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  שרו� כה�

ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈÈ˙„‰ ÌÈÎ¯Ú‰ ˜ÂÊÈÁ -ÌÈÈ˙„  

למשל , הישגי� מרשימי� בהרבה תחומי�) ד"חמ(דתי �לחינו� הממלכתי
בהעלאת , בעידוד האינטגרציה ובצמצו� הקיטוב העדתי, בקירוב רחוקי�

באשר . מספר הניגשי� לבחינות הבגרות ובשיפור ההישגי� של תלמידיו
מאמרי� רבי� נכתבו על השיטות שבאמצעות� , וותלחינו� לאמונה ולמצ

אפשר לחזק את אמונת התלמידי� ואת הערכי� הדתיי� בבתי הספר של 
במאמר זה נבח� את השיטות האלה ונצביע על האופ� שבו יש . ד"החמ

 .לבצע� כאתגר המרכזי שצרי� לכוו� את קובעי המדיניות היו�

 ÌÈÎ¯ÚÏ ÍÂ�ÈÁ–„ˆÈÎÂ Í�ÁÏ ˘È ÌÈÎ¯Ú ÂÏÈ‡Ï Í�ÁÏ ?  
 כאשר אנשי� 19�ההתנגדות לחינו� לערכי� החלה באמצע המאה ה

ניטשה ומרקס החלו לבקר בצורה עקיפה את המסגרות , כטולסטוי
בתחו� החינו� בא הדבר לידי . החברתיות והתרבותיות שהתקיימו בימיה�

להתייחסות אליו , ביטוי בתביעה ליתר הקשבה לתלמיד ולצרכיו
". האד� הטוב בעינינו"צב אותו בתבנית של כאינדיווידואל מבלי לע

וה� באי� לידי ביטוי בביזור סמכויות , רעיונות אלו חדרו אל דעת הקהל
במת� אפשרות לבתי ספר לעצב לעצמ� תכניות לימודי� , חינוכיות

, המורה קיבל יותר אוטונומיה בכיתתו. הכוללות בי� היתר חינו� לערכי�
תחומי הדעת הקרובי� אליו בדרכו והדבר מאפשר לו להקנות לתלמיד מ

שינויי� . כמו כ� נית� יותר חופש להורי� בבחירת החינו� לילדיה�. שלו
ערעור על הזכות "אלה אינ� מושפעי� רק מהמפעל הביקורתי שנקרא 

א� בעלי המפעל , כלכליי� ופוליטיי�, אלא א� משיקולי� חברתיי�, "לחנ�
  1.פדגוגיתהביקורתי העניקו לה� לגיטימציה רעיונית 

  
1  D. Sprinzak et al., “The Economic Social and Politica Context & their 

Effects on the Education System”, in: The Development of Education – 
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סקירת מגמות שונות של ההתנגדות לחינו� לערכי� מובילה למסקנה 
שקשה ובלתי אפשרי להפריד מה� את הממד האמוציונלי והממד 

ג� א� נציג דג� אלטרנטיבי המציע לא לחנ� לערכי� אלא . הסובייקטיבי
לסובלנות ,  הרי שג� אז נחנ� לפתיחות2,"שיפוט להערכה"למה שמוגדר 

ערכי� הנתפסי� , ועוד" הדרת פני זק�ו"ל, התחשבות בזולתכלפי הזר ל
א� סדר העדיפויות הפנימי מלמד על השקפה סובייקטיבית , כאוניברסליי�

למדנו שלא נית� לדבר על ער� שנכו� , נוס� לכ�. של המחנ� הבוחר בה�
מעלה " לא תרצח"כלומר ג� ער� נעלה ופשוט לכאורה כגו� . לכל מצב

  .מי�שאלות במקרי� מסוי
 :יש הוגי� המתנגדי� לחינו� בכלל

המושפעות מ� הפילוסופיה הביקורתית בת ... תפיסות של חינו� רדיקאלי
רואות בחינו� תהלי� של שחרור החני� והבאתו למודעות עצמית ... זמננו

תפיסות קיצוניות של החינו� הרדיקאלי מתנגדות מתו� נימוקי� ... והעצמה
להבדיל מאימו� , או לחינו� בכלל) 'אילי�(ד מעשיי� ומוסרי� לחינו� הממוס

).ברייטר, טולסטוי(והוראה 
3

  

ישנ� המעלי� על נס את ערכי הדמוקרטיה כערכי� האוניברסליי� שראוי 
אינו סותר ער� " זכות הציבור לדעת"א� הא� ער� כגו� . לחנ� לאור�

שמירה על צנעת , )טז, ויקרא יט" (לא תל� רכיל בעמ�"מרכזי אחר כגו� 
ג� ש� נמצאנו למדי� שג� כשמחנכי� לערכי� שלכאורה ה� '? פרט וכוה

לא תענה ברע� ", "לא תרצח("נאורי� וחשובי� או שה� נכוני� על פי רוב 
לחנ� ליכולת לשפוט , יהיה עלינו לקבוע סדר עדיפויות, )ב"ויוכ" עד שקר

ובמקרי� מסוימי� א� להעדי� ער� אחד , איזה ער� מתאי� באיזה מקרה
, אנו ג� יודעי� שערכי� נקלטי� לא רק באמצעות לימוד עיוני.  אחרמער�
ושל ) מורי�, הורי�(על ידי דוגמה של התנהגות המחנכי� , ובעיקר, אלא

, א� כ�". תמונה אחת שווה יותר מאל� מילי�"וזאת בגדר , הסביבה בכלל

    
National Report of Israel, Jerusalem: Ministry of Education Culture and 

Sport, 1996. pp. 7–8, 101–104.  
ערכי� וחינו� " ?עשות זאתהא� חשוב לחנ� לערכי� והא� ראוי ל", אבינו�' י  2

האוניברסיטה , ס לחינו�"ביה: ירושלי�,  סוגיות בהשתלמויות מורי�–לערכי� 
  .77–35' עמ, חוברת ח, 1999, העברית

לקסיקו� החינו� , )עורכי�(שלסקי ' אריאלי וש' מ, קשתי' י: מתו�, "חינו�"  3
  .171' עמ, 1997, רמות: תל אביב, וההוראה
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אנו מקבלי� חיזוק נוס� למסקנה שבכל מקרה אנו מחנכי� לערכי� 
. אפשר שלא לחנ� לערכי� בכלל� ערכי החברה הסובבת ואיהתואמי� את
כיוו� שהילד עלול למרוד , לא כדאי להנחיל ערכי� בכפייה, יחד ע� זאת

ונצטר� לשכנעו בעמל . בערכי� שהועברו בכפייה א� שהוא מסכי� את�
לכ� . רב שעליו לעשות הפרדה בי� הערכי� ובי� הדר� שבה הועברו אליו

  . בערכי� המתאימי� לויש לאפשר לאד� לבחור
החינו� הדתי נתפס אצל הרבה אנשי� כחינו� המתווה דר� מוגדרת 

ההיסטוריה של דתות שונות . ובכ� הוא כפייתי יותר מהחינו� הכללי
, אינקוויזיציה(מוכיחה שבש� הדת אפשר לעשות פשעי� נגד האנושות 

, לצערנו, אצל רבי� מההוגי� בני זמננו לא נראית). 'יהאד וכו'ג, מסע צלב
א� שמעול� הזר� , הבחנה ברורה בי� הדת היהודית לבי� דתות אחרות

בכל חברה יש . הדתי המרכזי לא הטי� לרצח או למעשי� מתועבי� אחרי�
למשל , ש"ימ" הנאורי�"הנאצי� (כאלה שמפרשי� דברי� כפי שה� רוצי� 

  ).ובכל זאת רצחו מיליוני� ועינו רבי� עוד יותר, לא פעלו בש� הדת
מחקרי� רבי� מדברי� על חשיבות הצבת הגבולות לאד� והתוויית 

החל מסוציולוגי� המזהירי� מכ� שחופש אי� פירושו אנרכיה או , הדר�
והגבולות הכרחיי� לשמירת זכויותיו של , קבלת זכויות על חשבו� האחרי�

למשל מחקרי� על , וכלה בהשלכות חינוכיות על האינדיווידואל, הפרט
� המוכיחי� שה� מאושרי� יותר דווקא כאשר ההורה נערי� מתבגרי

לילד קל , לדוגמה(בהתוויית דרכ� ומציב לה� גבולות מסוימי� " מתערב"
יותר להגיד לחבר שהוריו אינ� מרשי� לו לקבל חברי� בביתו עד שיסיי� 

  ).את שיעוריו מאשר לומר זאת ביזמתו
התפילות (יו בא לסייע לאד� להציב את גבולות, א� כ�, החינו� הדתי
מחנכות , מסייעות לאד� לבנות לעצמו סדר יו�, למשל, בשעות מסוימות

א� רק יפני� את , כל פעימה בלבו, אותו להודות ולהערי� כל נשימה בחייו
החינו� הדתי מסייע בהגדרת היחסי� ע� הסביבה על פי ). מילות התפילה

ורו וכל אשר לא תחמוד אשת רע� ועבדו ואמתו ושורו וחמ: " התורהיציווי
והדרת "..., )יח, ויקרא יט" (ואהבת לרע� כמו�"..., )יג, שמות כ" (לרע�

" אי� לו חלק לעול�... המלבי� פני חברו ברבי� ", )לב, ש�" (פני זק�
  . ועוד) יג, ש�" (סייג לחכמה שתיקה", )יא, אבות ג, משנה(

