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  163                          בקרב סטודנטיות

   על פי מגזר הוראה ייחודיות למוסר של אסטרטגיות ממוצעים וסטיות תקן: 22טבלה מספר 

  165                             בקרב סטודנטיות

  N=627(         170(מתאמי פרסון בין מדדי הערכת המוסד לבין מדדי דמות התלמיד : 23טבלה מספר 

מתאמי פרסון בין מדדי הערכת המוסד לבין מדדי עמדות כלפי חינוך מוסרי : 24טבלה מספר 

)N=628(                           170  



  מתאמי פרסון בין מדדי הערכת המוסד לבין מדדי אסטרטגיות הוראה : 25טבלה מספר 

  172                     בקרב מרצים ובקרב סטודנטים , למוסר

  , מתאמי פרסון בין מדדי דמות התלמיד לבין מדדי עמדות כלפי חינוך מוסרי: 26טבלה מספר 

  N=645(                      173(בקרב מרצים וסטודנטים  

  , מתאמי פרסון בין מדדי דמות התלמיד לבין מדדי אסטרטגיות הוראה: 27טבלה מספר 

  N=659(                     174(בקרב מרצים וסטודנטים 

  מתאמי פרסון בין מדדי דמות התלמיד לבין מדדי אסטרטגיות הוראה : 28טבלה מספר 

  175                   בקרב מרצים וסטודנטים , ייחודיות למוסר

  מתאמי פרסון בין מדדי עמדות כלפי חינוך מוסרי לבין מדדי אסטרטגיות : 29טבלה מספר 

  N=646(                   176(בקרב מרצים וסטודנטים , הוראה

  מתאמי פרסון בין מדדי עמדות כלפי חינוך מוסרי לבין מדדי אסטרטגיות : 30טבלה מספר 

  177                         הוראה ייחודיות למוסר

  מתאמי פרסון בין מדדי אסטרטגיות הוראה לבין מדדי אסטרטגיות : 31טבלה מספר 

  178                           הוראה למוסר

  , בדמות התלמיד הרצוי, מקדמי הרגרסיה להסבר השונות של המדד הדתי: 32טבלה מספר 

  N=113(                          185(בקרב מרצים 

  , בדמות התלמיד הרצוי, ה להסבר השונות של המדד הדתימקדמי הרגרסי: 33טבלה מספר 

  N=441(                       186(בקרב סטודנטיות 

  בקרב , מקדמי הרגרסיה להסבר השונות של מדד המורה כסוכן הוראה: 34טבלה מספר 

  N=441(                          187(סטודנטיות 

בקרב מרצים , כסוכן מוסרימקדמי הרגרסיה להסבר השונות של מדד המורה : 35טבלה מספר 

)N=114(                           189  

  מקדמי הרגרסיה להסבר השונות של מדד אסטרטגית הוראה מסדר חשיבה : 36טבלה מספר 

  N=112(                       191(בקרב מרצים , נמוך

  מקדמי הרגרסיה להסבר השונות של מדד אסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה : 37טבלה מספר 

  N=441(                      193( סטודנטיות בקרב, נמוך



  מקדמי הרגרסיה להסבר השונות של מדד אסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה : 38טבלה מספר 

  N=162(                   194(בקרב סטודנטים מהמגזר הדתי , נמוך

  מקדמי הרגרסיה להסבר השונות של מדד אסטרטגית הוראה מסדר חשיבה : 39טבלה מספר 

  N=112(                       196( מרצים בקרב, בינוני

  מקדמי הרגרסיה להסבר השונות של מדד אסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה : 40טבלה מספר 

  N=441(                     197(בקרב סטודנטיות , בינוני

  מקדמי הרגרסיה להסבר השונות של מדד אסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה : 41טבלה מספר 

  N=162(                   198(מגזר הדתי בקרב סטודנטים מה, בנוני

  מקדמי הרגרסיה להסבר השונות של מדד אסטרטגית הוראה מסדר חשיבה : 42טבלה מספר 

  N=112(                     200(בקרב מרצים , מטא קוגניטיבי

  מקדמי הרגרסיה להסבר השונות של מדד אסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה : 43טבלה מספר 

  N=441(                   201(סטודנטיות בקרב , מטא קוגניטיבי

  , מקדמי הרגרסיה להסבר השונות של מדד אסטרטגית הוראה ייחודיות למוסר: 44טבלה מספר 

  N=113(                          203(בקרב מרצים 

בקרב , מקדמי הרגרסיה להסבר השונות של מדד אסטרטגיות ייחודיות למוסר: 45טבלה מספר 

  N=433(                         204(סטודנטיות 

  התפלגות הסילבוסים לתחומי דעת שונים ולחינוך מוסרי בהתאם  :46טבלה מספר 

  274                           לזרם החינוכי

  



  רשימת מפות

  בהצגה ) N=127( מרצים –תוקף מבנה שאלון אסטרטגיות הוראה : 1מפה מספר 

           104                      .19= מקדם זרות ) 1/2(דו ממדית 

  בהצגה) N=536( סטודנטים –תוקף מבנה שאלון אסטרטגיות הוראה : 2ה מספר מפ

  105                     . 14= מקדם זרות ) 1/2( דו ממדית 

  N=170( (Maslovaty, et al, 2008)         108(תוקף מבנה שאלון דמות התלמיד הרצוי : 3מפה מספר 

  בהצגה) N=127(ים תוקף מבנה דמות התלמיד הרצוי בקרב מרצ: 4מפה מספר 

  110                     .17= מקדם זרות ) 1/2(תלת ממדית 

  בהצגה ) N=536(תוקף מבנה דמות התלמיד הרצוי בקרב סטודנטים : 5מפה מספר 

  112                     .16= מקדם זרות ) 1/2(תלת ממדית 

   )N=127( מרצים –תוקף מבנה שאלון אסטרטגיות הוראה לחינוך מוסרי : 6מפה מספר 

  115                     13= מקדם זרות ) 1/2(מדית בהצגה דו מ

  בהצגה ) N=536( סטודנטים –תוקף מבנה שאלון אסטרטגיות הוראה : 7מפה מספר 

  116                     .14= מקדם זרות ) 1/2(דו ממדית 

  ) N=127( מרצים –תוקף מבנה שאלון עמדות והתנהגויות כלפי חינוך מוסרי : 8מפה מספר 

  119                     .22= מקדם זרות ) 1/2(ה דו ממדית בהצג

   –תוקף מבנה שאלון עמדות והתנהגויות כלפי חינוך מוסרי : 9מפה מספר 

  120               . 11= מקדם זרות ) 1/2( בהצגה דו ממדית  )N=536(סטודנטים 

  ) N=127( מרצים –תוקף מבנה שאלון הערכת הלימודים במוסד החינוכי : 10מפה מספר 

  123                     .10= מקדם זרות ) 1/2(בהצגה דו ממדית 

  ) N=536( סטודנטים – תוקף מבנה שאלון הערכת הלימודים במוסד החינוכי: 11מפה מספר 

  123                     .08= מקדם זרות ) 1/2(בהצגה דו ממדית 

  ' מגזר החינוך'בצירוף משתנה ) N=536(תוקף מערכת הערכים של סטודנטים : 12מפה מספר 

  155                   .16= מקדם זרות ) 1/2(בהצגה תלת מימדית 

 



  תקציר

העדר יחסי אנוש ופגיעה ביושרה במוסדות החינוך בארץ , לחץ חברתי שלילי, התגברות האלימות

 שתוביל לשינוי ברמתם המוסרית של אתיתמצביעים על הצורך הרב בהכשרת מורים , ובעולם

מטרות החינוך בישראל מדגישות את החשיבות בעיצוב תלמיד ערכי ומוסרי . תלמידי בתי הספר

מחקרים בודדים מתארים את קיומה של , למרות זאת. מורה סוכן מוסריברבים רואים וחוקרים 

  .הכשרת מורים לחינוך מוסרי בארץ ובעולם

. למחקר זה העוסק בבחינת תחום החינוך המוסרי במכללות להכשרת מורים נקבעו מספר מטרות

ת מצב עדכנית בניית תמונ, החינוך המוסרי בתחומים שוניםשל  המדיניות וההוראהבחינת 

הכרת מערכת הערכים של מרצים , והרחבת הידע הקיים בתחום החינוך המוסרי במכללות

בפיתוח כלי  תרומתו המתודולוגית של המחקר מתמקדת. וסטודנטים הלומדים במכללות לחינוך

מקיף משפט מיפוי בבניית ,  תחום החינוך המוסרי בהכשרת המוריםבדיקתמחקר ייחודיים ל

  .  לתחום

המטרות והתכנים של תוכנית ההכשרה וכן , האקלים, עוסקת בבירור המדיניותלת המחקר שא

. השקפתם של מרצים וסטודנטים כלפי החינוך המוסרי והשפעת משתני רקע עליהם, בעמדותיהם

בדלים שבין מרצים לבין סטודנטים ממגזרי חינוך שונים בה ,בין היתר, נוגעותהמחקר השערות 

ביחס למערכת הערכים שלהם ולמיקומם של ערכים מוסריים , )י וערבימלכתי דת, ממלכתי(

ביחס להערכת הלמידה , ביחס לעמדות והתנהגויות שונות כלפי החינוך המוסרי, במערכת זו

מידת השימוש של מרצים וסטודנטים ל של אלו הקשרומכללה שבה הם לומדים בהמוסרית 

למוסר במהלך יות הוראה ייחודיות באסטרטגיות הוראה קונסטרוקטיביסטיות ובאסטרטג

   .עבודתם החינוכית

המחקר נערך בשמונה מכללות להכשרת מורים . ינ כמותי ואיכות:מעורב שיטותהינו זה  מחקר

 536 - מרצים ו127במחקר השתתפו . ממלכתי דתי וערבי, ממלכתי: משלושת המגזרים

  :ורכבים מחמישה חלקיםלצורך המחקר הכמותי נעשה שימוש בשאלוני מחקר המ. סטודנטים

 מטרתו לבחון את מערכת הערכים של הנבדקים ואת –' דמות התלמיד הרצוי'שאלון   .א

  . מקומם של הערכים המוסריים במערכת זו

 מטרתו לעמוד על עמדותיהם והתנהגויותיהם של -שאלון עמדות כלפי חינוך מוסרי  .ב

 .  הנבדקים כלפי החינוך המוסרי

 הלמידה והמעורבות , מטרתו להעריך את המדיניות–שאלון הערכת המוסד החינוכי   .ג

 . החברתית של המוסד החינוכי בעיני הנבדקים



 מטרתו לבחון את מידת השימוש של –שאלון אסטרטגיות הוראה קונסטרוקטיביסטיות   .ד

 . הנבדקים באסטרטגיות הוראה מרמות חשיבה שונות

של  מטרתו לבחון את מידת השימוש –שאלון אסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסר   .ה

   .  באסטרטגיות הוראה ספציפיות להוראת מוסרהנבדקים 

ניתוח גורמים ותיקוף מבני באמצעות , )אלפא של קרונבך(לשאלונים בוצעו ניתוחי מהימנות 

 6עם חצי מובנים ערכו ראיונות עומק נ ינאיכותלצורך המחקר ה). SSA(ניתוח המרחב הקטן 

 סטודנטים הלומדים בתחומי 6 בתפקידים שונים במכללות להוראה ועם מרצים המשמשים

 ונאספו  רלוונטייםתוכן למדגם סילאבוסים של קורסיםנערכו ניתוחי , בנוסף. הכשרה מגוונים

 ממצאים אלו עובדו לכדי קטגוריות תוכן בעלות משמעויות ייחודיות לתחום .רשימות שדה בשטח

  .המוסר

העדר למידה של תיאוריות מגוונות וכן , ים על העדר הכשרה ישירההממצאים המרכזיים מצביע

 במכללות לחינוך נעשית באופן חינוך המוסריהוראת ה. העדר הוראת מתודיקה לחינוך המוסרי

בתוכניות , בין היתר, י ביטויד מציאות זו באה לי.אגבי ומזדמן, סובייקטיבי, אינטואיטיבי

במכללות לחינוך טוענים כי אינם מכירים מדיניות ברורה מרצים וסטודנטים , בנוסף. הלימודים

של המכללות שלהם בתחום ואף אינם חשים אקלים מוסרי משמעותי במכללה או עידוד 

סטודנטים מביעים מורת רוח על שתוכנית הלימודים שלהם אינה כוללת . למעורבות חברתית

  . חינוך מוסרי

, עם זאת. נם מוכשרים להורות ערכים מוסרייםמרצים וסטודנטים מכלל המגזרים טוענים כי אי

מרצים מכלל המגזרים וסטודנטים מהמגזר הממלכתי והממלכתי דתי מגלים פתיחות לתחום 

. לעומת סטודנטים מהמגזר הערבי המביעים עמדות שמרניות יותר ביחס להוראת מוסר בכיתה

ר כלפי חינוך מוסרי מרצים וסטודנטיות מתחום התמחות הומאני מגלים עמדות חיוביות יות

  . מאלו שבתחומים אחרים

קשרים רבים בין מדדי המחקר מצביעים על כך שבמקרים בהם קיימים יותר מרכיבים מוסריים 

דמוקרטיות ודתיות , ניתנת חשיבות רבה יותר למטרות חינוכיות חברתיות, בתוכניות הלימודים

 כך עולה מידת השימוש ,ינוך המוסריוכן מובעות עמדות המאופיינות בפתיחות רבה יותר כלפי הח

של מרצים וסטודנטים באסטרטגיות הוראה מרמות חשיבה גבוהות ובאסטרטגיות הוראה 

ממצאי המחקר נדונו בהרחבה והוצעו להם הסברים  .במהלך עבודתם החינוכית, ייחודיות למוסר

  . המשךמגוונים ואף ניתנו המלצות מעשיות ליצירת שינוי בתחום וכן המלצות למחקרי



 2│מבוא  

  מבוא . 1

   הבעיה הנחקרת1.1

, בדיבורו,  באופן התנהגותו כי,היאבבית הספר " כסוכן מוסרי"משמעות התפיסה של המורה 

ולערכים מוסריים בפרט , במעשיו ובדרכי הוראתו הוא מחנך באופן תמידי לערכים בכלל

)Jackson, Boostrom & Hansen, 1993; Ryan, 1993 .(קרים טוענים הוגים וחו, לאור זאת

 ;Fullan, 1993; Grace, 1995; Sergiovanni, 1992, 1996; Strike & Ternasky, 1993(רבים 

Campbell, 1997 (על החינוך המוסרי להיות , לדעתם. כי החינוך המוסרי הוא ליבו של החינוך

  . מרכיב מרכזי בהכשרת המורים

הן ,  המורה לחינוך מוסריקיימים מחקרים בודדים העוסקים בתהליך הכשרת,  זו עובדהעל אף

כפי ,  ;Muniz, 1987; Rox, 1993; Wakefield, 1996; Yost, 1997)1975, לוין(בארץ והן בעולם 

 ;Vedder & Veugelers, 1999; Hansen, 2001(שמציינים חוקרים בסקירותיהם בנושא 

Willemse, Lunenberg & Korthagen, 2005; Cummings, Harlow & Maddux, 2007.(   

שכן , חשיבותה של ההכשרה לחינוך מוסרי נוגעת לכל תחומי הדעת הנלמדים בהכשרת המורים

היא עוסקת בעולמם האישי והחברתי של התלמידים שעמם יבואו פרחי ההוראה במגע בעבודתם 

יחסים בין אישיים בין , טיפוח אחריות). Willemse, Lunenberg & Korthagen, 2005(בשטח 

הפחתת אלימות , יחס של כבוד הדדי, אמינות, הגינות, כנות, למידים למוריםובין ת, תלמידים

שינוי לטובה בתחומים אלו תלוי במידה רבה באופן .  הינם חלק מהכשרה זו–ועוד ערכים אחרים 

,  כרמלי;2002,  מסלובטי ועירם;1995, ארט' ג;1988, לוין(הכשרת המורים להתמודדות עימהם 

2006; Beck, 1990 .(  

היבטים כולל בתוכו ה כוללת התייחסות לתחום החינוך המוסרי כתחום רב משתני נרחבבודה זו ע

תוכניות לימודים בעלות מרכיבים , אקלים מוסרי, מדיניות להוראת התחום: כגון, רבים

תפקיד , חשיבות ההכשרה לחינוך מוסרי, רגישות מוסרית, שימוש באסטרטגיות הוראה, מוסריים

חשיבותה ויעילותה של הכשרת ,  לתאר את אופייהויסייעהיבטים אלו . דהמורה בתחום ועו

  . המלמדים והלומדים בהבעיקר על ידי רי בישראל כפי שהיא נתפסת המורים לחינוך מוס

   תחומי העיסוק והעניין1.2

דתיות -ממלכתיות,  בחקר ההכשרה הניתנת כיום במכללות ממלכתיותתסקועהנוכחית העבודה 

 המסגרת . תוך ניתוח רכיביה בתחום החינוך לערכים מוסריים, לפרחי הוראהובחינוך הערבי



 חינוך מוסרי│3

 ;Dewey, 1959, Piaget, 1965, 1972(גישות ההתפתחותיות מעוגנת בקר התיאורטית של המח

Vygotsky, 1978  .( ות אלו בהקשר של בפיתוח של שני מרכיבים חדשניים לגישעוסק המחקר

גישה הקונסטרוקטיביסטית והמודל המתאר התפתחות של תיאורית הלמידה של ה: הוראת מוסר

 Rest, 1983, 1984a, 1984b; Rest, Thoma(ועמיתיו ' התנהגות מוסרית כפי שהוצג על ידי רסט

& Edwards, 1997; Bebeau, Rest & Narvaez, 1999.(  

בשיקוף עמדותיהם והשקפתם של מרצים וסטודנטים ביחס למוסריות מתמקד המחקר , כמו כן

לאור ,  להכשרת מורים בישראלמכללות כפי שמתקיימים בפועל ב,הראויה ולדרכי הכשרתה

מערכת הערכים של מרצים וסטודנטים ביחס לערכים , בין היתר, חנובנבמחקר . מטרות החינוך

הערכת המוסד , עמדות והתנהגויות כלפי חינוך מוסרי, מוסריים בדמות התלמיד הרצוי להם

ובקשר שלהם להוראת מוסר בפועל כפי שהיא באה לידי ביטוי בשימוש , בפני עצמם, החינוכי

באסטרטגיות הוראה קונסטרוקטיביסטיות ובשימוש באסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסר 

בחנו ההבדלים שבין מרצים לסטודנטים נ, בנוסף.  בקרב מרצים ובקרב סטודנטים לחינוך והוראה

תחום , השכלה והכשרה, מגדר, ותק(משתני רקע שונים שר שבין ביחס למדדים אלו וביחס לק

לפי מגוונות כעמדות והתנהגויות לבין ) הזיקה החינוכית של המוסד ועוד, לימודים ותחום הוראה

  . החינוך המוסרי

בתהליך בניית קוד אתי למורים ולא באתיקה מקצועית עסקה העבודה לא מן הראוי לציין כי 

שיפוט מוסרי ורמה מוסרית של אנשי , שכר ומעמד המורה, פרופסיה: וללהכ (כתחום בפני עצמו

שכן אלו נושאים למחקר , ערכים המוסרייםהכשרה להוראת אלא רק בפן המתייחס ל) חינוך ועוד

  . נפרד

 המתבסס על הפרדיגמה ,יניכותואכמותי : הינו מחקר מעורב שיטות נוכחיהמחקר ה

 Spradley, 1979; Seidman, 1991; Stake, 1995; Guba ;2003, שקדי(הקונסטרוקטיביסטית 

& Lincoln, 1998 .( ערך בקרב מדגם אוכלוסיית המרצים ואוכלוסיית פרחי ההוראה נהמחקר

  . דתיות ובחינוך הערבי להכשרת מורים בישראל-ממלכתיות, במכללות ממלכתיות



 4│מבוא  

  מטרות העבודה   1.3

  מטרות בתחום התוכן. א

ית והרחבת הידע הקיים ביחס להכשרת המורים לחינוך מוסרי בניית תמונת מצב עדכנ .1

  . ממלכתיות דתיות ובחינוך הערבי בישראל, במכללות ממלכתיות

, מדיניות ואקלים מוסרי: בחינת הוראת החינוך המוסרי בהכשרת מורים בתחומים .2

מתודיקה למוסר ושימוש בשיטות הוראה , הוראת תיאוריות למוסר, תוכניות לימודים

  . ונות לפיתוח מוסרמגו

עמדות והתנהגויות של מרצים וסטודנטים כלפי החינוך המוסרי , מערכת הערכיםניתוח  .3

 . שבתוכנית ההכשרה שלהם

  מטרות בתחום התיאורטי. ב

הוספה לתיאוריית הלמידה של הגישה הקונסטרוקטיביסטית ביחס לשימוש בדרכי  .1

 להוראת מוסר במוסדות הוראה חדשניות לעומת השימוש בדרכי הוראה מסורתיות

  .להכשרת מורים בישראל

העוסק בדירוג והעדפה של ערכים כחלק מפיתוח של , הוספה למרכיב המוטיווציוני .2

 & Rest, et al., 1997; Bebeau, Rest (ועמיתיו' רסטעל פי המודל של , התנהגות מוסרית

Narvaez, 1999 (בקרב מרצים וסטודנטים במכללות להכשרת מורים בישראל  .  

   מטרות בתחום המתודולוגי. ג

 להכשרת מורים מכללותבניית ותיקוף כלי מחקר מקיף ומהימן לבחינת החינוך המוסרי ב .1

 . בישראל

, לחינוך מוסרישל פרחי הוראה תרגום מאנגלית של כלי מחקר לבחינת תוכנית הכשרה  .2

 . תיקופו ובדיקת מהימנותו בהקשר ישראלי

,  מסלובטי;1997, מסלובטי וגזיאל( "התלמיד הרצוידמות "הרחבה ותיקוף של שאלון  .3

2002Maslovaty & Iram 1995, 1997; Maslovaty, Cohen & Furman,2008;( 

  .מוסרי-בתחום הפסיכומוטורי



  רקע תיאורטי: מוסריחינוך │5

 

   רקע תיאורטי . 2

הפרק הראשון עוסק בהגדרת המונח .  פרקיםארבעההרקע התיאורטי של עבודה זו מתחלק ל

לדיונים הקשורים בו וכן בתיאור מערכת הערכים של בני אדם תוך התמקדות במקומם של ו' ערך'

ערכים 'הפרק השני עוסק בהגדרת המונחים . שלהםערכים ההערכים המוסריים במערכת 

כמו . בפני עצמם וכחלק מתחום האתיקה המקצועית של אנשי הוראה' חינוך מוסרי'ו' מוסריים

המהוות את מקורותיו של החינוך , עוסק הפרק בתיאור תיאוריות מגוונות העוסקות במוסר, כן

המסגרת התיאורטית של המחקר כפי שהיא עולה מהתיאוריות מתוארת שלישי בפרק ה. המוסרי

  .  הקונסטרוקטיביסטיתלמוסר ומתיאורית הלמידה

 עוסק בתחום הכשרת המורים תוך התייחסות למטרות העולות מחוק חינוך חובה רביעיהפרק ה

בפרק זה מוצגים מחקרים קודמים . התמקדות בהכשרת המורה לתפקידו כסוכן מוסרי בכיתהבו

קע  וכן רציונל המחקר וההשערות העולות מרשבדקו את תחום החינוך המוסרי בהכשרת המורים

  .  התיאורטי

  הערכים בחינוך :  פרק ראשון2.1

    הפולמוס סביב הוראת ערכים 2.1.1

יש הטוענים כי כל ניסיון לחנך . סוגיית החינוך לערכים במערכת החינוך הינה סוגיה טעונה

 ;2005Wilson, 1964; Flew,1966,  הכט;1975, יזהר(משמעותו אינדוקטרינציה  לערכים

Snook,1972; Green, 1999;  .( אחרים טוענים כי אין מנוס מלחנך לערכים שונים וכי יש

 ,2003Hare, רוזנק(להתמודד עם אינדוקטרינציה בדרך של ביקורת מתמדת על תהליך הלמידה 

1964; Moor, 1966; Kohlberg, 1978; .(  

טען ) 1961(קליינברגר .  במרכז הדיונים החינוכיים של שנות השבעים בישראלגםפולמוס זה עמד 

להכרעה ולשיפוט וכי יש לגיטימציה לאנשי חינוך לעסוק בחינוך , כי ערכים משמשים לבחינה

  . הוא טען כי חינוך נטרלי שאינו מחנך לערכים ספציפיים מהווה סכנה. לערכים מחייבים

ערכים באים לשמש כאמות : "לדבריו,לתפיסת הערכים כאמות מידה, אומנם, הסכים) 1975(יזהר 

גם כרסן מפני ירידת אנושיותו וגם כנימוקי ההעדפה שהוא , ירה שבוחר לו האדםמידה לבח

אלא הם כמין קשר שבין יחסי ישים וכתשובה מנומקת ,  ידעאין הם ישים הנמצאים למג. מעדיף

הערכים הם בידי  ...; לקרב או לדחות; טוב או לא טוב;כן או לא?  זה או זה;"או"על השאלה 

שלל כל לגיטימציה לחינוך הוא , עם זאת. )18' עמ, 1990, יזהר" (הישרהאדם כסרגלים לבדיקת 
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הוא טען כי מקור הערכים הוא בתלמיד עצמו והמחנך יכול רק להציג בפניו את מכלול . לערכים

  . האפשרויות מבלי לנקוט עמדה ביחס אליהם

ורות החינוך הציג הבחנה בין שלוש אידיאולוגיות המהוות את מק )1973,1986,2001,2002(לם 

  : בעידן המודרני

   . החינוך מכשיר את היחיד לחיי החברה– סוציאליזציה  .א

  .י החברה" היחיד פועל על פי מצפון תרבותי שנקבע ע–אקולטורליזציה   .ב

 היחיד פועל מתוך עצמו ומחנך את עצמו באמצעות הכרעה בין ערכים – אינדיוידואציה  .ג

 .שונים

להבנה של תהליכי ,  שונה לתפיסת החינוך לערכים טען כי לשלוש גישות אלו התייחסותלם

. למקומה של הכשרת המורים הראויה ולתפקידו של המורה בתהליך החינוכי, השיפוט המוסרי

צידד לם בגישת האינדיוידואציה השוללת חינוך מכוון לערכים והרואה בתלמיד כסמכות , בדבריו

     .    הבלעדית להכרעה בין ערכים

 הערכים הם מושגים המספקים :'ערכים' למונח כוללתובעולם הובילו להגדרה דיונים אלו בארץ 

באמצעות הערכים אנו . לנו צידוקים לבחירת דרכי הערכה ופעולה מסוימות ולפסילת אחרות

, לשפוט ולהעריך אנשים, מסוגלים לקבל החלטה המתייחסת לפעולות שונות בחיי היום יום

 ;2001, שקולניקוב ושורק(ובים ורצויים או כרעים ודחויים פעולות ומצבים כט, רעיונות, חפצים

  ).  ;2002Rescher, 1969; Halstead, 1996; Warnock, 1996, מסלובטי ועירם

   מערכות ערכים וטיפולוגיה של ערכים 2.1.2

, אפוא, מערכת ערכים היא. לכל אדם מגוון ערכים על פיהם הוא קובע את התנהגותו המועדפת

לאורך רצף של חשיבות יחסית , של אמונות העוסקות באופני התנהגות מועדפיםארגון תמידי 

)Rokeach, 1973; Schwartz & Bilsky, 1987 .( במחקר הנוכחי תבחנה מערכות הערכים של

ש על המיקום של הערכים המוסריים גמרצים וסטודנטים במכללות להכשרת מורים תוך ד

תיאוריות העוסקות במבנה של מערכת הערכים בקטע זה מוצגות  .במערכות הערכים שלהם

ההתמקדות בכל תיאוריה תהיה ביחס למיקום של הערכים המוסריים .  המגווניםםובמקורותיה

    .   במערכת הערכים הכללית של האדם

  : טענה כי מערכת ערכים יכולה להיבנות על בסיס מקורות שונים) 1999(לב -בר

  . בעלי תוקף מוחלט שאינם תלויים בזמן ובמקום, ם ערכים אוניברסאליי– אבסולוטיים  .א

 .  ערכים המושתתים על חוק ומהווים נורמות התנהגות בחברה מסוימת– אובייקטיביים  .ב
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.  אמות מידה המצויות באדם עצמו שלפיהם הוא קובע מהו הטוב לו– סובייקטיביים  .ג

  . אמות מידה אלו משתנות מאדם לאדם

לה תועלת ליחיד או לחברה בהתאם לשיקולים בחירה בערכים שמהם עו  - פרגמאטיים  .ד

  .של רווח והפסד

  : בין שלושה סוגי ערכים המרכיבים מערכת ערכים) 2001(באופן דומה הבחין רוזנק 

 ערכים המסייעים לאדם להגדיר את אישיותו ולבטא את עצמו החל – הערך האישי  .א

ייבים איש מלבד ערכים אלו אינם מח. מהעדפות של טעם וריח וכלה בהכרעות מוסריות

  . נוטה האדם להחליפם חדשות לבקרים, האדם הפרטי וממילא

ערכים אלו .  ערכים המעמידים את האדם במרחב מוסרי המשותף לכלל– הערך המוחלט  .ב

  . כופים עצמם על הפרט ומאלצים אותו לבחור בין טוב לרע

ך כ.  ערכים משניים שתפקידם לשרת את הערך המוחלט– הערך האינסטרומנטאלי  .ג

יש לקיים את חוקי המדינה גם כשהפרט חולק עליהם על מנת שלא לפגוע בערך , למשל

  . המוחלט של חיי האדם

מדברים אלו עולה כי מערכת הערכים של האדם בנויה ממשא ומתן תמידי בין אמונותיו 

 הערכים המוסריים קיימים באדם אך ההכרעה .והשקפותיו לבין השפעת החברה והסביבה עליו

  .ם נקבעת גם בהתאם לנורמות הנקבעות על ידי החברהעל פיה

רכי ד הגדיר את תפקידם של הערכים ושל מערכת הערכים כחלק מ)Rokeach, 1973(' רוקיץ

כסטנדרטים המנחים את פעילויות האדם וכתוכניות כלליות , ההבעה של צרכים אנושיים

 )Rokeach, 1973(' רוקיץ מניח ,מעבר לכך. המסייעות לאדם לפתור עימותים ולקבל החלטות

  : ערכים ומערכת ערכיםילמאפיינחמש הנחות יסוד ביחס 

  .לבני אדם מספר מצומם של ערכים  .א

 .הערכים של בני אדם מאורגנים במערכת ערכים  .ב

השוני בין בני אדם מתבסס על ערכים ספציפיים . למרבית בני האדם מערכת ערכים דומה  .ג

 . ה הם חייםהאופייניים לתרבות ב

מתרבותה וממוסדותיה וכן ממבנה האישיות של , נובעים ומושפעים מהחברהערכים   .ד

 .האדם

    .    השפעת הערכים ניכרת בכל תחומי החיים  .ה
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מבנים  –  מצא כי אנשים מארגנים את הערכים שלהם במבנים ותת)Rokeach, 1973(' רוקיץ

  :אצל בני אדם של ערכיםמקבילות הוא הבחין בשתי קטגוריות . היררכיים

  .מיקודם הוא בעצמי ובחברה -מינלייםטר  .א

 . מסוגלות וערכי מוסר,  ערכי יכולת– נטאלייםאינסטרומ  .ב

 יקוגניטיבלקטגוריות אלו מבנה בעל סדר מדורג של ערכים והן קשורות האחת עם השנייה באופן 

 .פועלים ומסייעים להשגת הערכים הטרמינלייםכך שהערכים האינסטרומנטאליים , ופונקציונאלי

 היא בעצם הגדרת מערכת )Rokeach, 1973(' תה המרכזית של התיאוריה של רוקיץתרומ

 מהצד השני כאשר תהערכים של בני אדם כמערכת דינאמית מצד אחד ואוניברסאלי

  .תרבויות שונותלהאוניברסאליות באה לידי ביטוי בתחומי ערכים מוגדרים המשותפים 

 : מצאו באמצעות תיאורית השטחות כי קיימים ערכים בעלי אוריינטציות שונות) 1974(לוי וגוטמן 

  .להיות עשיר: כגון, פן האישיה ערכים המתייחסים להבלטת העצמי ו- אגואיסטית  .א

: כגון,  ערכים המתייחסים להתעלות מעל לעצמי ולהתחשבות בחברה- אלטרואיסטית  .ב

  .לעזור לזולת

    .להיות דתי: כגון,  ולמוסכמות המתייחסים לציות לחוקים ערכים- משטרית  .ג

  . לצאת לבלות: כגון, ערכים המתייחסים לפתיחות ולמתירנות – פרמיסיבית  .ד

ערכים של תלמידי תיכון ישראליים הם מצאו כי הציר ה בנושא מערכת למחקרם SSAבניתוח 

  .ים ערכים מוסריים ואישייםאגואיזם עליו ממוקמ – המבחין בין ערכי הנחקרים הוא אלטרואיזם

תחו שוורץ ועמיתיו יפ, )1974( ולוי וגוטמן )Rokeach, 1973(' רוקיץו על הבסיס שהניח

)Schwartz, 1992; Sagive & Schwartz, 1995; Schwartz, 2006(שלהם ה את התיאורי 

תבססת תיאוריה זו מ.  אוניברסאלי אצל בני אדם–העוסקת בקיומו של מבנה ערכים פסיכולוגי 

ערכים הם תפיסות או : על תפיסת הערכים בהתאם להגדרה הבאה המורכבת מחמישה מאפיינים

המכוונות ,  שהם מעבר למצבים ספציפיים, המיוחסות לעמדות רצויות או להתנהגויות,אמונות

על פי התיאוריה של .  והמדורגות על פי רמת חשיבות,ת בחירה או של התנהגות ופעילותאלקר

ניתן לראות , )Schwartz, 1992; Sagive & Schwartz, 1995; Schwartz, 2006(תיו שוורץ ועמי

  :םאוניברסאלייבערכים ייצוגים קוגניטיביים של שלושה צרכים 

  .צרכים ביולוגים בסיסים  .א

 . צרכים למעורבות חברתית במטרה ליצור התאמה בין אישית  .ב
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  .צרכים של מוסדות חברתיים לרווחת הקבוצה וקיומה  .ג

 ,Schwartz(שוורץ הגדיר  ,מדינות 73 –בין תרבותיים שהתבססו על מדגמים מה וך מחקריעל סמ

 הוא הבחין בין ערכים שונים בהתאם לתחומי .את הערכים כעקרונות מנחים בחיי האדם) 1992

 .)Rokeach, 1973('  תוך שהוא מתבסס בעיקר על עבודתו של רוקיץציה שהם מבטאיםווטיוהמ

רכים צשאותם ניתן לחלק על פי היונים ווצ עשרה תחומים מוטישלו כללי בסיסהערכים המודל 

  :האוניברסאליים שהוצגו לעיל

 משרתים אינטרסים בעלי אוריינטציה –הכוונה עצמית , גירוי, הדוניזם, השגיות, כח  .א

  .אישית

  . משרתים אינטרסים בעלי אוריינטציה חברתית–קונפורמיות , נדיבות מסורת  .ב

 .  אישיים וחברתיים,  משרתים אינטרסים מעורבים–חון בט, אוניברסאליות  .ג

המציג את המתאם בין משתנים כביטוי למרחק ביניהם , SSA –באמצעות ניתוח המרחב הקטן 

של ) 1 מספר תרשים(התקבל מבנה סכמטי , כך שמשתנים סמוכים מתארים מתאם גבוה ולהפך

 המתוארים בתרשים –תאמה בתרשים בולטים יחסי ה. פיזור עשרת תחומי הערכים במרחב

 המתוארים בתרשים כניגודיות בין תחומי –ויחסי קונפליקט , כסמיכות בין תחומי ערכים

  :מופיעה בין התחומים הבאים) סמיכות(התאמה . הערכים

  כוח והישגיות  .א

  ונדיבותתאוניברסאליו  .ב

 גירוי והכוונה עצמית   .ג

 השגיות ונהנתנות  .ד

 הכוונה עצמית ואוניברסאליות  .ה

 וחבטחון וכ  .ו

 קונפורמיות ובטחון  .ז

 קונפורמיות ומסורת  .ח

  :נמצאו בין תחומי הערכים הבאים) ניגודיות(יחסי קונפליקט 

  בטחון וקונפורמיות, הכוונה עצמית וגירוי לעומת מסורת  .א

   כוח והישגיות לעומת אוניברסאליות ונדיבות  .ב

  הדוניזם לעומת מסורת וקונפורמיות  .ג
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  ת לעומת כוח נהנתנות והישגיות קונפורמיות ומסור,נדיבות, תאוניברסאליו  .ד

. ט אלה הצביעו על מגמה נוספת המתארת את מבנה מערכת הערכיםקיחסי התאמה וקונפלי

הדומה , שני רצפים בעלי ארבעה קטביםשלו  ,עלנמצא כי תחומי הערכים מאורגנים במבנה 

  :)1974(בחלקו להבחנה שנמצאה במחקרם של לוי וגוטמן 

-Self ('הבלטת העצמי'מול ) Self-Transcendence(' התעלות העצמי'  .א

Enhancement( – נדיבות  מול הדוניזם, השגיות, כוח: הערכים על ציר זה ממוקמים

לערכים אלו מוטיבציה המעדיפה את הפן האישי לעומת ערכים . תואוניברסאליו

   .שמהותם היא להטיב לאחר על פני טובה אישית

על ציר  –) Openness To Change ('ינויפתיחות לש'מול ) Conservation(' שמרנות'  .ב

לערכים . קונפורמיות ומסורת, בטחוןגירוי והכוונה עצמית מול : זה ממוקמים הערכים

    .כללי החברה והמסורת לעאלו מוטיבציה של מימוש עצמי ושינוי על פני שמירה 

ל שוורץ ניתן לראות כי תחום הערכים המוסרים בו עוסקת עבודה זו מצוי על פי מחקריו ש

, צדק: תחומים אלו כוללים ערכים כגון.  ונדיבותתאוניברסאליו: בתוך תחומי הערכים, ועמיתיו

אחריות וחברות של אמת שהם חלק מערכים מוסריים כפי שיוגדר בפרק , ישרות, עזרה, שוויון

: ניתן להבחין עוד כי הערכים המוסריים ממוקמים במערכת הערכים של בני אדם על הציר. הבא

המבטא את ) Self-Enhancement ('הבלטת העצמי'מול ) Self-Transcendence(' התעלות העצמי'

 זאת בדומה למחקרם של לוי .היחס שבין תרומת והעדפת האדם את עצמו על פני תרומתו לזולת

 –שם נמצא כי הציר המבחין במערכת הערכים של בני נוער הוא אגואיזם ) 1974(וגוטמן 

  .אלטרואיזם
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  פתיחות לשינוי

Openness to Change 

  שמרנות

Conservation 

  התעלות העצמי

Self-Transcendence 

  הבלטת העצמי

Self-Enhancement 

 תאוניברסאליו

 בטחון

 קונפורמיות מסורת

  נדיבות
 

 נהנתנות

 הישגיות

 כוח

הכוונה 
 עצמית

 גירוי

 ,Schwartz(על פי שוורץ ',  על–מבני 'מבנה מערכת ערכים בסיסי וארבעה : 1מספר ם תרשי

1992(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

. בפרק זה נדונו סוגיות המתייחסות לעולם הערכים ולמערכת הערכים של בני אדם, לסיכום

 משותפת ה נמצא,מסוימתסיטואציה ההתייחסות לערכים כאמות מידה בקבלה ובשיפוט של 

במקורה נעוצה שבדבר חינוך לערכים ספציפיים קיימת מחלוקת , עם זאת. ונות חינוך שוניםלסגנ

כפי ,  ליבראליות– ופוסט מודרניות סוציולוגיות, פסיכולוגיות, בתפיסות עולם פילוסופיות

 ביטוי גם בסגנונות הכשרת המורים מחלוקת זו באה לידי, מעבר לכך. שיתואר בפרק הבא

  . ושפעות מתפיסות העולם שהוזכרו קודם בפועל והמיםהקיימ

 לבין תפיסת העולם ההגותית ולבין סגנון הכשרת המורים ,קשרים אלו שבין היחס לערכים

 ההתמקדות במחקר תהיה ביחס ובאופן שבו נלמדים ערכים מוסריים .יתבררו בהמשך העבודה

  .מגווניםבמוסדות הכשרה מזרמים שונים בעלי תפיסת עולם שונות וסגנונות הוראה 

 נמצא כי מערכת הערכים של בני אדם היא אוניברסאלית והיא כוללת בתוכה ערכים ,מלבד זאת

ערכים אלו נמצאו ממוקמים במערכת . בין אדם לחברו,  קרי–המשתייכים לתחום המוסרי 

  .  תרומתם לזולתהערכים של בני אדם בציר המתייחס לתפיסתם את עצמם מול תפיסתם את
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  :אפואסטודנטים במכללות להכשרת מורים יש לברר ביחס למרצים ול

במכללות מהו הדמיון והשוני הקיים בין מערכת הערכים של מרצים ושל סטודנטים   .א

בהתמקדות במקומם של הערכים המוסריים , להכשרת מורים מזרמים שונים בישראל

  ?במערכת הערכים שלהם

ים ביחס לערכים אחרים מהו סדר העדיפות שנותנים סטודנטים להוראה לערכים המוסר  .ב

  ?  ר העדיפות של המרצים לאותם ערכיםדלעומת ס) 'דמוקרטים וכו, דתיים, לימודיים(

 ,Rest(ועמיתיו ' שאלות אלו תקבלנה בירור נוסף בפרק הבא בחלק המתייחס לתיאוריה של רסט

1983, 1984a, 1984b; Rest, Thoma & Edwards, 1997; Bebeau, Rest & Narvaez, 1999( 

,  מסלובטי;1997, מסלובטי וגזיאל (ובחלק המתייחס לשאלת דמות התלמיד הרצוי

2002(Maslovaty & Iram 1995, 1997; Maslovaty, Cohen & Furman, 2008;   בעיני מרצים

    .ני תלמידיהםיבעובמוסדות להכשרת מורים 
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  ערכים מוסריים וחינוך מוסרי :   פרק שני2.2

כמו גם התיאוריות עליהן נשען , זה מובאות ההגדרות למונחים המרכזיים של המחקרפרק ב

צגות ומ, לאחר מכן. מובאת הגדרה למונחים ערכים מוסריים וחינוך מוסרי, בתחילה. המחקר

חינוכי הנדרש להקנייתו מהו התהליך הותיאוריות מתחומי דעת שונים המגדרות מהו מוסר 

המשלבת , מוצגת המסגרת התיאורטית הספציפית למחקר זה, לבסוף. ולהבנייתו בקרב בני אדם

תיאורית למידה מתקדמת המתאימה להבניית , מצד אחד גישה חדשנית לחינוך למוסר ומצד שני

   . מוסר

   הגדרה– ערכים מוסריים וחינוך מוסרי2.2.1

. 'דרך התנהגות'או ' הרגל' שמשמעותה "Moralis"ילה הלטינית מקורו של המושג מוסר הוא במ

התפיסה הרווחת בחברות רבות רואה במוסר מערכת כללים ועקרונות המכוונות את התנהגות 

הוא , עיקרו של המוסר לפי תפיסה זו. ביחס למה רע לעשות, האדם ביחס למה נכון לעשות ובעיקר

,  רשף;2001, ניסן(סגרת חברה צודקת ומתוקנת להבטיח את רווחתם וכבודם של בני אדם במ

2008  .(  

הערכים וכי טען כי המוסר עוסק בחובות האדם כלפי עצמו וכלפי החברה ) Beck, 1990(בק 

 ,Lickona(ליקונה  .המוסריים הם חלק ממערכת כוללת של ערכים שמטרתם ליצור אדם טוב

עומת ערכים שאינם מוסריים שאין בהם טען כי ערכים מוסריים נושאים בתוכם מחויבות ל) 1991

אופי מוסרי מורכב , לדבריו. מחויבות אלא הם ביטוי של מה שהאדם רוצה או נהנה לעשות

לשאוף לטוב ולעשות , מאלמנטים פסיכולוגיים והתנהגותיים המסייעים לאדם לדעת את הטוב

והרגלי ) אפיקטיבי(הלב הרגלי , )קוגניטיבי(בנוי על הרגלי המחשבה , המוסר לדברי ליקונה. טוב

  ).   התנהגותי–מוטורי (המעשה 

טענו כי ערכים מוסריים ) Sommers–Flanagan & Sommers–Flanagan, 2007(פלניגן -ססומר

שיוכלו להתקיים , על מנת, משקפים את האמונות ביחס לאופן שבו אנשים צריכים להתנהג

, כבוד, צדק, אחריות: כי המוסר כולליםער, לדבריהם. בחברה הוגנת ולנהל חיים מספקים וטובים

נדיבות וחוסר , הגינות, אמתיות, כנות, סבלנות, אמינות, מחילה, חמלה, שליטה עצמית, אומץ

  . אנוכיות

  : ולערכים המתייחסים לתחום זהשש הגדרות נפוצות למוסר סיכם) Damon, 1998(דמון 

 .א מתמקדת בהגדרת הטובאוריינטציה של יכולת הערכה מבחינה בין טוב לרע תוך שהי  .א

 . תחושת מחויבות כלפי סטנדרטים חברתיים  .ב
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 .תחושת אחריות כלפי דאגה לאחר  .ג

 .דאגה לזכויות האחר  .ד

 .מחויבות להגינות ביחסים ביו אישיים  .ה

 . שלילית כלפי מעשים לא מוסרייםמצב נפשי המעורר תחושה   .ו

 ולהם מימד של ,תערכים מוסריים הם ערכים המכוונים להשגת טוב לאדם ולזול, לסיכום

  .מחויבות אישית וחברתית

החינוך , לדבריו. כי החינוך למוסר הוא רב פנים וקטבים) 1986(אוסר ביחס לחינוך המוסרי טען 

היבטים יחסיים מול היבטים , המוסרי מאופיין בסובייקטיביות מול עובדות אובייקטיביות

יסודות רציונאליים ', שטיפת מוח 'חינוך למוסר מול אינדוקטרינציה שמשמעותה, אוניברסאליים

 ערכית ובהיבטים טכניים מול היבטים תנקודת ראות מוסרית מול ניטראליו, מול יסודות רגשיים

, עוד הוא טוען כי לא קיימת תיאוריה אחת לחינוך מוסרי אלא קיימות משמעויות. אובייקטיביים

  .    פרשנויות ושיטות רבות לפיתוח מוסר ולהקניית ערכים

תהליך הסיגול קשור . החינוך המוסרי עוסק בקבלת נורמות ובסיגולן כתב כי )Green, 1999(ין גר

מטרת החינוך המוסרי היא לבנות מצפון . ורכישה טבעית של נורמות קבוצתיות הפנמהבתהליכי 

   .חברתיים ואחרים, מקצועיים, לאדם כך שהוא ישמע לקולות רבים העולים מהקשרים מוסריים

 של המעורבים בו לצד האישיות מטיפוח מורכבההמוסרי הוא תהליך ולה כי החינוך מהגדרות ע

כפי שציין . הן ברמה של האדם הפרטי והן ברמה החברתית שבה הוא מצוי, יקוגניטיבטיפוח 

      .לחינוך המוסרי גישות ותיאוריות רבות חלקן מוצג להלן) 1986(אוסר 
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 לחינוך תמודרני-פוסטומהחשיבה הסוציולוגיות , ותפסיכולוגי,  תיאוריות פילוסופיות2.2.2

  מוסרי  

 מספר מוצגות להלן, מטרותיו ויישומיו החינוכיים, ילשם הבנת מקורותיו של החינוך המוסר

תיאוריות המציעות דרכים שונות לפיתוח מוסר תוך עמידה על תפקידו הייחודי של המורה 

  . בתהליך זה

. יאוריות אלו גם לבניית כלי המחקרשימשו תכי השגתו מעבר להגדרת מהו המוסר הראוי ודר

 לפיתוח מוסר וכן עמדות והתנהגויות מגוונות לוקטו שיטות הוראה השונותתיאוריות המתוך 

שאלון שיטות ההוראה ב  נוסחו להיגדיםעמדות והתנהגויות אלו .שונות הייחודיות לכל גישה

יאור הגישות השונות היא להציג את מהות המגמה בת. 1 מספר בנספחשאלון העמדות המוצגים בו

   .ליישום בכיתההתמקדות בהמלצות כל גישה וגישה תוך הגישה ועקרונותיה 

שיטות , את התכנים, כחלק ממטרות המחקר מהוות התיאוריות השונות המוצגות בהמשך, בנוסף

 להימצא במכללות להכשרת המורים יםדרכי החשיבה והמשנה החינוכית האמור, ההוראה

 במחקר זה יעשה .ות משתייכןעולם ולזרם החינוכי לו ההבהתאם לתפיסת , המכשירות למוסר

את ) ראיונות וניתוחי תוכן למבחר סילבוסים, שאלונים(ניסיון לתאר באמצעות כלי המחקר 

  ,     בעקבות זאת. היקפם ויישומם כחלק מהכשרת המורה שבדרך, התכנים הנלמדים בתחום המוסר

להציע הסבר בדבר הקשר שבין המשנה החינוכית של דיון המוצג בתום המחקר ביעשה ניסיון 

שימוש בתיאוריות מסוימות ובשיטות ההוראה ( מורים למוסר ות מכשירן והאופן שבו הכללותהמ

     .  ות משתייכןלבין הזרם החינוכי לו ה)  וכדומההעולות מהן

 & Vessels(וסלס והיואיט  הציעו לאור ריבוי התיאוריות העוסקות במוסר ובדרכים להכשרתו

Huitt, 2005(קיימים ארבעה טיפוסי ,לטענתם.  מודל מארגן לגישות השונות המוצגות בהמשך 

  :תיאוריות העוסקות במוסר

פסיכולוגים מזרם התנהגותי , פילוסופים של גישות – )External/Social(חברתי /חיצוני

כפיה זו נעשית באמצעות . התערבות חיצוניתוסוציולוגים הרואים מוסריות כתוצר של כפיה ו

  . שידור והעברה של חוקים חברתיים ונורמות תוך הדגשה מכוונת של השלכותיהם

 למוסר בפן ות ופסיכולוגיים המתייחסם גישות של הוגים סוציו ביולוגי– )Internal( פנימיים

  . את התפתחותו בבשלות גיליתהמתנותגנטי ו

, האחת:  קבוצה זו מתחלקת לשתי תתי קבוצות– )Interactional (אינטראקציה

, פסיכולוגים וסוציו אנליטיים, םפסיכואנליטיי,  כדוגמת)Instinctual (אינסטיקטיביסטיים
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כלא מפותח וכדורש שליטה או השפעה של , םהרואים את טבע האדם כמונע מאינסטינקטי

,  כדוגמת)Maturational (תהוגים שעוסקים בתהליכי בגרות ובשלו, ההשניי. תהליכי חיברות

אלו רואים את טבע האדם .  התפתחותיים ותיאוריות של למידה–אפקטיביים , יםיקוגניטיביסט

  . כטוב מצד עצמו אך דרוש עידון

 גישות הרואות בהתפתחות מוסרית כנובעת מתוך – )Presonality/Identitiy ( זהותי–אישיותי 

חלק מן הגישות  (רכיב הזהות העצמית של האדםתכונות אופי ואישיות ספציפיות וכחלק ממ

           .   )הפסיכולוגיות והגישות הפוסט מודרניות

   

,   בפילוסופיה קיימות מספר גישות העוסקות בתחום המוסר-  הפילוסופיותהתיאוריות 2.2.2.1

 )Ling & Stephenson, 1998(לינג וסטפנסון , )1995(ארט 'ג  בסקירות שהציעוהן מתוארות 

  ). Halstead, 1996(והולסטד 

כאשר ההיגיון , המוסר וההיגיון: מונחית על פי שני עקרונות גישה זו - הסוקרטית הפילוסופיה

כולנו מחפשים את הטוב אך היעדר ההיגיון גורם לנו . הוא הבסיס לכל החלטה או פעולה מוסרית

. את ההיגיון שבפעולתםלשם כך על בני האדם להבהיר לעצמם . לעשות מעשים שאינם מוסריים

סוקרטס הינו אבי הגישות התועלתניות והשאלה שלדעתו צריך אדם לשאול את עצמו , מעבר לכך

 ,Halstead ;1995 ,ארט'ג(המעשה להנאתי ומונע ממני את הסבל באיזו מידה תורם : תדיר היא

1996; Wren, 2008.(  

ונים מתוך דיונים שבהם מועלים יישומה החינוכי של הגישה יהיה בפעילות של הבהרת ערכים ש

על המורה לפתח אצל התלמידים אסטרטגיות לקבלת החלטות תוך שימת  .ערכים באופן ביקורתי

יש לתת משקל רב במהלך ההוראה . דגש על ביקורת והערכה נכונה של ההחלטות המתקבלות

 ערכים דיונים סביבלבכיתה לחשיבה מטה קוגניטיבית אודות אירועים בעלי אופי מוסרי ו

  . מוסריים

, כנות, חברות:  עסקה בערכים מוסריים ספציפיים כמוגישה זו – האריסטוטליתהפילוסופיה 

הוא מבצע , לאחר שאדם חושב באופן רציונאלי על הקיצוניות האפשרית של פעולה. צדק ואומץ

המבטאת את " מידה" המונח המנחה בגישתו של אריסטו הוא .אותה תוך בחירה בדרך האמצע

הליכה בדרך . כולתו של האדם להפעיל שיקול דעת בהחלטותיו ולהגיע לבחירה נכונה במצב נתוןי

האדם הטוב הוא אדם . האמצע היא המאפשרת לאדם לרכוש מידות טובות ולהפוך לאדם מוסרי
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מוסריות על פי אריסטו נרכשת באמצעות . ו השכלי בכדי לבחור בין מעשים שוניםחהמפעיל את כו

  .שבחירה בדרך האמצע היא בחירה מוסרית, מכאן.  מסגל האדם התנהגות מוסריתעשייה שדרכה

רכישה , קרי, "אתיקה של מידות טובות"מבוססת על בניית אופי מוסרי על פי אריסטו , למעשה

לה בדרך האמצע ומחויבות לפעולה בהתאם לאותה ישקו בחירה ,ביצוע, וסיגול של תכונות אופי

       .  )Ling & Stephenson, 1998; Wren, 2008 ;2001, קולניקוב ושורק ש;ב"תשכ, אריסטו (בחירה

שימוש במשחקי , יישומה החינוכי של גישה זו יהיה בעריכת השוואה והנגדה של התנהגויות שונות

יות ו פעילויות מנוגדות ושימוש במאגרי מידע שבהם מוצעות אפשרותתפקידים שבהם מוצג

שה זו את הבסיס לגישת חינוך האופי המציבה הוראה והטמעה של בעיקר מהווה גי. בחירה שונות

  .כפי שיתואר בהמשך, כבסיס לפיתוח אופי מוסרי בקרב תלמידים' תכונות טובות'אוסף 

מעמידה את השיפוט המוסרי של האדם על היחס שבין  גישה זו – והתועלתנות ההדוניזם גישת

ן הכאב באופן זה הוא מנסה להצדיק את  האדם מטבעו מחפש את ההנאה ונרתע מ.ההנאה לכאב

 הוא מגדיל את כמות התאם למידה שבהמעשה ראוי נתפס כראוי ב. בחירתו בערכים מסוימים

זאת מתוך הנחה כי ההנאה והכאב ניתנים לכימות או לכל הפחות . ההנאה לעומת כמות הכאב

בגישה זו ניתן ). Frankena, 1973 ;2001, שקולניקוב ושורק(' פחות'ו' יותר'לסידור לפי סולם של 

  : זרמיםלושהלהבחין בש

גם אין , ולמעשה,  כי מאחר ואין טעםטען) Jeremy Bentham 1748-1832( בנתהאם  .א

מעשה טוב , לפיכך. אפשרות להבחין בין סוגי הנאה שונים יש לדרג הנאות באופן כמותי

 תחירב. הוא מעשה המגדיל את האושר ומפחית את הכאב או הצער בחברה נתונה

   .המעשה הראוי צריכה להיות על פי עוצמת ההנאה ועל פי הזמן שבו היא נמשכת

טען כי מעשה ראוי נקבע על פי ) John Stuart Mill, 1806-1873(ן סטיוארט מיל 'גו  .ב

עליה ההנאה שהוא מסב לאדם אך ההבחנה בין הנאות לא יכולה להיות רק כמותית אלא 

ההנאה . ה רוחנית נשגבה עדיפה על פני ההנאה פיזיתהנא, לדבריו. בעיקר איכותיתלהיות 

 . צביעה על תבונתומיחדת את האדם ויהרוחנית היא המ

כי יש לבחון מעשה מוסרי על ) G. E Moor 1879-1958(טען מור , בניגוד לבנתהם ולמיל  .ג

על פי גישה זו יש להעדיף מעשים . פי תוצאותיו ולא על פי התהליך והכוונה של האדם

לכן יש לכונן בחברה .  את כמות האושר בחברה נתונה והמפחיתים את הסבלהמגדילים

כללים , למעשה. כללי התנהגות ומעשה שתכליתם היא להגדיל את האושר בחברה
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מוסריים המונעים מבני אדם להזיק זה לזה הם בעלי ערך חיוני לאושר האדם יותר מכל 

 .  כלל אחר

 לימוד של עקרונות דמוקרטים והבנת ההשלכות של תבאמצעויישומה החינוכי של גישה זו יעשה 

ונעים מזאת מתוך הבנה כי הדמוקרטיה מספקת מגוון כללים ה. פעולות שונות ליחיד ולקבוצה

ברמת התלמיד הפרטי על . מבני אדם לפגוע האחד בשני ובכך הם מקדמים את האושר בחברה

דה רבה בהנאה או בהעדר הסבל  במיתלויההמורה להפנים כי המוטיווציה שלו לפעולה ערכית 

 . שהמעשה מעניק לו

 Will(טען כי המניע למעשי האדם הוא כוח הרצון ) Friedrich Nietzsche, 1844-1900( ניטשה

of power .(עוצמה , דעה או אמונה הן משמעותיות לאדם רק כשהן מספקות לו תחושת כוח

הוא מושג ' טוב'תנגד לטענה כי ההוא ,  מחד גיסא:גישתו של ניטשה למוסר מורכבת. וחופש

על היחיד , לדעתו. הוא שולל את התפיסה כי המוסר הוא רלטיביסטי,  מאידך גיסא,אובייקטיבי

ללא כל הנחיה חיצונית ללא אידיאל או מערכת כללים , ליצור בעצמו את ערכיו ללא שום דגם

י כללים מוסריים אותם  היחיד מחויב להתגבר על עצמו ולפעול על פ,עם זאת. הנתונים לו מראש

, כפי שהיא באה לידי ביטוי בדחף לעדריות, לקונבנציונאליות נטיית האדם .יצר הוא בעצמו

 ;1983, ניטשה (היא מקור כל הרע, אידיאולוגיות ומדע, אחר תורות מוסר, בנהייה אחר הדת

   ).Halstead, 1996 ;2001,  שקולניקוב ושורק;1995 ,ארט'ג

עיסוק בדילמות על מאבקי כוח , זו יהיה עריכת דיונים על כוח וסמכותיישום חינוכי לגישה 

הגישה כי היכולת לקבל יש לעסוק בבירור , כמו כן .ומתחים בין דעות מנוגדות או מניעים שונים

פיתוח המוסר על , בנוסף. החלטות מבוססת על התפיסה כי אנשים חזקים הם השולטים בחברה

שי ופנימי של מגוון ערכים מוסריים עם תלמידים מבלי להשפיע או פי גישה זו נעשה תוך בירור אי

על המורה להימנע מצידוק או תמיכה . לכוון אותם לקראת בחירה או פעולה מוסרית מוגדרת

 ועיקר תפקידו הוא לעודד את התלמיד לזהות את הערכים הפנימיים הקיימים םספציפייבערכים 

 .  בו ולפעול על פיהם

להתפתחות המוסרית של האדם מתבססת על ) Immanuel Kant 1724-1804( קנט גישתו של

. מוסריתהתנהגות אינה היא התנהגות לפי רגש או תחושה , לדעתו. ציווים של חובה ואחריות

, מכאן. ייחס לה האדם ולא על פי תוצאותיומוסריותו של מעשה נקבעת על פי המשמעות שמ

אדם מוסרי הוא אדם . ל תהיה התוצאה שליליתאדם יכול לרצות לעשות מעשה טוב אך בפועש

 והוא פועל על פיהם מתוך תחושת הם המניעים אותו בכל פעולותיו, שכוונתו ורצונו הם טובים
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הכוונה והרצון להטיב הם התבונה . אחריות וחובה ולא לשם השגת רווח אישי או תועלת

, קרי, תבונהאותה  מתוך החוק המוסרי המחייב שעליו דיבר קאנט נובע .המאפיינת את האדם

אותה קוגניציה היא המספקת את הנימוקים  .הקוגניציה האנושית ולא מתוך רגש או ניסיון

כי המוסר הוא , לדברי קאנט, הלוגיים לפעולות מוסריות של אנשים והיא גם הבסיס לכך

  .אוניברסאלי

הובילו אותו , יטיבתפיסת המוסר של קאנט כצו וכחובה ותפיסתו כי המוסר תלוי בפיתוח קוגני

לדברי קאנט הצדק הינו מושג מרכזי בהבנת מערכת היחסים הבסיסית .  צדק–להגדרת המונח 

דרך החלוקה של התועלת החברתית .  החיים במסגרות חברתיותםהאינדיווידואליי, שבין בני אדם

על תהיה מוצדקת אך ורק אם תהיה מקובלת כחלוקה הגונה על פי תודעתו של כל אדם שהוא ב

גישתו זו של קאנט מהווה את הבסיס לתיאורית ההתפתחות . שיקול דעת ויכולת הכרעה

שבראשה עומדת תפיסת הצדק של היחיד כדרגה המוסרית , של קוהלברגהקוגניטיבית המוסרית 

 שורק ;1989, כשר; 1776/1966, קאנט ( הגבוהה ביותר שאליה ניתן לשאוףתהאוניברסאלי

      .  )Frankena, 1973; Wren, 2008 ;2001, ושקלניקוב

עקרונות אוניברסאליים הקשורים לחובה על המורה להציג בפני התלמידים מבחינה חינוכית 

על , נושאים גלובליים המשפיעים על אוכלוסיית העולםעם תלמידיו אודות  לדון עליו. אחריותלו

וח קוגניטיבי של תלמידיו עליו לעסוק בפית,  מעבר לכך. סביבה וכדומה,טבע, זכויות אדם ואזרח

  .  ולהכשירם לחשיבה תבונית סביב נושאים וסוגיות ערכיות

" טבע האדם והתנהגותו"בספרו כתב  )John Dewey 1859-1952( ון דיואי'ג הפילוסוף החינוכי

)Human nature and conduct, 1944 ( כי העיסוק במוסר חייב להיות תלוי בהקשר סביבתי מתוך

אין לעסוק במוסר בפני עצמו אלא יש להעלותו בכל , לדעתו.  חברתיים בחברההבנה של יחסים

  . התנסות לימודית ובכל פעילות במסגרת החינוכית

החינוך הפרוגרסיבי . דיואי דגל בחינוך פרוגרסיבי שהוא לדעתו הדרך להנחיל ולפתח מוסר

 רכישת מיומנויות ,לימוד מתוך ניסיוןב ,פעילות חופשיתב ,טיפוח אישיות הפרטמתאפיין ב

עולם שה ההכרוניצול הזדמנויות ההווה ב ,במסגרת השגת תכליות בעלות עניין חיוני וישיר

  .משתנה

שלושת . הרגל ותבונה, דחף: מפתח-תח את הטבע האנושי באמצעות שלושה מושגיידיואי נ

דפוסי בעלות , הינן פעילות, בדומה ליחידים,  חברות.מושגים אלו מתקיימים גם ביחס לחברה

 התבונה היא הגורם המאזן בין דחף . הנתונים לשינויהרגליםובעלות , יציבים וקבועים פעילות
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מכאן שהטוב הוא היכולת להשתמש בתבונה על מנת לאזן בין פעולות הנובעות מסתירה . להרגל

ובפיתוח קוגניטיבי פיתוח מוסרי מותנה ועומד בפיתוח האישיות של היחיד . שבין דחף להרגל

פיתוח מוסרי זה תלוי מצד אחד בעידוד . בים של יכולתו לנתח אירועים ולבצע שיפוט מוסריבשל

 ההתלמיד לחשיבה קונסטרוקטיבית ובפיתוח הרגלים והתנסות מוסרית ומצד שני ביצירת חבר

  .  )Dewey, 1944 ;1960, דיואי (דמוקרטית ותומכת

וסרית באמצעות דיונים אודות מבחינה חינוכית על המורה לעודד את התלמידים לחשיבה מ

על המורה לאפשר לתלמידים להתנסות בחוויות . נושאים חברתיים ועיסוק בדילמות מוסריות

, התנדבות: מוסריות בכל תחומי הלימוד הקיימים ובין היתר בפעילויות בעלות אופי חברתי כמו

  .     בין כותלי בית הספר ומחוצה לו, עזרה לזולת וכדומה

 האמוטיביסטית הגישה את ע הצי,)Charles L. Stevenson 1908-1979 (סטיבנסון

)Emotivist(. העיסוק במוסר נועד לכפות על הרוב את תפיסתו הערכית של היחיד , לדבריו

שיפוט מוסרי אמיתי הוא אינו נושא להיגיון או לרציונאליות ואינו מעוגן , לדעתו. באמצעות שכנוע

לא ניתן להתווכח עם שיפוט ערכי שכן הוא , למעשה. ל רגשותבעובדות או בידע אלא מבוסס רק ע

. מבטא רגשות והעדפות ולא מתייחס כלל לעובדות הניתנות לבדיקה אמפירית אובייקטיבית

שכל מטרתו של היחיד המשקף את עמדתו המוסרית היא ליצור הזדהות ועמדה נפשית , מכאן

  . )Stevenson, 1944( דומה בקרב האחר

להשתמש בפיתוח כתיבה משכנעת ובטכניקות של הבעת תפקיד המורה הוא ית מבחינה חינוכ

 המורה צריך עודד את תלמידיו להביע את עמדותיהם לתאר את .עמדות ודעות באופן ברור וצלול

, רגשותיהם ביחס לתפיסת המוסר שלהם או ביחס למעשים הנתפסים בעיניהם כעוולות מוסריות

   . בדרכים מגוונות ומשכנעות

הגיון : כגון, חלקן בפן האישיותי. הגישות הפילוסופיות מדגישות היבטים מגוונים למוסר, יכוםלס

כוח , מוטיבציה, )גישת הדוניזם(הנאה , )הגישה הסוקרטית והגישה האריסטוטלית(וקוגניציה 

רגשי האו ) Dewey, 1944(חברתי הוחלקן בפן ) קנט(חובה ואחריות , )ניטשה(וסמכות 

)Stevenson, 1944.(  



  רקע תיאורטי: חינוך מוסרי│21
 

 בתחום הפסיכולוגיה קיימות מספר גישות העוסקות -  התיאוריות הפסיכולוגיות 2.2.2.2

  :יתויבמקורות המוסר ובדרכי הבנ

 השפעה רבה על ההיית) 1900/2007(  לגישתו של פרויד–אנליטית -התיאוריה הפסיכו

ת נרכשות על ידי אמות המידה המוסריו, לדבריו. הפסיכולוגיה המערבית בראשית המאה העשרים

, הילד באמצעות תהליך הזדהות עם דמות כלפיה הוא חש רגשות חזקים הגורמים לו לאמץ ערכים

היחיד מצוי בקונפליקט מתמיד עם החברה בה הוא חי וההתפתחות , למעשה. עמדות והתנהגויות

וכני המוסרית אמורה ליישב קונפליקט זה באמצעות הפנמה של ערכים המוצגים ליחיד על ידי ס

לאור זאת . פרויד זיהה את המוסריות עם מסכמות החברה וכשומרת על החברה. מוסר חברתיים

דורשת החברה ויתור כואב יותר מחבריה הנתונים בקונפליקט מתמיד עם הדרישות המוסריות 

שבו לפרוץ להציג ' הסתמי'היחיד התרבותי יוצר בעצו מנגנוני התגוננות המונעים מ. שהיא מציבה

  ). 2008,  רשף;1984, ניסן(לא מוסרי תרבות 

מוסרי תלוי במודל הסמכות ההורית שאליו נחשף ' אני עליון'מבחינה חינוכית יצירת אופי של 

. פיקוח וסמכות הורית מסייעת להתפתחות ערכים מוסריים אצל ילדים, חום. הילד לראשונה

ליצירת אופי מוסרי אצל דפוסי חינוך המוצגים לילד בשנות חייו הראשונות מסייעים גם הם 

     .    ילדים

 גישות אלו מתייחסות לעבודתם של ווטסון –) תורות הלמידה(התיאוריות ההתנהגותיות 

)Watson, 1913 ( וסקינר)Skinner, 1971( , שטענו כי מה שמכוון את האדם הוא הרצון לקבל

ובי המתבצע בפועל הקניית התנהגות מוסרית היא אקט עיצ, לדבריהם. תגמול ולהימנע מעונש

, מעבר לכך. באמצעות חיזוקים חיוביים ושלילים הניתנים לילדים על ידי ההורים והמורים

, התנהגות מוסרית מוקנית על ידי תהליכי למידה בסיסיים לרבות התניה קלאסית ואופרנטית

  .חיקוי מודלים וצפייה בתהליכי ענישה ותגמול של אחרים

 את תלמידיו באופן חיובי על כל התנהגות מוסרית ראויה ועליו מבחינה חינוכית על המורה לחזק

על המורה לשמש מודל לחיקוי , מעבר לכך. לתגמל באופן שלילי על התנהגות שאינה מוסרית

ולדוגמה אישית וכן להציג מודלים שכאלה בפני תלמידיו על מנת לאפשר את עיצוב זהותם 

        .ואופיים המוסרי

טען כי החשיבה המוסרית נשענת על ) 1965(ה 'פיאז -   התפתחותית הקוגניטיביתהתיאוריה

הוא טען עוד כי .  ולא על למידה של כללים ספציפייםםקוגניטיביי) סטרוקטורות(מבנים 

ההתפתחות המוסרית של היחיד מעוגנת בשלבים של התפתחות גילית המגיעה לשיאה בתפיסת 
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ב רה ארבעה שלבים של התפתחות מוסרית בק'בעבודתו תיאר פיאז .מושג הצדק בגיל ההתבגרות

 :ילדים ומתבגרים

 יוצרים משחק בעל חוקים כאשר לכל ילדילדים בגיל זה . אופרציונלי- השלב הפרה – 1שלב 

אלה אינם משרתים מטרה קולקטיבית כמו " חוקים. "סדרת חוקים ייחודיים פרטית משלו

  .שיתוף פעולה או תחרות

ומתייחס אליהם כאל כציווי , פתח מחויבות לפעול לפי החוקים הילד מ5 בערך בגיל – 2שלב 

החוקים הם קבועים ואינם ניתנים . )דתית או הורית (י סמכות"מוסרי אבסולוטי שניתן ע

  . השיפוט המוסרי של ילדים מתבסס על תוצאות פעולה ולא על פי כוונותיהבשלב זה . לשינוי

ניתן לקבוע או שאותם , כמות חברתיותמוסילדים מבינים כי חוקים הם חלק מ – 3שלב 

 משקל ילדים נותניםשיפוט מוסרי ב .בהתאם להסכמת חברי הקבוצהלשנות באופן שרירותי 

והם רואים בעונש בחירה אנושית ולא גמול בלתי נמנע , לשיקולים סובייקטיביים כמו כוונות

  .מהשמים

ים ביצירת חוקים כדי  פורמלי צעירים מתעניינ-  בתחילת השלב האופרציונלי– 4שלב 

,  הסקה מוסריתביכולת של מאופייןשלב זה . להתמודד גם עם מצבים בהם לא היו מעולם

  .אישיים- מצבים אישיים וביןבולא רק במגוון נושאים חברתיים 

 טען כי הוא. ה' פיתח את גישתו של פיאז)Kohlberg, 1969, 1976, 1978, 1981 (קוהלברג

תפתחת באדם בשלבים ומושפעת מרמתו השכלית של היחיד הרגישות המוסרית והערכית מ

קיימת חשיבות רבה לאינטראקציה ,  לדברי קוהלברג. תרבותי שבו הוא מצוי–ומהרקע הסוציו 

חברתית וליכולת של היחיד ליטול על עצמו תפקידים חברתיים כחלק מהתפתחות החשיבה 

ם להתנהגות מוסרית בהתאם הבנה וידיעת הטוב מביאה את האד, מעבר לכך. המוסרית שלו

 מנה שלושה שלבים מרכזיים להתפתחות מוסרית המתחלקים לשלושה תתי קוהלברג .להבנתו זו

   :שלבים

 קונבנציונלי-מוסר פרה  1רמה 

 )מציית לחוקים כדי להימנע מעונש(אוריינטציית עונש   1   שלב 

 )לקבל טובה בחזרה, קונפורמיסט כדי לזכות בפרסים(אוריינטציית גמול  2   שלב 

 מוסר קונבנציונלי  2רמה 

 3   שלב 
 על ידיקונפורמיסט כדי להימנע מדחייה (ילדה טובה /אוריינטציית ילד טוב

 )אחרים

 4   שלב 
תמיכה בחוקים וכללים חברתיים כדי להימנע מגינוי מצד (אוריינטציית סמכות 

  ")אי מילוי החובה"רגשת אשמה על הסמכויות וה
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 קונבנציונלי-סר פוסטמו 3רמה 

 5   שלב 

עקרונות המוסכמים כחיוניים על ידי פעולות מונחות (אוריינטציית חוזה חברתי 

מחזיקים בעקרונות כדי לזכות בכבוד מצד החברים וכך בכבוד , לרווחת הציבור

 )עצמי

 6   שלב 
 עקרונות אתיים שנבחרו ל פיפעולות מכוונות ע(אוריינטציית עקרונות אתיים 

  ).כבוד ושוויון,  תומכים בצדקללכך שבדר, בדל

  

המעבר משלב אחד למשנהו מבוסס בעיקר על חשיבה ) Kohlberg, 1981(לדברי קוהלברג 

תחושת האי ודאות הנוצרת . אוניברסאלית שאליה ניתן להגיע באמצעות דיון בדילמות מוסריות

את המבנה הקוגניטיבי שמחזק כתוצאה מעימות בין ערכים מובילה לסתירות פנימיות המפתחות 

 קוגניטיבי –מבחינה חינוכית על המורה להכיר את השלב ההתפתחותי . את הפן המוסרי שבאדם

כפי שיתואר , שבו נמצאים תלמידיו ובהתאם לכך עליו לדון עימהם בדילמות מוסריות מתאימות

  .בהמשך

שמעו כנגדה מצד הגישה  זכתה להבהרה והרחבה לאור ביקורות נוקבות שהותו של קוהלברגגיש

חברתי , קהילתי, משפחתי, שטענה כי המוסר באדם נובע מהקשר) Communitarian(הקהילתית 

ופוליטי ואינו תלוי רק בקוגניציה של האדם הפרטי וכי יש לפתח חינוך מוסרי גם באמצעות חינוך 

 ,Strike, 1996; McLaughlin & Halstead, 1999; Alexander, 2003(ליבראלי ודמוקרטי 

ניאו מרקסיסטית הטוענת כי חינוך למוסר , הרדיקלית-וכן מצד הגישה  הפוסט מודרנית). 2004

ולהתנהגות ראויה הוא תמיד ביטוי לשליטה באחר ומעורר התנגדות מצד התלמיד 

)Countereducation .(קוהלברג לא מצא בעבודתו מבנה פסיכולוגי התפתחותי , לטענת גישה זו

ד אלא חשף את הנטייה של היחיד והקהילה להשליך מעליהם בהדרגה שליטה של למוסר של היחי

 קוהלברג בהמשך דרכו שילב את גישתו ההתפתחותית ).McLaren, 1989 ;2001, גור זאב(אחרים 

ואף ראה בקיבוץ הישראלי מודל  )The Just community Approach(עם הגישה הקהילתית 

  ).Power & Higgins-D'Alessandro, 2008(לחיקוי 

ולא כמותנית ) פרשנית(עוד נטען כי המתודולוגיה במחקריו של קוהלברג הייתה יותר הרמנויטית 

כך שהיה בלתי אפשרי למצוא שיטת קידוד מדויקת וחד משמעית לתשובות הנבדקים לדילמות 

  ).Phillips & Nicolayev, 1978(שהציג בפניהם 

 שהייתה שותפתו )Gilligan, 1982(גיליגן הלברג מצד ביקורת נוספת הופנתה כלפי גישתו של קו

חשיבה מוסרית גברית , לטענתה.  היו גבריםוימרבית הנבדקים במחקר שהבחינה כילמחקר 
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מאופיינת בסגנון אבסטרקטי המבוסס על צדק וזכויות לעומת חשיבה מוסרית נשית המבוססת 

  .  אר בהמשךכפי שיתו,  הגינות והמשכיות של יחסים,אכפתיות, על דאגה

 כבסיס התרפיסטיתצביע על הגישה ה) Nisan, 2000 ;1984(ניסן  -  'מוסריות מוגבלת'ת גיש

יסות ציין כי החינוך המוסרי מונחה על ידי שתי תפ, )Nisan, 1996 ;1984(ניסן . לשיפוט מוסרי

 ההפנמה מתייחסת לגישות הרואות במוסר כנטייה וכהתנהגות. הפנמה והבניה: פסיכולוגיות

המונעות על ידי ריגושים חזקים והוא מתפתח באמצעות הפנמה של הוראות והתנהגויות 

ההבניה מתייחסת לאופן שבו ילד בונה . המונחלות לילדים על ידי סוכני חיברות ונציגי תרבות

פיסה הת. ויוצר עקרונות המסייעים בידו להבין לארגן בצורה משמעותית את עולם שסביב

המאוזן ביותר שאליו מגיע הפרט בשאיפתו להבין את המציאות החברתית המוסרית היא הפתרון 

   .ולארגנה

 לא מתמודדת עם הפרת נורמות מוסריות או עם התנהגות מגישות אלהאף אחת ,  לדעתו,עם זאת

התנהגות בלתי מוסרית היא תוצר של שיפוט מוסרי הנובע , לדבריו.  של היחידבלתי מוסרית

,  למעשה.ה היחיד לוקח לעצמו זכות לסטות מהאידיאל המוסרימהחלטה ומחשיבה שקולה שב

האדם הפרטי מצוי במשא ומתן תמידי בינו לבין עצמו ביחס לאידיאלים המוסריים שאותם הוא 

 מסוימים הוא מגיע למסקנה כי הפרה מסוימת של האידיאל המוסרי היא ריםבמק. מכיר

  :ביםתהליך זה של קבלת ההחלטה מאופיין בשני של. אפשרית

  ? השאלה האם ההתנהגות נכונה וראויה–שיפוט מוסרי   .א

  .האם הסטייה קבילה או לא,  האם לעשות את המעשה או לא–בחירה מוסרית   .ב

המאזן 'על פי גישה זו קבלת החלטה מוסרית מתבצעת בתוך הקשר או רצף של התנהגויות שנקרא 

 תקן מוסרי אישי ולביןהחברתית הנורמה בין , מאזן זה הוא השילוב שבין הרצוי למצוי. 'המוסרי

משמעותו היא שהיחיד מבין כי הוא . 'המוסריות המוגבלת': מתפתח עקרון נוסף, מכאן. של היחיד

,  כך.'קדוש'או ' צדיק'אין בכוונתו להיות , אף על פי שהוא שואף להיות אדם טוב. אינו מושלם

אך מי שאינו נוהג כך לא ' צדיקות'נתפסת כאקט של ' לפנים משורת הדין'עשית מעשה , ללמש

 הגבולות שבהם מרשה האדם לעצמו לסטות מהאידיאל המוסרי הן הגבולות .'כרשע'נתפס 

כאן יש להדגיש כי גם החברה מתייחסת בסלחנות לעברות מסוימות אף על פי . שמציבה החברה

        .)Nisan, 1988, 1996, 2000 ;1984, ניסן (שהן אינן קבילות מבחינה מוסרית

מוסרית צמצם את הפער שבין התנהגות סייע לתלמיד לבחינה חינוכית תפקיד המחנך יהיה למ

 חשיפת התלמידים לחומרתם של התנהגויות זאת באמצעות . בפועלוהתנהגותבין אידיאלית ל
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 על המורה לפתח בתלמיד תחושת שליטה מוסרית . שלהם בכיתה ובחיי בית הספר בכללשונות

בהתנהגות מוסרית ראויה על פני סטייה ממנה תוך שליטה בדחף עצמית שתאפשר לו לבחור 

 יש לשלב תלמידים בתוכניות הדורשות מהם מאמץ ,כמו כן. וברצון לעשות מעשה שאינו מוסרי

    . מוסרי וויתור על אינטרס אישי

התייחסה להבדלים לפי מגדר ) Gilligan, 1982( גיליגן - והאכפתיות הדאגה ,גישות הרגש

בניגוד לקוהלברג היא טענה כי תפיסת המוסר אצל נשים מונעת . שיבה המוסריתבהגדרת הח

 עקרון זה של דגה אכפתית וחמלה הוא . וחמלה ולא מצדק)The Ethic of Care(מאכפתיות 

,  לדבריה. עקרון מוסרי אוניברסאלי אשר מגנה את הניצול והפגיעה הן בחיי אחרים והן בחיינו

 לא רואות במאבק בנות , בשל כך.בניגוד לבנים, משך עם אימותיהןלבנות קשר אישי ותלותי מת

אלא דווקא במרכיבים הרגשיים בהכרעה מוסרית  עקרון מנחה ,לשם השגת הגינות וצדק

   .  המהווים בסיס לחוויה המוסרית

שפיתחה את תיאורית האכפתיות טוענת כי גישה זו מתייחסת ) Noddings, 1993, 2003(נודינגס 

 שומע ומרגיש ,האדם המוסרי מקשיב.  דרכי חשיבה ויחס כלפי האחר,לול של התנהגותלאדם כמכ

בגישה זו ניתן להבחין . מטרתו היא להטיב ולדאוג לרווחתו של האחר. את האחר ופועל בהתאם

  : בשני סוגים של אכפתיות

 מצב שבו אדם מגלה באופן ישיר אכפתיות כלפי אדם –) Caring for(אכפתיות כלפי  .1

  . אחר

 מצב שבו אדם מגלה אכפתיות כלפי חברה או –) Caring about(אכפתיות אודות  .2

 . אוכלוסיה אחרת

 היא ביטוי למוסר הטבעי הקיים באדם האכפתיות) Noddings, 1993; 2008(לדברי נודינגס 

. מבטא את חוש הצדק המוסרי המתפתח באדם הפרטי, 'אכפתיות אודות': כאשר הסוג השני

 על בית הספר מבחינה חינוכית. מקורו בבית כפי שהוא מועבר לילד על ידי ההוריםמוסר טבעי זה 

מקום שבו התלמיד מוצא אוזן קשבת ותחושה כללית שיש מי , טבעי של הביתלהיות המשך 

להפגין , מםלנהל שיחות אישיות ע, לשמש דוגמה אישית לתלמידיםעל המורה . שדואג לרווחתו

על המורה ליצור ,  כמו כן.חבריהםכלפי למידיו להתנהג באופן דומה יחס אישי ודואג ולעודד את ת

בכיתה בהם יוכלו תלמידים להפגין את כישוריהם המוסריים ואז על המורה ' מוסריות'הזדמנויות 

  . לשבח ולחזק התנהגויות אלה
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הטענה , מעבר לכך. יקורות כלפי גישה זו מציגות את החשש מכך שאכפתיות תהפוך לפטרוניזםהב

צבר ( 'מוסרי'יהיה  'טבעי'מה גם שאין הכרח כי  ,כי אכפתיות היא תכונה טבעית שנויה במחלוקת

   .)Strike, 1996 ;2007, דושינק וביאליק, בן יהושוע

) Noddings, 1993, 2003(נודינגס  ו)Gilligan, 1982(גיליגן עבודתן של  - גישת החוש המוסרי

יטיבית מוסרית כחלק וכמרכיב של התפתחות קוגנבדבר מקומו של הרגש בתהליך ההתפתחות ה

הוביל בשנים האחרות לפיתוחן של גישות הרואות ברגישות מוסרית את היסוד המרכזי של 

החוש  או הרגישות המוסריתת ו חוקרים גישפיאות בנקר גישות אלו .ההתפתחות המוסרית

 ;Schwartz & color, 1983;Oakley, 1992 ;2008, רשף ("The moral sense theory" המוסרי

Diener, Sandvik & Larsen, 1995; Pizarro, 2001; Fedeles, 2004; Bechara & Damsio, 

שטען כי ) Hume, 1739/1969(חלק מגישות אלו נשענות על דבריו של הפילוסוף יום ). 2005

   .רגישות מוסרית שקולה לרגישות אסתטית וכי לרגש תפקיד חשוב בחיים המוסרים

 אלה יוצאות מנקודת הנחה כי הרגשות מהווים מרכיב הכרחי התורם להישרדותו של גישות

 הערכות שליליות על םכעס ופחד כוללי, אשמה, בושה, שנאה, קנאה. האדם ולקיומו החברתי

 הערכות חיוביות ותושמחה כולל, תקווה, גאווה, הסביבה או על העצמי בעוד שרגשות כאהבה

  ).  Diener, Sandvik & Larsen, 1995(כלפי אותם אובייקטים 

. כי תהליך החלטה מוסרי הוא אינטואיטיבי ורגשי בעיקרוטען ) Hadit, 2001(הידט  

האינטואיציות המוסריות והרגשות מופיעות באופן מיידי כתגובה לגירוי והן מאפשרות לאדם 

 רק לאחר החשיבה המוסרית לשיטתו מופיעה.  סכנותרווילקבל החלטה מוסרית בעולם סוער 

הוא אחד , לדבריו,  כעס. להחלטה מוסרית שכבר התקבלההמעשה ומשמשת כרציונאליזצי

הרגשות המוסריים החשובים ביותר הממקד את תשומת ליבו של הסוכן המוסרי לעוול שנעשה 

 רגשות 11מנה , )Haidt, 2003( הידט .לאדם אחר ומניע את הסוכן המוסרי לפעולה מתקנת

גינוי כלפי .  מבוכה ואשמה ב- מודעת עצמית. א: מחלק לארבע קבוצותמוסריים אותם הוא 

אהדה ,  סימפתיה- ל של אחרבתגובה לסבל של אחרים ומועקה לנוכח ס. גועל ובוז ג,  כעס–האחר 

טען כי הריגוש ) 2001(ניסן . גאווה והערצה,  הכרת תודה–הערכת האחר , שבח. ואכפתיות ד

רגש מוסרי זה משקף . על סיטואציה מוסרית ואינו מרפה ממנוהמוסרי נועל את הקשב של האדם 

כתב כי רגשות ) Eisenberg, 2000(אייזנברג . את מידת המחויבות של האדם לפעול בנושא

פכים את וכסימפתיה ואמפתיה מהווים גורמים עיקריים להתעוררות שיפוט מוסרי משום שהם ה

  .הגשת סיועבנכונות לע מהם סבל וברצון למנו, צוקתם של אחריםהאדם להיות שותף במ
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שעסק בזיהוי סוגיות מוסריות בסביבה מורכבת מצא במחקר בקרב נבדקים מעולם ) 2008(, רשף

העסקים והכלכלה כי לגורמים רגשיים השפעה חשובה על זיהוי ואי זיהוי של סוגיות מוסריות 

י ואילו רגשות רגשות חיוביים תפקדו בקרב הנבדקים כסמן מוסר. בסביבת העבודה שלהם

עוד מצא רשף כי ההתמודדות של הנבדקים עם סוגיות מוסריות . שליליים תפקדו כחסם מוסרי

. נתפס כקשה יותר מהתמודדויות עם סוגיות אסטרטגיות בשל המימד הרגשי שהתלווה לתהליך

גילו תגובות של דאגה ואמפתיה , נבדקים שהותרמו במידע מקדים שעורר אצלם רגשות של חמלה

 תרם רשף להבחנה שבין ,עבר לכךמ .סוגיות המוסריות שהוצגו בפניהםכלפי הצמה רבה יותר בע

רגישות מוסרית מתייחסת לתהליך , לדבריו. המושג זיהוי מוסרי לבין המונח רגישות מוסרית

פנימי המאפיין אדם בסיטואציה מוסרית ואילו זיהוי מוסרי מתייחס לתהליך בר תוצאה המושפע 

כי חקר הקשר שבין רגשות , )2008(עוד הדגיש רשף  .ישיות והן מגורמי סיטואציההן מתכונות א

   .למוסר נמצא בראשית דרכו ורב בו הנסתר על הגלוי

 ,Graham( רגשית הציעו הידט ועמיתיו – המוסרית ם כפיתוח לשיטת- גישת יסודות המוסר

Haidt & Nosek, 2009; Haidt & Graham, 2007 (ות המוסר את תיאוריית יסוד)The moral 

foundations theory .(מוסריות היא אוניברסאלית ומושתתת על יסודות משותפים , לפיה

 התנהגות בצדק ובשוויון –) Fairness (הגינות,   דאגה והגנה לאחר- ) Care (דאגה: מבוססי רגשות

סורת  למ–) Respect (יחס מכבד, למשפחה ולאומה,  לקהילה–) Loyalty (אמינות, לאחר

  .          הימנעות מהתנהגות דוחה–) Purity (נקיות, ולסמכות לגיטימית

רגו בסולם האמונות שלהם את יהידט ועמיתיו מצאו כי אמריקאים המזוהים כליבראליים ד

, לעומתם. יחס מכבד ונקיות, דאגה והגינות במקום חשוב יותר מאשר אמינות: הערכים

סודות באופן שווה ובעוצמה פחותה מזו שבה דירגו רגו את חמשת הייאמריקאים שמרנים ד

חשיבות . שתי הקבוצות העניקו חשיבות רבה לערך דאגה. הליבראלים את הערכים דאגה והגינות

הידט ועמיתיו מצאו ממצאים . נמוכה העניקו השמרנים לערך הגינות והליבראלים לערך נקיות

    .בקרב זרמים פוליטיים בתרבויות אחרותדומים גם 

חלקן מתייחסות למוסר בפן . הגישות הפסיכולוגיות הציעו הגדרות מגוונות למוסר, סיכוםל

 - קוגניטיביחלקן בפן . );Watson, 1913 Skinner, 1971(והתנהגותי ) 1900/2007, פרויד(אישיותי 

 ,וחלקן בפן של רגש)  ;1984Piaget, 1965; Kohlberg, 1981; Nisan, 2000,  ניסן (התפתחותי

  .)Gilligan, 1982; Noddings, 1992, 2003(ואכפתיות  דאגה
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טען כי החברה אינה סכום ) 1917- 1858 (אמיל דורקהיים  – תו הסוציולוגיותהתיאורי 2.2.2.3

 העיסוק ביחיד לבדו לא ילמד דבר על ,לטענתו. של יחידים אלא מערכת שלימה הנוצרת מאיחודם

באינטראקציה קבוצתית ,  כרוך לדבריותהליך של התפתחות מוסרית, ממילא. הקבוצה

מעל ומעבר , החברה היא ישות בעלת קיום משלה. ובאסטרטגיה קבוצתית של קבלת החלטות

תמשיך להתקיים היא לחברה קדימות היסטורית על הפרטים ו. לקיומם של בני אדם כפרטים

  . הפרט נוצר מן החברה ובלעדיה אין לו קיוםלכן, מקור התופעות החברתיות בחברה. הםאחרי

משמשות האינטראקציות בקבוצה ) Durkheim, 1925/1961( של דורקהיים ה זובהתאם לגיש

 ;Beilharz, 1991(כבסיס לתהליך של פיתוח מוסר , והאסטרטגיה הקבוצתית של קבלת החלטות

Snarey & Samuelson, 2008 .(אמות תליך של הפנמחות המוסרית של האדם הינה תהתההתפ 

התהליך הוא תהליך של  .נורמות והתנהגויות המונחלות לפרט באמצעות סוכני חברות, מידה

 .מוצהרים של החברההאידיאלים ה ערכים אלה הם .הזדהות המביא לאימוץ מלא של ערכים

 על המורה לשמש כסוכן חברות בכיתה המציג את הערכים והתנהגויות המצופות מבחינה חינוכית

משחק תפקידים קבוצתי על המורה לשלב בהוראה אסטרטגיות למידה של , כמו כן. התלמידיםמ

לעודד את יש  .תף מוגמרושבו לכל יחיד מוגדר תפקיד והקבוצה כולה נדרשת לספק תוצר מש

ובכך , לפתח פרויקט קבוצתי שבו דעותיהם של היחידים עומדים במשא ומתן מתמידהתלמידים 

 ן טוב יותר את האינטראקציות החברתיות של התרבות שבה הם חייםלסייע לתלמידים להבי

)Beilharz, 1991(.  

ת ות מוסר סוציולוגיוזרמים סוציולוגיים נוספים שהתפתחו מגישתו של דורקהיים מציגים תפיס

  :תוחדשני

 ,Turiel, 1979, 1980(  אליוט טוריאל– )Social Interaction(גישת האינטראקציות החברתיות 

טען כי יחידים , שהיה שותפו של קולהברג במחקריו אודות התפתחות מוסרית) 2002 ,1983

גישתו מתבססת על תפיסת המוסר . מבנים שיפוט מוסרי באמצעות אינטראקציות עם החברה

תוך שהיא מעמידה , לתחושת צדק ולחלוקה שווה של זכויות בחברה, כדאגה לרווחתו של הפרט

  .  לתרבותבמרכז את הקשר שבין מוסריות

 המוסר הוא המקור להרמוניה חברתית משום שהוא עוסק ביחס )Turiel, 2002(לדברי טוריאל 

קיום נורמות חברתיות ואימוץ דרכי התנהגות תרבותיות , כיבוד הסכמים. של האדם כלפי זולתו

שמירה על צדק , גורמים לאנשים לתקשר האחד עם השני בהגינות תוך כיבוד רווחת האחר
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, גישה זו מעוגנת מצד אחד בפסיכולוגיה של התפתחות המוסר. הוגנת של זכויות בין כולםוחלוקה 

  . בשיפוט הסוציולוגי של היחיד כשהוא מצוי בקבוצה, ומצד שני

טען עוד כי בני אדם מבצעים שיפוט מוסרי מורכב הכולל שילוב ) Turiel, 1980, 2002(טוריאל 

אדם נוטים לחבר בין מצבים שונים מעולמו של היחיד בני . של היבטים אישיים וחברתיים כאחד

 בניגוד לקוהלברג. ומהעולם החברתי בו הם מצויים בשעה שהם מקבלים הכרעה מוסרית

)Kohlberg, 1981( טען טוריאל )Turiel, 2002 ( כי ניתן להסביר תהליכים של התפתחות מוסרית

 ומסכמות חברתית ואימוץ התנהגותבאמצעות הקשר שבין שיפוט מוסרי לבין שמירה על נורמות 

 דיבר על עקרון הצדק כשיאו של תהליך )Kohlberg, 1981(בעוד שקוהלברג . תרבותית מסוימת

הצדק והשמירה על שיוון , יחידהההתפתחות המוסרית מדגיש טוריאל את עקרונות רווחת 

ראקציה עם על בסיס עקרונות אלו מקיים היחיד אינט. זהכשיאו של תהליך  בחלוקת זכויות

  . הערכה של נורמות חברתית ודרכי התנהגות רצויות, החברה הוא מבנה בעצמו שיפוט מוסרי

כי מעבר להתפתחות המוסרית שהציג קוהלברג יש ) Tutiel, 1980, 1983(טען טוריאל , למעשה

  :להביא בחשבון התפתחות חברתית המורכבת משלבים

  השלב האישי  השלב הקונבנציונאלי  השלב המוסרי

, פיתוח של צדק

רווחה ושמירה 

  על זכויות 

, קוד לבוש: הבחנה בנורמות שגרתיות מחייבות כגון

  . דפוסי פניה למבוגרים, קוד דיבור, נימוסי שולחן

, מצב פסיכולוגי

התפתחות טעם 

פיתוח , אישי וסגנון

  .העדפות אישיות

מתבסס על שלבי 

ההתפתחות 

  שהציע קוהלברג

ות שתחילתם בקיום ס על שבעה שלבי התפתחמתבס

הנורמות מתוך מניע חברתי חיצוני וכלה בקיומם של 

הנורמות מתוך מניע פנימי והבנה כי נורמות אלו 

משמשות ליצירת אינטראקציות של היחיד בקבוצה 

  . וככלי לתפעול של מערכת חברתית

  

  

תוכו ככל הקונבנציונאלי והמוסרי מצויים באדם מקטנות והם פורצים מ, שלושת השלבים האישי

שהוא מתקדם באינטראקציות שלו עם החברה וככל שהוא חווה חוויות חברתיות מכוננות 

, קוד לבוש: ילדים מסוגלים להבחין בין נורמות חברתיות קונבנציונאליות כמו. ומשמעותיות
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, הקשורים בצדק, לבין אירועים מוסריים משמעותיים, קוד דיבור ופניה למבוגר, נימוסי שולחן

  .     האחר ובשמירה על זכויותברווחת

נורמות חברתיות המקובלות ,  מחד גיסא,נה חינוכית על המורה להציג בפני תלמידיוימבח

, לאפשר לתלמידים הזדמנות ליצור הסכמים חברתיים ולכבדם ומאידך גיסא, בתרבות שלהם

ודיון סימולציה , באמצעות משחק, לפתח בקרב תלמידים עקרונות מוסרים של צדק והגינות

על המורה להציג בפני התלמידים מערכת של , כמו כן. בדילמות מוסריות בעלות הקשר חברתי

גוף חינוכי המקנה עקרונות אלו עשוי להיות מועצת תלמידים בבית . זכויות וחובות שעליהם לקבל

  .           הספר

 ,Shweder, 1982; Shweder(שוודר  –) Social communication(גישת התקשורת החברתית 

Turiel, & Much, 1981 (של מוסריות נה עומדת במבחן יאל איטען כי גישתו של טור

) Sheweder, Mahapatra & Miller, 1987( במחקרים שערך עם עמיתיו, לדבריו. אוניברסאלית

קוד לבוש ונימוסי אכילה נתפסו כנורמות מוסריות ולא : בהודו הוא מצא כי נורמות חברתיות כגון

בעוד שבאמריקה עוסקים במה נכון או לא ,  זאת ועוד.ות קונבנציונאליות כפי שטען טוריאלכנורמ

:  חברתיים כגון–אירועים מוסריים , מעבר לכך. בהודו עוסקים במה חובה, נכון מבחינה מוסרית

לא השתלבו בקטגוריות ספציפיות , שמירה על רכוש האחר ועוד, הגנה על החלש, שמירת הבטחות

מכאן הגיעו . היחס לאירועים אלו כמותרים או אסורים השתנה מחברה לחברה.  שונותבתרבויות

למסקנה כי כל אירוע עשוי להיות מוסרי כאשר הוא ) Shweder, et al, 1987(שוודר ועמיתיו 

  .המשתנה מחברה לחברה, מקושר לעקרון מוסרי כל שהוא

מתפתח באמצעות ערוצי תקשורת  קוד מוסרי מושפע ו)Shweder, et al, 1987( לטענת שוודר

מוסר טבעי המתפתח יש לילדים . לילדים שבהם מעבירים מבוגרים עמדות ודוקטרינות חברתיות

ילדים שואבים מהתרבות ומהחברה שבה . הם חייםבאמצעות תקשורת עם הסביבה והחברה שבה 

ספציפית שינויים בחשיבה המוסרית הם תלויי תרבות  ,לדבריו. הם חיים מהו מעשה מוסרי

 ומפוצלת המתפצלת בהתאם ילדים מפתחים מחויבות מוסרית מודולארית .ומשתנה

רק בתרבות שבה מיחסים להסכמים חברתיים מקום חשוב . לאידיאולוגיות הקיימות בחברה

ישנם . באופן וולונטארי להביע מחויבות והסכמה, יכול היחיד, סכמתוהנובע מסמכות מוסרית מ

 . או מסכמה חברתית הן לא בהכרח מוסכמה מוסרית מחייבתמקומות בעולם בהם מנהג

המוסר על פי רוב תלוי ביכולת הבחירה של היחיד . לטענת שוודר יש יותר מחוק מוסרי טבעי אחד

 רווחת האחר ושמירה על זכויות ,ולא ניתן לומר כי מוסר מסתכם בהפנמה של עקרונות של צדק
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 בדרכים שבהם האידיאולוגיה ותפיסת העולם ,יו לדבר,גישת התקשורת החברתית עוסקת .בלבד

ההורים מציגים . של התרבות שבה חי היחיד חודרת לתוכו משפיעה על חשיבתו המוסרית

זה נעשה על ידי הבעת . עקרונות מוסריים לילדים בבית במסווה של חיי משפחה וחברה תקינים

הטלת , בעת איומיםה, כעס על אירועים מסוימים או שימוש במלל לצורך דרישת מטלות

מה נכון , מכל אלו לומד הילד מה אסור ומה מותר. העלאת הסברים והשמעת צידוקים, סנקציות

עקרון זה נכון גם ביחס לערוצי . לעשות ומה לא בהתאם לכללים התרבותיים בהם חיה המשפחה

  .התקשורת הקיימים בין המורה לתלמיד בכיתה

בטאויותיו בכיתה בין באופן גלוי ומפורש ובין באופן מבחינה חינוכית על המחנך להבין כי בהת

על המורה להציג בכיתה .  תרבותית ייחודית–סמוי הוא בונה בקרב תלמידיו זהות מוסרית 

. עקרונות מוסריים מגוונים ולדאוג כי אכן התלמידים מכירים מיישמים בעצמם עקרונות עלו

תה שכן התעלמות מהם תשדר לתלמידים על המורה להיות ערני למצבים של אי צדק בכי, בנוסף

     .שכך היא הדרך להתנהג מבחינה מוסרית

 גישה זו מדגישה את חשיבות מקומו של הפרט בחיי – )Communitarian(ית נהגישה הקהילת

.  המוסרית כחלק מהיותם שותפים להמחויבותם את ם בקהילה רואיםהחברי. קהילה מסוימת

הסיבה לכך היא משום .  את ההקשר החברתי המיוחד להםהשיפוט המוסרי שלהם מביא בחשבון

שבני אדם נולדים לתוך מציאות קהילתית המקנה דפוס חשיבה ספציפי לאופן קבלת ההחלטות 

הקשר הקהילתי הלא ניתן לכונן מוסר רק על זהות הפרט משום שאי אפשר להתעלם מ. שלהם

 ,MacIntyre(טיפוח הקשר חברתי מכאן שטיפוח מוסר קשור בהכרח ב. הטבוע באדם מרגע לידתו

1981; Taylor, 1992.(     

כתב כי יש לאמץ מחדש את המידות הטובות עליהם דיבר אריסטו ) MacIntyre, 1981(מקנטייר 

 המשמשות לו , מקנה לו הבנה של המידות הטובות,ואת תפיסתו כי עצם חברות האדם בקהילה

המנהגים והחוקים המתקיימים בה הם סטנדרטים לבחינת חיי הקהילה שלו ולבדיקה האם 

 ,לדבריו. הדגיש את הזהות האוטנטית של הפרט בתוך הקהילה) Taylor, 1992(טיילור . צודקים

הפרט זקוק לקהילה בכדי לשגשג אך בו בזמן לקהילה יש ערך מוסרי משל עצמה והיא מקדמת 

 הדגיש את הזהות )Alexander, 2001(אלכסנדר . אותו לעיתים גם על חשבון זכויות הפרט

הוא ציין את החלוקה . המוסרית המתמקדת בדרך בה האדם מגדיר את עצמו כטוב או כטוב יותר

 זו דווקאזהות מוסרית גדושה היא . 'דלה'לבין זהות מוסרית ' גדושה'בין זהות מוסרית 

, המספקת מסגרת תרבותית עשירה ,המתגבשת במסגרת קהילתית המקיימת שיח מוסרי
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אפשרת לפרט להגיע לזהות אוטנטית המתבססת על המ תהליכי לימוד מתמיד והמבוססת על

   .  ערכים חזקים בחייו

אמון וישרות הם היסודות המוסריים הבונים , כי אמינותטען  )Strike, 1996; 2008(סטרייק 

בכדי שתלמיד יסכים ללמוד ולקבל עליו לחוש חלק מהקהילה עד לרמה שבה הוא , לדבריו. קהילה

  .  י למורה איכפת ממנו ושהוא חלק מקהילת תלמידיםחש כ

כתבו כי הביקורת כלפי גישה זו מתייחסת לכך שקהילות ) 2007(דושניק וביאליק , צבר בן יהושע

:  ועשויה להיות קהילה בעלת עקרונות בלתי מוסריים כמו, מגוונותהן בעלות תפיסות עולם

 כמה יכולה דהאם וע: לת מקומו של הפרטמעבר לכך עולה גם שא.  וכדומהםשוביניז ,גזענות

  . הקהילה לבוא בדרישה כלפי החברים בה והאם יש ביכולתה להטיל וטו על החלטות הפרט

הגישה הקהילתית רואה בבית הספר מעין קהילה אוטונומית שבה ההתפתחות המוסרית תלויה 

,  סוציולוגיותהמבוססת על נורמות) Moral Atmosphere(בפיתוח אקלים מוסרי בבית הספר 

     .  )Power & Higgins-D'Alessandro, 2008(עקרונות תרבות והווי מוסרי 

תלויי חברה , האחד:  הגישות הסוציולוגיות הדגישו שני פנים למוסריות סוציולוגית,לסיכום

 ,Durkheim( אסטרטגיה קבוצתית של קבלת החלטות,אינטראקציות בקבוצה, קרי, ותרבות

זכויות ורווחת , קרי, מקומו של היחיד בקבוצה,  השני.י תקשורת מתווכים וערוצ)1925/1961

 ,Shweder  (השפעת התא המשפחתי והקונטקסט הבית ספרי, )Turiel, 1980, 2002( הפרט

  .  )Taylor, 1992; Alexander, 2001 (פיתוח הזהות המוסרית של היחיד בחברה, )1982

אלו מטילות ספק בקיומם של ערכים מוחלטים  גישות – מודרנית- הפוסטחשיבה ה 2.2.2.4

הגישות הפוסט . זכויותיו ורצונותיו מעל התפיסה החברתית, האינדיווידואלומעמידה את 

ע מתוך מחויבות מראש ב שכן עצם הדרוג של ערכים נו,מודרניות שוללות היררכיה של ערכים

דרני הפכו ליחסיים  בעידן המוםערכים שנתפסו כמוחלטים ורציונאליי. לערכים מסוימים

במישור החינוך . המאופיין בעיקר באי ודאות מחשבתית,  בעידן הפוסט מודרניםולסובייקטיביי

ך שמקרה הטוב הוראתם נתפסת הערכי חלה פחיתות במעמדם של ערכים חינוכיים מרכזיים כ

 ).  ;2001Bagnall, 1998; Srtike, 1996; Nisan, 2000, גור זאב ;2001 ,יוגב( כהטפה

ת השונות שותפות לסירוב לקבל נרטיבים כי הגישות הפוסט מודרניו ציין) 2001( זאב –גור 

 אינטרסים,  זהות,מוסריות, דתיות, תיאוריות מדעיות, ימסגרות לפיתוח גופי ידע היסטור, גדולים

בתחום המוסר הוא מציין כי הגישות הפוסט מודרניות שוללות כל יומרה . חברתיים ומוסדיות
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פוסט : את הגישות הפוסט מודרניות ניתן לחלק לשני זרמים מרכזיים.  של ערכיםתרסאליולאוניב

  ". קשה"ופוסט מודרניזם " רך"מודרניזם 

צורך בבירור ערכי ואת החשיבות שבחיים לאור ,  של ערכיםתאוניברסאליו דוחות הגישות הרכות

המוסר קיים וגם , כלומר. י הן מקבלות ערכים שונים באופן בלתי בקורת,עם זאת. בירור שכזה

להלן מתוארות שתי גישות .  ואין לראות בהם כמחייביםםאוניברסאלייערכיו אך הם אינם 

  :מרכזיות מזרם זה ויחסן לחינוך מוסרי

, הדגיש את התהליכים שהיחיד חווה במהלך התנסות מוסרית, )Foucault, 1987, 1992 (פוקו

בירור מוסרי לא נעשה ביחס לערכים ,  לדבריו.מידת מעורבותו בהם והשקפתו ביחס אליהם

 כערך מוסרי הדגישפוקו . מוסריים אלא ביחס להשקפתו של היחיד כלפיהם ולביקורתו עליהם

 ,כים את פעולותיו המוסריותיאת החירות שבאמצעותה היחיד מתנגד לאותם החלקים שבו המדר

, בונההיחיד נגדות פנימית זו  באמצעות הת.בדומה לעקרון שהתווה ניטשה בגישתו הפילוסופית

  . יוצר ומברר מחדש את השקפתו המוסרית

 לאמיתות ולערכים אלא שלדבריו מקוםמקבל את העובדה שיש ) Rorty, 1990,1992( טיררו

מה שנתפס בעיני . האמת היא סובייקטיבית והיא נקבעת לפי תפיסתו של האדם הפרטי את הטוב

מציאות המוסרית שבה נתון האדם משתנה בהתאם שה, מכאן.  בו הוא יאמין-האדם כטוב 

תקפותם . לבסס ערכים, לדבריו, אין דרך, למעשה.  שהאדם הפרטי מאמץתפרגמאטיולהצדקות 

של הערכים מותנית בחברה ובתרבות שבה מצוי האדם ובהתאם לצורך שלו להצדיק את עצמו 

כיו תוך ידיעה ברורה כי לא בגרות מוסרית היא יכולתו של האדם לעמוד על ער. בפני אותה חברה

     .  תמיד הוא מסוגל לבססם

אובדן מקומו של היחיד ביחס לחברה , קרי, "מות הסובייקט" מבשרות את הגישות הקשות

ערכים ואמיתות אינם השגות של היחיד אלא תוצר של מאבקים בין מערכות יריבות . ולתרבות

בונה ומכונן ערכים אלא הוא פועל לפי היחיד אינו , למעשה. שבהם היחיד משמש לרוב כקורבן

ליחיד אין יכולות התנגדות לערכים שמועברים אליו ואין לו יכולת . תכתיבים שמגדירה החברה

, גור זאב (תהליך של החדרת ערכים שכזהבהיחיד לא מודע לכך שהוא נתון , לרוב. להשפיע עליהם

  : גישות מרכזיות לזרם זהשלוש להלן . )2001

יוצר דיכוי בקרב יחידים הוא חינוך משתיק שכתב כי החינוך המנרמל המקובל , )1984 (ליוטר

 יחיד לא חווה ,לאור זאת. באופן שאין הם מסוגלים לחוש ולבטא את עצם היותם מדוכאים

 ואת היכולת לעמוד על הוא מאבד את היכולת למימוש עצמי, תהליכים של חינוך מוסרי

  . עקרונותיו
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החינוך כמשתק ומדכא ואת שיטות ההוראה כמשמרות את תיאר גם הוא  –) 1981 (פאולו פרירה

על מנת להגיע לתהליכי למידה מוסרית וערכית יש , לדבריו. מציאות של דיכוי חברתי והעדר צדק

שיטות  . השוברות את החיץ שבין מורה לתלמיד,לאמץ שיטות הוראה ופרקטיקה לימודית

 המבקר והחווה , אך גם למלמד,התלמיד ללומד פעילהמחנכות לצדק ושוויון חברתי תוך הפיכת 

      .י ומהם יוצר למידה חדשה ומשמעותיתאתהליכים לשינוי מוסרי וערכי באופן עצמ

בני האדם הופכים . אר את העולם המערבי כעולם נשלט בידי אובייקטיםית, )1994/2007 (בודריאר

.  ערכים ומוסר הן סחורות ככל היתר, ידע,זהות, כאשר, לפונקציה בתוך רשת של חילופי סחורות

. צרכים הם המונח החדש בחברה הפוסט מודרנית והדבקות בסיפוקם הופכת לערך, למעשה

מכאן . אלו איבדו את משמעותם ואת חשיבותם, במציאות החדשה אין מקום לסמלים ולייצוגים

  .   אמת וצדק אין קיום, שגם לתורת המוסר הדוגלת בשוויון

 הדגיש כי מנקודת מבט פוסט מודרנית החינוך המוסרי נתפס כדרך )Bagnall, 1998 (בגנאל

עסק ביצירת כללים , לדבריו, המודרניזם. התנהגות אנושית אוניברסאלית ונורמטיביתלקבוע 

חוקים אלו היו אמורים להיות מתאימים לכל המצבים ולכל . המושלים באופני הפעולה האנושית

חוקי המוסר האוניברסלי לאנשים נעשתה באמצעות חינוך החדרת . האנשים בכל התרבויות

מטרת החינוך המוסרי המודרניסטי . טיעונים ודיונים, סינתזה, שהתאפיין בניתוח רציונאלי

 מחוקים אלו שנקבעו על ידי החברה הכל סטיי. הייתה לשלוט בהתנהגות המוסרית של בני אדם

ות הניסיון לקבוע ליחיד דרכי חשיבה בעניים פוסט מודרניסטי. נחשבה לפעולה לא מוסרית

 מובילות לתהליך הופכי שבו היחיד נעשה נטול כל מוסר ,והתנהגות מצופות בתחום המוסרי ובכלל

אכיפת חוקים לא יכולה להתקבל כמוסר שכן בהעדר החוקים . ומשועבד למערכת חוקים חיצונית

הלברג הם בעצם מערכת של השלבים להתפתחות מוסרית שניסח קו, למעשה. תעלם גם המוסריות

  .   כללים שנועדה ליצור אדם שהמוסריות שלו מונעת מתוך אכיפת חוקים חיצונית גרידא

חמישה זרמים ) Bagnall, 1998 (בגנאלביחס לחינוך מוסרי על פי הגישה הפוסט מודרנית מונה 

 שבהם אכן  רק הגישה האחרונה,לדבריו. המתיימרים להציע דרכי חינוך ברוח הפוסט מודרניזם

   :מציעה התמודדות ראויה לאתגרי העידן הפוסט מודרני

המקובלים  מוסריים יסודות למחויבותהמוסר נובע מתוך תחושת  - ) Foundationalism(יסודיות 

אלו אתיים יסודות מבחינה חינוכית מודגש הצורך בשמירה על . ולשלילת כל האחרבחברה 

  .הם לוהקפדה מופרזת על פעולות מוסריות בהתאם
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 גישה הדוגלת בהבניה מחדש של מוסר באמצעות יצירת ודאות - )Codification (הקודיפיקצי

 ןים למשא ומתנהקודים בנויים מערכים הנתו.  בקודים אתייםיפרגמאטמוסרית על ידי שימוש 

השימוש בקוד אתי . וש בהם מוגבל בהתחשבות בהשתנות של נסיבות ובהתאם לתרבותמוהשי

הקוד מונע מהיחיד . 'קוד'ב לשמש כצידוק מוסרי לפעולות של היחיד הפועל בשם הנועד על פי רו

ך כלל הוא לא רהוא מציב דרישות למוסריות שאמורה להיות טבעית ובד, לקחת אחריות למעשיו

  . משפר את הפעילות המוסרית אלא הוא נועד יותר ליצור אמינות מוסרית כלפי המשתמש בו

 האגואיזם הוא תגובה לשיטות המודרניות הדוגלות בשוק ערכים - )Egocentrism(אגוצנטריזם 

היחס לאחר באופן מוסרי נועד בשביל לזכות . הסחר בערכים גורם לאנשים לדאוג לעצמם. פתוח

כל ההתנהגות המוסרית מונעת מצורך להשיג אינטרס מכאן ש. ליחס מוסרי זהה בשעת הצורך

  . ראישי ולא מתוך תחושה אמיתית של דאגה לאח

עיסוק במוסר תוך הדגשת אינטרס , קרי,  מוסריות שבטית- ) Neo-tribalisem (טריבליזםניאו

באופן שהקבוצה , היחיד מתמסר באופן מוחלט להתנהגות המוסרית השבטית. קולקטיביסטי

מחויבות זו גורמת ליחיד לדחות כל קיום . מגדירה את פעילות היחיד בהתאם לנורמות מסורתיות

. אחרים שלא מתייחסים לשבט זה זוכים ליחס לא מוסרי, לכן. לגבולות השבטמוסרי מעבר 

  . בלוגים באינטרנט וכדומה, קהילות אלה נוצרות באמצעות הטלוויזיה

 זוהי הגישה )Bagnall, 1995,1998(על פי בגנאל  –) Situationalism Sensitivity (רגישות מצבית

גישה זו דוגלת בפיתוח כישורים שעשויים . מודרניהמתאימה ביותר לחינוך למוסר בעידן הפוסט 

ובמהלך התרחשות של אירוע ,  תוך כדי,לסייע לאדם לבצע שיפוט מוסרי ולקבל החלטה בהתאם

תגובות אמפתיות כתוצר , תספונטאניו, העדר חשיבה מקובעת מראש: בין כישורים אלה. מוסרי

 בכל תחום םמגוונת ולנרטיבים ספציפייגילוי רגישות וערנות למוסריות . של הבנה רגשית עמוקה

מטרת הגישה היא לדחות חשיבה מוסרית המאורגנת על פי קודים . בו מעורב המין האנושי

תחכמת שנוצרת באופן ו ומהולהוביל לפיתוח שיפוט מוסרי ופעולה מוסרית ברמה גבוה

  . אינטואיטיבי על ידי כישוריו של היחיד וחוויותיו

בעידוד תלמידים להיות , שיטה מותנה בפיתוח תחושת כבוד לאחרמבחינה חינוכית יישום ה

. שותפים במשא ומתן ערכי עם חבריהם באמצעות יצירת הזדמנויות למפגשים פנים מול פנים

. ואכפתיות גילוי אמפתיה ,תוח עולם רגשי הכולל דאגה לאחריפ, פיתוח כישורים בין אישיים

ים מוסריים ולא מוסריים בהקשר תרבותי יצירת הזדמנות לתלמידים להתמודד עם אירוע

ספרות ותיאטרון להמחשת אירועים מוסריים ,  קולנוע,דרמה, שימוש במשחקי תפקידים. וחברתי
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 היום יום ולאפשר ליחיד לחוות אירועים אלה ולפתח בעצמו התייחסות אינטואיטיבית משלו ימחי

יצירת אקלים לאינדווידואציה וחינוך ל, חינוך לליברליותיש לקדם , מעבר לכך. ביחס אליהם

חוש בקורתי ויכולת רפלקציה כלפי החומר הנלמד והנדון יש לעודד , בנוסף. ערכי נטרלי בכיתה

  ).   Bagnall, 1998; Srtike, 1996(בכיתה 

   גישות ישירות להוראת מוסר בכיתה2.2.3

חו עם השנים פות, במטרה להביא ליישום בפועל של התיאוריות השונות שהוצגו בקטע הקודם

כלים מעשיים לעיסוק במוסר שהציעו , מספר גישות חינוכיות הנשענות על שילוב של תיאוריות

  : במסגרת הכיתה

' מאי ושותלוורט,  גישתם של הארטשורן –) Character Education(חינוך האופי  2.2.3.1

)Hartshorne, May  & Shuttleworth, 1930( . האחרונים מקום גישה זו שבה ותופסת בעשורים 

מציעה להציג בפני התלמידים ילקוט של מידות טובות הגישה . ב"מרכזי בחינוך המוסרי בארה

משפחה וקהילה , חינוך האופי הוא מאמץ מכוון של בית ספר,  למעשה.שעל פיהם יש לנהוג

להיות אכפתיים ולפעול , להוראת ליבה של ערכים אתיים שמטרתם לסייע לצעירים להבין

על המורה לשמש דוגמה אישית ועל בית הספר להוות חממה המשדרת . לאותם ערכיםבהתאם 

 Kozol, 1967; Bennett, 1991; Wynne(ים מגוונים שיעצבו את אופי התלמידים יערכים מוסר

& Ryan, 1997; McBrien & Brandt, 1997 .(  

, תוכננות של תירבותדגיש כי חינוך האופי מתייחס לפעולות מכוונות ומה )Stoll, 2000(סטול 

היא להוביל , לדבריו, מטרת חינוך האופי. המוביל לפיתוח שיפוט מוסרי, דוגמה והוראה של מוסר

  . לאור אותם הרגליםאת התלמידים לרכישת הרגלים מוסריים ולנטייה לפעולה

כתב כי הצמיחה המחודשת של חינוך  ) Lickona, 1991, 1993, 1996, 1997, 2004(ליקונה 

אונס , אלימות,  של גישות אחרות לאור התגברות מעשי פשעןמכישלונ באמריקה נובעת האופי

שימוש בסמים ,  הונאה וגניבה, שקר: כגון,העדר יושרה, התעללות מינית, והפלות בקרב צעירות

חינוך אופי מבוסס על ,  לדבריו.ן בקרב תלמידי תיכו התגברות האלימות במדיה ועוד,לואלכוהו

. גמה אישית והזדהות עם מודלים חינוכיים במקביל לפיתוח אישי של ידע ורגשותמרכיבים של דו

כי יש לשלב במהלך ההוראה סיפורים רוויי תכנים ) Lickona,1991, 2004(ליקונה עוד הדגיש 

 לתאר ולהציג בפני תלמידים דרכי התנהגות , להסביר,ערכיים מכוונים העוסקים בדמויות מופת

 יש ,כןכמו . יבה ורפלקציה סביב נושאים מוסריים ולעודד למידה שיתופיתכת, לשלב דיון, נאותה

ניתן לדבר על שלושה מישורים מרכזיים , למעשה .לתגמל את התלמידים בחיזוקים חיוביים
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 מודעות לקיומם של עקרונות מוסריים – )ידיעה(קוגניטיבי  :שאותם יש לטפח על פי גישה זו

  . יכולת קבלת החלטות וידיעה עצמית,חשיבה מוסרית, עמדהנטילת . והכרה של ערכים מוסריים

מוטורי  .ענוה והכנעה, שליטה עצמית, ת הטובירצי, אמפתיה,  דימוי עצמי– )רגשי(אפקטיבי 

, מלבד זאת .רכישת הרגלים, פיתוח רצון ומוטיווציה, נחישות לביצוע,  פעולה מוסרית– )פעולה(

אחד עשר כללים ) Lickona, 1996; Lickona, Schaps & Lewis, 2000(נה ועמיתיו וליק ניסחו

  :לחינוך אופי אפקטיבי במסגרת הכיתה

 .יש לקדם ליבת ערכים מוסריים ולהדגיש בפני התלמידים כי הם הבסיס לבניית אופי טוב  .א

 . רגשות והתנהגות, יש להגדיר אופי כמושג מורכב הכולל חשיבה  .ב

 . ושיטתי בכל התחומים בחיי בית הספריש לקדם לימודי ליבה של ערכים באופן מכוון   .ג

 .בית הספר בכלל והכיתה בפרט צריכים לשמש כקהילה אכפתית ותומכת  .ד

 . יש לספק לתלמידים הזדמנויות לעשות מעשים מוסריים  .ה

 .כזו שמכבדת את לומדה, יש לבנות תוכנית לימודים משמעותית ומאתגרת  .ו

 .יש לפתח ולעודד את המוטיווציה הפנימית של התלמידים  .ז

יש להביא ולהציג בפני התלמידים אנשים מומחים המדגימים באורח חייהם את ערכי   .ח

 .הליבה והם משתתפים פעילים בקהילה מוסרית

 .יש לדרוש ממורים ותלמידים מנהיגות מוסרית  .ט

 .יש לשתף הורים ואנשים מהקהילה בתהליך החינוכי  .י

למידים ושל המורים יש לבצע הערכה לאופי המוסרי של בית הספר לאופי המוסרי של הת  .יא

      .   באופן תדיר

עם דרכי פעולה פסיכולוגיים ,  לחינוך האופי משלבת עקרונות פילוסופייםנהוגישתו של ליק

מטרתה להציע התמודדות מקיפה ורב תחומית עם סוגיית החינוך המוסרי במסגרת . וסוציולוגיים

  .2מספר בית ספרית ובמסגרת כיתתית כפי שמוצג בתרשים 

, מה הם כוללים:  המורה על פי גישה זו הוא לידע את התלמידים בדבר ערכים מוסרייםתפקיד

המורה . מה נדרש לביצועם וכיצד ניתן לרכוש וליישם אותם בחיי היום יום, ממה הם מורכבים

 מתוך לסייע להם להצליח בלימודים, לכבד אותם, נדרש לגלות אכפתיות ואמפתיה כלפי תלמידיו

על המורה להפגין דוגמה אישית . יך מוסריות אם יתייחסו אליו באופן מוסריהבנה שתלמיד יער

לעודד התנהגות מוסרית , בכל הקשור להתנהגות מוסרית בכיתה ומחוצה לה לשמש כמאמן מוסרי

  .  באמצעות משוב מתקן כאשר תלמידים פוגעים בעצמם או בחבריהם
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  )Lickona, 2004( עקרונות חינוך האופי על פי ליקונה :2 תרשים מספר

  

 ,Raths(הרמין וסימון ',  גישתם של רטס– )Value Clarification(הבהרת ערכים  2.2.3.2

Harmin & Simon, 1966 .( מהות הגישה היא להעמיד למשא ומתן קבוצתי כל תוכן ערכי

. ולאפשר לתלמידים לבחון את התנהגותם ביחס לתוכן זה תוך עירוב רגשותיהם באופן פתוח

על  ,רה של הערכים נועד לאמן את הפרט בחשיבה רציונאלית והוא מבוסס על חקרה ההבתהליך

התהליך מסייע לאדם . למטרות ולהתנהגויות של האדם, בדיקה ועל אימות בהתייחס לערכים

מקל את תהליך ההכרעה ומאפשר לאדם לצאת , להתמודד עם מגוון האפשרויות העומדות בפניו

  . מחוזק מהתהליך כולו

כלל שלושה ) Raths, et al, 1966(ועמיתיו ' יך הבהרת הערכים שהוצע לראשונה על ידי רטסתהל

  :שלבים שהתחלקו לשבעה קריטריונים בשלוש רמות חשיבה

  רמת החשיבה  הקריטריון  השלב

  זיהוי הערך

  )בחירה(

  חופש בחירה .1

 קיום אלטרנטיבות .2

  בחירה לאחר שקילת התוצאות .3

  הכרתית
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  שבח ואישור בציבור

  )צהרהה(

  הערכה וגאווה על הערך .4

  מתן תוקף ואישור פומבי .5

  ריגושית

  התנהגות על פי הערך

  )פעולה(

  התנהגות על פי הערך .6

  התנהגות חוזרת ועקבית .7

  התנהגותית

      

 ו הציע)Kirshenbaum, 1977; Simon, Howe & Kirschenbaum, 1972( ועמיתיורשנבאום יק

על פי . רגשות ותקשורת:  נוספיםשלבים שני פוסי הוהם. מודל משופר לתהליך הבהרת הערכים

שלבים אלו מתרחשים במקביל ובכל , קרי, כיווניים-  רבגישתו מבוסס התהליך על חמישה שלבים

  : ך הבהרת הערכיםישלב משלבי תהל

  רגשות  .1

 חשיבה .2

 תקשורת .3

 בחירה .4

 פעילות  .5

 , גוטליב ושימרון;1987, שכטמן (צע בכיתה במספר אסטרטגיותותהליך הבהרת הערכים עצמו מב

כתיבה טיפולית , משחק תפקידים, אסטרטגיות הבהרה, ריאיון מקדים, שאלות הבהרה :)1982

 עיקר השיטה מתבסס על שאילת שאלות ברמות שונות שנועדו לבחון .םמשחקים דידקטייו

למרות שהשיטה מיועדת . ולפתח שיקול דעת המהווים את הבסיס לאימוץ ערכים על ידי הלומד

משוב ופיתוח סובלנות כלפי , ניתן לבצעה גם בקבוצה ובכך לאפשר תמיכה של עמיתים, ליחיד

  .עמדות האחד

ליבראלי , ורה להוביל ליצירת אקלים כיתה תומךמבכדי להפעיל את השיטה בכיתה על ה

עליו להשתמש בשאלות , עליו להתגבר על הנטייה הטבעית של הטפת מוסר ובמקומה. ודמוקרטי

ביטוי רגשות , לעודד הבעת עמדות, לעודד משוב ושיתוף מצד התלמידים, תוחהשהתשובה להן פ

 ,Strike ;1982, גוטליב ושימרון;1987, שכטמן( שאיפות ומטרות של התלמידים בדרכים מגוונות

1996  .(           
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, )Hunt & Metcalf, 1968( גישתם של הנט ומטקלף – )Value Analysis(ניתוח ערכים  2.2.3.3

 שיטה זו עוסקת בניתוח מעמיק של אירועים ). Fraenkel, 1977(ופרנקל ) Banks, 1973(קס בנ

מטרת השיטה היא ללמד את הלמידים . ם נדרש תהליך של קבלת החלטותבהבעלי אופי מוסרי ש

זאת מתוך . לקבל החלטה נכונה ולהכריע באירועים בעלי האופי המוסרי העומדים בפניהם

.  טובה של האירוע המדובר ומתוך קבלת החלטות שיטתית בהתאםהגדרה מעמיקה ובהבנה

בין היתר בכלכלה , השיטה מתבססת על שלושה עקרונות המשותפים לתהליכי ניתוח אחרים

  :ובפוליטיקה

 .ניסיון לצפות ולחזות השלכות ותוצאותבמהלך הניתוח נעשה   .א

 .נת תוכנםבחינת הערכים לשם קביעה האם הם רעים או טובים נעשית בהתאם להב  .ב

 .הצדקת הבחירה בערכים מתוך הבנת התכנים מסייעת לקידום תוצאות רצויות  .ג

מציעה השיטה סדרה של שלבים המסייעים בתהליך קבלת ההחלטות ובפיתוח חשיבה , למעשה

שלבים אלו מהווים את הבסיס לדיון ולפעילות של התלמידים בתחום החינוך לערכים . מוסרית

  :בכלל

  .האירוע או יתארו את הבעיההתלמידים יזהו את   .א

התלמידים יגדירו פתרונות אלטרנטיביים לבעיה או יציגו עמדות וזוויות ראיה שונות   .ב

 . בעיהל

או יאספו מידע על תוצאות סבירות של האירוע בהתאם לכל /התלמידים ישערו ו  .ג

 . אלטרנטיבה שהציעו בשלב הקודם

 .התלמידים יקבלו החלטה  .ד

  .  ההחלטה שקיבלוהתלמידים ינמקו ויצדיקו את   .ה

עבודה בשיטה זו דורשת מיומנות . במוקד השיטה תרגול והנחייה לחשיבה אנליטית ורציונאלית 

  .והכשרה מיוחדת מהמורה על מנת שיהיה מסוגל ליישמה בכיתה

 מוסריותהוהדילמות  )Cognitive-Developmental Approach( הגישה התפתחותית 2.2.3.4

 ,Kohlberg, 1969(ושל קוהלברג ) 1965( ה'יה ההתפתחותית של פיאז גישה זו נשענת על התיאור–

שטענו כי הרגישות המוסרית מתפתחת באדם בשלבים ומושפעת מרמתו השכלית ) 1981 ,1976

המעבר משלב אחד למשנהו מבוסס בעיקר על . תרבותי שבו הוא מצוי-של היחיד ומהרקע הסוציו

  . מתאימותבדילמות מוסריותבכיתה צעות דיון חשיבה אוניברסאלית שאליה ניתן להגיע באמ
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מוסרי ודורשת בחירה - הגדיר דילמה כסיטואציה המעלה קונפליקט ערכי)Cuban, 1992(קובאן 

שמסתיימת לרוב בפשרה ולא , דילמה כוללת בדרך כלל בחירה מוסרית. בין ערכים מסוימים

יין התנגשות בין שני טעמים הבחין בין קונפליקט מוסרי המצ, )1991 ( סטטמן.בפתרון פשוט

דילמה מוסרית מצביעה על סיטואציה חריגה , לדבריו. מוסריים מנוגדים לבין דילמה מוסרית

 מהטעם שבדילמה מוסרית מעורבים שיקולים .אדם לאובדן עצותשבה הקונפליקט מביא את 

לבט היא  אחת האופציות הניצבות בפני המת, לפחות, תמיד, אך לא רק שקולים כאלה,מוסריים

 הדגיש כי פתרון של דילמה מוסרית מתבסס על נימוקים שמסייעים ,)1998(כשר . רע מוסרי

להכריע באופן חד בין אינטרסים מתנגשים לאור נורמה האומרת לנו מהי הדרך שיש ללכת בה 

יהיה הדיון בדילמות מוסריות גם את קוהלברג שטען שבכדי שהגדרות אלו הנחו  .בכל מקרה נתון

  :בעה תנאיםרחייבים להתקיים א, ויוביל לשיפור ברמת השיפוט המוסרי של תלמידיםיעיל 

 .ה את רמת השיפוט המוסרי הנוכחית של התלמידיםיש להעריך נכונ  .א

על התלמידים להתמודד עם דילמות מוסריות המעלות קונפליקט בין נקודות ראות שונות   .ב

 . מבחינה מוסרית

ריים שהם מרמת חשיבה אחת גבוהה יותר יש לחשוף את התלמידים לנימוקים מוס  .ג

 . מהרמה שבה הם מצויים

על המורה לדאוג ליצירת אווירה פתוחה המעודדת החלפת דעות ושיח בין נקודות השקפה   .ד

 . שונות

מבין השיטות השונות להוראת מוסר גישה זו של הבניית מוסר באמצעות דיון בדילמות מוסריות 

 ,Rest, 1979 ;2002, כהן ונתן( שנערכו בארץ ובעולם מחקרים. היא הנפוצה והמוכרת ביותר

1980; Lawrence, 1980; Higgins, 1991(מצביעים על מספר ממצאים המתייחסים לשיטה זו :  

קיים קידום עקבי ויציב ברמה המוסרית של המשתתפים והשפעת התוכנית נשארת   .א

 .לאורך זמן

 . פוט מוסריבכדי שיחול שינוי יש צורך במגוון דעות ורמות של שי  .ב

 .ההתערבות אמורה להמשך מספר חודשים  .ג

התערבויות באמצעות דילמות מוסריות אכן תרמו לאווירה טובה יותר בכיתה   .ד

 ותלמידי תלמידי יסודי, ילדי גן(ברמות גיל שונות ולהתנהגות חיובית יותר של התלמידים 

   ). תיכון
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גישתם של סטרייק וסולטיס  – )Case – Oriented Approach(הוראה לפי מקרים  2.2.3.5

)Strike & Soltis, 1992( , לפיה על המורים לערוך דיונים עם התלמידים סביב מקרים ואירועים

, תוך הדגמת העקרונות העולים מהטקסטים, מוסריים כפי שהם משתקפים בטקסטים מוסריים

 שבמהלכם הדגש בשיטת הוראה זו מתבסס על עריכת דיאלוגים. יום של התלמידים- בחיי היום

  . אודותםיקוגניטיבמתמקד המורה בעקרונות המוסריים המועלים בשיחה ועריכת דיון מטא 

המקרים הנבחרים משמשים תחליף למציאות הכיתתית משום שהם מתארים אירועים מחיי 

בכך תורמים אירועים אלו להטמעה טובה יותר של העקרונות . היום יום של התלמידים

מטרות נוספות של הדיון באירועים שונים מחיי התלמידים הן לעורר . המוסריים הנדונים בכיתה

  . רגשות הולמים כלפי אותם אירועים ולסייע בפיתוח כישורים לדיון בסוגיות אתיות

העיסוק במקרים נבחרים מאפשר למורה להימנע מלהציג עמדה חד צדדית משום שלכל אירוע 

 זה מתאפשר דיון פתוח וראוי ואגב כך מפתחים באופן. ניתן להתייחס בכיוונים וזוויות שונות

  .הפעלת שיקול דעת וסובלנות, הבנה, התלמידים יכולות של הקשבה

 מנו מספר עקרונות לדיון נכון )Strike, 1996; Strike & Ternasky, 1993(סטרייק ועמיתים 

  :סביב מקרים

  .יש לקבוע את כללי הדיון קודם תחילתו  .א

 . או לקבוצהמסויםש אין לאפשר שליטה בדיון לאי  .ב

 . מלהגיע למבוי סתוםעלהימנ על מתח ודריכות על מנת ריש לשמו  .ג

יש לפנות לניסיון החיים וחוויות מוחשיות של המשתתפים ולהימנע ככל הניתן מדיון   .ד

 .היפותטי שאינו מחייב

יש לעשות רפלקציה על עקרונות אתיים המועלים על ידי המשתתפים במהלך הדיון לפני   .ה

 . מקבלים את העמדהשדוחים או

ולהתעלם בעדינות יש לשים לב למשתתף השקט האינטימי שנמנע מלהביע את דעתו   .ו

תרבותי , היסטורי, מדעות מתלהמות המציגות עמדות נוקשות ומשוחדות על בסיס דתי

 . ומגדרי

 כי הדיונים עצמם לא הופכים את התלמידים להיות מוסריים יותר טען) Strike, 1996(סטרייק 

מאפשרים להם לראות גישות שונות ולהגדיר לעצמם טוב יותר תובנות אינטואיטיביות אלא 

אין להסתפק בדיון לבד אלא יש לעודד את התלמידים למחויבות , מלבד זאת. שקיימות אצלם

כי ) Strike, 1996(מדגיש סטרייק , מעבר לכך.  מוסריים שעולים במהלך הדיוניםתכלפי עקרונו
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פכים לחממה המשדרת ערכים ואם המוסדות להכשרת ואם בתי הספר לא הלשיטה זו אין תועלת 

  .   מורים לא מכשירים מורים לעבוד על פי עקרונות גישה זו

, דיונים: הגישות להוראת מוסר בכיתה מונות אסטרטגיות הוראה רבות ייחודיות למוסר, לסיכום

משחקי , דיון סביב דילמות, למידה שיתופית, עבודה בקבוצות, תהליכי קבלת החלטות, שיחות

דוגמה , המחזה, שימוש בסיפורים רווי ערכים, משחקים דידקטיים, כתיבה יוצרת, תפקידים

    .    ועוד הזדהות,אישית

 המגמה כיום בארצות הברית היא לשלב בין הגישות השונות הדגיש כי) Halstead, 1996(הולסטד 

 Carr(ולונדון  קר.  המעשיות ברמת הכיתההן במרכיבים התיאורטיים והן מבחינת האסטרטגיות

& London, 1993 ( שהם לושה עקרונות מנחים בכל שילוב שכזה יש להביא בחשבון שטענו כי

  .חקירה והבהרה, אימון והטמעה, דוגמה וחיקוי: הבניית מוסרקריטיים ל

 הבסיס התיאוריות השונות למוסר ואסטרטגיות ההוראה שהן מציעות היוו את, כפי שצוין לעיל

  . לבניית שאלון העמדות ושאלון האסטרטגיות שבו נעשה שימוש במחקר זה

במחקר הנוכחי דקו לאור הגישות שהוצגו בפרק זה ואסטרטגיות ההוראה למוסר שהן מציעות יב

  :השאלות הבאות

לתיאוריות מהתחום ולאסטרטגיות רלוונטיות , מהם התכנים הקשורים לחינוך מוסרי  .א

האם קיימים שיעורים בהם נלמדות התיאוריות ? כשרת מוריםהנלמדים במכללות לה

  ?למוסר ומהו היקף הלימודים

מהי מידת ההיכרות של מרצים וסטודנטים במכללות עם התיאוריות השונות למוסר ועם   .ב

האם קיימת הכשרה עיונית ומעשית לאסטרטגיות ? אסטרטגיות ההוראה שהן מציעות

 מסוגלים ליישם אסטרטגיות מעין אלו בכיתה האם סטודנטים חשים כי הם? הוראה אלה

 ?בה ילמדו בעתיד

מהם עמדותיהם של מרצים וסטודנטים ביחס לדרכי ההתמודדות הראויות עם   .ג

וכיצד הם תופסים את תפקידם החינוכי מוסרי ? סיטואציה מוסרית המתרחשת בכיתתם

 ? אם בכלל

דת השימוש שלהם ביחס לקשר שבין מערכת הערכים של מרצים וסטודנטים לבין מי

 .  הוראה מוסריות וקונסטרוקטיביסטיות עוסק הפרק הבאבאסטרטגיות
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  מסגרת תיאורטית למחקר בנושא הכשרת מורים לחינוך מוסרי: פרק שלישי 2.3

 והדרכים שהן הציעו להתפתחות המסגרת התיאורטית של המחקר הינה הגישות ההתפתחותיות

ההנחה ). Dewey, 1959, Piaget, 1965, 1972; Vygotsky, 1978, Kohlberg, 1981(מוסרית 

ליך הלמידה של האדם מורכב משלבי התפתחות תוך  היא כי תהאלה ותת גישועליה מושתת

  . התחשבות בהבנת נורמות חברתיות ושיתוף פעולה חברתי

מטרת פרק זה היא להציג תיאוריות שבאמצעותן ניתן ליישם וללמד במכללות להכשרת מורים 

יתואר בפרק זה כלי שמאפשר , כמו כן. את הגישות והאסטרטגיות למוסר שהוצגו בפרק הקודם

יתואר , מעבר לכך. ן בצורה מקיפה את קיומה של הכשרת מורים למוסר במכללות השונותלבחו

הקשר שבין מערכת הערכים של מרצים וסטודנטים והמקום שהם נותנים לערכים מוסריים 

מידת השימוש וההעדפה שלהם באסטרטגיות מתחום המוסר בעבודתם לבין , במערכת זו

      . החינוכית

תרום לפיתוחן של שתי גישות חדישות העולות מתוך הגישות ל, בין היתר, היא זה מטרת מחקר

מודל ארבעת המרכיבים לבשלות מוסרית ותיאורית הלמידה של הגישה : ההתפתחותיות

  .    כפי שיתואר בהמשך, הקונסטרוקטיביסטית

  מודל ארבעת המרכיבים לבשלות מוסרית  2.3.1

חסות תיאורטית להוראתן של הגישות השונות תפיסת מקצוע ההוראה כפרופסיה מחייבת התיי

קיומן של . )Strike, 1996; Campbell, 2000, 2003 (הקיימות לחינוך מוסרי בהכשרת המורים

יצר את הצורך בבניית , כפי שהוצגו עד כה, תיאוריות רבות וגישות חינוכיות יישומיות מגוונות

כשהן מיושמות , יאוריות השונותהערכה והבנה של הת, מודל תיאורטי שישמש ככלי לאבחון

מטרתו של המודל היא להציג דרך מרכזית ואחידה . ספר- הלכה למעשה בהכשרת מורים או בבתי

המשלבת את כל הצדדים הטעונים טיפוח והבניה בקרב בני אדם בדרכם להיות אנשים מוסריים 

  . יותר

 & Rest, 1983, 1984a, 1984b; Rest, Thoma( ועמיתיו 'מודל זה הוצג לראשונה על ידי רסט

Edwards, 1997 (תוך , ה'שפיתח את עבודתו של פיאז, כשהוא מתבסס על עבודתו של קוהלברג

 פותח והורחב במחקר ממושך בחקר הפרופסיה המודל. התחשבות בביקורות שהושמעו כנגדם

 הותאם להכשרת והוא ,)Bebeau, 1994(י ביבאו "לרפואת שיניים באוניברסיטת מינסוטה ע

 התנהגות ,לטענתם). Bebeau, Rest & Narvaez, 1999('  ונארבז'רסט, מורים על ידי ביבאו



 רקע תיאורטי: חינוך מוסרי│45

כל מרכיב מגדיר יעדים . על ידי עיבוד של מספר מרכיבים בו זמניתבקרב בני אדם מוסרית נבנית 

  : אסטרטגיות הוראה ודרכי הערכה הנדרשות להבניית מוסר, חינוכיים

.  המודעות לאופן שבו פעולותינו משפיעות על אחרים– )Moral Sensitivity(רגישות מוסרית  •

דרכי פעולה שונות ודרכי השפעתן על הצדדים המעורבים בתהליך זה באים לידי ביטוי מרכיב ב

יכולת תפיסה של מצבים מוסריים וחברתיים , למעשה, רגישות מוסרית היא. הבניית המוסר

יהן תוך התחשבות במעורבותם של אחרים בצירוף היכולת לשקול פעולות אפשריות ותוצאות

שליטה בהבנת תהליכים של סיבה ותוצאה וכן פיתוח מרכיב זה כולל , לאור זאת. בתהליך

מרכיב זה מושפע מגישות פסיכולוגיות וסוציולוגיות .  עצמיתיכולות של גילוי אמפתיה ושליטה

  .  דאגה ואכפתיות, הראות במוסר עניין של רגש

 בהתאם לעקרונות שניסח קוהלברג בעקבות עבודתו של –) Moral Judgment(שיפוט מוסרי  •

בשיפוט מוסרי נדרש האדם לשקול אלטרנטיבות מגוונות אפשריות תוך שהוא מסוגל . ה'פיאז

זה מרכיב . להסביר את הרציונאל העומד מאחרי בחירה באלטרנטיבה מסוימת כטובה ביותר

 שיקול דעת מוסרי פיתוח וכן ,ן ומהו המוסריכולל פיתוח אינטואיציה לתפיסה של מהו ההוג

  . בין מעשה מוסרי לשאינו מוסריהמסייע להכריע

 המרכיב דורש יכולת של הצבת סדר עדיפויות –) (Moral Motivationמוטיווציה מוסרית  •

עוסק מרכיב , למעשה. לערכים מוסריים על פני ערכים אישיים בפרט בתחומים פרופסיונאליים

כמו .  על פני אחרים בסיטואציה מסוימתםה בערכים מוסריים שהם רלוונטייזה ביכולת בחיר

מרכיב זה הולם גישות הראות מוסר .  נדרשת מחויבות לפעול על פי אותה בחירה שנתקבלה,כן

  .  תקוגניטיביכתהליך של התפתחות 

 עקביות, אומץ,  המרכיב כולל אמונה ביכולת של עצמך–) Moral Character(אופי מוסרי  •

 האופי הוא הפן האישיותי .דימוי עצמי והיכולת להתגבר על מכשולים, יכולת ביצוע, במשימות

של האדם המניע אותו לפעולה מוסרית באמצעות פיתוח כישורים פסיכולוגיים וחברתיים 

מרכיב זה מושפע מהגישות השונות העוסקות . הנדרשים לביצוע מעשי של אלטרנטיבה שנבחרה

      .   בחינוך האופי

הדגיש כי מטרת המודל היא לתאר את ההתפתחות של ) Rest, 1983, 1984a, 1984b(' רסט

ייחודו . היחיד מרמת תפיסה של עקרונות מוסריים ועד לרמה שבה הוא מתנהג ופועל באופן מוסרי

 שהוא מציג מערכת המכירה בתרומה של אספקטים מגוונים התורמים ךשל המודל הוא בכ

לדברי . עבר לשיפוט מוסרי שנתפס על פי גישות רבות כגורם הבולט ביותרלהתפתחות מוסרית מ
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התהליכים הפנימיים ) Rest, 1983, 1984a, 1984b; Rest, et al, 1997( ועמיתיו' רסט

 ,Kohlberg, 1978(התפתחות מוסרית מורכבים יותר ממה שהציע קוהלברג המתרחשים בעת 

ועמיתיו שעל מנת שהיחיד יוכל להפגין ' גישו רסטהד,  למעשה.במודל ששת השלבים שלו)  1981

  .)3תרשים  (התנהגות מוסרית ראויה באופן עקבי יש לפתח אצלו את כל מרכיבי המודל במקביל

  )Rest, 1983, 1984a(ארבעת מרכיבי המודל להתפתחות מוסרית : 3מספר תרשים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

יבי המודל המובילות להתנהגות ארבעת מרכבין המתרחשות תיאר את האינטראקציות ' רסט

יש , לשם כך. לה מוסרית רצויהוידיעה של תוכן מוסרי לבד לא תוביל לפע, לדבריו. מוסרית

כך שאדם מבין שהוא נתון בסיטואציה בעלת אופי (להפעיל את הידיעה באמצעות רגישות מוסרית 

  . תבעת הצגת דילמה מוסרי, למשל, או באמצעות הפעלת גירוי חיצוני) מוסרי

 )Rest, 1983, 1984a, 1984b; Rest, et al, 1997 (ועמיתיו' בעקבות מחקרים הציעו רסט

רגישות מוסרית מפעילה שיפוט מוסרי , למשל, כך. אינטראקציות נוספות בין מרכיבי המודל

המובילות אותו לפעולה מוסרית ) מוטיווציה מוסרית(שגורם לאדם לשקול אלטרנטיבות ערכיות 

תתכן סיטואציה שבה הרגישות המוסרית עשויה להוביל את . )ב האופי המוסריהפעלת מרכי(

במציאות זו משמש השיפוט . האדם לפעול פעולה מוסרית ורק לאחריה יפעיל האדם שיקול מוסרי

עשוי השיפוט המוסרי להבהיר לאדם כי הוא מצוי , לעיתים. הצדקה לפעולת היחידכהמוסרי 

וכתוצאה מזה יחליט האדם לפעול באופן ) גישות מוסריתתהליך של ר(בסיטואציה מוסרית 

   . מוסרי

 

 

 

 
 רגישות מוסרית 

)Moral Sensitivity(   

 שיפוט מוסרי 
)Moral Judgment(   

מוטיווציה מוסרית 

Moral Motivation)(  

 אופי מוסרי 
)Moral Character(   



 רקע תיאורטי: חינוך מוסרי│47

בכיתה בה . ניתן אפוא לומר כי הפעלת מרכיבי המודל תלויה בהתנהלות האירועים ובהתרחשותם

עוסקים בדילמות מוסריות יש להניח כי המרכיב הראשון שיופעל הוא דווקא השיפוט המוסרי 

במציאות שבה . רגישות המוסרית היא שתופיע ראשונהבעוד שבאירועים מחיי היום יום דווקא ה

    .  יש צורך לפעולה מיידית יתכן והאדם יפעיל קודם את המוטיווציה המוסרית לפני כל מרכיב אחר

  שימוש במודל ארבעת המרכיבים לבשלות מוסרית בהכשרת מורים  2.3.2

חנכים לפתח בקרבם את מבחינה חינוכית בכדי לעזור לתלמידים להיות אנשים מוסריים על המ

 ולשים לב )Bebeau, Rest & Narvaez, 1999(ועמיתיו ' כל ארבעת מרכיבי המודל של רסט

צריכים גם המורים להיות חלק מהמנגנון העוסק בהגשמת , בנוסף. הםילקשרים המתקיימים בינ

ל אותו  בכדי שיוכלו להנחי בעצמםהמודל ועליהם לעבור תהליך של הטמעת המודל על כל מרכיביו

טען כי היכולת של מורים להגיע לרגישות מוסרית היא ) Fedeles, 2004(פידלס . םלתלמידיהגם 

) Berkowitz, 1998(ברקוביביץ .  להיות אנשים מוסרייםםלתלמידיההצעד הראשון בדרך לעזרה 

 כלי המאפשר לתכנן פעילות חינוכית' מצא במחקרו כי מורים ואנשי חינוך רואים במודל של רסט

    .  מוסרית השואפת ומובילה ליצירת אדם מוסרי שלם

שימוש במשחקי תפקידים לפיתוח רגישות , בין היתר, יישומו של מודל זה בהכשרת המורים דורש

ורכישת אסטרטגיות המפתחות את המודעות , התמודדות עם דיונים בדילמות מוסריות, מוסרית

יש לחנך מורים לשיפוט מוסרי , כמו כן. דיםלכך שפעולותיהם של המורים אכן ישפיעו על התלמי

פיתוח המוטיווציה המוסרית . על ידי פיתוח של פתיחות בהתאם לעקרונות של קוד אתי קיים

 והתמודדות עם תהליכים של קבלת על ידי צפייה באנשי מקצוע מקצועיים, בין היתר, יעשה

ונפליקטים  וקלפתרון בעיותפיתוח האופי המוסרי יעשה באמצעות אימון באסטרטגיות . החלטות

 Rest, et al, 1997; Bebeau, et ( ובדרכים נוספות כפי שתואר בגישת חינוך האופי לעילבין אנשים

al, 1999(.  

שימוש נוסף ומשמעותי למודל בתוך תוכניות להכשרת מורים קשור לתהליכים של תכנון הלמידה 

ניתן לבנות תוכנית לימודים להוראת משמש המודל ככלי על פיו , כפי שהודגש לעיל. והערכתה

במצב זה משמשים ארבעת מרכיבי המודל כארבע אשכולות ידע . מוסר במכללות להכשרת מורים

 באמצעות המודל ,מעבר לכך. שבהתאם להם ניתן לפתח תכנים והתנסות מעשית בתחום המוסר

 מארבעת ניתן להעריך ולשכלל תוכניות קיימות תוך בדיקה האם קיימים בהם אלמנטים

  . המרכיבים של המודל
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  : מודל ארבעת המרכיבים לבשלות מוסרית ישמש בעבודה זו לשם השגת מספר מטרות,לסיכום

הפעילויות הקשורים בחינוך מוסרי בתוך המכללות להכשרת ולשם תיאור התכנים   .א

תיאור זה יעשה באמצעות ניתוחי התוכן לראיונות ולמדגם סילבוסים שיאספו . מורים

הקטגוריות לניתוחי התוכן יתבססו על ארבעת מרכיבי המודל כאשר .  המחקרבמהלך

באמצעותם יהיה אפשר לבדוק אלו מרכיבים של חינוך מוסרי באים לידי ביטוי בתוכניות 

יהיה ניתן להעריך את אופי ההכשרה , כפועל יוצא מכך. הלימודים בהכשרת המורים

  .ינוך מוסריהמוצע על ידי המכללות השונות לתחום זה של ח

תתרום עבודה זו לפיתוח המודל בכך שהיא תוסיף לידע הקיים ביחס למרכיב , כאמור  .ב

זאת באמצעות ניתוח של מערכות הערכים של מרצים וסטודנטים . המוטיווציה המוסרית

ביחס לערכים מוסריים ולאופן שבו הם מדרגים אותם במערכת הערכים שלהם ביחס 

יבחן קשר של דירוג זה למידת השימוש והעדפה של , ןכמו כ. לערכים מתחומים אחרים

   .       כפי שיתואר בקטע הבא, מרצים באסטרטגיות הוראה מרמות חשיבה גבוהות

  'דמות התלמיד הרצוי'לון מוטיווציה מוסרית ושא 2.3.3

יכולת של הצבת סדר ב ,כאמור, המוטיווציה המוסרית במודל ארבעת המרכיבים עוסקמרכיב 

למרכיב  תוסיףעבודה זו .  בסיטואציה מסוימתלערכים מוסריים על פני ערכים אישייםעדיפויות 

שפותח על ידי , "דמות התלמיד הרצוי" של מודל זה באמצעות שימוש בשאלון המוטיווציוני

 ,Iram & Maslovaty ;2002,  מסלובטי;1997, מסלובטי וגזיאל( מסלובטי ועמיתיה לאורך זמן

1994; Maslovaty & Iram 1995, 1997;Maslovaty, Cohen & Furman, 2008.(   

 הערכים והאמונות מהווה תרגום אופרציונלי של מטרות החינוך במערכת " דמות התלמיד הרצוי"

דמות ). ;1996Benyamini & Limor, 1995,  אלמוזלינו;2002, מסלובטי(של מורים ופרחי הוראה 

התכונות באמצעות ) 1.3סעיף , 1996(מנהל הכללי בחוזר ההבוגר הרצוי למערכת החינוך הוגדרה 

אדם המתאפיין בסקרנות ובהתעניינות אינטלקטואלית שמקורן ברצון להבין נושאים : "הבאות

והמסוגל לאתר בכוחות עצמו את המידע ואת הכלים לסיפוק הסקרנות והעניין , שונים ומגוונים

, אדם בעל השקפת עולם ערכית. בחירתועל פי , אדם העוסק בתחומי העניין האמיתיים שלו. שלו

אדם המעורב בחיי החברה הישראלית . הניזונה מערכי חברתו ומערכי החברה הכלל אנושית

אדם המכיר את שורשיו ואת זהותו . והנכון לקבל עליו תפקידים ולמלאם מתוך אחריות ומסירות

   ".   ומודע להם והמכיר ומכבד את זהות זולתו



 רקע תיאורטי: חינוך מוסרי│49

 המציג היגדים הנגזרים ממטרות החינוך שבהם ', התלמיד הרצוידמות 'באמצעות שאלון

ניתן לתאר ) דמוקרטים , מוסריים,אישיים, לימודיים, דתיים(מתוארים ערכים מתחומים שונים 

 הנבדקים מדרגים על פי סדר עדיפות וחשיבות את הערכים .את מערכת הערכים של הנבדקים

את , ד הרצוי להם ובכך הם משקפים למעשהשהם היו מעוניינים לראות בדמותו של התלמי

 הדירוג וההעדפה של הערכים מסוימים על פני אחרים. מערכת הערכים והאמונות האישית שלהם

של ווציוני הנכלל במודל י למעשה חלק מרכזי מתהליך מוטהם לקראת התנהגות מוסרית ראויה

     . )Rest, et al, 1997(ועמיתיו ' רסט

ווציוני הוא החלק שבו בורר האדם את הערכים שעל פיהם הוא ייב המוטהמרכ, כפי שתואר לעיל

בהקשר זה של מרצים וסטודנטים העוסקים בחינוך . פועל לפני שהוא מבצע התנהגות מוסרית

–אישיותיים ומוסריים , מוסרי יש לבחון את הקשר שבין הדירוג וההעדפה של ערכים לימודיים

בה יבחרו המרצים והסטודנטים להשתמש במהלך חברתיים ביחס לאסטרטגיה של ההוראה 

 מורים מארגנים את תפיסת :אכן נמצא קשר זהחקרים שצוינו לעיל במ. עבודתם החינוכית

, לימודית:  על פי סדר חשיבותם בעיניהם,שציונו לעיל, תוכןה תחומי תהתלמיד הרצוי בשלוש

ונות את הדימוי עצמי ואת פרחי הוראה מדרגים בראש סולם התכ, לעומתם. חברתית ואישיותית

ממצא זה מקבל חיזוק . ערכים לימודיים,  ורק לאחר מכן)'בין אדם לחברו'(הערכים המוסריים 

. שנערך במכללת אורנים בקרב מרצים וסטודנטים) 2004(נוסף ממחקרם של קליימן וליברמן 

טודנטים מרצים הדגישו את רמת ההישגים כמרכיב החשוב בעיניהם בהכשרת המורים ואילו ס

  . הדגישו את הפן החברתי ואת יכולת ניהול הכיתה מבחינת משמעת וכדומה

 ,2004Billig, Comdor, Edwards, Gane, Middleton & Radley, צדיק(מחקרים נוספים 

1988; Denessen, 1999;  ( בין אופן הדירוג של מצביעים על קשר העוסקים בדירוג ערכים

הערכים ומטרות החינוך שהם מתארים לבין הבחירה של מורה באסטרטגיות הוראה במהלך 

רואים את מטרות החינוך כפיתוח כישורי חשיבה ה כי מורים נמצא, כך למשל. עבודתו החינוכית

צו מיא, פיתוח ערכי ומוסרי, וביניהם, )יצירתיות, חשיבה ביקורתית, הסקת מסקנות (גבוהים

מורים שרואים את , לעומתם. בהם תהליך הלמידה והלומד במרכז, אסטרטגיות הוראה חדשניות

מצו יא) הכנת שיעורי בית, משמעת, שינון(מטרות החינוך כפיתוח כישורי חשיבה נמוכים 

  . אסטרטגיות הוראה שמרניות

רים שהוצגו במחקר זה יוצגו בפני המרצים והסטודנטים ערכים מוסריים במתכונת דומה למחק

יהם גם ערכים מוסריים בעלי קונוטציה פיסיכומוטורית שפותחו ניוצגו בפ, מלבד זאת. עד כה

יתבקשו המרצים , מעבר לכך.  לקמןהכפי שיתואר בפרק המתודולוגי, במיוחד למחקר זה
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 ובאופן ייחודי ,והסטודנטים לדרג אסטרטגיות הוראה הלקוחות מהגישה הקונסטרוקטיביסטית

  . צגו בפרק הקודםו גם אסטרטגיות העולות מהגישות למוסר כפי שה,למחקר זה

 של בהתלבטות להתנהגות מוסרית באה לידי ביטוי ההמוטיווציה בעת קבלת החלט, לסיכום

. ובאופן הבחירה שלו בערך מסוים על פי האחריםהיחיד בין ערכים שונים בהם הוא מאמין 

מערכת הערכים של . ע התנהגות מוסרית ספציפיתבחירה ערכית זו היא שתוביל את היחיד לביצו

מרצים וסטודנטים בהכשרת מורים מורכבת ממגוון של ערכים המובילים אותם להעדיף שיטות 

  :מכאן ניתן לשער כי, הוראה מסוימות במהלך עבודתם החינוכית

על פני , ים במיקום נמוך יותר בדמות התלמיד הרצוי להםימרצים ידרגו ערכים מוסר  .א

 לעומת ,)דמוקרטים, מוסריים, אישיים, לימודיים, דתיים( מתחומים אחרים ערכים

  . על פני אותם ערכים מתחומים אחרים, סטודנטים שידרגו ערכים אלו במיקום גבוה יותר

בין אדם (" ידרגו ערכים מוסריים )מרצים וסטודנטים כמורים לעתיד (ככל שמורים  .ב

יעדיפו להשתמש כך הם , הרצוי להםבמיקום גבוה יותר בתפיסת התלמיד ") לחברו

ובאסטרטגיות הוראה מתחום החינוך  במידה רבה יותר באסטרטגיות הוראה חדשניות

  .במהלך עבודתם החינוכית ,המוסרי

אסטרטגיות הוראה חדשניות נגזרות מתוך תיאורית למידה חדשנית המתארת תהליכים של 

  . למידה הבנייתית ומשמעותית כפי שיתואר בקטע הבא

: לאור מתווה המחקר הנוכחי שנערך במכללות משלושת זרמי החינוך הרשמיים, עבר לכךמ

יש לבדוק האם קיימים הבדלים בין מערכות הערכים ובין האופן , ממלכתי דתי וערבי, ממלכתי

שבו מדרגים מרצים וסטודנטים מהמגזרים השונים את הערכים המוסריים ביחס לערכים 

  .   מתחומים אחרים

  יאורית הלמידה הקונסטרוקטיביסטית  ת 2.3.4

בעשורים האחרונים תופסת התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית מקום נכבד בתחום ההוראה 

תיאוריה זו  ).Mackinnon & Scarff-Satter, 1997; Richardson, 1997, 2003(והלמידה 

יתה ובבית משפיעה על תוכניות הלימודים ועל דרכי הפדגוגיה בכ, מגדירה את מטרות החינוך

באמצעותה מוסברים דרכי חשיבה והתפתחות של ילדים והיא מקדמת הכשרת מורים . הספר

  .    והשתלמות בכיוונים ייחודיים

טוענת כי למידת האדם נוצרת מתוך רפלקציה על התנסויות קודמות שלו שמהם הוא זו  גישה

בין המודלים האדם תאים זה מתהליך ב. בונה ויוצר תובנות חדשות על תפיסתו את העולם

הלומד בוחן את הידע בתודעתו . המנטאליים שקיימים אצלו לבין התנסויות חדשות שהוא חווה
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אותו הוא מסוגל , משכלל את פרשנותו וכך מבנה את הידע שלו,  ניסיונו ולאור מטרותיוסמךעל 

 ,Bruner, 1990; Cannella & Reiff, 1994; Vadeboncoeur(ליישם במצבים חדשים וזרים 

1997; Richardson, 1997, 2001, 2003 .(  

  :)1996,  פוסנוט;1997, ברוקס וברוקס(לתיאוריה זו מספר כללים מנחים 

   .םבעלות רלוונטיות ראשונית לתלמידיהעלאת בעיות   .א

  .או מושגי יסוד" רעיונות גדולים"הבניית הלמידה סביב   .ב

  .למידה מתוך נקודת מבטו ותפיסתו של התלמיד  .ג

  .כנית הלימודים באופן שתתייחס ליכולותיו הקודמות של התלמידהתאמת תו  .ד

  .     הערכת למידה מגוונת ולא שיפוטית מתוך הקשר לחומר הנלמד  .ה

, הרפז(למרות ההסכמה על הגישה הכללית של תיאורה זו ניתן להבחין בשני זרמים השולטים בה 

   ):Vadeboncoeur, 1997; Richardson, 1997, 2003; Philips, 2000 ;1996,  פוסנוט;1996

גישה זו . )Piaget, 1972 (ה'פיאז לפי הגישה הקונסטרוקטיביסטית ההתפתחותית  .א

ה ראה ' פיאז.ה מחדש של המשמעותימתמקדת בפעילות הפרט כסוכן יחיד בתהליך ההבנ

, לדבריו. את המפגש בין התלמיד לחומר הנלמד כאקט המרכזי בהתפתחות הקוגניטיבית

הם שיוצרים , התנסות מגוונתעם מודדויות של התלמיד עם ידע חדש וההתנסויות וההת

המוביל אותו לפיתוח החשיבה על בסיס ידע והתנסות , יאצלו חוסר איזון אינטלקטואל

      .יות מעורב באופן אקטיבי בתהליך הלמידההשהתלמיד חייב ל, מכאן. קודמים שלו

שמתחלקת ) Vygotsky, 1978 (ויגוצקי לפי הגישה הקונסטרוקטיביסטית החברתית  .ב

 תרבותי והאינטראקציה –התמקדות ביחיד ובקונטקסט החברתי , האחת: לשתי תפיסות

תפיסה זו רואה בחברה הקרובה לתלמיד את מקורות הידע שהוא עשוי לאמץ . שביניהם

גדולים ממנו המשפחה וחברים , המפגש של התלמיד עם בני גילו או תלמידים. בעתיד

התמקדות בקונטקסט , השנייה. ש אותו הוא משלב בידע הקיים אצלומעניק לו ידע חד

, הדתי, קרי,  לפי תפיסה זו ההקשר החברתי הרחב. היסטורי שבו חי הפרט–התרבותי 

 ולא ניתן להתעלם מהם  את גורמי הידע לתלמידוא המספקה, התרבותי וההיסטורי

אים תרבותיים שתהליך הלמידה חייב לספק סביבה ותנ,  מכאן.בתהליך הלמידה

 .  וחברתיים הנגזרים מעולמו של התלמיד והממציאות שבה הוא חי

ה עסקה גם בהתפתחות מוסרית באופן מקביל לשלבי 'גישתו של פיאז, כפי שהודגש בפרק הקודם

ה רכישת ערכים מוסריים נעשית גם היא באופן 'על פי גישתו של פיאז. ההתפתחות הקוגניטיבית



 52│מסגרת תיאורטית למחקר

ו של ויגוצקי משמשת אף היא בסיס לתפיסות הסוציולוגיות הדוגלות גישת. קונסטרוקטיביסטי

כפי , בהתפתחות מוסרית כחלק מאינטראקציה של היחיד עם החברה ועם הקשרה התרבותי

קיימת התאמה בין שיטות ההוראה שמציעה הגישה הקונסטרוקטיבית , לאור זאת. שהוצג לעיל

      .   מוסרלבין שיטות ההוראה שמציעות גישות רבות להוראת

   התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית ככלי להכשרת מורים למוסר2.3.5

פייה יהצ. במוסדות להכשרת מוריםסטודנטים כלפי גם הגישה הקונסטרוקטיביסטית מיושמת 

לשאול שאלות ולחפש בעצמם , מהמורה על פי תיאוריה זו היא לעודד את תלמידיו להתנסות

, ניהם אתגרים מורכבים ולדאוג שסביבת הלמידה תהיה מגוונתעליו להציב בפ, כמו כן. תשובות

. מדריך ומקשר בין התלמיד לחומר הנלמד, המורה נתפס כמתווך. תחומית ועשירה ככל הניתן-רב

 .על המורה לעודד ולפתח תהליכים של קבלת החלטות וכן יכולת של הערכה עצמית וביקורת

, עקיפה ומקיפה, ת לחשיבה מתוחכמת יותרתפקידו המרכזי של המורה הוא ליצור הזדמנויו

עימות עם דעות של תלמידים , הזדמנויות להתמודד עם רמות חשיבה גבוהות יותר ומגוונות וכן

, לפתור בעיות, לנבא, לחזות, לערער, לחקור ולדרוש, התלמיד נדרש להציב השערות. אחרים

פרויקטים משותפים ועוד , גותהעבודה בכיתה נעשית בקבוצות ובשימוש במצ. להכליל ולקשר ידע

          ).Richardson, 1997, 2003 ;1996,  פוסנוט;1997, ברוקס וברוקס ;1991, מסלובטי(

טענו ) Richardson, 1996, 1997; Fenstermacher & Richardson, 2005(ועמיתיה רדסון 'ריצ

את התנסויותיהם תהליך ההוראה כחלק מזהותם האישית והמקצועית לכי מורים מביאים עימם 

וכמורים המתמודדים במעשה , כפרחי הוראה במוסדות להכשרת מורים, כתלמידים בבית הספר

 זו מחייבת את המורה המחנך תפיסה.  להשפיע על אופן הכשרתםעשוידבר ה, יומי- החינוכי היום

 , על מנת,מעלה טענה שאינה נכונההוא למוסר להיות קשוב לתלמיד ולהגיב בזהירות גם כאשר 

מורה המכשיר למוסר , לדבריהם. של ההנחות המניעות את התלמיד שיוכל לעמוד היטב על מקורן

ולכן יש להכשיר מורים להוראת , צריך לאמץ שיטות הוראה מהגישה הקונסטרוקטיביסטית

  .   באסטרטגיות קונסטרוקטיביסטיות, בין היתר, חינוך ערכי מוסרי

חברתית דורשת  -  הגישה הקונסטרוקטיביסטית) Vadeboncoeur, 1997(לדעת ואדבונקר 

 עמדות ודפוסי התנהגות שאותם יוכלו הסטודנטים להפנים ציג בהכשרת מורים להמרציםמ

 תכנים המבוססים על מושגים אקדמיים מתוך מודעות ללמדו, ולעשות בהם שימוש בכיתותיהם

 הוראה יהיו מצפה שפרחי) Kaufman, 1996(קאופמן  .לבסיס החברתי וההיסטורי שלהם

פעילויות המבוססות , תחומי-מסוגלים לבצע בעצמם ובעבודתם החינוכית בעתיד חקירת ידע רב
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 מסלובטי הדגישה ,בהתאם לכך. תקוגניטיבית ויכולת בחינה עצמי- חשיבה מטה, על שיתוף פעולה

 יש, שכדי שמורים יוכלו לחנך לערכים שונים יש להכשירם לכך באופן מכוון וממושך) 2001(

הפעלת שיקול דעת וידע בהבניית תכנים של ערכים , להקנות להם כישורים של קבלת החלטות

  .מחייבים הנגזרים מהתיאוריה הקונסטרוקטיביסטית

מכאן עולה כי לשם הבניית מוסר יש להשתמש לפי הגישה הקונסטרוקטיביסטית באסטרטגיות 

עוד שמורים משתלמים ושולטים ניתן להעריך כי ב, עם זאת. המפתחות כישורי חשיבה גבוהים

הם אינם מיישמים זאת ביחס להוראת , באסטרטגיות מתוך התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית

   .מוסר אלא בעיקר ביחס להוראת תחומי דעת מקובלים

, וגלרסבסקירה של מחקרים העוסקים באסטרטגיות שונות להוראת מוסר בבתי ספר שערכו 

שנערכו בין ,  מחקרים76נבחנו ) Veugeles, Schuitema & TenDam, 2008(דאם -שויטמה וטן

מרבית המחקרים היו בעלי אופי תיאורטי ולא כמותי והודגשו בהם . 1995-2003השנים 

האסטרטגיות הנפוצות ביותר במחקרים אלו הן אסטרטגיות , הםלדברי. אסטרטגיות מגוונות

הדרך הטובה ביותר ללמוד  :קרוןי שהקו המנחה בהם הוא העלמידה קונסטרוקטיביסיטיות

 למידה בסגנון פתרון בעיות :בין היתר מוצגות האסטרטגיות הבאות.  זה לעשות אותו–משהו 

למידה של , עריכת דיונים. עבודה בקבוצות בדגש על קבוצות קטנות, באופן עצמאי על ידי התלמיד

 דיונים שימוש במולטימדיה להעברת מסרים ולעריכת. נושאים משולבים ממספר תחומים

 מעבר .המחזה וכתיבה שיכנועית, משחקי תפקידים, שימוש בדרמה, צפיה בסרטים: כגון, ערכיים

התנדבות קהילתית במתכונת של פרוייקט , קרי', למידת שירות'מודגשים מספר ניסיונות של , לכך

  .   המקובל בישראל' מחויבות אישית'

יצירת מוטיבציה משמעותית : הםהיתרונות בשימוש באסטרטגיות קונסטרוקטיביסיטיות 

טיפוח של הפן , של הידעובניה  גילוי ,ללמידה באמצעות עירוב ושיתוף התלמיד בתהליך חשיפה

יצירת זהות והזדהות בקרב ,  בסוגיות מוסריותתקוגניטיביהאפקטיבי המתלווה לחשיבה 

הות עם דמויות התלמידים כלפי אירועים מוסריים משמעותיים בחייהם ובחיי אחרים ויצירת הזד

 ,Hldebrandt & Zan(ציינו הילדרברנט וזאן , בנוסף. המתארות התמודדות עם קונפליקט מוסרי

  .  את החשיבות ביצירת אקלים מוסרי קונסטרוקטיביסטי שתומך בלמידה) 2008

. מספר ביקורות בעקבות סקירה זו) Veugeles, et al, 2008( ועמיתיו יולס העלו וג,עם זאת

 מתוכם הציגו מחקר 15יים ורק נקרים שנבחנו בסקירה זו היו תיאורטיים ואיכותמרבית המח

הוצגו במחקרים אלו , מעבר לכך. אמפירי המתאר את היעילות של אסטרטגיות הוראה אלו
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. נושאים רבים ומגוונים מתוך העולם המוסרי כך שהיה קשה למצוא מכנה משותף קרוב בניהם

 ניסוח המטרות במחקרים אלו מצביעים על כך שהכותבים במקרים רבים התרשמו החוקרים כי

, כך. לא נתנו מספקים את דעתם על תוצרי הלמידה המשתמעים מהמטרות שהציבו למחקר

כיעד לימודי הינה בעייתי לאור העובדה כי מדובר בערך מוסרי ' אחריות'הצבת הערך , למשל

יות ויש להתייחס אליהם במהלך חובה ומחויבות הינם שני ביטוים של אחר. שהוא רב משמעות

יש לתת את הדעת על השאלה מתי פעולה על פי המוסר האישי של , מעבר לכך. ההוראה בנפרד

  .התלמיד היא פעולה אחראית

מחקרים רבים . מסקירה זו עולה גם כי לא נמצאו מחקרים שהסבירו כיצד ערך מושג או נלמד

ראת מוסר אך הם לא מפרטים מהם מתבססים על עבודה שיתופית כאסטרטגיה יעילה להו

צעו מחקרים יאסטרטגיות הוראה רבות שה. התנאים בהם תלמידים עובדים בקבוצות באופן יעיל

מכאן שנדרש ידע . אלו הן בעלות אופי קונסטרוקטיביסטי והן תלויות תלמיד באופן משמעותי

היה קודם מהתלמידים ושליטה בשיטות פעולה אלה אחרת הלמידה של הערכים לא ת

  .משמעותית

 ,Rest, 1983, 1984a, 1984b; Rest, et al(ועמיתיו ' מודל ארבעת המרכיבים של רסט, לסיכום

מספקות מסגרות תיאורטיות בעלות תוכן , ותיאורית הלמידה הקונסטרוקטיביסטית) 1997

הן ברמת התכנים הנדרשים להכשרה להוראת . לבניה ולהערכה של חינוך מוסרי, לתכנוןמהותי 

וסר והן ברמת אסטרטגיות ההוראה שעל המרצים ליישם ועל הסטודנטים לרכוש ולהפנים מ

מסייעות גישות אלו לתאר את מערכות הערכים והאמונות של , מעבר לכך. במהלך לימודיהם

מרצים וסטודנטים ואת ההשפעה שיש למערכת הערכים שלהם על אופן הפעולה המעשי שלהם 

  ). 2.3.3(י ביטוי בהשערות המחקר שהוצגו בסוף הקטע הקודם כפי שבא ליד, בעת הוראת מוסר

       

 

 



 רקע תיאורטי: חינוך מוסרי│55

    הכשרת מורים לחינוך מוסרי : רביעיפרק  2.4

מטרת הפרק היא להציג את תהליך הכשרת . פרק זה עוסק בתהליך ההכשרה לחינוך מוסרי

המורים להוראת מוסר החל מהאידיאל הרצוי וכלה במתרחש בהכשרה בפועל על פי המחקרים 

 מורים כלפי החינוך מדיניות משרד החינוך והמכללות להכשרתבפרק יוצגו . הקיימים עד כה

 ועמדות  הקיימותאסטרטגיות ההוראה, המודלים בהם נעשה שימוש בתהליך ההכשרה, המוסרי

  . המרצים והסטודנטים

בתפקידו וייעודו , בתיאור מקומה של האתיקה בתהליך הכשרת המורהגם מלבד זאת עוסק הפרק 

דמים שעסקו בהכשרת של המורה כסוכן מוסרי בבית הספר והכיתה וכן בתיאור מחקרים קו

  .מורים לחינוך מוסרי

   וסגנונות ההכשרה הקיימים בישראלמדיניות החינוך המוסרי 2.4.1

 קיימם מספר מקורות ,עם זאת. מדיניות לחינוך מוסרי כתחום העומד בפני עצמו לא קיימת

  :שבהם קיימת התייחסות למטרות ולתכנים נדרשים בתחום החינוך למוסר

  ).  2000(ס "והנוסח המתוקן תש) 1953(ג "תשיחוק חינוך ממלכתי   .א

  . תוכניות הלימודים למגזרי החינוך השונים בכלל המקצועות בהוצאת משרד החינוך  .ב

  . תוכניות הלימודים הייחודיות למוסדות להכשרת מורים בהוצאת המוסדות עצמם  .ג

  

  ס"וקן תשסח המתו והנ)1953(ג "מטרות החינוך הנגזרות מחוק חינוך ממלכתי תשי 2.4.1.1

מציאות זו הובילה לתיקון . מטרות החינוך בהרחבה לא נדונו ,1953 –ג "בחוק חינוך ממלכתי תשי

 סעיפי מטרות המגדירים את מטרות 11בתיקון נוספו ). 2 נספח (2000 –ס "החוק בשנת תש

עוסקים בהוראת תחומי דעת בעוד ) 6 - ו4, 3סעיפים (ניהם שלושה סעיפים בלבד ימב. החינוך

דברת ח "ודו) 1979(י עציונח "דו: גם בדוחות מאוחרים יותר כמו. תר עוסקים בהוראת ערכיםיה

  . מטרות החינוך בפן הערכי והמוסרי מוצגות מרבית) 2005(

 הדגיש את החשיבות , אך עם זאת,ח עציוני עסק בעיקר במעמדו ובתנאי העסקתו של המורה"דו

, הועדה מאמצת את הדעה: "שלא התקבל, וראהשבחינוך ערכי ואף הציע קוד אתי למקצוע הה

על ידי חינוך אדם רחב : בהכשרת המורים' הומניזציה'שבד בבד עם אקדמיזציה יש לשקוד על 

ועל ידי ליבון ההיבטים החינוכיים בתפקיד , מצד אחד) עמנואל יפה(' אופקים והכשרת מחנך

מטרות החינוך כפי שהן ברוח , המורה והמשמעויות הערכיות של נושאי ההוראה מצד שני

  ). 2.11' סע, 12' עמ, 1979, ח עציוני"דו" ( לחוק חינוך חובה2מפורטות בסעיף 
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הודגשו , המייצג את המדיניות הרשמית האחרונה של משרד החינוך) 2005(ח דוברת "גם בדו

  :      הצדדים הערכיים והמוסריים שבתהליך ההוראה הראוי בבתי הספר

 מערכת של והבוגר התלמיד דמות את מתארות בחוק הקבועות יהממלכת החינוך מטרות"

ח וטיפו לעיצוב ועקבי רציף באופן תפעל כולה החינוכית העשייה .בישראל הציבורי החינוך

, ישראל למדינת נאמן אזרח ,וארצו עמו אוהב ,אדם אוהב להיות - אלו מטרות ברוח תלמידים

 היהודי העם של מורשתו את ומכבד כירמ ,לשונו את מכיר, משפחתו ואת הוריו את מכבד

" ישראל במדינת השונות הקהילות של וזכויותיהן מורשתן ואת ,התרבותית זהותו ואת לדורותיו

  ). 75'  עמ2005,ח דברת"דו, התוכנית הלאומית לחינוך(

 לידי ביטוי החוק החינוך המחייב את מערכת החינוך כולה וכן מדיניות החינוך שבא, אם כן

 מחייבים הוראה והטמעה של ערכים ,עסקו בהגדרת מדיניות החינוך של מדינת ישראלבועדות ש

יש לבחון האם תוכניות הלימודים משקפות , בהתאם. גם ערכים מוסריים, מגוונים וביניהם

  .נאמנה מדיניות זו

  תוכניות הלימודים למגזרי החינוך השונים בכלל המקצועות בהוצאת משרד החינוך   2.4.1.2

ללשון החוק ות הלימודים בהוצאת משרד החינוך אמונות על מתן תרגום אופרציונאלי תוכני

 םברמת המטרות החינוכיות וכן ברמת התכנים האינטנסיביים והאקסטנסיביי, ולמשתמע ממנה

  .שאמורים המורים ללמד בכיתה

בתיאור מעיון בתוכניות הלימודים הישנות עד לסוף שנות התשעים עולה כי הן מתמקדות בעיקר 

תחום הערכים בכלל זוכה בהם ליחס מצומצם . הידע הדיצפלינארי של תחומי הדעת השונים

  . ותחום המוסר כמעט ולא קיים

החל מסוף שנות התשעים מתאפיינות תוכניות הלימודים החדשות בהקדמות עיוניות המתייחסות 

לחשיבות ההוראה  תוך הדגשה ברורה ,בכובד ראש לסוגיות הערכיות העולות מכל תחום דעת

חסות היא ברמת יבחלק מהמקרים ההתי. והעיסוק במוסר במסגרת הכיתה בכל תחום דעת נתון

ספציפית למוסר אף בפירוט מטרות העל של התוכניות ובמקרים אחרים קיימת התייחסות 

 כוללת תוכנית הלימודים בחינוך גופני התייחסות , למשל,כך. התכנים של השיעוריםוהמטרות 

חוקים ועקרונות המכוונים להגינות , התלמיד ידע ויבין כללים: " מוסרית– חברתית –ערכית 

התלמיד יפתח ויטפח . כבעל תפקיד וכצופה, ספורטיבית לסובלנות ולשיתוף פעולה כמשתתף

סובלנות ושיתוף פעולה , כללים ועקרונות של הגינות ספורטיבית, מערכת התנהגויות על פי חוקים

   ).2.2' סע, 11' עמ, ו"תשס, כלל מגזרי, ל חינוך גופני"תו" (יד וכצופהכבעל תפק, כמשתתף
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המיועדת לתלמידי בתי הספר העל יסודי הכללי , תוכנית הלימודים במקצוע תורה שבעל פה

הדרישה : "מדגישה את הצורך בהוראת מקצוע התורה שבעל פה כדרישה הבאה מן השטח) 2008(

תורה שבעל פה ייצרו הזדמנויות לעיסוק בערכים חברתיים שלימודי ה, של לומדים ומורים כאחד

במטרות העל של התוכנית מוצגת רשימת ). 5' עמ" (יהודיים ואוניברסאליים גם יחד, ומוסריים

ל יתרום "לימוד מקורות חז: "הערכים המוסריים עליהם יש להתעכב במהלך ההוראה ותרומתם

כבוד , כמו שוויון,  יהודיים ואוניברסאלייםלהקנייתם ולטיפוחם של ערכים חברתיים ומוסריים

, נהגים של האחרמכבוד וסובלנות לדעות ול, שמירת איכות הסביבה, כיבוד החוק, צדק, האדם

  ).         10' עמ" (מוסר כיסוד המשפט, חינוך לאחריות, דאגה לזולת

בנת התלמיד  להתמתייחס )2006, כלל מגזרי, ל כלכלה"תו(תוכנית הלימודים במקצוע הכלכלה 

התוכנית מדגישה את בעיית המחסור ואת הצורך : "את העולם הכלכלי במשור החברתי והמוסרי

הוועדה רואה בהבנה עמוקה של מושגים אלה . הנגזר ממנה לבחור בין חלופות ולנסח סדר עדיפות

, אלא בסיס לחשיבה רציונאלית, נות החשיבה הכלכליתוובהטעמתם לא רק בסיס להבנת עקר

כל אלה . לנכונות להציב גבולות ולגיבוש עמדות מוסריות, כה טובה יותר של המציאותלהער

 ובעקרונות .)7' עמ ("לקבל החלטות במציאות דינאמית, כאנשים צעירים, יסייעו לתלמידים

 התוכנית מדגישה נושאים כלכליים –טיפוח תפיסה ערכית ): "3'  סע11' עמ, שם(התוכנית 

סולידאריות חברתית , חמלה, כמו צדק, יהודיים וישראליים, סאלייםהמשיקים לערכים אוניבר

  ". אחריות אישית וחברתית ושוויון מגדרי, אמפתיה, סובלנות וכבוד לאחר

) 2003, ממלכתי, ל היסטוריה"תו(פרטיביות בתוכנית הלימודים בהיסטוריה ומטרות ההוראה הא

טיפוח יכולת : "ועים היסטורייםרכה ושיפוט מוסרי ביחס לאירעת פיתוח יכולת הומעודד

על פי עולם הערכים של בני התקופה ועל פי , סדות היסטורייםואירועים ומ, ההערכה של פעולות

