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·Â‡Â  שכותרתה בשיתו� משרד החינו� מציע לגננות השתלמות ÌÈ·Á¯Óמכו� 

ÌÂÒÓÂÒ ·ÂÁ¯· ˜Á˘� . בהשתלמות זו מתוודעות הגננות למודל ˙ÂÁ¯Ê‡‰

˙Ù˙Â˘Ó‰,מחקרמאמר זה מסכ� .  שעיקרו קידו� סביבת חיי� הוגנת יותר 
לבדוק שינוי עמדות של גננות כלפי עקרונות האזרחות שביקש הערכה 

·ÂÁ¯· ˜Á˘� Â‡Â·  גננות משתלמות התוכנית 176במחקר השתתפו . המשותפת

ÌÂÒÓÂÒ ,דרוזיהערבי וה,  מהמגזר הבדואי� מהמגזר היהודי ומחצית�מחצית .
 , של אזרחות משותפתלמצבי�מהממצאי� עולה שמידת ההסכמה של הגננות 

הגננות הצהירו על , זאת ועוד. מאשר לפניה חיובית יותר ,חר ההשתלמותלא
מצבי� חברתיי� ומקצועיי� הקשורי� נכונות גדולה יותר לנקוט פעולה ב

 ה� למגזר היהודי וה� למגזר ,ההשתלמות נמצאה מתאימה. לאזרחות משותפת
השינוי החיובי שנמצא .  מאודהושביעות הרצו� ממנה גבוה, הלא יהודי

 המקדמות , השתלמויות מסוג זהלערו�מדותיה� של הגננות מעודד להמשי� ובע
 . סובלנות בחברה רבת תרבויות

 

 àåáî 

 של לדהפעילותה בג� היא תו.  ילדי הג�אצלהגננת היא אחת הדמויות המשמעותיות 
המכו� לקידו� אזרחות , ÌÈ·Á¯Óמכו� . עמדותיה והתפתחותה המקצועית, תפיסת עולמה

·Â‡Â  שכותרתהמציע לגננות השתלמות , ראל בשיתו� ע� משרד החינו�משותפת ביש
ÌÂÒÓÂÒ ·ÂÁ¯· ˜Á˘� . ללמוד , לפתח מודעות לרב תרבותיות שבג�היא מטרת התוכנית

 .צור סביבת חיי� הוגנתיול" אחר"להכיר את ה, להערי� שונות

_____________ 

 . המכו� לקידו� אזרחות משותפת בישראל,ÌÈ·Á¯Óהמחקר מומ� בידי   1
  . היחידה למחקר, בית ברלהמכללה האקדמית  2
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ת  את התמודדותה של החברה ע� תרבויות וזהויות שונושק�המונח רב תרבותיות מ

  :זהמונח  לשסוקרת שלושה היבטי� ) 2007(סבר . בתוכה

 יחסי כבוד הדדי ואמונה דר�התמודדות החברה ע� השונה  – ההיבט האידיאולוגי

 . שהשונה מעשיר את החברה ולא מאיי� עליה

תרבויות ל מאפשר) ÒÂÙ„ ˙Â�Â˘‰ ÏÂ‰È�) diversity management – ההיבט המבני

 . ובכ� מונע אפליה וקיפוח, צמ� לידי ביטוילהביא את עזהויות שונות לו

מבטא את האופי ההטרוגני של החברה הכוללת עולמות תרבותיי�  –י ההיבט הדמוגרפ

 . דתיי� ועוד, אתניי�: שוני�

שהתקבצו , המקור ההיסטורי של הטרוגניות זו הוא שימור ובידול קהילות דתיות שונות

 בא לידי ביטוי כבר ,)2007( טוע� וולצר ,שוני זה. מארצות שונות בעלות תרבות שונה

זרמי חינו� שוני� קיומ� של של ב.  המשמרות את השונות,נפרדותבמסגרות החינוכיות ה

פגשי� זירה שבה נ אי� ,)'בדואי וכו,  חרדי,עצמאי, ערבי&ממלכתי, דתי&לכתי ממ,מלכתימ(

 אי, ריאוטיפי� סטלהצמחת וזוהי קרקע פורייה, אנשי� מתרבויות שונות פני� אלפני� 

 . סובלנות וקושי בקבלת השונה

 פלורליז� כלומר יצירת ,אחד הפתרונות לאיחוי שסעי� הוא שינוי חברתי דר� החינו�

 . תרבויות השונותלהנות� לגיטימציה לזהויות ו, אידיאולוגי

א� בהכשרת� ה� , נשאלת השאלה. אנשי החינו� נחשפי� יו� יו� למגוו� של זהויות
בי� הרצוי הפער נראה ש. האחר ולמודעות אליו,  ע� השונהלהתמודדותמקבלי� כלי� 

 ,סטודנטי� במכללות להכשרת הוראה מתקשי� להתמודד ע� הרב תרבותיות. למצוי רחב

: זאת ועוד). 2007, פרי(פוני� יותר לגישה של הבלטת המשות� וטשטוש השונה על כ� ו

,  בשתי מכללות שונות,ה וסגלשעמדותיה� של פרחי הורא) 2003, שמאי ופאול(נמצא 

יש חשיבות מכא� ש.  אנטי דמוקרטיות�שוויו� הבכלפי סוגיות שונות העוסקות בסובלנות ו

 לגבש דעות לה� תהלי� שיאפשר אות� מתלמדי� יעברובה שלתוכנית התערבות עליונה 

 . כדי שבבוא העת יוכלו להנחיל גישה זו ג� לתלמידיה�, סובלניות יותר כלפי האחר

במסגרת זו נעסוק בתוכניות המיועדות .  תוכניות שונות העוסקות ברב תרבותיותיש

 .למחנכי� בגיל הר�

 