 מספר פילוסופיות המדברות על הנחלת ערכי� בקצרהלהל� נבח� 
      הא� כאלה שנכתבו בתורה ובתורה? "ערכי� דתיי�"מה� . י�דתי
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הא� אפשר להפריד באופ� ? הא� אלה מצוות בי� אד� למקו�? שבעל פה
 או ?ברור בי� המצוות שבי� אד� למקו� ובי� המצוות שבי� אד� לחברו

דרושה כדי לקיי� את ) ב, שמות כ" (אלוקי�' אנוכי ה"אולי מצווה כמו 
 הא� מצווה ?� א� לא תמיד מביני� את המשמעות שלה�ג, שאר המצוות

היא מצווה שבי� אד� ) ח, שמות כ" (זכור את יו� השבת לקדשו"כמו 
, למקו� או אולי זו זכות סוציאלית ממדרגה ראשונה שנהני� ממנה בני אד�

מצווה שכמו רבות אחרות היא מתנה נפלאה , בעלי חיי� והבריאה כולה
הנאה ושמחה וזמ� להתבוננות , חה ורגיעההמאפשרת לנפש ולגו� מנו

ידוע שלפחות ! ?זמ� ליהנות מהמשפחה ומ� העמל השבועי, בעול� הזה
, עד תקופת ההשכלה לא הייתה הפרדה כה דיכוטומית בי� סוגי המצוות

כול� ידעו שזו וג� ; האנשי� לא בחרו במודע במצוות שרצו לקיי�, כלומר
  .ו� לקיי� כמה שאפשר ויש לשא, רצונו של בורא עול��זו ה

ובתורתו ויראת שמיי� מובילות ' הוגי� רבי� טועני� שהאמונה בה
מחייבת לקיי� את תורתו ואת הערכי� שבה ' האמונה בה. לקיו� ערכי�

בי� מתו� , מרחיקה מ� החטא' ויראת ה, )כולל מצוות שבי� אד� לחברו(
  ". יראת הרוממות"פחד מעונש ובי� מתו� 
חוסר הכבוד (ייחסי� את הקשיי� בחינו� המודרני הוגי� בני זמננו מ

העדפת ההגשמה העצמית על , אלימות ופשע גוברי�, להורי� ולמורי�
או בעזיבת ' להתרופפות באמונה וביראת ה) 'חשבו� הערבות ההדדית וכו

שהצלחה בחינו� , למשל,  ראינו4.דר� חינו� המתבססת על מקורות יהודיי�
" ג� כי יזקי� לא יסור ממנה, ער על פי דרכוחנו� לנ"מוגדרת יפה בפתג� 

ההצלחה נמדדת בכ� שהילד הפני� את הערכי� , כלומר, )ו, משלי כב(
והוא יקיי� אות� ג� בהיותו זק� ללא פיקוח של הורי� , שרצינו להנחיל לו

 את זה נוכל לעשות א� ניטיב להכיר את הנער ונחנ� אותו על פי .ומורי�
� אי� מדובר כא� בחינו� אינדיווידואלי. ובהתא� לטבעו ולשכל, דרכו

כדוגמת לימוד בקצב אישי מול מחשב בהתא� לרמת (הומניסטי בלבד 
חינו� המקנה תשומת באלא , המכוו� לרמתו השכלית של הילד) התלמיד

  . וובעיקר בתחו� הערכי, לב אישית לכל אחד ואחד מהתלמידי�

  
עיוני� בחינו� ובהוראה ומאמרי� בענייני השעה על פי ", וש�א סל"צ, למשל, ראו  4

  .ס"ברק תש� בני, מג� החינו�: בתו�, "השקפות התורה וההלכה
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" ה וימי� מקרבתתהא שמאל דוח"עיקרו� נוס� שעל פיו יש לחנ� הוא 
כאשר החיזוקי� , הצבת גבולות בצד חיזוקי� חיוביי�, כלומר, )סוטה מז(

  ). כש� שבדר� כלל יד ימי� היא היד החזקה(רבי� הרבה יותר 
לא "גבולות שוני� המעצבי� את חינו� הילד באי� בתורה בפסוקי� 

ויקרא (" לא תטור", )יג, שמות כ" (לא תגנוב", )טז, ויקרא יט.." (תל� רכיל
 גישה –לצד אלה מופיעה במקורותינו הגישה הנכונה בחינו� . 'וכו) יח, יט

תורתי אל , בני: "רצו� להג� על הב� ולדאוג לטובתו, של אהבת אב לבנו
). ב–א, משלי ג" (כי אור� חיי� ושלו� יוסיפו ל�, תשכח ומצוותי יצור לב�

יהי : "באשר ליחס הנדרש מהמורה כלפי התלמיד נאמר למשל במשנה
המורה נדרש לשמור על ). י, אבות ב" (כבוד תלמיד� חביב עלי� כשל�

כל : "וכ� כתוב! לחבב אותו ולאמ� את התלמיד כב� ממש, כבוד התלמיד
�, סנהדרי� יט" (המלמד את ב� חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ְיָלד

 )ה, אבות ב" (לא הקפד� מלמד: "המורה נדרש שלא להיות קפד�). ב"ע
  5.אלא להעביר את מסריו בדרכי נוע�

: הצד השני של המטבע הוא הדרישה מהתלמיד לכבד את מוריו
. רק כ� ה� יהוו דמויות לחיקוי). נ, אבות ד" (ומורא רב� כמורא שמי�"

כדי שהדבר יקרה על המורי� עצמ� לכבד מאוד את רבניה� ואת אבותיה� 
יש מקו� ללמד ,  ביקורתידווקא משו� שאנו חיי� בדור, כלומר. לדורותיה�

כדי לא להרוס את ההזדהות ע� הדמויות וכדי , זכות כל העת על רבותינו
הדבר צרי� להיות מוקר� לתלמידי� בכל שיעור . לא להחליש את האמונה

  .ועל ידי כל המורי�) בייחוד בשיעורי הקודש(
גישה זו אשר . אפשר בנקל להבחי� שהדרישות מ� המורי� רבות יותר

. לעתי� אינה יכולה להיות מוכחת אמפירית,  על מקורותינומתבססת
, אי� דר� אמפירית לבדוק מה אהבה של מורה אחד עשתה לתלמיד, למשל

או שהתפתחו בעקבות עידוד " התגלו"א� ידועי� סיפורי� על כישרונות ש
  .והערכה של מורי�

יעדי החינו� הדתי כפי שמוגדרי� על ידי משרד החינו� עודכנו ע� 
עיקרו� ראשו� . דתית�וה� משקפי� בעיקר את הרוח הציונית, י�השנ

והמורה נדרש להתמודד ע� , ובתורתו' ד הוא האמונה בה"במשנת החמ

  
, פי דר� החינו� היהודי� כללי� והדרכת חינו� ילדי� על–יסודות החינו� , כה�' ז  5

  .ב"תשס, הוצאת הידברות: בני ברק
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יש . השקפות זרות ליהדות וע� אופנות חולפות החודרות דר� המדיה
של הדגשת הנוחיות על , של העדפת החומר מהרוח, תחושה של אבד� דר�

. של אלימות ושל ירידה מ� האר�, ע� ישראלחשבו� ההזדהות ע� כלל 
שלא הספיקו לרכוש את , ד החשופי� לתחושה זו"תלמידי� מסוימי� בחמ

 מ� הסת� ג� בשל הסימביוזה המאולצת לעתי� בי� –הכלי� לעמוד מולה 
המודע של התלמיד שלא תמיד יודע לעשות את �שחודרת לתת(דת ומדינה 

שיהוו משקל ,  לחיזוק האמונהוג� בשל מחסור חמור במסרי�) ההפרדה
 מוותרי� על ההתמודדויות –נגד התכני� מערערי האמונה של המדיה 

, ואחרי� סובלי� מדרגות פגיעה שונות, הרבות ופוני� לאורח חיי� חופשי
  ).מאכלות אסורי� וג� תמונות וחוויות(שהרי כל דבר משפיע על הנפש 

דכנת מנסה למעשה ומשנתו המעו, ד מודע לבעייתיות זו"החמ, א� כ�
ליחס של , ד שוא� לחנ� לאחדות ישראל"החמ. לענות על בעייתיות זו

שאות� הוא מקבל בזרועות (כבוד לאלה שאינ� שומרי תורה ומצוות 
, שולל ישיבה בגולה מבחינה דתית ולאומית כאחת, )ד"פתוחות לממ

�היחס למדינה ולמוסדותיה הוא של . ומעודד קליטת עלייה וטיפוח האר
מעורבות בכל תחומי , כלומר השתתפות באחריות, ס של קבלה מלאהיח

ד מחנ� להקרבה "החמ. הצלחתה והגנתה, החיי� במדינה ותרומה לרווחתה
לריסו� הרגשות השליליי� , ובד בד לחתירה לשלו�, למע� המדינה ושלומה

כול� (ומכוו� לפיתוח יחס מאוז� והגו� לכל אד� באשר הוא , נגד הערבי�
ד היא רבגונית מבחינה "שאוכלוסיית החמ מכיוו�). ל�נבראו בצ
ומיעוט� " חופשיי�"חלק� מסורתיי� ו, כ� שרוב� דתיי�, אידאולוגית

�הדתי(והגרעי� המרכזי , הוא מתאי� עצמו לכל סוגי האוכלוסייה, חרדי�
  .הוא המשפיע ביותר, ד"המזדהה ע� משנת החמ, )ציוני

דור הישגי וחכ� , ר בדורנוהבעייתיות בהקניית ערכי� מודגשת ביות
א� ג� תחרותי ופתוח להשפעות שאינ� עולות בקנה אחד ע� האמונה 

