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  ו"תשע, )קהילה יצירה חינו� –בי� קודש לחול ( 27, מי� מדלָיו

  אורנה שניידר ודבורה קורט

  "קהילה כהלכה"פדגוגיה של 

  דתי בגרעי� תורני�זהות דתית של ג� ממלכתי

  

המקשה עליה לנתב את דרכה "סינדרום אידאולוגי"הציונות הדתית לכודה בתוך 

". חול"ומצד שני עולם ה" קודש"אחד עולם המצד : בין שני עולמות מנוגדים

חברתי ופוליטי להתמודדות עם הניגודים שבין שני �היעדר פתרון תאולוגי

העולמות גורם לכך שהמתחים ממשיכים לייצר כל הזמן זרמים חדשים של 

זרמים הנעים על ציר הרצף שבין שמרנות , קהילתיות בתוך הציונות הדתית

ות המסווגת כקהילה שמרנית היא הקהילה אחת הקהיל. לליברליות דתית

המחילה את עולם התורה וההלכה על כל תחומי ) לית"חרד(לאומית �החרדית

חינוכיות על כינון �את ההשלכות הסוציולוגיות במאמר זה נבקש לבחון. החיים

חברי . לית בגרעין תורני"זהותו הדתית של גן ילדים המשרת את הקהילה החרד

נאבקים להנכיח בגן את קדושת עולם , וך תורני חסר פשרותהגרעין הדוגלים בחינ

ממצאי המחקר מלמדים על מאמצי הגרעין ". חול"תוך דחיקת עולם ה" קודש"ה

הקהילה ממנה ועדת חינוך המכפיפה . התורני להקים גדרות תורניים במרחבי הגן

ומרת הסף של עולם ההלכה שאת הגננת תחת חסותה והופכת אותה לשמש 

כתוצאה מכך מתאימה הגננת פרקטיקות ". אחר"ו עד לדחיקתו של הוגבולותי

הקצאת זמן : פדגוגיות המושתתות על עולם ההלכה והחובקות את כל מרחבי הגן

על שיח צנוע וכן גודש תכנים , "כהלכה"הקפדה על נראות , ללימוד הלכה

 הביאה לצמצום מרחב" קודש"הרחבת מרחב ה, מנגד. תורניים במרחבים הפיזיים

מציאות . ואף לדחיקתו אל מחוץ לגבולות העשייה והשיח של הגן, "חול"ה

חברתית זו מלמדת על חוזקה של מערכת חינוך פלורליסטית המאפשרת לקהילה 

גם . מקומית להפוך את גן הילדים לסוכן תרבות בעל מאפיינים קהילתיים מקומיים

חה להשליט את ייתכן שזו מצביעה על חולשתה של מערכת החינוך שאינה מצלי

  .כוחה בהבניית זהותו הדתית של גן הילדים
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  סינדרו� אידאולוגי –הציונות הדתית : מבוא
הסכימו בתחילה על בסיס תאולוגי שכלל  )ד"הצה: להל�(ד "חברי קהילת הצה

ההתעוררות הלאומית היא חלק מתהלי�  –האחד : שני מרכיבי ליבה עיקריי�

, שגיא(ההסתדרות הציונית החילונית שיתו� פעולה ע�  –והאחר , הגאולה

, ד כלפי החברה"מה ששיק� את הפתיחות שגילתה הצה, )2012, שוור�; 2000

  ).ש�, שוור�; 2003, שגיא ושוור�( התרבות והמדיניות

ד דואליות אידאולוגית שנבעה מתפיסתה "אול� במקביל פעפעה בקרב הצה

ת זו הייתה מקור דואליו". חול"לעול� ה" קודש"את השילוב בי� עול� ה

לדילמות ולמתחי� בי� שתי תרבויות מנוגדות שהיה עליה� לדור בכפיפה אחת 

קיי� עול� , מצד אחד). 2006, ורובי�' רי�, שכטר; 2003, שגיא ושוור�(

המכיל תכני� , אובייקטיבי, ציוויי, תובעני, מוחלט, עול� קבוע ויצוק": קודש"ה

הוא בעל מערכת " קודש"עול� ה. אד�אידאליי� הממלאי� את מכלול חייו של ה

, גרוס(ערכי� המחייבת אורח חיי� ייחודי הנאמ� לעול� ההלכה ולמצוותיה 

מצד ). 1996, שוור�; 2004, רוזנברג; 2006, פריינטה ואור; 2007, לוז; 2002

אמונה בעמדות ": חול"ד מתמודדת ע� פתיחות כלפי עול� ה"הצה, שני

, ומשתנה בעל ערכי� אוניברסליי� וליברליי�רלטיביסטיות בתו� עול� דינמי 

, זיוו�; 1997, אביר�(המתייחס לאד� ולא למסגרות , סובייקטיבי ובלתי יציב

הקונפליקט הנובע מהרצו� לנוע בי� שתי תרבויות מנוגדות הוביל את ). 2003

בדת מונותיאיסטית , שכ�, )2004, ליברמ�" (סינדרו� אידיאולוגי"ד לתו� "הצה

שינוי מפורש או מהפכני , לפיכ�. קיימת אמורה לשדר סדר ומשמעותהמציאות ה

בערכי� או באתוס הדתי בתו� עול� שיש בו סדר ומשמעות יכול להיתפס 

  ).2011, הד ושוור�(כקריאת תיגר כלפי שמי� 

" חול"ובי� עול� ה) הדת" (קודש"המתח הדיאלקטי שבי� עול� ה

ד למדינת ישראל ולקהילה "ל הצהבא לידי ביטוי ג� במחויבותה ש, )המודרנה(

יצרה " חול"תרבות ה מתו� רצו� להישמר מהשפעות, אול� מנגד. המתפתחת בה

וכ� בהקמת יישובי� נפרדי� , ד היבדלות בתחומי החינו� והתרבות"הצה

מציג יחסי� אלו ) 1996(שוור� ). 2003, שגיא ושוור�; א2013, דומברובסקי(

שיח ע� העול� החילוני �ריזה על דוד מכ"משו� שמצד אחד הצה, כפרדוקס

  . ומצד שני היא מקעקעת אפשרות לשיח מעי� זה בעולמה התאולוגי
______________________  

  

ספר לחינו� באוניברסיטת �המאמר מבוסס על חלק מתו� עבודת הדיסרטציה שנכתבה בבית* 

בתמיכת המכו� לחקר המחקר זכה בתמיכת מרכז לוקשטיי� לחינו� יהודי בתפוצות וכ� . איל��בר

  .החינו� היהודי ולקידומו
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עשויה להביא , ד"הדואליות האידאולוגית שעמה נאלצת להתמודד הצה

, או) 2003, שגיא ושוור�; 2003, שגיא(לעיצוב השקפת עול� סגורה ודוגמטית 

כאשר ריבוי המוקדי� הקיימי� , "מגוו� ציוניות דתיות"לעיצוב , בדר� הפוכה

ד בחרה בהתפצלות לקהילות זהות "הצה). 2004, כה�(מבטל את ההגמוניה 

; 2009, מוזס(שונות המשקפות ומבטאות שונ�ת דתית בכל מרחב החיי� הדתיי� 

השונות הדתית נובעת ממחלוקות בשלושה תחומי� המשותפי� ). ב"תשע, שוור�

, קיו� של אל אחד: מחויבות לאמונה בעיקרי היהדות) 1: (ד"לכל הזרמי� בצה

מחויבות ) 2(; שכר ועונש וביאת המשיח, תורה משמי�, בורא העול� האל הוא

מחויבות למתודה ) 3(; לחיי ההלכה המקיפה את חיי הפרט ואת חיי הקהילה

הכרה בהלכה היהודית כפי שהתבססה מדורי : המסורתית של פסיקת הלכה

החל מהזר� , ד"הפרשנות של הזרמי� השוני� של הצה. דורות

היא הבסיס לקונפליקטי� , ליברלי�ועד הזר� האורתודוקסישמרני �האורתודוקסי

ה� בתחומי , כתוצאה מאי הסכמה בשאלות יסוד, כאמור). 2004, ליברמ�(ביניה� 

התהוו זרמי� שוני� , )2004, כה� והראל(הפוליטיקה ה� בתחומי החברה 

   .ד"המרבדי� את קהילות הזה�ת של הצה

ד נערכו בשני� האחרונות "הצה למרות הקשיי� בסיווג הזרמי� השוני� של

המסגרת הקונספטואלית הנורמטיבית לסיווג . מספר מחקרי� שמיפו אות�

, הזרמי� השוני� מתבססת על ההבדלי� ביניה� בעמדות יסוד תיאולוגיות

ואכ� . בתפיסות פוליטיות ובמיקו� על ציר הרצ� שבי� שמרנות לליברליז� דתי

ברור ועקבי  ות מפתח המשקפות פערמסגרת זו סייעה להצביע על שלוש קבוצ

בקצה אחד של הציר ממוק� הזר� הימני שהוא בעל ). 2009, מוזס(ביניה� 

בקצהו השמאלי ממוק� הזר� הליברלי הכולל את ; תפיסות דתיות שמרניות

בתוו� ממוק� ; האורתודוקסיה הדתית המודרנית שדוגלת בתפיסות פלורליסטיות

המהווה את רוב מניינו של " דתיי� קלאסיי�"או " בורגנות דתית"הזר� המכונה 

על שלושת הזרמי�  נוס�). 2003, מינס; 2004, ליברמ�; 2003, כה�(ד "הצה

, יש שלושה זרמי� נוספי� הממוקמי� על הציר בהתא� לרמת דתיות�, המרכזיי�

, לאומי�תורני, לאומי�חרדי: כ� שבסופו של דבר אפשר לזהות שישה זרמי�

  ). 2009, מוזס(לייט �דתי מודרני ודתי, ומי ליברלילא�דתי, לאומי�דתי

ממצאי המחקר המוצגי� במאמר זה ה� חלק ממחקר רחב היק� שבח� את 

במציאות של ) ד"להל� החמ(דתי �כינו� זהותו הדתית של ג� החינו� הממלכתי

לאומית �מאחר שבג� המשרת את הקהילה החרדית). 2015, שניידר(ריבוי זרמי� 

נמצאו ממצאי� ייחודיי� הנובעי� מהתפיסה האידאולוגית , )לית"חרד: להל�(



אורנה שניידר ודבורה קורט  6
 

 

 

לי "בחרנו להתמקד בהכרת מאפייני הזר� החרד, הדתית של הזר� הימני

  .והשלכותיה� על כינו� הזהות הדתית של ג� הילדי�

  

  )לית"חרד(לאומית �הציונות החרדית
או  ,"ציונות דתית ימנית"ד ממוקמת "של הציר המייצג את הצה" ימני"בצד ה

המשלבת בי� , לאומית�הציונות החרדית –התיאולוגי �בכינויה מהשדה הסמנטי

, אחיטוב(ד "התפיסות הדתיות של החרדי� ובי� התפיסות הלאומיות של הצה

זר� זה נחשב לאג� השמרני בציונות הדתית בכל הקשור ). 2006, גבל; 2102

גית של זר� זה התשתית התיאולו). 2004, בראו�(לענייני הלכה וקיו� מצוות 

בנו , "מרכז הרב"מתבססת על הגותו של הרב קוק ושל ממשיכי דרכו בישיבת 

הגות� הדתית ). 2003, יחיא�דו�(פ "הרב צבי יהודה ותלמידו הרב משה חרל

ולכ� יש ליחס קדושה למדינת ישראל ולמוסדותיה , שלובה בהגות� הלאומית

המשתייכי� ). 2004, קידומברובס(בשל היות� מרכיב מהותי בתהלי� המשיחי 

לזר� זה רואי� בלימוד התורה ובמצוותיה ער� עליו� המעניק משמעות דתית 

כולל את התחייה הלאומית באר� ישראל הקדושה , לכל ביטויי החיי�

  ).1999, שוור�; 2012, דומברובסקי(

והוא נוצר לנוכח האתגרי� של החילו� ושל  ,זר� זה מוגדר פונדמנטליסטי

שלילת ) 1: (שלושה יסודות מאפייני� זר� זה). 2003, יחיא�דו�(המודרניזציה 

הפמיניז� הליברלי ואימו� העמדה הפטריארכלית הדוגלת בחלוקת תפקידי� 

זר� זה מאמ� נורמות הלכתיות מחמירות בלבוש , בפועל. נוקשה בי� המיני�

שלילת פרשנות לא מסורתית לכתבי ) 2(; האישה ובתביעה להפרדה בי� המיני�

לי� "החרד. ל"לימוד תורה רק על בסיס הפרשנות המסורתית של חז: קודשה

מתנגדי� לשילוב גישות היסטוריות ומחקריות בפרשנות כתבי הקודש ולכל 

כל פרשנות צריכה להעצי� את ". לגובה העיניי�"� "פרשנות המורידה את התנ

 העצמת הסמכות הרבנית בחיי) 3(; מעשיה� ואת מניעיה� של אבות האומה

ה� , בכל תחומי החיי�" דעת תורה"אימו� דוקטרינה של : הפרט והציבור

שגיא ; 2003, שגיא; 2009, מוזס(כולל במערכת החינו� , האישיי� ה� הציבוריי�

  ).2003, ושוור�

לי� "היגרו רבי� מהחרד, כדי לעצב אורח חיי� אידאולוגי דתי הדוק

). 2000, שלג; 2007, הרצוג(ליישובי� הומוגניי� ומבודדי� תו� הסתגרות דתית 

בהתנחלויות ובמאחזי� שבאזור , רבי� מהחברי� בזר� זה גרי� בערי� הגדולות

לית היא "אחת השאיפות של הקהילה החרד). 2008, אלמוג ופז(הר שומרו� 
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כפי , הקמת גרעיני� תורניי� בתו� יישובי� מעורבי� ע� קהילות שאינ� דתיות

  .ישבמחקר הנוכח �ידלישהתרחש בג� ה

  