  ).  5' סע, 13' עמ" ( ערכים הומניסטיים–שיים וערכים מוסריים כלל אנ

קום מדגישה לראשונה מאז ) 2004, כלל מגזרי, ל ביולוגיה"תו (תוכנית הלימודים בביולוגיה

במסגרת מטרות , ראשית. המדינה את נושא הוראת האתיקה במסגרת שיעורי הביולוגיה בכיתה

טיפוח מודעות להיבטים ערכיים הקשורים למדע וחברה ולאחריות : פיתוח עמדות: "ההוראה

אתיים  פיתוח מודעות לנושאים ביו: "משך בפירוט התכנים הנלמדיםה וב,)13' עמ ("האדם לטבע

 דעת בטיפול בקונפליקטים אפשריים המתעוררים עם התקדמות המדע וטיפוח שיקול

טיפוח ההכרה כי ידע מדעי .  דת וכן בין שימור לבין פיתוח– אתיקה –ביו מדע : כגון, והטכנולוגיה

  ).10' סע , 14' עמ" (עשוי לסייע בקבלת החלטות גם בתחומים ערכיים
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:  בכךיםסקו עם במקצעות שמטבעמעבר למקצועות אלו קיימת התייחסות ספציפית למוסר

 בהוראת גישתם של תעוסק) 1997, כלל מגזרי, ל פסיכולוגיה"תו(תוכנית הלימודים בפסיכולוגיה 

ממליצה ליישם גישות אלו בכיתה תוך התנסות בדילמות ה וקוהלברג להתפתחות מוסרית ו'פיאז

חינוך יסודי , ברה ואזרחותוכן בתוכנית הלימודים למולדת ח). 89-90' עמ, 20פרק , שם(מוסריות 

התלמידים יפעלו ויתנהגו בסביבתם הקרובה לאור ערכים ייחודיים של ): "2002(כלל מגזרי 

 כלל אנושיים םהומאנייולאור ערכים , של המורשת ושל התרבות שאליהן הם משתייכים, החברה

לשוויון והזכות הזכות , הזכות לחיים: כגון זכויות האדם, וערכים דמוקרטים של החברה בישראל

   ).   2.10' סע, 18' עמ" (לחירות

למרות לשון החוק האחידה ביחס לצורך בהוראת ערכים ומוסר ניתן למצוא יחס שונה באופן 

מובחן בין ניסוח תוכניות הלימודים בין החינוך הממלכתי לבין החינוך הממלכתי דתי שיש בו 

  .  מהזרמיםבכדי לשקף את היחס למוסר ואת דרכי הוראתו בכל אחד

 –ממלכתי , ל ספרות"תו(ספרות לבית הספר העל יסודי הממלכתי והכללי תוכנית הלימודים ב

האם המורה צריך לעסוק : עוסקת בשאלה יסודית בהוראת הספרות) 2007, גרסה מעודכנת, כללי

בתכנים מוסריים העולים מתוך טקסטים ספרותיים ומהו תפקידו של המורה בתהליך הוראה 

 מוסרי ובדרך כלל סופרים אינם ודאינה מחויבת כלפי ק, ככל תחום אמנות אחר, הספרות: "שכזה

יצירות רבות , אף על פי כן. רואים עצמם כמי שממונים על טיפוח המידות הטובות של קוראיהם

. לחשוב על שאלות ערכיות ומוסריות המועלות בהן במפרש ובמרומז, הקוראים, אותנו" מזמינות"

 מוסר ובדילמות ערכיות המגולמות ביצירות ספרות עשוי לשאת משמעות עמוקה הדיון בשאלות

האם משתמע : "ס ממשיך הדיון"בתוכנית הלימודים בספרות תש .)29' עמ" (לתלמידים מתבגרים

ה שיפוטית כלפי התנהגות דמכאן שאין מקום להפגיש תלמידים עם יצירה שאינה נוקטת עמ

גמה לעניין זה אפשר להביא וד? אויה לגינוי מבחינה מוסריתאנושית כלשהי המגולמת בתוכה והר

בלעדי / אך אם פעם תהיי צוחקת': במילים, כזכור, את שירו של אלתרמן נגון עתיק המסתיים

האם במציאות של היום שבה רצח . 'ף ביתך עליךוותשר/ תעבור קנאתי שותקת/ במסיבת מרעיך

יש מקום להפגיש תלמידים עם שיר , ט יום יומינשים ותופעות אחרות של אלימות הם עניין כמע

זוהי שאלה שמורים ? אף שאינו נוקט עמדת גינוי כלפי ביטוי כה קיצוני ומאיים של קנאה, מעין זה

יהיה עליהם להתייחס לשאלות , אם אכן יחליטו ללמד שיר זה. לספרות אמורים לשאול את עצמם

                   ).        10' עמ" (אלה אינן נידונות בואף ששאלות כ, מוסריות העולות מעמדת הדובר בשיר

הבחירה . הגישה של זרם החינוך הממלכתי אינה רואה בספרות כלי להנחלת מוסר באופן שיטתי

ההמלצה של תוכנית הלימודים , עם זאת. פרשנותו המוסרית נתונים לשיקולו של המורהובתוכן 



 רקע תיאורטי: חינוך מוסרי│59

. על מנת להקנות להם משמעות עמוקה ותוכןים היא להפגיש את התלמידים עם תכנים מוסרי

  .  לתווך ולהפגיש את התלמיד עם החומר הנתון–תפקידו של המורה על פי גישה זו הוא תיווכי 

רב תרבותית ,  מתאפיינות תוכניות הלימודים הממלכתיות בגישה פלורליסטית,מלבד זאת

א בתוכנית הלימודים למערכת מוצגת הוראת המקר, כך למשל. וליבראלית ביחסם לעיסוק במוסר

תפיסה זו . הטקסט המקראי משקף אמונה בקיום השגחה עליונה): "2003(החינוך הממלכתית 

ילדי גן . מוצאת את ביטויה בסיפורי המקרא ומהווה בסיס לשיפוט ערכי ומוסרי של הכתוב

 נוצרות בגן. לקיום האל ולסמכותו, לכתי עשויים לעורר שאלות הנוגעות לאמונהמנוך המיבח

חשוב לטפח אצלם ברוח של .  שוניםםהזדמנויות להפגיש את הילדים עם מגוון דעות ועם ערכי

יש שחושבים כך ויש שחושבים ':  הבנה לקיומן הלגיטימי של השקפות ודעות שונות,סובלנות

גישה זו ).  13' עמ....." (המספר או גיבור הסיפור האמין בהשגחה עליונה ולכן נהג כך', 'אחרת

) ס"תש, ממלכתי, בת ישראלשל מח"תו(מחשבת ישראל במאפיינת גם את תוכנית הלימודים 

במטרות העל ). 24' עמ, פרק רביעי(חוק ומוסר , שעוסקת באופן ישיר בהוראת היחס שבין הלכה

בתוכנית זו אנו שואפים להקנות לתלמידים כלים לעיצוב " :של התוכנית מוגדר אופי ההוראה

  ).7' עמ" (כיהודים וכישראלים,  וסובלנית כבני אדםתיסטיפלורלהשקפת עולם 

 של מערכת החינוך הממלכתית בכל הנוגע להוראת ערכים ומוסר מושתתת על המדיניות, אם כן

 רב תרבותיים כאשר הערכים המוסריים בתוכניות הלימודים - עקרונות פלורליסטיים 

תפקידו של המורה בתהליך . סאליים אוניברםהממלכתיות מזוהים ומוגדרים כערכים הומניסטיי

 ועם ההוראה הוא בעל אופי תיווכי ומטרתו להפגיש את התלמיד עם תכני הלימוד המגוונים

  .ות וריגושיות שונותחוויות לימודי

כתיות מאופיינות תוכניות הלימודים במגזר הממלכתי דתי מלמהבניגוד לתוכניות הלימודים 

ברמת המדיניות הכללית של החינוך הדתי . ם ומוסרביחס שונה באופן מהותי להוראת ערכי

  : מתוארת המדינות הרצויה באופן הבא

צריך אפוא להביאם למודעות של תלמידינו . קיימים ביטוים של אמונה שאין האדם מודע להם"

חיזוק האמונה בקרב . ולכוונם לקיום מצוות ולמימוש נטייתם הטבעית והמובנית לאמונה

.  השוררת בבית הספר ובאישיותם של המחנכים והמוריםהט באווירהתלמידים תלוי לא מע

יש לה השפעה מכרעת על , בדיבור וביחסים, הדוגמא האישית של אנשי חינוך בהנהגות

ל ועם אנשי רוח בהווה כדי "יש להפגיש את הילד עם דמויות מן התורה ומקרב חז.... התלמידים

סיפורים על דמויותיהם ועל חייהם ..... והידיעהההתנהגות, ליצור הזדהות המביאה למיזוג הרגש

" ל יותאמו לתפיסת עולמם של הילדים מתוך הדגשת מסרים המחזקים את האמונה"של חכמינו ז
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על פי משנת ' לחינוך לאמונה'בדברים אלה מודרכים מורים ). 27' עמ, 1992, לאבל וגרינבוים, דגן(

טיפוח , הזדהות עם דמויות מופת, כוונהה: ד בעקרונות המקבלים לגישת חינוך האופי"החמ

תפקידה של מערכת החינוך הדתית בכלל . שימוש בסיפורים רווי מסרים ודוגמה אישית, אישיות

ד "החמ: "א בעל אופי עיצובי שנועד לכוון את התלמיד לקראת מטרות ההוראהווהמורים בפרט ה

ויחתור לכך שמוריו , ההלכהיפעל לעיצוב התנהגותם הדתית ואורח חייהם של תלמידיו על פי 

בהאמינו שהתנהגות זו תקרין גם על , בהליכותיהם ובאורח חייהםותלמידו יהיו דוגמה ומופת 

   ). 10-11' עמ, 1992, לאבל וגרינבוים, דגן" (כלל האומה

ערכי המוסר . ד להוראת ערכים ומוסר" לחינוך הדתי מוצגת מדיניות החמת הלימודיםובתוכני

ערכי מוסר הם ערכי התנהגות שבין אדם . בים מתוך העולם היהודי והדתיבחינוך הדתי שאו

גם בתוכניות הלימודים מוצג תפקידו של המורה . ל"לחברו המתוארים בתורה במקורות חז

 כפי שיתואר כמעצב אופי וכמכוון להתנהגות מוסרית ראויה על פי מודלים של דוגמה אישית

  .  להלן

 מתארת עקרונות אלו במקביל )2002(לחינוך העל יסודי הדתי ל במחשבת ישראתוכנית הלימודים 

לדילמות ערכיות מוסריות המאפיינות את עולמו של התלמיד הדתי ואת האופן החינוכי שבו יש 

, בגיל ההתבגרות עוברים על המתבגרים תהליכים התפתחותיים שונים: "להתייחס אליהם

לבין עולם הערכים , ים הנחשפים בפניהםשבמהלכם נוצרים עימותים בין הגירויים הסביבתי

. המוסרי דתי שעליו חונכו מילדותם בבית ההורים ובמסגרות החינוכיות הדתיות בהם למדו

המתבגרים הדתיים שואפים להיות מעורבים בחברה המודרנית תוך שמירה על עולם הערכים 

ומנוגדים זה לזה שאיפה זו מציבה בפניהם ערכים סותרים . המקובלים בחברה הציונית דתית

המחנכים (עלינו : "ובהמשך) 6' עמ ("ועליהם לנווט את דרכם ביניהם ולהגיע להחלטות מכריעות

שבה לא יחששו התלמידים מהעלאת שאלה כלשהי , ליצור בבית הספר אווירה) לכל סוגיהם

, םבענייני אמונה והמורים לא יבלמו כל ביטוי של חקרנות בתחום ההשקפה הדתית מצד תלמידיה

המורים ינצלו כל הזדמנות כדי לעורר ולעודד שיחות בענייני . אלא יעזרו להם להתגבר על לבטיהם

אמונות ודעות ויהיו מוכנים לצייד את תלמידיהם בתשובות להתרת ספיקותיהם ובהדרכה 

מקצועות היהדות אינם רק : " בהנחות היסוד של התוכנית מובא כי). 7' עמ" (להליכה בדרך הישר

 מקצועות מנחילי תרבות וערכים המעניקים כלים לבניית אות מקני ידע ותכנים אלמקצוע

   .)'א'  סע9' עמ" (השקפות עולם ואורחות חיים

תלוי אדם ותרבות , קרי,  והומאנייבניגוד לתפיסת ערכי המוסר באופן פלורליסטי ואוניברסאל

אנו :" בחינוך הדתי,מהתורה מוחלט ושאוב ,יהודי, מוצג המוסר הדתי כנצחי, בחינוך הממלכתי
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מאמינים כי קיום אורח חיים דתי ערכי מעלה את האדם לדרגת קדושה ולחיים המושתתים על 

 על יסודות מוסריים שהם חבריואין היהדות מסתפקת בקביעת יחסיו של האדם עם . מוסר נצחי

. סת עולמואלא היא מדגישה את אחריותו כלפי עצמו וכלפי התפתחותו הרוחנית ותפי, יחסיים

מחזקים , הערכים והמוסר המשתנים בחברה הכללית מדור לדור ומחברה לחברה, מושגי האמת

המשקיפה מעל כל , לא כן התורה הנצחית. הוא סופי' כאן ועכשיו'את ההשקפה כי העולם של 

' שם סע" (ומספקת את היסודות לקיומו האנושי של האדם המאמין, הדורות ומעל כל בני האדם

מודגשת חשיבות הוראת ) 2001 ,על יסודי דתי, ל ספרות"תו( בתוכנית הלימודים לספרות  גם).'ה

ערכים מוסריים מתוך ראיה יהודית שיש בה להכריע אלו מקרות ואלו ערכים ידנו בכיתה במהלך 

חברתיים , הוראת הספרות כחלק ממסורת תרבותית וכתחום המשקף ערכים מוסריים: "ההוראה

תרבות וחברה , פיתוח היכולת להתמודד עם ערכי מוסר: "ובהמשך, )'א'  סע,5' עמ" (ולאומיים

    ).   6' עמ" (מתוך השקפת עולם יהודית, המשוקעים ביצירות שונות

ל "תו(ביחס לתפקידו העיצובי של המורה הדתי מודגש בתוכנית הלימודים למחשבת ישראל 

המטרה המרכזית שהתוכנית ":במטרות החינוכיות כי) ס"תש, ממלכתי דתי, מחשבת ישראל

ד היא עיצוב בוגר בעל השקפת עולם תורנית איתנה שכל עשייתו בתחומי "מציבה למורי החמ

  ). 15' עמ" (הפרט והחברה נגזרת ממנה

בכל הקשור למדיניות ביחס להוראת מוסר וערכים מוסריים קיימת התייחסות ברורה , אם כן

 ללא הבדל בין ,ודים בהוצאת משרד החינוךומפורשת הן בלשון החוק והן בתוכניות הלימ

 תחומי הדעת הנלמדים להדרישה העולה מהם היא לשלב ולעסוק במוסר בכ. המגזרים השונים

בתפיסת המוסר , מדיניות זו מתחשבת בהבדלים המהותיים באידיאולוגיה. בבתי הספר בישראל

בין המגזר , דרכי ההוראהבתכנים וב, בתפיסת תפקידו של המורה בתהליך החינוכי, ובמקורותיו

יש לבחון כיצד באה מדיניות זו לפועל במדיניות של המכללות , כעת. הממלכתי למגזר הדתי

  . להכשרת מורים כפי שהיא עולה מתוכניות הלימודים הייחודיות למוסדות אלו

  תוכניות הלימודים הייחודיות למוסדות להכשרת מורים בהוצאת המוסדות עצמם 2.4.1.3

הכשרת מורים בישראל החלו את דרכן בראשית המאה הקודמת כחלק מהשקפת מוסדות ל

הזרם . הזרמים השונים שהיו מקובלים אז בחברה היהודית ציונית המתחדשת בארץ ישראל

חינכו את ילדי חבריהם בהתאם , )אגודת ישראל(המזרחי והחרדי , זרם העובדים, הכללי

כמו בתקופה זו הוקמו מוסדות . ל זרם את מוריותפיסה זו הכשיר כשלהם ועל פי לאידיאולוגיה 

בית המדרש למורים , בית המדרש למורות ביפו על שם לוינסקי, בית המדרש למורים בירושלים

ינר חרדי למורות בית מס, )מכללת ליפשיץ, כיום(בית מדרש למורים מזרחי , העברי בירושלים



 62│הכשרת מורים

דים בסמינרים החילונים כללו תכנים תוכניות הלימו. סמינר הקיבוצים של זרם העובדיםויעקב 

 בסמינרים של .ליבראלים הקשורים להשכלה רחבה תוך הדגשת ההכשרה הפדגוגית המעשית

י עברו כל מוסדות ההכשרה "בשנת תש .תנועת המזרחי ושל החרדים בלטו לימודי הקודש

, 1991, ורדר(לבעלותו של משרד החינוך אך הזרמים השונים הוסיפו להשפיע על הכשרת המורים 

  ).2007, שגריר

 של משנות חינוכיות מגונות המנחילות יםגם כיום ניתן לראות במוסדות להכשרת מורים כמייצג

במחקר שבחן את תוכניות . לתלמידיהם ערכים ודגשים שונים כחלק מהכשרתם להוראה

את קשר שבין המדיניות ) 2007(בדקה שגריר ורים לימודים של שלושה מוסדות להכשרת מה

המוצהרת של המוסדות לבין האופן שבו מדיניות זו באה לידי ביטוי בתוכניות הלימודים של 

נבחנו במחקר הקשר , בין היתר). 90 – וה 80 –ה , 70 –שנות ה (המוסדות לאורך שלושה עשורים 

 תוך שבין המדיניות המוצהרת ביחס להוראת ערכים לבין הופעת תחום זה בתוכנית הלימודים

גישה כי הופעת התכנים בתוכנית הלימודים הדקלרטיבית של המוסד אינה מחייבת שהחוקרת הד

  . כי אכן תכנים אלו נלמדים בפועל ובאופן מלא בכיתות

 מכללות שהן בעלות זיקה לזרמי החינוך שהיו הבסיס )2001,2007(שגריר מחקרה בחנה לצורך 

  : למערכת החינוך בישראל

מצאה שגריר , במסמכים ופרסומים של המכללה.  מכללת לוינסקי–הזרם הכללי ציוני   .א

כי במדיניות המוצהרת של המכללה מיוחסת חשיבות רבה לדמותו של המורה , )2007(

החברה והמדינה ועליו להתמודד עם אוכלוסיות , עליו להיות בקי בבעיות העם, כמחנך

וא במסגרת המכללה פועל המכון לחינוך ערכי שמצהיר במטרותיו כי ה. הטרוגניות

הציונות , מאפשר ללומדים להתמודד עם בעיות ערכיות וללמוד את ערכי היהדות

כישורי , הדגש במדיניות המכללה מושם על מיומנויות ההוראה, עם זאת. והדמוקרטיה

  .      ההתנסות בהוראה היא אחת מאבני היסוד של המכללה. הדרכה וניהול כיתה

 המדינות המוצהרת של המכללה מדגישה . מכללת סמינר הקיבוצים–התנועה הקיבוצית   .ב

כלפי עמיתיו , את הבוגר האידיאלי כמחנך בעל תפיסת עולם הומניסטית כלפי תלמידיו

על המחנך לדבוק במסורת של זרם העובדים וכמבטאם של הערכים . וכלפי החברה כולה

מעבר להכשרה פדגוגית מודגש . המוסריים והציבוריים שצמחו בתנועה הקיבוצית

יכולת התמודדות עם , מים של המכללה כי היא מקנה לתלמידיה השכלה כלליתבפרסו

המכללה אמונה על הקניית ידע . לם כולוולתמורות מהעושינויים ופתיחות לשינויים 
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תפיסת העולם של המכללה רואה במורה אדם . שיסייע לטיפוח ערכים אנושיים ויהודיים

 .   ומחנך מוסרי ובעל אתיקה מקצועית

במדיניות הדקלרטיבית של המכללה מדגישה המכללה כי  . מכללת תלפיות–זרחי זרם המ  .ג

. היא מסייעת למתכשרת להוראה לגבש אישיות מחנכת בעלת ערכים חינוכיים ופדגוגיים

 ערכי בראייה –לצד החינוך בתחומי הדעת השונים מתקיים במכללה חינוך תורני 

ערכיות ותרבותיות המעשירות את , תפלורליסטית הבאה לידי ביטוי בפעילויות תורניו

 . עולמן של התלמידות

בחנו במחקר מודגש הצורך בהכשרה ערכית נבמדיניות המוצהרת של שלושת המכללות ש, אם כן

,  מוסרי–ניתן להבחין כי בסמינר הקיבוצים הכשרה הערכית היא בעלת אופי פלורליסטי . כללית

אילו במכללת לוינסקי מדובר בהכשרה לערכים  דתית ו–במכללת תלפיות מדובר בהכשרה ערכית 

    .     בעלי אופי ציוני ודמוקרטי

בהם מוצגת ש פרסומים וידיעונים ,בחנו תוכניות לימודיםנ )2007, שגריר (גרת המחקרסבמ

בתחום הערכים נבחנה מידת קיומם של ערכים ונורמות . המדיניות ותפיסת העולם של המכללות

אהבת המדינה , מאפייני האזרחות והאזרח הטוב: הערכים שנבחנו. םבסיסיים בתכניות הלימודי

: שניים מתוכם. אהבת הזולת נורמות ערכים כלליים, שוויון הזדמנויות, שמירת צדק, והעם

  .הם בעלי אוריינטציה מוסרית, הבת הזולתאשמירת הצדק ו

ת ערכים ממצאי המחקר מציגים מציאות של פיחות מתמיד בהוראת הערכים בכלל ובהורא

כלל ' שמירת הצדק'למשל תחום , כך.  לאורך השניםמוסריים בפרט בקרב כל המכללות שנבחנו

 בשנות השבעים ואילו בשנות התשעים הצטמצם לכדי ת לוינסקי מתוכניות הלימודים במכלל25%

 מכלל תוכניות הלימודים בשנות 13% -מ' שמירת הצדק'בסמינר הקיבוצים פחת תחום . 10%

 במכללת תלפיות תחום זה לא נמצא בתוכנית הלימודים.  בשנות התשעים7.2% – השמונים ל

מציגה את ממוצע לימודי הערכים בששת התחומים ) 1מספר (הטבלה הבאה . בשנות התשעים

  . שנבדקו במחקר מכלל תוכנית הלימודים במהלך השנים בשלושת המוסדות
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 וכניות הלימודים של מכללותבת" ערכים בסיסיים: "הופעת הקטגוריה :1מספר טבלה 

  ).2007, שגריר( בעשורים השונים סמינר הקיבוצים ותלפיות, לוינסקי

  *מכללת תלפיות  מכללת סמינר הקיבוצים  מכללת לוינסקי  

  ____  2.76%  14.6%  70 - שנות ה 

  ____  9.1%  9%  80 - שנות ה 

  6.9%  8.2%  5.9%  90 - שנות ה 

  .לת תלפיות משנות השבעים והשמוניםלא אותרו תוכניות לימודים של מכל*

נימקה את העיסוק הפוחת והולך בהתייחסות להוראת ערכים במכללות השונות , )2007(שגריר 

באילוצי תהליכי האקדמיזציה שבמסגרתם מצמצמות המכללות את ההכשרה הערכית , בעיקר

         .  לטובת הכשרה מקצועית והתמחות

דיניות המוצהרת של מוסדות להכשרת מורים בדבר הכשרת קיים פער משמעותי בין המ, אם כן

ניתן לומר כי בעבר . מורים לחינוך ערכי לבין התייחסות להוראת ערכים בתוכניות הלימודים

יש לציין כי . ליבה ערכית וכיום היא מתבססת על ליבה מקצועיתעל  הכשרת המורים התבססה

 תחומי הערכים כך שתחום החינוך ממוצעי הערכים שהוצגו בטבלה לעיל מתייחסים לכלל

אין ודאות כי ) 2007(כפי שהדגישה שגריר , מעבר לכך. המוסרי והעיסוק בו הצטמצם אף יותר

  .   תוכנית הלימודים של כל מכללה אכן מבוצעת ככתבה וכלשונה ובהיקף המוצע בה בפועל בכיתות

קנה אחד עם המדיניות יש לבחון האם הכשרת המורים במכללות עולה ב, לאור המובא עד כה

ן החוק ובתוכניות הלימודים הן של משרד החינוך והמתוארות בלשהמתוארת במטרות החינוך 

  . בזיקה ישירה לתחום החינוך המוסריוהן של המכללות להכשרת מורים

האם הסטודנטים מודעים לדרישות ולתכנים הערכיים להם הם נדרשים במהלך לימודיהם והאם 

 ובחינה ז. ד בדרך עיונית ומעשית עם מטרות לימודיות מתחום המוסרהם מסוגלים להתמוד

צריכה להביא בחשבון את סגנון ההכשרה והמודל על פיו מתבצעת ההכשרה במכללות השונות 

  .כפי שיתואר לקמן, תוך התחשבות בזרם החינוכי עימו מזוהה המכללה
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   ך ערכי ומוסרי כמסייעים לקביעת מדיניות לחינו מודלים להכשרת מורים2.4.2

 בלשון החוק יםהמכללות להכשרת מורים בישראל משתייכות לשלושת זרמי החינוך המוגדר

הם מאמצים ופועלים על , עם זאת. חינוך ממלכתי דתי וחינוך ערבי, חינוך ממלכתי: שהוצג לעיל

. מודלים אלו מתארים את עקרונות ההכשרה הערכית של המורה. פי מודלים מקובלים בעולם

) Ashton, 1990; Eliot, 1993 ;2002,  ביטי;ז"תשנ, גובר(קרים העוסקים בהכשרת מורים חו

  : מצביעים על קיומם של שלושה מודלים להכשרה בארץ ובעולם

המורה הטוב הוא .  גישה התנהגותית שבמרכזה עומד המורה-  המודל הביהביוריסטי  .א

המורה מחנך את תלמידיו על פי . המורה המסוגל ללמד כראוי את הנקבע בתוכנית הלימודים

הכשרתו . ערכי החברה ולשם כך משתמש בדרכי הוראה מקובלות ובמדידת הישגים

, גובר(מתבססת על הקניית תחומי דעת והתנסות רלוונטית כנדרש על פי החברה וצרכיה 

מודל זה מתאים לעמדות התומכות בהוראת ערכים מוחלטים וכן ). Apple, 2000 ;ז"תשנ

 .נוך האופי והבהרת הערכים להבניית מוסרלגישות חי

 המורה הוא אדם חושב בעל השכלה רחבה הפועל במידה רבה של – המודל הרציונליסטי  .ב

. המורה מחנך לשלמות בהתאם למסורת ההומניסטית המעודדת חינוך ערכי. אוטונומיה

ות של הכשרת המורה בנויה סביב הקניית השכלה כללית רחבה והקניית תיאוריות הומניסטי

מודל זה מתאים לגישות ). Giroux, 1988; Peters, 1977 ;1995, שקולניקוב(חינוך והוראה 

 . ניתוח הערכים והוראה לפי מקרים להבניית מוסרהפסיכולוגיות ולגישות 

על המורה לספק .  התלמיד עומד במרכזה של גישה זו–  ביקורתי- המודל ההומניסטי  .ג

הלמידה צריכה להיות מעורבת רגשית . דרכו שלולתלמיד סביבה המעודדת להישגים ב

הכשרת המורה . ותהליך הלמידה מותנה ועומד סביב הקשר שנוצר בין המורה לתלמיד

מבוססת על הכשרתו המוסרית וחינוכו הערכי שאותו הוא מציע לתלמידיו מבלי לחייבם 

עליו ,  לכלומעל, בכישורי שיחה ודיאלוג, על המורה לשלוט במדעי הרוח והחברה. לקבלו

מודעות עצמית ויכולת רפלקטיבית גבוהה שתאפשר לו לפתח , ות פתוחהילהיות בעל איש

מודל זה מתאים לעמדות ). Giroux, 1989; Clark, 1990  ;ו"תשנ, גור זאב( רגישות מוסרית 

 . השונות להבניית מוסרהפוסט מודרניות השוללות חינוך לערכים מחייבים וכן לגישות 

דגש על החינוך המוסרי מושפעים מסגנון בן הוראת הערכים במכללות השונות בארץ סגנו, כאמור

ניתן ,  מלבד זאת.ההכשרה המאפיין כל מכללה ומכללה בהתאם לזרם שאליו היא משתייכת

 נמצאים בהלימה עם ,בהם נעשה שימוש במכללות גם בארץ, לראות כי המודלים להכשרת מורים
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על ציר שנע בין הוראה מחייבת של ערכים , ניה של מוסרהתיאוריות השונות להוראה ולהב

והכשרת מורים מפורשת להתמודדות עם חינוך מוסרי לבין הימנעות מעיסוק מפורש בערכים 

     .מוסרימוסריים ומהכשרה לחינוך 

כפי שתואר לעיל מצביעות תוכניות הלימודים של החינוך הממלכתי על קשר וזהות עם תכנים 

תאימות למודל ההומניסטי לעומת תוכניות הלימודים של החינוך הממלכתי ושיטות הוראה המ

דתי המצביעות על קשר וזהות עם תכנים ושיטות הוראה העולות בקנה אחד עם המודל 

  .   הביהביוריסטי

בעבודה יבחנו המודלים החינוכיים בהם נעשה שימוש במכללות להכשרת מורים הן מבחינת 

. מוסרית שהמוסד משדר-והן מבחינת האווירה הערכית, נוכיהמסרים המועברים לצוות החי

) ערבי, ממלכתי דתי, ממלכתי( בין זרם ההכשרה זיקה מתמטרת בדיקה זו היא למצוא האם קיי

ולבין מידת ההזדהות ) הומניסטי, רציונאליסטי, ביהביוריסטי(לבין מודל תוכנית ההכשרה 

 גישות ,ך האופיוות הוראת ערכים כמו חינגישות המחייב(והשימוש בתיאוריות להוראת מוסר 

 גישות השוללות הוראת ערכים , תמשלבות כמו חלק מהגישות הפסיכולוגית והגישות הסוציולוגיו

  ).   מוסריים כמו הגישות הפוסט מודרניות

בו קיימים היגדים המתארים התנהגויות של ) 1נספח ( שאלון העמדות בדיקה זו תעשה באמצעות

בעת לימוד טקסט על המרצה  ":כגון,  מתוך תפיסות המחייבות הוראת ערכיםמורים הנגזרות

 היגדים המתארים התנהגויות של  וכן ,"להתמקד בעניינים מוסריים העולים באופן גלוי מהטקסט

 ".שטיפת מוחהוראה ישירה של ערכים הינה  ":כגון, מורים השוללות הוראה מפורשת של ערכים

 כחלק דאגה ואכפתיות, תייחסים לצורך בקיומה של דוגמה אישיתקיימים היגדים המ,  כןכמו

  ".מורה צריך להיות מעורב בעניינים מחייהם הפרטיים של תלמידיו: "מתהליך ההוראה

  במכללות תוכנית ההכשרה לחינוך מוסרישנועד לבחון אתשאלון כמותי יועבר  ,בנוסף

)Wakefield, 1996 (זה לצורך מחקר הותאם והורחב, תורגםש) יינתן מענה , מלבד זאת ).3 נספח

, באמצעות ראיונות עם ראשי חוגיםגם , לשאלת הקשר שבין זרם ההכשרה לבין תוכני ההכשרה

  .  שישאלו באופן ישיר ועקיף אודות הנושא, מרצים וסטודנטים

 מדיניות .זוכה לפירוט ולהדגשה בלשון החוקהמדיניות המתייחסת לחינוך ערכי ומוסרי , לסיכום

ו באה לידי ביטוי מפורש ומפורט בתוכניות הלימודים למגזרי החינוך השונים והיא מקבלת את ז

 מודלים ,מלבד זאת. ביטויה אף בתוכניות הלימודים הפנימיות של המוסדות להכשרת מורים

. להכשרת מורים בארץ ובעולם מקנים חשיבות רבה להכשרת המורה במישור הערכי והמוסרי
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) ממלכתית דתית/ממלכתית(שראל נובעים מתוך תפיסות עולם אידיאולוגיות סגנונות ההכשרה בי

  . שיש להם השקפה ברורה ביחס לחינוך ערכי ומוסרי ולאופן שעליו להתבצע

 עד כמה מתקיים חינוך ערכי מוסרי בין כותלי המוסדות ברמת עולה השאלה, לאור זאת

עד כמה . ונות שמציעות המכללותהשיעורים והתכנים המועברים בכיתות במסגרת ההכשרות הש

, אם בכלל, נחשפים הסטודנטים לעקרונות אתיים שילוו אותם בעבודתם ועד כמה הם מוכשרים

  ?תואר בקטעים הבאיםילתפקידם כסוכני מוסר בבתי הספר כפי ש

  הכשרת המורים הראויה לעומת המצויה לחינוך מוסרי  2.4.3

ראיית המורה כחלק , האחד. בשני עקרונות לחינוך מוסרי מתמקדת רים הראויהוהכשרת מ

תפיסת המורה הפרטי והבודד , והשנייה. מפרופסיה מקצועית בעלת עקרונות אתיים מחייבים

עקרונות אלו והשלכותיהם לתהליך הכשרת המורה למוסר . כסוכן מוסרי בכיתה שבה הוא מלמד

רת המורים על פי  אחריהם מתואר המצב המצוי כיום בתחום הכש. בקטעים הבאיםיםמתואר

     .מחקרים קודמים שנערכו בארץ ובעולם

  אתיקה מקצועית ל הכשרת מורים 2.4.3.1

, ראויה וטובה ומהו האדם הטוב, בעוד המוסר מתאר באופן כללי מהי התנהגות אנושית מוסכמת

הקביעה מה מוסרי אינה תלויה . האתיקה מתמקדת בדרך הנכונה והראויה להתנהגות מקצועית

האתיקה קשורה יותר להכרה של מה . לא בחברה ולכן המוסר משתנה מחברה לחברהבפרט א

, צבר בן יהושע( צריך לעשות בתחום המקצועי ולכן יש לה היבטים אוניברסאליים רב תרבותיים

  . ) ;2007Sommers–Flanagan & Sommers–Flanagan, 2007 ,דושינק וביאליק

קרונות המנחים את דרכי התנהגותו הנאותה של המידות והע, אתיקה פירושה מכלול הערכים

המונח אתיקה מתייחס לשאלה אלו . האדם בכל הנוגע ליחסים שבינו לבין עצמו ובינו לבין זולתו

אתיקה נגזרת ). 2001,  צדוק;1997, וור'ג-כהן(פעולות הן צודקות ונכונות מבחינה מוסרית 

 אתהיא מייצגת את תורת המידות ו, סףבנו. שמשמעותו דרך חיים ודפוסי חיים' אתוס'מהמונח 

 טיפוח היאמכאן שאתיקה כוללת בתוכה גם חינוך מוסרי שתכליתו . הפילוסופיה של המוסר

 ,Loewenberg & Dolgoff(לונברג ודולף . םימידות ואופי שיעצבו בני אדם מוסרי, דפוסי חשיבה

צוע לזהות את הדרך  אנשי המקיציינו כי מטרת האתיקה המקצועית היא לסייע ביד) 1992

הנכונה והמוסרית לעבודה תוך הנחיית העובד בקבלת החלטות אתיות ביחס להיבטים שונים של 

  . סיטואציות מקצועיות
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אפשרית כאשר המקצוע משלב שירות מהותי וחיוני המסייע לרווחתם ' פרופסיה'הגדרת מקצוע כ

 ;Ade, 1982(עיסוק של בני אדם תוך הפגנת איכות מוכחת של אנשי המקצוע בתחום ה

Popkewitz, 1994 .( כץ)Katz, 1993 ( ואלוני)טענו כי בין מאפייני הפרופסיה יש לכלול קוד ) 1997

מחויבויות והתנהגויות המשותפות לחברים , כישורים, מידות, אתי המגדיר מכלול ערכים

ות שונות הצעשלוש הועלו עד כה , בישראל. בפרופסיה כבעלי מקצוע מוסמכים וראויים לשמם

 עמותת ;1985,  הסתדרות המורים;1979, עציוני(הוראה לקוד אתי מחייב למורים ולעובדי 

  .   מהם לא נתקבל כמחייב אך אף אחד)1995, המורים

 1997,  אלוני;1988, לוין( מציעים חוקרים רבים ,מתוך תפיסת מקצוע ההוראה כפרופסיה

Wooster, 1990; Rogers & Webb, 1991; Carr, 1993; Serow, 1994; Freeman & Brown, 

להכשיר פרחי הוראה כבר בשלב הכשרת המורים בנושא האתיקה המקצועית והקוד )  ;1996

טען שחובה ) 1988(לוין . אכפתיות ושיח מוסרי, דאגה, אוריינטציות פרופסיונאליות, האתי

 הפסיכולוגיים ,להקנות לפרחי הוראה אתיקה מקצועית תוך התמקדות בצדדים הפילוסופיים

מוסריות "הגדירו ) Oser & Althof, 1993(אוזר ואלטהוף . והסוציאליים של המוסר

. של מורה כהחלטות אסטרטגיות ותוצרי הלוואי שמפיק המורה בתהליך החינוכי" פרופסיונאלית

ים טובים ומקובלים לדילמות מוסריות הקשורות ייכולתו של המורה להגיע לפתרונות מוסר

  ".מוסרית-הפרופסיונאלית"עוצה במידת ניסיונו והכשרתו בעבודתו נ

למרות גישות אלו העומדות על חשיבות הכשרת המורים לאתיקה ולחינוך למוסר עוד בשלב 

עוסקים מרבית המחקרים הקיימים בתחום ביחסם של מורים בפועל לאתיקה , לימודיהם

שלוש גישות מתנגשות של ) Aurin & Maurer, 1993(כך למשל מצאו אאורין ומאורר . מקצועית

  : מקצועיתלאתיקהמורים 

 שלהם להציג המחויבות מורים שהדגישו את נושא ההוראה ואת תחושת – הגישה הראשונה

כמו כן הם הדגישו את חשיבות ההתמחות הדידקטית . נושאים נלמדים בדרך עובדתית ומובנת

  . ואת חובתם לדאגה לשיפור המקצוע

, הדגישו את חשיבות האינטראקציה ההוגנת עם תלמידים ודאגה להם מורים ש– ההשנייהגישה 

העמידו בראש סולם העדיפויות את פיתוח אישיותו של התלמיד ומתן תמיכה אישית לבעיותיו 

  . יותר מאשר את לימוד החומר

 מורים שהציגו גישה מורכבת אחריות לצורכי התלמידים ולהוראת הנושא – הגישה השלישית

       . כאחד
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הבדלים ביחס לשלושת הגישות לפי ) Aurin & Maurer, 1993(מחקרם מצאו אאורין ומאורר ב

מורים מבוגרים הדגישו את חשיבות . צעירים היו בעלי אוריינטציית נושא) גברים(מורים . גיל ומין

  .   ההגינות כלפי התלמידים ואילו מורות צעירות צידדו בגישה מורכבת

ה של הכשרת מורים לאתיקה מקצועית במישור של הערכים  קיומהנוכחית נבחנתבעבודה 

הבדיקה תתבצע באמצעות . כחלק מקורסים המתקיימים במכללות, המוסריים והחינוך המוסרי

שאלה ישירה המופנית למרצים ולסטודנטים בדבר התייחסות תוכנית הלימודים שלהם לתכנים 

ילבוסים של קורסים העוסקים בתחום  באמצעות ראיונות וניתוח תוכן למדגם ס, כמו גם,אתיים

העבודה לא תעסוק בשאלת הקוד האתי של המורים ובפיתוחו או ,  כאמור.האתיקה המקצועית

בתחומים אחרים הנוגעים לאתיקה מקצועית שכן אלו עשויים לשמש כנושאים למחקר בפני 

 .                  עצמם

  ספרכסוכן מוסרי בבית הלתפקידו המורה הכשרת  2.4.3.2

 ,Fullan, 1993; Sergiovanni, 1992(חוקרים רבים רואים במורה כסוכן מוסרי בבית הספר 

1996; Strike & Ternasky, 1993; Hansen, 2001; Campbell, 2008 .(אין להפריד , לטענתם

 & Jackson, Boostrom(בוסטרום והנסון , קסון'ג. בתהליך הוראה בין הוראת ידע להוראת מוסר

Hansen, 1993 ( טענו כי מורים משפיעים על תלמידיהם באופן מוסרי במה שהם אומרים ועושים

מתאר את מומחיותו של מורה באמצעות חמש ) Sockett, 1993(סוקט . גם בלא להתכוון לכך

מורים טובים לדידו הם מורים . אומץ וחוכמת עשייה, אכפתיות, אמינות, הגינות: מידות אופי

  .  מוסריים

ים את השפעתו המוסרית של המורה על תלמידיו כפונקציה של רמת מוסריותו יש המייחס

 & Harmin(כרפלקציה של התנהגותו וכתוצר של תהליכים חינוכיים בכיתה , האישית

Gallagher, 1994; Williams, 1985 .( ראיין)Ryan, 1993 ( ציין כי מורים משמשים כסוכנים

אסור להכות , אסור לרמות במבחן: כמו(מוסריים באמצעות מתן הוראות מוסריות בכיתה 

ובאמצעות דוגמה אישית המשקפת את דרך חייהם בעיני ) אסור לקחת ללא רשות, חברים

  . בעל חוש צדק ואכפתיות מהווה בעצמו מודל מוסרי לחיקוי, מורה כן. התלמידים

 ;1998Kohlberg, 1981,  אלוני;1988,  לוין;1980, בטלהיים(טוענים חוקרים רבים , ר זאתלאו

Beck, 1990; Bergem, 1993; Bebeau, 1993; Campbell, 1997 ( כי חובה להכשיר את המורים
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. לתפקידם כסוכנים מוסריים באמצעות קורסים מתאימים מתחום האתיקה והחינוך המוסרי

   . לצפות ליישום בשטח של התיאוריות השונות לחינוך מוסריבלא הכשרה שכזו אין

 מוסרי ניכרת בשינויים שחלים בסטודנטים כבר במהלך –הכשרת המורה לקראת ייעודו החינוכי 

מצא כי קיימים הבדלים התפתחותיים בדרך החשיבה ) Bergem, 1993(ברגם . לימודיהם

 לקראת סיום הלימודים הפכו פרחי :המוסרית של פרחי הוראה בתחילת לימודיהם ובסיומם

חסות לדילמות מוסריות יההוראה למעורבים יותר בבעיות מוסריות והעמיקו יותר בהתי

הם סיפקו טיעונים מקצועיים וגם השיפוט המקצועי שלהם בניתוח . צגו בפניהםומקצועיות שה

. יים רבים יותרלקראת סוף לימודיהם הם זיהו נושאים מוסר. הדילמות היה מקיף ומורכב ביותר

נמצא כי מדדים של רגישות חברתית ניבאו מדדים של רגישות מוסרית ומומחיות , כמו כן

   .בהוראה

השוו בין עמדותיהם המוסריות של פרחי ) Jungwirt & Zakahalka, 1989(יונגווירט וזקהלקה 

הוראה הם מצאו כי בתחילת הדרך מביעים פרחי . מסיימים ומורים ותיקים, הוראה מתחילים

עמדות סמכותיות ונוקשות המתרככות במהלך הלימודים והופכות לסובלניות ודמוקרטיות עם 

  . לעומתם מורים ותיקים מגלים עמדות נוקשות כמו בתחילת דרכם. סיומם

מציינת כי כדי להוביל לתהליך הכשרה אפקטיבי שאכן יכשיר מורים לשמש ) 1993(ביבאו 

  :תמקד בתוכנית ההכשרה בתחומים הבאיםכסוכנים מוסרים בבתי הספר יש לה

גם על , אמונות אישיות עשויות להשפיע על פרשנות של בעיות מוסריות וכתוצאה מכך  .א

במהלך ההכשרה ניתן להשתמש בסיטואציות שבהן יש משמעות . דרך קבלת החלטות

  . לשם פיתוח רגישות מוסרית ויכולת לפתור בעיות מקצועיות, לפרשנות אישית

לכן , חנו הסטודנטים בנקודת מבט ברורה לגבי תפקידם ואחריותם המקצועיתילא תמיד נ  .ב

 . חשוב להבהיר להם הגדרות אלו

תוכניות הלימודים בנושא של אתיקה מקצועית צריכות לבחון תחום רחב של דילמות   .ג

 . מוסריות הקשורות למקצוע שבהן מעומתים סטודנטים ומורים

אך , ות לשם שיפור דרך החשיבה האתיתיש חשיבות להכשרה באמצעות דיון בדילמ  .ד

כדי לשפר את הטיעונים , הכשרה והיזון חוזר, דרושים גם קריטריונים חיצוניים

 . המוסריים ואת התהליך של קבלת החלטות מוסריות
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מוצע לפתח בתוך המוסד להכשרת מורים שיתוף פעולה אינטרדיסציפלינרי לשם פיתוח   .ה

, ית ופיתוח מדדים לשיפוט התגובות לדילמותתוכניות לימודים בנושא אתיקה מקצוע

     .   המועברות לסטודנטים

 לחשיבות הכשרת המורה לתפקידו כסוכן מוסרי בכיתה מגיע מתוך עולמם של מורים חיזוק נוסף

מצאה במחקרה אודות רגישות מוסרית של מורים כי מורים ) Klaassen, 2002(קלסן . בפועל

חלקם אפילו ייחסו להיבטים אלו את . לק חשוב בעבודתםחושבים שההיבטים המוסריים הם ח

כשהם התבקשו לתאר מצבים , עם זאת. עיקר המשמעות וההנאה שהם מוצאים במקצוע ההוראה

' פאג-סוקט ולה. התברר כי הם לא נטו לפנות לשיקולים מוסריים, בעייתיים וכיצד התמודדו עמם

)Sockett & Lepage, 2002 (דבר המקשה ,  דל באוצר מילים מוסרימצאו כי למורים שימוש

 והמגביל את יכולתם לקיים שיח עליהם לראות את המורכבות המוסרית שבמצבים הוראתיים

  . עמיתים מפרה סביב יסודות מוסריים

תפקידו המוסרי של המורה בכיתה הינו חלק מהותי מעבודתו החינוכית ובמידה רבה הוא , אם כן

מכאן שתהליך . מעבודתו ומיכולתו להשפיע על תלמידיו לטובההתורם לשביעות רצונו של המורה 

  .הכשרת המורה צריך לכלול הכשרה אתית ומקצועית לחינוך מוסרי

   מחקרים קודמים – הכשרת המורים לחינוך מוסרי  2.4.4

. התכנים והשיטות הראויות לחינוך מוסרי, הוצגו הגישות המתארות את תהליך ההכשרה, עד כה

ים הבודדים שנערכו בתוכניות להכשרת מורים לבדיקת קיומה של הכשרה המחקר, עם זאת

מסוימת  ניתן להבחין כי בשנים האחרונות חלה עליה .לחינוך מוסרי מציגים מציאות שונה

  .במחקר בנושא זה בעולם בכלל

הארלו ומאדוקס , בסקירה אודות מחקרים בנושא הכשרת מורים למוסר שערכו קומינגס

)Cummings, Harlow & Maddux, 2007( , כי למרות העניין והעיסוק הרב בפן מצאו הם

מחקרים אמפיריים הבודקים את , האחרונותהשנים המוסרי של ההוראה במהלך שלושים 

שערך גם ) Hansen, 2001(  הנסן.ההכשרה למוסר בתוכניות הכשרת המורים חסרים באופן בולט

בלתי , רת מורים נעשית באופן בלתי מכווןהוא סקירות בנושא ציין כי ההוראה למוסר בהכש

   . רצוני ובלתי מודע

בשתי בקרב סטודנטים להכשרת מורים מחקר   ערכו,)Revell & Arthur, 2007(ריבל וארתור 

 1013במחקרם השתתפו . אודות אופי הכשרתם לחינוך מוסריבבריטניה אוניברסיטאות 

. השתתפושבהם  לפני ואחרי קורסים הסטודנטים מילאו שאלונים. סטודנטים משני המוסדות
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במחקרם הם מצאו כי בעוד שמעט סטודנטים דיווחו שחינוך מוסרי מהווה חלק מתוכנית 

ההכשרה שלהם רבים אחרים דיווחו כי הם כלל לא מודעים לנושא זה ומעולם לא דנו בנושאים 

,  בר לכך מע.מתחום החינוך המוסרי במהלך קורסים שלמדו וכן לא התנסו בתחום זה כלל

בתשובה לשאלונים המקדמים ציינו סטודנטים כי הם מצפים ללמוד אודות חינוך מוסרי בקורס 

. הנוכחי וגם ללמוד באופן ספציפי כיצד להשפיע על התנהגות מוסרית של תלמידים באופן ישיר

 ציינו סטודנטים כי הם מאמינים שתפקידו החינוכי של המורה הוא לשמש דומה אישית ,כמו כן

דגלו מרבית נשאלים בגישה ביחס לעידוד תלמידים להתנהגות ערכית בפועל , עם זאת. תלמידיול

מודרנית אמביוולנטית על פיה יש לתת לתלמידים להגיע למסקנות מוסריות מתוך עצמם -פוסט

כי ) 64%( ציינו מרבית הסטודנטים יםבתשובה לשאלונים שהועברו בתום הקורס. ובעצמם

 םהרמו להם ביכולתם ללמד ערכים ולהשפיע על התנהגות של תלמידי שלמדו לא תיםהקורס

       . בעתיד

שנערך ) Willemse, Lunenberg & Korthagen, 2005(לוננברג וקורטגן , ילמסובמחקרם של 

במוסד להכשרת מורים בהולנד בקרב מרצים ופרחי הוראה נמצא כי אסטרטגיות ההוראה 

הכשרת , לדבריהם. לערכים הן הדיון והשימוש ברפלקציההנפוצות והמקובלות להבניית חינוך 

הדבר בא לידי . מורים לחינוך מוסרי נותרה עלומה והיא אינה מנוהלת באופן ישיר או שיטתי

לאור ממצאים אלו . ישום בשטח של חינוך מוסריישיטות הוראה ו, ביטוי בהעדר הגדרת מטרות

 בו הם בחנו את תרומתו )Willemse, Lunenberg & Korthagen, 2008(הם ערכו מחקר המשך 

 54המחקר נערך בקרב . של המרצה הבודד והשפעתו הישירה על החינוך המוסרי של תלמידיו

תשעה מתוכם אף רואינו בראיונות עומק בעקבות הכנסת . מרצים ממוסד להכשרת מורים בהולנד

ר אחד ונותח בהשתתפות  שיעוולכל מרצה צולם בוידיא. שינויים תוכניים בקורסים שהם מלמדים

ההכשרה המוסרית שמספקים מרצים לתלמידיהם היא בעיקרה ממחקרם עולה כי . המרצה

מרצים הציגו ערכים רבים ושונים מאלו של . שאינה מתוכננת ואינה ישירה, יוזמה פרטית

, החינוך המוסרי. עמיתיהם באותו מוסד באופן שקשה היה לאתר חזון חינוכי מוסרי משותף

מצאו וילמס ועמיתיו , מעבר לכך. נשען בעיקר על אופיו ואישיותו של המרצה הבודד, לטענתם

)Willemse, et al, 2008 ( כי מרצים דיווחו שקשה להם לבטא את עצמם בתחום המוסרי במהלך

מציאות זו של העדר שפה . )Sockett & Lepage, 2002(' פאג- כפי שמצאו סוקט ולהשיעור

חום המוסר וכן על חוסר ברפלקציה ודיון בין עמיתים תבתיאוריות ממצביעה על העדר שליטה 
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הדבר נובע בעיקר מעומס העבודה , לדבריהם. ומחסור בהשתלמויות של מרצים בתחום המוסרי

   . של מרצים ומחוסר זמן לעיסוק בנושאים מוסריים וערכיים

מודי מתודולוגיה ב אינה מציעה לי"טענה כי הכשרת המורים בארה) Munson, 2000(מונסון 

בוגרי התוכניות השונות , לדבריה. למוסר ולחינוך האופי, משמעותיים בתחום החינוך לערכים

זאת כתוצאה מהעדר ,  חברתיות מורכבות בשטח–אינם מסוגלים להתמודד עם בעיות מוסריות 

 ,Wakefield(בדבריה היא מתבססת על מחקרה של ויקפילד . תוכנית לימודים מסודרת בתחום

במטרה , ב"ממלכתיות ואוניברסיטאות בארה, שנערך בקרב פרחי הוראה במכללות פרטיות) 1996

ויקפילד מצאה כי תוכניות ההכשרה . לברר האם מתקיימת הכשרת מורים מסודרת לחינוך מוסרי

נמצא חוסר , כמו כן. הקיימות אינן מלמדות מתודות ודרכי הוראה לחינוך מוסרי באופן מסודר

תמיכה והבנה בצורך בלימודים מעין אלו לבין הוראתם בפועל בקרב גורמים פדגוגים עקביות בין 

  . אלובמוסדות

 דיקנים וראשי חוגים 600ערכו מחקר בקרב , )Jones, Ryan & Bohlin, 1999(ראיין ובולין , ונס'ג

  מהנבדקים כי יש וצריך ללמד ליבה ערכית90%הסכמה נמצאה בקרב . ב"בבתי ספר לחינוך בארה

עם .  מנבדקים אף טענו כי אין להימנע מחינוך מוסרי בבתי הספר97%. בתוכניות להכשרת מורים

 24%רק , בפועלכאשר נשאלו עד כמה מכילה תוכנית הלימודים שלהם מרכיבים מוסריים , זאת

ם מוסריים י טענו כי ישנם מרכיב34%. מהנבדקים השיבו שקיימים מרכיבים שכאלה במידה רבה

 בלבד ציינו 13%מבין המשיבים .  במהלך שיעורים והרצאותירק באופן בלתי פורמאלשמאוזכרים 

החוקרים הסבירו כי . כי הם מרוצים מהתוכנית שמציעה המכללה שלהם להכשרה לחינוך מוסרי

המציאות מצביעה על כך שחינוך מוסרי נלמד במכללות רק כיוזמה פרטית של מרצים בודדים ולא 

  . ומקיפהכחלק מתוכנית שיטתית 

ב בה קיימת תוכנית הכשרת מורים "ערכה מחקר באוניברסיטה גדולה בארה) Yost, 1997(יוסט 

במחקר דיווחו הסטודנטים . לחינוך מוסרי וכן קיים מרכז להתפתחות פרופסיונאלית של מורים

והמרצים השפיעו רבות על אמונותיהם ) בפרט בקורסים סמינריונים והתנסות מעשית(כי התכנים 

בתחום השימוש במתודיקה להוראת ערכים ומוסר נמצא , עם זאת. יחסם לתחום החינוך המוסריו

  .פער גדול בין הטכניקות שנלמדו באופן תיאורטי ליישומן בפועל

בפורטוריקו היא מצאה כי מוסדות ) Muniz, 1987(במחקר היסטורי תיאורי שערכה מוניץ 

 לחינוך מוסרי על אף המודעות והצורך הגדול להכשרת מורים לא עשו כל שינוי משמעותי ביחס
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נמצא כי מערכת החינוך והפיקוח על מוסדות , כמו כן. בפיתוח התחום שהייתה קיימת אז

  .      ההכשרה לא העמידו דרישות ביחס לתחום זה למרות הצהרותיהם לקדם את הנושא

לוין . לחינוך מוסריבישראל נערך מחקר אחד בלבד העוסק באופן ישיר בתהליך הכשרת המורים 

מצא כי חסרה מודעות לשימוש בתחומי דעת העוסקים בחינוך מוסרי ולמרות ריבוין של ) 1975(

אין במוסדות , בנוסף. לא נעשה בהם שימוש בהכשרת המורים, התיאוריות העוסקות בהכשרה זו

ברתית אין פעילות חואין בעבודה המעשית התייחסות לנושא , הכשרה מפורשת ומכוונת לנושא

מסקנתו הייתה כי המוסדות להכשרת מורים לא נועדו לטפח . ומעורבות קהילתית במוסדות

   .ערכים ולהכשיר מחנכים לעיצוב האופי המוסרי

מיעוטן ש,  בעיקר לימוד של גישות פילוסופיות ההכשרה בארץ מציעהכימצאה ) 2001(מסלובטי 

ה מעדיפים לקבל במהלך הכשרתם כלים פרחי הוראוכי , שטחעוסק בצדדים אמפיריים וביישום ב

 ;2000( במחקרה הרחיבה מסלובטי. פדגוגים פרקטים ולא לעסוק בתיאוריות חינוכיות

Maslovaty, 2006 ( אלטהוף ו את המודל של אוסר)Oser & Althof, 1993 ( העוסק בדרכי קבלת

 המודל קיימות על פי.  בין אישיים ומוסריים בעבודתםםהחלטות של מורים במהלך קונפליקטי

  : להתמודדות עם בעיה בעלת אופי מוסרי במהלך עבודתםחמש דרכי תגובה של מורים

  .  המורה נמנע מלקיחת אחריות ומקבלת החלטה לפתרון הבעיה–מנעות יה  .א

 . המורה מעביר את האחריות לקבלת ההחלטות אל היררכיה אחרת–העברת סמכויות   .ב

 . על באופן אוטומטי ספונטניקבלת החלטות חד צדדיות על ידי מורה שפו  .ג

.  שבו המורה מיישם את אסטרטגיית פתרון הבעיות באמצעות שיח- השיח הלא שלם  .ד

המורה תופס את משימתו בעיקר בהצגת , אולם מעבר להבנת כל המשתתפים בסיטואציה

 . לבעיה, לדעתו, פתרון מוסרי ראוי

שר לכל תלמיד  כשבתהליך קבלת ההחלטות המורה מגלה נכונות לאפ–השיח השלם   .ה

 . לקבל החלטות ולבצען, להביע את עמדתו

  ):2000(על דרכים אלו הוסיפה מסלובטי 

  העברת הטיפול להורים  .ו

 שיחה אישית עם התלמיד  .ז

מורים בישראל מעדיפים להתמודד עם דילמות מוסריות בבית הספר ובכיתה  עולה כי  זהממחקר

מרבית המורים תופסים . ום הכיתתיבעיקר באמצעות שיחה אישית עם תלמידים או שיחה בפור
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המורים פועלים באופן , כלומר, את תפקידם המוסרי כחלק מפרספקטיבה חינוכית ומידע פדגוגי

  . פדגוגי על מנת למצוא פתרון לעימותים חברתיים מוסריים שבין תלמידים

בתלמיד כי הרגישות המוסרית של המורים בישראל מתמקדת ציינו ) 1997(צבר בן יהושע ודושניק 

ודאות ביחס לסוגיות - מורים סובלים מספקות ואי,לדבריהן. ידע ועיון, וברווחתו ולא בחקירה

  . מוסריות ולכן הם משתמשים בעקרון הניטרליות כדי להימנע מדיון ערכי בכיתה

טען כי הכשרת המורים האוניברסיטאית בישראל משקפת את תפיסת המורה ) 2006(כרמלי 

הלוקה ,  באופן זה היא מייצרת מורה שידיעותיו מצומצמות לתחום הדעת.הראוי כמורה מקצועי

ההכשרה , לדבריו. ונרתע מנקיטת יוזמה ועמדה, אדיש למעשה החינוכי, תרבותיובדלדול רוחני 

הקיימת כיום אינה מביאה את המורה להתמודדות ערכית ומוסרית הנוגעת בסופו של דבר למפגש 

מצאו במחקר שנערך במכללת אורנים לחינוך ) 2004( וליברמן  קליימן.של המורה עם התלמידים

כי מרצים וסטודנטים רואים במערכת החינוך קודם כל כלי לקידום של התלמידים והענקת 

  . כישורים אקדמיים ולא מערכת המחנכת לערכים

עולה הנמצא כי קיים פער משמעותי בין ההכשרה לחינוך מוסרי הראויה והמצופה , לסיכום

לבין ההכשרה לחינוך מוסרי כפי , כפי שהוצג עד כה, ים ומדבריהם של הוגים רבים בתחוםממחקר

  .  שהיא באה לידי ביטוי בשטח מתוך מחקרים שנערכו בתחום

 נמצא כי ,למעשה. ממחקרים אלו עולה כי תחום החינוך המוסרי בהכשרת מורים לא נחקר דיו

 הקיימת אינה מציעה הכרות ללומדים ההכשרה. חסרה גישה מערכתית להכשרת מורים למוסר

לא נמצאה הוראה מסודרת ומאורגנת . השיטות והתכנים הקיימים למוסר, אוריותיעם מגוון הת

במוסדות שנחקרו הסתכם . של מתודיקה למוסר וכן לא נמצאה תוכנית לימודים ייחודית לתחום

העוסק בתהליכי מקיף חקר לא נערך מ, עד כה, בארץ.  בקורסים בודדים וכוללנייםהחינוך למוסר

ור סוגיות אלו בה על ביר. בתיאוריות ובתכנים הנלמדים ובמתודיקה המוקנית ללומדים, ההכשרה

   .מחקר זה לתת מענה

, במכללות ובמוסדות להכשרת מוריםלמרות העדר מחקר ישיר בנושא הכשרה לחינוך מוסרי 

בערכים חברתיים , ובין יתר, כיםקיימים משתנים שונים שנבדקו במחקרים העוסקים בחינוך לער

תנים אלו שמ. שמתוכם ניתן לשער אודות המצב הקיים בתוך הכשרת המורים בארץ, מוסריים

    .   מתוארים בקטעים הבאים
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  לחינוך מוסרי הכשרת מורים משתנים ארגוניים ואישיים ב 2.4.5

בערכים מוסרים מתוארים משתנים שנבדקו במחקרים שונים שעסקו בערכים בכלל ובחלק זה 

זרם החינוך : כגון, משתנים אלו הם בעלי אופי ארגוני. בפרט בהקשרים מגוונים בארץ ובעולם

המחקרים . גיל ותחום הוראה, מגדר: כגון, ובעלי אופי אישי) ערבי, ממלכתי דתי, ממלכתי(

 )מרצים וסטודנטים, אוכלוסיות מורים(הבאים מציגים הבדלים שנמצאו בין נבדקים שונים 

על בסיס מחקרים אלו .  ביחס לערכים בכלל וערכים מוסרים בפרטםבעמדותיהם ובהתנהגויותיה

  .     לצורך המחקר הנוכחי נוספותנבנו השערות

  לחינוך מוסריוממלכתית דתית  ממלכתית הכשרת מורים 2.4.5.1

תי דתי מעבר להבדלים בתפיסות העולם ביחס לחינוך מוסרי בין החינוך הממלכתי לחינוך הממלכ

  : רכזיותמתבססים על שתי נקודות מניתן להצביע על הבדלים נוספים ה. שהוצגו לעיל

  . הבדלים הקשורים לרמת הדתיות של המתכשרים להוראה ומורים בפועל  .א

  .הבדלים המתייחסים לציר שבין פתיחות לשינוי מול שמרנות  .ב

על ) 1996(טל ממחקר שערכה כך עולה . שני מישורים אלו קשורים ומשפיעים זה על זה על פי רוב

עמדות , )בניהם ערכי מוסר(המבנים והתהליכים האופייניים למערכת הגלובלית של ערכים 

עבודתה התבססה על . ספרי-יומי ובתחום הבית-בתחום היום, והתנהגויות בקרב מורות בישראל

  . י שהוצג בפרק הראשוןפ כ)Schwartz, 1992(התיאוריה והכלים של שוורץ 

ה כי משתנה הדתיות תרם באופן ישיר להסבר ההתנהגות בתחום היום יומי ביחס טל מצא

 הקשורות מסורתיות וחילוניות, בערכים ובהתנהגויות של מורות דתיות, להבדלים בעמדות

הדתיות ויסתה את הקשר שבין עמדות רמת , בנוסף. לתחומי ערכים של שמרנות והתעלות העצמי

מורות דתיות יותר : באופן הבא,  לשינויים והבלטת העצמיל פתיחותלהתנהגויות בתחומים ש

  . הציגו השקפת עולם שמרנית יותר ביחס לתחומי הערכים שהוצגו בפניהן

ערכה מחקר אודות תפיסות עולם של מורים דתיים לעומת מורים חילוניים ביחס ) 1989(שנברג 

,  הכללי והן מהמגזר הדתיהיא מצאה שלרוב המורים הן מהמגזר. לסוגיות מוסריות בבית הספר

רובם נטו לאפיין את תפיסת עולמם בכלל ובחינוך מוסרי . השקפות פרוגרסיביות מוצהרות בחינוך

כשהמורים נדרשו להתייחס לאירועים שונים באמצעות תיאור , אולם. כלא שמרנית, בפרט

כרעות רובם נטו לבחור בה, היפותטי של הכרעותיהם לגבי דילמות הדורשות שיפוט מוסרי

  .  הנשענות על תפיסת עולם שמרנית

עולה כי לדתיות המורים השפעה על תפיסת הערכים ) 1986(ושל שנברג ) 1996(ממחקריהם של טל 

מגמת ההשפעה נעה על הציר שבין פתיחות . ביחס לחינוך מוסרי בפרטושלהם ביחס לחינוך בכלל 
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ם בעליה ברמת השמרנות ביחס כאשר עליה ברמת הדתיות מאופיינת ג, לשינוי לבין שמרנות

  .לערכים מוסריים

. מזרמים דתיים לעומת זרמים ממלכתייםכיוון זה נשמר גם ביחס למוסדות להכשרת מורים 

ב "בארה. בארץ לא נערכו מחקרים הבוחנים את הקשר שבין מגמת המוסד לבין הכשרה למוסר

מכללה : להכשרת מוריםות בקרב בוגרים של ארבע מוסדי נמחקר איכות) Rox, 1993(רוקס ערך 

במטרה ,  אוונגלית–אוניברסיטה קתולית גדולה ומכללה נוצרית , אוניברסיטה פרטית, ממלכתית

  . לבחון את יחסם לחינוך מוסרי

ינו כי הם רואים את תפקידם כמתווכים צי" החילוניים"בוגרי המוסדות מן המחקר עולה כי 

ציינו כי הם רואים "  נוצרים–הדתיים "המוסדות בעוד שבוגרי , ומסייעים להעברת חינוך מוסרי

, כמו כן. המערבים עמדות אישיות בסוגיות מוסריות, את תפקידם כמעצבים של חינוך מוסרי

עם ". דתיים"לעומת שאינם " הדתיים"כי הלימודים למוסר היו תדירים יותר במוסדות נמצא 

. רב כל משתתפי המחקר היה דלנמצא כי הידע התיאורטי בכל הקשור לחינוך מוסרי בק, זאת

  . טיביות וסובייקטיביותיעמדותיהם ביחס לחינוך מוסרי היו בעיקר אינטוא

מצאו כי תוכניות חילוניות ודתיות להכשרת , )Jones, Ryan & Bohlin, 1999(ראיין ובולין , ונס'ג

נלמדות בעוד במגזר החילוני . ב נבדלות בתיאוריות שהן מלמדות את תלמידיהם"מורים בארה

נלמדות תיאוריות ) בעיקר נוצרי(במגזר הדתי ,  ופוסט מודרניותסיכולוגיותפתיאוריות 

באופן בולט ציינו החוקרים כי מרצים ממוסדות בעלי אופי דתי . פילוסופיות וערכים דתיים

הדגישו את החשיבות של החינוך מוסרי בתוכנית הלימודים שלהם וכחלק ממטרות החינוך בעוד 

ראו זאת כחלק מעמדתו האישית של המרצה ולא כמרכיב מרכזי וסדות חילונים שמרצים ממ

   .  בתוכנית הלימודים

לבין הגישה , ממלכתי דתי, ממלכתי: קשר בין מגמת המוסדה הודגש שובים אלו מחקרב

מוסדות ממלכתיים דתיים מתאפיינים בגישה .  הוראתית של המוסד לחינוך מוסרי–התיאורטית 

 במורה כמעצב החד עם עקרונות מגישת חינוך האופי למוסר הרואת העולה בקנה אחינוכית מוסרי

  .  ונותנת לגיטימציה להבעת עמדות אישיות של המורה בסוגיות מוסריותאישיות

מתאפיינים מוסדות ממלכתיים בגישות חינוכיות מוסריות העולות בקנה אחד עם , בניגוד לכך

 ליבראליות הרואות במורה כמתווך ומסייע –דרניות ועקרונות מגישות פסיכולוגיות ופוסט מ

שוללות הבעת עמדה אישית של המורה ביחס לסוגיות מוסריות העולות ולהעברת ערכים מוסריים 

  . במהלך עבדתו
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 כי סטודנטים במחקרים כללים העוסקים בהכשרת מורים) 1999( ואילוז 'ריץמלבד זאת מצאו 

) 2002(לוי . וי להם אנשי תורה בעלי הקפדה על המצוותדתיים רואים בדמות המורה והבוגר הרצ

כי ערכים מוסריים כמו עזרה לזולת ותרומה לחברה ולמדינה ממוקמים גבוה במדרג של מצאה 

הבדל זה נובע מהדגשים השונים , לדבריה. בני נוער דתיים לעומת המדרג של בני נוער חילוניים

  . לכתי דתיהמועברים מבחינה ערכית בחינוך הממלכתי והממ

השפעה על הוראת דתיות המוסד לדתיות הנחקרים ולהשערה כי הממחקרים אלו עולה , לסיכום

שקפת עולם אישית של הסטודנטים ה השפעה זו נובעת הן מ.חינוך מוסרי במכללות להכשת מורים

 של המכללות להכשרת מורים התיאורטיתקפת העולם ומהגישה החינוכית שלהוראה והן מה

בין מוסדות וסטודנטים דתיים לבין בדלים  השפעה זו באה לידי ביטוי בה.את מוסרביחס להור

  : הבאיםבתחומים, מוסדות וסטודנטים ממלכתיים

 ) ליברלי–רני שמ( עמדות –דפוס התנהגות   .א

 ) מתווך–מעצב  (ך בחינוך המוסרי תפקיד המחנתפיסת  .ב

 )  פחותה–במידה רבה (היקף הלימודים לחינוך מוסרי   .ג

  כים מוסריים על פני ערכים אחרים   דירוג ער  .ד

יבדקו תחומים אלו תוך השוואת שני מגזרי החינוך המרכזיים , לראשונה בארץ, בעבודה זו

  . ביחס לזרם החינוך הערבי,  כמו כן,ממלכתי וממלכתי דתי

   לחינוך ערכי ומוסרי הכשרת מורים בחינוך הערבי 2.4.5.2

 )1996 ;1994(' אלחאג.  מכשולים עוד מקום המדינה רצופתההייתהכשרת המורים לחינוך הערבי 

אז שימשו מורים יהודיים בעלי , קום המדינה היה מחסור חמור במורים למגזר הערביעם כי  ןטע

המחסור החמור במורים . כמורים בבתי הספר הערביים) עולים מארצות ערב(אוריינטציה ערבית 

בשנות השמונים והתשעים חל שינוי במגמה . םערביים מוסמכים נותר בעינו עד לסוף שנות השבעי

זו ומרבית המורים המועסקים במערכת החינוך הינם מוסמכים להוראה ולמחציתם אף השכלה 

  . אקדמאית מתאימה

 במסגרת קורס להכשרת 1950הכשרת מורים ערביים מסודרת ביוזמת משרד החינוך החלה בשנת 

ביפו בו ניתנו קורסי הכשרה שנמשכו בין לימים הוקם בית המדרש למורים ערביים . מורים

. במסגרת הלימודים הוקנו למורים כישורים בסיסיים בפדגוגיה. שלושה לשישה חודשים בלבד

 הועבר הסמינר מיפו לחיפה והפך למכון 1964בשנת . הקורסים התרחבו ללימודים בני שנתיים

הסמינר ביפו . בית הראשונההעיקרי להכשרת מורים ערביים לחינוך היסודי ולימים למכללה הער
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 הוא הועבר לבית ברל שם הוא מוכר כמכון להכשרת מורים 1980 ובשנת 1972נפתח מחדש בשנת 

  .  המתגוררים במשולש ובנגבמכון זה משרת בעיקר סטודנטים ערביים. ערביים

ו  הלימודים בהכשרת המורים הערבית בראשית שנות התשעים עדיין לא עננידיווח כי תוכ' אלחאג

מוסדות להכשרת מורים ,  עם זאת.על כל הדרישות האקדמיות שנקבעו על ידי משרד החינוך

          . פיתחו מסלולי התמחות על פי צרכי מערכת החינוך לערבים

 )1996',  אלחאג;2003, 2001, אבו עסבה, 2004, עזאם(העוסקים בחינוך במגזר הערבי חוקרים 

 ר הערביזכדי להשפיע על היכולת לחנך ולהכשיר מורים במגמצביעים על גורמים רבים שיש בהם ב

נמנעת מלעסוק בנושאים אקטואליים במגזר הערבי הכשרת המורים , לדבריהם. בתחום הערכי

הם אינם , כמו כן. ודילמות ערכיות וכי פרחי ההוראה אינם מוכשרים לנהל דיונים בנושאים אלו

נם מסוגלים להתמודד עם דעות מגוונות בתחום האישי ואי, בפרט, מוכשרים לבטא ערכים

. בבתי הספר הערביים חסרה אוירה דמוקרטיתכי ציין ) 1996('  אלחאג.הסותרות את עמדתם

כאשר . ועל כך שהמורה תמיד צודק, היחסים בין המורה והתלמיד מבוססים עדיין על ציות

 שיטת ,כמו כן. ה שונהולתלמיד אין זכות להביע עמד, עמדת המורה תמיד מכריעה, מתעורר ויכוח

 זאת תפיסהטען כי ) 2007(אבו עסבה  .ההוראה הפרונטאלית היא עדיין שיטת ההוראה הבלעדית

 קריאה יכולת על השלכה גם זה הוראה לדפוסם וכי התלמידי של מצדם ביקורתי דיון מסכלת

 עסבה לכן מגדיר אבו, שונות בסוגיות דעות של מגוון היווצרות ועל טקסטים של ביקורתית

  .אוטוקרטי חינוךאת החינוך הערבי כ) 2007(

טען כי החברה הערבית הינה חברה שמרנית שאינה מטפלת כראוי בבעיות ) 2001(אבו עסבה 

אך ללא ) צדק ואמת, שוויון(מורים מוכשרים להוראת ערכים אוניברסאליים , לדבריו. ערכיות

ההכשרה נעשית . ולהעדיף תלמיד חזקכך שבפועל מורה עשוי להזניח תלמיד חלש , דוגמה אישית

. בעיקר בשיטה הפרונטאלית המסורתית ואין שליטה באסטרטגיות הוראה תלויות ידע וחשיבה

ההוראה מתאפיינת בהטפה מפורשת לדרך התנהגות מסוימת הנגזרת מערכים כלליים , בדרך כלל

עוד ציין אבו עסבה . ראיות ועובדות, טענות, העלאת ניגודים, ומוחלטים שאינה מאפשרת ביקורת

כי בית הספר הערבי מעדיף לנקוט מדיניות חינוכית המתבססת על הישגים לימודיים ואינו ) 2001(

דבר שמביא לצמצום תפקידו והשפעתו של בית הספר בחברת , שם דגש מספיק על חינוך לערכים

בהטמעת ) 2007(על מנת לאפשר התחלתו של חינוך לערכים יש לנקוט לדברי אבו עסבא . מיעוט

, חינוך למימד הזמן וחשיבותו: ארבעה עקרונות חינוכיים הלוקים בחסר במערכת החינוך הערבית

חינוך , העמקת האובייקטיביות וחינוך לדמוקרטיה, מיקוד שליטה פנימית וחינוך לאחריות

  .  לעבודה קבוצתית
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 הם גורם מכריע המבנה החברתי של הקהילה הערבית והאינטריגות הפנימיות שבה מהווים גם

 אבו ;1996, 1994', אלחאג(מבחינה חברתית מדגישים חוקרים . ביכולת להכשרה לחינוך מוסרי

בית הספר הערבי הוא מוסד פגיע שאינו מסוגל  כי )2007, זחאלקה, 2007, טונוס, 1996, עסבה

ל מתיחויות בקהילה חודרות בקלות לבית הספר ומשפיעות ע. לעמוד בפני לחצים חיצוניים

מאבקי כוח מקומיים והשתייכות משפחתית לחמולות משפיעות על היחסים בין . האווירה בו

 ךובין התלמידים לבין חבריהם וגורמים ליצירת פערים תרבותיים וערכים בתועצמם המורים 

 נורמות מוסריות בעלות אופי חברתי ותרבותי נובעות מתוך השתייכות הפרט .כותלי בית הספר

מציאות שמפחיתה את יכולתו של בית הספר לעצב תפיסה , תי והחמולתילקולקטיב המשפח

כי המודרניזציה לא פוסחת על ) 2007(עבסה  אבו כתב, עם זאת .מוסרית מובחנת בקרב תלמידיו

הציבור הערבי בישראל ובשנים האחרונות ניתן לראות כי מבנים חברתיים אלו עוברים שינויים 

לדברי סבירסקי . ות בכל התחומים עולה על מידת הפתיחותמשמעותיים אך עדיין מידת השמרנ

 מציאות חברתית זו קיימת גם בקרב הדרוזים והבדויים המאופיינים בנטייה להסתגרות ,)1990(

אבו . לשמרנות פנים עדתית על אף היותם מעורים בחברה הישראלית באמצעות שירות צבאי

לקראת מה ולמה :  הערבי עומדת התהייההדגיש כי פעמים רבות בפני בית הספר) 2007(עסבה 

עליו לחנך או ליתר דיוק על בית הספר הערבי להכריע לגבי מהות תפקידו ומעמדו החברתי 

בהקשר הפנים תרבותי ובהקשר הרב תרבותי או במסגרת האינטגרציה התרבותית של החברה 

י לקראת הוראה השפעה מכרעת על אופי הכשרתו של המורה הערב, אפוא, לכל אילו. הישראלית

  .ערכית מוסרית במציאות מורכבת

 יש מקום גם למעמדו בהקשר החברתי והתרבותי שהוא הבסיס להוראת ערכים בכלל ומוסר בפרט

כי המורים הערבים זכו בעבר לכבוד רב והפכו למנהיגי ציין ) 2007(זחאלקה .  של המורהולסמכותו

 סמכות המורים . ובהגבלות על סמכותם עם פיחות במעמדםדהקהילה והיום הם נאלצים להתמוד

. הערביים נתפסה כסמכות חברתית ומוסרית מעבר לתחומי בית הספר בתוככי הקהילה המקומית

הפיחות החל לדבריו ככל שהתקדמה המודרניזציה בחברה הערבית וככל ששאפה החברה הערבית 

 שמרניים כלפי מורים עדיין נשמרים דפוסי התנהגות וכבוד, עם זאת .להדמות לחברה הישראלית

 אי ,כי העדר חינוך ערכי במערכת החינוך הערבית) 2007(ציין זחאלקה , מעבר לכך. בביתי ספר

ופירוקו של התא המשפחתי המסורתי לטובת פרנסה הובילו להחמרה , קיומן של תנועות נוער

       .    ביכולת להשפיע ולחנך באופן ערכי ומוסרי תלמידים

 תרבותי במדינת ישראל השלכה גם על יכולתם - ערבי ישראל כמיעוט חברתילהקשר הפוליטי של 

 ,אבו עסבה ;1997, לרנר( ואחרים )1996 ('אלחאג. של המורים הערבים לעסוק בחינוך ערכי ומוסרי



 רקע תיאורטי: חינוך מוסרי│81

מציינים כי במשך תקופה ארוכה נאסר על  )1990,סבירסקי ;1991,  סידאוי;1995, גרומן ;1996

 1987האינתיפאדה שפרצה בשנת . תה בנושאים פוליטיים ואקטואלייםמורים ערביים לדון בכי

מציאות . העמידה במבוכה מורים ערבים רבים שלא ידעו האם להביע עמדה כנה ביחס לאירועים

זו הובילה לפיחות במעמדו של המורה הערבי בעיני תלמידיו כמחנך ועל פי רוב הוא נתפס כמשרת 

 פתוחים בכיתה סביב אירועים אקטואליים בעלי אופי מוסרי העדר היכולת לערוך דיונים. הממסד

ובכלל וכן אווירת החשד המתפתחת בין מורים לתלמידים מגבילה את היכולת לפתח מוסר 

            .  במסגרת בית הספר הערבי

 ערך מחקר אודות היקף החינוך החברתי בלתי פורמאלי בבתי הספר הערביים )2007(טנוס 

.  חברתי בבית הספר התיכון הערבי בישראל–שינוי ביחס להיקף החינוך הערכי  בו מוצג בישראל

 597-ו,  מורים ערביים המשמשים בתפקידי רכזי חינוך חברתי בבתי ספר42במחקר השתתפו 

בין התחומים שנבדקו במחקר היה גם תחום החינוך לערכים שכלל . תלמידים בחינוך העל יסודי

ערבות , כבוד הדדי, טיפוח משמעת, צמצום אלימות,  סובלנות:את מידת העיסוק בערכים כגון

, דברותיה, חינוך לשלום, חינוך לדמוקרטיה, עזרה לזולת, דו קיום, שיוון מגדרי, ומעורבות

  .  בין כותלי בית הספר–איסוף תרומות וזהות , נתינה, אחריות

פר התיכון הערבי מאשר מנתוני המחקר עולה כי התחומים המוסריים נפוצים יותר בהווי בית הס

, עם זאת . מכלל הפעילות החברתית בבית הספר70% - 50%תחומים אחרים ומהווים יחס שבין 

 –כבוד הדדי מהווה ,  כך למשל.נמצאו רק בכמחצית מבתי הספר שהשתתפו במחקראלו נתונים 

ניות  מכלל התוכ52.4%, – ואחריות 57.1% – ערבות ומעורבות 69% –צמצום אלימות , 76.2%

  .  בבתי הספרתהבלתי פורמאליו

 מוסריות שהוצגו לעיל שינוי של מגמה –לא ניתן לראות בפעילויות ערכיות ) 2007(לדברי טונוס 

צדק , משום שפעילויות אלו מתייחסות לערכים מוסריים מוכללים ואוניברסאליים כמו אמת

ו נתפסים בעיני התלמיד הערבי ערכים אל, לדבריו). 2001(ושוויון שהוזכרו בדבריו של אבו עסבה 

הדרך להקנייתם בבית הספר הערבי . כאידיאלים שיש לשאוף אליהם אך אינם ניתנים להגשמה

היא בדרך כלל באמצעות הטפה ובתביעה הבאה מצידו של המורה באמצעות השיטה הפרונטאלית 

חוקר ה(" שיטת לימוד חקרנית –דברים אלו נאמרים לאור ממצא אחר במחקרו . השמרנית

       .   קיימת כלל במעל למחצית מבתי הספר שהשתתפו במחקרשלא") הצעיר

לא ניתן לדבר על הכשרת מורים מסודרת לחינוך מוסרי ,  על פי הנתונים הקיימים עד כה,סיכוםל

העדר הכשרה מעין זו נובע מכמה גורמים שלהם השפעה ישירה על יכולתה . בקרב המגזר הערבי

הגורם האישי . קיים הכשרה שכזוים ועל יכולתו של המתכשר להוראה לשל מערכת הכשרת המור
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הגורם , וההשתייכות הקהילתית,  החמולה–הגורם החברתי ,  סמכותו ומעמדו של המורה הערבי–

 היחס כלפי גורמי החוק –הגורם הפוליטי ,  השמרנות מול הרב תרבותיות הישראלית–התרבותי 

 שיטות הוראה –והגורם הפדגוגי , של השתייכות פוליטיתהישראליים והחשש מחרב הפיטורים ב

במחקר הנוכחי יעשה ניסיון לבדוק האם חל שינוי באופן . והעדר תוכניות הכשרה מתאימות

הכשרת המורה הערבי הן בתכנים של תוכניות ההכשרה והן בעמדות שבהם מחזיקים מרצים 

  . וסטודנטים ערביים ביחס לתחום המוסרי

סטודנטים מוסריים בקרב  וגיל ביחס לערכים ותק, תחום הוראה,  על פי מגדרהבדלים 2.4.5.3

   מרצים ו

כי , בניגוד לקוהלברג, טענו, כאמור) Noddings, 1992, 2003(ונודינגס ) Gilligan, 1982(גיליגן 

בהתבסס . שיפוט מוסרי בקרב נשים מונע מחמלה ואכפתיות ולא משאיפה לצדק כמו בקרב גברים

במחקרו אודות רגישות מוסרית של מורים כי קיימים ) Fedeles, 2004(מצא פידלס , על עבודתן

הוא מצא כי נשים גילו רגישות מוסרית . הבדלים מובהקים בתפיסת הרגישות המוסרית לפי מגדר

 בתחום הניהול והעסקים מצביעים .גבוהה יותר באופן מובהק לאירועים מוסריים שהוצגו בפניהן

שים בסביבה עסקית מגלות רמת רגישות מוסרית גבוהה יותר מגברים אם כי מחקרים על כך שנ

   ).Myyry & Helkama, 2002; Simga-Mgan, Daliy, Onkal & Kavut, 2005(בפער קטן 

מצאו הבדלים על פי מגדר בין פרחי הוראה בתחומים הקשורים להתנהגות ) 1999( ואילוז 'ריץ

כל . סוגיות חברתיות ובעמדות כלפי הוראה וחינוךעמדות ב, ליברליות מול שמרנות, דתית

אישיות ודתיות המוצגות , מוסריות-הסטודנטים במחקרם יחסו חשיבות רבה למטרות ערכיות

סטודנטיות צידדו יותר במטרות , עם זאת. בתהליך ההכשרה על פני מטרות לימודיות ואקדמיות

יות הלב של התלמיד וביטאו עמדות של עמדו על הצורך בפיתוח נט, סובלניות,  מוסריות–ערכיות 

  ). גברים(דאגה ואכפתיות יותר מהסטודנטים 

  :ממחקרים אלו עולה ההשערה כי המגדר יוצר הבדלים בתחומים

  ,)גבוהה -  נמוכה ( של נשים גבוהה באופן מובהק משל גבריםרגישות מוסרית  .א

 - ועטה יותרמ( מגברים יותאאקדמיותר מאשר מטרות חשיבות מטרות מוסריות מ נשים  .ב

 ) רבה יותר

 - מועט ()גברים(גבוה מזה של מורים ) נשים( של מורות ביטוי דאגה ואכפתיות לתלמיד  .ג

  ). רב
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ביחס למרצים במוסדות להכשרת מורים נערכו מחקרים מעטים וחוקרים נוהגים לכנותם בשם 

 & Willemse, Lunenberg(לוננברג וקורטגן , ילמסו). 1996, נבט ולידור" (החוליה החסרה"

Korthagen, 2008( , כתבו כי תפקידם של המרצים בתחום המוסרי הוא לעורר את הסטודנטים

ם הם יכולים ה לפתח בעצמם ערכים ונורמות ולהפוך למורים המודעים לדרכים שב,להוראה

 הם ציינו כי חסרים מחקרים רבים בנושא , עם זאת. ערכים ונורמות אלו במהלך עבודתםאלבט

  . מרצים על מה להתבסס וכיצד לשפר את עבודתם בהכשרה למוסרולכן אין ל

ערכיים וחינוכיים בין מרצים , מצאו הבדלים מובהקים) 1999( ואילוז 'ריץביחס למקצוע ההוראה 

 מרצים מקצועיים. לבין מרצים למקצועות קודש) ולמדעים מדויקים, למדעי הטבע(מקצועיים 

  . ות למטרות הקשורות להיבטים תורנייםליברלים יותר ונוטים להסכים פחנמצאו 

נושאי ב כי )Aurin & Maurer, 1993 ( אאורין ומאוררמורים מצאוגיל ולמגדר של ביחס ל

צעירים הדגישו את חשיבות הוראת נושא ההוראה ואת ) גברים(האתיקה המקצועית מורים 

עומתם מורים ל.  שלהם להציג את הנושאים שהם מלמדים בדרך עובדתית ודידקטיתהמחויבות

מורות צעירות הציגו גישה משלבת . מבוגרים הדגישו את חשיבות ההגינות בהתייחסות לתלמידים

עוד הם מדווחים כי במחקרם הם לא מצאו . דקטית מובניתשל יחס אישי לתלמידים והוראה די

   .מוסריתן מקצוע ההוראה של מורים לבין התנהגות קשר בי

מצאו כי לפרחי הוראה מתחילים עמדות )  Jungwirt & Zakahalka, 1989(יונגווירט וזקהלקה 

 עם  מוסריות נוקשות המתרככות במהלך הלימודים והופכות לסובלניות ודמוקרטיות–חברתיות 

לעומתם מורים ותיקים מגלים עמדות סמכותיות ונוקשות כמו בתחילת דרכם ביחס . סיומם

 מחקרים שנערכו .ים המבוגרים יותרחלה רגרסיה בגישתם של המור, קרי, לאותם הנושאים

ביבאו ועמיתיה . במקצועות אחרים מצביעים על קשר בין ותק בעבודה לבין גלוי רגישות מוסרית

)Bebeau, Rest & Yamoor, 1995 ( מצאו קשר חיובי בין הוותק של נבדקים בלימודי רפואה

י רגישות מוסרית גבוהים סטודנטים משנים קודמות השיגו ציונ. לציוני הרגישות המוסרית שלהם

מצא כי יועצים חינוכיים ) Lindsey, 1986 (לינדסי. יותר מאשר סטודנטים משנים נמוכות יותר

בעלי ותק של שלוש שנים ומעלה היו בעלי רגישות מוסרית גבוהה יותר מחבריהם בעלי הוותק 

תפקידם של דם של מרצים במכללות לעולמם ויבשל הקרבה והזהות שבין עולמם ותפק. הנמוך

     .  מורים בבתי ספר ניתן לשער שממצאים אלו ימצאו גם בקרב מרצים במכללות

  : להבדלים בתפיסת הערכים של מרציםים מובילמשתני רקעמכאן עולה ההשערה כי 
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 –ליברלית  (תחום הוראה שונה משפיע על תפיסת עולם ביחס לנושאים מוסריים  .א

  ).  שמרנית

יותר חשיבות ליחס אישי לתלמידים על פני מורים גברים  מורות צעירות מקנות –מגדר   .ב

 . צעירים ומבוגרים כאחד

 יותר כלפי ה מרצים בעלי וותק וניסיון רב יותר מגלים רגישות מוסרית גבוה–ותק   .ג

 . תלמידיהם וכלפי סיטואציות מוסריות העולות בעבודתם

פר משתנים בהם קיימים למרות מיעוטם של המחקרים הקיימים בתחום ניתן לזהות מס, לסיכום

מעבר למשתנים אלו קיימים . ותק וגיל, תחום הוראה, מגדר: הבדלים גם ביחס לחינוך מוסרי

משתנים נוספים שלהם לא נמצא רקע תיאורטי והם יבדקו במחקר באופן ראשונים במסגרת 

  .שאלות המחקר שיוצגו בהמשך

נוסחו השערות המחקר ושאלותיו נבנה רציונאל המחקר ו, מתוך הרקע התיאורטי שהוצג עד כה

  .  המפורטות בקטע הבא
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  רציונל המחקר ותרומתו המדעית  2.4.6

תמונת המצב של החינוך המוסרי העולה מהרקע התיאורטי שהוצג עד כה מצביעה על מספר 

  :נקודות משמעותיות

  .לערכים מוסריים ולדרכי הוראתם, קיימות תיאוריות רבות ומגוונות המתייחסות למוסר  .א

רבות ומגוונות לחשיבות לא קיימת מדיניות ברורה למוסר אך קיימות התייחסויות   .ב

  .הוראת מוסר

אינה , ההכשרה המוסרית במסגרות להכשרת המורים בארץ ומחוצה לה מצומצמת  .ג

  .שיטתית ואינה מקיפה באופן מספק

חסרים מחקרים וכלי מחקר המתארים בצורה מפורטת ומדויקת את המתרחש ביחס   .ד

  .    להכשרה מוסרית במכללות להכשרת מורים בארץ

לעמוד על הקשר הקיים בין התיאוריות של החינוך המוסרי לבין תהליך , אפוא ,מחקר זה מבקש

במטרה להוביל לקראת שינוי ברמתם , הכשרת המורים להתמודדות בפועל עם נושא מורכב זה

בין , שפותחה,  ההבניתית שהוצגה לעיל–תיאורית ההתפתחות . המוסרית של תלמידי בתי הספר

מציעה שיטות הוראה להבניית מוסר באמצעות המורה , על ידי הקונסטרוקטיביזם, היתר

סוציולוגיות , פסיכולוגיות, זאת בצירוף גישות פילוסופיות. המשמש כסוכן המוסרי בבית הספר

משפיעות על  - ביחס להתפתחות המוסר עמדות והתנהגויות, פוסט מודרניותכן מהחשיבה הו

 יםהמחקר יוצג מודל המתאר את הקשרבסיכום . מקצועי של המורה המתחילחינוכי והעולמו ה

מערכת הערכים והערכת המוסד כלפי חינוך מוסרי לבין הביטוי המעשי שלהם , עמדותהשבין 

באמצעות שימוש באסטרטגיות הוראה קונסטרוקטיביסטיות ואסטרטגיות הוראה ייחודיות 

  .למוסר

 ,ראשית. חקר זה ניתן להצביע על מספר תרומות מתודולוגיות משמעותיות של מ,מלבד זאת

 ,.Rest, et al(ועמיתיו ' המוטיווציוני במודל שהוצג על ידי רסטלפיתוח המרכיב תורם  מחקר זה

מטרות מתחום החינוך הכוללות גם  ,באמצעות בחינת דירוג של מטרות חינוך שונות) 1999

בססים על המת, המחקר כלי מחקר מגווניםלצורך בנו נ, שנית .על ידי מרצים וסטודנטים, המוסרי

וצע מ ,שלישית .שיסייעו בחקר תחום החינוך המוסרי בהכשרת המורים, התיאוריות שהוצגו לעיל

משתנים של החינוך -משפט מיפוי לתיאור הקשר שבין התיאוריה לחלק מתחומי התוכן הרב

בהכשרת , נושא החינוך למוסר לראשונה תמונת מצב עדכנית למוצגת לאלו בנוסף. המוסרי
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כפי שהוצג בסקירת , למרות חשיבותו הרבהעד כה לא נחקר באופן משמעותי  שתחום, מורים

           .הספרות

  יו ומשפט מיפוי  השערות, המחקרשאלת 2.4.7

   שאלת המחקר2.4.7.1

מגוונת ומקיפה לחינוך למוסר במכללות , עד כמה מתקיימת בפועל הכשרת מורים מאורגנת

  ?להכשרת מורים בישראל

  : התחומים הבאיםעולים משאלה זו 

, תכנים נלמדים, הוראהשיטות , מטרות, מדיניות ואקלים מוסרי –תוכנית ההכשרה   .א

 . היקף התוכנית ועבודה מעשית

השפעת משתני רקע על עמדותיהם , השתלמות וניסיון בתחום,  הכשרה–מרצים   .ב

 . והתנהגותם ושיטות ההוראה בהם הם משתמשים להוראת מוסר

מעורבותם בחינוך מוסרי במוסד , ותם בלימודי אתיקה ומוסר התעניינ–פרחי ההוראה   .ג

יכולתם לשמש דוגמה אישית לתלמידיהם בעתיד והכלים והתכנים שהם , ומחוץ לו

 . מקבלים לדעתם מהמוסד בו הם לומדים

   השערות המחקר 2.4.7.2

 ביחס לחינוך מוסרי ולערכים) ערבי, ממלכתי דתי ,ממלכתי(המגזרים בין ו הבדלים ימצא  .א

 :בתחומים הבאים, מוסריים

 בדמות התלמיד  ביחס לערכים אחריםים במיקום נמוך יותרימרצים ידרגו ערכים מוסר .1

 במיקום מוסריים ביחס לערכים אחרים הרצוי להם לעומת סטודנטים שידרגו ערכים

  .גבוה יותר

 מוסריות על פנידתיות וימקמו תכונות תלמיד מהמגזר הממלכתי דתי מרצים וסטודנטים  .2

במקום גבוה יותר מזה של עמיתיהם ) דמוקרטים, חברתיים, לימודיים (ערכים אחרים

  .מהמגזר הממלכתי והערבי

דתיים יהיו בעלי עמדות והתנהגויות -מרצים וסטודנטים במוסדות הכשרה ממלכתיים .3

. מהמגזר הממלכתיעמיתיהם לעומת חינוך מוסרי כלפי שמרניות יותר באופן מובהק 

יינה עמדות המרצים והסטודנטים שמרניות אף יותר מאשר בחינוך בחינוך הערבי תה

  . הממלכתי דתי
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יראו את תפקיד ובחינוך הערבי דתיים -מרצים וסטודנטים במוסדות הכשרה ממלכתיים .4

המורה בחינוך המוסרי כמעצב אופי בניגוד לעמיתיהם במוסדות הכשרה ממלכתיים 

 .ני הערכים השוניםשיראו את תפקיד המורה כמתווך בין התלמיד לתכ

סטודנטים יטענו כי הם מעוניינים בהכשרה לחינוך מוסרי לעומת מרצים שיטענו כי  .5

  .  זוכסטודנטים אינם מעוניינים ואינם מגלים רצון בהכשרה ש

בדמות התלמיד וחברתיים ים יימצא קשר ליניארי חיובי בין דרוג ערכים מוסר, בקרב מרצים  .ב

יעניקו חשיבות רבה יותר ככל שמרצים : באופן הבא, הוראההרצוי לבין השימוש באסטרטגיות 

כך הם ישתמשו יותר באסטרטגיות , בדמות התלמיד הרצוי להםוחברתיים ערכים מוסריים ל

 . הוראה ייחודיות למוסרבאסטרטגיות ו מרמות חשיבה גבוהותחדשניות הוראה 

, ה בקרב המרציםימצאו הבדלים מובהקים בתפיסת החינוך המוסרי על פי תחום ההוראי  .ג

, למקצועות קודש יבטאו עמדות שמרניות יותר ביחס לחינוך מוסרי מרצים: באופן הבא

ממדעי הטבע (מאשר מרצים מקצועיים , הוראה מהחינוך המוסרילחשיבותו ולאסטרטגיות 

 ).ומדעים מדויקים

 :ימצא הבדל בין מרצים וסטודנטים לבין מרצות וסטודנטיות ביחס לתחומים הבאים  .ד

מוסריות -יקנו חשיבות פחותה יותר למטרות ערכיות) גברים(צים וסטודנטים מר .1

  . מהחשיבות שמקנות להן מרצות וסטודנטיות

דאגה ואכפתיות כלפי התלמיד ברמה גבוהה , רגישות מוסריתמרצות וסטודנטיות יבטאו  .2

  ).גברים(יותר מאשר מרצים וסטודנטים 

 רגישות מוסרית ולבין עמדות כלפי חינוך של מרצים לבין רמתוגיל ותק קשר בין ימצא י  .ה

בעלי ותק רב יותר ימצאו בעלי רגישות מוסרית גבוהה ) נשים/גברים(מרצים : באופן הבא, מוסרי

  ).נשים/גברים(יותר מזו של עמיתיהם בעלי הוותק הנמוך ומזו של הסטודנטים 
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   החינוך המוסרי לתיאור תחוםמשפט המיפויניתוח המרחב הקטן ו,  תורת השטחות2.4.7.3

-Meta(הינה תיאורית על ) Guttman, 1954, 1965(גוטמן . ל. מיסודו של א, תורת השטחות

theory( ,שכן בתחום זה המושגים , המאפשרת ליצור תיאוריות מבניות בעיקר במדעי החברה

 ליבה של התיאוריה נעוץ בבניית משפט מיפוי.  והמשתנים הם רב מימדיים ומורכבים על פי רוב

 ומדויקת של משתנים שונים תוך תהמורכב משטחות תוכן המאפשרות להגיע להגדרה סיסטמאתי

מעמידה שיטה זו ניתוח , מעבר לכך. הקשרים האפשריים בין שטחות התוכן השונות של הצגה

 Smallest Space(ניתוח המרחב הקטן : הקרוי בפי חוקרים, SSA –ה , סטטיסטי ייחודי

Analysis (יון מבניאו ניתוח דמ) Similarity Structure Analysis( , באמצעותו ניתן לבחון את

יניב (לות ממשפט המיפוי באופן אמפירי ולתקף את המבנה התיאורטי המשוער ועהההשערות 

 מרחבי – ייחודה של שיטה זו הוא בהצגת המשתנים באופן גרפי ).2008 , פרידמן;2008, ואליצור

ם בעלי כללים וחוקים אותם קשה לחשוף בשיטות ניתוח אחרות המאפשר טיפול בנתונים אמפיריי

)Shye, Elitzur & Hoffman, 1994    .(   

משפט המיפוי . משפט מיפוי משמש מסגרת הגדרתית למגוון רחב של תוכן המצוי בנושא מסוים

הוא מספק ניתוח סיסטמתי של , מסייע לקבוע ולבחון השערות העומדות בבסיס מחקר ובאופן זה

שטחות , )אוכלוסיית הנבדקים(משפט המיפוי כולל בתוכו את מוקד המחקר . נה התיאוריהמב

ל הקטגוריות שאחת מהן ניתן לייחס לנבדק ע (Range –והטווח ) מיון מושגי של הפרטים(התוכן 

, ואליצור יניב ;1991, שלזינגר ;1991 ,שי(וקושר את כולן כבמשפט רגיל ) בדיקה אמפיריתידי 

 & Guttman, 1954, 1965, 1982, 1994; Levy, 1995, 2005; Cohen ;2008 ,מן פריד;2008

Levy, 2007; .( מסקירת הספרות עד כה עולה כי תחום החינוך המוסרי הינו תחום מורכב ורב

 שנועד לתאר את הקשר שבין כל תחומי התוכן המופיעים משפט מיפוי מוצע , לאור זאת. משתני

יונאל העומד בבסיס המחקר הנוכחי ביחס לשימוש בשיטות המשפט מציג את הרצ. במחקר

תוך , בהוראה ובהכשרה להוראה של חינוך מוסרי,  הבנייתיות מגוונות–הוראה התפתחותיות 

התחשבות בעמדות ובהתנהגויות של אוכלוסיית המחקר כלפי חינוך מוסרי ולאור תפיסתם את 

  .  מטרות החינוך השונות

ממנו נגזרות השערות המתייחסות , המערכת ההגדרתית של המחקרמשפט המיפוי הינו , כאמור

 מוצגות ,ביטוי אמפירי של השערות המחקר כפי שהן עולות ממשפט המיפוי. לתוכן הנחקר

 ).Cohen, In Press ;2008, פרידמן (באופן גיאומטרי במפה, באמצעות השטחות המרכיבות אותו
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 ,Levi(לוי . כלשהו הניתן לסיווג, חוק,  למאפייןהיא בחינת מיון של תוכן בהתאם) Facet(טחה ש

. ריכים להיות מותאמים לחוק מסויםצהדגישה כי כל האלמנטים המרכיבים את השטחה ) 2005

 ,פרידמן(' צבע וכו, גודל, תחום העיסוק שלהם, ניתן לסווג ספרים לפי שנת ההוצאה, כך למשל

מושגים תיאורטיים נעשית על פי המשתנים טען כי הגדרתם של , )Guttman, 1982(גוטמן ). 2008

קיים קשר הדוק בין מבנה תיאורטי לבין מכלול התצפיות , וממילאהמרכיבים אותם , הנצפים

שילוב של אלמנטים מתוך שטחות , אפוא, תצפית או השערה תיאורטית היא. המגדירות אותו

ובאמצעותו ניתן ליצור משתנה למדידה או ) Structuples" (תבנה" שילוב שכזה נקרא .תוכן שונות

                   . פריטים בכלי מדידה

השטחה . להלן, 93'  בעמ4משפט המיפוי המוצע לתחום החינוך המוסרי מוצג בתרשים מספר 

 והיא מתייחסת לאוכלוסיית המרצים )X(הפותחת את משפט המיפוי היא שטחת האוכלוסייה 

 מתארות את A – Fשטחות . יחסת למשתני הרקע של הנבדקים מתי)Y(השטחה . והסטודנטים

 מטרות החינוך על פי דמות – A: תחומי התוכן השונים בהתאם לסקירת הספרות שהוצגה עד כה

 על פי בלום ועמיתיו )Modulating -אופנים  ( טקסונומיות היררכיות– B, התלמיד הרצוי

)Bloom, Krathwohl & Masia, 1956( ,C-תנהגויות ביחס לחינוך מוסרי כפי שעולה  עמדות וה

 שיטות הוראה מרמות חשיבה שונות הלקוחות – D, מהתיאוריות והגישות השונות לחינוך למוסר

 אסטרטגיות E -, מהגישה הקונסטרוקטיביסטית ללמידה ומהתיאוריות השונות לחינוך למוסר

 – F. ונות להוראת מוסרהוראה מתחום החינוך המוסרי כפי שתוארו עד כה בהתאם לגישות הש

 – Rהשטחה . היחס כלפי מדיניות המוסד החינוכי כפי שעולה ממחקרים קודמים שהוצגו לעיל

  .היא שטחת הטווח המספקת התייחסות אמפירית למשפט כולו

מטרית המציגה באופן גיאומטרי מטריצה של מתאמים במרחב - הוא שיטה אלSSA –ניתוח ה 

המתאמים מהווים .  רמת המתאמים בים המשתנים הנצפיםהמטריצה מתבססת על. אוקלידי

. בין שתי נקודותטאים במרחב על ידי מרחק פיזי ומדד של דימיון או קרבה בין המשתנים והם מב

נקודות שהמתאם הסטטיסטי בניהן גבוה מוצגות במרחב כקרובות זו לזו ואלו שהן בעלות מתאם 

 ,Lingoes ;2008,  פרידמן;2002, כהן וכהן (סטטיסטי נמוך מוצגות במרחב כרחוקות זו מזו 

באמצעות בדיקה רב משתנית מסוג זה ניתן להשוות בבת אחת בין מספר גדול של ). 1973

שיטה זו מבוססת על ההנחה כי . ולתת למבנים המארגנים את הנתונים דמות גיאוגרפית, משתנים



 90│שאלות והשערות המחקר, רציונל: חינוך מוסרי

ורים של המשתנים המפה המתקבלת מראה אזורים בר". תמונה אחת שווה אלף מספרים"

 כך שהם מצביעים על קשר של התאמה לסמוכים להם וקשר של ניגוד שהמתאם ביניהם חזק

 ניתן לגלות דפוסים של קשרים בין משתנים שלא ,באמצעות המפה, באופן זה. למרוחקים מהם

' מקדם הזרות'תיאור מערך המתאמים מבוטא באמצעות מדד . היו מתגלים בדרכים אחרות

)Coefficient of alienation ( המתאר עד כמה המרחקים הפיזיים בין הפריטים במפה שהתקבלה

עד כמה הצליחה התוכנה לסדר את הפריטים , קרי, משקפים נאמנה את מערך המתאמים ביניהם

כך , ככל שערכו נמוך יותר, 1 – ל 0טווח מקדם הזרות נע בין . תגראפיבצורה טובה מבחינה 

  .      )2008, ןפרידמ (ההתאמה טובה יותר

  : מציין כי קיימים מספר דפוסי חלוקה של המרחב האוקלידי הנתון) 1991(שי 

 חלוקה זו . קווים ישרים ומקביליםעל ידי חלוקה לפסים –) Axial facet( חלוקה צירית  .א

. כך שהטחות מאורגנות בקבוצות על פני ציר במרחב, מצביעה על אזורים שיש בניהם רצף

  .  בטא רמות של תופעה כל שהיאחלוקה זו עשויה ל

חלוקה לרצועות מעגליות או מעגלים קונצנטריים סביב  – )Modulating(מווסתת חלוקה   .ב

ת קשר הדוק בין אלמנטים שונים בתוך שטחה בהתאם אחלוקה זו מבט. מקור משותף

ככל שהמעגלים קרובים יותר למרכז המפה כך הפריטים . לרמת המורכבות שלהם

שטחה זו מווסתת את מיקום . נמצאים במתאם גבוה יותר זה עם זההנמצאים בתוכה 

 . ורהפריטים מבחינת המרחק שלהם מהמק

על ידי מספר רדיוסים היוצאים מנקודה  חלוקה לגזרות –) Polarizing (מקטבתחלוקה   .ג

האלמנטים משמעותה של חלוקה זו היא . 'פרוסות עוגה'ויוצרים תמונה של מניפה או 

  . וגים לפי דירוג אלא לפי עקרונות של קרבה וניגוד לאלמנטים אחריםשבשטחה אינם מסו

קיימים שלושה מבני פריסה מרכזיים האופייניים , SSA –מלבד אופני חלוקה אלו של מפת ה 

, יניב ואליצור( המתארים את פריסת הנתונים בהתאם לרמת המורכבות שלהם, לתורת השטחות

  :)Guttman, 1954; Borg & Lingoes, 1987 ;2008,  פרידמן;2008

 מציין רמת אזור במפהכאשר כל , ארגון המשתנים בקו ישר –) Simplex(סימפלקס   .א

כל אלמנט בשטחה מורכב וכולל את , על פי מבנה זה. מורכבות גבוהה יותר מקודמו

  . המשתנה שקדם לו בצירוף רכיבים ייחודיים
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מעגל כאשר התנועה במעגל  ארגון המשתנים של שטחה ב–) Circumplex(סירקומפלקס   .ב

במבנה זה מייצג כל משתנה שוני בסוג המורכבות . מבטאת מעבר מאיכות אחת לאחרת

 .ומצביע על יחסי שכנות וקרבה סמנטית לאלמנטים אחרים

שילוב . הסימפלקס והסירקומפלקס:  שילוב של שני המבנים הקודמים–) Radex(רדקס   .ג

 בהתאם למידת המורכבות ממרכזה המפה זה מייצג תופעות המאורגנות מהיבט של סדר

המשמעות הגרפית של . המאחדת בין אלמנטים שוניםלפריפריה וכן ומהיבט של מעגליות 

מבנה . מבנה זה במפה הוא של מעגלים הנחצים בזויות היוצרות גזרות של תוכן או איכות

 . זה הוא נפוץ במחקרים מתחום מדעי החברה שהם בעלי אופי רב משתני

ל המשתנים ממוקמים במרחב תפקיד החוקר הוא לנסות ולתחום אזורים המקבילים לאחר שכ

 שוכנים SSA – ה מפתאם בכל אחד מהאזורים המתקבלים ב. לחלוקת השטחות שבמשפט המיפוי

התאמה מעין זו פירושה כי . התאמה השטחה מתקבלת מרכיביכל הפריטים המשתייכים לאחד 

הסדר והדפוס ,  זאת ועוד.ה במשפט המיפוי נכונהשנוסח) סטרוקטורלית(ההנחה המבנית 

 של פריסת המשתנים במרחב מצביעים על תוקף מבני לתיאוריה שהוצעה) ניגודיות מרחק וקרבה(

  . )2008, פרידמן(

  : SSA –ניתוח ה שש תכונות ייחודיות של תיאר ) Guttman, 1982(גוטמן , לסיכום

  . סים בין המשתנים מאפשר גמישות רבה יותר בתיאור היחSSA –ה   .א

 מייצג תחומים בפחות מימדים ומאפשר תוצאות הניתנות לפירוש ולייצוג SSA –ה   .ב

 . ויזואלי

 .  לא נעשית התאמה של מקדמים לצורך מהימנותSSA –ב   .ג

 .  ניתנים להבנה בקלותSSA –הממצאים של ה   .ד

  . יכולות להיות מבוססות על שימוש במקדמי מתאם מונוטונייםSSA –תוצאות ה   .ה

 אינו קריטי כמו בניתוח הגורמים והוא יכול להיות קטן ועדין בעל SSA –גודל המתאם ב   .ו

 . משמעות

 במשפט המיפוי המורכב שהוצג שטחות מסוימותל SSA -במחקר זה נעשה שימוש בניתוח ה 

  : במחקר זה מספר יעדיםSSA  -לשימוש בתורת השטחות ובניתוח ה . לעיל
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פט מיפוי מורכב רב משתני והגדרתי לתחום החינוך תרומה מתודולוגית בבניית מש  .א

ביצירת כלים , אחרים בבניית תיאוריהתרומה זו עשויה לשמש מחקרים . המוסרי

  . לחקר תחום החינוך המוסרי, מעבר למוצע במחקר זה, ומדדים

הצגת תוקף מבנה לשאלונים בהם נעשה שימוש במחקר זה מעבר לשימוש בניתוח   .ב

 מבנית לתיאור -שרים בין שטחות ולמצוא פרשנות מהותית במטרה לתאר ק, גורמים

 .הקשרים העומדים בבסיס התיאורטי של המחקר

 בגרסאות החדשות בהוצאת האוניברסיטה SSA – שימוש בתוכנת ה -הצגת תוצאות   .ג

 המציגה SSA – ה מאפשר הוספה של משתנה חיצוני למפת) 6גרסה (העברית בירושלים 

 עשויה לאפשר ידמוגראפהוספת משתנה חיצוני , למשל, כך. ניתוח מרחבי של שטחה

 לביןהצגה של תוצאות המצביעות על קשר בין פריסת האלמנטים של השטחה במפה 

 המתייחסת SSA ת מפ,בפרק התוצאות, במחקר זה תוצג. מסוים ידמוגראפאותו משתנה 

 : זרם המוסדיהדמוגראפבשילוב המשתנה לתיאור מערכת הערכים של סטודנטים 

 .    כמשתנה חיצוני,  דתי וערבי–ממלכתי , ממלכתי
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משפט המיפוי המציג  את הקשר בין משתני המחקר המתייחסים לעולם  :4 תרשים מספר

  התוכן  הרב משתני  של החינוך המוסרי

  

  משתני הרקע בעלי , במכללות להכשרת מורים  ) X( אוכלוסייתהאופן שבו 

   בתחומים מטרות החינוךתופסים את 

  טקסונומיות היררכיות המתמיינות ל

  ביחס  עמדתםוכמשפיעות על , כפי שהן באות לידי ביטוי בדמות התלמיד הרצוי

)X(  

 מרצים •
   

  סטודנטים  •

 

 דרמג •
 מגזר  •
 תואר •
   להוראההכשרה  •

  לימודים/התמחותתחום  •

 ותק בהוראה •
  בהכשרהותק •
 שנות לימוד •
  מסלול ההכשרה •

   

)Y( 

   חברתי •

  דמוקרטי •
  מוסרי פסיכומוטורי •
 דתי •
 לימודי •

A 

 קוגניטיבית •
 אפקטיבית •
  ת מוטורי-פסיכו •
 

B 
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 רמות  מבשיטות הוראהועל שימושם , כחלק מחינוך מוסרי

  חשיבה נמוכות   •

 חשיבה בנוניות  •
  חשיבה גבוהות   •

  
   

 ועל תפיסתם את מתחום החינוך המוסרי 

 בו הם מלמדים    החינוכי במוסד  המתקיימים או מתרחשים 

  
     שלמאסטרטגיותו

   ההוראתי של המורהלתפקיד  •
 ובהשתלמות לצורך בהכשרה  •
  השפעה מוסריתל •
 לדאגה ואכפתיות •
 

C 

D 
E  

  דילמות  •

  דוגמה אישית ואירועים בכיתה  •

  שיחות ודיונים  •

  מטלות בכיתה  •

 המדיניות והאקלים  •
  תוכנית הלימודים •
 המעורבות החברתית •
 

F  

  במונחי

R 

  במידה 
  רבה 

  
  
  

  במידה 
 מועטה 

  הסכמה  •

  חשיבות  •

  הכשרה •
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  מתודולוגיה    . 3

   גישת המחקר 3.1

בעוד שהמחקר  .ינאיכותבין מחקר כמותי למחקר  הינו מחקר מעורב שיטות המשלב מחקר זה

 באופן )2005, מרום-זמיר ובייט(הכמותי עוסק בניתוח נתונים ובהכללתם מהמדגם לאוכלוסיה 

בנה עמוקה של מקרה  בהינאיכות עוסק המחקר ה,מדגמי ואוניברסאלי, אובייקטיבי, סטטיסטי

 שימוש במחקר מעורב שיטות ).1990, צבר בן יהושע(אמונות ותפיסות , אירועים, ופעותת, בודד

להעמיק את , ומאידך גיסא, מחד גיסאת מגוונו ראיה תמזוויונועד לבחון את הנושא הנחקר 

. פיםהתובנות לגבי ממצאים ספציפיים העולים בשאלון הכמותי הדורשים בירור והעמקה נוס

 עשויים להיות בעלי משמעות ,תחום החינוך המוסרימערכי וכל שכן היגדים בשאלונים בעלי אופי 

התייחסות לאירועים או לדילמות , למשל, כך. טעונה שקשה להביאה לידי ביטוי רק בהיבט כמותי

מוסריות עמם מתמודד מרצה או סטודנט להוראה חייבים לקבל ביטוי מילולי מפורט המתאפשר 

לאור העובדה במחקר הנוכחי גישה זו קבלה תמיכה רחבה . י תומךנ במסגרת מחקר איכותרק

 באופן ספציפי לגבי היגדים בגוף השאלון טים כאחד הרבו להביע את דעתם בכתבשמרצים וסטודנ

גררו במקרים רבים , מעבר לכך. שאלוןשהועלו ב םבהתייחסות לנושאימסוימים ובאופן כללי 

הן במהלך ההעברות ואף לאחר הנוגעים לנושאי המחקר יונים מתמשכים העברות השאלונים ד

  .שהחוקר עזב את הכיתה

במספר גישות מחקריות בתשובה לשאלות מחקר שימוש מחקר מעורב גישות משמעותו 

המאפשרת להשיג תשובות , משלימה, כוללנית, שיטת המחקר היא אפוא פלורליסטית. ספציפיות

המחקר המעורב מאפשר לחוקר לתמרן בין העוצמות . לות המחקריעילות ומועילות כאחד לשא

 ולהשתמש בהם יותנאיכותוהן של שיטת המחקר הכמותיות והחולשות הן של שיטת המחקר ה

פרדיגמת המחקר מעורב , למעשה ).Johnson & Turner, 2003(באופן משלים ואידיאלי בעבודתו 

ת לגיטימציה כמערך מחקר העומד בזכות עיני חוקרים רבים בשנים האחרונובהשיטות קיבלה 

יתרונותיה באים ). Creswell, 1999, 2002, 2003; Tashakkori & Teddlie, 1998, 2003(עצמו 

לידי ביטוי בכך שהם מאפשרים לחוקר להכליל באופן מדויק מהמדגם לאוכלוסיה תוך הבנה 

והתאמתם לתגובות מאפשרים בחינה של מודלים תיאורטיים , מעמיקה של התופעה הנחקרת

המשתתפים וכן מאפשרים ניתוח מעמיק לאור מדידה מדויקת ומידע רלוונטי הנאסף בשדה 

)Glazer & Strauss, 1967; Sandelowski, 2000.(  
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המליצו להשתמש במחקר מעורב ) Greene, Caracelli & Graham, 1989(קראסלי וגרהם , גרין

  :שיטות מהטעמים הבאים

רת אותה התופעה משמש להעלאת התוקף ינות לחקווש בשיטות ש השימ–טריאנגולציה   .א

  . של המחקר

 הצגת נושאים חופפים ושונים של אותה התופעה מעלה את התוקף של –השלמתיות   .ב

 . המחקר ומאפשרת פרשנות רחבה יותר לממצאים

 לקבל החלטה לגבי בחירת בשלב אחד מאפשרות התוצאות בשיטה אחת –התפתחות   .ג

 .  השלב הבאשיטה ראויה לחקר

 . אפשרות לנתח באופן מכוון ממצאים בהתאם לתובנות העולות במהלך המחקר–יוזמה   .ד

  . יכולת להכללת מרכיבים רבים להרחבת העומק והטווח של המחקר–הרחבה   .ה

 ציינו כי קיימים מספר סוגי מערכים של ,)Tashakkori & Teddlie, 1998(תשקורי וטדלי 

  : ניתן להבחין בשני מודלים עיקריים,עם זאת. קרים מעורבי שיטותחמ

יות בתוך כל אחד נ עירוב שיטות חקר כמותיות ואיכות–) Mixed model(מודל מעורב   .א

  . משלבי המחקר

קודם כמותי . מחקרב  תכנון שלבים עוקבים -) Mixed method(מודל  שיטות מעורבות   .ב

 .י ולהפךנולאחריו איכות

  :מנטים יסודיים במערך מחקר מעורב שיטותמנה שלושה אל) Creswell, 2002(קרסוול 

קיימת אפשרות למתווה חקרני שבו . י או הכמותינ האיכות– מהו השלב הקודם –רצף   .א

  .  או למתווה בו זמני שאז מופעלות השיטות במקביל, משלובות השיטות לסירוגין

 כאשר הקשר בין המשתנים ניתן לשיעור המערך המרכזי יהיה כמותי ואילו –עדיפות   .ב

כאשר הקשר בין המשתנים הוא עלום תינתן עדיפות . י ישמש לביסוס ולהעמקהנהאיכות

 .לשיטות האיכותניות

 יש לקבוע את האופן ואת הרמה שבה תהיה אינטגרציה בין השיטות לאורך –אינטגרציה   .ג

  .  המחקר בין בשלב איסוף הנתונים וניתוחם ובין בשלב הפרשנות

קודם הוצע תכנון המחקר הכמותי . השיטות המעורבותבמחקר הנוכחי נעשה שימוש במודל 

, כך. ינ נבנה מודל המחקר האיכות,וביחס לנושאים ולקטגוריות הנחקרות שהועלו בו, ובהתאם לו

בקטגוריות שהוצגו לפניהם ולסטודנטים עסק הראיון החצי מובנה שהועבר למרצים , למשל

   .בשאלון הכמותי
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ניתנה עדיפות למחקר הכמותי באיסוף ) Creswell, 2002(ובהתאם לדבריו של קרסוול , עם זאת

לאור העובדה כי חסרים מחקרים בנושא החינוך המוסרי בעולם בכלל ובהקשר . הנתונים וניתוחם

הייתה חשבות רבה לבניית מערך מחקר שיאפשר איסוף נתונים מקסימאלי לצד , הישראלי בפרט

למרות שבמחקר זה יוצגו הנתונים בדרך . קריםניתוח מעמיק ומתן אפשרות לביטוי יסודי של הנח

יהיו מקרים רבים בהם לצד הנתונים , ייםנקודם הכמותיים ולאחר מכן האיכות, כלל בנפרד

  .  המאירים באור ייחודי את הממצא הכמותיאכותייםהכמותיים יוצגו גם ממצאים 

תופעות הינה השקפת עולם המאפשרת הסתכלות רחבה על ההאיכותנית פרדיגמת המחקר 

הפרדיגמה הקונסטרוקטיביסטית מדגישה את ההבנה . באמצעות שיוכם לקטגוריות הנחקרות

הבנת התופעות אפשרית רק מנקודת . ההוליסטית של התופעות ואת חשיבות הקשר בפרשנותן

לפי גישה זו החוקר הוא כלי המחקר . מבטם של החווים עצמם והיא בעלת אופי סובייקטיבי

 הסיפר האנושי הוא הדרך –הנרטיב . ה בסביבה הטבעית של הנחקריםהמרכזי והמחקר נעש

שבאמצעותה אנשים מארגנים ומבנים את תפיסותיהם על העולם ולכן המחקר 

 ,Spradley, 1979; Seidman, 1991; Stake ;2003, שקדי(הקונסטרוקטיביסטי ממתמקד בו 

1995; Guba & Lincoln, 1998 .(  

 חוויתית של - זו מתייחסת בעיקר לתפיסת העולם הסובייקטיבית הביקורת כלפי גישה מחקרית 

שאלת היחס בין , בנוסף. המחקר וליכולת של החוקר לבצע הכללה מנבדק לנבדק וממקרה למקרה

 ;Burbules, 2000(אמונה ותפיסה לבין עובדה ומציאות עשויה להחליש את שיטת המחקר 

Phillips & Burbules, 2000 .(באמצעות שימוש נעשיתקורות אלה ההתמודדות עם בי 

בטריאנגולציה הן בכלי המחקר מגוונים והן בעריכת ראיונות עם אוכלוסיות שונות כפי שיפורט 

     .ביחס למחקר הנוכחי, בהמשך

להעמיק ולבסס את הממצאים הכמותיים תוך ניסיון להבין את היא אפוא  ינאיכותטרת החלק המ

להוראה וללמידה של חינוך מוסרי מתוך , ים וסטודנטיםמרצ, המשמעות שמייחסים ראשי חוגים

  .  לימודיהם/ התמודדות עם דילמות מוסריות העולות במהלך עבודתם 

עומדים על ההבדלים שבין שיטת המחקר ) 1990, צבר בן יהושע ;2008, רשף(חוקרים רבים 

 שיטה להשתמש ביתרונות של כל, כאמור,  מחקר משלב מאפשר.יתנהכמותית לזו האיכות

  : בקצרה וביעילות הבדלים אלהתיאר ) 2008(רשף . בהתאם למטרות המחקר ולהתפתחותו
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, על פי רשף(ית נהבדלים מרכזיים בין פרדיגמה כמותית לפרדיגמה האיכות: 2מספר  טבלה
2008(  

 
  ינמחקר איכות  מחקר כמותי   

בחינת תיאוריות ומציאת קשר בין   מטרות

 הצגת עובדות ואישוש. משתנים

  . השערות או הפרכתן

תיאור פנים , פיתוח מודעות והבנת מושגים

בניית תיאוריה מעוגנת . שונות של המציאות

   .המתפתחת על סמך התנסות בשדהמציאות 

מערך 

  המחקר

מובנה ומפורט מצביע מראש על 

  פרטי הביצוע

יכול . גמיש מצביע על כיווני התקדמות

  . להשתנות תוך כדי תהליך

. וגדר כולל קבוצות ביקורתמ, גדול  מדגם

אקראי ומייצג משתנים מבודדים 

  .   מבוקרים הניתנים לתצפית

  .  מכוון, קטן בלתי מייצג ועשוי להיות ייחודי

אופי 

  הנתונים 

. יחידת הניתוח קבועה מראש

. קטגוריות הניתוח מנוסחות מראש

משתנים הניתנים למדידה . כמותיים

  .   וכימות

תעודות ,  אישיבעלי ניסוח, תיאוריים

, רשימות, פרוטוקולים, מסמכים, אישיות

הקטגוריות לניתוח . הקלטות, תצלומים

  .      נוצרות במהלך המחקר

 תצפית מובנית –טכניקות ניסוייות   שיטות 

למעקב אחר הפעלת טיפולים 

  ומניפולציות 

ראיונות פתוחים , שיטה פתוחה וכוללנית

  .  תצפיות אתנוגרפיות, וחצי מובנים

יכולת 

  הכללה

. משוחרר ממגבלות זמן והקשר

מנסח חוקים כללים ומנסה להגיע 

  .להכללות

. ולמשתתפי המחקר, להקשר, בעל זיקה לזמן

 עם זאת לנרטיב –קיימת אפשרות להכללה 

  . מקום יחודי

המשתנים . מתמקד בעיקר בהבנת תהליכים  .  מצביע על קשרים סיבתיים  סיבתיות

יתים רבות בלתי פועלים במקביל ולכן לע

  . אפשרי להבחין בין סיבה לתוצאה

 מאמת ומאשש –דדוקטיבי   לוגיקה

יוצא מן התיאוריה אל גוף . השערות

  .  הנתונים המתאימים לה

 יוצא מאיסוף הנתונים אל –אינדוקטיבי 

  .התיאוריה המעוגנת במציאות היום יום
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 3.5להלן בקטע רחבה מופיעים שיטת המחקר וכלי המחקר בה, ינפירוט מתווה המחקר האיכות

  ).  126 עמוד

כאשר איסוף המידע הכמותי , שיטת המחקר הנוכחי הינה עירוב שיטות כמותני ואיכותני, לסיכום

י נעשה באמצעות נואילו איסוף המידע האיכות, נעשה באמצעות שאלונים שיתוארו בהמשך

ות המתייחס לממצאים ראיונות חצי מובנים וניתוח מסמכים שיתארו גם הם בפרק התוצא

  . האיכותניים

   הכמותי אוכלוסיית המחקר3.2

, להכשרת מורים) חינוך ערבי 3,  ממלכתיות דתיות13,  ממלכתיות14( מכללות ממלכתיות 30מבין 

שתי שלוש ממלכתיות דתיות ו, דגמו מתוך רשימה באופן אקראי שלוש מכללות ממלכתיותנ

ומכללה בה לומדים בנים ובנות   לבנותות מכללומדגנבחינוך הדתי . מגזר הערביהמכללות מ

דגמו לצורך נבמכללות ש )נשים/ גברים  (המרציםופץ בקרב כלל ההשאלון . בחוגים נפרדים

' וד' לתלמידי שנה גבמחקר הייתה יה יהפנ. וכן בקרב סטודנטים מחוגי לימוד מגוונים, המחקר

 לאור .אודות הכשרתם לחינוך מוסריעשוי לספק תיאור הרב זמן מפני שהם למדו ושהו במוסד 

הוצאו מהמחקר שאלונים של סטודנטים משנים אחרות שנכחו בעת העברת השאלונים , זאת

 לצורך ראיונות ינאיכותבמסגרת החלק ה נעשתה רכזי תוכניות/ראשי חוגים יה אליהפנ. בכיתות

  . במטרה להכיר את מדיניות המוסד ואופי ההכשרה, בלבד, העומק

ביחס למרצים  מגזרפים במחקר בכל תהיקף המשת נתונים אודות ותמציג 4 – ו 3פר טבלאות מס

,  מגדר:הכוללים )N=127(  מתוארים משתנים אישיים של המרצים, כמו כן.ביחס לסטודנטים

) N=536 ( אישיים של הסטודנטיםומשתניםהכשרה להוראה ותחום התמחות , תואר אקדמי

  .   מסלול ההכשרה ומגדר, מודיםהתפלגות בהתאם לשנת הלי: ולליםהכ
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  המאפיינים האישיים על פי מגזר בקרב המרצים) % ,N(התפלגות : 3טבלה מספר 

  מגזר

ממלכתי   ממלכתי

  דתי

  2χ  כ"סה  ערבי

  ערכים   מאפיינים

N % N  %  N  %  N  %  

  37.8%  48  36.4%  8  50%  23  28.8%  17  גברים 

  62.2%  79  63.6%  14  50%  23  71.2%  42  נשים 

  מגדר

    127    22    46    59  כ"סה

  

  

  

***4.96  

  B.A  0    1  2.2%  0    1  8%בוגר 

  M.A  15  25.4%  20  43.5%  8  36.4%  43  33.9%ךמוסמ

  65.4%  83  63.6%  14  54.3%  25  74.6%  44 דוקטור

  תואר  

    127    22    46    59  כ"סה

  

  

  

***4.71  

  37%  47  27.3%  6  41.3%  19  37.3%  22   ת הוראהתעוד

  52%  66  72.7%  16  45.7%  21  49.2%  29  הוראהרישיון 

  11%  14    0  13%  6  13.6%  8  כשרה הללא

הכשרה 

  להוראה

    127    22    46    59  כ"סה

  

  

  

***6.01  

  26.8%  34  9.1%  2  41.3%  19  22%  13  יהומאנ

  40.9%  52  36.4%  8  45.7%  21  39%  23  חברה

  16.5%  21  18.2%  4  10.9%  5  20.3%  12  מדעים

  12.6%  16  22.7%  5    0  18.6%  11  שפות

  3.1%  4  13.6%  3  2.2%  1    0  אומנויות

תחום 

  התמחות

    127    22    46    59  כ"סה

  

  

  

  

  

***27.53  

  ***P<.001                                                               ודוקטורM.A - מתייחס ל למשתנה תואר 2χמדד 

מרביתם הינם בעלות תואר שלישי ורישיון , כמו כן,  מרבית המרצים הינם נשיםמהטבלה עולה כי

של ' שנות הותק'בהתייחס למשתנה הדמוגראפי . הוראה והם מתמחים בתחומי מדעי החברה

ומתוכן שנות , שנות ותק בעבודת ההוראה בכלל: שתי תקופותמרצים בעבודת ההוראה נבחנו 

ותק הוראה ( מדדי הותק לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות בשני. הוותק במסגרת הכשרת המורים

F(2,124)=.039 , ותק הכשרהF(2,124)=.481 .(שנים 45 -  ועד ל1 -טווח שנות ותק ההוראה נע מ 
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)M=24.41, SD=11.05 ( שנים 40 - ועד ל1 –וטווח שנות ותק העבודה בהכשרת מורים נע מ 

)M=14.08, SD=8.22 .(  

  המאפיינים האישיים על פי מגזר בקרב הסטודנטים ) % ,N(התפלגות : 4טבלה מספר 

  מגזר

  2χ  כ"סה  ערבי  ממלכתי דתי  ממלכתי

  ערכים   מאפיינים

N  %  N  %  N  %  N  %  

  14%  75  5.5%  9  27.9%  50  8.3%  16  גברים 

  86%  461  94.5%  156  72.1%  129  91.7%  176  נשים 

  מגדר

    536    165    179    192  כ"סה

  

  

  

***44.01   

  47.2%  253  58.2%  96  35.2%  63  49%  94  'שנה ג

  52.8%  283  41.8%  69  64.8%  116  51%  98  'שנה ד

שנות 

  לימוד 

    536    165    179    192  כ"סה

  

  

***18.57  

  38.1%  193  40%  66  32.7%  52  41%  75  יסודי

  19.7%  100  26.1%  43  24.5%  39  9.8%  18  חטיבה

  42.2%  214  33.9%  56  42.8%  68  49.2%  90  ל יסודיע

מסלול 

  ההכשרה

    507    165    159    183  כ"סה

  

  

  

***20.85  

P<.001***  

  

רובם בשנה הרביעית , מרבית הסטודנטים שהשתתפו במחקר הינם נשיםה עוד כי עולמהטבלה 

) גברים(הסטודנטים אחוז . ללימודיהם והם מוכשרים בעיקר להוראה בחינוך העל יסודי והיסודי

 במגזר הממלכתי , בפרט, במציאות הקיימת במכללות להוראה ובהתאמה גם במדגםךהינו נמו

ממצאים על ו, ממצאי המחקר בקרב סטודנטים יוצגו ביחס לנשים על פי רוב ,לאור זאת. והערבי

   .פי חלוקה מגדרית יוצגו רק ביחס למגזר הדתי
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  מנות ותוקףימה,  הכמותי כלי המחקר3.3

   בניית השאלונים 3.3.1

בחינת עמדות והתנהגויות מרצים וסטודנטים כלפי חינוך מוסרי וכן לבחינת יישום שיטות ל

עשה שימוש בשני נ, לשם כך. ערך מחקר כמותינלמידה קונסטרוקטיביסטיות ביחס לחינוך מוסרי 

 כאשר כל שאלון בנוי מחמישה תתי שאלונים ,)1 נספח(הוראה למרצים ולפרחי : שאלונים נפרדים

 מאחר ותחום החינוך המוסרי לא נחקר עד כה בישראל חסרים כלי מחקר .המשךהמתוארים ב

  :  תתי שאלוניםנבנו שנימחקר זה לצורך . מתאימים

  שאלון שיטות הוראה מתחום המוסר   .א

  . שאלון עמדות והתנהגויות כלפי חינוך מוסרי  .ב

ה מהמורה איסוף עמדות והתנהגויות המתייחסות למצופבאמצעות נעשתה אלו בניית שאלונים 

וכן ליקוט של שיטות הוראה מהתיאוריות ומתחומי הדעת השונים , ובכלל, בעבודתו בכיתה

 המיועד השאלון לצורך בדיקת נוסח וסגנון השאלות הועבר. שהוצגו בסקירת הספרות

הנבדקים נתבקשו .  נבדקים בשלושה מוסדות להכשרת מורים40 –ל, ועל כל חלקי, לסטודנטים

 שלושת השאלונים האחרים הותאמו גם הם .ת דעתם בכתב בגוף השאלוןבין היתר לחוות א

  . בתום הליך זה הועבר השאלון במסגרת מחקר חלוץ . לצורך מחקר זה

בעקבות בניית השאלון לסטודנטים נבנה גם השאלון המיועד למרצים תוך שהוא מכיל את אותם 

השאלון למרצים הועבר . ההיגדים אך מתוך השקפת עולמו של המרצה ותפקידו החינוכי

 דוקטורנטים לחינוך בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת בר 12 –באמצעות הדואר האלקטרוני ל 

דוקטורנטים אלו משמשים כמרצים במכללות להכשרת מורים ובמכללות אקדמיות מעבר . אילן

קשו מלבד התייחסות לתיקוני נוסח ולשון נתב. להיותם סטודנטים לתואר שלישי מן המניין

היותו ידידותי למשיבים ולאופן , הדוקטורנטים לחוות את דעתם בין היתר גם לגבי אורך השאלון

 בתום הליך זה הועבר השאלון .שבו היה נוח בעיניהם לענות על השאלון ולהשיבו אל החוקר

      .במחקר חלוץ

  מחקר חלוץ  3.3.2

ים ותיקופם וכן לצורך שיפור שאלונגורמים השונים בל אלפא של קרונבךלשם איתור מהימנות 

הוצאת היגדים דומים בעלי מהימנות זהה והיגדים בעלי מהימנות נמוכה , קרי ,מוצמצווהשאלון 

 ממצאי מחקר החלוץ .בשלושה מוסדות שוניםסטודנטים  120 –ל, ועבר השאלוןה, במיוחד

תוקף מבנה התקבל  ,כן כמו . ואלו הוצאו מהשאלוניםלי מהימנויות נמוכותעהצביעו על היגדים ב
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 ,באופן מהותי,  לאור העובדה כי בעקבות מחקר החלוץ שונו ונוסחו מחדש,עם זאת. שאלוניםל

  .1 מתייחסים הנתונים המתוארים להלן לנוסח הסופי המוצג בנספח, היגדים רבים לאורך השאלון

  תיאור כלי המחקר 3.3.3

עד כמה טרת השאלון היא לבחון  מ- קונסטרוקטיביסיטיותהוראה שאלון אסטרטגיות  3.3.3.1

השאלון . מרצים וסטודנטיםנעשה שימוש באסטרטגיות הוראה מרמות חשיבה גבוהות בקרב 

, α =.76ונמצאה לו מהימנות כללית לפי אלפא של קרונבך ) 2004(נבנה במקור על ידי צדיק 

ורך תיקוף לצ. α =.33מהימנות אסטרטגיות מסורתיות  וα =.83מהימנות אסטרטגיות חדשניות 

בניתוח נמצאה חלוקה מבנית לשמונה ). SSA(ניתוח המרחב הקטן ) 2004(הכלי ערך צדיק 

, מבנה מבחן חדשני מול מסורתי, מתודיקה חדשה מול ישנה: תחומים שהתקבצו לארבעה מדדים

הערכה מכוונת לרמות חשיבה גבוהות מול , יחוס ערך- יחוס ערך לנקודת מבט התלמיד מול אי

   .ונת לרמות חשיבה נמוכותהערכה מכו

שונו חלק מההיגדים ולחלקם , )2004(במטרה להתגבר על המהימנות הנמוכה שנמצאה אצל צדיק 

 היגדים בסולם ליקרט 15השאלון בנוסח החדש כולל . נעשה היפוך היגדים ונוספו היגדים חדשים

ציין את מידת נתבקשו ל סטודנטיםמרצים והה). מסכים מאוד 5 – לא מסכים 1( דרגות 5בן 

  .מתרחש בכיתה בה הם מלמדים או בה הם ילמדו בעתידל להיגדים בהתאם םהסכמת

  מהימנות ותוקף

 מטרת השאלון הינה לאמוד עד כמה נעשה שימוש באסטרטגיות הוראה מרמות חשיבה ,כאמור

לצורך מטרה זו נתבקשו שלושה שופטים מומחים להעריך כל פריט בשאלון על פי . גבוהות יותר

 מבטאת אסטרטגית הוראה מרמת חשיבה 1הספרה כאשר , מת האסטרטגיה שהוא מבטאר

אה בין צהסכמה נמ.  מבטאת רמת חשיבה גבוהה– 3 מבטאת רמת חשיבה בינונית ו – 2, נמוכה

בפריטים אלו נמצאה הסכמה בין שני . 2,4,6,7,9,10,11השופטים לגבי מרבית הפריטים למעט 

הסכמה נמצאה בין השופט הנוסף לבין מרבית . עברו לשופט נוסףפריטים אלו הו. שופטים בלבד

  . השופטים בכל הפריטים שאוזכרו לעיל

לכל אחד מנבדקי המחקר חושב מדד על פי סכום המכפלות בין הערכת הנבדקים לבין משקל 

שהוא סך הכל האפשרי , 155 –הסכום שהתקבל חולק ב . האסטרטגיות שניתן על ידי השופטים

 על 100 –המנה שהתקבלה הוכפלה ב ). 5 (תכה בכל האסטרטגיות היתה מקסימאליכאשר ההער

מנת לקבל ציון באחוזים המבטא את רמת האסטרטגיות בהן נעשה שימוש על פי הערכת 

הערכת השופטים הסופית מחלקת את פריטי השאלון לשלושה מדדים . הסטודנטים או המרצים

מבחנים : "לדוגמה (5,7,12,14,15  פריטים -וכה רמת חשיבה נמ: בהתאם לרמות חשיבה שונות
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 2,4,6,10 –רמת חשיבה בינונית . ") ועבודות יש לנקד רק בציון מספרי ולא בהערכה מילולית

 פריטים –רמת חשיבה גבוהה . )במהלך ההוראה יש להתמקד בעבודה בקבוצות: לדוגמה(

  .")יבות אותם לחשוביש לשאול את התלמידים שאלות המחי: "לדוגמה (1,3,8,9,11,13

לנתוני המרצים ולנתוני הסטודנטים , SSAלתיאור מבנה השאלון נערך ניתוח המרחב הקטן 

  : הניתוח מוצג במפות הבאות

 בהצגה דו ממדית )N=127( מרצים –מבנה שאלון אסטרטגיות הוראה תוקף : 1 מספר מפה

   .19= מקדם זרות ) 1/2(

  

 . בשאלוןים המוצגהמשתנים של ה)Polarizing (מקטבתה חלוקסדר האיזורים במפה מצביע על 

במשפט המיפוי לבין  D בשטחה המופיעים משתניםהשלושת התאמה בין נמצאה ניתן לראות כי 

, בנוסף.  שנוסחה במשפט המיפוי אושרה)סטרוקטורלית(המפה ולכן ניתן לומר כי ההנחה המבנית 

במהלך ההוראה : "a4המשתנה , עם זאת .שופטיםהמדדים המופיעים במפה מתאימים להערכת ה

רמות  כי  לומרניתן. אינו מצוי באיזור המצופה לו, "צריך להתמקד בעבודת סטודנטים בקבוצות

החשיבה הבינוניות נתפסות בקרב המרצים כמתווכות בין רמות חשיבה נמוכות לרמות חשיבה 

  .  עם נטיה לכיוון רמות החשיבה הגבוהותגבוהות

  

 

 

 

 

 רמות חשיבה גבוהות 

 רמות חשיבה בינוניות 

 רמות חשיבה נמוכות 

 

 

 

 

 רמות חשיבה גבוהות 

 רמות חשיבה בינוניות 

 רמות חשיבה נמוכות 
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 בהצגה דו ממדית )N=536( סטודנטים –מבנה שאלון אסטרטגיות הוראה וקף ת: 2מספר מפה 

   .14= מקדם זרות ) 1/2(

 

 של השטחות )Polarizing (מקטבתחלוקה בדומה למרצים סדר האיזורים במפה מצביע על 

 Dניתן לראות כי נמצאה התאמה בין שלושת המדדים המופיעים בשטחה .  המוצגות בשאלון

 שנוסחה במשפט )סטרוקטורלית( לבין המפה ולכן ניתן לומר כי ההנחה המבנית במשפט המיפוי

רמות החשיבה . המדדים המופיעים במפה מתאימים להערכת השופטים, בנוסף. המיפוי אושרה

 .שיבה נמוכות לרמות חשיבה גבוהות כמתווכות בין רמות חהסטודנטיםהבינוניות נתפסות בקרב 

" תחרויות סימולציות או פעילויות אחרות במהלך השיעורים, ריםיש לשלב אתג: "10היגד מספר 

  . משתייך בעיני סטודנטים לאסטרטגיה מרמת חשיבה גבוהה ולא בינונית

  

  

 

 

 

 רמות חשיבה גבוהות 

 רמות חשיבה בינוניות 
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גרסת השאלון האחרונה הוצגה על ידי מסלובטי ועמיתה  -  שאלון דמות התלמיד הרצוי 3.3.3.2

)Maslovaty, Cohen & Furman, 2008 ( טרת השאלון היא לבחון את מ.  תכונות60וכללה

מערכת האמונות והערכים המקצועיים של המורה כפי שהיא משתקפת בדמות התלמיד האידיאלי 

תיקוף מבנה הכלי הושג באמצעות .  נמצאה לשאלוןα =.90 מהימנות אלפא של קרונבך . בעיניו

 11מצאו בניתוח נ. 3 במפה מספרלהלן מוצג , )SSA(תיאורית השטחות וניתוח המרחב הקטן 

 Bloom, et(תחומים שהתמיינו לשלושה מרכיבים התואמים את הטקסונומיה של בלום ועמיתיו 

al, 1956 :(  

, רמות חשיבה גבוהות, רמות חשיבה נמוכות ובנוניות,  מוטיווציה ללימודים– קוגניטיבי  .א

  . והרגלי למידה

ביטוי , חיברות, היחס לשונ, כבוד לזולת, דתיות,  פעילות דמוקרטית וחברתית– אפקטיבי  .ב

  . פעילויות בני הגיל, דימוי עצמי חיובי, רגשות

  .   שליטה במחשב– פסיכומוטורי  .ג

לאור מחקר החלוץ ובפרט לאור אורכו של השאלון הוחלט לעשות שימוש במחקר הנוכחי בגרסה 

במטרה לשמור על הגורמים שנמצאו על ידי .  פריטים44קצרה יותר של השאלון המכילה 

הוצאו מכל גורם היגדים בעלי מהימנות נמוכות , )Maslovaty, et al, 2008(מיתיה מסלובטי וע

 מספר , כך שבפועל,גדים אחרים בעלי מהימניות גבהותיהמביעים תוכן שחוזר על עצמו גם בה

 היגדים 44השאלון בנוסח החדש כולל , כאמור. הגורמים נשמר והשאלון צומצם באופן משמעותי

 נתבקשו לציין המרצים והסטודנטים). חשוב מאוד 5 – כלל לא חשוב 1(גות  דר5בסולם ליקרט בן 

 יופיעו בדמות התלמיד הרצוי , שהתכונות המתוארות בהיגדים, לדעתם,החשיבותאת מידת 

  .והאידיאלי בעיניהם

הפריטים השייכים לכל מדד וכן את ,  את מדדי שאלון דמות התלמיד הרצויה מציג5 מספרטבלה 

  .      אלפא של קרונבך שהתקבלה לכל מדד ומדד במחקר הנוכחיהמהימנות לפי
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  .פריטים ומהמינות אלפא של קרונבך, דמות התלמיד הרצויתיאור מדדי שאלון : 5טבלה מספר 

  פריטים  מדדים    של קרונבךαמהימנות לפי 

  סטודנטים        מרצים

  8,17,18,5,14,15,26,13  חברתי תחום 

25,30,32,35,4,11,12  

88.  86.  

  .69  .69  19,33,36,39,44  תחום דמוקרטי

  .69  .72  28,29,38,*24   פסיכומוטורי-מוסרי תחום

  .92  .94  6,10,27,31,34  תחום דתי

  1,2,3,7,37,41,43,9,16  תחום לימודי  

21,22,23,40,20,42  

81.  81.  

  פריט זה עבר היפוך סקאלה*

דדים השונים נעשה על ידי ממוצע הערכות של חישוב הציון במ.  הופקו חמישה מדדיםמשאלון זה

ככל שהציון גבוה , 5 - ל1כך שטווח הציונים נע בין , הנבדקים בפריטים המשתייכים לכל גורם

  .  יותר אז הנבדקים מערכים שהתלמיד הרצוי להם הוא בעל התכונה הנבחרת

  מהימנות ותוקף

). Maslovaty, et al, 2008(ה יתתוקף המבנה לשאלון זה הוצג על ידי מסלובטי ועמי, כאמור

מתארת את ממצאי  3מספר  מפה. SSAתוקף המבנה נמצא באמצעות ניתוח המרחב הקטן 

  .מפרט את ההיגדים השונים המופיעים במפה זו 4מספר  נספח. הניתוח
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  N=170( (Maslovaty, et al, 2008)(תוקף מבנה שאלון דמות התלמיד הרצוי : 3מפה מספר 

  

טקסונומיות שהציג בלום  תחומים ל11על התאמה מבנית של , כאמור, ההמפה מצביע

)Bloom,1956 ( כבסיס לחלוקה של מטרות החינוך)כמו , )פסיכומוטורית, אפקטיבית, יתקוגניטיב

 ,Levi & Guttman ( למערכת הערכיםחלוקה שהציעו לוי וגוטמןנמצאה התאמה מבנית  ל, כן

נמצאה הלימה בין תוקף המבנה של , מלבד זאת. אישיבין אישי ולא , תחום אישיל): 1985

) Schwartz & Sagive, 1995(שוורץ ועמיתיו  ו שמצאיהשאלון לתוקף המבנה האוניברסאל

 התעלות העצמי מול הבלטת העצמי שמרנות מול פתיחות:  של בני אדםלתיאור מערכת ערכים

גורם הדתי והגורם הריגושי  ה.)11' עמ, 1תרשים מספר (כפי שהוצג בפרק הראשון , לשינוי

נמצאים בסמיכות לתחום השמרנות בעוד שתחום הלמידה וערכים דמוקרטיים מצוי בסמיכות 

פעולות חברתיות המתייחסות לאחר ולשונה נמצאות בתחום התעלות . לתחום הפתיחות לשינוי

  . עצמיהבלטת ההעצמי בעוד שפעילות הקשורות לחברות אינטימית ולבילוי משותף נמצא בתחום 
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במחקר הנוכחי כאמור נעשה שימוש בגרסה מצומצמת של השאלון תוך שמירה על אותם המדדים 

חלק מתרומתו המתודולוגית של ). Maslovaty, et al, 2008( שמצאו על ידי מסלובטי ועמיתיה 

עיון . מחקר זה הינה בפיתוח שאלון דמות התלמיד הרצוי ובהוספת מדד המתייחס לתחום המוסר

מראה כי התחום הפסיכו מוטורי ) Maslovaty, et al, 2008(שמצאו מסלובטי ועמיתיה במפה 

לאור זאת ". שליטה במיומנות מחשב: "58ם והוא מכיל היגד אחד בלבד היגד מספר מצמצו

,  מוסרי–הוחלט לפתח את התחום הפסיכו מוטורי בהיגדים שעניינם משולב פסיכו מוטורי 

משתמש במאגרי מידע ", "נטרנט ללא שמירה על זכויות יוצריםמעתיק עבודות מהאי: "לדוגמה

. ועוד, "משתמש בתוכנות בעלות רישיון חוקי", "מתוקשבים להשגת מידע בנושאים מוסריים

ביחס התלבטות עשויים לעורר בקרב המשיבים המשותף להיגדים אלו היא העובדה כי הם 

ניתוח  .ם למידת הסכמתם להיגד בהתאמחשבבמיומנויות בשליטה להכרעה מוסרית שתלויה 

העקיבות הפנימית הראה את קיומו של גורם פיסכו מוטורי מוסרי זה ואף נמצאה לו עקביות 

  .). 69(ובקרב הסטודנטים .) 72(פנימית טובה בקרב המרצים 

להצגת תוקף המנה של השאלון בקרב המרצים ובקרב הסטודנטים נערך ניתוח המרחב הקטן 

SSA .של המרצים , למיד הרצויתיגה את תוקף המבנה לתת השאלון דמות ה מצ4 מפה מספר

)N=127 (המפה מתארת את מערכת הערכים והאמונות של המרצים כפי . שהשתתפו במחקר

 את תוקף המבנה לתת מציגה 5מספר מפה . שהיא משתקפת ממטרות החינוך המתוארות בשאלון

המפה מתארת את . השתתפו במחקרש) =536N(השאלון דמות התלמיד הרצוי של הסטודנטים 

 כפי שהיא משתקפת ממטרות החינוך המתוארות הסטודנטיםמערכת הערכים והאמונות של 

  . בשאלון
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 בהצגה תלת ממדית )N=127(תוקף מבנה דמות התלמיד הרצוי בקרב מרצים : 4מספר מפה 

   .17= זרות מקדם ) 1/2(

  :מקרא

בעל חשיבה . 1

 ביקורתית

בצורה  רגשות מביע. 12

 חופשית

, מסתגל למצבים חדשים. 23

 ים ולחידושים בלמידהילשינו

  מתפלל ומברך כהלכה . 34

בעל חשיבה . 2

 דינאמית

מגלה יחס של אהדה . 13

 לשונה

מעתיק עבודות מהאינטרנט ללא . 24

 שמירה על  זכויות יוצרים 

עוזר לתלמידים המתקשים .35

 םיבלימוד

בעל מוטיבציה . 3

 פנימית

מקבל החלטות לפעולה תוך . 25 מוכן לעזור. 14

 התחשבות באחרים

עוקב אחר נושאים פוליטיים . 36

  אקטואליים בתקשורת 

בעל מצב רוח . 4

 טוב

 עצמאי בלמידה. 37 מקובל על חבריו. 26 מזדהה עם חבריו. 15

מיישם כללים למצבים . 16 חברותי. 4

 חדשים בלמידה

פעיל בטוקבקים באינטרנט .38  מקיים את המצוות . 27

 בנושאי חברה ומוסר 

חוגג חגים דתיים . 6

  ולאומיים

משתמש במאגרי מידע . 28 מכבד את הוריו . 17

מתוקשבים להשגת מידע בנושאים 

 מוסריים

פעיל להגשמת רעיונות . 39

 דמוקרטיים-חברתיים

 

 

    

 

 תחום לימודי 

 תחום מוסרי 

תחום חברתי  
 דמוקרטי 

  נמוך -מסדר בנוני ’ אסטר

 מסדר גבוה ’ אסטר

 תחום דתי 

 בין אישי

שי
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ייחודי בפתרונות . 7

 לבעיות

 בעלות משתמש בתוכנות. 29  מכבד את מוריו. 18

 רישיונות חוקיים 

קורא ומתעניין מעבר לנלמד . 40

 בכיתה

ישר והגון . 8

 במבחנים ועבודות

מכבד ריטואלים . 19

 פטריוטיים בבית הספר 

משתף פעולה עם תלמידים . 30

 אחרים

 שואף להגיע להישגים גבוהים. 41

 יותר

 מחשבהולט בעבודת ש. 42  משתתף בצומות ובאזכרות . 31 ממושמע. 20 מאורגן ומסודר. 9
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. של המשתנים המוצגים בשאלון )Axial facet (חלוקה ציריתפה מצביע על סדר האיזורים במ

ניתן להבחין כי מערכת הערכים של מרצים מתחלקת  לשלושה אזורים מרכזיים בעלי משמעות 

התחום הלימודי מופיע . )Schwartz & Sagive, 1995(ובהתאמה לתיאוריה של שוורץ ועמיתיו 

הגורם הדמוקרטי והגורם המוסרי נעים בציר שבין , חברתיהגורם ה. בסמיכות לפתיחות לשינוי

התעלות העצמי לבין הבלטת העצמי כאשר התחום המוסרי נתפס בעיני המרצים כתחום של 

. התעלות העצמי ואילו התחום החברתי והדמוקרטי נמצאים בסמכות לעקרון הבלטת העצמי

חלוקה מצאה התאמה מבנית לנ, כמו כן.  התחום הדתי נמצא בסמיכות לקוטב המבטא שמרנות

בין אישי ולא , תחום אישיל): Levi & Guttman, 1985 ( למערכת הערכיםשהציעו לוי וגוטמן

כבסיס לחלוקה ) Bloom,1956( טקסונומיות שהציג בלוםנמצאה התאמה מבנית ל, בנוסף. אישי

המשתנה , ורכאמ. Bכמוצג בשטחה , פסיכומוטורית, תאפקטיבי, קוגניטיבית: של מטרות החינוך

ניתן לראות כי . הנוסף שנבנה במחקר הנוכחי מתאר היגדים מוסריים בעלי אופי פסיכומוטורי

בקרב מרצים תחום זה מובחן וברור כאשר הוא עומד בסמיכות להיגדים המתארים למידה מסדר 

ורם ומצד שני בסמיכות לג, מצד אחד, "שולט במיומנויות מחשב : "42בינוני ונמוך וביניהם היגד 

מבחינה מבנית ניתן לומר כי מרצים משייכים את הפן הפסיכו מוטורי של ההיגדים לערך . הדתי

לימודי נמוך ואילו את המשמעות המוסרית של ההיגדים להתנהלות בעלת אופי של התעלות 

 Aלראות כי חמשת המשתנים המופיעים בשטחה , אפוא, ניתן. העצמי ואף בעלת קונוטציה דתית

שנוסחה ) סטרוקטורלית(י נמצאים במפה ולכן ניתן לומר כי ההנחה המבנית במשפט המיפו

  . במשפט המיפוי אושרה

בדומה לממצא במחקרה של מסלובטי   )Polarizing(מקטבת  ניתן להבחין בבסיס לחלוקה, בנוסף

 בעל חלוקה Radex לא נמצא מבנה מסוג , עם זאתאך, )Maslovaty, et al, 2008(ועמיתיה 

   . זאת לאור השמטת פריטים מסוימים מהשאלון כמוסבר לעיל)Modulating( מווסתת
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 בהצגה תלת ממדית )N=536(תוקף מבנה דמות התלמיד הרצוי בקרב סטודנטים : 5מספר מפה 

  . 16= מקדם זרות ) 1/2(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.  בשאלון של המשתנים המוצגים)Axial facet (חלוקה ציריתסדר האיזורים במפה מצביע על 

מתחלקת לשלושה אזורים סטודנטים בדומה לזו של מרצים ניתן להבחין כי מערכת הערכים של 

. )Schwartz & Sagive, 1995(תאמה לתיאוריה של שוורץ ועמיתיו המרכזיים בעלי משמעות וב

התחום הדתי נמצא בסמיכות לקוטב המבטא . התחום הלימודי מופיע בסמיכות לפתיחות לשינוי

 הגורם הדמוקרטי ,הגורם החברתיבדומה למבנה מערכת הערכים של המרצים נעים . שמרנות

ים של כ גם במערכת הערהמוסרי בציר שבין התעלות העצמי לבין הבלטת העצמיהגורם ו

 ים בעיני סטודנטיםמוסרי נתפסדמוקרטי והתחום ה התחום ה.הסטודנטים אך באופן הפוך

מלבד .  העצמיתעלותהחברתי נמצא בסמכות לעקרון ה העצמי ואילו התחום הבלטת של כתכונות
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 ,Levi & Guttman ( למערכת הערכיםחלוקה שהציעו לוי וגוטמןנמצאה התאמה מבנית ל, זאת

טקסונומיות שהציג נמצאה התאמה מבנית ל, בנוסף.  בין אישי ולא אישי, תחום אישיל): 1985

, תאפקטיבי, גניטיביתקו: כבסיס לחלוקה של מטרות החינוך) Bloom,1956(בלום 

המשתנה הנוסף שנבנה במחקר הנוכחי מתאר היגדים , כאמור. Bכמוצג בשטחה , פסיכומוטורית

 תחום זה מובחן וברור כאשר סטודנטיםניתן לראות כי בקרב . מוסריים בעלי אופי פסיכומוטורי

 סטודנטיםמבחינה מבנית ניתן לומר כי . בתווך בין התחום הדמוקרטי לתחום הדתיהוא עומד 

בלטת העצמי בה משייכים את המשמעות המוסרית של ההיגדים להתנהלות בעלת אופי של ה

   .     בעלת קונוטציה דתיתבדומה לפעילות דמוקרטית וולונטרית וכן להתנהגות , נדרש היחיד לפעולה

 במשפט המיפוי Aלראות כי נמצאה התאמה בין חמשת המשתנים המופיעים בשטחה , אפוא, ניתן

   .שנוסחה במשפט המיפוי אושרה) סטרוקטורלית(בין המפה ולכן ניתן לומר כי ההנחה המבנית ל
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 מטרת השאלון היא לבחון את מידת הידע - לחינוך מוסריהוראה שאלון אסטרטגיות  3.3.3.3

השאלון כולל .  ייחודיות לתחום המוסרשל מרצים וסטודנטים באסטרטגיות הוראהוהשליטה 

. כפי שהן עולות מהתיאוריות השונות לחינוך מוסרי מגוונות להוראת מוסר אסטרטגיות הוראה

משתמש  5 – לא משתמש 1: למרצים( דרגות 5בן  פריטים המדורגים בסולם ליקרט 20בשאלון 

המרצים נתבקשו בחלק ).  הוכשרתי במידה רבה מאוד5 – הוכשרתי כלל לא 1: לסטודנטים, תמיד

ות הוראה אלו במהלך עבודתם ואלו הסטודנטים נתבקשו זה לציין האם הם משתמשים בשיט

  .לציין את המידה בה הוכשרו ללמד בשיטות הוראה אלו

  מהימנות ותוקף

את הפריטים ,  את מדדי שאלון אסטרטגיות ההוראה לחינוך מוסרית מתאר6טבלה מספר 

  .וכחיהמרכיבים אותם ואת מהימנות אלפא של קרונבך למדדים אלו כפי שהתקבלה במחקר הנ

פריטים ומהמינות , לחינוך מוסריהוראה התיאור מדדי שאלון אסטרטגיות : 6טבלה מספר 

  .אלפא של קרונבך

  פריטים  מדדים    של קרונבךαמהימנות לפי 

  סטודנטים        מרצים 

  .95  .94    כללי

  .91  .93  18,19,20   דילמות 

  .85  .74  1,2,3,4,5   אירועים בכיתה ו דוגמה אישית

  .88  .89  6,7,8,9,10,11  יחות ודיונים ש

  .90  .90  12,13,14,15,16,17  מטלות בכיתה 

  

ארבעה מדדים . כפי שעולה מהטבלה בכל אחד מהתכנים שנבדקו נמצאה עקיבות פנימית גבוהה

חושבו , בנוסף. חושבו לכל אחד מהנבדקים על פי ממוצע הערכות לפרטים בכל עולם תוכן

נבנה גם , לאור זאת. r=.78 – ל r=.60ם ונמצאו מתאמים הנעים בין מתאמים בין ארבעת המדדי

בכל המדדים טווח הציונים נע . יםמדד כללי לכל השאלון על ידי מיצוע ההערכות בפרטים השונ

  .     ככל שהציון גבוה יותר אז הנבדק מדווח כי ניתנה לו יותר הכשרה בנושא, 5 – ל 1בין 

לנתוני המרצים ולנתוני הסטודנטים , SSAח המרחב הקטן לתיאור מבנה השאלון נערך ניתו

  :הניתוח מוצג במפות הבאות
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 בהצגה )N=127( מרצים – תוקף מבנה שאלון אסטרטגיות הוראה לחינוך מוסרי :6מספר מפה 

   .13= מקדם זרות ) 1/2(דו ממדית 

  

. גים בשאלון של ההמשתנים המוצ)Polarizing (מקטבתחלוקה סדר האיזורים במפה מצביע על 

כאשר הצירים החוצים את המפה מהווים מעבר ) Simplex(סימפלקס כמו כן ניתן להבחין במבנה 

שיחות ודיונים שעניינם שימוש , מצד אחד דילמות:  בין איכויות שונות באופן הבאיליניאר

 דוגמא אישית ואירועים בכיתה, מטלות, במתודיקה ורבלית להעברת מסרים חינוכיים ומצד שני

ניתן לראות כי נמצאה התאמה . שעניינם שימוש במתודיקה פרקטית להעברת מסרים חינוכיים

 במשפט המיפוי לבין המפה ולכן ניתן לומר כי ההנחה Eבין ארבעת המשתנים המופיעים בשטחה 

מבחינה מבנית ניתן לומר כי מרצים .  שנוסחה במשפט המיפוי אושרה)סטרוקטורלית(המבנית 

כמו כן ניתן להסביר כי . רורה בין ארבעת תחומי האסטרטגיות להוראת מוסריוצרים הבחנה ב

במרחב האוקלידי נובע מהשוני והגיוון " דוגמה אישית ואירועים בכיתה: "הפיזור של המשתנה

  .   שבין האירועים המוצגים בכל היגד והיגד

 דילמות 

דיונים ושיחות 
 

דוגמה אישית 
 ואירועים בכיתה

 מטלות בכיתה 
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גה דו ממדית  בהצ)N=536( סטודנטים –תוקף מבנה שאלון אסטרטגיות הוראה : 7מספר מפה 

   .14= מקדם זרות ) 1/2(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 של )Polarizing (חלוקה מקטבתבאופן דומה למפת המרצים מצביע סדר האיזורים במפה על 

ניתן  . כמתואר לעיל, )Simplex(סימפלקס  וכן על היווצרות מבנה ההמשתנים המוצגים בשאלון

 במשפט המיפוי לבין המפה Eפיעים בשטחה לראות כי נמצאה התאמה בין ארבעת המשתנים המו

מבחינה . שנוסחה במשפט המיפוי אושרה) סטרוקטורלית(ולכן ניתן לומר כי ההנחה המבנית 

יוצרים הבחנה ברורה בין ארבעת תחומי האסטרטגיות להוראת סטודנטים מבנית ניתן לומר כי 

   . בדומה למרציםמוסר

 

 

 

 מטלות בכיתה 

 דילמות 

דיונים ושיחות 
 

דוגמה אישית 
 ואירועים בכיתה
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 מטרת השאלון היא לבחון את עמדות נוך מוסרישאלון עמדות והתנהגויות כלפי חי 3.3.3.4

רגישות , חשיבות החינוך המוסרי: והתנהגויות המרצים והסטודנטים כלפי משתנים שונים

השאלון  .הכשרה והשתלמות, תפקיד המורה, הוראת ערכים מפורשת,  דאגה ואכפתיות,מוסרית

 ,באופן כללי, נות שהוצגו לעילנבנה לצורך מחקר זה וההיגדים שבו נבנו על סמך התיאוריות המגוו

 פריטים 29בשאלון .  על בסיס ההשתמעויות החינוכיות של הגישות השונות להוראת מוסר,ובפרט

המרצים נתבקשו בחלק זה ).  מסכים מאוד5 – לא מסכים 1( דרגות 5המדורגים בסולם ליקרט בן 

  .גדים השונים בהייםלעמדות ולהתנהגויות המתואר, ם מסכימים לטיעוניםלציין אם ה

את הפריטים המרכיבים , העמדות וההתנהגויות כלפי חינוך מוסרילוח מתאר את מדדי שאלון 

  .אותם ואת מהימנות אלפא של קרונבך למדדים אלו כפי שהתקבלה במחקר הנוכחי

  מהימנות ותוקף

 פריטים נמצאו חמישה 29שנעשה על Principal Component Analysis  בניתוח גורמים מסוג

 הם בעלי 1,2,7,8נמצא בניתוח זה כי פריטים , יחד עם זאת.  מהשונות47%ורמים המסבירים ג

פריטים אלו הוצאו מן השאלון ונערך ניתוח גורמים מחודש . על הגורמים. 45 –טעינות נמוכה מ 

 אינם 3,13,19  נמצא כי פריטיםםכאשר נבדקו הגורמים השונים על פי תוכנ.  פריטים שנותרו25על 

 גם .לבים מבחינת התוכן בגורמים בהם היתה להם טעינות ולכן הוחלט להוציאם מהניתוחמשת

 22 כך נותרו בשאלון . לא נמצא מתאם בין הפריטים שהוצאו לבין פריטים אחריםSSAבניתוח 

 49.7% נמצאו ארבעה גורמים המסבירים 22 - בניתוח גורמים שנעשה בהתייחס ל. פריטים

  .7 בטבלה מספרטים השונים על ארבעת הגורמים הללו מוצגות טעינויות הפרי. מהשונות
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טעינות , ניתוח גורמים לשאלון העמדות וההתנהגויות כלפי חינוך מוסרי: 7טבלה מספר 

   של קרונבךαהפריטים ומהמנות לפי 

מספר 

  הפריט 

גורם    *שם הפריט

1  

גורם 

2  

גורם 

3  

  גורם 

4  

17  

16  

23  

25  

29  

26  

14  

18  

5  

  

11  

9  

10  

12  

  

20  

21  

4  

6  

22  

  

28  

15  

24  

27  

  צריך להתעלם משאלה מוסרית שעולה בשיעור

  מורה צריך להימנע מעיסוק ודיון מפורש בערכים

  מורה לא חייב להיות מודע לרמה המוסרית של תלמידיו

  רלמורה אין השפעה על תלמידיו לכן לא חשוב ללמד מוס

  טיפוח תחושת אחריות אצל תלמידים לא תפקיד המורה

  תחום ההתמחות שלי חשובה לי יותר מעיסוק במוסרהוראת 

  'שטיפת מוח'הוראה ישירה של ערכים היא 

  מורה לא צריך להציג בשיעור את עמדתו בנושאים מוסריים

  יש לתת לתלמידים להתמודד בעצמם עם בעיות מוסריות 

  

  סטודנטים מעוניינים לקבל כלים להכשרה מוסרית 

  נושא חינוך מוסריאני מעוניין להשתתף בהשתלמויות ב

  חשוב לי לקרוא ספרים בנושאים מוסריים בזמני החופשי

  סטודנטים רואים בחינוך מוסרי חלק מרכזי בעבודתם בעתיד 

  

  מורה צריך להיות מעורב בחייהם הפרטיים של תלמידיו

  מורה צריך להפגין יחס אישי חם ואוהב כלפי תלמידיו

  ת שליליתמורה חייב לטפל באופן אישי בהתנהגות מוסרי

  מורה צריך לעודד תלמידים להתנהג בהגינות לחבריהם

  על מורה לפתח את הרמה המוסרית של תלמידיו בעבודתו

  

  צריך ללמד תכנים פסיכולוגים ופילוסופים לפיתוח מוסר

  יש ללמד תכנים מוסריים מגוונים גם אם הם סותרים

  מורה צריך לעצב את התנהגות תלמידיו בהתאם לחברה

   טה עצמית צריך לתפוס מקום חשוב בחינוךפיתוח שלי

77.  

75.  

74.  

73.  

72.  

57.  

53.  

45.  

44.  

  

08.  

04.  

02.  

03.  

  

11.  

16.  

06.  

35.  

22.  

  

27.  

04.  

07.  

23.  

01.  

03.  

07.  

04.  

04.  

25.  

16.  

01.  

01.  

  

82.  

76.  

76.  

71.  

  

11.  

15.  

07.  

05.  

40.  

  

11.  

24.  

03.  

21.  

12.  

12.  

09.  

08.  

04.  

06.  

17.  

06.  

11.  

  

16.  

10.  

06.  

14.  

  

72.  

70.  

63.  

51.  

50.  

  

02.  

11.  

25.  

34.  

31.  

03.  

12.  

08.  

25.  

09.  

05.  

19.  

11.  

  

04.  

09.  

10.  

12.  

  

01.  

01.  

08.  

15.  

29.  

  

63.  

60.  

54.  

52.  

α     82.  80.  69.  50.  

  הפריטים מופיעים בנוסח מקוצר* 

לתשעת הפריטים הוא התוכן המשותף . מהטבלה ניתן לראות שבגורם הראשון תשעה פריטים

המכנה .  פריטים שטעינותם גבוההארבעהבגורם השני . מוסריכסוכן  ולא  כסוכן הוראההמורה

פריטים נמצאה טעינות גבוהה חמישה ל. רצון להכשרה בחינוך מוסריהמשותף לפריטים אלו הוא 

ם  בגור.מעורבות דאגה ואכפתיות מצד המורההתוכן המשותף להם הוא . על הגורם השלישי

    .המורה כסוכן מוסריהרביעי ארבעה פריטים שלהם עולם תוכן משותף והוא 
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טובה בהתייחס לשלושת הגורמים  שבה לכל אחד מהגורמים ונמצאהחועקיבות פנימית 

לכל אחד מהנבדקים חושבו ארבעה מדדים על פי . הראשונים ופחות טובה ביחס לגורם הרביעי

גורם כך שטווח הציון האפשרי בכל שלושת הגורמים ממוצע הערכות בפריטים המשתייכים לכל 

   .5 – ל 1נע בין 

לנתוני המרצים ולנתוני הסטודנטים , SSAלתיאור מבנה השאלון נערך ניתוח המרחב הקטן 

  :הניתוח מוצג במפות הבאות

 )N=127( מרצים – תוקף מבנה שאלון עמדות והתנהגויות כלפי חינוך מוסרי :8 מספר מפה

   .22= מקדם זרות ) 1/2(ת  ממדידובהצגה 

  

.  של השטחות המוצגות בשאלון)Modulating(מווסתת חלוקה סדר האיזורים במפה מצביע על 

,  קונצנטרימעגלכ, המבטא עקרון של מקצועיות, הרצון להכשרה מוסריתחלוקה זו מצביעה על 

על תלמידיו שממנו מתפתחות איכויות הקשורות ביכולתו של המורה להשפיע , מבחינת המרצים

המעגל החיצוני . מבחינה מוסרית והיותו מעורב ודואג לחייהם של תלמידיו מעבר לנעשה בכיתה

מהווה ניגודיות למעגלים הקודמים בכך שהוא מבטא התייחסות לתפקידים הוראתיים השוללים 

. "מורה צריך להמנע מעיסוק ודיון מפורש בערכים בכיתה: "16התנהגות מוסרית כדוגמת היגד 

רצון 
להכשרה 
 מוסרית 

 

 

 

  המורה כסוכן 
 מוסרי

דאגה 
 ואכפתיות

המורה כסוכן 
  הוראה
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 במשפט המיפוי לבין Cניתן לראות כי נמצאה התאמה בין ארבעת המדדים המופיעים בשטחה 

  .  שנוסחה במשפט המיפוי אושרה)סטרוקטורלית(המפה ולכן ניתן לומר כי ההנחה המבנית 

 )N=536( סטודנטים – תוקף מבנה שאלון עמדות והתנהגויות כלפי חינוך מוסרי :9 מספר מפה

   .11= מקדם זרות ) 1/2( ממדית דובהצגה 

  

.  של השטחות המוצגות בשאלון)Modulating(מווסתת חלוקה סדר האיזורים במפה מצביע על 

יכולתו של המורה להשפיע על תלמידיו מבחינה חלוקה זו על בשונה מתפיסת המרצים מצביעה 

 בעיני,  קונצנטרימעגלמוסרית והיותו מעורב ודואג לחייהם של תלמידיו מעבר לנעשה בכיתה כ

 להכשרה בתחום החינוך המוסרי ומימלא יכולתו של ןומתפתח הרצ ממרכז זה .הסטודנטים

 המעגל החיצוני ,בדומה לתפיסה המבנית של המרצים. המורה להשפיע באופן מוסרי על תלמידיו

מהווה ניגודיות למעגלים הקודמים בכך שהוא מבטא התייחסות לתפקידים הוראתיים השוללים 

נתפס בעיני סטודנטים כמדד לדאגה ' פיתוח שליטה עצמית': 27היגד מספר . סריתהתנהגות מו

 במשפט Cניתן לראות כי נמצאה התאמה בין ארבעת המדדים המופיעים בשטחה . ואיכפתיות

 שנוסחה במשפט המיפוי )סטרוקטורלית(המיפוי לבין המפה ולכן ניתן לומר כי ההנחה המבנית 

  . אושרה

 

 

 

המורה כסוכן 
  הוראה

המורה כסוכן 
   מוסרי

רצון 
להכשרה 
 מוסרית 

דאגה 
 ואכפתיות
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מטרת המרכיב . שאלון שני מרכיביםל – ת חינוך מוסרי במוסד החינוכישאלון הערכ 3.3.3.5

עובד מבחינת / הראשון היא לבדוק את הערכת המרצה או הסטודנט את המוסד בו הוא לומד 

המרכיב השני הוא שאלון לבדיקת הוראת . אופי הבוגרים ומדיניות המוסד, אקלים מוסרי

 תורגם מאנגלית השאלון. )Wakefield, 1996( יםמתודיקה לחינוך מוסרי בתוכניות הכשרת מור

לבדוק מהי היא מטרתו . הותאם למבנה השאלון הכללי ו)3נספח ( "התרגום הכפול"בשיטת 

) Wakefield, 1996(מהימנות הכלי . הגישה להוראת מתודיקה לחינוך מוסרי ומהו היקף הלמידה

 ב" בארהות להכשרת מורים ראשי מוסד5של השאלון בקרב " הרצה כפולה"נקבעה באמצעות 

עקיבות .  הוצאו מהשאלון80. -תשובות בהם המתאם היה פחות מ . ועריכת מתאם בין התשובות

 תוקף השאלון הוערך .90. ונמצא מתאם Split Half Correlationפנימית נערכה באמצעות ניתוח 

 האחד : גורמים התקבצות לשניההראו ,ב" אנשי מקצוע במכללות ואוניברסיטאות בארה5על ידי 

 בשאלון . תכני התוכנית ומרכיבה- השני , עמדות ביחס להוראת מתודיקה לחינוך מוסרי-

למדיניות של ,  של המכללה ולמידת ההכרות של הנבדקים עימו'האני מאמין' –התייחסות לאתוס 

  . המוסד ולהערכת הבוגרים בעיני המרצים והסטודנטים

 – לא מסכים 1( דרגות 5מדורגים בסולם ליקרט בן ) 10 – 1פריטים  (10 פריטים כאשר 11בשאלון 

בחלק זה נתבקשו המרצים והסטודנטים לציין אם הם מסכימים לטיעונים ).  מסכים מאוד5

 כלפי החינוך המוסרי וביחס לאקלים המוסרי המתוארים בהיגדים ביחס למדיניות המוסד

בשאלה . נת של שאלה רב ברירתית בשאלון זה בנויה במתכו11 שאלה .המתקיים אצלם במכללה

זו נתבקשו המרצים והסטודנטים לבחור בהיגד המתאר במידה הטובה ביותר את הגישה של 

  .עבודתם ביחס להוראה של שיטות הוראה של חינוך מוסרי/ מקום לימודיהם 

  מהימנות ותוקף

 Principalבמטרה לבדוק אם ניתן לחלק את השאלון לעולמות תוכן נעשה ניתוח גורמים מסוג 

Component Analysis . טעינות .  מהשונות76.15% בניתוח זה נמצאו שלושה גורמים המסבירים

  . עשרת הפריטים של שלושת הגורמים מוצגת בטבלה מספר     
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טעינות הפריטים ,  ניתוח גורמים לשאלון הערכת הלימודים במוסד החינוכי:8 טבלה מספר

   של קרונבךα מהימנותו

מספר 

   הפריט

  3גורם   2גורם   1גורם   שם הפריט 

3  

2  

4  

1  

9  

  

8  

7  

10  

  

6  

5  

  הוראת חינוך מוסרי מוזכרת באני מאמין של המוסד

  במוסד בו אני לומד יש אקלים מוסרי ערכי מוסרי 

  מכשיר בוגרים השולטים במתודות להוראת מוסרהמוסד 

  הבוגרים מוכשרים להוראת מוסר בדומה להמחותם

  רית חברתית מגובשתלמוסד יש מדיניות מוס

  

  בתוכנית יחידה של שיטות הוראת מוסר בקורסי בחירה

  בתוכנית קורס בשיטות הוראה לחינוך מוסרי

   בתוכנית באופן ישיר לימוד שיטות הוראה של חינוך מוסרי

  

  הסטודנטים  במוסד פעילים בהתנדבות ועזרה הדדית 

   המוסד מעודד למעורבות חברתית מוסרית וערכית

80.  

79.  

71.  

64.  

58.  

  

19.  

22.  

33.  

  

16.  

45.  

13.  

21.  

41.  

49.  

33.  

  

89.  

88.  

82.  

  

13.  

18.  

28.  

27.  

24.  

02.  

45.  

  

15.  

13.  

18.  

  

90.  

93.  

α  מרצים  

  סטודנטים

85.  

87.  

91.  

90.  

89.  

76.  

  

התוכן המשותף לחמשת הפריטים הוא . מהטבלה ניתן לראות שבגורם הראשון חמישה פריטים

. בגורם השני שלושה פריטים שטעינותם גבוהה. במכללה ביחס לחינוך מוסריהמדיניות והאקלים 

לשני פריטים נמצאה . המכנה המשותף לפריטים אלו הוא תוכנית הלימודים ביחס לחינוך מוסרי

התוכן המשותף להם הוא מעורבות חברתית של הסטודנטים . טעינות גבוהה על הגורם השלישי

  . במכללה

מהשאלון הופקו . בות הפנימית נמצאה טובה בכל שלושת הגורמיםקיעכפי שנראה מהטבלה 

שלושה מדדים על פי ממוצע ההערכות הנבדקים על הפריטים בשלושת הגורמים כך שטווח הציון 

     . 5 – ל 1 נע בין האפשרי בכל שלושת הגורמים

טים לנתוני המרצים ולנתוני הסטודנ, SSAלתיאור מבנה השאלון נערך ניתוח המרחב הקטן 

  :הניתוח מוצג במפות הבאות
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 בהצגה )N=127( מרצים –הערכת הלימודים במוסד החינוכי שאלון  תוקף מבנה :10 מספר מפה

   .10= מקדם זרות ) 1/2(ממדית דו 

ניתן .  של השטחות המוצגות בשאלון)Polarizing (מקטבתחלוקה סדר האיזורים במפה מצביע על 

 במשפט המיפוי לבין המפה F המדדים המופיעים בשטחה לראות כי נמצאה התאמה בין שלושת

  .  שנוסחה במשפט המיפוי אושרה)סטרוקטורלית(ולכן ניתן לומר כי ההנחה המבנית 

 )N=536( סטודנטים – תוקף מבנה שאלון הערכת הלימודים במוסד החינוכי: 11מספר מפה 

   .08= מקדם זרות ) 1/2(בהצגה דו ממדית 

ניתן .  של השטחות המוצגות בשאלון)Polarizing (מקטבתחלוקה צביע על סדר האיזורים במפה מ

 במשפט המיפוי לבין המפה Fלראות כי נמצאה התאמה בין שלושת המדדים המופיעים בשטחה 

תוכנית 
 הלימודים 

מדיניות ואקלים 

מעורבות 
 חברתית 

 

ת תוכני
 הלימודים 

מעורבות 
 חברתית 

מדיניות 
 ואקלים 
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ניתן ,  כמו כן. שנוסחה במשפט המיפוי אושרה)סטרוקטורלית(ולכן ניתן לומר כי ההנחה המבנית 

 עמדות המרצים לבין עמדות הסטודנטים כלפי ההיגדים העוסקים לראות כי קיים דימיון מבני בין

   . בהערכת הלימודים והמוסד החינוכי ביחס לחינוך מוסרי

 וכן דיווח של מטרתו לאסוף מידע אודות משתני רקע של הנבדקים – שאלון רקע 3.3.3.6

משתנים   ה.הנבדקים אודות השתתפותם בקורסים מתחום החינוך המוסרי והכשרתם לתחום זה

 מרציםשל חינוך לערכים בקרב אוכלוסיות המחקרים דומים מתחום בחלק זה נאספו מ

, ך מוסרי לחינותםהכשר,  שלהםהוראההתחום , תםהשכל: מרצים נשאלו אודות .וסטודנטים

תחום ההתמחות : סטודנטים נשאלו אודות. מגדר וותק,  רישיון הוראה,דירוג אקדמיו תואר

 או בית ספר על יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר יסודי: ה הם לומדיםמגמת ההכשרה אלי, שלהם

, שיעור:  הכשרתם לחינוך מוסרי ואתיקה מקצועית ותיאור המסגרת הלימודית.הכשרה משולבת

  .מגדר ושנת לימודים, קורס מבוא או עבודה מעשית, סמינריון דידקטי, סמינריון אקדמי

תיאור הכלים והמהימנות והתוקף שלהם , ל מחקר זהי שנהמתודולוגיה הייחודית לחלק האיכות

  . 193 ' עמ4.2 בקטע מספריות נמוצגים בהמשך לפני תיאור התוצאות האיכות

  הכמותי הליך המחקר 3.4 

ט "ם וסטודנטים במכללות לחינוך נעשתה במהלך שנת הלימודים תשסיים בקרב מרצהעברת השאלונ

מזכירויות האקדמיות וליחידות המחקר בכל מכללה לשם העברת השאלונים נעשתה פניה ל). 2009(

הנתונים , הדגימה התבססה על חלוקת המכללות לפי מגזרי החינוך. שנדגמו לצורך המחקר, ומכללה

התבססה , בנוסף. וערבי, דתי–ממלכתי , ממלכתי : לפיקוח מלא ומוכר ורשמי של משרד החינוך

 ממרכזה , ונבחרו מכללות מצפון הארץהדגימה על מיקומם של המכללות השונות ברחבי הארץ

  . ומדרומה

שלוש מכללות מהמגזר הממלכתי סירבו : מספר מכללות סירבו להשתתף במחקר מטעמים שונים

שניים מתוכן נימקו את סירובם להשתתף בעיקר בשל עומס הלימודים וריבוי . להשתתף במחקר

שתי מכללות . סירובוסיבת ת המוסד השלישי לא פירט א. המחקרים הנערכים כבר במוסדותיהם

מכללה נוספת מהמגזר הדתי לא השיבה  .מהמגזר הדתי לא מסרו נימוק לסירובם לקחת חלק במחקר

   .כלל לבקשת החוקר לערוך את המחקר בתחומה

 כי תהליך קבלת האישור להעברת המחקר במכללות ארך זמן רב והיה תלוי בכל ,מן הראוי לציין

הדבר נבע בעיקר לאור דרישת החוקר להעביר את . ת המכללההמקרים בקבלת אישור מהנהל

  .  נוהל המצריך אישור מיוחד–השאלונים לסטודנטים במהלך שיעור 
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כך שכל הסטודנטים , בתיאום מראש עם המרצים, במהלך שיעור, כאמור, העברה לסטודנטים נעשתה

.  דקות25 –טודנטים היה כ משך זמן ההעברה ממוצע לס. היו זמינים והביעו נכונות להשתתף במחקר

קודם להעברת השאלונים ניתן הסבר קצר . במכללות מהמגזר הערבי נמשכה ההעברה קצת יותר

  .אודות המחקר ונמסרו הוראות מילוי

העברת השאלונים למרצים נעשתה באמצעות מעטפות מבוילות שעליהם כתובתו של החוקר למשלוח 

חו בתאיהם של המרצים בחדרי המורים שבכל מכללה מעטפות אלו הונ. בחזרה בצירוף מכתב הסבר

  . ומכללה

את מספר ,  את מספר השאלונים שחולקו למרצים ולסטודנטים בכל מכללההמציג 9טבלה מספר 

שאלון פסול היה שאלון . השאלונים שנאספו בפועל או הוחזרו בדואר ואת מספר השאלונים שנפסלו

מקרים בהם לא מולא תת שאלון שלם אך מולאו תתי ב. שבו לא מולאו תתי השאלונים באופן רציף

  .שימוש בשאלון במחקרבהם שאלונים אחרים במלואם נעשה 

  הוחזרו ונפסלו במהלך המחקר בהתאם למגזר,  מספר השאלונים שהופצו:9טבלה מספר 

  הוחזרו  הוחזרו
  

  נפסלו
  

  שאלוני   מגזר 
  מרצה

N  %  

  שאלוני 
  סטודנטים

N  %  N  %  

  3%  9  93%  242  260  23%  59  260  ממלכתי

  7%  16  100%  220  220  20%  46  230  ממלכתי דתי

  5%  10  100%  180  180  13%  22  160  ערבי

  5.4%  35  97%  642  660  20%  127  650  כ"סה

  

מרצים שלחו בחזרה .  שאלוני סטודנטים660 שאלוני מרצים ו 650כי לצורך המחקר נופקו  עולה מלוח 

 לא , עם זאת,לא נפסלו שאלונים של מרצים.  השאלונים שנשלחו מכלל20% שאלונים המהווים 127

 מכלל השאלונים 97% שאלונים המהווים 642מקרב הסטודנטים נאספו . כולם היו מלאים כנדרש

כלל השאלונים שחולקו נפסלו מאחר ותתי  מ5.4% שאלונים המהווים 35. שחולקו במהלך המחקר

 הוצאו מהמחקר גם שאלונים של סטודנטים שאינם ,כאמור . וברצףבשלמותהשאלונים לא מולאו 

אחוז גבוה זה של משיבים בקרב הסטודנטים . שנכחו בכיתות בעת העברת השאלונים' ד' משנים ג

השאלונים הועברו בכיתות במהלך שיעור ולסטודנטים היה את הפנאי מוסבר בעיקר בשל העובדה כי 

  .להתייחס לשאלון ולמלא כנדרש
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   מתודולוגיה למחקר האיכותני 3.5

  הגישה המחקרית  3.5.1

הפרדיגמה המחקרית הקונסטרוקטיביסטית העומדת בסיס מחקר זה דוגלת כאמור בראיית השלם 

התפיסה המרכזית לפי פרדיגמה זו היא כי . ובמתן פרשנות הומניסטית והוליסטית לתופעות ואירועים

ביכולתו לתאר , כמו כן. וב אינם גלויים לצופה מבחוץלחוקר יכולת להבין תהליכים פנימיים שלר

מאפשרת , מעבר לכך. תהליכים ופרשנויות סובייקטיביות שלא תמיד ניתנות לצפייה ישירה, תופעות

גישה זו לגלות וליצור השערות לסיבות וליחסי גומלין בין תופעות שונות שגבולותיהן נקבעים מראש 

  ). ;2003Patton, 2002; Padgett, 1998,  שקדי;1990, צבר בן יהושע(על ידי החוקר  

 ניתוח ראיונות חצי מובנים ותוכניות לימודים –גישה זו מנחה את החלק הנוכחי של המחקר 

במהלך המחקר נערכו ראיונות עם מרצים בעלי . העוסקים בחינוך מוסרי) סילבוסים של קורסים(

נאספו דוגמאות של , כמו כן. בראיונותשהביעו הסכמה להשתתף , תפקידים במכללות וסטודנטים

להשלים את התמונה שהתקבלה בחלק , כאמור, המטרה של חלק זה היא. סילבוסים מקורסים שונים

להרחיב את הידע הקיים בכדי למצוא הסברים ותובנות חדשות ביחס להכשרת המורים , הכמותי

י המחקר להביע את דעתם גם נמצאה חשיבות רבה למתן אפשרות למשתתפ, מעבר לכך. לחינוך מוסרי

יתמקד בתיאור הממצאים , פרק זה יתאר את שיטת ניתוח המידע והנתונים האיכותניים. בעל פה

  .באופן פרטני אך גם באופן כוללני ביחס לכל אחד מהמגזרים שהשתתפו במחקר

  ניתוח המידע    3.5.2

ניתוח 'שונים נעשו בשיטת ניתוח הראיונות החצי מובנים המתומללים והסילבוסים של הקורסים ה

  : לשיטה שני ערוצי חקר). Content analysis(' התוכן

,  גישה זו מונה את מספר הפעמים בהם רעיונות מרכזיים–) סטטיסטי(ניתוח תוכן כמותי   .א

הכוונה היא שמידת השכיחות של . ערכים וכדומה מוזכרים בטקסט, מונחים, מטרות, שיטות

ברלזון . חשיבותם ועל המקום המיוחד שמייחס להם הנבדקרעיונות אלו בטקסט מעידה על 

)Berelson, 1971 (הדגיש כי שיטה זו מתייחסת לנתונים גלויים וטכניים ככל האפשר .