 ÌÈ„ÏÈ‰ Ô‚· ˙È˙Â·¯˙ ·¯ ‰˘È‚ 

; 2001, יוגב (חוקרי� רבי� מצביעי� על החשיבות של חינו� לרב תרבותיות כבר בגיל הג�

 ,Gayle-Evans, 2004; Lee, Ramsey, & Sweeney ;2006, קיזל; 2007, ונציה
 ,כי� את הילדי� להבנה שיש אנשי� השוני� מה� במראה החיצונית וחינו� זדר�  ).2008
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אפשר לה� להכיר את השונות בעולמנו ולהבי� תו, באמונה, במנהגי�, בשפה, בלבוש

 . פג�� היאשאי

, נמצא שגננות רבות חשות אי נוחות (Gayle-Evans, 2004)במחקר שנער� בפלורידה 

 477במחקר זה התבקשו . וד ע� ילדי� שוני� מבחינה לשונית ותרבותיתכשעליה� לעב

. להערי� את מידת ההטמעה של החינו� לרב תרבותיות לאור� פעילויות שונות בג�גננות 
  :אחדי�פרמטרי� דר� עה מהחוקרי� בדקו את ההט

מכילה ג� ספרי� בשפות אחרות הספרייה  הא� –דיווח הגננות על הספרייה בג� 

  ?ויות שונותתרבמו

  ? הא� הגננת מאפשרת לילדי� למנות בשפת אמ�– חשבו�לימוד 

  ?הא� מלמדי� על השונה והדומה דר� דוגמאות מתרבויות שונות –� מדעיהלימודי 

קבוצות ל, משפחות שונותל, הא� הילדי� נחשפי� למקצועות שוני� –ה מדעי החבר
  ?אתניות שונות

 הא� הילדי� נחשפי� לאמנות ומוסיקה מתרבויות –אמנות התנועה וה, מוסיקהה לימודי

  ?שונות

, לדוגמה בובה בעלת גוו� כהה(הא� יש בובות שונות  –י דרמט&אזורי המשחק הסוציו

  ?)עיניי� מלוכסנות ועוד

 מורי� על אחוז הטמעה נמו� של חינו� לרב תרבותיות דר� הפעילות הממצאי מחקר אל

הבאי� מתרבויות  לעבוד ע� ילדי� שעליה� כ,חותנמצא שגננות רבות חשות אי נו. בג�

ת לאפשר לילדי� ללמוד על בר/הג� כסוכ� ִחעל  ש,המחברי� טועני� .ומשפות שונות

 � . לרב תרבותיותאות� תרבותי ובכ� לחנ� הלמגוו� האנושי אות� השונה והדומה ולחשו

 את הילדי� תפגישת התייר חוש) 1( :נית� להבחי� בשתי גישות בחינו� לרב תרבותיות

.  מאכלי� של קבוצות אתניות שונות,בגדי� שוני�,  בובות שונותדר�, למגוו� תרבותי

הפעילויות  תגישב) 2(.  וללא תיוו�מישרי�בגישה זו הילדי� נחשפי� ומתוודעי� לשונה ב

 שאלות אות�שואלי� , ילדי� פעילויות הקשורות לרב תרבותיותמציעי� ל הממוקדות

ילדי� ). Lee, Ramsey, & Sweeney, 2008 (ור את השונותומאפשרי� לה� לחק

 :למשל; לפעילויות יזומות ממוקדות הקשורות לרב תרבותיותמגיבי� בדרכי� שונות 
תצוגה של תמונות ילדי� ומבוגרי� , ותאציורי דיוקנ(פעילויות ע� אוריינטציה ויזואלית 

יקליות של סעל תכונות פי שיחה ועורר) משחק התמקדות בפני� של ילדי�, ממוצא שונה

דירות של , לאי� שוני� וממוצא שונהידרמטי ע� בובות בג&משחק סוציו. מוצא וצבע עור

 .  פליה ואי הצדקאמשפחות עניות ועשירות וסימולציה של חנות העלה לדיו� את נושא ה
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È·Ò ÁÂ˙ÈÙ·˙  היא הילדי� באר0 ניאחת התוכניות המקדמות את רעיו� הרב תרבותיות בג
 Ô‚·¯-˙È˙Â·¯˙) תוכנית זו .  מכו� ונציה לשונות ורב תרבותיותבהפעלת ,)2007, ונציה

העבודה ע� הילדי� כוללת ספר  .כוללת מפגשי גננות ממגזרי� שוני� ומפגשי� בג�

בו סיפורי� על ילדי� בעלי זהויות שונות כדוגמת הסיפור על בת ש ,‰ÈÏ˘ ¯ÂÙÈÒ ,סיפורי�

מחקר  ב.העוסקת בקבלת השונה דר� דמויות של חיות  והצגה,ילדה ממוצא אתיופי, שבע

בעקבות ההשתלמות שנמצא שהגננות דיווחו ) 2006, היוש(על התוכנית שנעשה הערכה 

ביקשו יחד ע� זאת ה�  . כלי� ליצירת אקלי� שוויוני בג�ובליקה�  לנושא ו� מודעותגברה

ירת אקלי� שוויוני יצבת ההתנסות  אקילהעמובנושא שלה� תיאורטי הידע הת  אבילהרח
תרו� תתמיכה ברורה ממער� הפיקוח של משרד החינו� או מהעירייה ש עוד ה� ציינו. בג�

 .  לתהלי� השינוי

‰ÌÈ·Á¯Ó ÔÂÎÓ , ˙ÂÁ¯Ê‡ ÌÂ„È˜Ï ÔÂÎÓ של ·ÌÂÒÓÂÒ ·ÂÁ¯· ˜Á˘� Â‡Â היא אחרתתוכנית 
Ï‡¯˘È· ˙Ù˙Â˘Ó .ה מטרת המכו� לקד� אזרחות משותפת כבסיס לרב קיו� הוג� בחבר

במכו� תוכניות שעיקר� מודעות לזהויות השונות והקהילות השונות בחברה . הישראלית

המכו� . תא המשפחתי וכלה במדינהבהחל , קידו� עמדות הוגנות כלפי הזולת, הישראלית
, דתיי�, דרוזי�, בדואי�, יהודי�, ערבי�(מפגשי� של מחנכי� בעלי זהויות שונות יוז� 

