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 תקציר

המקשה עליה  ,"יאידאולוגסינדרום "לכודה בתוך  (ד"הצה: להלן) הציונות הדתית
עולם , ומצד שני ,'קודש'עולם ה, מצד אחד: לנתב את דרכה בין שני עולמות מנוגדים

 . 'חול'ה

צרים זרמים חדשים וי – יות השונות של כל אחד מהעולמותאידאולוגהניגודים בין ה
. הנעים על ציר הרצף שבין שמרנות לליברליות דתית, ד"של קהילתיות בתוך הצה

נאלצת , ד"החמ-מערכת, ד"של הצה החינוך-מערכת – מתוקף הקשר שבין חינוך וחברה
של  הזהויות-רבתית אידאולוגשנובעים מהתשתית ה ,להתמודד עם קונפליקטים רבים

מצליח לתפקד ד "של החמ הילדים-גןלבחון כיצד  היא מטרת המחקר. ד"הצה
 ?קהילתית זהויות-מרובתבמציאות 

-דגמים פדגוגייםהגננות כוננו  ,מצד אחד ,כי ,ממצאי המחקר האתנוגרפי מלמדים
פעולה אשר מנעה  – הגן-קהילתהמותאמים לעוגנים הדתיים של  ,דתיים דיפרנציאליים

, התאפשר בשל המבנה הייחודי כינון דגמיםהמגוון הגדול של . היווצרות קונפליקטים
ית מלאה בתחום פרופסיונלהגננות אוטונומיה  בידיהמעניק , הילדים-גןבו מתנהל  אשר
עדר תמיכה מצד יית והפרופסיונלהגננות בבדידות מתפקדות , מצד שני, אולם ,הדתי

 . המערכת

אוטונומיה "הוביל את הגננות להפעיל  – שילוב זה בין אוטונומיה לבדידות
התרחבו , כךבשל . הגן-קהילתי ללוקלהנותנת מענה  ,"קהילה-ית מגויסתפרופסיונל

קיומן של קהילות חוץ  את אשר אפשרה ,מציאות – ד"החמ-גןגבולותיו הדתיים של 
ובמקביל גם נתינת מענה ישיר למגוון הזרמים והמרקמים הקהילתיים של  ,ד"לצה
 .אחת חינוך-מערכתתחת חסותה של  שמירתםלובכך , ד"הצה

 

 
 

  

; קהילה; זהות; חינוך לאומי; דתי-חינוך ממלכתי; ציונות דתית: מפתח מילות
 .ילדים-גן; אוטונומיה פדגוגית

 של זהויות במערבולתד "החמ-גן
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  תאורטירקע 

 מודרני -הציונות הדתית בעידן הפוסט

המקשה  ,(4002, ליברמן" )יאידאולוגסינדרום "לכודה בתוך ( ד"הצה: להלן) הציונות הדתית
' ריץ, שכטר; 4002, שגיא ושוורץ; 4000, רפאל-בן)עליה לנתב את דרכה בין שני עולמות מנוגדים 

 (:4002, ורובין

 ,בעל תכנים אידאיים מחייבים, אובייקטיבי, ציוויי, עולם קבוע: 'קודש'עולם ה, מצד אחד
, רוזנברג ;4002, פריינטה ואור; 4002, לוז; 4004, גרוס)הממלאים את מכלול חייו של האדם 

 דינמים המאמין בעמדות רלטיביסטיות בתוך עול ,'חול'עולם ה, ומצד שני ,(6992, שוורץ; 4002
, זיוון; 6992, זאב-גור)יציב -סובייקטיבי ובלתי, וליברליים םייאוניברסלומשתנה בעל ערכים 

4002.) 

, שגיא ושוורץ; 4002, שגיא)דואליות זו עשויה להביא לעיצוב השקפת עולם סגורה ודוגמטית 
כאשר ריבוי המוקדים הקיימים , "מגוון ציוניות דתיות"לעיצוב  –בדרך הפוכה  –או  ,(4002

חברתי ופוליטי להתמודדות עם -היעדר פתרון תאולוגי(. 42' עמ, 4002, כהן)מבטל את ההגמוניה 
ר וציות השונות ממשיכים ליאידאולוגגורם לכך שהמתחים בין ה –הניגודים שבין שני העולמות 

שבין שמרנות  הנעים על ציר הרצף, ד"כל הזמן זרמים חדשים של קהילתיות בתוך הצה
 .מודרניות-ה בעקבות השפעות פוסטשאף התעצמ ,תופעה – לליברליות דתית

מודרניות -ד התקשתה להתמודד עם פתרון הגותי לדיאלקטיקה שבין הדת לפוסט"הצה ,בפועל
המציאות הקיימת לשדר אמורה איסטית שבדת מונות, בשל העובדה זאת, (4002, דומברובסקי)

שיש בו סדר  ,מפורש או מהפכני בערכים או באתוס הדתי בתוך עולםשינוי . סדר ומשמעות
ד "פיתחה הצה בשל כך(. 4066, הד ושוורץ)תיגר כלפי שמים -יכול להיתפס כקריאת –ומשמעות 

המשקפות  ,שונות-המתבטא בהתפצלות לקהילות זהות ,(4002, ליברמן" )יאידאולוגסינדרום "
 .(4064, שוורץ; 4009, מוזס)הדתיים ת דתית בכל מרחב החיים ומבטאות שונּו

נערכו בשנים האחרונות מספר מחקרים  – ד"למרות הקשיים בסיווג הזרמים השונים של הצה
מתבססת על  – המסגרת הקונספטואלית הנורמטיבית לסיווג הזרמים השונים. אותם שמיפּו

ציר הרצף שבין ובמיקום על  בתפיסות פוליטיות, יסוד תאולוגיות-ם בעמדותההבדלים ביניה
 (. 4009, מוזס)ואכן מסגרת זו סייעה להצביע על שלוש קבוצות מפתח . שמרנות לליברליזם דתי

-המלמד כי אלו אכן קבוצות, פער – קיים פער ברור ועקבי בין שלוש קבוצות אלה ,לדעת מוזס
  :המפתח העיקריות

-החרדי –שמרניות שהוא בעל תפיסות דתיות  ,ממוקם הזרם הימני –בקצה אחד של הציר 
הכולל את האורתודוקסיה הדתית  ,בקצהו השמאלי ממוקם הזרם הליברלי; (לי"חרד)לאומי 

וכוללת את הקיבוץ ( 4002, ליברמן; 4002, כהן)שדוגלת בתפיסות פלורליסטיות  ,המודרנית
המהווה את רוב  ,"יםקלסידתיים "או " בורגנות דתית"המכונה  ,ממוקם הזרם –ובתווך ; הדתי

 (.4009, מוזס)ד "מניינו של הצה

 
  

                                                           

המחקר . קורט' ד' אילן בהנחיית פרופ-הספר לחינוך באוניברסיטת בר-שנכתבה בבית, המאמר מבוסס על חלק מתוך עבודת הדיסרטציה  

 .ולקידומובתמיכתו של המכון לחקר החינוך היהודי  וכן, שטיין לחינוך יהודי בתפוצותזכה בתמיכתו של מרכז לוק
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 דתי-החינוך הממלכתי –של הציונות הדתית  החינוך-מערכת

-המפלג את החברה הציונית ,קונפליקטואליהסתירה בין ערכי הקודש לערכי החול היא מקור 
ומאלץ  הילדים-גניכולל , ד"החמ-מערכתקונפליקט זה משפיע גם על . דתית לזרמים שונים
יות של הזרמים אידאולוגבניסיונה לתת מענה למגוון ה – אתגרים מורכבים אותה להתמודד עם

 ;4002, שפירא ובארי; 4002, נאמן; 4002, טאוב; 4002, גרוס)ד "השונים המרכיבים את הצה
 (.4002, תאומים

צרכים של ה לערואה כתפקידה לתת מענה  – ד"החמ, ד"הממלכתית של הצה החינוך-מערכת
תפיסה זו (. 4002 ,ואחרים שכטר; 6922, לב-בר)אלה של הפרטים הבודדים  לעולא , הקהילה

הוא  ,המנחה את השיח החינוכי ,שבהם העיקרון, (4004, לם)יים אידאולוג ספר-בתיאופיינית ל
רכיבים הקבוצות המ-יים בין תתיאידאולוגהעימותים ה לעכולל מענה , נתינת מענה לקהילה

 .אותה

 ,ד מחויב מראשיתו לקלוט למוסדותיו כל תלמיד"היה החמ, הממלכתימתוקף חוק החינוך 
, בשל כך. בתנאי שיקבל על עצמו מספר התנהגויות בתחום הדתי, שהוריו מעוניינים בחינוך דתי

 ,כאלהלרבות ד תלמידים ממגוון רחב של משפחות ברמות דתיות שונות "נקלטו בחמ
, ד"החמ (.4002, דומברובסקי)ה ומצוות אינן שומרות תוראשר כלל , המשתייכים למשפחות

הלאום , וגישור בין כל חלקי העם בתחומי הדת" קירוב רחוקים"על דגלו את הערך של  שחרת
כך הפך בשל ו, שהוריו היו מעוניינים בחינוך דתי ,אכן קלט לשורותיו כל תלמיד – והחברה

רכבה ה  , אולם(. 4002, גןד)הן מבחינה דתית והן מבחינה חברתית  –הטרוגנית  חינוך-מערכתל
ד על כל זרמיה "ני הציבור של הצהשלומדים בה תלמידים מכל גו  , ד"החמ-מערכתההטרוגני של 

יצר  – דתיים ותרבותיים שונים, לצד אוכלוסייה מסורתית ועד חילונית בעלות צרכים פדגוגיים
לסלול קו  ד"החמ-מערכתעל  המקשה, (4002, שכטר ואחרים)מורכבות חינוכית וחברתית 

שיחייבו את  ,ועל מערכת הפיקוח שלה להעביר מסרים אחידים, (4002, דגן)י אחיד אידאולוג
הייחוד ובין  הרצון לשלב בין שמירה על(. שם, דגן) דשל ההורים ושל המורים כאח" קולקטיב"ה

הורים רבים , אולם(. 4002, הדני)ד מראשיתו "המלוות את החמ ,יצר דילמות – הדגשת היחד
והקימו  ד"החמ-מערכתעזבו את  – מםעול-תפיסת לעשלא קיבלו מענה חינוכי  ,ד"הצהמ

ד הפסיקו "ובכך מוסדות החמ ,(4002, שוורץ; 4066, גרוס; 4002, אדלר)ת וחינוך פרטי-רשתות
 (.4002, דומברובסקי)דתי -שואבת מובנת מאליה לחלקים מהציבור הציונילהיות אבן 

והמקשות על , ד"המפצלות את ציבור החמ ,הקונפליקטואליותכדי להתמודד עם הסוגיות 
 : יאידאולוגבשתי יזמות במישור ה ד"החמ-ִמנהלנקט  – תפקודו

את הקווים המנחים של  ד"החמ-ִמנהלבה פרסם ר שא, 6922הראשונה התרחשה בשנת  יזמהה
  .(4002 ,לאבל וגרינבוים, דגן)מדיניותו 

. ד"הכולל מאמרים הדנים בזהותו של החמ ,פרסום ספר – השנייה התרחשה לאחרונה יזמהה
מתוך מגמה להצביע  –ד "החינוכי של הצה היום-סדרהמאמרים בספר בוחנים סוגיות בוערות ב

" זהו"המסמל ניסיון לקבוע , "ד"החמ( ת)זהו", למרות שמו של הספר. ד"על זהותו של החמ
ד שרוי עדיין בסבך של "לפיה החמ אשר, בו משקפים מציאותשהמאמרים  – ד"זהותו של החמ

 הרי – ד"של הצה החינוך-מערכתבנות זהות ברורה כתובה לגם לאחר שני הניסיונות לה  . זהויות
 .אין לה עדיין זהות מוגדרת וברורה, לאחר עשרות שנים מאז הקמתה, כיום

יסודי שהתפלגו -העל החינוך-מערכתהיסודי ומ החינוך-מערכתכי בשונה מ ,חשוב לציין
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המרכיבות את  ,ית בין הקהילות השונותאידאולוגולמרות השונּות ה, פרטיות חינוך-רשתותל
קיימות עדויות מועטות על מאבקים חברתיים ועל זליגת ילדים לרשתות פרטיות  – ד"הצה

החינוך -נהלִמ  –גג ממלכתית אחת -ד וכי הם נותרו תחת קורת"של החמ הילדים-גניבמסגרת 
: שעמה מנסה להתמודד מאמר זה ,מציאות זו מעלה שאלה(. 4002, תאומים; 4064, פריש)הדתי 

 זהויותה-בתרד במציאות החברתית "בחמ הילדים-גנימהו סוד ההישרדות הקיומית של 
 ?ד"מפלגת של הצהה

 

 מתודולוגיה

 שיטת המחקר 

באמצעות  –תרבות של סביבה או של מקום  תהמתאר ,תאתנוגרפיהמחקר התנהל לפי הגישה ה

המספקים אפשרות  ,(Atkinson & Hammersley, 2000) ראיונות ואיסוף מסמכי תרבות, תצפיות

 ,Guba & Lincoln; 4002, שלסקי ואלפרט; 4002, שקדי)לטריאנגולציה לצורך תיקוף הממצאים 

פר את הסיפור המאפשרת לכל מקרה לס  , "חקר מקרה מרובה"בנוסף נבחרה שיטת (. 2005
ת המקרים זה להבין את המקרים האחרים באמצעות השווא תגם מסייע לו ובמקביל הייחודי

בוצע בהתאם לגישה  איסוף הנתונים במחקר הנוכחי  (Stake, 2006; Yin, 2009)לזה
שתי שנות  במשךהנתונים במחקר נאספו . לפיה החוקר הוא צופה משתתףאשר , הנטורליסטית