ללימודי הקודש " התחבר"הנוער מחפש אפיקי� חדשי� ומתקשה ל. והדת
ג� לבנות יש .  לפחות לא בצורה הקלאסית שבה ה� מועברי�–כבעבר 

תערו מצופה מה� שי, מצד אחד: בעיות ייחודיות שמקור� במסר כפול
כל כבודה בת מל�  "–ומצד שני , בחברה וישתלבו בתפקידי� ציבוריי�

. והתפקידי� המסורתיי� של האישה נותרו שלה על א� הקריירה, "פנימה
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מודרנית � החברה הפוסט6.לש� כ� היא נדרשת לגייס כוחות נפש חדשי�
נוטה לערער על אמתות היסטוריות ונותנת לגיטימציה לחריגות ג� בערכי� 

אי שירות צבאי , ירידה מהאר�: כגו�, )שנתפסו בעבר כמקודשי�(ומיי� לא
) פיחות בילודה, "המתת חסד("והעדפת איכות החיי� על קדושת החיי� 

החברה מאופיינת ג� בהשתלטות הטכנולוגיה ההולכת ומציפה את . ב"וכיו
המחשב והטלוויזיה מסכני� את מעמד� של , למשל, כ�. כל תחומי החיי�

.  ופוגעי� בתכניות הלימודי� ובשיטות הלמידה שבבתי הספר,המורי�
, השלכותיה ההרסניות של מדיה בלתי מבוקרת מחלחלות בנפש התלמידי�

 � הניסיו� לקדש את כל מה –" פולח� הדמוקרטיה"ולכל אלה מצטר
, "זכות הציבור לדעת", הגשמה עצמית, פתיחות, שקשור לחופש אישי

עזרה , צניעות: חשבו� ערכי� מסורתיי� כגו� לעתי� על –' חופש הפרט וכו
כל אלה יוצרי� בחברה . שמירת הלשו� נאמנות ודאגה לכלל ישראל, לזולת
של התרופפות באמונה שהסימפטומי� שלה ה� חוסר " מחלה"מעי� 

מסקרי� שנערכו בבתי ספר . התלהבות מלימוד תורה וירידה בקיו� מצוות
ידה בקיו� מצוות בקרב הציבור ממלכתיי� אפשר להיווכח שיש יר�דתיי�
  ).תפילות ועוד, שמירת שבת, הנחת תפילי�: כגו�(הדתי 

תלמידי� רבי� .  לא תמיד מצליחי� המורי� להלהיב את התלמידי�
ה� אינ� מבחיני� בי� לימוד . אינ� יודעי� את ערכו של לימוד תורה לשמה

בית . ור�שהוא צ, תורה שהוא ער� בפני עצמו לבי� לימוד כל מקצוע אחר
ממלכתי צרי� לחנ� להשקפת עול� דתית ולא רק להתנהגות �הספר הדתי

א� ללא ) לצו� ביו� הכיפורי�: למשל(אד� יכול לעשות מעשה דתי . דתית
, שיעורי הדת דומי� יותר לאנתרופולוגיה דתית. ממניעי� דתיי�

של שפינוזה או (ל מועברת כמו פילוסופיה חיצונית "הפילוסופיה של ריה
חסרה ההדבקה . ואינה יוצרת הזדהות של התלמידי� ע� הדברי�) טקנ

 :הדבר תלוי במוֵסר הדברי�. וללא זאת אי� אמונה, בלהט דתי

פרוש הדבר , אי� לו להט דתי, א� האיש שתפקידו להדביק אותנו באמונתו
אפשר לתת , כש� שאמרתי קוד�. שהוא מוסר לנו אינפורמציה פילוסופית

התלמיד יידע שהתיאוריה התיאולוגית של .  סיניתאינפורמציה באומנות
זה עשוי להיות , ל אומרת כ� וכ�"התיאולוגיה של ריה, � אומרת כ� וכ�"הרמב

  
: בתו�, "?י ומתאי� לקראת הבאותד רלוונט"הא� חינו� הבנות בחמ", גרוס' ז  6

המרכז לחקר מחשבת : ירושלי�, הרלוונטיות של החינו� הציוני דתי בימינו
  .47–44' עמ, ט"אדר התשנ, החינו� בהגות היהודית שליד מכללת ליפשי�
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ייתכ� שלימוד , מצד שני... אבל אי� לזה ולאמונה ולא כלו�, דווקא מעניי�

...אמונה יהיה מלהיב א� על פי שהתוכ� אינו נכו�
7

  

להראות לו את העומק שבתורה כדי רק צרי� , הנוער הוא אידאליסט
א� , הרב קוק ציי� כי דור כזה לא יכול לשוב מיראה. שיתמלאו ציפיותיו

רק מתו� . מוכשר הוא לשוב מאהבה שיראת התרוממות תתחבר אליה
ולא נית� לגלות פתיחות , גדלות בתורה אפשר להיפתח לערכי� נוספי�

התייחסות נכונה יש הטועני� שחסרה הכוונה ל. מתו� חולשה רוחנית
טוע� שאי� מספיק הדרכה , בעיקר בישיבות הגבוהות, הנוער עצמו. לדברי�

ג� , הפתיחות היא לעתי� קרובות בלתי נשלטת. מכוונת בענייני אמונה
איבוד "עד כדי כ� שהמצב נראה בעיני חלק מההוגי� כ, אינה מבוקרת דיה

ופיה חינוכית ואי� פילוס, הנוער רוצה לפרו� למקומות חדשי�". שליטה
   8.מנחה שיכולה לספק את הצרכי� החדשי�
התקרבות , קירוב רחוקי�:  כגו�,חשוב לציי� שיש ג� הישגי� אדירי�

לדת של תלמידי� שהוריה� מסורתיי� והישג מרשי� של עלייה משמעותית 
  . ד"בקרב הניגשי� לבחינות בגרות בחמ

ני� היא א� שדר� ההשתלבות בחברה וההתערות בתחומי החיי� השו
ניסיונית ואינה בטוחה כמו הגישה הבדלנית של המשכיות החיי� בגולה 

י "בעול� ע' מציאותו של ה לדור שלנו הוענקה הזדמנות להעיד על"הרי ש
  9".שננחיל את כוחה היוצר של התורה על חברה חדשה בהתפתחותה

המעבר לחדשנות בתקופה החדשה גר� להחלשת הנאמנות לתורה של 
נשאלת השאלה כיצד נית� ליישב את הסתירה בי� . ציבורחלק נרחב מה

המצב המורכב לא צרי� להחליש את האמונה ? מדינה יהודית וחילונית
לאלה הטועני� . בנצח ישראל ואת הדבקות לחינו� לאחדות כער� עליו�

מצטרפי� ג� אלה המתנגדי� לעשיית בתי , שלא קיימת בעיה מהותית

  
ד בתו� הרלוונטיות של "מושג הרלוונטיות בהתייחסותו לחינו� החמ", רפל' ד  7

הרלוונטיות של החינו� הציוני דתי בימינו : בתו�, "החינו� הציוני דתי בימינו
  .60' עמ, )ההערה הקודמת, לעיל(

על הרלוונטיות בחינו� חשיבתי בתו� הרלוונטיות של החינו� ", אבינר' הרב א  8
  .16–9' עמ, ש�, "דתי בימינו�הציוני

  .7' עמ, ש�, א רבינובי�"הרב נ  9
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כמו אות� ועדי הורי� שביקשו ,  יותרדתיי� תורניי��הספר הממלכתיי�
  10.של המורי�" חרדיזציה"להפסיק את ה

ציונית התקדמה מאוד והתפתחה עד שהיו� אנשיה �החברה הדתית
 :נמצאי� בעמדות מפתח

רוב� המוחלט ממשיכי� , בוגרינו ה� חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית
אני ... פעהרבי� נמצאי� בעמדות הש. ומקדשי� ש� שמי� ברבי�, בדרכנו

מתמלא גאווה בש� ההורי� והמחנכי� על ההשבחה הרעיונית והמעשית בדר� 
ובנכונות� למלא משימות חברתיות , קבלת� את המשימות המורכבות

.ולאומיות
11

  

ד עולי� על חסרונותיו ושהירידה "אנשי חינו� שטענו שיתרונות החמ
 נשוב ונעסוק א�; ודאי צודקי�, "הרע במיעוטו"בערכיות הדתית היא בגדר 

  . ד"באתגרי החמ
נראה שהחברה השתנתה , א� נסקור את המאפייני� של התקופה

ולכ� ג� הפתרונות , ועתידה להשתנות עוד ועוד ובמהירות הולכת וגוברת
  . צריכי� להיות מעודכני� כל העת

ט מומ� על ידי "דתי תשנ�ב בחינו� הממלכתי"סקר תלמידי כיתות י
, איל��אוניברסיטת בר: וצע על ידי גור� חיצוניא� ב, מינהל החינו� הדתי

אליעזר ' ש פרופ"ע(המכו� לחוק החינו� הדתי ולקידומו , בית הספר לחינו�
מטרת . כולל פרשנויות שונות,  הסקר שהוגש למנהל החינו� הדתי12).שטר�

לשמש גירוי ובסיס לדיו� משות� ע� הנהלת "המסמ� כפי המוצהר היא 
  ".איכות החינו� המוענק לתלמידי�ד על מנת לשפר את "החמ

ד היא לחנ� את חניכיו "הנחת המחקר היא שהמטרה העיקרית של החמ
לפיכ� המחקר בודק את . לאמונה בבורא עול� ולחיי� של תורה ומצוות