דובר ל, שונהל ,מודעות לאחר,  הבנה וקבלהיה� שיח שתכליתובינ כדי לעורר ,)חילוניי�

 אקטיביז� אזרחי שבסיסו ליצור ובכ� ,דת שונהה, שונההתרבות ה �ב, זרההשפה ה

 .בחינו�

מרחבי הסכמה , הוגנות, נגישות, זהות: במודל האזרחות המשותפת חמישה מושגי יסוד

 . ואזרחות משותפת פעילה

˙Â‰Ê אד� :לדוגמה.  הזהויות אינ� מוגבלות במספר�.י� של האד�מאפייני� הייחודיה היא 

X ההבנה וההכרה שהזהות היא רבת פני� משמשות . חילוני ועוד, ימזרח, גבר,  יהודיהוא

הזהות יכולה לבוא לידי ביטוי בהקשר ,  למשל,בג� הילדי� .מצע לקבלת האחר וזהויותיו

 ,) ילד נמו�למשל(צת השווי� קבו לש בהקשר ,) ועודמגדר, מוצא(המשפחתי של הילד 

מושג זה מבהיר שלכל . לטעמי� שוני� ועוד, במת� לגיטימציה לשינויי� במצבי הרוח

 .היא אב� דר� לאזרחות משותפתוקבלת�  הזהויות אללהמודעות . אד� זהויות רבות

˙Â˘È‚לקבל ,)כיחיד וכחלק מקבוצה(על מגוו� זהויותיו , אד�כל  של האפשרות יא ה� 

לממש את , להשתת�,  להשתיי�,הקיימי� במדינה) תרבותיי�, יי�ספי(� יבסיסישירותי� 

 בג� הנגישות מתבטאת ביכולתו של הילד להשתת� ולממש את .והפוטנציאל של

 רמת נגישות .לקות או נכות, על א� מגבלותיו למשל, הפוטנציאל שלו בקבוצת השווי�

 . מושג הבאוזה מוביל אותנו אל ה, גבוהה מאפיינת  חברה הוגנת

˙Â�‚Â‰ –  בחברה הוגנת רמת ). 2006, אלוני(מושג חשוב ביותר לשימור הדמוקרטיה

ככל . יה� ובחובותיה�כל האזרחי� שווי� בזכויות –ה הנגישות גבוהה לכל הזהויות שב
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בג� ההוגנות תבוא לידי ביטוי .  החברה הוגנת יותר,שרמת הנגישות גבוהה יותר

 בסובלנות כלפי עמדות של ילדי� שוני� ובשיתו� ,האחררכי ובהתחשבות אחד בצ

 . פעולה

‰ÓÎÒ‰‰ È·Á¯Ó שבי� אי הסכמה בלתי אפשריתה נעי� על �כמו למשל חרדי� שאינ�  ,רצ

 הכרה כמו למשל ,הסכמות אפשריות חיוניותבי�  ל,יכולי� להתפשר בנוגע למצוות השבת
 א� על ,מה מוחלטתהסכל להגיעלא נית� , מ� הסת�. השוני� דתיתזכויותיה� של ב

ההכרה של האד� בזהויותיו .  את מרחבי ההסכמהרחיבהמדינה לשאו� להבהיר ולה

 האינטרסי� שלי כמחנכת :לדוגמה. השונה, הרבות יכולה לסייע לו להתחבר לאזרח האחר

אליה " להתחבר"ואני יכולה . לאינטרסי� של מחנכת במגזר הבדואי) פחות או יותר(זהי� 

 נוכל להגיע לשאר הזהויות ולמחלוקות מש� .פת שלנו כמחנכותנקודה המשותדר� ה

 אלא לנסות להרחיב את ,חשוב לציי� שאי� השאיפה להתעל� מאי הסכמות. ביניה�

במבט על החינו� הקד� יסודי נית� לייחס לחוקי הג� וגבולותיו את מרחבי . ההסכמות

 .ההסכמה היוצרי� הוגנות

‰ÏÈÚÙ ˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂÁ¯Ê‡ –הקורא לאקטיביז� חברתימשמעותי ביותר זהו המושג ה . 

הרצאות ולימוד , הסברי�, במלי� אחרות. צור סביבה הוגנתיאזרחות משותפת פעילה ת

 . אינ� שלמי� ללא עשייה חברתית הוגנת

 ).2006,  פרקשרולהרחבה רא(הזיקות בי� מושגי היסוד מובאות בתרשי� שלהל� 
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 ÌÈ˘¯˙1 :˙Ù˙Â˘Ó‰ ˙ÂÁ¯Ê‡‰ Ï„ÂÓ 

 

ההסכמה על ידי חינו� להוגנות  מטרת התוכניות במכו� זה היא להרחיב את מעגלי, א� כ�

, התוכניות מופעלות בחטיבות הביניי�. ואזרחות פעילה ובכ� ליצור חברה הוגנת יותר

 לימוד בי� היתר ה� מציעות את. גננותלבבתי הספר היסודיי� ובהשתלמויות למורי� ו

,  מתמטיעל פני הקניית ידע החינו� הערכי  אתמדגישות ההשתלמויות אל. השפה הערבית
 . לשוני או מדעי

 

 ÌÂÒÓÂÒ ·ÂÁ¯· ˜Á˘� Â‡Â·–ÌÈ„ÏÈ‰ Ô‚· ˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂÁ¯Ê‡   

החל להפעיל ,  האג� הקד� יסודי ומטה קרמניצר,מכו� מרחבי� בשיתו� ע� משרד החינו�

תי הממלכתי דתי יהודי והחינו� הממלכ, כנית השתלמות לגננות מהחינו� הממלכתיות

 ‡ÂÒÓÂÒ ·ÂÁ¯· ˜Á˘� Â‡Â· Ì– Ô‚· ˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂÁ¯Êבש� , הדרוזי והערבי, הבדואי

ÌÈ„ÏÈ‰ . מטרת העל של ההשתלמות היא הטמעת עקרונות האזרחות המשותפת על פי
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דייני� ומנתחי� מצבי� ת מבהשתלמות. ויישומ� בג� הילדי�) 1תרשי�  ( שלעילהמודל