שעליהם ממונה  ,הניהוליים המרוביםתוך התמקדות במרחבים  – ב"א ותשע"תשע, לימוד
 ,הכולל מספר שיטות לניתוח נתונים ,ואשר בשל ריבוים הצריך מערך מחקרי מורכב, הגננת

 .תאתנוגרפישמציעה הגישה ה

 

 אוכלוסיית המחקר 

הדוגם  ,(purposeful sample)' מדגם מכוון'הסתברותית מסוג -נבחרו חמישה גנים בדגימה בלתי
שכל אחד מהם , ד"שלושה גני חמ: שישרת את מטרות המחקר ,עשירפרטים שיספקו מידע 

גן : הנעים בין שמרנות לליברליות דתית, ד"מייצג את אחד משלושת הזרמים המרכזיים של הצה
 (.4009, מוזס)וגן המשתייך לקיבוץ הדתי  קלסידתי -גן ציוני, לי"חרד

, ד נוספים"דקו שני גני חמנב – ד"החמ-גןלהרחבת ההבנה של הדרכים לכינון זהות דתית ב
-פר אקולוגיס  "והמשתייכים ל, ד"דתיות שאינן משתייכות לצה-שאותם מזינות קהילות לא

גן (: Strayer et al., 2003; 4009, ברק וגדרון; 4002, חיים-רפאל ובן-בן)( edge culture) "תרבותי
 .אתיופיהקהילת יוצאי ילדים מחילונית וגן עם -קהילה מסורתיתילדים מעם 

 

 המחקר -כלי

תצפית : כללו תצפיות על מרחבי למידה שוניםהן ו ,במסגרת הגןתצפיות נערכו : תצפיות
במשך כשלוש  הלימודים-יוםמשתתפת על עבודתה החינוכית של הגננת בחלקו הראשון של 

ים מקדימים טקס, קבלת הילדים לגן: אחת לשישה שבועות שנקבעה בכל אחד מהגנים ,שעות
(. י חגיםטקסו שבת-קבלת) קודש-טקסיו תורה-סיפורי, מפגשי בוקר, שחרית-תפילת, לתפילה
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הקיימים בין התרבות  ,בכל ביקור נערכה גם תצפית על ארגון הסביבה החינוכית בשל הקשרים

כחמש תצפיות בכל אחד  נערכו וכן ,(Handelman, 2004; 4002, דיאמנט)ובין ארגון סביבת הגן 
ל והכ-סך. הולדת-ימיו שכללו חגיגות ,להם היו שותפים ההורים אשר, רבותמהגנים על אירועי ת

 .תצפיות 22-כנערכו 

ראיונות עם גננות נערכו בסמיכות לכל אחת מהתצפיות בגן והתנהלו בשני מרחבי זמן  :ראיונות
 ,ראיונות לאחר תצפית, התצפית שנערך מספר ימים לפני ,טריםאיון טלפוני מ  יר, האחד: שונים

 שעליה נערכה ,בו התבקשה הגננת להגיב באופן חופשי על הפעילות אשר, מןז  מ   ריאיוןשכללו 
 620-ל כוסך הכ. ך התצפיתשהתבסס על שאלות שנאספו במהל ,מאזכר ריאיוןוכן  ,התצפית
 .ראיונות

, רבותיתהכרחי לניתוח התרבות שאליה הם שייכים ולפרשנות של הבנייה ת חקר מסמכי תרבות
 מייצגים את עולם האידיאולוגיות שלהם, ידי האינפורמנטים-המיוצרים על, המסמכיםשכן 

, גננותה כתבואשר  ,במחקר זה נאספו מסמכי תרבות(. Hodder, 2003; א4006, בן יהושע-צבר)
 ,קשר להורים-הפדגוגית השנתית שלהן וכן דפי העבודה-תכניתמסמכים המתארים את  כללוו

ד ואירועים מיוחדים כני הלימווושבהם מפורטים ת, הנשלחים בסיום הוראת כל נושא
 .שהתרחשו בגן

תוכני ובין -המשלבת בין ניתוח טקסטואלי ,ממדית-הניתוח התבצע בגישה רב :ניתוח-שיטות
 :צורני-ניתוח טקסטואלי

המתבסס על המודל של  ,(4060)נבו -שהציעו קסן וקרומר ,בהתאם למודל –ממד התוכן 

מעוגנת "אוריה הבניית תשהציעו תהליך של  ,(Strauss & Corbin, 1990)שטראוס וקורבין 
שנות של אירועים מתייחסת לתאוריות הנבנות על בסיס הבנה ופר ,רוצה לומר, "בשדה

, מסגרת חשיבה המעניקה עוגן מחקרי ,מחד גיסא ,מאפשר הוא. חקרהמתרחשים בשדה המ
קריאה : הכוללת מספר שלבי ניתוח ,הנדרשת בתהליך אינדוקטיבי ,גמישות, גיסאומאידך 

ה הבני, הנתונים ליחידות קטנות" שבירת", ארגון הנתונים וצמצומם, הוליסטית של הנתונים
 . מות הממצאים ושלב כתיבהיא, קריאה הוליסטית חוזרת, או המשגה תאורטית/מחדש ו

שנבחר  ,(Critical Discourse Analysis – CDA)קורתי בהתאם לחקר השיח הבי –ממד הצורה 

 ,Josselson)את האשליה של המציאות החברתית  פוגגלהיא מטרתו  .בשל הפריזמה הביקורתית

2004, p. 13) ,תוב בור וכ  המשוקעים בטקסט ד   ,עוסק ביחסי הכוח הדיסקורסיבייםהוא כן -ועל

שכדי לחשוף  ,שיטה זו מתבססת על התפיסה(. Blommaert, 2005; Gee, 2004)של קהילות זהות 
המתבטאת בין היתר  ,יש לבחון את ההבניה האינטראקטיבית שלהן בשיח – תופעות תרבותיות

 (.Kupferberg & Green, 2005)בר לעומת האחר הדו   (discursive position)במיצוב 

 

 ממצאים

-לאכי מגוון הקהילות הדתיות וה ,נמצא – מניתוח הפרקטיקות והשיחים שהפעילו הגננות
המותאם  ,ילוקלדתי -הובילו את הגננות לכונן דגם פדגוגי, ד"החמ-גניהמזינות את  ,ותדתי

שחוללה  ,כל אחד מהדגמים מייצג טרנספורמציה ייחודית. הגן-קהילתלקטגוריות הזהות של 
-קהילתשיתאימו לעוגנים הדתיים של  דיכ ,ים הדתייםטקסב וכן ,הגננת בטקסטים היהודיים
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 :טיבה לציין זאת אחת הגננותיכפי שה ,הגן

בלי  תכניתאני לא בונה . יש לה רצון להתאים את עצמה לאוכלוסייה. אני כמו כל גננת
 .נות של הוריםעוקבת אחר סגנו, זה מה שאני עושה כל היום. להכיר את האוכלוסייה

 (42.4.4062, אירית)

וכן כמעט שלא ניכרה  ,כולל מפקחת הגן –גן השפעות של גופים חיצוניים ללא זוהו במחקר 
. ורק סממנים מעטים שלה נצפו בהם, ד"החמ-מערכתשל  הלימודים-תכניותבגנים נוכחות של 

 אשר שכוננו בגנים ,דתיים-בתחילה יוצגו הדגמים הפדגוגים :פרק הממצאים יחולק לשניים
 אותם אשר, דתיים בגנים-הפדגוגיים יוצגו הדגמים ובהמשך ,ד"מזינות קהילות מהצהאותם 

ובהמשך  ,הזהות הדתית-בתחילת כל גן תוצג ליבת. ן דתיותשאינ ד"חוץ לצהממזינות קהילות 
 .דתי שכוננה כל גננת-יוצג הדגם הפדגוגי

 דתית-מהקהילה הציונית הגנים המוזנים

 (י"חרדל)לאומית -גן הקהילה החרדית. א

 הגן שלזהות הליבת 

קהילה "נה במחקר זה כּוש   ,ית דגם פדגוגי דתי"עבור הקהילה החרדלבכוננה  ,אירית ,הגננת
על סוגיות , החינוך-ועדתובראשם אלה של נציגי , משום שהערותיהם של הורי הגרעין ,"כהלכה

עליו מושתתת ר שא ,דתי-מהדהדות בגן ומתוות באופן חד וברור את הדגם החינוכי – הלכתיות
, הלכה-תלויותות זו היא הבניית פרקטיקות פדגוגי יחסים-מערכתההשלכות של . יה בגןהעשי

מיד עם  תהמינ – המורכבת ברובה ממשפחות הגרעין הקהילתי ,הגן-קהילת. כפי שיוצג להלן
שיפקח על המתנהל בגן ויאכוף את ההקפדות  ,ר מנגנוןוכדי ליצ ,ועדת חינוך, הקמתו של הגן

חינוך לסמן את ה-גבולות ההלכה מסייעים לוועדת. קהילת חברי הגרעין לעהדתיות המהותיות 
 ידי-על ,לופיןלח, או ,הענקת אישורים לקיום פרקטיקות המתרחשות בגן ידי-עלגבולות הגן 

  :אימצה לעצמה מינוי של פיקוח על מספר תחומים בהתנהלות הגן החינוך-ועדת. שלילתן

הנכנסות  ,קבלה לדמויות החינוכיות-ועדתכו קדתומתפההון האנושי הקבלה מפקחת על -עדתו
בשם ההלכה גם הודרו קולם של ההורים החילוניים . את בחירת הגננת תהכולל ,בשערי הגן

הולם גן  שאינוועדה על לבושם וי היד-עלובנוסף אף אותם הורים ננזפו , חינוךה-מנציגות ועדת
 . דתי

 – אסרה על הגננת ללמד פרשת שבוע הוועדה: פדגוגיהההון חינוך מפקחת על ה-כן ועדת-כמו
 . תפיסתה של הגננתלוכן  ,משרד החינוךהמנוגדת למדיניות  ,פעולה

הכסף : "החינוך-ועדתכפי שהסבירה בריאיון נציגת  ,ח כלכליוגם כקיים לוועדה , כך לענוסף 
ערוצי ח הכלכלי מרחיב את והכ .(6.2.4066, חינוךה-ועדתנציגת " )קים'אנחנו הצ, אצלנו

 .רועי תרבותיצריכת את ספרים לספריית הגן וכן על השליטה של הוועדה על קניי

 "קהילה כהלכה: "לי"של הגן החרד דתי-הדגם הפדגוגי

 הורי הדהוד. 1

" קולם"החזרה המרובה על . רבתה בראיונות להזכיר את ההוריםאירית הגננת ה: אשרור הורי
פת באס  . שאירית מייחסת לדעתם ,החשיבותמצביעה על , של ההורים במהלך הראיונות

בהתאם לציפיות  –בחרה אירית להעצים בצורה סלקטיבית תכנים מסוימים  אימהותה
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 : ההורים

אתה רואה , אתה מרגיש את העיניים, אני לפחות חשה]...[  הרבההעליתי  ,הקו התורני
 .אתה מעלה בפני קהילה שמאוד חשוב לה ]...[ יםכהחיו, את ההנהונים

 (62.60.4060 ,אירית)

קפדנית קיומם ושמירתם הלוהורי הילדים רואים באירית אחראית  החינוך-ועדת :הסף-שומרת
-צניעותול הלבוש-צניעותבכל הנוגע ל, בהתאם לרוח הגרעין – היסוד ההלכתיים-של קווי
ובהתאם לכך עליה לשמור על , הסף-שומרתלשמש  רשמי-בלתיאירית קיבלה מינוי . הדיבור

 אימהותכמו  – מגבולות הלבוש על תופעות של חריגהשל כל באי הגן ולהתריע " ת כהלכהראּונִ "
 .דתיות או מפעילות חוג לא

 בתכנים הדיבור-צניעותקיימת גם שמירה על  –לצד השמירה על גבולות הלבוש : הדיבור-צניעות
 : הנלמדים בגן

 של המנהלת עם דיברתי אותה כשהכנסנו אבל ,דתי מרקע לא בחורה הכנסנו, חיות חוג
 הנושא כל למשל כמו .תדבר שהיא לא מעוניינים לא שאנחנו תכנים]...[ לה  ואמרתי ,החוג
 .רביה של

 (42.66.4060, אירית)

בכך  ".אנחנו לא מעוניינים", "אנחנו רוצים" :כי אירית השתמשה בלשון רבים ,מעניין לציין
 .אחת בעלת גבולות אחידים ברורים שותפכה אירית את עצמה ואת הקהילה ליה

מובילה את אירית להפעיל שתי " כשרה"ספרות  ההקפדה על :צניעות האיור והטקסט
שאינם עומדים בקריטריונים הצניעותיים מספריית  ,הדרת ספרים: אסטרטגיות מגוננות גבול

 : המקורילמשל באמצעות הוספת פריטי לבוש על גבי דפי הספר , ספרים" תיקון"הגן וכן 

ילדה עם מכנס קצר או משהו  ואם יש איז .אני משתדלת ,אני מוסיפה, כיפותאם אין 
  .תשמעי אתה צריך לראות איפה אתה ,כן. אני משלימה חצאית ,כזה

 (62.2.4066 ,אירית)

 לימודים כהלכה ה-תכנית. 2

 .קו להלכה היומיתיאני משתדלת שהנושאים יש]...[ בתכנון השנתי 

 (62.6.4064 ,אירית)

העידו כולם על  – כפי שעלו מהראיונות ומהתצפיות במהלך המחקר ,הפרקטיקות והשיח
ההלכה נשזרה בכל . אימננטי מההוויה הגניתפדגוגיה מעוגנת הלכה יהודית המהווה מרכיב 