הרחיב את ההגדרה לכל טכניקה מחקרית שנועדה להפקת היסקים ) Holsti, 1969(הולסטי 

  .  מסוים המזהה בשיטתיות ובאובייקטיביות מאפיינים של המסרים בתוכן
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,  היכולת לזהות בטקסט המנותח תימות–קטגוריאלי )  פרשני–עיוני (ניתוח תוכן איכותני   .ב

החורזים באופן ברור , נושאים מרכזיים בעלי משמעות פרשנית ייחודית לנבדקים, קרי

יצירת .  המתייחסים מנקודת מבט שונות לאותן הקטגוריות, ומפורש בין הנבדקים השונים

יה באינטרסים התיאורטיים של החוקר ולכן היא עשויה להשתנות מחוקר הקטגוריות תלו

חוקרים מבחנים בין יצירת קטגוריות חיצוניות ) Ratner, 1997 ;1990, צבר בן יהושע(לחוקר 

 ;Holsti, 1969 ;1999,  צבר בן יהושע;1980, זילברשטיין(לבין יצירת קטגוריות פנימיות 

Berelson, 1971 . (יצוניות מתייחסות למודלים תיאורטיים מוקדמים מראש הקטגוריות הח

, הקטגוריות הפנימיות מתייחסות להצהרות, לעומתן.  אינדוקטיבי-והן בעלות אופי כוללני 

 - עמדות והתנהגויות המובעים בטקסטים המנותחים והן בעלות אופי פרטני ואישי , כוונות

  :במחקר זה נבחנו קטגוריות משני הסוגים. דדוקטיבי

 מתוך כוונה להרחיב את היריעה – טגוריות חיצוניות מובנות מתוך שאלוני המחקר הכמותייםק

נשאלו המרואיינים אודות אותם נושאים שהוצגו בפניהם , אודות הממצאים הכמותיים שנמצאו

לפני הראיון אף נמסר השאלון לכל מרואיין בכדי שיוכל לרענן את זכרונו ביחס למה . בשאלון הכמותי

קיומה של הכשרה לחינוך מוסרי באופן ישיר  :שנבחנו בחלק זה הןהקטגוריות .  בחלק הכמותישכתב 

, מדיניות ואקלים מוסרי במכללות, קיומה של הכשרה לחינוך מוסרי באופן אגבי וסובייקטיבי, וגלוי

  .הוראה מפורשת ומכוונת של חינוך מוסרי, דרכי התמודדות עם דילמה מוסרית

 במהלך ניתוח התוכן אותרו – חדשות שעלו מתוך פרשנות וניתוח של הראיונותקטגוריות פנימיות 

נושאים נוספים המתייחסים להשקפת עולמם של המרואיינים שלא באו לידי ביטוי בשאלונים 

ביחס , הועלו על ידי המרואיינים במודע או שלא במודע ביחס לשאלות שנשאלו, הכמותיים ועם זאת

ניתוח זה מתאים לעיבוד . ם לומר ולהדגיש כלפי החינוך המוסרילדברים שהיה חשוב בעיניה

שכן בהם מופיעים אלמנטים גלויים וסמויים וכן כוונות המתאימות , הראיונות החצי מובנים

קור מ: הקטגוריות שנמצאו בחלק זה הינם. תפיסותיו ועמדותיו של המרואיין, להשקפת עולמו

חשיבות לימוד והוראה של , ודית להוראת חינוך מוסריהגישה הלימ, הסמכות להוראת ערכים ומוסר

 .חינוך מוסרי

נתבקשו המרצים והסטודנטים להתייחס לאירועים ' דרכי התמודדות עם דילמה מוסרית'בקטגוריה 

, אירוע מעבר, קרי, המרצים נתבקשו לתאר אפיזודה. בעלי אופי מוסרי שבהם היה ביטוי לקונפליקט
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בפני . ו דילמה מוסרית ונתבקשו לתאר כיצד התמודדו עימהשבו התמודדו עם סיטואציה א

הם , הסטודנטים הוצגו שלושה אירועים מוסריים המתארים שלושה מעגלים מעולמו של המורה

להלן הדילמות . נתבקשו לתאר כיצד יגיבו או יפעלו בדילמה הנתונה וגם לציין היכן רכשו מיומנות זו

 :כפי שהוצגו פני הסטודנטים

כשפנית אליו לבירור מעשה ונדליזם שנעשה ',  גל הוא תלמיד כיתה ו- )מורה/ תלמיד (' מקרה א

. בכיתה הוא שיקר והכחיש את מעורבותו בדיעבד הסתבר שהוא האשם וכי לא אמר לך את האמת

  ?כיצד תנהג

גנבה עותק של מבחן המתכונת קודם '  הכיתה שבה אתה מלמד כיתה י- )כיתה/ מורה (' מקרה ב

  ? הדבר נודע לך כיצד תפעל. הבחינה

? לאיזה כיוון תיקח את השיעור. 'כבוד לזולת'החלטת להכין שיעור בנושא  -  )הכנת שיעור(' מקרה ג

  ?כיצד תעביר את המסר? מה יהיו המטרות באופן כללי

  הניתוח הקטגוריאלי 3.5.3

. ך ניתוח התוכןעיבוד המידע נעשה באמצעות איתור קטגוריות חיצוניות ופנימיות במהל, כאמור

הוצאת דברים מההקשר הכולל של כל ריאיון , האחד: בתהליך זה מתבצעים שני תהליכים משלימים

תבנית אנליטית חדשה , יצירת הקשר, השני. וארגונם בקטגוריות או תימות בעלות מכנה משותף

  הניתוח הקטגוריאלי המתבסס על הפרדיגמה).Tesch, 1990(המסייעת להבנת נושא המחקר 

 & Creswell, 1998; Moustakas, 1994; Lincoln(הקונסטרוקטיביסטית כולל ארבעה שלבים 

Guba, 1985; Emerson, Fretz & Shaw, 1995:(   

רגשית ובין סובייקטיבית עם ,  קריאת הנתונים מספר פעמים עד ליצירת הכרה קוגניטיבית–' שלב א

  .הטקסטים

המהווים את יחידות המשמעות , ים את מטרות המחקר זיהוי ובידוד של החלקים התואמ–' שלב ב

יחידות אלו הם משפטים העומדים בפני עצמם ועדיין יכולים להיות מובנים ובעלי . בכל ראיון בנפרד

על החוקר . שייתן החוקר חופש ומרחב לאינטואיציה ולדמיון שלו, מן הראוי, בשלב זה. משמעות

ה ולאפשרות כי ניתן לפרש אותן גם באופן אחר מזה להיות ער למשמעויות הרחבות של יחידות אל

בשלב זה משייך החוקר בין יחידות המשמעות השונות הנסובות סביב רעיונות מרכזים . שעלה בדעתו

על החוקר להיות ער לעובדה שבחירותיו עלולות לעוות את כוונת . תוך יצירת קישור משמעותי בניהם

  .המרואיינים
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 לכדי תימות בעלות גרעין –ות התוכן השונות לרמה מופשטת ומתומצתת    קיבוץ כל יחיד- ' שלב ג

ציטוט ישיר . בשלב זה נבחרים ציטוטים אשר מייצגים את הרעיון המרכזי של כל קטגוריה. משותף

על הציטוטים להציג זוויות שונות המתארות . מאפשר להגיע לעומק ולפירוט מהותיים בניתוח

, רלוונטיות, אורך הציטוט: להביא בחשבון שיקולים טכניים כמויש . והמתייחסות לאותו הרעיון

  . שלמות ביחס לטקסט ושיקולים אתיים בעת בחירת הציטוט

באופן זה נוצרות . עימות ורפלקציה, השוואה, באמצעות מיקוד,  יצירת קשרים בין התימות–' שלב ד

 שלב הסינתזה שבו שלב זה הינו. משמעויות משותפות המתארות את מדגם המשתתפים במחקר

  . נוצרת למעשה תיאוריה סובסטנטיבית

  כלי המחקר     3.5.4

 ראיון מובנה חלקית הוא ראיון - )6נספח () Semi-structured Interview(מובנים  ראיונות חצי. 1

הראיון . עם חופש תגובה רחב למרואיין, הנערך על פי נושאים הקשורים לשאלות המחקר, מודרך

העובדה שהראיון הוא מובנה בחלקו . שיקולי דעת והחלטות, ייע לחשיפת כוונותנתפס ככלי המס

על ידי חשיפת כלל המרואיינים לאותם , מאפשרת להשוות את דבריהם של מרואיינים שונים

מהלך זה מאפשר לחוקר ליצור מארג של עמדות סובייקטיביות המתארות את עולמם של . הנושאים

מטרתו המרכזית ). ;Rice, 1993; Seidman, 1991 Wolcott, 1992 ;1990, צבר בן יהושע(הנבדקים 

מתוך הבנת הניסיון ומשמעותו כפי שהוא מתואר על , של כלי זה היא לתאר ולהבין תופעות לעומקן

הראיון המובנה למחצה מאפשר לחוקר ). Lincoln & Guba, 1998; Seidman, 1991(ידי אחרים 

לאפשר , ומאידך גיסא,  שעשויים להיות משותפים לנחקריםלכסות את כל הנושאים, מחד גיסא

הראיון החצי מובנה מאפשר יצירת קשר , באופן זה. לנחקרים להיות מובילי השיחה ולדבר בחופשיות

, לוסקי(ולהקשר התרבותי והחברתי בו הוא מצוי , בין תשובותיו של המרואיין לבין השקפת עולמו

2005 .(  

  : מהלך הראיון. 1

לפיו יש להוביל את , )Patton, 2002(המובנות בראיון נבנו על פי המודל שהציע פטון השאלות 

המרואיין אל הנושא הנחקר מתוך הכירות והתחברות לעולמו הפרטי ומשם בהדרגה אל הנושאים 

שיטה זו מובילה ליצירת פתיחות ואימון בין המראיין למרואיין ומאפשרת . המרכזיים בראיון
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 ,Patton(להלן שלבי המודל שהציע פטון . וחות בזמן שהוא חושף את עולמו הפנימילמרואיין לחוש בנ

  :בצירוף דוגמאות לשאלות מתוך המחקר הנוכחי, לניהול הראיון) 2002

 מלמד \אלו חוגים ומסלולים אתה לומד? מתגורר,  היכן אתה לומד–שאלות דמוגרפיות   .א

  ?)למרצים(

 שלך בהוראה קהותמהו ? בע רצון מהלימודים האם אתה ש–שאלות על ניסיון והתנהגות   .ב

האם המכללה מעודדת פעילות התנדבותית מחוץ ? האם הוכשרת ללמד ערכים? )למרצים(

 ?למסגרת הלימודים

האם חשוב לך שהתלמידים שלך יהיו ?  מהו מורה טוב לדעתך–שאלות על עמדות וערכים   .ג

 ? דדותציין דילמה מוסרית עמה התמודדת ואת דרך ההתמו? מוסריים

האם למדת שיטות להוראת ?  האם אתה מכיר תיאוריות שעוסקות במוסר–שאלות על ידע   .ד

 ? מוסר

 האם אתה חש שהמוסד בו אתה לומד מכשיר אותך כראוי –שאלות על רגשות ותחושות   .ה

? האם נכון לחנך למוסר? האם אתה מרגיש כי תוכל ללמד מוסר לתלמידך? בתחום המוסרי

 '? שטיפת מוח' היא האם לדעתך הוראת מוסר

לכל אלו הוקדם הסבר אודות נושא המחקר והוצגה בפני המרואיינים מטרתו הברורה של המחקר 

אופן שימור החומר המופק והשימוש בו ועקרונות אתיקה , להסבר אודות צורת הראיון, זאת מעבר

הסיטואציה בה הסברים אלו מאפשרים למרואיין להבין טוב יותר את . מחייבים כפי שיתארו בהמשך

הוא מצוי ועשויים לעודד אותו להתבטא בחופשיות בשפה הקשורה בתרבותו ובחוויותיו היומיומיות 

)Spradley, 1979         .(  

  :ניתוח הראיונות כלל את השלבים הבאים

 הראיונות 12כל .  העברת הראיון ממלל מוקלט לטקסט כתוב–תמלול הראיון  .1

  .תומללו ללא השמטה של קטעים

ריאת כל ראיון בנפרד ועריכת רשימה של עיקרי התשובות בהתאם לקטגוריות ק .2

 .זיהוי וסימון של נושאים ייחודיים שעלו במהלך הראיון, כמו כן. הנתונות

 . יצירת הכללות מפורשות מעיקרי התשובות לכל אחת מקטגוריות שנבחנו .3
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צרו לכדי ניתוח יצירת הכללות מפורשות סביב הקטגוריות החיצוניות והפנימיות שנו .4

סיכום מבחין לכל , ניתוח בהתאם לקטגוריות ולאחר מיכן, בתחילה. שלם אחד

   .קטגוריה לתיאור ההבדלים שבין מרצים לסטודנטים

לצורך המחקר נאספו , כאמור -) 7נספח )(סילבוסים(תוכניות לימודים  -איסוף מסמכים . 2

הסילבוסים . ים במכללות להכשרת מוריםסילבוסים של תוכניות לימודים מקורסים שונים המועבר

שנאספו נתקבלו ממזכירות המכללות באמצעות פניה ישירה אליהם או באמצעות פניה לרשות 

ניתן היה לקבל את הסילבוסים ) בעיקר בחינוך הממלכתי(בחלק מהמקרים . המחקר המכללתית

ל דעת החוקר ולפי במקרים אלו נאספו סילבוסים לפי שיקו. מתוך אתר האינטרנט של המכללות

אין לראות במדגם הסילבוסים כמייצג את , מתוך כך. המצאי הקיים באתר של כל מכללה ומכללה

 כמותנית הולמת למספר –מגוון הקורסים המתקיימים במוסדות או כמהווה דגימה אקראית 

דגימה זו מצביעה על שיקולי הבחירה של , עם זאת. הקורסים המתקיימים בכל מוסד ומוסד

, בנוסף. בפני החוקר, וסדות בהצגת סילבוסים הרלוונטיים לדעתם לתחום החינוך המוסריהמ

הסילבוסים שנבחרו ממוקדים סביב נושא החינוך המוסרי ודרכי הכשרתו באופן עקיף וישיר כך שיש 

  .     בהם לשקף ולתאר את המתרחש בתחום זה

של קורסים שלהם זיקה ישירה לחינוך בפניה למכללות הם נתבקשו להעביר לצורך המחקר סילבוסים 

ערכים ואתיקה מקצועית וכן קורסים שלהם עשויה להיות זיקה , מוסר, חינוך מוסרי: מוסרי כגון

סוציולוגיה וקורסים בעלי אופי , פסיכולוגיה, פילוסופיה, תורת החינוך והוראה: כגון, עקיפה לנושא

כותם לתחום המוסר כפי שהוצג בפרק שני הבחירה בקורסים אלו נעשתה על פי שיי. פוסט מודרני

הם נתבקשו להעביר כל תוכנית לימודים שלדעתם עשויה להיות בה , בנוסף. העוסק בתיאוריות למוסר

את קיומה של הכשרת , בין היתר, מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון, כאמור. זיקה לחינוך מוסרי

וכן , ם בחינוך מוסרי ומוקדשים לכךבאמצעות קורסים העוסקי, קרי, מורים למוסר באופן ישיר

  .       באמצעות הוראה אגבית המתקיימת בקורסים מתחומי דעת מגוונים, באופן עקיף

כי מכללה אחת מהמגזר הממלכתי דתי סירבה למסור סילבוסים לעיון מהטעם , מן הראוי לציין

. למהלך שכזהשהסילבוסים של הקורסים הם רכושם הפרטי של המרצים ויש לקבל את הסכמתם 

  . ממכללה זו נתקבל סילבוס אחד ממרצה באופן אישי

לאור העובדה , קרי, ניתוח המידע מהסילבוסים התייחס לקטגוריות החיצוניות המצויות בהם

שמשו , וביבליוגרפיה, תכנים נבחרים, מטרות, רציונל: שסילבוסים הם בעלי מבנה קבוע על פי רוב
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תוח הסילבוסים נעשה בשיטת ניתוח התוכן הכמותי לפיו נספרו ני. כותרים אלו לקטגוריות הניתוח

אלמנטים הקשורים בחינוך מוסרי לפי ) אחוזים ושכיחויות(ונותחו בסטטיסטיקה תיאורית 

הוראה של , אזכור מטרות מתחום המוסר: בין היתר, אלמנטים אלו כוללים. הקטגוריות האמורות

הוראה של אסטרטגיות למידה מהתחום ,  מוסריים ספציפיים ודיון בהם במהלך השיעורערכים

.  וכן אזכור פריטים ביבליוגרפים ברשימה המצורפת לכל תוכנית, המוסרי באופן תיאורטי ומעשי

ניתוח תוכן כמותי מתאים לניתוח הסילבוסים משום שהוא מאפשר מדידה וכימות של אלמנטים 

המודגשים על ידי המרצה המלמד את הקורס ושלהם הוא בחר לתת משקל רב , החוזרים על עצמם

  .          בדבריו

במהלך העברת .  רשימות אלו הן כלי מחקרי זוטר אך בעל משמעות רבה–) 8 נספח (רשימות שדה. 3

המחקר ובעת שהיית החוקר בשדה הוא אוסף נתונים המתייחסים למלל או להתנהגות שאינם 

במקרים רבים עשויים לבוא לידי ביטוי ). 2003, שקדי(ישיר באיסוף הנתונים הרשמי קשורים באופן 

המהווים חלק מהותי בהבנת , מלל נמרץ ולעיתים בלתי נשלט, שפת גוף, ברשימות מעין אלו אמוציות

  :במהלך המחקר הנוכחי נאספו רשימות שדה בשני אופנים מרכזיים. התופעה

כי , מן הראוי לציין.  להערות ורשמים של המשתתפיםבגוף השאלונים נוסף מקום מיוחד  .א

לאחר , שורות אלו לביטוי עצמי בגוף השאלון הכמותי נוספו רק בהדפסה שנייה של השאלון

הסיבה להוספה עלתה מהשטח לאור העובדה . העברה של כמחצית מן השאלונים במכללות

  . שסטודנטים רבים בקשו להוסיף דברים בעל פה

פניות והתייחסויות של משתתפים במחקר שנאמרו בעל פה לחוקר בעת , רישום של תגובות  .ב

פעמים רבות נמשכו דיונים סביב הנושאים הנדונים בשאלונים . העברת השאלונים ולאחריהם

והובעו עמדות נחרצות ביחס להכשרה לחינוך מוסרי גם לאחר העברת השאלון ולעיתים אף 

 .אוטובוס מחוץ למכללותבהפסקות ואף בתחנת ה, בזמן הארוחות, בחצר

רשימות שדה אלו נאספו אחת לאחת והן מובאות במחקר זה לעיתים כחלק מן הניתוח ולעיתים 

  .            כהוספה או הארה לנתונים כמותיים משמעותיים

השיטה שנבחרה לעיבוד הראיונות החצי מובנים ותוכניות הלימודים של קורסים נבחרים , לסיכום

באמצעותה נאספו תכנים גלויים הניתנים , כמותית: הנעשית בשתי רמות, תוכןהיא שיטת ניתוח ה

שבאמצעותה נאספו ונותחו היסקים המתייחסים לרמת הידע הסמוי , והאיכותנית, לכימות למדידה

 -שיטת ניתוח זו מושתתת על עקרונות הפרדיגמה הפרשנית . והעמוק המשתמע מהנתונים
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ידע שנבנה במשותף על ידי המראיין : ע מתוך מגע בין אנשיםהקונסטרוקטיביסטית של בניית היד

ידע בעל אופי מובנה המתבסס על פרשנות החוקר להשקפת עולמו של המרואיין ובמחקר , והמרואיין

   ).Gee, 1999 ;2001, אורנן( על ידע קודם שהושג באמצעות המחקר הכמותי המקדים –זה 

  איכותניאוכלוסיית המחקר ה 3.5.5

   דגימה. א

עם קבלת שאלוני המחקר המלאים נופו מתוכם שאלונים שבהם הביעו הנחקרים נכונות להשתתף 

קביעת גודל מדגם ואופי מדגם במחקר איכותני הוא סוגיה .  מרואיינים12בראיונות ומתוכם נדגמו 

בספרות מובהר כי אין כללים מקובעים מראש אודות מספר המרואיינים הנדרש לשם הבנת . מורכבת

הכלל המנחה בבחירת מגדם במחקר , עם זאת). Padgett, 1998; Patton, 2002(עה מסוימת תופ

לפיו החוקר נדרש להמשיך באיסוף נתונים עד שמתגלה ) Saturation(איכותני עוסק בעקרון ההרוויה 

מדברים לנקולן וגובה , לאור זאת. חזרה בתכנים כך שמידע חדש מסווג בקטגוריות שכבר עוצבו

)Guba & Lincoln, 1985(אחרים . 20 - משתתפים ולא יותר מ12 - על יכולת להשיג רוויה ב)Hill, 

Thompson & Williams, 1997 ( מרואיינים כדי להוכיח 15 – 8כתבו כי המדגם חייב לנוע בין 

  . שהממצאים הם בין סובייקטיביים

  תיאור האוכלוסייה . ב

המרצים שנבחרו נשאו על . ים ושישה סטודנטיםשישה מרצ:  נבדקים12כאמור במחקר זה השתתפו 

הבחירה בהם . פי רוב תפקידים נוספים במנגנון המנהלתי של המכללה מעבר להיותם מרצים בפועל

נועדה לאפשר בין היתר התבוננות מערכתית על אופן ההכשרה למוסר ועל המדיניות הננקטת על ידי 

  . המכללות בתחום זה

 ) נבדקים93(במיוחד שתתפים במחקר שהביעו נכונות להתראיין גדול כי מספר המ, מן הראוי לציין

ועל הצורך הרב של המשתתפים ,  תחום החינוך המוסרי–דבר שמצביע על העניין הרב בנושא הנחקר 

גם על המהימנות ביחס לכלי המחקר , כמובן, עובדה זו מצביעה. לבטא עצמם ביחס לנושא זה

  .  ולמחקר בכלל, השונים

בהתאם למקום ,  מציגה מציג את נתוני המרואיינים בחלוקה למרצים ולסטודנטים10ר טבלה מספ

  .ופרטים נוספים תפקידם,  עבודתם\לימודיהם
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  ינאוכלוסיית המחקר האיכותתיאור : 10טבלה מספר 

  מגדר    מקצוע לימודים\כינוי ותפקיד   מגזר  נבדקים

   מרצה מדעי החברה–' נ  ממלכתי

  טוריהמרצה להיס –' מ

  אשה

  גבר

   מרצה ללימודי יהדות–' ט  ממלכתי דתי

  'ראש תוכנית סטאז,  מרצה לחינוך מיוחד–' י

  אשה

  גבר

  מרצים

  ראש החוג לחינוך,  מרצה למדעי החברה–' ר  ערבי

  רכזת עבודה מעשית,  מרצה מדעי החברה–' ס

  אשה

  אשה

   סטודנט לתקשורת–' ג  ממלכתי

   סטודנטית לחינוך מיוחד–' ג

  גבר

  אשה

  יפורמאל סטודנטית ללימודי ארץ ישראל וחינוך בלתי –' ה  ממלכתי דתי

  . ך ותורה שבעל פה" סטודנט ללימודי תנ–' י

  אשה

  גבר

  סטודנטים

   סטודנט לחינוך מיוחד –' נ  ערבי

   סטודנטית לחינוך מיוחד–' י

  גבר

  אשה

 

  מיקום עריכת הראיונות . ג

הסיבה לעריכת הראיונות .  מראש עם המרואייניםהראיונות נערכו כולם במכללות לאחר תיאום

מרצים , ט"במכללות היא בעיקר טכנית לאור העובדה שהראיונות נאספו במהלך שנת הלימודים תשס

לאור ההתחייבות שנמסרה למכללות שלא לפרסם פרטים מזהים . וסטודנטים היו זמינים בקמפוסים

, מרכז, צפון: מכללה על פי חלוקה לאזוריםמוצגים הראיונות בהתאם למיקום בארץ של ה, אודותם

  .  דרום

  אתיקה. ד

  :כמתחייב בכל מחקר אקדמי נשמרו בכל תוקף עקרונות אתיים לכל אורך המחקר

בעל פה ובכתב כי כל , הובהר לכל המשתתפים הן במחקר הכמותי והן במחקר האיכותני  .א

בבקשה .  למטרות המחקרהנתונים יישארו אנונימיים וכי לא יעשה כל שימוש בנתונים מעבר

לעריכת המחקר מהמכללות נמסרה התחיבות שלא יפורסמו שמות ופרטים מזהים של 

  . המכללות המשתתפות במחקר
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בראיונות נמסרה במפורש מטרת הראיון והתחומים בהם הוא יעסוק והודגש נושא הפרטיות   .ב

 . והסודיות

עדה להקל על החוקר לשחזר הובהר למשתתפים בראיונות כי הראיון מוקלט וכי ההקלטה נו  .ג

 .את השיחה וכי לא יעשה בהקלטה כל שימוש מעבר לצורכי המחקר

הראיונות נערכו באווירה נוחה ולאורך כל הראיונות נשמרה אווירה שוויונית בין המראיין   .ד

נשמרה מידה מסוימת של זרות המאפשרת העלאת תכנים ייחודיים , עם זאת. למרואיינים

 ). Corradi, 1991(ת המראיין וניתוב השיחה לפי הבנ

המרואיינים מוצגים בראיונות . המכללות המשתתפות במחקר מוצגות במחקר על פי מגזר  .ה

  .  המתומללים וכן בניתוחים בציון האות הראשונה של שמם בלבד

 י     נמהימנות ותוקף המחקר האיכות 3.5.6 

ל מחקר נתקלים בקושי רב המושגים המקובלים במחקר האמפירי לתיאור התוקף והמהימנות ש

יכולת לחזור על פעולות המחקר  ה-מהימנות המחקר  :מונחים כמו .כאשר מדובר במחקר איכותני

מידת התאמה בין הנתונים שנאספו לבין  - התוקף הפנימי ,)2003שקדי (אותן התוצאות ולהגיע ל

שבה המבנים המופשטים מידה ה - )הכללה( התוקף החיצוני ,)1990 ,צבר בן יהושע(התופעה הנחקרת 

הופכים ללא נהירים ולעיתים , )1999, צבר בן יהושע(יבות אחרות והנחות המחקר ישימים גם בנס

. הנרטיב והשקפת עולמו למושא המחקר, היחיד, לעיתים רבות, במחקר בו משמש ,בלתי ישימים

 ה טרנספורמצי,אפוא,  יוצרים)Heineman-Pieper, 1994; Angen, 2000 ;2005, לוסקי(חוקרים 

במקום לדבר על , למשל, כך. והתאמה של מושגי מהימנות ותוקף מהמחקר הכמותי לזה האיכותני

היכולת של החוקר להציג , קרי, )Credibility(מצביעים החוקרים על אמינותו , מהימנות של מחקר

כותני אינו אופיו הפרשני של המחקר האי. תובנה עמוקה של התופעה באופן קוהרנטי עד כמה שניתן

מגבלה זו נובעת ). Likelihood(או אפשרות ) Confidence(אלא ביטחון ) Certainty(מבטיח ודאיות 

, ניתוח, אינטואיציה, בעיקר משיטת המחקר האיכותנית שהיא על פי רוב נובעת משימוש בהיגיון

ר במחקר יש להגדי, המקובלת במחקר כמותי) Validity(כך גם ביחס לתקפות . בחירה ופרשנות

אישוש והסכמה בין , מעבר מתוצר מוגמר לתהליך של חיפוש, כלומר, )Validation(איכותני תיקוף 

י אלא הקשר שבין החומר המונח לעיני נחקר איכותהכללה אינה מושא למ. סובייקטיבית של חוקרים
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 ,Denzin, 1989; Moustakas, 1994; Hammersley ;2005, לוסקי(החוקר לבין מה שמעבר לכך 

1995;.(   

 טענו כי ניתן להעריך תוקף של מחקר איכותני לפי מידת )Lincoln & Guba, 1985(לינקולן וגובה 

  :שבו המורכב מארבעה אלמנטים) Trustworthiness(האמון 

החוקר מראה כי הנושא תואר בדייקנות .  במקום תוקף פנימי–) Credibility(אמינות   .א

זאת באמצעות מעורבותו האישית . חקירה מקובלותבהתייחס למגוון מציאויות ודרכי 

במחקר הנוכחי החוקר ערך את כל , כך. וחוויה מקרוב של נושא המחקר, צפייה, בשמיעה

  .  השאלונים ואיסוף הנתונים באמצעות מפגש בין אישי מעמיק עם המשתתפים

מצאים היכולת להעביר את המ.  במקום תוקף חיצוני-) Transferability(יכולת העברה   .ב

ד תוך שמירה על המשמעויות וההשלכות ,מהקשר אחד למשנהו ממצב חיים מסוים לאחר

כך גם במחקר הנוכחי המודל המוצג בסוף הניתוח עשוי להיות . שהתקבלו במחקר הנוכחי

מיושם גם ביחס לתחומי ערכים שונים מעבר לערכים המוסריים וגם ביחס למסגרות הכשרה 

 .רים באוניברסיטאותאחרות כמו מסלולי הכשרת מו

על החוקר להביא בחשבון את ההקשר של .  במקום מהימנות- ) Dependability(תלות   .ג

תוך שמירה על שונות , התופעות ואת נסיבות המחקר כחלק מהמארג השלם של הממצאים

 .קבועה בין הממצאים למרות שינוי בנסיבות המחקר

לת אישוש נוסף לממצאי המחקר על קב.  במקום אובייקטיביות–) Confirmability(התאמה   .ד

באם הם , כאשר הדגש אינו על החוקר ושיטת עבודתו אלא על הנתונים, ידי שופט חיצוני

גם במחקר זה הועברו הממצאים למספר . מובילים לממצאים ולהשלכות שצפה החוקר

 .קוראים במטרה לבחון את הממצאים ביחס לנתונים

ננקטו מספר צעדים , טיח תוקף ומהימנות למחקרבנוסף לשלבים שהוצגו עד כה במטרה להב

  :מקובלים במחקר האיכותני

תמלולים , הקלטות: הנתונים ודרך איסופם, שקיפות מלאה ביחס למקורות המידע .1

. ומוצגים בנספחי העבודה, והצגת טיוטות הניתוחים פתוחים בפני חוקרים אחרים

  .ת ואמיתות החומרשקיפות זו מגבירה את המהימנות של המחקר מבחינת אמינו
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 ,Maxwell ;2003, שקדי ()Thick description(' תיאור עשיר'שימוש במתודה של  .2

כתיבת הממצאים בשילוב ציטוטים משמעותיים ומדויקים מדברי , כלומר) 1996

שיטה זו מגבירה את המהימנות של המחקר באמצעות . המרואיינים בגוף העבודה

 .פרשנות החוקריצירת קשר תמידי בין הממצאים לבין 

 איסוף מידע ממקורות שונים המצביעים על ממצאים דומים ואף –טריאנגולציה  .3

במחקר זה קיימות מספר . זהים מבסס את התוקף הפנימי של המחקר

השילוב שבין ממצאי המחקר הכמותי לבין ממצאי הניתוח , ראשית: טריאנגולציות

מרצים בעלי : ות שונותאיסוף המידע בראיונות משלוש קבוצ, שנית. האיכותני

: וכן איסוף נתונים איכותני משלוש מקורות. סטודנטים, מרצים, תפקיד מנהלי

 .  של מדגם קורסים ורשימות שדהםניתוחי תוכן לסילבוסי, ראיונות

 בעל אופי נרטיביסטי ייחודיות המקרה היא מושא המחקר והכללה ינאיכותבמחקר  .4

תבנית הניתוח הקטגוריאלי ). Guba & Lincoln, 1998(מושגת ממקרה למקרה 

מהווה אפוא בסיס להשוואה בין נרטיבים שונים וממילא היא שיוצרת את תוקף 

 .גם ביחס למקרים אחרים) הכללה(המבנה החיצוני 

  הטיות אפשריות  3.5.7

 קונסטרוקטיביסטי עשוי המחקר להיות מוטה או – פרשני –בשל היותו מחקר בעל אופי נטורליסטי 

ורמים שונים עליהם הופעל פיקוח ונתנה התייחסות מיוחדת במהלך העברת הראיונות מושפע מג

  :וניתוח הנתונים

 השאלות בראיון עוסקות –הטיה כתוצאה מרציה חברתית של המרצים כלפי מקום עבודתם   .א

אפשר ומרצים חששו . בין היתר בהערכת המרצה את מקום עבודתו ביחס לחינוך מוסרי

יבית ביחס למתרחש במכללה שבה הם עובדים מחשש שהדבר יפגע לתאר מציאות אובייקט

הובהר לכל המשתתפים כי כל פרטיהם , לאור זאת. בהם במקום עבודתם במידה ויתפרסם

  .המזהים וכן פרטי המוסדות יושמטו מהעבודה וכי הם יכולים להתבטא בחופשיות

בות נשאל החוקר במהלך פעמים ר.  החוקר עורך מחקר זה הינו אדם דתי–דתיותו של החוקר   .ב

העברת השאלונים ועריכת הראיונות האם יש קשר בין היגדים ושאלות בעלי אופי דתי לבין 

קיימת אפשרות כי מציאות זו יצרה הקשחה או הקצנה בעמדות . העובדה שהוא חובש כיפה
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ההתמודדות עם מציאות זו היתה . של מרצים וסטודנטים מתוך ניסיון להעביר מסר הפוך

עות מתן הסבר מקדים לפיו המחקר נערך בקרב כל הזרמים ואין לו קשר לעמדתו באמצ

 .האישית של החוקר

 החוקר הינו בוגר מכללה –ת של החוקר ו האישייוחוויותהטיה בניתוח הנתונים לאור   .ג

תחושה זו עשויה . בלימודיו הוא חש כי לא הוכשר כהלכה להוראת חינוך מוסרי. להוראה

ההתמודדות . בשלב ניתוח הנתונים ופרשנותם" ככה זה אצל כולם"של היתה ליצור מציאות 

עם הטיה זו נעשתה באמצעות הקבלה בין הממצאים הכמותיים לאיכותניים וכן באמצעות 

  .העברת הניתוח לקריאה על ידי שופט חיצוני אובייקטיבי

 להגיע לכדי על אף הקושי שבתיאור ממצאים איכותניים בכלים אמפיריים ניתן ואפשר, לסיכום

מהימנות ותוקף ייחודיים למחקר האיכותני שיש בהם בכדי לבסס את הממצאים ולהצביע על 

אמינותם גם ביחס למקרים אחרים מתוך הבנה שהאמת המבוקשת הינה סובייקטיבית והידע הוא 

  .חלקי בלבד
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  תוצאות המחקר הכמותי  4.1

בחלק .  חלקיםארבעהממצאי המחקר יובאו ב.  לחלק הכמותיבפרק זה יוצגו תוצאות המחקר

בחלק השני . המתארים את ההכשרה למוסר כפי שהיא מתקיימת בפועלהראשון יופיעו ממצאים 

, ממלכתי(זה המתייחסים להבדלים בין מגזרי החינוך המשתתפים במחקר יופיעו ממצאים 

בחלק . במדדי המחקר השונים, )סטודנטים, מרצים(ובין אוכלוסיית המחקר ) ערבי, ממלכתי דתי

יוצגו , בחלק הרביעי. יובאו ממצאים המתמקדים בקשרים שבין מדדי המחקר השונים, השלישי

אחוז הסטודנטים , כאמור.  במדדי המחקר השוניםתיוניתוחי רגרסיה מרובה להסבר השונו

במגזר , בפרט, הינו נמוך במציאות הקיימת במכללות להוראה ובהתאמה גם במדגם) יםגבר(

ממצאי המחקר בקרב סטודנטים בלבד יוצגו ביחס לנשים על פי , לאור זאת. הממלכתי והערבי

   .וממצאים על פי חלוקה מגדרית יוצגו רק ביחס למגזר הדתי, רוב

  Inter Class Correlationניתוחי 

מכללות (ובין קבוצתיים ) מרצים וסטודנטים(בין אישיים , שתי רמות של משתניםבמחקר נבדקו 

כדוגמת ( רמתיים –במטרה לבדוק אם יש צורך לערוך ניתוחים רב ). לחינוך משלושה זרמים

H.L.M ( חושבו מתאמיInter Class Correlation , בהתייחס למדדי העמדות ולמדדי

מציגה את ממצאי  11טבלה מספר . רכזיים במחקרשהם המשתנים התלויים המ, האסטרטגיות

  .ניתוחים אלה

לבדיקת הקשר בין הרמה הבין אישית , Inter Class Correlationמתאמי : 11 טבלה מספר

  לרמה הקבוצתית במדדי המחקר

 I.C.C  המדד

 .23  המורה כסוכן הוראה

 .01  צורך בהכשרה 

 .10  דאגה ואכפתיות

  .06  המורה כסוכן מוסרי

  .00  הוראה מסדר נמוך ' ראסט

  .09  הוראה מסדר בינוני' אסטר

  .03  הוראה מטא קוגניטיבי' אסטר

  .14  הוראה ייחודיות למוסר' אסטר
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 לבדיקת מובהקות השונות המוסברת בין המכללות לא נמצאה מובהקות Wald Zבניתוחי  

במדד , למעט, ר נמצאו נמוכים ביותI.C.C –כפי שניתן לראות מתאמי ה . במדדים שבטבלה

ממצאים אלו מצביעים על כך שאין צורך להביא . לא נמצא מובהק, שכאמור, המורה סוכן הוראה

  .    בחשבון את התלות בין הרמות השונות לאורך המחקר

  תיאור ההכשרה להוראת מוסר- ' חלק א 4.1.1

תנת כיום עוסקות בצורך לתאר את ההכשרה הני, מטרות המחקר וכן שאלת המחקר שהוצגו לעיל

תיאור זה מתבסס על ההבדלים בין המגזרים השונים . לתחום החינוך המוסרי במכללות לחינוך

מרצים בלבד נתבקשו לציין אם למדו והתמחו בהוראת . בפעולות שנעשות על מנת להכשיר למוסר

 נתבקשו לציין אם הם םמרצים וסטודנטי. חינוך מוסרי ושיטות הוראה בתחום ובאיזו מסגרת

לתאר את גישת , ים או לומדים קורסים בחינוך מוסרי ואתיקה מקצועית ובאיזו מסגרתמלמד

ביחס ללימוד שיטות הוראה לחינוך מוסרי וכן להעריך את לימודי החינוך , לדעתם, המכללה

במטרה לבדוק את ההבדלים . המוסרי במכללה בה הם מלמדים או לומדים ביחס למדדים שונים

  ).  2χ) Chi-Squareים הקטגוריאלים נערכו ניתוחי בין שלושת המגזרים בפרט

  התמחות להוראת חינוך מוסרי בקרב מרצים 4.1.1.1

 נתבקשו, בנוסף. התמחות בהוראת חינוך מוסרי ובשיטות הוראה בתחום נבדקה בקרב המרצים

מציג את התפלגות המסגרות בהם  5תרשים מספר .  לציין באיזו מסגרת עשו זאתהמרצים 

  :צים ללמד חינוך מוסריהוכשרו מר

  מגזר בקרב מרציםמסגרות ההכשרה לחינוך מוסרי על פי) %(התפלגות : 5מספר תרשים 

)N=127(  
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דיווחו כי ) 73.9%(ומהמגזר הדתי ) 59.3%(מהתרשים עולה כי מרבית המרצים מהמגזר הממלכתי 

) 27.3%(גזר הערבי לעומת מיעוט מרצים מהמ, לא הוכשרו ולא התמחו בהוראת חינוך מוסרי כלל

מרצים מהמגזר הערבי ציינו כי קיבלו הכשרה דומה לחינוך מוסרי במסגרת סדנה  .שדיווחו כן

 שנערך לנתונים להכשרה לעומת אי הכשרה  2χבמבחן ).  31.8%(וקורס סמיסטריאלי או שנתי 

צים  בין מסגרות הכשרה המיועדות למרp<.01 2χ ,13.39=(2),נמצא כי קיימת תלות מובהקת

  .לתחום החינוך המוסרי לבין מגזרי החינוך בקרב מרצים

   קורסים בחינוך מוסרי ואתיקה מקצועית ה שללמידהוראה ו 4.1.1.2

מרצים נשאלו אם הם מלמדים קורס בחינוך מוסרי או באתיקה מקצועית במכללה בה הם 

  :וניםמציגה את התפלגות תשובות המרצים ממגזרי החינוך הש 12 מספר טבלה. עובדים

הוראת קורס מתחום חינוך מוסרי ואתיקה מקצועית על פי ) % ,N(התפלגות : 12 טבלה מספר

  )N=127 (מגזר בקרב המרצים

  מגזר

  כ"סה  ערבי  ממלכתי דתי  ממלכתי

  

N % N  %  N  %  N  %  

  71.7%  91  50%  11  78.3%  36  74.6%  44  לא נלמד 

  28.3%  36  50%  11  21.7%  10  25.4%  15  נלמד  

    127    22    46    59  כ"סה

  

 מהמרצים מכלל המגזרים דיווחו כי אינם מלמדים קורס בחינוך מוסרי 71.7%מהטבלה עולה כי  

 שנערך לנתונים בטבלה 2χבמבחן .  המלמדים קורסים אלו28.3%או באתיקה מוסרית לעומת 

מתחום  בין למידה ואי למידה של קורס p>.05 2χ ,6.31=(2),נמצא כי לא קיימת תלות מובהקת

ובקרב גברים ונשים , בכלל, החינוך המוסרי והאתיקה המקצועית לבין מגזר החינוך בקרב מרצים

   . בפרט

מרצים שציינו כי הם מלמדים קורס בחינוך מוסרי ובאתיקה מקצועית נתבקשו לציין בנוסף 

מציגה את התפלגות המסגרות הלימודיות  13טבלה מספר . באיזו מסגרת נלמדים קורסים אלה

  :או קורס באתיקה מקצועית/בהם לימדו מרצים קורס בחינוך מוסרי ו

  



142 │תוצאות המחקר הכמותי

 מסגרות לימודיות בהם נלמד חינוך מוסרי ואתיקה מקצועית ) % ,N( התפלגות :13 טבלה מספר

  )N=26( המלמדים קורסים אלה על פי מגזר בקרב המרצים

  מגזר

  כ"סה  ערבי  ממלכתי דתי  ממלכתי

  

N % N  %  N  %  N  %  

  15.4%  4  12.5%  1    0  27.3%  3  אקדמיסמינריון 

  11.5%  3  25%  2  14.3%  1    0  סמינריון דידקטי

  7.7%  2  25%  2    0    0  קורס התמחות 

  38.5%  10  12.5%  1  42.9%  3  54.5%  6  עבודה מעשית 

    0    0    0    0  קורס מבוא 

  26.9%  7  25%  2  42.9%  3  18.2%  2  קורס סימסטריאלי

    26    8    7    11  כ"סה

  

ולה כי מרצים מלמדים חינוך מוסרי ואתיקה מקצועית בעיקר בקורס עבודה מעשית מהטבלה ע

דידקטי , 15.4%אקדמי (במסגרת סמינריונים , )26.9%(ובמסגרת קורס סימסטריאלי ) 38.5%(

ולא במסגרת ) 7.7%(במידה נמוכה במסגרת קורס מקורסי ההתמחות ו, במידה בנונית) 11.5%

, מובהקת בין מסגרת הלימודים לבין מגזר החינוך בקרב מרציםלא נמצאה תלות . קורסי מבוא

  .  ובקרב גברים ונשים בפרט, בכלל

 קורס בחינוך מוסרי או באתיקה מקצועית במכללה בה הם ות לומדן נשאלו אם הותסטודנטי

 קורס ות לומדן מכלל המגזרים דיווחו כי אינות מהסטודנטי54.2%מצאים עולה כי ממה. ותלומד

 שנערך 2χבמבחן .  קורסים אלוות הלומד45.8%וסרי או באתיקה מוסרית לעומת בחינוך מ

 בין למידה ואי למידה של קורס p<.001 2χ ,50.74=(2),מצא כי קיימת תלות מובהקתנלנתונים 

בעוד . מתחום החינוך המוסרי והאתיקה המקצועית לבין מגזר החינוך בקרב הסטודנטים

) 51.2%( מהמגזר הדתי ותומרבית הסטודנטי) 73.7%(כתי  מהמגזר הממלותשמרבית הסטודנטי

 ותדיווחו מרבית הסטודנטי,  קורסים בחינוך מוסרי ואתיקה מקצועיתות לומדןדיווחו כי אינ

 p<.0012χ ,12.41=(2), נמצא באופן מובהק, בנוסף.  אותםות לומדןכי ה) 65.2%(מהמגזר הערבי 

ציינו כי אינם לומדים קורסים אלו לעומת ) 80%(מהמגזר הדתי ) גברים (מרבית הסטודנטיםכי 

  . מאותו מגזר)נשים(מרבית הסטודנטיות 
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 קורס בחינוך מוסרי ובאתיקה מקצועית נתבקשו לציין בנוסף ות לומדן שציינו כי הותסטודנטי

 ןמציג את התפלגות המסגרות הלימודיות בה 6תרשים מספר . באיזו מסגרת נלמדים קורסים אלה

  :או אתיקה מקצועית/ חינוך מוסרי ויותלמדו סטודנט

 מסגרות לימודיות בהם נלמד חינוך מוסרי ואתיקה מקצועית ) % ,N( התפלגות :6 מספרתרשים 

  )N=163( שלמדו קורסים אלה ותסטודנטיעל פי מגזר בקרב ה
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 בין p<.01 2χ ,32.03=(10), שנערך לנתונים בתרשים נמצא כי קיימת תלות מובהקת2χבמבחן 

רת הלמידה של קורס מתחום החינוך המוסרי והאתיקה המקצועית לבין מגזר החינוך בקרב מסג

סטודנטיות מהמגזר הממלכתי לומדות נושאים אלה באופן מהתרשים עולה כי . ותסטודנטי

סטודנטיות , לעומתן). 22%(ובמסגרת סמינריון אקדמי ) 19.5%(משמעותי בעבודה מעשית 

ואילו סטודנטיות מהמגזר ) 35.7%(אלה בעיקר בעבודה המעשית מהמגזר הדתי לומדות נושאים 

) 17.5%(ובמסגרת סמינריון אקדמי ) 18.8%(הערבי לומדות נושאים אלה במסגרת קורס מבוא 

 חינוך ות מכלל המגזרים לומדותסטודנטינמצא אפוא כי ). 6.3%(והכי פחות בעבודה המעשית 

ובעבודה המעשית ) 44.2%(מסטריאלי יעיקר במסגרת קורס סבמוסרי ואתיקה מקצועית 

)17.2% .(  

   תיאור גישת המכללות ללימוד שיטות הוראה לחינוך מוסרי 4.1.1.3

 נתבקשו לתאר בעזרת ארבעה היגדים שהוצגו בפניהם את גישת המכללה בה םמרצים וסטודנטי

 14מספר טבלה . הם מלמדים או לומדים ביחס להוראת וללמידה של שיטות הוראה לחינוך מוסרי

  :מציגה את התפלגות תשובות המרצים ממגזרי החינוך השונים
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 לימוד שיטות הוראה לחינוך מוסרילצורך בגישת המכללות ) % ,N( התפלגות :14 טבלה מספר

  )N=116 (על פי מגזר בקרב המרצים

  מגזר

  כ"סה  ערבי  ממלכתי דתי  ממלכתי

  

N % N  %  N  %  N  %  

יש ללמד שיטות לחינוך 

  ן נלמדות  מוסרי וה

35  66%  15  36.6%  6  27.3%  56  48.3%  

יש ללמד שיטות הוראה 

  והן אינן נלמדות  

13  24.5%  21  51.2%  14  63.6%  48  41.4%  

שיטות הוראה אינן 

  נלמדות אך הן יילמדו

3  5.7%  5  12.2%  1  4.5%  9  7.8%  

אין ללמד שיטות הוראה 

  ואין אינן נלמדות 

2  3.8%  0    1  4.5%  3  2.6%  

    116    22    41    53  כ"סה

  

במטרה לבחון את תשובות המרצים ביחס לצורך בלמידת שיטות הוראה מתחום החינוך המוסרי 

מהממצאים  .'דבהשוואה להיגד '  ג–' במכללה בה הם עובדים אוחדו תשובות המרצים להיגדים א

ללמד צורך יש  גישת המכללה שלהם היא ש מהמרצים מכלל המגזרים סבורים כי97.4%  כיעולה

ללמד צורך אין גישת המכללה שלהם היא ש שסבורים כי ,2.6%לעומת  שיטות הוראה למוסר

מטרה לבחון את תשובות המרצים ביחס לשאלה אם שיטות הוראה לחינוך ב. שיטות הוראה אלו

בהשוואה ' וג' מוסרי אכן נלמדות במכללה בה הם עובדים אוחדו תשובות המרצים להיגדים א

    .'וד' להיגדים ב

 מכלל המרצים סבורים ששיטות הוראה לחינוך מוסרי אכן נלמדות 57.5% כי הממצאים מצביעים

בעוד .  מהמרצים שסבורים כי שיטות אלו אינן נלמדות42.5%במכללה בה הם עובדים לעומת 

סבורים מרבית , סבורים כי שיטות אלו נלמדות) 74.5%(שמרבית המרצים מהמגזר הממלכתי 

במבחן . כי יש שיטות אלו אינן נלמדות) 66.7%(ומהמגזר הערבי ) 51.2%(דתי המרצים מהמגזר ה

2χ12.33=(2), שנערך לנתונים נמצא כי קיימת תלות מובהקת, p<.01 2χ בין גישת המכללה ביחס 

נמצא באופן ,  בנוסף.ללימוד שיטות הוראה לחינוך מוסרי לבין מגזרי החינוך בקרב מרצים

) 73.3%( כי בעוד שמרבית המרצים הגברים מהמגזר הממלכתי p<.05 2χ ,6.73=(2),מובהק

) 63.6%( מהמגזר הממלכתי דתי )גברים(מרצים מרבית הסבורים , סבורים כי שיטות אלו נלמדות
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  סבורותp<.052χ ,6.51=(2)באופן דומה ומובהק . כי שיטות אלו אינן נלמדות) 75%(והערבי 

לעומת מרצות מהמגזר הממלכתי דתי  אלו נלמדות כי שיטות) 63.2%(מרצות מהמגזר הממלכתי 

  .   הסבורות כי שיטות אלו אינן נלמדות, )71.4%(ומהמגזר הערבי ) 63.2%(

 ביחס להוראת ות לומדן לציין את גישת המכללה בה ה נתבקשו אף הן, כאמור,ותסטודנטי

פלגות תשובות מציגה את הת 15מספר טבלה . ןלדעת, וללמידה של שיטות הוראה לחינוך מוסרי

  : ממגזרי החינוך השוניםותהסטודנטי

 על פי שיטות הוראה לחינוך מוסרילימוד גישת המכללות ל) % ,N( התפלגות :15 טבלה מספר

  )N=442 (ותסטודנטימגזר בקרב ה

  מגזר

  כ"סה  ערבי  ממלכתי דתי  ממלכתי

  

N % N  %  N  %  N  %  

יש ללמד שיטות לחינוך 

  מוסרי והן נלמדות  

34  20.1%  62  51.7%  61  39.9%  157  35.5%  

יש ללמד שיטות הוראה 

  והן אינן נלמדות  

111  65.7%  52  43.3%  63  41.2%  226  51.1%  

שיטות הוראה אינן 

  נלמדות אך הן יילמדו

15  8.9%  5  4.2%  14  9.2%  34  7.7%  

אין ללמד שיטות הוראה 

  ואין אינן נלמדות 

9  5.3%  1  0.8%  15  9.8%  25  5.7%  

    442    153    120    169  כ"סה

  

 בין p<.001 2χ ,44.59=(6), שנערך לנתונים בטבלה נמצא כי קיימת תלות מובהקת2χבמבחן 

. ותגישת המכללה להוראת שיטות הוראה לחינוך מוסרי לבין מגזר החינוך בקרב סטודנטי

 ביחס לצורך בלמידת שיטות הוראה מתחום החינוך המוסרי במכללה בה ותתשובות הסטודנטי

   .נותחו בנפרד, )'דבהשוואה להיגד '  ג–'היגדים א (ות לומדהם

יש  היא שןגישת המכללה שלה כי ות מכלל המגזרים סבורות מהסטודנטי94.3%מהממצאים עולה 

צורך אין  היא שןגישת המכללה שלה כי ות שסבור5.7% לעומת ,ללמד שיטות הוראה למוסרצורך 

שותפים ) 93.6%) (גברים(כי גם מרבית הסטודנטים  במגזר הדתי נמצא .ללמד שיטות הוראה אלו

  ). p<.052χ ,4.45=(1)(לעמדה זו באופן מובהק 
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 ן לשאלה אם שיטות הוראה לחינוך מוסרי אכן נלמדות במכללה בה הותתשובות הסטודנטי

 35.5%הממצאים מצביעים כי . נותחו בנפרד, )'וד' בהשוואה להיגדים ב' וג' היגדים א (ותלומד

 לומדות ן ששיטות הוראה לחינוך מוסרי אכן נלמדות במכללה בה הות סבורותטודנטימכלל הס

 ותבעוד שמרבית הסטודנטי.  כי שיטות אלו אינן נלמדותות שסבורות מהסטודנטי64.5%לעומת 

 מרבית ותסבור, סבורים כי שיטות אלו אינן נלמדות) 60.1% (והערבי) 79.9%(מהמגזר הממלכתי 

  . כי שיטות אלו אכן נלמדות) 51.7% (ממלכתי דתיה מהמגזר ותהסטודנטי

 בין גישת p<.001 2χ ,32.43=(2), שנערך לנתונים נמצא כי קיימת תלות מובהקת2χבמבחן 

 בקרב .ותהמכללה ביחס ללימוד שיטות הוראה לחינוך מוסרי לבין מגזרי החינוך בקרב הסטודנטי

 בין עמדת p<.001 2χ ,21.17=(2) ,נמצא הבדל מובהק) N=167(סטודנטים מהמגזר הדתי 

) 87.2%) (גברים(לפיו בעוד שמרבית הסטודנטים לבין עמדת הסטודנטיות ) גברים(הסטודנטים 

  .כי הן נלמדות) 51.7%(סבורות מרבית הסטודנטיות  סבורים כי שיטות אלו אינן נלמדות

  הערכת החינוך המוסרי במכללות  4.1.1.4

לימודי החינוך  קו גם הערכות הנבדקים בהתייחס להערכת נבדלפריטים שצוינו לעיל, בנוסף

מדיניות ואקלים : משאלון זה הופקו שלושה מדדים. המוסרי במכללה בה הם מלמדים או לומדים

בכל . מכללותות בתוכנית הלימודים ומעורבות החברתית של הסטודנטי, מוסרי ערכי במכללה

שהציון גבוה יותר מובעת מידת הסכמה רבה כך שככל , 5-  ל1-אחד מהמדדים טווח הציונים נע מ

 על ותבמטרה לבדוק את ההבדלים בקרב מרצים ובקרב סטודנטי. יותר לעמדה המתוארת בהיגד

  . חד כיווניים MANOVAפי מגזר בתחום זה נערכו ניתוחי 

 שנערך בהתייחס להבדלים בין המגזרים בקרב המרצים נמצא הבדל MANOVAבניתוח מסוג 

  : הבדל זה נמצא בשני מדדים.  בין המרציםF(6,220)=3.31, p<.01, η2=.08, מובהק

במטרה לבדוק את . F(2,112)=3.76, p<.05, η2=.06, מדד מדיניות ואקלים מוסרי במכללה

כי מהניתוח עולה . Scheffeמקור ההבדלים בין הקבוצות נערכו ניתוחי השוואה בזוגות מסוג 

 ,M=2.88(המגזר הערבי לבין ) M=3.44, SD=.88(תי המגזר הממלכתי דנמצא הבדל מובהק בין 

SD=.93 ( הממלכתי ואילו המגזר)M=3.02, SD=.89(אינו שונה מאף אחת משתי הקבוצות  .

הממלכתי דתי סבורים כי במכללה בה הם מלמדים קיימים מדיניות נמצא כי מרצים מהמגזר 

לעומת מרצים מהמגזר , הקבאופן מוב, ואקלים משמעותיים ביחס לחינוך מוסרי במידה רבה

. F(2,112)=5.88, p<.01, η2=.09, מדד מעורבות חברתית של הסטודנטים במכללה.הערבי
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. Scheffeבמטרה לבדוק את מקור ההבדלים בין הקבוצות נערכו ניתוחי השוואה בזוגות מסוג 

לבין המגזר ) M=2.88, SD=.96(כי נמצא הבדל מובהק בין המגזר הערבי מהניתוח עולה 

  ). M=3.82, SD=1.11(והממלכתי דתי ) M=3.61, SD=1.02(הממלכתי 

המכללה בה הם מלמדים אינה נמצא כי מרצים מהמגזר הערבי מסכימים יותר עם העמדה לפיה 

מעודדת מעורבות חברתית מספקת של הסטודנטים וכן כי סטודנטים אינם פעילים דיים בפעילות 

  . חברתית ובעזרה הדדית

מסכימים במידה רבה כי המכללה בה הם המגזר הממלכתי והממלכתי דתי  מרצים מםלעומת

  . מלמדים מעודדת מעורבות חברתית של הסטודנטים וכן פעילות חברתית ועזרה הדדית מצידם

במדד תוכנית הלימודים לא נמצא הבדל מובהק בין מרצים ממגזרים שונים ונמצא כי הם 

ם במכללה שלהם כוללת מרכיבים מתחום החינוך מסכימים במידה בינונית כי תוכנית הלימודי

  . המוסרי

. F(6,874)=28.95, p<.001, η2=.17, נמצא הבדל מובהק על פי המגזר ותבקרב הסטודנטי

ממוצעים וסטיות תקן של ההבדלים בעמדות והתנהגויות כלפי חינוך מוסרי על פי המגזרים בקרב 

    .16מספר  מדד בנפרד מוצגים בטבלה  וכן תוצאות ניתוח השוניות שנעשו לכלותהסטודנטי

על פי במכללות  מוסריהחינוך ה הערכתהבדלים בממוצעים וסטיות תקן של : 16טבלה מספר 

  ותמגזר בקרב סטודנטי

  ממוצע  מדדים  מגזר
  ממלכתי  ת.ס

  
)1(   

ממלכתי 
  דתי 

)2(  

  ערבי
  

)3(  

F(2,439)   Partial 
η

2  
Scheffe 

M 2.3  3.19  3.1   מדיניות

   מוסרי ואקלים
SD  97.  99.  88.  

***39.20  

  

15.  1<2=3 

M  1.86  2.5  2.97   תוכנית

  הלימודים 
SD  1.01  1.23  1.05  

***42.18  16.  1<2<3 

M  3.1  3.69  3.08   מעורבות

  חברתית 
SD  1.15  1.03  97.  

***13.86  06.  1=3<2 

   *** p<.001   

כאשר ,  בין המגזרים השונים בכל המדדיםמהטבלה ניתן לראות כי נמצאו הבדלים מובהקים

ההבדל במדד תוכנית הלימודים גבוה יותר מההבדלים במדדים מדיניות ואקלים מוסרי ומעורבות 
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במטרה לבדוק את מקור ההבדלים בין הקבוצות נערכו . שבו נמצא ההבדל הנמוך ביותר, חברתית

נמצא , מדיניות ואקלים מוסרי דמהניתוח עולה כי במד. Scheffeניתוחי השוואה בזוגות מסוג 

.  מהמגזר הממלכתי דתי והערביות מהמגזר הממלכתי לבין סטודנטיותבין סטודנטימובהק הבדל 

 יש מדיניות ות לומדן הן מהמגזר הממלכתי מסכימים במידה מועטה כי למכללות בהותסטודנטי

 ותסטודנטי, ן לעומת.בנושא החינוך המוסרי וכי ניתן לומר כי יש אקלים מוסרי ערכי במכללה

  .  יותר עם עמדה זוותמהמגזר הממלכתי דתי והערבי מסכימ

 מהמגזר ותבמדד תוכנית הלימודים נמצא הבדל מובהק בין שלושת המגזרים לפיו סטודנטי

 כוללת מרכיבים מתחום ן הכי פחות עם העמדה כי תוכנית הלימודים שלהותהממלכתי מסכימ

בי מסכימים במידה רבה מאוד ובאופן מובהק כי תוכנית בעוד שבמגזר הער, החינוך המוסרי

במגזר הממלכתי דתי ההסכמה . הלימודים שלהם כוללת מרכיבים מתחום החינוך המוסרי

 מהמגזר הממלכתי אך פחותה ותמשל הסטודנטי, באופן מובהק, לעמדה זו הינה במידה רבה יותר

  .  במגזר הערביותמזו של הסטודנטי

 מהמגזר ותבין סטודנטימובהק נמצא הבדל ,  של הסטודנטים במכללהמעורבות חברתית במדד

 מהמגזר הממלכתי ותסטודנטי.  מהמגזר הממלכתי דתיותהממלכתי והערבי לבין סטודנטי

 מעודדות סטודנטים למעורבות ות לומדן במידה בינונית כי המכללות בהן הותוהערבי מסכימ

 מהמגזר הממלכתי דתי ות סטודנטי, לעומתם,חברתית וכי הסטודנטים פעילים מבחינה חברתית

  .  במידה רבה יותר עם עמדה זוותמסכימ

, נמצא הבדל מובהק, בבחינת ההבדלים על פי מגדר בקרב סטודנטים מהמגזר הממלכתי דתי

F(3,163)=8.25, p<.001, η2=.13 ,בכל תחומי הערכת המוסד  :  

 ,F(1,165)=17.16, p<.001 , בהקבתחום המדיניות והאקלים המוסרי במכללה נמצא הבדל מו

η
 הן לומדות יש מדיניות הן בותלמכללשסבורות יותר ) M=3.2, SD=.99( לפיו סטודנטיות 09.=2

 ,M=2.5) (גברים(מאשר סטודנטים  יותר אקלים מוסריבהן בתחום החינוך המוסרי וכי יש 

SD=.88 .(  

לפיו F(1,165)=11.82, p<.01, η2=.07 , בתחום תוכנית הלימודים נמצא הבדל מובהק

בתוכנית הלימודים שלהן יש יותר מרכיבים מוסריים כי סבורות ) M=2.5, SD=1.2(סטודנטיות 

  ).    M=1.8, SD=.97) (גברים(מאשר סבורים כך סטודנטים 
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 לפיו F(1,165)=19.4, p<.001, η2=.11, מעורבות חברתית נמצא הבדל מובהקבתחום 

מעודדות את הסטודנטים לומדות הן  בהן ותמכללכי הסבורות ) M=3.69, SD=1.02(סטודנטיות 

  ).    M=2.89, SD=1.1) (גברים(סטודנטים סבורים כך יותר מאשר למעורבות חברתית 

מכלל , מהממצאים המתארים את הכשרת המורים למוסר עולה כי מרבית המרצים, לסיכום

מרביתם , כמו כן. אופן מובהקב, לא הוכשרו ולא התמחו כלל בהוראת חינוך מוסרי, המגזרים

מיעוטם ציינו כי . אינם מלמדים קורס בחינוך מוסרי או אתיקה מקצועית במכללה בה הם עובדים

  . הם מלמדים קורסים אלו בעיקר בעבודה מעשית או בקורס סימסטריאלי

 קורסים בחינוך מוסרי או ות לומדןכי אינ,  מכלל המגזריםותציינו סטודנטי, באופן דומה

קורס  ב,באופן מובהק,  זאתותעוש,  קורסים אלהותיקה מקצועית ואלו שאכן לומדבאת

וכן סטודנטים  ותמרבית המרצים ומרבית הסטודנטי. מסגרת עבודה מעשיתסימסטריאלי או ב

כי יש ללמד שיטות הוראה לחינוך מוסרי במכללות באופן מובהק סבורים מהמגזר הדתי ) גברים(

   .כיום, טוענים מרביתם כי שיטות אלו אינן נלמדות כלל,  עם זאת.שלהם וכי אין להימנע מכך

מרצים מהמגזר הדתי סבורים כי במכללות שלהם קיימת מדיניות ברורה לתחום המוסר ואף 

. באופן מובהק יותר משסבורים כך מרצים מהמגזר הערבי, קיים אקלים ערכי ומוסרי משמעותי

 ואקלים מוסרי קיימים במכללות שלהם במידה מרצים מהמגזר הממלכתי סבורים כי מדיניות

סטודנטיות מהמגזר הממלכתי דתי והערבי מסכימות יותר באופן מובהק כי למכללה . בינונית

. שלהם מדיניות ברורה למוסר ואקלים מוסרי מספק לעומת סטודנטיות מהמגזר הממלכתי

רורים למוסר יותר סטודנטיות דתיות סבורות כי במכללה שלהם קיימים מדיניות ואקלים ב

  . מאשר סטודנטים בנים באופן מובהק

בעוד שמרצים מכלל המגזרים תמימי דעים כי תוכנית הלימודים במכללה בה הם מלמדים כוללת 

באופן , ן בעמדותיהות הסטודנטיותחלוק, מרכיבים מתחום החינוך המוסרי במידה בינונית

 כוללת במידה רבה ןימודים שלה שתוכנית הלותערבי סבורמהמגזר ה ותסטודנטי: מובהק

 שבמידה בינונית ואילו ות מהמגזר הדתי סבורותסטודנטי, מרכיבים מתחום החינוך המוסרי

בעוד שסטודנטיות מהמגזר הדתי , בנוסף. שבמידה נמוכהסבורות  מהמגזר הממלכתי ותסטודנטי

ים סטודנטים סבורות כי תוכנית הלימודים שלהן כוללות מרכיבים מוסריים במידה רבה סבור

מהמגזר הדתי כי תוכנית הלימודים שלהם כוללת מרכיבים מוסרים במידה נמוכה באופן ) גברים(

  . מובהק

 כי המכללות שלהם מעודדות למעורבות יםדתי סבורהממלכתי והממלכתי מרצים מהמגזר בעוד ש

, לכךסבורים מרצים מהמגזר הערבי שהמכללות שלהם אינן מעודדות  חברתית ולעזרה הדדית
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בקרב הסטודנטיות נמצא באופן מובהק כי סטודנטיות מהמגזר הממלכתי . באופן מובהק

ומהמגזר הערבי סבורות כי המכללות שלהן אינן מעודדות למעורבות חברתית וכי הסטודנטים 

סטודנטיות מהמגזר  .אינם פעילים דיים בפעילות התנדבותית לעומת סטודנטיות מהמגזר הדתי

באופן  , מעודדות את התלמידים למעורבות חברתית משמעותיתןמכללות שלההדתי סבורות כי ה

 .יותר מאשר סטודנטים גברים, מובהק
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  ות ההבדלים על פי מגזר בקרב מרצים וסטודנטי–' בחלק  4.1.2

השערת המחקר הראשונה מתייחסת להבדלים בין מגזרי החינוך השונים המשתתפים במחקר 

כאשר מתוארים הבדלים בין מרצים לסטודנטים ביחס , ) וערביממלכתי דתי, ממלכתי(נוכחי ה

תפיסת דמות  :ההשוואה של הקבוצות השונות תעשה ביחס לתחומים הבאים. למדדים שונים

 עמדות והתנהגויות כלפי החינוך ,)ותים וסטודנטיצמערכת הערכים של מר(התלמיד הרצוי 

גיות הוראה ייחודיות להוראת חינוך אסטרט , אסטרטגיות הוראה קונסטרוקטיביסטיות,המוסרי

  .להלן יוצגו ניתוחי שונות לבדיקת השערות אלה בכל אחד מהתחומים שהוצגו .מוסרי

  הבדלים בין מגזרי חינוך

בהתאם להשערת המחקר הראשונה אמורים להימצא הבדלים בין מגזרי החינוך המשתתפים 

ובעמדות וההתנהגויות כלפי בתפיסת דמות התלמיד הרצוי  כאשר ההבדלים, במחקר הנוכחי

, ביחס לתחומים האחרים). וערבי, ממלכתי דתי, ממלכתי(החינוך המוסרי ימצאו בכלל המגזרים 

  . ימצאו הבדלים בהתאם לשאלת המחקר ולרקע התיאורטי שהוצגו לעיל

בכל אחד , םחד כיווני MANOVAלבדיקת השערת המחקר הראשונה נערכו בתחילה ניתוחי 

להלן יוצגו הממצאים בכל אחד מהתחומים .  בנפרדותהמרצים והסטודנטימהתחומים בקרב 

       .    שהוזכרו לעיל

  )ותמערכת הערכים של מרצים וסטודנטי(תפיסת דמות התלמיד הרצוי  4.1.2.1

בכל .  פסיכומוטורי–דתי ומוסרי , דמוקרטי, לימודי, חברתי:  תחומי ערכיםחמישהבמחקר נבדקו 

כך שככל שהציון גבוה יותר מובעת מידת חשיבות רבה , 5- ל1-יונים נע מאחד מהמדדים טווח הצ

  . לתכונת התלמיד המתוארת בהיגדותיותר שמקנים מרצים וסטודנטי

 שנערך בהתייחס להבדלים בין המגזרים בקרב המרצים נמצא הבדל MANOVAבניתוח מסוג 

נמצא במידת החשיבות הבדל זה .  בין המרציםF(10,238)=5.43, p<.001, η2=.19, מובהק

 ,F(2,123)=21.09, p<.001, שהביעו המרצים לתכונות מהתחום הדתי בדמות הבוגר הרצוי להם

η
2=.25 .  

. Scheffeבמטרה לבדוק את מקור ההבדלים בין הקבוצות נערכו ניתוחי השוואה בזוגות מסוג 

 לבין המגזר )M=1.64, SD=.81(מהניתוח עולה כי נמצא הבדל מובהק בין המגזר הממלכתי 

  ). M=2.75, SD=.99(והערבי ) M=2.83, SD=1.2(הממלכתי דתי 

נמצא כי מרצים מהמגזר הממלכתי מקנים חשיבות פחותה יותר לתכונות דתיות בדמות התלמיד 

לעומתם מרצים מהמגזר הממלכתי דתי והערבי מקנים חשיבות רבה יותר באופן . הרצוי להם
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  ,מובהקתנמצאה אינטראקציה , בנוסף. יד הרצוי להםלתכונות דתיות בדמות התלמ, מובהק

F(2,120)=3.17, p<.05, η2=.05  לבין מגדר ) ממלכתי דתי וערבי, ממלכתי(בין מגזר החינוך

  . 6 כפי שמוצג בתרשים מספר, המרצים במדד תחום חברתי

  )N=126(אינטראקציה בין מגזר למגדר במדד התחום החברתי בקרב מרצים : 7 תרשים מספר
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מהתרשים עולה כי מרצות מהמגזר הממלכתי והממלכתי דתי מקנות חשיבות רבה יותר לתכונות 

במגזר הערבי . ים המגזרםמהתחום החברתי בדמות התלמיד הרצוי להן לעומת גברים מאות

מקנים מרצים גברים חשיבות רבה יותר לתכונות חברתיות בדמות התלמיד הרצוי להם לעומת 

  . נשים מאותו המגזר

בקרב כלל ,  על פי המגזרהמוסרי והלימודי לא נמצאו הבדלים, הדמוקרטי, החברתי: בתחומים

 דמוקרטיות ,נמצא כי מרצים מכלל המגזרים מקנים חשיבות רבה לתכונות חברתיות. המרצים

ומוסריות בדמות התלמיד הרצוי להם ומקנים חשיבות רבה מאוד לתכונות בתחום הלימודי 

  .    להםבדמות התלמיד הרצוי 

. F(10,906)=22.42, p<.001, η2=.20,  ממגזרים שונים נמצא הבדל מובהקותבקרב הסטודנטי

ממוצעים וסטיות תקן של ההבדלים בעמדות והתנהגויות כלפי חינוך מוסרי על פי המגזרים בקרב 

    .17מספר  וכן תוצאות ניתוח השוניות שנעשו לכל מדד בנפרד מוצגים בטבלה ותהסטודנטי
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מערכת (תפיסת דמות התלמיד הרצוי הבדלים בממוצעים וסטיות תקן של  :17 לה מספרטב

  ות על פי מגזר בקרב סטודנטי)הערכים

  ממוצע    מגזר
  ממלכתי  ת.ס

)1(   
  ממלכתי דתי 

)2(  
  ערבי

)3(  

F(2,457) Partial 
η

2  
Scheffe 

M 4.1  4.16  4.01   תחום חברתי  

SD  53.  49.  50.  

*3.27  01.  2>3 

M  4.05  4.01  4.17  תחום לימודי  

SD  45.  42.  41.  

**5.7  03.  1=2<3 

M  3.6  3.42  3.63  חום דמוקרטית  

SD  69.  67.  71.  

*3.6  02.  2<3 

M  2.26  3.43  3.1  תחום דתי  

SD  95.  1.07  1.02  

***56.01  20.  1<3<2 

M 3.03  3.23  3.54   תחום מוסרי–   

  .SD 89.  87.  80  פסיכומוטורי

***14.92  05.  1=2<3 

   *** p<.001, ** p<.01, *p<.05   

כאשר , מהטבלה ניתן לראות כי נמצאו הבדלים מובהקים בין המגזרים השונים בכל התחומים

במטרה לבדוק את מקור ההבדלים . ההבדל בתחום הדתי גבוה יותר מההבדלים במדדים האחרים

  . Scheffeג בין הקבוצות נערכו ניתוחי השוואה בזוגות מסו

נמצא הבדל מובהק בין המגזר הממלכתי דתי לבין המגזר , מהניתוח עולה כי בתחום החברתי

 נמצא כי. הערבי ואילו המגזר הממלכתי אינו שונה בצורה מובהקת מאף אחת מהקבוצות

 חשיבות רבה יותר לתכונות חברתיות בדמות התלמיד ות מהמגזר הממלכתי דתי מקנותסטודנטי

  .   מהמגזר הערביותלעומת סטודנטי ןהרצוי לה

. בתחום הלימודי נמצא הבדל מובהק בין המגזר הממלכתי והממלכתי דתי לבין המגזר הערבי

 חשיבות רבה לתכונות לימודיות מהמגזר הממלכתי והממלכתי דתי מקנות ותנמצא כי סטודנטי

רבה מאוד לתכונות  חשיבות מקנותהערבי  מהמגזר ות בעוד שסטודנטיןבדמות התלמיד הרצוי לה

  .    אלו
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נמצא הבדל מובהק בין המגזר הממלכתי דתי לבין המגזר הערבי ואילו המגזר  ,בתחום הדמוקרטי

 מהמגזר הערבי נמצא כי סטודנטיות. הממלכתי אינו שונה בצורה מובהקת מאף אחת מהקבוצות

 ןיד הרצוי לה חשיבות רבה יותר לתכונות ופעולות בעלות אופי דמוקרטי בדמות התלמותמקנ

  .  מהמגזר ממלכתי דתיותלעומת סטודנטי

 ות מהמגזר הממלכתי מקנותבתחום הדתי נמצא הבדל מובהק בין שלושת המגזרים לפיו סטודנטי

 מהמגזר ות ואילו סטודנטיןחשיבות הכי פחותה לתכונות דתיות בדמות התלמיד הרצוי לה

חשיבות  סטודנטיות  ותגזר הערבי מקנבמ.  חשיבות רבה יותר לתכונות אלוותהממלכתי דתי מקנ

 מהמגזר ות משל הסטודנטיןלתוכנות דתיות בדמות התלמיד הרצוי לה, באופן מובהק, רבה יותר

  .  מהמגזר הדתיותהממלכתי אך פחותה מזו של הסטודנטי

 מהמגזר הממלכתי והממלכתי ותבתחום הפסיכו מוטורי מוסרי נמצא הבדל מובהק בין סטודנטי

 מהמגזר הממלכתי והממלכתי דתי ותנמצא כי סטודנטי.  מהמגזר הערביותודנטידתי לבין סט

העתקת ( חשיבות פחותה יותר לתכונות המבטאות התנהגות פסיכומוטורית מוסרית ותמקנ

 מהמגזר הערבי ותלעומת סטודנטי)  'שימוש בתוכנות בעלות רישיון חוקי וכו, עבודות מהאינטרנט

    . לכך חשיבות רבה יותרותשמקנ

מגזר 'בהוספת משתנה חיצוני   שנערך לממצאים המתייחסים לעמדות הסטודנטיםSSAבניתוח 

  :נתקבלה המפה הבא, למפה) ערבי, ממלכתי דתי, ממלכתי(' החינוך
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' מגזר החינוך'בצירוף משתנה ) N=536(סטודנטים מערכת הערכים של תוקף : 12מספר מפה 

   .16= מקדם זרות ) 1/2(בהצגה תלת מימדית 

  

  

פה עולה כי ממה. הממצא במפה נמצא בהלימה עם הממצאים שתוארו עד כהכי ניתן לראות 

בחלק שנע , עמדות סטודנטים מהמגזר הדתי ממוקמות בין התחום החברתי לבין התחום הדתי

עמדות סטודנטים מהמגזר . בין עמדות שמרניות לבין התנהגות של התעלות העצמי למען הזולת

בין התחום הלימודי המאופיין בפתיחות לשינוי לבין התחום החברתי הממלכתי ממוקמות 

עמדות סטודנטים מהמגזר הערבי ממוקמות בין התחום הלימודי . המצביע על התעלות העצמי

  . באזור המתייחס להבלטת העצמי קרטילתחום הדמו

  ניווציוי המרכיב המוט–דירוג והעדפה של ערכים במערכת הערכים של מרצים וסטודנטים 

לבדיקת השערת המחקר בהתייחס להבדלים בין מרצים לסטודנטים ביחס לדרוג דמות התלמיד 

 בוצע ניתוח שונות תלת כיווני למדידות חוזרות, )2.א, 1.השערות א (הרצוי לפי תחומים

)Repeated Measures( , במערך של)2(X3X2 . המשתנה הבלתי תלוי הראשון היה דרוג דמות

משתנה (תחום פסיכומטרי מוסרי ולימודי , דתי, מוקרטיד,  חברתי:חומיםהתלמיד הרצוי לפי ת
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משתנה בין (סטודנטים ומרצים :  המשתנה הבלתי תלוי השני היה קבוצת המחקר.)תוך נבדקי

משתנה בין ( ערביוממלכתי דתי ,  ממלכתי:מגזרה המשתנה הבלתי תלוי השלישי היה .)נבדקי

  . תלמיד הרצויהה דמות המשתנה התלוי בניתוח זה הי. )נבדקי

 ,F(4, 2616)=381  בניתוח נמצא כי קיים אפקט מובהק לדרוג דמות התלמיד הרצוי לפי תחומי

p<.001, η2 =.37. מעבר , נמצאו הבדלים מובהקים בדרוג תחומי דמות התלמיד הרצוי, כלומר

, מרצים(אם כי נמצא הבדל דיפרנציאלי בקבוצות המחקר השונות . לקבוצות המחקר ולמגזר

בדרוג דמות התלמיד הרצוי לפי ) דתי וערבי ממלכתי, ממלכתי(ובמגזרים השונים ) סטודנטים

   , קבוצת מחקרxזאת מאחר ונמצאה אינטראקציה מובהקת של תחום . תחומים

F(4,2616)=29.86, p<.001, η2 =.04 ושל תחום xמגזר , F(4, 2616)=35.67, p<.001, η2=.10 .

 ,F(4, 2616)=1.47,  מגזרx קבוצה x לה אינטראקציה מובהקת של תחוםלא נתקב, לעומת זאת

p>.05, η2 =.00 . משמעות הדבר היא כי לא נתקבל דירוג דיפרנציאלי של דמות התלמיד הרצוי

 להלן 8ם ובתרשי 19ו  18 מספר אותטבלב. בהשוואה בין מרצים לבין סטודנטים ממגזרים שונים

  .שנתקבלו המובהקותמוצגים הממוצעים לאינטראקציות 

דמות התלמיד הרצוי לפי תחומים בהשוואה בין  וסטיות תקן של *ממוצעים: 18 טבלה מספר

  )N=534 ( וסטודנטים)N=126 (מרצים

    M  SD  

 תחום חברתי 0.55 3.95 מרצים

 0.51 4.08 סטודנטים

 תחום דמוקרטי 0.73 3.58 מרצים

 0.71 3.52 סטודנטים

 תחום דתי 1.15 2.26 מרצים

 1.14 2.91 סטודנטים

 תחום לימודי 0.37 4.37 מרצים

 0.44 4.07 סטודנטים

 תחום פסיכומטרי מוסרי 0.83 3.49 מרצים

 0.88 3.24 סטודנטים

ככל שהערך גבוה יותר כך התחום מדורג גבוה יותר , 5 - ל1ממוצעי תחומי תפיסת דמות התלמיד הרצוי נעים בין *
 .בדמות התלמיד הרצוי
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   דמות התלמיד הרצוי לפי תחומים בקרב סטודנטים ומרצים:8 תרשים מספר
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 Simple Mainבוצע ניתוח ,  קבוצהxבמטרה לבדוק את מקור השונות באינטראקציה תחום 

Effect  בו נערכו ניתוחי שונות חד כיווניים למדידות חוזרות וניתוחי המשך מסוג בונפרוני 

  .  בכל קבוצה בנפרד, קת מובהקות ההבדלים בין התחומיםלבדי

,   נמצא כי קיימים הבדלים מובהקים בין תחומי דמות התלמיד הרצוי, בקרב המרצים

F(4,500)=194.64, p<.001, η2=.61 .בקרב נמצאו הבדלים מובהקים גם , באופן דומה

השוואת ממוצעי . F(4,2132)=345.95, p<.001, η2=.39,  באותם התחומיםהסטודנטים

הדירוגים של דמות התלמיד הרצוי לפי תחומים בכל קבוצה בנפרד הצביעה על יתרון מובהק 

בקרב הסטודנטים נמצא יתרון מובהק . לתחום הלימודי על פני התחומים האחרים בקרב המרצים

 נמצא יתרון מובהק גם לתחום , ובניגוד למרצים,לתחום הלימודי על פני התחומים האחרים

 ,ם זאתע. ללא הבדל מובהק בין התחומים הלימודי והחברתי, חברתי על פני התחומים האחריםה

התחום . יש לציין כי התחום החברתי נמצא בדרוג שני יחסית לתחומים האחרים בקרב המרצים

הדמוקרטי והתחום המוסרי פסיכומטרי דורגו בקרב המרצים במקום השלישי ללא הבדל מובהק 

ב הסטודנטים התחום הדמוקרטי דורג במקום השלישי והתחום הפסיכומטרי בקר. בין התחומים

בקרב שתי הקבוצות , לבסוף. עם הבדל מובהק בין תחומים אלו, מוסרי דורג במקום הרביעי

  . באופן מובהק, התחום הדתי במקום הנמוך ביותר יחסית לתחומים האחריםדורג , כאחת

ים בדירוגי דמות התלמיד הרצוי בכל תחום בנפרד שוואה בין קבוצת המרצים לקבוצת הסטודנטה

תוצאות הניתוחים הצביעו על הבדלים .  לקבוצות בלתי תלויותtנעשתה באמצעות מבחני 
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נמצא כי סטודנטים מדרגים . t(658)=2.55, p<.01, בתחום החברתי: מובהקים בין שתי הקבוצות

הבדלים . מות התלמיד הרצויאת התחום החברתי באופן גבוה יותר יחסית למרצים בתפיסת ד

בתחום זה נמצא . t(659)=7.26, p<.001, מובהקים בין הקבוצות נמצאו גם בתחום הלימודי

נמצא כי מרצים מדרגים את התחום הלימודי באופן מובהק גבוה , ממצא הפוך לתחום החברתי

ים באופן נמצא כי מרצים מדרג, כמו כן. יותר יחסית לסטודנטים בתפיסת דמות התלמיד הרצוי

,  ולעומת זאת,t(197)=3.08, p<.01, מובהק גבוה יותר מסטודנטים את התחום הדמוקרטי

סטודנטים מדרגים באופן מובהק גבוה יותר ממרצים את התחום הדתי בתפיסת דמות התלמיד 

לא נמצאו הבדלים מובהקים בין מרצים לבין סטודנטים בדרוג . t(658)=5.81, p<.001, הרצוי

  .t(458)=0.74, p>.05, כומטרי מוסרי בתפיסת דמות התלמיד הרצויהתחום הפסי

דמות התלמיד הרצוי לפי תחומים בהשוואה בין  וסטיות תקן של *ממוצעים: 19טבלה מספר 

  )N=186 ( וערבי)N=223 (ממלכתי דתי, )N=251 (מגזר ממלכתי

  ערבי  מלכתי דתימ ממלכתי    

M 4.00 4.13 4.03 תחום חברתי 

SD 0.53 0.51 0.51 

M 3.57 3.41 3.64 תחום דמוקרטי 

SD 0.70 0.70 0.71 

M 2.10 3.34 3.04 תחום דתי 

SD 0.95 1.11 1.03 

M 4.10 4.07 4.21 תחום לימודי 

SD .45 .44 .42 

M 3.11 3.2 3.53  תחום פסיכומוטרי 

 SD .89 .85 .82 מוסרי

ככל שהערך גבוה יותר כך התחום מדורג גבוה יותר , 5 - ל1ין ממוצעי תחומי תפיסת דמות התלמיד הרצוי נעים ב*
 .בדמות התלמיד הרצוי
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 Simple Mainבוצע ניתוח ,  מגזרxבמטרה לבדוק את מקור השונות באינטראקציה תחום 

Effect  בו נערכו ניתוחי שונות חד כיווניים למדידות חוזרות וניתוחי המשך מסוג בונפרוני 

  .בכל מגזר בנפרד, ים בין התחומיםלבחינת מובהקות ההבדל

,  מניתוח השונות עולה כי קיימים הבדלים מובהקים בדירוגי התחומים במגזר הממלכתי

F(4,1000)=459.83, p<.001, η2=.65 ,במגזר הממלכתי דתי ,F(4, 888)=95.76, p<.001, 

η
עולה כי במגזרים  מניתוח בונפרוני. F(4, 740)=118.88, p<.001, η2=.39,  ובמגזר הערבי30.=2

כאשר התחום הלימודי מדורג , הממלכתי והערבי קיימים הבדלים מובהקים בין כל התחומים

במגזר הממלכתי דתי . המוסרי ולבסוף הדתי, הדמוקרטי, לאחריו התחום החברתי, ראשון

לאחריהם , לעומתם מדורגים ראשונים התחום הלימודי והחברתי ללא הבדל מובהק ביניהם

ודתי ללא הבדל מוסרי פסיכומטרי , ך יותר באופן מובהק מדורגים התחומים הדמוקרטיבדרוג נמו

  .מובהק ביניהם

  Fהשוואה בין המגזרים בדירוגי דמות התלמיד הרצוי בכל תחום בנפרד נעשתה באמצעות מבחני

תוצאות הניתוחים הצביעו על הבדלים מובהקים בין . Scheffe מסוג כיווניים וניתוחי המשך- חד

 נמצא כי במגזר הממלכתי התחום p<.05=F(2, 657) ,3.94, בתחום החברתי: לושת המגזריםש

חסית לדירוגו במגזר הממלכתי יהחברתי בדמות התלמיד הרצוי מדורג גבוה יותר באופן מובהק 

 ,p<.01=F(2, 658) ,5.38, הבדלים מובהקים בין המגזרים נמצאו גם בתחום הלימודי. דתי

במגזר הערבי התחום הלימודי מדורג גבוה יותר באופן מובהק יחסית לדירוגו בתחום זה נמצא כי 

גם בתחום הדמוקרטי נמצאו . ללא הבדל מובהק בין האחרונים, במגזר הממלכתי והממלכתי דתי

 נמצא כי תחום זה מדורג גבוהה יותר p<.01=F(2, 657) ,6.13, הבדלים מובהקים בין המגזרים

נמצאו הבדלים , כמו כן. יחסית לדירוגו במגזר הממלכתי דתיבאופן מובהק במגזר הערבי 

ר הערבי לפיו במגז F(2, 657)=12.67, p<.001, מוסרי מובהקים בין המגזרים בתחום פסיכומטרי

ללא , גבוה יותר באופן מובהק יחסית לדירוגו במגזר הממלכתי והממלכתי דתיתחום זה מדורג 

ם הדתי נמצאו הבדלים מובהקים בין בתחו, לבסוף. הבדל מובהק בין האחרונים

כאשר התחום הדתי מדורג גבוה יותר באופן מובהק במגזר ,  F(2,657)=94.09, p<.001,המגזרים

התחום הדתי נמצא , זאת ועוד. הממלכתי דתי יחסית לדירוגו במגזר הערבי ומגזר הממלכתי

  .ים האחריםמדורג הנמוך ביותר באופן מובהק במגזר הממלכתי יחסית לדירוגו מגזר



160 │תוצאות המחקר הכמותי

ביחס להבדל שבין מערכת הערכים של מרצים לזו של סטודנטים נמצא כי מרצים מקנים , לסיכום

לעומתם . חשיבות רבה יותר לתכונות אופי ולמטרות לימודיות על פני תכונות חברתיות

בין הקבוצות . מקנים חשיבות רבה יותר ובמידה שווה לתכנות לימודיות וחברתיות, הסטודנטים

 כי סטודנטים מכלל המגזרים מקנים חשיבות רבה יותר לתכונות חברתיות מהחשיבות נמצא

ואילו המרצים מקנים חשיבות רבה יותר לתכונות לימודיות מהחשיבות , ים להם המרציםנשמק

   .שמקנים להם הסטודנטים

סטודנטים מהמגזר הדתי מקנים חשיבות רבה יותר לתכנות לימודיות וחברתיות לעומת תכנות 

. אחרות ואילו סטודנטים מהמגזר הממלכתי והערבי מקנים חשיבות רבה יותר לתכונות לימודיות

בהשוואה בין המגזרים נמצא כי סטודנטים מהמגזר הממלכתי מדרגים בראש תכונות חברתיות 

שמקנים חשיבות רבה יותר לתכונות דתיות בדמות , יותר מאשר סטודנטים מהמגזר הדתי

טודנטים מהמגזר הערבי מעדיפים תכנות לימודיות ודמוקרטיות יותר ס. התלמיד הרצוי להם

        .  מאשר סטודנטים ממגזרים אחרים

  עמדות והתנהגויות כלפי החינוך המוסרי    4.1.2.2

תוך שלילת תפקידו של המורה כסוכן הוראה עמדות כלפי : במחקר נבדקו ארבעה תחומי עמדות

. תפקיד המורה כסוכן מוסרידאגה ואכפתיות מצד המורה ו, בהכשרה מוסריתרצון , תפקיד מוסרי

כך שככל שהציון גבוה יותר מובעת מידת הסכמה , 5- ל1-בכל אחד מהמדדים טווח הציונים נע מ

  .רבה יותר לעמדה או להתנהגות המתוארת בהיגד

 שנערך בהתייחס להבדלים בין המגזרים בקרב המרצים נמצא הבדל MANOVAבניתוח מסוג 

הבדל זה נמצא במידת ההסכמה .  בין המרציםF(8,238)=4.64, p<.001, η2=.13 ,מובהק

 ,F(2,122)=13.39, תוך שלילת תפקיד מוסרישל המורה כסוכן הוראה לעמדות כלפי תפקידו 

p<.001, η2=.18 . במטרה לבדוק את מקור ההבדלים בין הקבוצות נערכו ניתוחי השוואה בזוגות

לבין ) M=2.01, SD=.54(ה כי נמצא הבדל מובהק בין המגזר הערבי מהניתוח עול. Scheffeמסוג 

נמצא כי מרצים ). M=1.44, SD=.38(והממלכתי דתי ) M=1.47, SD=.46(המגזר הממלכתי 

  על המורה להימנע מעיסוק בסוגיות מוסריות במהלך עבודתו בכיתהסבורים כימהמגזר הערבי 

 מרצים מהמגזר הממלכתי והממלכתי דתי  לעומתועליו להתמקד בהוראת תכנים מקצועיים

  .שסבורים כי על המורה ללמד ולעסוק בחינוך מוסרי במהלך עבודתו

כסוכן של המורה תפקידו דאגה ואכפתיות מצד המורה ו, בהכשרה מוסריתן רצו: בתחומים

כי הם לא נמצא הבדל מובהק בין המרצים ממגזרים שונים ונמצא כי הם מסכימים , מוסרי
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שעל מורים להיות , ם שהם מלמדים מעוניינים במידה מועטה בהכשרה לחינוך מוסריהסטודנטיו

  .    אכפתיים ומעורבים בחיי תלמידיהם וכן שלמורה יש יכולת להשפיע על תלמידיו במישור המוסרי

. F(8,888)=34.95, p<.001, η2=.24,  ממגזרים שונים נמצא הבדל מובהקותבקרב הסטודנטי

ן של ההבדלים בעמדות והתנהגויות כלפי חינוך מוסרי על פי המגזרים בקרב ממוצעים וסטיות תק

    .20בטבלה מספר  וכן תוצאות ניתוח השוניות שנעשו לכל מדד בנפרד מוצגים ותהסטודנטי

 על הבדלים בעמדות והתנהגויות כלפי חינוך מוסריממוצעים וסטיות תקן של  :20 טבלה מספר

  ותפי מגזר בקרב סטודנטי

  ממוצע  עמדות  מגזר
  ממלכתי  ת.ס

)1(   
  ממלכתי דתי 

)2(  
  ערבי

)3(  

) 2,447( F  Partial 
η

2  
Scheffe 

M 1.48  1.4  2.23   המורה סוכן

  .SD  51.  45.  76  הוראה

***88.69  28.  1=2<3 

M  3.89  4.25  3.63   דאגה

  .SD  69.  57.  71  ואכפתיות 

***30.24  12.  1<2>3 

M  3.37  3.05  3.47   המורה סוכן

  .SD  72.  65.  67  מוסר

***13.35  06.  1=3>2 

   *** p<.001   

כאשר , מהטבלה ניתן לראות כי נמצאו הבדלים מובהקים בין המגזרים השונים בשלושה מדדים

 כסוכן הוראה תוך שלילת תפקיד מוסרי גבוה יותר מההבדלים במדדים מורהההבדל במדד ה

במטרה לבדוק את מקור ההבדלים בין . כסוכן מוסרירה המו ובמדד דאגה ואכפתיות מצד המורה

  . Scheffeהקבוצות נערכו ניתוחי השוואה בזוגות מסוג 

בדומה לעמדת מרצים ,  כסוכן הוראה תוך שלילת תפקיד מוסרימורהמהניתוח עולה כי במדד ה

ע  יותר עם העמדה לפיה על המורה להימנות מהמגזר הערבי מסכימותסטודנטי, מהמגזר הערבי

 מהמגזר הממלכתי ותמעיסוק בסוגיות מוסריות במהלך עבודתו בכיתה לעומת סטודנטי

  .  כי על המורה ללמד ולעסוק בחינוך מוסרי במהלך עבודתוותוהממלכתי דתי שסבור

 ות נמצא הבדל מובהק בין שלושת המגזרים לפיו סטודנטידאגה ואכפתיות מצד המורהבמדד 

עם העמדה כי מורה צריך להיות אכפתי ומעורב בחיי  הכי פחות ותמהמגזר הערבי מסכימ

 במידה רבה מאוד ובאופן מובהק כי על ותמגזר הדתי מסכימסטודנטיות מהתלמידיו בעוד ש

במגזר הממלכתי ההסכמה לעמדה זו הינה . אכפתי ומעורב בחיי תלמידיו, המורה להיות דואג
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ערבי אך פחותה מזו של מהמגזר המשל הסטודנטיות , באופן מובהק, במידה רבה יותר

  .  במגזר הדתיותהסטודנטי

 מהמגזר הממלכתי והערבי כי מורה משפיע ות סטודנטיותכסוכן מוסרי מסכימהמורה במדד 

  .  מהמגזר הדתייותיותר מאשר סטודנט, באופן מובהק, ומעצב את מוסריותם של תלמידיו

 אך נמצא כי F(2,447)=.89, p>.05 לא נמצא הבדל מובהק הכשרה מוסריתב ןרצובמדד 

מעוניינים בקבלת הכשרה לחינוך הם מסכימים כי , יםצבשונה מהמר, סטודנטים מכלל המגזרים

  .    מוסרי במידה רבה

   קונסטרוקטיביסטיות אסטרטגיות הוראה  4.1.2.3

,  מטא קוגניטיבית–רמת חשיבה גבוהה : במחקר נבדקו אסטרטגיות הוראה משלוש רמות חשיבה

- ל1-בכל אחד מהמדדים טווח הציונים נע מ. רמות חשיבה מסדר נמוך, דר בינונירמות חשיבה מס

  .כך שככל שהציון גבוה יותר נעשה שימוש רב יותר באסטרטגיה המתוארת בהיגד, 5

 שנערך בהתייחס להבדלים בין המגזרים בקרב המרצים לא נמצא הבדל MANOVAבניתוח מסוג 

שימוש באסטרטגיות קונסטרוקטיביסטיות במהלך  במידת הF(6,242)=1.74, p>.05, מובהק

נמצא כי מרצים מכלל המגזרים משתמשים במידה רבה מאוד באסטרטגיות  .על פי מגזר, השיעור

מטא קוגניטיביות ובאסטרטגיות מסדר חשיבה נמוך ופחות באסטרטגיות מסדר חשיבה בינוני 

  . במהלך עבודתם

 F(6,118)=3.24, p<.05, η2=.08, בדל מובהקבבחינת ההבדלים על פי מגדר נמצא ה, עם זאת

  : בשני תחומים

 ,F(1,120)=4.56 , מסדר נמוך נמצא הבדל מובהקמרמות חשיבה בתחום אסטרטגיות הוראה 

p<.05, η2=.04לפיו מרצות ) M=3.9, SD=.63( מרבות להשתמש באסטרטגיות ההוראה אלו 

     . )M=4.2, SD=.52 ()גברים(מאשר מרצים 

 ,F(1,120)=6.77 ,  נמצא הבדל מובהקבנונימסדר מרמות חשיבה רטגיות הוראה בתחום אסט

p<.05, η2=.05 לפיו כי מרצות )M=3.63, SD=.67 ( מרבות להשתמש באסטרטגיות ההוראה אלו

  ).M=3.2, SD=.85) (גברים(מאשר מרצים 

מרצים לבין בין מגדר ה F(2,120)=4.71, p<.05, η2=.07, מובהקתנמצאה אינטראקציה , בנוסף

 קוגניטיביות כפי –במדד אסטרטגיות הוראה מטא ) ממלכתי דתי וערבי, ממלכתי(מגזר החינוך 

  .9 שמוצג בתרשים מספר
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  קוגניטיביות-אסטרטגיות הוראה מטא אינטראקציה בין מגזר למגדר במדד : 9 תרשים מספר

  )N=126(בקרב מרצים 

3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

4.6

ממלכתי ערבי ממלכתי דתי

מגזר החינוך

בי
טי

ני
וג

ק
א 

ט
מ

 '
ט

ס
א

ע 
צ

מו
מ

גבר

אשה
  

כתי דתי משתמשות יותר באסטרטגיות מהתרשים עולה כי מרצות מהמגזר הממלכתי והממל

במגזר הערבי מרבים מרצים גברים . הוראה מטא קוגניטיביות מאשר גברים מאותם המגזרים

  .להשתמש באסטרטגיות אלו יותר מאשר מרצות

. F(6,912)=35.17, p<.001, η2=.19,  ממגזרים שונים נמצא הבדל מובהקותבקרב הסטודנטי

 וכן תוצאות ותאסטרטגיה על פי המגזרים בקרב הסטודנטיממוצעים וסטיות תקן של מדדי ה

    .21מספר ניתוח השוניות שנעשו לכל מדד בנפרד מוצגים בטבלה 

 על פי מגזר בקרב קונסטרוקטיביסטיותממוצעים וסטיות תקן של אסטרטגיות  :21 טבלה מספר

  ותסטודנטי

  ממוצע  אסטרטגיות   מגזר
ממלכתי   ממלכתי   ת.ס

  דתי 
  ערבי

) 2,458( F Partial 
 η2  

Scheffe 

M 3.58  3.48  3.58   מטא קוגניטיבי  

SD  48.  48.  48.  

2.12  009.  1=2=3 

M  3.83  3.69  3.95   רמת חשיבה

  .SD  53.  60.  58  בינונית 

***7.42  03.  2<3 

M  2.11  2.16  2.95   רמת חשיבה

  .SD  56.  53.  57  נמוכה

***110.64  33.  1=2<3 

   *** p<.001   
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אסטרטגיות : מהטבלה ניתן לראות כי נמצאו הבדלים מובהקים בין המגזרים השונים במדדים

כאשר ההבדלים במדד אסטרטגיות מרמות חשיבה נמוכות גדול , מרמות חשיבה בינוניות ונמוכות

במטרה לבדוק את מקור . באופן משמעותי מההבדלים במדד אסטרטגיות חשיבה בינוניות

מהניתוח עולה כי במדד . Scheffeצות נערכו ניתוחי השוואה בזוגות מסוג ההבדלים בין הקבו

אסטרטגיות חשיבה מרמה נמוכה נמצא הבדל מובהק בין המגזר הערבי לבין המגזר הממלכתי 

, באופן מובהק,  יותרותערבי משתמשמהמגזר ה ותנמצא כי סטודנטי. והממלכתי דתי

  .  מהמגזר הממלכתי והממלכתי דתיותיבאסטרטגיות מרמת חשיבה נמוכה לעומת סטודנט

 במדד אסטרטגיות חשיבה מרמה בינונית נמצא הבדל מובהק בין המגזר הדתי לבין המגזר הערבי

 ותנמצא כי סטודנטי. כאשר המגזר הממלכתי אינו שונה באופן מובהק מאף אחת מהקבוצות

 ממגזרים ותי יותר באסטרטגיות מרמת חשיבה זו לעומת סטודנטותמשתמשהערבי מהמגזר 

  . אחרים

לא נמצא הבדל מובהק ונמצא ) מטא קוגניטיבית(ביחס למדד אסטרטגיות חשיבה מרמה גבוהה 

  .  באסטרטגיות אלו במידה רבהות מכלל המגזרים משתמשותכי סטודנטי

, נמצא הבדל מובהק, בבחינת ההבדלים על פי מגדר בקרב סטודנטים מהמגזר הממלכתי דתי

F(3,175)=6.82, p<.001, η2=.11 ,הבדל . מידת השימוש באסטרטגיות מרמת חשיבה בינוניתב

) M=3.69, SD=.61(לפיו סטודנטיות  F(1,177)=15.69, p<.001, η2=.08, נמצאמובהק 

  ). M=3.2, SD=.67) (גברים(מאשר סטודנטים משתמשות יותר באסטרטגיות אלו 

  אסטרטגיות הוראה ייחודיות להוראת מוסר  4.1.2.4

דיונים ושיחות ומתן דוגמה , מטלות בכיתה, דילמות: נבדקו ארבע סוגי אסטרטגיותבמחקר 

- ל1- בכל אחד מהמדדים טווח הציונים נע מ.אישית לתלמידים תוך הצגת אירועים שונים בכיתה

  .כך שככל שהציון גבוה יותר נעשה שימוש רב יותר באסטרטגיה המתוארת בהיגד, 5

ייחס להבדלים בין המגזרים בקרב המרצים לא נמצא הבדל  שנערך בהתMANOVAבניתוח מסוג 

, במידת השימוש באסטרטגיות ייחודיות למוסר במהלך השיעור F(8,236)=1.26, p>.05 ,מובהק

נמצא כי מרצים מכלל המגזרים משתמשים יותר בדיונים ובדילמות במהלך עבודתם . על פי מגזר

במתן מטלות מכך פחות ואף עים בכיתה החינוכית ופחות במתן דוגמה אישית ותיאור אירו

, בבחינת ההבדלים על פי מגדר נמצא הבדל מובהק, עם זאת. לסטודנטים במהלך שיעור

F(4,115)=3.53, p<.01, η2=.11. מתן דוגמה אישית לתלמידים תוך הצגת אירועים  בתחום
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  )גברים( מרצים לפיו F(1,118)=9.26, p<.01, η2=.07, נמצא הבדל מובהק שונים בכיתה

)M=3.2, SD=.87 ( מרצות  מאשר זובאסטרטגיות ההוראה משתמשים יותר)M=2.9, SD=.68    .(  

. F(8,868)=19.72, p<.001, η2=.15 , ממגזרים שונים נמצא הבדל מובהקותבקרב הסטודנטי 

 וכן תוצאות ותבקרב הסטודנטיממוצעים וסטיות תקן של מדדי האסטרטגיה על פי המגזרים 

    .22מספר וניות שנעשו לכל מדד בנפרד מוצגים בטבלה ניתוח הש

 על פי מגזר הוראה ייחודיות למוסרממוצעים וסטיות תקן של אסטרטגיות : 22טבלה מספר 

  ותבקרב סטודנטי

  ממוצע  אסטרטגיות   מגזר
  ממלכתי  ת.ס

  
)1(   

ממלכתי 
  דתי 

)2(  

  ערבי
  

)3(  

)2,437( F Partial 
η

2  

Scheffe 

M 2.6  3.18  3.45   דילמות  

SD  1.23  1.13  96.  

***24.16  10.  1<2=3 

M  2.62  3.09  3.53   דוגמה אישית  

ואירועים 

  בכיתה  

SD  97.  83.  68.  

***47.86  18.  1<2<3  

M  2.73  3.2  3.47   דיונים ושיחות  

SD  1.08  90.  73.  

***25.86  11.  1<2=3  

M  2.44  3.33  3.56   מטלות בכיתה  

SD  1.1  91.  78.  

***64.82  23.  1<2=3  

   *** p<.001   

, מהטבלה ניתן לראות כי נמצאו הבדלים מובהקים בין המגזרים השונים בכל ארבעת המדדים

כאשר ההבדלים במדדים מטלות בכיתה ודוגמה אישית ואירועים בכיתה גבוהים יותר מההבדלים 

הקבוצות נערכו ניתוחי השוואה במטרה לבדוק את מקור ההבדלים בין . במדדים דיונים ודילמות

דיונים ומטלות בכיתה נמצא הבדל , במדדים דילמותכי עולה ניתוח מה. Scheffeבזוגות מסוג 

סטודנטיות . מובהק בין סטודנטיות מהמגזר הדתי והערבי לבין סטודנטיות מהמגזר הממלכתי

טיות מהמגזר הממלכתי משתמשות פחות באופן מובהק באסטרטגיות אלו לעומת סטודנ

   .ממגזרים אחרים
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 נמצא כי הקבוצה .נמצא הבדל מובהק בין שלושת המגזרים דוגמה אישית ואירועים בכיתה מדדב

שימוש מידת  ה במגזר הדתי נמצא. היא המגזר הממלכתיאלושמשתמשת הכי פחות באסטרטגיות 

רבי בו מהמגזר הע, באופן מובהק כה אך נמו באסטרטגיות אלו מאשר במגזר הממלכתי יותרהרב

  . נמצאה מידת השימוש הרבה ביותר באסטרטגיות אלו

, נמצא הבדל מובהק, בבחינת ההבדלים על פי מגדר בקרב סטודנטים מהמגזר הממלכתי דתי

F(4,167)=3.72, p<.01, η2=.08 ,ביחס לשלושה תחומים:  

  לפיוF(1,170)=4.43, p<.05, η2=.03, ביחס למידת השימוש בדילמות נמצא הבדל מובהק

משתמשות יותר בדילמות להוראת מוסר מאשר סטודנטים ) M=3.18, SD=1.12(סטודנטיות 

  ). M=2.78, SD=1.1) (גברים(

, ביחס למידת השימוש בדוגמה אישית ובמתן אירועים שונים בכיתה נמצא הבדל מובהק

F(1,170)=6.45, p<.05, η2=.04 לפיו סטודנטיות )M=3.09, SD=.82 ( משתמשות יותר

  ).M=2.72, SD=94) (גברים(טגיה זו מאשר סטודנטים באסטר

 F(1,170)=12.38, p<.01, η2=.07, ביחס למידת השימוש במטלות בכיתה נמצא הבדל מובהק

להוראת מוסר מאשר בכיתה  במטלותמשתמשות יותר ) M=3.32, SD=.91(לפיו סטודנטיות 

  ).M=2.77, SD=.98) (גברים(סטודנטים 

 על פי ותעמדות הסטודנטיובקרב מרצים העמדות בקרב דלים מרכזיים נמצאו מספר הב, לסיכום

  :מגזר ביחס למדדי המחקר

 .ניתנת חשיבות רבה לפן הלימודי, של מרצים מכלל המגזרים) 'דמות התלמיד'(במערכת הערכים 

 גם לתכונות דתיות בדמות ,באופן מובהק, מקנים חשיבות רבהוהערבי מרצים מהמגזר הדתי 

מרצות נשים מהמגזר הממלכתי והממלכתי דתי  .ממלכתית מרצים מהמגזר ההתלמיד לעומ

לתכונות חברתיות בדמות התלמיד הרצוי להן לעומת , באופן מובהק, מעניקות חשיבות רבה יותר

, באופן מובהק, מרצים גברים ואילו במגזר הערבי מקנים מרצים גברים חשיבות רבה יותר

ודנטיות נמצא כי סטודנטיות מהמגזר הממלכתי דתי בקרב הסט. לתוכנות אלו מאשר מרצות

לתכונות חברתיות בדמות התלמיד הרצוי להן לעומת , באופן מובהק, מקנות חשיבות רבה יותר

סטודנטיות מהמגזר הערבי מעניקות חשיבות רבה מאוד לתכונות . סטודנטיות מהמגזר הערבי

הממלכתי והממלכתי דתי מאשר סטודנטיות מהמגזר , באופן מובהק, מהתחום הלימודי

סטודנטיות מהמגזר הערבי אף מעניקות חשיבות רבה באופן מובהק . המעניקות לכך חשיבות רבה
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בתחום הדתי נמצא . לתכונות ופעולות בעלות אופי דמוקרטי לעומת סטודנטיות מהמגזר הדתי

 באופן מובהק כי סטודנטיות מהמגזר הדתי מעניקות חשיבות רבה ביותר לתחום לעומת

סטודנטיות מהמגזר הערבי המעניקות חשיבות בנינות לתחום ולעומת סטודנטיות מהמגזר 

בתחום הפסיכו מוטורי מוסרי נמצא כי . הממלכתי המעניקות חשיבות פחותה לתכונות דתיות

יותר מאשר , באופן מובהק,  לתכונות אלוסטודנטיות מהמגזר הערבי מעניקות חשיבות רבה

     .  תי והממלכתי דתיסטודנטיות מהמגזר הממלכ

ביחס לעמדות כלפי חינוך מוסרי נמצא כי הבדל מובהק במדד המורה כסוכן הוראה לפיו מרצים 

מהמגזר הממלכתי והממלכתי דתי סבורים כי על המורה ללמד ולעסוק במוסר בעבודתו לעומת 

כלל נמצא כי מרצים מ, בנוסף. מרצים מהמגזר הערבי שסבורים כי על המורה להימנע מכך

שעל מורים להיות אכפתיים , המגזרים סבורים כי סטודנטים אינם מעוניינים בהכשרה מוסרית

בדומה . ומעורבים בחיי תלמידיהם וכן שלמורה יכולת להשפיע על תלמידיו במישור המוסרי

סטודנטיות . ות ביחס לתפקידו ההוראתי של המורהבקרב הסטודנטיהבדל מובהק למרצים נמצא 

 שעל המורה לעסוק בהוראת מוסר בכיתה באופן ותתי והממלכתי דתי סבורמהמגזר הממלכ

 מהמגזר ותטודנטיס.  שיש להימנע מכךות מהמגזר הערבי הסבורותמובהק לעומת סטודנטי

 באופן מובהק יותר , כי על המורה לגלות מעורבות ודאגה כלפי תלמידיוותדתי סבורהממלכתי 

 ות סטודנטיות כך באופן בינוני ואף יותר מאשרמאשר סטודנטיות מהמגזר הממלכתי שסבור

  . כי אין זה מתפקידו של המורהשסבורות  מהמגזר הערבי

 מהמגזר הממלכתי והערבי סבורים כי למורה יכולת להשפיע על תלמידיו במישור ותסטודנטי

בעוד שמרצים מכלל המגזרים .  מהמגזר הדתיות  סטודנטייותר מאשר, באופן מובהק, המוסרי

 ן מכלל המגזרים כי הות סטודנטיותים כי סטודנטים אינם מעוניינים בהכשרה למוסר טוענסבור

  .  בהכשרה זו במידה רבהותדווקא מעוניינ

להשתמש באסטרטגיות מכלל המגזרים מרבים בתחום האסטרטגיות להוראה נמצא כי מרצים 

הבדלים על פי מגדר בבחינת ה.  אך גם באסטרטגיות הוראה מסדר נמוךהוראה מטא קוגניטיביות

מאשר , באופן מובהק, ות משתמשות יותר באסטרטגיות הוראה מסדר בינוני ונמוךמרצנמצא כי 

בשימוש באסטרטגיות הוראה מטא קוגניטיביות נמצאה אינטראקציה בין מגזר למגדר . מרצים

לפיה מרצות מהמגזר הממלכתי והממלכתי דתי משתמשות יותר באסטרטגיות אלו מאשר גברים 

מאותו המגזר ואילו מרצים מהמגזר הערבי משתמשים יותר באסטרטגיות אלו מאשר מרצות 

 באסטרטגיות ות משתמשמהמגזר הערבי ותסטודנטיבקרב סטודנטיות נמצא כי . מאותו מגזר

באופן   מהמגזר הממלכתי והממלכתי דתיותמאשר סטודנטייותר הוראה מסדר חשיבה נמוך 
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טודנטיות מהמגזר הערבי באסטרטגיות הוראה מסדר בינוני  באופן דומה משתמשות ס.מובהק

נמצא כי סטודנטיות דתיות ,  כמו כן.יותר מאשר סטודנטיות ממגזרים אחרים באופן מובהק

באסטרטגיות הוראה . משתמשות באסטרטגיות אלו יותר מאשר סטודנטים בנים באופן מובהק

     .מטא קוגניטיביות משתמשות כלל הסטודנטיות במידה רבה

בתחום אסטרטגיות הוראה למוסר מדווחים כלל המרצים כי הם משתמשים בעיקר בדיונים 

עם זאת נמצא כי מרצים גברים משתמשים במתן אירועים שונים בכיתה  .ובדילמות במהלך שיעור

ערבי דתי וה מהמגזר הותסטודנטי.  ודוגמאות מחייהם באופן מובהק יותר מאשר מרצות

 ותסטודנטי באופן מובהק יותר מאשר ,ות במידה רבה במהלך שיעור בכל האסטרטגיותמשתמש

 סטודנטיות מהמגזר הדתי .ה באופן ניכרט בהן במידה מועותמהמגזר הממלכתי המשתמש

מתן דוגמה אישית ואירועים ומטלות בכיתה יותר מאשר סטודנטים , משתמשות בדילמות

        .באופן מובהק, מהמגזר הדתי
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  שר בין משתני המחקר ק–' חלק ג 4.1.3
  

השערת המחקר השנייה ושאלת המחקר מתייחסות לקשרים שבין המדדים מקבוצת המשתנים 

עמדות , )מערכת הערכים של מרצים וסטודנטים(תפיסת דמות התלמיד הרצוי : הבאות

אסטרטגיות הוראה , אסטרטגיות הוראה קונסטרוקטיביסטיות, והתנהגויות כלפי החינוך המוסרי

  .   להוראת חינוך מוסריייחודיות

לבדיקת הקשרים בין המדדים השונים חושבו מתאמי פרסון לכלל המדגם ובקרב מרצים 

לבחון האם הקשרים בקרב המרצים שונים מהקשרים שבקרב , על מנת, זאת. וסטודנטים בנפרד

 לבדיקת מובהקות ההבדלים בקרב, Fisher's Zגם ניתוחי , נערכו בנוסף, לשם כך. הסטודנטים

  . המרצים ומובהקות ההבדלים בקרב הסטודנטים

 לגבי כלל המדגם באותם המקרים שבהם לא נמצאו הבדלים בין המרצים 1להלן יוצגו המתאמים

תחילה . במקרים בהם נמצאו הבדלים יוצגו המתאמים בנפרד לכל תת קבוצה. לבין הסטודנטים

תנים האחרות ולאחריהן יובאו המתאמים שבין הערכת המוסד לבין המדדים בקבוצות המש

יוצגו הקשרים שבין העמדות , בחלק נוסף. המתאמים שבין דמות התלמיד לבין המדדים האחרים

יוצגו , לבסוף. כלפי חינוך מוסרי לבין אסטרטגיות ההוראה ולאסטרטגיות מתחום המוסר

המתאמים שבין אסטרטגיות הוראה קונסטרוקטיביסטיות לבין אסטרטגיות הוראה מתחום 

  .סרהמו

          קשר בין הערכת המוסד לבין מדדי המחקר 4.1.3.1

תוכנית הלימודים , אקלים מוסרי במכללה: הערכת המוסד נבחנה באמצעות שלושה מדדים

 להלן יוצגו מתאמי פרסון המתארים את הקשרים שבין מדדים אלה לבין .ומעורבות חברתית

   . מדדי המחקר האחרים

   'דמות התלמיד הרצוי'ן מדדי קשר בין הערכת המוסד לבי. א

לא , Fisher's Z בהשוואת המתאמים בקרב המרצים לבין המתאמים בקרב סטודנטים באמצעות 

המתאמים לכל קבוצה . נמצאו הבדלים מובהקים על כן מוצגים המתאמים לגבי כלל הנבדקים

   .5בנספח בנפרד מוצגים 

                                                 
נלקחה באופן כללי בטבלאות שבהם מוצגים מתאמים לכלל המדגם או מתאמים לסטודנטים ,  זהחלקלאורך  1

  .    הגדולנבדקיםעקב מספר ה, ומטה, P<.001בחשבון רק מובהקות ברמה 
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  )N=627(לבין מדדי דמות התלמיד מתאמי פרסון בין מדדי הערכת המוסד : 23 טבלה מספר

  מדדי דמות התלמיד  

  לימודי  דתי  מוסרי פסיכומוטורי  דמוקרטי  חברתי   מדדי הערכת המוסד

  .16***  .22***  .22***  .15***  .13  אקלים מוסרי 

  .08  .26***  .20***  .16***  .10  תוכנית הלימודים

  .07  .10  .12  .09  .10  מעורבות חברתית 

              p<.001***  

אקלים ותוכנית :  נמצאו מתאמים מובהקים רק ביחס לשני מדדיםכפי שניתן לראות בטבלה

בהתייחס לאקלים נמצאו מתאמים . אך לא בהתייחס למדד מעורבות חברתית, הלימודים

למדד תוכנית הלימודים .  נמוכה עם כל המדדים פרט לתחום החברתי–מובהקים ברמה בינונית 

 ברמה דומה עם כל המדדים פרט לתכונות מהתחום החברתי ולתכונות נמצאו מתאמים מובהקים

שיש יותר המתאמים המובהקים שנמצאו כולם חיוביים כך שככל . מהתחום התחום לימודי

התלמיד או ככל שישנם יותר מרכיבים מוסריים בתוכנית הלימודים כך /אקלים מכללתי מוסרי ו

 מוסריות –פסיכו מוטוריות ,  תכונות דמוקרטיותהרצוי בעיני מרצים וסטודנטים הוא יותר בעל

אקלים מכללתי מוסרי אז התלמיד האידיאלי בעיני מרצים וסטודנטים שיש יותר ככל . ודתיות

  . הוא יותר בעל תכונות לימודיות

        עמדות כלפי חינוך מוסרילבין הערכת המוסד קשר בין . ב

רצון בהכשרה לחינוך ,  המורה כסוכן הוראה:העמדות כלפי חינוך מוסרי כוללות ארבעה מדדים

מתאמי פרסון לתיאור הקשר שבין מדדי הערכת . דאגה ואכפתיות והמורה כסוכן מוסרי, מוסרי

  .  24 המוסד לבין מדדים אלו מוצגים בטבלה מספר

 עמדות כלפי חינוך מוסרימתאמי פרסון בין מדדי הערכת המוסד לבין מדדי : 24 טבלה מספר

)N=628(  

  די עמדות כלפי חינוך מוסרימד  

  סוכן מוסרי  דאגה ואכפתיות  הכשרה  סוכן הוראה  מדדי הערכת המוסד

  .14***  .07  .10  .17***  אקלים מוסרי 

  .17***  .01  .12  .30***  תוכנית הלימודים

  .08  .14***  .12  .03  מעורבות חברתית 

                    p<.001***  
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 תוכנית ,אקלים: מדדיםה שלושתהקים ביחס לכפי שניתן לראות בטבלה נמצאו מתאמים מוב

 נמצאו מתאמים מובהקים  ולתכונית הלימודיםבהתייחס לאקלים. מעורבות חברתיתוהלימודים 

מעורבות למדד . מדד הכשרה ומדד דאגה ואכפתיות נמוכה עם כל המדדים פרט ל–ברמה בינונית 

כך שככל שקיימת , ותדאגה ואכפתיחברתית נמצא מתאם מובהק ברמה נמוכה רק עם מדד 

ר מעורבות חברתית אז מרצים וסטודנטים סבורים שעל מורה להיות יותר דואג תבמוסד יו

  . ואכפתי כלפי תלמידיו

שנעשו להשוואה בין מרצים לבין סטודנטים לגבי מתאמים אלה נמצא הבדל , Fisher's Zבניתוחי 

,  המורה כסוכן הוראהמובהק בהתייחס למתאם שבין האקלים המוסרי במכללה לבין מדד

Z=3.07, p<.001 . ובהתייחס למתאם שבין מדד תוכנית הלימודים לבין מדד המורה כסוכן

בקרב הסטודנטים המתאמים נמצאו חיוביים . Z=2.78, p<.001הוראה נמצא הבדל מובהק 

בעוד שבקרב המרצים המתאמים היו , בהתאמה, r=.34, p<.001 - וr=.23,p<.001ומובהקים 

נראה אם כך שהקשר שבין מדד . בהתאמה, r-.06, p>.05 - וr=-.09, p>.05 ולא מובהקים נמוכים

 ההאקלים המוסרי במכללה ומדד תוכנית הלימודים לבין מדד המורה כסוכן הוראה שהוצג בטבל

מכאן שהסטודנטים תופסים שככל . הינו פועל יוצא של המתאם שנמצא בקרב הסטודנטים

או ככל שיש יותר מרכיבים מוסריים בתוכנית / ומספקת יותרשהאווירה המוסרית במוסד 

 וכן קרי להתמקד בהוראה ופחות במוסר, תת לכך פחות ביטוייש ל אז בהוראה בכיתה הלימודים

  . המורה מהווה יותר סוכן מוסרי

         קשר בין הערכת המוסד לבין אסטרטגיות הוראה קונסטרוקטיביסטיות . ג

וסד לבין מדדי אסטרטגיות ההוראה הקונסטרוקטיביסטיות נמצאו  המתאמים שבין הערכת המ

מדד תוכנית לו, r=.23, p<.001, מדד האקלים המוסרי במכללהביחס ליוביים ומובהקים ח

 ,בקרב הסטודנטים לבין מדד אסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה נמוך, r=.33, p<.001, הלימודים

לבדיקת , Fisher's Zבניתוח . בהתאמה, r=-.06, p>.05 -ו, r=-.03, p>.05, אך לא בקרב המרצים

ההבדלים בין הקבוצות במתאמים אלה נמצא הבדל מובהק גם בהתייחס למדד האקלים המוסרי 

בקרב . Z=3.82, p<.001וגם בהתייחס למדד תוכנית הלימודים , Z=2.48, p<.01, במכללה

תוכנית הלימודים גדולים הסטודנטים נמצא שככל שהאקלים המוסרי והמרכיבים המוסריים ב

  .  יותר כך נוטים הסטודנטים להשתמש יותר באסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה נמוך
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         קשר בין הערכת המוסד לבין אסטרטגיות הוראה ייחודיות לתחום המוסר. ד

במתאמים שחושבו בין . תחום המוסר כוללות ארבעה מרכיבים וציון כלליאסטרטגיות ההוראה ל

ערכת המוסד לבין מדדים אלה נמצא דמיון רב בין המתאמים לגבי המרכיבים והמתאמים מדדי ה

 25 בטבלה מספרעל כן מוצגים .  הן בקרב המרצים והן בקרב הסטודנטים,לגבי הציון הכללי

טבלת יתר המרכיבים . מתאמים בהתייחס לציון הכללי בקרב המרצים ובקרב הסטודנטיםה

  .      5מספר נספח סר מוצגת ב אסטרטגיות הוראה למוןבשאלו

, אסטרטגיות הוראה למוסרמתאמי פרסון בין מדדי הערכת המוסד לבין מדדי : 25 טבלה מספר

  ובקרב סטודנטים בקרב מרצים 

  מדדי אסטרטגיות הוראה למוסר  

  מרצים   מדדי הערכת המוסד

)N=114(  

  סטודנטים

)N=506(  

Fisher's 

 Z  

  5.36***  .55***  .06  אקלים מוסרי 

  4.98***  .55***  .10  תוכנית הלימודים

  2.97***  .36***  .06  מעורבות חברתית 

                p<.001***  

, אקלים: ביחס לשלושת המדדיםחיוביים  נמצאו מתאמים מובהקים הכפי שניתן לראות בטבל

 המוצגים בטבלה עולה כי נמצאו  Fisher's Zמניתוחי. תוכנית הלימודים ומעורבות חברתית

בקרב הסטודנטים  . ים מובהקים בין המתאמים בקרב מרצים לבין אלה שבקרב הסטודנטיםהבדל

או /או המרכיבים המוסריים בתוכנית הלימודים ו/המוסרי במכללה וככל שהאקלים נמצא כי 

באסטרטגיות ייחודיות לתחום המעורבות החברתית גבוהים יותר כך הם משתמשים יותר 

  .המוסר
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לבין מדדי ) מערכת הערכים של מרצים וסטודנטים(ת התלמיד הרצוי קשר בין דמו 4.1.3.2

  המחקר  

, תחום חברתי: למרצים ולסטודנטים נבחנה באמצעות חמישה מדדים' דמות התלמיד הרצוי'

להלן יוצגו מתאמי פרסון . תחום דתי ותחום לימודי, תחום פסיכומוטורי מוסרי, תחום דמוקרטי

  .   אלה לבין מדדי המחקר האחריםהמתארים את הקשרים שבין מדדים

  לבין עמדות כלפי חינוך מוסרי ' דמות התלמיד הרצוי'בין מדדי קשר . א

בקרב  שנעשו להשוואה בין המתאמים בקרב המרצים לבין המתאמים  Fisher's Zבניתוחי

המתאמים בהתייחס לכלל המדגם מוצגים בטבלה . הסטודנטים לא נמצאו הבדלים מובהקים

  .  26 מספר

, עמדות כלפי חינוך מוסרילבין מדדי דמות התלמיד מתאמי פרסון בין מדדי : 26 טבלה מספר

  )N=645 (בקרב מרצים וסטודנטים 

  מדדי עמדות כלפי חינוך מוסרי  

  סוכן מוסרי  דאגה ואכפתיות  הכשרה  סוכן הוראה  דמות התלמיד הרצוימדדי 

  .22***  .36***  .30***  -.05  תחום חברתי 

  .23***  .19***  .23***  .06  רטיתחום דמוק

  .12***  .07  .17***  .12  תחום פסיכו מוטורי מוסרי

  .00  .21***  .28***  .15***  תחום דתי 

  .30***  .12  .09  -.00  תחום לימודי

                      p<.001***  

מהטבלה עולה כי נמצאו מתאמים מובהקים בהתייחס למדדים הכשרה ודאגה ואכפתיות אך לא 

נמצאו במתאם חיובי , תחום חברתי ותחום דמוקרטי: המדדים. המורה כסוכן הוראהביחס למדד 

ככל מרצים . דאגה ואכפתיות והמורה כסוכן מוסרי,  בהכשרהרצון: ומובהק עם המדדים

וסטודנטים מערכים את התלמיד הרצוי להם כיותר חברתי ויותר דמוקרטי כך הם סבורים 

ם יותר שמורה צריך להיות אכפתי ודואג כלפי תלמידיו סבורי, מעוניינים יותר בהכשרה למוסר

  . וכי ביד המורה להשפיע ולחנך למוסר

בהתייחס לתכונות מתחום הדתי בדמות התלמיד הרצוי נמצאו מתאמים מובהקים רק עם 

המדדים צורך בהכשרה ודאגה ואכפתיות כך שככל שמרצים וסטודנטים מערכים את התלמיד 

מעוניינים יותר בהכשרה למוסר וסבורים יותר כי על המורה להיות הרצוי להם כדתי יותר הם 

  . אכפתי ודואג כלפי תלמידיו
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עם מדד , אם כי נמוך יחסית, מדד התחום הפסיכו מוטורי מוסרי נמצא במתאם חיובי ומובהק

הצורך בהכשרה למוסר כל שככל שמרצים וסטודנטים רואים את התלמיד הרצוי בעיניהם יותר 

  .  פסיכו מוטוריות מוסריות הם מעוניינים יותר בהכשרה לחינוך מוסריכבעל תכונות

ככל . מדד התחום הלימודי נמצא בקשר בינוני חיובי ומובהק עם תפקידו של המורה כסוכן מוסרי

שמרצים וסטודנטים סבורים שהתלמיד הרצוי להם יהיה יותר בעל תכונות לימודיות הם סבורים 

     . לחנך את תלמידיו למוסריותר כי ביד המורה להשפיע ו

  טיביסטיות קאסטרטגיות הוראה קונסטרולבין ' דמות התלמיד הרצוי'קשר בין מדדי . ב

 מרצים לבין המתאמים בקרב סטודנטים לגבי הקשר בין בבדיקת ההבדלים בין המתאמים בקרב

 לגבי קטיביסטיות נמצא הבדל מובהק רקמדדי דמות התלמיד לבין אסטרטגיות הוראה קונסטרו

 בקרב .Z=4.50, p<.001, הקשר שבין תכונות דתיות לבין אסטרטגיות מרמת חשיבה נמוכה

בעוד שבקרב הסטודנטים נמצא מתאם , r=-.28, p<.001המצרים נמצא קשר שלילי ומובהק 

ים ככל שדמות התלמיד הרצוי להם היא צמכאן שבקרב המר. r=.18, p<.001, חיובי ומובהק

בקרב הסטודנטים . ם פחות באסטרטגיות הוראה מרמת חשיבה נמוכהדתית יותר הם משתמשי

הם עושים יותר שימוש באסטרטגיות הוראה , ככל שדמות התלמיד הרצויה להם היא דתית יותר

  .מתאמים נוספים ביחס לכלל המדגם מוצגים בטלה הבאה. מסדר נמוך

בקרב , טרטגיות הוראהאסלבין מדדי דמות התלמיד מתאמי פרסון בין מדדי : 27 טבלה מספר 

  )N=659(מרצים וסטודנטים 

  ממדי אסטרטגיות הוראה קונסטריקטיביסטיות  

רמת חשיבה   דמות התלמיד הרצוימדדי 

  נמוכה

רמת חשיבה 

  בינונית 

רמת חשיבה מטא 

  קוגניטיבית

  .15***  .28***  -.04  תחום חברתי 

  .17***  .21***  .11  תחום דמוקרטי

  .14***  .08  .20***  תחום פסיכו מוטורי מוסרי

  -.11  .06  -.09  תחום דתי 

  .41***  .22***  .29***  תחום לימודי

                    p<.001***  

נעשה שימוש רב יותר , מהטבלה עולה כי ככל שדמות הלמיד מאופיינת יותר בתכונות לימודיות

ים ככל שמרצ. קוגניטיבית-באסטרטגיות הוראה מכל רמות החשיבה ובעיקר מרמת חשיבה מטא



 תוצאות : חינוך מוסרי│175
 

וסטודנטים מעניקים חשיבות רבה יותר לתכונות חברתיות ודמוקרטיות בדמות התלמיד הרצוי 

הם עושים שימוש רב יותר באסטרטגיות הוראה מרמת חשיבה בינונית ומרמת חשיבה , להם

ככל שמרצים וסטודנטים מעניקים חשיבות רבה יותר לתכונות פסיכו .  קוגניטיבית- מטא

הם משתמשים יותר באסטרטגיות מרמת חשיבה נמוכה ,  הרצוי להםמוטוריות בדמות התלמיד

   .     קוגניטיבית גם יחד- ומרמת חשיבה מטא

  ייחודיות למוסר לבין אסטרטגיות הוראה ' דמות התלמיד הרצוי'ן מדדי קשר בי. ג

המתאמים שבין דמות התלמיד הרצוי לבין הציון הכללי של אסטרטגיות הוראה ייחודיות 

  . ר מוצגים בטבלה הבאהלהוראת מוס

אסטרטגיות הוראה ייחודיות לבין מדדי דמות התלמיד  מתאמי פרסון בין מדדי :28 טבלה מספר

  בקרב מרצים וסטודנטים , למוסר

  מדדי אסטרטגיות הוראה למוסר  

  מרצים   דמות התלמיד מדדי 

)N=125(  

  סטודנטים

)N=513(  

Fisher's 

 Z  

  4.04***  .09  .46***  תחום חברתי 

  1.97*  .15***  .34***  תחום דמוקרטי

  .59  .21***  .26  תחום פסיכו מוטורי מוסרי

  .10  .27***  .28  תחום דתי 

  .39  .17***  .21  תחום לימודי

                p<.001, *p<.05 ***  

מהטבלה ניתן לראות כי נמצאו הבדלים מובהקים בין המתאמים בקרב המרצים לבין המתאמים 

בין תכונות חברתיות ודמוקרטיות בדמות התלמיד לבין מידת השימוש בקרב הסטודנטים בקשר ש

 המתאמים בקרב המרצים נמצאו גבוהים יותר מאשר אלו שבקרב .באסטרטגיות ייחודיות למוסר

ניתן לומר כי בקרב המרצים ככל שהם מעניקים חשיבות רבה יותר לתכונות . הסטודנטים

ם כך הם עושים שימוש רב יותר באסטרטגיות חברתיות ודמוקרטיות בדמות התלמיד הרצוי לה

  . הוראה ייחודיות למוסר

הדתי והלימודי נמצאו מתאמים דומים בקרב מרצים , ו מוטורי מוסרייכהפס: בהתייחס למדדים

ובקרב סטודנטים כך שככל שהם מעניקים יותר חשיבות לתכונות אלו בדמות התלמיד הרצוי 

  .    אה ייחודיות למוסרהם משתמשים יותר באסטרטגיות הור, להם
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  לבין מדדי המחקר  עמדות כלפי חינוך מוסרי קשר בין  4.1.3.3

 :עמדות והתנהגויות כלפי החינוך המוסרי של מרצים וסטודנטים נבחנו באמצעות ארבעה מדדים

להלן . דאגה ואכפתיות והמורה כסוכן מוסרי, רצון להכשרה לחינוך מוסרי, המורה כסוכן הוראה

  .  מי פרסון המתארים את הקשרים שבין מדדים אלה לבין מדדי המחקר האחריםיוצגו מתא

 מוסרי לבין מדדי אסטרטגיות הוראהקשר בין מדדי עמדות כלפי חינוך  .א

  ונסטרוקטיביסטיותק

 המדגם לגבי הקשר שבין עמדות כלפי חינוך לל מציגה את המתאמים בקרב כ29טבלה מספר 

  . טגיות הוראה קונסטרוקטיביסטיותמוסרי לבין מידת השימוש באסטר

אסטרטגיות בין מדדי עמדות כלפי חינוך מוסרי למתאמי פרסון בין מדדי : 29 טבלה מספר

  )N=646(בקרב מרצים וסטודנטים , הוראה

  ממדי אסטרטגיות הוראה קונסטריקטיביסטיות  

עמדות כלפי מדדי 

  חינוך מוסרי

רמת חשיבה 

  נמוכה

רמת חשיבה 

  בינונית 

יבה מטא רמת חש

  קוגניטיבית

  -.16***  -.02  .20***  סוכן הוראה 

  .01  .28***  -.15***  הכשרה 

  .05  .22***  -.22***  דאגה ואכפתיות

  .26***  .25***  .12  סוכן מוסרי 

                    p<.001***  

הצורך בהכשרה לחינוך מוסרי : מהטבלה ניתן לראות כי המתאמים בין עמדות כלפי המדדים

נמצאו , לבין אסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה נמוך, ת של המורה לתלמידיוודאגה ואכפתיו

בעוד שהמתאמים בין עמדות אלו לבין אסטרטגיות הוראה מרמת חשיבה . שליליים ומובהקים

מכאן שככל שהעמדות חיוביות יותר ביחס למדדים אלו כך . בינונית הינם חיובים ומובהקים

רטגיות הוראה מסדר נמוך ויותר באסטרטגיות משתמשים מרצים וסטודנטים פחות באסט

  . הוראה מסדר בינוני

המתאמים בין מדד המורה כסוכן מוסרי נמצאו חיוביים ומובהקים עם אסטרטגיות הוראה 

כך שמרצים וסטודנטים סבורים כי ככל , מסדר בינוני ואסטרטגיות הוראה מטא קוגניטיביות

הם משתמשים יותר , תלמידיו בתחוםשהמורה מתפקד יותר כסוכן מוסרי ומשפיע על 

  . באסטרטגיות הוראה אלו



 תוצאות : חינוך מוסרי│177
 

לא נמצאו הבדלים מובהקים בין המרצים לבין הסטודנטים במתאמים , Fisher's Zבניתוחי 

נמצא הבדל מובהק בקשר שבין מדד תפקידו של המורה כסוכן הוראה , עם זאת. שהוזכרו לעיל

בעוד שבקרב המרצים נמצא , Z=8.08, p<.001, לבין אסטרטגיות הוראה מרמת חשיבה נמוכה

אם .  r=.48, p<.001בקרב הסטודנטים נמצא מתאם חיובי גבוה, r=-.29, p<.001מתאם שלילי 

בקרב המרצים נמצא שככל שהם סבורים שעל המורה להימנע מעיסוק במוסר בכיתה הם , כן

 שהם סבורים ואילו בקרב הסטודנטים ככל, משתמשים פחות באסטרטגיות חשיבה מסדר נמוך

        . שיש להימנע מהוראה מוסר הם משתמשים יותר באסטרטגיות הוראה אלו

   אסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסרןקשר בין מדדי עמדות כלפי חינוך מוסרי לבי. ב

המתאמים בין מדדי העמדות כלפי חינוך מוסרי לבין המתאמים במדד הציון הכללי לאסטרטגיות 

  .ר בקרב מרצים ובקרב סטודנטים מוצגים בטבלה הבאההוראה ייחודיות למוס

אסטרטגיות בין מדדי עמדות כלפי חינוך מוסרי למתאמי פרסון בין מדדי : 30 טבלה מספר

  הוראה ייחודיות למוסר

  מדדי אסטרטגיות הוראה למוסר  

  מדדי עמדות כלפי 

   חינוך מוסרי 

  מרצים 

)N=124(  

  סטודנטים

)N=510(  

Fisher's 

 Z  

  4.14***  .21***  -.21  הוראה סוכן 

  3.06***  .16***  .44***  הכשרה 

  2.27*  .10  .31***  דאגה ואכפתיות

  2.86***  .17***  .43***  סוכן מוסרי 

                p<.001, *p<.05 ***  

דאגה ואכפתיות , רצון בהכשרה לחינוך מוסרי: מדדיםהמתאמים במהטבלה ניתן לראות כי 

נמצא שככל . יותר בקרב המרצים מאשר בקרב הסטודנטיםגבוהים , והמורה כסוכן מוסרי

סבורים שמורה צריך להביע דאגה ואכפתיות כלפי תלמידיו , שמרצים מעוניינים בהכשרה למוסר

וכי ביד המורה להשפיע על תלמידיו בתחום המוסרי כך הם משתמשים יותר באסטרטגיות הוראה 

  .  א קשר זה גם בקרב סטודנטיםבאופן דומה אך בקשר בינוני נמצ. ייחודיות למוסר

ביחס למדד המורה כסוכן הוראה נמצאו מתאמים שליליים ומובהקים בקרב מרצים וחיוביים 

כך שבקרב המרצים ככל שהם סבורים כי על המורה להימנע ממוסר  .ומובהקים בקרב סטודנטים
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צא כי הם הם משתמשם פחות באסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסר ואילו בקרב סטודנטים נמ

  . משתמשים יותר באסטרטגיות אלו

אסטרטגיות הוראה קונסטרוקטיביסטיות לבין אסטרטגיות הוראה ייחודיות קשר בין  4.1.3.4

  למוסר

מידת השימוש באסטרטגיות הוראה קונסטרוקטיביסטיות על ידי מרצים וסטודנטים נבחנה 

סדר בינוני ורמת חשיבה רמות חשיבה מ, רמות חשיבה מסדר נמוך: באמצעות שלושה מדדים

מתאמי פרסון המתארים את הקשר שבין מדדים אלה לבין מדד הציון הכללי . מטא קוגניטיבית

  .  מוצגים בטבלה הבאהשל אסטרטגיות ההוראה הייחודיות להוראת מוסר 

אסטרטגיות הוראה בין מדדי אסטרטגיות הוראה למתאמי פרסון בין מדדי : 31 טבלה מספר

  למוסר

  טרטגיות הוראה למוסרמדדי אס  

  אסטרטגיות מדדי 

   הוראה

  מרצים 

)N=123(  

  סטודנטים

)N=514(  

Fisher's 

 Z  

  3.84***  .30***  -.08  רמת חשיבה נמוכה

  1.48  .19***  .33***  רמת חשיבה בינונית 

  .00  .13**  .13  רמת חשיבה מטא קוגניטיבית

                  p<.001, ** p<.01***  

נמוכים בקרב , במדד אסטרטגיות הוראה מרמת חשיבה נמוכההמתאמים מהטבלה עולה כי 

שליליים בקרב המרצים מתאמים ניתן לראות כי ה. המרצים יותר מאשר בקרב הסטודנטים

כך שככל שהם משתמשים יותר באסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה נמוך הם ומובהקים 

ודנטים נמצאו ואילו בקרב הסט. משים פחות באסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסרשתמ

כך שכלל שהם משתמשים יותר באסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה מתאמים חיוביים ומובהקים 

ביחס למדד אסטרטגיות הוראה . נמוך הם משתמשים יותר באסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסר

מרמת חשיבה בינונית נמצא כי ככל שמרצים וסטודנטים משתמשים יותר באסטרטגיות הוראה 

 ביחס למדד אסטרטגיות .שתמשים יותר גם באסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסראלו הם מ

 קוגניטיבית נמצא מתאם חיובי ומובהק בקרב סטודנטים כך שככל - הוראה מרמת חשיבה מטא

שהם משתמשים באסטרטגית הוראה זו הם משתמשים יותר באסטרטגיות הוראה ייחודיות 

  .   למוסר

  



 תוצאות : חינוך מוסרי│179
 

  רגוניים ואישיים לבין מדדי המחקר  קשרים בין משתנים א4.1.3.5

: בהתאם להשערת המחקר השלישית והחמישית ימצאו קשרים בין משתנים אישיים וארגוניים

מגזר ומגדר : קשרים המתייחסים למדדים. ותק וגיל לבין מדדי המחקר השונים, תחום ההוראה

  . התוצאותמוצגים באופן קבוע לאורך פרק 

ותק , תואר אקדמי, הכשרה להוראה, תחום התמחות: המשתניםבקרב מרצים נבחנו קשרים בין 

בקרב סטודנטיות נבחנו קשרים בין .  על פי מגזרעם מדדי המחקרהכשרה וותק בהוראה 

לשם כך בוצעו ניתוחי . ומגמת הכשרה באינטראקציה עם המגזר תחום התמחות: המשתנים

  .(MANOVA)כיווני -מנובה דו

מדעים ושפות עם , חברתי, יהומאנ : מדדי תחום ההתמחותבמחקר נבדקו – תחום התמחות. א

, נמצא כי קיים הבדל מובהק על פי תחום התמחותםבקרב מרצים . מדדי המחקר על פי מגזר

 ,F(3, 109)=2.56, מוסרהוראה ייחודיות לאסטרטגיות הכללי של מדד  ציוןב, מעבר למגזר

p<.05, η2=.07 . בניתוח המשך מסוגDuncanמרצים המתמחים ר ההבדל נמצא כי  לבדיקת מקו

משתמשים באופן מובהק יותר באסטרטגיות מוסר ) M=3.23, SD=.79(בתחום ההומאני 

לא נמצאו הבדלים מובהקים בקרב המרצים על . )M=3.14, SD=.63 (ממרצים מתחום המדעים

עמדות ואסטרטגיות הוראה , דמות התלמיד, פי התמחות ועל פי מגזר במדדי הערכת המוסד

  .    קונסטרוקטיביסטיות

על פי תחום ההתמחות במדדי הערכת בין המגזרים בקרב סטודנטיות נמצא הבדל מובהק 

 ,F(18,1194)=2.25, תוכנית הלימודים ומעורבות חברתית, מדניות ואקלים מוסרי: המוסד

p<.01, η2=.03 .הבדל זה נמצא ביחס למדד מדניות ואקלים מוסרי  ,F(6,424)=2.53, p<.05, 

η
בהערכת המוסד  לבדיקת מקור ההבדל נמצא הבדל מובהק Duncanבניתוח המשך מסוג . 03.=2

 ,F(3,114) = 3.54, במגזר הממלכתי דתי,  ההתמחותלפימבחינת המדיניות והאקלים המוסרי 

p<.05 ,במדעי החברהנמצא כי סטודנטיות המתמחות . בלבד) M=3.28, SD=.90 (ובהומאני 

)M=3.5, SD=.97 (ו באופן חיובי יותר ביכות את מדיניות המוסד ואת האקלים המוסרי שמער

  . )M=2.42, SD=1.15(ות בשפמסטודנטיות המתמחות 

: על פי תחום ההתמחות במדדי דמות התלמידבקרב הסטודנטיות מצא נ, הבדל מובהק נוסף

הבדל . F(15,1207)=2.23, p<.01, η2=.03, דתי ולימודי, פסיכו מוטורי מוסרי, דמוקרטי, חברתי
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תחום , F(3, 441)=4.02, p<.01, η2=.03, תחום דמוקרטי: ים הבאיםמדדבזה נמצא 

 ,F(3, 441)=3.75 , ותחום הדתי , F(3, 441)=3.05, p<.05, η2=.02,  הפסיכומטרי מוסרי

p<.05, η2=.03.  בניתוח המשך מסוגDuncan סטודנטיות כי  לבדיקת מקור ההבדל נמצא

 )M=4.22, SD=.50 (מעניקות חשיבות רבה יותר לתכונות חברתיותמאני המתמחות בתחום ההו

 סטודנטיות בדמות התלמיד הרצוי להן יותר מאשר) M=3.42, SD=.88(ופסיכו מוטוריות 

באופן . בהתאמה, )M=3.16, SD=.88(ו) M=4.06, SD=.52 (המתמחות בתחום מדעי החברה

מעניקות חשיבות רבה יותר לתכונות י דומה נמצא כי סטודנטיות המתמחות בתחום ההומאנ

בדמות התלמיד הרצוי להן יותר ) M=3.32, SD=1.17( ותדתיו) M=3.72, SD=.71( ותדמוקרטי

  .  ותושפ מדעים, מדעי החברה, סטודנטיות המתמחות בשלושת התחומים האחריםמאשר 

רצון , הוראההמורה כסוכן : נמצא הבדל מובהק על פי תחום ההתמחות במדדי העמדות, כמו כן

הבדל זה . F(12, 1135)=2.21, p<.05, η2=.02, והמורה כסוכן מוסרי, דאגה ואכפתיות, להכשרה

,  ודאגה ואכפתיות  F(3, 432)=2.81, p<.05, η2=.02, רצון להכשרה: נמצא במדדים הבאים

F(3, 432)=4.11, p<.01, η2=.03 . בניתוח המשך מסוגDuncanלבדיקת מקור ההבדל נמצא כי  

) M=3.62, SD=.76(הרצון בהכשרה לחינוך מוסרי של סטודנטיות המתמחות בתחום ההומאני 

 ,M=3.37 (ותגבוה באופן מובהק מהרצון להכשרה של סטודנטיות מתחום המתמחות בשפ

SD=.89 ( ובמדעי החברה)M=3.28, SD=.79 .( עוד נמצא כי סטודנטיות המתמחות בתחום

אכפתי ומעורב בחיי תלמידיו יותר ות כי על המורה להיות סבור) M=4.19, SD=.62(ההומאני 

זאת , ) M=3.92, SD=.64 ( ומדעי החברה)M=3.16, SD=.80 (ותמסטודנטיות המתמחות בשפ

דאגה ואכפתיות מצאו הנמוכות ביותר באופן מובהק במדד  נותסטודנטיות המתמחות בשפ, ועוד

  .מסטודנטיות המתמחות בתחומים אחרים

אסטרטגיות הוראה במדדי נמצא גם על פי תחום ההתמחות ין המגזרים בהבדל מובהק 

אסטרטגית מסדר חשיבה בינוני , אסטרטגית מסדר חשיבה נמוך :קונסטרוקטיביסטיות

הבדל זה נמצא במדדים . F(18, 1245)=2.76, p<.001, η2=.04 .ואסטרטגיה מטא קוגניטיביות

ובאסטרטגיות   F(6,442)=3.89, p<.001, η2=.05, באסטרטגיות מסדר חשיבה נמוך: הבאים

 לבדיקת Simple main effectבניתוח  .F(6, 442)=2.71, p<.05, η2=.04,  מטא קוגניטיביות
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במדד אסטרטגיות מסדר חשיבה נמוך קיימים הבדלים מובהקים על פי  נמצא כי מקור השונות

 לבין סטודנטיות F(3, 167)=3.74, p<.05תחומי התמחות בין סטודנטיות מהמגזר הממלכתי 

 נמצא כי במגזר Duncanבניתוח המשך מסוג . F(3, 152)=3.75, p<.05מהמגזר הערבי 

באופן מובהק משתמשות יותר ) M=2.29, SD=.54( ות בשפות המתמחותסטודנטי, הממלכתי

 י במקצוע הומאנות המתמחותבאסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה נמוך יחסית לסטודנטי

)M=1.93, SD=.56( או מדעים) M=1.85, SD=.36( .נמצא כי , במגזר הערבי לעומת זאת

באופן מובהק משתמשות יותר ) M=3.37, SD=.48( במקצוע הומאני ות המתמחותסטודנטי

באסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה נמוך יחסית לסטודנטים המתמחים במקצועות האחרים 

בין נמצא הבדל מובהק גניטיביות קוא באסטרטגיות הוראה מט .)מדעי החברה וותשפ, מדעים(

נמצא כי . F(3, 123)=6.10, p<.001, רק במגזר הממלכתי דתי,  על פי מגזרתחומי ההתמחות

משתמשות ) M=3.70, SD=.41(במקצועות ההומאניים ות המתמחמהמגזר הדתי  ותסטודנטי

  בשפותותהמתמחאשר  אלו קוגניטיבית מא אסטרטגיות הוראה מטבפן מובהק יותר באו

)M=3.20, SD=.60 (או במדעים) M=3.28, SD=.41( .  

נמצא הבדל מובהק על פי תחום ההתמחות , במדד אסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסר

F(3,422)=4.58, p<.01, η2=.03 . בניתוח המשך מסוגDuncan עולה כי  לבדיקת מקור ההבדל

) M=3.19, SD=.82( והמדעים )M=3.31, SD=.90 (סטודנטיות המתמחות בתחום ההומאני

 תחום מדעי החברהמסטודנטיות אשר מאלו באופן מובהק באסטרטגיות משתמשות יותר 

)M=2.95, SD=.92( .  

 : ומגזרהכשרה להוראהעל פי מדדי לבדיקת ההבדלים בין קבוצות מרצים  - הכשרה להוראה. ב

ערכו ניתוחי נ, במדדי המחקר, בעל תעודת הוראה וללא הכשרה להוראה,  הוראהרישיוןבעל 

בניתוחים אלו נמצא כי לא קיימים הבדלים מובהקים בין . (MANOVA)כיוונים -מנובה דו

מרצים על פי ההבדל מובהק בין נמצא , עם זאת.  להוראהתם על פי הכשר ממגזרים שוניםמרצים

 ,F(6,232)=3.89 ,ת להוראהסטיואסטרטגיות קונסטרוקטיבימידת השימוש בהכשרה להוראה ב

p<.01, η2= .09. ההבדלים נמצאו במדד לאסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה בינוני ,

.F(2,118)=11.00, p<.001, η2=.16 ,מסוג  המשךניתוחב Duncan השונות בין מקור  לבדיקת

הוראה משתמשים באסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה הכשרה למרצים ללא כי נמצא הקבוצות 
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  ממרצים בעלי רישיון הוראה)M=2.61, SD=.90(עטה יותר באופן מובהק ובינוני במידה מ

)M=3.43, SD=.74(ובעלי תעודת הוראה ) M=3.67, SD=.62(  .  

הוראה ייחודיות אסטרטגיות מדד נמצא הבדל מובהק בין מרצים על פי הכשרה להוראה , בנוסף

  לבדיקת השונות ביןDuncanמסוג  המשך ניתוחב F(2,116)=3.68, p<.05, η2=.04.,  מוסרל

באופן הוראה אלו אסטרטגיות משתמשים פחות בהוראה הכשרה להקבוצות עולה כי מרצים ללא 

ממרצים בעלי ו) M=3.06, SD=.74 ( ממרצים בעלי רישיון הוראה)M=2.63, SD=1.08(מובהק 

  .  )M=3.18, SD=.73 (תעודת הוראה

 המחקר חושבו לבדיקת הקשרים הליניאריים בין ותק בהוראה לבין משתני -ותק הוראה . ג

הממצאים שנמצאו מובהקים . מתאמי פירסון בין המשתנים במדגם כולו ובכל מגזר בנפרד

  :מתוארים להלן

חלש ומובהק בין אסטרטגיות הוראה קונסטרוקטיביות מסדר חשיבה בינוני , נתקבל מתאם חיובי

ותר ותק מר שככל שיש למרצה יוניתן אם כן ל. r=.29, n=126, p<.001, לבין ותק בהוראה

.  בהוראה כך הוא משתמש יותר באסטרטגיות הוראה קונסטרוקטיביות מסדר חשיבה בינוני

 ,r=.39, n=126,  מתאם מעט חזק יותר בין המשתנים נתקבל בקרב מרצים מהמגזר הממלכתי

p<.001. 

חלש ומובהק בין דמות התלמיד הרצוי בתחום הדמוקרטי לבין ותק , נתקבל מתאם חיובי

מר שככל שיש למרצה יותר ותק בהוראה כך הוא וניתן אם כן ל. r=.21, n=126, p<.05, בהוראה

מתאם מעט חזק יותר . מעניק חשיבות רבה יותר לתכונות דמוקרטיות בדמות התלמיד הרצוי לו

 .r=.28, n=126, p<.001 ,בין המשתנים נתקבל בקרב מרצים מהמגזר הממלכתי

ובהק בין דמות התלמיד הרצוי בתחום הפסיכומטרי בינוני בעוצמתו ומ, נתקבל מתאם חיובי

 .r=.41, n=45, p<.05,מוסרי לבין ותק בהוראה בקרב מרצים מהמגזר הממלכתי דתי בלבד

ראה כך הוא רב יותר בהומשמעות הדבר היא כי  שככל שיש למרצה מהמגזר הממלכתי דתי ותק 

  . לויד הרצוי דמות התלממעניק חשיבות רבה יותר לתכונות פסיכו מוטוריות ב

 ,r=-.23,חלש ומובהק בין הערכת מוסד הלימודים לבין ותק בהוראה, נתקבל מתאם שלילי

n=126, p< .05 . משמעות הדבר היא שככל שיש למרצה יותר ותק בהוראה כך הוא מעריך את

 . המוסד באופן שלילי יותר
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, ר לבין ותק בהוראהמוסהוראה ייחודיות לחלש ומובהק בין אסטרטגיות , נתקבל מתאם חיובי

משמעות הדבר היא כי שככל שיש . r=.33, n=45, p<.001, מגזר הממלכתי דתיקרב הרק ב

 . אלולמרצה במגזר הדתי יותר ותק בהוראה כך הוא משתמש יותר באסטרטגיות 

, חזק ומובהק בין הערכת תוכנית הלימודים לבין ותק בהוראה במגזר הערבי, נתקבל מתאם שלילי

r=-.58, n=22, p<.05 . משמעות הדבר היא כי שככל שיש למרצה מהמגזר הערבי יותר ותק

 . בהוראה כך הוא מעריך את תוכנית הלימודים באופן שלילי יותר

,  יסודי:על פי מגמת הכשרה, בין מגזריםסטודנטיות בקרב לבדיקת ההבדלים  -מגמת הכשרה . ד

כיווני -ניתוחי מנובה דוחקר נעשו מדדי המבמדדי , חינוך מיוחד, תיכון, חטיבת ביניים

(MANOVA) , כאשר משתנה הבלתי תלוי ראשון הוא תחום ההתמחות והמשתנה הבלתי תלוי

   .לא נמצאו הבדלים מובהקים במדד זה ביתר מדדי המחקר. השני הוא המגזר

בבדיקת קשרים בין משתנים אישיים וארגוניים לבין מדדי המחקר בקרב מרצים , לסיכום

באופן , ם נמצא כי מרצים המתמחים בתחומים הוראה הומאניים משתמשים יותרוסטודנטי

  . מובהק באסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסר מאשר מרצים מתחום המדעים

מדעי החברה והומאניים מעריכות את המדיניות : סטודנטיות מהמגזר הממלכתי דתי מתחומים

סטודנטיות . חות בלימודי שפותוהאקלים של המוסרי של המכללה יותר מאשר אלו המתמ

מלימודים הומאניים מעניקות חשיבות רבה יותר לתכונות חברתיות ודמוקרטיות בדמות התלמיד 

סטודנטיות מתחום זה אף מעוניינות יותר בהכשרה למוסר ואף סבורות יותר כי . יותר מאחרות

    .על המורה להיות אכפתי ומעורב בחיי תלמידיו

ה נמצא בקרב סטודנטיות מהמגזר הממלכתי כי אלו הלומדות שפות ביחס לאסטרטגיות הורא

משתמשות יותר באסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה נמוך לעומת סטודנטיות מתחום המדעים 

במגזר הערבי דווקא סטודנטיות מלימודים הומאניים משתמשות יותר באסטרטגיות . וההומאני

ודנטיות מתחום הומאני משתמשות יותר במגזר הדתי נמצא כי סט. מסדר נמוך לעומת אחרות

ביחס לאסטרטגיות ייחודיות למוסר נמצא כי . באסטרטגיות הוראה מטא קוגניטיביות מאחרות

סטודנטיות מהתחום ההומאני והמדעי משתמשות בהן יותר מאשר סטודנטיות הלומדות מדעי 

   . החברה

חות באופן מובהק מרצים שלא הוכשרו להוראה כלל משתמשים פבקרב מרצים נמצא כי 

 מאשר עמיתיהםופחות באסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסר באסטרטגיות מסדר חשיבה בינוני 

 מרצים בעלי ותק רב יותר בהוראה נמצאו משתמשים יותר באסטרטגיות .המוכשרים להוראה

מעניקים חשיבות רבה יותר לתכונות דמוקרטיות בדמות התלמיד ומעריכים , הוראה מסדר בינוני
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בקרב מרצים מהמגזר הדתי נמצא עוד כי הם . את המכללה בה הם עובדים באור שלילי יותר

 ומשתמשים יותר מקנים חשיבות רבה יותר לתכונות פסיכו מוטוריות בדמות התלמיד

מרצים מהמגזר הערבי בעלי ותק רב יותר מעריכים את . באסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסר

     . ם כחסרת מרכיבים מוסרייםתוכנית הלימודים במכללה שלה

  במדדי המחקרניתוחי רגרסיה להסבר השונות  -' חלק ד 4.1.4

  של מדדי דמות התלמיד הרצוי  ניתוחי רגרסיה להסבר השונות 4.1.4.1

בחלק הקודם הוצגו הקשרים שבין מגזר והערכת המוסד לבין מדדי דמות התלמיד הרצוי כאשר 

עד כמה המגזר והערכת המוסד תורמים יחדיו מטרה לבחון ב. ההתייחסות היתה בנפרד לכל מדד

וכן בכדי לבדוק אם תרומת מדדי הערכת המוסד , להסבר השונות של דמות התלמיד הרצוי

  . יררכיתנערכו ניתוחי ריגרסיה ה, להסבר השונות תלויה בסוג המגזר

, חברתי: םהתחומי, בניתוחים אלו המשתנים התלויים היו חמשת מדדי דמות התלמיד הרצוי

. המשתנים המנבאים הוכנסו בשלושה צעדים.  מוסרי ולימודי–פסיכומוטורי , דתי, דמוקרטי

הראשון הנקרא להלן . המבטאים את המגזרים השונים, Dummyבצעד ראשון הוכנסו שני משתני 

השני שנקרא להלן . מבחין בין המגזר הערבי לבין המגזר הממלכתי והממלכתי דתי' ערבי'

  . מבחין בין מגזר זה לבין שני המגזרים האחרים' דתיממלכתי '

תוכנית , מדיניות ואקלים מוסרי: בצעד השני הוכנסו לרגרסיה שלושת מדדי הערכת המוסד

כך שניתן לראות עד כמה תורמים מדדים אלה מעבר לתרומה של . הלימודים ומעורבות חברתית

אינטראקציות אלה .  הערכת המוסדxבצעד שלישי הוכנסו אינטראקציות של המגזר . המגזרים

  . המגזרגמאפשרות לבדוק אם תרומת הערכת המוסד תלויה בסו

 תרומת  נבדקהניתוחי רגרסיה אלו נעשו בנפרד לסטודנטים ומרצים כאשר בקרב הסטודנטים

מספר גדול  שם קיים, ק בקרב סטודנטיות ואילו בקרב הנבדקים מהמגזר הדתירשלושת המגזרים 

תרומה זו מוצגת רק במקרים בהם  .נבדקה בנוסף תרומת המגזר,  הוראה גבריםיחסית של פרחי

  .היא נמצאה תורמת באופן משמעותי ומובהק

צוי בניתוחי הרגרסיה לא נמצאה תרומה מובהקת של המגזר רבהתייחס למדדי דמות התלמיד ה

 במדד ,למעט, או של מדדי הערכת המוסד להסבר השונות של דמות התלמיד במרבית המדדים

 מהשונות 42%נמצא כי ניתן להסביר , במדד זה. הן בקרב מרצים והן בקרב סטודנטים, הדתי

מקדמי הרגרסיה ההיררכית להסבר השונות של המדד .  בקרב סטודנטים24%בקרב מרצים ו 

  .   33 בטבלה מספר ובקרב הסטודנטים 32 מספרהדתי בקרב המרצים מוצגים בטבלה 
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, בדמות התלמיד הרצוי, להסבר השונות של המדד הדתירגרסיה מקדמי ה: 32טבלה מספר 

  )N=113(בקרב מרצים 

  צעדים  
 3 2 1  מנבאים

 .39*** .39*** .37***  ערבי

 .54*** .51*** .52***  דתי ממלכתי

 -.01 .02   מוסרי אקלים

   הלימודים תוכנית
*17. *21. 

 .09   חברתית מעורבות

    ודיםלימ תוכנית x דתי ממלכתי
***32.- 

R2 
***27. ***32. ***42. 

∆R2  
***27. 05. ***10. 

*** p<.001, ** p<.01, *p<.05  

המבטאים את , Dummy -תני השמבצעד הראשון שבו הוכנסו שני , כפי שנראה מטבלת המרצים

,  Dummy –תרומתם של שני מדדי ה .  להסבר השונות27%נמצאה תרומה של , המגזרים

למיד תזה מצביע על הבדלים בין שלושת המגזרים בהתייחס לתפיסת דמות הממצא . מובהקת

 לפיו מרצים מהמגזר הממלכתי דתי והערבי )151',  עמ4.1.2.1 קטע( כפי שנמצא לעיל בהיבט הדתי

מקנים חשיבות רבה יותר לתכנות דתיות בדמות התלמיד הרצוי להם באופן מובהק מאשר מרצים 

  . מהמגזר הממלכתי

,  להסבר השונות של המדד הדתי5%י הוכנסו לרגרסיה מדדי הערכת המוסד ואלו תרמו בצעד השנ

מבין המשתנים שנבדקו נמצאה תרומה מובהקת רק למדד תוכנית הלימודים כך . מעבר למגזר

שככל שקיימים יותר מרכיבים מוסריים בתוכנית הלימודים במכללות אז המרצים מקנים 

  .  בדמות התלמיד הרצוי להםתכונות דתיותלחשיבות רבה יותר 

 מדדי הערכת המוסד ונמצאה xבצעד השלישי והאחרון נבדקה תרומת האינטראקציה של המגזר 

.  תוכנית הלימודיםx לאינטראקציה של מגזר ממלכתי דתי 10%תרומה מובהקת של 

אינטראקציה זו מרמזת על כך שתרומת המרכיבים המוסריים בתוכנית הלימודים להסבר השונות 

כפי שמוצג  .אחריםבקרב מרצים ממכללות ממלכתיות דתיות גבוהה מזו שבמכללות ממגזרים 

  . 10בתרשים מספר 
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,  תוכנית הלימודים במדד התחום הדתיxאינטראקציה של מגזר ממלכתי דתי : 10 תרשים מספר

  בקרב מרצים
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Low מרכיבים מוסריים

בתוכנית הלימודים

High מרכיבים מוסריים

בתוכנית הלימודים
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ממלכתי / ערבי 

ממלכתי דתי

  

,  הרצויבדמות התלמיד, מקדמי הרגרסיה להסבר השונות של המדד הדתי: 33 טבלה מספר

  )N=441(בקרב סטודנטיות 

  צעדים  
 2 1  מנבאים

 .26*** .37***  ערבי

 .39*** .46***  דתי ממלכתי

 .03   מוסרי אקלים

   הלימודים תוכנית
***21. 

 .02  חברתית מעורבות

R2 
***19.  ***24. 

∆R2  
***19.  ***05. 

          *** p<.001, ** p<.01, *p<.05  

תרומתם .  להסבר השונות19%בצעד הראשון נמצאה תרומה של , נטיםכפי שנראה מטבלת הסטוד

ממצא זה מצביע על הבדלים בין שלושת המגזרים . מובהקת,  Dummy –של שני מדדי ה 

 לפיו )17 טבלה מספר(למיד בהיבט הדתי כפי שנמצא לעיל תבהתייחס לתפיסת דמות ה

לתכנות דתיות בדמות התלמיד סטודנטיות מהמגזר הממלכתי דתי מקנות חשיבות רבה יותר 

הרצוי להן באופן מובהק לעומת סטודנטיות מהמגזר הממלכתי שמקנות חשיבות הכי פחותה 

סטודנטיות מהמגזר הערבי מקנות חשיבות רבה לתכונות אלו יותר מאשר . לתכונות אלו

  . סטודנטיות מהמגזר הממלכתי אך פחות מאשר סטודנטיות מהמגזר הממלכתי דתי

,  להסבר השונות של המדד הדתי5% הוכנסו לרגרסיה מדדי הערכת המוסד ואלו תרמו בצעד השני

מבין המשתנים שנבדקו נמצאה תרומה מובהקת רק למדד תוכנית הלימודים כך . מעבר למגזר
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 ות מקנהסטודנטיות שככל שקיימים יותר מרכיבים מוסריים בתוכנית הלימודים במכללות אז 

  . ןתיות בדמות התלמיד הרצוי להתכונות דלחשיבות רבה יותר 

  עמדות והתנהגויות כלפי החינוך המוסריניתוחי רגרסיה להסבר השונות של מדדי  4.1.4.2

הניתוחים שנערכו למדדי העמדות כלפי החינוך המוסרי זהים לאלו שנעשו למדדי דמות התלמיד 

, שרה לחינוך מוסרירצון להכ, המורה כסוכן הוראה: המשתנים התלויים היו. כפי שתואר עד כה

כולם נמצאו מובהקים למעט מדד רצון להכשרה לחינוך . דאגה ואכפתיות והמורה כסוכן מוסרי

  .    מוסרי

בקרב מרצים ובקרב סטודנטים  נמצאה תרומה מובהקת של המגזר מורה כסוכן הוראהבמדד ה

ניות במדד תוכ,  למעט, במדד זה הערכת המוסד להסבר השונותימדדלא נמצאה תרומה ל

 מהשונות 21%נמצא כי ניתן להסביר , המורה כסוכן הוראהבמדד . בקרב סטודנטיםהלימודים 

  .  בקרב סטודנטים33%בקרב מרצים ו 

בקרב המרצים נמצאה תרומה מובהקת רק של המגזר ולא של מדדי הערכת המוסד להסבר 

של , β , =-.42, p<.001β -מקדם ה.  מהשונות21%מסביר ' ערבי, ' Dummy –מדד ה. השונות

 'עמ, 4.1.2.2 קטע(כפי שנמצא לעיל , מצביע על תרומה מובהקת להסבר השונות 'ערבי'המשתנה 

מרצים מהמגזר הערבי סבורים כי על המורה להימנע מעיסוק בסוגיות מוסריות  , לפיה)160

במהלך עבודתו בכיתה לעומת מרצים מהמגזר הממלכתי והממלכתי דתי הסבורים כי על המורה 

 להסבר השונות של מדד המורה כסוכן הוראה מקדמי הרגרסיה ההיררכית. לעסוק בסוגיות אלו

     .34 מספרבקרב הסטודנטים בטבלה 

בקרב , המורה כסוכן הוראהדד ממקדמי הרגרסיה להסבר השונות של : 34טבלה מספר 

  )N=441(סטודנטיות 

  צעדים  
 3 2 1  מנבאים

 .36*** .41*** .50***  ערבי

 -.12** -.11* -.06  דתי לכתיממ

 .06 .06   מוסרי אקלים

   הלימודים תוכנית
**16. **17. 

 -.06 -.04  חברתית מעורבות

    לימודים תוכנית x דתי ממלכתי
***15.- 

R2 
***28. ***31.  ***33. 

∆R2  
***28. **03.  ***02. 

              *** p<.001, ** p<.01, *p<.05  
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תרומתו .  להסבר השונות28%בצעד הראשון נמצאה תרומה של , ותטיכפי שנראה מטבלת הסטודנ

ממצא זה מצביע על הבדל מובהק בין המגזר . נמצאה מובהקת' ערבי, ' Dummy –של מדד ה 

כפי שנמצא לעיל , הערבי לשני האחרים בהתייחס לעמדות כלפי תפקידו של המורה כסוכן הוראה

הערבי סבורות כי על המורה להימנע מעיסוק בסוגיות  לפיו סטודנטיות מהמגזר ,)19 טבלה מספר(

מוסריות במהלך עבודתו בכיתה לעומת סטודנטיות מהמגזר הממלכתי והממלכתי דתי הסבורות 

  . כי על המורה לעסוק בסוגיות אלו

המורה  להסבר השונות של מדד 3%בצעד השני הוכנסו לרגרסיה מדדי הערכת המוסד ואלו תרמו 

, נמצאה מובהקת' ממלכתי דתי, ' Dummy –תרומתו של מדד ה .  למגזרמעבר, כסוכן הוראה

ופחות בהוראה במוסר יותר סטודנטיות ממגזר זה סבורות כי על המורה לעסוק , לפיה, בצעד זה

מבין המשתנים שנבדקו נמצאה תרומה . יותר מאשר סטודנטיות משני המגזרים האחריםרגילה 

 כך שככל שקיימים יותר מרכיבים מוסריים , הלימודיםרק למדד תוכנית, מעבר למגזרמובהקת 

סטודנטיות סבורות יותר כי על המורה להיות יותר סוכן הוראה בתוכנית הלימודים במכללות אז 

   .ופחות סוכן מוסר

 מדדי הערכת המוסד ונמצאה xבצעד השלישי והאחרון נבדקה תרומת האינטראקציה של המגזר 

אינטראקציה .  תוכנית הלימודיםxציה של מגזר ממלכתי דתי  לאינטראק2%תרומה מובהקת של 

זו מרמזת על כך שתרומת המרכיבים המוסריים בתוכנית הלימודים להסבר השונות בקרב 

, קרי, מזו שבמכללות ממגזרים אחריםנמוכה ממכללות ממלכתיות דתיות סטודנטיות 

כך על המורה , כנית הלימודיםסטודנטיות אלה סבורות כי ככל שיש יותר מרכיבים מוסריים בתו

  . מוצגת אינטראקציה זו 11בתרשים מספר  .לעסוק יותר במוסר בכיתה

 תוכנית הלימודים במדד המורה כסוכן xאינטראקציה של מגזר ממלכתי דתי : 11 תרשים מספר

  טודנטיותסבקרב , הוראה
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כת המוסד ולא של מדדי הערשל המגזר רק  נמצאה תרומה מובהקת במדד דאגה ואכפתיות

המבטאים את המגזרים השונים ,  Dummy –שני מדדי ה.  סטודנטיות בלבדלהסבר השונות בקרב

 ושל המשתנה p<.001 β ,18.-=', ערבי'של המשתנה  β -מקדמי ה.  מהשונות12%מסבירים 

סטודנטיות ,  המצביעים על תרומה מובהקת להסבר השונות לפי, p<.001 β ,22.=', ממלכתי דתי'

לעומת להיות אכפתי ומעורב בחיי תלמידיו כי על המורה הכי פחות  הערבי סבורות מהמגזר

.  כן במידה רבה מאודנהוגסטודנטיות מהמגזר הממלכתי דתי הסבורות כי על המורה ל

 בחיי תלמידיו באופן רבסטודנטיות מהמגזר הממלכתי סברות כי על המורה להיות אכפתי ומעו

  .המגזר הערבי ופחות מאשר סטודנטיות מהמגזר הדתימובהק יותר מאשר הסטודנטיות מ

 מדדי הערכת המוסד ולא של נמצאה תרומה מובהקת של המגזר במדד המורה כסוכן מוסרי

 14%נמצא כי ניתן להסביר , במדד זה. הן בקרב מרצים והן בקרב סטודנטים, להסבר השונות

היררכית להסבר השונות של מקדמי הרגרסיה ה.  בקרב סטודנטים11%מהשונות בקרב מרצים ו 

    .35 מספרמדד המורה כסוכן הוראה בקרב המרצים מוצגים בטבלה 

בקרב מרצים , מקדמי הרגרסיה להסבר השונות של מדד המורה כסוכן מוסרי: 35 טבלה מספר

)N=114(  

  צעדים  
 3 2 1  מנבאים

 .20* .19 .16  ערבי

 .07 -.06 -.04  דתי ממלכתי

 .04 .05   מוסרי אקלים

 .10 .10   הלימודים תוכנית

 .12 .10  חברתית מעורבות

    אקלים מוסרי xממלכתי דתי 
**29.- 

R2 03.  07.  *14.  

∆R2  03.  04.  **07. 

            *** p<.001, ** p<.01, *p<.05  

 נמצאה תרומה , Dummy–ו שני משתני ה סבצעד הראשון שבו הוכנ, כפי שנראה מטבלת המרצים

אך בשני , 4% נמצאה תרומה של ו לרגרסיה מדדי הערכת המוסדסני שבו הוכנ ובצעד הש3%של 

  . רומה מובהקת להסבר השונות במדד המורה כסוכן מוסריהיתה התלא הצעדים 

לפיה קיים הבדל ', ערבי ' Dummy–נמצאה תרומה מובהקת למדד ה בצעד השלישי והאחרון 

מגזר זה סבורים יותר כי ביד המורה מובהק בין המגזר הערבי לשני האחרים לפיו מרצים מ
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תרומת האינטראקציה של המגזר בצעד זה נבדקה , כמו כן. להשפיע על תלמידיו במישור המוסרי

x ממלכתי דתי  לאינטראקציה של מגזר 7%תרומה מובהקת של  מדדי הערכת המוסד ונמצאהx 

 והאקלים המוסרי המדיניותאינטראקציה זו מרמזת על כך שתרומת . מדיניות ואקלים מוסרי

בוהה מזו שבמכללות מהמגזר הממלכתי דתי גממכללות מרצים להסבר השונות בקרב במכללות 

  . מוצגת אינטראקציה זו 12בתרשים מספר  ממגזרים אחרים

במדד המורה מדיניות ואקלים מוסרי  xאינטראקציה של מגזר ממלכתי דתי : 12 תרשים מספר

   מרציםבקרב , מוסריכסוכן 
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תרומה מובהקת רק של המגזר ולא של מדדי הערכת המוסד , כאמור, הסטודנטיות נמצאהבקרב 

המבטא את המגזר הדתי לעומת הממלכתי ' ממלכתי דתי, ' Dummy –מדד ה. להסבר השונות

מצביע , p<.001 β ,20.-=', ממלכתי דתי'של המשתנה  β - הםמקד.  מהשונות6%מסביר , והערבי

סטודנטיות מהמגזר הממלכתי והערבי סבורות כי מורה  ,שונות לפיהעל תרומה מובהקת להסבר ה

באופן מובהק יותר מאשר סטודנטיות מהמגזר , משפיע ומעצב את מוסריותם של תלמידיו

  .ממלכתי דתי

   אסטרטגיות הוראהניתוחי רגרסיה להסבר השונות של מדדי  4.1.4.3

  אסטרטגיות הוראה קונסטרוקטיביסטיות. א

אסטרטגיות הוראה קונסטרוקטיביסטיות ולמדדי אסטרטגיות הוראה כו למדדי הניתוחים שנער

המשתנים התלויים . ולמדדי העמדותזהים לאלו שנעשו למדדי דמות התלמיד , ייחודיות למוסר

ומדד כללי לאסטרטגיות הוראה , בינוני ומטא קוגניטיבי,  אסטרטגיות הוראה מסדר נמוך:היו

  .  מצאו מובהקים כל המדדים נ.ייחודיות למוסר
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ובצעד הרביעי , נוספו מדדי דמות התלמיד והעמדות כלפי חינוך מוסריבצעד השלישי , בהליך זה

לאור העובדה שקיימים חמישה מדדים בדמות .  משתנים אחריםxמגזר  נוספה אינטראקציה של 

טריון הוכנסו המשתנים בצעד זה לרגרסיה על פי קרי,  מדדים של עמדותארבעההתלמיד הרצוי ו

רק אותם משתנים אשר תרומתם להסבר השונות היתה מובהקת , קרי. של רמת המובהקות

  .    הוכנסו לרגרסיה

חלק  נמצאה תרומה מובהקת של המגזר ושל נמוךחשיבה מסדר הוראה במדד אסטרטגיות 

הן בקרב מרצים והן בקרב , להסבר השונותדמות התלמיד והעמדות , הערכת המוסדמדדי מ

 בקרב 39% מהשונות בקרב מרצים ו 26%נמצא כי ניתן להסביר , במדד זה. סטודנטים

אסטרטגית הוראה מסדר מקדמי הרגרסיה ההיררכית להסבר השונות של מדד . ותסטודנטי

  .37מספר ובקרב הסטודנטים בטבלה  36 בטבלה מספרבקרב המרצים מוצגים חשיבה נמוך 

מדד אסטרטגית הוראה מסדר חשיבה ת של מקדמי הרגרסיה להסבר השונו: 36 טבלה מספר   

  )N=112(בקרב מרצים , נמוך

  צעדים  
  4 3 2 1  מנבאים

  .10 .00 -.22* -.20  ערבי

  .25* .26* .05 .04  דתי ממלכתי

  .01 -.01 -.00   מוסרי אקלים

  .16 .07 -.01   הלימודים תוכנית

  -.13 -.11 -.10  חברתית מעורבות

   תחום חברתי
*21. *23.  

    תחום דתי
***46.- ***56.-  

    המורה סוכן הוראה
*20.- *20.-  

      תחום דתיxממלכתי דתי 
*26.  

R2 05.  06.  **23.  ***26.  

∆R2  05.  01.  ***17.  ***03.  