   .נגישות וזהות,  הוגנותשעניינ�בחברה ובג� 

, תפיסת עולמהעל  בי� השאר על ערכיה ותמתו� הנחה שפעילותה של הגננת בג� מושתת

 ומרובד – תרבותמ הגננת כחלק מחברה ו–חברתי & מרובד אישימורכבתההשתלמות 

תי הכולל יתהלי� חוויעוברות הגננות  . הגננת כדמות משפיעה בג� הילדי�–מקצועי 
כל זאת מתו� .  נגישות והוגנות בחברהאיבי דיו� וניתוח מצ, מפגש ע� זהויות שונות

 לזהויות השונות במדינת ישראל נוגעחשיבה בה שינוי בדפוסי לחוללמגמה לחזק או 

 ·ÂÁ¯· ˜Á˘� Â‡Â· , ערכה חינוכית לילדי הג� מקבלתגננתכל . וקידו� חברה הוגנת יותר
ÌÂÒÓÂÒ ,פעולה ע� רחוב סומסו� ש �ערו0 וע�  )Sesame Workshop(פותחה בשיתו

הערכה כוללת חוברת . ידי האג� לחינו� קד� יסודי ומטה קרמינצרבהופ ואושרה פדגוגית 

. כני ההשתלמותו המותאמות לת,כניות ממוקדות של רחוב סומסו�ו ע� תDVD&ו

 עשרה ומוצעי�, � רציונל התוכנית ומודל האזרחות המשותפת בראי הגמוצגי�בחוברת 

מוגבלות , שייכות חברתית, המשפחה, מצבי רוח, כל אחד הוא מיוחד: פעילות מערכי

כל .  גמישות ופשרה,חוקי הג�, שיתו� פעולה, התחשבות בזולת, קבלת הזולת, יתספי
סיפורי� וא� קטעי צפייה ממוקדי� מתו� ,  שירי�,משחקי�, רעיונות לדיו�כולל מער� 

 . ¯ÌÂÒÓÂÒ ·ÂÁהתוכנית 

 נוכח אירועי� להשתמש בו� מודל ההפעלה של מערכי הפעילות הוא דינמי ונית

, חצרה שימוש במתקני עלמריבה ,  נכונות לשת� ילד במשחקאי כמו, מתרחשי� בג�ה

בו מודגמי� האירועי� ש" בנק הזדמנויות"בכל מער� . לגלוג על מנהגי� משפחתיי�

.  ילד מלגלג על ילד עולה בשל מבטא:לדוגמה. השוני� בהתא� לנושא  מער� הפעילות
˘ÂÎÈÈ˙ מער� שמציע הת יכולה לקבל רעיונות להפעלה דר� הפעילות במקרה זה הגננ

˙È˙¯·Á צפייה ממוקדת בשלוש , בו דוגמות למשחקי� ופעילויות הקשורי� לנושאש

·ÂÁ¯· ˜Á˘� Â‡Â· השתלמות ה. שירי� וסיפורי�, דגשי� לשיחה, סצנות מרחוב סומסו�
ÌÂÒÓÂÒ  בהנחיית ונעשית  ,בכיתה משתלמות 25&ל מוגבלת, תייאופי סדנאי חווינושאת

&בני שלוש, שמונה מפגשי�:  שעות60אורכות השתלמויות ה. מנחי� לאזרחות משותפת

 ) שעות30 ( בתדירות של כאחת לשבועיי�ר הצהריי� בשעות אחארבע שעות אקדמיות

 .) שעות30(באר שבע ביציב  ושלושה ימי� מרוכזי� בבית

 

 ø÷çîä úåìàù 

יו� ובג� בקרב גננות מהאזרחות המשותפת בחיי היוהא� חל שינוי ביחס לעקרונות  .1

 ? שעברו את ההשתלמות
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 ? הבדלי� בי� המגזרי� ביחס� לעקרונות האזרחות המשותפתישהא�  .2

 ?מהי מידת שביעות הרצו� של המשתלמות מההשתלמות .3

 

 ø÷çîä úèéù 

  ÌÈ˜„·� 

 .2008 ספטמבר – ·ÌÂÒÓÂÒ ·ÂÁ¯· ˜Á˘� Â‡Âבמחקר השתתפו משתלמות התוכנית 

ישובי� בית שמש י גננות שענו על שאלוני� ב176שה� ס� הכול ,  מכלל המשתלמות82%

וכפר ) 15(רהט , )32(עוספיה , )19(ר 'מאג, )48(עכו , )23(כפר סבא , )16(ירושלי� , )22(

" לפני"הבשל בעיות טכניות הצלחנו לבצע התאמה מלאה בי� שאלוני ). 16 (אמנד

 ). פרק הלי�ורא(ות  נבדק74&רק ל" אחרי"לשאלוני ה

  שני� 17בהשתלמות השתתפו גננות ותיקות שממוצע הוותק שלה� הוא מעל 

)Mean=17.12, SD= 9.8 .(54.6%מהמגזר הלא 45.4%& מהגננות ה� מהמגזר היהודי ו 

ללא הבדל , תואר ראשו�בעלות  מהגננות 90%&למעלה מ). דרוזי� וערבי�, בדואי�(יהודי 

ברמת ג� לא נמצאו הבדלי� בי� המגזרי� . χ ² (1)= 2.75; p >.05: בי� המגזרי�

 . כמחצית מהגננות הגדירו את עצמ� מסורתיות.χ ² (2)= 4.83; p >.05 :הדתיות

 

 ¯˜ÁÓ‰ ÈÏÎ 

  ÌÈ�ÂÏ‡˘ 

 .לצור� המחקר חוברו שלושה שאלוני�

יו� משכלל שאלות רקע על הגננות והג� ושאלו� מצבי� בחיי היו" לפני"שאלו�  . א

 ). נבדקי�96 (60= מספר פריטי�  , α = 84.: הימנות אלפא של קרונב�מ.ומהג�

 לבחו� את עמדותיה� של הגננות כלפי חמשת מושגי הליבה יאמטרת שאלו� המצבי� ה
 ,)מרחבי הסכמה ואזרחות משותפת פעילה, הוגנות, נגישות, זהות(של אזרחות משותפת 