 .וכלה בהקצאת מרחבים פיזיים ,דייםהקצאת מרחבי זמן לימומהחל , מרחבי הגן

 ילד -פינת לימוד של חברותא הורה

קיצור שולחן "מתוך ספר ההלכות  למידת הלכה יומית. מוזמנים ההורים בבקריםלפינה זו 
 מוקדשים שבועות שלמים להעמקת הלימוד סביב נושא הלכתי ,בנוסף. עיקר המפגש היא" ערוך

 .מהגנים האחרים שהשתתפו במחקר בשום גןשלא נצפתה  ,פעילות –
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 תכנית שבועית  –מבצע הלכה 

שנועד  ,וכן דף הנחיות להורים, פעילויות יצירה, שירים, צדיקים-סיפורי, התנסויות הלכתיות
 .דד את המשך קיום המצווה גם בביתלעו

יום טקס עד כי גם אם מתקיים , החשיבות של לימוד ההלכה בגן כה גדולה בעיני כל הסובבים
 .והוא מתקיים לפני החגיגה, יומיתעל לימוד ההלכה ה אין מוותרים, הבוקר-שעותהולדת ב

הכוללים ציטוטי , משפטים מעולם השיח הדתי. להטמעת ההלכה נרתמת הסביבה הלימודיתגם 
כגון , המעידות על תוכנה של כל פינה לימודית ,תלויים בכרזות – פסוקים או ביטויים דתיים

 ".ומחליף את הזמנים משנה עתים"ערבית -תפילתציטוט ממופיע  הטבע-פינתב

היו של ילדים ושל ילדות בעלי חזות  ,שעיטרו את קירות הגן ,כי כל ציורי הדמויות ,חשוב לציין
כיפה החובשים  ,ובנים, שרוולים-בעלותבחצאיות ארוכות ובחולצות  –בנות : דתית תורנית

 .שלעתים הכיפה היא תוצר של הוספה ידנית של הגננת ,אפשר לזהותהיה . לראשם

  האומה פועלים כהלכה מבחינה מוסרית-אבות

 ,המקרא-סיפורביטוי במסגרת  לידיבאה  – המתאר התנהגות ראויה ,מבולייכמושג ס, ההלכה
 ,כי כלשונו"אירית מקפידה להקריא לילדים את הטקסט התנ. שמספרת אירית לילדים

 את העלילההיא מנווטת , האומה-אבותשל  מוסרית-בלתיבהם יש התנהגות  אשר, ובמקרים
שיסייע לטהר  ,הדגשות וחזרה על מידע, באמצעות פרשנות מסנגרת – לזיכוך דמותם של האבות

 .את האבות מכל חטא

 סיכום

מו של הגן וחזות הסביבה והיווה את הציר המארגן של הלמידה יו-סדרחבק את  ההלכה-עולם
המאפיינים את הקהילה  ,שתאמו את הדפוסים הדתיים ,בהתאם לעוגנים –ושל העשייה 

שמרנות והקפדה יתרה בכל הקשור לענייני : ד"המשתייכת לצד הימני של הצה ,לית"החרד
-עולםהתואמת את  ִנראּותוכן הקפדה על , (4009, מוזס; 4002, בראון) מצוות-קיוםהלכה ו
 (.4000, שלג; 4002, פינקלמן; 4002, אלמוג ופז) ההלכה

 ,העקרונות המארגנים. החינוך-ועדתהורית של מינוי  ההגמוניהעוגנים נשמרו באמצעות הפעלת 
שבהתנהגותם ביקשו להכפיף  ,כללו עמדות הגמוניות של קהילת הורי הגן –שנבעו מתפיסות אלו 

יה אידאולוגשכללו  ,כוונו לעוגנים הקהילתיים –כל הייצוגים שנבחרו . את הגננת תחת סמכותם
 (4002, בראון)ובע את גבולותיה של הקהילה הדתית הק ההלכה-עולםהכפופה ל ,דתית שמרנית

האידאולוגיה השמרנית תואמת את  .(4060, לאון)למידת דתיותם של הפרטים  המידה-קנהואת 
הדוחה את העולם המודרני ועקב כך קוראת להתבדלות תרבותית  ,"מסורתיות-אונ"הגישה ה

חייהם של חברי קהילה זו מתנהלים בקדושה ובטהרה . וחברתית כדי להגן על עולם ההלכה
 (.6924 ,ליבמן)וסובבים סביב גבולות ההלכה המתרחבים בהתמדה 

 

 קלסידתי -גן ציוני. ב

 הגן של זהותהליבת 

ת את ליבת זהות הגן משום שבחרה לבנו ,יעל נמצאה כדמות חריגה מכל שאר גננות המחקר
בהתאם לכך קובעת . הגן-קהילתעולמה ללא התחשבות בקטגוריות הזהות של -בהתאם לתפיסת

, הרואה את האדם כנתון לשליטתו של האל ,יעל את הפרקטיקות ואת השיח המתקיימים בגן
 :בכך דחקה את צורכי קהילת הורי הגןו
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תראי במהלך ? השליחות שלי? מה התפקיד שלי? מי אני כגננת, הראייה שלי בעבודה
 .העבודה

 (4.60.4060, יעל)

 "קוסמולוגיה אלוהית: "קלסישל הגן הציוני הדתי ה דתי-הדגם הפדגוגי

לא הושתת  ד"דתי של קהילת הצה-הדגם הפדגוגי – בשונה מכל הגנים האחרים שנצפו במחקר
שראתה  ,אלא בהתאם לעוגנים הדתיים האישיים של הגננת ,בהתאם לעוגנים הקהילתיים

הדבר נבע מהעמימות שבמרכיבי הזהות הדתית של ש ,יתכןי. שליחות גדולה בעבודתה החינוכית
, אולם כפי שיוצג בהמשך ,(4002, אלמוג ופז)ת קלסיד ה"המשתייכים לצה ,קהילת הורי הגן

מפקחת הגן הורתה ליעל לצמצם את מעשיה ולהתאימם לקטגוריות הזהות של הקהילה 
 .סיתלקה דתית-תציוניה

 כוחה של תפילה. 1

 .בזכות התפילה שלכם, הוא מתאושש, במקום שנדב לא יהיה בין החיים

 (42.66.4066, יעל)

המופעלים לפני התפילה וגם לאחריה והמדגישים  ,התפילה ממוסגר בפרקטיקות ובשיח טקס
 ,יםצדיק-סיפורי, קודש-לעצם קיומו באמצעות שיריו ואדם באת כוחו של האל לצד תלותו של ה

כדי להעצים את  – יעל מספרת באריכות על מחלתו של אדם חולה, הלדוגמ. המשקפים תפיסה זו
, כך-ידי-עלו, שנאמרו לפני מספר ימים ,הגן-התרחש בזכות אמירת תהלים של ילדיש ,גודל הנס

 .ובחסדיו ה בכוחו של האלאת האמונ וחזקי

 –בו משתמשת יעל כדי להראות את כוחה של התפילה הוא העבר ר שא ,מרחב הזמן האחר
 ידי-עללהיענות  שזכתה ,כדוגמת תפילת חנה –ך "הזיכרון ההיסטורי הקולקטיבי המגולם בתנ

 .בטן-פריהאל ב

להמשיך ולהטמיע את טיבם התלותי הוא שתפקידו  ,נוסף טקסמתלווה  –התפילה היומי  טקסל
מקריאה  בו אשר, לרפואת החולים ליםיאמירת תה טקס –של מערכת היחסים שבין האדם לאל 

תפילה ה לענוסף . שיש להתפלל לרפואתם ,עשרים שמות של חולים ,יעל ברצף בצורה קיצונית
יעל מהילדים להוסיף תפילות אישיות  מבקשת – הקנונית בעלת הנוסח האחיד שבסידור

 .שבת-קבלת טקסהתפילה ו טקסבמהלך ותפילות לאומיות 

 שכר ועונש. 2

 (2.6.4066, יעל) .הם חטאו ולכן צריכים להיענש

שיעל בוחרת להנגיש לילדים  ,מוטיב השכר והעונש חוזר פעמים רבות בפרקטיקות ובשיחים
כדי  –כל זאת . האישי ומרחב העבר הקולקטיביהווה מרחב ה :נע בין שני המרחביםוהוא 

הסיפורים המכוננים של עם . להטמיע בילדים את הרעיון האידאי של תפקיד האדם בעולם
 .ים להבניית הרעיון של שכר ועונשמסייע והם, משמשים זיכרון קולקטיבי –ישראל כאומה 

את יעל הדגישה  ותו טקסאב .שקיימה יעל ביום הזיכרון לרחל אמנו ,דוגמה לכך היא הפעילות
רחל הצליחה להפר את הגזרה . ו לגולה בשל חטאםגורשש ,תפילתה של רחל למען הצלת בניה

, החל בסיועה לאחותה ,שנהגה לעשות עם הזולת ,החסד-רק בזכות מעשי –וכל זאת , ה"של הקב
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ורה לשמש מודל נכסף לחיקוי דמותה של רחל אמ. וכלה בתפילתה לגאולת כלל עם ישראל
ובהתאם , שמעשיו של האדם מתפרשים בקוסמוס העליון כטוב ורע ,הילדים לומדים. הגן-לילדי

שלא מקובל לשלבה  ,ה נוספתשמתארכת בשל הוספת פר הבוקר-תפילתגם . לכך הוא מתוגמל
המתארת שוב את הקשר שבין התנהגות  ,"והיה אם שמוע"פרשת  – בגנים הבוקר-תפילתב

 .שיקבל מהאללבין השכר או העונש האדם 

 המעשים הטובים  טקס. 3

-היום טקסמשתקף בכל מרכיבי ה –המעשים הטובים  טקסשיעל מייחסת ל ,החשיבות הגדולה
שמביאים הילדים  ,החל מהמראה המרהיב של הקופסה לאחסון פתקי המעשים הטובים, יומי

תוקף -משנהמעניקות ו, את הכנסת הפתקים המלוות ,וכלה במספר הרב של הפעולות, מההורים
החיזוקים , שמביא אחד הילדים ,ייחוד זמן וחשיבות לכל פתק; וחשיבות לאידאה החינוכית

בהקראתו  – והמשכו, ההורה ידי-עלהמתחילים בעצם תיעוד המעשה  ,השונים על מעשי הילדים
כל אלה הופכים את הילדים . של החברים הכפיים-מחיאותבקבלת מדבקה וב, הגננת ידי-על

 .טקסאים ונלהבים לכל שלבי הים מללשותפ

 הצדקה  טקס. 4

משובץ אף הוא כחלק ממפגש הבוקר וכן בתור  – המעשים הטובים טקסכמו  – הצדקה טקס
היא חינוך הילדים , המוצגת לילדים טקסמטרת ה. ההולדת-אחד המרכיבים המרכזיים ביום

-קופתשמשלשל מטבע ל ,כפי שמוטל על כל ילד ,כהצלה מפני המוות –לעשיית מעשים טובים 
לומד הילד לתת  ההולדת-יוםגם ב(. 62.6.4066, גן יעל" )צדקה תציל ממוות'להכריז  ,הצדקה

 .הצדקה-קופתל –מטבעות כמספר שנותיו 

לצד , שיעל לקחה על עצמה להגשמת חלום השליחות שלה ,כי האוטונומיה הניהולית ,נראה
הביאו להרחבת פרקטיקות הזהות  –ית מגובשת של קהילת ההורים אידאולוגהיעדר תפיסה 

 .ד"החמ-גנישנצפו ביתר  ,הדתית בגן מעבר לגבולות הנורמטיביות

שאינם  ,נעשו קישורים מרחיבים לעולמות של חיים ומוות :הדבר ניכר גם במרחב התוכן
דתי שכוננה -וגיגהלימה זו בין הדגם הפד-אי. הגן-קהילתהעוגנים הדתיים של תואמים את 

הובילה את המפקחת להורות  –ד "יכת לצההמשתי הגן-קהילתהגננת לבין העוגנים הדתיים של 
כך דרשה המפקחת מיעל פיל. דיים הדתיים באופן גורף ומיטקסליעל לצמצם את גבולות ה

 ,דרישה – הגן-קהילתאם לקטגוריות הזהות של לצמצמם את הפרקטיקות ואת השיחים בהת
 .תפקודה של יעלשהקשתה על 

 סיכום

נה כּוש   ,דתי-הצביע על כינון דגם פדגוגי – תקלסיד ה"שדה הייצוגים בגן של הקהילה הצ
ולכן , טבעית-לפי דגם זה האדם כפוף לסמכות שיפוטית על". קוסמולוגיה אלוהית"במחקר זה 

הזהות הדתית . כדי להימנע מעונש עתידי –עליו להקפיד על מעשיו ולבצע פרקטיקות מיוחדות 
שקיבלו את תוקפם , רטורי של הגן נבנתה באמצעות שיח היסטורי מהעבר היהודי לצד שיח

הקהילה ההטרוגנית הטרודה . ד"החמ-גןהמתמשכים מעבר לזמן המקובל ב ,ארוכים דת-טקסיב
יה הדתי של יאשר יחזקו את אופ ,יום לא הייתה פנויה לפתח מנגנונים ושירותי דת-בלחצי היום

שתשפיע גם על זהותו הדתית של הגן  ,(4002, כץ)השכונה ובכך ילכדוה לכדי קהילה מגובשת 
דתי התואם את -בכך התאפשר לגננת לפעול לכינון דגם פדגוגי. המספק את שירותיו לקהילה

מאחר שהעקרונות . תפיסתה האישית ולא את הקו האידאולוגי התואם את קהילת הגן
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ת קלסיד ה"הייצוגים בגן לא תאמו את קטגוריות הזהות של קהילה הצההמארגנים ושדה 
המפקחת על הגן קיבלה על עצמה  – ומאחר שקולה של הקהילה לא נשמע, שהזינה את הגן

