות נוספת לחיות,למרות  .1

 שאתמול לא הוכיח את עצמו ועשה מצוות אבל גם עבירות.

 בה ותודה על כך לה'.מכיון שהושבה לאדם נשמתו, אמונתו בה' מתגברת. כי מכיר טו .2
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נאמר 'חדשים לבקרים רבה אמונתך' )איכה ג כג(. ר' שמעון בשם ר' סימון אומר: ממה שאתה  .3

מחדשינו לבקרים )מחזיר לנו נשמתנו בכל בוקר מחדש רעננה מחודשת ומטוהרת(, אנו מאמינים ומכירים 

 בכך שאתה מחזיר לנו נשמותינו גם לתחיית המתים לעתיד לבא.

 דעו: מדוע אין את שם ה' במודה אני ובמקום זאת מכנים אותו "מלך חי וקיים" ?האם ת -

נאמר ש "שינה אחת מששים למיתה",על כן מובן שהתעוררותנו בבוקר ´ ירושלמי ברכות דף ד בתלמוד

 היא כמין תחיית מתים.

 ל מחושב נברא"-*שימו לב:  ראשי התיבות של קטע זה של מודה אני הם: "מא

 עות נוכל לתת למשפט הנפלא הזה שיוצא מראשי התיבות  ?איזו משמ -

להתחדש ולטהר נשמתנו כל בוקר מחדש בחיים טובים ובדרך ה', בברכה    רב ביה"ס יורם כהן  שנזכה

 אור

 

 .ג.3נספח 

 מורה בבית הספר הממ"ד 19.8.18-ראיון מיום

 חלק א: שאלות זהות וכלליות:

 לבנות בירושלים*היכן מלמדת? בתיכון הרטמן 

 שנים, רק לבנות 3*כמה שנים מלמדת את התחום? שיעורי הלכה 

ספר חוברת מיוחדת שהרטמן הפיקה, רב השנים יש חוברת  \*האם יש תכנית לימודים סדורה? חוברת

פנימית כולל תכנית פנימית לבגרות י"ב שאושרה עכשיו וי"א תכנית חיצונית, חוברת הלכה בנושאים 

 מסויימים

זו מידה  יש לך אפשרות לבחור חומרים ודרכי הוראתם? אם יש בחירה אילו מקורות את מוסיפה? *באי

מאילו עולמות תוכן? כשזה לא לבגרות יש יותר גמישות, בהרטמן סביב מועדי השנה כל מורי היהדות 
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א מלמדים במקביל על החג שזה לא חלק מת"ל הרגילה, תכנית שמתחדשת כל שנה. כל שנה לומדים נוש

 חתך שהוא גם הלכתי עם היבטים של מחשב"י

חודשים בין חנוכה לפסח : זרמי  4פעם בשבוע בימי שני במשך -ספרי על התפילה הנהוגה בבית הספר

תפילה פמיניסטים: לבחירה בכיתה ח ואז יש הרבה התעסקות בתפילה בכל מיני היבטים. בגלל שזה בי"ס 

, זה פמיניזם ליברלי, כמו הבנים. זו לא חייבת להיות הדרך פמיניסטי וזו הדרך למכור את זה לקהל הרחב

הפרשת חלה , פמיניזם  -מעגל נשים\תפילות נשים-היחידה להתפלל: פמיניזם מזרחי, פמיניזם תרבותי

קריאה רגילה עם התעמקות  -יב( פמיניזם ליברלי-יוגה ועבודת גוף ותנועה, פיסול,)=י -פוסטמודרני

נשים להיות פעילות במרחב הציבורי" לתת יותר בטחון. התלמידות שלי "לאפשר ל -בתפקידי הגבאים

נדרשו לכתוב עבודה במסגרת שיעור מגדר: לנתח ת"ל בהרטמן לפי מודל פמיניסטי לבחירתן, מודלים 

 שלמדו במגדר, זו עבודה מסכמת בכיתות הגבוהות.

בנפרד כאשר נשים ,מורות מה קורה במשך הזמן האחר בשנה? תפילת החטיבה ותפילת התיכון 

 ותלמידות, מובילות את התפילה וקוראות בתורה

*היו מצבים בהם הרגשת שאינך מזדהה עם חומר הלימוד או אף מתנגדת לתכניו? כיצד נהגת? הייתי 

צריכה ללמד פסקי הלכה של הרב אבינר אמרתי: אני לא מלמדת פסקי הלכה של הרב אבינר הן יכולות 

סק הלכה שלו על ילדות שלובשות גרביונים...אני לא מוכנה ללמד אותו...הסברתי לקרוא לבד, אחרי הפ

 להן גם למה.."