עוד . ה בג�ת עבוד, המקצועיברובדה�  ו,יו� של הגננתמ היוחיי ,אישיה& החברתירובדה� ב

, ) את הנושאההבנת( הקוגניטיבי ברכיב כל גננתה של ת עמדהביא השאלו� בחשבו� את

 ).הביטוי ההתנהגותי של העמדה(המעשי האינסטרומנטלי ברכיב  הרגשי וברכיב

 . העמדה השוני�רכיבי את מידת הסכמת� לפי הגננות  כל מצב שהוצג בשאלו� העריכו מול
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 . יש בהתאמה היגדי� בשאלו�) 1(בלוח " תא"א� שלכל מכ

 1לוח 

 ÈÙ ÏÚ ÔÂÏ‡˘‰ ÔÂ‚¯‡ È·ÈÎ¯˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂÁ¯Ê‡ Ï˘ ‰·ÈÏ‰ È‚˘ÂÓÂ ‰„ÓÚ‰ 

ÈÚÂˆ˜Ó È˙¯·Á-È˘È‡   

 È·ÈÎ¯‰„ÓÚ‰ / ÈÏË�ÓÂ¯ËÒ�È‡ È˘‚¯ È·ÈËÈ�‚Â˜ ÈÏË�ÓÂ¯ËÒ�È‡ È˘‚¯ È·ÈËÈ�‚Â˜

 ˙ÂÁ¯Ê‡ ‰·ÈÏ È‚˘ÂÓ
˙Ù˙Â˘Ó 

 זהות       

 הוגנות      

 נגישות       

 מרחבי הסכמה      

 *אזרחות פעילה      

ביקשו " : המקצועירובד ב"אזרחות פעילה"אירוע המתייחס לאחד מחמשת מושגי הליבה  :לדוגמה  *
 כל אחד להיגד זה דר�להתייחס התבקשו הגננות " .מש� מספר חודשי�בממ� לעבוד בג� דו לאומי 

  : בנפרד)הקוגניטיבי והאינסטרומנטלי, רגשיה(העמדה רכיבי משלושת 

 ". א� אסכי� לעשות זאת,ארגיש טוב ע� עצמי: " הרגשיהואהרכיב הראשו� 

 ".אני מבינה שכאזרחית עלי להסכי� לעשות זאת" :קוגניטיביה הואהרכיב השני 

 דוגמה של  והנה".אכי� את עצמי ואעשה זאת: "אינסטרומנטליה הואהרכיב השלישי 

 אות� להתנדב לפרויקט קהילתי באזור הזמינו: " החברתירובדעילה באזרחות פ

� " .מגוריי

 ".פעילות התנדבותית גורמת לי סיפוק: "הרגשיהרכיב 

 ".אני רואה חשיבות לעסוק בפעילות התנדבותית כלשהי" :קוגניטיביה הרכיב

 כל היגד  על".כל שנה אני מתנדבת בפעילות קהילתית: "אינסטרומנטליהרכיב ה

 5  הסכמה ואי מציי� 1 ש כ,5 1תבקשה הגננת לסמ� את מידת הסכמתה בסול� של נ

 .מציי� הסכמה במידה רבה מאוד

 הוא מבטא רמה גבוהה יותר של הסכמה ע� מושגי הליבה של ,ככל שהציו� גבוה יותר
 . עמדה סובלנית יותרג�  ומכא� , על חמשת יסודות הליבה שלה,האזרחות משותפת

 , α = 89.: מהימנות אלפא של קרונב�. כלל את שאלו� המצבי�" ריאח"השאלו�  . ב

 ). נבדקי�68 (60= מספר פריטי� 
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 מהימנות אלפא של קרונב� נמצאה גבוהה .שאלו� שביעות רצו� מההשתלמות . ג

 ). נבדקי�104 (17= מספר פריטי�  , α= 93.: מאוד

 ÍÈÏ‰ 

בפגישה , )במועדי� שוני�ל תשע קבוצות שנפתחו וס� הכ(ע� תחילת כל השתלמות 
 למנוע כדי ,"לפני"חולק שאלו� ה, גננותלעוד לפני הצגת תוכנית ההשתלמות , הראשונה

 ". אחרי"חולק שאלו� ה, במפגש האחרו�, בתו� ההשתלמות. הטיה

 ושאלו� "לפני"הפערי� בי� מספר המשתתפי� בהשתלמות ומספר העוני� על שאלו� ה

 אלה אתלא נית� היה לכלול בבדיקה המשווה ) א(: ריותשתי סיבות עיקנובעי� מ" אחרי"ה

שהוסבר א*  )ב( .מפגש האחרו�ואת אלה שנעדרו מה ומפגש הראשו� או איחרמה נעדרוש

חלק� לציי� את הסימ� שיאפשר חששו , השאלו� אנונימי ולא נית� לזהות�שלמשתתפות 
 ". אחרי"שאלו� הל" לפני"לנו להצמיד את שאלו� ה

 

 íéàöîî 

Â�È˘‰ ˙Ù˙Â˘Ó‰ ˙ÂÁ¯Ê‡‰ ˙Â�Â¯˜ÚÏ ÒÁÈ· È 

 ˙ÂÓÏ˙˘‰‰  ˙‡ Â¯·Ú˘ ˙Â��‚ ·¯˜· 

חושבו ממוצעי� וסטיות ,  לקבל תמונה ראשונית של העמדות כלפי אזרחות משותפתכדי

במבח� ניתוח שונות ע� מדידות חוזרות לבדיקת . תק� מתו� כל האירועי� שהוצגו לגננות

 שמידת ההסכמה כלפי עקרונות ,מצאהבדלי� בי� העמדות לפני ההשתלמות ואחריה נ

  הלפניאחרי ההשתלמות מאשר ) M=4.04 ; SD= .44(האזרחות המשותפת גבוהה יותר 

)M=3.85 ; SD= .44 ( באופ� מובהק)F (1,72)=15.21 p<.01 ( ובעוצמה גבוהה 

)η
בגנ� ילד ע� : "לדוגמה(מגמת שינוי זו נמצאה ה� במצבי� הקשורי� לחיי הג� ). 17. = 2

η") ות שמיעהבעי
2 = .16 ,F (1,72)=13.77, p<.01אישיי�   וה� במצבי� חברתיי�

η") אד� חרדי לבוש במעיל שחור וכובעעומד כשלידי ברחוב : "לדוגמה(
2 = .18  ,  F 

(1,71)=15.43,p<.01 . 