  גרעיני� תורניי�

מחברה מתבדלת לחברה המעורבת בחיי הע� : ד עברה שינוי"התדמית של הצה

גרעי� . בזכות הקמת� של הגרעיני� התורניי� במרחבי האר� וזאת, והמדינה

' תורניות'מסגרות חברתיות של משפחות צעירות המגדירות עצמ� "תורני מוגדר כ

מתו� מגמה לתרו� , ל קבע ביישובכאחת ומתיישבות התיישבות ש' לאומיות'ו

, דומברובסקי" (ליישוב ולחזק אותו ה� מבחינה חברתית וה� מבחינה דתית

השקפת עולמ� של אנשי הגרעיני� התורניי� דוגלת במיזוגי� בי� ). 1' עמ, 2010

תפיסה המובילה לשינוי , דת ללאומיות ובי� מטרות חברתיות למטרות דתיות

לא עוד היבדלות אלא ניסיו� להשפיע . ד"משמעותי בהתנהלותה של הצה

מבחינה חינוכית ודתית על אוכלוסייה שונה בתרבותה ובאורחות חייה באמצעות 

בהתא� למגמות אלו ). 2013, רייכנר; א2013, דומברובסקי(התחככות יומיומית 

את הגרעיני� התורניי� לשני מודלי� בסיסיי� ) 2010(חילקה דומברובסקי 

 "דתי"המודל ה: המגורי� וסוג הפעילות העיקרי של הגרעי�שנקבעו לפי מקו� 

, אקונומית חזקה ומתאפיי� בפעילות חברתית�המתקיי� ביישובי� ברמה סוציו

. במטרה להשפיע עלי האוכלוסייה החילונית כדי לקרבה למסורת היהודית

הפעילות . הפעילות מתרכזת בעיקר סביב חגי ישראל ומעגל השנה היהודי

באמצעות , ה� במישור האישי, במוסדות החינו�, במישור הכלליה�  מתבטאת

המודל  ;יצירת קשרי� ידידותיי� ע� הציבור החילוני במוקדי חג דתיי�

מטרתו לקד� את היישוב . המתקיי� בעיירות פיתוח ובשכונות מצוקה "חברתי"ה

הגרעיני� הדוגלי� במודל זה פועלי� לחיזוק חברתי . חינוכית�מבחינה חברתית

ל האוכלוסייה ביישוב על ידי השתקעות בתו� מוסדות חינו� קיימי� וכ� ש

  . בהקמת מוסדות חינו� חדשי�

למרות רצונ� של חברי הגרעיני� התורניי� להשתלב באוכלוסייה המקומית 

הפערי� בינ� ובי� האוכלוסייה יוצרי� מתחי� וקשיי� ה� בתחו� הדתי ה� 

הדתי קיי� פער בי� הרמה הדתית של בתחו� ). 2013, רייכנר(בתחו� החינוכי 

חברי הגרעיני� וההקפדה על המצוות ובי� האוכלוסייה המסורתית שאינה 

 בתחו� החינוכי). א2013, דומברובסקי(מקפידה כמות� על קלה כחמורה 

, ההשתלבות באוכלוסייה המקומית מעמידה את חברי הגרעי� בפני אתגר קשה

הוא בראש סדר העדיפות של חברי החינו� התורני . בעיקר בתחו� החינו�

ופעמי� רבות ה� נאלצי� להתמודד ע� מערכת חינו� ברמה תורנית , הגרעיני�
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דבר המחייב אות� לנקוט יזמות מקומיות כדי , נמוכה מזו שה� מעונייני� בה

, עופר�; ב2013, דומברובסקי(להתאי� את מערכת החינו� לצרכיה� הדתיי� 

  ).2010, סעד; 2009

  

  )ד"החמ(דתי �החינו� הממלכתי –ינו� של הציונות הדתית מערכת הח

תנועת השינוי תמיד . ד נמצא בתהלי� של שינוי וצמיחה מיו	 היווסדו"החמ

הראשונה מגיבה למציאות המשתנה בחברה הישראלית שבה נושבות : כפולה

להשתכלל , ד לשנות"והשנייה נענית לרצו� הפנימי הקיי	 בחמ, רוחות

  )385' עמ, 2011 ,ליפשי�(ולהתפתח 

, גרוס(ד "החמ –דתי �הממונה על החינו� הממלכתי) ד"אח(אג� החינו� דתי 

חוק חינו� ממלכתי דתי פרושו חינו� : "זכה למיסוד בחוק) 2006, דג�; 2011

, תוכניות לימודיה�, אלא שמוסדותיו ה� דתיי� לפי אורח חייה�, ממלכתי

חוק החינו� ). 1953, ג"חוק החינו� הממלכתי תשי" (מוריה� ומפקחיה�

המאפשר לכל אחד מה� , הממלכתי העניק מעמד שווה לזר� הכללי ולזר� הדתי

ובמקביל הניח את הבסיס לאוטונומיה , )1986, לב�בר(להגשי� את מטרותיו 

  ).1987, קיל(החינוכית הפנימית של החינו� הדתי 

ר ד אש"ד מבוססת על האידאולוגיה של הצה"התשתית הרעיונית של החמ

ולפיה אי� סתירה בי� ערכי , בחרה באסטרטגיה של הסתגלות ובהתאמה למודרנה

נית� למצוא אפיוני� מודרניי� במסורת , אלא להפ�, המודרניות לבי� היהדות

ה הניחה את היסודות ואת הלגיטימציה "הגותו של הראי). 1982, ליבמ�(היהודית 

כנית הלימודי� של לשילוב מלכתחילה של לימודי חול ע� לימודי קודש בת

פתיחות זו באה לידי ביטוי , מבחינה פדגוגית). 2006, רוזנק; 2003, גרוס(ד "החמ

הכנסת לימודי חול וב )2004, שוור�(בשילוב בי� לימודי תורה ללימודי מדע 

  ). 2003, גרוס(והפיכת� למרכיב אינטגרלי בתחו� הקודש 

שלושה עקרונות דתי מושתת על �החינו� הממלכתי בהתא� לתפיסות אלו

המחנ� לאמונה באלוקי� ולקיו� מצוות באמצעות  – חינו� יהודי דתי: יסוד

הקניית מיומנויות הנדרשות לתפקודו של  –חינו� מודרני ; תגבור לימודי הקודש

האד� בחברה המודרנית באמצעות תכניות לימודי� מחייבות בתחומי דעת 

. ייכות לאר� ישראל ולע� ישראלחינו� לציונות ולהשת –חינו� לאומי ; חילוניי�

א� קיי� . ד הוא המחויבות לשלושת העקרונות"המשות� לכל המוסדות של החמ

תמהיל הנתו� לפירושי� שוני� , שוני ביניה� בתמהיל של שלושת היסודות
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המשתני� בהתא� לתפיסות האידאולוגיות של קהילות ) 2004, דומברובסקי(

  ).2011, סגרו(ההורי� שבתי הספר משרתי� אות� 

אלא שפתיחות זו הביאה , ד פתח את שעריו לכל המבקשי� להיכנס בו"החמ

וגרמה למתחי� ולקונפליקטי� , לקליטת ילדי� ברמות דתיות שונות וא� קוטביות

הכולל , ד"הבעייתיות של ההרכב ההטרוגני של אוכלוסיית החמ. בי� השותפי�

מתעצמת לנוכח , ד דתיי�שמרני� לצד ליברליי� וחילוניי� לצ: זהויות שונות

דואליות שא� , ד המשלבת קודש וחול"הדואליות האידאולוגית של הצה

ד לסלול "גורמי� אלה מקשי� על מערכת החמ. מודרני�התחדדה בעיד� הפוסט

  ).2006, דג�(קו אידאולוגי אחיד 

ד ע� השילוב של "חילקה את התמודדותה של מערכת החמ) 2003(גרוס 

 הראשו� הוא. לשני דגמי אב של מוסדות חינוכיי�, החול עול� הקודש לצד עול�

דג� סגרגטיבי מתבדל שנוצר מתו� מטרה להתמודד ע� הדר� הפשרנית של 

בעקבות דרישת הזר� השמרני הוקמו מסגרות מתבדלות שהגדירו באופ� . ד"החמ

" צביו� דתי"מדויק יותר את גבולות הזהות הדתית הנדרשת כדי לשמור על 

הדוחה את " מסורתית�ניאו"זה דומה במאפייניו לגישה ה דג�). 2004, אדלר(

וקוראת להתבדלות תרבותית וחברתית כדי להג� על עול� , העול� המודרני

חייה� של הדוגלי� בגישה זו מתנהלי� בקדושה ובטהרה סביב גבולות . ההלכה

תזה למודל הסגרגטיבי �כאנטי ).1982, ליבמ�(ההלכה המתרחבי� בהתמדה 

כולל דתיי� , נוצר דג� החלו� האינטגרטיבי המשלב מספר אוכלוסיות, המתבדל

, אריאל(במטרה לקרב רחוקי� ולעודד פתיחות לשונ�ת , )2003, גרוס(וחילוניי� 

, שפירא ובארי; 2006, רי� ורובי�, שכטר; 2011, ולדמ�; 2006, דג�; 2006

2006 .(  

ור קונפליקטואלי הסתירה בי� ערכי הקודש לערכי החול היא מק, לסיכו�

קונפליקט זה משפיע ג� על . דתית לזרמי� שוני��המפלג את החברה הציונית

ומאל� אותה להתמודד ע� אתגרי� מורכבי� , כולל גני הילדי�, ד"מערכת החמ

בניסיונה לתת מענה למגוו� האידאולוגיות של הזרמי� השוני� המרכיבי� את 

, תאומי� 2006, שפירא ובארי; 2008, נאמ�; 2007, טאוב; 2004, גרוס(ד "הצה

ד "ביקשנו לבחו� כיצד מכוננת הזהות הדתית של ג� החמ, בהתא� לכ�). 2008

  .לית בהוויה של שני עולמות מנוגדי� אלו"המשרת את הקהילה החרד

  

  מתודולוגיה: המחקר הנוכחי

המחקר בוצע בהתא� לשיטה האתנוגראפית המתארת תרבות של : שיטת המחקר

ראיונות ואיסו� מסמכי תרבות , סביבה או של מקו� באמצעות תצפיות
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)Atkinson & Hammersley, 2000 ( המספקי� אפשרות לטריאנגולציה לצור�

 ,Guba, & Lincoln; 2007, שלסקי ואלפרט; 2003, שקדי(תיקו� הממצאי� 

תו� התמקדות , במחקר נאספו על פני שתי שנות לימודהנתוני� ). 2005

  .במרחבי� הניהוליי� המרובי� שעליה� ממונה הגננת

נבחרו חמישה גני� ) 2015, שניידר(במחקר הרחב : אוכלוסיית המחקר

הדוג� , )purposeful sample" (מדג� מכוו�"הסתברותית מסוג �בדגימה בלתי

שכל , ד"שלושה גני חמ: ת המחקרפרטי� שיספקו מידע עשיר שישרת את מטרו

ד הנעי� בי� "אחד מה� מייצג את אחד משלושת הזרמי� המרכזיי� של הצה

דתי קלסי וג� המשתיי� לקיבו� �ג� ציוני, לי"ג� חרד: שמרנות לליברליות דתית

ד "להרחבת ההבנה של הדרכי� לכינו� זהות דתית בג� החמ). 2009, מוזס(הדתי 

דתיות שאינ� �שאות� מזינות קהילות לא, פי�ד נוס"נבדקו שני גני חמ –

ילדי� מקהילת יוצאי  חילונית וג��ילדי� מקהילה מסורתית ג�: ד"משתייכות לצה

לי בשל המאפייני� "במאמר זה נתמקד בממצאי הג� החרד, כאמור. אתיופיה

. הייחודיי� של קהילת הג� שבאו לידי ביטוי ביתר שאת בתו� מרחבי העשייה בג�

, בשנה הראשונה של המחקר. ת אוכלוסיית הגרעי� התורני שביישובהג� משרת א

למדו בג� שני ילדי� ממשפחות שאינ� דתיות שנרשמו לג� רק  נוס� לילדי הגרעי�

בשנה השנייה אוכלוסיית הג� כללה רק ילדי� . בשל אישיותה החמימה של הגננת

  . ממשפחות הגרעי�

קו הראשו� של יו� בחל, אחת לשישה שבועות –תצפיות : כלי המחקר

נערכו תצפיות משתתפות על עבודתה החינוכית של הגננת במש� , הלימודי�

תפילת , טקסי� מקדימי� לתפילה, קבלת הילדי� לג�, נצפו. כשלוש שעות

בכל ). קבלת שבת וטקסי חגי�(סיפורי תורה וטקסי קודש , מפגשי בוקר, שחרית

; 2005, דיאמנט(ית ביקור נערכה ג� תצפית על ארגו� הסביבה החינוכ

Handelman, 2004 .( נוס� לכ� נערכו תצפיות לא מעורבות על אירועי תרבות

 �15ס� הכול נערכו כ. שבה� היו שותפי� ההורי�, שכללו חגיגות וימי הולדת

ראיונות ע� גננות נערכו בסמיכות  – ראיונות. תצפיות בכל אחד מהגני� שנבחרו

. שנער� מספר ימי� לפני התצפית, מטרי�ריאיו� טלפוני  :לכל אחת מהתצפיות

אשר בו התבקשה , שכללו ריאיו� ְמַזמ�, נוס� לכ� נערכו ראיונות לאחר תצפית

שהתבסס על , וכ� ריאיו� מאזכר, הגננת להגיב באופ� חופשי על הפעילות הנצפית

. כמו כ� נערכו ראיונות ע� נציגי ועד ההורי�. שאלות שנאספו במהל� התצפית

חקר מסמכי�  –) Hodder, 2003; 2001, ב� יהושע�צבר( תרבותחקר מסמכי 

שכללו מסמכי� המתארי� את תכנית העבודה הפדגוגית השנתית , שכתבו הגננות

וכ� דפי קשר להורי� הנשלחי� , שלה� בהתא� למבנה שנדרש על ידי מפקחת הג�
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ושבה� מפורטי� תוכני הלימוד ואירועי� מיוחדי� , בסיו� הוראת כל נושא