ואכפה את סמכותה על הגננת תוך דרישה לצמצם את שדה הייצוגים עד , לשמש פה לקהילה
 .הגן-קהילתלהתאמתו לדפוסי דתיותה של 

 

 הדתי  הקיבוץגן . ג

 ליבת הזהות של הגן

מנים מז   – בפרט, בו ממוקם הגןר שא ,ושל הקיבוץ הספציפי, הקהילה של הקיבוץ הדתי בכלל
יונית . ך בגן"המשפיעה על התכנים ועל הדרכים של הוראת התנ ,אקולוגיה אנושית וסביבתית
ממוקם במארג אקולוגי בעל  הילדים-גןש ,שיתאימו לעובדה ,בוחרת פרקטיקות מייחדות

, אחיטוב)שהיא חלק מהבחירה לגור ביישוב קיבוצי  ,ברורה ומוצהרת, יה חברתיתאידאולוג
 (.4009, מוזס; 4062, ןואדמ-בן; 4062

 

 "כית"קהילתיות תנ: "הדתי דתי של גן הקיבוץ-הדגם פדגוגי

 דוריים -סוכני תרבות בין. 1

 אמנות פדגוגית להגות הקיבוץ הדתינ

-כוללת מספר דמויות מוותיקי –המרכיבה את סביבת הגן הקיבוצי  ,האקולוגיה האנושית
קשישה בת , הדמות העיקרית היא מלכה האס. המשפיעות על מערך הלמידה בגן ,הקיבוץ
בכל  התורה-סיפוריית להוראת אידאולוגשרעיונותיה משמשים תשתית פדגוגית ו ,תשעים

 :י הגננתיד-שנבדק במחקר וכפי שתואר על ,וץהקיב השוכנים בסביבת ,הקיבוצים הדתיים

 .ממנה יוצאת תורה

 (62.6.4060, יונית)

 הווה ועתיד, הרמוניה דתית של עבר –הקיבוץ -דור ותיקי

דור המבוגרים של הקיבוץ קיבל על עצמו אחריות לחניכת דור הילדים לתוך הזהות 
הילדים נפגשים ; הקיבוץ-עם ותיקי הגן-ילדילשבוע נפגשים  אחת. הקולקטיבית של העם היהודי

ואף מקפיד לדרוש  ך"התנ-סיפוריהמשנן עם הילדים את  ,ך"המורה הקשיש לתנ, ה'עם יוסק
בכל צועדים בדבקות  שבת-קבלת טקסל, כן-כמו. מההורים להמשיך ולשנן את הנלמד גם בבית

 ,טקסכללי ה. הקיבוץ-המשמש מגורים לקשישי, עודיילבית הס הגן-ילדישישי  אחד מימי
המזינים את  ,מורכבים מאוסף מובנה של סממנים דתיים –המוכרים לילדים ולקשישים 

 טקסדור הילדים ודור הקשישים שותפים ל. ההרמוניה הדתית החוצה את גבולות הגיל והזמן
 .דורית-ובכך יוצר הרמוניה בין, ילאומ-זיכרון קולקטיבי-ן זהות בעלתהמכונ ,דורי-הבין

 ך"התנ-סיפורילחיות ולגדול עם : תסביבתיאקולוגיה . 2

 ך"התנ-סיפורילהחיות את  –הסביבה האקולוגית הפיזית של הקיבוץ 

זאת  .שהיא חלק אינטגרלי מהלמידה ,חושית-הסביבה הפיזית של הקיבוץ מזמנת למידה רב
שנעשה  ,כדוגמת הסיור –הקיבוץ -ביומו ברחבייום שמתקיימים מדי  ,הבוקר-טיולי באמצעות
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מרחבי , בנוסף. לקראת חג הסוכות כדי לאתר היכן גדלים ארבעת המינים ברחבי הקיבוץ
-ילדי, השחקנים. המקרא-סיפוריזימנו רקע מתאים לשחזור  –הקיבוץ והתפאורה הטבעית שלו 

הסיפור קרם . מצרים-זכו להיות גיבורים ראשיים בשחזור העלילה המקראית של יציאת, הגן
לילדים לחיות  ותהמסייע ,שכללה תלבושות ברוח התקופה ,לוכה ססגוניתעור וגידים בתה

 :העבר ההיסטורי של האומה היהודיתולהחיות את 

עודד  –אהרון , מנהיג אותנו עם מטהו( שם ילד מהגן)יניב  – כשמשהאכן יצאנו ממצרים 
ה הגענו לאחר הליכה חפוז]...[ מחוללת ( שם ילדה)נעמה  –ומרים , הולך לצידו( שם ילד)

-יציאתכמובן הכול נעשה מההגדה תוך סיפור . ינו ליבשה מהנחלועלִ " פיקנקנו"שם , לנחל
  .בליווי שירים עכשוויים ושירים מההגדה, מהמקרא מצרים

 (א"תשע, ערב פסח, דף קשר)

 ך"התנ-סיפורילגדול עם  –אקולוגיה מעגל החיים האנושי 

משמשת אסטרטגיה להעצמת החיבור  ,הגנית מההוויהכחלק אינטגראלי  ך"התנ-סיפוריהמחזת 
להם שותפים  אשר, הציבורי פעילות זו מתרחשת במרחבי השיח. של הילדים עם עולם התורה

  .חגיגות אמצע השנה וסופה וכן, ההולדת-יוםחגיגות : ההורים

החוגגים את יום , הבוגרים הגן-ילדירה אך ורק להמחזת סיפור תורה שמּו :ההולדת-יוםחגיגות 
 ובהווה ,ששוכתבו בעבר בידי מלכה האס ,תורה-סיפוריכולל עיבודים של הוא  .הולדתם השישי

אברהם מכניס  ,תיבת נוח :בנושאים –בידי יונית על פי אותם עקרונות סגנוניים ורעיוניים  –
בגדילה  המשולבת ההולדת-יוםידואלית בבהגדילה האינדי, בהתאם לכך. חלומות יוסף, אורחים

שבה , בתקופת המקרא, ששורשיה נעוצים בעבר הרחוק, ה קולקטיבית לאומיתבתוך קהיל
 .השנים של העם היהודי-ושלת ארוכתהחלה הש

 –לפי העיבוד של מלכה האס , כל שנה ושנה, בעקביות גדולה :המחזת פורים והמחזת סיום שנה
-החדש עמוקדו לעגן את שורשי הדור ההמחזות נוע. אסתר-מעלים הילדים להמחזה את מגילת

תלבו בתוך המערך הקהילתי שיש, לים משנה לשנהמצופה מהילדים הגד  , ומתוך כך, עמוק בעבר
 . של הוריהם

לפי  הגן-ילדיהמשמשת להעצמת חוויית החיבור של הילדים באמצעות ריבוד  ,פעילות נוספת
גם בפעילות זו . כי"שאף היא מוקדשת להמחזת סיפור תנ ,מתרחשת במסיבת סוף השנה –גילים 
שאותו יגלמו , פקידבחירת הת –האחת : הילדים הבוגרים לשתי פרקטיקות מייחדותזוכים 

בהמחזת  ,למשל. הופך בסיום המסיבה לדמות הראשית הגן-ילדיכל אחד מ –והשנייה  ,בהמחזה
ות וכל הבנות הבוגרות נבחרו לתפקיד ר ,כל הבנים הבוגרים נבחרו לתפקיד בועז, מגילת רות
 .שני גיבורי המגילה, המואבייה

כיות זכתה להעצמה על "כי דמות אחת מתוך הדמויות התנ ,נמצא – בפרקטיקות שנקטה יונית
הן במרחבי השיח  ,ההעצמת דמותה של האם התרחש. דמות האם במשפחה –פני יתר הדמויות 

היו  להםר שא ,והן במרחבי השיח הציבורי ,להם היו שותפים רק הילדיםר שא ,האישיים
 .שותפים גם ההורים

 אימהותבמודל של ( מגדר ודתיות)ות מגדתי. 3

משמש בידי יונית  – החובק בחובו סיפורי משפחה לצד סיפורי האומה, הטקסט המקראי
כבר . בפרט –ולהבניית הזהות האימהית , בכלל –להבניית הזהות המגדרית של הבת הדתית 
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המשמשת  ,אולוגית המגדרית שלהתיארה יונית בפניי את התפיסה הת ,הראשון עמה ריאיוןב
 : התורה-סיפוריתשתית אידאית להוראת 

זה שזה זכר ]...[ בטח היו קולות של האמהות . הקולות של האמהות שלא נשמעות בתורה
ואנחנו  ,זו מגמה שהייתה מקוממת מאז. לא אומר שאנחנו לא נשמענו, כתב את התורה

 .יכולים להוסיף עליה

 (2.2.4064, יונית)

הוא  ובשל כך, הקול הנשי במקרא את שהדירה ,יונית מתריסה בדבריה כנגד הדמות הזכרית
. חברתי-תפיסתה זו של יונית מובילה אותה לאקטיביזם פדגוגי. נעלם ונאלם מהטקסט המקראי

שאותו היא מאשימה  ,עברבאמצעות אותו טקסט מקראי מה – היא קוראת לתיקון חברתי
 : יונית מציגה בפני הילדים את דמות האישה כמודל אימהי מגונן. בהדרת האישה

 – ההולדת-בימי תורה-סיפוריבמהלך המחזת  :ניצחון הקול הדואג – מודל האם המשפחתית
שהיא נעדרת מהטקסט המקראי או  פי-על-אף ,יונית להוסיף למחזה את דמות האםמקפידה 

 ,יונית את דמותה של אשת נחהוסיפה , בהמחזה של סיפור תיבת נח, למשל. נמצאת בשוליו
 . הצועדת לצדו לתוך התיבה

 ,בשיחה, לדוגמה .ה על נשים הוא במהלך סיפור התורהזדמנות אחרת להעברת תפיסתה
להחלטתו של האב יעקב יונית סה התייח, שהתנהלה במהלך מפגש הבוקר על סיפור יוסף ואחיו

  :הפגועות אימהותפסים רק לאחד מילדיו וביקשה מהילדים לשמש קול ל-לתפור כתונת

 .אלא רק ליוסף, א תפר לבנים שלנוזה לא פייר שיעקב ל

  (2.2.4064, יונית)

בחרה , נערך המחקר ר בהןשא ,במהלך השנתיים :ניצחון הקול ההרואי – מודל האם הלאומית
שהגיבורה , ך"ב של מגילות מתוך התנכתּוהיו ִש ש ,פני ההורים שתי ההמחזותליונית להעלות 

שות אות שתי הדמויות הנשיות משמ. מגילת אסתר ומגילת רות: הראשית שלהן היא אישה
מהווה  ,החותם את ההמחזה של מגילת רות ,החתונה טקס. לבן-על מסירותן וגבורתומופת 

 טקסשלבי . כי"שיונית מוסיפה לעלילת הטקסט התנ ,דוגמה לפרקטיקות מעצימות אישה
 ".חתנים"ומותיר ברקע את הבנים ה" כלות"החתונה מתמקדים בבנות המחופשות ל

 סיכום

שכונה במחקר זה  ,דתי-שדה הייצוגים בגן של קהילת הקיבוץ הדתי הצביע על כינון דגם פדגוגי
כפי שמאפיין את  ,ליים לדפוסים שמרנייםדגם זה משלב בין דפוסים ליבר". כית"קהילתיות תנ"

המתקיים  ,(4064, שוורץ; 4060, דומברובסקי; 4002, בראון; 4062, אחיטוב)הקיבוץ הדתי 
מודרניים -הדוגל בערכים פוסט, (22' עמ, 6994, סילברמן)הלכתי -בהתאם לאתוס מדעי

 (compartmentalization)מידור  הופעל דפוס של(. 4064, דרור; 4062, ןואדמ-בן; 4062, אחיטוב)
 :אלא חלוקת סמכויות ותחומי אחריות, אין רואים סתירה בין התרבות החילונית ובין הדת –

חיבים את התחומים הנחשבים מר, ומאידך גיסא, שואפים לשמר את המסורת, מחד גיסא
  (.6924, ליבמן)יהודית הכללית -הכולל מגע עם התרבות הלא ,ליים מבחינה דתיתלניטר

-אבותהתנהגותן של דמויות מקראיות כ. התורה-סיפורידוגמה טובה לכך היא ההתייחסות ל
ליות נוספים ביטויי ליבר. ואף הובעה עליהן ביקורת, נשפטה במהלך הלימוד עליהם – האומה
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להשלים פערים  הגן-ילדישבאו לידי ביטוי בניסיון לגרום ל ,היו הבעת תפיסות פמיניסטיות

לפי גישה . כי"להשמיע את קולן האבוד של הנשים שנעלם מהטקסט התנ כדי – בטקסט המקראי
גם אם , (4009, מוזס; 4002, בראון)ולפרט ניתנת אוטונומיה בפרשנותה , הדת היא גמישה, זו

 .במעשיו הוא דוחק את רגלי העבר

 ד"הגנים המוזנים מקהילות שמחוץ לצה

מוגדרים הם  ובשל כך ,ד"הנוספים שנבחרו למחקר מייצגים קהילות שמחוץ לצהשני הגנים 

פ  א" ; 4009, ברק וגדרון; 4002, חיים-רפאל ובן-בן) (edge culture)" ר אקולוגי תרבותייםזורי ס 

Strayer et al., 2003 .)ד "המחבר בין הקהילה המרכזית של הצה ,גנים אלו ממוקמים בקו התפר
המותאם לעוגנים של  ,דתי-הרצון של הגננות לכונן דגם פדגוגי ,אולם. חיצוניות להלקהילות 

 .אשר אינן תואמות את ליבת הזהות של הגן הדתי ,הביא ליצירת קטגוריות זהות – הגן-קהילת

 

 של הקהילה דתי-לאהגן ה. ד

 ליבת הזהות של הגן

  .שומרים על המסורת

 (42.2.4066, הוריםהנציגת ועד )