איך הן הגיבו? "הסברתי להן למה, הן קבלו את זה, הן ממילא צריכות חלק מהדברים לקרוא לבד בחוברת 

 הזו, זה לא שבקשתי בקשה שהן לא יכולות לעמוד בה בגלל האידאולוגיה שלי"

א לא פוסק הלכה אלא חולה נפש...לא אמרתי להן את זה ככה אלא שאני מתנגדת נחרצות "מבחינתי הו

 לאופן שבו הוא פוסק הלכה"

*מה מקומו של אלוהים בשיעורים שלך? "כל התכנית בהלכה ובמחשבת היא מנקודת הנחה אמונית 

רא נורא חשוב לכבד במובן מסויים, אבל.. זה בית ספר שיש בו עוד אופציות של חשיבה שאני חושבת שנו

אותן...זו תכנית בתוך בית ספר דתי אבל יש רגישות לזה, שחיבת להיות, כי זו המציאות כי יש בנות 
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שחושבות אחרת, בנות שבאות מבתים קצת שונים או נקודות הלכתיות אחרות ולכן, השיח צריך להיות 

טיביים, למרות שבית הספר אינו מכבד בתוך הכיתה, כי בית ספר מקבל באופן מודע בנות מבתים קונסרב

קונסרבטיבי השיח בכיתה חייב להכיל את הקולות הללו"... "באחת הכיתות היו בנות מאד קיצוניות 

"אחת הבנות פנתה למורה להלכה והעירה על כך , קונסרבטיבית והיו דיונים מאד סוערים "בתפיסתן ה

רתודוכסיות בנושא הגיור.. המורה הסכים שאין בחוברת הלימוד פוסקות הלכה נשים ופסיקות שאינן או

שתביא לו , היא הביאה וזה נכנס לתכנית הלמודים,,, חלק נכנס ממש וחלק הוא לימד ממש"   "זה מורה 

 נקודות נוספות לציון" 10עם בטחון וילדה עם בטחון שהלכה והשקיעה והבטיח לה 

כול להיות שהייתה פחות היענות מה לדעתך היה קורה עם מורה אחרת במקרה כזה? "מורה אחרת...י

..אני חושבת ש...הרבה פעמים הלכה זה מקצוע מצומצם מבחינת שעות, שעתיים, הרבה פעמים מחנכות 

 מלמדות את זה ולכן לרב זה מורים טובים.." 

 נמצא פתיחות כזו אצל המחנכות? "אצל הרבה מהן" 

שבו מתבצעת ההנחיה של המורות : יש קיימת הנחיה ברורה מההנהלה לשיח מכיל כפי שתיארת ?האופן 

מחנכות שיש להן ישיבת מחנכות כל שבוע, יש את אחראית של תכנית בית המדרש והיהדות, המורים 

מקבלים הנחיה על תכנית הלימודים ואם יש שאלות ניגשים לרננה, לא חושבת שיש הנחיה לכתחילה, 

גורים גם שם צריך להיות...גם מולן יש שיח ...ברור לכולם יש מגוון ...יש מגוון הפוך בנות מבתים ס

מכבד.. הנושא הפמיניסטי חזק גם בשיעורי הלכה...לדעת לנהל דיאלוג...זה קו דגל של בית ספר חד 

משמעית אבל מתקבלות בנות שההורים נפנפו הצידה את הפמיניזם כי זה בית ספר טוב, או אמהות עם 

ורי הלכה וזה מאפיין הלכה בבית ספר דתי פלורליסטי מכנסיים...מגיעות בנות מכל מיני בתים...שיע

שלוקח בחשבון מגוון דעות. באולפנה יגידו לך: זו ההלכה, אצלנו מתייחסים לפילוסופיה של ההלכה 

להתקדמות של ההלכה...קוראת בפייסבוק של הפמיניסטיות הדתיות על מה שנאמר לבנות בבתי ספר 

 דתיים..."

 שר לשאול עד איפה לא..""יש לזה מחירים: עד איפה אפ

 מותר לשאול על אלוהים אם  יש אין? "אלוהים הוא משהו אחר"
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למי מתפללים?" כמו הסיפור של אורך החצאית שלא מצליחים עד היום לאכוף...המסגרת מחייבת תפילה 

ה והן חייבות לשבת עם סידור, תפתחו אותו או לא, זו התפילה בכיתה, כלומר כשיש מסגרת אז מחויבים ל

 ..מאמינה או לא מאמינה..."

אני: מותר לשאול שאלות כמו יש אלוהים? או להביע דעה שאין אלוהים? להביע ביקורת על האלוהים? 

"המוקש בשיעור הלכה המוקד הוא ללמד אותן מה החשיבה ההלכתית וההיסטוריה של ההלכה, פחות 

אד מרכזיות, בי"ב לומדים על מתמקד באלוהים, זה שייך לשיעור מחשבת שם השאלות על אלוהים מ

אמונה, יש תשובות שונות והוגים שונים.."   "הוגים חרדים והוגים חילונים...בנושא האמונה כל ההוגים 

 דתיים מגוון התייחסויות לאלוהים...בהלכה זה יעלה אבל זה פחות רלוונטי..."

