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"הישן יתחדש והחדש יתקדש ויחדיו יהיו לאבוקות אורים על ציון"
)אגרות הראי"ה ,א ,עמ' ריד(.

תודות
לפרופ' דבורה קורט על הדרכה מקצועית ומצמיחה לכל אורך שלבי המחקר .על נטיעת האהבה לפרדיגמה
האיכותנית בכלל ולמחקר האתנוגראפי בפרט ,על הזמינות והמענה המהיר לכל פנייה ,על נועם ההדרכה,
על ההקשבה ונתינת מרחב פעולה ,על התשובות המקדמות ,וגם על השאלות שנשאלו כדי לאפשר לי למצוא
את דרכי במבוכי המחקר.

לפרופ' אריק כהן ז"ל על תרומתו של קורס הקוליקוויום שבהנחייתו ,על נתינת האפשרות לחלוק כעמיתים
את תהליך ניתוח הממצאים ואת תהליך הכתיבה ,ועל המשוב שאמנם ערער את כל היסודות ,אך מנגד,
סייע לבנות יסודות חדשים ואיתנים.
לכל חמשת הגננות שהסכימו להשתתף במחקר מתוך רצון לסייע ,למרות זמנו הממושך ,על פני שנתיים
ימים .על שנאותו להכניסני ל"קודש הקודשים" ,ועל שראו בי אוזן קשבת לעשייתן החינוכית ,אולם גם
לעולמן האישי.
לכל אנשי החינוך שהסכימו להקדיש מזמנם ולתרום מהידע המקצועי שלהם למחקר זה.
לפרופ' יחיאל פריש שעודד אותי להתחיל בלימודי התואר השלישי והאמין בי לכל אורך הדרך.
לד"ר ניצה דורי על ההשקעה של שעות רבות בתמלולים.
לגב' רחל לורנץ על העריכה המדעית והלשונית המקצועית והיסודית.

ואחרונים אחרונים חביבים
לאימי ז"ל ולאבי שיחיה שנטעו בי את אהבת החינוך ושלחו אותי להתקדם ברכישת ההשכלה ומאידך דאגו
לסייע בגידול הילדים.
לבעלי היקר שהיה שם תמיד לצדי :לתמוך ,לסייע ,לחזק ולעודד בכל רגעי האכזבה והשמחה.
לילדיי ,שמוליק ,טובה ,שלומית ונחמה שהתבגרו תוך כדי עריכת המחקר וקיבלו בהבנה ובאהבה את
השעות הרבות שלא הייתי שם בשבילם.
לכלתי שלומית ולנכדתי אסתר שהצטרפו באמצע המסע הארוך וחיזקו את כוחותיי.
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עבודה זו התאפשרה בזכות מלגת מחקר של מרכז לוקשטיין לחינוך יהודי בתפוצות ,אוניברסיטת בר-אילן,
וכן בזכות תמיכתו של המכון לחקר החינוך הדתי ולקידומו ,אוניברסיטת בר-אילן.
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תקציר
רציונאל המחקר :הציונות-הדתית )להלן :הצה"ד( לכודה בתוך "סינדרום אידיאולוגי" המקשה
עליה לנתב את דרכה בין שני עולמות מנוגדים :מצד אחד ,עולם ה'קודש' :עולם קבוע ,ציוויי,
אובייקטיבי ,בעל תכנים אידיאיים מחייבים הממלאים את מכלול חייו של האדם; ומצד שני ,עולם
ה'חול' :המאמין בעמדות רלטיביסטיות בתוך עולם דינאמי ומשתנה בעל ערכים אוניברסאליים
וליברליים ,סובייקטיבי ובלתי יציב .היעדר פתרון תאולוגי-חברתי ופוליטי להתמודדות עם הניגודים
שבין שני העולמות גורם לכך שהמתחים בין האידיאולוגיות השונות ממשיכים לייצר כל הזמן זרמים
חדשים של קהילתיות בתוך הצה"ד ,הנעים על ציר הרצף שבין שמרנות לליברליות דתית ,תופעה שאף
התעצמה בעקבות השפעות פוסט-מודרניות.
מטרת המחקר :לבחון את תהליכי הבניית זהותו הדתית של גן הילדים של החמ"ד במציאות
מרובת זהויות קהילתיות שהיא תוצר של הדואליות האידיאולוגית המאפיינת את הצה"ד :המתח בין
'קודש' ל'חול' ,וכן בעקבות חלחולן של קהילות חוץ לצה"ד ,קהילות שאינן דתיות .בהתאם למטרת
המחקר נוסחו שתי שאלות ראשיות ,אחת המתייחסת להתמודדות בסביבה האקולוגית הפנים-גנית עם
הקונפליקטים הנוצרים כתוצאה ממציאות זו )גננות ,קהילת הגן( והאחרת – להתמודדות עם מציאות
זו בסביבה האקולוגית החוץ-גנית )מדריכות ,מפקחת מחוזית על גני הילדים ,מפקח מחוזי ,מפקחת
ארצית על גני הילדים ,ראש מנהל החמ"ד ,יו"ר יועצת החמ"ד ,וכן מדיניות משנת החמ"ד(.
שיטה :המחקר נערך על פי הפרדיגמה האתנוגראפית במתודה של "חקר מקרה מרובה" קולקטיבי,
שהיא אחת השיטות המקובלות לעריכת מחקר איכותני .נבחרו חמישה גנים בדגימה בלתי-הסתברותית
מסוג 'מדגם מכוון' ) (purposeful sampleהדוגם פרטים שיספקו מידע עשיר שישרת את מטרות המחקר:
שלושה גני חמ"ד ,שכל אחד מהם מייצג את אחד משלושת הזרמים המרכזיים של הצה"ד ,הנעים בין
שמרנות לליברליות דתית :גן חרד"לי ,גן ציוני-דתי קלאסי וגן המשתייך לקיבוץ הדתי .להרחבת ההבנה
של הדרכים לכינון זהות דתית בגן החמ"ד נבדקו שני גני חמ"ד נוספים שאותם מזינות קהילות לא
דתיות שאינן משתייכות לצה"ד ,והמשתייכים ל"ספר אקולוגי-תרבותי" ) :(edge cultureגן עם קהילה
מסורתית-חילונית וגן עם קהילת יוצאי אתיופיה.
כדי לנתח את הנתונים נבנה מודל תאורטי-סוציולוגי שמיזג שתי מסורות תאורטיות :התאוריה
המערכתית-אקולוגית ) (Ecological Systems Theoryששימשה מסגרת מושגית להבנת השפעתן של
הסביבות החברתיות המקיפות את הגן ) & Bronfenbrenner & Morris, 1979, 1986; Cicchetti

 ,(Valentino, 2006ותאוריית הייצוגים החברתיים ששימשה מסגרת מושגית לזיהוי ולאבחנה של דרכי
הביטוי המילוליים והמעשיים של האידיאולוגיה הדתית )(Social Representations Theory – SRT
).(Doise, Clemence, & Lorenzi-Cioldi, 1993; Moscovici, 1976, 1988
הנתונים במחקר נאספו על פני שתי שנות לימוד ,תשע"א ותשע"ב ,וכללו תצפיות שהתמקדו בכל
מרחבי העשייה של הגננות בחמשת הגנים שנבחרו .לפני כל תצפית נערך ריאיון טלפוני מטרים עם
הגננת ,ולאחר התצפית נערך עמה ריאיון מאזכר ומזמן .כמו כן ,נערכו ראיונות חצי מובנים עם מידעני
מפתח ,ובהם ,רב הגן ונציגי קהילת הורי הגן ,וכן עם גורמים במעגלים האקולוגיים שמחוץ למרחב הגן
הקשורים למערכת הפיקוח וההדרכה .נוסף על כך ,נבדקו מסמכי תרבות שכתבו הגננות ומסמכים

א

שנכתבו מחוץ למרחב הגן ,על ידי פיקוח החמ"ד .הניתוח התבצע בגישה רב-ממדית המשלבת בין ניתוח
טקסטואלי-תוכני שיושם במחקר זה על פי עקרונות הניתוח הקטגוריאלי של גישת "תיאורה מעוגנת
בשדה" ) (grounded theoryובין ניתוח טקסטואלי-צורני שיושם במחקר זה על פי עקרונות ניתוח השיח
הביקורתי )(Critical Discourse Analysis – CDA
ממצאים :הגננות התמודדו עם המציאות הקונפליקטואלית באמצעות מענה לוקאלי של כינון דגם
פדגוגי-דתי המושתת על העוגנים הקהילתיים של קהילת הגן .עקב כך ,נוצרו דגמים פדגוגיים-דתיים
שונים לכינון זהות דתית ,למרות שכל הגנים כפופים לאותה מערכת פיקוח .חמשת הדגמים שכוננו
הגננות בהתאם לעוגנים הדתיים של הקהילה ,הובילו לבניית מודל תאורטי המאפשר לאפיין את מגוון
גני החמ"ד – מודל פדגוגי-דתי על לכינון זהות דתית בגן החמ"ד .בהתאם למודל זה נמצא שבכל חמשת
הגנים התקיימו שלושה קודים הגמוניים דומיננטיים המהווים את ליבת הזהות של גן החמ"ד :חינוך
לאקולטורציה ,שימוש בפרקטיקות המושתתות על זיכרון קולקטיבי מתמשך על פני ציר השנה היהודית
וסוציאליזציה יהודית באמצעות שימוש בזמן עבר משוחזר .נוסף לקודים ההגמוניים ,נמצאו במחקר
קודים עצמאיים רצסיביים שנמצאו רק בחלק מהגנים משום שנבחרו כדי לתת מענה ישיר לקהילת הגן,
בהתאם להשתייכותה הדתית .בהתאם לכך ,הגנים המוזנים מקהילות המשתייכות לצה"ד כוננו מודל
תיאולוגי .ייצוגי הזהות שנבחרו היו בעלי דפוסי טיפולוגיה תיאולוגית בעלת מאפיינים של "ניאו-
מסורתיות" הדוחה את העולם המודרני ומאידך מחיל את עולם התורה וההלכה על כל תחומי החיים.
בהתאם לכך ,ייצוגי הזהות בו הושתתו על סממי דת ועל ראיית האלוהים כמקור הבריאה והסדר
החברתי .לעומת זאת ,בגנים המוזנים מקהילות שאינן משתייכות לצה"ד ,קהילות שאינן דתיות ,ייצוגי
הזהות כוננו מודל סוציולוגי ,המושתת אף הוא על סממי הדת ,אך מנכס בעיקר שיח ופרקטיקות
המבוססים על היהדות כבעלת ערכים לאומיים וערכים חברתיים .ייצוגי הזהות שנבחרו בדפוס של
הטיפולוגיה הסוציולוגית היו בעלי מאפיינים של מידור ) (compartmentalizationשאינו רואה סתירה
בין התרבות החילונית ובין הדת ,אלא חלוקת סמכויות ותחומי אחריות.
על קו התפר שבין הזהות התיאולוגיות לזהות הסוציולוגיות ,ממוקם הגן של הקיבוץ-הדתי
המקיים מבנה בינארי המשלב במעין שתי וערב דפוסים מהטיפולוגיה התיאולוגית לצד דפוסים
מהטיפולוגיה הסוציולוגית.
בכל אחד משני המודלים ,התיאולוגי והסוציולוגי ,נמצאו קודים עצמאיים שאפיינו שני קטבים
שונים :מפדגוגיה מונוליתית לפדגוגיה של שונות ,משיח ניכוס דתי לשיח ניכוס לאומי ,מקידוד זמן עבר
מעגלי לקידוד זמן הווה לינארי ,מפרשנות מסנגרת לפרשנות מתרחקת ועד ביקורתית .הקוד העצמאי
האחרון ,ממגדתיות )מגדר ודת( פטריארכלית למגדתיות פמיניסטית ,נצפה רק בגנים שהוזנו מקהילות
השייכות לצה"ד .ריכוזם של הקודים העצמאיים במודל הסוציולוגי שהתפתח באזור הספר האקולוגי
התרבותי שמטבעו פתוח להשפעות חיצוניות ,מצביע על יצירת דתיות יהודית אלטרנטיבית תוך ויתור
על דפוסי כינון של זהות דתית.
למרות שלכאורה היו אמורים להימצא קונפליקטים בגני החמ"ד ,בגנים שהשתתפו במחקר לא
נמצאו קונפליקטים .הסיבה לכך היא השפעתם של שני גורמים הנובעים מהמבנה הארגוני הייחודי לגן
הילדים :מצד אחד ,הגננות ניהנות מאוטונומיה מנהלית ופדגוגית ,ומצד שני ,הן מתנהלות בבדידות
פרופסיונאלית ובלי תמיכה מצד המערכת .שילוב זה בין אוטונומיה לבדידות הוביל את הגננות לאמץ
את קהילת הגן כקהילת השתייכות ,ומנגד ,לצמצם את הקונפורמיות שלהן למערכת החינוכית
ב

המעסיקה אותן ,פעולה שהוגדרה במחקר זה "אוטונומיה פרופסיונאלית מגויסת לקהילה" .מציאות
פרופסיונאלית ואישית זו הובילה את הגננות לנתינת מענה פדגוגי דיפרנציאלי שבא לידי ביטוי בכינון
מגוון דגמים פדגוגיים-דתיים ,מגוון שמנע את היווצרותם של קונפליקטים בגני החמ"ד ,ובכך סייע
לשמר את מגוון "פלגי המים" של הצה"ד תחת כנפיה של מערכת חינוך אחת המשותפת לכל הפלגים,
בשונה מהמציאות הרווחת בבתי הספר.
מאחר שלא נמצאו קונפליקטים במעגל המיקרוסיסטם ) (Micro-systemהפנים-גני ,נבדק בהמשך
המחקר הימצאותם של קונפליקטים ודרכי ההתמודדות עמם במעגלים האקולוגיים החיצוניים לגן
הילדים ,המיסוסיטם ) – (Meso-systemמערכת ההדרכה והפיקוח ,והאקסוסיסטם )– (Exo-system
משנת החמ"ד .מנעד הדתיות של הגורמים הקשורים לגן הילדים ,ייצר עימותים בין קבוצות
ההשתייכות השונות בשלושה ייצוגי קונפליקט שנמצאו תואמים את הייצוגים המרכזיים המזינים את
ליבת הזהות של הצה"ד :שיבוץ גננות לגני החמ"ד ,נראות בביגוד ואידיאה חינוכית .אמנם
הקונפליקטים שנמצאו היו מועטים ,אולם דרכי ההתמודדות של מערכת החמ"ד עם הקונפליקטים
שיקפו דיפרנציאציה מרובה שייצגה תפיסות עולם חינוכיות שונות :משנת החמ"ד היא משנה רעיונית
שאינה כוללת יעדים אופרטיביים להתמודדות עם קונפליקטים .עקב כך כל אחת מרמות הפיקוח יצרה
לעצמה מנגנונים שונים כדי לשמור על גבולות הדתיוּת של גן החמ"ד באמצעות שליטה על עובדי החמ"ד
ועל קהילת ההורים ,וכך כדי למזער את הקונפליקטים ולהביא ליציבות המערכת .הפיקוח הארצי
מפעיל מנגנונים עקיפים של הפעלת סוציאליזציה דתית המושתתת על העבר המשותף ,לעומת זאת,
הפיקוח המחוזי מפעיל מנגנוני סוציאליזציה דתית המושתתים על הווה דיפרנציאלי .מדיניותו של ראש
המנהל היא בבחינת ניצנים ראשוניים למפנה אידיאולוגי-חינוכי במערכת החמ"ד המנסה להרחיב את
גבולות ההגות החינוכית מעבר לתפיסתו של הרב קוק .לעומת זאת ,מנהלי המחוזות ממשיכים לדבוק
במדיניות החמ"ד רבת השנים ,הדוגלת בהובלת פרוגרמה בה עולם הקודש שולט על כל תחומי החיים.
מוקד קונפליקטואלי נוסף שנמצא במחקר היה במפגש בין שתי הזהויות ,הדתית והחילונית ,מפגש
שהביא לבניית מודל אקולוגי-דתי לכינון זהות גן החמ"ד שסייע לבחון את מיצובה ) discursive

 (positionשל כל אחת מזהויות .בניתוח הממצאים לפי מודל זה ,נמצא כי כל אחד מהמעגלים
האקולוגיים של סביבת הגן ,מקיים דפוס כינון זהות שונה ,המדיר או המאדיר את כל אחת משתי
הזהויות – הדתית והחילונית :דפוס הגמוניות דתית ,דפוס הכבוד ודפוס אשלייתי רב-זהויות .הרב-
גוניות של הדפוסים המנוגדים זה לזה מלמדת על פלורליזם מערכתי המאפשר דינאמיות ,שבה כל אחד
מעובדי המערכת יכול לכונן דפוס כינון זהות עצמאי.
הדיפרנציאציה הגדולה בהתמודדותן של המעגלים האקולוגיים החוץ-גניים עם ריבוי הזהויות
מצטרפת למענה הפדגוגי הדיפרנציאלי הפנים-גני שסיפקו הגננות לקהילת הגן ,ומלמדת על היעדר
קוהרנטיות חינוכית ועל פירוק ההגמוניות של הפיקוח המרכזי ופיזורה לחלקיקי הגמוניות לוקאליים
התואמים את הגישה הביקורתית הפוסט-סטרוקטורליסטית .היתרון של המערכת הדינמית הוא
שעקרונותיה מעוצבים ומתפתחים בהתאם לנסיבות ולצרכי החיים המשתנים .אלא שיתרון קהילתי זה
מהווה חיסרון מערכתי המצביע על חולשתה של מערכת חינוך שאינה מצליחה להשליט את ההגמוניות
הממסדית ולמנוע את פירוק גבולותיו הדתיים של גן החמ"ד באזור הספר האקולוגי התרבותי ,עד כדי
יצירת דפוסי כינון זהות המנוגדים לליבת הזהות הדתית של גן החמ"ד.

ג

תרומת המחקר :המחקר הנוכחי מציע שני מודלים חדשים שנבנו בעקבות ניתוח הממצאים,
והאמורים לשרת את מערכת החמ"ד בדרך לכינון זהות דתית בגן החמ"ד ,בעקבות המפגש בין מגוון של
קהילות פנים המשתייכות לצה"ד ובין קהילות שמחוץ לצה"ד המחלחלות אליה דרך אזורי הספר:
המודל האחד הוא מודל על פדגוגי-דתי לכינון זהות דתית בגן החמ"ד – מודל זה אמור לסייע בידי
מערכת החמ"ד וכן בידי חוקרים למפות את גני החמ"ד בהתאם למרכיבי הזהות הדתית שמכונן כל גן,
ומתוך כך לבחון את התהליכים הסוציולוגיים-חינוכיים המתרחשים בתוך הגן ומחוצה לו .המודל
הנוסף הוא מודל אקולוגי-דתי לכינון זהות גן החמ"ד במפגש בין הזהות הדתית לזהות החילונית –
מודל זה מאפשר לבחון את המתרחש באזור הספר האקולוגי התרבותי בעקבות המפגש בין שתי
הזהויות ,הדתית והחילונית ,באמצעות שלושה דפוסי כינון זהות המדירים או מאדירים את כל אחת
משתי הזהויות .השימוש במודל זה לסיווג גני החמ"ד יכול לסייע בחשיפה של יחסי הכוח בין שתי
הזהויות ושל הריבוד החברתי של כל אחת מהן ,במטרה לצמצמם את הקונפליקטים ביניהן ,ואף לפעול
להסרתם אל מחוץ למערכת החינוכית .שני המודלים עשויים לסייע למערכת החמ"ד בעריכת בדק בית
ובחינה מחדש של מבנה ההדרכה והפיקוח על גני הילדים ,ובמציאת דרכים להמשכיותה של הקהילה
הצה"ד ,המשכיות התלויה במידת יכולתה של מערכת החינוך שלה ,החמ"ד ,כסוכן תרבות לשמר את
המסורת ,את הערכים ,את דפוסי החיים ואת התהליכים החברתיים שלה.

ד

מבוא
"לפי איזו אידיאולוגיה דתית אני אמורה לחנך את ילדי הגן שאני מתעתדת לחנך בשנה הבאה? האם לפי
התפיסה עליה חונכתי בבית הוריי? או אולי בהתאם לתפיסה אותה מייצגים קהילת הורי הגן? ואולי דווקא
אֲ ַרצֶ ה את מפקחת הגן ואנקוט בתפיסה הדתית שהיא דוגלת? ואיך בכלל משתלבת משנת החמ"ד בכל מגוון
האידיאולוגיות?"
)מתוך דבריה של סטודנטית להוראה שנה ג' ,במכללה ציונית-דתית(

במסגרת תפקידי כמדריכה פדגוגית של סטודנטיות הלומדות שנה שלישית הוראה במסלול גננות,
אני פוגשת סטודנטיות שבמהלך הכשרתן להוראה נחשפו לדפוסים שונים של כינון זהות דתית בגנים
השייכים לחינוך הממלכתי-דתי )להלן :חמ"ד( ,דבר שהוביל אותן לאי-ודאות בדבר מקומה ותפקידיה
של הגננת בעיצוב זהותו הדתית של גן החמ"ד בחברה הציונית דתית )להלן :הצה"ד( מרובת הזהויות.
מציאות קונפליקטואלית זו הובילה אותי לבחון את תהליכי הבניית הזהות הדתית בגני הילדים של
החמ"ד.
גני הילדים של החמ"ד משמשים מקום מפגש בין הזהויות הקהילתיות השונות של הציונות
הדתית .ריבוי זהויות זה הוא תוצר של הדואליות האידיאולוגית המאפיינת את הצה"ד :המאבק בין
'קודש' ל'חול' .דואליות זו היא אחד הגורמים המרכזיים למאבקי כוח חברתיים ופוליטיים בין הזרמים
השונים בצה"ד ,המחלחלים גם לתוך מערכת החינוך שלה ,כולל גני הילדים .בהתאם לכך ,פרק הרקע
התאורטי כולל ארבעה חלקים העוסקים בנושאים הרלוונטיים למחקר :הבסיס התיאולוגי
והאידיאולוגי של הצה"ד ,השינויים שעבר המושג "זהות קהילתית" בכלל ו"זהות קהילתית דתית"
בפרט ,בעקבות השפעות של מאפייני העידן הפוסט-מודרני ,והמבנה הארגוני של גני הילדים תוך
התמקדות בגני הילדים של החמ"ד .בחלק האחרון יוצג הרקע התאורטי שעליו מתבסס המודל שנבנה
במיוחד למחקר זה .מדובר במודל סוציולוגי בינארי המשלב בין שתי תאוריות סוציולוגיות שבמרכזן
יחסי הגומלין הנוצרים בעקבות הקשרים שבין הקהילה ובין המערכות החברתיות המקיפות אותה:
התאוריה המערכתית-אקולוגית )Bronfenbrenner & Morris, 1979, ) (Ecological Systems Theory
 (1986; Cicchetti & Valentino, 2006ותאוריית הייצוגים החברתיים )Social Representations – SRT

 (Doise, Clemence, & Lorenzi-Cioldi, 1993; Moscovici, 1976, 1988) (Theoryשסייעה לבחון את
זהות גן החמ"ד דרך הפריזמה הביקורתית ,וסיפקה את התשתית המושגית לבחינה מעמיקה של
המהלכים החברתיים-חינוכיים המתרחשים בכל אחד מהמעגלים האקולוגיים המקיפים את סביבת
הגן.
בפרק השיטה מוצגת המתודולוגיה של המחקר הכוללת את אפיוניו של המחקר האתנוגראפי
כמסורת בתוך המחקר האיכותי ,וכן תיאור כלי המחקר האתנוגראפיים כפי שיושמו במחקר זה .כלים
אלה כללו איסוף נתונים הן בתוך הגנים והן עם גורמים חינוכיים מחוץ לגנים :תצפיות בגנים ,ראיונות,
וכן ניתוח מסמכי תרבות .בפרק זה גם תיאור של אוכלוסיית המחקר הכוללת שלושה גנים שייצגו את
שלושת הזרמים העיקריים של הצה"ד הממוקמים על ציר הרצף שבין שמרנות לליברליזם דתי :גן
חרד"לי ,גן ציוני-דתי קלאסי וגן בקיבוץ דתי .נוסף על כך ,מתוך תפיסה סוציולוגית הרואה את עיצוב
הזהות הקהילתית גם לאור ההשפעות של קהילות חוץ המחלחלות אל הקהילה המרכזית ,נוספו
למחקר שני גנים נוספים שקהילת ההורים בהם אינה דתית :גן מסורתי-חילוני וגן של יוצאי אתיופיה.
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הממצאים ובעקבותיהם הדיון יחולקו לשני חלקים :החלק הראשון יתמקד בניתוח המעגל הפנימי,
המעגל המיקרוסיסטם של גן הילדים :הגננת וקהילת הורי הגן .בחלק זה יוצגו הדגמים הפדגוגיים-
הדתיים שבנתה כל גננת בהתאם לעוגנים הקהילתיים של קהילת הגן במסגרת החינוכית שהיא מנהלת,
דבר שמנע את היווצרותם של קונפליקטים .החלק השני יעסוק בהיבטים ארגוניים קונפליקטואליים
הקשורים לכינון הזהות הדתית של גני החמ"ד ,ובהתאם לכך יוצגו קיומם של קונפליקטים בשלושת
המרחבים האקולוגיים המקיפים את סביבת הגן :המיסוסיסטם ,האקסוסיסטם והמקרוסיסטם,
המהווים את המעטפת החיצונית של גני החמ"ד וכולל את שרשרת ההדרכה ,הפיקוח ומשנת החמ"ד.
בנוסף ,ייבחנו טיבם של מערכות הקשרים ושל יחסי הכוח שמקיימים ביניהם שלושת המרחבים
האקולוגיים החיצוניים לגן עם המרחב הפנימי של הגן ,המרחב האקולוגי המיקרוסיסטם הכולל את
הגננות וההורים ,בניסיונם למגר את הקונפליקטים בדרכם לכינון הזהות הדתית של גני החמ"ד.
בפרק הדיון מוצעים שני מודלים תאורטיים חדשים העשויים לתרום לידע התאורטי והאופרטיבי
על תהליכים סוציולוגיים-חינוכיים בגן הילדים בפרט ,ובמערכת החמ"ד בכלל ,וכך לסייע בעריכת בדק
בית ובחינה מחדש של מבנה ההדרכה והפיקוח על גני הילדים .המלצות המחקר המובאות בסוף הפרק
עשויות לסייע להמשכיותה של הקהילה הצה"ד ,המשכיות התלויה במידת יכולתה של מערכת החינוך
שלה כסוכן תרבות לשמר את המסורת ,את הערכים ,את דפוסי החיים ואת התהליכים החברתיים
שלה.
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פרק א :רקע תיאורטי
מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את תהליכי הבניית הזהות הדתית של גן הילדים של החמ"ד
במציאות מרובת זהויות קהילתיות שהיא תוצר של הדואליות האידיאולוגית המאפיינת את הציונות
הדתית :המאבק בין 'קודש' ל'חול' .דואליות זו היא אחד הגורמים המרכזיים למאבקי כוח חברתיים
ופוליטיים בין הזרמים השונים בצה"ד ,המחלחלים גם לתוך מערכת החינוך שלה ,כולל גני הילדים של
החמ"ד .בהתאם למטרות המחקר ,הרקע התאורטי כולל ארבעה חלקים :בחלק הראשון יוצגו הבסיס
התיאולוגי והאידיאולוגי של הצה"ד ,תוך התמקדות בשינויים שחלו בהם החל משנות השמונים של
המאה העשרים .שינויים אלה הובילו לפיצול הזרמים ולהגברת הריבוד הקהילתי ,אך במקביל ,הם גם
חיזקו את המתחים במערכת החמ"ד ,דבר שהוביל למדיניות של אקטיביזם ארגוני השם דגש על
החיבור שבין החמ"ד לקהילה .בהתאם למדיניות חדשה זו ,הפרק השני יסקור את השינויים שעבר
המושג "זהות קהילתית" בכלל ו"זהות קהילתית דתית" בפרט ,בעקבות השפעות של מאפייני העידן
הפוסט-מודרני .השפעות אלו יצרו זהות קהילתית מזן חדש המשלבת אלמנטים אינדיבידואליסטיים
וקהילתיים ,מה שהצריך לבחון את תהליכי עיצוב והבניית הזהות הקהילתית בדרך חדשה .מאחר
שבכל מציאות חברתית מתקיימים מפגשים של זהויות ,הן בין קבוצות הפנים של הקהילה והן בין
קבוצות הפנים לקבוצות החוץ המחלחלות אליה דרך אזורי ספר ,נוצרים מתחים ומאבקים
קונפליקטואליים סביב הליבה הקהילתית ההגמונית .מתחים ומאבקים אלו יוצגו להלן בהתאם
לתאוריות שונות העוסקות בקונפליקטים בין קהילתיים .כמו-כן ,לאור התחזקותה של הקהילה במאה
ה ,21-ורצונה להמשיך ולשמור על קיומה ,תיבחן תפקידה של מערכת החינוך כסוכן סוציאליזציה של
הקהילה שאחד מהם היא המסגרת של גני הילדים .הפרק השלישי יעסוק במבנה הארגוני של גני
הילדים תוך התמקדות בגני הילדים של החמ"ד המשרתים את הציונות הדתית ,וכן בקשרים שבין
מבנה זה ובין המאפיינים החברתיים של הקהילה שבה הוא פועל ,ובפרט המאפיינים הדתיים .בחלק
האחרון של הרקע יוצג המודל התאורטי המוצע במחקר זה ,מודל המתבסס על שתי תאוריות מתחום
הפסיכולוגיה תוך התאמתן לפריזמה הסוציולוגית שבעזרתה נערך המחקר :התאוריה המערכתית
אקולוגית המשמשת מסגרת מושגית להבנת השפעתן של הסביבות החברתיות המקיפות את הגן;
ותאוריית הייצוגים החברתיים ,המשמשת מסגרת מושגית לזיהוי ולאבחנה של דרכי הביטוי המילוליים
והמעשיים של האידיאולוגיה הדתית .המיזוג של שתי תאוריות אלה במודל אחד מאפשר לבחון בו-
זמנית את יחסי הגומלין שבין הסביבות החברתיות השונות המקיפות את גני החמ"ד ,וכן את מגוון
הביטויים הפדגוגיים הדתיים בגנים ,ביטויים שהם תוצר של הזהויות הקהילתיות הרבות של סביבות
אלו שנוצרו ,כאמור ,כתוצאה מהדואליות האידיאולוגית שבין ה'קודש' לחול'.

 .1הציונות הדתית
"האורתודוקסיזציה היא תהליך של התגוננות המתהווה עקב תחושה חריפה שהיענות יהודית
חיובית לתרבות המודרנית הסובבת מאיימת על היהדות המסורתית ועלולה להביא לכליונה ...בתחילת
המאה העשרים היא הופיעה בדמותה של התנועה הציונית" )סילברמן ,1992 ,עמ'  .(1ראשיתה של
הצה"ד עם ייסוד תנועת "המזרחי" בידי הרב ריינס בשנת  1902בתור סיעה בהסתדרות הציונית )גרוס,
 ;2012כהן2004 ,ב; שגיא ושוורץ ;2003 ,שוורץ .(1999 ,בתחילתה הייתה בין חבריה הסכמה על הבסיס
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התיאולוגי שלה ,שכלל שני מרכיבי ליבה עיקריים :האחד – ההתעוררות הלאומית היא חלק מתהליך
הגאולה ,והאחר – שיתוף פעולה עם ההסתדרות הציונית החילונית )שגיא ;2000 ,שוורץ .(2012 ,שני
מרכיבים אלה שיקפו דעה תיאולוגית אחידה שיצרה לתנועה תדמית מונוליתית .מנגד ,פעפעה בקרב
הצה"ד דואליות אדיאולוגית שנבעה מתפיסתה על שילוב בין עולם ה'קודש' לעולם ה'חול' .דואליות זו
הייתה מקור לדילמות ולמתחים בין שתי תרבויות מנוגדות ,שהיה עליהן לדור בכפיפה אחת )בן רפאל,
 ;2000שגיא ושוורץ ;2003 ,שכטר ,ריץ' ורובין.(2006 ,
כיום החברה הציונית-דתית היא חלק מהחברה הישראלית ,ובגישתה לתרבות המערבית היא
מתמודדת מצד אחד עם הפתיחות כלפי עולם ה'חול' :אמונה בעמדות רלטיביסטיות ,בתוך עולם
דינאמי ומשתנה בעל ערכים אוניברסאליים וליברליים ,סובייקטיבי ובלתי יציב ,המתייחס לאדם ולא
למסגרות )אבירם ;1997 ,גור-זאב ;1999 ,זיוון ,(2003 ,ומצד שני ,עם עולם ה'קודש' :עולם קבוע ויצוק,
מוחלט ,תובעני ,ציוויי ,אובייקטיבי ובעיקר – מחייב ,המכיל תכנים אידיאליים הממלאים את מכלול
חייו של האדם .עולם ה'קודש' הוא בעל מערכת ערכים המחייבת אורח חיים ייחודי הנאמן לעולם
ההלכה ולמצוותיה )גרוס ;2002 ,לוז ;2007 ,פריינטה ואור ;2006 ,רוזנברג ;2004 ,שוורץ.(1996 ,
ליבמן ) (1982מציין שתי גישות של התמודדות עם הדואליות האידיאולוגית הנעה בין "הכלה"
ל"מידור" :גישה אחת היא ה"ניאו-מסורתיות" הדוחה את העולם המודרני ,וקוראת להתבדלות
תרבותית וחברתית כדי להגן על עולם ההלכה .חייהם של הדוגלים בגישה זו מתנהלים בקדושה
ובטהרה סביב גבולות ההלכה המתרחבים בהתמדה .הגישה השנייה ,ה"אורתודוקסית-מודרנית",
דוגלת במחויבות יהודית לעולם ההלכה ,אולם ללא דחיית הערכים התרבותיים ,החברתיים והמדיניים
על העולם המודרני )ליבמן ,1982 ,עמ  .(232הדוגלים בגישה זו מעצבים מחדש את תפיסתם בהתאם
לתרבות הסובבת ,פעולה היוצרת תמהיל חדש של מסורת .לגישה זו שלושה אופנים :הסתגלות – אין
סתירה בין ערכי המודרניות ובין היהדות ,אלא להפך ,ניתן למצוא אפיונים מודרניים במסורת היהודית.
הדוגלים בגישה זו ,מעניקים פירוש חדש למסורת ולהלכה .מידור ) – (compartmentalizationלפי
גישה זו אין סתירה בין התרבות החילונית ובין הדת ,אלא חלוקת סמכויות ותחומי אחריות .הדוגלים
בגישה זו שואפים מחד גיסא לשמר את המסורת ,ומאידך גיסא להרחיב את התחומים הנחשבים
לנייטראליים מבחינה דתית ,כולל מגע עם התרבות הלא-יהודית הכללית )ליבמן (1982 ,ייחודו של
המידור בכך שנמנע מלעמת את היהדות מול המודרניות )סילברמן ,(1992 ,הסכנה של שילוב זה הוא
שאחד העולמות עלול לגבור על השני וליצור דיבלואציה ) (devaluationשל העולם השני )סילברמן,
 .(1992הרחבה והשתלטות ) (expansionismאו כוללנות ) (transformationהיינו ,גישה "הכוללת את
המציאות תחת עיקרון המארגן ומעניקה משמעות אחת" )סילברמן ,1992 ,עמ'  .(12לפי גישה זו מנסים
להפוך את אחת התרבויות לתרבות המנחה והמכוונת את החרבות האחרת ,ובמקרה שלנו ,קבלת
המודרניות דרך תפיסתה של המסורת היהודית .למעשה אין כאן פשרנות הלכתית למציאות ,אולם
מנגדף מקפידים על התערות תרבותית וחברתית.
לוקינסקי ) (Lukinsky, 1978מציין גישה נוספת להתמודדות של האורתודוקסיה-המודרנית עם
המודרניות – עימות ) .(confronationהכוונה היא לפיתוח תרבות חדשה המכילה ממדים מכל אחת
משתי התרבויות .דרך זו מחייבת דו-שיח מתמיד שמטרתו להוביל לבניית תרבות מחודשת .לפי גישה זו
יש להימנע מאפולוגטיקה ,מפולמסנות ומנצחנות עם הצד שכנגד ,ועם זאת יש לגלות נכונות להתעמת
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עם התפיסות המייצגות של התרבות האחרת .העימות הוא צורך הכרחי שכן אי-קיום דיאלוג בין
היהדות והמודרנה משאיר כל אחד מהעולמות בנפרדותו ובבדידותו )סילברמן.(1992 ,
ליבמן ממקם את הציונות הדתית בגישה זו ,זאת לאור סיסמתה 'ארץ ישראל לעם ישראל על פי
תורת ישראל' ולאור התבססותה על תורת הרב קוק ותלמידיו .ההבדל בין קודש לחול מטשטש לצד
ההבדל בין חילוני לדתי .עם זאת ,במהלך השנים החלו להתפתח בצה"ד מאפיינים של ניאו-מסורתיות
בקרב האורתודוקסיה המודרנית כתוצאה מהתנגדות לפשרנות ולהיעדר אותנטיות :הקפדה גוברת של
קיום מצוות ,דחיקת מנהגי המשפחה לשוליים לטובת אחידות כללית ,קבלת השקפה מונותיאיסטית
המחולקת לשלושה מרכיבים – דתי ,לאומי ומודרני ,הכחשת המשמעות הדתית שיש לקיומה של ארץ
ישראל וסגנון שמירת מצוות הנע בין סגנון 'צונן' לבין סגנון 'שרוף' .יש נטייה לייחס את צמיחת הניאו-
מסורתיים בקרב הצה"ד להשפעת המורים בישיבות התיכוניות שכן מרביתם משתייכים לניאו-
מסורתיים ,ועל כן הן מחנכים את תלמידיהם לפי תפיסת עולמם .גורם נוסף לכך הוא החלוקה החדה
בישיבות בין לימודי קודש ללימודי חול )ליבמן.(1982 ,
למרות המהפכה האידיאולוגית שחלה בצה"ד ביצירת סדר חברתי יהודי-מודרני שבו ההגמוניה של
התפיסה הכריזמטית מוחלפת בצידוקים בעלי אופי פרגמטיסטי-רציונליסטי )גרוס ,(2002 ,הדואליות
האידיאולוגית העומדת בתשתית הרעיונית של הצה"ד ,לא רק שלא נעלמה ,אלא אף החריפה עם הזמן.
היעדר פתרון תיאולוגי-חברתי ופוליטי להתמודדות עם הניגודים שבין שני העולמות גורם לכך
שהמתחים ממשיכים לייצר כל הזמן זרמים חדשים של קהילתיות בתוך הצה"ד )ליבמן ;1982 ,שגיא
ושוורץ.(2003 ,
בעקבות מלחמת ששת הימים ב) 1968-ליבמן ;1982 ,פישמן ;1990 ,קיל ,(1987 ,חלו שינויים בבסיס
התאולוגי של הצה"ד שבא לידי ביטוי בגישה של הרחבה והשתלטות שבה המודרניות מתקבלת דרך
תפיסתה של המסורת היהודית .התמורות שחלו בצה"ד ערערו את זהותה הדתית של התנועה ,תוך
בקיעת אופקים ומגמות חדשות עד כדי צמצום הזהות הדתית שלה )שוורץ .(2010 ,שינויים אלה החריפו
את תופעת ההתפצלות ,והזרמים השונים שכבר היו קיימים בה לפני כן )שוורץ .(2012 ,יש הרואים
בשינוי זה משבר זהות ,ויש הרואים בו התאמה למציאות הפוסט-מודרנית )שם(.
בעקבות אלה ,פרק זה מבקש לבחון את המאפיינים הפוסט-מודרניים שהשפיעו ושעדיין משפיעים
על הצה"ד ומשנים אותה ,שכן מטבע הדברים התמורות העוברות על התנועה הצה"ד משפיעות גם על
מערכת החינוך שלה.
כאן המקום לציין שפרק זה לא עוסק בהיבטים היסטוריים ,הגותיים ,פילוסופיים ופוליטיים של
הצה"ד ,שכן המסגרת הקונספטואלית של עבודה זו היא סוציולוגית-חינוכית .לאור פרדיגמה זו,
המטרה של סקירת הספרות התאורטית היא לתאר את התהליכים החברתיים שהתרחשו בצה"ד החל
משנות השמונים של המאה העשרים בשל השפעות פוסט-מודרניסטיות עליה ,וכן את השלכותיהם על
הקהילה הצה"ד בכלל ,ועל מערכת החינוך שלה בפרט.
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 1.1הציונות הדתית בעידן הפוסט-מודרני – סינדרום אידיאולוגי
"כיצד שרדה תנועה חינוכית אידיאולוגית פרק זמן כה ממושך ורב תהפוכות ,ועדיין היא
תוססת ומתסיסה ,מאתגרת ורלוונטית" )אדלר ;2011 ,עמ' .(13
ההגות הפוסט-מודרנית מהווה אתגר רעיוני וקיומי עבור היהדות האורתודוקסית בכלל ,ועבור
הצה"ד בפרט .הגות זו חידדה בקרב אנשי הצה"ד את הסתירה הנובעת מבחירתם להשתלב במערכת
החיים המדינית ,הפוליטית והחברתית של מדינת ישראל" .הצה"ד ניצבת כעת מול הגות חדשה אשר
יוצאת חוצץ נגד עקרונות היסוד שלה .מול כל עקרון מפתח שבו מאמינה היהדות האורתודוכסית בכלל,
והצה"ד בפרט ,מציבה המחשבה הפוסט-מודרנית הגות מנוגדת לחלוטין ותוקפת לחלוטין את האמונה
הצה"ד מן השורש" )ליברמן ;2004 ,עמ'  .(45בהתמודדותה עם ההתנגשות בין שני העולמות ,עולם הקודש
ועולם החול ,בחרה הצה"ד להחיל את התפיסה הדתית על העולם הפוסט-מודרני ,זאת מתוך אמונה
שאפשר לכפות את ערכי הדת על העולם המודרני ,כך שאורח החיים של האדם הדתי המודרני לא יעמוד
בסתירה לעולם הדתי שאליו הוא מחויב )שוורץ .(2004 ,להלן מוצגים המאפיינים של העידן הפוסט-
מודרני כפי שריכזה אותם זיוון ) ,(2012במקביל לסתירות הרעיוניות שהן מעוררות בקרב הצה"ד:
•

השפה אינה מייצגת מציאות אלא יוצרת אותה :אין לחפש אחר המהות ,אלא אחר פרשנות
מקומית המשקפת את תפיסת העולם של היחיד ושל הקהילה ,שכן אי אפשר לשקף מציאות באופן
אובייקטיבי .יש לבחון כל טענה בהתאם לאינטרסים החבויים מאחוריה ,ותוך בדיקת ההקשר
התרבותי שלה )ויטגנשטיין .(1986 ,לפיכך ,כל טכסט טומן בחובו משמעויות אין-סופיות הרבה
מעבר לקורא )פוקו .(1996 ,לאור זאת ,סבורה זיוון ) (2000כי כל פרשנות מתבססת על שפה
רלוונטית רק בתוך התרבות שאליה היא שייכת ,ולכן אי אפשר להחיל פרשנות מתרבות אחת
לתרבות אחרת .הציוני הדתי חי במציאות מיוחדת שכן תרבותו כוללת שתי שפות :שפת ה'קודש'
ושפת ה'חול' )גרוס ,(2012 ,אלא שגישה פלורליסטית זו )תרבות דו-שפתית( סותרת את
האידיאולוגיה של הצה"ד ,שכן לפי עיקרי אמונתה ,היא מחויבת לאמת אובייקטיבית ,המוצאת
את ביטויה בהלכות פסוקות שלא ניתנות לערעור )ליברמן .(2004 ,לעומת זאת ,לדעת אחיטוב
)2013ב( ,המייצג את התפיסה הפלורליסטית המאפיינת את התקופה הפוסט-מודרנית ,השפה
משתנה גם במסגרת הדת .אחיטוב מציג מגוון אפשרויות שבהן השפה הפוסט-מודרנית מתקיימת
במרחבי הדת :השפה תלויה בהקשר החברתי של הדוברים אותה ,ונוסף על כך היא מגויסת
ודינאמית .בהתאם לכך שפתם של אנשים דתיים תלויה בתפיסותיהם הדתיות ,והם מצמצמים
ומרחיבים אותה בהתאם לגבולות ההלכה ,אולם גם בהתאם לזמן ולמקום שבו הם חיים .זאת
ועוד ,מאחר שהשפה היא רב-שכבתית ,טכס דתי או היגדים הלכתיים יכולים להתפרש גם מחוץ
לגבולות ההלכה ,בהתאם לגישה אישית גלויה ואף סמויה .יחד עם זאת ,אחיטוב מתריע מפני
הסכנה שהגמישות הרבה של השפה בעידן הפוסט-מודרני עשויה להוביל לחילון.

•

הרס הרצף ההיסטורי :ההיסטוריה אינה מוחלטת או אחידה ,אין בה רצף תהליכי של סיבות
ותוצאות או מגמה אחת המניעה את האירועים ,ועל כן היא אינה ליניארית אלא מעגלית ,כאשר
אירועים שונים זורמים מכוונים שונים )לוי שטראוס .(1987 ,הצה"ד מתנגשת עם תפיסה זו ,שכן
היא חלק מהקהילה היהודית הדתית אורתודוקסית ,שעבורה כל אירוע הוא חוליה בשרשרת.
ההיסטוריה החלה בבריאת העולם ,ממשיכה בהווה ,ועתידה ידוע – ביאת המשיח )ליברמן.(2004 ,
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•

מאוניברסאליזם ומאינדיבידואליזם לפרטיקולריזם קהילתי :התרבות היא רבת מציאויות ,ואין
אמת גלובאלית אחת ,ולכן נורמות מקומיות הן לגיטימיות ,גם כשהן חסרות תוקף אוניברסאלי.
כתוצאה מכך גוברת ההתעניינות בקהילה ,באורח חייה ,בתרבותה ובשפתה )פוקו .(1996 ,בעידן
הפוסט-מודרני הצה"ד משתייכת בו-זמנית לכמה קהילות ריאליות ומדומיינות ,אלא שמורכבות זו
פוגעת בעקביות של המציאות שלה.

•

הרס המטא-נרטיב :בניגוד לתפיסה הרואה בפרטים חלק מתמונה שלמה ,התפיסה הפוסט-
מודרנית דוגלת בריבוי אלטרנטיבות וברב-גוניות הגורמות לסתירות במציאות האנושית .בהתאם
לכך ,כל תאוריה היא פרשנות אפשרית לצד פרשנויות אחרות ,ועקב כך ,המושגים "טוב ,נכון
ומוצדק" הם מושגים יחסיים בהתאם לתרבות הפרטיקולארית המשתמשת בהם )ליאוטר(1999) ,
] .([1979מכיוון שהצה"ד מתבססת על הדת היהודית כמטא-נרטיב מחייב ,הרי שלאדם השייך
אליה ,אין יכולת בחירה של נרטיב המתאים לו )ליברמן.(2004 ,

•

פלורליזם :לפי הגישה הפוסט-מודרנית אי אפשר להעריך תרבויות לפי סולם ערכים אידיאלי
אחיד ,ולכן התרבויות השונות עומדות זו לצד זו ,ולא נאבקות על ההגמוניה ועל שלילת התרבויות
האחרות .הצה"ד מתמודדת עם ניסיונות ליצור איזונים בין שני עולמות השונים במהותם זה מזה:
עולם הקודש המושתת על ההלכה היהודית המחייבת את מאמיניה ויוצרת סולם ערכים אידיאלי
אחיד ,ועולם החול הפתוח והמשתנה.

הפוסט-מודרניות השפיעה גם על הקהילה הצה"ד ,והביאה אותה ל"התחדשות דתית" שבאה לידי
ביטוי במספר תחומים:
•

חינוך :השינויים בתחום החינוך חלו בשני מוקדים :מוסדות ותפיסה פדגוגית .מספר מוסדות
החינוך גדל בשל ביזור ,הפרטה ודמוקרטיזציה של המערכת החינוכית )פרידמן .(2004 ,חל גידול
דרמטי במספר הישיבות ,ונוסדו רשתות חינוך נוספות – "נעם"" ,צבייה" ו"אמית" .במקביל לכך
חלו שינויים בתפיסה הפדגוגית ,ולמערכת הוכנסו שיטות הוראה חדשות שמקורן בתפיסות
חינוכיות-דתיות בעלות מאפיינים פוסט-מודרניים ,כגון" ,תנ"ך בגובה העיניים" ושיטת הרבדים
בתלמוד )כהן ;2011 ,שוורץ ,(2012 ,ולימוד פרשנות העומדת בניגוד לפירוש הפשוט של המקורות
במטרה להתאים את הטכסט לתפיסות הפוסט-מודרניות )פינקלמן .(2008 ,ראו פירוט להלן בפרק
זה ,סעיף .1.4

•

תרבות :הדרישה לחווייתיות דתית הובילה לשגשוג תרבותי בתחום האמנות ,וכיום אפשר לראות
משוררים ,סופרים ,אנשי קולנוע ועיתונאים רבים מבית היוצר של הצה"ד .פן נוסף של תרבות
הפנאי המתפתחת היא הופעתם של "כוכבי רוק" דתיים המייצרים מוזיקה דתית אלטרנטיבית
)שוורץ .(2012 ,ההתרחבותה של התרבות אף הובילה לעיסוק ביצירה תורנית בלי לגיטימציה
הלכתית ורבנית )פרידמן.(2004 ,

•

דתיות מסורתית :הישענות על פשרנות הלכתית מקלה שהובילה להגדרה חדשה – "דתי לייט",
המתייחסת לאי הקפדה מלאה על קיום מצוות )שוורץ.(2012 ,

•

הלכה יצירתית :פסיקה הלכתית על בסיס שיקולים הומניסטיים אוניברסאליים וצורכי המדינה.
הרטוריקה של הפסיקה ההלכתית מונעת מהצורך להתאים את ההלכה לחיים הפוסט-מודרניים,
ולכן פסקי ההלכה משקפים ביטויים של יצירתיות ושל חדשנות )אחיטוב י'.(2012 ,
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•

הקמת מרכזי למידה ומחקר :פתיחת מוסדות אקדמיים פלורליסטיים העוסקים בהתאמת ההלכה
למציאות הפוסט-מודרנית ,למשל" ,מרכז הרצוג" של הקיבוץ הדתי" ,מכון שלום הרטמן" ו"בית
מורשה" .כתוצאה מכך השתנתה גם דמותם של הרבנים .גיל הרבנים ירד ,ובמקביל התפזרה
הסמכות הרבנית בין מספר רב של רבנים ,וסמכותם הועמדה לביקורת של כלל הציבור )שוורץ,
.(2012

•

אידיאולוגיה ממלכתית :פירוק המפלגה המונוליתית והקמת תנועות ימין קיצוניות המתנגדות לקו
הפוליטי הגמיש של התנועה )שוורץ .(2010 ,אחד ההיבטים של פירוק זה הוא היבדלות הרב טאו
מישיבת 'מרכז הרב' והקמת ישיבת 'הר המור' ,היבדלות שהובילה להקמת מפלגות פוליטיות
שתפיסותיהן שונות מאלו של הצה"ד הקלאסית ,למשל ,התנגדות ללימוד אקדמי של כתבי הקודש
והפרדה בין המינים לפי תפיסה הדומה לזו של הציבור החרדי )שוורץ(2012 ,

•

פמיניזם ציוני-דתי :התעוררות נשית המרחיבה את גבולות האורתודוקסיה
התמורות האידיאולוגיות הפוסט-מודרניות שעברו של הצה"ד החל משנות השמונים של המאה
הקודמת ,השפיעו גם על מעמדה של האישה הדתית )רוס ;2007 ,שוורץ .(2004 ,הפתיחות
האידיאולוגית של הצה"ד כלפי הדת תרמה לשינוי במעמד האישה ולהתחזקותה )גרוס,(2006 ,
אולם הסתירות בין התשתיות של שתי הזהויות ,הדתית והפמיניסטית ,ממשיכות לפעפע :סתירה
במישור החברתי – בעוד העולם הדתי בכלל ,והעולם היהודי בפרט ,מייצגים תפיסות
פטריארכליות היררכיות המפלות נשים )גרוס ,(2006 ,ושלפיהן האישה היא אובייקט ודמות נעלמת
)קהת ,(2008 ,העולם הפמיניסטי קורא תיגר על סדר היום של העולם המסורתי הפטריארכלי ודוגל
בשוויון לגברים ולנשים כאחד )גייגר ;2001 ,רוס .(2007 ,סתירה במישור הדתי – עולם הנשים
נעלם מהטכסטים היהודיים ,שכן אלה תועדו בידי גברים שפעמים רבות הביטו על נשים מבחוץ
ומגבוה .פריזמה זו משקפת תפיסה סטריאוטיפיות גברית שלא רואה בנשים יצורים
אינדיווידואליים בעלי זכויות ואינטרסים )רוס .(2007 ,כתוצאה מכך מהפכת הנשים ומאבקן
לשוויון בין המינים נתפסים כנובעים ממקורות חיצוניים ליהדות ,ובשל כך מעוררים התנגדות.
לדעת רוס התנגדות זו נובעת גם מהתפיסה שלפמיניזם אין תוקף הלכתי .רוס אף מרחיבה את
הדיון על המאבק הנשי מעבר לגבולות ההלכה אל הגבולות התרבותיים ,וטוענת שההתנגדות
לפמיניזם בעולם הדתי נובע מרצונן לשנות את הריטואל המסורתי שעיצב את דמותה של האישה
היהודית מזה דורי דורות.
תחילתה של המהפכה הפמיניסטית בעולם הדתי בנשים אקטיביסטיות )אלאור (1998 ,מקרב
הקיבוץ הדתי .למרות שפעולותיהן נדחו בידי הממסד ,וזכו למחאה מצד הרבנים )שם( ,גישותיהן
חלחלו בקרב הקהילה הצה"ד ,ונשים נוספות הצטרפו לשורותיהן )רוס ;2003 ,שוורץ ובאומל-
שוורץ .(2012 ,בכך הובילו לשינויים במקומה ומעמדה של האישה )אלאור (1998 ,ולהרחבת גבולות
האורתודוקסיה )אלאור .(2006 ,מהפכה שקטה זו שברה את "תקרת הזכוכית" שנשים נתקלו בה
בתחום האישי והציבורי של מרחבי הדת )רוס.(2003 ,

•

לימוד תורה לנשים :העיסוק הנשי בתורה ברמה מתקדמת מהווה תפנית מהנוהג המסורתי
המקובל בעבר .תפנית זו גרמה לכך שנשים החלו לגלות צמא עז ללימודי יהדות ברמות שבעבר רק
גברים הגיעו אליהן .בעקבות כך ולאור הצלחת מכללת ברוריה שהוקמה בשנת  ,1976הוקמו עשרות
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מדרשות ללימודי יהדות לבנות שביקשו ליצור סביבה רוחנית הדומה לזו שבישיבות של הגברים,
תוך פיתוח החשיבה העצמאית ותרבות הוויכוח )אדמנית ;2011 ,אלדר ;2009 ,רוס ;2007 ,שוורץ,
 .(2012לדברי קירש ) ,(2004תופעת המדרשות לבנות נתפסת כחיובית ואהודה בקרב הציבור
הצה"ד .למרות שבתחילתה ,המהפכה הפנים דתית נבעה מרצון הנשים להעמיק את היכרותן עם
טכסטים מהמדף היהודי ,הרי שבהמשך הנשים הצהירו בגלוי על רצונן לשרת את הקהילה כבעלות
הוראה לכלל הציבור )רוס.(2003 ,
•

עשייה נשית בתחום הציבורי-דתי :שאיפתן של הנשים להשתתף יותר בחיים הדתיים ,הובילה
להתרחבות של תחומי העשייה הנשית במרחב הדתי-הציבורי :נשים החלו לתפקד בתור גבאיות
בבתי כנסת ,לנהל את התפילה באופן פעיל ,ולקיים מנייני תפילה וקריאה בתורה על טהרת המין
הנשי )קירש ;2004 ,שוורץ ובאומל-שוורץ .(2012 ,קהת ) (2008אף רואה בפעילות זו "תת-תרבות".
אמנם גם בעבר נשים התפללו לעצמן בקבוצות ,למשל ,בבתי ספר נפרדים לבנות ,אולם החידוש
שבקבוצות תפילה הנשיות החדשות היא שהנשים המשתתפות בהן מעדיפות לנהל תפילות לעצמן,
למרות האפשרות להצטרף לתפילת הגברים )רוס .(2007 ,כמו-כן ,נשים החלו לקיים טכסים דתיים
המייצגים מעבר מחשיבה פטריארכלית לחשיבה נשית )פרידמן ,(2004 ,למשל ,חיבור תחינות
ותפילות המשקפות את חווית האמונה הנשית )קהת ;2008 ,שוורץ ובאומל-שוורץ .(2012 ,נשים
החלו לפרסם את דעותיהן העצמאיות בעלוני פרשת שבוע ,בכתבי עת ובספרים )קהת ,(2008 ,דעות
המעמידות את האישה במרכז ,ומאפשרות לכל אישה למקם את עצמה כחלק אינטגראלי מהטכס
הדתי ולא כ'אחר' המודר )כהן.(2013 ,
חשוב לציין שקיים הבדל בין תגובת הקהילה האורתודוקסית ללימוד התורה בידי נשים לעומת
תגובתה לתפילת נשים .לימוד התורה מתקבל ביתר הבנה ,זאת בשל ההכרה באתגרים שאתם
נשים נאלצות להתמודד במציאות הפוסט-מודרנית .לעומת זאת ,היחס לתפילת נשים נע עדיין בין
חשדנות להתנגדות חריפה )רוס ,(2007 ,כך גם לפסיקת נשים שעוררה בתחילתה התנגדויות קשות,
שהתרככו במהלך השנים.

•

פסיקת נשים :בעקבות אישורי רבנים ,נפתחו תכניות להכשרת נשים כיועצות בהלכות אישות
ומשפחה ,אולם תחום ייעוצן צומצם להלכות נידה .הבוגרות של תכניות אלו מקבלות תואר
'יועצות הלכתיות' בשונה מהתואר "פוסק הלכה" הניתן לגברים העוסקים בתחום זה ,זאת למרות
שתפקידיהם זהים )קירש .(2004 ,פריצת דרך נוספת בתחום של פסיקת נשים היה מינוי נשים
לטוענות רבניות .תחילה התנהל מאבק קשה על זכותן של נשים לשמש טוענות רבניות ,ובסופו של
דבר הגיע הנושא להכרעתו של בג"ץ .כיום קיימת כבר הסכמה חברתית ,כולל מצד הדיינים,
לכניסתן של טוענות רבניות לאולם הדיונים המשפטיים )אדמנית ;2011 ,קירש ;2004 ,רוס.(2007 ,
דוגמה נוספת ללימוד הלכה בידי נשים היא "בית מורשה" ,מסגרת אורתודוקסית המכשירה נשים
להורות הלכה בנושאים שונים ,ומכשירה נשים לתפקידי מנהיגות בעולם היהודי ,בחינוך ובקהילה.
ואכן ,בעקבות כל אלה חל שינוי ,ונשים רבות משובצות כיום בעמדות מפתח בהנהגת הציבור הדתי
ומשמיעות את קולותיהן ואת עמדותיהן בסוגיות שונות )אלדר ;2009 ,רוס .(2003 ,כאמור ,קיום
פרקטיקות דתיות של לימוד תורה ברמה מתקדמת וכן קבוצות תפילה של נשים ,היו כבר בעבר.
המפנה הוא שכיום הנשים הן היוזמות את הפרקטיקות הרצויות להן ,ואלה נעשות פעמים רבות
בהיעדר היתר מפורש מצד הממסד הרבני הגברי )רוס .(2007 ,ההתנגדויות לפרקטיקות החדשות
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שבהן נוקטות נשים מצביעות שעדיין קיימים מחסומים חברתיים העומדים בדרכן של נשים
למדניות )פויכטוונגר.(2013 ,
•

התמסדות נשית :הקמת תנועת הנשים הדתית "אמונה" הדואגת לקידום מעמדה של האישה
האורתודוקסית הפמיניסטית ,וארגון "קולך" הנאבק לשיפור מעמד האישה בישראל )פרידמן,
 ;2004קירש ;2004 ,שוורץ .(2012 ,לצד השינויים במעורבות הדתית של האישה הדתית בחברה,
מצייו קירש ) (2004את השתלבותן של יוצרות דתיות בתרבות הישראלית באמצעות כתיבת
סיפורם ,הצגות וסרטים.

לדעת אלאור ) ,(2006המהפכה הפמיניסטית הדתית מתרחשת בשלבים מדורגים ,ולכן קיים פער
בין התפיסה המסורתית התוחמת את האישה הדתית ובין חדירתה של האישה הציונית-דתית למעוזם
הרוחני של הגברים ,עולם התורה וההלכה )שוורץ ובאומל-שוורץ .(2012 ,מהפכה זו החלה באזורי
הלימוד ,המשיכה במרחבי התפילה ,הפולחן והפסיקה ,והגיעה גם לאזורים המרוחקים הנחשבים
למתחמים ההגמוניים של העולם הגברי – לימוד בחברותות ,השמעת דעות בכל הקשור לבתי הכנסת,
לארגונים הציבוריים ,לתקשורת ולאומנות .אם כן' " ,המהפכה הנשית' לא רק מושפעת מתהליכים של
פתיחות וקדמה ,אלא גם משפיעה עליהם" )קירש ,2004 ,עמ'  .(420לדעת כהן ) (2013מהפכת הפמיניזם
הדתי הצליחה לחלחל לפרהסיה הדתית הציבורית ,והיא ממחישה את ההכרה בכוחה ,ביכולתה
ובזכויותיה של האישה הדתית .רוס ) (2007אשר תיארה את התחזקותו של הפמיניזם התיאולוגי ,צופה
באופטימיות על עתידו של הפמיניזם התיאולוגי בעידן הפוסט-מודרני .לדעתה ,הפמיניזם התיאולוגי
ישמש חלופה לדרכי החשיבה הגבריים ההגמוניים ,ואף ישנה את מעמד התכנים והערכים התרבותיים
של המסורת היהודית )רוס.(2007 ,

סיכום
הצה"ד חוללה שינויים בהגות הדתית כדי להתאימה לתפיסות של העידן הפוסט-מודרני ומתוך
הכרה כי אין סתירה בין עקרונות הפוסט-מודרניזם ובין היהדות )שגיא .(2003 ,הגבולות הרחבים של
ה"דתיות הפוסט-מודרנית" מאפשרים לצה"ד להתמודד עם הקונפליקטים שהעידן הפוסט-מודרני
מציב בפניה .מצד אחד ,דתיות חדשה זו היא חסרת מצע מאורגן וקוהרנטי ,ומצד שני היא מאפשרת
לציוני-הדתי לחיות בשלום בתוך הדואליות האידיאולוגית של העולם הפוסט-מודרני )מוזס.(2009 ,
"התודעה הציונית דתית לכודה בין שני כוחות הפועלים במנוגד :מצד אחד ,הפתיחות כלפי ההווה
והעתיד ,ומן הצד האחר ,אימוץ העבר ותכניו כתכנים האידיאליים הממלאים את מכלול החיים של
האדם" )שגיא ,2003 ,עמ'  .(176דואליות זו עשויה להביא לעיצוב השקפת עולם סגורה ודוגמטית )שגיא,
 ;2003שגיא ושוורץ (2003 ,או בדרך הפוכה לעיצוב "מגוון ציוניות דתיות" ,כאשר ריבוי המוקדים
הקיימים מבטלים את ההגמוניה )כהן2004 ,א ,עמ' .(28
בפועל הצה"ד התקשתה להתמודד עם פתרון הגותי לדיאלקטיקה שבין הדת לפוסט-מודרניות
)דומברובסקי ,(2004 ,זאת בשל העובדה שבדת מונותיאיסטית המציאות הקיימת אמורה לשדר סדר
ומשמעות .שינוי מפורש או מהפכני בערכים או באתוס הדתי בתוך עולם שיש בו סדר ומשמעות יכול
להיתפס כקריאת תיגר כלפי שמיים )הד ושוורץ .(2011 ,כתוצאה מכך פיתחה הצה"ד "סינדרום
אידיאולוגי" )ליברמן (2004 ,המתבטא בהתפצלות לקהילות זהות-שונות המשקפות ומבטאות שונות
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דתית בכל מרחב החיים הדתיים )מוזס .(2009 ,בהתאם לכך ,בסעיף הבא תובא סקירה של הקהילות
הציוניות-דתיות השונות תוך חלוקה לשני מודלים :מודל המיפוי הצירי ומודל המיפוי הרב-ממדי.

 1.2זרמים בציונות הדתית
 1.2.1מודל מיפוי צירי
ה"סינדרום האידיאולוגי" שהתפתח בעקבות התגברות הלך הרוח הפוסט-מודרני טלטל את העולם
הציוני-דתי ,פיצל אותו לזרמים והגביר את הריבוד הקהילתי בקרבו )דומברובסקי ;2010 ,שוורץ,
תשע"ב( .הזרמים השונים בצה"ד חלוקים בדעותיהם על שלושה תחומים המשותפים לכל הזרמים
בצה"ד .1 :מחויבות לאמונה בעיקרי היהדות :קיום של אל אחד ,האל הוא בורא העולם ,תורה
משמיים ,שכר ועונש וביאת המשיח;  .2מחויבות לחיי ההלכה המקיפה את חיי הפרט ואת חיי
הקהילה;  .3מחויבות למתודה המסורתית של פסיקת הלכה :הכרה בהלכה היהודית כפי שהתבססה
מדורי דורות .הפרשנות של הזרמים השונים של הצה"ד ,החל מהזרם האורתודוקסי-שמרני ועד הזרם
האורתודוקסי-ליברלי ,לשלושת התחומים הללו ,היא הבסיס לקונפליקטים ביניהם )ליברמן.(2004 ,
אם כן ,כתוצאה מאי הסכמה בשאלות יסוד ,הן בתחומי הפוליטיקה והן בתחומי החברה )כהן והראל,
 ,(2004התהוו זרמים שונים המרבדים את קהילות הזהוּת של הצה"ד.
השונות בין הזרמים השונים באה לידי ביטוי בסממנים חיצוניים ,אקסטרינזים ,כגון הלבוש של
האדם )גרוס (2002 ,המשמש מדד לסיווגו הדתי והאידיאולוגי )שוורץ .(2009 ,בהתאם לכך ,הבחירה
בפריט לבוש מאשרר את המדרג בתוך המרחב הדתי )אלאור ,(2006 ,למשל :הסוג והגודל של כיסוי
הראש של גברים ונשים כאחד )פינקלמן ,(2008 ,אורך החצאית ואורך השרוול )קאסוטו-עברון.(2012 ,
הריבוד בין הזרמים השונים התעצם גם בעקבות ההתרחבות בשימוש באמצעי תקשורת :עלוני פרשת
השבוע הרבים המחולקים מדי שבת בבתי הכנסת מאפשרים לזרמים השונים של הצה"ד להעביר
לציבור את הקווים האידיאולוגיים המאפיינים אותם .גם השו"ת האינטרנטי תרם לפיזור הסמכויות
הרבניות מפסיקה הלכתית אחידה לפסיקה אישית של מספר רבנים ,אשר כל אחד מהם מייצג קו דתי
שונה )קהת ;2006 ,שוורץ .(2010 ,ואכן ,צמיחתן של קבוצות שוליות בקרב הקהילה הציונות-דתית פגע
בכוחה של ההגמוניה הקודמת .זאת ועוד ,תמורות אלו מקשות על חוקרי הצה"ד לאתר את האתוסים
ואת המיתוסים המאחדים את חברי הקהילה הצה"ד ,והמצב כה מורכב עד שאפילו רבים מחברי
הקהילה הציונית דתית מתקשים לאתר את הסממנים המשותפים לכל חברי הקהילה .כתוצאה מכך,
הקהילה חלוקה בדעותיה ונקרעת בין מגמות סותרות )שגיא.(2010 ,
למרות הקשיים בסיווג הזרמים השונים של הצה"ד ,נערכו בשנים האחרונות מספר מחקרים
שמיפו אותם .המסגרת הקונספטואלית הנורמטיבית לסיווג הזרמים השונים מתבססת על ההבדלים
ביניהן בעמדות יסוד תיאולוגיות ,בתפיסות פוליטיות ,ובמיקום על ציר הרצף שבין שמרנות לליברליזם
דתי .ואכן מסגרת זו סייעה להצביע על שלוש קבוצות מפתח )מוזס .(2009 ,לדעת מוזס קיים פער ברור
ועקבי בין שלוש קבוצות אלה ,פער המלמד כי אלו אכן קבוצות המפתח העיקריות .בקצה אחד של הציר
ממוקם הזרם הימני שהוא בעל תפיסות דתיות שמרניות; בקצהו השמאלי ממוקם הזרם הליברלי
הכולל את האורתודוקסיה הדתית המודרנית שדוגלת בתפיסות פלורליסטיות )כהן ;2003 ,ליברמן,
 ;2004מינס ;(2003 ,ובתווך ממוקם הזרם המכונה "בורגנות דתית" או "דתיים קלאסיים" המהווה את
רוב מניינו של הצה"ד .נוסף לשלושה הזרמים המרכזיים ,קיימים שלושה זרמים נוספים הממוקמים על
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הציר בהתאם לרמת דתיותם ,כך שבסופו של דבר אפשר לזהות שישה זרמים :חרדי-לאומי ,תורני-
לאומי ,דתי-לאומי ,דתי לאומי ליברלי ,דתי מודרני ו"דתי לייט" )מוזס .(2009 ,מאחר שרוב הציבור
הציוני דתי שייך לשלושת הזרמים העיקריים ,תתמקד הסקירה שלהלן בזרמים אלה ,תוך בחינת
הפרמטרים המצביעים על הרמה הדתית של הזרם :האידיאולוגיה הדתית הנעה בין שמרנות לליברליות
וביטוייה ,הפריסה הדמוגראפית ,וכן האקסצנטריות 1הדתית של הקהילה .אפיון הקבוצות נועד לסייע
באיתור הגנים שנבדקו במחקר הנוכחי.

הציונות החרדית-לאומית )חרד"לית(
כאמור ,בצד ה'ימני' של הציר המייצג את הצה"ד ,ממוקמת ה"ציונות הדתית ימנית" או בכינוייה
מהשדה הסמנטי התיאולוגי – הציונות החרדית-לאומית ,המשלבת בין התפיסות הדתיות של החרדים
ובין התפיסות הלאומיות של הצה"ד .זרם זה צמח מהסתייגות מהציונות החילונית ,דבר שהעצים את
תחושת הזהות הקהילתית של חבריה )אחיטוב י' ;2102 ,גבל .(2006 ,רובם יוצאי ישיבות גבוהות
ציוניות דוגמת ישיבת 'מרכז הרב' בירושלים ,ובנותיה' ,הר המור'' ,בית אל'' ,עטרת כוהנים' ו'שבי
חברון' )דומברובסקי .(2010 ,הרבנים המובילים זרם זה הם רבני ישיבת 'מרכז הרב' :הרב יעקב אלעזר
שפירא ,בנו של הרב אברהם שפירא שבדרכו הוא הולך ,הרב צבי טאו ,הרב אליקים לבנון ,הרב דוב
ליאור ,הרב זלמן מלמד ובנו הרב אליעזר מלמד ,ורבני ישיבות נוספות הדומות למרכז הרב
בהשקפותיהן ,ישיבת 'הר המור' וישיבת 'שבי חברון' :הרב ישראל טאו ,הרב אלי סדן ,הרב משה בלייכר
והרב יוסף קלנר )אלמוג ופז.(2008 ,
זרם זה נחשב לאגף השמרני בציונות הדתית בכל הקשור לענייני הלכה וקיום מצוות )בראון;2004 ,
מינס .(2003 ,כדי לעצב אורח חיים אידיאולוגי דתי הדוק ,היגרו רבים מהחרד"לים ליישובים הומוגניים
ומבודדים תוך יצירת הסתגרות דתית )הרצוג ;2007 ,שלג .(2000 ,רבים מהחברים בזרם זה גרים בערים
הגדולות ,בהתנחלויות ובמאחזים שבאזור הר שומרון )אלמוג ופז .(2008 ,ברבים מיישובים אלה
קליטתם של מתיישבים חדשים טעונה אישור של ועדת קבלה ,הבודקת בין היתר את התאמתם ליישוב
מבחינה תורנית )הרצוג ;2007 ,שלג.(2000 ,
מבחינה אקסטרינזיות דתית ,רוב הגברים עטורי זקן ארוך ,חובשים כיפות סרוגות גדולות מאוד
ולובשים ציציות גדולות המשתלשלות מחוץ למכנסיים .הנשים לובשות שמלות רחבות ולא הדוקות
לגוף או חצאיות רחבות ארוכות הנושקות לקרסול ,ורבות מהן מקפידות על שרוולים ארוכים עד כפות
הידיים )פינקלמן ;2008 ,שלג (2000 ,ועל לבישת גרביים גם בימות הקיץ .כיסוי הראש שלהן מלא תוך
הקפדה לבל יצוץ יותר מטפח של שיערן )אלמוג ופז.(2008 ,
מתוך דאגה להעברת רעיונותיה לדור ההמשך ,הקימה הקהילה החרד"לית מספר רשתות חינוך
מתבדלות שאינן תחת חסות ממלכתית .ברשתות חינוך אלה הלימוד התורני רחב יותר מאשר בבתי
הספר הממלכתיים-דתיים ,ואילו הלימודים הכלליים מצומצמים יותר )דומברובסקי ;2010 ,פינקלמן,
 ;2008שגיא ושוורץ.(2003 ,
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גרוס ) (2002משתמשת במושג "אקסטרינזיות" לתיאור לבושן של הבנות במחקרה על תלמידות הצה"ד )שם ,עמ' (37
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התשתית התיאולוגית של זרם זה מתבססת על הגותו של הרב קוק ושל ממשיכי דרכו בישיבת
"מרכז הרב" ,בנו הרב צבי יהודה ותלמידו הרב משה חרל"פ ,זרם זה מוגדר פונדמנטליסטי 2,והוא נוצר
לנוכח האתגרים של החילון ושל המודרניזציה )דון-יחיא .(2003 ,שלושה יסודות מאפיינים זרם זה:
 .1שלילת הפמיניזם הליברלי ,ואימוץ העמדה הפטריארכלית הדוגלת בחלוקת תפקידים נוקשה בין
המינים .בפועל ,זרם זה מאמץ נורמות הלכתיות מחמירות בלבוש האישה ובתביעה להפרדה בין המינים
במערכת החינוך ,בתנועות הנוער ובאירועים ציבוריים;  .2שלילת פרשנות לא מסורתית לכתבי
הקודש :לימוד תורה רק על בסיס הפרשנות ממסורתית של חז"ל .החרד"לים מתנגדים לשילוב גישות
היסטוריות ומחקריות בפרשנות כתבי הקודש ,ולכל פרשנות המורידה את התנ"ך "לגובה העיניים".
ולדעתה כל פרשנות צריכה להעצים את מעשיהם ואת מניעיהם של אבות האומה;  .3העצמת הסמכות
הרבנית בחיי הפרט והציבור :אימוץ דוקטורינה של "דעת תורה" בכל תחומי החיים ,הן האישיים והן
הציבוריים ,כולל מערכת החינוך )דומברובסקי ;2010 ,מוזס ;2009 ,שגיא ;2003 ,שגיא ושוורץ.(2003 ,
כדי למנוע היטמעות בתרבות הישראלית ,בחרו המצדדים בגישה זו להציב גבולות שנועדו למנוע
היטמעות בתרבות הישראלית ,באמצעות בדלנות חברתית ואינטלקטואלית )דומברובסקי .(2010 ,גישה
זו הובילה כאמור לסגירות דמוגראפית .המגורים ביישובים דתיים-לאומיים ,תוך הקמת "מובלעת
תרבותית" )דומברובסקי ,(2004 ,מקשים של החרד"לי להשתלב ולהשפיע על הזרם המרכזי של הצה"ד,
ולהשתלב בישראליות .תכנית ההתנתקות שהתבצעה בקיץ  ,2005אף החריפה את מגמת ההתבדלות
והניכור מהתרבות הישראלית )פינקלמן ,(2008 ,מגמה המעוררת אנטגוניזם בקרב רבים מהציבור
הציוני-דתי )דומברובסקי.(2010 ,
לטענת שוורץ )תשע"ג( ,סממני הקיצוניות הדתית בצה"ד מאפיינים לאוו דווקא את הציבור
המוגדר חרד"לי ,אלא ציבור רחב בצה"ד .קיצוניות זו באה לידי ביטוי בתחומים שונים :סמכות
קיצונית :הצמדות לפרשיות התורה שבכתב ולחלקים נרחבים של התורה שבעל פה ולהלכה .תפיסות
פוליטיות קיצוניות :ההצמדות למקורות יוצרת קיצוניות בסוגיות פוליטיות ,שהבולטת שבהן היא
היחס לגבולות ארץ ישראל .הצה"ד אימצה את הנבואות התנ"כיות העוסקות בהשבת ארץ ישראל
המקראית על גבולותיה הרחבים לעם ישראל .תפיסות תאולוגיות פרשניות קיצוניות :מימוש היעדים
מוביל לתחושת שליחות שמימית .המאורעות המתרחשים משמשות הכוונה אלוהית לשלמות לאומית
ודתית .שוורץ אף מוסיף ומציין כי הקיצוניות האידיאולוגית באה לידי ביטוי בעוצמה רבה במדיניות
שמובילים קברנטי החמ"ד .ראו פירוט על כך בסעיף .1.4

הקיבוץ הדתי
בקצה האחר של הצה"ד נמצאת "הציונות הדתית השמאלית" ,הדוגלת בתפיסות פלורליסטיות
המשלבות בין ערכי היהדות לערכים פוסט-מודרניים .לפי גישה זו הדת היא גמישה ,ולפרט ניתנת
אוטונומיה בפרשנויות רציונאליות של נושאים הקשורים ליהדות ,לדמוקרטיה ולפמיניזם .אחד
הזרמים בקצה המוגדר ליבראלי בשל תפיסותיו ,הינו הקיבוץ הדתי )בראון ;2004 ,מוזס ,(2009 ,וכן גם
מספר ארגונים ,דוגמת נתיבות שלום ומכון הרטמן .בין התומכים בזרם זה גם ואנשי רוח ואקדמיה
מאוניברסיטת בר-אילן ומהאוניברסיטה העברית .לדעת דומברובסקי ) (2010יש דמיון במגמת
2

הפונדמנטליזם שואף לחזור לדתיות המקורית שאינה מושפעת מהמודרניזציה ,ובשל כך לדעתו הדת היא המקור
הבלעדי של סמכות המכוונת את חייהם של היחיד ושל החברה )גודמן ובילו.(2004 ,
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ההסתגרות של הזרם החרד"לי ושל הזרם הקיבוצי הדתי – שניהם מסתגרים בשל רצונם לשמור על
ייחודיות.
הקיבוץ הדתי מוגדר אפוא כאגף השמאלי של הצה"ד ,זאת בשל דעותיו הפוסט-מודרניות כלפי
היהדות .מקומו של הקיבוץ הדתי על ציר הציונות הדתית ,הוא בקצה הנגדי לחוגים השמרניים )בראון,
 ;2004דומברובסקי ;2010 ,שוורץ .(2012 ,היסוד המרכזי של זרם זה הוא שילוב בין ההלכה ובין
פתיחות לעולם הפוסט-מודרני שילוב שזכה לביטוי הקיצוני "מרד" )אחיטוב2013 ,א; בן-אדמון;2013 ,
דרור .(2012 ,ההוגים שעמדו בראש התפיסה הליבראלית של ה"קיבוץ הדתי" היו הרב משה אונא והרב
צוריאל אדמונית ,ובהמשך פרופ' אליעזר גולדמן ויוסף אחיטוב )מוזס.(2009 ,
הקיבוץ הדתי הוקם כמענה לצורך של תנועת "הפועל המזרחי" ליצור לבני קהילת הצה"ד אזורי
מגורים ייחודיים שבהם יוכלו לקדם את ענייניהם החברתיים והתרבותיים ולהבטיח שמירת המסגרת
ואורח החיים הדתי .תפיסה זו הביאה ליצירת גושי התיישבות דוגמת גושי ההתיישבות של הקיבוץ
הדתי בעמק בית-שאן ,בגוש עציון ובנגב המערבי )כץ .(2005 ,הקמתו של הקיבוץ הדתי התרחשה בסוף
שנות העשרים של המאה הקודמת ,עם התחלת המפנה שחל באידיאולוגיה של "הפועל המזרחי" .לפי
אידיאולוגיה זו ההלכה בהקשר הציבורי שלה היא מערכת דינאמית המאפשרת תפקוד תקין של קהילה
מודרנית .שינוי זה השפיע על החלוצים הדתיים מגרמניה שעם עלייתם ארצה והקמת הקיבוץ הדתי
החיו גם את התחיקה ההלכתית )פישמן .(1990 ,הקמתו של הקיבוץ הדתי קידמה בו-זמנית שתי
בשורות משיחיות .האחת כללה את הרכיב הסוציאליסטי של הקולקטיב הקיבוצי "תורה עם דרך ארץ"
שהתייחסה לתחום הערכי ,והאחרת – את הרכיב הלאומי של הקיבוץ בממד המשיחי היהודי .השילוב
בין שני הרכיבים הוביל את הקיבוץ הדתי לחזון "הרואה בקולקטיב הלאומי הייחודי של הקיבוץ כלי
חברתי לתיקון העולם ,על ידי הרחבתו את תחום ההלכה לכל פינות החיים" )פישמן ,1990 ,עמ' .(73
השילוב בין הרכיב הסוציולוגי והרכיב החברתי משקף את מבנה המערכת החינוכית הקיבוצית המזדהה
עם עקרונות החברה הרחבה ,וקושרת בין אידיאולוגיה חינוכית לאידיאולוגיה חברתית )דרור ובר-לב,
(1992
לטענת אונא )תשמ"ה( ,הקיבוץ הדתי ,יותר משאר היהדות הדתית ,ראה בקבוצה הזדמנות לממש
את התפיסה הדתית באמצעות שימת דגש על המצוות שבין אדם לחברו ועל בניין חברה מתוקנת על
יסודות ההלכה .הקיבוץ הדתי שאף כל השנים להיות שותף בעיצוב הזהות הדתית .בשלב הראשון,
העקרונות של 'תורה ועבודה' התוו את הדרך תוך העמדת המצוות שבין אדם לחברו במרכז מערכת
המצוות שאדם מצווה עליהם .בהמשך הפך רעיון זה בסיס מוסרי לכל המצוות השייכות לענייני
החברה .נוסף על כך ,הקיבוץ הדתי נאלץ להתמודד עם שאלות הלכתיות בשני תחומים :האחד –
ההלכה שלה נזקק הקיבוץ מתוקף המציאות הקיבוצית ,כגון חליבה .והאחר – שאלות דתיות שעניינן
צורכי הכלל ,כגון גיוס בנות.
ההתמודדות של הקיבוץ הדתי עם ההלכה נתקלת בקושי נוסף בשל השתייכותו לתנועה הקיבוצית
הכללית .הקיבוץ הדתי מתמודד עם הימצאותו "בין המחנות" ,שבשלה הוא נע בין מחוייבות לתנועה
הקיבוצית ובין מחוייבות לצה"ד ,מערכת יחסים הדומה להוויה החברתית שבין דתיים לחילוניים.
לטענת אונא ,לקיבוץ הדתי תפקיד מקשר שבלעדיו הוא יאבד את זהותו ,ולכן עליו לנקוט עמדה ברורה
ופומבית המשלבת בין שני חלקי העם – הדתי והחילוני .מציאות זו של שמירת מצוות התורה מחד
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גיסא ,ושמירת "המצוות הקיבוציות" מאידך גיסא ,מעוררות מתחים מתמידים במציאות הקיבוצית
הבאים לידי ביטוי באידיאולוגיה הקיומית של הקיבוץ הדתי )אונא ,תשמ"ה(.
הנורמות החלוציות שפיתחה התנועה הקיבוצית החילונית בהתמודודתה עם הנורמות ההלכתיות,
יצרה מתח בין שתי סמכויות :הדת בדמותה המסורתית והאידיאולוגיה הדתית המתחדשת .התמודדות
זו הובילה להפעלת דפוס של מידור ) (compartmentalizationשלפיו אין סתירה בין התרבות
החילונית ובין הדת ,אלא חלוקת סמכויות ותחומי אחריות .מחד גיסא ,שואפים לשמר את המסורת,
ומאידך גיסא ,מרחיבים את התחומים הנחשבים לנייטראליים מבחינה דתית ,כולל מגע עם התרבות
הלא-יהודית הכללית )ליבמן .(1982 ,ייחודו של המידור בכך שהוא נמנע מלעמת את היהדות מול
המודרניות )סילברמן ,(1992 ,אך כאמור ,קיימת בדרך זו סכנה שאחד העולמות יגבר על האחר וייצור
כלפיו דיבלואציה )) (devaluationסילברמן .(1992 ,לטענת סילברמן ) (1992גישה זו מאפיינת את
הקיבוץ הדתי ומשתקפת "בניטרליות עד חילוניות של חיי היום-יום בקיבוץ הדתי" )סילברמן,1992 ,
עמ'  .(245נוסף על כך ,מסירותם של חברי הקיבוץ לעבודה לא מתירה להם זמן פנוי ללימוד תורה ,וכמו
כן הקודש והחול נלמדים אינטגרטיבית מבחינת החלוקה .כתוצאה מכך ,נוצרו ניסוחי הלכה חדשים
התואמים את המוסדות החברתיים החדשים של הקהילה .כמה מהפתרונות ההלכתיות זכו לתמיכת
הרבנות ,ואילו אחרים ,זכו רק לתמיכה של רב בודד או של מספר קטן רבנים )פישמן.(1990 ,
הקיבוץ הדתי מהווה את התשליל והקוטב הנגדי של הזרם החרד"לי ,והוא מורכב מאליטה דתית
אקדמית .למרות שגרעין זה הוא מיעוט בצה"ד ,השפעתו חורגת ממשקלו הקטן יחסית ,והיא באה לידי
ביטוי במספר הארגונים ,המוסדות וכתבי העת המפיצים את דרכה האידיאולוגית .לזרם זה מספר
יסודות אידיאולוגיים ,שאת תשתיתם האידיאולוגית הניח משה אונא ,חבר הכנסת וסגן שר החינוך
בעבר ,והם באים לידי ביטוי במחקרים שונים וכן בבטאוני הקיבוץ הדתי – דעות ועמודים .1 :אמונה
"בלתי אשלייתית" ושלילת "תיאולוגיה הגאולה" :לפי תפיסה זו הקמת מדינת ישראל אינה חלק
מתהליך משיחי;  .2אתוס מדעי-הלכתי – החקירה המדעית ניתנה לאדם על ידי האל ,כדי שיגלה את
חוקי היקום .חקירה זו כוללת גם את חוקי ההלכה והצעת פרשנויות שונות .כשם שאיש מדע מציג
שאלות על הטבע כדי לחשוף את חוקיה ,החלוץ הדתי אמור להציג שאלות על הלכה .פישמן )(1990
מכנה זאת 'כיבוש המציאות' – יצירת הלכה שימושית הנוגעת בכל תחומי המציאות .3 .תיאולוגיה
המדגישה היבטים אוניברסאליים :הדגשת אמונות אוניברסאליות וחיזוק היבטים סוציאליים
במערכת ההלכתית )בן-אדמון ;2013 ,מוזס .(2009 ,פישמן כינה זאת 'אתיקה מדינית-דתית' – אתיקה
הממוקדת בקהילה והבאה לידי ביטוי בסוציאליזם ובהלכה .תפקיד הקהילה היא להשליט סדר
במציאות החברתית על ידי השלטת חוק מוסרי-דתי המביע את הצדק האלוהי .האתיקה מוצאת את
מימושה באתוס חלוצי-דתי – האדם מתלכד עם חבריו מתוך דאגה לקולקטיב וריסון עצמי ,אולם
במקביל ,תוך מימוש תכליות דתיות .החיים החלוציים-הלכתיים משלבים שתי מערכות של שליטה
עצמית ,המערכת הקיבוצית והמערכת ההלכתית )פישמן .(1990 ,כחלק מהאידיאולוגיה הקיבוצית
הסולידרית והסגורה ,תרגם הקיבוץ הדתי את ההלכה כך שהיא תתאים לאידיאולוגיה הדמוקרטית
בקיבוץ .בהתאם לכך ,ההלכה הפכה לחלק מהמנגנון הדמוקרטי של קבלת החלטות בידי חברי הקיבוץ,
בדומה להחלטות החול )דון-יחיא .(2003 ,פעולה זו כונתה "המרד הקדוש" נגד עולם ההלכה המוחלט,
ובעקבותיה הקהילה הקיבוצית הפכה למקור סמכות הלכתי כריזמטי הניתן להתחדשות )אחיטוב,
2012א; אילן ;2006 ,פישמן .4 ;(1990 ,פמיניזם ליברלי :זרם זה דוגל בכניסתן של נשים לשדה ההלכה,
ובהתאם לכך הוא תרם להקמת מנייני נשים שוויוניים ולהקמת פורום "קולך" ,ארגון א-פוליטי
15

המעודד העצמת נשים ושיח נשי יוצר בעולם היהודי )זיוון ;2012 ,לוי ;2011 ,מוזס ;2009 ,רוזן;2011 ,
שגיא ושוורץ .5 ;(2003 ,אימוץ גישה היסטורית וביקורתית בפרשנות המקרא ,התלמוד וחקר ההלכה:
עידוד קיומו של "תלמיד חכם וחלוץ") ,מושג שטבע פרופ' סימון ,אצל פישמן  (1990המקדיש זמן
ללימוד תורה כמרכיב אינטגראלי מחיי העבודה והלימוד המדעי .למרות שהמשמעות של חינוך דתי הוא
חינוך לקבלת סמכות ,לדעת זרם זה בצה"ד ,אין הוא מבטל את הפלורליזם המחשבתי ואת העיון
הביקורתי )אילן .(2006 ,בהתאם לכך דוגל זרם זה בלימוד תנ"ך לפי הגישה הביקורתית המורידה את
התנ"ך ל"גובה העיניים" ,ברבדים בפרשנות התלמוד ובפסיקה הלכתית המשתנה בהתאם לחברה
)מוזס .6 ;(2009 ,צמצום הסמכות הרבנית :כבר מראשית הקמתו הסתייג הקיבוץ הדתי מהסמכות
הרבנית ומתהפיסה לפיה תורה היא רק הלכה )אונא ,תשמ"ה( .גישה זו התקבלה מחוץ לתנועה כפגיעה
ביוקרתו של ממסד הרבנות .בעקבות כך ,הרצון של הקיבוץ הדתי בחדשנות ובבניית מרכז דתי ,עורר
התנגדות בקרב הרבנות האורתודוקסית )אילן ,(2006 ,ומנגד עורר בקיבוץ מפח נפש ונקיטת גישה
שלילית כלפי הרבנות )פישמן .(1990 ,הסתייגות זו באה לידי ביטוי בין היתר בהתנגדות למינוי רב
לקיבוץ בתור מייצג "דעת תורה" )אילן ;2006 ,בראון .(2004 ,גם לאחר שתפקיד הרב התמסד
בקיבוצים ,החל משנות השבעים של המאה שעברה ,הוא לא התקבל בקלות ,והתקיימו פולמוסים רבים
סביב היקף תפקידיו וסמכותו של הרב במערכת הארגונית של הקיבוץ הדתי )דומברובסקי .(2010 ,יש
שטענו כי סמכות הרב צריכה להישאר בגדר סמכות מוסרית ,בלא חיוב הלכתי לציית להם )בראון,
 ,(2004ויש שראו בסמכות הדתית האוטונומית של הקהילה הקיבוצית התרסה כלפי הממסד הרבני
)אחיטוב2013 ,א( .הקיבוץ הדתי מוביל את התנועה "נאמני תורה ועבודה" שהוקמה בתחילת שנות
השבעים כדי להפיץ את ערכי היהדות הליברלית )אלמוג ופז" .(2008 ,התנועה פועלת מתוך מחויבות
להלכה ,ליצירת תרבות דתית פתוחה ,המעודדת שיח הלכתי אמיץ שמתמודד עם אתגרי הזמן" )מתוך
אתר התנועה(.
מבחינה אקסזינטריות דתית ,הגברים חובשים כיפה סרוגה בהיקף בינוני עד קטן .חלקם אינם
לובשים ציצית ,ואלה הלובשים ,משאירים את פתילות הציציות חבויות בתוך המכנסיים .חלק מהנשים
לא מכסות את ראשן ,ואחרות חובשות כיסוי ראש קטן סמלי ,הן לובשות חולצות בעלות שרוולים
המסתיימים לפני המרפק ואף מכנסיים צמודות העשויות בד או ג'ינס )אלמוג ופז.(2008 ,
לטענת פישמן ) ,(1990בשל היעדר מעמד של אליטה לקיבוץ הדתי בקרב הצה"ד ,נוצרה תלות חזקה
של הקיבוץ הדתי בתנועה הקיבוצית החילונית ושאיפה להזדהות עמה ,שאיפה שהובילה לפיחות
במעמדם של הערכים הדתיים לעומת מעמדם של הערכים החברתיים )פישמן(1990 ,
הציונות הדתית הימנית בחרה בבדלנות ,ולעומתה הציונות הדתית השמאלית בחרה בפתיחות.
פינקלמן ) (2008הטיב לנסח את הדיאלקטיקה שבין שתי טיפולוגיות אלו המקשה על החיבור בין אנשי
הצה"ד ובין הישראליות" :ככל שהצה"ד משתדלת להגן על עצמה ולהדגיש את הגבולות בין
האורתודוקסיה להטרודוקסיה ,כן היא מתרחקת מן התרבות הציונית הכללית .ככל שהיא מתקרבת
לתרבות זו ,כן היא מתקשה להציב גבולות הכרחיים לשמירתה של האורתודוקסיה" )שם ,עמ' .(226
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בתווך ,בין הצה"ד הימנית לצה"ד השמאלית ממוקמים ה"דתיים הקלסיים" )אלמוג ופז,(2008 ,
המכונים גם בשם ה"בורגנות הדתית" או "הציבור הדתי-לאומי" .קבוצה זו מהווה את רובו של הצה"ד
)מוזס .(2009 ,רובם מתגוררים ביישובים עירוניים או ביישובים קהילתיים מעורבים ,ומשתייכים
למעמד כלכלי מבוסס .מערך המגורים בעיר הוא תהליך ריכוז והיבדלות )סגרגציה( המושפע בעיקר
מהבדלים חברתיים-תרבותיים .קהילות בעלות תכונות משותפות נוטות להתגורר בסמיכות ,ומנגד,
נוטות להיבדל מאוכלוסיות בעלות תכונות אחרות .מחקרים הראו כי ככל שקהילה בעלת מאפיינים
אחידים מוגדרים ,כך היבדלותה מן האוכלוסיה האחרת מובהקת ובולטת יותר )כץ ,2005 ,עמ' .(177
תופעה זו יוצרת ריכוזי אוכלוסייה אחידה מבחינת אופיה ותכונותיה .תהליך היבדלותה של הצה"ד
בעיר שהחלה מתנועת העבודה הצ"ד" ,הפועל המזרחי" ,מייצג את התופעה החברתית של קהילה דתית
אחידה היוצקת בשכונות תכנים דתיים ,חברתיים ותרבותיים ייחודיים .ראשיתה של הקמת השכונות
הדתיות לחברי התנועה בהחלטת המועצה המרכזית של הפועל המזרחי ב 1934-שהלכה והתרחבה
במהלך השנים להקמתן של שכונות נוספות רבות ברחבי הארץ .תנועת הפועל המזרחי ביקשה לקדם
שלוש מטרות עיקריות בבניית שכונות דתיות :האחת – יצירת אזור מגורים ייחודי שבו יוכלו לקדם את
ענייניהם החברתיים והתרבותיים ולהבטיח שמירה על המסגרת ועל אורח החיים הדתי המושתתים על
הרעיון של "תורה ועבודה" )כץ .(2005 ,במחצית השנייה של שנות השלושים נוספו למטרה זו להתבדלות
בתוך שכונות עירוניות מטרות האידיאולוגיות הקשורות לבניית הארץ ולביסוס מדינה יהודית לאור
ההלכה והדת היהודית .המטרה השלישית הייתה שאיפתו של הגורם הפוליטי-ארגוני להגדיל את
שורותיו מבין העולים כדי לחזק את כוחה הפוליטי של התנועה .ייחודן של שכונות העולים בכך שלא רק
נשמר בהן האופי הדתי ,אלא שהן שימשו כלי להעברת מסרי התנועה "למען לא להשאיר נקודות ביישוב
אשר בהם לא תשמע התביעה הנמרצת למען ארץ ישראל דתית וחינוך דתי ומסורתי" )מתוך דו"ח
המוגש לצירי הועידה הי"א של הפועל המזרחי ,עמ'  ,131-130אצל כץ.(2005 ,
שמירת אופיין המיוחד של שכונות הפועל המזרחי :בתחילת הדרך נערך פיקוח על הרכב
האוכלוסייה מצד מוסדות הפועל המזרחי .אולם ,החל משנות השלושים ,בעקבות החלטת התנועה
להתייחס לשכונות כאל מכשיר אידיאולוגי בדרך ליצירת משטר התורה ולהרחבת התנועה ,נחלש
הפיקוח .כתוצאה מכך ,נקלטו גם אוכלוסיות שלא תאמו לקנה המידה הראשוני שנקבע במוסדות
התנועה אשר רכשו דירות דרך קק"ל.
חסרונם של תכנים דתיים ותנועתיים תוך-שכונתיים :למרות שאיפת התנועה להקים ריכוזים של
אוכלוסיות ציוניות-דתיות שיקדמו את הרעיון של "תורה ועבודה" ,בפועל חסרו תכנים דתיים
ותנועתיים תוך שכונתיים .הגורם לכך היה היעדר יצירת מערכות סדירות של שירותים דתיים-
קהילתיים תוך שכונתיים על ידיי התנועה ,אשר היו אמורים להעמיק את צביונם הדתי של השכונות
לצד קידום המטרות האידיאולוגיות והפוליטיות של תנועת הפועל המזרחי .התנועה הייתה דלת
משאבים ,ומנגד ,הקהילה הטרודה בלחצי היום-יום לא אפשרה להקצות משאבים לטיפוח תכנים
דתיים ותנועתיים בתוך השכונות ,למעט שכונות בודדות .יש שניסו להטיל את האחריות לפיתוח

התשתית הדתית על הקהילה המקומית הדתית "המשתכן אחראי לא בלבד להתנהגותו ולהתנהגות בני
ביתו ...השכונה חייבת להקים במשותף מוסדות דת ותרבות ,לקיימם ולהחזיקם ,לטפחם ולפתחם .כל
שכונה חייבת לדאוג שיקום בתוכה בית מדרש עצמי לתורה ולעבודה שבלב ,שיהווה את המרכז הרוחני,
התרבותי והחברתי ...הקמת גן ובית ספר ...תזמין כל שכונה גדולה רב לעצמה ,שישמש מדריך ומנהיג
17

רוחני ...קביעת עתים לתורה ,להקמת ספרייה ,לארגון הרצאות ,שעורים) "...מתוך ביטאון הפועל
המזרחי" ,נתיבה" ,אייר-סיון תש"ז ,עמ'  ,10אצל כץ .(2005 ,כתוצאה מכך ,מרבית השכונות הדתיות
לא היו גדולות במיוחד והיו מוקפות סביבה לא-דתית" .ההיבדלות הייתה בעצם האחידות הדתית
התוך-שכונתית ולא בריחוקן הגאוגרפי המשמעותי של השכונות הדתיות מהחילוניות" )כץ ,2005 ,עמ'
 .(196רק במספר יישובים בודדים גדולים בארץ ,דוגמת קריית שמואל וקריית הרצוג ,הצליחה השכונה
בזכות גודלה להקים מבני דת ,חינוך וציבור ופעילות דתית-קהילתית וארגונית )כץ.(2005 ,
לפי הניתוח התרבותי-דתי שנערך בשנים האחרונות ,האידיאולוגיה הדתית של הדתיים
הקלאסיים ,אינה מושתתת על התיאולוגיה המשיחית ,ואפשר להגדירה "משיחיות מתונה" .לדעת
שוורץ )תשנ"ט( זרם זה מתנהל על פי שיקולים פרגמאטיים .אורח החיים שלו הוא בעל פתיחות לחברה
הישראלית ולערכים הפוסט-מודרניים ,והוא שותף לתרבות הפנאי הישראלית הכוללת ספרות ,תאטרון
ושירה .זרם זה דוגל בשוויון בין המינים ,ולכן נזהר מלהיסחף אחר הפמיניזם הקיצוני )אלמוג ופז,
.(2008
מבחינה האקסזינטריות הדתית ,הגברים חובשים לראשם כיפה סרוגה גדולה יחסית .הנשים
שומרות על לבוש סולידי ונמנעות מללבוש בגדים צמודים .חלקן לובשות מכנסיים ,פעמים רבות
בתוספת חצאית מעליהם .רובן מכסות את ראשן בכיסויי ראש מגוונים הכוללים מטפחות ובנדנות ,אך
יש בהן גם כאלה שבוחרות לא לכסות את ראשן וכאלה המשתמשות בסרט לאות סמליות )אלמוג ופז,
.(2008
הרבנים המשתייכים לזרם זה נוקטים בהשקפת עולם פתוחה ומתקדמת ,ורבים מהם בעלי השכלה
רחבה מעבר להשכלה הרבנית ,למשל :הרב בנימין לאו ,הרב יהודה טרופר ,הרב יהודה עמיטל ,הרב
אהרון ליכטנשטיין ,הרב חיים דרוקמן ,הרב דוד סתו והרב יובל שרלו.
לדברי מוזס ) ,(2009למרות הדיסונאנס בין תיאולוגיה שמרנית יחסית ובין פרקטיקה ליברלית,
זרם זה נוטה יותר לעמדותיה של הקבוצה התורנית-לאומית מאשר לקבוצת הדתיים הליברליים,
כלומר ,הוא מאופיין בעמדות ימניות מובהקות ובעמדות שמרניות מתונות בסוגיות דתיות .אלמוג ופז
) (2008טוענים שלמרות גודלו של זרם זה ,הוא חסר מצע אידיאולוגי מגובש ,ולכן גם חסר השפעה על
פניה של הצה"ד בכלל ,ועל מערכת החינוך שלה בפרט.

 1.2.2מודל מיפוי בינארי
מוסכם על החוקרים כי הקצוות האידיאולוגיים מהווים מיעוט בצה"ד ,ורוב הציבור הצה"ד
ממוקם ביניהם )מוזס ;2009 ,שוורץ .(2012 ,עם זאת ,יש לציין כי הקצוות האידיאולוגיים מתרחקים זה
מזה בעקבות תהליך מואץ של התגוונות ופלורליזציה ,תהליך המגביר את מגוון הזרמים הממוקמים על
פני הרצף האידיאולוגי-תיאולוגי של הצה"ד )מוזס.(2009 ,
למרות ִהתרבות הזרמים והגוונים בצה"ד בארבעת העשורים האחרונים ,החוקרים ממשיכים
לדבוק במודל הרצף למיפוי הזרמים שלה .לעומתם ,קורא מוזס ) (2009תיגר על מודל זה בטענה
שההתפתחויות בעשור הקודם יצרו מערכת מפולגת ,נזילה ובעלת שוליים לא ברורים ,ואי לכך ,תופעות
חדשות הפוקדות את הזרמים השונים של הצה"ד אינן ניתנות להכלה בתבניות הרגילות המאפיינות את
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המודל הצירי .עקב כך ,בשונה ממודל הרצף הצירי שהוא חד-ממדי ,הוא מציע מודל בינארי תלת-צירי
המשקף את המורכבות של ריבוי המניעים להיווצרות "ההתחדשות הדתית".
פוסט-מודרניות –
התחדשות דתית ניאו-חסידית

מודרניות –
ליברליזם וחדשנות

אנטי מודרניות –
חרדיות שמרנית
תרשים  .1מודל בינארי למיפוי הזרמים בצה"ד )מוזס ,2009 ,עמ' (209

קו הבסיס של המשולש מקביל למודל הרצף המקורי ,ומשקף את מנעד הזהויות הציוניות דתיות
על ציר השמרנות-ליברליזם .החידוש במודל של מוזס הוא ההתייחסות למאפיינים של ההתחדשות
הדתית הפוסט-מודרנית שלדעתו מחלחלת לכל אחד מהזרמים :הדגשת האינדיבידואל ,הדגשת החוויה
הדתית להעצמת הממד הנפשי ,אימוץ תרבות של שירה ויצירה דתית ,הוספת מקורות לימוד חסידיים
וקבליים ,וטיפוח ערכים סביבתיים אקולוגיים.
ממצאו של מוזס ) (2009ולפיו ההשתייכות הקהילתית היא הממד המרכזי המבחין בין הזרמים
השונים של הצה"ד ,אתגר את המחקר הנוכחי לבחון את ההשלכות של המאפיינים הקהילתיים של
זרמים אלה על זהותם הדתית של גני החמ"ד.

 1.3מסגירות לפתיחות – קהילות הגרעינים התורניים
החל משנות ה 80-של המאה הקודמת החלה תופעה חדשה בקרב הצה"ד – הקמת גרעינים
תורניים .תופעה זו משקפת נאמנה את השינוי שחל בפניה של התנועה בארבעת העשורים האחרונים.
מאחר שהתקופה והתהליכים שהתרחשו בה מהווים את המסגרת הקונספטואלית של מחקר זה,
ומאחר שתופעה זו הפכה להיות נפוצה בערים רבות בארץ ,סעיף זה יוקדש לעיון בהשלכות
הסוציולוגיות-דתיות של הקמת הגרעינים התורניים על החברה הישראלית בכלל ,ועל הצה"ד בפרט.
למרות שמהקמתה בשנת  ,1902תשתיתה האידיאולוגית של הצה"ד דגלה במעורבות מלאה בחברה
ובמדינה ,היא נטתה להסתגרות )ליברמן ,(2004 ,נטייה שהחריפה עם השנים בשל התחזקות דתית
)דומברובסקי .(2010 ,ההתבדלות החברתית של חלקים מהקהילה הצה"ד נבעה מהצורך לווסת את
הקונפליקט ולהקל על המתח האידיאולוגי הכרוכים בחיים בשני העולמות ,הדתי והחילוני-מודרני
)ליברמן .(2004 ,כך ,במקביל להשתלבותם של אנשי הצה"ד בענפי הכלכלה ,התקשורת והחברה בעידן
הפוסט-מודרני ,התפתחה מגמה של היבדלות דמוגראפית שהתבטאה בהימנעות מהקמת יישובים
מעורבים של דתיים וחילוניים )דומברובסקי ,(2013 ,וכן בהיבדלות תרבותית בחיי העבודה ובחיי הפנאי
)ליברמן .(2004 ,הבדלנות בולטת במיוחד בקרב החוגים האמוניים יותר ,כמו הזרם החרד"לי ,ויש לה
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שני היבטים :בדלנות תוך-קהילתית של זרמים בתוך הצה"ד ולבדלנות חוץ-קהילתית ,מכלל התרבות
הישראלית )דומברובסקי.(2010 ,
כאמור ,במקביל למגמת הבדלנות ,חלה בארבעת העשורים האחרונים מגמה הפוכה של מעבר
הצה"ד מעיסוק באינטרסים הפרטיקולאריים שלה להשתלבות בחברה הישראלית .דוגמאות לכך הן
המעבר של חברים מהמפד"ל למפלגות אחרות ,והשתלבותם של חברי הצה"ד בתחומי תעסוקה מגוונים
ובעמדות הנהגה .השתלבות זו אופיינית לזהות קהילתית שבה האדם משתייך בו-זמנית למספר קהילות
זהוּת ,שכן היא מובילה לדינאמיות ולפתיחות לשינויים )שגיא .(2010 ,כתגובת נגד למגמת ההתבדלות
שהייתה נהוגה עד לפני ארבעה עשורים ,ומתוך שאיפה להביא לשינוי חברתי החלו חוגים שונים בצה"ד,
בעיקר צעירים ,להקים גרעינים קהילתיים תורניים ,בערי פיתוח ובשכונות נחשלות בערים
)דומברובסקי ;2013 ,רחמים ;2006 ,רייכנר .(2013 ,גרעין תורני מוגדר "מסגרות חברתיות של משפחות
צעירות המגדירות עצמן 'תורניות' ו'לאומיות' כאחת ומתיישבות התיישבות של קבע ביישוב ,מתוך
מגמה לתרום ליישוב ולחזק אותו הן מבחינה חברתית והן מבחינה דתית" )דומברובסקי ,2010 ,עמ' .(1
הגרעינים התורניים הראשונים הוקמו בשנות השבעים בידי "הציונות הדתית הימנית" )פינקלמן,
 ,(2008כתגובה לסוגיית השסע העדתי )דומברובסקי .(2010 ,החוגים "האמוניים" או ה"תורניים"
שמקורם בישיבות מרכז הרב ובנותיה וכן במספר ישיבות הסדר יצאו לדרך אידיאולוגית חדשה .בוגרי
ישיבות אלה הוסמכו להוראה ,ונשלחו לסייע למערכת החינוכיות והתרבותיות של עיירות הפיתוח
ולפעול חברתית בקרב התושבים .דומברובסקי ) (2010שערכה את המחקר המקיף היחידי עד כה על
הגרעינים התורניים ,כותבת על המפנה החברתי המשמעותי שחל בהתנהלות הצה"ד ,שינוי שבא לידי
ביטוי בהקמת הגרעינים ומבטא את הפיכת הצה"ד מחברה מתבדלת לחברה פתוחה" :לא עוד פעילות
חברתית מרחוק של עזרה לשכבות הנחשלות ,אלא התיישבות בתוכן; לא עוד הפניית מאמצים חינוכיים
לתוך המחנה ,אלא ניסיון להשפיע השפעה חינוכית ודתית על אוכלוסיה השונה באורחות חייה
ובהשקפת עולמה; לא עוד הקמת מובלעות דתיות עם חומות הגנה סביבן ,אלא התחככות יומיומית עם
אוכלוסייה שונה בתרבותה ובאורחות חייה" )שם ,עמ'  .(271אפשר לומר ששינוי זה מושפע בין היתר
מהשקפתו של הרב קוק שטען כי תיקון חברתי הוא תנאי הכרחי לתיקון דתי .חשוב לציין כי למרות
שהגרעינים התורניים שינו את פניה של החברה הצה"ד ,התופעה עדיין לא נחקרה כראוי ,ורק מחקרים
בודדים חקרו זאת )למשל ,דומברובסקי ;2010 ,רייכנר ,2013 ,ומאמרים בודדים המביעים בעיקר
דעות(.
שתי מטרות אידיאולוגיות עיקריות הובילו להקמתם של הגרעינים התורניים :האחת ,חברתית-
דתית – הפצת התורה; והאחרת ,חברתית-דמוגראפית – שינוי פני הדמוגרפיה והגברת הנוכחות
היהודית בערים מעורבות שבהן חיים יהודים וערבים .יעדי העשייה החברתית של הגרעינים השונים
התבססו על האידיאולוגיה ועל המטרה שעמדו בבסיס ההקמה של כל אחד מהם .בהתאם להבחנה זו,
מחלקת דומברובסקי ) (2010את הגרעינים התורניים לשני מודלים:
•

המודל ה"דתי" המתאפיין בפעילות חברתית בקרב אוכלוסייה חילונית ברמה סוציו-
אקונומית חזקה ,במטרה להשפיע עליה בתחום הדתי .פעילות זו מתרכזת בעיקר סביב חגי
ישראל ומעגל השנה היהודי .למרות המעורבות עם האוכלוסייה החילונית ,חברי הגרעין
ממשיכים לדבוק באורח חיים מחמיר ובהקפדה על סגנון לבוש דתי .פעמים רבות התנהלות זו
מאיימת על האוכלוסייה שילדיהם לומדים עם הילדים של חברי הגרעין באותם מוסדות
חינוך.
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המודל ה"חברתי" שמטרתו לקדם את היישוב מבחינה חברתית-חינוכית .חברי הגרעינים
הדוגלים במודל זה פועלים בעיקר בקרב האוכלוסייה הדתית-מסורתית בעיירות הפיתוח.
הגרעינים הדוגלים במודל זה פועלים לחיזוק חברתי של האוכלוסייה ביישוב לצד העלאת
הרמה התורנית של מערכת החינוך והקמת מוסדות חינוך חדשים .העלאת הרמה התורנית
כוללת פעילות חינוכית בבתי ספר חילוניים לצד ניסיונות במישור הבין-אישי לקרב חילוניים
לחוויה היהודית.

שני המודלים מתאפיינים באקטיביזם הן במישור החברתי והן במישור הדתי ,אולם השוני הוא
במינון הניתן לכל מישור .כמו-כן ,שני המודלים מתמודדים עם קשיים חברתיים הנובעים מהתפיסה
האידיאולוגית העומדת בבסיסם .הגרעינים ה"דתיים-תורניים" מתמודדים עם התנגדות מצד
האוכלוסייה הצה"ד המתונה ,ואילו הגרעינים ה"חברתיים" מתמודדים עם תדמית מתנשאת ומתבדלת
המקשה עליהם להשתלב ביישוב .לדעת דובמרובסקי ) ,(2013למרות קשיים אלה ,התנהלותם של
הגרעינים מצביעה על הקטנת הבדלנות החברתית של הצה"ד .אפשר לומר שקיים קשר בין הפן הדתי
ובין מידת ההשתלבות של הגרעין ביישוב ,כך שככל שהקונפליקט הדתי בין הגרעין ובין התושבים
מצטמצם ,מתחזק הקשר החברתי בין הגרעין לסביבתו .כתוצאה מכך ,חל שינוי בתדמית של הצה"ד,
מחברה מתבדלת לחברה המעורבת בחיי העם והמדינה .ואכן" ,מאמצי ההשתלבות של הגרעינים
התורניים בחברה הישראלית הכללית ...על אף אורחות החיים התורניים שלהם והשקפת עולמם
ה'אמונית' אין הגרעינים מיישמים אידיאולוגיה של נבדלות מן החברה הסובבת .אדרבה ,הם באים
מראש להשתלב בסביבה שהיא מבחינת השקפתם בעלת רמה דתית נמוכה משלהם או אף חילונית
לחלוטין" )דומברובסקי ,2010 ,עמ' .(173
למרות רצונם של חברי הגרעינים התורניים להשתלב באוכלוסייה המקומית ,הפערים בינם ובין
האוכלוסייה יוצרים מתחים וקשיים הן בתחום הדתי והן בתחום החינוכי )רייכנר :(2013 ,בתחום הדתי
– קיים פער בין הרמה הדתית וההקפדה על מצוות של חברי הגרעינים ובין אלה של האוכלוסייה
המסורתית שאינה מקפידה כמוהם על קלה וחמורה .כתוצאה מפערים אלה ,חברי הגרעינים חשים
במתח בין רצונם להשתלב באוכלוסייה המקומית ובין רצונם לשמור על "חוסן פנימי" )דומברובסקי,
 .(2013בתחום החינוכי – ההשתלבות באוכלוסייה המקומית מעמידה את חברי הגרעין בפני אתגר
קשה ,בעיקר בתחום החינוך .החינוך התורני הוא בראש סדר העדיפות של חברי הגרעינים ,ופעמים
רבות הם נאלצים להתמודד עם מערכת חינוך ברמה תורנית נמוכה מזו שהם מעוניינים בה ,דבר
המחייב אותם לנקוט יוזמות מקומיות כדי להתאים את מערכת החינוך לצרכיהם הדתיים :פעולות
בהתנדבות בבתי הספר ,מעורבות בוועד ההורים והתערבות בתכני הלימוד )שם( .אלא שפעולות אלה
מעוררות לעתים כעס והתנגדות בקרב התושבים ,שאינם מעוניינים בהתחזקות התורנית של מערכת
החינוך המקומית )סעד .(2010 ,בתגובה לכך ,יש שהתושבים מקבלים את מרותו של הגרעין ,ויש שהם
מתמרדים ונלחמים בו עד חורמה )עופרן.(2009 ,
המחקרים שנסקרו לעיל ושחקרו את תופעת הגרעינים התורניים ,לא בחנו לעומק את ההשלכות
הסוציולוגיות של היטמעות הגרעינים במערכת החינוכית של היישובים שבהם הם חיים .המחקר
הנוכחי פועל להשלים חסר זה .בהתאם למטרה זו ,אחד מהגנים שנבחרו למחקר זה ,משרת את
אוכלוסיית הגרעין התורני המקומית ,ועקב כך הוא יכול לשמש אבן בוחן לחשיפת התהליכים
החינוכיים-דתיים שבהם מעורבים חברי הגרעין התורני.
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 1.4מערכת החינוך של הציונות הדתית – החינוך הממלכתי-דתי
"החמ"ד נמצא בתהליך של שינוי וצמיחה מיום היווסדו .תנועת השינוי תמיד כפולה :הראשונה מגיבה
למציאות המשתנה בחברה הישראלית שבה נושבות רוחות ,והשנייה נענית לרצון הפנימי הקיים בחמ"ד
לשנות ,להשתכלל ולהתפתח" )ליפשיץ ,2011 ,עמ' (385

מאחר שהמסגרת הקונספטואלית של עבודה זו היא סוציולוגית-חינוכית ,ולא היסטורית ,הגותית
או פילוסופית ,פרק זה יסקור בקצרה את תולדות החמ"ד והתפתחותו החברתית והאידיאולוגית.
בהמשך תורחב היריעה על תקופת הפיקוח של הרב ד"ר אברהם ליפשיץ המכהן כיום כראש מנהל
החמ"ד ,בתקופה שבה נערך מחקר זה.
ד"ר יוסץ בורג ,ממנהיגי תנועת "המזרחי" ,ראה בשילוב בין שני העולמות את יתרונה של הצה"ד.
לדבריו ,הרכיב החשוב ב"ציונות-הדתית" הוא ה"מקף" .גישה המשקפת את היכולת לקיים את החיבור
שבין הציונות לדתיות .יתרון זה ראה גם בסיסמת הציונות-הדתית "תורה ועבודה" .כשנשאל ד"ר בורג:
מה עדיף בעיניך ,תורה או עבודה? הוא השיב :וו החיבור )אדלר .(2011 ,למרות היתרון במקף שבאמצע
או בוו החיבור ,ייצרו החיבורים השונים אי-יציבות במערכת החינוך של הצה"ד.
לדעת קיל ) (1977שורשיו של החינוך הדתי-לאומי בניצנים הראשונים שהבקיעו בארץ ישראל
בחינוך הדתי-הלאומי מיסודו של הפועל המזרחי בימי "הבית הלאומי" )תרע"ח-תש"ח( .רב שמעון
רפאל )רש"ר( הירש ) (1888-1808קרא להשתתפותם של יהודים דתיים בחיי התרבות והחברה
המודרניים כשהתרבות התורנית מכוונת ומדריכה את התרבות המודרנית )סילברמן .(1992 ,גישתו,
"תורה עם דרך ארץ" ,שנהגה ביהדות האורתודוקסית בגרמניה ,דגלה בשמירת תורה ומצוות בהתאם
לדרישות המסורת ,ויחד עם זאת ,בפתיחות להישגי החברה המודרנית בתחומי התרבות והמדע ,היינו,
שילוב של מסורת ומודרנה ,לא מתוך כניעה וויתור למודרנה ,אלא מתוך מזיגה בין שתי תרבויות ,בין
תורה והשכלה ,שבה הקודש מטביע את חותמו על החול הכולל את הספרות ,את הפילוסופיה ואת
המדע )טאוב .(2007 ,על פי תפיסה זו ,של מיזוג בין האוניברסאלי ליהודי ,הציע הרש"ר הירש תכנית
לימודים "מכלול של מקצועות הוראה ,ללא ההפרדה המסורתית בין לימודי קודש ללימודי חול" )שטרן,
 ,1987עמ' " .(14החיים השלמים והמלאים בעולם הזה הם ...ידיעה עובדתית שלמה ככל האפשר של כל

היחסים האנושיים הארציים – כפי שמורה לנו למשל באוצר הבלום והרבגוני של הידיעות בחיי
החקלאות ...התעשייה ,התחבורה ,הרפואה ...וכו' בדברי חז"ל – ידיעה שלמה ומקיפה כזו מהווה תנאי
מוקדם לקיום נכון של חוקי ה' " )רש"ר הירש ,תשכ"ב ,בפירושו לתהילים קיט ,צט( .במישור המעשי,
הקימה תנועת "תורה עם דרך ארץ" מוסדות חינוך רבים בגרמניה לפי עקרונות החינוך הדתי-ישיבתי
שבו הלימוד התבסס על כתבי קודש בלבד ,ובין החינוך היהודי המודרני )גרוס (2004 ,שבו נלמדו
מקצועות הקודש והחול כאחד )שטרן .(1987 ,בתי הספר שהוקמו בשנת תרס"ט התקיימו תחת "אגודת
יראים" שבגרמניה )קיל .(1977 ,אולם ,שיטת "תורה עם דרך ארץ" עוררה גם התנגדות בקרב אנשי
"המזרחי" הן בשל חוסר ההתייחסות לשאלת השיבה לציון והן בשל היעדר התמקדות בשילוב של תורת
ישראל עם ערכי המודרנה )הלינגר.(2002 ,
לעומת האידיאולוגיה של שילוב יהדות עם לימודים כלליים שבה דגלה תנועה "תורה עם דרך
ארץ" ,טען הרב ריינס ) ,(1939-1915מייסד "המזרחי" ,כי רעיון זה מהווה פשרה הנוטה למודרנה ,ולכן
פוגעת בלימודי התורה .מנגד ,הציע הרב ריינס רעיון של השתלבות עם המודרנה ,לא כאידיאל ,אלא
כהגנה מפני ההשכלה החילונית )הלינגר .(2002 ,הרב ריינס הקים בלידא מספר ישיבות ששילבו לימודי
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קודש ברמה גבוהה עם לימודים כלליים במטרה לתת ללומדים כלים להתמודדות עם המציאות .דגמים
אלו אשר שילבו בין ציונות למודרניזם ,ומתאפיינים ב"פתיחות חינוכית בררנית" )שוורץ ,2004 ,עמ' ,(25
הפכו לדגם עבור הישיבות התיכוניות בארץ אשר טיפחו רבנים המסוגלים להתמודד עם המציאות
המודרנית .למרות זאת ,חלק ממקימי הישיבות בארץ ראו בישיבות שהוקמו בלידא ניסיון כושל )בר-
לב ,תשמ"ז(.
אוחר יותר ,ניסו יחיאל מיכל פינס ) (1943-1913וזאב יעבץ ) (1947-1924להציב חלופה ללאומיות
החילונית .תפיסתם שילבה בין דת ,מודרנה ולאומיות במודל של חינוך יהודי-לאומי .אמנם ,רעיונותיו
של פינס שהיוו את הבסיס הרעיוני של הצה"ד ,מושפעים מן האידיאל של "תורה עם דרך ארץ" ,אולם
הדגש הוא על הלאומיות )אלבום-דרור ,תש"ן( .גיסו של פינס ,יעבץ ,המשיך לפתח אידיאל זה ,והיה
הראשון שגיבש מודל חינוכי שבו החינוך הדתי שזור בתוך החינוך הלאומי ,מודל ששימש בסיס לחינוך
המלכתי-דתי )שוורץ .(2004 ,יעבץ הציע מבנה לתכנית לימודים שמטרתה לשמש מכשיר סוציאליזציה
להמשך החיים החקלאיים של ילדי האיכרים )אלבום-דרור ,תש"ן(.
הרב אברהם יצחק הכהן קוק )להלן הראי"ה( ) (1935-1965היה בין ההוגים הבודדים שהתמודדו
בתקופתו באופן מעמיק ויסודי עם היבטים של הקיום היהודי בעידן המודרני והפנימו אותם בעולמם
הרוחני" .ההשכלה והציונות היו מבחינתו בסיס שעליו התרקמה תיאולוגיה שלמה שממנה התפתחה
פסיקה ,אגדה ,קבלה ,שירה ,דרשנות ויומנים המקיפים מאות ואלפי עמודים של הגות חדשנית" )רוזנק,
 ,2006עמ'  .(9הראי"ה לא שייך את עצמו לתנועת "המזרחי" או לתנועת הצה"ד ,אך למרות זאת ,הגותו
שימשה תשתית לאידיאולוגיית הצה"ד .לפי גישתו הדת מכוונת את כל שטחי החיים )רוזנק;2006 ,
רבינצקי ,תשנ"ג( ,ובלשונו" :הישן יתחדש והחדש יתקדש ויחדיו יהיו לאבוקות אורים על ציון" )אגרות
הראי"ה ,א ,עמ' ריד( .לטענת גרוס ) ,(2003בעוד הרב ריינס בחר במידור רעיונותיה של התנועה הציונית
החילונית ,וכן במידור רעיונות הגאולה הדתית ,נקט הראי"ה באסטרטגיית ההרחבה )ליבמן,(1982 ,
הרחבת הקודש אל כל תחומי החיים .רעיונותיו השתלבו באידיאולוגיה של ה"מזרחי" אשר קידמו את
רעיון הגאולה הדתית-רוחנית בנפרד מרעיון התנועה הציונית ובשונה מהפרשנות החרדית )גרוס;2003 ,
רוזנק.(2006 ,
הגותו של הראי"ה הניחה את היסודות ואת הלגיטימציה לשילוב מלכתחילה של לימודי חול עם
לימודי קודש בתכנית הלימודים של החמ"ד" .החידוש בגישתו החינוכית של הרב קוק איננו שינוי
טקטי-צורני כמותי ,אלא שינוי אסטרטגי מהותי" )גרוס ,2003 ,עמ' " .(137תפיסתו הכוללת של
הראי"ה' ,אחדות ההפכים' ,מחייבת איזון בין ניגודים לכאורה היוצרים אמפתיה כלפי צדדים שונים של
ההוויה מתוך הכרת חיוניות" )רוזנק ,2006 ,עמ'  .(61אחד התחומים שבהם ביקש הראי"ה להביא את
המתח הטמון בתורת אחדות ההפכים לידי השלמה הרמונית ,היה תחום החינוך באמצעות שילוב בין
קודש לחול" :התורה ולימודה הם המסר החינוכי ,ואילו לימודי החול מאפשרים התמודדות עם
מלחמת החיים )אגרות הראי"ה ,א ,עמ' ריח( .בהתאם לתפיסת 'אחדות ההפכים' ,הנחיצות בחיבור
שבין קודש לחול שבה היסודות החומריים-מדיניים קיבלו פרשנות של קדושה ,אפשרו פתיחות להכנסת
לימודי חול והפיכתם למרכיב אינטגראלי בתחום הקודש )גרוס .(2003 ,למרות זאת ,הראי"ה היה מודע
לסכנה שבשילוב קודש וחול ,ולכן טרח לציין גם את האיסור של הפיכת לימודי קודש משניים ללימודי
החול )אלבוים-דרור.(1990 ,
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גם שוורץ רואה בהשפעתו הגדולה של הראי"ה על הצה"ד בכלל ,ועל החמ"ד בפרט ,רוחנית עליונה.
אולם בשונה מחוקרים אחרים שצויינו לעיל ,טוען שוורץ כי אמנם ,מבחינה רעיונית היה הראי"ה פתוח
לדעות שונות ,אולם מבחינה מעשית הוא סרב להתחדשות" :פועלו הפוליטי של הראי"ה נעוץ בהקמת
תשתית לציונות דתית אחרת ,כוללנית מבחינה תיאולוגית ,לוחמנית מבחינה מעשית ומחמירה מבחינה
הלכתית-הנהגתית" )שוורץ ,תשע"ג ,עמ  .(116לטענת שוורץ ,הפתיחות של הראי"ה לא אפשרה
לגיטימיות לדעות שונות שכן כל מגוון הדעות אמורות לקבל את משמעותן האמתית במסגרת הקודש.

 1.4.1המבנה הארגוני והקהילתי של החמ"ד
עם ביטול שיטת הזרמים וכינון חוק חינוך ממלכתי ,נוצר החינוך הממלכתי-דתי כהמשך ישיר
לזרם ה"מזרחי" של אנשי הציונות הדתית .בעקבות הכוח הפוליטי שצברו אנשי ה"מזרחי" ,הם הצליחו
באמצעות הסדרים קואליציוניים להקים אגף נפרד במשרד החינוך – אגף החינוך דתי )אח"ד( )קיל,
 ,(1987הממונה על החינוך הממלכתי-דתי – החמ"ד )גרוס ;2011 ,דגן .(2006 ,גוף זה אף זכה למיסוד
בחוק" :חוק חינוך ממלכתי דתי פרושו חינוך ממלכתי ,אלא שמוסדותיו הם דתיים לפי אורח חייהם,
תוכניות לימודיהם ,מוריהם ומפקחיהם" )חוק החינוך הממלכתי תשי"ג .(1953 ,חוק החינוך הממלכתי
העניק מעמד שווה לזרם הכללי ולזרם הדתי המאפשר לכל אחד מהם להגשים את מטרותיו )בר-לב,
 (1986ובמקביל הניח את הבסיס לאוטונומיה החינוכית הפנימית של החינוך הדתי )קיל .(1987 ,כחלק
מהאוטונומיה המנהלית ,הוקם גם גוף ארגוני עליון הממוקם בראש ההיררכיה הארגונית של מערכת
החינוך הממלכתית שתפקידו לשמש ערבות ציבורית לדתיותו של החמ"ד )קיל .(1977 ,שר החינוך
והתרבות ממנה ארבעה-עשר חברי מועצה דתיים לתקופה של ארבע שנים )קיל .(1987 ,מועצת החמ"ד
פועלת בנפרד מ"ועד החינוך" הכלל-ממלכתי ,הנזכר בחוק החינוך הממלכתי )סטנר" :(1966 ,תוקם
מועצה לחינוך ממלכתי דתי :חברי המועצה יתמנו על ידי שר החינוך ,הדתות ,ארגוני המורים המייצגים
את המורים הדתיים ונציגי ועד החינוך" )חוק החינוך הממלכתי תשי"ג ,1953 ,סעיף  .(14זאת ועוד,
למועצת החמ"ד נוספו סמכויות המעניקות למועצה זכויות יתר על אלו של ועד החינוך )סטנר.(1966 ,
בהמשך ,בסעיף  ,18נקבע" :סמכויות מועצת החמ"ד כוללת פסילת עובדים מטעמים דתיים .תפקידה
של מועצת החמ"ד לשמש גוף מייעץ לשר החינוך" .היקף הסמכויות של מועצת החמ"ד התרחב עם
השנים לכל מערכת החמ"ד ,החל מגן הילדים וכלה במוסדות להכשרת מורים שבפיקוחה )טאוב;2007 ,
רון.(1986 ,
בשנת  1973בוצעה רפורמה במבנה מערכת החינוך לביזור מינהלי ולהעברת סמכויות ניכרות
בתחום המינהל והפדגוגיה מידי המשרד הראשי למנהלי המחוזות .כתוצאה מהרפורמה ,נוצר חשש כי
החלטה זו תערער את האוטונומיה החינוכית של החמ"ד .כדי להמשיך ולשמור על האוטונומיה ,הוחלט
בעקבות דיונים פוליטיים שמוסדו בחוק ש"המפקח על החינוך הדתי במחוז יהא ממונה על הפיקוח
הפדגוגי של מערכת החינוך הממלכתי-דתי במחוז בכל הנוגע לאופיה הדתי") "...תקנות חינוך
ממלכתי" ,סעיף  ,10תשל"ג.(1973 ,
אולם ,סוגיית סמכותו של מנהל האגף לחינוך דתי הטרידה רבות את מערכת החמ"ד .הסמכויות
שקיבל האגף לחינוך דתי בעשורים הראשונים ,היו מצומצמות מדי ולא עמדו במבחן המציאות.
סמכויות הפיקוח החלקי שהוענקו לחמ"ד ,עוררו חששות מפני חדירת גורמים זרים שאינם דתיים
למוסדות החינוך ,חשש שהוביל את הנהלת החינוך הדתי לדרוש מעמד של ראש מינהל .בשנת 1991
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אישרה נציבות שירות המדינה את המינוי שהעצים את מעמדה של מערכת החמ"ד ומתוך כך ,גם
התחזקה האוטונומיה בקביעת הזהות הדתית של מערכת החמ"ד )דגן.(2006 ,
התשתית הרעיונית של החמ"ד מבוססת על האידיאולוגיה של הצה"ד אשר בחרה באסטרטגיה של
הסתגלות ובהתאמה למודרנה ,לפיה אין סתירה בין ערכי המודרניות לבין היהדות ,אלא להפך ,ניתן
למצוא אפיונים מודרניים במסורת היהודית )ליבמן .(1982 ,מבחינה פדגוגית ,פתיחות זו באה לידי
ביטוי בשילוב בין לימודי תורה ללימודי מדע )שוורץ .(2004 ,בהתאם לתפיסות אלו ,החינוך הממלכתי-
דתי מושתת על שלושה עקרונות יסוד :חינוך דתי – הקניית חינוך יהודי דתי המחנך לאמונה באלוקים
ולקיום מצוות באמצעות תגבור לימודי הקודש .חינוך מודרני – הקניית מיומנויות הנדרשות לתפקודו
של האדם בחברה המודרנית ,באמצעות תכניות לימודים מחייבות בתחומי דעת חילוניים ,כמו מדעים
ואנגלית .חינוך לאומי – חינוך לציונות ,ולהשתייכות לארץ ישראל ולעם ישראל .המשותף לכל
המוסדות של החמ"ד הוא המחויבות לשלושת העקרונות ,אך קיים שוני ביניהם בתמהיל של שלושת
היסודות ,תמהיל הנתון לפירושים שונים )דומברובסקי (2004 ,המשתנים בהתאם לתפיסות
האידיאולוגיות של קהילות ההורים שבתי הספר משרתים אותן )גרוס.(2011 ,
אולם ,הסתירה בין ערכי הקודש לערכי החול היא מקור קונפליקטואלי המפלג את החברה
הציונית-דתית לזרמים שונים .קונפליקט זה משפיע גם על מערכת החמ"ד ,כולל גני הילדים ,ומאלץ
אותה להתמודד עם אתגרים מורכבים ,בניסיונה לתת מענה למגוון האידיאולוגיות של הזרמים השונים
המרכיבים את הצה"ד )גרוס ;2004 ,טאוב ;2007 ,נאמן ;2008 ,שפירא ובארי 2006 ,תאומים.(2008 ,
מכיוון שהחברה בכלל ,והחברה הציונית-דתית בפרט ,רואה את בית הספר כאמצעי לשמירה על ערכיה
ולהמשך קיומה ,הרי ש"סיפורה של החמ"ד הוא סיפורה של החברה הצה"ד" )גרוס ,2003 ,עמ' .(130
אפשר אפוא לומר כי החברה הציונית-דתית מעצבת את מערכת החינוך לא פחות מאשר היא מעוצבת
על ידה )הד ושוורץ.(2011 ,
לדעת בר-לב החינוך הדתי הוא פעילות דתית ,דבר המשתקף בהתלכדות פנימית ובחפיפה של
מרכיבי החינוך בביה"ס סביב מוקד דתי – מחויבות אישית של המורה ,סלקציה של תכני ההוראה,
מגמותיו ,וכוונותיו הגלויות והסמויות של ביה"ס )בר-לב .(1986 ,בפתח ספר שנכתב לרגל שמונים שנה
לחינוך הדתי ,כותב עזריאלי "החינוך הדתי-לאומי ,הוא חינוך יהודי עממי ,היונק מהתורה וחכמת
ישראל ...הפתוח לעם כולו  ,שאינו מסתגר ומתבדל בד' אמותיו ...כדי להרבות תורה ,אלא גם כדי לקרב
רחוקים" )עזריאלי ,1987 ,עמ'  .(13תפיסה זו מחייבת את החינוך הדתי לחפש תמידית דרכים חדשניות
ל"קנקנים חדשים עם יין ישן" )עזריאלי ,1987 ,עמ'  .(14מערכת החינוך הממלכתית של הצה"ד,
החמ"ד ,רואה כתפקידה לתת מענה לצרכים של הקהילה ,ולא לאלה של הפרטים הבודדים )שכטר
ואחרים ;2006 ,המר .(1986 ,תפיסה זו אופיינית לבתי ספר אידיאולוגיים )לם ,(2002 ,שבהם העיקרון
המנחה את השיח החינוכי הוא נתינת מענה לקהילה ,כולל מענה לעימותים אידיאולוגיים בין תתי-
הקבוצות המרכיבים אותה .מאחר שבית הספר שואב את סמכותו מעצם הבחירה של הורים במגמת
חינוך שהם יודעים את מטרותיה ,הרי שפניו של החמ"ד משתנים בהתאם לדרישות של הקהילות
שאותן הוא משרת )דגן ,(2006 ,ואכן מערכת החמ"ד פשטה צורה ולבשה צורה בעקבות התמורות שעברו
על הקהילה הציונית-דתית לדורותיה )גרוס.(2003 ,
מתוקף חוק החינוך הממלכתי ,היה החמ"ד מחויב מראשיתו לקלוט למוסדותיו כל תלמיד שהוריו
מעוניינים בחינוך דתי ,בתנאי שיקבל על עצמו מספר התנהגויות בתחום הדתי .כתוצאה מכך ,נקלטו
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בחמ"ד תלמידים ממגוון רחב של משפחות ברמות דתיות שונות ועד לכאלה המשתייכים למשפחות
שאינן שומרות כלל תורה ומצוות )דומברובסקי .(2010 ,החמ"ד שחרט על דגלו את הערך של "קירוב
רחוקים" וגישור בין כל חלקי העם בתחומי הדת ,הלאום והחברה ,אכן קלט לשורותיו כל תלמיד
שהוריו היו מעוניינים בחינוך דתי ,וכתוצאה מכך הפך למערכת חינוך הטרוגנית הן מבחינה דתית והן
מבחינה חברתית )דגן ;2006,קיל .(1987 ,בהתאם לכך ,אפשר לחלק את אוכלוסיית החמ"ד לארבע
קבוצות עיקריות .1 :תלמידים ממשפחות השייכות לצה"ד בהשקפתן ובאורח חייהן :קבוצה זו
המהווה כ 60%-מהחמ"ד ,דוגלת במיזוג חברתי ובשילוב בין קודש לחול .בשל השקפתה התואמת את
אלה העומדות ביסוד החמ"ד ,קבוצה זו אינה מאיימת בפרישה מהמסגרת החינוכית ,אם לא תקבל
מענה לצרכיה )דגן .2 ;(2006 ,קבוצה דתית הנוטה להסתגרות חברתית :קבוצה זו מהווה כ10%-5%-
מהחמ"ד .תלמידים אלה באים מבתים דתיים שמרניים יותר ,המעוניינים בהסתגרות מהחברה
החילונית ,בשל רצונם להגן על ילדיהם מפני החילוניות וסממניה המתפשטים גם בחברה הדתית.
תלמידים אלה לומדים בבתי הספר התורניים יותר של החמ"ד;  .3תלמידים ממשפחות חרדיות,
שחלקן אף אינן ציוניות :קבוצה זו מהווה כ 10%-5%-מהחמ"ד .מדובר בבתי ספר סמי-חרדים שבהם
לומדים תלמידים מבתים חרדים הכפופים לחמ"ד ,כגון בתי ספר של חסידויות חב"ד וצאנז.4 .
תלמידים ממשפחות מסורתיות וחילוניות :קבוצה זו מהווה כ 25%-מהחמ"ד .דפוס החיים המסורתי-
דתי התפתח בעיקר בערי הפיתוח ובפריפריה .רובם של המסורתיים הם בני עדות המזרח שזיקתם לדת
באה לידי ביטוי בקיום חלק מהמצוות .יש הרואים בשילובו של התלמיד המסורתי במסגרת חינוך דתי
יתרון עבורו ,שכן מסגרת זו יכולה לחזק את תחושת השייכות שלו לזהות הדתית שנדחקה בעקבות
הרצון להשתייך מטעמי נוחות לציבור החילוני )דגן ;2008 ,קיל .(1987 ,לעומתם ,יש הרואים חיסרון
בשילוב תלמידים אלה בחינוך הדתי .זאת בשל הניגוד בין הזהות והאידיאולוגיה הקהילתית של
התלמיד ושל סביבתו ובין הזהות והאידיאולוגיה החינוכית דתית של בית הספר )זהבי.(2011 ,
"המסורתיות היא עמדתם של אנשים הרואים עצמם חופשיים לבחור את יחסם כלפי המסורת ואת
הזהות הנבנית ממנה וגם אם החופש חסר גבולות ,הם מכירים את הגבולות ומודעים להם" )ידגר,2012 ,
עמ'  .(57המסורתיות מציעה זהות נזילה הנרקמת בבחירה חופשית המשלבת מחויבות למסורת )גודמן
ויונה ,(2004 ,אבל לא מתוך גישה מקדשת )ידגר .(2012 ,2010 ,המסורתיות אינה מתמיינת לקטגוריות
בינאריות קיימות ,ולכן היא מערערת על הדיכוטומיה בין הדתיות לחילוניות או בין המסורתיות
לחילוניות המובילות למבוי סתום בגלל שאינה מאפשרת ביטוי לגוון הרב בתפיסה העצמית של
היהודים )בוזגלו ;2008 ,2005 ,ידגר .(2010 ,שתי נקודות מוצא להבנת המסורתיות :האחת ,המסורת
מכוננת זהות שלתוכה נולד האדם ובתוכה הוא גדל ובונה את עצמו כפרט וכחבר בקהילה )ידגר.(2010 ,
השנייה ,המסורת מספקת את החירות האנושית שכן בידי האדם היכולת לבחור )שגיא.(2006 ,
בשונה מהזהות השמרנית המתבטאת בתפיסה ה"חרדית" או ה"אורתודוקסית" ,התפיסה
ה"מסורתית" היא בעלת ממד של בחירה ורפלקסיה )ליאון .(2009 ,הפרטים רואים את עצמם חופשיים
להגדדיר את זהותם מ"גרעינה המהותי" של המסורת היהודית ,תוך בחינה מתמדת )ידגר ,2010 ,עמ'
 .(28לפיכך ,המצוות שאותן בוחר המסורתי לקיים נגזרות ממצוות המהותיות למסורת היהודית לדעת
הפרט ,ומתוך תחושת מחויבות שלו כלפי העם היהודי וכלפי המשכיות ההיסטוריה שלו )ידגר.(2012 ,
כרבע מהיהודים החילוניים בישראל משלבים בחייהם קיום מצוות דתיות ,למרות שאינם מגדירים זאת
כמצוות )אריאן ,א' וקיסר-שוגרמן .(2009 ,שיקולי הדעת בבחירת המצוות נובעים ממקומם המהותי
בכינון הזהות היהודית )ידגר :(2010 ,טקסי מעבר יהודיים כמו ברית מילה ,בר-מצווה ו"שבעה",
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שמירת כשרות ,הדלקת נרות בשבת ,עריכת קידוש ,צום יום כיפור והליכה לבית-הכנסת במועדים .כל
אלה מהווים חוט של זיקה אל המסורת היהודית לצד משאב לבניית זהות משפחתית )ליאון.(2009 ,
מבחינת יחסיו של האדם מסורתי להלכה ,המסורתיות מפרשת את המסורת בהתאמה לרוח הזמן,
ולכן יש בה חריגה מן ההלכה היהודית )ידגר .(2012 ,היהודי המסורתי מכבד את ההלכה ,אבל גם שומר
על מצפונו ועל ערכיו המנוגדים לכאורה ,להלכה הכתובה )בוזגלו .(2005 ,מצד אחד ,המסורתי מקשיב
לקול המצפון ומחפש בהתאם לקול זה את הרגישות המוסרית בהלכה ,ומצד שני ,הוא לא מציע תיקון
להלכה ולא עובר לעמדה אקטיבית טענה נגדה .החשיבות המוקדשת לערכים באה לידי ביטוי גם בגישה
כלפי הטקסטים היהודיים .טקסטים אלה נלמדים מתוך בחינת הרלוונטיות שלהם לחיים המודרניים
תוך התמקדות בזהות ערכים אוניברסאליים-ליברליים .לימוד זה מעניק ליהדות את ערך ההומניזם,
ובכך מונע את רתיעת היהודי החילוני מהיהדות )ידגר.(2012 ,
מבחינת ממד הזמן ,המסורתי רואה עצמו חבר בקהילה היסטורית שהעבר שלה מהותי בכינונה של
זהות ,תרבות ,תודעה ודת .העבר היהודי מבנה את חיי היהודי בהווה ,החוויה היהודית כפופה לעבר
ומחויבת לו .במילים אחרות ,העבר משמש עוגן שממנו ההווה מתעצב ושואב את תוקפו בקיום הסמלים
והמנהגים .מנגד ,ההווה מספק פרספקטיבות חדשות להבנת העבר ,מה שהופך את המסורת בהווה
לדינאמית ומשתנה בבחינת "המשכיות אגב שינוי" )ידגר ,2012 ,עמ'  .(61הניעות במרחבי הזמן מובילה
את היהודי המסורתי למתח אידיאולוגי ופרקטי המשתקף במתח שבין 'עובדי טקסט' ובין 'נאמני
מסורת' )ליאון .(2009 ,עובדי הטקסט מזוהים כמי שמקפידים על מימושה של ההלכה כטקסט מוסמך
והפיכתו לקנה המידה שבאמצעותו יש לחיות .לעומת זאת ,נאמני המורשת מזוהים עם מימושם של
נוהלי מנהג המקום ושל זיכרון עדתי ,והפיכתם לקנה מידה שעל פיו ושבאמצעותם יש לנהל את החיים
בטקסים ,בתפילות ובאירועים נלווים .הם שומרים על המנהג העדתי המייחד את המקום ,אולם אינם
מקפידים על סמכות הטקסט ההלכתי במקום שיש סתירה ביניהם )ידגר וליבמן ,תשס"ו; ליאון.(2009 ,
בהתאם לכך ,העמדה המסורתית מקיימת מנהגים יהודיים המהותיים בעיניה ליציקת תוכן ליהדות,
ולאוו דווקא משום שמקורם בציווי אלוהי )ידגר .(2012 ,לדוגמא ,מסורתי ידבוק בקיום מורשת הוריו
גם במחיר של נקיטת פעולה הנוגדת את ההלכה ,כגון ,לאחר פטירת אב המשפחה ,פוקדת זו את בית
הכנסת שבו נהג האב להתפלל תוך נסיעה ברכב בשבת ,פעולה האסורה על פי ההלכה )בוזגלו.(2008 ,
לקבוצת המסורתיים אפשר לצרף גם את יוצאי אתיופיה שעם הגיעם לארץ ,הופנו כולם לחמ"ד
)וייל .(1997 ,העלייה של יהודי אתיופיה החלה בשנות השמונים של המאה העשרים ,לאחר פסיקתו של
הרב עובדיה בדבר יהדותם )בן-עזר .(1992 ,יהודי אתיופיה היו מנותקים מכלל העם היהודי מאז חורבן
בית המקדש הראשון .ההתנתקות מנעה מהם להכיר את חידושי ההלכה )שרעבי וקפלן ,(2014 ,מה
שהותיר את האתיופים עם התורה שבכתב שניתנה למשה מסיני :ברית מילה ,חגים והתעניות
המוזכרות בתורה .בשל כך ,יהודי אתיופיה פיתחו לעצמם פולחן דתי ייחודי השונה מזה של הזרם
המרכזי ביהדות .בשל חוסר ידע ,מצד אחד הם אינם מקיימים כמה מהחגים היהודיים ,ומצד שני ,הם
חוגגים חגים במועדים שונים )וייל .(2012 ,שוני זה מעורר את השאלה בדבר ההגדרה מיהו יהודי? )בן-
עזר .(1992 ,לעומת הזרם הכללי של יהודי אתיופיה ,בני הפלשמורה ,שהם יהודים מתנצרים ,הועלו
בשנת  1993אחרי לחץ מאסיבי מצד העולים האחרים ,ונאלצו לעבור הליך גיור )וייל.(2008 ,
בן-עזר ) (2010רואה בסיפור המסע הארוך לארץ ישראל מרכיב מהותי מהזהות היהודית של
העולים מאתיופיה .עולים אלה הרגישו שהם משחזרים את מיתוס יציאת מצריים ,והמסע הארוך
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המתמשך עד הגיעם לארץ אפשר להם לבנות לעצמם זהות יהודית .סיפור המסע של עולי אתיופיה לארץ
ישראל משמש אמצעי להגדרה ולשמירה על זהותם הקבוצתית-חברתית ,וכן כלי להעברת מסרים
במפגשים שונים .מבחינה חברתית ,הקהילה האתיופית עדיין לא מצאה את מקומה במארג החברתי
הישראלי ,ולכן רוב עולי אתיופיה שואפים עדיין להיקלט בחברה הישראלית ולהפוך לחלק אינטגראלי
ובלתי מובחן ממנה )בן-עזר .(2010 ,הקהילה מתמודדת עם קשיי קליטה הנובעים מהמעבר מחברה
מסורתית לחברה מודרנית לצד תפיסות סטריאוטיפיות הנובעות מצבע עורם ומשונות תרבותית.
מעניים לציין שהנשים והילדים הסתגלו לחיים בארץ מהר יותר מאשר גברי הקהילה )שרעבי וקפלן,
.(2014
מבחינה דמוגראפית ,מדיניות הממשלה הייתה לפזר את העולים ביישובים בעלי עמידות כלכלית
בינונית בעיקר במרכז הארץ ,בסמוך למרכזי תעסוקה .אולם בפועל ,חוסר הניסיון והידע של העולים,
הביא אותם לרכוש דירות לרוב ביישובים חלשים ובשכונות מצוקה )דבידוביץ.(2011 ,
למרות מדיניות משה"ח לפזר את ילדי העולים מאתיופיה במסוגרות חינוך שונות כדי לשלבם,
רובם לומדים במוסדות שבהם שיעור גבוה של עולי אתיופיה .דבר זה גרם לכך שהורים רבים לילדים
שאינם ממוצא אתיופי נמנעים מלרשום את ילדיהם לבתי ספר שבהם יש ריכוז גבוה של תלמידים
ממוצא אתיופי )דבידוביץ'  .(2011בעקבות זאת ,משרד החינוך הורה לרשויות המקומיות להימנע
מריכוז תלמידים יוצאי אתיופיה בשיעור הגבוה מ 30%-מתלמידי בית-הספר ומ 25%-מתלמידי הכיתה.
מדיניות זו פסקה בהוראת בית המשפט לאחר עתירה שהגיש אב שבנו לא התקבל לבית ספר בשל
מגבלות מכסה .למרות מדיניות הפיזור ,קיימים עדיים ריכוזי עולים שבהם יותר משליש מכלל
התלמידים הם ממוצא אתיופי ,דבר המכביד על המוסדות החינוכיים )עמיר ,זהבי ופרגאי.(1997 ,
במחקרים שבדקו את מצב העולים האתיופים ,עלו מאפיינים בולטים של היפוך תפקידים השובר
את ההיררכיה המשפחתית .במשפחות אתיופיות רבות ,הילד משמש מתרגם ומתווך להורה ,וכתוצאה
מכך ,המורים במערכת החינוך מונעים על ידי דעות קדומות וסטריאוטיפים על משפחות הילדים ,ואילו
המשפחות חשות מוחלשות מול המסגרת החינוכית .ההשלכות החברתיות של מצב זה הן ניכור וקושי
בין שני הצדדים )גרינבאום ופריד(2011 ,
הרכבה ההטרוגני של מערכת החמ"ד ,שלומדים בה תלמידים מכל גווני הציבור של הצה"ד על כל
זרמיה לצד אוכלוסייה מסורתית ועד חילונית בעלות צרכים פדגוגיים ,דתיים ותרבותיים שונים ,יצר
מורכבות חינוכית וחברתית )שכטר ואחרים ,(2006 ,המקשה על הקניית חינוך למצוות במוסדותיה
)דומברובסקי (2010 ,אשר יצרה דינאמיות במגמות החינוכיות והחברתיות של החמ"ד לכל אורך שנות
קיומה.