ומשווה אות� , על פי קריטריוני� שוני�" הדתיות של התלמידי�"רמת 
מי� גורמי� בהנחה שקיי. 1993�לתוצאות של מחקר דומה שנער� ב
ח תולה את תוצאותיו רק "אי� הדו, המשפיעי� על החינו� מלבד בית הספר

  .בחינו� במוסד
  
  .8–5' עמ, ש�, הדני' י  10
  .43' עמ, ש�, "שות דרכי� של החינו� הדתיאתגרי� ופר", דג�' מ  11
ט סיכו� "דתי תשנ� ב בחינו� הממלכתי"סקר תלמידי כיתות י, רי�' לסלוי וי' א  12

, אליעזר שטר�' ש פרופ"המכו� לחקר החינו� הדתי ולקידומו ע: ג�� רמת, ופרשנות
  .3–1' עמ, א"תשס, בית הספר לחינו�, איל��אוניברסיטת בר
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ת ו ו צ מ ל ס  ח י  מ� הממצאי� עולה כי פחות כפרו בעיקרי האמונה :ה
ויותר דיווחו על אי נחת מקיו� מצוות הנראות לחלק מהתלמידי� בלתי 

, "אי� חשיבות"שאו " שאיבדו את משמעות�"או מפני , רלוונטיות לימינו
היחס למצוות מושפע ג� מהרמה הדתית ". ה� מצוות מדרבנ� בלבד"או ש

א� כי רמת אמונת� גבוהה משל , יחס דומה נמצא אצל הבנות. של הנחקרי�
כותבי . על כ� קיבלו ציו� גבוה יותר ביחס לקיו� כל סוגי המצוות, הבני�

כדי , וותלמצ" להתחבר"ח ממליצי� למחנכי� לעזור לתלמידי� "הדו
  .לשכנע אות� לקיימ� ולא לזלזל בה�

ה נ ו מ א ב ת  ו ט ב ל ת , מתבגרי� רבי� זקוקי� לייעו�, ח" לפי הדו:ה
ויש לגבש צוות חינוכי מתאי� , לתמיכה ולהכוונה בנושאי דת ואמונה

יש שיעור גדול של תלמידי� שמתלבטי� ואינ� . שיוכל לעזור בנושא זה
". לא דתיי�"מגדירי� עצמ� כה, יותר" ספקני�"בעיקר בקרב ה, משתפי�

 טענו שה� חוששי� 10%�רק פחות מ. רוב� טענו שאי� לה� צור� בעזרה
בעיקר ע� חברי� ? ע� מי בכל זאת מתייעצי�. להציג את התלבטויותיה�

, מתייעצות ע� ההורי� או אחי� ואחיות) יותר מבני�(בנות , או חברות
.  ולסוג בית הספרוהמתייעצי� ע� אנשי החינו� מתחלפי� בהתא� למי�

לאו דווקא מ� (מ או לרב "תלמידי הישיבה התיכונית פוני� בעיקר לר
. מ פוני� למחנכי� או למורי� אחרי�"בתיכו� העיוני במקו� לר). הישיבה

  ".הספקני�"הכי פחות פוני� לצוות החינוכי דווקא 
, תלמידי��ח ג� השפעת� של יחסי מורי�"נוס� לאלה נבחנה בדו

  .י� את בית הספר והשפעתו וכ� תכניותיה� לעתידתפיסת התלמיד
כגו� , חלק מהתוצאות מצביעות ג� על השפעות של זעזועי� פוליטיי�

הדבר צמצ� את החינו� לער� . רצח ראש ממשלת ישראל מר יצחק רבי�
� יש ג� "יחד ע� זאת לעומת תש. יישוב האר� למורת רוח� של התלמידי�

ד נמרצות להעלות " שבה� פעל החמבעיקר בתיכוני� המקיפי�, הישגי�
סיבה . מה שהשפיע בעקיפי� ג� על ההתנהגות הדתית, את הרמה הלימודית

  . נוספת נעוצה בסגל הוראה בעל רקע תורני הנשלח לאזורי הפריפריה
ושהבעיות , בנסותנו להגדיר את הבעייתיות ראינו שרבות מאוד הדעות

כבר בנקודת הפתיחה . ו�ומוצגות בד בבד ע� ההצעות לפתר, ה� מורכבות
כדברי , "דתי"ל" ממלכתי"יש בעייתיות חמורה באשר לפרדוקס שבי� ה

לא נעשה ניסיו� רציני למזג בי� חיי� של ערכי� דתיי� : "הרב פוירשטיי�
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של חיי� , של חיי� טכנולוגיי�, לבי� מציאות של חיי� אסטטיי�
  13".'פתוחי�'

לעתי� ה� סותרי� זה ,  מכ�ויותר, אי� זהות ג� בי� ממלכתיות ודתי&ת
החינו� , המחויבות לדת היא אינסטינקטיבית וראשונה במעלה. את זה

בתחומי� שאינ� נוגדי� את ". ממלכתי"ראשיתו דתי ואחר כ� יכול להיות 
הדת , למשל בנושא הפתיחות מול הסגירות, אמונתו הקיומית של האד�

אמיני� שה� מגבילה את החופש של האד� בצווי� ובציוויי� שאנו מ
אנחנו נחשפי� לחומרי� שלא בהכרח " ממלכתיות"ואילו בש� ה. לטובתו

 –בשמו הראוי " ילד"אולי כדאי ראשית לקרוא ל. רצינו להיפגש עמ�
  . ולהתקד� בקו זה) ולא להפ�" (ממלכתי�חינו� דתי"

נקודה נוספת היא חוסר היכולת של המורי� להלהיב את התלמידי� 
ע� או בלי (האופ� בו נלמדת הגמרא , למשל. בלימוד נושאי הקודש

משפיע מאוד על ההתלהבות והעניי� שמגלי� , )רלוונטיות לימינו
  .התלמידי� בחיי הדת

, מוסר: המלצה מעשית נוספת היא להוסי� שיעורי� ממגוו� סוגי� כגו�
שיעורי� המוכיחי� את , טעמי המצוות, סיפורי השגחה, פנימיות התורה

במסגרת (ארכאולוגית � מדעית ומבחינה היסטוריתאמתות התורה מבחינה
ואפילו שיעורי� המספרי� על חסידויות שונות , )זו רצויי� ג� טיולי�

להיות בשמחה או להכניס : כגו�(שמה� אפשר לאמ� דגשי� מרכזיי� 
ובכל זאת , "שיעורי בית"על שיעורי� אלה אי� לתת ציוני� או ). אורחי�

עורי� אלה ומתו� שלא לשמה יבוא כדאי שתהייה נוכחות חובה בשי
  .לשמה

�החל מניתוח פסיכולוגי, פתרונות נוספי� כוללי� רצ� של הצעות
וכלה בדוגמאות , פילוסופי של הדר� להנחלת ערכי� ולחינו� בכלל

נית� לסכ� את כל ההצעות לפתרו� , ככלל. קונקרטיות של הצעות לפתרו�
, כלומר...) תי לעשות כ�או לפחות ניסי" (לנגדי תמיד' שויתי ה"במשפט 

א� בתי הספר הממלכתיי� הפכו את לימודי היהדות למקצוע נפרד שאינו 
בי� היתר בשל , "ועדת שנהר"כפי שמציגה (כולל את כל תחומי הדעת 

מזעזועי� , הקיטוב בי� חילוני� ודתיי� המושפע ממעמד אר� ישראל

  
: בתו�, "?אי� מחנכי� לחופש יצירה מול מגבלות ההלכה", פוירשטיי�' הרב ר  13

  .48' עמ, )6הערה , לעיל(הרלוונטיות של החינו� הציוני דתי בימינו 
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ד "ר הממהספ� הרי שג� בחלק מבתי14,)'מהשפעות זרות וכו, פוליטיי�
תלמידי� רבי� אינ� יודעי� את ערכו , יותר מכ�. מצויה בעיה כאובה זאת

יש לחפש דרכי� להקנות לתלמידי� יחס של ". לימוד תורה לשמה"של 
להכיר בחשיבותה ומרכזיותה של התורה , "נות� התורה"יראה והוקרה ל

אחת הדרכי� המעשיות לעשות . בחיינו ולהשתדל יותר בקניינה ואהבתה
ובי� היתר על , הלימוד צרי� להיעשות מתו� שמחה. ת היא בדר� הלימודזא

מאגרי מידע , מולטימדיה, שקפי�(יד שילוב של אמצעי הוראה חדשניי� 
מורי מקצועות . כשהמחנ� הוא במרכז העשייה, )'אינטראקטיביי� וכו

המורה צרי� להיות . הקודש אינ� פוני� אל השכל אלא בעיקר אל הלב
אוז� , הענקת כבוד לתלמיד, מתעוררת על ידי הארת פני�אהבה . אהוב

 מינהל החינו� הדתי מציע ליצור בקרב המורי� 15.קשבת וקשר אישי
מובאות , על ידי שילוב של מטבעות לשו�" שפת אמונה"והתלמידי� 

החינו� צרי� להיעשות במקביל לפיתוח שיקול הדעת של . 'מהמקורות וכו
 את דעתו יש ללמדו מדוע הוא לובש מ� הרגע שיכול להביע. התלמיד

כדי שיוכל לעבור בהדרגה ממצב ', מדוע חשובה מידת הצניעות וכו, ציצית
שבו הוא מקיי� את המצוות כי כ� כתוב למצב שבו הוא מזדהה ע� סול� 