              *** p<.001, ** p<.01, *p<.05  

ומה נמצאה תר,  Dummy–בצעד הראשון שבו הוכנסו שני משתני ה , כפי שנראה מטבלת המרצים

בצעד השני שבו הוכנסו לרגרסיה גם מדדי הערכת המוסד . אך זו לא נמצאה מובהקת, 5%של 

אך גם בצעד זה לא היתה התרומה מובהקת להסבר השונות במדד , 6%נמצאה תרומה של 

נמצא מובהק ולפיו קיים  ',ערבי, 'Dummy -מדד ה, עם זאת. אסטרטגיות חשיבה מסדר נמוך

  . אך הבדל זה לא נמצא בצעדים הבאים ,ה לשני המגזרים האחריםהבדל מובהק בין מגזר ז
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 להסבר 17%ואלו תרמו ,  מדדי דמות התלמיד ומדדי העמדותנוספו לרגרסיהבצעד השלישי 

ממלכתי דתי נמצא מובהק ולפיו קיים הבדל מובהק בין , Dummy -מדד ה. השונות של מדד זה

 משתמשם יותר באסטרטגיות אלו מאשר מרצים לפיו מרצים מהמגזר, מגזר זה לבין שני האחרים

תחום :  למדדים,מעבר למגזר, מבין המשתנים שנבדקו נמצאה תרומה מובהקת. ממגזרים אחרים

כך שכלל שמרצים מקנים חשיבות לתכונות חברתיות בדמות הלמיד ,  נמצא בקשר חיובי,חברתי

 כך, נמצא בקשר שלילי, תחום דתיה. משתמשים יותר באסטרטגיות הוראה אלו, הרצוי להם

 הם משתמשים ,שמרצים מעניקים חשיבות לתכונות דתיות בדמות התלמיד הרצוי להםשככל 

, בקשר שלילינמצאה תרומה מובהקת , כמו כן. פחות באסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה נמוך

כך שככל שמרצים סבורים שיש להימנע מהוראת מוסר הם , כסוכן הוראהבמדד המורה 

  . ות באסטרטגיות הוראה אלומשתמשים פח

 דמות התלמיד או העמדות מדדי xנבדקה תרומת האינטראקציה של המגזר , בצעד הרביעי

התחום הדתי בדמות  x לאינטראקציה של מגזר ממלכתי דתי 3%תרומה מובהקת של ונמצאה 

החשיבות שמקנים מרצים לתכונות אינטראקציה זו מרמזת על כך שתרומת . התלמיד הרצוי

סבר השונות בקרב מרצים ממכללות ממלכתיות דתיות ות בדמות התלמיד הרצוי להם להדתי

  . אינטראקציה זו מוצגת בתרשים שלהלן. גבוהה מזו שבמכללות ממגזרים אחרים

אסטרטגיות הוראה במדד תחום דתי  xאינטראקציה של מגזר ממלכתי דתי : 13 תרשים מספר

   בקרב מרצים, מסדר חשיבה נמוך
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ממלכתי דתי 
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אסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה מקדמי הרגרסיה להסבר השונות של מדד : 37 מספרטבלה 

  )N=441(בקרב סטודנטיות , נמוך

  צעדים  
 3 2 1  מנבאים

 .42*** .51*** .59***  ערבי

 .02 -.00 .04  דתי ממלכתי

 .07 .08   מוסרי אקלים

   הלימודים תוכנית
*12. 08. 

 -.03 -.04  חברתית מעורבות

   ורה סוכן הוראההמ
***23. 

R2 
***33.  ***35.  ***39.  

∆R2  
***33.  **02.  ***04. 

              *** p<.001, ** p<.01, *p<.05  

תרומתו .  להסבר השונות33%בצעד הראשון נמצאה תרומה של , כפי שנראה מטבלת הסטודנטיות

 בין המגזר ממצא זה מצביע על הבדל מובהק. נמצאה מובהקת' ערבי, ' Dummy –של מדד ה 

כפי , הערבי לשני האחרים בהתייחס למידת השימוש באסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה נמוך

משתמשות יותר באופן מובהק  לפיו סטודנטיות מהמגזר הערבי ,)21טבלה מספר (שנמצא לעיל 

   .באסטרטגיות הוראה אלה מאשר סטודנטיות מהמגזר הממלכתי והממלכתי דתי

 להסבר השונות של מדד 2%מדדי הערכת המוסד ואלו תרמו גם יה בצעד השני הוכנסו לרגרס

 מעבר , תוכנית הלימודיםלמדדנמצאה תרומה מובהקת  .אסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה נמוך

הן לפיה ככל שקיימים יותר מרכיבים מוסריים בתוכנית הלימודים של הסטודנטיות כך , למגזר

   .משות יותר באסטרטגיות הוראה אלותמש

 4%ואלו תרמו , נוספו לרגרסיה גם מדדי דמות התלמיד ומדדי העמדותוהאחרון ד השלישי בצע

למדד , מעבר למגזר ,מבין המשתנים שנבדקו נמצאה תרומה מובהקת .להסבר השונות של מדד זה

כך שככל שסטודנטיות סבורות שיש להימנע מהוראת מוסר הן משתמשים , המורה כסוכן הוראה

  . ראה אלויותר באסטרטגיות הו

תרומה מובהקת של מדדי דמות התלמיד והעמדות להסבר השונות במידת השימוש באסטרטגיות 

נמצא כי ניתן , במדד זה. נמצאה בקרב סטודנטים מהמגזר הדתי, הוראה מסדר חשיבה נמוך

מקדמי הרגרסיה ההיררכית .  מהשונות בקרב סטודנטים וסטודנטיות ממגזר זה28%להסביר 

של מדד אסטרטגית הוראה מסדר חשיבה נמוך בקרב סטודנטים מהמגזר הדתי להסבר השונות 

  .38 מספרמוצגים בטבלה , על פי מגדר



194 │תוצאות המחקר הכמותי

מקדמי הרגרסיה להסבר השונות של מדד אסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה : 38טבלה מספר  

  )N=162(בקרב סטודנטים מהמגזר הדתי , נמוך

  צעדים  
  5  4 3 2 1  מנבאים

  .03  .01 -.01 -.10 -.11 מגדר

  -.05  -.07 -.07 .07   מוסרי אקלים

  .03  .04 .03 .06   הלימודים תוכנית

  .02  .03 .02 -.12  חברתית מעורבות

  .12  .10 .05   תחום חברתי 

  .13  .14 .14   תחום דמוקרטי

  -.15  -.17*** -.14   תחום פסיכו מוטורי מוסרי

  .12  .13 .16    תחום דתי

  .12  .13 .14    תחום לימודי

    המורה סוכן הוראה
***38. ***39.  ***39.  

  -.08  -.10 -.10    רצון להכשרה

  -.15  -.15 -.14    דאגה ואכפתיות

  .05  .02 .02    המורה סוכן מוסרי

      תחום דתי xמגדר 
*16.-  **24.-  

      תחום פסיכו מוטורי מוסריxמגדר 
  *17.  

R2 01.  02.  ***24.  ***26.  ***28.  

∆R2  01.  01.  ***22.  *02.  *02.  

  

בצעד הראשון ובצע השני לא נמצא התרומה , כפי שנראה מטבלת הסטודנטים מהמגזר הדתי

  . משמעותית מובהקת להסבר השונות

 להסבר 24%ואלו תרמו , נוספו לרגרסיה גם מדדי דמות התלמיד ומדדי העמדותבצעד השלישי 

למדד התחום הפסיכו , מצאה תרומה מובהקתמבין המשתנים שנבדקו נ. השונות של מדד זה

כך שככל שסטודנטים מהמגזר הדתי מקנים חשיבות לתכונות פסיכו מוטוריות , מוטורי מוסרי

כמו כן נמצאה . מוסריות בדמות התלמיד כך הם משמשים פחות באסטרטגיות הוראה מסדר נמוך

מורה להימנע מהוראת תרומה מובהקת למדד המורה סוכן הוראה כך שככל שהם סבורים שעל ה

  . הם משתמשים באסטרטגיות הוראה מסדר נמוך, מוסר

דמות התלמיד או  מדדי x מגדרנבדקה תרומת האינטראקציה של ה, בצעד הרביעי והאחרון

התחום הדתי בדמות  xהמגדר  לאינטראקציה של 2%של , תרומה מובהקת ונמצאה העמדות

 מהמגזר ם סטודנטייםהחשיבות שמקנתרומת אינטראקציה זו מרמזת על כך ש. התלמיד הרצוי
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 מאותו ותל סטודנטי מזו שהגבוההממלכתי דתי לתכונות דתיות בדמות התלמיד הרצוי להם 

   .14 אינטראקציה זו מוצגת בתרשים מספר. המגזר

 תחום דתי במדד אסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה xאינטראקציה של מגדר : 14 תרשים מספר

  מהמגזר הדתיבקרב סטודנטים , נמוך

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Low חשיבות  לתכונות דתיות High חשיבות  לתכונות

 דתיות

ך
מו

 נ
ר
ד

ס
ה 

א
ר
הו

 '
ר
ט

ס
א

י 
ע

צ
מו

מ

גברים

נשים

  

 התחום הפסיכו x לאינטראקציה של המגדר 2%בצעד החמישי נמצאה תרומה מובהקת של 

מידת ההסכמה של אינטראקציה זו מרמזת על כך שתרומת . מוטורי מוסרי במדדי העמדות

התנהגות מוסרית בעלת אופי פסיכו מוטורי מוסרי של סטודנטיות מהמגזר הממלכתי דתי ל

  :15 להלן בתרשים .ל סטודנטים מאותו המגזרו ש מזגבוהה  תלמידים

 תחום פסיכו מוטורי מוסרי במדד אסטרטגיות xאינטראקציה של מגדר : 15 תרשים מספר

  בקרב סטודנטים מהמגזר הדתי, הוראה מסדר חשיבה נמוך
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בקרב מרצים ובקרב  נמצאה תרומה מובהקת של המגזר במדד אסטרטגיות חשיבה מסדר בינוני

בקרב ,  להסבר השונותדמות התלמיד והעמדות, מדדי הערכת המוסדחלק מושל סטודנטים 

 בקרב 23% מהשונות בקרב מרצים ו 27%נמצא כי ניתן להסביר , במדד זה. ותסטודנטי

מקדמי הרגרסיה ההיררכית להסבר השונות של מדד אסטרטגית הוראה מסדר . סטודנטיות

  .40 בטבלה מספר ובקרב הסטודנטים 39 מספרבקרב המרצים מוצגים בטבלה בינוני חשיבה 

מקדמי הרגרסיה להסבר השונות של מדד אסטרטגית הוראה מסדר חשיבה : 39   טבלה מספר 

  )N=112(בקרב מרצים , בינוני

  צעדים  
 3 2 1  מנבאים

 .07 .10 .10  ערבי

 -.20* -.12 -.11  דתי ממלכתי

 .03 .03   מוסרי אקלים

 -.10 -.08   הלימודים תוכנית

 -.10 .01  חברתית מעורבות

   תחום חברתי
**25. 

    אכפתיות ודאגה
***35.  

R2 03.  04.  ***27.  

∆R2  03.  01.  ***24. 

              *** p<.001, ** p<.01, *p<.05  

נמצאה תרומה ,  Dummy–בצעד הראשון שבו הוכנסו שני משתני ה , כפי שנראה מטבלת המרצים

בצעד השני שבו הוכנסו לרגרסיה גם מדדי הערכת המוסד . תאך זו לא נמצאה מובהק, 3%של 

  . אך גם בצעד זה לא היתה התרומה מובהקת להסבר השונות, 1%נמצאה תרומה של 

 להסבר 24%ואלו תרמו , נוספו לרגרסיה מדדי דמות התלמיד ומדדי העמדותבצעד השלישי 

 .ובהקיו קיים הבדל מממלכתי דתי נמצא מובהק ולפ, Dummy - מדד ה. השונות של מדד זה

מרצים מהמגזר הממלכתי והערבי משתמשים יותר באסטרטגיות אלו מאשר מרצים מהמגזר 

תחום חברתי :  למדדים,מעבר למגזר, מבין המשתנים שנבדקו נמצאה תרומה מובהקת .הדתי

לתכונות חברתיות בדמות הלמיד רבה יותר ל שמרצים מקנים חשיבות ככך שכ, ודאגה ואכפתיות

משתמשים הם , וככל שהם סבורים שעל המורה להיות אכפתי ומעורב בחי תלמידיו, י להםהרצו

   .מסדר חשיבה בינונייותר באסטרטגיות הוראה 

   



 תוצאות : חינוך מוסרי│197
 

מקדמי הרגרסיה להסבר השונות של מדד אסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה : 40טבלה מספר 

  )N=441(בקרב סטודנטיות , בינוני

  צעדים  
 3 2 1  מנבאים

 .13* .07 .08  ערבי

 -.19*** -.16** -.12*  דתי ממלכתי

   מוסרי אקלים
*19. **17. 

 -.10 -.11   הלימודים תוכנית

 -.10 -.06  חברתית מעורבות

   תחום לימודי
***20. 

    רצון להכשרה
***20. 

    דאגה ואכפתיות
***17. 

    המורה סוכן הוראה
**12.- 

R2 
**03.  **05.  ***22.  

∆R2  
**03.  02.  ***17.  

              *** p<.001, ** p<.01, *p<.05  

תרומתו .  להסבר השונות3%בצעד הראשון נמצאה תרומה של , כפי שנראה מטבלת הסטודנטיות

ממצא זה מצביע על הבדל מובהק בין . נמצאה מובהקת' ממלכתי דתי, ' Dummy –של מדד ה 

באסטרטגיות הוראה מסדר המגזר הממלכתי דתי לשני האחרים בהתייחס למידת השימוש 

לפי סטודנטיות מהמגזר הממלכתי והערבי משתמשות יותר באסטרטגיות הוראה , חשיבה בינוני

  . אלו

 להסבר השונות של מדד 2%בצעד השני הוכנסו לרגרסיה גם מדדי הערכת המוסד ואלו תרמו 

 לים מוסרימדיניות ואקתרומה מובהקת נמצאה למדד . בינוניאסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה 

סטודנטיות כך , שיש יותר מדיניות ברורה ואקלים מוסרי במכללותלפיה ככל , מעבר למגזר

  . מסדר חשיבה בינונימשות יותר באסטרטגיות הוראה תמש

 להסבר 17%ואלו תרמו , נוספו לרגרסיה גם מדדי דמות התלמיד ומדדי העמדותבצעד השלישי 

 -מעבר לתרומת מדד ה' ערבי 'Dummy - למדד הבצעד זה נוספה תרומה. השונות של מדד זה

Dummy, 'לפיו קיים הבדל מובהק בין סטודנטיות מהמגזר הערבי לבין שני , 'ממלכתי דתי

סטודנטיות ממגזר זה משתמשות באסטרטגיות הוראה מסדר כך שעולה כי  ,המגזרים האחרים

דקו נמצאה תרומה מבין המשתנים שנב. חשיבה בינוני יותר מסטודנטיות ממגזרים אחרים

, תחום הלימודי בדמות התלמיד הרצוי, מדיניות ואקלים מוסרי: יםלמדד, מעבר למגזר, מובהקת
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כך שככל שיש יותר אקלים מוסרי במכללה וככל שסטודנטיות מקנות חשיבות רבה יותר לתכונות 

ה הן משתמשות יותר באסטרטגיות הוראה מסדר חשיב, לימודיות בדמות התלמיד הרצוי להן

דאגה ורצון להכשרה : מדדי העמדותגם ל,  מעבר למגזר,נמצאה תרומה מובהקת, כמו כן. בינוני

כך שככל שסטודנטיות מעוניינות יותר בהכשרה לחינוך מוסרי וככל שהן סבורות יותר , ואכפתיות

מדד המורה . שעל המורה להיות דואג ומעורב בחיי תלמידיו הן משתמשות יותר באסטרטגיות אלו

ן הוראה נמצא בקשר שלילי לפיו ככל שסטודנטיות סבורות שעל המורה להימנע מהוראת סוכ

  .  מוסר בכיתה הן משתמשות פחות באסטרטגיות אלו

דמות התלמיד והעמדות להסבר השונות , מדדי הערכת המוסד, תרומה מובהקת של המגדר

ודנטים מהמגזר נמצאה בקרב סט, במידת השימוש באסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה בינוני

.  מהשונות בקרב סטודנטים וסטודנטיות ממגזר זה28%נמצא כי ניתן להסביר , במדד זה. הדתי

 בנונימקדמי הרגרסיה ההיררכית להסבר השונות של מדד אסטרטגית הוראה מסדר חשיבה 

  .41 מספרמוצגים בטבלה , בקרב סטודנטים מהמגזר הדתי על פי מגדר

סיה להסבר השונות של מדד אסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה מקדמי הרגר: 41טבלה מספר  

  )N=162(בקרב סטודנטים מהמגזר הדתי , בנוני

  צעדים  
  4 3 2 1  מנבאים

  .28** .30*** .27** .29*** מגדר

  .07 .07 .15   מוסרי אקלים

  -.16 -.15 -.15   הלימודים תוכנית

  .01 .01 .06  חברתית מעורבות

  .04 .08   תחום חברתי

  .02 .02    תחום דמוקרטי

  -.06 -.09    תחום פסיכומוטורי מוסרי 

  .04 .01    תחום דתי

  .17 .16    תחום לימודי

  .07 .09    המורה סוכן הוראה

  .15 .15    רצון להכשרה

  .05 .05    דאגה ואכפתיות

    המורה סוכן מוסרי
*18. *17.  

      תחום דתי xמגדר 
*15.  

R2 
***09.  **11.  ***26.  ***28.  

∆R2  
***09.  02.  **15.  *02.  

*** p<.001, ** p<.01, *p<.05  



 תוצאות : חינוך מוסרי│199
 

 להסבר 9%בצעד הראשון נמצאה תרומה של , כפי שנראה מטבלת הסטודנטים מהמגזר הדתי

ממצא זה מצביע על הבדל מובהק בין . תרומתו של המדד מגדר נמצאה מובהקת. השונות

 לפיו סטודנטיות מהמגזר הדתי ,)164' עמ(לעיל כפי שנמצא , סטודנטים וסטודנטיות דתיים

  .משתמשות יותר באופן מובהק באסטרטגיות הוראה אלו מאשר סטודנטים גברים

 להסבר השונות של מדד 2%בצעד השני הוכנסו לרגרסיה גם מדדי הערכת המוסד ואלו תרמו 

 משמעותית מבין המדדים שנבדקו לא נמצאה תרומה. אסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה בינוני

  . להסבר השונות

 להסבר 4%ואלו תרמו , נוספו לרגרסיה גם מדדי דמות התלמיד ומדדי העמדותבצעד השלישי 

למדד המורה , מגדרמעבר ל, מבין המשתנים שנבדקו נמצאה תרומה מובהקת. השונות של מדד זה

 כך הם ביד המורה לחנך למוסר שיםסבורם מהמגזר הדתי כך שככל שסטודנטי, מוסריכסוכן 

  . משתמשים יותר באסטרטגיות אלו

דמות התלמיד או  מדדי x מגדרנבדקה תרומת האינטראקציה של ה, בצעד הרביעי והאחרון

התחום הדתי בדמות  xהמגדר  לאינטראקציה של 2%של , תרומה מובהקת ונמצאה העמדות

ות מהמגזר החשיבות שמקנות סטודנטיאינטראקציה זו מרמזת על כך שתרומת . התלמיד הרצוי

ל סטודנטים מאותו  מזו שגבוהההממלכתי דתי לתכונות דתיות בדמות התלמיד הרצוי להם 

  .אינטראקציה זו מוצגת להלן בתרשים הבא. המגזר

 תחום דתי במדד אסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה xאינטראקציה של מגדר : 16 תרשים מספר

  בקרב סטודנטים מהמגזר הדתי, בנוני
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התחום  נמצאה תרומה מובהקת של המגזר ושל ותמטא קוגניטיביהוראה ת במדד אסטרטגיו

נמצא כי ,  במדד זה.ושל המגזר בלבד בקרב סטודנטיות, החברתי בדמות התלמיד בקרב מרצים
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מקדמי הרגרסיה ההיררכית .  בקרב סטודנטיות21% מהשונות בקרב מרצים ו 22%ניתן להסביר 

בקרב המרצים מוצגים בטבלה מטא קוגניטיביות   להסבר השונות של מדד אסטרטגית הוראה

  .43 בטבלה מספר ובקרב הסטודנטים 42 מספר

מקדמי הרגרסיה להסבר השונות של מדד אסטרטגית הוראה מסדר חשיבה : 42טבלה מספר  

  )N=112(בקרב מרצים , מטא קוגניטיבי

  צעדים  
  4 3 2 1  מנבאים

  .05 -.00 .02 .06  ערבי

  -.02 -.02 -.04 -.03  דתי ממלכתי

  .01 .02 .10   מוסרי אקלים

  -.04 -.00 -.03   הלימודים תוכנית

  -.21 -.20 -.16  חברתית מעורבות

   תחום חברתי
*25. **31.  

  .16 .20    תחום לימודי

  -.08 -.12    המורה סוכן הוראה

      תחום לימודיxממלכתי דתי 
*22.  

R2 01.  02.  **18.  **22.  

∆R2  01.  02.  ***16.  *04.  

            *** p<.001, ** p<.01, *p<.05  

נמצאה תרומה ,  Dummy–בצעד הראשון שבו הוכנסו שני משתני ה , כפי שנראה מטבלת המרצים

בצעד השני שבו הוכנסו לרגרסיה גם מדדי הערכת המוסד . אך זו לא נמצאה מובהקת, 1%של 

ובהקת להסבר השונות במדד אך גם בצעד זה לא היתה התרומה מ, 1%נמצאה תרומה של 

  . אסטרטגיות חשיבה מסדר בינוני

 להסבר 16%ואלו תרמו , נוספו לרגרסיה מדדי דמות התלמיד ומדדי העמדותבצעד השלישי 

למדד תחום , מעבר למגזר, מבין המשתנים שנבדקו נמצאה תרומה מובהקת. השונות של מדד זה

ם חשיבות רבה יותר לתכונות חברתיות כך שככל שמרצים מקני, חברתי בדמות התלמיד הרצוי

הם משתמשים יותר באסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה מטא , למיד הרצוי להםתבדמות ה

  . קוגניטיבי

דמות התלמיד או  מדדי xנבדקה תרומת האינטראקציה של המגזר ,  והאחרוןבצעד הרביעי

התחום  xתי ממלכתי ד לאינטראקציה של מגזר 2%של , תרומה מובהקת ונמצאה העמדות

 יםהחשיבות שמקנאינטראקציה זו מרמזת על כך שתרומת .  בדמות התלמיד הרצוילימודיה



 תוצאות : חינוך מוסרי│201
 

ל גבוהה מזו ש ם בדמות התלמיד הרצוי להלימודיות מהמגזר הממלכתי דתי לתכונות מרצים

  .17כפי שמופיע בתרשים מספר , במכללות ממגזרים אחריםמרצים 

 תחום לימודי במדד אסטרטגיות xמלכתי דתי  אינטראקציה של מגזר מ: 17 תרשים מספר

  בקרב מרצים, הוראה מסדר חשיבה מטא קוגניטיבי
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מקדמי הרגרסיה להסבר השונות של מדד אסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה : 43טבלה מספר 

  )N=441(בקרב סטודנטיות , מטא קוגניטיבי

  צעדים  
 3 2 1  מנבאים

 .04 -.04 -.02  ערבי

 -.13* -.15** -.13*  דתי ממלכתי

 .02 .06   מוסרי אקלים

 .01 -.00   הלימודים תוכנית

 -.01 .01  חברתית מעורבות

   תחום לימודי
***25. 

   המורה סוכן מוסרי
***18. 

   המורה סוכן הוראה
***19.- 

    דאגה ואכפתיות
*12.  

R2 
*01.  02.  ***21.  

∆R2  
*01.  01.  ***19. 

              *** p<.001, ** p<.01, *p<.0  

תרומתו .  להסבר השונות1%בצעד הראשון נמצאה תרומה של , כפי שנראה מטבלת הסטודנטיות

ממצא זה מצביע על הבדל מובהק בין . נמצאה מובהקת' ממלכתי דתי, ' Dummy –של מדד ה 

המגזר הממלכתי דתי לשני האחרים בהתייחס למידת השימוש באסטרטגיות הוראה מסדר 
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סטודנטיות מהמגזר הממלכתי והערבי משתמשות יותר , כלומר. יטיביחשיבה מטא קוגנ

תרמו אך הם לא בצעד השני הוכנסו לרגרסיה גם מדדי הערכת המוסד  .באסטרטגיות הוראה אלו

מעבר לתרומת , מטא קוגניטיביהסבר השונות של מדד אסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה ל

  . המגזר

 להסבר 19%ואלו תרמו , דמות התלמיד ומדדי העמדותנוספו לרגרסיה גם מדדי בצעד השלישי 

: למדדים, מעבר למגזר, מבין המשתנים שנבדקו נמצאה תרומה מובהקת. השונות של מדד זה

כך שככל , ומדד דאגה ואכפתיות המורה סוכן מוסרי ,תחום לימודי בדמות התלמיד הרצוי

הלמיד הרצוי להן וככל שהן סטודנטיות מקנות חשיבות רבה יותר לתכונות לימודיות בדמות 

 וככל שהן סבורות שעל המורה לגלות ,סבורות שתפקידו של המורה הוא להיות סוכן מוסרי

כמו . כך הן משתמשות יותר באסטרטגיות חשיבה מטא קוגניטיביות, אכפתיות ודאגה לתלמידיו

ורות שעל בקשר שלילי לפיו ככל שסטודנטיות סב, נמצאה תרומה למדד המורה סוכן הוראה, כן

לא נמצאה . המורה להימנע מהוראת מוסר כך הן משתמשות פחות באסטרטגיות הוראה אלו

  . ביחס למדד זהדמות התלמיד או העמדות מדדי xאינטראקציה של המגזר תרומה ל

  אסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסר . ב

, ל המגזר ושלבמדד ציון כללי לאסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסר נמצאה תרומה מובהקת ש

 בקרב אך לא של מדדי הערכת המוסד ,מדדי דמות התלמיד ומדדי העמדות להסבר השונות

נמצא כי ניתן , במדד זה. ות נמצאה תרומה מובהקת של כלל המנבאים בקרב סטודנטי.מרצים

  .  בקרב סטודנטיות46% מהשונות בקרב מרצים ו 36%להסביר 

 בקרב ייחודיות למוסרשל מדד אסטרטגית הוראה מקדמי הרגרסיה ההיררכית להסבר השונות 

  .45 מספר ובקרב הסטודנטים בטבלה 44 מספרהמרצים מוצגים בטבלה 
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, ייחודיות למוסרמקדמי הרגרסיה להסבר השונות של מדד אסטרטגית הוראה : 44טבלה מספר 

  )N=113(בקרב מרצים 

  צעדים  
 3 2 1  מנבאים

 .03 .17 .14  ערבי

 -.06 -.02 -.01  דתי ממלכתי

 -.06 -.02   מוסרי אקלים

 .01 .08   הלימודים תוכנית

 .01 .10  חברתית מעורבות

   תחום חברתי
*21. 

   רצון להכשרה
**27. 

   המורה סוכן מוסרי
**31. 

R2 02.  04.  ***36.  

∆R2  02.  04.  ***32. 

              *** p<.001, ** p<.01, *p<.05  

נמצאה תרומה ,  Dummy–עד הראשון שבו הוכנסו שני משתני ה בצ, כפי שנראה מטבלת המרצים

בצעד השני שבו הוכנסו לרגרסיה גם מדדי הערכת המוסד . אך זו לא נמצאה מובהקת, 2%של 

אך גם בצעד זה לא היתה התרומה מובהקת להסבר ,  נוספים מעבר למגזר2%נמצאה תרומה של 

  . הוראה ייחודיות למוסרהשונות במדד אסטרטגיות 

 להסבר 32%ואלו תרמו , נוספו לרגרסיה מדדי דמות התלמיד ומדדי העמדותבצעד השלישי 

למדד תחום , מעבר למגזר, מבין המשתנים שנבדקו נמצאה תרומה מובהקת. השונות של מדד זה

כך ,  לרצון להכשרה בחינוך מוסרי ולמדד המורה כסוכן מוסרי,חברתי בדמות התלמיד הרצוי

 וככל ,למיד הרצוי להםתחשיבות רבה יותר לתכונות חברתיות בדמות השככל שמרצים מקנים 

שהם ותלמידיהם מעוניינים בהכשרה לתחום וככל שלדעתם למורה יכולת להשפיע על תלמידיו 

  . ייחודיות למוסרהם משתמשים יותר באסטרטגיות הוראה  כך, במישור המוסרי
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בקרב ,  אסטרטגיות ייחודיות למוסרמקדמי הרגרסיה להסבר השונות של מדד: 45טבלה מספר 

  )N=433(סטודנטיות 

  צעדים  
  4 3 2 1  מנבאים

  .26*** .32*** .29*** .48***  ערבי

  .07 .11* .14** .31***  דתי ממלכתי

   מוסרי אקלים
***23. ***23. ***23.  

   הלימודים תוכנית
***25. ***24. ***25.  

  חברתית מעורבות
*11. *10. 08.  

    ואכפתיותדאגה
**11. **13.  

     אקלים מוסריxערבי 
***18.-  

     אקלים מוסריxממלכתי דתי 
***16.-  

R2 
***19.  ***41.  ***43.  ***46.  

∆R2  
***19.  ***22.  **01.  ***03.  

              *** p<.001, ** p<.01, *p<.05  

. השונות להסבר 19%בצעד הראשון נמצאה תרומה של , כפי שנראה מטבלת הסטודנטיות

ממצא זה מצביע על . נמצאה מובהקת' ערבי'ו' ממלכתי דתי, ' Dummy –תרומתם של מדד ה 

מידת השימוש והערבי לבין המגזר הממלכתי בהבדל מובהק בין המגזר הממלכתי דתי 

סטודנטיות מהמגזר  ,)22 טבלה מספר(כפי שנמצא לעיל , ייחודיות למוסרבאסטרטגיות הוראה 

  . י משתמשות יותר באסטרטגיות אלו מאשר סטודנטיות מהמגזר הממלכתידתי והערבהממלכתי 

 להסבר השונות של מדד 22%בצעד השני הוכנסו לרגרסיה גם מדדי הערכת המוסד ואלו תרמו 

מדיניות : יםנמצאה למדד, למגזר מעבר, תרומה מובהקת.  ייחודיות למוסראסטרטגיות הוראה

ככל שיש יותר מדיניות ברורה מכאן ש .בות חברתיתתוכנית הלימודים ומעור, ואקלים מוסרי

יותר מרכיבים מוסרים בתוכנית הלימודים ועידוד רב יותר למעורבות , ואקלים מוסרי במכללות

  . ייחודיות למוסרכך סטודנטיות משתמשות יותר באסטרטגיות הוראה , חברתית

 להסבר 1%ואלו תרמו , נוספו לרגרסיה גם מדדי דמות התלמיד ומדדי העמדותבצעד השלישי 

 דאגה למדד, מעבר למגזר, מבין המשתנים שנבדקו נמצאה תרומה מובהקת. השונות של מדד זה

שסטודנטיות סבורות שעל המורה להיות אכפתי ומעורב בחיי תלמידיו כך הן כך שככל , ואכפתיות

  . משתמשות יותר באסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסר

 דמות התלמיד או העמדות מדדי xאינטראקציה של המגזר נבדקה תרומת ה, בצעד הרביעי

מדיניות ואקלים מוסרי  מדד x של מגזר ערבי ות לאינטראקצי3%של , תרומה מובהקתונמצאה 
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 אלו ותאינטראקצי.  מדד מדיניות ואקלים מוסריxוכן לאינטראקציה של מגזר ממלכתי דתי 

סטודנטיות מהמגזר ות בקרב הערכת המדיניות והאקלים המוסרי במכללמרמזת על כך ש

אינטראקציות אלו מתוארות  . הממלכתיגזרמהערבי גבוהה מזו שבמכללות מממלכתי דתי והה

   .בתרשימים הבאים

 מדיניות ואקלים מוסרי במדד אסטרטגיות xאינטראקציה של מגזר ערבי : 18 תרשים מספר

  הוראה ייחודיות למוסר בקרב סטודנטיות
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 מדיניות ואקלים מוסרי במדד xקציה של מגזר ממלכתי דתי אינטרא: 19 תרשים מספר

  אסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסר בקרב סטודנטיות 
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  י נכותיאהמחקר התוצאות  4.2

  הניתוח הקטגוריאלי 4.2.1

  קטגוריות הניתוח  4.2.1.1

כפי שתואר פנימיות וחיצוניות בחלק זה מוצגים הממצאים האיכותניים בחלוקה לקטגוריות 

הממצאים בכל קטגוריה נאספו מכל מקורות . )126'  עמ3.5פרק (בפרק המתודולוגי לחלק זה 

ניתוחי תוכן למדגם , ראיונות חצי מובנים: עשה שימוש בעבודה זוהחקר האיכותניים בהם נ

 הממצאים עובדו בתהליך .ורשימות שדה שנאספו במהלך המחקר) סילבוסים(תוכניות לימודים 

  . לכדי קטגוריה איכותנית בעלת משמעות ייחודיתסינתזהשל 

  :הממצאים בכל קטגוריה אורגנו בהתאם לקריטריונים הבאים

,  דתי–ממלכתי , ממלכתי:  בהתאם לחלוקה המגזרית המלווה מחקר זההצגת הממצאים  .א

 . מגזר ערבי

חלוקה פנימית של כל קטגוריה בתיאור עמדותיהם ודעותיהם של המרצים ושל   .ב

 .הסטודנטים

    .סיכום מבחין בין מגזרי ובין קבוצתי בין קבוצת המרצים לקבוצת הסטודנטים  .ג

  תיאור הקטגוריות  4.2.1.2

מרכיבים אלו מתארים זוויות שונות . ם המרכיבים השונים הכלולים בכל קטגוריהלהלן מתוארי

של אותו עולם תוכן והם בעלי זיקה פנימית משמעותית מובחנת בתוך עולם התוכן של החינוך 

  . המוסרי

 דיווח על קיום או אי קיום של - קיומה של הכשרה לחינוך מוסרי באופן ישיר וגלוי  : 1קטגוריה 

, מסגרות להכשרה ישירה בקורסים או בעבודה מעשית וכדומה, ירה לחינוך מוסריהכשרה יש

, פירוט אסטרטגיות הוראה ולמידה ייחודיות לתחום, אזכור תיאוריות או אישים מתחום המוסר

   .    הסברי הנבדקים לתופעה

ה של  דיווח על קיומ– קיומה של הכשרה לחינוך מוסרי באופן אגבי וסובייקטיבי: 2קטגוריה 

האם אפשר וניתן לרכוש חינוך מוסרי , הקורסים המרכזיים בהם היא מתקיימת, הוראה אגבית

  .  במכללה

עיסוק בחינוך , הכרת האני מאמין של המכללה – מדיניות ואקלים מוסרי במכללות: 3קטגוריה 

  .   מעורבות קהילתית והתנדבות, יוזמות לפעילות חברתית, אוירה חברתית במכללה, מוסרי

, תיאור דרכי התמודדות עם דילמות מוסריות – דרכי התמודדות עם דילמה מוסרית: 4קטגוריה 

  .   דדות נלמדת או אינטואיטיביתומתה
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הוראה , הוראה ישירה של ערכים – הוראה מפורשת ומכוונת של חינוך מוסרי: 5 קטגוריה

   .בחינוך המוסרי' שטיפת מוח'התמודדות עם , אינדוקטרינרית

,  בית ההורים כבסיס לרכישת אופי מוסרי– מקור הסמכות להוראת ערכים ומוסר: 6ה קטגורי

   . הפנמת ערכים מתוך דוגמה אישית של מורים ומרצים, למידה מעבודה בשטח

קוגניטיביות - השפעה של גישות מטא– הגישה הלימודית להוראת חינוך מוסרי: 7קטגוריה 

    .       תביהביוריסטיו- פסיכולוגיות, דתיות-אמוניות, ותקונסטרוקטיביסטי, הומניסטיות וביקרתיות

שינוי היחס , ימודי חינוך מוסריחשיבות ל – חשיבות לימוד והוראה של חינוך מוסרי: 8קטגוריה 

שאיפה ללמידה , יחס כלפי העדר למידה מוסרית, שבין לימוד תכנים אקדמיים לתכנים ערכיים

   .  מוסרית מוגברת במכללות
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  קיומה של הכשרה לחינוך מוסרי באופן ישיר וגלוי  : 1 קטגוריה

  מרצים

בתיאוריות מתחום , טענו כי אינם מלמדים קורס בחינוך מוסרימרצים מהמגזר הממלכתי 

מרצה להיסטוריה טען כי אינו עוסק בהוראת ', מ. המוסר או בשיטות הוראה ייחודיות למוסר

יש שיטות , לפחות בהיסטוריה, ויש: ראייןמ": מוסר באופן ישיר ואף לא הוכשר לעשות זאת

הוראה או טכניקות או מתודיקה מסוימת שאתם מתייחסים בה לנושא של מוסר או של הוראה 

אני לא עסקתי : 'מ... אני לא יודע אם אפשר ללמד את זה, וגם כתבתי כאן, אני לא: 'מ? של מוסר

ם חוץ ממה שאני מביא מהבית  כי בעצם אני לא למדתי את התחום בשום מקו,אלף ,בזה בכלל

 מהשקפת העולם הפוליטית והחברתית שלי מה שבעיני לגיטימי וראוי ואף אחד לא לימד ,שלי

את מרגישה שאת מקבלת מהראש חוג כל מיני הכוונות או שיושבים ביחד עם : מראיין". "אותי

, אין:  מראיין,לא: 'נ? ראש חוג מדברים על תכנים או שיטות הוראה שקשורות למוסר ולערכים

  ).מרצה למדעי החברה' נ ("לא: 'נ? זה לא עולה בדיונים האלה

ציינו מרצים מהמגזר הממלכתי כי אינם מכירים היטב את כלל הקורסים הקיימים , בנוסף

אני ממש לא : 'מ" :במכללה ולכן אינם מודעים לקיומם או לאי קיומם של קורסים בחינוך מוסרי

 . ארבעה קורסים,לה אני מכיר את התחומים הצרים שאני עוסק בהםתשמע המכללה דיי גדו, יודע

זאת אומרת הייתי אומר לך , לא ממש לא: 'מ? אתה לא מכיר את כל המערכת, כלומר: מראיין

  ). מרצה להיסטוריה', מ ("שאני לא יודע או שאין ואז היית מגלה שיש אבל אני ממש לא יודע

סטודנטים " :ה על העדר הכשרה למוסרישלילי מתלמידמרצה לשפות הדגישה כי קיבלה משוב ' ח

מלינים על העדר נושא זה בהכשרתם , )ש. ה-סמינריון דידקטי(ד "שלי בהתנסות להוראה ובסמ

  ). רשימות שדה (" הם מעוניינים ללמוד אותו כדי להיות מחנכים.)באופן ישיר(

רצים מהתמודדות עם במבוכה של המהכשרה לחינוך מוסרי במכללות העדר הסבירה את ה' נ

לי נראה שהרבה מרצים נבוכים להיכנס , תראה": הנושא ובחוסר עניין כלכלי מצד המכללות

גם המכללות שהם היום פרטיות , לנושא הזה של ערכים ולכן הם נמנעים מלהתעסק עם זה בכלל

רצה מ( "לות צריכות להיות ערכיותבשביל לעסוק בזה גם המכל, ות כסף לא מתעסקות בזהחולוק

   ). דעי החברהלמ

 דיווחו כי הם אינם מלמדים קורסים בחינוך מוסרי וכי אינם  מרצים מהמגזר הממלכתי דתי

עוסקים בהוראה של תיאוריות ספציפיות למוסר או בהוראה של אסטרטגיות ייחודיות להוראת 

 שאתה ,יש תיאוריות או שיטות מסוימות של מוסר שאתה מלמד בכיתות: מראיין": חינוך מוסרי

מרצה ' י ("מאחר וזה לא התחום שלי אני בתחום החינוך המיוחד, אני, לא: 'י? מכיר ומלמד
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 מסוימים תכנים שלך בשיעורבקיאות או את משלבת  לך יש :מראיין ").'לחינוך מיוחד וסטאז

 גם נגיד אבל ביהדות גם, חיצוניים לדברים שקשורות אוריותית או שיטות? ך"לתנ קשורים שלא

 אוריותית :מראיין...ך"התנ של בנושא בעיקר :'ט ?ך"התנ של בנושא בעיקר שזה או, יהדותמה לא

ציינה עוד כי '  ט).ך"מרצה לתנ' ט( "בזה נוגעת לא שאני חושבת אני :'ט ?לפילוסופיה שקשורות

את יודעת אם יש קורסים מפורשים : מראיין": במכללה שבה היא מלמדת אין קורסים מעין אלו

דיווחה כי ) רשימות שדה', מנחת סטאז(מרצה נוספת . "אין, לא :'ט? תחומים האלהשעוסקים ב

הצבת לי מראה מול , תשמע": חשה בהעדר הוראה זו ואף שמעה מתלמידותיה על אי קיומה

 אני יודעת שיש לי דעות יפות לגבי דברים אבל אנחנו לא ,בפועל, הפנים שקשה לי לעמוד מולה

? תגידו יש לכם קורס כזה, שאלתי את הבנות, )מצביעה על השאלון(מלמדים את הדברים האלה 

  ."הן אמרו לי שלא

תולה את העדר ההוראה של תיאוריות ושיטות הוראה לחינוך מוסרי בהעדר זמן ללמידה ' י

 אבל יש תיאוריות מסוימות שאתה מכיר ,כן: מראיין": כתוצאה ממחויבויות אקדמיות אחרות

אין לנו ,  כי אין לנו את הזמן הזה גם,לא הייתי צריך: 'י? ודרתשאתה מלמד אותם בצורה מס

ושיטות הוראה איך ללמד מוסר או איך להתמודד עם : מראיין .אתה זמן הזה בשביל להקדיש לזה

אני בטוח שמלמדים אני : 'י ? מלמדים שיטות מסוימות יש שיטות שאתה זוכר–בעיות של ערכים 

ג ואתה יש לך "קודה שיש לך נושא סילבוס שאתה מגיש למל הנה שוב בגלל אות,בתחום שלי לא

 אני , המכניס את הדבריםה בתוך הנושאים האלה את, עכשיו,נושאים שאתה צריך ללמד אותם

  ). 'מרצה חינוך מיוחד וסטאז' י(" עכשיו פשוט בגלל קוצר הזמן

ם עוסקים קורס בחינוך מוסרי ואינציינו אף הם כי אינם מלמדים מרצים מהמגזר הערבי 

מכניסים , את יודעת שהדברים האלה: מראיין": בהוראת שיטות הוראת ייחודיות לתחום המוסר

: 'ר? יש דרך לבדוק את זה שבאמת מלמדים את זה? מלמדים את זה, אותם אצלם בקורסים

   . )מרצה וראש חוג לחינוך', ר( "לא באופן ספציפי, בקורסים אולי לא

 הערבי כי אינם מלמדים תיאוריות מתחומי הדעת השונים הדגישו מרצים מהמגזר, בנוסף

אלו  דברים שעולים תוך כדי , אבל באופן ישיר: מראיין": העוסקות במוסר או בחינוך למוסר

', ר (" לא,את האמת: 'ר? באופן ישיר את מלמדת למשל תיאוריות שקשורות במוסר, הלימוד

  ).מרצה וראש חוג לחינוך

 המוסרית של המורים והסטודנטים והצורך בהישגיות אינם םתהסבירה כי פיחות ברמ' ס

פעם המורים היו יותר ערכיים : 'ס": מותירים פנאי לעיסוק בנושאים ערכיים וכל שכן מוסריים

ויותר מוסריים וגם היה חשוב להם ללמד את זה היום לא מלמדים אנחנו צריכים להיות מאוד 
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כם וגם הסטודנטים זה לא מה שהיה פעם הם לא הישגיים ואין זמן ללמד בכלל נושא של ערי

מכבדים ואם לא ביניהם הם לא מתנהגים יפה זה לזה אחד לשני גם בחוץ בקפטריה ובכל מקום 

  ). מרצה ורכזת עבודה מעשית', ס ("הם לא מדברים יפה

  סטודנטים

ת מסודרת ומאורגנ,  טענו כי לדעתם לא מתקיימת הכשרה ישירהסטודנטים מהמגזר הממלכתי

הדבר בא לידי ביטוי בהעדר הוראה של תיאוריות מתחום המוסר במהלך קורסים . לחינוך מוסרי

סטודנט לתקשורת הגיב בשלילה ' ג. וכן בהעדר אסטרטגיות הוראה רלוונטיות לתחום המוסר

יש איזו שהיא תיאוריה שלמדתם : מראיין": נחרצת כשנשאל אודות קיומה של הכשרה מעין זו

חום המוסר שלהיות מוסרי או של איך בודקים מוסריות או איך מוסריות משהו שקשור לת

ציפי אודות בניסיון לברר באופן ספ ."לא: 'ג? לא היה לכם משהו כזה:מראיין .לא: 'ג? מתפתחת

 זיכרון' גישתו של לורנס קוהלברג הנחשבת למקובלת ולנלמדת במכללות בישראל הציג גלימוד 

: מראיין":  על אף הוראתה במכללההעדר הטמעה של גישה זו חוסר בהירות וףמעורפל המשק

נדמה לי ?, קוהבלרג: 'ג?  שמעת עליו פעם באיזה שהוא קורס–תגיד לי דמות כמו לורנס קוהלברג 

: מראיין. אוקיי: 'ג. כן הוא פסיכולוג: מראיין. כן נראה לי: 'ג? בפסיכולוגיה: מראיין. נשמע מוכר

הוא דיבר על כל הנושא של התפתחות מוסרית : מראיין. אופן מעורפלב: 'ג? אתה זוכר משהו לגביו

הוא דיבר על , כן: מראיין. לפני שנה, למדתי פסיכולוגיה התפתחותית, כן, אה: 'ג... ה'יש את פיאז

אני לא ממש : 'ג. הדרגות שהוא עובר, כל הקטע של איך אדם מתפתח מבחינה מוסרית ועל מה

. "אבל אני לא זוכר מה זה אומר, אני למדתי את זה: 'ג. רטיתזה ברמה תיאו: מראיין. זוכר

מתוארת גם בדבריה של סטודנטית קוהלברג . של גישתו של ללמידה לא משמעותית ומעורפלת 

דברו איתנו פעם על איש אחד . תראה לא מלמדים" :)רשימות שדה, חוג אנגלית', שנה ד(נוספת 

קשה להגיד שלימדו כי לא אמרו מה עושים .  קוהלברג,אה? )ש. ה– מנסה להיזכר(איך קוראים לו 

 ."תשמע אתה עושה עבודת קודש, עם זה בכיתה

סטודנטית לחינוך מיוחד הצביעה על קיומו של קורס אחד בנושא של חינוך לערכים שבו ' ג

היו לימודים שעסקו , מבחינת הלימודים: מראיין": השתתפה אך לא הייתה שבעת רצון מהלמידה

מה דיברו : מראיין. היה איזה שהוא קורס אחד שלקחנו של חינוך לערכים: 'ג? האלהבנושאים 

להגיד לך שזה מה שתרם לגישה החינוכית . הביאו תיאוריות שונות מתרבויות שונות: 'ג? שם

אבל הלכתי לשם כי חשבתי שזה יתרום לי בעיקר בהיבט .  לא- ערכית שאני רוצה להאמין שיש לי 

  ". זה לא תרם-הזה
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לתיאוריות וללמידה , רשימות השדה תומכות אף הן בטענה זו של העדר הכשרה מאורגנת למוסר

במקרים רבים הגדישו סטודנטים את דבריהם בתוקף ואף . מעשית של אסטרטגיות לחינוך מוסרי

 , חוג לחינוך מיוחד,ודנטיתסט( "?מי מלמד אותנו בכלל דבר כזה": בנימה בעלת מטען רגשי שלילי

 מערכי שיעורים 14עשיתי אולי ").  בתגובה לשאלון אסטרטגיות הוראה מתחום המוסר',שנה ג

אין לנו קורסים "). 'שנה ג, מדעי החברה ,סטודנטית ("ואף פעם לא לימדו אותי דברים כאלה

 "אנחנו לא לומדים שום דבר על מוסר"). 'שנה ג, מדעי החברה, סטודנט ("כאלה במכללה שלנו

  ). 'שנה ג, ליתחוג אנג, סטודנטית(

 לאי קיומה של הכשרה ישירה ומאורגנת של  מהמגזר הממלכתיההסברים שהציעו סטודנטים

לחינוך מוסרי מתמקדים בעובדה כי המכללות האקדמיות כפופות להנחיות ברורות בתחום 

מלמדים " :האקדמי ומעדיפות התמקדות בתכנים מקצועיים תוך ויתור על הוראת ערכים ומוסר

דברים ודרישות של משרד החינוך במקום את הדברים , חארטה, כך הרבה שטויותאותנו כל 

חוג לחינוך , סטודנטית ("החשובים מה לעשות באמת בכיתה עם תלמידים מוסר ודברים חשובים

 .  כפי שהוצג לעילבמגזר הממלכתי  ניתן גם על ידי המרצים דומה הסבר ). 'שנה ג, מיוחד

ים אף הם על העדר הוראה ישירה של חינוך מוסרי ועל העדר  מדווחסטודנטים מהמגזר הדתי

ע ציין כי עיקר "ך ותושב"סטודנט לתנ' י. למידה של אסטרטגיות הוראה רלוונטיות לתחום

 אף שלדעתו במקצועות מוסריהעיסוק בקורסים הוא בצד הפדגוגי של נושאי הלימוד ולא בצד ה

איך זה בא לידי ? מה לגבי תחום המוסר: ייןמרא:"ע יש מקום להוראה מוסרית"ך ותושב"כמו תנ

בא אני אגיד . יש מעט מרצים ששמים על זה דגש: 'י? ביטוי בלימודים במכללה שמים על זה דגש

. ולא מדברים על זה, כמעט, ע"ך או תושב"כל הקורסים המקצועיים שנטו המקצוע של תנ, לך

ע כמעט ולא מדברים "ך ותושב"של תנקורסים : 'י? ך לא מדברים על זה"בקורסים של תנ: מראיין

ע זה מקצועות שהכי אפשר להגיע בהם דווקא מתוך מקצוע ללימוד "ך ותושב"למרות שתנ. על זה

, ע"ך ותושב"מדברים בעיקר על הפן המקצועי של תנ. דברים כאלה אבל כמעט ולא מדברים על זה

וראת החומר או החומר איך ללמד את הפרק ובכלל מה כתוב בפרק אם זה דרכי ה, זאת אומרת

אבל שיעור מסודר בנושא : מראיין ":הדגיש בנוסף כי לא למד קורס שעוסק במוסר כלל' י. "עצמו

 ',שנה ג, ך ולמתמטיקה"סטודנט לתנ('  ב."לא היה: 'י? של מוסר או תכנים או תיאוריות של מוסר

 ואף העלה תהיה  ציין גם הוא כי לא מתקיימים קורסים להוראת חינוך מוסרי)רשימות שדה

אין לנו במכללה שום קורס , לא:"במכללהבעלי אופי מוסרי מצאותם של סטודנטים יאודות ה

שמדבר על מוסר או על אתיקה או איך ללמד את זה אבל אני לא בטוח עד כמה זה בכלל יכול 
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ברמת המתודה הספציפית זה יותר . צריך שהסטודנטים יהיו מוסריים, בראש ובראשונה. לעזור

  .  "זה חשוב שיהיו תכנים כאלה אבל קודם כל חשוב שיהיו סטודנטים מוסריים, ורכבמ

ציינה כי במכללה בה היא לומדת קיים מכון ייחודי שבו  סטודנטית ללימודי ארץ ישראל' ה

המכון זה עשרים בנות גם שרוצות וגם " : היא הדגישה כיאךעוסקים בלימודי ערכים ומוסר 

הוא .  זה משהו יותר משפחתי וקטן,וזה גם שנתיים הלימודים האלה' שמתקבלות ורק משנה ב

מרבית הסטודנטיות לא נחשפות להכשרה מוסרית , לדבריה. "נותן ממש ערך מוסף לכל הלימודים

אז את בעצם אומר שאת מרגישה שהמכללה כן : מראיין": ואף מביעות תרעומת על מציאות זו

 את יודעת מה –כשתצאי לשטח ,  של תלמידותהכשירה אותך להתמודד עם בעיות מוסריות

זה לא מכסה אף פעם אבל אני מרגישה , אני לא יכולה להגיד לך את זה מאה אחוז: 'ה. לעשות

זה דבר שאת יכולה להגיד לגבי : מראיין. שבמסגרות שלקחתי בהם חלק במכללה כן קיבלתי כלים

, אה: 'ה? ליאינוך בלתי פורמאו שזה בגלל שזה תוצאה שאת למדת ח? כל מה שקורה במכללה

,  היו אמירות מאוד קשות, שכבר יצאו לשטח וזה, של חברות שלי,גם ממשובים של הבנות, לצערי

. שלא קיבלנו כלים של תאכלס להתמודד בשטח קיבלנו הרבה תיאוריה הרבה חומר תיאורטי

שוב אני : 'ה? ייןאז את אומרת שדווקא בחוג שלך זה קרה אבל חוגים אחרים זה לא מאפ: מראיין

 אבל חברות מסוימות שאמרו את זה אני חושבת שלא קיבלו הכשרה  –לא רוצה פה להכליל 

, המכון ממש, כן: 'ה? יש לזה קשר למכון הזה שהזכרת: מראיין. מעשית איך לעבוד מול תלמידים

דה מאותה המכללה תיארה מציאות דומה והדגישה כי הלמי, סטודנטית למדעי החברה'  י."ממש

החינוך המוסרי נלמד בעיקר במכונים ": הינה למידה אישית ולא מכללתית מאורגנתבמכון 

. אני לא יודעת איך זה בהתמחויות אחרות אבל בגיל הרך אין כל כך דגש לחינוך מוסרי. מכללהב

לכן אני , ) שם המכון ושם הרב–השמטה (אני פשוט לומדת אישית במכון . אין קורס רק לזה

 ."ה בצורה אישיתלומדת את ז

הכרות עם הוגים בתחום ולמידת תכנים , ביחס להוראת תיאוריות מתחום החינוך המוסרי

 הדתי כי נחשפו לתכנים מעין אלו בהיקף מצומצם וכי מהמגזר סטודנטים ציינו םרלוונטיי

אתה מכיר שיטות מסוימות או דמויות : מראיין": הלמידה שלהם מעורפלת ולא משמעותית

 ?משהו אקדמי כאילו: 'י? תיאוריות, לאו דווקא: מראיין? דמויות פדגוגיות: 'י? סרשעסקו במו

של ארון הספרים , מהעולם הדתי יש את ספרות המוסר: 'י. גם מהעולם הדתי, גם וגם: מראיין

 היה איזה קורס ,סליחה,  אה,בעולם האקדמי אני לא מכיר: 'י ?ובעולם האקדמי: מראיין. היהודי

: 'י ?של מי אתה זוכר: מראיין. ה מאמר או שניים שעסקו בזהז היה אי,ת בחינוךאחד בתיאוריו

 זה , האמת. אני חלש בשמות, מי עוד היה שם, היה רוסו אני חושב,נדמה לי, היה אחד דיואי
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את זוכרת קורס שעסק : מראיין"). ע"ך ותושב"סטודנט לתנ', י ("דווקא קורס שהייתי מוצלח בו

ומה : מראיין. חינוך לערכים: 'ה? שם שלומה ה ,ספציפיבאופן ר ממש באתיקה בערכים במוס

ואוו שאלה : 'ה? איזה תיאוריות למשל, כן: מראיין. זהו אז גם עסקנו בתיאוריות: 'ה? למדו שם

: 'ה? שמות של חוקרים שהזכירו אותם: מראיין. לא, לא: 'ה? את זוכרת דברים: מראיין. קשה

ושיטות מסוימות שהזכירו שצריך לעשות עם : מראיין. ומר בביתזה דברים שיש לי את הח, שוב

 "לגבי זה דברים שאני לא יודעת אם למדנו אותם: 'ה? אסטרטגיות הוראה? טכניקות? תלמידים

  ). סטודנטית ללימודי ארץ ישראל', ה(

ההסבר להעדר הכשרה לחינוך מוסרי שניתן על ידי סטודנטים מהמגזר הדתי דומה במהותו לזה 

המכללות האקדמיות כפופות להנחיות ברורות , לדעתם. שמיעו סטודנטים מהמגזר הממלכתישה

 :בתחום האקדמי ומעדיפות התמקדות בתכנים מקצועיים תוך ויתור על הוראת ערכים ומוסר

תלמידים . לא מלמדים מה שאנחנו צריכים) מועצה להשכלה גבוהה(ג "יש חובות כלפי המל"

הסבר נוסף מתמקד ). 'שנה ג, חוג למתמטיקה, סטודנט ("ר חוץ מזהיודעים לדקלם ולא שום דב

בטענה כי מכללות ומוסדות אקדמיים אינם מקום להנחלת ערכים ומוסר אלה מיועדים בעיקר 

מתמטיקאי זה . יש פה בעיה האקדמיה זה לא המקום להכניס מוסר" :להכשרה מקצועית גרידא

 ).'שנה ג, חוג למתמטיקה, טודנטס ("אקדמיה ומוסר לא הולך ביחד. לא משולש

תיאוריות , ציינו גם הם כי אינם לומדים באופן ישיר חינוך מוסריסטודנטים מהמגזר הערבי 

ויש למשל , הבנתי: מראיין": מתחום החינוך המוסרי ואסטרטגיות הוראה הרלוונטיות לתחום

היה ?  ערכים כאלהתכנים מסוימים שאתה זוכר או קורס מסוים שבו דיברתם על הנושא הזה של

קורס מסוים על : 'נ?  כאלהתאיזה שהוא קורס כזה מסוים שישבתם ולמדתם למדתם תיאוריו

סטודנט לחינוך ( " בסיטואציות מסוימות, זה היה מוזכר בכמה סיטואציות, לא ממש, מוסר וכזה

אך , החגים וכדומ, תרבותלציינה כי למדה קורסים מתחומי ערכים שונים הקשורים ' י .)מיוחד

 ללמד איך אתכם שלימדו זוכרת שאת במכללה פה קורסים יש :מראיין": לא מתחום המוסר

: 'י ?שלהם החברים את לכבד. הוגנים להיות, צדק לומר, אמת לדבר, יותר מוסריים להיות ילדים

, שלכם החגים של םג והיה קורס היה, דקדוק היה, בעברית לשון במושגי שלקחנו קורס יש. לא

  .)סטודנטית לחינוך מיוחד', י(" לא אבל, שלכם המסורת על היה. לא אבל, שנה ראש

סטודנטים מהמגזר הערבי תיארו גם הם למידה מעורפלת המשקפת חוסר בהירות והעדר הטמעה 

 מסוים תחום איזה יש? קורסים יש :מראיין": של יסודות תיאורטיים מתחום החינוך המוסרי

 לדבר, לא. נכון ,נכון: 'י ?אמת לדבר אותם ללמד של בקטע םלתלמידי להתנהג איך אתכם שלימדו

. זה את למדתי כן ,זה את למדתי אני: י ?למשל לברגהקו את למדתם :מראיין", "זוכרת לא ,אמת
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 שבאמת מרצים השלש למדתי עם אני. דידקטית בסדנא זה, לא: י ?הקורס שם את זוכרת :מראיין

' י(" זוכרת לא אני. ממש לא:'י? האלה הנושאים על םדיברת האלה רסיםובק :מראיין, ממש וזה

  ).סטודנטית לחינוך מיוחד

  סיכום

מרצים וסטודנטים מכלל המגזרים דיווחו כי אינם מלמדים או לומדים קורסים בחינוך מוסרי 

הם אינם לומדים באופן מסודר שיטות הוראה , בנוסף. ואתיקה מקצועית במכללה שלהם

סטודנטים מדווחים על למידה מעורפלת של תיאוריות ספציפיות . ותיאוריות מתחום המוסר

  . למוסר בעיקר זו של לורנס קוהלברג

העדר זמן , מרצים נימקו את העדר הלמידה בכך שמרצים נבוכים לעסוק בנושא רגיש כערכים

פיחות ברמתם המוסרית של המרצים , ללמידה כתוצאה מחויבות אקדמית ומשיקולים כלכליים

מרצים וסטודנטים נימקו את העדר הלמידה בקיומם של .  וצורך מתמיד בהישגיותוהסטודנטים

ובכך שאולי , שיקולים אקדמאים להעדפת תכנים פדגוגיים על פני תכנים ערכיים ומוסריים

  . המכללה אינה המקום ללימוד מוסר
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  קיומה של הכשרה לחינוך מוסרי באופן אגבי וסובייקטיבי: 2קטגוריה 

  מרצים

דיווחו כי הם עוסקים בהוראת מוסר וערכים במסגרת קורסים שונים מהמגזר הממלכתי מרצים 

הסביר כי הוא כבול לטקסט שהוא מלמד , מרצה להיסטוריה', מ. שהם מלמדים באופן אגבי

בכל מקום הטקסט לא תמיד מאפשר את , תראה: 'מ" :ועוסק בסוגיות מוסריות כשהן מזדמנות

 , למשל, במקום שאנחנו חדרנו להלכהMAא תמיד מאפשר את זה ב ל, זה היסטוריון כבול לטקסט

שכל עיסוקם ,  תוספתא ופה ושם תלמוד,אז עסקתי בהרבה מאוד שאלות הלכתיות דרך משניות

 . אני לא מפריד עמדה מוסרית חברתית שבה משתקף עמדת היסוד של הכותב.זה להעמיד עמדה

ימור זכויות של אדם שירד מנכסיו בתוך שדהו  בדיני הקצצה בנושא של ש, למשל,אם משהו עוסק

 שהוא רואה , זאת אומרת. מייד יש כאן תפיסת עולם מוסרית חברתית,על ידי גידור שלושה עצים

 בתוך המערכת כי ,שו כבעל סוג מסוים של קנייןו ברכקגם את האיש שאיננו יכול כרגע להחזי

  ".הקניינים האמיתיים הם רק של השם

 בקורס הסתגלות, למשל, רסים שבהם היא עוסקת בעניינים מוסריים וערכייםציינה מספר קו' נ

אני מרגישה שאני נותנת : 'נ":  עסקו בהתמודדות עם אמירת אמתשל תלמידים מתקשים בכיתה

יש , נגיד, ביכולת להתמודד עם אמירת אמת, כי בזה מדובר, זה, אותם בסדנה של הסתגלות כי זה

יש דוגמא שאנחנו עובדים עליה אז קודם כל , כן...ליה על אמירת אמתלנו דוגמא שאנחנו עובדים ע

ובחירה , בדיקת אלטרנטיבות לשקר או לאמת, יש איזה דרך של הבנה ואמפטיה, אנחנו

תראה : 'נ":  עסקו ביסודות של דאגה ואכפתיותעבודה מעשיתבקורס . "ותיקון, באלטרנטיבות

אני , אני לא יודעת להגיד לך, אנחנו. ינג לתלמידיםבאכפתיות בקר, אנחנו כל הזמן עובדים בשטח

: 'נ ?יש לך איזה מקרה כזה שאת זוכרת: ייןמרא...יודעת שתוך כדי נעשית עבודה משותפת על זה

והיה תוכנית עבודה לזה ודרך , כן, היה נראה שרק בכוח אפשר, תלמיד שהתפרע בכיתה, כן, כן

אין לי תשובות לגבי מה , אין לי, שאין לי, אין לימה שאני אומרת ש. עבודה והתמודדות תהליכית

אני מאמינה שכל דבר שאתה עושה עם הילדים בחינוך הוא . חד פעמי, צריך לעשות כאן ועכשיו

את מקפידה : מראיין":  עסקו בהגדרת מטרות מתחום המוסרקורס בפדגוגיה במסגרת ."תהליכי

. לא מטרות הצהרות,  התנהגותיותאבל מטרות: 'נ? שהם ינתחו מטרה חינוכית לכל שיעור

רים לעולם ודברים שקש...יש דוגמאות מסוימות למטרות חינוכיות ערכיות או נגיד: מראיין

סטודנטים מסוגלים לדעתך להכין שיעור בנושא של , זאת אומרת, תלמידים כותבים, המוסרי

, כן, ... לשונה וכל הבחינוך המיוחד העניין של הכבוד..., כן: 'נ? כבוד לשונה, צדק כלפי האחר

' הדגישה נ,  בנוסף".מה צדק, איזה צדק, כך-צדק זה כל, לא בטוחה, צדק אני לא בטוחה... מעובד
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בקורסים ה להתייחס להיבטים מוסריים יכי היא דורשת מתלמיד) מרצה למדעי החברה(

,  הומאנייםאו בתכנים, ך"אם הם עובדים בהיסטוריה או בתנ, כמו למשל: 'נ":  מגווניםםהומאניי

אבל אני חושבת שזה , כן, לא יכולים לצאת בלי לעבוד על ההיבטים המוסריים, אז ממני הם לא

   ".שזה לא מתנה משמיים, המוסר הזה שצריך לחשוב עליה, כן. אלא מוסר בסיסי, לא סתם מוסרי

ם טענה כי סטודנטים לומדים למידה מוסרית מגוונת אגב קורסי, מרצה במכללה ממלכתית', ל

הסטודנטים עצמם חווים למידה ערכית מוסרית בקורסים בהם הם משתתפים במשך כל ": רבים

, בכל השיעורים בפדגוגיה הנלמדים בדרך אינטגרטיבית, )הדגשה במקור!!! (שהותם במכללה 

 "בשיעורי חגי ישראל הניתנים על ידי במכללה, במשובים הניתנים לסטודנטים בעבודה המעשית

  . )רשימות שדה(

 כי הם עוסקים בנושאים מוסריים באופן אגבי במהלך טענומרצים מהמגזר הממלכתי דתי 

עוסק בסוגיות מוסריות במסגרת קורס הוא ציין כי ' י. עבודתם באופן רציף ועל בסיס קבוע

יש קורסים שאתם ממש מדברים על : מראיין": חינוך מיני וקורס בנושא משפחת הילד החריג

משפחת הילד החריג , זה עולה: 'י? באיזה קורס זה עולה? ס מסויםהנושאים האלה יש קור

ברמה של החינוך של ילדים בכיתה בחינוך : מראיין. זה עולה כמעט בכל נושא, כשאנחנו מדברים

חינוך מיני זה נושא מיוחד של מרצים שזה נושא בפני עצמו שגם כל : 'י? מיוחד לערכים מסוימים

זה , למעשה, תי ספר רגילים מעלים את הנושא של חינוך מיני וזהבתי הספר לחינוך מיוחד וגם ב

מלבד . " של לא לפגוע וכל מה שמסביב,נושא שנוגע בדיוק בתחומים שאתה מדבר עליהם של מוסר

יש לי : 'י": 'סדנת הסטאז על ידי הסטודנטים במהלך י מועלים נושאים אלו באופן ספונטאנ,זאת

 נתקלים , פתאום, מראש אבל הם עולים גם מצד התלמידיםגם נושאים כאלה שהם גם מתוכננים

 , איך אני מגיב לתלמיד שמעתיק, מה אנחנו עושים,בבעיה איך אנחנו מתמודדים עם בעיה כזאת

כי לא ניתן להימנע מעיסוק בנושאים מוסריים בעבודה ' ציין י, למעשה. "איך אני מגיב לזה

 כל נושא , למעשה,ים מיוחדים שאנחנו מקדישיםכי איך נגדיר את זה אין נושא: 'י" :חינוכית

אתה נוגע בדברים האלה , לא משנה מאיפה אתה פונה, אנחנו בחינוך הדתי, בעיקר, שאתה נוגע בו

אין שיעור שאתה לא , אין שיעור שיכול להפטר מזה, אתה נוגע, אתה נוגע בצדק, אתה נוגע במוסר

נה אף היא כי יצי' ט. )'ינוך מיוחד וסטאזמרצה לח' י( "מזכיר איזה איזכור של הנושא הזה

 את אז :מראיין": נושאים מוסריים נלמדים על ידה באופן אגבי וכוללני ובעיקר אינטואיטיבי

 לוקחת לא אני...שלא שיעור אין,  כל הזמן:'ט ?איתם מבררת, הזו הנקודה את מעלה בשיעורים

 הייתי אומרת שזה האפקט ,קורס לא זה.  או נושאנישה איזה -לזה קורא אתה איך רובת זה את

כי העיסוק במוסר עולה באופן אגבי בדיונים במהלך עוד ציינה  ' ט.)ך"מרצה לתנ ("של הכל ביחד
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 יעקב של המקרה למשל :'ט":  אף לאחר שהשיעור מסתיים, לעיתים,שנמשכים, ך"שיעורי תנ

 לא, השקר של כיווןתיכון בלמדו ב פעמים הרבה הם כי. מפריע דומא תמיד זה לתלמידות ,ונשותיו

זה בכלל לא שקר ולא , אם זה יעקב אבינו עשה את זה, אסור להגיד את זה ,הרמיה. שקר היה

  ליתגידהיא  אולי אבל. יש פרשנים שהולכים בכיוון הזה אבל פשוט לא לומדים, וכאילו. רמיה

 איך את ,הזה כיווןמה יוצא העיניים בגובה ך"תנ של הכיוון כל כי פה מקלקלת את רגער כך אח

 המקורות אחד שהוא רבה והמדרשואני אומרת לה מה תעשי ? יכולה להגיד שיעקב אבינו רימה

 בלי מורה יש אז. 'רחל לי עונה ואת לך קורא אני הלילה שכל' שאומר שלנו קדומים היותר

וגמה זה ד,  וכל הדיון הזה קורה לפעמים בשיעור ולפעמים אחרי השיעור?למדתי ממי ?תלמידים

כי לדעתה הוראת מוסר צריכה ' ציינה ט,  בנוסף."למשל שיחה עם תלמידות אחרי שיעור כזה

זאת ? אז בעצם כל ההוראה היא בעצם מה שנקרא הוראה אגבית: מראיין": עשות באופן אגביילה

וזה הדבר הכי נכון כי זה לא משהו נפרד , נכון :'ט. אומרת זה עולה דרך אגב בשיעורים שונים

דברים אלו קבלו הבהרה נוספת ברשימות השדה  ."של החיים' ב' ים זה חלק מהחיים זה האמהחי

הדגשה  (העניין המוסריאיני יודעת אם יש קורסים מובהקים לכך אך ": כי' שם הדגישה ט

וכן כל המרצים חייבים לשמש , )הדגשה במקור!!!! (נלמד בכל מקצועות היהדות תמיד, )במקור

ך "כל שיעור תנ). הדגשה במקור  (!זה חזק מהכל בחיים מוסריים וערכיים דוגמה אישית מובהקת

כשכתבתי שבאופן עקיף אני !!!!. מאיתנו' זה המסר המרכזי ברצון ה. המוסרימכיל את העניין 

 אלא לא מוגדר בכותרת כנושא מוסרי אך מלווה –אין זה עקיף . נכוןעוסקת ומלמדת מוסר זה לא 

  ). ך"מרצה לתנ( "!!!שיעורכל 

 קיימת דרישה בבניית מערכי שיעוריםכי ', מרצה חינוך מיוחד וסטאז'  ציין י,מלבד זאת

 חוץ מהמטרות שאני , זאת אומרת,בכל מערך אני: 'י": להתייחסות לנושא הערכי בגישה תורנית

 אני קורא לזה ערך תורני וערך , שיחברו לזה ערך תורני,תמיד יש חלק אחרון של הזה, דורש מהם

לא היא ציינה כי '  עם זאת ט".לא תשנא, רני זה יכול להיות בתחומים של ואהבת לרעת כמוךתו

 לכתוב גם אותן מלמדת את :ראייןמ": ים ומטרות מתחום המוסרכעוסקת בכתיבת מער

מרצה (" דידקטית מדריכה לא אני, לא :'ט ? של הכנת השיעוריםפרקטית לרמה מגיע זה? מערכים

   .)ך"לתנ

 נעשה , ומוסר בפרט,ציינו אף הם כי מרבית העיסוק שלהם בערכים בכללזר הערבי מרצים מהמג

טענה כי הנושא , מרצה וראש חוג לחינוך', ר. קורסים שונים כחלק מהוראה אגביתבמסגרת 

חינוך . האמת היא שזה חלק בלתי נפרד מכולם: 'ר": הערכי נשזר בכל הקורסים שהיא מלמדת

 בין ."התוכניות אצלנו במכללה לפחות בקורסים שאני מלמדתלערכים זה משהו ששזור בכל 
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 פיתוח ,תקשורת בין אישיתכי הנושא המוסרי עולה בקורסים כדוגמת '  ציינה ר,היתר

יש לנו פיתוח פרופסיונאלי , יש לנו תקשורת בין אישית: 'ר" :התלמיד והמשפחה, פרופסיונאלי

זה לא על ידי , י ביטוי באופן ממש מובהקיש לנו נושא הנושא של הערכים בא ליד. של המחנך

גם על היחס של התלמיד והמשפחה יש קורסים , גם כאילו כל מיני, אלא יש הדגשים שם, מסרים

אני : 'ר": תורת ההוראהוכן במסגרת מטלות בשיעור , "זה בא לידי ביטוי, כן, יש כל מיני, כאלו

על מקומו , כאילו, של צבי לוי ושם', וךמה בין הוראה לחינ'אני נתתי את המאמר , מנסה להיזכר

. ביקשתי את ההתייחסות על מקומו מבחינה ערכית, זה לא רק מבחינה לימודית, של בית הספר

דווקא המאמר הזה אנחנו מנתחים בתורת ההוראה . בכל מאמר שאני נותנת אני מבקשת לנתח

בקורסים בחינוך  ציינה כי 'ס. "ואז אני מבקשת התייחסות כאילו לפן הערכי שעולה במאמר עצמו

האם אתם מדברים על איך לבנות את : מראיין": עוסקים בתיאור מטרות מהתחום הערכי

 בקורסים בחינוך מדברים על הנושאים , בעיקר, אבל זה יש,מדברים על זה: 'ס? המטרה החינוכית

 מתוך כי העיסוק במוסר נעשה באופן אקראי' ציינה ס,  עם זאת."הללו תוך כדי שיעורים

הרבה פעמים סטודנטים : 'ס": התמודדויות שמציגים סטודנטים בכיתה מתוך התנסותם בפועל

, לפעמים. מביאים נושאים שהיו להם בעיות איתם בכיתה ואנחנו דנים בהם ואומרים מה לעשות

סטודנטים מציגים רפרטים או מצגות ואז אנחנו דנים בזה בכיתה או כל מני בעיות שאנחנו מעלים 

 ברשימות השדה ציין מרצה ).מרצה ורכזת עבודה מעשית ("ברים ואני אומרת מה צריך לעשותומד

הומניזם וסוגיות משפטיות בקורס , ובין היתר, א מנחיל ערכים בקורס שוניםולחינוך מיוחד כי ה

, ערכים של שוויון, מנסה להנחיל בהזדמנויות שונות, כמרצה לחינוך מיוחד"": ינוך מיוחדבח

הומניזם וסוגיות "בתוך הקורסים שאני מלמד גם בקורס שאני מלמד , בלת האחרק, מוסר

 ".לקבל את השונים והאחרים' מנסה להשפיע על עמדות של סטודנטים משנה א". מ"משפטיות בח

כי היא יוזמת שיחות מזדמנות עם סטודנטים סביב ' מלבד הוראה אגבית בקורסים ציינה ר 

לא מזמינה , אני יושבת עם סטודנטים": יום החברתי במכללהנושאים ערכיים העולים לסדר ה

,  שאני מזמינה אותם ואני רושמת פרוטוקוליכאילו יש אופן פורמאל, יגם באופן פורמאל, אותם

שאלה שייכות לכאן או , אני רואה קבוצות של בנות, לפעמים, אז גם אני יושבת איתם בקפיטריה

במיוחד על הפן , ומהם אני מסיקה באמת איזה בעייתיותאז אנחנו יושבות ואני מתעניינת , לשם

  ). מרצה וראש חוג לחינוך ("הערכי ואני כן צריכה להעביר מסרים למרצים שלנו ידאגו לזה

  סטודנטים

 מדווחים על למידה מסוימת של ערכים ורעיונות מרכזיים מתחום סטודנטים מהמגזר הממלכתי

צם מתחום לימודי החינוך ומתחום לימודי מצומקורסים החינוך המוסרי במסגרת מספר 
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אבל יש קורסים שממש עוסקים בערכים , כן: מראיין": "ניהול כיתה"כדוגמת הקורס , הפדגוגיה

?  דברים כאלה, צדק, כנות, נושא של הגינות, למשל, לא ערכים כלליים כמו שלום, מוסרים דווקא

היה גם קורס של . טוי וזה קצת קשוריש בתקשורת קורס של חופש הבי: 'ג ?יש קורס שאתה זוכר

דיברו על נושאים מסוימים : מראיין. )ש. ה-תהיה(מה עוד היה , ניהול כיתה שהיה לי השנה

יש לך דוגמה שעוברת לך בראש לנושא כזה שעלה בשיעור על נושא של ערכים מוסריים ? הזכירו

 או יותר שלא צריך להגדיר הייתי אומר שבניהול כיתה למדנו פחות, אה: 'ג ?או משהו בקטע הזה

אבל איך : מראיין...תלמידים אלא להבין אותם אני לא יודע עד כמה זה ערכים מהבחינה הזו אבל

לא משהו באופן מובהק הייתי : 'ג ?דברים כאלה היה משהו שאתה זוכר, לכנות, לחנך להגינות

   .)סטודנט לתקשורת', ג("לא משהו באופן מובהק, אומר

 באופן יםדילמות מוסריות מתקיימב העיסוקעיקר הלמידה בתחום הערכים ו לטענת הסטודנטים

מודדות עיונית עם פרקטיקה חינוכית העולה ת המהווים ההעבודה המעשיתאגבי במהלך שיעורי 

בהנחיה הפדגוגית פחות , זאת אומרת, תראה אנחנו לא ממש עובדים על זה, אוקיי: 'ג: "השטחמ

אבל , אתה יודע,  ערכים מסוימים, אתה יודע,טע שצריך להכניסאו יותר אנחנו כן מתמקדים בק

סטודנטית ' גם ג). סטודנט לתקשורת' ג(" אין ממש קורס מובהק שאפשר להגיד עליו שהוא ממש

. ולקטע הזה את אומרת שלא קיבלת תמיכה: מראיין: "לחינוך מיוחד מתארת מציאות דומה

למדתי מהמורה המאמנת שהייתה לי בעבודה היו דברים ש, לא: 'ג? או בלימודים, מהמכללה

ואהבתי לראות , אסטרטגיות של ניהול כיתה שמהן אפשר בהחלט לגזור עניין של כבוד, המעשית

   ".'את זה מיושם גם בכיתה א

מעבר להיות למידת חינוך מוסרי אגבית חשים סטודנטים כי הלמידה שלהם הינה בעיקר 

הייתי אומר שזה : 'ג: "גרת אקדמיתסיכולה להילמד במהעולה מן השטח ושאינה , אינטואיטיבית

למרות שיש גם , באקדמיה לומדים הרבה תיאוריות, כמו שאומרים, בסופו של דבר, פחות או יותר

, יש דברים שישבתי עם מורים כשעבדתי בחינוך מיוחד בשנה הקודמת, דגש על הצד המעשי

על , לי באופן אינטואיטיבי אפשר להגידשהגיע , שפשוט זה אותו דבר, ממש כך, שלומדים בשטח

סטודנטית לחינוך ' גם ג). סטודנט לתקשורת' ג ("מהבחינה הזאת, פי החינוך שגם אני קיבלתי כן

מיוחד שותפה לאותה התחושה ומדגישה כי למידת החינוך המוסרי שלה נובעת מהבנה עמוקה של 

? אז כמה קורסים כאלה למדת: מראיין:"החברה ומהאני מאמין של בית הספר בו היא מלמדת

: 'ג? תיאוריה מסוימת, איזה דיון מעניין שריתק אותך, זוכרת איזה תכנים דיברו? היה אחד כזה

 ,דיברנו על העניין של הגישה לתלמידים. אתה רואה זה אפילו לא היה כזה עמוק ומשמעותי

 על מקום המורה אבל היה משהו שדיברנו ואז המשכתי, עשיתי הפסקה שנתיים, למדתי שנתיים
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אבל אני מסתכלת על מוסר וערכים גם . ומשם זה היה, ולאן היא הולכת, ברמת האחריות האישית

, אמת פנימית, מעבר ליושר. בהיבט הרחב: 'ג? מה זה ההיבט האחר: מראיין. מההיבט האחר

 לגזור אז אני משתדלת. עכשיו בו נראה לאיזה חברה אנו הולכים להגיע משם, הגינות וכבוד הדדי

  ."ואצלי בכיתה דיאלוג מתבסס על כבוד, את זה מהאני מאמין של בית הספר

דיווחו כי הם עוסקים בנושאים מוסריים באופן אגבי במהלך קורסים  סטודנטים מהמגזר הדתי

כי עסקה בלמידה של ערכים , סטודנטית ללימודי ארץ ישראל', מציינת ה, כך למשל. מגוונים

, צריך להיזכר ככה בדברים, וואו, אה": תחום החינוך הבלתי פורמאלימודילמות במסגרת קורס 

תחת הנושא הזה עסקנו במגוון של , בעבודה עם נוער, קודם כל  למדנו על הקנית כלים לנוער

ציין כי למד אודות דוגמה אישית , ע"ך ותושב"סטודנט לתנ' י. " נגענו בכל מיני דילמות,ערכים

שיטות ? איך קראו לו, היה לנו קורס, לדוגמה: 'י": יטות הוראהקורס שוערכים שונים במסגרת 

 היה קורס מאוד חריג בנוף כי א שדווק,שיטות הוראה נדמה לי קראו לו. הוראה או משהו כזה

,  היה קורס מאוד, בכל שיעור ישבנו במעגל עם כסאות, ישיבהתהמרצה לא העביר אותו בצור

ד שיטות בלתי קונבנציונאליות והוא גם כן דיבר על והוא באמת לימד הרבה מאו, מאוד מעניין

ם יאיזה נושא עלה לשיעור: מראיין. דברים כאלה של איזה ערכים ואיך אפשר להעביר אותם

דוגמה , שמה שהמורה מתנהג זה אחד הדברים הכי חשובים, לדוגמה: 'י? האלה דוגמה לנושא

 אלא בקטע של מה שאתה תעשה , כדי שתארו אותי ככה,לא בקטע של אני מתנהג ככה, אישית

 ת מערכי שיעוריםיבניכי במסגרת ' דיווח י, בנוסף. "ומה שאתה מתנהג זה מה שהילדים רואים

: מראיין" : בעלות אופי מוסרי, לעיתים, בהגדרת מטרות חינוכיות שהיו, בין היתר,הם עסקו

זה דיברו קצת גם : ' י?לימדו אתכם להתייחס לצדדים ערכיים בזמן שמכינים שיעור או משהו כזה

שיש את ההגדרות הפורמאליות של , זאת אומרת. ע בהגדרת המטרות לשיעור"ך וגם בתושב"בתנ

צריך : 'י? איזה מטרות הגדירו בנושא החינוכי המוסרי: מראיין. התוכן ושל כלי הלמידה למיניהם

רות חינוכיות  שהוא סוג של מט, סוג מטרות שלישי, אנחנו בדרך כלל,להיות בשיעורים האלה

ך שילמדו תכונה של הכנסת " נגיד אם זה בתנ,ולדוגמה שהתלמידים ילמדו מהפרק תכונה חשובה

אתה מדבר על דברים כללים לא תמיד זה : מראיין. או תכונת הצניעות ממשה, אורחים מאברהם

 ,אם החומר רלוונטי למוסר זה יכול להיות: 'י? קשור למוסר או שהייתה גם התמקדות במוסר

 אז ללמוד מה היה החוסר מוסריות של אנשי דור , אם לומדים את הפרק על המבול,לדוגמה

הדגיש אף הוא כי הלמידה במוסד  ) רשימות שדה, 'שנה ד, ע"ך ותושב"סטודנט לתנ('  מ."המבול

, במוסד שבו אני לומד": היא אגבית והסביר תופעה זו בהבדל שבין נושא מוסרי לנושא לימודי

חשיבות ועיסוק גדול בנושא ה שיעורי תורה ועבודה מעשית בנושאי יהדות עם לומדים הרב
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, )'גניבה וכו, אמת ושקר, השבת אבידה, חינוך למוסר) (הדגשה במקור (המוסרי אך בצורה עקיפה 

איך ללמד זאת בצורה , אך לא כל כך בצורה מפורשת כי זה נושא מוסרי ולא לימודי כל כך

מקרים רבים תיארו הסטודנטים הוראה אגבית ב .)"?אולי תיאורטי(י מוסרית ולא רק לימוד שכל

אני אגיד לך עוד דילמות שעוסקים בהם זה , כן: 'ה":אך לא משמעותית ובעיקר מעורפלת

 לא ,זה גם משך לכל מני כיוונים, אה: 'ה? מה למשל בהעתקות מה עשיתם: מראיין. העתקות

   ).סטודנטית ללימודי ארץ ישראל' ה(" זוכרת

העבודה הדגישו סטודנטים מהמגזר הדתי כי במסגרת , בדומה לסטודנטים מהמגזר הממלכתי

הם עסקו יותר באלמנטים מוסריים באופן פרקטי ואילו קורסים אחרים היו בעלי אופי המעשית 

, בחינוך לא פורמאלי אני מרגישה שכן העבודה המעשית מאוד" :תיאורטי ופחות מספק לטעמם

: 'ה? מה עשיתם בעבודה מעשית: מראיין. י וכן נתנה לי יותר את הניסיוןמאוד הכשירה אות

, תלוי באיזה שנה,  לרכזת חברתית בבית הספרוזה התלווינ, בעבודה מעשית בחינוך לא פורמאלי

העברנו שיעורי חברה , עבדנו שם עם בנות, דרום תל אביב, היינו בתיכון בתל אביב' בשנה א

כל בת קיבלה קבוצה של בנות שזו , וגם הייתה לנו קבוצה' ירה וכובכיתות עם מורה שצופה ומע

מה לגבי ערכים : מראיין. הייתה קבוצת מנהיגות וכל פעם היינו עובדים איתם על תכנים

 ,בתיכון בתל אביב ממש, כן: 'ה? יצא לכם לעסוק בזה בקורסים האלו בעבודה מעשית? מוסריים

, היה עניין של יושר, היה עניין של גאווה: 'ה? מה למשל: מראיין. כל שבוע עסקנו באיזה ערך אחר

? מה הייתם עושים עם התלמידות: מראיין. כל אחת עשתה בקבוצה שלה לפי הצורך, ממש העברנו

סיפור ואחרי זה דיון עם הבנות זה היה קבוצות של , דיון, בדרך כלל זה היה פעילות משחק: 'ה

ההתנסות לחינוך ולערכים באה לידי ביטוי בעיקר " ."חמש שש בנות אז יוצא שהשתלבנו מאוד

, ) ש. ה–מדריכה פדגוגית (ת "בעבודה מעשית בה אנו נתקלים עם מקרים וההדרכה של המדפי

   ). רשימות שדה, 'שנה ד, מדעי החברה, סטודנטית ("היא שמסייעת להתמודדות

המרצה וביחסו האישי  הדגישו הסטודנטים כי הלמידה תלויה באופיו הייחודי של ,מלבד זאת

אתה מרגיש שהמכללה שלמדת בה קדמה אותך למה שחשבת : מראיין": לנושא החינוך המוסרי

את הקורסים המשעממים שלא כל כך עושים , כמובן, יש. מה יותר ומה פחות: 'י? ולמה שתיארת

 שהמרצה מדבר על, שמדברים, אבל תמיד יש את הקורסים האלה ויש את הקורסים שכן, את זה

נושא ומקדם לכיוון הזה של מודעות לתלמידים וכמה זה חשוב המקצוע ומה אפשר לעשות עם 

בא אני אגיד . יש מעט מרצים ששמים על זה דגש", "המקצוע ועל הכישורים שמורה צריך לפתח

', י(" ע כמעט ולא מדברים על זה"ך או תושב"לך כל הקורסים המקצועיים שנטו המקצוע של תנ

  ). ע"ותושבך "סטודנט לתנ
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 דיווחו על לימוד של תכנים מתחום החינוך המוסרי באופן אגבי סטודנטים מהמגזר הערבי

: מראיין": פסיכולוגיה וקורס בהתמודדות עם מצבי לחץ בכיתהבמהלך קורסים שונים כדוגמת 

של , של הגינות, יש קורס מסוים שלימדו אתכם איך להתמודד עם בעיות כאלה של ערכים של צדק

עוזר לי , האמת היא רוב מה שעוזר לי אני מבחינת חינוך מיוחד, לא: 'נ? דברים כאלה, ריוש

יש איזה סיטואציה מסוימת שאתה זוכר בכיתה שמורה העלה : מראיין", "קורסים בפסיכולוגיה

בשנה הזו אנחנו לוקחים קורס של מצבי : 'נ? דוגמא למקרה? איזה נושא מוסרי או בעיה ודן בה

שאחד התלמידים מתפרע , של התמודדות עם מצבי לחץ, טואציה של אחת הבנותהיה סי. לחץ

, שהיא לא יכולה להתמודד, איך היא הייתה מתמודדת עם זה, עולה על השולחן מקלל וזה וזה

  ). סטודנט לחינוך מיוחד' נ ("והוא עזר לה נתן לה את המצבים

הערבי כי הם לומדים אלמנטים בדומה לסטודנטים ממגזרים אחרים ציינו סטודנטים מהמגזר 

ובעיקר ' בהתנסות בהוראה במסגרת עבודת הסטאז, בעבודה המעשיתמתחום החינוך המוסרי 

אני מדבר על העבודה , יעני, מניסיונות, זה בא מכיתה, אני אומר לך, אה: 'נ": מהתמודדות בשטח

לי בכיתה יש ילד אצ, למשל, כל דבר שאתה עושה בכיתה, אני עושה, שהוא' מעשית ועל הסטאז

בגלל , אני מוציא אותו, כל פעם, מה שאני יכול לעשות. שהוא היפראקטיבי הוא לא יושב בכיסא

אני מוציא אותו החוצה ונותן לו לרוץ איזה שני סיבובים שלושה , שאני אוהב ספורט וכדורגל

ודנטים מהמגזר סט, בנוסף). סטודנט לחינוך מיוחד' נ ("סיבובים ואז אני מחזיר אותו והוא נרגע

הערבי הדגישו פעמים רבות את מקומו של המרצה ודמותו הייחודית בהוראת חינוך מוסרי באופן 

 הוא מי אותנו לימד הוא, ראשונה בשנה שלנו מדריך היה הוא אותנו לימד פה המרצה: 'י": אגבי

, )ך מיוחדסטודנטית לחינו' י ("להיות צריך מה. הילד התפתחות, הילד הוא מי, המוצלח המורה

' בעיקר עם דר, למדנו, כן: 'נ? וזה למדתם פה במכללה איך לעשות דברים כאלה, הבנתי:מראיין"

למדנו בעיקר על פעילויות וזוגות ובצורה מעשית . הוא פסיכולוג התפתחותי) השמטה שם מרצה(

  ). מיוחדסטודנט לחינוך' נ ("עד כמה זה מפעיל את התלמיד ועד כמה זה נותן לו מוטיבציה ללמוד

  סיכום 

מרצים מכלל המגזרים מדווחים כי הם מלמדים עניינים מוסריים באופן אגבי במסגרת קורסים 

מרצים וסטודנטים . ביוזמת הסטודנטים, הנושאים מועלים ביוזמתם ולעיתים, לעיתים. שונים

 וכן 'עבודה מעשית' במסגרת קורס , בעיקר,סוגיות בעלות אופי מוסריבדיווחו כי הם עוסקים 

דיווחו מרצים וסטודנטים כי הם מתייחסים , בנוסף. בקורסים שבהם נרכשות מיומנויות כיתה

  .   לעניינים חינוכיים וערכיים במסגרת כתיבת מטרות למערכי שיעורים
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  מדיניות ואקלים מוסרי במכללות: 3קטגוריה 

  מרצים

הם הם בסר במכללות ש מדווחים כי לא קיימת מדיניות מסודרת למומרצים מהמגזר הממלכתי

 המכללה וכן בהעדר הכוונה מצד הנהלתהדבר בא לידי ביטוי בהעדר הכוונה לתחום מצד . עובדים

את מרגישה שאת מקבלת מהראש חוג כל מיני הכוונות או שיושבים : מראיין" :ראשי החוגים

 .לא: 'נ? ביחד עם ראש חוג מדברים על תכנים או שיטות הוראה שקשורות למוסר ולערכים

 .לא: 'נ? יש איזה מסמכים שעוברים:  מראיין.לא: 'נ? זה לא עולה בדיונים האלה, אין: מראיין

שוב פעם זה : 'מ" ).מרצה למדעי החברה' נ ("לא בכיוון הזה, לא: 'נ. שום דבר.... משהו: מראיין

 אבל יש פגישות: מראיין.  ראש החוג העכשווי הוא די פדלאה.הרבה מאוד תלוי בראש החוג

? ושמה הנושא המוסרי עולה: מראיין. בהחלט,  יש,כן: 'מ? מקצועיות סביב התכנים הלימודיים

   ).מרצה להיסטוריה' מ ("אף פעם לא עלה: 'מ

מרצים יוצרים הבחנה בין מדיניות המכללה לבין עניינם האישי בסוגיות מוסריות , יתרה מזאת

, אני חושבת שבכלל יש: 'נ": לבין עמיתיהםבשיחות מקצועיות ביניהם , כפי שהדבר בא לידי ביטוי

אני לא , אבל, אז כמובן שהדברים עומדים למבחן במובן הערכי, אני באה מהזרם ההומניסטי

זה לא שמכללה טרודה באיזה החדרה או עבודה , כלומר, חושבת שזה מה שאתה שואל באמת

ושבת שיש אנשים במכללה אני ח: 'נ... לא נראה לי... לא... מעמיקה על ערכי צדק ליבראלי ש

אין איזו שהיא , מה: מראיין. אני לא חושבת שהמכללה כגוף עושה את זה. שעושים את זה

, תראה: 'נ? או משהו כזה, מדיניות ברורה שאומרת בואו נכוון את התלמידים שלנו שיהיו כאלה

למה שאני , אני לא אמצא מישהו כאן בתוך המכללה שיתנגד אני בטוחה. מדיניות נמדדת במעשים

בטח לא עכשיו בתקופה של רייטינג , אומרת אבל אני לא בטוחה שזה מה שמעסיק את המכללה

לא נראה לי שזה מה שמטריד את מנוחתם , ושצריך להישאר בחיים בכל מחיר ושל משבר כלכלי

מרצה מדעי ' נ ("אני חושבת  שיש דברים יותר הישרדותיים שמטרידים אותם, ...של האנשים ה

ציין כי למכללה יש קוד אתי המחייב את המרצים והסטודנטים בהתנהגות נאותה אך '  מ.)ההחבר

אני : מראיין": אותו במידת הצורך' לעקוף'לדבריו קוד זה הינו טכני בעיקרו ובשל כך יש מקום 

?  באמצעות ראש החוג אולי, אם יש כאלה,בחינת המסרים שמגיעים מהמכללהמשואל שוב אולי 

מרגישים את זה או שיש איזו שהיא דרישה לשלב את זה : מראיין. יש קוד אתילמכללה : 'מ

לא היה אף פעם שאני : 'מ?  יש איזה מסרים כאלה שאומרים לכם תעשו כך,בלימודי ההיסטוריה

הקוד האתי מחייב את : מראיין.  יש קוד אתי שאנחנו נדרשים להתנהג.מכיר דרישה כזאת

 מה , זה שורה של דברים שמחייבים.ת המורים ואת התלמידיםהקוד האתי מחייב א: 'מ? המורים
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 אני אקריא לכם את , בדברים מסוימים אני אומר גם לתלמידים,עושים ומה לא עושים אני אומר

עיני בהקוד האתי הוא חשוב . הקוד האתי ואני אגיד לכם באיזה דברים אני עוקף את הקוד האתי

 היא .לה לא עוסקת במה אם אתה הולך מחוץ למכללה המכל.כמו כל דבר אבל הוא טכני ביסודו

  איזה דברים זה ומה מותר לעשות ומה אסור לעשות, מתי צריך להופיע,עוסקת בהרגלי הלימוד

 אני אומר להם שמותר להם לאכול בשיעור ומותר .וכל מיני דברים מהסוג הזה ואני עוקף אותם

לל שגוי ואז אני אומר לפי הקוד האתי אסור שזה יכול להיות בכ,  דברים שוליים, לשתות בשיעור

  ).מרצה להיסטוריה(" ואצלי אם אתם רוצים מותר

אקלים חברתי במכללה וכי הוא פרי יוזמתם של קיים מרצים מהמגזר הממלכתי מדווחים כי 

 הם מציינים כי אינם מעורבים ומכירים דיי , עם זאת.המכללה בשיתוף עם אגודת הסטודנטים

יש תחושה שיש פה איזה שהיא ? ומה לגבי האווירה פה במוסד: מראיין": כזוהצורך פעילות ש

, פעילות חברתית, יש יוזמות שהמכללה מעודדת שקשורות להתנדבות, אוירה ערכית או מוסרית

וזה יוזמה של  ,יש דברים: מראיין. אני לא מעורה בהם, יש: 'נ. דברים כאלה שאת יודעת עליהם

אבל אני לא , יש גם של המצטיינים, אגודת הסטודנטים, כן: 'נ? אגודת הסטודנטים, המכללה

אתה מרגיש שבמכללה שאתה עובד בה יש אוירה : מראיין" .)מרצה מגעי החברה' נ ("מעורה בהם

? מוסרית המכללה משדרת את זה אפילו גם בפעילויות שקשורות בהתנדבות יוזמות דברים כאלה

המון מעורבות , יתה דרך כל המרכבים של סטודנטיםיש לא מעט גם במכללה שאני עובד א: 'מ

זו השאלה נגיד האם זה יוזמה של הסטודנטים זאת אומרת אגודת הסטודנטים או : מראיין. כזו

אין לי שום מגע : 'מ? ואגודת הסטודנטים: מראיין... זה משולב אני חושב: 'מ? ל המכללהיוזמה ש

לא צריך לשאול , המעט שאני יודע , כן, כן: 'מ? אבל מרגישים במכללה באווירה: מראיין. איתה

זה נראה לי דיי דומה ודיי קרוב למה שיש ברוב האוניברסיטאות או , אותי כי לי אין מגע מיוחד

  ).מרצה להיסטוריה' מ( "מהתקופה שהייתי סטודנט

כי קיימת פעילות של עזרה הדדית במכללה אך זו ניתנת בתמורה למלגה ' ציין מ, בנוסף

חלק גדול מהסטודנטים ": טים וכי לדעתו אין בעיה בהתנדבות בעבור תמורה כספיתלסטודנ

גם כי האבא לא תמיד , גם כן קצת יותר מבוגרים, הישראלים אינם מסוגלים לחיות באופן מלא

אני אהיה מתחסד אם אני אגיד , שוב פעם, זה לא שאתה נכנס, צריך לעשות עוד עבודה, יכול לתת

 זה ,אבל הבן אדם צריך לחיות, אתה יכול להגיד מה יהיה הקוד המוסרי, את כל הדברים האלה

הנה לך בעיה .  בצורה הוגנת וביחס לאפשרויות,לא פחות מוסרי שהאדם יחיה כמה שהוא יכול

מוסרית קלאסית של ההורה שלו וביחס לאופן שבו הוא משתכר ואם יש מלגות שבאות לעניין 

ד באחד המושבים בסביבה או יש במכללה עזרה פנים  הוא תומך בתלמי,הזה וכתוצאה מזה
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זה נראה לי , יש יותר משלושים חלשים שסטודנטים מצטיינים באים לעזור להם, סטודנטיאליות

  ). מרצה להיסטוריה ("דבר מאוד מוסרי גם כשהוא מקבל על נתח השעות הזה משהו

 מפורשת לעיסוק בהוראת מדווחים אף הם כי לא קיימת מדיניותמרצים מהמגזר הממלכתי דתי 

: חינוך מוסרי במכללות וכי אינם מכירים פניות של הנהלת המכללה או ראשי החוגים בנושא

 תוך המוסריים לצדדיםיותר  להתייחס שאומרות מהמכללה מפורשות הנחיות איזה יש :ראייןמ"

 מצד. מלצהה, התייחסות, חוזר שהוא איזה :מראיין. כזה דבר מכירה שאני לא :'ט ?הוראה כדי

, העיניים בגובה ך"תנ של בנושא חושבת אני :'ט ?הזאת הנקודה את מדגיש לא הוא, החוג ראש

 כל, מאליו מובן כך כל שהוא ,המוסרי הפן מאשר ,יותר הרבה זה, קדשנו למקורות להתייחס ואיך

לחינוך עולה כי העדר המדיניות '  מדבריה של ט.)ך"מרצה לתנ' ט(" נשימה על לדבר כמו כמעט כך

 ואינו זקוק להבהרות מצד הנהלת המכללה כפי שהיא ימוסרי נובעת מהיות הנושא טריוויאל

. מספיק לא :'ט ?ך"לתנ המרצים כל של מפגשים יש :מראיין": הדגישה ביחס למפגשי מרצים

 מובן ממש זה, לא :'ט ?ביטוי לידי בא הוא איך? המוסרי הנושא על מדבריםבמפגשים  :מראיין

 :'ט ?אחרים דבריםב להתמקדבגלל שחושבים שיש צורך  או מאליו שמובן בגלל :ראייןמ .מאליו

 :מראיין. כלה ויסוד שלנו הקיומי' ב' אה ממש שהוא. ככה חושבת אני. מאליו מובן שהוא בגלל

ציין כי אין '  י).ך"מרצה לתנ (" שכןמשוכנעת אני :'ט ?איתך שעובדים המרצים לשאר ברור זהו

: 'בבחירת התכנים בסדנאות הסטאז' יד חופשית'ת בתחום אך ניתנת למרצים מדיניות מפורש

והנהלת המכללה יש לה איזו אמירה פה היא דורשת משהו בתחום הזה של ערכים זה : מראיין"

אני אמרתי שיש לנו יד חופשית , זה כל הזמן עולה אבל זה לא עלה במיוחד, תראה: 'י? עולה

 זה נושאים , כמו שאמרתי, יש לנו את הנושאים שעולים,נואנח. בנושא הזה שנקרא הסדנאות

הנהלת המכללה יש לה קווים בדברים האלה אבל : 'י", "נושאים שבוערים, שעולים מתוך השטח

מרצה ' י (" הוא מכניס את זה כראות עיניו,תוך הנושאים שהוא קיבל ללמדלהמרצה מכניס 

  ). 'לחינוך מיוחד וסטאז

דתי מציינים כי קיימת אווירה מוסרית במכללות המעודדת לעשייה מרצים מהמגזר הממלכתי 

: מדובר ביוזמות הן מצד המכללה והן מצד אגודת הסטודנטים, לדבריהם. חברתית ולמערבות

יש לה שם פרויקט שלם של חברה , אני בכל מקרה למה ללכת רחוק אני לוקח את המכללה: 'י"

יוזמה של המכללה : 'י? שזה יוזמה של המכללה: מראיין. פניה לחברה, סיוע לקהילה לחברה

, ודאי, יש גם פה: 'י? ובמכללה פה אתה יכול גם למצוא דבר כזה: מראיין. מראש וזה כותרת

במקביל לצד האקדמי גם . זה פניה לחברה זאת אומרת בפעילויות שונות. זה הלוגו שלה, למעשה

צריך לעבוד עם , גם כאן אצלנו, יודעאת הצד של הפניה לחברה ולקהילה לא עוזבים גם כאן לא 
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 הרי האלה הבנות:..'ט" )'מרצה לחינוך מיוחד וסטאז' י ("קהילה לתת ארבעים שעות לקהילה

. פרטי :'ט ?פרטי באופן, המכללה במסגרת :מראיין. ' וכומנחם זכרון זה אם בין, מתנדבות

 ביוזמת יצאו הבנות ותבשדר :'ט ?יוזמת המכללה פעולות איזה :מראיין. יוזמת גם והמכללה

 ותנועות ועזרא עקיבא בני של הזה מהמקום באות הן כי ,עצמן מצדהבנות  המון וגם, המכללה

של העבודות ושל ו תהאינטלקטואלי ברמה דיבור רק לא זה . כך שהבנות כל הזמן עושות,הנוער

  ).ך"מרצה לתנ', ט ("מבחניםה

, בות בעיקר במסגרת תוכנית המצויניםציינו מרצים כי סטודנטים מחויבים בהתנד, בנוסף

, לא: 'י? וכל סטודנט חייב בזה: מראיין": בתמורה למלגות או כחלק מחובת עבודה מעשית

במסגרת המצוינים אבל גם במסגרת נגיד סטודנטים שקיבלו אצלנו מלגות היו צריכים לעבוד 

גם בתוכניות : 'י? לגותבתוכנית מצוינים ובתוכנית של מ, זאת אומרת, הבנתי: מראיין. בקהילה

היה חלק שהמורים צריכים לחנוך תלמידים בתוך , יש גם בתוך העבודה מעשית, אני יודע, אחרות

לחנוך תלמידים , כיחסי גומלים, בתוך בתי הספר שהם מתאמנים בהם, בתי הספר שהם עובדים

רצה לחינוך מ' י ("יש וזה תקרא לזה חובה או רשות זה חלק מהתוכנית, זאת אומרת, מתקשים

  ). 'מיוחד וסטאז

טענו כי במכללות בהם הם מלמדים לא קיימת מדיניות ברורה לתחום  רצים מהמגזר הערבימ

: החינוך המוסרי זאת למרות שלמכללות תחומי עניין אחרים בהם קיימת מדיניות מוסכמת

 יושבת  הזכרת שאת,מה לגבי ההנהלה האם יש מסרים שהם מעבירים בנושא של ערכים: מראיין"

 אבל לא מדברים ',דו קיום'למכללה חשוב הנושא של , לא אין התייחסות: 'ס? במסגרת ההנהלה

יש , לא: 'ס? אבל האם יש תכנים שמבקשים שאתם תעבירו הלאה: מראיין. על משהו של ערכים

 אבל אין דברים שאומרים 'בדו קיום' כתוב שם שהמכללה מאמינה בערכים בעיקר ,בידיעון

 תכנים של שיעורים , בועדת הוראה מדברים הרבה על סילבוסים,היש ועדות הורא. מההנהלה

מדבריה של ). מרצה ורכזה עבודה מעשית ("יותר מה ללמד אבל לא מדברים על נושאים מוסריים

 בין יהודים לערבים מקבל ביטוי משמעותי באקלים המכללתי על פני 'הדו קיום'עולה כי נושא ' ס

יינה כי אין מדיניות מוגדרת להוראת חינוך מוסרי אך קיימים קווים כללים צ' ר. התחום המוסרי

לרוב מתוך יוזמה פרטית של מרצים ולא , והתייחסות קונקרטית לאירועים בעלי אופי מוסרי

איזה מסמך שהמכללה נותנת או בפגישה שלך עם המנהל , למשל, יש: מראיין": כמדיניות מוגדרת

אנחנו : 'ר? זה עולה?  נדבר על הנושאים הערכייםיאורים לך בשאומ, או מי שאחראי בהנהלה

אבל כשקורים כל מיני , אנחנו לא עושים ישיבה במיוחד לנושא הזה, מדברים על זה בכלליות

מארגנת מן מסמך אתי כזה על כללי התנהגות כללי , עכשיו, לדוגמה, אז אני, לפעמים, בעיות
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ישבתי יחד , זה יוזמה שלי, לא, לא, לא :'ר?  המכללהזו יוזמה שלך או בקשה של: מראיין. מוסר

 ,זה תהליך אני אומרת לך דברים, עם העמיתים שלי בחוג לחינוך והחלטנו ואפילו אנחנו חושבים

אולי להכין פוסטרים . זה תוכנית בסיסית שהתחלנו לקדם, שעדיין לא קידמנו את זה עם המכללה

  ). מרצה וראש חוג לחינוך( "שהיו כאילו ממש בכל פינה במכללה אצלנו

ביחס לפגישות בין עמיתים מדגישים מרצים מהחינוך הערבי כי עיקר הדיון נסוב סביב נושאים 

כשאת נפגשת עם המרצים האם הנושא של ערכים : מראיין": פדגוגים ולא ערכיים ומוסריים

 נושאים פדגוגים אנחנו בעיקר מדברים על, לא: 'ס? עולה, כנות, הגינות, של מחויבות, מוסריים

בתוך הדברים האלה הנושאים . ה של שיעוריםיבני, הערכת מרצה, כמו הערכת תלמידים

למרות שהנושא לא נדון במפגשי , עם זאת.  )מרצה ורכזה עבודה מעשית', ס( "המוסריים עולים

הזכרת שאת : מראיין" :עבודה קיימת התייחסות חינוכית למוסר לאור מציאות מוסרית בעייתית

עלה ) ש. ה- מדריכים פדגוגיים (ם "האם במפגשים שלך עם המדפי, רכזת את העבודה המעשיתמ

הנושא המוסרי נכנס . אנחנו בעיקר מדברים על נושאים פדגוגיים: 'ס? הנושא הערכי והמוסרי

האמת שאנחנו ראינו שיש בעיה בתחום זה . מהלך שיעור בפדגוגיה או בשיעורים של חינוךביותר 

מרצה ' ר ("ר סדנאות ושיחות שבהם מדברים עם הסטודנטים על ערכים ודברים כאלהולכן יש יות

  ).   ורכזת עבודה מעשית

הלומדים בחוגים , נדרשים סטודנטים במכללות ערביות, בדומה למכללות מזרמים אחרים

יש , עכשיו, הבנתי: מראיין": לקחת חלק בפעילות התנדבותית ובמעורבות חברתית, ספציפיים

דורשים מהם לעשות חובות בשביל , זאת אומרת, ת למכללה בנושא הערכי מתלמידיםדרישו

אפילו יש , בודאי, בודאי, כן: 'ר? לאיזו שהיא פעילות או התנדבות, למשל, הלימודים שקשורות

יש לנו תוכנית , והתלמידים עושים את זה אבל עוד יותר, אנחנו תמיד מבקשים, לנו תוכנית

לעשות , ודעים מראש שהתוכנית הזו הם צריכים להתנדב למען הקהילהמסוימת שהסטודנטים י

אתה חייב להתנדב , 'גם אנחנו לא מחייבים אותם, כאילו להתנדב כל אחד, דברים למען האחר

אבל זה חלק מהחובות : מראיין. קשת רחבה, כי אנחנו נותנים להם מרחב', באחת שתיים שלוש

זה , יש לנו את תוכנית המצוינים: 'ר? ל את התעודהמי שלא עושה את זה לא מקב? בלימודים

הן עושות את זה בכיף והן , להתנדב למען הקהילה במספר שעות מסוים, הם אמורים לעשות, חלק

יש מסלולים שזה חובה אפילו עוד , וזה חובה אין, מתנדבות אפילו מעבר לשעות שהן חייבות בה

הפעילות ההתנדבותית והחברתית מתקיימת טענה כי ' ס. )מרצה וראש החוג לחינוך ("יותר

במכללה בה היא מלמדת רק במסגרת המסלול הבלתי פורמאלי והיא נעשית ביוזמת המרצה 

? מה לגבי האווירה במוסד: מראיין": ועל כך היא מצרה, והסטודנטים אך לא ביוזמת המכללה
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 יש .אין פעילויות, לא: 'ס? האם יש פעילויות שנעשו מחוץ ללימודים בנושא של ערכים מוסריים

 ושאר יאבל זה רק במסלול הבלתי פורמאל: מראיין. הם הלכו לשניידר. יבמסלול הבלתי פורמאל

מה עושים במסלול : מראיין. לאחרים אין שום דבר וחבל לי: 'ס? הסטודנטים לא קשורים לזה

ין להם הורים הם התנדבו בשנידר ואספו דברים ושחקו עם ילדים מעזה שא: 'ס?  יהבלתי פורמאל

זה יוזמה של הסטודנטים או של : מראיין .ם ועושים הרבה דברים"פה והם גם הולכים למתנסי

והמכללה האם היא מארגנת או : מראיין .זה יוזמה של המרצה ביחד עם הסטודנטים ?המכללה

הבת שלי , בבית ספר יש, תראה, אין שום דבר,  לא:'ס ?מחייבת איזו שהיא פעילות חברתית

דת בתיכון גם ערבי וגם יהודי יש שישים שעות שחייבים לעשות ובלי זה לא מקבלים בגרות לומ

בטח שצריכים אולי צריך מחדש , כן: 'ס ?את חושבת שצריך: מראיין .ופה לא מחייבים כלום

' ס ("לעשות את זה הסטודנטים גם צריכים לעשות פעילות כזאת וחבל שאין את זה במכללה

  . )עשיתמרצה ורכזת עבודה מ

   סטודנטים

 במגזר סטודנטיםביחס למדיניות ולאקלים המוסרי חברתי במכללות ממלכתיות יוצרים 

הבחנה בין פעילות יזומה של המכללה לבין פעילות של אגודת הסטודנטים ויוזמות  הממלכתי

אינה יוזמת או מקדמת פעילות , במרבית המקרים, סטודנטים טוענים כי בעוד שהמכללה. פרטיות

אגודת הסטודנטים פעילה יותר בתחום ומארגנת פעילויות כדוגמת , תנדבותית ויוזמות חברתיותה

מה לגבי האווירה : מראיין": סיעוד קשישים וכדומה, איסוף בגדים ומשחקים למשפחות נזקקות

מעודדת משהו חברתי מעבר לתחום , המכללה מקדמת פעולות התנדבותיות, של המוסד

: 'ג? משהו בקרב אגודת הסטודנטים: מראיין. לא: 'ג? מיוחדות שאת זוכרתיש יוזמות , הלימודים

היה לפני פסח , אני זוכרת שהיה איסוף בגדים ואיסוף משחקים למשפחות נזקקות, כן בגדול

: מראיין. כן: 'ג? אבל זה יוזמות של אגודת הסטודנטים: מראיין. משהו של סיעוד בבית קשישים

אני יודעת . לא: 'ג? משהו, שום חיוב במערכת לפעול בשביל יוזמהאין ? אבל המכללה לא יוזמת

עכשיו אני יותר מחצי רגל . לא משהו שנכנסתי אליו, אבל לא חיוב, שאולי יתחיל עכשיו משהו

' ג ("אבל אנחנו מדברים על המכללה, ובבית הספר אצלנו בהחלט יש דברים כאלה, בחוץ

שתמע כי אין חיוב לעסוק בפעילות חברתית כחלק מ'  מדבריה של ג.)סטודנטית לחינוך מיוחד

, עם זאת. מהדרישות לתואר וכל הפעילות המתקיימת הינה וולונטרית מתוך יוזמה של סטודנטים

, קיימים מקרים בהם מתקיימת התנדבות הממומנת על ידי גופים שונים במכללות ומחוצה להן

היה לך בשאלון התייחסות ": לפגםאך מציאות זו אינה נתפסת כהתנדבות ערכית ויש בה טעם 

בעניי אם . רק שתדע לך שעם כל המלגות היום הרגו את ההתנדבות, לגבי התנדבות בקהילה
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רשימות , 'שנה ד', סדנת סטאז, סטודנטית( "מקבלים כסף בשביל להתנדב זה כבר לא התנדבות

לות חברתית מסוימת ציין כי הוא מודע באופן כללי לקיומה של פעי, סטודנט לתקשורת', ג ).שדה

מבחינת המוסד אתה : מראיין: "במכללה בה הוא לומד אך אין הוא מסוגל לפרטה או לתארה

הם עובדים פה ממש עם אנשים ומאוד , כן, כן: 'ג? אומר שיש פה כאלה פעילויות וחברה מתנדבים

ל ערכיות ש: 'ג? יש קטע של ערכיות: מראיין. מעצימים פה במכללה האנשים שפה עובדים בחינוך

יש דברים שאתה יודע שהם : מראיין. אף פעם לא ראיתי איך הפעילויות עובדות, זאת אומרת, יש

  ."לא ממש באופן מובהק: 'ג? מתקיימים

ביחס למדיניות הכללית של המכללות כלפי חינוך מוסרי מדווחים סטודנטים כי אין הם מכירים 

החינוכי של המכללה בה הם '  המאמיןאני'קו מנחה ברור בנושא וכי אין להם הכרות עם ה

חוג חינוך , סטודנטית. (!"אין לי מושג אני לא יודעת? מה יש באני מאמין של המוסד: "לומדים

מעבר לכך הדגישו סטודנטים כי האווירה הערכית וההוראה של חינוך מוסרי ). 'שנה ג, מיוחד

מבחינת המוסד פה איך אתה , הבנתי: מראיין: "תלויים בעיקר באישיותו וביוזמו של המרצה

מגדיר את האווירה פה מכניסים את הנושא הזה אתה מרגיש שזה חשוב פה למקום לדבר על 

, יש מרצים שכן: מראיין. אני חושב מאוד תלוי באותו מרצה השאלה זאת: 'ג? שנושא של ערכים

, ללה כמו קוביאבל יש מרצים מסוימים פה במכ). "סטודנט לתקשורת' ג (",כן: 'ג? יש מרצים שלא

ובזכות . כן: 'ג? ברמת הדוגמא האישית את מתכוונת: מראיין. כאדם, מרצים שנתנו לי המון כלים

' ג ("ויש מרצים שאני בוחרת לא לקחת מהם כלום, זה יש מרצים שאני בוחרת לקחת מהם דברים

      .)סטודנטית לחינוך מיוחד

סטודנט (' י. ת במכללות בהם הם לומדיםנחלקים ביחס לאווירה מוסריסטודנטים מהמגזר הדתי 

הוא אינו מודע לפעילויות כי , דומה לסטודנטים מהמגזר הממלכתיב ,ציין) ע"ך ותושב"לתנ

הוא , בנוסף. ת או בעלות אופי מוסרי שנעשות ביוזמת המכללה בה הוא לומדוחברתי, ייחודיות

מה לגבי האווירה : ראייןמ": הדגיש כי יוזמות דומות של אגודת הסטודנטים לא מוכרות לו

במוסד במכללה הייתה אווירה שקשורה לערכים או שעודדו לעשות פעילויות מיוחדות שקשורת 

יש כל : 'י? פעילות חברתית משהו מחוץ ללימודים הסדירים: מראיין. לא: 'י?לנושא של ערכים

: 'י? ייחודימשהו : מראיין. מיני פרויקטים של פרח כמו שיש בהרבה מוסדות אקדמיים אחרים

יוזמה : מראיין. לא חושב, לא כל כך, גם עניין של, אני לא מצליח לחשוב על משהו? משהו ייחודי

 לא ראיתי אותה יותר מדי - האמת שאגודת הסטודנטים אצלנו : 'י?משהו של אגודת הסטודנטים

סרית כי המכללה בה היא לומדת מפעילה ויוזמת פעילות מו' בניגוד אליו הדגישה ה ."פעילה

: וחברתית ואף הסטודנטיות מתארגנות להתנדבויות שונות ומקבלות לכך סיוע מהמכללה
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המכללה מעודדת פעילות מוסרית ? מה לגבי האווירה במכללה מבחינה מוסרית, הבנתי: מראיין"

מה : מראיין. כן, כן : 'ה? מצד המכללה אני מתכוון?דברים כאלה? של הבנות פעילות חברתית

אני יודעת שבתקופת ההתנתקות לא הייתי במכללה אבל המכללה נתנה פעילות , אה: 'ה? למשל

 אם זה עם ,הסתובבו שם והיו צוות מפעיל, זה היה בחופש, למגורשי גוש קטיף ובנות במכללה

עופרת יצוקה אני יודעת שגם המכללה נרתמה לעניין זאת . 'הילדים ואם זה בקטע הלוגיסטי וכו

: 'ה? את אומרת שהמכללה תומכת ומארגנת פעילות, המכללה כגוף: ןמראיי. אומרת אתה מרגיש

גם המון סטודנטיות שיוזמות והמכללה נותנת יד אם זה קבוצה של בנות שרצתה , כמובן, ויש, כן

  ."לנסוע לדרום לעשות הפעלה במקלטים בעופרת יצוקה אישרו ועודדו את זה

רי מדווחים סטודנטים כי אין הם מכירים חס למדיניות הכללית של המכללות כלפי חינוך מוסיב

החינוכי של המכללה בה הם לומדים ' אני המאמין'קו מנחה ברור בנושא וכי אין להם הכרות עם ה

אתה מכיר : מראיין": ואת עיקר היחס כלפי חינוך מוסרי הם מקבלים ממרצים ספציפיים בלבד

 משהו שעוד מימי הרב קוק שכל אני מכיר קצת: 'י?יש משהו כזה? את האני מאמין של המכללה

יש התייחסות לנושאי : מראיין. גם מקצועות החול לשלב אותם, הרעיון של שילוב קודש וחול

: מראיין. אני חושב שכן יש איזה פלקט על הקיר כזה: 'י? באני מאמין הזה שאתה מכיר? מוסר

רגישים את זה אבל לא משהו שהתלמידים מודעים אליו או מ, ברמה של פלקט על הקיר, אה

אם מדברים על מוסר , זאת אומרת, לא שאני מכיר: מראיין? באווירה היומיומית של המכללה

רוב הדברים שקיבלתי במכללה זה ספציפית ממרצה כזה או אחר כי זה האופי שלו והאישיות שלו 

חוג , יתסטודנט(' בכיוון הפוך טענה ר). ע"ך ותושב"סטודנט לתנ', י ("עצמו לא כתוכנית לימודים

כי במכללה בה היא לומדת יש מדיניות ואקלים מוסריים אך הם ) רשימות שדה', שנה ג, למדעים

    ". ןבמכללה שלי יש חינוך למוסר ולערכים אך סולם הערכים הזוי לחלוטי": בעייתיים לדעתה

 טענו כי לא מתקיימת פעילות התנדבותית מגוונת ביוזמת המכללה סטודנטים מהמגזר הערבי 

במקרים בהם קיימת פעילות שכזו היא נעשית ביוזמה פרטית או ביוזמת גופים . ה הם לומדיםב

י פכ, הם הדגישו כי המכללות נוטות לשתף פעולה עם יוזמות שכאלה, עם זאת. מחוץ למכללות

המכללה מארגנת או אומרת , מבחינת לצאת להתנדב: מראיין: "סטודנט לחינוך מיוחד' שתיאר נ

, קשישים, לעשות איזה פעילות מיוחדת עם זקנים, אה? ות יוזמות מיוחדותלתלמידים לעש

אתה זוכר : מראיין. בשנים קודמות כן היה, השנה לא: 'נ? דברים כאלה, משהו בקהילה, מבוגרים

אני חושב שהיו התנדבויות : 'נ? יש משהו שאתה יכול לתאר לי שכן היה? איזו פעילות מסוימת

: 'נ? זה בעידוד של המכללה או משהו שלכם פרטי: מראיין. לחולי סרטןיצאנו להתנדבות , לחולי



 תוצאות : חינוך מוסרי│231
 

? אבל זה לא קורה כל הזמן: מראיין. באו מבחוץ והציעו והמכללה תמכה ויצאנו כמה סטודנטים

  ". לא השנה לא ראיתי כלום, לא:'נ

וכנית בת: מראיין": הדגישו הסטודנטים כי אין חיוב לעסוק בהתנסות ובפעילות חברתית, בנוסף

סטודנט ' נ ("לא מחייבים אותי, לא: 'נ? של הלימודים לא מחייבים אותך לעשות פעילויות כאלה

במקרים בהם קיימת במכללה פעילות התנדבותית הממומנת באמצעות מלגות ). לחינוך מיוחד

 שהמכללה פעולות שהם איזה יש :מראיין": כי אז ההתנדבות מחייבת' הדגישה י, לסטודנטים

 לא, שלי בהתנסות:'י? אנשים לאיזה לעזור, מקום באיזה להתנדב ללכת כמו, לעשות כםל אומרת

 אם, את אומרתז :מראיין. צריך הוא אז מלגה מקבל הוא אם, אחרים בתחומים יש אולי, זוכרת

 לומדת שאת ומה :מראיין .משמעתי משהו זה. החוק זה כן: 'י? לעשות מחויב הוא אז מלגה יש

 אוהבת אני: 'י ?מיוחדים דברים מיני כל לעשות, לאחרים לעזור, להתנדב מבקשת לא המכללה

 זוכרת לא אני: 'י .לעשות אומרים לא המכללה אבל :מראיין. כן: 'י ?מעצמך :מראיין. להתנדב

 שאתנדב מרצה לי אמר לא פעם אף אבל, אחרות בכיתות, אחרים בתחומים יש אולי. זה את

 אני. לא בהחלט. אמרו הם כי אעשה שאני לא, בקשו חריםא או ביקש הוא אולי, משהו לעשות

  ).סטודנטית לחינוך מיוחד' י (" טובשזה רואה שאני מה עושה

  סיכום 

מכלל המגזרים דיווחו כי לא קיימת מדיניות ברורה לחינוך מוסרי במכללות בהם הם מרצים 

הם באמצעות ראשי הם אינם מכירים חוזרים בנושא והנחיות בנושא לא מועברות אלי. מלמדים

מרצים מהמגזר הערבי ציינו עוד כי בעוד שקיימת מדיניות ברורה בתחומים כמו דו קיום . החוגים

סטודנטים ציינו כי הם . מדיניות שכזו ביחס לחינוך מוסרי, כאמור, לא קיימת, או רב תרבותיות

כל שהיא ביחס  קו חינוכיאינם מכירים את האני מאמין של המכללות שלהם וכי אינם מכירים 

  . לחינוך מוסרי

מרצים מכלל המגזרים סבורים כי המכללות בשיתוף אגודות שביחס לאקלים חברתי בעוד 

סבורים הסטודנטים כי המכללות אינם פעילות , הסטודנטים יוזמים פעילויות חברתיות שונות

וב מרצים מביעים תמיכה בחי. במגזר הדתי, למעט, בתחום והכל פרי יוזמת הסטודנטים

 בעוד שחלק מהסטודנטים רואים בכך טעם בעבור מלגההסטודנטים בפעילות התנדבותית גם 

       .לפגם
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  דרכי התמודדות עם דילמה מוסרית: 4קטגוריה 

  מרצים

מרצים מכלל המגזרים נתבקשו לתאר סיטואציה בה היו נתונים בדילמה מוסרית בעצמם או מול 

מרצים מהמגזר . מודדות שלהם עם דילמה זוסטודנטים במהלך עבודתם וכן את דרך ההת

 המתארות מציאות של חוסר , בעבודתם עם סטודנטים, בעיקר, העלו דילמות מוסריותהממלכתי

 עם שיחת הבהרהמרצים התמודדו עם דילמות אלו באמצעות . יושרה בהגשת עבודה לא מקורית

יו עושים אם התלמידים מה ה, זה לשבת ולשוחח ולשאול אותם, מה שאני עשיתי": הסטודנטים

מרצה למדעי ' נ ("טענתי ועבדתי את זה במישור החינוכי, כלומר, שלהם היו עושים דברים כאלו

ציין ) מרצה להיסטוריה(' מ:  המכללתית חלוקות הדעותבועדת המשמעת ביחס לשימוש ).החברה

,  תראה:'מ": מקרה של זיוף בבחינה או עבודה הוא מעביר את הטיפול לועדת משמעתבכי 

זאת אומרת : מראיין. במכללות יש בקטע הזה מענה אקדמי מאוד מסודר על ידי ועדת משמעת

 היו פעמים או שלוש אבל זה לא , כן,בדיוק נמרץ, כן: 'מ? היית מעביר את הטיפול לועדת משמעת

 שהמשגיחים תפסו אנשים מעתיקים ואז הם עלו לועדת משמעת ונענשו כמו , כן,אני תפסתי

פעמים או שלוש תפסו אנשים העלו אותם היות שהמשגיחה תופסת את הפתק היא ... שנענשו

עסק תאני בכלל לא מ, מביאה לועדת משמעת וועדת משמעת פסלה את הקורס או משהו כזה

מעדיפה לטפל באופן אישי ולהימנע מהעברה הטיפול לועדת היא טענה כי ' נ. "בעניין הזה

מרצה  ("אני מתמודדת איתם. ת התלמידים לוועדות משמעתאני לא לוקחת א. כן: 'נ": המשמעת

   .)מדעי החברה

ציין כי הוא מצליח להימנע ממציאות של העתקות ומעשה רמייה מצד הסטודנטים באמצעות ' מ

, האמת שלא בגלל שעשיתי לי סדרים כל כך: 'מ":  להגשת עבודה ומתן ציוןניסוח כללים נוקשים

...  אז אני הסברתי,צר קוד למתן ציונים שהוא כאילו מקצועי והכלנניח נו, ופה ושם הגנתי עליהם

היום יש את האינטרנט אז , וכמובן, נורא חריפה, אני לא נכנס למבואות האלה דרך הגדרה נורא

אני , אני גם לא הקפדן הגדול של חשד או בבואה של. האם יש העתקה, כמובן, אני בודק בגדול

י כשאתה רואה שעבודה או מועתקת או קאט אנד פיס זה נורא כ, הרבה פעמים כותב בתוך עבודה

אז אני לא נתקלתי , בחינה היא פשוטה, ואני מכין אנשים איך לכתוב עבודות, קל לראות את זה

 "דרך הגדרות ופה ושם שאלו אותי, אף פעם בנקודות האלה שאני מסתבך באיזה שהוא מקום

  ). מרצה להיסטוריה(

 פתרון חינוכיומעדיפה   כדרך פעולה במצב של דילמה מוסריתמענישהציינה כי היא נמנעת ' נ

. לא משתמשת בענישות או בוועדות ענישה אלא בחלופות לענישה שהם חינוכיות: ...'נ": מוסכם
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כי זה עושה בעצם את , למה: מראיין, כן: 'נ? זה מבחינתך יותר מהותי יותר חשוב: מראיין

זה עובר כמו כל , לא מאמינה...אני לא מאמינה בזה: 'נ? ילהענישה לא מוע, העבודה יותר מענישה

אבל כשאתה צריך לעבוד בשביל , כשכואבת השן כשהולכים לרופא לוקחים כדור זה עובר, דבר

   .)מרצה למדעי החברה ("השן שלך אני חושבת שאתה תסבול

עשויה  העברת העבודה למרצה לבדיקה חוזרת למרות טרחה שבוררותמודדות נוספת היא תה

יכולות לקחת ) ש. ה–סטודנטיות חשודות בהעתקה ( ןאת,  אמרתי אין בעיה:'נ": להיות במצב זה

אני אקח את שתי התיקים ואנחנו נביא אותם למרצה אחר שהוא מבין בנושא אבל , את זה

, והעברתי להם גם מכוון של בדיקת עבודה כדי שיראה, ושהוא יבדוק את העבודה, שאנחנו לא זה

גם אם זה גורם לנו יותר עבודה ובקשה מעוד , כלומר אני מנסה ללכת,  את זה קדימההעברתי

ציין אף הוא כי לעיתים הוא מעביר את ,  מרצה להיסטוריה', מ". מרצה ולעשות עוד עבודה

חר במדריך אחר למתן והרבה פעמים באיזה אופן בעיקר בעבודות אני ב ":העבודות למרצה בורר

  ."ציונים

תיארו התמודדות מוסרית מול תלמידים סביב נושאים של זר הממלכתי דתי מרצים מהמג

' י. מרצים העלו מספר דרכי התמודדות עם דילמה מוסרית מעין זו. העתקה במבחנים ועבודות

 מראש שמטרתם ליצור הגדרת כללים נוקשיםציין כי יש להתמודד עם העדר יושרה באמצעות 

יהרג ואל 'ידים שלי לאורך כל הדורות ידעו שזה דבר כל התלמ: 'י": רתיעה בקרב התלמידים

 בענישה בדמות ששתמיכי ' ציין י, בנוסף . "ידעו את החוקים, אבל ידעו את זה מראש' יעבור

לא בתשעים , רק כשאני בטוח במאה אחוז, תלמיד שנתפס מעתיק: 'י": פסילת העבודה והקורס

אבל לא מה , אני עושה, א עושה שום דבראם יש אחוז אחד לטובת התלמיד אני ל, עה אחוזשות

אם זה בקורסים , יש לו, המבחן שלו נפסל, התלמיד, אבל כשיש מאה אחוז, שאני צריך לעשות

אבל באקדמיים הקורס נפסל והוא לא יכול לעבור שנה שלימה את , אני מדבר על תיכון, אקדמיים

  ). 'מרצה לחינוך מיוחד וסטאז' י( "הקורס הזה

 ציינו מרצים כי אינם משתמשים בגוף זה וכי הם מטפלים בהעדר בועדות משמעתלשימוש ביחס 

 בדקתי י שאנ, ידעו גם אחרי, אני, זאת אומרת,אבל אני הייתי הועדת משמעת: 'י": בעצמםיושרה 

או ) 'מרצה לחינוך מיוחד וסטאז', י ("את המבחנים ואני מוצא את ההעתקה חבל על הזמן

. במכללה היה לי פעם אחת בלבד שבאמת היה לי צד של חשד :'ט": הטיפול לראש החוגבהעברת 

, העברתי את זה לטיפול שלה, זאת אומרת, טיפלנו בזה בחשד הזה, טיפלתי בזה מול ראש החוג

שאלתי , שיתפתי אותה :'ט? פנית לראש החוג, זאת אומרת: מראיין. הבת הזאת מאוד נפגעה

איך יכול להיות שההיא יכלה , א נראית כמו ההיאהי, תראי את התשובה, מה את אומרת, אותה
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לנוכח גילוי חוסר יושרה מצד תלמידותיה  תגובה רגשית' טתיארה ,  בנוסף."לדעת את זה בכלל

בנות שאוטוטו , יעלה על הדעת שדבר כזה יכול לקרות אצלנו: 'ט": המתעתדות להיות מורות

אני מדברת עכשיו ... עם לא נתקלתי בזהכי ככה אף פ, בשוק, הייתי בהלם, הולכות להיות מורות

 15אני מלמדת שם כבר , זו הפעם היחידה שנתקלתי בזה, אישית, היה לי הלם, מורות, על מורות

  ). ך"מרצה לתנ' ט (" שאלתי את עצמי מה לעשות ואיך לעשות מאוד,ובאמתשנה 

: טודנטים מול הסבשיחת הבהרה ציינו מרצים מהמגזר הדתי כי היו משתמשים ,לבד זאתמ

, כן: 'י? מה עוד המלצת דברים חינוכיים, וחוץ מהשלב של הענישה מה עוד עושים: מראיין"

ברגע , מה המשמעות שאתה לוקח דבר שלא שייך לך, מה המשמעות של זה, מדברים על הנושא

זה מתחיל עם . זה יכול להתפרס גם על צדדים אחרים בחיים, שאתה מעתיק למעשה זה לא שלך

אם זה היה נעצר רק בהעתקה יכול . זה לא נעצר רק בהעתקה, מתחיל עם הרבה דבריםזה , שקר

. זה הולך לכל מקום כי אדם שמרמה זה רמאות, זה הולך לצבא. ינו אומרים דיינוילהיות שה

הוא יעשה את זה גם לאחרים גם . מרמה את עצמו והוא מרמה את האחרים, בראש ובראשונה

אני החזרתי לה את : 'ט" )'מרצה לחינוך מיוחד וסטאז' י(" צמובתחומים אחרים הוא ירשה לע

העבודה עם סימני שאלה גדולים מאוד ואני ציפיתי שהיא תפנה אלי וזה מה שקרה היא נאלצה 

, בעצם, אני מעבר למפגש הלא נעים הזה... לפנות אלי והיא הייתה מאוד בהסתייגות שהיא

לא בצורת הדמיון בתשובות עם , ת העבודהשאני לא יכולה לקבל א, כשעוררתי אותה לכך

' ט ("עם הקורס שלי היא לא עשתה כלום היא לא השלימה אותו, בעצם, לא מקובל עלי, הטעויות

  . )ך"מרצה לתנ

במישור התרבותי הם . טענו כי הם מתמודדים עם בעיות מוסריות שונותמרצים מהמגזר הערבי 

תראה בנושא של : 'ס":  שאינו הולם לדעתםעם בעיות העוסקות בקוד לבושלהתמודד נאלצים 

המכללה שלנו זה מקום מכובד . יש דברים שאי אפשר לקבל. הלבוש למשל אנחנו מאוד מקפידים

אבל , לפעמים: 'ס? מרצה יעיר לסטודנטיות של איך שהן מתלבשות: מראיין. ואי אפשר לבוא כך

: 'ר"). מרצה ורכזת עבודה מעשית' ס ("והיא תעיר ותגיד) אישה(אם לא נוח לו הוא יגיד למרצה 

יש , האם מותר לנו להתנהג בצורה כזו או האם להתלבש, מבחינה אתית, עולות כל מיני, לדוגמא

אז אני שואלת ? האם זה בסדר להעיר, מרצה שהעיר לי על התלבושת או איך שאני מתלבשת

עבודה מעשית שהן יש להם את ה, כי בכל זאת, האם זה במטרה שכן, כאילו נכנסת עוד יותר

אתם , אתם מחנכות, אתם מורות, אז כן, אמורות להגיע לבתי ספר דתיים ואם זה במתכונת הזאת

אני . אתם לא יכולים להיכנס לבית ספר שגם מבחינת תלבושת שזה מנוגד. צריכות להיות דוגמה

את זה שאני גם מעלה את הדוגמה של בר אילן שאנחנו נכנסים לשער של בר אילן אז גם אני רואה 
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', ר("מגיעה למוסד שהוא דתי ואני לא יכולה להתלבש בצורה חוצפנית כאילו לכבד את המקום

ההתמודדות המוצגת על ידי המרצים עם דילמות הקשורות בקוד הלבוש ). מרצה וראש חוג לחינוך

  . גערה ובמידת הצורך שיחת בירורבאמצעות , אפוא ,של התלמידות נעשית

עיות הינן בעיקר סביב חוסר יושרה בהגשת עבודות ובמבחנים או התחצפות במישור הלימודי הב

בשיחת  נקטה ',ס. מרצים מהמגזר הערבי העלו מספר דרכי התמודדות עם דילמות אלו. למרצים

שהסטודנטים מאוד , למשל, הייתה מרצה:..'ס": בסיטואציה של התחצפות למרצה, בירור

.  וללמד בשיעור וגם דברו בחוצפה והתנהגו לא יפהוממש לא נתנו לה להעביר, התחצפו אליה

לקחתי אותם לשיחה אבל לא אמרתי להם במפורש שהם לא התנהגו יפה אלא נתתי להם מקרה 

ועכשיו תלמדו מהמקרה הזה לשיעור ומה שעשיתם למרצה והם הבינו , מה דעתכם, ואמרתי להם

. העבודה שלה ראיתי שהם העתיקוקראתי את : 'ס" : וכן בבירור העתקה בעבודה."בעצמם ולמדו

מרצה  ("סימנתי את העמודים וממש את כל המקומות שזה אותו דבר ואז הזמנתי אותם לשיחה

  ). ורכזת עבודה מעשית

בועדת  בבעיה מוסרית ונמנעים משימוש לטפל באופי אישימרצים מהגזר הערבי מעדיפים 

ויסלקו , אותך לועדת משמעתאמרתי לה תראי אני יכולה לקחת : 'ס: "המשמעת המכללתית

אבל אני במקום נותנת לך נושא חדש לעבודה ואת תלכי עכשיו ותעשי את , אותך מהלימודים

 ).מרצה ורכזת עבודה מעשית( "העבודה ויה לך רק חודש ולא מעניין אותי אם אין לך זמן בכלל

ה אצל מרצה היא העתיק, לא אצלי, הייתה סטודנטית שהעתיקה עבודה סמינריונית שלה :'ר"

אז הוא ביקש , לפני שיפנה לדיקן ולועדת משמעת, אז הוא פנה אלי, אחר ומכיוון שאני ראש החוג

אז בזמנו פניתי ... הוא השאיר את הכל אליי, הוא לא רוצה לטפל בזה, בהתחלה שאני אטפל בזה

ימת הפניתי אותה לועדה מסו,  להתייעצות ואחר כך, בלי ידיעת אותו מרצה,לאנשים אחרים

: 'ר ?ומה עשו בסוף: מראיין.  שהם יטפלו בה ולא אני, אבל זה לא ועדת משמעת,בצוות מצומצם

ובקשו , כאילו לקחו את הרעיון שאני רציתי לעשות, פסלו את העבודה ולא אותה, בסוף נתנו לה

  . )מרצה וראש חוג לחינוך' ר ("לכתוב מחדש את הכל. ה להתחיל בעבודה מאפסנממ

  סטודנטים

בפני כלל הסטודנטים הוצגו שלוש דילמות כאשר שניים מתוכם עסקו בהתנהגות מוסרית , ורכאמ

בעייתית של תלמידים ואילו השלישית עסקה בתיאור מערך שיעור בנושא מוסרי על ידי 

סטודנטים מהמגזר הממלכתי העלו מספר דרכי התמודדות עם הדילמות שהוצגו . הסטודנטים

פן פרטי ואישי או עם כיתה הינה דרך ההתמודדות המרכזית  עם תלמיד באושיחה. בפניהם

מנסה פחות או יותר , אה. לוקח אותו לשיחה: 'ג? מה היית עושה במצב כזה:מראיין": שהועלתה
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בסופו של , איך שהוא זה גם משוב בשבילו. לראות האם כשהוא נתפס האם הוא מסכים להודות

אני : 'ג" ).סטודנט לתקשורת', ג ("ה חזר אליוז, אתה יודע, עצם העובדה שהוא שיקר זה, דבר

שואלת אותו מה הוא רוצה , מציבה בפניו את העובדות האחרות שקיבלתי, קוראת לו לשיחה

אני צופה פה שאם הוא יגיד , אם הוא רוצה לומר לי משהוא אחר ממה שסיפר לי, לומר לי עכשיו

אז . צה להציב אותו במקום שאני שקרןכי אני לא רו. יהיה לי קשה, לי שאין לו משהו אחר לומר

מאד , במידה והוא יודה אני אגיד לו שאני מאד מכבדת את זה. אני לא יודעת איך אני אנהג

ואמון זה דבר של בניה וצריך לבסס את זה , אני כן אדבר פה על שבירת האמון, מעריכה את זה

 ממשיכים וואנחנ, זהמקבלת את , אבל בהחלט זה שאמר את האמת אני מכבדת את זה, מחדש

מדברים אלו עולה כי מגמת השיחה היא מתן אפשרות ). סטודנטית לחינוך מיוחד' ג ("קדימה

אופי , כמו כן. 'כשקרן'מבלי להביאו לכדי עימות ומבלי להציג אותו עובדות הלתלמיד להגיב על 

טודנט ס ',למרות השימוש הנפוץ בשיחות הדגיש ג. השיחות עם התלמידים הינו רפלקטיבי

דיברתי עם אותו ילד אבל אני יכול , דיברתי": כי הוא מוצא ששיחה לא תמיד יעילה, לתקשורת

יש חלק , אם הם באמת מגיעים למצב כזה, כי עם ילדים, שזה לא עזר, באופן מובהק, להגיד לך

ובא נגיד שכמו שאני כבר , מהבחינה הזאת, מהילדים שבכלל לא מכבדים את ההורים שלהם

בא נגיד במקרה , מורה לא יכול להיות גם הורה, שכבר עבדתי איתה השנה, ורה אחתשמעתי מ

  . "הזה

סטודנטים מהמגזר הממלכתי הדגישו באופן ברור כי . הענישהמודדות מוצעת נוספת היא תה

מבחינתם כי לענישה במובן המקובל אין מקום במהלך הוראה ערכית ומוסרית וכי לדעתם 

יצרו הסטודנטים הבחנה בין ענישה לבין נקיטת , בנוסף. נה רלוונטיתהתועלת בנקיטת ענישה אי

עריכת מבחן חוזר או מתן , ביטול בחינה, בפעולה אקטיבית להתמודדות עם מעשה לא מוסרי כגון

וזה אקט : מראיין. אני מבטל את כל המועדים וקובע להם מועד בחינה חדש: 'ג": מטלה חדשה

יש משהו נוסף שהיית : מראיין. כי בעצם אין פה למידה,  עונשלא, לא: 'ג? של כאילו עונש או 

בפורום : מראיין, גם שיחה אבל, גם שיחה: 'ג? עושה עם הכיתה מעבר לביטול של המבחן 

, להבין את המשמעות: 'ג. ככה בכלליות? ומה היה כיוון של השיחה: מראיין. כן, כן: 'ג?הכיתתי

המבחן זה , פחות או יותר, הבין איפה הם היו לא בסדרזה משוב בשבילם ל, שבכל אופן, עוד פעם

: מראיין. אינדיקציה לדעת באמת מה ההישגים שלהם מבחינה לימודית וזה לא נתן לי ממש כלום

: מראיין. כן בודאי, כן: 'ג? והיית מנצל את הבמה הזאת לקטע של עצם המעשה הוא לא בסדר

להגיד ממש ' הם ילדים בכיתה י, תראה. יחהברמה של ש: 'ג? אבל זה ברמה של שיחה אתה אומר

' ג( "הם לא ילדים קטנים, כי זה לא נראה לי הדבר הכי מאיים, לא יודע, בקטע של עונש מסוים
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הייתי שולחת הביתה לעשות . אני מניחה שהייתי מבטלת את המבחן: 'ג"  .)סטודנט לתקשורת

דיברנו , לא יודעת. א אוהבת מבחניםאני בכלל ל. משהוא שמחייב אותם בהבנה, שהיא עבודה איזו

הענישה הזאת , "אני שקרן"אז הנה לא להעמיד את הילד במקום של ? על איפה הלימודים פה

ה שיחה יהדגישה כי בעינ'  ג.)סטודנטית לחינוך מיוחד' ג ("עדיין לנסות להבין מאיפה זה הגיע

, מה שנקרא מעגל קסם בכיתהיש לנו . שיחה כיתתית. שיח": נוקבת עשויה להיות ענישה מרתיעה

אבל . שיח היה כאן בוודאות,  או מליאהמעגל חיצוני עם גדר, ל פנימי עם גדרמעג, או אקווריום

. אני לא יודעת להגיד מה,  כנראה שכן-או ענישה חינוכית, אם יהיה כאן איזה אלמנט של ענישה

  ."ם של הילדכי רואים את זה בעיניי.  השיחה עצמה היא עונש שמספק דיו,לפעמים

אבל אלטרנטיבה חינוכית , לא: מראיין: " עירוב הוריםבין היתר היו, ות נוספת שהועליוהתמודדו

', ג("אולי אפילו מוציא חוזר להורים יכול להיות מהבחינה הזאת הייתי אומר, אה: 'ג? אחרת

 דווקא ,זה התחיל מדברים קטנים: 'ג":  לטובת למידה ערכיתביטול שיעור .)סטודנט לתקשורת

, במצב כזה אנחנו אוספים את כל ציוד הלימודים,  כמו ילד שבא ואמר שהכו אותו-לא קטנים 

להיות קייס , בנוסף, מפנים פיזית את עצמנו, עוזבים פיזית את המקום, לוקחים את כל הילקוטים

', ג("נלמד קרוא וכתוב, ואחר כך, מבחינתנו אנחנו נלמד קודם לכבד אחד את השני. סטדי

  ). ודנטית לחינוך מיוחדסט

מעבר להתמודדויות החינוכיות תיארו סטודנטית גם התמודדות רגשית שעשיות לעלות במקרים 

דיברה על תחושת ) סטודנטית לחינוך מיוחד(' ג. של התנהגות בלתי מוסרית של תלמידיהם לעתיד

מרות שמאד קל כי ל. כן: 'ג? את רואה את זה כפגיעה אישית כביכול: מראיין": פגיעה באמון

ולמה להיפגע ברמה , והשתובבות של גיל הטיפש עשרה, זה ילדים בני שש עשרה, לנטרל ולהגיד לא

אני רוצה , ואם אני חינכתי את הכיתה הזו ועבדתי עם הכיתה הזו. זה די קשה לנטרל, האישית

פה גם ויש . אז בעצם פה מעלו באמון שלי, להאמין שכן קיים איזה שהוא קשר של אמון הדדי

 בהעצמה רגשית וכן על צורך "אולי ערכים שרציתי להעביר לא הוטמעו. איזה שהוא כישלון שלי

. ולצאת מזה' החתול לקח חול וכו, נורא קל להביא את השיעורים של סיפור: 'ג": של התלמיד

אבל היה לי ילד שראיתי שהוא הופך להיות . אין לי על זה שיעור בכיתה, בפועל כשקרו דברים

פה כבר הייתה לי אחריות שלי של לנסות להעצים את הילד ולא לתת לא להיות . יר לעזאזלשע

כי . אני אגיד לך למה קשה לי לענות, לא יודעת. ולחבר את המדריך לחוג כדורגל, שעיר לעזאזל

זה דברים ששזורים לדעתי לאורך כל . הדברים שזה לא יאללה לבוא לתת שיעור ולהמשיך הלאה

  ."השנה
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נטים מהמגזר הממלכתי טענו כי לא למדו להתמודד עם דילמות מוסריות במהלך לימודיהם סטוד

: יזמו באופן אינטואיטיבי ולפי ראות עיניהם, לטעמם, במכללה ואת הפעולות שהיו נוקטים

ואת הקטע שלעשות שיחה זה משהו שבא לך טבעי או משהו שלמדת פה במכללה או : מראיין"

זה משהו , הייתי אומר, אה: 'ג? את זה שיחה כזו אישית עם תלמידשדיברו איתך איך לעשות 

.  )סטודנט לתקשורת', ג ("בדברים שמה ששאלת, זה שיקול שלי פחות או יותר, פחות או יותר

וזה משהו . הבנתי: מראיין", "שלי: 'ג? או שבית ספר מנהיג? וזו יוזמה פרטית שלך: מראיין"

, אני מבין:מראיין. לא: 'ג? שהוא כיוון לזה ממקום אחר האו שקיבלת איז, שאת מבינה מעצמך

   .)סטודנטית לחינוך מיוחד' ג ("משהו אינטואיטיבי שלך. זה מעצמך

כי הייתה משתמשת ) סטודנטית לחינוך מיוחד(' בתיאור מערך של שיעור ציינה ג, עם זאת

ינוכי וכי למדה לעשות סרטים וציורים כדי להעביר מסר ח, בסיפורים שירים, בדוגמאות של ילדים

או שקיבלתם פה במכללה , דברים שלמדת פה במכללה: מראיין": זאת במסגרת שיעורים במכללה

שגם שמה נותנים , המשחק בהוראה או משהו כזה. בפדגוגיה דיברו על זה: 'ג ?כדי לבנות שיעור

  ."לזה במה

. שהועלו בפניהםהעלו גם הם מספר דרכי התמודדות עם דילמות סטודנטים מהמגזר הדתי 

, ם כיתתיואישית ובפור בשיחהבדומה לסטודנטים מהמגזר הממלכתי בחרו סטודנטים דתיים 

 אנסה לדבר איתו ,אקח אותו לשיחה ואה: 'י": כדרך התמודדות מרכזית עם דילמות מוסריות

י טוב שוב זה הרבה רקע מסביב ומה הסוג קשר של, אה: 'ה",  )ע"ך ותושב"סטודנט לתנ ("גלויות

קיבלתי , תשמע:  הייתי יושבת איתו לשיחה ואומרת לו–אופציה אחת . עם אותו תלמיד

בעוד שסטודנטים במגזר , עם זאת). סטודנטית ללימודי ארץ ישראל ("אינפורמציה שזה אתה

רואים , הממלכתי ראו בשיחה תהליך רפלקטיבי שנועד לאפשר לתלמיד לבטא ולהביע את עמדתו

אני קודם אנסה , אה: 'י":  מקור לבירור העובדות ועמידה על אמיתותןסטודנטים דתיים בשיחה

, זה אומר שיש שניים, בסופו של דבר כיתה שלימה עשתה משהו, לרחרח לראות מי היו אחראים

אחד או , הם גררו אחריהם את כל הכיתה ואני אדבר איתם אחד, ארבעה שהם היו בעסק, שלושה

 אתה תתחיל לחקור על מנת ,רתמזאת או: מראיין. שהביחד אני אבהיר להם את חומרת המע

 זה תמיד יש ,אין דבר כזה שכיתה שלימה עושה דבר כזה, כן: 'י? לגלות מי עומד מאחורי המעשה

  ). ע"ך ותושב"סטודנט לתנ(" מובילים בעניין

ים מחד יביהביוריסט-אופי השיחה שתיארו סטודנטים דתיים הינו בעל מאפיינים פסיכולוגיים

כל שיחה כזאת זה להתחיל  :'ה": שבמהלכם נעשה שימוש במתן חיזוקים חיוביים לתלמיד, אגיס

אתה יכול , אני מכירה אותך בתור זה, פה שם, יש לך כל כך הרבה, ואוו: מחיזוק של תלמיד
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קודם כל להתחיל מהנקודה של החיזוק כדי שלא , כן, יש לך, להוביל את הכיתה בתחום הזה

, אה, אני נורא התאכזבתי כשמעתי שפה וששם. ביא אותו לנקודה של מגננהלסגור את הילד ולה

אז לנסות להבין מייד מאיפה זה הגיע מבחינתו ' אחרי שככה דיברנו על הנקודות החזקות שלו וכו

למצוא לו את התפקידים , צריך יותר למצוא את עצמו בכיתה, ואם זה ילד שצריך יותר להפעיל

שאתה תהיה זה שיושב עם , אני צריכה אותך בכיתה בשיעור הזה והזה-אפילו למנות אותו , ממש

בעל , מאידך גיסאו). סטודנטית ללימודי ארץ ישראל ("הקבוצה הזאת והזאת ועושה כך וכך

 מצפוניים שמטרתם לעורר אמוציות בקרב התלמיד בכדי להביאו להכרה –מאפיינים ריגושיים 

אנסה לדבר איתו גלויות ואני אגיד לו שאני פגוע מזה  ,אקח אותו לשיחה ואה: 'י": במעשה שעשה

 הוא , בעבר הוא אמר לי שהוא לא עשה את זה והאמנתי לו,בסופו של דבר, שהוא פגע באמון שלי

מעל באמון שלי ואני ממש אגיד לו שאני אישית נפגעתי מזה ואני אשתף אותו בזה שאני כאליו לא 

 אם אני רואה שיש מצידו ,הוא מגיב אני אמשיךשך יובהתאם לא, אה. יודע איך להתמודד עם זה

 אני אראה לו שאני מאוכזב וכועס , אני אנסה לשתף איתו פעולה,חרטה והוא מתחרט וזה

 "מהמקרה הזה אבל אני אראה לו שאני מוכן לשתף פעולה להבא לעזור לו להשתפר בעניין

 תוארה גם פגיעה באמוןם  התמודדות באמצעים ריגושיים המתארי).ע"ך ותושב"סטודנט לתנ(

    . אך ביחס לתחושת המורה ולא בשיחה עם התלמידבקרב סטודנטים מהמגזר הממלכתי

 בטיפול בבעיה עירוב הורים ומנהלדרך התמודדות נוספת שהציגו סטודנטים דתיים הינה 

 טוב קודם כל יכול להיות שממש הייתי מכניסה, אה, )עצירה ארוכה למחשבה(, כן: 'ה": מוסרית

שזה לא בא על , משהו שיבוא לשוחח עם הכיתה כמובן, פה גוף נוסף ככה רשמי אם זה מנהל

מה שהייתי עושה הייתי , )עצירה למחשבה ארוכה(, שאלה קשה, ואוו, חשבון של שיחה שלי איתם

סטודנטית  ("מדברת עם הכיתה מבחינתי להכניס גם מנהל לכיתה להבהיר את חומרת המעשה

, זאת אומרת. יתכן מאוד ואני אעביר את זה הלאה למנהל או להורים: "'י, )לללימודי ארץ ישרא

לדבר עם ההורים או אפילו אזמין את ההורים לפגישה ואספר להם שכך , אני אכניס אותם לסיפור

יותר גרוע , לדעתי, כמובן, יותר גרוע מעצם ההשחתה, זאת אומרת, וכך קרה והכי גרוע מבחינתי

זה יהיה לי הרבה פחות גרוע מאשר , אם ילד יעתיק במבחן,  לדוגמה אם גםכמו, זה שהילד משקר

. נגיד אם ראיתי אותו בעצמי, אם הוא ישקר ויגיד שהוא לא עשה אז ואני יודע שהוא עשה את זה

אם הוא לא מוכן לשתף פעולה אז אני אצטרך , אז כמו שאמרתי:'י? מה עם הטיפול בילד: מראיין

. לשתף אותם ולדבר איתם בנוכחותו או לא בנוכחותו זה כבר תלוי, זאת אומרת, לערב הורים

 אותו ובסופו של דבר זה הילד שלהם שייקח, אה: 'י? מה אתה מצפה שיקרה עם ההורים: מראיין

התמודדות נוספת שהועלתה על ). ע"ך ותושב"סטודנט לתנ ("וישתפו איתי פעולה בטיפול בעניין
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ר הממלכתי נמנעו מלהשתמש בענישה ז שסטודנטים מהמגבעוד. ענישהידי הסטודנטים הינה 

סטודנטים , תן מטלה חלופית אקט טכניביחס להוראה מוסרית וראו בביטול הבחינה או במ

שוב זה תלוי איך הם משתפים פעולה בשיחה , יכול להיות, אה: 'י": דתיים רואים בכך ענישה

כן מאוד שתהייה פה ענישה בכיוון של יית. ובנכונות שלהם להתחרט על זה או לא להתחרט על זה

בסופו של דבר זה משהו שמגיע בפורום יותר . פסילת המתכונת והורדת ציון מגן או משהו בסגנון

למען יראו ' זה חייבת להיות ענישה מצד בית הספר כדי להבהיר את חומרת המעשה , כיתתי,גדול

של דבר ילדים עושים דברים אבל לא בקטע של להעיף את כל הכיתה מבית ספר בסופו . 'וייראו

, הייתי מדברת עם הכיתה, מה שהייתי עושה: 'י"). ע"ך ותושב"סטודנט לתנ ("כן צריך לטפל, אה

. והייתי פוסלת את המתכונת, מבחינתי להכניס גם מנהל לכיתה להבהיר את חומרת המעשה

סטודנטית ללימודי ארץ ( )"מהנהנת(כן : 'ה?  זה מה שראוי לדעתך. כן?זה סוג של ענישה: מראיין

על מנת בכדי להעיד על חומרתו ו מדברי הסטודנטים עולה כי יש צורך בענישה מרתיעה ).ישראל

  .  למנוע הישנות המעשה

הפעולות שהיו נוקטים בדילמות שתוארו בפניהן הן בעיקר סטודנטים מהמגזר הדתי טענו כי 

ו כי בלימודיהם במכללה רכשו כלי שיחה הם ציינ, אך עם זאת. אינטואיטיביות או מניסיון קודם

ואיפה למדת את הגישה הזאת זה משהו שלך משהו שלמדת : מראיין": ותקשורת עם תלמידים

זה ,  אבל הגישה הזאת שלדבר עם הילד כדבר ראשון בכל מקרהיזה קצת אינטואיטיב: 'י? לעשות

, לדעתי, עקרון מאוד חשובקורס דווקא מאוד טוב במיומנויות ראיון שזה, משהו שלמדתי במכללה

' י ("דבר ראשון אם תלמיד עשה משהו לדבר איתו אחד על אחד ולהבין מה קרה.  לדבר עם ילד

זה גם קצת , את האמת: 'ה? ואיפה למדת את מה שהצעת: מראיין"). ע"ך ותושב"סטודנט לתנ

בעיקר : ראייןמ. הדרכה קצת והמכון, אה.  רכזת נוער בישוב-מניסיון של עבודה שכבר התחלתי 

   ).סטודנטית ללימודי ארץ ישראל' ה ("כן: 'ה? המכון

הציגו אף הם מספר דרכים להתמודד עם דילמה מוסרית שעולה  טודנטים מהמגזר הערביס

בעוד שבקרב סטודנטים ממגזרים אחרים בלטה השיחה בפן האישי . במהלך עבודה עם תלמידים

 כאקט הענישהב סטודנטים מהמגזר הערבי בלטה בקר, ובפורום הכיתתי מבין כלל ההתמודדויות

רק הענישה אותה הציגו סטודנטים ערביים לא התייחסה . מרכזי בהתמודדות עם דילמה מוסרית

 לזעזע ,לביטול המבחן או למתן מטלה אחרת לתלמידים אלא בענישה נפרדת שמטרתה להפחיד

: 'נ":  ותיקון בגין הנזק שנגרםזאת בנוסף לדרישה לתשלום, ולהרתיע בכדי למנוע הישנות המעשה

מה זה כולם מדובר : מראיין. שיפחיד את כולם, שיהיה מן עונש כבד כזה, אני הייתי מציג משהו

אם אני . הייתי עושה משהו כדי שיפחיד קצת את התלמיד הזה, האמת: 'נ? פה על תלמיד אחד
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שקצת יבוא אלי ,  אותוהייתי עושה משהו שקצת יפחיד, ששבר, מודע שהוא שיקר והוא זה שהרס

משהו ככה שיזעזע : מראיין. הייתי חושב על איזה שהוא משהו, ויגיד לי המורה אני עשיתי את זה

מבחינת התלמיד היית אולי עושה פעולה אחרת או משאיר : מראיין. שיזעזע, כן: 'נ? את המערכת

, "לם מה שהרסלש, מבחינת התלמיד אני חושב שהייתי נותן לו לתקן, אה: 'נ ?את זה ככה

תדבר איתם באיזה שהוא ? אתה היית עושה משהו בכיתה, ומשהו במישור החינוכי: מראיין"

כי זה כבר חוסר אימון בין התלמיד למורה אם , צריך פה לזעזע איזה שהוא שלב, כן: 'נ? כיוון

' נ( "משהו, אז איזו שהיא שיטה מסוימת שצריך לזעזע, זה כבר מסוכן, גונבים ממנו מבחן

  ). סטודנט לחינוך מיוחד

אני : 'נ": לכלכי במקרים הקשורים לתחום החינוך המיוחד אין לנקוט בענישה '  הדגיש נ,עם זאת

מבחינת  חיזוקים שליליים ועל חיזוקם , מדובר על דבר אחר, בינתיים,  אבל פה,חשבתי על זה

נו לא מענישים במקרה של אנשים שהם בעלי צרכים מיוחדים אנח, חיוביים במקרה של עונש

תלמידים רגילים אני חושב שלפעמים צריך להעניש באיזה שהוא מקום כדי שהתלמיד . בכלל

ציינה כי הייתה מזמינה את התלמיד לשיחת ) סטודנטית לחינוך מיוחד(' י. "ילמד שהוא טעה

, יועל צועקת ולא לו קוראת הייתי: י": יענשיבירור ובכל מקרה מבהירה לו כי אם הוא שיקר הוא 

 אתה ואומרת, הביטחון את לו לתת, בביטחון שהוא להרגיש לו נותנת אלא, אותו מפחידה לא

 עוד. זה את שברת שאתה אחד לאף להגיד רוצה לא אני. זה את נסדר ואתה אני, לי תגיד באמת

 תמיד. פוחד, עליו לחץ יש אולי, לקראתו תמיד אני, זה את גילה הוא אם, אותו שואלת אני פעם

 אבל, מפריע: י? לך מפריע לא זה ,שיקר של הבעיה :מראיין .שיקר שהוא הבעיה לא זה אבל ,קורה

: 'י ?מסבירה היית מה? למשל שיטות איזה :מראיין... מטפלת אני אז. ילד של במסגרת עדיין הוא

  . "עונש יקבל הוא משקר שאם לו מסבירה

 ות שמטרתן בירור וחקירהשיחהציעו סטודנטים מהמגזר הערבי לערוך כחלק מההתמודדות 

 עוד לך אתן אני. הבנתי :מראיין": במטרה למצוא אחראים למעשה או להתנהגות בלתי מוסרית

 ולפני, מבחן להם לעשות רוצה את הכיתה כל ושם. גדולים גם', י בכיתה מלמדת את: מקרה

 ?תעשי מה. המבחן את גנבו שהם גילית אתר כך ואח, ידעת לא ואת, המבחן את גנבו הם המבחן

 ?תעשי איך? יהיה הברור ואיך :מראיין. ומה איך לברר בלי הציון את אחד לאף שמה לא אני: 'י

 את :מראיין. מפחדת לא. איתם שיחה ומפתחת לכיתה נכנסת אני, ח'וואג, אומרים איך אני: 'י

: 'י ?לותלג מהם תבקשי את :מראיין .הכיתה כל לפני, לא: 'י ?אחד ,אחד או, הכיתה כל לפני תעשי

 להם נותנת לא אני אז הצלחתי לא ,הסתדרתי לא אם גם ,אחד מכל בקש אאני אז גילו לא אם, כן

חקירה , הייתי שולח אולי מכתבים אולי אל כל ההורים: 'נ" .)סטודנטית לחינוך מיוחד' י ("ציון
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 מבחן ערוךל, לבטל הבחינההציעו סטודנטים ,  בנוסף).סטודנט לחינוך מיוחד' נ ("למשל עם חוקר

אני אתן לך : מראיין":  שהושגה במרמה ציון עבור מטלהלתת חומר חדש ללמידה ולהשהות, פתע

ואתה עשית להם מבחן ואחרי המבחן אתה גילית שכנראה ' אתה מלמד בכיתה י. עוד מקרה

הצליחו להשיג , גנבו את המבחן, והיה להם אותו לפני שעשו אותו, הכיתה גנבו את המבחן לפני

בשבוע אחרי . אני אתן להם לעשות אותו. אני אשאיר את המבחן, אה: 'נ ?מה אתה תעשה, אותו

, ה שהם בעצם גנבו את המבחןיעם הבע, למשל, ואיך תתמודד: מראיין .אני אעשה מבחן פתע

 ?או שרק תפתיע אותם עם מבחן אחר כך? תעשה משהו בכיתה? אתה תאמר משהו על הנושא הזה

שלא יכול , אני אדבר על זה שאני מודע לזה שנגנב המבחן, אבל אחר כך, תםאני אפתיע או, לא: 'נ

, בעיקר, וההתמודדות שלך היא, הבנתי: מראיין"".... להיות שכל הציונים יהיה גבוהים בכיתה

זה , כן:'נ ?להציג את הנושא בכיתה ולדבר עליו, ואחר כך, אתה אומר לעשות איזה שהוא בחן פתע

אני צריך גם , בחן פתע ואחרי שאני מדבר על זה שאני מודע שנגנב וזהאחרי המ, רק בינתיים

אני יודע לתת חומר שיהיה , אה: 'נ ?מה למשל: מראיין .לעשות עוד משהו שגם יהיה מזעזע

אני אעיר להם , ואני אדאג, שאני אלמד אותו ואז לעשות על זה ישר מבחן, חומר חדש, ללמידה

' נ ("ם הבאה אני אדאג שהשאלות יכתבו ביום של המבחןלפע, שהפעם אני לא אכתוב מבחנים

 מכל יבקש אני אז גילו לא אם, כן: 'י ?לגלות מהם תבקשי את :מראיין" .)סטודנט לחינוך מיוחד

  ). סטודנטית לחינוך מיוחד' י ("ציון להם נותנת לא אני אז הצלחתי לא הסתדרתי לא אם גם אחד

עירוב הורים ורישום בתיק דרך התמודדות נוספת שהוצעה על ידי סטודנטים מהמגזר הערבי היא 

חקירה , הייתי שולח אולי מכתבים אולי אל כל ההורים": 'כפי שתיאר נ, של התלמידהאישי 

   ".מי ששבר אנחנו נכתוב לו מכתב לתיק האישי, למשל עם חוקר

שהדגישה כי בתור מורה עליה ) טית לחינוך מיוחדסטודנ(' אסטרטגיה נוספת הוצגה על ידי י

 שיטה איזה לך יש אבל: מראיין":  חיובית וממלא תלמידה ילכו בעקבותיהדוגמה אישיתלהציג 

 איך, שאני מה אולי, כן: ' י?לזולת כבוד זה מה להבין איך ידעו באמת שהתלמידים משהו, מיוחדת

  ."שלי מהדוגמה זה את יפנימו הם מתנהגת אני

 פגיעה אישית ואף חוסר אמוןישור הרגשי הציגו סטודנטים מהמגזר הערבי תחושה של במ

כי זה , צריך פה לזעזע איזה שהוא שלב, כן: 'נ: "כהתמודדות עם אקט לא מוסרי של תלמידיהם

אז איזו שהיא שיטה , זה כבר מסוכן, כבר חוסר אימון בין התלמיד למורה אם גונבים ממנו מבחן

 לך ישקר תלמיד אם אז :מראיין"). סטודנט לחינוך מיוחד' נ(" משהו, זעזעמסוימת שצריך ל

  ."אפגע, כן:'י? מזה תפגעי את, טוב קשר שיש אומרת כשאת
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סטודנטים מהמגזר הערבי ציינו כי ההתמודדות שתיארו הן בעיקרן אינטואיטיביות או מניסיונם 

אני : 'נ? הו שאתה חשבת על זהוזה משהו שדיברתם עליו פה במכללה או מש: מראיין": מהשטח

אני אומר , אה: 'נ? היה איזה שיעור שדיברתם על משהו כזה למשל: מראיין" ...."חשבתי על זה

, אני עושה, שהוא' אני מדבר על העבודה מעשית ועל הסטאז, יעני, מניסיונות, זה בא מכיתה, לך

עליו עכשיו או גם כן וזה גם משהו שאתה חושב : מראיין"...."כל דבר שאתה עושה בכיתה

אף פעם לא דיברנו על זה , לא: 'נ? דיברתם על זה בכיתה או היה איזה שיעור בנושא פה במכללה

' נ ("כן: 'נ?  שאתה יותר מעצמך בונה את הדברים,זאת אומרת? אף פעם, לא: מראיין. במכללה

יות מסוימות כי רכש גם במהלך לימודיו אסטרטג'  ציין נ,עם זאת). סטודנט לחינוך מיוחד

. עבודה בקבוצות או בזוגות ככה שירגישו שיהיה משהו מעשי: 'נ": להעברת פעילות ערכית

' בעיקר עם דר, למדנו, כן: 'נ? וזה למדתם פה במכללה איך לעשות דברים כאלה, הבנתי :מראיין

ה זה למדנו בעיקר על פעילויות וזוגות ובצורה מעשית עד כמ, הוא פסיכולוג התפתחותי) השמטה(

  ".מפעיל את התלמיד ועד כמה זה נותן לו מוטיבציה ללמוד

  יכום ס

מרצים מכלל המגזרים טענו כי הם מתמודדים עם דילמות מוסריות של סטודנטים הקשורות 

מרצים מהמגזר הערבי טענו בנוסף כי הם מתמודדים עם דילמות . בהעתקה במבחנים ועבודות

מרצים מתמודדים עם דילמות מוסריות . יםהקשורות לקוד לבוש ולהתחצפות כלפי מרצ

מרצים מהגזר הערבי טענו כי לעיתים ישתמשו בגערה , באמצעות שיחת בירור עם סטודנטים

מרבית המרצים מעדיפים שלא להפנות תלמידים לועדת המשמעת המכללתית . במידת הצורך

כל שהיא מרצים מהמגזר הממלכתי נמנעים מענישה . אלא לטפל בעצמם בבעיות מוסריות

. מרצים מהמגזר הדתי והערבי אינם פוסלים אפשרות לענישה, דעתם אינה משיגה את המטרהלש

ררות על ידי וב, פסילת מבחנים ועבודות,  משתמשים מרצים גם בניסוח כללים נוקשים,מלבד זאת

  . פנייה למרצה נוסף

ות מוסרית שאינה סטודנטים מכלל המגזרים טענו כי היו משוחחים עם תלמידיהם ביחס להתנהג

סטודנטים , משתמשים בשיחה בעלת אופי רפלקטיביסטודנטים מהמגזר הממלכתי . ראויה

. משתמשים בשיחת בירור וסטודנטים מהמגזר הערבי בשיחת בירור וחקירהמהמגזר הדתי 

. סטודנטים מהמגזר הממלכתי נמנעים בענישה ואינם מוצאים בה פתרון, בדומה למרצים

וסטודנטים מהמגזר הערבי סבורים כי . הדתי אינם פוסלים אפשרות לענישהסטודנטים מהמגזר 

כלל הסטודנטים היו חשים פגיעה . ענישה ראויה ונדרשת גם בהתמודדות עם דילמה מוסרית
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משתמשים סטודנטים גם עירוב הורים , מלבד זאת. אישית מהתנהגות לא מוסרית של תלמידיהם

   . מבחנים ועבודות וכדומהפסילת , בביטול השיעור,  או מנהל/ו
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   הוראה מפורשת ומכוונת של חינוך מוסרי: 5 קטגוריה

  מרצים

 סבורים כי הוראה של ערכים בצורה מפורשת וברורה אינה בבחינת מרצים מהמגזר הממלכתי 

אני רוצה לשאול אותך כי תחום של ערכים מוסרים זה תחום שהרבה : מראיין": 'שטיפת מוח'

מרצה ', מ ("לא בטוח: 'מ? זה לדעתך יכול להיתפס כשטיפת מוח, תי קצתתופסים אותו כבעיי

, יש כאלה שאומרים שלדבר או לומר לסטודנטים איך להתנהג באופן ערכי או איך"). להיסטוריה

" לא: 'נ...את מסכימה עם זה או ש, או לדבר אתם ממש במפורש על ערכים זה ממש שטיפת מוח

  ). מרצה למדעי החברה' נ(

 על ניהול דיוןם מהמגזר הממלכתי מתמודדים עם הוראה אינדוקטרינארית באמצעות מרצי

אני חושב שמורה לא רק שמותר לו אלא מחובתו לדבר בבית הספר ולעסוק : 'מ": עמדותיהם

מותר לו להביע את דעותיו אבל אם הם נכנסים , בבית הספר בכל נושא חברתי רלוונטי בהגינות

ר דעתי לא טובה יותר משלכם וכמובן עם ילדים צעירים ומא צריך ללתחום החברתי הפוליטי הו

, הוא צריך להיות זהיר כי אז הוא מאוד אוריטטיבי עם סטודנטים הוא יכול להיות יותר פתוח

הצגת עמדות היא גם עניין מוסרי והכבוד לזולת שאיננו חושב , דעתי לא טובה משלך אבל זו דעתי

ובאמצעות שימוש מודל , )מרצה להיסטוריה (" זהו,וד חשוב סופר מוסרי ומאןכמוך זה עניי

אני לא מדברת על ,  כן-אני חושבת שלדבר במפורש כשזה מבוסס על פרקטי: 'נ": לדוגמה אישית

המורה שמטיפה והיא עצמה נגררת עד עשר דקות עד שמגיעה לכיתה ואז מטיפה למה לא מגיעים 

 אתה גם צריך לדבר ולהגיד את זה כי המילה ,ושהאני חושבת שכשאתה ע. בזמן ועוד כהנה וכהנה

המילה . המודל בלבד הוא לא עושה את העבודה, למילה יש פונקציה בדיבור, יש לה תפקיד

, ...יש להם השפעה מכרעת על ה, ההעזה לקרוא לדברים בשם, והאומץ להגיד את הדברים האלה

, אם אתה רופא מנתח, כן, ך ישרתחתו, נגיד, לא מספיק שאתה תהיה...מבחינת ההכשרה למקצוע

והלכת לישון בזמן והידיים לא רועדות , ולא השתכרת אתמול, אתה גם צריך להגיד שלא שתית יין

התלמידות צריכות לא להגיד . חינוך זה אותו דבר, וזה. כי אתה יודע שאסור שהידיים שלך ירעדו

', נ ("שגם אנחנו נעשה בשטחמהווה מודל של מה שהיא מצפה ' אלא נ, נחמדה ומתנהגת יפה' נ

אני חושב שיש דברים מסוימים שהתלמיד רואה ויודע ממה שלא נאמר : 'מ", )מרצה מדעי החברה

זה חשוב מאוד להגיד דברים בצורה , בחלק הזה ואני אומר תקטין את הפער בין דבריך הנאמרים

לאופן , עם עצמךלאופן שאתה מתנהג , לאופן שאתה מתנהג לתלמיד, למה שאתה עושה, מסודרת

ושזה יהיה פתוח , למאמץ שעשית לו כדי לתקן כראוי, שאתה דואג להחזיר בזמן את הבחינה

 שתעמוד בחוקים שאתה ,כי הוא חושב שהציון שלו פחות טוב, לויכוח כאשר הוא קורא עליך תגר
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ה מרצ', מ ("מוסרי מבחינתי, בכל אחד מהדברים הפעוטים שבכיתה זה נקרא, קבעת לעצמך ולו

  ).להיסטוריה

סבורים אף הם כי אין להימנע מהוראת חינוך מוסרי וערכים מרצים מהמגזר הממלכתי דתי 

יש גישה שאומרת שמי : מראיין": מוסריים במהלך עבודה חינוכית עם סטודנטים ותלמידים

כי לדבר על ' שטיפת מוח'שמדבר על ערכים או חינוך למוסר עם תלמידים בעצם עושה להם 

לא מי , לא, לא: 'י?  אתה מסכים עם זה–ל צדק ועל יושר זה לומר להם איך להתנהג הגינות ע

מרצה לחינוך מיוחד ' י (" זה לא נקלט,שעושה את זה בצורה של שטיפת מוח זה לא נקלט

   ).'וסטאז

תלוי  :'י ":ניהול דיון פתוחמרצים מציעים התמודדות עם הוראה אינדוקטרינארית באמצעות 

 מאיזה זווית מעלים את הדיון ותלוי גם בגיל התלמידים ודאי מה שאתה ,הדיוןת איך מעלים א

מה שאתה עושה עם מורים במכללה או מורה שכבר , מה שאתה עושה ביסודי, עושה בתיכון

 חופשית לגיטימציה יש אז :מראיין" ). 'מרצה לחינוך מיוחד וסטאז' י( "מתחיל בשטח הוא שונה

אני ממש לא , אומרת שוב שאני למרות. בטח :'ט"? מפורשת בצורה ערכים על ולדבר בזה לעסוק

 תעשה שהבת מקווה ממש אני הטבעית התוצאה ואת האפקט את. פעם אף השכל מוסראציג 

מחויבות וכפיה , הימנעות מהטפה, )ך"מרצה לתנ ("לחלוטין לבד, שלה האינטלקטואלית ברמה

 מי שנוקט בשיטה של שטיפת , זאת אומרת,יש דברים שהם פסולים בעיני: 'י": לרבות איומים

י את השיטה הזו אני פוסל ואני לא נ א, לדעתי,כמו שיטות של איומים וכאלה אני' אתה חייב'מוח 

 אני כשאני שומע שיחות כאלה אני קם , אני גם לא אוהב אותה שעושים אותה עלי.אוהב אותה

דברים שצריכים , לצאת ככה בהבנהם לצאת מבפנים דברים שצריכים י שצריכיםזה דבר... ויוצא

 מתוך רצון ולא מכפיה כי דברים שבאים מכפיה גם הולכים באותה ,להתקבל מתוך חינוך

 זה אם: 'ט":  של הסטודנטיםשיקול הדעתובאמצעות  ).'מרצה לחינוך מיוחד וסטאז' י(" מהירות

 בוחרת תלמידה שעדיין למרות, שכןיכול להיות  אז הדבר על שיעור היה אם, עצמו בפניעומד  היה

    . )ך"מרצה לתנ ("מוח שטיפת לא זה, זה את בחרה היא אז, ומוסר באתיקה שעוסק בשיעור

סבורים אף הם כי יש להורות וללמד חינוך מוסרי וכי לא קיימת בעיה  מרצים מהמגזר הערבי

שירה במתן גערה או הוראה ילהשתמש אף ניתן  , ולעיתים,בהוראה מפורשת של ערכים מוסרים

ציינה כי לדעתה יש ליצור תיווך משמעותי המכוון את הסטודנטים ' ס. לשינוי התנהגות ספציפית

תראה אני לא אומרת לסטודנטים שלי איך צריך להתנהג אבל אני : 'ס: להתנהגות מוסרית ראויה

התיווך הוא מאוד . כן חושבת שצריך לחנך אותם וצריך לכוון תלמידים לאיך צריך להתנהג

  .  "חשוב
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: מראיין": ודוגמה אישית ראוי תיווךית נעשה באמצעות רההתמודדות עם הוראה אינדוקטרינא

  ?קודם אמרת שאם מרצה רואה סטודנטית לא לבושה כמו שצריך אז הוא יעיר לה אז איפה הגבול

אני אומרת . אבל צריך לתווך וזה התפקיד שלי, אני חושבת שלא צריך כל הזמן להגיד להם: 'ס

צריך ממש להגיד להם מה , והם מקבלים וגם לפעמים, הם רואים שגם אני מתנהגת כךלהם ו

  ).מרצה ורכזת עבודה מעשית ("לעשות

מנע מהוראה י ניתן להניהול דיון פתוחטענה כי באמצעות , מרצה וראש חוג לחינוך', ר

כנה להיות אם אני מעבירה את זה ואני לא מו, זה תלוי באופן ההעברה: 'ר": אינדוקטרינארית

אם לא מראים את המכלול של הכול אני רואה את , דעות נגד, ומעלים דעות בעד, בדיאלוג ובדיון

המסקנה כאילו לא , אבל אם אני מעלה את זה ופותחת את זה לדיון ומתדיינים. זה כשטיפת מוח

  ."אז זה לא זה, עם כולם, חד משמעית

  סטודנטים

ם רואים בהוראת ערכים בצורה מפורשת בעיה  טענו כי אינסטודנטים מהמגזר הממלכתי

, לדעתם, יתרה מזו. עיסוק מפורש בערכים בכיתה במהלך שיעור אינו בגדר שטיפת מוח, ולדעתם

יש הרבה כאלה שאומרים , ולדעתך: מראיין:"קיימת חשיבות רבה בהוראה ישירה של ערכים

סריות בצורה ברורה זה שלדבר עם תלמידים על ערכים או ממש להכניס להם את הקטע של מו

זה חלק , לא, לא הייתי קורא לזה שטיפת מוח ממש, אה: 'ג? אתה גם חושב כך, גובל בשטיפת מוח

 מצביעים סטודנטים על ,עם זאת). סטודנט לתקשורת', ג ("חלק מהעיצוב, מעיצוב של החברה

לבטים אלו . יתרהתלבטות ביחס להוראה מפורשת של ערכים ועל חשש מפני הוראה אינדוקטרינ

יש : מראיין":  שאינם שנויים במחלוקתםם אוניברסאלייילהיצמד להוראה של ערכגורמים להם 

אינסטינקטיבית אני אומרת : 'ג. כאלה שאומרים שהוראה של ערכים מסוימים זה שטיפת מוח

הערכים שאני מאמינה בהם לא בהכרח , מצד שני. כי אני חושבת שזה דבר מהותי וחשוב, שלא

ופה אני חושבת . זה שטיפת מוחבואז המשפחה עלולה לראות .  שהמשפחה מאמינה בהםהערכים

שבאמת אני רוצה , םלקחת את הערכים האוניברסאליי, כמחנכת, שזה האחריות שלי כמורה

. דברים כאלה, בין אם זה חיים בלי אלימות, בין אם זה כבוד, להאמין שכולנו מאמינים בהם

דווקא היית בוחרת לך סוג של ערכים שהם : מראיין. דאגה לסביבה, ייושר פנימ, אמיתות, אמינות

כדי להימנע מחיכוכים ומילים כמו שטיפת : 'ג? ואיתם היית הולכת, םיותר כללים אוניברסאליי

דיווחו סטודנטים מהמגזר הממלכתי כי הם , בנוסף). סטודנטית לחינוך מיוחד', ג ("מוח

הוראת כלים ללמידה ולחשיבה מטא אמצעות בית רמתמודדים עם הוראה אינדוקטרינ

כי אני בוחרת ערכים , אני נמנעת מהעניין של שטיפת מוח, עוד פעם: 'ג": קוגניטיבית
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כמו , או ערכים שרק אני מאמינה בהם, כי אם היו אלה ערכים שמשרתים אותי, םאוניברסאליי

וצה להאמין שמה שמערכת אני לא ר. אז כן הייתי רואה בזה שטיפת מוח, לדוגמא, גורו כלשהוא

.. אם זה מה שיוביל? אבל אתה יודע מה. אני מקווה שזה לא זה, החינוך עושה הוא שטיפת מוח

היא לא מאפשרת לאדם להביא את . שטיפת מוח היא משהוא שלא נותן לאדם לחשוב. לא, לא

הם חושבים , אבל רק את הכלים, אבל אם אני נותנת לתלמידים שלי את הכלים. האני הפנימי שלו

סטודנטית לחינוך ', ג" (אני לא חושבת שזה שטיפת מוח, הם בוחרים, הם מיישמים לבד, לבד

  . )מיוחד

 טענו גם הם כי אינם רואים בהוראת ערכים בצורה מפורשת בעיה סטודנטים מהמגזר הדתי

.  עיסוק מפורש בערכים מוסריים במהלך השיעור אינו מהווה שטיפת מוח לתלמידים,ולדעתם

 הוראה ישירה ומפורשת של ערכים מוסרים היא חלק מתפקידו המוסרי של המורה וחלק ,לדעתם

אתה לא קצת יותר מדי נכנס להם ? זה לא גובל בשטיפת מוח: מראיין":  החינוכיתומשליחות

בשביל זה הם באים  לבית ספר !  אני מחנך שלהם זה התפקיד שלי? מה זה שטיפת מוח: 'י? לחיים

 ילדים ,אנחנו צריכים לחנך את הילדים. אבל זה הרעיון של בית ספר,  שלהם אוליזה לא בחירה

 גם כושר , צריך להסביר להם, צריך להשפיע עליהם,וכן צריך לחנך אותם,  אה,לא מתחנכים לבד

 הם לא יודעים להבחין , הוא לא כושר שיפוט נכון בהכרח,' אפילו בכיתה יב,השיפוט של ילדים

את חושבת שזה נכון לדבר : מראיין" .)ע"ך ולתושב"סטודנט לתנ', י (" למה רעבאמת בין מה טוב

, בטח: 'ה? עם תלמידים באופן מפורש על בעיות מוסריות שיש להם או על ערכים מוסריים

, אני חושבת שזה החלק המשמעותי של מורים? למה לא: 'ה? זה לא שטיפת מוח לדעתך: מראיין

 מרגישה את ההפך שהרבה פעמים אנחנו הולכים לאיבוד עם אני דווקא. זה המחויבות שלנו

יש את המרדף אחרי העניין הזה .  בחומר ובמיוחד בתיכון שיש בגרויותתשוב לא מזלזל. החומר

 העניין המהותי , העניין הוא שנשקף.וסביב אירועים וזה קשה, וצריך משמעת תוך כדי, וזה קשה

  .)סטודנטית ללימודי ארץ ישראל', ה(" םהראשון בסדר העדיפויות שבשבילו אנחנו ש

בעוד שסטודנטים מהמגזר הממלכתי תיארו אי נוחות עם הוראת ערכים מפורש ואף , עם זאת

סטודנטים מהמגזר הדתי לא תיארו התלבטות דומה ותמכו , חשש מפני הוראה אינדוקטרינרית

לדעתך צריך להימנע : מראיין": 'כפי שתיאר י, בהוראה מפורשת וישירה של ערכים מוסריים

כל דבר במידה ועם , כמובן, צריך לעשות את זה. ממש לא: 'י? מחינוך מוסרי בצורה גלויה

, ממש: 'י? זה לא נתפס אצלך כשטיפת מוח: מראיין, אמצעים מתאימים בהתאמה לגיל ולמצב

ומרת זאת א, גם בצד הדתי, והוא צריך לבוא במפורש, מאוד חשוב, זה דבר מאוד, להפך, ממש לא

, הוא לא יודע להבחין בין טוב לרע כמו שצריך, באמת. אין לו כושר שיפוט', אפילו בכיתה יב, ילד
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 לא תלמד אותו לירות הוא לא ידע -כמו להבדיל סתם חייל , ואם לא ילמדו אותו לעשות את זה

ערכית ת ללמידה בעולה כי הוא מציג גישה מעצ) ע"ך ותושב"סטודנט לתנ( 'מדבריו של י". לירות

 יצרה הבחנה בין הבעת עמדה מצד המורה בנושאים כללים לבין נושאים 'ה. על פני גישה מתווכת

אך , מורה יכול להביע עמדה אישית באופן אישי ופרטני גם בנושאים מוסריים, לדעתה. מוסריים

ערכים מוסכמים בעלי אופי עליו לעסוק בנושאים מוסרים בפורום כיתתי סביב , עם זאת

אני לא מדברת פה , קודם כל: 'ה": שאיתם גם התלמידים מסוגלים להביע הזדהותסאלי אוניבר

זה דברים שאם משהו לא מסכים איתם אז הוא , לדעתי, זה, על הבעת דעות פוליטיות או הבעת

הוא , אני לא אומרת שמורה צריך להיכנס להבעת דעות אישות, זאת אומרת. איפה שהוא בבעיה

תאכלו בצהרים , אבל אני לא אגיד את דעתי בנושא תזונה, כן בצורה אישיתיכול להביע את דעתו 

אני ... לא נכנסים לנושאים ש, כי לדעתי זה יותר בריא מה שאימא שלך מכינה בבית, כך וכך

אני חושבת שגם הם . אם זה עזרה הדדית, מדברת על ערכים מוסריים ברורים אם זה כבוד לזולת

     ).    סטודנטית ללימודי ארץ ישראל ("בותבמקום שלהם מבינים את החשי

טענו גם הם כי יש ללמד בצורה מפורשת ערכים מוסריים בכיתה וכי  סטודנטים מהמגזר הערבי

 רציתי רק: מראיין": בפרט לאור המציאות המוסרית שקיימת היום בשטח, אין להימנע מכך

. לא, לא: ' י?שצריך או וחמ שטיפת זה וערכים מוסר על ילדים שללמד חושבת את אם, לדעת

אין לך , אבל באופן כללי: מראיין", )סטודנטית לחינוך מיוחד' י(" צריך צדק זה אם. צריך ,צריך

ולהכניס אותו בכיתה , מדבר על התנהגות, בעיה עם לקחת איזה שהוא קטע שהוא מאוד ככה

, ניינים כאלה לתלמידיםכן להכניס ע, דווקא זה מאוד מעניין, כן: 'נ? ולדבר עליו עם התלמידים

היום חסר מאוד כבוד אצל , איך לכבד, לפחות, ידעו, הם ילמדו איך להתנהג, זה מאוד מעניין

כי איסור מצד משרד ' ציינה י, עם זאת). סטודנט לחינוך מיוחד' נ ("באמת, תלמידים למורים

 מה יודעת לא ,זה אם: 'י": החינוך לעסוק בהוראת ערכים מפורשת ימנע ממנה לעסוק בכך בכיתה

 החינוך משרד של אישור יש אם. מדברת אני מותר אז ,ס"בי של ל"המנכ חוזר, בעברית אומרים

   ."בעיה אין בסדר אז זה על אדבר שאני

ביחס לחשש מפני הוראה אינדוקטרינרית ושטיפת מוח הציגו הסטודנטים מהמגזר הערבי עמדות 

 ולכן יש להורותם ערכים מוסריים נובעים מהדת כי ציינה) סטודנטית לחינוך מיוחד(' י. מנוגדות

 מוסר על ילדים שללמד חושבת את אם, לדעת רציתי רק: מראיין: "ואין לחשוש מפני שטיפת מוח

 ערך אם למה. צריך צדק זה אם. צריך ,צריך. לא, לא: ' י?שצריך לשנות או מוח שטיפת זה וערכים

ציין כי עשויה להיות ) סטודנט לחינוך מיוחד(' נ. "?לשנות ,קצת להיות למה אז, ככה הדת המוסר

, לדעתו. שטיפת מוח בהוראה מוסרית בפרט כאשר הערכים המוסריים מוצגים כעקרונות דתיים
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חינוך מוסרי דתי הינו שטיפת מוח בעוד שהוראת ערכים מוסריים בפן חילוני חברתי הוא ראוי 

לא הייתי מגדיר את , אני יודע, יכול להיות, חלפעמים זה יכול להיות שטיפת מו, אה: 'נ": מוצדקו

? שלהגיד לא לשקר וזה: 'נ? זה נכון לעשות את זה, לדעתך: מראיין. אבל לפעמים, זה ככה

, לא יודע, אבל היום, אני חושב שזה נכון, כן: 'נ? או לדבר על ערכים ככה בצורה מפורשת: מראיין

מבחינה שבן אדם נוצרי יכול להביא את , דתשב, מביאים את זה יותר מבחינת דת, במגזר הערבי

, וגם מבחינת מוסלמים, כזה והזה וזה, לגנוב, להרביץ, שאסור לשקר, יש סרט של דברים, זה

אם זה בא מדת זה , לפי דעתי, כן, כאילו מביאים את זה מדת מי שמשקר אלוהים מעניש אותו

סביר את זה מבחינה חברתית או שזה לא נכון להסביר את זה ככה או שלה' שטיפת מוח'כמו 

אתה אומר : מראיין .שיבין איך להתנהג עם אנשים בעתיד, אז זה יותר מקובל ככה, יותר

אפשר להביא : 'נ ?שמבחינתך התפיסה החברתית שלהתנהג טוב עם אחרים זה יותר חזק מהדת

  . "שלא להכניס הרבה דת, אבל כעיקרון, מכל הנביאים שהיו, משלים מהדת

כהבדלים תרבותיים בין סטודנטים '  שבין גישות הסטודנטים מוסבר בדבריו של נהסבר להבדל

: 'נ": עירוניים המאופיינים בחילון ופתיחות לשינוי לעומת הכפריים שהם יותר דתיים ושמרניים

לא , עם ראש פתוח, אני מחברה כאילו פתוחה, אני חיפאי היחיד פה, אני אגיד לך, לי אישית כן

איך הוא , איך כל אחד ואחת יכול להתנהג,  הם באים מכפרים וזה ואני לא יודע,יודע איך השאר

  . "רואה את העניין מנקודת המבט שלו

  סיכום 

מרצים נמנעים . ים מכלל המגזרים סבורים שיש ללמד חינוך מוסרי ואין להימנע מכךצמר

הימנעות , שיתמתן דוגמה אי, ניהול דיון פתוח: מהוראה אינדוקטרינארית בדרכים מגוונות

  . מהטפה ומכפיה

בהוראה ' שטיפת מוח'באופן דומה סבורים סטודנטים כי יש ללמד חינוך מוסרי ואין לחשוש מפני 

סטודנטים מהמגזר הממלכתי הציגו עמדה מתווכת ביחס להוראת מוסר והם , עם זאת. ערכית

ם שאינם שנויים מתמודדים עם אינדוקטרינציה באמצעות הוראת ערכים מוסריים אוניברסאליי

סטודנטים מהמגזר הדתי והערבי בעלי . במחלוקת ובאמצעות הקניית כלים ללמידה ולחשיבה

נטייה דתית יותר הציגו עמדה מעצבת ביחס להוראת מוסר וציינו כי אינם חוששים מהוראה 

  .   אינדוקטרינארית
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  מקור הסמכות להוראת ערכים ומוסר: 6קטגוריה 

  מרצים

שבו גדלו ובחברה הקרובה את מקור הסמכות וההכשרה בבית רואים לכתי מרצים מהמגזר הממ

מה לדעתך המקור לערכים מוסריים אצל אנשים איך : מראיין": העיקרי שלהם לחינוך מוסרי

 שני המקומות , זאת אומרת,משני מקומות מהלב: 'מ? מאיפה זה צריך לבוא? היית מגדיר את זה

תפיסת עולם ערכית רציונאלית שמונחת על הבסיס והם מ, הם בעצם ממקום אחד, נובעים

מהמורים שלו בגיל , התרבותי שאתה הבאת ובדרך כלל את הדברים האלה האדם מקבל בבית

 מהשקפת ,אני לא למדתי את התחום בשום מקום חוץ ממה שאני מביא מהבית שלי: 'מ....הצעיר

מרצה  (" אחד לא לימד אותי מה שבעיני לגיטימי וראוי ואף,העולם הפוליטית והחברתית שלי

נראה לי . לא יודעת אם מישהו יודע. כן, אני לא בטוחה איך מחנכים לזה עדיין:..'נ", )להיסטוריה

מרצה למדעי  ("כך נובע מהתאים המשפחתיים שמזינים את בתי הספר-שכל החלק הערכי הוא כל

 מרצים מהמגזר  מקור נוסף ומרכזי המשמש בסיס להוראה ערכית ומוסרית בעיני).החברה

אני לא : 'נ": במהלך ההוראה,  שהם משמשמים לתלמידיהםהדוגמה האישיתהממלכתי הוא 

הם לא ילדים , 25הם באים כבר מאוד מעוצבים בגיל , מתיימרת שאני אעצב מחדש תלמידים

אבל , עשו דרך די ארוכה וכבר עצבו את האישיות שלהם, יש להם כבר עבר, עברו צבא, צעירים

,  זה דרך המודל האישי, אני כן חושבת שאם יש לי איזו שהיא תרומה שהיא משמעותית,בכל זאת

: מראיין, כן: 'נ? להיות דוגמא אישית של עצמך כלפיהם: מראיין... להוות מודלינג למה ש,כלומר

: מראיין. אני אומרת להם, אני לא רק מצפה: 'נ? את מצפה שכך הם גם יהיו עם התלמידים שלהם

דוגמא , אני מאמינה בחינוך על ידי, אני לא יודעת אם באמת: 'נ", "בהחלט: 'נ ?מפורשזה נאמר ב

על להציק את , על לדבר על זה, הפראקטית היא ההתמודדות הדיבורית. אישית והתמודדות כלפיו

נראה לי שהרבה אנשים לא מלמדים את . צריך המון אנרגיות בשביל זה, כאילו, לא לרדת מזה, זה

וזה כל כך קשור , אי אפשר לטפל בזה. צריך אותם להיות כל הזמן דרוכים לחינוךזה כי זה מ

 "איך אתם מבודדים את זה לבית ספר בלבד, לחברה שלנו ולהשפעות החיצוניות  זה כל כך מורכב

: ציין כי התנהגותו של המורה היא המעצבת ומחנכת את תלמידיו'  מ.)מרצה מדעי החברה', נ(

יזהר ,  בסופו של חשבון לדעתי, כלומר,נוצר על ידי האופן שבו אתה מלמדאני חושב שהחינוך "

 דרך הלימוד ואופן הלימוד החל ,זאת אומרת' ,למד המורה'כתב בתקופות מסוימות בחינוך 

בגלל שבן אדם מצווה , בזה אתה מחנך אותם, מהטקסט וכלה בהתנהגות של המורה עם תלמידיו

כולנו . ים בין הדברים הנאמרים לבין הדברים הנעשיםלהקטין עד כמה שהוא עצמו את הפער
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אם אנחנו אנשים ישרים אנחנו צריכים להקטין את , חיים בפער מסוים מאמינים באמונות גדולות

  ).מרצה להיסטוריה ("אני לא אומר יותר מזה. הפער

  עשויה להוות במידת מה בסיס לספיגה של ערכיםהמכללהמרצים מהמגזר הממלכתי ציינו כי 

גם מדובר ? עד כמה אתה מרגיש אם ככה שלמכללה יש תרומה בכלל לנושא הזה: מראיין": ומוסר

בחברה שהם בגיל מבוגר יותר ואם בכלל אפשר יחסית להשפיע וגם השאלה אם המכללה יכולה 

אז אני לא חושב ככה אף על פי : 'מ? או שזה דבר שכולו מהבית מהחברה ולמכללה אין מקום

אני : 'מ... אנחנו מלמדים המון דברים שאתה יכול להגיד לכאורה אבוד, צועשאני לא בעל מק

 זאת ,זה מקצוע ככל המקצועות,  שמי שמביט מבחוץ,אני אומר את זה בשיא הזהירות, חושב

 בהקשר לחומרי , שבעלי מקצוע צריכים לטפל באיך אתה בונה את ההתבוננות בהיבט הזה,אומרת

 זה תמיד כי כדי שכמעט כל דבר שעושים בלימוד יהיה קשור אני אומר את. הלימוד וההוראה

  ).מרצה להיסטוריה' מ ("אין התנהגות לחוד והחומר לחוד, לחומר הלימוד

שה ולהפנמה של י כבסיס לרכבתורה , בראש ובראשונה,רואים מרצים מהמגזר הממלכתי דתי

 המוסרי שהעניין בלי מצוותו תורה חיי לחיות דבר כזה אין :'ט": חינוך מוסרי וערכים מוסריים

 אומרת אני, ככה הוא מבחינתי הזה השאלון כל לכן. איתו שנתעסק דבר בכל ,לרגלי נר יהיה

 כמעט אבל. מאליו מובן לא זה שכנראה מקומות שיש כנראה אז זה את שואלים אם, וואו -לעצמי

 מחנך בתחום של בתי אני, תורני זה משהו דתי אנחנו: 'י", )ך"ה לתנצמר ("נשימה על לשאול כמו

יש בה כל מה שאתה רוצה אתה יכול , הספר לחינוך דתי ואנחנו יודעים שהתורה שלנו כוללת הכל

אני , לא משנה מה אני מלמד, ואנחנו מנצלים את הזויות האלה כמעט בכל שיעור, למצוא שם

ה לחינוך מרצ', י (" תחברו את זה למשהו,תחברו את זה לאיזה מסר חינוכי, תמיד שואל אותם

הוסיף עוד כי למרות שמוסר עשוי להיות אוניברסאלי הייחוד של החינוך הדתי ' י). 'מיוחד וסטאז

מוסר זה דבר : 'י":  לביסוס עמדות והנחלת ערכים מוסרייםבמקורות היהודייםהוא בשימוש 

,  כןאף על פי, לא היה צריך ללמד את זה בכלל אבל, לא תרצח, אוניברסאלי מאוד כמו לא תגנוב

אבל הייחוד שלנו שאנחנו יכולים להיעזר במקורות שלנו לחזק את , אנחנו כן צריכים ללמד

לצאת גם לדברים שקורים , לצאת החוצה גם לרחוב, ולצאת מתוך המקורות שלנו, הדברים האלה

גם בא מתוך , לחזק אותם ואם התלמיד שלנו, יש לנו אפשרות להשתמש במקורות שלנו. בחוץ

  . "אז ודאי שגם יותר קל לנו להתמודד, ההמקורות האל

 מצדהבנות ":  כמהוות מקור לחינוך מוסרי לתלמידותיהתנועות הנוער והחברהציינה את ' ט

 " כך שהבנות כל הזמן עושות,הנוער ותנועות ועזרא עקיבא בני של הזה מהמקום באות הן כי עצמן

: 'י": ידיו כמקור לערכים מוסריים ממנה באים תלמהבית והישיבההדגיש את ' י). ך"מרצה לתנ(
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, מאחר ורוב התלמידים שלנו זה בני ישיבות, וגם במכללה הזו, אצלנו גם במכללה השניה, תראה

לא צריך הרבה להתאמץ , הם באים עם ערכים מהבית, הם באים עם ערכים, תלמידים עם ערכים

ם מרצים מהמגזר הדתי את באופן דומה תופסי). 'מרצה לחינוך מיוחד וסטאז' י ("כדי לתת להם

 מרגישה ואת :מראיין": תלמידיהם כאנשים ערכיים ומוסריים יותר עוד בטרם באו למכללה

.  בודאיככאלה מגיעות כבר הן :'ט? יותר ומוסריות יותר כערכיות למכללה מגיעות האלה שהבנות

 בחינוך הדתית תלתה זא'  ט.)ך"מרצה לתנ' ט ("אליטה-ד אליטה של בסוג עוסקים בפירוש אנחנו

 וברמה, הדתי החינוך של תוצר זה הבנות של שהנתון אומרת  אני:'ט": ממנו הגיעו הסטודנטים

 מהווה חיזוק נוסף לבסיס המכללהמציינים מרצים מהחינוך הדתי כי ,  לאור זאת."גבוהה

ודאי שמדי פעם בפעם עם הניסיון שלנו כמורים : 'י": המוסרי שכבר קיים אצל הסטודנטים

אם הם , ויותר מזה, אנחנו צריכים לכוון אותם, גם אם הם באים עם ערכים, חנכים צריך לכווןומ

, הם צריכים גם לתת היום, הם קיבלו היום, פתאום נתקלים בבעיות שלא התמודדו אתם עד היום

 "ואת זה אנחנו צריכים לנסות להקנות להם, ואת זה לא תמיד יש להם, צריכים גם להתמודד

  ). 'נוך מיוחד וסטאזלחי מרצה(

כבסיס ומקור להתנהגות מוסרית , לאור ערכי התורה,  של כל מרצההדוגמה האישיתציינה את ' ט

זה לא רק , אישיות דוגמאות להיות לך שאמרתי כמו משתדלים ואנחנו:...'ט": בקרב הסטודנטים

האישית  שיחהוה, האישית והדוגמא, מדברים שאנחנו כמו חיים אנחנו אז חיים תורת ,אני ככה

  ).ך"מרצה לתנ ("לשיעור שמעבר והקשר, הבת עם

 את המקור העיקרי המהווה בסיס מוסרי בבית ובחברהרואים  מרצים מהמגזר הערבי

לדברי מרצים חל פיחות רב ביכולתו של הבית להוות מקור לערכים , עם זאת. לסטודנטים

אני חושבת שזה קודם כל : 'ס":  אמורים למלא חלל זהמערכת החינוך והמכללהמוסריים ולכן 

 מהחברה אבל היום להורים אין זמן בכלל ללמד את הילדים שלהם והם עסוקים קודם כל ,מהבית

 להראות , לתווך,בלספק את הצרכים הפיזיים שלהם וזה התפקיד של מוסדות החינוך לתת את זה

רסים אבל זה מאוד ני קויאפשר גם המכללה בלימודים אבל בכל מ. לתלמידים איך צריך להתנהג

ציינה אף היא כי למכללה ולמערכת החינוך השפעה על ' ר). 'מרצה ורכזת תוכנית סטאז' ס ("חשוב

את מאמינה שהמכללה באמת יכולה לשנות את האישיות של : מראיין": אישיות הסטודנטים

נה שבכלל מערכת החינוך יש השפעה על אישיותו של יאני מאמ, תשמע: 'ר? הסטודנטים

  . )מרצה וראש חוג לחינוך(" אני מאמינה בזה, ודנטהסט

 שמהווה המרצה לתלמידיו כמקור להפנמה הדוגמה האישיתמרצים מהמגזר הערבי ציינו את 

אני בכיתה לא מדליקה : 'ס": ולרכישה של ערכים מוסריים ואימוץ מודל התנהגותי מוסרי ראוי
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אוד קשה ומקפידה מאוד אבל הם  אני מ.את הפלאפון וגם הם רואים והם מתנהגים לפי זה

ציינה כי יחס ' ר). מרצה ורכזה עבודה מעשית', ס ("לומדים והם מבינים מההתנהגות שלי אליהם

 כחלק מהדוגמה האישית של המרצה מהווה אף הוא מקור לשינוי מוסרי אכפתיות ודאגהשל 

ני דרוזית והוא הוא ידע שא: 'ר": בקרב הסטודנטים ואף הדגימה באמצעות חוויה עם סטודנט

אני חשבתי שיש לו בעיה , כי הוא ביקש שיחה אישית, והוא אמר לי את זה בסוף, מירושלים

את נתת לי : הוא אמר לי, הוא בא להתנצל בפני על זה שהוא חשב שאולי אני אפגע בו, מסוימת

.  שליאני מרגיש עכשיו את הישראליות, אני הפכתי להיות ישראלי, בזכותך, תמונה אחרת לגמרי

 ,ופתאום הוא רואה אותי שאני דווקא היחידה מבין כל המרצים בניגוד לנוצרים ואפילו יהודים...