 1.4.2החינוך הממלכתי-דתי – מערכת חינוך מפוצלת ומפולגת
החמ"ד פתח את שעריו לכל המבקשים להיכנס בו ,אלא שפתיחות זו הביאה לקליטת ילדים ברמות
דתיות שונות ואף קוטביות ,וגרם למתחים ולקונפליקטים בין השותפים .הבעייתיות של ההרכב
ההטרוגני של אוכלוסיית החמ"ד ,הכולל זהויות שונות :שמרנים לצד ליבראליים ,וחילוניים לצד
דתיים ,מתעצמת לנוכח הדואליות האידיאולוגית של הצה"ד המשלבת קודש וחול ,דואליות שאף
התחדדה בעידן הפוסט-מודרני .גורמים אלה מקשים על מערכת החמ"ד לסלול קו אידיאולוגי אחיד
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)דגן ,(2006 ,ועל מערכת הפיקוח שלה להעביר מסרים אחידים שיחייבו את ה"קולקטיב" של ההורים
ושל המורים כאחד )דגן .(2006 ,בר-לב שהיה חוקר מרכזי של החינוך הדתי העלה בעבר שלוש בעיות
חינוכיות מרכזיות שעימן התמודד החמ"ד .1 :האם ניתן לקיים בחמ"ד מבנה פלורליסטי או שמא יש
להקים מערכת נפרדת של מוסדות שיתנו מענה לתביעות דתיות גבוהות יותר מהקיים?  .2כיצד ניתן
לאזן את המתח בין התפיסה המסורתית לבין התפיסה המודרניצ תוך שמירה על חדשנות והתחדשות?
 .3כיצד ניתן לחנך בו-זמנית לזיקה למסורת היהודית במקביל לזיקה למסורת אוניברסאלית?  .4האם
ניתן לגשר על פערים? )בר-לב(1992 ,
הרצון לשלב בין שמירה על הייחוד ובין הדגשת היחד ,יצר דילמות המלוות את החמ"ד מראשיתו
ועימן נאלצו להתמודד כל אחד מראשי החמ"ד בדרכו הוא )הדני .(2006 ,כל אחד מארבעת ראשי מנהל
החמ"ד התייחס לסוגיית הזרמים והשלכותיה על מערכת החמ"ד מתוך רצון להתאים את תכניות
הלימוד לצורכי הדור )טאוב ;2007 ,ספראי.(2007 ,
ד"ר יוסף גולדשמידט ,ראש מנהל החמ"ד הראשון ,ניהל את האגף לחינוך דתי בין השנים
 .1968-1953בתקופתו התמסד הפיקוח ונבנתה מערכת היחסים עם משרד החינוך .בימיו נוסדו בתי ספר
בפריפריה וכן ביישובים החדשים שכללו בעיקר את עדות המזרח )) (86%קיל ,תשל"ז ,עמ' .(51
גולדשמידט שסבר שתורת ישראל מקיפה את כל התחומים ,חיפש דרכים למימוש הזהות העצמית של
התלמידים .בהתאם לגישתו ,דחף לפיתוח תכניות לימודים בתחומי האומנות ופיתוח האישיות
הייחודית של כל תלמיד בדרכים מגוונות )רון.(1984 ,
יהודה קיל ,מנהלו השני של מנהל החמ"ד ,שימש בתפקיד זה בין השנים  .1977-1968קיל פעל
להקים בכל יישוב שבו קם בית ספר ממלכתי גם בית ספר ממלכתי-דתי" .במשך כל הזמן הזה חייב היה
החמ"ד לעמוד על משטר האוטונומיה החינוכית שלו ,פן יבולע לה אגב השינויים מרחיקי הלכת שנערכו
במבנה המערכת ,וזאת תוך עמידה על הבטחת תוכנו של החינוך הדתי ודאגה מתמדת להעמקתו ,על
מתן "חינוך דתי לכל דורש" )קיל ,תשל"ז ,עמ'  .(50בהתאם לדבריו ,הקפיד קיל להוביל אינטגרציה ומנע
את ניסיונותיהם של הורים תורניים בירושלים להקים מערכת חינוך נפרדת ,בית-ספר "נעם".
אברהם רון ,ראש מנהל החמ"ד השלישי ,שישמ בתפקיד בשנים  .1984-1977רון פיתח את הגישה
הכוללנית הרואה בבוגר החמ"ד אישיות המסוגלת להתמודד עם המורכבות של החיים )רון ,תשל"ג( .רון
ביקש לראות במקצועות הלימוד השונים רצף אחד ,כשעל כולם צריכה לשרות רוח הקודש )הדני,
תשנ"ה( .רון הסתמך על כתבי הרב קוק " ...צורכי הדור והשעה ,משתדל )החמ"ד( להסתגל לשינויים
החלים בציפיותיהם של אוכלוסיית ההורים ...תוך הסתייעות מתמדת של מדעי החינוך והחברה ,בחינת
דברי מרן הגרא"י קוק זצ"ל "החול יתקדש ,והקודש יתחדש" .אך עם היותו למערכת ממלכתית הוא
פתח את עצמו לכל הגוונים הקיימים" )קיל 1977 ,עמ' .(5 ,רון דגל בתפיסה כוללנית דתית השואפת
להרחיב את ההתייחסות הדתית על כל היבטי המציאות ,ולכן יש להתאמץ ולגלות אותה "טביעת
האצבעות" )רון ,2005 ,עמ'  (63בכל תחומי החיים .בהתאם לתפיסה הכוללנית ,המחנך הדתי אמור
ללמד את היחס הדתי גם במקומות שבהם אין גורם מזמן לכך .חינוך בגישה כוללנית אמור לייצר שינוי
התנהגותי שימשוך את התלמיד להתחזקות דתית )רון.(2005 ,
הרב יעקב הדני ,ראש מנהל החמ"ד הרביעי ,1989-1985 ,סבר שעל החמ"ד לשאוף לחיבור בין ערכי
היחיד לערכי היחד :ממלכתיות ודתיות ,תורה ועבודה ,יהדות ומודרנה ,בית מדרש וצה"ל ,ישן וחדש.
לדבריו ,הזיקה ליחד הכלל-ישראלי הוא רכיב הכרחי בייחוד ובזהות )הדני.(2006 ,
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ד"ר מתתיהו דגן ,התמנה לראש המנהל המחישי .2000-1989 ,דגן נאלץ אף הוא להתמודד עם
האיום על אחדותו של החמ"ד .הוא ניהל את מערכת החמ"ד כקודמיו בתפקיד ,מתוך הבנה של מקומם
המהותי של ההורים" :החמ"ד אינו פועל בחלל ריק ...הוא מספק שירותי חינוך מוגדרים מבחינה
אידיאולוגית ...את סמכותו הוא שואב מעצם הבחירה של ההורים במגמת חינוך שהם יודעים את
מטרותיה" )דגן ,2006 ,עמ'  .(197כקודמו בתפקיד  ,גם דגן התנגד לבדלנות שניסו להוביל קבוצות של
הורים" :החינוך הממלכתי-דתי מייצג את הקבוצה היהודית היחידה בחברה הישראלית המתמודדת
בחיי היום-יום בדרך דתית עם המציאות של תקופתנו ,בלי להסתגר ובלי להתבדל מכלל הציבור היהודי
בארץ ובעולם" )דגן ,2006 ,עמ'  .(134במהלך כהונתו יזם דגן כתיבת מסמך רשמי אשר ביטא את
עקרונותיו החינוכיים-חברתיים של החמ"ד .דגן כתב את תפיסתו החינוכית בראש המשנה החינוכית
שהוא יזם ואף היה שותף בכתיבתה:
"בשל חילופי העיתים והתמורות החברתיות והלאומיות אנו נדרשים לספק הבהרות ותשובות רלבנטיות
הן לקיום היום-יומי והן להצמחתם של דורות חדשים הלומדים במערכת החינוך הדתית כיום ][...
במהלך פגישותינו עם הורים ועם מורים מצאנו ,שאין משנתו של החינוך הממלכתי-דתי בהירה לחלק
גדול של ההורים ] [...אף חלק גדול מן המורים הצעירים תוהים הן באשר למשנתו של החמ"ד והן באשר
להרכב המיוחד של תוכנית הלימודים בחינוך הדתי) ".משנת החמ"ד ,2008 ,עמ' (7

דגן ראה במנהלי החמ"ד ומחנכיו אחראים למציאת פתרון בהתמודדות עם הדילמות שמעמידה
המודרנה .לשם כך הוא ביקש מבעלי התפקידים להעמיק במשנת החמ"ד וביישומה הפדגוגי-חינוכי
)ספראי.(2007 ,
שמעון אדלר התמנה לראש מנהל החמ"ד החמישי ,ושימש בתפקיד זה בין השנים  .2008-2000הוא
ראה בחמ"ד לא עוד גרסה של מסורת על פני הרצף של מסורת מול שינוי ,אלא חינוך יהודי מקורי בעל
שורשים עמוקים בארץ ישראל .החמ"ד נולד בארץ ,ולכן עליו להתמודד עם האתגר החדש של העם
היהודי – חיים עצמאיים במדינה עצמאית .אדלר נודע כחדשן בתחומי החינוך וכבעל חשיבה יצירתית
ושונה בתחום החינוך )ספראי .(2007 ,אדלר ) (2011מעמיד את הקונפליקטים שעמם התמודד החמ"ד
במרוצת השנים בין שני קטבים המבטאים דפוסים ארגוניים המטלטלים עד היום את המערכת:
משלים כנגד יוזם :היוזם שולט בחייו שכן הוא אוטונומי בבחירותיו המשפיעות ומעצבות את חייו.
לעומת זאת ,המשלים נענה לכללים שאחרים הציבו ,אף אם אינם לרוחו .דוגמה לכך הם קבוצות הורים
ויזמים חינוכיים חיצוניים לממסד החינוכי שפעלו להקים מוסדות חינוך מחוץ לחמ"ד במטרה לתת
מענה תורני .לחוד או ביחד :ההתבדלות נובעת מהצורך לשמור על ערכים היקרים בעיני הקהילה .מול
ההתבדלות ניצבת הסולידאריות ,הביחד שמשמעה ויתור על הייחודיות .סוג זה של קונפליקט מתבטא
מבחינה חברתית במידת ההשתייכות של החמ"ד למערכת החינוך הממלכתית ,ומבחינה דתית במענה
לשאלה כיצד יש לחנך לערכי ההלכה המתנגשים עם הערכים הפוסט-מודרניים? הסתגרות או פתיחות:
דילמות בדבר גיבוש השקפת עולם המתבטאת בתכניות הלימודים המתמודדת עם הקונפליקט של
הכלת השונה המצריכה גמישות וויתור על עקרונות אידיאולוגיים של החברה הצה"ד .הרצון להכיל את
הכל מאפיין אותו כארגון ,למרות ש"הכל" משמעו ניגודים וסתירות )אדלר ;2011 ,עמ'  .(23לדעת אדלר
החמ"ד ביקש את הכול ,ולכן מוסר את נפשו ומתייסר כדי לקיים את הכל כי כל ויתור נראה בעיניו
נסיגה מהאידיאל השלם.
לעומת זאת ,טוען שוורץ )תשע"ג( כי למרות הצהרותיהן של ראשי מנהל החמ"ד בדבר הרצון
לאחדות ,המדיניות המשתקפת ממערכת החמ"ד תואמת תפיסה פנדמנדליסטית .התשתית החינוכית
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שאפיינה את חינוך המזרחי מראשיתו המשיך לחלחל למערכת החמ"ד .עקרונות החינוך כללו החלת
התורה וההלכה על כל תחומי החיים .ההלכה היא המסגרת הכוללת ,והמוסר משולב במסגרת זו.
החמ"ד ,כבר בראשיתו ,הצהיר על השלטת הדת על כל תחומי החיים בהתאם לקו החינוכי שנקטו
ראשוני המייסדים של חינוך "המזרחי" .הקיצוניות הדתית חלחלה למערכת החמ"ד במספר דרכים.1 :
הראי"ה ,שהיה קיצוני ,מהווה דמות מופת אידיאלית של מנהיג רוחני בחמ"ד :סמכותו של הראי"ה
התעצבה כאידיאולוגיה של הצה"ד עד להפיכתה לפרוגרמה חינוכית קיצונית .הגותו הקיצונית הובילה
את מדיניות החמ"ד המושתתת על כתביו הרבים שנלמדו בדרך שיגרה .2 .מעצבי המדיניות של החמ"ד
היו בעלי תפיסות קיצוניות :הגותו של הראי"ה הובילה את קברניטי החמ"ד ,שכללו את ראשי מנהל
החמ"ד לדורותיהם .מעצבי החמ"ד פעלו בניגודים :מבחינה צורנית ,הם תמכו בפתיחות ובחשיבות
לימודי החול לצד לימודי הקודש ,אולם לימודי הקודש השתלטו על כל מקצועות הלימוד ,ובכך חייבו
את המערכת לצייתנות .לימוד המדעים ההומניים והריאליים הוא לכתחילה מתוך מטרה לקדש את
החולין .לפיכך "הפתיחות לא נועדה לספוג את ערכי העולם התרבותי החיצוני וההומניסטי ,אלא לחשוף
את כפיפותו לתורה" )שוורץ ,תשע"ג ,עמ'  .(95ראשי המנהל סברו כי מקצועות החול מקבלים את
מעמדם האותנטי מתוך עבודת האלוהים ותורתו ,ובהתאם לכך הפעילו את תכניות הלימודים.
במדיניות המוצהרת של החמ"ד נחשפה הקיצוניות האידיאולוגית .הפרשנות המשיחית הפכה לפרוגרמה
חינוכית המעצבת מדיניות .המדיניות כוונה "לכבוש את החילון ולהסיר את האשליה של הניטרליות
להתגלות ולהלכה" )שוורץ ,תשע"ג ,עמ'  .3 .(99תלמידי הראי"ה המשיכו את דרכו החינוכית
הקיצונית :החל משנות השמונים חלחלו רבים מבוגרי מרכז הרב וישיבות ההסדר למערכת החמ"ד.
הבוגרים בחרו להטמיע את התפיסה של הראי"ה כדגם הגותי דתי-לאומי שיש להתחנך לאורו –
מקסימליזם ואורחות חיים קיצוניים תוך הדרת הוגים אחרים מתונים מקרב הצה"ד כדוגמת הרב
ריינס ,הרב ניסנבוים והרב בן ציון חי עוזיאל.
שוורץ מממשיך וטוען כי דרכם של מעצבי המדיניות של החמ"ד מחד גיסא ושל תלמידיהם
ותלמידי תלמידיהם של הראי"ה והרצי"ב מאידך גיסא ,הובילה את מערכת החמ"ד לדרך קיצונית.
הצה"ד לא אימצה דפוס של משא ומתן עם המודרנה ,ונקטה בדרך שבה הדת היא האלטרנטיבה
האותנטית היחידה" .ניאו-מסורתיות" הדוחה את העולם המורדני ומנגד ,מנהלת חיים של קדושה
וטהרה הסובבים סביב גבולות ההלכה המתרחבים )ליבמן .(1982 ,בהתאם לכך" ,שורשי העמדות
הקיצוניות משתרגים בדרך החינוכית של החמ"ד לפי מעצבי המדיניות שלו" )שוורץ ,תשע"ג ,עמ' .(126
לעומת זאת יש הטוענים כי מערכת החמ"ד בראשיתה ,הובילה פשרות בתחום הדתי ולאימוץ
המכנה המשותף הנמוך ביותר של ניהול אורח חיים דתי ,בחירה שהובילה לעמדה מתפשרת כלפי לימוד
תורה ושמירת מצוות )גרוס .(2003 ,אולם ,החל ממלחמת ששת הימים )ליבמן ;1982 ,פישמן;1990 ,
קיל ,(1987 ,בעקבות השינויים שחלו בפניה של החברה הציונית-דתית נוצרה תחושה שיש לעבור מחינוך
דתי לחינוך תורני )גרוס .(2004 ,במקביל בעקבות אי שביעות הרצון של רבים מבני הצה"ד מהתמהיל
הבלתי מוגדר של מסורת ומודרנה ,אי שביעות רצון שבאה לידי ביטוי בביקורת על הפיחות שחל במעמד
הדת בבתי הספר של החמ"ד )בר-לב ;2004 ,דגן ;2006 ,כהן ;2003 ,כהן ;2004 ,כץ ,(2004 ,השתנתה
המגמה לכיוון של הקפדה דתית )דומברובסקי .(2010 ,מגמות אלו שינו את פניה של מערכת החמ"ד,
שינויים הנמשכים לאורך ארבעת העשורים האחרונים.
לדברי גרוס )תשס"ג( ,מגמות אלו ייצרו שני דגמי אב של מוסדות חינוכיים :דגם המודל הסגרגטיבי
המתבדל הדומה במאפייניו לגישה ה"ניאו-מסורתיות" הדוחה את העולם המודרני ,ועקב כך קוראת
31

להתבדלות תרבותית וחברתית כדי להגן על עולם ההלכה )ליבמן ,(1982 ,וכן דגם החלוץ האינטגרטיבי
התואם את גישת ההרחבה והשתלטות ) (expansionismהמתבטאת בקבלת המודרניות דרך תפיסתה
של המסורת היהודית .אין פשרנות הלכתית אולם מצד שני גם מקפידים על התערות תרבותית
וחברתית )ליבמן.(1982 ,
דגם המודל הסגרגטיבי נוצר מתוך מטרה להתמודד עם הדרך הפשרנית של החמ"ד ,דרך שגרמה
לחלק מציבור ההורים של תלמידי החמ"ד לחפש לילדיהם מסגרות חינוך בעלות זהות דתית מוגדרת
יותר .בעקבות דרישתם ,הוקמו מסגרות מתבדלות שהגדירו באופן מדויק יותר את גבולות הזהות
הדתית הנדרשת כדי לשמור על "צביון דתי" .קבוצה זו תבעה חופש חינוכי תוך התעלמות מוחלטת
מהמסגרת הממלכתית ומהמחויבות לתכניות הליבה שלה )אדלר .(2004 ,לעומת זאת ,שוורץ )תשע"ג(
טוען כי דווקא העמדות האידיאולוגיות הקיצוניות של מתווי המדיניות של החמ"ד להקצנה דתית,
הביאה לפתיחת מסגרות אלטרנטיביות שפגעו בסופו של דבר בחמ"ד .נוצר פער עמוק בין מתווי
המדיניות החינוכית ובין יישומה בפועל שכן החמ"ד קלט תלמידים מאוכלוסיות נרחבות
ואינטגרטיביות שבחלקן היו מהבורגנות של הצה"ד שדגלו בפשרנות דתית ובחלקן היו מזרחיים
מסורתיים או חילוניים .דבר זה גרם להתנגשות בין הרצון לטוטאליות ובין המציאות הקיומית
המשפחתית שדרשה פתיחות .התפיסות סתרו את המציאות ,דבר שהוביל לפתיחת חינוך אלטרנטיבי
מחוץ לחמ"ד .הרשת המתחרה הראשונה לחמ"ד שהוקמה הייתה רשת "נעם" שהוקמה בשנת ,1972
וסימנה נקודת פתיחה לייסודם של מוסדות חינוך דתיים-ציוניים אליטיסטיים אלטרנטיביים לחמ"ד.
מוסדות אלה לא היו ממוסדים ,ורובם הוקמו בידי קבוצות הורים שברובם השתייכו לזרם החרד"לי.
רק בשנת  1994הצטרפה רשת נעם באופן רשמי לחמ"ד )שוורץ .(2003 ,ברשת נעם הושם דגש על לימודי
קודש שהיוו את עיקר הלמידה ,תגבור תורני על חשבון לימודי החול )שוורץ ,תשע"ג( ועל הקפדה
הלכתית גבוהה )שלג ,(2000 ,כולל דרישות התנהגותיות מחמירות הן מהמורים והן מהתלמידים )אלמוג
ופז .(2008 ,הלימודים מתקיימים במסגרות נפרדות לבנים ולבנות ,החל מבתי ספר יסודיים .עם הזמן
הוקמה גם רשת של חטיבות ביניים ותיכונים לבנות – רשת "צבייה" )גרוס .(2011 ,דרישה זו מסמלת
מציאות חברתית קשה שבה מוסדות החמ"ד הפסיקו להיות אבן שואבת מובנת מאליה לחלקים
מהציבור הציוני-דתי )אלדד.(2003 ,
הקמת רשת חינוכית מתחרה לחמ"ד גרמה כמובן לכך שהוא נחלש ,שכן נותרו בו בעיקר תלמידים
משכבות נחשלות .אלא שלתהליך זה היה גם היבט חיובי ,הפרישה של תלמידים רבים חייבה את מנהל
החמ"ד לערוך בדק בית ולשפר את דרכיו החינוכיות והדתיות )גרוס .(2011 ,בהתאם לכך ,השכילו להבין
במנהל החמ"ד כי כדי לעצור את זליגת התלמידים החוצה ,יש להגיב בהתאם לרוחות הנושבות
במציאות הישראלית המשתנה )ליפשיץ ,(2011 ,ולפעול בשני מישורים :הארגוני והפדגוגי .במישור
הארגוני – שנתיים לאחר הקמתה ,הוכנסה רשת "נעם" תחת מטרייה ממלכתית )אדלר ;(2011 ,במישור
הפדגוגי – כל בית ספר אימץ לעצמו דפוסים תורניים ברמות שונות כחלק מהתחרות בין בתי הספר
התורניים )גרוס ,תשס"ג; כהן .(2011 ,לאור מגמות אלו ,השתנה החינוך הדתי מ"חינוך דתי לכל"
ל"חינוך תורני לכל" ,שינוי שבא לידי ביטוי בתגבור של לימודי קודש ,בהקפדה על התנהגות התואמת
אורח חיים דתי )גרוס ,תשס"ג( ,ובהקצאת תקנים לרבנים ולמורים הדוגלים בעקרונות האידיאולוגיים
של הרשת )דומברובסקי .(2010 ,כתוצאה מכך ,טוען כהן ) ,(2011גם אם מבחינה דמוגרפית קיים שוויון
בין המחנה התורני למחנה הליברלי יותר במערכת החמ"ד ,החינוך התורני הוא הזרם השולט כיום
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במערכת החינוך .המשמעות החברתית של תהליך זה הוא שמשפחות רבות שאינן מוגדרות חרד"ליות
או אפילו תורניות-לאומיות ,שולחות את ילדיהן להתחנך בבתי ספר בעלי זיקה תורנית.
אלא שבכך לא תם הפיצול .בשל צירופה של רשת נעם לממסד הממלכתי ,חוגים פונדמנטליסטיים
מקרב הציבור החרד"לי שהתנגדו לחסות הממסדית ,החליטו לפרוש מרשת נעם ולהקים מערכת
חינוכית מתבדלת ומחמירה יותר מבחינה דתית )גרוס ;2011 ,דומברובסקי .(2010 ,עקב כך הוקמו
מוסדות פרטיים שבהן רוב שעות הלימוד מוקדשות ללימודי קודש ,ולימודי החול נלמדים בהם רק
בצמצום .כדי לשמור על עצמאותם ,תלמודי תורה אלה התנתקו מבחינה ארגונית מן החינוך הממלכתי
)דומברובסקי ;2004 ,שפרן .(2007 ,אמנם ,תלמודי תורה אלה הוקמו על ידי הזרם החרד"לי ,אבל במשך
השנים הצטרפו אליהם גם תלמידים המשתייכים לזרמים אחרים של הצה"ד )שלג ;2000 ,שרמר,
.(2006
לדגם המודל הסגרגטיבי ניתן לשייך גם את בתי הספר המשרתים את הגרעינים התורניים לפי
גישתו של שוורץ )תשע"ג( .הופעת הגרעינים התורניים העירוניים צברה תאוצה בלב האוכלוסייה
הבורגנית .הגרעינים שמורכבים מבוגרי ישיבות לאומיות ,השתלטו על מוסדות חינוך קיימים של
החמ"ד ודחפו ללימוד תורני מוגבר ולהפרדה מגדרית החל מבית הספר היסודי .למעשה ,הגרעינים
התורניים הצליחו להגשים את חזון מעצבי החינוך הדתי ,אותו חזון סמוי שלא הצליח להתממש בעבר
בתוך מסגרת החמ"ד.
כאנטי תזה למודל הסגרגטיבי המתבדל ,נוצר דגם החלוץ האינטגרטיבי המשלב מספר אוכלוסיות,
כולל דתיים וחילוניים )גרוס ,תשס"ג( .לדעת הדוגלים בדגם זה ,מגמות ההתבדלות סותרות את
האידיאולוגיה הבסיסית של החמ"ד :קירוב רחוקים ופתיחות לשונוּת ,ועקב כך הם דרשו להקים
מוסדות חינוכיים הנותנים מענה לתפיסה הדתית שלהם )אריאל ;2006 ,דגן ;2006 ,ולדמן ;2011 ,שכטר
ואחרים ;2006 ,שפירא ובארי.(2006 ,
מתחים אלו במערכת החינוך של הצה"ד זכו להתייחסות ביקורתית ב"דוח דוברת" שהגיש כוח
המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל שמינתה ממשלת ישראל כדי לבחון את מערכת החינוך:
"במהלך השנים התגבשו בתוך החינוך הממלכתי הדתי קהילות רבות ,המביאות לידי ביטוי בעיקר
תפיסות עולם תורניות שונות .מציאות זו יצרה פיצול רב וגרמה לפגיעה באינטגרציה החברתית .אנו
רואים חשיבות בשמירתם של הקהילות והגוונים השונים כחלק מהחינוך הציבורי-דתי ,תוך הימנעות
מפיצול מוגזם ומסלקטיביות ,שאינם עולים בקנה אחד עם תפיסת החינוך הציבורי .אנו מאמינים כי
האוטונומיה הניתנת לבתי-הספר במסגרת התוכנית המוצעת תאפשר לבתי-ספר שונים מן החינוך
הציבורי דתי לאמץ תוכניות ייחודיות ואורח חיים דתי התואם את השקפתם) ".דוח דוברת ,2004 ,סעיף
 ,7.6עמ' .(208
כדי להתמודד עם הסוגיות הקונפליקטואליות המפצלות את ציבור החמ"ד ,והמקשות על תפקודו,
נקט מנהל החמ"ד בשתי יוזמות במישור האידיאולוגי .היוזמה הראשונה התרחשה בשנת  ,1988שבה
פרסם מנהל החמ"ד את הקווים המנחים של מדיניותו )דגן ,לאבל וגרינבוים .(1988 ,קווים מנחים אלה
כוללים את עקרונות החינוך הבסיסיים של החמ"ד והנחיות כלליות להתמודדות עם נושאים מעוררי
מחלוקת בתחומי החברה והחינוך .עקרונות אלה עוסקים בשלושה נושאים :התפיסה האידיאולוגית
והעקרונות של החמ"ד ,תוכנית הלימודים שלה ,וכן החמ"ד כמערכת רבגונית .אלא שקווים אלה נשארו
משנה בלתי סדורה ובלתי שיטתית )גולדשמידט ,(1984 ,שאין לה ביטוי יישומי מחייב )שורצולד,1990 ,
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עמ'  ,(22ועקב כך הם לא הצליחו לתמרן בין הקטבים האידיאולוגיים )גולדשמידט .(1984 ,לדעת גרוס
) ,(2004למרות שמשנה חינוכית זו לא הצליחה לתת מענה למחלוקות בין הזרמים השונים של
אוכלוסיית החמ"ד ,היעדר זה של פתרון מהווה הן מקור חוזקה והן מקור חולשה של מערכת דינמית
שעקרונותיה מעוצבים ומתפתחים בהתאם לנסיבות ולצורכי החיים המשתנים.
ניסיון נוסף של מנהל החמ"ד להתמודד עם הקונפליקטים המובילים לפילוגים נעשה בשנת ,2011
שבו הוא פרסם ספר הכולל מאמרים הדנים בזהותו של החמ"ד בעריכתם של רוזנברג-פרידמן ורקנטי.
המאמרים בספר דנים בסוגיות בוערות בסדר היום החינוכי של הצה"ד מתוך מגמה להצביע על זהותו
של החמ"ד .למרות שמו של הספר" ,זהו)ת( החמ"ד" ,המסמל ניסיון לקבוע "זהו" זהותו של החמ"ד,
המאמרים בו משקפים מציאות ולפיה החמ"ד שרוי עדיין בסבך של זהויות.
כחלק מחקר הזהות של מערכת החינוך הדתי ,כתבו אודסר ) (2007ואחיטוב ,ס' ) (2012בשנים
האחרונות מחקרים שחקרו את זהות הגננת בגנים אלה דרך התמודדותה עם סיפורי תורה .חקר זהות
דרך סיפור תורה כפי שעשו אודסר ואחיטוב מתרחש מעצם מהותו במרחב ה'קודש' ,וההקשר עצמו
מגביל ומצמצם את אפשרויות החקר של זהות הגננת בשל הסמיכות המעשית והאסוציאטיבית
ל'קודש' .בשני מחקרים אלו נמצא שלגננת ניתנת הגמוניה פדגוגית בבחירת הפרקטיקה הפדגוגית
להוראת סיפורי התורה .בניגוד למחקרים אלו ,המחקר הנוכחי יראה כי אי אפשר להתעלם מהעובדה כי
הגננת פועלת בתוך מעגל אקולוגי אנושי רחב הכולל את הקהילה שהיא משרתת ,בעיקר בעידן הפוסט-
מודרני שהעצים את חשיבותה ואת כוחה של הקהילה .אי לכך ,מחקר זה מרחיב את הפריזמה
המתודולוגית ,ולצד מרחבי ה'קודש' המתרחשים בגן והבאים לידי ביטוי בסיפורי התורה הנלמדים,
נבחנו בו גם מרחבי 'קודש' נוספים כמו תפילה וטכס קבלת שבת ,וכן מרחבי 'חול' ,כמו מפגשי בוקר
בנושאי חול כלליים ,פעילויות משותפות עם הורים ומסמכי תרבות .מתוך השקפה זו במחקר הנוכחי
תוחלף הטרמינולוגיה מ"זהות גננת" ל"זהות גן" המתייחסת לזהות המתפתחת בתוך מעגל חברתי
אקולוגי סוציולוגי רחב המורכב מגורמים שונים :הגננת ,הקהילה ואף מערכת הפיקוח ,שכל אחד מהם
תורם את חלקו ומשפיע במישרין ובעקיפין על כינון זהותו הדתית של הגן.
דגן מסביר כי קיומו של החמ"ד מותנה בבירורים הקבועים שאמורים להתבצע על ידי כל עובד
הוראה בחמ"ד בנוגע לדילמות ,ולא ביכולת המנהלית לספק שירותי חינוך דתיים בלבד )דגן.(2006 ,
מחקר זה מנסה להעלות לדיון את המתרחש בשדה החינוכי בגני הילדים ולקיים דיון שיהווה בבחינת
"את פתח לו" )מתוך ההגדה( .חשוב לציין כי בשונה ממערכת החינוך היסודי וממערכת החינוך העל-
יסודי שהתפלגו לרשתות חינוך פרטיות ,ולמרות השונוּת האידיאולוגית בין הקהילות השונות
המרכיבות את הצה"ד ,גני הילדים של החמ"ד נותרו תחת קורת גג ממלכתית אחת – מנהל החינוך
הדתי )פריש ;2012 ,תאומים .(2008 ,מציאות זו מעלה שאלה שעמה מנסה להתמודד המחקר הנוכחי:
מהו סוד ההישרדות הקיומית של גני הילדים בחמ"ד במציאות החברתית השסועה והמפולגת של
הצה"ד? ואכן ,המחקר הנוכחי בוחן כיצד גני הילדים של החמ"ד מתמודדים עם מגוון הקהילות שלא
הצליחו לחיות זו לצד זו במערכת הבית-ספרית.
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 1.4.3שינוי פני החמ"ד – מאקטיביזם חברתי לאקטיביזם ארגוני
הפיצולים הרבים בחברה הציונית-דתית הובילו למאבקים על מראה פניה של מערכת החינוך שלה,
מאבקים שבתורם הובילו לפרישתן של אוכלוסיות שונות מהמסגרת הממלכתית לרשתות פרטיות.
בעקבות כך ,החליט בשנת  2010ראש מנהל החמ"ד ,הרב ד"ר אברהם ליפשיץ ,להוביל מדיניות חדשה
השמה דגש על החיבור של מערכת החמ"ד לקהילה ,וקבע שאחד מיעדי החמ"ד הוא "חמ"ד וקהילה"
ובהתאם לכך "בית הספר פועל בהשראת ההורים" ,ו"מערכת החינוך היא הזרוע של ההורים .המורה
והצוות החינוכי הם שליחי ההורים" )ליפשיץ ,2012 ,עמ'  .(6הבחירה ביעד זה מלמדת על החשיבות
העליונה שמייחס כיום מנהל החמ"ד לקשר עם הקהילה ,עד כדי הפיכתה של הקהילה לגורם ראשון
במעלה בזהות מערכת החינוך .לשם חיזוק הקשר בין מערכת החינוך וההורים ,הוקמה מסגרת לימוד
המכונה במ"ה )בית מדרש הורים( ,שבה נפגשים הורים וצוותי חינוך כדי ללמוד יחדיו סוגיות חינוכיות
המשותפות לכלל ההורים והמגזרים .יצירת נקודות זיקה בדרכי החינוך המשותפות לכלל ההורים
והמגזרים נועדה לצמצם את נקודות החיכוך המפצלות את הצה"ד מבחינת דתית )ליפשיץ.(2011 ,
קווי היסוד של תפיסה זו מתורגמים גם לאידיאולוגיה חינוכית-דתית המוצאת את ביטוייה
בסיסמה" :בית חינוך כמשפחה" המעטרת כיום את כל מסמכי החמ"ד .סיסמה זו מתבססת על
התפיסה ש"במשפחה אוהבים ,דואגים זה לזה .במשפחה יש הארת פנים וקשר אישי עמוק בין בני
המשפחה ,ואלה מחזקים ומעצימים את הנפשות" )ליפשיץ ,2011 ,עמ'  .(369המטרה היא אפוא לקחת
את יסודות החינוך המתקיימים במשפחה ,ולהטמיעם בתוך מוסדות החינוך .סיסמה זו מצביעה גם על
שאיפתו של החמ"ד לשמור על הבית המשפחתי לבל יתפצל ,ולהקים בית שבו כל הבא בשעריו ימצא את
מקומו ,ויחוש בטוח כפי שחשים בבית .מתוך כך ,יתחברו כל הזרמים לחינוך תחת קורת גג אחת ,כולל
השבת העוזבים ,שכן "בית לא עוזבים" )ליפשיץ ,2012 ,עמ' .(7
בהתאם לתפיסה זו ,על בית הספר לייצר תנאים הנובעים מה"אני מאמין" של מנהל החמ"ד:
 .1בית הספר עם הפנים לקהילה :המוסד החינוכי אמור להיות חלק מהקהילה ,כאשר ביניהם מתקיים
קשר הדדי ודו-סטרי .למשל ,בית הספר משמש מרכז קהילתי ומקיים סדנאות להורים בתחומי חינוך
שונים ,שלאו דווקא עוסקים בהיבטים הדתיים של החינוך;  .2בית הספר עם הפנים לאומה :על בית
הספר למצוא תחומים שבהם אפשר לשתף פעולה עם מערכת החינוך הכללית ,זאת כדי להצמיח בוגרים
המעורים בכלל החברה;  .3לב לדעת :ידע מצמיח חינוך .הפיכת התורה ל"תורת חיים" באמצעות
הרחבת לימודי הקודש גם למקצועות חול ,כולל אומנות;  .4לכל אדם ישנה :מערכת החמ"ד רואה
כאחריותה ללמד את כלל הציבור המעוניין בחינוך דתי ,במטרה ליצור יחס של כבוד הדדי בין הזרמים
השונים של החברה הישראלית בכלל ,ושל החברה הציונית דתית בפרט )אתר מנהל החמ"ד.(2014 ,
מגמה חדשה זו של החמ"ד ,שהחלה להתפתח כאמור החל משנת  ,2010משקפת תהליך הפוך
מהתהליכים הסוציולוגיים-חינוכיים שהתרחשו עד אותה תקופה ,ואשר תוארו בתחילת פרק זה .כזכור,
בעבר התרחש אקטיביזם חברתי ,שיצר שינויים מלטה כלפי מעלה – ההורים דרשו שינויים חברתיים,
וניסו לקבוע את זהותו הדתית של החמ"ד .פעולות אלו יצרו גלי אדווה ששינו את מראה פניו של החינוך
הדתי והובילו לפיצולים רבים .כתוצאה מכך ,מערכת החינוך נאלצה להתגונן בכל פעם מחדש מפני
גורמים חיצוניים ,באמצעות מציאת פתרונות נקודתיים ,מעין נתינת תרופת הרגעה ותו לא .לעומת
זאת ,האקטיביזם הארגוני שהתפתח בשנים האחרונות יצר שינויים מלמעלה כלפי מטה – מערכת
החינוך היא זו היוזמת ,המובילה והמפעילה תוכניות ייחודיות שמטרתן להביא לשינוי חברתי ולאיחוד
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הזרמים של הצה"ד .עם זאת ,למרות שמערכת החינוך היא היוזמת ,המערכת עדיין ממשיכה לראות
בהורים מרכיב הכרחי בהצלחת הטמעת התכניות החדשות.
בהתאם לגישה החדשה של החמ"ד הרואה בקהילה שותפה מלאה בתהליך החינוך ,נבחרה במחקר
זה הפריזמה הקהילתית כתשתית קונספטואלית לבחינת כינון הזהות הדתית בגני הילדים הנמצאים
תחת פיקוח החמ"ד .הסעיף הבא יעסוק בסקירה תאורטית של המושג "זהות קהילתית" ובהשלכותיו
החינוכיות והדתיות.

 .2קהילות זהוּת
 2.1התהוות קהילות
המושגים קולקטיב ) (collectiveוקהילה ) (communityמשמשים בספרות המקצועית לייצוג קבוצה
בעלת מכנה משותף ) .(commonכדי ליצור אחידות מושגית במחקר זה ,בחרתי להשתמש בעיקר במושג
קהילה.
המושג קולקטיב מגדיר ציבור של אנשים בעלי עניין משותף הבונים קהילות והון חברתי באמצעות
מפגשים של משפחות ,קהילות ושווקים ) .(Lin & Song, 2008השוני בין ההגדרות השונות של המושג
קולקטיב הוא בניסיון לאתר את העניין המשותף ההופך ציבור של אנשים לקהילה מגובשת
) .(Checkoway, 1995, 2009; Staples, 2004הספרות המחקרית מבחינה בין שני סוגים של קהילות:
קהילה דמוגרפית וקהילה אידיאולוגית .הקהילה הדמוגרפית מוגדרת בהתאם להשתייכות גאוגראפית
או טריטוריאלית ,היינו ,לפי המקום או היישוב שבו היא מתקבצת ) & Brennan, Spranger, Cantrell,

 .(Kumaran, 2004; Brown, 2006; Cohen, 2005לעומתה ,הקהילה האידיאולוגית מוגדרת לפי המרכיב
החברתי והמרכיב הפסיכולוגי המאגדים סביבם קבוצת אנשים והמבנים צופן חברתי-תרבותי-ערכי
משותף )כהן .(2006 ,הקהילה האידיאולוגית מכונה במחקרים גם בשם קהילת ייעוד ) Intentional
 (Communityשכן חבריה מתאגדים סביב הגשמת יעדים משותפים ) & Brown, 2002; McLaughlin

 .(Davidson, 1985כוחה של קהילת ייעוד מושתתת על אידיאולוגיה משותפת ועל מספר גורמים:
משאבים חברתיים וכלכליים ,וכן משתנים דמוגרפיים )לומסקי-פדר ,רפפורט וגינזבורג .(2010 ,גורמים
אלה מעצימים את כוחה של הקבוצה למצב שבו השלם גדול מסכום כל חלקיו ) Luloff & Swanson,

.(1995
קהילות המתהוות על בסיס חברתי מהוות קרקע פורייה למחקרים סוציולוגיים-אנתרופולוגיים
החוקרים את התהוותה של זהות קהילתית חברתית-תרבותית ) (collective & cultural identityואת
השלכותיה החברתיות ) .(Adam, 1996; Brennan et al., 2004; Wilkinson, 1991חברי הקהילה מגבשים
את זהותם הקהילתית באמצעות נרטיבים תרבותיים משותפים ,הכוללים מערכת של אמונות ,מנהגים,
טכסים ,סמלים ודפוסי התנהגות המשותפים לכל הפרטים החיים בקהילה )טובין וליס ;2013 ,שגיא,
 ,(Alexander, 2001, 2005, 2009; Maclntyre, 1988; Taylor, 1994 ;2006וכן את ארון הספרים שדרכם
לומדים הפרטים והקהילה כיצד לפרש את המציאות )כהן2004 ,א; שגיא ;2002 ,שטרנגר.(2005 ,
מערכות משותפות אלו יוצרות מחויבות של חברי הקהילה כלפי אותם מנגנונים חברתיים ) ;Barth, 1997

 (Levi-Strauss, 1958; Smith, 1998; Wyer, 2010המתורגמים בפועל למרכיבים של שפה )גירץ(1990 ,
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ושל סמלים שהם בעצם עדשות שהתרבות מספקת כאמצעי לארגון המציאות והחיים בה )שכטר
ואחרים ,(Gillespie & Zittoun, 2013 ;2006 ,וגם בעלי משמעויות עמוקות יותר )טורניאנסקי ופרילינג,
.(2009
בהתאם לכך ,נבחרו למחקר הנוכחי גני ילדים המייצגים את שני סוגי הקהילות .היינו אפשר
לראות בכמה מהגנים שנבדקים במחקר גנים המשתייכים ל'קהילה דמוגראפית' ,שכן המשותף לקהילה
הם מגורים בסמיכות לגן .לעומת זאת ,גן הממוקם בקיבוץ או סביב גרעין תורני ביישוב קהילתי מייצג
'קהילה אידיאולוגית' .השתייכות הגנים לסוגי קהילות שונות יסייעו להצביע על מקומה של הקהילה
בכינון הזהות הדתית של המוסד החינוכי המשרת אותה ,דוגמת גן הילדים .באמצעות השוואה בין
התכנים הדתיים שנבחרו כדי לכונן את הזהות הדתית של הגן ,וכן באמצעות השוואה בין הפרקטיקות
הננקטות להנחלת תכנים אלה ,אפשר יהיה ללמוד על מקומה של הקהילה בחיי הגן ועל המיצוב
החברתי של המעורבים בו ,וכך להאיר את יחסי הכוחות בין כל השותפים למעשה החינוכי-דתי.

 2.2עיצוב זהות קהילתית
המושג זהות נבחן בדיסציפלינות שונות – פסיכולוגיה ,סוציולוגיה ופילוסופיה ,כאשר כל
דיסציפלינה מציגה נקודת מבט משלה על הדרך שבה מתגבשת זהותו של האדם .במחקר זה המושג
זהות נבחן בהיבט הסוציולוגי ,שמתווה את הבסיס האפיסטמולוגי למחקר המוצע .בניגוד לתאוריות
האינדיבידואליסטיות שלפיהן הזהות האישית משקפת את ההבדל בין המאפיינים של היחיד לעומת
אלה של זולתו ,לפי התפיסה החברתית הזהות האישית משקפת את המאפיינים המשותפים לפרט
ולחברה )כהן .(Durkheim, 1898; Schatzki, 1996 ;2006 ,דורקייהם ) (Durkheim, 1898שהוביל את
התפיסה הסוציולוגית רואה "בעובדות החברתיות" מרכיב מרכזי המשפיע על חיי האדם .בהמשך ,טען
הפילוסוף לודוויג ויטגנשטיין )אצל  (Schatzki, 1996כי ה"חברתיות" ,היינו ,נטייתם של בני האדם
"לשוטט יחד" ) ,(zusammenhangמייצרת עשייה חברתית שמקורה בתלות ההדדית ביניהם .הקשרים
חברתיים בין בני אותו קולקטיב בונים את הזהות הקולקטיבית שהיא תהליך חברתי דינמי ,המתרחש
תוך כדי השתתפות החברים בו בעיצוב התרבות והקודים המוסריים שלו דרך התנסויות בפועל ) Barth,

.(1997
ראיית הקהילה כחלק אינטגראלי מהתפתחות הפרט ,התפתחה ל"תאוריה הקהילתית" הרואה
בחברה הסובבת את האדם מרכיב משמעותי בעיצוב הזהות הקהילתית של האדם ,זהות שהיא חלק
מהזהות הפרטית שלו ) .(Alexander, 2001לפי תאוריה זו ,הזהות הקהילתית משמשת קרקע פורייה
לסיפוק האינטרסים הכלכליים ,הפוליטיים ,החברתיים והרגשיים של החברים בה )סדן,(2009 ,
אינטרסים אלה מובילים לקשת רחבה של פעילות אנושית המכוננת את התרבות )כרמון (2012 ,ויוצרת
את הנרטיב הייחודי לה ,נרטיב שהקהילה בוחרת להבנות ובמקביל גם להציג כלפי העולם החיצון.
הנרטיב שנבחר תורם לעיצובה ולחיזוקה של הזהות הקהילתית ושל דפוסי התרבות והאידיאולוגיה
שלה )בן רפאל ובן חיים .(2006 ,אם כך ,הנרטיב משקף מצד אחד את הדימוי העצמי של הקהילה ,ומצד
שני בונה אותו )גבל.(2006 ,

37

זהותה של הקהילה נבנית באמצעות הסתמכות על אירועים המתרחשים בנקודות זמן שונות,
שאפשר לכנותם עוגנים קהילתיים ,על ציר הזמן – עבר ,הווה ועתיד – המשותפים לקהילה והיוצרים
"סולידריות מכנית" ) (Durkheim, 1898המחזקת את כוחה ):(Denzin, 1994; Levi-Strauss, 1961
•

הזהות הקהילתית המורכבת מעוגנים קהילתיים מהעבר ,מתבססת על ההיסטוריה
התרבותית של הקהילה ,היסטוריה הבאה לידי ביטוי במערכת הסמלים שלה ,המבנים את
סדר היום של הקהילה בהווה ) .(Levi-Strauss, 1958לקהילה הנשענת על עברה קוראים
"קהילה של זיכרון" ) .(community of memoryהתפיסה העומדת בבסיס תפיסה זו היא כי
ההווה הוא המשך היסטורי של העבר ,ולכן "הזיכרון ההיסטורי" ) (historical memoryהוא
חלק אינטגראלי מחיי ההווה )יובל .(2007 ,ומכיוון שכך ,וכדי למנוע אובדן פרטים ,הקהילה
מקפידה לספר שוב ושוב את עברה ).(Denzin, 1994; Halbwachs, 1992; Levi-Strauss, 1961
לשיח קהילתי המבוסס על הזיכרון ההיסטורי יתרון כפול .מצד אחד הוא נוטה לייצר
פרשנויות המעצבות את הזהות המשותפת של הקהילה ) Mininni, Manuti, & Curigliano,
 ,(2013; Valsiner, 2009ומצד שני ,הוא תורם לעיצוב הזהות האישית של חבריה ) Curigliano,

 .(2009שגיא ) (2006אף מחדד את החשיבות של זיכרון העבר לקיומה של הקהילה ,וטוען כי
קהילה שאין לה עבר נידונה להיעלם .בניגוד לגישה זו הרואה בזיכרון ההיסטורי מרכיב
הכרחי ,אנדרסון ) (Anderson, 1983, 2006סובר כי אפשר לבנות זהות מדומיינת המתקיימת
גם בלי עוגנים מהעבר ,והוא רואה חשיבות דווקא בעוגנים המתהווים בהווה.
•

הזהות הקהילתית המורכבת מעוגנים קהילתיים בהווה היא מתמשכת ודינמית ,מאחר שהיא
מתעצבת תוך קיום יחסי גומלין בין הפרט ,המשפחה והחברה ובין השיח התרבותי והחברתי
של הקהילה ) .(Holland et al., 2001; Markus & Kitayama, 1998לפי גישה זו ,הזהות
הקהילתית היא נגזרת של אפיוני הקהילה ושל צרכיה ,והם אלה שמגדירים את ייחודיותה
).(Brennan et al., 2004; Luloff & Bridger, 2003; Luloff & Swanson, 1995; Smith, 2004

•

זהות קהילתית המורכבת מעוגנים קהילתיים בעתיד מכונה "קהילה של תקווה" ) community

 ,(of hopeשכן קהילה זו מפנה את עיניה בעיקר לעתיד טוב יותר ).(Bellah et al., 1985
השינויים בזהות הקהילה הנובעים מהישענות על עוגנים בנקודות זמן שונות ,עלולים להביא את
הקהילה לחוסר אחידות ,לפלורליזם ואף להתפצלות במקרים קיצוניים )בן רפאל ובן חייםBen- ;2006 ,

 ,(Rafael, & Peres, 2005תופעה שאכן התרחשה בקרב הקהילה הציונית-דתית בעידן הפוסט-מודרני,
בעקבות שינויים שהעצימו את המתחים שבין עולם ה'קודש' לעולם ה'חול'.

 2.2.1זהות קהילתית בעידן הפוסט-מודרני
ההזדהות עם הקהילה ,התואמת את הזהות הקהילתית של הפרט ,היא חיונית לקהילה ,שכן היא
יכולה למנוע את ההיטמעות של הפרטים החברים בה בקהילות זהוּת אחרות )בן רפאל ובן חיים.(2006 ,
זאת ועוד ,הזדהות זו מחזקת את קשרי הגומלין וההדדיות שבין הפרט לקהילתו ) ;Alexander, 2001

 .(Taylor, 1994בעוד שבעבר רוב האנשים השתייכו לזהות קהילתית-תרבותית אחת שאותה נחלו
מהוריהם ומהחברה שבה הם חיו ,הרי שכיום ,בעידן הפוסט-מודרני ,רוב האנשים חיים במרחב מרובה
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זהויות )שטרנגר .(Berzonsky, 2005 ;2005 ,הניכור שחשים אנשים בעידן הפוסט-מודרני גרם להם
לחפש השתייכות למספר קהילות זהוּת במקביל )דומברובסקי .(2010 ,לזהויות אלו ,המכונות "זהויות
ממוקפות" ) ,(hyphenated identitiesשתי נקודות השקה קהילתיות :האחת – לישות מקיפה כגון,
המדינה; והאחרת – לקהילה או לקהילות אחרות שלהן תרבות וזהות אתנית ייחודיות משלהן .ההכרה
בקיומן של זהויות ממוקפות נותנת לגיטימיות לרב תרבותיות ולאימוץ יותר מזהות קהילתית אחת ,בין
אם לאומית ,אתנית או דתית ).(Fine, 1994
כתוצאה מחיים במרחב מרובה זהויות ,ובעקבות ההשפעות של הסביבה ושל המידע שאליהם נחשף
הפרט ) ,(Gergen, 1992אנשים מאמצים זהויות מקבילות בעלות אידיאולוגיות שונות ,שלעתים אף
סותרות האחת את האחרת .פעמים רבות זהויות אלו חסרות עקביות ,דינמיות ומשתנות )בן רפאל ובן
חיים ;2006 ,רסניק .(Rattansi & Phoenix, 1997 ;2010 ,בעקבות תהליכים של ניעות חברתית ,תרבותית
או מגדרית )וינר-לוי (Carriere, 2013 ;2011 ,התורמים אף הם לריבוי זהויות ,לא תמיד אפשר לחלק את
הזהויות של האדם בצורה בינארית של מרכז-שוליים ושל מדכא-מדוכא ) .(Lamont, 2010כתוצאה
מכך ,הפרט גדל במציאות דינאמית הממוססת את הגבולות התרבותיים הישנים ,ובמקביל מייצרת
הקשרים תרבותיים חדשים ) (Hermans, 2001הנתונים ביתר שאת למניפולציות של החברה (Cote,

) .2000מציאות זו מקשה על החוקרים לאתר את המאפיינים הקהילתיים של חברות שונות שאותן הם
חוקרים.
ריבוי הזהויות הקהילתיות של הפרט בעידן הפוסט-מודרני מחדד את ההבחנה בין האני לחברה,
ויוצר זהות קהילתית מזן חדש המשלבת אלמנטים אינדיבידואליסטיים וקהילתיים )כהן;2006 ,
 .(Kolstad, & Horpestad, 2009כתוצאה מכך נוצרת דיאלקטיות בהגדרה של הזהות הקהילתית :מצד
אחד ,האדם מאמץ את הזהות הקהילתית ומגדיר דרכה את זיקתו אל הקהילה )בן רפאל ובן חיים,
 .(Ben-Rafael, & Peres, 2005 ;2006במצב זה ,הפרט הוא סוכן פעיל בבחירת אורחות חייו ,והוא בוחר
את זהותו הקהילתית תוך התבססות על המקורות המשפחתיים ,החברתיים ,התרבותיים והקהילתיים
שלו .מצד שני ,בחירותיו של הפרט אינן תמיד עצמאיות ,אלא תלויות בהשפעות חיצוניות תלויות הקשר
של מנהגים ,ערכים ואמונות השוררים במעגלי המשפחה והקהילה שאליהן הוא משתייך ,כך שלמעשה
הוא לא בונה את זהותו הקהילתית לגמרי באופן עצמאי )שגיאAlexander, 2001, 2005; ;2006 ,

.(MacIntyre, 1984; Taylor, 1992
כמה חוקרים )גור זאב ;1999 ,זיוון (2003 ,מציינים את ההשפעות החברתיות של ריבוי זהויות
קהילתיות בעידן הפוסט-מודרני :השפעה אחת היא הענקת לגיטימיות לנורמה מקומית שאינה חותרת
לאמתות גלובליות ואוניברסאליות ,אלא מתעניינת בקהילה ,באורח חייה ,בתרבותה ובשפתה .השפעה
ִ
חברתית אחרת היא קיומן של 'קהילות מדומיינות' ) (Imagined Communitiesהכוללות מספר רב של
חברים אשר אינם מכירים זה את זה ואינם נפגשים ,ולמרות זאת יש ביניהם נקודות השקה במרכיבים
היוצרים את הזהות הקהילתית .דוגמאות לקהילות מדומיינות הן קהילת הלאום או קהילות דתיות.
תחושת השייכות של החברים בקהילות אלו נובעת מהמודעות שלהם לקיומם של פרטים הדומים להם
באפיוני הזהות של הקהילה ).(Anderson, 2006
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 2.2.2קהילתיות במרחבי הדת
קהילות דתיות עברו שינויים במאפייניהן בעידן הפוסט-מודרני .בשונה מהעידן הטרום מודרני שבו
כל הקהילה הדתית החזיקה באמונה שהאלוהים הוא מקור הבריאה והסדר החברתי ,בעידן הפוסט-
מודרני ,האתוס הדתי מאופיין בצמיחה מ"למטה" )מוזס .(2009 ,במציאות זו מתמוטטת התפיסה
הטרנסצנדנטית )אבירם ;1997 ,בן רפאל ובן חיים ,(Ben-Rafael, & Peres, 2005 ;2006 ,הפרט משתחרר
מסמכות דתית ותרבותית חיצונית ) ,(Berger, 2011; Sacks, 1993ובעקבות כך מתחזק אצלו הרצון
להדגיש את האינדיווידואליות שלו ,להגדיר בעצמו את הזהות הדתית והעצמית שלו ושל הקהילה
שאליה הוא שייך ,תוך העדפת החוויה הדתית האישית-הקבוצתית על פני זו הממוסדת ) Arnason,

 .(2001; Hervieu-Leger, 1998הפתיחות שבעידן הפוסט-מודרני מחזקת את התפיסה ולפיה לכל אדם
יש זכות לבחור אם להשתלב במסורת או לא ) ,(Adam, 1996ואם להיות שותף בעיצובה )יונה;2005 ,
שגיא ושוורץ.(2003 ,
לתפיסה זו יש גם היבט קהילתי ,שכן בעקבות הפתיחות לדעות שאינן במרכז הליבה של הזהות
הקהילתית ,לכל דור ניתנת העצמאות לבחור כראות עיניו ,יסודות מהעבר לצד יסודות מההווה ,במעין
תהליך של "מיזוג אופקים" .כתוצאה מכך ,העבר ,שעד כה היווה יסוד אב בהבניית הזהות הקהילתית
המסורתית והדתית ,נדחק הצדה הן מבחינת אחדותו והן מבחינת משמעותו )זיוון ,(2003 ,ובכלל זה
נדחקת גם המורשת הדתית היהודית על עברה .תהליך זה גרם למשבר בזהות הקהילתית דתית ,שכן
הוא כרוך בערעור על הזהות הדתית הברורה שיסודותיה יצוקים עמוק בעבר היהודי הקהילתי הדתי )בן
רפאל ובן חיים .(2006 ,חרף כל הנאמר עד כה ,יש חוקרים הסבורים כי למרות אימוץ תהליכי
הגלובליזציה והבחירה החופשית ,קהילות מסורתיות עדיין נוקטות משנה זהירות כלפי חדירת היבטים
תרבותיים וערכיים הנוגדים את מורשתן )בן רפאל ובן חיים .(2006 ,הסיבה לכך היא שקהילות אלו
זקוקות למסורת בתור עוגן יציב המספק להן את המרכיבים הבסיסיים שהם תנאי לעיצוב הזהות שלהן
)שגיא.(2006 ,
כקבוצה ,יהודים תמיד נטו להדגיש את ההיבט הדתי בזהות הקהילתית ,שכן במשך מאות שנים
הזהות היהודית הייתה מעוגנת בדת .דבר זה הוביל לרמת הזדהות גבוהה של חברי הקהילה עם הזהות
הקהילתית שלהם )בן רפאל ובן חיים .(2006 ,גם כיום ,בעידן הפוסט-מודרני ,לסממני הדת המושתתים
על עולם ההלכה ,על אף השינויים שחלו בהם ,תפקיד משמעותי בהבניית הזהות הקהילתית של החברה
הישראלית .היחס להלכה קובע את גבולותיה של הקהילה הדתית ואת קנה המידה למידת דתיותם של
הפרטים )ליאון .(2009 ,אי-לכך ,בדיקת קיומם ומשמעותם של סממנים אלה ,מאפשרת לסמן את טיבה
של מחויבויות הפרט לקהילה ,ובמקביל גם לסמן את הגבולות הדתיים הייחודיים לקהילה ,גבולות
המסייעות גם לסמן את ה"אחר" שאינו משתייך לקהילה )בן רפאל בן חיים.(2006 ,
הסממנים התיאולוגיים הקובעים גבולות אלה כוללים :דפוסי פולחן דתי ,שמירה על חגים
ומועדים ,טיפוח סמלים ,דרכי תפילה ,ספרי קודש ,מצוות ,תשמישי קדושה ,יחס לאנשי דת ,יצירות
אומנות ומוסיקה ,וכן אימוץ של מסורות ,פריטי לבוש ושפה )בן רפאל ובן חיים ;2006 ,כספי;1996 ,
פריינטה ואור .(2006 ,קיום סממנים אלה מכוננים את הזהות הדתית של הקהילה ,ובמקביל מצביעים
על מידת הדתיות של הפרט ושל הקהילה ) .(Beit-Hallahmi, 1989דוגמה בולטת לכך הם פריטי הלבוש
של האישה הדתית ,המייצגים את זהותה .הבחירה בפריט לבוש מסוים מסמל השתייכות לקבוצה

40

מסוימת ,ואף מאפשרת לקבוע את המדרג של הלובשת אותו בתוך המרחב הקהילתי שאליו היא שייכת
)אלאור.(2006 ,
לסיכום ,אפשר לומר שהאמונה הדתית היא אחד ממאפייני הזהות הקהילתית השכיחים ביותר.
האמונה הדתית מאגדת את חברי הקבוצה סביבה ,ומסייעת לכינון זהות קהילתית השואפת ללכידות
קהילתית )שגיא ;2006 ,שוורץ.(Garred, 2013; Sagy & Bar-On, 1999 ;2003 ,

 2.2.3הבניית זהות קהילתית
על סמך מחקרים שונים ,אפשר לחלק את המאפיינים המרכזיים המבנים זהות קהילתית )באשר
היא ,ולאוו דווקא בהקשר של זהות דתית( ,לשלושה דפוסי זהות )בן רפאל ובן חיים ;2006 ,הלברטל,
 .(Alexander, 2001; Ashmore, 2004; McMillan & Chavis, 1986; Schatzki, 1996 ;2002דפוסים אלה
מוצגים במודל להבניית זהות קהילתית שבטבלה  1תוך חלוקתם למיצובם הקהילתי )פנים או חוץ
קהילתי(.

טבלה 1

מודל להבניית זהות קהילתית
המיצוב הקהילתי
ממד פנים-קהילתי

דפוסי זהות
דפוס השתייכות

הסבר
דפוס זה כולל שני יסודות:
יסוד פורמאלי בסיסי – רצונו של האדם להיות חבר בזהות
הקבוצה )הלברטל.(2002 ,
יסוד סובסטנטיבי – הפרט מאמץ את זהות הקהילה כפי
שהקהילה עצמה מפרשת אותה – קבוצה אנושית בעלת מכנה
משותף ,המייצרת אינטראקציה בין חייו הפנימיים של האדם
ובין החיים הקהילתיים המקיפים אותו .ההשתייכות לזהות
הקהילתית מתבססת על הייחודיות הקהילתית במספר
תחומים של חיי הקהילה :החברתי ,התרבותי ,הערכי,
הנורמטיבי ,הדתי וההיסטורי .הזהות הקהילתית כרוכה גם
באימוץ שפה הכוללת מילים ,ביטויים ומטבעות לשון
הייחודיים לקהילה ) .(Bellah et al., 1985
בדפוס השתייכות זה ,נוצרת מערכת סמלים משותפת הכוללת
רעיונות ומושגים בעלי משמעויות משותפות ,וכן סמלים
ייחודיים המשמשים לזיהוי חברי הקהילה.

דפוס מחויבות

יסוד פרקטי – הדרך שבה האדם מתאר את זיקתו לקהילה,
ומסביר את המחויבות שלו כלפיה ואת המוטיבציה שלו
לפעול במסגרתה .מערכת היחסים של האדם עם הקהילה
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מושפעת הן מהעוצמה שיש לכל אחד מחברי הקהילה והן
מהעוצמה ההדדית שיש לדינאמיקה הקבוצתית .לדפוס זה יש
חשיבות רבה לביטחון העצמי של הפרט המתחזק בקהילה
בעלת גבולות ברורים.
ממד חוץ-קהילתי

דפוס מבחין

דפוס הממצב את חברי הקהילה ביחס ל"אחרים" בסביבתם
הקרובה או הרחוקה .ההבחנה מה"אחר" חשובה להבניית
הזהות הקהילתית ולקביעת גבולותיה )בר-און,(2005 ,
בהתאם לכך ,דפוס זה מגדיר את הגבולות ואת הקטגוריות
המכלילות או המדירות את ה"אחרים" מהקהילה .הדרת
ה"אחר" מתרחשת גם באמצעות השפה השומרת על זהות
הקהילה כ"זהות ניגודית" ) (contractive identityמזו של אלה
שאינם נמנים עם הקהילה .השפה גם מבליטה את הישות
הייחודית של הקבוצה )בן רפאל ובן חיים ;2006 ,גרוס.(2012,
לדפוס זה אפשר לשייך גם את ה'טוב הקהילתי" ,המהווה את
האידיאל הערכי המורכב מהאידיאל האישי הפנימי
ומהאידיאל הטרנסנדנטי המבטא גם את ההתייחסות
ל"אחר" ).(Alexander, 2001

כפי שאפשר לראות בטבלה  ,1המודל להבניית זהות קהילתית כולל מרכיבים רבים ,אשר כמה
מהם מהווים עקרונות יסוד ,המהווים את ליבת הזהות ,ואילו אחרים מהווים עקרונות משנה
שחשיבותם ומקומם בזהות הקהילתית נעים על פני רצף בהתאם למידת השפעתם עליה ובהתאם
לתנאים שבהם הם מתקיימים )כהן.(2006 ,
בתרשים  2מוצגת מסגרת המודל להבניית זהות קהילתית בצורה גראפית ,הממחישה את המעגלים
השונים המרכיבים זהות זו.

תרשים  .2מודל להבניית זהות קהילתית
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כפי שאפשר לראות בתרשים  ,2אחד המרכיבים המשפיעים על עיצוב הזהות הקהילתית הוא
ההשפעות של מאפייני זהות של קהילות חוץ המחלחלות אל הקהילה המרכזית .אפשר לכנות את אזור
המעטפת שבו הזהות של קהילות החוץ מחלחלות את הזהות של הקהילה המרכזית "ספר אקולוגי-
תרבותי" ) .(edge cultureאזור זה הוא קו התפר המחבר בין קהילות חיצוניות לקהילה המרכזית יותר,
והוא כולל את אפיוני הליבה של הקהילה המרכזית לצד אפיונים ייחודיים הנוצרים מהחדירה של
קהילות חוץ )בן רפאל ובן חיים ;2006 ,ברק וגידרוןStrayer, Power, Fagan, Pickett, & Belnap, ;2009 ,

 .(2003אזור ספר זה הוא גמיש ופתוח לשינויים ולמפגשים בין-תרבותיים .יתרונה של פתיחות זו הוא
בכך שהיא מאפשרת השתנות בקצב מהיר ,ובמקביל מאפשרת לחברים חדשים להשתלב בתוך הקהילה
בלי להוות עליה איום .עם זאת ,מאחר שאזורי הספר הם חלק מהקהילה ,ההתרחשויות בהם מחלחלות
אל תוך הליבה הקהילתית )כהן .(Turner, Davidson-Hunt & O'Flaherty, 2003 ;2006 ,ונגר ) Wenger,

 (1998מציין יתרון של האינטראקציה בין קהילות זהוּת שונות .במחקריו שבדקו את הזיקה של קבוצות
חיצוניות לקהילה באמצעות בחינת המרחב והגבולות של הקהילה תוך התייחסות לחוץ ולפנים שלה,
וכן למרכזה ולשוליה ) ,(peripheryנמצא כי יחסי הגומלין בין הקהילה ובין קבוצות חיצוניות
) ,(outgroupמסייעים להגדרה העצמית של חברי הקהילה ) .(ingroupבהתאם לכך ,הזהות הקהילתית
מושפעת מהזהויות החיצוניות המחלחלות אליה ,אך בו-זמנית היא משפיעה עליהן ,ועם הזמן,
אינטראקציה זו משנה את הזהות הקהילתית המקבלת גוונים חדשים.
המטאפורה " ְספַ ר אקולוגי תרבותי" תשמש במחקר זה מסגרת קונספטואלית לאפיון צביונם הדתי
של גני הילדים הנבדקים בו .אפשר להגדיר כמה מגני הילדים הממלכתיים-דתיים אזורי ספר ,שכן
במסגרתם מתחנכים ילדים שאינם משתייכים לקהילת הליבה ,למשל ילדים מבתים חילוניים או ילדים
ממוצא אתיופי שאינם חלק אינטגראלי מהקהילה המרכזית .מפגש זה מעלה מספר שאלות מחקריות:
מהם המאפיינים המבניים של אזור הספר שנוצר בעקבות מפגשים אלה? וכן ,מהם השינויים החלים
בזהות הקהילתית של המרכז הקהילתי ,קרי מערכת החמ"ד ,בעקבות החדירה של מאפיינים מזהות
הספר?

 2.3קונפליקטים בין זהויות קהילתיות
 2.3.1גורמים לקונפליקטים
מאחר שבכל מציאות חברתית מתקיימים מפגשים של זהויות ,הן בין קבוצות הפנים של הקהילה
והן בין קבוצות הפנים לקבוצות החוץ המחלחלות אליה דרך אזורי הספר ,נוצרים מתחים ומאבקים
קונפליקטואליים סביב הליבה הקהילתית ההגמונית ) Anderson, 2006; Calhoun, 1995; Dehrendorf,

 .(1959בהתאם לכך ,סעיף זה סוקר תאוריות שונות העוסקות בקונפליקטים בין קהילתיים.
התאוריות השונות שעליהן מסתמך מחקר זה מתבססות על הפרדיגמה הביקורתית המתמקדת
ביחסי כוח וצדק במגוון תחומים סוציולוגיים .מקורה של פרדיגמה זו בתפיסות מרקסיסטיות שהושפעו
בין היתר גם מתפיסות פוסט-מודרניות ) ,(Kincheloe & McLaren, 2002המפרשות את המציאות
כ"הבנייה חברתית" ) (social constructionבהתאם להגמוניה התרבותית שמפעיל המעמד השולט
)גרמשי .([1975] ,2004 ,הפרדיגמה הביקורתית קושרת בין כוח לידע ,ורואה בידע ובאידיאולוגיה כלים
לשליטה ,שכן אלה מכשירים את בעלי הידע להבנות את המציאות בהתאם לתפיסתם ).(Foucault, 1980
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כתוצאה מכך נוצר בחברה מבנה בלתי-שוויוני ,הגורם למאבקים בין בעלי אינטרסים שונים ) Macionis,

 .(1997השליטה אינה באה לידי ביטוי בהכרח בכוח פיזי ,ולעתים מדובר בכוח אינטלקטואלי הפועל
בתוך מערכות חברתיות בכלל ,ובתוך מערכת החינוך והדת בפרט )גרמשי .([1975] 2004 ,מדובר אפוא
בהשלטת אידיאולוגיה המשפיעה על ציות של ההמונים להגמוניה ,שכן ,שום מעמד כלכלי אינו יכול
להחזיק בשלטון מדיני בלי להפעיל הגמוניה תרבותית וחינוכית )אלתוסר .(2003 ,ההגמוניה מביאה
להדרת ה'אחר' שאינו חלק מהזהות הקהילתית המרכזית המשותפת לרוב הקהילה ,שכן במהלך
התהליך של עיצוב הזהוּת הקהילתית ,הקהילה בונה מצד אחד קטגוריות המרכיבות את הזהות
הקהילתית ,ומצד שני היא מוחקת והורסת קטגוריות אחרות שאינן תואמות את מרכיבי הקהילה
)אלפרט ושלסקי ;2013 ,גרמשי ;[1975] 2004 ,לומסקי-פדר ואחרים.(2010 ,
סוגיית הישות הקהילתית היא שאלת מפתח בעידן הפוסט-מודרני ,והיא מתחדדת בעיקר בעת
היווצרות קונפליקטים קהילתיים המהווים מרכיב בסיסי ומובנה בזהות של הקהילה ) Hill, & Thomas,

 .(2011לטענת דאגלאס ) ,(2004מצבי איום עלולים לעורר קונפליקטים קהילתיים ,הנקראים "זיהום
חברתי" .מצבי איום אלה מתחלקים לשני סוגים בהתאם למיצובם הקהילתי )פנים-קהילתי או חוץ-
קהילתי( ,כפי שמוצג במודל של הבניית זהות קהילתית )ראו תרשים  ,2עמ' :(30
 .1איום פנימי :ריבוי הזהויות הקהילתיות בעידן הפוסט-מודרני מגביר את נקודות החיכוך בין
הזהויות הקהילתיות המרובות )בלפר ,(Hill, & Thomas, 2011; 2004 ,וכתוצאה מכך ,נוצר
איום הן על הגבולות הפנימיים של הקהילה והן על גבולותיה החיצוניים )דאגלס.(2004 ,
כאמור ,לפי המודל להבניית זהות קהילתית ,הקהילה מורכבת מכמה מעגלי השתייכות :המעגל
הפנימי כולל את כל הפרטים שבוודאות משתייכים לקבוצה ,היינו ,שמרכיבי זהותם
הקהילתית הם המרכיבים המהווים את הליבה של הזהות הקהילתית .המעגל השני ,כולל
פרטים אשר השתייכותם לקהילה מתקבלת רק על ידי חלק מחברי הקהילה הנמצאים במעגל
הפנימי ,ואילו החלק האחר שלהם דוחה אותם )כשר .(2000 ,אחד הקונפליקטים המאיימים על
הלכידות הפנימית של הקהילה נובע מחילוקי דעות על מידת השתייכותם של פרטים לקבוצה,
בשל אי ההתאמה בין מאפייני הזהות שלהם לאלה של הקהילה )כהן.(Carriere, 2013 ;2006 ,
קונפליקטים פנימיים פוגעים בלכידות הקבוצה ,בשל פגיעה ברכיבי הזהות המשותפים להם
)אוסלנדר ,(Wagner, Sen, Permanadeli, & Howarth, 2012 ;2000 ,עד כדי אפשרות של פירוק
הקבוצה )כהן .(2006 ,לפי הפרדיגמה הביקורתית הקונפליקט באזור האיום הפנימי מתעצם
כאשר כל קבוצה בקהילה מציגה את פרשנותה כאמת בלעדית מחייבת )שביד ,(2000 ,ושומרת
על השקפותיה ונאמנותה באופן טוטאלי )גולדמן.(1996 ,
 .2איום חיצוני :חברי קהילה שמידת הזדהותם עם הקהילה גבוהה ,רגישים במיוחד לאיומים על
הקהילה מצד גורמים חיצוניים לה ) ,(Morrison, 2008רגישות העלולה לעורר מתחים ודילמות
אנדמיים בזהות הקהילתית ) .(LeBaron & Abu-Nimer, 2003הקונפליקטים נוצרים כתוצאה
מעימות בין זהות הקהילה ובין זהויות קהילתיות אחרות המנסות לחדור אליה )שרמר.(2000 ,
עימות זה יוצר אי הבנות תרבותיות או סתירות הנובעות מהזדהות עם עקרונות יסוד שונים
)דאגלס ,(2004 ,המייצגים ניגודי אינטרסים בין הקהילה ובין חברי החוץ ).(Bornstein, 2003
עוצמתה של קהילה נמדד לפי המסוגלות שלה ליישב את הקונפליקטים המתעוררים בין חבריה
) ,(Hill, & Thomas, 2011מסוגלות הבאה לידי ביטוי בסימון הגבולות והחוקים השומרים על זהותה
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)דאגלס .(2004 ,יש הרואים בקונפליקט גורם סוציולוגי מקדם ,בעוד אחרים רואים בו גורם סוציולוגי
מעכב .החוקרים הרואים בקונפליקטים גורם סוציולוגי מקדם ,רואים בהם מרכיב הכרחי להתגבשות
הזהות הקהילתית במאבק האין-סופי של גורמים שונים בקהילה לחולל שינויים חברתיים ) Bennett,

 .(2005; Dayan, 2008לדעת חוקרים אלה ,הקונפליקטים דווקא מאתגרים את הקהילה ,ואינם מסכנים
את קיומה )סדן .(2009 ,לקונפליקט החברתי יתרון נוסף בכך שהוא מייצר שינויים חברתיים ) Wagner,

 .(2003כאמור ,חוקרים אחרים רואים בקונפליקט גורם סוציולוגי מעכב המאיים ממשית על הקהילה.
לדעת חוקרים אלה האיום יכול להיות הן בהיבטים המעשיים ,והן בהיבטים הסימבוליים של
האינטרסים של הקהילה ) .(Morrison, 2008האיום עלול לגרום לפירוק ההומוגניות הקהילתית
) ,(LeBaron & Abu-Nimer , 2003או לחילופין ,להוביל לתגובות כוחניות של הקהילה העלולות לגרום
לאי-צדק חברתי ,לפגיעה בזר ואף להדרתו מחוץ לקהילה )בן רפאל ובן חיים.(2006 ,

 2.3.2דרכי התמודדות קהילתיים עם הקונפליקטים
דרכי ההתמודדות של הקהילה עם הקונפליקטים הניצבים בפניה מותנית בשיעור הלכידות
הפנימית של חבריה ,המשקף את חוזקה של הקהילה הבא לידי ביטוי באיזון בין הייחודי למשותף
)אלפרט ושלסקי .(Hill, & Thomas, 2011 ;2013 ,בהתאם לכך ,זוהו מספר דרכים שבהן הקהילה
מתמודדת עם הקונפליקטים הניצבים בפניה:
•

הסכמה מדומה .ייחודה של דרך זו בכך שאין התמודדות ישירה עם הקונפליקט .ההסכמה
המדומה מונעת חיכוך בין חברי הקהילה ,דבר המאפשר לקהילה להמשיך ולהחזיק בזהותה
)אור ובן אשר ווגנר ,(2007 ,למרות נקודות המבט השונות הקיימות בה ) Hill, & Thomas,

 .(2011כתוצאה מכך ,גבולות הזהות נעים בגמישות המלווה בעמימות שנועדה למנוע מאבקים
בין אלה הנוטים להצטרף לקהילה ובין חברי הקהילה )כהן.(2006 ,
•

התמודדות ישירה עם הקונפליקט :קהילה הבוחרת בדרך רפלקטיבית זו ,חוקרת באופן פעיל
ושיטתי את מרחבי הקונפליקטים ובוחרת בדרכי התמודדות שמטרתם לפתור את
הקונפליקטים ).(Hill, & Thomas, 2011

•

פירוק מרכיבי הזהות של הקהילה )הלברטל .(2002 ,בדרך התמודדות זו ,הקהילה מקיימת
עם אלה הרוצים להצטרף אליה אינטראקציה מתמדת של משא ומתן ,שמטרתו להשפיע
עליהם להתאים את עצמם להגדרה של הקהילה )שלסקי ואריאלי .(2001 ,לשם כך הקהילה
בוחרת ב"מכונני זהות" ) (Marker of Identityשונים ,המסייעים לה לקבוע את המאפיינים
החיוניים לדעתה להגדרת זהותה הייחודית )סבר .(2004 ,מכונני הזהות מייצגים את זהות
הליבה ,והם נועדו להציב גבולות שיסייעו בוויסות תהליכי ההכלה וההדרה של קבוצות שונות
בקהילה )כהן .(2006 ,בהתאם לכך הם כוללים ייצוגי נראות שונים ,ובהם פריטי לבוש
וריטואלים של חיי יום-יום )בן רפאל ובן חיים .(Foucault, 1980 ;2006 ,מכונן זהות מרכזי
נוסף המסייע לקהילה להתמודד עם קונפליקטים הוא יצירת שפה ייחודית ובחירת מטבעות
לשון השומרים על לכידות הקבוצה ) .(Fishman, 1989לשפה יש כוח ועוצמה חברתית ,שכן
היא מייצגת את הידע הקהילתי ,ומסייעת בהצבת גבולות המשמשים לפיקוח הדוק ושיטתי על
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ה'אחר' )פוקו .(2005 ,זאת ועוד ,השפה מייצגת את המערך של האמונות ושל הערכים
המרכיבים את הזהות של הקהילה .הלכידות הקהילתית הנוצרת סביב השפה משמעותית
במיוחד בקהילות דתיות שלהן שפה ייחודית משלהן המושתתת על כתבי הקודש )אחיטוב י',
 .(2012אפשר לומר כי השפה הדתית משקפת ומעצבת במקביל את המשתמשים בה :היא
משקפת את העולם הדתי שלהם על כל רבדיו ,ובמקביל היא מעצבת את הפרטים המשתמשים
בה .בדרך זו נוצרים קודים של הזדהות המחזקים את הלכידות בין חברי הקהילה ,ומנגד
מדירים את אלה שאינם משתמשים באותה שפה )אחיטוב.(1999 ,
לדעת מתנגדי הפרדיגמה הביקורתית ,ההתמקדות המופרזת באי שוויון ובמחלוקת גורמת
לטשטוש התרומה של מרכיבים סוציולוגיים חיוביים ,כגון ,ערכים משותפים או תלות הדדית ,לאחדות
בין הפרטים בחברה ) .(Macionis, 1997הניסיון לעמעם את המוקד ההגמוני הריכוזי הביא לשינוי
בפרדיגמה הביקורתית בעידן הפוסט-מודרני .לפי הגישה הפוסט-סטרוקטורליסטית שהתפתחה בעידן
הפוסט-מודרני ,המציאות רבת הפנים בימינו מובילה ליצירת זהויות משתנות ,באמצעות הלשון
וטרנספורמציות של משמעויות )דרידה ורודינסקו .(Derrida, 1978 ;2003 ,בדומה לגישה הביקורתית,
גם לפי הגישה הפוסט-סטרוקטורליסטית ,הכוח של ההגמוניה השלטת הוא זה שמייצר את היחסים
החברתיים .אולם בשונה מהגישה הביקורתית ,לפי הגישה הפוסט-סטרוקטורליסטית החלוקה של
הכוח אינה רק בידי ההגמוניה השלטת ,שכן הכוח הוא נזיל ,ובהתאם לכך משתנה ופעמים רבות נמצא
בידי פרטים ) .(Foucault, 1986בהתאם לכך ,בחברה הפוסט-מודרנית אין רק מוקד אחד המעורר
התנגדות )ההגמוניה( ,אלא מוקדים רבים המעוררים התנגדות )קבוצות שונות בקהילה( )ליוטר.(1999 ,
היטיב לתאר זאת פצ'טר "הפוסט-סטרוקטוריליזם ממוקד בסיפורים קטנים מקומיים על אודות סוגי
שיח ספציפיים ויחסי כוח" ).(Paechter, 2001, p. 44
ניתוח לפי הגישה הפוסט-סטרוקטורליסטית מתאים למחקר זה ,שכן היא עוסקת בריבוי הזהויות
הקהילתיות שהתפתחו בחברה הציונית-דתית בעידן הפוסט-מודרני .ריבוי זהויות זה נטרל את הכוח
שהיה בידי ההגמוניה של התנועה הציונית-דתית ,ופיזר את מוקדי הכוח לזירות קהילתיות שונות ,שכל
אחת מהן מנסה להפעיל את כוחה בעיצוב מראה פניה של מערכת החמ"ד .השימוש בגישה הפוסט-
סטרוקטורליסטית מאפשר לחשוף את ההשלכות הפדגוגיות-דתיות של מגוון מוקדי הכוח הקהילתיים
ואת השפעותיהם על כינון זהותו הדתית של גן הילדים בחמ"ד.

 2.4הקהילה ומערכת החינוך
לאור התחזקותה של הקהילה במאה ה ,21-ורצונה להמשיך ולשמור על קיומה )סדן ;2009 ,שכטר,
ואחרים ,(2006 ,אחת הדרכים המרכזיות שבהן היא משתמשת כדי לממש רצון זה היא להשפיע על
שירותי החינוך הניתנים לילדיה ) .(Crow & Weindling, 2010; Gordon & Louis, 2009; Young, 1971
בהתאם לכך ,תכניות הלימודים הרשמיות והסמויות ,אופני ארגונם ומעמדם היחסי הם תוצאה של
בחירה תרבותית ,המבוססת על האמונות ועל הערכים הרווחים בקהילה )איילון ;1998 ,אלבוים-דרור,
 ;1999גרוס ;2004 ,כץ ;2006 ,לם .(Prosser, 1999 ;2002 ,אם כן ,מערכת החינוך מעוגנת בתרבות
הלאומית ובתרבות הקהילתית המקומית ,משקפת את החוויה האנושית ,ומשמשת ראי של החברה
).(Anderson-Levitt, 2012; Bekerman, 2005; Wolcott, 2002
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החברה נוטה לראות בבית הספר מוסד שתפקידו לשמר את המסורת ,את ערכים ,את דפוסי החיים
ואת התהליכים החברתיים שהשתרשו בה ,ואשר ממשיכים להשפיע עליה ולעצבה )סדןSouza, ;2009 ,

 .(2000לשם כך ,החברה ממנה את מערכת החינוך לנסות ולהשפיע על בני אדם כדי לשנותם על פי
התפיסות האידיאולוגיות והפילוסופיות שלה עד לכינונה של זהות משותפת )אלפרט ושלסקי(2013 ,
באמצעות שעתוק ערכי התרבות של הקהילה )טובין וליס .(2013 ,מערכת החינוך משמשת אפוא במה
מרכזית לשיח הקהילתי הדוגל בערכים משותפים של 'טוב קהילתי' ,ובהתאם לכך היא משקיעה את
מאמציה בהקניית ערכי הקהילה לחברים חדשים ,תוך שהיא מוודא את מחויבותם של חברי הקהילה
לערכים אלה ) .(Alexander, 2001יחסי הגומלין בין החברה למערכת החינוך ממקמים את מערכת
החינוך כסוכן תרבות שמתפקידו להעביר מסרים של ערכים ושל כוח באמצעות השיח והפעילות
המתרחשים בבית הספר )אלפרט ;2002 ,אלפרט ושלסקיApple, Au, & ; Howarth, 2004; 2013 ,

 .(Gandin, 2009עיצוב הזהות הקהילתית והקניית הערכים משתקפים בתכני הידע הנלמדים,
באינטראקציות היום-יומיות ,באופי הטכסים ,בציון מועדים החשובים לקהילה ,ובהקניית מסורות
וסמלים )אלפרט ושלסקי ;2013 ,גרינבאום ופריד .(2011 ,בדרך זו התלמיד עובר תהליך של
אקולטורציה שבמהלכו התרבות הקהילתית מונחלת תוך מחויבות הן לתרבות העבר והן לתרבות
ההווה )לם .(2002 ,אולם ,מאחר שכוחם של תכניות הלימודים ומידת השימוש בהן תלויים בגורמים
סביבתיים פיזיים ,חברתיים ותרבותיים )שכטר ועירם ,(2002 ,ה"טכסט התרבותי" החבוי בין דפי
הלימוד והשיח של מערכת החינוך ) ,(Denzin, 1994מתרחב או מצטמצם בהתאם למדיניות של הקהילה
הנטועה בהקשר חברתי ותרבותי )בן-פרץ.(2011 ,
מאחר שהאחריות לחינוך הדור הבא היא פונקציה חשובה לכל קהילה ,הן נלחמות על אופייו
במסגרת מערכת החינוך ) .(Young, 1971דבר זה בולט בעיקר כיום בחברה הישראלית ,שבה הזהות היא
אחד מצירי המאבק על דמותו של החינוך בישראל )אלפרט ושלסקי .(2013 ,מתוקף הקשר שבין מערכת
החינוך ובין התרבות הלאומית והמקומית שאותה היא משרתת ,גם מערכת החינוך מושפעת
מהסתירות המאפיינות את כלל החברה .העברת התרבות כרוכה במאבקים בין אמונות ובין ערכים
מתחרים על טיבה של החברה האידיאלית ,ובתי ספר עצמם משמשים לעתים מוקד לוויכוחים בין
קהילות זהוּת שונות ,סביב חשיבותם היחסית של אמונות ושל ערכים שונים .ויכוח זה הוא עקרוני שכן
ערכו של כל פריט הכלול בקוריקולום של הפעילות החינוכית ,נקבע על סמך אידיאולוגיה חברתית,
שלטת או שולית )כץ ;2006 ,פרי.(Souza, 2000; Ubben, Hughes, & Norris, 2010; Young, 1971;2007 ,
המאבקים החברתיים על אופיו של החינוך מגיעים גם לשדה הפוליטי ,בשל העובדה שפוליטיקאים הם
אלה שקובעים את היקף פעולותיו של החינוך המאורגן ,באמצעות התקציבים שהם מעמידים לרשותו
ובאמצעות הפיקוח על מערכת החינוך ,פיקוח הכולל קביעת תכנים ושיטות הוראה )אלבוים-דרור,
 ;1987חן ואיכילוב ,תשל"ג; לם .(1999 ,כתוצאה מכך ,גורמים חברתיים שונים ,ובהם המוסדות
הפוליטיים ,הקהילה וההורים ,מפעילים לחץ על קובעי מדיניות החינוך ,לחץ המשפיע על תקציבי
החינוך ועל תכני הלימוד ,וגורמים לחוסר עקביות ביעדים החינוכיים ולסתירה בין יעדים חדשים
ליעדים קיימים )שגריר.(2007 ,
ללחצים אלה השפעות חברתיות על אופי החינוך ,הן במישור האידיאולוגי והן במישור הפוליטי,
שכן כתוצאה מהם נוצרות שתי תפיסות חינוכיות שונות:
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•

פדגוגיה מונוליתית .האידיאולוגיה העומדת בבסיס תפיסה זו היא בהכפפה לזהויות נבחרות
)שכטר ואחרים (2006 ,והיא מאפיינת חברות סגורות ) .(Alexander, 2005פדגוגיה זו דוגלת
בחשיפה לידע דיפרנציאלי ,ובשל כך ,מהווה קרקע פורייה ליצירת זירות כוחניות בין הפלגים
השונים בחברה .בשל תפיסה זו קבוצות דומיננטיות בחברה עלולות לנכס לעצמן את הידע
המוערך בחברה ,כדי לשמר את כוחן )הרן ;1990 ,לביאApple, 1990, 1995; Kincheloe ;2000 ,

 .(& McLaren, 2002ההשלכות החברתיות של תפיסה זו ,הן חוסר הכרה חברתית-חינוכית
בקבוצות הנשלטות ,דבר שמוביל לבידול חברתי שלהן ולהדרתן מהקהילה )אלפרט ושלסקי,
 ;2013גור-זאב ;1997,פרי.(Taylor, 2003 ;2007 ,
•

"פדגוגיה של שונות" .אידיאולוגיה פדגוגית זו מנוגדת לאידיאולוגיה של הפדגוגיה
המונוליתית ,והיא מאפיינת חברות פתוחות ,שבהן מתקיים שיח ושיג אוטונומי וביקורתי
המאפשר ללומד להיחשף לפרספקטיבות שונות ,כולל כאלה המנוגדות לתפיסתו ) Alexander,

 .(2005אידיאולוגיה פדגוגית זו מאמינה שהחינוך הוא מרחב פתוח ,המאפשר זיקה חיובית
כלפי התרבות ,ואף מחויבות אליה ,אולם לא מתוך אימוץ עיוור של נורמות התנהגות או של
תפקידים חברתיים ,אלא מתוך בחירה חופשית )לם (2002 ,לפי תפיסה זו ,מערכת החינוך
צריכה להיות קשובה לקהילות התרבותיות השונות שאותן היא משרתת ,קהילות המורכבות
מקבוצות אתניות ,לאומיות ,ודתיות ) Christenson & Carlson , 2005; Connelly & Clandinin,

 ,(1995; Fullan, 2007 ; Strike, 2004ולאפשר לכל אחת מהן לתת ביטוי לייחודיות התרבותית
שלה בתאם לצרכיה.
התפיסה ולפיה המאבקים על מראה פניה של מערכת חינוכית היא חלק מתהליך ההבניה של
הזהות הקהילתית ,תואמת את הפרדיגמה הסוציולוגית הביקורתית המקשרת בין תהליכים חברתיים
שונים ,הכוללים תהליכים חינוכיים ,אידיאולוגיים ואף פוליטיים )פסטרנק ,(2003 ,בעיקר בקרב
קהילות דתיות שבהן המרכיב הדתי הוא יסוד ליבה בזהות הקהילה .קהילות דתיות מבקשות לחנך את
ילדיהן על פי עקרונותיהן הברורים ,זאת כדי לשמור על הערכים ועל האמונות התואמים לתפיסתן
הדתית )רוזנק .(2003 ,אם כן ,אפשר לומר שהחינוך הדתי בתור פעילות דתית סוציולוגית" ,הוא חינוך
לאמונה ומצוות ,שמשמעותו החברתית והחינוכית מותנית בתפקידה של דת מסוימת נתונה" )לם,2002 ,
עמ'  .(149בהתאם לכך ,מטרת החינוך הדתי היא לפתח זיקה משמעותית של התלמיד לקהילה שאליה
הוא משתייך ולזהוּתה ,באמצעות חניכת הדור הצעיר לתוך הקהילה .כדי להביא את הדור הצעיר
להזדהות עם התכנים הדתיים והתורניים של הקהילה ולמחויבות להם ,המערכת החינוכית נוקטת
במגוון דרכים פדגוגיות )ועקנין ;2001 ,רוזנק ;2003 ,שכטר ועירם ;2002 ,שכטר ואחרים .(2006 ,מאחר
שקהילות דתיות מתקשות להכיר בלגיטימיות של קהילות אחרות ,ולהכיר בכך שהקול ההגמוני שלהן
שווה ערך לקולות של הקהילות האחרות )שרמר ,(2000 ,התלמידים במערכות החינוך הדתי חשופים
לכוחות סוציאליזטוריים מתחרים ולערכיהן )שכטר ואחרים.(2006 ,
לאחר שדנו עד כה במאפייני הזהות הקהילתית של הזרמים השונים של הציונות הדתית ,וכן
בתאוריות על התהוות קהילות זהות ,כולל תפקיד מערכת החינוך כסוכן סוציאליזציה של הקהילה,
הסעיף הבא יעסוק במבנה הארגוני של גני הילדים תוך התמקדות בגני הילדים של החמ"ד המשרתים
את הציונות הדתית ,וכן בקשרים שבין מבנה זה ובין המאפיינים החברתיים של הקהילה שבה הוא
פועל ,ובפרט המאפיינים הדתיים.
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 .3גן הילדים כמערכת ארגונית תרבותית
כל קהילה מייחסת חשיבות למערכת החינוך שלה בתור סוכן ִחברות )אלפרט ושלסקי ;2013 ,כץ,
 ;2006פרי ;2007 ,סדן ,(Souza, 2000; Young, 1971 ;2009 ,ובעיקר קהילות דתיות השואפות ליצור
בקרב הדור הצעיר הזדהות עם ערכיה הדתיים ומחויבות אליהם )ועקנין ;2001 ,רוזנק ;2003 ,שכטר
ועירם ;2002 ,שכטר ואחרים .(2006 ,מכיוון שכך ,הפרקטיקות המקצועיות של אלה העוסקים בחינוך
לגיל הרך נתונות להשפעות פוליטיות ,תרבותיות וחינוכיות ,ונמצאות בתהליך תמידי של שינוי ושל
הבניה מחדש ) .(Dayan, 2008; Urban, 2008לאור אלה ,על המחקר המבקש לבחון את הפרקטיקות
החינוכיות הננקטות בגן הילדים להציג שאלות על המאפיינים הסוציולוגיים שלו ,כפי שאכן נעשה
במחקר זה המתמקד בתהליכים סוציולוגיים-חינוכיים הקשורים להבניית הזהות הקהילתית בגני
הילדים של הצה"ד.

 3.1תפקידו של גן הילדים כסוכן סוציאליזציה
גן הילדים הוא מסגרת חינוכית המיועדת לילדים בגילים שלוש עד שש ,ושמטרתו לאפשר לילד
להתפתח בתחומים שונים ולהיחשף לערכים ולנורמות תרבותיות ,כל זאת באמצעות פעילות חווייתית,
משמעותית ורלוונטית ,התנסות ומשחק .הצוות החינוכי בגן פועל בגישה מערכתית ,המתייחסת
לילדים ,להוריהם ,למשפחותיהם ולקהילה )לימור ;2000 ,מיכלוביץ ;2002 ,סברלדוב ואחרים,(2010 ,
זאת על סמך התפיסה שבגן הילדים מוטבע בילד הצעיר האתוס והסדר החברתי של הקהילה שאליה
הוא משתייך ,ומתחילה להתגבש אצלו מערכת של עמדות ,אמונות ,דעות והתנהגויות ,שתאפיין את
דרכו כלומד וכבוגר ) .(Handelman, & Shamgar-Handelman, 2004זאת ועוד ,מכיוון שתחילת דרכם של
הילדים במערכת החינוך מעצבת את יחסם לחברה ולערכיה ,ללמידה ולתהליכיה ,הרי שלחוויות שהם
חווים בשנים אלה ולאיכותן יש השפעה חשובה על התפתחותם העתידית ) .(Clodie, & Yinon, 2009גן
הילדים הוא המקום הראשון שבו מוסטת מרכזיותה של המשפחה והשפעתה על הילד ,ומתחילה
יציאתו אל הקהילה והשפעתה של זו עליו .זהו מעבר מהכרה בסמכות הבלעדית של ההורים להכרה
בקיומו של סדר חברתי רחב יותר ,הכפוף למעגלים ההולכים ומתרחבים של קהילתיות עד כדי חביקת
הפרט בתוך הלאומיות ) .(Handelman, & Shamgar-Handelman, 2004בהתאם לכך ,הגננת ,בהיותה
סוכנת התרבות של הקהילה ,בוחרת ללמד את הילדים את הערכים של התרבות שבה הם גדלים )יפה
ורפופורט .(Clodie & Yinon, 2009 ;2013 ,בשל כך ,נודעת חשיבות רבה לעבודתה של הגננת ,לבחירת
הצוות החינוכי של הגן ולמבנה הארגוני שלו ,שכן כל אלה משפיעים על חינוכם של הילדים בגיל הרך
)מיכלוביץ ;2002 ,קליין ויבלון.(2007 ,
בשנים האחרונות התחזק המונופול של גן הילדים כסוכן החברות הראשוני האחראי להצמיח דור
שבבגרותו ישתלב בחברה ובמדינה ) .(Golden & Mayseless, 2008הגננת מתרגמת את הקודים
החברתיים-דתיים הנורמטיביים המאפיינים את המרחב הפרטי ואת המרחב הציבורי של הילד לשפה
פדגוגית ,ובכך הופך הגן למיקרוקוסמוס של העולם )מנצורה .(2007 ,השעתוק החברתי בגן הילדים
הממלכתי ובעיקר בגן הממלכתי-דתי ,מעוגן במרחב הזמן של המסורת היהודית ,והוא בא לידי ביטוי
בפרקטיקות המיוחדות לימים בעלי משמעות ביהדות ,והכוללות סיפורים ,סמלים וטכסים הקשורים
למועדים ולחגים )יפה ורפופורט .(2013 ,מטרת השימוש בפרקטיקות אלה היא לעורר בילדים חוויה
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רגשית המתקשרת לאירוע היסטורי יהודי או לאומי ,חוויה שהיא חלק מתהליך הפיכתם לחברים
בקהילה המדומיינת של עם ישראל )בן נון .(Handelman, & Shamgar-Handelman, 2004 ;2008 ,לטענת
האס )האס ,מנצורה וגביש ,(2011 ,המודעות לתוכן הרוחני של כל חג ,אמורה להיעשות באמצעות קיום
מצוות ,רק בהקשר תרבותי של מעשי המבוגרים ולא מסמלים של "תרבות גנית" המייצגים באופן סמלי
בלבד את המציאות .זהות יהודית אותנטית בגיל הרך מתפתחת בהתנסות עצמית ובתוך הקשר חברתי-
תרבותי של חברה בוגרת .ההשלכות הפדגוגיות לכך הן חיבור לסביבה החברתית-תרבותית שבה
מתחנכים הילדים .המטרה היא שהילדים ילמדו על ידי חווית במציאות הכוללת את הסביבה
המשפחתית והקהילתית .גננת המודעת לתפקיד הגן בעיצוב הזהות היהודית ,תדאג לזמן חוויות
אותנטיות בהקשר חברתי-תרבותי ,תזמין לגן אישים מהקהילה להדגים ולספר על קיום המצוות וכן
תצא למרחב הסביבתי כדי לקשר לסיפור המכונן לכל חג האמור להוות את הציר המוביל את העשייה
הילדית.
בשל חשיבותו של הטכס בתהליך הסוציאליזציה הנועד לשעתוק החברתי ,וכן בשל מרכזיותו בחיי
הגן ,ייבחן להלן מקומו של הטכס במערכת החינוך בכלל ,ובגן הילדים בפרט )טובין וליס ;2013 ,שגיא,
.(Alexander, 2001, 2005;Maclntyre, 1984 ;Taylor, 1992 ;2006

 3.2הטכס כמעצב תרבות
""For the child, it is the cumulative accretion of such experiences that has enculturating impact
)(Handelman, 2004, pp. 63

טכסים הם דפוסי התנהגות החוזרים ונשנים במועדים קבועים ,שמטרתם לעצב זהות ולכונן
סולידריות חברתית תוך שימוש במערכות של סמלים )חזן .(1992 ,ההשפעה החינוכית של הטכס נובעת
במידה רבה מהיותו מופע ,חזיון ,דרמה ,שהמשתתפים והצופים בו הם חלק ממנו ) Handelman &,

 .(Shamgar-Handelman, 1990החזרה הסדירה והקבועה על טכסים מדי יום ,שבוע ,חודש או כל זמן
שהוא ,חורטת את הערכים המרכזיים של התרבות בזיכרון של הילד באופן לא מודע )יפה ורפפורט,
 (2013עד הפיכתם למרכיב בסיסי ומובן מאליו בזהותו )אלמוג .(1997 ,חשיבותם של טכסים כה גדולה
בעיני האנתרופולוגים ,עד כי הם רואים בהם את תמצית ההוויה החברתית-תרבותית הנמסרת מדור
לדור )גירץ ,(Rappaport, 1999 ;1990 ,בעיקר לאור העובדה שמבעיו של הטכס מקבלים מגוון ביטויים
בתוך אותה תרבות )יפה ורפפורט.(2013 ,
הנדלמן ושמגר-הנדלמן ) (Handelman, & Shamgar-Handelman, 2004מבחינים בין שני סוגי
טכסים :האחד – טכסים הקשורים למדינה ,ושמטרתם לחבר בין קהילות הזהוּת השונות המרכיבות
את החברה הישראלית ,ובכך לכונן שותפות תרבותית ולכידות חברתית ביניהן .הסוג האחר – הטכסים
הדתיים של הקהילות המסורתיות בחברה ,שמטרתן לבצע טרנספורמציות של הדת במטרה ליצור
לכידות חברתית בין החברים הדתיים בקהילה.
כאמור ,תפקידם של מוסדות החינוך הוא לכונן זהות משותפת לבני החברה באמצעות הבניות
חברתיות-תרבותיות של ערכים ושל אמונות המשעתקים את האתוסים ואת המיתוסים של החברה
) .(Chappell & Margolis, 2011מוסדות החינוך עושים זאת באמצעות תכני הידע הנלמדים ,ובאמצעות
טכסים המציינים את המועדים ואת המסורות המקומיות .הטכסים במוסדות החינוך הממלכתיים
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כוללים מרכיב בולט של הבניית זהות ,ומשקפים הן את המשותף לכלל החברה ,היינו ,הזיקה למדינה
וללאום ,והן את הייחודי לקהילה החברתית הספציפית שאותה המוסד החינוכי משרת )שלסקי,
אלפרט ,וצבר-בן יהושע .(2013 ,בהתאם לכך ,כל מוסד חינוכי מעצב את הפרקטיקות החינוכיות ואת
הסמלים שהוא בוחר להשתמש בהם בדרך משלו ,כך שהם ישקפו את תרבותו הייחודית .הטכסים
במערכת החינוך הדתית הם בעלי מגמות דתיות ,ומכוונים לטפח ערכים שהחברה רואה אותם
מקודשים ונשגבים .הילדים משתלבים בטכסים מתוך חיקוי ואינטראקציה בלתי פורמאלית עם
מרכיביו השונים ,כאשר המחנכת עוזרת לילד להפוך את הטכס לרוטינה על ידי חזרה ,שינון ושירה )הד
ושוורץ.(2011 ,
החיים בגן עשירים בטכסים )שלסקי ,אלפרט ,וצבר בן-יהושע ,(2013 ,והם מרכיב אימננטי בחיי
הגן ,ומשמשים זירה ללמידה תרבותית .ואכן ,הטכסים שבהם בוחרת הגננת יכולים ללמד על אופיו של
החינוך בגן )יפה ורפופורט .(2013 ,זאת ועוד ,לאור חשיבותו של הטכס הדתי לחיזוק זהותו הדתית של
הילד הרך ,טוענת תאומים ) (1997שעל הגננת להראות נאמנות למסגרת המקובלת והמשותפת לכל
מגוון הפלגים של קהילת ההורים המזינה את הגן שאותו היא מנהלת.
אפשר לחלק את הטכסים בגן הילדים לשני סוגים בהתאם למרחב הזמן שבו הם מתקיימים :הסוג
האחד סובב סביב מעגל הזמן היומי והשבועי ,למשל ,קבלת שבת )יפה ורפופורט ,(2013 ,ובגן הדתי גם
טכס התפילה וטכס מתן צדקה; הסוג השני סובב סביב מעגל השנה היהודי-ישראלי ,וכולל טכסי חגים
היוצקים סדר ומשמעות לזמן החולף ומחברים בין החוגגים ובין הבניית הזמן המקובלת בתרבותם
) .(Handelman, & Shamgar-Handelman, 2004כתוצאה מכך ,הטכס ממלא תפקיד סוציאליזטורי ,עד
כי אפשר לומר כי הטכסים מבנים את תכנית הלימודים )Golden, 2006; Handelman and Shamgar-

 .(Handelman, 1990בטכסים המתקיימים בגן הילדים מתנהלים יחסי גומלין שונים בין הפרקטיקה
לשיח ,וכן בין טכסט לקונטקסט ,ולכן ניתוח המרכיבים של הטכסים השונים המתקיימים בו מסייע
לחשוף את המסרים הגלויים והחבויים השזורים בהם )יפה ורפופורט.(2013 ,

סוג נוסף של טכס המשמש להעברת מסרי תרבות וסוציאליזציה הם החגיגות בגן הילדים .לדעת
הנדלמן ושמגר-הנדלמן ) ,(Handelman, & Shamgar-Handelman, 2004החגיגות המתקיימות בגן
הילדים בהשתתפות ההורים הן פעולה מניפולטיבית שנועדה בין היתר להעביר מסרים גלויים וסמויים
כאחד .דבר זה בא לידי ביטוי בעיקר במבנה הארכיטקטוני של החגיגות השונות המתקיימות בגן .סדר
הפעולות בחגיגות חשוב משום שהוא משקף את ההיגיון ואת המסרים הנלווים אליהם ,ובהתאם לכך,
מיקומה של כל פעולה ביחס לאחרות מרמזת על חשיבותה .ההיגיון של יצירת המבנים שמציגים
הילדים במהלך החגיגות מצביע על שיוך או על ריחוק ,וכן על ההיררכיה של הייצוג בתוך סולם הערכים
והאידיאולוגיה באמצעות שפע של סמלים המבוימים באופן מאורגן על ידי הגננת .זאת ועוד ,צירופם של
ייצוגים סמליים למהלך החגיגה מצביע אף הוא על דרגת החשיבות של הערך )Handelman, & Shamgar-

.(Handelman, 2004
נוסף לקיומם של הטכסים ,גם התנהלות חיי היום-יום בגן וניהול הסדר החברתי בו מכוונים
לתהליכי הסוציאליזציה של הילדים ) ,(Golden, 2006וכל אלה באים לידי ביטוי במבנה הארגוני
האוטונומי של גן הילדים ,המעצים את הפדגוגיה של השעתוק החברתי המוטלת על מנהלת הגן ,הגננת.
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 3.3המבנה הארגוני והפדגוגי של גן הילדים
רוב גני הילדים פועלים במבנים המופרדים פיזית ומוסדית מבית הספר .רובם שוכנים במבנים
ייעודיים להם שלא בשטחי בתי הספר ,ונמצאים בפיקוח של אגף נפרד במשרד החינוך – האגף לחינוך
קדם יסודי )סברלדוב ואחרים .(Golden, 2006 ;2010 ,אם כן ,גן הילדים הוא יחידה ניהולית עצמאית,
הן מבחינת המבנה והן מבחינת תכנית הלימודים .את היחידה החינוכית מנהלת גננת אחת ,המתפקדת
כאחראית הבלעדית למתרחש בו .הגננת בתפקודה היום-יומי ממלאת בגן את רוב הפונקציות
שממלאים בבתי הספר צוות גדול של בעלי תפקידים :תכנון העבודה הפדגוגית וביצועה הכוונה והובלה
של הצוות בעבודה הפדגוגית-דידקטית ,אחראיות על דרכי מעקב והערכה ,ניהול קשר עם ההורים ועם
גורמים נוספים ,וניהול ארגוני של הגן )ניר-יניב ;1984 ,סברלדוב ואחרים ;2010 ,צורן ;2005 ,שוורץ,
 .(Oplatka & Eizenberg, 2007 ;1997אופי עבודתה של הגננת המאופיין כאמור באוטונומיה רחבה,
מעצים אותה ,מעניק לה תחושת שליטה ,ומאפשר יישום מעשי של ה'אני מאמין' ושל האידיאולוגיה
החינוכית שלה )דיין.(2005 ,
משנתם החינוכית של שלושת הוגי הקיבוץ ,המתייחסת לפדגוגיה של הגיל הרך ,להלכה ולמעשה,
הניחה את היסודות לעבודה החינוכית של הגן הקיבוצי שהתרחבה ברבות הימים לכל גני הילדים בארץ
)סנפיר ,סיטון ורוסו-צימט :(2012 ,מרים רות – הייתה ממקימי קיבוץ שער הגולן .רות כתבה את הספר
הראשון בעברית שהציג את תורת הגן הישראלי .בהמשך פירסמה ספרים וחוברות בתחום ספרות ילדים
בגיל הרך .מלכה האס – הייתה ממקימי הקיבוץ הדתי שדה אליהו .בגישתה החינוכית הייחודית "הגן
כמכלול חיים" ,חיברה בין סביבת החיים האנושית והפיזית של הקיבוץ הרואה את ה"זיקה המתמדת
של הגן לקהילה ,לנוף ולתרבות המסוימים שבסביבתם הקרובה של הילדים" )דרור ,2002 ,עמ'  (97כולל
'חצר גרוטאות' המכילה כלי בית ומכשירים שאינם בשימוש ,שלדי מכוניות ,צינורות ועוד )האס.(2008 ,
האס תרמה גם לחקר ציורי ילדים כביטוי לעולמם הפנימי ומצאה את האפיונים האוניברסאליים של
כלל הילדים )האס וגביש .(2014 ,נוסף על כך ,היא הדגישה את כוחה ואת תפקידה של היצירה במגוון
חומרים ,להתפתחותו של הילד )האס .(1998 ,פעילות היצירה בדומה למכלול החיים משמשת מודל
לפעילות הילד .בהתאם לכך מתחלקים התפקידים בין אזורי הגן השונים המשמשים את הילדים.
התכנים נבחרים בהתאם לזיקה לסביבה הקרובה ולתרבות היהודית-ישראלית ובאים לידי ביטוי בטיול
בסביבה ובהזמנת אנשים לגן כדי להכיר לילדים את ה"פרופיל האקולוגי" של הקהילה ,אתרים
ומיתוסים ,דמויות ואירועים מכוננים )פלוטניק ואשל (2007 ,וכן סיפור והמחזות .סדר היום והסביבה
מחולקים לתחומים שונים :תיחום זמן – הטיול היומי ומגוון הפעילויות בגן מתוחמים בזמנים וכן;
תיחום פיזי של הסביבה – איזור מוגדר לכל סוג פעילות בנפרד )דרור .(2002 ,האס הפיצה את תורתה
בכתביה הרבים וכן בהוראה לתלמידי סמינר .גדעון לוין – היה ממייסדי קיבוץ להבות הבשן .לוין פיתח
את תורת "הגן האחר" אשר יוצאת מן הפעילות "הזורמת" של הילד )לוין (1989 ,ורואה בילד הרך לומד
בעל הנעה פנימית ללמידה הנובעת מסקרנותו וכוללת – עבודה ,משחק ,יצירה ולמידה )לוין.(1986 ,
הילד זורם מפעילות לפעילות על פי העדפותיו ,וזכאי לשהות בכל פינה בלי לשדל אותו לעבור לפינה
אחרת .מהגננת נדרש לבצע "מעורבות משתתפת" בפעילויות השונות המספקת לילד דוגמא חינוכית
בתחומי הפעילות השונים )לוין .(1989 ,הזיקה לקהילה מתבטאת בבחירת תרבות וטכנולוגיה
אוניברסליים תוך הדגשת המימוש העצמי של הילד ומה שמביא איתו לגן .סדר היום כולל שני מפגשים
קבוצתיים קצרים – בפתיחת היום ובסיומו ,וביניהם "זרימת פעילויות" חופשית המשתקפת גם בתנועה
חופשית בין אזורי הפעילות השונים בהתאם לבחירת הילד )דרור .(2002 ,שיטתו של לוין יושמה בחלק
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מהגנים בקיבוצים ובערים .האס חלקה על גישתו של לוין ,בטענה שהמרכזים מוציאים את הילדים
מסביבת הקהילה הטבעית לתוך גן אחר ומלאכותי השוקד על פיתוח אפיונים אוניברסאליים
מצומצמים של התפתחות הילד ,ובכך מוותר על הייחוד הקהילתי היהודי-ישראלי )דרור ,2002 ,עמ' .(99
הצוות החינוכי של הגן כולל גם סייעת ,הנתונה תחת ניהולה של הגננת והמקבלת ממנה הנחיות.
תפקידה של הסייעת הוא בעיקר בתחום התחזוקה של הגן ,סדר וניקיון ,וכאשר הזמן מאפשר זאת ,היא
מסייעת לגננת גם בפעולות למידה .מטבע הדברים ,ילדי הגן פונים גם אליה כשהם זקוקים לעזרה ,שכן
היא אחד משני המבוגרים היחידים הנמצאים בגן )פריש.(2012 ,
עם זאת ,למרות שהגננת מוגדרת "מנהלת הגן" ,ומתוקף האוטונומיה הניהולית היא אחראית על
ניהול הגן מבחינה חינוכית ,פדגוגיות ומנהלית ,מדיניותה כפופה לשלושה גורמים :תרגום המדיניות
החינוכית הנגזרת מהנחיות האגף לחינוך קדם יסודי )גנץ-אלוני :2003 ,מיכלוביץ ;2002 ,1999 ,צורן,
 ;(2005היענות לצורכי הילדים; שימת דגש על הערכים החשובים לקהילה שאותה משרת הגן )אמיר,
 ;1997ניר-יניב ;1984 ,צורן ;2005 ,שוורץ.(Oplatka & Eizenberg, 2007 ;1997 ,
האוטונומיה של הגננת משתקפת במרחבים הניהוליים השונים:
•

ניהול פדגוגי :גני הילדים פתוחים למגוון פרשנויות ולפרקטיקות אינדיווידואליות בשל
אופייה הלא פורמאלי של המסגרת ) .(Golden, 2006תכנון העבודה בגן הילדים הוא באחריות
הגננת ,האמונה על יצירת סביבה חינוכית על פי מטרות יום-יומיות והפיכתן לפעילויות למידה
המותאמות למגוון הילדים )משרד החינוך ;2000 ,סברלדוב ואחרים ;2010 ,מכון אדמתי
למחקר ;2000 ,צורן .(2005 ,הגננת בוחרת מתוך מערך התכנים המוצגים בתכניות של משרד
החינוך את התכנים החינוכיים על-פי צרכי הילדים ,ומתאימה אותם להרכב התרבותי-חברתי
של אוכלוסיית הילדים בגן ,היינו ,לצרכי הקהילה והמשפחות )סברלדוב ואחרים ;2010 ,צורן,
 ;2005שוורץ .(Oplatka & Eizenberg, 2007 ;1997 ,במקביל להעברת הנושאים המשותפים
לכל הגנים ,כל גננת בוחרת להעביר נושאים הייחודיים לה לפי הבנתה המקצועית ובהתאם
ל"אני מאמין" שלה )גנץ אלוני .(2003 ,בחירה זו של הגננת משפיעה על אופי הקשרים בין
הרמה המוצהרת ובין הרמה הפרקטית של עבודתה החינוכית )צורן .(2005 ,גן הילדים הדתי
מציב בפני הגננת אתגר נוסף ,שכן היא מחויבת לחנך את ילדי הגן לחיבור בין החיים לתורה
ובין התורה לחיים .בהתאם לגישה זו ,החינוך למצוות בגן החמ"ד נשזר לכל אורכו של יום
הלימודים בשיח ובמעשה .חינוך זה בא לידי ביטוי בתפילת שחרית בפתחו של היום ,בברכת
המזון וברכות הנהנין ,וכן בלימוד תורה ובקיום המצוות כחלק מאורח החיים היום-יומי של
הגן )תאומים .(2008 ,הגננת אף נעזרת בחיזוקים חומריים שונים שמטרתם לעודד את הילדים
להמשיך את קיום המצוות גם בבתיהם כדי ליצור רצף חינוכי בין הגן לבתי הילדים )פריש,
.(2012
האוטונומיה הפדגוגית של הגננות העצימה את השונות בין גני הילדים ,שונות שהיא כאמור
תוצאה של ריבוי זהויות קהילתיות בחברה הישראלית .שונות זו גרמה לפירור "הרקמה
החברתית-תרבותית ,המביא לאיבוד תחושת השותפות בחברה הישראלית" )דוח דוברת ,2005
עמ'  .(88כדי להתמודד עם השונות הפדגוגית הגדולה שבין הגנים ,שונות שהיא כאמור בעלת
השלכות חברתיות ,החליטה ועדת דוברת לחייב את כל מערכת החינוך הקדם-יסודי בתכנית
לבה משותפת שתהווה גרעין בסיסי משותף ומאחד לכלל ילדי ישראל .החל משנת 2006
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התפרסמו שלוש תכניות ליבה לגני הילדים בשלושה תחומי דעת מרכזיים :אוריינות ,חינוך
גופני ומתמטיקה .אולם ,למרות הניסיונות של רצון המערכת להטמיע את שלוש תכניות
הליבה בגנים ,אין עדיין אכיפה חברתית-חינוכית קוהרנטית של תכנית הלימודים בגן הילדים
)אמיר-כסיף ,(2013 ,זאת בשל אופיין הפחות פורמאלי לעומת אלו של התכניות הנהוגות בבתי
הספר )פריש .(2012 ,היעדר הקוהרנטיות משתקף בעיקר בתחום המסורת היהודית ,שבו לא
נכתבה עד כה כל תכנית ליבה שתהווה מסגרת מושגית וסטנדרט לימודי .למרות שמשרד
החינוך מצהיר באתרו כי תכנית העבודה הפדגוגית בגני הילדים מותאמת ללוח השנה הדתי-
לאומי )משרד החינוך ,(Golden & Mayseless, 2008 ;2000 ,ומוקדש בה זמן רב לסיפורי
החגים ולמסורות הנוגעות להם ,הן בלמידה על אודותיהם והן בחגיגות ,בטכסים ובפרקטיקות
חווייתיות )פרומן ,(2004 ,הרי שאין קוריקולום מובנה וממוסד מטעם מנהל החמ"ד בתחום
הדתי .רק בשלוש השנים האחרונות ,במסגרת התכנית לנושא השנתי של החמ"ד ,בו נבחרת
אחת מהדמויות התורנית ,מפורסמת בכל שנה תכנית לימודים על הדמות התורנית הנבחרת
הכוללת סיפור מאויר לילדים המתארת את חייה של אותה דמות ,ומדריך לגננת הכולל הצעות
לפעילויות שיעמיקו את ההיכרות של ילדי הגן עם הדמות .למרות ניסיון זה ,עדיין אין מדובר
בתכנית מקיפה ומחייבת ,אלא בהצעה להוראת נושא ייחודי ונקודתי .התוצאה של היעדר
תכנית ליבה ,היא אוטונומיה מלאה לגננת בבחירותיה בכל הקשור לתכנית העבודה ,לתכנים
ולדרכי הפעולה בהוראת נושאים השייכים לעולם הדתי .שני מחקרים שנעשו לאחרונה בגני
החמ"ד )אודסר ;2007 ,אחיטוב ,ס' ,(2012 ,מחזקים טענה זו ,ולפיה תפיסת הגננות
והאידיאולוגיה האישית שלהן ,הובילו לבחירת הדרכים והתכנים של סיפורי תורה שבחרו
לספר לילדי הגן )אודסר ;2007 ,אחיטוב ,ס' .(2012 ,לאור הטענה כי ככל שהאוטונומיה רבה
יותר ,נוצרת גמישות גדולה ,מרחב התפקיד גדל ,ולעובד מתאפשר להפעיל יותר את שיקול
דעתו ) ,(Parker, 1998אפשר לטעון כי השונות בין המרחבים הדתיים בין הגנים גדלה,
ושהגורם לגידול זה הוא האוטונומיה של מנהלת הגן ,היינו ,הגננת.
•

ניהול זמן :גן הילדים מאופיין בסביבה חופשית ובריבוי פעילויות המותאמות לשלב
ההתפתחותי של הילדים ולדרכי הלמידה שלהם )גנץ אלוני .(2003 ,לפיכך ,הלמידה של הילדים
מתקיימת הן במהלך הפעילויות הפורמאליות המכוונות והן במהלך פעילויות ספונטאניות
בלתי פורמאליות )מבורך .(2008 ,דרור ) ,(2002מביא שתי גישות שונות של ארגון הזמן בגן:
הגישה האחת של מלכה האס ,היא גישה המחלקת את סדר היום והסביבה לחלקי זמן
קבועים :טיול יומי ומגוון פעילויות המתוחמים בזמנים )דרור .(2002 ,לעומת זאת ,הגישה
השנייה ,גישתו של גדעון לוין שפיתח את תורת "הגן האחר" רואה בילד הרך לומד בעל הנעה
פנימית ללמידה ועל כן סוברת שיש ליצור בגן זמן גמיש המאפשר לילד לנוע בגן ב"זרימת
פעילויות" )לוין.(1989 ,

•

הפיקוח על החינוך הקדם יסודי ממליץ על מספר דגמים לארגון סדר היום בגן ,אולם בפועל
לגננת ניתנת אוטונומיה מלאה בתכנון סדר היום כולל ,כאמור ,פעילויות מובנות וכן פעילויות
מזדמנות שלרוב שומרות על רצף קבוע של פעולות החוזרות על עצמן מדי יום :משחק בפינות
הגן ,תפילה בגנים הדתיים ,מפגש מליאה להקניית יחידת תוכן ,ארוחה ,עבודות יצירה ,שיחות
אישיות של הגננת עם ילדי הגן ,למידה בקבוצות קטנות ,משחק חופשי בחצר ומפגש סיום
חווייתי )פריש ;2012 ,סברלדוב ואחרים .(2010 ,במחקרים נמצא כי הגננת קובעת את סדר
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היום בגן בהתאם לאופייה ,להכשרתה ,ליכולותיהם של הילדים ולשלב התפתחותי שלהם ,וכן
בהתאם לדרישות האוכלוסייה שבה היא פועלת .זאת ועוד ,ארגון סדר היום ומידת הגמישות
בארגונו ,מצביעים על הקשרים סוציו-חברתיים המובילים לתובנות על החברות שאליהן
משתייכים הגנים )גנץ -אלוני.(Golden, 2006 ;2003 ,
•

ניהול סביבה חינוכית-לימודית :מרחבי הגן השונים מזמנים לילדים פעילויות חופשיות רבות
המספקות התנסויות חברתיות ולימודיות )גנץ-אלוני ;2003 ,לימור ;2000 ,מיכלוביץ;2002 ,
סברלדוב ואחרים ,2010 ,עמ'  .(4הסביבה הלימודית של גן הילדים מותאמת לדרך הלמידה של
הילדים ) ,(Liu, & Sibley, 2004וכוללת שני מרחבי למידה לפעילויות היום-יומיות :בתוך חלל
הגן וכן בחצר הגן )פריש .(2012 ,כמה מהמרחבים מתוחמים לפעילויות מוגדרות :פינות משחק
שונות )משפחה ,מרפאה ,קוביות( ,שולחנות לעבודות יצירה ,מקום לארוחה ,פינת ספרייה
ופינת מוזיקה )סברלדוב ואחרים .(2010 ,מלכה האס וגדעון לוין חלוקים בגישתם לגבי ארגון
המרחב הלימודי :האס דוגלת באיזורי פעילות נפרדים לכל אחד מסוגי הפעילויות ,ואילו לוין
דוגל באיזורי פעילות פתוחים לכל דורש לכל משך היום בגן )דרור .(2002 ,תכנון מתאים של
החללים ושל חצר הגן תורמים ליצירת תנאים הנדרשים להשגת מטרות הגן .מחקרים הוכיחו
כי התרבות והסביבה שבה הגן ממוקם משתקפים בצורת המבנה הפיזי ובהקצאתם של
החללים והמשאבים בו.
בהתאם לכך ,התפיסות התרבותיות והערכיות של הגננות משפיעות על תכנון פנים הגן ,שהוא
חלל פתוח וגמיש המאפשר קביעת פינות על פי הצרכים הייחודים של הגן ,וניצולם במסגרת
סדר היום בגן )דיאמנט .(2007 ,2005 ,בהתאם לגישה הרואה בתפיסות התרבותיות את הבסיס
לארגון מרחבי הגן ,צרכי התרבות של הגן הדתי מחייבים פינות האמורות לכלול ייצוגי דת כמו
שני כיורים בפינת הבית )האחד בשרי ,והשני חלבי( ,פמוטים ,גביע לקידוש ,מטפחות ראש
לבנות ,ובפינת התיאטרון תלבושות ברוח תקופת המקרא לשם המחזת סיפורי המקרא .נוסף
על אלה ,פינת הספרייה אמורה לכלול ספרים המבטאים ערכיים דתיים ,כמו סיפורי צדיקים
ומעשיות בעלות מסרים ערכיים.

•

קשר עם גורמי חוץ
מפקחת הגן :לפי החוק ,האחריות על ניהול מוסדות חינוך בישראל מוטלת במשותף הן על
משרד החינוך הן ועל הרשויות המקומיות )משרד החינוך התרבות והספורט .(1997 ,הקשר בין
המפקחת על הגן ובין הגננת מתקיים בשני מישורים המבנים את הידע המוסדי והתרבות
הארגונית ) :(Karmon , 2007הדרכה אישית לגננת בעת ביקורה של המפקחת בגן בתכיפות של
פעם עד פעמיים בשנה )גנץ-אלוני ,(2003 ,הדרכה קבוצתית בהשתלמויות פדגוגיות במגוון
נושאים שבוחרת המפקחת בהתאם להנחיות החדשות שמציב האגף לחינוך קדם יסודי וכן
בהתאם לנטיותיה הפדגוגיות של המפקחת )פריש .(2012 ,יש הטוענים כי בשל הפיקוח מצד
המפקחת ,האוטונומיה הניהולית של הגננת מוגבלת ,מה עוד שהארגון שבו היא עובדת מחייב
נאמנות לארגון .מאחר שגן הילדים הוא מערכת חינוך פורמאלית ,הרי שהיחסים בין נושאי
התפקידים השונים בו – גננות ומפקחות – מוגדרים היטב ומעוגנים בסדרת תקנות .היררכיות
זו יוצרת מעמדות של מפקחים ושל מפוקחים ,ופוגעת בבחירות האוטונומיות של הגננת,
הנובעות לעתים מרצונה לרצות את המפקחת )מיכלוביץ.(2009 ,
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הורים :משרד החינוך קובע שאחד מיעדי הגן הוא למלא את צרכי הקהילה לאור ההבנה כי
"בגיל הרך ההורים הם הדמויות המשמעותיות ביותר בחיי הילד ,שיתוף ותקשורת ביניהם
לבין צוות הגן יסלול דרך לבניית התהליך החינוכי .התקשורת בין צוות הגן וההורים תיבנה על
בסיס ...התחשבות בתרבות המשפחות והיענות לצרכים העולים מן ההורים" )סברלדוב
ואחרים ,2010 ,עמ'  .(29קליין ויבלון ) (2007מצאו שגננות מקפידות לשמור על יחסי גומלין
טובים עם ההורים ,בשל הכרתן בתרומתם למערכת החינוך בכלל ולילדים בפרט )דיין;2004 ,
 .(Court & Merav ,2009שיתוף הפעולה עם ההורים בא לידי ביטוי בקיומם של ערוצי
תקשורת פתוחים עמם ,ובקיומם של מפגשים ,אסיפות ,חגיגות ואירועים שבהם הם
משתתפים )סברלדוב ואחרים.(2010 ,
קהילת ההורים של ילדי הגן משמעותית ביותר בעבודתה של הגננת .התדירות הגבוהה של
יחסי גומלין אתם .הקשר בין הגננת להורי הילדים הוא קשר צמוד ואינטנסיבי .בשל גילם
הצעיר של ילדי הגן ההורים חשים צורך להיות מעורבים ,הן כדי להיות מודעים לאיכות
הטיפול שמקבלים ילדיהם הצעירים ,וכן כדי לתרום ,במקרה הצורך ,לשיפורו .גם העובדה
שילדים בגיל הגן נזקקים לליווי מבוגר כדי להגיע אל הגן ,מגבירה את כמות המפגשים בין
הגננת להורים ,ומעצימה את רצונם להיות הן מעורבים והן מתערבים במתרחש במרחבי הגן
)גנץ-אלוני ;2003 ,פריש.(2013 ,
הגננות בגני החמ"ד נחשפות להתמודדות נוספת .עליהן לחנך לנאמנות לעולמה של התורה,
מתוך זיקה למציאות של הזמן ושל המקום ,ובו-זמנית להתמודד עם המורכבויות השונות ועם
התמורות החברתיות הדורשות מהן לשלב בין פתיחות לאורח חיים מודרני ובין שמרנות
המאפיינת את אורח החיים הדתי )פריש .(2012 ,קהילת ההורים ברבים מגני החמ"ד מורכבת
מזהויות מגוונות המרכיבות את קהילות הצה"ד ,דבר המציב את הגננות בעמדה של בחירה,
גם אם הן אינן תמיד מודעות לכך )אחיטוב ס'.(2012 ,
לסיכום ,הגננת בגן החמ"ד זוכה לאוטונומיה כפולה – מנהלית ופדגוגית .האוטונומיה המנהלית
ניתנת לה מתוקף המבנה הארגוני שבו פועלים גני הילדים בתוך מערכת החינוך ,ואילו האוטונומיה
הפדגוגית היא פועל יוצא של היעדר תכנית ליבה בתחום הדתי .אולם ,נראה כי מדובר באוטונומיה
מדומה ,שכן הבדידות המקצועית המקיפה את עבודת הגננת מביאה אותה לייצר מנגנון מפצה
באמצעות הפיכת קהילת הגן לקהילת השתייכות עבורה .מציאות זו מעוררת מורכבות בעיקר במערכת
חינוכית הנותנת מענה לחברה הצה"ד ,שכן חברה זו עדיין נלחמת על זהותה הדתית ,וכן על זהותה של
מערכת החינוך שלה .מציאות זו מזמנת לגננת הדתית עשייה דיפרנציאלית ומאתגרת בבחירת
הפרקטיקות והשיח הדתי כך שיתנו מענה לרצונות השונים של קהילת ההורים .נוסף על כך ,מאפייניו
הייחודים של גן הילדים ,השונים ממאפייני בית הספר ,משתקפים במרחב הפיזי ובמרחב הפדגוגי
ומחייבים לנקוט בשיטות מחקר מתאימות .בהתאם לכך ,המחקר הנוכחי מתבסס על עקרונות העבודה
בגן הילדים ,ונבחן בו נוסף ללמידה הפורמאלית הגלויה ,גם הלמידה הסמויה הבאה לידי ביטוי
בטכסים ובחגיגות וכן בארגון הסביבה הלימודית.
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 .4המודל התאורטי
במטרה לבחון את התהליכים של הבניית הזהות הדתית של גני הילדים של החמ"ד ,מציע המחקר
הנוכחי מודל תאורטי חדש המהווה מסגרת מושגית לבחינת תהליכים אלה .מודל זה מתבסס על שתי
מסורות תאורטיות מתחום הפסיכולוגיה תוך התאמתן לפריזמה הסוציולוגית שבעזרתה נערך מחקר
זה :האחת – התאוריה המערכתית אקולוגית ) Bronfenbrenner, 1979, 1986; Cicchetti & Valentino,

 ,(2006המשמשת מסגרת מושגית להבנת השפעתן של הסביבות החברתיות המקיפות את הגן; והאחרת
– תאוריית הייצוגים החברתיים ) ,(Duveen, 2001; Moscovici, 1976, 1988המשמשת מסגרת מושגית
לזיהוי ולאבחנה של דרכי הביטוי המילוליים והמעשיים של האידיאולוגיה הדתית המנחה את הגננות.
המיזוג של שתי תאוריות אלה במודל אחד מאפשר לבחון בו-זמנית את יחסי הגומלין שבין הסביבות
החברתיות השונות המקיפות את גני החמ"ד ,וכן את מגוון הביטויים הפדגוגיים הדתיים בגנים,
ביטויים שהם תוצר של הזהויות הקהילתיות הרבות של סביבות אלו .תחילה תוצג כל אחת מהתאוריות
בנפרד ,ובהמשך יוצג המודל התאורטי שנבנה בהתאם לצורכי המחקר הנוכחי.

 4.1התאוריה המערכתית-אקולוגית )(Ecological Systems Theory
מאחר שמחקר זה בוחן את התהליכים של הבניית הזהות של גני ילדים מתוך תפיסה סוציולוגית-
חינוכית ,בחרתי להתבסס על המודל של התאוריה המערכתית-אקולוגית המתאים לבחינת תהליכי
הגיבוש של זהות קהילתית .מודל זה מספק ראייה רב תחומית של מגוון הגורמים המשפיעים על ילדים
בגיל הרך ,כגון :משפחות ,קהילות ותהליכים חברתיים .כמו כן ,מודל זה יכול לסייע בהבנת תהליכי
ההתמודדות של הגננת בחמ"ד האמורה להתמודד עם הקונפליקטים האידיאולוגיים של קהילות
הצה"ד בתור תפקידה כסוכנת חברות .להלן יוצגו מרכיבי המודל ,תוך התאמתם למחקר הנוכחי.
התאוריה המערכתית-אקולוגית ) ;Bronfenbrenner & Morris, 1998; Cicchetti & Valentino, 2006

 (Pianta & Stuhalman, 2003מתבססת על הגישה ההתפתחותית הבין-תרבותית ,ולפיה ישנם הבדלים
תרבותיים מרחיקי לכת בין תרבויות שונות בתפיסות האידיאולוגיות שלהן על גידול ילדים ,בדרכי
הסוציאליזציה שבהן נוקטים ההורים ,וכן במטרות ובדרכי הפעילות של המסגרות החינוכיות לגיל
הרך .כמו כן ,לפי גישה זו ,פעמים רבות אין הלימה בין הציפיות ההתפתחותיות ודרכי הסוציאליזציה
של הבית ובין אלו של המסגרת החינוכית ,דבר העלול להוביל לקונפליקט בינם.
בהתאם לכך ,התאוריה המערכתית-אקולוגית בודקת את יחסי המורה-תלמיד בתוך מארג אקולוגי
דינמי ורחב ומתמקדת באינטראקציה שבין הפרט ובין ארבעה מעגלים סביבתיים-חברתיים המקיפים
את חיי הפרט ,ביחסי האנוש שלהם ובעיקר במאפיינים התרבותיים שבהן משתמשות חברות כדי
להנחיל את מורשתן לבני הדור הבא .למרות שבמקורה ,התאוריה המערכתית-אקולוגית בוחנת את
ההשפעות הפסיכולוגיות על הפרט ,היא מתאימה למחקר הנוכחי בשל הרכבם של המעגלים
האקולוגיים ,הכוללים מרחבים סוציולוגיים התואמים את המרכיבים המבנים קהילות זהות .להלן
מוצגים המעגלים האקולוגים המאפיינים את התאוריה המערכתית-אקולוגית ) Bronfenbrenner, 1979,

 (1986תוך התאמתם למחקר הנוכחי:
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•

מיקרוסיסטם ) :(Micro-systemמעגל זה מתייחס לסביבה הישירה והמיידית שהפרט בא
במגע יום-יומי וישיר עמה .בהקשר של מחקר זה מדובר ביחסי הגומלין שבין הגננת לילדים,
כפי שאלה באים לידי ביטוי במגוון הפרקטיקות שבהן היא נוקטת ,בשיח הפדגוגי המאפיין
את הגן ,בארגון הסביבה הפיזית שלו ובבחירת התכנים המועברים בו .מעגל זה כולל גם את
היחסים שבין הגננת ובין קהילת ההורים של ילדי הגן כפי שהם משתקפים בפעילויות
מיוחדות ובחגיגות שלהם שותפים ההורים.