כמה מהילדים מוציאים . תחילת התפילה אביה מזכירה לבנים לחבוש את הכיפה על ראשםלפני 
 ,לפתע. הכיפות המונחת על ארונית בצדי החדר תמהכיס את הכיפה ואילו אחרים פונים לסלסיל

  :ופונה לאביה בקול פגוע הבנותניגשת אחת , באמצע התפילה

  .אבל לא שמת לי כיפה

 (40.9.66, אביהגן )

הגננת  :של שני הצדדיםדתיות התפיסות הנובעות מה ,מנוגדותגן זה מורכב מזהויות תרבותיות 
שאינם  ,מעשייםממניעים דתי הרושמים את ילדיהם לגן  ,הורים שאינם דתיים .וההורים

עם התנגשויות בין  נאלצים להתמודד – כפי שהשתקף מהראיונות עם ההורים ,קשורים לדת
-מערכתהשתייכותו של הגן להתמודדות זו מחריפה בשל . הגןאלה של בין והבית הערכים של 

ריבוי . החינוך הדתיהתכנים והערכים של עמוק  יםשבתשתיתה נטוע ,דתית-הממלכתית החינוך
 . אצל הגננת יתפרופסיונלודאות -מקשה על ניהול הגן ומוביל לעתים לאי הזהויות

 : מיד עם תחילת התצפית, בביקורי הראשוןזה כבר  אביה היטיבה לתאר קושי

  .אני צריכה לחשוב טוב טוב איך אני לא נופלת

 (42.2.4066, אביה)

  :הגננת מציינת במפורש את השאיפה לקונפורמיות להורים, במקביל לכך

 .הגן הוא של ההורים

  (40.9.4066, אביה)
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 ."לגן יאלי שיבואו כדי ההורים אחרי מחזרת אני"ועל כן 

  (46.4.4064, אביה)

במהלך שאביה הזכירה אותם  ,ניכרת לאור מספר הפעמים הרבבחיי הגן מרכזיותם של ההורים 
וון יגם זהותה האישית של אביה גולשת לכ ,מתוך הרצון לשרת את ההורים. כל הראיונות

והיא לובשת  ,החילונית כדי לצמצם את השונות בין הזהות הדתית לזהות –זהותם של ההורים 

 .ות קצרות שרוולים עם מחשוף קלחולצחצאיות קצרות לצד 

מן הסתם . כן אני מרשה לעצמי קצת טיפה יותר גם מבחינת החיצוניות ,את רואה אותי
  .ת עצמי לאוכלוסייה שבה אני נמצאתאני מתאימה א

 (42.2.4066 ,אביה)

 "שומרים על המסורת: "תדתי-לאדתי של גן הקהילה ה-דגוגיהדגם הפ

  הדתי המרחב צמצום. 1

 .להורים הילדים בין דעות חילוקי ארצה לא

 (40.9.4066, אביה)

נוקטת  – הביתהחילונית של זהות הבין והגן הדתית של זהות ההתנגשות ערכית בין כדי למנוע 
 המרחביםלטובת  מצמצמת את המרחבים הדתייםלפיה היא ש ,סלקטיביות פדגוגיתאביה 

 .בגןשבכל המרחבים זה הוא מקיף ובא לידי ביטוי צמצום . יםהחילוני

  צמצום מרחב התוכן

היקף הלימוד מצטמצם ו ,המקרא-סיפוריממצומצם הגננת חושפת את הילדים רק לחלק 
גם תחום . מצרים-יציאתספר שמות עד סוף סיפור את את חומש בראשית ו לולהכ ,לחומש וחצי

של לא נצפתה למידה ממוקדת  – שבהן נערכו תצפיות בגן זה ,במשך השנתייםו ,ההלכה צומצם
בהתאם לאורח  ,כן-כמו. שנצפו במחקרהאחרים  ד"החמ-גניח בו  בשונה מהרו   –זאת  ;הלכה

  :כני הלמידה מושמטיםוחלק מת – חייהם של הילדים

 .ילא מוציאה את זה מהפה של בכללני א. אני לא אגיד שאסור לנסוע בשבת

 (40.9.4066, אביה)

  זמןהצמצום מרחב 

ם לא סופרו לילדיכלל  םה םשבה ,משום שהיו שבועות ,תורה-סיפוריקשה היה לתאם תצפית על 
שדחקה את סיפור תורה  ,בשל עומס של תכנים מרובים לקראת חגים או חגיגת יום הולדת –

 .בימי שישי

  ימעשהמרחב הצמצום 

, רועים אלויבא. הסמוך ילדים מהגן הממלכתייחד עם ה ,הכנסת-ביתנוהגים לבקר ב הגן-ילדי
מתוך  –שלה הגן-ילדייום עם -שאותם היא נוהגת להתפלל יום, אביה מדלגת על קטעי תפילה

  :ים מהגן הממלכתיחילוניילדים הרגישות ל
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. המטרה לא להעיק עליהם. אני מתחשבת בממלכתי. אני אתפלל את הקצר
  .שיהיה להם נחמד

 (2.2.4066, אביה)

לא שוכחת לבקש מהילדים בסיום אכילת , לעומת זאת ,אבל, תגם על ברכולעתים פוסחת אביה 

 :הקרטיב

 .את העטיפות על הרצפה לא לזרוק

 (2.2.4066, אביה)

  פיזיהמרחב הצמצום 

היו הכותרות שנכתבו . יםהדתישל הסממנים משקפת את הצמצום בגן  הסביבה הלימודיתגם 
 ". חג הפסח", "חנוכה שמח: "קרב או שם הנושא הנלמדשם החג ה   ובהן צוינו ,סתמיות

-פינתאפילו . היעדר ציטוטי פסוקים מהמקורותהוא ת הדתית ראּוהנִ סממן נוסף לצמצום 
ועל מדפים אלו הוצגו גם מגוון , לא נותרה בקדושתה –הקודש -ארוןהכוללת את  הקודש

 .יד-ואלה הושמו על המדפים כלאחר, בדו או שכחוישהילדים א ,פריטים מזדמנים

 ד "צמצום המרחב המערכתי של החמ

הספר הממלכתי -ביתואילו , של אביהממוקם רחוק מגנה האזורי דתי -הממלכתי הספר-בית
 לרצות אתשל אביה  הנובע גם מרצונה, הסמיכות הפיזית פועל יוצא של. הגן-גובל עם חצר

אביה לוקחת את . הממלכתי הספר-ביתעם  גומלין-יחסיניהול הוא  ,אוכלוסיית הגן החילונית
-יוםבמסגרת  – הילדים הולכים עם הוריהם, בנוסף. רועים משותפיםיאלת וולחגיג הגן-ילדי

  .החילוני הספר-ביתב' לקורס הכנה לכיתה א – בגן הלימודים

 ,מקשה על עבודתה החינוכית של אביה בגן – עדר זהות דתית רציפהידווקא הש ,חשוב לומר
 ,אביה בחרה להתמודד עם קושי זה באמצעות פרקטיקה. הדתית החינוך-מערכתהמשתייך ל

 .יהודית-לאומיתהנוטה מזהות דתית אל עבר זהות 

  יהודית-מחויבות לאומית. 2

 .לעשות צריך יהודי כל

 (60.66.4066, אביה)

  למחויבות לאומית –מאחידות לאומית 

 ,היריעה החברתיתהיא מרחיבה את . את אוכלוסיית הגן בראייה אקולוגית רחבה רואהאביה 
 ,סיסטםקרומעגל המל –הוריהם את הכולל את הילדים ו ,מעגל המיקרוסיסטםבה משהגן פועל 

גם ולו  ,זיקה-נקודות אביה לאתרמנסה בהתאם לכך . הכולל את ההשתייכות הלאומית
את  למנףכדי  ןנעזרת בההיא ו, הלאומית ליהדות מתחברהחילוני  ןבהש, המזעריות ביותר

 .ככלל – יהדותה, היינו, לאומה הרחבה, כפרט –יצור זיקה בין כל יהודי לוהלמידה 

 מציר הזמן החילוני אל ציר הזמן היהודי

-ביתשההורים הולכים ל ,בעקבות עדויות. גשרים ליהדותוזיקה -ישראל משמשים נקודות-חגי
את ובכך מובילה אביה  ,שופר-ת מהילדים להצטרף להוריהם לתקיעתהיא מבקש, בחגים הכנסת
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, היהודי לאומיההמרחב אל  –המשפחתי החילוני החילונית או המסורתית מהמרחב המשפחה 
 .כדי לחוות את החג כחוויה לאומית משותפת, הכנסת-ביתאל 

 המקורות היהודיים כבסיס ללמידת ערכים חברתיים

מעשי הילדים : המייצגים ערכים חברתיים ,אביה בוחרת לרוב לעסוק בתכנים יהודיים
של התנהגות מוסרית כמו בחג  בעיקר בהקשרים חברתייםו ,ישראל-חגיהיכרות עם ל" מגויסים"

אביה את הזיקה ליהדות סביב בנתה  – ןלה אשר ההורים היו שותפים, מסיבותגם ב. ראש השנה

ההופעה של  – דתית-לאבשל הקושי של הנגשת סממני דת בפני קהילה . תכנים חברתיים
-ם של הסממנים היהודייםוהם משמשים רק רובד מצומצ, יתמינימלאלה היא  סממנים

 .הלאומיים

 יהודי-החברתי הריבוד שיטת

שלוש השתמשה אביה ב םבהאשר  ,השונים במבעיםנמצאה שיטתיות  –מניתוח התצפיות 
השימוש בפרקטיקה זו בא לידי . נומחקר שלשנערכו עם ההורים במהלך השנתיים  ,המסיבות

ברו יחדיו ונעטפו בעטיפה כל מרכיבי המסיבה ח  ולפיכך  ,פיהכוראוגרבשירים וב, תכניםבביטוי 
היה צורך להכשיר , מאחר שהמוטיבים הדתיים זרים לעולמו של החילוני. תססגונית ומודולרי

המוטיבים הוכנסו . אלה למרחב המשותףשל מוטיבים הרכה לקראת כניסתם  את הקרקע
בסממנים חברתיים  עולם הדתיהאת  כך ולרפדלר כשהמטרה היא, ךבשיטה של נדבך על גבי נדב

מד מד הדתי במבוכי המהמצליל את המ ,"יהודי-חברתיה שיטת הריבוד"באמצעות  –ולאומיים 
 . הלאומי

 : בנויה על מספר רבדים –דתי -העברת התכנים לפי שיטת הריבוד החברתי

 ,בו טקסטים ושיריםאשר מצויים  ,המוכר והמקובל הכללי-החברתיהרובד הראשון הוא הרובד 
  .שעניינם טיפוח יחסים חברתיים

כדוגמת הזכרת  –שגם הוא מקובל על רוב הקהילה  ,הלאומי-היהודילאחר מכן עוברים לרובד 
  .ירועים מההיסטוריה של העם היהודיא

ילת הילדים ליד כדוגמת תפ –אשר בו מציגים סממנים דתיים  ,הדתימגיעים לרובד  יורק אחר
 עומד בצלו שלמוצג כשהוא  ,ותר לקהילההזר י ,הרובד הדתי. המסמל את הכותל המערבי ,מבנה

עלול לעורר ש ,כדי לרכך את החיכוך של החילוני עם העולם הדתי זאת ;הרובד היהודי
 . להתנגדות

 :תהליך זה מוצג בתרשים הבא

  

 

 

 

 סיכום

שכונה במחקר זה  ,דתי-ת הצביע על כינון דגם פדגוגידתי-לאשדה הייצוגים בגן של הקהילה ה
, שכוננו קטגוריות זהות, בדגם זה הופעלו מספר שיטות פדגוגיות". שומרים על המסורת"

, היהודיתולמורשת תרבות הקשורים ל, המתבססות על מכלול זיכרונות היסטוריים ותוצרים

רובד דתי  חברתירובד  ודירובד יה
 מוצלל
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 (. 6926, שביד; 4002, סמוחה)אך ללא אוריינטציה לדת , מנהגים ושפה כגון

. היהודי המסורתי רואה עצמו חבר בקהילה היסטורית שהעבר שלה מהותי בכינונה של זהות
ההווה מספק פרספקטיבות חדשות , ומנגד, לגביו העבר היהודי מבנה את חיי היהודי בהווה

" המשכיות אגב שינוי"ה לדינמית ומשתנה בבחינת דבר שהופך את המסורת בהוו, להבנת העבר
 ובמקביל, המרחב הדתיצומצם  – בהתאם לתפיסה העומדת בבסיס הדגם (.26' עמ, 4064, ידגר)
שדה הייצוגים . שנלמדו מהמקורות היהודיים ,המייצגות ערכים חברתיים ,התעצמו קטגוריות –

שהיא תוצאה  ,לדחוק את תחושת הזרותסייעו להורים החילוניים  –דתיות -והשיטות הפדגוגיות
 .שאינה תואמת את אורח חייהם ,יה במסגרת חינוך דתיתישל שה

 

 הגן של קהילת יוצאי אתיופיה . ה

  ליבת הזהות של הגן

 .שווה עבור הקהילה האתיופית הזדמנויות-חלון

 (46.2.4066, צילה)

 – המזין את הגן ,אתיופיה למרות רצונה של צילה לווסת את ההרכב הדמוגרפי של קהילת עולי
ומספרם של אלה מעולם לא עלה על , ממוצא אתיופיהיו שלא  ילדים – גןכמעט שלא נרשמו ל

של  ההדרה החברתיתסיפרו כל אחת מהן על  – צילה וגם האם שרואיינה למחקר. חמישה
למרות היותו הגן היחידי שנותר  – הנמנעים מלשלוח את ילדיהם לגן זה ,תושבי השכונה