, אני טיפלתי בו באופן אישי, ולא רצו לקדם כל מני דברים למענו, שלא נתנו לו תמיכה ולא עזרו

 לי שהוא וזה באמת נתן לו המון והוא פתאום אומר, בסמכות שיש לי, כאילו בגבולות, עזרתי לו

  .)מרצה וראש חוג לחינוך(" התחיל להסתכל לראות דברים אחרת

  סטודנטים 

 שבו גדלו כמקור הסמכות וההכשרה העיקרי הבית על הצביעוסטודנטים מהמגזר הממלכתי 

במקרים רבים הסביבה והחברה הקרובה מהווים גם הם . שלהם לחינוך מוסרי ולערכים בכלל

ולמורה יש סמכות מבחינתך כן לדבר על : מראיין": מוסריבעבורם משענת ותמיכה לעולמם ה

, כן: 'ג ?וכן לחנך את הילד בקטע של לשקר או להגיד את האמת ודברים כאלה? דברים כאלה

זה משהו שצריך לעבוד עליו גם בבית ובבית . למרות שאני חושב שזה גם משהו שמתחיל מהבית

הם לא יכולים ממש להבין את , וויתיבאופן ח, פשוט, לא מחנכים את הילדים אז איכשהו

חלקם . מבחינתם זה  מורה בבית הספר כשאנחנו מגיעים בבוקר. המשמעות של זה שהמורה אומר

אז , סתם דוגמה, אני מדבר על ילדים בסיכון, טוב, אולי באמת לא רוצים להיות בבית הספר

 הם צריכים לחוות ,תראה, להקנות ממש את הערך של להבדיל בין אמת ושקר מהבחינה הזאת

והם צריכים , כדי להגיע לתובנה שהם היו לא בסדר, את זה בכדי לדעת ממש מה המשמעות של זה

משתמע כי החוויה הראשונית והמכוננת עם ' מדבריו של ג). סטודנט לתקשורת' ג ("לשפר

ויש בה כדי להוות מקור סמכות להוראה , בחינוך ההורים, התמודדות מוסרית נעשית בבית

 חשה כי המקור והבסיס להוראה ערכית נובע בעיקר ,סטודנטית לחינוך מיוחד, 'גם ג. רכיתע

אני חושבת שערכים ומוסר זה משהו שקשה מאד לרכוש אותו . כן: 'ג" :מהבית והחברה

המכללה אבל צריכה לתת את : מראיין. אני אומרת שמורה הוא גם מחנך, בלימודים תאורטיים

אז אני לא יודעת אם זה , אני לא ניסיתי: 'ג? זה לא ניתן, וותר על זהאו שאומרים נ, זה לדעתך

במה , באמת מאמינה שזה משהו שיש לאדם במהותו, באמת, אני באמת. משהו שאפשר לתת
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כי אם אני בכיתה . אבל כן אפשר לחשוף, שהוא מביא מהבית ומהסביבה שבה הוא גדל והתחנך

 מקור ."אז אין סיבה שלא יתנו את זה גם, להבחיןמאמינה שאני כן מצליחה לחנך את הילדים 

ההתנסות והלמידה  הסטודנטים הוא המשמש כבסיס להוראת ערכים שהוצג על ידי, נוסף

הייתי אומר : 'ג:"מדוגמה אישיתובעיקר , במהלך עבודה מגוונת עם מורים ותלמידיםהשטח מ

למרות , ים הרבה תיאוריותבאקדמיה לומד, כמו שאומרים, בסופו של דבר, שזה פחות או יותר

יש דברים שישבתי עם מורים כשעבדתי בחינוך מיוחד בשנה , שיש גם דגש על הצד המעשי

שהגיע לי באופן אינטואיטיבי אפשר , שפשוט זה אותו דבר, ממש כך, שלומדים בשטח, הקודמת

אבל יש "). סטודנט לתקשורת', ג ("מהבחינה הזאת, על פי החינוך שגם אני קיבלתי כן, להגיד

ברמת : מראיין. כאדם, מרצים שנתנו לי המון כלים, מרצים מסוימים פה במכללה כמו קובי

ויש , ובזכות זה יש מרצים שאני בוחרת לקחת מהם דברים. כן: 'ג? הדוגמא האישית את מתכוונת

   .)סטודנטית לחינוך מיוחד' ג ("מרצים שאני בוחרת לא לקחת מהם כלום

 כמקור הסמכות שלהם להוראת תורה והמצוות, האמונהעל הצביעו סטודנטים מהמגזר הדתי 

גם מהצד : 'י": התכנים המוסרים ואת המוטיבציה להוראהחינוך מוסרי מהם הם שואבים את 

זו לא ' דרך ארץ קדמה לתורה, 'הדתי כי לפי היהדות ערכים ומוסר זה אחד הדברים הכי חשובים

שאני לא יכול כי יש אילוצים , כמובן,  לימודיםמבחינתי לבטל כל שנת. סתם סיסמא זה ממש

יותר , זה הכי חשוב. אבל לבטל כל שנת לימודים בשביל ללמד ילדים להיות בני אדם', מערכת וכו

עם כלים ללמידה בסופו של דבר ילד לא יזכור את מה , חשוב לי שילדים יצאו מבית ספר בני אדם

ם שהוא למד ואת הדברים שהוטמעו בתוכו שזה הוא יזכור את הכלי, שהוא למד בבית ספר כמעט

סטודנטים דתיים ציינו כי  ).ע"ך ולתושב"סטודנט לתנ', י(" חינוך ואת זה חובה לחנך את הילדים

בדיוק ": למידת המוסר שלהם שאובה ממקורות היהדות ונעשית מתוך יוזמת לימוד פרטית

 אני –ו דווקא במסגרת מכון זה ישראל מסלנט לא' השבוע יצא לי ללמוד את אגרת המוסר של ר

  ).  רשימות שדה, 'שנה ג, ך"סטודנט לתנ', מ (!"לומד

: 'ה": נתבקשה לתאר דילמה מוסרית ובחרה להציג דילמה דתית בעלת אופי מוסרי לדעתה'  ה

היה להם איזה שייט בערב וכנראה עם . בית ספר דתי, יצאו לטיול שנתי עם התלמידות שלהם

ואיך שהוא בנות יצרו .  חסידית–הוא דואג להם למוזיקה ברוח בית הספר הם סגרו ש, המוזיקה

ויש אורות ', קשר עם האחראי שם בספינה ופשוט שמו דיסקים שלהם של הטראנס ולועזי וכו

 אז היה שם דיסקו ברמות וכולם רוב האולפנה נכנסו לזה ונסחפו וגם הבנות ,ברקע ולילה

והמורות היו נורא בדילמה שמצד אחד היה ברור , לםככה משהו שסחף את כו, הדוסיות יותר

סטודנטית (' ר. "זה היה טיול שכבר נכנסו, מצד שני,  וזה לא ראוי לבית הספר,שלקטוע דבר כזה
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עולם ערכים שלא = חינוך מוסרי ": מוצאת אחידות בין המוסר לתורה) רשימות שדה, ך"חוג תנ

  . "ל לדעתי נכלל תחת המושג ערכיםוהכ. וניםניתן לנתק בין מוסרי לתורה לערכים חברתיים ש

 ספגו דוגמה אישיתמהמגזר הדתי כי ים בדומה לסטודנטים מהמגזר הממלכתי ציינו סטודנט

: ממרצים ספציפיים במהלך לימודיהם מהווה בעבורם מקור ובסיס להוראת ערכים מוסריים

זה דבר , הבן אדם מקריןקודם כל זה אישיות מה , בתור סטודנטית שמרצים שהשפיעו עלי: 'ה"

זה יכול להיות ,  יהיה מאוד פדנט ומאוד, מצד אחד,כל מרצה שהוא. שמאוד מאוד תופס אותי

זה כבר דבר שפותח אותי למרצה , התקשורת עם הסטודנטים, אפילו מרצה שהמאור פנים שלו

 מקום שנתינת, כמובן, כמובן שמקצועיות, אה. ולקורס שלו גם אם הקורס יכול להיות משעמם

לנסות לפתח , איך אני אגיד זה, לנסות באמת,  אם זה הקשבה מעבר לתשובה,אמיתי לסטודנטים

אני , לא רק לזרוק את החומר וללכת הביתה, את החשיבה את המקום של הסטודנטים בעניין

 "חושבת שברגע שהסטודנטים יותר מעורבים במהלך קורס הקורס הופך להיות יותר משמעותי

  ).  ללימודי ארץ ישראלסטודנטית' ה(

הווים בעבורם מקור  מתנועת הנוער, הבית והחברהציינו סטודנטים מהמגזר הדתי כי , בנוסף

, מה גורם לך לחשוב שערכים מסוימים שאת חושבת: מראיין": סמכות להוראת ערכים מוסרים

תי עליהם  זה גם דברים שאני גדל,קודם כל: 'ה? זה נכון להעביר אותם הלאה לתלמידים אחרים

יכול להיות , לאו דווקא: 'ה? זה משהו שבא מהבית: מראיין. אני רואה כמה לי זה משפיע בחיים

זה מגוון מסגרות שרכשתי את הדברים שקבלתי את החינוך ',  תנועת נוער וכו,גם בית ספר

סטודנטית ללימודי ארץ ', ה ("המטרה שלנו היא ליצור חברה טובה יותר, שוב. לערכים האלה

את הדברים האלה שאתה אומר עכשיו הרגשת שספגת במכללה או שזה רעיות : מראיין" ).ראליש

לא , באתי איתם לפני אבל גם ספגתי אותם פה ושם במכללה: 'י? שבאת איתם גם קודם ללימודים

ך "סטודנט לתנ' י ("מעבודה מעשית' מהמנחה שלי בשנה א, אבל פה ושם, באופן מסודר

עם . עולה כי גם המכללה מהווה במידת מה בסיס ומקור לרכישת מוסר' ל ימדבריו ש).  ע"ולתושב

 לא יכולה להוות בסיס לספיגה של ערכים מכללהסטודנטים דתיים אחרים טענו כי , זאת

באקדמיה אין מקום  , לדבריהם.  לאור העובדה כי מכללה היא מוסד אקדמי, בפרט,מוסרים

מדברים על ): "'שנה ג, רשימות שדה(ך " סטודנט לתנכך לדברי, למוסר ולערכים אלא לידע בלבד

נדה אליה הוא 'מחנך מוכרח שתהיה לו אג/ מורה, חשיבות הדבר אך לא מתעסקים בזה בפועל

אקדמיה בהגדרתה פתוחה לכל ולא שופטת שום דעה , שייך ועל פיה הוא שואף לחנך את תלמידיו

. האקדמיה זה לא המקום להכניס מוסריש פה בעיה ". "ועל כל אינה מחנכת אלא רק מקנה ידע

 ). 'שנה ג, חוג למתמטיקה, סטודנט ("אקדמיה ומוסר לא הולך ביחד. מתמטיקאי זה לא משולש
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 כמקור וכבסיס הבית והתא המשפחתיהדגישו בראש ובראשונה את  סטודנטים מהמגזר הערבי

 , אם אני זוכר,תפתחזה מ, כן,  אה: 'נ": לספיגה של ערכים מוסריים והתוקף להוראה מוסרית

 , אחר כך,וגם מה שיש בסביבה שלו, במשפחה של הילד, שזה מתחיל להתפתח גם ממה שיש בבית

בבית הספר וזה מה שקורה שבית ספר מתחיל לחנך את הילד ולהביא את המוסר לילד אבל הילד 

א יותר הו,  אז זה יותר טוב לבית הספר,אז כשהוא בא יותר טוב מהבית, גם בא עם זה מהבית

הדגישה כי למרות שהמכללה מהווה באופן ' י). סטודנט לחינוך מיוחד' נ ("מקבל בבית הספר

 מרגישה את אז: מראיין": מסוים בסיס לחינוך מוסרי אין תחליף לבית ולמשפחה בתחום זה

 משלימה היא המכללה, שלי מהבית: ' י?מהדת ופחות מהבית אצלך בא הערכים של שהנושא

. ואחראי הידע את לך ויש מלומד אתה אם: ' י?משלימה המכללה דברים איזה :מראיין. משהו

 מהמשפחה מהבית, שלי מההורים קיבלתי זה. לא, לא: ' י?מהבית או מהמכללה זה: מראיין

 אבל: 'י "..."גם פה הטוב היחס את מקבל אתה, כמוני ככה גם אתה אם אבל. והרחוקה, הקרובה

 אבל, משקר שכשהוא ארוך אף לו שיש פינוקיו שיש למדו והם, וככה אחותי בת לי יש גם אני

, שלי מאח, מאמא, מהאבא רכשתי אני. הצדק את תמיד, שקר אין שלנו במשפחה אנחנו תמיד

 בשנה אני: תשמע וכן, והמשפחה מהבית: 'י? מהבית זה את הבאת אומרת זאת:  מראיין.אחותי

 העולם כל, המזכירות כל, פה המרצים כל םע, מהבית רכשת לא אם, וחצי 19 בת הייתי ראשונה

, הילד בהתפתחות: 'י? מהבית בך חזק ממש זה זאת אומרת:  מראיין.משהו בך לשנות יכול לא

 אני את גם יש. נותנת אמא איך, תומך אבא איך, מתעסקת אמא איך שלו מהילדות הוא איך

 זה את תרגמה והיא חברתי של בעבודה זה את קראתי אני. הנדיב העץ הסיפור את אהבתי

אינה יכולה לשמש  עולה כי המכללה '  מדבריה של י."בעיני חן ומצא אותה ראיתי ואני, לערבית

בסיס ומקור להוראה מוסרית לאור העובדה כי התלמידים הבאים בשעריה הם בוגרים ומעוצבים 

ורם לעבודתו  תלמכללהטען כי השילוב בין הבית ) סטודנט לחינוך מיוחד(' נ. מבחינה אישיותית

אני חושב שזה שילוב של שניהם כי גם מה שיש לו בבית וגם מה : 'נ": של המורה בחינוך המוסרי

ויש לו את הניסיון , יש לזה ניסיון בחיים שזה מהבית, שהוא לוקח מהמכללה זה שילוב של שניהם

צריך לקחת , וזה יכול להיות דבר מאוד מוצלח, שהוא מקבל מבחינה לימודית וחינוכית במכללה

אף היא את הבית ) 'שנה ד, סטודנטית(' סברשימות השדה ציינה . "יכול להיות, הכל בפרופורציה

לגבי אני למדתי את שיעורי החינוך המוסרי שלי ": והתא המשפחתי כמקור לחינוך מוסרי בעבורה

היה וגם  ך גיל ההתבגרות שלי כ,הילדות שלי כך הייתה ואני גאה בה. מהמודעות של ההורים שלי

רבה והמון ידע הגיל ההתנסות שלי בהכשרת מורים ובהתנסות בבתי הספר שיקפה לי , אני גאה בו

לא של בית (ל "אבל רק הדברים החיוביים הם שהשפיעו עלי וזה חוזר לחוזר מנכ, )חיובי ושלילי(
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ים רית ומתמחה בהכשרת לימוד'עכשיו בתור סטז, יעני, אלא להורים שלי ולסביבה שלי) הספר

  . "בתרבות שלי במודעות שלי ובאופי שלי וזה חוזר להורים שלי, )הדגשה במקור (מאוד מאודגאה 

  סיכום 

מרצים וסטודנטים מכלל המגזרים סבורים שהבית הוא מקור הסמכות להוראת מוסר וכן 

מרבית . במהלך לימודיהם, הדוגמה האישית שהם נותנים לתלמידיהם ומקבלים ממוריהם

ם כי למכללה יש תרומה בחיזוק הערכים המוסריים שהסטודנט מביא עמו המרצים סבורי

לימוד בישיבה ,  מהמגזר הדתי מגדישים גם את התורה והמצוות וסטודנטיםמרצים. ללימודים

ביחס להשפעת המכללה בתחום זה נחלקים . מוסררכישת וחברות בתנועת נוער כמקור ל

  .נה מקום ללימוד מוסרהסטודנטים ויש ביניהם הסבורים כי המכללה אי

 ערבים מצביעים על המשפחה כמקור לערכים מוסריים אף על פי שלדעתוסטודנטים מרצים 

רואים , בנוסף.  חל פיחות במעמד המשפחה כמחנכת לערכים והמכללה ממלאת מקום זההמרצים

  . מרצים ערבים גם בעקרונות של דאגה ואכפתיות כבסיס להוראה מוסרית
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   הלימודית להוראת חינוך מוסריהגישה: 7קטגוריה 

  מרצים 

בחינה חוזרת של הראיונות העלתה כי מרצים מהמגזר הממלכתי משקפים עמדות כלפי ערכים 

 והם אף מגדירים עצמם  ביקורתיים–הומניסטיים ומוסר ששורשם נעוץ בהוגים ובמודלים 

, עכשיו: 'נ": כיתכחניכים של גישות אלו ומיישמים אותם באופן פרקטי במהלך עבודתם החינו

בגלל שזה ,  כן, שהם,לאורך השנה, אני עובדת עכשיו על דיאלוג ביקורתי ואז אני עושה פורטפוליו

אני חושבת ,  מדובר על קורס הומניסטי,בעיקר, על צדק, אז מדבר על ביקורת חברתית, פרדריאני

: 'נ", "מובן הערכיאז כמובן שהדברים עומדים למבחן ב, אני באה מהזרם ההומניסטי, שבכלל יש

ילום שהוא בהקורס שאני עובדת על הסתגלות ובעיות משמעת הוא קורס שאני משתמשת 

אני , גם תוכנית ההסתגלות של תלמידים, גם ציפיות, כלומר עם העניין של גם מטרות, הומניסטי

 דיאלוג חינוכי עם, משתמשת בכלים שמלמד את התלמידות לפתח משא ומתן ודיון עם התלמידים

' נ ("קוגניטיב-הומניסט, שהוא גם קוגניטיבי, אני עובדת איתם על נושאים של אריס, התלמידים

יזהר כמשפעים על תפיסת עולמו . הרבה לצטט את דבריו של ס'  מ.)מרצה למדעי החברה

 הוא עוד כתב בעיתון שעוד היה אז , בזמנו, בשפה של יזהר,שאני אומר: 'מ": החינוכית מוסרית

ואחד ,  כל פעם מכתב קטן, שלוש ארבע פעמים בשבוע,ינתיפאדה הראשונה לפחותבא', דבר'ב

 ואז הוא כתב להיות יהודי פירושו שלא תגזול כבשת הרש וכל מיני דברים 'להיות יהודי'מהם היה 

 שאתה צריך לבחון בעיות לא רק בהקשרים הטקטיים הצבאיים המיידיים , זאת אומרת.אחרים

לך אתה מזכיר הרבה את יזהר יוצא : מראיין", "מוסריים שלהםשלהם אלא גם בהקשרים ה

, אה: 'מ? כי הוא כן הביע גישה ביחס לחינוך מוסרי? לדבר עליו הרבה במסגרת השיעורים שלך

בשיעור הזה של פיתוח הרגלי חשיבה עסקתי טיפונת קראנו קטע אחד ממאמר שלו בספר שנקרא 

  ).מרצה להיסטוריה' מ ("ללמוד את הדבריםפרידה מהחינוך כצורה מתריסה אם יש מקום 

תורת הרואות בתורה כלפי ערכים ומוסר מציגים עמדות תורניות מרצים מהמגזר הממלכתי דתי 

 :במספר הזדמנויות'  כפי שציינה ט, לרבות הוראה ולמידה,המשתקפת בכל תחומי החייםחיים 

 לך שאמרתי כמו משתדלים ואנחנ", "ך"לתנ מורה שאני עצום יתרון לי שיש אומרת אני :'ט"

, מדברים שאנחנו כמו חיים אנחנו אז חיים תורת ,זה לא רק אני ככה, אישיות דוגמאות להיות

 חיי לחיות דבר כזה אין" ,"לשיעור שמעבר והקשר, הבת עםהאישית  והשיחה, האישית והדוגמא

'  י.)ך"מרצה לתנ( "איתו שנתעסק דבר בכל ,לרגלי נר יהיה המוסרי שהעניין בלי ומצוות תורה

: 'י? למה אתה קורא לזה ערך תורני: מראיין": התייחס לערכים מוסריים כערכים תורניים ונימק

יותר זה יותר נוח לי לקרוא לזה ערך תורני כי זה יכול להיות רחב יותר נושא שכולל , כי אנחנו
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: מראיין. בר אחרתחת כנפיו הרבה יותר נושאים מאשר שאני אקרא לזה מוסרי או חוקי או כל ד

אני מחנך בתחום של בתי הספר לחינוך , אנחנו. תורני זה משהו דתי: 'י? תורני זה משהו דתי לא

 "יש בה כל מה שאתה רוצה אתה יכול למצוא שם, דתי ואנחנו יודעים שהתורה שלנו כוללת הכל

ך היא "ת התנהורא": ך" ברשימות השדה קבעה מרצה מחוג לתנ).'זאמרצה לחינוך מיוחד וסט', י(

  . "הוראת מוסר התורה

עמדות כלפי חינוך ערכי ומוסרי ששורשם משתקפות  מעמדות המרצים במגזר הדתי ,מלבד זאת

 הבאות לידי ביטוי בהוראה מכוונת ומעצבת תביהביוריסטיו ובגישות חינוך האופינעוץ בגישת 

 יגיע זה שמהמורות פהמצ היית :מראיין" : מתן הוראות ישירות לסטודנטים, בין היתר,הכולל

עושה פעולות  שאת או הדיון מתוך :מראיין .בלי לבדוק, ככה שזה בטוחה ואני כן :'ט ?לתלמידים

 והאחראית הבוגרת שהחשיבה סומכת עליהן אני, לא :'ט ?הזה הכיוון את לקדם מסוימות

 של הזה אופןאת ה או אתהז הדרך את שתאמץ מי ,ולפחות ,מורות להיות הולכות שהן והעובדה

החדשות  הדרכים את שיצרו רוצה אני, דרך יאמצו שהן רוצה לא בכלל שאני ,למרות ,ההוראה

 מקווה אני, כלום פה להמציא צריך לא ,ך"התנ שזה אתהז הערכית המוסרית הזווית אבל, שלהן

יש סעיף מסוים שאנחנו חוזרים עליו : 'י". )ך"מרצה לתנ ("ככה שזה טוחהב אני. לרגליהם נר שזה

אנחנו מבקשים מהסטודנטיות להתייחס לדברים כאלה וגם בישיבות . כל הזמן במערכים שלנו

, איך העברת אותו, שלנו ובדיונים שלנו אנחנו כל הזמן בודקים מה המסר החינוכי שרצית להעביר

הכותרת היא שגם המכללה , ודאי, אני לא יודע אם זה. זה עובר, האם ואיך תעבירי אותו בכיתה

 אנחנו מכשירים דורות של מחנכים ,זה מכללה - המסר ,כללה תורנית וגם המכללה כאןמהשנייה 

במתן תגובה , ולעיתים .)'מרצה לחינוך מיוחד וסטאז (" חינוך זה כולל הכל,שהולכים ללמד חינוך

כשהייתי בהעתקות כל , לדוגמה, אני, כך: 'י": אקטיבית להתנהגות שלילית מצד הסטודנטים

אבל אני הייתי הועדת : 'י" ,'"יהרג ואל יעבורי'לאורך כל הדורות ידעו שזה דבר התלמידים שלי 

ואני מוצא את ההעתקה , ידעו גם אחרי שאני בדקתי את המבחנים, אני, זאת אומרת, משמעת

  ).'מרצה לחינוך מיוחד וסטאז(" חבל על הזמן

ברתית רב חמשתמשים בדבריהם במונחים רבים המתארים גישה  מרצים מהמגזר הערבי

טענה כי היא מלמדת במכללה שבה מרצים ' ר.  להוראה של חינוך ערכי ובכללתרבותית

: 'ר": וסטודנטים בני עדות שונות כך שקיימים אתגרים רבים במהלך העשייה החינוכית

, כאילו לומדים ביחד סטודנטים מכל המגזרים הדרוזי, הייחודיות של המכללה שלנו שבתוכה יש

גם , ויהודים ולפעמים, נוצרים, מוסלמים, רי והמרצים יש לנו מרצים דרוזיםוהנוצ, המוסלמי

איזה ? ואיך זה בא לידי ביטוי: מראיין. כאילו יש צורך באמת תמיד להעלות את הנושא הזה
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, ת האחר להתעלם מהלהכיר א, אהבת הזולת, תמיד, אני: 'ר?  את מעבירה להם, למשל,מסרים

אנחנו רואים כל אחד בא עם , םאת הסטריאוטיפי? ירה את זה עכשיו איך אני מגד,כאילו לדבר על

להתייחס אליו , נכבד אחד את השני, כאילו בוא נכיר אדם כאדם, כיצד אני, הדעות הקדומות שלו

ציינה עוד כי פערים ערכיים מוסריים ' ר. "כאדם ולא לפי השייכות המגדרית הדתית והעדתית שלו

: 'ר": ר הבנה והיכרות מספקת עם התרבות הערבית על כל גווניהעשויים להיווצר כתוצאה מהעד

מי שלא מכיר את התרבות ערבית , אני אגיד לך מה קורה, אנחנו צריכים כאילו לרכך תמיד להבין

מרצה ' ר ("אנחנו צריכים להיות זהירים, אז אני מדגישה תמיד, כל אמירה יכולה להתפרש אחרת

  ).וראש החוג לחינוך

גישה זו .  מאפיינת את דרך ההוראה של מרצים מהמגזר הערביהביהביוריסטיתשה הגי,  בנוסף

מרצים רואים . באה לידי ביטוי בשיחות עם סטודנטים סביב נושאים אתיים כגודמת קוד הלבוש

מרצה יעיר : מראיין": לנכון להעיר לסטודנטיות על לבושן כאשר זה אינו ראוי לדעתם

) אישה(אבל אם לא נוח לו הוא יגיד למרצה , לפעמים: 'ס? תלסטודנטיות של איך שהן מתלבשו

הן אומרות אנחנו באנו למכללה , לפעמים? והסטודנטיות יקשיבו: מראיין. והיא תעיר ותגיד

דבר : 'ר": תיארה אף היא התמודדות דומה' ר. "הן מקשיבות, אבל בדרך כלל כן, ואנחנו בוגרות

 –ת האם מותר לנו להתנהג בצורה כזו או האם להתלבש לדוגמא עולות כל מיני מבחינה אתי, שני

אז אני שואלת ? האם זה בסדר להעיר, יש מרצה שהעיר לי על התלבושת או איך שאני מתלבשת

יש להם את העבודה מעשית שהן , כי בכל זאת, כאילו נכנסת עוד יותר האם זה במטרה שכן

אתם , אתם מחנכות, אתם מורות, ז כןא, אמורות להגיע לבתי ספר דתיים ואם זה במתכונת הזאת

  ). מרצה וראש חוג לחינוך' ר ("צריכות להיות דוגמה

תראה אני : 'ס": גישה זו באה לידי ביטוי גם בתיאור למידה בעלת אופי מעצב כלמידה הראויה

לא אומרת לסטודנטים שלי איך צריך להתנהג אבל אני כן חושבת שצריך לחנך אותם וצריך לכוון 

אני חושבת שלא צריך כל הזמן להגיד : 'ס...התיווך הוא מאוד חשוב. לאיך צריך להתנהגתלמידים 

להם אבל צריך לתווך וזה התפקיד שלי אני אומרת להם והם רואים שגם אני מתנהגת כך והם 

  ).   מרצה ורכזת עבודה מעשית ("מקבלים וגם לפעמים צריך ממש להגיד להם מה לעשות

  סטודנטים

 מרבים לתאר ולהביע את סטודנטים מהמגזר הממלכתיל הראיונות העלתה כי בחינה חוזרת ש

ברמה הזו ": חשיבה מטא קוגניטיבי ורפלקטיבים עמדותיהם באמצעות מונחים ומושגים מתחו

היכולת להתחיל . ומהבחינה הפרקטית זה בעיקר הנושא של רפלקציות, קיבלתי כאן הרבה כלים

 ?על עצמך או לעודד תלמידים לחשיבה: מראיין. לקטיביתלחשוב בצורה רפ, חשיבה רפלקטיבית
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אני גם מבקשת , ברגע שאני ראיתי כמה החשיבה הרפלקטיבית טובה בשביל עצמי. גם וגם: 'ג

הציגה גם התמודדות ',  ג.)סטודנטית לחינוך מיוחד', ג ("מהתלמידים שלי חשיבה רפלקטיבית

אנחנו לוקחים כל ": מריבה, כגון,  תלמידיםרפלקטיבית מטא קוגניטיבית עם בעיות מוסריות של

כן אני מאמינה לשניכם והם יודעים , מתוך הנחה ואני אומרת, ילד ומנתחים את הפן שלו

ואז הילדים בכיתה . עכשיו בואו כל אחד יציג את מה שהיה. ומרגישים נוח כי אני לא כועסת

איך היה , ך אפשר למנוע את זהוביחד אנחנו חושבים אי, מציגים את דעתם, שומעים את העדויות

   . "אפשר להתנהג אחרת

,  וחינוך מוסרי בפרט, סטודנטים מהמגזר הממלכתי מציגים עמדות כלפי חינוך בכלל,בנוסף

סטודנטית לחינוך מיוחד ', ג.  להכשרת מורים ביקורתיים–הומניסטיים ששורשם נעוץ במודלים 

את הצרכים , את התלמידים, שיכול להכיל, חייב להיות אדם שמקשיב": כך הגדירה מורה טוב

איזה שהוא , אדם עם ערכים, אדם לומד, אדם גמיש, אדם פתוח. גם של ההורים, של הסביבה

תיאר התמודדות עם קשים של , סטודנט לתקשורת', ג ."יש לו איזה חזון ואני מאמין נכון, צביון

ן את התלמידים לא להטיף להבי", "לא צריך להגדיר תלמידים אלא להבין אותם": תלמידים

לפעמים השיחה עצמה היא עונש ": ציינה כי שיחה עמוקה עשויה להיות ענישה מרתיעה', ג.  "להם

  . "כי רואים את זה בעיניים של הילד. שמספק דיו

הדגישו בדרך הפעולה שלהם בהתמודדות עם דילמה מוסרית ובהוראה  סטודנטים מהמגזר הדתי

. חינוך האופיקטי המאפיין גישות חינוכיות מוסריות מעולם מוסרית את חשיבות הפן הפר

 מהותית בתחום ולא להישאר ברמת הדיון לעשייה הוראה מוסרית צריכה להוביל ,לדעתם

זאת , אני אגיד לך אני מאוד בשאיפה של התנסות מעשית תוך כדי דבר כזה: 'ה": התיאורטי בלבד

נקודה שהיום מאוד ,  והייתה לי אפשרותאם זה מערך של שיעור שאני רוצה לבנות, אומרת

 שהנוער היום מרגיש שהמבוגרים הם סוג של פאסה ,וכל מיני כאלה, בעייתית זה הכבוד למבוגרים

אני מנסה לחשוב , זהו: 'ה? ואיך היית מעבירה את זה: מראיין. ואם זה הורים ואם זה סבתא

לא עולה לי רעיון , כרגע. מאוד חזק ההוספה של התנסות מעשית, בתור זה, בתור תלמידה

יכול להיות שהייתי עושה משהו כמו , להתנסות מעשית עם העניין אבל איך הייתי מעבירה את זה

אם זה שאלון כזה של אני , בהתחלה שימלאו ואחרי זה מתחילים לגעת בנושא' בחן את עצמך'

בחן את 'עה לנושא ומתוך זה מגי, או כל מיני כאלה, פה שם, עומדת באוטובוס ונכנס מבוגר או

 איפה אני עומד ביחס ,שוואלה, שכל אחד יושב עם עצמו וזה מעמיד אותו מול עצמו' עצמך

 אני באמת מתמקדת כלפי מבוגרים כי זו באמת נקודה שאני מרגישה ,סתם, אה', למבוגרים וכו

 הייתי מעלה דילמה מסוימת סביב, עוד אופציה שהייתי עושה את זה. שהיא בוערת לי כרגע
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 "ומפתחת את הנושא. הייתי בונה איזה סיפור מסוים ומתוך זה הייתי מעלה את זה לדיון, הנושא

הדגיש גם הוא את הפן המעשי ) ע"ך ותושב"סטודנט לתנ(' י). סטודנטית ללימודי ארץ ישראל' ה(

: 'י": בהוראה מוסרית ואת חשיבותו של אלמנט החוויה בתהליך של הטמעת ערכים מוסריים

אם אני באמת ארצה להעביר שיעור , זאת אומרת, זה צריך לבוא מתוך משהו מעשי, דעתיל, צריך

נגיד ,  אני מייד אחשוב קודם ואקח אותם לפעילות מעשית,בנושא או סדנה או משהו בסגנון

לחשוב על איזו פעילות , לא יודע, לעשות איזה משימה בבית אבות או מסיבה או יצאו להתרים

ואז לפתח על זה דיון או , ק כדי שהם בפועל יחוו את החשיבות של הענייןשהם בפועל ייקחו חל

, שיהיה להם את החוויה היישומית המעשית, זאת אומרת. משחק או משהו בכיתה בעקבות זה

כי זה מסוג הדברים שמדברים עליהם באוויר ובמקרה הטוב זה נכנס באוזן , ואז לדבר על זה

  . "במקרה הרע אפילו את זה לא, וזן השנייהמאוזן אחת ויוצא מהא, אה, השנייה

הרבו סטודנטים מהמגזר הדתי להביע את עמדותיהם באמצעות מונחים ומושגים מתחום , בנוסף

יש לך , ואוו: כל שיחה כזאת זה להתחיל מחיזוק של תלמיד: 'ה": תהפסיכולוגיה הביהביוריסטי

, להוביל את הכיתה בתחום הזה יש לך אתה יכול , אני מכירה אותך בתוך זה, פה שם,כל כך הרבה

קודם כל להתחיל מהנקודה של החיזוק כדי שלא לסגור את הילד ולהביא אותו לנקודה של , כן

   ).סטודנטית ללימודי ארץ ישראל ("מגננה

 משמעות לדרך במכללה דתית הדגישו סטודנטים מהמגזר הדתי כי לבחירתם ללמוד ,מלבד זאת

המוסד הזה אחד היתרונות המרכזיים זה שהוא : 'י": ם ומוסריים הם לומדים תכנים ערכייהשב

ל "בדרך חז: 'י? מה זה דרך ראויה: מראיין. מוסד דתי וככזה התכנים מועברים בדרך הראויה

ל ולא בדרך "המקצועות נלמדים בדרך חז, ך"במיוחד בתחומי התנ) ש. ה–חכמינו זיכרונם לברכה (

שכאילו מציגים גם את הצדדים האחרים אבל הכול נלמד , למרות, לדעתי, הכללית הפחות ראויה

היה לי גם חשוב ללמוד את זה במכללה דתית : 'ה" ). ע"ך ותושב"סטודנט לתנ' י(" ל"בדרך חז

לא לבנות על ללמוד באיזה מוסד גדול שלאו דווקא , שאני ככה יותר מסכימה עם הכיוון החינוכי

וקא בתחום כזה שאתה הולך ללמוד חינוך חשוב דו, מתחברת עם כל האמירות החינוכיות שלו

  ). סטודנטית ללימודי ארץ ישראל', ה ("לדעתי שתסכים עם הרעיון הכללי

 ם לתאר את התמודדויותיהסטודנטים מהמגזר הערביבדומה לסטודנטים מהמגזר הדתי הרבו 

 תיהפסיכולוגיה הביהביוריסטעם סיטואציות מוסריות באמצעות מונחים ומושגים מתחום 

 דברים איזה: מראיין":  הוא עיצוב התלמיד באמצעות חיזוקים חיוביים ושלילייםהשעניינ

 "עליו תצעק אל, פה טעית שאתה לו תגיד אל,אותו תעודד. לעודד: ' י?לעשות למשל למדתם
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מבחינת  , מדובר על דבר אחר, בינתיים, אני חשבתי על זה אבל פה: 'נ", )סטודנטית לחינוך מיוחד(

  .)סטודנט לחינוך מיוחד(" ם שליליים ועל חיזוקם חיוביים במקרה של עונשחיזוקי

 בהתמודדות עם דילמות מוסריות גישה פרקטיתהציגו סטודנטים מהמגזר הערבי , בנוסף

כפי , המתאפיינת בפעילות חינוכית מעשית ואקטיבית על פני למידה תיאורטית ומטא קוגניטיבית

מה קורה עם ילד רגיל שהוא לא היפראקטיבי : מראיין": )סטודנט לחינוך מיוחד(' שתיאר נ

: 'נ? שאתה רוצה לתרום ולחנך אותו שיהיה מוסרי יותר שיהיה בן אדם טוב יותר איך בקטע הזה

, אני לא יודע, אני הייתי מתחבר אליו למשהו מן העולם שלו ואז מביא לו את זה בצורה מוסרית

להסביר את זה דרך , להביא את זה,  כדורגלאם הוא אוהב כדורגל אז דרך, משהו שיהיה

כל מיני המחשות שאני יכול לעשות כדי שיהיה בן אדם עם מוסר אני אעשה , כל מיני, משחקים

, לכיתה, ביקשו ממך להכין שיעור נגיד לבית ספר תיכון, מקרה שלישי זה: מראיין"..."את זה

: 'נ? מה היית מדגיש בשיעור? ת אומרמה היי? איך היית עושה את השיעור, בנושא של כבוד לזולת

גם , גם מהסביבה שלי וגם מהסביבה שלהם, הייתי מביא את כל המקרים שנמצאים, האמת היא

היית בוחר איזה , זאת אומרת: מראיין. אקטואליה, אני יודע, מדברים שאנחנו רואים כל היום

ומה היית עושה עם : ראייןמ. כל מיני דברים שקשורים לכבוד הדדי, כן: 'נ? שהוא מקרה מסוים

, הייתי מפעיל אותם בכל מיני פעילויות שאני אחפש אותם: 'נ? זה בכיתה איך היית מפעיל אותם

שייהנו ממנה וגם ילמדו , למצוא כל מיני פעילויות, באינטרנט, ללמוד עליהם בספרים, אני יודע

, יה להם משהו מעשישיה: 'נ? זאת אומר גם היית משלב: מראיין. את המוסר  ומה זה כבוד

עבודה : 'נ? מה, עבודה בקבוצות, היית אומר להם לפנות לאינטרנט: מראיין. שירגישו את הדבר

  ."בקבוצות או בזוגות ככה שירגישו שיהיה משהו מעשי

רב מתאפיינת גישתם של סטודנטים מהמגזר הערבי כלפי חינוך מוסרי בתפיסת עולם , בנוסף

: מראיין": ים בחברה ישראלית בכלל ובחברה הערבית בפרט המתייחסת למגוון הקיתרבותית

 אני: 'י ?זה את תלמדי ואיך, שיעור המערך יהיה מה. לזולת כבוד של בנושא, שיעור מערך תכיני

 לרכל רק לא, ולתמוך לעודד. לקחת רק לא לתת, הנכונה וההתנהגות אנוש ביחסי מתמקדת

 נוצרי או דרוזי שאתה לא, סליחה, אדם בני ולנוכ, בינינו כבוד שיש בערכים מתמקדת גם. לצחוק

    ."מפרידה לא אני עצמי את יודעת אני, אני. ככה אליך מתייחסת אני, מוסלמי או יהודי

  סיכום 

ביחס לגישה הלימודית להוראת חינוך מוסרי נמצאה הלימה בין גישת המרצים לגישת 

י הציגו גישות להוראת מוסר מרצים וסטודנטים מהמגזר הממלכת. הסטודנטים בכל המגזרים

בעלי אופי תיווכי ובסגנון חשיבה מטא , ששורשם נעוץ במודלים הומניסטיים ביקורתיים
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מרצים וסטודנטים דתיים הצביעו על חשיבות הקו התורני בהוראה מוסרית וכן הביעו . קוגניטיבי

 בעלות אופי תיואת עמדותיהם באמצעות עקרונות מגישת חינוך האופי ומתוך גישות ביהביוריסט

סטודנטים מהמגזר .  המעודדות שימוש בחיזוקים חיוביים ושליליים בתהליך הלמידה,מעצב

  .  הדתי אף הדגישו את החשיבות שבהוראה פרקטית על פני הוראה מטא קוגניטיבית בעבורם

מרצים וסטודנטים מהמגזר הערבי הציגו עמדות העולות מתוך גישות רב תרבותיות להוראה 

פרקטי וביהביוריסטי ,  ובדומה למרצים וסטודנטים דתיים גם גישות בעלות אופי מעצבולמידה

  .  ללמידת מוסר
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  חשיבות לימוד והוראה של חינוך מוסרי: 8קטגוריה 

  מרצים 

רב , רחב אופקים,  טענו כי מורה טוב בעיניהם הוא קודם מורה משכילמרצים מהמגזר הממלכתי

, שיש לו יכולות, שבת שמורה טוב צריך להיות אדם אינטלקטואליאני חו: 'נ": תרבותי ומקצוען 

הוא צריך להיות שייך לאיזה שהוא זרם בתוך התרבות ולהכיר את הזרמים האחרים בתוך 

אבל יחד עם זה להכיר את , עם זהות תרבותית, הישראלית: 'נ? תרבותי- רב: מראיין. התרבות

הוא צריך לאהוב ילדים .  או לפחות משא ומתןהתרבויות האחרות שהוא מוכרח לבוא איתן בדיון

מורה טוב הוא מורה שמלמד כראוי את מקצועו ומורה : 'מ"). מרצה למדעי החברה ("ותלמידים

 שהוא איך אומרים הוא נוקט בעצמו את , זאת אומרת,שמתנהג כראוי ביחס למה שהוא אומר

 אני תמיד בהתחלת ,רת זאת אומ,הדין שהוא רוצה שאחרים יעשו על פי קוד אתי מאורגן

 אליהם עד ן משתדל להיות נאמ, אני תמיד אומר מהם חוקי השיעור, בהתחלת שנה,םישיעור

הבהירו מרצים מהמגזר הממלכתי כי מורה טוב , לאחר שנשאלו). מרצה להיסטוריה ("הסוף

ריך הוא צ: 'נ? מבחינת תכונות אופי: מראיין": הגון וישר, לדעתם הוא מורה בעל מידות טובות

הוא צריך להיות אדם , הוא צריך לדעת להקשיב. להיות איש מעורה פוליטית במדינה שבה הוא חי

אפשר להגיד " .)מרצה למדעי החברה', נ(" והוא באמת צריך להיות בעל  מידות, עם יושרה ויושר

 שנותן , אבל זה לא הכרחי, אבל זה כבר הרבה פעמים שייך למזג,גם שמורה טוב הוא גם מורה

 , לפעמים,אני משתדל לעשות זאת כמיטב היכולת,  לתלמידים שמשקיע בתלמידיםיחס אמפאתי

' מ ("אבל זה הכל,  כי יש בזה אופנים שונים, כל מיני דברים אחרים,הם חושבים שאני רך מדי

ציינו מרצים מהמגזר הממלכתי כי חשוב להם שתלמידיהם ידגימו ,  לאור זאת).מרצה להיסטוריה

חשוב לי שהתלמידים שלי יהיו אנשים ישרים שמקטינים את : 'מ": הגות מעין זובמעשיהם התנ

חשוב לך שהתלמידים שלך : מראיין" ).מרצה להיסטוריה ("הפער בין מה שהם אומרים למעשים

שזה יהיה חלק , זה חשוב לך, שהם ידעו לעשות את זה, ידעו להכשיר את התלמידים שלהם למוסר

יותר חשוב לי שזה יהיה חלק , כן: 'נ? חלק מהאישיות שלהםשזה יהיה , מהעבודה שלהם

  .)מרצה למדעי החברה' נ ("מהאישיות שלהם מאשר שיחנכו לזה

מרצים מהמגזר הממלכתי  מתארים מציאות ערכית ומוסרית עגומה בקרב סטודנטים , עם זאת

כים  הפן המוסרי לא חשוב לסטודנטים והם מבטאים זאת בדר,לטענתם. אותם הם מלמדים

אני חושבת שבסך הכל הסטודנטים של השנים האחרונות הם פחות "...: 'כפי שמתארת נ, שונות

ולא שאני חושבת יותר בגעגועים על השנים , ערכיים ממה שהיו הסטודנטים בשנים קודמות

ויש יותר זיופי , יש יותר העתקות: 'נ? איך זה בא לידי ביטוי: מראיין. רחוקות אבל זה עובדה
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 הרבה פחות V -ויש יותר תלמידים שבאים בשביל ה. כן: 'נ? את נתקלת בזה:  מראיין.עבודות

ושימושים בטכנולוגיה בזמן של שיעור ) ש. ה–מיסרונים  (SMSויש יותר , מאשר כדי ללמוד באמת

. יש לנו יותר ממה שהיה לנו אי פעם, בעיות התנהגות, אני חושבת שההתנהגות בסך הכל .וכל מיני

על ' מצביעה נ, מלבד זאת ". חלק מהעבודה שלנו השנה זה כדי להתמודד איתם, למשל,ככה שאני

 התנהגותי של סטודנטים -העדר קוהרנטיות מצד הסטודנטים בהערכת המרצים וכן בפער מוסרי 

שהתלמידים בודקים או מדווחים על המורים , סימטרי-יש משהו מאוד א: 'נ": בני מיעוטים

ומבחינתם לא עומדים על אותם קריטריונים שהם בודקים , דפי הערכה, חות"דו, שלהם וממלאים

זה גם העניין שיש .  זה מאוד צורם,ולפעמים, מעבירים הערכה את המורים שלהם, את המרצים

וגם תלמידים , יש לנו גם תלמידים בדואים, בסך הכל, כיתות יותר הומוגניות פחות הומוגניות

התלמידים הישראלים מאשר התלמידים , ול הממסד איתםואני מזהה עמידות שונות מ, ערבים

אני חושבת שהתלמידים הבדואים והערבים מנוכרים יותר מהממסד ולכן הם . הבדואים והערבים

פשוט לא מרגישים חלק , הם פחות מחויבים לו מבחינה אתית וערכית, יכולים להרשות לעצמם

זה אומר שכתוצאה , אז זה אומר מה: יןמראי. 'שלהם'לא , 'של' של הממסד זה ממסד יאינטגראל

, כן: 'נ? או משהו כזה, או לשקר למרצה: מראיין, כן: 'נ? מזה הם ירשו לעצמם להעתיק בבחינה

כשהם עובדים במוסדות שלהם יש להם אתיקה שונה , אני חושבת, הם פחות מחויבים, כן, כן

מתאר אף הוא '  מ).מדעי החברהמרצה ל ("כן, מהאתיקה שיש להם עם הממסד הישראלי

לפעמים יותר מעניין ": התנהגות מוסרית בינונית והעדר עניין של הסטודנטים בתכנים מוסריים

במהלך הלימודים זה כמו עבודה , להם לפעמים פחות מעניין להם יותר מעורבים פחות מעורבים

  ). מרצה להיסטוריה ("אצלם ובסוף הם רוצים ציון טוב

מתארים מורה טוב קודם לכל כמורה מקצוען השולט בחומר אך  מרצים מהמגזר הממלכתי דתי

איך אתה ? מה זה בעיניך מורה טוב, באופן כללי אני אשאל אותך: מראיין": גם בעל אנושיות

שידע את החומר יודע את המקצוע שלו כי , בראש ובראשונה, מורה טוב? היית רואה מורה טוב

היום לעבוד בהוראה , זאת אומרת, ה שיהיה אנושיזה עוצמה אבל מעבר לז, המשמעות ידע זה כוח

' י ("זה לא דבר קל ואם האדם לא בא מוכן לקראת העבודה הזו הוא לא יוכל להחזיק מעמד

הגדירה אף היא מהו מורה טוב בעיניה תוך התייחסות בעיקר ' ט). 'מרצה לחינוך מיוחד וסטאז

 שהוא במה משמעותית מאד אישית דוגמאשהוא חי את מה שהוא מלמד וש :'ט": לחומר הנלמד

   .)ך"מרצה לתנ ("שלו לתלמידים מנסה לומר שהוא במה מאד בקיא ושהוא, אומר

מרצים מהמגזר הדתי טוענים כי לדעתם חינוך מוסרי והעיסוק בו חשוב לתלמידיהם מתוך שהם 

דים אצלנו גם במכללה השניה וגם במכללה הזו מאחר ורוב התלמי, תראה: 'י": באים מרקע דתי
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שלנו זה בני ישיבות תלמידים עם ערכים הם באים עם ערכים הם באים עם ערכים מהבית לא 

 מרגישה ואת :מראיין"). 'מרצה לחינוך מיוחד וסטאז ("צריך הרבה להתאמץ כדי לתת להם

.  בודאיככאלה מגיעות כבר הן :'ט? יותר ומוסריות יותר כערכיות למכללה מגיעות האלה שהבנות

  .)ך"מרצה לתנ ("אליטה-ד אליטה של בסוג עוסקים ושבפיר אנחנו

חשוב שיהיה קורס ספציפי שיעסוק בחינוך מוסרי במכלה בה מרצים מהמגזר הדתי סבורים כי 

שעוסק בתיאוריות ? את מאמינה שצריך שיהיה שיעור מסודר בתחום הזה: מראיין": הם עובדים

יכול  :'ט? או בדברים כאלה? מוריםבאתיקה של , באתיקה מקצועית, שקשורות למוסר באתיקה

יש את כל התחום של דידקטיקה את כל מה שקשור להוראה דרכי הוראה תכני , תשמע, להיות

הרי גם מיומנויות הוראה זה לא משהו שהיה , אז יכול להיות שבאמת, הוראה ומיומנויות הוראה

אבל מה לעשות שלא כולם  של ההוראה  by the wayזה היה אמור להיות , צריך להיות בפני עצמו

שאנשים , ועושים את זה בצורה מעניינת, אז מוציאים את זה מחוץ, מלמדים את זה באופן טבעי

גם בדרכי הוראה וגם , באיזה שהוא מקום כמה שאני אישית חושבת. יוכלו לקנות את הכלים

 להיות שכן יכול,  של ההוראהםמהתכנים ההומאניי, בודאי, במוסר ואתיקה שהם חלק בלתי נפרד

זה נשמע לי מאוד , כן, בהתפתחות העולם בדרכים שונות, בתפיסות עולם שונות, צריך לעסוק בזה

     ). ך"מרצה לתנ', ט ("הגיוני

אנושי , רואים מורה טוב כמורה בראש ובראשונה בכל מידות טובות מרצים מהמגזר הערבי

ה מורה טוב בשבילי זה מורה שיש תרא: 'ס": ומתחשב אך יותר מכל מורה בכל כבוד עצמי ומכבד

לו כבוד זה מאוד חשוב גם כלפי עצמו וגם כלפי העבודה וגם כלפי הסטודנטים מורה שיש לו 

). מרצה ורכזת עבודה מעשית' ס ("סבלנות ושאיכפת לו מהסטודנטים שלו זה מאוד חשוב הכבוד

ב ניתן לפרש אותה בכל תשמע בכלל המילה טו: 'ר": גם את הפן הלימודי, כבדרך אגב, ציינה' ר

אני לא רוצה להיות , בנוסף לידע, זה מורה שבאמת מקרין כל הזמן, אז לפי דעתי, מיני פרשניות

מה שחשוב מורה טוב שיש לו תקשורת בין אישית טובה עם , לדבר על הידע, עכשיו כזו אידיאלית

 הוא צריך להקרין ,מורה שלא רק בסוף, מורה ערכי, מורה מוסרי, מבין אותם, התלמידים שלו

  .)מרצה וראש החוג לחינוך (להקרין, את זה

בדומה למרצים מהמגזר הממלכתי מתארים מרצים מהמגזר הערבי מציאות של התנהגות 

ובאופן ,  לידי ביטוי בכך שהנושא המוסרי לא חשוב להםהמוסרית עגומה בקרב הסטודנטים שבא

: 'ס ?טודנטים שלך חשוב הנושא המוסריהאם לס: מראיין": שבו הם מתנהגים האחד כלפי השני

 , אתה רואה אותם בדיבור שלהם. היום זה לא התלמידים שהיו פעם.לא חשוב להם. לא

 , אפילו בקפיטריה, אבל אני רואה אותם אצל אחרים,אצלי בכיתה זה לא ככה, ובהתנהגות שלהם
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וסר קיים גם הוראת מהעדר החשיבות ל. " הם לא מדברים יפה זה לזה. היחסים לא טובים,בניהם

. היה פעםשהיום אנחנו בבעיה גדולה לא מלמדים ערכים כאלה זה לא מה : 'ס": בקרב מרצים

פעם המורים היו יותר ערכיים ויותר מוסריים וגם היה חשוב להם : 'ס? איך היה פעם: מראיין

 בכלל נושא  ואין זמן ללמד,שגייםיחנו צריכים להיות מאוד הנ א.היום לא מלמדים. ללמד את זה

הם הם לא מתנהגים יבינוגם  , הם לא מכבדים. זה לא מה שהיה פעם,ם וגם הסטודנטיםישל ערכ

 זאת :מראיין . הם לא מדברים יפה, גם בחוץ בקפטריה ובכל מקום, אחד לשני,יפה זה לזה

 ולכן זה מאוד ,הם הם לא מתייחסיםיהתחום שבינ, כן: 'ס ? התחום הבין אישי החברתי,אומרת

  . )מרצה ורכזת עבודה מעשית' ס (" אבל לא מלמדים וזה מאוד חשוב לעשות את זה,ובחש

כי סטודנטים לא יבחרו בקורס העוסק בחינוך מוסרי אם הוא לא מופיע בלימודי ' ציינה ס, בנוסף

לכן אנחנו משתדלים להכניס את הנושא הזה בקורסים של , אם זה בחירה אז לא: 'ס": החובה

  . "דגוגיה כי זה לא חשוב להםחובה בחינוך ובפ

  סטודנטים 

: טענו כי לדעתם מורה אידיאלי הוא קודם כל מורה מוסרי וערכי סטודנטים מהמגזר הממלכתי

בין אם . מורה חייב להיות קודם כל מחנך. אני מעדיפה קודם לבחור במילה של מחנך טוב: 'ג"

שהיא , בחנה וההפרדה הזוובין אם הוא מחנך הכיתה אם עושים את הה, הוא מורה מקצועי

את הצרכים , את התלמידים, שיכול להכיל, חייב להיות אדם שמקשיב. הפרדה לא נכונה לפי דעתי

איזה שהוא , אדם עם ערכים, אדם לומד, אדם גמיש, אדם פתוח. גם של ההורים, של הסביבה

הדגישו , ור זאת לא.)סטודנטית לחינוך מיוחד' ג ("יש לו איזה חזון ואני מאמין נכון, צביון

כי חשוב להם ללמוד יותר אודות חינוך מוסרי וכי לדעתם היחס בין לימודים אקדמיים סטודנטים 

הייתי : 'ג. כן: מראיין ?בין שניהם: 'ג? ומה היחס: מראיין": לבין הוראה ערכית צריך להשתנות

 נוטים להאמין סטודנטים). סטודנט לתקשורת' ג ("אומר שיותר ערכים ומוסר זה הרבה יותר כן

כי הכשרה טובה יותר לחינוך מוסרי במכללות תוביל לשינוי מהותי ביצירת בכבוד הדדי בין 

זה , אתה מאמין שאם יכשירו את המורים במכללות טוב יותר לתחום הזה: מראיין". אנשים

רק הם לא יחשבו , אנשים יותר יכבדו אחד את השני: 'ג? במה: מראיין. כן: 'ג? ישנה משהו בשטח

אצל ילדים מאוד צעירים שצריך לעצב , בעיקר, מהבחינה הזאת זה מאוד משפיע. על עצמם

את חושבת שאם : מראיין": ובשיפור פני החברה, בעבודת המורה, )סטודנט לתקשורת', ג ("אותם

החברה : 'ג? היו מכשירים במכללה יותר בתחום הערכי אז למורים היה יותר קל להתמודד בשטח

אבל כשאדם מגיע והוא יודע מה , למורים היה יותר קל להתמודד בשטח. ראית שונהשלנו היתה נ

וקל לו , זאת האמת שלו,  קל לו גם-למה הוא רוצה להוביל , למה הוא שם, הוא רוצה מעצמו
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אם , בנובמבר' דיון על כט היה לי, לעמוד מול הקולגות שלי ולהגיד על זה אני לא מוותרת

אז הבאתי סבא . 'בנובמבר וכיתה א' מה לכט,  ונתנו על זה בראש,מעבירים דבר כזה בכיתה

תקומת , אבל מבחינתי. בנובמבר והוא בא וסיפר את החוויה האישית שלו' שכשהיה ילד היה כט

ומאחר וזה שלנו ואני מאמינה בזה והוא . צריך למצוא את הדרך ללמוד את זה. המדינה היא ערך

אני חושבת שזה דבר . גם להורים, עמוד מאחוריו ולנמק למהקל לי לבוא ול, משהו שמבפנים אצלי

חבל שלא מלמדים ":  סטודנטים מצרים על העדר הלמידה.)סטודנטית לחינוך מיוחד', ג ("חשוב

 "נושא חשוב והלוואי וימצא פתרון עד שנצא לפנסיה", )' שנה ג,מדעי החברה, סטודנטית ("יותר

ו רוצים לראות קורסים של חינוך מוסרי כחלק מתוכנית והי, )'שנה ד, התמחות שפות ,סטודנטית(

לא יזיק להכניס בלימודים כמו שאני כמורה חושבת שנכון , כן": הלימודים במוסדות שלהם

כן בהחלט אפשר לצרף לתוכנית הלימודים , להנחות את הכיתה לערכים מסוימים, להוביל

אתה היית רוצה לראות קורס : יןמראי", )סטודנטית לתקשורת', ג(" האקדמית קורסים בסגנון

סטודנט ', ג ("זה יכול להביא להרבה תובנות, נראה לי שזה מאוד מעניין, כן: 'ג? כזה במכללה

אם ": 'עבודת קודש'לא זו בלבד אלא שבעיניהם העיסוק בחינוך מוסרי יש בו משום , )לתקשורת

, סטודנטית ("דת קודשתצליח ללמד תלמידים מה זה ערכים מוסריים תדע לך שאתה תעשה עבו

 ).'שנה ד', סדנת סטאז

כי לדעתם מורה טוב הוא מורה מוסרי אכפתי   סטודנטים מהמגזר הדתי הדגישו באופן דומה

סטודנטית לימודי ארץ ' ה("  מה הבן אדם מקרין,קודם כל זה אישיות: 'ה": וקשוב לתלמידיו

מקצועי במה שהוא מלמד והן מורה טוב צריך מצד אחד להיות , זה שאלה קשה: 'י", )ישראל

במיוחד , הוא צריך להיות קשוב למציאות שסביבו במיוחד, מצד שני. בצורה שהוא מלמד

צריך להיות מאוד זהיר על כל צעד ושעל שהוא עושה עם התלמידים כי הוא יכול , לתלמידים

אם , מצד שני, בטעות אחת קטנה לחסל חיים של ילד לכל החיים וזה הרע שהוא גורם פה ושם

לאור ). ע"ך תושב"סטודנט לתנ' י ("הוא עובד כמו שצריך הוא יכול להגיע לדברים מדהימים מאוד

כי חשוב להם ללמוד יותר אודות החינוך המוסרי ודרכי הכשרתו וכי הם ציינו הסטודנטים , זאת

ני לפי איך שא: 'י": מצרים על כך שנושא זה אינו נלמד מספיק לדעתם במכללות בהם הם לומדים

אני פחות או יותר מרשה לעצמי לנחש מה מטרות המחקר , את הכיוון שלו, איך שהראיון זרם, חש

' י ("מאוד חלש בפרט במכללה שבה אני לומד, ואני חושב שהמחקר חשוב כי שזה נושא מאוד

חינוך למוסר חשוב ביותר וחבל מאוד שאינו מופיע כלל בתור דבר "). ע"ך ותושב"סטודנט לתנ

  ). רשימות שדה', שנה ג, ך"חוג לתנ, סטודנט ("ו ומתוך כך במכללה בה אני לומדבפני עצמ
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:  למידה שכזו מחזקת את המורה ואת דמותו כמחנךכיציינו סטודנטים מהמגזר הדתי , בנוסף

שוב אם זה התעסקות עם דילמות חינוכיות ומוסריות אם זה קורס שעוסק במשנת הציונות : 'ה"

חשוב שידע , חשוב שכל בן אדם שעוסק ומחנך והוא חלק מהציונות יהיה, לדעתי, כאילו, הדתית

' נ). סטודנטית ללימודי ארץ ישראל' ה ("ידע לעמוד באופן אמיתי, מה, מה הכיוון, ויבין את הרקע

ציינה כי מילוי השאלון לבדו עורר אותה לחשיבה חינוכית ) רשימות שדה', שנה ד, סטודנטית(

ציינו , מעבר לכך. "תודה, תי לחשוב על המציאות שלנו היום בחינוךהשאלון עורר או": בנושא

: סטודנטים מהמגזר הדתי כי בתור אנשים דתיים חשוב להם ללמוד וללמד אודות חינוך מוסרי

גם מהצד הדתי כי לפי היהדות ערכים ומוסר זה אחד הדברים הכי חשובים דרך ארץ קדמה : 'י"

  ). ע"ך ולתושב"נט לתנסטוד', י(" לתורה זו לא סתם סיסמא

הדגישו גם הם כי מורה אידיאלי לדעתם הוא בראש ובראשונה מורה סטודנטים מהמגזר הערבי 

מורה טוב זה שיכול , מורה טוב: 'נ":  אכפתי ובעל יכולת הקשבה על פני יכולתו האקדמית,מוסרי

 אבל איזה חלק :מראיין... ושיכול לתרום לתלמיד, יכול להיות עם אוזן קשבת, ילהיות אמפאת

: 'נ? זה שהוא מתייחס יפה לתלמידים או שהוא יודע ללמד כמו שצריך? צריך להיות יותר גדול

, וללמד תמיד זה לא אומר שהם יאהבו את המורה, יחס טוב זה מביא לימוד טוב, האמת היא

וך סטודנט לחינ' נ(" אפשר להעביר את החומר אבל לא כולם יבינו אם הם לא אוהבים את המורה

: ' י?טוב מורה הוא שמורה רואים איך? טוב מורה שהוא מורה דעתך לפי זה מה: מראיין", )מיוחד

 אליהם מתייחס, בהם מתחשב. לאחרים גם עוזר, לעצמו רק עוזר שלא המורה הוא ,כל קודם

 מורה שיהיה, לך חשוב יותר מה:  מראיין.טובה והתנהגות, אנוש יחסי וממש, טובה בהתייחסות

, שלו ההתנהגות כל קודם אבל, שניהם: ' י?טוב ביחס אדם בן שיהיה או, המקצוע את טוב שיודע

 לאור .)סטודנטית לחינוך מיוחד' י ("הלימודי בחומר השליטה מידת כ"ואח שלו וההתייחסות

ציינו סטודנטים מהמגזר הערבי כי חשוב להם ללמוד , ובדומה לסטודנטים ממגזרים אחרים, זאת

להכניס , אני חושב שאפשר להוסיף קורס כזה, כן: 'נ: "ם בנושא החינוך המוסריקורסים ושיעורי

: 'נ ? זה חסר זה לא קיים: מראיין. כן אני חושב שזה אפשרי היום זה חסר, צריך כזה דבר, מוסר

 כי חשוב לו ללמוד אודות חינוך מוסרי וערכים 'ציין נ, בנוסף .)סטודנט לחינוך מיוחד' נ ("כן

ט לאור החברה ממנה הוא מגיע המאופיינת בפתיחות מיוחדת אך השקפה זו אינה מוסריים בפר

זה גם , ואצל הסטודנטים פה במכללה: מראיין": מאפיינת את כלל עמיתיו לספסל הלימודים

אני , לי אישית כן: 'נ? החברים שלך פה בלימודים? וזה גם חשוב להם לדעת את זה? מעניין אותם

הם , לא יודע איך השאר, עם ראש פתוח, אני מחברה כאילו פתוחה, יד פהאני חיפאי היח, אגיד לך

איך הוא רואה את העניין , איך כל אחד ואחת יכול להתנהג, באים מכפרים וזה ואני לא יודע
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, אתה מתרשם שזה חשוב להם, וממה שאתה מדבר עם חברים: מראיין. מנקודת המבט שלו

נגיד שמהכיתה שלי יש איזה שלוש או , כן: 'נ? זהשמרגישים שהיו רוצים לשמוע עוד בנושא 

  . "ארבעה שהייתי אומר שהעניינים האלה מעניינים אותם

  סיכום

מרצים מהמגזר . חשיבות לימוד המוסר באה לידי ביטוי בתפיסת ייעודו ותפקידו של המורה

לאחר הממלכתי והממלכתי דתי סבורים כי מורה טוב הוא קודם כל מורה מקצוען השולט בידע ו

מרצים מהמגזר הערבי הקדימו תכונות . בעל מידות מוסריותגם שנשאלו הבהירו כי עליו להיות 

  . אכפתיות ובעיקר כבוד לתכונות המקצועיות של המורה, דאגה, של מוסר

,   סבורים סטודנטים מכלל המגזרים כי מורה טוב הוא קודם כל מורה מוסרי,בניגוד למרצים

הפן המקצועי . יכולת להכיל את תלמידיו ולהיענות לצורכיהם, יושרה, בעל הגינות, קשוב, אכפתי

  . נתפס כבעל חשיבות משנית בלבד בעיני סטודנטים

מרצים מהמגזר .  בהתנהגות המוסרית של הסטודנטים גםחשיבות הנושא באה לידי ביטוי, בנוסף

אוי והולם והם הממלכתי והערבי סבורים כי הסטודנטים שלהם אינם מתנהגים באופן מוסרי ר

י סבורים כי תמרצים מהמגזר הד, םלעומת. נאלצים להתמודד עם מציאות זו באופן קבוע

  . מוסריים ומתנהגים כראוי, הסטודנטים שלהם ערכיים

סטודנטים מכלל המגזרים סבורים כי חשוב ללמד מוסר במכללות וכי העובדה שהתחום חסר 

      .     מצרה להם ביותר
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  של מדגם קורסים ) סילבוסים(תוכניות הלימודים ניתוח  4.2.2

ניתוח זה מתמקד . בחלק זה יוצג הניתוח הכמותי של הסילבוסים שנאספו לצורך מחקר זה

הקשורים קף הלמידה של תכנים ישכיחויות ואחוזים הרלוונטיים לה, בהצגת נתונים מספריים

אופי הדגימה והשיקולים . יםכפי שהם מתקיימים בפועל במכללות להכשרת מור, בחינוך מוסרי

   .איסוף הסילבוסים הוצגו בפירוט לעילהשונים ב

  נתונים כלליים 4.2.2.1

משמונה המכללות ) סילבוסים של קורסים( תוכניות לימודים 63במהלך המחקר נאספו 

 12דתי נאספו -מהמגזר הממלכתי,  סילבוסים35מהמגזר הממלכתי נאספו . המשתתפות במחקר

  .  סילבוסים16גזר הערבי נאספו סילבוסים ומהמ

, 1 –פסיכותרפיה , 6 –פילוסופיה : הסילבוסים נאספו ממגוון תחומי דעת הנלמדים במכללות

רב , 2 -מנהל החינוך, ) תורת ההוראה-4,  חינוך-9 (13 –חינוך , 5 –סוציולוגיה , 10 –פסיכולוגיה 

חינוך בלתי , 1 - היסטוריה, 2 – אנגלית, 3 –מדעים , 3 –ספרות , 2 –אומנות , 2 –תרבותיות 

  .1 –) ד"סמ(סמינריון דידקטי מחקרי , 2 –חברתי /פורמלי

: על פי הפירוט הבא)  סילבוסים10(מלבד תחומים אלו נאספו סילבוסים מתחום החינוך לערכים 

  .2 –חינוך מוסרי , 3 –אתיקה , 1 –אלימות , 1 –דמוקרטיה , 3 –ערכים כללי 

 מכלל הקורסים נערכו במתכונת 6. ם מתארות קורסים במתכונת שיעורמרבית תוכניות הלימודי

 – 2,  אופי של הדרכהי בעלם הינ– 2,  נערך באופן מתוקשב באמצעות האינטרנט– 1, סמינריון

  . עבודה מעשית– 1 ו סדנה

ממלכתי דתי , ממלכתי: מגזרי החינוך את איסוף הסילבוסים בהתאם להמציג 46 מספרטבלה 

  .וערבי
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לחינוך מוסרי בהתאם לזרם  התפלגות הסילבוסים לתחומי דעת שונים ו:46ה מספר טבל

  החינוכי

תחומי דעת 

  שונים

   כללי–ערכים 

  )כולל אתיקה (

מספר סילבוסים   זרם חינוכי  חינוך מוסרי

  שנאספו

  %  שכיחות  %  שכיחות  %  שכיחות

  ממלכתי
 – 3,  אלימות– 1  46%  29  35

   ערכים- 1, אתיקה

7%  1  2%  

 –ממלכתי 

  דתי

12  

  

  2%  1  3%   ערכים-2  14%  9

מגזר ערבי
    

  0  0  2%   ערכים-1  24%  15  16

  4%  2  12%  8  84%  53  63  כ"סה

  

 מכלל 84% סילבוסים המהווים 53 הסילבוסים שנאספו למחקר זה 63עולה כי מבין , מטבלה זו

תחום החינוך הסילבוסים עוסקים בתחומי דעת מגוונים ועשויים לכלול בתוכם אלמנטים גם מ

 מכלל הסילבוסים לקוחים מתחום החינוך לערכים והאתיקה 12% סילבוסים המהווים 8. המוסרי

 מכלל הסילבוסים במחקר זה מתארים קורס שבו מתקיימת 4% סילבוסים המהווים 2ואילו רק 

  .ממוקדת ומוגדרת של חינוך מוסרי,  ספציפית,הוראה ישירה

ות מסרו תוכנית לימודים לקורס המתקיים אצלם בנושא מנתונים אלו עולה כי רק שתי מכלל

  . ממלכתי דתיהמגזר והשני מה, מגזר ממלכתימה, אחד, חינוך מוסרי

הערכים ומתחומי , ניתוח קטגוריאלי כמותני לתוכניות לימודים מתחום החינוך המוסרי 4.2.2.2

  .  דעת מגוונים הכוללים אלמנטים של חינוך מוסרי

ה היא לבחון את קיומה של הכשרה לחינוך מוסרי גם באופן סמוי וגם מטרת מחקר ז, כאמור

נסקרו הסילבוסים מספר פעמים בקריאה על ידי החוקר לשם איתור , לשם כך. באופן אגבי

סילבוסים שבהם נמצאו אלמנטים שכאלה הועברו להמשך . אלמנטים מתחום החינוך המוסרי

וך המוסרי אינו הנושא המרכזי הנלמד בקורס בקורסים אלה החינ . כמותני–ניתוח קטגוריאלי 

בדיונים המועלים בקורס וברשימות הקריאה הכוללות מרכיבים , אלא מופיע כמרכיב בקורס

 מציג מיפוי של קורסים אלו בהתאם לאיסוף הנתונים 9 נספח מספר. רבים מתחומים אחרים

  .   גרפיה המופיעים בהםביבליולו, הערכהל, אסטרטגיות הוראהל ,תכניםל, המתייחסים למטרות
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עקיף ,  העוסקים בחינוך מוסרי באופן חלקי27אותרו ) 63(מבין כלל תוכניות הלימודים שנאספו 

 15 נאספו  מהמגזר הממלכתי. מכלל הסילבוסים שנאספו לצורך המחקר43%המהווים , ואגבי

 7 נאספו מגזר ערבימה ו)18%( סילבוסים 5מהמגזר הממלכתי דתי נאספו , )56% (סילבוסים

  .)26% (סילבוסים

מתוארים נתונים כמותניים המתייחסים לאלמנטים מתחום החינוך המוסרי המופיעים להלן 

בכל קטגוריה מופיע תיאור של הממצאים לפי חלוקה . מבנה הפנימי שלהםסילבוסים בהתאם לב

   .ממלכתי דתי ומגזר ערבי וכן דוגמאות לתכנים השונים, למגזרים ממלכתי

  הקורסמטרות. א

מתוכם עסקו בערכים ) 28% (11 מטרות מגוונות כאשר 38 בסילבוסים הוצגו – מגזר ממלכתי

בשבעה קורסים לא הוצגו מטרות נתון זה מתייחס רק לשמונה מהקורסים שנבדקו שכן . ובמוסר

  . מהתחום הערכי או המוסרי כלל

. וכללים מוסריים, רמעמד המוס, בירור המושגים חירות מוסרית: בין המטרות שהוצגו היו

חשיפת הסטודנטים לסוגיות הקשורות , טקסט ספרותי ככלי להקניית ערכים ונורמות התנהגות

  .  אחריות וסמכות, מוסר, באתיקה

מתוכם עסקו בערכים ) 1% (2 מטרות מגוונות כאשר 18 בסילבוסים הוצגו – מגזר ממלכתי דתי

בארבעת ". לערכים וחינוך לדמוקרטיהחינוך "נתון זה מתייחס לקורס אחד בלבד . ובמוסר

  . הקורסים האחרים לא הוצגו מטרות מתחום החינוך המוסרי

  . הכרת שיטות לניהול דילמות, הכרת שיטות להקניית ערכים: בין המטרות שהוצגו היו

. מתוכם עסקו בערכים ובמוסר) 14% (3 מטרות מגוונות כאשר 21בסילבוסים הוצגו  - מגזר ערבי

יחס רק לשלושה מהקורסים שנבדקו שכן בארבעה קורסים לא הוצגו מטרות נתון זה מתי

  . מהתחום הערכי או המוסרי כלל

, דגש על היבטים של התפתחות מוסרית, המשפחה כמקור לחינוך ערכי: בין המטרות שהוצגו היו

  .הכרת מסגרות של חינוך בלתי פורמאלי המחויבות לערכים של שוויון וצדק חברתי

 קורסתוכני ה. ב

מתוכם עסקו ) 19% (21כאשר ,  נושאים מתחומים שונים107 בסילבוסים הוצגו – מגזר ממלכתי

  .  הקורסים שנבדקו15 מתוך 13 –נתון זה מתייחס ל . בערכים ובמוסר

, אישי וחברתי, מוסר מודרני , האדם והתנהגותו,  פילוסופיה של המוסר: שהוצגו היונושאיםבין ה

התפתחות , אתיקה מקצועית, אתיקה דילמה מוסרית, בהרת ערכיםה, ערכים: הסבר מושגים
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, אמצעים להעברת ערכים, התמודדות עם ערך בספרות ילדים, קאנט והציווי המוסרי, מוסרית

  . חשיבה מוסרית

מתוכם ) 26% (11כאשר ,  נושאים מתחומים שונים41בסילבוסים הוצגו  – מגזר ממלכתי דתי

  . מתייחס לכל חמשת הקורסים שנבחנונתון זה. עסקו בערכים ובמוסר

גישות ,  קוהלברג–שיפוט מוסרי , חינוך לערכים מחייבים, הגדרת ערך: בין הנושאים שהוצגו היו

  . התפתחות מוסרית, בין היתר, אפיונים של גיל ההתבגרות, שונות לחינוך לערכים

מתוכם עסקו ) 17% (8כאשר ,  נושאים מתחומים שונים46בסילבוסים הוצגו     - מגזר ערבי

  .  הקורסים שנבדקו7 מתוך 4 –נתון זה מתייחס ל . בערכים ובמוסר

התיאוריה , חקר עניין המשפחה ותפקידה בחינוך ערכי ועיצוב האישיות: בין הנושאים שהוצגו היו

הקניית ערכים , ערכים ונורמות גישתו של דירקהיים, התנהגות בהיבט מוסרי, של קוהלברג

  . כיםלעומת עיסוק בער

 אסטרטגיות הוראה . ג

 אסטרטגיות הוראה שונות להוראת הקורסים כפי שהוצעו 37 בסילבוסים הוצגו – מגזר ממלכתי

, מתארות סגנונות הוראה שוניםהאסטרטגיות ההוראה . על ידי המרצים המלמדים את הקורסים

 1,  ראיון- )2% (1,  דיון- )32% (12,  הרצאה- )29% (11: לפי הפירוט הבאמופיעות בסילבוסים 

 4, ניתוח אירועים/  סימולציה - )2% (1,  סדנה- )8% (3,  צפייה בסרטים- )8% (3,  מצגת- )2%(

  .יום שדה/ סיור  - ) 2% (1, קריאה -) 10%(

  .9 בנספח מספרלעיתים נעשה שימוש ביותר מסגנון הוראה אחד באותו הקורס פירוט נוסף מופיע 

 אסטרטגיות הוראה שונות להוראת הקורסים כפי 13ם הוצגו  בסילבוסי- מגזר ממלכתי דתי

אסטרטגיות ההוראה המתארות סגנונות . שהוצעו על ידי המרצים המלמדים את הקורסים

 - )7% (1, דיון - ) 23% (3,  הרצאה- )38% (5: מופיעות בסילבוסים לפי הפירוט הבא, הוראה שונים

  .הפעלה -) 7% (1, ניתוח אירועים/ מולציה  סי- )15% (2, סדנה -) 7% (1, צפייה בסרטים

 בנספח מספר נעשה שימוש ביותר מסגנון הוראה אחד באותו הקורס פירוט נוסף מופיע ,לעיתים

9.  

 אסטרטגיות הוראה שונות להוראת הקורסים כפי שהוצעו על 18בסילבוסים הוצגו  - מגזר ערבי

, מתארות סגנונות הוראה שוניםאסטרטגיות ההוראה ה. ידי המרצים המלמדים את הקורסים

 )5%( 1,  מצגת- )5% (1,  דיון- )16% (3,  הרצאה- )33% (6: מופיעות בסילבוסים לפי הפירוט הבא

    . פעילות- )11% (2,  מטלות- )5% (1, השתלמות/כנס/ סיור - )16% (3,  קריאה-  )5% (1,   סדנה-
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 בנספח מספרקורס פירוט נוסף מופיע  נעשה שימוש ביותר מסגנון הוראה אחד באותו ה,לעיתים

9.  

 הערכת הלמידה. ד

להערכה ולמדידה של הישגי שונות  דרכי הערכה 37בסילבוסים הוצגו   - מגזר ממלכתי

 - )13% (5, נוכחות - )18% (7 :לפי הפירוט הבא, ורסים שנבדקוהסטודנטים המשתתפים בק

 - )2% (1, תרגיל /מטלה - )8% (3, כמתבחינה מס - )27% (10, הגשת עבודה - )16% (6, השתתפות

  .ח"הגשת דו - )2% (1,  קריאה- )11% (4, פורטפוליו

  . הוצגו מספר דרכי הערכה באותו הקורס ,לעיתים

 דרכי הערכה שונות להערכה ולמדידה של הישגי 15 בסילבוסים הוצגו - מגזר ממלכתי דתי

 - )13% (2,  נוכחות-  )6% (1 :לפי הפירוט הבא, הסטודנטים המשתתפים בקורסים שנבדקו

עריכת  - )13% (2,  קריאה- )13% (2,  תרגיל - )13% (2,  בחינה מסכמת- )26% (4, השתתפות

  . הצגה בכיתה- )6% (1,  עריכת סקר- )6% (1, תצפית/ ראיון

 .  הוצגו מספר דרכי הערכה באותו הקורס,לעיתים

ת להערכה ולמדידה של הישגי הסטודנטים  דרכי הערכה שונו23בסילבוסים הוצגו  - מגזר ערבי

 4,  השתתפות- )21% (5,  נוכחות- )21% (5: לפי הפירוט הבא, המשתתפים בקורסים שנבדקו

/  עריכת ראיון- )4% (1,  הגשת עבודה- )13% (3, מטלה / תרגיל- )21% (5,  בחינה מסכמת- )17%(

  .תצפית

  .  הוצגו מספר דרכי הערכה באותו הקורס,לעיתים

    )ביבליוגרפיה(רשימות קריאה . ה

 ברשימת קריאה שהיא ,מיעוטם,  פריטים ביבליוגראפיים308 בסילבוסים הוצגו – מגזר ממלכתי

, 12% פריטים המהווים 40 עסקו בערכים ובמוסר ,מתוכם.  כפרטי קריאת רשות,חובה ומרביתם

 8, הקשר ערכים כללי ב–) 4% (10,  בהקשר מקצועי פרופסיונאלי–) 3% (12: בהקשרים שונים

,  בהקשר מוסרי רחב הכולל את גישתם של קוהלברג–) 3% (10 , בהקשר פילוסופי רחב-)2%(

  . גיליגן ונודינגס

. ביאליק ג. ל, דושיניק. נ,  צבר בן יהושע;תורת המוסר) 1989. (נ, כשר: בין הפריטים שהוצגו

 ;לחץ והתנגדות בחינוך ().צ, לם ;דילמות אתיות של מורים? מי אני שאחליט על גורלם) 2007(

. יוסף,  אבינון;הפילוסופיה של עמנואל קאנט) 1984.( ברגמן שמואל הוגו;אתיקה, )1985(אריסטו 

  .חינוך לצדק) 1980. (ל,  קוהלברג;?האם אפשר לחנך לערכים והאם ראוי לעשות זאת) 2007(
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Noddings N. The challenge to car in schools: an alternative approach to education; 

Maslovaty, N.(2000).Teachers’ choice of teaching strategies for dealing with socio-

moral dilemmas in the elementary school; Willemse, M, Lunenberg, M. & Korthagen, 

F. (2005). Values in education: A challenge for teacher educators.   

   
מהסריקה שנערכה לרשימות הקריאה שהוצעו על ידי המרצים ניתן היה להבחין באופן , בנוסף

בולט במקורות רבים המצביעים על כך שהגישה ההוראתית בכלל והגישה הכללית להתמודדות 

כפי , ביקורתית ורב תרבותית, עם ערכים במגזר הממלכתי הינה באמצעות גישה ההומניסטית

הופיעו במספר קורסים למרות ש, מלבד זאת .)7 נספח מספר( הסילבוסיםספחי שניתן להתרשם מנ

 כפי  וכן ההפךםלא נמצאו פריטים ביבליוגראפיים רלוונטיימטרות או תכנים מתחום המוסר 

  . 9 שניתן לראות בנספח מספר

רק קורס אחד עסק , מתוכם.  פריטים ביבליוגראפיים46 בסילבוסים הוצגו –  דתימגזר ממלכתי

מן . המימד המוסרי הסמוי של ההוראה: דעת ובורות בתוצרי בית הספר). 1999(' צ, לם: במוסר

  .   שלשני קורסים מתוך חמשת הקורסים שנבחנו לא צורפו רשימות קריאה,הראוי לציין

מהסריקה שנערכה לרשימות הקריאה שהוצעו על ידי המרצים ניתן היה להבחין באופן , בנוסף

 המצביעים על כך שהגישה ההוראתית בכלל והגישה הכללית להתמודדות בולט במקורות רבים

 ,יםנ פסיכולוגית בשילוב עם גישות של רב הינה באמצעות גישה דתי עם ערכים במגזר הממלכתי

, מלבד זאת. )7 נספח מספר( הסילבוסיםכפי שניתן להתרשם מנספחי , הוגים וחוקרים דתיים

 או תכנים מתחום המוסר לא נמצאו פריטים במספר קורסים למרות שהופיעו מטרות

  . 9 שניתן לראות בנספח מספר וכן ההפך כפי םביבליוגראפיים רלוונטיי

 ברשימת קריאה שהיא ,מיעוטם,  פריטים ביבליוגראפיים317 בסילבוסים הוצגו –ערבי מגזר 

, 2%  פריטים המהווים6עסקו בערכים ובמוסר , מתוכם.  כפרטי קריאת רשות,חובה ומרביתם

   . בהקשר מוסרי–) 0.8%( 2,  בהקשר ערכים כללי–) 1.2% (4:בהקשרים שונים

, מודרניות). 1999. ('א,  גור זאב;מטרות וערכים בחינוך). 2002. ('י, אבינון: בין הפריטים שהוצגו

  עיון–אדם לעצמו ) 1976. ('א,  פרום;קריאה לחינוך) 1984. ('י, סימילנסקי ;מודרניות וחינוך פוסט

    .בפסיכולוגיה של המוסר

Dewey, J. (1916). Democracy and education.  
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מהסריקה שנערכה לרשימות הקריאה שהוצעו על ידי המרצים ניתן היה להבחין באופן , בנוסף

בולט במקורות רבים המצביעים על כך שהגישה ההוראתית בכלל והגישה הכללית להתמודדות 

כפי , רב תרבותיתפוסט מודרנית ו, דמוקרטיתצעות גישה  הינה באמהערביעם ערכים במגזר 

במספר קורסים למרות שהופיעו , מלבד זאת. )7 נספח מספר( הסילבוסיםשניתן להתרשם מנספחי 

 וכן ההפך כפי םמטרות או תכנים מתחום המוסר לא נמצאו פריטים ביבליוגראפיים רלוונטיי

  . 9 שניתן לראות בנספח מספר

  וח התוכן הכמותי  סיכום נית4.2.2.3

  תוכניות לימודים מהמגזר הממלכתי 

ממוסד אחד . כמות הסילבוסים הגדולה ביותר שנבחנה במחקר זה נתקבלה מהמגזר הממלכתי

הפסיכולוגיה של המוסר : "נתקבל קורס יחידי שבו מתוארת הוראה ישירה של חינוך מוסרי

 קורסים שנאספו 35מבין . ןהנלמד במתווה של קורס סמינריו" וחינוך להתנהגות מוסרית

אך רק ,  שבהם מופיעים גם אלמנטים מתחום החינוך המוסרי15נמצאו , ממכללות המגזר

בתכנים הנדונים בקורסים נמצא מגוון רחב של , אומנם. במחציתם נמצאו מטרות מתחום המוסר

,  בלבדלא זו. נושאים אך למרביתו לא הייתה תמיכה כלל ברשימות הקריאה שהוצגו בסילבוסים

לא נבע מתוך מטרה להורות חינוך מוסרי , במרבית המקרים, אלא שהדיון והעיסוק בנושאים אלה

ובהוראה של , דיון כללי בערכים, הקשר מקצועי פרופסיונאלי: אלה מהקשרים שונים כגון

  . פילוסופיה גרידא

מלכתי הן הגישות המתייחסות לחינוך מוסרי שנמצאו נפוצות בתוכניות לימודים מהמגזר המ

בגישתו של אריסטו הדוגלת בדיון מעמיק במידות , בעיקר, המתמקדות, בעלות אופי פילוסופי

טובות שעל האדם לרכוש וכן בגישה הפסיכולוגית ההתפתחותית שהוצעה על ידי לורנס קוהלברג 

  . והביקורת הפמיניסטית שהושמעה נגדו מצד קרול גיליגן ונל נודינגס

: עו בסילבוסים מצביעות על שימוש עיקרי בשיטות הוראה מסורתיותאסטרטגיות ההוראה שהוצ

, אם כי באופן נמוך, נעשה שימוש מוגבר יותר, ביחס למגזרים אחרים, עם זאת. הרצאות ודיונים

סרטים , מצגות(גם באסטרטגיות הוראה חלופיות המתאימות יותר להוראת חינוך מוסרי 

י קורסים שעסקו בתיאור מנימליסטי של אסטרטגיות מכלל הקורסים אותרו רק שנ). וסימולציות

עסק , עסק בגישת הבהרת הערכים ודילמות מוסריות והשני, האחד. להוראת ערכים ומוסר

  .בחיפוש דרך להקניית ערכים

, בעיקר, מתוכניות הלימודים שנבחנו במחקר עולה כי הערכת הלמידה במגזר הממלכתי מאופיינת

הדרישה לנוכחות ולהשתתפות בשיעורים היא , למשל, כך. לופיותבדרכי הערכה מסורתיות ולא ח
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רשימות . מטלות ותרגילים ולעמוד בבחינה בסיום הקורס, הדרישה להגיש עבודה, כמו כן, מכרעת

, כאמור, הקריאה שהוצעו לסטודנטים הכילו מקורות בודדים שעסקו בחינוך למוסר ומרביתם

סקירת המקורות . פילוסופיה ואתיקה מקצועית, עסקו בהקשרים מגוונים של הוראת ערכים

שהגישה ההוראתית לתחום הערכים במגזר הממלכתי מאופיינת בקו חשיבה , הצביעה על כך

בכל , כמעט, לאור המקורות הרבים שהוצגו מתחומים אלה, ביקורתי ורב תרבותי, הומניסטי

  .הסילבוסים שנסקרו

  תוכניות לימודים מהמגזר הממלכתי דתי

 סילבוסים כאשר אחד מתוכם נמצא עוסק בחינוך מוסרי באופן 12ממלכתי דתי נאספו מהמגזר ה

שנתקבל ממרצה באופן אישי לאחר שהמכללה " אמונה וחינוך מוסרי: "הקורס. ישיר וממוקד

סירבה להעביר סילבוסים של קורסים בטענה שהם רכושם של המרצים וכי אין לה סמכות 

 קורסים שבהם תוארה התייחסות להוראת 5ורסים אותרו  הק12מבין . להעבירם ללא הסכמתם

רק בקורס אחד העוסק בחינוך לערכים ולדמוקרטיה נמצאו שתי . ערכים ומוסר באופן אגבי

בנושאי הקורסים הוצגו תכנים מגוונים יותר העוסקים בערכים . מטרות שעניינם הוראת מוסר

. אך גם באופן מועט ומצומצם, מוסריתשיפוט מוסרי והתפתחות : ובמוסר בעיקר בפן פסיכולוגי

  .גישתו של לורנס קוהלברג מהווה בסיס תיאורטי גם לקורסים במגזר זה

הרצאה ודיון , קרי, בדומה למגזר הממלכתי אסטרטגיות ההוראה הנפוצות ביותר הן המסורתיות

. ועטנעשה שימוש מ) סימולציות, סדנאות, שימוש בסרטים(ואילו באסטרטגיות הוראה חדשניות 

הוראת אסטרטגיות לחינוך מוסרי המתוארת בסילבוסים מהמגזר הדתי מתאפיינת בעיקר בהצגת 

ולא נמצא אזכור נוסף להוראת , שיטת הדילמות המוסריות של קוהלברג והעיסוק בהם

  .אסטרטגיות מגוונות לתחום החינוך המוסרי

שנבחנו במחקר מתמקדת הערכת הלמידה במגזר הממלכתי דתי כפי שעולה מתוכניות הלימודים 

ביצוע , דרישה לנוכחות והשתתפות בקורס: בשיטות הערכה מסורתיות כמו במגזר הממלכתי

  .  חסר- השימוש בהערכה חלופית מגוונת . תרגילים ועמידה בבחינה מסכמת

רשימות הקריאה המתוארות בתוכניות הלימודים של המגזר הדתי הכילו רק פריט אחד שעסק 

סריקת רשימות הקריאה מצביעה על כך שהגישה , עם זאת.  המוסריבאופן ישיר בתחום

גישת (ההוראתית לחינוך ערכי במכללות דתיות מתבססת על שילוב של גישה פסיכולוגית מרכזית 

, בשילוב עם גישותיהם של רבנים) ההתפתחות המוסרית והדילמות המוסריות של לורנס קוהלברג

  .   הוגים וחוקרים דתיים
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  ימודים מהמגזר הערביתוכניות ל

לא נמצאו קורסים המתארים .  סילבוסים של קורסים16מהמגזר הערבי נאספו לצורך המחקר 

 סילבוסים הכילו אלמנטים שונים מתחומי הערכים 16 מתוך 7. הוראה ישירה של חינוך מוסרי

ות המטר. בשלושה קורסים בלבד הוצגו מטרות העוסקות בערכים ובמוסר. והמוסר באופן כללי

שוויון , המשפחה כמקור לחינוך ערכי: שהוצגו בקורסים אלה היו בעלות אופי מוסרי סוציולוגי

גם במגזר זה ההתייחסות למוסר לא נעשתה מתוך כוונה . וצדק חברתי והתפתחות מוסרית

הבולט בהם הוא החינוך , כאשר, להורות חינוך מוסרי אלה אגב דיון כללי בסוגיות של ערכים

 פסיכולוגית ביחס להוראת –גם בנושאי הקורסים השתקפה המגמה הסוציולוגית . לדמוקרטיה

ערכים עם הצגת גישתו של לורנס קוהלברג וגישתו של אמיל דירקהיים בדבר התפתחותם של 

  . בקורס אחד בלבד עלתה שאלת הקניית הערכים כחלק מתוכני הקורס. ערכים ונורמות

 המרכזיות הן ההרצאה והדיון ואילו השימוש בדומה למגזרים אחרים אסטרטגיות ההוראה

עריכת סדנאות , צפייה בסרטים, שימוש במצגות: כמו, באסטרטגיות הוראה חדשניות

  .הוראת אסטרטגיות ישירות ומגוונות לחינוך מוסרי לא נמצאו, כאמור. נדיר יותר, וסימולציות

נה בעיקר הערכה בדומה למגזרים האחרים הערכת הלמידה בקורסים העוסקים בערכים הי

עבודה , הגשת תרגילים, מסורתית המתאפיינת בדרישת נוכחות והשתתפות כחלק ממרכיב הציון

  . ועמידה בבחינה מסכמת

באופן בולט ניתן היה להבחין בחוסר פרופורציה בכמות הפריטים ברשימות הקריאה שהוצגו 

זאת בהשוואה למגזר ,  פריטים בשבעה קורסים317 –בתוכניות הלימודים של המגזר הערבי 

מרבית הפריטים ברשימות אלו נועדו .  קורסים15שם הוצג מספר פריטים דומה ל , הממלכתי

סקירת רשימות הקריאה העלתה כי רק . לקריאת חובה במסגרת הקורס, לקריאת רשות ומיעוטם

למרות . כאשר שניים מתוכם עוסקים במוסר, שישה פריטים עוסקים בערכים באופן כללי

הם לא קיבלו את ביטויים , עו נושאים שונים הקשורים בהוראת מוסר בתוכני הקורסיםשהופי

עיון ברשימות הקריאה העלה עוד כי . ברשימות הקריאה המפורטות שהוצגו בסילבוסים

, ההתמודדות הכללית עם תחום הערכים במגזר זה מאופיינת בעיקר בגישה סוציולוגית

  .   ית פוסט מודרנית ורב תרבות–דמוקרטית 
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  דיון. 5

 הוצבו מספר מטרות ,הכשרת המורים לחינוך מוסרי במכללות לחינוךלמחקר זה העוסק בתחום 

בניית תמונת מצב עדכנית והרחבת הידע הקיים באשר לחינוך המוסרי במכללות : בתחום התוכן

בחינת המדיניות וההוראה של החינוך המוסרי בתחומים שונים והכרת מערכת הערכים של , לחינוך

:  בתחום התיאורטי הוצבו שתי מטרות.ים וסטודנטים המלמדים ולומדים במכללות לחינוךמרצ

הוספה לתיאוריה הקונסטרוקטיביסטית בדבר השימוש באסטרטגיות הוראה חדשניות , האחת

 ,)Rest, et al., 1999(תרומה למודל ארבעת המרכיבים לבשלות מוסרית , השנייה .להוראה ערכית

 , המתייחס לדירוג והעדפה של ערכים מוסריים על פני ערכים אחרים,יווציוניבפיתוח המרכיב המוט

בניית כלי , קרי, המטרות הנוגעות לתחום המתודולוגי. במערכת הערכים של מרצים וסטודנטים

בפרק , מחקר לתחום החינוך המוסרי ופיתוח שאלון דמות התלמיד הושגו והן מתוארות בהרחבה לעיל

  .  המתודולוגיה

לקישורם לבסיס התיאורטי שהוצג בראשית , ן שלהלן מתייחס לממצאים הנוגעים למטרות אלוהדיו

הדיון ערוך בהתאם לשאלת המחקר המרכזית . העבודה ולמתן נימוקים מגוונים להסבר הממצאים

     .שנועדו להוביל למימוש המטרות, ולהשערותיו

  ההכשרה לתחום החינוך המוסרי במכללות לחינוך  5.1

: י גם יחדנמדדים רבים שנבדקו במחקר הכמותי והאיכות המצב המוצעת לקמן מתבססת על תמונת

הכשרת , מעורבות חברתית ותוכנית הלימודים,  מדיניות ואקלים מוסרי–מדדי הערכת המוסד 

לימוד מתודיקה , דת תיאוריות מתחום המוסרילמ, הכשרה ישירה לעומת הכשרה אגבית, המרצים

ה הלימודית של המכללות להוראת מוסר וחשיבות הלמידה בעיני מרצים הגיש, ושיטות הוראה

  .   הסברים לתמונת המצב יוצגו באופן כולל בסיכום חלק זה. וסטודנטים

  אקלים מוסרי ומעורבות חברתית ,מדיניות 5.1.1

בהתאם לשאלת המחקר נבחנה עמדת הנבדקים ביחס לקיומה של מדיניות ברורה לתחום החינוך 

הכרות של המרצים , של המכללה' האני מאמין'מכללות כפי שהיא עשויה לעלות מתוך מוסרי בה

,  המועברת דרך רשויות המכללה באמירות גלויות וסמויות,והסטודנטים עם מדיניות מגובשת

דרך כן מרצים באמצעות חוזרים שונים והנחיות ישירות או דרך ראשי חוגים ולבהעברת מסרים 

נבחנה עמדת הנבדקים ביחס למדיניות המכללה לחינוך מוסרי כפי , בנוסף. דמותם של בוגרי המכללה
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 בעידוד ,מכללה שבא לידי ביטוי בפעילויות חברתיותבשהיא משתקפת מהאקלים המוסרי השורר 

   . או אגודת הסטודנטים על ידי הנהלת המכללה  ויצירת רוח התנדבותלמעורבות חברתית

דיווחו מרצים מהמגזר הממלכתי כי ום החינוך המוסרי ביחס לקיומה של מדיניות ברורה לתח

סטודנטיות ממגזר זה דיווחו  .המדיניות והאקלים המוסרי במכללות שלהם מורגשים במידה בינונית

בנוסף נמצא כי בעוד שמרצים מהמגזר . נמוכהכי למכללה שלהם מדיניות ואקלים מוסרי במידה 

סבורות הסטודנטיות כי , מעורבות חברתיתהממלכתי סבורים כי המכללות שלהם מעודדות ל

תומכים אף הם בממצאים אלו ומהם י נממצאי המחקר האיכותמ . אינן מעודדות לכךןהמכללות שלה

סטודנטים במגזר הממלכתי סבורים שהמעורבות החברתית ורוח ההתנדבות במכללה הם י כעולה עוד 

  .  ולא של המכללהפרי יוזמת אגודת הסטודנטים

בין מרצים וסטודנטיות מהמגזר הדתי לפיה קיימת לדעתם מדיניות לתחום נמצאה ם תמימות דעי

 . וכן עידוד למעורבות חברתית ועזרה הדדית במכללות שלהםקיים אקלים מוסרי משמעותי, המוסר

מהמגזר הדתי כי המדיניות והאקלים המוסרי קיימים במכללות ) גברים(סטודנטים סבורים  ,לעומתם

 . וכך גם באשר למעורבות חברתית ועזרה הדדיתבאופן מובהק, במידה נמוכהבהם הם לומדים 

כי הערכתם של המרצים מהמגזר הדתי את המדיניות המוסרית של הראו י נממצאי המחקר האיכות

הנחיות וחוזרים , המכללה כמספקת הינה בעיקר הוליסטית אך ברמה פרטנית הם אינם מכירים פניות

) גברים(הצביעו הממצאים האיכותניים על הפער בין עמדות הסטודנטים , כמו כן .של המכללה בנושא

   .לעמדת הסטודנטיות

בין המרצים לבין הסטודנטיות לפיו בעוד שהמרצים סבורים כי אין בעמדות במגזר הערבי נמצא פער 

סבורות  , באופן מובהק ביחס למרצים ממגזרים אחרים,מדיניות ואקלים ברורים בתחום

, כשנשאלו סטודנטים מהמגזר הערבי באופן ישיר,  עם זאת.כי אלו קיימים במידה רבההסטודנטיות 

. אודות המדיניות והאקלים המוסרי של מכללתם הם טענו כי אלו לא קיימים, במסגרת הראיונות

אינן מרצים מהמגזר הערבי כי המכללות שלהם ביחס למעורבות חברתית ורוח התנדבות סבורים 

סטודנטיות מהמגזר הערבי סבורות אף הן בדומה לסטודנטיות מהמגזר . מעין זומעודדות למעורבות 

מסטודנטיות מהמגזר הדתי כי המכללות שלהם אינן מעודדות , באופן מובהק, הממלכתי ובשונה

תומכים בנתון זה ומראים כי ההכוונה י נממצאי המחקר האיכות. למעורבות חברתית באופן מספק

הינה במסגרת מצומצמת של חוגים ספציפיים ומתוך יוזמה פרטית של מעורבות חברתית הקיימת ל

   .המרצה והסטודנטים
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ממצאים נוספים מצביעים על קשרים מובהקים וחיובים בין מדדי הערכת המוסד לבין שאר מדדי 

מרצים וסטודנטים שסבורים כי במכללה שלהם קיימת יותר מדיניות לחינוך מוסרי ויותר . המחקר

דתיות ואף לימודיות , פסיכו מוטוריות, מעניקים יותר חשיבות לתכונות דמוקרטיותאקלים מוסרי 

סטודנטים סבורים כי ככל שיש אקלים מוסרי רב יותר במכללה שלהם . בדמות התלמיד הרצוי להם

והם מאמנים יותר כי ייעודו של המורה , כך יש פחות צורך להדגיש זאת במהלך ההוראה בכיתות

ממצאים אלו מצביעים על כך שמוסד .  וביכולתו להשפיע על תלמידיו בתחוםלהיות סוכן מוסרי

 את רף הציפיות והשאיפות מעלה ,עיל מדיניות ברורה למוסר ומשדר אקלים מוסרי ראויפשמ

  .  ובעתידהחינוכיות של מרציו ותלמידיו מעבודתם החינוכית בהווה

קלים מוסרי ומעורבות חברתית  המתארים העדר מדיניות ברורה למוסר והעדר אממצאים אלו

 & Jones, Ryan(  חוקרים .) ;1975Muniz, 1987, לוין( קודמיםמספקים נמצאים בהלימה למחקרים 

Bohlin, 1999; Willemse, et al, 2008 (כי במקרים רבים נמצא כי הוראת חינוך מוסרי היא טענו 

  .    טתיתפרי יוזמתו של מרצה בודד ולא של מדיניות ותוכנית מקיפה ושי

   תוכניות הלימודים 5.1.2

באמצעות שאלון : בהתאם לשאלת המחקר נבחנו תוכניות הלימודים במכללות לחינוך במספר דרכים

 בחינת המרכיבים המוסריים בתוכנית הלימודים באופן כללי ובמסגרת –הערכת המוסד החינוכי 

 סילבוסים של קורסים שנאספו ובאמצעות ניתוח תוכן כמותני שנערך למדגם, קורסי חובה ובחירה

, התכנים המוצעים בהם, במסגרת זו נבחנו מטרות הקורסים. מהמכללות המשתתפות במחקר

  .   רשימות הקריאהודרכי הערכת הלמידה , אסטרטגיות הוראה שבהם נעשה שימוש

 שמרצים מכלל המגזרים תמימי דעים כי תוכנית ממצאי הערכת תוכנית הלימודים מצביעים על כך

. הלימודים במכללה בה הם מלמדים כוללת מרכיבים מתחום החינוך המוסרי במידה בינונית

סטודנטיות מהמגזר הערבי סבורות : באופן מובהק, חלוקות הסטודנטיות בעמדותיהן, לעומתם

סטודנטיות מהמגזר , שתוכנית הלימודים שלהן כוללת במידה רבה מרכיבים מתחום החינוך המוסרי

, בנוסף. מידה בינונית ואילו סטודנטיות מהמגזר הממלכתי סבורות שבמידה נמוכההדתי סבורות שב

בעוד שסטודנטיות מהמגזר הדתי סבורות כי תוכנית הלימודים שלהן כוללות מרכיבים מוסריים 

מהמגזר הדתי כי תוכנית הלימודים שלהם כוללת מרכיבים ) גברים(במידה רבה סבורים סטודנטים 

  .  באופן מובהקמוסרים במידה נמוכה
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קשרים חיוביים ומובהקים נמצאו בין הערכת תוכנית הלימודים לבין מדדי המחקר לפיהם ככל 

שמרצים וסטודנטים סבורים כי יש יותר מרכיבים מוסריים בתוכנית הלימודים שלהם הם מעניקים 

. צוי להםפסיכו מוטוריות מוסריות ודתיות בדמות התלמיד הר, נות דמוקרטיותויותר חשיבות לתכ

ניתוחי הרגרסיה . מרצים וסטודנטים משתמשים יותר באסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסר, כמו כן

הראו כי מדד תוכניות הלימודים מסביר את השונות בקרב מדדים רבים לאורך המחקר כך שככל 

ות מרצים וסטודנטים מביעים עמד, שקיימים יותר מרכיבים מוסריים בתוכנית הלימודים במכללות

     . יותר כלפי החינוך המוסריחיוביות יותר ומגלים פתיחות רבה 

כי תוכניות הלימודים בכלל המכללות הינן דלות בהתייחסותן לתחום הראו ממצאי ניתוח התוכן 

 תוכניות 2 תוכניות לימודים שנבחנו במהלך המחקר נמצאו רק 63מבין .  המוסר בכל המדדים שנבחנו

 תוכניות נוספות שעוסקות 3קות באופן ישיר בהוראה של חינוך מוסרי וכן משתי מכללות שונות שעוס

 מתוכם עיסוק 27מתוך כלל תוכניות הלימודים שנאספו כללו . באתיקה מקצועית בהקשרים רחבים

  .  עקיף ואגבי,בחינוך מוסרי באופן חלקי

ותי לבין בקרב המגזר הממלכתי נמצאה הלימה בין עמדות המרצים והסטודנטיות במחקר הכמ

פער משמעותי בין בקרב המגזר הממלכתי דתי נמצא . ממצאי ניתוח התוכן לתוכניות הלימודים

 המצביעים על התייחסות דלה ומצומצמת לתחום החינוך ,ממצאי ניתוח התוכן לתוכניות הלימודים

שהעריכו את המרכיבים , ובעיקר לעומת הערכת הסטודנטיות הערכת המרצים , לעומת,המוסרי

ניתן אולי להסביר כי במגזר הדתי מושם דגש רב . סריים בתוכנית הלימודים שלהם במידה רבההמו

רוח ההתנדבות והעידוד למעורבות חברתית כפי שדווח , האקלים המוסרי, האחד. על שני יסודות

 מגבירים את תחושת ההווי המוסרי במכללות באופן שמפצה על הוראת תכנים מוסריים בכיתות ,לעיל

ערכים מוסרים בקרב סטודנטים דתיים עשויים להיות גם ערכים , האחר.  תוכנית הלימודיםעל פי

תורה שבעל פה , ך"תנ, דתיים והוראה מוגברת של לימודי קודש מגוונים במסגרת קורסים של יהדות

. מסודר בתוכניות הלימודיםחינוך מוסרי באופן ומחשבת ישראל מהווים אף הם פיצוי להעדר הוראת 

 לימודיהם במכללה נתפסים בעיניהם  ניתן להסביר באופן דומה כי)גברים(סטודנטים  לתפיסת הביחס

, וממילאכלימודי חול בעוד לימודים במסגרת ישיבה או מכון תורני מהווים בעיניהם לימודי קודש 

        .  כפי שיתואר עוד בסיכום לקמן, לימודי מוסר

 הערבי שהעריכו את המרכיבים המוסריים בתוכנית ממצאי המחקר הכמותי בקרב המרצים מהמגזר

, עם זאת. ד עם ממצאי ניתוח התוכןחהלימודים במכללות שלהם במידה בינונית עשויה לעלות בקנה א
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דיווחי הסטודנטים שהעריכו את המרכיבים המוסריים בתוכנית הלימודים שלהם במידה רבה אינם 

ם אלו גם אינם עומדים בהלימה לדיווח ממצאי. עולים בקנה אחד עם ממצאי ניתוח התוכן

מכללות שלהם אינן מעודדות למעורבות חברתית די הצורך כך שלא ההסטודנטיות מהמגזר הערבי כי 

ניתן להסביר פער זה באמצעות פיצוי להעדר המרכיבים המוסריים בתוכנית הלמודים באמצעות 

רים מעין אלו בין ממצאי המחקר ראוי לציין כי פע. אקלים מוסרי רב ועידוד למעורבות חברתית

י בקרב המגזר הערבי היו נפוצים ובהמשך הדיון יוצע הסבר נאיכותההכמותי לבין ממצאי המחקר 

  .   להבנתם

על מספר   מצביעים,ממצאי הניתוח התוכן הכמותי שנערך לתוכניות לימודיםכי ,  אם כן,ניתן לומר

  :יות להכשרת מורים בישראללתכלהמשותפות לכלל התוכניות המ, עובדות מהותיות

היא בעיקרה , כפי שהיא משתקפת מתוכניות הלימודיםהכשרת המורים לחינוך מוסרי   .א

העיסוק בנושאים . במקרים בהם היא מתקיימת ,סובייקטיבית ואינטואיטיבית, אגבית

הקשורים במוסר נעשה אגב הוראת תחומי ערכים אחרים או דיון בסוגיות פילוסופיות 

יונאליות מנקודת מבטו של המורה ולא מתוך הכשרה המורה להתמודדות עם ואתיות פרופס

  .  עולמם המוסרי של תלמידיו

הגישה התיאורטית השלטת בהוראת חינוך מוסרי היא הגישה הפסיכולוגית מבית מדרשו    .ב

הוראה של . הדילמות המוסריות: לורנס קוהלברג וכן שיטתו היישומית להוראת מוסר בכיתה

:  עולה בדרך כלל בקנה אחד עם האידיאולוגיה הכללית של הזרם החינוכיגישות אחרות

דתיות ואמוניות במגזר הדתי ודמוקרטיות ,  הומניסטיות במגזר הממלכתי-פילוסופיות 

 .   סוציולוגיות במגזר הערבי

לא מתקיימת הוראה מסודרת של אסטרטגיות להוראת מוסר במסגרת הקורסים שנבחנו   .ג

אה הנפוצות ביותר בכלל מגזרי החינוך הן השיטות המסורתיות גם שיטות ההור. במחקר

האסטרטגיות הנפוצות ביותר הן ההרצאה . כאשר מדובר בהוראה של תכנים מעולם הערכים

 .והדיון

דרכי ההערכה בכלל המכללות למדידת מידת ההפנמה וההזדהות עם החומר שנרכש במהלך   .ד

ש בדרכי הערכה חלופיות ובשיטות של השימו. הקורס הן מסורתיות בעלות אופי מסכם

 . הערכה מעצבת נמוך ביותר גם כאשר התכנים הנלמדים לקוחים מתחום הערכים והמוסר
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בכלל המוסדות לא נמצאה התאמה ועקביות בין התכנים הערכיים ומוסריים המופיעים   .ה

 במקרים רבים נושאים מתחום. במטרות הקורסים ובנושאי הקורסים לבין רשימות הקריאה

בכל המוסדות . המוסר שהוצגו בסילבוסים לא קיבלו כל תמיכה או ביטוי ברשימות הקריאה

  .       מצביעות רשימות הקריאה על מגמת המוסדות ביחס להוראת ערכים

חוק חינוך חובה ומדיניות משרד החינוך כפי שהיא משתקפת בתוכניות הלימודים בכלל , כזכור

מדגישות את החשיבות ,  והערבי והן למגזר הממלכתי דתימקצועות הלימוד הן למגזר הממלכתי

חיזוק נוסף . הרבה בחינוך למוסר הן ברמת המטרות והן ברמת התכנים שצריכים להילמד בבתי הספר

וועדת דוברת ) 1979(קיבלה מדיניות זו בועדות שונות שהוקמו לאור השנים כדוגמת ועדת עציוני 

 לחינוך מדגישות אף הן את הפן המוסרי בהכשרתו של המורה תוכניות הלימודים של מכללות). 2005(

ניתן לומר כי נמצא פער . ואת הצורך בפיתוח אישיותו של המורה בתחום הערכי בכלל והמוסרי בפרט

גדול בין מדיניות לחינוך מוסרי כפי שהיא מוצגת על ידי משרד החינוך בהזדמנויות שונות ואף על ידי 

ממצאי המחקר הנוכחי עומדים . ח בפרט ביחס למגזר הממלכתי והערביהמכללות לבין המציאות בשט

לפיה חל פיחות מתמיד בהוראה ערכית בכלל ) 2007(בהלימה למגמה שמצאה שגריר במחקרה 

מציאות זו של העדר תכנים מוסריים . ובהוראה מוסרית בפרט במכללות להכשרת מורים בארץ

 & Revell & Arthur, 2007; Jones, Ryan( בעולם בתוכניות הלימודים נמצאה גם במחקרים שנעשו

Bohlin, 1999; Yost, 1997; Wakefield, 1996(  בהם דיווחו מרצים וסטודנטים כי אינם לומדים

חינוך מוסרי וכי תוכניות הלימודים שלהם כוללות מרכיבים מוסרים במידה מועטה ובאופן אגבי 

   .בלבד

  מוסר הגישה הלימודית להוראת ערכים ו 5.1.3

 – 3. השערה א. שתי השערות מחקר עוסקות בגישה הלימודית של המכללות להוראת חינוך מוסרי

לפיה מרצים וסטודנטים מהמגזר הממלכתי דתי יהיו בעלי עמדות והתנהגויות שמרניות יותר באופן 

עמדות מרצים וסטודנטים מהמגזר . מובהק כלפי חינוך מוסרי לעומת עמיתיהם מהמגזר הממלכתי

 לפיה מרצים – 4. השערה א. הערבי יהיו אף שמרניות יותר מאשר עמיתיהם מהמגזר הדתי

הערבי יראו את תפקיד המורה בחינוך המוסרי כמעצב אופי לעומת הדתי ווסטודנטים מהמגזר 

  :  שערות אלו מתואר להלןההדיון ב. עמיתיהם מהמגזר הממלכתי שיראו את תפקיד המורה כמתווך

וצגה הגישה האידיאולוגית של המכללות מעת הקמתן כבסיס למשנה החינוכית ברקע התיאורטי ה

הוצגו שלושה מודלים , מלבד זאת. שעליה עשויה להתבסס הוראה מוסרית, והערכית שלהם
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, גובר( יהמודל הביהביוריסט: המונעים מזרמים אידיאולוגייםהמקובלים בעולם להכשרת מורים 

 )Giroux, 1988; Peters, 1977 ;1995, שקולניקוב(ונליסטי המודל הרצי, )Apple, 2000 ;ז"תשנ

הוצגו ברקע , בנוסף. )Giroux, 1989; Clark, 1990  ;ו"תשנ, גור זאב( בקורתי -והמודל ההומניסטי

ם תכנים ושיטות הוראה עתוכניות הלימודים של החינוך הממלכתי התיאורטי קשר וזהות בין 

כניות הלימודים של החינוך הממלכתי דתי המצביעות על המתאימות למודל ההומניסטי לעומת תו

  .   קשר וזהות עם תכנים ושיטות הוראה העולות בקנה אחד עם המודל הביהביוריסטי

לבין מודל ) ערבי, ממלכתי דתי, ממלכתי(אם קיימת זיקה בין זרם ההכשרה במהלך המחקר נבדק 

ולבין מידת ההזדהות והשימוש ) בקורתי-הומניסטי, רציונאליסטי, ביהביוריסטי(תוכנית ההכשרה 

גישות משלבות כמו , גישות המחייבות הוראת ערכים כמו חינוך האופי(בתיאוריות להוראת מוסר 

גישות השוללות הוראת ערכים מוסריים כמו , תחלק מהגישות הפסיכולוגית והגישות הסוציולוגיו

מצעות שאלון העמדות כלפי חינוך בדיקה זו נעשתה בחלק הכמותי בא). הגישות הפוסט מודרניות

ובאמצעות ממצאי הראיונות , המורה כסוכן הוראה והמורה כסוכן מוסרי: מוסרי במדדים

.  הגישה הלימודית להוראת חינוך מוסרי והוראה מפורשת ומכוונת של חינוך מוסרי: בקטגוריות

בין גישתם תי במגזר הממלכממצאי המחקר מצביעים על דיסוננס שיוצרים מרצים וסטודנטים 

 הציגוממגזר זה מרצים וסטודנטים . החינוכית הכללית ולבין עמדתם בפועל ביחס להוראת מוסר

בעלי אופי תיווכי ,  גישות להוראת מוסר ששורשם נעוץ במודלים הומניסטיים ביקורתייםיחדיו

  . ובסגנון חשיבה מטא קוגניטיבי

ם ימודרניות השוללות הוראת מוסר וערכוסט מודל הכשרה הומניסטי מזוהה עם גישות פ, כזכור

וצבי לם ) 1990, 1975 (יזהר. והוגים המזוהים עם החינוך הממלכתי כדוגמת ס, באופן מפורש

עולה מהמחקר הכמותי כי מרצים , עם זאת. מבטאים עמדה זו באופן נחרץ, )1973,1986,2001,2002(

ים מהמגזר הערבי כי על המורה וסטודנטיות מהמגזר הממלכתי סבורים באופן מובהק מאשר מרצ

 יש לעסוק בהוראה ערכים ,טענו מרצים ממגזר זה כי לדעתם, כמו כן. ללמד ולעסוק במוסר בעבודתו

מתן דוגמה , בצורה מפורשת וכי יש להתמודד עם הוראה אינדוקטרינארית באמצעות ניהול דיון פתוח

אף הם כי יש להורות ערכים באופן סטודנטים ממגזר זה סבורים . הימנעות מהטפה ומכפיה, אישית

 יש להתמודד עם הוראה אינדוקטרינארית באמצעות הוראת ערכים מוסריים ,תםעמפורש ולד

   .אוניברסאליים שאינם שנויים במחלוקת ובאמצעות הקניית כלים ללמידה ולחשיבה
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גישה ניתן להסביר פער זה בין המשנה החינוכית והמודל החינוכי של המגזר הממלכתי לבין ה

הפרקטית להוראה מוסרית בכך שהמציאות המוסרית העגומה לה עדים מרצים ומורים הובילה אותם 

ניתן . יזהר והוגים אחרים בדבר הימנעות מהוראה מפורשת של ערכים מוסריים. לנטישת גישתו של ס

אה תהליכי הור אוחזים בעמדות הומניסטיות ביקורתיות באשר לותלומר שלמרות שמרצים וסטודנטי

 להוראת ערכים ת אף גישות ביהביוריסטיו, הם מאמצים גישות רציונאליסטיות ולעיתיםולמידה

בעקבות , לפיו חלה ניעות מהימנעות מהוראה ערכית לתמיכה בהוראה זותהליך דומה . ומוסר

ביבאו ב בשני העשורים האחרונים כפי שתיארו זאת "התרחש בארה ,מציאות מוסרית מטרידה

  :18-19'  עמ,)Bebeau, Rest & Narvaez, 1999 (היועמית

"Beginning in the early 1980s and extending through the 1990s, we have seen a 
resurgence of character education, first popularized in the 1930s, as a response to 
growing perception that American society is in a state of crisis, moral decay, or serious 
decline. The currency of the concern for basic socialization of the nation's youth is 
reflected in President Clinton's 1997 State of Union Address: "Character education must 
be taught in our schools. We must teach children to be good citizens…Currently, national 
attention is on basic socialization and on reversing the growing destructiveness of youth. 
News articles cite alarming statistics such as the following: Homicide among youth 
doubled from 1970-1980, then again doubled by 1987, and then again doubled by 1992. 
On a typical day, over 130,000 American school children bring guns to school. The 
United States leads the industrialized world in unmarried teen pregnancies. The United 
States leads the industrialized world in drug abuse among teens…For many educators, the 
trends do not seem to indicate a normal blip within a bounded pattern of variation, but a 
growing problem percolating among the country's youth."      

      

 דתיים הצביעו על חשיבות הקו התורני בהוראה מוסרית וכן הביעו את ותמרצים וסטודנטי

,  בעלות אופי מעצבתעמדותיהם באמצעות עקרונות מגישת חינוך האופי ומתוך גישות ביהביוריסטיו

סטודנטים מהמגזר הדתי אף  .המעודדות שימוש בחיזוקים חיוביים ושליליים בתהליך הלמידה

  .שיבות שבהוראה פרקטית על פני הוראה מטא קוגניטיבית בעבורםהדגישו את הח

שמצאו , )Jones, Ryan & Bohlin, 1999(ראיין ובולין , ונס'ממצא זה נמצא בהלימה למחקרם של ג

ב נבדלות בתיאוריות שהן מלמדות את "כי תוכניות חילוניות ודתיות להכשרת מורים בארה

במגזר הדתי , ת תיאוריות פסיכולוגיות ופוסט מודרניותבמגזר החילוני נלמדושבעוד . תלמידיהם

באופן בולט ציינו החוקרים כי מרצים . נלמדות תיאוריות פילוסופיות וערכים דתיים) בעיקר נוצרי(

ממוסדות בעלי אופי דתי הדגישו את החשיבות של החינוך מוסרי בתוכנית הלימודים שלהם וכחלק 
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 חילונים ראו זאת כחלק מעמדתו האישית של המרצה ולא ממטרות החינוך בעוד שמרצים ממוסדות

  .   כמרכיב מרכזי בתוכנית הלימודים

המודל הביהביוריסטי מזוהה עם גישות המחייבות הוראה של ערכים כדוגמת גישת חינוך , כזכור

 הדתיים הסבורים גם ותממצאי המחקר הכמותי נמצאו בהלימה לעמדת המרצים והסטודנטי. האופי

באופן דומה למרצים  .גלוי ומפורש בכיתה,  מובהק כי על המורה לעסוק במוסר באופן ישירהם באופן

 טענו מרצים וסטודנטים מהמגזר הדתי כי הם תומכים בהוראה מפורשת של ,מהמגזר הממלכתי

סטודנטים בעלי נטייה . ערכים מוסריים וכי הם מתמודדים עם אינדוקטרינציה באמצעים דומים

 עמדה מעצבת ביחס להוראת מוסר וציינו כי אינם חוששים מהוראה דתית יותר הציגו

  . אינדוקטרינארית

גישת ההוראה הערכית המתווכת שנמצאה מאפיינת את המגזר הממלכתי לעומת גישת ההוראה 

הערכית המעצבת שנמצאה מאפיינת את המגזר הממלכתי דתי מקבלת תמיכה ממחקרו של רוקס 

)Rox, 1993( , ינו כי הם צי" חילוניים"ב המוגדרים "להכשרת מורים בארהמוסדות בוגרי שמצא כי

 –הדתיים "בעוד שבוגרי המוסדות , רואים את תפקידם כמתווכים ומסייעים להעברת חינוך מוסרי

המערבים עמדות אישיות , ציינו כי הם רואים את תפקידם כמעצבים של חינוך מוסרי" נוצרים

הציגו עמדה מעצבת יותר , טים בעלי נטייה דתית חזקה יותרהעובדה כי סטודנ. בסוגיות מוסריות

ושל ) 1996(ללמידה של מוסר ואף טענו כי אינם חוששים מאינדוקטרינציה נתמכת במחקרם של  טל 

. שמצאו כי מורים דתיים יותר מבטאים עמדות שמרניות יותר ביחס לערכים מוסריים) 1986(שנברג 

 & Graham, Haidt( היסודות המוסריים של היידיט ועמיתיו ניתן למצוא בתיאוריית, חיזוק נוסף

Nosek, 2009; Haidt & Graham, 2007 ( לפיה אנשים בעלי נטייה ליבראלית רואים חשיבות

, הגינות, דאגה: דאגה והגינות ואילו אנשים בעלי נטייה שמרנית מקדמים את הערכים: בערכים

 גם בהקשר ניכרהבדל ה.  מזו של הליבראליםיחס מכבד ונקיות במידה שווה ופחותה, אמינות

התרבותי הישראלי לפער ביחס כלפי המוסר בין המגזר הממלכתי המזוהה יותר כליבראלי לבין המגזר 

    .הממלכתי דתי המזוהה כיותר שמרני

י נמצא ביחס לשאלה הנדונה בקרב נפער בין ממצאי המחקר הכמותי לבין ממצאי המחקר האיכות

הציגו במהלך הראיונות עמדות העולות מתוך גישות רב ש, ת מהמגזר הערבימרצים וסטודנטיו

. פרקטי וביהביוריסטי ללמידת מוסר, גישות בעלות אופי מעצב וכן תרבותיות להוראה ולמידה

להסיק כי מרצים וסטודנטים ערבים תומכים ומעודדים הוראה ישירה היה בהתאם לגישות אלו ניתן 
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תמכו מרצים וסטודנטים מהמגזר הערבי בהוראה מפורשת של , בנוסף .ומפורשת של ערכים מוסריים

ערכים וטענו כי הם מתמודדים עם הוראה אינדוקטרינארית באמצעים מגוונים כמו עמיתיהם 

בדומה לסטודנטים מהמגזר הדתי הציגו סטודנטים מהמגזר הערבי שהם בעלי . ממגזרים אחרים

את מוסר וציינו כי אינם חוששים מהוראה עמדה מעצבת ביחס להור, נטייה דתית יותר

   .אינדוקטרינארית

סבורים כי על המורה מהמגזר הערבי וסטודנטים ממצאי המחקר הכמותי מראים כי מרצים , עם זאת

עמיתיהם ממגזרים  לעומת ,להתמקד בהוראהכי עליו להימנע מהוראת מוסר בכיתה בצורה מפורשת ו

מרצים ממגזר זה הציגו עמדות שמרניות ביחסם הציגו ה, תבראיונו, בנוסף. באופן מובהק, אחרים

  .המוסרי כלפי קוד הלבוש של תלמידותיהן

המושפע משינויים ניתן אולי לחלק ולומר כי מרצים וסטודנטים ערביים מציגים פן דקלרטיבי 

שמונע   פן פרקטי,לעומת, באופן פדגוגיבלמידה והעשרה במסגרת הכשרתם המקצועית והאקדמית 

,   בנוסף.השקפה ותרבות להם הורגלו ואותם הם מיישמים בעבודתם החינוכית, סות עולםמתפי

אפשר להסביר כי המחקר הכמותי נתפש בעיני מרצים וסטודנטים מהמגזר הערבי כצורת התבטאות 

, רשמית וציבורית שבה יש להציג עמדות מקצועיות מחייבות לעומת המחקר האיכותני שנתפש כפרטי

   .  ורמאלי שבאמצעותו ניתן להביע עמדות כנות ביחס למוסראישי ובלתי פ

ראה והמברמה ההוראה בכיתה עדיין סבורים סטודנטים ערביים כי יש להימנע ניתן לומר כי , למעשה

הגורם : ערכית ומוסרית ואפשר שהדבר תלוי במידה רבה בגורמים שהעלו חוקרים והוגים בתחום

לפיו פרחי הוראה אינם מוכשים , )1996',  אלחאג;2003, 2001, אבו עסבה, 2004, עזאם(הפדגוגי 

אינם יודעים כיצד לנהל דיון ואינם יודעים כיצד להתמודד עם דעות הסותרות את , להוראת ערכים

המצויים בשחיקה ואפשר שסטודנטים חוששים ) 2007;זחאלקה( מעמד וסמכות המורה .עמדתם

תלמידיהם במידה ויציגו פתיחות רגשית או אפשרות שעיסוק במוסר בכיתה יחליש את מעמדם בעיני 

 ;1991,  סידאוי;1995, גרומן ;1996, אבו עסבה ;1997, לרנר(הגורם הפוליטי . לקבלת ביקורת

לפיו אולי סטודנטים חוששים עדיין מלהביע את עמדותיהם בנושאים ערכיים בוערים ) 1990,סבירסקי

  .    פני תגובת התלמידים שיראו בהם כתומכי הממסד מחשש לאובדן מקום עבודתם או מחשש מ,בכיתה

חל שינוי מסוים בשיח המוסרי בתוך המכללות וכי מרצים מגבירים את כי ניתן לומר , עם זאת

 כפי שעלה מתוכניות הלימודים , אם כי במידה מועטה,העיסוק בתחומים ערכיים בשיעורים שלהם

שטען ) 2007(עבסה אבו  בקנה אחד עם דבריו של דברים אלו עולים. ומדיווחי הסטודנטים בראיונות
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המודרניזציה לא פוסחת על הציבור הערבי בישראל ובשנים האחרונות ניתן לראות שינויים כי 

השפעה לשינויים אלו . משמעותיים אך עדיין מידת השמרנות בכל התחומים עולה על מידת הפתיחות

 ביטוי בהתנהגות הסטודנטים בכלל ובלבושם גוברת ועולה של מודרניזציה וישראליות הבאים לידי

  .     כפי שעוד ידון בהמשךבפרט

 ניתן לומר כי השערת המחקר העוסקת באופי תיווכי של המורה לעומת אופי מעצב אוששה ,לסיכום

 של המורה בחינוך המוסרי כמתווך בין התלמיד וכי מרצים מהמגזר הממלכתי רואים את תפקידו

 מרצים מהמגזר הדתי , לעומת זאת.ות הומניסטיות ופוסט מודרניסטיותלתכנים כפי שעולה מגיש

ים רוהערבי רואים את תפקידו של המורה כמעצב האישיות של התלמיד לאור ערכים מוסריים מוגד

ת ועמדות אלו מצביע.  ומגישת חינוך האופי על פי רובתבדרך כלל כפי שעולה מגישות ביהביוריסטיו

 .ה החינוכית לבין הזרם החינוכי ולבין החינוך בפועל של המכללות השונותעל זיקה בין האידיאולוגי

ניכרת מגמה של תמיכה בחינוך ערכי מפורש בקרב כלל המגזרים לאור מציאות מוסרית , עם זאת

  .עגומה

השערת המחקר העוסקת במידת השמרניות של מרצים וסטודנטים ביחס לעמדות כלפי החינוך 

מרצים וסטודנטים מהמגזר הממלכתי והממלכתי דתי סבורים שאל לו . המוסרי אוששה רק בחלקה

. למורה להימנע מדיון ועיסוק בסוגיות מוסריות בכיתה ועליו לגלות פתיחות וסובלנות בנושאים אלה

בעוד שבמחקר הכמותי הם .  בעמדותיהםדואליותציגו מרצים וסטודנטים מהמגזר הערבי ה, לעומתם

י הם תמכו נבמחקר האיכות,  מעיסוק במוסר בכיתה באופן מובהקציינו כי מורה צריך להימנע

   .      בהוראה מעין זו ואף הפגינו פתיחות ביחס לתחום

   הכשרה ישירה ואובייקטיבית או הכשרה אגבית וסובייקטיבית 5.1.4

 ,Wakefield, 1996; Jones, Ryan & Bohlin, 1999; Hansen(ברקע התיאורטי הוצגו מחקרים 

2001; Revell & Arthur, 2007; Willemse, Lunenberg & Korthagen, 2005, 2008   ( שנערכו

בחוץ לארץ על פיהם לא מתקיימת הכשרת מורים מספקת למוסר וזו הקיימת לוקה בחסר ומאופיינת 

העדר המחקרים . מתוכנן וממוקד, סובייקטיבי ומזדמן ולא בלימוד ישיר, בעיקר בלימוד עקיף

, כאמור,  תיאור המציאות הקיימת בהכשרת המורים ומחקר זה הציב לו למטרהבישראל הקשה על

  . לתאר את אופי ההכשרה בהקשר זה

ובשאלות , שתה באמצעות המחקר הכמותי במדד רצון להכשרה מוסרית בשאלון העמדותבדיקה זו נע

 של חינוך  שאלה אודות הוראה או למידה: מוסריותהוראהישירות אודות קיומה של הכשרה לשיטות 
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עות הראיונות החצי מובנים באמצ, בנוסף .שאלה אודות הכשרה המרצים, מוסרי ומסגרת הלמידה

 וקיומה של , קיומה של הכשרה לחינוך מוסרי באופן ישיר וגלוי: מוצגים בקטגוריותהםשממצאי

  .הכשרה לחינוך מוסרי באופן אגבי וסובייקטיבי

לא מתקיימת הוראה והכשרה של חינוך מוסרי באופן מראים כי י נאיכותההכמותי וממצאי המחקר 

מרבית המרצים דיווחו כי אינם מלמדים קורסים בחינוך . כלל המגזריםבישיר במכללות לחינוך 

לא הוכשרו ולא מרצים טענו כי  .תיאוריות בתחוםוכן אינם מלמדים , מוסרי או באתיקה מקצועית

   .ן כותלי המכללה או מחוצה לה בי,התמחו ללמד חינוך מוסרי או אתיקה מקצועית

ים בחינוך מוסרי ואתיקה מקצועית  קורסים לומדם כי אינם מכלל המגזרים דיווחו אף הםסטודנטי

בקרב מיעוט המרצים .  לומדים תיאוריות הקשורות לתחום המוסר באופן משמעותיםוכן אינ

ר נעשה בעיקר במסגרת והסטודנטים שדיווחו כי הם מלמדים ולומדים קורסים בתחום נמצא כי הדב

מרצים וסטודנטים דיווחו כי הם , עם זאת .של קורס סימסטריאלי או במסגרת העבודה המעשית

  . לך ההוראה והלמידהה במעוסקים בסוגיות מוסריות באופן אגבי ומזדמן

.   כי ממצאים אלו נמצאו באופן אחיד בקרב המרצים והסטודנטים מכלל המגזרים,מן הראוי לציין

 אלו עולים בקנה אחד עם המחקרים שהוצגו לעיל לפיהם ההכשרה לחינוך מוסרי נעשית ממצאים

מחקר זה מצביע על כך שההכשרה הניתנת לחינוך מוסרי דומה במהותה . עקיף ומזדמן, באופן אגבי

  . לזו הקיימת במקומות אחרים בעולם

לעניין שלהם בהכשרה  עסקה בפער שבין המרצים לסטודנטים ביחס לרצונם ו– 5.השערת המחקר א

הם על פי ההשערה סטודנטים יהיו מעוניינים בהכשרה לתחום לעומת מרצים שיטענו כי . למוסר

  .  במידה רבהתלמידיהם אינם מעוניינים בהכשרה שכזוו

. פער בין תפיסת המרצים לבין תפיסת הסטודנטיםקיומו של ממצאי המחקר הכמותי מצביעים על 

 הסטודנטים אותם הם מלמדים מעוניינים בהכשרה למוסרהם וים כי  סבור,יםמרצים מכלל המגזר

דיווחו סטודנטים מכלל המגזרים כי הם מעוניינים בהכשרה למוסר במידה , לעומתם. במידה מועטה

בין הרצון להכשרה בקרב מרצים חיוביים ומובהקים  נמצאו קשרים ,מלבד זאת .רבה מאוד

וסטודנטים מעוניינים ומגלים רצון  ככל שמרצים מדדי המחקר לפיהםחלק מוסטודנטים לבין 

בהכשרה לחינוך מוסרי הם נוטים להשתמש פחות באסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה נמוך ויותר 

בנוסף ככל . באסטרטגיות מסדר חשיבה גבוה והם משתמשים יותר באסטרטגיות ייחודיות למוסר
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הם , בדמות התלמיד הרצוי להםודתיות דמוקרטיות , שהם מעניקים יותר חשיבות לתכונות חברתיות

  . מעוניינים יותר בהכשרה לחינוך מוסרי

ממצאים אלו מקבלים משנה תוקף במחקר האיכותי ואף ניתן למצוא הסבר לעמדתם של המרצים כי 

מרצים מהמגזר הממלכתי והערבי דיווחו כי הסטודנטים שלהם . תלמידיהם אינם מגלים עניין במוסר

 גם ביחס שביניהם , ומראים כי התחום אינו חשוב להם כלל, לדעתם,מוסריתלוקים בהתנהגותם ה

  . כפי שיוצג בהמשך בתיאור ההסברים להעדר ההכשרה למוסר, חבריהםלבין 

בממצאים הכמותיים לא נמצא הבדל בין מרצים מהמגזר הממלכתי והערבי לבין מרצים , כאמור

רו בראיונות כי תלמידיהם ערכיים ביותר מהמגזר הדתי אך יש לציין כי מרצים ממגזר זה סיפ

  . בניגוד לעמיתיהם ממגזרים אחרים, בעיניהם

סטודנטים ייחלו לכך שבמכללות . רצונם של הסטודנטים בהכשרה לחינוך מוסרי הובע גם בראיונות

. 'עבודת קודש'שלהם יתקיימו יותר קורסים בנושא ואף טענו כי עצם המחקר בתחום הוא בבחינת 

ל סטודנטים ישראליים ללמוד יותר אודות החינוך המוסרי ותכניו נמצא בהלימה לרצונם  שן זהרצו

מצאו , כזכור, )Revell & Arthur, 2007(ריבל וארתור . אמריקהמאנגליה ומשל סטודנטים 

אך דיווחו על , שלסטודנטים היו ציפיות גבוהות מקורס שהיו אמורים ללמוד בנושא חינוך מוסרי

 מצאה כי סטודנטים שהשתתפו בקורס בחינוך )Yost, 1997(יוסט . תום הקורסאכזבה מהלמידה ב

קיימת הלימה בין , בנוסף. מוסרי דיווחו כי הקורס השפיע רבות על אמונותיהם ויחסם לתחום

פרחי הוראה מעדיפים לקבל במהלך לפיהם ) 2001(מחקרה של מסלובטי ממצאי ממצאים אלה ל

 נמצא אפוא כי השערה זו אוששה .א לעסוק בתיאוריות חינוכיותהכשרתם כלים פדגוגים פרקטים ול

 . במלואה

  מתודיקה ושיטות הוראה  5.1.5

. בחינת ההכשרה ואופייה נעשו גם ביחס להוראה וללמידה של מתודיקה לתחום החינוך המוסרי

מהמגזר ) גברים(מרבית המרצים ומרבית הסטודנטיות וכן סטודנטים ממצאי המחקר מראים כי 

תי סבורים באופן מובהק כי יש ללמד שיטות הוראה לחינוך מוסרי במכללות שלהם וכי אין הד

ממצא זה נתמך . כיום, טוענים מרביתם כי שיטות אלו אינן נלמדות כלל, עם זאת. להימנע מכך

  .  בתיאוריהם של מרצים וסטודנטים כאחד,ינבמחקר האיכות

מדגישים את העדר הלמידה של ) Munson, 2000; Wakefield, 1996; Yost, 1997(מחקרים 

מתודיקה למוסר בהכשרת המורים כנקודה בולטת בחסרונה של הכשרה לתחום החינוך המוסרי בעיני 
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בהעדר יכולת מצד בוגרי תוכניות הכשרה , יחסרון זה בא לידי ביטו. מרצים וסטודנטים כאחד

סר עקביות בין תמיכה והבנה בצורך חווכן ב, להתמודד עם בעיות מוסריות וחברתיות מורכבות בשטח

 חוסר עקביות זה בולט גם .מכללותבלימודים מעין אלו לבין הוראתם בפועל בקרב גורמים פדגוגים ב

בממצאי מחקר זה ומוצג בפער שבין עמדות הסטודנטים ורצונם בהכשרה מתודית למוסר לבין 

 & Jones, Ryan(ובולין ראיין , ונס' ממצא זה נמצא בהלימה למחקרם של ג.המציאות בשטח

Bohlin, 1999( ,סבורים שיש לעסוק וללמד מוסר בהכשרת דיקנים וראשי חוגים שמצאו כי למרות ש

   .   במידה מועטה מאודזו מתקיימת הכשרה מעין , בפועל, מורים

לאור העובדה שמתקיימת הוראה מוסרית עקיפה במכללות להכשרת מורים נבדקה במחקר , עם זאת

 ילמדו בעתיד או\סטודנטים בכיתות שבהן הם מלמדים וש של מרצים בפועל ושל מידת השימו

  . באסטרטגיות הוראה קונסטרוקטיביסטיות ובאסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסר

  שימוש באסטרטגיות הוראה חדשניות לעומת מסורתיות בהוראה מוסרית 5.1.5.1

יובי בין מדדי דמות התלמיד החברתיים עסקה בתיאור קשר לינארי ח',  ב–השערת המחקר השנייה 

והמוסריים לבין מידת השימוש באסטרטגיות הוראה מטא קוגניטיביות ואסטרטגיות הוראה 

השערה זו נבחנה גם בקרב הסטודנטים וגם ביחס למדדים נוספים . בקרב מרצים, ייחודיות למוסר

  .     להלןנדוןכפי ש, במחקר

  יות אסטרטגיות הוראה קונסטרוקטיביסט. א

למידה מציעה למידה ספיראלית על בסיס ידע קיים תוך ל התיאוריה הקונסטרוקטיביסיטית  ,כאמור

למידה מגוונת בעלת עקרונות מתבססת על  תיאוריה זו .יצירת קשרים מבניים בין הידע הישן לחדש

, צגותמ: שימוש באמצעי הוראה מגוונים כמו(להעשרת הלמידה הערכית  ופרקטיים יםמטא קוגניטיבי

התנדבות , עריכת דיונים, עבודה בקבוצות, פרויקטים משותפים, כתיבה יצירתית, הצגות, סרטים

 )Piaget, 1972(בין לזרם ההתפתחותי , על פי גישה זו קרון המנחה למידהיהע). ועשייה חברתית ועוד

 זה –הו הדרך הטובה ביותר ללמוד מש' :הוא, )Vygotsky, 1978(ובין לזרם התרבותי ההיסטורי 

בהתאם לעקרונות אלו נבחנה מידת השימוש של מרצים ). Veugeles, et al, 2008 ('לעשות אותו

וסטודנטים באסטרטגיות חדשניות מטא קוגניטיביות ומסדר חשיבה בינוני לעומת אסטרטגיות 

  . במהלך עבודתם החינוכית, חשיבה מסורתיות מסדר חשיבה נמוך
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רצים מכלל המגזרים מרבים להשתמש באסטרטגיות הוראה ממצאי המחקר הכמותי מראים כי מ

בבחינת ההבדלים על פי מגדר נמצא כי . מטא קוגניטיביות אך גם באסטרטגיות הוראה מסדר נמוך

  . מאשר מרצים, באופן מובהק, מרצות משתמשות יותר באסטרטגיות הוראה מסדר בינוני ונמוך

הממצאים מצביעים על כך . לתוכניות הלימודיםממצאים אלו מקבלים חיזוק מניתוח התוכן שנערך 

ההערכה הינה בעלת אופי מסכם ולא מעצב , כמו כן. שהאסטרטגיות הנפוצות הן ההרצאה והדיון

ביצוע תרגילים ועמידה בבחינה , הבאה לידי ביטוי בעיקר בדרישה לנוכחות והשתתפות בקורס

עריכת , צפייה בסרטים, מצגותשימוש ב. השימוש בדרכי הערכה חלופיות מועט מאוד. מסכמת

  . סדנאות וסימולציות נמצא נדיר בכלל המגזרים

ניתן אולי להסביר כי מידת השימוש של מרצים באסטרטגיות הוראה נגזרת בעיקר מהאופי 

במהלך שיעורים הם נוטים להעלות את התכנים הנלמדים באמצעות . הפרונטאלי של ההוראה שלהם

, מתן ציון, קרי, טיבית אך מאחר ומרצים מחויבים להערכה מסכמתדיון ועידוד חשיבה מטא קוגני

מבחנים מטלות , הם מרבים להשתמש גם באסטרטגיות הוראה מסדר הוראה נמוך כדוגמת בחנים

  .    וכדומה

בין מדדי האסטרטגיות לבין מדדי המחקר מצביעים על כך שמרצים הרואים באור שנמצאו הקשרים 

ה יותר לעמדות הקשורות לתחום החינוך המוסרי מבטאים זאת על ידי חיובי ומביעים תמיכה גבוה

שימוש רב יותר באסטרטגיות הוראה מסדר בינוני ומטא קוגניטיבי ופחות באסטרטגיות הוראה 

  . מסדר נמוך

) ומעוניינות להשתמש בעתיד(בקרב סטודנטיות נמצא כי סטודנטיות מהמגזר הערבי משתמשות 

 שיבה נמוך יותר מאשר סטודנטיות מהמגזר הממלכתי והממלכתי דתיבאסטרטגיות הוראה מסדר ח

באופן דומה משתמשות סטודנטיות מהמגזר הערבי באסטרטגיות הוראה מסדר בינוני . באופן מובהק

   . יותר מאשר סטודנטיות ממגזרים אחרים באופן מובהק

נעשית המורה הערבי נתון זה נמצא בהלימה לדבריהם של חוקרי המגזר הערבי שציינו כי הכשרת 

אבו ( בעיקר בשיטה הפרונטאלית המסורתית ואין שליטה באסטרטגיות הוראה תלויות ידע וחשיבה

נתון זה נמצא בהתאמה לגישת המוסדות הערביים לחינוך כפי , כמו כן. )2007,  טונוס;2001,עסבא

אלית ולמידת  המבוססת על הוראה פרונט, הגישה הביהביוריסטית–שספרו עליה סטודנטים לעיל

בעוד שסטודנטים .  פער בין דיווחי המרצים לבין דיווחי הסטודנטיםמצואניתן ל, עם זאת. חיזוקים

 מרצים במגזר הערבי דיווחו כי הם משתמשים ,משתמשים יותר באסטרטגיות הוראה מסדר נמוך



   דיון:חינוך מוסרי│297

אפשר שפער זה  .ם אסטרטגיות מסדר נמוךע בשילוב יותר באסטרטגיות הוראה מטא קוגניטיביות

תכנים פרונטאליים . מייצג את הפער שבין דרכי הלמידה לבין התכנים הנלמדים במכללות הערביות

      . ם בכיתה בדרכים מטא קוגניטיביייםואסטרטגיות מסדר נמוך ובינוני נידונ

) ומעוניינות להשתמש בעתיד(נמצא כי סטודנטיות דתיות משתמשות במגזר הממלכתי דתי 

אסטרטגיות . יותר מאשר סטודנטים בנים באופן מובהקהוראה מסדר חשיבה בינוני  באסטרטגיות

הצגת , עבודה בקבוצות: ההוראה שהוצעו בשאלון מתארות למידה פעילה הכוללת עשייה כמו

 מעשית –ממצא זה עולה בקנה אחד עם הגישה הפרקטית . מצגות וכדומה, פרויקטים משותפים

  .  במהלך הראיונותזר הדתי ללמידהשהוצגה על ידי סטודנטים מהמג

תוקף בקשרים שנמצאו בין מדדי אסטרטגיות ההוראה לבין שאר מדדי משנה  אלו מקבלים ממצאים

נמצא כי ככל שסטודנטים סבורים שעל המורה להימנע מעיסוק , כך למשל. המחקר בקרב סטודנטים

בדומה ו, עם זאת. וךמסדר חשיבה נמ הם משתמשים יותר באסטרטגיות הוראה ,במוסר בכיתה

כל שסטודנטים מביעים עמדות חיוביות יותר כלפי החינוך המוסרי הם משתמשים יותר כ, למרצים

  .  ופחות באסטרטגיות חשיבה מסדר נמוךיני ומטא קוגניטיבוניבאסטרטגיות חשיבה מסדר ב

נטים בין ממצאים אלו ניתן ללמוד כי למרות העדר הכשרה מסודרת למוסר קיימת זיקה בקרב סטוד

הערכה חיובית יותר של סוגיות מוסריות לבין שימוש באסטרטגיות חשיבה מסדר בינוני ומטא 

  . במכללות לחינוךקונסטרוקטיביסטית קוגניטיבי שהיא פועל יוצא של למידה 

  אסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסר . ב

בהוראתו מתחומי דעת בפרק השני של העבודה נדנו בהרחבה תיאוריות וגישות העוסקות במוסר ו

גישות אלו לא הסתפקו רק במתן רציונאל תיאורטי לתחום המוסר לפי השקפתן אלא גם . מגוונים

מלבדן הוצגו גם גישות . במתן השתמעויות חינוכיות מעשיות ליישום התיאוריות בלמידה בכיתה

,  כאמור,ות אלוהשתמעוי. להוראת חינוך מוסרי באופן ייחודי המשלב גישות שונות בעבודה בכיתה

תורגמו להיגדים המתארים אסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסר ומהם נבנה שאלון הבוחן את מידת 

. אסטרטגיות אלוב , בפועל בעבודה מעשית ובעבודתם בעתידסטודנטיםשל השימוש של מרצים ו

 ,1998Kohlberg, 1981; Beck,  אלוני;1988,  לוין;1980, בטלהיים( הדגישו חוקרים רבים ,מלבד זאת

1990; Bergem, 1993; Bebeau, 1993; Campbell, 1997, 2008( כי תפקידו המרכזי של המורה 

, בלא הכשרה ישירה לתחום המוסר, וממילא, הוא היותו סוכן מוסרי בבית הספר באופן ישיר ועקיף

  .לתיאוריות ולאסטרטגיות הוראה אין לצפות ליישום בשטח של תיאוריות לחינוך מוסרי
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בסוגיות משתמשים בעיקר בדיונים ובדילמות ממצאי המחקר מראים כי מרצים מכלל המגזרים 

 נמצא כי מרצים גברים משתמשים במתן אירועים שונים בכיתה ,עם זאת. במהלך שיעורמוסריות 

לאור העדר ההכשרה למוסר עליה דיווחו . ודוגמאות מחייהם באופן מובהק יותר מאשר מרצות

 באופן םזרים ניתן לומר כי הדיונים והדילמות נעים סביב נושאים מוסריים שעולימרצים מכלל המג

  . אקראי ומזדמן במהלך עבודתם

באופן , סטודנטיות מהמגזר הדתי והערבי משתמשות בכל האסטרטגיות במידה רבה במהלך שיעור

מידת . כרמובהק יותר מאשר סטודנטיות מהמגזר הממלכתי המשתמשות בהן במידה מועטה באופן ני

השימוש המועטה באופן ניכר בקרב סטודנטיות מהמגזר הממלכתי עולה בקנה אחד עם דיווחי 

הסטודנטיות שהוצגו לעיל לפיהן הן לא לומדות חינוך מוסרי או אסטרטגיות לחינוך מוסרי והדבר בא 

  . לידי ביטוי בעבודתן החינוכית

אישית ואירועים ומטלות בכיתה יותר מתן דוגמה , סטודנטיות מהמגזר הדתי משתמשות בדילמות

ממצא זה המתייחס לפער בין הכשרת הבנים . באופן מובהק, מאשר סטודנטים מהמגזר הדתי

הוצג לעיל כלפי דיווחי להכשרת הבנות במגזר הדתי בכל הקשור לתחום המוסר בולט וניכר ואף 

 . מוסרי באופן ישירלמעורבות החברתית וביחס ללמידה של חינוך, הסטודנטים באשר למדיניות

מדווחים כי הם משתמשים פחות ,  וממילא,סטודנטים גברים מדווחים על העדר הכשרה למוסר

תכנים  סטודנטיות מדווחות על יותר למידה של,  לעומתם.באסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסר

דיות יישום של הלמידה באמצעות אסטרטגיות הוראה ייחו יותרעל  גם ,מוסריים ובמגמה דומה

   .בסיכום לקמן לאור העובדה שהבדל זה ניכר בתחומים רבים יוצע לו הסבר, כאמור. למוסר

עובדה כי מרבית המרצים והסטודנטים מדווחים כי הם משתמשים באסטרטגיות הוראה ייחודיות ה

 מקבלת את ביטויה גם בקשרים שנמצאו בין מדדי אסטרטגיות , בדילמות ודיונים,למוסר ובעיקר

ככל שמרצים וסטודנטים סבורים שהאקלים , למשל, כך.  למוסר לבין שאר מדדי המחקרההוראה

המעורבות החברתית והמרכיבים המוסרים בתוכנית הלימודים במכללות שלהם רבים יותר , המוסרי

ככל שהם סבורים שיש יותר צורך . הם משתמשם יותר באסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסר

ה להיות יותר אכפתי ודואג כלפי תלמידיו ושהמורה הוא סוכן מוסרי שעל המור, בהכשרה למוסר

ככל שהם מעניקים חשיבות רבה יותר למדדי דמות התלמיד הם    וכן ושביכולתו להשפיע על תלמידיו 

נמצא בקרב מרצים כי ככל שהם סבורים , בנוסף. משתמשים יותר באסטרטגיות ייחודיות למוסר 
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וסר בכיתה וככל שהם משתמשים יותר באסטרטגיות חשיבה מסדר שעל המורה להימנע מהוראת מ

  . נמוך הם גם משתמשים פחות באסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסר

הממצאים בקרב הסטודנטים מתייחסים למידת השימוש שלהם באסטרטגיות הוראה , כאמור

. מדו בעתידאך בעיקר בעבודתם בכיתה בה הם יל' ייחודיות למוסר בעבודה המעשית או הסטאז

אפשר והמגמה בקרב הסטודנטים מצביעה על כך שהם היו רוצים ליישם אסטרטגיות אלו שהוצגו 

אך בפועל הם לא למדו כיצד לבצע אותם במהלך לימודיהם , בפניהם בשאלון בכיתה בה ילמדו בעתיד

        . במכללה

 מוסריות וחברתיות  השערת המחקר בדבר הקשר שבין הענקת חשיבות לתכונות נמצא כי,לסיכום

בדמות התלמיד הרצוי למרצים לבין מידת השימוש שלהם באסטרטגיות הוראה מטא קוגניטיביות 

 , והן לגבי הסטודנטים, הן לגבי המרציםפרטיובאסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסר אוששה באופן 

ל שמרצים  לפיה ככ, אך גם ביחס לגישה הכללית שלהם כלפי חינוך מוסרי,ביחס למדדים אלו

 הם מבטאים ,ודרכי הוראתווסטודנטים מביעים הסכמה עם עמדות חיוביות יותר כלפי חינוך מוסרי 

בעבודתם , באמצעות שימוש באסטרטגיות הוראה חדשניות וייחודיות למוסר גם יחדיותר זאת 

ים מכאן ניתן לומר כי עיסוק רב יותר במוסר והכשרה משמעותית יותר לתחום מוביל . החינוכית

  . לשינוי גם ברמת השימוש באסטרטגיות הוראה רלוונטיות לחינוך מוסרי

  דרכי התמודדות עם דילמה מוסרית 5.1.6

נוספת לטיבה ואופייה של ההכשרה לחינוך מוסרי במכללות לחינוך היא באמצעות תיאור דרכי בחינה 

ות עם הדילמות ההתמודד. ההתמודדות של מרצים וסטודנטים עם דילמות וסיטואציות מוסריות

את הגישה ואת היחס הכללי של המרצה והסטודנט לבעיה במישור המוסרי , משקפת את הידע הקיים

דרכי ההתמודדות של סטודנטים משקפות במידה רבה את מקצועיותו ומסוגלותו של . והחינוכי

  . נוכיתהסטודנט להתמודד עם בעיות מוסריות שעולות מהשטח ואיתם הוא צפוי להיפגש בעבודתו החי

י מצביעים על מספר דרכים שהציעו מרצים וסטודנטים להתמודדות עם נממצאי המחקר האיכות

  . דילמה מוסרית

מרצים מכלל המגזרים טענו כי הם מתמודדים עם דילמות מוסריות של סטודנטים הקשורות 

ת מרצים מהמגזר הערבי טענו בנוסף כי הם מתמודדים עם דילמו. בהעתקה במבחנים ועבודות

  . הקשורות לקוד לבוש ולהתחצפות כלפי מרצים
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גזר הערבי ממרצים מה, מרצים מתמודדים עם דילמות מוסריות באמצעות שיחת בירור עם סטודנטים

מרבית המרצים מעדיפים שלא להפנות תלמידים . טענו כי לעיתים ישתמשו בגערה במידת הצורך

מרצים מהמגזר הממלכתי נמנעים . יותלועדת המשמעת המכללתית אלא לטפל בעצמם בבעיות מוסר

מרצים מהמגזר הדתי והערבי אינם פוסלים , מענישה כל שהיא שלדעתם אינה משיגה את המטרה

, פסילת מבחנים ועבודות, משתמשים מרצים גם בניסוח כללים נוקשים, מלבד זאת. אפשרות לענישה

  . בוררות על ידי פנייה למרצה נוסףו

נו כי היו משוחחים עם תלמידיהם ביחס להתנהגות מוסרית שאינה סטודנטים מכלל המגזרים טע

סטודנטים מהמגזר , סטודנטים מהמגזר הממלכתי משתמשים בשיחה בעלת אופי רפלקטיבי. ראויה

, בדומה למרצים. הדתי משתמשים בשיחת בירור וסטודנטים מהמגזר הערבי בשיחת בירור וחקירה

סטודנטים מהמגזר הדתי . ה ואינם מוצאים בה פתרוןסטודנטים מהמגזר הממלכתי נמנעים מעניש

וסטודנטים מהמגזר הערבי סבורים כי ענישה ראויה ונדרשת גם . אינם פוסלים אפשרות לענישה

כלל הסטודנטים היו חשים פגיעה אישית מהתנהגות לא מוסרית של . בהתמודדות עם דילמה מוסרית

פסילת , בביטול השיעור, או מנהל/וב הורים ומשתמשים סטודנטים גם בעיר, מלבד זאת. תלמידיהם

  .  מבחנים ועבודות וכדומה

חמש דרכי תגובה של מורים להתמודדות עם ) Oser & Althof, 1993(הציגו אוסר ואלטהוף , כזכור

, קבלת החלטות חד צדדיות, העברת סמכויות, הימנעות: בעיה בעלת אופי מוסרי במהלך עבודתם

העברת הטיפול : שתי דרכים נוספות) 2000(במחקרה מצאה מסלובטי . השיח הלא שלם והשיח השלם

ממצאי המחקר נמצאים בהלימה לממצאיהם של אוסר ואלטהוף . שיחה אישית עם התלמידולהורים 

)Oser & Althof, 1993 ( ומסלובטי)העברת סמכויות : מהווים הרחבה של דרכי ההתמודדותו ,)2000

השיח הלא שלם נמצא גם ביחס , משמעת מכללתית ולבוררותנמצאה במחקר זה גם ביחס לועדת 

מלבד . השיח השלם נמצא ביחס לשיחות בעלות אופי רפלקטיבי. לשיחות שמטרתן בירור ואף חקירה

  : ייחודיות למחקר זהדרכי התמודדות נוספותשלוש נמצאו  ,זאת

  . בהוראה מוסרית ובכלל,  שימוש בענישה לעומת הימנעות ממנה–ענישה   .א

 .   כפעולה מטרימה למניעת סיטואציה מוסרית– כללים נוקשים/ וח תקנון ניס  .ב

 – תגובה אפקטיבית שלה השפעה על יחסי מורה –  פגיעה אישית באמון-התמודדות רגשית   .ג

   . תלמיד
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ך למידה והכשרה מכוונת או עקיפה נשאלו בכדי לברר אם דרכי התגובה שהוצגו עד כה נרכשו במהל

, תרה אם דרכי ההתמודדות שהעלו נלמדו ונרכשו או שהן אינטואיטיביוסטודנטים בצורה ישי

בות הסטודנטים מכלל המגזרים היו כי דרכי התגובה שהציגו ותש. מקריות ולפי ראות עיניהם

אינטואיטיביות מבוססות על ניסיון מחוץ למכללה או על , לדילמות שהועלו בפניהם הינן בעיקר

   .רסים מסוימיםעקרונות שנלמדו באופן אגבי בקו

להבנת ההסברים שהוצעו על ידי מרצים וסטודנטים להעדר ההכשרה למוסר ולהשלמת התמונה 

הכוללת יש צורך להקדים ולתאר את חשיבות הלימוד בעיניהם ואת המקור המנחה אותם בתפיסתם 

  .   את המוסר ואת הערכים המוסריים

  דאגה ואכפתיות ,  מוסריתרגישות, חשיבות לימוד והוראה של חינוך מוסרי 5.1.7

לתפיסה זו השלכה על . חשיבות לימוד המוסר באה לידי ביטוי בתפיסת ייעודו ותפקידו של המורה

 וכן על ביטוי רגישות עדיפות שמקנים ללימודי החינוך המוסרי ביחס לתחומים נלמדים אחריםה

 נטען כי 2.שערת המחקר ד בה.מוסרית שצריך המורה להפגין כלפי תלמידיו במהלך עבודתו החינוכית

דאגה ואכפתיות , לבין גברים ביחס למדד רגישות מוסרית) מרצות וסטודנטיות(ימצא הבדל בין נשים 

  . כך שנשים יבטאו יותר רגישות מוסרית כלפי תלמידיהם מאשר גברים

בהתאם לממצאי המחקר הכמותי לא נמצאו הבדלים על פי מגזר או מגדר בין המרצים במדד רגישות 

נמצא כי כלל המרצים סבורים שעל המורה להיות אכפתי ולגלות דאגה . דאגה ואכפתיות, מוסרית

 מצביעים על הבדל מהותי בין גישת המרצים לזו של יממצאי המחקר האיכות, עם זאת. כלפי תלמידיו

מרצים מהמגזר הממלכתי והממלכתי דתי סבורים כי מורה טוב הוא קודם כל מורה . תלמידיהם

מרצים , לעומתם.  השולט בידע ולאחר שנשאלו הבהירו כי עליו להיות גם בעל מידות מוסריותמקצוען

לתכונות המקצועיות של , אכפתיות ובעיקר כבוד, דאגה, מהמגזר הערבי הקדימו תכונות של מוסר

  . ובכך היו קרובים יותר לעמדותיהם של הסטודנטים, המורה

למדדי הרגישות המוסרית הדאגה והאכפתיות שעל ביחס נמצא הבדל מובהק בקרב הסטודנטיות 

נמצא כי סטודנטיות דתיות סבורות כי זהו עיקר . מורה להפגין כלפי תלמידיו בעבודתו החינוכית

 , שסבורות כך במידה בינונית ולעומת, סטודנטיות מהמגזר הממלכתי, לעומת,תפקידו של המורה

עם . מועטההיות מעורב בחיי תלמידיו במידה  הסבורות כי על המורה ל,ערביסטודנטיות מהמגזר ה

, אכפתי,  מכלל המגזרים כי מורה טוב הוא קודם כל מורה מוסריםסטודנטיבראיונות טענו , זאת
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הפן המקצועי נתפס כבעל . יכולת להכיל את תלמידיו ולהיענות לצורכיהם, יושרה, בעל הגינות, קשוב

  . רצים בשונה מהמ,םחשיבות משנית בלבד בעיני סטודנטי

תפיסתם של המרצים את המורה הטוב בראש ובראשונה כמורה מקצוען ובעל ידע ניתן אפוא לומר כי 

 ,זאת. משקפת את עמדתם ואולי את עמדת המכללות בדבר היעדים והשאפות של תהליך ההכשרה

 עמדתם של הסטודנטים המשקפת אידיאולוגיה חינוכית וערכית המובילה לקונפליקט פנימי ,לעומת

. שהיו רוצים לראות בה, אף לאכזבה מאופייה האקדמי של ההכשרה לעומת האופי החינוכי והמוסריו

 ;2002,  מסלובטי;1997, מסלובטי וגזיאל(ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם ממצאים של חוקרים 

 ,Iram & Maslovaty, 1994; Maslovaty & Iram 1995, 1997;Maslovaty ;2004,קליימן וליברמן

Cohen & Furman, 2008(  שמצאו כי מרצים מעדיפים כי ערכים לימודיים על פני ערכים חברתיים

   . במערכת הערכים שלהם לעומת סטודנטים המעדיפים את הערכים המוסריים על פני הלימודיים

דאגה ואכפתיות לא ,  כי השערת המחקר בדבר הבדל על פי מגדר ביחס לרגישות מוסריתעולה אפוא

  .  נמצאה נכונה באופן חלקי בהבדל שבין תפיסתם של המרצים לעומת זו של הסטודנטיםאך, אוששה

   מקור הסמכות להוראת ערכים ומוסר 5.1.8

הבנת הבסיס להוראת ערכים עליו נשענים מרצים וסטודנטים עשויה לספק תובנות מהותיות 

ו המוסרית של ולמקומה של המכללה בפיתוח אישיות, להסברים שהם מציעים להעדר ההכשרה

  . הסטודנט

מרצים וסטודנטים מכלל המגזרים סבורים שהבית הוא מקור הסמכות המרכזי להוראת מוסר וכן 

מרבית המרצים . במהלך לימודיהם, הדוגמה האישית שהם נותנים לתלמידיהם ומקבלים ממוריהם

מרצים . ודיםלמכללה יש תרומה בחיזוק הערכים המוסריים שהסטודנט מביא עמו ללימכי סבורים 

לימוד בישיבה וחברות בתנועת נוער כמקור , את התורה והמצוותהדגישו וסטודנטים מהמגזר הדתי 

 הסטודנטים מהמגזר הדתי ויש ביניהם וביחס להשפעת המכללה בתחום זה נחלק. לרכישת מוסר

  . הסבורים כי המכללה אינה מקום ללימוד מוסר

חה כמקור לערכים מוסריים אף על פי שלדעת המרצים מרצים וסטודנטים ערבים מצביעים על המשפ