 

 ˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂÁ¯Ê‡ ÈÙÏÎ ˙Â„ÓÚ– ‰·ÈÏ‰ È‚˘ÂÓ ÈÙÏ ‰˜ÂÏÁ  

 נערכו ניתוחי� ,אזרחות משותפתלפי כלבחו� לעומק את עמדותיה� של הגננות כדי 

ממצאי מבח� ניתוח שונות ע� מוצגי�  2בלוח . ליבהה ימושגאחד מחמשת נפרדי� לכל 



 81 משותפת בגיל הר�האזרחות מודל הקידו	  

כל אחד ממושגי במדידות חוזרות לבדיקת הבדלי� בי� העמדות לפני ההשתלמות ואחריה 

 .הליבה

 2לוח 

ÈÏ‰ È‚˘ÂÓÏ ÒÁÈ· ‰È¯Á‡Â ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ È�ÙÏ ˙Â„ÓÚ‰ ÔÈ· ÌÈÚˆÂÓÓ ÈÏ„·‰ ‰· 

 ˙Ù˙Â˘Ó‰ ˙ÂÁ¯Ê‡‰ Ï˘ 

)N=74( 

η
2 F È¯Á‡ È�ÙÏ  ‰·ÈÏ‰ È‚˘ÂÓ– 

˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂÁ¯Ê‡ 

4.06 3.87 15. 13.08* 

)50.�( )55.�( 

 זהות 

4.23 3.85 28. 27.60* 

)59.�( )65.�( 

 הוגנות

4.27 4.01 21. 18.20* 

)53.�( )48.�( 

 אזרחות פעילה

3.49 3.42  77. 

)71.�( )77.�( 

 נגישות

4.55 4.45  3.13 

)51.�( )57.�( 

 מרחבי הסכמה

* p<.01 

 .ת התק�יהספרה בסוגריי� היא סטי, הספרה העליונה בכל משבצת היא הממוצע: הערה

אזרחות "ו" הוגנות", "זהות" מושגי הליבה ע� רמת הסכמה גבוהה יותר על  מלמד2לוח 

" מרחבי ההסכמה"ו" נגישות" במושגי הליבה .ה לפנימאשרלאחר ההשתלמות " פעילה

 . לא נמצא שינוי בעמדות בי� לפני ההשתלמות ואחריה

 

 È·ÈÎ¯ ‰„ÓÚ‰)È·ÈËÈ�‚Â˜ ,ÈÏË�ÓÂ¯ËÒ�È‡Â È˘‚¯ (· ˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂÁ¯Ê‡ ÈÙÏÎ „·Â¯
‰Â ÈÚÂˆ˜Ó‰È˙¯·Á-‰ È˘È‡ 

 תוצאות ניתוח שונות ע� מדידות חוזרות לבדיקת הבדלי� בי� העמדות לפני 3בלוח 

 .  העמדהרכיבי  לש הקשרההשתלמות ואחריה ב
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 3לוח 

 ÒÁÈ· ‰È¯Á‡Â ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ È�ÙÏ ˙Â„ÓÚ‰ ÔÈ· ÌÈÚˆÂÓÓ ÈÏ„·‰Ï‰„ÓÚ‰ È·ÈÎ¯ 

)N=74( 

η2 F È¯Á‡ È�ÙÏ È·ÈÎ¯ ‰„ÓÚ‰  

 ÏÎÏ ÒÁÈ·„·Â¯ 

         ÈÚÂˆ˜Ó 
3.86 3.77    È·ÈËÈ�‚Â˜  1.65 

)60.�( )47.�(  

3.81 3.68 06. 4.43* 

)52.�( )47.�( 

   È˘‚¯ 

4.05 3.82 15. 12.71** 

)55.�( )63.�( 

     ÈÏË�ÓÂ¯ËÒ�È‡ 

    È˙¯·Á-  È˘È‡ 
3.94 3.76 10. 8.26* 

)53.�( )64.�( 

  È·ÈËÈ�‚Â˜ 

3.77 3.66  2.59 

)59.�( )60.�( 

   È˘‚¯ 

3.52 3.14 24. 21.52** 

)64.�( )60.�( 

   ÈÏË�ÓÂ¯ËÒ�È‡ 

* p< .05    

** p<.01 

 .ת התק�יהספרה בסוגריי� היא סטי, הספרה העליונה בכל משבצת היא הממוצע: ערהה

ה� ,  האינסטרומנטלי של העמדהברכיב תייש שינוי מובהק ועוצמ ,3עולה מלוח שכפי 

וה� במצבי� הקשורי� לחיי� החברתיי� של הגננת ) מקצועי(במצבי� הקשורי� לג� 
גבוהה מאשר ממשית לאחר ההשתלמות  מידת הסכמה לעשייה :כלומר). אישי�חברתי(

" . אחשו" את כל ילדי הג� לשפת הסימני�;בגני ילד ע� בעיות שמיעה: " לדוגמה;לפניה

 ברכיב בדומה , עוצמתו נמוכהבלא, אמנ�מובהק  הרגשי ברכיב המקצועי השינוי רובדב

 .  אישיה� החברתירובדהקוגניטיבי ב
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 È�ÙÏ ˙Â„ÓÚ· ÈÂ�È˘‰Â ÌÈ¯Ê‚Ó‰ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰˙ÂÓÏ˙˘‰‰‰È¯Á‡Â   