•

מיסוסיטם ) :(Meso-systemמעגל זה מתייחס לקשרים שבין המערכות הקטנות של הפרט
לבין עצמן .בהקשר למחקר הנוכחי מדובר בהשפעות ההדדיות שבין הגננת למערכת ההדרכה
והפיקוח על גני החמ"ד.

•

אקסוסיסטם ) :(Exo-systemזהו המעגל החיצוני שהפרט אינו בא עמה במגע ישיר ,אך היא
משפיעה עליו בדרכים שונות .בהקשר של מחקר זה מדובר במדיניות מערכת החמ"ד הבאה
לידי ביטוי במשנת החמ"ד.

•

מַ קרוסיסטם ) :(Macro-systemזהו מעגל המתייחס "למערכת הכוללת" של הנתונים הגיאו-
פוליטיים ,מאפייני התרבות והחברה .במחקר הנוכחי מדובר במאפייני האידיאולוגיות של
קהילות פנים וקהילות חוץ של הצה"ד ,המזינות את הגנים.

על פי המודל של ברונפנברנר ,פיתחו צ'יצ'טי וולנטינו ) (Cicchetti & Valentino, 2006מודל עדכני
שהנחת היסוד שלו הייתה שהשפעתן של תהליכים רלוונטיים גְ דלה ככול שאלה מתרחשים במערכות
אקולוגיות הקרובות יותר לפרט )פרוקסימליות( ,ולהפך ,השפעתן קטנה ככל שהם מתרחשים במערכות
הרחוקות ממנו )דיסטליות( .גם מודל זה נבנה כמודל פסיכולוגי ,ולכן הוא יוסב למודל סוציולוגי כדי
להתאימו למחקר הנוכחי המתמקד בקהילות זהות ולא בפרטים .המודל בודק שני ממדים הנעים על פני
כל המעגלים האקולוגיים:
•

איכות הגורמים :מדד זה בודק את קיומם של גורמים הבולמים את התהליך ,לעומת גורמים
מפצים המעודדים ומקדמים אותו.

•

זמן :מדד זה מבחין בין גורמים חולפים ,המתקיימים על פני זמן קצר ובין גורמים
המתקיימים על פני זמן ממושך.

השילוב של שני ממדים אלו מאפשרים את קיומם של ארבעה סוגי גורמים המתקיימים במרחבי
מערכת החינוך :גורמים מעצימים מתמשכים ,גורמים מעצימים חולפים ,גורמים בולמים מתמשכים
וגורמים בולמים זמניים .להלן ייצוג גראפי של המודל:
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תרשים  .3מודל לבדיקת איכות ההשפעה של מערכות אקולוגיות
המודל המוצג בתרשים  3ממחיש את המודל התאורטי הפסיכולוגי של צ'יצ'טי וולנטינו הרואה
במערכת החינוך סביבה חינוכית המשפיעה על התפתחותו של הילד ,השפעה דו-כיוונית :מצד אחד
המערכת מספקת גורמים העשויים לסייע לקידומו ,לצמיחתו ולהתפתחותו ,ומצד שני ,היא מספקת
גורמים העלולים לבלום אותו.
כאמור ,המודל במחקר הנוכחי מרחיב מודל זה ומתמקד בגורמים סוציולוגיים .ממד האיכות
וממד הזמן על ארבעת סוגי הגורמים ,ישמשו במחקר זה אבן בוחן להבנת התהליכים החברתיים
והפדגוגיים שמזמנות לילדי הגן את הסביבות החברתיות האקולוגיות השונות השואפות לחנך אותו
חינוך דתי .בהתאם לכך ,נבחנו במחקר אלו מהפעולות שנוקטת הסביבה החינוכית מצליחות לממש את
מטרתה הדתית ,ולהבנות זהות קהילתית דתית ,ואילו מהן בולמות אותה.

 4.2תאורית הייצוגים החברתיים )(Social Representations Theory – SRT
תאוריה זו נבחרה למחקר המוצע בשל התפיסה האפיסטמולוגית שלה על הבניה חברתית של
מציאות משותפת .ההבניה החברתית בגן הילדים מתרחשת תוך כדי תהליכים דינמיים של שיח ושל
פרקטיקות המתרחשים בעיקר בשיתוף עם הילדים ,אולם גם בשיתוף עם ההורים .הגננת חושפת את
הילדים ואת הוריהם לייצוגי דת שונים שבחלקם מעצימים ,ובחלקם בולמים .תאוריית הייצוגים
החברתיים שתוצג להלן תסייע לפרק את הפרקטיקות ,את השיח ואת מרחבי הלמידה השונים שבגן
הילדים ,במטרה לאתר ולמיין את ייצוגי הזהות הדתיים לפי אפיונם :ייצוגים הגמוניים ,ייצוגים
עצמאיים ,וייצוגים קונפליקטאליים .תהליך זה יש בו כדי להצביע על תהליכי כינון זהותו הדתית של גן
החמ"ד.
דורקהיים ) (Durkheim, 1898, 1965טבע את המושג "ייצוגים קהילתיים" לתיאור מבעים
אינטלקטואליים הכוללים כל צורה של רעיון ,רגש או אמונה המתרחשים בתוך קהילה ,והמקבלים
פרשנות שונה בכל חברה .בעקבותיו ,הרחיב מוסקוביצ'י ) ,(Moscovici, 1976, 1988אבי תאוריית
הייצוגים החברתיים ,מושג זה לתאוריית הייצוגים החברתיים העוסקת במרכיבים המשותפים לפרטים
ולקבוצות שאליהן משתייך הפרט .תחילתה של תאוריית הייצוגים החברתיים בהבנה ,שבניגוד למדע,
הייצוגים החברתיים אינם מיועדים להכרת ה'אמת' ,ואינם מצייתים לכללים לוגיים מפורשים
ומוסכמים ,אלא נלמדים מההיסטוריה התרבותית ומכילים עולם תוכן ומושגים המשותפים לחברי
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הקבוצה .הנחת המוצא של תאוריית הייצוגים החברתיים היא שתופעות ואנשים אינם נתונים גולמיים,
אלא מקיימים מערכת של תכנים ומושגים משותפים המבנים את המציאות באמצעות ייצוגים
חברתיים ,חזותיים ומילוליים ) .(Doise, 1990; Moscovici, 1976, 2001; Wagner, 1995ייצוגים
חברתיים הם מערכת סימבולית הנבנית באמצעות תקשורת ומשא ומתן חברתיים-קהילתיים היוצרים
עולם ייחודי לקבוצה המשמשים בסיס לפיתוח קודים ערכיים והתנהגותיים ולשיח חברתי .קודים אלה
משתקפים בתחום רחב של דימויים ,ערכים ,אידיאולוגיות ,אמונות ומחשבות ,ובו בזמן הם גם דינמיים
ומתחדשים ) .(Wagner, 2003בעוד מוסקוביצ'י התייחס להבנת החיים החברתיים באופן כללי ,דובין
) (Duveen, 2001פיתח בעקבותיו את תאוריית הייצוגים החברתיים בהקשר של התפתחות זהות
קהילתית .לדבריו ,ייצוגים חברתיים משקפים זהויות קהילתיות המלמדות על מיקומו של היחיד
בחברה ובתרבותה ,באמצעות יחסי הגומלין שבין הייצוגים החברתיים והזהות :מצד אחד התוכן של
הייצוגים החברתיים מספק את הבסיס שעליו מושתתת הזהות הקהילתית המשותפת ,ומצד שני,
הייצוגים החברתיים ותהליכי השינוי שהם עוברים ,מבנים זהות קהילתית ייחודית ).(Breakwel, 2001
המשותף לכל הקהילות הוא עיגון הייצוגים החברתיים בהיבטים היסטוריים הייחודיים
והמשמעותיים לקהילה ) .(Duveen, 2001; Liu, & László, 2007בקהילות מסורתיות הייצוגים
הקהילתיים שכיחים יותר ,ובעלי אחידות גבוהה ) .(Moscovici , 1984חוזקו של ייצוג חברתי מותנה
במיקומו במערכת הייצוגים הכוללת ) :(Liu, & László, 2007הייצוגים המרכזיים כוללים את הערכים
המשותפים לקהילה ,ולכן הם יציבים ומעוגנים בה היטב .לעומתם ,הייצוגים הפריפריאליים קשורים
לייצוגים המרכזיים רק בדרך אסוציאטיבית ,ולכן ככול שהייצוג פריפריאלי יותר ,הוא חלש יותר ונוטה
להשתנות ביתר קלות )פריינטה ואור .(2006 ,כמה מהייצוגים החברתיים הם ייצוגים סמויים ,והחברים
בקהילה רואים בהם חלק ממציאות מובנת מאליה שאינה דורשת בירור .ייצוגים אלה משמעותיים
לחברי הקהילה משום שהם משקפים את הרעיונות המרכזיים שסביבם מאורגנים חיי הקהילה,
ותפקידם לספק לקהילה תחושת ביטחון ) ,(Moscovici, 1984ולחזק את כוחה ).(Jovchelovitch, 2007
המשותף לייצוגים המפורשים ולייצוגים הסמויים הוא מרחב החופש הקיים לצד מרחב הכפייה שבהם
חיים הפרטים המרכיבים את הקהילה .הניעות בין החופש לכפייה מאופיינת באמצעות שלושה סוגי
ייצוגים חברתיים :ייצוגים הגמוניים ) – (hegemonicייצוגים המשותפים לרוב חברי הקהילה
והמקובלים עליהם ,ועקב כך חשובים להגדרת הזהות של הקהילה ביחס לקהילות אחרות; ייצוגים
עצמאיים  /משוחררים ) – (emancipatedייצוגים הייחודיים לכל תת-קהילה ,והמאפשרים אוטונומיה
וחופש בחירה לחברי הקהילה ויצירת מרחב שונות )אור .(Moscovici, 1976, 1988 ;2007 ,בטבלה 2
מפורטת ההבחנה שבין סוגי הייצוגים על פי ההקשר הקהילתי שבהם הם מתקיימים.
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טבלה 2

הבדלים בין ייצוגים הגמוניים לייצוגים עצמאיים )(Moscovici, 1976, 1984
ייצוגים הגמוניים
שכיחות

דומיננטיים :מרכזיים בהגדרת ייחודיותה
של הקהילה

התפלגות ייצוגי ליבה בעלי שונות מעטה יחסית בין
חבריה

ייצוגים עצמאיים  /משוחררים
רצסיביים :שוליים בהגדרת הקבוצה
ייצוגי פריפריה בעלי מגוון וריאציות ,ובלתי אחידים

דרגות

יציבים ,מחייבים ,מייצגים ערכים
העוברים באינטנסיביות

משתנים ,חופשיים לבחירת הפרט ,ממעיטים בהעברת
ערכים אלו

סוכני
העברה

המוסדות החברתיים לצד ההורים
מבטיחים את הקונפורמיות של חברי
הקהילה

תת-קבוצות בשולי השיח החברתי ,מאפשרים החדרת
מהפכות

נוסף לשני סוגים אלה של ייצוגים חברתיים ,קיימת קבוצת ייצוגים שלישית הכוללת ייצוגי
קונפליקט ) – (conflictייצוגים אלה נוצרים במהלך מחלוקות ומאבקים בין תת-קבוצות בקהילה ,והם
מסייעים להגדיר את גבולות הקהילה ולקבוע מי שייך לה ,ומי 'אחר' ,ולכן ראוי להדרה מחוץ
לגבולותיה )אור .(Moscovici, 1976, 1988 ;2007 ,חוקרים נעזרים בייצוגי קונפליקט לבחינת מערכות
היחסים בין קהילות שונות שהן חלק מאותה חברה .פתרון הקונפליקט קובע אם וכיצד המעורבים בו
יגיעו להסכמה משותפת על חשיבותו ועל משמעותו של הייצוג ).(Breakwell, 2001
הייצוגים החברתיים מתבטאים בשלושה ממדים המשמשים לבחינתם ולהערכתם של הייצוגים
השונים בקהילה ) .(Doise et al., 1993ממדים אלה ,כולל יישומם במחקר המוצע ,מוצגים בטבלה .3
טבלה 3

תחומי ההבניה של הייצוגים החברתיים ויישומם במחקר
תחומי
הבניה

יישום במחקר

הסבר

 .1ארגון
שדה
הייצוגים

האופן שבו הקהילות מארגנות ,מקטלגות
ומגדירות את תכני הייצוגים



התכנים הדתיים ודרכי ביטויים כפי שהגננת בחרה
לארגנם וכן כפי שמערכת ההדרכה והפיקוח מציעים
לארגנם.

 .2עקרונות
מארגנים

עמדות ,ערכים והתנהגויות של חברי הקהילה



טיבם של מערכות היחסים בין בעלי העניין השונים
הקשורים לגן :הגננת ,הורי הגן )בנקודות המפגש
השונות ביום-יום וכן בפעילויות והחגיגות( ומערכת
ההדרכה והפיקוח

 .3עוגנים
חברתיים

המשתנים הסוציולוגיים המעצבים את
החשיבה היום-יומית ,כגון :נורמות חברתיות,
ערכים ,האופן שבו הקבוצות השונות תופסות
את היחסים הבין-קבוצתיים ,השתייכות
קהילתית ,והמעמד הכלכלי ,הפוליטי
והתרבותי של הקהילה בהיררכיה החברתית



הבנתם האידיאולוגית של כל השותפים למערכת
החינוכית הפועלת בגן על אודות הדואליות המובנית
בתשתית האידיאולוגית של החמ"ד שיצרה מורכבות,
דילמות ומתחים בין הערכים המסורתיים ובין
הערכים הפוסט-מודרניים כפי שאלה משתקפים הן
בעשייה החינוכית בגן והן במשנת החמ"ד

שלושת תחומי ההבנייה פועלים בו-זמנית בשתי בימות שיח בעלות השלכה על הייצוג החברתי
) :(Ben-Asher, Wagner, & Orr, 2005בימת השיח האישי המאפשרת לייצוגים שונים לבוא לידי ביטוי
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בו -זמנית; ובימת השיח הציבורי ,שבה בשל האשליה של אחדות דעות פנימיות ,באים לידי ביטוי רק
ייצוגים אחידים ).(Duveen, 2001
במחקר זה ,הייצוגים החברתיים ייבחנו בשתי בימות השיח :בימת השיח האישי הכוללת את
השיחים המתקיימים בתוך מרחבי הגן בין הגננת לילדים והבאים לידי ביטוי בבחירת הפרקטיקות,
מאפייני השיח החינוכי ,הסביבה הלימודית והטכסים הדתיים; ובימת השיח הציבורי הכוללת את
המרחבים שלהם שותפים גם קהילת ההורים :מפגשי הגננת עם ההורים באסיפות הורים ,בחגיגות
ובפעילויות המשותפות לילדי הגן ולהוריהם.

 4.2.1ייצוגים חברתיים בפריזמה הביקורתית
"We must ask what is the aim of the scientific community. Is it to support or to criticize the social
)order? Is it to consolidate it or transform?" (Moscovici, 1972, p. 23

לאור שאלותיו של מוסקוביצ'י :האם מטרת הקהילה המדעית היא לתמוך במבנה החברתי או
לבקר אותו? לתמוך בו או להביא לשינויים חברתיים מהותיים? מחקר זה מציע להיעזר בפריזמה
הביקורתית של תאוריית הייצוגים החברתיים הרואה בייצוגים אלו כוח אידיאולוגי המעניק
לגיטימציה דומיננטית לחברי הקהילה עד להדרת ה'אחר' ) Voelklein, 2003; Voelklein, & Howarth,

.(2005
הפרשנות של הייצוגים החברתיים מדגישה את האופי הנורמטיבי והדינאמי של הידע המשותף,
ומביאה לחלוקה של בני אדם וליצירת סטריאוטיפים כלפי קבוצות חוץ ,סטריאוטיפים הנגזרים
מייצוגים חברתיים עוינים ) ,(Staerklé, Clémence, & Spini, 2011והמייצרים מוקדי כוח ,שבסופו של
דבר גורמים לשינוי חברתי ) .(Batel, & Castro, 2009כדי לממש את הפוטנציאל הביקורתי של תאוריה
זו ,יש לנתח את הדרכים שבהן מופעלות המערכות של הידע כדי לשקף את תפקידם של הכוח ושל
העימותים ,על ידי בחינת הפוליטיקה המשפיעה על בניית ההגמוניה של הייצוגים החברתיים ) Howarth,

 .(2006אחד ממוקדי הכוח ההגמוניים הוא מערכת החינוך המשמשת סוכן חברתי .הייצוגים החברתיים
באים לידי ביטוי במערכות ידע ומקבלות לגיטימציה בבחירה של תכניות לימודים לצד בחירת דרכי
פעולות חינוכיות ושיטות עבודה ).(Howarth, 2004;Ubben et al., 2010
לאור התפיסה הביקורתית ,ולפיה אפשר לבחון את הסדר החברתי באמצעות מיפוי הייצוגים
החברתיים ,מחקר זה ממקם את תאוריית הייצוגים החברתיים בתוך מסגרת אידיאולוגית ) Howarth,

 ,(2006במטרה לבחון כיצד המערכות האקולוגיות השונות של הזרמים האידיאולוגיים בצה"ד מכוננות
את זהותו הדתית של גן הילדים ,כאשר כל המערכות פועלות תחת מערכת פיקוח אחת ,זו של מנהל
החמ"ד.

 4.3מודל המחקר המוצע – תאוריית הייצוגים האקולוגיים
כאמור ,המסגרת התאורטית המוצעת במחקר זה משלבת שתי תאוריות סוציולוגיות שבמרכזן
יחסי הגומלין הנוצרים בעקבות הקשרים שבין הקהילה ובין המערכות החברתיות המקיפות אותה:
התאוריה האקולוגית ותאוריית הייצוגים החברתיים .התאוריה האקולוגית תסייע לבחון את זהות הגן
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הדתי על ציר אורך ,ותספק את התשתית החברתית הרחבה באמצעות בחינת המעגלים האקולוגיים
המקיפים את סביבת הגן ההולכים ומתרחבים מהקרוב אל הרחוק .במקביל ,הפריזמה הביקורתית של
תאוריית הייצוגים החברתיים ,תסייע לבחון את זהות הגן על ציר הרוחב ותספק את התשתית
המושגית לבחינה מעמיקה של המהלכים החברתיים-חינוכיים המתרחשים בכל אחד מהמעגלים
האקולוגיים.
המיזוג בין שתי התאוריות מספק מסגרת קונספטואלית המאפשרת לבחון את התמודדותו של גן
הילדים של החמ"ד עם הדואליות המבנית העומדת בבסיסו .דואליות זו מצריכה התמודדות יום-יומית
עם עולם ה'קודש' לצד עולם ה'חול' כפי שהם משתקפים בזהויות של מגוון הקהילות המרכיבות את
הצה"ד ,ואף בזהויות של קהילות 'אחרות' שאינן משתייכות לצה"ד ,ושילדיהן לומדים במסגרת הגנים
של החמ"ד .סיווגו של ייצוג חברתי כהגמוני או כעצמאי מאפשר לקבוע את המקום שמערכת החמ"ד
מעניקה לאותו ייצוג בסולם העדיפויות האידיאולוגיות שלה .בהתאם לכך ,ייצוג הגמוני הוא ייצוג
מרכזי המעוגן היטב בזהות הקהילתית ,ואי לכך נמצא במרכז העשייה של הגן ,ומקבל את חוזקו
באמצעות גורמים מעצימים מתמשכים .לעומת זאת ,ייצוג עצמאי הוא ייצוג המאפיין תת-קהילות ,ועל
כן ,פחות מעוגן בייצוגי הזהות הקהילתית ,ומופעל באמצעות גורמים מעצימים חולפים .אפיון הייצוגים
החברתיים הבאים לידי ביטוי במרחבי הגן ומחוצה לו ,לכל אורך שרשרת הארגון של מערכת החמ"ד
הקשורה לגני הילדים ,יכול לסייע להצביע על זהותו הדתית של הגן ועל דרכי כינונה של הזהות.
המודל שנבנה למחקר זה מקדיש מקום מרכזי גם לייצוגי קונפליקט ,בשל היותם הגורם המניע את
כל המערכות האקולוגיות .בהתאם לכך במרכז הפריזמה שבעזרתה נערך מחקר זה עומדת השפעתם של
ייצוגי הקונפליקט ,זאת לאור התאוריות הקהילתיות שנסקרו לעיל )ראו סעיפים  2.2ו ,(2.3-ואשר
הדגישו את תפקידו המהותי של הקונפליקט להבנית הזהות של הקהילה ,להגדרת גבולותיה ולקביעת
ה'אחר' שאינו חלק ממנה .חשיבותם של ייצוגי הקונפליקט עולה עוד יותר כאשר בודקים קהילות
שהתשתית הרעיונית שלהן בנויה על דואליות אידיאולוגית המפלגת את חברי הקהילה ,כפי שמתרחש
בקרב הצה"ד.
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בתרשים  4מוצג מודל המחקר המוצע שכאמור הוא מודל סוציולוגי בינארי הממזג שתי מסורות
תיאורטיות :התאוריה המערכתית-אקולוגית) & Bronfenbrenner & Morris, 1979, 1986; Cicchetti

 ,(Valentino, 2006ותאוריית הייצוגים החברתיים ).(Doise et al., 1993; Moscovici, 1976, 1988

תרשים  .4מודל המחקר המוצע :מודל הייצוגים האקולוגיים

 .5מטרת המחקר
מטרת המחקר המוצע היא לבחון את תהליכי הבניית זהותו הדתית של גן הילדים של החמ"ד
במציאות מרובת זהויות קהילתיות .מציאות זו היא תוצר של הדואליות האידיאולוגית המאפיינת את
הצה"ד :המאבק בין 'קודש' ל'חול' ,דואליות שהיא אחד הגורמים המרכזיים למאבקי כוח חברתיים
ופוליטיים בין הזרמים השונים בצה"ד המחלחלים גם לתוך מערכת החינוך שלה .לאור אלה ,נבחנות
במחקר דרכי ההתמודדות של המעגלים האקולוגים השונים של מערכת החינוך המקיפים את הגן ,עם
הייצוגים החברתיים הדתיים השונים המייצגים קהילות זהות אלו .בהתאם למטרות המחקר נוסחו
שתי שאלות.
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 .6שאלות המחקר
 .1באלו דרכים מתמודדות הגננות וקהילת ההורים של גני הילדים של החמ"ד עם המציאות
הקונפליקטואלית המתהווה בעקבות ריבוי אידיאולוגיות בציונות הדתית וכן בעקבות חלחולן
של קהילות שאינן משתייכות לציונות הדתית ,וכיצד מכוננות הגננות והקהילה את הזהות
הדתית של הגן במציאות זו?
 .2כיצד מתמודדים המעגלים האקולוגיים המקיפים את גני החמ"ד )מדריכות ,מפקחות מחוזיות
על גני הילדים ,מפקחים מחוזיים על החמ"ד ,מפקחת ארצית על גני הילדים ,ראש מנהל
החמ"ד ,יו"ר מועצת החמ"ד ,וכן המדיניות במשנת החמ"ד( עם המציאות הקונפליקטואלית
המתהווה בעקבות ריבוי אידיאולוגיות בציונות הדתית וכן בעקבות חלחולן של קהילות שאינן
משתייכות לציונות הדתית ,וכיצד ההחלטות של גורמים אלה מעצבות את הזהות הדתית של
גני החמ"ד?

65

פרק ב :מתודולוגיה
 .1שיטת המחקר – מחקר אתנוגראפי – חקר מקרה מרובה
אתנוגרפיה :הואיל וגן הילדים הוא מסגרת ארגונית מורכבת שמתנהלות בו אינטראקציות ברמות
שונות של מעורבות ,המחקר נערך על-פי הפרדיגמה האיכותנית הקונסטרוקטיביסטית המתאימה
לחשיפת התהליכים הסוציולוגיים-חינוכיים המתרחשים במסגרות מסוג זה ,כגון המערכת החינוכית
של גני החמ"ד .יתרונה של פרדיגמה זו הוא בכך שהיא מתקיימת במיקומה הטבעי של התופעה ,ולפיכך
מאפשרת קבלת "תיאור גדוש" )גירץ (1990 ,והוליסטי והבנת התופעה הנבדקת בקונטקסט שבה היא
מתרחשת ,וכך ללמוד על הפרשנות שהאינפורמנטים מעניקים לחוויותיהם )צבר-בן יהושע2001 ,ב;
שקדיDenzin, & Lincoln, 2000; Hammersley & Atkinson ,2000 ; Kvale, 2002; Patton, 2002; ;2003 ,

 .(Schwandt, 2007; Stake, 2005אחת המסורות של המחקר האיכותני היא המסורת האתנוגראפית
המבקשת ללמוד על קבוצה בעלת תרבות משותפת ) .(Spradley, 1979גישה זו מצדדת בהסתכלות
ישירה על מערכות אינטראקטיביות ,וכן על תהליכים המבטאים דפוסי התנהגות ) (Geertz, 1973שכן
"כל קבוצה נושאת תרבות ,בכל זמן ובכל מקום" )צבר-בן יהושע2001 ,א ,עמ'  ,(102ועל כן יוצרת 'דיוקן
תרבותי' )שקדי ,(2003 ,בין אם גלוי ובין אם סמוי ) .(Geertz, 1973בהתאם לכך ,תפקידו של האתנוגרף
הוא לחשוף את אותם רבדים ולפרשם בהקשר של התרבות שבה הם נמצאו )צבר-בן יהושע2001 ,א(.
הגישה ההוליסטית מחייבת התייחסות בו-זמנית למרב הנתונים המתרחשים במהלך האינטראקציות
חברתיות בשדה המחקרי ) ,(Stake, 2005ובכך מחדדת את המשמעות של הממצאים .כדי להגיע
לתובנות עמוקות ומשמעותיות ,החוקר שוהה בשדה זמן ממושך עד הגיעו ל"תיאור גדוש" של הנצפה
)גירץ ;1990 ,חזן ,(1992 ,דבר המאפשר לו לחשוף תבניות מחשבתיות והתנהגותיות )שלסקי ואלפרט,
 ;2007שקדי ,(2003 ,כולל התנהגויות שבדרך כלל נשמרות כטאבו מול זרים ).(Pole & Morrison, 2003
עם השנים ,הפך המחקר האתנוגראפי גם למחקר חברתי ביקורתי ) Peacock, 1996; Saville-Troike,

 (2003המטיל על החוקר לחקור את זירות המאבק כדי לאתר הסדרים שהתמסדו ,קבוצות מודרות
שנדחקו לשוליים או הסדרי כלאיים והגדרות של זהויות ממוקפות )הרצוג.(2007 ,
הבחירה שלי כחוקרת לחקור את מרחבי הזהות של הקהילה הצה"ד שאליה אני משתייכת,
מאפיינת את המחקר האתנוגראפי הנעשה כיום "בביתו" של החוקר "השדה והבית הינם מארג אחד,
שאינו מבחין בין כאן לשם ...עבודה כזו מערערת את יסודות הבית ...מקעקעת את ביטחונו ואמורה
לחשוף את תהליכי היצירה של הזהויות תוך שרטוט מפות גיאוגרפיות והיסטוריות חדשות של זהות"
)לביא וסווידנברג ,1995 ,עמ'  .(80יש יתרון להיותו של החוקר חלק מהשדה שאותו הוא חוקר ,שכן
הדבר מסייע בידו להבין את המתרחש בשדה באופן מדויק )שקדי .(2003 ,מעורבותו של החוקר במחקר
האתנוגראפי מאופיין כיום בגמישות המתוארת כבריקולאז' ) (Bricolageהמשלב בין הנרטיב של השדה
ובין הנרטיב האישי של החוקר ,והמשמש עקב כך כלי נוסף ומשמעותי לפרשנות השדה .הבריקולאז'
מעודד מצד אחד את החוקר לגמישות מחשבתית ,ומנגד דורש ממנו לשמור על עומקו של המחקר
).(Kincheloe & Berry, 2004
המחקר האתנוגראפי נפוץ בעיקר בשדה החינוך )שלסקי ,אלפרט וצבר-בן יהושע ,(2013 ,זאת בשל
אופייה הייחודי של התרבות השוררת במוסדות החינוך ,תרבות הכוללת שפע של סמלים וטכסים
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) .(Spindler, 1997גישה זו נבחרה למחקר המוצע גם בשל תרומתה לפרשנות של תרבויות ,ומשום שיש
בה כדי לסייע בניתוח המתרחש במערכת גני החמ"ד המספקת שירותי חינוך למגוון קהילות זהות
המתמודדות ביניהן בשל הדואליות האידיאולוגית שבתשתית הרעיונית שלהן ,דואליות שאף התחזקה
בעקבות חדירת מאפיינים של העידן הפוסט-מודרני.
חקר מקרה :חקר מקרה מתבסס על התפיסה כי ניתן ללמוד ממקרה ספציפי על ההתנהגות של
קבוצות שלמות ,ולכן הוא מתאים לגישות מחקר שונות המבקשות לחקור תופעות חברתיות בהקשרן
הטבעי ) .(Swanborn, 2009תומאס מסביר את יתרונה של שיטה זו" ,דוגמא לסוג תופעה הנותנת
מסגרת אנליטית – חפץ – שבתוכה המחקר נעשה ושהמקרה מאיר ומסביר" ).(Thomas, 2011, pp 23
יין (Yin, 2004, 2014) ,מדגים את ההתרחבות של השימוש ב"חקר מקרה" בשנים האחרונות בהבאת
מחקרים עדכניים וקלסיים מתחומים מגוונים כמו אנתרופולוגיה ,סוציולוגיה ,חינוך ,סיעוד ,עבודה
סוציאלית ,הערכה ,שיווק ואחרים ,המשקפים את התרומה הגדולה של "חקר מקרה" ביכולת שלהם
להסביר ,לתאר ,להדגים ולהאיר ).(Yin, 2009, pp. 19-20
חקר מקרה מרובה :לכל אחד מהמקרים יש "סיפור לספר" ) ,(Stake, 2006, pp. viיש ייצוג של
מערכות יחסים וביטויים שונים של זיקות ,ולכן על החוקר לצפות בכל מקרה בהקשרו הטבעי כדי
שיוכל לגבש את הפרשנות המתאימה לכל אחד מהמקרים .סטייק ) (Stake, 2006מבהיר שנוסף לחקר
כל מקרה לגופו ,על החוקר לבחון כל מקרה באופן יחסי והשוואתי למקרים אחרים דבר שיסייע לו
לגבש מבט רחב על התופעה .סטייק טוען שהמטרה של חקירת אוסף של מקרים היא לאוו דווקא
השוואה בין המקרים ,אבל "חוקרים נטורליסטיים ,אתנוגראפיים ופנומנולוגיים משתדלים לתאר את
המקרים השונים בפירוט מספיק כדי לאפשר לקורא להשוות" ) .(Stake, 2006, pp. 83בזמן איסוף
הנתונים ,החוקר מתרכז במקרה הספציפי "כמעט כאילו שהוא המקרה היחיד" ),(Stake, 2006, pp. 1
אבל בסופו שלדבר ,המקרה היחיד מעניין "מפני שהוא חלק מאוסף של מקרים" ).(Stake, 2006, pp. 4
עודמציין סטייק ) (Stake, 2006כי ככל שמשיגים חזרות רבות יותר של נתונים מנחקרים שונים ,כך
גדלה מידת היכולת להסתמך על הנתונים שנאספו .יישום המלצה זו של סטייק בנחקר הנוכחי בא לידי
ביטוי הן במשך זמן המחקר ,שהתרחש על פני שתי שנות לימוד ובהן נעשו ראיונות ותצפיות חוזרות מדי
חודש בכל אחד מהגנים ,והן בראיונות שנערכו עם מגוון אנשי מפתח הקשורים לכל אחד מהגנים ,כפי
שמפורט בסעיף הבא.
איסוף נתונים בחקר מקרה הוא אקלקטי ומרובה ,ולכן יש לאסוף נתונים משישה סוגי מקורות עד
כמה שאפשר :מסמכים עדכניים ,מסמכים ארכיוניים ,ראיונות ,תצפיות לא משתתפות ,תצפיות
משתתפות וחפצים פיסיים ) .(Stake, 2006לעומת זאת ,סוונבורן ) (Swanborn,2010מצביע על שלושה
מקורות מידע עיקריים :מסמכים ,ראיונות ותצפיות משתתפות .המחקר הנוכחי בנוי )כמפורט להלן( על
שלושת סוגי המקורות האלה ,עם תת-סוגים בתוך כל כלי.
מאוסף ההגדרות שצויינו להלן ,אפשר להגדיר את המחקר הנוכחי כמחקר אתנוגראפי המתאפיין
ב"חקר מקרה מרובה" קולקטיבי של מספר גנים ,שמטרתו גם לתאר וגם להאיר את התופעה החברתית
הנחקרת.
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 .2אוכלוסיית המחקר
אתנוגרף הרוצה ללמוד על תרבות של חברה זקוק לאינפורמנטים המסוגלים לספק תובנות
שימושיות על הקבוצה הנחקרת ,ולהפנות את החוקר למידע ולקשרים נוספים )צבר-בן יהושע;2001 ,
שקדי .(2003 ,האינפורמנטים שנבחרו למחקר הנוכחי הם כאלה המכירים את הקבוצה ,והם נבחרו
בעקבות התאוריה האקולוגית של ברונפברנר ) Bronfenbrenner, 1979, 1986; Cicchetti & Valentino,

 ,(2006אשר לפיה סביבת הגן היא סביבה אקולוגית מתרחבת הנתונה להשפעתן של מערכות חברתיות
חיצוניות .בהתאם לכך ,נבחרו למחקר אנשי חינוך ממערכת החמ"ד הנמצאים בקשרים שונים עם
חמשת הגנים שנבחרו למחקר ,חלקם בקשר ישיר ,וחלקם בקשר עקיף .המחקר התמקד בחמישה גנים
בשני מחוזות גאוגרפיים שונים מתוך תפיסה שהמבנה הארגוני של החמ"ד מאפשר יישות עצמאית לכל
מחוז ,עצמאות המאפשרת לו להתאים את תפיסת עולמו החינוכית-דתית בהתאם לצרכיו ,אולם
במקביל גם בכפוף לפיקוח הארצי.
•

גני הילדים :חמשת הגנים שנבחרו למחקר לבחינת הזהות הדתית של גן החמ"ד שייכים לשני
סוגים של קהילות הוריות המזינות את גני החמ"ד :קהילות פנים המשתייכות לציבור הציוני-
דתי ,וקהילות חוץ שאינן משתייכות אליו .בחירה זו תואמת את הגישה של המחקר האיכותני,
ולפיה אוכלוסיית המחקר מבוססת תאוריה )Curtis et al., 2000; ) (theoretical sampling

 .(Marshall & Rossman, 2010שיטת הדגימה של גני הילדים כללה דגימה בלתי-הסתברותית
מסוג 'מדגם מכוון' ) (purposeful sampleהדוגם פרטים שיספקו מידע עשיר שישרת את מטרות
המחקר ).(Creswell, 2002; Patton, 2002
o

גנים השייכים לקהילות הפנים של הצה"ד :נבחרו שלושה גנים שייצגו את שלושת
הזרמים העיקריים של הצה"ד לפי המודל המיפוי הצירי של מוזס )) (2009ראו פרק א,
סעיפים  1.2.1ו .(1.2.2-מיפוי על פני ציר מחייב לבחור אוכלוסיית מחקר בדגימה לטווח
) ,(Polkinghorne, 2005) (sampling for rangeבמקרה שלנו ,בהתאם לטיב הדתיות של
הקהילה :את הקצה האחד של הטווח נבחר לייצג גן שקהילת ההורים בו משתייכת לקצה
השמרני של הצה"ד – החרד"לים ,ואילו את הקצה האחר של הטווח נבחר לייצג גן
שקהילת ההורים בו משתייכים לאגף הליבראלי של הצה"ד – הקיבוץ הדתי .נוסף לשני
הקצוות ,נבחר גן שקהילת ההורים בו ממוקמת בין שני הקטבים ,וכוללת הורים
המשתייכת לצה"ד הקלאסית .חשוב לציין כי שלושת הגנים שנבחרו ייצגו גם שונות
דמוגראפית וגאוגרפית ,גן בקיבוץ המשתייך לתנועת הקיבוץ הדתי ,גן חרד"לי הממוקם
ביישוב קהילתי ,וגן ציוני-דתי קלאסי בעיר .שניים מהגנים ,הגן החרד"לי וזה השייך
לציונות הקלאסית ,נמצאים תחת הפיקוח של מערכת החמ"ד ,ואילו הגן בקיבוץ נמצא גם
תחת מערכת ארגונית פנים קיבוצית שמונתה מטעם הקיבוץ שאליו הוא משתייך ,וכן
מדריכה חיצונית הפוקדת את הגן מספר פעמים בשנה .מדריכה זו אינה דתייה ,והיא חלק
מהמערכת החינוכית של קיבוצי הסביבה המשותפת לדתיים ולחילוניים.

o

גנים השייכים לקהילות החוץ של הצה"ד :בשל הצטרפותם של קהילות רבות שאינן
משתייכות לצה"ד למערכת החמ"ד ,וכן לאור מחקרים המצביעים כי ההבחנה מה'אחר'
חשובה להבניית הזהות הקהילתית ולקביעת גבולותיה )בן-אדמון ;2013 ,בר און;2005 ,
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שרמר (2000 ,במקרה שלנו ,הבניית הזהות של גן החמ"ד ,נבדקו במחקר שני גנים
המוגדרים "ספר אקולוגי-תרבותי" ) (edge cultureשהוא קו התפר המחבר בין קהילות
שונות ושבו מתקיימים אפיוני ליבה לצד אפיונים ייחודיים )בן רפאל ובן חיים;2006 ,
ברק וגדרון .(Turner, Davidson-Hunt, & O'Flaherty, 2003 ;2009 ,בהתאם להגדרה זו
נבחרו שני גני חמ"ד שקהילת ההורים בהם אינם משתייכים לצה"ד :גן שבו מרבית הורי
הגן יוצאי אתיופיה )פרט לשלושה ילדים( ,וכן גן שבו כל ההורים מגדירים את עצמם על
הרצף שבין מסורתי לחילוני.
מפגשי הזהויות ברמות השונות של פנים וחוץ ,המסייעים להגדרת זהות הקהילה ),(Wenger, 1998
יסייעו במחקר זה לבחון את זהותו של גן החמ"ד כפי שהוא משתקף בניעות שבין גמישות לנוקשות
בשמירה על עקרונות הקהילתיים היסודיים והמשניים .חשוב לציין כי כל הגנים שנבחרו למחקר הם
גנים הטרגוניים מבחינה מגדרית ,כלומר גנים מעורבים שבהם לומדים יחד בנים ובנות .פירוט נוסף על
הרכבו ואפיונו של כל גן ראו להלן בפרק הממצאים ,בתחילתו של כל אחד מהסעיפים העוסקים בכל
אחד מהגנים.
בתוך גני הילדים ומחוצה להם פועלים סוכני חברות האמונים על חינוכם הדתי של ילדי הגן.
בהתאם לכך נבחרו להשתתף במחקר דמויות מפתח היכולות לספק מידע פדגוגי-דתי החשוב להבנת
התהליכים של הבניית הזהות הדתית בגן החמ"ד.
•

גננות :טווח הגילאים של הגננות שהשתתפו במחקר נע בין  35ל .50-ארבע מהן בעלות תואר
ראשון בחינוך לגיל הרך ,וגננת אחת בעלת תואר שני ,והמשמשת גם מדריכת גננות .הגננות
נבחרו גם לפי שני מדדים נוספים שהיו חיוניים למטרת המחקר :השתייכות לצה"ד לפי
הצהרתן ,ושליחת ילדיהן להתחנך במערכת החמ"ד ,פעולה המלמדת על השתייכותה
הקהילתית של הגננת .נוסף על אלה ,כל הגננות שנבחרו למחקר הן בעלות ותק של מעל  8שנים
בהוראה ,כולל ותק בגן שאותו היא מנהלת .קריטריון זה נועד לבחור גננות שגיבשו את תפיסת
עולמן ואת תפיסתן הפדגוגית ,ואשר ביססו את מעמדן המקצועי ואת תפיסת התפקיד שלהן.
נוסף לחמשת הגננות שנבחרו למחקר ,בשלב מיפוי הגנים רואיינו מספר גננות נוספות שגם הן
סיפקו מידע על המתרחש בגני החמ"ד.

•

רב גן :בשלושה גנים בלבד שנבחרו למחקר הייתה פונקציה של רב גן ,מדובר בגנים שקהילת
ההורים בהם השתייכו לצה"ד .בשני הגנים שבהם קהילת ההורים לא השתייכה לצה"ד ,לא
הייתה פונקציה של רב גן.

•

הורי קהילת הגן :הורי הילדים של חמשת הגנים כפי שהשתקפו באירועים בגן )חגיגות וימי
הולדת( ובראיונות עם נציגי ההורים .הפונקציות של נציגי ההורים בראיונות הייתה שונה
בגנים השונים :העדיפות הייתה לראיין את ועד ההורים מתוך תפיסה הרואה בו גוף משמעותי
מעצם בחירתו על ידי קהילת ההורים .אלא שרק בשניים מהגנים היה ועד הורים :בגן הדתי
הקלאסי ובגן המסורתי-החילוני .בשאר הגנים ,מכיוון שלא היה בהם גוף נבחר של ועד הורים,
היה צורך במציאת חלופה :בגן החרד"לי רואיינה נציגת ועדת חינוך של הגרעין התורני
הממונה גם על גן הילדים מתוקף מינויה הקהילתי ,בגן הקיבוץ הדתי רואיינה אם שהייתה
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פנויה בשעות הבוקר ושבשל כך התבקשה על ידי הגננת לשמש נציגת ההורים ,ובגן האתיופי
רואיינה נציגת ההורים שבחרה הגננת בשל שליטתה בשפה העברית.
•

אנשי חינוך ממערכת החמ"ד
לפי התאוריה של ברונפברנר ) ,(Bronfenbrenner, 1979, 1986שעליה מתבסס המחקר הנוכחי,
גן הילדים ממוקם במארג אקולוגי חברתי מתרחב .בשל כך הוחלט לקיים ראיונות גם עם
דמויות המייצגות את המעגלים המקיפים את מסגרת הגן ,מעגלי הדרכה ופיקוח ,ובהן:
o

מדריכה :מדריכה אחת שהייתה משותפת לשלושה מהגנים שנבדקו במחקר – הגן
בקיבוץ ,הגן של יוצאי אתיופיה והגן המסורתי-חילוני .בשני הגנים האחרים ,הגן
החרד"לי וגן הקלאסי ,לא הייתה פונקציה של מדריכה.

o

מפקחי מחוז :רואיינו שתי מפקחות גנים בשני המחוזות שבהם התקיים המחקר ,וכן שני
מפקחי מחוזות )מחמ"ד(.

o

מפקחת ארצית על גני החמ"ד :מאחר שבזמן עריכת המחקר המפקחת הארצית על גני
החמ"ד הייתה בתחילת דרכה בתפקיד זה ,נערך בתחילתו ראיון עם המפקחת היוצאת.
בשנה השנייה של המחקר נערך ראיון עם המפקחת הנכנסת ,לאחר שזו הספיקה להכיר
את המערכת שעליה היא מופקדת.

o

ראש מנהל החמ"ד

o

יושב ראש מועצת החמ"ד

תהליך מיפוי הגנים
הליך מיפוי הגנים כלל שני שלבים .השלב הראשון נועד לאתר גנים שיתאימו ל"דגימה מכוונת
טווח" ,ונפתח במיפוי גנים שבהם קהילת ההורים משתייכת לצה"ד .במהלך תהליך המיפוי התעוררו
התנגדויות מצד הורים לא דתיים שילדיהם לומדים בגני החמ"ד ,דבר שהוביל להרחבת אוכלוסיית
המחקר .בהתאם לכך ,בשלב הראשון מופו שלושה גנים התואמים לשלושת הזרמים העיקריים של
הצה"ד ,ובשלב השני הורחבה אוכלוסיית המחקר ,כך שתכלול גם גנים שהורי הילדים בהם אינם
משתייכים לצה"ד ,ולמרות זאת ,בחרו לשלוח את ילדיהם להתחנך בגני החמ"ד.

שלב א' :מיפוי גני הפנים של הצה"ד
מאחר שהחלוקה של קהילות הצה"ד לזרמים אינה דיכוטומית ובעלת מאפיינים מובהקים ,וכן
בשל העובדה כי פרטים שונים תופסים באופן שונה הגדרת אוכלוסייה )ליברמן ,(2004 ,קשה היה למפות
את הגנים המתאימים ליעד המחקר בהתאם לדגימה על טווח הדתיות של הקהילה ,קושי שעליו הצביעו
גם חוקרים אחרים )כהן ;2003 ,ליברמן ;2004 ,מוזס ;2009 ,שלג .(2000 ,כדי להתגבר על קשיים אלו,
וכדי לאפשר הצלבת נתונים שיביאו לבחירת הגן המתאים לנקודה הרצויה על הטווח הנבדק ,הופעלו
שני סוגים של כלי מיפוי :תשאול אנושי מרובה ושאלון דתיות למיפוי הגנים .כלי המיפוי הופעלו
בתהליך זהה בשני המחוזות שנבחרו למחקר.
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•

תשאול אנושי מרובה באמצעות מספר מידעניות מפתח – מפקחת גני חמ"ד מחוזית ,מדריכת
הגן והגננת .בשלב הראשון של המיפוי נעשתה פנייה למפקחות מחוזיות על גני החמ"ד
שהתבקשו להציע מספר גנים במחוזות שבפיקוחן ,בהתאם לחלוקה המייצגת את שלושת
הזרמים שנבחרו למחקר :גן חרד"לי ,גן קיבוצי ,וגן ציוני-דתי קלאסי .רשימת שמות הגנים
שהתקבלה מהמפקחת הועברה לחוות דעתה של מדריכת הגנים )בגנים שלהם הייתה מדריכה(
הפוקדת אותם מספר פעמים בשנה ,ולפיכך מכירה אף היא את האוכלוסייה המרכיבה אותם.
לאחר הצלבת הנתונים שהתקבלו מהמפקחת ומהמדריכה ,צומצמה רשימת הגנים המומלצים
לכל אחד משלושת הזרמים .בגנים שבהם לא הייתה מדריכה דילגתי על שלב זה ,ופניתי
ישירות לגננות .פניתי טלפונית לכל אחת מהגננות שברשימה כדי לקבל את חוות דעתה על
סיווגה של קהילת הורי הגן שאותו היא מנהלת .התקבלה הסכמה אחידה בין הממליצות לגבי
שני הגנים שמוקמו בשני הקצוות האידיאולוגיים של ציר הדתיות של הזרמים בצה"ד :הגן
החרד"לי ששיוכו האידיאולוגי בלט לאור דרישות חוזרות ונשנות של קהילת הורי הגן לקבלת
תגבורים תורניים; הגן של הקיבוץ הדתי שהתאמתו הייתה נהירה בשל השתייכותו
הדמוגראפית לקיבוץ הדתי .לעומת זאת ,איתור גן שיענה להגדרה 'ציוני-דתי קלאסי' נתקל
בקשיים עוד בשלב הראשוני של המיפוי לסיווג הגנים ,בשל התנגדות ההורים ,כפי שיוסבר
בהמשך.

•

שאלון דתיות למיפוי הגנים – לשם מיפוי העולם האידיאולוגי הדתי של קהילת הגן נבנו שני
שאלונים :האחד נמסר לידי הגננות )ראו נספח  ,(1והאחר – לנציגים מוועד ההורים )ראו נספח
 .(2מטרת השאלונים הייתה לסייע לחשוף את מיצובה של קהילת הגן בין עולם ה'חול' ובין
'עולם ה'קודש' ,ובהתאם לכך ,לקבוע את סיווגו של הגן לאחד מהזרמים של הצה"ד.
השאלונים נבנו בהתאם למדדי הדתיות המבחינים בין הזרמים השונים של הצה"ד כפי
שנמצאו במחקרים שונים :הקפדה על קיום המצוות ,אמונה דתית ולבוש )כהן ;2003 ,ליברמן,
 ;2004לסלוי וריץ' ;2001 ,מוזס ;2009 ,שלג ;2000 ,שרלו .(2007 ,כדי לא ליצור תחושה של
חדירה למרחבים אישיים ,וכן תחושה של שאלון רדוד ,חשוב היה להביא בפני ההורים שאלון
ידידותי .לפיכך הוחלט שהשאלון להורים יהיה שאלון פתוח הכולל דילמות המעלות סוגיות
חינוכיות בהקשרים דתיים .ההורה נדרש לבחור בין שני מצבים ,כשהבחירה במצב אחד
מייצגת את עולם ה'קודש' ,ואילו והבחירה במצב האחר ,מייצגת את עולם ה'חול' .לדוגמה:
הוצג מקרה של ילד שסיים לאכול ארוחה בשרית ,ומבקש מאמו לאכול חטיף חלבי ,דבר הנוגד
את ההלכה .האב מסרב לבקשת הילד ,ואילו האם מסכימה .ההורה נדרש לציין עם איזו עמדה
הוא מזדהה .תשובותיו של ההורה הצביעו על העדפותיו הדתיות ,וסייעו למקמו באחד
מהזרמים.

כאמור ,פעולת איתור הגן המשתייך לציונות הדתית הקלאסית נתקלה בשני קשיים עיקריים:
האחד – קושי סמנטי בשל אי-התאמה בפרשנויות השונות להגדרת הזרם "ציוני-דתי קלאסי" ,והאחר –
התנגדות של הורים לא דתיים לכניסת מחקר שעניינו הבניית זהות דתית לתוך גן הילדים שבו לומדים
ילדיהם.
קושי סמנטי בהגדרת האוכלוסייה :חוות הדעת של המפקחות המחוזיות ושל מדריכות הגנים
באשר להשתייכותם של הגנים לציונות הדתית הקלאסית ,לא תאמו את חוות דעתן של הגננות .ייתכן
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שחוסר ההסכמה נבע מאי בהירות באשר למאפייניו של הזרם הציוני-דתי קלאסי ,שאין לו מצע
אידיאולוגי מגובש )אלמוג ופז .(2008 ,זאת ועוד ,הגננות דיווחו על מידע שנעלם מעיניהן של המפקחות
על ההרכב ההטרוגני הדתי-חילוני של אוכלוסיית הגן :לא רק שהאוכלוסייה בגנים הייתה מעורבת,
בכמה מהם יותר ממחצית מילדי הגן לא השתייכו לבתים דתיים.
התנגדויות של ההורים החילוניים לכניסת המחקר לגן :במהלך מיפוי הגנים התעוררה מצד הורים
חילוניים התנגדות לקיומו של המחקר בגן .ייתכן ששם המחקר "הבניית זהות דתית" ,המצהיר על
קיומה של דתיות בגן הוא שעורר התנגדות זו .ואכן ,אחת האמהות אף טענה" :אנחנו מתאמצים לא
להיות דתיים" .למרות שההורים החילוניים בחרו לחנך את ילדיהם בגן דתי מרצונם החופשי ,הם הביעו
את חששם מפני ההשלכות של מחקר המתמקד בתהליכים פדגוגיים-דתיים על הגן .ההורים העלו חשש
מפני השלכות העלולות לפגוע בילדים וכן מפני השלכות חברתיות העלולות לפגום ב"מרקם השברירי"
שבו פועל הגן" :יש הרבה אינטריגות שקיימות גם ככה בגן בלי המחקר" .כתוצאה מכך ,גם גננות
שבתחילה נתנו את הסכמתן לעריכת המחקר ,ביטלו את הסכמתן בטענה כי אינן רוצות ליצור מתחים
נוספים מעבר למה שכבר קיים" :המחקר יכניס רעש למערכת שלא נחוץ" .מדריכה אחת אף הזהירה
אותי" :הגננת אפילו יכולה לאבד את מקום עבודתה כתוצאה ממחקר שיערער את המצב העדין שבו
מנסה הגננת לשרוד".
הקושי לערוך את המחקר בגן המשתייך לצה"ד הקלאסית כפי שהוצג לעיל ,מצביע על תופעה
חברתית המתרחשת במערכת החמ"ד ,ולפיה קהילות חילוניות מתנקזות לגנים של הצה"ד הקלאסית,
ומשתלבות בו כחלק מהותי מהם ,כולל נציגות בוועד הורים ,ולעתים הן מהוות את רוב אוכלוסיית הגן.

שלב ב' :מיפו גנים שמחוץ לצה"ד – תפנית בהליך המחקרי
בעקבות התהליך שהתרחש בשלב הראשון של מיפוי הגנים של החמ"ד ,חלה תפנית בהליך
המחקרי ,זאת מתוך הבנה כי כדי לחשוף את השפעתן של התופעות הסוציולוגיות על מערכת החינוך של
הצה"ד ,יש לבחון גם את התהליכים המתרחשים בקרב אוכלוסייה שאינה משתייכת לצה"ד ,אך היא
חלק אימננטי מהמערכת של גני החמ"ד .עקב כך ,הוחלט להוסיף לאוכלוסיית המחקר גם גנים שבהם
קהילת ההורים אינה משתייכת לצה"ד .כדי לנטרל את ההתנגדויות של ההורים החילוניים למחקר
שהתעוררו בשלב הראשון של מיפוי הגנים ,מגמת המחקר הוצגה בטופס ההסכמה מדעת למחקר בדרך
שונה :מעבר מתפיסה חד-תרבותית שבה שלטת זהות דתית הגמוניות – "הבניית זהות דתית בגן
החמ"ד" ,לתפיסה רב-תרבותית המאפשרת קיומן של זהויות מגוונות במרחבי הגן – "שונות דתית בגן
החמ"ד" .בהתאם למגמה זו ,נעשו שינויים לשוניים וסמנטיים בהמשך המסמך .נוסף על כך ,בוטלה
הפגישה עם הורי הוועד שמטרתה הייתה לאפיין את הורי הגן מבחינה דתית על רצף הזרמים של
הצה"ד ,בשל חוסר רלוונטיות לקהילה זו שאינה משתייכת לצה"ד.
המסמך במתכונתו החדשה התקבל על ידי שתי קהילות הורים אשר אינן משתייכות לצה"ד:
האחת – קהילת יוצאי אתיופיה ,והאחרת – קהילת הורים על פני הרצף של מסורתיים ועד חילוניים.
חשוב לציין כי הרכב האוכלוסייה של שני גנים אלו היה הומוגני ,פרט לשניים-שלושה ילדים שלא
השתייכו לאוכלוסיית הגן ההומוגנית .בעקבות שינוי המסמך התקבלה הסכמת ההורים לעריכת
המחקר בשני גנים אלו .ישנן שלוש סיבות אפשריות לכך :החלפת שם המחקר לשם המייצג תפיסה רב-
תרבותית; האוכלוסייה הלא דתית לא חששה מפני כניסת מחקר מכיוון שהיא היוותה את הקבוצה
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הדומיננטית בגן; סיבה שהיא כנראה תוצר של הסיבה הקודמת; היעדר התנגדות ההורים חיזקה את
ידי שתי הגננות ,והן סייעו לעודד את ההורים לתת את הסכמתם למחקר.

 .3כלי המחקר
המחקר האתנוגראפי מתאר תרבות של סביבה או של מקום באמצעות תצפיות ,ראיונות ואיסוף
מסמכי תרבות ) (Hammersley & Atkinson, 2000המספקים אפשרות לטריאנגולציה לצורך תיקוף
הממצאים )שקדי ;2003 ,שלסקי ואלפרט.(Denzin & Lincoln, 2000; Guba, & Lincoln, 2005 ;2007 ,
איסוף הנתונים במחקר הנוכחי בוצע בהתאם לגישה הנטורליסטית ,ולפיה החוקר הוא צופה משתתף.
גישה זו מספקת מסגרת למחקר שבו התנסויות הפרט הנחקר ,זווית הראייה האישית שלו והמשמעות
שהוא נותן לעבודתו הן במרכז )צבר-בן יהושע2001 ,ב(.
הנתונים במחקר נאספו על פני שתי שנות לימוד ,תשע"א ותשע"ב ,תוך התמקדות במרחבים
הניהוליים המרובים שעליהם ממונה הגננת ,ואשר בשל ריבויים הצריך מערך מחקרי מורכב הכולל
מספר שיטות לניתוח נתונים שאותן מציעה הגישה האתנוגראפית .השנה הראשונה הוקדשה להיכרות
עם המרחב האקולוגי האנושי בכל אחד מחמשת הגנים שנבדקו :אורח החיים ומערכות היחסים בין כל
השותפים למעשה החינוכי ,דרכי העבודה של הגננת ,הקוריקולום המהווה את התשתית החינוכית
לפרקטיקות הפדגוגיות שבהן היא נוקטת ,המרחב הפיזי והסביבה הלימודית .בהתאם לכך ,התצפיות
והראיונות נסבו על התחום החברתי והפדגוגי ,אולם מטבע הדברים ,מאחר שמדובר בגנים דתיים ,עלו
גם נושאים הקשורים לתחום הדתי .בשנה זו לא הייתה חשיבות למועד הביקורים בגנים ,והם נקבעו
באופן שרירותי אחת לחמישה שבועות בכל אחד מחמשת הגנים .לעומת זאת ,השנה השנייה התמקדה
באיסוף נתונים בעלי הקשרים דתיים .גם בשנה זו נערכו ביקורים בגנים אחת לחודש ,אלא שבשלב זה
של המחקר היה הכרחי לתאם מראש את הביקורים ,כדי שאלה יערכו בתאריכים הקשורים ללוח השנה
העברי ,ושבהם הגננות מלמדות נושאי לימוד או מקיימות אירועים בעלי הקשרים דתיים.

 3.1תצפיות
המחקר האתנוגראפי עוסק בתיאור התרבות של החברה באמצעות מעורבות החוקר בתרבות
הנחקרת .בהתאם לכך ,הכלי המרכזי לאיסוף הנתונים במחקר האתנוגראפי הוא תצפית המהווה
רישום שיטתי של אירועים ,של התנהגויות ושל חפצים בסביבת הנחקרת ) Marshal & Roseman,

] .(2010[1989לטענת ג'רולמאק וקהן ) (Jerolmack & Khan, 2014התצפית נועדה להבנת "תרבות
בפעולה" )" ("culture in actionבהקשר קהילתי ,שכן האינטראקציה היא המרכיב המרכזי בפעילות שבה
אנשים פועלים במצבים מסוימים בהקשר לאנשים אחרים .התצפית מאפשרת לזהות רבדים סמויים
באינטראקציות בין אנשים ,שכן לא תמיד הדברים שאנשים אומרים תואמים את מעשיהם או את
מחשבותיהם ) (Hodder, 2003; Jerolmack & Khan, 2014במרחב הלא מודע ) .(Vaisey, 2009התצפית
על האינטראקציה החברתית כפי שהיא מתקיימת במרחב ה,(Fine & Fields, 2008) "microsituations"-
מסייעת אפוא לפרק את הידע הגלוי והסמוי ) .(Katz, 1999במקרה של המחקר הנוכחי ,התצפית אפשרה
להבין את שיקולי הדעת של הגננת בבחירותיה ,וכן לבחון את ההשפעות של גורמים חיצוניים על מערך
ההוראה ,ואת הדרך שבה היא בוחרת להתוויית דרכו החינוכית-דתית של הגן .מכיוון שכך ,התצפיות
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התפרסו על פני שנתיים והתמקדו במרחבי העשייה המרובים של הגננות ,דבר שסייע לחשוף את הדיוקן
התרבותי )שקדי (2003 ,של קהילת הגן .התצפיות נערכו במסגרת הגן וכללו תצפיות על מרחבי למידה
שונים ,על פעילויות מובנות ובלתי מובנות של הגננת ,וכן על חגיגות ופעילויות עם הורים.
•

תצפית משתתפת על עבודתה החינוכית של הגננת :בהתאם למאפיינים של תצפית במחקר
האיכותני ,ולפיהם הצופה הוא בעל רמת מעורבות גבוהה ,אך אינו משתתף בנצפה )צבר-בן
יהושע2001 ,א; שקדי ,(2011 ,הגננת והילדים היו מודעים לנוכחותי ,אולם לא יזמתי מעורבות
במתנהל בגן ,וכמו כן לא יזמתי אינטראקציה עם הילדים .לעתים ניגש אלי אחד הילדים ושאל
לשמי ,ובכך תמה התעניינותו בי .בכל גן נערכו תצפיות על פרקטיקות פדגוגיות יזומות ובלתי
יזומות של הגננת לשם זיהוי וחשיפה של קודים גלויים וסמויים )שקדי .(2003 ,התצפית
התקיימה בחלקו הראשון של יום הלימודים במשך כשלוש שעות ,זאת מתוך היכרות עם מבנה
הלימודים המאפיין את גן הילדים ,ולפיו הלמידה בגן מתמקדת בשעות הבוקר ,בעוד המחצית
השנייה של היום מוקדשת לפעילויות חברתיות ופתוחות יותר .התצפיות בשעות הבוקר כללו:
קבלת הילדים לגן ,טכסים מקדימים לתפילה ,תפילת שחרית ,מפגשי בוקר ,סיפורי תורה
וטכסי קודש )קבלת שבת ,וטכסי חגים( .העובדה שפעילויות אלו מתרחשות בכל הגנים
הדתיים ,אפשרה להשוות בין חמשת הגנים וכך לבחון את המארג המעשי הייחודי לכל גן,
מארג המצביע על המרחב הפרשני הדתי הייחודי לכל גן .בסך הכול נערכו שנים-עשר תצפיות
שהתמקדו בפעילויות פדגוגיות בכל אחד מחמשת הגנים לכל אורך השנתיים.
התצפיות על הפעילויות תועדו באמצעות מצלמת וידיאו דיגיטאלית ועברו תמלול .כדי להימנע
מבעיות אתיות ,הצילום התמקד רק בגננות .הבחירה בתיעוד במצלמת וידיאו נבעה משני
גורמים :התיעוד הדיגיטאלי אפשר לי להתפנות לרישומי שדה שישמשו בהמשך חלק ממאגר
השאלות בראיון המאזכר כמו כן הוא ִאפשר לחזור ולצפות בתצפיות שוב ושוב כדי להגדיל את
הפקת הנתונים .כדי למזער את ההשפעות של הצילום בווידיאו ,המצלמה מוקמה בפינת החדר
ולא ניגשתי אליה עד סיומה של הפעילות.

•

תצפיות על ארגון הסביבה החינוכית :כדי ליצור הצלבה ) (triangulationשתגדיל את מהימנות
המחקר )שלסקי ואלפרט ;2007 ,שקדי ,(Denzin, & Lincoln, 2000 ;2003 ,נבחנה במקביל
לאיסוף הנתונים גם סביבת הגן המספקת נתונים בלתי מילוליים על זהות הגן .דבר זה נעשה
בשל הקשרים הקיימים בין התרבות ובין ארגון סביבת הגן )דיאמנט;2007 ,2005 ,
 ,(Handelman, 2004ולפיהם הסביבה משקפת את המציאות )הוס (2010 ,בהקשר שבו היא
ממוקמת ) .(Hodder, 2003מרחבי הגן שוקקי חיים :קירות הגן מחולקים לפי נושאים
ומשקפים את הנושאים הנלמדים בכל תקופה .הממצאים הלא מילוליים הסמויים,
המשתקפים מדרכי ארגון הסביבה הלימודית ,וכן מהטקסטים ומהתמונות התלויים בקירות
הגן ומלווים את הלמידה ,נכנסו למסד הנתונים לצד התצפיות והראיונות ,וסייעו לאתר
מסרים דתיים גלויים וסמויים .הסביבה תועדה אף היא במצלמת וידיאו וכן בצילומי סטילס.
בסך-הכול נערכו שבע עשרה תצפיות בכל אחד מהגנים ,ובהם הופקו מאות תמונות .דוגמה
למידע שסיפקה הסביבה הלימודית היא היעדר של ציטוטי פסוקים מהמקורות בגנים
שקהילות ההורים בהם אינן משתייכות לצה"ד :הגן המסורתי-חילוני והגן של יוצאי אתיופיה.
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מאפיין זה הצטרף למאפיינים נוספים שנאספו ושהעידו על היעדר ההבניה של זהות דתית
בגנים שקהילת ההורים בהם אינה משתייכת לצה"ד.
•

תצפית לא מעורבת על אירועי תרבות שלהם היו שותפים ההורים :במהלך המחקר נערכו
תצפיות גם על פעילויות משותפות עם ההורים ,כגון חגיגות וימי הולדת .התברר שבמרחבים
שלהם היו שותפים ההורים ,מתקיימים מפגשי זהויות שסייעו להצביע על מקומה של קהילת
הגן בהבניית זהותו הדתית .התצפית על מרחבים אלה סייעה לבחון את ההבדלים בין השיחים
והפרטיקות של הגננת במסגרת האינטימית שלה עם הילדים ובין בימת השיח הציבורי
שניהלה הגננת כאשר ההורים היו שותפים לפעילות .בסך הכול תועדו כחמש פעילויות שלהם
היו שותפים ההורים ,בכל אחד מחמשת הגנים.

 3.2ראיונות
 3.2.1ראיונות עם גננות
הראיון מספק מידע ממקור ראשון על חוויות האינפורמנטים ועל המשמעויות שהם מעניקים
למתרחש בהקשרים התרבותיים )שקדי .(2003 ,מאחר שמטרת הראיונות היא ללכוד את המסגרות
הקוגניטיביות המעצבות את הפעולה ) .(Young, 2010הראיונות עם הגננות נערכו בסמיכות לכל אחת
מהתצפיות בגן והתנהלו במרחבי זמן שונים .במחקר נערכו שלושה סוגים של ראיונות:
 .1ראיון טלפוני מטרים :הראיונות הטלפוניים המטרימים נערכו מספר ימים לפני הגעתי לגן.
מטרתם העיקרית הייתה לתאם את מועד התצפית ,אך השיחה סיפקה הזדמנות ראשונית
לשמוע על שיקולי הדעת של הגננת בבחירת נושאי הלימוד ,דרכי הוראתם ומקומם במדרג
התכנים שהיא מלמדת בגן .התברר כי הראיונות הטלפוניים היו מקור מידע חשוב ,שכן מעבר
למידע הפדגוגי הכללי שסיפקה הגננת במהלך הריאיון ,הצעת הגננות על איזו פעילות בגן כדאי
לי לתצפת ,הפכה לנתון סמוי נוסף שסייע לאתר את המוקדים הפדגוגיים הייחודיים לכל גן.
ראיונות לאחר תצפית :לאחר כל תצפית התקיים ראיון שהיה מורכב משני סוגים.
 .2ראיון מזמן :בתחילת ראיון זה הגננת התבקשה להגיב באופן חופשי על הפעילות שעליה נערכה
התצפית .פתיחת הראיון דווקא על ידי האינפורמנטית-הגננת חשפה את הדגשים החשובים
בעיניה .המידע שהתקבל מהראיון הצטרף לנתונים שנאספו במהלך התצפית וסייע להכרת
תרבות הגן לעומקה.
 .3ראיון מאזכר :יתרונו של הראיון המאזכר הוא שהשאלות הנשאלות במהלכו חוברו לאחר
שהחוקר הכיר כבר את הסביבה )צבר-בן יהושע2001 ,א( .ראיון זה נועד לסייע לחוקר להבין
את התופעה דרך עיני האינפורמנט )שקדי .(2003 ,הראיונות המאזכרים במחקר הנוכחי
התקיימו לאחר התצפית ,ומיד בהמשך לראיון המזמן .הראיון התבסס על שאלות שנאספו
במהלך התצפית .רוב השאלות בראיון המאזכר התייחסו לפעילות היזומה של הגננת לילדי
הגן ,אך לעתים ,כללו גם שאלות על אירועים מזדמנים ,לאו דווקא פורמאליים ,הקשורים
לתחום הדתי ,למשל ,התייחסות הגננת להורה שנכנס לגן בלי כיפה על ראשו ,או היעדר
התגובה של הגננת לדבריו של ילד שסיפר שנסע בשבת עם משפחתו לים .השאלות המאזכרות
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בסמוך להתרחשות הניבו תשובות מפורטות המציגות את שיקולי הדעת של גננות שהתמסרו
למחקר בכל נפשן .הצלחת הראיון המאזכר הייתה כה גדולה ,עד כי הגננות חיכו בציפייה
לאחר כל תצפית לחלק זה של המחקר .הראיונות הלכו והתארכו מפעם לפעם ,ובהתאם לכך
התרחבו הכמות והעומק של המידע שהתקבל מהגננות.
חשוב לציין כלי מרכזי שבו השתמשתי בראיונות עם הגננות – ההדהוד המושגי .יתרונה של
התצפית הוא בכך שהחוקר מתערה בתוך התרבות הנחקרת ,ומתוך כך ,מצליח להכיר אותה ואת שפתה
הייחודית )גירץ ;1990 ,שקדי .(Marshal & Roseman, [1989], 2010 ;2003 ,השהייה הממושכת בשדה,
שכללה כאמור תצפיות וראיונות ,סייעה בידי להכיר לעומק את השיח המאפיין כל גננת ,את המושגים
שהיא מרבה להשתמש בהם ואת משמעותם .נעזרתי במושגים אלה כ"הדהוד מושגי" ,ושילבתי אותם
במהלך הראיונות המאזכרים .ההדהוד המושגי נטע בגננות תחושה של שותפות ושל הבנה בינן וביני,
דבר שעודד אותן לפרט ולהרחיב את דבריהן ,וכן תחושה של המוכר והידוע שהעניק להן ביטחון
להיחשף בפניי ולומר את אשר על לבם.

 3.2.2ראיונות חצי מובנים עם מידעני מפתח
במהלך המחקר נערכו ראיונות חצי מובנים עם אנשי חינוך המוגדרים 'מידעני מפתח' ) key

 (informantsבעלי ידע והיכרות )צבר-בן יהושע (2001 ,על מרחבי גן החמ"ד )ראו נספח :(3
בתחילת המחקר נערך ראיון עם המפקחת על גני הילדים של החמ"ד שפרשה לגמלאות .מטרת
ראיון זה היה לקבל מידע מטרים על מערכת גני החמ"ד בהקשר המחקרי .בהמשך נערכו ראיונות חצי
מובנים גם עם :רב הגן ועם גורמים נוספים הקשורים למערכת הפיקוח וההדרכה .הראיונות התקיימו
בסיומה של השנה הראשונה של המחקר ,והשאלות נבנו על יסוד הממצאים שאותרו בגנים ,ועם זאת,
כאשר חלקו השני של המחקר עוד לפניי .לאחר הראיונות עם גורמי הפיקוח ,חזר המחקר לשטח לשם
איתור ופיתוח של נתונים נוספים שעלו בראיונות עמם .הראיונות עם גורמי הפיקוח התמקדו בהיבטים
הדתיים שעמה מתמודדת מערכת החמ"ד בגני הילדים שלה ,וכללו שישה סוגים של שאלות :שאלות
תיאוריות ,שאלות משמעות ,שאלות השוואתיות ,שאלות השלמה ,שאלות ניגודיות ושאלות מעוררות
)שקדי.(2003 ,
נוסף על ראיונות אלה ,התקיימו גם ראיונות חצי מובנים עם נציגי ההורים .כמה מהשאלות לנציגי
ההורים היו זהות להורי כל חמשת הגנים ,וכמה מהן הותאמו לפי סוג האוכלוסייה ובהתאם לממצאים
הייחודיים לכל גן ,שהחלו להיחשף בעקבות ניתוח הנתונים .קביעת הראיונות עם ועד ההורים או עם
נציגי ההורים הייתה סוגיה רגישה בכמה מהגנים .הבקשה לראיין את ועד ההורים הצריכה בניית יחסי
אמון ביני ובין הגננת ,זאת כדי שלא תיווצר אצלה תחושה של התנהלות "מאחורי גבה" .אמנם הייתה
אפשרות לצרף את הגננות לראיונות עם נציגי ההורים ,כדי למנוע מהן את החשש מפני הדברים שיעלו
ההורים בראיונות אלה ,אולם היה לכך מחיר כבד ,שכן נוכחותה של הגננת עלולה הייתה להיות גורם
המרתיע את ההורים לחשוף פרטי מידע החשובים למחקר .בשל כך בשלושת הגנים של הצה"ד נדחה
הראיון עם ההורים לסוף השנה הראשונה ,לאחר שרכשתי את אמונן של שלוש הגננות .הראיונות עם
ההורים בגנים שאינם משתייכים לצה"ד ,יוצאי אתיופיה והגן המסורתי-חילוני ,נדחו לסיום המחקר
בשל רגישות נוספת הקשורה לנושא המחקר ,וסוג השאלות שהתמקדו בהיבטים דתיים שהיו עלולים
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לעורר התנגדויות למחקר שלא התעוררו עד כה .על רגישות הנושא אפשר ללמוד מתגובתה של הגננת בגן
המסורתי-החילוני .כשביקשתי מהגננת את רשותה לקיים ראיון עם ועד ההורים לקראת סיומו של
המחקר ,תגובתה הייתה" :אני מהלכת על ביצים ...אני לא רוצה שתעוררי מחשבות ...אני רוצה שיגיעו לגן בלי
לחשוב ...תהיי דיפלומטית בשאלות שלך כדי שלא יצוצו להם רעיונות" )אביה .(15.6.12 ,בשל חששה הצעתי לה
להצטרף למפגש ,אבל היא אמרה לי כי היא סומכת עליי שאדע מה לשאול.
תמלול הראיונות :כל הראיונות הוקלטו ועברו תמלול על ידי שני גופים חיצוניים :כל התמלולים
של הראיונות עם הגננות בוצעו בידי גננת דתייה המשתייכת לצה"ד .הגננת המתמללת לא הכירה את
הגננות שהשתתפו במחקר ,ויתרונה היה שהיא עובדת במערכת החמ"ד ,ועל כן מכירה את עולם התוכן
והמושגים שבהם השתמשו האינפורמנטיות-הגננות .התמלולים של הראיונות עם המפקחים ועם ועדי
ההורים נעשו בידי חברה חיצונית ,אולם התמלול לא תמיד היה מדויק בשל היעדר היכרות של
המתמללים עם עולם התוכן הדתי ועם המושגים המאפיינים אותו .כדי לוודא כי התמלולים בוצעו
כראוי ) ,(Lincoln & Guba, 1985עברתי אף אני על כל התמלולים ,ותיקנתי אי-דיוקים ושיבושים
לשוניים.

 3.3חקר מסמכי תרבות
חקר מסמכי תרבות הכרחי לניתוח התרבות שאליה הם שייכים ולפרשנות של הבנייה תרבותית,
שכן המסמכים המיוצרים על ידי האינפורמנטים ,מייצגים את עולם האידיאולוגיות שלהם )צבר-בן
יהושע2001 ,א;  .(Hodder, 2003מסמכי התרבות שנבדקו במחקר זה כוללים שני סוגי מסמכים :האחד
– מסמכים שכתבו הגננות ,והאחר – מסמכים שנכתבו מחוץ למרחב הגן ,על ידי פיקוח החמ"ד.
המסמכים שכתבו הגננות כללו מסמכים המתארים את תכנית העבודה הפדגוגית השנתית שלהן
בהתאם למבנה שנדרש על ידי מפקחת הגן ,וכן דפי קשר להורים הנשלחים בסיום הוראת כל נושא,
ושבהם מפורטים תכני הלימוד ואירועים מיוחדים שהתרחשו בגן .המסמכים שנכתבו מחוץ למרחב הגן
על ידי הפיקוח ,מייצגים את המערכת הארגונית של החמ"ד ,וכללו בעיקר את אגרות החמ"ד הנשלחות
מידי יום חמישי למיילים של הנהלת משרד החינוך וכן עובדי החמ"ד בעמדות מפתח ,הכוללים את
מפקחים ,מנהלים ,יועצים ורבני בתי ספר .אגרות אלו פותחות ברעיון לפרשת השבוע ,ובהמשך לכך
מובאים בהן דיווחים ותגובות מהשטח על הנעשה במערכות החינוך של החמ"ד ,כולל גני הילדים .בשל
המודל התאורטי המשמש את המסגרת הקונספטואלית של מחקר זה ,הרואה בגן הילדים מרחב
הממוקם בתוך מערכת אקולוגית רחבה ,חשוב היה לנתח את כל ההתייחסויות אל גני הילדים באגרות
החמ"ד ,ומתוך כך ללמוד הן על המסרים שמוביל ראש המנהל לגבי גן הילדים ,והן על מיצובו הדתי של
גן החמ"ד כחלק ממערכת ארגונית חינוכית.
בטבלה  4מוצגים כלי המחקר ומספר הפעמים שנעשה שימוש בכל אחד מהם במהלך עריכת
המחקר.
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טבלה 4

שימוש בכלי המחקר
גן אחד
במשך שנה

סך הכול בחמישה גנים
על פני שנתיים

כ15-

כ75-

2

*6

ראיונות עם הגננת )ריאיון טלפוני מטרים,
ריאיון מזמן וראיון מאזכר(

כ15-

כ150-

מסמכי תרבות

נמצאו רק בשלושת הגנים של הצה"ד
אגרות החמ"ד

כלי המחקר
תצפית על הגננת )פרקטיקות פדגוגיות,
פעילויות עם הורים וסביבה לימודית(
תצפית על פעילות תורנית עם רב גן

ריאיון עם נציג ההורים

1

ראיונות חצי מובנים עם בעלי תפקידים
בפיקוח

5
9

* בשני הגנים שמחוץ לצה"ד לא היה רב גן

 3.4שיטות ניתוח
מרחב הפרשנות של המחקר האיכותני נע בין ממד התוכן לממד הצורה .ממד התוכן עונה על
בשאלה "מה" ,ומתייחס לרובד הגלוי ,כלומר ,לנושאים העולים מדברי המרואיינים ,הן ברובד הגלוי
והן ברובד הסמוי ,ובמילים אחרות ,מה מסמלים הדברים? מה משמעותם? וכן מה המניעים של
המרואיין לספר אותם? ממד הצורה עונה על השאלה" ,כיצד" המרואיין בוחר להציג את דבריו לחוקר?
למשל ,דיבור בגוף מסוים ,כמו דיבור בגוף יחיד או רבים ,המעיד על נטייה לאינדיווידואליזם לעומת
קולקטיביזם; בחירת ציטוטים נבחרים מדברי אחרים; שתיקות או שימוש במשפטים קטועים,
מטאפורות ,גמגומים וחזרות )ליבליך ,תובל-משיח וזילבר .(2010 ,במחקר זה הכלי שנבחר לבחינת ממד
התוכן הוא ניתוח תוכן קטגוריאלי ,ואילו הכלי שנבחר לבחינת ממד הצורה הוא ניתוח של חקר השיח
הביקורתי ,זאת בשל התאמתם לפריזמה המחקרית הביקורתית המשמשת את המחקר.

 3.4.1ממד התוכן – ניתוח תוכן :תאוריה מעוגנת בשדה
בתהליך אינדוקטיבי ,מתוך הנתונים שנאספו מהשדה ומההקשרים שלהם בדברי האינפורמנטים
)שקדי ,(2011 ,החוקר מעניק היגיון לנתונים באמצעות ארגונם למערכת סיווג סכמטית ) & Strauss

 .(Corbin, 1998בהמשך ,לאחר שהצטברו כמויות משמעותיות של נתונים ,הם עוברים תהליך
קטגוריזציה המהווה את המדדים למיון ,המוביל להמשגה ולהענקת משמעות לנתונים )שקדי.(2011 ,
בהתאם לכך ,ניתוח הנתונים במחקר נעשה רק בסיום השנה הראשונה ,ונמשך בשנה השנייה במקביל
להמשך איסוף הנתונים .ניתוח הנתונים סייע לקבל החלטות לגבי המגמות המחקריות שיושמו בשנה
השנייה של המחקר ,למשל ,אלו שאלות לשאול במהלך הראיונות ,ועל מה להתמקד בתצפיות.
כל הנתונים שנאספו רוכזו לתוך תוכנת "נרלייזר" ) (Narralizerהמסייעת לממש את היכולות
האינטואיטיביות של החוקר ,ההכרחית למחקר האיכותני ,ובמקביל גם לשמור על היסוד האנליטי
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המחזק את השימוש הנכון בשפה ובמילים כפי שנאספו בשדה הטבעי )שקדי .(2011 ,תוכנה זו מבוססת
על תוכנות של "קידוד ושליפת מידע" ) ,(Grbich, 2007המאפשרת להתמודד עם הנתונים במגוון
טכניקות של שילובים ומיונים המסייעים להבנות את הנתונים לידי תאוריה.
תיאוריה מעוגנת בשדה :תהליך ניתוח התוכן התבסס על המתודה המחקרית שפתחו גלאסר
ושטראוס )" ,(Glaser and Strauss, 1967תיאוריה מעוגנת בשדה" )" .("grounded theoryתיאוריה זו
מציעה שתהליך הבניית התיאוריה תהיה "מעוגנת בשדה" ,קרי ,מתייחסת לתיאוריות הנבנות על בסיס
הבנה ופרשנות של אירועים המתרחשים בשדה הנחקר .ייחודה של מתודה זו ,בתהליך הניתוח המעוגן
בנתונים שנאספו ונותחו בצורה שיטתית המושתתות על ניתוח קטגוריות )גבתון .(2001 ,חלקן של
הקטגוריות צומחות מהממצאים ומוגדרות  ,eticוחלקן של הקטגוריות חיצוניות וצומחות ממחקרים
וממושגים תיאורטיים ומוגדרות .(Strauss & Corbin, 1990) emic
קסן וקרומר-נבו ) (2010שפיתחו גישה זו ,מסבירות את יתרונה של הגישה בכך שהיא מאפשרת
מחד גיסא מסגרת חשיבה המעניקה עוגן מחקרי ,ומאידך גיסא ,גמישות הנדרשת בתהליך אינדוקטיבי.
במחקר זה" ,התיאוריה המעוגנת בשדה" מתבססת על המודל המתקדם שפיתחו קסן וקרומר-נבו
) ,(2010אולם תוך התאמתה למחקר המוצע:
•

שלב  :1קריאה הוליסטית של הנתונים :שלב זה כולל קריאת הנתונים שהצטברו כיחידות
שלמות כדי לאתר מגמות שיובילו לתהליך ניתוח ) .(emicואכן ,במהלך השנה הראשונה של
המחקר קראתי את הנתונים שנאספו במהלכה באמצעות כלי המחקר השונים :תצפיות,
ראיונות ,צילומי הסביבה הלימודית ומסמכי תרבות.

•

שלב  :2ארגון הנתונים וצמצומם :בשלב זה אורגנו הנתונים ,כדי שאפשר יהיה להתמקד
בהיבטים נבחרים .כמה מהנתונים "הונחו" הצדה במטרה לחזור אליהם בשלב מאוחר יותר
של המחקר ,ואילו נתונים אחרים שימשו להצלבה .המטרה של תהליך זה היא להקל על
שליטתו של החוקר במסד נתונים גדול .בסיום השנה הראשונה של מחקר זה ,החל התהליך
של ניתוח הנתונים שעסק בו-זמנית במגוון סוגי נתונים .ההצלבה בין הנתונים שהתקבלו
בתצפיות ,בראיונות ובסביבה הלימודית ,סייעו לצמצם את הנתונים הרבים שנאספו בגנים,
וכך לשלוט בכמויות הנתונים העצומות שנכנסו למסד הנתונים ,כתוצאה מהשעות הרבות של
השהייה בשדה שייצרו צילומי וידיאו וכן ראיונות מוקלטים רבים.

•

שלב " :3שבירת" הנתונים ליחידות קטנות :בשלב זה "מפרקים" את הנתונים ליחידות
קטנות ,דבר המאפשר לבחון אותם לעומק ,למיינם ,ולהשוות ביניהם כדי למצוא דמיון ,שוני
והקשרים ) .(Seidel & Kelle, 1995לפי שטראוס וקורבין ) ,(Strauss & Corbin, 1990בשלב זה
מתרחשים שלושה קידודים שונים המתרחשים ברצף זה אחר זה:
קידוד פתוח – מיון הנתונים לקטגוריות ראשוניות בהתאם ליחידות התוכן ) Strauss & Corbin,

 .(1990בסיום השנה הראשונה של המחקר ,נערך קידוד פתוח ראשוני של הנתונים שתועדו בכל
אחד מחמשת הגנים.
קידוד צירי – קידוד זה מסתמך על הקטגוריות שגובשו בשלב הקידוד הפתוח ,תוך שיפור
מתמיד של אבחון ההזכרות השונות של הנתונים וחלוקתם לתת-קטגוריות .בשלב זה מזוהות
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קטגוריות ראשיות וקטגוריות משנה ונחשפים הקשרים ביניהן .את הקטגוריות אפשר לזהות
על סמך :התנאים שהובילו לתופעה ,אסטרטגיות הפעולה ופעולות הגומלין שהובילו להתנהלות
התופעה ) .(Strauss & Corbin, 1990במחקר זה ,הקידוד הצירי נערך תוך כדי איסוף הנתונים
בשנה השנייה של המחקר .הקידוד הצירי סייע להשוות בין הקטגוריות שנמצאו בכל אחד
מחמשת הגנים ,ובכך לחדד את ההבחנה בין פרקטיקות ושיח הגמוניים הקיימים בכל הגנים,
ובין פרקטיקות ושיח עצמאיים וקונפליקטואליים הייחודיים לכל גן .ואכן הממצאים
שהתקבלו בעקבות קידוד זה סייעו להצביע על החיבורים שבין העשייה הדתית בגן ובין זהותה
הדתית של קהילת ההורים .לעתים ,במהלך הקידוד הצירי ,נמצאה קטגוריה חדשה באחד
הגנים ,דבר שחייב אותי לחזור לנתונים על שאר הגנים ,ולבחון את קיומה או היעדרותה
במרחבי הגנים האחרים :האם הקטגוריה חבויה ,ועל כן לא אותרה ,או שמא היא נעדרת לגמרי
מהמרחב החינוכי של כמה או אף של כל הגנים האחרים ,לדוגמה ,הקטגוריה של צמצום
המרחב הדתי שנמצאה רק בגנים שבהם קהילות ההורים אינה משתייכת לצה"ד.
קידוד סלקטיבי – אינטגרציה של הקטגוריות שנמצאו ,המשמשת בסיס לבניית התאוריה.
מתוך מסד הקטגוריות מזוהה קטגוריית ליבה המשקפת את ציר ההתרחשות הכוללת ציר זמן,
ציר מרחב או ציר משלב זמן ומרחב .קטגוריית הליבה מסייעת להגיע לדרגת הכללה והפשטה
גבוהה הדרושים להבניית תאוריה ) .(Strauss & Corbin, 1990חשיבותה של קטגוריה זו בכך
שהיא אמורה להיות מופשטת דיה כדי לשמש בסיס למחקרים אחרים ולתאוריות אחרות
)לויצקי .(2010 ,בהתאם לכך ,קטגוריית הליבה שנמצאה בכל גן ,סייעה לאפיין את הדגם של
פדגוגייה-דתית שהבנתה את זהותו הדתית של כל אחד מחמשת הגנים שנבדקו במחקר.
לאחר ביצוע שלושת השלבים הראשונים שתוארו עד כה ,החל מיון לקטגוריות של הנתונים
שנאספו מחוץ לגנים ,ואשר כללו ראיונות חצי מובנים עם מידעני מפתח ממערכת החמ"ד ועיון במסמכי
תרבות ובראשם אגרות ראש מנהל החמ"ד.
•

שלב  :4הבנייה מחדש ו/או המשגה תאורטית :המפגש המשולש בין המציאות שהציגו
האינפורמנטים ,בין החוקר ובין המידע הקיים בספרות המדעית על התופעה הנחקרת ,יוצרים
מבנה חדש שמוביל להמשגה תאורטית חדשה .במחקר זה ,המפגש בין הנתונים שנאספו ובין
תאוריות סוציולוגיות המתמקדות בזהות של קהילות ,סייע לחדד ולזכך את הקטגוריות
ולקבוע אלו מהן ישמשו תמות שיובילו את ממצאי המחקר .בהתאם לכך ,הקטגוריות
האינדוקטיביות שנבעו מהאינפורמנטים ) (emicעברו הכלאה עם קטגוריות שנמצאו
בתאוריות הסוציולוגיות ) (eticהעוסקות בהבניית זהות קהילתית במציאות קונפליקטואלית.

•

שלב  :5קריאה הוליסטית חוזרת :קריאה חוזרת של הטקסט שנבנה ,תוך חזרה לנתונים
הגולמיים כדי לוודא שהחוקר היה נאמן להם בתהליך הניתוח ,ושחלילה לא התרחק מהם.

•

שלב  :6אמות הממצאים :המטרה של שלב זה היא לבדוק שהממצאים אכן מעוגנים בנתונים
באמצעות חזרה לנחקרים .במחקר זה ,כל אחת מחמשת הגננות התבקשה לקרוא את הפרק
המתאר את המודל הדתי-פדגוגי המאפיין את הגן שהיא מנהלת ,ולחוות דעתה על הפרשנות
של הנתונים שנאספו מהגן שהיא מנהלת.
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•

שלב  :7כתיבה :בחירת מוקדי המחקר ,בחירת ציטוטים ובחירת הניתוחים שיכנסו לחומר
הכתוב .במחקר זה ,שמטרתו ,כאמור ,לבחון את הבניית הזהות הדתית של גן החמ"ד
בפריזמה סוציולוגית ,נבחרו שני מוקדי כתיבה :ניתוח גני החמ"ד לפי חלוקה לקהילות זהות,
חלוקה שסייעה לבנות את הדגם הפדגוגי-דתי של כל גן בהתאם לקהילה שאליה הוא משתייך;
ניתוח הקונפליקטים הסוציולוגים-דתיים שאותרו במערכת גני הילדים של החמ"ד בראייה
אקולוגית מתרחבת.

 3.4.2ממד הצורה – חקר השיח הביקורתי )(Critical Discourse Analysis – CDA
מאחר שהלשון היא המרכיב המרכזי באינטראקציה האנושית ,והיא כלי להעברת מסרים גלויים
וסמויים כאחד ,החוקר חייב להיות ער למשמעויות שמייחסים האינפורמנטים לדבריהם ולדברי זולתם.
באמצעות השיח ובאמצעות פעולות החוזרות ונשנות ,האדם יוצר את המציאות החברתית שבה הוא
מעוניין ,מאפיין ומבנה אותה ,תוך שהוא מקיים כסוכן חברתי משאים ומתנים עם סוכנים חברתיים
אחרים ) .(Kincheloe, 2005לאור אלה ,שיטת המחקר שנבחרה למחקר זה היא חקר השיח ,ולפיו
משאבי השפה הם הכלים שבאמצעותם בני אדם מייצרים פעולה תקשורתית בהקשר נתון ) Johnstone,

 ,(2008; Linell, 1998; Schiffrin, 1994כגון ,שדה החינוך )קופפרברג ואולשטיין.(2002 ,
מכיוון שמטרתו של המחקר הנוכחי היא לבחון תהליכים פדגוגיים-דתיים בקהילת זהות מפוצלת
המתמודדת עם דואליות אידיאולוגית ,ניתוח הנתונים יתבסס על גישת חקר השיח הביקורתי ) Critical
 (Discourse Analysis – CDAשמטרתו להסיר את האשליה של המציאות החברתית ) Josselson, 2004,
 ,(p. 13מתוך תפיסה הרואה בידע גורם משחרר )Hebermas, 1971; Kemmis & ) (emancipator

 .(McTaggart & Nixon, 2014ניתוח לפי גישת ה CDA-עוסק ביחסי הכוח הדיסקורסיביים המשוקעים
בטקסט דבור וכתוב של קהילות זהות ) .(Billing, 2008; Blommaert, 2005; Gee, 2004שיטה זו
מתבססת על התפיסה שכדי לחשוף תופעות תרבותיות ,יש לבחון את ההבניה האינטראקטיבית שלהן
בשיח ) (Edeard & Potter, 2005המתבטאת בין היתר במיצוב ) (discursive positionהדובר לעומת האחר
) ,(Kupferberg, & Green, 2005; Harré & Langenhove, 1999כשלעתים הפרט הוא ממצב את עצמו,
ולעתים הוא ממוצב בשיח על ידי כוחות שאינם בשליטתו )קופפרברג.(2010 ,
קיימות שתי אסכולות בחקר השיח הביקורתי ,וכל אחת מהן מייצגת תפיסה שונה לגבי טיבם של
יחסי הכוח הדיסקורסיביים :לפי אסכולה אחת השיח הביקורתי חושף את יחסי הגומלין שבין תוצרי
תרבות שונים ,ובהם ,פרקטיקה ,אירועים וטקסטים ובין מבנים ותהליכים חברתיים-תרבותיים
מקיפים שבהם הפרטים פועלים בדרך של שגרה ,והמובילים למיצוב של כל אחד מהפרטים בהקשרם
החברתי ) .(Billing, 2008; Luke, 1997לפי האסכולה השנייה ,השיח הביקורתי מבטא תפיסה חברתית
כוחנית .אסכולה זו מתמקדת בהקשרים חברתיים של מאבקי כוח המגולמים בשיח .בהתאם לתפיסה
זו ,תפקידו של השיח הביקורתי הוא לחשוף שעתוק של אי-שוויון ,של כוח ושל ניצול חברתי בין
קבוצות שונות בחברה ,שעתוק המצביע על שליטה ומשטור ) & Blommaert, 2005; Schiffrin, Tannen,

 .(Hamilton, 2001; Wodak, 2004לפי אסכולה זו ,החוקר הביקורתי פועל מתוך מודעות לקיומה של
אידיאולוגיה הגמונית במטרה להבין את השיחים ואת הפרקטיקות הדומיננטיים בחברה ,ואף להוביל
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לעשייה פוליטית-חברתית ) .(Kincheloe & McLaren, 2005עקב כך ,הניתוח לפי הגישה הביקורתית,
מחייב הרחבת היריעה המחקרית במספר דרכים מתודולוגיות )שקדי:(2011 ,
•

הרחבת מקורות המידע :בשונה מהרמנויטיקה של אמון ) (Hermeneutics of Faithשלפיה
החוקר רואה את האינפורמנטים כפי שהם מבינים את עצמם ,ותפקידו הוא להשמיע את קול
האינפורמנטים מתוך אמפטיה אליהם ותוך שמירה על נאמנות לדבריהם ,תפקידו של החוקר
לפי הדפוס המתודולוגי הביקורתי הוא לראות את האינפורמנטים בהרמנויטיקה של חשד
) (Hermeneutics of Suspicionכאשר החוקר מחפש את המשמעויות המסוות באמצעות הלא
נאמר ,ומפרש את הנאמר על רקע הכוחות החברתיים-תרבותיים והפוליטיים המעצבים את
דברי האינפורמנטים ) Josselson, 2004בעקבות .(Ricoeur, 1970
בשל היותו של ניתוח המחקר הביקורתי ממוקד בביקורת ,הוא אינו יכול להתבסס רק על
דברי הנחקרים המייצגים את רמת המיקרו .מטרת הניתוח לפי גישה זו היא להציג תמונת
עומק של התופעה הנחקרת )שקדי ,(2011 ,ולשם כך הוא נצרך למידע מקרו שאינו מצוי בידי
האינפורמנטים .בהתאם לכך הוא נעזר במקורות מידע נוספים ו"נתונים טבעיים" דוגמת
מסמכים ,וחפצי תרבות ) .(Silverman, 2011ואכן ,המחקר הנוכחי הסתמך במקביל להרחבת
מגוון האינפורמנטים על פרשנות של מסמכי תרבות ,ובדק את המעגלים האקולוגיים
החברתיים המקיפים את סביבת הגן גם ברמת המקרו.

•

תהליך ניתוח רב-כווני :בשונה ממתודולוגיות אחרות שבהן יש חשיבות לסדר של ניתוח
המרכיבים ,הדינאמיקה של המתודולוגיה הביקורתית נעה בין הכוחות השונים הפועלים על
התופעה הנחקרת ,בין המיקרו ובין המקרו ,בין המרכיבים השונים ובין השלבים השונים
)שקדי .(Lincoln & Guba, 1985; Marshall & Rossman, 2010 [1989] ;2011 ,בהתאם לכך,
הניתוח במחקר הנוכחי נע ניעות רב-כוונית בין מגוון הנתונים שנאספו בדרכים שונות:
תצפיות ,ראיונות ,עיון במסמכי תרבות ובנתוני הסביבה הלימודית של הגן.

•

ניתוח טקסטואלי מורחב :מחקר זה נערך לפי הגישה הביקורתית הפוסט-סטרוקטורליסטית,
ולפיה אין הגמוניה אחת ,אלא מוקדי הגמוניה שונים שבהם אין סדר חברתי נכון וצודק ,אלא
חלקי הגמוניות מפוצלות )ליוטר (Derrida, 1978; Foucault, 1986 ;1999 ,המשקפות מציאות
מרובת זהויות )שלסקי ואלפרט .(2007 ,הניתוח הטקסטואלי המורחב הוא גישה רב-ממדית
המשלב בין ניתוח טקסטואלי-תוכני ובין ניתוח טקסטואלי-צורני ).(Peters & Burbules, 2004
השימוש בשיטת ניתוח זו במחקר באה לידי ביטוי בשילוב של שתי שיטות ניתוח :ניתוח של
ממד התוכן – ניתוח קטגוריאלי ,וניתוח של ממד הצורה – ניתוח שיח בקורתי.

 3.5החוקר ככלי המחקר
 3.5.1זהות החוקרת – זהות אישית וזהות פרופסיונאלית
במחקר איכותני "האדם הוא כלי המחקר" ) ,(Lincoln & Guba, 1985ולכן לחוקר יש תפקיד
משמעותי בכל ההליך המחקרי ,החל בבחירת שדה המחקר ,ובהמשך באופן ניתוח הנתונים .החוקר
קרוב לאירועים ,ולעתים אף משתתף בהם )שלסקי ואלפרט .(2007 ,כדי שהקורא יבין את התפקיד
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שממלא החוקר בטקסט שהוא מייצר )פוקו ,(2005 ,עליו לחשוף את מיקומו ביחס לשדה הנחקר )תובל-
משיח וספקטור-מרזל ,(Chase, 2005 ;2010 ,את קשריו עם תחום המחקר ועם האינפורמנטים ,וכן את
ההשפעות האפשריות של אלו על המחקר ).(Gergen & Gergen, 2000; Patton, 2002
בהתאם לכך ,עליי לציין שנולדתי לחברה הצה"ד ובשנות צעירותי השתייכתי לזרם הציוני-דתי
הקלאסי .אולם בעקבות נישואיי עברתי זרם בשל השתייכותו של בעלי לזרם ה'תורני'-לאומי' .גדלתי
בצה"ד ולמדתי בה ,ואף ילדיי קיבלו את חינוכם במוסדות החמ"ד .זאת ועוד ,אני חלק ממערכת זו ,שכן
כיום אני מלמדת במכללה להוראה דתית המשרתת את הציבור הצה"ד .חיי הפרופסיונאליים משקפים
את המציאות של מתחים בין מגוון הזהויות המאפיינות כיום את הצה"ד .בתוקף תפקידי בתור מדריכה
פדגוגית במכללה דתית-ציונית להוראה ,אני מרבה ללוות את הסטודנטיות בהתנסותן בגנים המייצגים
את הזרמים השונים של חברה זו ,ותוך כדי כך נחשפתי לשונות הדתית הגדולה בין הגנים .שונות זו
באה לידי ביטוי בבחירת הייצוגים הדתיים המוצגים במרחבי הלמידה ועל קירות הגן ,וכן בבחירת
התכנים ,ההדגשים ,הפרקטיקות והשיחים שכל גננת בוחרת להכניס למרחבי הגן שהיא מנהלת.
מציאות לא אחידה זו של אין סוף זהויות הנבנות משזירה מורכבת ומשתנה היא שהביאה אותי למחקר
הנוכחי הבוחן את דרכי הבניית זהותו הדתית של גן החמ"ד.
כדי להימנע מבעיות אתיות ,נבחרו למחקר חמישה גנים שלא היו בקשרי עבודה עמי או עם
המכללה שבה אני עובדת .בגנים הללו לא התאמנו סטודנטיות מהמכללה ,ולכן ביקוריי בגנים לתצפיות
ולראיונות הושתתו אך ורק על בסיס תפקידי כחוקרת ולא על בסיס פרופסיונאלי או אישי.

 3.5.2החוקרת ה"ילידית"
מקומו של החוקר האתנוגרף במחקר הוא רגיש במיוחד בשל תפקידו הכפול כצופה מצד אחד,
וכפרט שהוא חלק מהחברה הנחקרת מצד שני )חזן .(1992 ,דואליות זו מחייבת את האתנוגרף לנוע על
ציר שבין נראות לנעלמות ,תנועה המסייעת לו מצד אחד לבחון את השדה בפרספקטיבות שונות ולהגיע
לתובנות על אודות התרבות הנחקרת ,ומצד שני מהווה חיסרון בשל מעורבותו של החוקר בנושא
הנחקר .היותו של החוקר "יליד" הסביבה הנחקרת ) ,(Josselson, 2004; Schutz, 1994כפי שהתרחש
במחקר זה ,עלולה להכהות את כישוריו המחקריים ולטשטש את קולו של ה'אחר' כפי שנדרש למחקר
אובייקטיבי )צבר-בן יהושע .(2001 ,עקב כך ,היה עליי לפעול ל'הזרת' המוכר ולהפריד ביני ובין המצב
הנחקר ,זאת כדי לאפשר לנתונים להעלות את המשמעויות הייחודיות להם ) .(Patton, 1990כדי לסייע
ל'הזרת' המוכר ,ננקטו במהלך המחקר שתי אסטרטגיות:
•

אסטרטגיה אינטר-מרחבית בין הגנים – נקודת השקה :הזמן הארוך שבו נערך איסוף
הנתונים למחקר זה )שנתיים( ִאפשר לתאם תצפיות וראיונות על אותן יחידות לימוד בהתאם
לצורכי המחקר .לדוגמה ,התמודדות הגננת עם דילמות מוסריות בסיפורי תורה ,או השוואה
של הדרך שבה הגננת מלמדת הלכה לקראת החגים .יצירת נקודות השקה בין נתונים מרובים
ממספר גנים הביא לצמצום תחושות ה"מוכר" בשל האילוץ לבחון מספר זירות מחקריות על
אותו ציר זמן ונקודת תוכן.

•

אסטרטגיה בין-אישית – חוקרת–אינפורמנטים :אסטרטגיה זו כללה שתי פעולות – האחת,
קיום ראיון טלפוני מטרים לפני כל תצפית .בראיון זה הגננת התבקשה לתאר את הנושא
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שאותו היא מלמדת בגן באותה תקופה ואת ההדגשים החשובים בעיניה בנושא זה .המידע
המטרים שהתקבל מהגננות סייע בדחיקת תחושת המוכר ,וכמו כן ,סייע להיערך מראש
לקראת התצפית ולמקדה לתהליכים האופייניים לכל גן וגן .הפעולה השנייה ,הבהרת מושגית,
התרחשה במהלך הראיונות :החלטתי לא לקבל את הדברים כמובנים מאליהם ,ולהפעיל
בקרה על מה ששמעתי וראיתי .בשל היכרותי את השדה הנחקר ,חשתי שהפרקטיקות
והשיחים שעלו בתצפיות והראיונות ברורים לי ,ולמרות זאת ,ביקשתי לשמוע מהגננות עוד
ועוד הסברים ושיקולי דעת שהובילו אותן לאותה עשייה ,זאת כדי לראות את הדברים
מנקודת מבטה של הגננת .עם זאת ,מאחר שאני שייכת לאותה תרבות ,עשיתי זאת בזהירות
ותוך חזרה על דברי הגננת ,כדי לא לעורר חשד ולהישמע מוזרה.
למרות היותי חוקרת "ילידית" ,הרכב האוכלוסייה שנבחר למחקר זה ,שכלל את מגוון הזרמים של
הצה"ד וכן קבוצות חוץ של הצה"ד ,זימן לי כחוקרת מפגש בין הזהות הדתית שלי ובין הזהות הדתית
של האינפורמנטים ,כפי שזו באה לידי ביטוי בפרקטיקות ובשיחים שהתנהלו הן במהלך התצפיות על
פעילויות פדגוגיות עם ילדי הגן והן בראיונות עמי .חשוב היה לי לתת לגננות תחושת ביטחון בעשייתן
החינוכית ,כדי שיישארו נאמנות לעשייתן היום-יומית ,ולא ישנו מהנהלים הרגילים שלהן בשל נוכחותי.
תיעדתי את הנתונים ,שאלתי שאלות ,הנהנתי בראשי לאות הסכמה לדברי הגננות ,ונמנעתי מהבעת דעה
בעלת נימה של ביקורת ושיפוטיות .הניסיון להיטמע צלח גם בזכות השהייה הממושכת בשדה,
שנמשכה ,כאמור ,שנתיים .וכפי שתארה אחת הגננות:

"היית אצלי בגן סוג של האח הגדול .בהתחלה שוקלים כל

מילה ומילה ,ועם הזמן נפתחים ומדברים על דברים אישיים" )אביה.(9.3.14 ,

נושא הלבוש הוא מאוד משמעותי במחקר האתנוגרפי .האתנוגרף אמור להתלבש בהתאם לנהוג
בסביבה הנחקרת כדי להתמזג עם סביבת האינפורמנטים ,הן כדי לא לעורר אנטגוניזם והן כדי ליצור
בקרב הנחקר פתיחות ואף אהדה )אלאור ;2006 ,ברזילאי .(2010 ,למרות זאת ,נאלצתי להתמודד עם
הנראות החיצונית שלי בתור חוקרת ,אותה לא יכולתי לשנות או להסתיר בשל מחויבותי לגבולות
ההלכה ולהשקפת העולם הדתית שלי .לבושי שיקף את השתייכותי הדתית וסיווג אותי לזרם הציוני-
תורני :כיסוי ראש כמעט מלא שממנו מציצות קווצת שער ,חצאית ארוכה כמעט עד הקרסול ,ושרוולים
המכסים את המרפק .למרות שלא יכולתי לשנות את מרכיבי הלבוש האופייניים לי ולחרוג מגבולות
ההלכה ,ההכנות לקראת התצפית החלו בביתי בעמידה מול ארון הבגדים ,ובהמשך מול ארון הכובעים,
בניסיון להתאים את המראה קרוב ככול האפשר לזה של האוכלוסייה שבה אני מתעתדת לתצפת.
הקושי היה בעיקר לקראת הביקורים בשני הגנים שלא שייכים לציונות הדתית ,הגן הקיבוצי והגן
המסורתי-החילוני ,שבהם בלטה הנראות הדתית השונה שלי .לקראת ביקורי בגנים אלה ניסיתי לצמצם
את המראה ה"דוסי" שלי באמצעות הרחבת גבולות הלבוש שלי :לבשתי חצאית שאינה כל-כך ארוכה
וחולצה ספורטיבית וקלילה ,ואף חבשתי כובע קטן יותר שהופעתו פחות בולטת.
למרות שסווגי הציוני-דתי לא עלה באופן גלוי במהלך המחקר ,שתי תגובות של גננות לימדו אותי
כי באופן סמוי זהותי הדתית הייתה ברקע המחקר .המקרה האחד התרחש כשגננת שיתפה אותי בחייה
האישיים" :בימי ראשון אנחנו יוצאים באופן קבוע בעלי ואני .את לא רוצה לדעת לאן ...אנחנו יוצאים לרקוד ואחר כך
יוצאים למסעדה ) .(6.6.11ריקודים מעורבים הם בעייתיים מבחינה הלכתית ,ובודאי שאינם מקובלים בזרם
התורני .למרות שלעולם לא ציינתי את דעותיי התורניות ,גננת זו חשה כי היא חושפת בפני פרט אישי
שלא הולם את השקפתי הדתית .המקרה השני ,היה ביוזמתי .השונות הדתית הגדולה ביותר מבחינתי
הייתה מול הגננת של הקיבוץ שלבשה מכנסיים ,לבוש חריג בקרב גננות בגנים דתיים ,המבטא פתיחות
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כלפי העולם הפוסט-מודרני שהשתקף גם בפרקטיקות הדתיות שנצפו .בראיון האחרון שקיימתי עם
הגננת ,חשתי צורך להעלות את סוגיית זהותי הדתית ,ותשובת הגננת לימדה כי למרות רצוננו להתעלם
מהשונות ,בתת-מודע ממשיך להתקיים התיוג הדתי:
מראיינת :רציתי לשאול אותך שאלה אחרונה .אנחנו כבר בסוף שנה ,אז אני אעיז לשאול – הפריע לך
מה שאני מייצגת?
יונית :ממש לא.
מראיינת :מעניין אותי כחוקרת .זאת אומרת ,הלבוש.
יונית :תראי ,ללא ספק התת-מודע גורם לשינוי התנהגותי אצלך ...במודע לא) .יונית (21.6.11

 3.6אתיקה
אחד מתבחיני האיכות של המחקר האיכותני הוא שמירה על האתיקה המחקרית ) Clark & Moss,

 .(1996; Punch, 1994השמירה על האתיקה צריכה להתבסס על "חיפוש אחר עקרונות ומידות אשר
צריכים להנחות ולאפיין את ההתנהגות הראויה של החוקר האיכותני" )דושניק וצבר-בן יהושע,2001 ,
עמ'  .(345החוקר האיכותני נדרש לשמור על העיקרון המוסרי הבסיסי ביותר – להגן על זכויותיהם,
כבודם ,ורווחתם של משתתפי מחקרו )רובין וקורן ,(2003 ,אולם אין דרך "נכונה" אחת לבצע זאת
) .(Rosenblatt, 1999ממטא-אנליזה על עשרות מאמרים בנושא ,נבחרו חמישה היבטים אתיים
המתאימים למחקר הנוכחי ,ואלה מוצגים כאן ):(Allmark et al., 2009
 .1פרטיות המשתתפים והגנה על חשאיותם :החוקר מחויב להגן על הפרטיות ועל הכבוד של
האינפורמנטים שנתנו את הסכמתם לתרום מהידע שלהם למחקר )ליבליך וויסמן;2009 ,
 .(Smythe, & Murray, 2000מחויבות זו באה לידי ביטוי הן במהלך איסוף הנתונים והן
בפרסום דוח המחקר .במהלך איסוף הנתונים ,כדי להגן על ילדי הגן שלא היו חלק מהמחקר,
שהתמקד כאמור בעבודת הגננת ,הקפדתי שצילומי הווידיאו יתמקדו רק בגננת .מכיוון
שבמהלך מפגשי הלמידה בגן ,הילדים יושבים בצורת 'חית' ,כאשר הגננת יושבת מולם ,קל
היה להתמקד בזמן הצילומים אך ורק בגננת ,ולהימנע מלצלם את הילדים .כמו-כן ,הגננת לא
התבקשה למסור פרטים כלשהם המאפשרים זיהוי של הילדים או של משפחותיהם ,ולא נרשם
כל פרט מזהה על אודותם.
בפרסום דוח המחקר ,משתתפי המחקר הוצגו בשמות בדויים ,וכל פרט מזהה לגבי זהותם
הוסווה ,טושטש או נעדר מהמחקר )דושניק וצבר-בן יהושע ,(Josselson, 2007 ;2001 ,פרט
לשלושה אינפורמנטים יוצאי דופן המשמשים בתפקיד ייחודי ובלעדי ) (Ramos, 1989בפיקוח
החמ"ד :המפקחת על גני החמ"ד ,ראש מנהל החמ"ד ,ויו"ר מוצעת החמ"ד .מכיוון שאי אפשר
היה להסתיר את זהותם של אינפורמנטים אלה ,הובהר להם במכתב שנשלח אליהם לפני
הריאיון ,כי דבריהם יפורסמו בשמם ,והם נתנו את הסכמתם לחשיפת שמם.
 .2הסכמה מדעת מתייחסת לחובה ליידע את האינפורמנטים על זכויותיהם :לפרוש מן המחקר
בכל רגע שבו הם רוצים בכך ,לסרב לענות על שאלות מסוימות ,ולהיות מודעים לכל סיכון או
נזק העלולים להיגרם להם .ככלל ,עצם רעיון ההסכמה מדעת הוא בעייתי כשמדובר במחקר
איכותני ) (Josselson, 2007בשל אופיו המתפתח של המחקר המקשה לסרטט בפני הנחקרים
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תמונה מלאה ומפורטת של המחקר ושל השלכותיו )דושניק וצבר-בן יהושע .(2001 ,כדי
להתמודד עם קושי זה ,ננקטו שתי פעולות:
•

אישור המדען הראשי של משרד החינוך :כל מסמכי ההסכמה מדעת ,שעליהם חתמו
האינפורמנטים ,אושרו בידי המדען הראשי.

•

הצגה מוגבלת של מטרת מחקר :פעמים רבות קיים חשש שאם מטרת המחקר תדווח
במדויק למשתתף ,הדבר עלול לגרום להטיה של המחקר ,או לחילופין ,ליצור מלל מתגונן
על ידי האינפורמנט )בר-און ושיינבר-טז .(2010 ,ואכן ,במחקר זה ,בתהליך מיפוי הגנים,
השם הראשוני של המחקר "הבניית זהות דתית" עורר התנגדות ,מה שהצריך להגיש
בקשה מחודשת למדען הראשי של משרד החינוך ,כדי שיאשר את השינוי במטרה
המחקרית ל"שונות בגני החמ"ד".
עקב כך ,יש הממליצים לשתף את האינפורמנטים בכיוון מחקרי כללי ,ולהימנע מתיאור
מפורט של המטרה ) .(Josselson, 2007למרות שבחרתי להציג בפני האינפורמנטים מטרה
מחקרית ממוקדת – "הבניית זהותו הדתית של גן החמ"ד" ,מטרת המחקר שהוצגה
הייתה מוגבלת ,ונעדרה ממנה הפריזמה המחקרית הסוציולוגית ,הרואה בקהילת הורי
הגן מרכיב מהותי בהבניית הזהות.

•

הסכמה מדעת מתמשכת :כדי להמשיך ולשמור על הסכמה מדעת לכל אורכו של המחקר
שנמשך על פני שנתיים ,ננקטה פעולה של הסכמה מתמשכת ,תהליכית ,שמשמעותה היא
משא ומתן פתוח בין החוקר למשתתף בכל שלב ,בהתאם להתקדמות המחקר ) Richards

 .(& Schwartz, 2002; Smith, 1990בכל פעם שצלצלתי לגננת כדי לתאם את הביקור הבא
בגן ,ניתן לה לסרב לבואי ,ואף להפסיק את השתתפותה במחקר .במחקר זה נהגתי על פי
הגישות הטוענות כי לאינפורמנט שמורה הזכות לשנות את דעתו בכל שלב ,כולל בשלב
שבו נכתב הדו"ח המסכם ) .(Legard, Keegan, & Ward, 2003בהתאם לכך ,שלחתי לכל
גננת את הפרק העוסק במודל להבניית הזהות הדתית בגן שהיא מנהלת ,וביקשתי מהן
להתייחס לפרשנות שהצעתי ולהעיר את הערותיהן עוד בטרם הפרסום.
 .3סכנה לפגיעה ונזק :מכיוון שראיונות רבים נוגעים בנושאים רגישים ועלולים ליצור נזק נפשי
למרואיין ) ,(Allmark et al, 2009על החוקר מוטלת האחריות לשקול את השפעותיהם של
הממצאים טרם פרסומם ,זאת כדי להגן על האינפורמנטים מכל נזק שעלול לנבוע בעקבות
השתתפותם במחקר ) .(Smythe, & Murray, 2000; Tracy, 2010הסכנה הנשקפת
לאינפורמנטים במחקר זה אינה רגשית ,אלא פרופסיונאלית ,זאת בשל העובדה שההליך
המחקרי דרש לערוך ראיונות עם כל המעגלים האקולוגים המקיפים את סביבת הגן .כמה
מהגננות העלו התנגדויות כלפי נושאי תפקידים בחמ"ד .זאת ועוד ,כמה מהגננות נקטו
פרקטיקות המנוגדות למדיניות החמ"ד ,למשל :הגננת בגן עם הקהילה המסורתית-חילונית,
פועלת בניגוד למדיניות מערכת החמ"ד ומנהלת קשרי ידידות עם בית הספר הממלכתי הסמוך
לגן ,ואף לוקחת את ילדי הגן לפעילויות המתקיימות בבית הספר הממלכתי .למרות שאביה
נתנה את הסכמתה לפרסום הנתונים ,חששתי לביטחונה הפרופסיונאלי ,ולכן טשטשתי כל
פרט מזהה עליה ועל הגן שהיא מנהלת ,כך שאי אפשר יהיה לזהותם .כמו-כן ,עם סיום
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המחקר ,יצאה המפקחת שהפנתה אותי בעבר אל הגן לגמלאות ,אירוע שחיזק את שלומה
הפרופסיונאלי של הגננת ,שכן המפקחת החדשה אינה יודעת את זהותה ,ולא תוכל להרע לה.
 .4החוקר כבעל תפקיד כפול ומעורבות יתר :במהלך המחקר נמנעתי מלקבל על עצמי זהות
כפולה של חוקרת ומטפלת ,למרות הטענה כי שילוב ביניהן עשוי להביא להשגת חומרים
באיכות טובה יותר מהאינפורמנטים )Allmark et al, 2009; Haverkamp, 2005; Tillmann-

 .(Healy, 2003בחרתי להיצמד לתפקיד החוקרת ,נמנעתי משיפוטיות ובתגובה למעשיהן
ולדבריהן של הגננות ,הנהנתי ,חייכתי ,וחיזקתי ,אבל אף פעם לא שללתי או פסלתי .חיזוק
להחלטתי לעטות זהות של חוקרת בלבד ,השתקף בדברי אחת הגננות כאשר נפרדתי ממנה
בסיום המחקר" :את כל כך היית עקבית בלא להביע עמדה ,את באת ממקום נקי" )צילה .(17.6.12 ,עם
זאת ,למרות שהקפדתי לתפקד בזהות החוקרת ולהעלים את זהותי הפרופסיונאלית כמדריכה
פדגוגית במכללה להוראה אותה גננת ניסתה מספר פעמים לפנות לזהותי הפרופסיונאלית
"בואי נרכיב את המשקפיים הנכונות ...אני רוצה לשמוע ממך ,באמת תורידי את הכובע של הד"ר שלך ובתור

מדריכה פדגוגית ...תנסי ,צילה חסר לך פה משהו .חסר? באמת אני רוצה לשמוע" )צילה  .(19.3.12פנייה זו
העמידה אותי בפני דילמה אתית ,שכן מצד אחד חשתי כי עליי לתת "תמורה" לגננות שנענו
לפנייתי ,ואפשרו לי לשהות במחיצתן תקופה כה ארוכה ,ולכן חששתי שסירובי ישתמע ככפיות
טובה .מצד שני ,חשתי שברגע שאתפקד כמדריכה פדגוגית ,דבריי יהיו בעלי אופי שיפוטי
העלול לפגוע בטיבם של יחסי האמון שנבנו ביני ובין הגננות בעמל רב .הסברתי לגננת את
תפקידי כחוקרת ,ולעתים כאשר הגננת ממש לחצה ,הגבתי בשאלה על תפקודה שלא בהקשר
לשאלת המחקר .למרות חששותיי שהתרומה הייתה חד-סטרית ,ורק אני הפקתי תרומה
מקיומו של המחקר ,הסתבר שתחושותיי מוטעות ,וכי השאלות שנשאלו בראיונות ,תרמו
לגננות ,כפי שציינה בפניי עם סיום המחקר אחת מהן" :רציתי להודות לך .אמנם ,נראה שרק את
לומדת ,כצופה מהצד ...אבל ,אני חושבת שהתרומה שלך לגן ,ובשבילי ,לא פחות גדולה .השאלות שלך ממוקדות
ותורמות ומסייעות לי .גם אני לומדת כל פעם מחדש על התהליכים וההתרחשויות" )אירית(24.11.11 ,

 .5יחסי הכוחות בין החוקר למשתתף ) :(Allmark et al., 2009על החוקר לשמור על ערכי כבוד
הדדי לאור הכוח הנתון בידיו בעת תהליך איסוף הנתונים ,שעלול לכלול גם מידע
שהאינפורמנט לא התכוון לחשוף ,וכן בזמן בחירת הנתונים ופרשנותם שיוצגו בדוח המחקר
) .(Cohn & Lyons, 2003; Ellis, 2007; Haverkamp, 2005העובדה שלחוקרים יתרון על
האינפורמנטים בשל המידע שיש בידיהם על הכוחות החברתיים הפועלים על משתתפי
המחקר ,צריכה להגביר את הרגישות שלהם לכללי האתיקה כדי להימנע ממהלכים שיפגעו
רגשית באינפורמנטים )דושניק וצבר-בן יהושע (2001 ,ומפגיעה הנובעת מהצגת האינפורמנטים
באור לא-חיובי )שקדי .(2011 ,דבר זה חשוב בייחוד במחקר הנערך בפרדיגמה הביקורתית,
והבוחן אזורי עימות ) .(Chaitin, 2003; Wood, 2006כדי לשמור על יחסי כוחות מאוזנים
נקטתי במספר פעולות:
•

כל גן היווה יחידה עצמאית :נמנעתי מלהזכיר או להשוות בפני הגננות עשיות פדגוגיות
מהגנים האחרים ,כדי לא ליצור תחושת תחרות או לשדר בקורת.

•

"תוקף אמפטי" ) :(Guba, & Lincoln, 2005בשל גישת המחקר האתנוגראפי המצריך
מהחוקר לשהות שהייה ממושכת בשדה ,שהות המבנה מערכת יחסים אישית בין החוקר
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לאינפורמנטים ,התעוררו בי יחסי אהדה ואמפטיה כלפי מסירותן של הגננות לעבודתן
החינוכית ,מה שסייע בידי לחבור רגשית לכל גן ולתאר בצורה אמפטית את הדגם
הפדגוגי-דתי המאפיין כל אחד מחמשת הגנים.
•

הדדיות ושותפות :בין חוקר לאינפורמנט נוצרים יחסי הדדיות ושותפות המקשים על
החוקר למלא את מחויבותו כלפי צדדים אחרים )דושניק וצבר-בן יהושע .(2001 ,כדי
להתמודד עם שאלת הנאמנות הכפולה ,נאמנות לאינפורמנט ונאמנות למחקר ,ממצאיו
של כל אחד מפרקי המודלים הפדגוגיים-דתיים הועבר לגננת לקריאה ולחוות דעת .שתי
גננות בחרו לא להגיב :הגננת של גן הקיבוץ והגננת בגן הציוני-דתי הקלאסי .שתי גננות
שעובדות בגנים שהוריהם הם לא חלק מהצה"ד ,הביעו אהדה גדולה לניתוח:
בשקיקה את שכתבת ,הוקסמתי מהרהיטות ומהעומק של הסיפור" )אביה ,(8.3.14 ,ויחד עם זאת ,שתי
הגננות הללו ביקשו לתקן מספר פרטים קטנים בתיאור הזהות האישית שלהן .רק הגננת
של הגן החרד"לי התקשתה לקבל את הפרשנות המציגה את ועדת חינוך כמתווה את
"קראתי

זהותו הדתית של הגן ,ובכך שוללת ממנה את האוטונומיה הניהולית .אירית התקשתה
לקבל את פרשנותי שהתבססה על התיאורים שהיא עצמה נתנה ,בעיקר לאור שינוי פניה
של הקהילה שהיא משרתת כיום .אמנם בעבר אירית נאלצה לקבל את מרותה של ועדת
חינוך ,אולם כיום ,בעקבות שינוי בהרכבו של הגרעין והצטרפותם של משפחות
המשתייכות לזרמים אחרים של הצה"ד ,היא משמשת חלק מהוועדה הממונה על אופיו
של החינוך הדתי של כל הגנים ביישוב .למרות שעל החוקר לגלות רגישות ולהתחשב
במשתתפים ,עליו להיזהר מלהגביל כתוצאה מכך את המחקר ) (Smythe & Murray,

 .2000; Josselson, 1996מתוך תפיסה הרואה בחוקר את הסמכות העיקרית בפרשנות
המחקר ,קיבלתי על עצמי אחריות מלאה על הבנתי ופרשנותי ,על בסיס המידע שנאסף
בכל שדות המחקר ) ,(Josselson, 2007; Punch, 1994ותיקנתי את הפרשנות שלי רק
במקומות בודדים שהיו משמעותיים ביותר לאירית .לגבי שאר הממצאים בפרק על הגן
החרד"לי ,היושרה המקצועית שלי לא אפשרה לי לשנות את מהותו של דגם הבניית
הזהות בגן זה ,דגם "דתיות כהלכה" שאותו מבנים קהילת הורי הגן .גם דבריה האחרונים
של אירית בניסיונותיה להוכיח לי כי טעיתי ,הצדיקו את הקו הפרשני שנקטתי הרואה
בקהילת הורי הגן את המשפיע המרכזי על פניה של הזהות הדתית של הגן החרד"לי" :אני,
כמו כל גננת ,יש לה רצון להתאים את עצמה לאוכלוסייה .אני לא בונה תוכנית בלי להכיר את האוכלוסייה.
אני כל היום זה מה שאני עושה ,עוקבת אחר סגנונות של הורים" )אירית.(23.2.14 ,
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פרק ג :ממצאים
פרק זה ,המציג את הממצאים כפי שעלו מהתצפיות ומהראיונות ומניתוחם ,מחולק לשני חלקים.
בחלק הראשון מוצג המודל הפדגוגי-דתי שבנתה כל גננת בהתאם לאפיונה הסוציולוגי-דתי של קהילת
הגן שאותה היא משרתת .בהתאם לכך ,חלק זה כולל חמישה סעיפים ,שכל אחד מהם עוסק באחד
הגנים שנבדקו במחקר .החלק השני של הפרק עוסק במעגלים האקולוגיים הרחבים המקיפים את
סביבת הגן ,ויוצגו בו הקונפליקטים שעמם מתמודדת מערכת החמ"ד בהיותה ארגון חינוכי-דתי
המשרת את הקהילה הציונית דתית המורכבת מזהויות קהילתיות שונות ושלקרבה מחלחלות גם
קהילות שמחוץ לצה"ד.

חלק ראשון :בין מודל תיאולוגי למודל סוציולוגי
כדי לבחון את תהליכי הבניית הזהות הדתית של גן החמ"ד ,נערך ניתוח נתונים שבוצע
בטריאנגולציה הן של כלי המחקר והן של כלי הניתוח .הממצאים שנמצאו מעידים כי למרות
שהטכסטים היהודיים והטכסים הדתיים הקאנוניים שימשו תשתית להבניית הזהות הדתית בכל
הגנים ,נמצאו הבדלים בין המגמות החינוכיות-דתיות שזימנו אותם תכנים וכוננו דגמים שונים של
פדגוגיות-דתית .כל גננת בנתה דגם לכינון זהות דתית ייחודית ,שהתבטא במבעים שונים של פרקטיקות
ושל שיחים שהושתתו על אפיוניה הסוציולוגיים-דתיים של קהילת הגן .כל דגם מייצג עשייה דתית
ייחודית ,הבאה לידי ביטוי בכל מרחבי העשייה בגן השזורים יחדיו לדגם "פדגוגי-דתי" שנבנה על בסיס
מדיניות החמ"ד ,אך תוך התאמתו לאידיאולוגיות ,לכוונות ולשאיפות הגלויות והסמויות של קהילות
ההורים.
למרות השונות בדגמים שנמצאו בגנים ,ניתן היה לסווג את חמשת הדגמים לשני מודלים בהתאם
להשתייכותה של הקהילה של הורי הגן לצה"ד :בגנים המוזנים מקהילות המשתייכות לצה"ד ,נבנו
דגמים בעלי טיפולוגיה תיאולוגית ,המושתתים על סממי דת ועל ראיית האלוהים כמקור הבריאה
והסדר החברתי .בהתאם לתפיסה זו דגמים אלה מטפחים את הממד הטרנסצנדנטי באמצעות ניכוס של
שיח ושל פרקטיקות אמוניות-דתיות .לעומת זאת ,בגנים המוזנים מקהילות שאינן משתייכות לצה"ד,
נבנו דגמים בעלי טיפולוגיה סוציולוגית ,המושתתים אף הם על סממי הדת ,אך המנכסים בעיקר שיח
ופרקטיקות המבוססים על ערכים חברתיים .על קו התפר שבין המודל התיאולוגי למודל הסוציולוגי,
ממוקם הגן של הקיבוץ-הדתי הכולל מאפיינים של כל אחת משתי הטיפולוגיות .חשוב לציין ,כי גם
בתוך כל אחת משתי הטיפולוגיות ,קיים רצף פנימי המצביע על אוריינטציה חזקה או חלשה אליה.
חמשת הדגמים יוצגו להלן בהתאם לחלוקה זו .
כאמור ,לכל אחד מהגנים הוקדש סעיף נפרד שבו יוצגו בתחילה המרכיבים האנושיים –
אוכלוסיית הגן ,מנהלת הגן – הגננת ,המבנה הארגוני – מדריכות ,מפקחת וועד ההורים .לאחר מכן
יוצגו מרכיבים פיזיים – סוג היישוב 3שבו נמצא הגן וכן עיצוב הסביבה הלימודית .בהמשך תורחב
היריעה ויוצגו טיבם של מערכות היחסים שבין קהילת הגן ובין הגננת במטרה להצביע על מיצובו של כל
3

כדי לא לחשוף את הגננות ואת הגנים שבהם נערך המחקר ,יימסרו פרטים מועטים בלבד על הסביבה הדמוגראפית
שבה ממוקם הגן
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אחד מהשותפים במשוואה החינוכית .לבסוף יוצג התהליך של הבניית הדגם הפדגוגי-דתי המכונן
הייחודי לגן שנבנה בהתאם לצורכי קהילת הגן של כל אחד מחמשת הגנים.
תחילה יוצגו הממצאים על שני הגנים שאופיינו לפי המודל התיאולוגי – הגן החרד"לי ,והגן הציוני-
דתי הקלאסי.

.1

המודל התיאולוגי

1.1

הגן החרד"לי – "דגם קהילה כהלכה"

קהילת הורי הגן :הגן החרד"לי שנבדק במחקר הוקם לפני כעשר שנים בידי משפחות אברכים
שהחליטו לעזוב את הישיבה שבה למדו ,ולהקים גרעין תורני בלב יישוב עירוני קטן וצעיר הנעדר
משפחות דתיות .עם השנים התרחבה הקהילה הדתית שכולה השתייכה לגרעין התורני דבר שהביא
להקמת שני גני חמ"ד נוספים .האידיאולוגיה התורנית של חברי הגרעין באה לידי ביטוי בדפוסי חיים
המאפיינים את הציבור החרד"לי והסובב סביב עולם התורה :הגברים לומדים ב"כולל" לימודי קודש
במשך כל היום ,לקהילת הגרעין מונה רב המשמש מעבר לפוסק הלכה גם מנהיג לקהילה ,הקמת מקווה
טהרה שלא היה עד אז ביישוב  .גם הנראות החיצונית של חברי הקהילה מאפיינת את הזרם החרד"לי.
הגברים חובשים כיפות סרוגות גדולות ,ולבושן של הנשים הוא בעל מראה פשוט וצנוע .כולן מכסות את
כל שערות ראשן במטפחות ראש פשוטות ,לובשות חצאיות ארוכות המגיעות עד הרצפה ,חולצות רחבות
וארוכות שרוולים ,וכמה מהן אף גורבות גרביים גם בקיץ ממניעים של צניעות .מבחינה חינוכית,
במרבית הבתים ,ההורים מקפידים לא לחשוף את הילדים לעולם החול ,ומתנגדים להכנסת טלוויזיה
הביתה מטעמים דתיים .עם זאת ,הם מתירים לילדיהם לצפות בסרטים על סיפורי צדיקים או לשמוע
קלטות של שירי קודש דרך המחשב ,וגם זאת ,רק לזמן מוגבל – בימי שישי למשך כשעה .מאחר
שהחינוך נמצא בראש מענייניה של קהילת האברכים ,והם מעוניינים שילדיהם יקבלו חינוך התואם את
תפיסת עולמם הדתית ,חברי הגרעין מינו בתהליך דמוקרטי ועדת חינוך שתפקידה לפקח על התנהלותו
הדתית של הגן ,ובעת הצורך גם להפעיל כוח לשם אכיפת חוקים דתיים הן על הגננת והן על כל באי הגן
האחרים .למרות שהגנים מעורבים מבחינה מגדרית ,ובנים ובנות לומדים בהם יחד ,הפעילויות עם
ההורים מתקיימות בהפרדה מוחלטת בין האבות לאמהות .לרוב ,האמהות מוזמנות לגן לאסיפות
הורים בתחילת השנה ולמסיבות במהלך השנה ,ונוכחות האבות מצטמצמת לערבי לימוד של הורים
וילדים הנערכים פעמיים בשנה סביב נושאים הלכתיים.
במשך השנים חל שינוי דמוגראפי ,ואל הגרעין הצטרפו חברים המשתייכים לזרמים אחרים של
הצה"ד .דבר זה גרם לקונפליקטים בקהילה שהובילו לדחיקתם של קבוצת האברכים ולשינוי פני
הקהילה הדתית:

"במשך הזמן היו כאן מתחים ,והיו אנשים שזה לא היה החלום שלהם ,אז הם עזבו ] [...היום הקהילה

די מבוססת ,מגוונת ,הטרוגנית" )נציגת ועדת חינוך .(1.8.11 ,עזיבת כמה ממשפחות האברכים החרד"ליות ,ומנגד,
כניסת משפחות שרמת השמירה שלהם על הדת פחות מחמירה ,הייתה בעוכריו של הגרעין .בתהליך
אטי ומתמשך הפחית הגרעין את הפעילויות היוזמות שנהג לערוך לתושבי היישוב במהלך החגים ,עד כי
בשנה השנייה למחקר ,הגרעין פסק מלתפקד כגוף קהילתי ,ושמו אף נמחק מרשימת הגרעינים
הארציים .למרות השינוי הדמוגראפי והתפרקותו של הגרעין ,הקהילה החרד"לית המשיכה להוביל את
הקו החינוכי-דתי בגן הילדים ,הן בשל העובדה שהטמעתם של דפוסי חינוך דתיים מחמירים היו
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מושרשים כבר היטב בזהותו של הגן ,והן בשל העובדה שוועדת החינוך המשיכה לפקח על הגן )ראו
הרחבה על כך בסעיף הבא(.
בשנה הראשונה של המחקר למדו בגן שני ילדים ממשפחות שאינן דתיות ,ואילו בשנה השנייה
אוכלוסיית הגן כללה רק ילדים ממשפחות דתיות .בעבר היה ביישוב גן ממלכתי ,אולם ,עקב התמעטות
הקהילה החילונית ,נסגר הגן ,וכיום המועצה מסיעה את הילדים החילוניים לגן ילדים ביישוב סמוך.
הורי שני הילדים שאינם דתיים ,בחרו לרשום את ילדיהם לגן הדתי ממניעים פרופסיונאליים הקשורים
לאישיות הגננת ,ולא ממניעים דתיים.
הגננת :אירית ,מנהלת הגן ,היא אישה צעירה תמירה הלבושה תמיד בצניעות גמורה .בגדיה וכיסוי
הראש שלה מאופיינים בשיטת השכבות :חצאית ומתחתיה תמיד משתלשל תחתית בד או תחרה שנועדו
להאריך את החצאית עד הרצפה; מעל החולצה תמיד מונחת עליונית בד עדינה המכסה חולצת בסיס
חלקה; על ראשה קשורות בשילוב עדין שתי מטפחות ראש תוך הקפדה שלא תצוץ אף שערה; היא
נוהגת לנעול נעלי "בובה" על פלטפורמה נמוכה בצבע שחור וגרביים שחורות .להשלמת המראה המסודר
נוספים תמיד זוג עגילים תואם ושרשרת .אירית סיימה את לימודיה במכללה להוראה לפני תשע שנים.
במקביל לתחילת עבודתה בגן ,היא ובעלה החליטו להצטרף לגרעין התורני ולעבור להתגורר ביישוב שבו
היא גם עובדת.
רב הגן :נוסף לאירית פועל בגן רב שנבחר על ידי ועדת החינוך והוסכם גם על דעתה של אירית.
הרב הגיע בעבר לגן בתדירות גבוהה של ארבעה ימים בשבוע ,אולם בשנים שבהם נערך המחקר צומצמה
הגעתו לפעמיים בשבוע שבהם הוא לימד בכל פעם חצי שעה שיעור על פרשת השבוע או על סיפורי
התנ"ך .הרב משמש גם פוסק הלכה לכל בעיה הלכתית המתעוררת במרחבי הגן.
המפקחת על הגן :אירית אינה מקבלת הדרכה מטעם משה"ח ,והדמות היחידה שעמה היא
מתייעצת רבות היא המפקחת על הגן .שמה של המפקחת עלה פעמים רבות במהלך הראיונות כשאירית
סיפרה על מקרים שבהם היא פנתה אליה כדי להתייעץ עמה על דרכים להתמודד עם דרישות להקפדות
על דתיות במרחבי הגן שהעלו הן ההורים והן ועדת החינוך .במחקר נמצא שגם ועדת חינוך שמרה על
קשר ישיר עם המפקחת ,ופנתה אליה פעמים רבות בדרישות חינוכיות-דתיות הנוגעות להתנהלות חיי
הגן של אירית או להתנהלות שני הגנים הנוספים שביישוב.
סביבת הגן :על לוח המודעות להורים התלוי ליד הכניסה לגן ,מקבלת את הבאים כרזה "ברוכים
הבאים בשם ה'" ,כותרת המבשרת על כניסה להיכלו של ה' .מסר זה מתחזק לאור ההדגשים
התיאולוגיים האחרים הבאים לידי ביטוי בעיצובה של הסביבה הלימודית :משפטים מעולם השיח
הדתי ,הכוללים ציטוטי פסוקים או ביטויים דתיים ,תלויים בכרזות המעידות על תוכנה של כל פינה
לימודית ,כגון ,פינת הטבע מכונה "טבע הבריאה" ,ומתחתיה ציטוט מתפילת ערבית "משנה עתים
ומחליף את הזמנים"; הפעילויות בפינת החשבון הן בעלות תכנים או ייצוגים הקשורים למועדי ישראל;
בפינת הבית המשמשת את הילדים במשחקי סימולציות ,שני כיורים נפרדים ,שעל האחד כתוב 'חלבי',
ועל האחר – 'בשרי'; פינת הבית כוללת גם פריטי קודש הקשורים ללמידה בגן ,כמו נטלה המשמש
להוראת הלכות נטילת ידיים; בחדרון הרחצה הסמוך לשירותים המשמש גם לרחיצת ידיים ,תלויה
ברכת נטילת ידיים וברכת אשר יצר; ספריית הגן כוללת ספרים מהספרות העברית הקלאסית לצד
סיפורי צדיקים וסיפורים שנכתבו בידי סופרים דתיים שעניינם חינוך לקיום מצוות ומוסר; בשונה
משאר הגנים שנבדקו במחקר ,קיר התוכן המרכזי שבו מציגים בדרך כלל תכנים מתחלפים מהנושאים
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הנלמדים בגן ,הוקדש תמיד רק לתכנים מעולם הקודש ,וכלל תמונות ,מושגים ופריטי קודש שנועדו
לחיזוק ולהפנמת הנלמד; בגן זה נוספה פינה ייחודית שלא נצפתה באף אחד משאר הגנים – פינת
פתגמים הכוללת פתגמים מהמקורות היהודיים ,ולצדם ,סיפורים על צדיקים שקיימו את הפתגם לצד
תוצרי כתיבה של ילדי הגן שניסו להעתיק ולאייר את הפתגמים .חשוב לציין כי כל ציורי הדמויות
שעיטרו את קירות הגן היו של ילדים ושל ילדות בעלי חזות דתית תורנית :בנות בחצאיות ארוכות
ובחולצות עם שרוולים ,ובנים החובשים לראשם כיפה .אפשר היה לזהות שלעתים הכיפה היא תוצר של
הוספה ידנית ,כאשר היא לא הייתה חלק אינטגראלי מהציור המקורי.