  .תרחשו בג�שה

) Narralizer" (נרלייזר"כל הנתוני� שנאספו רוכזו בתכנת : שיטות ניתוח

ובמקביל ג� לשמור , המסייעת לממש את היכולות האינטואיטיביות של החוקר

על היסוד האנליטי המחזק את השימוש הנכו� בשפה ובמילי� כפי שנאספו 

בהתא� , ממד התוכ�: הניתוח התבצע בשני ממדי�). 2011, שקדי(בשדה הטבעי 

המתבסס על המודל של שטראוס , )2010(נבו �למודל שהציעו קס� וקרומר

קריאה הוליסטית : וכולל מספר שלבי ניתוח) Strauss & Corbin, 1990(וקורבי� 

, הנתוני� ליחידות קטנות" שבירת", ארגו� הנתוני� וצמצומ�, של הנתוני�

אימות הממצאי� , סטית חוזרתקריאה הולי, הבנייה מחדש או המשגה תאורטית

בהתא� לחקר השיח הביקורתי , ממד הצורההממד השני היה . ושלב כתיבה

)Critical Discourse Analysis – CDA ( העוסק ביחסי הכוח הדיסקורסיביי�

 ,Blommaert, 2005; Gee(המשוקעי� בטקסט דבור וכתוב של קהילות זהות 

לחשו� תופעות תרבותיות יש לבחו� שיטה זו מתבססת על התפיסה שכדי ). 2004

הבניה המתבטאת בי� היתר במיצוב , את ההבניה האינטראקטיבית שלה� בשיח

)discursive position ( הדובר לעומת האחר)2010, קופפרברג;Kupferberg & 

Green, 2005.(  

ד שנדגמו על "המער� המחקרי הרחב כלל חמישה גני� של הצה 1:ממצאי�

ממצאי המחקר מלמדי� כי בכל חמשת ). 2009(צא מוזס פני ציר הדתיות שמ

דתיי� דיפרנציאליי� המותאמי� �כוננו הגננות דגמי� פדגוגיי�, הגני� שנדגמו

הגננות נקטו ביזמה עצמית מקומית ודאגו . לעוגני� האידאולוגיי� של קהילת הג�

כל . להפעיל פרקטיקות ושיח המותאמי� לאידאולוגיה הדתית של קהילת הג�

לית "בג� של הקהילה החרד, לעומת זאת. ת ללא כל דרישה מצד ההורי�זא

הקהילה המגובשת . הייתה קהילת ההורי� מעורבת באופ� מסיבי במתרחש בג�

הוועדה אמורה ". ועדת חינו�" –בנתה מנגנו� אכיפה באמצעות גו� שמינתה 

 .הייתה לפקח על המתרחש בג� כ� שיותא� לעול� הקודש בראשותה של ההלכה

דתי המותא� לעוגני� האידאולוגיי� �כתוצאה מכ� כוננה הגננת בג� דג� פדגוגי
  

_____________________________________  

  

  

1
לי אותרו לאחר השוואה "חינוכית בג� החרד�ממצאי מחקר זה המתארי� תופעה סוציולוגית 

ולא נצפתה (התמה המרכזית שעלתה מניתוח הנתוני� של הג� . ד"אחרי� של החמלארבעה גני� 
הצביעה על ההיבט ההלכתי המהותי שבא לידי ביטוי בעצמה גדולה בהוויה ) בשאר הגני� שנחקרו

לי הנחקר לא נמצאו לממד הלאומי "נעיר שבג� החרד. ולכ� היבט זה עומד במוקד המאמר, הגנית
  .מאשר בשאר הגני� שהשתתפו במחקרביטויי� חריגי� ושוני� 
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הקהילתיי� המתנהלי� בקדושה ובטהרה וסובבי� סביב גבולות ההלכה 

אול� ההוויה בג� שהתבססה על עול� ). 1982, ליבמ�(המתרחבי� בהתמדה 

משאר מה שנעדר , עוררה לעתי� ג� קונפליקטי� במפגשי� בי� הזהויות, הקודש

לי "אי לכ� בחרנו במאמר זה להתמקד בג� החרד. הגני� שנבחנו במחקר הרחב

חינוכיי� המתרחשי� בג� המשרת את �כדי להציג את התהליכי� הסוציולוגיי�

  .לית"ילדי הקהילה החרד

חשוב לציי� כי רמת המעורבות והפיקוח של ועדת החינו� על המתרחש בג� 

עדה שליוותה את הג� במהל� אול� א� שהוו. הצטמצמה במהל� השני�

השנתיי� שבה� נער� המחקר לא פיקחה על הג� באותה עצמה כמו הוועדה 

עדיי� חשוב להבי� את תפקודה של הוועדה הקודמת , שליוותה את הג� בהקמתו

השפעות פרופסיונליות על זהותה  –בשל השפעותיה המרחיקות לכת ג� בהווה 

פרק . ל כינו� זהותו הדתית של הג�השפעה ג� ע, ומתו� כ�, הדתית של הגננת

בחלק : הממצאי� ייחלק לשני חלקי� בהתא� לכוחות המכונני� את זהות הג�

תחומי� , הראשו� נסקור את התחומי� עליה� חולשת ועדת חינו� במרחבי הג�

בחלק השני נסקור ; הו� אנושי והו� פדגוגי: שבה� היא מציבה גבולות הלכתיי�

סמכויות אלה על מיצובה של הגננת ועל הבחירות  את ההשלכות הפדגוגיות של

דתי שבנתה במטרה �הפדגוגיות הדתיות שלה כפי שהשתקפו מהדג� הפדגוגי

  .לתת מענה לעוגני� הקהילתיי�

  

נציגת " (הוועדה הטילה וטו" –מוועדת חינו� לוועדת כשרות : חלק ראשו�

  )1.8.11, ועדת חינו�
כ�  –) 29.9.10, אירית" (ועדת חינו�צריכה להתייע� ע�  אני קוד�, תראי"

, וזאת בשונה משאר הגננות שהשתתפו במחקר. התחיל מסע החקר בג� של אירית

תגובתה של אירית . שנתנו את הסכמת� למחקר בעקבות שיקול דעת עצמי

מיצבה מיד את מקומה בהיררכיה , לפנייתי לקיי� את המחקר בג� שהיא מנהלת

ועדת . התלויה באישורו של גור� חיצוני כישות, המעמדית של מרחבי הג�

החינו� האחראית על הג� הוקמה מיד ע� הקמתו של הג� כדי לייצר מנגנו� 

: שיפקח על המתנהל בג� ויאכו� את ההקפדות הדתיות המהותיות לחברי הגרעי�

והיה חשוב שהילדי� יקבלו , הגרעי� היה מאוד בעל אידאליסטיות דתית"

הוועדה נבחרת  ).1.8.11, נציגת ועדת חינו�" (הזה מהגננות דווקא את הכיוו�

  . ופעלה מספר שני� לא מוגבל, בהצבעה דמוקרטית של חברי הגרעי�

, ביטויי� נוספי� המתארי� את יחסיה המורכבי� של הגננת ע� הוועדה

נמצאו כבר בשיחה הראשונה שקיימתי עמה כדי לבקש את הסכמתה להשתת� 
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ירדתי : "ת מיצובה בג� בעזרת שתי מטאפורותבשיחה זו היא תיארה א. במחקר

). 26.9.10, אירית" (לקחתי צעד אחד אחורה", )26.9.10, אירית" (מהמו� עצי�

הממצבי� את אירית במשוואה , ביטויי� אלה מלמדי� על נסיגה ועל ויתור

  .החינוכית ככפופה לוועדת חינו�

נסיגת הגננת ומנגד , מתוק� המינוי שקיבלה הוועדה מקהילת הגרעי�

ועדת החינו� מצליחה לחלוש על שני , מהמרחב הפדגוגי שעליו היא מופקדת

הו� : תחומי� שבה� היא מציבה גבולות הלכתיי�, תחומי� עיקריי� במרחבי הג�

  .אנושי והו� פדגוגי

  

  הו� אנושי  .א

ועדת החינו� משמשת ועדת קבלה לדמויות החינוכיות הנכנסות : ועדת קבלה

, מהל� קליטתה של אירית בג� הילדי� לפני תשע שני�. הגננת כולל, בשערי הג�

  : עדיי� איננו מרפה ממנה

ה	 לא ראו בעי� יפה שהמפקחת מביאה [...] בהתחלה ה	 בכלל לא רצו אותי 

ונשלח , אנחנו נראיי� אות�! [...] אנחנו פרסמנו': כי ה	 אמרו לה. את הגננת

איפה היית בשירות ? מה עשית': תיבראיו� ה	 שאלו או[...] ' !אות� אליי�

אני לא ?' מה דר� החינו� של�? מה עשית כשהיית נערה? מה למדת? לאומי

היא , טוב': המפקחת אמרה לה	[...] זה היה ריאיו� יותר משתי וערב , אשכח

  .)14.6.11, אירית(ואני נשארתי את	 [...] והלכה לה ', שלכ	

ללמוד על מאבקי הכוח בי� שני מהריאיו� שקיימה הוועדה ע� אירית אפשר 

שמינה , ומפקחת הג�, שמינה הגרעי�, ועדת החינו�: הגופי� המפקחי� על הג�

ואירית מונתה , א� שנראה שידה של המפקחת הייתה על העליונה. משרד החינו�

עדה לוודא כי הג� יתנהל והופעלה  ,לנהל את הג� למורת רוחה של הוועדה

והקפידה להיות מעורבת במתרחש בג� , הגרעי�בהתא� לאידאולוגיה הדתית של 

  . כפי שיוצג בהמש� המאמר, ובהצבת הגבולות הדתיי� לכל באי הג�

את תפקידה המשמעותי של ועדת החינו� בהתנהלות חיי הג�  כדי להדגי�

 נביא תחילה, כדי להבי� כיצד מתנהלת קהילה שעול� ההלכה מנווט את חייה וכ�

  . סיפור שהתרחש בג� אחר ביישוב, דייהאת סיפור הסייעת שאינה יהו

זו , שהורה יידע שהיא גויה, זה קטע מאד חשוב: "חוזה תעסוקה הלכתי

  )1.8.11, נציגת ועדת חינו�" (זכותו
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הכולל השתלשלות ענייני� סבוכה המשקפת את , המובא כא� את הסיפור

גת נשמע באופ� מפורט במהל� הריאיו� ע� נצי, הקונפליקט שבי� הלכה לחברה

, לצד ריבוי בפרטי�, המקו� הרב שנית� לסיפור במהל� הריאיו�. ועדת חינו�

להל� מובאי� תמצית . מצביעי� כי מדובר באירוע משמעותי בחיי הקהילה

  :הדברי�

, היא גויה' –כי אמרו לי . לי זה נודע רק כשנכנסתי לועדה. לא ידענו שהיא גויה

וכמוב� פתחתי בזה , י אליה יו	 אחדאני בתור ועדת חינו� פנית[...] ' תשימו לב

והיא . שאלתי אותה א	 היא יהודייה[...] ואנחנו אוהבי	 אותה , שהיא מצוינת

שיש לנו בעיה לאכול , יש לנו כמה הלכות, תקשיבי': אמרתי לה. אמרה לי שלא

תביאי לי רשימה של מה , תשמעי': היא אמרה[...] ' אוכל שלא יהודי	 הכינו

היא ? רק מה. הבאתי רשימה' .אני אתלה פה על המקרר, לי מה אסור, מותר לי

אחר כ� יש פתק ממנהלת החינו� של [...] היא הרגישה נחותה . נורא נורא נפגעה

בגלל חוסר כבוד של , מריאנה כבר לא תוכל להמשי� לעבוד בג�': היישוב

והיינו , דיברנו ע	 המנהלת. ואז כא� התחילה ההתערבות שלנו[...] ' ההורי	

התקשרתי למריאנה [...] והתייעצנו ע	 הרב , צריכי	 להסביר לה את המקו	 הזה

אתה לא יכול . ומצד שני יש דברי	 שאתה חייב להגיד הכי ברור[...] להתנצל 

, הגננת לא הייתה בג�, ואז יו	 שישי אחד. שהילד של� יאכל בג� אוכל לא כשר

ופה ועדת חינו� , 	והסייעת הגויה אפתה חלות ע	 הילדי, והגיעה מחליפה

הרב [...] יצא שכל הילדי	 קיבלו חלות תוצרת מריאנה [...] נדרשנו להתערב 

החלות שנאפו יש חשש לבישולי ': אמר לכתוב באינטרנט של הגרעי� שלנו

נציגת . (זו זכותו, שהורה יידע שהיא גויה, זה קטע מאוד חשוב[...] ' 	"עכו

  ). 1.8.11, ועדת חינו�

, הקונפליקטואליי� המתוארי� בסיפור והקשורי� לסייעת הגויהבשני האירועי� 

הסייעת הגויה הודרה . יצאו האירועי� ממרחבי הג� בשל חומרת� ההלכתית

שכ� , דבר שהוביל להתערבות של מנהלת החינו� היישובית, ממספר פעולות בג�

בפע� אחרת א� . העובדת נפגעה קשות עד כי ביקשה לעזוב את מקו� עבודתה

פסיקתו ההלכתית האוסרת את , ולמרבה המזל, ה התערבותו של רב הגרעי�נדרש

לאומיותה . החלות שאפתה באהבה רבה לילדי� לא הגיעה לאוזניה של הסייעת

שני האירועי� . של הסייעת מפורסמת בכל פע� מחדש בש� זכות הציבור לדעת

ק� משני האירועי� משת. ההלכה –הסתיימו בתיאור ההסבר להחלטה הסופית 

: התנגשות בי� שני עולמות בעלי מאפייני יסוד השוני� זה מזה –קונפליקט אחד 

עול� ההלכה . הדינמי והמשתנה, עול� ההלכה האבסולוטי מול העול� החברתי
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והמחויבות להלכה היהודית היא , הוא העומד לנגד עיניה� של חברי הקהילה

  .המדריכה את פעולותיה של ועדת החינו�

היחסי� של ועדת החינו� ע� שני ההורי� החילוניי� היחידי� כ� ג� מערכת 

ה� , וא� יותר מכ�, ההורי� החילוניי� אינ� זוכי� לייצוג בוועדת החינו�. בג�

[...] כשאנחנו שולחי� הודעות חשובות על הג� : "מודרי� מהשיח על זהות הג�

נציגת (" ה� לא בקטע הזה של לבוא עכשיו לנהל אתנו דיוני� מה הסגנו� בג�

  ).1.8.11, ועדת חינו�

  

  הו� פדגוגי . ב

  ?מי מלמד פרשת שבוע

היא , למרות שאירית בחרה להתגורר ביישוב שבו ממוק� הג� שהיא מנהלת

נאלצה להתמודד ע� הדרישות של ועדת החינו� בש� האידאולוגיה הקהילתית 

כתוצאה מכ� נוצרו זירות . שבמקרי� מסוימי� לא תאמו את גישתה החינוכית

, יהקונפליקטואליות שבה� ועדת החינו� ניסתה לאכו� על אירית את החלטות

כפי שהתרחש סביב סוגיית הוראת פרשת , ואילו אירית התקוממה נגד ההחלטות

ועדת החינו� הודיעה לאירית על החלטתה למדר אותה מללמד . השבוע בג�

ורק הרב , ה� רצו שאני לא אלמד בכלל פרשת שבוע בג�: "פרשת השבוע בג�

החלטה שנכפתה ויצאה למאבק נגד ה, אירית לא ויתרה). 14.6.11, אירית" (ילמד

  : עליה

אני באתי , מה? מה מקומי בג�, א	 אני בתור גננת לא יכולה ללמד פרשת שבוע"

את , מקומי זה ג	 להקנות את הערכי	[...] ? לעשות בייביסיטר על הילד שלה	

, אירית" (?אז מה אני, וא	 אני לא מסוגלת, א	 לא[...] הלכה יומית , המידות

14.6.11 .(  

שכ� הוראת , זלי� ממנה את ליבת הקיו� של זהותה המקצועיתאירית חשה כי גו

. עד כי היא איימה להתפטר, פרשת השבוע היא הבסיס לחינו� למצוות

לדר� , מה שנקרא, אבל הגענו. כזה 'פיצוצו�'התעקשותה של אירית גרמה ל

" ממש בשנה הראשונה, ורוצה ללמד ג�, ה� הבינו שאני כ� עומדת על זה. הישר

, אירית הפעילה את מלוא כובד משקלה כדי לבטל את הגזרה). 14.6.11, אירית(

אלא . וקיבלה לידיה את הוראת פרשת השבוע, ובסופו של דבר ניצחה במערכה

רב הג� מונה להיות הציר המרכזי . שוועדת החינו� דאגה שניצחונה יהיה חלקי

א ואילו אירית התבקשה להשלי� את התכני� שהרב ל, בהוראת פרשת השבוע

  . לימד
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דוגמה נוספת למיצובה של אירית ככפופה להורי� היא הוויתור שעשתה 

ה� לא רוצי� שיתמקדו בלימוד הבריאה : "בעניי� הוראת סיפור בריאת העול�

על ). 24.11.11, אירית." (ה� לא רוצי� שייכנסו יותר מדי לשאלות אמוניות, [...]