 אפקט הזמ� נמצא) mixed design(לב ובניתוח שונות ע� מדידות חוזרות במער# מש

 ;)בעוצמה גבוהה (F (1,71)=15.06; p<.001  η2 = .17: מובהק סטטיסטית) לפני אחרי(

במגזר היהודי העמדות :  בשני המגזרי� העמדות חיוביות יותר לאחר ההשתלמות:כלומר

ובמגזר הלא יהודי העמדות , M=4.19; SD= -.37  ואחרי M=3.98 ;SD= -.32 ה�לפני 

אול� בבדיקת אפקט הזמ� ו. M=3.89 ;SD=.46  ואחרי M=3.72; SD=.50  ה�לפני

 :כלומר; F (1,71)=.13 p>.05 :ביחס למגזר לא נמצאו הבדלי� מובהקי� סטטיסטית
 ההשתלמות אינה תפעהש.  במגזרי� תלוי�אחריה אינוההבדלי� בעמדות בי� ההשתלמות 

 .קשורה למגזר והתרחשה באותה מידה בשניה�

 

 ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ÏÂ‰È� ÔÙÂ‡Ó ˙ÂÓÏ˙˘Ó‰ Ï˘ ÔÂˆ¯‰ ˙ÂÚÈ·˘ ˙„ÈÓ 

) N= 144  54.: ת"ס (4.44באופ� כללי שביעות הרצו� גבוהה ומדורגת בממוצע של 

  מובאי� הבדלי� בי�4בלוח ). שביעות רצו� מלאה (5עד )  שביעות רצו�אי (1בסול� 

 .תחומי שביעות הרצו� מההשתלמותבהמגזרי� 

 4לוח 

 È„Â‰È ‡ÏÏ È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó‰ ÔÈ· ÔÂˆ¯‰ ˙ÂÚÈ·˘ ˙Ó¯· Ô˜˙ ˙ÂÈËÒÂ ÌÈÚˆÂÓÓ ÈÏ„·‰ 

)N=71( 

 ¯Ê‚Ó) M (SD  t 

È„Â‰È ‡Ï È„Â‰È 

ÔÂˆ¯‰ ˙ÂÚÈ·˘ ÈÓÂÁ˙ 

 תרומה אישית ומקצועית מההשתלמות (74.) 4.25 (54.) 4.62  *2.36-

 ההשתלמות כמסגרת חברתית (45.) 4.56 (46.) 4.62 58.

 שביעות רצו� כללית (58.) 4.44 (32) 4.72  *2.38-

* p< .05    

של  במגזר הלא יהודי מדווחי� על תרומה אישית ומקצועית ,4עולה מלוח שכפי 

ברמת שביעות ניכרת מגמה דומה . גבוהה במובהק בהשוואה למגזר היהודיה, ההשתלמות

.  ההשתלמות כמסגרת חברתית אי� הבדלי� מובהקי� בי� המגזרי�בתחו�. הרצו� הכללית

 ובס# הכול מעידי� על שביעות רצו� ,בשני המגזרי�מאוד באופ� כללי הממוצעי� גבוהי� 

 .גבוהה מאוד מההשתלמות

 : למשל. שביעות הרצו� הגבוהה של הגננותמשקפות את ג� ההערות המילוליות 
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בלתי יעזרו לי להשתמש בה� יכלי� שק ה;המודעות העצמית שלי עלתה דרגה"

 ".יו�מבג� ובחיי היו

 ".עברתי תהלי# שהרגשתי אותו בחיי� האישיי� שלי"

 ..."למדתי הרבה דברי� שכל הזמ� לא שאלתי את עצמי מי אני"

לקחתי לג� שלי התייחסות לילדי� מעדות  ...בלתי ידע על זהויות ועמי� אחרי�יק"

 ".מיוחדת לשוני בי� ילדי�אחרות ועידוד השוני והתייחסות 

 ..."העבירו בח� וברגש, מציאותיות, נחמדות, מנחות מעניינות"

כל אנשי החינו# צריכי� לעבור השתלמות שנתית על רב : "מסכמת אחת המשתתפותו

 ". זה יתרו� לסובלנות בי� כל אזרחי מדינת ישראל.תרבותיות בחברה הישראלית

 

ïåéã  

חל שינוי בעמדותיה� של הגננות בעקבות ההשתלמות במחקר הערכה זה נבדק א� אכ� 

ÌÂÒÓÂÒ ·ÂÁ¯· ˜Á˘� Â‡Â·, השתלמות שבאמצעותה מקבלות הגננות כלי� למודעות 

, פרשקר (‡Ù˙Â˘Ó ˙ÂÁ¯Ê˙ נגזרי� מהמודל הכלי� אל .התמודדות ע� רב תרבותיותלו
חות מרחבי הסכמה ואזר, הוגנות, נגישות, זהות:  מושגי ליבההשיוכוללי� חמ) 2006

מענה לאתגר הרב מספקי�  כלי להתבוננות מעמיקה ויחד ה� הופכי� .משותפת פעילה

 . תרבותי בג�

 מצבי� שוני� הקשורי� הצגתהעמדות כלפי אזרחות משותפת נבדקו בשאלו� על ידי 

ככל שמידת .  בנוגע לכל מצבלדווח על מידת הסכמתהנתבקשה הגננת . למושגי הליבה

ועמדה חיובית כלפי גבוהה יותר  סובלנות שיקפה היא ,גבוהה יותרהיתה ההסכמה 
 .אזרחות משותפת

בתחילת כבר  חיוביתבאופ� כללי נמצא שעמדת� של הגננות כלפי אזרחות משותפת 

אול� אי� .  מעידי� על דעות סובלניות מלכתחילההממוצעי� גבוהי� אל. ההשתלמות

 המחקר היתה להערי# את מטרת.  לנבוע מרצייה חברתיתעשויה שעמדה זולהתעל� מכ# 

נמצא שרמת ההסכמה . בעמדותיה� של הגננות לאחר ההשתלמות,  שינויא� חל, השינוי

 באופ� ה לפנימאשריותר ה כלפי עקרונות האזרחות המשותפת לאחר ההשתלמות גבוה
 ולכ� ג� שינוי קט� ,שינוי עמדות הוא תהלי# איטי). גודל אפקט(מובהק ובעוצמה גבוהה 