כשהיא מנסה לברר על  ,של ההורים היהדות בהתגוננותבנוסף מתארת צילה את . בשכונה
 :שהם מקיימים בבית ,מנהגים

 .'גם ככה אצלנו'הם פוחדים לגבי יהדותם ולכן אומרים 

 (66.2.4066, צילה)

 ,הן במישור הקהילתי – ההורים האתיופים להתנתקות מהזהות האתיופיתפועלים , כך לענוסף 
, ההורים בחשש מתמיד מפני החברה הסובבת אותם חיים ,לדברי צילה. ישור האישיוהן במ
צעדים . לכת לגבי המשכיות זהותם הקהילתית-ה מוביל אותם לנקוט צעדים מרחיקיופחד ז

 :ניתוק מהזהות האתיופית הקהילתיתבהן אלה באים לידי ביטוי 

 .לא על הגבו ,מזמן בחנות שקה ,אוכל אין שק

 (2.2.4066, צילה)

מרות הרצון ל. בהקפדה על שינוי שמות הילדים לשמות ישראלים ניתוק מהזהות האישיתב והן
וצילה , הן אינן בנמצא, אחיזה יהודיות בקרב התרבות האתיופית-של צילה למצוא נקודות

צילה את עצמה פעילה אקטיביסטית רואה , כךפיל. כי היא בודדה במערכה ,מגיעה להכרה
עבור הקהילה ' הזדמנויות שווה-חלון' " כדי לאפשר – זאת ;י אתיופיהחברתית למען יוצא

 .(46.2.4066 ,צילה)" האתיופית

 "הזדמנויות שווה ליהדות-חלון: "דתי של הגן של יוצאי אתיופיה-הדגם הפדגוגי

 ,צילה בוחרת לייצר במרחבי הגן חממת צמיחה בטוחה ומגוננת בעזרת שני מודלים מרכזיים
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 ,שלדעתה יכולים לספק לילד ולמשפחתו את היסודות הנדרשים להבניית זהות לאומית יהודית
 .של הסביבה האקולוגית הרחבה יותרהתואמת את זו 

 זהות קולקטיבית יהודית . 1

בנות בקרב בני הקהילה האתיופית זהות ה  רצונה ל  מתבסס על  דתי של צילה-הדגם הפדגוגי
  .הקהילה הישראלית היהודיתיהודית ולכנס אותם לתוך 

 : לשם כך היא נוקטת מספר פרקטיקות

 השתייכות לקולקטיב היהודי -יומי להכרזת טקס

בו מכריזים הילדים על  אשר, טקסמתקיים בגן  – הבוקר-תפילתבהמשך ישיר ל, ביומו מדי יום
 ,תוספתושהיא , התפילה-סידורשאינה כתובה ב ,הצהרה – רצונם להשתייך לאומה היהודית

 מדימתבקשים  הגן-ילדילאמירת ההצהרה כל . הגן-ילדיצורכיהם של  לעמענה כשחיברה צילה 
 :ולהכריז לעמוד ביומו יום

ישראל -והריני אוהב כל אחד מבני, הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך
 .ומאודיכנפשי 

 (66.2.4066, גן צילה)

 ה "להכיר ולהוקיר את הקב

את יהדותם באמצעות צילה מחזקת  – את זהותם היהודית של יוצאי אתיופיה כדי להבנות
עיון רחב ומעמיק , אולם. אדמות-ה ובתמיכתו בקיומו של האדם עלי"צמתו של הקבהכרה בע

אלא מהפריזמה , ה אינו נעשה מהפריזמה הדתית"כי החיבור לקב ,הוכיח – יותר בממצאים
כדי . את הילד ממוצא אתיופי ללאום היהודי ה היא לחבר"מטרת החיבור לקב. הלאומית

צילה פועלת  – ובעיקר לעם היהודי ,לאנושות' ילמדו להכיר את תרומתו הגדולה של ה הגן-ילדיש
היא משתמשת . הנעים בין הזיכרון הקולקטיבי ובין ההווה המעשי ,במספר מישורים בו בזמן

תוך , ה"טמעת ההודיה לקבכקרקע פורייה ועשירה לה ישראל-חגיבטקסטים היהודיים וב
 ישראל-בנירבות ת  ִה  כגון ,ה הציל את עם ישראל כקולקטיב"בהם הקב אשר, שימוש במצבים

, שלב נוסףבה "צילה מעלה את הנסים שעשה הקב. נס חנוכה, למרות גזרת פרעה –במצרים 
 : ומקשרת בין הנס בעבר ובין התנהגות הילדים בהווה

ואנחנו יודעים  ,הם היו חזקים ,להחליש אותם רצה פרעהולמרות ש ,התרבו ישראל-בני
אנחנו  .אנחנו לא אומרים שזה קשה ,ה נתן לנו כוחות שאפילו שקשה לנו"שהקב

 ! ממשיכים

 (69.2.4064 ,צילה)

וחות להתמודדות עם האמורה להפיח בילדים כ ,מהווה משענת איתנה ,בעבר' שעשה ה ,הנס
 .הקשיים בהווה

 תרבות במסע  –אתיופי -מיצוב היסטורי חופף יהודי

 :בסוף השנה נפתחה בדקלום הסיום-מסיבת

  .אנו מודים' לה, כולנו יהודים. לםלהודות לבורא העו, נפתח היום את פינו הקטן לזמר
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 (46.2.4066, גן צילה)

היה שחזור  שיאה של המסיבה. לאומי יהודי אחדהמחבר לקולקטיב  ,ביטוי – "כולנו יהודים"
וקשרו את גורלם בברית משותפת עם , הפכו לאומה ישראל-בניבהם  אשר, הרגעים ההיסטוריים

, ממצרים ישראל-בניהכולל שחזור יציאת , לעם היהודי ישראל-בנישחזור התהוותם של  –האל 
התגלה בעת התצפית על  – הרובד הסמוי של שחזור נס. קבלת התורה טקסנס קריעת ים סוף ו

התרגשות  אימהותעוררה ב מצרים-יציאתהמחזת . אמותיהם במהלך המסיבהעל ם והילדי
שהצביעו  ,שהלכה והתעבתה לדמעות זעירות ,העין-ואף הביאה ללחלוחית קלה בזווית, גדולה

תיהן לנתק את הילדים מהזהות נוסיוינ משום אימהותשאחזה ב ,ההתרגשות הגדולה על
 : האתיופית

. לא לילדים, זה להורים. הם הלכו ברגל]...[ הילדים לא רואים אבל ( מאתיופיה)הם יצאו 
וזה , הם לא מספרים את זה לילדים, כאילו הם באו על מטוס, כשאני אומרת שגם הורים

  .נורא חבל

 (2.2.4066, ילהצ)

 מצרים-יציאתב ישראל-בנילמסע  –צילה מדמה את המסע של עולי אתיופיה לישראל בהווה 
שחזור . עדיין ממשיך לצרוב בלבם של העוליםו ,כאוב חיים-סיפורהמסע מאתיופיה הנו . בעבר

גרם  –להעלים את הסיפור שממנו מנסה דור ההורים  ,הדור – דור הילדים ידי-עלהמסע דווקא 
זהות חדשה  –שההורים האתיופים מנסים לבנות בארץ ישראל  ,לטלטלה ביסודות הזהות

 רואה במסגרת הגן שלה – רגישה למצוקות ההורים האתיופיםה  , צילה. המנותקת מהעבר
 .(46.2.4066, צילה)" שווה הזדמנויות-חלון"

-בני: ארץ ישראל הנכספת –שיצאו למסע לכיוון משותף אחד  ,צילה מקשרת בין שתי התרבויות
החפיפה . וממקמת אותם במיצוב היסטורי חופף, בעבר ויוצאי אתיופיה בהווה ישראל

 .ר את התרבות של הקהילה האתיופיתנועדה לאשר – י המסעותנבין ש ההיסטורית

 חינוך לערכים חברתיים. 2

כלי לפיתוח , ך"התנ-סיפוריהמגולמת ב ,צילה רואה בהיסטוריה הקולקטיבית של העם היהודי
העשויים לסייע בידם לחבור אל הקולקטיב הישראלי , המודעות של הילדים לערכים חברתיים

המכוונת להעצמת  ,מרחיבה את גבולותיו של הטקסט המקראי ובוחרת בפרשנותצילה . היהודי
מעצבות מחדש את  – שבהן בוחרת צילה בקפידה ,כי"ט התנטקסהפרשנויות ל .ערכים חברתיים

חולקה כי "ט התנטקסשנבחרה ל ,הפרשנות. שתכלול מסרים חברתיים באופןכית "עלילה התנה
 :סוגים של שיח פרשני הלארבע

 שיח פרשני מקשר . א

כגון  ,נקודות שוליותבצילה בחרה לשים דגש  – בשונה מכל הגננות האחרות שנצפו במחקר
  :יתר של יין-תלשתיי ,לדבריה ,הנוטה ,מתוך רלוונטיות לאוכלוסיית הגן, בסיפור מגילת אסתר

המלך אחשוורוש ברנו על יד .כי הם רואים את זה בבית ,עניין של שתייה יותר הרחבתיב
כמה צריך  ?מה אנחנו עושים כשיש מסיבה. 'חמתו בערה בו'ולכן , שהרבה לשתות יין

 .והרחבנו ?מה קורה כששותים הרבה ?לשתות

 (69.2.4064 ,צילה)
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 שיח פרשני מרחיב . ב

גרמו לצילה  – הרצון לסייע לילדים וההכרה בחשיבות החינוך לערכים ולדרכי התנהגות נאותים
לעומת שאר )הבחירה הבלעדית של צילה . תיות לטקסט המקראישגר-להיעזר בפרשנויות לא

 ר המקראיומהקו הרעיוני של הסיפ הסוטה ,לשלב פרשנות בעלת מסר חברתי( הגננות שבמחקר
 .ילה חברתיתמנווטת את הילדים מהעלילה המקראית לעל –

 כגון לימוד ערך ,מטרת הפרשנות של צילה היא לפתח בקרב הילדים את הרגישות לזולת
  :בסיפור יוסף התחשבות בזולת

 אם אחד רוצה לקבל, רצה לתת לכולם גם העניין של מידה יוסף]...[ עניין של מחסני מזון 
כי צריך להספיק  ,מעט כדי שיספיק גם לאחריםהוא ייקח , קח המוןילא י הוא, מזון

 .וצריך קצת קצת ולא בחזירות .להרבה זמן

 (69.2.4064 ,צילה)

 גרשיח פרשני מסנ. ג

שבהם  ,הפרשנות משמשת את צילה גם כדי להתגבר על הקושי שבהתמודדות עם הוראת מצבים
במקרים אלה צילה בוחרת להביא . מוסרית-לא, לכאורה, הייתה ,האומה-אבותהתנהגות 

 .אותה דמותפרשנות מסנגרת על 

, האומה-אבותהילדים לא נחשפים לדימוי שלילי על  ,מצד אחד: תרומה כפולה –לבחירה זו 
 .הם לומדים כיצד יש לנהוג, ד שניומצ

מקבלת  ,עשו ,מיועדת לאחיו ,לכאורה ,שהייתה ,מעשי יעקב ללקיחת הברכה מאביו ,הלדוגמ
 :צידוק פרשני

בעל מידות יותר טובות היה כי הוא  ,יעקב קיבל ברכה יותר גדולה ויותר משמעותית
  .מעשו

 (62.4.4064 ,צילה)

 שיח פרשני מדיר . ד

צילה אף  – הסותר את המוסר האנושי ,הכוללים נרטיב של הרג ,בהוראת סיפורים מקראיים
הוספת פרשנות שעניינה  ידי-עללכת ובחרה להדיר את נרטיב ההרג מהטקסט המקראי -הרחיקה

הסיפור על קין והבל  ,הלדוגמ. מוסרי-יהאמורים לטשטש את הנרטיב הבלת ,ערכים חברתיים
  :העוסק ברצח אח ,הוא סיפור קשה ביותר

אני לא מדברת על ]...[  הוא זרק אבן ופגע באח שלואלא , אני לא אומרת רצח את אחיו
 .שהוא עשה מעשה רע, אלא שהוא פצע ,ההרג

 (4.66.4066, צילה)

-עלכדי להתגבר על הקונפליקט המוסרי של השמדת היקום , גם בעת סיפור המבול ,למשל ,כך
 ,כדי לטשטש את הראיות הנסיבתיות, צילה חלק מהטקסט המקראי הדירה – האל ידי

 : שסותרות את ההיגיון האנושי

 לאא]...[  דגש על זה שמה לא ,הרבה מה קרה עם השאראני לא מספרת אבל  ,היה מבול
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לא מה , על המשפחה של נח, על המהלך של נח בתוך התיבה. עושה את הפוקוס על נחאני 
 .קורה עם השאר

 (4.66.4066 ,צילה)

 סיכום

שכונה במחקר  ,דתי-הצביע על כינון דגם פדגוגי –שדה הייצוגים בגן של קהילת יוצאי אתיופיה 
. העקרונות המארגנים של הקהילה נותרו נעלמים וחסומים". שווה ליהדות הזדמנויות-חלון"זה 

כי עליה לגונן על  ,מחד גיסא ,ועקב כך היא חשה, הקהילה האתיופית חיה בחרדה תרבותית
  .כי עליה להשיל מעליה כל זכר לתרבות האתיופית ולהתנתק ממנה, ומאידך גיסא, יהדותה

ך את יוצאי אתיופיה לשותפים שכל מטרתן הייתה להפו ,לשם כך הופעלו מספר שיטות פדגוגיות
השתייכות  טקסנערך בסיום התפילה ביומו מדי יום , למשל :ערך לתרבות היהודית-שווי