 1.1.1ליבת זהות הגן

"אני מגדירה את הגן תורני" )אירית(14.10.10 ,

כבר בראיון הראשון שקיימתי עם אירית לאחר התצפית על אסיפת האמהות שהתקיימה עם
פתיחת שנת הלימודים ,התגלתה לה תגלית מפתיעה.
אירית" :פתחתי בנושא התורני.
מראיינת :את דורשת יותר מאשר מגן ממלכתי-דתי רגיל?
אירית :אני דורשת יותר .אני מגדירה את הגן תורני.
מראיינת :את מגדירה?
אירית :אני לא יודעת ,אני צריכה לבדוק .אף פעם לא בדקתי אם משרד החינוך מגדיר
תורני ] [...אפילו בחוזר להורים ,מה כתבתי? )עוצרת את דבריה כדי לעיין בחוזר
ומקריאה את הכתוב בראש הדף .משהה את דבריה למספר שניות בטרם ממשיכה
לענות( "הגן הממלכתי דתי תורני" אני רגילה כל כך ,את מבינה? ] [...ההורים רצו כל
יום רב גן והיה לי כל יום רב גן .מה יותר מזה תורני?" )אירית.(14.10.10 ,
התשובה לשאלה מי הגדיר את הגן בתור "תורני" 4הייתה גילוי מסעיר עבור אירית ,שכן לפתע היא
גילתה כי הכינוי "תורני" ,שהוא חלק מהותי משם הגן ,והבסיס לכל העשייה הדתית ,הוא יוזמה פרטית
שלה שנועד לענות על דרישות של הורי הגן המשתייכים לגרעין התורני החרד"לי .קהילת ההורים הייתה
מוכנה לעקור את מקום מגוריה למען מטרה נשגבת .יחד הם עברו ליישוב מבודד ,במטרה להקים
קהילה הומוגנית המושתתת על קווי יסוד תורניים משותפים המקובלים על כולם .קהילה זו שמה
בראש מענייניה את החינוך לילדים בכלל ,ואת החינוך הדתי בפרט ,ולכן גישתה כלפי מערכת החינוך
מאוד טובענית" :יש פה קהילה ,ויש פה דרישות של קהילה ושל הגרעין כלפי הגן" )אירית .(14.6.11 ,כדי לאכוף את
היעדים האידיאולוגיים התורניים הנכספים ,מינו חברי הגרעין "ועדת חינוך" ,גוף חיצוני לגן שבידו
סמכויות של גוף מחוקק .חוזקה של ועדת החינוך נובע מההסכמה של כל חברי הקהילה לפעול בהתאם
לאותו בסיס – ההלכה היהודית .עם זאת ,מאחר שההלכה מהווה את ליבת הקיום של הקהילה ,היא
גם מייצרת זירות קונפליקטואליות שונות .מה הן הזירות ההלכתיות המעוררות קונפליקטים? מי
הדמויות המעורבים בהם? מה מתרחש באותן זירת? מה הן ההשלכות החינוכיות של הקונפליקטים? על
כל אלה אנסה להשיב בסעיפים הבאים.

4

למרות ההבחנה של מוזס ) (2009בין הזרם החרדי-לאומי לזרם התורני-לאומי ,בפועל קיימת אי-בהירות לגבי תיוגם של
שני הזרמים וקיים ערבוב ביניהם.
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 1.1.2קהילת הגן – מוועדת חינוך לוועדת כשרות

"הוועדה הטילה וטו" )נציגת ועדת חינוך(1.8.11 ,

"תראי ,אני קודם צריכה להתייעץ עם ועדת חינוך" )אירית – (29.9.10 ,כך התחיל מסע החקר שלי בגן של
אירית .בשונה משאר הגננות שהשתתפו במחקר ,שנתנו את הסכמתן למחקר בעקבות שיקול דעת עצמי,
תגובתה של אירית לפנייתי לקיים את המחקר בגן שהיא מנהלת ,מיצבה מיד את מקומה בהיררכיה
המעמדית של מרחבי הגן ,כישות התלויה באישורו של גורם חיצוני .כאמור ,ועדת החינוך האחראית על
הגן הוקמה מיד עם הקמתו של הגן כדי לייצר מנגנון שיפקח על המתנהל בגן ויאכוף את ההקפדות
הדתיות המהותיות לחברי הגרעין" :פעם הגרעין היה מאוד בעל אידיאליסטיות דתית ,והיה חשוב שהילדים יקבלו
מהגננות דווקא את הכיוון הזה" )נציגת ועדת חינוך .(1.8.11 ,הוועדה נבחרת בהצבעה דמוקרטית של חברי הגרעין
ומשמשת מספר שנים לא מוגבל.
סמכויותיה של הוועדה צומצמו במהלך השנים ,בעקבות התפרקותו של הגרעין .בשנה השנייה
לעריכת המחקר הגרעין חדל מלפעול כגוף ארגוני ,ועל כן הוועדה הייתה אמורה לחדול מלהתקיים,
אולם ,למרות זאת ,מינויה של הוועדה נותר בעינו משום ש"ועדת חינוך היא כל כך רלוונטית שהיא מצליחה
לעורר דיונים וסערות ,זה בנפשנו .לכל אחד יש ילדים בגן" )נציגת ועדת חינוך .(1.8.11 ,עם זאת ,סמכויותיה צומצמו.
סיבה נוספת להיחלשות סמכויותיה של הוועדה היא התהליך פדגוגי שהתייצב במהלך השנים" :פעם זה
היה מקום קטן ,היה צריך לעצב .היום ] [...גנים יציבים ,גננות שקלטו את הראש של ההורים פה ,קלטו מה הדגשים" )נציגת

ועדת חינוך .(1.8.11 ,החיכוך המתמשך שבין הגננת לוועדה סייע לגננת להבין את הקו האידיאולוגי הדתי
הרצוי על חברי הגרעין ,דבר שהוביל במקביל לירידת מעורבותה ושליטתה של הוועדה בכל המתרחש
בגן .מהרגע שהגננת הוכפפה לדרישות של קהילת ההורים הנובעות מהאידיאולוגיה הדתית של קהילת
הגרעין ,לא היה עוד צורך במנגנון האכיפה האינטנסיבי כפי שהיה בעבר.
למרות שהוועדה שליוותה את הגן במהלך השנתיים שבהן נערך המחקר לא פיקחה על הגן באותה
עוצמה כמו הוועדה שליוותה את הגן בהקמתו ,עדיין חשוב להבין את תפקודה של הוועדה הקודמת
בשל השפעותיה המרחיקות לכת גם בהווה – השפעות פרופסיונאליות על זהותה הדתית של אירית בתור
גננת ,ומתוך כך ,השפעה גם על כינון זהותו הדתית של הגן .מתוקף המינוי שקיבלה הוועדה מקהילת
הגרעין ,היא חולשת על שני תחומים עיקריים במרחבי גן ,תחומים שבהם היא מציבה גבולות הלכתיים:
הון אנושי והון פדגוגי.

•

הון אנושי

ועדת החינוך משמשת ועדת קבלה לדמויות החינוכיות הנכנסות בשערי הגן .מהלך קליטתה של
אירית לגן הילדים לפני תשע שנים ,עדיין איננו מרפה ממנה:
"בהתחלה הם בכלל לא רצו אותי ] [...הם לא ראו בעין יפה שהמפקחת מביאה את הגננת .כי הם אמרו
לה' :אנחנו פרסמנו! ] [...אנחנו נראיין אותן ,ונשלח אותן אלייך!' ] [...בראיון הם שאלו אותי' :מה
עשית? איפה היית בשירות לאומי? מה למדת? מה עשית כשהיית נערה? מה דרך החינוך שלך?' אני לא
אשכח ,זה היה ראיון יותר משתי וערב ] [...המפקחת אמרה להם' :טוב ,היא שלכם' ,והלכה לה ] [...ואני
נשארתי איתם" )אירית(14.6.11 ,

קהילת הגרעין התורני הטילה על כתפיה של ועדת החינוך אחריות כבדה לאתר את הגננת
האולטימטיבית שתספק את האידיאל החינוכי-הדתי הנשגב שלה לילדי הגרעין .מהריאיון שבו ראיינה
הוועדה את אירית אפשר ללמוד על מאבקי הכוח בין שני הגופים המפקחים על הגן :ועדת החינוך
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שמינה הגרעין ,ומפקחת הגן שמינה משרד החינוך .למרות שנראה שידה של המפקחת הייתה על
העליונה ,ואירית מונתה לנהל את הגן למורת רוחה של הוועדה ,הוועדה פעלה לוודא כי הגן יתנהל
בהתאם לאידיאולוגיה הדתית של הגרעין ,והקפידה להיות מעורבת במתרחש בגן ובהצבת הגבולות
הדתיים לכל באי הגן.
•

הון פדגוגי

הוועדה חולשת גם על ההון הפדגוגי של הגן הכולל נוסף לפיקוח על קליטת עובדי ההוראה ,גם את
הכוונתם הפדגוגית-דתית .מיד עם קליטתה של אירית לעבודה ,הציבה הוועדה הגדרות תפקיד מאוד
ברורות" :הם רצו שאני לא אלמד בכלל פרשת שבוע בגן .שהרב בלבד ,רק הרב נוגע בפרשת שבוע" )אירית.(14.6.11 ,
חשוב להבין כי ההוראה לגננת לא לעסוק בהוראת פרשת השבוע בגן ,מנוגדת להנחיות של משרד
החינוך ,שמפרסם שוב ושוב הנחיות לגננת להוראת סיפורי תורה .רק לאחר שאירית נלחמה להפר גזירה
זו )ראו הרחבה על כך להלן בסעיף  ,(1.1.3הוועדה נסוגה ואישרה לאירית ללמד פרשת שבוע בגן ,ועם
זאת הוועדה המשיכה לשמור על מיצובה בראש ההיררכיה בכך שהציבה שני תנאים לביצוע ההחלטה:
האחד ,אירית נשלחת למרחקים כדי לרכוש את הידע ואת המיומנויות הנדרשות להוראת לפי תפיסת
עולמה הדתית של ועדת חינוך המייצגת כאמור את התפיסה האידיאולוגית דתית של הגרעין התורני
שמינה אותה" :הם רצו שאני אלך ללמוד אצל איזה רב בירושלים שהוציא איזה שיטת לימוד לספר בראשית" )אירית,
 ;(14.6.11התנאי השני היה הגבלת התכנים שאירית תלמד:
.(14.6.11

"הם התנגדו שאני אלמד על הבריאה" )אירית,

תחום נוסף שבו הציבה הוועדה גבולות הוא סוגיית הכנסת מחשב לגן .הוועדה סירבה לכך למרות
בקשותיה החוזרות ונשנות של אירית עד היום" :הוועדה הטילה על זה וטו ,שהיא לא מוכנה שייכנס מחשב לגן"
)נציגת ועדת חינוך .(1.8.11 ,אירית נאלצה לקבל את מרות הוועדה ,ואף הצדיקה בפניי את סירובה של
האחרונה על בסיס אידיאולוגי" :מטעמים דתיים-חינוכיים ,המחשב לא חיובי" )אירית.(26.9.11 ,
נוסף לכך ,לוועדה גם כח כלכלי כפי שהסבירה בריאיון נציגת ועדת החינוך:
הצ'קים" )נציגת ועדת חינוך .(1.8.11 ,הכח הכלכלי מרחיב את ערוצי השליטה של הוועדה על המתנהל בגן גם
לבחירה של פעילויות התרבות לילדי הגן" :יש דברים שאנחנו אומרים' :לא ,זה לא נראה לנו' ] [...כיוונו את הגננות
להביא פעילות של מכון המקדש ] [...זה היה נפח של הוצאה " )נציגת ועדת חינוך .(1.8.11 ,תחום נוסף שהוועדה טיפלה
"הכסף אצלנו ,אנחנו

בו הוא קניית ספרי ילדים לספריית הגן:

"יום אחד תפסנו יוזמה ,הזמנו ספרים ,פשוט מדעתנו ] [...כל מיני ספרים

עם מסרים" )נציגת ועדת חינוך.(1.8.11 ,

במסגרת תפקידיה השונים ,הוועדה ממונה גם על כשרות הלבוש במעין "משמרת צניעות" .אם
מזוהה מקרה חריג בגן ,מנגנון הפיקוח של ועדת החינוך מופעל ,וההורים מפנים את הטיפול בבעיה
לוועדת חינוך" :אימא של אחד הילדים החילוניים הייתה מגיעה לגן בצורת לבוש פרובוקטיבית ] [...זה היה נורא ,עם
שורט וגופיה ] [...וכמה הורים פנו ואמרו שצריך לעשות עם זה סדר" )נציגת ועדת חינוך .(1.8.11 ,מתוקף הסמכות
שניתנה לה ,פעלה ועדת החינוך לאכוף על כל באי הגן את הגבולות ההלכתיים כפי שנדרשו על ידי חברי
קהילת הגרעין.
אי אפשר לסיים סעיף זה ,בלי להביא סיפור על סייעת שאינה יהודייה שהתרחש בגן אחר ביישוב.
סיפור זה מייצג היטב כיצד מתנהלת קהילה שעולם ההלכה מנווט את חייה .הסיפור גם מדגים את
תפקידה המשמעותי של ועדת החינוך בהתנהלות חיי הגן.
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•

חוזה תעסוקה הלכתי "זה קטע מאד חשוב ,שהורה יידע שהיא גויה ,זו זכותו" )נציגת ועדת חינוך(1.8.11 ,

את הסיפור המובא כאן ,הכולל השתלשלות עניינים סבוכה המשקפת את הקונפליקט שבין הלכה
לחברה ,שמעתי באופן מפורט במהלך הראיון עם נציגת ועדת חינוך .המקום הרב שניתן לסיפור במהלך
הריאיון ,לצד ריבוי בפרטים ,מצביעים כי מדובר באירוע משמעותי בחיי הקהילה .להלן מובאים תמצית
הדברים:
"לא ידענו שהיא גויה .לי זה נודע רק כשנכנסתי לוועדה .כי אמרו לי – 'היא גויה ,תשימו לב' ] [...אני
בתור ועדת חינוך פניתי אליה יום אחד ,וכמובן פתחתי בזה שהיא מצוינת ,ובאמת היא חמה ,ואנחנו
אוהבים אותה ] [...שאלתי אותה אם היא יהודייה .והיא אמרה לי שלא .אמרתי לה' :תקשיבי ,יש לנו
כמה הלכות ,שיש לנו בעיה לאכול אוכל שלא יהודים הכינו' ] [...היא אמרה' :תשמעי ,תביאי לי רשימה
של מה מותר לי ,מה אסור לי ,אני אתלה פה על המקרר '.הבאתי רשימה .רק מה? היא נורא נורא נפגעה.
היא הרגישה נחותה ] [...אחר כך יש פתק ממנהלת החינוך של היישוב' :מרינה כבר לא תוכל להמשיך
לעבוד בגן ,בגלל חוסר כבוד של ההורים' ] [...ואז כאן התחילה ההתערבות שלנו .דיברנו עם המנהלת,
והיינו צריכים להסביר לה את המקום הזה ,והתייעצנו עם הרב ] [...התקשרתי למרינה להתנצל ][...
ומצד שני יש דברים שאתה חייב להגיד הכי ברור .אתה לא יכול שהילד שלך יאכל בגן אוכל לא כשר.
ואז יום שישי אחד ,הגננת לא הייתה בגן ,והגיעה מחליפה ,והסייעת הגויה אפתה חלות עם הילדים ,ופה
ועדת חינוך נדרשנו להתערב ] [...יצא שכל הילדים קיבלו חלות תוצרת מרינה ] [...הרב אמר לכתוב
באינטרנט של הגרעין שלנו' :החלות שנאפו יש חשש לבישולי עכו"ם' ] [...זה קטע מאוד חשוב ,שהורה
יידע שהיא גויה ,זו זכותו) ".נציגת ועדת חינוך.(1.8.11 ,

בשני האירועים הקונפליקטואליים המתוארים בסיפור והקשורים לסייעת הגויה ,האירועים יצאו
ממרחבי הגן בשל חומרתם ההלכתית .הסייעת הגויה הודרה ממספר פעולות בגן ,דבר שהוביל
להתערבות של מנהלת החינוך היישובית ,שכן העובדת נפגעה קשות ,עד כי ביקשה לעזוב את מקום
עבודתה .בפעם האחרת ,אף נדרשה התערבותו של רב הגרעין ,ולמרבה המזל ,פסיקתו ההלכתית
האוסרת את החלות שאפתה באהבה רבה לילדים ,לא הגיעה לאוזניה של הסייעת .לאומיותה של
הסייעת מפורסמת בכל פעם מחדש בשם זכות הציבור לדעת .שני האירועים הסתיימו בתיאור ההסבר
להחלטה הסופית – ההלכה .משני האירועים משתקף קונפליקט אחד ,והוא התנגשות בין שני עולמות
בעלי מאפייני יסוד השונים זה מזה :עולם ההלכה האבסולוטי מול העולם החברתי ,הדינאמי
והמשתנה .עולם ההלכה הוא העומד לנגד עיניהם של חברי הקהילה ,והמחויבות להלכה היהודית היא
המובילה את פעולותיה של ועדת החינוך.
מהראיונות עולה שיש קהילה נוספת הממודרת מהשפעה על מרחב הגן – קבוצת ההורים הלא
דתיים .בעבר היה ביישוב גן ממלכתי ,אולם עקב התמעטות הקהילה החילונית ,נסגר הגן ,וכיום
המועצה מסיעה את הילדים החילוניים לגן ילדים ביישוב הסמוך .רק ההורים של שני ילדים חילוניים
בחרו לרשום את ילדיהם לגן של אירית ,לטענתה ,ממניעים פרופסיונאליים ומתוך הערכה לתפקודה
המקצועי ,ולא ממניעים דתיים .כאמור ,ההורים החילוניים אינם זוכים לייצוג בוועדת החינוך ,ואף
יותר מכך ,הם מודרים מהשיח על זהות הגן" :כשאנחנו שולחים הודעות חשובות על הגן ] [...הם לא בקטע הזה של
לבוא עכשיו לנהל אתנו דיונים מה הסגנון בגן" )נציגת ועדת חינוך.(1.8.11 ,
לסיכום ,לוועדת החינוך המפקחת על הגן סמכויות רבות ,ובכוחה לאכוף את החלטותיה על כל באי
הגן .גבולות ההלכה מסייעים לוועדת חינוך לסמן את גבולות הגן על ידי הענקת אישורים לקיום
פרקטיקות המתרחשות בגן או לחילופין על ידי שלילתן .ה'אחר' החילוני מודר מהשיח של הגן ונשללת
ממנו זכות דמוקרטית של שותפות ושל נקיטת עמדה .במקביל ,הוועדה רואה בגננת 'רשות מבצעת'
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האמורה לאכוף את 'החוקים' שהיא קובעת ,ובכך היא מכפיפה אותה תחת חסותה .עד כה סוקרה
תפקודה של ועדת החינוך ,ובסעיף הבא יתואר כיצד מתמודדת הגננת עם מבנה ארגוני שבראשו סמכות
עליונה העוקבת באדיקות אחר המתרחש בגן ,מפקחת עליו ומעורבת בנעשה בו.

1.1.3

הגננת – מאבק למיצוב פרופסיונאלי "מה מקומי בגן?" )אירית(14.6.11 ,

כבר בשלבי הגישוש הראשונים ,כשפניתי לאירית כדי לקבל את הסכמתה להשתתף במחקר ,היא
תיארה בפניי את המורכבות הקהילתית שבה היא מתפקדת" :חלק מהיום יום ,הקונפליקטים .את מגיעה עם
גישה מסוימת ,וההורים מגיעים עם כמה גישות .בין ההורים עצמם את צריכה לטפל בקונפליקטים ] [...וגם המאבק הזה

מול ועדת חינוך" )אירית .(26.9.10 ,אירית בחרה להשתמש בשני ביטויים המצביעים על מלחמת התרבות
המתרחשת בסביבת הגן" :קונפליקטים" ו"מאבק" .ביטויים אלה מייצגים מציאות של התמודדות עם
יחסי הכוחות הפועלים בקרב הורי הגן והפולשים גם למרחב הגן וגורמים למיצובם המערכתי של כל
המעורבים .מניתוח הממצאים נמצא כי אפשר לחלק את המהלכים שהתרחשו בגן לשתי תקופות שונות.
התקופה הראשונה ,תקופת עיצוב הזהות של הגן ,נמשכה כחמש שנים .התקופה השנייה היא תקופת
הקיום .למרות שהמחקר התבצע בתקופה השנייה ,תקופת הקיום ,נמצאו השלכות מרחיקות לכת
מתקופת העיצוב על זהותו הדתית של הגן בזמן עריכת המחקר.

א.

התקופה הראשונה – תקופת עיצוב הזהות של הגן "לקחתי צעד אחד אחורה" )אירית(26.9.10 ,

למרות שאירית בחרה להתגורר ביישוב שבו ממוקם הגן שהיא מנהלת ,היא נאלצה להתמודד עם
הדרישות של ועדת החינוך בשם האידיאולוגיה הקהילתית שבמקרים מסוימים לא תאמו את גישתה
החינוכית .כתוצאה מכך נוצרו זירות קונפליקטואליות שבהן ועדת החינוך ניסתה לאכוף על אירית את
החלטותיה ,ואילו אירית התקוממה נגד ההחלטות ,כפי שהתרחש סביב סוגיית הוראת פרשת השבוע
"הם רצו

בגן .כאמור ,ועדת החינוך הודיעה לאירית על החלטתה למדר אותה מללמד פרשת השבוע בגן:
שאני לא אלמד בכלל פרשת שבוע בגן ,ורק הרב ילמד" )אירית .(14.6.11 ,אירית לא ויתרה ,ויצאה למאבק נגד
ההחלטה שנכפתה עליה" :אם אני בתור גננת לא יכולה ללמד פרשת שבוע ,מה מקומי בגן? מה ,אני באתי לעשות
בייביסיטר על הילד שלהם? ] [...מקומי זה גם להקנות את הערכים ,את המידות ,הלכה יומית ] [...אם לא ,ואם אני לא

מסוגלת ,אז מה אני?" )אירית .(14.6.11 ,אירית חשה כי גוזלים ממנה את ליבת הקיום של זהותה המקצועית,
שכן הוראת פרשת השבוע היא הבסיס לכל החינוך למצוות ,עד כי היא איימה להתפטר .התעקשותה של
אירית גרמה ל"פיצוצון כזה .אבל הגענו ,מה שנקרא ,לדרך הישר .הם הבינו שאני כן עומדת על זה ,ורוצה ללמד גם ,ממש
בשנה הראשונה) ".אירית .(14.6.11 ,אירית הפעילה את מלוא כובד משקלה כדי לבטל את הגזרה ,ובסופו של
דבר ,ניצחה במערכה ,וקיבלה לידיה את הוראת פרשת השבוע .אלא שוועדת חינוך דאגה שניצחונה
יהיה חלקי .הרב מונה להיות הציר המרכזי בהוראת פרשת השבוע ,ואילו אירית התבקשה להשלים את
התכנים שהרב לא לימד .היענותה של אירית לדרישות ועדת חינוך באה לידי ביטוי כבר בשיחה
הראשונה שקיימתי עמה כדי לבקש את הסכמתה להשתתף במחקר .בשיחה זו היא תיארה את מיצובה
בגן בעזרת שתי מטאפורות" :ירדתי מהמון עצים" )אירית" ,(26.9.10 ,לקחתי צעד אחד אחורה" )אירית.(26.9.10 ,
ביטויים אלה מלמדים על נסיגה ועל ויתור ,הממצבים את אירית במשוואה החינוכית ככפופה לוועדת
חינוך .דוגמה נוספת למיצובה של אירית ככפופה להורים הוא ויתורה לא ללמד את סיפור בריאת
העולם" :הם לא רוצים שיתמקדו בלימוד הבריאה ] ,[...הם לא רוצים שייכנסו יותר מדי לשאלות אמוניות) ".אירית,
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 .(24.11.11על אירית הופעל לחץ מאסיבי מצד מספר הורים ,שהבהירו לה כי סוגיה זו מהותית מאוד
לקהילה שהיא משרתת ,ועל כן היא ביטלה את רצונה מפני רצון הקהילה:

"אנחנו לא הולכים ראש בקיר,

ואם זו קהילה שלמה מעיק עליה ומעורר אותה ,אז מוותרים ] [...יש מקום גם של התחשבות כשאתה נמצא בקהילה

מסוימת שזה מאוד מאוד חורה לה ,ובאו אלי לא אחד ולא שניים" )אירית .(26.9.10 ,חשוב לציין שהנסיגה הפדגוגית
שנכפתה עליה נוגדת את תפיסתה האישית ,והיא מצאה פתח מילוט "עוקף קהילה" בכך שהיא שרה עם
הילדים שירים בנושא הבריאה )אירית.(14.6.11 ,
בשנים הראשונות של הגן ,בעיקר בתקופת העיצוב ,תקופה שהתאפיינה במאבקי כוחות מול
ההגמוניה ההורית שפעלה לאכוף על אירית פדגוגיות דתיות ,היא חשה כי היא זקוקה לתמיכה שתסייע
לה למצב את מעמדה הפרופסיונאלי מול קהילת הגן ,ועל כן היא פנתה פעמים רבות לעזרת מפקחת הגן
ששימשה לה עוגן מקצועי ואף רגשי.

המפקחת על הגן – עוגן פדגוגי ורגשי בתקופת עיצוב הזהות של הגן
בשנים הראשונות אירית חשה פעמים רבות שהיא זקוקה לתמיכה איתנה של בעל סמכות ארגונית
כדי לעמוד מול הקהילה ,ובעיקר מול ועדת החינוך .לשם כך היא רתמה לעזרתה את מפקחת הגן כדי
שזו תחזק את כוחה .בשונה מהגננות האחרות שהשתתפו במחקר ,אירית הזכירה פעמים רבות במהלך
הראיונות את מפקחת הגן בהקשר לשתי פונקציות :האחת – בקשת חוות דעתה בצמתים
קונפליקטואליים מול ועדת חינוך ,למשל" :שאלתי את המפקחת שלי 'האם אפשר עכשיו לפנות שוב לוועדת חינוך
לגבי מחשב לגן?" )אירית .(26.9.10 ,בראיונות נעדר המענה שנתנה המפקחת לאירית במקרה זה .באירוע
קונפליקטואלי אחר ,שהתרחש בעקבות תלונות של הורי הגן שהועברה דרך ועדת חינוך בנוגע ללבושה
החשוף של אחת האמהות החילוניות ,אירית תיארה את תשובת המפקחת:

"את צריכה לנווט .זאת המילה,

אין לך ברירה .את צריכה לשכנע את האם החילונית שהכול בסדר אתה ,ואת צריכה לשכנע אותה שהכול בסדר אתם"

)אירית  .(14.10.10המפקחת בחרה להישאר ניטראלית ,והציעה לאירית לנקוט בדרכי שלום שבהן אין
האחד מודר לטובת העצמתו של האחר .המפקחת הבינה היטב את צרכי הקהילה ואת מקומה המרכזי
של ועדת החינוך בעיצוב זהותו של הגן ,ועל כן ,היא הקפידה לא לנקוט עמדה בצמתים
קונפליקטואליים ,ובכך אפשרה לוועדת החינוך להמשיך ולשמור על כוחה.
הפונקציה השנייה שבה אירית נעזרה במפקחת היא הדרכה במתווה הדתי .אירית סיפרה שהיא
פנתה לעזרת המפקחת כדי לחפש פרקטיקות שיסייעו בידיה לחזק את הצרכים התורניים של הקהילה
כמו ישיבה נפרדת של בנים ובנות רק במהלך תפילת הבוקר:
הרמה הדתית" )אירית.(14.10.10 ,

ב.

"בתפילה דיברנו איך להעצים ,איך להרים את

התקופה השנייה – תקופת הקיום" :אני הגננת ,ואני הרבה" )אירית(14.6.11 ,

דווקא השיח הקונפליקטואלי 'המתנצח' בין הגננת לוועדת החינוך הוא זה שהביא להצבת גבולות
ובכך סייע לארגן מחדש את שדה הייצוגים החברתיים של הגן ולהביא לרגיעה בין הכוחות ולתחילתה
של תקופה חדשה" :טבילת האש ואת כל הדרך שלי שעשיתי ,היום כבר אין לי .זה כבר אחרת ,זה כבר משהו כזה טבעי.
אנחנו מדברים ושואלים ומתייעצים ,רוב הדרך הקשה שלי הייתה בשנתיים הראשונות" )אירית .(14.6.11 ,מלחמת
התרבות שבה הועלו ייצוגים קונפליקטואליים סייעה לבנות את עולם הייצוגים הדתיים ה'מעוגנים' של
הגן .תהליך זה נמשך מספר שנים עד שהתקבלה תחושה של הסכמה על שדה הייצוגים ועל משמעותם.
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בהתאם לכך ,גם אירית וגם נציגת ועדת החינוך ציינו בפניי שמערכת היחסים נמצאת כיום ברגיעה ,דבר
שסייע לאירית להעצים את כוחה" :היום אני לא כל הזמן טאטלה .אמן" )אירית .(26.9.10 ,הרגיעה במערכת
הכוחות שבין אירית לוועדת חינוך אפשרה לה לחזק את מיצובה בראש ההיררכיה" :בשורה התחתונה אני
הגננת ואני הרבה ] [...בדרך כלל אנחנו לא מתנגשים ,כי אנחנו מאוד הולכים באותו ראש וביחד .אבל יש דברים שאני צריכה

לבוא ולהגיד ,רגע סליחה אני עכשיו" )אירית .(14.6.11 ,חשוב לציין כי לרגיעה ביחסי הכוחות תרם גם השינוי
בהרכב הדתי של אוכלוסיית הגן שחל בעקבות שינויים דמוגראפיים ביישוב .הגרעין המקורי שהקים
את הגן מתוך אינטרס מוצהר להקים מערכת חינוכית תורנית התואמת את האידיאולוגיה הדתית שלו,
החל לעזוב את היישוב עם הצטרפותן ליישוב של משפחות הדוגלות בקו תיאולוגי פחות נוקשה.
תהליכים חברתיים אלה הביאו גם להחלשתה של ועדת החינוך ,שכן הוועדה הפסיקה לייצג גוף ארגוני
קולקטיבי הומוגני.
מעניין לציין כי במהלך הראיונות אירית נעה על מרחבי הזמן השונים ,עבר והווה ,עד כי קשה היה
להפריד בין הדברים ,ולהבין מתי התרחש כל אירוע .הניעות בזמנים ,בין תקופת העיצוב לתקופת
הקיום ,כשעל הציר מוצגים אירועים שונים המשקפים את מערכות היחסים שבין אירית לוועדת
החינוך ,מלמדים עד כמה העבר איננו מרפה ממנה ,ועד כמה הוא ממשיך לתת את אותותיו עליה גם
בהווה .הראיונות הרבים שקיימנו הטיבו עם אירית וסייעו בידה לערוך התבוננות אינטרוספקטיבית
ועקב כך להבין את התהליכים הסוציולוגיים-חינוכיים שהשפיעו על כינון זהותו הדתית של הגן .בסעיף
הבא אציג את הדגם הפדגוגי הדתי שבנתה אירית בהשפעת קהילת הגן ,דגם שסייע לה לעבור בשלום
את תקופת העיצוב ולפעול ביתר ביטחון בתקופת הקיום.

 1.1.4הדגם הפדגוגי-דתי של הגן החרד"לי – קהילה כהלכה
בחרתי לקרוא לדגם הפדגוגי דתי שבנתה אירית "קהילה כהלכה" .למילה הלכה שתי משמעויות,
האחת – מילולית ,והאחרת – סמנטית .המשמעות המילולית לקוחה מעולם השיח הדתי .המילה הלכה
ביהדות היא כינוי לכלל הדינים והמצוות שעל פיהם אמור היהודי לנהל את אורח חייו .המשמעות
הסמנטית מתייחסת לעשייה בהתאם לכללים ברורים ומחייבים .במקרה זה ,הכוונה להתנהלות של כל
השותפים במעשה החינוכי של הגן ,האמורים לפעול בהתאם לאידיאולוגיה הדתית שקהילת הגרעין
דוגלת בה .שתי המשמעויות השונות שהוצגו לעיל למילה הלכה מבנות זו לצד זו את התוויית הזהות
הדתית של הגן באמצעות הפרקטיקות והשיחים הננקטים בגן ,כפי שיוצג להלן.

א.

הדהוד הורי "אתה מעלה בפני קהילה שמאוד חשוב לה" )אירית(14.10.10 ,

אשרור הורי :אירית סיפרה פעמים רבות בראיונות על תגובות אוהדות של הורי הילדים על
פרקטיקות שננקטו בגן .החזרה המרובה על "קולם" של ההורים במהלך הראיונות ,מצביעה על
החשיבות שאירית מייחסת לדעתם .דבר זה בא לידי ביטוי כבר בדבריה במפגש המקדים שהיא קיימה
עם האמהות בראשית שנת הלימודים .במפגש בחרה אירית להעצים בצורה סלקטיבית תכנים מסוימים
בהתאם לציפיות ההורים" :הקו התורני ,העליתי הרבה ] [...אני לפחות חשה ,אתה מרגיש את העיניים ,אתה רואה את
ההנהונים ,החיוניתם ] [...אתה מעלה בפני קהילה שמאוד חשוב לה" )אירית .(14.10.10 ,אירית רואה במחוות הלא
מילוליות של ההורים מרכיב מאשרר לבחירותיה .היא אף הרחיקה לכת ,ופירשה את התגובות כחלק
ממערכת של יחסי אמון בינה ובין ההורים" :פתחתי בנושא התורני .הרגשתי שסמכו עליי" )אירית.(14.10.10 ,
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בהמשך למגמת ההדהוד ההורי ,אירית הסבירה כיצד תגובות ההורים על סביבת הגן העשירה בתכנים
תורניים ,משמשים קטליזטור רגשי עבורה כגננת:

"הנושא התורני בכל הפינות ] [...אני מקבלת את הפידבקים

מהם .הם באים ,נכנסים ,נהנים וקוראים ,ואת חשה .זה נותן עוד יותר את הקומפלימנט להמשיך" )אירית.(14.10.10 ,
"לא סתם זה הגיע ,זה גם

בהמשך היא ציינה את הסיבה המפורשת לכך שכל פינות הגן "מדברות" תורני:
עצם הדרישה" )אירית .(14.10.10 ,מתיאוריה של אירית ,אפשר לראות כי תגובות ההורים המחזקות את הקו
התורני שבו היא נוקטת ,מסייעות בידיה לאתר את הפרקטיקות המועדפות עליהם ולהבנות בהתאם
לכך את זהותו הדתית של הגן.
שומרת הסף :ועדת החינוך והורי הילדים רואים באירית אחראית על קיומם ושמירתם האדוקה
של קווי היסוד ההלכתיים ,בהתאם לרוח הגרעין ,בכל הנוגע לצניעות הלבוש ולצניעות הדיבור .אירית
קיבלה מינוי בלתי רשמי לשמש שומרת הסף ,ובהתאם לכך עליה לשמור על "נראות כהלכה" של כל באי
הגן ,ובעיקר בתחומים אלה:
•

צניעות הלבוש:

"קודם כל הם הבהירו לי ,כל אחד שנכנס לגן ,כמובן את צריכה לדאוג שלא יהיה ...ולא פה

ולא שם ]מסמנת בידה את המרפק וכן את הברכיים( .מי שמעביר את החוג ] [...לא תיכנס עם מכנס או לבוש לא

הולם" )אירית .(14.6.11 ,אם כן ,ועדת החינוך הטילה על אירית בתוקף תפקידה בתור מנהלת הגן,
לאכוף את כללי הצניעות המקובלים על ההורים על כל באי הגן .בהתאם לכך ,מתנקזות אליה
התרעות על "מפגעים הלכתיים" ,ועליה לפעול כדי להרחיקם ממרחבי הגן .באחת הפעמים
עיניהן הפקוחות של האמהות אתרו מקרה שבו הופר לדעתן הסכם הצניעות בינם ובין אירית:
"האמהות מטיילות פה ליד הגדר של הגן ] [...מפעילת חוג חיות הגיעה עם חולצה טיפה פתוחה .ואז ועדת חינוך

אמרה לי' :מה ,את לא יודעת איך היא הגיעה?' אני לא שמה לב תמיד לזה" )אירית .(14.6.11 ,האמהות
העבירו לאירית את המסר דרך ועדת החינוך שנזפה בה על שהפקירה את משמרתה.
•

צניעות הדיבור :לצד השמירה על גבולות הלבוש קיימת גם שמירה על צניעות הדיבור בתכנים
הנלמדים בגן:

"חוג חיות ,הכנסנו בחורה לא מרקע דתי ,אבל כשהכנסנו אותה דיברתי עם המנהלת של החוג,

ואמרתי לה ] [...תכנים שאנחנו לא מעוניינים שהיא לא תדבר .כמו למשל כל הנושא של רביה" )אירית,

 .(23.11.10מדבריה ניכר שהיא מקבלת על עצמה להעביר לכל גורם זר הנכנס בשערי הגן את
הכללים הנהוגים בו .מעניין לציין כי אירית השתמשה בלשון רבים "אנחנו רוצים"" ,אנחנו לא
מעוניינים" ,בכך הפכה אירית את עצמה ואת הקהילה ליישות אחת בעלת גבולות אחידים
ברורים.
ההורים רואים באירית אחראית גם על שמירת הילדים מפני תכנים בספרי ילדים שאינם
הולמים את הרוח התורנית של הגרעין ,וכשהם נתקלים בדבר שאינו לרוחם ,הם מיד פונים
לוועדת החינוך" :אחת האמהות פנתה לוועדת חינוך ,שפנתה לגננת ,על ספר בספריית הגן שהיה כתוב בו כל
מיני מילים ,חיבוקים ,נישוקים ,כל מיני כאלה ,אבא נתן נשיקה לאימא ,משהו כזה .זה לא בבית ספרנו" )אירית,

 .(14.6.11בעקבות רגישות ההורים לחומרים הנמצאים בספרי הילדים ,נוקטת אירית משנה
זהירות בספרי הגן" :אני מאוד מאוד מקפידה ] [...אני בודקת את התוכן" )אירית .(14.6.11 ,ההקפדה על
ספרות כשרה מובילה את אירית להפעיל שתי אסטרטגיות מגוננות גבול ,שוב בשל הצורך לתת
מענה לרצון ההורים .אסטרטגיה האחת היא הדרת ספרים שאינם עומדים בקריטריונים
הצניעותיים מספריית הגן" :הילדים יושבים עם ההורים ] [...ערכה של המדע ] [...התמונות לא מתאימות,
אז אני לא יכולה לשים את זה" )אירית .(23.11.10 ,נושא הצניעות טבוע עמוק בילדי הגן ,עד כי הם
עצמם מתריעים בפני "מפגעים הלכתיים" :אפילו היו ילדים שבאו ואמרו לי ,את יודעת אירית לא צנוע"
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)אירית .(23.11.10 ,האסטרטגיה השנייה היא הסבת ספרי ילדים לא מתאימים על ידי "תיקונם",
למשל באמצעות הוספת פריטי לבוש על גבי דפי הספר המקורי:

"אם אין כיפות ,אני מוסיפה ,אני

משתדלת .אם יש איזו ילדה עם מכנס קצר או משהו כזה ,אני משלימה חצאית .כן ,תשמעי אתה צריך לראות

איפה אתה" )אירית .(14.6.11 ,בהתמדה ובעקביות מסבים ההורים והילדים את תשומת לבה של
אירית לצניעות ספרי הגן ,עד כי היא נאלצת לפעול בניגוד לצו מצפונה:
"בבית שלי אני לא עושה .לא להגזים .הילדים שלי מסתכלים בספרים ,אף פעם לא שואלים שאלות.
כאן זה משהו שאתה צריך להיות .באים מסתכלים ] [...אבל כאן ההורים שמים לב .גם הילדים אמרו:
'למה אין לו כיפה?' אז אני שמה לו ,מדביקה לו מדבקה של כיפה" )אירית.(14.6.11 ,

פניות ההורים סייעו לאירית להבין את האידיאה החינוכית-דתית הרצויה להם ,ואף גרמו לה
להרחיב ביוזמתה את הגבולות מעבר לדרישות ההורים .למשל ,היא מציבה לעצמה תנאים בבחירת
שירי ילדים .התנאי הראשון הוא תוכן ההולם את רוח הקהילה" :לדץ ודצה יש שיר אחד על יום האם ,אני לא
מכניסה את זה ] [..אני לא יכולה כי הילדים לא מבינים את המושג יום האם ,לא חוגגים את יום האם .אצלנו זה כל השנה"

)אירית .(31.3.11 ,המסר שבשיר כי לאם יש יום אחד בלבד בשנה ,סותר ,לדעתה ,את הגישה היהודית,
ולפיה יש לכבד את ההורים במשך כל השנה ,ועל כן אירית מדירה שיר זה מעולמם של הילדים .התנאי
השני לבחירת שירי ילדים הוא שפה

ההולמת את רוח הקהילה" :יש שם כל מיני מילים שלא מתאימות ] [...אני

לא יכולה להכניס )אומרת בלחישה( טוסיק" )אירית.(31.3.11 ,

לסיכום ,דבריהם והערותיהם של הורי הגרעין ,ובראשם אלה של נציגי ועדת החינוך ,על סוגיות
הלכתיות מהדהדות בגן ומתוות באופן חד וברור את הדגם החינוכי-דתי שעליו מושתתת העשייה בגן.
ההשלכות של מערכת יחסים זו היא הבניית פרקטיקות פדגוגיות סובבות הלכה כפי שיוצג להלן.

ב.

תכנית לימודים כהלכה "בתכנון השנתי ] [...אני משתדלת שהנושאים ישיקו להלכה היומית" )אירית(17.1.12 ,

הפרקטיקות והשיח כפי שעלו מהראיונות ומהתצפיות במהלך המחקר ,העידו כולם על פדגוגיה
מעוגנת הלכה יהודית המהווה מרכיב אימננטי מההוויה הגנית .ההלכה נשזרה בכל מרחבי הגן ,החל
בהקצאת מרחבי זמן לימודיים וכלה בהקצאת מרחבים פיזיים .הבוקר של ילדי הגן מושתת כולו על
פדגוגיה של הלכה .ההורה המביא את ילדו לגן ,מוזמן ללימוד של חברותא הורה-ילד .בפינת ההלכה
ממתינות כרטיסיות מידע ססגוניות שבהן כתובות הלכות ,ולצדן איור מדגים שנועד לעזור לילד.
ההלכות הנבחרות תואמות את חגי ישראל .מאוחר יותר ,במסגרת מפגש הבוקר ,מיד לאחר סיום
התפילה ,ילדי הגן לומדים מידיי יום ,הלכה יומית מתוך ספר ההלכות "קיצור שולחן ערוך" .לרוב,
הלמידה ההלכתית מהווה את עיקרו של המפגש ,ולאחריו הילדים משוחררים לפעילות הבאה.
נוסף לתכנית האורך ולפיה הילדים לומדים הלכות שונות לאורך כל השנה ,מתקיימת בגן גם
למידת רוחב שבמסגרתה מוקדשים שבועות שלמים להעמקת נושא הלכתי ,פעילות שלא נצפתה באף
אחד מהגנים האחרים שהשתתפו במחקר .להלן תיאור הפעילות:
מבצע הלכה – תוכנית שבועית :מספר פעמים בשנה מוקדש שבוע שלם לפעילות מתמשכת של
לימוד מעמיק של הלכות .פעילות זו כוללת התנסויות הלכתיות ,סיפורי צדיקים ,שירים ,פעילויות
יצירה ,וכן דף הנחיות להורים שנועד לעודד את המשך קיום המצווה גם בבית .אחת הפעילויות
הוקדשה ל"מבצע נטילת ידיים" שלכבודו חובר חמשיר קצר שהילדים דקלמו בעליצות רבה לכל אורך
השבוע" :נטילת ידיים אחת ושתיים ,קיימתי מצווה ,וקיבלתי נקודה" )אירית .(17.1.12 ,הילדים הכינו יצירות
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אמנות הקשורות לקיום ההלכה ,למשל ,עיטור נטלה )ספל מיוחד לקיום מצוות נטילת ידיים( וכן צביעת
מגבת המשמשת לניגוב הידיים לאחר נטילתן .אירית מקרבת את ההלכה לעולמו של הילד גם באמצעות
סיפורים העוסקים בדילמות הלכתיות מעולמו של הילד .להלן דיון שהתקיים במפגש בוקר באחת
הסוגיות ההלכתיות הקשורות לנטילת הידיים – אילו מגבות פסולות לניגוב הידיים לאחר הנטילה?
"רציתי להביא מגבות לנטילת ידיים כדי שנוכל לנגב את הידיים ] [...תראו מה גיליתי .אוי המגבת
רטובה] .אירית ניגשת לקחת מגבת נוספת ושוב קוראת בהפתעה[ אוי המגבת עם כתמים מהפירות
שאכלנו] .בשלב זה ,אירית פורסת את המגבות בפני הילדים ומתחיל להתנהל דיון סביב השאלה באיזו
מגבת יבחרו לנגב את הידיים? כל אחד מהילדים הביע את דעתו .לבסוף ,אירית פתחה את הקיצור
שולחן ערוך )סימן מ'( והקריאה לילדים" [:תקשיבו מה ההלכה שלנו כותבת' :והמנגב ידיו במגבת
מלוכלכת ,לא זו שלא יצא ידי חובת נטילה ,אלא גם ברכתו לבטלה" )אירית(17.1.12 ,

אירית מקפידה להישאר נאמנה לטקסט הכתוב ,ובמקביל היא מקפידה לקרב את ההלכה אל
עולמם של הילדים ,בכך שהיא מקשרת אותה להיבטים מעשיים .למשל ,בדוגמה שהובאה לעיל היא
עושה זאת באמצעות הדיון בשאלה :איזו מגבת כשרה לניגוב הידיים לאחר נטילתן? המתח נבנה תוך
כדי הדיון עם הילדים על בחירת המגבת הכשרה לנטילה ,עד השיא – הקראת ההלכה כלשונה ,המציגה
את הפתרון לדילמה .נוסף על כך ,כדי להשריש את החשיבות של קיום ההלכה ,אירית מספרת לילדים
סיפורים על צדיקי הדור המשמשים מודל נכסף לקיום מצווה כהלכה,

לדוגמה" :רב חסדא שנטל ידיו בשפע

וקבל בשפע ] [...אני מרגישה שזה מאוד משפיע שאנחנו לומדים מצדיקים" )אירית .(17.1.12 ,העולם ההלכתי מונגש
לילדים כעולם אבסולוטי המשתקף מעל דפי ה"קיצור שולחן ערוך" ובא לידי ביטוי גם בבחירות
הפדגוגיות במהלך לימוד ההלכה :ההצמדות של אירית לטקסט ההלכתי ,קריאת הטקסט כלשונו,
השימוש בשפה הרחוקה מעולמו של הילד ,פירוש המשמעות של הנשמע תוך הקפדה על שילוב מושגים
מהטקסט .ההצטברות של אמצעים רטוריים אלה מטמיעים בילדים את ההלכה כמסגרת מחייבת על
כל פרטיה ודקדוקיה.
לאחר הלמידה המקיפה ,מגיע השלב האחרון שבו הילדים מקיימים את ההלכה שנלמדה .אחד
הילדים נבחר להגיש לכל ילד נייר מגבת לניגוב ידיים לאחר הנטילה תוך הקפדה על פרטי ההלכה כפי
שנלמדו לפני כן .על ההצלחה של הפנמת המצווה על ידי הילדים אפשר ללמוד מהתיאורים של אירית על
אודות הרחבת הלמידה למרחבים אקולוגיים שמחוץ לגן הילדים:

"הילדים לא ישכחו לצייר גם את הכיור

והנטלה ] [...נהיה משהו חווייתי ועושים תערוכה בגן של כל מיני נטלות שילדים מביאים מהבית ] [...הם מביאים פתקים

מההורים שקיימו את המצווה" )אירית .(17.1.12 ,זאת ועוד ,מכיוון שעיקר בלימוד ההלכה הוא קיומה ,אירית
דואגת ליידע את ההורים בדף הקשר השבועי על חלקם במבצע "נטילת ידיים" ,ורותמת את המרחב
הביתי לחיזוק המעשי של קיום ההלכה .הילדים מקבלים מהגן לוח מעקב אישי ,שכותרתו היא "ידיים
נטלתי – מצווה קיימתי" ,ובתחתיתו נכתב "אחרי המעשים נמשכים הלבבות" )ספר החינוך( .מתחת
לכותרת מסודרים בשורות ישרות עיגולים ריקים ,שהילדים אמורים להדביק בהם מדבקות בכל פעם
שהם נוטלים את ידיהם בבית .ילד שסיים להדביק את כל העיגולים שבלוח ,מוזמן לרגע של תהילה
במהלך מפגש הבוקר ,וזוכה לתשבחות שמרעיפה עליו הגננת בהתלהבות.
נושא נטילת הידיים אף התרחב להמשך השנה ,והשתלב גם בלימוד חגי ישראל ,למשל ,חג החנוכה:
"זה גם התאים לי לחנוכה ,שהכוהנים נטלו את ידיהם בבית המקדש ] [...איך הגיעה תקנת נטילת ידיים? ] [...קראנו את
הפסוקים והראינו את כיור הנחושת ,הסברנו ,ציירנו ודיברנו על שלמה המלך שדיבר על הקדושים שצריכים ליטול ידיהם"
)אירית.(24.11.11 ,
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החשיבות של לימוד ההלכה בגן כה גדולה בעיני כל הסובבים ,עד כי גם אם מתקיים יום הולדת
בשעות הבוקר ,אין מוותרים על לימוד ההלכה היומית ,והוא מתקיים לפני החגיגה .לימוד ההלכה
מושרש גם בהמשך היום במסגרת הלמידה בקבוצות קטנות כשאירית יושבת בכל פעם עם קבוצת
ילדים ומרחיבה את הלמידה סביב ההלכה שנלמדה במסגרת מפגש הבוקר .גם הסביבה הלימודית
נרתמת להטמעת ההלכה .לקראת כל חג אירית מוסיפה פריטים ייחודיים שבאמצעותם מקיימים את
מצוות החג ,למשל ,לקראת חג הפסח אירית הציגה ערכה לבדיקת חמץ שכללה נוצה ,יעה ואת טקסט
הברכה .גם בקירות הלימודיים באוריינות ובחשבון אירית מקפידה לשלב ייצוגים של תכנים הקשורים
לחגים כחלק מהלמידה הכללית.
אבות האומה פועלים כהלכה מבחינה מוסרית :ההלכה ,כמושג סמבולי המתאר התנהגות ראויה,
באה לידיי ביטוי במסגרת סיפור המקרא שמספרת אירית לילדים .אירית מקפידה להקריא לילדים את
הטקסט התנ"כי כלשונו ,מילה במילה כחלק מצורכי הקהילה" :מאד חשוב לי להיצמד לטקסט המקראי ,מאוד
חשוב לי שהם ייחשפו אליו ושהם יבינו אותו לאט לאט ] [...ילדים מספרים לי שיש להם לימוד יומי עם אבא ] [...ילדים

שבאים אלייך עם סיפורי תורה מהבית" )אירית .(19.10.10 ,אירית חורגת ממנהגה להיצמד לטקטס המקראי
בעלילות שבהן נחשפת חולשתם של אבות האומה או התנהגות בלתי מוסרית .במקרים אלו ,אירית
אמנם ממשיכה להקריא את הטכסט המקראי בשלמותו ,אולם היא מנווטת את העלילה לזיכוך דמותם
של האבות ,באמצעות הדגשות וחזרה על מידע שיסייע לסנגר על האבות .כמו-כן ,כדי להבטיח כי
הילדים חלילה לא יפקפקו במעשי הדמות ,אירית חורגת ממנהגה ומוסיפה פרשנויות .לדוגמה ,בסיפור
גנבת הברכות על ידי יעקב אבינו ,אירית מדגישה מספר פעמים שעשו מכר את הבכורה לפני כן ,וכן
שרבקה ידעה כי יעקב זכאי לברכות ,ולכן למרות שממבנה הטכסט המקראי נראה כי יעקב בעצם רימה
את אביו ,אירית מובילה את הילדים לראות במעשי יעקב ,מעשה חיובי הנטול כל סממן של היעדר
מוסריות" :יעקב קנה את הבכורה ,ולכן הוא זה שראוי לקבל עכשיו את הברכה ,וגם רבקה יודעת ,ה' אמר לה כשהייתה
בהריון" )אירית.(24.11.11 ,
אירית הצהירה כי הציר ההלכתי משמש יסוד מארגן לכל הנושאים שנלמדים בגן:
לי נושאים ,ואני משתדלת שהנושאים ישיקו להלכה היומית" )אירית .(17.1.12 ,העיסוק המתמשך בהלכה ,ומציאת
נקודות זיקה יצירתיות ואין-סופיות לשילובם במעגל השנה היהודי ,הופכים את ההלכה לחלק טבעי
מחיי הילדים ,זאת בהתאם לתפיסת ההורים שההלכה היא מרכיב בסיסי ואימננטי בחייו של האדם
"בתכנון השנתי יש

הדתי.

ג.

הפרדה מגדרית "בתפילה בגן זה כמו בית כנסת ,יש עזרת נשים ,יש עזרת גברים" )אירית(14.10.10 ,

הפרדה מגדרית בין בנים לבנות היא סוגיה הלכתית נוספת שעלתה ביתר שאת בגן זה .הממצאים
מעידים שבגן קיימת הפרדה בין המינים במרחב הפיזי .זאת ועוד ,אירית מתייחסת לסוגיה זאת
במעשיה בגן ,תמיד בהקשרים דתיים ,כפי שיוצג להלן.
•

מגדר במרחב הפיזי

ילדי הגן ה"תורני" גדלים לתוך מציאות חיים שבה מקובל להפריד בין בנים לבנות בחלק מפעולות
היום ממניעים דתיים .ההפרדה מתבצעת באופן מכוון ומועצם מעצם "סימון" המרחב הפיזי התוחם כל
קבוצה באזור אחר ובא לידי ביטוי בשלושה מוקדים.
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ישיבה נפרדת :תפילת הבוקר מתקיימת במרחב של המפגש המסודר בצורת האות ח' .ילדי הגן
יושבים בתפילה מחולקים לשתי קבוצות – בצד האחד בנים ,ובאחר – בנות:

"אני זוכרת שבתחילת עבודתי

התייעצתי עם המפקחת ,איך להעצים ,איך להרים את הרמה הדתית ] [...בתפילה בגן זה כמו בית כנסת ,יש עזרת נשים ,יש

עזרת גברים" )אירית .(14.10.10 ,המניע להפרדה המגדרית בגן נובע מהרצון להנחיל לילדים את הדפוסים
הדתיים המוכרים להם מחיי הקהילה ,באמצעות יצירת מרחב פיזי הדומה למרחב הפיזי בבית הכנסת.
אירית אף משתמשת במושגים הלקוחים מעולם בית הכנסת "עזרת גברים" ו"עזרת נשים" .ההפרדה
המכוונת בין המינים במהלך פרקטיקה דתית ,מובילה את הילדים ליצור קשר הדוק בין פעולה דתית
ובין ישיבה נפרדת ,עד כי היא הופכת לפעולה אוטומטית בקרב הילדים המתבצעת ללא הכוונת הגננת.
בדרך זו הילדים לומדים שהפרדה בין מינים היא מרכיב אימננטי מהטכס הדתי .אירית מדגימה זאת
בדבריה .היא מספרת על המקום של ה"אבא של שבת" בגן" :ה'אבא' ניגש לשבת באופן קבוע בכיסא שבצד ארון
הקודש" )אירית .(20.4.12 ,ארון הקודש ,המשמש רק את הבנים הנבחרים לשמש חזנים בשעת תפילת
הבוקר ,משמש אף הוא סימון טריטוריה מרחבית ייחודית לבנים הנעמדים לידו במהלך תפילת השבת
במסגרת טכס קבלת שבת.
ריקודים נפרדים :הפרדה מגדרית יזומה נוספת מסיבות דתיות היא ההפרדה בזמן ריקודים:

"אני

לא אזום בנים רוקדים עם בנות ,כדי גם לא להיכנס לקטע הדתי .זאת אומרת ,יהיה מעגל בנים ,יהיה מעגל בנות ] [...אני

חייבת להגיד שמצד ההורים זה ]ריקודים מעורבים[ לא יהיה מתאים" )אירית .(14.10.10 ,מעניין לציין כי למרות
ההפרדה היזומה בריקודים מסיבות דתיות ,אירית משאירה לילדים את הבחירה החופשית ,והיא אינה
מתערבת במהלכים טבעיים שיוזמים הילדים .למשל ,במסיבת סיום השנה הילדים רקדו ריקודים
נפרדים ,אך באחד הקטעים הילדים עמדו בשורה בחלוקה מגדרית ,והבן והבת שהיו במרכז השורה נתנו
ידיים זה לזו ביוזמתם.
נטילת ידיים מגדרית :מצוות נטילת ידיים מזמנת אף היא הפרדה מגדרית במרחב הפיזי .כאשר
ילדי הגן נגשים ליטול את ידיהם לפני הארוחה ,הבנים מופנים לכיור אחד ,שם ממתין להם תורן
שתפקידו לספק להם מפיות לניגוב הידיים ,ואילו הבנות מופנות לכיור הסמוך ,שלידו ממתינה להם
התורנית.

•

הדרה מגדרית של הורים
סוגיית השתתפות האבות בימי הולדת ובמסיבות היוותה שיח קונפליקטואלי ששיקף את

התהליכים הסוציולוגים-דתיים שעברו על הגרעין בעקבות השינוי שחל בהרכב הדתי של הקהילה
בתקופת הקיום .בתקופת העיצוב לא היה כל ויכוח בנושא ,שכן הייתה הסכמה בין כל חברי הגרעין
שהאבות לא משתתפים בפעילויות הגן" :כשהגעתי לכאן העירו לי ש-אב-א לא יהיה ביום הולדת ,אין אבא ביום
הולדת" )אירית .(31.3.11 ,אירית קיבלה הוראה חד-משמעית כי מטעמים דתיים ,האבות מדירים את עצמם
מרצון מכל פעילויות הגן .אולם ,עם התקדמות השנים ,ובעקבות השינויים שחלו בהרכבה הדתי של
הקהילה ,הכולל יחס פתוח יותר לדת ,התעוררה התנגדות כנגד ה"הסכם" מהעבר המדיר את האבות:
"קבוצת גברים רצו להיות במסיבה .הם אמרו לי' :היישוב התרחב ,הגרעין התרחב ,ויש פה עוד דעות .אנחנו חושבים שאבא

הוא חלק '.פתאום התחילו לי מלחמות פנימיות" )אירית .(31.3.11 ,במקביל למלחמה שהתנהלה בין חברי הקהילה,
התנהלה גם מלחמה פנימית בקרבה של אירית ,שכן הבקשה לנוכחות האבות בפעילויות בגן עמדו
בסתירה לתפיסת עולמה הדתית" :אמרתי' :תשמעו ,אני מבחינתי ,גם מבחינת צניעות ,אני לא יכולה לרקוד ליד
אבא ,אני לא יכולה לשיר ליד אבא') ".אירית .(31.3.11 ,מאחר שהאבות לא שמו לבם להתנגדותה של אירית,
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היא חיפשה מוצא כדי לצאת מהמלכוד שאליו היא נקלעה .היא פנתה לרב הגרעין שיסייע בידה להסביר
לאבות את הקושי הדתי שבנוכחותם:

"הוא הסביר להם שזה לא מתאים ] [...והם התעקשו .היה להם קשה לקבל

את זה' :מסיבת סיום של הילדים .אנחנו רוצים להיות! לא יבוא בחשבון') ".אירית .(31.3.11 ,הרב ניסה להפעיל את
כוחו מתוקף סמכותו כרב הגרעין ,אך הוא לא הצליח להניא את האבות מבקשתם ,מה שהעצים את
הקונפליקט ואף הכניס אותו לתוך בית הכנסת הקהילתי:

"הבית כנסת ,את לא מבינה כמה דיבורים ,כן עושים,

לא עושים ,למה הגננת ככה? זה עשה לי כבר כאב ראש" )אירית .(31.3.11 ,בשלב זה ,אירית הבינה כי עליה להיענות
לדרישות האבות ,ובזאת תם עידן הדרתם ממרחבי הגן .עם זאת אירית ציינה שהיא לא יכולה לפעול
בניגוד להלכה ובניגוד לצו מצפונה ,ועל כן ,היא נאלצה למצוא פתרונות לנוכחות האבות בגן ,פתרונות
שלא יתנגשו עם גבולות ההלכה .בסופו של דבר היא מצאה שני פתרונות יצירתיים :האחד – הדרה
חלקית ,למשל ,במסיבת יום הולדת" :אם האבא מגיע ,אני לא רוקדת ולא שרה .אני שמה שירים שהילדים מכירים.
ולכן עדיף שהאבא יבוא או בהתחלה או בסוף .מרימים אליו פלאפון' :עכשיו תבוא') ".אירית .(31.3.11 ,אם כן ,האבות
מודרים רק מחלק מהמסיבה ,ומוזמנים להשתתף בחלקים מוגדרים מראש .במקביל ,אירית מדירה את
עצמה מחלק מהפעילויות .הפיתרון השני הוא המרת ההדרה :פעמיים בשנה נערכות פעילויות בוקר של
אבות וילדים .בפעילויות אלה הילדים מדקלמים ורוקדים ,ואילו אירית יושבת בצד ואינה קמה
מכיסאה .בהמשך ,כל הורה וילד מקבלים חוברת מקורות מאוירת וצבעונית על אחד הנושאים
ההלכתיים הנלמדים בגן ,חוברת שהוכנה במיוחד לפעילות על ידי אירית .עם נתינת המענה החלופי
לאבות שהודרו ממסיבות ,חזר השקט לשכון באוהלי הגן" :לאבות יש פעמיים בשנה פעילויות .בגנים אחרים יש
הרגשה שהם מקופחים ,אבל כאן ,לא" )אירית.(14.10.10 ,

 1.1.5סיכום
"הגן מיועד גם לילדים ,אנחנו לא נותנים להורים להכתיב לנו .אבל כאן יש מקום להתחשבות" )אירית.(8.9.11 ,
משפט זה משקף נאמנה את הדיסונאנס הפדגוגי שבדגם הגן החרד"לי :מי בעצם הלקוחות שאירית
אמורה לשרת ,הילדים או ההורים? מהממצאים שהוצגו בפרק זה ,נראה כי ההגמוניות ההורית
שהפעילה את כוחה באמצעות ועדת החינוך ,הכפיפה את אירית תחת סמכותה .מערכת היחסים
הראשונית של אירית עם הקהילה כפי שכוננה בתקופת עיצוב הגן ,עיצבה דפוס התנהלות של הדהוד
הורי ושל רצון להיענות לדרישותיהם ,שהוטבע כה עמוק עד כי הפך לחלק מזהותה הפרופסיונאלית
הלא מודעת של אירית.
המעטפת האידיאולוגית של עולם ההלכה נבחרה בשל הזיקה הישירה שבינה ובין האידיאה
ההורית ,המהווה את הציר הפדגוגי המארגן לכל מערך הלמידה .ההלכה היא המתווה את ליבת הקיום
הקהילתי ,ובשל התפיסות השונות על פרשנותה נוצרו זירות קונפליקטואליות שונות .הקונפליקטים היו
לעתים כה משמעותיים ,עד כי הם פרצו מעבר למרחבי הגן ,והובילו להתגוששויות בין חברי הקהילה.
במספר צמתים בודדים ,שבהם הדרישות ההלכתיות של ועדת חינוך לא תאמו את תפיסתה החינוכית-
דתית של אירית ,היא נאלצה למצוא חלופות יצירתיות ,כדי לשמור על מיצובה כמנהלת הגן בעלת זכות
בחירה .מנגד ,היו לקונפליקטים גם יתרונות :הם סייעו לבחון שוב ושוב את גבולותיה הדתיים של
הקהילה ,ובכך שיקפו לאירית את פני הקהילה ואת צרכיה .כמו-כן ,הכרת הגבולות הטיבה עם אירית,
שכן היא סייעה בידה במהלך השנים לצמצם את כוחה ואת מעורבותה של ועדת חינוך ,וכך לחזק את
כוחה ואת מעמדה בתור מנהלת הגן .במקביל ,הרגיעה ביחסים הפחיתה את הקונפליקטים ואפשרה
לכונן את זהותו הדתית של הגן באווירה הרמונית.
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 1.1.6הגננת והדגם – יחסי הכחשה

"הרגשתי שזה לא מתאר אותי .זה מתאר תקופה מצומצמת ביותר שלי בגן"

)אירית(23.2.14 ,

מבחינה אתית ,חשוב להביא כאן את תגובתה של אירית למקרא פרק הממצאים .אירית הייתה
מאוד נסערת ,והתקשתה לקבל את הפרשנות שהכפיפה אותה כמנהלת הגן תחת סמכותה של ועדת
החינוך" :בסקירה הרגשתי עצב מאוד גדול ] [...הרגשתי שזה לא מתאר אותי .זה מתאר תקופה מצומצמת ביותר שלי בגן"
) .(23.2.14אירית אף ציינה שהיא הייתה גננת חריגה לצד כל הגננות האחרות שביישוב שכן היו נתונות
לשליטתה ההגמונית של ועדת החינוך" :אצלי בגן ,הוועדה פחות התערבה ,כי במשך השנים התחלתי להדריך את
הגננות האחרות ,והוועדה יכלה לסמוך עלי ,כי אירית יודעת מה הם רוצים .אני הפכתי להיות מעין 'כלב שמירה' על שאר

הגננות ביישוב" ) .(23.2.14ייתכן שאירית הייתה חריגה לעומת יתר הגננות ביישוב ,אך היא הפכה להיות
באופן בלתי מודע ,מעין כוח שיטור וזרוע מבצעת של ועדת החינוך על שאר גננות היישוב.
ניסיון נוסף של אירית להוכיח כי הממצאים לא שיקפו את מעמדה בגן וכי נלקח ממנה המנדט
כמנהלת הגן ,משתקף בדבריה על המהפך שהתרחש בוועדת החינוך בשנה שלאחר סיום המחקר" :ועדת
החינוך לא נמצאת כאן בגן .היום אני יושבת ראש ועדת החינוך" ) .(23.2.14מינויה של אירית ליושבת ראש ועדת
החינוך העביר לידיה את כל הסמכויות החוקתיות על ניהול הגנים .המהפך בוועדת החינוך מובן לאור
השינוי בהרכב הדתי של הקהילה.
"מגוון ,אבל עדיין נחשב תורני ,קצת יותר פתוח .לדוגמה ,יש לנו משפחה שהאישה עם
מכנסיים וכיסוי ראש מלא והם בגרעין לגמרי .עשינו שינוי בחשיבה ,אבל הגרעין תורני.
הקמנו תלמוד תורה אחר הצהריים ,ויש שיעורי תורה במסגרת של ארבע פעמים
בשבוע שבהם האנשים של הגרעין מעבירים את השיעורים" ).(23.2.14
מדבריה של אירית אפשר להבין שהמהפך במיצובה הפרופסיונאלי התרחש רק לאחר שחל שינוי
בהרכב של אוכלוסיית הגרעין ,שהביא לשינוי גם באידיאולוגיה הדתית .בעקבות קליטת משפחות
המשתייכות לזרמים הפחות שמרניים של הצה"ד ,לא היה עוד צורך בוועדת חינוך על תקן של ועדת
כשרות .בשלב זה התבטלה ההגמוניות של ועדת החינוך ,ואירית הפכה לאחראית על הגנים ביישוב.
דברים אלו מחזקים ומתקפים עוד יותר את הממצאים שהוצגו לעיל ,ולפיהם כל עוד קהילת היישוב
הייתה חרד"לית ושמרנית ,הפיקוח על המתרחש בגן היה אינטנסיבי והדוק ,ואירית נאלצה לפעול לפי
דרישות הקהילה.
לסיום ,מרתק להביא את דבריה של אירית שהתקשתה לראות בצורה אובייקטיבית את
הממצאים .אירית ,המשמשת כיום גם מנחה קבוצות הורים וגננות מטעם החמ"ד במסגרת תכנית
במ"ה )בית מדרש הורים( ,מתמצתת במשפט אחד את תפיסת עולמה הפדגוגי הרואה באוכלוסיה מרכיב
ראשוני בעבודתה החינוכית:
"אני כמו כל גננת .יש לה רצון להתאים את עצמה לאוכלוסייה .אני לא בונה תוכנית
בלי להכיר את האוכלוסייה .זה מה שאני עושה כל היום ,עוקבת אחר סגנונות של
הורים" ).(23.2.14
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תרשים  .5הדגם הפדגוגי-דתי של גן הקהילה החרד"לית – "קהילה כהלכה"

1.2

הגן הציוני-דתי קלאסי – "דגם קוסמולוגיה אלוהית"

קהילת הורי הגן :הגן שנבחר לייצג את הזרם של הצה"ד הקלאסי ממוקם בלב שכונה מבוססת
בעיר .בשל גידולה של הקהילה הציונית-דתית באזור בחמש השנים שלפני עריכת המחקר ,חולק מבנה
הגן לשני חלקים ,זאת כדי לאפשר פתיחת גן חמ"ד נוסף .בשל הצמצום של מרחב הגן ,הוגבל מספר
הילדים הרשאים לשהות בו לעשרים וחמישה .התפוסה הייתה תמיד מלאה בשל הביקוש הגדול של
הורים המבקשים לרשום את ילדיהם לגן זה .קהילת ההורים של ילדי הגן בשנה הראשונה של המחקר
כללה תשע עשרה משפחות המשתייכות לקהילת הצה"ד ,שלוש משפחות דתיות ממוצא אתיופי
)בהתאם לדברי הגננת( ,שלא ידוע לי אם הן משתייכות לקהילת הצה"ד ,וכן שלוש משפחות מסורתיות
)לפי הגדרת הגננת(.
הגננת :יעל ,בחורה צנומה ,בשנות השלושים לחייה ,סיימה את לימודי ההוראה במכללה ציונית
דתית לפני כעשר שנים .יעל לובשת בדרך כלל חולצות טריקו צבעוניות עם שרוולים המכסים את
המרפק וחצאיות בצבע אחיד או ג'ינס ,שאורכן מגיע לסנטימטרים ספורים מעבר לקו הברך .יעל מכסה
את כל שערות ראשה במטפחות בד צבעוניות המותאמות לצבעי הבגדים ,והנוטות לכוון מצחה ונקשרות
בעורפה .לרוב משתלשלים מאוזניה עגילי זהב בצורת חישוקים .יעל אוהבת סדר וארגון ,כפי שהשתקף
מהתצפיות .התכנון והסדר באים לידי ביטוי גם ביסודיות שבה היא נוהגת לתכנן את תכנית העבודה
החודשית עד פירוט ברמה יומית ,דבר שחברותיה הגננות בעלות אותו ותק עבודה בגן ,אינן עושות.
ההקפדה על הסדר ניכרת גם בחזרה על טכסים דתיים רבים שוב ושוב לפי אותו רצף בכל יום ויום )ראו
פירוט על כך להלן בסעיף .(1.2.4
רב גן :רב הגן לא מעורה בנעשה בגן ,ותפקידו מסתכם בהגעה לגן פעם בשבוע לחמש עשרה דקות
לשם הוראת פרשת השבוע .ארבע שנים לפני עריכת המחקר ביקשה יעל מאחד האבות להתנדב לשמש
כרב גן .הרב שהיה אב לילד בגן באותה עת החל לשמש בהתנדבות ,והמשיך בכך למרות שבנו כבר לא
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לומד בגן .הרב מגיע לגן מדי יום שישי לפני תפילת הבוקר כדי ללמד את הילדים תכנים מפרשת השבוע
בהתאם להשקפתו ,ובלא התייעצות מוקדמת עם יעל.
המפקחת על הגן :בשנה הראשונה של המחקר המפקחת הייתה דמות נעלמת שכן היא כלל לא
הוזכרה על ידי יעל .לעומת זאת ,בשנה השנייה של המחקר ,המפקחת על הגן הוזכרה על ידי יעל לכל
אורך השנה ,כנראה בעקבות שינוי במידת המעורבות שלה בגן .בשנה זו יעל סיפרה מספר פעמים
שהמפקחת מפעילה את סמכותה ודורשת ממנה לצמצם טכסים דתיים ,צמצום שנגד את תפיסת עולמה
הדתית ,ושבשל כך היא התקשתה לקבלו )ראו פירוט על כך להלן (1.2.5
ועד הורים :ועד ההורים נבחר בהצבעה דמוקרטית באסיפת ההורים של תחילת השנה .גם ועד
ההורים לא הוזכר כלל על ידי יעל לכל אורך המחקר ,ותפקידו הצטמצם בגביית כספים מההורים.
סביבה לימודית :לוחות התוכן הרבים שעל קירות הגן כוללים ציטוטים מהתנ"ך ,מספרות חז"ל
ומהתפילה .אפשר לחלק את קירות התוכן המקיפים את סביבת הגן לשני סוגים :קירות 'חול' שהיוו את
מרבית הקירות ,וקירות 'קודש' שהיו במיעוט ושהיקפן גדל לקראת החגים .למרות הווייתם המרוחקת
של נושאי החול מעולם ה'קודש' ,יעל השתמשה בציטוטים מהמקורות היהודיים לתיאור תוכנו של
מידע ה'חול' ,לדוגמה ,בקיר ללימוד על הסתיו התנוסס הפסוק "ארץ הרים ובקעות למטר השמיים
תשתה מים" )דברים ,יא  ,(11ומתחתיו נתלו בתפזורת תמונות של סממני הסתיו שכללו נחליאלי ,עץ
מתנועע ברוח ועלי שלכת זהובים .מנגד ,גם קירות שעסקו בנושאי 'קודש' כללו סממנים מעולם ה'חול'.
לדוגמה ,בקיר להוראת טו בשבט ,תחת הכותרת "כל האילנות להנאתן של הבריות" )בראשית רבה ,יג(,
הוצגו תמונות מתחום ה'חול' על שימוש בעץ לטובת האדם :בניית בתים ,רהיטים ,צל ונוי ,זאת לצד
תמונות לשימוש בעץ מתחום ה'קודש' :קופת צדקה וארון קודש .לעומת זאת ,היו בגן קירות שתכניהם
היו 'קודש' בלבד ,בעיקר כאלה שסבבו סביב ציר השנה היהודי .לדוגמה ,לקיר שהוכן לקראת חג
החנוכה נבחרה הכותרת "על הניסים ועל הפורקן" )מתוך סידור התפילה( ולצדו הוצגו הלכות הדלקת
נרות וסמלי חג חנוכה ססגוניים .סיפורי תורה או סמלי החג שימשו תכנים ליצירות אמנות שהכינו
הילדים בהדרכתה הצמודה של יעל .יצירות אמנות מורכבות אלו עיטרו אף הם את קירות הגן ,לרוב
תחת כותרות מהמקורות.
גם פינת ארץ ישראל שבגן מייצגת את השילוב של עולם ה'קודש' לצד עולם ה'חול' באמצעות
סממנים משני העולמות שחברו יחדיו לקולאז' המחבר בין שני העולמות .כותרת הפינה לקוחה
מהמקרא ורומזת לתוכן הקיר" :לך אתן את הארץ הזאת" )בראשית ,יב  .(7מתחתיה נתלו זו לצד זו
תמונות של פרחים ,ציפורים ,דמויות עטופות בטלית ומתפללות ,סמל המדינה ומגן דוד .לאורכו של
הקיר הוצגו גם תמונות של אישי ציבור ישראלים ובהם :ראש הממשלה ,נשיא המדינה ,ראש העירייה
וכן תמונה של סמל העיר .בקיר זה תלוי מדף שעליו הונחה תמונה של הרב קוק ,ממובילי הצה"ד ,קופת
צדקה ששימשה את ילדי הגן ותנ"ך .צירוף זה של סממנים מייצג סינכרון של שני עולמות מנוגדים
החוברים יחדיו למרחב משותף שאינו ניתן להפרדה.

1.2.1

ליבת זהות הגן "מה התפקיד שלי? השליחות שלי?" )יעל(2.10.10 ,

קשה היה לאתר את הדגם לכינון הזהות הדתית של הגן שבו קהילת ההורים משתייכת לצה"ד
הקלאסי .מניתוח הנתונים שנאספו על הגן נמצאו קטגוריות רבות שאף אחת מהן לא הצליחה להתרחב
לתמה שתוביל לחשיפת הקוד הפדגוגי-דתי של הגן .להלן שתי סיבות אפשריות להסבר הקושי באיתור
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הדגם לכינון זהותו הדתית של גן הצה"ד הקלאסי :האחת – העמימות שבמרכיבי הזהות הדתית של
קהילת הורי הגן )ראו הרחבה להלן בסעיף  .(1.2.2סיבה נוספת שהקשתה על איתור הדגם היא תפיסת
הגננת את תפקידה .יעל מיצבה את עצמה בתור המובילה האידיאולוגית ,ובהתאם לכך היא קבעה את
הפרקטיקות ואת השיח המתקיימים בגן ,ובכך דחקה את צרכי קהילת הורי הגן .בריאיון הראשון
שניהלתי עמה ,בשלב איתור הגנים למחקר ,שאלתי אותה :מי הגורמים המשפיעים על המתרחש בגן?
תשובתה תמצתה את כל חזונה החינוכי" :הגננת .הראייה שלי בעבודה ,מי אני כגננת? מה התפקיד שלי? השליחות
שלי? תראי במהלך העבודה" )יעל .(2.10.10 ,שלוש פעמים חזרה יעל על כינוי הגוף "שלי" ,ביטוי שיח של בעלות
המתחזק לאור השימוש במילה "הגננת" ,המייצגת עולם טריטוריאלי בלעדי .יחידת שיח זו מייצגת
תפיסה חינוכית אוטונומית המגולמת במטרה אידיאית של שליחות אישית .מטרתו של פרק זה היא
להתמודד עם שאלות יסוד בהבניית זהות הגן :כיצד מתהווה מציאות שבה האוטונומיה הניהולית של
הגננת פועלת בהוויה של הורים המשתייכים לקהילה של הצה"ד הקלאסי? מה חלקה של קהילת הורי
הגן במציאות זו? מהי השליחות שעליה הצהירה הגננת ,וכיצד היא מתורגמת לפרקטיקות ולשיח?

 1.2.2קהילת הגן – זהות הטרוגנית "לא חרדי ,לא גרביים ,אבל לא דתיים לייט" )נציגת ועד הורים(3.7.12 ,

גן זה נבחר למחקר בעקבות המלצה של המפקחת על הגן כי הוא מתאים להגדרה של הצה"ד
הקלאסי .למרות זאת ,הן הגננת והן ההורים התקשו להגדיר את קהילת הגן .יעל הגננת בחרה בהגדרה
מאוד כללית" :יש לי קבוצה שהיא דתית" )יעל .(22.11.10 ,גם נציגת ועד ההורים התקשתה לסווג את הרכבם
הדתי של ההורים ,והשתמשה לשם כך במספר מאפיינים" :הרוב הגדול הוא תושבי היישוב ,דתיים עם כיפה
סרוגה ,מזרוחניקים ,נגיד בני עקיבא ] [...באמת חשוב הפן הדתי ,לא בכפייתיות ,לא חרדי ,לא גרביים ,אבל לא דתיים לייט"

)נציגת ועד הורים .(3.7.12 ,אם כן ,כדי לאפיין את ההורים ,נציגת ועד ההורים נעזרה באפיונים שכל אחד
מהם בעל אוריינטציה מתייגת :מיקום דמוגראפי ,סוג כיפה והשתייכות לתנועת נוער .ייצוגי השתייכות
אלו מתאימים לרובה של הצה"ד ,ולכן אינם נותנים מענה מדויק לתיאור הרכבה הדתי של קהילת הגן.
עקב כך ,ניסתה נציגת ועד ההורים לתייג את אוכלוסיית הגן באמצעות ייצוגי השתייכות השוללים את
ה"אחר"" :לא חרדי ] [...לא דתי לייט" .גם ניסיון זה ממצב את ההרכב של ההורים על נקודה טרוגנית על
ציר הדתיות ,שבצדו האחד – הדתי לייט ,ומצידו השני – החרדי .התצפיות על קהילת הורי הגן העלו אף
הם ביטויים מגוונים של נראות:
לאסיפה הגיעו אמהות ומיעוט קטן של גברים .חלק מהאמהות במכנסיים ,כולל שלוש האמהות
האתיופיות .חלק מהאמהות בחצאיות קצרות ,ובודדות בכיסויי ראש .כולן בחולצות עם שרוולים ,ואף
אחת מהאמהות לא הופיעה בגופייה למרות החום הגדול ששרר באותו ערב ,ערב קיץ שרבי .האבות כולם
חבושי כיפות לראשם ,כולל האב האתיופי) .גן יעל(19.9.11 ,

הנראות הדתית של הורי הילדים בגן משקפת רמות דתיות שונות הבאות לידי ביטוי בלבישת
מכנסיים או חצאית קצרה המייצגים פתיחות לדת ,לצד לבישת חולצות בעלות שרוול המבטאות
מחויבות לדת .כל אלה מצביעים בעצם על היעדר זהות דתית אחידה ,היינו ,לא מדובר בקהילה
הומוגנית בעלת אידיאולוגיה דתית משותפת .חוסר ההומוגניות האידיאולוגית מפחית את השפעתם של
ההורים ,ומנגד מאפשר לגננת למצב את מקומה בתור מנהלת גן אוטונומית ולכונן הבניית זהות דתית
המושתתת על התפיסה האידיאולוגית הדתית האישית שלה.
במהלך המחקר רק בפעם אחת בודדת נצפתה התנגדות של אם למעשיה של יעל .הדבר אירע
באסיפת ההורים של פתיחת השנה .יעל דרשה מההורים לשלוח לגן את הילדות בחצאיות .דרישה זו
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אינה מגובה בהנחיות החמ"ד ,והיא יוזמה קיצונית וחריגה של יעל שלא נצפתה אפילו בגן החרד"לי.
דרישה זו עוררה את התנגדותה של אחת האמהות שניסתה לערער על ההנחיה .אולם יעל ,בטון
אסרטיבי ענתה בצורה חדה" :אני הגננת ,בבית שלך יש את החוקים שלך ,בגן אלה החוקים שלי .אבקש ממך לכבד
אותי" )יעל .(19.9.11 ,בכך הדירה יעל את האם ממרחב קבלת ההחלטות וניכסה לעצמה את מרחב הגן
לניהול הגמוני שלה.

 1.2.3הגננת – זהות בניצוצות של שליחות

"הצלחנו במשימתנו והעלינו ניצוצות של אור" )יעל(30.11.10 ,

במהלך הראיונות הרבתה יעל לציין "זו יוזמה שלי" ,זאת כחלק מתפיסתה הרואה בגננת אוטוריטה
בלעדית על המתרחש בגן" :לגננת יש את חופש המנהל ,אני המנהלת ,אני המנהיגה ,אני המלכה בממלכה שלי" )יעל,
 .(8.11.11החזרה שלוש פעמים על כינוי הגוף "אני" ,מחזקת את המיצוב של יעל במערכת היחסים שלה
עם ההורים ,מיצוב הנוטע את הגננת בעמדת כוח ,אולי אפילו בעמדה של קובעת בלעדית על כל מה
שמתרחש בגן .כדי לממש תפיסה זו ,יעל נעזרת בשמירה על גבולות המהווים אבן יסוד הן בחייה
האישיים והן בחייה המקצועיים .גישה זו באה לידי ביטוי במהלך המחקר במישורים שונים .יעל הציבה
גבולות בין חייה האישיים לחייה המקצועיים ,ולכן לא שיתפה בסיפורים על משפחתה לכל אורך
התצפיות והראיונות ,כלומר ,היא לא השוותה בין המתנהל בגן ובין המתנהל במשפחתה ,כפי שהרבו
לעשות יתר הגננות .הייתה רק חריגה אחת ,בתקופה שבה אמה של יעל חלתה במחלה קשה ונפטרה.
בתקופה זו יעל שיתפה אותי יעל במצבה המתדרדר של האם .בעקבות זאת ,נאלצתי לפנות אליה בשלבי
הסיום של המחקר כדי לקבל ממנה רקע על חייה האישיים שבדיעבד הסתבר כי שימשו את הבסיס
לעשייתה החינוכית-דתית בגן .סיפור חייה כפי שסופר לי מתחיל בגיל שתים-עשרה ,הגיל שבו השתנו
חייה לבלי הכר בשל החלטתה לחזור בתשובה:
"חוזרת בתשובה מגיל שתים-עשרה .זו אני מבין שלושה אחים .נולדתי למשפחה מסורתית :קידוש,
טלוויזיה ,אם צריך נוסעים .מה שהביא אותי זו השבת .הייתי מתארחת אצל הסבתא והדוד ,וזה העלה
בי את הניצוץ ,את החיים שאני אתחתן ואבנה בית דתי ] [...לפני החטיבה ביקשתי להתחנך במסגרת
דתית .ניגשתי לריאיון .אבא הגיע גלוי ראש כדי שהמנהל יבין זה אני ,זו הבת שלי ,אני לא אשתנה .מאז
אני כל כך אוהבת את הדרך שבחרתי) ".יעל(26.6.12 ,

יעל סיפרה כיצד בחרה ביוזמתה לשנות את זהותה הדתית בשל החשיפה לדת אצל משפחתה
המורחבת ,חשיפה שהציתה ניצוץ ליהדות .אותו ניצוץ אישי התפתח עם השנים לניצוץ של שליחות
פרופסיונאלית" :כשבחרתי לעבוד בעבודה הזו ,הכנסתי לעצמי את הרעיון שקודם כל זו שליחות ,ולכן אתה נותן מאה
אחוז" )יעל .(26.6.12 ,השינוי בזהות האישית היה בעל השלכות משמעותיות על זהותה המקצועית,
והאמונה משמשת אצלה קטליזטור לשליחות שהיא הציבה לעצמה .בהמשך סיפרה יעל שאותו ניצוץ
אמונה התחזק בעקבות פטירת אמה:
"מבחינה דתית זה לא נגמר ,כי במהלך החיים אתה כל הזמן מעצים את עצמך ,כשקורה אובדן אתה
מרגיש שהקרקע נשמטת .לוותר על אימא ,חשבתי שלא אוכל לעמוד אמונית .הקב"ה נותן לך את
הכוחות .יש לך מחשבות שכמה שתרצה לנהל את החיים ,יש בורא עולם ,וכל מה שהוא מסובב ,זה
לטובה .הגעתי להפנמה .יש לי תובנה ...שהקב"ה שם במציאות שטובה לאדם .כשאתה שומע את זה,
אתה יותר משלים) ".יעל(26.6.12 ,

האמונה הדתית של יעל סייעה לה להתמודד עם האסון האישי שפקד אותה ,אובדן האם ,ובהמשך
גם עם קשיים אחרים .עם התבגרותה ,יעל הגננת קובעת לעצמה שליחות להפיח בקרב ילדי הגן את
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אותו ניצוץ של אמונה הרואה בקב"ה כוח טרנסצנדנטי ,ושהאלוהים הוא מקור הבריאה והסדר
החברתי המנווט את האנושות .לדוגמה ,מסיבת חנוכה ,חג של אור ,עם ההורים ,מזמנת ליעל הזדמנות
להפיץ את "תורתה" החינוכית להורי הגן כפי שהשתקף בדברי הפתיחה שהיא בחרה להקריא בפני
אורחי המסיבה:
"המילה "חנוכה" ו"חינוך" נגזרות מאותו שורש ,כיצד? חנוכת המקדש דומה לדרך החינוך בגן .התורה
מדריכה כיצד להדליק את המנורה שתידלק מאליה ] [...ככל שנכשיר את הילדים ונטמיע בהם את
התכונות הטובות בחינוך ,הרי השלהבת שבכל אחד מהם תדלוק מאליה .בשלב מסוים השלהבת תעלה
מאליה והילדים ימשיכו לדלוק ולהאיר באור הערכים שהקנינו להם .רק אז נוכל לומר הצלחנו
במשימתנו והעלינו ניצוצות של אור) ".יעל(30.11.10 ,

הזהות הדתית של יעל ,הרואה בעבודתה החינוכית בגן שליחות דתית להצתת ניצוץ האמונה,
מתעצמת בשל הזהות הדתית ההטרוגנית והלא הומוגנית של קהילת הורי הגן .תפיסת העולם האישית
של יעל באה לידי ביטוי במרחב הפרופסיונאלי בגן ,שכן היא רואה בחינוך דור העתיד שליחות לאומית
אוניברסאלית .השליחות מגולמת במעטפת מטאפיזית ,ולפיה קיומו של האדם בעולם מותנה בכוח
אלוהי עליון השולט על כל הקוסמוס האנושי .תפיסות אלו מהוות את התשתית לכינונו של הדגם
הפדגוגי-דתי שבנתה יעל ,דגם קוסמולוגיה אלוהית:

"כשבחרתי לעבוד בעבודה הזו ,הכנסתי לעצמי את הרעיון

שקודם כל זו שליחות ,ולכן אתה נותן מאה אחוז" )יעל .(1.6.12 ,יעל רואה עצמה שליחה להפצת רוח היהדות,
ובהתאם לתפיסתה זו היא מקפידה לחבור לשליחותה את ילדי הגן באמצעות שיח תואם ושימוש
בפרקטיקות דתיות המגולמות בטכסים מיוחדים שנועדו לקדם את שליחותם האוניברסאלית .האל
והאדם מקיימים מדי יום יחסי ריבוד קוסמיים ,שבהם האדם תלוי בכוחו המטאפיזי של האל .הדרכים
שבהן יעל בונה דגם פדגוגי דתי זה מתוארים בסעיף הבא.

 1.2.4הדגם הפדגוגי-דתי של הגן הציוני הדתי הקלאסי – קוסמולוגיה אלוהית
א.

כוחה של תפילה "במקום שנדב לא יהיה בין החיים ,הוא מתאושש ,בזכות התפילה שלכם" )יעל(28.11.11 ,

טכס התפילה ממוסגר בפרקטיקות ובשיח המופעלים לפני התפילה וגם לאחריה והמדגישים את
תלותו של האדם באל .לפני תפילת הבוקר פוצחת יעל בשירה הממצבת את מקומו של האדם בעולם
ביחס לאל" :עומד אני בתפילה ,לפני ריבון העולמים .רוצה אני לקבלה כקורבן כשה תמים ,קבל אלי את תפילותיי העולות
מבין שפתיי .בהם אוקיר לך תודה ,קבל באהבה" .האדם מיוצג במטאפורה של קורבן ,מטאפורה הממצבת
אותו בתור מי שצריך להתפלל כדי לזכות בחסדיו של האל .גישה זו תואמת את האידיאה ולפיה קיומה
של האנושות בעולם תלויה באל המעניק לאדם את כוח חיותו .כל מפגשי הבוקר נפתחו בפנייתה של יעל
לילדים ובציפייה לתשובה אחידה מפיהם" :מה שלומכם ילדים? כל הילדים עונים במקהלה' :ברוך ה' בסדר'" .יעל
אף מחדדת את מערכת היחסים התלותית שבין האדם לאל ,בכך שלעתים היא מציגה קשר ישיר ומיידי
בין מצבו של האדם ובין יכולת התפילה שלו" :אני שמחה שהוספתם את המילה ברוך ה' ,כי למדתם שבזכותו
קמתם היום ,ובזכות הקב"ה אתם בריאים ,ולכן אנחנו כל יום מתחילים את הבוקר בתפילה'" )יעל .(15.5.12 ,יעל מציגה
לילדים היררכיה קוסמית ,ולפיה מערכת היחסים בין האדם לבורא העולם היא כזו שהאדם תלוי
בחסדיו של האל ,ולכן הוא מחויב להודות לו על כל הטוב שהעניק לו .כדי לחזק את הקשר הסיבתי בין
תפילת האדם ובין היענותו של האל ,יעל נעזרת בשני מצבי שיח :האחד – פנייה לחזן שהוביל את
התפילה" :יישר כוח לחזן עידו ,שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבנו לטובה"; והאחרת – פנייה לכל ילדי הגן" :אתם
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מקסימים! התפללתם והרגשתי ששוחחתם עם ה' ...אני בטוחה שהקב"ה שומע את התפילה וגאה בכם .גם אני) ".יעל,
.(8.11.11

כדי להטמיע בילדים את מהות הקשר שבין האדם לאל ,יעל נעזרת גם בדוגמאות חיות שבהן
תפילות האדם צלחו בשני מרחבי זמן :המרחב האחד הוא ההווה שלו שותפים הילדים .לשם כך יעל
קושרת קשר ישיר בין תפילת הילדים להחלמתו של חולה:
"אמרתם תהלים לרפואת נדב בן אורית ] [...ביום רביעי התקשרו הרופאים לאישה ולילדים ,האב עלול
למות ,והם לא איבדו תקווה וביקשו להתפלל שלושה ימים .כך אנחנו התפללנו שלושה ימים ,ונס
משמיים ,האדם הזה יצא מכלל סכנה ,והוא לאט לאט התאושש .זו הוכחה ] [...התפילה שלכם היא
עזרה ] [...במקום שנדב לא יהיה בין החיים ,הוא מתאושש בזכות התפילה שלכם) ".יעל(28.11.11 ,

יעל מספרת באריכות על מחלתו של החולה כדי להעצים את גודל הנס שהתרחש בזכות אמירת
התהלים של ילדי הגן ,ומתוך כך ,לחזק את האמונה בכוחו של האל.
מרחב הזמן האחר שבו משתמשת יעל כדי להראות את כוחה של התפילה הוא העבר – הזיכרון
ההיסטורי הקולקטיבי המגולם בתנ"ך" :סיפרתי על חנה ועלי שבזכות התפילה ,הקב"ה שמע את תפילתה ,והיא
זכתה בבן .ופה בעצם הדגשתי את העניין הזה שהתפילה יש לה כוח ,ובזכות התפילה אנחנו יכולים לשנות דברים" )יעל,

 .(25.9.11יעל מגייסת את ההווה הקולקטיבי של ילדי הגן ואת העבר הקולקטיבי של האומה כדי להטמיע
בילדים את החשיבות של הפנייה לאל שתפקידו לדאוג לרווחת האנושות על פני האדמה.
לטכס התפילה היומי מתלווה טכס נוסף שתפקידו להמשיך ולהטמיע את טיבם התלותי של מערכת
היחסים שבין האדם לאל – טכס אמירת תהלים לרפואת החולים .במהלך אמירת התהלים ,יעל אוחזת
בידיה ספר תהילים עטוף אולם דהוי .צבעו הדהוי של הספר מלמד כי הספר עבר תלאות רבות ,וכי
השתמשו בו רבות .פרקי התהלים נאמרים לכל אורך השנה ומתחלפים כל מספר שבועות בהתאם ללוח
השנה העברי ,כפי שהסבירה יעל על פרק התהלים שבו היא בחרה לקראת טו בשבט.
"אני מלמדת פרק תהילים לפי נושא ] [...המושג והיה כעץ שתול על פלגי מים ,ויש פה את המשל
והמשמעות ,ומה קורה כשהעץ נמצא ליד מקור מים? ודיברנו על זה ] [...לכל פרק תהילים יש שיר ][...
אחרי ששרנו ,התחלתי קודם כל דרך השיר להסביר את המשמעות של זה) ".יעל (31.1.12

הילדים נחשפים למספר פרקי תהלים במהלך השנה .כדי לקרב אותם לטכסט ,נבחר פסוק מולחן
המזמן לילדים פסק זמן של שירה ,ומסייע בקירובם לטכסט עתיק היומין .לרוב ,הילדים משתרכים
אחרי יעל בניסיונות לבטא את המילים הקשות ,הרחוקות מעולמם .לאט לאט משתתקים הילדים עד כי
יעל נותרת לומר לבדה את המשכו של הפרק .בסיום הפרק ,מכריזה יעל כי אמירת התהלים מוקדשת
לרפואת חולים ששמותיהם התקבצו לידיה מאנשים שונים לאורך תקופה ארוכה ,עד כי נוצרה רשימה
של עשרים שמות של חולים:
"פרק התהלים שאמרנו עכשיו יהיו לרפואת .יעל עוצרת את דבריה כדי לקחת לידיה דף נייר ומיד
פותחת בהקראה של שמות" :מרדכי חיים בן אסנת" והילדים מכריזים בקול גבוה" :אמן" ,יעל
ממשיכה :ברכה בת תמר" והילדים מכריזים" :אמן" .כך ממשיך הטכס בצורה רוטינית ,כשיעל
מקריאה שם אחר שם וזוכה בתמורה לברכתם של הילדים .משבוע לשבוע הרשימה התארכה ולפעמים
הסייעת הייתה רצה באמצע הטכס ומבקשת מיעל לצרף שם חדש לרשימה .לחתימת הטכס מכריזה יעל
בקול חזק" :ולכל חולי עמך ישראל" והילדים עונים בהכרזה "אמן ואמן ואמן" )יעל(22.11.10 ,
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כל חולה וחולה ששמו מופיע ברשימה זוכה לרגעי התייחדות אינדיבידואלית להחלמתו השלמה ,הן
בהקראת שמו ,והן באמירת "אמן" על ידי הילדים .בצורה זו ,הילדים שאינם מכירים כלל את החולים,
מגויסים לשליחות הלאומית של הצלת הזולת.
גם במרחב השיח הציבורי שבו שותפים הורי הגן ,יעל משלבת אמירת תהלים .למשל במסיבת
החנוכה יעל שילבה את פרק ל' מתהלים שהוא שיר תודה והלל לה' על חנוכת הבית שאותו נוהגים לומר
לאחר הדלקת נרות החנוכייה:
יעל פונה להורים ,משפשפת את ידיה זו בזו ואומרת" :הורים יקרים ,אנחנו לפני כחודש התחלנו
להתאמן באמירת פרק ל בתהילים .הפרק הזה קשה ,אנחנו נשתדל לומר אותו ,ואני אעזור לכם קצת".
אחד הילדים מכריז" :לא ,אני רוצה לבד" .מה שעורר בקהל ההורים צחוק קל .יעל מסתובבת עתה
לילדים ומכריזה" :שלוש ארבע ו ."...הילדים מתחילים בקול גדול" :מזמור שיר חנוכת הבית לדוד ][...
יעל האוחזת בידה את התוכניה שבה מצולם פרק התהלים ,מובילה את מקהלת הילדים .בסיום ,אומרת
יעל בהתלהבות" :כל הכבוד" .שעורר את הקהל למחוא כפיים ולחזור על קריאת "כל הכבוד" )יעל,
(18.12.11

נראה כי הזמן נעצר מלכת ,רצף המסיבה הססגונית נעצר כדי לייחד זמן ומקום לאמירת פרק
התהלים .ציון הקושי של הטכסט מעצים את גודל ההצלחה של הילדים להתמודד עמו .ההורים ישבו
בזמן הקראת הפרק מאחור קשובים בדממה ,ובמרכז החדר נותרו רק הילדים ויעל ההופכים בזאת
לישות אחת הנתונה במעטפת אינטימית רוחנית ,שמטרה להתקרב לאל.
נוסף לתפילה הקנונית בעלת הנוסח האחיד שבסידור ,יעל מבקשת מהילדים להוסיף תפילות
אישיות ותפילות לאומיות בשני טכסים המתנהלים בגן :טכס התפילה וטכס קבלת שבת .תפילה
אישית מתקיימת לקראת סיום טכס התפילה" :יעל פונה לילדי הגן תוך כדי כיסוי עיניה על ידי כפות ידיה
ואומרת' :אני רוצה שכל אחד יוסיף תפילה אישית' .בגן משתררת דומיה לחצי דקה כשילדי הגן מחקים את פעולת כיסוי

העיניים וממלמלים בשקט את תפילתם האישית" )יעל .(31.1.12 ,כאמור ,יעל משלבת תפילה אישית גם בטכס
קבלת שבת המתקיים מדי יום שישי:
"אני מאוד מאמינה בקטע זה של כניסת שבת ,רגע מאוד מאוד יש בו עת רצון ] [...דווקא בשעה הזו
כשהשבת נכנסת ,אני מעדיפה לחנך ילדים שיידעו לבקש מה' מה שצריך ,מה שחושבים לנכון .אחר כך
במהלך השנה ,אני מספרת להם מה אני מבקשת ,ומתוך זה הם לומדים מה הם צריכים לבקש) ".יעל,
(22.10.10

יעל משתמשת בצירי זמן יהודיים ייחודיים כמו תפילת הבוקר וטכס קבלת השבת המשוחזר בגן
מדי יום שישי ,כדי להטמיע בקרב הילדים את פעולת הבקשה האישית ,פעולה שבאמצעות חזרתה מדי
יום מחזקת בילדים את מחויבותם להתפלל לאל.
סוג שני של בקשות שנמצא בתצפיות שנערכו על הגן הוא בקשות לאומיות .דוגמה לכך היה מפגש
הבוקר ביום פטירת רחל אמנו .יעל שיתפה את הילדים בפרקטיקת הזיכרון שביצעה בביתה כחלק מכונן
לקראת הבקשות הלאומיות" :אתמול בבית שלי הדלקתי נר והתפללתי ,וביקשתי שרחל תרחם על עם ישראל .כל ילד
יתפלל תפילה אישית .כולם עוצמים עיניים" )יעל .(8.11.11 ,שזירת התפילה הלאומית על כלל ישראל כמרכיב
אינטגראלי מהתפילה האישית מחנכת את הילדים כי התפילה הלאומית והתפילה האישית שזורות זו
בזו ,ושעל האדם מוטלת האחריות להתפלל הן לשלומו של הפרט והן לשלומו של הכלל .יעל רואה
בתפילת הילדים יתרון" :אני חושבת שלתפילת תינוקות של בית רבן יש הרבה כוח" )יעל ,(22.11.10 ,ועל כן היא
פועלת לנווט את הכוח של תפילת התינוקות במהלך מפגשי הבוקר ,החל מההכנה לתפילה כפי שצוין
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לעיל ,וכלה בסיומה ,בטקס התהלים לחולים שאף הוא מחזק את מערכת היחסים התלותית שבין
האדם לאל.
יעל מחנכת את הילדים שהזדקקותו של האדם לחסדי האל אינם מסתכמת בחיי ההווה ,שכן
הזדקקות זו היא ארוכת טווח ומגיעה עד ערוב ימיו של אדם .ואכן ,בסיום מפגש הבוקר במסגרת נושא
המשפחה שנלמד בגן ,יעל פוצחת בשירת יחיד נוגה של טקסט שמקורו בספר תהלים ,טקסט שאליו לא
מצליחים הילדים להצטרף בשל חוסר היכרות מוקדמת עמו:
תשליכני לעת זקנה .ככלות כוחי אל תעזבני" )יעל .(20.2.12 ,מכך למדים הילדים הקטנים כי ההזדקקות לאל היא
אין-סופית ,ועל כן עליהם להיערך מקטנותם לקראת זקנותם.
"ימלא פי תהילתך ,כל היום תפארתך .אל

אם כן בעולם הטרנסצנדנטלי שעליו מושתתת זהותו הדתית של הגן ,יחסי האדם עם האל מגולמים
בתפילה ובתהלים ,אך לא פחות מכך ,ביחסים היררכיים דרך מוטיב השכר והעונש.

ב.

שכר ועונש

"הם חטאו ולכן צריכים להיענש" )יעל(8.11.11 ,

מוטיב השכר והעונש חוזר פעמים רבות בפרקטיקות ובשיחים שיעל בוחרת להנגיש לילדים .גם
במוטיב זה יעל נעה בין שני המרחבים ,מרחב ההווה האישי ומרחב העבר הקולקטיבי ,זאת כדי להטמיע
בילדים את הרעיון האידיאי של תפקידו של האדם בעולם .הסיפורים המכוננים של עם ישראל כאומה
משמשים זיכרון קולקטיבי המסייעים להבניית הרעיון של שכר ועונש .דוגמה לכך היא הפעילות
שקיימה יעל ביום הזיכרון לרחל אמנו:
"כשבית המקדש חרב ,בא אברהם אבינו בוכה לה'' :תראה את הבנים ,זה עם ישראל ,ה' תרחם עליהם'.
ה' שומע' ,אבל עם ישראל חטא ,ולכן הוא צריך להיענש!' בא יצחק ואומר' :ה' אבל אני מקשיב לדבריך,
אנא רחם על עם ישראל ,תציל אותם' .אומר ה'' :הם חטאו ,ולכן צריכים להיענש"!' בא יעקב והוא
בוכה' :תציל את עם ישראל .עם ישראל בצרה כי פיזרו אותם לגלות ,[...] '.בא אפילו משה רבינו ][...
ופתאום קמה צילה ובוכה' :ה' תציל את עם ישראל ,תשמור על הבנים' .ואז עונה ה' בשירה' :מנעי קולך
מבכי ועינייך מדמעה ,כי יש שכר לפעולתך .את ,שוויתרת על הסימנים לאחותך ,ונתת לה להתחתן עם
יעקב ראשונה ,לך יש המון זכויות ,ותפילותייך יתקבלו .היו לך רק שני בנים ,גם לא נקברת ליד בעלך
יעקב האהוב ,לך אני אקשיב ואשמע לתפילתך') ".יעל(8.11.11 ,

אם כן ,כל אבות האומה פונים לה' בבכי ,אברהם ,יצחק ,יעקב ומשה ,אולם תחינתם לא נענית ,וה'
מתעקש שוב ושוב שבשל חטאו של עם ישראל ,הוא מסרב לגאול אותו מייסוריו בגולה .המוטיבים
החוזרים של הבכי ושל הסירוב של הקב"ה ,מעצימים את החשיבות שבהתנהגותו של האדם עלי
האדמות ,שכן רק רחל הצליחה להפר את הגזרה של הקב"ה ,וכל זאת רק בזכות מעשי החסד שנהגה
לעשות עם הזולת החל בסיועה לאחותה ,וכלה בתפילתה לגאולת כלל עם ישראל .דמותה של רחל
אמורה לשמש מודל נכסף לחיקוי לילדי הגן .סיפור זה ממחיש לילדים את הנושא של שכר ועונש כחלק
ממערכת היחסים שבין האדם לאל .הם לומדים שמעשיו של האדם מתפרשים בקוסמוס העליון כטוב
ורע ,ובהתאם לכך הוא מתוגמל .זאת ועוד ,האדם לא חי בעולם אינדיבידואלי ,ולכן מעשיו משפיעים על
כלל עם ישראל ,ובחירותיו מצטרפות לאלו של הקולקטיב הלאומי.
גם תפילת הבוקר מחזקת את ההכרה של מוטיב השכר והעונש ,ומרחיבה את הקשר שבין תפילת
האדם ומעשיו ובין התנהלות הטבע .בגן זה ,נוסף קטע תפילה שלא נצפה בגנים האחרים של המחקר,
ומהיכרותי את המערכת ,גם לא בגני חמ"ד נוספים .הסיבה להוספת הקטע מתוארת בדף הקשר
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להורים" :נחשפנו לפרשה השנייה בקריאת שמע ,המדגישה את הקשר בין הגשם למעשי האדם) ".דף קשר חורף.(20.1.11 ,
התפילה מלמדת על קשר הדוק בין מעשי האדם ובין גרמי השמיים .יעל בחרה להוסיף קטע זה ,למרות
אורכו ולמרות תוכנו שאיננו הולם את גיל הילדים ,מפאת חשיבותו להבנת תפקידו של האדם בעולם:
"והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום...הישמרו לכם פן יפתה לבבכם אחרי אלוהים אחרים ][...

וחרה אף ה' בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר ,והאדמה לא תיתן את יבולה) "...מתוך סדור התפילה( .חטאו של
האדם מביא לעונש קולקטיבי לכל היקום בעצירת הגשמים.
יעל מלמדת את ילדי הגן את תכלית בריאת האדם בעולם בעיני בורא העולם לפי תפיסת עולמה
הדתית:

"המעשים הטובים הם הדברים החשובים ביותר .למה ברא ה' את האדם אחרון? כדי שיעשה מעשים טובים"

)יעל .(8.11.11 ,מאחר שתכלית קיומה של האנושות הוא לעשות מעשים טובים ,ובכך להימנע מהעונש,
העבר הקולקטיבי המתועד מעל דפי ההיסטוריה היהודית משמש תשתית חינוכית לילדי הגן בהווה.
לאור זאת ,כדי להתרחק מבעוד מועד מהחטא ,ובעקבותיו – מהעונש ,יעל מרכזת את מאמציה בכינון
פרקטיקות שיחנכו את הילדים לעשיית מעשים טובים .הפרקטיקות מוטמעות בקרב הילדים לכל אורך
השנה באמצעות שני טכסים קנוניים ייחודיים :טכס המעשים הטובים וטכס הצדקה .יעל מחזקת את
חשיבותם של הטכסים בכך שהיא מצמידה אותם לטכסים חשובים אחרים בחיי הגן :טכס התפילה
וחגיגות ימי ההולדת של ילדי הגן.
•

טכס המעשים הטובים
על השולחן שליד יעל ממתינה קופסת המעשים הטובים שנעטפה בהשקעה רבה ובצורה מרהיבה ,לסיום
התפילה .הקופסה מלבנית ועטופה בנייר מבריק ורוד ,ובראשה מכסה עטוף בנייר פרחוני שאליו מוצמד
סרט ססגוני .בחזית הקופסה כתוב "מעשים טובים" .בסיום התפילה יעל מניחה את הקופסה ברכות על
ברכיה תוך כדי תנועות ליטוף לקופסה .במקביל ,היא אוחזת באחת מידיה פתקים קטנים צבעוניים
"בואו נראה מי מוכן לשמוע את המעשים הטובים?"  ...אני קוראת את כל הפתקים ,גם אם ילד עשה
שני מעשים טובים ,אני אקרא ה-כ-ו-ל" .גלית התנהגה נפלא ביום שבת .מחיאות כפיים" .ילדי הגן
מוחאים כפיים וגלית ניגשת בצעדים עליזים לכיוון יעל וחיוך גדול פרוס על פניה כדי לזכות במדבקה
המיוחלת המוצמדת לדש בגדה .בסיום ,מקפלת יעל את הפתק ומשלשלת אותו לתוך קופסת המעשים
הטובים .כך היא ממשיכה לקרוא את הפתקים בזה אחר זה תוך חיזוק הילדים .כשמסתיימים
הפתקים ,הילדים מבקשים מיעל לספור את הפתקים .יעל שופכת את כל הפתקים על גבי הרצפה
לקריאות הנלהבות של ילדי הגן" :ואוו ,ואוו ,כמה הרבה" .ופונה לילדים "אבל בתנאי שכולכם עוזרים
לספור" .כל ילדי הגן מונים בקול נלהב" :אחת ,שתיים  "....יעל מקפידה שהמנייה תהיה בהתאם לקצב
הכנסת הפתקים לקופסה ומקפידה לעצור בכל פעם שהילדים מונים בטרם שלשלה את הפתק לקופסה.
לסיום היא מכריזה" :יש לנו עשרים וחמישה מעשים טובים .ככל שתביאו ככה יגדלו המעשים
הטובים ".ואחד הילדים מוסיף" :תהיה לנו אבן לבית המקדש) ".גן יעל(22.11.10 ,

החשיבות הגדולה שיעל מייחסת לטכס המעשים הטובים משתקף בכל מרכיבי הטכס החל
מהמראה המרהיב של הקופסה ,וכלה במספר הרב של הפעולות המעניקות משנה תוקף וחשיבות
לאידיאה החינוכית; ייחוד זמן וחשיבות לכל פתק ,החיזוקים השונים על מעשי הילדים המתחילים
בעצם תיעוד המעשה על ידי ההורה ,והמשך בהקראתו על ידי הגננת ,בקבלת מדבקה ובמחיאות הכפיים
של החברים .כל אלה הופכים את הילדים לשותפים מלאים ונלהבים לכל שלבי הטכס .הפרקטיקות
שנוקטת יעל ,נוסף לשיח המכוון ,מכנסות את ילדי הגן לעולם קוסמי .מעשיהם האישיים עוברים על פני
שלושה מרחבים ,עד הלאמתם במרחב הלאומי :המרחב האישי – הגננת מקריאה את המעשה האישי
שעשה כל ילד; המרחב הקולקטיבי הגני – הגננת מחברת את כל הפתקים ליחידה אחת משותפת
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באמצעות הכנסתם לקופסה אחת ומנייתם כחטיבה אחת; ולסיום ,המרחב הלאומי – מעשי הילדים
מופקעים מרשותם ,ומולאמים לטובת הקולקטיביות הלאומית ,למען אבנים שיבנו את בית המקדש.
בכך לומדים הילדים לקיים את השליחות הלאומית שלשמה נברא האדם בבריאת העולם – עשיית
מעשים טובים.
יעל נעזרת גם בבימת השיח הציבורי של טכס יום ההולדת ,המתקיים במעמד ההורים ,כדי
להטמיע בילדים את האחריות האישית למען הקולקטיב הלאומי:
שני ילדי יום ההולדת יושבים במרכז החדר משני צדי שולחן שעליו פרוסה מפה לבנה .יעל פונה לילדים
החוגגים" :מה כל אחד רוצה לקבל על עצמו יותר עד ליום הולדת גיל שש?" הילדים נבוכים ,מסתכלים
זה על זה ,ולא עונים .יעל" :נשאל את אימא ".יעל מסתובבת לכוון האם היושבת מאחור ומחייכת" :מה
את חושבת שהוא צריך להשתדל בבית כדי להראות באמת שהא בוגר יותר? את זוכרת שאמרת לי שהוא
לא מקשיב לך?" האם" :כן ,לא מקשיב לי ".יעל פונה לילד החוגג" :וזה אומר דבר ראשון שאתה השנה
משתדל להקשיב לאימא .אם אימא אומרת לך' :יניב ,אני מבקשת שלא תצא עכשיו ".יעל מסתכלת על
הילד שמרכין את ראשו ועונה במקומו" :לא יוצא '".יעל ממשיכה" :ואם אימא אומרת' :יניב ,עכשיו
אתה נכנס להתקלח' ,אתה מתקלח ,משתדל .כי אימא תספר לי ,ואז אנחנו ניתן מדבקות .מי שיצליח
לעמוד בקבלה שלו ,באחריות שלו ,מקבל על זה מדבקה) ".גן יעל(14.1.11 ,

יום ההולדת הוא טכס מעבר אישי המציין את גדילתו בשנה של הילד .יעל הופכת אותו לטכס
מעבר לאומי שבו הילד מתחייב לקבל על עצמו עשיית מעשים טובים .האוניברסאליות מובילה את
הפרקטיקה ,הן בשל טיבו של המעשה הנבחר ,מעשה חסד בעל אוריינטציה דתית ,והן בשל העובדה
שפרטיותו של הפרט נעלמת מתוקף הטכסיות הקנונית ששלביה מוכתבים מראש ,ואינם ניתנים
לבחירתו של הילד .זאת ועוד ,הפרטיות נפקעת גם מתוקף שתיקתו של הילד ואילוצו לקבל בהכנעה את
המשימה שהוטלה עליו על ידי המבוגרים .כל הסובבים נרתמים להצלחת כוח המשימה הלאומי;
האימא מוזמנת לסייע בהנצחת המעשה הטוב ,ואילו ילדי הגן משמשים עדים להצהרת הכוונות של
הילד.
אולם ,מה קורה כשהילדים חדלים מלמלא את שליחותם ,והם מפסיקים לשתף פעולה בהנצחת
המעשים הטובים? יעל מחזירה את הילדים ללקחי העבר למען ילמדו לקח בהווה .כך נשזרים שתי וערב
הסיפור הקולקטיבי מהעבר עם התנהגות הילדים בהווה:
"אתם רואים את הקופסה הזו? אתמול ,לאחר שכל הילדים הלכו הביתה ,ניגשתי לקופסה .היא כל כך
קורנת ומבריקה .הקופסה רוצה להתמלא מחדש .מה ,הילדים בגן לא עושים מעשים טובים?" תוך כדי
דבריה יעל מלטפת את הקופסה כשמדי פעם היא גם דואגת להרימה ולכוונה כלפי הילדים היושבים
מולה .רציתי להזכיר לכם שהיא קיימת ומחכה להתמלא במעשים הטובים שלכם ] [...הם הדברים
החשובים ביותר ] [...זוכרים שסיפרתי מה קרה לאנשים שחיו בתקופתו של נח? הילדים מנסים לענות:
"נהרגו" .גננת" :לא סתם נהרגו ,אלא אנחנו רוצים לדבר על המעשים שלהם ,הם התנהגו בצורה לא
יפה .הם עשו מעשים לא טובים ,ובגלל זה ה' הביא מבול כי אמר' :לא בראתי את העולם כדי שיבוא
האדם ויעשה מעשים לא טובים') ".גן יעל (8.11.11

כדי לעודד את הילדים להביא פתקים על מעשיהם הטובים ,יעל משתמשת ברטוריקת האיום
המושתתת על הזיכרון הקולקטיבי הדתי מהתנ"ך לשם הפקת לקחים בהווה .סיפור התורה על העונש
שקיבלו אנשי דור המבול שחיו בתקופת נח אמור לשמש חוויה מאיימת ,שתוביל לכינון מחודש של
המעשים הטובים .העבר וההווה מתלכדים לישות אחת שמהלכיה משפיעים על כל היקום .ביחידה
הסיפורית שזורים אמצעים רטוריים מנוגדים; עבר מול הווה ,טוב מול רע ,תגמול שלילי מול תגמול
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חיובי ,שולט מול נשלט .הניגודים הרבים מסייעים להעצים את המגמה החינוכית על אודות החשיבות
של קיום מעשים טובים כבסיס קיומי לכל אדם על פני האדמה.
•

טכס הצדקה

אחד המעשים הטובים שיעל מתמקדת בו הוא מצוות הצדקה שגם אותו היא קושרת לנושא שכר
ועונש .העיסוק במצווה זו נשמר באדיקות מדי יום ,בטכס מובנה במסגרת תפילת הבוקר .טכס הצדקה,
כמו טכס המעשים הטובים ,משובץ אף הוא בתור אחד המרכיבים המרכזיים ביום ההולדת .אחת
המטרות של העיסוק במצוות הצדקה היא חינוך הילדים לעשיית מעשים טובים כהצלה מפני המוות.
הטכס מתקיים לעתים לפני התפילה ולעתים אחריה:
יעל פותחת בהכרזה" :היום שלנו מתחיל במעשים טובים" .הילדים שרים יחדיו" :מטבע נתנה לי יאמא
] [...כדאי לי מאוד לקנות בה כמה מצוות ] [...אחת שתיים שלוש ,הכנסתי אותם לקופה בשביל איש
עני ."...תחילת השיר משמש אות סמוי לילדי הגן ,וכמה מהם קמים לעבר המגרות כדי להוציא מטבעות
כסף שהונחו שם קודם לכן עם הגיעם לגן .כשהמטבעות בידם ,הילדים צועדים לכיוון קופת הצדקה
המונחת על השולחן ליד יעל ומסתדרים בטור מופתי מסודר זה אחר זה .בסיום השיר ,הילד הראשון
שנעמד מול קופת הצדקה ,מכריז" :צדקה תציל ממוות" ,ומשלשל את המטבע לקופה .כמענה עונים כל
ילדי הגן בניגון מיוחד" :תזכה למצוות ולמעשים טובים" .הילד משיב" :כן אזכה לעשותם" .אחד אחרי
השני ,נדרשים הילדים למלא את חלקם הן בשלשול המטבע לקופת הצדקה והן באמירת הבקשה
המלווה את הפעולה ,כשבסיום ,שאר הילדים מברכים את הילד .אחד הילדים מתקשה לומר את
המשפט ,ויעל מגיבה" :זו זכות גדולה ,ולכן עליך לומר את המשפט :צדקה תציל ממוות) ".גן יעל,
(31.1.12

הילדים מתורגלים בכל מרכיבי הטכס וכל ילד ממלא את חלקו הידוע מראש בלא צורך בהכוונת
הגננת .על הילדים מוטלת משימה להביא מטבעות לצדקה ,אבל בעיקר להכריז את המשפט "צדקה תציל
ממות" .מאחר שמדובר במעשה חשוב שנועד להציל מכליה ,יעל מקדישה לו זמן ובימת שיח אישי .כל
ילד וילד נדרש לומר את המשפט כדי לייצר מעטפת מגוננת .אסור שאיש יחסיר ולו פרט אחד מכללי
הטכס .בהתאם לתפיסה זו ,גם בטקס יום ההולדת ,טקס מעבר קלנדרי ,המסמל את גדילתו של הילד
בשנה ,נערך טכס הענקת הצדקה על ידי חתני השמחה:
לאחר ריקוד הפתיחה של ילדי הגן ,ריקוד המבשר על פתיחת חגיגת יום ההולדת ,מוזמנים ילדי יום
ההולדת לעמוד על רגליהם לכבוד טכס הצדקה .קופת הצדקה מונחת במרכז השולחן החגיגי מבעוד
מועד .כל ילדי הגן פוצחים בשיר הצדקה המוכר להם מטכס הבוקר .בסיום השיר ,ניגשת האם לילד
ומעניקה לו מספר מטבעות כמספר שנותיו ועוד מטבע נוסף לשנה הבאה .יעל פונה לילדים' :מה אתם
אומרים בדרך כלל לפני שנותנים צדקה?' הילדים' :צדקה תציל ממוות '.הגננת' :נכון ,צדקה מצילה
אותנו מכל מיני דברים רעים) ".גן יעל.(14.1.11 ,

כל ילד נותן ביום ההולדת שלו מטבעות בהתאם למספר שנותיו בתוספת מטבע לשנה הבאה .כך
הילד לומד כי גדילתו בשנים ,ובהמשך גם חיותו ,מותנים בכל מטבע ומטבע שישלשל לקופה ,ושסך כל
המטבעות מעניקות לו לגיטימיות קיומית .הטכס משמש מעין קמע שמירה על חיי הילדים ותפקידם של
המטבעות הוא להקים חיץ שיהדוף את המוות .גם לטכס זה חוברות האמהות המעניקות לילדיהן את
מטבעות הצדקה .בכך הופכת האם לחוליה בשרשרת הפרקטיקות שנועדו לייצר מעטפת מגוננת על
הילדים מפני איום המוות.
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חשוב לציין כי בימת השיח הציבורי של יעל תואמת את בימת השיח האישי שלה עם ילדי הגן.
במהלך אסיפת ההורים ,יעל הדגישה בפניהם את חשיבותם של שני הטקסים – טכס המעשים הטובים
וטכס הצדקה ,ומנגד ,כלל לא התייחסה לתכנית הלימודים כפי שנצפה בגנים האחרים:
"אמרתי לילדים אנחנו רוצים לעודד התנהגות טובה גם בבית ,גם בגן ,אז מאוד חשוב שתשלחו פתקי
נחת ] [...נמשיך עם המנהג עד לסוף השנה .זו מזכרת מאוד יפה לקבל את כל המעשים הטובים שהילד
עשה ] .[...עניין נוסף ,מצוות צדקה .מצווה חשובה שאנחנו מקפידים עליה כל בוקר בסיום התפילה .אני
מקנה לילדים את הערך שלא משנה כמה ,העיקר שניתן ] [...יש משפחות קשות יום ] [...תמיד לפני
החגים תשלחו יותר מעשר אגורות כדי שתזכו גם אתם) ".יעל(19.9.11 ,

לסיכום ,הבניית הזהות הדתית באמצעות שני הטכסים הקנוניים ,טכס המעשים הטובים וטכס
הצדקה ,מלמדים על מיצובו של האדם על פני האדמה ביחס לבורא העולם .מעשיו של האדם נצפים
בקוסמוס החיצוני על ידי האל שיכולותיו אין-סופיות ,ואי לכך על האדם להקפיד על מעשיו ואף לנקוט
בפרקטיקות מיוחדות כדי למנוע עונש עתידי .שני הטכסים משתלבים בחיי הגן ,הן במישור האישי
באמצעות החזרה הקבועה והיום יומית עליהם והן במישור הקולקטיבי ,הקלנדרי ,במהלך ימי ההולדת.
השילוב של הטכסים בשני המישורים מטמיע היטב את קוד הליבה התרבותי של העם היהודי לפי
תפיסתה של יעל כמרכיב אימננטי מזהותם הדתית של הילדים .כינון הזהות הדתית מתרחש גם
באמצעות שני סוגי שיח השלובים זה בזה :שיח היסטורי מהעבר היהודי לצד שיח פסיכולוגי ,שבשניהם
מודגמות פרקטיקות התנהגותיות האמורות לשמש מודל או לחילופין הימנעות ממודל .בטכסים אין
סטייה מכללי הטכס ,מה שמצביע על האחריות האוניברסאלית של הפרט כלפי הכלל ,ועל המרכיב
המונוליתי המשותף לכל הטכסים :היעדר אינדיבידואליות והלאמת כל מעשי האדם לטובת כלל עם
ישראל .יעל הרואה את תפקידה בגן בתור שליחות ,חוברת אליה גם את ילדי הגן ,ובכך הופכת את
שליחותה לשליחות קולקטיבית של כל הפרטים בגן למען הכלל .בשל חשיבות העניין ,גם בימת השיח
הציבורי משמשת לגיוס ההורים באמצעות הנחיות ברורות להם על הדרך שבה עליהם לפעול גם בביתם.
נראה כי האוטונומיה הניהולית שיעל לקחה על עצמה להגשמת חלום השליחות שלה ,לצד היעדר
מעורבות מצד ההורים ,הביאו להרחבת פרקטיקות הזהות הדתית בגן מעבר לגבולות הנורמטיביות
שנצפו ביתר גני החמ"ד .הזמן הארוך יחסית שמוקדש לטכסים ,כחמש עשרה דקות לעומת עשייה של
דקה בלבד בגנים אחרים ,נועד להציג לילדים את הקוסמוס בתור מציאות שבה האלוהים עוקב
בהתמדה אחר פעולת האדם .הדבר ניכר גם במרחב התוכן ,נעשו קישורים מרחיבים לעולמות של חיים
ומוות שאינם תואמים את העוגנים הדתיים של קהילת הגן .הרחבה זו עוררה את התנגדותה של
מפקחת הגן שהחליטה להציב גבולות שלא תאמו את תפיסת השליחות של יעל ,ולפיכך ,עוררו בקרבה
קונפליקטים.

 1.2.5שליחות בגבולות האילמות

"מאוד קשה לי לקבל ,המון דברים המפקחת הורידה לי" )יעל(8.11.11 ,

במהלך השנה השנייה של המחקר" ,שליחותם" המשותפת של יעל ושל ילדי הגן ,שליחות ,שכאמור,
פרצה את גבולות זהותו של גן החמ"ד ,הובילה את המפקחת להורות ליעל לצמצם את גבולות הטכסים
הדתיים באופן גורף ומיידי .ההוראה של המפקחת הכניסה את יעל לדילמה קשה שכן ההסתייגות של
המפקחת ממעשיה פגעה בליבת הזהות של הגן ,זהות שאותה היא טיפחה במשך שנים:
"מאוד קשה לי לקבל ,המון דברים המפקחת הורידה לי .למשל היא אמרה לי' :צדקה ,תעשי פעם
בשבוע ,פעמיים בשבוע '.וזה מאוד קשה לי .מה עוד? תהילים ] [...היא עכשיו רוצה מאתנו שאנחנו נעשה
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את זה בצהריים .אבל את יודעת ברגע שאת מורידה את התהלים מהתפילה ,את צריכה לזכור ואם את
לא זוכרת ,את מפספסת ] [...תפילה לחולים ,זה רק פעם ב .-אם נגיד מישהו מתקשר ואומרים באופן חד
פעמי ולא באופן יום-יומי ] [...כשהיא יצאה אני הייתי ממש ממש מבולבלת .היה לי מאוד קשה" )יעל,
(8.11.11

שני הטכסים הקנוניים הנטועים עמוק בליבת הגן ,טקס הצדקה וטקס תהלים לרפואת החולים,
צומצמו לפי צו המפקחת עד כדי הכחדתם ממרחבי הגן .המפקחת הטילה את כל סמכותה כדי למגר את
ההרחבה הטכסית בשני תחומים אלה .השימוש בכינויי הגוף "היא" לעומת "לי" ,ממחיש את המאבק בין
שתי זהויות המנוגדות זו לזו .התהליך שנכפה על יעל גרם לה לכאב אישי שבא לידי ביטוי במבנה
התחבירי שבו היא בחרה להשתמש לתיאור הדבר .היא פתחה וסגרה את התיאור במילים "מאוד קשה".
הקונפליקט הטריד את מנוחתה במשך מספר חודשים ,ובכל ריאיון עמה היא הייתה סוטה פתאום
מהנושא שעליו דיברנו ,ומשתפת אותי בניסיונות ההתמודדות שלה ,ובמקביל גם בקושי של הילדים
להתמודד עם השינוי .החזרה על הנושא שוב ושוב בכל ראיון ,הנכיחו ביתר שאת את הקונפליקט שבו
נתונה יעל .ההחלטה החד-צדדית של המפקחת העמידה את יעל בפני קונפליקט אישי ,וגרמה לה לצאת
למסע חיפוש למציאת פתרון ,שמצד אחד ,לא יפגע בטכסי השליחות הלאומיים שמכוננים את הזהות
הדתית של הגן ,ומצד שני יתאים לרוחה של המפקחת .לשם כך ,יעל בחרה לנקוט בשתי אסטרטגיות:
האחת – שיח משכנע ,והאחרת – פרקטיקה עוקפת .בתחילת העימות ביניהן ניסתה יעל לשכנע את
המפקחת בצדקת דרכה החינוכית-דתית באמצעות שיח:
"לגבי צדקה ] [...היא אמרה לי' :או שהם יתנו צדקה בלי לשיר' ,שזה לדעתי פשוט לא להתייחס למעשה,
בלי לשיר שישימו צדקה לפני התפילה ,אז אין לזה את המעמד .אני כל הזמן אומרת למפקחת' :בגלל זה
אנחנו שונים מגנים חילוניים '.אז את הנושא של הצדקה אני חייבת ,בעיניי זה מעמד שצריך לשיר בו,
צריך לומר שצדקה תציל ממוות ,צריך לברך 'שתזכו למצוות ולמעשים טובים' ,שיגידו 'כן נזכה
לעשותם' .זו ברכה מאוד חשובה בעיניי") .יעל(8.11.11 ,

יעל בחרה לפנות ללבה של המפקחת באמצעות שימוש בשיח משכנע .היא בחרה להביא נימוק
קולקטיבי היוצא מגבולות הגן ,ולהרים את דגל הדתיות המשמר את זהותם הדתית של כל גני החמ"ד.
לדבריה מתן צדקה מהווה את קו הגבול המבחין בין הגן הדתי לגן החילוני .ויתור על הטכס יטשטש
לדעתה את הגבולות ההכרחיים שבין הדתי לחילוני ,ובכך יש סכנה למחיקת זהותו הייחודית של הגן
הדתי .זאת ועוד ,לדעת יעל ,אי אפשר לוותר על טכס הצדקה המתפרש אצלה בתור אירוע מכונן בהקשר
דתי ,ובמקביל בתור אירוע מגונן על חייו של הילד.
האסטרטגיה האחרת שבה השתמשה יעל כדי להוכיח נאמנות הן למפקחת ,אך בו זמנית גם
לעצמה ,הייתה שימוש בפרקטיקה עוקפת:
"אני החלטתי בגלל שהמפקחת לא אוהבת שאני אומרת את רשימות החולים ] [...כשאנחנו מסיימים
לקרוא פרק תהלים ,אני אומרת 'יהי רצון שתהיה רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל' ,ושמות החולים
אני אומרת בשקט ] [...אני אומרת אותה בלב ] [...הילדים שאלו אותי' :למה את אומרת בשקט ולא
בקול?' לא הייתה לי תשובה .לא עניתי .אבל זה הניח לי יותר את הדעת ,כי ברגע שהילדים רואים אותי
ממלמלת שמות ,הם יודעים שזה לחולים) ".יעל(20.2.12 ,

פעולותיה של יעל גרמו לכך שבגנה פועלים בו-זמנית זה לצד זה שני מרחבים מובחנים :האחד בא
לידי ביטוי בטכס הקולקטיבי של ילדי הגן המתקיים במקביל לטכס האישי שעורכת יעל ,ושבו אין היא
יכולה לשתף את ילדי הגן .דרישת המפקחת הפכו את יעל לאילמת בכפייה ,תרתי משמע; תפילתה
האישית חנוקה בפיה והיא אינה נשמעת ,ובמקביל היא אילמת מול שאלת הילדים שעליה אין היא
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מסוגלת לענות .לא נותר ליעל ,אלא לחלום על שינוי עתידי במגמות הפדגוגיות-דתיות ,שינוי שיחזיר את
כוחה של השליחות העומדת בבסיס הפדגוגיה הדתית שלה:

"אני יכולה אולי להזכיר להם שכל אחד יבקש

לעצמו .מדי פעם לשאול מישהו מי רוצה לשתף אותנו על מי הוא התפלל? בהחלט אפשר ,ואז ייתן רעיונות לאחרים .אני

מקווה שאני אצליח ] [...כן אנחנו השליחים" )יעל .(8.11.11 ,יעל חשה כי זהותו של הגן מתפוררת לרסיסים
וניצוצות השליחות שבשמם היא בחרה את מקצוע ההוראה ,נלקחו ממנה והם הולכים ונכבים .גם
במציאות זו ,שבה נסגר בפניה חזון השליחות החינוכית-דתית ,היא אינה מרפה מחזונה ,אלא שהיא
בוחרת נתיב אישי חדש בקשר שלה עם האל ,נתיב שאמור לפצות אותה על הנתיב שנלקח ממנה בעל
כורחה" :אני מוסיפה גם את תפילת המחנך ,שכתובה לי בתוך הסידור" )יעל ,(18.3.12 ,נתיב אינטימי הנסתר מעיניה
של המפקחת.

 1.2.6סיכום
קהילה ההורים המשתייכת לגן שאופיין ציוני דתי קלאסי היא בעלת זהות דתית הטרוגנית ,ולכן
קשה למצוא קו אידיאולוגי משותף לכל חברי הקהילה .במציאות זו של זהות הטרוגנית נותר מרחב הגן
פתוח לחדירתה של אידיאולוגיה האישית של הגננת שאגב השתמשה בדבריה בביטויי בעלות על הגן –
"שלי" .ואכן ,יעל הנכיחה בגן את זהותה האישית ,שעוצבה בעקבות שתי נקודות ציון חיים משמעותיות
בחייה האישיים :חזרתה בתשובה ומות אמה .שני אירועים אלו חיזקו את אמונתה הרואה
בקוסמולוגיה האלוהית את ההוויה הקיומית של האדם .כך ,בשם דגל השליחות ,רתמה יעל את ילדי
הגן ואת הוריהם למארג הנתון בתוך מעטפת מגוננת כפולה מפני המוות ,מעטפת המעגל של הפרטים
ומעטפת המעגל של האומה היהודית .מפאת חשיבותה של השליחות בעיניה ,העצימה יעל את
הפרקטיקות ואת השיחים עד כדי חציית גבולות הגן הדתי .חציית הגבולות אילצה את המפקחת על הגן
להפעיל את סמכותה להחזרת קווי הגבול בהתאם לצביון של גן החמ"ד .יעל מודעת לכך כי היא מחויבת
לארגון ושעליה להיות שליחה קונפורמית של מערכת החמ"ד שאותה היא מייצגת ,ולכן היא הפסיקה
לקיים את שליחותה האישית בתוך המערכת הארגונית שאליה היא משתייכת .עם זאת ,מאחר שהיא
מתקשה לבגוד בשליחותה האישית ,היא מצאה לעצמה פתחי מילוט נסתרים שבהם היא מצליחה
לקיים סממני תפילה החבויים מעין הצופה.
לסיכום ,הבניית הזהות הדתית באמצעות שני הטכסים הקנונים ,טכס המעשים הטובים וטכס
הצדקה ,מלמדים על תפיסתה של יעל באשר למיצובו של האדם על פני האדמה ביחס לבורא העולם.
האדם הוא יצור שכל מעשיו נצפים בקוסמוס חיצוני על ידי האל שיכולותיו אין-סופיות .אי-לכך על
האדם להקפיד על מעשיו ואף לנקוט בפרקטיקות מיוחדות כדי למנוע עונש עתידי .שני טכסים
משתלבים בחיי הגן ,הן במישור האישי של טכסיות החוזרת על עצמה במבניות קבועה מדי בוקר והן
במישור הקולקטיבי ,הקלנדרי ,במהלך ימי ההולדת בגן .השילוב של הטכסים בשני המישורים מטמיע
היטב את קוד הליבה התרבותי של העם היהודי כמרכיב אימננטי מזהותם הדתית של הילדים .כינון
הזהות הדתית מתרחש גם באמצעות שני סוגי שיח השלובים זה בזה :שיח היסטורי מהעבר היהודי לצד
שיח פסיכולוגי ,שבשניהם מודגמות פרקטיקות התנהגותיות האמורות לשמש מודל או לחילופין
הימנעות ממודל .בטכסים אין סטייה מכללי הטכס ,מה שמצביע על אחריות אוניברסאלית כלפי הכלל,
וכמו כן אין בהם הפרטה לבודדים ,דבר המסביר את המרכיב המונוליתי המשותף לכל הטכסים –
היעדר אינדיבידואליות והלאמת כל מעשי האדם לטובת כלל עם ישראל .יעל רואה את תפקידה בגן
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בתור שליחות ,ולכן היא חוברת אליה את גם את ילדי הגן ובכך הופכת את שליחותה לשליחות
קולקטיבית של כל הפרטים למען הכלל .בשל חשיבות השליחות ,גם בימת השיח הציבורי משמשת
לחבירת ההורים באמצעות הצבת גבולות הגמוניים שאינם ניתנים לערעור.
עם זאת ,נראה כי האוטונומיה הניהולית שלקחה על עצמה יעל להגשמת חלום השליחות שלה ,לצד
היעדר מעורבות הורים ,הביאו להרחבת פרקטיקות הזהות הדתית מעבר לגבולות הנורמטיביות של גני
החמ"ד .הקוסמוס הרווי בהימצאות אלוהית העוקבת בהתמדה אחר פעולת האדם ,באה לידי ביטוי
בהרחבת מרחב הזמן המוקדש לטכסים העוסקים בכך .גם במרחב התוכן ,נעשו קישורים מרחיבים
לעולמות של חיים ומוות שאינם תואמים את תפיסת עולמה הדתי של קהילת הגן שאותה משרתת יעל.
לדעת המפקחת יעל כוננה זהות דתית שאינה תואמת את הקו הדתי של קהילת הורי הגן המשתייכים
לצה"ד הקלאסית ,אלא לקהילה בעלת זהות חרד"לית ,ואי-לכך ,היא דרשה מיעל לצמצמם את
הפרקטיקות ואת השיחים בהתאם לקטגוריות הזהות של קהילת הגן המשתייכת לצה"ד הקלאסית.
דרישה זו פגעה בשליחותה הדתית של יעל ועוררו אצלה קונפליקטים שדרשו ממנה לייצר פתרונות
עוקפים.
יעל קיבלה את הממצאים של ניתוח הגן שלה ,ובחרה שלא להגיב עליהם.