על אחת כמה וכמה שמלכתחילה ,  כפי שבא לידי ביטוי בעוצמה הגבוהה,הוא משמעותי

 הגבוהה של הגננות לאחר ההשתלמות מבטאת את ההסכמרמת ה. הממוצעי� גבוהי�



 85 משותפת בגיל הר�האזרחות מודל הקידו�  

הכבוד , ה החיובית על תפיסותיה� ועמדותיה� של הגננות כלפי ערכי הסובלנותתהשפע

 .לאחר, וההבנה לשונה

 

 ˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂÁ¯Ê‡ ÈÙÏÎ ˙Â„ÓÚ ÈÂ�È˘ ‰·ÈÏ‰ È‚˘ÂÓ ÈÙÏ 

אחרי ש , מורהכשלעצמומידת הסכמה כלפי כל אחד ממושגי הליבה התבוננות ב

‰‚Â�Â‰Ê , ˙ÂÁ¯Ê‡Â ˙Â˙ה ברמת ההסכמה כלפי מושגי הליבה י עלי חלהההשתלמות
‰ÏÈÚÙ. #במושגי הליבה א  ˙Â˘È‚�ו ‰ÓÎÒ‰‰ È·Á¯Ó שינוי בעמדות לפני חללא 

מיושמי� בג� , נגישות ומרחבי הסכמה, הלההנחה היא שמושגי� א. אחריהוההשתלמות 

סביר להניח שכבר , ÓÎÒ‰ È·Á¯Ó‰מושג בנוגע ל. ומוטמעי� בגננת עוד מימי הכשרתה

הנחה זו מסתמכת על הממוצעי� . מתווה גבולות ברורי� בג�הגננת בתחילת השנה 
 בהשוואה לממוצעי� "מצבי� הקשורי� למרחבי הסכמה בג�"בסעי" הגבוהי� שהתקבלו 

לכ� כנראה לא חל . "מצבי� הקשורי� למרחבי הסכמה בהיבט החברתי"סעי" בלו בשהתק

תוכנית משרד החינו# את  ג� מכירות היתכ� שגננות אלי. שינוי בעמדה כלפי מושג זה

ÈË¯˜ÂÓ„ ÌÈÈÁ Á¯Â‡) הצעות ליישו� ערכי הדמוקרטיה דר# ת הכולל,)1988, לימור 

 .ומושפעות ממנה, הג�לרבות קבלת חוקי , הפעילויות השגרתיות בג�

התייחסות להבדלי� האישיי� לכבר בהכשרתה של הגננת נית� דגש , �‚Â˘È˙מושג בנוגע ל
המסר בתהלי# ). מוטורית,  קוגניטיבית,רגשית ,חברתית(בי� הילדי� ברמה ההתפתחותית 

 .לממש את הפוטנציאל שלובאשר הוא ההכשרה הוא מת� הזדמנות לכל ילד 

 

Ê‡ ÈÙÏÎ ˙Â„ÓÚ ÈÂ�È˘ ‰„ÓÚ‰ È·ÈÎ¯ ÈÙÏ ˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂÁ¯ 

בנתו את  ה– )שכלי( הקוגניטיבי הרכיבהעמדה של אד� כלפי נושא מסוי� מורכבת מ

 הביטוי ההתנהגותי של – המעשי האינסטרומנטלי הרכיב הרגשי ומ מהרכיב–א הנוש

את מידת הסכמת� לאופ� ההתייחסות הגננות  כל מצב שהוצג בשאלו� העריכו על. העמדה

מטרת ההשתלמות היא הטמעה של המודל אזרחות משותפת .  העמדהרכיבי לפי אליו

 רובד המקצועי וה� ברובדנמצא שה� ב.  האינסטרומנטליכלומר ברכיב, ברמת היישו�

 ההתנהגותי הרכיבהחברתי השינוי המשמעותי מתבטא במידת הסכמה גבוהה יותר של 

עלתה " פעולה"הכיב בררמת ההסכמה , במלי� אחרות. בעמדה כלפי אזרחות משותפת

. הגננות מצהירות שה� יפעלו לפי עקרונות האזרחות המשותפת. בעקבות ההשתלמות
 ויש לבדוק במחקר המש# את ,זו הפעולה אלא הצהרה על הפעולהאי� אול� יש לזכור שו

 .  הפעולה עצמה

 מלכתי דתימ, מלכתי מ– פונה לזרמי חינו# שוני� · Â‡Â�ÌÂÒÓÂÒ ·ÂÁ¯· ˜Á˘ההשתלמות 

השינוי החיובי בעמדות הגננות אינו תלוי שנמצא .  דרוזי ובדואי, ערבימלכתימו
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 שההשתלמות מתאימה לכל זרמי סיקמכא� נית� לה. בהשתייכות לזר� החינוכי שלה�

 . וזה בהחלט מקנה לה יתרו�,החינו# שהשתתפו במחקר

חיוב הושפעו לבעקבות ההשתלמות . נראה שיש ער# חינוכי ערכי להשתלמות ,לסיכו�

עקרונות החותרי� לסביבת , עמדותיה� של הגננות כלפי עקרונות האזרחות המשותפת

 רצוי לבדוק עד כמה העמדות שהשתנו ,יחד ע� זאת. יו� ובג�מבחיי היו חיי� הוגנת יותר
בשל , זאת ועוד. ההשתלמותלאחר  מוצע לבחו� את עמדותיה� שנה על כ� ו,יציבות

מומל. לבדוק הטמעה של התוכנית בג� , הערכה בג�המגבלות הטכניות בבדיקת הטמעת 

 . מהבעזרת הערכה ואופני יישו

בחברה פלורליסטית כמדינת ישראל חשוב לעודד יוזמות השואפות לקד� סובלנות וכבוד 

 . שנמצא שה� אכ� מחוללות שינויכ על אחת כמה וכמה ,הדדי
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