כדי לחזק בקרב העולים . ישראל-בניהכריזו על אהבתם לכל אחד מ הגן-ילדישבו  ,אומיתל

צילה על שני אירועים מכוננים של מתבססת  – מאתיופיה את תחושת ההשתייכות הלאומית
 : היהדות

 .סוף-ים-מצרים וקריעת-יציאת. א

אירוע חשוב משום המאפשר לאדם היהודי להכריז במי הוא  –מעמד הר סיני ומתן תורה . ב
 (. 4002, בוזגלו)מאמין 

 .כשהוא מושתת על זיכרון קולקטיבי של העם היהודי ,היהודי-צילה מבנה את הזמן התרבותי
מתוקף השתייכותם  –שעשה לעם היהודי  ,סיםיהוקיר את האל על הנלומדים הילדים ל

השיח הציבורי המסע של יהודי אתיופיה למדינת ישראל הוצג במסגרת בימת . לקולקטיב היהודי
כי סייע אף הוא לחבור "הטקסט התנ. מצרים-יציאתב ישראל-בניכחופף למסע ההיסטורי של 

. באמצעות הצגת הערכים החברתיים הטמונים בו – את יוצאי אתיופיה אל הקולקטיב היהודי
, המגלמות חינוך לנורמות חברתיות ומוסריות ,הטקסט המקורי הורחב באמצעות פרשנויות

 .גשר להיטמעות בחברה היהודית –קהילה האתיופית לששמירה על קיומן עשוי לשמש 

-ספר אקולוגי"מייצגים אזור  –ד "המוזנים מקהילות שאינן משתייכות לצה ,שני הגנים

ומתוך כך מרוחק מליבת , התפר-הממוקם על קו, ככל אזור ספר – (edge culture) "תרבותי

 ,.Strayer et al; 4009, ברק וגדרון; 4002, חיים-רפאל ובן-בן)הזהות הקהילתית ומאפיוניה 

בעקבות החדירה של  –גנים אלה מקבלים אפיונים שונים  .ד"החמ-מערכתבמקרה שלנו ו ,(2003

(. Turner, Davidson-Hunt & O'Flaherty, 2003; 4002, כהן)ד לתחומם "קהילות שמחוץ לצה
, חלקי זהות של הקהילה המרכזית ,מצד אחד ,נשמרים, בשני הגנים, כלומר, באזור זה, לפיכך
 חינוך-מערכתמתוקף השתייכותו ל –בגן המחויב  היום-סדרלי מדת כחלק אינטגר-טקסיקיום 
-פשר גמישות ופתיחות לשינויים ולמפגשים ביןהריחוק מליבת הזהות מא, ומצד שני, דתית

נבנו  – קהילות שאינן דתיות, ד"המוזנים מקהילות שאינן משתייכות לצה ,בגנים. תרבותיים
, הדת-ינהמושתתים אף הם על סממ, דתיים בעלי דפוסי טיפולוגיה סוציולוגית-דגמים פדגוגיים

ערכים לאומיים וערכים -המבוססים על היהדות כבעלת, אך מנכסים בעיקר שיח ופרקטיקות
ייצר דתיות , שמטבעו פתוח להשפעות חיצוניות ,התרבותי-האקולוגי הספר-אזור. חברתיים

אימצה דפוס של  –הספר -אזורית של המודל שכונן באידאולוגהמעטפת ה. יהודית אלטרנטיבית
שהייתה אמורה  ,הזהות הדתית. כינון זהות לאומית תוך ויתור על דפוסי כינון של זהות דתית

 .ובמרכז הועמדה הזהות היהודית, םנדחקה לשוליי – תהלהיות הגמונית מתוקף הגדר
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 ודיון סיכום
מצביעים על הטרנספורמציות הרבות  –שנמצאו במחקר זה  ,דתיים-חמשת הדגמים הפדגוגיים

המזינות , מגוון הקהילותלסיון לתת מענה ישנוצרו בעקבות הנ ,ד"החמ-גנישל הדת בהוויה של 
התאפשר בעקבות שני  – המותאמים לעוגנים הקהילתיים הדתיים ,כינון דגמים. ד"החמ-את גן

  :ספרית-בשונה מהמבנה במערכת הבית הילדים-גנישל  החינוך-מערכתהמאפיינים את  ,גורמים

 מנהלית  אוטונומיה. א

ורובם שוכנים במבנים ייעודיים  ,המופרדים פיזית ומוסדית ,פועלים במבנים הילדים-גנירוב 
בכך מתבטא , הממוקם כיחידה ניהולית נפרדת ,יתרונו של הגן. להם שלא בשטחי בתי הספר

 ,לוב ואחריםדסבר)ספרית -הבית-כפי שנדרש במערכת, שהוא אינו מחויב למדיניות אחידה

 (. Oplatka & Eizenberg, 2007; 4002, צורן; 4060

 פדגוגית  אוטונומיה. ב

, כסיף-אמיר) הילדים-גןב הלימודים-תכניתחינוכית קוהרנטית של -אין עדיין אכיפה חברתית
שבו לא נכתבה עד כה כל , היעדר הקוהרנטיות משתקף בעיקר בתחום המסורת היהודית(. 4062

מצהיר  משרד החינוךש פי-על-אף. מושגית וסטנדרט לימודישתהווה מסגרת  ,ליבה-תכנית
משרד )לאומי -השנה הדתי-מותאמת ללוח הילדים-גניהפדגוגית ב העבודה-תכניתכי  ,באתרו

בה זמן רב לסיפורי החגים ולמסורות  ומוקדש, (Golden & Mayseless, 2008; 4000 ,החינוך
, פרומן)ים ובפרקטיקות חווייתיות טקסב, הן בלמידה על אודותיהם והן בחגיגות, הנוגעות להם

התוצאה של . בתחום הדתי ד"החמ-ִמנהלנה וממוסד מטעם הרי שאין קוריקולום מוב, (4002
, העבודה-תכניתהענקת אוטונומיה לגננת בבחירותיה בכל הקשור להא  ,היעדר תכנית ליבה

 .וראת נושאים השייכים לעולם הדתיוכן בה ,(4002, צורן; 4002, דיין)הפעולה לתכנים ולדרכי 

ממצאי מצביעים  – הגננות את עבודת מכוונתה ,לצד היתרונות של האוטונומיה הייחודית, אולם
  :מחקר זה על חיסרון

הנובעת מכך שמבנה הגן הוא לרוב מבנה , האוטונומיה של הגננות מלווה בתחושת בדידות
הבדידות הפיזית יוצרת (. 4002, צורן)ובלי קשר עם עמיתותיה  הוכל גננת עובדת בו לבד, מבודד

 ,שכן גננות רבות רואות בגן טריטוריה עצמאית, וכן בדידות אישית ,פרופסיונליתגם בדידות 
, מכון אדמתי; 4002, ארם ודשבסקי)החסרה תמיכה מצד קהילת ההשתייכות המקצועית 

4000.) 

והגננת נאלצת לבצע , עבודת הגננת דורשת אינטראקציה עם מגוון דמויות, זאתועוד 
בשל מיעוט הביקורים של  ,בין היתר ;כהתמי-קציה זו בבדידות מקצועית ובהיעדראינטרא

 ,Court & Merav)ופגיעות  חשיפה של גבוהה כל אלה מביאים את הגננות לרמה. המפקחות בגנים

2009 .) 

הגננות קשר צמוד ואינטנסיבי עם קהילת מקיימות , ית של הגננותפרופסיונללעומת הבדידות ה
 המחייב את ההורים להגיע אל הגן מדי יום, בשל גילם הצעיר של הילדים –בעיקר , הורי הגן

, גננות מנגנון מפצהלהמפגשים האינטנסיביים עם קהילת ההורים משמשים (. 4062, פריש) ביומו

 Alexander, 2001; Ashmore, Deaux;4002 ,חיים-רפאל ובן-בן)ורצון להשתייך לקהילת ההורים 

& McLaughlin-Volpe, 2004), השתייכות לקהילה הארגונית עדר ילה תחליף יםמשמשה
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פרקטיקות מובילה את הגננות לנקוט  –הפיכת קהילת ההורים לקהילת השתייכות . המקצועית
, השתייכות לקהילת ההוריםנובע לא רק מתוך תחושת הדבר . פדגוגיות בעלות דפוס קהילתי

 ;Alexander, 2001;4004, הלברטל; 4002, חיים-רפאל ובן-בן)אלא מתוך תחושת מחויבות אליה 

Ashmore et al., 2004; McMillan & Chavis, 1986), ננות לבחור ייצוגים דתיים המובילה את הג
 .הקהילההתואמים את קטגוריות הזהות הדתיות של  ,עצמאיים

ויתרו הגננות על  – הנובעת מהבידוד מהקהילה המקצועית ,תכדי להתמודד עם הפגיעּו
ית מגויסת פרופסיונלאוטונומיה "ית הכפולה לטובת פרופסיונלהאוטונומיה האישית ה

מענה דיפרנציאלי לקהילת הורי הגן בבחירת ייצוגים דתיים והפעלת בה נתנו שהגננות  ,"לקהילה
והובילה לכינון דגמים  הגן-קהילתשתאמו את קטגוריות הזהות הדתיות של  ,פרקטיקות דתיות

ית מגויסת פרופסיונלאוטונומיה "מדובר בכי , אפשר אם כן לומר. ייםלוקלדתיים -פדגוגיים
ה יתאולם המניע להן לא הי, הגננות ידי-עלהבחירות הפדגוגיות התבצעו , אמנם ."לקהילה

 .צרכים הדתיים של קהילת הורי הגןאלא ה, יה האישית של הגננותאידאולוגה

 ,הייתה כפולה מזו של עמיתותיהן בגנים ,ד"החוץ לצה-העובדות בגני, שחשו הגננות ,הבדידות
היחסים בינן ובין המפקחות -בשל מערכותזאת  ;ד"שהקהילות המזינות אותם משתייכות לצה

, שכאמור, הגן-קהילתהגננות תיארו כיצד המפקחת על הגן הביעה אכזבה מהרכב . על הגנים
, וכלוסייה שאינו דתיהרכב האיות להמפקחות הטילו על הגננות את האחר. ד"אינו משתייך לצה

ן כי ה ,הגננות חשו. ואף נזפו בהן על אי הכפפת ההורים והילדים לדרישות המערכת הדתית
מציאות זו העצימה בהן . החינוך-מערכתעוגן ארגוני מצד -מופקרות בזירה החינוכית וחסרות

הגן -הילתקל ד"החמ-מערכתאת הצורך להשתייך לקהילת ההורים ולהעביר את נאמנותן מ
 .קהילה-ת תואמותזהּו-באמצעות קידום קטגוריות

כמרכיב ראשוני  הגן-קהילתהמעמידה את  ,"האוטונומיה המגויסת לקהילה"יתרונה של 
בכך שהיא מצמצמת את החיכוכים ואת הקונפליקטים  מתבטא, בבחירת פדגוגיות חינוכיות
כמעט לא נצפו  – יםבהן התקיים המחקר בגנ אשר, ואכן בשנתיים. בסביבה האקולוגית של הגן

ת הגדולה בין השונּו. שגם בו הם הלכו והתמעטו עם הזמן, לי"פרט לגן החרד ,קונפליקטים בגנים
היסודית  החינוך-מערכתהתגלה כיתרון על פני המתרחש ב –הדגמים לכינון זהות דתית בגנים 

המותאמות  ,יצירת בימות שיח אישי ובימות שיח ציבורי במגוון טרנספורמציות. יסודית-והעל
-תפיסתשאפשרה להם לגדל ולחנך את ילדיהם בהתאם ל ,סיפקה להורים חממה – הגן-קהילתל

-דבר זה מנע זליגת ילדים ממערכת. דתיות-לאכולל קהילות  – וקהילה המה של כל קהילעול
, דגן) ד"החמ-מערכתכפי שהתרחש בשאר המסגרות של  ,למערכות מתחרות –ד "הגנים של החמ

פלגי "לשמר את מגוון מצב זה בכך סייע (. 4002, שוורץ; 4002, הדני; 4060, דומברובסקי; 4002
 : המשותפת לכל הפלגים ,אחת חינוך-מערכתד תחת כנפיה של "של הצה" המים

המוקירה  הצבת גבול בין אחדות לייחוד היא לעיתים חיונית כדי לגונן על אחדות אמיתית
 .כל מרכיב בשותפי האחדות

 (22' עמ, 4009 ,אבנרי)

 :ד"החמ-גנישל  החינוך-מערכתשעלו מממצאי המחקר באשר לשידוד  ,המלצות אופרטיביות

 יטיבו לנווט את הגננות בתוך מערבולת הזהויות הדתיותיש ,מדריכות גניםעל  מומלץ, 
עו בבחירות מושכלות של פרקטיקות יהמדריכות יסי. ד בימינו"המאפיינות את הקהילה הצ

הפועלים בסביבות  ,הכוחות-יוכלו הגננות להתמודד עם יחסי שבעזרתם ,ושיחים
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השילוב העדין בין עם הענקת כישורים להתמודדות  לשם – האקולוגיות השונות של הגן
של מדיניות  היסוד-קווימחויבות ללבין ומחויבות לעוגנים הקהילתיים ' חול'ל' קודש'

 . ד"החמ

העלולים להתעורר  ,ת ורגישות לקשייםדעּובפיתוח מּוהמדריכות לסייע חייבות , כן-כמו
תמיכת המדריכות  – במקביל. זהויות-בעת הקניית תכנים ומסרים דתיים בחברה רבת
השתייכות ל אותן להזדקקשהובילה  ,בגננות עשויה לצמצם את תחושת הבדידות שלהן

שתחזיר את  ,פעולה – הקשר של הגננות עם המערכת יתחזקוכך , הגן-קהילתל
 .המפקחת על הגן ,שלהן כלפי המערכת הקונפורמיות