ו לה כי סוגיה זו מהותית שהבהיר, אירית הופעל לח� מסיבי מצד מספר הורי�

  : ועל כ� היא ביטלה את רצונה מפני רצו� הקהילה, מאוד לקהילה שהיא משרתת

, וא	 זו קהילה שלמה מעיק עליה ומעורר אותה, אנחנו לא הולכי	 ראש בקיר"

יש מקו	 ג	 של התחשבות כשאתה נמצא בקהילה מסוימת [...] אז מוותרי	 

  ). 26.9.10, אירית" (לא אחד ולא שניי	 ובאו אלי, שזה מאוד מאוד חורה לה

הוועדה סירבה להכנסת מחשב לג� למרות בקשותיה החוזרות ונשנות : מחשב

" שהיא לא מוכנה שייכנס מחשב לג�, הוועדה הטילה על זה וטו: "של אירית

וא� הצדיקה , אירית נאלצה לקבל את מרות הוועדה). 1.8.11, נציגת ועדת חינו�(

חינוכיי� �מטעמי� דתיי�: "של האחרונה על בסיס אידאולוגיבפניי את סירובה 

  ). 26.9.11, אירית" (המחשב לא חיובי

כפי שהסבירה בריאיו� , לוועדה ג� כוח כלכלי, נוס� לכ�: פעילויות תרבות

). 1.8.11, נציגת ועדת חינו�" (קי�'אנחנו הצ, הכס� אצלנו: "נציגת ועדת החינו�

השליטה של הוועדה על המתנהל בג� ג� הכוח הכלכלי מרחיב את ערוצי 

זה , לא': יש דברי� שאנחנו אומרי�: "בבחירה של פעילויות התרבות לילדי הג�

זה היה [...] כיוונו את הגננות להביא פעילות של מכו� המקדש [...] ' לא נראה לנו

תחו� נוס� שהוועדה טיפלה בו ). 1.8.11, נציגת ועדת חינו�" (נפח של הוצאה

יו� : "ית ספרי ילדי� לספריית הג� בהתא� לרוח התורנית של הקהילההוא קני

" כל מיני ספרי� ע� מסרי�[...] פשוט מדעתנו , הזמנו ספרי�, אחד תפסנו יוזמה

  ). 1.8.11, נציגת ועדת חינו�(

במסגרת תפקידיה השוני� הוועדה ממונה ג� על כשרות הלבוש : צניעות

מנגנו� הפיקוח של ועדת , רה חריג בג�א� מזוהה מק". משמרת צניעות"במעי� 

אימא של : "וההורי� מפני� את הטיפול בבעיה לוועדת חינו�, החינו� מופעל

זה היה [...] אחד הילדי� החילוניי� הייתה מגיעה לג� בצורת לבוש פרובוקטיבית 

" וכמה הורי� פנו ואמרו שצרי� לעשות ע� זה סדר[...] ע� שורט וגופיה , נורא

פעלה ועדת החינו� , מתוק� הסמכות שניתנה לה). 1.8.11, ת חינו�נציגת ועד(

לאכו� על כל באי הג� את הגבולות ההלכתיי� כפי שנדרשו על ידי חברי קהילת 

  .הגרעי�

לית הכפופה "האידאולוגיה הדתית השמרנית של הקהילה החרד, לסיכו�

בכלל זה ג� הדרת כל , לעול� ההלכה הניעה את פעולותיה של ועדת חינו�
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בעקבות המגמות התורניות שהובילה . דפוסי� שאינ� תואמי� את עול� ההלכהה

דתי אשר אפשר לה להמשי� בתפקידה �בנתה אירית דג� פדגוגי, ועדת חינו�

  .בחינו� ילדי הקהילה

  

  "קהילה כהלכה" –דתי �הדג� הפדגוגי: חלק שני

אני לא בונה . יש לה רצו� להתאי	 את עצמה לאוכלוסייה. אני כמו כל גננת"

עוקבת אחר , זה מה שאני עושה כל היו	. תכנית בלי להכיר את האוכלוסייה

  ).23.2.14, אירית" (סגנונות של הורי	

אירית נועד כדי לתת מענה לאידאולוגיה הקהילתית דתי שבנתה �הדג� הפדגוגי

מבהיר כי " קהילה כהלכה"הבחירה במושג . הרואה בעול� ההלכה נר לרגליה

  . הדג� מושתת על יסודות קהילתיי� הרואי� בהלכה את יסוד אמונתה

 –האחרת , מילולית –האחת : מייצג שתי משמעויות" הלכה"המושג 

היא  "הלכה"המילה . ה מעול� השיח הדתיהמשמעות המילולית לקוח. סמנטית

. כינוי לכלל הדיני� והמצוות שעל פיה� אמור היהודי לנהל את אורח חייו

. המשמעות הסמנטית מתייחסת לעשייה בהתא� לכללי� ברורי� ומחייבי�

, במקרה זה הכוונה להתנהלות של כל השותפי� במעשה החינוכי של הג�

שתי . הדתית שקהילת הגרעי� דוגלת בההאמורי� לפעול בהתא� לאידאולוגיה 

מבנות זו לצד זו את התוויית הזהות הדתית  המשמעויות השונות שהוצגו לעיל

  .כפי שיוצג להל�, של הג� באמצעות הפרקטיקות והשיח הננקטי� בג� ומחוצה לו

  

, אירית" (אתה מעלה בפני קהילה שמאוד חשוב לה" – הדהוד הורי .א

14.10.10(.  

  

פעמי� רבות סיפרה אירית בראיונות על תגובות אוהדות של הורי  :אשרור הורי

של ההורי� " קול�"החזרה המרובה על . הילדי� בעקבות פרקטיקות שננקטו בג�

דבר זה בא . מצביעה על החשיבות שאירית מייחסת לדעת�, במהל� הראיונות

לידי ביטוי כבר בדבריה במפגש המקדי� שקיימה ע� האמהות בראשית שנת 

במפגש בחרה אירית להעצי� בצורה סלקטיבית תכני� תורניי� שהיא . ימודי�הל

אני [...] העליתי הרבה , הקו התורני: "מלמדת בג� בהתא� לציפיות ההורי�

[...] החיוניות , אתה רואה את ההנהוני�, אתה מרגיש את העיניי�, לפחות חשה

אירית רואה  ).14.10.10, אירית" (אתה מעלה בפני קהילה שמאוד חשוב לה
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בהמש� למגמת . במחוות הלא מילוליות של ההורי� מרכיב מאשרר לבחירותיה

אירית הסבירה כיצד תגובות ההורי� על סביבת הג� העשירה , ההדהוד ההורי

הנושא התורני בכל : "משמשות עבורה קטליזטור רגשי כגננת, בתכני� תורניי�

, נהני� וקוראי�, נכנסי�, י�ה� בא. אני מקבלת את הפידבקי� מה�[...] הפינות 

). 14.10.10, אירית" (זה נות� עוד יותר את הקומפלימנט להמשי�. ואת חשה

מתיאוריה של אירית אפשר לראות כי תגובות ההורי� המחזקות את הקו התורני 

מסייעות בידיה לאתר את הפרקטיקות המועדפות עליה� ולהבנות , שהיא נוקטת

  .הג� בהתא� לכ� את זהותו הדתית של

  

ועדת החינו� והורי הילדי� רואי� באירית אחראית על קיומ�  :שומרת הס�

בכל הנוגע , בהתא� לרוח הגרעי�, ושמירת� האדוקה של קווי היסוד ההלכתיי�

אירית קיבלה מינוי בלתי רשמי לשמש . לצניעות הלבוש ולצניעות הדיבור

, כל באי הג� של" נראות כהלכה"ובהתא� לכ� עליה לשמור על , שומרת הס�

  :ובעיקר בתחומי� הבאי�

  

ולכ� עליה לפעול , "מפגעי� הלכתיי�"אירית אחראית למנוע  :צניעות הלבוש

כמוב� , כל אחד שנכנס לג�, קוד� כל ה� הבהירו לי" .כדי להרחיק� ממרחבי הג�

מסמנת בידה את המרפק וכ� [ולא פה ולא ש� [...] את צריכה לדאוג שלא יהיה 

לא תיכנס ע� מכנס או לבוש לא [...] מי שמעבירה את החוג ). את הברכיי�

  ). 14.6.11, אירית" (הול�

בו הופר באחת הפעמי� עיניה� הפקוחות של האמהות איתרו מקרה ש

האמהות העבירו לאירית את המסר דר� . לדעת� הסכ� הצניעות בינ� ובי� אירית

  . ועדת החינו� שנזפה בה על שהפקירה את משמרתה

מפעילת חוג חיות הגיעה ע� [...] האמהות מטיילות פה ליד הגדר של הג� "

את לא יודעת אי� היא , מה': ואז ועדת חינו� אמרה לי. חולצה טיפה פתוחה

  ).14.6.11, אירית" (אני לא שמה לב תמיד לזה?' יעההג

   

לצד השמירה על גבולות הלבוש קיימת ג� שמירה על צניעות  :צניעות הדיבור

אבל , הכנסנו בחורה לא מרקע דתי, חוג חיות: "הדיבור בתכני� הנלמדי� בג�

תכני� שאנחנו [...] ואמרתי לה , כשהכנסנו אותה דיברתי ע� המנהלת של החוג

, אירית" (כמו למשל כל הנושא של רביה. מעונייני� שהיא לא תדבר לא

23.11.10 .(  
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מקבלת על עצמה להעביר לכל גור� זר " שומרת הס�"מדבריה ניכר כי 

מעניי� לציי� כי אירית השתמשה . הנכנס בשערי הג� את הכללי� הנהוגי� בו

אירית את עצמה בכ� הפכה ". אנחנו לא מעונייני�", "אנחנו רוצי�"בלשו� רבי� 

  . ואת הקהילה לישות אחת בעלת גבולות אחידי� ברורי�

  

ההורי� רואי� באירית אחראית ג� על שמירת הילדי� מפני תכני�  :ספרות ילדי�

וכשה� נתקלי� , בספרי ילדי� שאינ� הולמי� את הרוח התורנית של הגרעי�

  : ה� פוני� מיד לוועדת החינו�, בדבר שאינו לרוח�

על ספר בספריית הג� שהיה , שפנתה לגננת, ת פנתה לועדת חינו�אחת האמהו"

אבא נת� נשיקה , כל מיני כאלה, נישוקי	, חיבוקי	, כתוב בו כל מיני מילי	

  ). 14.6.11, אירית" (זה לא בבית ספרנו. משהו כזה, לאימא

הובילה את אירית להפעיל , רגישות ההורי� לחומרי� הנמצאי� בספרי הילדי�

. שוב בשל הצור� לתת מענה לרצו� ההורי�, גיות מגוננות גבולשתי אסטרט

אסטרטגיה אחת היא הדרת ספרי� שאינ� עומדי� בקריטריוני� הצניעותיי� 

התמונות [...] ערכה של המדע [...] הילדי� יושבי� ע� ההורי� : "מספריית הג�

גיה האסטרט). 23.11.10, אירית" (אז אני לא יכולה לשי� את זה, לא מתאימות

למשל באמצעות , "תיקונ�"השנייה היא הסבת ספרי ילדי� לא מתאימי� על ידי 

  : הוספת פריטי לבוש על גבי דפי הספר המקורי

, אז אני שמה לו?' למה אי� לו כיפה': ג	 הילדי	 אמרו. הורי	 שמי	 לב"

אני , א	 יש איזו ילדה ע	 מכנס קצר או משהו כזה. מדביקה לו מדבקה של כיפה

בבית שלי אני [...]  תשמעי אתה צרי� לראות איפה אתה, כ�. חצאית משלימה

א� פע	 לא שואלי	 , הילדי	 שלי מסתכלי	 בספרי	. לא להגזי	. לא עושה

אבל כא� [...] באי	 מסתכלי	 . כא� זה משהו שאתה צרי� להיות. שאלות

  ).14.6.11, אירית" (ההורי	 שמי	 לב

. בלבד שינת� מענה הול� לצורכי הקהילהאירית נאלצת לפעול בניגוד לתפיסתה ו

, דתית הרצויה לה��פניות ההורי� סייעו לאירית להבי� את האידאה החינוכית

היא , למשל. וא� גרמו לה להרחיב ביזמתה את הגבולות מעבר לדרישות ההורי�

התנאי הראשו� הוא תוכ� ההול� את . מציבה לעצמה תנאי� בבחירת שירי ילדי�

[..] אני לא מכניסה את זה , ודצה יש שיר אחד על יו� הא� לד�: "רוח הקהילה

לא חוגגי� את יו� , אני לא יכולה כי הילדי� לא מביני� את המושג יו� הא�

המסר שבשיר כי לא� יש יו� אחד ). 31.3.11, אירית" (אצלנו זה כל השנה. הא�
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 את הגישה היהודית שיש לכבד את ההורי� במש�, לדעתה, סותר, בלבד בשנה

התנאי השני . ועל כ� אירית מדירה שיר זה מעולמ� של הילדי�, כל השנה

יש ש� כל מיני מילי� : "לבחירת שירי ילדי� הוא שפה ההולמת את רוח הקהילה

, אירית" (טוסיק) אומרת בלחישה(אני לא יכולה להכניס [...] שלא מתאימות 

31.3.11.(  

, ובראש� נציגי ועדת החינו�, דבריה� והערותיה� של הורי הגרעי�, לסיכו�

מהדהדות בג� ומתוות באופ� חד וברור את הדג� , על סוגיות הלכתיות

ההשלכות של מערכת יחסי� זו היא . דתי שעליו מושתתת העשייה בג��החינוכי

  .הבניית פרקטיקות פדגוגיות סובבות הלכה כפי שיוצג להל�

  