 חלק ב: שאלות דיפרנציאליות על ת"ל הספציפית

אני מניחה שהיו מנסים לתאר בהרטמן את היופי בתפילה אבל אם היתה *תארתי את מה שמצאתי: "

 התקוממות היא היתה מדוברת..."

על מה התקוממות? "אם משהי אומרת מה עם אנשים שלא מתפללים בבוקר?.. סבתא שלי מתה 

בשנתה.."   "הלימוד גם חוויתי וגם דיאלוגי וגם לוקח בחשבון שתפילה זה אחד הנושאים הלא 

...אפילו בנות שמגדירות עצמן דתיות ואפילו בנות שמלמדות בעצמן חניכים להתפלל, יש להן פשוטים

 שאלות עדין.."

ויש מקום לשאלות האלה? יש קו אדום לשאלות? שאלה שלא תשאל?" לא. אני מניחה שאם תבוא ילדה 

להיות במסגרת  שלא רוצה להיות במסגרת דתית יגידו לה שאולי לא מתאים לה...אבל בנות שמעוניינות

ושואלות בכבוד, מחפשות תשובות באופן אמיתי...אולי לא כל המורים...אבל הקו הברור הוא שיש 

 לגיטימציה לדיון.."

במחקר מצאתי את הביטוי "תחיית המתים" רק בממ"ד ובממלכתי רק בתכנית אחת בהנחיה למורים, מדוע 

לדבר על נושאים שלא תמיד נוגעים בהם,  לדעתך? "לא יודעת ...בגלל שהמסגרת נושא ברורה מעיזים

בגלל שזה מעוגן במסורת הלכתית. זה מוזכר בתלמוד או במשנה אז קל להכניס את זה לתוך הדיון, פחות 

 מפחיד לגעת בזה...:"
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לדעתך זה מתקבל אצל הילדים בטבעיות? "המורים פחות מפחדים לדבר על הנושאים כי זה מעוגן...יש 

לה... יש בזה צד של הפחדה אבל יש משהו מענין לא כל אחד יכיר בזה חד שפה ברורה לנושאים הא

 משמעית"

עיקרים של הרמב"ם ואומרים  13יתכן שזה נועד להוסיף ענין לשיעור? "לא, אבל זה חלק ממערכת של 

 'מחיה המתים' אז אין בעיה להגיד את זה בתוך שיעור

 ח לשיח הזה"לעומת הזרמים האחרים שאת מזכירה שחוששים לפתוח פת

למה? מה יקרה אם ידברו  בזרמים האחרים על תחיית המתים? "במסגרת ברורה ופשוטה של ההלכה זה 

יותר פשוט ולא נכנסים לשאלות פילוסופיות , זה לא מוקש מבחינת המורה. יש הסבר נורא פשוט... 

 במסגרות אחרות כל השעורים ירצו לדבר על תחיית המתים זה הדבר הכי מענין שיש...זה מוקש" 

"...אבל...בממ"ד יש תשובה מובנית בתוך: תמיד שהולכים לישון יש 'אחד משישים' זה לא מפחיד זה 

 מנוטרל, מה שאני אומרת קצת הפוך מכל הענין של  ההפחדה..."

"...בממלכתי זה יעלה שאלות וחילוקי דעות...הבנות שלי למדו בניו יורק בבית ספר לא יהודי...היו 

יטימיים והיו דברים שאסור היה לדבר עליהם בכיתה.. באותה מידה שאסור היה נושאים רב תרבותיים לג

 לתת אוכל לילד אחר בהפסקה...פה זה אותו הדבר קצת"

מה הדמיון שאת רואה? "אתה לא נוגע במה שיכול ליצור הר געש שהמורה לא יכול להשתלט עליו 

עוזה לדבר על נושאים בממ"ד זה במסגרת הכיתתית או במסגרת השיעור הספציפי...אין לי ספק שהת

בגלל שיש תשובות ובגלל שיש אוצר מילים.. בבית ספר שזה לא לגיטימי ישתיקו את השאלה של הילד 

או הילד לא יעז מלכתחילה לשאול... התוצר אינו דיון עומק אלא מאפשר שימוש במונחים או הכנסה של 

...במסגרת דתית ערכית .. בהרטמן יש מונחים לשיעור שהם לא בהכרח מלכתחילה לגיטימיים בתוך

קונפליקט בין חינוך ערכי למצוינות אקדמית.. והחינוך הדתי בגלל שרואה את עצמו כחינוך ערכי אז 

שאלות ערכיות יכולות להיכנס בכל מיני דרכים לשיח.. כשאני עושה שיעור על באור תפילה זה לא להבין 

 מאידאולוגיה, זה לא שיעור אינפורמטיבי..."את המילים אלא לדבר על ערכים, זה לא מנותק 

 לסיום.. משהו שתרצי לומר לי? תובנות נוספות?