רואים מרצים , בנוסף. חל פיחות במעמד המשפחה כמחנכת לערכים והמכללה ממלאת מקום זה

  .  ערבים גם בעקרונות של דאגה ואכפתיות כבסיס להוראה מוסרית

ם כמשניים ממצאים אלו מצביעים על כך שהמכללה ותהליך ההכשרה נתפסים בעיני מרצים וסטודנטי

אלא שהתפיסה הרווחת היא , לא זו בלבד. ביכולת להכשיר ולפתח אישיות מוסרית בקרב הסטודנטים
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תובנות אלה עשויות לשמש בסיס להבנת ההסברים . כי הכשרה מוסרית צריכה להיות אגבית מטבעה

  .   שהציעו מרצים וסטודנטים להעדר הכשרה ראוי לחינוך המוסרי

  של הכשרת המורים לתחום החינוך המוסרי' מצבתמונת ה'סיכום  5.1.9

.  מצביע על העדר הכשרה מסודרת לתחום החינוך המוסרי, שהוצג עד כה,הדיון בממצאי המחקר

. ממצא מרכזי זה נכון ביחס לכלל  מגזרי החינוך הנהוגים בישראל על אף הבדלים מסוימים ביניהם

מציאות זו . אינטואיטיבי ומזדמן, יקטיבי נעשית בעיקר באופן סובי,ההכשרה כפי שתוארה עד כה

העדר עידוד למעורבות חברתית ואף העדר במרכיבים , נגזרת מהעדר מדיניות ואקלים ברורים בתחום

 בהעדר הוראה מסודרת , ביתר שאת,מציאות זו באה לידי ביטוי. מוסריים בתוכנית הלימודים

 שמרצים וסטודנטים שמגלים יחס , זאת על אף,למתודיקה ואסטרטגיות הוראה ייחודיות לתחום

ואף משתמשים שיש להשתמש סבורים , חיובי יותר כלפי עמדות והתנהגויות בתחום החינוך המוסרי

  . הסברים למציאות זו מוצגים להלן.  במידה רבה יותראסטרטגיות מעין אלוב

  הסברים להעדר הכשרה למוסר 5.1.9.1

לך הראיונות ובעת העברת השאלונים את העדר בהזדמנויות רבות במהסטודנטים ומרצים נימקו 

הם הציעו הסברים מגוונים שנשענים בחלקם על המציאות הישראלית הייחודית . ההכשרה למוסר

 אך גם כאלה שעולים בקנה אחד עם הסברים של מרצים וסטודנטים ממקומות ,בהכשרה להוראה

  .  אחרים בעולם

תהליך האקדמיזציה שעברו המכללות בשנים  כי  מרצים וסטודנטים הסבירו– תהליך האקדמיזציה

האחרונות גרם להם לזנוח את העיסוק בערכים ובמוסר לטובת התקדמות בתכנים אקדמיים 

 וסטודנט למתמטיקה ,סטודנטית בחוג לחינוך מיוחד מהמגזר הממלכתי  לתאר זאתוהטיב. ובהישגים

  : ברשימות השדה,מהגזר הממלכתי דתי

דברים ודרישות של משרד החינוך במקום , חארטה, רבה שטויותמלמדים אותנו כל כך ה"

  ". מוסר ודברים חשובים, מה לעשות באמת בכיתה עם תלמידים,את הדברים החשובים

. לא מלמדים מה שאנחנו צריכים) מועצה להשכלה גבוהה(ג "יש חובות כלפי המל"

  ."תלמידים יודעים לדקלם ולא שום דבר חוץ מזה

שנתפסים כמותרות בשעה שיש , להעדר זמן ופנאי לעיסוק בנושאים מוסרייםמציאות זו מובילה 

  :הסביר, מגזר ממלכתי דתי', מרצה לחינוך מיוחד וסטאז', י. להספיק תכנים אקדמיים וידע פדגוגי

אין לנו אתה זמן הזה בשביל להקדיש , כי אין לנו את הזמן הזה גם, לא הייתי צריך: 'י"

 –אה איך ללמד מוסר או איך להתמודד עם בעיות של ערכים ושיטות הור: מראיין. לזה

אני בטוח שמלמדים אני בתחום : 'י? מלמדים שיטות מסוימות יש שיטות שאתה זוכר
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ג ואתה יש לך "שוב בגלל אותה הנקודה שיש לך נושא סילבוס שאתה מגיש למל, שלי לא

המכניס את בתוך הנושאים האלה אתה , עכשיו, נושאים שאתה צריך ללמד אותם

  ."           אני עכשיו פשוט בגלל קוצר הזמן, הדברים

כי חל פיחות משמעותי בהוראת מוסר וערכים במסגרות להכשרת מורים ) 2007(מצאה שגריר , כזכור

במידה רבה בהעדפת תכנים אקדמיים על פני תכנים מוסריים , בין היתר, עם השנים וכי פיחות זה נעוץ

טען כי תפיסת המורה ) 2006(כרמלי .  שעברו מכללות בשנים האחרונותבשל תהליך האקדמיזציה

הלוקה בדלדול , מורה שידיעותיו מצומצמות לתחום הדעתכמקצועי על פני ערכי מובילה ליצירת 

ההכשרה הקיימת כיום , לדבריו. ונרתע מנקיטת יוזמה ועמדה, אדיש למעשה החינוכי, תרבותיורוחני 

מודדות ערכית ומוסרית הנוגעת בסופו של דבר למפגש של המורה עם אינה מביאה את המורה להת

  .התלמידים

 מרצים חשים כי קבלת ההחלטות במכללה ביחס לבחירת התכנים הלימודיים נובעת – רייטינג וכסף

מכללות מציעות חוגים ללמידה שיש להם ביקוש . לא אחת משיקולים שיווקיים וכלכליים כאחד

שיקולים מעין אלו גורמים להעדפת תכנים אקדמיים על .  מספר הנרשמים להגדיל אתיםבשוק ועשוי

  :מגזר ממלכתי,  מרצה למדעי החברה,'כפי שתיארה זאת נ, פני תכנים מוסריים

בשביל לעסוק בזה , גם המכללות שהם היום פרטיות ולוקחות כסף לא מתעסקות בזה"

,  מה שאתה שואל באמתאני לא חושבת שזה, ... גם המכללות צריכות להיות ערכיות

זה לא שמכללה טרודה באיזה החדרה או עבודה מעמיקה על ערכי צדק ליבראלי , כלומר

אני לא . אני חושבת שיש אנשים במכללה שעושים את זה: 'נ... לא נראה לי... לא... ש

, אני לא בטוחה שזה מה שמעסיק את המכללה... חושבת שהמכללה כגוף עושה את זה

, תקופה של רייטינג ושצריך להישאר בחיים בכל מחיר ושל משבר כלכליבטח לא עכשיו ב

אני חושבת  שיש דברים , ...לא נראה לי שזה מה שמטריד את מנוחתם של האנשים ה

  ."יותר הישרדותיים שמטרידים אותם

כי מרצים וסטודנטים רואים במערכת החינוך קודם כל כלי ) 2004(באופן דומה מצאו קליימן וליברמן 

מכאן שהדגש . קידום של התלמידים והענקת כישורים אקדמיים ולא כמערכת המחנכת לערכיםל

ולא בהכרח לקידום חינוכי ) תואר ושכר, דרגה(בלימודים האקדמיים נועד לקידום פרופסיונאלי 

אפשר שמחקר נוסף שיבחן את היעדים השיווקיים שמציגים מכללות בפרסומים שלהם . ומוסרי

  .      ק טענה זולקראת רישום יחז

 מרצים ציינו כי אינם יודעים כיצד ללמד נושאים מוסריים וכיצד לגשת - העדר הכשרה למרצים

 אך אינם בטוחים כיצד ואם בכלל ,מרצים טענו כי הם מביאים עמם מטען מוסרי. לתהליך הלמידה

  :מרצים מהמגזר הממלכתי' ומ' כך הסבירו נ. ניתן להעביר אותו הלאה לתלמידיהם
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נראה לי שכל . לא יודעת אם מישהו יודע. כן, אני לא בטוחה איך מחנכים לזה עדיין:..'נ" 

  ."כך נובע מהתאים המשפחתיים שמזינים את בתי הספר-החלק הערכי הוא כל

מהשקפת , אני לא למדתי את התחום בשום מקום חוץ ממה שאני מביא מהבית שלי: 'מ

  ."י לגיטימי וראוי ואף אחד לא לימד אותימה שבעינ, העולם הפוליטית והחברתית שלי

  

טענו כי מרצים דיווחו ) Willemse, et al, 2008(ממצא זה מצוי בהלימה למחקרם של וילמס ועמיתיו 

 Sockett(' פאג- שקשה להם לבטא את עצמם בתחום המוסרי במהלך שיעור כפי שמצאו גם סוקט ולה

& Lepage, 2002 .(יאוריות מתחום המוסר וכן מחוסר ברפלקציה מציאות נובעת מהעדר שליטה בת

הדבר נובע בעיקר , לדבריהם. ודיון בין עמיתים וממחסור בהשתלמויות של מרצים בתחום המוסרי

  .  מעומס העבודה של מרצים ומחוסר זמן לעיסוק בנושאים מוסריים וערכיים

יים הוראה ולמידה  מרצים סבורים כי בכדי לק-ערכיות והתנהגות מוסרית של מרצים וסטודנטים

מרצים . מוסרית יש צורך בהתנהגות מוסרית מינימאלית של המרצים עצמם ואף של הסטודנטים

מרצה ' כפי שתיארה זאת ס, ל הסטודנטיםושל המרצים שחשים כי חל פיחות ברמתם המוסרית 

  :ורכזת עבודה מעשית מהמגזר הערבי

 ,ם היה חשוב להם ללמד את זהפעם המורים היו יותר ערכיים ויותר מוסריים וג: 'ס"

 אנחנו צריכים להיות מאוד הישגיים ואין זמן ללמד בכלל נושא של .היום לא מלמדים

 הם לא , הם לא מכבדים ואם לא ביניהם. וגם הסטודנטים זה לא מה שהיה פעם.םיערכ

  ." הם לא מדברים יפה, גם בחוץ בקפטריה ובכל מקום, אחד לשני,מתנהגים יפה זה לזה

 & Bebeau, Rest(מציאות מוסרית עגומה תוארה לעיל בדבריהם של ביבאו ועמיתיה , רכאמו

Narvaez, 1999 (ב ובמקרים רבים תחום הכשרה מורים מושפע מהמתרחש בחברה "ביחס לארה

  .  הכללית

 מרצים הסבירו כי עיסוק בנושאים מוסריים דורש פתיחות רבה ואף רגישות וכי הם חשים –מבוכה 

  :מרצה למדעי החברה מהמגזר הממלכתי' כפי שהסבירה נ, לעסוק בסוגיות אלושלא בנוח 

לי נראה שהרבה מרצים נבוכים להיכנס לנושא הזה של ערכים ולכן הם נמנעים , תראה"

  ."מלהתעסק עם זה בכלל

ודאות ביחס לסוגיות - סובלים מספקות ואיבישראל מורים הסבירו כי ) 1997(צבר בן יהושע ודושניק 

 אפשר והמבוכה .ות ולכן הם משתמשים בעקרון הניטרליות כדי להימנע מדיון ערכי בכיתהמוסרי

שתוארה על ידי מרצים במחקר זה מתייחסת לכך שמרצים אינם חשים בטחון בעמדותיהם ביחס 

  .    נמנעים מלדון בכך בכיתה, לסוגיות מוסריות וממילא
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סטודנטים במגזר הדתי היה כי לא ניתן  טיעון נפוץ בקרב – אקדמיה אינה מקום להוראת מוסר

מהמגזר הממלכתי כפי שהציגו זאת סטודנטים , לרכוש מוסר ודרך ארץ במסגרת לימודים אקדמיים

  :דתי

    :רשימות שדה', שנה ג, סטודנט למתמטיקה

. מתמטיקאי זה לא משולש. יש פה בעיה האקדמיה זה לא המקום להכניס מוסר "

  ".אקדמיה ומוסר לא הולך ביחד

  :  רשימות שדה,'ך שנה ג"סטודנט לתנ

מחנך מוכרח שתהיה לו / מורה, מדברים על חשיבות הדבר אך לא מתעסקים בזה בפועל"

אקדמיה בהגדרתה פתוחה , נדה אליה הוא שייך ועל פיה הוא שואף לחנך את תלמידיו'אג

  ."לכל ולא שופטת שום דעה ועל כל אינה מחנכת אלא רק מקנה ידע

זה מוצג דווקא על ידי סטודנטים גברים מהמגזר הדתי המשלבים את לימודיהם אפשר וטיעון 

דרך לימוד זו יוצרת הבחנה בין התכנים . האקדמיים עם לימודים בישיבה או במסגרת מכון תורני

ניתן . המוסריים והתורניים הנלמדים בישיבה לבין התכנים הפדגוגים הנלמדים במכללה, הערכיים

 אך את השקפת ,תיים חשים כי הם מקבלים במכללה כלים ואמצעים להוראהלומר כי סטודנטים ד

בכיוון הפוך ניתן להסביר כי בנות דתיות חשות . העולם החינוכית המוסרית הם מקבלים בישיבה

שהמכללה שלהם מספקת אווירה מוסרית ראויה משום שהן מקבלות במכללה את הפן הפדגוגי אך גם 

 נימוק זה שופך אור על ממצאים רבים שהוצגו עד כה המתארים .ורניהתייחסות לפן מוסרי בהקשר ת

    . פער בין עמדות הבנים לבין עמדות הבנות במגזר הממלכתי דתי

 סטודנטים הסבירו שריבוי המלגות לעידוד התנדבות יצר מציאות עגומה של – התנדבות בתשלום

', כך הסבירה סטודנטית בשנה ד. יצירת מעורבות חברתית ראויהב במקום ,התניית ההתנדבות בכסף

  :מהמגזר הממלכתי ברשימות השדה', סדנת סטאז

רק שתדע לך שעם כל המלגות , היה לך בשאלון התייחסות לגבי התנדבות בקהילה "

בעניי אם מקבלים כסף בשביל להתנדב זה כבר לא . היום הרגו את ההתנדבות

  ." התנדבות

 על ידי תלמידיהם שופכים אור על מניעים שונים ומגוונים הסברים אלו שהוצעו הן על ידי מרצים והן

חלקם נעוצים במדיניות ממשלתית וחלקם נובעים מהיות . להעדר ההכשרה למוסר במכללות לחינוך

  .   אישי ואף דתי המקשה על המכללות לספק הכשרה הולמת וראויה–המוסר רגש פנימי 



   דיון:חינוך מוסרי│307

  ים והחינוך המוסרי משתנים אישיים וארגוניים של מרצים וסטודנט5.2

לבין ) ההומאניים(שיערה כי ימצאו הבדלים בקרב מרצים ממקצועות הקודש ' השערת המחקר ג

. מרצים מתחומי המדעים ביחס לתפיסת דמות התלמיד כפי שהיא באה לידי ביטוי במדדי המחקר

דאגה , תשוער כי ימצא קשר בין מדדים של ותק וגיל לבין מדדי רגישות מוסרי' בהשערת המחקר ה

השערות אלו נבדקו באמצעות שאלון הרקע שהוצג . ואכפתיות ולבין עמדות כלפי החינוך המוסרי

  .    ולסטודנטיםםלמרצי

ממצאי המחקר הן בקרב המרצים והן בקרב הסטודנטים מעמידים על פי רוב את המרצים 

 יותר ושמרניות כבעלי עמדות חיוביות) ך"ספרות ותנ, היסטוריה(והסטודנטים מהתחום ההומאני 

מרצים מתחום הוראה זה נמצאו . פחות כלפי החינוך המוסרי ביחס לנבדקים מתחומי דעת אחרים

באופן מובהק באסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסר מאשר מרצים מתחום , משתמשים יותר

סטודנטיות מתחום זה מעניקות חשיבות רבה יותר לתכונות חברתיות ודמוקרטיות בדמות . המדעים

מעוניינות יותר בהכשרה למוסר ואף סבורות יותר כי על המורה להיות אכפתי , התלמיד הרצוי להן

סטודנטיות מהתחום ההומאני . מגלות רגישות מוסרית רבה יותר, זאת אומרת, ומעורב בחיי תלמידיו

משתמשות פחות באסטרטגיות חשיבה מסדר נמוך ויותר באסטרטגיות חשיבה מסדר מטא קוגניטיבי 

דווקא נמצא כי במגזר הערבי . באסטרטגיות ייחודיות למוסר המתאימות יותר להוראת חינוך מוסריו

בהתאמה , סטודנטיות מלימודים הומאניים משתמשות יותר באסטרטגיות מסדר נמוך לעומת אחרות

  . לממצאי המחקר עד כה

 ביחס לערכים לעומת כי מרצים ממקצועות הקודש שמרניים יותר) 1999(ואילוז ' מצאו ריץ, כזכור

אאורין ומאורר . מרצים ממקצועות המדעים שהיו ליברלים יותר והסכימו פחות עם עמדות תורניות

)Aurin & Maurer, 1993 ( דיווחו כי במחקרם הם לא מצאו קשר בין מקצוע ההוראה של מורים לבין

צועות הומאניים ממצאי מחקר זה מצביעים על מגמה הפוכה לפיה מרצים ממק. התנהגות מוסרית

 גילו יותר פתיחות והזדהות עם מטרות ,ך ולמקצועות קודש"מרצים לתנ, בין היתר, שביניהם

. העם עמדות מוסריות הכוללות הוראה ישירה של ערכים מוסריים וכדומוחינוכיות מתחום המוסר 

בעלי אופי דתי ואילוז היו ' ניתן אולי להסביר הבדל זה בכך שתחומי הערכים שנבחנו במחקרם של ריץ

שביחס לתחום גם  ייתכן .יותר ומחקרם נערך בקרב מרצים מהמגזר הממלכתי דתי בשונה ממחקר זה

הדתי מגלים מרצים דתיים שמרנות רבה יותר אך לאו דווקא ביחס לעניין המוסרי ולחשיבות העיסוק 

  .  בו בעיניהם
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במחקרים רבים והמחקר הנוכחי  )1996 ,נבט ולידור(' החוליה החסרה'מהווים את , כאמור ,מרצים

עולים מהמחקר נתונים המתארים את עמדותיהם של , עם זאת. נתקל בקושי לא מבוטל להגיע אליהם

כי מרצים שלא הוכשרו להוראה כלל ממצאי המחקר מראים . מרצים ביחס לחינוך המוסרי

ת הוראה משתמשים פחות באופן מובהק באסטרטגיות מסדר חשיבה בינוני ופחות באסטרטגיו

מרצים בעלי ותק רב יותר בהוראה נמצאו . ייחודיות למוסר מאשר עמיתיהם המוכשרים להוראה

מעניקים חשיבות רבה יותר לתכונות דמוקרטיות , משתמשים יותר באסטרטגיות הוראה מסדר בינוני

תי בקרב מרצים מהמגזר הד. בדמות התלמיד ומעריכים את המכללה בה הם עובדים באור שלילי יותר

נמצא עוד כי הם מקנים חשיבות רבה יותר לתכונות פסיכו מוטוריות בדמות התלמיד ומשתמשים 

מרצים מהמגזר הערבי בעלי ותק רב יותר מעריכים את . יותר באסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסר

  .    תוכנית הלימודים במכללה שלהם כחסרת מרכיבים מוסריים

כי ככל שעולה הותק של מרצים ומורים בעבודתם , מחד גיסאממצאים אלו דומים למחקרים שמצאו 

אכפתיות ופתיחות רבים יותר כלפי תלמידיהם וכלפי סוגיות מוסריות , כך הם מגלים רגישות מוסרית

למחקרים שמראים כי עם , ומאידך גיסא). Bebeau, Rest & Yamoor, 1995; Lindsey, 1986(בכלל 

 & Jungwirt(לסמכותיים ונוקשים יותר בעמדותיהם עליית הותק בהוראה הופכים מרצים 

Zakahalka, 1989( ,ביחס לביקורתיות של מרצים כלפי המכללה , כפי שניתן לראות במחקר הנוכחי

ניתן אולי להסביר כי . ם בתוכנית הלימודים שהיא מציעהשבה הם עובדים וכלפי המרכיבים המוסריי

ימוץ עמדות של רגישות ואכפתיות כלפי התלמידים שנות הניסיון בעבודה החינוכית מסייעים לא

וכלפי נושאים מוסריים ולכן מרצים בעלי ותק רב יותר מתפשרים פחות בעמדות אלו אותם סיגלו 

 .  לעצמם מתוך ניסיון חינוכי רב

בדבר ההבדל בין מרצים ממקצועות קודש לבין מרצים מתחום המדעים לא ' מכאן שהשערת המחקר ג

 היסטוריה ,ספרות(צא הפוך לפיו מרצים וסטודנטיות מתחום התמחות הומאני אוששה ונמצא ממ

מגלים עמדות חיוביות יותר ושמרניות פחות כלפי חינוך מוסרי מאשר עמיתיהם מתחומי ) ך"ותנ

השערת המחקר ביחס לקשר שבין ותק בהוראה לבין רגישות מוסרית אוששה גם . התמחות אחרים

ן לומר כי מרצים בעלי ותק רב יותר הם בעלי רגישות מוסרית ועמדות תביחס למדדי מחקר נוספים וני

חיוביות יותר כלפי חינוך מוסרי והם אף מסוגלים להיות ביקורתיים יותר כלפי המכללות בהם הם 

  . עובדים במקרים בהם יש העדר בחינוך מוסרי במכללה בכלל ובתוכניות הלימודים בפרט
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  )דמות התלמיד הרצוי(רכים של מרצים וסטודנטים במערכת הע הערכים המוסריים 5.3

 Rest, et(ועמיתיו ' המרכיב המוטיווציוני הנכלל במודל ארבעת המרכיבים לבשלות מוסרית של רסט

al, 1997 (עוסק בסדר העדיפויות שמקנים בני אדם לערכים המובילים להתנהגות , שהוצג לעיל

במערכת  הבדלים שבין מרצים לסטודנטים עסקו ב2. ו א1.השערות המחקר א. מוסרית ראויה

ביחס לאמונות החינוכיות שלהם ולדירוג והעדפה של ערכים חברתיים מוסריים על פני  הערכים שלהם

מהווה תרגום ה" דמות התלמיד הרצוי"בחינת השערות אלו נעשתה באמצעות שאלון . ערכים אחרים

 ;2002, מסלובטי(של מורים ופרחי הוראה  הערכים והאמונות אופרציונלי של מטרות החינוך במערכת 

   ).;1996Benyamini & Limor, 1995, אלמוזלינו

באופן שבו , המחקר מראים כי קיים דמיון מבני בין מערכות הערכים של מרצים וסטודנטיםממצאי 

, חברתיות, בהתאם לחשיבות שהם מקנים לתכונות לימודיות, הם תופסים את מטרות החינוך

  . בדמות התלמיד הרצוי להם, יכומוטוריות מוסריות ודתיותפס, דמוקרטיות

שלושה אזורים בעלי משמעות שעולים בקנה אחד  קיימיםבמערכת הערכים של מרצים וסטודנטים 

 ;Schwartz & Sagive, 1995; Levi & Guttman, 1985(עם תיאוריות מבניות שהציגו חוקרים 

Bloom,1956 :(לימודיות מרמות חשיבה שונות והמצוי בהלימה איזור לימודי המאופיין במטרות 

. ה לשמרנותיאיזור דתי שמתאר הבעת רגשות מעבר לקשר אישי ונטי. לעקרונות של פתיחות לשינוי

דמוקרטים ופסיכו מוטריים ,  מוסריים–בתווך מצוי איזור ערכי הכולל בתוכו מרכיבים חברתיים 

ם לסטודנטים ביחס לתפיסת הערכים בהתאם באזור זה ניתן להבחין בהבדל בין מרצי. מוסריים

נתפס התחום הפסיכו מוטורי מרצים בעוד שבעיניי . לעקרונות של התעלות העצמי לבין הבלטת העצמי

, הבלטת העצמימבטאים את כתחום של התעלות העצמי ואילו התחום החברתי והדמוקרטי מוסרי 

י ואילו את התחום הדמוקרטי כביטוי של התעלות העצמסטודנטים רואים את התחום החברתי 

  . והפסיכו מוטורי מוסרי כביטוי של הבלטת העצמי

בקרב סטודנטים נמצאה גם חלוקה משמעותית של מערכת הערכים על פי מגזר לפיה סטודנטים 

סטודנטים מהמגזר הדתי , לימודימהמגזר הממלכתי מזדהים יותר עם מטרות חינוכיות מהתחום ה

עם מזדהים יותר ואילו סטודנטים מהמגזר הערבי , וכיות מהתחום הדתי מטרות חינמזדהים יותר עם

  .  התחום הדמוקרטי והפסיכו מוטורי מוסרי
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תמונה זו מתחזקת לנוכח ההבדלים שנמצאו בין מרצים לסטודנטים ביחס לדירוג והעדפה של תחומי 

תר לתכונות אופי מרצים מקנים חשיבות רבה יו. הערכים השונים וכן בקרב הסטודנטים על פי מגזר

מקנים חשיבות רבה יותר ובמידה , לעומתם הסטודנטים .ולמטרות לימודיות על פני תכונות חברתיות

  . שווה לתכנות לימודיות וחברתיות

סטודנטים מהמגזר הדתי מקנים חשיבות רבה יותר לתכנות לימודיות וחברתיות לעומת תכנות 

. י מקנים חשיבות רבה יותר לתכונות לימודיותאחרות ואילו סטודנטים מהמגזר הממלכתי והערב

בהשוואה בין המגזרים נמצא כי סטודנטים מהמגזר הממלכתי מדרגים בראש תכונות חברתיות יותר 

שמקנים חשיבות רבה יותר לתכונות דתיות בדמות התלמיד הרצוי , מאשר סטודנטים מהמגזר הדתי

ות ודמוקרטיות יותר מאשר סטודנטים סטודנטים מהמגזר הערבי מעדיפים תכנות לימודי. להם

  .ממגזרים אחרים

קליימן (הבדלים אלו בין תפיסת המרצים לבין תפיסת הסטודנטים נמצאו במחקרים קודמים 

מורים   לפיהם).;1996Benyamini & Limor, 1995,  אלמוזלינו;2002, מסלובטי ;2004, וליברמן

חברתי , לימודי: לפי סדר חשיבות, ן תחומי תוכהמארגנים את תפיסת התלמיד הרצוי בשלוש

פרחי הוראה מדרגים בראש סולם התכונות את הדימוי עצמי ואת הערכים , לעומתם. ואישיותי

במחקר זה נמצא כי ,  עם זאת.ערכים לימודיים,  ורק לאחר מכן)'בין אדם לחברו'(המוסריים 

מדרגים את התכונות אך הם , סטודנטים מעניקים חשיבות זהה לתכונות חברתיות ולימודיות

גישה זו של המרצים ושל הסטודנטים כבר נדונה לעיל . החברתיות במיקום גבוה מזה של המרצים

  .  בתיאור שהם הציעו למורה הטוב בעיניהם והיא משתקפת שוב במערכת הערכים שלהם

הבדלים במערכת הערכים על פי מגזר לא נבחנו עד כה במחקרים קודמים והממצאים ייחודיים 

בהקשר זה בולטים הסטודנטים מהמגזר הערבי שבמערכת הערכים שלהם וגם על פי . מחקר זהל

הם רואים בתכונות , בנוסף. העדפתם מעניקים מקום חשוב ביותר לתכונות הדמוקרטיות והלימודיות

הסבר לכך עשוי להיות נעוץ בעובדה שהמגזר הערבי הינו מגזר . הדמוקרטיות ביטוי להבלטת העצמי

בישראל הנשען על יסודות הדמוקרטיה כבסיס לשוויון חברתי כך שמושגי הצדק והמוסר מיעוט 

 הלימודיים אף הם עשויים םהערכי. בחברה הערבית הישראלית מושתתים על עקרונות דמוקרטיים

 ומאפשרים לסטודנטים ת ולשוויון בחברה הישראלילהיתפס בקרב צעירים במגזר זה ככלי לקידום

, )2007(אבו עסבא  . מגזרים אחריםמסטודנטים א ולהבליט את עצמם ביחס למהמגזר הערבי לבט

 אך הוא לא התייחס בדבריו למערכת ציין כי החינוך לדמוקרטיה בבתי הספר הערביים אינו מספק
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ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על כך שקיימת מודעות רבה לנושא הדמוקרטי . ההשכלה הגבוהה

בי כפי שהדבר בא לידי ביטוי במערכת הערכים והאמונות של במכללות לחינוך מהמגזר הער

                .  הסטודנטים ובניתוח תוכניות הלימודים שהוצגו לעיל

מרצים מוסרי שנוסף במחקר זה לשאלון דמות התלמיד הרצוי נמצא כי ביחס למרכיב הפסיכו מוטורי 

הם ואף יוצרים דיפרנציאציה בין וסטודנטים אינם מדרגים תכונות אלו בראש סדר העדיפויות של

ניתן להסביר אולי כי ההיגדים המרכיבים . התחום החברתי שמבטא תכונות מוסריות לבין תחום זה

עם . כפחות חשובים ביחס לערכים אחרים, מדד זה נתפסים יותר כמוטוריים ופחות כמוסריים וממלא

גניבת : גות מוסרית שלילית כמוייתכן וההיגדים מביעים מידה רבה של חוסר יושרה והתנה, זאת

באופן שקשה יותר לראות בהם אידיאל חינוכי של , זכויות יוצרים והעתקת עבודות מהאינטרנט

 מחקר המשך במדד זה עשוי לשפוך אור נוסף על ,בכל אופן. עשיית טוב אלא הימנעות מעשיית רע

  .      ממצאים אלו

וששה במלואה וכי מרצים מקנים חשיבות רבה  א1. השערת המחקר אניתן לומר אפוא כי, לסיכום

יותר למטרות לימודיות על פני מטרות מתחומי ערכים אחרים לעומת סטודנטים המקנים חשיבות 

 אוששה 2.השערת המחקר א. רבה יותר למטרות ערכיות מוסריות על פני מטרות מתחומים אחרים

שיבות רבה יותר למטרות חינוכיות ביחס לסטודנטים מהמגזר הדתי נמצא כי הם מעניקים ח. בחלקה

הם מעניקים חשיבות רבה יותר למטרות , כמו כן. דתיות יותר מאשר סטודנטים ממגזרים אחרים

חברתיות יותר מאשר למטרות אחרות אך פחות מהחשיבות שמעניקים למטרות אלו סטודנטים 

   . מהמגזר הממלכתי
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תחום החינוך המוסרי במכללות להכשרת מורים בישראל נבחן באופן מקיף ויסודי במחקר זה תוך 

תיאור , קרי, המטרות שהוצבו בראש המחקר. התייחסות מרבית להבדלים בין מגזרי החינוך השונים

,  התחום המוסריהכרת מערכת הערכים של מרצים וסטודנטים בדגש על, ההכשרה באופן מקיף

תרומה , הוספה תיאורטית לתיאוריה הקונסטרוקטיביסטית בתחום אסטרטגיות להוראה ערכית

בניית כלי מחקר ייחודים ופיתוח , למרכיב המוטיווציוני במודל ארבעת המרכיבים לבשלות מוסרית

מספר ממצאי המחקר שנדונו בהרחבה לעיל מובילים ל. שאלון דמות הלמיד הרצוי הושגו במלואן

  :מסקנות משמעותיות ביחס להכשרת המורים לתחום המוסר במכללות לחינוך

  אקליםהשקפת עולם ו ,מדיניות

האקלים המוסרי במכללות . חסרה מדיניות ברורה לחינוך מוסרי בתוך המכללות עצמן �

לחינוך אינו מספק דיו וחסר עידוד משמעותי ואיכותי למעורבות חברתית של הסטודנטים 

  . וצה להבמכללה ומח

המכללות לחינוך נבדלות בהשקפת עולמם החינוכית ביחס לחינוך המוסרי ואף על פי כן  �

מרצים מכל הזרמים תומכים בהוראה של חינוך מוסרי באופן מכוון וישיר אך טוענים שזה 

 . אינו בנמצא במוסדות שבהם הם מלמדים

  הכשרה למוסר

העיסוק בסוגיות .  לחינוך בישראללא מתקיימת הוראה ישירה של חינוך מוסרי במכללות �

הוראת תיאוריות מגוונות לתחום המוסר וכן . אגבי ומזדמן, מוסריות הינו אינטואיטיבי

  . הוראה ואימון באסטרטגיות הוראה ייחודיות לתחום המוסר אינן נפוצות כלל

. תמרצים דיווחו כי אינם מלמדים חינוך מוסרי אך היו מעוניינים לראות זאת יותר במכללו �

סטודנטים מכלל הזרמים מביעים תרעומת ותחושת אכזבה מתוכנית הלימודים שלהם 

  . הכוללת לטענתם בעיקר מרכיבים אקדמיים פדגוגיים ולא ערכיים ומוסריים

תהליך האקדמיזציה של : מרצים וסטודנטים תולים את העדר ההכשרה בנימוקים רבים �

מבוכה בעת עיסוק , עדר הכשרה למרציםה, שיקולים כלכליים ושיווקיים, המכללות לחינוך

אי יכולת של האקדמיה להכשיר למוסר והתנדבות בתשלום כמדכאת את הנתינה , במוסר

 .לשמה
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  תוכניות לימודים ומתודיקה 

, תוכניות הלימודים במגוון קורסים שנבחנו במחקר כוללות מרכיבים מוסריים במידה מועטה �

דרכי ההערכה המקובלות , ות הן ההרצאה והדיוןאסטרטגיות ההוראה הנפוצ. עקיפה ואגבית

החינוך המוסרי . בהוראת ערכים הינן מסורתיות ולא חלופיות ובעלות אופי מסכם ולא מעצב

  . לא קיבל ביטוי נאות ברשימות הקריאה של הקורסים שנבדקו

קשרים רבים בין מדדי המחקר מצביעים על כך שבמקרים בהם קיימים יותר מרכיבים  �

, ניתנת חשיבות רבה יותר למטרות חינוכיות חברתיות, בתוכניות הלימודיםמוסריים 

דמוקרטיות ודתיות וכן מובעות עמדות המאופיינות בפתיחות רבה יותר כלפי החינוך המוסרי 

כך עולה מידת השימוש של מרצים וסטודנטים באסטרטגיות הוראה מרמות חשיבה גבוהות 

מכאן ששיפור מדדים אלו . במהלך עבודתם החינוכית, ובאסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסר

  .      בתוכניות הכשרת המורים עשויה להוביל לשינוי מהותי בתחום החינוך המוסרי

  מערכות ערכים 

, במערכת הערכים של מרצים ובגישתם להכשרה קיימת חשיבות רבה יותר לפן הלימודי �

ים של סטודנטים קיימת חשיבות במערכת הערכ. להישגיות ולמקצוענות פרופסיונאלית

  .לאלו הלימודיים, רבה לערכים המוסריים והחברתיים ובאופן דומה

  דילמות מוסריות 

דרכי ההתמודדות של מרצים וסטודנטים עם דילמות מוסריות במהלך עבודתם החינוכית  �

הינם אינטואיטיביות וכמעט שלא נרכשו או נלמדו במהלך הכשרתם המקצועית או 

  .         ללההכשרתם במכ

   המלצות המחקר 6.1

בעקבות ממצאי המחקר ניתן להמליץ על מספר כיוונים ליצירת שינוי בתחום ההכשרה לחינוך מוסרי 

  :של פרחי הוראה

. ממצאי המחקר מצביעים על העדר מדיניות מסודרת לתחום החינוך המוסרי במכללות  .א

האגף להכשרת עובדי  -ינוך  בפיקוח משרד הח,בין מכללתיתת היגוי מומלץ להקים ועד

מטרות תגדיר ,  ומחייבת אחידה,מדיניות ברורהתקבע  במסקנות המחקר ושתדוןהוראה 

יש להגדיר באופן ברור את דמותו .  לכלל המכללותב יעדים לתחום החינוך המוסרייצתו

, כמו כן. האידיאלית וכישוריו של המורה בתום תהליך ההכשרה מבחינה מוסרית ואישיותית
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ם ומוסריים לבין תכנים פדגוגים הנדרשים י לקבוע את היחס הראוי בין תכנים ערכייש

יש לשקול הקמה של מסגרות מתאימות להכשרת סגל , בנוסף. בתוכניות הלימודים במכללות

  . המרצים לחינוך המוסרי

 תוכנית לימודים בעלת ליבה מוסרית הניתנת לשילוב בכל לבנותמומלץ למכללות לחינוך   .ב

יש . באופייה ובמשנתה החינוכית של המכללההנלמדים תוך התחשבות  ההכשרה תחומי

לשקוד על פיתוח קורסים להוראת תיאוריות ייחודיות ומתודיקה למוסר בפן תיאורטי ובפן 

על המכללות . ברור לתחום המוסר' אני מאמין'יש להציג למרצים ולסטודנטים . פרקטי

וחוץ קריקולריים בתחום , ריקולריים ברי השגהתוך ק, להגדיר מטרות ויעדים חינוכיים

ההתנדבות והעשייה החברתית הנדרשים , המעורבות החברתית, האקלים המוסרי

יש לבחון כיצד ניתן לשלב בקורסים קיימים . מתלמידיהם במהלך לימודיהם במכללה

התייחסות למרכיבים מוסריים כפי שנדרש בתוכניות הלימודים של משרד החינוך לבתי 

  .       פרהס

   המלצות למחקרי המשך 6.2

מומלץ לערוך מחקר אורך שיעקוב אחר בוגרי תוכניות הכשרה עם תום לימודיהם ובתחילת   .א

עבודתם בבתי הספר כדי לבחון את מידת התמודדותם עם דילמות מוסריות בבית הספר 

  . לאור הכלים שרכשו במהלך לימודיהם

 עמדות מרצים לסטודנטים וכן בין דיווחים של מומלץ לבחון פערים שנמצאו במחקר זה בין  .ב

במחקרי עומק בקרב מגזרי החינוך , סטודנטים במחקר האיכותי לעומת המחקר הכמותי

 .     בנפרד

מומלץ להרחיב את המחקר האיכותי בתצפיות ובשהייה בשדה באמצעות חקר מקרה של   .ג

  .  מכללות בודדות על מנת להשלים את התמונה העולה ממחקר זה
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   רשימה ביבליוגרפית . 7

' ש, עירם' בתוך י. דילמות וסוגיות בחינוך הערכי בבית הספר הערבי בישראל). 2001(' ח, אבו עסבה

 – 441' עמ (ערכים וחינוך בחברה הישראלית: צמתים, )עורכים(שכטר ' כהן וא' י, שקולניקוב

  .משרד החינוך: ירושלים. )479

  .   מכון מנסור. וך הערכי בבית הספר הערבידילמות בחינ). 2003(' ח, אבו עסבה

מכון פלורסהיימר : ירושלים.  דילמות של מיעוט לאומי–החינוך הערבי בישראל ). 2007(' ח, אבו עסבה

  .   למחקרי מדיניות

תוכניות הלימודים במקצוע הספרות לחטיבות הביניים בחינוך הממלכתי דתי ). 2001(' א,  מעייני–אורנן 

-אוניברסיטת בר:  רמת גןדוקטורחיבור לשם קבלת תואר . מחקר משווה, 1971-1992בשנים 

  . בית הספר לחינוך, אילן

החינוך , )עורך(פלדי ' בתוך א. אתיקה מקצועית למורים ותפקודם כאליטה משרתת). 1997(' נ, אלוני

  .   רמות: תל אביב). 390 – 383' עמ(במבחן הזמן 

מכון פלורסהיימר למחקרי : ירושלים. מגמות וסוגיות:  הערבי בישראלמערכת החינוך). 1994(' מ', אלחאג

  .  מדיניות

  . הוצאת מגנס: ירושלים. שליטה ושינוי חברתי: חינוך בקרב הערבים בישראל). 1996(' מ', אלחאג

מקצועות  העדפת מטרות חינוכיות בקרב מורים טירונים ומנוסים המלמדים). 1996(' מ, אלמוזלינו

אוניברסיטת : חיבור לשם קבלת תואר מוסמך רמת גן.  מדעיים בכיתות הטרוגניותהומניים או

  . בית הספר לחינוך, אילן-בר

  . 'א, אזולאי: עברית. הקיבוץ המאוחד. סימולקרות וסימולציה). 1994/2007(' ז, בודריאר

 . ספריית פועלים: תל אביב. חמש מסות: החינוך המוסרי). 1980(' ב, בטלהיים

 – 199, יב, שנתון מכללת תלפיות. מודלים שונים של הכשרת מורים והשתמעויות חינוכיות). 2002(' י, ביטי

214    . 

 תמונת מצב –אלימות במערכת החינוך בישראל מזווית ראיה של התלמידים ). 2006(' ר, בנבינישתי

 .    7 – 3, 40,הדעה הרווחת. מעודכנת

  . 91 – 81, 'ח, ערכים וחינוך לערכים. הכרעה ובחירה, וח שיקול דעת פית–חינוך לערכים ). 1999(' מ, בר לב

  ".  אח: "קרית ביאליק.  אכפתיות והערכה–הקניית ערכים ). 1995(' ג', ל, ארט'ג

  .  129 – 109, )2 (2 ,עיונים בחינוך .הכשרת מורים והשתלמות ברוח החינוך הביקורתי). ז"תשנ. ('נ, גובר

  .   רמות: תל אביב.  מדריך למורים ולמנחים–הבהרת ערכים : בצומת). 1982(' ד, ושימרון' א, גוטליב
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' כהן וא' י, שקולניקוב' ש, עירם' בתוך י. ערכים וחינוך ערכי בישראל, פוסטמודרניזם). 2001(' א, גור זאב

משרד : ירושלים). 155 – 91' עמ (ערכים וחינוך בחברה הישראלית: צמתים, )עורכים(שכטר 

  .החינוך

 .442 - 419, 'מד,  רבעון פילוסופי:  עיון.? פדגוגיה ביקורתית–ירו 'הנרי ג). ו"תשנ(' א, גור זאב

  .   יחדיו: תל אביב. המיעוט הערבי בישראל). 1995(' ר, גורמן

משרד : ירושלים. דתי-קווים מנחים למדיניות החינוך הממלכתי). 1992(' וגרינבוים נ'  לאבל מ', דגן מ

  .  החינוך הדתי, בות והספורטהתר, החינוך

. האוניברסיטה העברית ומשרד החינוך, בית הספר לחינוך: ירושלים. ניסיון וחינוך). 1960(' ג, דיואי

  .  'ר, קליינברג: עברית

  . כתר: ירושלים. סיפור עם התחלה: החינוך הדמוקרטי). 2005(' י, הכט

אוניברסיטת בר , בית הספר לחינוך: רמת גן. 16' ח מחקר מס"דו). 2001(המכון לחינוך ולמחקר קהילתי 

 . אילן

  .    תל אביב. מסמך עמדה. חובות היסוד של המורה). 1985(הסתדרות המורים בישראל 

  .3 – 1,  8, חינוך החשיבה. מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה: ירושלים .דבר העורך). 1996(' י, הרפז

  .42-45, 38, חברה וחינוך, כתב עת לתרבות: פנים. ותבין מסורתיות לפתיח). 2007(' ע, זחאלקה

עבודת .  האמפיריותכנון מערך להערכת ההפעלה של תוכנית לימודים ותיקופ). 1980(' מ, זילברשטיין

  .  אוניברסיטת תל אביב: תל אביב. מחקר לתואר שלישי

 –כרך ראשון (א  –מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ). 2005(' ר, ובייט מרום' ש, זמיר

  .האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב. )סטטיסטיקה תיאורית

  ). 2000(ס "נוסח מתוקן תש, )1953(ג " תשי–חוק חינוך ממלכתי 

מכון .  חקר הפעילות הבלתי פורמאלית בבית הספר התיכון הערבי בישראל–חינוך חברתי ). 2007(' נ, טונוס

  .תכנון וייעוץ חברתי,  מכון מחקר- מסאר

רמת .  התנהגות אישית– עמדות –עמדות מופנמות ועמדות מרכזיות בתוך מערכת הערכים ). 1996(' ק, טל

  . המחלקה לפסיכולוגיה אוניברסיטת בר אילן: גן

שכטר ' כהן וא' י, שקולניקוב' ש, עירם' בתוך י. גישות לחינוך ערכי בחברה פלורליסטית). 2001(' א, יוגב

 .משרד החינוך: ירושלים). 355-378 'עמ (נוך בחברה הישראליתערכים וחי: צמתים, )עורכים(

  .  עם עובד: תל אביב. על חינוך ועל חינוך לערכים). 1975(' ס, יזהר

  .  זמורה ביתן: תל אביב.  פולמוס הספרות ופולמוס החינוך–שני פולמוסים ). 1990(' ס, יזהר
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החינוך במבחן , )עורך(פלדי . 'בתוך א. מול מצוי ראוי –אתיקה במערכת החינוך ). 1997(' א, וור' ג–כהן 

  .    רמות: תל אביב). 420 – 411' עמ(הזמן 

צמצום הפער ברמת השיפוט המוסרי בין תלמידים טעוני טיפוח לתלמידים ). 2002(' ס, ונתן' א, כהן

' עמ(  חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים,)עורכים(, מסלובטי' נ, עירם' בתוך י. מבוססים

  .רמות: אביב-תל. )119-135

 .הוצאת הסתדרות המורים בישראל, 36,  הקרן לקידום מקצועי–פנים . הבו לנו מחנכים). 2006(' א, כרמלי

  .ןמשרד הביטחו: תל אביב.  אוניברסיטה משודרת.  מבוא–תורת המוסר ). 1989(' נ, כשר

ובמסגרות חינוכיות ) 1994 - ו1975( בשני דורות דמיון ושוני במערכת הערכים של בני נוער). 2002(' ש, לוי

 חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים ,)עורכים(, מסלובטי' נ, עירם' בתוך י. שונות מבחינה דתית

  .רמות: אביב-תל. מגוונים

המכון למחקר חברתי : ירושלים. ערכים ועמדות של הנוער בלומד בישראל). 1974(' א, וגוטמן' ש, לוי

  .   שימושי

  .    האוניברסיטה העברית: ירושלים. עיצוב האופי המוסרי והכשרת מורים לחינוכו). 1975(' ש, ויןל

 .'יחדיו': תל אביב.  שערים וכיוונים–חינוך מוסרי בימנו ). 1988(' ש, לוין

  ".שאלון לברור העדפות לשירות"ל בשלב מילוי "ערב גיוס בנים לצה" השיח ההורי"). 2005(' א, לוסקי

  . בית הספר לחינוך, אילן-אוניברסיטת בר:  רמת גןדוקטורור לשם קבלת תואר חיב

  . ספריית פועלים: מרחביה. ההגיונות הסותרים בהוראה). 1973(' צ, לם

 .30 – 5. פסיכולוגיה ויעוץ בחינוך: שנתון. האידיאולוגיות ומחשבת החינוך). 1986(' צ, לם

ערכים : צמתים, )עורכים(שכטר ' כהן וא' י, שקולניקוב' ש, ירםע' בתוך י. ערכים וחינוך). 2001(' צ, לם

 .משרד החינוך: ירושלים). 664 -651' עמ (וחינוך בחברה הישראלית

 . הוצאת מגנס:  ירושלים.20 –יסודות החינוך במאה ה : במערבולת האידיאולוגיות). 2002(' צ, לם

כתב עת : יסודי- במת המורה העל. מאבק פוליטימחיר השימוש בחינוך הערבי כאמצעי ל). 1997. (ר, לרנר

  .42-33, 5, למדיניות חינוך

ך והיסטוריה ובין תחומי תוכן ורמות "הקשר בין האווירה הלימודית בשיעורי תנ). 1991(' נ, מסלובטי

  .189-210, 56/55, עיונים בחינוך. חשיבה של ערכים באוכלוסיית מתבגרים

: ת עם דילמות חברתיות ומוסריות בבית הספר היסודי הממלכתי דתידרכי התמודדו). 2000(' נ, מסלובטי

 .    635 – 617, )4(' מ, מגמות. העדפות מורים ואפיוני מורים
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  . ירושלים.'חוזר מיוחד כ). יב-ז(יסודי - ארגון הלימודים בבית הספר העל). 1996(משרד החינוך והתרבות 
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 2│שאלוני המחקר: נספחים

  אוניברסיטת בר אילן    שאלוני המחקר: 1 נספח מספר

  בית הספר לחינוך

  שאלון למרצים במוסדות להכשרת מורים 1.1

  !ה /מרצה יקר

השאלון שלפניך הוא חלק ממחקר מקיף על הכשרת . תודה רבה לך על הסכמתך להשיב על השאלון

נת בהכשרת המורים השאלון נועד לבדוק את מידת החשיבות הנית. המורים במכללות בישראל

ואת השימוש של מרצים בשיטות הוראה , יחסית לתחומים נלמדים אחרים, לתחום החינוך למוסר

כל המידע . השתתפותך תתרום להבנה טובה יותר של ההכשרה הניתנת לפרחי ההוראה. מגוונות

  .  אנונימי  וחסויר ישמש לצורכי מחקר בלבד ויישאףשייאס

  .שון זכר מטעמים טכניים אך הם מתייחסים לנשים ולגברים כאחדההיגדים בשאלון מנוסחים בל

  

  , בתודה מראש על תרומתך למחקר

  אהרן בוזגלו 

)0506412852, 02-6281447(  

  ר נאוה מסלובטי "ד, יעקב עירם' פרופ

  

   שאלון אסטרטגיות קונסטרוקטיביסטיות –' אלק ח

נא הקף בעיגול את א. מהלך הוראה בלפניך רשימת היגדים העוסקים בפעילויות שונות המתרחשות

  . מתואר בכל היגדל מידת ההסכמה שלךהספרה המתארת בצורה הטובה ביותר את 

  

  .עבודה מעשית וסמינריון ופחות להרצאה,  ההיגדים מתייחסים יותר לשיעורים בסגנון סדנה:הערה

  1  רשימת ההיגדים

לא 
  מסכים

2  
מסכים 

במידה 
  מועטה

3  

די 
  מסכים

4  

  מסכים

5  

ים מסכ

  מאוד

 להםש על תהליכי החשיבה חשוב לסטודנטים אין צורך להנחות .1
1  2  3  4  5  

 לדעתו להתייחסיש  )'פרויקט וכו, עבודה, מצגת, תלקיט(הערכה חלופית ב .2

 סטודנטשל ה
1  2  3  4  5  

 שובלח שאלות המחייבות אותם הסטודנטים את יש לשאול .3
1  2  3  4  5  

  בקבוצותטיםסטודנעבודת ב במהלך ההוראה צריך להתמקד .4
1  2  3  4  5  

 סטודנט העל ידישינון חומר בעיקר וחנות שאלות הבצריך במבחנים  .5
1  2  3  4  5  

 בנושא הנלמד,  בפני כל הכיתה יציגו מצגותהסטודנטים בכיתתי  .6
1  2  3  4  5  

  יכולות של ידע והבנהיש לבנות משימות הערכה בהן נמדדות בעיקר  .7
1  2  3  4  5  

 ניתוח וסינתזהשל יכולות בעיקר  נמדדות משימות הערכה בהןיש לבנות  .8
1  2  3  4  5  

תכנים שונים העולים מהחומר  לחפש נימוקים ליש להנחות סטודנטים .9

 מדנלה
1  2  3  4  5  

  ____סוג מוסד
 __ ____סימון
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  1  

לא 
  מסכים

2  
מסכים 
במידה 
  מועטה 

3  

די 
  מסכים

4  

  מסכים

5  

מסכים 
  מאוד

ו פעילויות אחרות במהלך סימולציות א, תחרויות, אתגרים יש לשלב .10

 יםהשיעור
1  2  3  4  5  

  שיסביר כיצד הגיע לתשובהצריך לבקש ממנו עונה סטודנטכאשר  .11
1  2  3  4  5  

  יש לנקד רק בציון מספרי ולא בהערכה מילוליתמבחנים ועבודות  .12
1  2  3  4  5  

להם מתוך הדברים  את דרכי החשיבה שסטודנטיםלשקף למרצה צריך  .13

  כיתהבשהם מעלים 
1  2  3  4  5  

 דע לסטודנטים ופחות כלים ללמידהעל המרצה להקנות תוכן וי .14
1  2  3  4  5  

 "לא נכון\נכון"בחנים בהן מופיעות שאלות צריך לערוך  .15
1  2  3  4  5  

  

   שאלון דמות התלמיד הרצוי -' חלק ב

. המאפיינים סטודנטים ותלמידים) ב"מסודרים בסדר א(כישורים ודרכי התנהגות , לפניך רשימה של תכונות

 הקף -לפי תפיסתך " תלמיד האידיאלי"ידת החשיבות של כל תכונה לדמות האנו מבקשים ממך לציין את מ

  .בעיגול את הספרה המתאימה ביותר לדעתך

  1  רשימת התכונות

ל לא לכ
  חשוב

2  

לא 
  חשוב

3  

די 
  חשוב

4  

  חשוב

5  

חשוב 
  מאוד

  5  4  3  2  1 בעל חשיבה ביקורתית .1
  5  4  3  2  1 בעל חשיבה דינאמית .2
  5  4  3  2  1 בעל מוטיבציה פנימית .3
  5  4  3  2  1 בעל מצב רוח טוב .4
  5  4  3  2  1 חברותי .5
  5  4  3  2  1  ולאומיים) לפי דתו ואמונתו(דתיים חוגג חגים  .6
  5  4  3  2  1 ייחודי בפתרונות לבעיות .7
  5  4  3  2  1 ישר והגון במבחנים ועבודות .8
  5  4  3  2  1 מאורגן ומסודר .9

  5  4  3  2  1  ) לפי דתו ואמונתו(מאמין באמונה שלימה באל  .10
  5  4  3  2  1 יםיטמפ רגשות אמביע .11
  5  4  3  2  1 בצורה חופשיתמביע רגשות  .12
  5  4  3  2  1 מגלה יחס של אהדה לשונה .13
  5  4  3  2  1 מוכן לעזור .14
  5  4  3  2  1 מזדהה עם חבריו .15
  5  4  3  2  1 מיישם כללים למצבים חדשים בלמידה .16
  5  4  3  2  1 מכבד את הוריו  .17
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  1  
ל לא לכ

  חשוב

2  
לא 
  חשוב

3  
די 

  חשוב

4  
  חשוב

5  
חשוב 
  מאוד

  5  4  3  2  1  מכבד את מוריו .18
  5  4  3  2  1 )דגל, המנון(במוסד החינוכי מכבד ריטואלים פטריוטיים  .19
  5  4  3  2  1 ממושמע .20
  5  4  3  2  1 מנתח בהגיון .21
  5  4  3  2  1 מסיק מסקנות מהנלמד .22
  5  4  3  2  1 ים ולחידושים בלמידהילשינו, מסתגל למצבים חדשים .23
  5  4  3  2  1 רה על  זכויות יוצרים מעתיק עבודות מהאינטרנט ללא שמי .24
  5  4  3  2  1 מקבל החלטות לפעולה תוך התחשבות באחרים .25
  5  4  3  2  1 מקובל על חבריו .26
  5  4  3  2  1  )לפי דתו ואמונתו(מקיים את המצוות  .27
  5  4  3  2  1 משתמש במאגרי מידע מתוקשבים להשגת מידע בנושאים מוסריים .28
  5  4  3  2  1 משתמש בתוכנות בעלות רישיונות חוקיים  .29
  5  4  3  2  1  אחריםתלמידיםמשתף פעולה עם  .30
  5  4  3  2  1  )לפי דתו ואמונתו(משתתף בצומות ובאזכרות  .31
  5  4  3  2  1  השונים ממנותלמידיםמתחבר גם עם  .32
  5  4  3  2  1 מתנדב למשימות חברתיות ולאומיות .33
  5  4  3  2  1  )לפי דתו ואמונתו(מתפלל ומברך כהלכה  .34
  5  4  3  2  1 םיימוד המתקשים בלתלמידיםעוזר ל .35
  5  4  3  2  1  עוקב אחר נושאים פוליטיים אקטואליים בתקשורת  .36
  5  4  3  2  1 עצמאי בלמידה .37
  5  4  3  2  1 פעיל בטוקבקים באינטרנט בנושאי חברה ומוסר  .38
  5  4  3  2  1 דמוקרטיים- פעיל להגשמת רעיונות חברתיים .39
  5  4  3  2  1 קורא ומתעניין מעבר לנלמד בכיתה .40
  5  4  3  2  1  יותרגים גבוהיםשואף להגיע להיש .41
  5  4  3  2  1 מחשבהשולט בעבודת  .42
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  חינוך מוסרי│5

   שאלון אסטרטגיות לחינוך מוסרי –' גחלק 

אנא הקף בעיגול את . נטים וסטודשיטות לפיתוח מוסר בקרב תלמידיםהיגדים המתייחסים ללפניך רשימת 

  :במהלך עבודתך החינוכיתאתה משתמש ומשלב שיטות אלו  המידה שבה

  1  גדיםירשימת הה

לא 

  משתמש

2  

משתמש 

לעיתים 
  נדירות

3  

  משתמש

  

4  

  משתמש

לעיתים 

  קרובות

5  

  משתמש 

  תמיד

  הפניםל עליהם שלדעת המרצה סטודנטיםתכונות אופי ומוסר בפני הצגת  .1
1  2  3  4  5  

 לסטודנטים כיצד יש להתנהג באופן מוסריאמירה  .2
1  2  3  4  5  
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1  2  3  4  5  
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1  2  3  4  5  

   על חומרתםבפניהם והעמדתם  שליליות של סטודנטיםהתנהגויות חשיפת  .5
1  2  3  4  5  

  

          

   ודיון בהם  עמדות מנוגדות במהלך השיעור העלאת .6
1  2  3  4  5  

 רתיוקי בבדיון  והבהרתםערכים שונים במהלך השיעורהעלאת  .7
1  2  3  4  5  

  הטבעוכלפי החברה , םתלמידיה אודות חובתם כלפי דיון עם סטודנטים .8
1  2  3  4  5  

 ות בעד ונגד עמדסטודנטים בנושא מוסרי תוך שהם מציגים דיון עם ניהול .9
1  2  3  4  5  

 סביב נושאים מוסריים סטודנטים שיחות אישיות עם ניהול  .10
1  2  3  4  5  

  מוסריים-נושאים ערכייםב שיחה בפורום הכיתתי קיום .11
1  2  3  4  5  

  

          

  מערכי שיעור המכילים מטרות חינוכיות מתחום המוסרבניית .12
1  2  3  4  5  

 שאים מוסריים בנומשותפים  להציג פרויקטים סטודנטים מבקשה .13
1  2  3  4  5  

  במשחק תפקידים להצגת נושאים מוסריים השנויים במחלוקתשימוש  .14
1  2  3  4  5  
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   חינוך שאלון עמדות ב–' ד חלק

 הקשורות לעבודתם של מורים ומרצים עם בתחום החברתיההיגדים הבאים מתייחסים להתנהגויות שונות 

  : להיגדים הבאיםמידת הסכמתךהקף בעיגול את אנא . סטודנטים/ תלמידים 

  1  רשימת ההיגדים

לא 

  מסכים

2  
מסכים 
במידה 

  מועטה 

3  

די 

  סכים מ

4  

  מסכים 

5  

מסכים 

  מאוד

  
  אין  להחמיר בטיפול וביחס לסטודנט שהעתיק בבחינה  .1

1  2  3  4  5  
  אלימות מילולית הינה מציאות מקובלת שלא ניתנת לטיפול בקרב סטודנטים .2

1  2  3  4  5  
 שנתפס משקר סטודנט  יש להרחיק מהמוסד החינוכי .3

1  2  3  4  5  
 מוסרית שלילית של תלמידיומרצה חייב לטפל באופן אישי בהתנהגות  .4

1  2  3  4  5  
  להתמודד עם בעיות מוסריות בעצמםסטודנטים יש לתת ל .5

1  2  3  4  5  
 מרצה צריך לעודד סטודנטים להתנהג בהגינות כלפי חבריהם .6

1  2  3  4  5  
 סטודנטים לא אוהבים להשתתף בדיונים מוסריים בשיעור .7

1  2  3  4  5  
  
  מוסריים במהלך עבודתי בעתידמוכשר לעסוק בנושאים אני חש כי איני  .8

1  2  3  4  5  
 אני מעוניין להשתתף בהשתלמויות והרצאות בנושא חינוך מוסרי .9

1  2  3  4  5  
  חשוב לי לקרוא ספרים בנושאים מוסריים בזמני החופשי .10

1  2  3  4  5  
 סטודנטים מעוניינים לקבל כלים להכשרה מוסרית .11

1  2  3  4  5  
 י בעבודתם בעתידסטודנטים רואים בחינוך המוסרי חלק מרכז .12

1  2  3  4  5  
  

  מרצה חייב להתמקד באופן גלוי בתכנים מוסריים בטקסטים שהוא מלמד .13
1  2  3  4  5  

  'שטיפת מוח'הוראה ישירה ומפורשת של ערכים היא  .14
1  2  3  4  5  

   יש ללמד סטודנטים תכנים מוסריים מגוונים גם אם הם סותרים .15
1  2  3  4  5  

  ורש בערכים בשיעור  מרצה צריך להימנע מעיסוק ודיון מפ .16
1  2  3  4  5  

  צריך להתעלם משאלה מוסרית המועלית בשיעור על ידי סטודנטים .17
1  2  3  4  5  

  שיעור את עמדתו האישית בנושאים מוסריים מורה לא צריך להציג ב .18
1  2  3  4  5  

  
   להראות לסטודנטים שאכפת לו מהםלא צריךמרצה  .19

1  2  3  4  5  
  טיים של תלמידיו מחוץ למוסד החינוכימרצה צריך להיות מעורב בחייהם הפר .20

1  2  3  4  5  
  מרצה צריך להפגין יחס אישי חם ואוהב כלפי תלמידיו .21

1  2  3  4  5  
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1  

לא 
  מסכים

2  
מסכים 
במידה 
  מועטה 

3  

די 
  מסכים 

4  

  מסכים 

5  

מסכים 
  מאוד

  על המרצה לפתח את הרמה המוסרית של תלמידיו במהלך עבודתו .22
1  2  3  4  5  

 ות מודע לרמה המוסרית של תלמידיו להילא חייבמרצה  .23
1  2  3  4  5  

 מרצה צריך לעצב את התנהגות תלמידיו בהתאם לערכי החברה .24
1  2  3  4  5  

  למרצה אין השפעה על תלמידיו ולכן לא חשוב ללמד מוסר  .25
1  2  3  4  5  

 הוראת תחום ההתמחות שלי חשובה לי יותר מעיסוק במוסר מרצה  .26
1  2  3  4  5  

 סטודנטים צריך לתפוס מקום חשוב בתהליך פיתוח שליטה עצמית אצל .27

  החינוכי
1  2  3  4  5  

  צריך ללמד תכנים פסיכולוגיים ופילוסופיים כי הם מפתחים מוסר  .28
1  2  3  4  5  

 טיפוח תחושת אחריות אצל סטודנטים זה לא מתפקידו של מרצה  .29
1  2  3  4  5  
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   שאלון הערכת חינוך מוסרי במוסד החינוכי–' החלק 

אנא הקף בעיגול את מידת הסכמתך  . של המוסד בו אתה מלמדמדיניות ולאווירהתייחסים לההיגדים הבאים מ

  :לכל היגד

  1  רשימת ההיגדים

לא 

  מסכים

2  
מסכים 
במידה 

  מועטה 

3  

די 

  מסכים 

4  

  מסכים 

5  

מסכים 

  מאוד

מוכשרים להוראת ערכים ומוסר באופן דומה בו אני מלמד בוגרי המוסד  .1

 להכשרת התמחותם
1  2  3  4  5  

נות ומוסרי שבא לידי ביטוי בפעילויות ש - יש אקלים ערכימלמד  מוסד בו אניב .2

  המאורגנות על ידי ההנהלה
1  2  3  4  5  

  מלמדהמוסד בו אני של " אני מאמין"הוראת חינוך מוסרי מוזכרת ב .3
1  2  3  4  5  

 לטים במתודות להוראת מוסר וערכיםהמוסד מכשיר בוגרים השו .4
1  2  3  4  5  

  מוסרית וערכית,דנטים למעורבות חברתית סטומעודדהמוסד  .5
1  2  3  4  5  

עזרה הדדית , בפעילות של התנדבות פעילים מלמד במוסד בו אני סטודנטיםה .6

  וכדומה
1  2  3  4  5  

   כוללת קורס בשיטות הוראה של חינוך מוסרינו שלהתוכנית להכשרת מורים  .7
1  2  3  4  5  

 חינוך מוסרי תהורא יחידה אחת או יותר של שיטות לת כוללנושלהתוכנית  .8

  במסגרת קורסי הבחירה
1  2  3  4  5  

  מגובשת חברתית-  מדיניות מוסריתיש  מלמדלמוסד בו אני  .9
1  2  3  4  5  

 כוללת בתוכה ישירות לימוד שיטות הוראה של חינוך שלנו תוכנית הלימודים .10

  מוסרי
1  2  3  4  5  

  

  

  

  )הקף בעיגול אפשרות אחת(? בודתךהגישה של מקום עאת על פי רוב  ף משקיםהבאמההיגדים אילו . 11

  .יש ללמד שיטות להוראה של חינוך מוסרי והן נלמדות  .א

  .יש ללמד שיטות להוראה של חינוך מוסרי והן אינן נלמדות  .ב

  .אך הן יילמדו, שיטות להוראה של חינוך מוסרי אינן נלמדות  .ג

  .אין ללמד שיטות להוראה של חינוך מוסרי והן אינן נלמדות  .ד



  חינוך מוסרי│9

   רקע שאלון-' חלק א

  .אנא הקף בעיגול את הספרה המתאימה

  תואר אקדמי 

  .B. A., B. Sc –" בוגר אוניברסיטה" .1

 M.A –" מוסמך אוניברסיטה" .2

   .Ph. D –" דוקטור לפילוסופיה" .3

 . ______________: תואר אקדמי אחר .4

  

  הכשרה להוראה

  אני בעל תעודת הוראה ממוסד להכשרת מורים  .1

 אני בעל רישיון הוראה  .2

 הכשרה להוראהאין לי  .3

  

  :תחום ההתמחות האקדמי בו אני מלמד קורסים

  .ך"ספרות ותנ,  היסטוריה– יהומאנ .1

  . ותקשורתאזרחות, גיאוגרפיה,  חינוך,מדעי החברה –חברה  .2

  . ומתמטיקהאלקטרוניקה, מחשבים, פיסיקה, כימיה,  ביולוגיה–מדעים  .3

  .צרפתיתאנגלית ו,  לשון-שפות  .4

 מוסיקה וצילום, ופני חינוך ג- ספורט –אומנויות  .5

  

   הכשרה להוראת חינוך מוסרי

  ?תיאוריות ושיטות הוראה בתחום זה, ת או למדת לחנך ולתרגל חינוך מוסרייהאם התמח

  לא  .1

  במפגשי סגל ההוראה במכללה –כן  .2

 נה או קורס אחרד במספר קטן של שיעורים כחלק מס–כן  .3

 .__________________ במסגרת לימודים ל ,סמסטריאלי בשיעור –כן  .4

 .____________________ בשיעור שנתי במסגרת לימודים ל–כן  .5

 .________________________פרט.  ביותר מקורס שנתי–כן  .6
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  הוראת חינוך מוסרי 

  כן    /          לאאו אתיקה מקצועית במוסד בו אני עובד    / אני מלמד שיעורים בחינוך מוסרי ו 

  :גרת אנא ציין באיזו מס–אם כן 

  טריאליסמסשיעור  .1

 סמינריון אקדמי  .2

 סמינריון דידקטי .3

 )תיאוריה(קורס מבוא  .4

 קורס התמחות  .5

 עבודה מעשית והתנסות/ קורס מעשי  .6

  

  מגדר 

  גבר      .1

 אשה .2

  

  ותק בהוראה 

  . שנים בהכשרת מורים________ שנים בהוראה מתוכן ________ אני עובד 

  

  

  : זה אנא צרף פרטים להתקשרותביתר פרוטרוט א במידה ואתה מוכן להתראיין ולשוחח על נוש

  . ______________________שם 

    .__________________מספר טלפון 

  

  

  !תודה על שיתוף הפעולה 

  

  :י להוסיף הערות על השאלון ועל תוכנו/תוכל
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 



  חינוך מוסרי│11

  אוניברסיטת בר אילן

  בית הספר לחינוך

   סטודנטים במסלול הכשרת מוריםשאלון ל 1.2

  !ה / ית יקר/ סטודנט 

  . אנו מודים לך על הסכמתך לענות על השאלון

, עמדות של סטודנטים להכשרת מורים בתחומי תוכן שונים ובשיטות הוראה מגוונות השאלון שלפניך בודק

). ללא שמות(השאלון הוא אנונימי . במטרה ללמוד אודות הכשרת המורים במכללות בנושאים חברתיים

 ההיגדים בשאלון מנוסחים בלשון .ימוש מלבד לצורכי המחקר חסוי ולא יעשה בו שר יישאףהמידע שייאס

  .זכר מטעמים טכניים אך הם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד

  בתודה מראש על תרומתך   

  עורכי המחקר 

  אהרן בוזגלו   

  יעקב עירם  ' פרופ, ר נאוה מסלובטי"ד

  הוראה שאלון אסטרטגיות –' אחלק 

נא הקף בעיגול את . לויות שונות המתרחשות במסגרת הלמידה בכיתהלפניך רשימת היגדים העוסקים בפעי

  . בכיתה שבה תלמד בעתידתך למתרחשמידת הסכמהמתאר בצורה הטובה ביותר את  ליד ההיגד הספרה

  1  רשימת ההיגדים

לא 
  מסכים

2  
מסכים 
במידה 

  מועטה 

3  

די 
  מסכים 

4  

  מסכים 

5  

מסכים 
  מאוד

 להםש החשיבה דרך  עלחשוב לתלמידים אין צורך להנחות .1
1  2  3  4  5  

 להתייחסיש ) 'פרויקט וכו, עבודה, מצגת, תלקיט(הערכה חלופית ב .2

 לדעתו של התלמיד
1  2  3  4  5  

 שובלחתלמידים שאלות המחייבות אותם  את היש לשאול .3
1  2  3  4  5  

 עבודת תלמידים בקבוצותב במהלך ההוראה צריך להתמקד .4
1  2  3  4  5  

  התלמידעל ידי שינון חומר  בעיקרת וחנואלות הבצריך שבמבחנים  .5
1  2  3  4  5  

  בנושא הנלמד בפני כל הכיתההתלמידים בכיתתי יציגו מצגות  .6
1  2  3  4  5  

  יש לבנות משימות הערכה בהן נמדדות בעיקר יכולות של ידע והבנה .7
1  2  3  4  5  

ניתוח של יכולות בעיקר משימות הערכה בהן נמדדות יש לבנות  .8

 תזהוסינ
1  2  3  4  5  

תכנים שונים העולים מהחומר  לחפש נימוקים לתלמידיםש להנחות י .9

 נלמדה
1  2  3  4  5  

ו פעילויות אחרות סימולציות א, תחרויות,  משחקיםיש לשלב .10

 במהלך השיעורים
1  2  3  4  5  

  ____סוג מוסד
 ______סימון
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  1  

לא 
  מסכים

2  
מסכים 
במידה 
  מועטה 

3  

די 
  מסכים 

4  

  מסכים 

5  

מסכים 
  מאוד

 יר כיצד הגיע לתשובה שיסבצריך לבקש ממנוכאשר תלמיד עונה  .11
1  2  3  4  5  

  יש לנקד רק בציון מספרי ולא בהערכה מילוליתמבחנים ועבודות  .12
1  2  3  4  5  

להם מתוך  את דרכי החשיבה שתלמידיםלשקף למורה צריך  .13

  כיתהבהדברים שהם מעלים 
1  2  3  4  5  

 על המורה להקנות תוכן וידע לתלמידים ופחות כלים ללמידה .14
1  2  3  4  5  

 "לא נכון\נכון"בחנים בהן מופיעות שאלות  צריך לערוך .15
1  2  3  4  5  

  

   שאלון דמות התלמיד הרצוי -' בחלק 

אנו מבקשים ממך לציין את .  בכיתהתלמידיםכישורים ודרכי התנהגות המאפיינים , לפניך רשימה של תכונות

בעיגול את הספרה הקף  - בבית הספר לפי תפיסתך" תלמיד האידיאלי"מידת החשיבות של כל תכונה לדמות ה

  .המתאימה ביותר לדעתך

  1  רשימת התכונות

ל לא לכ
  חשוב

2  

לא 
  חשוב

3  

די 
  חשוב

4  

  חשוב

5  

חשוב 
  מאוד

  5  4  3  2  1 בעל חשיבה ביקורתית .1
  5  4  3  2  1 בעל חשיבה דינאמית .2
  5  4  3  2  1 בעל מוטיבציה פנימית .3
  5  4  3  2  1 בעל מצב רוח טוב .4
  5  4  3  2  1 חברותי .5
  5  4  3  2  1  ולאומיים) לפי דתו ואמונתו(חוגג חגים דתיים  .6
  5  4  3  2  1 ייחודי בפתרונות לבעיות .7
  5  4  3  2  1 ישר והגון במבחנים ועבודות .8
  5  4  3  2  1 מאורגן ומסודר .9

  5  4  3  2  1  )לפי דתו ואמונתו(מאמין באמונה שלימה באל  .10
  5  4  3  2  1 יםיטמביע רגשות אמפ .11
  5  4  3  2  1 בצורה חופשיתמביע רגשות  .12
  5  4  3  2  1 יחס של אהדה לשונהמגלה  .13
  5  4  3  2  1 מוכן לעזור .14
  5  4  3  2  1 מזדהה עם חבריו .15
  5  4  3  2  1 מיישם כללים למצבים חדשים בלמידה .16
  5  4  3  2  1 מכבד את הוריו  .17
  5  4  3  2  1  מכבד את מוריו .18
  5  4  3  2  1 )דגל, המנון(מכבד ריטואלים פטריוטיים בבית הספר  .19



  חינוך מוסרי│13

  1  
ל לא לכ

  חשוב

2  
לא 
  חשוב

3  
די 

  חשוב

4  
  חשוב

5  
חשוב 
  מאוד

  5  4  3  2  1 ממושמע .20
  5  4  3  2  1 מנתח בהגיון .21
  5  4  3  2  1 מסיק מסקנות מהנלמד .22
  5  4  3  2  1 ים ולחידושים בלמידהילשינו, מסתגל למצבים חדשים .23
  5  4  3  2  1 מעתיק עבודות מהאינטרנט ללא שמירה על  זכויות יוצרים  .24
  5  4  3  2  1 מקבל החלטות לפעולה תוך התחשבות באחרים .25
  5  4  3  2  1 מקובל על חבריו .26
  5  4  3  2  1  )לפי דתו ואמונתו(מקיים את המצוות  .27
  5  4  3  2  1 משתמש במאגרי מידע מתוקשבים להשגת מידע בנושאים מוסריים .28
  5  4  3  2  1 משתמש בתוכנות בעלות רישיונות חוקיים  .29
  5  4  3  2  1  אחריםתלמידיםמשתף פעולה עם  .30
  5  4  3  2  1  )לפי דתו ואמונתו (משתתף בצומות ובאזכרות .31
  5  4  3  2  1  השונים ממנותלמידיםמתחבר גם עם  .32
  5  4  3  2  1 מתנדב למשימות חברתיות ולאומיות .33
  5  4  3  2  1  )לפי דתו ואמונתו(מתפלל ומברך כהלכה  .34
  5  4  3  2  1 םי המתקשים בלימודתלמידיםעוזר ל .35
  5  4  3  2  1  עוקב אחר נושאים פוליטיים אקטואליים בתקשורת  .36
  5  4  3  2  1 עצמאי בלמידה .37
  5  4  3  2  1 פעיל בטוקבקים באינטרנט בנושאי חברה ומוסר  .38
  5  4  3  2  1 דמוקרטיים- פעיל להגשמת רעיונות חברתיים .39
  5  4  3  2  1 קורא ומתעניין מעבר לנלמד בכיתה .40
  5  4  3  2  1  יותרשואף להגיע להישגים גבוהים .41
  5  4  3  2  1 מחשבהשולט בעבודת  .42
  5  4  3  2  1  שקדן וחרוץ .43
  5  4  3  2  1  ) נשים ועולים: כגון(תומך בשוויון הזדמנויות לקבוצות חברתיות  .44
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   שאלון אסטרטגיות לחינוך מוסרי –' גחלק 

הקף בעיגול את המידה אנא .  הלקוחות מתיאוריות שונותתלמידיםלפניך רשימת שיטות לפיתוח מוסר בקרב 

  :לך לימודיך במכללהאלה במהבשיטות הוראה הוכשרת ללמד תלמידים  שבה

  1  גדיםירשימת הה

כלל לא 

  הוכשרתי

2  

הוכשרתי 

במידה 
  מועטה

3  

הוכשרתי 

במידה 
  בינונית 

4  

 הוכשרתי

במידה 
  רבה

5  

הוכשרתי 

במידה 
רבה 

  מאוד

 הפניםל עליהם שלדעת המורה תלמידיםתכונות אופי ומוסר בפני הצגת  .1
1  2  3  4  5  

 אמירה לתלמידים כיצד יש להתנהג באופן מוסרי .2
1  2  3  4  5  

  אליהן תלמידיםהתייחסות התוך  תלמידיםתנהגויות שונות מחיי התיאור ה .3
1  2  3  4  5  

  תיאור התנהגויות שונות מניסיוני ובקשת תגובת התלמידים אליהן .4
1  2  3  4  5  

  על חומרתםבפניהם והעמדתם  תלמידיםשליליות של התנהגויות חשיפת  .5
1  2  3  4  5  

  

          

  ודיון בהם מהלך השיעור  עמדות מנוגדות בהעלאת .6
1  2  3  4  5  

 רתי וקי בבדיון  והבהרתםערכים שונים במהלך השיעורהעלאת  .7
1  2  3  4  5  

  הטבעו אודות חובתם כלפי החברה תלמידיםדיון עם  .8
1  2  3  4  5  

  עמדות בעד ונגדבנושא מוסרי תוך שהם מציגים תלמידים דיון עם ניהול .9
1  2  3  4  5  

  סביב נושאים מוסריים ידיםתלמשיחות אישיות עם ניהול  .10
1  2  3  4  5  

  מוסריים-נושאים ערכייםב שיחה בפורום הכיתתי קיום .11
1  2  3  4  5  

  

          

  מערכי שיעור המכילים מטרות חינוכיות מתחום המוסרבניית .12
1  2  3  4  5  

 בנושאים מוסריים משותפים  להציג פרויקטים תלמידים מבקשה .13
1  2  3  4  5  

  נושאים מוסריים השנויים במחלוקת במשחק תפקידים להצגתשימוש  .14
1  2  3  4  5  

   מוסריים–שימוש בעבודה בקבוצות סביב נושאים ערכיים  .15
1  2  3  4  5  

מחיי היום בפני הכיתה בנושאים מוסריים דעתם  לבטא את תלמידיםללתת  .16

  יום
1  2  3  4  5  

  המוסרי פן להתייחס בעבודותיהם גם ללכתוב ותלמידים  לעודד .17
1  2  3  4  5  

  

          

  בנושאים כלליים תלמידיםדילמות מוסריות בפני הצגת  .18
1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1 בפני התלמידים ותבעיות מוסריות בעלות דרכי פתרון שונהצגת  .19
המעלות קונפליקט בין ערכים מוסריים בשיעור  דילמות מוסריות הצגת .20

  שקשורים לחומר הלימודים
1  2  3  4  5  

  



  חינוך מוסרי│15

  חינוך ב שאלון עמדות –' ד חלק

. תלמידים הקשורות לעבודתם של מורים עם בתחום החברתידים הבאים מתייחסים להתנהגויות שונות ההיג

  :מידת הסכמתך להיגדים הבאיםהקף בעיגול את אנא 

  1  רשימת ההיגדים

לא 

  מסכים

2  
מסכים 
במידה 

  מועטה 

3  

די 

  מסכים 

4  

  מסכים 

5  

מסכים 

  מאוד

  
  ינה אין  להחמיר בטיפול וביחס לתלמיד שהעתיק בבח .1

1  2  3  4  5  
אלימות מילולית הינה מציאות מקובלת שלא ניתנת לטיפול בקרב  .2

  תלמידים
1  2  3  4  5  

 מבית הספר תלמיד שנתפס משקר יש להרחיק  .3
1  2  3  4  5  

 מורה חייב לטפל באופן אישי בהתנהגות מוסרית שלילית של תלמידיו .4
1  2  3  4  5  

 םמידים להתמודד עם בעיות מוסריות בעצמליש לתת לת .5
1  2  3  4  5  

 מורה צריך לעודד תלמידים להתנהג בהגינות כלפי חבריהם .6
1  2  3  4  5  

 תלמידים לא אוהבים להשתתף בדיונים מוסריים בשיעור .7
1  2  3  4  5  

  
  מוכשר לעסוק בנושאים מוסריים במהלך עבודתי בעתידאני חש כי איני  .8

1  2  3  4  5  
 מוסריאני מעוניין להשתתף בקורסים והרצאות בנושא חינוך  .9

1  2  3  4  5  
  חשוב לי לקרוא ספרים בנושאים מוסריים בזמני החופשי .10

1  2  3  4  5  
 סטודנטים מעוניינים לקבל כלים להכשרה מוסרית .11

1  2  3  4  5  
 סטודנטים רואים בחינוך המוסרי חלק מרכזי בעבודתם בעתיד .12

1  2  3  4  5  
  

  דמורה חייב להתמקד באופן גלוי בתכנים מוסריים בטקסטים שהוא מלמ .13
1  2  3  4  5  

  'שטיפת מוח'הוראה ישירה ומפורשת של ערכים היא  .14
1  2  3  4  5  

  יש ללמד תלמידים תכנים מוסריים מגוונים גם אם הם סותרים .15
1  2  3  4  5  

  מורה צריך להימנע מעיסוק ודיון מפורש בערכים בשיעור   .16
1  2  3  4  5  

  צריך להתעלם משאלה מוסרית המועלית בשיעור על ידי תלמידים  .17
1  2  3  4  5  

  שיעור את עמדתו האישית בנושאים מוסרייםמורה לא צריך להציג ב .18
1  2  3  4  5  

  
   להראות לתלמידים שאכפת לו מהםלא צריךמורה  .19

1  2  3  4  5  
  מורה צריך להיות מעורב בחייהם הפרטיים של תלמידיו מחוץ לבית הספר .20

1  2  3  4  5  
  מורה צריך להפגין יחס אישי חם ואוהב כלפי תלמידיו .21

1  2  3  4  5  
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1  

לא 
  מסכים

2  
מסכים 
במידה 
  מועטה 

3  

די 
  מסכים 

4  

  מסכים 

5  

מסכים 
  מאוד

  על המורה לפתח את הרמה המוסרית של תלמידיו במהלך עבודתו .22
1  2  3  4  5  

   להיות מודע לרמה המוסרית של תלמידיולא חייבמורה  .23
1  2  3  4  5  

  מורה צריך לעצב את התנהגות תלמידיו בהתאם לערכי החברה .24
1  2  3  4  5  

 למורה אין השפעה על תלמידיו ולכן לא חשוב ללמד מוסר  .25
1  2  3  4  5  

  הוראת תחום ההתמחות שלי חשובה לי יותר מעיסוק במוסר .26
1  2  3  4  5  

פיתוח שליטה עצמית אצל תלמידים צריך לתפוס מקום חשוב בתהליך  .27

 החינוכי
1  2  3  4  5  

 י הם מפתחים מוסר מורה צריך ללמד תכנים פסיכולוגיים ופילוסופיים כ .28
1  2  3  4  5  

 טיפוח תחושת אחריות אצל תלמידים זה לא מתפקידו של מורה מקצועי .29
1  2  3  4  5  

  



  חינוך מוסרי│17

   מוסד החינוכיבחינוך ה שאלון הערכת –' החלק 

 אנא הקף בעיגול את מידת הסכמתך .מדושל המוסד בו אתה למדיניות ולאווירה ההיגדים הבאים מתייחסים ל

  :לכל היגד

  1  יגדיםרשימת הה

לא 

  מסכים

2  
מסכים 
במידה 

  מועטה 

3  

די 

  מסכים 

4  

  מסכים 

5  

מסכים 

  מאוד

מוכשרים להוראת ערכים ומוסר באופן דומה בו אני לומד בוגרי המוסד  .1

 להכשרת התמחותם
1  2  3  4  5  

מוסרי שבא לידי ביטוי בפעילויות  -יש אקלים ערכילומד  מוסד בו אניב .2

  נות המאורגנות על ידי ההנהלהוש
1  2  3  4  5  

  המוסד בו אני לומדשל " אני מאמין"הוראת חינוך מוסרי מוזכרת ב .3
1  2  3  4  5  

 לטים במתודות להוראת מוסר וערכיםהמוסד מכשיר בוגרים השו .4
1  2  3  4  5  

  מוסרית וערכית, סטודנטים למעורבות חברתיתמעודדהמוסד  .5
1  2  3  4  5  

עזרה , נדבותבפעילות של התמד פעילים ו במוסד בו אני לסטודנטיםה .6

  הדדית וכדומה
1  2  3  4  5  

 כוללת קורס בשיטות הוראה של חינוך שליהתוכנית להכשרת מורים  .7

   מוסרי
1  2  3  4  5  

 חינוך מוסרי ת יחידה אחת או יותר של שיטות להוראת כוללשליהתוכנית  .8

  במסגרת קורסי הבחירה
1  2  3  4  5  

 שת מגוב חברתית- מדיניות מוסריתיש  לומדלמוסד בו אני  .9
1  2  3  4  5  

 כוללת בתוכה ישירות לימוד שיטות הוראה של  שליתוכנית הלימודים .10

  חינוך מוסרי
1  2  3  4  5  

  

  

  )הקף בעיגול אפשרות אחת(? הגישה של מקום לימודךאת מתאר על פי רוב  יםהבאמי מבין ההיגדים . 11

  .יש ללמד שיטות להוראה של חינוך מוסרי והן נלמדות  .א

  .ה של חינוך מוסרי והן אינן נלמדותיש ללמד שיטות להורא  .ב

  .אך הן יילמדו, שיטות להוראה של חינוך מוסרי אינן נלמדות  .ג

  .אין ללמד שיטות להוראה של חינוך מוסרי והן אינן נלמדות  .ד
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   שאלון רקע-' וחלק 

  אנא הקף בעיגול את הספרה המתאימה ביותר 

  :מד קורסיםוהאקדמי בו אני להראשי תחום ההתמחות 

  .ך"ספרות ותנ,  היסטוריה– יהומאנ .1

  . ותקשורתאזרחות, גיאוגרפיה,  חינוך,מדעי החברה –חברה  .2

  . ומתמטיקהאלקטרוניקה, מחשבים, פיסיקה, כימיה,  ביולוגיה–מדעים  .3

  .צרפתיתאנגלית ו,  לשון-שפות  .4

 מוסיקה וצילום,  חינוך גופני– ספורט –אומנויות  .5

  מגמת ההכשרה

  בית ספר יסודי .1

 חטיבת ביניים .2

  ת ספר על יסודיבי .3

   חינוך מוסרי לימודי

  כן    /                 לאאו אתיקה מקצועית / מד שיעורים בחינוך מוסרי ו ואני ל

  : אנא ציין באיזו מסגרת–אם כן 

  אליישיעור סמסטר .1

 סמינריון אקדמי  .2

 סמינריון דידקטי .3

 )תיאוריה(קורס מבוא  .4

 קורס התמחות  .5

 עבודה מעשית והתנסות/ קורס מעשי  .6

  מגדר 

  גבר      .1

 אשה .2

  

  'סטאז, ד, ג, ב, א:  בה אתה כעתשנת לימודים

  : במידה ואתה מוכן להתראיין ולשוחח על נושא זה אנא צרף פרטים להתקשרות

  . ______________________שם 

                  .__________________מספר טלפון 

                        

                        

   אנו מודים לך שוב                  

 !על שיתוף הפעולה                   

 

  :י להוסיף הערות על השאלון ועל תוכנו/תוכל
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 



  חינוך מוסרי│19

  )2000(ס "ותיקונו מתש) 1953 (ג"התשי, חוק חינוך ממלכתי: 2מספר נספח 

  :פירושים

  -בחוק זה .   1

ללא זיקה לגוף  , חינוך הניתן מאת המדינה על פי תכנית הלימודים- פירושו "חינוך ממלכתי"

  ;של השר או של מי שהוסמך לכך על ידיו ובפיקוחו, דתי או ארגון אחר מחוץ לממשלה, מפלגתי

, חייהם-לפי אורח אלא שמוסדותיו הם דתיים,  חינוך ממלכתי-פירושו " דתי-חינוך ממלכתי"

תורה ומצוות על פי המסורת הדתית  מוריהם ומפקחיהם ובהם מחנכים לחיי, לימודיהם תכנית

   ;וברוח הציונות הדתית

הרשמיים החינוך  לימודים שנקבעה על ידי השר למוסדות- תכנית-פירושו " ודיםתכנית הלימ"

חובה על כל -שהשר יקבעה כתכנית "תכנית היסוד"וכולל ; 2להשגת המטרה האמורה בסעיף 

  ;מוסד כזה

חינוך - למעט מוסד ,חינוך רשמי שניתן בו חינוך ממלכתי- מוסד-פירושו " חינוך ממלכתי-מוסד"

  ;דתי-ממלכתי

   ;דתי-מלכתימ חינוך רשמי שניתן בו חינוך- מוסד-פירושו " דתי-חינוך ממלכתי-מוסד"

לפי חוק זה ושיקיף   חלק של תכנית הלימודים שיקבע או שיאשר השר-פירושו " השלמה- תכנית"

  ;חינוך רשמי-במוסד לא יותר מעשרים וחמישה אחוזים משעות הלימודים

לימודי תורה  השלמה שתכלול- תכנית-פירושו " דתי-חינוך ממלכתי-השלמה למוסד- תכנית"

   ;והווי דתי בין כתלי המוסד לרבות נוהג, חיים דתי-אורחפה ותכוון ל-שבכתב ושבעל

-ט"התש, חובה-שאר המונחים פירושם כמשמעותם בחוק לימוד ; ילד או נער-פירושו " תלמיד"

  .חובה-  חוק לימוד-להלן  ( 1949

  

  )ס"תיקון התש( הממלכתי מטרות החינוך

  : הןמטרות החינוך הממלכתי.   2

המכבד , למדינת ישראל אזרח נאמן, הב עמו ואוהב ארצואו, לחנך אדם להיות אוהב אדם .1

  ;התרבותית ואת לשונו את זהותו, את מורשתו, את הוריו ואת משפחתו

של מדינת ישראל  להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה .2

, לחירויות היסוד, לזכויות האדם כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד

וכן לחנך לחתירה , לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת ,לשמירת החוק, לערכים דמוקרטיים

  ;לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים



 20│חוק חינוך חובה: נספחים

  ;ללמד את תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל .3

להנחיל , תהיהודי מורשת ישראל והמסורת, תולדות העם היהודי, ללמד את תורת ישראל .4

  ;ולחנך לכבדם, את תודעת זכר השואה והגבורה

למיצוי מלוא , השונים שרונותיהםיאת יצירתיותם ואת כ, לפתח את אישיות הילד והילדה .5

  ;יכולתם כבני אדם החיים חיים של איכות ושל משמעות

ביצירה האנושית , לבסס את ידיעותיהם של הילד והילדה בתחומי הדעת והמדע השונים .6

ובמיומנויות היסוד שיידרשו להם בחייהם כבני אדם בוגרים בחברה ,  ולדורותיהלסוגיה

  ;ולעודד פעילות גופנית ותרבות פנאי, חופשית

מחשבה עצמאית , לטפח סקרנות אינטלקטואלית, לחזק את כוח השיפוט והביקורת .7

  ;ולפתח מודעות וערנות לתמורות ולחידושים, ויוזמה

לאפשר להם להתפתח על פי דרכם וליצור , ילד וילדהלהעניק שוויון הזדמנויות לכל  .8

  ;אווירה המעוררת את השונה והתומכת בו

נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות , לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית .9

התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת , תרומה לקהילה, רצון לעזרה הדדית, ואחריות

  ;ישראל

  ;לחי ולצומח, לנופיה, ריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץלפתח יחס של כבוד ואח .10

של האוכלוסיה  המורשת והמסורת הייחודית, ההיסטוריה, התרבות, להכיר את השפה .11

ולהכיר בזכויות השוות של כל , הערבית ושל קבוצות אוכלוסיה אחרות במדינת ישראל

 .אזרחי ישראל

 



  מוסריחינוך│21

 

 ,Wakefield(שאלון לבדיקת הוראת מתודיקה לחינוך מוסרי בהכשרת מורים : 3 מספרנספח 
  אנגלית ותרגום כפול לעברית נוסח – )1996

  שאלון המקור



 22│שאלון מתורגם: נספחים

 

  :תרגום ראשון 3.1
  שאלות

כמה מראשי המערכת להכשרת מורים גורסים שתוכניות לימודים למורים  .1
ה /האם את. אחרים חולקים על כך, צריכות לכלול מתודולוגיה של חינוך מוסרי

  ?ה שהתוכנית שלך צריכה לכלול שיטות הוראה של חינוך מוסרי/סבור
  

  .תוכנית הלימודים שלנו למורים צריכה לכלול שיטות הוראה של חינוך מוסרי,  כן--- 
  

  .תוכנית הלימודים שלנו למורים לא צריכה לכלול שיטות הוראה של חינוך מוסרי,  לא--- 
  

ימודים שלנו למורים כוללת בתוכה ישירות לימוד שיטות הוראה של תוכנית הל .2
  .חינוך מוסרי

  

  א נכון             ל נכון

  

  .של התוכנית החינוכית שלנו" אני מאמין"הוראת חינוך מוסרי מוזכרת ב .3
  

  לא נכון  נכון 

  

  .התוכנית להכשרת מורים שלנו כוללת קורס בשיטות הוראה של חינוך מוסרי .4
  

  נכוןלא   נכון 

  

התוכנית שלנו כולל יחידה אחת או יותר של שיטות להוראה חינוך מוסרי  .5
  .במסגרת קורסי הבחירה

  

  לא נכון              נכון

  

כמה שבועות בממוצע של חינוך מרוכז בשיטות להוראה של חינוך מוסרי  .6
  ?ת התוכנית שלך/ת בוגר/מקבל

  

   או יותר5   4   3   2   או פחות 1
  

  ?ת משקפות בצורה הטובה ביותר את בית ספרךאילו מההצהרות הבאו .7
  

  .יש ללמד שיטות להוראה של חינוך מוסרי והן נלמדות  .א

  .יש ללמד שיטות להוראה של חינוך מוסרי והן אינן נלמדות  .ב

  .אך הן יילמדו, שיטות להוראה של חינוך מוסרי אינן נלמדות  .ג

  .אין ללמד שיטות להוראה של חינוך מוסרי והן אינן נלמדות  .ד
  

ניות להכשרת מורים שלנו הוכנסו מרכיבים מיוחדים במטרה להבטיח בתוכ .8
  :שהמתודולוגיה להוראת חינוך מוסרי נלמדת באמצעות

  
  . קורס המוקדש לשיטות הוראה ותוכנית לימודים של חינוך מוסרי--- 
  ).שם הקורס(________________________________ : ות ב/ יחידה--- 
  . מתודולוגיה של חינוך מוסרי מועברת מחוץ לתוכנית להכשרת מורים--- 
  ). אנא פרט(______________________________________  אחר--- 

  

  



  מוסריחינוך│23

 

  :תרגום שני 3.2

  שאלות

כמה מנהלים של הכשרת מורים סבורים שתכניות הכשרת המורים שלהם צריכות ללמד  .1

אם אתה סבור שתכניתך צריכה להציע ה. אחרים חולקים עליהם; שיטת חינוך מוסרית

 ?שיטות הוראה לחינוך מוסרי

  .תכנית הכשרת המורים שלנו צריכה ללמד שיטות חינוך מוסרי, כן____

 .תכנית הכשרת המורים שלנו לא צריכה ללמד שיטות חינוך מוסרי, לא___         

 .תכנית הכשרת המורים שלנו מלמדת באופן ישיר שיטות חינוך מוסרי .2

 שקר       אמת

 .הוראת חינוך מוסרי מוזכרת בהצהרת הכוונות של תכניתנו החינוכית .3

 שקר      אמת 

 

 .תכנית הכשרת המורים שלנו מציעה קורס בשיטות חינוך מוסרי .4

 שקר      אמת 

 

של הוראת שיטות חינוך מוסרי במסגרת , או יותר, התכנית שלנו כוללת יחידה אחת .5

 .קורסים של שיטות נבחרות

 שקר      אמת 

 

 ?כמה שבועות מרוכזים של שיטת חינוך מוסרי לומד הבוגר הממוצע שלכם .6

  או יותר5  4  3  2   או פחות1

 ?איזו מההצהרות הבאות מתארת בצורה הטובה ביותר את בית הספר שלך .7

  .שיטות חינוך מוסרי צריכות להילמד ונלמדות____ 

  .אך אינן נלמדות, שיטות חינוך מוסרי צריכות להילמד____ 

  .אך יילמדו, יטות חינוך מוסרי אינן נלמדותש____ 

 .שיטות חינוך מוסרי לא צריכות להילמד ואינן נלמדות____ 

בתכנית הכשרת המורים שלנו נקבעו כללים מיוחדים על מנת להבטיח ששיטת חינוך  .8

 :מוסרי תילמד באמצעות

  .קורס המוקדש לתכנית לימודים ולשיטות חינוך מוסרי____ 

  ___________________________________________________: ב) ות(יחידה ____ 

  )שם הקורס (

  .שיטת חינוך מוסרי מוצע מחוץ לתכנית הכשרת המורים      ____ 

  ________________________________________________: אחר      ____ 

  

 



 24│תכונות דמות התלמיד הרצוי: נספחים

  )Maslovaty, Cohen & Furman, 2008(תכונות דמות התלמיד הרצוי : 4 נספח מספר

  

1. Loves the country 
2. Positive self-esteem 
3. Has an aesthetic sense 
4. Has a sense of humor 
5. Possesses critical thinking 
6. Possesses dynamic thinking 
7. Possesses original ideas and 

thinking 
8. Has inner motivation 
9. Has good mood 
10. Has hobbies outside school 
11. Sociable 
12. Celebrates national and 

religious holidays 
13. Creates and builds in ideas and 

material 
14. Unique in problem solving 
15. Honest and decent in tests and 

assignments 
16. Restrained in expressing 

feelings 
17. Well organized and orderly 
18. Believes with complete 

religious faith 
19. Expresses empathic feelings 
20. Expresses feelings in public 
21. Shows sympathy for the 

“different other” 
22. Willing to help 
23. Identifies with his/her friends 
24. Seeks adventure and 

sensations 
25. Applies rules to new learning 

situations 
26. Honors parents 
27. Honors teachers 
28. Honors patriotic rituals in 

school 
29. Prepares homework 

30. Disciplined  
31. Analyzes logically 
32. Draws conclusions from material studied 
33. Adapts to new learning situations, changes 

and innovations 
34. Makes decisions for action while taking 

others into consideration 
35. Popular among his/her friends 
36. Listens to others 
37. Observes religious commandments 
38. Feels “moral commitment” to study 
39. Feels a common destiny with mankind 
40. Feels a common destiny with world Jewry 
41. Concentrates on learning activity 
42. Participates in fasts and memorial ceremonies 
43. Makes contact with students who are 

different from him/her 
44. Dressed according to fashion 
45. Enthusiastic about scientific discovery and 

innovations 
46. Says prayers and blessings properly 
47. Participates in enjoyable extra curricula 
48. Cooperates with other students 
49. Active participant in class 
50. Associate with the other sex 
51. Volunteers for social and national tasks 
52. Accords meanings to phenomena 
53. Helps students who encounter learning 

difficulties 
54. Independent in learning 
55. Active in realizing social and democratic 

ideas 
56. Reads and takes interest beyond required 

curriculum 
57. Aspires to reach high achievements 
58. Computer literate 
59. Conversant in learned knowledge 
60. Studious and industrious 

 



 חינוך מוסרי│25

 

  ) מתאמי פרסון(קשר בין משתני מחקר : 5 נספח מספר

    הערכת המוסד ומדדי המחקרקשר בין 

  )N=114(בקרב מרצים מתאמי פרסון בין מדדי הערכת המוסד לבין מדדי דמות התלמיד : 47 טבלה מספר

  

  מדדי דמות התלמיד  

  פסיכומוטורי   דמוקרטי  חברתי   מדדי הערכת המוסד

  מוסרי

  לימודי  דתי

  .24  .23  .26  .11  .22  ם מוסרי אקלי

  .02  .20  .16  .25  .18  תוכנית הלימודים

  .10  .13  .22  .15  .19  מעורבות חברתית 

  

בקרב סטודנטים  מתאמי פרסון בין מדדי הערכת המוסד לבין מדדי דמות התלמיד : 48 טבלה מספר

)N=513(  

      

  מדדי עמדות כלפי חינוך מוסרי    

  פסיכומוטורי   דמוקרטי  חברתי   מדדי הערכת המוסד

  מוסרי

  לימודי  דתי

  .11  .26***  .19***  .15  .12  אקלים מוסרי 

  .08  .29***  .21***  .14  .08  תוכנית הלימודים

  .04  .12  .08  .07  .09  מעורבות חברתית 

                         p<.001***  



 26│מתאמי פרסון בין מדדי המחקר: נספחים

 

 בקרב מרצים , וך מוסריעמדות כלפי חינמתאמי פרסון בין מדדי הערכת המוסד לבין מדדי : 49 טבלה מספר

)N=115(  

  מדדי עמדות כלפי חינוך מוסרי  

  סוכן מוסרי  דאגה ואכפתיות  הכשרה  סוכן הוראה  מדדי הערכת המוסד

  .12  .15  .16  -.08  אקלים מוסרי 

  .16  .06  .13  .06  תוכנית הלימודים

  .09  .23  .14  -.20  מעורבות חברתית 

  

בקרב , עמדות כלפי חינוך מוסרירכת המוסד לבין מדדי מתאמי פרסון בין מדדי הע: 50 טבלה מספר

  )N=513 (סטודנטים 

  מדדי עמדות כלפי חינוך מוסרי  

  סוכן מוסרי  דאגה ואכפתיות  הכשרה  סוכן הוראה  מדדי הערכת המוסד

  .14***  .08  .14  .23***  אקלים מוסרי 

  .17***  .01  .13  .33***  תוכנית הלימודים

  .07  .15  .16***  .01  מעורבות חברתית 

                        p<.001***  

בקרב מרצים , אסטרטגיות הוראהמתאמי פרסון בין מדדי הערכת המוסד לבין מדדי : 51 טבלה מספר

  )N=628 (וסטודנטים 

  אסטרטגיות הוראה קונסטרוקטיביסטיות  

  רמת חשיבה מטא קוגניטיבית  רמת חשיבה בינונית   רמת חשיבה נמוכה  מדדי הערכת המוסד

  .09  .02  .23***  ים מוסרי אקל

  .02  .01  .21***  תוכנית הלימודים

  .05  -.02  .07  מעורבות חברתית 

                        p<.001***  

 

  



 חינוך מוסרי│27

 

 בקרב מרצים , אסטרטגיות הוראהמתאמי פרסון בין מדדי הערכת המוסד לבין מדדי : 52 טבלה מספר

)N=114(  

  אסטרטגיות הוראה קונסטרוקטיביסטיות  

  רמת חשיבה מטא קוגניטיבית  רמת חשיבה בינונית   רמת חשיבה נמוכה  וסדמדדי הערכת המ

  -.03  -.05  -.03  אקלים מוסרי 

  -.03  -.06  -.06  תוכנית הלימודים

  -.11  -.04  -.02  מעורבות חברתית 

                          

 טים בקרב סטודנ, אסטרטגיות הוראהמתאמי פרסון בין מדדי הערכת המוסד לבין מדדי : 53 טבלה מספר

)N=514(  

  אסטרטגיות הוראה קונסטרוקטיביסטיות  

  רמת חשיבה מטא קוגניטיבית  רמת חשיבה בינונית   רמת חשיבה נמוכה  מדדי הערכת המוסד

  .04  .07  .24***  אקלים מוסרי 

  .01  .03  .33***  תוכנית הלימודים

  .02  .01  -.00  מעורבות חברתית 

                        p<.001***  

בקרב מרצים  למוסראסטרטגיות הוראה תאמי פרסון בין מדדי הערכת המוסד לבין מדדי מ: 54 טבלה מספר

  )N=621(וסטודנטים  

      

  מדדי אסטרטגיות הוראה מוסריות    

  כללי  מטלות  דיונים  דוגמה אישית  דילמות  מדדי הערכת המוסד

  .48***  .42***  .44***  .40***  .40***  אקלים מוסרי 

  .49***  .46***  .42***  .41***  .40***  תוכנית הלימודים

  .30***  .27***  .30***  .22***  .26***  מעורבות חברתית 

                         p<.001***  



 28│מתאמי פרסון בין מדדי המחקר: נספחים

 

בקרב מרצים  אסטרטגיות הוראה למוסרמתאמי פרסון בין מדדי הערכת המוסד לבין מדדי : 55 טבלה מספר 

)N=115(  

      

  מדדי אסטרטגיות הוראה מוסריות    

  כללי  מטלות  דיונים  דוגמה אישית  דילמות  וסדמדדי הערכת המ

  .06  .08  .01  .07  .04  אקלים מוסרי 

  .10  .13  .01  .15  .05  תוכנית הלימודים

  .06  .08  .02  .04  .04  מעורבות חברתית 

                           

  

בקרב  אסטרטגיות הוראה למוסרמתאמי פרסון בין מדדי הערכת המוסד לבין מדדי : 56 טבלה מספר

  )N=501(טים  סטודנ

      

  מדדי אסטרטגיות הוראה מוסריות    

  כללי  מטלות  דיונים  דוגמה אישית  דילמות  מדדי הערכת המוסד

  .55***  .51***  .51***  .46***  .46***  אקלים מוסרי 

  .55***  .53***  .49***  .46***  .47***  תוכנית הלימודים

  .36***  .31***  .36***  .25***  .30***  מעורבות חברתית 

                         p<.001***  



 חינוך מוסרי│29

 

  דמות התלמיד הרצוי ומדדי המחקר קשר בין 

  

בקרב מרצים , עמדות כלפי חינוך מוסרילבין מדדי דמות התלמיד מתאמי פרסון בין מדדי : 57 טבלה מספר

)N=124(  

  מדדי עמדות כלפי חינוך מוסרי  

  מוסריסוכן   דאגה ואכפתיות  הכשרה  סוכן הוראה  דמות התלמיד הרצוימדדי 

  .30  .40***  .33***  -.18  תחום חברתי 

  .19  .21  .17  -.12  תחום דמוקרטי

  .16  .22  .24  -.13  תחום פסיכו מוטורי מוסרי

  .15  .16  .22  .08  תחום דתי 

  .26  .19  .09  -.12  תחום לימודי

                        p<.001***  

  

  

  

בקרב , עמדות כלפי חינוך מוסרילבין מדדי דמות התלמיד מתאמי פרסון בין מדדי : 58 טבלה מספר

  )N=521(סטודנטים 

  מדדי עמדות כלפי חינוך מוסרי  

  סוכן מוסרי  דאגה ואכפתיות  הכשרה  סוכן הוראה  דמות התלמיד הרצוימדדי 

  .21***  .34***  .27***  -.04  תחום חברתי 

  .24***  .20***  .26***  .09  תחום דמוקרטי

  .11  .07  .20***  .18***  תחום פסיכו מוטורי מוסרי

  -.02  .18***  .24***  .15  תחום דתי 

  .31***  .18***  .19***  .04  תחום לימודי

                        p<.001***  

  



 30│מתאמי פרסון בין מדדי המחקר: נספחים

 

  דמות התלמיד ומדדי אסטרטגיות הוראה קונסטרוקטיביסטיות

בקרב מרצים , אסטרטגיות הוראהלבין מדדי דמות התלמיד מתאמי פרסון בין מדדי : 59 טבלה מספר

)N=125(  

  י אסטרטגיות הוראה קונסטריקטיביסטיותממד  

  רמת חשיבה מטא קוגניטיבית  רמת חשיבה בינונית   רמת חשיבה נמוכה  דמות התלמיד הרצוימדדי 

  06.***  תחום חברתי 
***39.  31.  

  .28  .25  -.03  תחום דמוקרטי

  .20  .17  .09  תחום פסיכו מוטורי מוסרי

  -.00  .03  -.28  תחום דתי 

  .30  .20  .01  תחום לימודי

                        p<.001***  

בקרב הסטודנטים , אסטרטגיות הוראהלבין מדדי דמות התלמיד מתאמי פרסון בין מדדי : 60 טבלה מספר

)N=535(  

  ממדי אסטרטגיות הוראה קונסטריקטיביסטיות  

  רמת חשיבה מטא קוגניטיבית  רמת חשיבה בינונית   רמת חשיבה נמוכה  דמות התלמיד הרצוימדדי 

  .21***  .23***  .04  חום חברתי ת

  .16***  .21***  .16***  תחום דמוקרטי

  .07  .08  .19***  תחום פסיכו מוטורי מוסרי

  .01  .02  .16***  תחום דתי 

  .34***  .31***  .17***  תחום לימודי

                        p<.001***  



 חינוך מוסרי│31

 

  ייחודיות למוסרדמות התלמיד ומדדי אסטרטגיות הוראה קשר בין מדדי 

בקרב מרצים , אסטרטגיות למוסרלבין מדדי דמות התלמיד מתאמי פרסון בין מדדי : 61 טבלה מספר

  )N=636(וסטודנטים 

  אסטרטגיות למוסרמדדי   

  כללי  מטלות  דיונים  דוגמה אישית  דילמות  דמות התלמיד הרצוימדדי 

  .16***  .16***  .14***  .10  .14***  תחום חברתי 

  .19***  .16***  .18***  .15***  .17***  תחום דמוקרטי

  .21***  .19***  .20***  .19***  .15***  תחום פסיכו מוטורי מוסרי

  .27***  .30***  .19***  .21***  .20***  תחום דתי 

  .17***  .08***  .21***  .18***  .14  תחום לימודי

                        p<.001***  

בקרב מרצים , אסטרטגיות למוסרלבין מדדי דמות התלמיד מתאמי פרסון בין מדדי : 62 טבלה מספר

)N=125(  

  אסטרטגיות למוסרמדדי   

  כללי  מטלות  דיונים  דוגמה אישית  דילמות  דמות התלמיד הרצוימדדי 

  .46***  .35***  .48***  .34***  .37***  תחום חברתי 

  .34***  .34***  .31  .28  .22  תחום דמוקרטי

  .26  .20  .23  .27  .17  תחום פסיכו מוטורי מוסרי

  .28  .29  .25  .16  .23  ם דתי תחו

  .21  .11  .23  .28  .12  תחום לימודי

                        p<.001***  



 32│מתאמי פרסון בין מדדי המחקר: נספחים

 

 סטודנטיםבקרב , אסטרטגיות למוסרלבין מדדי דמות התלמיד מתאמי פרסון בין מדדי : 63 טבלה מספר

)N=513(  

  אסטרטגיות למוסרמדדי   

  כללי  לותמט  דיונים  דוגמה אישית  דילמות  דמות התלמיד הרצוי מדדי 

  .09  .10  .08  .05  .09  תחום חברתי 

  .15***  .13  .14  .13  .15***  תחום דמוקרטי

  .21***  .21***  .18***  .18***  .14  תחום פסיכו מוטורי מוסרי

  .27***  .29***  .23***  .22***  .22***  תחום דתי 

  .17***  .13  .17***  .18***  .13  תחום לימודי

                        p<.001***  

   ומדדי המחקרין עמדות כלפי חינוך מוסריקשר ב

  עמדות כלפי חינוך מוסרי ואסטרטגיות הוראה קונסטוקטיביסטיות 

בקרב , אסטרטגיות הוראהבין מדדי עמדות כלפי חינוך מוסרי למתאמי פרסון בין מדדי : 64 טבלה מספר

  )N=646(מרצים וסטודנטים 

  ממדי אסטרטגיות הוראה קונסטריקטיביסטיות  

  רמת חשיבה מטא קוגניטיבית  רמת חשיבה בינונית   רמת חשיבה נמוכה  עמדות כלפי חינוך מוסרימדדי 

  -.16***  -.02  .20***  סוכן הוראה 

  .01  .28***  -.15***  הכשרה 

  .05  .22***  -.22***  דאגה ואכפתיות

  .26***  .25***  .12  סוכן מוסרי 

                        p<.001***  



 חינוך מוסרי│33

 

בקרב , אסטרטגיות הוראהבין מדדי עמדות כלפי חינוך מוסרי לון בין מדדי מתאמי פרס: 65 טבלה מספר

  )N=124(מרצים 

  ממדי אסטרטגיות הוראה קונסטריקטיביסטיות  

  רמת חשיבה מטא קוגניטיבית  רמת חשיבה בינונית   רמת חשיבה נמוכה  עמדות כלפי חינוך מוסרימדדי 

  -.17  -.16  -.29  סוכן הוראה 

  .13  .27  -.06  הכשרה 

  .15  .37***  .21  דאגה ואכפתיות

  .07  .24  -.05  סוכן מוסרי 

                        p<.001***  

בקרב , אסטרטגיות הוראהבין מדדי עמדות כלפי חינוך מוסרי למתאמי פרסון בין מדדי : 66 טבלה מספר

  )N=522(סטודנטים 

  ממדי אסטרטגיות הוראה קונסטריקטיביסטיות  

  רמת חשיבה מטא קוגניטיבית  רמת חשיבה בינונית   רמת חשיבה נמוכה  ריעמדות כלפי חינוך מוסמדדי 

  -.12  -.02  .48***  סוכן הוראה 

  .19***  .24***  .06  הכשרה 

  .20***  .15  -.17***  דאגה ואכפתיות

  .34***  .28***  .16***  סוכן מוסרי 

                        p<.001***  



 34│מתאמי פרסון בין מדדי המחקר: נספחים

 

  רעמדות כלפי חינוך מוסרי ואסטרטגיות הוראה למוס

, אסטרטגיות הוראה למוסרבין מדדי עמדות כלפי חינוך מוסרי למתאמי פרסון בין מדדי : 67 טבלה מספר

  )N=634(בקרב מרצים וסטודנטים 

  אסטרטגיות למוסרמדדי   

  כללי  מטלות  דיונים  דוגמה אישית  דילמות  עמדות כלפי חינוך מוסרימדדי 

  .16***  .18***  .10  .18***  .07  סוכן הוראה 

  .20***  .24***  .15***  .11  .18***  רה הכש

  .13  .13  .12  .06  .15***  דאגה ואכפתיות

  .21***  .18***  .20***  .16***  .20***  סוכן מוסרי 

                    p<.001***  

, אסטרטגיות הוראה למוסרבין מדדי עמדות כלפי חינוך מוסרי למתאמי פרסון בין מדדי : 68 טבלה מספר

  )N=124(בקרב מרצים 

  אסטרטגיות למוסרדי מד  

  כללי  מטלות  דיונים  דוגמה אישית  דילמות  עמדות כלפי חינוך מוסרימדדי 

  -.21  -.10  -.24  -.19  -.22  סוכן הוראה 

  .44***  .47***  .37***  .17  .45***  הכשרה 

  .31***  .21  .36***  .29***  .23  דאגה ואכפתיות

  .43***  .33***  .43***  .32***  .37***  סוכן מוסרי 

                    p<.001***  



 חינוך מוסרי│35

 

, אסטרטגיות הוראה למוסרבין מדדי עמדות כלפי חינוך מוסרי למתאמי פרסון בין מדדי : 69 טבלה מספר

  )N=510( סטודנטיםבקרב 

  אסטרטגיות למוסרמדדי   

  כללי  מטלות  דיונים  דוגמה אישית  דילמות  עמדות כלפי חינוך מוסרימדדי 

  .21***  .21***  .17***  .23***  .12  סוכן הוראה 

  .16***  .16***  .16***  .10  .15  הכשרה 

  .10  .09  .11  .01  .15***  דאגה ואכפתיות

  .17***  .15  .15  .14  .16***  סוכן מוסרי 

                    p<.001***  

  קשר בין אסטרטגיות הוראה קונסטרוקטיביסטיות לבין אסטרטגיות הוראה ייחודיות למוסר

בקרב , אסטרטגיות הוראה למוסרבין מדדי אסטרטגיות הוראה לדדי מתאמי פרסון בין מ: 70 טבלה מספר 

  )N=637(מרצים וסטודנטים 

  אסטרטגיות למוסרמדדי   

  כללי  מטלות  דיונים  דוגמה אישית  דילמות  אסטרטגיות הוראהמדדי 

  .18***  .06  .24***  .17***  .16***  רמת חשיבה נמוכה

  .21***  .23***  .17***  .17***  .15***  רמת חשיבה בינונית 

  .11***  .02  .19***  .06  .13  רמת חשיבה מטא קוגניטיבית

                    p<.001***  

בקרב , אסטרטגיות הוראה למוסרבין מדדי אסטרטגיות הוראה למתאמי פרסון בין מדדי : 71 טבלה מספר

  )N=123(מרצים  

  אסטרטגיות למוסרמדדי   

  כללי  מטלות  םדיוני  דוגמה אישית  דילמות  מדדי אסטרטגיות הוראה

  -.08  -.17  .05  -.11  -.05  רמת חשיבה נמוכה

  .33***  .29  .34***  .19  .25  רמת חשיבה בינונית 

  .13  .05  .20  .09  .08  רמת חשיבה מטא קוגניטיבית

                    p<.001***  



 36│מתאמי פרסון בין מדדי המחקר: נספחים

 

בקרב , אסטרטגיות הוראה למוסרבין מדדי אסטרטגיות הוראה למתאמי פרסון בין מדדי : 72 טבלה מספר

  )N=514(סטודנטים 

  אסטרטגיות למוסרמדדי   

  כללי  מטלות  דיונים  דוגמה אישית  דילמות  מדדי אסטרטגיות הוראה

  .30***  .28***  .23***  .33***  .23***  רמת חשיבה נמוכה

  .19***  .19***  .17***  .17***  .14  רמת חשיבה בינונית 

  .13  .10  .13  .09  .13  רמת חשיבה מטא קוגניטיבית

                    p<.001***  

  



  חינוך מוסרי│37
 

  מחקר האיכותי עומק חצי מובנים לראיונות : 6 נספח מספר

  מכללה מהמגזר הממלכתי מדעי החברה מרצה ' ראיון עם נ 6.1

  דרום הארץ : מיקום

  11/05/09: תאריך

  

היא , של הראיון, אז בעיקרון המטרה של השאלון הזה היא להבין קצת יותר טוב,  טוב:מראיין

, שכתבת קצת לדבר עליהם ולקבל תמונה קצת יותר שלמהלהבין יותר טוב את השאלון ודברים 

  .גדים לבד זה לא מספיקיכי ה

  . כן:'נ

מכשירים ,  איך אתם המרצים פה,בעצם.  הרעיון של השאלון היה הנושא של חינוך מוסרי:מראיין

 איך הם ידעו להתמודד ,ובעצם. יושר, כנות, הגינות, צדק, את הסטודנטים לערכים כמו אמינות

אז לא יעשה שום שימוש , אמרתי לך שאני מקליט, וכמובן. למידים שלהם בנושאים האלהעם הת

  .שם המכללהלא שלך ולא , של שמותציון ולא שום , בחומר שמוקלט

  ? אתם עושים את זה גם כמותי וגם איכותני:'נ

כי באמת בכמותי בלבד לא מספיקים . זה מחקר שמשלב גם כמותי וגם איכותני,  כן:מראיין

, אמרו כל כך הרבה דברים שזה, כל כך, שהעברתי פה לסטודנטיותכוגם , הרגיש את השטחל

ובאמת . ראיינתי בשבוע שעבר סטודנטית, ויש לנו גם ראיונות עם סטודנטים, גם כתבתי, באמת

איזה קורסים , קודם כל אני אשאל אותך, אז. זה באמת נותן, זה, אין, רואים תמונה יותר שלימה

  ?האת מלמדת פ

  . כן:'נ

  ? איזה:מראיין

אני מלמדת קורס על בעיות הסתגלות .  אני מדריכה פדגוגית ואני מלמדת פדגוגיה ארבע שעות:'נ

  .אקליםשל ילדים בכיתה שבעצם זה 

  ?אקלים כיתה :מראיין

... כל ה, פיתוח שפה משותפת, דיאלוג עם ילדים, וכל החלק של המשא ומתן,  ערכים,אקלים :'נ

  ...בודת צוותאני מלמדת ע

  ? זה קורס מסוים:מראיין

אוריה יהוא מסביב לת, הדוקטורט שלי, שזה, עניייוהשנה אני מלמדת דיאלוג ס,  כן, כן:'נ

  ....עשיתי קורס, אז אני,  של פאולה פריירהתהביקורתי



 38│ראיונות: נספחים
  

  . קורס בנושא:מראיין

   כן, כן:'נ

קורים פה במכללה מעבר את מרגישה שאת מעורבת פה בדברים ש. הבנתי, הבנתי,  כן:מראיין

  ?ללימודים שאת מלמדת

הרבה , פחות ממה שהייתי? אם אני מעורבת,  שנה22בערך ,  אני עובדת במכללה משהו כמו:'נ

  במסלול בחוג שלי אני כן מעורבת. פחות

  ? מה זה כולל:מראיין

  ...והחוג זה כל מה שכולל את החינוך המיוחד,  זה כולל את החלק של ההכשרה וההוראה:'נ

אתם ? באותו תחום? יוצא לך להיפגש עם מרצים באותו נושא,  במסגרת המעורבות:מראיין

  ?מדברים על מה ללמד בקורסים

  ברור, כן,  בחינוך המיוחד:'נ

  ? יש פגישות שקשורות לנושאים האלה:מראיין

 העתק עכשיו דווקא פיתחנו איזה תיאום בין סדנאות מיוחד ולכל אחד יהיה, יש תיאום, כן,  כן:'נ

אז לא בלי , או אם כן, לא לתת לתלמידים, של כל התרגילים שעושים כדי שנוכל לשתף פעולה

  .'וכו, יפהפשיהיה  ח, עם כוונה, כוונה

   כן:מראיין

עכשיו , גם מבחינת החוג אנחנו מתאמים את המדיניות של החוג ואת המטרות, וכן,  זה מתואם:'נ

שהוא גם קוד אתי וגם קוד מעשי לגבי הציפיות שיש לנו ין קוד עמ- בחוג אנחנו בונים למשל את ה

גם במישור הערכי וגם במישור הדידקטי וגם כן מהתלמידים , בכל שנה גם במישור ההתנהגותי

חות שלהם וזה יהיה כלי תשאנחנו נעקוב עם איזה כלי משותף אחרי ההתפ, כלומר', ג', ב', בשנה א

בעד הערכות המילולית שנעשה , ג יוכל להיות טובכלומר שהדיאלו.  גם משותף לנו ולתלמידים

  ...אבל על בסיס משהו מתוכנן ולא משהו לא, בשיתוף פעולה עם התלמידים

של ,  אז במסגרת התכנים האלה הפגישות האלו עולה נושא למשל של משהו של ערכים:מראיין

  על תוכן שצריך להיכנס ללימודים?, מדברים על זה, ערכים מוסריים

   כן:'נ

  ? איזה דוגמא מסוימת  שדיברתם עליה אולי את זוכרת:ראייןמ

, אני חושבת שכל מה שנוגע לאקלים, תראה מה שקורה, )הפוגה בדיבור (המון פעמים,  כן:'נ

לגבי , סטודנטיות, היושר של התלמידות, ריטיגדנו הרבה פעמים על האינט, גם, אקלים כיתה



  חינוך מוסרי│39
 

יודעים להעריך אותם אם הם יים שהם עושים וגניטיבק-לגבי התהליכים המטה, הלמידה שלהם

  גם באחריות וגם בהשקעה וגם ביושר, מבחינה ערכית

ודה תיש איזה מ? איך אתם מורידים את זה לשטח?  ואיך זה בא לידי ביטוי בכיתה:מראיין

  ?או מלמדים אותם? שאתם עושים עם התלמידים

, אי אפשר לעשות הבנייה. עשית בשיתוףהבנייה תמיד נ, אז. אני עובדת בדרך הבנייתית,  תראה:'נ

כלומר אני מגיעה איתם להגדרות משותפות , אני גם משתמשת בכלים של הגדרה דידקטית איתם

  .כך שתמיד זה הסכמה ואי הסכמה ומשא ומתן בדיון, לגבי הנושאים שאנחנו עוסקים בהם

, עבודות, קטיםפרוי, שהם דרישות מהתלמידים כמו למשל מצגות  ובכיתה יש איזה:מראיין

  .דווקא בתחום הזה? זה בא לידי ביטוי, או דברים כאלה בנושאים המוסרים, פורטפוליו

  . פדגוגית מסודרזה חלק מהרפלקסיה של התלמידה אבל לא כמשהו,  לא:'נ

  .... אין איזה משהו:מראיין

, השנה שהם כןלאורך , אני עובדת עכשיו על דיאלוג ביקורתי ואז אני עושה פורטפוליו,  עכשיו:'נ

, בעיקר מדובר על קורס הומניסטי, על צדק, אז מדבר על ביקורת חברתית, פרדריאניבגלל שזה 

אז כמובן שהדברים עומדים למבחן במובן , אני באה מהזרם ההומניסטי, אני חושבת שבכלל יש

 זה לא שמכללה טרודה באיזה, כלומר, אני לא חושבת שזה מה שאתה שואל באמת, אבל, הערכי

  לא נראה לי... לא... החדרה או עבודה מעמיקה על ערכי צדק ליבראלי ש

  .אבל זה בא כבדרך אגב בקורסים אחרים שקשורים לפדגוגיה,  דבר אין כזה:מראיין

אני גם לא שייכת לזרם הליבראלי אז כך ...  זה משהו שמטריד אותנו אבל לא כמשהו שאנחנו:'נ

  ....ש

בסופו של ,  כבעיה שצריך להתמודד איתה בשטחאלא הליברלי  אבל לאו דווקא בכיוון:מראיין

, קשה להם, רבים איתם, דבר הסטודנטים מגיעים לשטח ויש להם תלמידים שמשקרים להם

  .השאלה איפה המכללה נותנת את הכיוון

 שהוא ילום הקורס שאני עובדת על הסתגלות ובעיות משמעת הוא קורס שאני משתמשת :'נ

אני ,  של תלמידיםהסתגלותגם תוכנית ה, גם ציפיות, ם העניין של גם מטרותכלומר ע, הומניסטי

דיאלוג חינוכי עם , משתמשת בכלים שמלמד את התלמידות לפתח משא ומתן ודיון עם התלמידים

  .קוגניטיב-הומניסט, שהוא גם קוגניטיבי, אריסאני עובדת איתם על נושאים של , התלמידים

זאת אומרת מה שאת אומרת אפשר ליישם גם ?  שעולים תוך כדי אבל יש נושאים אתים:מראיין

  ?בתוכנית שלאו דווקא
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תראה התלמידים לא קיבלו , או, אלו בהחלט נושאים אתים, חלופות להענשה למשל,  נכון:'נ

, לא באים לכאן עם מסורת אידיאולוגיתהם , בוהתחנכו בדיוק בבית הספר שהם גדלו בו ו

, כלומר, זה גורם לשינוי עמדות ושינוי גם כליםסביב זה וההוראה סביב הדיון , ולמתכונת של דיון

הם שינו את היחס , אני בהחלט חושבת שהם יוצאים מהקורס הסתגלות ולפי הדיווח שלהם

  .החינוכי שלהם לגבי התלמידים

, איך את רואה מורה טוב, מה זה לדעתך מורה טוב,  אני אשאל אותך שאלה כללית קצת:מראיין

  ?א צריך להיותמה הו

הוא צריך להיות , שיש לו יכולות,  אני חושבת שמורה טוב צריך להיות אדם אינטלקטואלי:'נ

   זרם בתוך התרבות ולהכיר את הזרמים האחרים בתוך התרבותאשהו שייך לאיזה

  תרבותי-  רב:מראיין

 מוכרח אבל יחד עם זה להכיר את התרבויות האחרות שהוא, עם זהות תרבותית,  הישראלית:'נ

  .הוא צריך לאהוב ילדים ותלמידים. לבוא איתן בדיון או לפחות משא ומתן

  ? מבחינת תכונות אופי:מראיין

הוא , הוא צריך לדעת להקשיב.  פוליטית במדינה שבה הוא חימעורה הוא צריך להיות איש :'נ

  .והוא באמת צריך להיות בעל  מידות, צריך להיות אדם עם יושרה ויושר

ת מרגישה שהמכללה מכוונת למורים כאלה או מדברת על מורים כאלה או מנסה  א:מראיין

  ? כמו החזון שאת מתארת—להכשיר מורים שהם כאלה

  .אני לא חושבת שהמכללה כגוף עושה את זה.  אני חושבת שיש אנשים במכללה שעושים את זה:'נ

תלמידים שלנו שיהיו  מדיניות ברורה שאומרת בואו נכוון את האשהיו אין איז,  מה:מראיין

  ?או משהו כזה, כאלה

 ,אני לא אמצא מישהו כאן בתוך המכללה שיתנגד אני בטוחה. מדיניות נמדדת במעשים,  תראה:'נ

בטח לא עכשיו בתקופה של , למה שאני אומרת אבל אני לא בטוחה שזה מה שמעסיק את המכללה

א נראה לי שזה מה שמטריד את ל, רייטינג ושצריך להישאר בחיים בכל מחיר ושל משבר כלכלי

  .ם שמטרידים אותהשרדותייםאני חושבת  שיש דברים יותר , ...מנוחתם של האנשים ה

  ?וכאלה דברים, הרישום,  כמו למשל להחזיק את המוסד:מראיין

  . להביא סטודנטים:'נ

  ?שזה חינוך מיוחד ופדגוגיה... שאת אמרת... לתחום...  יש ראש חוג ל:מראיין

  . יה זה בתוך חינוך מיוחד פדגוג:'נ
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 את מרגישה שאת מקבלת מהראש חוג כל מיני הכוונות או שיושבים ביחד עם ראש חוג :מראיין

  ?מדברים על תכנים או שיטות הוראה שקשורות למוסר ולערכים

   לא:'נ

  .זה לא עולה בדיונים האלה,  אין:מראיין

   לא:'נ

  ? יש איזה מסמכים שעוברים:מראיין

   לא:'נ

  .שום דבר....  משהו:ןמראיי

  לא בכיוון הזה,  לא:'נ

  ....יותר....  אז מה בדרך כלל בפגישות:מראיין

שאני עובדת עם , אני מרגישה שאנחנו מאוד, יש בפגישות כשאנחנו עוסקים אז אנחנו,  תראה:'נ

, תאני חושב, לא, לא מטפלים בזה, אני לא אגיד, סוג של אנשים עם דעות טובות ועם כוונות נעלות

  ...אני, החיפוש אחרי אם מטפלים בזה בעומק

שהם ידעו לעשות ,  חשוב לך שהתלמידים שלך ידעו להכשיר את התלמידים שלהם למוסר:מראיין

  ?שזה יהיה חלק מהאישיות שלהם, שזה יהיה חלק מהעבודה שלהם, זה חשוב לך, את זה

אני לא בטוחה איך . כו לזהיותר חשוב לי שזה יהיה חלק מהאישיות שלהם מאשר שיחונ,  כן:'נ

כך נובע -נראה לי שכל החלק הערכי הוא כל. לא יודעת אם מישהו יודע. כן, מחנכים לזה עדיין

מהתאים המשפחתיים שמזינים את בתי הספר ואין ספק שהדרישה של חלק מהמקצועיות של 

  .כי מדובר ביחסי אנוש, קוד המקצועי האתי יהיו ערכים, המורים

שבעצם את אומרת שהערכים מגיעים מהבית של , לדבר על קוד אתי מוסכם ואפשר :מראיין

איך הופכים אותם , הרי מגיעים לפה סטודנטים מכל מיני מקומות ומכל מיני זרמים, האנשים

  ?להיות משהו אחיד בתחום האתי

  ...תראה,  אני לא חושבת שהוא אחיד:'נ

  .שהם מוסכמותה כלל על איז-  קוד אתי זה בדרך:מראיין

  .אני לא חושבת שיש חילוקי דעות לגבי המוסכמות,  בדיוק:'נ

  .לא הצליחו להסכים עליו...  את יודעת שאין עדיין למערכת החינוך קוד אתי:מראיין

, מדינה דמוקרטית מוסריתשל , מהם ערכי יסוד, אבל בו נגיד שלחלק, אני יודעת,  אני יודעת:'נ

, תאוניברסאלימבחינת הערכים של הדמוקרטית כך ש. דתיים, נראה לי שבבתי ספר ממלכתיים
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, אני בטוחה שאם אנחנו נבדוק אותם בשטח, יחד עם זה. אין פה חילוקי דעות, תהומאניסטי

  .כן... אני לא בטוחה שכולם יעמדו ב, במעשים של האנשים

,  ערכית או מוסריתשהיא אוירהיש תחושה שיש פה איזה ?  ומה לגבי האווירה פה במוסד:מראיין

דברים כאלה שאת יודעת , פעילות חברתית, יש יוזמות שהמכללה מעודדת שקשורות להתנדבות

  .עליהם

  .אני לא מעורה בהם,  יש:'נ

  או, אגודת הסטודנטים, וזה יוזמה של המכללה, יש דברים:מראיין

  . בהםעורהאבל אני לא מ, יש גם של המצטיינים, אגודת הסטודנטים,  כן:'נ

  . אותם את לא מכירה:מראיין

  . כן:'נ

את מרגישה בהוראה של הסטודנטים הנושא המוסרי או , מה לגבי הסטודנטים.  הבנתי:מראיין

  ...סטודנטים מדברים? זה עולה בשיעורים, הנושא הערכי של התלמידים הוא חשוב להם

כ הסטודנטים של השנים האחרונות הם פחות "אני חושבת שבסה, כן,  של מספר סטודנטים:'נ

השנים יותר בגעגועים על ממה שהיו הסטודנטים בשנים קודמות ולא שאני חושבת ערכיים 

  . אבל זה עובדהרחוקות

  ? איך זה בא לידי ביטוי:מראיין

  .ויש יותר זיופי עבודות, עתקות יש יותר ה:'נ

  ? את נתקלת בזה:מראיין

ויש יותר , ת הרבה פחות מאשר כדי ללמוד באמV -הויש יותר תלמידים שבאים בשביל .  כן:'נ

, כ"אני חושבת שההתנהגות בסה .וכל מינישיעור ים ושימושים בטכנולוגיה בזמן של .אס.אמ. אס

למשל חלק מהעבודה שלנו השנה , ככה שאני. יש לנו יותר ממה שהיה לנו אי פעם, בעיות התנהגות

המורים שהתלמידים בודקים או מדווחים על , סימטרי-יש משהו מאוד א. זה כדי להתמודד איתם

  ,שלהם וממלאים

   דפי הערכה:מראיין

,  המרציםומבחינתם לא עומדים על אותם קריטריונים שהם בודקים את, דפי הערכה, חות" דו:'נ

זה גם העניין שיש כיתות יותר . ולפעמים זה מאוד צורם,  המורים שלהםאתמעבירים הערכה 

ואני , וגם תלמידים ערבים, איםיש לנו גם תלמידים בדו, כ"בסה, הומוגניות פחות הומוגניות

 התלמידים הישראלים מאשר התלמידים הבדואים ,מזהה עמידות שונות מול הממסד איתם

אני חושבת שהתלמידים הבדואים והערבים מנוכרים יותר מהממסד ולכן הם יכולים . והערבים
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 אינטגרליפשוט לא מרגישים חלק , הם פחות מחויבים לו מבחינה אתית וערכית, להרשות לעצמם

  .לא שלהם, ממסד שלשל הממסד זה 

  ?זה אומר שכתוצאה מזה הם ירשו לעצמם להעתיק בבחינה,  אז זה אומר מה:מראיין

   כן:'נ

  ?או משהו כזה,  או לשקר למרצה:מראיין

שהם עובדים במוסדות שלהם יש להם אתיקה כאני חושבת , מחויביםהם פחות , כן, כן,  כן:'נ

  .כן, עם הממסד הישראלישונה מהאתיקה שיש להם 

 שאת זוכרת שהיית מול מסוימת אני אשאל אותך באופן כללי אם יש לך איזה סיטואציה :מראיין

יש , תלמידים או מול תלמיד מסוים סביב נושא מוסרי או נושא אתי ואיך הגבת באותו סיטואציה

  ?משהו מקרה כזה שאת זוכרת

  .אני מתמודדת איתם. שמעתאני לא לוקחת את התלמידים לוועדות מ.  כן:'נ

  ? יש איזה מקרה מסוים שאת זוכרת או איזה סיפור שארע לך:מראיין

   כן:'נ

  ? איך הגבת ומה עשית:מראיין

   כן:'נ

  ? תוכלי לספר:מראיין

אבל זה קרה גם , לפני שנה בחור ובחורה בדואים דווקא, אני, אני רוצה להיזכר, כן, כן,  כן:'נ

אז . ני תלמידות ישראליות אז אני יכולה לתת לך גם וגם כדוגמאש, בתחילת השנה עם תלמידה

היה ברור , תלמיד ותלמידה מהשנה שעברה שעשו עבודה משותפת בקורס הסתגלות והם

, לא היה מיזוג של עבודה משותפת וקראתי להם. כשקראתי עבודה שאחד כתב אותה ולא שניהם

כי הכרתי אותם . בחורה ולא הבחורואני הייתי בטוחה שמי שעשה את העבודה זה דווקא ה

ומי שעשה את העבודה . ושניהם דיווחו הפוך, מהפעילות שלהם בכיתה והייתי בטוחה שהוא לא

  .העתקהזה הבחור והבחורה 

   זה היה תוך כדי שיחה:מראיין

   בטח:'נ

  ואז, הזמנת אותם לשיחה אישית,  זה היה תוך כדי שיחה:מראיין

  ...ו, י אותם וגם הגבתיוגם שוחחנו וגם שמעת,  כן:'נ

  ...או ש  חרטהאשהי הם הביעו איזו?  והייתה התנצלות:מראיין
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אז אני החשבתי את הציון לבחור והיא הייתה צריכה לעשות , הביעו חרטה והכל, תשמע ,  כן:'נ

 ,שאני אעריך אותה לפי העבודה שלה ואני בעיקר בעניין המוסרי, עבודה חדשה שאני אמדוד אותה

מה היו עושים אם התלמידים שלהם היו , זה לשבת ולשוחח ולשאול אותם, עשיתימה שאני 

 שתי תלמידות ערערו על .במישור החינוכיועבדתי את זה טענתי , כלומר, עושים דברים כאלו

כלומר אפשרתי להם לעשות , אז נתתי לעשות שוב,  בסדרההציון אחרי שבעבודה שעשו לא היית

לא עשתה , ולא, ואז הם מסרו לי עבודה שהיא לא הייתה משופרת, לתקן ולשפר ציון, אותה שוב

, על אף שהם, והם כתבו מכתב והם התלוננו על זה שזה. לא עברו, כלומר. את ההבדל ונכשלו

כי בעצם , לועדת אתיקהיכולתי ללכת איתם ... והצעתי כדי ש, לא עמדה, העבודה לא הייתה

לא היה שם שיפור עבודה , נתנו לי את אותה עבודהכלומר הם , הם רימו אותי, הייתה שם ממש

אני אקח את שתי התיקים ואנחנו נביא אותם , אתם יכולות לקחת את זה, אמרתי אין בעיה. 'וכו

 להם גם עברתיוה, ושהוא יבדוק את העבודה, למרצה אחר שהוא מבין בנושא אבל שאנחנו לא זה

גם אם זה , כלומר אני מנסה ללכת, קדימההעברתי את זה ,  שיראהמכוון של בדיקת עבודה כדי

לא , שהם ירגישו שאני לפחות, גורם לנו יותר עבודה ובקשה מעוד מרצה ולעשות עוד עבודה

  .משתמשת בענישות או בוועדות ענישה אלא בחלופות לענישה שהם חינוכיות

  ?יותר מהותי יותר חשובזה מבחינתך  :מראיין

   כן:'נ

  ?ענישה לא מועילה, צם את העבודה יותר מענישהכי זה עושה בע,  למה:מראיין

   אני לא מאמינה בזה:'נ

   את לא מאמינה בזה:מראיין

, ר כשהולכים לרופא לוקחים כדור זה עובכשכואבת השן, מאמינה זה עובר כמו כל דבר לא :'נ

אני לא מתיימרת שאני . תסבול שלך אני חושבת שאתה אבל כשאתה צריך לעבוד בשביל השן

, עברו צבא, הם לא ילדים צעירים, 25בגיל מעוצבים מאוד  הם באים כבר, דש תלמידים מחעצבא

אבל בכל זאת אני כן ,  את האישיות שלהםעצבועשו דרך די ארוכה וכבר , יש להם כבר עבר

כלומר להוות ,  תרומה שהיא משמעותית זה דרך המודל האישיאשהי חושבת שאם יש לי איזו

  ...מודלינג למה ש

  ...ך כלפיהםמ להיות דוגמא אישית של עצ:מראיין

   כן:'נ

   את מצפה שכך הם גם יהיו עם התלמידים שלהם:מראיין

  אני אומרת להם,  אני לא רק מצפה:'נ
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  ? זה נאמר במפורש:מראיין

   בהחלט:'נ

יש כאלה שאומרים שלדבר או לומר לסטודנטים איך ,  אז אם כבר אני אשאל אותך:מראיין

את , או לדבר אתם ממש במפורש על ערכים זה ממש שטיפת מוח, או איךלהתנהג באופן ערכי 

  ...מסכימה עם זה או ש

אני לא מדברת על המורה , כןאני חושבת שלדבר במפורש כשזה מבוסס על פרקטי ,  לא:'נ

למה לא מגיעים בזמן ואז מטיפה שמטיפה והיא עצמה נגררת עד עשר דקות עד שמגיעה לכיתה 

ני חושבת שכשאתה עושה אתה גם צריך לדבר ולהגיד את זה כי המילה יש לה א. ועוד כהנה וכהנה

המילה והאומץ . המודל בלבד הוא לא עושה את העבודה, למילה יש פונקציה בדיבור, תפקיד

מבחינת , ....יש להם השפעה מכרעת על ה, ההעזה לקרוא לדברים בשם, להגיד את הדברים האלה

  .ההכשרה למקצוע

  ...ומרים ומה א:מראיין

אתה גם צריך להגיד , אם אתה רופא מנתח,  כן,תחתוך ישר, נגיד,  לא מספיק שאתה תהיה:'נ

והלכת לישון בזמן והידיים לא רועדות כי אתה יודע שאסור , ולא השתכרת אתמול, שלא שתית יין

נהגת  נחמדה ומתהתלמידות צריכות לא להגיד נירה. אותו דברזה וזה חינוך  .שהידיים שלך ירעדו

  מה שהיא מצפה שגם אנחנו נעשה בשטח לשמהווה מודל אלא נירה , יפה

  ? באמת מפנימים את זה ושסטודנטים הזה עוברסר ואת מרגישה שהמ:מראיין

  , כן: 'נ

 זה בא לידי ביטוי בעבודה ,איך זה שם,  את אמרת שאת מתעסקת גם בעבודה מעשית:מראיין

  ? יותר בשטחמעשית

אני לא , אנחנו. תלמידיםבאכפתיות בקרינג ל, בשטחעובדים נו כל הזמן  אנחתראה,  כן, כן:'נ

מה קורה לאורך שנים עם , על זהאני יודעת שתוך כדי נעשית עבודה משותפת , יודעת להגיד לך

  ...זה

עכשיו היה לנו שיעור ,  יש תלמידים בעבודה המעשית שבאו אליך ואמרו  לך תשמעי:מראיין

  משהו מאוד עקרוני ובמה את מציעה לעשות.... מוסרית עם תלמידבכיתה והייתה איזה בעיה 

  כן,  כן:'נ

  ? יש לך איזה מקרה כזה שאת זוכרת:מראיין

והיה תוכנית עבודה לזה , כן, היה נראה שרק בכוח אפשר, גם תלמיד שהתפרע בכיתה, כן,  כן:'נ

אין לי תשובות , ן ליאי, שאין לי, מה שאני אומרת שאין לי. והתמודדות תהליכיתודרך עבודה 
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הילדים אני מאמינה שכל דבר שאתה עושה עם . חד פעמי, לגבי מה צריך לעשות כאן ועכשיו

איך אתה מתמודד אבל מעבר לזה כל , הכאן ועכשיו זה איך אתה,  נכון,בחינוך הוא תהליכי

  ...השקעה בכל דבר

 עם סטודנטים גם עליה בעבודה המעשית למשל או בפדגוגת את עובד, הליךמבחינת הת :מראיין

פדגוגיה יש את ב ,יש למשל, או, נעשים שיעורים כאלה, איך לבנות גם את התחום הערכי כתהליך

  .הנושא של המטרה החינוכית

  מערך ,  נכון:'נ

  ?מדברים על זה,  אז מדגישים את זה:מראיין

  כן,  כן:'נ

  ? שיעורלכל את מקפידה שהם ינתחו מטרה חינוכית :מראיין

  . הצהרותלא מטרות,  מטרות התנהגותיות אבל:'נ

  ? כמו מה למשל:מראיין

באיזה תחום היא ,  בשיתוף פעולהכל תסתהיאאז מה , אם זה עבודה בשיתוף פעולה,  אלא:'נ

  כלומר, אם זה, אם זה מדינה אם זה הדדיות אם זה משא ומתן אם זה קשר עין. תחזק

  .רמה פרקטית ירד ל שזה:מראיין

, אין דבר כזה, אני גם לא מבקשת ולא נותנת להם לכתוב מטרות על לשיעורים,  לגמרי, לגמרי:'נ

כלומר איך אתה מוריד את כל , יש מטרות אופרטיביות, יש יסוד מארגן, יש להם רעיון מרכזי

  . לעשייה

,  זה כללי מדי, לא זה לא טוב,  יש דוגמאות מסוימות למטרות חינוכיות ערכיות או נגיד:מראיין

זאת , תלמידים כותבים, אבל דברים שקשרים לעולם המוסרי. ש המון סוגים של ערכיםכי הרי י

  ...כבוד לשונה, סטודנטים מסוגלים לדעתך להכין שיעור בנושא של צדק כלפי האחר, אומרת

   כן:'נ

  אפילו בתור שעת מחנך יש יכולת לבנות שם משהו :מראיין

  מעובד, כן, ...וכל ה בחינוך המיוחד העניין של הכבוד לשונה , כן:'נ

  .... ויש עניין:מראיין

  ....מה צדק, איזה צדק, כך-צדק זה כל, לא בטוחה,  צדק אני לא בטוחה:'נ

  ? אבל כבוד הדדי:מראיין
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לא , אז ממני הם לא, או בתכנים הומאניים, ך"אם הם עובדים בהיסטוריה או בתנ,  כמו למשל:'נ

אלא , אבל אני חושבת שזה לא סתם מוסרי, כן, יםיכולים לצאת בלי לעבוד על ההיבטים המוסרי

  .שזה לא מתנה משמיים, המוסר הזה שצריך לחשוב עליה, כן. מוסר בסיסי

  ... הערה או עוד איזה משהו ככה לסכםאשהי רק אם יש לך עוד איזו,  בסדר:מראיין

 ערכים אתה תגיד לי אם זה נכון או לא שהערכים שאתה עובד עליהם הם,  אני רק מתרשמת:'נ

  הם ערכים מאוד מופשטים

כשאנחנו מדברים על צדק זה משהו מאוד מופשט אבל כבוד לשונה או , חלקם,  חלקם:מראיין

הם יכולים להגיע ממש לרמה , דברים כאלה הם לאו דווקא מופשטים, אחריות או שליטה עצמית

  של כל ילד וילד

   הנה למשל אתה אומר ש:'נ

  ...מאוד גדול גם צדק זה בעצם מושג :מראיין

למדוד את השליטה העצמית ,  שליטה עצמית אני נותנת להם כלים ממש שכל ילד ידע לשלוט:'נ

וכל התחומים האפשריים ,   שתלמיד יכול ממש לעקוב אחרי השליטה תא טייסיש, של עצמו

  .בכיתה

י זה תחום שמתמודדים איתו אול. תחום שהוא מופשט, זה לא. אמירת אמתלמשל  אני :מראיין

שאלתי אותם מה אתה עושה , שאלתי פה סטודנטים, אני גם, כמה פעמים ביום אפילו בכיתה

  אז יש כל מיני תשובות, כשתלמיד משקר לך

נראה לי שבתור מורים הם אחר כך .  הם בדרך כלל מתחמקים מזה בתור סטודנטים:'נ

  .מתמודדים יותר מאשר בתור סטודנטים

האם המכללה נותנת את הכלי , ם מספיק כדי לעשות את זה השאלה היא אם יש להם כלי:מראיין

  .או שמורה מרגיש אחר כך שהוא עומד לבד בשטח והוא לא יודע מה לעשות

ביכולת , כי בזה מדובר,  זה, אני מרגישה שאני נותנת אותם בסדנה של הסתגלות כי זה:'נ

  .  אמירת אמתיש לנו דוגמא שאנחנו עובדים עליה על, נגיד,  אמתם אמירתעלהתמודד 

  . כן:מראיין

  אבל,  כן:'נ

אם תלמיד בא , מה לעשות, איך לפעול, מה את,  מה באמת את מייעצת להם במקרה כזה:מראיין

  ?ושיקר לי אז מה אני יעשה

, יש איזה דרך של הבנה ואמפטיה, אז קודם כל אנחנו, יש דוגמא שאנחנו עובדים עליה על,  כן:'נ

  . ותיקון, ובחירה באלטרנטיבות, אמתבדיקת אלטרנטיבות לשקר או ל
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  .... זה מודל שאת בנית או שאת נשענת על מישהו שאת מכירה:מראיין

 אסתרדוקטור , מרצה בירושלים, אסתר כהן אני נשענת על מודל של מישהו שאני מכירה של :'נ

ים מפתח שהם עבדו על העניין של איך בעצם, בבוסטון ברגר נויסטולה ועםכהן שהיא עבדה עם 

כלומר הבנייה של , זה הבנייה, וגם, וגם, גם אסרטיבית, קומוניקציה שהיא תהיה גם יעילה

  ענישהאני לא מאמינה ש, בהחלט. אלטרנטיבות ולא חלופות לענישה

  ... ממקדת בתחום החינוכי:מראיין

ם חיים הם כל כך אינטנסיביי, אם יש לך ילד שהוא הבן שלך, בוא נגיד ככה, אם אתה,  תראה:'נ

כנס לחדר ואל תצא עד שתמצא לך , כן. לפעמים אינטנסיביתשנראה לי שהענישה יכול להיות 

בתלמידים הענישה , בכיתה, אבל. לא יודעת, פתרון למה שעשית או למה שלא הצלחת במבחן

היושר של המורה לעמוד על הדברים , עבודה מעמיקהה, הקונוטציה. לדעתי היא רק מקלקלת

זה לשים את הילד ולוותר , כי עונש זה להרפות, לא להרפותה. ה את ההבדלזה מה שיעש, בדיבור

  .עליו

. עזרת לי המון. ממש תודה רבה, מאה אחוז?  יש לך איזה משהו לסכם או משהו לומר:מראיין

  .תודה רבה על הכל, וזהו, בהחלט ככה פתחת לי עוד כמה כיוונים להסתכל

  ? מה אתה עושה את הדוקטורט שלך:'נ

  . אני שמעדברים מעניינים. חינוך מוסריאת הדוקטורט בנושא של הכשרת מורים ל,  כן:ןמראיי

  ? עם מי אתה עושה את זה:'נ

  .נאוה מסלובטי' יעקב עירם ודר' פרופ :מראיין

  .אבל את כל הלימודים עשיתי בירושלים, BA אני פעם למדתי בבר אילן כשעשיתי את ה:'נ

  . ל ערכים אנחנו מנסים לברר את הנושא הזהזה תחום מאוד גדול ש, כן :מראיין

. דוגמא אישית והתמודדות כלפיו, אני מאמינה בחינוך על ידי,  אני לא יודעת אם באמת:'נ

, כאילו, לא לרדת מזה,  את זהקעל להצי, על לדבר על זה, הפראקטית היא ההתמודדות הדיבורית

 אותם  מצריךמלמדים את זה כי זהנראה לי שהרבה אנשים לא .  בשביל זה אנרגיותצריך המון

ולהשפעות וזה כל כך קשור לחברה שלנו , אפשר לטפל בזהאי . להיות כל הזמן דרוכים לחינוך

  .בודדים את זה לבית ספר בלבדאיך אתם מ,  זה כל כך מורכבהחיצוניות 

הרעיון הוא להתמקד דווקא בהכשרת ,  אנחנו קודם כל בודקים את זה בהכשרת מורים:מראיין

אם אנחנו נסתכל על כל המערכת ואנחנו . מבחינתנוכי הכשרת מורים זה באמת המפתח , מורים

 את המורים גם את הבית תראי במחקר אי אפשר לקחת גם, מנסים לתפוס את הכשרת המורים

  . ספר גם את הכל
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  .זה בסדר, לא, לא,  לא:'נ

כי באמת , נגיע להבנות, שםמה קורה לאלא מה אנחנו נתפוס את הכשרת המורים נראה  :מראיין

שלום לוין  1975 רק ב, לא בדקו את זה,אין מחקר עד היום שעסק בתחום הזה בהכשרת מורים

 ועכשיוי כדי לדעת מה קורה עם זה וצריכים משהו יותר עדכני, עשה מחקר שלא באמת היה מחקר

 בפועל יהיה אפשר לבדוק מה קורה בשטח בפועל עם מורים, אחרי שנדע מה קורה. היום

הרבה , מאוד מורכב, אבל קודם כל תחום ההכשרה שהוא מאוד גדול. ולהתקדם לנושאים אחרים

  הרבה דברים, נושאים
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  מכללה מהמגזר הממלכתימרצה להיסטוריה ' ראיון עם מ 6.2

  16/07/09: תאריך

  דרום הארץ : מיקום

  

כמו שאמרתי לך השאלון אז , תודה לך על הזמן שהקדשת לראיון הזה' קודם כל שלום מ: מראיין

  , ) שם המכללה–השמטה (הזה בעצם מתייחס לעבודה שלך במכללת 

  האמת שאני עובד שם חלקית אני עובד בשתי מכללות באקדמית ובמכללה לחינוך : 'מ

לפחות לחלק של המכללה לחינוך כי זה מה שמעניין מבחינת הכשרת , הבנתי, אה: מראיין

צם על חינוך מוסרי שזה כולל בעצם הכשרה לערכים כמו המחקר הזה הוא מדבר בע, המורים

  . כנות דברים כאלה, אמת, יושרה, צדק, הגינות

  ביחס לזולת בעיקר : 'מ

כן ביחס לזולת וגם אדם כלפי עצמו כמו שאתה תראה אני רוצה שאתה תספר לי על זה : מראיין

רים אליך או למכללה כמובן אני מקליט את השיחה אבל כל הפרטים שקשו, לא שאני אספר לך

  הם יהיו חסויים באופן מוחלט 

אני לא מתבייש במה שאני אומר אני לא מפחד מאף אחד ואף אחד לא יעיף אותי ואני מוכן : 'מ

  להגיד אותם ב

אבל זה הנוהל שלנו מבחינת המחקר וככה אנחנו עובדים זו אתיקה שאנו מחויבים , לא: מראיין

   על הדבר הזהאליה ואנחנו ממש משתדלים להקפיד

  נכון ככה  העובדים , נכון: 'מ

אז הבאתי פה את הדבר הזה וגם את השאלון שמילאת אם זה מעניין אותך להסתכל : מראיין

  . בזה

  אין בעיה : 'מ

טוב אז אולי נתחיל בזה שתספר לי קצת מה אתה עושה במכללה איזה מקצועות אתה : מראיין

  ?מלמד

מסגרת ייחודית קצת קורסים כאלה של פיתוח אמצעי חשיבה לימדתי ב, אני מלמד היסטוריה: 'מ

לחינוך ,  להכשרת מוריםMAאני משתתף בתוכנית , על היסטוריה גם כן חשיבה היסטורית

  . למקצועות היהדות חוגים שאני למדתי בעבר תלמוד והיסטוריה עשיתי דוקטורט בהיסטוריה

איך היית מגדיר את התפקיד ? להואיך אתה רואה את התפקיד שלך כמרצה שם במכל: מראיין

  ?שלך
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יש לי קטע לא גדול מאוד אני לא מאוד מעורב אבל אני חושב שהחינוך נוצר על , אה, בינתיים: 'מ

יזהר כתב בתקופות מסוימות בחינוך , ידי האופן שבו אתה מלמד כלומר בסופו של חשבון לדעתי

טקסט וכלה בהתנהגות של המורה זאת אומרת דרך הלימוד ואופן הלימוד החל מה' למד המורה'

עם תלמידיו בזה אתה מחנך אותם בגלל שבן אדם מצווה להקטין עד כמה שהוא עצמו את 

כולנו חיים בפער מסוים מאמינים באמונות . הפערים בין הדברים הנאמרים לבין הדברים הנעשים

  יותר מזה אני לא אומר . גדולות אם אנחנו אנשים ישרים אנחנו צריכים להקטין את הפער

  ? אתה מרגיש שאתה מעורב במכללה אני מבין שזה רק חלק של משרה: מראיין

אני מלמד בערך קצת יותר משליש משרה אז אני מעורב יחסית לא הרבה אבל אני משתדל : 'מ

  להשתתף בכל הדברים אירועים ודברים כאלה 

זה לדעתך מורה אני אשאל אותך שאלה קצת כללית איך אתה רואה מורה טוב מה : מראיין

  ?אידיאלי או מורה טוב מבחינתך

מורה טוב הוא מורה שמלמד כראוי את מקצועו ומורה שמתנהג כראוי ביחס למה שהוא אומר : 'מ

זאת אומרת שהוא איך אומרים הוא נוקט בעצמו את הדין שהוא רוצה שאחרים יעשו על פי קוד 

 שנה אני תמיד אומר מהם חוקי אתי מאורגן זאת אומרת אני תמיד בהתחלת שיעורם בהתחלת

אפשר להגיד גם שמורה טוב הוא גם מורה אבל זה . השיעור משתדל להיות נאמו אליהם עד הסוף

 לתלמידים שמשקיע יכבר הרבה פעמים שייך למזג אבל זה לא הכרחי שנותן יחס אמפאת

כל מיני אני משתדל לעשות זאת כמיטב היכולת לפעמים הם חושבים שאני רך מדי , בתלמידים

  .אבל זה הכל, דברים אחרים כי יש בזה אופני שונים

אם ניקח את זה לתחום שלך להיסטוריה אתה מרגיש שצריכים להיות דגשים ספציפיים : מראיין

  ?להוראה או לסוג של המורה שנדרש למקצוע הזה

ות אני חושב שמקצוע היסטוריה כפי שאני תופס אותו והיום יש המון השפעות של וריאצי: 'מ

אבל ' שונות של הפוסט מודרניזם במקצועות אחרים כמו סוציולוגיה פילוסופיה אנתרופולוגיה וכו

כמו שאני מתייחס לו שזה מקצוע שאתה עוסק בו בתולדות העבר והעבר הוא מכיל את המערכת 

החברתית והפרטית השלימה גם אם אתה מלמד רכיבם שונים ואני מלמד באופן די כללי ופחות 

 אני מלמד קורס MAמכללה הזו אני לא מלמד קורס מתקדם חוץ מאחד את המורים ל מחקרי ב

מתקדם ואז זה יותר סמינריונים והכל אז אני אומר המקצוע כבר ממציא לך את כל רכיבי 

  . העיסוק שבו עולות גם בעיות מוסריות

 של ידע בסופו אני שואל מבחינה כי היסטוריה זה מקצוע שיכול להיתפס כמקצוע, הבנתי: מראיין

  של דבר 
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אין , ודאי אתה מרכיב אותו מידע אתה לא מספר סיפור' אני חושב שבמכללה וכו, לא אצלי: 'מ

איזה שהוא סיפור פשוט כי אין סיפורים פשוטים יש סיפורים שהם תולדה של כוחות שפעולים 

 שאתה מתאר בחברה כלומר כוחות שונים יולידו לא רק נרטיב שונה של הסיפור הם יולידו מה

נדות שונות אצלי אני עוסק המון פעמים בתפיסות עולם חברתית 'מאבקים פוליטיים שונים אג

את ה התשתית לבירור שצריך לפי דעתי כל אדם לנהל , כלכליות שונות אז כבר זה יוצר אה

על , בחברה בהגינות ביושרה לא לפחד מהדעות שלו ויש בחברה שלנו דעות וראוי שהם יהיו

נדות שונות כמו בבית שני מתונים 'המשותף של מה קורה שיש לאדם גם בעת העתיקה אגהבסיס 

 רומא מול קנאים שמורדים ברומא והקנאים בעת –שמיד אתה רואה את ההקשרים שלהם 

העתיקה להבדיל מימנו הם סוג של מהפכנים הם שורפים בהתחלת המרד הגדול את שטרי 

קים אותם מייד צצות בעיות חברתיות כלכליות מרד החובות של העשרים משתפי הפעולה שעוש

  .                                     החשמונאים הוא מרד של שכבות עממיות שבקרבם פועלים

יש התייחסות הדיונים האלה עולים בהקשרים , שבשיעורים חייבת להיות, זאת אומרת: מראיין

  '?חברתיים וכו

   בכלל שבן אדם הגון בחברה לא ינהל אותם אני לא מעלה על הדעת, הכרחי: 'מ

ערכים שקשורים להגינות לכנות ליושרה איך זה , ספציפית אולי לנקודה המוסרית אה: מראיין

  ?אם זה בא לידי ביטוי? בא לידי ביטוי אצלך בקורס

לא תמיד , בכל מקום הטקסט לא תמיד מאפשר את זה היסטוריון כבול לטקסט, תראה: 'מ

 במקום שאנחנו חדרנו להלכה למשל אז עסקתי בהרבה מאוד שאלות MA מאפשר את זה ב

שכל עיסוקם זה להעמיד עמדה אני לא מפריד , הלכתיות דרך משניות תוספתא ופה ושם תלמוד

עמדה מוסרית חברתית שבה משתקף עמדת היסוד של הכותב אם משהו עוסק למשל בדיני 

סיו בתוך שדהו על ידי גידור שלושה עצים הקצצה בנושא של שימור זכויות של אדם שירד מנכ

מייד יש כאן תפיסת עולם מוסרית חברתית זאת אומרת שהוא רואה גם את האיש שאיננו יכול 

 של קניין בתוך המערכת כי הקניינים האמיתיים הם רק של מסויםכרגע להחזיר ברכשו כבעל סוג 

  , השם

  ?ואתה מרגיש שזה מקבל ביטוי בשיעור: מראיין

  , י מרגיש שזה מקבל ביטוי עמוקאנ: 'מ

  ? ויש פתיחות מצד הסטודנטים הם משתפים פעולה עם זה: מראיין

  . והיה פידבק אדיר לשיעור הזהMAזה עשינו בשיעור ה: 'מ

  ? ומה עם התואר הראשון: מראיין
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רק קורסים כללים למעט , במכללה הזאת לחינוך, בתואר הראשון אני לימדתי רק קורסים: 'מ

הקורס פיתוח אמצעי חשיבה לימדתי סמסטר אחד שהוא היה כתיבה של תוכנית ,  דקורס אח

כן . ושם למדנו על גאולה וגלות והוא כולו היה בעצם שאלות מוסריות, מיוחדת למשרד החינוך

אפשר להגיד דרך טקסטים והשקפות עולם שונות לקחנו טקסטים וטקסטים מנוגדים ובחנו את 

  .  השוניםהתפיסות השונות של ההוגים

יש שיטות הוראה או טכניקות או מתודיקה מסוימת שאתם , לפחות בהיסטוריה, ויש: מראיין

  ?מתייחסים בה לנושא של מוסר או של הוראה של מוסר

אני לא יודע אם אפשר ללמד את זה מבחינתי מחולל הדיון הוא , וגם כתבתי כאן, אני לא: 'מ

אתה מספר סיפור , א להיסטוריה של הבית השנינר למורים נותן מבויכאשר אתה בסמ, הטקסט

בוחן אותה וזה כמו שאני , ושולח לביבליוגרפית עזר שלפעמים אומרת אחרת ממה שאתה אומר

תופס מבנה של קורס שמציג את הנושא ושולח את האנשים לדעת את הדברים המרכזים ופה ושם 

  . אולי לבחון את ספרי הלימוד שלהם נקודה

  ?לומדים משהו שקשור לזה? הכרות עם תיאוריות שקשורות לחום המוסר ו, הבנתי: מראיין

אני לא עסקתי בזה בכלל אלף כי בעצם אני לא למדתי את התחום בשום מקום חוץ ממה שאני : 'מ

מביא מהבית שלי מהשקפת העולם הפוליטית והחברתית שלי מה שבעיני לגיטימי וראוי ואף אחד 

אני , תראה אין לי תעודת הוראה, שמלמדים הרבה מאוד תחומיםלא לימד אותי ויכול להיות כמו 

לא למדתי להורות ומעולם לא הייתי מורה בבית ספר אף על פי שהיתי הורה מעורב של הרבה 

נכנסתי לכיתות של ילדים או עשיתי התנדבות אבל אני מעריך מורים שעובדים כל , מאוד מפעלים

שלכם זה באמת לבדוק אם כשיטה או כמתודולוגיה הזמן בבית ספר אבל באמת אפרופו העניין 

צריך לעשות קורסים בעניין רק שאני אומר בשפה של יזהר בזמנו הוא עוד כתב בעיתון שעוד היה 

ואחד , באינתיפאדה הראשונה לפחות שלוש ארבע פעמים בשבוע כל פעם מכתב קטן', דבר'אז ב

שו שלא תגזול כבשת הרש וכל מיני דברים מהם היה להיות יהודי ואז הוא כתב להיות יהודי פירו

אחרים זאת אומרת שאתה צריך לבחון בעיות לא רק בהקשרים הטקטיים הצבאיים המיידיים 

שלהם אלא גם בהקשרים המוסריים שלהם אני אומר הטקסט הוא המחולל הטוב ביותר למורה 

, עורר הטקסטאם המורה במקצוע שלו זה הייתי מבקש מהיסטוריון מתוך הבנת הטקסט מה מ

 מעורר תפיסות עולם שונות של אנשים שונים שמתנהגים בתוך חברתם והמרכיב טאז הטקס

  .המוסרי בתורת ישראל הוא תפקיד מרכזי

כי הוא כן ? אתה מזכיר הרבה את יזהר יוצא לדבר עליו הרבה במסגרת השיעורים שלך: מראיין

  ?הביע גישה ביחס לחינוך מוסרי
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 פיתוח הרגלי חשיבה עסקתי טיפונת קראנו קטע אחד ממאמר שלו בספר בשיעור הזה של, אה: 'מ

אבל שוב פעם ' שנקרא פרידה מהחינוך כצורה מתריסה אם יש מקום ללמוד את הדברים וכו

אני חף מכל ידע ואני משתדל בשיעור , אולי אתם הייתם צריכים לבחון את זה, באופן מתודולוגי

  . לא לעשות מה שאני לא יודע

יזהר למשל נורא התנגד , ודווקא אני אשאל אותך אם התחלת עם הכיוון הזה של יזהר: מראיין

להוראה שלערכים בצורה מפורשת ולכן אני רוצה לשאול אותך כי תחום של ערכים מוסרים זה 

  ?                          זה לדעתך יכול להיתפס כשטיפת מוח, תחום שהרבה תופסים אותו כבעייתי קצת

אבל מה אומר יזהר הוא אומר זה כמעט הדבר הראשון ששאלת אותי יש לו שוב , א בטוחל: 'מ

הוא אומר אני בעל פה ', פרידה מן החינוך'בתוך הספר הזה שהוא קובץ אמרים או אמרות ב, פעם

, לא חזק אבל הוא אומר יש שני שברים שאדם לומד בבית ספר מה שאומרם ומה שלא אומרים

כלומר הוא בעצם מה שאתם הכנסתם כאן לאמירות , ת מה שלא אומריםאדם לומד בבית ספר א

תקטין ! החברה מארגנת ומסדרת זה תעמולה אבל הוא בעצם ב ין השיטים אומר חינוך ועוד איך

את הפער אתה אומר לא חשוב אני לא יודע מה אבל אתה משגר שלא חשוב שתהיה טוב אבל 

  . 'כי לא עצם הלימוד אלא עצם ההצטיינות וכו, ותתעשה את התעודה טובה אבל זה מחנך לבינוני

איך אתה באמת יוצר אתה ההבחנה בין שטיפת מוח כשאתה מדבר על עניין מורי שעולה : מראיין

תוך כדי דיון היסטורי לבין שטיפת מוח שהנה אתה מטיף לערך הזה לכאורה בצורה 

ה מתכוון להביא את זה אינדוקטרינארית או שאתה בעצם לא מתכוון לעשות את זה אלא את

  '?למודעות של התלמידים וכו

איך מעמידים תוכנית , אני חושב כל אולי שוב פעם עניין של אנשי מקצוע לראות איך בוחנים: 'מ

אני תכף , אני לא עושה את זה אני לא הולך גם קטגורית כל כך כמו יזהר, לימודים מסודרת

ם מסוימים שהתלמיד רואה ויודע ממה שלא אמרתי בהתחלה אני חושב שיש דברי, אסביר מדוע

זה חשוב מאוד להגיד דברם , נמר בחלק הזה ואני אומר תקטין את הפער בין דבריך הנאמרים

למה שאתה עושה לאופן שאתה מתנהג לתלמיד לאופן שאתה מתנהג עם עצמך , בצורה מסודרת

ושזה יה פתוח ,  כראוילמאמץ שעשית לו כדי לתקן, לאופן שאתה דואג להחזיר בזמן את הבחינה

כי הוא חושב שהציון שלו פחות טוב שתעמוד בוקים שאתה , לויכוח כאשר הוא קורא עליך תגר

  .מוסרי מבחינתי, קבעת לעצמך ולו בכל אחד מהדברים הפעוטים שבכיתה זה נקרא

  ?זאת אומרת שמבחינתך הוראה מוסרית היא בעיקר מודל של דוגמה אישית: מראיין

 חושב שתראה בקטע הזה אני אומר ההוראה המוסרית מה לנו יותר מהלל הזקן אני, נכון: 'מ

אני חושב שה המטבע או , דעלך שנאי לחברך לא תעביד, שאמר אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך
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וגם שוהה עמוקות , כששואלים אותי  מה זה סוציאליזם אני רואה את עצמי ציוני סוציאליסט

איש ששואף עד כמה שאפשר להימנע מלהשתרר על הזולת בכוח אני אומר זה ה, במסורת ישראל

והאיש שמונע מהזולת להשתרר עליו בכוח  זה מורכב כן ובהיסטוריה זה תמיד לא דבר 

, כי אתה חי בתוך המציאות אבל אם אתה לא זוכר את זה וזה כבר קביעה מוסרית כן, אבסולוטי

הרבה פעמים אני .  לפי התפיסה שלימה יהיה המימד של זה אז אתה עושה המון חטאים ככה

אומר את זה ליהודים יש זכויות יסוד עמוקות ובסיסיות בארץ ישראל יותר מלאחרים אבל זה לא 

שולל את זכויות האחרים שנמצאים לדוגמה והמורכבות הזו היא מורכבות שפולשת לכל צד 

דם רואים את זה חלק זה תלמי, זה הוראה מוסרית, וגם ברמת הידע שיש לי, אז זה בעיני, בחיים

בא לידי ביטוי במושבים במקומות מסוימים תלמידים חושבים שאני קצת רך מדי חדש מדי אבל 

  .לא כל כך איכפת לי

  ? אתה מרגיש שזה חשוב לתמידים הנושא המוסרי או בעיקר הנושא הלימודי: מראיין

ביטוי הרבה פעמים דרך אנו חושב כמו שאני מגלה אצל תלמידים אצלי לפחות זה בא לידי : 'מ

.. הדברים שמתקפים בשיעור ושהתמידים שהם גם עסוקים וגם יהיו מורים לעתיד הם עסוקים ב

במהלך , לפעמים יותר מעניין להם לפעמים פחות מעניין להם יותר מעורבים פחות מעורבים

  .הלימודים זה כמו עבודה אצלם ובסוף הם רוצים ציון טוב

  ?חשוב לך שהתמידים שלך ידעו לחנך למוסראני מבין שאצלך : מראיין

חשוב לי שהתלמידים שלי יהיו אנשים ישרים שמקטינים את הפער בין מה שהם אומרים : 'מ

  . למעשים

  ?אתה עובד בחוג להיסטוריה: מראיין

  נכון : 'מ

  ?ויש ראש חוג: מראיין

  נכון : 'מ

  ..אתם נפגשים איתו ב: מראיין

  ,  בראש החוג ראש החוג העכשווי הוא די פדלאהשוב פעם זה הרבה מאוד תלוי: 'מ

  ?אבל יש פגישות מקצועיות סביב התכנים הלימודיים: מראיין

  בהחלט , כן יש: 'מ

  ?ושמה הנושא המוסרי עולה: מראיין

אבל בין השאר זה שוב פעם לא כי אני אומר דבר קטגורי שוב פעם יכול , אף פעם לא עלה: 'מ

כשאנחנו עושים חוג , ומד הרבה מאוד מהמורים להוראהלהיות שאתה צריך למצוא אני ל
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להיסטוריה יש לנו המון שאלות או שאלות מתודולוגיות או איזה תלמידים באים זאת אומרת זה 

או המורים חוץ ממני ועוד אחד שעובד בחצי , גם עמוס והתלמידים עמוסים אבל ראש החוג למשל

ואז ' לושה הם מורים עם תעודת הוראה וכוש, משרה הם לא באו מתחום החינוך אנחנו חמישה

הם מלווים תלמידים את תוך הכיתות אני לעת עתה אולי אם אני אהיה קבוע לא ליוויתי אף אחד 

לתוך הכיתות וגם אין לי את ההכשרה המקצועית ותמיד הם עובדים במקביל עם החוג לחינוך 

 ספר או מהשנה השנייה ואז יש שהרי במכללה לחינוך מהשנה הראשונה אנשים יוצאים כבר לבית

  איזו שהיא חפיפה מקצועית בהדרכה 

אני שואל שוב אולי בחינת המסרים שמגיעים מהמכללה אם יש כאלה באמצעות ראש : מראיין

  ?החוג אולי

  .למכללה יש קוד אתי: 'מ

מרגישים את זה או שיש איזו שהיא דרישה לשלב את זה בלימודי ההיסטוריה יש איזה : מראיין

  ?רים כאלה שאומרים לכם תעשו כךמס

  לא היה אף פעם שאני מכיר דרישה כזאת יש קוד אתי שאנחנו נדרשים להתנהג: 'מ

  ?הקוד האתי מחייב את המורים: מראיין

הקוד האתי מחייב את המורים ואת התלמידים זה שורה של דברים שמחייבים מה עושים : 'מ

ומר גם לתלמידים אני אקריא לכם את הקוד ומה לא עושים אני אומר בדברים מסוימים אני א

הקוד האתי הוא חשוב עיני כמו כל . האתי ואני אגיד לכם באיזה דברים אני עוקף את הקוד האתי

דבר אבל הוא טכני ביסודו המכללה לא עוסקת במה אם אתה הולך מחוץ למכללה היא עוסקת 

שות ומה אסור לעשות  וכל מיני בהרגלי הלימוד מתי צריך להופיע איזה דברים זה ומה מותר לע

דברים מהסוג הזה ואני עוקף אותם אני אומר להם שמותר להם לאכול בשיעור ומותר לשתות 

שזה יכול להיות בכלל שגוי ואז אני אומר לפי הקוד האתי אסור ואצלי ,  דברים שוליים, בשיעור

 עולים אצלי מתוך הדברים החשובים,  זה לא הדברים החשובים,אוקיי, אם אתם רוצים מותר

בשיעור ויכול להיות שמתוך שאתה מדריך מורים וכל הרכיבים המתודולוגיים , שאין לי כלים

כי , ללמד אותם איך אתה מחלץ מתוך הטקסטים השונים שלהם גם התייחסות לשאלות מוסריות

מה המקום הקשה של התייחסויות מוסריות במקום שהמציאות מעלה לך דילמות בין דבר 

  . ה אתה צריך לבחור זה ההתנהגות המוסרית האמיתיתלכולר

אבל אני רציתי להתמקד עוד בנושא של , אני תכף אשאל אותך לגבי איזו שהיא דילמה: מראיין

אתה מרגיש שבמכללה שאתה עובד בה יש אוירה מוסרית המכללה משדרת את זה , המכללה

  ?אפילו גם בפעילויות שקשורות בהתנדבות יוזמות דברים כאלה
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המון מעורבות , יש לא מעט גם במכללה שאני עובד איתה דרך כל המרכבים של סטודנטים: 'מ

  .כזו

זו השאלה נגיד האם זה יוזמה של הסטודנטים זאת אומרת אגודת הסטודנטים או יוזמה : מראיין

  ?של המכללה

  .זה משולב אני חושב: 'מ

   ?יש איזו פעילות מסוימת שאתה זוכר שהמכללה עשתה: מראיין

  . כן בעיקר בדברים שהיא מציעה בעזרות פנים סטודנטיאליות: 'מ

  ?במלגה: מראיין

הם נותנים זה בדרך כלל קשר בין אגודת הסטודנטים לזה הם נותנים איזה שהם מלגות אתה : 'מ

יכול להגיד שזה תמורה אבל סטודנט ישראלי הוא ממלא עובד ועושה המון דברים תוך כדי 

עות התנדבות מסוגים שונים ואני רואה את זה בהמון אוניברסיטאות בארץ הלימודים יש המון הצ

  ', גם כשאני הייתי סטודנט בעצמי וכו

  ?                    זה לא בעייתי בעינך שהתנדבות היא בעבור תמורה כספית: מראיין

ר ונאמר הרבה פעמים אתה לא יכול לחדד מבחינת האדם בדיוק איפה המקום ונאמ, תשמע: 'מ

שלא כי משהו ילך לשטוף רצפות או למלצר כי חלק גדול מהסטודנטים הישראלים אינם מסוגלים 

לחיות באופן מלא גם כן קצת יותר מבוגרים גם כי האבא לא תמיד יכול לתת צריך לעשות עוד 

עבודה זה לא שאתה נכנס שוב פעם אני אהיה מתחסד אם אני אגיד את כל הדברים האלה אתה 

מה יהיה הקוד המוסרי אבל הבן אדם צריך לחיות זה לא פחות מוסרי שהאדם יחיה יכול להגיד 

כמה שהוא יכול בצורה הוגנת וביחס לאפשרות הנה לך בעיה מוסרית קלאסית של ההורה שלו 

וביחס לאופן שבו הוא משתכר ואם יש מלגות שבאות לעניין הזה וכתוצאה מזה הוא תוך בתלמיד 

יש במכללה עזרה פנים סטודנטיאליות יש יותר משלושים חלשים באחד המושבים בסביבה או 

שסטודנטים מצטיינים באים לעזור להם זה נראה לי דבר מאוד מוסרי גם כשהוא מקבל על נתח 

  . השעות הזה משהו

  ?ואגודת הסטודנטים: מראיין

  ,אין לי שום מגע איתה: 'מ

  ?אבל מרגישים במכללה באווירה: מראיין

זה נראה לי דיי דומה , לא צריך לשאול אותי כי לי אין מגע מיוחד,  שאני יודע המעט, כן, כן: 'מ

  . ודיי קרוב למה שיש ברוב האוניברסיטאות או מהתקופה שהייתי סטודנט 
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 הייתה לך איזו שהיא דילמה –אני אשאל אותך לגבי איזו שהיא דילמה ספציפית : מראיין

ית צריך להתמודד איתה או לקבל איזו שהיא מוסרית תוך כדי עבודה שלך עם סטודנטים שהי

  ? הכרעה

האמת שלא בגלל שעשיתי לי סדרים כל כך ופה ושם הגנתי עליהם נניח נוצר קוד למתן ציונים : 'מ

הרבה פעמים באיזה אופן בעיקר בעבודות אני בחור , שהוא כאילו מקצועי והכל אז אני הסברתי

  .יות משכללי את הכל הציון היה יורדבמדריך אחר למתן ציונים שיכול להיות שאם ה

יכול להיות שנתקלת במצב של העתקה בבחינה או העתקה בעבודה מציאות בעייתי : מראיין

  ?מוסרית של סטודנטים

תלמידה שעשתה עבודה שאני . אני לא נתקלתי אבל הינה השבוע נתקלתי בבעיה מוסרית: 'מ

עכשיו זה היה . ענה שלא נתתי לה ציוןט, עם עוד שתי חברות, מרשה את זה בתנאים מסוימים 

כבר מזמן שנה שעבר ואני בדרך כלל לוקח את העבודה אל המקום שהמשרד מתן הציונים ואני 

ממלא את הטופס לבד כדי להשגיח כי אני כותב לבד בתוך המחברת ובודק את הדברים ומסתכל 

ים כדי שאני אוכל אני עוד פעם על המחברת מיה היה את המספר ומה היה כתוב ומה כתבתי בפנ

לא קורא את זה רק להתגונן הרבה פעמים אני אומר אולי עשיתי ששגיאה מסוימת אני קורא 

בחיה נסה אחרת יש משגילים . וכותב בתוך המחברת ואני עושה את זה כדי שיהיה מקום לדיון

נה גם בבחי, אני בכלל לא שם כל מיני דברים אחרים ולא יצא לי לתפוס העתקה או משהו כזה

אצלי הם לא חסויות אני מכין את התלמידים לבחינה הם באים לבחינה הם כותבים הרבה אין 

נחזור לתלמידה הזאת אז היא אמרה איך זה לא רשמת אותי זה הקורס האחרון היא , בעיה

הסברתי לה מה שאני מסביר לך הסברתי לה את הכל , אמרתי לה תשמעי. BAצריכה לקבל את ה

י אני צריך הוכחה אולי טעיתי אולי היית רשומה אני צריך הוכחה כלומר ואמרתי לה תשמע

תביאי את המחברת שממנה לקחתי כי אני הורדתי טופס ישירות כי הם שומרים את הטפסים 

ומכניסים למחשב במשרד הבחינות השם שלך לא היה אז מה קרה אם תהיה הוכחה או שתי 

את עשית אתם מאה אחוז אותו דבר אמרתי ההבנות האלו יבואו לועדה אקדמית ויעידו ש

למזכירות זה עבר כבר למזכירות זאת אומרת מה זה הייתי הוגן אמרתי יש לי קוד מסוים איך אני 

נותן את הציון אייך אני עושה נאמר שטעיתי אני צריך הוכחה לכך שטעיתי או לחלופין שהיא 

 נורא חריפה וכמובן היום יש ,נוראאני לא נכנס למבואות האלה דרך הגדרה . רצתה לתפוס טרמפ

את האינטרנט אז אני בודק בגדול כמובן האם יש העתקה אני גם לא הקפדן הגדול של חשד או 

בבואה של אני הרבה פעמים כותב בתוך עבודה כי כשאתה רואה שעבודה או מועתקת או קאט 

אז , בחינה היא פשוטה זה נורא קל לראות את זה ואני מכין אנשים איך כתוב עבודות טיסיאנד פ
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אני לא נתקלתי אף פעם בנקודות האלה שאני מסתבך באיזה שהוא מקום דרך הגדרות ופה ושם 

  . שאלו אותי

בא ניקח מקרה תיאורטי לצורך העניין שהו היית תופס איזו שהיא העתקה או משהו : מראיין

  ?שמעלה את חשדך להתנהגות לא מוסרית

  .טע הזה מענה אקדמי מאוד מסודר על ידי ועדת משמעתבמכללות בשתיהן יש בק, תראה: 'מ

  ?זאת אומרת היית מעביר את הטיפול לועדת משמעת: מראיין

בדיוק נמרץ כן היו פעמים או שלוש אבל זה לא אני תפסתי כן שהמשגיחים תפסו אנשים , כן: 'מ

בודה עוברת  ע–כי יש הפרדה מוחלטת , מעתיקים ואז הם עלו לועדת משמעת ונענשו כמו שנענשו

יש אלי בחינה אתה בא אחרי שהכנת את התלמידים ובגדול הם יודעים מה חומר הבחינה אני בא 

והולך למשל אם אני אומר זה וזה החומר שמותר להכניס לבחינה לפעמים אז בהתחלת הבחינה 

אני סורק את המקום והמשגיח אומר תגיד לי זה אפשר ואני מסתכל ואומר כן זה אפשר זה תחום 

מה שאני אישרתי ואחר כל אני הולך אני לא נשאר שם אני חוזר פעם בשעה כדי שישאלו אותי 

שאלות ואז אני בכלל לא מסתבך פעמים או שלוש תפסו אנשים העלו אותם היות שהמשגיחה 

אני , תופסת את הפתק היא מביאה לועדת משמעת וועדת משמעת פסלה את הקורס או משהו כזה

  .  הזהבכלל לא מעסק בעניין

מאיפה זה ? מה לדעתך המקור לערכים מוסריים אצל אנשים איך היית מגדיר את זה: מראיין

  ? צריך לבוא

הם בעצם ממקום אחד והם מתפיסת , משני מקומות מהלב זאת אומרת שני המקומות נובעים: 'מ

ה עולם ערכית רציונאלית שמונחת על הבסיס התרבותי שאתה הבאת ובדרך כלל את הדברים האל

יש לי זיכרון יוצא מן הכלל לימד אותי מורה אחד ,  מהמורים שלו בגיל הצעיר, האדם מקבל בבית