, דתיי�(עניי� נוס� הוא שהחינו� המעורב . הערכי� שהוא מכיר בחשיבותו
הוא טכני וכפייתי מבחינת , )ד"חממסורתיי� וחילוניי� שלומדי� יחד ב

 הצור� בחינו� 16.ואינו משדר שכנוע פנימי ברצינותו, קיו� המצוות
הוביל לכ� שהורי� , "חזק יותר"המכונה , המקפיד יותר על קיו� מצוות

רבי� הוציאו את ילדיה� מרשת החינו� הממלכתי דתי אל הישיבות 
ב טיפוס של בית ספר א. יותר" חזקות"התיכוניות שקמו בינתיי� ונחשבו 

הוקמה מתו� " נע�"רשת בתי הספר של ". נע�"מעי� זה הוא בית הספר 
מפני שכאשר החלו להחיל את , הצור� לחנ� ליותר תורה וקיו� מצוות

בוטלו שעות נוספות בחינו� הדתי ובמקומ� נוספו שעות , החינו� הממלכתי
 הספר של הפיקוח המרכזי על בתי. על כל המשתמע מכ�, לחינו� כללי

  
 שינויי� ורפורמות במערכת החינו� –הקפיצה השלישית , )עור�(ברנדיס ' ע  14

  .228–215' עמ, ו"תשנ, משרד החינו� והתרבות: ירושלי�, 90� בשנות ה
    , ס"תש, החינו� הדתי, משרד החינו�: תל אביב, י הדר� האחרתמה, שרמ�' י  15

  .10–6' עמ
הרלוונטיות של : בתו�, "החינו� הממלכתי דתי מול החילו� וההקצנה", רוזנק' א  16

  .32–17' עמ, )6 הערה, לעיל(החינו� הציוני דתי בימינו 
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מה שאפשר עידוד יזמות מקומיות , היה מצומצ� במכוו�" נוע�"
, ד"שבעקבותיה� חלו שינויי� א� בבתי הספר התיכוניי� האחרי� של החמ

  ".קנאת סופרי� תרבה חכמה"בבחינת 
כמוב� שיש ביקורת רבה על הפיצול שנעשה בחינו� , מ� הצד השני

ד בכ� שהוא "וגע בחמפ" נע�"נטע� שבית ספר דוגמת . דתי�הממלכתי
מחדד פערי� , אינו מתחשב באזורי הרישו�, דורש משאבי� נוספי�

". בעיית ההקצנה הדתית"ד נוצר מה שמכונה "בתו� החמ. חברתיי� ועוד
המתנגדי� . מעניי� ביותר לשמוע מה הנוער ומחנכיו חושבי� על בעיה זאת

קיטוב , ונותהתרחקות מהצי, לתהלי� זה טועני� שזו קיצוניות ללא העמקה
מנגד יש האומרי� שהמונח . הסתגרות והתערבות בחיי הזולת, חברתי

ושלמעשה , מתאי� רק למי שלוקח את הרחוב כמקור להשוואה" הקצנה"
" חזרה למקורות"והביטוי , נקודת המוצא צריכה להיות התורה בלבד

, למשל, כמו, א� מתייחסי� כפי הראוי לדברי� נקודתיי�. מתאי� יותר
הרי שהכול אומרי� , ולא נתפסי� לססמאות,  הריקודי� המעורבי�הפסקת

ובאור זה אפשר לראות , שזוהי הקפדה אלמנטרית ביותר על הלכות צניעות
17.כל התקרבות נוספת לעבר תורה ומצוות

 

ÛÈ˜Ó ÔÂ¯˙ÙÏ ‰Úˆ‰  
�מחקרי� נוספי� המתייחסי� להכנסת שינויי� במערכות החינו� בבתי

את הצור� , מזכירי� א� ה� את התלות בסביבה וברחשי לבה, הספר בכלל
ביצוע שינויי� במערכת השעות , בשינויי� באופ� הניהול ובגיוס המשאבי�

מתו� התבוננות בשינויי� שנעשו במערכות חינו� . ובשיטות העבודה
�את היק� הדברי� , נוכל לבחו� את היזמות שננקטו אצלנו, בעול� ובאר

  .שצריכי� להיעשות ואת הניסיונות שנעשו בפועל להכנסת השינוי המיוחל
מספר מאפייני� של מערכות מתחדשות ונבדוק מה , א� כ�, נבח�

מי יהיו אלה שיתנגדו לו ומה ה� המחסומי� , תפקיד המנהל בהובלת שינוי
נכיר מספר מודלי� . ד"ויי� המבוקשי� בחמהעיקריי� להכנסת השינ

מרכזיי� להכנסת שינויי� ונבח� באמצעות� שינויי� שכבר נעשו בתחו� 
  .דוגמת תחו� הלמידה השיתופית, אחר

  
רשת בתי הספר  סיפור� של –מחינו� ממלכתי דתי לתגבור תורני ' נע�, 'אייזיק' פ  17

  .99–82, 62–52, 32–15' עמ, ד"תשנ, יצירה: ירושלי�, התורניי� באר�
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היכולת לגדול : המאפייני� המרכזיי� של מערכות מתחדשות ה�
היכולת להתמקצע והיכולת להתאי� את עצמ� לצרכי� , ולהתפתח

לדעת כל העת מהו , ינויי� החלי� במערכת ומחוצה להולמטרות לאור הש
במקרה . המקור לשינוי היצירתי ולבחו� את התהליכי� לכל אור� הדר�

 שבה המערכת –' דילול בתפוקה'שלנו השינוי צרי� לחול אולי בשל 
נוהגי� להבחי� בי� שינוי . מצליחה פחות להפיק ולהשיג את מטרותיה

מר מאמ� חדש ומשמעותי להשלי� מערכת כלו, לבי� חידוש, ושיפור הרמה
רוב החידושי� נקראי� , לפי הבחנת החוקרי�, בדר� כלל(או ליצור מערכת 

המחסומי� העיקריי� להכנסת השינויי� אצלנו ה� בעיקר , כלומר). שינויי�
  .תרבותיי� ופרוצידורליי�, סוציולוגיי�, פוליטיי�

, � דת ומדינההמחסומי� הפוליטיי� נובעי� מהתנגשות מסוימת בי
מאירועי� פוליטיי� , מהפרדוקס בי� ממלכתי לדתי וסדר העדיפויות

העולי� חדשות לבקרי� ומערערי� את הבסיס האידיאולוגי ופוגעי� 
כא� בעיקר צריכי� לבוא לעתי� דחופות . ב"בצדקת הדר� וכיו, באמונה

  .למשל, "חיזוק האמונה"יותר שיעורי� ב
י� מתייחסי� לכל נושא ההתקדמות תרבותי�המחסומי� הסוציולוגיי�

התפתחות המדיה והשפעות חיצוניות וזרות לדת היהודית , הטכנולוגית
ע� זאת . כפי שסקרנו קוד� לכ� בפירוט, המחלחלות לחינו� ולבית הספר

כמות� ג� קבוצות לח� , יש שותפי� למערכת שטועני� שאי� כלל בעיה
  ".התחרדות"המעונינות לקבע את המצב מחשש מ

שכ� הבעיה , חסמי� הפרוצדורליי� ה� אולי המחסומי� העיקריי�המ
טיפול שוט� בנושא האמונה כחלק , כלומר. העיקרית היא חוסר תשומת לב

ד על פי רמתו "ראשוני מסדר היו� בכל בית ספר של החמ�אינטגרלי
הורדת הנושא משולח� , כלומר. ובהתא� לאוכלוסייה המרכיבה אותו

  . ביתר שאת,הדיוני� לביצוע בפועל
וכדאי להכיר , כאשר רוצי� להחיל שינוי כלשהו יש לצפות להתנגדות

כדי . היטב ומראש את הסיבות שיכולות להיות להתנגדות שבהכנסת שינוי
ונוכל לראות כיצד , נכיר את סוגי המתנגדי� לשינוי, להקדי� תרופה למכה

 :תבוא התנגדות זו בפועל בנושא שלנו

. נוי א� לא ע� הדר� שבה הוא צרי� להיעשותאלה המסכימי� ע� השי  .1
א� הוחלט שכל מורה ידגיש בכל שיעור את הקשר שיש , לדוגמה

, ההשגחה האלוקית, נפלאות הבריאה, לתוכ� שלימד ע� אמונה
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יהיו מורי� שלא יסכימו ע� דר� זו , ב"חוקיות מופלאה ועוד כיו
ו שהדבר א, ויטענו ששיעורי האמונה צריכי� להיעשות כשיעור נפרד

 ).וזה אכ� יראה מאול� א� לא יזדהו ע� הדר�(' מאול� וכו

אלה העורכי� שינויי� אחרי� בעצמ� כדי לא להתמודד ע� השינוי   .2
�שה� מחדירי� בכיתת� , למשל, מורי� אלה יטענו. המוכתב מבחו

ולכ� אי� מקו� , תוכ� אמוני בדרכי� אחרות לא פחות מוצלחות
 .שינויי� נוספי�" להעמיס"

אלה הנתוני� להשפעה מצד קבוצות המתנגדי� או שהוכתב לה�   .3
מורי� , לדוגמה. אלה יתחמקו בתירוצי� שוני�. להתנגד לשינוי

ולכ� לא , "התחרדות והקצנה"החושבי� שהתחזקות באמונה פירושה 
מה , "אי אפשר לכפות אמונה"ויש ג� כאלה שיטענו ש. ישתפו פעולה

את , צרי� להציג את יסודות האמונהא� אפשר ו, שהוא בוודאי נכו�
כדי שיהיו לחני� כלי� ומידע , כלל המצוות ומה שעומד מאחריה�

 .בבחירת דרכו

אולי : וזאת ללא סיבה מיוחדת, אלה שאינ� מבצעי� את השינוי  .4
ה� . לב או שעניינ� מופנה לדברי� אחרי��כתוצאה מחוסר תשומת

להפני� את השינוי אינ� מוצאי� את הזמ� לכ� או שאינ� טורחי� 
, ולכ� הפתרו� המרכזי. זאת אולי הקבוצה העיקרית. ולהטמיע אותו

 –חיזוק האמונה מעל סדר היו� "הוא שאי� להסיר את נושא , כנראה
 ".לנגדי תמיד' שויתי ה"בבחינת 

יש מספר מודלי� מרכזיי� להכנסת שינויי� המתייחסי� למספר קריטריוני� 
מניי� יגיעו מקורות ומשאבי� , י יוז� השינוימ: כגו�, מרכזיי� שיש לבחו�

  . מי הוא סוכ� השינוי ומהו מש� הזמ� שעל השינוי להתבצע, לשינוי
 ,Morrish(נאמ� את מודל פתרו� הבעיות המעגליות של מוריש 

1976.(18  
  
  
  
  
  

  
18  I. Morrish , Aspects of Educational Change, London: Allen & Unwin, 1976.  
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ÒÓ ‰Ï·Ë '1 : Ï˘ Ï„ÂÓ‰Morrish  

ÈÂ�È˘‰ ÌÊÂÈ  ˙Â¯Â˜Ó  ÌÈ·‡˘Ó  ÈÂ�È˘‰ ÔÎÂÒ ÔÓÊ  
ד "מחלקת החמ

 ,שרד החינו�במ
� פעולה ותו� שית

בי� כל הדרגי� 
וקבלת משובי� 

ליזמות מקומיות 
  חדשות

 ,החברה הדתית
ובעיקר אנשי 

חינו� בעלי 
רעיונות 

לשיפורי� 
ולשינויי� 
  הנדרשי�

בעיקר 
ד א� "מהחמ

ג� מבחו� 
הורי� מ
תורמי� מו

  נוספי�

, הקבוצה כולה
כול� צריכי� 

כדי להתחזק 
לא נית� . לחזק

לחזק ללא 
 ...גמה אישיתדו

לא , תמידי
כשלא : מוגבל

מתקדמי� 
בחיזוק 
, האמונה

 .בהכרח נסוגי�

 

בית ספר דינמי הוא המצליח . בתי הספר בימינו צריכי� להיות דינמיי�
ומתייחס לסביבתו כל , המשפר את תפקודו, משמעותי, להנהיג שינוי אמתי

ספר הנהלת בית ה. שינוי בבית הספר מתחיל בהנהלת בית הספר. העת
היא . להכי� תכניות ולהוביל את השינוי, צריכה להיות בעלת חזו� של שינוי

יכולה לעשות זאת רק בתנאי שהיא מבינה וקוראת נכו� את מערכת היחסי� 
בית הספר הדינמי יוצר קשרי� ע� . המורכבת שבי� בית הספר לסביבתו

ותיו נעזר ברשויות חברתיות שונות ומוציא לפועל את תכני, אנשי עסקי�
אפשר לראות שמנהלי� בבתי הספר הדינמיי� מתחשבי� . על פי בחירתו

את , ה� מגמישי� את תכנית הלימודי�. במורכבות של סביבת בית הספר
עקומה נוספת . ומאצילי� סמכויות, את צורת העבודה, מקורות המימו�

כ� , מראה שככל שה� מתחשבי� יותר בסביבתו המורכבת של בית הספר
ורק כ� בתי , לצורת ניהול של מנהיגי�, מעמד של מנהלי�ה� עולי� מ

 כאלה הנוטלי� אחריות לתהליכי שינוי –הספר הופכי� להיות דינמיי� 
  . חותרי� להתייעלות ולמצוינות, ושיפור עצמי

 בדר� כלל –הפעלת תכנית חדשה תלויה מאוד בסוכ� השינוי המרכזי 
ור והתפקידי� שהוא ובטיב היחסי� האישיי� שהוא מצליח ליצ, המנהל
והיא תלויה במידה רבה , של התכנית" המקשר הטבעי"הוא . מעצב

תפקיד המנהל בעיד� של שינויי� הוא ראשית לזהות את . באישיותו
ולקבוע , בי� א� הוא בא מבפני� או מבחו�, השינויי� או לאמ� את השינוי

וניי� על המנהל לרכז נתוני� חי. מודל תכנוני להשגת השינוי ולהנהגתו
להערכת התכנית ולתכנ� את תהליכי הנהגת השינוי בצורה המתאימה 

עליו להפיצו ולהתמודד ע� התנגדות , עליו לקבוע את סוכני השינוי. ביותר
על המנהל . על ידי השתלמויות שונות לצוות העובדי�, למשל, אפשרית
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להטיל אחריות ולדווח לכול� על המינויי� ועל , להטיל תפקידי� שוני�
עליו להיות אחראי ליצירת אקלי� מוסדי ואישי לקליטת . שינויי�ה

�עליו להשיג תמיכה . השינויי� באמצעות התעניינות אישית ושיתו
עליו לדעת . מקצועית וכספית ולדעת להערי� את עלות ביצוע השינוי

לדאוג שיהיה תיאו� , להערי� את התנאי� המבניי� והסביבתיי� ולהתאימ�
עליו . להעניק סמכויות ולתגמל בהתא�, יי� ופנימיי�בי� גורמי� חיצונ

להבהיר , להערי� את השינויי� כבסיס להמש� קביעת המדיניות במוסד
ליצור . ולהגדיר מטרות וכ� להערי� את מאמצי היישו� ויכולות העובדי�

מסגרות אבחו� כדי לאבח� קשיי� חדשי� שמתגלעי� לטיפול מיידי וכדי 
עליו לקבוע פורו� , כמו כ�.  הצלחת התכניתלשמור על המוטיבציה לש�

לבירורי� ולמעקב אחר היישו� , משות� למתכנני� ולמבצעי�
עליו לקבוע לוחות זמני� לתכנו� ולביצוע התכנית , לבסו�. וההתמודדות

  19). תלוי במשתתפי� ובתכנית–אחת �בהדרגה או בבת(
בה נסקור מאמר נוס� המתייחס בהרח, ולהשוואה בלבד, לש� דוגמה

במטרה להבי� טוב יותר מדוע , למידה–לדר� הכנסת שינויי� בדר� ההוראה
כ� נוכל להאיר את הדרכי� ". נֹע�"הורגש צור� להקי� בתי ספר דוגמת 

  . להכנסת שינויי� בבתי ספר קיימי� ללא צור� בהקמת מסגרות נוספות
 �חוקרי� מצאו שכדי לערו� שינוי בשיטת ההוראה הפרונטלית ולאמ

. ת הלמידה השיתופית יש לשנות את הדג� הארגוני של הכיתהאת שיט
שינויי� אלה אינ� יכולי� להיעשות על ידי מורי� בודדי� בתו� בית הספר 

דרושי� שינויי� בסיסיי� בתבנית הארגונית של בית ; במתכונתו המסורתית
רבי� מה� מסכימי� שניסיונות שנכשלו במעבר לשיטת למידה . הספר כולו

אינ� תוצאה של התנגדות של מורי� בלבד אלא של חוסר ארגו� , שיתופית
  20.ספרית�ומוכנות ברמה הבית

יש לנתח את הקשר שבי� , מכיוו� שהשינויי� האלה קשי� ליישו�
המבנה הארגוני בכיתה לבי� המבנה הארגוני בבית הספר ולבחו� כיצד 

  .ספרי משפיעי� על הכיתה הבודדת�שינויי� ברמת הארגו� הבית

  
, 27–22' עמ, 1978, מעלות: ירושלי�, הפעלת חידושי� במערכת החינו�, אד�' ש  19

128–141.  
20  H. Shachar & Sh. Sharan, “Cooperative Learning and Organization of 

Secondary Schools” in: School Effectiveness & School Improvement, Ramat 

Gan: Bar-Ilan University, 1995, Vol. 6 (1), pp. 47–66.  
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 הלמידה הפרונטלית עדיי� שולטת ברוב המכריע של בתי הספר שיטת
ס התיכוניי� והיא הוכחה כעמידה בפני שינויי� ג� "כיו� ובעיקר בבתי

נראה שלבית הספר יש . במקרי� שבה� הוחלט לשלב שיטות נוספות
, יחד ע� זאת. אינטרס להג� ולשמר מאוד את הלימוד בשיטה הפרונטלית

והחדרתה לבית , שיבות הלמידה השיתופיתנראה שגדלה המודעות לח
הספר מונחלת לאט על ידי שיתו� פעולה בי� המורי� לבי� עצמ� ובי� 

כיו� יש שיתו� פעולה בי� מורי� בכל העול� . המורי� לתלמידי�
  .המעבירי� זה לזה מידע בנושא הלמידה השיתופית וניהולה

ה של צורת העבודה והמבחני� ג� ה� נעשי� ברמ, נושאי ההוראה
כמו כ� . צוותי� ונדרש גיבוי של בית הספר כדי שתהא למידה שיתופית

 עליה להיות מתירנית מראש –מערכת השעות צריכה להתגמש בהתא� 
כדי לספק את הצרכי� המיוחדי� של הלמידה השיתופית , ללמידה מסוג זה

לימוד במעבדה או , או של שכבה שלמה, כגו� לימוד משות� של שתי רמות
מורי� נתקלי� בקשיי� כאשר . מחו� לבית הספר או שיעור כפוללימוד 