  תכנית לימודי� כהלכה .ב

ההלכתי משמש יסוד מארג� לכל הנושאי� שנלמדי� אירית הצהירה כי הציר 

, אירית" (בתכנו� השנתי אני משתדלת שהנושאי� ישיקו להלכה היומית: "בג�

סופיות �ומציאת נקודות זיקה יצירתיות ואי�, העיסוק המתמש� בהלכה). 17.1.12

, הופכי� את ההלכה לחלק טבעי מחיי הילדי�, לשילוב� במעגל השנה היהודי

לתפיסת קהילת ההורי� שההלכה היא מרכיב בסיסי ואימננטי בחייו  זאת בהתא�

הפרקטיקות והשיח כפי שעלו מהראיונות ומהתצפיות במהל� . של האד� הדתי

העידו כול� על פדגוגיה מעוגנת בהלכה היהודית המהווה מרכיב , המחקר

החל בהקצאת מרחבי , ההלכה נשזרה בכל מרחבי הג�. אימננטי מההוויה הגנית

  .� לימודיי� וכלה בהקצאת מרחבי� פיזיי�זמ

  

מקבלת את , על לוח המודעות להורי� התלוי בכניסה לג� :סביבה לימודית

כותרת המבשרת על כניסה להיכלו של , "'ברוכי� הבאי� בש� ה"הבאי� כרזה 

מסר זה מתחזק לאור ההדגשי� הדתיי� האחרי� הבאי� לידי ביטוי בעיצובה . 'ה

הכוללי� ציטוטי פסוקי� , משפטי� מעול� השיח הדתי: של הסביבה הלימודית

, בכרזות המעידות על תוכנה של כל פינה לימודית  כתובי�, או ביטויי� דתיי�

ומתחתיה ציטוט מתפילת ערבית , "טבע הבריאה"פינת הטבע מכונה : כגו�

הפעילויות בפינת החשבו� ה� בעלות תכני� ; "משנה עתי� ומחלי� את הזמני�"

בפינת הבית המשמשת את הילדי� ; גי� הקשורי� למועדי ישראלאו ייצו

ועל האחר , "חלבי"שעל האחד כתוב , שני כיורי� נפרדי�, במשחקי סימולציות

כמו נטלה , פינת הבית כוללת ג� פריטי קודש הקשורי� ללמידה בג�; "בשרי" –

בחדרו� הרחצה הסמו� לשירותי� ; המשמשת להוראת הלכות נטילת ידיי�

וברכת " על נטילת ידיי�"תלויה על הקיר ברכת , ש ג� לרחיצת ידיי�המשמ
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ספריית הג� כוללת ספרי� מהספרות העברית הקלאסית לצד סיפורי ; "אשר יצר"

צדיקי� וסיפורי� שנכתבו בידי סופרי� דתיי� שעניינ� חינו� לקיו� מצוות 

ציגי� קיר התוכ� המרכזי שבו מ, בשונה משאר הגני� שנבדקו במחקר. ומוסר

הוקדש רק לתכני� מעול� , בדר� כלל תכני� מתחלפי� מהנושאי� הנלמדי� בג�

. מושגי� ופריטי קודש שנועדו לחיזוק ולהפנמת הנלמד, וכלל תמונות, הקודש

פינת פתגמי�  –בג� זה נוספה פינה ייחודית שלא נצפתה בא� אחד משאר הגני� 

על צדיקי� שמעשיה�  ולצד� סיפורי�, הכוללת פתגמי� מהמקורות היהודיי�

מעידי� על קיו� הפתג� וכ� תוצרי כתיבה של ילדי הג� שניסו להעתיק ולאייר את 

חשוב לציי� כי כל ציורי הדמויות שעיטרו את קירות הג� היו של . הפתגמי�

בנות בחצאיות ארוכות ובחולצות ע� : ילדי� ושל ילדות בעלי חזות דתית תורנית

  . � כיפהובני� החובשי� לראש, שרוולי�

  

מוזמ� לשבת מספר , ההורה המביא את ילדו לג� :ילד�לימוד של חברותא הורה

בפינת ההלכה ממתינות כרטיסיות מידע . דקות ללימוד של הלכה ע� ילדו

ולצד� איור מדגי� שנועד לתמו� בלמידה של , ססגוניות שבה� כתובות הלכות

  . הילד

  

ילדי הג� , אחר סיו� התפילהמיד ל, במסגרת מפגש הבוקר :מפגש הלכה יומית

  ".קיצור שולח� ערו�"לומדי� מדי יו� הלכה יומית מתו� ספר ההלכות 

איזו " קוד	 הבדיקה" ?אני אקריא את ההלכה ואני מבקשת מי יוכל להסביר"

על ביעור חמ� וא	 שכח לבר� ולא בר� יבר� כל זמ� [...] יבר� אשר "? בדיקה

אחד הילדי	 מנסה לענות ? להסביר לי מי יכול עד עכשו". שלא סיי	 הבדיקה

וא	 בודקי	 עימו בני הבית הוא "ואינו מצליח אירית מקריאה מספר ההלכות 

? מי מבר�? מה קורה לנו בקידוש ליי�". יבר� וה	 יתכוונו לצאת ידיי חובה

בגלל שהוא מבר� מה אנחנו . לא? אנחנו חוזרי	 לבר� על הקידוש. אבא

[...] ? אותו דבר. ידיי חובה כשאנחנו מקשיבי	 אנחנו יוצאי	. אמ�? אומרי	

טוב שלא ידבר , וא	 בודקי	 איתו בני הבית, לא ידבר בי� הברכה לבדיקה"

שוב עוני	 הילדי	 ? מה זה אומר" בדברי	 אחרי	 עד שיגמור כל הבדיקה

  ).31.10.12, אירית" (תשובות תו� כדי שימוש בלשו� ההלכה

קיצור שולח� "מעל דפי ספר ההלכה של העול� ההלכתי האבסולוטי המשתק� 

הצמידות של . מתבטא ג� בבחירות הפדגוגיות של מהל� לימוד ההלכה" ערו�

הקריאה מילה , שהלשו� רחוקה מעולמו של הילד א�, אירית לטקסט ההלכתי
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הלימוד הדורש מהילדי� לפרש את משמעות הנשמע תו� הקפדה על , במילה

יעי� בילדי� את ההלכה כמסגרת מטמ –שילוב מושגי� מהטקסט הקדו� 

  .מחייבת על כל דקדוקיה ופרטיה

ולאחריו הילדי� , הלמידה ההלכתית מהווה את עיקרו של המפגש, לרוב

בגני� אחרי� מפגשי הבוקר הוקדשו , לעומת זאת. משוחררי� לפעילות הבאה

החשיבות של לימוד ההלכה . ההלכה לנושאי חול או לנושאי קודש לא בתחו�

עד כי ג� א� מתקיי� יו� הולדת בשעות , בג� כה גדולה בעיני כל הסובבי�

. והוא מתקיי� לפני החגיגה, אי� מוותרי� על לימוד ההלכה היומית, הבוקר

לימוד ההלכה מושרש ג� בהמש� היו� במסגרת הלמידה בקבוצות קטנות 

די� ומרחיבה את הלימוד סביב ההלכה כשאירית יושבת בכל פע� ע� קבוצת יל

  . שנלמדה במסגרת מפגש הבוקר

  

שלפיה הילדי� לומדי� " תכנית האור�"נוס� ל :תכנית שבועית –מבצע הלכה 

שבמסגרתה " למידת רוחב"מתקיימת בג� ג� , הלכות שונות לאור� כל השנה

פעילות שלא נצפתה בא� , מוקדשי� שבועות שלמי� להעמקה בנושא הלכתי

, פעילות זו כוללת התנסויות הלכתיות. מהגני� האחרי� שהשתתפו במחקר אחד

מבצע "אחת הפעילויות הוקדשה ל. פעילויות יצירה, שירי�, סיפורי צדיקי�

שלכבודו חובר חמשיר קצר שהילדי� דקלמו בעליצות רבה לכל " נטילת ידיי�

" קודהוקיבלתי נ, קיימתי מצווה, נטילת ידיי� אחת ושתיי�: "אור� השבוע

למשל , הילדי� הכינו יצירות אמנות הקשורות לקיו� ההלכה). 17.1.12, אירית(

אירית . עיטור נטלה וכ� צביעת מגבת המשמשת לניגוב הידיי� לאחר נטילת�

מקרבת את ההלכה לעולמו של הילד ג� באמצעות סיפורי� העוסקי� בדילמות 

וקר באחת הסוגיות להל� דיו� שהתקיי� במפגש ב. הלכתיות מעולמו של הילד

אילו מגבות פסולות לניגוב הידיי� לאחר  –ההלכתיות הקשורות לנטילת הידיי� 

  ? הנטילה

תראו מה [...] רציתי להביא מגבות לנטילת ידיי	 כדי שנוכל לנגב את הידיי	 "

אירית ניגשת לקחת מגבת נוספת ושוב קוראת . [אוי המגבת רטובה. גיליתי

אירית פורסת , בשלב זה. [י	 מהפירות שאכלנואוי המגבת ע	 כתמ] בהפתעה

את המגבות בפני הילדי	 ומתחיל להתנהל דיו� סביב השאלה באיזו מגבת 

אירית פתחה , לבסו�. כל אחד מהילדי	 הביע את דעתו? יבחרו לנגב את הידיי	

תקשיבו מה ההלכה שלנו : "וקראה לילדי	) 'סימ� מ(את הקיצור שולח� ערו� 
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אלא , לא זו שלא יצא ידי חובת נטילה, דיו במגבת מלוכלכתוהמנגב י': כותבת

  )17.1.12, מפגש בוקר, אירית" (ג	 ברכתו לבטלה

אירית מספרת לילדי� , כדי להשריש את החשיבות של קיו� ההלכה, נוס� על כ�

: לדוגמה, סיפורי� על צדיקי הדור המשמשי� מודל נכס� לקיו� מצווה כהלכה

אני מרגישה שזה מאוד משפיע [...] וקבל בשפע רב חסדא שנטל ידיו בשפע "

  ). 17.1.12, אירית" (שאנחנו לומדי� מצדיקי�

אירית דואגת ליידע את ההורי� , מכיוו� שהעיקר בלימוד ההלכה הוא קיומה

ורותמת את המרחב הביתי , "נטילת ידיי�"בד� הקשר השבועי על חלק� במבצע 

י� מהג� לוח מעקב אישי הילדי� מקבל. לחיזוק המעשי של קיו� ההלכה

אחרי : "ובתחתיתו נכתב, "מצווה קיימתי –ידיי� נטלתי "שכותרתו היא 

מתחת לכותרת מסודרי� בשורות ). ספר החינו�" (המעשי� נמשכי� הלבבות

שהילדי� אמורי� להדביק בה� מדבקות בכל פע� שה� , ישרות עיגולי� ריקי�

מוזמ� , כל העיגולי� שבלוחילד שסיי� להדביק את . נוטלי� את ידיה� בבית

וזוכה לתשבחות שמרעיפה עליו הגננת , לרגע של תהילה במהל� מפגש הבוקר

  . בהתלהבות

  

, הנושאי� ההלכתיי� ליוו את ההוויה הגנית לכל אור� השנה :פדגוגיה של הלכה

  . ושולבו בתו� מער� הלמידה על חגי ישראל

. י	 ישקו להלכה היומיתבתכנו� השנתי יש לי נושאי	 ואני משתדלת שהנושא"

�אז מה יותר מתאי	 יותר מברכות הנהני� שאנחנו . נגיד עכשיו הנושא הוא חור

אז לקחתי את הנושא . המי	 זה מתאי	 כי זה נושא נרחב[...] מברכי	 על הרע	 

צדקה לקחתי את חודש אלול ותשרי שזה מתאי	 תפילה  [...]של נטילת ידיי	 

  .)17.1.12, אירית" (ברכותטו בשבט נושא ה. תשובה וצדקה

חגי ישראל ועונות השנה מספקי� נקודות זיקה שמה� מרחיבה אירית להלכות 

אירית מקדישה את מרחב הזמ� לצד מרחב התוכ� . הרלוונטיות לאותה תקופה

כדי להעמיק את הידע העיוני ובעיקר הידע המעשי של הלכות המהוות את 

פידה לציי� כי מעשיה ה� נגזרת של היא מק. התשתית הקיומית של היהודי הדתי

  : המתרחש בבתי הילדי�

זה ג	 התאי	 לי [...] הנושא של נטילת ידיי	 קרוב לילדי	 כי ה	 נוטלי	 ידיי	 "

אי� הגיעה תקנת נטילת [...] שהכוהני	 נטלו את ידיה	 בבית המקדש , לחנוכה

ציירנו , הסברנו, קראנו את הפסוקי	 והראינו את כיור הנחושת[...] ? ידיי	
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, אירית" (ודיברנו על שלמה המל� שדיבר על הקדושי	 שצריכי	 ליטול ידיה	

24.11.11.(  

כמושג סמבולי המתאר , ההלכה :אבות האומה פועלי� כהלכה מבחינה מוסרית

. באה לידי ביטוי במסגרת סיפור המקרא שמספרת אירית לילדי�, התנהגות ראויה

כחלק , מילה במילה, כי כלשונו"ט התנאירית מקפידה להקריא לילדי� את הטקס

  : מהתאמה לצורכי הקהילה

מאוד חשוב לי שה	 ייחשפו אליו , מאד חשוב לי להיצמד לטקסט המקראי"