תרשים  .6הדגם הפדגוגי-דתי של הגן הציוני-דתי הקלאסי – קוסמולוגיה אלוהית
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.2

המודל ההיברידי – מודל תיאולוגי-סוציולוגי

 2.1הגן הקיבוצי הדתי – "דגם קהילתיות תנ"כית"
שני הדגמים ,זה של הגן החרד"לי וזה של הגן הציוני-הדתי הקלאסי ,מייצגים את המודל
התיאולוגי שבו העולם האלוהי מהווה את הציר שסביבו מכוננת זהותו הדתית של הגן .לעומת זאת ,בגן
הקיבוץ הדתי אותר דגם היברידי השוזר סממנים של המודל התיאולוגי עם סממנים המאפיינים את
המודל הסוציולוגי.
קהילת הורי הגן :הגן ממוקם בקיבוץ דתי המשתייך לאחד ממשקי הקיבוץ הדתי ומונה כ150-
משפחות .בגן עשרים ושמונה ילדים שכמה מהם בנים לבני משק ,דור שלישי ואף רביעי בקיבוץ ,וכשליש
ממשפחות הגרות ביישובי הסביבה ,שרובן אינן דתיות .את האמהות הלא דתיות קשה לזהות ,שכן הן
לבושות בצורה דומה לזו של כמה מהנשים בקיבוץ – במכנסיים ובלי כיסוי ראש .זיהוי האבות הלא
דתיים קל יותר ,שכן הם הולכים גלויי ראש ללא כיפה .לגן אין ועד הורים ,ולכן יונית הגננת בחרה את
האם שאותה ראיינתי למחקר )להלן :נציגת ההורים(.
הגננת :יונית הנושקת לגיל החמישים ,לבושה בפשטות ואינה עונדת תכשיטים .יונית מגיעה לגן
תמיד בבגדים בגוונים כהים וחלקים ,בלי תוספות של ציור או של כיתוב על הבגד .בשונה מכל הגננות
האחרות שנצפו במחקר ,יונית לובשת באופן קבוע מכנסיים ארוכים או באורך שבע שמיניות ,בצירוף
חולצות לא חשופות בעלות שרוולים כמעט עד המרפק ,ונעלי ספורט לבנות .שערותיה אסופות בחלק
התחתון של עורפה בגומייה צבעונית פשוטה והיא אינה מכסה את ראשה .יונית למדה הוראה במכללה
לא דתית ,ורק כיום ,לאחר לחץ של המפקחת הישירה שלה ,היא חזרה לאותה מכללה להשלמת
לימודים לתואר ראשון .היא בעלת ותק של  17שנים בהוראה .בשנים הראשונות היא שימשה גננת בגנון
הקיבוצי ,ומזה  11שנים היא מנהלת את גן הבוגרים.
רב הגן :הרב אמיר ,בשנות הארבעים לחייו ,הצטרף לקיבוץ עם משפחתו לפני כ 10-שנים ,אולם
לתפקיד רב הקיבוץ מונה רק לפני שנתיים ,לאחר בחירות דמוקרטיות שנערכו בקרב חברי הקיבוץ .אחד
מתפקידי רב הקיבוץ הוא לעבור בין ענפי המשק השונים במהלך יום העבודה ולהעביר שיעורים ביהדות.
בשל העובדה שגן הילדים גם הוא "ענף" בקיבוץ ,החליט הרב לפקוד אותו מדי יום שישי ,כדי ללמד
פרשת השבוע .הנראות החיצונית של הרב אמיר חריגה מאלו של שתי הקהילות שאליהן הוא משתייך:
קהילת הקיבוץ הדתי וקהילת הרבנים האורתודוקסית .הרב נוהג ללבוש מכנסי כותנה ארוכים וחולצות
בד מכופתרת בעלות צווארון ולחבוש לראשו כיפה סרוגה גדולה .ייצוגי נראות אלה חריגים בנוף הקיבוץ
הדתי שכן רוב הגברים בקיבוץ לובשים בגדי עבודה קלילים הכוללים מכנסיים קצרים וחולצות טריקו
בלי צווארון .כמו כן ,נראות הרב הקיבוצי שונה מזו של רוב עמיתיו ,הרבנים האורתודוקסים ,שכן הוא
אינו מגדל את זקנו כפי שמקובל בקרב מרבית הרבנים ביהדות האורתודוקסית.
צוות הדרכה :הגננת בגן הקיבוצי מקבלת הדרכה משני גופים המנהלים ביניהם תחרות גלויה
וסמויה על זהותו של הגן .הקיבוץ מינה רכזת גיל הרך שמתוקף תפקידה ממונה על כל מערכת הגיל הרך
בקיבוץ ,ומסייעת בידה מדריכה פדגוגית לא דתית הפוקדת את הגן כשש פעמים בשנה .לעומת זאת,
מערכת החמ"ד מינתה מדריכה מטעמה הנשלחת להדריך את הגננת כפעמיים בשנה.
המפקחת על הגן :דמותה של המפקחת על הגן נעדר מהשיח בראיונות עם יונית ,והיא הוזכרה רק
בהקשר למידע על השתלמויות בנושא הוראת סיפורי תורה הנערכות ביוזמתה לגננות המחוז .לעומת
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זאת ,המפקחת על הגן התייחסה מספר פעמים בראיון שנערך עמה לקהילת גננות הקיבוץ ,ותיארה
אותה קהילה מאוגדת המנצלת את כוח הקהילה הרחבה כדי להתנגד למסגרות הדתיות שמחייב
החמ"ד .בשל כך בחרה המפקחת להשפיע על ההוראה בגן בדרך עקיפה באמצעות השתלמויות הנערכות
מחוץ לגן מספר פעמים בשנה .גננות האזור נדרשות להגיע להשתלמויות שמארגנת המפקחת ושבהן
התכנים מותאמים לדפוסי הגן הדתי המועדפים בעיניה.
סביבת הגן :גן הילדים ממוקם בתוך מבנה ששימש בעבר בית ילדים ,ושבו שהו הילדים רוב שעות
היום ,כולל לינת לילה .המבנה הוא בעצם חדר רחב ממדים גדול ומרווח הכולל חלל אחד גדול שפינותיו
מתוחמים בקירות צרים היוצרות מרחבי משחק נוספים בעלי שלוש קירות והפתוחים כלפי הרחבה
המרכזית .בקירות הגן מותקנים חלונות זכוכית גדולים המאפשרים לשוהים בגן לצפות אל מרחבי
הקיבוץ המוריקים .במקביל ,החלונות הגדולים מזמנים לחברי הקיבוץ הזדמנות לצפות במתרחש
במרחבי הגן .מבנה סימבולי זה מרמז על טיבם של מערכת היחסים שבין גן הילדים ובין קהילת
הקיבוץ ,יחסי סינתזה שבו ילדי הגן וקהילת הקיבוץ מהווים יחידה הרמונית אחת.
קיר הכניסה לגן משמש פינת מדע המכילה פריטי טבע מגוונים שאספו הילדים במהלך טיולי
הבוקר המתקיימים בשמונה בבוקר עוד בטרם התפללו .הפריטים מונחים באופן מסודר על מדפים
שהועמדו לכל אורכו של חלון הזכוכית הגדול :קן ציפורים ,אוסף אצטרובלים ,אבנים בגדלים ובצורות
שונים וצנצנות ובהן חומרים לא מזוהים .בקיר לימודי נוסף בגן בנושא הטבע הוצגו צילומים של ציפורי
הארץ ושמותיהם.
מהמרחב המרכזי נמשך מסדרון רחב המוביל לחדר נוסף – החדר ה"חום" כפי שמכנים אותו
הילדים בשל דלת ההזזה החומה מעץ המבודדת את השוהים בחדר .לחדר זה הורשו הילדים להיכנס
בליווי הגננת ,פעמיים ביום ,בשעות שבהן מתקיימים מפגשי הבוקר ומפגשי סוף היום .הקירות
הלימודיים של החדר הוקדשו ברובם לתמונות ,לציטוטי פסוקים ולהמחשת מושגים הלקוחים
מהתנ"ך .כל סדרת תמונות נותרה תלויה על הקירות במשך מספר חודשים ,בהתאם לתפיסתה
החינוכית של הגננת הרואה חשיבות בהקצאת זמן להפנמת הלימוד בקרב הילדים:

"הקירות הם משאב

למידה ] [...תליתי את חלום יעקב .לאורך חו-ד-שי-ם הילדים התייחסו לזה במשך חודשים ,כל פעם ילד ראה שם משהו אחר

וגילה שם משהו אחר" )יונית .(1.2.12 ,התמונות שנבחרו היו משני סוגים :האחד – תמונות מתוך ערכה של
האגף לתכניות לימודים מלפני כשלושה עשורים; והאחר – תמונות אומנות של ציירים שאינם יהודיים,
למשל ,ציורו של רמבראנדט המתאר את גירוש הגר .לצד תמונה זו תלוי דף מודפס ובו תיעוד של דברי
הילדים התמהים על התנהגותו של אברהם שגרש את שפחתו הגר עם בנה הקטן ,והותירם לחסדי
המדבר .קיר נוסף הוקדש לרשימה מצטברת של שמות פרשות השבוע שחולקו לחמישה טורים בהתאם
לחמשת החומשים .הקיר הריק בתחילת השנה הלך והתמלא לאטו כאשר כל שבוע נוסף כרטיס עם שם
הפרשה השייכת לו .לצדי הכרטיסיות לא נוספו פריטי עיטור נוספים ,דבר שהבליט את התוכן של
הפינה.
התנ"ך משמש בגן גם תשתית לעבודות יצירה קבוצתיות של הילדים שנעשו בעקבות סיפורי התנ"ך
השונים כגון ,תיבת נח ,סיפור יציאת מצרים או סיפור מגילת יונה .כל קבוצת ילדים קיבלה חצי
בריסטול ובהכוונת הגננת ציירו ציורים וגזרו תמונות שיצרו קולאזי'ם גדולים שעיטרו את קירות הגן
כשלושה חודשים עד שפינו את מקומם ליצירות העוסקות בסיפור תנ"כי אחר.
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היחס לייצוגי 'קודש' כפי שהוא משתקף בסביבה הלימודית ,מייצג שתי גישות שונות הנובעות
מהיחס השונה לסממנים תנ"כיים ולסממנים מהעולם הדתי .גישה זו באה לידי ביטוי בממד הזמן
שהוקדש לכל אחד מהם .ממד קביעות של סממני התנ"ך – חשיבותם וגדולתם של הטקסטים
התנ"כים הועצמו באמצעות הפרקטיקות שבהן נקטה הגננת הן בארגון הסביבה הלימודית והן
באמצעות משך הזמן שבו היא הותירה את הפריטים על קירות הגן .כמה מהייצוגים התנ"כיים היו
קבועים ,ואף כוונו ללוות את חיי הילד במשך תקופה ארוכה כדי לאפשר למסר שבהם לחלחל ולהיטמע
בהם .לעומת זאת ,ייצוגי 'קודש' אחרים המייצגים את העולם הדתי אופיינו כשייכים לממד זמני של
סממני דת .בהתאם לכך ,סממני דת אלה היו חסרי קביעות פיזית ונוכחותם הייתה זמנית .לדוגמה,
ארון הקודש וייצוגי הדת הקשורים ליום השבת היו בעלי נוכחות פיזית זמנית .בשונה משאר הגנים
שהשתתפו במחקר ,וכן בשונה מהיכרותי עם גנים נוספים השייכים לחמ"ד ,ארון הקודש לא היה אביזר
קבוע המחובר לקיר ,אלא אביזר נייד .ארון הקודש היה קטן ומוקם בתחתית עמוד התפילה .גם העמוד
נעדר קביעות ,והוא נישא על ידי החזן או החזנית בכל בוקר מחדש מפינת החדר למרכזו .במקביל
לזמניות של ממד המקום ,נצפה זמניות גם בממד התוכן .ילדי הגן חיכו בציפייה מדי יום שישי לארגז
הכלים המיוחד של השבת .בארגז היו מוטלים בתפזורת פמוטים בגדלים ובצורות שונות ,כיסוי לחלות
שבת ,טליתות ,גביע ,כוסיות וספר תורה עשוי מספוג ועטוף בבד קטיפה כחול כמקובל בספרי התורה.
מהתצפיות נראה כי הפריטים שימשו לאוו דווקא את ייעודם המקורי ,ופעמים רבות הם שימשו אביזרי
משחק מתחלפים .למשל ,הטלית הפכה לשכמייה בתחפושת של אחד הילדים ,וספר התורה שימש
תקרה במבנה שהילדים בנו מקוביות .אם כן ,סממני הדת היו מנותקים מממד הזמן המקורי שבו הם
נטועים ביהדות ,ועברו טרנספורמציה שנטלה מהם את ממד הקדושה שלהם.

 2.1.1ליבת זהות הגן

"יודעת לחבר בין החיים הדתיים בקהילה לבין הגן" )נציגת ההורים(30.1.11 ,

"הייתי בשוק כששמעתי שגננות חילוניות מספרות סיפורי תורה רק בימי שישי .חשבתי שמספרות לא
כל יום ,אבל אולי לפחות שלוש פעמים בשבוע ,כי זה ספר הספרים שלנו .זה הספר הי-הו-די! שלנו ][...
אני בספק אם הן בכלל מחזיקות את התנ"ך ביד) ".יונית(27.6.12 ,

השיח על המחזת סיפורי התורה בימי ההולדת חזר על עצמו במרבית הראיונות עם יונית .בכל
פעם ,תהיתי מחדש מה מניע את יונית לדבר שוב ושוב על ההמחזות של סיפורי התורה בתור חלק
אימננטי מימי ההולדת של ילדי הגן .מהחזרה על הדברים הבנתי כי הסוגיה חשובה בעיניה ,אולם את
המשמעות העמוקה שיונית מעניקה לספר התנ"ך ,השכלתי להבין רק בביקורי האחרון ,כאשר היא
דיברה על הקושי שלה להבין את יחסה השולי של הגננת החילונית ל"ספר הספרים" .יונית רואה בספר
התנ"ך זיכרון קולקטיבי שחשוב להזכירו גם בהווה .לשם כך ,היא מסייעת לסיפורי התנ"ך לקרום עור
וגידים ומעניקה להם חיות ופרשנות מחודשים במרחבים השונים .במרחב הזמן" :במפגש בדרך כלל יש גם
סיפור תורה .אני משתדלת כל יום לספר סיפור תורה" )יונית .(16.11.10 ,בימים שבהם בעקבות עומס לימודי לא
סופר סיפור מהתורה ,הילדים דואגים להזכיר ליונית לעשות זאת" :הילדים מעירים לי 'לא סיפרנו היום סיפור
תורה' .אז אני משתדלת לזכור ,ובצהריים אני ממשיכה" )יונית.(16.11.10 ,

במקביל לפרקטיקות שנוקטת יונית סביב סיפורי התנ"ך ,גם המבנה הקהילתי של הקיבוץ הדתי
בכלל ,ושל הקיבוץ הספציפי שבו ממוקם הגן ,בפרט ,מזמנים אקולוגיה אנושית וסביבתית המשפיעה על
התכנים ועל הדרכים של הוראת התנ"ך בגן .המושגים "קהילה" ו"קיבוץ" שימשו בערבוביה בשיחים
של חברי הקיבוץ כדי לבטא רעיון סוציולוגי זהה המייצג כוח" :אנחנו מאוד כקהילה האמירה שלנו פה" )נציגת
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ההורים .(30.1.11 ,יונית הייתה צריכה לחפש פרקטיקות מייחדות שיתאימו לעובדה שגן הילדים ממוקם
במארג אקולוגי בעל אידיאולוגיה חברתית ,ברורה ומוצהרת שהיא חלק מהבחירה לגור ביישוב קיבוצי.
כדי להבין את הסימביוזה בין השניים ,בין התנ"ך לקהילה ,פרק זה בוחן כיצד קהילת הקיבוץ משתלבת
בפדגוגיות-הדתיות הננקטות בגן ,מה חלקו של כל אחד מהשותפים בהבניית הזהות הדתית של הגן
הקיבוצי ,ומהם המאפיינים הדתיים של המארג האקולוגי האנושי המורחב של הקיבוץ.

 2.1.2קהילת הגן – הומוגניות דתית

"יש אחידות כזו" )נציגת ההורים(30.1.11 ,

הקיבוץ שבו ממוקם הגן משתייך לתנועת הקיבוץ הדתי ,ומתוך כך אוכלוסיית הגן

"הטרוגנית ,די

אחידה .הרוב ,כולם ,הם דתיים לאומיים .יש מי שמקפיד יותר ,מי שמקפיד פחות ,אבל באופן כללי ...יש אחידות כזו"

)נציגת ההורים .(30.1.11 ,ההסכמה בין חברי הקיבוץ על אחידות דתית בגבולות "היותר" או "הפחות",
השתקפו גם במנעד של פריטי הלבוש שנצפו במהלך אספת ההורים שהתקיימה בתחילת השנה .לבושן
של האמהות באספת ההורים בתחילת השנה כלל חולצות בעלות שרוולים באורכים שונים החל מעד
המרפק ועד גבוה יותר באמצע קו הזרוע .כמה מהן לבשו חצאיות עד הברך ,אחרות לבשו מכנסי
ברמודה רחבות דמויות חצאית ,והיו גם כאלו שלבשו מכנסי ג'ינס צמודים .רק בודדות מהאמהות חבשו
כיסוי ראש שכיסה את כל שערות ראשן .היו בהן שהסתפקו בסרט צבעוני קטן שעטף קלות את ראשן,
תחליף לכיסוי הראש המלא ,וכאלו שלא כיסו כלל את ראשן .מרבית האמהות נעלו כפכפים .לעומת
האמהות שלבושן כלל סגנונות שונים המאפיינים מגזרים דתיית שונים ,כל האבות לבשו בגדים דומים:
חולצות טריקו צבעוניות ,מכנסיים ארוכים וכיפה .אחד האבות חבש כובע קסקט ,ובהמשך נודע לי כי
מדובר באב לא דתי שאינו גר בקיבוץ.
בתוך ההטרוגניות הדתית ,נוצרו קבוצות השתייכות שכל אחת מהן מקבלת אשרור על לבושה
מהקבוצה .בהתאם לכך ,גם לבושה של יונית במפגש עם ההורים ,לבוש שכלל חולצת לקוסט חלקה
בעלת שרוולים לצד מכנסי בד ,בלי כיסוי ראש ,השתלב עם לבוש יתר האמהות וביטא אחידות
קהילתית.
כאמור ,שליש מאוכלוסיית הגן היא ילדים ממשפחות שאינן דתיות .למרות שיונית מכנה ילדים
אלה "ילדי חוץ" ,הילדים נטמעים בין ילדי הקיבוץ הן בשל הדמיון בנראות החיצונית והן בשל היעדר
התייחסות שונה אליהם ,כפי שנצפה מהפרקטיקות הפדגוגיות שהפעילה יונית .הבנים מהמשפחות הלא
דתיות חובשים בגן כיפה והבנות לבושות כמו שאר בנות הקיבוץ ,בחצאיות או במכנסיים ,אבל כולן
בחולצות בעלות שרוולים" :מי שנכנס לגן לא יכול להבחין מי ילד מהקיבוץ ומי ילד לא" )יונית.(5.9.11 ,

 2.1.3הגננת – אשרור קהילתי

"זה משהו ששייך לקהילה ,היא לא לבד במצב הזה" )נציגת ההורים(30.1.11 ,

לבישת מכנסיים ואי הקפדה על כיסוי ראש אופיינית לרבות מהגננות של הקיבוץ הדתי ,ובהן יונית,
והן חלק מהנורמות הדתיות של קהילת הקיבוץ הדתי ,המתאפיינת בגישה פלורליסטית כלפי הדת.
אמנם נראות זו חריגה לעומת הנראות של רוב גגנות החמ"ד ,אך היא מקבלת את אשרור הקהילה:
"מבחינת הביגוד של יונית ,יש פה גם אמהות בלי כיסוי ראש .זה מאפיין הקיבוץ ...העניין של מכנסיים ובלי כיסוי ראש ,כי

זה משהו ששייך לקהילה ,היא לא לבד במצב הזה) ".נציגת ההורים .(30.1.11 ,גם המפקחת על הגן ,המפקחת גם על
גנים קיבוציים אחרים ,ציינה שנראות זו היא חלק מאפיוני הסוציאליזציה של הזהות הקהילתית
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הקיבוצית:

"אלה פני הקהילה ] [...הגננת מהקיבוץ מגיעה עם מכנסיים לגן .זה נראה מאוד לא נכון לפי התפיסה שלי".

)המפקחת על הגן .(22.11.11 ,חשוב לציין שהמפקחת השוללת את הנראות הנורמטיבית הקיבוצית של
לבישת מכנסיים לגננות ,אינה משתייכת לקהילה הקיבוצית .הלבוש בתור ייצוג המקטלג את הקהילה
משמש מסגרת מושגית בשיח על הגן ,ובמקביל גם אבן בוחן סוציולוגית-דתית לתהליכים חברתיים
המתרחשים בקיבוץ והמשקפים את כוחה של החברה בהתהוותה של נורמה .ואכן ,נוסף להשפעות
החברתיות הבאות לידי ביטוי בייצוגי הלבוש ,יונית מספרת גם על השפעת כוחה של החברה בקיבוץ על
מהלך חייה האישיים.
יונית התייחסה בדבריה להשפעה של הצמתים שבהם נפגשות הזהות הדתית והזהות החילונית,
עליה .כבר בריאיון הראשון עמה ,היא תיארה את ההשפעות של מפגש זה עליה ,השפעות שהחלו עוד
בילדותה בשיכון הפועל המזרחי באחת השכונות של תל-אביב:

"אני כבת למשפחה מעורבת של אימא חילונית

ואבא דתי ,חוויתי את זה מאוד קשה [...] .זה דבר שמאוד השפיע עלי בחיים לטוב ולרע" )יונית .(16.1.10 ,אמרה ולא
פירשה .מאחר שהיה זה ריאיון ראשון ,החלטתי שלא לבקש הסבר בשל רגישות העניין ,והמתנתי לרגע
שבו הנושא יועלה שוב .אולם מאחר שעניין זה לא עלה עד סוף המחקר ,העזתי בריאיון האחרון לבקש
מיונית להרחיב על נושא זה .יונית ענתה לשאלתי באותו טון דיבור שבו דיברה בכל הראיונות ,קול רגוע,
שקט ובטוח ,ורק בסיום דבריה ,נסדק משהו קל בחומת המגן שבנתה ,בצחקוק נבוך שהסגיר את
הנרטיב הכואב" :עליי מאוד ירדו על זה שראו את אימא שלי הולכת בלי שרוולים ,וירדו עליי שראו אז אור כחול בשבת,
בבית שלי ,כי לטלוויזיה פעם היה אור כחול" )יונית .(4.6.12 ,תגובת החברה לנראות החילונית" ,ירדו עלי" ,חזרה
בדבריה פעמיים ,דבר שמחזק את הפגיעות של יונית לדברים שנאמרו ,פגיעות שאילצה אותה לנקוט
פעולת הישרדות כדי לרצות את הקהילה:

"הוביל אותי להמון שקרים .לשקר לחברה' :לא ,זה האור שנשאר לנו

מההאפלה של מלחמת יום כיפור ,כאילו כולם מטומטמים ,ואני חכמה .מאוד מתח חברתי .אני חושבת שבאיזו צורה ,גם
הקשר עם אימא שלי נפגע) ".יונית.(4.6.12 ,

הזיכרון הצורב של יונית על תהליך הסוציאליזציה שעברה בילדותה ,תהליך קשה כתוצאה
משילובים לא ברורים של סממנים חילוניים ודתיים ,משליך על תפקודה בהווה במישור הפרופסיונאלי.
זיכרון הנידוי החברתי מהעבר ,החרוץ עמוק בלבה ,מוביל אותה להתריע בפני הורים חילוניים
הרושמים את ילדיהם לבתי ספר דתיים ,מפני המפגש הסוער הצפוי לילד עם קהילת זהות שמאפייניה
סותרים את אלה של קהילת הזהות שממנה הוא בא" :הרגשתי מנודה ...יש פה ילדים חילוניים .אני משמיעה את
הקול הזה מבחוץ ,להורים שרוצים לשלוח את הילדים שלהם לבית הספר הדתי .החלטה שלכם ,אבל תדעו עם כל הפתיחות,

עלול להיווצר מצב כזה ...זה מתע-צ-ם והופך להיות קונפליקט עד כדי סערה" )יונית .(4.6.12 ,יונית מנסה למנוע
מהילדים החילוניים בגן לחוות את הנידוי שהיא עברה ,באמצעות יצירת מרחב מגונן ובטוח" :גם הילדים
מגיבים כשילד חילוני מספר ...שכחו לסגור את הטלוויזיה בשבת .אז ישר אמרתי – יש אנשים במקומות אחרים שרואים
טלוויזיה בשבת .אנחנו פה בקיבוץ ,נוהגים לא לראות ,אצלנו לא רואים .אני חושבת שבמקום הזה יש לי את הרגישות

לדברים האלה .אני מאוד קשובה לאמירות של הילדים" )יונית .(4.6.12 ,אוזנה ולבה של יונית רגישים לתגובות
השוללות את האחר החילוני ,וכדי למנוע ממנו להיפגע ,היא מאשררת את מעשיו באמצעות חלוקת
החברה לקהילות זהות שונות ,שלכל אחת מהן לגיטימיות קיומית בקוסמוס.
עד כה הוצגו ההשפעות הסוציולוגית של הקהילתיות על הפרקטיקות הדתיות האישיות של יונית.
בהמשך לכך יוצגו להלן ההשפעות של הקהילה המקיפה את הגן על הפרקטיקות הפדגוגיות-דתיות
שבהן היא נוקטת בעבודתה החינוכית בגן.

125

 2.1.4הדגם הפדגוגי-דתי של הגן הקיבוצי – קהילתיות תנ"כית
א.
•

סוכני תרבות בין-דוריים

נאמנות פדגוגית להגות הקיבוץ הדתי
האקולוגיה האנושית המרכיבה את סביבת הגן הקיבוצי כוללת מספר דמויות מוותיקי הקיבוץ

המשפיעות על מערך הלמידה בגן .הראשונה שבהן ,שהיא גם סוכנת התרבות הראשית ,היא הוגת דעות
כבת תשעים בשם מלכה האס ,שרעיונותיה משמשים תשתית פדגוגית ואידיאולוגית להוראת סיפורי
התורה בכל הקיבוצים הדתיים השוכנים בסביבת הקיבוץ שנבדק במחקר .יונית משתמשת בסמנטיקה
מעולם השיח הדתי כדי לתאר את רעיונותיה של מלכה" :ממנה יוצאת תורה" )יונית .(16.1.10 ,המטאפורה
מתייחסת לתורתה הפדגוגית של מלכה ,אשר לימדה בעבר ועדיין ממשיכה ללמד בהווה את הגננות.
כתביה של מלכה משמשים ציר מרכזי שסביבו מתנהלת הלמידה בגנים של הקיבוץ הדתי בכלל ,ובגן של
יונית בפרט .הבחירה במושג תורה לתיאור רעיונותיה של מלכה מצביעה על מקומם המרכזי ברעיונות
האידיאולוגיים של הקיבוץ ,ועל בלעדיותה של משנתה החינוכית .חיזוק לשורשיות רעיונותיה נמצא גם
בכמות האזכורים שלהם בראיונות השונים שנערכו עם יונית .יונית מצטטת את דבריה של מלכה מילה
במילה ,באינטונציה מתלהבת ומתרגשת ,בדיוק כפי ששמעה אותם מפיה לפני עשרים וחמש שנים.
למשל ,במהלך ראיון שהתנהל עם יונית על האופן שבו יש להורות את סיפורי התורה ,היא מצטטת:
" 'אני אהפוך לכם את התאים בראש ,אני אחרוש לכם את המוח '.שיהיה סיעור מוחות ,שנחשוב ,שלא נלך ככה ,אלא נפעיל

את הראש ,נפתח אותו ,נחקור עוד ועוד ועוד" )יונית .(25.3.12 ,השימוש המטפורי בפועל חרישה ,פעולת הפיכת
האדמה כדי להכינה לזריעה ,מסמלת את החקירה ואת הדרישה בלימוד התורה הנדרשת מהגננת
בהוראתה את ילדי הגן .הנאמנות של יונית לרעיונותיה של הוגת הדעות הקיבוצניקית משכבר הימים
היא חלק מהנאמנות לאידיאולוגיה קיבוצית רחבה המהווה בסיס לדגם הפדגוגי דתי של הגן הקיבוצי
שבמרכזו חשיפת התנ"ך לילדי הגן .ה"חרישה" השכלית מיושמת בנאמנות גדולה על ידי יונית במערך
הלמידה בגן כפי שיודגם בהמשך הפרק .נוסף ליונית ,יש בקיבוץ סוכני תרבות נוספים השותפים לחזונה
של מלכה האס ומסייעים לחבר את הילדים לנפלאות עולם התנ"ך – חברי הקיבוץ הוותיקים.
•

דור ותיקי הקיבוץ – הרמוניה דתית של עבר ,הווה ועתיד

דור המבוגרים של הקיבוץ קיבל על עצמו אחריות לחניכת דור הילדים לתוך הזהות הקולקטיבית
של העם היהודי .סיפורי התנ"ך המגלמים את עברו של העם ,קמים לתחייה ומשמשים בסיס ליציקת
הזהות הקולקטיבית של הילדים בהווה ובעתיד .אחת לשבוע נפגשים ילדי הגן עם ותיקי הקיבוץ הן
במרחב הגן והן מחוצה לו .הם נפגשים עם יוסקה ,המורה הקשיש לתנ"ך שלמרות שמונים שנותיו ,מגיע
לגן במלוא המרץ כדי לממש את חזונו על הוראת התנ"ך ,וכן עם קשישים הגרים בבית הסעודי
שבקיבוץ .להלן יוצגו הפעילויות הפדגוגיות המתבצעות יחד עם דמויות אלו ,שהן חלק מקהילת הקיבוץ,
ושותפות למערך הלמידה של ילדי הגן שמטרתה לכונן את הזהות הדתית של הילדים סביב עולם
התנ"ך.
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•

יוסקה ,המורה לתנ"ך

יוסקה ,מוותיקי דור המחנכים של הקיבוץ ומורה לתנ"ך בגמלאות ,פוקד את הגן של יונית אחת
לשבוע כדי לספר לילדים סיפורי תנ"ך .כניסתו לגן מלווה בהתלהבות גדולה ,למרות גילו המופלג.
יוסקה פותח את שיעוריו בשינון הטקסט של בריאת העולם וכן בשינון תמצית עשרת הדברות .שני
טקסטים קנוניים אלה טומנים בחובם יסודות העומדים בבסיס ההוויה הלאומית של עם ישראל:
בריאת העולם היא ראשיתו של העולם הקוסמי ,ואילו עשרת הדיברות מסמלות את ראשית התהוותו
של הקשר בין עם ישראל לבורא העולם ,קשר הנובע מייעודו של העם כעם נבחר בעקבות קבלת התורה.
פעילות זו נועדה לחבור את הדור הבא אל המורשת היהודית המתחילה בבריאת העולם וממשיכה
בעשרת הדברות .בהמשך השיעור שנצפה ,יוסקה סיפר לילדים סיפורי גבורה על כיבוש הארץ בימי
יהושע ובימי השופטים .דבריו מתובלים בציטוטי פסוקים בשילוב הכרזות" :כולם אחריי" )(30.1.11
שבעקבותיהן הילדים מדקלמים בהתלהבות את הפסוקים שיוסקה בחר ללמדם .יוסקה מקפיד לתבל
את שיעוריו בקסמים שהוא מציג לילדים לאחר ששיננו בחדווה את הפסוקים הנדרשים.
יוסקה אינו מסתפק במרחבי הגן ,והוא מטיל על דור ההורים את האחריות להעברת המורשת לדור
הבא .בהתאם לתפיסה חינוכית זו ,הוא מרחיב את היריעה ורותם לעזרתו את קהילת ההורים:

"אני

רואה את ההורים בדרך על השביל בקיבוץ ואני אומר להורה' :בוא תראה' ,והם מתחילים להשפריץ [...] .אז אני אומר:

'תנצלו את הזיכרון שלהם .תעשו משהו ,לא חשוב מה ,פרקי אבות ,פסוקים') ".יוסקה .(30.1.11 ,יוסקה מאמין
שמוטלת עליו ,בתור חבר קיבוץ ותיק ,אחריות קהילתית לדאוג לחניכת הדור הבא לתוך השושלת
עתיקת היומין של עם ישראל.
כאמור ,גם חברים ותיקים אחרים בקיבוץ משמשים סוכני תרבות ,אלא שבמקרה זה ,יונית היא זו
שיזמה את החיבור הבין-דורי בין ילדי הגן לקשישי הבית הסיעודי.

•

קשישי הבית הסעודי

לפני מספר שנים ,העבירה יונית ביוזמתה את טכס קבלת השבת ממרחב הגן אל ה"בית הסיעודי"
שבו שוכנים קשישי הקיבוץ הזקוקים להשגחה רפואית צמודה .מהלך הטכס מוכר לכל המשתתפים,
קשישים וילדים כאחד ,ומורכב מאוסף מובנה של סממנים דתיים המזינים את ההרמוניה הדתית
החוצה את גבולות הגיל והזמן.
מדי יום שישי עוצרים ילדי הגן את מהלך היום בגן וצועדים בהתלהבות לכיוון הבית הסעודי השוכן
כשלושים מטרים מגן הילדים .קשישי הקיבוץ ממתינים בנחת בכורסאות מרופדות לאורך הקירות.
כניסתם של ילדי הגן הנלהבים מהווה ניגוד גמוד לשקט ולשלוה המאפיינים בית זה .יונית ממהרת
להתיישב על הרצפה במרכז הלובי ומסביבה מתיישבים במעגל שאר ילדי הגן תוך כדי שירת "שלום
עליכם" ,שיר שנוהגים לשיר בערב שבת מיד עם חזרתה של המשפחה מבית הכנסת .הילדים שרים את
השיר בניגון המסורתי והקשישים מצטרפים לאיטם לשירה .לאחר מכן מספרת יונית על פרשת שבוע
ולאחריה אחד הקשישים מציג רעיון מפרשת השבוע כשהילדים מקשיבים בריכוז רב לדבריו .בסיום,
מבקשת יונית ממספר ילדים לחלק לקשישים את הפיוט "אנעים זמירות" שאותו נוהגים ילדים לשיר
בבית הכנסת בסיום תפילת שחרית של שבת ,וכל המשתתפים פוצחים בשירה משותפת .את הטכס
מסיים שיר עממי ישן שני ילדים פותחים ושרים "אימא בבית ,שבת שלום" ,יתר ילדי הגן ,בהובלתה של

אחת הקשישות שעיניה זורחות כי היא זו שלימדה בעבר את השיר לילדי הגן" .אבא בבית ,שבת שלום".
ואז כולם ,קשישים וילדים כאחד מצטרפים" ,אורה ושמחה לכל המשפחה ,שבת שלום ומבורך" )גן
יונית.(27.5.11 ,
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שני דורות חוברים יחדיו באמצעות ציר משותף ,ציר המקורות היהודיים היוצרים קוסמולוגיה
קהילתית החוצה גבולות של זמן ומקום .סיפורי פרשת השבוע שאותם מספרים הגננת והקשישים,
יוצרים הרמוניה קהילתית בעלת יסודות משותפים .המשמעות של השירים המושרים מדי יום שישי,
שירים הניזונים מהטקסט המקראי ,ומשולבים בתוך ריטואל של טכס יהודי ,מתחזקים לאור המפגש
הבין-דורי .דור הילדים ודור הקשישים שותפים לטכס הבין-דורי המכונן זהות בעלת זיכרון קולקטיבי
לאומי ,ובכך יוצר הרמוניה בין-דורית.

ב.

רבנות קהילתית בין " "good timeל"תורה זה דבר מאוד טוב" )רב הקהילה(30.3.11 ,

חבר קיבוץ נוסף השותף ליישום הדגם של קהילתיות תנ"כית הוא רב הקיבוץ הפוקד את הגן מדי
יום שישי כדי ללמד את הילדים רעיון על פרשת השבוע .הסטאטוס הקהילתי של הרב בקרב קהילת
הקיבוץ שונה מזה של ותיקי היישוב ,שכן הרב נבחר על ידי חברי הקיבוץ ומועסק על ידם .מיצובו
הקהילתי הוא בעל השלכה הבאה לידי ביטוי בפרקטיקות הפדגוגיות-דתיות שהוא נוקט וכן בתכנים
שהוא בוחר ללמד במהלך שיעור פרשת השבוע בגן:

"אני רב של הקיבוץ וכחלק ]מתפקידי[ אני מעביר שיעור

במסגרייה ,וגם שיעור בגן ] [...הרב של הקהילה הוא שותף לכל התחומים .אז ממילא מגיע לגן ,לא כי אני הרב של הגן) ".רב

הקהילה .(30.3.11 ,ההמשגה הסמנטית "אני רב של הקיבוץ" טומנת בחובה גם את הגדרות תפקיד.
מבחינה ארגונית ,ביקוריו של רב הקהילה בגן הילדים הם חלק אינטגראלי ממערך עבודתו במסגרות
הקיבוציות השונות ,ואינן נובעות מצורך דתי של גן הילדים .הגדרת התפקיד הקהילתי של הרב ודפוסי
הדת המקובלים על חברי הקיבוץ הדתי משפיעים על מיצובו ועל מעמדו של הרב ,כולל בגן הילדים:
"הסיפור הוא לא הסמכות ,בעיניי .הסיפור הוא לא הרב אמר ,כולם כורעים ומשתחווים .בטח זה לא
מתאים לציבור הקיבוץ הדתי ] [...לא בטוח שזה הכיוון כשיש רוב קהילתי ] [...יש אג'נדה של כאילו
קיום מצוות ,אבל בתוך הקהילה זה הרמקול שאני צריך לצעוק אותו .וצריך להבין שזה לא הרמקול
היחיד) ".רב הקהילה(30.3.11 ,

באמצעות שפה פיגורטיבית מארגנת ,מציג הרב אמיר את המיצוב שלו בתוך הקהילה .הרמקול
שעליו הוא מדבר הוא מטאפורה המסמלת את ניסיונותיו הכושלים להשמיע את קולו בתחום הדתי
שלשמו הוא נבחר – הפצת עול תורה ומצוות .לדבריו ,הוא משתמש בכלי עזר רב עוצמה ,רמקול ,כדי
שקולו יורם מעל הקהילה ,אולם גם כך קולו נבלע בתוך הקולות הרבים של חברי הקהילה .ניסיונותיו
להשמיע את קולו לא צולחים ,והקולות האחרים מכהים את קולו .קולו הנעלם והנאלם של הרב בא
לידי ביטוי גם בהיעלמות השימוש בגוף ראשון מהטקסט .הרב עובר לדבר על עצמו בגוף שלישי" :הסיפור
הוא לא הרב אמר" .מדברי הרב נשמע שכוחו לא נובע ממעמדו האישי בתור רב ,אלא מהיותו מייצג "רבנות
קהילתית" ,שכוחה מושתת על הרוב קהילתי בעל אידיאולוגיה משותפת שמינה אותו לתפקד בתור רב
הקיבוץ .ועם זאת ,הקהילה מתקשה לקבל את דעותיו ,וצעדיו מוגבלים .הרב ,השואף לממש את
התפקיד ,ולחלחל את שליחותו הדתית בקרב קהילת הקיבוץ ,אינו יכול לפעול באמצעות הפעלת
סמכות ,ולכן הוא בוחר לבנות קשרים עקיפים שבאמצעותם הוא יכול להשפיע על הקהילה .כחלק
מתפיסה זו ,בחר הרב לבסס את הרבנות הקהילתית בקרב הדור הצעיר החל מגיל הגן:
"כשנכנסתי לתפקיד ,אחת העצות הטובות שקיבלתי ] [...שרב צריך להתחיל ללמד שיעורים בגן .למה?
כי הדעת היא ללמד שיעורים בגן ,בסוף כשהם יהיו שמיניסטים הם יראו בך דמות ,תהיה רלוונטי
עבורם .אז אם אתה לא תתחיל בגן ,אלא בשלב יותר מאוחר ,זה כבר אבוד ] [...אחד הקהלים החשובים
שלרב יהיה קשר אתם זה הצעירים ,איך מגיעים לקשר עם הצעירים? אתה בקשר אתם מאז שהם בגן".
)רב הקהילה(30.3.11 ,
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הרב נמצא בעמדת מיעוט קהילתית ,ועל כן הוא משולל לגיטימציה תפקודית ,וסמכויותיו מוגבלות
לאג'נדה של הקהילה .בשל כך הוא שם את יהבו ואת עתידו בדור הילדים .הוא מאמין שהילדים ישמשו
גשר בינו ובין הקהילה ושגרירים לדבריו ,ומתוך כך ,יחזקו את מעמדו ודבריו יצליחו לחלחל אל
הציבור .חיזוק הקשר עם דור הילדים הוא אסטרטגיה עוקפת קהילה ,ועל כן ,יש לעשות זאת בצורה
זהירה ונכונה .בהתאם לתפיסה זו הרב בוחר בפרקטיקות הפדגוגיות שבהן הוא נוקט במהלך שיעורי
פרשת שבוע שהוא מלמד בגן מדי יום שישי .מטרתו היא לשמור על ערוצי קשר פתוחים לאורך שנים,
ערוצי קשר שישרדו גם בהתבגרותם של ילדי הקיבוץ בעת יציאתם מהחממה הקיבוצית לעולם הפתוח.
בהתאם לכך הרב עמל לבנות קשר רגשי במספר ערוצים שונים .הערוץ הראשון הוא יצירת קשר רגשי
באמצעות חיבור פיזי ולא מילולי ,קשר היוצר חוויה רגשית.
"על כניסתו של הרב אמיר ,שמעתי מקריאות צהלה של הילדים' :הרב אמיר מגיע!' ילדי הגן ששהו
במרחבי הגן השונים במשחקים החופשיים ,פתחו בריצה צוהלת לעבר ה"חדר החום" ,חדר המפגשים,
בלי להזדקק כלל להוראותיה של הגננת ,כשכל ילד ממהר להתיישב במקומו .עוד בטרם סיימו כל
הילדים להתיישב ,נכנס הרב אמיר לחדר בהליכה מהירה ,מתכופף עד לגובה של ראשי הילדים היושבים
ומושיט את ידו כדי לקבל "כאפה" מהילד הראשון שיושב בשורה .כך עובר הרב אמיר לפי סדר הישיבה
ילד אחר ילד כשכל אחד זוכה למבט מלטף המלווה בחיוך וליד המושטת של הרב .בתמורה ,זוכה הרב
במענה נלהב של מכה חוזרת של הילדים שחלקן אף ניתנות בעוצמה רבה .לעתים ,הרב אמיר אף יורד
לכיוון הרצפה ונשען על אחת מברכיו ,מתבונן ברכות בילד שלפניו מספר שניות בטרם יעבור לילד הבא.
הילדים נענים לרב בחיוניות ובצחקוקים") .גן יונית(30.3.11 ,

תיאור זה ממחיש היטב את רצונו של הרב אמיר לחבור אליו את ילדי הגן באמצעות יצירת מרחב
פיזי אישי משותף לו ולהם .פעולותיו הפיזיות משרתות את מטרתו לכבוש את ילדי הגן ,שהם לדבריו
"היעד האסטרטגי" )רב הקהילה .(30.3.11 ,הקשר הרגשי שיוצר הרב נועד להשיג שני יעדים אסטרטגיים קצרי
טווח :האחד ,שוויוניות מעמדית :החיבור הרגשי של הרב אמיר עם ילדי הגן הוא ערך ראשון במעלה
והוא המוביל את מעשיו .בעולם הדתי נהוג כי כניסתו של רב מלווה בקימת קהל המכבדת את עולם
התורה שמייצג הרב .הרב אמיר בחר למחול על הפעולה המכבדת ,כדי לא ליצור בעיני הילדים היררכיה
מעמדית ,שבה קיימים מעמדות עליונים ותחתונים .קימת הקהל בעת כניסת הרב מרחיקה בינו ובין
הקהילה שלו .הבחירה של הרב להותיר את הילדים ישובים במקומותיהם ,כאשר הוא זה שיורד עד
לגובהם בקו מאוזן הרומז למעמד שווה-ערך ביניהם ,מוחקת כל זכר להיררכיות מעמדיות ,והופכת את
הרב ואת הילדים לישויות בעלות שוויונות מעמדית ,דבר שמוביל ליצירת החיבור הרגשי הנכסף.
ממקום משותף זה ,הרב יכול לקחת את ילדי הגן יד ביד ולהעלותם עמו במדרגות התורה .ואכן ,השלב
השני ביצירת הקשר הוא הושטת יד המסמלת את הנגשת עולם התורה לילדים :הושטת היד של הרב
לכל אחד מהילדים היא מחווה סימבולית שמטרתה ליצור חיבור רוחני – הרב מזמין באופן אישי כל
אחד מהילדים להיכנס לעולמה של תורה .פעולה זו תואמת את תפיסת התפקיד שלו כרב קהילה:
"להיות נחמד אליהם ,להיות קשוב אליהם [...] ,להיות בגובה העיניים אתם ,שירגישו משהו שהוא נגיש ,משהו שהוא שלם.
כי זה מה שרב צריך להיות בתור רב קהילה ,וצריך להתחיל מהגן) ".רב הקהילה.(30.3.11 ,

פעולותיו של הרב גורמות לכך שהקשר הראשוני של הילדים עם דמות המייצגת את העולם התורני
נבנה על יסודות אישיים מדורגים .שתי הפעולות הראשונות שלו עם הגיעו אל הגן ,הירידה הפיזית
לגובה הילד והושטת היד ,אכן משיגות את מטרתן ,וההוכחה לכך היא היענות הילדים לפעולותיו .הרב
אמיר זוכה לשיתוף פעולה מלא מצד הילדים הנלהבים ,הממתינים בקוצר רוח לרגע ההתייחדות עם
הרב .כל ילד מניף את ידו במלוא העוצמה ותוקע אותה עמוק בכף ידו של הרב .תקיעת כף היד מהווה
מעין חוזה בין הרב אמיר לילד שבו כל צד מתחייב לצד השני :הרב אמיר מתחייב להנגיש את עולם
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התורה ,ואילו הילדים מתחייבים להיות שותפים למסע בנבכי היהדות .לאחר שנוצר חיבור פיזי
המהווה את הבסיס הרגשי ללמידה ,הרב אמיר מתחיל בשיעורו המתבסס על שלוש טכניקות ליצירת
העוררות הרגשית.

•

חיבור רגשי באמצעות יצירת חוויית למידה – ""good time
"המטרה היא יצירת קשר ] [...עיקר המטרה של השיעור בצורה קצת בוטה ,שזה יהיה '[...] 'good time
כאילו בתוך עולם המסרים של התורה ,שיהיה להם כיף ,שישמחו .הרב הגיע ,זה כיף ,זו האג'נדה ][...
הגן בעיניי צריך להיות המקום ,ובכלל המערכת צריכה להיות המקום ,שבו איזה כיף לקיים מצוות .זה
נורא נורא כיף .זה מה שצריך להעביר .זה הרבה יותר פשוט להעביר בגן .כאילו זה יעד אסטרטגי להגעה
שלי לגן .תורה זה דבר מאוד טוב) ".רב הקהילה(30.3.11 ,

המבנה התחבירי של המשפט מחזק את היעד האסטרטגי של הרב :השיח סובב סביב המושג "כיף"
המוזכר ארבע פעמים ואף פותח וסוגר את המשפט .לדעת הרב ,החוויה הדתית תתעצם כשיתקיים
חיבור ישיר בין עולם הרבנות והעולם המעשי של קיום המצוות .מטרת חיבור זה היא לבנות את
המשולש התיאולוגי שיצליח לשרוד לאורך זמן :ילד-רב-יהדות .בהתאם ליעד הכיבוש הרגשי ,הרב
בוחר בתכנים שאותם הוא מלמד בגן.

•

חיבור רגשי באמצעות בחירת תכנים מתאימים
"בדרך כלל ,בגדול ,מצוות שבין אדם לחברו .כיבוד הורים בין אדם לחברו הצד הימני ,והצד השמאלי
של הלוחות ,אבל זה יותר מהעולם שלהם .אז בעיקר סביב זה השיח .פחות אני מנסה לחשוב על משהו
הלכתי ] [...ואני אגיד פה ישירות כי אני אגיד לך בכנות – העיקר שיצליח שיעור .כלומר ,לא כל כך אכפת
לי מה המסרים .זה צריך להיות משהו שימשוך את הילדים) ".רב הקהילה(30.3.11 ,

הרב בוחר בתכני לימוד הקרובים לעולמו של הילד ,ולאו דווקא מעולם ההלכה הרחוק מחייו של
הילד ומתחומי התעניינותו .בהתאם לתפיסה זו ,הרב בוחר לעסוק ב"מצוות שבין אדם לחברו",
היבטים חברתיים הרלוונטיים לילד הרך בשנים .שיקולי הדעת בבחירת התכנים נובעים גם מהאג'נדה
החינוכית ולפיה צריך לתת לילד חוויה במפגשו עם התורה .בהתאם לכך ,הרב משתדל לא רק לבחור
בתכנים מעולמו של הילד שימשכו את לבו ,אלא להנגיש אותם לילד באמצעות פרקטיקות פדגוגיות
התואמות את דרכי הלמידה בגיל הרך.

•

חיבור רגשי באמצעות הפעלת הילדים

העברת המסרים החינוכיים מתקיימת תוך כדי שיתוף מלא של הילדים ההופכים להיות הדגמות
אנושיות לאותם מסרים.
"בנוח הבאתי להם משחק .רוקנתי תיבה גדולה של קוביות והכנסתי ילדים פנימה והלכתי אתם עד קצת
החדר .בהתחלה היו שלושה ילדים ,אחר כך ארבעה ,ואז חמישה ,ואז שישה ,שבעה .בסוף היה צפוף
מאוד בתוך התיבה .יש מדרשים עד כמה היה צפוף בתוך התיבה ומה עושים כשצפוף" )רב הקהילה,
(30.3.11

המסרים הערכיים מועברים לילדים באמצעות הדגמות אנושיות שלהן הם שותפים על ידי הפעלה
גופנית ,דרך תנועה .לדוגמה ,הילדים נכנסים לתיבה וממלאים אותה כדי להמחיש את המשמעות של
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הצפיפות שהייתה בתיבת נח ,ואת הצורך שנוצר בעקבותיה להתחשבות בזולת .בשיעורים אחרים
הילדים הוזמנו לקפוץ במדרגות להמחשת המושג "מעלין בקודש" ,ולהוביל חבר בעיניים עצומות לשם
הבנת האמונה הגדולה של אברהם אבינו בקב"ה שביקש ממנו לעזוב את ארצו ואת מולדתו ולצאת
לארץ לא נודעת.

לסיכום ,הקהילה הקיבוצית הגבילה את תחומי סמכותו של הרב ,הגבלה שהיא נגזרת של התפיסה
הדתית של הקיבוץ .מתוקף מינויו כרב קהילה ,הרב רואה את תפקידו בתור תפקיד אורכי המלווה את
הקהילה לאורך כל חייה .בהתאם לתפיסה זו הרב בונה בהווה קשר עם הדור הצעיר מתוך רצון לשמרו
גם בעתיד .לדעתו ,יש להניח בהווה תשתית רגשית שתהווה בסיס לתשתית הרוחנית בעתיד .ואכן ,הרב
מציב לעצמו "יעד אסטרטגי" ,ופועל בכל החזיתות כדי להבנות את הקשר עם ילדי הקהילה שעליה הוא
מופקד .שיעורי התורה שלו לילדי הגן ממוקדים בתהליך חוויתי ופחות ממוקדי תוכן שעניינם הלכה
טכנית .היעד האסטרטגי קובע גם את העשייה הדתית של הרב הן מבחינה פדגוגית – דרכי הוראה ,והן
מבחינה רעיונית – תכני ההוראה .במסגרת האקולוגיה האנושית המיוחדת של הקיבוץ פועלים סוכני
תרבות בין-דוריים המשמשים למימוש התפיסה החינוכית-אידיאולוגית של הקיבוץ המושתתת על
המרכזיות של התנ"ך בחיים היהודיים .סביבה אקולוגית זו משמשת גם מרכיב מזרז להבניית הזהות
הדתית של ילדי הגן .דבר זה בא לידי ביטוי בחיבורים שעושה יונית הגננת בין התנ"ך ובין חיי היום-יום
המהווים אף הם חלק אינטגראלי מלימוד סיפורי התנ"ך ,כפי שיוצג להלן.

ג.

אקולוגיה סביבתית :לחיות ולגדול עם סיפורי התנ"ך

כאמור ,החיבור של ילדי הגן להיסטוריה הקולקטיבית של העם היהודי המתועדת בתנ"ך הוא
מרכיב אימננטי בזהות הדתית לפי האידיאולוגיה של הקיבוץ הדתי כפי שזו משתקפת בגנה של יונית.
המרכזיות של מרכיב זה מתעצמת באמצעות שימוש בפרקטיקה של יצירת חוויה רב-חושית המשמשת
לילדים דרך להחיות ולחיות את סיפורי התורה בשתי בימות שיח ציבוריים שלהם שותפים ההורים:
האחד – הסביבה האקולוגית הפיזית של הקיבוץ; והאחר – מעגל החיים האנושי הכולל אירועים
הסובבים את חיי הגן שלהם שותפים גם ההורים.

•

הסביבה האקולוגית הפיזית של הקיבוץ – להחיות את סיפורי התנ"ך

הסביבה הפיזית של הקיבוץ מזמנת למידה רב-חושית שהיא חלק אינטגרלי מהלמידה ,זאת
באמצעות טיולי הבוקר שמתקיימים מדי יום ברחבי הקיבוץ .על תפקידה של הסביבה בהרחבת
הלמידה הדתית ובהעצמת החוויה לקראת חגי ישראל ,ניתן ללמוד בעיקר מדפי הקשר ששלחה יונית
להורים מדי יום שישי .בדף הקשר שנשלח לקראת חג הסוכות מתואר כיצד הסיור היומי הוקדש
לחיפוש ארבעת המינים במרחבי הקיבוץ.
"יצאנו לחפש ולגלות את ארבעת המינים ][...
באזור שכונת נווה ,בין הבתים מצאנו שלושה מארבעת הצמחים.
את האתרוג ליד ביתו של שרון,
את הערבה פגשנו במשק הילדים ליד הדיר ,וממנה לקחנו מספר ענפים לגן כדי לבדוק מה יקרה אם
אותה נשאיר במים" )דף קשר ,שבת לפני חג הסוכות ,תשע"א(
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גם לקראת חג הפסח שיתפה יונית את ההורים בחוויה שהתרחשה במרחבי הטבע והקשורה לתנ"ך.
פעילות זו בוצעה בשני שלבים ,הראשון:
"כידוע ההכנות לפסח החלו ,והשבוע הכנו לבנים כהכנה ליציאת מצרים המסורתית .תחילה יצאנו
לאסוף קש ,אותו ערבבנו עם אדמה .את הכול בחשנו עם מים וכמובן בידיים ,ויצקנו לתוך קופסאות.
נותר לחכות שיתייבש ויתקשה כלבנה" )דף קשר ,פרשת תזריע ,תשע"א(

בשלב השני של הפעילות ,מרחבי הקיבוץ והתפאורה הטבעית שלו זימנו רקע מתאים לשחזור של
סיפורי המקרא .השחקנים ,ילדי הגן ,זכו להיות גיבורים ראשיים בשחזור העלילה המקראית של יציאת
מצרים .הסיפור קרם עור וגידים בתהלוכה ססגונית שכללה תלבושות ברוח התקופה:
"אכן יצאנו ממצרים כשמשה – יניב )שם ילד מהגן( מנהיג אותנו עם מטהו ,אהרון – עודד )שם ילד(
הולך לצידו ,ומרים – נעמה )שם ילדה( מחוללת ] [...לאחר הליכה חפוזה הגענו לנחל ,שם "פיקנקנו"
ועלינו ליבשה מהנחל .כמובן הכול נעשה מההגדה תוך סיפור יציאת מצרים מהמקרא ,בליווי שירים
עכשוויים ושירים מההגדה" )דף קשר ,ערב פסח ,תשע"א(

שחזור סיפורי התנ"ך במרחבי הטבע של הקיבוץ מטשטש את גבולות הזמן והמקום .העבר וההווה
מתמזגים זה בזה והופכים לחטיבה קוסמית אחת שבה הילדים מפיחים חיים בדמויות המקראיות,
חיים ומחיים את העבר ההיסטורי של האומה היהודית .יותר מכך ,יונית מספרת כיצד החיבור בין
התנ"ך לסביבה הוטבע עמוק בתודעת הלמידה שלהם ,עד כי אינם זקוקים עוד לתיווכה של הגננת:
"הכול מחובר .הכול בשילובים .יצאנו לטייל וראינו כלב שותה ,אז הם אמרו' :הנה הכלב לוקק כמו
האנשים של גדעון' ] [...כך גם היה במקרה נוסף [...] ,ראינו שסגרו שטח בנייה בסרט אדום אז אחד
הילדים אמר' :יונית ,זה כמו תקוות חוט השני '.הם יותר יוזמים ממני) ".יונית(4.6.12 ,

הכלב השותה שפגשו במהלך הטיול היומי ,מזכיר לילדים את הסיפור ששמעו מפיו של יוסקה
המורה לתנ"ך על מבחן שתיית המים שערך גדעון לחייליו כתנאי קבלה לצבאו "כל אשר ילק בלשונו מן
המים כאשר ילק הכלב תציג אותו לבד" )שופטים ,ז  .(7-5במקרה אחר ,חוט השני התלוי באתר הבנייה

הזכיר לילדים את סיפור כיבוש יריחו ,שבו חוט השני היווה סימן זיהוי לביתה של רחב " ִהנֵּה אֲ נ ְַחנוּ
בָ ִאים בארץ .את תקוות חוט השני הזה תקשרי בחלון" )יהושע ,ב  .(18סיפורי התנ"ך מתמזגים עם מעגל
החיים של הילדים ,וקמים לתחייה מחודשת בסביבה הפיזית שלהם ,ובכך מקבלים את תוקפם עד
הפיכתם לחלק אינטגראלי מזהותם הדתית .נוסף לשחזור סיפורי המקרא המתקיימים בסמוך לחגי
ישראל ,מתבצעים שחזורים השמורים לאירועים מיוחדים המלווים את ציר הגדילה וההתבגרות של
הילדים :ימי הולדת ומסיבות עם הורים שהתקיימו לקראת פורים ובסוף שנה.

•

אקולוגיה מעגל החיים האנושי – לגדול עם סיפורי התנ"ך

המחזת סיפורי התנ"ך בשיתוף בוגרים וצעירים משמשת אסטרטגיה להעצמת החיבור של הילדים
עם עולם התורה .פעילות זו מתרחשת במרחבי השיח הציבורי שלהם שותפים ההורים :חגיגות יום
ההולדת ,וכן חגיגות אמצע השנה וסופה.
חגיגות יום ההולדת :המחזת סיפור תורה שמורה אך ורק לילדי הגן הבוגרים ,החוגגים את יום
הולדתם השישי:

"לבוגרים אני עושה ] [...הצגה של סיפור תורה .יש לי טקסטים והילד בוחר מה הוא רוצה ] [...יש לי

הצגה תיבת נוח ,יש לי אברהם מכניס אורחים ,יש לי חלומות יוסף ,ותלוי בעיתוי ,ברצון של הילד" )יונית.(16.1.10 ,

ההמחזות המוצעות לילדים הן עיבודים של סיפורי תורה ששוכתבו בעבר בידי מלכה האס ובהווה בידי
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יונית על פי אותם עקרונות סגנוניים ורעיוניים:

"פסוקים מן המקרא ושימוש בלשון המקראית ) (...וגם מילות

מפתח" )יונית ,(4.6.12 ,כשאליהם חוברים משפטי קישור המנוסחים בשפה פשוטה .החלק המרכזי של יום
ההולדת הוא הצגת המחזה של סיפור תורה .לחתן השמחה ניתנת הזכות לבחור מבעוד מועד באחד
מתוך ארבעה סיפורים מהתורה שאותו הוא חפץ להמחיז בשיתוף חבריו .כאמור ,פעילות זו שמורה רק
לבוגרים בני השש:

"לכבוד יום הולדת זה הבוגרים מציגים ,ורק אם אין לי מספיק בוגרים ,אז את התפקידים השוליים

מקבלים הצעירים ,למשל ,להחזיק את האוהל" )יונית .(4.1.11 ,אפשרות הבחירה הניתנת לילד בן השש מעצימה
את חוויית הגדילה בעולמה של התורה ,במיוחד על רקע הדרת הילדים הצעירים שנותרים לשבת
במקומותיהם .הדרת הצעירים ויצירת השהיית זמן עד גדילתם בטרם יזכו להיות ראויים לשמש
כדמויות המקרא ,מעצימים אף הם את הרצון הנכסף של הילדים לחבור לעולמה של תורה.
הילדים הבוגרים המגלמים את הדמויות התנ"כיות ,מוזמנים אחר כבוד ללבוש תלבושות הפושטות
צורה ולובשות צורה בהתאם לדמויות שבסיפור המומחז ,והכוללות על פי רוב ,שמלת אל-בד או שמלה
בסגנון אתני שלהם מצורפת חגורה .יונית מקריינת ומקריאה מתוך דף מודפס שהיא מחזיקה בידיה את
הטקסט הכתוב בקול רם ,לאט ובהדגשה .מדי פעם ,היא מפנה משפט לשחקנים ,ובמענה לפנייתה הם
מדקלמים את הטקסט של הדמות שאותה נבחרו לגלם.
באמצעות הפעילות המתוארת לעיל ימי ההולדת של הילדים הופכים להיות חגיגה של קולקטיבית
דתית שאליה "מוזמנים" אבות האומה :אברהם המכניס אורחים ,נח ,יוסף ואחיו .המעבר משנה לשנה
והגדילה נעשים בצירוף הדמויות המקראיות שאותם חווים הילדים באמצעות ההמחזות החוזרות
ונשנות :הטקסט הנאמר שוב ושוב בכל חגיגת יום הולדת מחדש והתלבושות המלוות את ההמחזה
הופכות את הדמויות המקראיות למרכיב מהותי במעבר במרחב הזמן .בהתאם לכך ,הגדילה
האינדיווידואלית ביום ההולדת שלובה בגדילה בתוך קהילה קולקטיבית לאומית ,ששורשיה נעוצים
בעבר הרחוק ,בתקופת המקרא ,שבה החלה השושלת ארוכת השנים של העם היהודי.

המחזת פורים והמחזת סיום שנה :פעילות נוספת המשמשת להעצמת חוויית החיבור של הילדים
באמצעות ריבוד ילדי הגן לפי גילים מתרחשת במסיבת סוף השנה שאף היא מוקדשת להמחזת סיפור
תנ"כי .גם בפעילות זו הילדים הבוגרים זוכים לשתי פרקטיקות מייחדות :האחת – בחירת התפקיד
שאותו יגלמו בהמחזה" :הבוגרים הם אלה שבוחרים את התפקידים לעצמם ,מה הם יהיו בהמחזה) ".יונית,(18.3.11 ,
והאחר – נוסף על הדמות שכל אחד מהילדים הבוגרים בחר להמחיז ,כל אחד מהם הופך בסיום
המסיבה לדמות הראשית .למשל בהמחזת מגילת רות ,כל הבנים הבוגרים נבחרו לתפקיד בועז וכל
הבנות הבוגרות נבחרו לתפקיד רות המואבייה ,שני גיבורי המגילה.
להמחזה זו תפקיד נוסף .לצד הצמיחה האינדיווידואלית של הילדים בעזרת ההמחזה ,והצמיחה
הלאומית באמצעות הענקת ממד לאומי להמחזה התנ"כית ,מתרחשת גם צמיחה קהילתית לתוך
המסגרת של הקיבוצים האזוריים הדתיים באמצעות העלאת המחזה של אותו סיפור תנ"כי בכל הגנים,
בעקביות גדולה ,כל שנה ושנה ,לפי העיבוד של מלכה האס .לפני כל חג פורים ,ההורים בכל הגנים
מוזמנים לחזות בילדיהם המעלים את סיפור ממגילת אסתר" :כולן עושות את ההמחזות של מלכה הס ) (...אין
הרבה סטיות מהמקור .אני קובעת מהמקור את הסטייה שאני צריכה .אבל בזעיר אנפין .ממש בפינצטה אני מוסיפה"

)מנמיכה את קולה( )יונית .(18.3.11 ,ההיצמדות לעיבוד המקורי של מלכה האס מלפני שנים רבות משקף
נאמנות לקהילתיות הקיבוצית .יונית מספרת בקנאה כיצד הגדיל לעשות אחד הקיבוצים הסמוך
בנאמנותו למורשת הקיבוצית:
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"להם יש תלבושות שכבר  60שנה אותם התלבושות .אותם הם מוציאים ,וכבר דור ש-לי-שי חווה את
אותן הצגות .ההורים בבית יושבים עם הילדים ואומרים להם' :אתה יודע ,אני הייתי התפקיד הזה
והזה' ,שזה אני חושבת חוויה מ-ע-צי-מה .אני הילד בן החמש עושה מה שה-א-בא שלי עשה ומה שה-ס-
ב-תא שלי עשתה ,שזה אין שני לו .אבל אני לא מאמינה שאני אגיע לכזה דבר) ".יונית(18.3.11 ,

האחידות הקהילתית מקבלת את כוחה כל שנה מחדש מעצם הריטואל החוזר על עצמו מדי שנה.
המחזת מגילת אסתר בטכסיות החוזרת על עצמה מדי שנה מחדש ,באמצעות אותו טקסט ,כמעט אותן
תלבושות ,כשדור הילדים פועל בדרך זהה לזו של דור ההורים ,משמשת טכס חניכת הדור הצעיר
לקולקטיביות הקיבוצית בעלת זהות דתית אחידה .באמצעות ההמחזות הקבועות של העבר היהודי,
הילדים מכונסים לתוך קוסמוס קהילתי עתיק מימים עברו ,שקם לתחייה כל פעם מחדש .ההמחזות
נועדו לעגן את שורשי הדור החדש עמוק עמוק בעבר ,ומתוך כך ,מצופה מהילדים הגדלים משנה לשנה,
שישתלבו בתוך המערך הקהילתי של הוריו .כל אינדיווידום הופך לחוליה בשרשרת הדורות שמתחיל
בעבר ,כאשר הגורם המחבר ,התנ"ך ,מתעצם בהווה באמצעות הקולקטיביות הקיבוצית .כל הסביבה
האקולוגית ,הן הפיזית והן האנושית ,נרתמים לניעות האין-סופית של הילדים על פני הציר של הנרטיב
ההיסטורי של האומה היהודית החוצה גבולות של זמן ומקום .חשוב לציין כי בפרקטיקות שנקטה יונית
נמצא כי דמות אחת מתוך הדמויות התנ"כיות זכתה להעצמה על פני יתר הדמויות – דמות האם
במשפחה .העצמת דמותה של האם התרחש הן במרחבי השיח האישיים שלהם היו שותפים רק הילדים
והן במרחבי השיח הציבורי שלהם היו שותפים גם ההורים.

ד .מגדתיות )מגדר ודתיות( במודל של אמהות
הטקסט המקראי ,החובק בחובו סיפורי משפחה לצד סיפורי האומה ,משמש בידי יונית להבניית
הזהות המגדרית של הבת הדתית בכלל ,ולהבניית הזהות האימהית בפרט .כבר בראיון הראשון עמה,
תיארה יונית בפניי את התפיסה התיאולוגית המגדרית שלה המשמשת תשתית אידיאית להוראת
סיפורי התורה:

"הקולות של האמהות שלא נשמעות בתורה .בטח היו קולות של האמהות ] [...זה שזה זכר כתב את

התורה ,לא אומר שאנחנו לא נשמענו .זו מגמה שהייתה מקוממת מאז ואנחנו ,יכולים להוסיף עליה" )יונית .(4.6.12 ,יונית
מתריסה בדבריה כנגד הדמות הזכרית שהדירה של הקול הנשי במקרא ,שכתוצאה מכך הוא נעלם
ונאלם מהטקסט המקראי .תפיסתה זו של יונית מובילה אותה לאקטיביזם פדגוגי-חברתי .היא קוראת
לתיקון חברתי ,ואף מיישמת אותו במרחבי הגן ,באמצעות אותו טקסט מקראי מהעבר שאותו היא
מאשימה בהדרת האישה .יונית מציגה בפני הילדים את דמות האישה כמודל אימהי המגונן הן על
המשפחה הגרעינית והן על המשפחה המורחבת ,האומה היהודית ,כפי שיוצג להלן.

•

מודל האם המשפחתית :ניצחון הקול הדואג

יונית נוקטת במספר פרקטיקות כדי להעביר לילדים את תפיסתה על הנשים במקרא .אחת מהן
היא באמצעות ההמחזות של סיפורי התורה שמעלים הילדים בימי ההולדת ,המחזות שהוזכרו כבר
לעיל בהקשרים אחרים .יונית מקפידה להוסיף למחזה את דמות האם למרות שהיא כמעט שאינה
מוזכרת בתנ"ך באותה התרחשות .למשל ,בהמחזה של סיפור תיבת נח ,יונית הוסיפה את דמותה של
אשת נח הצועדת לצדו לתוך התיבה .הזדמנות אחרת להעברת תפיסתה על נשים הוא במהלך סיפור
התורה .יונית עוצרת באמצע הסיפור ומבקשת מהילדים להיכנס לדמות האם ולהקים לתחייה את
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קולה שנעלם ונאלם מהטקסט המקראי .לדוגמה ,במהלך הסיפור על גירוש הגר ,לאחר שיונית סיפרה
לילדים על בקשתה של שרה מבעלה אברהם לגרש את הגר ואת בנה ישמעאל למדבר ,היא עוצרת את
הסיפור בפסוק "גרש את האמה הזו) "...בראשית ,כא  .(10יונית מבקשת מהילדים להשמיע את הקול
הנאלם של הגר .להגברת העוררות הרגשית של הילדים והזדהותם עם הסיפור ,היא מציגה בפניהם את
ציורו של רמברנט ,ושואלת :מה לדעתכם אמרה הגר כשגירשו אותה מהבית עם בנה? יונית שומעת את
תשובות הילדים ומקפידה לכתוב בדף כל מילה שהם אומרים ,כולל התשובות שנתנה היא בעצמה
לילדים.
ילד :הגר נראית עצובה ,הפנים שלה עצובות.
ילד :היא נראית מתחננת ,שמה את הידיים ליד הפנים ומתחננת.
יונית :אני מתחננת שלא תגרש אותי .אני רוצה להיות פה.
ילד :רואים ששרה מאחורי אברהם.
יונית :איך אתם יודעים שזו שרה?
ילד :היא נראית זקנה.
יונית :לי נראה ששרה מודאגת ,עוקבת ,בודקת ,מוודאת ,משגיחה שאברהם באמת שולח אותה מהבית
)לא ידוע לי תאריך קיום המפגש .על התרחשות הדברים למדתי כשהגעתי לגן ומצאתי את דברי הילדים
ואת היצירה תלויים על הקיר(

בסיום המפגש יונית תולה את התמונה בחדר של המפגש ,ולצדה תיעוד קולותיהן של שתי
האמהות ,הגר ושרה ,שקמו לתחייה מחודשת ומתוקנת .עתה ,בהווה ,בעזרת הילדים ,זכו האמהות
להשמיע את קולן שנעלם מהמקרא .דוגמה נוספת שבה פעלה יונית להשמעת הקול האימהי החסר
בטקסט המקראי הוא במהלך הסיפור על רבקה האם המסייעת לבנה יעקב "לגנוב" את הברכות שהאב
יצחק תכנן לברך בהם את בנו עשו.
"הייתה לי תמונה של מארק שגאל על גנבת הברכה של יעקב מיצחק .רואים שם את רבקה עומדת בצד.
את זה ניתחתי .למה היא נמצאת שם? ] [...הילדים ציינו את ההבעה חמורת הסבר .לא כעוסה ,אלא
דואגת ,ועלו על זה שאולי היא פוחדת שעשו יבוא ,אולי דואגת שיצחק האבא יגלה) ".יונית(4.6.12 ,

יונית פועלת לעורר את הילדים לרחשי לבה של רבקה האם אשר אינם מוזכרים במקרא .גם כאן,
כמו במקרה של סיפור גירוש הגר ,יונית נעזרת ביצירת אומנות .למרות שגם בציורו של שאגאל ,שאותו
היא מציגה לילדים דמותה של רבקה האם חבויה בפינה ,ורק ראשה מציץ ממעל השולחן ,יונית שמה
במרכז השיחה עם הילדים את רגשותיה של רבקה האם ,ומבקשת מהם להמליל את תחושותיה .לחיזוק
ולהפנמה של המסרים ,התמונה נתלית באחד הקירות של חדר המפגש ,והיא ממשיכה ללוות את
הילדים תקופה ארוכה .מאוחר יותר ,הרצון לשינוי המיצוב החברתי של האישה עולה מדרגה ,מאם
המקבלת את גזר הדין ,היא הופכת לדמות אם אסרטיבית המעיזה להתריס כנגד דמותו הדומיננטית
של הגבר המקראי .לדוגמה ,בשיחה שהתנהלה במהלך מפגש הבוקר על סיפור יוסף ואחיו ,יונית
התייחסה להחלטתו של האב יעקב לתפור כתונת פסים רק לאחד מילדיו:
יונית :כשהקראתי לכם את הסיפור על חלומות יוסף ,הנשים של יעקב :לאה ,בלהה וזילפה ,היו
מוזכרות? ממש לא .אבל אנחנו יכולים לדמיין .הן היו נמצאות? הן היו בתקופה ההיא? ] [...האמהות היו
קיימות ,ואני רוצה לשאול אתכם :מה אמרו האמהות ] [...כשראו שיעקב תפר כותונת מיוחדת ליוסף,
ולא לבנים הנוספים שלו?
ילד :האחים קינאו.
יונית :אבל מה אמרו האמהות שלהן?
ילד :זה לא פייר שיעקב לא תפר לבנים שלנו ,אלא רק ליוסף.
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ילד :אולי נתפור לבנים שלנו משהו יותר יפה?
ילדה :זה לא פייר שאבא שלו אהב רק אותו ,ולא אהב את האחים שלו) .יונית(4.6.12 ,

באמצעות הפעילות ,דמות האם המקראית עוברת שינוי במיצוב החברתי שלה ,מהשתקה
להתרסה :מדמות נעלמת ונאלמת ,היא הופכת לדמות נוכחת ואסרטיבית הדואגת לצאצאיה גם במחיר
של התרסה כנגד דמות הגבר הפטריארכלי .חשוב לציין כי יונית שילבה את דברי הילדים שחשפו את
מחשבות האמהות ,בטכסט המחזה "יוסף וכתונת הפסים" שהועלה בסוף השנה בפני ההורים .הבחירה
להביא קולות אלה שהם מעבר למסגרת של תכנית הלימודים הרגילה של הגן ,מלמדת על החשיבות
הגדולה שיונית מייחסת להצבת קול נשי איתן בחזית החברה .במקביל לדמות האם המשפחתית ,יונית
מציגה לילדים מודל נשי רחב יותר ,דמות האם הלאומית.

•

מודל האם הלאומית :ניצחון הקול ההרואי

במהלך השנתיים שבהם נערך המחקר ,בחרה יונית להעלות בפני ההורים שתי המחזות .שתי
ההמחזות היו שכתוב של מגילות מתוך התנ"ך ,שהגיבורה הראשית שלהן היא אישה :מגילת אסתר
ומגילת רות .הילדים הציגו את סיפור מגילת אסתר המחרפת את נפשה למען עמה ,ופועלת בגבורה
משולבת בחכמה כדי להפר את גזירת הכליה שביקש המן להטיל על העם היהודי .אסתר שרוצה לגשת
למלך ולדבר אל לבו ,אינה יכולה לעשות זאת בשל האיסור המוטל על נתיניו ,כולל נשותיו ,לגשת אליו,
אלא אם כן הוזמנו על ידו .כל המפר כלל זה ,דינו מוות .למרות זאת ,אסתר מסכנת את עצמה ,ניגשת
למלך בלי רשותו ,ואף מצליחה להפר את גזירת הכליה שהוטלה על עמה .במסיבת הסיום של השנה
השנייה של המחקר ,יונית בחרה להציג עם הילדים את מגילת רות ,שגם דמותה הראשית היא אישה
חזקה .רות האלמנה בחרה במודע לעזוב את עמה ואת מולדתה ולהצטרף לחמותה .כשהן חסרות כל ,הן
יוצאות למסע שיביא אותן לארץ ישראל ,מסע שבסופו רות נישאת לבועז ,איש אמיד ובעל מעמד גבוה.
על מסירותה זו היא זוכה שמזרעה ייוולד דוד מלך ישראל .טכס החתונה החותם את ההמחזה הוא
דוגמה לפרקטיקות מעצימות אישה שיונית מוסיפה לעלילת הטקסט התנ"כי:
סיומה של המגילה בחתונת הזוג רות ובועז .הבנים נדרשים לעמוד ,וביד כל אחד מהם כתר פרחים
שלחלקו האחורי מוצמדת הינומה לבנה .ברקע מתחיל להתנגן ברכה מהתורה שנאמרה לרבקה בעוזבה
ירשׁ זַ ְרעֵ  אֵ ת ַשׁעַ ר שׂנְ אָיו"
את משפחתה כדי להצטרף למשפחת בעלה "אֲ חֹתֵ נוּ אַ ְתּ הֲ יִ י לְ אַלְ פֵ י ְרבָ בָ ה וְ יִ ַ
)בראשית ,כד  .(60כל אחד מהבנים ניגש לעבר אחת הבנות כשידיו מושטות קדימה לכל אורך הדרך ,עם
התקרבותו לבת הוא נדרש להניח על ראשה את ההינומה .הבת ניגשת לקדמת הבמה ,ואילו הבן חוזר
למקומו בחלקה האחורי של הבמה .כך זוכות הבנות לקבל את ההינומה ,אחת אחרי השנייה תוך יצירת
מעגל קדמי של כלות ומעגל אחורי של חתנים .בסיום השיר ,מתרחש טכס של מספר שניות שבהם הבנים
"שוברים" ברגליהם מתוך התלהבות גדולה ,כוס עטופה בנייר כסף .את ההמחזה מסיימת יונית בקטע
של קריינות "וייתן ה' הריון לרות ,ותלד בן ותקרא שמו עובד והוא הוליד את ישי אבי דויד נעים זמירות
ישראל) ".יונית(21.6.11 ,

טכס החתונה של רות עם בועז הופך לטכס המלכת האישה ,זאת בשל השימוש במספר פרקטיקות
מייחדות :מתן ייחודיות לכל בת באמצעות הנחת הכתר לכל בת בנפרד ,הצבת הבנות בקדמת הבמה
ודחיקת רגלי הבנים לחלק האחורי של הבמה ,אורכו המתמשך של הטכס ביחס לשאר המערכות
שבמחזה ,הענקת ברכה לכלה בלבד ולא לזוגיות של חתן וכלה ,וסיום ההמחזה בהקראת גדולתה של
רות שבזכותה הבלעדית נולד לה צאצא שנבחר לשמש מלך .כך משמשות דמויותיהן של אסתר ורות,
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שתי נשים הרואיות מהתנ"ך ,שכל אחת בכוחה היא שינתה את פני ההיסטוריה של האומה ,לייצג את
דמות האישה החזקה והאקטיביסטית ,בעלת כוח אישי ולאומי.
מאוסף הפרקטיקות המגדריות שהוצגו לעיל ,נחשפה מגמה מוצהרת לתקן את העבר הקולקטיבי-
הדתי ,אשר בו הודר קולה של האישה מהטקסט המקראי ,מתוך הנחת יסוד כי דמות זכרית כתבה את
התורה .להשמעת הקול הנשי ולהעצמתו בהווה – משמש אותו טקסט מקראי שמואשם בהדרת האישה.
הממצאים מלמדים על הבניית דמות אישה הממוקמת בחזית החברה ובעלת מאפיין מרכזי – אמהות!
הדמות האמהית ממוקמת במארג אקולוגי מתרחב מהמשפחה לאומה :במרחב המיקרוסיסטם – זהות
האם המשפחתית ,אם רגישה ,המגוננת על צאצאיה ,נלחמת על שוויון וצדק עד כדי התרסה כנגד הגבר.
במרחב הרחב יותר ,מרחב המקרוסיסטם – זהות האם הלאומית בעלת תכונות הרואיות ,שבכוחה
מצליחה להציל את האומה .האמהות המשפחתית בשילוב האמהות הלאומית ,אמורות להוות מודל
מגדרי נשי נכסף לבת הדתית.

 2.1.5סיכום
התנ"ך ,שבו מתועדים סיפורי האומה היהודית המגלמים את התהוותה של הקולקטיביות
היהודית ,משמש תוכן מרכזי שסביבו נשזרת הזהות הדתית של הגן .ותיקי היישוב חוברים לגננת כדי
להטמיע בקרב הילדים ,דור העתיד של הקיבוץ ,את השורשים הלאומיים מהעבר .גם רב הקיבוץ
המתקשה להשמיע את קולו בתוך קהילה קולקטיבית הגמונית ,הבין כי כדי לחדור ללבותיהם של
הילדים ,עליו להיעזר בטקסט התנ"כי בצורה משכילה ומושכת .חשוב לציין כי הסימביוזה של חברי
הקיבוץ עם הגן מצביעה על דגם הנותן מענה לצורכי הקהילה הרחבה מעבר לאלה של קהילת הורי הגן.
בגן מכוננת זהות לאומית התואמת את מאפייניו של יישוב המתנהל על פי אורח חיים של קיבוץ שבו
זהותו של הפרט מודרת לטובת ההגמוניה של הקולקטיב .בעיקרון מהותי אחד ,יונית סוטה מהקו
החינוכי הקולקטיבי המוביל את בחירותיה הפדגוגיות-דתיות .היא בוחרת בהתאם לתפיסת עולמה
האישית ,לפעול לתיקון העבר באמצעות אקטיביזם דתי .יונית המאשימה את בורא העולם בהדרת
קולה של האישה מהטקסט התנ"כי ,פועלת לתיקון מיצובה של האישה באמצעות יישום פרקטיקות
ושיחים בגן .למרות שלכאורה נראה כי יונית סטתה קלות מהדגם הקולקטיבי בכך שטיפחה את זהות
האם המשפחתית ,היא פועלת לחבור את הילדים גם לזהות האם הלאומית ,ובכך שומרת עדיין על
גבולותיו של הדגם הקולקטיב המכונן את זהותו הדתית של הגן הקיבוצי .אם כן ,הדגם הפדגוגי דתי של
הגן הקיבוצי נע על הציר שבין שני המודלים ,המודל התיאולוגי השם במרכז את הווייתו את האל,
והמודל הסוציולוגי השם במרכז הווייתו את הממד הקולקטיבי של האומה היהודית .העבר ההיסטורי
הקולקטיבי המתועד בתנ"ך קם לתחייה מחודשת בהווה .העבר הופך לחלק אימננטי מזהותם של ילדי
הקיבוץ ,והם מתמזגים עם הסביבה האקולוגית הרחבה לישות אחת במטרה לכונן את הזהות
המשותפת בהווה וכן בעתיד.
יונית קיבלה את הממצאים של ניתוח הגן שלה ,ובחרה שלא להגיב עליהם.
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תרשים  .7הדגם הפדגוגי-דתי של גן הקיבוץ הדתי – קהילתיות תנ"כית

.3

המודל הסוציולוגי
בשני הגנים המוזנים מקהילות שאינן משתייכות לצה"ד נבנו דגמים בעלי טיפולוגיה סוציולוגית,

המושתתים אמנם על סממי דת ועל טכסים דתיים כמו הגנים האחרים שסוקרו עד כה ,אך מנכסים
בעיקר שיח ופרקטיקות המבוססים על ערכים חברתיים .דגם הזהות הדתית שאפיין את הגן שקהילת
ההורים בו אינם דתיים מצמצם את המרחב הדתי לטובת מחויבות לאומית יהודית ,ואילו הדגם
שאפיין את הגן שקהילת ההורים בו הם יוצאי אתיופיה ,מכונן זהות דתית שחוברת את הקהילה
האתיופית לקהילה היהודית המורחבת .דגם זה מתמקד בחינוך ערכי שמטרתו לטעת בקרב הקהילה
תחושת השתייכות לקולקטיב היהודי.

 3.1הגן של הקהילה הלא דתית – "דגם שומרים על המסורת"
קהילת הורי הגן :היישוב שבו ממוקם הגן הוכרז כעיר לפני כשש שנים ,ומונה כיום כ20,000-
תושבים .בשכונה גרים זוגות צעירים ,רובם יוצאי עדות המזרח ,שאינם מוגדרים או מגדירים עצמם
דתיים .אביה הגננת מסבירה" :הגן שלי הוא הכי קיצוני ,ולכן את גם עושה אצלי את המחקר ,מהבחינה הזו שאין כאן
אוכלוסייה דתית ,כי יש גנים שיש גם וגם ,אבל פה היו לי בשנה שעברה שניים דתיים ,והשנה בכלל לא" )אביה.(6.5.11 ,

נראות ההורים שהגיעו לאסיפת ההורים בתחילת השנה הנכיחה היטב את הזהות החילונית של
האמהות" :לגן נכנסו לאטן אמהות בחולצות בעלות מחשופים ,וכמה מהן בגופיות הדוקות על גופן .המכנסיים היו
באורכים שונים ,ממכנס ארוך ועד מכנסון קצרצר .רובן נעלו לרגליהן כפכפים ,שבחלקם היו כפכפי אצבע בעלי סוליית גומי
ורצועות מזעריות .כל אם התיישבה בספסלים המסודרים בצורת חית ,ממפגש הבוקר של הילדים .חיוכים נבוכים נשלחים

מדי פעם מהאמהות לצד שקט מביך" )גן אביה .(28.8.11 ,הנראות שהתבטאה בלבוש חשוף ,שידרה מסר סמוי של
זהות לא דתית ,וניכר שלא היה ניסיון מיוחד מצד הנוכחות להציג חיצוניות אחרת .מהשקט המביך
ומהיעדר השיחות בין האמהות ,אפשר היה להבין כי הן אינן מכירות זו את זו ,וכי הגן הוא שזימן מפגש
משותף ביניהן .בניגוד לגנים האחרים שבהם ראיינתי נציג אחד של הורי הגן ,בגן זה ניהלתי שיחה
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קצרה עם מספר אמהות .בעקבות השתתפותי באסיפת ההורים של פתיחת השנה ,פנו אליי מספר
אמהות בסיום האסיפה ושיתפו אותי ביחסן המרוחק מהדת ,ותוך כדי שיחה התייחסו גם לסיבות
שהביאו אותן לרשום את ילדיהן לגן הדתי .מגוון הדעות שנאמרו מלמד על מנעד יחסים מורכב עם הדת
כפי שיוצג להלן בסעיף זה.
הגננת :אביה ,בשנות החמישים לחייה ,סיימה לפני שנים רבות את לימודיה במכללה להוראה
המשתייכת לצה"ד .בתחילה עבדה בתור גננת משלימה ביישוב קהילתי דתי ,ולפני כשתים-עשרה שנים,
החלה לנהל את הגן הנוכחי .אביה היא אישה נאה ומטופחת המקפידה להגיע לגן בבגדים נאים .היא
נוהגת ללבוש חצאיות ,לעתים מעל קו הברך ,וחולצות בעלות שרוולים קצרים .במסיבות עם ההורים
אביה חרגה לעתים מסגנון זה ,ולבשה מכנסי שיפון וחולצה תואמת שעוצבו בידי מעצב בגדים ,ואליהם
הוסיפה סט של שרשרשת ועגילים שיוצרו בהזמנה אישית .אביה מקפידה על זמנים ,ואת המסיבות
נהגה להתחיל בדיוק בזמן שנכתב בהזמנה .ההורים שלמדו להכיר את אופייה ,הקפידו להגיע למסיבות
עוד לפני המועד הכתוב .אביה סיפרה בראיונות כי היא מקפידה לקנות לגן ציוד איכותי ויקר ,כגון
מכונת ניילון משובחת ומכונת כביסה ,אביזרים שכלל לא קיימים בגנים האחרים.
המפקחת על הגן :המפקחת נוהגת לפקוד את הגן פעמיים בשנה .מדברי אביה נראה כי המפקחת
מתקשה לראות את ילדי הגן שאינם דתיים ושאינם מקפידים לחבוש כיפות ,ועקב כך היא מאשימה את
אביה בהיעדר חינוך דתי כנדרש במערכת החמ"ד .בשנה השנייה של המחקר ,דמותה של המפקחת
עלתה שוב בהקשר של חוסר לויאליות לגננת .בשל מיעוט נרשמים לגן של הגרעין התורני ,המפקחת
ביקשה להעביר את כל הילדים הבוגרים לגן של הגרעין התורני הממוקם בשכונה אחרת .מעבר לכך,
המפקחת אינה מתערבת בתכנית הלימודים של הגננות ,פרט לחלוקת הערכות של מנהל החמ"ד בנושא
השנתי.
סביבה לימודית :הביטויים הדתיים בסביבה הלימודית היו מעטים ביותר .ראו הרחבה על כך
בסעיף הדגם (3.1.4

 3.1.1ליבת זהות הגן "שומרים על המסורת" )נציגת ועד הורים(28.8.11 ,
לפני תחילת התפילה אביה מזכירה לבנים לחבוש את הכיפה על ראשם .כמה מהילדים מוציאים מהכיס
את הכיפה ואילו אחרים פונים לסלסילת הכיפות המונחת על ארונית בצדי החדר .לפתע ,באמצע
התפילה ,ניגשת אחת הבנות ופונה לאביה בקול פגוע" :אבל לא שמת לי כיפה") .גן אביה(20.9.11 ,

גן חמ"ד שקהילת ההורים בו אינה דתית מהווה אזור ספר תרבותי רגיש בשל מפגשי הזהויות
השונות ,ואף המנוגדות ,בו .בעקבות ניסיונותיי הרבים להשיג אישור מההורים לעריכת המחקר בגנים
שרוב הקהילה בהם אינה דתית ,ידעתי מראש שמדובר בסוגיה רגישה .ההתנגדות נבעה הן מחששות
מפני ערעור המציאות ,כפי שנאמר באחד הגנים שאליו פניתי ,גן המוזן רובו מחילוניים" :יכניס רעש שלא
נחוץ למערכת ) (...כי יש הרבה אינטריגות שרב-גוניות מכניסה ,ולא בטוח שהרבה אנשים ירצו שיתגלו לעין) ".אמא מגן

מירי .(22.11.10 ,ההתנגדות למחקר נבעה גם מהגדרת נושא המחקר – "הבניית זהות דתית" .ההורים
החילוניים לא מעוניינים בהבניה דתית מעין זו לילדיהם .קיצונית עוד יותר הייתה תגובתה של
המדריכה המלווה מזה מספר שנים את הגן שהוזכר לעיל" :המחקר יכול להפיל את הגננת ,והיא תפסיד את
מקום עבודתה" )מדריכה בגן מירי .(15.11.10 ,תגובות אלו הבהירו לי כי הברור והמובן מאליו לי ,אדם דתי
שגדל ,התחנך ואף מועסק כיום במערכת החמ"ד ,כלל לא ברור לאדם הלא דתי ,וכי רגישותו הגדולה
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בהקשר לנושא נובעת מדיסוננס בתשתית התרבותית של הגן הנעה בין שתי זהויות שונות :מצד אחד
הגן המשתייך למסגרת של החינוך הממלכתי-דתי ומתוך כך מחויב למסריו הדתיים ,אולם מצד שני
הקהילה שאותה הוא משרת מגדירה את עצמה לא דתית ,ופעמים רבות היא כלל לא מעוניינת במרכיב
הדתי .על רקע זה הגעתי לגן אביה ,שבו כל הורי הגן חילוניים )ובכל זאת הסכימו להשתתפות
במחקר (...בציפייה גדולה לראות כיצד מתקיים המפגש באזור ספר שבו מחלחלת זהות שונה ואף
מנוגדת לזהות הרשמית של החמ"ד .בדברי נציגת ועד ההורים אותרו ביטויים לשוניים המייצגים
בחירה במרחב דתי שהוא תוצאה של פרקטיקות פדגוגיות גמישות "איש באמונתו יחיה"" ,בלי כפייה" )נציגת
ועד הורים .(28.8.11 ,גם הגננת וגם נציגת ועד ההורים השתמשו בביטוי זהים" :זה לא דתי כבד"" ,שומרים על
המסורת" )אביה  ;13.12.11נציגת ועד ההורים .(21.6.12 ,ביטויים אלה החלו לסמן את הציר של דגם ה"דתיות
הפדגוגית" של הגן .שתי מטאפורות אלו האירו באור זרקורים את הדרך למציאת תמת הליבה של הדגם
הפדגוגי-דתי של גן זה .בהתאם לכך נבדק בסעיף זה איזו זהות נוצרת בנקודת המפגש בין שתי הזהויות,
זו של ההורים החילוניים וזו של הגננת המוכתבת על ידי מנהל החמ"ד? איזה דגם פדגוגי-דתי מתהווה
בגן דתי המעניק את שירותיו לילדים שהוריהם אינם דתיים? האם בכלל מתרחשים תהליכים דתיים
בגן? ואם כן ,מה מאפיין תהליכים אלה?

3.1.2

קהילת הגן – בין מסורתיים לחלוניים "הילדים הדתיים הם החריגים האמיתיים בגן הזה" )נציגת ועד
ההורים(21.6.12 ,

•

ניעות בזהות חוץ-דתית – בין מסורתי לחילוני

"עושים קידוש ,אבל עם טלוויזיה פתוחה" )נציגת ועד

ההורים(21.6.12 ,

מאחר שבשכונה שבה ממוקם הגן כמעט שאין דתיים ,רוב הילדים המזינים את הגן הם ממשפחות
הנעות על ציר הזהות מסורתי-חילוני .הן הגננת והן ההורים מתארים את היחס שבין ההורים ובין הדת
יחסי קרבה וריחוק עד כדי התנגדות" :אפילו אין מסורת" )אביה" ,(10.11.11 ,אימא של גיא אמרה לי שהם כופרים"
)אביה .(20.9.11 ,חשוב לציין כי אביה הוסיפה מיד כי היא אינה מקבלת הגדרה זו ,מאחר שהעובדה היא
ש"בכל זאת שלחה לגן דתי" .אביה מתנחמת בחיבורים לדת במעגל המשפחתי הרחוק יותר" :אני יודעת
שבאים אליי כשיש איזה סבא וסבתא בטח דתיים מאיזשהו צד" )אביה .(26.6.11 ,כאמור ,גם הורי הילדים מתארים
חיבור לא אחיד לדת .כך ,למשל ,נציגת ועד ההורים ניסתה לשרטט את גבולות ה"כן" וה"לא" של היחס
לדת ,באמצעות ייצוגי השבת:

"עניין של מצפון .הם לא יעשנו ולא יבשלו ,אבל ייסעו בשבת ] [...הכיף ביום שישי

בקידוש ,את יודעת ,סתם .אנחנו עושים קידוש .אבל עם טלוויזיה פתוחה עושים קידוש" )נציגת ועד ההורים.(21.6.12 ,

ההורים נעדרי זהות דתית מוגדרת ,שסממניה ממוקמים על נקודות לא ברורות בציר המסורתי-חילוני.
שמירה על המסורת לצד אי שמירה עליה ,שלובים יחדיו זה בזה ובאים ליד ביטוי במבנים תחביריים
זהים :התיאורים פותחים תמיד בשמירה על ייצוג הקודש וממשיכים בהפרת הייצוג על ידי מעשה
המנוגד לדת .אולם מסתבר כי הניעות לא תמיד כל כך ברורה ,וכי לעתים היא מעוררת קונפליקטים
שונים ,הן קונפליקט אישי" :כשאני עושה שניצלים טריים בשבת לא עובר לי בגרון ) ,(...לא יכולה לבלוע את
השניצלים" )נציגת ועד ההורים ,(21.6.12 ,והן קונפליקט חברתי:

"בעלי אומר שברגע שיהיה לנו מנגל עם ארובה והעשן

לא יתפזר בחצר ,אז יהיה לו יותר קל לעשות מנגל בשבת .יום שישי בערב דווקא אנו עושים מנגל ,יותר קל לנו מצפונית"

)נציגת ועד ההורים .(21.6.12 ,הניעות בזהות גוררת עמה יחס דיאלקטי כלפי הדת ,יחס שבא לידי ביטוי
בעיקר כלפי ייצוגי השבת .דווקא ההליכה לבית הכנסת מתוארת כפרקטיקה מוצהרת ברורה המשותפת
לכל התושבים המסורתיים" :הולכים לבתי כנסת ,וחגים" )נציגת ועד ההורים .(21.6.12 ,המציאות ולפיה רוב
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ילדי הגן אינם דתיים יוצרת זהות הומוגנית הנוסכת בקרב ההורים תחושה כוח:

"כולם כמוני חילוניים

בקבוצה ,נוסעים בשבת ,זה לא שהבן שלי נוף חריג .הילדים הדתיים הם החריגים האמתיים בגן הזה) ".נציגת ועד ההורים,
.(21.6.12

החריגות של הילדים הדתיים מתחזקת בשל המיקום של מבנה הגן בשכונה .הגן ממוקם בצמוד לגן
ממלכתי ולבית הספר ממלכתי שחצרו אף גובלת בחצר הגן הדתי .בעקבות כך ,הגן של אביה נראה כאי
בודד של דתיות המוקף הן על ידי סביבה אנושית שאינה דתית והן על ידי מערכת חינוכית שאינה דתית.
•

זהות מאוימת "היינו מוטרדים שהילדים יהיו מבולבלים" )נציגת ועד הורים(28.8.11 ,

היחסים הדיאלקטיים של ההורים המסורתיים-חילוניים עם הדת ,מעוררים תהייה :מה מניע
הורים על הציר המסורתי-חילוני לרשום את ילדיהם לגן ממלכתי-דתי שבו נלמדים תכנים ומסרים
שאינם תואמים את קוד הזהות התרבותית שלהם? שאלה זו מתחדדת ביתר שאת לאור העובדה כי
בסמוך לגן של אביה ממוקם גן ילדים ממלכתי .ההיגיון אומר כי קהילה זו תבחר בגן שהקו החינוכי
שלו תואם את אורח חייו .מתברר שהמניעים לרישום לגן דתי מגוונים .רוב המניעים נובעים מבחירה
חופשית ,ועליהם אעמוד להלן ,ומיעוטם – מחוסר ידיעה או אף בשל כפייה של העירייה ,כפי שסיפרו לי
כמה האמהות בתצפית על אסיפת ההורים:
"כשרשמתי בעירייה את עדי ,אמרו לי שבחילוני אין מקום ] [...אמרתי ]' [...אבל אני לא דתייה' .אז
אמרו לי' :אין מה לעשות' ,אמרתי' :מה זה אין מה לעשות?! אני עברתי לשכונה הזאת כדי שהבן שלי לא
יהיה בגן חילוני?!' " )אימא (28.8.11 ,1

בשונה ממקרה זה ,אם אחרת ציינה שהיא בחרה בגן הדתי למרות אורח החיים השונה של
המשפחה ,בתור בחירה מושכלת ומתוך התרפקות על ערכים מעברם שאבדו:
"תראי אם יש איזה ערך שאת מעבירה לילד שלך .היום זה די חסר [...] .זה הגן שאני הייתי ,ואני גדלתי
על ערכים .לא באתי מבית דתי ,אבל יש את הערכים .הערכים – אין אותם היום בחוץ וחבל" )אימא ,2
(28.8.11

מניע נוסף ומשמעותי לרישום לגן דתי אינו קשור כלל להיבטים דתיים ,אלא לאישיות

הגננת" :אני

לא הכנסתי אותו בגלל הדתיות ] [...אלא בגלל הגננת שהיה בה משהו שהתחברתי אליה ,והייתי רוצה שהילדים שלי יהיו בגן.

היא גם נחמדה ומקסימה )אימא  .(28.8.11 ,3מניע זה הופיע הן בדברי ההורים והן בדברי הגננת .למרות
שרישום הילדים לגן לא נבע לרוב ממניעים דתיים ,האמורים להוות את ליבת קיומו של הגן הדתי,
אביה מתנחמת במקרים החריגים .באירוע מכונן אחד היא למדה כי למרות הכול ,מתוך כל הקהילה
החילונית הבאה בשעריה ,יש גם הורים המחפשים סממנים דתיים ,גם אם נראה כי הם מנותקים
מהדת.
"צבעו לי את הגן ,את המשקופים ,לא שמתי לב שבפינת הספר ,אין שם מזוזה .הגיע למסיבה בגן סבא
של אחד הילדים ,שמוצניק שמוצניק מ'שדה יערים' 5.הוא אומר לי' :איפה המזוזה? איפה המזוזה פה?
] [...למה אין פה מזוזה ,איפה היא?' אז כן ,הם מחפשים בגן) " .אביה(26.6.11 ,

סיפורו של השמוצניק המעיר לאביה על היעדרותו של סממן דתי ,משמש חיזוק לצורך של ההורים
החילוניים לראות בגן ייצוגים דתיים ההולמים גן המשתייך למערכת ממלכתית-דתית .כדי להדגיש את
החיפוש הלא מודע של החילוני אחר סממנים דתיים ,אביה מאפיינת את זהותו" :שמוצניק ,שמוצניק משדה

5

שמו של הקיבוץ מופיע בשם בדוי כדי למנוע זיהוי הקיבוץ.
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יערים" .היא משתמשת בשני אמצעים לשוניים :הראשון ,הבחירה בכינוי "שמוצניק" החוזר פעמיים
לשם הדגשה; השני ,ציון שם הקיבוץ המוכר לכל בהתהדרותו באורח חיים חילוני הבועט בערכי הדת
היהודית.
אם כן ,מניעי הרישום לגן של רוב ההורים לא נבעו ממניעים דתיים ,דבר שהעצים את
הקונפליקטים שנוצרו במפגש בין הזהויות השונות .ההורים תיארו את תהליך התמודדויות שלהם עם
המסגרת החינוכית שאינה תואמת את אורח החיים בביתם .השלב הראשון של תהליך ההתמודדות היה
בקרב המבוגרים" :היה לנו מאוד קשה לעשות את הצעד הזה ולהכניס לגן דתי .מה פתאום? אנחנו לא צריכים את
הכפייה הזאת והתפילות האלה ,והכיפה .ממש הייתי צריכה תהליך אתי ועם בעלי ולמשפחה הרחבה גם היה צריך להסביר"

)נציגת ועד הורים .(21.6.12 ,בשלב השני של התהליך ,כבר היו מעורבים שיקולים הקשורים לילדים:
"בהתחלה גם היינו מוטרדים שהילדים יהיו מבולבלים ,אבל הם מקבלים את זה בשיא הטבעיות .אך כן עולות שאלות:
'למה לא הולכים לבית כנסת? ולמה לא זה?' אני מסבירה להם שאנחנו חילוניים ,ואנחנו לא דתיים ,ויש כאלה שכן) ".נציגת

ועד הורים  .(21.6.12חששם של ההורים אכן מתקיים בפועל ,שכן הילדים חוזרים מהגן עם שאלות על
הסתירות שבין הנלמד בגן ובין המתרחש בבית ,אלא שתשובה כנה של תיוג חברתי לחילוני-דתי
מיישרת את ההדורים בעיני הילדים ,ואילו ההורים חשים שהצליחו לאשרר ולעגן את הזהות של הילד
בזהות המשפחתית ,הסותרת את זו של הגן .אביה השכילה להבין כי הקהילה הדתית נעלמה מנוף
השכונה ,וכי נותרו לה רק ילדים ממשפחות שאינן דתיות ,ומכיוון שהיא שואפת לשמור על קיומו של
הגן ,היא בחרה לנקוט בפרקטיקות שימשכו אל גנה את הקהילה החילונית .בהתאם לכך ,היא נאבקת
על רישומם של ילדי השכונה ,גם אם הוריהם אינם משתייכים לקהילת הצה"ד.

3.1.3
א.

הגננת – קונפורמיות להורים "אני מחזרת אחרי ההורים כדי שיבואו אליי לגן" )אביה(21.2.12 ,

גן הורים "הגן הוא של ההורים" )אביה(20.9.11 ,

מרכזיותם של ההורים בחיי הגן ניכרת לאור מספר הפעמים הרב שאביה הזכירה אותם במהלך כל
הראיונות .תחילתו של הקשר בין אביה להורים הוא חד-צדדי" :אני מחזרת אחרי ההורים כדי שיבואו אליי
לגן" )אביה ,(21.2.12 ,אך בהמשך ,קשר זה מתאפיין במקום ובמעמד שאביה נותנת להורים במרחבי הגן.
חשיבותם בעיניה ניכרת הן מתוכן הדברים והן מתזמון אמירתם .כבר בתצפית הראשונה ,מספר דקות
לאחר כניסתי לגן ,אביה מכריזה" :ההורים הם המפקחים של הגן" )אביה .(24.3.11 ,הסבר לדבריה זכיתי לקבל
לאחר מספר תצפיות" :תשמעי ,ככה אמרתי למפקחת שלי' :הגן הוא של ההורים' .את באה אליי פעם אחת ,והם באים
אליי כל יום" )אביה .(20.9.11 ,גם לאחר שחיזוריה של אביה אחר ההורים נשאו פרי מבחינת הרישום,
ולמרות אי התאמה בזהות הדתית בין שני השותפים למעשה החינוכי ,עדיין מוטל עליה לעמול קשות
כדי לרכוש את אמונם .לשם כך היא נוקטת במספר פרקטיקות ,שהראשונה שבהן היא התאמת הנראות
האישית שלה.
•

גלישת זהות "אני מרשה לעצמי קצת טיפה יותר גם מבחינת החיצוניות" )אביה(26.6.11 ,

אביה מודעת שהנראות החיצונית שלה שונה מזו של האמהות בגן ,והיא פועלת לצמצם את השונות
בין שתי הזהויות בהיבט זה ,באמצעות גלישת נראות לכיוון ציר הזהות החילונית .התכוונתי להציג כאן
תיאור מפורט על הנראות החיצונית של אביה במרחבי הגן ,אולם קטע זה הנגנז בעקבות בקשתה של
אביה לאחר קריאת הפרק:

"זה תיאור מוחצן .את בעצם מתארת מה שאת רואה .אבל ,מצד שני כשכותבים זה נראה
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אחרת .אני לא מעוניינת שיהיה כתוב ,כי בסקטור הדתי זה לא יתקבל" )אביה .(9.3.14 ,מדבריה של אביה ומבקשתה
להוציא את הפסקה אפשר להסיק כי היא מודעת לכך שלבושה גולש לכיוון הלבוש של הקהילה
החילונית ,לבוש שלא יתקבל בהבנה בקרב הציבור הצ"ד .לעומת זאת ,קיבלתי את אישורה של אביה
לפרסם את הדברים הבאים שבהם היא מתארת בעצמה איך שהיא משנה את הנראות האישית שלה
בהתאם לרמה הדתית של הקהילה:
"את רואה אותי ,כן אני מרשה לעצמי קצת טיפה יותר גם מבחינת החיצוניות .מן הסתם אני מתאימה
את עצמי לאוכלוסייה שבה אני נמצאת ) (...פעם כשעבדתי בגן של גרעין תורני ,את יכולה לרשום
לעצמך ,הלכתי יותר ארוך .השרוול מתארך ,החצאית והכול .אני אקפיד יותר כי מגיעים אליי מהגרעין
התורני) ".אביה(26.6.11 ,

אביה מתארת בצורה טבעית כיצד גבולות הלבוש האישיים שלה משתנים לפי טיבה הדתי של
קהילת ההורים שהיא משרתת .כדי ליצור בהורים תחושת קירוב ,היא גולשת לכיוון לבוש המאפיין את
המרחב החילוני ,ומרשה לעצמה לחצות את הגבולות הדתיים .מעניין לציין כי גלישת הזהות
הפרופסיונאלית לכיוון החילוני אינה מטרידה את אביה ,אלא להפך ,הדבר משתלב עם תפיסת עולמה
האישית" :בינינו ,שלא לרשמקול ,יותר נעים לי פה מאשר בשכונה שאני גרה ) (...בודקים אותך ברחל בתך הקטנה .כן ,מה
זה כל הדברים האלה ,כל הניואנסים .וככה להיות בחברה חילונית מעורבת ,הרבה יותר נוח) ".אביה.(6.5.11 ,

ב.

לחיות או לחדול? "ברגע שעושים כזה דבר ,זה גזר דין מוות לגנים שלנו" )אביה(6.5.11 ,

נוסף לקשיים הפנימיים הנובעים מהרכב קהילת הגן ,במהלך השנה השנייה למחקר נאלצה אביה
להתמודד גם עם איום חיצוני מצד מערכת החמ"ד .כארבע שנים לפני עריכת המחקר הוקם באחת
השכונות המרוחקות בעיר שבה ממוקם הגן של אביה "גרעין תורני" ,שהקים גם גן תורני .למרות שהגן
של אביה היה פתוח לרישום לכלל תושבי העיר ,דתיים וחילוניים ,הוא עמד בפני סכנת סגירה בשל
מיעוט נרשמים .הפיקוח של החמ"ד שהיה מעוניין לחזק את הגן התורני ,חבר אליו את העירייה כדי
לקבל תקציבים מוגדלים לגן ,ובכך לפתות את ההורים בעיר ,דתיים וחילוניים כאחד ,לרשום את
ילדיהם לגן זה" :שיהיה גן מוזיקאלי ויהיה גן עם אוכל ,ויהיה גן עם הסעות") .אביה .(21.2.12 ,אולם ,למרות
שהגרעין הפעיל "דרכי שיווק אגרסיביים" )אביה ,(6.5.11 ,פעולותיו לא קידמו מספיק את הרישום לגן.
בעקבות זאת ,החליט החמ"ד ,בשיתוף עם העירייה ,לשנות את הרכב הגילאים במספר גנים ,כולל בגן
של אביה .הכוונה הייתה שבגן של אביה ילמדו הילדים הצעירים בני השלוש והארבע ,ואילו הילדים
הבוגרים יותר יעברו לגן התורני .אביה המכירה היטב את הקהילה החילונית ,ידעה כי הילדים הבוגרים
החילוניים לא ינדדו מדי בוקר הרחק מביתם כדי להגיע לגן התורני ,ולכן סביר יותר שיעברו לגנים
ממלכתיים שבסביבתם .זאת ועוד ,אביה הבינה שאם ההורים יאמינו שילדיהם לא ימשיכו ללמוד
שנתיים באותו גן ,כפי שהיה עד אז ,ייפסק גם הרישום של הילדים הצעירים" :ברגע שעושים כזה דבר ,זה
גזר דין מוות לגנים שלנו מהסיבה ש-ברגע שמוציאים לי מפה ילדים ,אלף – אף אחד לא יעלה למעלה לגן ה"תורני" ,כי

הילדים לא דתיים ,וברגע שיידעו שאין כאן המשכיות הם יתפזרו להם לגנים אחרים" )אביה  .(6.5.11התנגדותה של
אביה למהלך שתכנן החמ"ד בשיתוף פעולה עם העירייה ,לצמצם את טווח גילאי הרישום לגן ,קומם
עליה את המפקחת שתמכה אף היא בחיזוקו של הגן התורני" :המפקחת בעצם כועסת עלינו הגננות ,שאנחנו לא
גננות של חסד ,ואנחנו לא עוזרות לחברה לפתוח גן" )אביה .(6.5.11 ,מאבקה של אביה במערכת הפיקוח צלח,
והגזרה על צמצום גילאי הילדים בגן בוטלה .למרות זאת ,השילוב של איום פנימי לצד איום חיצוני,
הובילו את אביה לבנות מודל הישרדותי המעניק להורים שאינם דתיים מרחב קיום לא מאיים במרחבי
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הגן המשתייך למערכת בעלת זהות דתית שאינה תואמת את זהותם .המודל שבנתה אביה נועד להבטיח
את המשך נאמנותם של ההורים החילוניים לגן ,ויחד עם זאת את המשך הרישום של ילדים נוספים
מבתים אלה בעתיד.

3.1.4

הדגם הפדגוגי-דתי של גן הקהילה הלא דתית – "שומרים על המסורת" )נציגת ועד ההורים(21.6.12 ,

גן זה מורכב מזהויות תרבותיות מנוגדות הנובעות מהתפיסות הדתיות של שני הצדדים ,הגננת
וההורים .הורים שאינם דתיים הרושמים את ילדיהם לגן דתי ממניעים מעשיים שאינם קשורים לדת,
נאלצים להתמודד עם התנגשויות בין הערכים של הבית ובין אלה של הגן .התמודדות זו מחריפה בשל
השתייכותו של הגן למערכת החינוך הממלכתית-דתית שבתשתיתה נטועים עמוק התכנים והערכים של
החינוך הדתי .ריבוי הזהויות מקשה על ניהול הגן ומוביל לעתים לאי-ודאות פרופסיונאלית .אביה
היטיבה לתאר קושי זה כבר בביקורי הראשון ,מיד עם תחילת התצפית" :אני צריכה לחשוב טוב טוב איך אני
לא נופלת" )אביה .(24.3.11 ,מנגד ,העובדה שגנה של אביה ,השייך לחמ"ד ,מאוכלס רובו בקהילה שאינה
דתית ,מצביעה על הצלחתה של אביה להוביל בשלום את הורי הגן ואת ילדיהם במבוכי הזהויות בעזרת
דגם פדגוגי-דתי המושתת על העיקרון "שומרים על המסורת" .בהמשך סעיף זה נראה כיצד
הפרקטיקות הננקטות בגן מאפשרות לכל אחת מהזהויות ,זו של ההורים על הציר המסורתי-חילוני וזו
של הגן המושתתת על עקרונות החינוך הדתי ,להתקיים יחדיו במרחב משותף.

א.

צמצום המרחב הדתי "לא ארצה חילוקי דעות בין הילדים להורים" )אביה(20.9.11 ,

כדי למנוע התנגשות ערכית בין הזהות הדתית של הגן ובין הזהות החילונית של הבית ,אביה נוקטת
בסלקטיביות פדגוגית ולפיה היא מצמצמת את המרחבים הדתיים לטובת המרחבים החילוניים .צמצום
זה הוא מקיף ובא לידי ביטוי בכל המרחבים שבגן.
•

צמצום מרחב התוכן
סיפורי התורה – אביה מצמצמת את היקף היחידות הסיפוריות של המקרא שאליהן היא חושפת

את הילדים:

"אני צמודה לחומש בראשית ,בימי שישי אני מספרת את סיפורי התורה כדי שנסיים עד קצת לפני פסח ,כי

אני חייבת להתחיל את חומש שמות כדי להגיע ליציאת מצרים" )אביה .(10.11.11 ,כתוצאה מכך ,הילדים מתוודעים
רק לחלק מצומצם מתכני המקרא ,והיקף הלימוד מצטמצם לחומש וחצי .גם התכנים הקשורים
לשמירת שבת הם דוגמה להתמודדות פדגוגית עם ההתנגשות הערכית שהוזכרה לעיל .בהתאם לאורח
חייהם של הילדים ,חלק מתכני הלמידה מושמטים" :אני לא אגיד שאסור לנסוע בשבת .אני בכלל לא מוציאה את
זה מהפה שלי ,אני לא אגיד שאסור לנסוע בשבת" )אביה.(20.9.11 ,
הלכות – במשך השנתיים שבהן נערכו תצפיות בגן זה ,לא נצפתה למידה ממוקדת של הלכה ,זאת
בשונה מהרווח בגני החמ"ד האחרים שנצפו במחקר .החריגה היחידה הייתה בהוראה של מספר הלכות
הקשורות לחגים ,ושהן מרכיב מרכזי בהם .גם במקרה זה ,נבחרו הלכות שהחוויה היא מרכיב מרכזי
בקיומן ,לדוגמה ,תקיעת שופר בראש השנה או המצוות הקשורות לפורים .בכל המקרים הלמידה
התמקדה בחוויה שבקיום המצווה ,ונעדר העיסוק בפרטים ההלכתיים שלה.
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•

צמצום מרחב זמן

מרחב הזמן שהוקדש לענייני קודש וללמידה על אודותם ,צומצם אף הוא .קשה היה לתאם תצפית
על סיפורי תורה משום שהיו שבועות שבהם הן כלל לא סופרו לילדים .הדבר נבע משתי סיבות :האחת –
דידקטית ,אביה השתמשה ב"דפי מבראשית" לגיל הרך ,דפים המחולקים בפריסה ארצית .הדפים
בנויים במבנה קבוע ,פתיחה ברעיון מתוך הפרשה ובהמשך סיפור כללי בעניינים מזדמנים .פעמים רבות
בחרה אביה לספר מתוך "דפי מבראשית" דווקא את טקסט החול שהוקדש לנושא מזדמן ,במקום
לעסוק ברעיונות התורניים מפרשת השבוע .למשל ,לקראת יום העצמאות בחרה אביה לספר מתוך הדף
המוכן דווקא סיפור חולין על ילד החוגג את יום העצמאות )גן אביה .(6.5.11 ,הסיבה השנייה לצמצום
הזמן שהוקדש לסיפורי התורה הייתה טכנית .זמנו של סיפור תורה בגן של אביה הוא בימי שישי ,לאחר
טכס קבלת שבת .אולם פעמים רבות ,חגגו בגן ביום זה ימי-הולדת ,דבר שהעמיס על סדר היום .במקרה
כזה ,בחרה אביה להדיר את סיפור התורה .נוסף על כך ,בתקופות הסמוכות לחגים מרובי תוכן ,דוגמת
חודש כסלו וחודש אדר ,סיפורי התורה 'נעלמו' לטובת המשך הלימוד על החג.
•

צמצום מרחב מעשי

בתפילה – הבנים אינם מגיעים מהבית עם ציציות ,ולכן ,לפני תפילת הבוקר ,מוזמנת אחת הבנות
לקחת את השקית האדומה והדהויה שעליה כתוב "המשביר" ,שבתוכה מכווצות הציציות ,ולחלקן
לבנים .מפתיע היה לחזות בכל פעם מחדש בשקית הממוחזרת ,לאור החשיבות שמייחסת אביה לכל
הפריטים האיכותיים והיקרים שהיא רוכשת לגן .השקית הדהויה משקפת את צמצום המרחב הדתי
ואת היעדר החשיבות המיוחסת לפריט קודש כמו הציצית שבה הוא מאוחסן .צמצום נוסף של מרחב
התפילה נצפה בביקור הילדים בבית כנסת .פעמיים בשנה הילדים מהגן של אביה מבקרים בבית
הכנסת ,יחד עם הילדים מהגן הממלכתי הסמוך .הטכס נפתח בניהולה של אביה בתפילת הבוקר,
ובהמשך מתקיימת פעילות חווייתית נוספת .בשני המפגשים קיצרה אביה את תפילת הבוקר ודילגה על
קטעי תפילה שאותם היא נוהגת להתפלל יום יום עם ילדי הגן שלה .היא עשתה זאת בלי היסוס,
לדבריה ,מתוך רגישות לילדים החילוניים מהגן הממלכתי" :אני אתפלל את הקצר .אני מתחשבת בממלכתי.
המטרה לא להעיק עליהם .שיהיה להם נחמד" )אביה.(6.6.11 ,

ברכות – באחד מימי השישי חילקה אביה קרטיבים לילדים לפני יציאתם הביתה תוך הכרזה:

"לא

לזרוק את העטיפות על הרצפה" ) .(6.5.11אביה לא הזכירה לילדים לברך על הקרטיבים ,ובכך הפגינה עדיפות
של הערך החברתי על פני הערך הדתי המחייב לברך לפני האכילה .גם במסיבת חנוכה ,בזמן חלוקת
הסופגניות ,אביה לא הזכירה את הצורך בברכה לפני אכילה.
שירים דתיים במסיבות – צמצום המרחב הדתי ניכר גם במרחב השיח הציבורי שאליו היו שותפים
ההורים ,במהלך חגיגת יום ההולדת .טכס יום ההולדת מלווה ברצף ארוך של שירים המושמעים בזה
אחר זה .רובם שירי חול ,ורק שניים מהם הם שירי קודש שעניינים הודיה לקב"ה )גן אביה.(20.5.11 ,
•

צמצום מרחב פיזי
גם הסביבה הלימודית בגן משקפת את הצמצום של הסממנים הדתיים .בקיר המרכזי של הגן ,זה

שבו נערך המפגש ,ממוקם לוח תוכן המשקף את הנושא הנלמד באותה תקופה בגן .הכותרות שנכתבו
בראש הקיר היו כותרות סתמיות ובהן צוינו שם החג הקרב או שם הנושא הנלמד" :חנוכה שמח"" ,חג
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הפסח"" ,ל"ג בעומר"" ,משפחה" .סממן נוסף לצמצום הנראות הדתית הוא היעדר ציטוטי פסוקים
מהמקורות .צמצום זה נבע כנראה מרצונה של אביה לא להכביד על שהייתם של הילדים ושל ההורים
בסביבת למידה בעלת טקסטים דתיים .רק לקראת חג שמחת תורה ,חרגה כותרת אחת מהנהוג בגן זה.
הכותרת שנבחרה לקראת חג זה הייתה" :כי מציון תצא תורה" )ישעיהו ,ב .(3
אפילו פינת הקודש הכוללת את ארון קודש ,פינה הקיימת בכל גן ילדים דתי ,לא נותרה בקדושתה,
והיא צומצמה באמצעות הוספה של מרכיבי חול אליה .משני צדדיו של ארון הקודש ישנם מדפים
שנועדו לאחסן את ספרי קודש ,אולם לצד ספרי הקודש נוספו גם ספרי חול .על מדפים אלו הוצגו גם
מגוון פריטים מזדמנים שהילדים אבדו או שכחו ,ואלה הושמו על המדפים כלאחר יד.
•

צמצום המרחב המערכתי של החמ"ד

בית הספר הממלכתי-דתי האזורי ממוקם רחוק מגנה של אביה ,ואילו בית הספר הממלכתי גובל
עם חצר הגן .פועל יוצא של הסמיכות הפיזית ,הנובע גם מרצונה של אביה לרצות את אוכלוסיית הגן
החילונית ,הוא ניהול יחסי גומלין פוריים עם בית הספר הממלכתי" :אני ביחסים מאוד טובים עם המנהלת,
עם הצוות .את מבינה ,נוח לי ] [...ולא רק זה ,ברגע שגם ההורים יודעים שיש לי קשר טוב עם בית ספר הממלכתי ,הם

רושמים אותם לפה" )אביה .(5.4.11 ,מדבריה של אביה ניכר שבחירתה לנהל יחסים קרובים עם בית הספר
הממלכתי נובע הן ממניעים פרקטיים והן ממניעים הקשורים לרווחת ההורים והילדים .כדי להגביר את
הרישום לגן ,היא מטפחת יחסי ידידות עם בית הספר הממלכתי השכן" :כשיש אירועים ,בפורים ,אנחנו
הולכים לשם ,עושים אירוע מיוחד ,אז מזמינים אותנו" )אביה .(6.5.11 ,במקביל לכך ,אביה מאפשרת לילדים
להיעדר מהגן בימי שישי שבהם נערכים בבית הספר מפגשי הכנה לכיתה א' .אמנם היא עצמה נמנעת
מלהצטרף לילדים באותם מפגשים ,והם הולכים אליהם עם ההורים:

"אני לא יכולה לקחת אותם .זה פשוט

ניגוד אינטרסים .אמרתי להם' :תשמעו ,אני מסתבכת עם המערכת שלי') ".אביה .(6.5.11 ,למרות ניגוד האינטרסים,
היא אומרת בפירוש שהיא תמשיך לעודד את הקשר עם בית הספר הממלכתי כי "אנחנו ביחסים טובים ,אני
אשלח להם ילדים" )אביה .(6.5.11 ,החיבור לבית הספר החילוני מחזק את כינונה של זהות רציפה התואמת
את הזהות המשפחתית של ילדי הגן .ההורים יודעים שהגן הדתי שומר על קשר רציף עם בית הספר
הממלכתי ,מערכת החינוך שאליה הם מתעתדים לשלוח את ילדיהם בהמשך ,דבר המקל עליהם
להמשיך ולרשום את ילדיהם לגן הדתי .על כך יעיד הרישום המלא בכל שנה לגנהּ של אביה .חשוב לומר
שדווקא היעדר זהות דתית רציפה מקשה על עבודתה החינוכית של אביה בגן המשתייך למערכת החינוך
הדתית .אביה בחרה להתמודד עם קושי זה באמצעות פרקטיקה הנוטה מזהות דתית אל עבר זהות
לאומית יהודית.
ב.

מחויבות לאומית-יהודית "כל יהודי צריך לעשות" )אביה(10.11.11 ,

•

מאחידות לאומית למחויבות לאומית

אביה רואה את אוכלוסיית הגן בראייה אקולוגית רחבה .היא מרחיבה את היריעה החברתית שבה
פועל הגן מהמעגל המיקרוסיסטם הכולל את הילדים ואת הוריהם למעגל המיסוסיסטם הכולל את
ההשתייכות הלאומית ,זאת בטענה כי "יש דברים שכל יהודי צריך לעשות" )אביה .(10.11.11 ,לדעתה של אביה,
אחידות לאומית יהודית מביאה עמה מחויבות לאומית למנהגים תרבותיים:
שהרבה יהודים ,גם אם אינם דתיים ,לא יאכלו לחם בפסח" )אביה .(21.2.12 ,על בסיס גישה זו תיארה אביה את
"אני יוצאת מנקודת הנחה
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הכלל המנחה אותה בהשרשת השורשים היהודיים בקרב הילדים – "מאחידות למחויבות":

"דברים

בסיסיים ,אני לא נכנסת לעומק ההלכות ,אני נכנסת לדברים הבסיסיים שכל בית יהודי צריך לדעת אותם גם בלי לפתוח

קיצור שולחן ערוך" )אביה .(13.12.11 ,לדעתה של אביה ,הקיצור שולחן ערוך ,ספר ההלכות שבו כתובים כללי
היסוד של הקיום היהודי הדתי ,אינו רלוונטי לציבור הגן הנע בין מסורתי לחילוני ,ועל כן הוא אינו חלק
מתכני הלמידה בגן .בהתאם לכך אביה מנסה לאתר נקודות זיקה ,ולו המזעריות ביותר ,שבהן החילוני
מתחבר ליהדות הלאומית ,והיא נעזרת בהן כדי למנף את הלמידה וליצור זיקה בין כל יהודי כפרט,
לאומה הרחבה ,היינו ,ליהדות.
•

מציר הזמן החילוני אל ציר הזמן היהודי
חגי ישראל משמשים נקודות זיקה וגשרים ליהדות.
"בטוח שהם לא יושבים בבית לבד ורואים טלוויזיה .גם אם רואים טלוויזיה ,עם עוד משפחה ולא לבד.
שיהיה הכופר הכי גדול ,אבל יישב עם כל המשפחה בפסח ויאכל לחם לא לבד מול הטלוויזיה .הם יכפרו,
אבל עם כולם .כל אחד עושה את החג) ".אביה(20.9.11 ,

אביה מתבססת על השינויים החברתיים הקלים המתרחשים בחיי המשפחה החילונית בהשפעת
החג ,ואף על פי ששינויים אלה אינם בעלי אוריינטציה דתית ,היא מתבססת עליהם כדי לחבר את
המשפחות של ילדי הגן אל הקהילה היהודית .כאשר הדבר אפשרי ,היא מסתמכת גם על נקודות זיקה
בעלות אוריינטציה דתית ברורה יותר .ההורים העידו בעצמם שהם "הולכים לבתי כנסת ,וחגים" )נציגת ועד
ההורים .(21.6.12 ,ההליכה לבית הכנסת מספקת לאביה הזדמנות לייצב את הגשר ליהדות שנבנה שלב
אחר שלב:
"בחגים תלכו לבית הכנסת לשמוע תקיעת שופר .זה חשוב ,זו מצווה ללכת לבית הכנסת ] [...תלכו
בפורים לשמוע קריאת מגילה ,תלכו לבית הכנסת עם הסבא לכו ,עם האימא לכו [...] ,הם מקבלים
שיעורי בית ,הם באים להגיד לי עם מי היו בבית הכנסת) ".אביה(26.6.11 ,

יש לשים לב כי אביה אינה מבקשת מהילדים ללכת להתפלל ,שכן תפילה היא סממן דתי מובהק.
היא מסתפקת בכך שהיא מבקשת מהילדים ומהוריהם לשהות בבית הכנסת .אביה נאחזת בזיקה
שיצרו ההורים ,שאמרו בעצמם שהם נוהגים ללכת לבית הכנסת במהלך החגים .כך מובילה אביה את
המשפחה החילונית או המסורתית מהמרחב החילוני המשפחתי אל המרחב הלאומי היהודי ,אל בית
הכנסת ,כדי לחוות את החג כחוויה לאומית משותפת.
•

התורה נכס לאומי-יהודי
התורה ,הנכס התרבותי של העם היהודי ,מונגשת אף היא בעטיפה לאומית יהודית .אביה נוהגת

להשתמש בביטוי ייחודי השגור בפיה ושעליו היא חוזרת מספר פעמים במהלך מפגשי הבוקר עם ילדי
הגן" :התורה הקדושה שלנו" .מעניין לציין שלא מצאתי שימוש בביטוי זה בגנים האחרים ,למרות
שלכאורה הדת הוא מרכיב מרכזי יותר בהם .מהתצפיות נמצא שאביה משתמשת בביטוי בעל מבנה
משולש זה בשני הקשרים דתיים :במהלך סיפורי תורה ובמהלך הלימוד על חגי ישראל שמקורם בתורה.
"בראש השנה יש מצוות לשמוע תקיעת שופר .איך אני יודעת שזו מצווה? בתורה הקדושה שלנו...
הקב"ה אמר לנו שבראש השנה אנחנו חייבים לשמוע תקיעת שופר .איפה זה כתוב? בתוך ה ?...איך
נקרא הספר הזה? בתוך התורה הקדושה שלנו) .תוך כדי אמירת המשפט ,אביה אוחזת בידה ספר תנ"ך
ומרימה אותו כלפי מעלה) "(.אביה(20.9.11 ,
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כינוי השייכות בלשון רבים "שלנו" הופך את התורה לנכס לאומי לכל יהודי באשר הוא ,בלי הבחנה
בין דתי לחילוני .לצד ביטוי זה ,השימוש במושג "קדושה" הנאמר תוך כדי הרמת התנ"ך ,משמש לתיקוף
אמתות התכנים של סיפורי התורה ושל המצוות החברתיות שאביה בוחרת להביא בפני הילדים ,כגון
תקיעת שופר שנועדה להזכיר לעם היהודי להקפיד על מעשיו ,או כיבוד הורים ,שהיא מצווה בעלת ערך
חברתי .הערכים החברתיים המתרחבים משמשים נקודות זיקה וגשר למקורות היהודיים.
•

המקורות היהודיים כבסיס ללמידת ערכים חברתיים
אביה בוחרת לרוב לעסוק בתכנים יהודיים המייצגים ערכים חברתיים.
"המון המון החזרה בתשובה ,המון המון ההתנהגות היפה ) (...אני מכניסה עכשיו לפני ר"ה את כל
הכללים של כללי התנהגות בגן .זה הזמן שבו אני דו-ח-פ-ת בהם ) (...להתנהג יפה .זה הזמן שבו אני
מנצלת את המומנטום של חוקי הגן ומשליכה על ר"ה) ".אביה(20.9.11 ,

מעשי הילדים "מגויסים" להיכרות עם חגי ישראל בעיקר בהקשרים חברתיים .הלמידה על מהות
ראש השנה מזמנת הזדמנות לדבר עם הילדים על התנהגותם וליצירת אקלים גן מיטבי .לתיקוף החיבור
שבין עולם ה'חול' לעולם ה'קודש' ,אביה מבנה את שני המשפטים במבנה תחבירי זהה" :המון המון
החזרה בתשובה ,המון המון ההתנהגות היפה".
גשר נוסף בין המקורות היהודיים ובין ערכים חברתיים נבנה בסמוך לל"ג בעומר ,סביב מצווה
חברתית נוספת מהתורה – "ואהבת לרעך כמוך" )ויקרא ,יט יח(:

"איפה שאני יכולה להכניס את החברותא

ואת 'ואהבת לרעך כמוך' ,שם אני מכניסה את זה ... .יש לי את ההזדמנות  ...זה תמיד יהיה נושא מרכזי ,כמעט לאורך כל
השנה) ".אביה(26.6.11 ,

גם במסיבות שלהן היו שותפים ההורים ,אביה בנתה את הזיקה ליהדות סביב תכנים חברתיים.
אולם הפעם ,הצטרפה לזירת הגן שותפה נוספת – ריתמקאית שאינה דתייה .הריתמיקאית המגדירה
את עצמה מסורתית ,תופסת את גן החמ"ד בתור גן בעל זהות דתית ,ובהתאם לכך היא משלבת
במסיבות עם ההורים סממני דתיים .עם זאת ,בשל הקושי של הנגשת סממני דת בפני קהילה שאינה
דתית ,ההופעה של סממנים אלה היא מינימאלית ,והם משמשים רק רובד מצומצם של הסממנים
היהודיים הלאומיים .במרחב השיח הציבורי שלו היו שותפים גם ההורים ,אביה בנתה שיטת פעולה
מורכבת ומדורגת שזכתה במחקר זה לכינוי "שיטת הריבוד החברתי-דתי" .תחילה יוצג הרקע התרבותי
שהצמיח את השיטה ,ובהמשך יתואר כיצד הופעלה השיטה במרחב השיח הציבורי ,במהלך המסיבות
שלהן הוזמנו ההורים.
ג.

שיטת הריבוד החברתי-יהודי "אני צריכה לחשוב טוב טוב איך אני לא נופלת" )אביה(23.6.12 ,

במהלך השנתיים שבהן נערך המחקר ,צפיתי בגן זה בחמישה אירועים שלהם היו שותפים ההורים.
אירועים בגן דתי שבהם משתתפים הורים שרובם חילוניים ,מהווים מפגש מאתגר של זהויות .כדי
להקטין את הפער בין הזהויות צומצמו גם במרחב הציבורי הגבולות הדתיים ,אולם הפעם ,נוסף
לצמצום ,הופעלה שיטת ריבוד שנועדה לרכך את הכנסתם של המוטיבים הדתיים כך שיצליחו לחלחל
ללבותיהם של ההורים ללא תחושות של אי-נחת או התנגדויות ,כפי שאכן קרה בגן ממ"ד אחר שגם בו
אוכלוסיית ההורים אינה דתית .על התגובות של ההורים באותו גן ,סיפרה הריתמיקאית שהגיעה
למסיבה של אביה ישירות ממנו:
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"תשמעי ,אני באה עכשיו ממסיבה אחרת ,מרמת יעקב ,ההורים מאוד חילוניים ,וזה גן ממ"ד .אז אני
שומעת בקהל )מחקה בקול רוטן את ההורה(' :מה זה? כמה שירים? כמה בורא עולם? מה יש לה זאת?'
אני שומעת את ההורים מדברים .הסתובבתי לאותו אבא ,ואמרתי לו' :אולי התבלבלת ,אבל זה גן
ממ"ד ,ממלכתי-דתי!' והסתובבתי חזרה לילדים .הכנסתי לו ,הייתי חייבת להכניס לו) ".ריתמיקאית,
(15.6.12

תיאור זה משקף בחדות את המתח שבין הזהות החילונית האישית של ההורים ובין הזהות הדתית
המערכתית של הגן ,זהות שהתרחבה במהלך המסיבה ,ושבשל כך עוררה את התגובה הנזעמת של אחד
ההורים .לעומת זאת ,בגן של אביה התקיימה אותה תכנית של מסיבה ,ולא נשמעה תגובה נזעמת מעין
זו ,ולהפך ,אף נשמעה קריאה אוהדת מפי אחד האבות .אחד ההורים החילוניים קרא באמצע המסיבה
לעבר הילדים "צדיקים" ,ספק בהתפעלות ,ספק בבדיחות הדעת .אפשר היה לזהות את הטון החיובי
שבו נאמרה הקריאה ,בשל ההקשר החברתי שבו מקובל להשתמש במילה ,בשל הטון שבו נאמרו
הדברים ,וכן בשל האווירה החיובית ששררה בגן באותה מסיבה .לאור זאת ,נשאלת השאלה :באלו
פרקטיקות נקטה אביה במהלך המסיבות כדי למנוע את הסתירות בין הזהות החילונית של ההורים
ובין הזהות הדתית של הגן וכדי לאפשר להם להתקיים יחדיו במרחב המשותף?
מניתוח התצפיות נמצאה שיטתיות במבעים השונים שבהן השתמשה אביה בשלושת המסיבות
שנצפו במהלך השנתיים שהתקיים המחקר .השימוש בפרקטיקה זו בא לידי ביטוי בתכנים ,בשירים
ובכוריאוגראפיה ,כך שכל מרכיבי המסיבה חברו יחדיו ונעטפו בעטיפה ססגונית ומודולארית .מאחר
שהמוטיבים הדתיים זרים לעולמו של החילוני ,היה צורך להכשיר את הקרקע לקראת כניסתם הרכה
של מוטיבים אלה למרחב המשותף .המוטיבים הוכנסו בשיטה של נדבך על גבי נדבך ,כשהמטרה היא
לרכך ולרפד את העולם הדתי בסממנים חברתיים ולאומיים .בהתאם לכך כיניתי שיטה זו "שיטת
הריבוד החברתי-יהודי" .השיטה פעלה בשני ממדים ,כפי שיודגם להלן :בממד התוכן ובממד הצורה.
בהתאם לגישה זו ולתפיסה הפדגוגית של אביה שתוארה לעיל ,תכני המסיבות נשזרו סביב ערכים
חברתיים אוניברסאליים .מסיבת חנוכה שהוקדשה לנושא האור ) (16.12.11תשמש להלן להדגמה של
שימוש בערך חברתי כבסיס לבניית ערכי הלאום היהודי.
המסיבה נפתחה בדבריה של אביה המציגים את נושא המסיבה:

"כולנו רוצים אור כדי לראות את הדרך.