אני אספר לך , כי באתי מקיבוץ והמורה היה חבר קיבוץ וכל מה שהוא עשה' ועד כיתה ו' מכיתה ב

ו בראשית שנות החמישים הוא היה נוסע לקורס הי, סיפור בעבר הרחוק בקיבוץ כשאני הייתי ילד

, מי שיהיה לימים המורה שלי היה לפני כן נהג אגד, בוחרים על בסיס מוסרי הקיבוץ היה אומר

הוא , בתור נהג אגד של שנות החמישים זה היה סוג מסוים של אשכנזים מתנשאים וגם גסי רוח

ומאחר ובקיבוץ , הוא אמר חשקה נפשי להיות מורה' היה בחור פרא אדם בצעירותו וגס רוח וכו

אמת דעות שונות עליו הוא הבין שיהיה לו קשה לצלוח את שיחת הקיבוץ הוא עשה מה היו ב

לשכנע אנשים שיבחרו בו למה הוא יכול , שהיה מאוד נדיר בעבר הלך מחדר חדר כן מחדר לחדר

הוא ,  לחדר של ההורים שלי–לאיזה חדר הוא לא נכנס אנחנו גרנו בבית ילדים ' להשתנות וכו

הוא נבחר על חודו של קול יצא להיות מורה . ם אותו בשום פנים ואופן כמורההבין ששמה לא רוצי
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באמצע השנה אמא שלי ' בכיתה ג, היו עושים אצלנו השכבות', בכיתה ג', חזר אלינו בכיתה בג

אני , זה היה שמו של המורה, לוקחת אותי אומרת בא מספר קצת את הסיפור מקודם ואמר פזי

בין השאר שהילד יודע , זה נקרא חינוך מוסרי, י אין מורה כמוךמוכרחה להתנצל בפניך טעית

אופני ההתנהגות אני חושב שאצל ההורים שלי היה , להבחין וזה הילד מקבל מההורים שלו

הקטנת הפערים המקסימאלית בין הנאמר לנעשה זה אפרופו קצת תעמולה ההורים שלי היו מאוד 

אבל הם האמינו במה שהם אומרים והיות , קשה ליוזה קצת , דוקטרינארים ונשארו כך עד היום

הם באו ממשפחה חרדית הם היו בשומר , מאוד קרובים בין מה שהם עושים למה שהם אומרים

הצעיר ועכשיו הם חזרו כאנשים חרדים דוקטרינארים הם היו תמיד בשביל אדם מורכב וגדול 

  ,כמו אני לפעמים זה קשה

גם מדובר בחברה ? שלמכללה יש תרומה בכלל לנושא הזהעד כמה אתה מרגיש אם ככה : מראיין

שהם בגיל מבוגר יותר ואם בכלל אפשר יחסית להשפיע וגם השאלה אם המכללה יכולה או שזה 

  ?דבר שכולו מהבית מהחברה ולמכללה אין מקום

אנחנו מלמדים המון דברים שאתה יכול , אז אני לא חושב ככה אף על פי שאני לא בעל מקצוע: 'מ

במה תלמיד יכול איזה תלמידים , גיד לכאורה אבוד גם הלא יש אנשים שעוסקים בקוגניציהלה

אני שומע שמכללה כל הזמן נאבקת כדי להרים את הרף של הפסיכומטרי כדי , אנחנו מקבלים

ובעיקר המכללה מלמדת המון מקצועות , שהיא תוכל ליצור רמה יותר גבוהה למתקבלים והכל

לי המון אנשים למשל במכללה וגם פגשתי אחרים יש הרבה הסבת ממקצועות החינוך יש 

הם אומרים אנחנו היינו במקצועות כאלה וכאלה וכאן הם אומרים שזה לא חרטה , אקדמאים

כשאתה מלמד את המכלול השלום כמקצוע זה אולי לא מהפכני אבל זה משהו , ברטה זה מקצוע

שאני תמיד טוען שצריך עצב אותו גם אם אתם חושבים שיש מקום לעצב גם את הרכיב הזה 

  .שאתה לא יכול לעשות זה לחוד כלומר הקובץ המוסרי, כן, מתוך כלי העבודה ההוראתיים

  ? כלומר אתה לא מאמין בקורס לחינוך מוסרי במכללה: מראיין

יכול מאוד להיות אבל כשאתה תסדר את הקורס מלבד כל הדברים שקשורים במתודולוגיה : 'מ

אתה צריך , ים שמלמדים בחינוך ושאני בעצמי דרך מה שהראו לי למדתי הרבהאבל כל הדבר

כן מוכרח להיות גם רכיבים , במה עוסק המורה למתמטיקה בחוג, לקשור את זה למה שנעשה

לומדים המון דברים בחינוך ואני חושב שזה כלים נורא , מסוימים מלבד הקורס המתודולוגי

לכן זה . איש מבחוץ ואני מתבונן איך הם עושים בבית ספרחשובים כמה שאני מתבונן במורים כ

נורא חשוב יכול להיות שהפוטנציאל לשינוי רדיקאלי עמוק הוא קטן בין השאר כי הרבה פעמים 

  . מה שבעינך נראה מוסרי יכול בעיני להיות לא מוסרי, הויכוח יהיה על שפת הדיבור המוסרי
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  ? יש מקום של השפעהאבל מה שאני מבין מדברך למכללה : מראיין

זה מקצוע ככל המקצועות , אני אומר את זה בשיא הזהירות שמי שמביט מבחוץ, אני חושב: 'מ

זאת אומרת שבעלי מקצוע צריכים לטפל באיך אתה בונה אתה ההתבוננות בהיבט הזה בהקשר 

יה אני אומר את זה תמיד כי כדי שכמט כל דבר שעושים בלימוד יה. לחומרי הלימוד וההוראה

  . אין התנהגות לחוד והחומר לחוד, קשור לחומר הלימוד

  ?עם ההיכרות שלך עם המכללה אתה חושב שקיים קורס כזה במכללה: מראיין

תשמע המכללה דיי גדולה אני מכיר את התחומים הצרים שאני עוסק בהם , אני ממש לא יודע: 'מ

  . ארבעה קורסים

  ?אתה לא מכיר את כל המערכת, כלומר: מראיין

זאת אומרת הייתי אומר לך שאני לא יודע או שאין ואז היית מגלה שיש אבל אני , לא ממש לא: 'מ

  .ממש לא יודע

אלא אם כן יש לך , טוב נראה לי שפחות או יותר עברנו ממש על כל הנקודות המרכזיות: מראיין

  ?רלהיאמאיזה נקודה מסוימת להוסיף או משהו שאתה מרגיש שצריך 

  ן לי מה להוסיףשום דבר אי: 'מ

  בסדר אז : מראיין

אני חושבה שמורה לא רק שמותר לו אלא מחובתו , אין לי מה להוסיף אני אומר שוב  פעם: 'מ

מותר לו להביע את , לדבר בבית הספר ולעסוק בבית הספר בכל נושא חברתי רלוונטי בהגינות

תי לא טובה יותר משלכם דעותיו אבל אם הם נכנסים לתחום החברתי הפוליטי הוא צריך למור דע

וכמובן עם ילדים צעירים הוא צריך להיות זהיר כי אז הוא מאוד אוריטטיבי עם סטודנטים הוא 

הצגת עמדות היא גם עניין מוסרי , דעתי לא טובה משלך אבל זו דעתי, יכול להיות יותר פתוח

  . והכבוד לזולת שאיננו חושב כמוך זה עניים סופר מוסרי ומאוד חשוב זהו

  תודה רבה , אני חושב שעזרת לי מאוד גם להבין את תפיסת העולם וגם את מה שקורה: מראיין

  אני אומר שוב אני בחינוך עובד מעט במכללה לחינוך יש לי קצת יותר משליש משרה לא יותר : 'מ

בטח מתוך החוג להיסטוריה כי אותי מעניין מה קורה יש , בסדר, כן אבל זו גם תמונה: מראיין

 נגיד קורס של ם שהיא תפיסה רווחת שהוראה מוסרית צריכה להיות בקורסים ספציפייאיזו

ואני לא מחפש להכיר את כל המרצים במכללה אלא הזוית . תורת החינוך וההוראה ודברים כאלה

 . טוב מאה אחוז תודה רבה לך על הכל, שלך היא מעניין אותי
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  כתית דתיתלך מכללה ממ"מרצה תנ' ראיון עם ט 6.3

  מרכז הארץ : מיקום

    28/05/09: תאריך

  

  .אישיים פרטים שום אין אבל, השיחה את מקליט שאני לך להודיע רוצה אני כל קודם אז: מראיין

  לי אכפת לא. בעיה אין: 'ט

  .מבחינתי, לומר מחויב אני אבל, נכון ,נכון: מראיין

  ..האתי, המוסרי העניין, מבינה אני: 'ט

 לנושא בכלל מכשירים במכללה בעצם אתם האם לדעת הייתה היא ןהשאלו של המטרה :מראיין

, הגינות של הזה התחום כל את כולל שצריך כמו וחינוך, הזה בתחום מלמדים אתם איך, הזה

 על התמונה את להשלים רציתי ובאמת. כאלה דברים. אחריות, עצמית שליטה, יושרה, צדק

  "השאלון

 לא שהיא בקבוצה אחת בתור אני כי, מלאות תשובות תבאמ לי שישלא  זה האלה השאלות על :'ט

  . זה איך מלאות תשובות באמת לי אי כזה משהו או חוג רכזת שהיא איזה

 אני גם מראיין ראשי חוגים וגם סטודנטים .המרצה של הכיוון את גם שמענ, אין בעיה: מראיין

  . להגיד להם יש מה לשמוע רוצים שאנחנו

  . ך"לתנ מורה שאני עצום וןיתר לי שיש אומרת אני :'ט

  ? ואיזה נושאיםמלמדת את תחומים איזה, במכללה עושה את מה נשמע כל קודם: מראיין

 הקלאסיות הדוגמאות אחת, אלישע או אליה מלמדת אני אם משנה ולא ך"תנ של היתרון אז :'ט

 נערי של יתהתוכנ את להכין קודם החיילות עם שישבתי חיילים של בהכשרה אפילו, מה יודעת אני

 הם זה את -משהו או בגרות להם משלימים חיילים שאםלעצמי  שאמרתי הדוגמא זאת, רפול

 יש ?ובמקומו יש את כרם נבות, ך"בתנ כתוב לא ך"לתנ מחוץ שהוא כרכר "קרב למה. צריכים

 12 של ברית ובעוד, נכון הכי מבחןה הואהמוסר ? ך"התנ של דגלה על לדבר כדי מזה יותר

 אומות מלכי של העתיקים הספרים בכל הרי. מעניין זה מי את, מרכבות 2500 וליא, מעצמות

 זה ואצלנו, שלהם הלוחמים על מספרים לא הם מה, האשוריים באנאלים מה יודעת אני, העולם

 של הדגל ועל! איפה הוא פישל? מה מופיע אבל, כיפהב אחאב משלש אומרים ל"חז .מופיע לא

 האחווה וכל החסד כל שהיה, באימה מדי יותר היה שלא? מלכותלאחאב  זכה הלמ הרי -עצמו
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 וגם הרצחת? הצידונית לאשתך מקשיב ואתה נבות כרם על נופל ואתה, לבהמה חציר מחלק, הזו

  .קטנה דוגמא רק זה, בקיצור? ירשת

  ?ך"תנ רק מלמדת ואת :מראיין

 קורס אונגיד  ראשיתב בספר ודמויות, שרה או אברהם אם אתעסק אם משנה לא. ך"תנ רק :'ט

 דוגמא לי יש, ונשותיו יעקב עם כשמתעסקים מה אז, בתורה םהנשי את שהיה במדרשה כאן שהיה

 את רימה הוא, הלרמיי אותו דחפה אמא, שלו אבא את רימה שהוא כמה מאשר חזקה יותר

, ה מבטיח לו ושמרתיך בכל אשר תלך"הקב, אותו דחפה אמא, יהיה ברוך גם אמר האבא, האבא

 ואז הוא נופל ללבן וזה ?להיות יכול מזה טוב יותר ביטוח כרטיס - והארץ הזרע ברכת לו נתן אבא

   . ך אומר שעל דרך עקומה משלמים"מה שהתנ

  ?איתם מבררת, הזו הנקודה את מעלה בשיעורים את אז :מראיין

  . שלא שיעור אין,  כל הזמן:'ט

? בדיונים דווקא או משתמשתת שונות שאת אסטרטגיו יש? ל דיוניםש במסגרתוזה נעשה  :מראיין

  ? שבהם זה בא לידי ביטוימסוימות מטלות?נושאדברים יש עבודות ב לרשום מבקשת את

 הייתי ,קורס לא זה.  או נושאנישה איזה -לזה קורא אתה איך רובת זה את לוקחת לא אני :'ט

  .אומרת שאזה האפקט של הכל ביחד

 שונים ודברים לביולוגיה, ך"לתנ ודהתמ יש מסתמא? וריםזה מקבל בשיע יחס איזה אז :מראיין

יש דרישות מהתלמידות  ? התכנים הלא מוגדריםהאלה התכנים את ויש, בהם משקיעה שאת

  ?שיביאו לידי ביטוי את הנושא המוסרי

גיבוש וחזרה  שאלות לתת מבחן בתור אוהבת ואני. לקורס סיכום שאלות לדוגמא נותנת אני :'ט

  משלה להביא, מקורות עוד להביא, הדברים את לגבש לבת שגורמות

  מדברים ,האינטלקטואלית ברמה בעיקר אבל :מראיין

  .  כי הנושאים האלה שונים,שאלות אשאל אני הדברים את מגבשת כשהיא אבל, כן:'ט

  ?עולה זה היקף האיזה? בקורס הכמות מבחינת תופס זה כמותי מקום איזה :מראיין

, והמדרש מהפשט נובע זה. אם אני לא טועה, מהלימוד נכבד הכי קהחל שזה חושבת אני :'ט

 השיעורים את יגדיר אכן הרב אם יודעת לא ואני, בכותרת לא והוא, נישה לא שהוא למרות

 כמעט. שכן מקווה מאד אני. שכן מקווה אני, המערך את לך יזכור שהוא חושבת לא אני, ך"כתנ

 בן של תחום זה שחלק הדיברות עשרת חלקי שני יש ללבכ. נביאיםך מחנך מהו מוסר ה"שהתנ כמו

  . שזה יסודלחברו אדם
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 ברמת נשאר לא שזה, שלהם האישי המישור של לתחום זה את לקחת יודעת את איך :מראיין

  ?שיעור

 חיי שחלום האמת. קל לנו יותר הרבה זה במכללות מחנכים שכשאנחנו חושבת בכלל אני טוב :'ט

 באריאל כשלימדת בזמנו אבל. חילונים ללמד יכולה שהייתי הלוואי. ניםחילו ה'חבר ללמד כן היה

שהיה משמעותי הקורס  מישהיל אז, ומצוות תורה מקיימות שלא בנות והיה במעורב שהיה קורס

עכשיו מה את לוקחת מזה לחיים שלך ואי נגדיר  אז. בחיים השתנתה שממש לי אמרהך היא "בתנ

. הזה האישי של המסקנה האישית הוא של כל אחת ואחתהעיבוד ,  בשום אופן לא–את זה 

על דרך עקומה . זה את תיקח אחת כל. ההשכל מוסר מהו אגיד לא פעם אף שאני הן המסקנות

 עד יומו החטא את םמשל ימיו סוף עד ,לא משנה מה, המלך דוד אם, צדיק משל עד סוף ימיו

והיא לא תכתוב ,  מה צריך להיותמראו לא אני אבל, צריכות להיות שלה המסקנות אז, האחרון

ולא תצטרך להגיש את זה בשום צורה אני מקווה שהיא מפנימה את זה לדרך חיים וזה ברמה של 

  . תפילה

  ? של הכנת השיעוריםפרקטית לרמה מגיע זה? מערכים לכתוב גם אותן מלמדת את :ראייןמ

ית על הקורסים לוקחת אותי שדווקא עכשיו האחרא נכון זה. דידקטית מדריכה לא אני, לא :'ט

  .  שיעורים ולתת ביקורת לשיעורים יחד איתהתאיתה לראו

  ?לתלמידים יגיע זה שמהמורות מצפה היית :מראיין

  . בלי לבדוק, ככה שזה בטוחה ואני כן :'ט

  ?הזה הכיוון את לקדם מסוימותעושה פעולות  שאת או הדיון מתוך :מראיין

 -מורות להיות הולכות שהן והעובדה והאחראית הבוגרת השהחשיב סומכת עליהן אני, לא :'ט

 רוצה לא בכלל שאני למרות -ההוראה של הזה אופןאת ה או אתהז הדרך את שתאמץ מי ולפחות

 הערכית המוסרית הזווית אבל, שלהןהחדשות  הדרכים את שיצרו רוצה אני, דרך יאמצו שהן

  .ככה שזה טוחהב אני. לרגליהם נר שזה המקוו אני, כלום פה להמציא צריך לא ך"התנ שזה אתהז

 תכונה איזה? טובה ומורה, טוב מורה לדעתך זה מה -אותך אשאל אני הזה בהקשר אז :מראיין

  ? בהם להיות צריך

 ושהוא, אומר שהוא במה משמעותית מאד אישית דוגמאשהוא חי את מה שהוא מלמד וש :'ט

  . שלו לתלמידים מנסה לומר שהוא במה מאד בקיא

  ?כזה מורה מקדמת עובדת את שבה שהמכללה חושבת ואת :אייןמר

  .עיני במו ראיתי. מאוד,  מאודכן :'ט

  ?ביטוי לידי בא זה איך :מראיין
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 אותן קיבלו איך הבנתי לא להגיד לי נעים לא אפילו' א שנה חושבת אני תלמידות לי יש :'ט

' אצלי באולפנה חשבתי בשנה א אין סיכוי לא הייתי רוצה לראות אותן בתור תלמידות ,למכללה

 בבנותבלתי רגילה  תמיכה ראיתי אבל ,  שנות הוראה וחינוך31למרות שאני מאמינה באדם אחרי 

  . למכללה מצדיעה ממש שאני' וד'  על ידי בנות משנה ג' א משנה

  ?קורה זה איך :'ט

 ,יש לה סיכוי שהאמנתי שלא בת והיתה לראות המערכתית הראיה את לי אין. יודעת לא :מראיין

אחרי סך כל הדברים שהיא קיבלה כולל ו, מהלך ולהוביל לכיתה להיכנס ראויה תהיה בכלל שהיא

  .לחלוטין אחר במקום היא הוראהההכשרה ל כוללו דידקטיקהה

   ?המכללה של בהכשרה ספק ללא זה את תולה אתאז  :מראיין

, רגילה בלתי תמיכה נתנה היאו, התחתנה לא שעדיין בת על דוגמא אתן נגיד. חושבת אני :'ט

 כמו משתדלים ואנחנו, מרצון באה שהיא בעובדה, לקבל בנכונות, בבשלות, בבגרות משהו

 שאנחנו כמו חיים אנחנו אז חיים תורת ,זה לא רק אני ככה, אישיות דוגמאות להיות לך שאמרתי

  .לשיעור שמעבר והקשר, הבת עםהאישית  והשיחה, האישית והדוגמא, מדברים

  ?מוסרי, בנות עם האישי בתחום נוגעת אישית שיחה :ראייןמ

  , כן :'ט

  ?לנקוב יכולה שאת מסוימת דוגמא איזה יש :מראיין

למדו  פעמים הרבה הם כי. מפריע מאד תמיד זה לתלמידות ונשותיו יעקב של המקרה למשל :'ט

קב אבינו עשה את אם זה יע, אסור להגיד את זה -ההרמיי. שקר היה לא-השקר של כיווןבתיכון ב

.  וכאילו יש פרשנים שהולכים בכיוון הזה אבל פשוט לא לומדיםהרמיי זה בכלל לא שקר ולא ,זה

 יוצא העיניים בגובה ך"תנ של הכיוון כל כי פה מקלקלת את רגער כך אח  ליתגיד אולי אבל

 רבה מדרשוהואני אומרת לה מה תעשי ?  איך את יכולה להגיד שיעקב אבינו רימה,הזה מהכיוון

 אז. רחל לי עונה ואת לך קורא אני הלילה שכל שאומר שלנו קדומים היותר המקורות אחד שהוא

,  וכל הדיון הזה קורה לפעמים בשיעור ולפעמים אחרי השיעור?למדתי ממי תלמידים בלי מורה יש

  .זה דוגמה למשל שיחה עם תלמידות אחרי שיעור כזה

  ?והן מקבלות מה שאת אומרת: מראיין

זה כמו , זה בסופו של דבר גורם להעצים את הדמות זה טעות לחשוב, הרבה מאוד, כן בטח: 'ט

זה לא מוריד מהדמויות זה מעצים אותן בצורה בלתי , ר הירש כותב על אברהם אבינו"שהרש

  .    רגילה

  מולו עובדת שאת? במכללה ך"לתנ רכז הסתם מן לך יש:מראיין
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  בוודאי :'ט

  ?ך"לתנ המרצים כל לש מפגשים יש :מראיין

  מספיק לא :'ט

  ?ביטוי לידי בא הוא איך? המוסרי הנושא על מדבריםבמפגשים  :מראיין

  . מאליו מובן ממש זה, לא :'ט

  ?אחרים דבריםב להתמקדבגלל שחושבים שיש צורך  או מאליו שמובן בגלל :מראיין

  .כלה ויסוד שלנו יהקיומ' ב' אה ממש שהוא. ככה חושבת אני. מאליו מובן שהוא בגלל :'ט

  ?איתך שעובדים המרצים לשאר ברור זהו :מראיין

  . שכןמשוכנעת אני :'ט

 תוך המוסריים לצדדיםיותר  להתייחס שאומרות מהמכללה מפורשות הנחיות איזה יש :מראיין

  ?הוראה כדי

  .כזה דבר מכירה שאני לא :'ט

 הנקודה את מדגיש לא ואה, החוג ראש מצד. המלצה, התייחסות, חוזר שהוא איזה :מראיין

  ?הזאת

 ,יותר הרבה זה, קדשנו למקורות להתייחס ואיך, העיניים בגובה ך"תנ של בנושא חושבת אני :'ט

  .נשימה על לדבר כמו כמעט כך כל, מאליו מובן כך כל שהוא ,המוסרי הפן מאשר

 עם לעשות כולי מרצה כל, הזה בכיוון אחיד קו שהוא איזה שיהיה צריך לא שני מצד אבל :מראיין

  ? יאינטואיטיב באופן, רוצה שהוא מה זה

 תורה חיי לחיות דבר כזה אין. זה עם עושה הוא ובטוח, במציאות שהוא מה זה עם עושה, כן :'ט

 הזה השאלון כל לכן. איתו שנתעסק דבר בכל. לרגלי נר יהיה המוסרי שהעניין בלי ומצוות

 שכנראה מקומות שיש כנראה אז זה את שואלים םא, וואו -לעצמי אומרת אני, ככה הוא מבחינתי

  . נשימה על לשאול כמו כמעט אבל. מאליו מובן לא זה

  ?לשוחח, לפגוש לך יוצא? במכללה אחרים מרצים עם מדברת את :מראיין

  ,פה כשאני, כן :'ט

  ?עולה הזה הנושא וכשנפגשים :מראיין

  .מאליו מובן כך כל זה, לא :'ט

  ?החיים מדעי, הטבע מדעי מתחום למרצים גם :מראיין

 אני, במכללה אחד יום מלמדת רק אני מלמדת שאני ביום נגיד כי, אותם פוגשת פחות אני :'ט

דרך כלל יותר ב 'הרבנית ב או, 'צ הרבנית, ך"בתנ בספרות זה אם בין שלי החברות את רק פוגשת
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 זה, להן לעזור יכולות אנחנו אם הזוג ובני, תבנינה שהן הבית ,בנותמטריד אותנו האישיות של ה

 המוסרי כשהערך, שלהן הכוללת הרוחנית ההתפתחות באמת או. יותר הרבה אותנו שיעסיק נושא

  ...לא הוא, מזה חלק רק הוא

 שיטות? ך"לתנ קשורים שלא מסוימים תכנים שלך בשיעורבקיאות או את משלבת  לך יש :מראיין

 בעיקר שזה או, מהיהדות לא גם נגיד אבל תביהדו גם, חיצוניים לדברים שקשורות אוריותית או

  ?ך"התנ של בנושא

 אני אם למשל אבל, סוטה לא אני שלי מהשיעורים חוץ בכלל כי אבל, ך"התנ של בנושא בעיקר :'ט

 בולט מאד זה אז, חיצוניים ממקורות ך"תנ של בהוראה מתעסקת ואני, יבחמור חוקי את אצטט

  . שם

  ?סופיהלפילו שקשורות אוריותית :מראיין

 נראה זה הראשון ברגע כי, בולט מאד זה יבחמור חוקי אבל. בזה נוגעת לא שאני חושבת אני :'ט

 שהתורה מה, נאפה היא אם לאשתו לשלוח יכול שאיש, יוהומאנ מוסרימתקדם  יותר הרבה

 לא היא אשה שלהיפך הזה הרעיון כל. 'וכו וזימה, כזה דבר להיות יכול ולא ברברית מאד נראית

  ..א אז, ה"הקב לפני יצוגי בעצם היא אלא, האיש של שרכו

וגם בנושאים  בשיעורים משתמשת את שבה מרכזיתה השיטה שמבחינתך מבין אני :מראיין

  ? מספיק זה שלדעתך או אחרות שיטות, אחרים דברים ויש, שיחה או דיון  בעצםזהמוסריים 

  .זה עושה את העבודה, כן :'ט

 גובל זה, הרצאה או דיבור שצריכה בצורה מוסר או ערכים ללמדש שאומרים כאלה יש :מראיין

  ?כזו אמירה עם מסכימה את. מוח בשטיפת

 למרות, שכןיכול להיות  אז הדבר על שיעור היה אם, עצמו בפניעומד  היה זה אם. שלא ודאי :'ט

 שטיפת לא זה, זה את בחרה היא אז, ומוסר באתיקה שעוסק בשיעור בוחרת תלמידה שעדיין

  . מוח

  . מפורשת בצורה ערכים על ולדבר בזה לעסוק חופשית לגיטימציה יש אז :מראיין

 ואת האפקט את. פעם אף השכל מוסראני ממש לא אציג , אומרת שוב שאני למרות. בטח :'ט

 אבל. לחלוטין לבד, שלה האינטלקטואלית ברמה תעשה שהבת מקווה ממש אני הטבעית התוצאה

  . אין שיעור לא, הזמן כל עולים האלה הנושאים דיםלומ שאנחנו הטקסטים דרך

  ?האדם של האופי ואת האישיות את לשנות המכללה של שבכוחה מאמינה באמת את :מראיין
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 של תוצר זה הבנות של שהנתון אומרת אני כי, טוב יותר הרבה במצב שאנחנו חושבת אני :'ט

, מתנדבות הרי האלה הבנות', ספיקמ לא השיעור 'של הזה והנושא. גבוהה וברמה, הדתי החינוך

  מנחם ןזיכרו זה אם בין

  ?פרטי באופן, המכללה במסגרת :מראיין

  . יוזמת גם והמכללה. פרטי :'ט

  ? יוזמת המכללה פעולות איזה :מראיין

 הזה מהמקום באות הן כי עצמן מצדהבנות  המון וגם, המכללה ביוזמת יצאו הבנות בשדרות :'ט

 ברמה דיבור רק לא זה . כך שהבנות כל הזמן עושות,הנוער נועותות ועזרא עקיבא בני של

  .מבחניםשל העבודות ושל הו תהאינטלקטואלי

  ?יותר ומוסריות יותר כערכיות למכללה מגיעות האלה שהבנות מרגישה ואת :מראיין

באמת הייתי . אליטה-ד אליטה של בסוג עוסקים בפירוש אנחנו.  בודאיככאלה מגיעות כבר הן :'ט

הייתי מאושרת , ללמד באיזה שהיא,אבל אני לא זוכה הם לא מזמינים אותי, מחה מאוד להיותש

ללמד באיזה מקום שזה כאילו לא הנורמה של החיים ושם לנסות לראות גם יקלטו את המסר גם 

יקבלו את זה כמשהו טבעי זורם מתוך החומר משמעותי כל כך שהוא גם מכוון לתורת חיים 

אני בוגרת של חינוך חילוני אבל לא זכיתי ללמד חוץ משנה אחת , סכימה שלאאני גם מ, הלוואי

, ברוך השם, יש לי חברה שפגשתי אותם לאחר מספר שנים וזה השפיע, פה בירושלים וזה השפיע

כי זו לא , הרוב, אבל הייתי שמחה גם במוסדות שלנו בא נגיד שזה יהיה הדרך של המיינסטרים

  . ל כולנוהקיומי ש' ב' שאלה זה בא

את רואה את זה כחלק מהתפקיד שלך לשנות את האישיות של התלמידות או לאתגר : מראיין

  ?אותן באופן מסוים

  . לאפשר להם בחירה יותר רחבה ממה שהייתה להם עד לאותו שלב כן לאתגר אותם, לא :'ט

מרמה את אבא ואיך זה בא לידי ביטוי בשיעור ניקח לדוגמה את יעקב והנשים שלו יעקב : מראיין

שלו לצורך העניין אז את אומרת בצורה ברורה יעקב רימה את אבא שלו ויש פרשנים שהולכים 

  ?עם זה

  כן  :'ט

  ?מה הן האפשרויות שנפתחות לאותה תלמידה: מראיין

  . זה האפשרויות זה החידוש שלה מבחינה מה שהיא למדה קודם :'ט

  ?זאת אומרת ביחס ללימוד קודם: מראיין
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ר "אבל אנחנו יכולים להבין אבל נלמד גם את הנושאים גם את הרש, לא,  ללימוד קודםביחס :'ט

  . הירש

זאת אומרת תציגו את כל האפשרויות שהוא כן רימה או לא רימה כדי לתת את כל , אה: מראיין

  . הקשת

יש דברים שאני מסתמכת על ידע קודם שברור שלמדו אותו ואני משתמשת בו כדי , כמובן :'ט

  ויש פעמים אנחנו לומדים את החומר עצמו, קומה נוספתלתת 

קורה לפעמים בכיתה שבנות שואלות איך אני מלמדת את הנושא הזה בכיתה או איך אני : מראיין

מיישמת או נגיד תלמידה שכבר עובדת ואומרת יש לי בעיה עם תלמיד מסוים שמתנהג בצורה 

  ?כזאתי זה עולה בשיעור

   כן בודאי המון פעמים :'ט

  ? יש מקרה ספציפי שזכור לגבי מקרה שעלה בכיתה איך טיפלתם בו ומה עשיתם עם זה: מראיין

איך להגיד , היה לי כך וכך בשיעור, ' המון תלמידות מתלבטות בעקבות השיעורים,המון, אה :'ט

  .'מה לומר

  ?כן אבל משהו מסוים שאת זוכרת שאמרת בואי תעשי משהו כזה: מראיין

  .  נגד תשובה כזולא אני פשוט :'ט

תשמעי היום תלמיד שיקר לי בכיתה ואני רציתי ': אז אם תלמידה באה ואומרת, אה: מראיין

  ,לטפל בזה

  ? בכיתות אתה אומר, אה :'ט

  .כן ממש קונקרטי: מראיין

אבל נתקלתי יותר ברמת החומר איך ללמד שיהיה מעניין ואז אני אמרתי לה , בזה לא נתקלתי :'ט

  .  אבל אף פעם לא רק כךכך או כך או כך

  ?הבנתי אבל ברמה של תלמידים לא עלה: מראיין

  . יותר על החומר, לא, אני לא נתקלתי במקרה כזה שמשהי ספרה לי על התנהגות קשה, לא :'ט

משהו שזכור ? היתה לך איזו שהיא דילמה אתית שנתקלת בה בעבודה עם הסטודנטיות: מראיין

החל מרמה של הונאה בבחינה או איזו , בכיתה מול התלמידותלך או איזו שאלה מוסרית שעלתה 

  ? שהיא אמירת אמת של סטודנטית שהיית צריכה להתמודד עם זה העתקה בבחינה או משהו כזה

באולפנה זה סיפור אחד שם זה התמודדות אחת אבל אתה לא שואל על האולפנה אתה שואל  :'ט

  על המכללה

  כן : מראיין
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 אחת בלבד שבאמת היה לי צד של חשד טיפלתי בזה מול ראש החוג במכללה היה לי פעם :'ט

  . טיפלנו בזה בחשד הזה זאת אומרת העברתי את זה לטיפול שלה הבת הזאת מאוד נפגעה

  זאת אומרת פנית לראש החוג : מראיין

שיתפתי אותה שאלתי אותה מה את אומרת תראי את התשובה היא נראית  כמו ההיא איך  :'ט

יעלה על הדעת שדבר כזה יכול לקרות אצלנו בנות . שההיא יכלה לדעת את זה בכלליכול להיות 

דווקא במכללה . שאוטוטו הולכות להיות מורות הייתי בהל בשוק כי ככה אף פעם לא נתקלתי בזה

אחרת שלמדתי שם את הקורס הזה לאו דווקא בהכשרה להוראה אלא בקורס שלכל מיני 

שם גם זיהיתי מייד שזה לא משהו ישר ואמיתי אבל , ן היה ליתקשורת עובדות סוציאליות שם כ

יה לי הלם ה מורות , עכשיו על מורותתרבשם זה באמת לא הכשרה להוראה זה דבר אחר אני מד

 שאלתי את עצמי ובאמת מאוד שנה 15אישית זו הפעם היחידה שנתקלתי בה אני מלמדת שם כבר 

ראש החוג דווקא לא , י לך בכלל בחשש הזהמה לעשות ואיך לעשות והתייעצתי כמו שאמרת

נדהמה ואני מאוד הערכתי אותה גם עכשיו אני מאוד מעריכה אותה אבל אז היא היתה תלמידת 

מיוחדת מאוד היא לא נבהלה מזה כל כך ולא נפלה מהכיסא בכל אופן אותה למידה , חכם עצומה

  .נגעה מאוד מעצם החשד לא קבלה את זה

  ?את או ראש החוגמי פנה אליה : מראיין

אני פניתי קודם כל אני החזרתי לה את העבודה עם סימני שאלה גדולים מאוד ואני ציפיתי  :'ט

והיא , שהיא תפנה אלי וזה מה שקרה היא נאלצה לפנות אלי והיא היתה מאוד בהסתייגות שהיא

 היא דווקא אחד הסיפורים שאמרתי לך, היתה בחורה שאנחנו הערכנו אותה מאוד כחלשה

שעסקתי איתה דרך חתונה כי אני מעבר למפגש הלא נעים הזה בעצם כשעוררתי אותה לכך שאני 

לא יכולה לקבל את העבודה לא בצורת הדמיון בתשובות עם הטעויות לא מקובל עלי בעצם עם 

הקורס שלי היא לא עשתה כלום היא לא השלימה אותו כשפגשתי אותה השנה לאחר שלוש שנים 

זה שיעור שניים כשהיא בכלל לא היתה חייבת בקורס  היא באה והשתתפה  היא באה לאי לאי

 חשבה שאני לא זוכרת אותה סלהיכנהיתה וכאילו ספגה תוך כדי שיעור כי אצלי אפשר לשבת 

והיא השתנתה ללא הכר היא העירה הערות שאני אמרתי , זכרתי אותה, מהקורס ההוא חשבה

אני לא , גמה למשהו שנשאר לי בעצם כסימן שאלהלעצמי זאת עשתה קפיצת מדרגה והינה דו

היא לא הבינה , יכולתי לקבל את העבודה שלה בשום אופן כעבודה החזרתי לה את השאלות שהיו

אז אני , שעדיין בעצם הנושא לא נסגר והנה השנה קיבלתי אותה בהבזק של שני שיעורים וואו

 בכלל לא דרכי אולי בזבנג שהיא חטפה אומרת היא נתנה פה איזו שהיא קפיצה ואיזה תיקון שבא
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ממני אבל זה לא שהיה איזה שהוא בירור אמיתי באמת כמו שקורה לי באולפנה ששם עוברים 

  לא זה הסיפור היחיד שאני יכולה לתת , תהליך הרבה יותר מסודר

  ?את מרגישה שבחינוך הדתי יש יותר דחיפה לצד ערכי או לצד מוסרי: מראיין

  ,  להשוות את עצמי לחינוך חילוני מעבר למה שאני למדתי בתיכון החילוני שליאני לא יכולה :'ט

  ? מבחנת המכללה את מרגישה שדוחפים לזה או שדורשים את זה יותר מהבנות: מראיין

והן רוצות , לא אני מרגישה שזה קיים ושזה טוב ושזה יפה ושהן רוצות את זה ושזה חשוב להן :'ט

  .להשתתף

  ?  אם יש קורסים מפורשים שעוסקים בתחומים האלהאת יודעת: מראיין

  אין , לא :'ט

זאת אומרת זה עולה דרך ? אז בעצם כל ההוראה היא בעצם מה שנקרא הוראה אגבית: מראיין

  . אגב בשיעורים שונים

  של החיים ' ב' וזה הדבר הכי נכון כי זה לא משהו נפרד מהחיים זה חלק מהחיים זה הא, נכון :'ט

שעוסק בתיאוריות שקשורות ? מאמינה שצריך שיהיה שיעור מסודר בתחום הזהאת: מראיין

  ? או בדברים כאלה?  באתיקה מקצועית באתיקה של מורים,למוסר באתיקה

יש את כל התחום של דידקטיקה את כל מה שקשור להוראה דרכי הוראה , תשמע, יכול להיות :'ט

הרי גם מיומנויות הוראה זה לא משהו , מתתכני הוראה ומיומנויות הוראה אז יכול להיות שבא

 של ההוראה אבל מה לעשות שלא  by the wayשהיה צריך להיות בפני עצמו זה היה אמור להיות 

כולם מלמדים את זה באופן טבעי אז מוציאים את זה מחוץ ועושים את זה בצורה מעניינת 

גם בדרכי הוראה , ת חושבתשאנשים יוכלו לקנות את הכלים באיזה שהוא מקום כמה שאני אישי

 של ההוראה יכול להיות םוגם במוסר ואתיקה שהם חלק בלתי נפרד בודאי מהתכנים ההומאניי

זה נשמע לי , כן, שכן צריך לעסוק בזה בתפיסות עולם שונו בהתפתחות העולם בדרכים שונות

  מאוד הגיוני 

,  נגיד מדעים–לי במכללה יכול להיות מצב שהו תלמידה תעבור איזה שהוא מסול ריא: מראיין

  ? עם העניין הזה בכללשתיפגוהיא לא 

לא מאמינה כולן חייבות בקורסים ביהדות ויש קורסי העשרה וקורסי בחירה אני לא מאמינה  :'ט

יש אצלנו , אני גם יודעת שהמרצים שלנו, זה ילווה אותה מכל הכיוונים, היא חייבת לפגוש את זה

ה ביו לאומי הוא את הכל משלב במוסר ואתיקה גם איזה מרצה למתמטיקה בקנה מיד

  . במתמטיקה

  ?טוב יש לך עוד איזה משהו להוסיף או משהו להגיד: מראיין
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 נכנס בתוכו אין משהו שלא נכנס כלה, הכלך שכולל "תראה אני מאושרת שאני מלמדת תנ :'ט

  אשריי, בפנים

י הרבה על תפיסת העולם שלך מאה אחוז אז זהו אז תודה רבה עזרת לי המון ולמדת: מראיין

מעבר לשאלון וזו היתה המטרה  וגם ידעת להדגיש את זה על גבי השאלון בכל המלל שמסביב אז 

  היה מתבקש שאני אדבר איתך

  בהצלחה  :'ט
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  במכללה דתיתז 'מרצה לחינוך מיוחד וראש תוכנית סטא' ראיון עם י 6.4

  

  18/11/09: תאריך

  מרכז הארץ  : מיקום

  

קודם כל אני אומר לך שאני מקליד את השיחה ומטרה של ההקלטה זה כדי ' י' שלום דר: מראיין

, לא של המוסד, אין פרטים מזהים, להשתמש אחר כך במה שאנחנו נאמר אבל הכל יישאר חסוי

  ? בסדר– שום דבר –לא שלך , לא של המכללה

  ין שום בעיה א: 'י

אז קודם כל תודה שפינית מהזמן שלך ושמצאת זמן לעשות את הראיון זה מאוד , יופי: מראיין

המטרה של הראיון היא באמת לקבל תמונה שלמה על מה שעשית אז בזמנו , חשוב תודה רבה

איך מכשירים מורים פה לחינוך מוסרי , בשאלון כאשר בעצם הנושא של השאלון היה חינוך מוסרי

אז קודם כל תספר לי ?ולערכים מוסריים שזה אומר צדק יושר הגינות אמינות דברים כאלה בסדר

  ?איזה תפקידים אתה ממלא פה במכללה ומה אתה מלמד

 מכשיר את המורים בשנה הראשונה מלווה אותם בסדנה וגם מרכז 'אני היום מרכז את הסטאז: 'י

י מתעסק בנושא של החינוך המיוחד יותר של את כל הסדנאות וגם מרצה כמובן בחינוך בעיקר אנ

לא כל המורים מתמודדים בודאי שלא מורים שלא , השילוב שהיום זה הדבר שמצוי יותר בשוק

באו מתחום ההכשרה של החינוך המיוחד הם נזרקים היום לכיתות ובלי הכנה למעשה למה 

 ממציאות והמורים לא שהולך היום בשטח הנושא של השילוב היום קיבל גם משמעות חוקית חוץ

מודעים יש דבריהם לילדים משולבים בכיתה לא יודעים איך לעבוד איתם כי לא אף אחד לא 

  כשיר אותם לזה וגם לא יודעים מה הנהלים ומה החוקים המלווים את השילוב הזה 

  ?אתה עובד רק במכללה הזאת , הבנתי: מראיין

  . כבר כמה שנים. ש המסלול לחינוך מיוחד שם אני רא)השמטה(מכללה  אני עובד גם ב,לא: 'י

  ?באופן כללי אני אשאל אותך מה זה בעיניך מורה טוב איך אתה היית רואה מורה טוב: מראיין

מורה טוב בראש ובראשונה שידע את החומר יודע את המקצוע שלו כי המשמעות ידע זה כוח זה 

הוראה זה לא דבר קל ואם האדם היום לעבוד ב, עוצמה אבל מעבר לזה שיהיה אנושי זאת אומרת

לא בא מוכן לקראת העבודה הזו הוא לא יוכל להחזיק מעמד רוב נשירה של המורים היא 

   שלוש הוא מצליח גם להמשיך םשנתיי השלוש ראשונות מי שמחזיק םבשנתיי
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  ?מה הסיבות לזה אתה חושב: מראיין

ות הילדים באים יש פער גדול השטח הוא קשה הכיתות עמוס. אחת הסיבות זה הקשיים בשטח: 'י

מאוד ברוב הכיתות אני מדבר על הכיתות הרגילות לא על הכיתות המיוחדות שבחרו אותם 

בפינצטה אנחנו מדברים על השטח הרגיל ואין הרבה עזרה למורה בשטח זורקים אותו לשטח 

ק ואם אין  יום עם הבעיות ולמצוא תשובות וזה שוח,והוא צריך לשחות והוא צריך להתמודד יום

  . עזרה והדרכה מורה פשוט נופל

היא מצליחה ? ואתה חושב שמכללה מכשירה סטודנטים למורה הזה שאתה מתאר: מראיין

  ?להכשיר אותם

במסגרת שוב במסגרת כל הקורסים שיש לנו יש גם קורסי ידע שצריכים לדעת , למיטב ידיעתי: 'י

לא ' רה מקצועית העבודה המעשית וכו גם ההכש–אני לא מאמין שהקורסים מוצאים מפה מורה 

 בשנים 'אנחנו משתדלים ועכשיו באמת הסטאז, מוציאה את המורה הזה שאנחנו מדברים עליו 

האחרונות מה שעשה עשה את אחד הדברים הטובים עד עכשיו זרקנו את המורה לשטח היום 

ית הספר שבו הוא מנסים להחזיר אותו לתת לו תמיכה בשטח על ידי חונך שיעזור לו להשתלב בב

נמצא שיכיר את השטח שירפד לו את השטח ומצד שני הסדנה שניתנת לו במכללה או 

באוניברסיטה באה לסייע לו אלף בבעיות הבוערות שצצות בשטח וגם יש הפריה הדדית פתאום 

לא משנה איפה הוא מלמד לא משנה איפה ', סדנא דארעה חד הוא'הסטודנט רואה שהבעיות הן 

פתאום הוא רואה שיש לו עוד אחים לצרה לא שזה מנחם אבל פותח עיניים הוא רואה הוא נמצא 

שאותה בעיה שיש לו יש גם לאחרים ומנסים להתמודד איך אנחנו איך אני פתרתי ואיך אתה 

  פתרת ואיך נפתור יחד וכמובן שיש תפקיד חשוב למנחה של הקבוצה 

 אתם יוצרים מפגשים –חים את הסדנאות  שמנאנשים יש עוד –בתור הרכז של הסדנה : מראיין

  ? ביחד

  כן בודאי : 'י

הנושא של הערכים בכלל ונושא של חינוך מוסרי זאת אומרת ערכים שקשורים להגינות : מראיין

  ? צדק יושר ואמינות עד כמה זה מקבל מקום בסדנה

  מבחנים העתקה במבחנים , בסדנה מעלים את זה בכמה צורות, תראה: 'י

  ? מעלה הסטודנטים או אתהמי : מראיין

  ...            בכיתה איך מתמודדים , לא: 'י

  ? מי מעלה את הבעיה זה עולה כנושא בשיעור: מראיין
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יש לי גם נושאים כאלה שהם גם מתוכננים מראש אבל הם עולים גם מצד התלמידים פתאום : 'י

איך אני מגיב לתלמיד נתקלים בבעיה איך אנחנו מתמודדים עם בעיה כזאת מה אנחנו עושים 

גם מוסר עבודה עולה בתוך הסדנאות האלה הרבה מוסר , עכשיו. שמעתיק איך אני מגיב לזה

אני גם בשיעורים שלי הרגילים הנושא של מוסר עבודה עולה זאת אומרת הדוגמה . עבודה

 אני בחופשת מחלה ואני עובד והתלמידים יודעים את זה הם יודעים שאני בא עם –האישית 

אבים ואני בא ובכל זאת נמצא בעבודה אני דואג לכך שיגיעו בזמן אפילו עבודה מעשית אני דואג כ

שיגיעו בזמן שיצאו בזמן שישמרו על החוקים של ועל התקנות שלבית הספר שבו הם מתרגלים או 

עובדים זה חלק ולא כולם באים עם המוסר הזה זה דבר שצריך להטמיע בהם תוך כדי הלימודים 

מה , י וודאי תוך כדי הסדנה כי הם עכשיו נמצאים בעבודה הם צריכים גם מוסר עבודהובודא

אתה עושה בתוך השעה איך אתה ממלא את השעה קיבלת שעה ללמד מה אתה עושה בתוך השעה 

  . הזו מה אתה מכין

במפגשים שלכם עם המרצים אתם דנים בנושאים שקשורים לערכים או למוסר אומרים : מראיין

  ?להעביר את זה בכיתותשצריך 

כל מנחה של סדנה כזו בוחר לו את הנשואים שקרובים .. יש נושאים מרכזים ש, אה, תראה: 'י

בעיות של ,אבל ישנם נושאים שחוזרים אצל כולם כמעט בעיות התנהגות, לליבו בו נתחיל מזה

 להעלאה השתלבות בתוך בית הספר יש נושאים שעולים בסוף לזה כל סדנה משאירה מקום פתוח

של בעיות שעולים על ידי הסטודנטים זה חובה כי זה לפרוק את המטענים  כי הם באים עם 

מטענים למרות שעובר שבוע או שבועיים מסדנה לסדנה אבל תוך כדי שבועיים מטענים חשמליים 

 עולה הרבה דברים עולים בנושא אנחנו מדברים בוא ,מאוד חזקים אנשים באים מלאים וזה עולה

  .  קשה מאוד לכוון לכיוון של מוסר וזה אבל יש דבריםנאמר

  ?קשה, מה זאת אומרת קשה למה זה : מראיין

כי איך נגדיר את זה אין נושאים מיוחדים שאנחנו מקדישים למעשה כל נושא שאתה נוגע בו : 'י

בעיקר אנחנו בחינוך הדתי לא משנה מאיפה אתה פונה אתה נוגע בדברים האלה אתה נוגע במוסר 

 אזכוראתה נוגע בצדק את ה נוגע אין שיעור שיכול להפטר מזה אין שיעור שאתה לא מזכיר איזה 

זאת אומרת יש שיעורים שאנחנו נותנים על , אבל אני לא מכיר שיש שיעורים. של הנושא הזה

 הזה של המוסר ומקבלים את בכווןשהם כולם , אנחנו לוקחים ספרים מסוימים, רבנים מסוימים

השנה אבל אם אני מדבר על כניסה לשטח אז אני אומר שוב אנחנו מעלים את הדברים זה במשך 

היחס להורים איך , יחסי אנוש היחס לאחר לשונה, האלה מוסר עבודה שזה דבר מאוד חשוב
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להתייחס להורים בכלל איך להתייחס לתלמיד גם כשהוא מרגיז אותך וגם כשהוא מוציא אותך 

  . מהכלים

אתה נפגש עם ההנהלה מן ' זאהאלה שאתה מתאר אתה גם בתור רכז של הסטהנושאים : מראיין

שמה יש איזו דרישה מההנהלה להעלות נושאים שקשורים בתחומים ' זאבנושאי הסט, הסתם

  ? עלו או שלא מדברים על דברים שכאלה'שבסטאז? ערכיים

 מנותק מהשטח  עושה בכלל כמעט בוא נאמר הוא לא'תראה אני אגיד לך מה שקורה הסטאז: 'י

הוא לא מנותק מהמכללה מגיעים אלנו גם סטודנטים שלא שייכים למכללה שלנו מגיעים אלנו 

סטודנטים שכבר הרבה שנים בשטח מגעים אלנו גם סטודנטים שייכים למכללות אחרות לא כל 

  הסטודנטים שלנו צמחו בתוך המכללה שלנו 

דורשת משהו בתחום הזה של ערכים זה והנהלת המכללה יש לה איזו אמירה פה היא : מראיין

  ?עולה

אני אמרתי שיש לנו יד חופשית בנושא הזה , זה כל הזמן עולה אבל זה לא עלה במיוחד , תראה: 'י

שנקרא הסדנאות אנחנו יש לנו את הנושאים שעולים כמו שאמרתי זה נושאים שעולים מתוך 

 נותן לך כאן כל מיני דוגמאות השטח שנושאים שבוערים קשר עם הורים קשר עם תלמידים אני

מפגש עם הורים עצרת זיכרון זאת אומרת שדמויות מסוימות שיש לנו שמרצים מוסרים 

לתלמידים מפגש עם הכיתה בית הספר כל יחסי האנוש שבתוכם גבולות ומשמעת התלמיד בעל 

 לשמוע הצרכים המיוחדים שוב זה דברים כל הדברים האלה זה צדק זה שונה זה להתייחס לשונה

  לקבל 

  אמרת שהעלו את נושא של העתקה במבחן : מראיין

  כן : 'י

מה כשהתלמיד העלה מה הצעת לו ? מה איך מה היה המקרה איך התמודדת עם זה: מראיין

  ?לעשות

  .קודם אני שומע איך הם התמודדו ומה הם עשו, תראה: 'י

  אז מה משהו בא וסיפר שתלמיד העתיק אצלו במבחן : מראיין

יוק העתיק ואחר כך זה הסתבך כי ההנהלה התערבה או הורים התערבו והתלמיד היה בד: 'י

המום מכל התסבוכת שזה יצר ולא ידע מה לעשות זה מורה חדשה שנה ראשונה בהוראה שפתאום 

כולם התנפלו עליה כי גם לבית הספר הי האיזה מקום שזה קצת יצא חרג ועשה רעש ולא רצו כי 

ופתאום אני באתי ואחרי ששמענו את כולם וניתחנו את הדברים , יתילפעמים רוצים שקט תעשי

אני , שעלו באתי ואמרתי איך אני התמודדתי עם הזה אני לא אומר שכולם צריכים לעשות כך



  חינוך מוסרי│77
 

 ואל יעבור גייהרלדוגמה כשהייתי בהעתקות כל התלמידים שלי לאורך כל הדורות ידעו שזה דבר 

ים תלמיד שנתפס מעתיק רק כשאני בטוח במאה אחוז לא אבל ידעו את זה מראש ידעו את החוק

בתשעים ושתעה אחוז אם יש אחוז אחד לטובת התלמיד אני לא עושה שום דבר אני עושה אבל לא 

אבל כשיש מאה אחוז הלמיד המבחן שלו נפסל יש לו אם זה בקורסים של , מה שאני צריך לעשות

ס נפסל והיו והוא לא יכול לעבור שנה שלימה אני מדבר על תיכון אבל באקדמיים הקור, אקדמיים

  . את הקורס הזה

  ?זאת אומרת ועדת משמעת מה שנקרה: מראיין

 בדקתי את המבחנים ואני יאבל אני הייתי הועדת משמעת זאת אומרת אני ידעו גם אחרי שאנ: 'י

  מוצא את ההעתקה חבל על הזמן

  ? מלצת דברים חינוכייםוחוץ מהשלב של הענישה מה עוד עושים מה עוד ה: מראיין

מדברים על הנושא מה המשמעות של זה מה המשמעות שאתה לוקח דבר שלא שייך לך , כן: 'י

זה יכול להתפרס גם על צדדים אחרים בחיים זה מתחיל , ברגע שאתה מעתיק למעשה זה לא שלך

 יכול עם שקר זה מתחיל עם הרבה דברים זה לא נעצר רק בהעתקה אם זה היה נעצר רק בהעתקה

להיות שהינו אומרים דיינו זה הולך לצבא זה הולך לכל מקום כי אדם שמרמה זה רמאות בראש 

ובראשונה מרמה את עצמו והוא מרמה את האחרים הוא יעשה את זה גם לאחרים גם בתחומים 

  אחרים הוא ירשה לעצמו 

איך התמודדתם יש עוד איזו דילמה שאתה זוכר שעלתה בסדנה שקשור לענייני מוסר ו: מראיין

  ? איתה

זאת אומרת גם הנושא היחס למורה המתחיל לא תמיד המורה המתחיל קיבל את היחס , כן: 'י

המגיע לו התייחסו אליו לפעמים בניצול מצד ההנהלה בית הספר התייחסו אליו בצורה של ניצול 

ורמים בצורה של התעלמות לא ניסו לשלב אותו וניסינו גם את הדברים האלה לעלות מול הג

האחרים וזה בדיוק התפקיד של החונך בתוך השטח להקל על המורה להשתלב בתוך זה לא לתת 

לו שהוא יתמודד מול המערכות שהוא יתנגש עם המערכות אלא במקרים כאלה שהוא יעשה את 

העבודה ויפשיר את השטח לא לתת למורה כי המורה גם ככה נמצא בקשיים גם ככה נמצא 

גם להתמודד מול ההנהלה או רכז שכבה או כל גורם אחר בבעיות שהוא לא בדילמות לא לתת לו 

  צריך להתמודד איתם           

אמרת שאתה גם מרצה בנושא של חינוך מיוחד בתחום הזה יש התייחסות לנושא של : מראיין

  ?חינוך מוסר ולערכים

  , כל הנושא של המשפחה של ניצול מיני וכל הדברים האלה, ודאי: 'י
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באיזה קורס זה ? יש קורסים שאתם ממש מדברים על הנושאים האלה יש קורס מסוים: יןמראי

  ? עולה

  זה עולה כמעט בכל נושא , משפחת הילד החריג כשאנחנו מדברים, זה עולה: 'י

  ?ברמה של החינוך של ילדים בכיתה בחינוך מיוחד לערכים מסוימים : מראיין

 שזה נושא בפני עצמו שגם כל בתי הספר לחינוך מיוחד חינוך מיני זה נושא מיוחד של מרצים: 'י

וגם בתי ספר רגילים מעלים את הנושא של חינוך מיני וזה למעשה זה נושא שנוגע בדיוק בתחומים 

  של לא לפגוע וכל מה שמסביב , שאתה מדבר עליהם של מוסר של אה

  יוחד אתה מלמד תלמידים סטודנטים גם להכין מערכי שיעור לחינוך מ: מראיין

  ). מדריך פדגוגי–ש . ה(ף "אני בתפקיד השני שלי כמד, ודאי : 'י

 מיוחד להכין גם ךובמערכי שיעור האלה הם מתבקשים למשל כחלק משיעור לחינו: מראיין

  ?מטרה חינוכית או מוסרית

תמיד יש חלק אחרון של הזה , בכל מערך אני זאת אומרת חוץ מהמטרות שאני דורש מהם: 'י

 ערך תורני אני קורא לזה ערך תורני וערך תורני זה יכול להיות בתחומים של ואהבת שיחברו לזה

  .לרעת כמוך לא תשנא

  ?למה אתה קורא לזה ערך תורני: מראיין

יותר זה יותר נוח לי לקרוא לזה ערך תורני כי זה יכול להיות רחב יותר נושא שכולל , כי אנחנו: 'י

  ני אקרא לזה מוסרי או חוקי או כל דבר אחר תחת כנפיו הרבה יותר נושאים מאשר שא

  ?תורני זה משהו דתי לא: מראיין

אני מחנך בתחום של בתי הספר לחינוך דתי ואנחנו יודעים , תורני זה משהו דתי אנחנו: 'י

שהתורה שלנו כוללת הכל יש בה כל מה שאתה רוצה אתה יכול למצוא שם ואנחנו מנצלים את 

ר לא משנה מה אני מלמד אני תמיד שואל אותם תחברו את זה הזויות האלה כמעט בכל שיעו

  . לאיזה מסר חינוכי תחברו את זה למשהו

זה כמו עם ? ובגלל שזה חינוך מיוחד יש איזה דגש מיוחד כשמלמדים או כשעושים משהו: מראיין

ילדים רגילים אותם ערכים רגילים שאנחנו מדברים אותם עקרונות מוסריים שהיית מדבר עם 

  ? זה אותו דבר או שיש איזו ייחודיות, ד בכיתה רגילהיל

אבל הגישה צריכה להיות אחרת אולי בכיתה רגילה אני יכול להעביר את המסר , זה אותו דבר: 'י

או להעביר כמה מסרים בשיעור וכאן אני , יותר מהר אולי באמירה של מה בכך אבל כאן אני

העביר מסר אחד בשיעור כמו שצריך אז דיינו מספיק שאני אתמקד במסר אחד ואם אני אצליח ל
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וגם השיטה היא אחרת זאת אומרת הדרכים להעברה הן יותר מגוונות אני צריך להעביר את זה 

  בהמחשות שונות כדי שהמסר הזה יעבור יותר 

  ? כמה שנים אתה עובד פה במכללה: מראיין

  כאן במכללה הזאת , 1990אני משנת , אה: 'י

 במשך השנים האלה שהמכללה שמה דגש על הנושאים האלה על הנושא אתה מרגיש: מראיין

האם זה בבא לידי ביטוי בפי עיליות של המכללה האם יש איזה שהוא אני מאמין שאתה ? המוסרי

  יכול להגיד שאתה מכיר אותו של המכללה בנושא הזה

שונה לחינוך מאחר וזה לא רק מכללה אקדמית וזו מכללה בראש וברא, תראה, מאחר, תראה: 'י

בוא נתחיל מזה זה בכלל חינוך אבל היא גם אקדמית ומבחינת האקדמיה מחייבים אותה 

שהנושאים האלה עולים כל הזמן אם זה בישיבות של ההנהלה אין הרבה ישיבות , בנושאים כמובן

מורים כמו שיש בבתי ספר תיכוניים אבל במכללות ובאוניברסיטאות הישיבות צוות הן מועטות 

ר אבל כל אחד יודע מה הוא צריך לעשות יש לו את הנושא שלו עכשיו בתול הנושאים אני ביות

  . אומר שוב אין כמעט נושא שלא מכניס את הנושא הזה

אבל אתה אומר שזה יוזמה פרטית של המרצים או שזה המכללה אומרת שככה זה , כן: מראיין

  ? צריך להיות

לה אבל המרצה מכניס התוך הנושאים שהוא קיבל הנהלת המכללה יש לה קווים בדברים הא: 'י

ללמד הוא מכניס את זה כראות עיניו אני אתן לך דוגמאות מורה תלוי לאיזה תחום כל מרצה 

אין סיבה אין , מגיע מתחום אחר מי שמגיע מתחום הפילוסופיה מתחום היהדות דברים כאלה

  כמעט נושא שהוא לא יכניס לזה 

סכמה או פרוטוקול של ישיבה שאמר שמבקשים מהמרצים לעסוק יש למשל חוזר או ה: מראיין

  ?המכללה מכניסה את זה כקו חינוכי? בנושאים ערכיי ומוסריים בשיעורים שלהם

יש סעיף מסוים שאנחנו ).   מדריכים פדגוגיים-ש. ה(ם "אני אתן לך דוגמה כמדפי, תראה: 'י

ודנטיות להתייחס לדברים כאלה וגם חוזרים עליו כל הזמן במערכים שלנו אנחנו מבקשים מהסט

בישיבות שלנו ובדיונים שלנו אנחנו כל הזמן בודקים מה המסר החינוכי שרצית להעביר איך 

ודאי הכותרת היא שגם , זה עובר אני לא יודע אם זה, העברת אותו האם איך תעבירי אותו בכיתה

מכללה אנחנו מכשירים דורות וגם המכללה כאן המסר זה ) מוסד    (המכללה כמכללה תורנית של 

   חינוך זה כולל הכל ,של מחנכים שהולכים ללמד חינוך
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אז השאלה היא האם באמת וכמו שאמרת מקודם יש המון דרישות מהמכללות ואולי : מראיין

באיזה שהוא מקום הן הופכות להית יותר מדי אקדמיות ואין זמן לעסוק בנושאים של ערכים או 

  ?ה לא הלב והמרכז של העבודהשזה לא עולה על ליבם ז

אני חושב שיש גם זאת אומרת ודאי וודאי שהנושא האקדמי הוא ברגע שהמכללות , לא, לא: 'י

נכנסו לאקדמיה יש להם מחויבות בראש ובראשונה לזה יש להם את ההרכבה התוכניות שלנו 

י לוקח את אני בכל מקרה למה ללכת רחוק אנ, אבל בכל מקרה, ודאי' ג וכו"עוברות את המל

  פניה לחברה , יש לה שם פרויקט שלם של חברה סיוע לקהילה לחברה) מוסד    (המכללה של 

  ?שזה יוזמה של המכללה: מראיין

  .יוזמה של המכללה מראש וזה כותרת: 'י

  ? ובמכללה פה אתה יכול גם למצוא דבר כזה: מראיין

.  זאת אומרת בפעילויות שונות זה פניה לחברה,זה הלוגו שלה, למעשה, ודאי, יש גם פה: 'י

גם , גם כאן לא יודע, במקביל לצד האקדמי גם את הצד של הפניה לחברה ולקהילה לא עוזבים

  , צריך לעבוד עם קהילה לתת ארבעים שעות לקהילה, כאן אצלנו

  ?וכל סטודנט חייב בזה: מראיין

נו מלגות היו צריכים במסגרת המצוינים אבל גם במסגרת נגיד סטודנטים שקיבלו אצל, לא: 'י

  .לעבוד בקהילה

  זאת אומרת בתוכנית מצוינים ובתוכנית של מלגות , הבנתי: מראיין

גם בתוכניות אחרות אני יודע יש גם בתוך העבודה מעשית היה חלק שהמורים צריכים לחנוך : 'י

בתוך בתי הספר שהם מתאמנים בהם כיחסי גומלים , תלמידים בתוך בתי הספר שהם עובדים

  . זאת אומרת יש וזה תקרא לזה חובה או רשות זה חלק מהתוכנית , חנוך תלמידים מתקשיםל

  ?שאתה מכיר ומלמד, יש תיאוריות או שיטות מסוימות של מוסר שאתה מלמד בכיתות: מראיין

אני מאחר וזה לא התחום שלי אני בתחום החינוך המיוחד אמרתי לך יש את נושא החינוך , לא: 'י

   לזהה יש תיאוריות מוצקות ומחקריםהמיני וכל זה

  תיאוריות מתחום המוסר, אני שואל לגבי תחום המוסר ספציפית, לא: מראיין

ף אם זה " זה אני מכניס בתוך הנושאים אם זה כמד,אתה צריך גם נושא בשביל זה, תראה: 'י

  כבסדנאות שלי שם אני יותר חופשי 

  ר שאתה מלמד אותם בצורה מסודרת כן אבל יש תיאוריות מסוימות שאתה מכי: מראיין

  אין לנו אתה זמן הזה בשביל להקדיש לזה , לא הייתי צריך כי אין לנו את הזמן הזה גם: 'י
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 מלמדים –ושיטות הוראה איך ללמד מוסר או איך להתמודד עם בעיות של ערכים : מראיין

  ?שיטות מסוימות יש שיטות שאתה זוכר

שלי לא שוב בגלל אות הנקודה שיש לך נושא סילבוס שאתה אני בטוח שמלמדים אני בתחום : 'י

ג ואתה יש לך נושאים שאתה צריך ללמד אותם עכשיו בתוך הנושאים האלה את "מגיש למל

  המכניס את הדברים אני עכשיו פשוט בגלל קוצר הזמן 

אתה אומר שלימוד של תיאוריות מסוימות שקשורות למוסר או לערכים או שיטות : מראיין

  ?רטגיות מיוחדות זה מוכנס לדברים אחרים ואסט

אני מניח שאם אתה תראיין לדוגמה את הנהלת המכללה תראיין את האנשים שמובילים את : 'י

התוכניות הלימודים הם יתנו לך את כל התשובות כי הם מכירים את התוכנית הכללית והם 

  . יודעים גם איפה נכנס כל דבר

 יש זמן או יש הוראה של – 'צלך גם בחינוך מיוחד וגם בסטאזאני שואל ספציפית א, לא: מראיין

  ?אסטרטגיות או שיטות הוראה שקשורות שלערכים

אני אומר לך בנושאים הספציפיים שלי אני אמרתי לך איפה אני מכניס את זה אין לי משהו : 'י

  . ספציפי כנישא לזה אבל אין שיעור אצלי שזה לאל עולה בצורה כזו

ה שאומרת שמי שמדבר על ערכים או חינוך למוסר עם תלמידים בעצם עושה להם יש גיש: מראיין

 אתה מסכים עם –שטיפת מוח כי לדבר על הגינות על צדק ועל יושר זה לומר להם איך להתנהג 

  ?זה

לא מי שעושה את זה בצורה של שטיפת מוח זה לא נקלט זה לא נקלט תלוי איך , לא, לא: 'י

ווית מעלים את הדיון ותלוי גם בגיל התלמידים ודאי מה שאתה עושה מעלים את הדיון מאיזה ז

בתיכון מה שאתה עושה ביסודי מה שאתה עושה עם מורים במכללה או מורה שכבר מתחיל 

  בשטח הוא שונה

  אבל זה לא נראה לך פסול לעשות את זה : מראיין

אתה 'ה של שטיפת מוח יש דברים שהם פסולים בעיני זאת אומרת מי שנוקט בשיט, בכלל לא: 'י

כמו שיטות של איומים וכאלה אני לדעתי אלי את השיטה הזו אני פוסל ואני לא אוהב אותה ' חייב

  אני גם לא אוהב אותה שעושים אותה עלי אני כשאני שומע שיחות כאלה אני קם ויוצא 

  ? אבל אתה אומר שמבחינתך לעסוק בערכים ומוסר זה דבר נכון: מראיין

ן במינון נכון ובזמן הנכון ובתנאים הנכונים זאת אומרת לא שזה לא יהפך להיות כמו דבר נכו: 'י

כל הזמן אתה חוזר על אותם דברים וגם בשיטות כמו שאמרתי של איומים או חובה וכל מני 

דברים , דברים כאלה זה דברי שצריכם לצאת מבפנים דברים שצריכים לצאת ככה בהבנה
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מתוך רצון ולא מכפיה כי דברים שבאים מכפיה גם הולכים שצריכים להתקבל מתוך חינוך 

אם זה מורה ... באותה מהירות ולא משנה שוב אם זה ילד בתיכון אם זה ילד ביסודי אם זה ילד ב

  במכללה 

אתה עובד בשתי מכללות שהן דתיות לדעתך צריך דווקא לדרוש ממכללות דתיות : מראיין

  א קשור שתהיה התייחסות לחינוך מוסרי או זה ל

  בכלל לא, לא: 'י

  ?המקור למוסר מבחינתך מה זה המקור למוסר: מראיין

מוסר זה דבר אוניברסאלי מאוד כמו לא תגנוב לא תרצח   לא היה צריך ללמד את זה בכלל : 'י

אבל אף על פי כן אנחנו כן צריכים ללמד אבל הייחוד שלנו שאנחנו יכולים להיעזר במקורות שלנו 

האלה ולצאת מתוך המקורות שלנו לצאת החוצה גם לרחוב לצאת גם לדברים לחזק את הדברים 

שרות להשתמש במקורות שלנו לחזק אותם ואם התלמיד שלנו גם בא ]יש לנו אפ. שקורים בחוץ

מתוך המקורות האלה אז ודאי שגם יותר קל לנו להתמודד אבל ודאי וודאי שזה משהו 

ה שוב איך ובאיזה מינוך זאת אומרת מה שאני אוניברסאלי שצירך ללמד בכל המקומות השאל

  אתך לתמיד ישיבה זה לא דבר שאני אלך לתת לתלמיד תיכון או לתלמיד חילוני 

באופן עקרוני אתה אומר שהמכללה כן מכשירה סטודנטים כאלה ואת היכול לראות : מראיין

  ? יות מוסריותסטודנטים שהם בוגרים של המכללה שהם אכן מתעסקים ויודעים להתמודד עם בע

 וגם במכללה הזו מאחר ורוב התלמידים שלנו זה בני ישיבות ההשנייאצלנו גם במכללה , תראה: 'י

תלמידים עם ערכים הם באים עם ערכים הם באים עם ערכים מהבית לא צריך הרבה להתאמץ 

 אם כדי לתת להם אבל ודאי שמדי פעם בפעם עם הניסיון שלנו כמורים ומחנכים צירך לכוון גם

הם באים עם ערכים אנחנו צריכים לכוון אותם ויותר מזה אם הם פתאום נתקלים בבעיות שלא 

התמודדו אתם עד היום הם קיבלו היום הם ציריכם גם לתת היום צריכם גם להתמודד ואת זה 

  לא תמיד יש להם ואת זה אנחנו צריכים לנסות להקנות להם 

  . יש לך משהו חשוב נוסף להוסיףטוב אני חושב שסיימנו פה אלא אם: מראיין

  לא , לא: 'י

  

  תודה רבה סייעת לי מאוד   : מראיין
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  מכללה מהמגזר הערביראש חוג לחינוך , מרצה' ראיון עם ר 6.5

  צפון הארץ: מקום

  25/06/09: תאריך

   .אני רוצה קודם כל לומר לך שאני מקליט את השיחה', שלום ר: מראיין

רציתי לומר לך שעדיין לא קיבלתי את הסילבוסים של המרצים ובמידה וזה כל כך , בסדרזה : 'ר

  יהיה לחוץ תעזוב את זה עד הסוף אם תצטרך את זה דחוף אני אשלח לך את מה שיש לי 

  זה כרגע לא דחוף לי כי אני עושה דברים אחרים , בסדר אני בינתיים מחכה: מראיין

  בסדר, אוקיי: 'ר

רציתי להגיד לך שאני מקליט את השיחה כדי להשתמש בזה אבל אני לא מזכיר שום אני : מראיין

  ? שמות ושום פרטים לא השם שלך ולא מקום העבודה בסדר

  אני סומכת עליך : 'ר

  מראיין אני מקליט את זה כדי שאני אוכל לעבוד על זה אחר כך 

  מכירה מה זה : 'ר

זרת לנו במחקר הזה ותודה על הזמן שלך אפילו קודם כל אני רוצה להודות לך שאת עו: מראיין

  שזה התחלת החופש

  ? זה המינימום האפשרי לקדם עמיתים שלי מה קרה לך: 'ר

קודם כל רציתי שתספרי לי מה התפקידים שאת עושה במכללה , תודה רבה תודה רבה: מראיין

  ? ואיזה קורסים את המלמדת

כזת תוכנית לתואר שני בהוראה ואני מלמדת  קודם כל אני ראש חוג החינוך במכללה וגם ר: 'ר

  קורסים של תורת ההוראה מיומנויות למידה וגם יש לי סמינריון שנקרא חינוך בחברה מתהווה

  ובקורסים האלה יוצא לך לדבר על נושא של ערכים , הבנתי: מראיין

יות אצלנו חינוך לערכים זה משהו ששזור בכל התוכנ. האמת היא שזה חלק בלתי נפרד מכולם: 'ר

  . במכללה לפחות בקורסים שאני מלמדת

הבנתי אני אשאל אותך יותר דוגמאות אבל אמרת שאת ראש חוג נכון אז מה זה אומר : מראיין

  ?מה זה כולל, להיות ראש חוג של חינוך

אם זה מבחינת ,  של החוג לחינוךיהאדמיניסטרטיב? איך קוראים לזה, זה כולל את כל הנושא: 'ר

, ליזום כל מיני פרויקטים חינוכיים, המרצים לעקוב אחרי הקורסים שהם מלמדיםהמערכת של 

נושאים נחוצים שאנחנו אמורים ללמד , בא נגיד, לעודד מחקרים במכללה ואם אני רואה כל מיני

, לא מזמן צץ רעיון: לדוגמה, אותם אז אני גם מבקשת את זה מכל המרצים של החוג לחינוך
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ויות הילד ועל החשיבות של הנושא הזה וישבתי עם מספר מרצים ושם קראתי המון על נושא זכ

  . דנו כיצד ניתן להכניס את הנושא הזה כתכנים בקורסים שהם מלמדים

  ?יש פגישות קבועות עם מרצים: מראיין

 מרצים 45שזה , כמעט יש פגישות של פעם בחודש וחצי של כל הצוות, אני יוזמת פגישות, כן: 'ר

אני פגשתי , אני מזמינה את כל הצוות שלי ומתאמת איתם, גת לישיבות אישיותאבל אני גם דוא

אני מזמינה אותם לפי הצורך או כיחיד או , את כולם בישיבה אישית בתחילת השנה ואחר כך

  . אחרי הפגישות האישיות אז אני מכירה כיצד ניתן להפוך אותם כצוות עבודה. כקבוצה

  ?ם המרצים הנושא של חינוך למוסר עולהובפגישות האלה שיש לך ע: מראיין

כאילו לומדים ביחד , הייחודיות של המכללה שלנו שבתוכה יש, כי  לנו במכללה, את האמת כן: 'ר

, מוסלמים, והנוצרי והמרצים יש לנו מרצים דרוזים, המוסלמי, סטודנטים מכל המגזרים הדרוזי

  . ד להעלות את הנושא הזהגם כאילו יש צורך באמת תמי, ויהודים ולפעמים, נוצרים

  ?איזה מסרים למשל את מעבירה להם? ואיך זה בא לידי ביטוי: מראיין

 איך אני –כאילו לדבר על הא , להכיר את האחר להתעלם מה, אהבת הזולת, תמיד, אני: 'ר

, אנחנו רואים כל אחד בא עם הדעות הקדומות שלו, םאת הסטריאוטיפי? מגדירה את זה עכשיו

להתייחס אליו כאדם ולא לפי , נכבד אחד את השני, כאילו בוא נכיר אדם כאדם, כיצד אני

  .השייכות המגדרית הדתית והעדתית שלו

יש דרך ? מלמדים את זה, מכניסים אותם אצלם בקורסים, את יודעת שהדברים האלה: מראיין

  ? לבדוק את זה שבאמת מלמדים את זה

כאילו זה מאוד מכביד עלי את העבודה ,  אני יודעתלא באופן ספציפי אבל, בקורסים אולי לא: 'ר

כי אני לא ?  למה, זה מקשה עלי אני עובדת פה עשרים וארבע שעות אולי עשרים ושמונה שעות

אז אני גם , את עיקר האינפורמציה אני מקבלת מהסטודנטים שלי, רוצה בפגישות עם המרצים

כאילו יש , יגם באופן פורמאל, ה אותםלא מזמינ, אני יושבת עם סטודנטים, מזמינה סטודנטים

, אז גם אני יושבת איתם בקפיטריה,  שאני מזמינה אותם ואני רושמת פרוטוקוליאופן פורמאל

אז אנחנו יושבות ואני , שאלה שייכות לכאן או לשם, אני רואה קבוצות של בנות, לפעמים

רכי ואני כן צריכה להעביר במיוחד על הפן הע, מתעניינת ומהם אני מסיקה באמת איזה בעייתיות

  . מסרים למרצים שלנו ידאגו לזה

מה הכוונה מה הסטודנטיות אומרות ואז מה את אומרת , מה זאת אומרת תסבירי לי פה: מראיין

  ?לא הבנתי, למרצים
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אני לא רוצה כל הזמן לדבר את העניין של , מה אני אביא לך שתי דוגמאות, אתה יודע: ' ר

אני ?  אם אני רואה התארגנויות של בנות דרוזיות אז אני שואלת למה,לדוגמה, העדתיות שלי

אתן צריכות ?  יש לכם בכיתה גם מוסלמיות וגם נוצריות אז למה אתם כל הזמן ביחד-שואלת 

במידה ויש עבודה קבוצתית אז , ואז הן מספרות לי שגם בתוך הכיתה אף אחד לא דואג. להשתלב

לא מוצא . ו שישבו לפי בא נגיד לפי שייכות מגזרית מסוימתאפילו כאיל, תמיד המרצים דואגים

לדוגמא עולות כל מיני , דבר שני. חן בעיני אנחנו תמיד צריכים לעשות הטרוגניות זה דבר אחד

 יש מרצה שהעיר לי על –מבחינה אתית האם מותר לנו להתנהג בצורה כזו או האם להתלבש 

אז אני שואלת כאילו נכנסת עוד יותר ?  להעירהאם זה בסדר, התלבושת או איך שאני מתלבשת

יש להם את העבודה מעשית שהן אמורות להגיע לבתי ספר , כי בכל זאת, האם זה במטרה שכן

. אתם צריכות להיות דוגמה, אתם מחנכות, אתם מורות, אז כן, דתיים ואם זה במתכונת הזאת

אני גם מעלה את הדוגמה . וגדאתם לא יכולים להיכנס לבית ספר שגם מבחינת תלבושת שזה מנ

של בר אילן שאנחנו נכנסים לשער של בר אילן אז גם אני רואה את זה שאני מגיעה למוסד שהוא 

  . דתי ואני לא יכולה להתלבש בצורה חוצפנית כאילו לכבד את המקום

יש לך למשל דוגמאות לתכנים שעולים בפגישות עם המרצים נושאים יותר מדויקים : מראיין

  ?צפה מהם שהם ישימו בשיעורים שלהםשאת מ

איכות הסביבה אני לא , לא יודעת, להתייחס לנושא, לדוגמה, דווקא עכשיו דנתי על נושא, אני: 'ר

  ... יודעת אם זה אחד הדברים שאתה

  .דברים שיותר קשורים לערכים ולמוסר: מראיין

ברה שלנו זה מתחיל אז ערכים ומוסר זה גם נכנס אם אנחנו רוצים לשמור על הח, זהו: 'ר

דווקא בישיבה , גם מבחינת הכבוד אני מנסה להיזכר לך בדוגמאות, מהדברים הבסיסיים

בקשר לא רק לסטודנטים , שאני התייחסתי לסוגיות מהותיות, האחרונה שהתקיימה לפני שבוע

 תקלה בין מורה ממגזר מסוים לבין, בא נגיד, אלא גם לזכויות המורה כי הייתה תקלה מסוימת

אני אגיד לך , אנחנו צריכים כאילו לרכך תמיד להבין. סטודנטית ממגזר אחר ואני התייחסתי לזה

אז אני מדגישה , מי שלא מכיר את התרבות ערבית כל אמירה יכולה להתפרש אחרת, מה קורה

אני הבטחתי , אני הזמנתי מרצה לשיחה אישית, אז קרה, אנחנו צריכים להיות זהירים, תמיד

רציתי הסבר ? למה. שבאו בנות והתלוננו שהמרצה קצת גזען,  לא אעשה פרוטוקולמראש שאני

ועכשיו אני רוצה להבין עוד יותר מהמרצה שהוא , שמעתי מהבנות מהסטודנטים שלי. מהמרצה

אז הוא אמר לי שהוא ציין אמירה בצחוק שהוא לא התכוון לזה על . בא במקרה מהמגזר היהודי

אבל ההומור , כלל לא התכוון לזה הוא אמר כאילו הומור כזההוא ב, הרשות הפלסטינאית
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אז אני הסברתי ,  הערבית זה מתפרש אחרתתכי לפי המנטאליו, התפרש אחרת בקרב הסטודנטים

ובאמת הזמנתי אותו לשיחה ידידותית ונתתי לו כמה טיפים על כל מיני דברים , את זה למרצה

  .  אחרת מהתרבות הערביתופרשנויות לדברים שבתרבות היהודית זה נתפס

  ?בתור ראש חוג את נפגשת כמובן גם עם ההנהלה של המכללה נכון: מראיין

  ,אני בקשר יום יומי כמעט: 'ר

האם שם את מקבלת איזה דגשים או איזה מסרים מההנהלה של המכללה בנושא הערכי : מראיין

  ?  על זהשאומרים לך את זה אנחנו רוצים שתעבירי הלאה האם מדברים, והמוסרי

  ?אתה יכול להגיד לי דוגמאות למה אתה מתכוון: 'ר

אני מתכוון להוראה של ערכים , הנושא של חינוך מוסרי, אני אגיד לך את זה, אז זהו: מראיין

דברים כאלה שהם קשורים , אה, באמירה של אמת, ביושר, בצדק, בכנות, בהגינות, שקשורים

  ?  בפגישות שלך עם ההנהלה אתם מדברים על זהאז השאלה האם. יותר לאישיות של התלמידים

  ,)בהפרעה לדברים(בודאי : 'ר

  ? אומרים לך תשמעי אנחנו רוצים שתקדמי את הנושאים האלה: מראיין

  . להיות כנים, להיות אמיתיים, אנחנו דואגים לזה, את האמת כן: 'ר

 או מי שאחראי איזה מסמך שהמכללה נותנת או בפגישה שלך עם המנהל, למשל, יש: מראיין

  ....או שאומרים? זה עולה? שאומרים לך בא נדבר על הנושאים הערכיים, בהנהלה

אבל כשקורים כל , אנחנו לא עושים ישיבה במיוחד לנושא הזה, אנחנו מדברים על זה בכלליות: 'ר

י מארגנת מן מסמך אתי כזה על כללי התנהגות כלל, עכשיו, לדוגמה, אז אני, לפעמים, מיני בעיות

  .מוסר

  ?זו יוזמה שלך או בקשה של המכללה: מראיין

ישבתי יחד עם העמיתים שלי בחוג לחינוך והחלטנו ואפילו , זה יוזמה שלי, לא, לא,  לא   :'ר

זה , זה תהליך אני אומרת לך דברים שעדיין לא קידמנו את זה עם המכללה, אנחנו חושבים

ים שהיו כאילו ממש בכל פינה במכללה אולי להכין פוסטר. תוכנית בסיסית שהתחלנו לקדם

  . אצלנו

  .... הבנתי וביחס של: מראיין

אז אני תמיד דואגת שבכל , בחלוקה שלי למרצים, גם כאילו, אה, אני רוצה להגיד לך משהו: 'ר

כאילו יש לי היום בתורת ההוראה , אני לוקחת את זה בחשבון, כיתה ילמדו מרצים מכל העדות

יש לי תורה ההוראה מורה מהמגזר הנוצרי וגם המוסלמי וגם כאילו מורה מהמגזר היהודי ו
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אני תמיד דואגת שהסטודנטים , אז בחלוקה שלי שכל הכיתות, קורסים אחרים לכל המגזרים

  .יפגשו עם כולם

דורשים מהם , זאת אומרת, יש דרישות למכללה בנושא הערכי מתלמידים, עכשיו, הבנתי: מראיין

  ?לאיזו שהיא פעילות או התנדבות, למשל, מודים שקשורותלעשות חובות בשביל הלי

והתלמידים עושים את זה אבל , אנחנו תמיד מבקשים, אפילו יש לנו תוכנית, בודאי, בודאי, כן: 'ר

יש לנו תוכנית מסוימת שהסטודנטים יודעים מראש שהתוכנית הזו הם צריכים להתנדב , עוד יותר

: גם אנחנו לא מחייבים אותם, כאילו להתנדב כל אחד, רלעשות דברים למען האח, למען הקהילה

  . קשת רחבה, כי אנחנו נותנים להם מרחב, "אתה חייב להתנדב באחת שתיים שלוש"

  ? מי שלא עושה את זה לא מקבל את התעודה? אבל זה חלק מהחובות בלימודים: מראיין

נדב למען הקהילה במספר להת, הם אמורים לעשות, זה חלק, יש לנו את תוכנית המצוינים: 'ר

וזה חובה , הן עושות את זה בכיף והן מתנדבות אפילו מעבר לשעות שהן חייבות בה, שעות מסוים

 אם אני לא BDSאנחנו גם יש לנו מה שנקרא ה , יש מסלולים שזה חובה אפילו עוד יותר, אין

לא רק , במכללהזה בעבודה מעשית שאנחנו , אני מנסה להיזכר עכשיו בקיצורי המילים, טועה

ממש לתת תמיכה ועזרה על חשבוננו , הסטודנטים מתנדבים אלה אנו כמרצים אמורים לעזור

  . עושים שם את העובדה המעשית שלהם, שהם הסטודנטים שלנו, לבתי הספר

  ?איך את רואה מורה טוב? רציתי לשאול אותך מה זה לדעתך מורה טוב: מראיין

זה מורה שבאמת , אז לפי דעתי, רש אותה בכל מיני פרשניותתשמע בכלל המילה טוב ניתן לפ: 'ר

מה שחשוב , לדבר על הידע, אני לא רוצה להיות עכשיו כזו אידיאלית, בנוסף לידע, מקרין כל הזמן

מורה , מורה מוסרי, מבין אותם, מורה טוב שיש לו תקשורת בין אישית טובה עם התלמידים שלו

  . להקרין,  להקרין את זההוא צריך, מורה שלא רק בסוף, ערכי

  ?את מתכוונת לדוגמה אישית: מראיין

  . להוות דוגמה אישית, כן, כן: 'ר

  ?ואת מרגישה שהמכללה אצלכם מכשירה את הסטודנטים להיות מורים כאלה: מראיין

יש לי גם , אני גם מקבלת פידבקים מהסטודנטים שלי, אני רואה את זה, כן, אני רואה את זה: 'ר

והתחילו ללמוד והיו להם , הם התחברו לאנשים כאן, מכל מני מקומות, באו מירדןסטודנטים ש

אני . אתם עשיתם את זה, תשמעי, הם אומרים לי. סטריאוטיפים על כל מיני מגזרים אחרים

כדי לתת לך דוגמה אישית , כן, אחד הסטודנטים שלי היה מירושלים, היה לי סטודנט, לדוגמה

  .. ת אתה לא מזכיר שמותסיפור אישי אבל אתה הבטח

  . בשום אופן לא, כן, כן: מראיין
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אני הייתי בחופשת לידה והוא היה אמור לקבל את הקורס אצלי והוא ידע שאני דרוזית והוא : 'ר

אני חשבתי שיש לו בעיה , כי הוא ביקש שיחה אישית, והוא אמר לי את זה בסוף, מירושלים

את נתת לי : הוא אמר לי,  חשב שאולי אני אפגע בוהוא בא להתנצל בפני על זה שהוא, מסוימת

. אני מרגיש עכשיו את הישראליות שלי, אני הפכתי להיות ישראלי, בזכותך, תמונה אחרת לגמרי

שכל הזמן באתי עם סטריאוטיפים שהדרוזים משרתים בצבא והם , אני רואה שהדמויות, פתאום

שהוא חשב עליהם ופתאום הוא רואה , ותכל מיני שטוי, והם לא אוהבים את הערבים, אנטי זה

אותי שאני דווקא היחידה מבין כל המרצים בניגוד לנוצרים ואפילו יהודים שלא נתנו לו תמיכה 

כאילו , עזרתי לו, אני טיפלתי בו באופן אישי, ולא רצו לקדם כל מני דברים למענו, ולא עזרו

תאום אומר לי שהוא התחיל להסתכל וזה באמת נתן לו המון והוא פ, בסמכות שיש לי, בגבולות

משהו קטן אבל עשיתי , אני עשיתי, אני אמרתי, לפחות את זה, את האמת. לראות דברים אחרת

אני רואה שככה צריך לעשות ועשיתי , ולא עשיתי בגלל שחשבתי מה הוא חושב בהתחלה, משהו

  .את הדברים

   של הסטודנטים את מאמינה שהמכללה באמת יכולה לשנות את האישיות: מראיין

אני מאמינה , אני מאמניה שבכלל מערכת החינוך יש השפעה על אישיותו של הסטודנט, תשמע: 'ר

  ?אתה בכלל יודע מה חקרתי בדוקטורט, ואת זה דווקא חקרתי, בזה

  ....לא הספקתי להתעכב בזה, לא: מראיין

ואני רואה , האזרחותאני בדקתי את התפקיד של המערכת החינוכית בעיצוב הזהות בהעמקת : 'ר

  . שכן למערכת החינוכית יש מקום

  ?       ובמכללה זה בא לידי ביטוי: מראיין

אני כמעט מיישמת , אני רואה אותו, את המודל שבניתי בדוקטורט, במכללה זה בא לידי ביטוי: 'ר

  .וזה עובד, אותו שם

ם האלו עולים במסגרת הקורסי, אמרת שאת מלמדת גם פדגוגיה ותורת ההוראה: מראיין

יש תכנים או תיאוריות מסיימות או שיטות הוראה שאת עוסקת בהם ללמד ? הנושאים הערכיים

  ?מוסר או ערכים

  ... זה עולה גם בדוגמאות, את האמת כן: 'ר

  ?קודם כל יש תיאוריות מסוימות: מראיין

לתלמידים גם על ההתייחסות , לדוגמה, אפילו אם אתה מדבר על הערכה חלופית, זה לא, כן: 'ר

  ...על , על היחס שלך עם הקהילה, על שיטות הוראה אלטרנטיביות
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באופן ישיר את מלמדת למשל , אלו  דברים שעולים תוך כדי הלימוד, אבל באופן ישיר: מראיין

  ?תיאוריות שקשורות במוסר

  .את האמת לא: 'ר

שהם שונות , ויש איזה שיטות הוראה מיוחדות שאתם מלמדים לנושא של ערכים: מראיין

  ?איך לעשות דיון או דברים כאלה, למשל, כמו, משהו שאני מלמד במיוחד, ממקצוע

  . יש לנו כל מי קורסים שמטפלים בזה, יש לנו קורס, אנחנו עושים את זה, אני מניחה שכן: 'ר

  ?איזה דוגמאות למשל: מראיין

יש לנו נושא הנושא של . נךיש לנו פיתוח פרופסיונאלי של המח, יש לנו תקשורת בין אישית: 'ר

גם כאילו , אלא יש הדגשים שם, זה לא על ידי מסרים, הערכים בא לידי ביטוי באופן ממש מובהק

  . זה בא לידי ביטוי, כן, יש כל מיני, גם על היחס של התלמיד והמשפחה יש קורסים כאלו, כל מיני

 לצד ערכי ומסרי או רק בעבודות שאת עושה לתלמידים את דורשת מהם להתייחס גם: מראיין

  ?לחומר הלימוד

  . גם וגם, לא, לא, לא: 'ר

  ?יש לך איזה דוגמה שאת זוכרת איזו שהיא עבודה: מראיין

של צבי לוי ושם כאילו על , מה בין הוראה לחינוך: אני נתתי את המאמר, אני מנסה להיזכר: 'ר

יחסות על מקומו מבחינה ביקשתי את ההתי, זה לא רק מבחינה לימודית, מקומו של בית הספר

דווקא המאמר הזה אנחנו מנתחים בתורת . בכל מאמר שאני נותנת אני מבקשת לנתח. ערכית

  ההוראה ואז אני מבקשת התייחסות כאילו לפן הערכי שעולה במאמר עצמו

זה דבר שהוא , הנושא הערכי הזה, מה לגבי התלמידים את מרגישה שהסטודנטים שלך: מראיין

  ? חשוב להם

  , כן: 'ר

  ? ..זה עולה, הם מספרים לך שזה חשוב: מראיין

  . בודאי והם מעלים כל מיני דוגמאות, בודאי, בודאי: 'ר

  ? מה למשל יש איזה דוגמה מיוחדת שאת זוכרת: מראיין 

אחת המחנכות סיפרה לי . ולהיות ממש סובלניים, אני יכולה להתייחס לפן של האלימות: 'ר

יש איזה שהיא תלמידה שיש לה בעיה מבחינת התפתחות , תלמידיםשה, שהייתה לה בעיה בכיתה

אני רוצה . היא מורה בעצמה, בעשייה היום יומית, היא סיפרה לנו,  והיא דאגהתקוגניטיבי

 ויש לנו B.edיש לנו סטודנטים סדירים כאלה שבאים למוד לקראת , להסביר לך שני דברים

הם באים . נים ויש להם רק תעודת מורה בכירמורים שהם מורים בפועל שסיימו לפני מספר ש
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זאת תלמידה , הדוגמה שמעלים את התלמידים, עכשיו,  ואזB.edלהשלים את התואר לתואר 

ואז היא סיפרה לי שהיא לא הסתפקה בזה שהיא תסביר לתמידים , שהיא כבר מורה עם ותק

 היועצת וקיימה שאנחנו צריכים להיות סובלניים ויותר מקשיבים לאחר והיא הזמינה את

סדנאות בתוך הכיתה ואפילו הזמינה הורים ודברה על חשיבות הסבלנות והכרת האחר ולהתייחס 

  .לכולנו באופן  שווה

  ?את זה את חושבת שהיא קיבלה במכללה או שזה יוזמה שלה: מראיין

וך כל אני דיברתי בזמנו על חשיבות להיות סובלניים אחד לשני להכיר את האדם שבת, כן, כן: 'ר

, תאנחנו גם מודעים לזה שהיום יש את הכיתה ההטרוגנית ויש התפתחות קוגניטיבי, אחד מאיתנו

יש שוני בין התלמידים וכיצד אנו כמחנכים אמורים לגשר על הפערים ולהיות ולתת לכל אחד 

, הערכית והאישית, להשתלב כמה שיותר בתוך הכיתה כי זה משפיע גם על התפתחותם החברתית

ועוד יותר , אז היא לא התאפקה והיא בקשה רשות לשתף אותנו בחוויות שלה,  ההסברומתוך

כל מיני פתרונות או כיצד אמורים לטפל בזה והיא אפילו שיתפה אותי , אז אני העליתי כמה, מזה

היא פנתה למנהל ובקשה רשות באמת ליישם , ושיתפה את הכיתה מהכלים שהיא למדה ורכשה

  . יתה וזה עשה את שלואת מה שלמדה בתוך הכ

יש לך איזו שהיא דילמה אתית או מוסרית שנתקלת בה בעבודה שלך עם סטודנטים ואם : מראיין

סטודנטית , למשל, אני מדבר על דברים? איך התמודדת עם זה בסוף, את יכולה לספר לי מה עשית

  ? ששיקרה לך או סטודנטים שהעתיקו או איזו שהיא מציאות שהייתה בעיה

לא , הייתה סטודנטית שהעתיקה עבודה סמינריונית שלה, את האמת כן, את האמת כן :   'ר

לפני שיפנה לדיקן , אז הוא פנה אלי, היא העתיקה אצל מרצה אחר ומכיוון שאני ראש החוג, אצלי

הוא השאיר , הוא לא רוצה לטפל בזה, אז הוא ביקש בהתחלה שאני אטפל בזה, ולועדת משמעת

אז לא רציתי לטפל בגלל שהיא בחורה , וכשנודע לי שהבחורה היא בחורה דרוזית, את הכל אליי

והיא לא , כי כשהכרתי את הבחורה, ורציתי לעזור לה הייתי בבעיה, והנה אני באה, דרוזית

היא התחילה , ישר ולעניין, שיקרה לי וכאילו ישבתי איתה היא לא התחילה להמציא לי סיפורים

היא עברה איזה שהוא , בחיים אני לא אעשה דבר כזה, אני טעיתי, חההיא אמרה סלי, לבכות

והיא לא מרגישה טוב עם עצמה ובכל , היא העתיקה את העבודה, משבר וזה ובגלל מה שעברה

אני מוכנה עכשיו להתחיל עם , כל דבר שאת תציעי אני מוכנה, תשמעי: והיא אמרה לי, זאת

בגלל , כמובן, ואני, אל תתנו אותי לועדת משמעת, ותיאבל אני מבקשת אל תפסלו א, עבודה אחרת

זה , ובפועל,   זה בגלל שהיא דרוזית- זה ייתפס , אמרתי לעצמי שאם אני אוותר לה, שאני דרוזית

אז בזמנו פניתי לאנשים אחרים בלי ידיעת אותו מרצה להתייעצות , זה לא כך, מבחינת זה, לא כך
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בצוות מצומצם אבל זה לא ועדת משמעת שהם יטפלו בה הפניתי אותה לועדה מסוימת , ואחר כך

  . ולא אני

  ?ומה עשו בסוף: מראיין

, כאילו לקחו את הרעיון שאני רציתי לעשות, פסלו את העבודה ולא אותה, בסוף נתנו לה: 'ר

  . לכתוב מחדש את הכל. ובקשו ממה להתחיל בעבודה מאפס

  ?וזה נראה לך טיפול הולם: מראיין

כאילו בדקתי את הדברים שהיא אמרה ואת הבעיה שנתקלו בה ,  כל אחד אני גם,תשמע, כן: 'ר

והיא לא זו שבאה , באופן ממש יסודי והיא לא שיקרה והיא אמרה את האמת והיא הודתה בטעות

, זה לא מתאים, אני מתנצלת, אני טעיתי, כן: והיא בהתחלה אמרה, אני לא עשיתי, לא: ואמרה

  . היא בתוך תוכה עשתה טעות כזאת גדולההיא הקרינה ו, אוי ואבוי

  ?ואם היה סטודנט שלא היה מכיר בזה ולא מודה שהוא שיקר או רימה איך היית מטפלת: מראיין

ועדת משמעות אני יודעת שהיו פוסלים אותו , הייתי ישר מפנה אותו לועדת משמעת: 'ר

 לא הייתה דרוזית אני היה לה סיפור כזה ואילו היא, תשמע, היא גם היא מבוגרת. מהמכללה

בגלל , אבל זה אחד הדברים שאני תמיד, ולא הייתי בכלל מערבת אף אחד, הייתי מטפלת בזה

אני חושבת על זה להיות זהירה , כשדווקא מולי סטודנט או סטודנטית מהמגזר שלי, שאני דרוזית

  . בצורה יוצאת מן הכלל

מרים שללמד בכיתה באופן מפורש על  יש כאלה שאו–אני אשאל אותך עוד שאלה אחת : מראיין

  ?זה נקרא שטיפת מוח את מסכימה עם זה, ערכים מוסריים וממש לחנך לזה

, אם אני מעבירה את זה ואני לא מוכנה להיות בדיאלוג ובדיון, זה תלוי באופן ההעברה: 'ר

.  מוחאם לא מראים את המכלול של הכול אני רואה את זה כשטיפת, דעות נגד, ומעלים דעות בעד

עם , המסקנה כאילו לא חד משמעית, אבל אם אני מעלה את זה ופותחת את זה לדיון ומתדיינים

  .אז זה לא זה, כולם

  ? לומר לסכם או להוסיף לנושא הזה' יש לך עוד משהו להוסיף ר: מראיין

זור אני אשמח לע, אין לי בעיה, אם יש לך עוד, באמת, אם יהיו לך עוד שאלות,  בינתיים זהו: 'ר

מה קורה אצלכם וזה מאוד , ככה, למדתי המון על, ממש תודה רבה עזרת לי המון: מראיין .לך

אתה יודע שאני עכשיו מובילה מחקר על , זה מבחינתי זה מאוד מסקרן אותי, בהצלחה: 'ר. חשוב

נושא רב תרבותיות במכללה גם ומסקרן אותי להשוות בין התוצאות אני עושה את זה כמותי לא 

  . תיאיכו

  .          יש לי עוד הרבה עבודה, זה ייקח קצת זמן עד שהתוצאות שלי יהיו, טוב: מראיין
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  מכללה מהמגזר הערביורכזת עבודה מעשית מרצה ' איון עם ס ר6.6

  מרכז הארץ : קוםמ

  11/05/09: תאריך

  ויים קודם כל רציתי להדגיש לך שהראיון מוקלט ושכל הפריטים נשארים חס', שלום ס: מראיין

  אני יודעת : 'ס

רציתי שתספרי לי קודם כל היכן את מלמדת ומה . כן נכון את יודעת את זה כבר, כמובן:  מראיין

  ?את מלמדת ואיזה תפקידם את ממלאת במכללה

אני מלמדת במכללת כבר חמש שנים בעבר ריכזתי את התחום של הגיל הרך והיום אני מרכזת : 'ס

  , את העבודה המעשית

  '? זה הסטאז: מראיין

אני חברה גם בועדת . מדובר בעבודה שהסטודנטים עושים במשך שלוש שנים של הוראה, לא: 'ס

  . אני מלמדת קורסים בחינוך ואני מלמדת גם קורסים בפדגוגיה. ההוראה וגם בועד של ההנהלה

  ?)מדרכים פדגוגיים(ם "את נפגשת עם מדפי: מראיין

ופעם בחודש עם המרכזים וגם עם ההנהלה יש לנו , בשנהאני נפגשת איתם ארבע פעמים , כן: 'ס

  . פעם בחודש מפגש

  ? מיהו לדעתך המורה הטוב. טוב אני אשאל אותך לגבי זה בהמשך: מראיין

תראה מורה טוב בשבילי זה מורה שיש לו כבוד זה מאוד חשוב גם כלפי עצמו וגם כלפי : 'ס

ושאיכפת לו מהסטודנטים שלו זה מאוד העבודה וגם כלפי הסטודנטים מורה שיש לו סבלנות 

  .חשוב הכבוד

  ? מה מיוחד אצלכם במכללה: מראיין

הנושא של הדו קיום מאוד חשוב אצלנו הכל ) 3מוסד (אנחנו ארבעה מוסדות שנמצאים ב : 'ס

ביחד בין ישראלים לערבים רואים את זה גם בכיתות אבל גם בקפיטריה בכל מקום ישראלים 

  . חשוב במכללהוערבים ביחד זה מאוד

מדריכים (ם "האם במפגשים שלך עם המדפי, הזכרת שאת מרכזת את העבודה המעשית: מראיין

  ? עלה הנושא הערכי והמוסרי) פדגוגיים

הנושא המוסרי נכנס יותר המהלך שיעור . אנחנו בעיקר מדברים על נושאים פדגוגיים: 'ס

יש בעיה בתחום זה ולכן יש יותר האמת שאנחנו ראינו ש. בפדגוגיה או בשיעורים של חינוך

  . סדנאות ושיחות שבהם מדברים עם הסטודנטים על ערכים ודברים כאלה

  ? מה זאת אומר בעיה: מראיין
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המכללה . יש דברים שאי אפשר לקבל. תראה בנושא של הלבוש למשל אנחנו מאוד מקפידים: 'ס

  . שלנו זה מקום מכובד ואי אפשר לבוא כך

  ? סטודנטיות של איך שהן מתלבשותמרצה יעיר ל: מראיין

  והיא תעיר ותגיד ) אישה(אבל אם לא נוח לו הוא יגיד למרצה , לפעמים: 'ס

  ?והסטודנטיות יקשיבו: מראיין

  . הן מקשיבות, לפעמים הן אומרות אנחנו באנו למכללה ואנחנו בוגרות אבל בדרך כלל כן

,  הגינות כנותמחויבותסריים של כשאת נפגשת עם המרצים האם הנושא של ערכים מו: מראיין

  ? עולה

 כמו הערכת תלמידים הערכת מרצה בניה של פדגוגייםלא אנחנו בעיקר מדברים על נושאים : 'ס

  . שיעורים בתוך הדברים האלה הנושאים המוסריים עולים

 האם את ם – וחינוכיות תפורמאליובבניה של מערך שיעור יש מטרות מטריאליות : מראיין

  ? איך לבנות את המטרה החינוכיתמדברים על

מדברים על זה אבל זה יש בעיקר בקורסים בחינוך מדברים על הנושאים הללו תוך כדי : 'ס

  .שיעורים

מה לגבי ההנהלה האם יש מסרים שהם מעבירים בנושא של ערכים הזכרת שאת יושבת : מראיין

  ?במסגרת ההנהלה

  .    אבל לא מדברים על משהו של ערכים.  קיוםלמכללה חשוב הנושא של דו, לא אין התייחסות: 'ס

  ? אבל האם יש תכנים שמבקשים שאתם תעבירו הלאה: מראיין

יש בידיעון כתוב שם שהמכללה מאמינה בערכים בעיקר בדו קיום אבל אין דברים , לא: 'ס

יש ועדות הוראת בועדת הוראה מדברים הרבה על סילבוסים תכנים של . שאומרים מההנהלה

  . ם יותר מה ללמד אבל לא מדברים על נושאים מוסרייםשיעורי

  ?בקורסים שאת מלמדת לגיל הרך אתם עוסקים בנושא של ערכים: מראיין

  . לפעמים מדברים על זה, כן: 'ס

  ? יש שאלות שזכורות לך של נושאים שמדברים עליהם: מראיין

תה ואנחנו דנים בהם הרבה פעמים סטודנטים מביאים נושאים שהיו להם בעיות איתם בכי: 'ס

לפעמים סטודנטים מציגים רפרטים או מצגות ואז אנחנו דנים בזה בכיתה או . ואמרים מה לעשות

  . כל מני בעיות שאנחנו מעלים ומדברים ואני אומרת מה צריך לעשות

  ?את זוכרת שיטות שאת לומדת בנושא של ערכים: מראיין
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שלמדתי פעם ויש חוברת ששלחו לי עכשיו אני לא יש כל מיני תוכניות על דו קיום והשתלמות : 'ס

  .זוכרת את שמה תכף אני אזכור

האם חשוב לך באופן אישי שהתלמידים שלך ידעו ללמד את התלמידים שלהם ערכים : מראיין

  ?מוסריים כמו אמת הגינות ויושר

מאוד אנחנו רוצים להיות מאוד הישגיים ו. מאוד חשוב לי זה הכי חשוב יותר מהלימודים: 'ס

אקדמיים אבל לא מלמדים דברים חשובים כמו הערכים ואני מקפידה על זה העצמי הרבה מאוד 

אני בכיתה לא מדליקה את הפלאפון וגם הם רואים והם מתנהגים לפי זה אני מאוד קשה 

  .  ומקפידה מאוד אבל הם לומדים והם מבינים מההתנהגות שלי אליהם

  ? את מתכוונת לדוגמה אישית: מראיין

זה מאוד חשוב אתמול סטודנטית באה לדבר איתי על נושא של ערכים וכמה שזה חשוב , כן: 'ס

היתה מרצה למשל .  בכיתה וגם מחוץ לכיתותבניהםחשוב לי מאוד איך שהם מתנהגים . לה

שהסטודנטים מאוד התחצפו אליה וממש לא נתנו לה להעביר וללמד בשיעור וגם דברו בחוצפה 

תי אותם לשיחה אבל לא אמרתי להם במפורש שהם לא התנהגו יפה אלא והתנהגו לא יפה לקח

נתתי להם מקרה ואמרתי להם מה דעתכם ועכשיו תלמדו מהמקרה הזה לשיעור ומה שעשיתם 

  . למרצה והם הבינו בעצמם ולמדו

האם יש פעילויות שנעשו מחוץ ללימודים בנושא של ערכים ? מה לגבי האווירה במוסד:  מראיין

  ? מוסריים

  . הם הלכו לשניידר. יפורמאלאין פעילויות יש במסלול הבלתי , לא: 'ס

  ?  ושאר הסטודנטים לא קשורים לזהיפורמאלאבל זה רב במסלול הבלתי : מראיין

  . לאחרים אין שום דבר וחבל לי: 'ס

  ? יפורמאלמה עושים במסלול הבלתי : מראיין 

דים מעזה שאין להם הורים פה והם גם ידר ואספו דברים ושחקו עם ילי התנדבו בשנהם: 'ס

  . ם ועושים הרבה דברים"הולכים למתנסי

  ?זה יוזמה של הסטודנטים או של המכללה: מראיין

  . הסטודנטיםזה יוזמה של המרצה ביחד עם 

  ?והמכללה האם היא מארגנת או מחייבת איזו שהיא פעילות חברתית: מראיין

הבת שלי לומדת בתיכון גם ערבי וגם יהודי יש , בבית ספר יש, תראה, אין שום דבר,  לא:'ס

  .שישים שעות שחייבים לעשות ובלי זה לא מקבלים בגרות ופה לא מחייבים כלום

  ? את חושבת שצריך: מראיין
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בטח שצריכים אולי צריך מחדש לעשות את זה הסטודנטים גם צריכים לעשות פעילות , כן: 'ס

  . כזאת וחבל שאין את זה במכללה

  ?  האם לסטודנטים שלך חשוב הנושא המוסרי:מראיין

לא חשוב להם היום זה לא התלמידים שהיו פעם אתה רואה אותם בדיבור שלהם . לא: 'ס

אצלי בכיתה זה לא ככה אבל אני רואה אותם אצל אחרים אפילו בקפיטריה , ובהתנהגות שלהם

  . בניהם היחסים לא טובים הם לא מדברים יפה זה לזה

  ? עו להם קורס כזה הם ישתתפואם יצי: מראיין

לכן אנחנו משתדלים להכניס את הנושא הזה בקורסים של חובה בחינוך , אם זה בחירה אז לא: 'ס

  . ובפדגוגיה כי זה לא חשוב להם

ספרי לי איך ? האם זכורה לך דילמה או מקרה מוסרי שהתמודדת איתו עם תלמידים: מראיין

  ? התמודדת

 ההשניי הגישו עבודה ואחת הגישה לפני תלמידותם פעם אחת יש הרבה מאוד מקרי, כן: 'ס

 ם הגישה וקראתי את העבודה שלה ראיתי שהההשנייוקראתי את העבודה של הראשונה ואחר כך 

סימנתי את העמודים וממש את כל המקומות שזה אותו דבר ואז הזמנתי אותם לשיחה . העתיקו

 היא – הוהשניי תודה ושהיא יכולה ללכת והראשונה אמרה לי שהיא נתנה להעתיק ואמרתי לה

היתה קצת מבוגרת ולא היה לי נעים כל כך ואמרתי לה תראי אני יכולה לקחת אותך לועדת 

משמעת ויסלקו אותך מהלימודים אבל אני במקום נותנת לך נושא חדש לעבודה ואת תלכי עכשיו 

  . מן בכללותעשי את העבודה ויה לך רק חודש ולא מעניין אותי אם אין לך ז

  ?היתה לך דילמה מוסרית מול מרצה שעבדת איתו, ומה לגבי מרצים: מראיין

כן פעם בישיבת ועדת הוראה העלו נושא ואני אמרתי את דעתי והיתה מרצה שקמה ודברה : 'ס

 אני לא מוכנה לרדת ,אלי מאוד לא יפה וצעקה עלי היו שתי ברירות או לענות לה שזה לא אני

לם ולתת לה לדבר כמה שהיא ורוצה וזה מה שעשיתי אחר כך היא קיבלה לרמה כזאת או להתע

  . על הראש מאלו שהיו שם שאמרו לה שהיא דברה ממש לא יפה

יש כאלה שאומרים שלא צריך לדבר עם תלמידים באופן מפורש על נושא של ערכים : מראיין

  ?תךמוסריים או על ההתנהגות שלהם ויש שאומרים שזה ממש שטיפת מוח מה דע

תראה אני לא מרת לסטודנטים שלי איך צריך להתנהג אבל אני כן חושבת שצריך לחנך אותם : 'ס

  . התיווך הוא מאוד חשוב. וצריך לכוון תלמידים לאיך צריך להתנהג

קודם אמרת שאם מרצה רואה סטודנטית לא לבושה כמו שצריך אז הוא יעיר לה אז : מראיין

  ?איפה הגבול
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צריך כל הזמן להגיד להם אבל צריך לתווך וזה התפקיד שלי אני אומרת להם אני חושבת שלא : 'ס

והם רואים שגם אני מתנהגת כך והם מקבלים וגם לפעמים צריך ממש להגיד להם מה לעשות 

למשל אתמול היה לי בשיעור בסוף היום סטודנט והוא אמר לי שאני מאוד מקפידה על הנוכחות 

ורים ודברים אחרים אמרתי לו שהוא יודע שהוא לקח את בשיעור ובגלל זה הוא מפסיד שיע

הקורס הזה וזה אחריות מבחינתו ואני לא יכולה שהוא לא יהיה כמו כל אחד אחר בכיתה וכולם 

  . שווים והוא צריך להיות כמו כולם

  ? והוא קיבל את זה: מראיין

  . לא כל כך קיבל אבל הוא מבין אותי, אה: 'ס

  כל מיני תגובות או הערות שלך לנושאאני אשמח לשמוע : מראיין

  .היום אנחנו בעיה גדולה לא מלמדים ערכים כאלה זה לא מה שהיה פעם: 'ס

  ? איך היה פעם: מראיין

פעם המורים היו יותר ערכיים ויותר מוסריים וגם היה חשוב להם ללמד את זה היום לא : 'ס

בכלל נושא של עריכם וגם  ואין זמן ללמד םהישגייחנו צריכים להיות מאוד נמלמדים א

 הם לא מתנהגים יפה זה לזה בניהםהסטודנטים זה לא מה שהיה פעם הם לא מכבדים ואם לא 

  . אחד לשני גם בחוץ בקפטריה ובכל מקום הם לא מדברים יפה

  ?זאת אומרת התחום הבין אישי החברתי? מראיין

 לא מלמדים וזה מאוד חשוב  הם לא מתייחסים ולכן זה מאוד חשוב אבלםשביניההתחום , כן: 'ס

  . לעשות את זה

אפ את מעלה את זה אני אשאל אותך מה דעתך המקור של הערכים האם אפשר בכלל : מראיין

  ?ללמד סטודנטים ערכים

אני חושבת שזה קודם כל מהבית מהחברה אבל היום להורים אין זמן בכלל ללמד את הילדים : 'ס

כים הפיזיים שלהם וזה התפקיד של מוסדות שלהם והם עסוקים קודם כל בלספק את הצר

אפשר גם המכללה בלימודים . החינוך לתת את זה לתווך להראות לתלמידים איך צריך להתנהג

  . אבל בכל מני קורסים אבל זה מאוד חשוב

  ? משפט לסיכום: מראיין

  .      מהראיוןינהניתאני ממש רוצה להודות לך אני מאוד 
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  מכללה ממלכתיתלחינוך מיוחד סטודנטית  –' ראיון עם ג 6.7

  09/06/2009  –תאריך 

   דרום הארץ–מיקום 

  

תודה רבה גם על המילוי של השאלון וגם על ההסכמה , לפני שאני מתחיל, קודם כל: מראיין

, ובעצם המטרה של הראיון הזה היא לקבל תמונת מצב שלמה על מה שכתבת, לפנות מהזמן שלך

רק אומר לך , לפני שאני אמשיך. יך את רואה את הדברים שקשורים לנושא של חינוך מוסריא

.  הכל יהיה חסוי ונעלם וזה אך ורק לצורך המחקר-ושם המכללה, פרטים, שכל מה שקשור בשם

, בהגינות, באומץ, שזה ערכים שקשורים בכנות, בעצם השאלון עסק במה זה חינוך מוסרי

אז אולי קודם . ואיך בעצם מכשירים אתכם לזה פה במכללה, על צדקבשמירה , באמירת אמת

  ?ספרי לי מה את לומדת ואיזה חוג

  . 'ואני מחנכת כיתה א, שלי' זו שנת הסטאז, מתמחה במנהל חינוכי, חינוך לגיל הרך: 'ג

  ?את כבר עובדת בפועל בתור מורה בנושא הזה: מראיין

  . כן: 'ג

  ?מה זאת אומרת מנהל חינוכי? ים שאת לומדתויש עוד תחומ. יפה מאד: מראיין

  .ס כארגון"מנהל חינוכי זה כל ההיבט של ביה: 'ג

  ?זה משתלב עם הגיל הרך: מראיין

כי , ס"כי מורה הוא לא רק בביה. זה משתלב עם הכובע האחר של המורה כחלק מבית הספר: 'ג

  .מורה הוא לא רק בתוך הכיתה

  ?מקצועולמה בחרת בהוראה כ. הבנתי: מראיין

. כואב לי בבטן, אני באה מתחום משאבי אנוש, 37אני בת . השנייאז המקצוע הזה הוא קריירה : 'ג

  . מהעניין של לבוא קצת להשפיע

  ?ממש קמת ועזבת עבודה אחרת כדי להיכנס למקצוע הזה? את מרגישה את זה כשליחות: מראיין

  .זה משהו שחסר לי. כן: 'ג

  ? מרוצה מהלימוד עד עכשיו? הואת מרוצה להיות מור: מראיין

  .כ כן"בסה: 'ג

  ?מה לדעתך זה מורה טוב: מראיין

בין אם הוא . מורה חייב להיות קודם כל מחנך. אני מעדיפה קודם לבחור במילה של מחנך טוב: 'ג

שהיא הפרדה לא , ובין אם הוא מחנך הכיתה אם עושים את ההבחנה וההפרדה הזו, מורה מקצועי
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את הצרכים של , את התלמידים, שיכול להכיל, חייב להיות אדם שמקשיב. נכונה לפי דעתי

, שהוא צביוןה איז, אדם עם ערכים, אדם לומד, אדם גמיש, אדם פתוח. גם של ההורים, הסביבה

  .יש לו איזה חזון ואני מאמין נכון

 או עזרה לך להוציא ממך את המורה הטוב? ואת מרגישה שהמכללה קידמה אותך לזה: מראיין

  ?הזה

למדתי קודם לכן באוניברסיטה . בהחלט, יש את החלק התיאורטי והכלים התיאורטיים שכן: 'ג

יש , אבל החיבור כאן בין התיאוריות והפרקטיקה בשטח הוא מאד מעצים את התיאוריה, חינוך

, אז ברמה הזו קיבלתי כאן הרבה כלים. והפוך, לזה את היתרון של יציאה מהשטח אל התיאוריה

, היכולת להתחיל חשיבה רפלקטיבית. ינה הפרקטית זה בעיקר הנושא של רפלקציותומהבח

  לחשוב בצורה רפלקטיבית

  ?על עצמך או לעודד תלמידים לחשיבה: מראיין

אני גם מבקשת , ברגע שאני ראיתי כמה החשיבה הרפלקטיבית טובה בשביל עצמי. גם וגם: 'ג

  . מהתלמידים שלי חשיבה רפלקטיבית

את מרגישה , היה ביטוי כזה, איך זה בא לידי ביטוי, בחינת נושא של ערכים ומוסרומ: מראיין

  ?שהמכללה תרמה לך בנושא הזה

  .ידעתי שזה משהו שבא איתי ברמה האותנטית. פחות: 'ג

  ?היו לימודים שעסקו בנושאים האלה, מבחינת הלימודים: מראיין

  שהוא קורס אחד שלקחנו של חינוך לערכיםה היה איז: 'ג

  ?מה דיברו שם: מראיין

להגיד לך שזה מה שתרם לגישה החינוכית ערכית .  שונות מתרבויות שונותתתיאוריוהביאו : 'ג

 -אבל הלכתי לשם כי חשבתי שזה יתרום לי בעיקר בהיבט הזה.  לא-שאני רוצה להאמין שיש לי

  .זה לא תרם

  ?יתיאורטהקורס היה בעיקר : מראיין

אני , םתיאורטייומוסר זה משהו שקשה מאד לרכוש אותו בלימודים אני חושבת שערכים . כן: 'ג

  ..אומרת שמורה הוא גם מחנך

  ..זה לא ניתן ו, או שאומרים נוותר על זה, המכללה אבל צריכה לתת את זה לדעתך: מראיין

 באמת מאמינה , באמת,אני באמת. אני לא ניסיתי אז אני לא יודעת אם זה משהו שאפשר לתת: 'ג

אבל , במה שהוא מביא מהבית ומהסביבה שבה הוא גדל והתחנך, ו שיש לאדם במהותושזה משה
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אז אין , כי אם אני בכיתה מאמינה שאני כן מצליחה לחנך את הילדים להבחין. כן אפשר לחשוף

  .סיבה שלא יתנו את זה גם

ון איזה די, זוכרת איזה תכנים דיברו? היה אחד כזה? אז כמה קורסים כאלה למדת: מראיין

  ?  מסוימתהתיאורי, מעניין שריתק אותך

.. דיברנו על העניין של הגישה לתלמידים. אתה רואה זה אפילו לא היה כזה עמוק ומשמעותי: 'ג

אבל היה משהו שדיברנו על מקום המורה ..ואז המשכתי, עשיתי הפסקה שנתיים, למדתי שנתיים

בל אני מסתכלת על מוסר וערכים גם א. ומשם זה היה, ולאן היא הולכת, ברמת האחריות האישית

  .מההיבט האחר

  ?מה זה ההיבט האחר: מראיין

עכשיו בו נראה לאיזה חברה אנו , הגינות וכבוד הדדי, אמת פנימית, מעבר ליושר. בהיבט הרחב: 'ג

ואצלי בכיתה , אז אני משתדלת לגזור את זה מהאני מאמין של בית הספר. הולכים להגיע ומשם

  . כבודדיאלוג מתבסס על

  ?זו נקודה שחשובה לך: מראיין

  והפעילות נסובה סביב זה. כל הזמן זה היה השיח הכיתתי. כן: 'ג

  ?כיוון, שיעור מסוים? את יכולה לתאר לי פעילות שעשיתם? יש איזו דוגמא: מראיין

במצב כזה ,  אותושהכו כמו ילד שבא ואמר -דווקא לא קטנים, זה התחיל מדברים קטנים: 'ג

, עוזבים פיזית את המקום, לוקחים את כל הילקוטים, וספים את כל ציוד הלימודיםאנחנו א

מבחינתנו אנחנו נלמד קודם לכבד אחד את . טדי ססייקבנוסף להיות , מפנים פיזית את עצמנו

  .כ נלמד קרוא וכתוב"ואח, השני

  ?ס מנהיג"או שבי? וזו יוזמה פרטית שלך: מראיין

  שלי: 'ג

א באיזו פרטי גודל זה שאת לוקחת אותם "ודבר כזה מתנהל ז.  זה איתךאת מביאה את: מראיין

  ? לדיון, לשיחה

כן אני , מתוך הנחה ואני אומרת, אנחנו לוקחים כל ילד ומנתחים את הפן שלו, טדי ססקיייש : 'ג

עכשיו בואו כל אחד יציג את מה . מאמינה לשניכם והם יודעים ומרגישים נוח כי אני לא כועסת

וביחד אנחנו חושבים איך , מציגים את דעתם, יותואז הילדים בכיתה שומעים את העדו. שהיה

 לפעמים אני נכנס לכיתה ולא מתפרץ -כבוד. איך היה אפשר להתנהג אחרת, אפשר למנוע את זה

, וזה בסדר שמאחרים. ונכנס ויושב, מתנצל על האיחור, אני דופק. לדלת פתוחה והולך לשבת

  . קורה
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  ?או בלימודים, מהמכללה. ע הזה את אומרת שלא קיבלת תמיכהולקט: מראיין

אסטרטגיות של ניהול , היו דברים שלמדתי מהמורה המאמנת שהיתה לי בעבודה המעשית, לא: 'ג

  . 'ואהבתי לראות את זה מיושם גם בכיתה א, כיתה שמהן אפשר בהחלט לגזור עניין של כבוד

מה לגבי האווירה של . אני יחזור רגע למוסד הזה. אפשר ליישם גם בכיתות הקטנות, כן: מראיין

, מעודדת משהו חברתי מעבר לתחום הלימודים, המכללה מקדמת פעולות התנדבותיות, המוסד

  ?יש יוזמות מיוחדות שאת זוכרת

  . לא: 'ג

  ?משהו בקרב אגודת הסטודנטים: מראיין

היה לפני פסח , חות נזקקותאני זוכרת שהיה איסוף בגדים ואיסוף משחקים למשפ, כן בגדול: 'ג

  .משהו של סיעוד בבית קשישים

  ?אבל זה יוזמות של אגודת הסטודנטים: מראיין

  כן: 'ג

  ?משהו, אין שום חיוב במערכת לפעול בשביל יוזמה? אבל המכללה לא יוזמת: מראיין

ו אני עכשי. לא משהו שנכנסתי אליו, אבל לא חיוב, אני יודעת שאולי יתחיל עכשיו משהו. לא: 'ג

אבל אנחנו מדברים על , ובבית הספר אצלנו בהחלט יש דברים כאלה, יותר מחצי רגל בחוץ

  . המכללה

ותגידי לי מה היית , חלק פרטנו קצת קודם לכן, אני אציג לך שלושה מקרים. הבנתי: מראיין

שהיא ו אבל בעיקר אם יש איז, אני מבין שבעיקר הבאת דברים מעצמך. עושה במקרה כזה

  .אז תאמרי לי' עבודה מעשית וכו,  למשהו שלמדת פהתסוהתייח

שהוא מעשה ונדליזם בכיתה ושאלת אותו אם  והיה איזה', יש לך תלמיד כיתה ו, במקרה הראשון

  ?איך את מתמודדת עם זה. בדיעבד הסתבר לך שכן עשה את זה. והוא אמר שלא, הוא אחראי לזה

שואלת אותו מה הוא , ובדות האחרות שקיבלתימציבה בפניו את הע, אני קוראת לו לשיחה: 'ג

אני צופה פה שאם הוא , אם הוא רוצה לומר לי משהוא אחר ממה שסיפר לי, רוצה לומר לי עכשיו

. כי אני לא רוצה להציב אותו במקום שאני שקרן. יהיה לי קשה, יגיד לי שאין לו משהו אחר לומר

מאד ,  אני אגיד לו שאני מאד מכבדת את זהבמידה והוא יודה. אז אני לא יודעת איך אני אנהג

ואמון זה דבר של בניה וצריך לבסס את זה , אני כן אדבר פה על שבירת האמון, מעריכה את זה

ממשיכים  ואנחנו, מקבלת את זה, אבל בהחלט זה שאמר את האמת אני מכבדת את זה, מחדש

  .קדימה

  . שהוא כיוון לזה ממקום אחרה  איזאו שקיבלת, וזה משהו שאת מבינה מעצמך. הבנתי: מראיין
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  לא: 'ג

  .משהו אינטואיטיבי שלך. זה מעצמך, אני מבין:מראיין

ושמה מסתבר שאת עושה , לצורך העניין יותר גדולים', את מלמדת כיתה י: מקרה נוסף, טוב

  ?איך את מתמודדת עם זה. מבחן מתכונת לכיתה וגילית שהכיתה גנבה את המבחן יום לפני

  .קשה כי זה באמת סוגיה באמון. קשה: 'ג

  ?את רואה את זה כפגיעה אישית כביכול: מראיין

והשתובבות של גיל הטיפש , זה ילדים בני שש עשרה, כי למרות שמאד קל לנטרל ולהגיד לא. כן: 'ג

ואם אני חינכתי את הכיתה הזו ועבדתי . זה די קשה לנטרל, ולמה להיפגע ברמה האישית, עשרה

אז בעצם פה מעלו , שהוא קשר של אמון הדדי  שכן קיים איזהןני רוצה להאמיא, עם הכיתה הזו

  .אולי ערכים שרציתי להעביר לא הוטמעו. שהוא כישלון שלי ויש פה גם איזה. באמון שלי

  ?איך את ניגשת לזה, ברמה החינוכית: מראיין

, יא עבודהשה הייתי שולחת הביתה לעשות איזו. אני מניחה שהייתי מבטלת את המבחן: 'ג

דיברנו על איפה , לא יודעת. אני בכלל לא אוהבת מבחנים. משהוא שמחייב אותם בהבנה

הענישה הזאת עדיין לנסות , "אני שקרן"אז הנה לא להעמיד את הילד במקום של ? הלימודים פה

  .להבין מאיפה זה הגיע

  פרויקט קבוצתי, מדובר פה בכיתה: מראיין

  .  יש מנהיג קבוצתילפרויקטגם , עדיין: 'ג

  ?אז את מנסה לאתר אותו: מראיין

זה כן מתחבר לי ? אבל מאיפה זה מגיע. כי מהרגע שנתנו יד הם נתנו יד. אני לא יודעת, לא: 'ג

לא . לא להשפיל את הילד, ולשמור על הכבוד, הלנסות להבין מאיפה הדברים הגיעו, ללימודים

  . אתה גנב, לתת לו להבין שאתה שקרן

  ? היית פועלת בצורה ציבורית?  יוזמת משהו כיתתיהיית: מראיין

  .. לחשוב מה הייתי עושה איתם, אני כל כך לא מקווה לגיל שש עשרה: 'ג

אלא , אבל לא ברמה של לגנוב', האמת היא שהסיטואציה יכולה להיות גם כיתה א, תראי: מראיין

  .ל ילד מסויםאיזה שהוא חרם כיתתי ע. משהו משותף שהכיתה יזמה שהוא היה לא טוב

, מעגל פנימי עם גדר, או אקווריום, יש לנו מה שנקרא מעגל קסם בכיתה. שיחה כיתתית. שיח: 'ג

אבל אם יהיה כאן איזה אלמנט של . שיח היה כאן בוודאות, או מליאה) ?(מעגל חיצוני עם גיל 

צמה היא עונש לפעמים השיחה ע. אני לא יודעת להגיד מה,  כנראה שכן-או ענישה חינוכית, ענישה

  . כי רואים את זה בעיניים של הילד. שמספק דיו



 102│ראיונות: נספחים
  

,  החלטת להכין שיעור בנושא של כבוד לזולת- המקרה השלישי אולי יותר פשוט. הבנתי: מראיין

ואיך היית , מה היו המטרות שלו, לאיזה כיוון את לוקחת את השיעור. אמרת שעסקת בזה השנה

  .מעבירה את המסר

  תראה זה ענק: 'ג

בואי אני אתן לך דוגמא . אולי איזו רעיון ספציפי שעלה לך בראש, את יכולה לבחור כיוון: אייןמר

שהילדים יתייחסו אליו בצורה , ילד מיוחד בכיתה שצריך לשלב אותו. של ילד חריג בכיתה

  .אפילו כמחנך, איך היית מעבירה את זה בשיעור.  מכבדת

בפועל כשקרו . ולצאת מזה'  החתול לקח חול וכו,נורא קל להביא את השיעורים של סיפור: 'ג

פה . אבל היה לי ילד שראיתי שהוא הופך להיות שעיר לעזאזל. אין לי על זה שיעור בכיתה, דברים

ולחבר , כבר היתה לי אחריות שלי של לנסות להעצים את הילד ולא לתת לא להיות שעיר לעזאזל

כי הדברים שזה לא יאללה . ך למה קשה לי לענותאני אגיד ל, לא יודעת. את המדריך לחוג כדורגל

  .זה דברים ששזורים לדעתי לאורך כל השנה. לבוא לתת שיעור ולהמשיך הלאה

את חושבת שלפחות בשעת מחנך צריך להתייחס לתחום של ערכים , בתור מחנכת כיתה: מראיין

   רק לבעיות צפותסלהתייחאו ? ולהקדיש לזה שיעורים מיוחדים

בין אם , בין אם בפעילות חברתית. השאלה מה אתה מגדיר ערך. חס רק לבעיות צפותלא להתיי: 'ג

  ? האם אני מגדירה כבוד לסמל המדינה ערך. אבל השאלה מה אני מגדיר ערך.. זה במסר

כבוד זה חלק . את דיברת על נושא של כבוד. בואי נגיד שתחום הערכים הוא מוסכם עליך: מראיין

, ח" לריהוט ולחפצים ולבעסייחתלהכבוד יכול . האחר או את השונהמערך מוסרי של לכבד את 

אז היית משקיעה שיעור מסודר בנושא הזה בכיתה ואיך . כבוד גם יכול להיתפס כמושג מוסרי

  ?לדבר על זה

  . ג בעומר"ומשם יצאתי לל, עקיבא עם ואהבת לרעך כמוך' ג בעומר לקחתי את ר"אז בל: 'ג

  ?איך הצגת אותה? בשיעור הזהאז מה היה המטרה : מראיין

, מה זה אומר, למה אני עצם צריך לאהוב את החבר שלי כמוני, דיברנו על משמעות המשפט: 'ג

הבאנו דוגמאות . אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, ואז משם קישרו את זה למשפט אחר שלמדנו

  . איפה אפשר, מהיום יום

  ?הילדים נתנו דוגמאות: מראיין

ועל , אבל דיברנו על זה, ס חילוני לגמרי"בי. ג בעומר"קישרנו את זה לסיפור ל, פשראיפה א. כן: 'ג

- אז את השיר של פרח-ביאליק למדנו. אני מנסה לחשוב על עוד פעילות שהיתה. ההשלכות של זה
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כתלמיד בכיתה כן לגשת אליו , עציץ לקחנו לכיוון של חבר שנשאר בצד ואיפה האחריות שלי

  .  קורה מסביבולפקוח עיניים מה

אמרת מקודם שנתת ? יש אסטרטגיות מסוימות שהיית בוחרת כדי להעביר את המסר: מראיין

  .לילדים לספר חוויות מחיי היום יום שלהם

, שירים, סיפורים, לצאת מתוך סיפורים שמביאים את זה, דוגמאות אישיות של ילדים, כן: 'ג

  .  לכתוב הם מציירים דבריםבמיוחד בהתחלה לפני שהם יודעים, ציורים, סרטים

  ? או שקיבלתם פה במכללה כדי לבנות שיעור, דברים שלמדת פה במכללה: מראיין

  .שגם שמה נותנים לזה במה, המשחק בהוראה או משהו כזה. בפדגוגיה דיברו על זה: 'ג

  . יש כאלה שאומרים שהוראה של ערכים מסוימים זה שטיפת מוח: מראיין

הערכים , מצד שני. כי אני חושבת שזה דבר מהותי וחשוב,  אומרת שלאאינסטינקטיבית אני: 'ג

ואז המשפחה עלולה לראות זה . שאני מאמינה בהם לא בהכרח הערכים שהמשפחה מאמינה בהם

לקחת את הערכים , כמחנכת, ופה אני חושבת שזה האחריות שלי כמורה. שטיפת מוח

בין אם זה , בין אם זה כבוד, אמינים בהםשבאמת אני רוצה להאמין שכולנו מ. םהאוניברסאליי

  . דאגה לסביבה, יושר פנימי, אמיתות, אמינות. דברים כאלה, חיים בלי אלימות

ואיתם היית , םאוניברסאליידווקא היית בוחרת לך סוג של ערכים שהם יותר כללים : מראיין

  ?הולכת

  כדי להימנע מחיכוכים ומילים כמו שטיפת מוח: 'ג

  אלא משהו שהחברה מצפה, זה לא היה שטיפת מוח, ת עוסקת בערכים האלהוכשהיי: מראיין

אבל יש בזה כנראה שטיפת מוח אם חושבים על זה בצורה כזו , משהו שהוא רצוי מבחינתי: 'ג

באמת זה שונה , אבל אם אני מסתכלת על זה בניטראליות. לא רוצה להסתכל על זה ככה. לצערי

  .  לי למה כדאי לי להאמין בערכים שהגורו המציאמזה שמישהו אחר יבוא ובאמת יאמר

מה זה מורה , בסופו של דבר. מעניין אותי הדילמה הזו שלך האם זה שטיפת מוח או לא: מראיין

  ?מה מורה מסוגל לעשות? טוב או לא

אז . נדה'שהיא אג מורה צריך לבוא כשיש לו איזה, מורה שלא מוותר על האמת הפנימית שלו: 'ג

למדנו שלש . שהיא התחלהו אבל עדיין שי לנו איז, נדה שלו'מתחיל בונה את האגנכון שמורה 

  .נדה יכולה להשתנות'אג. החכמנו, ראינו דברים, שנים ארבע

  ?לא.הוא בעצם הופך להיות שוטף מוח, נדה שלו'אבל כשמורה מקדם את האג: מראיין

, םאוניברסאלייאני בוחרת ערכים כי , אני נמנעת מהעניין של שטיפת מוח, עוד פעם. לא יודעת: 'ג

כמו גורו כלשהוא , או ערכים שרק אני מאמינה בהם, כי אם היו אלה ערכים שמשרתים אותי
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אני לא רוצה להאמין שמה שמערכת החינוך עושה . אז כן הייתי רואה בזה שטיפת מוח, לדוגמא

 שטיפת . לא,לא. בילאם זה מה שיו? אבל אתה יודע מה. אני מקווה שזה לא זה, היא שטיפת מוח

. היא לא מאפשרת לאדם להביא את האני הפנימי שלו. מוח היא משהוא שלא נותן לאדם לחשוב

הם , הם חושבים לבד, אבל רק את הכלים, אבל אם אני נותנת לתלמידים שלי את הכלים

  . אני לא חושבת שזה שטיפת מוח, הם בוחרים, מיישמים לבד

גם על השאלון גם על , שאלה כללית שהיית רוצה להוסיף, תגובהאיזה , יש לך עוד משהו: מראיין

  ?הראיון

, כן. זה נושא טעון, אני זוכרת שהוא דיבר על ערכים, האמת שעל השאלון אני לא רוצה להוסיף: 'ג

להנחות את הכיתה לערכים / לא יזיק להכניס בלימודים כמו שאני כמורה חושבת שנכון להוביל

 -אבל עוד פעם,  לצרף לתוכנית הלימודים האקדמית קורסים בסגנוןכן בהחלט אפשר, מסוימים

ואני יכולה ליצור סיטואציות שונות , אני נמצאת בכיתה המון שעות' מאחר וכמחנכת בכיתה א

אבל יש מרצים מסוימים פה . קל לי יותר אני חושבת, לשזור בהם דברים ולקשור גם אחד לשני

  כאדם, מון כליםמרצים שנתנו לי ה, במכללה כמו קובי

  ברמת הדוגמא האישית את מתכוונת: מראיין

ויש מרצים שאני בוחרת לא לקחת , ובזכות זה יש מרצים שאני בוחרת לקחת מהם דברים. כן: 'ג

  .זהו. ואת זה אני אומרת בשטיפת מוח כי עדיין יש פה את יכולת הבחירה. מהם כלום

בתחום הערכי אז למורים היה יותר קל את חושבת שאם היו מכשירים במכללה יותר : מראיין

  ?להתמודד בשטח

אבל כשאדם מגיע , למורים היה יותר קל להתמודד בשטח. החברה שלנו היתה נראית שונה: 'ג

זאת האמת ,  קל לו גם- למה הוא רוצה להוביל, למה הוא שם, והוא יודע מה הוא רוצה מעצמו

, בנובמבר' היה לי דיון על כט,  אני לא מוותרתוקל לו לעמוד מול הקולגות שלי ולהגיד על זה , שלו

אז הבאתי סבא . 'בנובמבר וכיתה א' מה לכט . ונתנו על זה בראש, אם מעבירים דבר כזה בכיתה

תקומת , אבל מבחינתי. בנובמבר והוא בא וסיפר את החוויה האישית שלו' שכשהיה ילד היה כט

ומאחר וזה שלנו ואני מאמינה בזה והוא . צריך למצוא את הדרך ללמוד את זה. המדינה היא ערך

אני חושבת שזה . גם להורים, קל לי לבוא ולעמוד מאחוריו ולנמק למה, משהוא שמבפנים אצלי

  .דבר חשוב

  תודה רבה על כל העזרה. מאה אחוז: מראיין

  . ושלחתי אותי עם שיעורי בית, בהצלחה שיהיה לך: 'ג

  !להתראות, תודה רבה רבה: מראיין
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  מכללה ממלכתיתלתקשורת סטודנט ' ון עם גירא 6.8

  15/05/09: תאריך

  צפון הארץ: מיקום

  

  ' שלום ג: מראיין

  שלום : 'ג

קודם כל מה שרציתי להגיד הוא שאני מקליט את הדברים שלנו כדי שאני אוכל לשמוע : מראיין

פיע לא יו, ששום דבר שקשור למכללה או לשם שלך, כמובן, כמובן, אחר כך שוב את הדברים

מה שמעניין אותי זה לשמוע קצת את הסיפור שלך לראות . ממש חסוי, הכל ממש, בשום מקום

  ?איך אתה מתעסק עם כל הנושא של חינוך לערכים בסדר

  ,כן: 'ג

דווקא ערכים , כלומר, עסק בנושא של חינוך מוסרי, אם אתה זוכר את השאלון, הראיון: מראיין

  . כי יש המון סוגים של ערכים, יושר דברים שכאלה,ות כנ, צדק, להגינות, למשל, שמתייחסים

אצלנו המנחה הפדגוגי שלנו אומר שזה מאוד חשוב להעביר . לומד תקשורת, למשל, אני, כן: 'ג

, אין דבר כזה ובאמת. ערכים מהבחינה הזו וגם הוא אמר בנוסף שלא מלמדים בבית ספר ערכים

זה היה לעשות חיבור עם ילד , בשבוע הקודם, רטיעשיתי שיעור פ, עכשיו, תראה, אולי אתה יודע

הוא כאילו היה צריך לחוות דעתו , אתה יודע, על התעללות בבעלי חיים אז סתם דוגמה' בכיתה ז

אני פשוט הגעתי למצב שאני אמרתי לו , זה טוב בעלי חיים, זה רע, כן: על זה אז הוא כאילו כותב

אבל מה , יש להם איזה, אתה יודע, הו שכאילו ילדיםזה לא מש, אתה מבין, תבחר נושא ועזרתי כי

  . יש הרבה דברים להגיד בנושא הזה, בעצם, מהבחינה הזו,המסר מהבחינה הזו מה מוסרי ומה לא 

האם זה ? אני רציתי להתחיל במה הביא אותך להוראה ומה זה מבחינתך זה מורה טוב: מראיין

הקטע המוסרי או שאחד שנותן דברים אחד שיודע לתת יותר את הקטע של הלימודים ואת 

  ? אחרים

  . תראה אם אנחנו מדברים יותר על מה שקשור לערכים ולמוסר זה גם וגם: 'ג

  ?ומה היחס: מראיין

  ?בין שניהם: 'ג

  , כן: מראיין

  . הייתי אומר שיותר ערכים ומוסר זה הרבה יותר כן: 'ג
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אמרת שאתה לומד ? בל את זה מבחינת המוסד שאתה לומד בו אתה מרגיש שאתה מק: מראיין

בקטע של ערכים אתה מרגיש שנותנים לך באותה רמה של תקשורת או ברמה של , תקשורת

  ?לימודים אחרים

  . תמקד את השאלה, אה: 'ג

  אם יש לך לימודים של תקשורת זה בטח מרבית השעות חוץ מלימודים של חינוך : מראיין

ר שמדבר על הוראה ולמידה תרבותית וכל זה אפשר יש למשל שיעו, כן יש לימודים של חינוך: 'ג

  . להגיד שאנחנו לומדים את הפילוסופיה של החינוך

לא ערכים כלליים כמו , אבל יש קורסים שממש עוסקים בערכים מוסרים דווקא, כן: מראיין

  ?יש קורס שאתה זוכר?  דברים כאלה, צדק, כנות, נושא של הגינות, למשל, שלום

היה גם קורס של ניהול כיתה שהיה לי . ורס של חופש הביטוי וזה קצת קשוריש בתקשורת ק: 'ג

  ) תהיה(מה עוד היה , השנה

יש לך דוגמה שעוברת לך בראש לנושא כזה שעלה ? דיברו על נושאים מסוימים הזכירו: מראיין

  ?בשיעור על נושא של ערכים מוסריים או משהו בקטע הזה

למדנו פחות או יותר שלא צריך להגדיר תלמידים אלא להבין הייתי אומר שבניהול כיתה , אה: 'ג

  אותם אני לא יודע עד כמה זה ערכים מהבחינה הזו אבל

  ?דברים כאלה היה משהו שאתה זוכר, לכנות, אבל איך לחנך להגינות: מראיין

  לא משהו באופן מובהק , לא משהו באופן מובהק הייתי אומר: 'ג

שלמדתם משהו שקשור לתחום המוסר שלהיות מוסרי או של יש איזו שהיא תיאוריה : מראיין

  ?איך בודקים מוסריות או איך מוסריות מתפתחת

  לא : 'ג

  ?לא היה לכם משהו כזה: מראיין

  לא : 'ג

הבנתי אולי אתה זוכר איזו שהיא סיטואציה בכיתה או דיון שעלה איזה נושא או שאלה : מראיין

  ?שהשתתפו או משהו סביב זה

זה לא , טוב, אה, אני קצת יותר בשיעורים שקשורים לבגרות בתקשורת, טוב, ממשלא , אה: 'ג

, זה קשור לעצם ההשתתפות בפעילות כיתה אבל ערכים עצמם, ממש קשור לערכים הייתי אומר

  ?מה זאת אומר ערכים, זאת אומרת תלוי איך מגדירים
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ך תלמידים איזה שהם לדבר על איזו שהיא דילמה שלא ישקרו ל, זאת אומרת למשל: מראיין

כל מיני דברים שיכול להיות שיעזרו לך בעבודה שלך , משחקים מיוחדים, שיטות הוראה מיוחדות

  .עד שתכנס לקטע

בהנחיה הפדגוגית פחות או יותר , זאת אומרת, תראה אנחנו לא ממש עובדים על זה, אוקיי: 'ג

אבל אין ממש , אתה יודע, יםאנחנו כן מתמקדים בקטע שצריך להכניס אתה יודע ערכים מסוימ

  .קורס מובהק שאפשר להגיד עליו שהוא ממש אה

מבחינת המוסד פה איך אתה מגדיר את האווירה פה מכניסים את הנושא הזה , הבנתי: מראיין

  ? אתה מרגיש שזה חשוב פה למקום לדבר על שנושא של ערכים

  . באותו מרצה השאלה זאתאני חושב מאוד תלוי : 'ג

  ? יש מרצים שלא,  מרצים שכןיש: מראיין

אבל גם , שנה קודמת הייתי בכלל בחינוך המיוחד וזה יותר עבודה עם לקויות, תראה, כן: 'ג

  .זה יותר עבודה עם לקויות מהבחינה הזאת, זה פן אחר, טוב, ערכים ממש

נגיד דברים שהם מחוץ למכללה ? יוזמת, למשל, יש איזה שהם פעילויות שהמכללה פה: מראיין

  ? איזו שהיא עזרה לזולת, התנדבל

  יש , יש: 'ג

  ?מה למשל: מראיין

הייתי פעם אחת בהרצאה של החינוך החברתי , אני לא זוכר, יש כל מיני, את, למשל, יש, אה: 'ג

  . אני לא בדיוק זוכר את השמות, יש כל מיני פעילויות של עבודה עם נוער בסיכון, קהילתי

  ?  ם את הדברים האלהעושי, וסטודנטים יוצאים: מראיין

גם לומד וגם עובד אז איך שהוא אין ממש מקום , למשל, אני, למשל, מה, כן תלוי למי, תראה: 'ג

  , אז אה, להתנדבות ממש

  ? מבחינת המוסד אתה אומר שיש פה כאלה פעילויות וחברה מתנדבים: מראיין

 האנשים שפה עובדים הם עובדים פה ממש עם אנשים ומאוד מעצימים פה במכללה, כן, כן: 'ג

  .  בחינוך

  ? יש קטע של ערכיות: מראיין

  .אף פעם לא ראיתי איך הפעילויות עובדות, זאת אומרת, של ערכיות יש: 'ג

  ? יש דברים שאתה יודע שהם מתקיימים: מראיין

  ,לא ממש באופן מובהק: 'ג



 108│ראיונות: נספחים
  

למד בה ותגיד לי אני אתן לך שלושה מקרים שיכולים להיות בכיתה שלך שאתה ת, תראה: מראיין

, אם זה משהו משלך. וגם מאיפה למדת לעשות את זה, איך היית מגיב, מה היית עושה במצב הזה

גל הוא , אז המקרה הראשון, מתנועת נוער או פה במכללה אם למדת לעשות את זה, מהבית

וכשפנית אליו לבירור מעשה של ונדליזם שנעשה בכיתה הוא שיקר הוא אמר ' תלמיד כיתה ו

מה היית עושה . הסתבר שהוא אשם ושהוא לא אמר לך את האמת, בדיעבד, הוא לא עשה את זהש

  ?במצב כזה

מנסה פחות או יותר לראות האם כשהוא נתפס האם הוא מסכים , אה. לוקח אותו לשיחה: 'ג

, אתה יודע, עצם העובדה שהוא שיקר זה, בסופו של דבר, איך שהוא זה גם משוב בשבילו. להודות

  .זר אליוזה ח

  ?היית בא אליו בקטע שהוא צריך להודות או להבהיר לו שהוא לא בסדר: מראיין

אפשר להגיד שאיך שהוא בסופו של , טוב, להודות, בקטע שלהסביר לו שהוא היה לא בסדר: 'ג

באיזה פרויקט , עוד אחד, היה לי מקרה, למרות של מה שקשור להודות, דבר הוא הגיע למצב כזה

  . לא בעיה באופן מוסרי שצריך להודות, בא נגיד, כון אהעם ילדים בסי

  ?למרות הדברים שהם עשו: מראיין

  , כן, אה: 'ג

  ?היה לך איזה שהוא מקרה ואתה זוכר איך הגבת: מראיין

כי עם , שזה לא עזר, באופן מובהק, דיברתי עם אותו ילד אבל אני יכול להגיד לך, דיברתי: 'ג

יש חלק מהילדים שבכלל לא מכבדים את ההורים , מצב כזהאם הם באמת מגיעים ל, ילדים

, שכבר עבדתי איתה השנה, ובא נגיד שכמו שאני כבר שמעתי מורה אחת, מהבחינה הזאת, שלהם

  .בא נגיד במקרה הזה, מורה לא יכול להיות גם הורה

  ?זה מה שהיא אמרה המורה: מראיין

  . זה מה שהיא אמרה: 'ג

  ? מה אתה חושב: מראיין

מהבחינה הזאת צריך שהיה גם , מורה לא יכול להיות ממש הורה, מצד אחד, אני חושב,  תראה:'ג

שהדמות של ההורה היא מאוד חשובה כמו הדמות של , בא נגיד, ונוסף לזה שיש גם הורה, הורה

  . המורה בנושא הזה

ע של וכן לחנך את הילד בקט? ולמורה יש סמכות מבחינתך כן לדבר על דברים כאלה: מראיין

  ?לשקר או להגיד את האמת ודברים כאלה
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זה משהו שצריך לעבוד עליו גם בבית . למרות שאני חושב שזה גם משהו שמתחיל מהבית, כן: 'ג

הם לא יכולים ממש להבין את , באופן חוויתי, פשוט, ובבית לא מחנכים את הילדים אז איכשהו

חלקם . ספר כשאנחנו מגיעים בבוקרמבחינתם זה  מורה בבית ה. המשמעות של זה שהמורה אומר

אז , סתם דוגמה, אני מדבר על ילדים בסיכון, טוב, אולי באמת לא רוצים להיות בבית הספר

הם צריכים לחוות , תראה, להקנות ממש את הערך של להבדיל בין אמת ושקר מהבחינה הזאת

והם צריכים , בסדרכדי להגיע לתובנה שהם היו לא , את זה בכדי לדעת ממש מה המשמעות של זה

  .לשפר

ואת הקטע שלעשות שיחה זה משהו שבא לך טבעי או משהו שלמדת פה במכללה או : מראיין

  ? שדיברו איתך איך לעשות את זה שיחה כזו אישית עם תלמיד

בדברים שמה , זה שיקול שלי פחות או יותר, זה משהו פחות או יותר, הייתי אומר, אה: 'ג

  , ין בסופו של דבר מתחיל באופי לאו דווקא מתחיל בקטע של אהאני גם מאמ, תראה. ששאלת

ולמכללה יש איזה שהוא מקום בזה לעבוד עם סטודנטים לתת להם כלים או שזה כל : מראיין

  ? אחד מה שהוא מביא איתו

  . אני חושב שכן אני חושב שיש, כן, כן, כן: 'ג

  ? שלא דברו אתכם על זה אתה מרגיש שזה חסר במכללה שלא קיבלתם את זה או: מראיין

  ? מבחינת אה לעשות שיחות: 'ג

  כן : מראיין

יש כמה קורסים שעבדו על זה להבין את התלמידים לא להטיף להם מהבחינה הזאת , אני, לא: 'ג

  .אם אני זוכר נכון' ניהול כיתה'אני חושב שבקורס 

בה את המבחן של והכיתה גנ' אתה מלמד כיתה י, טוב ניתן לך עוד מקרה אחד אה: מראיין

  ? המתכונת לפני הבחינה וגילית את הדבר מה תעשה עכשיו

  ?זה היה אחרי שהם עשו את הבחינה: 'ג

לא זה היה אחרי זאת אומרת הם עשו כבר את הבחינה ואתה גילית שהם גנבו את , לא: מראיין

  . לפני שהעברת אותה בכיתה הם השיגו את המבחן, הבחינה לפני שקיבלו אותה

  .י מבטל את כל המועדים וקובע להם מועד בחינה חדשאנ: 'ג

  ?וזה אקט של כאילו עונש או : מראיין

  . כי בעצם אין פה למידה, לא עונש, לא: 'ג

  ?יש משהו נוסף שהיית עושה עם הכיתה מעבר לביטול של המבחן : מראיין

  ,גם שיחה אבל, גם שיחה: 'ג
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  ?בפורום הכיתתי: מראיין

  כן , כן: 'ג

  . ככה בכלליות? מה היה כיוון של השיחהו: מראיין

, זה משוב בשבילם להבין איפה הם היו לא בסדר, שבכל אופן, עוד פעם, להבין את המשמעות: 'ג

המבחן זה אינדיקציה לדעת באמת מה ההישגים שלהם מבחינה לימודית וזה לא , פחות או יותר

  . נתן לי ממש כלום

  ? של עצם המעשה הוא לא בסדרוהיית מנצל את הבמה הזאת לקטע: מראיין

  כן בודאי , כן: 'ג

  ?אבל זה ברמה של שיחה אתה אומר: מראיין

כי , לא יודע, להגיד ממש בקטע של עונש מסוים' הם ילדים בכיתה י, תראה. ברמה של שיחה: 'ג

  . הם לא ילדים קטנים, זה לא נראה לי הדבר הכי מאיים

  ?אבל אלטרנטיבה חינוכית אחרת, לא: מראיין

  .אולי אפילו מוציא חוזר להורים יכול להיות מהבחינה הזאת הייתי אומר, אה: 'ג

לאיזה כיוון היית , כבוד לשונה ולאחר, הטילו עליך להכין שיעור בנושא של כבוד לזולת: מראיין

  ?לוקח את השיעור פחות או יותר את המסר שלו

ילדים אתה רואה הרבה , את אומרתז, טוב, מבחינת המסר שילדים צריכים להבין שזה לא, אה: 'ג

, אתה רואה בתקשורת שילדים הם חלק מתרבות חברה מסוימת אבל הייתי מראה להם, דברים

שהם חלק , אפשר להגיד שהייתי אולי מקשר את זה לכל מה שקשור למחויבות אישית, באמת

שינסו , אפילו, מחלק להם, מבית הספר אפילו מראה להם כל מיני תמונות של אנשים במצוקה

  . אפילו לכתוב מספר מילים על אותם האנשים

  ?זאת אומרת מעודד אותם לכתוב או ש :מראיין

בצורה כזאת להראות להם שיש אוכלוסיות , גם וגם להביע את עצמם מבחינת להשתתף: 'ג

  . מוחלשות מהבחינה הזאת

  ?איך היית מעביר את המסר בקטע של המתודה בכיתה: מראיין

  ?של המתודה: 'ג

  ?שיחה הרצאה דיון היית משלב איזה שהוא אלמנט? היית בוחר משהו מיוחד: מראיין

משהו מאותה כיתה , שסתם דוגמה, לקחת אפילו דוגמה של איזה ילד, אפילו אה, טוב אני לא: 'ג

מצביע עליו כאוכלוסיה מוחלשת שהוא , שאולי ההורים שלו גרושים ומצב כלכלי לא הכי טוב
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, לאו דווקא,לשפר את המצב , ואיך אפשר כן, לתמוך בו, איך אפשר כן, ליבבית הספר ולראות או

  . של הגירושין אולי לעשות את זה

  ? פרויקט על מקרה מסוים: מראיין

  כן , אפשר להגיד כן: 'ג

זה רעיון שבא לך ככה מעצמך או משהו ששמעת פה באיזה שהוא קורס להתמודד בקטע : מראיין

  ?הזה קיבלת את הרעיון

באקדמיה לומדים הרבה , כמו שאומרים, בסופו של דבר, הייתי אומר שזה פחות או יותר: 'ג

יש דברים שישבתי עם מורים כשעבדתי בחינוך , למרות שיש גם דגש על הצד המעשי, תיאוריות

שהגיע לי באופן , שפשוט זה אותו דבר, ממש כך, שלומדים בשטח, מיוחד בשנה הקודמת

  . מהבחינה הזאת, על פי החינוך שגם אני קיבלתי כן, אינטואיטיבי אפשר להגיד

יש הרבה כאלה שאומרים שלדבר עם תלמידים על ערכים או ממש להכניס להם , ולדעתך: מראיין

  ?אתה גם חושב ככה, את הקטע של מוסריות בצורה ברורה זה גובל בשטיפת מוח

  .חלק מהעיצוב, ל החברהזה חלק מעיצוב ש, לא, לא הייתי קורא לזה שטיפת מוח ממש, אה: 'ג

, אתה מרגיש נוח להיכנס לכיתה וללמד איזה שהוא טקסט שהוא ממש ככה ואומר: מראיין

  ? זה מה שזה אומר- ולעשות דיון ולומר 

תראה בדרך כלל כשאומרים על דבר מסוים , זאת אומרת', שטיפת מוח'אני לא חושב שזה , כן: 'ג

זה יותר , זאת אומרת, אתה יודע, עליו ממשפוחדים , שזה שטיפת מוח ברגע שהם לא ממש

שזה באמת חשוב זה לא שטיפת , אני חושב, להגיד את הדברים, באמת, אתה יודע, הרחבה של

  . מוח

ומבחינת פה המכללה מעודדים לדבר על ערכים עם תלמידים או שיש לתת לילד שיתפתח : מראיין

  ? בכיוון שלו

  , תראה) מוסד(ב: 'ג

  . במסר שאתה מקבל מהמרצים שלךזאת אומרת : מראיין

אני בכל מקרה עובד בשיעורים פרטיים עם , אבל תראה, במה שלמדתי בדידקטיקה אולי: 'ג

  . יצא לי באמת לשמוע על מורים שהם כאילו פה רק בשביל הכסף לא בשביל לחנך. תלמידים

  ? זה מפריע לך: מראיין

אני חושב שזה לא כמו , אבל מצד שני, נסאני לא אומר שמורה לא צריך להתפר, כן זה מפריע: 'ג

  . מפעל בית חרושת, לעבוד באיזה משרד משהו

  ? אתה מרגיש אחריות כלפי הצד החינוכי של התלמידים: מראיין
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זה בסופו של דבר מה שמבדיל ,סוג של עיצוב הדור הבא , סוג של אתגר, זה סוג של שליחות: 'ג

  .אותנו מהאנשים שלא דוגלים בחינוך

  ? שמעת עליו פעם באיזה שהוא קורס–תגיד לי דמות כמו לורנס קוהלברג : מראיין

  . נדמה לי נשמע מוכר?, קוהבלרג: 'ג

  ? בפסיכולוגיה: מראיין

  , כן נראה לי: 'ג

  . כן הוא פסיכולוג: מראיין

  .אוקיי: 'ג

  ?אתה זוכר משהו לגביו: מראיין

  , באופן מעורפל: 'ג

  ה'התפתחות מוסרית יש את פיאזהוא דיבר על כל הנושא של : מראיין

  .לפני שנה, כן למדתי פסיכולוגיה התפתחותית, אה: 'ג

המדרגות , הוא דיבר על כל הקטע של איך אדם מתפתח מבחינה מוסרית ועל מה, כן: מראיין

  . שהוא עובר

  . אני לא ממש זוכר: 'ג

  . זה ברמה תיאורטית: מראיין

  .  זה אומראבל אני לא זוכר מה, אני למדתי את זה: 'ג

  ? אבל בשיעור זה היה הרמה תיאורטית או שאמרו לכם תכינו שיעור על פי קוהלברג, כן: מראיין

  , המרצה נתנה דוגמאות במקרה הזה, נתנו לנו דוגמאות: 'ג

הוא דיבר מאוד על נושא של דילמות מוסריות על ? יישמתם את זה באיזה שהוא אופן: מראיין

  . אינטלקטואלי של התלמידיםאיך לערער את השווי המשקל ה

למרות שהייתה לנו סיטואציה פחות , לא למדנו משהו ליישם את זה, למדנו על זה בתיאוריה: 'ג

  . או יותר במבחן שקשורה לזה נבחנו על זה

אתה מרגיש שיש מקום לחנך  או להכשיר מורים לקטע המוסרי או שזה משהו שבא : מראיין

  ? מהבית

  . הספרגם מהבית וגם מבית : 'ג

  ?ובמכללה אתה חושב צריך שיהיה דגש על נושא כזה: מראיין

  . המרצה שלי גם אמר, באמת, זה מאוד חשוב, כן גם של מוסר וגם של ערכים, כן: 'ג

  ?באיזה קורס: מראיין
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  . שחבל לו שלא מלמדים בבית ספר ערכים, בדידקטיקה: 'ג

  . א לימד את זההוא טוען שבבית ספר לא מלמדים אבל בשיעור הו: מראיין

הבית ספר לא עושה . הוא אמר שהבן שלו לומד בבית ספר על שם הרצל, סתם דוגמה, הוא נתן: 'ג

יש הרבה מה לעשות עם הנושא הזה , הוא אומר, מה המשמעות של זה, שום דבר בעניין של הרצל

  . מהבחינה הזאת

 שאפשר לעשות בקטע לימדו אתכם דברים, היו דברים, ובשיעור הזה של דידקטיקה :מראיין

  ?דווקא אצלו או שהוא רק אמר את זה ולא יצא מזה כלום? הערכי

באיזה הקשר ואיזה דוגמאות , אני לא זוכר בדיוק, הוא כן אמר שצריך להכניס ערכים בשיעור: 'ג

  . אבל היה, תאני לא יכול להביא דוגמאו. היה לזה מקום. אבל היה לזה מקום

  ? ה או תגובה שהנושא הזה מעורר אצלךיש לך ככה איזו הער: מראיין

  ? זה יכול לשנות משהו–לא סתם מעניין אותי המחקר : 'ג

המטרה שלי . אנחנו עושים מחקרים ומקווים שהם ישפיעו מאוד, תראה? מה זה לשנות: מראיין

היא באמת לנסות להגיע להרבה מכללות ובאמת לראות מה עושים בקטע הזה ואיך מתמודדים 

  . ועד כמה

שמעתי מאיזו מרצה לחינוך מאוד נחשבת בישראל ואני באמת עובד עם , לפי מה שאני שמעתי: 'ג

אבל השאלה , יש הכנסה של ערכים, הרבה ילדים מהגיל הכי צעיר ועד תיכון פוגש המון מורים

בסדר אבל אולי זה לא גובל מעבר ממש , חלק אפילו ממחויבות אישית זה ערך, האם זה באמת

  . לוימאוד ת, תלוי

זה ישנה משהו , אתה מאמין שאם יכשירו את המורים במכללות טוב יותר לתחום הזה: מראיין

  ?בשטח

  , כן: 'ג

  ?במה: מראיין

מהבחינה הזאת זה מאוד . הם לא יחשבו רק על עצמם, אנשים יותר יכבדו אחד את השני: 'ג

  . אצל ילדים מאוד צעירים שצריך לעצב אותם, בעיקר, משפיע

  ?תה היית רוצה לראות קורס כזה במכללהא: מראיין

  .זה יכול להביא להרבה תובנות מהבחינה הזאת, נראה לי שזה מאוד מעניין, כן: 'ג

  ?אתה אומר שאין משהו קיים: מראיין

  .לא דיברנו על זה בכלל, לא מלמדים על בתי ספר, לא: 'ג

 .  ממש  תודה רבה,עזרת לי ממש המון קצת להכיר, תודה רבה,מאה אחוז , בסדר: מראיין
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  מכללה דתיתע "ך ותושב"לתנסטודנט ' ראיון עם י 6.9

  30/10/09תאריך 

  .   מרכז הארץ: מיקום

  

מה אתה , קודם תגיד לי באיזו מכללה אתה לומד, בקיצור' י, כן? מה שלומך', שלום י: מראיין

  ? לומד ובאיזו שנה אתה

אני . ע"ך ותושב" תנהתמחותבמסלול , ךמכלה דתית לחינו) מוסד מספר(אני לומד במכללת : 'י

  בשנה שלישית 

  ? ואיך בלימודים כיף: מראיין

  , כן: 'י

 אתה זוכר –המטרה של הראיון היא בעצם המשך ישיר של השאלון שמלאת , יפה מאוד: מראיין

  ? את השאלון

  פחות או יותר , כן: 'י

ן אותם יותר טוב בכל מה הרעיון הוא פשוט לברר כמה נקודות שהיו בשאלון ולהבי: מראיין

יושרה דברים כאלה , אמינות, הגינות, כנות: שקשור לחינוך מוסרי שבעצם עוסק בערכים כמו

כמובן שהשאלון ? בסדר, שבעצם איך הכשירו אותך במכללה ומה אתם יודעים לשעות עם זה

מובן שלא מוקלט זה אני חייב לומר לך מראש וכל השימוש בראיון יהיה אך ורק לצורך המחקר וכ

  ? למה בחרת בהוראה–אז קודם כל , יהיו שמות ולא פרטים הכל אנחנו מסתירים

שאלה טובה אבל התחברתי לצד הזה של הדרכה כבר הרבה זמן בין היתר הייתי מדריך : 'י

   מזה אני נהנה כשאני מסביר לאחרים משהו ינהניתמקצועי בצבא שמאוד 

  ?תה מצליח להשפיע על אנשיםמה זאת אומרת נהנה אתה מרגיש שא: מראיין

גם להשפיע ללמד אני גם בזמני הפנוי מלמד ילדים לבר מצווה שזה יותר אחד על אחד ושם : 'י

   המונוטוני של טעמים אני מנסה להכניס קצת ערכים וזה גם בתחום של השפעה לדקלוםמעבר 

  ? אתה מרגיש שאתה יכול לשנות משהו באמצעות חינוך: מראיין

  .וך אם הוא בנוי טוב אז כן בהחלטלטווח אר: 'י

  ?  איך היית מגדיר מורה טוב–מה זה מורה טוב לדעתך : מראיין

זה שאלה קשה מורה טוב צריך מצד אחד להיות מקצועי במה שהוא מלמד והן בצורה שהוא : 'י

מלמד מצד שני הוא צריך להיות קשוב למציאות שסביבו במיוחד במיוחד לתלמידים צריך להיות 

זהיר על כל צעד ושעל שהוא עושה עם התלמידים כי הוא יכול בטעות אחת קטנה לחסל חים מאוד 
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של ילד לכל החיים וזה הרע שהוא גורם פה ושם מצד שני אם הוא עובד כמו שצריך הוא יכול 

  להגיע לדברים מדהימים מאוד 

  ? אתה מרגיש שהמכללה שלמדת בה קדמה אותך למה שחשבת ולמה שתיארת: מראיין

מה יותר ומה פחות יש כמובן את הקורסים המשעממים שלא כל כך עושים את זה אבל תמיד : 'י

 לכיווןיש את הקורסים האלה ויש את הקורסים שכן שמדברים שהמרצה מדבר על נושא ומקדם 

הזה של מודעות לתלמידם וכמה זה חשוב המקצוע ומה אפשר לעשות עם המקצוע ועל הכישורים 

  שמורה צריך לפתח 

תספר לי קצת על המכללה שלכם מה מיוחד שם האם היא העניקה לך הכשרה מספקת : מראיין

  ?ע"ך תושב" תנ–למה שאתה לומד 

המוסד הזה אחד היתרונות המרכזיים זה שהוא מוסד דתי וככזה התכנים מועברים בדרך : 'י

  הראויה

  ? מה זה דרך ראויה: מראיין

ל "ך המקצועות נלמדים בדרך חז"מיוחד בתחומי התנב) חכמינו זיכרונם לברכה(ל "בדרך חז: 'י

ולא ברך הכללית הפחות ראויה לדעתי למרות שכאילו מציגים גם את הצדדים האחרים אבל הכל 

ל עם מורים המרצים באמת חלקם אפילו מהשורה הראשונה ממש אני יכול "נלמד בדרך חז

   אז הוא בהחלט הוא בעצמו ך שהוא בנו של אחד מכותבי דעת מקרא"להזכיר יש לי מרצה לתנ

  ?זה שזה מוסד דתי שפעול בצורה דתית זה משמעותי מבחינתך, זאת אומרת: מראיין

לא רק זה גם בקטע הטכני שהלימוד בפועל אני רק עם בנים וכולם פחות או יותר בני ישיבות : 'י

   גם מאוד טובה ההאוויראז 

  ? ואיך זה בא לידי ביטוי במקצוע שאתה לומד: מראיין

ע הם שני מקצועות דתיים יש כמובן גם "ך ותושב"מאוד כי המקצוע בסופו של דבר הוא דתי תנ: 'י

ע "ך ותושב"מקצועות חול במכללה אני אישית לא עושה אותם זה מאוד משמעותי ללמוד תנ

  .  שראויה ללמוד אוירה שדומה לבית מדרש למעשההבאוויר

  ?י ביטוי בלימודים במכללה שמים על זה דגשאיך זה בא ליד? מה לגבי תחום המוסר: מראיין

בא אני אגיד לך כל הקורסים המקצועיים שנטו המקצוע של . יש מעט מרצים ששמים על זה דגש

  ע כמעט ולא מדברים על זה "ך או תושב"תנ

  ? ך לא מדברים על זה"בקורסים של תנ: מראיין

ע זה מקצועות "ך ותושב"שתנלמרות . ך ותושבע כמעט ולא מדברים על זה"קורסים של תנ: 'י

שהכי אפשר להגיע בהם דווקא מתוך מקצוע ללימוד דברים כאלה אבל כמעט ולא מדברים על זה 
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זאת אומרת איך ללמד את הפרק ובכלל מה , ע"ך ותושב"מדברים בעיקר על הפן המקצועי של תנ

  כתוב בפרק אם זה דרכי הוראת החומר או החומר עצמו 

  ? מגיעיםלצד המוסרי לא: מראיין

   מסוימיםמעט מאוד בקורסים בחינוך אז הגיעו קצת במקומות : 'י

  ?יש לך דוגמה : מראיין

שיטות הוראה נדמה לי . שיטות הוראה או משהו כזה? איך קראו לו, היה לנו קורס, לדוגמה: 'י

 היה קורס מאוד חריג בנוף כי הוא המרצה לא העביר אותו בצורה ישיבה בכל אקראו לו שדווק

 מאוד מעניין והוא באמת לימד הרבה מאוד ,יעור ישבנו במעגל עם כסאות היה קורס מאודש

שיטות בלתי קונבנציונאליות והוא גם כן דיבר על דברים כאלה של איזה ערכים ואיך אפשר 

  .להעביר אותם

  ? איזה נושא עלה לשיעורם האלה דוגמה לנושא: מראיין

לא בקטע של אני , דוגמה אישית, דברים הכי חשוביםלדוגמה שמה שהמורה מתנהג זה אחד ה: 'י

מתנהג ככה כדי שתארו אותי ככה אלא בקטע של מה שאתה תעשה ומה שאתה מתנהג זה מה 

  שהילדים רואים 

  ?הדגמתם את זה? היתה איזו שהיא פעילות בשיעור: מראיין

תלמידים לטוב וחס גם כל מיני עשינו עם זה כי בסופו של דבר מורה הוא מודל לחיקוי אצל : 'י

  וחלילה גם לרע 

לימדו אתכם שיטות להוראה של ערכים או שיטות להוראה של מוסר במסגרת של : מראיין

  ? שיעור

  את האמת זה לא זכור לי כל כך : 'י

  לימדו אתכם להתייחס לצדדים ערכיים בזמן שמכינים שיעור או משהו כזה: מראיין

זאת אומרת שיש את . ע בהגדרת המטרות לשיעור"ך וגם בתושב"זה דיברו קצת גם בתנ: 'י

  םלמיניה של התוכן ושל כלי הלמידה תהפורמאליוההגדרות 

  ? איזה מטרות הגדירו בנושא החינוכי המוסרי: מראיין

צריך להיות בשיעורים האלה אנחנו בדרך כלל סוג מטרות שלישי שהוא סוג של מטרות : 'י

ך שילמדו תכונה "ק תכונה חשובה נגיד אם זה בתנחינוכיות ולדוגמה שהתלמידים ילמדו מהפר

  או תכונת הצניעות ממשה, של הכנסת אורחים מאברהם

אתה מדבר על דברים כללים לא תמיד זה קשור למוסר או שהייתה גם התמקדות : מראיין

  ? במוסר
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 אם החומר רלוונטי למוסר זה יכול להיות לדוגמה אם לומדים את הפרק על המבול אז ללמוד: 'י

  מה היה החוסר מוסריות של אנשי דור המבול 

אבל שיעור מסודר בנושא של מוסר או תכנים , זאת אומרת אם זה עולה בשיעור, הבנתי: מראיין

  ?או תיאוריות של מוסר

  . לא היה: 'י

מה לגבי האווירה במוסד במכללה הייתה אווירה שקשורה לערכים או שעודדו לעשות : מראיין

  ? קשורת לנושא של ערכיםפעילויות מיוחדות ש

  לא : 'י

  ? פעילות חברתית משהו מחוץ ללימודים הסדירים: מראיין

  יש כל מיני פרויקטים של פרח כמו שיש בהרבה מוסדות אקדמיים אחרים : 'י

  ?יייחודמשהו : מראיין

  משהו ייחודי אני לא מצליח לחשוב על משהו גם עניין של לא כל כך לא חושב: 'י

  ?משהו של אגודת הסטודנטיםיוזמה : מראיין

  האמת שאגודת הסטודנטים אצלנו לא ראיתי אותה יותר מדי פעילה: 'י

  ?יש משהו כזה? אתה מכיר את האני מאמין של המכללה: מראיין

גם מקצועות , אני מכיר קצת משהו שעוד מימי הרב קוק שכל הרעיון של שילוב קודש וחול: 'י

  החול לשלב אותם 

  באני מאמין הזה שאתה מכיר ?ות לנושאי מוסריש התייחס: מראיין

  . אני חושב שכן יש איזה פלקט על הקיר כזה: 'י

אבל לא משהו שהתלמידים מודעים אליו או מרגישים את , ברמה של פלקט על הקיר, אה: מראיין

  ? זה באווירה היומיומית של המכללה

רים שקיבלתי במכללה זה לא שאני מכיר זאת אומרת אם מדברים על מוסר רוב הדב: מראיין

  ספציפית מרצה כזה או אחר כי זה האופי שלו והאישיות שלו עצמו לא כתוכנית לימודים 

אני אתן לך עכשיו שלושה מקרים ותגיד לי בכל מקרה מה היית עושה במקרה הזה איך : מראיין

טיבי היית פועל וגם איפה למדת לעשות את זה האם למדת את זה בבית בקורס משהו אינטואי

ופנית אליו לגבי מעשה ונדליזם '  גל הוא תלמיד כיתה ו– מקרה ראשון –' המצאת תנועת נוער וכו

שהיה בכיתה הוא שיקר הוא הכחיש ובסופו של דבר התברר שהוא אכן היה אשם והוא לא אמר 

  ?מה תעשה. לך את האמת
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גוע מזה שהוא פגע באמון אקח אותו לשיחה ואה אנסה לדבר איתו גלויות ואני אגיד לו שאני פ: 'י

בסופו של דבר בעבר הוא אמר לי שהוא לא עשה את זה והאמנתי לו הוא מעל באמון שלי , שלי

ואני ממש אגיד לו שאני אישית נפגעתי מזה ואני אשתף אותו בזה שאני כאליו לא יודע איך 

 חרטה והוא ובהתאם לאיך הוא מגיב אני אמשיך אם אני רואה שיש מצידו, אה. להתמודד עם זה

מתחרט וזה אני אנסה לשתף איתו פעולה אני אראה לו שאני מאוכזב וכועס מהמקרה הזה אבל 

אני אראה לו שאני מוכן לשתף פעולה להבא לעזור לו להשתפר בעניין אם אני רואה שאין לו 

 מאוד ואני אעביר את זה ןיתכ, נכונות להשתפר בעניים או בכלל נכונות להתחרט על המעשה אה

הורים או אפילו אזמין לאה למנהל או להורים זאת אומרת אני אכניס אותם לסיפור לדבר עם הה

פגישה ואספר להם שכך וכך קרה והכי גרוע מבחינתי זאת אומרת יותר גרוע מעצם את ההורים ל

כמו לדוגמה אם גם אם ילד יעתיק במבחן זה , ההשחתה כמובן לדעתי יותר גרוע זה שהילד משקר

רבה פחות גרוע מאשר אם הוא ישקר ויגיד שהוא לא עשה אז ואני יודע שהוא עשה את יהיה לי ה

  . זה נגיד אם ראיתי אותו בעצמי

  ? מה עם הטיפול בילד: מראיין

אז כמו שאמרתי אם הוא לא מוכן לשתף פעולה אז אני אצטרך לערב הורים זאת אומרת לשתף :'י

  .  זה כבר תלויאותם ולדבר איתם בנוכחותו של או לא בנוכחותו

  ? מה אתה מצפה שיקרה עם ההורים: מראיין

  . יקחו אותו וישתפו איתי פעולה בטיפול בענייןיבסופו של דבר זה הילד שלהם ש, אה: 'י

  ?ואיפה למדת את הגישה הזאת זה משהו שלך משהו שלמדת לעשות: מראיין

ון בכל מקרה זה משהו  אבל הגישה הזאת שלדבר עם הילד כדבר ראשיאינטואיטיבזה קצת : 'י

יות ראיון שזה עקרון מאוד חשוב לדעתי לדבר ושלמדתי במכללה קורס דווקא מאוד טוב במיומנ

   דבר ראשון אם תלמיד עשה משהו לדבר איתו אחד על אחד ולהבין מה קרה–עם ילד 

לצורך העניין נגנב עותק של מבחן ' בכיתה שבה אתה מלמד כיתה י: מקרה נוסף: מראיין

  נת לפני הבחינה הדבר נודע לך איך תפעל המתכו

אני קודם אנסה לרחרח לראות מי היו אחראים בסופו של דבר כיתה שלימה עשתה משהו , אה: 'י

זה אומר שיש שניים שלושה ארבעה שהם היו בעסק הם גרו אחריהם את כל הכיתה ואני אדבר 

   אחד או ביחד אני אבהיר להם את חומרת המעשה ומשם ,איתם אחד

  זאת אורת אתה תתחיל לחקור על מנת לגלות מי עומד מאחורי המעשה: מראיין

  אין דבר כזה שכיתה שלימה עושה דבר כזה זה תמיד יש מובילים בעניין , כן: 'י

  ? מה תעשה למובילים: מראיין
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שוב זה תלוי איך הם משתפים פעולה בשיחה ובנכונות שלהם להתחרט על זה , יכול להיות, אה: 'י

 להתחרט על זה ייתכן מאוד שתהייה פה ענישה בכיוון של פסילת המתכונת והורדת ציון או לא

מגן או משהו בסגנון בסופו של דבר זה משהו שמגיע בפורום יותר גדול כיתתי זה חייבת להיות 

ענישה מצד בית הספר כדי להבהיר את חומרת המעשה למען יראו וייראו לא בקטע של להעיף יש 

  כן צריך לטפל, ופו של דבר ילדים עושים דברים אבל אהסבית ספר באת כל הכיתה מ

  ?ובטווח הארוך אחרי שביטלתם את המתכונת: מראיין

שוב זה תלוי אם זה שנים שלושה חמישה , אה,  לשפר את אמצעי האבטחה–בטווח הארוך , אה: 'י

אם זה לא מסתדר אז ו,  כקבוצה איך הם מוכנים לשתף פעולה עם הענייןתאינדיווידואליזה תלוי 

  ' שיתוך של ההורים והמנהל וכו

החלטת להכין שיעור בנושא של כבוד לזולת מה יהיה הכיוון של השיעור מה , מקרה נוסף: מראיין

  ? יהיו המטרות בצורה כללית איך תרצה להעביר את המסר של השיעור הזה

  ? איזה גיל–כבוד לזולת : 'י

  ' כיתה ח: מראיין

זה צריך לבוא מתוך משהו מעשי זאת אומרת אם אני באמת ארצה להעביר שיעור לדעתי , צריך: 'י

בנושא או סדנה או משהו בגנון אני מייד יחשוב קודם ואקח אותם לפעילות מעשית נגיד לעשות 

איזה משימה בבית אבות או מסיבה או יצאו להתרים לא יודע לחשוב על איזו פעילות שהם בפועל 

על יחוו את החשיבות של העניין ואז לפתח על זה דיון או משחק או משהו  חלק כדי שהם בפווייקח

 זאת אומרת שיהיה להם את החוויה היישומית המעשית ואז לדבר על זה כי ,בכיתה בעקבות זה

זה מסוג הדברים שמדברים עליהם באוויר ובמקרה הטוב זה נכנס באוזן השניה אה מאוזן אחת 

   אפילו את זה לא  במקרה הרעההשנייויוצא מהאוזן 

  אז באותו הקשר אתה חושב שנכון לדבר עם תלמידים לגבי המוסריות שלהם : מראיין

  ?בפורום כיתתי: 'י

  גם או כיתתי או אישי :  מראיין

  בפורום אישי בודאי אני חושב שבפורום אישי אפשר לדבר על כמעט כל דבר כמובן בהקשר נכון: 'י

  ? תה לא קצת יותר מדי נכנס להם לחייםא? זה לא גובל בשטיפת מוח: מראיין

בשביל זה הם באים  לבית ספר זה לא !  אני מחנך שלהם זה התפקיד שלי? מה זה שטיפת מוח: 'י

בחירה שלהם אולי אבל זה הרעיון של בית ספר אנחנו צריכים לחנך את הילדים ילדים לא 

להסביר להם גם כושר וכן צריך לחנך אותם צריך להשפיע עליהם צריך , מתחנכים לבד אה
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הוא לא כושר שיפוט נכון בהכרח הם לא יודעים להבחין ' השיפוט של ילדים אפילו בכיתה יב

  . באמת בין מה טוב למה רע

  ? לדעתך צריך להימנע מחינוך מוסרי בצורה גלויה: מראיין

ממש לא צריך לעשות את זה כמובן כל דבר במידה ועם אמצעים מתאימים בהתאמה לגיל : 'י

  ולמצב אבל 

  זה לא נתפס אצלך כשטיפת מוח : מראיין

זאת , גם בצד הדתי,  מאוד חשוב והוא צריך לבוא במפורש,זה דבר מאוד, ממש לא להפך, ממש: 'י

אין לו כושר שיפוט באמת הוא לא יודע להבחין בין טוב לרע כמו ' אומרת ילד אפילו בכיתה יב

להבדיל סתם חייל לא תלמד אותו לירות הוא לא שצריך ואם לא ילמדו אותו לעשות את זה כמו 

  ידע לירות

  ?למה אתה מתכוון גם מהצד הדתי: מראיין

גם מהצד הדתי כי לפי היהדות ערכים ומוסר זה אחד הדברים הכי חשובים דרך ארץ קדמה : 'י

כמובן שאני לא יכול כי יש , לתורה זו לא סתם סיסמא זה ממש מבחינתי לבטל כל שנת לימודים

אבל לבטל כל שנת לימודים בשביל ללמד ילדים להיות בני אדם זה הכי ' וצים מערכת וכואיל

חשוב יותר חשוב לי שילדים יצאו מבית ספר בני אדם זה עם כלים ללמידה בסופו של דבר ילד לא 

יזכור את מה שהוא למד בבית ספר כמעט הוא יזכור את הכלים שהוא למד ואת הדברים 

  ינוך ואת זה חובה לחנך את הילדים שהוטמעו בתוכו שזה ח

  ?כך אתה רואה את התפקיד שלך כמורה: מראיין

זאת אומרת החומר הלימודים בסופו של דבר הוא שולי זאת אומרת הוא חשוב אפילו , כן: 'י

  מקצועות הקודש כמובן שהם חשובים בסופו של דבר הם שוליים 

  ?אז מה זה תלמיד מוצלח מבחינתך: מראיין

 שתיים עשרה שנות לימוד מבחינתי זה תלמיד שהוא בן אדם שיש ף נגיד בסו– מוצלח תלמיד: 'י

  לו ערכים והשלב הבא שהוא גם מאוד חשוב שיש לו כלים ללמידה 

את הדברים האלה שאתה אומר עכשיו הרגשת שספגת במכללה או שזה רעיות שבאת : מראיין

  איתם גם קודם ללימודים

, פגתי אותם פה ושם במכללה לא באופן מסודר אבל פה ושםבאתי איתם לפני אבל גם ס: 'י

  מעבודה מעשית ' מהמנחה שלי בשנה א

אתה חושב שבמכללה היו מסכימים למשפט כמו שאמרת שהיית מבטל את שנת : מראיין

  הלימודים בשביל לקדם את הערכים של התלמידים 
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כת של משרד החינוך המכללה לא יכולה להסכים לדבר כזה כי המכללה היא חלק ממער: 'י