ילדי	 מספרי	 לי שיש לה	 לימוד יומי ע	 [...] ושה	 יבינו אותו לאט לאט 

   ).19.10.10, אירית" (ילדי	 שבאי	 אליי� ע	 סיפורי תורה מהבית[...] אבא 

אול� אירית חורגת ממנהגה להיצמד לטקסט המקראי בעלילות שבה� נחשפת 

במקרי� אלו אירית אמנ� . חולשת� של אבות האומה או התנהגות בלתי מוסרית

אול� היא מנווטת את העלילה לזיכו� , ממשיכה לקרוא את הטקסט בשלמותו

. האבות באמצעות הדגשות וחזרה על מידע שיסייע לסנגר על, דמות� של האבות

אירית חורגת , כדי להבטיח כי הילדי� חלילה לא יפקפקו במעשי הדמות, כמו כ�

בסיפור גנבת הברכות על ידי יעקב , לדוגמה. שוב ממנהגה ומוסיפה פרשנויות

אירית , א� שממבנה הטקסט המקראי נראה כי יעקב בעצ� רימה את אביו, אבינו

בי הנטול כל סממ� של היעדר מובילה את הילדי� לראות במעשי יעקב מעשה חיו

, ולכ� הוא זה שראוי לקבל עכשיו את הברכה, יעקב קנה את הבכורה: "מוסריות

  ).24.11.11, אירית" (אמר לה כשהייתה בהיריו�' ה, וג� רבקה יודעת

יש עזרת , בתפילה בג� זה כמו בית כנסת" :הפרדה מגדרית במרחב הפיזי .ג

  )14.10.10, אירית" (יש עזרת גברי�, נשי�

הפרדה מגדרית בי� בני� לבנות היא סוגיה הלכתית נוספת שעלתה ביתר 

הממצאי� מעידי� שבג� קיימת . שאת בג� זה ביחס לשאר הגני� שבמחקר

חיי� שבה  ילדי הג� גדלי� לתו� מציאות. הפרדה בי� המיני� במרחב הפיזי

ההפרדה . מקובל להפריד בי� בני� לבנות בחלק מפעולות היו� ממניעי� דתיי�

המרחב הפיזי התוח� כל קבוצה " סימו�"מתבצעת באופ� מכוו� ומועצ� מעצ� 

  . ובאה לידי ביטוי במספר מוקדי�, באזור אחר

תפילת הבוקר מתקיימת במרחב של המפגש המסודר בצורת  :ישיבה נפרדת

בצד  –ילדי הג� יושבי� בתפילה כשה� מחולקי� לשתי קבוצות . ת"האות חי

אני זוכרת שבתחילת עבודתי התייעצתי ע� : "בנות –ובאחר , האחד בני�
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בתפילה בג� זה כמו [...] אי� להרי� את הרמה הדתית , אי� להעצי�, המפקחת

ה המניע להפרד). 14.10.10, אירית" (יש עזרת גברי�, יש עזרת נשי�, בית כנסת

המגדרית בג� נובע מהרצו� להנחיל לילדי� את הדפוסי� הדתיי� המוכרי� לה� 

. באמצעות יצירת מרחב פיזי הדומה למרחב הפיזי בבית הכנסת, מחיי הקהילה

" עזרת גברי�"אירית א� משתמשת במושגי� הלקוחי� מעול� בית הכנסת 

הופכת  ההפרדה המכוונת בי� המיני� במהל� פרקטיקה דתית". עזרת נשי�"ו

אירית . לפעולה אוטומטית בקרב הילדי� המתבצעת ג� ללא הכוונת הגננת

הילדי� מחלקי� , ס קבלת שבת בג�קהיא מספרת כיצד בט. מדגימה זאת בדבריה

ניגש לשבת באופ� קבוע ' אבא'ה: "בעצמ� את המרחב הפיזי בי� שני המיני�

המשמש רק את , ארו� הקודש). 20.4.12, אירית" (בכיסא שבצד ארו� הקודש

משמש א� הוא סימו� , הבני� הנבחרי� לשמש חזני� בשעת תפילת הבוקר

טריטוריה מרחבית ייחודית לבני� הנעמדי� לידו במהל� תפילת השבת במסגרת 

  .טקס קבלת שבת

  

הפרדה מגדרית יזומה נוספת מסיבות דתיות היא ההפרדה בזמ�  :ריקודי� נפרדי�

  : ריקודי�

זאת . כדי ג	 לא להיכנס לקטע הדתי, די	 ע	 בנותאני לא אזו	 בני	 רוק"

אני חייבת להגיד שמצד ההורי	 [...] יהיה מעגל בנות , יהיה מעגל בני	, אומרת

   ).14.10.10, אירית" (לא יהיה מתאי	] ריקודי	 מעורבי	[זה 

מצוות נטילת ידיי� מזמנת א� היא הפרדה מגדרית במרחב  :נטילת ידיי� מגדרית

הבני� מופני� , לדי הג� נגשי� ליטול את ידיה� לפני הארוחהכאשר י. הפיזי

, ש� ממתי� לה� תור� שתפקידו לספק לה� מפיות לניגוב הידיי�, לכיור אחד

  .שלידו ממתינה לה� התורנית, ואילו הבנות מופנות לכיור הסמו�

  

קיימת הפרדה גמורה בי� האבות לאמהות במהל�  :הפרדה מגדרית בי� ההורי�

ואילו , לאספות ההורי� ולמסיבות מגיעות האמהות בלבד. בג� הפעילויות

לאבות יש פעמיי� . "פעמיי� בשנה נערכות פעילויות בוקר של אבות וילדי�

, אירית" (לא, אבל כא�, בגני� אחרי� יש הרגשה שה� מקופחי�. בשנה פעילויות

על כל אב וילד מקבלי� חוברת מקורות מאוירת וצבעונית , בהמש�). 14.10.10

חוברת שהוכנה במיוחד לפעילות , אודות אחד הנושאי� ההלכתיי� הנלמדי� בג�

  . ילד�על ידי אירית ללמידה עצמית הורה
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פעמי� . להשלמת פרק הממצאי� יש לספר על מקומה של המפקחת על הג�

רבות חשה אירית שהיא זקוקה לתמיכה איתנה של בעל סמכות ארגונית כדי 

לש� כ� היא ניסתה לרתו� . מול ועדת החינו� ובעיקר, לעמוד מול הקהילה

. אול� נותרה ע� מענה עמו�, לעזרתה את מפקחת הג� כדי שזו תחזק את כוחה

שהתרחש בעקבות תלונות של הורי הג� , באחד מהאירועי� הקונפליקטואליי�

, שהועברה דר� ועדת חינו� בנוגע ללבושה החשו� של אחת האמהות החילוניות

אי� ל� , זאת המילה. את צריכה לנווט: "שובת המפקחתתיארה אירית את ת

ואת צריכה , את צריכה לשכנע את הא� החילונית שהכול בסדר את�. ברירה

המפקחת בחרה ). 14.10.10אירית " (לשכנע את ועדת חינו� שהכול בסדר אתה

והציעה לאירית לנקוט בדרכי שלו� שבה� אי� האחד מודר , להישאר ניטרלית

  . של האחר לטובת העצמתו

  

  דיו� מסכ�
  "היש� יתחדש והחדש יתקדש ויחדיו יהיו לאבוקות אורי� על ציו�"

  )ריד' עמ, א, ה"אגרות הראי(

  

היסודות ואת הלגיטימציה  הניחה את, חינוכית של הרב קוק�הגותו הדתית

לכתחילה של לימודי חול ע� לימודי קודש בתכנית הלימודי� של לשילוב 

מכנה תפיסה החינוכית זו של הרב קוק ) 2006(רוזנק ). 2003, גרוס(ד "החמ

המחייבת איזו� בי� ניגודי� לכאורה היוצרי� אמפתיה כלפי ', אחדות ההפכי�"

הג� ). 61' עמ, 2006, רוזנק" (צדדי� שוני� של ההוויה מתו� הכרת חיוניות

שהוצג במחקר זה רואה את ההלכה כמכוננת את אורח חייו של היהודי בהתא� 

עול� הקודש היש� והקדוש ). ד"תשי, ליבובי�(לספר החוקי� הבנוי בשיטתיות 

מילא את כל מרחבי הג� כשהוא מנהל חיי� של קדושה וטהרה הסובבי� סביב 

  ). 1982, ליבמ�(גבולות ההלכה המתרחבי� בהתמדה 

עי� התורני שנבדקו במחקר זה בחרו להתיישב ביישוב מתו� אנשי הגר

ה� לא היו מוכני� לוותר על הרמה הדתית של חינו�  אול�, שליחות לאומית

לש� כ� ה� פעלו להקי� גדרות גלויות וסמויות כדי להג� על עולמ� . ילדיה�

לית "האידאולוגיה התורנית של הקהילה החרד). א2013, דומברובסקי(הדתי 

א� חיזקה את הקמת הגדרות באמצעות , ד"יכת לצד הימני של הצההמשתי

הפעלת דפוסי� של שמרנות והקפדה יתרה בכל הקשור לענייני הלכה וקיו� 

דוגמה לכ� נמצא בעיסוק המרובה בסוגיית ). 2009, מוזס; 2004, בראו�(מצוות 

, אלמוג ופז(הצניעות בביגוד ובהקפדה על נראות התואמת את עול� ההלכה 
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הקובעי� את גבולותיה ) 2000, שלג; 2008, פינקלמ�; 2012, דומברובסקי; 2008

; 2009, ליאו�(של הקהילה הדתית ואת קנה המידה למידת דתיות� של הפרטי� 

  ).2003, שוור�

מהווה תחו� מהותי בקרב החוגי� , ובעיקר החינו� התורני, תחו� החינו�

חברי הגרעי� מעמידי� . ק מה�תורניי� שחברי הגרעי� התורני ה� חל�הציוניי�

ואינ� מוכני� להתפשר בנושא הרמה , את נושא החינו� התורני בראש מעייניה�

ההתערות בתו� מוסדות ). א2013, דומברובסקי(התורנית של מערכת החינו� 

מה , חינו� קיימי� מאלצת את חברי הגרעי� להתמודד ע� מערכת חינו� פושרת

ולנקוט יזמות ) ב2013, דומברובסקי(� הדתי שמוביל אות� לערו� התאמות בתחו

, סעד; 2009, עופר�(מקומיות כדי להתאי� את מערכת החינו� לצורכיה� הדתיי� 

בנתה לעצמה מנגנו� פיקוח , לית שהוצגה במאמר זה"קהילת הג� החרד). 2010

גבולות ההלכה . בדמות ועדת חינו� האחראית על שמירת המסגרת ההלכתית

לסמ� את גבולות הג� על ידי הענקת אישורי� לקיו�  הובילו את הוועדה

הוועדה נטלה לידיה . פרקטיקות המתרחשות בג� או לחילופי� על ידי שלילת�

. סמכויות רבות הכוללת פיקוח על ההו� האנושי ופיקוח על ההו� הפדגוגי

, במקרי� שהייתה התנגשות בי� שני עולמות בעלי מאפייני יסוד השוני� זה מזה

עמד עול� , הדינמי והמשתנה, לכה האבסולוטי מול העול� החברתיעול� הה

והמחויבות להלכה היהודית היא , ההלכה לנגד עיניה� של חברי הקהילה

החילוני " אחר"אול� כתוצאה מכ� ה. שהנחתה את פעולותיה של ועדת החינו�

הודר מהשיח של הג� ונשללה ממנו זכות דמוקרטית של שותפות ושל נקיטת 

  . עמדה

מהממצאי� נראה כי ההגמוניות ההורית שהפעילה את כוחה באמצעות 

הוועדה ראתה בגננת . הכפיפה ג� את אירית הגננת תחת סמכותה, ועדת החינו�

שקובעת ועדת חינו� עד כדי " החוקי�"האמורה לאכו� את " רשות מבצעת"

ות ועדת החינו� לצד תגוב. נקיטת יזמות הנוגדות את תפיסתה האישית של אירית

סייעו בידיה לאתר את , ההורי� המחזקות את הקו התורני שבו נוקטת הגננת

הפרקטיקות המועדפות על הקהילה ולהבנות בהתא� לכ� את הזהות הדתית של 

הפרקטיקות כוונו לעוגני� ". קהילה כהלכה"דתי מקומי של �הג� בדג� פדגוגי

נדחה , ומנגד ,לית הרואי� בדת אלטרנטיבה אותנטית יחידה"של הקהילה החרד

). 1982, ליבמ�" (מסורתיות�ניאו"העול� המודרני כפי שבא לידי ביטוי בגישה ה

הפרקטיקות והשיח העידו כול� על פדגוגיה מעוגנת ההלכה היהודית המהווה 

החל בהקצאת , ההלכה נשזרה בכל מרחבי הג�. מרכיב אימננטי בהוויה הגנית

המש� במרחבי� , ת ללימוד הלכהמרחבי זמ� ללימוד הלכה יומית ותכנית שבועי
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וכלה בדפוסי� הפדגוגיי� שכוננו את הזהות , הפיזיי� שעוצבו לפי תפיסה זו

" חול"הביאו מנגד לצמצו� מרחבי ה" קודש"הרחבת מרחבי ה. הדתית של הג�

    .וא� לדחיקתו אל מחו� לגבולות העשייה והשיח של הג�

היו בעלות קטגוריות  "קהילה כהלכה"דתי של �הפרקטיקות במודל הפדגוגי

). Alexander, 2005(המאפיינת חברות סגורות " פדגוגיה מונוליתית"של דפוס 

האידאולוגיה העומדת בבסיס הפדגוגיה המונוליתית היא חשיפה לידע 

 ,Apple, 1990, 1995; Kincheloe & McLaren; 2000, לביא(דיפרנציאלי 

הסמכות , במחקר דנ�). 2006, שכטר ואחרי�(הכפו� לזהויות נבחרות ) 2002

הטרנסצנדנטלית האלוהית היא סמכות בלעדית שהאד� אמור לציית לה ולציוויה 

לפיכ� הונגש העול� ההלכתי לילדי� כעול� אבסולוטי המשתק� ). 2006, כה�(

ובא לידי ביטוי ג� בבחירות הפדגוגיות " קיצור שולח� ערו�"� או "מעל דפי התנ

קריאת הטקסט , ת של אירית לטקסט ההלכתיההיצמדו: במהל� לימוד ההלכה

פירוש המשמעות של הנשמע תו� , כלשונו למרות היותו רחוק מעולמו של הילד

ההצטברות של אמצעי� רטוריי� אלה . הקפדה על שילוב מושגי� מהטקסט

 הטמיעה בילדי� את ההלכה כמסגרת מחייבת על כל פרטיה ודקדוקיה

הרצו� ). 2003, שגיא ושוור�; 2003, שגיא; 2009, מוזס; 2010, דומברובסקי(

לפעול בהתא� לעול� ההלכה א� הוביל את הגננת ליזו� הפרדה מגדרית במהל� 

ההפרדה המכוונת בי� המיני� במהל� פרקטיקה דתית הובילה . פרקטיקות דתיות

עד , את הילדי� להבי� כי ההפרדה בי� המיני� היא מרכיב אימננטי מהטקס הדתי

פעולה המתבצעת ג� ללא , פעולה אוטומטית בקרב הילדי�כי היא הפכה ל

ג� זמני הלמידה שהוקדשו לתוכני הקודש היו שזורי� לכל אור� . הכוונת הגננת

  .יו� הלימודי�

מערכת היחסי� של אירית ע� הקהילה עיצבה דפוס התנהלות של הדהוד  

לחלק מה שהוטבע כה עמוק עד כי הפ� , הורי ושל רצו� להיענות לדרישותיה�

במספר צמתי� בודדי� שבה� הדרישות . מזהותה הפרופסיונלית הלא מודעת

דתית של �ההלכתיות המתרחבות של ועדת חינו� לא תאמו את תפיסתה החינוכית

היא נאלצה למצוא חלופות יצירתיות כדי לשמור על מיצובה כמנהלת הג� , אירית

� כדי לקבל עוג� במקביל ניסתה אירית לפנות למפקחת הג. בעלת זכות בחירה

אול� המפקחת בחרה להיות , פדגוגי ותמיכה רגשית מול כוחה של ועדת החינו�

ובכ� השאירה את הגננת בחזית להתמודד לבדה מול דרישות הוועדה , ניטרלית

  .המייצגת את הקהילה

ה� סייעו לבחו� שוב ושוב את : היו לקונפליקטי� ג� יתרונות, מנגד

. ובכ� שיקפו לאירית את פני הקהילה ואת צרכיה, גבולותיה הדתיי� של הקהילה
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שכ� היא סייעה בידה במהל� השני� , הכרת הגבולות הטיבה ע� אירית, כמו כ�

וכ� התאפשר לאירית לחזק , לצמצ� את כוחה ואת מעורבותה של ועדת חינו�

הרגיעה ביחסי� הפחיתה את , במקביל. את כוחה ואת מעמדה בתור מנהלת הג�

  .ואפשרה לכונ� את זהותו הדתית של הג� באווירה הרמונית ,הקונפליקטי�

חינוכיי� בג� הילדי� �מחקר זה ביקש להצביע על תהליכי� סוציולוגיי�

חברי הגרעי� התורני הדוגלי� בחינו� . בפרט ובמערכת החינו� הדתית בכלל

תו� דחיקת " קודש"נאבקו להנכיח בג� את קדושת עול� ה, תורני חסר פשרות

מציאות חברתית זו מלמדת על חוזקה של מערכת חינו� ". ולח"עול� ה

פלורליסטית המאפשרת לקהילה מקומית להפו� את ג� הילדי� לסוכ� תרבות 

ממבט אחר היא מצביעה על חולשתה של . בעל מאפייני� קהילתיי� מקומיי�

מערכת חינו� שאינה מצליחה להשליט את כוחה בהבניית זהותו הדתית של ג� 

  .הילדי�

  

  מקורות

  
: בתו�. ארגו� אנומלי בעול� כאוטי: מודרנית�מערכת החינו� בחברה הפוסט). 1997(' ר, אביר�

  . מאגנס: ירושלי�). 120–102' עמ( חינו� בעיד� השיח הפוסט מודרניסטי). עור�(גור זאב ' א

  .43–34' עמ, 4–3, חוזר מנהל החינו� הדתי. במשו� היובל המה יעלו בהר). 2004(' ש, אדלר

, )עור�(הקלמ� ' י: בתו�. תרבותית�על מובנות של שפה דתית בחברה רב). 1999(' י, אחיטוב

  . התרבות והספורט, משרד החינו�: ירושלי�). 151–145' עמ( עיו� ומעש: לזבולו�

. לאומית�זרמי� אידיאולוגיי� וסגנונות חיי� באוכלוסיה הדתית). 2008(' ד, ופז' ע, אלמוג

  .http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7711אוחזר מתו� 

. מאה שנות חינו� ציוני דתי, )עור�(רז ' ש: בתו�. מחינו� דתי לחינו� תורני). 2006(' י, אריאל

המרכז  –הפועל המזרחי  –המחלקה לחינו� הסתדרות המזרחי : ירושלי�). 164–153' עמ(

  .העולמי

 43, מגמות. מסגרת תאורטית: ת אצל יהודי� בישראלמדדי� של חשיבה דתי). 2004(' א, בר לב

  .328–307 'עמ ,)2(

הראל ' כה� וי' א: בתו�. בציונות הדתית בישראל' דעת תורה'פולמוס ). 2004(' ב, בראו�

   –422' עמ( אסופת מאמרי� לזכרו של זבולו� המר: עיד� התמורות: הציונות הדתית, )עורכי�(

  .מוסד ביאליק: ירושלי�). 474

התקשורת המגזרית ( שנאה�יחסי אהבה: לאומי והתקשורת�הציבור הדתי). 2006(' א, גבל

נדלה מתו� . חברה ופוליטיקה, מכו� חיי� הרצוג לתקשורת: אביב�תל). 4, בישראל

http://www.tau.ac.il/institutes/herzog/relig_pressjul06.pdf  
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. ח מחקר"דו: כאריזמה לרציונליזציה עולמ� של בנות ציוניות דתיות בי�). 2002(' ז, גרוס

  .איל��אוניברסיטת בר: ג��רמת

שוור� ' שגיא וד' בתו� א. דתי�תפקידיו החברתיי� של החינו� הממלכתי). 2003(' ז, גרוס

  .איל��אוניברסיטת בר: ג��רמת). 186–129' עמ, כר� ג( מאה שנות ציונות דתית, )עורכי�(

פרידמ� �רוזנברג' בתו� ל. דתי בי� השתלבות ולהתבדלות�החינו� הממלכתי). 2011(' ז, גרוס

: ירושלי�). 47–33' עמ( דתי�מאה שני� לחינו� הציוני: ד"החמ) ת(זהו, )עורכי�(ש רקנטי "וי

  .צבי�יד יצחק ב�

 –משרד הביטחו� : אביב�תל. החינו� הציוני הדתי במבח� הזמ� והתקופה). 2006(' מ, דג�

  .ההוצאה לאור

תהליכי התבדלות בחברה : מחינו� ממלכתי דתי לתלמודי תורה). 2004(' מ, דומברובסקי

  . איל��עבודת מוסמ� באוניברסיטת בר הציונית דתית בישראל

��תופעת הגרעיני� התורניי� כביטוי לתמורות ? מהסתגרות למעורבות). 2010(   

  .איל��באוניברסיטת ברעבודת דוקטור . בתפיסה החברתית והתרבותית של הציונות הדתית

��' בתו� י. ביטוי� החינוכי של מגמות ההתבדלות וההסתגרות בציונות הדתית). 2012(   

התפתחויות ותמורות : סוגיות בחקר הציונות הדתית, )עורכי�(שוור� ' פרידלנדר וד' י, ארנו�

  .איל��אוניברסיטת בר: ג��רמת). 271–241' עמ( לדורותיה�

��, רייכנר' בתו� א? המש� או מהפכה –הגרעיני� התורניי� והציונות הדתית ). א2013(   

ידיעות : אביב�תל). 290–267' עמ( סיפור� של אנשי ההתיישבות החברתית: דווקא ש�

  . אחרונות

��גרעי� תורני כמקרה : עימותי� חינוכיי� על רקע תרבויות בציונות הדתית). ב2013(   

  .192–149' עמ, 24, מי� מדליו. בוח�

 מאה שנות ציונות דתית, )עורכי�(שוור� ' שגיא וד' בתו� א. הספר והסי�). 2003(' א, יחיא�דו�

  .איל��אוניברסיטת בר: ג��רמת). 228–187' עמ, כר� ג(

בעוספיא וקריית  –ג� הילדי� כחלק מ� המודל הטריטוריאלי של הילד). 2005(' ר, דיאמנט

  .מכו� טכנולוגי לישראל, בטכניו�עבודת מגיסטר . טבעו�

חינו� , )עורכי�(שוור� ' הד וב' מ, אלאור' ת, אטקס' בתו� ע. מבוא). 2011(' ב, ושוור�' מ, הד

  .מאגנס: ירושלי�. )14–1' עמ( סמכות ואוטונומיה: ודת

' כוכבי וש' ט, הרצוג' ח :בתו�. הדיאלקטיקה של יחסי דורות בישראל). 2007(' ח, הרצוג

' עמ( מבטי� עכשוויי� על חברה ותרבות בישראל: זהויות, מרחבי�, דורות, )עורכי�(צלניקר 

  .מכו� ו� ליר: ירושלי�). 43–21

. מבט אתנוגרפי על ריבוי מוסדי בבית הספר פל�: הליברלי והציוני, הדתיבי� ). 2011(' ל, ולדמ�

  .עבודת מוסמ� באוניברסיטה העברית

לפיתוחו של דיאלוג  –¬או , מודרניז��ממודרניז� לפוסט: אחרתציונות דתית ). 2003(' ג, זיוו�

 היבטי� רעיוניי� –מאה שנות ציונות דתית ). עורכי�(שוור� ' שגיא וד' בתו� א. ע� האחר

המרכז  –הפועל המזרחי  –המחלקה לחינו� הסתדרות המזרחי : ירושלי�). 350–323' עמ(

  .העולמי
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, דור לדור( עימותי� ושרשיה� בחינו� הדתי לאומי: בי� ממלכתיות לייחודיות). 2007(' ד, טאוב

  .רמות: אביב�תל). כט

השתקפות הפילוג : בי� חרדי� לאומיי� לדתיי� ליברליי� –הציונות הדתית ). 2003(' א, כה�

  .יל�א�עבודת מוסמ� באוניברסיטת בר. דתי בציונות הדתית במערכת החינו��החברתי

��, אקדמות. ריבוי זהויות בציונות הדתית –הכיפה הסרוגה ומה שמאחוריה ). 2004(   

  .30–9' עמ, טו

��זהות יהודית ישראלית ואתגר הרחבת הלאו� היהודי : יהודי��יהודי� לא). 2006(   

  .מכו� שלו� הרטמ�: ירושלי�. בישראל

עיד� : הציונות הדתית, )עורכי�(הראל ' כה� וי' בתו� א. מבוא). 2004(' י, והראל', א, כה�

  .מוסד ביאליק: ירושלי�). 23–21' עמ( אסופת מאמרי� לזכרו של זבולו� המר: התמורות

  .הפועלי�: תל אביב. ?היתכ� חינו� בעיד� הפוסט מודרניז�). 2000(' צ, לביא

, 2כר� ( זמ� יהודי חדש, )עורכי�(שחר ' צב� וד' ד, יובל' בתו� י. יתציונות דת). 2007(' א, לוז

  .כתר: ירושלי�). 103–94' עמ

  . צבי�יד יצחק ב�: ירושלי�. התחדשות דתית ביהדות המזרחית: חרדיות רכה). 2009(' נ, ליאו�

  .מסדה: אביב�תל. תורה ומצוות בזמ� הזה). ד"תשי(' י, ליבובי�

כז , מגמות. מסורתיות בקרב יהודי� אורתודוקסי� בישראל�התפתחות הניאו). 1982(' י, ליבמ�

  .250–231' עמ ,)3(

  .איל��עבודת דוקטור באוניברסיטת בר ?בדר� לבידוליות –הציונות הדתית ). 2004(' ע, ליברמ�

–743' עמ, )4( 45, מגמות. ?האומנ� –הפנאי כגור� לעזיבת אורח חיי� דתי ). 2008(' נ, נאמ�

764.  

ההתמדה בהתנדבות ושביעות הרצו� של חברי גרעי� תורני בעיירת פיתוח ). 2010(' ל, סעד

). עבודת מוסמ�( כפונקציה של מבנה הזהויות התרבותיות שלה� והיחסי� ביניה�

  .ג��רמת, איל��אוניברסיטת בר

  .36–35' עמ, 45, דעות. על נזקיו של הגרעי� התורני: את הקהילה" לחזק). "2009(' י, עופר�

, )עורכי�(שבייד ' רוטנברג וא' בתו� נ. בי� ימי� לשמאל בציונות הדתית). 2008(' י, פינקלמ�

: אביב�תל). 226–205' עמ( ע� ולאומיות, עיוני� בשאלות של זהות לאומית: לאו� מלאו�

  . הקיבו� המאוחד

באיזה ? זהויות בקונפליקט –דתית בישראל �החברה הציונית). 2006(' א, ואור' ב, פריינטה

  .276–247' עמ, )2(מד , מגמות. ?מוב�

מסורות , )עורכת(ב� יהושע �צבר' נ: בתו�. אתנוגרפיה בחינו�). 2001(' נ, ב� יהושע�צבר

  . דביר: לוד). 140–102' עמ( וזרמי� במחקר האיכותי

' קס� ומ' בתו� ל. טראקטיבימודל ארבעת העולמות לניתוח שיח אינ). 2010(' ע, קופפרברג

הוצאת : שבע�באר). 180–155' עמ( ניתוח נתוני� במחקר איכותני, )עורכות(נבו �קרומר

  .גוריו� בנגב�הספרי� של אוניברסיטת ב�

  . משרד החינו� והתרבות: ירושלי�. תולדותיו ובעיותיו, שורשיו :ד"החמ). 1977(' י, קיל
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נבו �קרומר' קס� ומ' בתו� ל. מבוא לניתוח נתוני� איכותיי�). 2010(' מ, נבו�וקרומר', ל, קס�

הוצאת הספרי� של : שבע�באר). 18–1' עמ( ניתוח נתוני� במחקר איכותני, )עורכות(

  .גוריו� בנגב�אוניברסיטת ב�

. תורה וציונות דתית בסביבה פוסטמודרנית: כלי� שבורי�). 2004) (ר"שג(ג "ש, רוזנברג

  .יצחק הוצאת ישיבת שיח: אפרת

  .מרכז זלמ� שזר לתולדות ישראל: ירושלי�. הרב אברה� יצחק הכה� קוק). 2006(' א, רוזנק

: אביב�תל). איל��בר' ר( על אורתודוקסיה ופמיניז�: ארמו� התורה ממעל לה). 2007(' ת, רוס

  .עלמא

 ידיעות: אביב�תל. סיפור� של אנשי ההתיישבות החברתית: דווקא ש�). 2013(' א, רייכנר

  .אחרונות

, )עורכי�(צ שטר� "שוור� וי' ד, שגיא' א. ציונות דתית בי� סגירות לפתיחות). 2000(' א, שגיא

  .מאגנס: ירושלי�). 168–124' עמ( דיאלוג בי� עולמות: יהדות פני� וחו�

��  .מכו� שלו� הרטמ�: ירושלי�. אתגר השיבה אל המסורת). 2003(   

). 39–9' עמ. (מאה שנות ציונות דתית. מסת מבוא). 2003). (עורכי�(' ד, ושוור�' א, שגיא

  .איל��אוניברסיטת בר: ג��רמת

ע� : אביב�תל. בי� רעיו� למעשה בציונות הדתית: אמונה על פרשת דרכי�). 1996(' ד, שוור�

  .עובד

��  .ע� עובד: אביב�תל. הציונות הדתית בי� הגיו� למשיחיות). 1999(   

��הציונות , )עורכי�)הראל ' כה� וי' בתו� א. מראשית הצמיחה להגשמה2004 .((   

: ירושלי�). 134–24' עמ( אסופת מאמרי� לזכרו של זבולו� המר: עיד� התמורות: הדתית

  . מוסד ביאליק

��' פרידלנדר וד' י, ארנו�' י: בתו�. מבוא –הציונות הדתית כתופעה תרבותית ). 2012(   

). כ–ט' עמ( התפתחויות ותמורות לדורותיה�: סוגיות בחקר הציונות הדתית ,)עורכי�(שוור� 

  .איל��אוניברסיטת בר: ג��רמת

דיוק� פיתוח ממדי� למדידת תהליכי� חינוכיי� מעצבי ). 2006(' א, ורובי�' י', רי�', א, שכטר

  .אוניברסיטת בר איל�: ג��רמת. דתי�זהות בחינו� הממלכתי

  .כתר: ירושלי�. החדשי� הדתיי�). 2000(' י, שלג

  .ת"מכו� מופ: אביב�תל. דרכי� בכתיבת מחקר איכותני). 2007(' ב, ואלפרט' ש, שלסקי

בי� ): ד"חמ(דתי �הבניית הזהות הדתית של ג� הילדי� בחינו� הממלכתי). 2015(' א, שניידר

  .איל��עבודת דוקטור באוניברסיטת בר. הגמוניות לעצמאות

מאה , )עור�(רז ' בתו� ש. ד"מבט שני לרב גוניות במשנת החמ). 2006(' י, ובארי' ש, שפירא

  . המחלקה לחינו�: ירושלי�). 324–307' עמ( דתי�שנות חינו� ציוני

  .רמות: אביב�תל. תאוריה ויישו� –מחקר איכותני : מילי� המנסות לגעת). 2003(' א, שקדי

�� .הלכה למעשה –איכותני מתודולוגיות במחקר . המשמעות מאחורי המילי�). 2011(   

  .רמות: אביב�תל



33  "קהילה כהלכה"פדגוגיה של 
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  נספחי�

  למפקחת/ שאלו	 לגננת : 1נספח 

  
  :ש
 הגננת  :תארי�

  :ותק בג� הנוכחי  :ותק בהוראה של הגננת
  :המפקחת/ פלאפו� הגננת   :ש
 המפקחת

  :כתובת הג�
  ?כמה ילדי
 בג� .1  :טלפו� הג�

  ?הדתי�לזר
 הציוניכמה מהורי הג� שייכי
 , להערכת� .2
  ?הא
 הג� ממוק
 באזור של אוכלוסייה דתית בלבד .3

  ?ציונית בלבד�הא
 הג� ממוק
 באזור של אוכלוסייה דתית .4
  ?פרטי במה הדבר בא לידי ביטוי, א
 כ�  ?הא
 הג� מוגדר תורני .5

  
  ?מה
 תפקידיו? הא
 יש רב לג� .7  ?הא
 בג� קיימת הפרדה מינית .6

  
8.  
  ?הורי הג� דורשי
 אוכל בכשרות מיוחדת במסיבות בג� ובחגיגות ימי הולדתהא
  ?הא
 את מרגישה לפעמי
 ששפת ההורי
 או הילדי
 אינה הולמת את רוח היהדות .9

  )ל"חרד(חרדי
 לאומיי
  .א  ?כיצד היית מגדירה את רוב ציבור הורי הג� .10

  ליבראליי
דתיי
 �ציוני
 .ג  דתיי
 קלאסיי
�ציוני
 .ב
  ?כיצד היית מגדירה מבחינה דתית את שאר ציבור הורי הג� .11
  :מלאי את השאלו� שלפניי� .12
  כול�  חלק  א� לא אחד  

        :לבוש ילדי הג�


        מגיעי
 לג� ע
 כיפה על הראש  : בני

        מגיעי
 ע
 ציציות על גופ
 מהבית��������� 

        לבושי
 בגופיות��������� 

        מגיעות לג� רק בחצאיות ולא במכנסיי
  :    בנות

 ���������
        מגיעות לג� בחצאיות וג
 במכנסיי

 ���������
        לובשות חולצות ללא שרוולי

 ���������
        הבנות מגיעות לג� לבושות בגרביוני

        :לבוש ההורי�

        כיפה באופ� קבוע  : אבות

 ���������
        מכנסיי
 קצרי

        )ללא שרוולי
(גופיות ��������� 

          חצאיות מעבר לבר� : אמהות

          חצאיות מעל לבר���������� 

 ���������
        מכנסיי

        מכנסיי
 מתחת לחצאית��������� 

 ��������� 
        חולצה ע
 שרוולי
 קצרי

        חולצה ע
 שרוול עד המרפק ��������� 

 ��������� �        גרביוני
 ג
 בקי

        :הילדי� בסממני� דתיי�שליטת 

        זוכרי
 לבר� לבד ברכות בטר
 האכילה

        מגיעי
 ע
 ידע תורני מהבית
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   שאלו	 לוועד הורי הג	: 2נספח 

  .א� הוא תק� לגברי� ולנשי� כאחד, השאלו� מנוסח בלשו� זכר

  

  :ש
 הגננת  :תארי�

  ?דתית� הא
 אתה מזהה את עצמ� כמשתיי� לחברה הציונית .1

  ?לאיזה זר
 דתי אתה משתיי� –א
 לא 

  ?הא
 מקו
 מגורי� נמצא באזור שאוכלוסייתו בעיקר דתית .2

  ?באילו מוסדות חינו� לומדי
 שאר ילדי� .3

  ?כיצד אתה מגדיר את עצמ� מבחינה דתית, לפי דעת� .4

  דתי ליבראלי� ציוני .ג  דתי קלאסי�ציוני .ב  )ל"חרד(לאומי �חרדי .א

  .עליה� אתה מתבקש להביע את דעת� האישית במילה או במשפטמקרי�  10לפני� 

  1מקרה 
  .מבקש אס� מאביו בשעת הקניות" אבא תקנה לי חטי� שוקולד"
לא מזמ� אכלת שניצל ? שכחת. אתה בשרי. "להשיב משהממהר , "אתה לא יכול לאכול עכשיו חטי� שוקולד"

  ".בבית
  ".לא נורא, ל ב� ארבעהוא בס� הכו. "לבעלה רחלילוחשת , "עזוב אותו"
  ?הא� אתה מסכי� ע� הא� רחלי או ע� האב משה •

  2מקרה 
לאמה  שירהאומרת , "הנה ההזמנה, אצלה בבית, חברה שלי מהג�, אמא מחר יש יו
 הולדת אחר הצהריי
 לשני"


  .ומושיטה לה הזמנה מקושטת בבלוני
"
כיצד אוכל להגיד לילדה  –ובלבה חושבת . הא�עונה " דווקא תכננתי מחר לקחת אות� לבריכה אחר הצהריי

  .קטנה שבבית של חברתה מהג� לא מקפידי
 על כשרות כמו אצלנו בבית
  .מתעקשת הקטנה, ...."אבל אני רוצה ללכת ליו
 הולדת"
  ?כיצד אתה היית נוהג במקרה כזה •

  3מקרה 
  " ?הקידושאולי תקפצו מחר בערב שבת אחרי , מזמ� לא התראינו? מה שלומ�, היי גילה"
אולי , שירי שבת ושיחות ע
 הילדי
 בענייני קדושה, אצלנו ערב שבת מוקדש לדברי תורה, מצטערת נילי"

  .גילהעונה " ?מתאי
 לכ
? במוצאי שבת
  .השיבה נילי, "ג
 אנחנו מקצרי
 כאשר אנחנו רוצי
 לצאת.... אז פע
 אחת תעשו בקיצור, גילה, הוי באמת"
  ?ע� גילה שאינה רוצה לקצר או ע� נילי? להסכי�לצדה של מי אתה נוטה  •

  4מקרה 
פונה " תקני לי את הספר הזה של מלחמת החלל ואת זה של הדינוזאורי
 ועוד אחד אחרו� של ספיידרמ�, אמא"

  .יניב לאמו בעוד
 מעייני
 בדוכני
 של שבוע הספר
ילד שמצא כלבלב ורצה לקיי
 מצוות  הנה יש כא� ספר יפה על, חמוד, הספרי
 האלה לא מתאימי
 לנו, יניבי"

  .הא�עונה , "השבת אבדה ואי� הצליח למצוא את הבעלי
 של הכלב שהל� לאיבוד
"
  .עונה יניב, ...."אלה יותר מענייני
...אבל זה משעמ
או כל ספר ? או כל ספר שיש לו תוכ� חינוכי? רק ספרי� בעלי תוכ� דתי? אילו ספרי ילדי� תעדי� לרכוש •

 ?ילדי�
  5מקרה 

" 
פונה צביקה לשמעו� ידידו בדר� לג� , "בתחילת שנה' תיאו
 ציפיות'כל הגננות אוהבות להשתמש במילי
  ".אתה תראה שג
 היו
 ידברו אתנו על תיאו
 ציפיות", לאסיפת הורי
 ראשונה של תחילת שנה

צביקה . פונה ציפי הגננת להורי
 בחיו� רחב לפני תו
 האסיפה, "כעת אשמח לשמוע מה� ציפיות ההורי
 מהג�"
  . קור� לשמעו� בחיו�

למצוות אני מחנ� . "ואומר צביקהפותח , "לי חשוב שילדי ילמד בג� ערכי
 ומידות טובות יותר מקיו
 המצוות"
  ".צנוע, ותר�, אנושי, 
 טובכא� חשוב לי שהילד שלי ילמד להיות אד. בבית

, כא� אני רוצה שילמד להתפלל. ערכי
 אני אקנה לו כבר בבית. "בתורו שמעו�ממשי� , "ולי יש ציפיות הפוכות"
  ".אי� לשמור שבת וכל המצוות שהוא יכול לקיי
 בגילו, לבר�

  ?ע� דבריו של מי הנ� נוטה יותר להסכי� •
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  6מקרה 
אבל : "נשמעת אותה תלונה מפי הילד, תומר ב� הארבע לקראת היציאה לג� כאשר מלבישה יעל את, בכל בוקר

  ".ח
 לי בגלל הציצית והיא ג
 מפריעה לי לשחק בחול. אני לא רוצה ציצית, אמא
  ".זו מצווה חשובה שניתנה ליהודי
 ללבוש ציצית, תומר: "משיבה ויעל

שימי לו את . א חייב ללכת כל הזמ� ע
 ציציתבאמת הוא ילד קט� ול, אמא: "דנה הבת הגדולה התערבה בוויכוח
  ".הציצית בתיק והגננת כבר תדאג לטפל בנושא

או לשמוע להצעתה של הבת , הא� האימא יעל צריכה להתעקש שתומר יגיע מהבית ע� ציצית לג�? מה דעת� •
  ?דנה ולהשאיר את הנושא לטיפול הגננת

  7מקרה 
  "?למה רק את סיו� את לוקחת", מיילל מת�, "אמא קחי אותי את� לבריכה

  ".מחר תל� ע
 אבא ביו
 של הבני
, היו
 זה יו
 לבנות, כבר הסברתי ל� מתני" 
  .מגביר מת� את הצווחות, "אבל אני רוצה ע
 אימאאאא"
  .פונה בלחש אביו של מת� לאמו, "ס� הכול ילד ב� חמש, אז תקחי אותו כבר, נו" 
"
את . "את קולה צילהמנמיכה ג
 , "בגיל צעיר ובדר� של דוגמה אישית החינו� למצוות ולצניעות מתחיל, חיי

את חושבת שהוא ש
 לב מה ? מה את חוששת לילד ב� חמש, ס� הכול ילד. "כלפיה חיי�טוע� , "ממש מגזימה
  ".מה שמעניי� אותו זו הבריכה? קורה מסביב

 ?ע� מי אתה נוטה יותר להסכי� •
  8מקרה 

, "שיהווה ג
 דוגמה אישית לילדי
, � שלנו כג� דתי ולבוא בלבוש ההול
 ג� דתיאבקש מההורי
 לכבד את הג"
  .מבקשת יעל הגננת באסיפת ההורי
 של תחילת שנה

"
אנא ? מה שלא מתאי
 בעיניי� אולי מתאי
 בעיניי. "מקשה עליה אחת האמהות, "?מה זה בעיניי� לבוש מתאי
  ".הגדירי לנו מהו לבוש מתאי
 לג� דתי

  )התייחס ללבוש האבות וג� ללבוש האמהות(? פריטי לבוש משמעותיי� בעיני� כהולמי� ג� דתיאילו  •

  9מקרה 
"
שתחזק את הילדי
 מבחינה דתית , השנה החלטנו להכניס לגננו דמות תורנית בעלת סמכות. הורי
 יקרי
 שלו
, מעט הלכות, 
 על פרשת השבועג� שישוחח ע
 הילדי� לכ� יגיע לגננו מידי שבוע רב. חינו� לאמונה ולמצוות –


. שקלי
 לחודש 20אבקש מההורי
 להשתת� בסכו
 סמלי של . יקשיב לשאלות הילדי
 ויית� לה
 מענה, חגי
  "בתודה רעות וצוות ג� תמר

אבל הא
 זה , זה באמת סכו
 קט�, לא בשביל הכס�. "מוחה אראל באוזני אשתו" ?ג��מה זה השטויות האלה רב"
  "?ללמד את הדברי
 האלהלא תפקיד הגננת 

 ?ג� נחוצה� הא� דמותו של רב, ומה דעת� •
  10מקרה 

נבוכה מול שפע ההיצע למסגרות בה� היא יכולה  לאהעומדת , ..."אני כבר מאבדת כיוו�, כל כ� הרבה אופציות"
  .'בוגר ג� החובה ללימודי
 בכיתה א, לרשו
 את נוע
 הקט� שלה

  .חברתה לעבודה ,שואלת אותה הדס" ?מה הבעיה, למה"
ויש , יש כל כ� הרבה רשתות פרטיות ע
 תגבור תורני כזה ותגבור תורני אחר וע
 כיתות נפרדות ולא נפרדות"

לא ...ו, שלש
 לפעמי
 מגיעי
 ג
 ילדי
 מבתי
 שאינ
 דתיי
, דתי הרגילי
� כמוב� ג
 את היסודיי
 הממלכתי
אבל נוע
 עדיי� קט� ומה יקרה א
 יגיע , אינ� דתיותדווקא יש לי כמה חברות ש, שאני מתנשאת או משהו כזה

מה הכי טוב ? כיצד   אדע מה לבחור? לדוגמה, לבית שיש בו טלוויזיה הדלוקה על תכניות שאיני רוצה שיראה
  "?לילד שלי

  ?מה היית מציע ללאה •

  