כולנו מבקשים אור באמת ,אבל לא בערך" .דברי הפתיחה של אביה הוקדשו למקום האור בחיי האדם
ולחשיבותו ביצירת חיים מיטביים .מכאן ואילך ,נבנה מוטיב האור רבדים רבדים באמצעות ייצוגים
חברתיים ,יהודיים ודתיים ,שכללו שירים מתאימים ,אביזרים וריקודי הילדים.
הרובד הראשון – האור החברתי :בהמשך ישיר לדברי הפתיחה ,הוזמנו הילדים לריקוד חופשי
בחדר .הילדים אחזו בידיהם גלילים מוארים גדולים ,ורקדו לצלילי שיר הממקם את האור בהקשר של
חג החנוכה" :ביחד נביא אור גדול .כולנו נהיה כאחד להבה גדולה של אור החנוכה .אור אור אור" .ריקוד האור תוך
הליכה חופשית בחלל החדר משקף לכידות ואחדות חברתית ,ומשמש הכנה לקראת החלק הבא של
המסיבה :בניית חנוכייה אנושית ,הבנויה מילדי הגן ,ואשר לה מסרים חברתיים ברורים על אודות
יחסים חברתיים מיטביים –בניית חנוכייה אנושית של אהבת ישראל:
"על רקע מנגינה קלאסית מוזמן בכל פעם זוג ילדים לאחוז בארבעה סרטים כחולים שבקצותיהם
מוצמדת להבת נייר גדולה בצבעי צהוב-כתום ) (...הילדים מרימים את הלהבות ליצירת חנוכייה
אנושית .בכל פעם מצטרפת קבוצת ילדים נוספת שבה כל ילד אוחז בידו נר שבשלהבתו כתובה אחת
מהמילים הנשמעות בשיר :אהבה ,נדיבות ,שמחה ,חברות) ".גן אביה(16.12.11 ,
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החנוכייה האנושית מורכבת מ"נרות חברתיים" המייצגים אהבה ,נדיבות ,שמחה וחברות .הילדים
והנרות החברתיים הופכים לישות אחת בעלת ערכים חברתיים אוניברסאליים המוצגים באביזר בעל
סממן דתי – החנוכייה .בתחילה נעו הילדים בתוך מרחב זהות המוכר והקרוב יותר להם ולהוריהם –
מרחב זהות חברתי אוניברסאלי .הפעילות שבה הילדים יצרו בגופם את מבנה החנוכייה ,סימלה את
נטיעת הזהות הבטוחה והמוכרת להם ,הזהות החברתית ,בתוך הזהות היהודית.
הרובד השני – האור היהודי :קישור האור לזהות היהודית של חג החנוכה מתחיל בציטוט
מהתפילה המתאר את הנס הגדול שהתרחש בעבר לעם היהודי" :על הניסים ועל הנפלאות" .הילדים
והוריהם מובלים על ידי מילות השיר לתוך זהות לאומית עתיקת יומין ,לתוך העבר שבו התרחשו
הניסים והנפלאות .בהמשך ,מתברר שהעבר הוא בעל השלכות גם להווה" :בזמן הזמן דולקים הנרות".
אמנם הדלקת הנרות היא לזכר הנס הגדול שהיה בעבר ,אך עלינו לומר עליו "אמן" גם בהווה.
לאחר סיום בניית החנוכייה החברתית מגיע הזמן של שיר הסיום .ילדי הגן והוריהם הצופים
במעמד ,נעים באמצעותו מזהות אחת לזהות אחרת בתהליך איטי ומדורג :הזהות החברתית מתחלפת
בזהות היהודית הממקמת את האור בהקשר של חג החנוכה כחג יהודי החוצה גבולות של זמן ומקום.
"במרכז החדר מוצבים שני עמודים שעליהם תלוי ציור של הכותל המערבי .בראש הכותל ,בקצה של כל
לבנה ,מוצמדת להבה .במרכז ה"כותל" מונח מגן דוד גדול בפסים כחולים נוצצים ובתוכו כתובה המילה
"אמן" .להכרזת הגננת ניגשים כל הילדים "להתחבא" מאחורי הכותל .ברקע מושמע נעימת השיר "לו
יהי" .בכל פעם יוצא ילד אחד מאחורי הכותל כשבידו נר צבעוני ומתיישב על גבי הרצפה לפני הכותל.
ברקע מהדהד שיר הסיום "אור אור אורה האור היהודי בוקע .נשיר ונרקוד לעם ישראל חי .האור
היהודי ינצח .לך האל נשבח ,ואמרו אמן" .המנגנת מסובבת את הילדים כלפי הכותל ומכריזה לעבר
הילדים' :בואו נתפלל') ".גן אביה(16.12.11 ,

הרובד השלישי – התפילה הדתית בצל הרובד היהודי :רובד זה מורכב משני סמלים המייצגים כל
אחד מהם תחום ייחודי ,הן בצורה החיצונית והן בתוכן הדברים .בצורה החיצונית – מבנה ה"כותל
המערבי" מייצג את האור הדתי ,את שריד בית המקדש ,את מקום משכנו של הקב"ה ,שאליו פונים
יהודים כדי להתפלל ולשטוח את תחינותיהם ואת בקשותיהם .במרכז מבנה ה"כותל המערבי" הוצב
מגן-דוד נוצץ ,סמל שיסודותיו קשורים גם לעברו של העם היהודי ,וגם להווה שלו בתור סמל בדגל
המדינה .אם כן ,המגן-דוד מייצג את אור הלאומיות היהודית .מעמדו של המגן-דוד מתחזק באמצעות
המילה "אמן" הכתובה במרכזו .מבחינת תוכן הדברים – ברקע מושמע שיר המשלב אף הוא סממן דתי
בצילו של הסממן היהודי" :כולם יודו לך האל על ניצחון האור היהודי" .ילדי הגן מסתובבים כשפניהם לכיוון
ה"כותל המערבי" כדי "להתפלל" .הזהות הדתית המגולמת בתפילה המופנית לכותל המערבי צומחת
מנבכי הזהות הלאומית המגולמת בסמליות של המגן דוד.
אפשר לסכם ולומר שהעברת התכנים לפי שיטת הריבוד החברתי-דתי בנויה על מספר רבדים:
הרובד הראשון הוא הרובד החברתי הכללי המוכר והמקובל ,לאחר מכן עוברים לרובד היהודי הלאומי
שגם הוא מקובל על רוב הקהילה ,ורק לאחר מכן מגיעים לרובד הדתי ואשר בו מציגים סממנים דתיים.
הרובד הדתי הזר יותר לקהילה מוצג כשהוא מוצלל על ידי הרובד היהודי ,זאת כדי לרכך את החיכוך
של החילוני עם העולם הדתי העלול לעורר להתנגדות .תהליך זה מוצג בתרשים .8

רובד חברתי

רובד יהודי
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רובד דתי
מוצלל

דוגמה נוספת לשימוש ב"שיטת הריבוד החברתי-יהודי" היא מסיבת הסיום שהנושא שלה היה
"זמר ותפילה" ) .(15.6.12המסיבה נפתחת ברובד הראשון ,הרובד המוכר לחילוני .רובד זה נפתח באחד
משירי הפסטיבלים הישנים" :סאלם עליכום ,בא תגיד שלום" ,כשעל רקעו רקדו ילדי הגן בזוגות של בן ובת.
שיר זה לקוח מעולם תוכן אוניברסאלי מוכר – השאיפה לשלום .ברובד השני ,הרובד המרמז לעולם
הדתי ,המנגנת ביקשה לכבות את האורות ...ולפתע בקע קול תקיעת שופר חד ,המשמש הקדמה לשירו
של עמיר בניון ומיכה שטרית" :יהללו ,יהללוך מלאכים ,ולא תאבד דרכך בזוהר" .השיר נוסך באורחים תחושה
מוכרת ובטוחה ,שכן זהו שיר אתני בסגנון מזרחי ,המוכר היטב לאוכלוסיית הגן ,שברובה מזרחית.
המנגינה הרכה ,המלטפת והמגבירה עוררות רגשית ,נוסכת אף היא בקרב האורחים תחושה כי הם
נמצאים בקוסמוס מוכר ובטוח .תפקידו של השיר בתהליך הריבוד הוא לרמוז אל העולם הדתי:
מלאכים וכוח עליון שמבקשים ממנו להאיר את דרכו של האדם עלי האדמות .בשלב זה ,אפשר להכניס
את הקהל לרובד השלישי – הרובד הדתי הזר .לשם כך משמש טקסט מהמקורות היהודיים ,המוגש
בטכסיות עשירת מבעים דתיים.
ללא כל הוראה נעמדים לפתע כל ההורים על רגליהם כדי לתעד את הרגע המרגש ,כל אחד במצלמתו
האישית .המנגנת מכריזה לכיוון הילדים" :תיכף מישהו יגיע לברך אתכם" .ילדי הגן יושבים על הרצפה
זה לצד זה .מעליהם נפרשת טלית גדולה שבקצותיה אוחזים שני אבות .דממה נופלת בקרב האורחים,
והם מקשיבים בהתרגשות גדולה להקראתה של התפילה .קול רדיופוני עם הד קורא בקול את כל תפילת

ידנוּ לְ שָ לוֹם ] [...כִּ י אֵ ל שוֹמֵ עַ ְתּפִ לָּה
הדרך בשלמותה" :יְ ִהי ָרצוֹן ִמלְ פָ נֶי ה' ] [...שֶ תּוֹלִ יכֵנוּ לְ שָ לוֹם וְ תַ ְצעִ ֵ
וְ תַ חֲ נוּן אתה :בָּ רוּ אַ ָתּה ה' ,שוֹמֵ עַ ְתּפִ לָּה"

תפילת הדרך ,תפילה שנוהגים להתפלל בזמן נסיעה המרוחקת מהעיר ,משמשת במסיבה תפילה
אישית של צוות הגן ,טרם יציאתם של הילדים לדרכם החדשה ,לכיתה א' .הקול ה"אלוהי" הבוקע
מהמעמקים ,מעביר בשומעים חוויה תיאולוגית משותפת ,כל ילדי הגן זוכים לקבל את הברכה
ה"אלוהית" כקבוצה יהודית .אולם ,בהתאם לתפיסה של אביה ,המשתדלת לא להעמיס על ההורים
החילוניים יותר מדי סממנים יהודיים ,עם סיום החוויה האלוהית ,מתרחשת חזרה מיידית לרובד
הראשון ,לקוסמוס המוכר ,באמצעות שירים עממיים ואתניים מוכרים .לשם כך מושמע ברקע שירה
המוכר של עפרה חזה" :שמור נא עלינו מכל רע ,תן לנו אור ושמחת נעורים".
אם כן ,אפשר לסכם ולומר שממד הצורה של שיטת הריבוד החברתי-יהודי הבנויה על רבדים,
פותחת ברובד המוכר לקהילה החילונית המקביל לעולם הערכים האוניברסליים שבממד התוכן,
ממשיכה לרובד הרומז לעולם הדתי באמצעות סממנים יהודיים לאומיים ,ובכך מאפשרת להתקדם
לרובד הזר לעולם החילוני הכולל ייצוגים דתיים .כל זאת תוך הקפדה על סיום ברובד הבטוח והמוכר
לחילוני .הריבוד המדורג של הייצוגים מהעולמות השונים ,הן הקרובים והן הזרים ,ייצוג המתקיים
במרחב משותף העטוף בססגוניות ,מאפשר להורים ולילדים חילוניים לשהות בגן ילדים המשתייך
למערכת דתית בלי להרגיש בו נטע זר.
מוכר

זר

מרומז
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 3.1.5סיכום
הגן של אביה שנסקר בסעיף זה מהווה ספר אקולוגי תרבותי ,שבו הזהות הדתית של הגן נפגשת עם
הזהות החילונית של קהילת ההורים שאותה הגן אמור לשרת .כדי לטעת בקהילת ההורים ,ואף
בילדים ,תחושה של שייכות לגן ורצון להמשיך לבוא בשעריו ,למרות הניגודים בקודים של הזהות ,אביה
נוקטת בפרקטיקות לצמצום המרחב הדתי .בהתאם לכך ,היא דוחקת מהגן את הזהות הדתית לטובת
זהות יהודית בעלת ערכים אוניברסאליים .אמנם היסודות היהודיים שהיא מקנה בגן מושתתים על
המקורות היהודיים ,אך הם מונגשים במעטפת יהודית רחבה שבה כל יהודי באשר הוא ,מסורתי או
חילוני ,יכול למצוא את מקומו .בהתאם לכך ,סממני דת מובהקים מצומצמים ואף מודרים מהמרחב
האקולוגי של הגן לטובת סממנים יהודיים אוניברסאליים ,הן מבחינה רעיונית והן מבחינה פיזית:
הקיצור שולחן ערוך ,ספר ההלכות היהודי ,נדחק רעיונית מתכני הלימוד ,ונבחרים ממנו רק תכנים
אוניברסאליים שאינם בעלי זיקה הלכתית-דתית מובהקת .למרות ניסיונותיו של מנהל החמ"ד ליצור
אחידות קוריקולרית דתית בתכניות הלימוד המיועדות לגני הילדים ,אביה בחרה למדר מתוך התכנית
ערכות של רבנים המייצגים בצורה מובהקת את העולם הדתי .לעומת זאת ,תכניות לימוד בעלות
אוריינטציה יהודית כללית ממלאות את מרחב הלמידה בגן .במרחב הציבורי שאליו חוברים ההורים
במהלך המסיבות ,בחרה אביה להפעיל אסטרטגיה מגוננת המגולמת ב"שיטת הריבוד החברתי-יהודי".
לפי שיטה זו המרחב הדתי מצומצם כמו במרחב השיח האישי עם ילדי הגן ,ואילו סממני הדת שאותם
אביה בוחרת לשלב במסיבות מונגשים במעטפת של רבדים רבדים המורכבת בתחילה במעטפת המוכרת
לחיי ההורה ,ושמטרתה לטעת בהורה תחושת של קרקע בטוחה .תחושה זו מאפשרת להכניס מבעים
מצומצמים של הרובד הדתי והזר .שמו של הדגם" ,שומרים על המסורת" ,רומז לניכוס של "מסורת"
המגולמת בשיח היהודי והאוניברסאלי ,שיח שיש בו סממני דת מצומצמים שאותם אביה מרגישה
שהיא צריכה להעביר מתוקף השתייכותו של הגן למערכת חינוך דתית ממלכתית.
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 3.2הגן של קהילת יוצאי אתיופיה – "דגם חלון הזדמנויות שווה ליהדות"
קהילת הורי הגן :הגן הנוסף שנבחר לייצג את המודל הסוציולוגי המאופיין בקהילה שהיא מחוץ
לצה"ד הוא גן של יוצאי אתיופיה .גן זה היה מהגנים ההומוגניים האחרונים ששירתו קהילה זו ,ועם
סיום המחקר נסגר הגן בהוראת משרד החינוך ,והילדים הועברו אל גן חמ"ד אחר שבמרכז העיר .גן זה
מוקם בעיר פריפריאלית והוא היה הגן האחרון והיחידי בשכונה הצדדית הנחשלת שבה הוא פעל,
שכונה המאוכלסת במשפחות קשות יום .הגן נמצא בתחתית העיר הן במשמעות המילולית
הגיאוגראפית ,מורדות גבעה ,והן במשמעות הסימבולית המתייחסת למצב הסוציו-אקונומי של קהילת
ההורים" :מבחינה כספית ,הם לא יכולים לקנות בית משלהם בעיר למעלה ,ולכן גרים בשכירות זולה של עמידר) ".צילה,
 .(29.8.11הבתים בשכונה הם בעלי קומות בודדות ,הקירות החיצוניים מוזנחים ,וחצרות הבתים חשופות
מצמחייה וחסרות טיפוח .חצר הגן גובלת בכביש צדדי שמכוניות בודדות עוברות בו .בסמיכות לגן חנה
במשך מספר חודשים רכב מפויח ושרוף שהמתין לגרירתו מהמקום ,דבר שסימל את מצבם של השכונה
ושל באי הגן.
הגן שירת את ילדי השכונה שברובם ממוצא אתיופי ,ואליהם הצטרפו עוד כחמישה ילדים
ממשפחות ישראליות שאינן דתיות .בסך הכול למדו בגן זה עשרים וחמישה ילדים .נוסף על הקשיים
הכלכליים שעמם מתמודדים ההורים ,משפחות רבות המאכלסות את הגן הן בעלות הרכב לא
נורמטיבי :משפחה חד-הורית כתוצאה מגירושין ,משפחה משולבת שבה גרים זוג הורים עם ילדים
מנישואים קודמים ,משפחה מורחבת שבה גרים שלושה דורות ,וכן משפחה חד-הורית שילדהּ נולד
כתוצאה מהפריית מבחנה ודמות האב נעדר ממנה.
הנראות החיצונית של האמהות ממוצא אתיופי מלמדת על שתי קבוצות השתייכות :הקבוצה
האחת כוללת את האמהות המבוגרות יותר ,שרובן מכסות את ראשון במטפחות ולובשות חצאיות
ארוכות עד כפות הרגליים וחולצות בעלות שרוולים ארוכים וחסרות מחשוף .הקבוצה האחרת כוללת
את האמהות הצעירות הלובשות מכנסיים קצרים וחולצות בלי שרוולים ,ואינן מכסות את ראשן ,אלא
קולעות את שערותיהן בצמות קטנות – קונדולה .בתצפיות אפשר היה לזהות בקלות הפרדה פיזית בין
שתי הקבוצות ,ובמהלך המסיבות כל קבוצה ישבה בנפרד .יש לציין ,כי הגברים נעדרו מהמסיבות והם
הותירו את מרחב הגן רק לנשים .למרות ההבחנה בנראות של האמהות ,אי אפשר היה להבחין בחלוקה
אצל הילדות ,שכן כולן לבשו גופיות ומכנסיים קצרים בימות הקיץ ומכנסיים ארוכים בימות החורף .גם
לבושם של הבנים היה אחיד ,וכלל גופיות ומכנסיים קצרים .כמו כן ,רובם לא נהגו לחבוש כיפה.
הגננת :צילה בשנות החמישים לחייה סיימה את לימודיה לפני שנים רבות במכללה להוראה
שאינה דתית בדרגת מורה בכירה .ילדותה של צילה עברה עליה במשפחה חילונית ,ולאחר נישואים עם
אדם דתי ,היא קיבלה על עצמה לחיות אורח חיים דתי ,ובהמשך אף התקבלה לעבודה במערכת החמ"ד.
צילה בעלת ותק של כשלושים שנה בהוראה ,מהם שתים-עשרה שנים בגן הנוכחי .צילה נמוכת קומה,
לבושה תמיד בלבוש לא פורמאלי הכולל חולצה קצרת שרוולים וחצאית עד קו הברך .במסיבות היא
נוהגת ללבוש מכנסי שיפון חגיגיות .צילה אינה מכסה את ראשה ,ולעתים היא אוספת את שערות
ראשה ,שערות בגוון חום באורך קו הכתפיים ,בגומייה.
המפקחת על הגן :המפקחת נוהגת לפקוד את הגן פעם בשנה .בשנה הראשונה של המחקר שמה של
המפקחת הוזכר על ידי צילה פעם אחת בלבד ,כשהיא סיפרה בכאב על אכזבתה החוזרת מהמפקחת
בשל ההרכב ההומוגני של יוצאי אתיופיה הממלאים את הגן .לעומת זאת ,בשנה השנייה של המחקר
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שמה של המפקחת עלה מספר פעמים בעקבות הפעולות שנקטה העירייה לסגירת הגן ,פעולה שנעשתה
בגיבוי המפקחת .כל האזכורים על המפקחת היו בהקשר שלילי של היעדר תמיכה והפקרת הילדים
והגננת לחסדי העירייה .מעבר לכך ,המפקחת אינה מתערבת בתכנית הלימודים של הגננת ,פרט לחלוקת
הערכות הלימודיות של מנהל החמ"ד בנושא השנתי.
סביבה לימודית :מבואת הכניסה לגן היא חדרון שממנו נכנסים לחלל המרכזי של הגן .במבואה
שלושה קירות תוכן שלא שינו את פניהם לאורך כל השנה :בקירות אלה הוצגו תכנים על ארץ ישראל.
כותרת הקיר האחד היה "לך אתן את הארץ הזאת" .את רובו של הקיר מילאה מפה פיטוגיאוגרפית
ציורית של ארץ ישראל ,שאליה הודבקו תמונות של עצים ,צלליות של אנשים ,בתים ושמות של ערים
מרכזיות בארץ ,כולל שמה של העיר שבה ממוקם הגן .בקיר אחר הוצגה מפה צבעונית קנויה של ישראל
וסביבה נתלו תמונות צבעוניות מנופי הארץ .נושא הקיר הנוסף היה ירושלים .קיר זה היה ייחודי לגן זה
ולא נצפה בגנים האחרים .את רובו של הקיר כיסו ריבועי בריסטול חום שיצרו מבנה מסורג דמוי
הכותל המערבי .על מבנה זה הוצמדו שני ציטוטים מהתנ"ך" :ירושלים הרים סביב לה" )תהילים ,קכב
 (3ו"כי מציון תצא תורה" )ישעיהו ,ב  .(3לקיר זה הוצמדו גם דמויות עטופות בטלית ,התמונה
המפורסמת של החיילים שפרצו לכותל המערבי ושחררוהו במלחמת ששת הימים ,וכן מגוון תמונות של
אתרים בירושלים .הפינות בעלות הסממנים היהודיים לאומיים שבכניסה לגן נועדו לכנס את יוצאי
אתיופיה לליבת הזהות של העם היהודי :ארץ ישראל – מקום מבטחם של יהדות כל העולם ,שאליו
שאפו גם עולי אתיופיה להגיע; וירושלים ובמרכזה הכותל המערבי – מקום משכנו של האל המסמל את
שיאו של החיבור בין האל לאומה היהודית.
נוסף על כך ,נצפה בגן זה קיר תוכן ייחודי ,שדומה לו נצפה גם בגן החרד"לי – קיר שיוחד לפתגמים
ממקורות יהודיים .אולם ,בשונה מהגן החרד"לי שכלל פתגמים במגוון תחומים ,בגן זה הייתה אחידות
בשיח ,וכל הפתגמים עסקו בערכים חברתיים ,לדוגמה" :ואהבת לרעך כמוך" )בראשית ,יט " ,(18אל
תלבין פני חברך ברבים" )פרקי אבות ,ב טו( ,ו"והדרת פני זקן" )ויקרא ,יט  .(32הילדים היו שותפים
לכתיבת הפתגמים ולהוספת איורים מתאימים ,ועבודותיהם מילאו את כל מרחב הקיר.
לעומת זאת ,הכותרות שנבחרו לקיר התוכן שיועד למועדי ישראל היו כותרות סתמיות שהעידו על
החג הקרב ,בלי ציטוטים מהמקורות .לדוגמה" ,פורים שמח" ו"אביב הגיע פסח בא" .מתחת לכותרת
הופיעו תמונות של ייצוגי חג מרכזיים .למשל ,לקראת חג החנוכה נתלו סביבון ,כד ,חנוכייה ומטבעות
של דמי חנוכה.

3.2.1

ליבת זהות הגן "חלון הזדמנויות שווה עבור הקהילה האתיופית" )צילה(21.6.11 ,

בקשתה של צילה הגננת נצרבה בלבי ולא הרפתה ממני לכל אורך המחקר:
שליחה שלנו .שתגידי כמה הילדים האלה לא שונים מאף גן .(21.6.11) ".בקשה חריגה זו מרמזת על מסר חברתי
כפול :המסר האחד מתייחס למיצוב החברתי השולי של ילדי הקהילה האתיופית בתוך החברה
"אני רוצה שאת תהיי

הישראלית; והמסר האחר – לאחריותי בתור חוקרת לשמש שליחה לתיקון העוול שנעשה לקהילה זו.
צילה הטילה עליי אחריות גדולה להשמיע את קולם של "החלשים ,אלה שאין להם כוחות להשמיע את קולם"
)צילה .(13.12.11 ,כאמור ,גן זה היה מהמסגרות החינוכיות הבודדות בארץ שבשעריו נקלטו כמעט ורק בני
הקהילה האתיופית .הנראות הייחודית של ילדי הגן בולטת בשל צבע העור השונה שלהם .בהקשר לכך,
סיפרה צילה על תגובתה של מפקחת הגן בביקורה בגן" :שהמפקחת רונית נכנסה לגן ,הסתכלה על הילדים ,ומיד
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שאלה )בנימה אכזבה המלווה בהבעת פנים מחמיצה(' :כולם אתיופים?'" )צילה .(29.8.11 ,מעבר לנראות האתיופית
החיצונית ,ההורים מביאים עמם מדי בוקר לגן את ניחוחה של התרבות האתיופית ,בהכנסה השקטה
של הילדים לגן ובתגובותיהם לניסיונות החוזרים ונשנים של הגננת לייצר תקשורת הדדית ,המסתכמים
בעיקר בהנהוני ראש ובמילים בודדות .צילה ניסתה לפעול לשינוי ההרכב הדמוגראפי בגן ,ולהביא
לרישום מוגבר של ילדים שאינם ממוצא אתיופי:

"זה כל כך חשוב לכולם שכל השנים נלחמתי .כל שנה הייתי

לוקחת את זה קשה ,והייתי מתקשרת ומנסה לשכנע הורים ישראלים לבוא לגן ,משכנעת אותם ,הורים ישראלים שאני לא

מכירה' :בואי תכירי ,בואי תראי) " '.צילה .(29.8.11 ,למרות רצונה של צילה לווסת את ההרכב הדמוגרפי של
אוכלוסיית הגן ,כמעט שלא נרשמו לגן ילדים שלא ממוצא אתיופי ,ומספרם של אלה מעולם לא עלה על
חמישה .ההרכב הכמעט הומוגני במרחבי הגן השפיע על הפרקטיקות הדתיות שצילה בחרה לנקוט" :אני
פחות מתחשבת בניר שהוא רוסי ולא דתי בכלל .אני נותנת את המנה כמו ,שהייתי רגילה וממשיכה עם זה" )צילה.(2.11.11 ,

דברים אלה סללו

בפניי את הדרך לאיתור הדגם הפדגוגי-דתי של צילה .דגם זה הותאם "לפי האתיופים כי

הם הרוב ,ורציתי לתת להם את 'הבמה') ".צילה .(21.6.11 ,צילה רואה בעצמה פעילה אקטיביסטית חברתית
למען יוצאי אתיופיה ,זאת כדי לאפשר "חלון הזדמנויות שווה עבור הקהילה האתיופית )צילה .(21.6.11 ,בסעיף זה
תיבחנה מספר שאלות ,ובהן :מהי ה"במה" המיוחדת שצילה בנתה בהתאם לצורכי הקהילה
האתיופית? מהן ההזדמנויות הקהילתיות שמספקת צילה לקהילה? אלו תהליכים מתרחשים באזור
הספר שאליו מחלחלת קהילה שזהותה הדתית שונה מזו של הקהילה הציונית דתית? ומהי השליחות
החברתית שהוטלה עליי בתור חוקרת?

3.2.2
•

קהילת הגן "הם רוצים להיות כמו כולם" )צילה(16.5.11 ,

הדרה חברתית "הם לא רושמים לגן שלנו כי יש הרבה ילדים אתיופים" )צילה(16.5.11 ,

בעבר היו בשכונה שני גני ילדים שחלקו מבנה משותף אחד :גן ממלכתי וגן ממלכתי-דתי ,ובהתאם
לכך ,יכלו תושבי השכונה לבחור לאיזה גן לרשום את ילדיהם .על נימוקיה לרישום ילדה לגן של צילה,
סיפרה האם האתיופית שרואיינה למחקר זה:
"הגדולים למדו בגן החילוני כי לא רציתי רק אתיופים ] [...שמה היו הרוב ישראלים ,רציתי כולם
מעורבבים יחד ,אבל בסוף הגן הזה )החילוני( נסגר ,ורק גן צילה נשאר .אז לא הייתה לי ברירה ,קרוב
לבית ,זה נמצא לידינו ,הגן של צילה) ".נציגת ההורים(25.7.12 ,

מדברי האם עולה שרישום ילדה לגן של צילה לא נבע ממניעים דתיים .להפך ,האם האתיופית
רצתה שילדיה יחברו לילדים ישראלים ,ובהתאם לתפיסתה זו היא רשמה את ילדיה הגדולים יותר לגן
הממלכתי המוגדר "מעורב" ,אלא שהגן נסגר .ההשלכות המעשיות של סגירת הגן הממלכתי המעורב
היא ההכרח לוותר על התגשמות חלום האינטגרציה לטובת רישום לגן דתי המוזן ברובו מילדי הקהילה
האתיופית .לשאלתי לאיזה גן הולכים שאר ילדי השכונה שאינם אתיופים ,נעניתי" :הם לא רושמים לגן
שלנו ,כי יש הרבה ילדים אתיופים ,הם עולים לגן למעלה ]בשכונה אחרת[ .יש אצלנו רק שלוש ]לא אתיופים[ – אחד רוסי,

ושתיים מרוקאים ,וזהו" )צילה .(16.5.11 ,נוצר מצב פרדוקסלי ,ולפיו האם שחיפשה גן הטרוגני המכיל זה לצד
זה ,ילדים אתיופיים וישראליים ,נאלצה לרשום את ילדה לגן הומוגני ,שהישראלים מדירים ממנו את
רגליהם ,בשל הריכוז הגבוה של ילדים ממוצא אתיופי .הרכב הקהילה של הגן מתייחד גם בהרכב של
שתי אוכלוסיות ,ילדים ממשפחות צעירות לצד ילדים ממשפחות מבוגרות יחסית .בעקבות הרכב זה,
מתקיים בגן מפגש של שני דורות בעלות קרבת דם ,הכולל בני דודים לצד דודים ואחיינים" :יש אמהות
שהאחים שלה היו אצלי ,וגם הילדים שלה היו אצלי ביחד" )צילה .(18.5.12 ,נוסף על הקושי החברתי ,צילה מתארת
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ברגישות גדולה את המצוקה הכלכלית שבה שרויות המשפחות:

"קשה להגיע אליהם לביקורי בית כי ההורים

שואלים' :אבל מה קרה? למה באה? מה לא בסדר?' יש להם המון פחד ] [...לא נעים לי כי הבתים שהם גרים קטסטרופה ][...

אני מתביישת בשבילם ,לא נעים לי) ".צילה .(16.5.11 ,הביקורים היזומים שנועדו להעצים את הקשר שבין צילה
לילדים ולהוריהם ,אינם מתפרשים בעיני ההורים כהווייתם ,אלא מעוררים בהם תחושת חרדה הנובעת
מחוסר אמון ומחוסר ביטחון בתרבות הישראלית.
•

יהדות בהתגוננות "הם פוחדים לגבי יהדותם ,ולכן אומרים 'גם אצלנו עושים ככה'" )צילה(11.3.11 ,

פחד ההורים מתגובת החברה ,כפי שתיארה צילה בהקשר לניסיונותיה לבקר בבתיהם ,הוא חלק
מפחד חברתי רחב יותר .לדבריה ,התרבות הישראלית היהודית זרה להם ,ורובם כלל אינם מכירים את
המנהגים ואת המצוות היהודיים.
"הם אומרים שהם יושבים ביחד ,עושים קידוש ,אבל לפעמים כשאני מול הילדים ,אני רואה שאין להם
ידע ,הם לא יודעים 'המוציא לחם מן הארץ' .ילד ששומע את זה כל הזמן בבית ,צריך לדעת לברך .אז
אני יודעת שהם לא מברכים בבית) ".צילה(16.5.11 ,

אי קיום המצוות בבית מקשה על הקניית ערכי היהדות בגן .דוגמה לקושי הדידקטי שבפניו ניצבת
צילה ,היא תגובותיהם של הילדים לשאלתה" :מי אוכל מצה בפסח?" כל הילדים ענו" :גם לנו יש
בבית" ,אולם צילה הסבירה לי כי זו לא בהכרח תשובה מדויקת:

"הם נוהגים לחזור על מה שראו קודם .הם

ראו את העשייה שלי ,אז הם משליכים את זה על הבית ] [...אבל זה חדש להם ,הם לא יודעים .בטוח ,כי אני מרגישה .כל

שנה הם לא יודעים ,כי הם לא עושים) ".צילה.(11.3.11 ,
צילה מבינה כי בבתי הילדים אין היערכות לחגי ישראל כפי שמקובל ביהדות .תשובות הילדים הם
חזרה מונוטונית על דברי הגננת ,ולא נובעים מעשייה שראו או חוו בבית .צילה המחפשת עוגן לימודי,
פונה להורים בניסיון לדלות מהם ולו פיסות מידע קטנות בדבר המנהגים היהודיים שהם מקיימם
בביתם .אולם מסתבר כי גם ההורים אינם ספקי מידע:
"את משוחחת אתם ,ואת לא יכולה להבין] .אני שואלת' [:האם עושים אצלכם קידוש?' הם אומרים:
"כן ,הולכים לבית כנסת ,כן ,אנחנו עושים קידוש" .יש פעמים 'הם מדקלמים את הסביבה כי הם רוצים
להיות כמו כולם ,אז הם אומרים ,אבל זה לא בהכרח ,כי אצלם העניין ] [...לגונן ,להסתיר) ".צילה,
(16.5.11

ההורים האתיופים משתדלים לענות על השאלות בהתאם למה ,שלדעתם ,מצפה מהם השואל ,זאת
"הם פוחדים לגבי יהדותם ,ולכן אומרים גם אצלנו עושים ככה"

מתוך רצון להיטמע בסביבת התרבות היהודית:
)צילה .(11.3.11 ,למרות הרצון של צילה למצוא נקודות אחיזה יהודיות בקרב התרבות האתיופית ,הן אינן
בנמצא ,וצילה מגיעה להכרה כי היא בודדה במערכה" :לא היה משמעותי בקטע של לדבר על זה .כי מה אני אגיד
להם כשהם לא יודעים בכלל על יהדות?" )צילה .(29.8.11 ,צילה מסכמת את הידע של ההורים ביהדות" :בתכנים
לא .נאדה .בתכנים מאוד עצוב לי .אני מבינה אותם ,כי אין להם ידע .אם אני רוצה להביא אותם לשותפות ,אני צריכה ללמד

אותם כדי למצוא מכנה משותף" )צילה .(16.5.11 ,בהזדמנות אחת צילה ניסתה להביא את ההורים לשותפות
תרבותית עם החברה הישראלית" :שנה אחת החלטתי לעשות סדר פסח בגן עם ההורים והילדים .קניתי במיוחד
הגדות עם תמונות וכיתוב בשפה האמהרית ,אבל היה מאוד מביך .מסתבר שההורים בכלל לא יודעים לקרוא" )צילה,

 .(6.4.11הניסיון להביא לשותפות נכשל כישלון חרוץ .חוסר היכולת לתקשר לצד היעדר סממני תרבות
משותפים ,מנעו מצילה לחבור את ההורים לטכס היהודי.
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קשיי התקשורת בין ההורים לגננת נובעים לא רק מאי הכרתם את התרבות היהודית ,אלא גם מאי
ידיעתם את השפה העברית .למרות שכמה מהורי הגן גדלו בארץ ,רוב ההורים אינם דוברי עברית.
מהתצפיות שערכתי ,ניתן היה להבחין בניסיונות הבלתי נלאים של צילה לומר דבר מה להורים
במפגשיה עמם ,באמצעות מילים בודדות ,תנועות ידיים והמחשות .תגובת רוב ההורים הייתה הנהון קל
בראש ומדי פעם מלמול מילה באמהרית ,אולם ספק רב אם התקשורת הובנה.
•

תרבות בניתוק "אין שק אוכל ,השק מזמן בחנות ,ולא על הגב" )צילה(6.4.11 ,

ההורים האתיופים פועלים להתנתקות מהזהות האתיופית הן במישור הקהילתי והן במישור
האישי .לדברי צילה ,ההורים חיים בחשש מתמיד מפני החברה הסובבת אותם ,ופחד זה מוביל אותם
לנקוט צעדים מרחיקי לכת לגבי המשכיות זהותם הקהילתית .צעדים אלה באים לידי ביטוי בניתוק
מהזהות האתיופית הקהילתית:
"ההורים ,הם באו על מטוס ,הם לא מספרים את זה לילדים ,וזה נורא חבל .אני תמיד אומרת להורים:
'השפה ,התרבות שלכם כל כך יפה ,תעבירו!' אני מתחננת בפניהם' :תעבירו לילדים! תספרו! תדברו!
תספרו שלא יישכח '.אז את לא תשמעי איזה ילד – איך ההורים שלך הגיעו לארץ? הוא לא יודע ][...
שהם הלכו ברגל והיה להם קשה המסע "הירח משגיח מעל" )מזמרת את המשפט הידוע משירו של
גרוניך( אין שק אוכל ,השק מזמן בחנות ולא על הגב) ".צילה(6.4.11 ,

צילה ,הכואבת את המצב ,מנסה לשכנע את ההורים להעביר לילדיהם את המורשת התרבותית
האתיופית ,אולם ההורים בוחרים במודע להשתיק את המורשת האתיופית ובכך לנתק ממנה את הדור
הצעיר .השק הוא מטאפורה לזהות הקהילתית שנשאו עולי אתיופיה על גבם בעמל רב לאורך כל המסע
מאתיופיה לארץ ישראל .אולם עם הגיעם ארצה ,השק כבר אינו בבית ,אלא במקום חיצוני – בחנות.
לדור הצעיר אין כבר גישה אל השק ,ובכך הוא מתנתק מהמורשת האתיופית .המטאפורה שציטטה
צילה משקפת היטב את מוטיב ההשתקה :השק שנשאו העולים על גבם במסעם מאתיופיה ,נכחד
ואיננו.
במקביל לניתוק מהזהות האתיופית הקהילתית ,מתרחש גם ניתוק מהזהות האתיופית האישית,
שחלק מביטויו הוא אי חשיפת הילדים לשם המשפחה שלהם .נושא זה עלה בגן במהלך הלימוד של
הנושא משפחה:

"מאוד היה קשה לילדים הנושא של שמות המשפחה ] [...כשהם ישבו במפגש ,אני עברתי ילד ילד,

ו]ביקשתי מ[כל אחד ]לומר את[ שם המשפחה .הם לא ידעו ,אז אני חידשתי להם .עשינו במליאה הכרה ,שיש לנו שם פרטי

ושם משפחה" )צילה .(15.2.12 ,חוסר החשיפה של הילדים לשם משפחתם ממחיש את ההתעלמות התרבותית
מהשורשים המשפחתיים .סממן נוסף לניתוק תרבותי הוא החלפת שמם האמהרי של הילדים עם
כניסתם למערכת החינוך.
"הילדה לאה ,כל הילדים קוראים לה אסקדר .ואני לא ידעתי שזה אסקדר .ההורים אמרו לי לאה,
והילדים קוראים לה גם אסקדר .אתמול היא אמרה לי' :אני לאה ,אני לא אסקדר' ] [...אני אתן לה
לבחור ] [...האבא אמר לי' :לאה' [...] ,אמרתי לו' :זה בסדר .אם אתה רוצה ,נקרא לה אסקדר '.והוא
אמר' :לאה' .אז יש לה שני שמות .האימא קוראת לה באמהרית אסקדר ,היא לא יודעת כלום בעברית".
)צילה(15.2.12 ,

הטלטלה שעוברת הילדה בעקבות שינוי שמה ,משתקף במבנה של הפסקה המזכיר את פעולת
המטולטלת ,תנועה מצד לצד שבה כל בחירה מייצגת זהות שונה :השם אסקדר מייצג את הזהות
האתיופית ,ואילו השם לאה מייצג את הזהות הישראלית באוריינטציה היהודית שלה ,שכן לאה היא
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אחת האמהות התנ"כיות .האב מתעקש שהילדה תיקרא בשמה הישראלי ,במטרה להשיל מעליה
ייצוגים המרמזים לזהותה האתיופית ,ולאפשר לה להיטמע בתרבות הישראלית .לעומת האב ,הילדה
בוחרת לשמור על שני השמות ולהשתמש בכל אחד מהם במרחב המתאים לו .היא משתמשת בשם
האמהרי בין חבריה האתיופים ,אך בקשריה עם הגננת היא משתמשת בשם הישראלי .האב מבקש
להטמיע את בתו בתרבות הישראלית באמצעות שימוש בשם ישראלי יהודי ,פעולה המלמדת על המנעד
החברתי שבו הוא חי .לעומתו ,הבת מנסה לשמור על שתי הזהויות ,דבר המשתקף בשימוש בשני
השמות ,האתיופי והישראלי .במקביל מעניין כי למרות ניסיונות האב והבת ,אם המשפחה ממשיכה
לקרוא לבתה בשם האתיופי ,אולי מתוך רצון לשמר שרידים מהזהות האתיופית.
אפשר לומר שההורים חרדים למיצובם החברתי עד כדי איבוד ביטחונם בחינוך ילדיהם .דבר זה
בא לידי ביטוי במשפט אחד קצר ,אבל עוצמתי ,שאמרו ההורים לצילה ,והמשקף את תפיסתם על
המיצוב של כל אחד מהם במשוואה החינוכית" :את מורה ,את מלמדת! אנחנו כלום" )צילה.(21.6.11 ,

 3.2.3הגננת – בדידות ביהדות "למדתי ל-ב-ד! זה היה מאוד קשה" )צילה(2.11.11 ,

צילה קיבלה מידי ההורים אוטונומיה מלאה לניהול הגן ,ובהתאם לכך היא מנסה לנווט את
מעשיה הן ביחסיה עם הילדים והן ביחסיה עם ההורים ברגישות רבה ,כנראה מתוך הזדהות הנובעת
מניסיונות אישיים שחוותה בעברה .כאמור ,צילה לא הייתה מקורבת לדת בילדותה ,והיא עברה תהליך
היטמעות לתוך מרחבי העולם הדתי ,תהליך דומה לזה שעוברים ילדי הגן.
"אני אגלה לך סוד .אני גדלתי בבית חילוני ] [...אחר כך ,כשהתחתנתי ,ניהלנו אורח חיים חילוני
בהתחלה .בעלי בוגר ישיבה והכול ,אבל כשהכרנו ,הוא היה חילוני .בתקופה החילונית שלו הוא הכיר
אותי .אבל כשהתחתנו ,הוא אמר לי מהתחלה שיהיה ברור מאליו ,ברגע שיהיו בבית ילדים ,הם מקבלים
חינוך דתי ] [...ואז זה הצריך אותי גם כן ללמוד הרבה דברים לבד .אז עד היום אני לומדת כל מיני
דברים לבד ,זה אומר מתוך ניסיון ,שאלות .זה לא שניזונתי מבית שהיה בו סיפורי תורה או פרשת שבוע.
הכול אחר כך ] [...אז אני למדתי גם עם הילדים כשלמדו ] [...בתחילת עבודתי ,אני הגעתי די טרייה
לפרשנות ,והייתה לי מחברת שממש היה כתוב שם ] [...אז למדתי ל-ב-ד .זה היה מאוד קשה) ".צילה,
(2.11.11

אם כן ,צילה נכנסה לעולם הדתי בלי ידע מוקדם ביהדות ,ורק לאחר נישואיה היא סיגלה לעצמה
את זהותה הדתית ,במקביל לטיפוח זהותם הדתית של ילדיה .צילה מתארת את מסע הלמידה האישי
והמפרך שנאלצה לעבור כדי לחדור אל נבכי היהדות וכדי שתוכל להתמודד עם ההוראה בגן דתי.
החזרה העקבית על המילה "לבד" ,מילה שאף חתמה את הפסקה באמירת מודגשת של כל אות ואות,
מעצימה את חוויית הבדידות הקשה .תחושת הבדידות שלה במרחב היהודי הזר לה חרוטה בלבה עד
היום ,ומשמשת בסיס לאמפטיות הרבה שהיא מגלה כלפי הקהילה האתיופית ,שגם לה זרים נבכי
היהדות .להלן אציג כיצד צילה מאתרת את מוקדי הקושי של בני הקהילה האתיופית ,וכיצד היא מנסה
לסייע להם ברגישות רבה בהבניית זהותם היהודית באמצעות הדגם הפדגוגי-דתי שבחרה לכונן בגן.
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 3.2.4הדגם הפדגוגי-דתי של הגן של יוצאי אתיופיה – חלון הזדמנויות שווה ליהדות
הבחירה של ההורים להפקיד את חינוך ילדיהם בידיה של צילה הגננת ,הטילה על כתפיה משימה
מורכבת .בחירה זו גרמה לצילה ליצור במרחבי הגן חממת צמיחה בטוחה ומגוננת בעזרת שני מודלים
מרכזיים שלדעתה יכולים לספק לילד ולמשפחתו את היסודות הנדרשים להבניית זהות לאומית יהודית
התואמת את זו של הסביבה האקולוגית הרחבה יותר .מודלים אלה סובבים סביב ציר הזהות היהודית
וסביב ציר הזהות החברתית שמטרתו להציב תומכות שיחזקו את בניין הזהות היהודית .בהתאם לכך,
הדגם הפדגוגי-דתי שבנתה צילה נע סביב שני צירים אלה .גם בראיונות עם צילה ,היא ייחדה חלק גדול
מהשיח לשתי הזהויות הללו .היא אף השתמשה בביטוי "מוטו" לתיאור יחסה לשתי הזהויות .באשר
לזהות היהודית" :המוטו שלי תמיד לשבח את יצירתו של הקב"ה ואת הניסים שהוא עשה" )צילה .(16.5.11 ,למרות
שלכאורה נראה כי הכוונה היא לממד התיאולוגי ,בהמשך הפרק אראה כי ההכרה בכוחותיו של האל
מובילים להבניית זהות יהודית ,ולאו דווקא להבניית זהות דתית .ובאשר לזהות החברתית" :המוטו
שצריך ללוות אותנו כל השנים – "ואהבת לרעך כמוך" ,צריך להיות מושרש בנו ,ועל כן חשוב לי לומר ולשים דגש על זה"

)צילה .(6.5.11 ,להלן יוצג הדגם הפדגוגי-דתי שבעזרתו כוננה צילה את הזהות הדתית של ילדי הגן.

א.

קולקטיב יהודי "והריני אוהב כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי" )גן צילה(11.3.11 ,

כאמור ,היסודות שעליהם מתבסס הדגם הפדגוגי-דתי של צילה הוא רצונה להבנות בקרב בני
הקהילה האתיופית זהות יהודית ולכנס אותם לתוך הקהילה הישראלית היהודית .לשם כך היא נוקטת
במספר פרקטיקות ,כפי שיוצג להלן.
•

טכס הכרזת השתייכות לקולקטיב היהודי
היעדר הכרת העולם היהודי מצד יוצאי אתיופיה לצד הדרתם על ידי הישראלים מהווים את המניע

להפעלת הדגם שמטרתו הכנסת הילדים והוריהם למרחב האומה היהודית .החיבור של הילדים לחברה
הישראלית היהודית כה מהותי בעיני צילה עד כי אפילו תפילת הבוקר שהיא טכס דתי ,משמשת בידה
כלי לניכוס הילדים לאומה היהודית .מדי יום ,בהמשך ישיר לתפילת הבוקר ,מתקיים בגן טכס שבו
מכריזים הילדים על רצונם להשתייך לאומה היהודית ,הצהרה שאינה כתובה בסידור התפילה ,ושהיא
תוספת שחיברה צילה במענה לצורכיהם של ילדי הגן:
צילה מכריזה" :לעמוד!" הילדים מתחילים מיד לומר "הריני" .וצילה עוצרת את הילדים ומכריזה:
"אני רוצה שכולם יעמדו בבקשה" .כמה מהילדים נותרו עדיין יישובים על כיסאותיהם ,מה שאילץ את
צילה לקרוא בשמו של כל אחד מהילדים שנותרו לשבת .גם ילדי הגן מסייעים בהקמת הילדים על ידי
קריאת שמם .רק לאחר שצילה מוודאת שכל הילדים אכן נעמדו ,היא מתחילה לומר "הריני" ,ומיד
מצטרפים אליה כל ילדי הגן במקהלה ובקול חזק" :הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך,
והריני אוהב כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי) ".גן צילה(11.3.11 ,

צילה נוקטת במספר אמצעים כדי להעצים את המעמד שבו הילדים מכריזים את השתייכותם לעם
ישראל ,השתייכות מאהבה :שיבוץ ההכרזה כחלק אינטגראלי מתפילת הבוקר למרות שאין מדובר
בתפילה מהמקורות; בקשה מהילדים לעמוד לכבוד ההצהרה תוך הקפדה שאכן כולם יעמדו; חזרה
יום-יומית על קיום המצווה; הדפסת ההכרזה בסידורי התפילה האישיים שהכינה צילה עבור הילדים.
החשיבות שמייחסת צילה להכרזה זו באה לידי ביטוי גם במספר הפעמים שהיא הזכירה אותה במסגרת
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הראיונות שנערכו עמה לאורך כל המחקר .מבחינה רעיונית ,הצהרת האהבה כוללת שני מרכיבים:
הראשון – הצהרה תיאולוגית של מצווה הכתובה בתורה ,מצוות "ואהבת לרעך כמוך" )ויקרא ,יט .(18
ניסוח הדברים בגוף ראשון" ,הריני מקבל" ,מבטא את ההתחייבות האישית של כל אחד מהילדים כלפי
היהדות .המרכיב השני של ההצהרה הוא יישום חברתי – הילדים מתחייבים כלפי החברה כולה –
"והריני אוהב" .הבחירה בכינוי "בני ישראל" היא מגמתית שכן כינוי זה משקף את תחילת ההתהוות של
העם היהודי בתורה ,ומטרת השימוש בו היא להכליל את הילדים האתיופים בעבר המשותף של עם
ישראל ,כדי שבהמשך הם יהפכו לחלק מקולקטיב לאומי יהודי אחיד .באמצעות פעילות זו ,הילדים
חותמים בכל בוקר על חוזה חברתי מתמשך שבו הם מתחייבים לטשטוש הגבולות האישיים
"אנחנו אוהבים את כו-ל-ם .אתה

והתרבותיים .ואכן ,צילה הסבירה בעצמה את כוונותיה בבחירת ההכרזה
אוהב את עצמך? תאהב את כולם" )צילה .(2.11.11 ,ילדי הקהילה האתיופית חיים בתרבות מנותקת ,כפי שתואר
בסעיף הקודם ,ולכן הם צריכים לעבור תהליך של קבלת האני מתוך אהבה עצמית מלאה ,שכן רק
לאחר שהם יהיו מסוגלים להכיל את עצמם ,הם יהיו מסוגלים להתפנות לאהבת האחר .מצוות
"ואהבת" מתרחבת למרחבי הגן ומהווה יסוד אב באידיאולוגיה החינוכית של צילה ,עד כדי העמדת
קיומה של מצווה זו כקנה מידה להצלחת העשייה החינוכית במרחבי הגן" :אם בגן מתעוררות מריבות ,אני
מזכירה להם שאמרנו את הפתגם בבוקר .אני מרגישה שלא עשיתי את שלי) ".צילה.(11.3.11 ,

•

להכיר ולהוקיר את הקב"ה
כדי להבנות את זהותם היהודית של יוצאי אתיופיה ,צילה מחזקת את יהדותם באמצעות הכרה

בעוצמתו של הקב"ה ובתמיכתו בקיומו של האדם עלי האדמות:

"ערך ראשון הכי חשוב לי ,שזו בריאה של

הקב"ה ,ואז להעצים אותו כדי שהילדים ידעו שהקב"ה ברא לנו דברים שחיוניים לנו ,שאנו זקוקים להם לצורך קיומי"

)צילה .(2.11.11 ,למרות שמהשיח נראה כי צילה חותרת להבניית זהות תיאולוגית ולכינוס הילד ממוצא
אתיופי לעולם היהדות הדתי ,עיון רחב ומעמיק יותר בממצאים הוכיח כי החיבור לקב"ה אינו נעשה
מהפריזמה הדתית ,אלא מהפריזמה הלאומית .מטרת החיבור לקב"ה היא לחבר את הילד ממוצא
אתיופי ללאום היהודי .כדי שילדי הגן ילמדו להכיר את תרומתו הגדולה של ה' לאנושות ובעיקר לעם
היהודי ,צילה פועלת בו-זמנית במספר מישורים הנעים בין הזיכרון הקולקטיבי ובין ההווה המעשי .היא
משתמשת בטקסטים היהודיים ובחגי ישראל כקרקע פורייה ועשירה להטמעת ההודיה לקב"ה ,תוך
שימוש במצבים שבהם הקב"ה הציל את עם ישראל כקולקטיב.
צילה סוללת את הדרך ללבותיהם של הילדים באמצעות התמקדות בהיסטוריה הקולקטיבית של
האומה היהודית שהיא תוצר של נס על-טבעי שעשה האל לעם היהודי הנבחר .חגי ישראל מזמנים
הזדמנות לתאר את הניסים שעשה הקב"ה ליהודים במהלך ההיסטוריה:

"איך ר' שמעון והבן שלו התקיימו

במערה? ה' עשה נס .פתאום השכם בבוקר ,ר' שמעון יוצא מתוך המערה ומה רואה? עץ חרוב .ומה רואה ליד העץ? באר.

מקום של מים .לפני כן לא היה כלום ] [...נס שהקב"ה נתן לנו" )צילה .(15.5.11 ,הסיפורים מסייעים לילדים
הצעירים להכיר את כוחו של ה' שתמיד עומד לצדם של היהודים .דוגמה נוספת לכך היא תיאור נס
החנוכה" :המעטים ניצחו רבים .למה? לא היה כלי מלחמה ,ולא היה להם ,ולא היה להם ,אבל היה להם דבר אחד חשוב –
ה' [...] .איך יכול להיות שניצחו? ה' עזר להם .אז זה נטמע .ילד הולך עם זה ,וזה דבר מאוד גדול) ".צילה .(2.11.11 ,צילה
מעלה את הנסים שעשה הקב"ה שלב נוסף ,ומקשרת בין הנס בעבר ובין התנהגות הילדים בהווה" :בני
ישראל התרבו ,ולמרות שפרעה רצה להחליש אותם ,הם היו חזקים ,ואנחנו יודעים שהקב"ה נתן לנו כוחות שאפילו שקשה

לנו ,אנחנו לא אומרים שזה קשה .אנחנו ממשיכים!" )צילה .(19.3.12 ,הנס שעשה ה' בעבר מהווה משענת איתנה
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האמורה להפיח בילדים כוחות להתמודדות עם הקשיים בהווה .לאחר ההכרה בדאגתו של הקב"ה
לאדם ,מגיע תורו של האדם ללמוד להודות על הטובה.
בהתאם לתפיסה זו ,צילה כוננה שני טכסי הודיה לקב"ה המתקיימים כל יום במסגרת יום
הלימודים בגן .פעם אחת עם סיום התפילה ,אז פונה צילה לילדים ושואלת" :מה שלומכם ילדים? וכל ילדי
הגן עונים במקהלה ובפה אחד" :ב"ה בסדר" .הפעם השנייה היא לפני ברכת המזון ,אז נוהגת צילה לשאול את
הילדים" :אחרי שאכלנו ,למי אנחנו צריכים להגיד תודה רבה?" ובתשובה לשאלה כל ילדי הגן מברכים יחד
ברכת המזון .החזרה היום-יומית על שני הטכסים מטמיעה בקרב הילדים שעל האדם להודות לקב"ה
בכל רגע ורגע על הבריאות ,על האוכל ובכלל על כל הטוב שהקב"ה מרעיף עליו.
גם הבחירה בשם של מסיבת סיום שנה" ,מזמור תודה" )גן צילה ,(21.6.11 ,משקפת את המקום
המרכזי שניתן למשמעות של ההודיה לקב"ה .בשונה מתהליכי הלמידה בגן במשך כל השנה ,שלהם
שותפים רק הילדים ,במסיבת הסיום שותפים גם ההורים לבימת השיח הציבורי .המסיבה נפתחה
בדקלום משותף של כל ילדי הגן הלבושים חגיגית בחולצות לבנות וכשלידיהם מוצמדים פרחים
ססגוניים" :נפתח היום את פינו הקטן לזמר ,להודות לבורא העולם .כולנו יהודים ,לה' אנו מודים .על כל הטובות ,על כל
החסדים ,בכל עת נזכור ונדע לומר לה' מזמור לתודה" .חשיבות ההודיה לקב"ה מתעצמת בדקלום על ידי
ההטיות הלשוניות השונות של המילה להודות המתווספות לביטוי "כולנו יהודים" .ביטוי זה מאחד בין כל
הנוכחים במסיבה ,ילדים והורים כאחד ,ומשייך אותם לקולקטיב לאומי יהודי אחד .הכרזה זו
משמעותית ביותר לקהילה החיה בצל חשש מתמיד מפני הדרה חברתית ,בין היתר בשל אי הכרה
ביהדותם .ההכרזה המאחדת מתקיימת מיד עם פתיחת המסיבה ובכך היא מסייעת לטעת בקרב כל
הנוכחים תחושת שייכות חברתית ההולכת ומתעצמת בעקבות פרקטיקות נוספות שבהן נוקטת צילה,
כפי שיתואר להלן .מיד לאחר הדקלום ,פוצחים הילדים בשירה קצבית ועליזה" :ברוכים הבאים שהחיינו,
לרגע הזה הגענו ,פתחו שערים ,פתחו בשמחה ,בזו המסיבה שמחה גדולה .היום לך ה' התהילה ,נהללו ,נשירה לכבודו כי אין

עוד מלבדו .אתה נותן הכוח לשיר ולשבח ,נשירה לכבודו" .צילה נוקטת בבימת השיח הציבורי עם ההורים
בפקרטיקות דומות לאלו שבהן היא נוקטת בבימת השיח הפרטי עם ילדי הגן .הזהות היהודית שהיא
מנסה להקנות לקהילה של יוצאי אתיופיה מושתתת על ההכרה בגדלותו של האל ועל תרומתו לאדם.
בהתאם לכך ,גם בבימת השיח הציבורי ,היא בוחרת להעצים את הקשר שבין העם היהודי לקב"ה מתוך
הוקרת תודה על הנס ההיסטורי הקולקטיבי שעשה הקב"ה לעם ישראל .בהתאם לכך ,שיאה של
המסיבה ,שחשיבותו באה לידי ביטוי הן בממד התוכן והן בממד הזמן הרב הוקדש לכך ,היה שחזור
הרגעים ההיסטוריים שבהם בני ישראל הפכו לאומה ,וקשרו את גורלם בברית משותפת עם האל –
שחזור התהוותם של בני ישראל לעם היהודי ,הכולל שחזור יציאת בני ישראל ממצרים ,נס קריעת ים
סוף וטכס קבלת התורה.
•

מיצוב היסטורי חופף יהודי-אתיופי – תרבות במסע
על ראשו של כל אחד מהבנים "כפייה" חומה המשתלשלת גם לאורך העורף ומוצמדת לראש באמצעות
אקל תואם בצבע חום כהה .ביד ימין הילדים אוחזים במקל הליכה מעץ צר היקף שאורכו כמטר .במרכז
החדר מונח בד שעליו תפורים פסים של רצועות בדים בגוונים של כחול .הבד הכחול מייצג את ים סוף
שאותו חצו בני ישראל ביציאתם ממצרים למסע הארוך שנמשך ארבעים שנה עד הגיעם לארץ ישראל.
במרכזו של הבד הכחול ,הוסתר בד בצבע חום בהיר שבהמשך ישמש הדמיה לבקיעת ים סוף לשני
חלקים.
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"בני ישראל במדבר הולכים וכל המצרים אחריהם הולכים ,החיות הטורפות בשני צדדיהם ,והים סוגר
לפניהם .ונס גדול קרה .הים פתאום נקרע) ,הבד נפרס לשנים ובאמצעו מתגלה שכבת הבד הנוספת בצבע
חום בהיר כצבע החול שבתחתית הים( .ישראל עברו בים ביבשה )הילדים צועדים במסלול ה"חול"
שנוצר ותוך כדי ההליכה מקישים עם המקלות ברצפה( ,ולפני ה' אמרו את השירה )הרמת המקל כלפי
מעלה(" .אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזו לה' ויאמר :אשירה לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה
בים" )קול רדיופוני בוקע מהטייפ ומכריז בהדהוד( .אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזו לה' שירת
הלל )דפיקת המקלות על הרצפה לקצב השיר שהולך ותופס תאוצה( .כי כל מצרים טבעו במים )מהירות
השיר מגיעה לשיאה ובהתאם לכך הקשת המקלות ברצפה מתגברת( על הנסים שרים ,מודים לקל
שמיים )הבנים ממשיכים ללכת במעגל סביב "הים" שברצפה( .ותיקח מרים את התוף בידה )הבנות
יוצאות במחול תוך כדי הקשה בתופים(" .ותצאנה כל הנשים בתופים ובמחלות ותען להם מרים :שירו
לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים")קול רדיופוני בוקע מהטייפ ומכריז בהדהוד( )גן צילה(21.6.11 ,

הניתוח הפרשני של המסיבה יוצג להלן בשני רבדים :הרובד הגלוי כפי שהשתקף בטקסט המילולי,
והרובד הסמוי כפי שהשתקף מהפרשנות הסימבולית שהוענקה לדברים .הרובד הגלוי עוסק בשחזור
יציאת מצריים .הוא פותח במניית הסכנות הרבות שארבו לבני ישראל בדרכם :המצרים הרודפים
אחריהם ,החיות הטורפות וים סוף שמונע את התקדמותם .ריבוי הסכנות מעצים עוד יותר את גודלו
של נס בקיעת ים סוף שנועד לאפשר לבני ישראל הנמלטים להינצל מאויביהם הרודפים אחריהם.
וכגודל הנס – גודל ההודיה ,שלשמה נעזרים בשירה המקראית המקורית .הרובד הסמוי החל לבצבץ
לעיניי תוך כדי התצפית שערכתי על המסיבה .מאחר שישבתי בין האמהות האורחות ,זכיתי לראות
כיצד המחזת יציאת מצריים עוררה בהן התרגשות גדולה ,ואף הביאה ללחלוחית קלה בזווית העין
שהלכה והתעבתה לדמעות זעירות .ככל שגבר קצב השיר ,ובמקביל ,הקשות המקלות ברצפה ,כך גברה
ההתרגשות בקרב האמהות שצפו בילדיהן בעיניים דומעות .חשתי כי זהו רגע חשוב עבור האמהות,
ושמשהו מהותי מתרחש לנגד עיניי ,עד כדי כך שהאירועים סחפו גם אותי להתרגשות הכללית .לאחר
המסיבה שאלתי את עצמי מה בעצם עורר את ההתרגשות הגדולה עד כדי העלאת דמעות לעיניים? כדי
לענות על כך ,חזרתי לראיונות עם צילה ,שבהם היא סיפרה על ההורים האתיופיים שבגן .דבריה על
הזהות המנותקת של האתיופי סייעה לי להבין את חשיבות המעמד בעיני האמהות" :הם יצאו )מאתיופיה(
אבל הילדים לא רואים ] [...הם הלכו ברגל .זה להורים ,לא לילדים .כשאני אומרת שגם הורים ,כאילו הם באו על מטוס ,הם

לא מספרים את זה לילדים ,וזה נורא חבל" )צילה .(6.4.11 ,צילה מדמה את המסע של עולי אתיופיה לישראל
בהווה למסע של בני ישראל ביציאת מצרים בעבר .ההורים האתיופים חוו על בשרם מסע ארוך ומפרך,
מסע שהם מנסים להתנתק ממנו ,ולכן אינם מספרים עליו לילדיהם .המסע מאתיופיה אינו כמו סיפור
יציאת מצרים ,זיכרון היסטורי שהתרחש לפני מאות שנים ,אלא סיפור חיים שהתרחש רק לפני מספר
שנים .סיפור המסע הכאוב עדיין ממשיך לצרוב בלבם של העולים .שחזור המסע דווקא על ידי דור
הילדים ,הדור שממנו מנסה דור ההורים להעלים את הסיפור ,גרם לטלטלה ביסודות הזהות שההורים
האתיופים מנסים לבנות בארץ ישראל – זהות חדשה המנותקת מהעבר .צילה ,הרגישה למצוקות
ההורים האתיופים ,רואה במסגרת הגן שלה "חלון הזדמנויות שווה" )צילה (21.6.11 ,ובהתאם לתפיסה זו היא
פועלת להבאת שוויון .היא אינה משאירה את האמהות האתיופיות בכאבן האישי .הבחירה בשחזור
מסע בני ישראל ממצרים לעבר ארץ ישראל היא בחירה מכוונת .צילה מקשרת בין שתי התרבויות
שיצאו למסע לכיוון משותף אחד – ארץ ישראל הנכספת :בני ישראל בעבר ויוצאי אתיופיה בהווה,
וממקמת אותם במיצוב היסטורי חופף .החפיפה ההיסטורית בין שתי המסעות נועדה לאשרר את
התרבות של הקהילה האתיופית .העבר התרבותי הוא חלק אימננטי מהזהות האתיופית ,ולכן המסר
הוא שאין להתנתק ממנו ,אלא להפך ,יש להעבירו לדור הבא של הקהילה ,לדור הילדים .לאחר שחזור
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יציאת מצרים ,הילדים משחזרים את מעמד הר סיני – מעמד שבו בעקבות מתן תורה הפרטים הבודדים
הופכים לאומה היהודית .השלב הבא במסיבה הוקדש לשחזור טכס קבלת התורה בהר סיני ,תורה
המשותפת לכל הלאום היהודי .המסע הפיזי של יהודי אתיופיה הסתיים אמנם עם הגיעם לארץ ,אולם
לפניהם ניצב המסע הקשה מכול ,המסע הסוציולוגי להיטמעותם לארץ ,מסע הנמצא עדיין בעיצומו.

•

מחויבות לאומית יהודית
כל אחד מהילדים זוכה לקבל לידיו מעין ספר תורה עשוי מגליל קרטון העטוף בבד קטיפה כחול
שבמרכזי מודבק מגן דוד מוכסף .במרכז החדר הועמדה חופה שאותה אחזו שני אבות .הילדים צעדו
בטור ,זה אחר זה ,מתחת לחופה תוך כדי שירה" :בהר סיני נהיינו לאומה ,אמרנו נעשה ונשמע .קיבלנו
את עשרת הדברות .התורה היא כל חיינו ,התורה משמחת את לבנו .את את חיינו מאירה .שמחה גדולה
להיות בשמחתך תמיד .מי שמאמין לא מפחד ,את האמונה לאבד ,ולנו יש את מלך העולם ששומר אותנו
מכולם) .גן צילה(21.6.11 ,

יציאת מצרים ומעמד קבלת התורה מצביעים על הברית שחתמו עם ישראל עם האל .העם היהודי
מחויב לקבל את התורה ולשמרה – מחויבות לאומית יהודית ,ומנגד האל מתחייב לשמור על אומתו.
הילדים האוחזים בהתלהבות גדולה כל אחד בידו ספר תורה ,ופוצחים בריקוד משותף ,מסמלים את
המוביליות הטבעית של הקהילה האתיופית לקראת הפיכתה לחלק אינטגראלי מהקולקטיב יהודי.
אולם למען הצלחת ההשתלבות של הקהילה האתיופית באומה היהודית ,יש צורך בבניית גשרים
נוספים .לשם כך צילה בוחרת לא בגשרים דתיים ,אלא בגשרים סוציולוגיים המשותפים לכלל
האנושות ,ונעזרת בפרקטיקות ובשיחים חברתיים שמזמן הטקסט הקולקטיבי ,התנ"ך.

ב .חינוך לערכים חברתיים
צילה רואה בהיסטוריה הקולקטיבית של העם היהודי המגולמת בסיפורי התנ"ך ,כלי לפיתוח
המודעות של הילדים לערכים חברתיים ,ערכים העשויים לסייע בידם לחבור אל הקולקטיב הישראלי
היהודי .צילה מרחיבה את גבולותיו של הטקסט המקראי ובוחרת בפרשנות המכוונת להעצמת ערכים
חברתיים .הפרשנויות לטכסט התנ"כי שבהן בוחרת צילה בקפידה ,מעצבות מחדש את עלילה התנ"כית
כך שתכלול מסרים חברתיים .אפשר לחלק את הפרשנות שנבחרה לטכסט התנ"כי לארבע סוגים של
שיח פרשני:
•

שיח פרשני מקשר

עקב ניסיונה הרב של צילה בעבודה ,קל לה להכיר את טיבם של הבתים שבהם גדלים ילדי הגן.
מתוך הכרה זו היא מחליטה "לגייס" את סיפור התנ"ך כבסיס לשיחה על התנהגות ראויה ועל כישורי
חיים העשויים לסייע לילדים להתמודד עם אתגרי הסביבה .לאור תפיסה זו ,צילה ,בשונה מכל הגננות
האחרות שנצפו במחקר ,בחרה לשים דגש על נקודה שולית בסיפור מגילת אסתר – הסמיכות בין
בפסוקים העוסקים בשתיית היין ובכעסו של המלך" :ביום השביעי כטוב המלך ביין ] [...ויקצוף המלך מאוד
וחמתו בערה בו" )מגילת אסתר,א'  .(13-10צילה מסבירה שבחרה לעסוק בכך כי סוגיית השתייה רלוונטית
לחיי הילדים בגנה:
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"בעניין של שתייה יותר הרחבתי ,כי הם רואים את זה בבית ,אז מצאתי לנכון .דיברנו על המלך
אחשוורוש שהרבה לשתות יין ,ולכן 'חמתו בערה בו' .מה אנחנו עושים כשיש מסיבה? כמה צריך
לשתות? מה קורה כששותים הרבה? והרחבנו .האם הוא הרגיש שהוא היה שיכור? הם מכירים בירה
ויודעים ששתייה מביאה לשיכרון) ".צילה(19.3.12 ,

סיפור המגילה מזמן לצילה הזדמנות לצאת מהמסגרת הסיפורית לחיי הילדים ,מתוך תפיסה שיש
לספק לילדים כלים להתמודדות עם המציאות הקיומית .דוגמה לכך היא סוגיית שתיית האלכוהול
המופרזת שכמה מהם חווים בביתם.
•

שיח פרשני מרחיב

הרצון לסייע לילדים וההכרה בחשיבות החינוך לערכים ולדרכי התנהגות נאותים בחיי ילדים
בכלל ,ובחיי הילדים ממוצא אתיופי בפרט ,גרמו לצילה להיעזר בפרשנויות לא שגרתיות לטקסט
המקראי.

ערך התחשבות בזולת :בסיפור על יוסף ,המשנה למלך מצרים ,מתוארת מציאות ולפיה "שבע שנים
באות שובע גדול ,בכל ארץ מצרים .וקמו שבע שני רעב אחריהן ונשכח כל השבע ,בארץ מצרים ,וכילה
הרעב את הארץ ,ולא יודע השבע בארץ מפני הרעב ההוא" )בראשית ,מא  .(31-30מאחר שיוסף ידע
מראש כי אחרי שבע שנות השובע יגיעו שבע שנות רעב ,הוא מציע לפרעה לאגור במחסנים אוכל רב:
"והרעב היה על כל פני הארץ ויפתח יוסף את כל אשר בהם וישבור למצריים" )בראשית ,מא  .(56צילה
מציגה לילדים פרשנות שאינה נובעת משפט הכתוב:

"עניין של מחסני מזון ] [...יוסף רצה לתת לכולם גם העניין

של מידה ,אם אחד רוצה לקבל מזון ,הוא לא ייקח המון ,הוא ייקח מעט כדי שיספיק גם לאחרים ,כי יש עוד הרבה זמן ,וזה

צריך להספיק להרבה זמן .וצריך קצת קצת ולא בחזירות" )צילה .(19.3.12 ,הבחירה הבלעדית של צילה )לעומת
שאר הגננות שבמחקר( לשלב פרשנות בעלת מסר חברתי הסוטה מהקו הרעיוני של הסיפר המקראי,
מנווטת את הילדים מהעלילה המקראית לעלילה חברתית .מטרת הפרשנות של צילה היא לפתח בקרב
הילדים את הרגישות לזולת.
ערך הצניעות :המלך אחשוורוש מחפש לשאת אישה ,ולכן זימן לארמונו את כל הנערות יפות
המראה .הנערות זכו לקבל טיפול קוסמטי ממושך בטרם ניגשו למלך" :ימי תמרוקיהן :שישה חודשים בשמן
המור ושישה חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים" )מגילת אסתר ,ב  .(22בשונה מכל הנערות ,מסופר על אסתר
שכאשר הגיע זמנה "לבוא אל המלך ,לא ביקשה דבר" )מגילת אסתר ,ב  .(15שיקולי הדעת הדידקטיים של צילה
משתקפים בבחירת המדרש ובמיקוד הלמידה סביב מידותיה הטובות של אסתר:
תכשיטים .היא הייתה צנועה ,והיה לה יופי פנימי לעומת האחרים" )צילה .(19.3.12 ,דוגמה נוספת להקניית ערך
הצניעות ,הפעם בצירוף ערך הענווה ,נצפה במסגרת הלימוד על דמותה של רות לקראת חג השבועות:
"אסתר לא רצתה

"רות הלכה בצניעות בשדה בזמן שליקטה שיבולים ,ולא מתכופפים ככה ורואים לנו) ".צילה.(18.5.12 ,

•

שיח פרשני מסנגר

הפרשנות משמשת את צילה גם כדי להתגבר על הקושי שבהתמודדות עם הוראת מצבים שבהם
התנהגות אבות האומה לכאורה לא מוסרית .במקרים אלה צילה בוחרת להביא פרשנות מסנגרת על
אותה דמות .לבחירה זו תרומה כפולה :מצד אחד הילדים לא נחשפים לדימוי שלילי על אבות האומה,
ומצד שני ,הם לומדים כיצד יש לנהוג .להלן שתי דוגמאות לדרך שבה התמודדה צילה עם סיפורים בעלי
קושי מוסרי.
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מידות טובות :עשו ויעקב הם שני אחים תאומים .יצחק אביהם מזמן את עשו ,האח הבכור ,כדי
לברכו" :ויהי כי זקן יצחק ,ותכהינה עיניו מראות ,ויקרא את עשו בנו הגדול ] [...עשה לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי

ואוכלה ,בעבור תברכך נפשי בטרם אמות" )בראשית ,כז  .(2-1אולם יעקב ,האח הצעיר ,מתעתע באב ,וזוכה לקבל
ממנו את הברכה שהייתה מיועדת לעשו אחיו .צילה מתקשה להתמודד עם התנהגות לא מוסרית זו,
ולכן היא בחרה להביא בפני הילדים פרשנות שתצדיק את מעשי יעקב:

"יעקב קיבל ברכה יותר גדולה ויותר

משמעותית ,כי הוא היה בעל מידות יותר טובות מעשו .כיוונתי למלל בסיפור ,ויש את זה שיעקב מגיעה לו הברכה ,לא לעשו,

כי מבחינת אופי ,המעשים שלו וההתנהגות שלו לעומת עשו" )צילה .(15.2.12 ,בשל הרצון להעביר מסרים חינוכיים
באמצעות סיפורי המקרא ,גם במצבים שבהם אבות האומה נהגו בחולשה אנושית ,צילה בוחרת
פרשנות מסנגרת המצדיקה את התנהגותם.
כיבוד הורים :ליעקב היו אחד-עשר בנים ,אולם רק לבנו יוסף הוא העניק כתונת פסים" :וישראל

אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו ,ועשה לו כתונת פסים" )בראשית ,לז  .(3צילה מתקשה להתמודד עם
האפליה המשפחתית המשתקפת מפשט הפסוקים:
מלכות? זה לא הוגן בראייה שלי) ".צילה .(19.3.12 ,כדי להתגבר על חוסר הצדק החברתי ,צילה בוחרת בפרשנות
המאירה באור חיובי את הפעולה המייחדת שנקט יעקב כלפי יוסף" :אבא אוהב את כולם ,והוא אהב את יוסף

"מכל האחד עשר בנים ,אבא בוחר אחד ,ומלביש לו בגדי

כי רק יוסף היה בבית ,ברגע שיעקב רצה משהו ,יוסף רץ לקיים את מצוות כיבוד הורים ,ורץ לעשות לו את זה ,ולכן הוא תפר

לו בגד מיוחד) ".צילה .(19.3.12 ,הפרשנות הערכית ולפיה יוסף זכה לתמורה בשל קיום מצוות כיבוד הורים,
מסייעת לטהר את מעשי האב יעקב ,אבי האומה היהודית ,ובמקביל גם מלמדת את הילדים על
החשיבות של מצוות כיבוד הורים.
•

שיח פרשני מדיר
בהוראת סיפורים מקראיים הכוללים נרטיב של הרג הסותר את המוסר האנושי ,צילה אף הרחיקה

לכת ובחרה להדיר את נרטיב ההרג מהטקסט המקראי לטובת הוספת פרשנות שעניינה ערכים
חברתיים האמורים לטשטש את הנרטיב הבלתי מוסרי.
אָחיו וַ יַּהַ ְרגֵהוּ"
הסיפור על קין והבל הוא סיפור קשה ביותר העוסק ברצח אח" :וַ יּ ָָקם ַקיִ ן אֶ ל-הֶ בֶ ל ִ

)בראשית ,ד  .(8פעולה זו לא נתפסת בהיגיון האנושי:

"אקט כזה שאח הרג את אח שלו זה דבר לא נתפס ,קשה עם

זה) ".צילה .(2.11.11 ,מאחר שמדובר בהתנהגות קיצונית ,צילה בחרה להקצין את הפעולה הפדגוגית שהיא
נוקטת ולשנות את עלילת הסיפור על ידי המרה מילולית" :אז אני לא אומרת רצח את אחיו ,אלא הוא זרק אבן
ופגע באח שלו ] [...אני לא מדברת על ההרג ,אלא שהוא פצע ,שהוא עשה מעשה רע) ".צילה .(2.11.11 ,צילה רואה בסיפור
הקנאה שבין האחים הזדמנות להקניית קודים התנהגותיים" :כשפוגעים מכה ,זה כואב ולא נעים ] [...ולכן
אסור להכות ואסור ליידות אבנים) ".צילה .(2.11.11 ,הסיפור מזמן הצבת גבולות התנהגותיים ברורים,
ובמקביל ניכר גם ניסיון להבנות בילד אמפטיה כלפי הזולת מתוך הבנת ההשלכות המעשיות של
פעולותיו של היחיד על זולתו.
נוסף על עיצוב העלילה המקראית במקרים של נרטיבים המתארים מעשים אנושיים ,צילה מעצבת
מחדש גם את הנרטיב המתאר את מעשיו של האל ,כשזה מתפרש על ידה כפעולה אנטי מוסרית שהאל
נקט כלפי האנושות .לדוגמה ,צילה מטשטשת את מעשה ההכחדה ההמוני בזמן המבול ,מעשה שצילה
מתקשה להבינו ,בעיקר בשל העובדה שהפוגע הוא בורא העולם ,שמעשיו אמורים לשמש דוגמה ליצורי
האנוש שעל פני האדמה" :אנוכי ממטיר על הארץ ,ארבעים יום וארבעים לילה ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל
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פני האדמה" )בראשית ,ז  .(4צילה תיארה בפניי את הקושי הדידקטי שלה לספר לילדים שרק משפחה אחת
ומספר בעלי חיים מצומצם שרדו את המבול:
"גם עם נח קשה לי העניין של להחריב ] [...את כולם הוא השמיד והרג ,והשאיר רק את נח ומשפחתו.
מעט מאוד .וגם אני יכולה לשאול איפה כל צער בעלי חיים שאנחנו תמיד אומרים? יש בזה קושי ][...
הקב"ה מעניש את כולם .הוא רק מעלה על התיבה מעט מאוד ,זעיר אנפין הוא מעלה על התיבה ואת
השאר הוא משמיד .קשה לי ] [...אנחנו עם כל כך רחום וחנון ורחמן ,אז איך הקב"ה לא חס על השאר?
לתת עונש כזה גדול לקולקטיב?" )צילה(2.11.11 ,

כדי להתגבר על הקונפליקט ,צילה הדירה חלק מהטקסט המקראי ,ובכך היא טשטשה את הראיות
הנסיבתיות שסותרות את ההיגיון האנושי" :היה מבול ,אבל אני לא מספרת הרבה מה קרה עם השאר ,לא שמה
דגש על זה ] [...אלא אני עושה את הפוקוס על נח .על המהלך של נח בתוך התיבה ,על המשפחה של נח ,לא מה קורה עם

השאר) ".צילה .(2.11.11 ,הפתרון שנבחר הוא מצד אחד צמצום חלקים מהסיפור המקראי ,ומצד שני,
הרחבת תכנים ערכיים באמצעות הכנסת פרשנות נבחרת שמציגה דווקא את המוסריות שבמעשי
האדם" :יש גם את העניין הזה של הכנסת אורחים של בעלי החיים שעשה נח ,גם כיצד דאג לתת אוכל מתאים לכל חיה
וחיה ,וגם איך הסתכן כשהיה צריך לתת אוכל לאריה" )צילה .(2.11.11 ,בשם הצדק החברתי והמוסר הערכי ,מודר
חלק מהטקסט המקראי לטובת טקסט פרשני נבחר.

3.2.5

סוגרים את החלון – סופה של הזדמנות שווה? "איך אני אגיד לבת שלי שסוגרים לה את הגן בגלל שהיא
שחורה?" )צילה(18.5.12 ,

סופו של פרק זה הוא גם סופו של גן זה .למרות שהנימוק שניתן לסגירת הגן היה נימוק סוציולוגי
חסר נגיעה דתית ,בחרתי לסיים פרק זה בקשר שבין התהליכים הקשורים לסגירת הגן ובין הדגם
הפדגוגי-דתי שכונן כדי לתת מענה לצורכי הקהילה .כפי שראינו ,צילה דוגלת בהטרוגניות חברתית
וחינוכית המאפשרת לתת מענה תואם לצרכי הקהילה האתיופית:
האתיופית" )צילה .(21.6.11 ,בהתאם לגישה זו ,צילה עמלה ברגישות רבה להבנות את הביטחון העצמי הן
של קהילת ההורים והן של הילדים בזהות האישית והקולקטיבית שלהם כחלק מהזהות הלאומית
היהודית .היא עשתה זאת באמצעות בחירה בפרקטיקות מיוחדות שנועדו לקדם את הקהילה
האתיופית הזקוקה למתן הזדמנות שווה ,פרקטיקות שהתמקדו הן במרחב היהודי והן במרחב
"חלון הזדמנויות שווה עבור הקהילה

החברתי .אלא שצילה נמצאת בדעת מיעוט מול המערכת הממסדית .לקראת סוף המחקר ,צילה סיפרה
לי בכאב גדול על ההחלטה לסגור את הגן" :גדעון סהר שם לי חרב פיפיות על הצוואר עקב זה שהגן שלי מאוכלס
רובו בצבע שחור" )צילה .(13.12.11 ,ההשלכות המעשיות של סגירת הגן היא שתושבי השכונה נשארו בלי
שירותי גן ילדים ,שכן גן זה היה האחרון שנותר לפליטה בשכונה .האפשרות שהציעה העירייה להורים
היא להסיע את ילדי הגן מדי יום לגן ממלכתי-דתי הממוקם בשכונה אחרת בעיר .צילה חשה כי פיזור
הילדים בין ילדים ישראלים יפגע בחיזוק הקהילה האתיופית" :בגלל שהם כאלה חלשים הם צריכים להתפזר?
אתם עוד פעם מחלישים אותם .זו ממש תעודת עניות ,זה ממש מראה איך אתם תמיד פוגעים בחלשים ,באלה שאין להם
כוחות) ".צילה(13.12.11 ,

ההחלטה לסגור את הגן ולפזר את ילדי השכונה בגנים אחרים עוררה תסיסה גם בקרב ההורים
שפירשו את הסגירה כאקט של קיפוח עדתי .צילה תיארה בפניי את תגובות ההורים ששטחו בפניה את
מצוקתם" :איך אני אגיד לבת שלי? שסוגרים לה את הגן בגלל שהיא שחורה?" )צילה .(18.5.12 ,תחושת ההשפלה
העדתית באה לידי ביטוי גם במכתב לראש העיר שבו הביעה אחת האמהות את התנגדותה לסגירת הגן:
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"ראש העיר אף פעם לא דיבר על קיפוח וגזענות ,ולכן איך ייתכן שעכשיו הוא מנפנף בדגל הגזענות לפיזור הגן?" )מכתב אחד

ההורים לעירייה .(17.6.12 ,בהמשך הפנייה ,משתמשת האם בצידוק שנתן ראש העיר לסגירת הגן כדי להציע
אופציה חלופית:

"אם אתה מדבר על אינטגרציה ,תגרום אתה לבעלי האמצעים שירדו אלינו .לא אנחנו שאין לנו

אמצעים ,ואין לנו רכבים נעלה למעלה" )מכתב אחד ההורים לעירייה .(17.6.12 ,,מדברי האם משתקף הריבוד
החברתי של הקהילה האתיופית בעיר ,קהילה הממוקמת בתחתית ההיררכיה החברתית ,ובשל כך גם
חשופה יותר לפגיעה.
כאמור ,צילה התנגדה לפיזור הילדים האתיופים לגנים בהם שוהים ילדים ישראלים .פעולה זו
עומדת בניגוד גמור לאידיאולוגיה החינוכית שאותה היא הובילה מזה ארבע עשרה שנים – "חלון
הזדמנויות שוווה"" :אמרתי להם ]לעירייה[' :די תרדו מהם ,תכבדו את הרצונות של ההורים .אנחנו לא קיבצנו ,אנחנו
אפשרנו ,ובשם האינטגרציה אל תנפנפו .תחשבו על הנזק שייגרם למשולב ,ולא על הרווח של המשלב) ".צילה.(13.12.11 ,

לדבריה ,סגירת הגן והפצתם של הילדים בגנים שונים הכשילו את מאמציה לכונן בקרב משפחות יוצאי
אתיופיה תחושת השתייכות לאומית ויהודית.
רק ימים יגידו אם סגירת הגן אכן הייתה סגירת "חלון הזדמנויות שווה" של הקהילה האתיופית,
או אולי להפך ,היא היוותה פתיחת חלון נכון יותר "לשוויון הזדמנויות" ,וריבוד חברתי נכון של ילדים
מתרבויות שונות באמצעות התערותם זה בזה במסגרת אחת ובניית חברה רב-תרבותית.

 3.2.6סיכום
גן החמ"ד שתואר בסעיף זה הוזן ברובו מילדים ממוצא אתיופי הגרים בשכונה הנחשלת שבה הוא
ממוקם .קהילה זו חוו על בשרה הדרה חברתית ,מציאות המגבירה את רצונם להתנתק מזהותם
האתיופית ולהתערות בזהות הישראלית היהודית הכללית .צילה מאמינה כי השינוי בריבוד החברתי של
הקהילה האתיופית אמור להגיע מהקהילה עצמה .לדעתה ,הקהילה צריכה לפעול כדי לשנות את
מעמדה במרחב החברתי .בהתאם לתפיסה זו צילה מבנה פרקטיקות ושיחים המכוננים מודל סוציולוגי
להבניית הזהות הדתית של הגן .פרקטיקות אלו סובבות סביב שני צירים :טיפוח הזהות היהודית
באמצעות מיצוב היסטורי חופף בין מסע בני ישראל במדבר ובין מסע עולי אתיופיה לארץ ישראל;
טיפוח זהות חברתית שתציב תומכות ותחזק את הזהות היהודית .הזהות היהודית מכוננת באמצעות
ההיסטוריה הקולקטיבית של העם היהודי המגולמת בסיפורי התנ"ך ,ובשל כך צילה מרחיבה את
גבולותיו של פשט הטקסט המקראי על ידי שימוש בארבעה סוגים של שיח פרשני שיעדם המשותף הוא
כינוס הילדים לעולם ערכי חברתי .המסע הפיזי של יהודי אתיופיה הסתיים אמנם עם הגיעם לארץ,
אולם לפניהם ניצב עדיין המסע הקשה מכל ,המסע הסוציולוגי להיטמעותם בחברה הישראלית ,מסע
מתמשך שעדיין נמצא בעיצומו .המסע של קהילת ההורים המזינה את הגן נקטע עם סגירתו של הגן.
סגירה זו הותירה אותם חשופים מחדש לתחושת ההדרה החברתית.

 3.2.7אחרית דבר
מהיכרותי רבת השנים עם מגוון גנים ,תחושתי היא שממצאי המחקר הקשים על הגן שתואר
בסעיף זה חריגים ואינם מאפיינים את מיצובה החברתי של כלל הקהילה של יוצאי אתיופיה בישראל.
ייתכן שהמצב שתואר נבע מהרכבו ההטרוגני של הגן )שאיננו עוד בנמצא( ,וכן ממיקומו בשכונה נחשלת
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בעיר פריפריאלית .חיזוק לתחושתי זו נמצאה כשנה לאחר גמר המחקר .הזדמן לי לפגוש את צילה
במסגרת תפקידי בתור מדריכה פדגוגית המצטרפת לעתים להשתלמויות של גננות .התעניינתי במה
שקרה לצילה ולילדי הגן לאחר סגירתו .תשובתה של צילה האירה באור שונה את הנרטיב שהוצג בסעיף
זה .לאחר שהגן נסגר ,צילה הועברה עם הילדים הצעירים לגן ממלכתי-דתי שבמעלה העיר .שאלתי
אותה מה דעתה כיום ,לאחר מעשה ,על ההתערות של הילדים האתיופים עם הילדים הישראלים .צילה
ענתה בנחרצות כשחיוך גדול על שפתיה כי השהייה הפיזית של האתיופים ביחד עם הישראלים סייעה
לגשר על החיבור התרבותי ליהדות שהיה קשה בעבר בשל בידודם החברתי בגן נפרד .תשובתה של צילה
מלמדת כי אולי דווקא הזהות ההומוגנית האתיופית הנכיחה את ההדרה של הקהילה האתיופית
מהחברה הישראלית היהודית ,ודווקא המרקם החברתי החדש שנוצר עם שילובם בגן הטרוגני ,סייע
בהפחתת הפערים התרבותיים ולהתערות בקהילה הישראלית היהודית .אמנם עם סגירת הגן נראה היה
כי נסגר חלון הזדמנויות לשילוב שווה של הקהילה האתיופית בקהילה הישראלית היהודית ,אולם
המציאות הוכיחה כי סגירת הגן הייתה בעצם פתיחת חלון הזדמנויות חדש ליצירת מרקם חברתי רב-
תרבותי ולשילוב חברתי של יוצאי אתיופיה.

תרשים  .11הדגם הפדגוגי-דתי של גן קהילת יוצאי אתיופיה – "חלון הזדמנויות שווה ליהדות"
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סיכום החלק הראשון :הדגמים הפדגוגיים-דתיים שנצפו בגני החמ"ד

מגוון הזהויות הדתיות המזינות את גני החמ"ד ,זהויות המאפיינות את הזרמים הרבים של הצה"ד
וכן אוכלוסיות לא דתיות שבחרו לחנך את ילדיהן בגני החמ"ד ,הצריכו את הגננות לכונן דגמים
פדגוגיים-דתיים שונים בהתאם לאוכלוסייה המאכלסת את הגן .למרות שברוב הגנים ,פרט לזה של
הקהילה החרד"לית ,ההורים לא התערבו בפרקטיקות החינוכיות-דתיות ,ולגננת הייתה אוטונומיה
168

בבחירותיה הפדגוגיות ,רוחה של קהילת הורי הגן נכחה תמידית באופן סמוי ,והיא השפיעה על
הפרקטיקות ועל השיחים של הגננות .הגננות השכילו לבנות דגמים פדגוגיים-דתיים לוקאליים
המתאימים לתפיסות הדתיות של קהילת הורי הגן .כל אחד מהדגמים מייצג טרנספורמציה ייחודית
שחוללה הגננת בטקסטים היהודיים וכן בטכסים הדתיים כך שיתאימו לאפיונה הדתי של קהילת הגן.
בסופו של דבר ,הזהויות הפדגוגיות-דתיות של הגנים שילבו בין המאפיינים האידיאולוגיים דתיים של
הקהילה ,של הגננת ושל מערכת החמ"ד .לעתים הזהות הפדגוגית דתית של הגן הושפעה מהזהות
הדתית האישית של הגננת ,כמו במקרה של הגן הציוני-דתי הקלאסי ,עד להתערבותה של המפקחת
שביקשה מהגננת להתאים את דפוסי כינון הזהות בהתאם לזהותה הדתית של קהילת הגן .פרט
להתערבות זו של המפקחת ,לא זוהו במחקר השפעות של גופים חיצוניים לגן .כמעט שלא ניכרה בגנים
נוכחות של תכניות הלימודים של מערכת החמ"ד ,ורק סממנים מעטים שלה נצפו בהם.
הזהות הייחודית לכל גן אותרה הן באמצעות הייצוגים ההגמוניים שהיו שותפים לכל הגנים ,והן
באמצעות הייצוגים העצמאיים שהיו ייחודיים לכל גן .השילוב בין שני סוגי הייצוגים סייע לאתר את
הדפוס הפדגוגי-דתי שאפיין כל דגם .בסופו של דבר ,הגננות הן אלה ששרטטו את קווי המתאר של
הדגמים ,ובהמשך יצקו לתוכם מאפיינים שתאמו לדעתן את צרכי הקהילה במספר תחומים :תכני
למידה ,עיצוב המרחבים הפיזיים של הגן שכללו מידע לימודי ,ושיטות הוראה .באמצעות פעולות אלו
הן קידמו את הטמעת דפוסי הזהות הנדרשים .גם נראות הגננות הותאמה לאפיונה הדתי של הקהילה.
המרכיבים שצוינו לעיל היוו עוגנים עבור קהילת הגן ,אפשרו להם לחוש בנוח בגן ,ומנעו היווצרות של
קונפליקטים פעילים בין השותפים לתהליך החינוכי .מבחינה זו הגן החרד"לי היה חריג ,שבו נצפו
קונפליקטים בשל התערבותם הקבועה של ההורים במעשה החינוכי בגן ,ובשל דרישתם לכונן זהות
שמרנית ביותר ,החורגת מהזהות הטבעית של גני החמ"ד.
החלק השני של פרק זה יעסוק בקונפליקטים במעגלים האקולוגיים הרחבים יותר המקיפים את
סביבת הגן .בחלק זה יוצגו ממצאים מראיונות טלפוניים שנערכו עם גננות שונות בחמ"ד בזמן איתור
הגנים המתאימים למחקר ,וכן ראיונות חצי מובנים עם נציגי ההדרכה והפיקוח של מערכת החמ"ד:
מדריכה בשלושה מהגנים שהוצגו בחלק הראשון; שתי מפקחות מחוזיות הממונות על הגנים שנבדקו
במחקר; שני מפקחים מחוזיים הממונים על מערכת החמ"ד במחוזות שבהם ממוקמים הגנים; גב' שרה
תאומים ,המפקחת הארצית על החינוך הקדם יסודי בחמ"ד שפרשה לגמלאות שנה לפני תחילת
המחקר ,גב' אסתר חטב ,המפקחת הארצית על החינוך הקדם יסודי בחמ"ד כיום; הרב ד"ר אברהם
ליפשיץ ,ראש מנהל החמ"ד; והרב אברהם גיסר ,יו"ר מועצת החמ"ד ,הגוף הממונה תחוקתית על ניהול
מערכת החמ"ד.
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חלק שני :קונפליקטים במרחבי גן החמ"ד
מטרת חלק זה של פרק הממצאים היא להציג את הקונפליקטים המתרחשים במעגלים
האקולוגיים הרחבים המקיפים את סביבת הגנים של החמ"ד ,תוך חלוקתם לקונפליקטים תוך-
קהילתיים שהם חלק מהתהליכים שעוברת הצה"ד ,ולקונפליקטים חוץ-קהילתיים המתרחשים
בעקבות המפגש בין הצה"ד ובין הקהילה המסורתית-חילונית שחודרת לתחומיה .הקונפליקטים ייבחנו
במעגלים האקולוגיים המקיפים את מרחב הגן ,החל ממעגל המיקרוסיסטם וכלה במעגל
המקרוסיסטם .משנת החמ"ד ,המייצגת את המדיניות הממלכתית של החמ"ד ,תשמש בפרק זה
לאימות הממצאים שנמצאו בגני הילדים ולבדיקת הדרך שבה מערכת החמ"ד מתעמתת עמם .בכל
סעיף יוצגו קווי היסוד של מדיניות החמ"ד הרלוונטיים לנושא שבו הוא עוסק ,ולאחר מכן יוצגו
הקונפליקטים שאותרו בזירות החינוכיות ,והאסטרטגיות שמפעילה מערכת החינוך של החמ"ד
בהתמודדותה עמם.
חלק זה של הפרק שונה מקודמו בשני רכיבים :ברכיב התוכן וברכיב השיטה .באשר לרכיב התוכן,
חלק זה סוקר את השפעתם של התהליכים הסוציולוגיים-דתיים המתרחשים מחוץ לגן ,באמצעות
ניתוח ממצאים שנאספו על המעגלים האקולוגיים המקיפים את סביבת הגן ,זאת ,לעומת החלק הקודם
שהתמקד רק בהשלכות של מפגשי זהויות בתוך הגנים .באשר לרכיב השיטה ,ממצאי פרק זה
מסתמכים על מאגר נתונים רחב היקף ומגוון הכולל ראיונות עם קשת של גננות נוספות על חמשת
הגננות שהוצגו בחלק הקודם ,מרואיינים נוספים הקשורים למעגל הפיקוח וקובעי המדיניות ,וכן
מסמכי תרבות משני סוגים :הסוג האחד – מסמכי תרבות שנכתבו על ידי מערכת הפיקוח והמייצגים
את מדיניות החמ"ד .מדובר בעיקר במסמך שנכתב לפני כשלושה עשורים ,וזכה לכינוי "משנת החמ"ד".
הסוג השני שייך להווה .המדובר הוא באגרות של ראש מנהל החמ"ד שהופצו בקרב סגל הפיקוח
וההדרכה במהלך השנתיים שבהן התקיים המחקר .הרחבת מעגל הנבדקים וכן הרחבת כלי המחקר
סייעו להעמיק את ההבנה של התהליכים הקשורים לכינון זהותו של גן החמ"ד בראייה אקולוגית
מקיפה.

.5

גווני החמ"ד :בין פלגים לאיים

התהליכים הסוציולוגיים החברתיים העוברים על האוכלוסייה הציונית-דתית השתקפו בראיונות
שנערכו עם שתי המפקחות הארציות על החינוך הקדם יסודי בחמ"ד ,זו שפרשה שנה לפני המחקר וזו
הנוכחית ,בשני ביטויים פיגורטיביים הלקוחים מעולמות תוכן קרובים ועם זאת ,מנוגדים .כל אחד
מהביטויים מייצג גישה שונה כלפי תהליכים אלה .הגישה האחת מתארת את התהליך כשלוחות רבות
היונקות מנקודת מוצא אחת" :פלגי מים ,כולם יוצאים מאותו מקור ] [...יש הרבה פלגים ,מתפצלים ועוד מתפצלים
ועוד מתפצלים" )גב' שרה תאומים ,המפקחת בדימוס .(20.10.10 ,לפי גישה זו ,למרות ההתפצלות ,קיים מקור
אחד שממנו יונקים כל הפלגים של הציונות הדתית ,ועל כן ,הנתיבים היוצאים מאותו מקור הם בעלי
מאפייני זהות בסיסיים דומים .גישה זו רואה בתהליכים הסוציולוגיים החברתיים העוברים על
האוכלוסייה הציונית-דתית ,תהליך חברתי טבעי וחיובי .לעומת זאת ,לפי הגישה השנייה ,התהליך הוא
כוחני ושלילי מאחר שהוא מוביל לניתוק מוחלט בין חלקיה השונים של הציונות-הדתית" :אנחנו מגדלים
איים של אוכלוסיות לאורך הארץ כולה ,אנחנו יצרנו לעצמנו איים" )גב' אסתר חטב ,המפקחת הארצית של האגף הקדם
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יסודי בחמ"ד )להלן :המפקחת הנוכחית( .(12.7.12 ,השימוש במטאפורה אי ,יבשה המוקפת מים ,רומז למקום
מבודד שהגישה אליו לא פשוטה .לפי מטאפורה זו הקהילה הצ"ד יוצרת חיץ בינה ובין קהילות אחרות
השונות ממנה מבחינה דתית .אסתר ,המפקחת הנוכחית מתארת את ההסתגרות הדתית בגן הילדים:
"הפערים מאוד מאוד בולטים ] [...את תיכנסי לגן ממלכתי-דתי שמוגדר תורני ,את תראי אוכלוסייה אחת .את תיכנסי לגן
ממלכתי-דתי שהוא נמצא באיזו שכונה ,את תיכנסי לגן אחר לגמרי" )גב' אסתר חטב ,המפקחת הנוכחית .(12.7.12 ,לצד
ההפרדה הדתית ,מתקיים תהליך של הבחנה חברתית המעצים את התופעה הסוציולוגית-דתית:
"הילדים באו מאוכלוסייה מאוד מסוימת ,לא רק מבחינה דתית ,אבל גם מבחינה סוציו-אקונומית" )גב' אסתר חטב,

המפקחת הנוכחית .(12.7.12 ,מקום המגורים מהווה אף הוא גורם המקבע את האוכלוסייה למרחב פיזי
מסוים ,מה שמגביר את החיץ בין הקהילות השונות .אמנם ,הזירה החינוכית מזמנת מפגש בין מגוון
קהילות זהוּת ,הן כאלו השייכות לצה"ד והן כאלו שלא ,אך לצד הזדמנות לחיבור בין הקהילות
השונות ,מפגש זה יוצר מתחים ומעורר קונפליקטים בשדה החינוכי ,קונפליקטים שעמם נאלצת מערכת
החמ"ד להתמודד.
רק בשנות השמונים של המאה שעברה החלה מערכת החמ"ד להתמודד ברמה הארצית עם
התהליכים הסוציולוגיים שהתחוללו בקרב הצה"ד ומוסדות החינוך שלה .בשנת  1988פרסם הפיקוח
הארצי את המסמך "קוים מנחים למדיניות החינוך הממלכתי-דתי" המבקש להציג את מדיניות
החמ"ד .חוברת זו הודפסה שוב בשנת  ,2008בלי שום שינוי רעיוני או לשוני ,פרט לדברי פתיחה חדשים
של ראש מנהל החמ"ד לשעבר .השימוש באותה חוברת מצביע כי הקווים הרעיוניים המוצגים בה
אמורים לשמש עדיין נר לרגלם של המחנכים בחמ"ד .לימים זכתה חוברת זו לכינוי "משנת החמ"ד",
זאת בעקבות הדברים שנכתבו בסופה של החוברת" :פרקים אלה של משנת החמ"ד ,מן הראוי שינחו את הדיונים

בהתכנסויות מורים" )משנת החמ"ד ,2008 ,עמ'  .(7המילה "משנה" לקוחה מהשדה הסמנטי של העולם התורני,
ובמקור היא מייצגת את "אוסף ההלכות של התורה שבעל פה" )מילון אבן-שושן ,ערך משנה(
המשמשים בסיס לכל הפסיקה ההלכתית היהודית .מכאן קיבלה המילה משמעות נוספת" :לימוד ,מה
שאדם שונה ולומד" )שם( .הבחירה במושג "משנה" מלמדת על השאיפה של כותבי מדיניות החמ"ד כי
קווי היסוד המוצגים בחוברת ישמשו בסיס איתן ואחיד המשותף לכל המוסדות הנתונים תחת פיקוחה.
משנת החמ"ד מעלה מספר סוגיות בתחומי האידיאולוגיה והפדגוגיה המשליכים על ההיבטים
החברתיים בתוך מוסדות החינוך של הקהילה הצ"ד ,וכן על ההתמודדות של החמ"ד עם החדירה של
ציבור חילוני למוסדותיה .הקווים המנחים נכתבו בעבר במענה לשינויים החברתיים שחלו בחברה
הצ"ד ,כפי שמופיע בדברי ההקדמה שכתב מתתיהו דגן ,ראש מנהל החמ"ד דאז ,שאף היה בין יוזמי
וכותבי הקווים המנחים:
"בשל חילופי העיתים והתמורות החברתיות והלאומיות אנו נדרשים לספק הבהרות ותשובות רלבנטיות
הן לקיום היום-יומי והן להצמחתם של דורות חדשים הלומדים במערכת החינוך הדתית כיום ][...
במהלך פגישותינו עם הורים ועם מורים מצאנו ,שאין משנתו של החינוך הממלכתי-דתי בהירה לחלק
גדול של ההורים ] [...אף חלק גדול מן המורים הצעירים תוהים הן באשר למשנתו של החמ"ד והן באשר
להרכב המיוחד של תוכנית הלימודים בחינוך הדתי) ".משנת החמ"ד ,2008 ,עמ' (7

מדברים אלה משתמע כי התמורות הסוציולוגיות שחלו בחברה הציונית דתית הביאו לעמימות
באשר לדרכים שבהן יש לנקוט בעשייה החינוכית ,ועוררו שאלות שנותרו ללא מענה .כדי לתת מענה
לשאלות אלו הוחלט לנסח את קווי היסוד של מדיניות החמ"ד ולמסד אותם ,במטרה להביא להרמוניה
במערכת החינוך הדתית .הדברים מופנים להורים ולמורים כאחד ,מה שמלמד על תפיסה מערכתית,
ולפיה יש להתחשב בצרכי הקהילה במהלך העשייה החינוכית .תפיסה זו שזורה כחוט השני לאורך כל
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קווי היסוד של משנת החמ"ד .הרעיון החינוכי העומד בבסיס משנה זו משתקף כבר במבנה התחבירי של
הפסקה ,מבנה הרומז על מיצוב זהה של שתי הקבוצות הזקוקות למסמך חינוכי-דתי מכוון ,הורים
ומורים כאחד .לפי התפיסה הארגונית של החמ"ד ,ההורים הם מרכיב אינטגראלי המשפיע על כינון
הזהות הדתית של המערכת החינוכית .אולם ,בהמשך המסמך ,משתנה מאזן הכוחות בין שתי
הקבוצות ,ולהורים ניתן יתר כוח" :מגוון האוכלוסיות ודרישותיהן יוצר מציאות מורכבת ,שמחנכי החמ"ד מצווים
לנתב בה את דרכם ] [...על המחנכים לפעול בתושייה רבה ,תוך התחשבות בצרכים ובביטויים של הקבוצות השונות" )משנת

החמ"ד ,2008 ,עמ'  .(25המורה נדרש להתחשב בקהילה בבחירתו בפרקטיקות חינוכיות .ברבות הימים
רעיון זה התמסד בארגון ,והדבר בא לידי ביטוי במדיניות שמובילה מועצת החמ"ד ,הגוף המפקח על
מערכת החמ"ד.
"מדיניות מערכת החינוך היא מערכת שבמידה רבה מאוד מעוצבת על פי האוכלוסייה צרכנית החינוך.
וזה מלכתחילה ,זה לא בדיעבד .אני לא בעד משטר ריכוזי שמכתיב מדיניות ומוריד פקודות .מערכת
החינוך היא מערכת שמשרתת צרכי אוכלוסייה מגוונת ] [...החמ"ד מכבד וכולל את כל השונות המגזרית
הזאת לפי כל הגוונים ,כל סוגי הכיפות והכיסויים והרצונות ] [...כולם היו בניי" )הרב גיסר ,יו"ר מועצת
החמ"ד(12.8.12 ,

המדיניות המוצהרת של מועצת החמ"ד דוגלת בנתינת סמכות להורים באשר לאפיון הזהות
החינוכית של ילדיהם ,ומציעה לעצב את זהותו הדתית של המוסד החינוכי בהתאם לתפיסתם של
ההורים .מדיניות זו חלחלה גם לדרגים הממונים ישירות על הפיקוח על הגנים" :ההסתכלות שלנו היא על
ההורים ,על הילדים ,על הקהילה כולה .אני חושבת שהעבודה עם הורים היא דבר מאוד מאוד משמעותי ] [...ההקשבה

להורים ,להכיר את הקהילות השונות ,להבין מי הם) ".גב' אסתר חטב ,המפקחת הנוכחית .(12.7.12 ,מקומה של
הקהילה בתור מעצבת הזהות הדתית של המוסד החינוכי חזקה במיוחד במרחבי גני הילדים ,בשל
נוכחותם הפיזית האינטנסיבית של ההורים בהם" :יש איזשהו דיאלוג מאוד אמתי עם קהילת ההורים ] [...הורים
מגיעים לגן .הילד עדיין זקוק לליווי הזה .ולכן הם מגיעים .יש מאה אחוז נוכחות של הורים ,של ילדים ] [...במסיבות .מאה

אחוז" )גב' אסתר חטב ,המפקחת הנוכחית .(12.7.12 ,המדיניות המחזקת את קהילת ההורים בתור גורם
המשפיע על עיצוב הזהות הדתית של הגנים המשתייכים למערכת החינוך הדתית ,מתעצמת אם כן בשל
הנוכחות האינטנסיבית של ההורים במרחבי הגן .מנגד ,נוכחות זו עשויה להפוך את גן הילדים לזירה
שבה מתקיימים קונפליקטים בשל המפגש בין זהויות שונות ,כפי שיוצג בהמשך סעיף זה.

 5.1קונפליקטים פנים-קהילתיים של הציונות-הדתית
"יש פה גם מתח בין מה שאני רוצה יותר ,אתה רוצה פחות ] [...הקושי הוא תפיסת העולם ,שינוי עמדות,
שינוי המחשבה של ההורים של הדעה הרווחת" )הרב ד"ר אברהם ליפשיץ ,ראש מנהל החמ"ד(15.5.11 ,

 5.1.1שיבוץ גננות לגני החמ"ד – בין זכות חוקית לזכות דתית
הבחירה בגננת משמעותית ביותר לקהילות שהיא משרתת בשל תפקידה בתור סוכנת תרבות ,ובשל
כך ,שיבוץ הגננות לגנים הוא מקור לקונפליקטים בין קהילת ההורים של החמ"ד ובין המערכת
המפקחת ,מאבקים המלווים פעמים רבות במאבקי כוח קשים .בתחילת הסעיף תוצג מיצובה של
קהילת ההורים במערכת החינוך של החמ"ד ,כפי שמשתקף במסמך הרשמי של המערכת ,משנת
החמ"ד ,ובהמשך תוצג תפיסתם על סוגיה זו ,של המפקחים הישירים והעקיפים על גני החמ"ד בשני
המחוזות שבהם נערך המחקר.
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משנת החמ"ד ,המייצגת את קווי היסוד של מערכת החמ"ד ,מתארת את דמותו של המורה
האידיאלי הראוי לעבוד בחמ"ד" :החמ"ד יפעל לעיצוב התנהגותם הדתית ואורח חייהם של תלמידיו על פי ההלכה,

ויחתור לכך שמוריו ותלמידיו יהיו דוגמא ומופת בהליכותיהם ובאורח חייהם" )משנת החמ"ד ,2008 ,עמ'  .(16קווי היסוד
של משנת החמ"ד דורשים אפוא ממורי החמ"ד קונפורמיות מלאה לדת היהודית ,הן בחייהם
המקצועיים והן בחייהם הפרטיים ,זאת מתוך תפיסה הרואה במורה דמות ייצוגית שכל מעשיה
אמורים לשמש מודל ראוי למתחנך .ואכן ,אחת המפקחות על הגנים שרואיינה למחקר סיפרה כיצד
היא מתחקרת את המועמדת על חייה האישיים בטרם קליטתה לעבודה במערכת החמ"ד" :אני נוהגת
לשאול גננת' :איפה הילדים שלך מתחנכים? ] [...איפה למדת? ] [...מה עושה בעלך?' " )ציפי ,מפקחת מחוזית על גני ילדים

בחמ"ד .(23.11.11 ,אלא שהגבולות הנוקשים המוצגים במשנת החמ"ד לקליטת עובד הוראה במסגרתה,
אינם מתאימים תמיד למציאות העכשווית שבה הצה"ד מפוצלת לזהויות דתיות רבות .ריבוי הזהויות
מוביל לדרישות שונות מצד כל קהילה לגבי טיבה הדתי של הגננת וכן לגבי הפרקטיקות
הפרופסיונאליות שבהן היא נוקטת .דרישות אלו מקשות על המפקחות במלאכת שיבוץ הגננות" :אנחנו
משתדלים להתאים את האנשים למקום ] [...צריך למצוא לגננת את האקלים המתאים .אקלים של אוכלוסייה ,אקלים של
ילדים ,אקלים של יישוב ,כדי ליצור כימיה בין כל הגורמים ,כי להכניס בכוח אדם למקום ,זה לא יצלח" )יצחק ,מפקח

מחוזי על מערכת החמ"ד .(25.7.11 ,המפקחת הישירה על הגנים תיארה את פעולת שיבוץ הגננת לגן באמצעות
מטאפורה נוספת" :בשיבוצים ,אני עושה התאמות כמו כלי למכסה" )ציפי ,מפקחת מחוזית על גני ילדים בחמ"ד,
 .(23.11.11התאמת "הכלי למכסה" היא דימוי מטאפורי להתאמת הגננת בהתאם למנעד הדתיות של
קהילת הגן ,התאמה שנועדה למנוע התנגדויות של הורים לשיבוצה של הגננת ,כפי שאירע במקרה
שתיארה אחת המפקחות המחוזיות:

"קיבלתי טלפון לגבי גננת ששובצה לגן דתי מאוד .ההורים התלוננו על לבושה

הלא כל כך צנוע ] [...אם כל הגן דתי ,הגננת לא יכולה להישאר אדישה" )זהבה ,מפקחת מחוזית על גני ילדים בחמ"ד,

 .(21.10.10הפרשנויות השונות של רוח ההלכה על ידי הקהילות השונות המזינות את החמ"ד בהתאם
למידת דתיותן ,הן פתח לקונפליקט בעת התאמת הגננת לטיבה הדתי של הקהילה שאותה היא אמורה
לשרת.
למרות ניסיונותיהם של המפקחים להתאים את הגננת לקהילה ,מסתבר שבפועל ,מלאכת שיבוץ
הגננות למערכת החמ"ד אינה פשוטה ,והיא מעוררת קונפליקטים רבים ,בעיקר בשל ריבוי הזהויות של
הקהילה הצה"ד .הממצאים הצביעו על שני סוגי קונפליקטים שהתעוררו במהלך שיבוץ גננות לגני
החמ"ד :קונפליקטים הקשורים לדמותה האישית של הגננת במרחב הפנים-גני וקונפליקטים הקשורים
לדמותה האישית של הגננת במרחב החוץ-גני.
•

המרחב הפנים-גני :חוסר הלימה בין רמת הדתיות של הגננת לרמת הדתיות של ההורים

על פי המפקחים שרואיינו ,המטאפורה "התאמת הכלי למכסה" באה לידי ביטוי בפועל בשיבוץ
הגננת לקהילה על פי ציר הדתיות של הקהילה – בקצה האחד של הציר ממוקמת הקהילה התורנית
שלה יש להתאים גננת בעלת חזות ואישיות תורנית" :יש גננת שלא מתאימה ,שאינה תורנית ,שאינה עם כיסוי
ראש ,שהיא לא יכולה להתמודד עם הורים תורניים ,מראש אני לא אכנס לזה" )יצחק ,מפקח מחוזי על מערכת החמ"ד,

 .(25.7.11בצד השני של הציר ממוקמת הקהילה המסורתית עד חילונית שגם בה יש להתחשב:

"אם זה

הורים שאני יודעת שזו אוכלוסייה דתית וחילונית שהיא לא דתית בכל רמ"ח ,אני לא אביא להם לשם גננת עם כיסוי ראש,
גננת שמקפידה .אני אביא להם מישהו שמתאים להם ] [...הן מספרות שהן דתיות ,אבל הן לא" )ציפי ,מפקחת מחוזית על גני

ילדים בחמ"ד .(23.11.11 ,אם כן ,כדי להיענות לטיבה הדתי של הקהילה ,מערכת החמ"ד קולטת לתוכה
במודע גם עובדי הוראה שכלל אינם דתיים .פעולה זו של הפיקוח ,הנובעת מהרצון להיענות לקהילת
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ההורים ,מנוגדת לקווי היסוד של משנת החמ"ד הדורשת" :שמוריו ותלמידיו יהיו דוגמא ומופת בהליכותיהם
ובאורח חייהם" )משנת החמ"ד ,2008 ,עמ' .(16

התאמת הגננת לצרכי הקהילה פשוטה לכאורה כאשר הרכב הקהילה מוגדר וידוע מראש לפיקוח.
אולם פעמים רבות ,חלים שינויים במבנה הדמוגראפי-דתי של יישובים או של שכונות ,כפי שהתרחש
בערים ותיקות רבות בעקבות כניסתם של גרעינים תורניים לתוכם .שינויים אלה גורמים לקונפליקטים
סביב דמותה של הגננת המתאימה לגן.
"המקרים הכי קשים בעולם ,שיש איזו שכונה ותיקה ,אנשים גרים שם בשקט ,ויש שם גננת עשרים
שנה .בוקר בהיר אחד מגיע גרעין תורני ] [...הם אומרים' :לגננת הזו אין כיסוי ראש ,וזה לא מתאים לנו'
] [...ואז הם אומרים לה' :בבקשה ,שימי כיסוי ראש '.איך אישה בת חמישים ,שמעולם לא שמה כיסוי
ראש ,פתאום ,בוקר בהיר אחד תשים כיסוי ראש? זה לא פשוט .אבל הגן הזה הוא מבצרה ,זה הבית
שלה .זו דילמה הכי קשה בגן .הם לא רוצים אותה ,וכל הזמן יש מלחמה .היא תבוא בבוקר לגן והם לא
רוצים אותה ,זה נעים? ה-מון מקרים כאלה היו לנו .עכשיו תלוי באישיות של הגננת ובהורים .גננת
שהתנגדה אז אמרנו לה' :בואי תעברי גן '.היא הייתה אומללה ] [...אז מה ,הם יעזבו את הגן? מחר אין
לך ילדים ,אין לך גן" )גב' שרה תאומים ,המפקחת בדימוס.(20.10.10 ,

הורים המשתייכים לגרעינים התורניים רואים בכיסוי ראש סמל למידת דתיות ,ולכן כאשר הם
נתקלים בגננת שאינה מכסה את ראשה ,גם אם היא עובדת בגן שנים רבות והיא גננת מעולה ,הם מיד
פוסלים אותה לתפקיד הגננת האידיאלית לילדיהם .ההשלכה המעשית של גישה זו היא גירוש הגננת
בבושת פנים מהגן שאותו היא טיפחה בעמל רב במשך שנים רבות .הקונפליקט המתואר לעיל חובק
שלושה גורמים :הגננת ,ההורים והמפקחת .דבריה של גב' תאומים המובאים לעיל כוללים שלושה
אמצעים לשוניים ,הממחישים את עוצמתו של הקונפליקט :האחד ,מנעד בכינויי גוף; השני ,שזירת
נקודות המבט של שני הצדדים תוך הצגתם זו כתגובה לזו; והאחרון ,שימוש בציטוטי הדוברים
המעניקים אותנטיות ותוקף לקונפליקט .השילוב של שלושת האמצעים הלשוניים מחזקים את עצמתו
של הקונפליקט ואת הקושי של המפקחת לנקוט עמדה .בסופו של דבר ,הורי הגרעין שעליהם סיפרה
המפקחת הצליחו לשלוח את הגננת לדרכה ,ובכך השליטו את הכוח הדתי על הכוח החוקי .כדי להפוך
פעולה זו לחוקית ,הפיקוח מעגן את הפעולה בהמשגה לשונית בעלת אוריינטציה משפטית-חוקית:
"אנחנו עושים מה שנקרא נוהל של העברות יזומות ] [...יש לפעמים גם שיח אישי שמביאים אותה להבנה שאת גננת טובה,

מקצועית ,אבל הקושי הוא רק במקום" )יצחק ,מפקח מחוזי על מערכת החמ"ד" .(25.7.11 ,נוהל העברות יזומות"
בעקבות חוסר התאמה בין רמת הדתיות של הגננת ובין זו של אוכלוסיית הגן ,מתקיים בשני הצירים
של הרמה הדתית .אמנם לעיל תיארנו מקרה שבו הגננת לא הייתה מספיק דתית לדעת ההורים
המשתייכים לגרעין תורני ,אך ישנם גם מקרים של תלונות של הורים בקצה השני של סקאלת הדתיות,
המתלוננים שהגננת דתית מדי לטעמם" :אני רוצה להגיד לך שהגננת שהכנסת לנו השנה יותר מדי משדרת תורניות,
יותר מדי עובדת על קודש .היא לא מתחברת לדברים כלליים ,היא כאילו בתוך בועה ] [...ואני ממש חושש לבן שלי" )ציפי,

מפקחת מחוזית על גני ילדים בחמ"ד.(23.11.11 ,
לסיכום ,ההורים מהווים כוח לחץ משמעותי בשיבוץ הגננות ,הן במרחב הסמוי ,כשמפקח מודע
מראש לצורכי ההורים ובהתאם לכך ,משבץ לכל קהילה גננת ההולמת את תפיסת עולמם הדתית ,והן
במרחב הגלוי ,כשההורים דורשים להדיר מהגן גננת שאינה הולמת את אורח חייהם הדתי.
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•

המרחב חוץ-גני :חוסר הלימה בין אורח חייה של הגננת ובין ההלכה היהודית

המרחב האישי של הגננת מייצר אף הוא זירה קונפליקטואלית ,למרות שמדובר במרחב חיצוני לגן.
משנת החמ"ד דורשת מהגננת קונפורמיות להלכה היהודית ,הן במרחב האישי בתוככי הגן והן במרחב
האישי מחוץ לגן .אי-לכך ,כשאורח חייה האישיים של הגננת מחוץ לגן ,בשעות שלכאורה הגננת אינה
כפופה למערכת החמ"ד ,אינו תואם את ההלכה היהודית ,הוא מעורר התנגדות מצד ההורים .לעתים,
המקרה הוא קיצוני ,ואז הוא מועלה לפתחה של מועצת החמ"ד ,הגוף ארגוני הממונה על קביעת
מדיניות החמ"ד .המקרה המוצג להלן הוא אמנם קיצוני וחריג ,אך הוא חשוב שכן הוא ממחיש שוב את
ההתנגשות בין הזכות החוקית לזכות הדתית:
"אנחנו מזמינים לשימוע עובד הוראה או גננת ,ואנחנו מבררים .האם את מנהלת אורח דתי או לא ][...
אם זה תחום שהופך להיות רלוונטי לגן ,אנחנו צריכים להתערב ] [...אנחנו עומדים לרשות השטח ,לתת
לו את הגב לקיים את יעדיו של החינוך הממלכתי דתי .החוק הפקיד בידינו גם שיניים של סמכות ,כדי
שנוכל לשמור על האוטונומיה הדתית שלנו) ".הרב גיסר ,יו"ר מועצת החמ"ד.(12.8.12 ,

עם זאת ,האוטונומיה של מועצת החמ"ד לפטר גננת בשל אי הלימה בין חייה האישיים ובין קווי
היסוד של משנת החמ"ד ,מתערערת כשההחלטה פוגעת בזכות החוקית של הגננת:
"פיטורין של גננת הגיע למועצת החמ"ד ,אבל בג"ץ פסק שאנחנו לא יכולים לזרוק את הגננת בגלל
שבעלה לא דתי ] [...הגננת עובדת כבר שנים בגן ילדים דתי ,ולא נישאה ] [...אבל אז היא כבר בת
ארבעים והיא מתפשרת עם הכול ,והיא נישאה לבעל לא דתי ,כי היא אומרת' :זה הצ'אנס האחרון שלי
להיות נשואה .עכשיו אתם מענישים אותי פעמיים? אני גם נשואה לבעל לא דתי ,ואני גם צריכה להיזרק
מהחינוך הדתי?' " )יצחק ,מפקח מחוזי על מערכת החמ"ד(25.7.11 ,

במקרה המתואר לעיל ,תפקודה הפרופסיונאלי של הגננת ששירתה נאמנה את ציבור ילדי החמ"ד,
לא השתנה .לעומת זאת ,בחייה האישיים ,השתנה פרט אחד ,פרט שלא בהכרח גורע מדפוסי עבודתה
הקודמים במסגרת הגן .למרות זאת ,מועצת החמ"ד ,הגוף המחוקק שקיבל את סמכותו מכנסת ישראל,
החליטה לפטר את הגננת בשם הזכות הדתית .אלא שהסוגיה יצאה אל מחוץ לסמכויותיה של מערכת
החמ"ד ,אל סמכות חוקתית גבוהה יותר ,בג"ץ ,שהפקיע מידי מועצת החמ"ד את סמכויותיה וביטל את
הזכות הדתית לטובת הזכות החוקית של הגננת.

לסיכום ,משנת החמ"ד קבעה קווים אחידים לזהותו הדתית של המחנך הדתי הראוי לעבוד
בחמ"ד .אולם ,בעקבות המציאות הקיומית של ריבוי זהויות דתיות ,משנת החמ"ד נותרה הטרוגנית
והשאירה גבולות פרוצים לגבי זהותו של המחנך בחמ"ד ,דבר שאפשר את כניסתם של קונפליקטים רווי
מאבקי כוח לתוך מערכת החינוך שלה .הזירות הקונפליקטואליות קיימות בשני הקצוות של ציר
הדתיות :בקרב קהילות תורניות בעלות נטייה לשמרנות דתית וכן בקרב קהילות בעלות נטייה לפתיחות
דתית .כתוצאה מכך ,נוצרה התנגשות בין הזכות הדתית ובין הזכות החוקית בשתי זירות מרכזיות:
מצב האחת – שיבוץ גננות ,המהווה מקור למרבית הקונפליקטים ,הנובעים מאי הלימה בין רמת
הדתיות של הגננת ובין רמת הדתיות של קהילת ההורים .אמנם לרוב קונפליקט זה בא על פתרונו
במרחבי מערכת החמ"ד כשהזכות הדתית גוברת ,אלא שפעמים רבות הוא פוגע בזכותו החוקית של
הפרט .הזירה השנייה של הקונפליקטים סובבת סביב אורח חייה האישיים של הגננת במרחב החוץ-גני.
לעתים אורח חייה האישיים של הגננת אינם תואמים את ההלכה היהודית .מדובר במרחב החוץ-גני,
בשעות שלכאורה היא אינה כפופה למערכת החמ"ד ,וכשהדבר לא פוגע בתפקודה הפרופסיונאלי .גם
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במקרים אלה ,מערכת החמ"ד נוטה להדיר את רגליה של הגננת מתוך המערכת .אלא שלא תמיד
מערכת החמ"ד מצליחה לפתור קונפליקטים אלה במסגרתה ,שכן המערכת המשפטית מתערבת בשם
זכויות הפרט של הגננות .אמנם מצד אחד ,בזכות התערבות זו ,הפרט זוכה לשמור על זכויותיו
המשפטיות ,אולם מצד שני ,היא פוגעת בכוחה ההגמוני של מערכת החמ"ד.

 5.1.2נראות בביגוד – בין צניעות פנימית לצניעות חיצונית
הלבוש מייצג קודים תרבותיים המאפיינים קבוצות השתייכות ,במיוחד בחברה הדתית .במשנת
החמ"ד לא נמצאו קווים מנחים לגבולות נראות הלבוש הנדרשת ממחנכים במוסד חינוכי-דתי .לעומת
זאת ,בראיונות שנערכו במחקר זה ,נמצא שיח מרובה על אודות גבולות אלו ועל אודות הקונפליקטים
הנגרמים בעקבותיהן .פריטי לבוש ומבעיו מעוררים זירות התגוששות קונפליקטואליות בין הורים
לסייעות ולגננות ,וכן בין גננות למפקחות ,כשהמשותף לכל הקונפליקטים הוא הניסיון להציב גבולות
בנראות.
לבוש הסייעת :ההורים התורניים מבקשים כי נוסף לגננת ,גם הסייעת ,שפעמים רבות אינה דתית,
תקפיד להגיע לגן בהתאם לנראות התואמת את תפיסת עולמם הדתית .מאחר שהפיקוח על הסייעות
אינו בסמכותה של מערכת החמ"ד ,אלא בידי הרשות המקומית המעסיקה אותן ,הקונפליקט מתרחב
אל מחוץ לארגון ,אל הרשות המקומית:

"הם רוצים סייעת שמבחינת הנראות ומבחינת האישיות שלה ,היא תהיה

אדם דתי .תוכה כברה ] [...שפת הגוף שלה ,הקוד הלבוש ] [...אז העירייה אומרת' :סליחה ,מי שיש לי ב pool-העובדים שלי,

יעבוד גם בחינוך הדתי וגם בחינוך הממלכתי-דתי) "'.גב' אסתר חטב ,המפקחת הנוכחית .(12.7.12 ,גם במקרה זה
מערכת חיצונית למערכת החמ"ד היא הקובעת מה קורה בתוך גני החמ"ד ,גם כאשר הדבר הוא בניגוד
לדעתה .הרשות המקומית מטילה את כל כובד כוחה ומכפיפה את גן החמ"ד להעסיק סייעת שאינה
דתית ,ושחזותה החיצונית אינה תואמת את המראה של עובדי מערכת החינוך הדתית.
לבוש הגננת :הממצאים העידו כי קיים קונפליקט בנראות גם בין המפקחות לגננות המלמדות בגני
החמ"ד .לטענת ציפי ,אחת המפקחות המחוזיות על הגנים שרואיינה במחקר ,בתוך הגן גננת אינה אדם
פרטי ,ולכן עליה לגלות נאמנות לרוח המוסד המעסיק אותה ולהתלבש בהתאם לרוח זו" :כשמישהו עובד
במוסד חינוכי ,הוא צריך להתאים את עצמו למוסד .אלה פני הקהילה" )ציפי ,מפקחת מחוזית על גני ילדים בחמ"ד,

 .(23.11.11אם כן ,לבושה של הגננת מופקע מידיה ,והוא נקבע בידי ראשי מערכת החינוך הדתית .הנראות
הדתית הפכה להיות אבן בוחן למידת הדתיות .המפקחת קבעה "דטומר" אישי שהביא לתסיסה בקרב
גננות הקיבוץ הדתי הנוהגות ללבוש מכנסיים ,שכן לדבריהן לבישת מכנסיים מאפיינת את נשות
הקיבוץ .במסגרת ההשתלמויות שעורכת המפקחת לגננות מספר פעמים בשנה היא פנתה לגננות,
וביקשה מהן לשמור על לבוש צנוע מתוקף השתייכותן לארגון" :הן באות לגן במכנסי ג'ינס צמודות .אמרתי
להן ,תלכו עם מכנסיים רחבות מבד ] [...זה נראה מאוד לא נכון לפי התפיסה שלי" )ציפי ,מפקחת מחוזית על גני ילדים

בחמ"ד .(23.11.11 ,אלא שגננות הקיבוץ הדתי סירבו לקבל את מרותה של המפקחת:
"המפקחת יכלה להגיע לגנים ולהגיד ]' [...למה את באה עם מכנסיים?' זה עורר התקוממות מאוד גדולה
]' [...הדתומטר שלך לא משקף כהוא זה את הגן הדתי שלי' ] [...הצניעות היא פנימית  ,היא איך אנחנו
מדברות ,ואיך אנחנו מתנהלות ,ואורח החיים? שלנו ,זאת הצניעות .הצניעות לא נמדדת ברוחב
המכנסיים ובאורך החצאית) ".שיר ,מדריכת גננות(11.1.12 ,
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לבישת המכנסיים הופכת לזירת קרב בין שתי זהויות שאינן מצליחות להיפגש ,בהיעדר הסכמה
ראשונית בדבר כלי המדידה – ה"דטומטר" .הגננות מהקיבוצים הדתיים מקבלות את כוחן מתוקף
השתייכותן לקהילת הקיבוץ הדתי .מאחר שבקהילה שלהן קיימת תמימות דעים לגבי גבולות הלבוש,
הן נעזרות במנגנון הלחץ הקהילתי ומתנגדות בנחרצות להנחיות המפקחת האוסרת לבישת מכנסיים
במהלך יום העבודה בגן .גם המפקחת הארצית ,שמראה הגננות במערכת החינוך הדתית חורה לה,
מנסה להוציא את הקונפליקט מחוץ לגבולות הגן ,אל מנגנון המערכת החינוכית באמצעות יצירת
סטנדרטים אחידים לכל המערכת בהכפפת הלבוש הרצוי" :מותר גם פתיחות ,אבל שיהיו קווים אדומים.
לדוגמה ,אני לא הסכמתי שגננות ילכו עם מכנסיים ,ולכן ביקשתי מהנהלת החינוך הדתי ,והם לא הסכימו) ".גב' אסתר

חטב ,המפקחת הנוכחית .(12.7.12 ,סירובו של הפיקוח הארצי להטיל את מרותו על סוגיית המכנסיים ,הן
אם בשל מניעים דתיים והן אם בשל מניעים חברתיים ,מותירה את המפקחות ללא סמכות להטיל את
דעתן.
לסיכום ,הנראות של לבישת מכנסיים בשערי הגן היוותה מוקד לקונפליקטים .הדרישה של קבוצות
בעלות השתייכויות דתית אחת מקבוצות בעלות השתייכות דתית אחרת לשנות קוד לבוש ,מעוררת
התנגדויות בקרב קהילת הזהות המוכפפת .כתוצאה מכך נוצר מאבק חריף שלעתים אף פורץ את
גבולות הגן ,כאשר הדורשים מחפשים אשרור ממסגרות חוקתיות גבוהות יותר .בכל המקרים ,למרות
שהמעורבים חיפשו את הפתרון מחוץ לגבולות הגן ,בפנייה לסמכות גבוהה יותר ,הקונפליקט הוחזר
לתוככי הגן ,ולא תמיד נמצא לו פתרון .אמנם בראיונות שנערכו במסגרת מחקר זה קונפליקט הנראות
היחידי שתואר התמקד בפריט לבוש אחד שלדעת רבים אינו מתאים לאישה הדתית ,במכנסיים,
קונפליקט הנראות גולש גם לפריטי לבוש נוספים הכולל אורך חצאית ,אורך שרוול ,מחשוף ואף גודל
כיסוי הראש ,הכול בהתאם ל"דתומטר" המאפיין את קהילת ההורים של הגן.

 5.1.3אידיאה חינוכית – בין סגירות פדגוגית-דתית לפתיחות פדגוגית-דתית
משנת החמ"ד רואה בחינוך התורני אידיאל חינוכי ,ובהתאם לכך ,היא מטילה על מערכת החמ"ד
את האחריות לדאוג ליצירת תנאים שיחזקו את הקהילה התורנית:
"המאמץ לקרב את הקהילות השונות ,לא יבוא על חשבון מילוי שאיפותיה של האוכלוסייה החפצה
בתגבור תורני ובחיזוק המסגרות התורניות .יתר על כן ,חיזוקם של אלה משמעותו חיזוקו של הגרעין
שייעודו להשפיע על המסגרת כולה" )משנת החמ"ד ,2008 ,עמ' (49

לפי משנת החמ"ד ,לאוכלוסייה התורנית תפקיד מרכזי בהתוויית זהות החמ"ד מתוקף שליחות
לאומית .אלא שהממצאים של המחקר מעידים שהמצב בפועל הוא בדיוק הפוך .קהילות הורים
המתנגדות למגמות התורניות של הגרעינים ,פונות לפיקוח כדי שזה ישתמש בסמכותו כדי להדוף
סממנים המתפרשים כדתיים מדי .אם כן ,הפניות למערכת החמ"ד עולות הן בשם סגירות דתית והן
בשם פתיחות דתית.
פניות בשם סגירות פדגוגית-דתית:
)הרב ד"ר ליפשיץ ,ראש מנהל החמ"ד .(15.5.11 ,בגן המשרת קהילה בעלת זהות דתית ידועה מראש ,הפיקוח
"נקודת הקושי היא שיש באותו גן אידיאולוגיות שונות ,ואז יש פיצוץ"

בוחר לשבץ גננת שתהלום את רוחה הדתי של הקהילה ,הן באורח חייה והן בפרקטיקות שבהן היא
תנקוט בגן .הקונפליקט מתחיל כשהורים המשתייכים לקהילת זהות דתית אחת רוצים לשנות את

177

המאזן הדתי שהיה קיים בגן ,באמצעות תגבור פרקטיקות דתיות ,דבר המנוגד לתפיסת עולמם של
הורים המשתייכים לקהילת זהות פחות דתית .למשל ,מקרה שבו הורים ביקשו מגננת לקיים מסיבות
עם ההורים בהפרדה מגדרית כדי למנוע בעיות הלכתיות ,בקשה שלא תאמה את התנהלות הגן עד אז:
"ההורים הודיעו לה' :גברת נכבדה ,אנחנו רוצים כשאת עושה ערב חנוכה ,אני מבקש רק נשים או רק גברים') ".חגי ,מפקח
מחוזי על מערכת החמ"ד.(25.7.11 ,

פניות בשם פתיחות פדגוגית-דתית :כאמור ,הקונפליקטים מתעוררים גם מהכיוון ההפוך ,כשיש
עודף פתיחות לעולם החול .מעניין שרוב הדוגמאות שהובאו בראיונות עם המפקחים היו תלונות על
עודף סגירות .נשמעו שלושה נימוקים כנגד הסגירות הפדגוגית-דתית :נימוק פסיכולוגי – אי-התאמה
לשלבי התפתחותו של הילד" :גננת שמתפללת עם הילדים קרוב לשעה .קוראת תהלים בתוך השעה הזאת ומזמורים
ועוד מזמורים ועוד מדרש ] [...אנחנו לא מכניסים בגלל שאני רוחנית מאוד ] [...אלא בשיקול דעת מה מתאים לילד" )ציפי,

מפקחת מחוזית על גני ילדים בחמ"ד .(23.11.11 ,נימוק פסיכולוגי נוסף הוא חשש מסתירות עם קווי החינוך
הנשמרים במשפחתו של הילד" :בגן מספרים "דירה להשכיר" בלי חזיר כי אסור להזכיר את המילה חזיר ] ,[...ואז
ההורים אומרים' :אנחנו בבית מספרים כך ,והילדים אומרים שאסור להגיד חזיר בכלל ] [...מה שהוביל את הילד להבין

שהגננת אמרה שמה שעושים בבית שלנו זה לא נכון" )ציפי ,מפקחת מחוזית על גני ילדים בחמ"ד .(21.10.10 ,נימוק נוסף
הוא נימוק דידקטי" :לעתים רחוקות ,גם קיבלתי תלונות מההורים' :מה קורה פה ,הגן הוא כולו תורה? איפה תחומי
הלמידה הנוספים?' " )גב' אסתר חטב ,המפקחת הנוכחית.(12.7.12 ,

הפניות בעד פתיחות פדגוגית-דתית יצאו אל מחוץ למרחבי הגן .במהלך השתלמויות שנערכו
לגננות ,הגננות שדגלו בפתיחות הדתית התעמתו עם המדריכה ועם המפקחת שדגלו שתיהן בסגירות
דתית .למשל ,אחת הגננות הציגה תמונה של משה עם לוחות הברית מאת צייר שאינו יהודי שבה היא
השתמשה במהלך הלמידה בגן .הדבר עורר ויכוח סוער בקרב הנוכחים .למרות שהמדריכה של הגננות
פסלה את השימוש בתמונה ,הגננת טענה בעד פתיחות והצגת התמונה:
"הגננת בחרה את תמונת לוחות הברית עם משה רבנו עם הקרניים ] [...ואז המדריכה ירדה נורא על
הגננת ואמרה לה' :מה פתאום להביא כזו תמונות אמנות? אני לא אכניס כאלה תמונות לגן שלי .זו
הברית החדשה ] .'[...והגננת נעלבה ] [...בשם הפתיחות ובשם האמנות" )שיר ,מדריכת גננות (11.1.12

הקונפליקט בא ליד ביטוי גם במינון של לימודי ה'חול' לצד לימודי ה'קודש' ,ומידת הפתיחות כלפי
התרבות הלא יהודית .הדיון סביב הצגת תמונת אמנות שבה דמותו של משה רבנו מוצגת לפי התפיסה
הנוצרית ,המחישה את הקונפליקט של שילוב 'חול' נוצרי בלימוד 'קודש' יהודי .אמנם הקונפליקט עלה
לדיון במהלך השתלמות ,אולם הוא לא בא על פתרונו כי כל צד התבצר בעמדתו ,כפי שהעידה על כך
המדריכה במהלך הריאיון.
דוגמה נוספת לקונפליקט בשם הפתיחות הדתית ,התרחש בין גננות למפקחת ,סביב מקומו של ספר
התורה בגן הילדים:
"הגננות אמרו שלא צריך להיות ארון קודש בגן הילדים ] [...כי לא משחקים ב'כאילו' בדברים שהם
אמתיים .ואז אמרתי כל המשחק של הילד בגן ,כל עולמו זה ב'כאילו'' ,כאילו' אני אימא בפינת בובות,
ו'כאילו' אני שוטר ] [..ואני טוענת שהסמלים האלה ,וזו דעתי האישית ,הם סמלים שהם מנתבים את
דרך החשיבה של הילד .הסמל הזה הוא סמל שנטמע בילד ,איפה שהוא ילך יהיה ספר תורה קטן ,הוא
ידע להבדיל בין ספר תורה אמתי שנמצא בבית כנסת לבין ספר תורה בגן" )ציפי ,מפקחת מחוזית על גני
ילדים בחמ"ד.(23.11.11 ,
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בנרטיב זה מוצגות שתי גישות מנוגדות .הגישה האחת היא זו של הגננות ,הטוענת כי אין צורך
בייצוגי קודש בגן ,בנימוק שאין המדובר בפריטים מקוריים ,ולכן אין זה מן הראוי שיימצאו במרחבי
הגן .לעומתה ,המפקחת מתנגדת לדחיקת ייצוגי הקודש ,גם אם מדובר בפריט ייצוגי ולא מקורי ,זאת
בשל החשש מפגיעה בהתפתחות הזהות הדתית של הילד .קונפליקט זה מצא את פתרונו בגנים באופן
חלקי .כל הגננות הוכפפו להכניס לגן ארון קודש ובו ספר תורה קטן ,אולם לא בכל הגנים השתמשו
בהם ,ובכמה מהם הוא עמד כאבן שאין לה הופכין והעלה אבק.
לסיכום ,הקונפליקטים סביב סגירות ופתיחות פדגוגית דתית משקפים את סירובם של הקהילות
לקבל את הזהות הדתית שמכתיב החמ"ד כזהות מחייבת .מנעד הדתיות של אוכלוסיות ההורים
המזינות את גני החמ"ד לצד מנעד הדתיות של עובדי ההוראה ,הגננות והמפקחות ,מייצרים עימותים
בין קבוצות ההשתייכות השונות .העימותים מתרחשים סביב תפיסות אידיאולוגיות שונות,
המתורגמות בשטח לייצוגים חומריים ,המהווים את העילה למאבקי כוחות בין הקהילות השונות.

 5.2מנגנונים למיגור הקונפליקטים – בין מדיניות גמישה למדיניות אחידה
כדי להתמודד עם מגוון הקונפליקטים שהוצגו לעיל ,נוצרו שני מנגנונים ,האחד – ברמה הארצית;
והשני – ברמה המחוזית .כל מנגנון מייצג תפיסה חינוכית שונה כלפי השונות הקהילתית .למרות
שהמנגנונים המוצגים להלן הם פרי יוזמה של הפיקוח ,הם אינם מופיעים במשנת החמ"ד.

5.2.1

מנגנון למיגור קונפליקטים ברמה הארצית "לא בא לאחד את השורות .זה לא קיבוץ כאן" )הרב ד"ר
ליפשיץ ,ראש מנהל החמ"ד(15.5.11 ,

ברמה הארצית ,נראה כי המושג קונפליקט אינו חלק מהשיח של ראש מנהל החמ"ד .בשונה מכל
המפקחים שרואיינו למחקר ,ראש מנהל החמ"ד לא העלה סוגיות קונפליקטואליות ,ואף הדף את
ניסיונותיי להעלות סוגיות אלו .הוא סרב לדבר על קונפליקטים ועל נגזרותיו הלשוניות ,בטענה כי הם
אינם קיימים" :נקודת הקושי היא שיש באותו גן אידיאולוגים ,אידיאולוגיות שונות ,ואז יש פיצוץ .אני לא מכיר הרבה
דוגמאות כאלה ,והן גם כנראה לא קיימות" )הרב ד"ר ליפשיץ ,ראש מנהל החמ"ד.(15.5.11 ,

הריאיון עם ראש המנהל נפתח בתיאור ה"אני מאמין החינוכי" המוביל את כל שורות החמ"ד –
חינוך מתאים לכל דורש .בהתאם לכך ,מניתוח הריאיון נמצא כי ראש המנהל מפעיל מנגנון שנועד
לעקוף את נקודות ההתנגשות בין האידיאולוגיות השונות המאפיינות את קהילות הזהות של הצה"ד.
מנגנון זה מופעל הן על ההורים והן על הילדים במסגרות החינוכיות .חוזקו של המנגנון הוא בכך שהוא
מושתת על העבר המשותף של הקהילה הציונית-דתית ,עבר המהווה בסיס משותף לכל קהילות הזהות
של הקהילה .מנגד ,מנגנון זה עוקף את השונות בזהויות הקהילתיות הקיימות בהווה" :אנחנו לא באים
לעשות כפייה דתית ,אני לא בא לאחד את השורות .זה לא קיבוץ כאן" )הרב ד"ר ליפשיץ ,ראש מנהל החמ"ד.(15.5.11 ,

להלן הביטויים המעשיים של המנגנון למיגור קונפליקטים:
בתי מדרש הורים – במ"ה :למרות שראש המנהל מתעלם מקיומם של קונפליקטים ,הוא ער
למורכבות הנובעת מריבוי קהילות זהות בצה"ד ,ריבוי המקשה על תפקודה של מערכת החמ"ד.
בהתאם לכך ,הוא רואה בהורים את המקור לקושי" :הקושי הוא פה תפיסת העולם ,שינוי עמדות ,שינוי המחשבה
של ההורים של הדעה הרווחת ,יש פה הרבה עבודה" )הרב ד"ר ליפשיץ ,ראש מנהל החמ"ד .(15.5.11 ,בהתאם לכך ,ראש
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המנהל סבור שהמקור לפתרון טמון אף הוא בהורים .כדי להשפיע על תפיסות העולם של ההורים הקים
החמ"ד בתי מדרש להורים )במ"ה(:

"אז אני רוצה להניח שההורים יעברו מעבדה ,וסיכמנו שנעשה את זה לא

במשלוחים בדואר ,אלא ייעשו ערבי הורים ,יש להם יכולת השפעה ומחשבה ] [...אני רוצה להשפיע על ההורים" )הרב ד"ר

ליפשיץ ,ראש מנהל החמ"ד .(15.5.11 ,בתי המדרש להורים ,המכונים "מעבדה" ,משמשים מנגנון פיקוח סמוי
שנועד לנווט את עמדות ההורים בהתאם לחזון החמ"ד" :זה חלק מתפיסת העולם ] [...תצבע את עצמך בחינוך
תורני או בחינוך מדעי ,אני בעד זה ,אבל אתה לא חי לבד באולימפוס ויש איתך עוד אנשים .אתה לא חי לבד) ".הרב ד"ר

ליפשיץ ,ראש מנהל החמ"ד .(15.5.11 ,ליצירת חיבור בין קהילות הזהות המגוונות של הצה"ד ,ההורים
מוזמנים "למעבדות" בבתי הספר ובגנים ,שהם בעצם ערבי לימוד משותף סביב טקסטים מהמקורות
היהודיים" :צריך להיות גמיש ולדעת שהרבה פעמים הצדק לא רק אצלך .אז אתה יכול לוותר טיפה ,אם רוצים פה יותר,
אם לומדים אחרי הצהריים .אפשר למצוא את היחד ] [...הרבה מכנה משותף שהוא הרבה יותר חשוב מהבידול " )הרב ד"ר
ליפשיץ ,ראש מנהל החמ"ד.(15.5.11 ,

באמצעות דפי הלימוד האחידים הנלמדים במוקדים שונים הפרוסים ברחבי הארץ ,נוצר דיאלוג
בין-הורי המתבסס על טקסטים מהמקורות היהודיים" :בגני הילדים המגמה הייתה לתת להם חוברת עם שאלות
מנחות ותובנות להורים" )הרב ד"ר ליפשיץ ,ראש מנהל החמ"ד .(15.5.11 ,הלימוד מזמן דיאלוג שוויוני המתבסס על
המורשת היהודית המשותפת לכל הקהילות ,ובמקביל גם מסייע להעלמת הקונפליקטים הממתינים
בקרן זווית בשל השונות הדתית בין הקהילות.
תכנית לימודים אחידה על דמות מופת :אמצעי נוסף שהפיקוח נעזר בו כדי ליצור שפה משותפת
ולדחוק את השפה הקונפליקטואלית ,הוא קוריקולום משותף .מדי שנה מפיץ מנהל החינוך תכנית
לימודים סביב נושא נבחר המותאמת לכל שכבת גיל .לשם כך נבחרת בכל שנה דמות תורנית שהשאירה
את חותמה על העולם היהודי ,ובפרט על הצה"ד.
"מה שמשפיע על העשייה הדתית בגן ] [...העובדה שלקחנו דמות לחמ"ד של הרב עוזיאל והרב צבי
יהודה [...] ,זאת אמירה לגננת .אז יש דברים שאני רוצה שיהיו בכל הגנים ] [...יש פה איזו אמירה[...] ,
הוצאנו השנה ,וסיכמנו שבשנה הבאה אנחנו נוציא שתי חוברות ,כך שכל ילד בגן הילדים יקבל חוברת
עם שאלות מנחות" )הרב ד"ר ליפשיץ ,ראש מנהל החמ"ד(15.5.11 ,

קוריקולום אחיד תורם לאחידות במסרים הדתיים המכוננים את זהותו הדתית של הגן ,שכן
הבסיס הדתי המשותף מנטרל את השונות האידיאולוגית האחראית על יצירת הקונפליקטים .אולם,
למרות חזונו של ראש המנהל ,ממצאי המחקר הוכיחו כי הטמעת התכניות בגנים תלויה ברצונן של
הגננות ,ובפועל ,בגנים שהקהילה בהם אינה משתייכת לצה"ד ,הגננות בוחרות להדיר את התכניות
הנשלחות אליהן על ידי הפיקוח בטענה שהן לא רלוונטיות לאוכלוסייה.
לסיכום ,ברמה הארצית ,מנהל החמ"ד מנסה להפעיל סוציאליזציה דתית המושתתת על העבר
המשותף ,במטרה ליצור הווה משותף שבו תשרור הרמוניה בין כל קהילות הזהות המשתייכות לצה"ד,
ולהשכיח את הקונפליקטים ביניהן.
לעומת הגישה ברמה הארצית ,ברמה המחוזית פותחה גישה הפוכה להתמודדות עם הקונפליקטים
– סוציאליזציה דתית המושתתת דווקא על ההווה השונה.
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5.2.2

מנגנון למיגור קונפליקטים ברמה המחוזית :מסטנדרטיזציה דתית לסירקולציה חברתית

גישתו של ראש מנהל החמ"ד ,המתכחש לקיום קונפליקטים בין הזרמים השונים במערכת החינוך
שעליה הוא ממונה ,אינה מצליחה למגר את הקונפליקטים המתנקזים בסופו של דבר לפתחו של
הפיקוח המחוזי .חגי ,מפקח מחוזי על מערכת החמ"ד שבמחוזו נמצאים כמה מהגנים שנבדקו במחקר,
מתאר מציאות של אנרכיה שאינה מקבלת מענה מהדרגים הגבוהים של הארגון" :יש הבדל בין מגוון לבין
בלבול ] [...ננסה להבין על מה כל הגנים הדתיים במחוז שונים .זה פה כתוצאה ממדיניות!" )חגי ,מפקח מחוזי על מערכת

החמ"ד .(25.7.11 ,למרות שנראה כי הקו החינוכי של הפיקוח הארצי הפלורליסטי מאפשר את קיומן של
זהויות דתיות שונות זו לצד זו ,בפועל ,האוטונומיה של הגננות מתעצמת באמצעות טרנספורמציות
שונות של זהויות דתיות שהן מכוננות בגני החמ"ד .במקרים רבים ,הטרנספורמציות לא תואמות את
התפיסה הדתית של המפקחת הישירה על הגן או של מפקח המחוז ,מה שמתפרש כמרידה במדיניות
הארצית .דבר זה גרם למפקחת על הגנים לפנות לראש המנהל בבקשה שיטיל את סמכותו הארגונית
ויקבע מדיניות ברורה:

"יש לי כעס .יש ראש מנהל חינוך דתי .שתהיה אמירה ברורה ] [...אם הייתה אמירה

בסטנדרטים של גן ממ"ד ,אם מישהו מלמעלה שמנחית את זה למטה ,כולם יודעים .גם בזה יש גבולות" )ציפי ,מפקחת

מחוזית על גני ילדים בחמ"ד .(23.11.11 ,מאחר שהבקשה לא נענתה ,הפיקוח המחוזי נאלץ לקחת לידיו
אוטונומיה ניהולית ,ולנקוט יוזמה מקומית ,שבאה לידי ביטוי בהפעלת שני מנגנונים מחוזיים :במישור
הפדגוגי – כתיבת מסמך סטנדרטים ,ובמישור המוניציפאלי – סרקולציה חברתית.