  .עליה� להתמודד ג� ע� הרכבת מערכת שעות שתאפשר למידה שיתופית
בבית הספר הבנוי על שיטת ההוראה הפרונטלית יש מספר מוגבל של 
תלמידי� המשתתפי� בשיעור וכמו כ� מספר קט� של מורי� המשתתפי� 

מעבר ללמידה שיתופית טומ� . פריתס�בקבלת ההחלטות ברמה הבית
זהו שינוי מהותי בתפיסה של המורי� . בחובו הרבה מעבר לשיטת לימוד

כמו ג� בתפיסת� של התלמידי� , את תפקיד� ואת החינו�, את עצמ�
וזאת עוד סיבה שבגללה צרי� להיער� לשינוי ברמה , בנושאי� אלה

 ואינו טכני הותימעל הסגל להבי� שהשינוי הוא . הכוללת של בית הספר
  . בלבד

כאשר השינוי לא חל ברמה בית ספרית קיימי� קשיי� בהרכבת מערכת 
אינ� מסתגלי� , וג� התלמידי�, המורי�. שעות ועריכת שינויי� במערכת

בקלות לשיטת הלמידה השיתופית ולשיטות ההערכה שלה הדורשי� 
ד אפשר לא תמי, למשל. מאמצי� גדולי� יותר מצד מורי� ותלמידי� כאחד

ללמידה בשיטה השיתופית . נושא אקדמי כמו בשיטה הפרונטלית" לכסות"
היכול , ב"ציוד למידה וכיו, כגו� ריהוט שונה, דרוש לעתי� ציוד מיוחד

נוס� לאלה יש לקחת בחשבו� שמעבר . להוות קושי מבחינה תקציבית
ולא תמיד , הסתגלות והבנה נכונה של השיטה, ללמידה שיתופית דורש זמ�

איבוד "מביני� את זה מנהלי� ושאר חברי� בסגל הממהרי� להכריז על 
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הטענה . ומסיקי� מהר מדי שהשיטה נכשלה" מתירנות"ועל עוד� " שליטה
חוזקה כאשר הציפיות מהשיטה היו שיפור ההישגי� האקדמיי� של 

חוקרי חינו� שבדקו את הנושא הגיעו למסקנה שהעדר שיפור . התלמידי�
כמו כ� יש דברי� . ספרית�עיות ארגוניות ברמה הביתבציוני� קשור לב
כגו� חוות דעת של התלמידי� על בעיה מסוימת שבה , שלא נית� למדוד

בעיה מרכזית נוספת הייתה חוסר . ניכרת עבודה וחשיבה מצד התלמידי�
אי קבלת משוב על , למידה שיתופית�השתלמות של מורי� בשיטת ההוראה

נות ושיתו� פעולה של מורי� אחרי� עבודת� וצור� בחילופי רעיו
הרבה מורי� טועני� שה� חסרי� את . המתנסי� בלמידה השיתופית

. המיומנויות של צורת ההוראה השיתופית או שאינ� מוכני� לקבל שינויי�
: כדי ששינוי משמעותי יתרחש צרי� שיתו� פעולה בשני מישורי�, לסיכו�

ית הספר לערו� שינויי� נכונות ב) 2(, נכונות המורי� והכשרת�) 1(
ארגוניי� משמעותיי� שיתמכו במעבר ללמידה שיתופית כחלק ממדיניות 

נדרש שילוב של השניי� כדי להביא למיסודה של שיטת . חינוכית כוללת
  .הלמידה השיתופית

להל� מודל בעל ארבעה שלבי� להכנסת שינויי� ארגוניי� ומתודיי� 
 שבעשורי� האחרוני� השקיעה החוקרת מציינת. במעבר ללמידה שיתופית

�מערכת החינו� כס� רב בהשתלמויות כדי לשפר את תהליכי ההוראה
א� לא תמיד מצליחי� ליישמ� , והמורי� אכ� רכשו ידיעות חשובות, למידה

בפועל ואי� פרופורציות בי� ההשקעה לתוצאות שאינ� ניכרות מספיק בבית 
 ששינוי בפועל אכ� החוקרת מציעה לייש� את המודל שיצרה כדי. הספר
חוליה זו כללת . יש חוליה אחת שחסרה בהוצאת הדברי� לפועל. יקרה

תה ו ר ט מ ת  ב � ,  של כלל המורי� בבית הספרצ י כ י ל ה ה  � ו נ כ ת
�ה י ש ר ד יהחלטה על , נ ו נ י ש ה  � י ל ה ת ל  ש ה  כ ר ע ה ה י  כ ר , כלומר, ד

החוקרת מפרטת כיצד . קבלת משוב על התהליכי� ושיפור התהליכי�
: שיתו� הגורמי� השוני� המשתתפי� בתהלי�לעשות את הדברי� ב

מודל ארבעת השלבי� שלה . המורי� והתלמידי�, רכזי התכניות, המנהל
  :מתואר יפה בטבלה שלהל�
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ÒÓ ‰Ï·Ë '2 : ÌÈ·Ï˘‰ ˙Ú·¯‡ Ï„ÂÓ)Shachar, 1998(
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   ·Ï˘I  
 ˘È ‰Ó „ÂÓÏÏ

˙Â˘ÚÏ  

 ·Ï˘II  
 „ˆÈÎ „ÂÓÏÏ

˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ  

 ·Ï˘III  
ÈÂ�È˘‰ ˙‡ ÏÈÁ‰Ï

¯ÙÒ‰ ˙È··  

 ·Ï˘IV  
ÈÂ�È˘‰ „ÂÒÈÓ  

Ï‰�Ó‰  הגדרת העקרונות
כדי לסייע לשנות 

את מתודות 
ההוראה בבית 

  .הספר

להסדיר את לוח 
 לפיוהזמני� ש

  המורי�יוכלו
לתכנ� ביחד את 
 �התהלי� ולשת

  .פעולה ביניה�

הפצת מתודות 
ההוראה החדשות 

בבית הספר 
ואספקת 

האמצעי� 
, הנדרשי� לכ�
פיתוח אמצעי 
ת הערכה ליעילו

המתודות 
  .החדשות

פרסו� מתודות 
ההוראה החדשות 

וההליכי� 
המעשיי� 

המשתמעי� מה� 
כחלק מהנורמה 

  .של בית הספר

 ÈÊÎ¯Ó
˙ÂÈ�Î˙‰

הגדרת מרכזי� 
שילמדו את 
המיומנויות 

החדשות 
הנדרשות ליישו� 
התהלי� ולהנחות 
שיתו� פעולה בי� 

  .המורי�

להוביל קבוצות 
של מתכנני� 

, הצופי� בכיתה
 את מבקרי�

התהלי� וכותבי� 
 .את מסקנותיה�

פיתוח קבוצה 
המתכננת דרכי 

.הערכה חילופיות

הגשת הערכה של 
המטרות 

והאמצעי� 
הדרושי� ברמה 

  .האופרטיבית

ÌÈ¯ÂÓ   הצגת מתודות
ההוראה 

הנדרשות 
כולל , למורי�

  .דרכי הפעלת�

שיתו� פעולה 
 ,ותכנו� שיעורי�

כולל תצפיות 
בודדות במרכזי 

  .התכניות

י קבוצה מינו
שתתכנ� ותפעיל 

את השינוי וג� 
את דרכי ההערכה 

  .החלופיות

שימוש במתודות 
החדשות של 

ההוראה 
וההערכה כדבר 

  .שבשגרה

  

  

21  H. Shachar, “Developing New Traditions in Secondary Schools – Working 

Model for Organizational and Instructional Change”, in: Teachers Colleges 

Record, Ramat-Gan: Bar-Ilan University, 1998, pp. 549–567.  
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הצלחת המודל תלויה בנכונות ובשיתו� פעולה הדוק מצד כל הגורמי� 
ניסיו� באר� מראה שהמורי� המנחי� צריכי� . במש� כמה שני� לפחות

דועי� כמורי� טובי� שמילאו מספר תפקידי� בבית להיות מורי� מנוסי� וי
עליה� .,כ� שהנחיית קבוצות מורי� אינה דבר חדש עבור�, הספר בעבר

ויש גורסי� , להיות כאלה המסוגלי� לפתור קונפליקטי� ולתת משוב
  .שעליה� להיות בעלי רקע אקדמי ברמה גבוהה

� שלא נקודה נוספת הצריכה תשומת לב מיוחדת היא הפחד של המורי
מפני שעליה� להספיק חומר מסוי� שנקבע לרוב על , יעמדו בלוח הזמני�
כולל הנהלת בית , גורמי� אלה. כגו� משרד החינו�, ידי גורמי� חיצוניי�

צריכי� לקחת זאת בחשבו� ולהוסי� תקציבי� ושעות עבודה , הספר
השינוי המדובר אינו קל . למורי� ולשנות את הדרישה האקדמית בהתא�

הוא ג� איננו מתאי� . ובוודאי לא בבית ספר תיכו�, חלה בשו� בית ספרלהנ
א� מודל זה שופ� אור על הנקודה ששינוי לא נעשה . לכל סוגי בתי הספר

המודל . למידה�רק על ידי מורה בודד שעבר קורס בשיפור תהליכי הוראה
מגדיר את השינוי שצרי� להיעשות ברמה המקצועית ואת המיומנויות 

הוא מסייע לבית הספר להבי� , כמו כ�. ת במטרה לבצע את השינויהנדרשו
  .מה� מטרותיו וכיצד יהיה אפשר להשיג�

ננסה לבחו� כיצד כל גישה מהגישות הבאות מדגישה את השינוי 
שצרי� להיעשות ואיזו מבי� הגישות יכולה להסדיר בצורה הטובה ביותר 

  .ד"את הדינמיקה בחמ
ת י נ ב מ ה ה  ש י ג ת� ה י ד ו ק פ , ותה סטטית ומצלמת מצב בהי:ת

והוא חיזוק , ד"להתאי� לצד השמרני בחמ, ודווקא משו� כ�, אולי, יכולה
שככל שההזדהות של כל העובדי� , אי� ספק. האמונה של התלמידי�

זו מסקנה מרחיקת . כ� תפקוד� יעיל יותר, בארגו� ע� מטרה זו גדולה יותר
 בעלי זיקה דתית ד מודע לה שכ� הוא מבקש להעסיק עובדי�"לכת שהחמ

  .חזקה
ה ת  ש י יִמ ג ע ד מ ה ל  ה  גישה זו מתאימה אולי הכי פחות מכל :נ

קשה , ולא לימוד אקדמי, חינו�, שכ�, הגישות לניתוח הבעתיות שהצגנו
נמצא , ד לתאוריה"א� ננסה לאל� ולכפו� את החמ. מאוד לכימות ומדידה

 רב והתפוקה אפשר בקושי, שהתשובות כוללות את כל המרכיבי� כול�
למשל כאלה שנשאלו בסקר של , לכמתה על ידי שאלות וסקרי�

  .איל� שהצגנו לעיל�אוניברסיטת בר
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ש ו נ א י  ס ח י ל  ע ת  ס ס ו ב מ ה ה  ש י ג וכל , ד" התפוקה של החמ:ה
ובעיקר , אכ� תלויה בגיבושו החברתי של הצוות, ספר בנפרד�של בית
ת שינוי והתקרבו, א� א� קונפליקט במבנה אחר תור� לתזוזה. בערכיו

יכול " לש� שמיי�"הרי שקונפליקט מעצ� מהותו א� אינו , לעבר המטרה
שיתו� פעולה יכול אפוא . לפגוע בהקניית אמונה לא פחות מאשר לבנות

  .ד"להתאי� להבניית תכניות הלימודי� בחמ
ת ו ט ל ח ה ת  ל ב ק ח  ו ת י  זאת גישה היכולה בהחלט להבהיר כמה :נ

ד "חלטות החינוכיות בחמעקרונות בסיסיי� שיאפשרו לייעל את קבלת הה
בשלב הראשו� יש להעלות את הבעייתיות המוצגת בעבודה . בכל הדרגי�

כדי שקבלת ההחלטות בכל הדרגי� תכלול , על סדר היו� בצורה רציפה
שכ� הקניית אמונה היא לב לבה של העשייה החינוכית , מרכיב מרכזי זה

ראת בחירת תכנית בטלוויזיה שנק, למשל, ברמת המורה. ד"בחמ
שכ� ג� התכניות , צריכה לעבור בחינה מדוקדקת " הטלוויזיה הלימודית"
עלולות לכלול מסרי� סמויי� של תחרותיות ושל " טלוויזיה החינוכית,ב

  .ולשלול מסרי� אמוניי�, אלימות מילולית
ו א י נ ת  ו ש י ת� ג ו י ט ס י ס ק ר  גישות אלה יכולות לנתח בצורה :מ

בעצ� היותו , ראשית. ד"חמטובה את הגורמי� המרכזיי� בהשפעה על ה
מובדל מהחינו� הממלכתי הוא נתו� במאבקי כוח פוליטיי� וחברתיי� 

�ציוני לעומת החינו� הכללי �הוא מזוהה ע� הזר� הדתי, למשל. מבחו
חידוש הפערי� מורגש . שאינו מקנה מסרי� כוללניי� בתחו� זה לתלמידיו

, על הזהות הציוניתכאשר מעלי� על סדר היו� הציבורי נושאי� המאיימי� 
  .ב"ל וכיו"השתמטות משירות בצה, כגו� החזרת שטחי�

ת ו כ ר ע מ ה ת  ש י  גישת המערכות היא אולי המטיבה ביותר :ג
כש� שאנו . להגדרת התנאי� שצריכי� להיות כדי להיטיב ע� המערכת

ה ולאמ� "נדרשי� להתבונ� בבריאה וללמוד על חסדיו ומידותיו של הקב
כ� אנו נוכחי� להבי� שכש� , את דרכי פעולתוו" מידותיו"לעצמנו את 

הניצו� "שבכל מערכת בטבע יש משהו שמחיה אותה ושנקרא על ידינו 
"! השל� הוא יותר מסכו� חלקיו"הכוונה ש. שבלעדיו אי� חיי�, "האלוקי

כש� שבטבע , יחסי הגומלי� נמצאי� בתו� כל מערכת ובי� המערכות כול�
של השמש משפיעי� על החיי� בכדור מערכת הכוכבי� והמיקו� המדויק 

�ד צריכה להיות הנהגה כוללת ששמה בראש סדר "לכ� ג� בחמ. האר
וזאת בסיוע האג� , העדיפויות את נושא חיזוק האמונה והנחלת ערכי הדת
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, הדתי במשרד החינו� המהווה מאגר מתחדש ובלתי נדלה של ידע בנושא
בל מה� ומגורמי� ומק, והמזרי� את האינפורמציה לכל המערכות שלו

 .חיצוניי� רעיונות חדשי�

˙Â�˜ÒÓÂ ÌÂÎÈÒ  
וכדי לשמור על , דתי זקוק לכל סוגי המסגרות שלו�החינו� הממלכתי

ערכי� דתיי� ולחזק� אי� צור� בהכרח להקי� מערכות חינו� עצמאיות 
אלא לשפר את הדר� שבה יש להכניס שינויי� וחידושי� למערכת החינו� 

הרי , א� עד עתה דיברנו בעיקר על תוכ� השינוי. טבכלל ולבתי הספר בפר
משפיעי� באופ� ניכר על , שאופ� ביצוע השינוי וההתמדה שבביצוע

  . התוצאה הרצויה
א� כדי לקיימ� דרושה הערכות , כל הפתרונות שהוצעו טובי� ונכוני�

. מיוחדת שהיא תלויה ביזמות מקומיות הנתונות לחסדי המנהלי� והמורי�
סיונות להכניס פעילות כלשהי לבית הספר מודע לקשיי� מי שחווה ני

, חוסר גמישות במערכת השעות,בעיות תקציביות(הרבי� הנערמי� בדר� 
הדר� להכנסת פעילות מסוג , א� כ�). ב"מחסור בכוח אד� וכיו, חוסר זמ�

הכנסת שנויי� וחידושי� למערכת החינו� היא . זה רצופה במכשולי�
  . דיסציפלינה בפני עצמה

שיהיה , מערכתית�דינמית וכלל, רציפה, יש להתמיד בפעילות מובנית
: לש� כ� דרושי� שני דברי� מרכזיי�. נית� לעקוב אחר פרותיה ולמסדה

שתתכנס כל העת , ובראשה מנהל בית הספר, מינוי ועדה בכל בית ספר) א(
. ותהיה אחראית לנושא שיעמוד בראש סדר העדיפויות של בית הספר הדתי

מהווי� דוגמה אישית , הוועדה צריכי� להיות מקובלי� ואהודי�אנשי 
מסוגלי� להוביל שינויי� ולהתמודד ע� התנגדויות , באורחותיה�

הכרה של אג� ) ב(; להפי� את החידושי� ולמסד�, לחזות אות�, אפשריות
החינו� הדתי במשרד החינו� בצור� בהנהגה כוללת שתשי� בראש סדר 

המזרימה , מערכת, וק האמונה והנחלת ערכי הדתהעדיפויות את נושא חיז
אינפורמציה לכל המערכות שלה ומקבלת מה� ומגורמי� חיצוניי� רעיונות 

כולל תגמולי� , חדשי� וג� מתקצבת פעילות מסוג זה בכל בית ספר
  .לוועדה שנבחרה לטיפול בנושא

ד היא לא המאבקי� על רקע "תיות של החמיינסכ� ונאמר שעיקר הבע
 – כפי שמובא כא� –אלא דווקא , חברתי מבחו��אידיאולוגי�פוליטי
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 סדר  כלומר,"דתי"ל" ממלכתי"הפרדוקס שבי� ה, המאבק הפנימי
באלה . ד"העדיפויות החינוכי והמסרי� הגלויי� והסמויי� המועברי� בחמ

נית� לשלוט על ידי התייחסות שוטפת לחיזוק האמונה מתו� בניית תשתית 
הנושא . כנסת שינויי� אחרי� שהוצגו לעילבדומה לה, רחבה לנושא

האמוני אינו יכול להיות תלוי רק במידת האוטונומיה והבחירה של כל 
�אלא הוא אמור להיפתר ברמה כלל, ב"מנהל בית ספר וכיו, מורה

להיות מועבר בצורה , להיות תמיד על סדר היו� כמרכיב ראשו�, מערכתית
סדר העדיפויות שבו . פייהמתו� אהבה והזדהות ולא מתו� כ, דינמית

צרי� לבוא לידי ביטוי בכל תחומי הדעת וצרי� " ממלכתי"קוד� ל" דתי"ה
האוטונומיה צריכה להתבטא באופ� שבו . להיקבע בדרגי� הגבוהי�

חזרה אל קובעי " לזרו�"ושיטות מוצלחות צריכות , הדברי� מועברי�
  .ד"המדיניות בחמ

 