121 
 

"נראה לי שיכול להיות מענין לבדוק מה עשו אצלנו בסמינריונים בנושא התפילה, אגב מכניסים שירה על 

י , אני לא התפילה, מנסים לגעת בזה בהרבה כיוונים.. כשחינכתי י"ב אמרתי התפילה זה הדבר הכי איש

 מתערבת לכן בזה.. אסור טלפון וראיתי בנות שכן פותחות סידור ומתפללות בגלל שזה זמן מת כזה..."

מה למדת מזה?  בשלב מסויים בחיים של הבנות היצירה של האפשרות ..אני חושבת על החינוך המשלב 

אותי.. והיא הסבירה זה יש את הזמן הזה ביום...הבת שלי חיילת ומתפללת כל יום, התפלאתי כששיתפה 

זמן השקט שלי לעצמי...אין הים זמן שקט לאנשים חוץ משבת למי שלא משתמש באלקטרוניקה בשבת.  

אין זמן שלא עושים כלום...תפילה היא לא כלום אבל היא זמן שהאפשרות לשקט קיימת . ליצור בתוך 

יבה זה עדין שונה מאד מיתר היום, מערכת חינוכית זמן כזה זה דבר נורא מענין...תפילה של צעקות ביש

כולל הזמן שיושבים ביחד ושרים, זה פותח מרחב לפעילות נפשית רוחנית אחרת ואפילו פיזית קמים 

 יושבים ממה שקורה בבית הספר בדרך כלל, זה מעניין"
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   Summary 

A process called the “ideology of socialization” takes place in different societies 

around the world. This process encapsulates the worldviews, beliefs and attitudes 

which guide policymakers in formulating the curriculum and knowledge which are 

imparted in the different educational frameworks within a society.  

In Israel, from early childhood through high school, the education system serves as a 

significant socializing agent in the process of imparting the knowledge which is 

considered proper and worthy, and this impacts the perceptions and attitudes of the 

members of society (Lamm:2000). Through its various sectors – independent, state 

and state-religious – the education system in Israel educates its students according to 

the “ideology of socialization” which is compatible with the worldview of each 

education sector (Aden et al:2001). This process shows the difference in the material 

taught in each of the sectors according to the desired ideology. One of the main tools 

available to the education system is the curricula written by content experts and 

policymakers, who decide what is included in each curriculum and in the teaching 

units which comprise it. 

Over the past decade a new educational track has arisen in the Israeli education 

system: the integrated track. In this track, secular and religious students study together 

from early childhood all the way to high school and even in pre-military preparatory 

frameworks. 

In this study, a comparison will be made between teaching units in each of the 

streams: state, state-religious and the integrated track, on the topic of the “Modeh 

Ani” prayer which is said upon waking each day. The comparison will expose the 



123 
 

process of socialization in each of the curricula, according to the theological 

approaches in each of the Jewish populations. 

Research question: What is the “ideology of socialization” of the theological ideology 

in each of the curricula? 

This question is based on the assumption that the study of curricula may serve as a 

tool to understand the culture in which the program operates (Kizel:2012). 

Two teaching units from each sector were selected. These teaching units are intended 

for students aged 10-13, in 5th and 6th grades at the end of elementary school, and 7th 

and 8th grades at the beginning of junior high school. 

The goals of the study are to identify the way that the contents of the units on the 

“Modeh Ani” prayer reflect a certain educational worldview. A second goal is to 

examine the “cultural ideology” of the teachers which reflects their personal 

perceptions of the text and of the field of knowledge (Deitcher:2016). 

The research combines document analysis and interviews, thus enabling a more in-

depth and comprehensive view of the study units through primary and secondary 

sources (Shkedi:2007).  

The research findings reveal two main elements that appear in the teaching units and 

in the interviews: 

1. The element of consciousness – that is, the theological approach: the variety of 

attitudes toward and opinions of belief in God in each of the educational sectors. 
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2. The element of skill and practice – meaning, the pedagogical means used in the 

teaching units to advance the process of socialization of theological concepts in each 

sector. 

The theological concepts which are characteristic of each sector can be expressed 

through the following two elements: 

1. In the state religious educational system, there is a process of socialization to a 

"Religious theological approach" (Deitcher:1993). 

2. In the secular educational system, there is a process of socialization to a "Secular 

theological approach" (Funkenstein:1986). 

3. The new findings in this study show that in the integrated educational system 

"Hameshalev", there is a process of socialization to a "Dialogue-based theological 

approach". 
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