• סטנדרטיזציה דתית
היעדר מדיניות דתית מוצהרת וברורה ברמה הארצית ,המחייבת את כל השותפים למעשה החינוכי
בגן ,יצרה סביבה חברתית הפרוצה למאבקי כוחות ,דבר שגרם למפקח המחוזי לקבל על עצמו את
האחריות לקביעת מדיניות מקומית מחייבת שמטרתה להציב גבולות דתיים ברורים ואחידים לכל
הגנים שבמחוז:

"יצירת סטנדרטים מחייבים היוצרים קול אחד )ההדגשה במקור א"ש( ומסגרת מחייבת הפוטרת חוסר

בהירות" )חגי ,מפקח מחוזי על מערכת החמ"ד .(25.7.11 ,לשם כך הוקם צוות היגוי שכלל את המחמ"ד,
המפקחות והמדריכות של הגנים במחוז ,לגיבוש מסמך ,שכן "חייבים ליישר את הקו ,צריך להיות משהו גרעיני
שזה ה"מאסט" )ציפי ,מפקחת מחוזית על גני ילדים בחמ"ד .(23.11.11 ,ומהו אותו הקו? המפקח המחוזי מתאר
כיצד נקבעו הגבולות" :מה הדברים שעליהם אנחנו לא מוותרים? שלכל גן שאני אכנס בגן במחוז ] [...כולם יהיו
מחויבים לאותה סטנדרטיזציה ] [...אנחנו יוצרים מציאות מחייבת לכולם ,ומזה יצא מסמך הסטנדרטים) ".חגי ,מפקח

מחוזי על מערכת החמ"ד .(25.7.11 ,בהתאם לכך ,פותח המסמך:
"לכל גננות הממ"ד במחוז ,יהיה ברור ומובן מהם הסטנדרטים בגן הממ"ד ,וכך תמנע התנהלות של גן
מסוים בדרך אחרת ,נוגדת או סותרת .כל גננת תדע מה נדרש ממנה כגננת ממ"ד כדי ליישם את
הסטנדרטים בגנה .ה"מה" יהיה משותף לכולן ו"האיך" יהיה נתון לשיקולה הפדגוגי-חינוכי של כל
גננת) ".בניין צביון וזהות יהודית בגן ממ"ד(2012 ,

תחילה ,בשיח משותף בין המפקח המחוזי וקבוצת המפקחות והמדריכות של המחוז ,נבחרו
הסממנים הדתיים המהותיים החייבים לבוא לידי ביטוי בגן הילדים:
"הסביבה החינוכית האמורה לכלול מקום תפילה ראוי ,ארון קודש ,מספר ספרי קודש וכן מתן ביטוי
לסמלים לאומיים והצגתם .כללי התנהגות בגן :שמירת כשרות בגן ,חבישת כיפות וציצית ,צניעות לבוש,
שמירת הלשון ,שמירה על כבוד כל באי הגן .סדר יום ותפילה :פתיחת יום הלימוד בתפילה ,אוירה
דתית ,שילוב ברכות ונטילת ידיים .תכנית הלימודים :הגננת תספר סיפור תורה וסיפורי חז"ל ,הכרת
דמויות מופת ,לימוד הלכה מקיצור שולחן ערוך) ".בניין צביון וזהות יהודית בגן ממ"ד.(2012 ,
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השלב השני כלל תהליך של הטמעת המסמך בקרב הגננות:

"ואחר כך הורדנו לשטח" )ציפי ,מפקחת

מחוזית על גני ילדים בחמ"ד .(23.11.11 ,המטאפורה "הורדנו לשטח" מצביעה על הכיוון של המבנה הארגוני ועל
המיצוב של כל השותפים לתהליך .אך דווקא בגלל שהמסמך "הורד לשטח" ,הוא יצר התנגדויות
סמויות וגלויות בקרב הגננות שלא היו שותפות לגיבושו ,והוכפפו לקבלו בעל כורחן .התנגדויות סמויות
נצפו במהלך התצפיות בגנים ,לדוגמה ,משפטי זלזול:

"המסמך במחסן .לפני שהמחמ"ד הגיע ,המפקחת אמרה

שאוי ואבוי אם זה לא יהיה בחוץ .אמרתי לה' :יהיה בחוץ ,ועוד על לוח המודעות) '.צוחקת( נראה לך שמישהו קורא את זה

בכלל?" )אביה .(16.12.11 ,במקביל הועלו גם התנגדויות גלויות כלפי הקודים הדתיים שנקבעו במסמך
הסטנדרטים .ההתנגדות הייתה בעיקר במישורים שבהם הסטנדרטים נגדו את קטגוריות הזהות של
הקהילה הקולקטיבית הממוסדת שאליה משתייך הגן ,דוגמת הגננות של הקיבוץ הדתי .ההתנגדות של
גננות הקיבוץ הדתי הייתה לשני מישורים עיקריים :מי הסמכות המחוקקת שבידיה הכוח לקבוע את
הגבולות הדתיים? ומה היקף הגבולות הדתיים?
•

סמכות מחוקקת :מישור זה מתייחס לשאלות "מי הסמכות הקובעת את הגבולות הדתיים?
בידי מי המנדט לקבוע את הגבולות הדתיים?" בין המפקחות התנהל ויכוח על בחירת הסמכות
הרבנית שיכולה לקבוע את הסטנדרטיים ,שכן אין קונצנזוס בקרב קהילות הצה"ד על דמות
כזו:

"זה ויכוחים .כי תפיסות העולם ,כי המגוון הוא ] [...אז מי קובע? התורה קובעת? תפיסת העולם? הרבנים

יחליטו? מה פתאום הרבנים יחליטו?" )חגי ,מפקח מחוזי על מערכת החמ"ד .(25.7.11 ,הוויכוח בין הגננות
התנהל על המנדט שהפיקוח המחוזי נטל לידיו ,שכן המסמך גובש ברמת הפיקוח המחוזי בלי
שיתוף הגננות בשטח .כך מספרת המדריכה על תגובתה של אחת הגננות" :כשהבאת לנו את
המסמך ,הרגשתי שהבאת את לוחות הברית שאין לנו מושג מה הם" )שיר ,מדריכת גננות  .(11.1.12השימוש
במטאפורה המדמה את מסמך הסטנדרטים לעשרת הדיברות שנכתבו על ידי סמכות אלוהית
מחייבת וניתנו במעמד חד-כווני ,רומז לכך שהגננות סברו שהפיקוח ציפה מהן לקבל את
המסמך ללא עוררין ככתבו וכלשונו .נטילת האוטונומיה מידי הגננות קומם רבות מהן ,ובעיקר
את הגננות מהקיבוץ.
•

היקף הגבולות הדתיים :גם במישור זה המסמך פגע באוטונומיה של הגננות .במסגרת קביעת
הסממנים הדתיים החייבים להימצא בכל גן ,נוצרה סתירה בין האידיאולוגיה המחוזית ובין
האידיאולוגיה הקיבוצית .למשל ,מסמך הסטנדרטים חייב את הימצאותו של סממן דתי
מובהק" :בכל גן יוצב ארון קודש ובו ספרי תורה" )בניין צביון וזהות יהודית בגן ממ"ד .(2012 ,סטנדרט זה
סותר את האידיאולוגיה הקיבוצית המתנגדת להכנסת ארון קודש לגן הילדים" :אי הכנסת ספר
תורה לגן הילדים בקיבוץ הדתי נובע מאידיאולוגיה חינוכית ,בה לא מקיימים בגן סממני דת מדומים ,כי הגן הוא

לא סמל ,אלא מקיימים רק מה שאמור להוות את הדבר האמיתי" )שיר ,מדריכת גננות  .(11.1.12גננות הקיבוץ
הדתי שכוננו עד אז את זהות הגן הדתי בהתאם לאידיאולוגיה הקיבוצית ,נאלצו להתמודד עם
כוח חיצוני שאיים ליטול מהן את הקטגוריות של הזהות הקהילתית הקיבוצית .אחת מגננות
הקיבוץ הדתי ביטאה זאת בכאב למדריכה:
"הדתומטר שלך לא משקף את הגן הדתי שלי .הגן שלי לא נמדד בדתיות שלו ,אם יש בו ארון קודש או
לא ,אלא באורח החיים הדתי שלו .בסופו של דיון ,האמירה לכולם :חייב להיות ארון קודש ,זו אמירה
קשה .אם יגידו לי ,אז אני אשים ,אבל זו פגיעה במהות של הגן ובאורח החיים הדתי שלו .האם אתם לא
נותנים לי אוטונומיה וקרדיט בגן שלי? ] [...האם אין מקום לראות שאחת חושבת כך ,ואחת חושבת
אחרת? ואני מרגישה שקשה לי להיות עובדת של משרד החינוך בדיוק בגלל זה" )שיר ,מדריכת גננות
(11.1.12
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דבריה הנרגשים של הגננת מעידים כי היא חווה הדרה כפולה מההגמוניה הארגונית :הדרה ברמה
הקהילתית – קהילת הזהות הקיבוצית שאליה היא משתייכת מודרת כתוצאה מדרישה להפעיל
פרקטיקה הנוגדת את האידיאולוגיה שלה .הבחירה בשיח לשוני אוניברסאלי "זו פגיעה במהות של הגן
ובאורח החיים" ,משקפת הדרה ציבורית .ההדרה ברמה האישית – הגננת מביעה תחושה של התערבות
באוטונומיה ובטריטוריה הפרטיים שלה "הגן שלי" .השימוש בכינוי שייכות בגוף ראשון מצביע על
התחושה של הפקעת האוטונומיה של הגננת כפי שהייתה נהוגה עד הכנסת מסמך הסטנדרטים.
הקונפליקט שאליו נקלעו גננות הקיבוץ מתרחש בין שני מעגלי השתייכות משמעותיים לעבודת
הגננת :בין ההשתייכות הקהילתית ובין ההשתייכות המקצועית .מניתוח דברי ההתנגדות החריפים
שביטאו גננות הקיבוצים ,נמצא כי הן בחרו להישאר נאמנות לקהילה הקיבוצית המהווה את מעגל
הקיום היום-יומי שלהן ,ובכך בעצם הן דחקו את עצמן ממעגל הזהות המקצועי שאליו הן שייכות –
החמ"ד .בשל ההתנגדויות הקשות ,נאלץ הפיקוח להוסיף מנגנוני לחץ נוספים שיסייעו לו לגבור על
הנאמנות של הגננות לאידיאולוגיה הקיבוצית .מנגנוני לחץ אלה התבססו על סמכות דתית ועל סמכות
ממלכתית:
•

סמכות דתית אוניברסאלית :עיגון הסטנדרטים שנבחרו במקורות יהודיים המקובלים על כלל
פלגי היהדות הדתית" :בוא נפתח שולחן ערוך ,בוא נשאל דעת תורה .אורח חיים דתי משמעותו גם היוועצות
בדעת תורה .זו לא פרשנות שלי ,זו תפיסה" )חגי ,מפקח מחוזי על מערכת החמ"ד .(25.7.11 ,פעולה זו מבטלת
את האפשרות של הפרט או של קהילה מסוימת לערער על המסמך ,שכן מסמך זה מבוסס על
ספר הלכות המהווה את הבסיס ההלכתי המקובל על כל שומרי תורה ומצוות ,ועל כן מחייב
גם את גננות הקיבוץ הדתי לקונפורמיות מלאה לסטנדרטים המוצגים בו.

•

סמכות ממלכתית אוניברסאלית :כדי להכפיף את הגננות למסמך ,הפיקוח המחוזי נעזר גם
בכוחות ארגוניים חיצוניים המחייבים את הגננות לפעול לשמירת הסטנדרטים מתוקף
השתייכותן למערכת החמ"ד .שאיבת הכוח מסמכות עליונה טבועה כבר בראשיתו של המסמך
השואב את סמכותו ממשנת החמ"ד" :מטרות העבודה החינוכית-לימודית בגן הילדים הממלכתי-דתי
ויעדיה נקבעו על בסיס משנת החמ"ד" )בניין צביון וזהות יהודית בגן ממ"ד .(2012 ,ההסתמכות על המגמות
שבמשנת החמ"ד כבר בפתיחת המסמך ,נועדה לתת גיבוי ארגוני לסטנדרטים המוצגים
בהמשך המסמך .מתוך כך ,על כל הגננות בחמ"ד לקבל על עצמן את קיום המסמך .במקביל
לכך ,המפקחת מסבירה שהגננות חייבות לקבל את מרותו של המסמך מתוקף השתייכותן
למערכת הממלכתית של החמ"ד:

"זה לא רק אני בשם צביה מביאה לכן מסמך .זה מסמך שמדבר על

הצביון של הגן הממ"ד ] [...גרעין הליבה לא פרטי ] [...אנחנו גננות של משרד החינוך .מקבלות את המשכורת

ממשרד החינוך) :שיר ,מדריכה  .(21.2.11הגננות שייכות למערכת החמ"ד ,ולכן מחויבות לקבל את
כל הסטנדרטים שלו ,ולתת להם עדיפות על פני השתייכויות קהילתיות אחרות .בסופו של
התהליך ,המסמך הודפס על גבי לוח קשיח צבעוני וחולק בידי המפקחות לכל הגנים .בשל
הרצון לחזק את הסטנדרטיזציה ,נדרשו הגננות לתלות את המסמך בכניסה לגן הילדים למען
יראו וייראו.
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• סירקולציה חברתית
במקביל ליצירת מנגנון לסטנדרטיזציה דתית ,המפקח המחוזי פעל להרחבת גבולות השפעתו גם
במישור המוניציפאלי .מנגנון זה נועד לייצר מערבולת זהויות ,שבה יחיו בשלום זה לצד זה ,אנשים בעלי
זהויות שונות .להלן תיאור שני הסוגים של הסירקולציה החברתית :סירקולציה פרופסיונאלית של
גננות ,סירקולציה תורנית קהילתית.
"סירקולציה פרופסיונאלית" :הנחת היסוד העומדת בבסיס מנגנון הסירקולציה היא שבראש
מעיינם של ההורים עומד הרצון "לזכות" בגננת בעלת מצוינות מקצועית .מכאן נבעה המחשבה שמינוי
גננת בעלת יכולות מקצועיות גבוהות ,תנטרל את הקונפליקטים הנובעים משונות דתית .בהתאם לגישה
זו ,מנייד המפקח המחוזי של החמ"ד ,גננות בעלות מצוינות מקצועית ,אך בעלות תפיסת זהות ונראות
שונים מאלה של הקהילה שהיא אמורה לשרת .הסירקולציה היא דו-כיוונית מבחינה דתית ,וכוללת הן
שיבוץ גננות שאינן בעלות חזות תורנית בגנים המשתייכים לקהילות תורניות" :ההורה יהיה מוכן להתמודד
עם סוגיות דתיות ,סלש תורני ,אם הוא יקבל איכות ומצוינות ] [...זו נקודה ארכימדית לזה שאני הורה תורני ,מסורתי,
פלורליסט ,איפה שתשימי אותי על הסקאלה ,אבחר בגננת הזאת ,המבחן הוא מבחן האיכויות" )חגי ,מפקח מחוזי על

מערכת החמ"ד ;(25.7.11 ,והן שיבוץ גננות תורניות שחזותן החיצונית מצביעה על רמת דתיות גבוהה ,בגנים
שהקהילות המאכלסות אותם אינן מתאפיינות בזהות תורנית חזקה:

"מכניסים גננות בסירקולציות תורניות

למקום שאנחנו רוצים תורני ,מצוינות ] [...מערבבים לאט לאט גם באגוזים הקשים" )חגי ,מפקח מחוזי על מערכת החמ"ד,
.(25.7.11

כך מתארת המפקחת כיצד הכניסה גנן בעל חזות תורנית מובהקת לתוך גן ביישוב שהתנגד
לתורניוּת על כל ביטוייה החיצוניים והפנימיים:

"הכנסתי גנן ] [...בחזות הוא נראה חרדי ] [...הייתה איזו שהיא

התנגדות' :הוא נטע זר ,הוא לא מתאים פה ,לא מסתובבים פה ככה ,עם פאות במקום הזה '.אז אני שכנעתי אותם' :הוא

מצוין' ] [...וזה מה שקרה .כל כך אוהבים אותו" )ציפי ,מפקחת מחוזית על גני ילדים בחמ"ד .(23.11.11 ,הנראות
החיצונית ,האחראית לרבים מהקונפליקטים ,נדחקת מהמרחב הקונפליקטואלי בשל ההעדפה של
מצוינות מקצועית .יתרונה של פעולה זו כפולה :הסירקולציה מאפשרת שליטה של הפיקוח על דפוסי
כינון הזהות הדתית של גן החמ"ד וכן הגשמת חזון חברתי רחב היקף:
"חלק מהתהליך שעושה את השינוי ומביא את ההישגים ,הוא בדרך ליצר סירקולציה חברתית ][...
החזון שלנו יעסוק בעיקר באנשים .זאת אומרת ,במקום שתהיה ] [...גננת מצוינת ,ייבנה האמון.
כשייבנה האמון אנחנו נפגוש שמה סירקולציה של הורים מכל הסוגים ומכל המגוונים .דתיים ושאינם
דתיים ,מסורתיים ושאינם מסורתיים" )חגי ,מפקח מחוזי על מערכת החמ"ד.(25.7.11 ,

"סירקולציה תורנית קהילתית" :במקביל לסירקולציה הפרופסיונאלית – ניוד גננות בין גנים
הנמצאים בתחום סמכותו של הפיקוח ,מופעלת סירקולציה תורנית קהילתית .סירקולציה זו חורגת
מגבולות הסמכות של מערכת החינוך .הפיקוח מתערב במרחב המוניציפאלי באמצעות יצירת תזוזות
דמוגראפיות של משפחות .המפקח המחוזי יוצר קשר עם גרעינים תורניים ומציע להם לעבור להתגורר
בעיר תמורת קבלת שירותי חינוך דתיים ואיכותיים:
"תהליך ההתמודדות הדמוגרפית מחייבת אותנו לחזק את המגמה ,להביא משפחות נוספות ] [...בעיר מ'
מחר יש לי ישיבה עם ראש העיר ,להתחיל להביא לשם גנים תורניים .אנחנו כמשרד ,אני בתפיסת העולם
שלי כחלק מתהליך שאני טוען שהמפקח הינו גם מנהיג קהילתי) ".חגי ,מפקח מחוזי על מערכת החמ"ד,
(25.7.11
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המפקח רואה בעצמו מנהיג קהילתי ,ובהתאם לכך הוא פועל לשינוי המבנה הדמוגראפי של העיר.
מאחר שהקהילה המועדפת עליו היא חברי הגרעין התורני ,הוא פועל בשיתוף עם ראש העיר לקליטת
תושבים חדשים שיהיו בהמשך לקוחות של החמ"ד ,ושישפיעו מרוחם התורנית על כל היישוב.

 5.2.3סיכום
למרות שהמשנה החינוכית של החמ"ד נכתבה לפני כשלושה עשורים ,ממצאי המחקר מצביעים כי
הנושאים שעליהם היא ניסתה לתת מענה במסמך זה ,עומדים עדיין במרכז הקונפליקטים האידיאולוגיים
המתקיימים במסגרות הגנים של החמ"ד .כדי להתמודד עם קונפליקטים אלה ,ראש המנהל מוביל
מגמה סוציולוגית דתית עקיפה המושתתת על המשותף .בהתאם לכך נבנה קוריקולום המתבסס על
המקורות היהודיים המשותפים .יתרונו של מנגנון זה בכך שהתהליך שהוא מציע הוא רב-תרבותי ,אינו
פוגע באף אחד ,ובכך מותיר מקום לבעלי זהויות דתיות שונות להיות שותפים במערכת חינוך משותפת.
מדיניותו של ראש המנהל מהווה בבחינת ניצנים ראשוניים למפנה אידיאולוגי-חינוכי של מערכת
החמ"ד ,לאחר שנים רבות של הטמעת התפיסה של הראי"ה כדגם הגותי דתי-לאומי שיש להתחנך
לאורו – מקסימליות ואורחות חיים קיצוניים תוך הדרת הוגים אחרים מתונים )שוורץ ,תשע"ג(.
ממצאי מחקר זה מצביעים על מגמות חדשות שאותן מוביל ראש המנהל הנוכחי ,הרב ד"ר ליפשיץ.
מנהל החמ"ד מנסה לפעול לחשיפת תלמידי החמ"ד לרב-גוניות של הוגי הצה"ד ,באמצעות בחירת
דמויות תורניות מבין הוגי הצה"ד .בהתאם לתפיסה זו ,קובע מנהל החמ"ד קובע שנה דמות תורנית
אשר אישיותה והגותה ילוו את תלמידי החמ"ד החל מגן הילדים ועד בית הספר היסודי .המנהל שוקד
על כתיבת תכניות לימודים וספרי קריאה אשר יחשפו את התלמידים לאידיאולוגיות אחרות ,פתוחות
בשונה מהגותו הטוטלית של הרב קוק .נוסף על כך נפתחים בתי מדרש להורים שבהם עולות סוגיות
חינוכיות החושפות למגוון תפיסות דתיות ומאפשרות דיאלוג פתוח.
אולם ,למרות המפנה האידיאולוגי-חינוכי הדוגל בפתיחות לרב-גוניות הדתית ,המפנה עדיין לא
הצליח לחלחל לדרג המחוזי השקוע עמוק בקו האידיאולוגי רב-השנים המלווה את מערכת החמ"ד
ובמקביל נאלץ גם להתמודד עם קונפליקטים שהועלו לפתחו של מנהל המחוז .דבר זה הוביל לכך
שהפיקוח המחוזי קיבל על עצמו את האחריות לטיפול בקונפליקטים באמצעות שני מנגנונים :כתיבת
מסמך שנועד לקבוע את הסטנדרטים הדתיים המחייבים את כל השותפים לתהליך החינוכי בגני
הילדים של החמ"ד ושנועד ליצור אחידות בכינון הזהות הדתית של גן החמ"ד .אלא ,שכתוצאה מכך
שכמה מהסטנדרטים שנבנו הדירו קטגוריות זהות המאפיינות קהילות זהות אחרות ,הם דווקא הנכיחו
את הקונפליקטים .המנגנון השני שהופעל הוא מנגנון הסירקולציה החברתית שבמסגרתו הפיקוח
המחוזי מנייד גננות בעלות מקצועיות גבוהה בין גנים גם כאשר הנראות שלה אינה מתאימה לזו של
הקהילה ,וכמו כן משפיע על ההרכב הדמוגרפי של המחוז באמצעות ניוד משפחות המשתייכות לקהילות
המועדפות על הפיקוח ,במקרה דנן ,קהילת הגרעין התורני.

 5.3קונפליקטים בין הציונות-הדתית ובין קבוצות שמחוץ לציונות-הדתית
בסעיף זה בחינה של הקונפליקטים המתרחשים במעגלים האקולוגיים הרחבים המקיפים את
סביבת הגנים של החמ"ד ,קונפליקטים המתרחשים באזור הספר התרבותי בעקבות המפגש בין הצה"ד
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ובין הקהילה המסורתית-חילונית שחודרת לתחומיה .כדי להקל על הקורא ,בסעיף זה המושג חילוני
מתייחס הן לקהילות החילוניות והן לקהילות המסורתיות .בהקשר למחקר הנוכחי ההבחנה בין שתי
הקבוצות איננה מוסיפה או גורעת מהממצאים.
משנת החמ"ד רואה באוכלוסייה החילונית אחת מארבע האוכלוסיות המתחנכות בחמ"ד:
"התלמידים המתחנכים במוסדות החמ"ד באים מבחינה אידיאולוגית וחברתית ,מארבע אוכלוסיות ] [...האוכלוסייה

השלישית ,מפושרת ועד חילונית ,המבקשת ללמוד בחמ"ד") .משנת החמ"ד ,2008 ,עמ'  .(47המשנה מציגה רגישות
ל'אחר' החילוני ,ומעלה את הקושי שבהימצאותו במרחב זהות שאינו תואם את אורח חייו" :בקרב
אוכלוסייה שאינה מקיימת אורח-חיים דתי ,והרגשתה האמונית מטושטשת ,ניתן להבחין בתחושה של אי-נוחות ומבוכה

במצב של חוסר אמונה" )משנת החמ"ד ,2008 ,עמ'  .(32אי-לכך ,אפשר לראות במשנת החמ"ד התייחסויות רבות
להשתלבותה של אוכלוסייה זו ,הן בהקשר לתפקידה של מערכת החמ"ד בקליטתו המיטבית של
החילוני ,והן בהקשר לתפקידו של החילוני בהשתלבותו בחמ"ד.
נושא רישומם של ילדים מבתים חילוניים לגני החמ"ד עלה כבר במהלך שלב איתור שדה המחקר,
קרי גני הילדים ,שבמהלכו נערכו שיחות גישוש עם מגוון גננות בחמ"ד .בשיחות עם הגננות נמצא שגנים
רבים קולטים לקרבם ילדים מבתים חילוניים ,ולעתים ילדים אלה אף מהווים אחוז ניכר מילדי הגן .גם
המפקחת הארצית על הגנים התייחסה לתופעה ,וציינה שהיא מאפיינת דווקא את גני הילדים ,והיא
מצטמצמת במערכת הבית ספרית" :המגוון הוא עצום .עצום ,עצום ,עצום .כלומר בגנים זה עוד לפני הנשירה .מגיעים
בהמוניהם" )גב' אסתר חטב ,המפקחת הנוכחית.(12.7.12 ,

בחלק זה של פרק הממצאים ייבחנו הקונפליקטים המתרחשים כתוצאה מהמפגש בין הצה"ד ובין
האוכלוסייה החילונית החודרת לתחומיה ,וכן דרכי התמודדותה של המערכת החינוכית עם
קונפליקטים אלה .בתחילה תוצג המדיניות של החמ"ד כלפי האוכלוסייה החילונית כפי שזו משתקפת
במעגל האקסוסיסטם – במשנת החמ"ד ,בהמשך כפי שזו משתקפת במעגל המיסוסיסטם – במדיניות
הפיקוח הארצי והמחוזי ,ולסיום – במעגל המיקרוסיסטם – הגננות ,במבעיה היישומיים בגנים
ובראיונות עם הגננות.

 5.3.1מעגל האקסוסיסטם – משנת החמ"ד :אידיאולוגיה של "קירוב רחוקים"
כדי לבחון את קווי היסוד של משנת החמ"ד בסוגיית שילוב חילוניים במערכת החמ"ד ,חולקו
לקטגוריות כל יחידות התוכן של המשנה העוסקות בסוגיה זו .הקטגוריזציה הובילה לזיהוי שתי
קטגוריות מרכזיות המבהירות את יסודותיו של הקונפליקט הנגרם בעקבות המפגש בין שתי הזהויות,
הדתית והחילונית.

א .שונות בתשתית האידיאולוגית של החילוני כגורם לקונפליקטים
משנת החמ"ד מבטאת את המורכבות הכרוכה בקליטת תלמידים מבתים חילוניים לתוך מערכת
דתית ,והיא מתקשה להיות עקבית ביחסה אל הציבור החילוני בשל המנעד ביחסו של החילוני לדת ,הנע
בין הסכמה להפרעה :הסכמה מתפרשת במשנה כבחירה מודעת של ההורים שילדיהם יקבלו חינוך דתי
על כל המשתמע מכך" :זאת מתוך הבנה שהנרשמים יהיו מוכנים לקבל את השפעתו של החמ"ד על אורח חייהם ועל
השקפתם הדתית ] [...פנייתה אלינו מבטאת את רצונה או את הסכמתה לספוג ערכי היהדות על פי משנתנו" )משנת החמ"ד,

 ,2008עמ'  .(49נקודת המוצא היא אפוא כי הורה שבחר לשלוח את ילדו למערכת חינוך דתית ,למרות
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היותו לא דתי ,מקבל עליו מיידית את קווי היסוד הדתיים של משנת החמ"ד .מנגד ,המשנה מתייחסת
גם להפרעה הנגרמת כתוצאה מהתנגדויות מצד הנרשמים הלא-דתיים לערכים ולתכנים שילדיהם
מקבלים בתוך המערכת החינוכית" :החינוך לאמונה ולקיום מצוות בקבוצה זו מוטל על כתפיו של בית הספר בלבד,
בעוד שבית ההורים אדיש ולעיתים אף מפריע בהקניית ערכים אלה ,הקונפליקט הנוצר בין בית הספר לבין בית ההורים

הופך בעיני המחנך את החינוך לאמונה ולשמירת מצוות לקשה" )משנת החמ"ד ,2008 ,עמ'  .(38בשל מורכבות הסוגיה
וההשלכות הקונפליקטואליות שלה ,הן על המשפחה החילונית והן על המערכת החינוכית ,מרבה משנת
החמ"ד לציין קווים מנחים למחנך הדתי באשר ליחס הראוי לילד החילוני ולמשפחתו.

ב .תפקידה של המערכת החינוכית של החמ"ד בקליטת החילוני
מערכת החמ"ד ,מתוקף מהותה הדתי ,מכריזה באופן חד-כווני כי על המחנך הדתי מוטלת
השליחות הלאומית לקרב את החילוני תחת כנפי השכינה הדתית" :החמ"ד פתוח גם לתלמידים מבתים
מסורתיים ופושרים מבחינה דתית ,משום שאחד מייעודיו הוא לקרב רחוקים .במקרים רבים מוטל החינוך לאמונה ולקיום

מצוות בקבוצה זו על כתפיו של בית הספר ] [...והמעוגנת בהלכה ובפוסקים" )משנת החמ"ד ,2008 ,עמ'  .(38הדברים
מבטאים ראייה חד-כיוונית ,כאשר הבחירה בביטוי "קירוב רחוקים" ממצבת את החילוני באזור
מרוחק ובלתי תקין שיש להחזירו ממנו אל המרחב הראוי .תפיסה הגמונית זו אף מתעצמת לאור השיח

שנבחר ,שבו האדם החילוני מוגדר באמצעות מילות שלילה" :זה שאינו מקיים את תרי"ג המצוות" )עמ' ,(7
"אינה מקיימת אורח-חיים דתי" )עמ'  .(32השלילה ממצבת את האדם הלא דתי בעולם החול המנוגד לעולם
הקודש הראוי של הקהילה הדתית .שיח זה מרמז על הקונפליקטים הנובעים מהתשתית הדתית השונה
של כל אחת מקבוצות ההשתייכות ,החילונית והדתית.
למרות הגדרות החילוני באמצעות שיח של שלילה ,המשנה רואה בקליטת אוכלוסיה חילונית יעד
חינוכי ,ואף מדגישה שיש לבצע זאת מתוך יחס של כבוד לזהות החילונית השונה.
"היחס ליהודים שאינם שומרי תורה ומצוות [...] :החמ"ד ישאף לקרב את הציבור שהשקפת עולמו
ואורחות חייו שונות משלו .קירוב רחוקים ייעשה אך ורק בדרכי נועם ומתוך יחס של כבוד לזולת"
)משנת החמ"ד ,2008 ,עמ' (16

 5.3.2מעגל המיסוסיסטם – דרג הפיקוח :אקטיביזם ל"קירוב רחוקים"
א .רמה ארצית
המדיניות הארצית של ראש מנהל החמ"ד מרחיקה לכת מעבר לקווי המשנה החינוכית המתייחסת
למציאות של חילוניים בחמ"ד .החזון החינוכי-חברתי של החמ"ד ל"קירוב רחוקים" הופך ליעד
אסטרטגי אופרטיבי שיש להפעילו גם כלפי אוכלוסייה שעדיין אינה חלק ממנו .ראש מנהל החמ"ד
מוביל מדיניות אקטיביסטית מוצהרת של גיוס אוכלוסייה חילונית לתוככי מערכת החינוך מתוך חזון
שבעתיד מערכת החמ"ד תכיל את כל ילד ישראל" :זו חובתנו הציונית ] [...עוד כמה שנים כולם יהיו בחמ"ד" )הרב
ד"ר ליפשיץ ,ראש מנהל החמ"ד.(15.5.11 ,
"החמ"ד צריך להכיל את כל מי שרוצה להיכנס בכנפיו ] [...משום שהחינוך הממלכתי דתי ,והמילה דתי
מילה רחבה ,והחינוך זה דבר רחב ,והמילה הממלכתי זה דבר רחב ,וצריך למצוא מכנה משותף ][...
התפקיד שלנו הוא להיות אחראיים על החינוך היהודי במדינת ישראל) ".הרב ד"ר ליפשיץ ,ראש מנהל
החמ"ד(15.5.11 ,
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החזון החינוכי מוגשם באמצעות גיוס אינטנסיבי של חילוניים לתוך שורות החמ"ד ,ועבודת שטח
שבה נציגים מהמערכת נשלחים לבתים של משפחות חילוניות כדי לשכנע אותן להצטרף לחינוך הדתי:
"הורה ששלח את בנו לגן הילדים בחמ"ד ,ההנחה היא שהעולם הדתי לא מפחיד אותו ] [...הוא לא אנטי,
הוא לא כועס ] [...עדיין לא עשו דיכוטומיה ,שמישהו יכול לנסוע בשבת ויחד עם זה ללכת לתפילה בשבת
] [...ולא חיים ב-בפרנויה ] [...ואנחנו עובדים על זה ] [...יש אנשים שעוברים בית בית לשכנע) ".הרב ד"ר
ליפשיץ ,ראש מנהל החמ"ד(15.5.11 ,

מימוש היעד האסטרטגי של גיוס חילוניים לתוך מערכת החמ"ד וקליטתם נעשה באמצעות שני
מנגנונים ארגוניים:
•

הימנון החמ"ד

מנגנון ארצי זה נועד לייצר מורשת חמ"ד רב-תרבותית באמצעות שזירת מסר של אחדות בהימנון
החמ"ד הנשמע תדיר בכנסים המחוזיים והארציים.
"...כָּל ִשׁבְ טֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל ,בְּ נֵי ָכּל גִּ יל וְ ג ֹולָה,
ִמ ְת ַק ְבּ ִצים כָּאן בְּ חֵ ן וּבְ חֶ סֶ ד
וּבְ יַחַ ד בּ ֹונִים פֹּה בְּ דוֹר גְּ אֻ לָּה
אָרץ הַ זֹּאת ,אֶ ֶרץ חֶ מֶ ד) "...המנון החמ"ד(
אֶ ת הָ ֶ

הביטוי "יחד שבטי ישראל" ,שזכה לקיצור יש"י ,מתייחס גם לשבט החילוני .מושג זה טבוע בשיח
המערכתי של החמ"ד ,והוא מופיע גם במסמכים אחרים שלו שנבדקו במסגרת מחקר זה .הבחירה
המגמתית לשלב בהימנון החמ"ד את האדם החילוני כמרכיב אינטגראלי ממורשת החמ"ד ,מסמלת
שאיפה למיזוג קהילות ולאחדות העם תחת חסותו של החמ"ד.
•

אגרות ראש מנהל החמ"ד

ראש המנהל שולח מדי שבוע לסגל הפיקוח וההדרכה אגרות ,ובהן רעיון תורני לפרשת השבוע
והשמעת קולות מהשטח .מניתוח כל האזכורים על גני הילדים בחלק של קולות מהשטח ,בשנתיים
שבהם נערך המחקר ,נמצא שהנושא השולט הוא רצונו הנכסף של החילוני לחבור ליהדות .כמעט כל
האזכורים מייצגים שיח המנכס חילוניים ליהדות בזכות מעשיה של הגננת .הקולות שהובאו מגני
הילדים מתארים אירועי הצלחה המושתתים על חוויה דתית מהגן ששימשה גשר בין החילוני לעולם
הדתי .להלן דוגמה לסיפור שסיפרה גננת ,ובו היא מתארת כיצד בזכות "מזוודת השבת" ששלחה עם
ילד חילוני מהגן לביתו ,זכו האב ומשפחתו לעשות קידוש:
"באחת השבתות קיבל אחד הילדים את המזוודה .המשפחה ממנה בא היא חילונית ,ובעת
הרישום הדגיש האבא שהגיע לרשום את בנו בגלל שמו הטוב של הגן' .אין לי מושג ביהדות
שנינו ]הוא ואשתו[ חיים טוב ביחד ,וכל אחד לחוד' אמר .לא ידעתי כיצד יגיב כשיקבל את
מזוודת השבת .ביום ראשון בבוקר הגיע האב לגן ]' [...אני לא זוכר מתי קידשתי על היין ,קנינו
חלה וסיפרנו את הסיפור ,אפשר להשאיר את המזוודה עוד יומיים?' רווח לי וחייכתי .הרגשתי
שקידשנו שם שמיים ברבים ,ולא היה גבול לאושרנו בבוקר ההוא שייזכר לעד .ב"ה הילד רשום
לגננו לשנה נוספת .צריך להעז ולא לפחד ,לקרב בחוכמה ולהיאבק בתבונה על אותן נשמות
יקרות) ".אגרת מנהל החמ"ד(13.3.11 ,
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באחת האגרות אף הגדיל לעשות ראש המנהל ,כאשר לפני הצגת סיפור הצלחה דתי נוסף שהתרחש
בגן ,סיפור האמור לשמש מופת לכל שאר עובדי ההוראה ,ציין בהתפעלות:

"הסיפור כ"כ מדהים ,שזהו

הסיפור היחיד הפעם" )אגרת מנהל החמ"ד ,פרשת שלח ,תשע"ב(.

לסיכום ,האידיאה החינוכית של ראש המנהל מובילה לאקטיביזם חברתי-דתי ולהפעלת
פרקטיקות דתיות שנועדו לנכס אל תוך מערכת החמ"ד קהילות שאינן דתיות כחלק מהשליחות
הציונית.
לעומת ראש מנהל החמ"ד ,יו"ר מועצת החמ"ד ,הרב גיסר ,מעלה תהיות חינוכיות לגבי שילובם של
ילדים חילוניים במערכת חינוך דתית מתוך חשש להשפעות על אופי החינוך הדתי:
"ילדים מבתים שאינם שומרי תורה ומצוות ] [...השאלה האם אנחנו חושבים שזה יכול לפגוע באופיו של
גן הילדים שעליו אנחנו ממונים ,שעניינו לגבש זהות דתית לכל הילדים? כולל ילדים של משפחות מאוד
תורניות .האם אנחנו סבורים שיש בזה פגיעה ביכולת או קושי במשימתו של החינוך הדתי לבצע את
תפקידו ,עיצוב זהות יהודית דתית .אם יש הרבה מאוד ילדים שאינם באים מבתים שומרי תורה
ומצוות ,זה הרי משפיע על האווירה בגן" )הרב גיסר ,יו"ר מועצת החמ"ד (12.8.12

החשש שהעלה יו"ר מועצת החמ"ד ,מפני ההשלכות החינוכיות של שילוב קהילות שאינן דתיות
במערכת דתית ,אכן קיים ,והוא בא לידי ביטוי בעדויות שהובאו בראיונות עם המפקחים המחוזיים.

ב .רמה מחוזית
השיח ברמת הפיקוח המחוזי היה בעל נימה שונה מזה שברמה הארצית .שיח זה חשף קונפליקטים
בשני תחומים שעמם המחוז נאלץ להתמודד:
•

קונפליקט נראות
ייצוגי הנראות משמשים קרקע למרחבים קונפליקטואליים בין דתיים לחילוניים ,החל בנראות

ההורים וכלה בנראות הילדים .אמנם ,קונפליקטים אלה מתרחשים בגן ,אבל בגלל שפעמים רבות לא
מצליחים לפתור אותם בתוך הגן ,הם יוצאים אל מחוצה לו ,אל עבר הפיקוח .לטענת המפקחים ,רוב
הפניות אליהם מתבצעות על ידי ההורים הדתיים .למשל ,במקרה המוצג להלן ,התלוננו הורים מקהילה
דתית על תמיכתה של הגננת בהורה חילוני:
"יש לנו עדיין קשיים במפגשי הורים .כשהורים מגיעים לגן בלי כיפות ,אמהות בלבוש חשוף ,ויש עם זה
התמודדות לא פשוטה .ההורים הלא דתיים טוענים' :התורה היא לא רק שלכם .ואנחנו רוצים להיות
בגן הזה ,כי אנחנו רוצים להיות בשכונה הזאת ,ואל תגידו לנו איך להגיע לגן' ] [...אני ,בתור אימא קמתי
באמצע המפגש ואמרתי' :סליחה ,אתם יודעים ,בעלי לומד תורה ,הוא מביא את הילד לגן ,הוא רואה
אמהות בקיץ עם לבוש כזה ,וזה מאוד מפריע לו '.אז האם אומרת שהתנפלו עליה ההורים החילוניים,
והיא ציפתה שהגננת תגיד להורים החילוניים' :סליחה ,פה זה גן ממ"ד!' ] [...וכשפניתי ,אני המפקחת,
לגננת ,היא אמרה לי' :תשמעי ,יש לי קבוצה גדולה של חילוניים ,אני רוצה גם אותם לקרב ,אז לאט
לאט ,אסור הערות כאלה חותכות') ".ציפי ,מפקחת מחוזית על גני ילדים בחמ"ד.(23.11.11 ,

הנרטיב שלעיל מתאר מאבק כוחות בין קהילת ההורים החילונית לקהילת ההורים הדתית על
זהותו של הגן הדתי ,כשבתווך ניצבת הגננת .הגננת שבסיפור לעיל בחרה לצדד בהורה החילוני ,בחירה
שקוממה עליה את ההורים הדתיים משתי סיבות :האחת – חשיפת הקהילה הדתית לנורמות ולנראות
שאינם ברוח ההלכה; האחרת – אכזבה מהגננת שהייתה אמורה לתת את נאמנותה לחמ"ד ולשמור על
189

הגבולות של המערכת הדתית שבה היא מועסקת .מאחר שההורים לא קיבלו את תמיכת הגננת ,בצר
להם הם נאלצו להפנות את הקונפליקט אל סמכות ארגונית גבוהה יותר שתטיל את מרותה על הגננת
ותחזיר למרחבי הגן את הגבולות הדתיים שנפרצו .סופו של האירוע היה שהמפקחת בחרה לא לצדד
באף אחד מהצדדים ,זאת בשל שיקול הדעת הרגשי של הגננת ששיכנע אותה שלא להתערב.
במקרה אחר ,מתארת מפקחת את פנייתו של הורה חילוני ,בעקבות דרישת הגננת שהילדות יגיעו
לגן בחצאית ולא במכנסיים ,מטעמי צניעות דתית ,דרישה ,שאגב ,אינה מגובה בקווי היסוד של החמ"ד.
"ההורה החילוני פונה ושואל' :האם הבת שלי חייבת להגיע עם חצאית או שמלה לגן?' אלה שאלות
שחוזרות ] [...מבחינת החוק צריך להיות ככה? אם אני אומרת להם' :רק חצאית' ,אז אולי זה יפחיד
אותם ,ואז הם יקחו את הילדה וילכו ] [...כי בתקופה הראשונה הגננות מאוד נבהלות מכל הדבר הזה,
ההורים נבהלים ,ואומרים' :רגע ,לאן נכנסנו?' " )ציפי ,מפקחת מחוזית על גני ילדים בחמ"ד(23.11.11 ,

גם במקרה זה ,הנטייה של הפיקוח הייתה לצדד בהורה החילוני ,זאת כדי לאפשר לו קליטה אטית
עד לחלחול הקודים התרבותיים המקובלים בגן הדתי .המשותף לשני המקרים הוא אי-תמיכה בגורם
המנסה להכפיף את החילוני לקטגוריות הזהות הדתיות של החמ"ד בשל אמפטיה והבנה לצורכי
החילוני .אולם ,למרות הרגישות כלפי החילוני ,בקונפליקט על הלכות כשרות ,אין ריכוך גבולות ,והן
נשמרות בהקפדה יתרה הן על ידי הגננת והן על ידי הפיקוח.
•

קונפליקט כשרות
"אימא רוצה לאפות עוגה בבית שלה .כי זה כל הכיף שלה עם הילד שלה .המטבח שלה
לא כשר .אז ההורים הדתיים לא מוכנים שהילדים שלהם יאכלו מעוגה שהיא לא
כשרה .ואז יש פה בלגן ] [...על העוגה הזאת נחרב העולם כמעט) ".ציפי ,מפקחת
מחוזית על גני ילדים בחמ"ד(23.11.11 ,

ההלכה היהודית אוסרת לאכול מאכלים שאינם כשרים ,וכדי שהילדים לא יאלצו לאכול עוגה לא
כשרה ,הגננת ביקשה מראש מהאם החילונית לא להביא לגן עוגה שאפתה בביתה .האם ,שהתקשתה
לקבל את הגזרה ההגמונית שנכפתה עליה ,פנתה למפקח המחוזי שיסייע לה בביטול הכפייה הדתית:
"פרשת העוגה הגיעה אליי ,כי היא הגיעה כמעט לבית המשפט ] [...אימא שאמרה' :זו הילדה היחידה
שלי ,אני אאפה את העוגה שלי מהבית במו ידיי ,באהבתי הרבה אליה ] [...זו כפייה דתית ,לא כתוב
בשום מקום .אבל מי שמך לכפות עלינו במדינה דמוקרטית?' האם איימה בעתירה לבית המשפט ][...
אדם רשאי להחמיר על עצמו ,אבל הוא לא יכול להחמיר על האחרים ,זו כפייה .אבל מה עושים בגן כזה
שהיא רוצה לאפות ,ויש שטוענים שהיא לא אופה כשר? עכשיו מי ילך לבדוק? זה צנעת הפרט .להגיד
שהיא באמת לא אופה כשר? אישה כשרה ,גם אם היא בבית ,אם היא נוסעת בשבת ,זה לא אומר שהיא
לא שומרת כשר) ".חגי ,מפקח מחוזי על מערכת החמ"ד(25.7.11 ,

למרות שהבקשה של האם לא נענתה ,הנרטיב של דברי המפקח משקף אמפטיה ורגישות כלפי האם
באמצעות שימוש בשני אמצעים רטוריים :תיאור דבריה של האם בגוף ראשון והצגת מספר טיעונים
לטובת האם.
לסיכום ,הפיקוח המחוזי נאלץ להתמודד עם קונפליקטים שלא מצאו את פתרונם בגן ועל כן
הועברו לפתחו .השיח התיאורי שבו נקטו המפקחים כדי לתאר את הקונפליקטים ,משקף רגישות לאחר
החילוני ולמצוקתו ,גם במקרים שבהם יש התנגשות עם ההלכה .בקונפליקט על הנראות ,המפקחת
צידדה בהורה החילוני מתוך רגישות לצרכיו ,ואילו בקונפליקט של הכשרות ,המפקח אמנם הביא מספר
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צידוקים לבקשת האם ,אולם המחויבות להלכה היהודית ולצביון הגן הדתי ,הכריעה את הכף לטובת
הזהות הדתית ולהדרת בקשת ההורה החילוני.

 5.3.3מעגל המיקרוסיסטם – גננות :מהדרה להאדרה
בשל מורכבות הקונפליקטים בין חילוניים לדתיים ,הגישות של הגננות למפגש בין שתי הזהויות לא
היו אחידות ,והשטח ייצר פתרונות שונים להתמודדות עם קונפליקטים אלה .למרות זאת ,אפשר לחלק
את הממצאים לשלושה דפוסים מרכזיים :דפוס ההגמוניה הדתית המדיר את הקול החילוני ,דפוס
הכבוד המקדם את הזהות הדתית ,ובמקביל מכבד גם את הזהות החילונית ומאפשר לה להיות נוכחת
במרחב ,ודפוס אשלייתי רב זהויות המכיל את הזהות החילונית ומאפשר את קיומם של סממני זהות
חילונית .חשוב לציין כי במציאות אין כמעט גן הפועל לפי דפוס אחד בלבד ,אך הימצאותם של מספר
מאפיינים יכולים להצביע על מגמתיות לכיוונו של אחד משלושת הדפוסים.

א.

דפוס הגמוניות דתית "יניב סיפר שהיה בשבת בים ,והסברתי לו שאנחנו בשבת לא נוסעים למקומות האלה" )יעל,
(22.11.10

הגישה הדוגלת בהגמוניות דתית מושתתת על התפיסה כי יש לשמור על צביונו הדתי של הגן ,ובשל
כך יש צורך להדיר כל התנהגות שאינה הולמת את רוח ההלכה היהודית .בהתאם לגישה זו ,כל הבאים
בשערי הגן חייבים לשמור על קודים דתיים ,גם אם אורח חייו האישיים אינו תואם את המתנהל בגן:
"בואו נקבל באהבה כל אדם חילוני שמגיע ] [...אבל תכבד! זה הבסיס" )יעל  .(19.9.11הרצון לשמור על זהות דתית
הגמונית באה לידי ביטוי בנקיטת שתי פרקטיקות פדגוגיות על ידי הגננת :שלילת דפוסי הזהות
החילונית והטמעת הזהות הדתית באמצעות קודים דתיים מונוליתים.
•

פדגוגיה שוללת זהות חילונית

ההגמוניות הדתית פעולת להדרת הזהות החילונית אשר מפרה את קיומם של הקודים הדתיים.
אורח חייו של החילוני בימי השבת סותר את ההלכה היהודית ,ולכן מעשיו נשללים .דוגמה לכך הם
דבריה של יעל על כיצד הגיבה לסיפורו של אחד הילדים החילוניים" :יניב סיפר שהיה בשבת בים .והסברתי לו
שאנחנו בשבת לא נוסעים למקומות האלה ואנחנו שומרים את השבת ] [...כדי שידע  ,שיחשף ,שתהיה לו את המודעות" )יעל,

 .(22.11.10בשם ההגמוניה הדתית ,הדוגלת באמת אחת אבסולוטית – האמת ההלכתית ,מודר אורח חייו
של הילד הקטן .במקביל לשלילת ביטויי הזהות החילונית ,מופעלות פרקטיקות דתיות מחייבות
שמטרתן למלא את החלל שנוצר כתוצאה מהדרת הזהות החילונית.
•

הטעמת קודים דתיים מונוליתים
במקביל להדרה של קודים של זהות חילונית ,מתקיימת הטמעת זהות דתית באמצעות הפעלת

קודים מונוליתים בגן בשני תחומים :נראות וכשרות.
נראות :הגננות רואות את עצמן אחראיות על שמירת חוקי הגן הדתי הכוללים בין היתר ,חבישת
כיפה לבנים ,ייצוג דתי מובהק:
כיפה') ".יונית .(5.9.11 ,הרצון העז של הגננת להרגיל את הילד החילוני לחבישת הכיפה ,אף גורם לה
"אני אומרת לילד' :אתה חייב לבוא מהבית עם כיפה .מהבוקר ,כשקמים צריך לשים
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להרחיב את מרחבי הקיום הדתי אל מרחבי הבית החילוני .חוקי הנראות נכפים גם במגזר הנשי ,הן על
אמהות והן על הילדות" :אני אומרת לאמהות לבוא בצניעות לא מחשוף ,לא חצאית קצרה" )יעל .(11.12.11 ,דרישות
הגננת הובילה את האמהות החילוניות ליצור פתרונות זמניים שלפיהם מצד אחד ,הן יעמדו בגבולות
הדתיים של רוח הגן הדתי ,ומצד שני ,הן תישארנה נאמנות לנראות האישית שלהן" :האימא לא מתלבשת
בצורה הכי צנועה ,אבל כשהיא באה לכאן ] [...גם אם היא באה עם מכנסיים וגופיה ,היא דואגת לכסות את עצמה בצורה

מתאימה" )יעל .(22.11.10 ,יש לציין שלא תמיד הדרישות של הגננת מתקבלות בהבנה על ידי האמהות,
ולעתים נוצרת התנגשות בין רצון הגננת לשמור על חלל הנראות הדתי בתוך הגן ובין רצון האמהות
החילוניות להגיע לגן בהתאם לאורח חייהן ,במכנסיים או בגופייה .כדי להתמודד עם התנגדות האמהות
ולכפות עליהן את הגבולות של הגן הדתי ,הגננות מפעילות שלושה נתיבי שכנוע :נימוק ארגוני" :אם
אנחנו גן דתי ] [...זה הבסיס ,זה היסוד [...] .אתה רוצה ,אל תקיים ] [...אבל ההתנהלות פה צריכה להתקיים בדרך האמונה,

צניעות!" )יעל .(19.9.11 ,יעל מנמקת את דרישתה לצניעות הלבוש בגן בנימוק מערכתי ,ובהתאם לכך היא
דורשת מההורים מחויבות לקודים התרבותיים שמציבה המערכת הדתית; נימוק אישי של טובת הילד:
"באתי לאימא של הילדה ואמרתי לה' :תשמעי ,לא נוח לילדה מבחינת האלמנטים מה שקורה ,שהיא לובשת חצאית קצרה,
לא נעים לה שרואים') ".יעל ;(22.11.10 ,נימוק חברתי-תרבותי" :ברומא תתנהג כרומאי ,זה בעניין של צניעות לבוש
] [...כמו שלהבדיל אנחנו נכנסים למסגד וחולצים נעליים ] [...מפאת כבודו של המקום" )יונית .(28.11.11

כשרות – מונוליתיות הלכתית :חוקי כשרות המזון ,תחום שבו קיימים גבולות הלכתיים ברורים,
נאכפים בצורה מוחלטת ,כפי שהודגם לעיל בסיפור על עוגת יום ההולדת "העוגה! אז או שתקנו עוגה .היו
כאלה שקנו עוגה מוכנה או שלוש עוגות הבית" )אביה .(28.8.11 ,באחד הגנים ,הרצון לשמור על הכשרות הביא
להקצנה ולדרישה להביא לגן רק מוצרים בהשגחה מהודרת" :קבלת שבת ] [...הבן מביא יין ,הבת מביאה חטיף
] [...מה שחשוב לנו הכשרות שיהיה בד"ץ ] [...אני תמיד מעדיפה שאם יש הורים ,להחמיר ושיהיה בד"ץ כי אני לא רוצה

להכשיל" )יעל .(19.9.11 ,כשרות הבד"ץ נחשבת מהודרת יותר ,ועל כן יעל בוחרת ,בשם ההלכה הדתית,
לדרוש אחידות ברמת הכשרות בכל המוצרים שההורים מביאים לגן ,גם אם בביתם לא כל ההורים
מקפידים על כך.
לסיכום ,החיים בתוך גן החמ"ד ממצבים את הגננות ביחסי גומלין עם קהילה חילונית שאורח
חייה ,ולעתים גם תפיסותיה הדתיות ,מתנגשים עם הקודים המאפיינים את הזהות הדתית .לרוב,
הגננות בוחרות להישאר נאמנות לזהות הדתית ,ובשל כך נשללות מההורה החילוני ואף מהילד החילוני,
היכולת לקיים בתוך הגן קודים מהתרבות החילונית הסותרים קודים מהתרבות הדתית ,עד כדי הכפפת
הקודים הדתיים על כל באי הגן.
ב.

דפוס הכבוד "צריך לכבד את אותם ילדים שאני מחנכת ,ואת ההורים שעומדים מאחוריהם" )מירי(28.11.11 ,

עובדי ההוראה של החמ"ד נדרשים להפעיל אקטיביזם חברתי-דתי ופרקטיקות דתיות שינכסו
אליהם קהילות שאינן דתיות .הפרקטיקות נבחרות מתוך כבוד דו-סטרי ,הן מצדו של ההורה החילוני
המכבד את הדת ומבעיה ,והן מצד הגננת המכבדת את החילוני" :בגלל שאני בתור בן אדם ,אני מאוד מאמינה
] [...אי אפשר לבוא רק מהמקום שלי כגננת דתייה ,אלא צריך לכבד את אותם ילדים שאני מחנכת ,ואת ההורים שעומדים

מאחוריהם" )מירי .(28.11.11 ,חשוב לציין כי השורש כ.ב.ד על נטיותיו השונות ,נשמע פעמים רבות בשיח
החינוכי תוך הבעת רגישות הן לילד והן למשפחתו .הרצון לכבד את החילוני מתורגמת בשטח על ידי
הגננות לשתי פרקטיקות פדגוגיות המנוגדות לכאורה :פדגוגיה מתעלמת המאפשרת קיום זהות חילונית
והטמעה בתוך הזהות הדתית.
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•

פדגוגיה מתעלמת
פדגוגיה זו מופעלת כאשר הילד החילוני מספר על פעולה משפחתית המנוגדת להלכה:
"אני לא ארצה שלילדים עם ההורים יהיו חילוקי דעות ,כי בכל זאת אני יודעת מאיפה הילדים מגיעים.
ואם הם גם יגידו לי' :בשבת נסענו לים' ,אני מתעלמת מזה ,ואני יכולה פשוט לעבור לנושא הבא ] [...אני
לא אגיד' :מה פתאום נסעת בשבת?' סליחה ,זו האוכלוסייה שבאה אליי ,והם רוצים את הגן הדתי ][...
אז אני מתעלמת .אני פשוט לא מתייחסת למה שקרה .עוברת הלאה) ".אביה(26.6.11 ,

כאשר הילדים החילוניים מספרים על פעילות משפחתית המנוגדת להלכה ,כגון ,נסיעה בשבת,
הגננת נמצאת בדילמה כיצד להגיב .האם עליה להתייחס לדברי הילד ,ובכך לתת לגיטימציה למעשה
הנוגד את הלכה ,או שמא עליה לפסול את המעשה ,ובכך לפסול את אורח החיים של משפחתו? לדילמה
זו מרכיב נוסף – הילד הדתי .האם הוא אמור להיחשף בגן דתי לתפיסות הנוגדות של העולם הדתי?
במקרה שתואר לעיל ,הגננת בחרה בפדגוגיה מתעלמת ,פתרון מכבד שמצד אחד לא שולל את
חוויותיהם של הילדים החילוניים ,ומצד שני לא מרחיב את הדיון בהם .בכך הגננת מכבדת את הילד
החילוני ,ומנגד ,מצמצמת את חשיפת הילד הדתי לתופעות שאינן הולמות את רוח ההלכה.
•

הטמעה בתוך הזהות הדתית :התאקלמות דתית "לאט לאט"
במקביל לתהליך של התעלמות מהזהות החילונית ,מתקיים תהליך של הטמעה לתוך הזהות

הדתית .הגננות ציינו שממד הזמן מסייע בידן להטמיע את הפרקטיקות הדתיות הזרות לילדים
החילוניים ,למשל ,בייצוג הכיפה" :הם בתוך הגן חובשים כיפה ,אבל בחצר לא נח להם .הם לא רגילים שיש להם
משהו על הראש ,הם לא יודעים מה זה בכלל ] [...זה לא משהו מובנה שבא להם מהבית" )אביה .(20.9.11 ,הילדים שאינם
רגילים לחבוש כיפה ,עוברים תהליך התאקלמות אטי ,המאפשר להם להתרגל בשלבים לסממן הדתי.
בדרך דומה ,גם הבנות מורגלות לאט לאט לקוד הלבוש הדתי" :הילדה מגיעה עם מכנסיים ,לפעמים עם גופיות.

אני אומרת לה ,בכל פעם מטפטפת לה) ".אירית .(14.10.10 ,במקביל להחדרת הפרקטיקות הדתיות בהתאם
לקצב התאקלמותו של הילד ,היו פעמים שבהן החדרת הפרקטיקות הדתיות היו מותנות גם בתגובות
ההורים החילוניים במרחב השיח הציבורי" :הנושא של הברכה כשאוכלים משהו מסוים ,הכנסתי את זה לאט לאט.
זה לא דברים שבבת אחת הכנסתי אותם ,אלא נתתי לעצמי להרגיש .לאט לאט לזרום בין הטיפות ,לזרום עם ההורים ,ולאט

לאט לראות באמת לאיפה זה מגיע" )מירי .(28.11.11 ,שלוש פעמים חוזרת מירי על הביטוי הלשוני "לאט לאט",
תוך כדי הכפלת המילה .החזרות המרובות מדגישות את החשיבות של ממד הזמן בהחדרת הפרקטיקות
הדתיות עד להיטמעותן בקרב הילדים החילוניים והוריהם .אי-תגובת ההורים מאשררת למירי
שהפעולה שלה בטוחה ,ונותנת בידיה חיזוק להמשיך בהטמעת הפרקטיקות הדתיות .בדפוס המכבד,
הנראות הדתית מוגבלת למרחבי הגן בלבד ,ואין כלל ניסיון לדרוש הרחבת קטגוריות זהות דתית מעבר
לתחומו.

ג.

דפוס אשלייתי רב-זהויות "בגישה לא כפייתית ,המאפשרת ריבוי פרשנויות וביטויים למורשת היהודית" )מתוך
האתר של עמותת מיתרים(

ייחודו של דפוס זה ,לעומת הדפוסים הקודמים ,בכך שהוא פרי יצירה של קהילת יישוב ,אשר קיבל
את חסותו של מנהל החמ"ד .דפוס זה נמצא בגן ביישוב קהילתי שבו גרים במעורב תושבים דתיים
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וחילוניים מתוך אידיאולוגיה חברתית ליצור חברה רב-גונית:

"הם חיים זה לצד זה .בדרך כלל זה בא עם סוג

יישובים כאלה" )חגי ,מפקח מחוזי על מערכת החמ"ד .(25.7.11 ,ההורים המעורבים בחינוך הדתי של ילדיהם,
בחרו במערכת ממלכתית-דתית שתפרוס את חסותה על הגן ,אולם מנגד ,תאפשר ניהול גן בהתאם
לתפיסת החיים של היישוב .בגן הפועל לפי דפוס זה ,חיות זו לצד זו ,שתי זהויות קהילתיות ,כאשר לכל
אחת מקהילות הזהות זכות קיום עצמאי שאינו מותנה בקהילה האחרת .לכל קהילת זהות מרחב
התפתחות נפרד בעל קטגוריות זהות עצמאיות משלו ,כאשר אף אחת מהקהילות לא מדירה את
האחרת.
דפוס אידיאולוגי זה נשען על תכנית הלימודים של עמותת מיתרים הפועלת לקידום חינוך יהודי
פלורליסטי המאפשר ריבוי קולות וביטויים למורשת היהודית .תכנית זו יוצרת בסיס משותף להורים
החילוניים ולהורים הדתיים ,ובמסגרתה היהדות מקבלת מגוון פרשנויות ותפיסות שבאות לידי ביטוי
בפרקטיקות ובשיחים הפדגוגים המתקיימים בגן.
"'מיתרים' יוצרת אקלים חינוכי שבו מתחנכים בעלי זהויות יהודיות שונות בצוותא ובו מתקיים חינוך
יהודי ,המבוסס על המורשת היהודית כנדבך מרכזי בתפיסת העולם החינוכית ,בגישה לא כפייתית,
המאפשרת ריבוי פרשנויות וביטויים למורשת היהודית" )מתוך האתר של עמותת מיתרים(

דוגמה למרחב השוויוני שניתן לשתי הזהויות היא תפילת הבוקר .הילדים מחולקים לשתי קבוצות,
בהתאם להשתייכותם הדתית" :מעגל ספרייה ומעגל תפילה ] [...ילדים נכנסים עם הסייעת לקרוא איזשהו סיפור
בספרייה של הגן ] [...התחלק לפי ההורים מה שהם בחרו .הדתיים בחרו תפילה והחילוניים בחרו ספרייה" )מירי.(28.11.11 ,

התפילה המייצגת את עולם הקודש ,והספרייה המייצגת את עולם החול ממוצבות בסטאטוס זהה
האחת מול האחרת .כדי לחזק את השוויון ,שני הטכסים זכו לכינוי זהה" ,מעגל" ,המשולל קונוטציה
דתית .פדגוגיה שוויונית נוספת באה ליד ביטוי באפשור מרחבי נראות שונים; הילדים החילוניים
יכולים להתלבש כרצונם :גופיות ,מחשופים ומכנסיים .לצד אפשור הנראות ,מתקיים אפשור של מרחב
מהותי יותר ,פטור מקיום מצוות :הילדים החילוניים לא חייבים לחבוש כיפה שהוא ייצוג הגמוני חובה
ברוב גני החמ"ד" :בגן כזה ,הילד מגיע לגן ללא כיפה וללא ציצית" )חגי ,מפקח מחוזי על מערכת החמ"ד .(25.7.11 ,ואף
יותר מכך ,הגננת גם לא תיזום דרישה מהילד החילוני לקיים ייצוג דתי אחר" :הגננת לא תבקש שם ציציות"
)זהבה ,מפקחת מחוזית על גני ילדים בחמ"ד .(11.7.11 ,כך גם לגבי ברכות לפני האוכל" :מי שלא רוצה לברך ] [...אני
לא יכולה לחייב אותם לברך" )מירי  .(28.11.11אפשור מרחב הקיום החילוני מתפשט גם לפרקטיקות
הפדגוגיות הננקטות במרחב השיח הציבורי המיועדות אל משפחתו של הילד .קטגוריות הזהויות
מוצגות על פני המרחב באופן שוויוני של שתי הזהויות – "יש העושים כך ויש העושים כך"" :אני מאוד
מדגישה ,שיש הורים שנוהגים להתפלל ,ויש הורים שלא נוהגים ,יש אנשים שנוהגים לצום ,ויש אנשים שלא נוהגים לצום.
אני מכניסה את כל הצדדים .כשאני מלמדת איזשהו נושא ,אני משתדלת לומר לילדים שיש הרבה הרבה צדדים" )מירי,
.(28.11.11

למרות ההצהרה בדבר קיום מרחב רב-זהויות הנע לשני כיוונים בו-זמנית ,הממצאים מעידים כי
הפריזמה אשלייתית ,שכן הזהות הדתית מוותרת על מרכיבים מזהותה כדי לאפשר מרחב קיום לזהות
החילונית.
"מה שיכולתי להרשות לעצמי לעשות בגנים אחרים ,כן להביא את הפן היותר דתי ,פה אני נמנעת[...] .
לימדתי את הילדים על המאזניים עם המעשים הטובים והמעשים הרעים ,אז הקב"ה יכול לדון אותו
לספר הרשעים ,ולא יוכל להיכנס לספר החיים .פה הבנתי שאני נכנסת לנקודה מאוד מאוד בעייתית .פה
הבנתי שאני יכולה ליפול ] .[...היה מאוד בעייתי מבחינתי להציג את כף המאזניים כי ילדים היו באים
הביתה ואומרים' :אתה לא שומר שבת ,אתה תהיה בצד של הרשעים') ".מירי (28.11.11
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ברגישות רבה ,הגננת נמנעת מללמד את אחד מאבני היסוד של היהדות ,יסוד השכר והעונש שעליו
מושתת העולם הדתי ,שכן יסוד זה עלול לעורר קונפליקט בקרב הילדים החילונים ובני משפחותיהם.
בהתאם לכך ,הגננת מבצעת למידה סלקטיבית המדירה סיפורי תורה שבהם משתקפת אלימות הנוגדת
ערכי מוסר חברתיים" :הנושא של האבא שמעלה קורבן את הבן שלו ,זה מאוד מרתיע את ההורים החילוניים
שמספרים סיפור כזה אלים .גם כל הנושא של קין והבל ,למשל ,של שני אחים שרבים ,ואחד הורג את השני .האלימות הזאת

לא מוצאת חן בעיניהם ] [...אני אפסח עליו" )מירי .(28.11.11 ,אם כן ,מתוך התחשבות ורגישות כלפי החילוני,
שאינו רואה בעין יפה אלימות כלשהי ,מודרים טקסטים דתיים .הטיבה לנסח זאת אחת מהאמהות
החילוניות בגן" :יותר להתרחק מהנקודות הרגישות של הדת" )אם מגן מירי.(22.11.10 ,
דחיקת קטגוריות הזהות הדתיות מתרחבת גם לעולם השיח הפדגוגי .במהלך האינטראקציה עם
הילדים החילוניים מומרים ביטויים לשוניים מעולם ה'קודש' לביטויים מעולם ה'חול' :ביטויים
לשוניים בעלי אוריינטציה דתית ,עוברים המרה" :אין את הביטוי צדיק בגן .אני משתדלת לא לומר אותו ] [...אני
משתמשת במושג של ילד טוב ,של ילד שעושה מעשים טובים" )מירי  .(28.11.11דוגמה נוספת לקושי שבשימוש
במושגים מעולם הקודש ,היא ההתייחסות למושג נטילת הידיים לפני אכילת לחם" :אני מתלבטת אם לומר
לילדים ליטול ידיים או לשטוף ידיים [...] .אני לא עומדת ובודקת מי נוטל ידיים ומי לא" )מירי .(28.11.11 ,אם כן ,מירי
מתלבטת באיזה מושגים להשתמש ,במושג אוניברסאלי מעולם ה'חול' או שמא במושג לוקאלי מעולם
ה'קודש'.
למרות שהדפוס האשלייתי מרובה הזהויות המתואר כאן ייחודי ליישוב מסוים ,הפרקטיקות
הפדגוגיות המאפיינות אותו נמצאו גם בגנים נוספים ,שבהם היה רצון ליצור מרחב המאפשר קיום
שוויוני לחילוני ,קיום המוביל בסופו של דבר לפריצת גבולות ההלכה" :עוגה ,הורים מביאים ] [...לא יודעת
אם העוגה כשרה .מפאת כבוד האדם ,אני לא אומרת כלום ] [...הרבה יותר חשוב לי שההורים ירגישו נח" )יונית.(27.5.11 ,
העדיפות של קטגוריה זהות חילונית על פני קטגוריה זהות דתית ,מביאה אפוא את הגננת לפעול בניגוד
להלכה ,ולבצע העדפה חברתית על פני העדפה הלכתית.
אם חילונית שיצרה עמי קשר ביוזמתה לאחר שההורים בגן זה סרבו לעריכת המחקר במסגרתו,
ביקשה להסביר את יתרונו של החזון החברתי של גן מעורב דתיים-חילוניים הפועל לפי הדפוס
ה"אשלייתי מרובה זהויות":
"מציאות שונה ,מורכבת ושברירית ] [...קיום דו-כווני ] [...כי אי אפשר שהחינוך הדתי יהיה מובהק דתי.
ולא יכול להיות שילד חילוני לא יקבל מענה במקום שאינו מתחבר לסממנים דתיים ,או שסממנים
דתיים יתאימו לילד ,לשפה ,שמסוגלים להתחבר ,אבל מרצון ולא מכוח ] [...המערכת באה לקראת
החילוני ] [...אם את מנהלת את הגן כגן דתי לכל דבר ,החילוניים לא יהיו שם ,כי הוא חד-כווני" )אם בגן
מירי.(22.11.10 ,

ההשלכה של המאמצים ליצור מארג חינוכי ותרבותי הרמוני ,שבו לזהות הדתית ולזהות החילונית
זכות שווה לקיום אוטונומי ,היא דחיקת קטגוריות זהות דתיות .העצמת הזהות החילונית מעניקה
להורה החילוני את הכוח לקבוע דפוס חינוכי חדש במערכת החמ"ד" :הגן מוגדר פרסל דתי-חילוני ] [...אנחנו
כל כך מתאמצים לא להיות דתיים ] [...החמ"ד מכיל שני זרמים :חינוך משלב וחינוך-דתי" )אם בגן מירי .(22.11.10 ,הדגם
הדו-כווני ממצב את דגם החינוך החילוני כשווה ערך לדגם החינוך הדתי הנורמטיבי המעניק הגמוניות
לזהות הדתית.
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 5.3.4סיכום
השתלבותה של האוכלוסייה החילונית במערכת החמ"ד ,תופעה רבת שנים ,מביאה למפגש תרבותי
בין קהילות זהות שונות ואף מנוגדות זו לזו .מפגש זה מהווה אתגר חברתי מורכב .מניתוח הממצאים
על הקונפליקטים המתרחשים בעת המפגש בין הזהות הדתית לזהות החילונית במרחבי גן החמ"ד,
נמצא כי המעגלים האקולוגיים השונים שבתוך הגן ומחוצה לו ,מקיימים דפוסי התמודדות שונים עם
הקונפליקטים.
מעגל האקסוסיסטם :משנת החמ"ד שנכתבה לפני מספר עשורים ,רואה באוכלוסייה החילונית
אחת מארבעת האוכלוסיות שיש לשאוף להימצאותה בחמ"ד .עם זאת ,המשנה מודעת לכך שהשונות
בתשתית האידיאולוגית מהווה גורם לקונפליקט בין שתי הזהויות ,הדתית והחילונית .לפי השיח
הטקסטואלי של המשנה ,אדם הבוחר לשלוח את ילדו למוסד דתי ,גם אם הוא "רחוק" מקיום המצוות,
מחויב לכללים הדתיים של מערכת חינוך דתית-מונוליתית .במקביל ,מחנכי מערכת החמ"ד מתבקשים
לנהוג בדרכי נועם ומתוך יחס של כבוד לזולת עד לניכוסו של החילוני תחת כנפיה של מערכת החמ"ד,
וכלשון החמ"ד" :קירוב רחוקים ייעשה אך ורק בדרכי נועם ומתוך יחס של כבוד לזולת" )משנת החמ"ד ,2008 ,עמ'

(16
במעגל המיסוסיסטם ,ברמת הפיקוח הארצית ,קיימת שאיפה לקלוט את החילוני לתוך מערכת
החמ"ד מתוך אידיאל חברתי המגובה בשני מנגנונים :המנון החמ"ד השוזר מסרים של אחדות ,וכן
אגרות ראש מנהל החמ"ד השוזר מסרים של ניכוס החילוני לעולם החוויתי הדתי .השיח ברמה הארצית
מתאר מציאות הרמונית המנכסת לדת את החילוני הצמא למעט יהדות בחייו החילוניים .ברמת
הפיקוח הארצי ,לא קיימים סממנים קונפליקטואליים במערכת היחסים שבין החילוני-לדתי.
מעגל המיסוסיסטם ,רמת הפיקוח המחוזי ,מתמודדת בפועל עם הקונפליקטים המגולגלים
לפתחה ,בשל אי ההכרה בהם ברמה הארצית .במעגל זה נמצאו קונפליקטים בשני תחומים :נראות
החילוני ושמירה על כשרות בגן .השיח התיאורי שבו נקטו המפקחים לתיאור הקונפליקטים משקף
רגישות ל'אחר' החילוני ולמצוקתו .כל עוד לא נמצאה התנגשות בין רצונו של החילוני לעולם ההלכה,
הפיקוח צידד בטענת החילוני ,אולם כשבקשת החילוני התנגשה עם עולם ההלכה ,הגבולות הדתיים לא
נפרצו ,זאת כדי לשמור על צביון הגן הדתי.
במעגל המיקרוסיסטם ,בגני הילדים ,ההתמודדות עם קונפליקטים המתעוררים כתוצאה מהמפגש
בין הזהות הדתית לזהות החילונית ,היא בעלת דיפרנציאציה מרובה ואפשר לסווגה לשלושה דפוסים
עיקריים :דפוס ההגמוניות הדתית הדוגל בהגמוניות דתית ובהתאם לכך מדיר כל התנהגות שאינה
תואמת את ההלכה .כדי להטמיע את קטגוריות הזהות ,מדיר דפוס זה קטגוריות זהות חילוניות,
ובהמשך מטמיע במקומן קטגוריות זהות דתיות כדפוסים מונוליתים מחייבים ,בעיקר בתחום הנראות
והכשרות .כדי לרכך את הטמעת הקודים הדתיים בקרב האוכלוסייה החילונית ,הגננות נעזרות
בנימוקים ארגוניים של מחויבות למסגרת דתית ,בנימוקים אישיים של טובת הילד ,ובנימוקים
חברתיים של מחויבות לקודים של קהילת ההשתייכות בלי קשר לדת .דפוס הכבוד דוגל בהתעלמות
מקטגוריות הזהות החילוניות ,ומנגד מפעיל אסטרטגיות של ניכוס החילוני למרחבי הדת באמצעות
התאקלמות איטית לקטגוריות הזהות הדתיות תוך הגבלה למרחבי הגן ובלי לדרוש הרחבת קטגוריות
זהות דתית מעבר לתחומי הגן .הדפוס האשלייתי רב-זהויות דוגל לכאורה בפלורליסטיות ובהענקת
מרחב שוויוני לזהות הדתית ולזהות החילונית כאחד .לחילוני מתאפשרת נראות בהתאם לרצונו ,והוא
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פטור מקיום המצוות גם בתוך מרחבי הגן הדתי .אלא שמדובר בפריזמה אשלייתית ,שכן הזהות
החילונית דוחקת את רגליה של הזהות הדתית .תכנים רגישים הסותרים ערכים חברתיים מודרים מהגן
בצורה סלקטיבית ,וכן ביטויים לשוניים בעלי אוריינטציה דתית מעולם ה'קודש' המומרים לביטויים
מעולם ה'חול' ,עד כדי העדפה חברתית הדוחקת את רגלי ההלכה ממרחבי הגן ומאיימת בכך על צביונו
הדתי.
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פרק ד :דיון
הצה"ד לכודה בתוך "סינדרום אידיאולוגי" )ליברמן (2004 ,המקשה עליה לנתב את דרכה בין שני
עולמות מנוגדים :מצד אחד ,עולם ה'חול' :אמונה בעמדות רלטיביסטיות בתוך עולם דינאמי ומשתנה
בעל ערכים אוניברסאליים וליברליים ,סובייקטיבי ובלתי יציב ,המתייחס לאדם ולא למסגרות )אבירם,
 ;1997גור-זאב ;1999 ,זיוון ,(2003 ,ומצד שני ,עולם ה'קודש' :עולם קבוע ויצוק ,מוחלט ,תובעני ,ציוויי,
אובייקטיבי ובעיקר – מחייב ,המכיל תכנים אידיאליים הממלאים את מכלול חייו של האדם .עולם
ה'קודש' מתבסס על מערכת ערכים המחייבת אורח חיים ייחודי הנאמן לעולם ההלכה ולמצוותיה
)גרוס ;2002 ,לוז ;2007 ,פריינטה ואור ;2006 ,רוזנברג ;2004 ,שוורץ .(1996 ,דואליות זו היא מקור
לדילמות ולמתחים בין שתי תרבויות מנוגדות ,שהיה עליהן לדור בכפיפה אחת )בן רפאל ;2000 ,שגיא
ושוורץ ;2003 ,שכטר ואחרים .(2006 ,היעדר פתרון תאולוגי-חברתי ופוליטי להתמודדות עם הניגודים
שבין שני העולמות גורם לכך שהמתחים ממשיכים לייצר כל הזמן זרמים חדשים של קהילתיות בתוך
הצה"ד )שגיא ושוורץ .(2003 ,זאת ועוד ,בעקבות חלחול מאפיינים מהעידן הפוסט-מודרני ,התרחשו
שינויים בבסיס התיאולוגי והאידיאולוגי של התנועה שהגבירו את המתחים והחריפו את תופעת
ההתפצלות של הזרמים השונים והגברת הריבוד הקהילתי שהיו קיימים בה כבר קודם לכן )שגיא
ושוורץ ;2003 ,שוורץ ;2010 ,שוורץ .(2012 ,שינויים אלה משתקפים בכל מרחבי החיים הדתיים )אלמוג
ופז ;2008 ,מוזס.(2009 ,
מתוקף הקשר שבין חינוך וחברה ,מערכת החינוך משמשת סוכן סוציאליזציה של הקהילה
המבקשת לקדם את האידיאולוגיות הקהילתיות )גרוס ;2004 ,כץCrow & Weindling, 2010; ;2006 ,

 (Gordon & Louis, 2009; Young, 1971גם באמצעות כוח )אלפרט ;2000 ,אלפרט ושלסקי;2013 ,
 .(Anderson-Levitt, 2012; Apple, Au, & Gandin, 2009; Howarth, 2004בהתאם לכך ,מערכת החינוך
של הצה"ד ,מערכת החמ"ד ,נאלצת להתמודד עם מגוון קהילות הזהות של הצה"ד על אופייה של
מערכת החינוך הדתית )דגן ;2006 ,דומברובסקי ;2004 ,שגיא ושוורץ .(2003 ,כדי לצמצם את המאבקים
האידיאולוגיים בתוך מערכת החמ"ד ,ובמקביל ,בשל התחזקות כוחה של הקהילה במאה ה ,21-ורצונה
להמשיך ולשמור על קיומה )סדן ;2009 ,שכטר ואחרים ,(2006 ,עברה מערכת החמ"ד למדיניות ארצית
של אקטיביזם ארגוני השם דגש על החיבור שבין החמ"ד לקהילה )ליפשיץ.(2012 ,2011 ,
לאור אלה ,מטרת המחקר הייתה לבחון את תהליכי הבניית זהותו הדתית של גן הילדים של
החמ"ד במציאות מרובת זהויות קהילתיות שהיא תוצר של הדואליות האידיאולוגית המאפיינת את
הצה"ד :המאבק בין 'קודש' ל'חול' וכן בעקבות חלחולן של קהילות חוץ לצה"ד ,קהילות שאינן דתיות.
בהתאם למטרת המחקר נוסחו שתי שאלות ראשיות ,אחת המתייחסת להתמודדות המעגל הפנים-גני
עם הקונפליקטים הנוצרים כתוצאה ממציאות זו )גננות וקהילת הורי הגן( ,והאחרת – להתמודדות עם
מציאות זו בסביבה האקולוגית החוץ-גנית )מדריכות ,מפקחת מחוזית על גני הילדים ,מפקח מחוזי,
מפקחת ארצית על גני הילדים ,ראש מנהל החמ"ד ,יו"ר יועצת החמ"ד ,וכן מדיניות משנת החמ"ד(.
בהתאם לגישת "חקר מקרה מרובה" קולקטיבי של מספר גנים ,נבחרו למחקר חמישה מקרים-
גנים .תחילה ,כל אחד מהמקרים סיפר את סיפורו ,ובהמשך ,כל מקרה נבחן באופן יחסי והשוואתי
למקרים האחרים ) .(Stake, 2006, pp. viנבחרו בתחילה למחקר שלושה גני חמ"ד ,שכל אחד מהם
מייצג את אחד משלושת הזרמים המרכזיים של הצה"ד ,הממוקמים על פני מודל צירי למיפוי הזרמים
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בחמ"ד הנעים בין שמרנות לליברליזם דתי :גן חרד"לי ,גן ציוני-דתי קלאסי וגן המשתייך לקיבוץ הדתי
)מוזס .(2009 ,להרחבת ההבנה של הדרכים לכינון זהות דתית בגן החמ"ד נבדקו שני גני חמ"ד נוספים,
שאותם מזינות קהילות לא דתיות שאינן משתייכות לצה"ד .שני גנים אלה מייצגים את קו התפר
המחבר בין קהילות חיצוניות לצה"ד לקהילה המרכזית ,קו תפר המכונה "ספר אקולוגי-תרבותי"
)) (edge cultureבן רפאל ובן חיים ;2006 ,ברק וגידרון .(Strayer et al., 2003 ;2009 ,הוספת שני גנים
אלה למערך המחקר סייע לבחון את הניעות של המרחב ושל הגבולות של גן החמ"ד תוך התייחסות
לחוץ ולפנים שלה ,וכן למרכזה ולשוליה ,וכן את יחסי הגומלין המסייעים להגדרה העצמית של חברי
הקהילה ) ,(Wenger, 1998ובמקרה של במחקר הנוכחי ,להגדרה העצמית של זהות גן החמ"ד )להרחבה
על תהליך בחירת הגנים ,ראו פרק ב ,סעיף .(2
כדי לנתח את הנתונים נבנה מודל תאורטי המתבסס על התאוריה המערכתית אקולוגית ששימשה
מסגרת מושגית להבנת השפעתן של הסביבות החברתיות המקיפות את הגן ,וכן על תאוריית הייצוגים
החברתיים ששימשה מסגרת מושגית לזיהוי ולאבחנה של דרכי הביטוי המילוליים והמעשיים של
האידיאולוגיה הדתית המנחה את הגננות )ראו פרק א ,סעיף  .(4המיזוג של שתי תאוריות אלה במודל
אחד אפשר לבחון בו-זמנית את יחסי הגומלין שבין הסביבות החברתיות השונות המקיפות את גני
החמ"ד ,וכן את מגוון הביטויים הפדגוגיים הדתיים בגנים ,ביטויים שהם תוצר של הזהויות
הקהילתיות המבנות סביבות אלו ,שנוצרו ,כאמור ,כתוצאה מהדואליות האידיאולוגית שבין ה'קודש'
לחול' .המודל סייע להבין את תהליכי הבניית זהותו הדתית של גן הילדים של החמ"ד מבחינה חברתית-
חינוכית באמצעות ניתוח הייצוגים החברתיים ,ההגמוניים ,העצמאיים והקונפליקטואליים ,על פני
המעגלים האקולוגיים השונים המקיפים את גן החמ"ד .מגוון הייצוגים החברתיים היווה את מאגר
הקטגוריות למתודה המחקרית אשר שימשה לניתוח הנתונים בהתאם לגישת "תיאוריה מעוגנת בשדה"
המשלבת בין קטגוריות הצומחות מהממצאים ) (emicובין קטגוריות הצומחות מהתאוריות ).(etic
פרק הדיון מחולק לשני חלקים בהתאם למבנה פרק הממצאים .החלק הראשון יתמקד בניתוח
המעגל הפנימי ,המעגל המיקרוסיסטם של גן הילדים :גננת ,ילדים וקהילת הורי הגן .בחלק זה דיון על
הדגמים הפדגוגים-הדתיים שבנתה כל גננת בהתאם לאפיונה הסוציולוגי-דתי של קהילת הגן במסגרת
החינוכית שהיא מנהלת .החלק השני של הדיון עוסק בהיבטים הארגוניים של כינון הזהות הדתית של
גני החמ"ד ,ובהתאם לכך נבדקים בחלק זה קיומם של קונפליקטים בשלושת המרחבים האקולוגיים
המקיפים את סביבת הגן :המיסוסיסטם ,האקסוסיסטם והמקרוסיסטם ,המהווים את המעטפת
החיצונית של גני החמ"ד ,וכן טיבם של מערכות הקשרים ויחסי הכוח שמקיימים ביניהם שלושת
המעגלים בניסיונם למגר את הקונפליקטים בדרכם לכינון הזהות הדתית של גני החמ"ד.

חלק ראשון :בין מודל תיאולוגי למודל סוציולוגי
חלק זה של הדיון עוסק בשאלת המחקר הראשונה שהייתה :באלו דרכים מתמודדות הגננות
וקהילת ההורים של גני הילדים של החמ"ד עם המציאות הקונפליקטואלית המתהווה בעקבות ריבוי
אידיאולוגיות בציונות הדתית וכן בעקבות חלחולן של קהילות שאינן משתייכות לציונות הדתית ,וכיצד
מכוננות הגננות והקהילה את הזהות הדתית של הגן במציאות זו?
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התשובה לשאלה טמונה במענה לוקאלי שיצרו הגננות ביצירתיות וברגישות רבה .כל גננת כוננה
דגם פדגוגי-דתי בעל קטגוריות זהות המתאימות לקהילה שהיא משרתת .בהתאם לכך ,בראשיתו של
הפרק יוצג ניתוח הממצאים שנאספו מהגנים ,והעוסקים בחמשת הדגמים הפדגוגיים-דתיים שכוננו
בכל אחד מחמשת הגנים שנבחרו למחקר .הייצוגים השונים בקהילה נבחנו והוערכו באמצעות שלושה
ממדים :העוגנים הקהילתיים ,העקרונות המארגנים ,ובהתאם להם ,הארגון של שדה הייצוגים בשטח
) .(Doise et al., 1993יש לציין כי בגנים המוזנים על ידי קהילות הורים המשתייכות לצה"ד ,שלושת
הממדים יוצלבו עם הממדים שנמצאו במודל המיפוי הצירי שבאמצעותו סווגו הזרמים השונים של
הצה"ד )כהן ;2003 ,ליברמן ;2004 ,מוזס ;2009 ,מינס ;2003 ,פינקלמן.(2008 ,
חמשת הדגמים שכוננו הגננות בהתאם לעוגנים הדתיים של הקהילה ,הובילו לבניית המודל
התאורטי של מחקר זה ,מודל פדגוגי-דתי המייצג את הקודים התרבותיים המאפיינים את כינון הזהות
הדתית של גן החמ"ד במציאות מרובת זהויות .מודל זה יוצג בחלקו השני של הפרק.

.1

דגמים פדגוגיים-דתיים לוקאליים

 1.1הגנים המוזנים מהקהילה הציונית דתית
 1.1.1גן הקהילה החרדל"ית
שדה הייצוגים בגן הקהילה החרדל"ית הצביע על כינון דגם פדגוגי-דתי שכונה במחקר זה "קהילה
כהלכה" התואם את הגישה ה"ניאו-מסורתיות" הדוחה את העולם המודרני ועקב כך קוראת
להתבדלות תרבותית וחברתית כדי להגן על עולם ההלכה .חייהם של חברי קהילה זו מתנהלים בקדושה
ובטהרה וסובבים סביב גבולות ההלכה המתרחבים בהתמדה )ליבמן .(1982 ,עולם ההלכה חבק את סדר
יומו של הגן והיווה את הציר המארגן של הלמידה ושל העשייה הנותנות את ביטויין בדגם הפדגוגי-דתי
שהפעילה הגננת :קריאה לשוב לדת ה"מקורית" תוך דחיית המודרנה והחילון ,צייתנות מתוך קבלת
סמכות ולא מתוך הכרעה אישית )שוורץ ,תשע"ג( .הפרקטיקות והשיח העידו כולם על פדגוגיה מעוגנת
הלכה יהודית המהווה מרכיב אימננטי מההוויה הגנית .ההלכה נשזרה בכל מרחבי הגן ,החל בהקצאת
מרחבי זמן ללימוד הלכה יומית ושל תכנית שבועית ללימוד הלכה ,המשך במרחבים הפיזיים שעוצבו
לפי תפיסה זו )בכל הקירות הלימודיים הוצגו רק תכני קודש ששיקפו את תוכנית הלימודים של הגן(,
וכלה בדפוסים הפדגוגיים שכוננו את הזהות הדתית של הגן שתאמו את הדפוסים הדתיים המאפיינים
את הקהילה החרד"לית המשתייכת לצד הימני של הצה"ד :שמרנות והקפדה יתרה בכל הקשור לענייני
הלכה וקיום מצוות) ,בראון ;2004 ,מוזס ;2009 ,מינס .(2003 ,עיסוק מרובה בסוגיית הצניעות בביגוד
והקפדה על נראות התואמת את עולם ההלכה )אלמוג ופז ;2008 ,פינקלמן ;2008 ,שלג ,(2000 ,דבר
המאפייו את הקיצוניות הדתית המרבה לעסוק באובססיביות בנושא )שוורץ ,תשע"ג(.
במהלך המחקר חל שינוי בהרכבה של קהילת הגן בעקבות חלחולה של קהילה בעלת תפיסות פחות
שמרניות .ההורים החדשים דרשו יותר ליבראליות ,ועקב כך הדרת האבות מפעילויות בגן שהתקיימה
בעבר במענה לדרישות הלכתיות של ההורים ,הפכה לייצוג קונפליקטואלי בין ההורים שדרשו את
שיתופם של האבות באירועי הגן ובין ההורים שהתנגדו לכך .העקרונות המארגנים שנבעו מתפיסות אלו
כללו עמדות הגמוניות של קהילת הורי הגן שבהתנהגותם ביקשו להכפיף את הגננת תחת סמכותם.
למרות שעקרונות אלו אפיינו את מערכת היחסים בין ההורים לגננת בעיקר בראשית ימיו של הגן
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שהוגדר במחקר "תקופת העיצוב" ,ההשלכות של ההגמוניות ההורית המשיכו לתת את ביטוין גם
בהמשך ,כך שגם בזמן עריכת המחקר דפוסי עבודתה של הגננת כללו הדהוד הורי ונצפה רצון להיענות
לדרישותיהם .צורך זה הוטבע כה עמוק באישיותה הפרופסיונאלית של הגננת ,עד כי הפך לחלק לא
מודע מזהותה .מפקחת הגן הייתה משמעותית לגננת משום שהגננת נזקקה לעוגן פדגוגי ולתמיכה
רגשית מול הכוחניות של ועדת החינוך שמינתה קהילת הורי הגן כדי לוודא שהגננת תנהל את הגן
בהתאם לתפיסת עולמם הדתית .תמיכתה של המפקחת בגננת באה לידי ביטוי בייעוץ של יישומי
פרקטיקות דתיות תורניות שיתנו מענה להוויה הקהילתית השמרנית .כל הייצוגים שנבחרו כוונו
לעוגנים הקהילתיים שכללו אידיאולוגיה דתית שמרנית הכפופה לעולם ההלכה הקובע את גבולותיה
של הקהילה הדתית ואת קנה המידה למידת דתיותם של הפרטים )ליאון) (2009 ,ראו פרק ג ,סעיף .(1.1
בגן זה ,הדת היא האלטרנטיבה האותנטית היחידה ואיננה מנהלת משא ומתן עם המודרנה .עקרונות
החינוך כללו החלת התורה וההלכה על כל תחומי החיים )שוורץ ,תשע"ג( )ראו פרק ג' ,סעיף (1.4

 1.1.2גן הקהילה הצ"ד הקלאסית
שדה הייצוגים בגן של הקהילה הצ"ד הקלאסית הצביע על כינון דגם פדגוגי-דתי שכונה במחקר
זה "קוסמולוגיה אלוהית" .לפי דגם זה האדם כפוף לסמכות שיפוטית על-טבעית ,ולכן עליו להקפיד על
מעשיו ולבצע פרקטיקות מיוחדות כדי להימנע מעונש עתידי .הזהות הדתית של הגן נבנתה באמצעות
שיח היסטורי מהעבר היהודי לצד שיח רטורי ,שקיבלו את תוקפם בטכסי דת ארוכים המתמשכים
מעבר לזמן המקובל בגן החמ"ד .התפילה חוזקה בטכס אמירת תהילים קבוע ,טכס של תפילה אישית
ותפילה לאומית לצד טכס ברכות לחולים שכלל הקראת רשימה ארוכה של חולים .נוסף על כך,
התקיימו טכסים מתמשכים של נתינת צדקה וטכס המעשים הטובים שקיבל גיבוי וחיזוק באמצעות
רטוריקה של שכר ועונש .טכסים אלה נמשכו לאורך כל השנה ולא רק בסמוך לראש השנה ויום כיפור
כפי שהתרחש בגנים האחרים שבמחקר .למרות נצחיות האל המוצגת בתנ"ך לצד הראשוניות שלו
האמורים למנוע את הפחד של האדם )בוזגלו ,(2008 ,דמותו של האל ודפוסי שלטונו בעולם מוצגים
לילדים בעולם שלטוני מאיים .העקרונות המארגנים שהובילה הגננת בהתאם לתפיסת עולמה לא תאמו
את דפוסי דתיותה של הקהילה ,הנעים בין שמרנות לליבראליות .הדפוסים הקהילתיים לא נכחו בהוויה
הגנית ובמקומם נכחו עקרונות מארגנים שהתבססו על תפיסתה האישית והפרופסיונאלית של הגננת
שראתה בעצמה שליחה דתית לקידום האמונה בבורא עולם .לפי תפיסה זו ,ילדי הגן ,יחד עם הגננת
והוריהם ,מוצבים תחת שלטונו הבלעדי של האל ,ועליהם לפעול לפיו .ממצאי מחקר זה תומכים
בטענתו של שוורץ )תשע"ג( על התפשטותה של דתיות טוטאלית בקרב חלקים גדולים בצה"ד שהטמיעו
את הקיצוניות גם לתוך מערכת החמ"ד .בגן של הצה"ד הקלאסית ,שלכאורה אמור היה לפעול על פי
דפוסים אידיאולוגיים-חינוכיים פתוחים שבהם הקודש פועל לצד החול ,הזינה הגננת עוד ועוד תפיסות
תאולוגיות פרשניות קיצוניות באמצעות מימוש יעדים שיובילו לתחושת שליחות שמימית .כל
המאורעות המתרחשים תוארו כיצירה אלוהית.
דמותה של המפקחת על הגן הייתה דמות נעלמת עד הנקודה שבה היא החליטה כי הגבולות של
הפרקטיקות הפדגוגיות דתיות שבהן נקטה הגננת חרגו מאלו המתאימות לגן החמ"ד ,ועקב כך דרשה
ממנה להתאים אותן לדפוסים הדתיים של קהילת הגן.
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עוגנים קהילתיים :הגן הנבחר ממוקם באחת השכונות הוותיקות שהוקמו על ידי הפועל המזרחי
כדי לספק לקהילה הצה"ד איזור מגורים ייחודי שבו יוכלו לקדם את ענייניהם החברתיים והתרבותיים
ולהבטיח שמירה על המסגרת ועל אורח החיים הדתי .אולם ,בעקבות התייחסות התנועה לשכונות כאל
מכשיר אידיאולוגי ליצירת משטר התורה והרחבת התנועה ,נקלטו בהן גם אוכלוסיות שלא תאמו לקנה
המידה הראשוני שנקבע במוסדות התנועה )כץ .(2005 ,קהילת הורי הגן במחקר שיקפה הטרוגניות
דתית והיעדר קו דתי ברור שכן ההורים שהזינו את הגן היו בעלי תפיסות דתיות מגוונות .מגמת
התפוררות ההיבדלות של הקהילה הצה"ד בשכונה ,לא סייעה לקידום מנגנונים ושירותי דת שהיו
אמורים להתפתח בשכונה לטובת הקהילה הצ"ד )כץ .(2005 ,התופעה הסוציולוגית החלישה את כוחה
של קהילת הגן ,ומנגד העניקה יתרון לגננת .הקהילה ההטרוגנית הטרודה בלחצי היום-יום לא הייתה
פנויה לפתח מנגנונים ושירותי דת אשר יחזקו את אופיה הדתי של השכונה ובכך ילכדוה לכדי קהילה
מגובשת )כץ (2005 ,שתשפיע גם על זהותו הדתית של הגן המספק את שירותיו לקהילה .בכך התאפשר
לגננת לפעול לכינון דגם פדגוגי-דתי התואם את תפיסתה האישית ולא את הקו האידיאולוגי התואם את
קהילת הגן.
העוגנים הקהילתיים של קהילה זו ,אמורים לכלול זהות דתית הטרוגנית ,הנעה בין תיאולוגיה
שמרנית יחסית ועמדות מתונות בסוגיות דתיות )אלמוג ופז (2008 ,ובין פרקטיקה ליברלית )מוזס,
תשס"ט( שבאה לידי ביטוי בפתיחות לחברה הישראלית ולערכים הפוסט-מודרניים )אלמוג ופז;2008 ,
שורץ ,(2009 ,אך כאמור עוגנים אלה לא באו לידיי ביטוי בפדגוגיה שהפעילה הגננת במרחב הגן )ראו
פרק ג ,סעיף  .(1.2מאחר שהעקרונות המארגנים ושדה הייצוגים בגן לא תאמו את הקהילה הצה"ד
הקלאסית שהזינה את הגן ,ומאחר שקולה של הקהילה לא נשמע ,המפקחת על הגן קיבלה על עצמה
לשמש פה לקהילה ,ואכפה את סמכותה על הגננת תוך דרישה לצמצם את שדה הייצוגים עד להתאמתו
לדפוסי דתיותה של קהילת הגן.

 1.1.3גן קהילת הקיבוץ הדתי
שדה הייצוגים בגן של קהילת הקיבוץ הדתי הצביע על כינון דגם פדגוגי-דתי שכונה במחקר זה
"קהילתיות תנ"כית" .הלימוד התיאולוגי הדגיש היבטים אוניברסאליים המדגישים היבטים
סוציאליים ב'אתיקה מדינית-דתית' – אתיקה הממוקדת בקהילה ומשתקפת בסוציאליזם ובהלכה.
החלוץ הדתי מתלכד עם חבריו מתוך דאגה לקולקטיב וריסון עצמי ,אולם במקביל ,הוא מממש תכליות
דתיות )פישמן .(1990 ,למשל ,בשנת בצורת מציגה הגננת לילדים תמונה של רבנים ושל אנשי דת דרוזים
המתפללים יחדיו לחסדי האל להורדת גשמים.
הילדים התחנכו להיות "תלמיד חכם וחלוץ" )סימון אצל פישמן (1990 ,בעולם שבו לימוד התורה
הוא מרכיב אינטגראלי מחייהם .התנ"ך ,שאותו הקפידה הגננת לכנות "ספר הספרים" ,שימש מקור
היסטורי לגיבוש זיכרון קולקטיבי ולכינון הזהות הדתית של גן הילדים .בהתאם לתפיסה זו תכנית
הלימודים נבנתה סביב התנ"ך ,סיפורי התורה שימשו את עיקרי התכנים של מפגשי הבוקר כשבכל
בוקר פתחה הגננת את התנ"ך והתקדמה בעלילות גיבורי התנ"ך .ההקראה מתוך החומש והשימוש
בשפת המקור פיתחה את היחס הערכי-רגשי לחומש )האס ,מנצורה וגביש .(2011 ,נוסף על כך ,בכל
אירוע חגיגי של מפגשים עם הורים או ימי הולדת שולב שחזור של סיפור מקראי שעובד להמחזה אולם
שמר על שפת המקור ,דבר שטשטש את גבולות הזמן והמקום ,והביא למיזוג בין העבר להווה שהפכו
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לחטיבה קוסמית אחת שבה הילדים הפיחו חיים בדמויות המקראיות ,והחיו את העבר ההיסטורי של
האומה היהודית בהווה.
הדפוס הליבראלי המאפיין את הקיבוץ הדתי ,מתקיים בהתאם לאתוס מדעי-הלכתי שבו
"החקירה המדעית מובילה לפיתוח העצמאות המחשבתית והביקורתית המחייבת התדיינות"
)סילברמן ,1992 ,עמ'  .(86לפי גישה זו ,הגננת מובילה את ילדי הגן לחקור ולשפוט את התנהגותן של
דמויות מקראיות כאבות האומה ואף להביע עליהן ביקורת .לימוד מסוג זה מאפיין תפיסה דתית
ליבראלית הדוגלת בשיטת ההוראה המכונה "תנ"ך בגובה העיניים" )כהן ;2011 ,פינקלמן;2008 ,
שוורץ .(2003 ,ביטויי ליבראליות נוספים היו הבעת תפיסות פמיניסטיות שבאו לידי ביטוי בניסיון
לגרום לילדי הגן להשלים פערים בטקסט המקראי במטרה להשמיע את קולן האבוד של הנשים שנעלם
מהטקסט התנ"כי .אולם במקביל ,נמצאו גם ביטויים לדפוס השמרני )זיוון ;2003 ,ליברמן.(2004 ,
העקרונות המארגנים תאמו את התפיסה האידיאולוגית של קהילת הקיבוץ הדתי היא תפיסה
ליבראלית המשלבת בין ערכי היהדות לערכים פוסט-מודרניים .הופעל דפוס של מידור
) – (compartmentalizationאין רואים סתירה בין התרבות החילונית ובין הדת ,אלא חלוקת סמכויות
ותחומי אחריות .מחד גיסא ,שואפים לשמר את המסורת ,ומאידך גיסא ,מרחיבים את התחומים
הנחשבים לנייטראליים מבחינה דתית הכולל מגע עם התרבות הלא-יהודית הכללית )ליבמן .(1982 ,לפי
גישה זו ,הדת היא גמישה ,ולפרט ניתנת אוטונומיה בפרשנותה )בראון ;2004 ,מוזס ,(2009 ,גם אם
במעשיו הוא דוחק את רגלי העבר שכן ,החקירה המדעית ניתנה על ידי האל לאדם במטרה שישמש
אותו למצוא פרשנויות שונות )פישמן .(1990 ,החקירה הורחבה למילוי פערים בלימוד התנ"ך והזמנת
הילדים לחוות את דעתם על גיבורי המקרא .קהילת הקיבוץ שכללה את ותיקי הקיבוץ וכן רב הקיבוץ,
דאגו כל אחד הזמנו הוא ,להטמיע את שדה הייצוגים בקרב ילדי הגן .רב הקיבוץ נאלץ להתמודד עם
צמצום הסמכות הרבנית המאפיינת את הקיבוץ הדתי )אונא ,תשמ"ה; אילן ;2006 ,פישמן,(1990 ,
באמצעות אסטרטגיות פדגוגיות עוקפות שנבנו על בסיס רבנות קהילתית רגשית :חיבור רגשי באמצעות
יצירת חווית למידה ,בחירת תכנים מתאימים וכן הקפדה על הפעלת הילדים במהלך הלימוד .הרב נאלץ
לבנות את מעמדו בתהליך אטי שנעדר ממנו כל עיסוק הלכתי המאפיין את תפקידו של הרב ביהדות.
העוגנים הקהילתיים – בשונה מהגנים האחרים שהשתתפו במחקר ,ושבבהם העוגנים היו נטועים
בהוויה האידיאולוגית הקהילתית של הצה"ד ,בגן הקיבוצי ,העוגנים היו נטועים גם בהוויה
האידיאולוגית של הקיבוץ הדתי ,אולם גם בהוויה האידיאולוגית של התנועה הקיבוצית הרואה
בקולקטיב הלאומי הייחודי של הקיבוץ כלי חברתי לתיקון העולם המתלכד עם חבריו מתוך דאגה
לקולקטיב )פישמן .(1990 ,הגן בקיבוץ הדתי נע בין מחוייבות ל"מחנות" שונות :בין מחוייבות לתנועה
הקיבוצית ובין מחוייבות לצה"ד )אונא ,תשמ"ה( .ממצאי המחקר מצביעים על נאמנות לתנועת
הקיבוצים החילונית ,אשר שולבה במקביל לנאמנות לעקרונות הקיבוץ הדתי )פישמן .(1990 ,הנאמנות
לקיבוץ הדתי נשמרה באמצעות סוכני תרבות בין-דוריים שהופקדו על העברת המסורת לילדי הגן;
בחירות פדגוגיות הושתתו על ה"אני מאמין" של מלכה האס שמהווה את בסיס לכל העשייה בגן:
"הזהות היהודית האותנטית" )האס ,מנצורה וגביש ,2011 ,עמ'  (42התפתחה על ידי התנסויות בהקשר
חברתי-תרבותי של החברה הבוגרת הכוללת את הסביבה המשפחתית והקהילתית ללא תחום ביניים של
טכס סמלי .בהתאם לכך ,הגננת הרחיבה את הסביבה הגנית האנושית בגן באמצעות דמויות בין-דוריות
שיהיו שותפות לכינון הזהות היהודית .חברי הקיבוץ המקומיים חברו בהטמעת הערכים היהודיים
וכללו את יוסי המורה לתנ"ך שהקפיד להגיע מדי שבוע לגן כדי ללמד סיפורי תנ"ך ,וכן מפגשים עם
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קשישי הבית הסיעודי שהתקיימו מדי יום שישי במסגרת קבלת שבת .נוסף על אלה ,יצאו ילדי הגן
לסביבה האקולוגית ,דרכה ניסתה הגננת להטמיע את סיפורי התורה או לחילופין את מהות החג לילדי
הגן )האס ,מנצורה וגביש .(2011 ,גם המחזות סיפורי התורה שעיבדה מלכה היוו את הטקסטים
להמחזות שהועלו במרחב השיח הציבורי בפני ההורים.
הנאמנות לתנועת הקיבוצים החילונית )פישמן (1990 ,השתקפה בבחירת הכנסת מדריכה פדגוגית
מטעם התנועה הקיבוצית שהגיעה לגן לצפייה בנעשה ולהדרכת הגננת כדי להטמיע את הגישות
הקיבוציות הכלליות ולחזק את הפדגוגיה של התנועה הקיבוצית .פעולה זו דחקה את רגליה של
המערכת המפקחת של חמ"ד שכן קולה של מפקחת הגן נעדר מהתצפיות ,מהראיונות וממסמכי
התרבות .בכך הדיר הקיבוץ הדתי את עצמו "ממשפחת החמ"ד" ,הדרה מהשתייכות למערכת חינוך
ארצית האמורה לשמש לניכוס הדור הבא לקהילת הצה"ד.
בסופו של דבר ,שדה הייצוגים כונן דגם היברידי המשלב דפוס ליבראלי המעודד אוטונומיה
פרשנית לצד דפוס שמרני המקדש את העבר ורואה בו את הזיכרון הקולקטיבי של האומה היהודית.
דגם זה מנכס אליו את ילדי הגן כחלק אימננטי מהקולקטיב הלאומי מהעבר הממשיך לחיות בהווה
הקהילתי של הקיבוץ .ייתכן שהבחירה של הגננת לכונן זהות קולקטיבית שאינה מאפיינת את העידן
הפוסט-מודרני נובעת מהאידיאולוגיה הקיבוצית הדוגלת בסולידריות חברתית שמטרתה לשמר את
הקהילה )אונא ,תשמ"ה; אחיטוב2013 ,א; פישמן .(1990 ,זאת ,בהתאם לתפיסה ולפיה אחד מאבני
היסוד לקיומה של קהילה )שגיא (2003 ,ולשמירת כוחה הוא טיפוח הזיכרון הקולקטיבי ) Mininni,

 (Manuti, & Curigliano, 2013; Valsiner, 2009שעליו מבנים את ההווה ואת העתיד )ראו פרק ג ,סעיף
. (2

 1.1.4סיכום ביניים :גני הפנים של הצה"ד
הדגמים הפדגוגיים-דתיים שנמצאו בשלושת הגנים המאפיינים את הזרמים המרכזיים בצה"ד
מתאימים בחלקם למודל המסורתי הצירי ששימש למיפוי הזרמים בצה"ד ,ובחלקם למודל המיפוי
הבינארי החדש שהציע מוזס )) (2009ראו פרק א ,סעיפים  1.2.1ו .(1.2.2-הגן החרד"לי והגן של הצה"ד
הקלאסי דבקים במודל הצירי המסורתי המאפיין את דפוסי הדתיות של הקהילה בצורה חד-ממדית.
בשני גנים אלה נמצא ניכוס ילדי הקהילה לתוך עולם התרבות הדתית המחייב צייתנות לסמכות
חיצונית טרנסנדנטית ומתעלם מכל סממן אינדיווידואלי )שגיא .(2006 ,עם זאת ,הביטויים הפדגוגיים
היו שונים והתאימו לעוגנים הדתיים של האוכלוסייה .לפיכך ,הגן החרד"לי הושתת על עולם הלכתי
הגמוני ואילו גן הצה"ד הקלאסית הושתת על עולם שבו כל מעשי האדם מולאמים לטובת כלל עם
ישראל ,ולכן הילד מחויב לקיום מצוות .לעומת זאת ,הדגם הפדגוגי-דתי של גן הקיבוץ הדתי תואם את
הצעתו של מוזס ) (2009להפוך את המודל המסורתי הצירי המשמש למיפוי הזרמים בצה"ד למודל
בינארי תלת-צירי המכיל בתוכו קטגוריות זהות הן מהזהות השמרנית והן מהזהות הליבראלית
החדשנית .הדגם הפדגוגי-דתי "קהילתיות תנ"כית" שאפיין את הגן הקיבוצי שילב פרקטיקות ושיחים
המייצגים את הדפוס הליבראלי הדינאמי ,למשל ,ביקורת המקרא ואקטיביזם פמיניסטי ,ובמקביל
כאלה המייצגים את הדפוס השמרני ולפיו התנ"ך הוא טקסט המתעד את הזיכרון הקולקטיבי של העם
השואף לנכס אליו את ילדי הגן כחלק אימננטי מהקולקטיב הלאומי.
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 1.2הגנים המוזנים מקהילות שמחוץ לצה"ד
שני הגנים הנוספים שנבחרו למחקר מייצגים קהילות שמחוץ לצה"ד ובשל כך ,מוגדרים "איזורי
ְספַ ר אקולוגי תרבותיים" .גנים אלו ממוקמים בקו התפר המחבר בין הקהילה המרכזית של הצה"ד
לקהילות חיצוניות לה )בן רפאל ובן חיים ;2006 ,ברק וגידרון.(Strayer et al., 2003 ;2009 ,

 1.2.1גן הקהילה הלא דתית
שדה הייצוגים בגן של הקהילה הלא דתית הצביע על כינון דגם פדגוגי-דתי שכונה במחקר זה
"שומרים על המסורת" .בדגם זה הופעלו מספר שיטות פדגוגיות שכוננו קטגוריות זהות סלקטיביות
המתבססות על מכלול זיכרונות היסטוריים ותוצרים הקשורים לתרבות ולמורשת היהודית )ידגר,
 ,(2010כגון ,מנהגים ושפה ,אך ללא אוריינטציה לדת )סמוחה ;2006 ,שביד ,(1981 ,פעולה שהפכה את
ההורים לחלק מקהילה לאומית מדומיינת .בהתאם לתפיסה העומדת בבסיס הדגם ,המרחב הדתי
צומצם ,ובמקביל התעצמו קטגוריות המייצגות ערכים חברתיים שנלמדו מהמקורות היהודיים.
היהודי המסורתי רואה עצמו חבר בקהילה היסטורית שהעבר שלה מהותי בכינונה של זהות .לגביו
העבר היהודי מבנה את חיי היהודי בהווה ,ומנגד ,ההווה מספק פרספקטיבות חדשות להבנת העבר ,דבר
שהופך את המסורת בהווה לדינאמית ומשתנה בבחינת "המשכיות אגב שינוי" )ידגר ,2012 ,עמ' .(61
מרחבי הזמן בגן המסורתי נעים על ציר הזמן והתוכן באמצעות שיטת הריבוד החברתי-יהודי שהבנתה
אביה ,ושבהם הונגשו להורים ייצוגים מרובדים של יהדות הנעים מהעבר להווה המתחדש .השיטה
בנויה על מספר רבדים הנעים במרחבי תוכן זמן שונים וכוללים את הרובד החברתי הכללי המוכר
והמקובל בהווה ומתמשך לרובד היהודי הלאומי מהעבר ,פעולה שהובילה ליצירת הווה דינאמי
ומשתנה .שדה הייצוגים שננבחר והשיטות הפדגוגיות-דתיות סייעו להורים החילוניים לדחוק את
תחושת הזרות שהיא תוצאה של שהיה במסגרת חינוך דתית שאינה תואמת את אורח חייהם.
העוגנים הקהילתיים היו העמדת קהילת הגן במקום הראשון בבחירה של שיקולי דעת פדגוגיים
ושל ייצוגי השדה .בהתאם לתפיסה החילונית המחפשת את הרגישות המוסרית ביהדות )בוזגלו,(2005 ,
הדגישה אביה את ערך ההומניזם במרכז הפרקטיקות בבחינת חיזוק הערכים החברתיים שההורים
שאינם דתיים מצפים לקבל במערכת חינוך דתית )ידגר .(2010 ,היתרון של חינוך לערכים הומניסטיים
בא לידי ביטוי בהוראת סיפורי תורה ,וכן במוטיבים מרכזיים במפגשים במרחבי השיח הציבורי עם
ההורים ,פעולה שסייעה בעמעום רתיעת החילוני מהיהדות )ידגר .(2012 ,יתרון נוסף של חינוך לערכים
הומניסטיים ושל העלאת ערך ההומניזם במרכז ההוראה בגן הוא שכדי לשמר זהות יהודית מסורתית
בעלת מאפיינים ערכיים ,מוכן ההורה החילוני-מסורתי לשלוח את ילדו למערכת חינוך דתית אשר
איננה תואמת את אורח חייו )ידגר(2010 ,
הגננת הצהירה במפורש כי ההורים הם המפקחים של הגננת ,ובמקביל לכך היא דחקה את
השפעתה של המפקחת מהגן .לטענת הגננת ,המפקחת ייצגה חוסר רגישות כלפי קהילת הגן ובורות
באשר לצרכיה ,ועל כן ,היא הדפה את המלצותיה אל מחוץ לגן .בהתאם לכך ,העקרונות המארגנים
הושתתו על מציאת נקודות זיקה בין החילוני ליהדות ,ולאו דווקא אל הדת )ראו פרק ג ,סעיף .(3.1
אביה יוצרת זיקות למנהגים יהודיים שהם מהותיים בעיני המסורתי ליציקת תוכן יהודי )ידגר(2012 ,
ובכך מחזקת את גישת 'נאמני המורשת' )ידגר וליבמן ,תשס"ו; ליאון (2009 ,המאפיינת את יחסו של
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המסורתי ליהדות .בדרך זו מבססת אביה את הזיקה הטבעית של האדם המסורתי לבית-הכנסת כחלק
מנאמנותו למורשת הוריו ,והופכת אותו למשאב שיתרום לבניית זהות משפחתית )ליאון .(2009 ,על
התשתית הקיימת ,אביה ממשיכה לחזק ולטפח את הקשר עם היהדות בשליחת הילדים עם הוריהם
לבתי הכנסת בחגי ישראל.
הפרקטיקות והשיח שבהם נוקטת אביה כדי לכונן את הסובייקט המסורתי-חילוני החדש ,יוצרים
זהות היברידית ייחודית ומקורית המתממשת בהכלאה בין מסגרת המוגדרת דתית ובין הורים
המגדירים את עצמם על רצף המסורתי-חילוני )בוזגלו ;2005 ,ידגר וליברמן ;2006 ,כרמון.(2012 ,
החשש של ההורה המסורתי בבתי הספר הדתיים מפני כפייה דתית על התלמיד ועל משפחתו וכן
מפני מחוסר המעשיות של החינוך הדתי )ידגר (2010 ,מתפוגג על רקע הזהות ההיברידית שמבנה אביה,
גישה המעניקה לגיטימציה לזהות המסורתית.

 1.2.2גן קהילת יוצאי אתיופיה
שדה הייצוגים בגן של קהילת יוצאי אתיופיה הצביע על כינון דגם פדגוגי-דתי שכונה במחקר זה
"חלון הזדמנויות שווה ליהדות" .לשם כך הופעלו מספר שיטות פדגוגיות שכל מטרתן הייתה להפוך את
יוצאי אתיופיה לשותפים שווי ערך לתרבות היהודית .למשל ,מדי יום נערך בסיום התפילה טכס
השתייכות לאומית שבו ילדי הגן הכריזו על אהבתם לכל אחד מבני ישראל .נוסף על כך ,הילדים למדו
להוקיר את האל על הנסים שעשה לעם היהודי מתוקף השתייכותם לקולקטיב היהודי .הטקסט
המקראי הורחב באמצעות פרשנויות המגלמות חינוך לנורמות חברתיות ומוסריות ,ששמירה על קיומן
עשוי לשמש עבור הקהילה האתיופית גשר להיטמעות בחברה היהודית .העקרונות המארגנים של
הקהילה נותרו נעלמים וחסומים .הקהילה האתיופית חיה בחרדה תרבותית ,ועקב כך היא חשה מחד
גיסא כי עליה לגונן על יהדותה ,ומאידך גיסא ,כי עליה להשיל מעליה כל זכר לתרבות האתיופית
ולהתנתק ממנה.
כדי לחזק בקרב העולים מאתיופיה את תחושת ההשתייכות הלאומית ,צילה מתבססת על שני
אירועים מכוננים של היהדות :א .יציאת מצרים וקריעת ים סוף; ב .מעמד הר סיני ומתן תורה – אירוע
חשוב משום המאפשר לאדם היהודי להכריז במי הוא מאמין )בוזגלו .(2008 ,צילה מבנה את הזמן
התרבותי-היהודי כשהוא מושתת על זיכרון קולקטיבי של העם היהודי .זיכרון שיסודותיו נבנים על
כוחותיו העל-טבעיים של האל למען הצלתו של העם היהודי באמצעות התערבות נסית מהפכנית לכל
אורך ההיסטוריה .דבר זה אמור להנכיח את האמונה באל והעברתה מדור לדור כמסורת מוכחת )שגיא
ושטרן .(2011 ,הזיכרון הנסי המשמעותי מוצא את ביטויו הרחב בעצם הבחירה בשחזור מסע יציאת
מצרים וקבלת התורה בפני ההורים האתיופים ,מסע הדומה במהותו ובהתהוותו למסע העלייה של
הקהילה האתיופית לארץ ישראל .צילה מנסה ליצור זיקה מכופלת בו-זמנית :בציר אחד – זיקה
להיסטוריה הלוקאלית ,מסע יציאתם האישי של העולים מאתיופיה ,ובציר האחר – זיקה להיסטוריה
לאומית ,מסע יציאתם של בני ישראל ממצרים .צילה יוצרת ממשקים בין שלושת התמות המרכזיות
המשתקפות ממחקרים על סיפורי המסע של עולי אתיופיה )בן-עזר :(2010 ,זהות יהודית ,סבל וגבורה,
ומחברת אותם לדימוי של מסע יהודי אתיופיה לישראל אל יציאת מצרים .יהודי אתיופיה חשים כי
המסלול שעברו הוא שחזור של המסלול שעברו אבותיהם הקדמונים ,בעת יציאת מצרים .גם הם ,כמו
בני ישראל ,הונחו בידי האל ללכת אל הארץ בדרך שבה נאלצו להיאבק בקשיים רבים )בן-עזר.(2010 ,
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אולם בשונה ממסקנתו של בן-עזר ,כי יהודי אתיופיה הגיעו לישראל עם זהות יהודית מגובשת
ומחוזקת ,צילה פוגשת הורים החרדים לזהותם היהודית ,ועל כן ,כדי להטמיעם לקולקטיביות
הישראלית היהודית ,היא יוזמת שחזור היסטורי של מסע יציאת מצרים כדי לאמצם לחיק היהדות.
לדעת בן-עזר ) (2010לסיפור המסע מספר פונקציות :א .אישור מחדש של הזהות :סיפור המסע מזכיר
ומדגיש מרכיבים חשובים בזהות הקיבוצית של העולים ,פעולה חשובה במיוחד לאור ניסיונות
ההתערות של עולי אתיופיה בחברה ושאלת זהותם .ב .לכידות קהילתית :הסיפור יוצר חיבור בין חברי
הקבוצה מאחר שהוא מדגיש את היסודות המשותפים ,עבר משותף הנותן לכל פרט בקהילה תחושה של
כוון בהווה ומארגן את תפיסת העתיד .ג .מקור של כוח :למרות התלאות והמכשולים ,העולים מתעלים
מעל ההווה ומעוררים את כוחות החיים שבתוכם .בעוד שלדעת בן-עזר ,סיפור המסע מועבר מדור לדור
לשם העצמת התרבות האתיופית ,צילה נתקלה בניסיונות הסתרה עד כדי הכחשה תרבותית לסיפור
המסע .אי-לכך ,בשונה מבן עזר הרואה את סיפור המסע כנרטיב מכונן פנים קהילתי ,שנועד לחזק את
זהותה של הקהילה האתיופית ,שאינה מצליחה לרתום את החברה הישראלית לראות בנרטיב זה את
חוזקה את הקהילה .צילה בוחרת לכונן את סיפור המסע כנרטיב מכונן חוץ קהילתי ,שמטרתו לכונן
נרטיב של שותפות היסטורית בין העולה האתיופי ובין עם ישראל כאומה בעלת מרחבים חוצי זהויות.
יוזמתה של צילה לשחזור את המסע של בני ישראל ,אמור לייצג את העבר המשותף לעולה האתיופי
ולעם היהודי ,עבר שיהווה תשתית להווה המשותף .יציאת מצרים כאירוע מכונן להשבת
מזמן בחנות ,ולא על הגב" )צילה ,(6.4.11 ,שנשכח מהגב של העולה אתיופי ,יציאת מצרים להשבת האשרור
"שק אוכל ,השק

לזהות האתיופי המנותקת.
אלא שהקהילה האתיופית המבקשת להתנתק מהעוגנים הקהילתיים הישנים מתקשה להכיל את
העוגנים היהודיים החדשים ,דבר שבא לידי ביטוי בחוסר האחידות בין אורח החיים הנלמד בגן ובין
אורח החיים בבתים של בני הקהילה האתיופית )ראו פרק ג ,סעיף  .(3.2דור ההורים שהאפליה והדיכוי
חרצו עמוק את לבם )יונה ,(2005 ,מתקשים לקבל את "חלון ההזדמנויות השווה" שצילה פותחת
בפניהם .הקהילה היא קהילה מפוחדת ,חסרת ביטחון אישי וקולקטיבי ,בעלת זהות המנותקת מהעבר,
והמשתוקקת למצוא את עתידה .כתוצאה מכך צילה נאלצת לנקוט בהמרה תרבותית )בן-עזר;2012 ,
בר-שלום (2007 ,לחיק הישראליות .היא פועלת לייצר סביבת חיים מאפשרת ומכילה לעולה ,באמצעות
הפעלת "מודל" "חלון הזדמנויות שווה" .מדובר בניסיון של גננת בעלת רגישות ואמפטיות ל"אחר"
הפועלת לאקטיביזם חברתי על מנת לסייע לעולה האתיופי להצטרף לקולקטיב הלאומי.

 1.3סיכום חמשת הדגמים הפדגוגיים-דתיים
בשלושה מגני הילדים שנבדקו במחקר הנוכחי ,הגן החרד"לי ,הגן של הקהילה הלא דתית והגן של
יוצאי אתיופיה ,שדה הייצוגים הצביע על כינון דגם פדגוגי-דתי המושתת על עוגנים קהילתיים .לעומת
זאת ,בשני הגנים האחרים ,שדה הייצוגים הצביע על כינון דגם פדגוגי-דתי שחרג מהעוגנים
הקהילתיים:
•

בגן של הצה"ד הקלאסי ,שדה הייצוגים הצביע על כינון דגם פדגוגי-דתי שמרני מונוליתי.
מדגם זה נעדרו ייצוגים ליברליים שהיו אמורים להיות חלק ממנו בשל העובדה שהם חלק
מהמאפיינים של הקהילת הצ"ד הקלאסית המשלבת שמרנות וליברליות .ייתכן שהיעדרותם
של העוגנים הקהילתיים ממרחבי גן ילדים זה ,נובעת מהמצע האידיאולוגי הלא מגובש של
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זרם זה ,שהוא חסר השפעה על האידיאולוגיות של הצה"ד בכלל ,ושל מערכת החינוך שלה
ואפשר
בפרט )אלמוג ופז .(2008 ,מציאות חברתית זו הותירה את המרחב החינוכי חשוףִ ,
לגננת לבנות את קטגוריות הזהות של הגן בהתאם לתפיסת עולמה ,תוך התעלמות מקטגוריות
הזהות של קהילת הגן שהיא משרתת.
•

הגן הנוסף שבו שדה הייצוגים הצביע על כינון דגם פדגוגי-דתי שחרג חלקית מקטגוריות
הזהות של העוגנים הקהילתיים ,הוא הגן של הקיבוץ הדתי .העוגנים הקהילתיים של הקיבוץ
הדתי כוללים תפיסות פלורליסטיות המשלבות בין ערכים יהודיים מסורתיים ובין ערכים
פוסט-מודרניים ,שלפיהם הדת היא גמישה ,ולפרט ניתנת אוטונומיה בפרשנותה .הדגם
הפדגוגי-דתי שכונן בגן זה תאם רק בחלקו את העוגנים הקהילתיים .אמנם נמצאו בו
קטגוריות זהות ליברליות בפרשנות התנ"ך ובתפיסות פמיניסטיות פוסט-מודרניות ,אולם
לצדן נצפו קטגוריות זהות המאפיינות תפיסה שמרנית שאינה תואמת את העוגנים של
הקהילה הקיבוצית .קטגוריות אלו ,שנועדו להבניית זיכרון קולקטיבי ,הוטמעו בכל
הפרקטיקות והשיחים של הגן הקיבוצי .ייתכן שהבחירה של הגננת בקטגוריות זהות שמרניות
נבעה מרצונה להיות נאמנה לאתוס הקיבוצי הרואה בזיכרון הקולקטיבי מרכיב מהותי
בהוויה של הקהילה הקיבוצית .בקיבוץ הדתי ,הזיכרון הקולקטיבי מתבסס על זהות יהודית
לאומית שנועדה לשמור על חוזקה של הקהילה הקיבוצית ,המתפקדת כ"קהילה של זיכרון"
באמצעות העלאה חוזרת של העבר )שגיאDenzin, 1994; Halbwachs, 1992; Levi-;2006 ,

 .(Strauss, 1961ההווה הוא המשך היסטורי ישיר של העבר ,ולכן "הזיכרון ההיסטורי"
) (historical memoryהוא חלק אינטגראלי מחיי ההווה )יובל (2007 ,ובכוחו לתרום לשימור
איתנה של הקהילה.
שני הגנים המוזנים מקהילות שאינן משתייכות לצה"ד מייצגים אזור "ספר אקולוגי-תרבותי"
) .(edge cultureככל אזור ספר הממוקם על קו התפר ,ומתוך כך מרוחק מליבת הזהות הקהילתית,
ומאפיוניה )בן רפאל ובן חיים ;2006 ,ברק וגידרון) (Strayer et al., 2003 ;2009 ,ראו פרק א ,סעיף ,(2.2
במקרה שלנו מערכת החמ"ד ,גנים אלה מקבלים אפיונים שונים בעקבות החדירה של קהילות שמחוץ
לצה"ד לתחומם .לפיכך ,באזור זה ,היינו ,בשני הגנים ,נשמרים מצד אחד חלקי זהות של הקהילה
המרכזית ,קיום טכסי דת כחלק אינטגראלי מסדר היום בגן המחויב מתוקף השתייכותו למערכת חינוך
דתית ,ומצד שני ,הריחוק מליבת הזהות ִאפשר גמישות ופתיחות לשינויים ולמפגשים בין-תרבותיים,
ולכן בגנים אלה כוננו דגמים פדגוגיים-דתיים המטשטשים את אפיוני הליבה הדתית של גן החמ"ד.
הפרקטיקות והשיחים הורחקו אמנם מהעולם הדתי ,אך הן היו בעלות אוריינטציה לעולם היהודי.
ההבדלים שנמצאו במחקר באשר לזהות הפדגוגית דתית של גני החמ"ד ,בין אזורי הליבה ובין
אזורי הספר האקולוגי התרבותי ,סייעו למפות של הדגמים הפדגוגיים-דתיים ,ולבנות מודל-על שעליו
אפשר למקם את כל מגוון הזהויות של גני החמ"ד ,כולל כאלו שלא נחקרו במחקר הנוכחי .מודל העל
הוא בעל מבנה צירי ,הנע מהקוטב התיאולוגי הכולל את הדגמים של גני הפנים של הצה"ד ועד הקוטב
הסוציולוגי הכולל את הדגמים שכוננו באזור הספר הכולל את הקהילות שמחוץ לצה"ד ,כפי שיפורט
להלן.
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הממצאים שהוצגו על כה היו ממוקדי קהילה ותיארו את זהותו הדתית של גן החמ"ד בהתאם
למאפיינים של המרקם הדתי של הקהילה .בחלק זה של הדיון ,יורחב ניתוח הממצאים בניסיון להציג
את כינון הזהות הדתית של גן החמ"ד בראייה רחבה יותר כתופעה כלל קהילתית ,במטרה לאתר את
ליבת הזהות הדתית של גני החמ"ד ,ומתוך כך להצביע על מודל על של דגמים פדגוגיים-דתיים לכינון
הזהות הדתית בגן החמ"ד.
תהליך הניתוח כלל שלושה שלבים:
•

ריכוז כל ייצוגי הזהות הדתיים שנצפו במרחבי העשייה והשיח בחמשת הגנים למסד נתונים
אחד.

•

סיווג כל הייצוגים שנמצאו לשלוש קטגוריות של ייצוגים חברתיים ) ;Doise et al., 1993

 :(Moscovici, 1976, 1988ייצוגי זהות הגמוניים – לקטגוריה זו שויכו ייצוגים שהיו
דומיננטיים בהוויה הגנית של כל חמשת הגנים .ייצוגים אלה קיבלו את חוזקם מעצם היותם
גורמים מעצימים מתמשכים ומהשוני המועט בדרך ייצוגם בגנים השונים; ייצוגי זהות
עצמאיים – לקטגוריה זו שויכו הייצוגים הרצסיביים .ייצוגים אלה הופעלו כגורמים מעצימים
חולפים ,ונמצאו רק בכמה מהגנים .כמו כן הם היו בעלי מגוון וריאציות ובלתי אחידים;
ייצוגי זהות קונפליקטואליים – לקטגוריה זו שויכו ייצוגים שנוצרו במהלך מחלוקות
ומאבקים בין תת-קבוצות .יש לציין כי ייצוגים קונפליקטואליים נמצאו רק בגן החרד"לי.
הסבר להיעדרותם של ייצוגים קונפליקטואליים מההוויה הגנית ,ראו בהמשך הפרק ,בסעיף .3
•

המשגת הייצוגים לרמה מכלילה של "קודים תרבותיים" 6בהתאם למהותם בכינון הזהות
הדתית של הגן .ייחודם של הקודים התרבותיים בכך שהם משמשים שורש להוויה החברתית,
למרות שלא תמיד הם נראים לעין ,והחברה לא תמיד מודעת לקיומם )יאיר.(2011 ,

 2.1קודים פדגוגיים-דתיים הגמוניים
הקודים ההגמוניים הם קודים דומיננטיים מתמשכים שתוקפם נובע מההסכמה עליהם מצד כל
חברי הקהילה ,ומהימצאותם בכל הגנים .עם זאת ,מעניין לציין כי דרכי הביטוי שלהם היו מגוונים
והותאמו לקהילת הגן .הגננות בחרו ייצוגים בעלי הקשרים אידיאולוגיים ומעשיים שאפיינו את
המרקם הדתי של קהילת הגן.
א .חינוך לאקולטורציה
הגננות במחקר שימשו סוכנות תרבות )אלפרט ושלסקיApple, Au, & Gandin, 2009; ;2013 ,

 (Howarth, 2004המנחילות את יסודותיו של החינוך הדתי .זאת בהתאם לתפיסה הרואה בחינוך תהליך
של אקולטורציה שבמהלכו התרבות הקהילתית מונחלת תוך מחויבות הן לתרבות העבר והן לתרבות
ההווה )לם .(2002 ,על פי תפיסה חינוכית זו ,הישות התרבותית עדיפה על פני הישויות של היחיד שכן
6

הבחירה במושג "קוד תרבותי" מתבססת על התיאוריה של יאיר ) (2011ולפיה קיימים קודים תרבותיים יציבים
המהווים את המהות של הישראליות )יאיר ,2011 ,עמ' .(190
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היא חובה המוטלת על כל האדם "מעצם מעמדו בעולם ומתכלית חייו ,חובה המוטלת על המחנך ועל
החניך כאחד" )לם ,2002 ,עמ'  .(151ממצאי המחקר הצביעו שהאקולטורציה הדתית הוטמעה במישור
המעשי באמצעות חזרה רוטינית יום יומית על טכסים דתיים קולקטיביים שהשתלבו בחיי הגן ושבהם
שולבו שירים וסמלים ססגוניים .במישור הרעיוני ,הטכסים שהתקיימו במהלך ימי ההולדת או מסיבות
אחרות בגן ,שימשו לניכוס ילדי הגן והוריהם לקולקטיב היהודי באמצעות העברת מסרים סמויים
וגלויים .גם השיח הרטורי שהתבסס על הטקסטים היהודיים סייע לקידום האקולטורציה .הילדים
נחשפו באמצעותם לנורמות התנהגות ולערכים ששימשו בסיס חינוכי לאמות מידה התנהגותיות ,בין
אם ברכישת ערכים דתיים ובין אם ברכישת ערכים חברתיים .בהמשך לכך ,השיח הפדגוגי שנגזר
מהטקסטים היהודיים ,היווה גם בסיס רעיוני להנחלת המרכיב המעשי שבהוראה .הילדים למדו
שעליהם לקיים את אורח החיים שנלמד בגן בשל היותם פרטים המחויבים לקולקטיב )טובין וליס,
.(Alexander, 2001 ;2013
כאמור ,החינוך לאקולטורציה התרחב והצטמצם בהתאם למרקם הדתי של קהילת הגן )שגיא,
 .(2002למשל ,בגן של הקהילה הצ"ד הקלאסית הטכסים הקשורים לתפילה התמשכו זמן רב בשל
הוספת פרקטיקות מקדימות ומסיימות שעיבו את הטכס הדתי היהודי המקורי .לעומת זאת ,בגן של
הקהילה החילונית ,צומצמו היבטים רבים הקשורים לטכס התפילה ,ובכך צומצם המרחב הדתי שלו.
חינוך ברוח אידיאולוגיית האקולטורציה מחויב לעבר יותר מאשר להווה או לעתיד )לם.(2002 ,
בהתאם לכך ,נמצאו שני קודים פדגוגיים דתיים נוספים שמטרתם הנחלת העבר :הנחלת זיכרון
קולקטיבי ושימוש בארבעה ממדי זמן ,כפי שיוצג להלן.

ב .הנחלת זיכרון קולקטיבי מתמשך על פני ציר השנה היהודית
כאמור ,זיכרון העבר חשוב לקיומה של קהילה ,שכן קהילה שאין לה עבר ,נידונה להיעלם )שגיא,
 .(2006בהתאם לתפיסה זו ,הרטוריקה של הגננות שהשתתפו במחקר התבססה על הזיכרון הקולקטיבי
של העם היהודי "תרבות שנוצרה תוך אינטראקציה בין חוקי התורה ובין עם ישראל ההיסטורי על
עלילותיו ,על זיכרונותיו ועל מסורותיו הקדומות" )לנדאו ,2006 ,עמ'  .(370הכרת התרבות היהודית
הטמונה בזיכרון הקולקטיבי ,מסייעת לתהליך הסוציאליזציה של הילד ,תהליך הנע בכיוון אחד על פני
ציר הזמן הכרונולוגי )קופפרברג .(2010 ,תהליך זה מתקיים בעיקר בנקודות הזמן הנושקות למעגל
החיים היהודי .חגי השנה הממוקמים על ציר השנה היהודי ,מזמנים למידה מקדימה על הרקע
ההיסטורי של החג ,וכן היכרות עם המנהגים ועם הסמלים של החג .ואכן ,מפגשי הבוקר ,המהווים את
המסגרת הלימודית הפורמאלית העיקרית בסדר היום של הגן) ,פריש ;2012 ,סברלדוב ואחרים,(2010 ,
יוחדו להכנת הילדים לקראת החג המתקרב .ביטויים נוספים לכך נצפו בקירות הלימודיים שבהם נתלו
תמונות ומושגים שהטמיעו את הלמידה על אודות החגים ,עד כי הזיכרון הקולקטיבי ההיסטורי הפך
למרכיב אינטגראלי מחיי ההווה )יובל .(2007 ,מעניין לציין כי קוד הגמוני זה נמצא גם בגני ילדים
חילוניים בישראל .יפה ורפופורט ) (2013מצאו שגם בגן החילוני הלמידה מחוברת למסורת היהודית
ומתקיימת בהתאם לציר השנה היהודי .הזיכרון הקולקטיבי המסופר שוב ושוב על ידי הקהילה ,מסייע
למנוע "אובדן" פרטים ) ,(Denzin, 1994; Halbwachs, 1992; Levi-Strauss, 1961בעיקר בקרב קהילות
דתיות .רוזנק ) (2012היטיב להגדיר את יחסה של הצה"ד לדת ,יחס המחבר בין הזיכרון הקולקטיבי
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בעבר לזמן הווה" :שומרים אמונים לעבר המקודש ופועלים באחריות לאימוץ תכניו אל תוך הווה
רלוונטי" )רוזנק ,2012 ,עמ' .(691
אמנם הנחלת זיכרון קולקטיבי מתמשך על ציר השנה היהודית נמצא בכל הגנים שנבדקו במחקר,
אך יש לציין שהדבר נעשה בהתאם למרקם הדתי של קהילת הגן )שגיא .(2002 ,לדוגמה ,בגן החרד"לי
שליבת הזהות שלו הייתה סביב ההלכה ,הלמידה של מצוות נטילת ידיים נעשתה בהמשכים בהתאם
לחגי ישראל .עם התקדמות לוח השנה העברי ,נעשה בכל פעם מחדש קישור בין היבטי המצווה
שהורחבו ובין תכני החג .דוגמה נוספת נמצאה בגן החילוני ,שבו הגננת ביקשה מהילדים ללכת עם
ההורים לבית הכנסת בראש השנה כדי לשמוע את תקיעת שופר .הגננת עשתה זאת מתוך ידיעה כי
ההורים שבגן נוהגים לפקוד את בתי הכנסת בחגי ישראל.

ג.

סוציאליזציה יהודית באמצעות שימוש בזמן עבר משוחזר
במקביל לציר הזמן הכרונולוגי ,הסוציאליזציה מתקיימת גם על פני ציר 'זמן נרטיבי' המאפשר

לנוע קדימה ואחורה בחשיבה ובשיח )קופפרברג .(2010 ,השימוש בקוד תרבותי זה בא לידי ביטוי
בתהליכים פדגוגיים לוקאליים שהפעילו הגננות .הזמן הנרטיבי שנצפה במחקר ,כלל ארבעה ממדי זמן,
מהם שלושה המוכרים בספרות המחקרית העוסקת בהטמעת הדת :עבר-הווה-עתיד )רוזנק;2012 ,
שגיא .(2006 ,העבר לא מוצג בגנים כדבר עתיק יומין המרוחק מהילדים ,אלא זהו עבר העובר
טרנספורמציות שונות כדי להתאימו להווה ,ולהופכו מרעיוני למעשי באמצעות הטלת משימות
התנהגותיות על ילדי הגן שישרישו בהם את העבר גם בעתיד .ממצאי מחקר זה הובילו לאיתור ממד זמן
נוסף שאפיין את כל חמשת הגנים – ממד זמן עבר משוחזר .ממד זמן זה הופעל בעיקר במרחב השיח
הציבורי ,כאשר ילדי הגן הקימו לתחייה את ההיסטוריה הקולקטיבית המגולמת בתנ"ך ובהיסטוריה
היהודית ,בקטעי ההמחזה שהציגו בפני ההורים .במהלך ההצגות הילדים הפכו לחלק מהקולקטיב
הלאומי היהודי ,ששורשיו נעוצים בעבר הרחוק ,בתקופת המקרא ,שבה החלה השושלת ארוכת השנים
של העם היהודי ,ושהמשכו בזמן המשוחזר בידי הילדים .השימוש בקוד הזמן המשוחזר משמש גשר
תרבותי בין העבר להווה ,ומהווה יסוד לעתיד הקהילה.
גם הסוציאליזציה היהודית באמצעות שימוש בזמן עבר משוחזר נעשתה בהתאם למרקם הדתי של
הקהילה המזינה את הגן )שגיא .(2002 ,למשל ,בגן של יוצאי אתיופיה ,הילדים המחיזו את סיפור מסע
יציאת בני ישראל ממצריים ,זמן משוחזר שנועד ליצור מיצוב היסטורי חופף בין מסע זה ובין המסע של
יהודי אתיופיה לישראל ,זאת כדי לאשרר את התרבות של הקהילה האתיופית .בדרך זו ,העבר
המשוחזר הופך לחלק אימננטי מההווה המעצב את זהותם של הילדים.