 יש לחייב כל סטודנט במסלול הגיל  – ד"במסגרת הכשרת מורים במכללות להוראה של הצה
. ד"החמ-גניד ובהשלכותיו על "הדן בריבוי הזהויות הדתיות בחברה הצ ,ללמוד קורס הרך

 – המכוננים דגמים שונים של זהות דתית ,ו הסטודנטים במגוון גניםצּפבמסגרת הקורס יִ 
, ההוראה-יעניק לפרחי –ובמקביל , שיוביל לדיון מעמיק ולפיתוח תובנות על התופעה ,דבר
 .הּבכלים להתמודדות עם הדיפרנציאציה הקהילתית הר  , טרם כניסתם לעבודה כבר

 

 ביבליוגרפיה 

(. 22-20' עמ) העגלה השלישית, (עורך)שינובר ' בתוך צ. היבט היסטורי אקטואלי -הציונות הדתית (. 4009)' י, אבנרי
 .מרכז הדרכה פדגוגי תורני –ת "מכון מופ: נחלים

 .22-22, 4-3 ,החינוך הדתי חוזר מנהל. במשוך היובל המה יעלו בהר(. 4002)' ש, אדלר

, שגיא' אנגלנדר וא' י) ומחשבהדברי הגות : משבי רוח, אחיטוב' בתוך י .משבי רוח בקיבוץ הדתי(. 4062)' י, אחיטוב
 .מכון שלום הרטמן: ירושלים(. 690-622' עמ, עורכים

אוחזר מתוך . לאומית-זרמים אידאולוגיים וסגנונות חיים באוכלוסיה הדתית (.4002)' ד, ופז' ע, אלמוג
http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7711 

' אלפרט וש' בתוך ב. אביב-ילדים בדרום תל-המקרה של גן –מופעים של סדר כאוטי בחינוך (. 4062)' א, כסיף-אמיר
-תל (.602-29' עמ) מחקרים אתנוגרפיים על חינוך: הספר במבט מקרוב-הכיתה ובית, (עורכים)שלסקי 

 .ת"מכון מופ: אביב

-ייעוץ בבית, (עורכים)קלינגמן ' ארהרד וא 'בתוך ר? מאין ולאן – ייעוץ חינוכי לגיל הרך(. 4002)' ע, ודשבסקי' ד, ארם
 .רמות: אביב-תל(. 229-222' עמ) ספר בחברה משתנה

 .כתר: ירושלים .מחשבות על המסורת: שפה לנאמנים(. 4002)' מ, בוזגלו

אוניברסיטת : גן-רמת. משה אונא ומהפכת הקיבוץ הדתי: מרד ויצירה בהגות הציונית הדתית(. 4062)' מ, ןואדמ-בן
 .אילן-בר

: אביב-תל(. 224-229' עמ) חברה במראה ,(עורכת)הרצוג ' בתוך ח. זהות קולקטיבית בישראל (.4000)' א, רפאל-בן
 .רמות

 .האוניברסיטה הפתוחה: רעננה .מודרני-זהויות יהודיות בעידן רב(. 4002)' ל, חיים-ובן' א, רפאל-בן

: הציונות הדתית, (עורכים)הראל ' כהן וי' בתוך א. בישראלבציונות הדתית ' דעת תורה'פולמוס (. 4002)' ב, בראון
 .מוסד ביאליק: ירושלים(. 222-244 'עמ) אסופת מאמרים לזכרו של זבולון המר: עידן התמורות

 .האוניברסיטה העברית בירושלים: ירושלים. החינוך הדתי בחברה הישראלית (.6922) .(עורך)' מ, לב-בר

 .ת"מכון מופ: אביב-תל. סיפור של הכשרת מורים: שיתוף חינוכי פעיל(. 4009(. )עורכות)' א, וגדרון' י, ברק

 חינוך בעידן השיח הפוסטמודרניסטי ,(עורך)זאב -גור' א בתוך. פדגוגיה ביקורתית –ירו 'הנרי ג(. 6992)' א, זאב-גור
 . מאגנס: ירושלים (.22-22' עמ, מהדורה שנייה)



 אורנה שניידר
 

 

 א"ככרך  – ו"עתש – "שאנן"שנתון 

– 111  –

 

-אוניברסיטת בר: גן-רמת. ח מחקר"דו: ציוניות דתיות בין כאריזמה לרציונליזציהעולמן של בנות (. 4004)' ז, גרוס
 .אילן

חינוך כאתגר , (עורכים)דרור ' גרוס וי' בתוך ז. בין מסורת למודרנה –דתי בישראל -החינוך הממלכתי(. 4002)' ז, גרוס
 .רמות: אביב-תל(. 99-22' עמ) חברתי

, (עורכים)ש רקנטי "פרידמן וי-רוזנברג' בתוך ל. בין השתלבות ולהתבדלות דתי-החינוך הממלכתי(. 4066)' ז, גרוס
 .צבי-יד יצחק בן: ירושלים(. 22-22' עמ) דתי-מאה שנים לחינוך הציוני: ד"החמ( ת)זהו

 .ההוצאה לאור –משרד הביטחון : אביב-תל. החינוך הציוני הדתי במבחן הזמן והתקופה (.4002)' מ, דגן

משרד החינוך : ירושלים. דתי-קווים מנחים למדיניות החינוך הממלכתי(. 4002)' נ, וגרינבוים' מ, לאבל ',מ, דגן
 .והתרבות

 תהליכי התבדלות בחברה הציונית דתית בישראל: מחינוך ממלכתי דתי לתלמודי תורה(. 4002)' מ, דומברובסקי
 . גן-רמת ,אילן-אוניברסיטת בר(. עבודת מוסמך)

תופעת הגרעינים התורניים כביטוי לתמורות בתפיסה החברתית ? מהסתגרות למעורבות(. 4060)' מ, דומברובסקי
 .גן-רמת ,אילן-אוניברסיטת בר(. עבודת דוקטור) והתרבותית של הציונות הדתית

. (מוסמךעבודת ) בעוספיא וקריית טבעון ילדים כחלק מן המודל הטריטוריאלי של הילד גן(. 4002)' ר, מנטאדי
 .חיפה, ון טכנולוגי לישראלמכ, הטכניון

 .69-2, (2)86, הד הגן. זה תיק כבד מאוד(. 4002)' י, דיין

שוורץ ' פרידלנדר וד' י, ארנון' בתוך י. חקר העבר וההווה ומבט משווה –החינוך בקיבוץ הדתי (. 4064)' י, דרור
-רמת(. 420-446' עמ) התפתחויות ותמורות לדורותיהן :סוגיות בחקר הציונות הדתית, (עורכים)
 . אילן-אוניברסיטת בר :גן

 סמכות ואוטונומיה: חינוך ודת, (עורכים)שוורץ ' הד וב' מ, אלאור' ת, אטקס' בתוך ע. מבוא(. 4066)' ב, ושוורץ' מ, הד
 .מאגנס: ירושלים(. 62-6' עמ)

-תל(. 422-420' עמ) ?חינוכית לקראת מהפכה, (עורך)ענבר ' בתוך ד. הייחוד והיחד לאור ועדת דוברת(. 4002)' י, הדני
 .הקיבוץ המאוחד: אביב

-תל(. 422-424' עמ) תרבות יהודית בעין הסערה, (עורכים)אילן ' שגיא ונ' בתוך א. מיהו יהודי(. 4004)' מ, הלברטל
 .הקיבוץ המאוחד: אביב

שגיא ' בתוך א. לפיתוחו של דיאלוג עם האחר –או , מודרניזם-ממודרניזם לפוסט: ציונות דתית אחרת(. 4002)' ג, זיוון
המחלקה  :ירושלים (.220-242' עמ) היבטים רעיוניים –מאה שנות ציונות דתית  ,(עורכים)שוורץ ' וד

 .המרכז העולמי -הפועל המזרחי  -לחינוך הסתדרות המזרחי 

: אביב-תל(. כט, דור לדור) לאומיעימותים ושרשיהם בחינוך הדתי : בין ממלכתיות לייחודיות(. 4002)' ד, טאוב
 .רמות

 .מכון ון ליר: ירושלים .מסורתיות וביקורת החילוניות בישראל: מעבר לחילון(. 4064)' י, ידגר

 .20-9, טו, אקדמות. ריבוי זהויות בציונות הדתית –הכיפה הסרוגה ומה שמאחוריה (. 4002)' א, כהן

מכון : ירושלים. יהודית ישראלית ואתגר הרחבת הלאום היהודי בישראלזהות : יהודים-יהודים לא(. 4002)' א, כהן
 .שלום הרטמן

דתי בציונות -השתקפות הפילוג החברתי: בין חרדים לאומיים לדתיים ליברליים –הציונות הדתית (. 4002)' א ,כהן
 .גן-רמת, אילן-אוניברסיטת בר (.עבודת מוסמך) החינוך-הדתית במערכת

. ולמן הקמת המדינה" היישוב"חזון ומעשה בתקופת : וההתיישבות העירונית הדתית" הפועל המזרחי(. "4002)' י, כץ
ספר זיכרון : ציונות ומדינת ישראל, מחקרים ביהדות: בין מסורת לחידוש, (עורך)יחיא -דון' בתוך א

 .אילן-אוניברסיטת בר: גן-רמת(. 692-622' עמ) ליהושע קניאל

 .יד יצחק בן צבי :ירושלים .התחדשות דתית ביהדות המזרחית: רכהחרדיות (. 4060)' נ, לאון

: ירושלים(. 602-92' עמ, 4כרך ) זמן יהודי חדש, (עורכים) םשח 'צבן וד 'ד, יובל' בתוך י. ציונות דתית(. 4002)' א ,לוז
 .כתר

 .420-426 ,(2)כז, מגמות. מסורתיות בקרב יהודים אורתודוקסים בישראל-התפתחות הניאו(. 6924)' י, ליבמן

 .גן-רמת ,אילן-אוניברסיטת בר(. עבודת דוקטור) ?בדרך לבידוליות –הציונות הדתית (. 4002) 'ע, ליברמן
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 .מאגנס: ירושלים. יסודות החינוך במאה העשרים: במערבולת האידאולוגיות(. 4004)' צ, לם

עבודת ) ותהליכים בציונות הדתית מאז רצח רביןמגמות : מציונות דתית לדתיות פוסט מודרנית(. 4009) 'ח, מוזס
 .גן-רמת ,אילן-אוניברסיטת בר(. דוקטור

 . החינוך משרד: ירושלים(. ח מחקר"דו) בחינת עמדות ותפיסות – מיפוי צורכי גננות(. 4000)מכון אדמתי למחקר 

 ,(ג)7/תשס, הוראות קבע: חוזר המנהל הכללי. יסודי-החינוך הקדם-תוכנית היסוד למערכת(. 4000)החינוך  משרד
2-2. 

 .222-222, (2)44, מגמות? האומנם –הפנאי כגורם לעזיבת אורח חיים דתי (. 4002)' נ, נאמן

-עשייה חינוכית בגן(. 4060)' ת, אילון. . . , 'ח, ביגר', ג, בודניק', א, רון', א, ברוקס', א, גולדהירש', א, לובדסבר
אוחזר מתוך  .החינוך משרד: ירושלים. קוים מנחים לצוות החינוכי: הילדים

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/C6D10B31-D74C-4F79-9CF4-
282ADDF50552/113451/KavimManhim.pdf 

: ירושלים. (עבודת דוקטור) היסטוריה ואידיאולוגיה: החינוך בקיבוץ הדתי מראשיתו עד ימינו(. 6994)' מ, סילברמן
 .יתהאוניברסיטה העבר

: ישראל והמודרניות, (עורכים)יער ' בראלי וא' א, רפאל-בן' א, כהן' בתוך א? האם ישראל מערבית(. 4002)' ס, סמוחה
, גוריון-הציונות ומורשת בן, ישראל גוריון לחקר-מכון בן :שבע-באר(. 22-29' עמ) למשה ליסק ביובלו

 .גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

עיונים : לאום מלאום, (עורכים)שבייד ' רוטנברג וא' בתוך נ. ימין לשמאל בציונות הדתיתבין (. 4002)' י, פינקלמן
 . הקיבוץ המאוחד: אביב-תל(. 442-402' עמ) עם ולאומיות, בשאלות של זהות לאומית

אחר מבט : לא להאמין, (עורך)קליינברג ' בתוך א. החילונים והחגים היהודיים? מה עושים בחגים(. 4002)' ר, פרומן
 .כתר: אביב-תל(. 422-402' עמ) על דתיות וחילוניות

 ,(4)מד ,מגמות? באיזה מובן? זהויות בקונפליקט –דתית בישראל -החברה הציונית(. 4002)' א ,ואור' ב ,פריינטה
422-422. 

הדתית המכללה האקדמית  –שאנן : חיפה. פרקי ניהול: גן וכמנהיגה חינוכית-כמנהלת –הגננת (. 4064)' י, פריש
 .לחינוך

' עמ) ימסורות וזרמים במחקר האיכות, (עורכת)בן יהושע -צבר' בתוך נ. אתנוגרפיה בחינוך(. 4006)' נ, בן יהושע-צבר
 . דביר: לוד(. 620-604

 .אוניברסיטת חיפה (.עבודת מוסמך) היבטים בתכנון חינוכי, תכנית לימודים בגיל הרך(. 4002)' נ, צורן

ניתוח נתונים , (עורכות)נבו -קרומר' קסן ומ' בתוך ל. מבוא לניתוח נתונים איכותיים(. 4060)' מ, נבו-וקרומר' ל, קסן
 .גוריון בנגב-הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן: שבע-באר(. 62-6' עמ) במחקר איכותני

 .יצחקישיבת שיח : אפרת .תורה וציונות דתית בסביבה פוסטמודרנית :שבורים כלים(. 4002)ר "ג, רוזנברג
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