לסיכום ,שלושת הקודים ההגמוניים שהוצגו לעיל מקבלים תוקף כפול ,הן מעצם נוכחותם בכל
הגנים והן בשל הפעלתם באמצעות יישומים התואמים לעוגנים הדתיים של כל קהילה .להפעלת קודים
הגמוניים המותאמים לכל קהילה שני יתרונות :יתרון קהילתי – ההתאמה מעצימה את כוחה של
הקהילה בכך שהיא מגנה על קטגוריות הזהות שלה על פני חלופות אחרות )שגיא .(2002 ,יתרון מערכתי
– ההתאמה דוחה ביטויים של זהות תרבותית הנתפסים כמזויפים בעיני הקהילה ,פעולה המסייעת
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לסדר את ההוויה החינוכית ולייצבה בתוך מציאות דינאמית משתנה )שגיא ,(2002 ,וכן למנוע
קונפליקטים בתוך המערכת החינוכית.

 2.2קודים פדגוגיים-דתיים עצמאיים
כאמור ,קודים עצמאיים הם קודים רצסיביים המופעלים כגורמים מעצימים חולפים .קודים אלה
נמצאו רק בכמה מהגנים ,והיו בעלי וריאציות שונות .סיווגם של הייצוגים העצמאיים סייע באיתור
קודים עצמאיים המאפיינים את הקהילה .למשל ,בגנים המוזנים מקהילות המשתייכות לצה"ד אותרו
קודים פדגוגיים בעלי טיפולוגיה תיאולוגית ,המושתתים על סממי דת ועל ראיית האלוהים כמקור
הבריאה והסדר החברתי .בהתאם לתפיסה זו ,הקודים מחזקים את הממד הטרנסצנדנטלי באמצעות
שימוש בשיח ובפרקטיקות אמוניות-דתיות .לעומת זאת ,בגנים המוזנים מקהילות שאינן משתייכות
לצה"ד ,אותרו קודים בעלי טיפולוגיה סוציולוגית ,המושתתים אף הם על סממנים דתיים ,אך תוך
הצגתם כערכים לאומיים וחברתיים כלל אוניברסאליים .על קו התפר שבין המודל התיאולוגי למודל
הסוציולוגי ,ממוקם הגן של הקיבוץ-הדתי שבו זוהו קודים תרבותיים משתי הטיפולוגיות .חשוב לציין
כי גם בתוך כל אחת משתי הטיפולוגיות ,קיים רצף פנימי המצביע על אוריינטציה חזקה או חלשה
אליה.
א .מ"פדגוגיה מונוליתית" ל"פדגוגיה של שונות"
הטיפולוגיה של המודל התיאולוגי מתאפיינת בקטגוריות של "פדגוגיה מונוליתית" )ראו פרק א,
סעיף  (2.4המאפיינת חברות סגורות ) .(Alexander, 2005האידיאולוגיה העומדת בבסיס הפדגוגיה
המונוליתית היא חשיפה לידע דיפרנציאלי )הרן ;1990 ,לביאApple, 1990, 1995; Kincheloe ;2000 ,
 (& McLaren, 2002הכפוף לזהויות נבחרות )שכטר ואחרים .(2006 ,הגננות בגנים המשתייכים לצה"ד
אימצו את המודל התיאולוגי הרואה בסמכות הטרנסצנדנטלית האלוהית סמכות בלעדית שהאדם
אמור לציית לה ולציוויה )כהן ,(2006 ,ובהתאם לכך ,הן הפעילו דפוסים פדגוגיים המאפיינים תרבות
מונוליתית .הילדים הוכפפו לכוח עליון מכוח התפיסה שהאדם חייב להכיר טובה על בריאתו ,על עצם
הנבראות ,ואף על עצם חידוש החיים יום אחר יום )לנדאו .(2006 ,הילדים נדרשו לקיים את מצוות האל
בדקדקנות ,וכן להכיר תודה לבורא העולם ,כל זאת למען יקבלו את שכרם מהאל .בהתאם לפדגוגיה
המונוליתית ,העולם ההלכתי מונגש לילדים כעולם אבסולוטי לפי המקורות ההלכתיים הקדומים .דבר
זה בא לידי ביטוי גם בבחירות הפדגוגיות של הגננת הנצמדת לטקסט הקדום ולשפה הקדומה ,למרות
היותם רחוקים מעולמו של הילד .הגננות שהפעילו פדגוגיה זו הקפידו לאחוז בידיהן את התנ"ך או את
ספר ההלכות היהודי הבסיסי ,הקיצור שולחן ערוך ,ולהקריא מתוכם את הטקסט ככתבו וכלשונו .גם
זמני הלמידה שהוקדשו לתכני הקודש היו שזורים לכל אורך יום הלימודים .אמצעים רטוריים אלה
נועדו להטמיע בילדים את מיקומם בתוך מסגרת מחייבת בלי אפשרות של שיפוטיות או בחירה .יכולת
הבחירה של הילדים נשללת לטובת גיבוש זהות קולקטיבית מונוליתית ואחידה .גישה זו תואמת את
דפוסי התרבות המסורתית :סמכותיות ,צייתנות ,מרכזיות ,היעדר רפלקטיביות ,סטטיות ,ודאות
ומובנות מאליה של המסורת והעמדת הקהילה במרכז )שגיא.(2006 ,
לעומת זאת ,הטיפולוגיה של המודל הסוציולוגי מתאפיינת בקטגוריות של "פדגוגיה של שונות".
לפי פדגוגיה זו ,מערכת החינוך קשובה לקהילות התרבותיות השונות שהיא משרתת ) & Christenson,
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 ,(Carlson, 2005; Connelly, & Clandinin, 1995; Fullan, 2007; Strike, 2004ומאפשרת לכל אחת
מהן לתת ביטוי לייחודיות התרבותית שלה בהתאם לצרכיה .בהתאם לפתיחות זו ,בגנים שבהם
אוכלוסייה שאיננה דתית ,גנים שסווגו כמשתייכים למודל הסוציולוגי ,הקוריקולום שנבחר הותאם
לטיבה הדתי של האוכלוסייה המזינה את הגן )גודמן ויונה ;2004 ,פיליפוב .(2008 ,בהתאם לכך ,למרות
שבגנים אלה התקיימו טכסים דתיים כחלק מהמחויבות כלפי מערכת החינוך הדתית ,הפרקטיקות
והשיחים קיבלו מרחב ופרשנות אידיאולוגית ששיקפו צמצום הסממנים הדתיים והרחקה מהעולם
התיאולוגי .למשל ,הטכסים הדתיים התקיימו כרוטינה יום יומית של סדר היום בגן ,אולם היו קצרים
ולא כללו טכסים מקדימים או ממשיכים כפי שנצפה בגנים שפעלו לפי המודל התיאולוגי .הגננות הרשו
לעצמן לצנזר את סיפורי המקרא ולתת לטקסט התנ"כי פרשנויות הרחוקות מהפרשנות המסורתית.
כמו כן ,בתקופות עמוסות שבהן היה צורך ללמד על חגי ישראל ,הגננות הדירו את סיפור פרשת השבוע
הנלמד בכל גני החמ"ד לקראת כל סוף שבוע .גם פרקי ההלכה צומצמו ,והילדים נחשפו רק להלכות
בודדות הקשורות לחגי ישראל ,בעיקר כאלו הכוללות מרכיב חווייתי או נטולות אוריינטציה דתית
מובהקת .גם הסביבה הלימודית בגן שיקפה את הצמצום של הסממנים הדתיים ,למשל ,נעדרו ממנה
כרזות הכוללות פסוקים מהמקורות.
כל אחת משתי הפדגוגיות שהוצגו לעיל קידמה קודים המאפיינים את דפוסי המודל שהן מייצגות.
בהתאם לכך ה"פדגוגיה המונוליתית" יצרה קודים שקיימו את המודל התיאולוגי ,ואילו ה"פדגוגיה של
שונות" קידמה קודים שקיימו את המודל הסוציולוגי.

ב .משיח ניכוס דתי לשיח ניכוס לאומי יהודי
הטיפולוגיה של המודל התיאולוגי מושתתת על קודים של שיח ניכוס דתי המגולם בסממי דת
ובראיית האלוהים כמקור הבריאה והסדר החברתי .בהתאם לתפיסה זו ,הפרקטיקות שננקטו בגנים
ששויכו למודל התיאולוגי טיפחו את הממד הטרנסצנדנטי באמצעות שימוש בשיח ובפרקטיקות
אמוניות-דתיות שמטרתם ניכוס הילדים למרחב הדתי .השיחים והפרקטיקות שנמצאו במודל זה
תואמים כינון זהות יהודית לפי דגם "שלושת הפרמטרים" )בן רפאל ובן חיים :(2006 ,א .מחויבות
לקולקטיב :בהקשר של מחקר זה ,המחויבות לקולקטיב באה לידי ביטוי במחויבות לערכיו .בהיררכיה
הקוסמית ,מערכת היחסים בין האדם לבורא העולם היא כזו שהאדם תלוי בחסדיו של האל ,ולכן הוא
מחויב להודות לו על כל הטוב שהעניק לו בתפילה ובקיום המצוות .בהתאם לכך ,הקוריקולום של
הגנים כולל עיבוי התכנים הדתיים העוסקים בקשר שבין בורא העולם לברואיו ,ובהמשך לכך ,בקיום
מצוות כמרכיב עיקרי של קשר זה .דבר זה אכן בא לידי ביטוי בפרקטיקות ובשיחים שנמצאו בתצפיות
ובראיונות במהלך המחקר ,שהעידו כולם על פדגוגיה מעוגנת הלכה יהודית בתור מרכיב אימננטי
מההוויה הגנית .ההלכה נשזרה בכל מרחבי הגן של הגנים המוזנים מקהילות המשתייכות לצה"ד בכל
מרחבי הזמן .נוסף על כך ,בגנים הללו נמצאו פרקטיקות מרחיבות שעיבו את הזמן ואת התוכן
המוקדשים לטכסים הדתיים .למשל ,טכס התפילה מוסגר בטכס צדקה מקדים לתפילה ,וטכס תפילה
ארוך לרפואת חולים בסיומה .ב .ייחוד קולקטיב :האופן שבו חברי הקולקטיב מאפיינים את עצמם
השתקף במחקר בטיפוח ערכים דתיים המגולמים באימוץ שפה הכוללת מילים ,ביטויים ,מטבעות לשון
וסמלים הייחודיים לקהילה ) .(Bellah et al., 1985השפה הקולקטיבית הייחודית כללה שיח רטורי
אמוני הכופה על הילדים לקבל עליהם עול תורה ומצוות .לדוגמה ,באמצעות שימוש במושגים של שכר
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ועונש ובאמצעות הצגת מודלים של דמויות תורניות האמורות לשמש מודל לחיקוי .גם סביבת הגן
נרתמת ליצירת ייחודיות קולקטיבית דתית הנותנת ביטוי לתכני קודש .למשל ,תליית כרזות קיר שבהן
פסוקים או מטבעות לשון מעולם השיח הדתי ,או פעילויות בפינת החשבון באמצעות תכנים או ייצוגים
הקשורים למועדי ישראל .ג .מיקום הקולקטיב ביחס לאחרים :האופן שבו חברי הקבוצה ממוקמים
ביחס ל'אחר' .ה'אחר' נדרש לשמור על מרכיבי הזהות ההגמוניים המחייבים את כל באי הגן ,למשל
נראות המתאימה לגן דתי או שמירה על כללי כשרות המזון במרחבי הגן.
לעומת הטיפולוגיה של המודל התיאולוגי הרואה ביסודות הדתיים האמוניים את היהדות,
הטיפולוגיה של המודל הסוציולוגי דוגלת בשיח לאומי .בגני החמ"ד שבהם האוכלוסייה אינה
משתייכת לצה"ד ,קטגוריות הזהות הדתיות מומרות לקטגוריות זהות יהודיות ,שהן תוצר דינאמי של
היסודות החילוניים-לאומיים )כרמון .(2012 ,אמנם ,קטגוריות אלו נבנות באמצעות סמלים ,ערכים,
מורשת ומנהגים השאובים מן הזיכרון היהודי הקולקטיבי )קימברלינג ;2004 ,שגיא ,(2003 ,אך הן
נעדרות אוריינטציה לדת )סמוחה ;2006 ,שביד .(1981 ,למשל ,הגננת מהגן המוזן מקהילה חילונית
תיארה כיצד היא מחפשת נקודות זיקה ,ולו המזעריות ביותר ,שבהן החילוני מתחבר ליהדות הלאומית,
כדי למנף את הלמידה וליצור זיקה בין כל יהודי כפרט לאומה הרחבה ,היינו ,ליהדות .בהתאם לתפיסה
זו ,המקורות ההיסטוריים והחגים הדתיים מונגשים לילדים ולהוריהם דרך הפריזמה הלאומית
)אפשטיין ;2006 ,שנהר (2006 ,תוך הדגשת מסרים חברתיים אוניברסאליים חוצי קהילות .בהתאם
לתפיסה זו ,בגנים הניזונים מקהילה שאינה דתית ,ניבנו שיטות פדגוגיות שסייעו למרכיבי דת
מצומצמים לחלחל לתוככי הזהות החילונית ,למשל ,שיטת "הריבוד החברתי-יהודי" שהופעלה במסגרת
השיח הציבורי .בהתאם לשיטה זו ,הגננת התבססה על הרובד המוכר לקהילה החילונית ,המשיכה
לרובד הרומז לעולם הדתי באמצעות סממנים יהודיים לאומיים ,ובכך אפשרה לאוכלוסייה החילונית
להתקרב לעולם הדתי .כל זאת תוך הקפדה על סיום ברובד הבטוח והמוכר לחילוני ,הרובד החברתי .גם
בקוריקולום של הגן של יוצאי אתיופיה השיח החברתי-ערכי המיר את השיח הדתי .עם זאת ,שיח זה
התבסס על המקורות היהודיים הקדומים :הילדים נחשפו לסיפורי התנ"ך ,אבל הטקסט שהוצג בפני
הילדים לא היה הנרטיב המקורי ,אלא טקסט שעבר טרנספורמציות באמצעות הוספת פרשנויות
המתרחקות מהנרטיב המקורי ,וכלל היבטים ערכיים-חברתיים המנכסים את הילדים לעולם של
נורמות התנהגותיות והכוונה מוסרית.
המרת ה"דתיות" ב"יהודיות" הובילה לטשטוש הדת ,פעולה התואמת את הפלורליזם המבני
והתרבותי בעידן הפוסט-מודרני ,שבו היהדות עברה טרנספורמציות מרחיקות לכת ,דבר שאפשר
ליהודים לכונן זהות יהודית הנעדרת זהות דתית ) .(Eisenstadt, 1992ליברמן ) (Liebman, 1997כינה
זהות זו "תרבות יהודית-חילונית" ) .(secular-Jewish cultureתרבות היברידית זו מעניקה לדת ערך
סימבולי-תרבותי דינאמי )כרמון ;2012 ,שנהר (2006 ,בלי קשר ישיר לדת )סמוחה .(2006 ,הגננות בגנים
שבהם אומץ מודל זה מכוננות זהות דתית הכפופה לנרטיב לאומי ,פעולה המובילה לטשטוש הזהות
הדתית של גן החמ"ד.
יתרונו של מודל זה בהעצמת הזהות הלאומית ,פעולה המאפשרת לקבוצות חוץ שאינן דתיות לחוש
ביטחון במערכת חינוך דתית שאינה תואמת את זהותם )סמוחה .(2006 ,מנגד ,למודל זה גם חיסרון –
חלחול קטגוריות זהות של קהילות לא דתיות שאינן תואמות את רוח החמ"ד ,והדוחקות את ליבת
הזהות הדתית לטובת זהות החילונית.
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ג.

מקידוד זמן עבר מעגלי לקידוד זמן הווה לינארי

קוד פדגוגי נוסף שאובחן בממצאי המחקר הוא היחס לזמן .הדינאמיקה הבין-דורית שהתקיימה
בגנים הצביעה על מקומו של העבר בכינון זהות ההווה בכל אחד מהדגמים ,התיאולוגי והסוציולוגי.
סוגי הפרקטיקות ומינונן סווגו לפי שלושת מרחבי הזמן :עבר-הווה-עתיד ,ונמצא שהמודל התיאולוגי
מקצה לעבר מרחב זמן מרובה מזה שמקצה לו המודל הסוציולוגי ,המקצה להווה את מרחב הזמן
העיקרי.
במודל התיאולוגי נמצא קוד פדגוגי דתי של זמן עבר מעגלי :בהתאם לתפיסה זו ,הזיכרון
הקולקטיבי מתחיל בעבר הרחוק המתואר בסיפורי התנ"ך ,וממשיך בסיפורי ההיסטוריה של החגים,
וכן במקורות ההלכתיים הקדומים המונגשים לילדים לכל אורך השנה ,בהתאם לפרשת השבוע או לחג
המתקרב .כל אלה מוצגים בקשר ישיר להווה ,ואף לעתיד שאליו הילדים אמורים להתחנך .העיסוק
הרב בזיכרון הקולקטיבי הופך את העבר ההיסטורי הדתי לרלוונטי להווה ואף לעתיד ,רלוונטיות
המעלימה את גבולות הזמן .סיפורי העבר אמורים לשמש למידה היסקית המכוננת את ההווה ,ולכן
הנרטיבים מוצגים בפני הילדים כאבן דרך האמורה להדגים להם את תפקידם בעולם של קוסמולוגיה
אלוהית שבו הם חיים .מכיוון שעולם הערכים הדתי אמור להבנות את זהותם הדתית גם בהווה
ובעתיד ,הפרקטיקות הפדגוגיות הננקטות נועדו להשאיר את העבר חי וקיים .נבנית כאן מעגליות אין
סופית שבה ההווה והילדים הופכים לחלק מהעבר ,והעבר הופך לחלק מההווה שלהם .דוגמה
לפרקטיקה כזו היא הרטוריקה שבה משתמשת אחת הגננות בהוראת סיפור המבול .היא מזהירה את
ילדי הגן מפני ההשלכות של התנהגות לא ראויה ,ובהתאם לכך הם מבינים שאם לא ירבו במעשים
טובים ,הם יענשו כפי שאירע לבני דורו של נח .דוגמה נוספת נמצאה בגן של הקיבוץ הדתי .ילדי גן זה
משחזרים את סיפורי התנ"ך במסגרת טיול הבוקר במרחבי הטבע של הקיבוץ ,ובכך מטשטשים גבולות
הזמן והמקום .העבר וההווה מתמזגים זה בזה והופכים לחטיבה קוסמית אחת שבה הילדים מפיחים
חיים בדמויות המקראיות ,חיים ומחיים את העבר ההיסטורי של האומה היהודית .לפי מודל זה,
המחויבות של האדם למסורתו מתבטאת ב"שיבה מההווה אל העבר ,בהפיכת העבר להווה ,בשבירת
רצף הזמן הקווי הנע מהעבר אל ההווה" )שגיא ,2014 ,עמ' .(6
בתרשים  12שלהלן מוצג מודל הזמן המעגלי המאפיין את המודל הפדגוגי-דתי תיאולוגי.

תרשים  .12מודל זמן מעגלי
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כפי שאפשר לראות בתרשים  12קיימת השפעה הדדית בין שלושת ממדי הזמן :עבר-הווה-עתיד.
העבר המשוחזר ,שבאמצעותו הילדים שותפים למסע במנהרת הזמן ,הוא ממד מדומיין ,המשפיע
ומושפע משלושת ממדי הזמן הפורמאליים.
במודל הסוציולוגי נמצא קוד פדגוגי דתי של זמן עבר לינארי .קוד פדגוגי זה מובנה על הזיכרון
הקולקטיבי היהודי כפי שהוא בא לידי ביטוי במקורות היהודיים ,אך תוך התאמתו לקהילה הלא-
דתית .הזהות הקהילתית מתבססת על עוגנים קהילתיים בהווה .היא מתמשכת ודינמית שכן היא
מתעצבת תוך קיום יחסי גומלין בין הפרט ,המשפחה והחברה ובין השיח התרבותי והחברתי של
הקהילה ) .(Holland et al., 2001; Markus & Kitayama, 1998בהתאם לכך הזהות הקהילתית היא
נגזרת של אפיוני הקהילה ושל צרכיה ,והם אלה שמגדירים את ייחודיותה ) ;Brennan et al., 2004

.(Luloff & Bridger, 2003; Luloff & Swanson, 1995; Smith, 2004
בניגוד לזמן המעגלי שנמצא במודל התיאולוגי ,במודל הסוציולוגי נמצא זמן לינארי הנע מהעבר
להווה .בהתאם לכך ,המרכיבים מהעבר עוברים טרנספורמציה בהתאם לאפיונים של הקהילה
המסורתית הרואה בהווה כמספק פרספקטיבות חדשות להבנת העבר ,דבר ההופך את המסורת בהווה
לדינאמית ומשתנה בבחינת "המשכיות אגב שינוי" )ידגר ,2012 ,עמ'  .(61לדוגמה ,הגננת של הקהילה
החילונית מתבססת על הסממנים הדתיים שמאמצות המשפחות החילוניות בחגים ,כדי לחבר את
המשפחות של ילדי הגן אל המסורת .דוגמה נוספת ,בגן של יוצאי אתיופיה הטקסטים מהעבר משמשים
להעצמת הזהות היהודית של הקהילה בהווה .סיפור המסע של העם היהודי ביציאת מצרים מוצג תוך
מיצוב היסטורי חופף בינו ובין מסע הקהילה בעלייתה ארצה .החפיפה ההיסטורית בין שתי המסעות
נועדה לאשרר את התרבות של הקהילה האתיופית ולטעת בה את תחושת ההשתייכות הלאומית.
בתרשים  13שלהלן מוצג מודל הזמן הליניארי המאפיין את המודל הפדגוגי-דתי הסוציולוגי.

תרשים  .13מודל זמן ליניארי
היחס לזמן במודל זה הותאם לקהילות החוץ של הצה"ד שברובן אינן דתיות .יחס זה ממקם את
מהות החיים בהווה ,תפיסה המנוגדת לתפיסה הדתית החיה את היהדות עם הפנים לעבר קדוש
ובצפייה לעתיד של גאולה )רוזנק.(2012 ,
ד .פרשנות התנ"ך :בין פרשנות מסנגרת ,פרשנות מתרחקת ופרשנות שיפוטית ביקורתיות
בהמשך למאפייני התפיסה הפוסט-מודרנית שהוזכרו לעיל ,גם לימוד התנ"ך שיקף מנעד רחב של
זהויות דתיות .בכל הגנים ,הגננות סיפרו את סיפורי התנ"ך בשילוב פרשנות ,אלא שאופייה של
הפרשנות והיקפה היו שונים בשלושת המודלים.
במודל התיאולוגי ,הגננות אחזו בידיהן את ספרי הקודש והיו צמודות לטקסט הקדום ,הן הטקסט
התנ"כי והן הטקסט ההלכתי .כאשר הטקסט המקראי חשף חולשות אנושיות ,ואף התנהגויות בלתי
מוסריות ,הגננות ערכו אותו וכיוונו את הלמידה לסנגור הדמויות ,בהתאם לגישה המסורתית השמרנית
)הד ושוורץ ;2011 ,שגיא .(2006 ,גם "אבק של חטא" נוקה מיידית מהטקסט המקראי באמצעות הדגשה
של פרטי מידע העשויים לסייע בזיכוך הדמות .לשם כך ,הגננות נעזרו בפרשנויות התומכות בקו
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המסנגר ,כל זאת כדי למנוע מהילדים לפקפק חלילה במעשי האבות .המסר ברור :אבות האומה הם
גיבורים מטאפיזיים ,ולכן דמותם קדושה וטהורה ואין בה כל חטא.
במודל הסוציולוגי ,הגננות לא סיפרו את סיפורי התנ"ך מהמקור ,אלא מתוך ספרים שבהם
עיבודים של סיפורי התנ"ך לילדים .כמו-כן ,הפרשנות שנבחרה במהלך הוראת הסיפור המקראי,
התרחקה מהנרטיב המקורי .במהלך ההוראה של סיפורי התנ"ך שולבו פרשנויות בעלות מסרים
חינוכיים חברתיים שסטו מהעלילה המקראית .הפרשנויות היו מסוגים שונים :שיח פרשני מקשר שבו
הפרשנויות הותאמו לחיי היום-יום של הילדים במסגרת המשפחתית ,במטרה לתת בידם כלים
להתמודד עם אתגרי הסביבה; שיח פרשני מרחיב הכולל פרשנויות לא שגרתיות לטקסט המקראי
שמטרתן הטמעת נורמות התנהגותיות; ושיח פרשני מדיר שבו הודרו מהסיפורים המקראיים נרטיבים
בלתי מוסריים לטובת פרשנות שעניינה ערכים חברתיים האמורים לטשטש את הנרטיב הבלתי מוסרי.
למרות טשטוש הקשר בין הטקסטים היהודיים הנלמדים ובין הדת במודל הסוציולוגי ,דפוס
הלמידה השמרני של התנ"ך נשמר גם במודל הסוציולוגי ,ובדרך כלל הוא נעדר שיפוטיות וביקורת ,כמו
במודל התיאולוגי .בשני גני החוץ לצה"ד ,המכילים אוכלוסייה חילונית עד מסורתית ,לא נמצאה הגישה
הרווחת של המסורתי ליהדות הדוגלת בשילוב בין נאמנות תמימה לביקורתיות מרוסנת )בוזגלו.(2008 ,
הגננות בחרו לצדד רק בנאמנות התמימה והתרחקו מהביקורתיות המרוסנת בכל הנוגע להוראת
התנ"ך ,פעולה המאפיינת את הגישה הדתית .ייתכן שההסבר להיעדר הביקורתיות נעוץ בתפיסה
המסורתית העכשווית המשוחררת מתפיסה חד-כוונית המנטרלת כל רצון של מרד )ידגר.(2012 ,
לעומת זאת ,דווקא הגן הקיבוצי החש בטוח במרחבי היהדות הדתית ,העז לקרוא תיגר על
הפרשנות המסורתית ולחרוג ממנה .תפיסת הקיבוץ הדתי דוגלת בפלורליזם ובדת גמישה )ראו פרק א,
סעיף  ,(1.2.1שבה ניתנת לפרט אוטונומיה בפרשנויות רציונאליות )בראון ;2004 ,מוזס .(2009 ,בהתאם
לתפיסה זו נמצא בגן של הקיבוץ הדתי מודל היברידי ששילב הין המודל התיאולוגי למודל הסוציולוגי.
הגננת הציגה לילדים פרשנות שיפוטית ביקורתית ,והתנ"ך הוצג בפני הילדים במערומיו .הגננת הובילה
את הילדים להפעיל שיפוט ביקורתי על מעשיהם של אבות האומה ,ביקורת המורידה את התנ"ך
ל"גובה העיניים" )אדלר ;2011 ,כהן (2011 ,ושוברת את התפיסה המסורתית הרואה באבות האומה
גיבורים מטאפיזיים שאינם ניתנים לשיפוטו של האדם )דומברובסקי ;2010 ,מוזס ;2009 ,שגיא;2003 ,
שגיא ושוורץ .(2003 ,הילדים נדרשו גם לשמש קול לגיבורים שקולם נבלע בסיפורי התנ"ך ,גם אם
דברים אלה כללו התרסה כלפי מעשיהם של אבות האומה .פעולה זו שוברת את המחיצות המטאפיזיות
המשמשות את הפדגוגיה המונוליתית ,ומעניקה לאדם אוטונומיה להפעיל מעין בית דין השופט את
דמויות העבר ,תוך ניסיון לעשות תיקון לדמויות ההיסטוריות מתקופת התנ"ך.

ה" .מגדתיות" :מדפוס פטריארכלי לדפוס פמיניסטי
סוגיית המגדר היא סוגיה בעלת חשיבות רבה בחינוך הדתי ) ,(Yafeh, 2007בעיקר בשל האמונה
הדתית וההלכה המייחסות לכל מגדר תפקיד חברתי מוגדר ומעמד שונה )אלפרט ושלסקי;2013 ,
סטוקמן .(2007 ,מחקרים שנערכו בבתי הספר של מערכת החמ"ד ,הצביעו על שילוב בין עולם הקודש
לעולם החול שהובילו את מערכת החמ"ד "להיות אחד מסוכני הסוציאליזציה המשמעותיים ביותר של
המהפכה הפמיניסטית בחברה הדתית בפרט ובחברה הישראלית בכלל" )גרוס ,2011 ,עמ'  .(47לעומת
זאת ,מחקרים שנערכו בגנים סותרים את הטענה בדבר חלחולו של הפמיניזם למערכת החמ"ד )אחיטוב
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ס' ;2012 ,מנצורה .(2007 ,לפי מחקרים אלה בגני הילדים נשמר עדיין הדפוס השמרני המסורתי
הפטריארכלי השומר את עיקר המרחב של הטכסים הדתיים לבנים תוך הדרת הבת .למשל ,לבנות אין
נגישות למקומות המייצגים קדושה ,כמו עמוד התפילה או עריכת קידוש בטכס קבלת שבת .לטענת
אחיטוב ס' ) (2012היעדר פיתוח פדגוגיה פמיניסטית בגנים נובעת מתחושת הקונפורמיות של הגננות
לממסד חינוכי הדוגל לדעתן במסרים דתיים מונוליתיים .הגננות מתקשות לפתח בגן תודעה פמיניסטית
המתפרשת כחתירה כפולה ,הן נגד הדת האורתודוקסית והן נגד הממסד המעסיק אותן .ממצאי
המחקר הנוכחי משלבים בין הממצאים שנמצאו במחקרים על בתי הספר של החמ"ד ולפיהם תפיסות
פמיניסטיות מחלחלות לתוך מערכת החינוך הדתית ,ובין הממצאים של מחקרים שנערכו בגני החמ"ד
ולפיהם דפוסים פמיניסטיים נעדרים בהם .ברוב הגנים שנבדקו במחקר הנוכחי נשמר הדפוס השמרני
הפטריארכלי – לא נמצאו בהם פרקטיקות או שיחים המרמזים על נטיות פדגוגיות המאדירות את
הפמיניזם ואת מקומו של המגדר הנשי .לעומת זאת ,בשני גנים נמצאו ביטויים של שיח ושל מעשה
מגדריים בתדירות גבוהה ,אשר הובילו ליצירת מושג כלאיים חדש – "מגדתיות" ,שפירושו ביטויי מגדר
במסגרת הדת .שני הגנים שבהם נמצאה המגדתיות ,מייצגים את הקצוות במודל המיפוי הצירי של
הצה"ד :בגן החרד"לי המגדתיות מונעת לפי עולם ההלכה ,ובגן הקיבוצי היא מונעת לפי הפמיניזם
הדתי הדוגל בהעצמת קולה של האישה .המגדתיות של הגן החרד"לי נשמרה במסגרת גבולות ההלכה
השמרנית ,תוך הפעלת דפוס מגדרי שמרני המחויב להלכה שבו הבנים הובילו בקיום המצוות )מוזס,
 .(2009דפוס זה מאמץ את העמדה הפטריארכלית ושולל את הפמיניזם הליברלי )גרוס;2006 ,
דומברובסקי ;2010 ,מוזס ;2009 ,שגיא ;2003 ,שגיא ושוורץ .(2003 ,למרות זאת ,גם בגן החרד"לי החלו
להתגלות ניצני פמיניזם ,בעיקר במרחבים שאינם תלויים בהלכה ,שבהם הוענק מרחב שוויוני למין
הנשי שהשתקף בפרקטיקות מעשיות .הגן החרד"לי מיקם זהות מגדתית המתקיימת בהווה ,שבו
מקומה של הבת לא נגרע לטובת מקומו של הבן ,אולם עדיין מדובר בפרקטיקות שלא נוגדות את
גבולות ההלכה .בהתאם לכך ,הבנות זכו למרחב פיזי נפרד ,אבל מרחב שהוא שווה ערך לזה של הבנים.
ההפרדה בין המינים נעשתה באמצעות הצבת גבולות פיזיים ,שבא לידי ביטוי בישיבה נפרדת ,בריקודים
נפרדים ואף בשני כיורים לנטילת ידיים ,אך הדבר נעשה ללא הדרה ,ובכך ִאפשר יישות קיומית לכל
אחד מהמגדרים .דווקא בקשר עם הורים ,האיזון בין המינים הופר לטובת המין הנשי .האבות הודרו
מאירועים בגן ,פעולה שננקטה בהתאם לבקשתם .מאוחר יותר ,בעקבות שינוי הרכבה הדתי של קהילת
הגן שדגלה ביותר פתיחות לדת ,המצב שונה ,והאבות הורשו להשתתף באירועים שלהם מוזמנים
ההורים.
הגן הקיבוצי היה חריג בדפוסי המגדתיות שפיתח ,ונמצאו בו קטגוריות התואמות את
האידיאולוגיה של הקיבוץ הדתי המקדם תפיסות פוסט-מודרניות כלפי היהדות )בראון;2004 ,
דומברובסקי ;2010 ,שוורץ ,(2003 ,המתבטאות גם באקטיביזם פמיניסטי ליברלי )זיוון ;2011 ,קהת,
 ;2008רוס ;2007 ,שגיא ושוורץ" .(2003 ,שיח נשי" המעצים את דמות האישה ,הכתיב את תוכנית
הלימודים ) ,(Weaver-Hightower, 2009באמצעות שיחים ביקורתיים ופרקטיקות מעשיות ,שקיבלו את
תוקפם מעצם הפעלתם במרחב השיח הציבורי שלהם היו שותפים ההורים .הזהות הנשית נבנתה גם
באמצעות בחירת נרטיבים ייחודיים מהעבר הקולקטיבי של האומה המתועדים בסיפור התנ"ך .ילדי
הגן הוזמנו לבנות נרטיבים ולהחיות את קולה של האישה שהודר מהטקסט המקראי עד להבניית דמות
אישה אימהית הממוקמת בחזית החברה .הדמות האימהית אף התרחבה מהמעגל האקולוגי של
המשפחה למעגל האקולוגי של האומה :במרחב המיקרוסיסטם – זהות האם התנ"כית הוצגה כאם
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משפחתית ,רגישה ,המגוננת על צאצאיה ונלחמת על שוויון וצדק עד כדי התרסה כנגד הגבר .דוגמה לכך
נצפתה במסגרת ההוראה של הסיפור על כתונת הפסים שתפר יעקב רק לבנו יוסף .גננת הגן הקיבוצי
ביקשה מהילדים להשמיע את קולן הכועס את האמהות על האפליה כלפי ילדיהן ,קולות שהודרו
מהטקסט המקראי .במרחב הרחב יותר ,מרחב המקרוסיסטם – הוצגה זהות אם לאומית בעלת תכונות
הרואיות ,שבכוחה להציל את האומה .דוגמה לכך היא ההמחזה עם ילדי הגן של סיפור מגילת אסתר
בפני הורים ,שבמסגרתה אסתר מחרפת את נפשה למען עמה ,ופועלת בגבורה משולבת בחכמה כדי
להפר את גזירת הכליה שביקש המן להטיל על העם היהודי .האימהות המשפחתית בשילוב האימהות
הלאומית ,אמורות לשמש מודל מגדרי נשי נכסף לבת הדתית .העצמת הקול הנשי הפך את מגמת
הכתובים ,תוך דחיקת הזכר לשוליים עד כדי היעלמותו המוחלטת.

 2.3מודל פדגוגי-דתי על לכינון זהות דתית בגן החמ"ד
בעקבות ממצאי המחקר נבנה מודל על של הפדגוגיות הדתיות המשמשות לכינון זהות דתית בגן
החמ"ד .מודל זה מוצג בתרשים .14

תרשים  .14מודל פדגוגי-דתי על לכינון זהות דתית קהילתית בגן החמ"ד
כפי שאפשר לראות בתרשים  ,14המודל מציג את זהותו הדתית של גן החמ"ד דרך הפריזמה
המחקרית הסוציולוגית-חינוכית .בכל חמשת הגנים נמצאו שלושה קודים הגמוניים יציבים המהווים
את ליבת הזהות של גן החמ"ד :חינוך לאקולטורציה ,שימוש בפרקטיקות המושתתות על זיכרון
קולקטיבי מתמשך על פני ציר השנה היהודית וסוציאליזציה יהודית באמצעות שימוש בזמן עבר
משוחזר.
אמנם הקודים ההגמוניים נמצאו בכל הגנים ,אך דרכי הביטוי שלהם היו מותאמים לקהילת הגן.
במילים אחרות ,הגננות בחרו ייצוגים בעלי הקשרים אידיאולוגיים ומעשיים שאפיינו את המרקם הדתי
של קהילת הגן .למשל ,בכל חמשת הגנים השתמשו באותם טקסטים מהמקורות היהודיים וקיימו את
אותם הטכסים הדתיים ,אך אמצעים אלה שימשו רק חומרי יסוד להבניית זהותו הדתית של הגן.
בסופו של דבר ,כל גננת בחרה להדגיש קטגוריות זהות דתיות בהתאם לעוגנים הדתיים של קהילת הגן,
דבר שהביא לשונות בין הייצוגים שאפיינו כל קוד .כתוצאה מכך ,נוצרו חמישה "דגמים" לוקאליים
שונים של פדגוגיות-דתיות ,אשר כל אחד מהם מייצג ליבת זהות שונה ,כפי שהוצג בפירוט לעיל.
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הקודים הייחודיים לכל גן כונו במחקר זה קודים עצמאיים ,מאחר שהשימוש בהם נמצא רק בכמה
מהגנים ,וגם אז ,בדרכים שונות ומגוונות .מיפוי הייצוגים של הקודים העצמאיים סייע לבנות על סמך
חמשת הדגמים הפדגוגיים-דתיים מודל על שיכול להצביע על דפוסי כינון אוניברסאליים המבנים את
הזהות הדתית של כל אחד מגני החמ"ד .הייצוגים העצמאיים נעו תמיד בין שני קטבים :מפדגוגיה
מונוליתית לפדגוגיה של שונות ,משיח ניכוס דתי לשיח ניכוס לאומי ,מקידוד זמן עבר מעגלי לקידוד זמן
הווה לינארי ,מפרשנות מסנגרת לפרשנות מתרחקת ועד ביקורתית .הייצוג העצמאי האחרון ,ממגדתיות
פטריארכלית למגדתיות פמיניסטית ,נצפה רק בגנים שהוזנו מקהילות השייכות לצה"ד.
סיווג הייצוגים העצמאיים חשף שתי טיפולוגיות של פדגוגיות דתיות שבאמצעותן מכוננים את
הזהות הדתית של גן החמ"ד ,בהתאם לקהילות המזינות את הגן :בגנים המוזנים מקהילות
המשתייכות לצה"ד ,ייצוגי הזהות שנבחרו היו בעלי דפוסי טיפולוגיה תיאולוגית בעלת מאפיינים של
"ניאו-מסורתיות" הדוחה את העולם המודרני ולכן קוראת להתבדלות תרבותית וחברתית כדי להגן על
עולם ההלכה .חייהם של החברים בקהילות אלה מתנהלים בקדושה ובטהרה וסובבים סביב גבולות
ההלכה המתרחבים בהתמדה )ליבמן .(1982 ,בגנים של קהילה זו נבחרים ייצוגים המושתתים על סממי
דת ועל ראיית האלוהים כמקור הבריאה והסדר החברתי .המודל התיאולוגי רואה ביהדות כולה נורמה
שמקורה בשולחן ערוך "היהדות ...לא התגלמה אלא בדבר אחד – במצוות מעשיות ,המצטרפות לבניין
שיטתי בצורת ההלכה" )ליבוביץ ,תשי"ד ,עמ'  .(15חייו של היהודי אמורים להתנהל לפי ספר חוקים
הבנוי בשיטתיות כך שההלכה היא המכוננת את אורח חייו )ליבוביץ ,תשי"ד( .בהתאם לתפיסה זו,
הדגמים המשתייכים למודל התיאולוגי טיפחו את הממד הטרנסצנדנטלי באמצעות ניכוס של שיח ושל
פרקטיקות אמוניות-דתיות .האורתודוקס אינו מתייחס אל המסורת באופן רפלקטיבי ואינו מקשה
עליה ,משום שאין הוא חי מחוץ למסורת )שגיא.(2003 ,
כינון דפוס תיאולוגי בגנים המוזנים מקהילת הצה"ד ,מחזק את טענתו של שוורץ )תשע"ג( בדבר
הקיצוניות הדתית של הצה"ד שהשתקפה מהפרוגרמה שהובילו קברנטי החמ"ד לדורותיהם :החלת
התורה וההלכה על כל תחומי החיים הדורשת צייתנות .הפרשנות המשיחית מהווה את הפרוגרמה
החינוכית המעצבת מדיניות של "לכבוש את החילון ולהסיר את האשליה של הניטרליות להתגלות
ולהלכה" )שוורץ ,תשע"ג ,עמ' .(99
לעומת זאת ,בגנים המוזנים מקהילות שאינן משתייכות לצה"ד ,קהילות שאינן דתיות ,ייצוגי
הזהות היו בעלי דפוסי טיפולוגיה סוציולוגית ,המושתתים אף הם על סממי הדת ,אך מנכסים בעיקר
שיח ופרקטיקות המבוססים על היהדות כבעלת ערכים לאומיים וערכים חברתיים .ייצוגי הזהות
שנבחרו בדפוס של הטיפולוגיה הסוציולוגית היו בעלי מאפיינים של מידור )(compartmentalization

שאינו רואה סתירה בין התרבות החילונית לדת ,אלא חלוקת בסמכויות ובתחומי אחריות .דפוס זה
מותאם לעמדה המסורתית של קיום מנהגים יהודיים המהותיים לאדם ליציקת התוכן ליהדות – ולאוו
דווקא משום שמקורם בציווי אלוהי )ידגר .(2012 ,מחד גיסא ,קהילות מסורתיות אלו שואפות לשמר
את המסורת ,ומאידך גיסא ,הן מרחיבות את התחומים הנחשבים לנייטראליים מבחינה דתית הכולל
מגע עם התרבות הלא-יהודית הכללית )ליבמן .(1982 ,ייצוגי זהות בעלי דפוסים של טיפולוגיה
סוציולוגית מעניקים ליהדות את ערך ההומניזם ובכך מונעים את רתיעת החילוני מהיהדות )ידגר,
 .(2012במקביל מאפשרת טיפולוגיה זו את קיומו של המסורתי במערכת חינוך דתית .הגננות נעזרו
בדגם זה כדי להימנע מלעמת את היהדות מול המודרניות )סילברמן ,(1992 ,ועל כן ,למרות מגוון
הפרשנויות שהן מעניקות לסיפורי התורה ,הן נמנעו מלחשוף את הילדים לביקורת המקרא ,בהתאם
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ליחסו של החילוני להלכה שלא יציע תיקון להלכה ולא יעבור לעמדה אקטיבית שבה יטען כנגד רבנים
)בוזגלו .(2005 ,המודל הסוציולוגי של מחקר זה ,מציג יהדות עשירה המספקת את צורכי החברה
האמורה להציל אותה מרדידות ,שכן אין תקווה ליהדות וליהודים ללא זיקה לעמדה ערכית )בוזגלו,
.(2008
דפוסי התנהלות הגננות בגנים המוזנים מקהילות שאינן דתיות ,דוחים את הטענה כי בבתי הספר
הדתיים התלמידים המסורתיים נתפסים כיהודים שיהדותם פגומה ,המסורתיות אינה לגיטימית ולכן
יש להקדיש משאבים רבים להפיכתם לדתיים )ידגר .(2010 ,בשני גני הילדים שנחקרו במחקר זה,
הגננות ראו בדרך התנהלותיה של קהילה הלא-דתית דרך לגיטימית ולא כפו קטגוריות זהות דתיות
חיצוניות על ילדי הגן.
אזור הספר האקולוגי התרבותי שמטבעו פתוח להשפעות חיצוניות ,ייצר דתיות יהודית
אלטרנטיבית המעטפת האידיאולוגית של המודל שכונן באזור הספר ,אימצה דפוס של כינון זהות
לאומית תוך ויתור על דפוסי כינון של זהות דתית .הזהות הדתית שהייתה אמורה להיות הגמונית
מתוקף הגדרתה ,נדחקה לשוליים ,ובמרכז הועמדה הזהות היהודית
על קו התפר שבין הזהות התיאולוגיות לזהות הסוציולוגיות ,ממוקם הגן של הקיבוץ-הדתי .ליבת
הזהות של הגן הקיבוצי הייתה בעלת מבנה בינארי הבנוי כמעין שתי וערב ,תוך שילוב דפוסים
מהטיפולוגיה התיאולוגית לצד דפוסים מהטיפולוגיה הסוציולוגית .שני המודלים מייצגים שני טיפוסים
טהורים המהווים קצוות של רצף .בין שני הקצוות קיימים מגוון טיפוסים שאותם ניתן לסווג על פי
מידת הקרבה והריחוק שלהם משני הקצוות .הזהות הציונית-דתית כוללת בעצם מגוון רחב מאוד של
זהויות .אלא שהמחקר מחלק את המציאות לקטגוריות לצורך סידורה באופן הגיוני ולצורך הדיון בה.
חשוב לציין כי גם בתוך כל אחת משתי הטיפולוגיות ,קיים רצף פנימי המצביע על אוריינטציה
חזקה או חלשה אליה .יתרונו של מודל העל שנבנה בעקבות מחקר זה בכך שניתן למקם בו כל אחד מגני
החמ"ד ,גם במציאות מרובת זהויות ,שבה כל גן מאמץ לעצמו קודים עצמאיים.

.3

אוטונומיה פרופסיונאלית מגויסת לקהילה

חמשת הדגמים הפדגוגיים-דתיים שנמצאו במחקר זה מצביעים על הטרנספורמציות הרבות של
הדת בהוויה של גני החמ"ד .המגוון הגדול מחזק את הטענה בדבר האוטונומיה הרחבה שבידי הגננות,
אוטונומיה המעניקה להן תחושת שליטה ,ומאפשרת להן ליישם את ה'אני מאמין' ואת האידיאולוגיה
החינוכית שלהן )דיין .(2005 ,הגננת בגן החמ"ד זוכה לאוטונומיה כפולה – מנהלית ופדגוגית.
האוטונומיה המנהלית היא פועל יוצא מהמבנה הארגוני שבו גני החמ"ד פועלים בתוך מערכת החינוך
)ניר-יניב ;1984 ,סברלדוב ואחרים ;2010 ,צורן ;2005 ,שוורץ,(Oplatka & Eizenberg, 2007 ;1997 ,
ואילו האוטונומיה הפדגוגית היא פועל יוצא של היעדר תכנית ליבה מחייבת לחינוך דתי )ראו בפרק א,
סעיף  .(3.3בשני מחקרים שנעשו לאחרונה על גני החמ"ד )אודסר ;2007 ,אחיטוב ס' ,(2012 ,נטען
שהאידיאולוגיה האישית של הגננת היא הגורם העיקרי לבחירת התכנים של סיפורי תורה המסופרים
לילדי הגן ולבחירת הפרקטיקות שבהן הן נוקטות במסירת תכנים אלה )אודסר ;2007 ,אחיטוב ס',
 .(2012לעומת זאת ,מנצורה ) (2007שחקרה אף היא גננות בחמ"ד ,טוענת כי אמנם הגננת מכוננת את
זהותו של הגן בהתאם לתפיסת עולמה ,אולם גם בהתאם לתפיסת העולם של הקהילה שבה היא פועלת.
ממצאי המחקר הנוכחי מציגים גישה חדשה בדבר האוטונומיה המנהלית והפדגוגית של גננות החמ"ד –
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גישה המתבססת על הבחנה בין המישור הגלוי למישור הסמוי .במישור הגלוי ,השונות בין הדגמים
השונים לכינון זהות דתית שנמצאו במחקר מחזקת את הטענה בדבר האוטונומיה הפדגוגית והניהולית
המלאה שבידי הגננות .אולם במישור הסמוי נמצא כי הקטגוריות של כל דגם שהפעילו הגננות לכינון
הזהות הדתית של הגן היו פועל יוצא של הזהות הדתית של קהילת הגן .במילים אחרות ,הקטגוריות
הותאמו לצורכי הקהילה .אפשר אם כן לומר ,כי מדובר ב"אוטונומיה פרופסיונאלית מגויסת
לקהילה" .אמנם ,הבחירות הפדגוגיות התבצעו על ידי הגננות ,אולם המניע להן לא היה האידיאולוגיה
האישית של הגננות ,אלא הצרכים הדתיים של קהילת הורי הגן.
נשאלת אם כן השאלה :מה הוביל את הגננות לזנוח את האוטונומיה הפרופסיונאלית שזכו לה
לטובת אוטונומיה מגויסת קהילה? התשובה לכך נעוצה במבנה הארגוני של גן הילדים שיש בו יתרון,
אולם גם חיסרון .יתרונו של המבנה הארגוני של גן הילדים בכך שכל גן ממוקם כיחידה ניהולית נפרדת,
ועל כן הוא אינו מחויב למדיניות אחידה ,כפי שנדרש במערכת הבית ספרית ,מציאות המאפשרת לגננות
לפעול באוטונומיה פדגוגית .מנגד ,העצמאות של הגננות מלווה בתחושת בדידות ,הנובעת מכך שמבנה
הגן הוא לרוב מבנה מבודד ,וכל גננת עובדת בו לבד ובלי קשר עם עמיתותיה )צורן .(2005 ,הבדידות
הפיזית יוצרת הן בדידות פרופסיונאלית והן בדידות אישית ,שכן גננות רבות רואות בגן טריטוריה
עצמאית החסרה תמיכה מצד קהילת ההשתייכות המקצועית )ארם ודשבסקי ;2004 ,מכון אדמתי,
 .(2000זאת ועוד ,עבודת הגננת דורשת אינטראקציה עם מגוון דמויות ,והגננת נאלצת לבצע
אינטראקציה זו בבדידות מקצועית ובהיעדר תמיכה ,בין היתר בשל מיעוט הביקורים של המפקחות
בגנים .כל אלה מביאים את הגננות לרמה גבוהה של חשיפה ופגיעות ).(Court & Merav, 2009
לעומת הבדידות הפרופסיונאלית של הגננות במערכת הארגונית המקצועית ,הגננות מקיימות קשר
צמוד ואינטנסיבי עם קהילת הורי הגן ,בעיקר בשל גילם הצעיר של הילדים ,המחייב את ההורים להגיע
אל הגן מדי יום )גנץ-אלוני ;2003 ,פריש .(2013 ,המפגשים האינטנסיביים עם קהילת ההורים משמשים
עבור הגננות מנגנון מפצה ,וההשתייכות לקהילת ההורים משמשת תחליף להשתייכות לקהילה
הארגונית המקצועית .הפיכת קהילת ההורים לקהילת השתייכות מובילה את הגננות לנקוט
בפרקטיקות פדגוגיות בעלות דפוס קהילתי .הדבר נובע לא רק מתוך תחושת השתייכות לקהילת
ההורים ,אלא מתוך תחושת מחויבות אליה )בן רפאל ובן חיים ;2006 ,הלברטלAlexander, ;2002 ,

) (2001; Ashmore, 2004; McMillan & Chavis, 1986; Schatzki, 1996ראו פרק א ,סעיף  .(2.2.3תחושת
המחויבות לקהילת ההורים גורמת לגננות לבחור ייצוגים דתיים עצמאיים התואמים את קטגוריות
הזהות הדתיות של הקהילה .במהלך השנים הגננות ממפות את קטגוריות הזהות של הקהילה ,ובהמשך
הן משתמשות בהן כבסיס לפרקטיקות ולשיחים הפדגוגיים בגן .פעולה זו דומה לפעולת פועלי בניין
המהלכים בראשית עבודתם על גג הבניין כדי ללמוד באמצעות רגליהם את גבולות הגג ,כך שיוכלו
לעבוד בבטחה ).(Gherardi, 2006
כדי להתמודד עם הפגיעות הנובעת מהבידוד מהקהילה המקצועית ,ויתרו הגננות על האוטונומיה
האישית לטובת "אוטונומיה פרופסיונאלית מגויסת לקהילה" .בהתאם לכך ,הן מקפידות לשמור על
יחסי ידידות עם ההורים )גנץ-אלוני ,(2003 ,יחסים המתבטאים בנתינת מענה פדגוגי התואם את
קטגוריות הזהות של ההורים ,וכל זאת מתוך בחירה חופשית ולא מתוך לחץ מצד ההורים .חריג לכך
היה הגן החרד"לי שבו ההורים הפעילו לחץ מאסיבי על הגננת .אם כן ,קהילת ההורים הפכה עבור
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הגננת לקהילת השתייכות ,ובכך השפיעה גם על קטגוריות הזהות שבחרו הגננות להעלות בצורה אחידה
הן בבימת השיח האישי והן בבימת השיח הציבורי ).(Ben-Asher, Wagner, & Orr, 2005
הבדידות שחשו הגננות העובדות בגני החוץ לצה"ד הייתה כפולה מזו של עמיתותיהן בגנים
שהקהילות המזינות אותם משתייכות לצה"ד ,זאת בשל מערכות היחסים בינן ובין המפקחות על
הגנים .הגננות תיארו כיצד המפקחת על הגן הביעה אכזבה מהרכב קהילת הגן ,שכאמור ,אינו משתייך
לצה"ד .המפקחות הטילו על הגננות את האחראיות על הרכב האוכלוסייה שאינו דתי ,ואף נזפו בהן על
אי הכפפת ההורים והילדים לדרישות המערכת הדתית .התגובות השליליות של המפקחות נטעו בגננות
תחושה של ניכור ושל היעדר תמיכה ארגונית מקצועית .הגננות חשו כי הן מופקרות בזירה החינוכית
וחסרות עוגן ארגוני מצד מערכת החינוך .מציאות זו העצימה בהן את הצורך להשתייך לקהילת ההורים
ולהעביר את נאמנותן ממערכת החמ"ד לקהילת הגן באמצעות קידום קטגוריות זהות תואמות קהילה,
גם אם לעתים קטגוריות אלה סתרו את מדיניות החמ"ד .הקונפורמיזם לקהילת ההורים היה כה
עוצמתי עד כדי הדרת קטגוריות זהות דתיות .המודל הפדגוגי התיאולוגי שהתאים לקהילות הדתיות
של הצה"ד הומר למודל סוציולוגי שהתאים לקהילות שאינן דתיות .המודל הסוציולוגי התאפיין בכינון
דגם פדגוגי-דתי בעל ליבת זהות יהודית ,שבו המרחב הדתי צומצם והונגש כחוסה בצילה של היהדות,
תוך התעלמות מתכניות הלימודים של מנהל החמ"ד שהתמקדו בדמויות תורניות ,והוגדרו הנושא
השנתי של מערכת החמ"ד .הקונפורמיות לקהילת ההורים הייתה כה גדולה ,עד כי הגננות נקטו פעולות
המנוגדות למדיניות החמ"ד ,כגון ,קידום הרצף החינוכי של הלימודים בגן בבית הספר הממלכתי השוכן
בסמוך לגן.
סיכום :יתרונה של "האוטונומיה המגויסת לקהילה" המעמידה את קהילת הגן כמרכיב ראשוני
בבחירת פדגוגיות חינוכיות ,הוא בכך שהיא מצמצמת את החיכוכים ואת הקונפליקטים בסביבה
האקולוגית של הגן .בשנתיים שבהן התקיים המחקר בגנים ,כמעט שלא נצפו קונפליקטים בגנים פרט
לגן החרד"לי ,שגם בו הם הלכו והתמעטו עם הזמן .היעדרותם של קונפליקטים מהמעגל האקולוגי
הפנימי של הגן ,המעגל המיקרוסיסטם ,עורר בי תמיהה שכן ממצא זה סותר ממצאי מחקרים אחרים
שנערכו בבתי הספר ושהצביעו על קונפליקטים רבים וקשים שנבעו מהתשתית האידיאולוגית רבת
הזהויות של הצה"ד .הסתירות בין הזהויות השונות הובילו לעימותים רבים במערכת החינוך של
החמ"ד עד כדי עזיבת קהילות את מערכת החמ"ד ופתיחת רשתות חינוך פרטיות )דגן;2006 ,
דומברובסקי ;2010 ,הדני ;2006 ,שוורץ) (2004 ,ראו פרק א ,סעיף  .(1.4לפי ממצאי המחקר הנוכחי,
היעדרות הקונפליקטים ממערכת החינוך של גני החמ"ד נבעה מה"אוטונומיה המגויסת" שהפעילו
הגננות לטובת קהילת הגן ומכינון מגוון דגמים פדגוגים-דתיים לוקאליים תואמי קהילה .המגוון הגדול
של הדגמים התאפשר בשל שני גורמים .הגורם הראשון היה האוטונומיה הניהולית של הגננות
שהתעצמה בעקבות היעדר תכנית לימודים ממוסדת בתחום הדתי .אוטונומיה זו אפשרה את הגורם
השני – כינון הזהות הדתית של הגן תוך הישענות על עוגנים קהילתיים ,פעולה שנתנה מענה לצרכים של
הקהילה ומנעה היווצרותם של קונפליקטים .השונות הגדולה בין הדגמים לכינון זהות דתית בגנים
התגלה כיתרון על פני המתרחש במערכת החינוך היסודית והעל-יסודית .יצירת בימות שיח אישי
ובימות שיח ציבורי במגוון טרנספורמציות המותאמות לקהילת הגן סיפקה להורים חממה שאפשרה
להם לגדל ולחנך את ילדיהם בהתאם לתפיסת עולמם .דבר זה מנע זליגת ילדים ממערכת הגנים של
החמ"ד למערכות מתחרות כפי שהתרחש בשאר המסגרות של מערכת החמ"ד .דווקא המענה הפדגוגי
הדיפרנציאלי שבא לידי ביטוי במגוון הדגמים הפדגוגיים-דתיים ,סייע לשמר את מגוון "פלגי המים" של
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הצה"ד תחת כנפיה של מערכת חינוך אחת המשותפת לכל הפלגים" :הצבת גבול בין אחדות לייחוד,
היא לעיתים חיונית כדי לגונן על אחדות אמיתית המוקירה כל מרכיב בשותפי האחדות) ".אבנרי,
תשס"ט ,עמ' .(37
אם כן ,ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על היעדרות של קונפליקטים במעגל המיקרוסיסטם.
בעקבות כך ,בחלק השני של פרק זה ,ייבחנו קיומם של קונפליקטים בשלושת המרחבים האקולוגיים
ההיקפיים :המיסוסיסטם ,האקסוסיסטם והמקרוסיסטם ,המהווים את המעטפת החיצונית של גני
החמ"ד ,וכן טיבם של מערכות הקשרים ויחסי הכוח שמקיימים ביניהם שלושת המעגלים בניסיונם
למגר את הקונפליקטים בדרכם לכינון הזהות הדתית של גני החמ"ד.

חלק שני :קונפליקטים בין-זהויות
מערכת החמ"ד מורכבת ממגוון של קהילות פנים לצה"ד וכן מקהילות חוץ לצה"ד המחלחלות
אליה דרך אזורי ספר .המפגש בין מגוון הקהילות הוא בעצם מפגש בין זהויות שונות ,מפגש שיש בו
פוטנציאל ליצירת מתחים ומאבקים קונפליקטואליים סביב הליבה הקהילתית ההגמונית ) Anderson,

 .(2006; Calhoun, 1995; Dehrendorf, 1959מטרת חלק זה של הדיון היא לבחון כיצד מתמודדים
המעגלים האקולוגיים המקיפים את גני החמ"ד עם קונפליקטים אלה ,וכיצד ההחלטות של גורמים
אלה מעצבות את הזהות הדתית של גני החמ"ד .תחילה ייבחנו הקונפליקטים המתהווים בשל ריבוי
הזהויות שהתהוו בצה"ד בעקבות הדואליות האידיאולוגית בין קודש לחול ,ובהמשך ייבחנו
הקונפליקטים המתרחשים בעקבות המפגש בין הצה"ד ובין הקהילה המסורתית-חילונית המחלחלת
לקרבה ,והמהווה איום הן על גבולותיה הפנימיים של הקהילה הצ"ד והן על גבולותיה החיצוניים
)בלפר ;2004 ,דאגלס.(Hill, & Thomas, 2011;2004 ,

.4

קונפליקטים בגנים של קהילות הפנים של הציונות-הדתית

 4.1מיצוב קהילת ההורים במערכת החמ"ד
לאחר מלחמת ששת הימים ,החל להשתנות מראה פניה של מערכת החמ"ד ,בעקבות השינויים
שחלו בפניה של החברה הציונית-דתית )בר לב ;2004 ,דגן ;2006 ,דומברובסקי ; 2010 ,כהן,2003 ,
 ;2004כץ .(2004 ,כדי לתת מענה למחלוקות בין הזרמים השונים בתחומי החברה והחינוך ,גובשה
מדיניות החמ"ד למסמך חינוכי-חברתי ממוסד שבו נוסחו הקווים המנחים הכוללים את עקרונות
החינוך הבסיסיים של החמ"ד והנחיות כלליות להתמודדות עם המציאות הקונפליקטואלית )גרוס,
 .(2004למדיניות כתובה חשיבות רבה שכן היא בעלת תוקף ובעלת כושר הישרדות גדולים מאלה של
מדיניות שבעל-פה ).(Hodder, 2003

דברי הפתיחה של משנת החמ"ד מייעדים את המסמך הרשמי המהווה כאמור את קווי היסוד של
החמ"ד ,למורים ולהורים כאחד .דבר זה מלמד על תפיסה מערכתית ,ולפיה ההורים הם מרכיב מהותי
בישות מערכת החינוך ,ולכן יש להתחשב בהם בעת קביעת המגמות של העשייה החינוכית .תפיסה זו אף
התחזקה בהמשך המסמך שביקש ממוריו "התחשבות בצרכים ובביטויים של הקבוצות השונות" )משנת החמ"ד,
 ,2008עמ'  .(25ממצאי המחקר הנוכחי מלמדים כי רעיון זה התקבל בכל הרמות של הארגון ,ובא לידי
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ביטוי במדיניות שמובילים כל קובעי המדיניות של החמ"ד :יו"ר מועצת החמ"ד ,ראש מנהל החמ"ד וכן
המפקחים ,הן הארציים והן המחוזיים .מדיניות זו המתחשבת בהורים בקביעת המגמות של העשייה
החינוכית אף התחזקה בגני הילדים בשל הנוכחות האינטנסיבית של ההורים במרחביהם .אמנם
מיצובם של קהילת ההורים במרכז העשייה החינוכית עשוי להפוך את גן הילדים לזירה
קונפליקטואלית ,זאת בשל המפגש בין זהויות שונות ,אולם כפי שראינו במחקר זה ,הגננות השכילו
למנוע מראש את היווצרות הקונפליקטים באמצעות כינון דגם פדגוגי-דתי בעל עוגנים קהילתיים שנבנו
בהתאם לקטגוריות הזהות הדתיות של כל קהילה וקהילה .למרות זאת ,מספר ייצוגים קונפליקטאליים
הצליחו לפרוץ את מרחבי הגנים ,והגיעו לפיקוח המחוזי שנאלץ לסייע בפתרונם .מנעד הדתיות של
אוכלוסיות ההורים המזינות את גני החמ"ד לצד מנעד הדתיות של עובדי ההוראה ,הגננות והמפקחות,
ייצרו עימותים בין קבוצות ההשתייכות השונות .העימותים התרחשו סביב תפיסות אידיאולוגיות
שונות ,שתורגמו בשטח לייצוגים חומריים שהיוו עילה למאבקי כוחות בין הקהילות השונות .אמנם
אירועי הקונפליקט שצוינו בראיונות היו בודדים ,אבל הם יכולים להצביע על טיב חוסנה של המערכת
החינוכית בהווה ,ובמקביל גם על טיב חוסנה של המשנה החינוכית שנכתבה בעבר במטרה למנוע מראש
את קיומם של קונפליקטים.

 4.2ייצוגי קונפליקט בגן החמ"ד
ברמת הפיקוח הארצי ,בראיון עם ראש מנהל החמ"ד לא הועלו סוגיות קונפליקטואליות ,והוא אף
סרב לדבר על קונפליקטים ועל נגזרותיו הלשוניות ,בטענה כי הם אינם קיימים .נראה כי גישתו של ראש
המנהל המתעלמת מקיומם של קונפליקטים נובעת משתי סיבות :סיבה טכנית – הקונפליקטים
היוצאים מגבולות הגן מגיעים אל השלב ההיררכי הבא של הארגון ,אל הרמה המחוזית ,ולרוב באים
שם על פתרונם ,ומכיוון שכך ,הם אינם מגיעים אל השלב ההיררכי הגבוה יותר ,המנהל הארצי .סיבה
נוספת היא סיבה אידיאולוגית – ראש המנהל דוגל באחידות ובליכוד ה"שורות" ,ומכיוון שכך ,הוא
נמנע מלהזכיר מושגים המשתייכים לעולם השיח הקונפליקטואלי ,שכן עצם המללתם מנכיח את
הימצאות הקונפליקטים.
במהלך הראיונות שנערכו במחקר הנוכחי עם דמויות מפתח ברמה המחוזית – המפקחת המחוזית
על הגנים ,המפקח המחוזי על החמ"ד ומדריכת הגנים ,נמצאו שלושה ייצוגי -קונפליקט התואמים את
הייצוגים המרכזיים המזינים את ליבת הזהות של הצה"ד ,ולכן ייצוגים אלה מייצרים מערבולות של
מאבקים בין מוקדי הכוח ).(Anderson, 2006; Calhoun, 1995; Dehrendorf, 1959
•

הייצוג הקונפליקטואלי הראשון התחולל סביב סוגיית שיבוץ גננות לגני החמ"ד – בין זכות
חוקית לזכות דתית :הבחירה בגננת משמעותית ביותר לקהילות שהיא משרתת בשל תפקידה
בתור סוכנת תרבות ,ולכן הבחירה בה מהווה מקור לזירה קונפליקטואלית )אלפרט;2000 ,
אלפרט ושלסקי .(Apple, Au, & Gandin, 2009; Howarth, 2004 ;2013 ,המפקחים תיארו
את מאמציהם להתאים לכל קהילה גננת המתאימה לצרכיה ,ואף תיארו זאת כהתאמת "כלי
למכסה" )ציפי ,מפקחת מחוזית על גני ילדים בחמ"ד .(23.11.11 ,הממצאים הראו כי הפיקוח
נכנע לקהילות תורניות שמרניות שהתנגדו לשיבוצה של גננת שרמת הדתיות שלה לא התאימה
לזו של הקהילה ,הן במסגרת תפקודה בגן ,והן בחייה הפרטיים ,בשעות שבהן הגננת אינה
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אמורה להיות כפופה למערכת החמ"ד .עם זאת ,יש לציין שההיענות לצורכי הקהילה הייתה
גם כלפי הקהילות הליבראליות ,ומעניין לציין שהיענות זו נעשתה ביוזמת המפקחים ,גם
במקרים שלא הייתה אליהם פנייה מצד קהילה ההורים .המפקחים התאימו לגן גננות שאינן
מקיימות אורח חיים דתי מלא ,למרות הסיכון של פירוק קטגוריות הזהות הדתיות של
החמ"ד ,זאת כדי להתאים את ה"כלי למכסה".
•

ייצוג קונפליקטואלי שני התחולל סביב סוגיית נראות בביגוד – בין צניעות פנימית לצניעות
חיצונית .במשנת החמ"ד לא נמצאו קווים מנחים לגבולות נראות הלבוש הנדרשת ממחנכים
במוסד חינוכי-דתי .לעומת זאת ,בראיונות שנערכו במחקר זה ,נמצא שיח מרובה על אודות
גבולות אלו ועל אודות הקונפליקטים הנגרמים בעקבותיהן .פריטי לבוש ומבעיו מעוררים
זירות התגוששות קונפליקטואליות בין הורים לסייעות ,בין הורים לגננות ,וכן בין גננות
למפקחות ,כשהמשותף לכל הקונפליקטים הוא הניסיון להציב ל'אחר' גבולות בנראות ,גבולות
המרחיבים את הדת ,או לחילופין ,מצמצמים אותה.

•

ייצוג קונפליקטואלי שלישי נסב סביב אידיאה חינוכית – בין סגירות פדגוגית-דתית לפתיחות
פדגוגית-דתית .קהילות הורים המתנגדות למגמות התורניות של הגרעינים ,פנו לפיקוח כדי
שזה ישתמש בסמכותו כדי להדוף סממנים המתפרשים כדתיים מדי ,ומנגד קהילות הורים
המתנגדות לפתיחות היתר כלפי ייצוגי הדת ,פנו לפיקוח כדי שיקבע לגן גבולות דתיים ברורים
ומחייבים.

 4.3יחסי ריבוד רוויי כוח הפורצים את גבולות החמ"ד
הפיקוח השואף למזעור הקונפליקטים הדתיים בתוך המערכת ,מתרצה פעמים רבות לדרישות
ההורים עד כדי נקיטת פעולות הסותרות הן את מדיניות פנים הארגון והן את המדיניות של גורמים
שמחוץ לארגון.
ההתנגשות עם המדיניות הפנים ארגונית מתייחסת להתנגשות עם האידיאולוגיה המגולמת בקווי
היסוד של משנת החמ"ד .לפי משנה זו ,המציגה את האידיאולוגיה החינוכית של החמ"ד" ,מוריו ותלמידיו
יהיו דוגמא ומופת בהליכותיהם ובאורח חייהם" )משנת החמ"ד ,2008 ,עמ'  .(16למעשה ,כדי להתאים את הגננת
לטיבה הדתי של הקהילה ,מערכת החמ"ד קולטת לקרבה במודע גם עובדי הוראה שאינם דתיים ,פעולה
הנוגדת בעליל את המשנה החינוכית .דוגמה נוספת לסתירות בין הרמה האידיאית לרמת המעשית היא
הקוריקולום הדתי .משנת החמ"ד רואה בחינוך התורני אידיאל חינוכי ,ובהתאם לכך ,היא מטילה על
מערכת החמ"ד לדאוג ליצירת תנאים שיחזקו את

הקהילה התורנית "המאמץ לקרב את הקהילות השונות ,לא

יבוא על חשבון מילוי שאיפותיה של האוכלוסייה החפצה בתגבור תורני ובחיזוק המסגרות התורניות" )משנת החמ"ד,2008 ,

עמ'  .(49למרות זאת ,ממצאי המחקר מעידים גם על קיומה של מגמה הפוכה .בפועל ,קהילות הורים
המתנגדות למגמות התורניות של הגרעינים ,פונות לפיקוח כדי שזה יממש את כוח סמכותו כדי להדוף
סממנים המתפרשים כדתיים מדי.
במספר מקרים קיצוניים ,הקונפליקטים יצאו אל מחוץ לסמכותה של מערכת החמ"ד והביאו
להתנגשות בין הארגון ובין מערכות החוק שמחוצה לו .היו לכך מספר דוגמאות .בשני מקרים שונים,
הפיקוח השואף לפעול בהתאם לרצון הקהילה ,ביקש להעביר גננת וסייעת מתפקידן בגן .בשני המקרים
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הפיקוח ביקש לעשות זאת בעקבות טענת הקהילה שהן אינן ראויות לשמש בתפקידן .אלא שהחלטת
מנהל החמ"ד ,נחסמה על ידי גופים חיצוניים בעלי סמכות גבוהה משלו ,העירייה ובג"ץ .ניצחונם של
העירייה ושל בג"ץ נטרלו את סמכויותיו של החמ"ד כארגון בעל שלטון עצמאי כפי שהוגדר בחוק
החינוך הממלכתי בעת הקמת החמ"ד )חוק החינוך הממלכתי תשי"ג.(1953 ,
הקונפליקטים שנמצאו בגנים הם תוצר של תהליכים סוציולוגיים קהילתיים וכן של תהליכים
ארגוניים פנימיים של מערכת החמ"ד :תהליכים סוציולוגים של הצה"ד – הדואליות האידיאולוגית של
הצה"ד ,הנעה בין הסגירות של עולם ה'קודש' ובין הפתיחות של עולם ה'חול' ,הובילה להיעדר הסכמה
בין חבריה על רמת הדתיות ומבעיה )גרוס ;2002 ,זיוון ;2003 ,לוז ;2007 ,שוורץ (1997 ,הרצויים
במסגרת גני החמ"ד .מעניין לציין כי את שלושת מוקדי הקונפליקטים עוררו קהילות המשתייכות
לזרמים הממוקמים בשני הקטבים של קהילת הצה"ד :הקהילות התורניות והקהילות הליברליות.
לעומת זאת ,לא נמצאו קונפליקטים בגנים של קהילת הצה"ד הקלאסית ,כנראה בשל היעדר
אידיאולוגיה ברורה המאפיינת זרם זה )אלמוג ופז .(2008 ,הימנעותה של הצה"ד הקלאסית מלהילחם
על קטגוריות זהות דתיות מהווה חולשה ,שכן בכך שהיא לא נלחמת על האידיאולוגיה הדתית שלה,
היא מצמצמת את כוחה ,ובמקביל מחזקת את זו של הזרמים האחרים של הצה"ד .מנגד ,דבר זה מהווה
יתרון למערכת החינוך של החמ"ד בשל הפחתת קיומן של זירות קונפליקטואליות העשויות להכביד על
תפקודה .תהליך סוציולוגי נוסף שעורר את הקונפליקטים בגנים הוא תוצאה של התהליכים הארגוניים
המתרחשים במערכת החמ"ד :משנת החמ"ד ניסתה לייצב את מערכת החינוך שלה ואף קבעה קווי
יסוד לשם כך ,אבל משנה זו נותרה עמומה ובעלת גבולות פרוצים ,דבר שאפשר את התהוותם של
קונפליקטים רווי מאבקי כוח בתוך מערכת החינוך שלה )גרוס ;2004 ,שורצולד.(1990 ,
בסעיף הבא יוצג כיצד מערכת הפיקוח של החמ"ד מנסה לפרק את הקונפליקטים המתקיימים
בתוך המערכת החינוכית שלה כדי לייצב אותה.

 4.4בין מנגנון ארצי – סוציאליזציה של עבר משותף ,ובין מנגנון מחוזי – סוציאליזציה
של הווה דיפרנציאלי
כדי להתמודד עם מגוון הקונפליקטים המתקיימים בתוך גני החמ"ד ,ייצר דרג הפיקוח שני
מנגנונים בעלי ייחודיות המותאמים כל אחד לאידיאה החינוכית שלו :מנגנון ברמת הפיקוח הארצי
ומנגנון ברמת הפיקוח המחוזי.

 4.4.1מנגנון סוציאליזציה ארצי
למרות שראש המנהל לא מכיר בקיומם של קונפליקטים במערכת החמ"ד ,הוא הפעיל מספר
מנגנוני סוציאליזציה שנועדו לעקוף את נקודות ההתנגשות בין האידיאולוגיות השונות המאפיינות את
קהילות הזהות של הצה"ד .מנגנון אחד הוא הקמת בית מדרש הורים )במ"ה( שבו הורים מכל הקהילות
של החמ"ד לומדים יחדיו טקסטים מהמקורות היהודיים .הלימוד מזמן דיאלוג שוויוני המתבסס על
המורשת היהודית המשותפת לכל הקהילות ,ובמקביל מסייע להעלמת הקונפליקטים הממתינים בקרן
זווית .למסגרת זו יתרון נוסף – היא מהווה מנגנון פיקוח סמוי שנועד לנווט את עמדות ההורים בהתאם
לחזון של המנהל לחינוך דתי .המנגנון האחר הוא הפצת תכנית לימודים אחידה לכל המערכת ,החל מגני
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הילדים וכלה בבתי הספר .לפי תכנית זו כל תלמידי החמ"ד לומדים על דמות מופת תורנית .מטרת
תכנית הלימודים האחידה היא ליצור שפה אחידה בין כל השותפים למעשה החינוכי .חוזקו של מנגנון
זה בהפעלת סוציאליזציה דתית המושתתת על העבר המשותף ,שמטרו יצירת הווה משותף שבו
מתקיימת הרמוניה בין כל קהילות הזהות המשתייכות לצה"ד ,והשכחת הקונפליקטים ביניהן.
המנגנונים שבנה הפיקוח הארצי יוצרים "הסכמה מדומה" ,שכן אין התמודדות ישירה עם הקונפליקט,
גבר שמונע חיכוך בין חברי הקהילה .דבר זה מאפשר לקהילה להמשיך ולהחזיק בזהותה )אור ובן אשר
ווגנר ,(2007 ,למרות נקודות המבט השונות הקיימות בה ) .(Hill, & Thomas, 2011ממצאי המחקר
מלמדים כי למרות חזונו של ראש המנהל ,הטמעת תכנית החמ"ד הארצית תלויה ברצונן של הגננות,
ושבפועל ,תכניות הלימוד נדחו על ידי הגננות המשרתות את הקהילות שמחוץ לצה"ד בטענה שהן לא
רלוונטיות לאוכלוסייה )ראו פרק ג ,סעיף .(5.2.1

 4.4.2מנגנון סוציאליזציה מחוזי
למרות שנראה כי הקו החינוכי הפלורליסטי של הפיקוח הארצי אפשר את קיומן של זהויות דתיות
שונות זו לצד זו ,ממצאי המחקר הנוכחי מעידים כי בניגוד למדיניות העקיפה שמוביל הפיקוח הארצי
במניעת קונפליקטים ,הפיקוח המחוזי בוחר להפעיל מנגנונים ישירים שנועדו למגר את הקונפליקטים
עוד טרם היווצרותם .הגננות הפעילו מגוון טרנספורמציות של הייצוגים הדתיים המקובלים בגני
הילדים של החמ"ד ,ובאמצעותן הן כוננו זהויות דתיות בעלות גוונים רבים .במקרים רבים,
הטרנספורמציות לא תאמו את התפיסה הדתית של המפקחת הישירה על הגן או של המפקח המחוזי,
דבר שייצר מצבי קונפליקט שהתפרשו כמרידה במדיניות הפיקוח .המפקחים שרואיינו במחקר אף טענו
כי מצבי הקונפליקט התעצמו כתוצאה מהיעדר מענה מהדרגים הגבוהים של הארגון ,היינו ,מהפיקוח
הארצי .אי-לכך ,הפיקוח המחוזי הוא זה שנאלץ להתמודד ישירות עם הקונפליקטים באמצעות פעולות
רפלקטיביות שהובילו לבחירה בדרכי התמודדות שמטרתן לפתור את הקונפליקטים ) Hill, & Thomas,

 .(2011בהתאם לכך ,הפיקוח המחוזי פעל לקביעת מרכיבי הזהות של הקהילה )הלברטל(2002 ,
שראויים לשמש "מכונני זהות" ) (Marker of Identityבמטרה לקבוע את המאפיינים החיוניים להגדרת
זהותו הדתית הייחודית של גן החמ"ד )סבר .(2004 ,מכונני הזהות שנבחרו ייצגו את זהות הליבה ,והם
נועדו לסמן את הגבולות )בר-און (2005 ,שימנעו מראש היווצרות קונפליקטים )ראו פרק א ,סעיף .(2.3.2
דבר זה נעשה באמצעות שני מנגנונים שהופעלו ,האחד ,כלפי פנים הארגון ,והאחר – כלפי חוץ:
•

מנגנון אחד הוא סטנדרטיזציה דתית – כתיבת מסמך סטנדרטים המחייב את כל באי גן
החמ"ד :הגננות ,הילדים וההורים .אלא ,שכתוצאה מכך שכמה מהסטנדרטים הדירו
קטגוריות זהות המאפיינות קהילות זהות אחרות )כהן ,(2006 ,הם דווקא הנכיחו את
הקונפליקטים .מאחר שכל העצמה חד-צדדית מאיימת על הצד האחר ,הנחתת מסמך
הסטנדרטים שנכתב ברמת הפיקוח והוצנח לשטח ,הנציח את ההיררכיה הפרופסיונאלית,
ובמקביל הקטין את הסיכוי ליצירת שותפות מצד הגננות ) Addi-Raccah & Ainhoren,
 .(2009למרות זאת ,הפיקוח הכפיף את הגננות שנאלצו לקבל את המסמך הססגוני המחייב
ואף לתלותו בכניסה לגן הילדים למען יראו וייראו ,ובכך נסתם הגולל על זכות הבחירה של
הגננות באשר לנורמות הדתיות הראויות לכל גן.
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המנגנון האחר היה סירקולציה חברתית שמטרתו יצירת מערבולות של זהויות החיות בשלום
זו לצד זו .מדובר בשני סוגי סירקולציה :סירקולציה פרופסיונאלית – הנחת היסוד העומדת
בבסיס מנגנון זה היא שבראש מעיינם של ההורים עומד הרצון "לזכות" בגננת בעלת מצוינות
מקצועית .מכאן נבעה המחשבה שמינוי גננת בעלת יכולות מקצועיות גבוהות ,תנטרל את
הקונפליקטים הנובעים משונות דתית ,דבר שיאפשר גם שיבוץ גננות שחזותן החיצונית
מצביעה על רמת דתיות שונה מזו של הקהילה; סירקולציה תורנית קהילתית :הפיקוח
התערב במרחב המוניציפאלי ליצירת תזוזות דמוגראפיות של משפחות המשתייכות לגרעין
התורני .המפקח המחוזי יצר קשר עם גרעינים תורניים והציע להם לעבור להתגורר בעיר
תמורת קבלת שירותי חינוך דתיים ואיכותיים .חשוב לציין שבהפעלת מנגנון זה ,חרג הפיקוח
מגבולות סמכויותיו על מערכת החינוך.

מנגנוני הסירקולציה שמפעיל הפיקוח המחוזי ,הן בתחום הפרופסיונאלי והן בתחום הקהילתי,
סייעו לו לייצר זהויות דתיות תורניות בהתאם למגמות המועדפות עליו .באמצעות מנגנונים אלה
הצליחה המערכת המפקחת המחוזית לשלוט הן בהרכב קהילות ההורים הנתונים תחת חסותה והן
בקטגוריות הזהות של גן החמ"ד ,דבר שיסייע להקטין מצבים קונפליקטואליים בהווה ובעתיד .המנגנון
שנבנה ברמת הפיקוח המחוזי הוא סוציאליזציה דתית המושתתת דווקא על הווה דיפרנציאלי ,לעומת
המנגנון שהפעיל הפיקוח הארצי – סוציאליזציה דתית המושתתת על העבר המשותף.

 4.5סיכום
משנת החמ"ד היא משנה רעיונית .היעדר יעדים אופרטיביים במשנה זו הותירה את השטח חשוף
לקונפליקטים ,והובילה את הפיקוח לייצר מנגנונים שונים להתמודדות עמם .כל אחת מרמות הפיקוח
מנסה לייצר מנגנונים שישמרו על הגבולות הדתיות של גן החמ"ד באמצעות שליטה על עובדי החמ"ד
ועל קהילת ההורים ,זאת במטרה למזער את הקונפליקטים ולהביא ליציבות המערכת .הפיקוח הארצי
שהקונפליקטים כמעט ואינם מגיעים לפתחו מפעיל מנגנונים אשר אינם מתמודדים ישירות עם
הקונפליקט ,אלא מנגנונים עקיפים של הפעלת סוציאליזציה דתית המושתתת על העבר המשותף.
לעומת זאת ,הרמה המחוזית ,הנאצלת להתמודד ישירות עם הקונפליקטים המגיעים לפתחה ,מפעילה
מנגנון שנועד להתמודד ישירות עם הקונפליקט ,למרות החשש מכך שהשיח על הקונפליקט ינכיח את
קיומו ואף יעצימו .בהתאם לכך הפיקוח המחוזי מפעיל שני מנגנוני סוציאליזציה דתית המושתתים על
ההווה הדיפרנציאלי .מנגנונים אלה אמורים למנוע מראש את הקונפליקט או לחילופין ,בעת היווצרותו,
לתת בידי המערכת החינוכית כלים שיסייעו לה להתמודד עמם ולהדפם אל מחוץ לגבולות המערכת.
היעדר מדיניות דתית מוצהרת וברורה ברמה הארצית המחייבת את כל השותפים למעשה החינוכי
בגן החמ"ד ,לצד הטמעת קוריקולום מערכתי בלתי רלוונטי לכמה מהגנים ,יצר סביבה חברתית
הפרוצה למאבקי כוחות ,דבר שאילץ את הפיקוח המחוזי להפעיל מדיניות מקומית מחייבת שמטרתה
הצבת גבולות דתיים ברורים ואחידים לכל הגנים שבמחוז ,זאת כדי לצמצם את קיום הקונפליקטים
בהם.
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.5

קונפליקטים בגנים של קהילות שמחוץ לציונות-הדתית

 5.1דפוסי כינון זהות במפגש בין הזהות הדתית לזהות החילונית
השתלבותה רבת השנים של האוכלוסייה החילונית במערכת החמ"ד המביאה למפגש תרבותי בין
קהילות זהות שונות ,ואף מנוגדות ,בליבת הזהות )כהן (Carriere, 2013 ;2006 ,מהווה אתגר חברתי
מורכב )דגן ;2006 ,דומברובסקי .(2010 ,מציאות זו מעלה שאלה מהותית בדבר הדרכים להבניית
הזהות הדתית של גן החמ"ד "האם לקרב רחוקים או להרחיק את הקרובים?" )חגי ,מפקח מחוזי על
מערכת החמ"ד .(25.7.11 ,שאלה זו עוסקת בעצם באידיאה חברתית הקשורה להתמודדות עם
קונפליקטים המייצרים זירות כוח :האם יש לאפשר לחילוניים לקיים את קטגוריות הזהות שלהם
במרחבי הגן הדתי ,ובכך לקרב רחוקים ,לעתים במחיר של הרחקת קרובים ,או האם יש להכפיף את
החילוני לאמץ את קטגוריות הזהות הדתיות כדי להבטיח את שמירת הצביון הדתי של הגן ,גם כאשר
קיים חשש להרחקת החילוני ממרחבי הגן הדתי?
החשש שחלחולה של החברה החילונית למערכת החמ"ד עשויה לפגוע בלכידות של רכיבי הזהות
שלה )אוסלנדר (Wagner, Sen, Permanadeli, & Howarth, 2012 ;2000 ,הביאו ליצירת שלושה דפוסי
התמודדות מערכתיים דיפרנציאליים ,אשר כל אחד מהם הופעל על ידי אחד מהמעגלים האקולוגיים
הסובבים את הגן .כל דפוס מייצג מיצוב שונה של כל אחת מהזהויות ,הדתית והחילונית ,על פני רצף
שבקוטב אחד שלו נמצאת האדרת הדתי ,ובמקביל לה ,הדרת החילוני ,ובקוטב השני – האדרת החילוני,
ובמקביל לה ,הדרת הדתי.
דפוס ההגמוניות הדתית הממוקם בקצה אחד של הרצף ,מתקיים רק במעגל המיקרוסיסטם,
היינו ,דפוס זה מופעל רק בידי הגננות .הגננות חוששות מ"זיהום חברתי" )דאגלאס (2004 ,העלול
להיווצר כתוצאה מכניסה של גורמים חיצוניים לגן ) .(Morrison, 2008זיהום חברתי מאיים על הזהות
הקהילתית ) (LeBaron & Abu-Nimer, 2003הדתית של גן החמ"ד ,ולכן הגננות נוקטות בגישה
מונוליתית המאדירה את קטגוריות הזהות הדתית ומדירה את קטגוריות הזהות החילוניות .קול
אידיאי אחד "משתיק" את הקולות ה"אחרים" בהתאם לגבולות ההלכה .בשם ההגמוניה הדתית
הדוגלת באמת אחת אבסולוטית – האמת ההלכתית ,מודר אורח החיים החילוני ממרחבי הגן ,הדרה
המתרחבת גם אל מחוץ לגן ,אל ביתו של החילוני .במקביל לשלילת ביטויי הזהות החילונית ,מופעלות
פרקטיקות דתיות מנכסות שמטרתן למלא את החלל שנוצר כתוצאה מהדרת הזהות החילונית,
באמצעות הטמעת קודים מונוליתיים דתיים.
בנקודה הממוקמת על אמצע הציר ,ממוקם דפוס הכבוד ,השומר על קטגוריות הזהות הדתיות
ומפעיל אסטרטגיות של ניכוס החילוני למרחבי הדת ,אך כל זאת בלי להדיר קטגוריות זהות חילוניות,
אלא תוך התעלמות מהן .דפוס זה הוא הדפוס היחיד שמקיימים שלושה מעגלים אקולוגיים –
המיקרוסיסטם ,המיסוסיסטם והאקסוסיסטם .מעגל המיקרוסיסטם ,הגננות שהן הגורם המרכזי
במעגל אקולוגי זה ,מאפשרות התאקלמות אטית של החילוני לקטגוריות הזהות הדתיות ולייצוגים
הדתיים ,כאשר ביצוע הפרקטיקות הננקטות מוגבל למרחבי הגן הדתי ,בלי דרישה להרחבתם אל מחוץ
לתחומי הגן ,במסגרת המשפחתית החילונית של הילד .מעגל המיסוסיסטם ,שאליו שייכות רמת
הפיקוח ,מתחלק לשתיים :רמת הפיקוח הארצי ורמת הפיקוח המחוזי ,כאשר כל אחד מהם מפעיל את
הדפוס בדרכים שונות .דרג הפיקוח הארצי מפעיל אקטיביזם ל"קירוב רחוקים" למערכת החמ"ד מתוך
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אידיאל חברתי של איחוד העם ,באמצעות שני מנגנונים .מנגנון אחד הוא יצירת מורשת חמ"ד הבאה
לידי ביטוי בין היתר בשילוב האדם החילוני כמרכיב אינטגראלי ממורשת החמ"ד בהימנון החמ"ד.
בחירה זו מסמלת שאיפה למיזוג בין קהילות ולאחדות כל מגזרי העם היהודי תחת חסותו של החמ"ד.
המנגנון האחר הוא שימוש במדיה תקשורתית פנימית כדי להפיץ סיפורי מופת של גננות שבהם
מתוארים אירועי הצלחה של "קירוב רחוקים" .סיפורים אלה מושתתים על חוויה דתית מהגן ששימשה
גשר בין החילוני לעולם הדתי ,והם אמורים לשמש מופת לכל שאר עובדי ההוראה .שני המנגנונים נועדו
לבצע טרנספורמציה בזהות החילונית ולהכפיפה לזהות הדתית ההגמונית )אלתוסר .(2003 ,לעומת זאת,
דרג הפיקוח המחוזי בחר להרחיב את גבולות החמ"ד ,כדי לאפשר את שהייתו הבטוחה של החילוני
במרחבי הגן הדתי .בהתאם לתפיסה זו ,הפיקוח נרתם להגן על החילוני מפני ניסיונות של הגננות או של
חברי הקהילה להכפיף את החילוני לקטגוריות זהות דתיות הנמצאות בשולי גבולות ההלכה .חשוב
לציין שהמציאות המגוננת של הפיקוח המחוזי על החילוני נעצרת בשלב שבו נוצרת התנגשות עם
ההלכה ,שם חזרו הגבולות למקומם מפאת המחויבות להלכה היהודית ולצביון הדתי של הגן ,והחילוני
חויב להכפיף את עצמו לדרישות המערכת .מעגל האקסוסיסטם הכולל את משנת החמ"ד ,רואה
בקליטת אוכלוסייה חילונית יעד חינוכי ,ואף מדגיש שיש לבצע זאת מתוך יחס של כבוד לזהות
החילונית השונה ,וכל זאת למרות הגדרות החילוני באמצעות שיח של שלילה "זה שאינו מקיים את תרי"ג

המצוות" )משנת החמ"ד ,עמ' .(7
בקצה הציר השני ממוקם הדפוס האשלייתי רב-זהויות שאותו מקיימים שני מעגלים אקולוגיים:
המעגל המיקרוסיסטם והמעגל המיסוסיסטם .הגננת וקהילת ההורים המהווים את מעגל
המיקרוסיסטם מקיימים ביניהם יחסי שותפות ,המגובים במנהל החמ"ד המייצג את המעגל
המיסוסיסטם .דפוס זה דוגל לכאורה בפלורליזם ובהענקת מרחב שוויוני לזהות הדתית ולזהות
החילונית .לחילוני מתאפשר לקיים את קטגוריות הזהות החילוניות במרחבי הגן הדתי ,והוא פטור
מקיום המצוות גם בתוך מרחבי הגן הדתי .אלא שמדובר בפריזמה אשלייתית ,שכן הזהות החילונית
דוחקת את רגליה של הזהות הדתית .תכנים רגישים מהמסורת הדתית ,הסותרים ערכים חברתיים
מודרים מהגן בצורה סלקטיבית .כמו-כן ,ביטויים לשוניים בעלי אוריינטציה דתית מעולם ה'קודש'
מומרים לביטויים מעולם ה'חול' ,עד כדי העדפה חברתית הדוחקת את רגלי ההלכה ממרחבי הגן
ומאיימת בכך על צביונו הדתי .בשונה משני הדפוסים האחרים ,לקיום דפוס זה שותפים ההורים.
המנדט שניתן להורי הגן החילוניים בעיצוב זהותו הדתית של הגן ,מעניק בידם כוח לשנות את אזור
הספר התרבותי עד כדי נקיטת פעולות הסותרות את המשנה האידיאולוגית של החמ"ד והדוחקות את
קטגוריית הליבה של הגן הדתי .בתרשים  15מוצג המודל האקולוגי המציג את הדפוסים לכינון זהות
דתית בגן החמ"ד במפגש בין שתי זהויות :הדתית והחילונית.

תרשים  .15מודל אקולוגי של הדפוסים לכינון הזהות הדתית בגן החמ"ד במפגש בין שתי זהויות:
הדתית והחילונית
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בתרשים  15מוצגים הדפוסים הדיפרנציאליים לכינון זהות דתית בגן החמ"ד שהפעילו כל אחד
מהמעגלים האקולוגיים הסובבים את הגן .כפי שאפשר לראות בתרשים ,הדפוסים ממוקמים על ציר
הנע מהאדרת הדתי להדרת החילוני ועד האדרת החילוני והדרת הדתי .את שני הדפוסים הקיצוניים
מקיימים רק כמה מהמעגלים האקולוגיים .לעומת זאת ,באמצע הציר ממוקם דפוס הביניים ,דפוס
הכבוד ,שאותו מקיימים כל שלושת המעגלים האקולוגיים.

 5.2סיכום
המפגש בין הזהות הדתית לזהות החילונית שנוצר כתוצאה מחלחולן של קהילות זהות שאינן
דתיות לאזור הספר האקולוגי התרבותי של מערכת גני החמ"ד ,הביא לכינון דפוסי זהות שונים לגן
החמ"ד ,דפוסי זהות הכוללים אפיונים מהליבה של הקהילה המרכזית ,הצה"ד ,לצד אפיונים מהזהות
החילונית של קהילות החוץ )בן רפאל ובן חיים ;2006 ,ברק וגידרון.(Strayer, 2003 ;2009 ,
האינטראקציה בין קהילות הפנים לקהילות החוץ שינתה את הזהות הקהילתית של גן החמ"ד שקיבלה
גוונים חדשים ) (Wenger, 1998המשתקפים בשלושת דפוסי הזהות השונים שכוננו כל אחד מהמעגלים
האקולוגים השונים :דפוס הגמוניות דתית שרק הגננות מפעילות אותו; דפוס הכבוד ,שמפעילים
הגננות ,הפיקוח ומשנת החמ"ד; ודפוס אשלייתי רב-זהויות שמפעילות הגננות תוך עירוב קהילת
ההורים.
אם כן ,הדפוס לכינון זהות גן החמ"ד במפגש בין הזהות הדתית לזהות החילונית שהעדיפו כל
שלושת המעגלים האקולוגיים של סביבת הגן ,היה דפוס הכבוד .דפוס זה שומר על קטגוריות הזהות
הדתיות של מערכת החמ"ד ,תוך הפעלת אסטרטגיות של ניכוס החילוני למרחבי הדת ,כל זאת בלי
להדיר קטגוריות זהות חילוניות ,ותוך התעלמות מהן .דפוס זה מאפיין מערכת חינוכית שכל אגפיה
שואפים לאפשר קיום מארג חברתי עדין בתוכה ,שכן הוא מבנה לחילוני רסיסי דתיות בצורה אטית
ומבוקרת ,בלי לפרק את הזהות החילונית כל עוד לא נבנתה זהות חלופית מצדו.
הגמישות והפתיחות לשינויים ולמפגשים בין-תרבותיים באזור הספר )כהןTurner, ;2006 ,

 ,(Davidson-Hunt, & O'Flaherty, 2003יצרו שני דפוסים נוספים ,דפוס הגמוניות דתית ודפוס אשלייתי
רב-זהויות .הימצאותם של שני דפוסי כינון זהות נוספים מלמדת כי המעגלים האקולוגיים המקיפים
את סביבת הגן חלוקים בדעותיהם על הצביון הדתי הרצוי של הגן בעת חלחולה של קהילה שאינה דתית
לתוכו .בשונה מהמתרחש בבתי הספר שבהם התלמידים המסורתיים נתפסים כיהודים שיהדותם
פגומה ,המסורתיות אינה לגיטימית ולכן יש להקדיש משאבים רבים להפיכתם לדתיים )ידגר,(2010 ,
הרי שממצאי מחקר זה מלמדים כי בגני הילדים המציאות איננה מוחלטת ,וכי קיימים גם דגמים
אחרים ביחס אל המסורתי המאפשרים לגיטימיות ומרחב קיום לאחר.
היעדר הסכמה בין הגננות ,הפיקוח ומשנת החמ"ד על אופיו של אזור הספר ,הביא ליצירת מספר דפוסי
כינון זהות .הדפוסים שנוצרו רב-גוניים ומשקפים שונות כה גדולה ,עד כדי יצירת דפוסים מנוגדים זה
לזה ,הנעים על הציר שבין הדרה להאדרה של הזהות הדתית או החילונית .מגוון הדפוסים וטיבם
המנוגד מנכיח את הפלורליזם המאפיין את מערכת החמ"ד ,פלורליזם המאפשר דינאמיות ,שבה כל
אחד מעובדי המערכת יכול לכונן דפוס כינון זהות עצמאי ) .(Brown, 2006היתרון של מערכת דינמית
שעקרונותיה מעוצבים ומתפתחים בהתאם לנסיבות ולצורכי החיים המשתנים )גרוס (2004 ,הוא יתרון
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כפול :מערכת חינוכית פלורליסטית שלעובדיה מרחב אוטונומי לעצב את שדה החינוך ,מאפשרת לתת
מענה ישיר למגוון המרקמים הקהילתיים שהם חלק ממנה .במקביל היא מאפשרת לחברים חדשים,
קרי ,לאוכלוסייה החילונית ,להשתלב בתוך הקהילה בלי להוות עליה איום וליצור קונפליקטים )כהן,
.(Turner, Davidson-Hunt & O'Flaherty, 2003 ;2006
לעומת היתרונות של האוטונומיה בהכלת ה'אחר' ,ממצאי מחקר זה הוכיחו כי היתרון הקהילתי
מהווה חיסרון מערכתי .הפלורליזם שהתבטא באוטונומיה שהעניק הארגון בידי השטח ,מיצבה את
הגננות בעמדת כוח שהביאה לפירוק גבולותיו הדתיים של גן החמ"ד באזור הספר האקולוגי התרבותי,
עד כדי יצירת דפוסי כינון זהות המנוגדים לליבת הזהות הדתית של גן החמ"ד :צמצום הישות הדתית
המשתקפת בצמצום פרקטיקות דתיות ,צמצום השפעתה של המפקחת על הגן ,וכן צמצום יישום
תכניות הלימודים של מנהל החמ"ד .צמצום זה מלמד מצד אחד על חוזקה של מערכת חינוך
פלורליסטית המאפשרת חלחול של קהילות זהות אחרות המוצאות את מקומן במערכת חינוכית
שלכאורה איננה תואמת את קטגוריות הזהות של הקהילה ומצד שני ,צמצום זה מצביע על חולשתה של
מערכת חינוך שאינה מצליחה להשליט את ההגמוניות הממסדית בשוליים הנמצאים רחוק מממרכז
הליבה שלה.

.6

תרומת המחקר
תרומה תאורטית :המחקר הנוכחי מציע שלושה מודלים תאורטיים חדשים :מודל מחקרי שנבנה

במיוחד למחקר ,והוביל את ההליך המחקרי ואת ניתוח הממצאים ,ושני מודלים שנבנו בעקבות ניתוח
הממצאים ,והאמורים לשרת את מערכת החמ"ד.
המודל התאורטי שנבנה במיוחד למחקר זה הוא מודל סוציולוגי בינארי ששילב בין שתי תאוריות
סוציולוגיות שבמרכזן יחסי הגומלין הנוצרים בעקבות הקשרים שבין הקהילה ובין המערכות
החברתיות המקיפות אותה :התאוריה המערכתית-אקולוגית שסייעה לבחון את זהות הגן הדתי על ציר
אורך ,וסיפקה את התשתית החברתית הרחבה באמצעות בחינת המעגלים האקולוגיים המקיפים את
סביבת הגן ההולכים ומתרחבים מהקרוב אל הרחוק; ותאוריית הייצוגים החברתיים שסייעה לבחון
את זהות הגן על ציר הרוחב דרך הפריזמה הביקורתית ,וסיפקה את התשתית המושגית לבחינה
מעמיקה של המהלכים החברתיים-חינוכיים המתרחשים בכל אחד מהמעגלים האקולוגיים.
שני המודלים התאורטיים שנבנו בעקבות ממצאי המחקר אמורים לסייע להבנת דרכי הכינון של
הזהות הדתית בגן החמ"ד ,בעקבות המפגש בין מגוון של קהילות פנים המשתייכות לצה"ד ובין קהילות
שמחוץ לצה"ד המחלחלות אליה דרך אזורי הספר :מודל על פדגוגי-דתי לכינון זהות דתית בגן החמ"ד
– מודל זה אמור לסייע בידי מערכת החמ"ד וכן בידי חוקרים למפות את גני החמ"ד בהתאם למרכיבי
הזהות הדתית שמכונן כל גן ,ומתוך כך לבחון את התהליכים הסוציולוגיים-חינוכיים המתרחשים בתוך
הגן ומחוצה לו .יתרונו של מודל על זה בכך שניתן למקם בו כל אחד מגני החמ"ד ,גם במציאות מרובת
זהויות ,שבה כל גן מאמץ לעצמו קודים עצמאיים להבניית הזהות הדתית; מודל אקולוגי-דתי לכינון
זהות גן החמ"ד במפגש בין הזהות הדתית לזהות החילונית – מודל זה מאפשר לבחון את המתרחש
באזור הספר האקולוגי התרבותי בעקבות המפגש בין שתי הזהויות ,הדתית והחילונית ,באמצעות
שלושה דפוסי כינון זהות המדירים או מאדירים את כל אחת משתי הזהויות .השימוש במודל זה לסיווג
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גני החמ"ד יכול לסייע בחשיפת יחסי הכוח בין שתי הזהויות והריבוד החברתי של כל אחת מהן במטרה
לצמצמם את הקונפליקטים ביניהן ואף לפעול להסרתם אל מחוץ למערכת החינוכית.
תרומה מעשית :שני המודלים שנבנו בעקבות ממצאי המחקר סייעו להאיר את תפקודה של
המסגרת הארגונית הייחודית של גן הילדים השונה מהמערכת הבית ספרית ,ומתוך כך ,הם עשויים
לסייע למערכת החמ"ד לפעול לשינויים מערכתיים במבנה ההדרכה והפיקוח בגני הילדים .המחקר חשף
את ההשלכות הפדגוגיות שנוצרו כתוצאה מהמבנה הארגוני הייחודי של גן הילדים ,שבו מצד אחד
הגננות זוכות לאוטונומיה מנהלית ופדגוגית המתבטאת בתכנון הקוריקולום הדתי וביישומו ,דבר
שהביא לטרנספורמציות בכינון הצביון הדתי של גן החמ"ד ,ומצד שני ,הגננות מתמודדות עם בדידות
פרופסיונאלית וחוסר תמיכה מצד המערכת .השילוב של האוטונומיה לצד הבדידות הוביל את הגננות
לאמץ את קהילת הגן כקהילת השתייכות ,ומנגד ,לצמצם את הקונפורמיות שלהן למערכת החינוכית
המעסיקה אותן ,פעולה שהוגדרה במחקר זה "אוטונומיה פרופסיונאלית מגויסת לקהילה" .כתוצאה
מכך הגננות כוננו בגנים באופן סמוי מגוון זהויות דתיות אשר אינן מונעות מהאידיאולוגיה האישית
שלהן ,אלא מגויסות לעוגנים האידיאולוגיים של קהילת הגן .ממצאי המחקר הצביעו על דיפרנציאציה
גדולה בין הגנים בכינון הזהות הדתית המקבלת ביטויים אידיאולוגיים ומעשיים שונים הן בתוך הגנים
והן במעגלי המעטפת החיצונית לגנים .מענה דיפרנציאלי זה מהווה יתרון של מערכת החינוך בגנים על
פני מערכת החינוך היסודית והעל-יסודית ,שכן המענה הפדגוגי הדיפרנציאלי המותאם לכל קהילה
וקהילה מנע היווצרות קונפליקטים וכן זליגת הילדים ממערכת החמ"ד .בסופו של דבר מציאות זו
מסייעת לשמר את מגוון "פלגי המים" של הצה"ד תחת כנפיה של מערכת חינוך אחת המשותפת לכל
הפלגים .למרות זאת ,אין להתעלם מהחיסרון של המענה הפדגוגי הדיפרנציאלי – היעדר קוהרנטיות
חינוכית ופירוק ההגמוניות של הפיקוח המרכזי ופיזורה לחלקיקי הגמוניות לוקאליים .ממצאים אלה
יכולים לתרום לידע התאורטי על תהליכים סוציולוגיים-חינוכיים בגן הילדים בפרט ובמערכת החינוך
הדתית בכלל ,וכך לסייע בעריכת בדק בית ובחינה מחדש של מבנה ההדרכה והפיקוח על גני הילדים כפי
שיוצע להלן בסעיף המלצות אופרטיביות .המלצות אלו יסייעו להמשכיותה של הקהילה הצה"ד,
המשכיות התלויה במידת יכולתה של מערכת החינוך שלה כסוכן תרבות לשמר את המסורת ,את
הערכים ,את דפוסי החיים ואת התהליכים החברתיים שלה.
תרומה מתודולוגית :הגננות בגן החמ"ד פועלות לתת מענה למגוון האידיאולוגיות של הזרמים
השונים המרכיבים את הצה"ד ,כולל מענה לאידיאולוגיות של קהילות שמחוץ לצה"ד ,המחלחלות אל
גני החמ"ד .בחינת המבנה הארגוני הייחודי של גן הילדים ,מבנה המעניק בידי הגננת מרחבים ניהוליים
אוטונומיים מרובים להתמודדות עם האידיאולוגיות השונות ,הצריך ניתוח טקסטואלי בגישה רב-
ממדית המשלב בין ניתוח טקסטואלי-תוכני ובין ניתוח טקסטואלי-צורני .התרומה המתודולוגית היא
בשילוב שתי שיטות ניתוח שונות :ניתוח של ממד התוכן – ניתוח קטגוריאלי ,וניתוח של ממד הצורה –
ניתוח שיח בקורתי ,שסייעו בניתוח הממצאים והפקת תובנות על אודות התופעה הנחקרת במחקר זה:
כינון הזהות הדתית בגני החמ"ד.
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המלצות אופרטיביות

.7

להלן ההמלצות שעלו מממצאי המחקר באשר לשידוד מערכת החינוך של גני החמ"ד.
•

הקמת ועדה שתכלול נציגות מכל המעגלים האקולוגיים של סביבת הגן :גננות ,הורים,
מדריכות ומפקחים ,לבדיקת ההתנהלות הפדגוגית להבניית הזהות הדתית בגני החמ"ד ,וכן
לבחינה מחודשת של הרלוונטיות ושל מידת התאמתם של קווי היסוד לתמורות שעברו על
הצה"ד מאז כתיבתם .זאת מתוך מגמה לבחון תיקון המשנה או להציע חלופה עדכנית
שתהלום את רוח התקופה.

•

בשל המספר המועט של תכניות לימודים בתחום הדתי ,מומלץ להקים צוות היגוי שיכלול
גננות ,מפקחות ואנשי מקצוע שינסחו תכנית ליבה המחייבת את כל גני החמ"ד ,כפי שעשה
האגף לחינוך קדם-יסודי לגבי מקצועות החול .מאחר שהתכניות של מנהל החמ"ד לא הצליחו
להיטמע כראוי בגנים ,אולי בשל העובדה שאלו הוכפפו על הגננות בלי להתייעץ אתן עליהם,
יש לראות בגננות שותפות לתהליך ,החל משלב כתיבת תכנית הלימודים ועד להטמעתה בגנים.

•

מומלץ להכשיר מדריכות גנים שיטיבו לנווט את הגננות בתוך מערבולת הזהויות הדתיות
המאפיינות את הקהילה הצ"ד בימינו .המדריכות צריכות להיות בעלות יכולת להדריך את
הגננות בבחירות מושכלות של פרקטיקות ושיחים שבעזרתם הן יוכלו להתמודד עם יחסי
הכוחות הפועלים בסביבות האקולוגיות השונות של הגן ,וכדי שיצליחו למצוא את השילוב
העדין בין 'קודש' ל'חול' ובין מחויבות לעוגנים הקהילתיים למחויבות לקווי היסוד של
מדיניות החמ"ד .כמו-כן ,על המדריכות לסייע בפיתוח מודעות ורגישות לקשיים העלולים
להתעורר בעת הקניית תכנים ומסרים דתיים בחברה רבת זהויות .במקביל ,תמיכת המדריכות
בגננות עשויה לצמצם את תחושת הבדידות שלהן שהובילה לצורך השתייכות לקהילת הגן,
וכך לחזק את הקשר של הגננות עם המערכת ,פעולה שתחזיר את הקונפורמיות שלהן כלפי
המערכת המפקחת על הגן.

•

עריכת השתלמויות לגננות בנושאים של העצמה אישית ,חינוך וקשר לקהילה וחינוך ,במטרה
ליצור בקרב הגננות חוסן נפשי וכלים להתמודדות עם ריבוי קהילות זהות.

•

במסגרת הכשרת מורים במכללות להוראה של הצה"ד ,יש לחייב כל סטודנט במסלול הגיל
הרך ,ללמוד קורס הדן בריבוי הזהויות הדתיות בחברה הצ"ד ובהשלכותיו על גני החמ"ד.
במסגרת הקורס יצפו הסטודנטים במגוון גנים המכוננים דגמים שונים של זהות דתית ,דבר
שיוביל לדיון מעמיק ולפיתוח תובנות על התופעה ,ובמקביל יעניק לפרחי ההוראה ,עוד טרם
כניסתם לעבודה ,כלים להתמודדות עם הדיפרנציאציה הקהילתית הרבה .נוסף על כך ,שיח
מסוג זה ראוי שיאיר זוויות ראייה חדשות שתחייבנה התייחסות מעמיקה בסוגיות אתיות
כלפי מותר ואסור ,וכלפי מה נכון ומה ראוי במערכת חינוך.

מגבלות המחקר

.8
•

המחקר הנוכחי הוא מחקר איכותני ,שמעצם טבעו מוגבל ביכולת ההכללה שהוא מאפשר.
למרות השהייה הממושכת בשדה במשך שנתיים וריבוי הנתונים שנאספו במסגרתו ,המחקר
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עדיין מוגבל ,בעיקר בשל מספר הגנים המצומצם ,המתקשה לייצג את מאות גני החמ"ד
הפרוסים ברחבי הארץ.
•

נגישות מוגבלת לשדה המחקר .בשל התנגדותם של הורים חילוניים לכניסת המחקר לגן ,נעדרו
מהמחקר גנים מעורבים ,בעלי הטרוגניות דתית שבהם לומדים יחדיו ילדים מקהילות דתיות
ושאינן דתיות בחלוקה דומה מבחינה מספרית.

•

המחקר נערך רק בשני מחוזות ,ולכן הוא לא מתיימר להכליל את המסקנות על מחוזות
אחרים שבהם ההרכב הקהילתי של המחוז כולל קהילות בעלות רמות דתיות שונות ,או
שמערך הפיקוח בהם הוא בעל תפיסות חינוכיות שונות מאלו של מערכות הפיקוח שנבדקו.

•

השתייכות החוקרת לאחד הזרמים של הצה"ד .במחקר איכותני החוקר משמש בתור אחד
מהכלים העיקריים של המחקר .השתייכותי לאחד הזרמים של הצה"ד היוותה מגבלה משתי
סיבות :במהלך המחקר לא שיניתי את הנראות החיצונית שלי בשל מחויבותי לגבולות ההלכה
ולהשקפת העולם הדתית שלי ,ולבושי שיקף את השתייכותי הדתית וסיווג אותי לזרם ציוני-
תורני .ייתכן שדבר זה פגע ביכולת ההיטמעות שלי כחוקרת בתוך הסביבה ,וכמו כן ייתכן
שהשפיע על תגובות הנחקרים .כמו-כן ,למרות שאיפתי לשמור על אובייקטיביות ,ייתכן
שתפיסת העולם הדתית שלי השפיעה על ניתוח הממצאים ,גם אם באופן לא מודע.

המלצות למחקרי המשך

.9

בעקבות ממצאי המחקר ובהסתמך על מגבלות המחקר ,אפשר להמליץ על מחקרי המשך שירחיבו
את ההבנה על אודות דרכי כינון הבניית הזהות הדתית בגן החמ"ד במציאות מרובת זהויות.
•

מומלץ לערוך מחקר כמותני לתיקוף שני המודלים שהוצעו במחקר זה :המודל הפדגוגי-דתי
לכינון זהות דתית בגן החמ"ד וכן המודל האקולוגי לכינון זהות גן החמ"ד במפגש בין הזהות
הדתית לזהות החילונית.

•

מומלץ לערוך מחקר שיתמקד בכינון הזהות הדתית בגני חמ"ד מעורבים בעלי הטרוגניות
דתית ,שבהם לומדים יחדיו ילדים מקהילות דתיות ושאינן דתיות בחלוקה דומה מבחינה
מספרית .במחקר הנוכחי לא נבדק גן בעל הרכב מסוג זה בשל התנגדויות ההורים החילוניים.

•

מומלץ לערוך מחקר שירחיב על גישת דרג הפיקוח לתופעה הנחקרת ,שכן במחקר זה נערך
ראיון אחד בלבד עם כל מפקח.

•

מומלץ לערוך מחקר דומה בעוד מספר שנים במטרה לבחון מחדש את ההוויה הדתית בחמשת
הגנים שהשתתפו במחקר זה .המחקר יבדוק אם חלו שינויים בהרכב קהילת הגן ,ואם כן,
האם וכיצד השתנו המגמות של כינון הזהות הדתית בגן?

•

מומלץ להשתמש בממצאי מחקר זה שהתמקד בהיבט הסוציולוגי כדי לבחון את ההשפעות של
דרכי כינון הזהות שהופעלו בהתאם לעוגנים הקהילתיים על התפתחותו הפסיכולוגית של
הילד.
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•

מומלץ לבנות כלי לניתוח נתונים מגן הילדים המשלב בין נתונים ורבליים ובין נתונים
ויזואליים .הצורך בבניית כלי מיוחד נובע מאופיו של גן הילדים :מרחבי הגן מרובים בנתונים
ויזואליים ,וקירות הגן עשירים במידע לימודי .במקביל ,צורכי הילד הרך מחייבים את הגננות
להרבות באמצעי המחשה להפנמת הלמידה ,ועקב כך ,אל הנתונים הוויזואליים הרבים
מצטרפים נתונים ורבלים של שיחים המתקיימים בין השותפים למעשה החינוכי בגן .אי-לכך,
מומלץ לבנות כלי "ורבזואלי" שישלב ניתוח נתונים ויזואליים לצד נתונים ורבליים .כלי זה
עשוי להניב ממצאים מקיפים ומהימנים ,שאולי אף יהיו שונים מאלה שהופקו באמצעות כל
אחד מהכלים בנפרד.
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נספחים
נספח  :1שאלון לגננת  /למפקחת
תאריך:

_____________________

שם הגננת:

_____________________

ותק בהוראה של הגננת:

_____________________

ותק בגן הנוכחי:

_____________________

שם המפקחת:

_____________________

פלאפון הגננת  /המפקחת_____________________ :
כתובת הגן:

_____________________

טלפון הגן:

_____________________

 .1כמה ילדים בגן?

_____________________

.2

להערכתך ,כמה מהורי הגן שייכים לזרם הציוני-הדתי?

_____________________

.3

האם הגן ממוקם באזור של אוכלוסיה דתית בלבד?

_____________________

.4

האם הגן ממוקם באזור של אוכלוסיה דתית-ציונית בלבד?

_____________________

 .5האם הגן מוגדר תורני?

_____________________

אם כן ,פרטי במה הדבר בא לידיי ביטוי?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
אם הגן לא מוגדר תורני -
האם הורי הגן ביקשו תגבור תורני?

___________________________

האם יש תגבור תורני בגן? פרטי__________________________________________ .
__________________________________________________________________
 .6האם הגן הינו בעל הפרדה מינית?

_____________________

 .7האם יש רב לגן? מהם תפקידיו?

______________________________________

 .8האם הורי הגן דורשים אוכל בכשרות מיוחדת במסיבות בגן ובחגיגות יוה"ל? __________
 .9האם את מרגישה לפעמים ששפת ההורים או הילדים אינה הולמת את רוח היהדות? _____
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 .10כיצד היית מגדירה את רוב ציבור הורי הגן?
א .חרדים לאומיים )חרד"ל(,
ב .ציונים-דתיים קלאסיים,
ג .ציונים-דתיים ליבראליים
 .11כיצד היית מגדירה מבחינה דתית את שאר ציבור הורי הגן? __________________
 .12מלאי את השאלון שלפניך
אף אחד
לבוש ילדי הגן:
בנים :מגיעים לגן עם כיפה על הראש
מגיעים עם ציציות על גופם מהבית
לבושים בגופיות
בנות :מגיעות לגן רק בחצאיות ולא במכנסיים
מגיעות לגן בחצאיות וגם במכנסיים
לובשות חולצות ללא שרוולים
הבנות מגיעות לגן עם גרביונים
לבוש ההורים
אבות :כיפה באופן קבוע
מכנסיים קצרים
גופיות )ללא שרוולים(
אמהות :חצאיות מעבר לברך
חצאיות מעל לברך
מכנסיים
מכנסיים מתחת לחצאית
חולצה עם שרוולים קצרים
חולצה עם שרוול עד המרפק
גרביונים גם בקיץ
שליטת הילדים בסממנים דתיים
זוכרים לברך לבד ברכות בטרם האכילה
מגיעים עם ידע תורני מהבית
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חלק

כולם

נספח  :2שאלון לועד הורי הגן
השאלון מנוסח בלשון זכר ,אך הוא תקף לגברים ולנשים כאחד.
תאריך:

____________________

שם הגננת:

____________________

.1

האם אתה מזהה את עצמך כמשתייך לחברה הציונית-דתית?____________________
אם לא -לאיזה זרם דתי אתה משתייך?

____________________

.2

האם מקום מגורך נמצא באזור שאוכלוסייתו בעיקר דתית? ____________________

.3

באילו מוסדות חינוך לומדים שאר ילדיך? _________________________________

.4

לפי דעתך ,כיצד אתה מגדיר את עצמך מבחינה דתית?
א .חרדי -לאומי )חרד"ל(
ב.

ציוני-דתי קלאסי

ג.

ציוני-דתי ליבראלי

לפניך  10מקרים עליהם אתה מתבקש להביע את דעתך האישית במילה או במשפט.
מקרה 1
"אבא תקנה לי חטיף שוקולד" מבקש אסף מאביו בשעת הקניות.
"אתה לא יכול לאכול עכשיו חטיף שוקולד" ,ממהר משה להשיב" .אתה בשרי .שכחת? לא מזמן אכלת
שניצל בבית".
"עזוב אותו" ,לוחשת רחלי לבעלה" .הוא בסך הכל בן ארבע ,לא נורא".
•

האם אתה מסכים עם האם רחלי או עם האב משה?

_____________________________________________________________________

מקרה 2
"אמא מחר יש יום הולדת אחר הצהריים לשני ,חברה שלי מהגן אצלה בבית ,הנה ההזמנה" ,אומרת
שירה לאמה ומושיטה לה הזמנה מקושטת בבלונים.
"דווקא תכננתי מחר לקחת אותך לבריכה אחר הצהריים" עונה האם .ובלבה חושבת – כיצד אוכל
להגיד לילדה קטנה שבבית של חברתה מהגן לא מקפידים על כשרות כמו אצלנו בבית.
"אבל אני רוצה ללכת ליום הולדת "....מתעקשת הקטנה.
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•

כיצד אתה היית נוהג במקרה כזה?

_____________________________________________________________________

מקרה 3
"היי גילה ,מה שלומך? מזמן לא התראינו ,אולי תקפצו מחר בערב שבת אחרי הקידוש?"
"מצטערת נילי ,אצלנו ערב שבת מוקדש לדברי תורה ,שירי שבת ושיחות עם הילדים בענייני קדושה,
אולי במוצאי שבת? מתאים לכם?" עונה גילה.
"הוי באמת ,גילה ,אז פעם אחת תעשו בקיצור ....גם אנחנו מקצרים כאשר אנחנו רוצים לצאת" השיבה
נילי.
•

לצידה של מי אתה נוטה להסכים? עם גילה שאינה רוצה לקצר או עם נילי?

_____________________________________________________________________

מקרה 4
"אמא ,תקני לי את הספר הזה של מלחמת החלל ואת זה של הדינוזאורים ועוד אחד אחרון של
ספיידרמן" פונה יניב לאמו בעודם מעיינים בדוכנים של שבוע הספר.
"יניבי ,הספרים האלה לא מתאימים לנו חמוד ,הנה יש כאן ספר יפה על ילד שמצא כלבלב ורצה לקיים
מצוות השבת אבידה ואיך הצליח למצוא את הבעלים של הכלב שהלך לאיבוד" עונה האם.
"אבל זה משעמם...אלה יותר מעניינים "....עונה יניב.
•

איזה ספרי ילדים תעדיף לרכוש? רק ספרים בעלי תוכן דתי? או כל ספר שיש לו תוכן חינוכי? או כל
ספר ילדים?

_____________________________________________________________________

מקרה 5
"כל הגננות אוהבות להשתמש במילים 'תיאום ציפיות' בתחילת שנה" ,פונה צביקה לשמעון ידידו בדרך
לגן לאסיפת הורים ראשונה של תחילת שנה" ,אתה תראה שגם היום ידברו איתנו על תיאום ציפיות".
"כעת אשמח לשמוע מהם ציפיות ההורים מהגן" פונה ציפי הגננת בחיוך רחב לפני תום האסיפה
להורים .צביקה קורץ לשמעון בחיוך.
"לי חשוב שילדי ילמד בגן ערכים ומידות טובות יותר מקיום המצוות" פותח צביקה ואומר" .למצוות
אני מחנך בבית .כאן חשוב לי שהילד שלי ילמד להיות אדם טוב ,אנושי ,ותרן ,צנוע".
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"ולי יש ציפיות הפוכות" ,ממשיך שמעון בתורו" .ערכים אני אקנה לו כבר בבית .כאן אני רוצה שילמד
להתפלל ,לברך ,איך לשמור שבת וכל המצוות שהוא יכול לקיים בגילו".
•

עם דבריו של מי הנך נוטה יותר להסכים?

_____________________________________________________________________

מקרה 6
בכל בוקר ,כאשר מלבישה יעל את תומר בן הארבע לקראת היציאה לגן ,נשמעת אותה תלונה מפי
הילד" :אבל אמא ,אני לא רוצה ציצית .חם לי בגלל הציצית והיא גם מפריעה לי לשחק בחול".
ובכל בוקר משיבה יעל" :תומר ,זו מצווה חשובה שניתנה ליהודים ללבוש ציצית".
דנה הבת הגדולה התערבה בויכוח" :אמא ,באמת הוא ילד קטן ולא חייב ללכת כל הזמן עם ציצית.
שימי לו את הציצית בתיק והגננת כבר תדאג לטפל בנושא"
•

מה דעתך? האם האמא יעל צריכה להתעקש שתומר יגיע מהבית עם ציצית לגן ,או לשמוע להצעתה
של הבת דנה ולהשאיר לטיפול הגננת?

_____________________________________________________________________

מקרה 7
אמא קחי אותי אתך לבריכה" ,מיילל מתן" ,למה רק את סיון את לוקחת?"
"כבר הסברתי לך מתני ,היום זה יום לבנות ,מחר תלך עם אבא ביום של הבנים".
"אבל אני רוצה עם אמאאאא" מגביר מתן את הצווחות.
"נו ,אז תקחי אותו כבר ,סך הכל ילד בן חמש" ,פונה בלחש אביו של מתן לאמו.
"חיים ,החינוך למצוות ולצניעות מתחיל בגיל צעיר ובדרך של דוגמה אישית" ,מנמיכה גם צילה את
קולה" .את ממש מגזימה" ,טוען חיים כלפיה" .סך הכול ילד ,מה את חוששת לילד בן חמש? את חושבת
שהוא שם לב מה קורה מסביב? מה שמעניין אותו זו הבריכה".
•

עם מי אתה נוטה יותר להסכים?

_____________________________________________________________________

מקרה 8
"אבקש מההורים לכבד את הגן שלנו כגן דתי ולבוא בלבוש ההולם גן דתי ,שיהווה גם דוגמה אישית
לילדים" ,מבקשת יעל הגננת באסיפת ההורים של תחילת שנה.
266

"מה זה בעינייך לבוש מתאים?" מקשה עליה אחת האמהות" .מה שלא מתאים בעינייך אולי מתאים
בעיניי? אנא הגדירי לנו מהו לבוש מתאים לגן דתי".
•

אילו פריטי לבוש משמעותיים בעינייך הולמים גן דתי? )התייחס ללבוש האבות וגם ללבוש
האמהות(

_____________________________________________________________________

•

מקרה 9

"הורים יקרים שלום .השנה החלטנו להכניס לגננו דמות תורנית בעלת סמכות ,שתחזק את הילדים
מבחינה דתית – חינוך לאמונה ולמצוות .לכן יגיע לגננו מידי שבוע רב-גן שישוחח עם הילדים על פרשת
השבוע ,מעט הלכות ,חגים ,יקשיב לשאלות הילדים וייתן להם מענה .אבקש מההורים להשתתף בסכום
סמלי של  20שקלים לחודש .בתודה רעות וצוות גן תמר"
"מה זה השטויות האלה רב-גן?" מוחה אראל באוזני אשתו" .לא בשביל הכסף ,זה באמת סכום קטן,
אבל האם זה לא תפקיד הגננת ללמד את הדברים האלה?"
•

ומה דעתך ,האם דמותו של רב-גן נחוצה?

_____________________________________________________________________

מקרה 10
"כל כך הרבה אופציות אני כבר מאבדת כיוון "...עומדת לאה נבוכה מול שפע ההיצע למסגרות בהן היא
יכולה לרשום את נועם הקטן שלה ,בוגר גן החובה ללימודים בכיתה א'.
"למה ,מה הבעיה?" שואלת אותה הדס ,חברתה לעבודה.
"יש כל כך הרבה רשתות פרטיות עם תגבור תורני כזה ותגבור תורני אחר ועם כיתות נפרדות ולא
נפרדות ויש כמובן גם את היסודיים הממלכתי-דתי הרגילים ,שלשם לפעמים מגיעים גם ילדים מבתים
שאינם דתיים ו...לא שאני מתנשאת או משהו כזה ,דווקא יש לי כמה חברות שאינן דתיות ,אבל נועם
עדיין קטן ומה יקרה אם יגיע לבית שיש בו טלוויזיה הדלוקה על תכניות שאיני רוצה שיראה ,לדוגמה?
כיצד אדע מה לבחור? מה הכי טוב לילד שלי?"
•

מה היית מציע ללאה?

_____________________________________________________________________
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נספח  :3שאלות לראיונות
• ריאיון חצי מובנה עם רב הגן
תאר את הגן הדתי
לפי מה אתה בוחר את הנושאים שאתה מלמד?
תאר כיצד אתה מתכונן לפעילות שאתה מלמד בגן?
כיצד אתה מתרשם מהיישום של החומר שאתה מלמד את הילדים?
מה דעתך על העשייה הדתית כיום בגנים?
האם נתקלת בחילוקי דעת בתחום הדתי?

• ריאיון חצי מובנה עם ועד הורי הגן
ספרי קצת על עצמך.
כיצד מתבצע הקשר עם ההורים?
כיצד לדעתך נראה הגן מהבחינה דתית?
איך היית רוצה שהגן יתפקד בתחום הדתי?
מהם הנהלים הדתיים בגן?
כיצד מחליטים על הנהלים הדתיים בגן?
מה חלקם של ההורים בגן? ובתחום הדתי?
האם יש פער בין הנעשה בבית לבין הנעשה בגן?
האם היית רוצה שיהיה אחרת?
באילו מהדברים בתחום הדתי את מחזקת את עבודת הגננת ובאילו היית רוצה שיעשה אחרת?
אם היו מאפשרים לך לשנות משהו בגן בתחום הדתי -מה היית משנה?

• ריאיון חצי מובנה עם מפקחת הגנים המחוזית
ספרי באופן כללי על עצמך
תארי מהו גן דתי בעבורך?
תארי את ההבדלים בין הגנים שבפיקוחך בכל הקשור לעשייה הדתית .ממה נובע השוני?
כיצד מתמודדות הגננת עם השוני? באילו דרכים?
מי לדעתך הם המשפיעים על עיצובו של הגן הדתי?
תארי כיצד את משבצת גננות לגנים?
ספרי על מקרה בו פנו אלייך הורים בהקשר הדתי.
תארי שיחה אחת שהיו חילוקי דעות בינך לבין גננת בתחום הדתי או בינך לבין דמות אחרת.

• ריאיון חצי מובנה עם מדריכה בגנים
תארי את תפקידך כיום כמדריכה בגנים.
לפי מה נבחרו הגנים שבהדרכתך?
מה מקומה של המפקחת בהדרכה שלך?
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כיצד לדעתך צריך להראות גן דתי?
האם את רואה הבדלים בנעשה בגנים מבחינה דתית? במה ההבדלים באים לידיי ביטוי בגנים?
ממה נובע השוני?
כיצד את כמדריכה מתמודדת עם ההדרכה בשונות הדתית?
אילו סוגיות מעלות הגננות בתחום הדתי?
תארי שיחה אחת שהיו חילוקי דעות בינך לבין גננת בתחום הדתי או בינך לבין דמות אחרת

• ריאיון חצי מובנה עם מפקחת על החינוך הקדם יסודי בחמ"ד
תארי את דמותו של הגן הדתי בחמ"ד
מי ומה הם הגורמים המשפיעים על עיצוב דמותו הדתית של הגן?
אילו הבדלים ראית בין הגנים השונים?
האם יש הבדלים בין המחוזות? אם כן ,ממה נובע השוני?
מה מקומם של ההורים בהתוויה הדתית?
תארי פניות אלייך בתחום הדתי של גננות ,של מפקחות ,הורים ,דמויות נוספות.
מהם הפעולות שנקט המשרד בתחום הדתי? באילו דרכים הועברו המסרים לדרגים הנמוכים יותר?
תארי את מהלך העברת המסרים מהמשרד עד לגננות בגנים

• ריאיון חצי מובנה עם ראש מנהל החמ"ד
כיצד לדעתך צריך להראות דמותו של גן הילדים הדתי?
מי ומה הם הגורמים המשפיעים על עיצוב דמותו הדתית של הגן?
אילו הבדלים ראית בין הגנים השונים?
מי לדעתך המשפיע המשמעותי ביותר? מה דעתך על העניין?
מה מקומם של ההורים בהתוויה הדתית?
תאר כיצד מתבצע הקשר בין משרדך לגנים.
מהם שיקולי הדעת במינוי מפקחות לגנים?
מהם השינויים בתחום הדתי שהייתה רוצה לערוך בגנים?
תאר פניות של גננות  ,מפקחות או הורים בתחום הדתי
מה לדעתך צריכה להיות מדיניות משרד החינוך לגבי ההנחיות בהיבט הדתי? עד כמה דעתך יושמה?

• ריאיון חצי מובנה עם יו"ר מועצת החמ"ד
מהם תפקידיה של מועצת החמ"ד?
מהם סמכויותיה של מועצת החמ"ד?
כיצד לדעתך צריך להראות דמותו של גן הילדים הדתי?
ספר על הנושאים העולים לדיון במפגשי מועצת החמ"ד
תאר מקרים בהם היו חילוקי דעות בין חברי המועצה.
כיצד מתקבלת החלטה בזמן חילוקי הדעות?
מהן ההשלכות של ההחלטות המתקבלות במועצה?
האם עלו סוגיות ייחודיות לגן הדתי?
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Abstract
Research Rationale: Religious Zionism is caught within an "ideological syndrome"
making it difficult for it to navigate between two contrasting worlds: on the one hand the
‘sacred’ world - a world of permanence, of divine commandments and objectivity with
binding ideological contents embracing the entire spectrum of the life of the individual;
and on the other hand, the ‘secular world’ that believes in a relative outlook in a dynamic,
subjective, unstable and constantly changing world, based on universalistic and liberal
values. The absence of a theological-social and political solution capable of regulating the
contrasts between the two worlds, causes tensions between the different ideologies to
continue to produce new community factions within the Religious Zionist, on the
continuum between conservatism and religious liberalism, a growing phenomenon
resulting from post-modern influences.

Research Aim: The research aimed to examine the formation of religious identity in
government religious school kindergartens within a reality of multiple community
identities produced by the ideological duality that characterizes Religious Zionism: the
tension between the ‘sacred’ and the ‘secular’ and the infiltration of exterior, non-religious
communities into Religious Zionism. In accordance with the aims of the research, two
main questions were formulated, one referring to the management of the conflicts within
the ecological environment in the kindergarten (kindergarten teachers, the kindergarten
community) as a result of this state of affairs; and the other, managing these conflicts in the
ecological environment outside the kindergarten (instructors, regional and national
kindergarten supervisors, the head of the government religious school administration and
chairman of the advisory committee as well as educational policy).

Methodology: The research was conducted according to the ethnographic paradigm,
as a collective, multiple case study of five kindergartens. The kindergartens were selected
in a non-probabilistic, purposeful sample, providing rich information for investigating the
research questions. Three government religious kindergartens were selected, each
representing one of the three central streams of Religious Zionism on the continuum
between conservatism and religious liberalism: a Haredi oriented (Ultra-Orthodox) Zionist
Kindergarten, a classical Religious-Zionist kindergarten and a kindergarten in a religious
I

kibbutz. In order to enrich our understanding of identity formation in government religious
kindergartens, we researched two additional government religious kindergartens not
connected to Religious Zionism, representing non-religious communities and belonging to
an ‘edge culture’, one under the auspices of a traditional-secular community and another
designed for immigrants from Ethiopia.
In order to analyze the data we built a theoretical- sociological model integrating two
theoretical traditions: the

Ecological Systems Theory that served as a conceptual

framework for understanding of the effect of the social environments surrounding the
kindergarten (Bronfenbrenner and Morris, 1979, 1986; Cicchetti and Valentino, 2006) and
Social Representations Theory (SRT), which provided a conceptual framework for the
identification and diagnosis of the verbal and practical ways of expressing religious
ideology (Doise, Clemence and Lorenzi-Cioldi, 1993; Moscovici, 1976, 1988).
Data were collected over the course of two school years - 2011 and 2012 - and
included observations focusing on all the fields of activity of the kindergarten teachers in
all the five kindergartens selected. A telephone interview with the teacher was conducted
prior to every observation and another interview was conducted after the observation for
the purpose of asking specific questions about the observation. In addition, semi-structured
interviews were conducted with key informants such as the kindergarten rabbi, a
representative of the community of parents and other sources in the ecological circles
outside the kindergarten area connected with the instruction and supervision system. We
also examined cultural documents written by the teachers and documents written by the
government religious school supervising bodies outside the kindergarten area. Data
analysis was carried out through a multi-dimensional approach integrating the textualcontent analysis applied in this research according to the principles of categorical analysis,
"grounded theory" and the textual-formal analysis applied according to the principles of

critical discourse analysis.

Findings: The teachers coped with a conflict-ridden reality by providing a local
response – establishing a religious-pedagogical model based on the community anchors of
the kindergarten community. Accordingly, various religious-pedagogical models for the
purpose of constructing a religious identity were created, even though all the kindergartens
were subject to the same supervisory system. The five models created by the teachers

II

according to the religious anchors of the community, led to the construction of a theoretical
model that enabled us to characterize the variety of the government religious kindergartens
– a religious-pedagogical model for the construction of a religious identity within
government religious kindergartens. According to this model we found three dominant
hegemonic codes that formed the core of identity in these kindergartens: education for
acculturation; practices based on collective memory along the axis of the Jewish year; and
Jewish socialization by using a reconstructed past. In addition to the hegemonic codes,
recessive independent codes were found only in some of the kindergartens because they
were chosen in order to provide a direct response to the kindergarten community according
to its religious affiliation. As a result, the Religious Zionist kindergartens recreated a
theological model in which the representations of identity were based on religious symbols
and on God as the source of creation and the social order, a typology with the
characteristics of “neo-traditionalism”, which rejects the modern world in favor of the
world of Torah and halacha in every aspect of life.
In the kindergartens in non-Religious Zionist communities, on the other hand, the
identity representations created a sociological model, which, though based on religious
symbols, appropriates Jewish discourse and practice as a source of national and social
values. This typology has the characteristics of compartmentalization, which does not see
any contradiction between secular culture and religion; rather, a division of authority and
area of responsibility.
The kindergarten belonging to the religious kibbutz is located on the border between a
theological and a sociological identity. It has forged a binary structure integrating patterns
from the theological typology together with patterns from the sociological typology.
In each of the two models – the theological and the sociological – we found
independent codes characterizing two contrasting poles: from monolithic pedagogy to
pedagogy of variance, from an appropriating religious discourse to a national discourse,
from encoding the cyclic past to encoding the linear present, from defensive interpretation
to a distancing or even critical interpretation. The last independent representation – from
religion/gender to feminism/gender was observed only in the Religious Zionist
kindergartens. The concentration of independent codes belonging to the sociological model
that developed in the ecological and cultural periphery, which, by nature, is exposed to
external influences, points to creation of an alternative Jewish religiosity and renunciation
of the patterns of formation of a religious identity.
III

Nevertheless, even though conflicts were expected to crop up in the government
religious kindergartens, no such conflicts were found. The reason for this state of affairs
can be traced to the influence of two factors, inherent in the unique organizational structure
of the kindergarten: on the one hand, the teachers enjoy administrative and pedagogical
autonomy, and on the other hand, they carry out their duties in a state of professional
isolation without any support from the institutional system. This combination of autonomy
and isolation led the teachers to adopt the kindergarten community as a community of
belonging, and on the other hand, to restrict the extent of their conformity to the
educational system that employs them, an act defined in the research as "professional
autonomy conscripted for the community". This professional and personal state of affairs
led the kindergarten teachers to adopt a differential pedagogical response manifest in the
creation of a variety of pedagogical-religious patterns, preventing the emergence of
conflicts and enabling the preservation of the variety of streams under the auspices of a
single educational system, common to all the streams and differing from accepted reality
the schools.
Since no conflicts were found in the micro-system within the kindergarten, we decided
to examine the existence of conflicts and patterns of coping in the external eco-systems of
the kindergarten - the meso-system - the system of instruction and supervision, and the
exo-system - the ideology of government religious education. The range of religious
observance of the agents connected to the kindergarten, created conflicts between the
different reference groups with regard to three representations of conflicts that were found
to fit the central representations that form the core of Religious Zionism: kindergarten
teacher recruitment for the government religious kindergartens appears to be an
educational ideal. Actually the conflicts were few but the patterns of coping with them
showed considerable differentiation, representing different educational perspectives: the
doctrine of the government religious system is ideological and does not contain operative
goals for managing conflicts. Therefore each one of the supervisory levels has created
different mechanisms in order to preserve the boundaries of the government religious
kindergartens by controlling personnel and the community of parents, thus minimizing the
conflicts and contributing to the stability of the system. The national supervisory body
initiates indirect mechanisms for the purpose of creating religious socialization based on
the common past, while the regional supervisory body initiates religious socialization
based on the differential present.

IV

The policy of the national supervisory authority shows the first signs of an ideologicaleducational turning point in the National Religious education system, which is attempting
to broaden the philosophical-educational boundaries beyond the extreme outlook of Rabbi
Avraham Itzhak HaCohen Kook. On the other hand, the district authority continues to
adhere to the version of the past that sees the sacred world as leading and including all
areas of life.
Another focus of conflict found in the research was located in the encounter between
the two identities, the religious and the secular, that led to the construction of a religiousecological model for the purpose of creating an identity for the government religious
kindergarten that would help to examine the discursive position of each one of the
identities. The analysis of the findings according to this model showed that each ecological
cycle of the kindergarten environment maintained a different pattern of creating identity,
by excluding or by idealizing either the religious or the secular identities: a pattern of
religious hegemony, a pattern of honor, and an illusive pattern of multiple identities. The
variety of these contrasting patterns is an indication of the pluralism of the system that
enables dynamics in which every actor in the system is able to establish an independent
pattern for the purpose of creating identity.
The large extent of differentiation in the coping patterns of the ecological cycles
outside the kindergarten with multiple identities, along with the differential pedagogical
response by the teachers to the kindergarten community, indicates a lack of educational
coherence and disintegration of the hegemony of the central supervisory body and its
dispersion into local particles of hegemony, in line with the critical post-structural
approach. The advantage of the dynamic system lies in the fact that its principles are
formed and developed according to the requirements of the changes in peoples` lives.
However great this advantage may be from a community point of view, it reveals a
systemic inadequacy and indicates the weakness of the educational system that is unable to
impose institutional hegemony and prevent the dissolution of the religious boundaries of
government religious kindergartens in the ecological and cultural periphery, to the point of
creating patterns of identity opposed to the core of the religious identity of such
kindergartens.

V

Research Contribution: This study presents two new models, constructed on the
basis of the analysis of the data. These have to potential to serve the government religious
education system in its effort to establish a religious identity in its kindergartens, as a result
of the encounter between various internal Religious Zionist and non-Religious Zionist
communities, penetrating it through the edge culture: one is the over-arching religiouspedagogic model for the purpose of establishing a religious identity in the government
religious kindergarten – aiding researchers to map these kindergartens according to the
components of the religious identity created by each kindergarten, and to examine the
socio-educational processes occurring inside and outside the kindergarten. The other is a
religious-ecological model for the purpose of establishing the identity of the government
religious kindergarten in the encounter between religious and secular identities – thus
making it possible to examine what is happening in the edge culture between the two
identities – the religious and the secular - by way of three patterns of identity formation
excluding or idealizing one of the two identities. The use of this model for the purpose of
classifying government religious kindergartens can serve to reveal the power relations
between the two identities and the social stratification of each of them, with the aim of
reducing conflicts between them and even removing such conflicts from the educational
system. This model can help the government religious system to conduct a thorough selfexamination and re-examination of the structure of the hierarchy and supervision of the
kindergartens, and to find ways to ensure the continuation of the Religious Zionist
community, whose continuation is dependent on the ability of its educational system to act
as a cultural agent to preserve its traditions, values, patterns of life and social processes.

VI
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