ומשרד החינוך מכתיב תוכניות לימודים וזה נכון ילד בסופו של דבר צריך ללמוד חומר לימודים 

  אמרתי את זה בצורה מוקצנת '  וכומתמטיקהך " ילד חייב ללמוד תנמסוים

אני שואל האם זה משפט של גישה ששולטת במכללה ששומעים את זה ממרצים , לא: מראיין

  ? שיעורחשבוןו דווקא בערכים גם אם זה יבוא על במכללה שתעסק

כן הוא היה מכון לחתום על המשפט הזה כמובן שוב פעם ' המנחה שלי בשנה א, יש מרצים שכן: 'י

  לא ברמה מקצועית שלו 

  ? אתה מכיר שיטות מסוימות או דמויות שעסקו במוסר: מראיין

  ?       דמויות פדגוגיות: 'י

  , וריותתיא, לאו דווקא: מראיין

  ? משהו אקדמי כאילו: 'י

  גם מהעולם הדתי , גם וגם: מראיין

  של ארון הספרים היהודי, מהעולם הדתי יש את ספרות המוסר: 'י

  ?ובעולם האקדמי: מראיין

 סליחה היה איזה קורס אחד בתיאוריות בחינוך היה איה ,בעולם האקדמי אני לא מכיר אה: 'י

  מאמר או שניים שעסקו בזה 

  ?של מי אתה זוכר: מראיין

נדמה לי היה רוסו אני חושב מי עוד היה שם אני חלש בשמות האמת זה , היה אחד דיואי: 'י

  דווקא קורס שהייתי מוצלח בו 

יש לך איזה שהם הערות או דברים חשובים לומר שלדעתך קשורים לנושא הזה של , טוב: מראיין

  ? מוסר או חינוך למוסר

איך שהראיון זרם את הכיוון שלו אני פחות או יותר מרשה לעצמי לנחש לפי איך שאני חש , כן : 'י

 מאוד חלש בפרט במכללה ,מה מטרות המחקר ואני חושב שהמחקר חשוב כי שזה נושא מאוד

  . שבה אני לומד

  תודה רבה על הכל , הבנתי: מראיין

  .        בהצלחה: 'י
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  מכללה דתיתרץ ישראל וחינוך בלתי פורמאלי ללימודי אסטודנטית ' ראיון עם ה 6.10

  04/10/09: תאריך

  מרכז הארץ: מקום

  

הראיון הזה הוא חלק מהשאלון שאת ראית אותו ועיינת בו בנושא של חינוך ', שלום ה: מראיין

חינוך מוסרי זה כל מה שקשור לחינוך לערכים מוסריים כמו אומץ כבוד אחריות יושרה . מוסרי

עכשיו מעבר לזה ' מלמדים אתכם במכללה מה מכשירים אתכם לעשות וכוהגינות ובעצם איך 

חשוב מאוד לומר שהראיון הוא מוקלט אבל לא יעשה כל שימוש בזה חוץ מצורכי המחקר כמובן 

קודם כל אני מבקש שתספרי לי .  חסוי גם מוסד הלימודים וגם השםלהפרטים יהיו חסויים והכו

  ? ומה את לומדתשנת לימודים ? קצת איפה את לומדת

  ' שנה ד, )מוסד מספר(אני לומדת ב : 'ה

  ?מה זאת איזו מכללה זאת: מראיין

  מכללה ללימודי חינוך : 'ה

  ?ממלכתית? דתית: מראיין

   ולימודי ארץ ישראל זהו בגדול יפורמאלאני לומדת חינוך לא . ממלכתית דתית: 'ה

  ואיזה חוג : מראיין

   יפורמאלת עצמם זה ארץ ישראל וחינוך לא על יסודי זה ההתמחות ההתמחויו: 'ה

  ? מה לומדים שם בארץ ישראל: מראיין

   ההיסטורי הגיאוגרפי של נושאים אם זה גיאומורפולוגיה ןבמגווארץ ישראל לומדים ממש : 'ה

  ? ממה זה מורכביפורמאלבחינוך לא : מראיין

כמה שינויים אז מה שלמדו  טוב אני באתי משנים שהתמחות עברה כמה ו,יפורמאלבחינוך לא : 'ה

שנה מעלי ומתחתי שה שונה בגדול עוסקים בענייני חברה קבוצה בנית תוכנית חינוכית שנתית 

  נוער בסיכון 

  מה עם הנושא של ערכים : מראיין

  , ערכים גם: 'ה

  ?על מה דיברתם? מה למשל: מראיין

בעבודה עם , ית כלים לנוער כל למדנו על הקנ,קודם כל,  ככה בדבריםרלהיזכוואו צריך , אה: 'ה

  .  של ערכים נגענו בכל מיני דילמותןבמגוונוער תחת הנושא הזה עסקנו 

   או על פני כמה קורסים מסויםזה בקורס : מראיין
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  כמה קורסים : 'ה

  ?זוכרת שמות של הקורסים: מראיין

  .היה לנו קורס ערכים , אה: 'ה

  ? ערכים–קורס שנקרא כך : מראיין

   יפורמאלו חינוך לא היה לנ, כן: 'ה

  ?יש לך את הסילבוס של הקורס הזה תוכלי לשלוח אלי: מראיין

קורס אחרון זה . חינוך תרבות הפנאי זה גם היה קורס שבו עסקנו במגוון של נושאים, בשמחה: 'ה

 היום לא זוכרת את השם של הקורס אבל אני יפורמאלהמפקחת של חינוך לא ' של מרצה בשם מ

שם זה בדיוק העניין , במכללה' את הסילבוס ובנוסף הייתי בתוכנית של המכון ייכולה להביא לך 

  ' אתה עוסק בדילמות חינוכיות מוסריות וכו

  יש לך דוגמה לדילמה שעסקתם בה : מראיין

יצאו לטיול שנתי עם , להתייעץ איתו' האמת זה בוגרות של המכון התקשרו לי, דוגמה: 'ה

הם סגרו שהוא , ה להם איזה שייט בערב וכנראה עם המוזיקההתלמידות שלהם בית ספר דתי הי

דואג להם למוזיקה ברוח בית הספר חסידית ואיך שהוא בנות יצרו קשר עם האחראי שם בספינה 

ויש אורות ברקע ולילה אז היה שם דיסקו ' ופשוט שמו דיסקים שלהם של הטראנס ולועזי וכו

 וגם הבנות הדוסיות יותר ככה משהו שסחף את ברמות וכולם רוב האולפנה נכנסו לזה ונסחפו

כולם והמורות היו נורא בדילמה שמצד אחד היה ברור שלקטוע דבר כזה וזה לא ראוי לבית הספר 

מצד שני זה היה טיול שכבר נכנסו זאת אומרת עצרו את הבנות וכמה נקודות שככה זה והשאלה 

 באותו רגע או אחר כך זו היתה נקודה לעשות את זה, אם להיכנס גם פה לפינה הזאת או אחר כך

  ..שככה

  ?מה הייתה הבעיה המוסרית פה: מראיין

  ...תן לי לחשוב על זה, אה, מה הייתה הבעיה המוסרית: 'ה

  את הצגת את זה כאיזו בעיה מוסרית שבאו להתייעץ איתו , לחשוב על זה: מראיין

  ם זה עוסקים המגוון מגוון נושאיםאני אגיד לך עוד דילמות שעוסקים בהם זה העתקות א, כן: 'ה

  ?מה למשל בהעתקות מה עשיתם: מראיין

   .זה גם משך לכל מני כיוונים לא זוכרת, אה: 'ה

   ?מה היה האופי של השיעור: מראיין
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הבנות מעלות מהשטח כל מיני דילמות שהם התמודדו , האופי של השיעור היה שאנחנו מעלים: 'ה

' והם היו מקבלים כיוונים ואחר כך הרב י' וכו, ואז דנים בזהאיתם זה היה שיעור ספציפי אחד 

   .היה מציג את הכיוון שלו

הוא אומר מהצריך להיות והוא הפנה אתכם ? זאת אומרת זה היה סוג של הנחיה: מראיין

  ? לספרים מסוימים כדי לעיין להרחיב את הידע

לה ספרים שלהיות כל הזמן הוא היה אומר אני מצפה שכל אחת יש , הוא מצידו כל הזמן: 'ה

   .בלמידה ממש להיות כל הזמן בלמידה

  ? רציתי לשאול אותך למה בחרת בהוראה ומה בעצם הביא אותך למקצוע הזה: מראיין

 זה תחום יפורמאליותר בגלל החינוך הבלתי ) מוסד(אני באתי ל, את האמת שהוראה, וואו: 'ה

אוד מאמינה בהוראה אני רואה בזה שליחות שאני יותר החברתי אליו מבחינה אישיותית אני מ

היה לי גם חשוב ללמוד את זה במכללה דתית שאני ככה יותר מסכימה ) מוסד (ענקית אז באתי ל

 מתחברת עם כל אדווק המוסד גדול שלאו הלא לבנות על ללמוד באיז, עם הכיוון החינוכי

וך חשובת לדעתי שתסכים  בתחום כזה שאתה הולך ללמוד חינאדווקהאמירות החינוכיות שלו 

  , עם כלל הרעיון הכללי אה

  ?יפורמאללחנוך לא ? מה זאת אומרת התחברת לזה: מראיין

מאוד הוביל אותי לכיוון אני מתארת שגם לפני כן , השירות לאומי? מה זאת אומרת התחברתי: 'ה

 גם פורמאליההיתה איזו דמות חינוכית שמאוד השפיעה עלי וראיתי כמה שיש פער גם של בחינוך 

בתור תלמיד ה לא הייתי תלמידה שככה יושבת יותר מדי על הטוסיק במהלך השיעורים אז ככה 

  באופן טבעי התחברתי יותר לתחום הזה 

  ?את מרוצה מהלימודים , הבנתי: מראיין

תראה יש הרבה עומס זה עניינים טכניים מבחינת תכנים מאוד הוסיף לי שהצטרפתי , אה: 'ה

  זה הוסיף לי המון תכנים ' כון של ילתוכנית של המ

  ? באיזה אופן זה הוסיף: מראיין

שוב אם זה התעסקות עם דילמות חינוכיות ומוסריות אם זה קורס שעוסק במשנת הציונות : 'ה

הדתית כאילו לדעתי חשוב שכל בן אדם שעוסק ומחנך והוא חלק מהציונות יהיה חשוב ידע ויבין 

ועסקנו גם בחינוך הנוער לענייני אמונה זאת , מוד באופן אמיתיאת הרקע מה הכיוון מה ידע לע

זה הקורסים שנגעו , אומרת אתה עוסק בכל מיני דילמות אתה מעלה כל מיני נושאים זאת אומרת

 שנתנו את המעבר את יפורמאלככה בנקודות אבל אמרתי לך היו כמה קורסים בעיקר בחינוך לא 

  הערכים ואת המוסר 
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  ?ורה טוב לדעתךמה זה מ: מראיין

 אני אגיד לך בתור סטודנטית שמרצים שהשפיעו עלי קודם כל ,אה, מה זה מורה טוב לדעתי: 'ה

זה אישיות מה הבן אדם מקרין זה דבר שמאוד מאוד תופס אותי כל מרצה שהוא מצד אחד יהיה 

נטים  זה יכול להיות אפילו מרצה שהמאור פנים שלו התקשורת עם הסטוד,מאוד פדנט ומאוד זה

כמובן , אה, זה כבר דבר שפותח אותי למרצה ולקורס שלו גם אם הקורס יכול להיות משעמם

לנסות , שמקצועיות כמובן שנתינת מקום אמיתי לסטודנטים אם זה הקשבה מעבר לתשובה

לא רק ,  באמת איך אני אגיד זה לנסות לפתח את החשיבה את המקום של הסטודנטים בעניין

אני חושבת שברגע שהסטודנטים יותר מעורבים במהלך קורס , כת הביתהלזרוק את החומר ולל

  הקורס הופך להיות יותר משמעותי

  ?את מרגישה שהמכללה הכשירה אותך להיות מורה כזאת: מראיין

לא אומרת שאין , המון בתיאוריות, לצערי יש הרבה קורסים שאני מרגישה שעסקנו המון, שוב: 'ה

פחות בקטע הפרקטי המעשי איך אני יוצאת החוצה ופועלת בשטח לזה מקום יש לזה מקום אבל 

אני לא אגיד שבכל לא כן קיבלתי כן יש דמויות יש מרצים שעד היום אני יכולה להתקשר 

  . לא אפילו רוב הקורסים לדעתי לא, ולהתייעץ זה מעמד מבחינתי אבל לא

האם יש דברים ? תרחשאת יכולה לתאר קצת את הלימודים במכללה מה קורה ומה מ: מראיין

  ?מיוחדים שמאפיינים את המכללה הזאת

יש ימי עיון סביב נושאים מיוחדים סביב ימים מסוימים , כן, דברים מאפיינים את המכללה: 'ה

מיוחדים שהמכללה מארגנת יש את ארגון איך קוראים לזה עכשיו שכחתי אקיצור ארגון 

 הפגתיים וגם דברים שככה יותר שנוגעים הסטודנטיות שגם מאוד מרימות פרויקטים גם דברים

לנקודות עומק שיחות מסוימות שצריך לארגן ולהעביר נותנים להם ממש את היד החופשית ומה 

שמאוד מאפיין את המכללה זה שוב החמימות והמשפחתיות יש גישה אני יכולה לדבר עם הדיקן 

  אפשר לבוא להתדיין עליו על כל דבר שמרגישים אפילו על דברים קו חינוכי שהמכללה משדרת

  מאוד מקבלים ומאוד נותנים את המקום לסטודנטים 

 יפורמאלאת מרגישה שהמכללה הכשירה אותך טוב למקצוע הזה של החינוך הבלתי : מראיין

  ?ולימודי ארץ ישראל

אתה מקבל את בהכשרת ארץ ישראל מרגישה שקיבלתי יותר בנושא של , כן זאת אומרת, כן : 'ה

שוב יש את העבודה , פחות אני מרגישה שקבלתי כלים של איך לעמוד בכיתה, ומרהקניית הח

המעשית זה כן סוג של הקנייה אבל אני בארץ ישראל אני מרגישה שבאמת היתה הנקודה 
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 , אני מרגישה שכן העבודה המעשית מאודיפורמאלהעיקרית זה הקניית החומר וככה ובחינוך לא 

  . יותר את הניסיוןמאוד הכשירה אותי וכן נתנה לי

  ? מה עשיתם בעבודה מעשית: מראיין

 לרכזת חברתית בבית הספר תלוי באיזה והתלווינ זה תפורמאליבעבודה מעשית בחינוך לא : 'ה

דרום תל אביב עבדנו שם עם בנות העברנו שיעורי חברה ,היינו בתיכון בתל אביב' שנה בשנה א

 לנו קבוצה כל בת קיבלה קבוצה של בנות שזה וגם היתה' בכיתות עם מורה שצופה ומעירה וכו

  היתה קבוצת מנהיגות וכל פעם היינו עובדים איתם על תכנים 

  ?יצא לכם לעסוק בזה בקורסים האלו בעבודה מעשית? מה לגבי ערכים מוסריים: מראיין

  בתיכון בתל אביב ממש כל שבוע עסקנו באיזה ערך אחר , כן: 'ה

  ?מה למשל: מראיין

  ממש העברנו כל אחת עשתה בקבוצה שלה לפי הצורך , היה עניין של יושר, יין של גאווההיה ענ: 'ה

  ?מה הייתם עושים עם התלמידות: מראיין

בדרך כלל זה היה פעילות ממשחק דיון סיפור ואחרי זה דיון עם הבנות זה היה קבוצות של : 'ה

  חמש שש בנות אז יוצא שהשתלבנו מאוד 

 שאת מרגישה שהמכללה כן הכשירה אותך להתמודד עם בעיות אז את בעצם אומר: מראיין

  .  את יודעת מה לעשות–כשתצאי לשטח , מוסריות של תלמידות

זה לא מכסה אף פעם אבל אני מרגישה שבמסגרות , אני לא יכולה להגיד לך את זה מאה אחוז: 'ה

  . שלקחתי בהם חלק במכללה כן קיבלתי כלים

או שזה בגלל שזה תוצאה שאת ? גיד לגבי כל מה שקורה במכללהזה דבר שאת יכולה לה: מראיין

  ? יפורמאללמדת חינוך בלתי 

גם ממשובים של הבנות של חברות שלי שכבר יצאו לשטח וזה היו אמירות מאוד , לצערי, אה: 'ה

שלא קיבלנו כלים של תאכלס להתמודד בשטח קיבלנו הרבה תיאוריה הרבה חומר , קשות

  תיאורטי 

  ? ז את אומרת שדווקא בחוג שלך זה קרה אבל חוגים אחרים זה לא מאפייןא: מראיין

 אבל חברות מסוימות שאמרו את זה אני חושבת שלא קיבלו –שוב אני לא רוצה פה להכליל : 'ה

  הכשרה  מעשית איך לעבוד מול תלמידים

  ? יש לזה קשר למכון הזה שהזכרת: מראיין

   . ממש,כן המכון ממש: 'ה

  ?נות מחויבות לעבור במכוןכל ב: מראיין
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וזה גם שנתיים ' המכון זה עשרים בנות גם שרוצות וגם שמתקבלות ורק ושמנה ב, לא: 'ה

  .הוא נותן ממש ערך מוסף לכל הלימודים. הלימודים האלה זה משהו יותר משפחתי וקטן

  ?את זוכרת קורס שעסק באתיקה בערכים במוסר ממש ספציפי קורס שם שלו : מראיין

  ינוך לערכים ח: 'ה

  ? ומה למדו שם: מראיין

  זהו אז גם עסקנו בתיאוריות: 'ה

  ?איזה תיאוריות למשל, כן: מראיין

  , ואוו שאלה קשה: 'ה

  ... את זוכרת דברים: מראיין

  לא , לא: 'ה

  ?שמות של חוקרים שהזכירו אותם: מראיין

  שוב זה דברים שיש לי את החומר בבית : 'ה

  ?אסטרטגיות הוראה? טכניקות? הזכירו שצריך לעשות עם תלמידיםושיטות מסוימות ש: מראיין

לגבי זה דברים שאני לא יודעת אם למדנו אותם אני אגיד לך בתכלס שאני טיפוס שאם אני : 'ה

מחר הולכת ללמד אני הולכת לעבור על קורסים מסוימים שזה אחד מהם ומה שאמרתי לך עם 

  . זוכרתכאילו ככה לשלוף אני לא , לא', המפקחת מ

המכללה מעודדת פעילות מוסרית ? מה לגבי האווירה במכללה מבחינה מוסרית, הבנתי: מראיין

  ?מצד המכללה אני מתכוון?דברים כאלה? של הבנות פעילות חברתית

  כן , כן : 'ה

  ?מה למשל: מראיין

שי אני יודעת שבתקופת ההתנתקות לא הייתי במכללה אבל המכללה נתנה פעילות למגור, אה: 'ה

הסתובבו שם והיו צוות מפעיל אם זה עם הילדים ואם , זה היה בחופש, גוש קטיף ובנות במכללה

עופרת יצוקה אני יודעת שגם המכללה נרתמה לעניין זאת אומרת אתה ' זה בקטע הלוגיסטי וכו

  מרגיש 

  ? את אומרת שהמכללה תומכת ומארגנת פעילות, המכללה כגוף: מראיין

ם המון סטודנטיות שיוזמות והמכללה נותנת יד אם זה קבוצה של בנות ויש כמובן ג, כן: 'ה

  . שרצתה לנסוע לדרום לעשות הפעלה במקלטים בעופרת יצוקה אישרו ועודדו את זה
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אני אתן לך עכשיו שלושה מקרים שונים שיכולים להיות חלק מהעבודה של מורה , בסדר: מראיין

, איפה למדת לעשות את זה אם זה בקורס במכללהבכיתה ובכל מקרה תגידי לי מה היית עושה ו

  .או תנועת נוער יוזמה פרטית שלך או משהו שהמצאת עכשיו או משהו כזה

  ,אוקיי: 'ה

ופנית אליו לגבי איזה שהו ונדליזם שהיה בכיתה ' המקרה הראשון גל תלמיד כיתה ו: מראיין

וא שיקר ובדיעבד הסתבר שזה וכשפנית אליו הוא הכחיש והוא טען שלא הוא עשה את זה כמובן ה

  ? הוא עשה מה תעשי עכשיו

  ? אחרי שדיברתי איתו הוא הכחיש: 'ה

  הוא בפעם הראשונה אמר שזה לא הוא ועכשיו גילית את האמת ושזה הוא, כן: מראיין

 –אופציה אחת . טוב שוב זה הרבה רקע מסביב ומה הסוג קשר שלי עם אותו תלמיד, אה: 'ה

כל שיחה כזאת זה . קיבלתי אינפורמציה שזה אתה, תשמע: יחה ואומרת לוהייתי יושבת איתו לש

יש לך כל כך הרבה פה שם אני מכירה אותך בתוך זה אתה יכול , ואוו: להתחיל מחיזוק של תלמיד

קודם כל להתחיל מהנקודה של החיזוק כדי שלא לסגור , כן, להוביל את הכיתה בתחום הזה יש לך

אחרי , אה,  אני נורא התאכזבתי כשמעתי שפה וששם. ודה של מגננהאת הילד ולהביא אותו לנק

אז לנסות להבין מייד מאיפה זה הגיע מבחינתו ואם ' שככה דיברנו על הנקודות החזקות שלו וכו

למצוא לו את התפקידים ממש , זה ילד שצריך יותר להפעיל צריך יותר למצוא את עצמו בכיתה

ך בכיתה בשיעור הזה ואזה שאתה תהיה זה שיושב עם פילו למנות אותו אני צריכה אות]א

  הקבוצה הזאת והזאת ועושה כך וכך 

  ?  לזהיאת תתייחס? םומה עם המעשה הספציפי של הוונדליז: מראיין

שוב אם היה עוד רקע נוסף מלפני אז ברור לי שההתייחסות הייתה ברמה אחרת אם זה מקרה : 'ה

סתפקת בדיבור ובהטלת אחריות ורואה איך זה מתגלגל כיול להיות שהפעם הייתי מ, שלו אז אה

  .הלאה

  ? ואיפה למדת את מה שהצעת: מראיין

הדרכה קצת , את האמת זה גם קצת מניסיון של עבודה שכבר התחלתי רכזת נוער בישוב אה: 'ה

   .והמכון

  ?בעיקר המכון: מראיין

  , כן: 'ה

עותק של מבחן מתכונת לפני הבחינה והכיתה גנבה ' את מלמדת בכיתה י: שאלה נוספת: מראיין

  , גילית כמובן?  מה תעשי
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טוב קודם כל יכול להיות שממש הייתי מכניסה פה גוף , אה, )עצירה ארוכה למחשבה(, כן: 'ה

שזה לא בא על חשבון של , משהו שיבוא לשוחח עם הכיתה כמובן, נוסף ככה רשמי אם זה מנהל

מה שהייתי עושה הייתי מדברת , ) למחשבה ארוכהעצירה(, שאלה קשה, ואוו, שיחה שלי איתם

והייתי פוסלת את , עם הכיתה מבחינתי להכניס גם מנהל לכיתה להבהיר את חומרת המעשה

  המתכונת 

  ? זה מה שראוי לדעתך, זה סוג של ענישה כן: מראיין

  ).מהנהנת(כן : 'ה

  ? היית נותנת משהו מעבר לענישה? מה עם טיפול חינוכי: מראיין

בא נגיד אפשרות זה גם להעלות את זה במספר שיעורים או משהו שת העניין של מהות , כן: 'ה

זה לא להעביר את החומר , בעיקר , היושר חשיבותו בהתנהלות חיים המטרה שלי בכיתה זה מעבר

   .זה עניין של הכלים לחיים כלים לחיים

  ? ואיפה למדת לעשות את זה: מראיין

, אני זוכרת שלי ממש בלטו בתור תלמידה שלא ממש למדה בתיכוןשוב זה גם דברים ש, אה: 'ה

בעיקר נקודות ככה שקיבלתי ושהולכים איתי בחיים אם זה בשירות לאומי במכללה יש את 

  . שככה נגענו בדברים האלה יותר והמכון'  הקורס של מ

כיוון היית לאיזה  המקרה השלישי הוא שאת החלטת להכין שיעור בנושא של כבוד לזולת: מראיין

באופן כללי , אה? לוקחת את השיעור מה יהיו המטרות באופן כללי ואיך היית מעבירה את המסר

  לא צריך להיכנס לפרטי מערך 

אני אגיד לך אני מאוד בשאיפה של התנסות מעשית תוך כדי דבר כזה זאת אומרת אם זה : 'ה

ום מאוד בעייתית זה הכבוד נקודה שהי, מערך של שיעור שאני רוצה לבנות והיה לי אפשרות

וכל מיני כאלה שהנוער היום מרגיש שהמבוגרים הם סוג של פאסה ואם זה הורים ואם , למבוגרים

  זה סבתא 

  ?אז מה היית עושה: מראיין

טוב מבחינת שיעור מאוד הייתי מנסה לגעת בנשא  של קודם כל המחויבות העצמית שלנו , אה: 'ה

  , כלפי כלח מה שנתנו לנו, תנוגם כלפיהם גם כלפי מי שגידל או

  ? מה הייתה המטרה מבחינתך בשיעור: מראיין

י נמה זה נותן לי עצם זה שא' ב, ההבנה שיש לנו המון מה לקבל מהם' המטרה מבחינתי זה א: 'ה

  ואין זהו בגדול , מכבד את החרים מבחינה אישיותית

  ? ואיך היית מעבירה את זה: מראיין
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מאוד חזק ההוספה של התנסות מעשית כרגע ,  בתור תלמידה בתור זהזהו אני מנסה לחשוב: 'ה

לא עולה לי רעיון להתנסות מעשית עם העניין אבל איך הייתי מעבירה את זה יכול להיות שהייתי 

עושה משהו כמו בחן את עצמך בהתחלה שימלאו ואחרי זה מתחילים לגעת בנושא אם זה שאלון 

 מבוגר או פה שם או כל מיני כאלה ומתוך זה מגיעה לנושא כזה של אני עומדת באוטובוס ונכנס

בחן את עצמך שכל אחד יושב עם עצמו וזה מעמיד אותו מול עצמו שוואלה איפה אני עומד ביחס 

סתם אני באמת מתמקדת כלפי מבוגרים כי זו באמת נקודה שאני מרגישה , אה', למבוגרים וכו

, שה את זה הייתי מעלה דילמה מסוימת סביב הנושאשהיא בוערת לי כרגע עוד אופציה שהייתי עו

  ומפתחת את הנושא. הייתי בונה איזה סיפור מסוים ומתוך זה הייתי מעלה את זה לדיון

  ...זה משהו שקיבלת לבד או משהו ש? מאיפה קיבלת את הרעיון הזה: מראיין

  שוב זה דברים מוכרים נעשים, כן, כרגע כן: 'ה

ן לדבר עם תלמידים באופן מפורש על בעיות מוסריות שיש להם או את חושבת שזה נכו: מראיין

  ? על ערכים מוסריים

  בטח: 'ה

  ?זה לא שטיפת מוח לדעתך: מראיין

אני חושבת שזה החלק המשמעותי של מורים זה המחויבות שלנו אני דווקא מרגישה ? למה לא: 'ה

 חומר ובמיוחד תזלזלאת ההפך שהרבה פעמים אנחנו הולכים לאיבוד עם החומר שוב לא מ

בתיכון שיש בגרויות יש את המרדף אחרי העניין הזה וזה קשה וצריך משמעת תוך כדי וסביב 

אירועים וזה קשה העניין הוא של נשקף העניין המהותי הראשון בסדר העדיפויות שבשבילו אנחנו 

  .שם

נהג את אומרת מה תאמרי אם משהו יגיד לך ישר כוח שאת מטיפה לתלמידים איך להת: מראיין

  ? מה היית אומרת, מה פתאום שתגידי דבר שכזה!  להם מה צריך לעשות זה שטיפת מוח

קודם כל אני לא מדברת פה על הבעת דעות פוליטיות או הבעת זה לדעתי זה דברים שאם : 'ה

משהו לא מסכים איתם אז הוא איפה שהוא בבעיה זאת אומרת אני לא אומרת שמורה צריך 

 דעות אישות הוא יכול להביע את דעתו כן בצורה אישית אבל אני לא אגיד את להיכנס להבעת

, דעתי בנושא תזונה תאכלו בצהרים כך וכך כי לדעתי זה יותר בריא מה שאימא שלך מכינה בבית

אני מדברת על ערכים מוסריים ברורים אם זה כבוד לזולת אם זה עזרה ... לא נכנסים לנושאים ש 

  גם הם במקום שלהם מבינים את החשיבות הדדית אני חושבת ש

  ? מי אמר שזה בסיסי וברור: מראיין

  '?                                        למה זה ברור': מה זאת אומרת: 'ה
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  ? מי אמר שהערכים המוסריים שאת חושבת הם הערכים שצריך להעביר הלאה: מראיין

  תלוי גיל וקבוצה שאתה עומד מולה אבל עדיין זה גם ' קודם כל באמת יש הרבה ערכים וכו: 'ה

מה גורם לך לחשוב שערכים מסוימים שאת חושבת זה נכון להעביר אותם הלאה : מראיין

  ? לתלמידים אחרים

  קודם כל זה גם דברים שאני גדלתי עליהם אני רואה כמה לי זה משפיע בחיים : 'ה

  ?זה משהו שבא מהבית: מראיין

זה מגוון מסגרות שרכשתי את הדברים ' יות גם בית ספר תנועת נוער וכויכול לה, לאו דווקא: 'ה

   .שקבלתי את החינוך לערכים האלה שוב המטרה שלנו היא ליצור חברה טובה יותר

  ? את חושבת שבן אדם חילוני יסכים לערכים שאת מציגה כערכים מוסריים: מראיין

אני . ה פה איזה ערך מסוים שהוא דתיאני לא מציג, אם זה כבוד הדדי אם זה אחריות, כן: 'ה

מציגה פה ערכים כללים בתור כדי להיות אדם ערכי מוסרי בצורה הכי בסיסית בן אדם צריך 

  .להיות מורכב מערכים

  ?זה לא קשור לדת: מראיין

  , לא: 'ה

  ?זה לא קשור לזה שלמדת במכללה דתית: מראיין

  , לא: 'ה

  ?יית רוצה להוסיףטוב יש לך תגובות הערות משהו שה: מראיין

  ...      הרבה הצלחות : 'ה

  תודה רבה : מראיין
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  מכללה מהמגזר הערבילחינוך מיוחד  סטודנט 'ראיון עם נ 6.11

   06/04/09: תאריך

  צפון הארץ: מיקום

   

  ', שלום נ: מראיין

   שלום: 'נ

 אבל קודם , קודם כל אני רציתי לשאול אותך כמה שאלות על השאלון הזה שמילאת, טוב:מראיין

 לא את , אני לא מפרסם, לשמוע את זה אחר כך,כל להגיד לך שאני מקליט את זה רק בשבילי

  ?בסדר,  כלום עליך, ולא מה אתה עושה כלום, ולא איפה אתה לומד,השם שלך

  . אין שום בעיה:'נ

  ?בסדר,  איך פה במכללה ואיך אתה לומד ואת הדברים האלה, ללמוד, רק לשמוע קצת:מראיין

  , כן: 'נ

  ?מדו איזה תחום אתה ל,עכשיו:מראיין

  . חינוך מיוחד:'נ

  ? מה הביא אותך להיות מורה? למה באת להוראה:מראיין

במעון בעלי   התחלתי לעבוד ,לפני שבאתי ללמוד פה,  פה עבדתי בלמדתי האמת היא שלפני ש:'נ

  .צרכים מיוחדים

  ? זאת אומרת באת מהשטח:מראיין

 אבל אהבתי את העזרה לאנשים כאלה אז החלטתי ללמוד את מורה אז לא הייתי שמה , כן:'נ

  .המקצוע

  ? אז הנושא של העזרה הביא אותך לרעיון הזה, הבנתי:מראיין

   כן:'נ

  . יפה מאוד:מראיין

  ? אז מה זה מורה טוב לדעתך:מראיין

ושיכול לתרום , יכול להיות עם אוזן קשבת, י מורה טוב זה שיכול להיות אמפאת, מורה טוב:'נ

  .לתלמיד

  ... ומה מבחינת לימודים חשוב שהוא גם יהיה אקדמי או ש, הבנתי:מראיין

מר בראש כדי ו שיהיה לו את הח,כי כל שאלה שיוכל לשאול תלמיד ,מבחינה לימודים בטח:'נ

  .שיוכל לענות
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  ?ויש יחס מה צריך להיות יותר לדעתך, יפה:מראיין

 איך שאני רוצה שתלמיד יכבד אותי גם אני צריך , כמובן, צריך כבוד הדדי, כן צריך יחס,אה: 'נ

  .לכבד אותו

זה שהוא מתייחס יפה לתלמידים או שהוא יודע ?  אבל איזה חלק צריך להיות יותר גדול:מראיין

  ?ללמד כמו שצריך

, וללמד תמיד זה לא אומר שהם יאהבו את המורה, וב זה מביא לימוד טוב האמת היא יחס ט:'נ

  .אפשר להעביר את החומר אבל לא כולם יבינו אם הם לא אוהבים את המורה

 , בעצם,חינוך מוסרי זה, אתה יודע השאלון הזה דיבר על נושא של חינוך מוסרי,  הבנתי:מראיין

 להיות , להיות כנה,לא לשקר -לומר את האמת  ,לחנך או ללמד ילדים בכל מה שקשור להגינות

ואני בעצם רציתי לשאול אותך האם אתה מרגיש , דברים כאלה , להיות בעל צדק,אחראי

 אתה מרגיש שהמכללה נותנת את ,שבלימודים שלך פה במכללה אתה מקבל הכשרה כזאת

  ?התחום הזה

   .אני חושב שכן,  כן:'נ

  ? במה זה בא לידי ביטוי:מראיין

 שמסבירים לנו איך לעבוד עם ,זה בא לידי ביטוי בכל פעילות שאנחנו עוברים עם כל מרצה פה :'נ

  .שזה פשוט מורה לנו את הדרך, כל תלמיד ותלמיד בכל בית ספר שנעבוד בו בעתיד

 של , יש קורס מסוים שלימדו אתכם איך להתמודד עם בעיות כאלה של ערכים של צדק:מראיין

  ?ם כאלה דברי, של יושר,הגינות

  . עוזר לי קורסים בפסיכולוגיה,האמת היא רוב מה שעוזר לי אני מבחינת חינוך מיוחד,  לא:'נ

  ? בפסיכולוגיה למדתם על נושא של מוסר:מראיין

  ,  כן:'נ

  ? שיטה מסוימת,תיאוריה מסוימת,  משהו שאתה זוכר :מראיין

ידים שיש לך  בכיתה גם  האמת היא שאני זוכר שתמיד מה שבטוח שצריך להיות עם התלמ:'נ

, גם אם  החיזוק צריך להיות איתם שלילי, ללמד אותם לא לשקר ותמיד להיות איתם חיובי

  .שיהיה במובן החיובי

ויש למשל תכנים מסוימים שאתה זוכר או קורס מסוים שבו דיברתם על הנושא ,  הבנתי:מראיין

 תם ולמדתם למדתם תיאוריו היה איזה שהוא קורס כזה מסוים שישבת?הזה של ערכים כאלה

  ?כאלה
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בסיטואציות ,  זה היה מוזכר בכמה סיטואציות,לא ממש,  קורס מסוים על מוסר וכזה:'נ

  .מסוימות

 יש איזה סיטואציה מסוימת שאתה זוכר בכיתה שמורה העלה איזה נושא מוסרי או :מראיין

  ?בעיה ודן בה

  , בשנה הזו אנחנו לוקחים קורס של מצבי לחץ:'נ

  , דוגמא למקרה:ןמראיי

 שאחד התלמידים מתפרע עולה , של התמודדות עם מצבי לחץ, היה סיטואציה של אחת הבנות:'נ

 והוא , שהיא לא יכולה להתמודד,איך היא הייתה מתמודדת עם זה,  וזה,על השולחן מקלל וזה

  .עזר לה נתן לה את המצבים

  .עצות:מראיין

  . איך להרגיע אותו,לדאיך להבין אותו איך למשוך את הי,   כן:'נ

  ?מעודדת אתכם יותר לנושאים של התנדבות עזרה לזולת וכאלההיא  מה לגבי המכללה :מראיין

  ? מאיזה בחינה:'נ

 מבחינת לצאת להתנדב או המכללה מארגנת או אומרת לתלמידים לעשות יוזמות :מראיין

דברים , משהו בקהילה, םמבוגרי, קשישים, לעשות איזה פעילות מיוחדת עם זקנים, אה, מיוחדות

  ? כאלה

  . בשנים קודמות כן היה, השנה לא: 'נ

  ?יש משהו שאתה יכול לתאר לי שכן היה? אתה זוכר איזו פעילות מסוימת: מראיין

  . יצאנו להתנדבות לחולי סרטן, אני חושב שהיו התנדבויות לחולי: 'נ

  ?זה בעידוד של המכללה או משהו שלכם פרטי: מראיין

  . חוץ והציעו והמכללה תמכה ויצאנו כמה סטודנטיםבאו מב: 'נ

  ?אבל זה לא קורה כל הזמן : מראיין

  . לא השנה לא ראיתי כלום, לא:'נ

  ?בתוכנית של הלימודים לא מחייבים אותך לעשות פעילויות כאלה: מראיין

  .לא מחייבים אותי, לא: 'נ

ד לי מה אתה היית עושה בכל אני אציג לך עכשיו שלושה מקרים בסדר ואתה תגי, טוב: מראיין

האם למדת לעשות את זה פה במכללה או שזה בא לך ככה , מצב וגם איפה למדת לעשות את זה

והתלמיד הזה עשה איזה מעשה של ונדליזם שבר ' יש לך תלמיד בכיתה ו, אז. טבעי או מעצמך



  חינוך מוסרי│135
 

ך שלא וכשאתה שואל אותו האם אתה עשית את זה הוא אומר ל, משהו או הרס משהו בכיתה

  ?  מה אתה עושה עכשיו, אתה ביררת ואתה גילית שהוא באמת עשה את זה, ואחר כך

  .שיפחיד את כולם, שיהיה מן עונש כבד כזה, אני הייתי מציג משהו: 'נ

  .מה זה כולם מדובר פה על תלמיד אחד: מראיין

 שיקר והוא אם אני מודע שהוא. הייתי עושה משהו כדי שיפחיד קצת את התלמיד הזה, האמת: 'נ

שקצת יבוא אלי ויגיד לי המורה אני , הייתי עושה משהו שקצת יפחיד אותו, ששבר, זה שהרס

  .הייתי חושב על איזה שהוא משהו, עשיתי את זה

  ?לדוגמה, למשל, מה: מראיין

מי ששבר אנחנו , חקירה למשל עם חוקר, הייתי שולח אולי מכתבים אולי אל כל ההורים: 'נ

  .תיק האישינכתוב לו מכתב ל

  ? משהו ככה שיזעזע את המערכת: מראיין

  , שיזעזע, כן: 'נ

  ?מבחינת התלמיד היית אולי עושה פעולה אחרת או משאיר את זה ככה: מראיין

שיבקש , וכמובן, לשלם מה שהרס, מבחינת התלמיד אני חושב שהייתי נותן לו לתקן, אה: 'נ

  .א טעהככה שיבין שהו, אחר כך, מול הכיתה, סליחה ממני

  ?וזה משהו שדיברתם עליו פה במכללה או משהו שאתה חשבת על זה: מראיין

מבחינת  חיזוקים שליליים ועל , מדובר על דבר אחר, בינתיים, אני חשבתי על זה אבל פה: 'נ

במקרה של אנשים שהם בעלי צרכים מיוחדים אנחנו לא , חיזוקם חיוביים במקרה של עונש

ילים אני חושב שלפעמים צריך להעניש באיזה שהוא מקום כדי תלמידים רג. מענישים בכלל

  . שהתלמיד ילמד שהוא טעה

  ?היה איזה שיעור שדיברתם על משהו כזה למשל: מראיין

' אני מדבר על העבודה מעשית ועל הסטאז, יעני, מניסיונות, זה בא מכיתה, אני אומר לך, אה: 'נ

אצלי בכיתה יש ילד שהוא היפראקטיבי , שללמ, כל דבר שאתה עושה בכיתה, אני עושה, שהוא

בגלל שאני אוהב ספורט , אני מוציא אותו, כל פעם, מה שאני יכול לעשות. הוא לא יושב בכיסא

אני מוציא אותו החוצה ונותן לו לרוץ איזה שני סיבובים שלושה סיבובים ואז אני מחזיר , וכדורגל

  . אותו והוא נרגע

שהוא לא היפראקטיבי שאתה רוצה לתרום ולחנך אותו שיהיה מה קורה עם ילד רגיל  :מראיין

  ?מוסרי יותר שיהיה בן אדם טוב יותר איך בקטע הזה
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אני לא , אני הייתי מתחבר אליו למשהו מן העולם שלו ואז מביא לו את זה בצורה מוסרית: 'נ

 זה דרך להסביר את, להביא את זה, אם הוא אוהב כדורגל אז דרך כדורגל, משהו שיהיה, יודע

כל מיני המחשות שאני יכול לעשות כדי שיהיה בן אדם עם מוסר אני אעשה , כל מיני, משחקים

  . את זה

ואתה עשית להם מבחן ואחרי המבחן אתה ' אתה מלמד בכיתה י. אני אתן לך עוד מקרה: מראיין

,  המבחןגנבו את, והיה להם אותו לפני שעשו אותו, גילית שכנראה הכיתה גנבו את המבחן לפני

  ?מה אתה תעשה, הצליחו להשיג אותו

  .בשבוע אחרי אני אעשה מבחן פתע. אני אתן להם לעשות אותו. אני אשאיר את המבחן, אה: 'נ

אתה תאמר משהו על , עם הביעה שהם בעצם גנבו את המבחן, למשל, ואיך תתמודד: מראיין

  ? כךאו שרק תפתיע אותם עם מבחן אחר? תעשה משהו בכיתה? הנושא הזה

שלא יכול , אני אדבר על זה שאני מודע לזה שנגנב המבחן, אבל אחר כך, אני אפתיע אותם, לא: 'נ

  . להיות שכל הציונים יהיה גבוהים בכיתה

  ? אתה תסביר את זה: מראיין

  , כן: 'נ

  ? תדבר איתם באיזה שהוא כיוון? אתה היית עושה משהו בכיתה, ומשהו במישור החינוכי: מראיין

כי זה כבר חוסר אימון בין התלמיד למורה אם גונבים , צריך פה לזעזע איזה שהוא שלב, כן: 'נ

  .משהו, אז איזו שהיא שיטה מסוימת שצריך לזעזע, זה כבר מסוכן, ממנו מבחן

  ? אתה מרגיש שבאיזו שהיא צורה זה כאילו שהם פגעו בך במצב כזה: מראיין

  . יש כאן את השאלות ואת התשובות. ו ולא כלוםזה חומר שהם לא ילמד, הם פגעו בעצמם, לא:'נ

  ? ועצם המעשה של הגניבה: מראיין

  . מחר הם יכולים לגנוב דברים שהם יותר, אם הם גונבים מבחן, זה גם: 'נ

ואחר , אתה אומר לעשות איזה שהוא בחן פתע, בעיקר, וההתמודדות שלך היא, הבנתי: מראיין

  ? ולהציג את הנושא בכיתה ולדבר עלי, כך

אני צריך , אחרי המבחן פתע ואחרי שאני מדבר על זה שאני מודע שנגנב וזה, זה רק בינתיים, כן:'נ

  .גם לעשות עוד משהו שגם יהיה מזעזע

  ?מה למשל: מראיין

שאני אלמד אותו ואז לעשות על זה ישר , חומר חדש, אני יודע לתת חומר שיהיה ללמידה, אה: 'נ

לפעם הבאה אני אדאג , הם שהפעם אני לא אכתוב מבחניםאני אעיר ל, ואני אדאג, מבחן

  . שהשאלות יכתבו ביום של המבחן
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וזה גם משהו שאתה חושב עליו עכשיו או גם כן דיברתם על זה בכיתה או היה איזה : מראיין

  ? שיעור בנושא פה במכללה

  . אף פעם לא דיברנו על זה במכללה, לא: 'נ

  ? תה יותר מעצמך בונה את הדבריםזאת אומרת שא? אף פעם, לא: מראיין

  , כן: 'נ

  ,הבנתי: מראיין

בנושא של כבוד , לכיתה, ביקשו ממך להכין שיעור נגיד לבית ספר תיכון, מקרה שלישי זה: מראיין

  ? מה היית מדגיש בשיעור? מה היית אומר? איך היית עושה את השיעור, לזולת

, גם מהסביבה שלי וגם מהסביבה שלהם, הייתי מביא את כל המקרים שנמצאים, האמת היא: 'נ

  . אקטואליה, אני יודע, גם מדברים שאנחנו רואים כל היום

  ? היית בוחר איזה שהוא מקרה מסוים, זאת אומרת: מראיין

  . כל מיני דברים שקשורים לכבוד הדדי, כן: 'נ

  ? ומה היית עושה עם זה בכיתה איך היית מפעיל אותם: מראיין

, ללמוד עליהם בספרים, אני יודע, ותם בכל מיני פעילויות שאני אחפש אותםהייתי מפעיל א: 'נ

  . שייהנו ממנה וגם ילמדו את המוסר  ומה זה כבוד, למצוא כל מיני פעילויות, באינטרנט

  ? זאת אומר גם היית משלב: מראיין

  . שירגישו את הדבר, שיהיה להם משהו מעשי: 'נ

  ?מה, עבודה בקבוצות, רנטהיית אומר להם לפנות לאינט: מראיין

  . עבודה בקבוצות או בזוגות ככה שירגישו שיהיה משהו מעשי: 'נ

  ? וזה למדתם פה במכללה איך לעשות דברים כאלה, הבנתי:מראיין

למדנו בעיקר על פעילויות וזוגות , הוא פסיכולוג התפתחותי) השמטה(' בעיקר עם דר, למדנו, כן: 'נ

  .ל את התלמיד ועד כמה זה נותן לו מוטיבציה ללמודובצורה מעשית עד כמה זה מפעי

 פסיכולוגיה התפתחותית שקושר –ויש משהו שם בקורס הזה , והיית הולך בכיוון הזה:מראיין

  ?  איך נהיים אנשים טובים יותר ואיך מתפתחת המוסריות, של תלמידים, למוסר

, במשפחה של הילד, שיש בביתזה מתפתח אם אני זוכר שזה מתחיל להתפתח גם ממה , כן,  אה: 'נ

וגם מה שיש בסביבה שלו אחר כך בבית הספר וזה מה שקורה שבית ספר מתחיל לחנך את הילד 

אז כשהוא בא יותר טוב מהבית אז זה , ולהביא את המוסר לילד אבל הילד גם בא עם זה מהבית

  . הוא יותר מקבל בבית הספר, יותר טוב לבית הספר
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אתה חושב שאפשר לחנך סטודנטים ? ים להוראה מה אתה חושבומבחינת סטודנט: מראיין

  ? לתחום הזה שלמוסר שיהיו מורים טובים יותר

כן אני חושב שזה , צריך כזה דבר, להכניס מוסר, אני חושב שאפשר להוסיף קורס כזה, כן: 'נ

  . אפשרי היום זה חסר

  ? זה חסר זה לא קיים: מראיין

  , כן: 'נ

על סטודנט מה שהוא מקבל מהבית או מה ,  יותר משפיע על מורהמה לדעתך, הבנתי:מראיין

  ? בשביל להיות מורה טוב יותר –שמכללה נותנת לו 

אני חושב שזה שילוב של שניהם כי גם מה שיש לו בבית וגם מה שהוא לוקח מהמכללה זה : 'נ

ל מבחינה ויש לו את הניסיון שהוא מקב, יש לזה ניסיון בחיים שזה מהבית, שילוב של שניהם

יכול , צריך לקחת הכל בפרופורציה, וזה יכול להיות דבר מאוד מוצלח, לימודית וחינוכית במכללה

  . להיות

, יש כאלה שאומרים שאם מדברים על ערכים. ורציתי לשאול אותך עוד דבר אחד, הבנתי: מראיין

 יש כאלה ,שאומרים לילד שאסור לשקר ואסור לגנוב, נושא כזה של ערכים מוסריים, בפרט

  ?מה אתה חושב על זה, שאומרים שזה שטיפת מוח

, לא הייתי מגדיר את זה ככה, אני יודע, יכול להיות, לפעמים זה יכול להיות שטיפת מוח, אה: 'נ

  . אבל לפעמים

  ?זה נכון לעשות את זה, לדעתך: מראיין

  ? שלהגיד לא לשקר וזה: 'נ

  ? או לדבר על ערכים ככה בצורה מפורשת: מראיין

מביאים את זה יותר מבחינת דת , במגזר הערבי, לא יודע, אבל היום, אני חושב שזה נכון, כן: 'נ

, להרביץ, שאסור לשקר, יש סרט של דברים, מבחינה שבן אדם נוצרי יכול להביא את זה, שבדת

כאילו מביאים את זה מדת מי שמשקר אלוהים , וגם מבחינת מוסלמים, כזה והזה וזה, לגנוב

או שזה לא נכון להסביר את זה ' שטיפת מוח'אם זה בא מדת זה כמו , לפי דעתי, כן, אותומעניש 

שיבין איך להתנהג עם , אז זה יותר מקובל ככה, ככה או שלהסביר את זה מבחינה חברתית יותר

  . אנשים בעתיד

אתה אומר שמבחינתך התפיסה החברתית שלהתנהג טוב עם אחרים זה יותר חזק : מראיין

  ?מהדת
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שלא להכניס הרבה דת לפי , אבל כעיקרון, מכל הנביאים שהיו, אפשר להביא משלים מהדת: 'נ

  דעתי צריך ל

מדבר על , אין לך בעיה עם לקחת איזה שהוא קטע שהוא מאוד ככה, אבל באופן כללי: מראיין

  ? ולהכניס אותו בכיתה ולדבר עליו עם התלמידים, התנהגות

הם ילמדו , זה מאוד מעניין,  כן להכניס עניינים כאלה לתלמידיםדווקא זה מאוד מעניין, כן :'נ

  . באמת, היום חסר מאוד כבוד אצל תלמידים למורים, איך לכבד, לפחות, ידעו, איך להתנהג

? וזה גם חשוב להם לדעת את זה? זה גם מעניין אותם, ואצל הסטודנטים פה במכללה: מראיין

  ? החברים שלך פה בלימודים

לא , עם ראש פתוח, אני מחברה כאילו פתוחה, אני חיפאי היחיד פה, אני אגיד לך, ית כןלי איש: 'נ

איך הוא , איך כל אחד ואחת יכול להתנהג, הם באים מכפרים וזה ואני לא יודע, יודע איך השאר

  . רואה את העניין מנקודת המבט שלו

רגישים שהיו רוצים שמ, אתה מתרשם שזה חשוב להם, וממה שאתה מדבר עם חברים: מראיין

  ? לשמוע עוד בנושא זה

נגיד שמהכיתה שלי יש איזה שלוש או ארבעה שהייתי אומר שהעניינים האלה מעניינים , כן: 'נ

  . אותם

יש איזה תיאוריה מסוימת שאתה זוכר שלמדת פה במכללה שקשורה למוסר משהו : מראיין

  ? ספציפי

 אנחנו דיברנו על זה בסיטואציות מסוימות ,אין משהו ספציפי למוסר, אני אומר לך, לא: 'נ

  . בקורסים

  ?אני חושב שסיימנו יש לך איזו הערה או משהו שהיית רוצה להוסיף, טוב: מראיין

  ,    לא, לא:'נ

  . עזרת לי המון, תודה רבה, בסדר, מאה אחוז: מראיין

  תודה לך המשך יום טוב : 'נ

  תודה רבה   : מראיין
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  הערבי מהמגזר מכללהחינוך מיוחד  סטודנטית ' י עם איוןר 6.12

  20/4/09 : תאריך

  הארץ צפון : מיקום

  

  ?לומדת את מה אותך לשאול רציתי אני כל קודם: מראיין

  . 'יב-א מכיתות מיוחד חינוך: י

  ?גדולים וגם קטנים גם: מראיין

 בחינוך התמדתי יאנ, רך בגיל התמקדתי לא אני.. ועד 3 מגיל מיוחד חינוך אומר זה' יב-'א: י

  .בכלל ועד שנים משלש. 'יב עד' א מכיתה שאמרתי כמו, מסלולי דו מיוחד

  ?מורה להיות רוצה את למה? לחינוך אותך הביא מה -לי ותגידי. כן: מראיין

  . לאנשים ואעזור, ואלמד מורה אהיה שאני הייתה החוויה ביניים בחטיבת בכיתה כשהייתי: י

  ? לאנשים עזורל הרצון אומרת אתז: מראיין

  .וככה מורה המשמעות אוהבת אני. ללמד, כן: י

  ?טוב מורה הוא שמורה רואים איך? טוב מורה שהוא מורה דעתך לפי זה מה: מראיין

 אליהם מתייחס, בהם מתחשב. לאחרים גם עוזר, לעצמו רק עוזר שלא המורה הוא כל קודם: י

  .טובה והתנהגות, אנוש יחסי וממש, טובה בהתייחסות

  ?טוב ביחס אדם בן שיהיה או, המקצוע את טוב שיודע מורה שיהיה, לך חשוב יותר מה: מראיין

 בחומר השליטה מידת כ"ואח שלו וההתייחסות, שלו ההתנהגות כל קודם אבל, שניהם: י

  . הלימודי

  ?טובה מורה להיות גם אותך מכשירים? זה את מקבלת את שבמכללה מרגישה ואת: מראיין

  .אותם ומעריכה, מאד אותם אוהבת אני, שכן מרצים יש, שמע. יש. כן במידה, כן: י

  ?אישי קשר: מראיין

  .עוזר, עושה, טוב אדם בן. לא, אישי קשר לא: י

  ?עצמך בשביל דוגמא מזה למדת ואת: מראיין

 את, הזה מהדוקטור הזה המאפיין את לקחת לא. לא האמת. דוגמא למדתי לא. לא, לא: י

  .לא, כן, הא אבל. רוצה שאני מה עושה אני. לא. המכללה מראש הזה המאפיין

  ?לערכים חינוך, ערכים של נושא כל על לומדים עוד, פה במכללה, לי תגידי אבל: מראיין

  . כן, כן: י
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 שקשורים הערכים זה מוסרי חינוך. מוסרי חינוך של נושא על מדבר הוא הזה המחקר: מראיין

 מרגישה את האלה הנושאים את. כאלה דברים, אחריות, אמיתי להיות. שקרים להגיד בלא למשל

  ?במכללה פה לומדת שאת

  ?אחרים כלפי: י

  ?שלך התלמידים עם לדבר איך. זה את לעשות איך, לא: מראיין

  ?מורה בתור אני: י

  כן: מראיין

  .כן, מזה לומדים שאני מה: י

 של בקטע לתלמידים להתנהג איך אתכם שלימדו מסוים תחום איזה יש? קורסים יש: מראיין

  ?אמת לדבר אותם ללמד

 זה מיוחד בחינוך שלי ההתנסות של התיאוריות אבל. זוכרת לא אמת לדבר, לא. נכון ,נכון: י

 מדריך והיה, זה אותנו לימד הוא, החוג ראש, לא הא, דוקטור עם הראשונה בשנה זה את למדתי

  .ממנו מאד למדתי ואני שנייה בשנה שלי

  ?למשל למדת םדברי איזה: מראיין

 למקום נסעת. זה את צריך היה הוא גם אבל זה את עושה אני – למדתי, האמת את. נכון כן: י

 איש הייתי אני. נסעת לא שאתה תגיד נסעת לא אתה אבל. שנסעת תגיד -שמה מתנסה שאתה

, בירקא ממעון 'י מדברת לו ואומרת מתקשרת בערב שמונה שעה רביעי יום כל והייתי, איתו קשר

  . בשטח נמצאים שאנחנו לך להגיד רוצה ואני

  .חשוב היה זה, מאמין היה והוא: מראיין

  .עצמי על מדברת אני. כן, כן: י

 מוסריים להיות ילדים ללמד איך אתכם שלימדו זוכרת שאת במכללה פה קורסים יש: מראיין

  ?שלהם החברים את לכבד. הוגנים להיות, צדק לומר, אמת לדבר, יותר

, שלכם החגים של ים והיה קורס היה, דקדוק היה, בעברית לשון במושגי שלקחנו קורס יש. לא: י

  . לא אבל, שלכם המסורת על היה. לא אבל, שנה ראש

  ?כזה קורס למדתם, להתנהג צריכים הילדים איך מתכוון אני מוסר אבל: מראיין

  ?אני או בכיתה התלמידים: י

  .מורה כשתהיי, שלך התלמידים: מראיין

  ..ש אומר המרצה. בטח, כן ,כן: י

  ?למשל כזה קורס איזה: מראיין
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  נכה שהיא המרצה עם המפגר הילד: י

  ?לעשות למשל למדתם דברים איזה: מראיין

 אבל זה את אותי לימדו והם. עליו תצעק אל, פה טעית שאתה לו תגיד אל,אותו תעודד. לעודד: י

 הערכה של טופס היום מילאתי אני, כן. ישל היוזמה זה, שלהם המילים את לקחתי לא בהתנסותי

 את שאלתי. יודעת לא אבל, שהיה למרצה אמרתי אבל, מתלוננת לא אני, כן, חמש עד מאחד

 שאני אמרתי אבל, חמש כתבתי, שכן אמרה והיא ידעתי לא אבל כתוב בקוראן זה מה החברתי

  ..ו בדת מתמקדת כך כל לא אני שלי בדך אבל, יודעת כך כל לא נוצרייה

  ?מהדת ופחות מהבית אצלך בא הערכים של שהנושא מרגישה את אז: מראיין

  משהו משלימה היא המכללה, שלי מהבית: י

  ? משלימה המכללה דברים איזה: מראיין

  , ואחראי הידע את לך ויש מלומד אתה אם: י

  ?מהבית או מהמכללה זה: מראיין

 גם אתה אם אבל. והרחוקה, קרובהה מהמשפחה מהבית, שלי מההורים קיבלתי זה. לא, לא: י

  .גם פה הטוב היחס את מקבל אתה, כמוני ככה

, מקום באיזה להתנדב ללכת כמו, לעשות לכם אומרת שהמכללה פעולות שהם איזה יש: מראיין

  ?לעשות לכם אומרת שהמכללה, אנשים לאיזה לעזור

  צריך הוא אז גהמל מקבל הוא אם, אחרים בתחומים יש אולי, זוכרת לא, שלי בהתנסות:י

  לעשות מחויב הוא אז מלגה יש אם אומרת אתז: מראיין

  .משמעתי משהו זה. החוק זה כן: י

 דברים מיני כל לעשות, לאחרים לעזור, להתנדב מבקשת לא המכללה לומדת שאת ומה: מראיין

  ?מיוחדים

  .להתנדב אוהבת אני: י

  ?מעצמך: מראיין

  , כן: י

  .לעשות אומרים לא המכללה אבל: מראיין

 לי אמר לא פעם אף אבל, אחרות בכיתות, אחרים בתחומים יש אולי. זה את זוכרת לא אני: י

. אמרו הם כי אעשה שאני לא, בקשו אחרים או ביקש הוא אולי, משהו לעשות שאתנדב מרצה

  . טוב שזה רואה שאני מה עושה אני. לא בהחלט

  ?מוסר, לערכים נוךלחי שקשורות שלמדתם זוכרת שאת תיאוריות יש: מראיין



  חינוך מוסרי│143
 

  . לא הערבים אצלנו: י

  ?מישהו של תיאוריה? קורס שהוא באיזה, מתכוון אני במכללה פה לא: מראיין

  ..מתכוון אתה המסורת: י

  מוסר מתכוון אני לא: מראיין

  שהיה מה יעני, כבד מוסר: י

  , רמשק לא שהוא למשל. טוב להתנהג צריך שאדם איך זה מוסר מתכוון אני, לא: מראיין

  . כן: י

  ?לזה שלמדת קורס יש: מראיין

 המורה הוא מי אותנו לימד הוא, ראשונה בשנה שלנו מדריך היה הוא אותנו לימד פה המרצה: י

  , להיות צריך מה. הילד התפתחות, הילד הוא מי, המוצלח

  ?למשל לברגהקו את למדתם: מראיין

  זה את למדתי כן-ב זה את למדתי אני: י

  ?הקורס שם את זוכרת: מראיין

  ,ממש וזה שבאמת מרצים השלש עם למדתי אני. דידקטית בסדנא זה, לא: י

  ?האלה הנושאים על דיברתם האלה רסיםובק: מראיין

  שם הייתי איך אפילו זוכרת לא אני. ממש לא:י

  עלייך שהשפיעו האלה המרצים של הדמות את זוכרת את אבל: מראיין

  ..המון שלה הבעל אותי לימדה גם, מתייחסים, מעודדים הם איך, כן: י

 מה לי ותגידי, תלמדי שאת בכיתה שיהיו להיות שיכול מקרים שלושה עכשיו לך אגיד אני: מראיין

  מעצמך או ככה לעשות במכללה פה למדת אם וגם. עושה היית

  .אוקי: י

 את. ונדליזם עשה הוא אם אותו שואלת את. 'ו בכיתה תלמיד לך יש: ראשון מקרה: מראיין

  .טוב לא משהוא או חלון שבר הוא בכיתה, זה מה דעתיו

  ?שבר או לשבור רוצה הוא: י

 את כ"אח. עשיתי לא אני, לא אומר והוא? זה את עשית אתה אותו שואלת ואת. כבר שבר: מראיין

  ?איתו עושה את מה. שיקר, האמת את אמר לא הוא אבל, עשה הוא שאכן ומגלה מבררת

, בביטחון שהוא להרגיש לו נותנת אלא, אותו מפחידה לא, עליו תצועק ולא לו קוראת הייתי: י

 להגיד רוצה לא אני. זה את נסדר ואתה אני, לי תגיד באמת אתה ואומרת, הביטחון את לו לתת
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 תמיד אני, זה את גילה הוא אם, אותו שואלת אני פעם עוד. זה את שברת שאתה אחד לאף

  . שיקר שהוא הבעיה לא זה אבל, ורהק תמיד. פוחד, עליו לחץ יש אולי, לקראתו

  , לך מפריע לא זה שיקר של הבעיה: מראיין

  מטפלת אני אז. ילד של במסגרת עדיין הוא אבל, מפריע: י

  ?ככה לעשות אתכם דיברו במכללה שפה או, מעצמך למדת זה ואת: מראיין

 מרצים פה יש. ככה שאני שזוכרת מה אבל, זה את אמרו מדריכים שהיו המרצים אם זוכרת לא: י

 מעודדת אני שרק יודעת אני, תלמידים 41 4 - ' ד בכיתה, תשמע אני. ככה אני, לא אבל, כמוני גם

 התעודה, שלי הדברים על, שלי הזכויות על אחראית כך כל לא שאני זה את רואים הם אולי. אותם

 לכלכתיהת לא פעם אף, מעודדת תמיד אני משהו ממני מבקשים אם, שלי הציונים הרישיון

  עליהם שיקרתי לא פעם אף, עליהם

  חשוב מאד זה: מראיין

   זה את רכשתי. איתם טובה מאד תקשורת לי ויש: י

  ? מזה תפגעי את, טוב קשר שיש אומרת כשאת לך ישקר תלמיד אם אז: מראיין

  בשיטות מטפלת אני אבל. אפגע, כן:י

  ?מסבירה היית מה? למשל שיטות איזה: מראיין

  . עונש יקבל הוא משקר שאם לו מסבירה: י

  שבו הרגשי הצד אל מדברת: מראיין

 לו שיש פינוקיו שיש למדו והם, וככה אחותי בת לי יש גם אני אבל, איתו מתחילה לא שאני. כן: י

 רכשתי אני. הצדק את תמיד, שקר אין שלנו במשפחה אנחנו תמיד אבל, משקר שכשהוא ארוך אף

  . אחותי, שלי מאח, מאמא, מהאבא

  . מהבית זה את הבאת אומרת זאת: ראייןמ

 עם, מהבית רכשת לא אם, וחצי 19 בת הייתי ראשונה בשנה אני: תשמע וכן, והמשפחה מהבית: י

  . משהו בך לשנות יכול לא העולם כל, המזכירות כל, פה המרצים כל

  ?מהבית בך חזק ממש זה אומרת אתז: מראיין

 אמא איך, תומך אבא איך, מתעסקת אמא איך שלו מהילדות הוא איך, הילד בהתפתחות: י

 והיא חברתי של בעבודה זה את קראתי אני. הנדיב העץ הסיפור את אהבתי אני את גם יש. נותנת

  . בעיני חן ומצא אותה ראיתי ואני, לערבית זה את תרגמה
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 את הכיתה כל ושם. גדולים גם', י בכיתה מלמדת את: מקרה עוד לך אתן אני. הבנתי: מראיין

 שהם גילית את כ"ואח, ידעת לא ואת, המבחן את גנבו הם המבחן ולפני, מבחן להם לעשות רוצה

  ?תעשי מה. המבחן את גנבו

   ומה איך לברר בלי הציון את אחד לאף שמה לא אני: י

  ?תעשי איך? יהיה הברור ואיך: מראיין

   פחדתמ לא. איתם שיחה ומפתחת לכיתה נכנסת אני, ח'וואג, אומרים איך אני: י

  ?אחד ,אחד או, הכיתה כל לפני תעשי את: מראיין

  . הכיתה כל לפני, לא: י

  ?לגלות מהם תבקשי את: מראיין

 להם נותנת לא אני אז הצלחתי לא הסתדרתי לא אם גם אחד מכל יבקש אני אז גילו לא אם, כן: י

 היא, תהבכי חוקרת הייתה היא, שלה הבעיות עם מסתדרת הייתה גם ככה אחותי ככה. ציון

 ליד גרה שהיא שלי הדודה אצל הינו ופעם. בנצרת לעברית מורה היא, אולי' ח לכיתה מורה הייתה

 היא, לך מחכה הכול לארוחה בואי והתקשרנו, אותם לקחנו אנחנו שלה והבנות, שלה ספר הבית

, יעיהשב השיעור היה זה, עייפה מאד הייתה היא באה וכשהיא, איתך אדבר ר כךאח אני' י אומרת

 עכשיו משהוא עשה מישהו מעשה יש כי? למה. עכשיו חוקרת הייתי אני אמרה היא, שתיים בשעה

 מה יודעת ולא נמאסתי אני בסוף ,בסוף ,בסוף אמרה היא אז. עשו שהם סירבו התלמידים וכל

. אוקיי והיא לבנות בייביסיטר אנחנו, הציונים על ציונים ושמה אלינו באה היא וגם עשתה היא

 את לספור רוצה אני לי נותנת רק היא, השגיאות את לתקן לי נותנת לא היא, לה לעזור אוהבת אני

 אומרת אני. 89 שלה במבחן לה נתנה אולי. קרובה וגם, חברתה בת שהיא בת גם יש אבל. הציונים

. לה שמגיע מה זה, החוק זה. לו שמיועדת מה לה תשימי, חארם, ביחד תמיד אתם הבת זאת לה

  . רעה לה עושה היא טובה לה עושה לא היא 95 או 90 שמה היא אם. צדק זה

 בנושא לכיתה שיעור להכין ממך ביקשו למשל, מקרה עוד יש. מתאים לא זה כי, נכון: מראיין

  ?בשיעור תעשי מה, השיעור יהיה איך, לזולת כבוד

  ?משנה לא, שיעור איזה: י

  . זה את תלמדי ואיך, שיעור המערך יהיה מה. לזולת כבוד של בנושא, שיעור מערך תכיני: מראיין

 לרכל רק לא, ולתמוך לעודד. לקחת רק לא לתת, הנכונה וההתנהגות אנוש ביחסי מתמקדת אני: י

 נוצרי או דרוזי שאתה לא, סליחה, אדם בני כולנו, בינינו כבוד שיש בערכים מתמקדת גם. לצחוק

 אנשים יש. מפרידה לא אני עצמי את יודעת אני, אני. ככה אליך מתייחסת אני, מוסלמי או יהודי

 לפני או חודש לפני. דוגמא לי ויש זה את אין, שלא זה את רואה אני אבל, זה את להם יש שכן
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 יכולה את, הראשונה בפעם ממני ביקש המנהל. בגרויות להשגחת התקבלתי, שלושה שבועיים

 הייתי חתונה לי היה זוכרת אני לו יאמרת. בגרויות להשגיח איך הרצאה תעשי, פה מדריכה להיות

 פעם אף לו אמרתי, יכולה את לי אמר הוא אבל, בסדר, תשמע לי אמרתי, בדאגה הייתי אני, בלחץ

 השני ביום יודע לא אני, אמר הוא? אוכלוסיה איזה לי תגיד אבל. אנסה אני, משהו נכנסתי לא

 אבל. החדשה פה ואני שנים חוהשגי הם, הידע את להם יש כבר שהם מזה ונבהלתי לשם יצאתי

 שזה שעשיתי מה אבל, ולחץ והתרגשות במתח והייתי פה טעיתי שאני מה להגיד שהצלחתי מה

 מוצלח לא כישרונות לו יש אולי הם, עתיד זה מה יודע אתה. עתיד ס"בי זה. לכולם טוב היה

. שלו האשמה לא זה, מהחברה, מההורים מוזנח הוא חברתית מבחינה גם אולי, לימודית מבחינה

 הראשונה וההשגחה הראשונה המילה אם אבל. רושם לעשות, להתנגד רוצה. מופרע ככה בא הוא

 העתקה של זכויות להם יש אולי אבל. כרגילים מוגדרים לא שהם האוכלוסיות כל עם, זה עם

 אני אבל, איתה צחוק אין אמרו חזקה שאני ידעו הם הראשונה מהמילה אבל. קורה זה, וקריאה

 את רואים ראשונה פעם אנחנו אמרו שהם מפתח מילת להם נתתי, אותם עודדתי הבחינה במשך

 אתה אבל, בטעות אולי, קרה ככה באמת זה אולי, נכון אמרתי, זה את אותנו לימד לא המורה, זה

 שאני להם אמרתי אני וגם. זה את תעשה ואתה מפתח מילת לך נותנת אני, עצמך על אחראי תהיה

 בערבית, בכתב בהגהה, בכתיבה, בגיאוגרפיה, בהיסטוריה מתקשה הייתי אני כםכמו הייתי

 אני, והיסטוריה אזרחות במבחן וגם, להם אמרתי אבל מתקשה קצת הייתי תמיד, ובעברית

 להם נתתי, אותם עודדתי אבל, בעברית בזה אומרים מה יודעת ולא קוראת רק הייתי אבל אוהבת

, זכויות לו שיש מילד נבהלתי ואני. והבין שהקשיב מי, והבינו ועש ככה כולם והם, מהחיים משל

, אכפתיות כאי זה את רואה לא ואני, לאחרים לעזור הרישוי את לו נתתי אני. מתנהג הוא איך

  . אחריות

 את תלמדי איך. לזולת כבוד על שיעור עושה את, לשיעור רגע איתך אחזור אני רגע: מראיין

  ? בכיתה תעשי מה ?לזולת כבוד זה מה הילדים

 משגיח אולי, עלי לא ,לא, בהשגחה זה הייתי אני. מילה נותן אחד כל, תלמיד או ילד גם יש אולי: י

 אני, לא אולי מתכוון הוא אולי, מילה שלו מהפה יוצא. ויצא נכנס מישהו. קשור לא, מנהל או אחר

  ..הוא אבל בסדר מתנהג אל הוא אולי. כבוד לך יש, ערכים לך יש, פה גבולות לך יש לו אמרתי

 כבוד זה מה להבין איך ידעו באמת שהתלמידים משהו, מיוחדת שיטה איזה לך יש אבל: מראיין

  ?לזולת

  . שלי מהדוגמה זה את יפנימו הם מתנהגת אני איך, שאני מה אולי, כן: י

  ?מיוחדת תוכנית עושה היית בשיעור ובכיתה. שלך מהדוגמא: מראיין
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 אני אז, מחרתיים מחר אלמד שאני השיעור נושא מה יודעת אני, לגוגל נכנסת יאול אני, כן ,כן: י

  . עליהם אצחק אני רק לא, עובדות יענו, בצדק זה את ואכין. זה את ואכין המילון מול בבית אשב

  שאלה עוד אותך אשאל עכשיו: מראיין

  בעיה אין: י

 תלמיד אם למשל, שלהם וסריותהמ הבעיות על תלמידים עם לדבר נכון שזה חושבת את: מראיין

  ? גונב או משקר

  התחיל שהשיעור חושבת אני יהישנ ,יהישנ: י

  .אחת דקה. נסיים כבר אנחנו..סליחה: מראיין

   .לי תסלח שהיא מקווה אני. יכולה אני: י

 או מוח שטיפת זה וערכים מוסר על ילדים שללמד חושבת את אם, לדעת רציתי רק: מראיין

  ?שצריך

 קצת להיות למה אז, ככה הדת המוסר ערך אם למה. צריך צדק זה אם. צריך ,צריך. לא ,לא: י

  לשנות

  זה על לדבר כדאי לא אולי כי שמשנים כאלה יש: מראיין

 יש אם. מדברת אני מותר אז ס"בי של ל"המנכ חוזר, בעברית אומרים מה יודעת בלא זה אם: י

  . בעיה אין בסדר אז זה על אדבר שאני החינוך משרד של אישור

  ?להוסיף רוצה שאת משהו עוד יש. גמור בסדר: מראיין

 מהילדות מהבית מתחיל שזה, משהו להוסיף רוצה רק אני. בסדר הכל. יודעת לא אני כן: י

  . לעולם ממשיך כ"ואח, ומהבגרות

  המון לי עזרת, רבה תודה גמור בסדר: מראיין

, אמריקאים, יפנים גם, יהודים גם יש, כמוני נוצרים המון יש, בי תלוי לא זה אומרת אני וגם: י

  . הכל

  .לך רבה תודה: מראיין
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  סילבוסים של קורסים : 7 נספח מספר

   ממלכתי1מוסד מספר 
  החוג למינהל מערכות חינוך

  
  

      מבוא לאתיקה במינהל ובחינוך: שם הקורס
  'סמסטר א, ע"תש:           ל "שנה

      :שם המרצה
  ש" ש1:  היקף הקורס

  שיעור:      סוג הקורס

  

  מטרות הקורס

 מושגיםם ההוגים המרכזיים בפילוסופיה של המוסר ולהקנות ית הכרות ע/לסטודנט אפשרמטרת הקורס ל
דון בבעיות העיקריות בתחום במהלך הקורס נ. דילמות אתיות בנה וניתוחכלים וגישות שונות לה, ראשוניים

את השפעתם של , יבחן את הקשר שבין פרופסיה לאתיקההקורס . שהוצעו להםהאתיקה ובפתרונות השונים 
ות על גיבוש מסגרת אתית כוללת וינתח את הקודים האתים שנוצקו במקצועות ערכים ונורמות  חברתי

של המערכת החינוכית צורך ה לדילמות אתיות מתחום המינהל והחינוך ויבחן אתיתייחס   הקורס  .השונים
  . פדגוגית בגיבוש קוד אתי ייחודי

  
  נושאי הלימוד

  פילוסופיה של המוסר
  מבוא לאתיקה ותורת המוסר

  חוק ומוסר,  דת-לין יחסי גומ
  אתיקה ודילמות מוסריות

  קוד אתי בארגונים
  כפרופסיהוהוראה החינוך 

  קוד אתי למערכת חינוכית 
  

  דרישות הקורס 

  נוכחות חובה בהרצאות
  י הנחיות המרצה"קריאת החומר הביבליוגרפי עפ

   מהציון5%  –השתתפות פעילה במהלך השיעור 
   מהציון25% –הגשת עבודה 

   מהציון70% -   ום המבוססת על ההרצאות ורשימת הקריאהבחינת סיכ
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  )בסוגרים קריאת רשות( ה ביבליוגרפיתרשימ
  
 
" פדגוגיהביקורתית ואתיקה מקצועית, הומניזם: אתיקה בחינוך למה מחויבים מחנכים) "2009(, .נ, אלוני .1

, וניברסיטה העבריתל מאגנס הא"ש י"הוצאת ספרים ע ,מבואות לאתיקה א) עורך(, .א, כשר: בתוך
 37-60' עמ, ירושלים

 
' עמ, הוצאת שוקן, )ליבס. תרגום יוסף ג  (אתיקה מהדורת ניקומאכוס) 1973(, אריסטו) קריאת רשות( .2

56-39 ,263-249 
  
אתיקה ופוליטיקה בעת ", .א, הרצוג:  בתוך, "קיימה-לקראת אתיקה בת) "2003(, .ר, בראידוטי .3

, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת חיפה, 2003  אוגוסט 2'  גיליון מס3 כרך מדינה וחברה, " קונפליקט
 637-652' עמ

  
, .ש, רוזנבליט-גורי, .א, ברוך-בן: בתוך, "ביקורת מוסרית:  ניהול חינוכי) "2002(, .פ.מ, בוטרי .4

  337-349' עמ, האוניברסיטה הפתוחה ) מקראה( ,אתגרים בניהול בתי ספר, )עורכים(
    
הוצאת הספרים , אי משוא פנים ויחסים אישיים,  אתיקה–עד שתגיע למקומו ) 2004(, .י, בנזימן .5

 85-115, 31-60' עמ, ירושלים, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"ש י"ע
 
  ,   אוניברסיטת תל אביב- הוצאת דיונון , אתיקה של המקצועות הטיפוליים) 2001(, .ד, גוטמן .6

 129-142' עמ, ) תייםפתרון דילמות וקונפליקטים א (11פרק 
  
אתיקה ) עורכים(, .נ, זוהר, .ד, יזרעאלי: בתוך" הוראות שלא להחיות בבית חולים) "2000(,.ג, גרונפלד .7

 149-163' עמ,  ריקובר מוציאים לאור'צ ,  עיונים ישראליים:  ואחריות חברתית
  
, ספרי חמד, ות אחרונותידיע, ספרי עליית הגג, מהדורה חדשה, חירות ומוסר, חוק) 2006(, .ה, הארט .8

 41-60,  19-33' עמ
  
) ספריית האוניברסיטה המשודרת(,  ההוצאה לאור–משרד הביטחון , אתיקה ורפואה) 1989(, .ד, הד .9

 71-80, 41-50, 13-21' עמ
  

 196-204' עמ, ירושלים, הוצאת ראובן מס,   אתיקה טובה לעסקים)  2008(, .ר, וולף .10
 

: חינוך למוסריות בגיל הרך בתנאים של מציאות מורכבת)  "2002(, ולףו. י, .ר, וולף) קריאת רשות( .11
חינוך לערכים ) עורכים(עירם . וי, .נ, מסלווטי:  בתוך"  אמפיריים ויישומיים, היבטים עיוניים

 145-162' תל אביב עמ, הוצאת רמות, בהקשרים הוראתיים מגוונים
  

ל "ש י"הוצאת ספרים ע ,  יה המוסרית בת זמננוהפילוסופ) ט"תשנ(, .'ג', ג, וורנוק) קריאת רשות( .12
  85-104' עמ' פרק ה, ירושלים, האוניברסיטה העברית, מאגנס

 
, .א, כפיר:  בתוך, "לקראת הדור השלישי:  אתיקה ומוסר במנהל הציבורי  בישראל) "1998(, .ש, ורנר .13

' עמ, ריקובר מוציאים לאור'צ,  סדרת מדע ומחקר–גומא ,  המנהל הציבורי בישראל)עורכים(ראובני .  י
131-165 
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ל "ש י"הוצאת ספרים ע ,מבואות לאתיקה א) עורך(, .א, כשר: בתוך" אתיקה ומשפט) "2009(, .י, זמיר .14
    21-36' עמ, ירושלים, מאגנס האוניברסיטה העברית

 
ברית האוניברסיטה הע, הוצאת מאגנס , מחקר בדבר עקרוני המוסר)  2000(, .ד, יום) קריאת רשות( .15

 133-153, 73-91' עמ, ירושלים
 

,    )עורכים(, זוהר, .נ, .ד, יזרעאלי: בתוך, " חקיקה לטיפוח האתיקה בארגונים) "2000(, .ד, יזרעאלי .16
 175-189' עמ,        ריקובר מוציאים לאור'צ,    עיונים ישראליים:  אתיקה ואחריות חברתית

  
הירחון  סטטוס" ת אתיקה הקוד האתי עלול להזיק לארגוןבלי תוכני)  "2002(, .ל, שילה, .ד, יזרעאלי .17

 6-10' עמ , 2002 יוני 132גיליון , לחשיבה ניהולית
 

סוגיות ) עורכים(, .ג, וייל, .י, אכמון, .ג, שפלר: בתוך, "  מהי אתיקה מקצועית) "2003(, .א, כשר .18
,  האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"ש י"הוצאת הספרים ע, אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי

 15-29' ירושלים עמ
  

)  ספריית האוניברסיטה המשודרת( ההוצאה לאור –משרד הביטחון , אתיקה צבאית) 1996(, .א, כשר .19
 208-229' עמ

 
ספריית האוניברסיטה  ( ההוצאה לאור -משרד הביטחון ,   מבוא- תורת המוסר ) 1989(, .נ, כשר .20

  41 - 38, 27 – 18' עמ, )המשודרת
  

-הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן ,   אתיקה ומוסר–מבוא לקסמי הפילוסופיה ) 2007(, .י, לוריא .21
 201-224' עמ, פרק שמיני, גוריון בנגב

  
) עורכים(שפלר , .ג, .ר, לנדאו :בתוך, " ציוני דרך ומגמות:  אתיקה במחקר)  "2007(, .ר, לנדאו .22

  29-46' עמ, ירושלים, אוניברסיטה העבריתה, ל מאגנס"ש י"הוצאת הספרים ע , אתיקה במחקר
דין וחשבון : בתוך   , )1989(" נורמות התנהגות לעובדי ציבור במערכת המינהל הציבורי בישראל" .23

מקצועית לבדיקה כוללת של שירות המדינה וגופים הנתמכים מתקציב המדינה -הוועדה הציבורית
  151-168' עמ, ועדות המשנה'  כרך ב,")ח קוברסקי"דו(

  
חלק , האוניברסיטה הפתוחה , ניהול בית ספר היבטים עיוניים ומעשיים) 2002(, .ת', ג, יובאני'סרג .24

  397-409' עמ, )הממד המוסרי(חמישי 
 

, המקרא מוסר וחברה בסיפורי,  משפט –הרצחת וגם ירשת ) 2000(, .ד, פרידמן) קריאת רשות( .25
 101-145' עמ, הוצאת דביר

 
דילמות אתיות של ?  מי אני שאחליט על גורלם) 2007(, .ג, ביאליק, .ל, יקדושנ, .נ, יהושע- צבר בן .26

י הנחיות "עמודים לקריאה עפ, ירושלים, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"ש י"הוצאת ספרים ע, מורים 
 המרצה 

  
, 132גיליון , סטטוס הירחון לחשיבה ניהולית, "  כללים אתיים-אינטרנט ושקיפות ) "2002(, .י, קורי .27

 16-22' עמ, 2002יוני 
   

  , רוזנבליט-גורי. ש, .א, ברוך-בן : בתוך, "מוסר ניהולי במינהל חינוכי) "2002(, .ר, ל, קראוסון .28
 366-350' עמ, האוניברסיטה הפתוחה, )מקראה( ,אתגרים בניהול בתי ספר, )עורכים(
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, .ד, יזרעאלי :בתוך"  ארגונית אתיקה ואחריות חברתית בתהליכי פחיתה)  "2000(, שפר. ז, .ז, רוזנבלט .29

אביב -תל,   ריקובר מוציאים לאור'צ, עיונים ישראליים:  אתיקה ואחריות חברתית, )עורכים(, זהר. נ
 219-244' עמ

 
ואחריות   אתיקה,)עורכים(, זוהר. נ, .ד, יזרעאלי :בתוך" אתיקה עסקית השוואתית) "2000(, .א, רייכל .30

 191-204' עמ,  אביב-תל, יקובר מוציאים לאורר'צ, עיונים ישראליים:  חברתית
  

הוצאת ספרים  ,  פרטיות והזכות לדעת בעבודה סוציאלית, סודיות)  2001(, .ד, שניט) קריאת רשות( .31
 3-30' עמ, ירושלים, האוניברסיטה העברית , ל מאגנס"ש י"ע

 
ערכים ומדיניות , גיקהפלוגתות של לו: הזכות לא להיוולד בפגם)  "2002(, .ע, שפירא) קריאת רשות( .32

' מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד עמ, דילמות באתיקה רפואית, ) עורך(אלמגור -כהן. ר: בתוך, " משפטית
239-254  

 
33. Adam, S.J., Tashchima, A., Shore, A.T.,(2001) "Code of Ethics as Signals For Ethical 

Behavior" , Journal of Business Ethics, 29, pp. 199-211 
 
34. David, M. (1991) "Thinking Like an Engineer:  The Place of a  Code of Ethics in the 

Practice of a Profession", Philosophy and Public Affairs , 20 (2) pp.150-167 
 
35.   Harel, A., (2005) , "Theories of Rights" Golding, M. P.& Edmundson, W. A. (Eds.), 

Theories of Right , Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory, 
Oxford: Blackwell Publishing Ltd. pp.191-206 

 
36. Ruiz, P., Vallejos, R.M. (1999), "The Role of Compassion in Moral Education" 

Journal Moral Education , 28, 1, pp. 5-17 
 
)קריאת רשות ( .37  Velasquez, R. G.(1998)  Business Ethics: Concepts and Cases,       (4th 

ed.) , Prentice Hall, New Jersey, pp. 120-126   
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   ממלכתי1מוסד מספר 

  החוג למינהל מערכות חינוך
  
  

  מבוא למנהיגות בחינוך   :   שם הקורס
  'סמסטר א, ע"תש             :ל"שנה
     :   המרצהשם 

  ש" ש1    :היקף הקורס
   שיעור      :סוג הקורס

  

  מטרת הקורס
במהלך . כלים והכרות עם גישות שונות לחקר תהליך המנהיגות, ית מושגים/מטרת הקורס להקנות לסטודנט

.  הקורס יעשה שילוב בין התיאוריות המרכזיות המקובלות בתחום לבין המחקר העדכני לחקר המנהיגות
יבחן את  תהליך המנהיגות מכמה , ערוך היכרות עם מקורות הכוח וטקטיקות המצויות בידי המנהליםהקורס י

בקורס יינתן דגש על ההיבטים הפדגוגיים של . זוויות התייחסות וינתח את תרומתם לאפקטיביות הארגונית
  .ס והכיתה  כזירת מנהיגות"ביה, המנהיגות ועל מערכת החינוך

  
  :נושאי הלימוד

  ומנהיגותניהול .1
 מנהיגות אפקטיבית .2
 גישת התכונות .3
 מישיגן,  מחקרי אוהיו–גישה התנהגותית  .4
  )Situation Approach(הגישה המצבית  .5
 השפעה וטקטיקות, כוח .6
  תהליכים מעניקי כוח–העצמה וההאצלה  .7
 מנהיגות מעצבת  .8
 ערכים ותרבות, ייעוד, חזון .9

 מנהיגות כריזמטית .10
  
  

  דרישות הקורס 

  צאותנוכחות חובה בהר
  השתתפות פעילה במהלך השיעור

  י הנחיות המרצה"בליוגרפי עפיקריאת החומר הב
   מהציון25% -הגשת עבודה  

  70% -רשימת קריאת החובה וההרצאות בכיתה   המבוססת על הבחינ
  5%  -השתתפות 

  

  
  )י הנחיות המרצה במהלך הקורס"קריאת החובה עפ(רשימת המקורות 

  
 6, 5, 4ל פרקים "המי, מטר, ארד' המנהיגות של בלנצתורת) 2008(, .ק, ארד'בלנצ .1
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, רוזנבליט- גורי, .א, ברוך- בן : בתוך,  "אצילת סמכויות ואוטונומיה) "2002(,.פ, שיין,.א, ברוך-בן .2

 171-184' עמ, האוניברסיטה הפתוחה, אתגרים בניהול בית ספר)  עורכים(,.ש
 
שעשו  הסבה .) מיל(ל "המקרה של קציני צה:  ניהול בית ספר כקריירה שנייה) "2005. (,ר, ברקול .3

  –שיח בחינוך ) עורכות. (,א, אולשטיין. ,ע, קופפרברג:  בתוך,   "מפיקוד לניהול במערכת החינוך
  331 -  306' עמ, ת"מכון מופ  , כשדה מחקר אירועים חינוכיים 

  
  

 
 המרכז הישראלי –ת מטר הוצא, המנהיגים החדשים)  2004(,.א, קי'מק, .ר, בויאציס, .ד, גולדמן .4

 1, 4פרקים , לניהול
 

 ההוצאה –משרד הביטחון ,  מנהיגות מהלכה למעשה- מנהיגות ופיתוח ) 1999(, .א, זכאי, .א, גונן .5
  ו- פרקים ב, לאור

  
,  ההוצאה לאור–משרד הבטחון , מטר הוצאה לאור, מנהיגות אותנטית) 2007. (,ג, ונס'ג, .ר, גופי .6

 1,3,4פרקים 
 

הוצאת מטר ספריית ) הדפסה שמינית  (מניהול של אתמול למנהיגות של מחר) 2004(,  .פ, דרוקר .7
 15,21פרקים , המרכז הישראלי לניהול

  
, 51-68' עמ, ספרי חמד, משכל הוצאה לאור , מנהיגות במבחן) 2007(, .מ, לינסקי, .ר. א, חפץ .8

202-221 ,239-249 
 
, .ר, דרור-אלבוים:     בתוך"    מסגרת עיון–היגות מנ)  "1990(,.פ, מסריק, .ושלר י, .טננבאום ר .9

 408 -390' הוצאת מאגנס מ  , מדיניות ומינהל תיאוריה ויישומים בחינוך) עורכת(
  

על  –אחריו ) עורכת(, .ח, עמית: בתוך,  "? האומנם–מנשים באהל תבורך ) "2000(, .ט, כהן .10
 179-188' עמ, לאור ההוצאה –משרד הבטחון , מנהיגות ומנהיגים

  
 גישות יצירתיות לפיתוח כישורי – חוכמת המנהיגות של אלכסנדר הגדול )2005( ,.ק. ב, לאנס .11

 27-48' עמ,  אריה ניר הוצאה לאור, מנהיגות וניהול
  

) עורכת(, .ח, עמית: בתוך, " לדמותו של המנהיג החינוכי–בזכות ההתלבטות )" 2000(, .מ, ניסן .12
 133-142' עמ, שרד הבטחון ההוצאה לאורמ,  על מנהיגות ומנהיגים–אחריו 

  
, מוציאים לאור  , ביתן- זמורה/ אוניברסיטת חיפה)  מהדורה שנייה (ארגונים) 1996(, .י, סמואל .13

  5פרק 
  

' עמ, האוניברסיטה הפתוחה, ניהול בית ספר היבטים עיוניים ומעשיים) 2002(, .ת. ג,יובאני 'סרג .14
133-148 ,174-195 

  
בית ) עורך(, .לם צ: בתוך" ?דו קיום בשלום: ניהול בית הספר ומנהיגות חינוכית) "1985(, .ד, ענבר .15

 181-185' עמ,   הוצאת מאגנס  ,  ספר וחינוך
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 3ופרק , 54-75' עמ, הוצאת רכס  ,     האתגר החינוכי–ניהול  השונות )  2000(, .ד, ענבר .16
 

, הוצאת מטר, שה בעולם העסקיםהמצע למנהיגות חד:  עיצוב מחדש של הניהול)1996(, .ג, מפי'צ .17
  146-165' עמ, ספריית המרכז הישראלי לניהול

 
, 109-122, 53-71' עמ, א" אוניברסיטת ת–הוצאת רמות , על מנהלים כמנהיגים)  1994(,.מ, פופר .18

131-155 
  

) עורכת(, .ר, בוגלר : בתוך, "דמותו של מנהל המוביל מוסד חינוכי להצלחה) "2000(, .א, פוקס .19
 89-120' עמ, האוניברסיטה הפתוחה , גות ויישומיה בחינוךמנהי

  
 :  בתוך, "מודל למנהלי בתי ספר מכניסי שינויים. מנהיגות ובשלות הצוות) "2000(, .י, פרידמן .20

 71-88' עמ, האוניברסיטה הפתוחה , מנהיגות ויישומיה בחינוך) עורכת(, .ר, בוגלר
  
  
 

פרקים ,          ההוצאה לאור- משרד הבטחון , ת מטרהוצא, להוביל לשינוי)  2003(,.'ג, קוטר .21
5,6,12  

 
' עמ,                2פרק ,    פקר הוצאה לאור ,   מטוב למצויין: גלגל התנופה)    2001(, .'ג, קולינס .22

144 - 151 
  

לקראת      החינוך)  עורך(, .ד,  חן:בתוך" ?סמכא או מורשה- בר: המורה)  "1995(,.א, רוזנוב .23
 424 - 409' עמ,  אביב-תל'  אוני–      הוצאת רמות העשרים ואחתהמאה 

 
24. Clark, C.D., Clark, S.N.,(2000)  "Better Preparation of Educational Leaders", in : 

Leadership and Its Applications in Education, Open University, 
      pp. 396-398 

 
25. Coleman, M., Earley, P.,(2004)  Leadership and Management in Education, 

Oxford University Press. 
 

26. Hallinger, P., Heck, R.H.,(2005)  "The Study of Educational Leadership and 
Management, Where Does the Field Stand Today" in Educational Management 
Administration & Leadership, Vol. 33, No. 2, 229-244, SAGE Publications  

 
27. Kirby, P.C., Paradise, L.V., King, M.I.,(2000)  "Extraordinary Leaders in 

Education : Understanding Transformational Leadership", in : Leadership and Its 
Applications in Education, Open University, pp. 247-255 
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 ממלכתי 1מוסד מספר 

אלימות במערכת החינוך 

שעות שבועיות 2סמסטר ב'  

 
הבנת הסוגיה מההיבט הפסיכולוגי- חינוכי והחברתי. יושם דגש על יישום הידע במסגרת חינוכית. 

 
נושאי הלימוד: 

 

*מבוא 

*התנהגות כתקשורת 

*אלימות כתוצאה מהליכים פנימיים של הפרט       

*אלימות כתוצאה  ממערכות קיצוניות- המשפחה, החברה, מערכת החינוך 

*הפתרון נמצא בבעיה עצמה 

*גבולות 

*רפלקציה ותובנה 

 
דרכי הוראה: 

   
הרצאות, דיונים, ותרגילים. 

 
חובות הקורס: 

 
  השתתפות תורמת בכל השיעורים, מבחן או עבודה מסכמת בסוף הסמסטר.

 
ביבליוגרפיה 

 
) בדם קר. תרגום לעברית עליזה נצר. הוצאה לדורי. 1966קפוטה, ט. (

 
Guggenhuhl-Craig, A., (1971). Power in the helping professions. Dallas, Texas: 

Spring Publications, Inc 

 

Harding, C., (ed) (2006). Aggression and Destructiveness: Psychoanalytic 

Perspectives. London: Routledge. 

 

Hillman, J.,(2004).  A terrible love of war. New York: The Penguin Press    
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   ממלכתי1מוסד מספר 

  פילוסופיה וסוציולוגיה של החינוך

  ש" ש1 

  שיעור

  

   הקורסמטרות

המעשה החינוכי ותכנונו ובכללם הבחירה בגישות ואסטרטגיות הוראה הנם מיטביים אם הם נערכים 

דיונים הנו , יות/ עתידייםות/בעיצוב החזון החינוכי של מוריםכלי מרכזי . על בסיס חזון חינוכי מעוצב

   .בהגות מתחומי הפילוסופיה והסוציולוגיה של החינוך

במהלך הקורס יערכו דיונים במסגרתם יבחנו ההיבטים הפילוסופיים והסוציולוגים של סוגיות 

כמטלה המרכזית , יות כדי להגדיר בכתב/הדיונים בכיתה ישמשו את הסטודנטים.  חינוכיות מרכזיות

 יעד משמעותי של הקורס הוא שהידע הנרכש יוביל ללמידה .חזון חינוכי מלומד, בסיום הקורס

משמעותית של קורסי הפדגוגיה והדידקטיקה בשנים הבאות ללימודים וגם לפעילות מיטבית בעבודה 

  .המעשית

  נושאי הקורס

  נושאי הקורס

 . בראי הזמן והמקוםיה/מעמד המורה בישראל ובעולם ומקורות סמכויותיו  .א

 . תולדות התפתחותן וההשתמעויות החברתיות שלהן-ת חינוכיות מרכזיותאסכולו  .ב

 . מקיבוץ גלויות לפלורליזם חברתי-המדיניות החינוכית בישראל  .ג

  חובות הקורס  .ד

  .היעדרות מעל המותר תמנע זכאות לציון. נדרשת נוכחות קבועה. א

   תו המורכבותוגי הס בהבנתחיקריאת הפריטים הביבליוגרפיים היא תנאי הכרחי להצל. ב    

  .שאודותיהם יערכו הרצאות ודיונים        

  עליך לערוך ניתוח תהליכי ורפלקטיבי של מאמר בפילוסופיה :  יומנים רפלקטיביים- 60%.     ג

  עליך לנתח בקצרה שניים מן המאמרים המופעים ברשימות . ובסוציולוגיה של החינוך      

  להסביר במה כל אחד מהם הוסיף , )ם שיוגדרו בכיתהבהתאם לתאריכי(הקריאה המעובה       

   30%כל ניתוח מאמר  (חייך/לידע המצטבר במהלך הלימודים וכיצד הוא מתקשר לחיך       
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  .)60%כ "סה       

 בסוף הקורס עליך להגיש ניסוח של חזון חינוכי שהתהווה לאור העיון בשני המאמרים -40%. ד

ים מהמאמרים בהם נדון בכיתה או בהם נתקלת בקורסים עליהם כתבת יומנים ולפחות שני

  .אחרים

   רשימה זו מעובה כדי לאפשר בחירה מרובה- רשימת קריאה

  

   בראי הזמן והמקוםיה/מעמד המורה ומקורות סמכויותיו  .א

' בן עמוס וי' בתוך א, 1913-1892מעמדו הפרופסיונאלי של המורה בארץ ישראל ). 1993(' י, סילברט

  .הוצאת רמות: אביב- תל). 58-45 (המורה בן שליחות למקצוע). עורכים(תמיר 

שינויים בדפוסי התפקיד של המורה בחברה הפלשתינית הערבית ומשמעותם ). 1993(' א' א, מזאוי

: אביב- תל). 78-59 (המורה בן שליחות למקצוע). עורכים(תמיר ' בן עמוס וי' בתוך א , הריבודית

  .הוצאת רמות

  החינוך לקראת , )עורך(, חן' בתוך ד?, סמכא או מורשה-בר: המורה) 1995(, ו'א, רוזנוב

  .רמות הוצאת: אביב- תל). 424-409' עמ( 21- ההמאה  

' עמ( 21-החינוך לקראת ה, )עורך(חן ' בתוך ד?, כרוניקה של כישלון ידוע מראש). 1995(, 'י, תמיר

  .רמות הוצאת: אביב-תל. )438-425

למידה ומערכת -תהליך ההוראה: החוקר ומדוע לא שחקן, הבמאי, ילדהמ, המסרן). 1999(' ש,  בק

הכשרה להוראה כהכשרה ). עורכת(כפיר ' בתוך ד, הכשרת המורים בישראל לקראת תום האלף

  .ליר-ון: ירושלים). 34-16' עמ (ירות עמדהינ-לפרופסיה אקדמית

) עורך (זאב-  גור'וך אבת, מעמד המורה והשינוי במעמד הידע בישראל). 1999(', א, זאב-גור

  :. חיפה).265-233' עמ( פוליטיקה וחינוך בישראל, פילוסופיה

 '     אבתוך, היבטים תרבותיים בחברה הישראלית: סמכות מורים, סמכות הורים). 2005(' ע, מייזלס

  .הוצאת רכס: אביב-תל). 269-257' עמ (2 החינוך במבחן הזמן, )עורך(' א, יפלד

     העצמת מורים כגורם מתווך בקשר שבין שיתוף מורים בקבלת        ).2005(' ר,  בוגלר

  ' עמ( 2 החינוך במבחן הזמן, )עורך(, יפלד'  אבתוך, החלטות לבין מחויבותם למקצוע

  .הוצאת רכס: אביב-תל). 173-156

'  אבתוך, חמקמק  התפיסה הדואלית של מושג : אחריותיות המורה). 2005(' י, ופרידמן' ר,   יצחקי

  .הוצאת רכס: אביב-תל). 197-174' עמ( 2 החינוך במבחן הזמן, )עורך(, יפלד

-       350' עמ (2 החינוך במבחן הזמן, )עורך(, י פלד' אבתוך, להיות מורה משפיע). 2005(' ח, עמית  

  .הוצאת רכס: אביב-   תל).337

, קדמית יזרעאל והוצאת כלילהוצאת ספרים א: אביב-תל. חינוך כחוויה קיומית). 2007(' י, תדמור

107-85 ;190-151.  

  רכיביה , התופעה: ארגונית בקרב מורים בישראל-התנהגות אזרחית). 2007(' י, אופטלקה 

  .64-35, 44דפים .     ומקורותיה
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Reingold, R. Rimor, R. & Kalay, A. (2008). Instructor's Scaffolding in Support of 

Student's Metacognition through a Teacher Education Online Course ─ A Case Study. 

Journal of interactive online learning, volume 7, Issue 2, 142-154.   

 . וההשתמעויות החברתיות שלהן תולדות התפתחותן-אסכולות חינוכיות מרכזיות. ב

הוצאת אוצר : אביב-תל. ברהבית הספר והח. הילד ותוכנית הלימודים). ך"תש(' ג, דיואי

  .33-54, 3-29, המורה

, הוצאת רמות: אביב- תל. יסודות אידיאולוגים ואוטופיים של החינוך). ו"תשמ(' א, רוזנוב

  .פרק רביעי

.  לקראת כיתה קונסטרוקטיביסטית-בחיפוש אחר הבנה). 1997(ברוקס ' ג' ומ' ג' ז, ברוקס

  .x-vi ,3-32, וייס- מכון ברנקו: ירושלים

  .10-4.)8( 3חינוך החשיבה , גישה קונסטרוקטיביסטית להוראה, )1996(' א, גלזרפלד-פון 

  .77-90, ספריית הפועלים: אביב- תל.אקלים של צמיחה). 1997(' ד, דרום

 .אביב-תל, הוצאת הקיבוץ המאוחד,  דרכים בחינוך הומניסטי-להיות אדם , )1998(, .לוני נא

ספרי : אביב-תל.  דיאלוגים על שינוי החינוך-וגייה של שחרורפדג). 1990(',  ופריירה פ'שור א

  .מפרש

  .67-37, הוצאת כתר: ירושלים.  סיפור עם התחלה-החינוך הדמוקרטי). 2005(' י, הכט        

  סיכויים וסיכונים לחינוך : ניצוץ של חירות או שביבים של מחלוקת). 1995(', ד, גבתון           

  המאה  החינוך לקראת , )עורך(, חן' בתוך ד, הספר האוטונומי בישראל- בביתלדמוקרטיה          

 .רמות הוצאת: אביב- תל). 154-141' עמ( 21-ה            

 
  

Englund, T. (2000), Rethinking Democracy and Education: Towards an Education of 

Deliberative Citizens. Journal of Curriculum Studies, 32 (.2), 305-313. 

  

  . מדיניות חינוכיתות ומעצבפות משק- יתספר-בית והוראה דיסציפלינאריותתוכניות לימודים . ג

  החינוך לקראת , )עורך(, חן' בתוך ד, תכנית לימודים בעידן הטכנולוגי). 1995(', ת,        לוין 

  .רמות הוצאת: אביב-תל). 86-73' עמ( 21- ההמאה  

      בתוך, מושגים ורעיונות בתוכניות לימודים כטקסטים מובילים: מבוא). 2002(' ב, אלפרט        

        :יהודה- אבן,  )' עמ (ערכים ומטרות בתכניות הלימודים בישראל) עורכים(שנל ' הופמן וי'         ע

    .33-9, רכס      

  נוך הממלכתי מגיע האם החי-תכנון לימודים בשנות האלפיים). ב"התשס(' י, מטיאש         

  ,  המינהל הפדגוגי, משרד החינוך:  ירושלים.17, הלכה למעשה בתכנון לימודים ,  לקיצו      

  .האגף לתוכניות לימודים        

  מגמות , הפרדוקס המובנה של החינוך לאזרחות  בישראל). 2004(' א, ופרלינגר' ע, פדהצור
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  64-83 ):1(ג "מ       

  ספר ערביים -ספר עבריים ולבתי-תוכנית הלימודים בהיסטוריה לבתי, )2002 ('מ', אלחאג        

  , היסטוריה, )עורך(, עמוס-בן'  בתוך א, תרבותיות נשלטת-אתנוצנטריות מול רב  : בישראל        

  .הוצאת רמות: אביב- תל). 154-137(דימויי עבר בחינוך הישראלי: זהות וזיכרון       

  , בהיסטוריה וגבולות התודעה הישראלית תוכניות הלימודים). 2002(', א, קורצקין-רז

   דימויי עבר בחינוך הישראלי: זהות וזיכרון, היסטוריה, )עורך(' א, עמוס-בן'    בתוך א          

  . הוצאת רמות: אביב-תל). 68-47' עמ     (        

 להוראת ערבית ועברית לבחינת תוכניות הלימודים, )2002 ('ע, מרעי-ואלרחמן. מ, אמארה

ערכים ומטרות בתוכניות הלימודים , )עורכים(שנל ' וי, הופמן' בתוך ע, לתלמידים ערבים

  .       הוצאת רכס: יהודה-אבן). 127-101' עמ (בישראל

  יהודים יוצאי אירופה ויהודי עדות המזרח ? אפשרי פלורליזם בלתי). 1995(', א, עמוס-ןב             

  -ההמאה  החינוך לקראת , )עורך(, חן' בתוך ד, הלימודים בהיסטוריה בישראל  בתוכנית   

        .רמות הוצאת: אביב-תל). 276-267' עמ( 21             

     .   11, הלכה למעשה בתכנון לימודים. הכרעות קוריקולריות של מורים). ו"התשנ(' מ, אילן          

   .האגף לתוכניות לימודים, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך: ירושלים            

  השקפת העולם החלופית של החינוך : תורה עם דרך ארץ). 1998(יוגב ' וא' ח, איילון             

  , תוכניות הלימודים כהבנייה חברתית, )עורכת(' ח, איילון: בתוך, התיכון  הממלכתי דתי            

  .רמות: א"ת             

  סיפור : דתי-ההיסטוריה של העם היהודי בספרי הלימוד במגזר הממלכתי). 2002(' י,  ברטל        

    יהישראל דימויי עבר בחינוך : זהות וזיכרון, היסטוריה, )עורך(' א, עמוס- בן' בתוך א ,?           אחר

  . הוצאת רמות: אביב-תל). 136-121' עמ(         

:  המקרה הישראלי-אוטונומיה ובחירה מבוקרת בחינוך). 1995' ר, ושפירא' ר, שביט', פ, היימן

 לקראת  החינוך , )עורך(, חן' בתוך ד,   ספר וקהילותייהם-מודל מערכתי של העצמת בתי

    .רמות הוצאת: אביב- תל). 186-155' עמ( 21 - ההמאה 
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   ממלכתי1מוסד מספר 

Teaching EFL to Pupils with Special Needs 
ע"תש  2009-2010 ש" ש2        

 
Goals 
 
Students will  
1.  understand the unique difficulties of special-needs EFL pupils. 
2.  understand neurological processes of language learning. 
3.  gain practice in identifying pupils with various special needs. 
4.  appreciate the challenges of L2 (EFL) learning.  
5.  gain mediated practice in advancing one EFL learner (6th-grade to adult) with  special 
learning needs. 
6.  learn strategies of working with special-needs pupils in a heterogeneous EFL class. 
7.  become familiar with ICT (Information and Communication Technology)  

support for special-needs pupils. 
 
 Course Content 
 

1. Appreciating the unique difficulties of pupils with special needs. 
 
2. Understanding the neurological processing in learners with special needs 
 
3.  Identifying and teaching pupils with special needs: 

 Dyslexia  
 Visual perceptual difficulties 
 Spelling challenges 
 Auditory processing difficulties 

Expressive language processing difficulties 
 Dysgraphia  
 Penmanship challenges  

Speed of processing difficulties 
 Attention deficits - ADD/ADHD 
 Social challenges (Asperger's) 
 Gifted & native English speakers 

 
   4. Working with Special-Needs pupils in the EFL classroom 

Gifted learners 
Native speakers  
Learning styles   

    
  5. Advancing Special-Needs EFL pupils in class 
   Accommodating, compensating, strengthening weaknesses 

   Classroom contracts 
IEP (Individualized educational programs) 
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6. ICT (Information/Communication Technology) support  
Computer support for special needs pupils: 

  Gifted & native speakers  
  Hearing impaired & Vision impaired 
 

7. Understanding written professional diagnoses 
 

Methods 
Lectures, discussions, readings, videos, practice diagnosing and advancing a pupil in 
EFL with special needs.  

 
Student Requirements 
Required purchase of Rosenfeld Sourcebook (available at Achva’s copy center) 
10%    Participation and attendance 
30%    Exam 
60%    Final project (diagnosis and remediation of one EFL learner with special  needs)             
 

Bibliography 
 
Required Reading 
 
Rosenfeld, M. (ed.) (2009). Sourcebook for the Course: Teaching EFL to pupils with 
special needs. All of Sections A, B, and C.  Available at Achva Copy Center. 

Recommended Reading 

Boudah, D.J. and Weiss, M.P. (2002). Learning Disabilities Overview: Update 2002. 
ERIC Digest.  Retrieved October 1, 2009 from                   
http://www.ericdigests.org/2002-4/learning-disabilities.html 

Chamot, A.U. (2004). Issues in Language Learning: Strategy, Research and Teaching. 
Electronic Journal of Foreign Language Teaching 1 (1), 14-26.   Retrieved September 
26, 2009 from                             
http://eflt.nus.edu.sg/v1n12004/chamot.htm#2.1%20%20Identification%20of%20languag
e%20learning%20strategies 

Chard, D.J. and Dickson, S.V. (1999). Phonological awareness: Instructional and 
assessment guidelines. Intervention in school and clinic 34 (5) 261-270. 
 
Kay, M. J. (2007). Diagnosis & intervention strategies for disorders of written language. 
Downloaded 9/2009 from the OASIS site (online Asperger syndrome information and 
support): http://www.udel.edu/bkirby/asperger/dysgraphia_mjkay.html 
 
Recommended Reading 
 
Barkley, R.A. (2005). Taking charge of ADHD. N.Y. The Guildford Press.  
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Barlow, D.H. (Ed.). (1993). Clinical handbook of psychological disorders  
(2nd Edition). New York: Guilford Press. 

Cronin, E. (1994). Helping your dyslexic child. Rocklin, Ca.: Pruma 
Publishing Co. 

Eckwall, E. E. & Shanker, J.L (1993). Eckwall/Shanker Reading Inventory. 
 Boston, Mass: Allyn and Bacon. 
Ehardt, K. "Dyslexia, Not Disorder", Dyslexia. (Published Online: 17 Dec 2008). En
 John Wiley & Sons, 2008.                                                                             
Englebrecht, R.J. (2005). The effect of the Ron Davis reading program on the reading 
 ability and psychological function of children. M.A. thesis. S. Africa: 
 Stellenbosch University. 
Green, L. (1987). Learning disabilities and your child. New York:  FawcettColumbine. 
Gunning, T.G. (1998). Assessing and correcting reading and writing  

difficulties. Boston: Allyn and Bacon. 
Levine, M. (2002). A mind at a time. N.Y.: Simon & Schuster. 
Levine, M. (1993). Developmental variation and learning disorders. 

Cambridge, Mass.: Educators’ Publishing Service, Inc. 
Lovit, T. (1989). Introduction to learning disabilities. Allyn and Bacon. 
Parke, B.N. (1992). Challenging gifted students in the regular classroom. Retrieved   
 September 17, 2009 from ERIC EC Digest #E513. 
Rosner, Jerome. (1993). Helping children overcome learning difficulties. 

 New York: Walter and Company. 
Schwartz, R. and Terrill, L. (2003). ESL Instruction and Adults with Learning  

Disabilities. ERIC Digest. Retrieved on October, 2008 at  
http://www.ericdigests.org/2001-2/esl.html 

Smutney, J.F. (2001). Creative strategies for teaching language arts to gifted 
 students (K-8). ERIC EC Digest #E612. 
von Károly, Catya, and Ellen Winner (2004). Dyslexia and visual-spatial talents: Are 
 they connected?", Students with Both Gifts and Learning Disabilities. Tina M. 
 Newman & Robert J. Sternberg, Eds.; pp. 95-115. Springer, 2004. 
 
Recommended On-Line Links for Teaching Special Needs Pupils: 
 
1. Eric Cohen books – EFL and Special Needs links (Retrieved October, 2009):  
 http://www.ecb.co.il/ecbonline/resources/specialneeds.html 
 
2. The International Dyslexia Association academic research sources 
http://www.interdys.org/ResearchArticles.htm 
 
2. LDOnline (2008). Learning disabilities: an overview. Retrieved October, 2009 
http://www.ldonline.org/article/5613  
 
3. Overview of LD, ADHD and links for how to compensate in the classroom.  
 http://www.ldinfo.com/        and       http://www.ldonline.org/educators 
 
4. TESL (2009) article links:  http://iteslj.org/links/TESL/Articles/z_Other/ 
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5. For teachers and parents. Guides and links to articles and The Riggs Institute, Oregon (2006). 
www.resourceroom.net 
 
6.  ESL and Special Education resources:  
http://www.indiana.edu/~slmi/L520_summer04/L520_specialed.htm 
 
7. Working with Asperger syndrome learners:  

http://www.udel.edu/bkirby/asperger/ 
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   ממלכתי1מוסד מספר

  ע" תש-תרבותיות בחינוך-רב

  ש" ש1

  שיעור

  

   הקורסתיאור

בעלת השפעה עצומה על הדימוי הציבורי ) דתית ועוד, מגדרית, אתנית, הלאומית(השייכות התרבותית 

ת משפיעה /אנשים כלפי האחרהראיה  הסטריאוטיפית המאפיינת את יחסם של רוב ה. שמוענק לאדם

הספרות ושאר , התקשורת, מערכת המשפט, היא זוכה במערכת החינוך/לא רק על היחס לגביו הוא

  .ת/היא מפתח/אלא גם על הדימוי העצמי שהוא, ה/היא פעיל/המערכות במסגרתן הוא

  מטרות הקורס

קרי , ים של אידיאולוגיה זותרבותיות תוך שימת דגש מרכזי על ההיבטים החינוכי-קורס זה יידון  ברב

  . ופיתוח נכונות לערוך עמו דיאלוג מעמיק" האחר"על פיתוח יחס סובלני ופתוח כלפי 

  תרבותית-ות מודעות רב/מטרת הקורס היא שבאמצעות הידע שיירכש ייפתחו המשתתפים

  . תרבותיים במערכת החינוך בישראל-וייבחנו דרכים אפשריות ליישום מודלים רב

  

  ורסמטלות הק

  

 מן שלושהכל סטודנטית מתבקשת לנתח בקצרה . ניתוח תהליכי ורפלקטיבי של מאמרים  .א

להסביר במה הוא הוסיף , )אחד מפרק שונה של הקורס-כל(הטקסטים ברשימות הקריאה 

 25%כול יומן קריאה (וכיצד הוא רלוונטי לחיי הסטודנטית , לידע המצטבר במהלך הקורס

 ).מהציון

על היוזמה להיות . הספר-תרבותי בבתי- של יוזמה לקידום חינוך רבתיאור ראשוני מלומד  .ב

 ). מהציון25%(מקורית ולהישען על לפחות שלושה מאמרים מן הקורס 

  

  .אין קריאת חובה.  הרשימה מעובה כדי לאפשר לסטודנטיות בחירה רבה:רשימה ביבליוגרפית

 תרבותי בישראל-החינוך החד  .א

בתוכנית  עדות המזרח יהודים יוצאי אירופה ויהודי? אפשרי- בלתי פלורליזם).1995 (אבנר, עמוס- בן

). 276-267( 21 -ה לקראת המאה החינוך, )עורך(, 'ד, חן: בתוך, "הלימודים בהיסטוריה בישראל

  .אביב-תל :הוצאת רמות

-הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון. תרבותי בישראל- הפרויקט הרב: בזכות ההבדל). 2005(', י, יונה

  '  עמ,ליר

בדואי -סוגיית החינוך הערבי: תרבותי והמיעוט הפלסטיני בישראל-חינוך רב). 2007(' א, סעד-אבו

  .הוצאת כרמל, )142-125 (חינוך בחברה מרובת תרבויות). עורכת(פרי ' פ: בתוך.  בנגב

  



 חינוך מוסרי│165

 

  

  'עמ, הוצאת בבל.  על הפוליטיקה של השונות בישראל?תרבותיות מהי- רב) 2003(שנהב  ' וי' י, יונה

חינוך בחברה ). עורכת(פרי ' פ: בתוך. אתגרים וקשיים: תרבותי בישראל-חינוך רב). 2007(' י, יונה

  .הוצאת כרמל, )66-39 (מרובת תרבויות

בעידן החינוך ) עורך(זאב -גור' בתוך א. רעיון הפלורליזם ויישומיו בחינוך הישראלי). 1996(' צ, לם

  .ש מאגנס"הוצאת הספרים ע: ושליםיר). 207-220(.השיח הפוסטמודרניסטי

    סיפורים על  בית -ספרות ילדים חרדית ככלי לחינוך אתנוצנטרי  )..2009(' ל, וברץ' ר, ריינגולד

  . 47-33, 129 ספרות ילדים ונוער .           הספר כחקר מקרה

  

  תרבותיות-מהי רב  .ב

-45  ',ז, גדיש, תרבותיות-ת של רבמסגרת מושגית לבחינת סוגיו? בוללים או שוזרים, )2001(' ר, סבר

54.  

שגיא ' א, מאוטנר' בתוך מ. תרבותיות בישראל-הרהורים על רב). 1998(' ושמיר ר' א, שגיא' מ, מאוטנר

, הוצאת רמות: תל אביב). 67-77. (תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית-רב, )עורכים(שמיר ' ור

  .אוניברסיטת תל אביב

  .32-38 ,22פנים  ,תרבותיות-שוויון ורב,  הערות על אחרות11. )2002סתיו (' ח, אבובקר

  

האומנם  -החינוך הכללי באקדמיה האמריקנית במאה העשרים). 2003 -ד"תשס('  ר, ריינגולד

  .   234-211 ,9מעוף ומעשה . ?תרבותיות-מאירופוצנטריות לרב

  

  .תרבותיות פרטיקולרית- תרבותיות פלורליסטית לעומת רב-רב  .ג

' הן ואכ' י, שקולניקוב' ש, עירם' בתוך י. גישות לחינוך ערכי בחברה פלורליסטית, )2001(' יוגב  א

הוצאת לשכת המדענית ). 355-379. (ערכים וחינוך בחברה הישראלית: צומת, )עורכים(שכטר 

  .משרד החינוך, הראשית

: בתוך. אשכנזי- מחיקון ציוני; תרבותי-יחי השיח הרב. מתה האינטגרציה). 1999(' ש. שטרית ס

 .121-131; 23-28' עמ. המהפכה  האשכנזית מתה' ש. שטרית ס

חקר : תרבותיות פרטיקולרית- תרבותית לעומת רב-פרטיקולריות חד). 2005 -ו"תשס(' ר, ריינגולד

  .62-43, 11מעוף ומעשה . ב"שתי תכניות לימוד במכללות בארה

 Reingold, R. (2007). Promoting a True Pluralistic Dialogue- a Particularistic 
Multicultural Teacher Accreditation Program for Israeli Bedouins, International 
Journal of Multicultural Education 9 (1), 1-14. 

http://journals.sfu.ca/ijme/index.php/ijme/article/view/6 
  

  

  

 תרבותיים- מודלים חינוכיים רב  .ד
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 ארבעה חקרי -תרבותי פלורליסטי-מודלים קוריקולריים של חינוך רב). 2005 -ה"תשס(' ר, ריינגולד

  .131 -108 ,40דפים  ,ב"ן האקדמיה בארה ממקרה

ריינגולד, ר' (תשס"ה- 2004). עלייתה ונפילתה של תוכנית-הלימודים הרב-תרבותית                    

 התוספתית באוניברסיטת סטנפורד: 1997-1980. . . . מעוף ומעשה 10, 87-65.

  

  תרבותיות ופמיניזם-רב  .ה

  

תרבותיות במבחן -רב, )עורך(' א, נחתומי: בתוך, "תרבותיות- פמיניזם ורב). "ג"תשס(' ע, לנדאו

  .93-100: ירושלים, ל מאגנס. הוצאת י.הישראליות

  

  .9-26,  1פוליטיקה  .תתרבותיו-הרהורים על פמיניזם ורב). 1998יוני (' מולר אוקין ס

פמיניזם של נשים : תרבותיות-ריבוי משמעויות של פמיניזם כדוגמה לחינוך לרב). 2007(' ח, בקר-אבו

  .187-208, הוצאת כרמל, חינוך בחברה מרובת תרבויות). עורכת(פרי ' פ: בתוך. ערביות כחקר מקרה

' וא,ברץ' ל: בתוך. בהחלט כשנועדו? חדיוהילכו שתיים י: תרבותיות- פמיניזם ורב). 2007(' ר, ריינגולד

  .19-1, מגדר חינוך וחברה -  הקול שלך הקול שלי , )עורכת(, גלעד

Reingold, R. & Baratz, L. (2009). Feminism and Multiculturalism: Two Common 

          Foundations for a Vision and a Practice of Transformative Social Activities and  

          Education in Israel. Journal of International Women's Studies 10 (4), 53-64. 

http://www.bridgew.edu/SoAS/JIWS/May09/FeminismMulticulturalism.pdf 

  

  :תרבותיות ביקורתית-רב.    ו

  : ספר ערביים בישראל-ספר עבריים ולבתי-תוכנית הלימודים בהיסטוריה לבתי, )2002(' מ', אלחאג

דימויי : זהות וזיכרון, היסטוריה, )עורך(עמוס -בן' א: בתוך, תרבותיות נשלטת-אתנוצנטריות מול רב

  .אביב- תל: הוצאת רמות, )154-137 (עבר בחינוך הישראלי

Nieto, S. (1999). The Light in Their Eyes, Creating Multicultural Learning Communities. 

New York: Teachers College Press,  

  

לבחינת תוכניות הלימודים להוראת ערבית ועברית לתלמידים , )2002 ('ע, מרעי-ואלרחמן. מ, אמארה

). 127-101' עמ (טרות בתוכניות הלימודים בישראלערכים ומ, )עורכים(שנל ' וי, הופמן' בתוך ע, ערבים

  .       הוצאת רכס: יהודה-אבן

הוצאת הקיבוץ המאוחד : ירושלים. תרבותי בישראל- הפרויקט הרב: בזכות ההבדל). 2005(', י, יונה

  .90-55 ,ליר- ומכון ון
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   ממלכתי 2מוסד מספר 

  מחשבת החינוך 
  

  חובת נוכחות
  
  .יש
  

  פירוט חובת  נוכחות
  

  .    מפגשים9-חובת נוכחות מלאה ב •

  

. בריתות ושאר מינים, נישואים, מחלה, נוכחות זו כוללת גם מקרי העדרות כמו סיורים לימודיים •

לא יתקבלו היעדרויות ) נסיבות אישיות מיוחדות, מחלה ממושכת, מילואים(למעט מקרים חריגים 

  .  אחרות כלגיטימיות

  

אם קיימת סיבה חריגה שמצדיקה . תבקשים שלא להיכנס דקות מ10-תלמידים שמאחרים מעבר ל •

המרצה ישקול , איחור כזה יכנס התלמיד לכיתה ובסוף השיעור יציג בפני המרצה את סיבת האיחור

  . ויחליט אם לקבל את האיחור

  

  . אין לאכול בזמן השיעור •

  

  .   אין להפעיל סלולרים בזמן השיעור •

   

  מטרות הקורס
  

החשיבה : הקורס מחשבת החינוך יתמקד בפן בפן מרכזי בסך הקשרים אלו, ביםלחינוך פנים והקשרים ר

, ננסה לפרק את מה שנתפס אינטואטיבית כאמורפי ואבסטרקטי לפרקסיס קונקרטי.  כמושג וכפרקטיקה

, במסגרת מושג זה נעסוק במה שעוטף את מושג החשיבה כמו הבנה. לרכיבים אינטלקטואליים, למיומנות

מעבר לשאלות הקוגניטיביות . דיאלוג ומונולוג ועוד, סברה,קהילת חשיבה, ביאור,  ידיעה,הסבר, משמעות

נבחן את ההשתמעויות של הדברים למרחב הכיתתי ולהבנת מלאכת החינוך בהקשר של תפיסת  הדמוקרטיה 

  . deliberative democracy((כפרקטיקה של התדיינות משותפת 

  נושאים
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, רציונל הקורס, כללי הקורס, דרישות מתלמידים, מבנה הקורס(ורס הצגת ק, הצגת מנחה: 1שעור  .1

  . הרצאת מבוא קצרה, )הצגת  סיליבוס

  .  למידה כניסוי וטעייה, בית הספר כמעבדה מדעית, הרגלי לימוד, של דיואי) growth(מושג הגדילה  .2

  . 36-57' עמ, 4פרק /מוסד ביאליק, דמוקרטיה וחינוך, ון'דיואי ג •

)  'תמונה וכד, קריאה, כתיבה, דיבור( נעסוק ביחס בין אופיו הפיזי של המדיום –מסר המדיום הוא ה .3

  .  שהוא מאפשר ובהשלכות התרבותיות) הבנה ופרשנות(לאפיסטמולוגיה 

  . 62-78' עמ,7-20'  עמ, טכנופולין, פוסטמן ניל •

קטואלית  נעסוק בפירוק מושג הידיעה ובהבנתו כגילום של פעילות אינטל–ידיעה כפעילות  .4

  . אקטיבית

  . 17-38' עמ, "הידיעה וההוראה", תנאי הידיעה, שפלר ישראל •

 נעסוק באבחנה בין הסבר והבנה ובאופן שהדבר מתבטא בתחומי ידע –משמעות והסבר ,  הבנה .5

  .  שונים

  .94-107'  עמ, תרבות החינוךבתוך  " והאפשרי, העבר, הוראת ההווה", רום'ברונר ג •

  . מרכזית בייצור הבנה ומשמעות) אנר'ז(עסוק במושג הנראטיב כסוגה בהמשך לנושא הקודם נ .6

  .122-134'  עמ, תרבות החינוךבתוך  " נרטיבים של מדע", רום'ברונר ג •

  .135-154' עמ, תרבות החינוךבתוך  " פרשנות נראטיבית של המציאות/"רום'ברונר ג •

  . יותנאיו ורכיב, נעסוק בחשיבה ביקורתית ונבחן את משמעות המושג .7

, )עורך(בתוך יורם הרפז "  טקסונומיה של נטיות ויכולות של חשיבה ביקורתית", אניס רוברט •

  . 37-53' עמ, הוצאת מאגנס, חינוך לחשיבה ביקורתית

בתוך יורם הרפז "  תוכנית הלימודים ובעיית ההעברה -חשיבה ביקורתית ", סווארץ רוברט •

  . 165-185' עמ, סהוצאת מאגנ, חינוך לחשיבה ביקורתית, )עורך(

הבנת , יצירתיות, דיאלוגיות,  נבחן מודל חינוכי מעשי שמעונין לשלב ביקורתיות-קהילות חושבות   .8

  .   עומק וחקירה בתוכו

) עורך(בתוך הרפז יורם” "קהילה"על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על ", לפסטיין אדם •

   32-54' עמ, הוראה ולמידה  בקהילת חשיבה

' עמ, הוראה ולמידה  בקהילת חשיבה) עורך(בתוך הרפז יורם " דילמות חינוכיות", םהרפז יור •

55-62.  

נעסוק באמפתיה ואכפתיות כמושגים ופעילויות שגולשות מעבר להיבט הרגשי לעבר הבנה  .9

  .  אישית-קוגניטיבית ותקשורת בין

• Noddings Nel, The Challenge to Care in Schools: an Alternative 

Approach to Education, pp 15-27, 44-62.  
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  .   ליברליזם וחינוך- נאו–כלכלה וחינוך , המפגש בין חברה .10

• Giroux Henry, Stealing Innocence, Palgrave: New-York, pp 83-105   

  תרבותית לחינוך בחברה ליברלית-המפגש בין החברה הרב .11

- רב, )עורכים.(שמיר ר, .שגיא א, .ר מבתוך מאוטנ" תרבותיות-שני מושגים של רב", תמיר יעל •

  .  79-92' עמ, אביב-תל: רמות, תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית

  .  יוכרע בהמשך– צפייה בקטעים מסרט שקשור לסוגייה החינוכית ודיון  .12

  דרכי הוראה

  . קריאת בית בטקסט •

  .  ההרצאה תתייחס לנקודות נבחרות בטקסט–הרצאת מרצה  •

  .דיון כיתתי •

ה להשלים את הקריאה /ר והרצאת המרצה תתייחס לנקודות ספציפיות בטקסט על התלמיד מאח •

ובשיקול דעת , עם זאת ניתן. עבודת הביניים וכן הבחינה תתייחס לכלל הטקסט. באופן עצמאי

להעלות בדיון הכיתתי נקודות שלא נכללו בהרצאת המרצה ושיש לכיתה או , של המרצה

     .ה מסויים עניין בהם/לתלמיד

  חובות הסטודנט

  . נוכחות בהתאם לסעיף נוכחות •

  . קריאת הטקסטים בבית •

סטודנט שלא הביא טקסט ,  להביא את הטקסט הנדון לכיתהחובה, יודגש. הבאת הטקסטים לכיתה •

  .  מתבקש שלא להיכנס לכיתה

  .  השלמת חומרים עקב העדרות באופן עצמאי •

  הערכת הסטודנט

  .ןמהציו) 20%(הגשת עבודת ביניים  •

  ).80%(בחינה בכתב  •

  ביבליוגרפיה עברית

  חובה

  

חינוך , )עורך(בתוך יורם הרפז "  טקסונומיה של נטיות ויכולות של חשיבה ביקורתית", אניס רוברט •

  . 37-53' עמ, הוצאת מאגנס, לחשיבה ביקורתית

  .94-107'  עמ, תרבות החינוךבתוך  " והאפשרי, העבר, הוראת ההווה", רום'ברונר ג •

  .122-134'  עמ, תרבות החינוךבתוך  " נרטיבים של מדע", רום' גברונר •
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  .135-154' עמ, תרבות החינוךבתוך  " פרשנות נראטיבית של המציאות", רום'ברונר ג •

  . 36-57' עמ, 4פרק , מוסד ביאליק, ךדמוקרטיה וחינו, ון'דיואי ג •

  . 17-38' עמ, , תנאי הידיעה,  "הידיעה וההוראה",שפלר ישראל •

) עורך(בתוך הרפז יורם” "קהילה"על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על ", יין אדםלפסט •

   32-54' עמ, הוראה ולמידה  בקהילת חשיבה

-55' עמ, הוראה ולמידה  בקהילת חשיבה) עורך(בתוך הרפז יורם" דילמות חינוכיות", הרפז יורם •

62 .  

בתוך  הרפז "  אל מעבר להשקפות עולםללכת : ללמוד חשיבה ביקורתית במובן החזק", פול ריצרד •

  .   132-149' עמ, חינוך לחשיבה ביקורתית) עורך(יורם 

  . 62-78' עמ,7-20' עמ, טכנופולין,  פוסטמן ניל •

, )עורך(בתוך יורם הרפז "  תוכנית הלימודים ובעיית ההעברה -חשיבה ביקורתית ", סווארץ רוברט •

  . 165-185 'עמ, הוצאת מאגנס, חינוך לחשיבה ביקורתית

- רב, )עורכים.(שמיר ר, .שגיא א, .בתוך מאוטנר מ" תרבותיות-שני מושגים של רב", תמיר יעל •

  .  79-92' עמ, אביב-תל: רמות, תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית

  : רשות
  

  .125-135' עמ, בידור עד מוות, פוסטמן ניל •

הוראה ולמידה ) עורך(פז יורםבתוך הר" לקראת הוראה ולמידה בקהילת חשיבה", הרפז יורם •

  . 55-62' עמ, בקהילת חשיבה

' עמ, הוראה ולמידה  בקהילת חשיבה) עורך(בתוך הרפז יורם" הפדגוגיה של השאילה", הרפז יורם •

103-109 .  

, הוצאת מאגנס, חינוך לחשיבה ביקורתית, )עורך(בתוך יורם הרפז , ”חינוך לביקורתיות", ון'פסמור ג •

  . 37-53' עמ

  

  יוגרפיה לועזיתביבל

   :חובה

• Noddings Nel, The Challenge to Care in Schools: an Alternative Approach 

to Education, pp 15-27, 44-62  

• Giroux Henry, Stealing Innocence, Palgrave: New-York, pp 83-105 

    
  



 חינוך מוסרי│171

 

    ממלכתי2מוסד מספר 

  פילוסופיה יוונית

  חובת נוכחות

  .יש

    נוכחותפירוט חובת

  .    מפגשים9-חובת נוכחות מלאה ב •

  

בריתות ושאר , נישואים, מחלה, נוכחות זו כוללת גם מקרי העדרות כמו סיורים לימודיים •

לא ) נסיבות אישיות מיוחדות, מחלה ממושכת, מילואים(למעט מקרים חריגים . מינים

  .  יתקבלו היעדרויות אחרות כלגיטימיות

  

אם קיימת סיבה חריגה .  דקות מתבקשים שלא להיכנס10-תלמידים שמאחרים מעבר ל •

שמצדיקה איחור כזה יכנס התלמיד לכיתה ובסוף השיעור יציג בפני המרצה את סיבת 

  . המרצה ישקול ויחליט אם לקבל את האיחור, האיחור

  

  . אין לאכול בזמן השיעור •

  

  .   אין להפעיל סלולרים בזמן השיעור •

   

  מטרות הקורס

תפיסת , היסטוריה, מתימטיקה, שירה, ספרות, אומנות, מחזאות(ת בכללותה התרבות היווני

בתוך מכלול זה הפילוסופיה היוונית תופסת לה מקום , מהווה מסד לתרבות המערבית) הגוף

הוגים . אריסטו, אפלטון, סוקרטס: הקורס יעסוק בשלוש הפילוסופים החשובים של הגות זו. נכבד

, תורת נפש, אתיקה: ת יסוד ונושאים עבור התרבות המערביתאלו הציבו מכלול של של שאלו

במסגרת . רציונליות ותורת הדיבור, תפיסת הפוליטי, )תורת ההכרה את העולם(אפיסטמולוגיה 

הקורס נכיר את עיקרי תפיסתם של הוגים אלו תוך למידה של טקסטים מקוריים מלווים בספרות 

  .           עזר

  נושאים

רציונל , כללי הקורס, דרישות מתלמידים, מבנה הקורס(הצגת קורס , ההצגת מנח: 1שעור  •

    . הרצאת מבוא קצרה, )הצגת  סיליבוס, הקורס

  . מבוא כללי לדיאלוגיים הסוקרטיים ואפלטון •

הוצאת ידיעות , הפילוסופים הגדולים) עורך(אפלטון בתוך מגי בריאן , ברנייט מיילס •
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  . 10-33' עמ, אחרונות

  'אותיפרון'קריאה ב: ור הסמכות המוסריתהדיאלוג על מק •

  .  255-277' עמ, הוצאת שוקן, 1 כרך –כתבי אפלטון בתוך ' אותיפרון,'אפלטון •

החקירה , הסגולה הטובה,  אופן הדיון הסוקרטי–' מנון'קריאה בדיאלוג :  תורת ההיזכרות •

  . המוסרית

  .  414-462' עמ, הוצאת שוקן, 1 כרך –כתבי אפלטון בתוך ' מנון, 'אפלטון •

  .  ידיעה וסברה, מציאות וממשות, פרט וכלל: 'מדינה'קריאה ב:  תורת האידיאות •

  ). 474-480 (377- 366' עמ', ספר ה,  אפלטון •

  . 201-227' עמ, פילוסופיה יוונית, שמואל שקולניקוב ואליעזר ויינריב •

  .   השפעתו על החשיבה המערבית, נעסוק במשל המערה: משל המערה •

  ). 514-518 (426- 421' עמ', ספר ז,  אפלטון •

  . 246-254' עמ, פילוסופיה יוונית, שמואל שקולניקוב ואליעזר ויינריב •

  .   מבוא כללי לאריסטו •

הוצאת ידיעות , הפילוסופים הגדולים) עורך(אריסטו בתוך מגי בריאן , נוסבאום מרתה  •

  . 34-63' עמ, אחרונות

  . המטפיזיקה האריסטוטלית •

  . ט"תשמ: תל אביב, וא למטפיזיקה ולפילוסופיית הטבע של אריסטומב, לנדא יהודה •

  . שאלת האושר, המידה הטובה של הידידות,  מושג דרך האמצע :  האתיקה האריסטוטלית •

  . 188-212, 40-56' עמ. 1985, תל אביב:  הוצאת שוקן,אתיקה, אריסטו •

  . 12רק פ, ירושלים: הוצאת שלם, מעבר למידה הטובה, מקינטייר אליסדייר •

  

  דרכי הוראה

  . קריאת בית בטקסט •

  .  ההרצאה תתייחס לנקודות נבחרות בטקסט–הרצאת מרצה  •

  .דיון כיתתי •

ה להשלים את / מאחר והרצאת המרצה תתייחס לנקודות ספציפיות בטקסט על התלמיד •

עם זאת . עבודת הביניים וכן הבחינה תתייחס לכלל הטקסט. הקריאה באופן עצמאי

להעלות בדיון הכיתתי נקודות שלא נכללו בהרצאת , דעת של המרצהובשיקול , ניתן

  .   ה מסויים עניין בהם/המרצה ושיש לכיתה או לתלמיד
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  חובות הסטודנט

  . נוכחות בהתאם לסעיף נוכחות .13

  . קריאת הטקסטים בבית .14

סטודנט שלא הביא ,  להביא את הטקסט הנדון לכיתהחובה, יודגש. הבאת הטקסטים לכיתה .15

  .  בקש שלא להיכנס לכיתהטקסט מת

  .  השלמת חומרים עקב העדרות באופן עצמאי .16

  

  הערכת הסטודנט

  .מהציון) 20%(הגשת עבודת ביניים  •

 ).80%(בחינה בכתב  •

  

    ביבליוגרפיה

  .  206-238' עמ, הוצאת שוקן, 1 כרך –כתבי אפלטון אפולוגיה בתוך , אפלטון

  .  414-462' עמ, את שוקןהוצ, 1 כרך –כתבי אפלטון מנון בתוך ,  אפלטון •

  ). 474-480 (377- 366' עמ', ספר ה,   אפלטון •

  ).514-518 (426- 421' עמ', ספר ז,  אפלטון •

  . 188-212, 40-56' עמ. 1985, תל אביב:  הוצאת שוקן,אתיקה, אריסטו •

' עמ, הוצאת ידיעות אחרונות, הפילוסופים הגדולים) עורך(אפלטון בתוך מגי בריאן , ברנייט מיילס •

10-33.  

  . ט"תשמ: תל אביב, מבוא למטפיזיקה ולפילוסופיית הטבע של אריסטו, לנדא יהודה •

  . 12פרק , ירושלים: הוצאת שלם, מעבר למידה הטובה, מקינטייר אליסדייר •

' עמ, הוצאת ידיעות אחרונות, הפילוסופים הגדולים) עורך(אריסטו בתוך מגי בריאן , נוסבאום מרתה  •

34-63 .  

  . 201-227' עמ, פילוסופיה יוונית, ולניקוב ואליעזר ויינריבשמואל שק •

  . 246-254' עמ, פילוסופיה יוונית, שמואל שקולניקוב ואליעזר ויינריב •

  . 30-45' עמ, פילוסופיה יוונית, שמואל שקולניקוב ואליעזר ויינריב •

  

  :רשות

  עברית

  .   ה"תשמ, יבאב-תל: האוניברסיטה המשודרת, פרקי מבוא לאפלטון, גליקר יוחנן •
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-153, 142-143, 87-119' עמ, ירושלים: אקדמון, על היש המושלם, פפיטה האזרחי •

161 .  

, ירושלים: מאגנס, בתוך אידיאה ומתודה, ה' מדינה'ידיעה וסברה ב, שקולניקוב שמואל •

  .  88-97' עמ, 2008

  

  לועזית
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Press: Cambridge, pp 124-130, 487-520. 

• Taylor A.E, Plato – The Man and his Work, University paperbook: 

London, pp 46-74, 103-145, 263-298.   
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   ממלכתי2מוסד מספר 
  )יונגיאנית(מושגי יסוד בפסיכותרפיה ובפסיכולוגיה אנליטית 

  
  תוכן הקורס ומטרותיו 

  
יונג . ג.רס בהכרות ולימוד של  מושגי יסוד מרכזיים בזרם הפסיכולוגי הנקרא על שמו של קנעסוק בקו

שפיתח מערכות חשיבה והתבוננות  ענפים ומעמיקים על הנפש ועל הטיפול הפסיכולוגי דרך חקר 
  .התרבות האנושית האוניברסלית

  
  תכני הקורס

  

   הפיצול מהזרם הפסיכואנליטי–לידתה של אסכולה  .1

  ניסיון להרחבתו ולהגדרתו של  מושג הנפש–והאנימה העצמי  .2
   אבני יסוד בדינמיקה של הנפש-קומפלקס וסמל , ארכיטיפ .3
 הצל, האב,  האם הגדולה–ארכיטיפים מרכזיים  .4
 העברה והעברה נגדית האלכימיה של הקשר הטיפולי .5
  משמעויותיו ושימושיו בטיפול האנליטי–החלום  .6

  
  )חלקית(רשימת קריאה מומלצת 

  
  רסלינג. האדם המיסטי) 2007. (נוימן א

  רמות: אביב-אוניברסיטת תל.) יפה א' עורכ(זכרונות חלומות מחשבות ) 1993. (ג.יונג ק
  דביר  :  אביב–תל . מודע-הפסיכולוגיה של הלא) 1987. (ג.יונג ק
  דביר :  אביב–תל . על החלומות) ב"תשמ. (ג.יונג ק
  דביר: אביב-תל. מודע–האני והלא ) ח"תשל. (ג.יונג ק
  רסלינג , פסיכולוגיה ודת) 2005. (ג.יונג ק

 מודן  : בן שמן.  סמלים ומיתוסים – אלכימית הנפש –מסע אל העצמי  ) 2004. (נצר רות
  

Papdopolos R.K. (2006) The Handbook fo Jungian Psychology. London: Routledge 
Fordham M. (1995) Freud, Jung, Klein, the fenceless field. Essays on psychoanalysis       
          and analytical psychology (Ch. pp. 7-61) New York: Routledge 
Neuman E. (1995) The origins and history of consciousness. Bollingen: Princton 
Wilmer H.A.  (1991) Practical Jung, nuts and bolts of Jungian psychotherapy.  
             Illinois: Chiron Publications 
Sharp D. (1991) Jung lexicon, a primer of terms & concepts. Toronto: Inner City  
             Books. 
De Laszlo V. (1990) (ed.) The basic writings of C.G. Jung. Princton: Princton     
University Press 

 
Jung C.G. (1967), Man and his Symbols 

 
Jacobi J. (1974) Complex Archetype Symbol in the Psychology of CG. Jung. 
Bollingen/Princton 
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  ממלכתי2מוסד מספר 
:שעות שבועיות 6שנתי   :ציון עובר    75  

  2010שנת לימוד 
 

 ' שלב ב-) על יסודי( אנגלית -אימוני הוראה 
10106013610 
 

   
 
 

  אופי הקורס 

  עבודה מעשית 
  חובת נוכחות

   מהשיעורים80%-לפחות ב 
  
  

 מטרות הקורס
The students will be able to appreciate the complexity of the teaching – learning situation 

in the EFL classes, concentrating on the main components: the pupils, the teacher and the 

subject matter .  

The students will appreciate school as an organization.  

The students will apply the theoretical knowledge gained in the methodology course and 

other courses in the field.  

The students will enrich their knowledge and understanding in TEFL through lesson 

observations, discussions and reflection.  

The students will enhance their ability to reflect on their practice teaching experience.  

The students will be able to utilize professional literature to support, elaborate and 

examine the knowledge gained in practice teaching.  

   
  

  )תוכנית הקורס(הנושאים 

Guidelines to lesson observation  

Lesson planning) review(  

Finding and defining lesson objectives  

Criteria for task choice  

Reflection on action as a tool for professional development  - CBTD (class based teacher 

development (  

Principles of effective teaching  

School as an organization  
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   למידה-דרכי הוראה 

The course will start with a session in Oranim. During the year there will be group visits 

to schools for lesson observations and several sessions in Oranim; most of the year the 

students will spend each Tuesday in schools, learning from EFL classes observations and 

practicing teaching EFL.  

  
  )מבחנים, מטלות(חובות הסטודנט 

Students are expected to have observed a minimum of 50 TEFL lessons in junior high school by 
the end of the course.  

Students are expected to have taught a minimum of 25 lessons by the end of the course.  
Students are expected to keep notes regarding the lessons they observe in a diary throughout the 

year. Students are expected to reflect in detail in writing on one lesson each observation day. The 
diary will be inspected on the observation days and will be used in class.  

   Students are expected to provide a lesson plan before observation and write a lesson reflection 
after each observation.  
Students are expected to discuss the lesson after observation.  

Students are expected to attend all the sessions delivered in Oranim and group school visits.  
  

  )קריטריונים, דרכי הערכה(הערכת הסטודנט 

Assignments handed in on time during the year, PT diary, lesson plans provided before 

the observations ,reflections on lessons after the observations  –20%  

Lessons observed by the pedagogical instructor –  50%  

Master teacher assessment of the student teacher work –  20%  

Attendance and active participation in the sessions given in Oranim and group 

observation – 10%  
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  ממלכתי2מוסד מספר 

1/13/2010 
: שבועיותשעות 2סמסטריאלי   :ציון עובר    75  

  2010שנת לימוד 
 

 פיתוח יחידת לימוד במדעים והוראתה
10110137116 

 'ש
01 
 

  אופי הקורס 

  שעור 
  חובת נוכחות

   מהשיעורים80%-לפחות ב 
  
  

 מטרות הקורס
פיתוח היכולת בקרב הסטודנטים לפיתוח תוכנית לימודים מבוססת סילבוס תוך שימוש 

הקורס יהי מבוסס על תוכנית הלימודים . ות הוראה התואמות את הכיתה ההטרוגניתבאסטרטגי
הקורס יתמקד בהצגת הדרכים לבניית תוכנית . במדע וטכנולוגיה של משרד החינוך ליסודי

בניית . לימודים בעלת רצף פדגוגי תוך שמירה על ההתפתחות הספירלית במבנה התוכנית
ומרי הלימוד שמוצעים על ישי הגורמים המוסמכים במשרד התוכנית יהי מבוסס על התכנים וח

  .החינוך
  
  
  

  )תוכנית הקורס(הנושאים 

יעדים , מטרות, התפיסה הרעיונית: טכנולוגיה, רענון הסילבוס תוכנית הלימודים החדשה במדע  
   :במהלך הקורס נתמקד בנושאים. נושאי לימוד מרכזיים

  
  בית הספר היסודי עקרונות פיתוח תוכנית לימודים במדעים ל .1
פיתוח תוכנית בהקשר לצירים הראשיים והמבנה הספירלי בתוכניות הלימודים  .2

, התנהגותו, האדם, כדור הארץ והיקום, , עולם מעשה ידי עד אדם: בצירים 
 . מידע ותקשורת, בריאותו ואיכות חייו

 שימוש במסמך הסטנדרטים כמנוף לפיתוח יחידת לימוד בית ספרית  .3
 . ראה בתוכנית תוך התייחסות לשיטות הוראה מגוונותבנית רצף הו .4
 . שילוב טכנולוגיות מידע בהוראת תוכנית הלימוד שפותחה .5
 הערכה ורפלקציה על תהליך הוראת יחידת הלימוד  .6
 עקרונות ושלבים בפיתוח יחידת לימוד  .7
של יחידת הלימוד כולל תכנון ) או מסכמת/מעצבת ו( בניית אמצעים להערכה   .8

  .נה בביתמטלות להכ
  

  למידה-דרכי הוראה 
  שימוש במצגות וסרטים בשיעורים רגילים. 1
  קיום סדנאות שבה יש למידה משותפת והצגת תוצרי הסדנה. 2
  עבודה פרויקטנטית תוך הצגת תוצרים בשילוב המחשב. 3
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  )מבחנים, מטלות(חובות הסטודנט 

   השתתפות קבועה ופעילה בשיעורים .1
    הכיתההצגת התוכנית הלימוד בפני .2
  . תכנון הוראת נושא מתוכנית הלימודים-הגשת עבודה  .3
  קריאה של חומרי ביבלוגרפיה .4

  
  )קריטריונים, דרכי הערכה(הערכת הסטודנט 

   10% -נוכחות רצופה תוך השתתפות פעילה  .1
   30%הצגת תוכנית הלימוד    .2
   60% –תכנון הוראת נושא מהסילבוס - עבודה הגשת .3

  
  ביבליוגרפיה
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  .77-67 ,)11(, חינוך החשיבה. חשיבה המבוססת על בעיות         .3

חינוך ?לוגיה לסייע ללמד לשם הבנההאם יש בידי הטכנו) .1997(ניקסון ' ריימונד ס         .4

 . 33-26 11עלון , לחשיבה

 חינוך ?האם ישתדכו זה לזה: הטכנולוגיה פוגשת בקונסטרוקטיביזם).1997. (ד,פרינקס         .5
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  ממלכתי2מוסד מספר 

 
1/13/2010  

:שעות שבועיות 2שנתי   :ציון עובר    75  
   2010שנת לימוד 

 

  ' שלב א- ספרות -דידקטיקה 

10106012018 
  'ש

01 
 

  אופי הקורס 

  שעור 
  חובת נוכחות

   מהשיעורים80%-לפחות ב 
80%  

  
 מטרות הקורס

   תחומית בספרות-הספרות כתחום דעת לצד התבוננות בין הכרת מושג •

על כל המשתמע , ראיית הספרות כאמנות :הבנת המשמעויות השונות של הוראת הספרות •

הכרת הספרות כנושאת ; עידוד הסקרנות ואהבת הספרות על ידי הנאה מהלימוד; מכך

תרבותית בהוראת -שילוב בין גישה מורשתית לבין גישה רב; אידיאות ותמות מגוונות

 . 'הספרות וכו

  וח כשרים ייחודיים בכל תלמיד הבנת תפקיד המורה בפית •

  רכישה ותרגול של מיומנויות הוראה מגוונות  •

   הכרת שיטות ודרכים להוראת הספרות •

      בעיקר שירה וסיפור קצר, אנרים שונים'רכישת כלים להוראת ז •

  
 )תוכנית הקורס(הנושאים 

   זיהוי והכרה של מטרות בהוראת הספרות •

  ותהיכרות עם גישות ודרכים בהוראת הספר •

   יצירות ותכנים הנלמדים בבתי הספר, אנרים'ז, היכרות עם נושאים •

ספרי לימוד , מקראות לבתי הספר(היכרות עם תכניות לימודים ועם ספרות עזר רלוונטית  •

   )והדרכה למורים וכדומה

בעזרת דוגמאות מתוכנית הלימודים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה , שירההוראת  •

   ) ושירת ימי הבינייםכולל שירי ביאליק(

בעזרת דוגמאות מתוכנית הלימודים בחטיבת הביניים ובחטיבה , הסיפור הקצרהוראת  •

  )כולל עגנון(העליונה 
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   למידה-דרכי הוראה 

  דיונים ועבודה סדנאית, שיעורים פרונטליים
  הוראת עמיתים

  
  )מבחנים, מטלות(חובות הסטודנט 

   פיםביצוע תרגילים שוט, קריאת הביבליוגרפיה •

  תתנסה בתרגול מיומנויות הוראה בכתה/ית יתנסה/כל סטודנט •

  עבודת סמסטר ועבודת סיכום, תחויב בשתי עבודות להגשה/ית יחויב/כל סטודנט •

  
  )קריטריונים, דרכי הערכה(הערכת הסטודנט 

  ועל ההשתתפות) לעבודת הסיכום משקל עיקרי(ההערכה תבוסס על שקלול ציוני העבודות שיוגשו 

  
  יוגרפיהביבל
המשיכה של הטקסט -למבנה: מוגדרות ותגובתו של הקורא בסיפורת- אי). 1975(וולפגנג , איזר

  ).תדפיס (15 – 1' עמ, 21, הספרות. הספרותי
  .הקיבוץ המאוחד:  תל אביב.על הוראה ביקורתית של ספרות: לא על היופי לבדו). 2008(' מלאך נ- דה
 לא על היופי לבדו', נ, מלאך-בתוך דה . והוראת הספרותתיאוריות של ספרות). 2008(' נ, מלאך- דה

  .הקיבוץ המאוחד: תל אביב). 116 - 67' עמ(

מופיע כתדפיס באתר  (249 – 241' עמ, ד-ג/ד"מ, החינוך. להפסיק ללמד ספרות). 1971/2(' ס, יזהר

  )יזהר ס: מחבר, "לפולמוס הספרות: "כותר: הספרייה

  .ספרית פועלים: תל אביב. ים בהוראהההגיונות הסותר). 1973(צבי , לם

כתב עת  לעיון : דפים. שיח תרבותי-  בין מורשת תרבותית לרב–הוראת ספרות ). ב1999(יעל , פויס

  .43 – 28' עמ, 29ומחקר בהכשרת מורים 

מבנה הדעת , )עורך(' מ, זילברשטיין: בתוך. הוראת הספרות כמבנה דעת). א"תשנ(עמי -בן, פיינגולד

  ).תדפיס(משרד החינוך : תל אביב). 41 – 32' עמ (ת וגישה אחדותית בתכנון לימודיםשל המקצועו

). 8 – 3' עמ(השיר : חוברת ראשונה; לפתיחת השיעור בספרות' מפתח דידקטי'). ח"תשכ(' א, ריבלין

  ).תדפיס(ס טשרניחובסקי "בי: נתניה

תכנית : ספרות, וך והתרבותמשרד החינ, ישראל: בתוך. מבוא). ס"תש(נילי , פנינה ולוי, שירב

  .ל משרד החינוך"ת: ירושלים). 17 – 5' עמ (יב- יסודי הכללי כיתות י-לימודים לבית הספר העל

   

  ביבליוגרפיה בתחום מיומנויות הוראה

  .האוניברסיטה הפתוחה, 2יחידה . פיתוח ויישום תוכניות לימודים, תכנון). 1978(' ש, גורי

 .אח: חיפה.  מפעילותשיטות הוראה). 1995(' א, כהן

אוניברסיטת תל אביב : תל אביב. קובץ מאמרים: הוראה יחידנית). 1975) (עורכת(' ר, ק"מהרש

  ח"ומט

  .גומא. שיקולי דעת בהוראה). 1986(' ל, חיון-קרמר

  .רכס: אבן יהודה. שיטות הוראה לכיתה הטרוגנית). 1994) (עורכים(' ר, ארי- ובן' י', ריץ
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  .שוקן: תל אביב. וראה בקבוצות קטנותה). ד"תשל(' ש, שרן

   

  מבחר ספרי עזר

  .משרד החינוך, מדריך למורה, ילדות ונעורים). ם"תש(ואחרים ' יוסף ח-בר

  .ספרית פועלים: מרחביה. אמנות הספור). 1963(' ל, גולדברג

  .ח"מט: תל אביב). נלווים מדריכים למורה. 'ט', ח', כתות ז (עברית זה כיף). 1996(ח "מט

  .ידיעות אחרונות: תל אביב. פרקי לימוד, הסיפור הקצר). 1994(וני מלכה פ

  .רמות: תל אביב. הוראת הסיפור הקצר). 1989(ע "ב, פיינגולד

הוצאה ). ע"חט: 'כרך ב; ב"חט: 'כרך א ( הוראת ספרות בכתות הטרוגניות–ה "הסב). 1982(' פלג ר

  .פרטית

  .חורב: תל אביב. מסה ועיון, ספור ונובלה). 1987(' ר, צדקה

  .רמות: תל אביב). ומדריכים למורה' ב', כרכים א (לאורך השורות). 1985). (עורכים(ואחרים ' ל, רתוק

תל . ומדריכים למורה' ט', ח', סדרת מקראות לכתות ז. מגוון). 1993/4). (עורכים(ואחרים ' פ, שירב

  .מעלות: אביב

  
  :מבחר ספרי לימוד עברית במגזר הערבי והדרוזי

מקראה לעברית לחטיבת הביניים . לשון והבעה, ספרות :אשכול). 2006-2005(' ופויס י' ע, סובחי
-אל :נצרת ). כולל מדריך למורה מאת יעל פויס, כתה ח כיתה ט, כיתה ז: סדרה  (בבית ספר ערבי

  .נהדה
כיתה , תה חכי, כיתה ז: סדרה(מקראה לעברית בבתי הספר הערביים : הכרם). 2009-2006(' מ, דר'ח
 .דפוס הוואדי: חיפה). רוגני' כולל מדריך למורה מאת ח. ט

. ספר לימוד ליחידת ספרות א בבית הספר הערבי :אופק חדש א). 2007(' י, ופויס' ע, סובחי
   .נהדה- אל :נצרת

-אל :נצרת. ספר לימוד ליחידת ספרות ב בבית הספר הערבי :אופק חדש ב). 2008(' י, ופויס' ע, סובחי

   .דהנה

 הספר לבתי העברית בספרות הבגרות לבחינות הכנה :השלם א המעין). 2009(' ורוגני ח' מ, דר'ח
  .דפוס הוואדי: חיפה. ’א יחידה , הערביים

 הספר לבתי העברית בספרות הבגרות לבחינות הכנה :השלם ב המעין). 2009(' ורוגני ח' מ, דר'ח
  .דפוס הוואדי: חיפה. ’א יחידה , הערביים

 .אוניברסיטת חיפה ומשרד החינוך: חיפה). עברית לבתי הספר הדרוזיים (שֹרש). 1985(' ח', ס, חפלא

  .משרד החינוך: ירושלים. גשר לספרות העברית). 1995) (עורך(' ג, קנאזע

  
Arends, R. I. (1993). Learning to teach. New York: McGraw. 
Brown, G. A. (1987). Lectures and lecturing. in: Dunkin, M. J. (ed). The international 
encyclopedia of teaching and teacher education (pp. 284-287). Oxford: Pergamon 
press. 
Slavin, R. E. (1990). Cooperative learning: theory, research and practice. Englewood 
cliffs: Prentice Hall. 
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 פסיכולוגיה התפתחותית
  אופי הקורס 

  שעור ותרגיל 
  חובת נוכחות

   מהשיעורים80%-לפחות ב 
  

 מטרות הקורס
דגש על (היכרות עם תהליכי ההתפתחות של הילד והמבוגר לאור גישות תיאורטיות שונות 

  ).ות והתפתחות הקשר הורה ילדההתפתחות בשנים הראשונ
  

  )תוכנית הקורס(הנושאים 

    גישות מרכזיות לחקר והבנת התפתחות האדם–מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית  .1
   )אריקסון(פ המודל הפסיכוחברתי "התפתחות האדם לאורך החיים ע .2

   )מיילו, פיונטלי( מהיכן ואיך מתחילה ההתפתחות הביולוגית והפסיכולוגית –מעובר לילד  .3

   פ גישתו של דניאל שטרן" התפתחות ההורות ע–הקונסטלציה האמהית  .4

התפתחות הקשר הורה ילד לאור תיאוריית ההתקשרות ,  ציוני דרך התפתחותיים–השנה הראשונה  .5
   .של בולבי

   )מאהלר(תהליך הספרציה אינדיווידואציה כציר מרכזי בהתפתחות  .6

   )פרויד(סואלי פ המודל הפסיכוסק" ההתפתחות ע–השלב האדיפלי  .7

   גיל החביון .8

  גיל ההתבגרות .9
  

   למידה-דרכי הוראה 

הצגות מקרים ותרגילים שתלמידים יבצעו במהלך הקורס על , השיעורים יתבססו על הרצאות פרונטליות
  מנת לתרגם את החומר הנלמד להתנסות בשטח

  
  )מבחנים, מטלות(חובות הסטודנט 

    מהשיעורים80%נוכחות של  .1
   ורסקריאה במהלך הק .2

    מהציון50%מטלות שיועברו במהלך הקורס יהוו  .3

   מהציון50%עבודת סיכום תהווה  .4
  

  )קריטריונים, דרכי הערכה(הערכת הסטודנט 

  .השתתפות רציפה ופעילה בכל מפגשי הקבוצה. 1

  .ציון על העבודה המוגשת. 2
  

  ביבליוגרפיה

   א"ת: האוניברסיטה הפתוחה.  ההתפתחות טבעה ומהלכה).  1998. (ג, דהארט. ר, קופר. א, סרוף .1
אוניברסיטת : דיונון. פסיכיאטריה של הילד והמתבגר). 1997. (ש, טיאנו. א, ויצמן. י, הטב. א,אפטר .2

   .תל אביב

   א"ת: מודן. מעובר לילד).  2001. (א, פיונטלי  .3

   ספריית הפועלים . השנים המופלאות) . 1974. (ס, פייברג .4

   א"ת:  מודן.הולדתה של אם). 1998. (ד, שטרן .5

  א"ת: תולעת ספרים. פרויד ומעבר לו). 1995. (ס, מיטשל .6

 מקראה עם חומר הקורס        ·חומר נוסף יחולק במהלך הקורס
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 פסיכולוגיה התפתחותית של גיל הנעורים
10392010008 

 
  אופי הקורס 

  שעור ותרגיל 
  חובת נוכחות

   מהשיעורים80%-לפחות ב 
  
  

  ורסמטרות הק

  מטרת הקורס להכיר ולהבין את תקופת גיל ההתבגרות מנקודת המבט של הפסיכולוגיה ההתפתחותית
 )תוכנית הקורס(הנושאים 

  מהי פסיכולוגיה התפתחותית
   מבט היסטורי וסוציאלוגי-התבגרות  מהי

  התפתחות גופנית 
  התפתחות קוגניטיבית

  התפתחות מוסרית
  דימוי עצמי מושג העצמי ובניית -התפתחות רגשית

  אגוצנטריות של המתבגר, תפקידי מין וזהות מינית,  תפקידים חברתיים-התפתחות חברתית
  בני הגיל והשפעות הסביבה, משפחה,  הורים-מתבגרים וסביבתם

  אבנורמליות בגיל ההתבגרות
  

   למידה-דרכי הוראה 

ם לנושאים הרלוונטים הנלמדים דיונים וראיון מתמשך עם מתבגר במשך הקורס בהתא, התנסות סדנאית, הרצאות
  .בקורס

  )מבחנים, מטלות(חובות הסטודנט 

  .מבחן סיכום, ראיון מתמשך עם מתבגר והגשת דוח מסכם בסיום הקורס, השתתפות פעילה בשיעורים
  )קריטריונים, דרכי הערכה(הערכת הסטודנט 

  10% -דוח עם מתבגר
  90% -מבחן סיכום

  
  ביבליוגרפיה

  מודן הוצאה לאור תל אביב,  יחסי הורים מתבגרים-גוזלאוף ) 1999(, ץ עלי"כ
   

  ספרית הפועלים הוצאת הקיבוץ הארצי, תיאוריות על גיל ההתבגרות) 2002. (א,רולף, מוס
  \ ספרית הפועלים הוצאת הקיבוץ הארציאבדן הילדות) 1987. (נ, פוסטמן
  :סרטים

  יומן נעורים
  החיים כבית

  ויל הנטינג סיפורו של
  יםאנשים פשוט

  המבוך
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  סמינ-הפסיכולוגיה של המוסר וחינוך להתנהגות מוסרית 
10110140149 
 

  אופי הקורס 

  סמינריון 
  חובת נוכחות

   מהשיעורים80%-לפחות ב 
  נוכחות וכן השתתפות בדיונים הנערכים בכיתה

  
 מטרות הקורס

ית ולהזדמנויות ההוראתיות בהן ניתן העלאת מודעות התלמידים למורכבותה של התנהגות מוסר

  ; לקדמה

, משתנים קוגניטיביים: התוודעות למשתנים ולתהליכים המשפיעים על התנהגות מוסרית

  ; מגדריים והתנהגותיים,  תרבותיים- חברתיים, רגשיים

הקניית כלים לניתוח סיטואציה מוסרית ובניית דפוסי התערבות חינוכיים התורמים לקידום 

  .ס"סרית ולמיסוד תרבות מוסרית בביההתנהגות מו

  
  )תוכנית הקורס(הנושאים 

  :הקדמה. 1

סקירת כלל המשתנים המשפיעים על התנהגות מוסרית וכן , ערכי/ הגדרת התחום המוסרי

  .התהליכים המעורבים בהחלטה מוסרית

  :המרכיב הקוגניטיבי בשיקול הדעת המוסרי. 2

קוגניציה חברתית ומרכיבים בבנייתה של ; סריהתפתחות קוגניטיבית והקשרה לשיקול דעת מו

  . הקשר לאלימות-'חברתי'עיבוד מידע ; רגישות חברתית

  :המרכיב הרגשי בשיקול הדעת המוסרי. 3

התפתחות ; תפקידו של הרגש בהחלטה המוסרית; דיון בתיאוריה של גיליגן להתפתחות מוסרית

  . התיאוריה של נודינגס- אגה לזולתחינוך לאיכפתיות וד. היכולת האמפתית והחינוך לאמפתיה

  : בגרות רגשית והקשרה למוסריות. 4

  . התפתחות האישיות והזהות המוסרית האוטונומית

  : השפעת המרכיב החברתי על התנהגות מוסרית. 5

  ; שיח תרבותי ואידיאולוגיה מוסרית ובנייתה של זהות מוסרית; נורמות התנהגות

  . מוסריתגורמי מצב כמשפיעים על התנהגות. 6

  
   למידה-דרכי הוראה 

  .רפרטים של תלמידים;דיון בדילמות מוסריות העולות בזירה החינוכית ; הרצאות
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  )מבחנים, מטלות(חובות הסטודנט 

  ;נוכחות והשתתפות בדיונים בכיתה

  ; על פי ההוראות שיינתנו בכיתה- בדילמה בכיתה הצגת דילמה מוסרית וניהול מושכל של דיון

   עד אמצע נובמבר-שא לעבודה סמינריוניתהגשת הצעת נו

   עם סיום הסימסטר-הגשת רשימה ביבליוגרפית וראשי פרקים אפשריים

  ; עם סיום השנה-הגשת פרק מתוך העבודה

  ; הגשת רפרט בכיתה

  עמידה בלוח זמנים; הגשת עבודה סמינריונית

  
  )קריטריונים, דרכי הערכה(הערכת הסטודנט 

  10% -עמידה בלוח זמנים, כיתההשתתפות בדיונים ב, נוכחות

  10% - הצגת דילמה בכיתה

  10% - הגשת רפרט בכיתה

  70% - הגשת עבודה סמינריונית

  
  ביבליוגרפיה

  ספריית הפועלים : אביב-תל, בקול שונה): 1995(, .ק, גיליגן

  .א"ת, ת"מכון מופ, טיפוח תרבות של אכפתיות): 2003(, .ר, וייס

ראוי מול , אתיקה במערכת החינוך): "1997(, אלוני, .ונ. א, וור'ג-כהן, .א,  ברוך-בן, .ש, חנוך

  411-419' עמ, הוצאת רמות : אביב-תל, חינוך במבחן הזמן): עורך(, .א, פלדי: בתוך". מצוי

  ספרי נועם :ים-בת, חינוך לערכים בשיעור): 1996(, .א, כהן

כון דילמות אתיות של  מורים לעשות את הדבר הנ'): "1997(, דושניק, .ול, .נ, בן יהושוע-צבר

-391' עמ, הוצאת רמות : אביב- תל, חינוך במבחן הזמן): עורך(, .א, פלדי: בתוך". בישראל
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  2010שנת לימוד 
 

 )יסודי-הסבה לעל(סוציולוגיה של החינוך 
10105013012 

  אופי הקורס 

  שעור 
  חובת נוכחות

   מהשיעורים80%-לפחות ב 
  .מותר להיעדר משני שיעורים

  
  מטרות הקורס

חינוכיות של המציאות המוכרת -הקורס נועד להקנות בסיס להבנת משמעויותיה החברתיות
החוקיות לאורה של , ובסביבתו בפרט) ספר- בית, גן ילדים(בשדה החינוך בכלל ובארגון החינוכי 

   .הסוציולוגית האופיינית להם
  )תוכנית הקורס(הנושאים 

   החינוך בהקשרו המוסדי. 1
החינוך כנורמה ממוסדת בהקשר של התרבות : החינוך כסוכנות של העברה תרבותית. א

  .האנושית ותהליך החיברות
ליכי החינוך כנורמה ממוסדת בהקשר של ריבוד חברתי ותה: החינוך כמכשיר להשגת סטטוס. ב

  .החברתית-הניעות
   
  החינוך בהקשרו הארגוני. 2
החינוך כפעילות מאורגנת בהקשר של יחסי הגומלין בכיתה : בית הספר כמערכת מאורגנת. ג

  .הספר-ובבית
החינוך כפעילות מאורגנת בהקשר של יחסי הגומלין עם : סביבתו הארגונית של בית הספר. ד

   הקהילה והרשויות, ההורים
   למידה-דרכי הוראה 

. דיונים קצרים במאמרים ותרגילים מודרכים בכיתה, הקורס יתנהל במתכונת של הרצאות מובנות
מערכת ניהול השיעורים ותדפיסי (לפני חלק מהשיעורים יישלח חומר הכנה דרך אתר אורנים 

  ). הספרייה
  

. תהקבצים וכתבי העת שברשימה הביבליוגרפי,  מאמרי הרשות יילקחו מתוך הספרים:הערה
יופיעו בתדפיסי אתר האינטרנט של ספריית ) יפורטו בהמשך ממקורות שונים(מאמרי החובה 

  .אורנים
  )מבחנים, מטלות(חובות הסטודנט 

שיכלול שאלות המתייחסות להיבטים , ) מהציון35%(לבצע ולהגיש תרגיל באמצע הקורס . 1
  .התרבותי והריבודי של טקסט אקטואלי שיימסר מראש

שיכלול שאלות המתייחסות למכלול ההיבטים , ) מהציון65%(בית מסכם - ןלכתוב מבח. 2
  .לפי מאמר מדעי שיימסר מראש, הסוציולוגיים של התרחשות חינוכית

  
שעות אחדות , ביום מוסכם מראש, ידי הלומדים באמצעות האינטרנט-  המבחן יוגש על:הערה

   .אחרי שהשאלות יועברו לידיהם בדרך דומה
  )קריטריונים, דרכי הערכה(הערכת הסטודנט 

, ההבנה והיכולת ליישם את החומר שיוגש בחומרי ההכנה, באמצעות המטלות ייבדקו הבקיאות
   .בדיונים ובתרגילים, במאמרי החובה, בהרצאות

  ביבליוגרפיה

  קריאת רשות
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 סוציולוגיה של החינוך
10150110021 

  אופי הקורס 

  שעור 
  חובת נוכחות

   מהשיעורים80%-לפחות ב 
  
  

 מטרות הקורס
נים ידע ודפוסי המעשה החינוכי הוא פעולה חברתית באמצעותה מוב, מנקודת מבט סוציולוגית

האידיאולוגיות ויחסי הכוחות בין השחקנים השונים ; התנהגות שאינם תלושים מהאינטרסים
מטרת הקורס היא להבין את התהליכים החברתיים הכרוכים במעשה . בחברה בה היא מתקיימת

  ? איפה אני בכל הסיפור הזה: החינוכי ולעורר את הסטודנט לחשוב על השאלה
  

  ) הקורסתוכנית(הנושאים 
ופעמים אחרות הוא יתמקד ; כגון המדיניות החינוכית, הקורס יעסוק בהיבטים מאקרו חברתיים

  .תלמיד-כגון יחסי מורה, באינטראקציה הבין אישית במישור המיקרו חברתי
  .הפרדיגמות סוציולוגיות המרכזיות העוסקות בפעולה החינוכית

  .ההתפתחות החינוך הבית ספרי בציר הזמן
  .קציה החברתית במפגש החינוכיהאינטרא

ועל , על השסעים החברתיים; על הריבוד החברתי; השפעת החינוך על הבניית זהות קולקטיבית
  . תהליכי שעתוק ושינוי של כל אלה

  
   למידה-דרכי הוראה 

  . דיון בחומר הקריאה; צפייה בסרטים; ניתוח מקרים; הרצאות
  

  )מבחנים, מטלות(חובות הסטודנט 
  והשתתפות פעילה בשיעוריםשל החומר הביבליוגרפיה טפת קריאה שו 

  
  )קריטריונים, דרכי הערכה(הערכת הסטודנט 

  .25%: 3.6.2010ח קריאה להגשה עד "דו         .1

  .75%  ):אמריקאי(מבחן סוף סמסטר          .2

  
  ביבליוגרפיה

  פרדיגמות ומושגי יסוד? מהי סוציולוגיה ומה התועלת שבה
: בתוך. הפרדיגמה הפונקציונאלית ופרדיגמת הקונפליקט: תיאוריות על חינוך בית ספרי והחברה) 1990(ג ,ק, הרן
  . 65 -41' עמ. אקדמון: ירושלים. מבוא לסוציולוגיה של החינוך. ג מגבלות החינוך הבית ספרי ואפשרויותיו, ק, הרן

  התפתחותו של החינוך הבית ספרי 
, ’פרק ג, ’פרק ב, ’פרק א, מבוא(ברירות : אביב -תל. ז המסלולים הנפרדיםמחו: חינוך בישראל). 1990. (ש, סבירסקי

  ).86 -7  ’עמ
  שוויון וניעות חברתית, חינוך

-אי). עורכת. (ד, עגנון-גולן: בתוך. חברתי בישראל-פערים בחינוך ומדיניות הפיתוח הכלכלי). 2004. (ש, סבירסקי
  . 41 -20' עמ. בבל: א"ת. שוויון בחינוך

     כקבוצההכיתה 
  :אוניברסיטת תל אביב:  תל אביב.הכיתה כקבוצה חברתית: בתוך. השפעת הקבוצה על היחיד) 1977. (ש, ושילה. א, זיו
  .85 -59' עמ

  תלמיד-יחסי גומלין מורה
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  . 75 -59. 'עמ. 2פרק . מפרש: חיפה.פדגוגיה של המדוכאים). 1972. (פ, פריירה
  חינוך בחברה מרובת תרבויות וקהילות 

. מ', אלחאג: בתוך. תרבותיות נשלטת-הגמוניה תרבותית לעומת רב: חינוך בצל הקונפליקט). 2003. (מ', אלחאג
 -295' עמ. פרדס:  חיפה.סוציולוגיה של שלום ומלחמה בישראל בעידן משתנה: בשם הביטחון). עורכים. (א, אליעזר-ובן

327 .  
   המדינה והשוק, החינוך
: א" ת.שוויון בחינוך-אי). עורכת. (ד, עגנון- גולן :בתוך. החינוך והרס החינוך הציבוריהפרטת ). 2004. (מ, וקסלר

  . 58 -42' עמ. בבל
  חינוך והעצמה

הקיבוץ : א"ת. תרבותית-יוזמות חינוכיות בחברה רב: אידאה של תיקון: בתוך". קדמה"בית הספר ). 2004. (י, בר שלום
  .135 -114' עמ. המאוחד
). עורכים. (א, וזמרן. נ,גובר: בתוך. שינוי על פי שיטת פריירה: חינוך באמצעות הצבת בעיות). 1993. (נ, ולרשטיין

  . 73- 60' עמ. ש דוד ילין"המכללה לחינוך ע:  ירושלים.להתנסות מחדש בשגרתי בדרך לא שגרתית
   

  :ביבליוגרפיה רשות

, ו" קב.שדמות". 2000הרצויה בדרך אל שנת התכנית החינוכית : להוציא את החינוך מהכיתה). "1994. (ר, אבירם
  . 29 - 24' עמ, 2

  . 34 -21' עמ. הוצאת מודן:  תל אביב.הוא והיא בכתה  ).1989. (י, עינת-אברהמי
 נייר עמדה מוגש לועדת .כישלון מערכת החינוך בקליטת יוצאי אתיופיה). 2003(אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה 

  .העלייה הקליטה והתפוצות
' ד, חן: בתוך. משמעת בכיתה-הנסיבות והמהלך של היווצרות כלל: האיסור לדבר בשיעור). 1995(' מ, אריאלי

  .474 -461' עמ. רמות: תל אביב. 21-החינוך לקראת המאה ה). עורך(
מורות ). עורכות. (פ, ופרי. מ, צלרמאיר: בתוך. לא רואים שאת מרוקאית, כמה שאת יפה). 2002(הנרייט , דהאן כלב

  .186 -174' עמ. הקיבוץ המאוחד: אביב - תל.מבט פמיניסטי: בישראל 
: דיאלוג בין זהויות.. ר, חלבי: מתוך. בני נוער מתמודדים עם המציאות המורכבת). 2000. (מ, זק, .ו, סרור, .ר, חלבי

  .91 – 67' עמ. הקיבוץ המאוחד: א"ת. מפגשים יהודים וערבים בנוה שלום
 27 - יום עיון .שוויון הזדמנויות לבנות ולבנים במערכת החינוך). 1993). (עורכות. (י, עינת-ברהמיוא. ר, רינה שחר

  .שדולת הנשים בישראל: אביב -תל. 1993במאי 
  . 189 -171  'עמ. מפרש: חיפה. דיאלוגים על שינוי בחינוך: פדגוגיה של שיחרור). 1990. (פ, ופריירה. א, שור

-http://www.ha:  נדלה מ.אופן הייצוג של המזרחים בספרי ההיסטוריה של עם ישראל ).ללא תאריך. (י, שנהב
keshet.org.il/articles/education/sifrei_yehuda-shenhav.htm   

Banks, J., A., and C., A., McGee Banks, (2001): Multicultural Education: Issues   
     and Perspectives. New York: Wiley. 

Giroux, H.A. (2005). Schooling and the Struggle for Public Life: Democracy's 
Promise and Education's Challenge. Herndon: Paradigm Publishers. 
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  ממלכתי2מוסד מוסד 
 )מתוקשב(חינוך והוראה בחברה רב תרבותית 

'ש 10106001016  01 
 

  אופי הקורס 

  שעור 
  חובת נוכחות

   חובת נוכחותאין 
  
  

  מטרות הקורס
  :להקנות לסטודנטים

  .הבנה של חינוך מהיבט תרבותי
  .תרבותיות- הבנה של החינוך הישראלית מהביט של רב

  .תרבותיות במערכת החינוכית הישראלית- רב הבנה של
  .פיתוח לומד עצמאי

  
  

 )תוכנית הקורס(הנושאים 
   .מבוא למושג של תרבות וחשיבותו בהוראה וחינוך .1

   .תרבותי- וא למושג ותיאוריה של חינוך רבמב .2
  . תרבותיות בחינוך בחברה ישראלית-רב .3

  
  למידה-דרכי הוראה 

    .קורס מתוקשב
  .לימדה דרך מטלות של הקורס-דרכי הוראה

  
  )מבחנים, מטלות(חובות הסטודנט 

  . מטלות3 הסטודנטים חייבים להגיש
  .ת להשתתף בפורום/ית חייב/כל סטודנט

  
  )קריטריונים, דרכי הערכה(נט הערכת הסטוד

  . מהציון הסופי30%  כל מטלה שווה:  מטלות3
  . מהציון הסופי10%:השתתפות פעילה בפורום

  
  

  ביבליוגרפיה

I.                             מבוא למושג של תרבות.  
 

  : המאמרים הבאים2לקרוא 
אוניברסיטה , 8מדורה , ותית אנתרופולוגיה תרב .ו, מתוך הבילנד.  מהי תרבות ).1999. (ו,  הבילנד .1

  000146935נמצא התדפיס   .49-67'  עמ רמת גן, הפתוחה
מבוא ).  2008) (עורכת. (מ, בוניס- מתוך אדר. עליות לרגל כתהליכים חברתיים). 1974. (ו, טרנר. 2

  .328-283עמודים . רעננה, בית הוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה.  לאנתרופולוגיה
  

  :אמרים הבאים מהמ1ולקרוא 
) עורכת. (מ, בוניס-מתוך אדר". הפרעות נפשית כמשאב תרבותי: הדיבוק ביהדות).  1984. (י, בילו.. א3
  .66-100עמודים  . רעננה, בית הוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה.  מבוא לאנתרופולוגיה).  2008(
 הבניית זהות גברית בטקסי ילדות תרבותי של- ניתוח פסיכו:  ממילה למלה ).2000 ( .י,  בילו   .ב3

  .נט- התדפיס נמצא באתר של הקורס במופת .16-46  ,19  ,אלפיים. בחברה חרדית
מבוא ).  2008) (עורכת. (מ, בוניס- מתוך אדר". חגיגות המימונה במרוקו).  "1984. (ה, גולדברג. ג3

  .173-147דים עמו. רעננה, בית הוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה.  לאנתרופולוגיה
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, בוניס-מתוך אדר.  ייצור מסורת ותרבות בתעשיית החתונות היפנית).  2008. (ע, גדעוני-גולדשטיין. ד3
. רעננה, בית הוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה.  מבוא לאנתרופולוגיה).  2008) (עורכת. (מ

  .194-174עמודים  
 .81-85' עמ, משרד הביטחון: טל אביב.  נתרופולוגיהשיח הא.  סמלים והקשרם) .   1992. (ח, חזן. .ה3

  .נט-התדפיס נמצא באתר של הקורס במופת
המרכז לטכנולוגיה : ח"הספריה של מת באתר של, "טקסים וריטואלים). "1990. (ר, חכם . ו3

    item?asp.item/pages/il.ac.cet.lib://http=2189  ,חינוכית
-מתוך אדר. טקסי הורות ופוליטיקה של קונצנזוס: פיקניקים בשטח צבאי).  1991.  (ת, כתריאל.. ז3

, בית הוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה.  מבוא לאנתרופולוגיה).  2008) (עורכת. (מ, בוניס
  .397-359עמודים . רעננה

מתוך . יום הזכרון ויום העצמאות:  טקסים ממלכתיים במדינת ישראל).1990(הנדלמן . ו ד. א, כץ. ח3
, בית הוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה.  מבוא לאנתרופולוגיה).  2008) (עורכת. (מ, בוניס-אדר

  .358-329עמודים . רעננה
  
  

II.                           מהמאמרים 3לקרוא . תרבותי-מבוא למושג ותיאוריה של חינוך רב 
 :םהבאי

  
  .הפורום המזרחי, קדימה . חינוך אחר–חינוך פמיניסטי ורב תרבותי .    2006 .  ש, אוחיון . 4

pages=t&1037=id?php.index/il.co.kedma.www://http) נט-מאמר גם באתר של מופת(  
  . 19-24  32 מפנה".  תרבותיות בישראל-רב  "2001ב .א, יהושע. 5
.  מפנה בחינוך ישראלי, אופק חדש, הסתדרות למורים.   2007תרבותיות וחינוך -רב על.  6

8525=ArticleID&1108=CategoryID?asp.Index/il.org.itu.www://http  
  )נט-מאמר גם באתר של מופת(
  25-27.  32 מפנה. ריבוי תרבויות בלי תרבותיות, פוליטיקה בלי חברה  "2001.  נ, קרלדרון. 7
ארבעה חקרי מקרה מן -יסטיתרבותי פלורל- מודלים קוריקלריים של חינוך רב.  2005. ר, דלוגנייר. 8

  ).נט-מאמר גם באתר של מופת(. ב"האקדמיה ב ארה
  

III .קריאה חובה.  תרבותיות וחינוך ישראלי-רב:  
9.  Rosado, C.  1997.  What Makes a School Multicultural. 

http://www.rosado.net/pdf/Multicultural_Schools.pdf  
 

  : מהמאמרים הבאים2לקרוא 
חינוך רב תרבותי בישראל כהגשמה של האתוס הלאומי והמדיניות .  2000, פישמן-אדן וקלקין. 10

  . הפוליטית

    27-24:  10אופרמלי  "  ?תרבותית ישראלית-כיצד צריכה להיראות רב.  "2000. ז, אלוני. 11

  nItemID?aspx.Inner/il.ac.cet.itu://http=2163  .  תרבותי בגיל הרך-  חינוך רב.   נ,ה      ונצי. 12
  

  אוניברסיטת חיפה".  תרבותיות וחינוך בישראל-רב.  " 1999.  י,זאב.  13
htm.33Milti/ilangz~/il.ac.haifa.construct://http  

. תרבותיות במדינת ישראל-רב.  1998. י,  יונה. 14

9/article/democracy/il.org.makom.www://http/  
  

  

III .קריאה חובה.תרבותיות וחינוך ישראלי-רב  :  
9.  Rosado, C.  1997.  What Makes a School Multicultural. 

http://www.rosado.net/pdf/Multicultural_Schools.pdf  
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  ממלכתי2מוסד מספר 
 )ק בלבד"לחח(מבוא לחינוך חברתי 

10106001040 
 

  אופי הקורס 

  שעור 
  חובת נוכחות

   מהשיעורים80%-לפחות ב 
   מן השיעורים80% -חובה להשתתף לפחות ב

  
 מטרות הקורס

מאז , קהילתי במסגרות פורמליות ובלתי פורמליות-להכיר את מסגרות החינוך החברתי. 1
   .תנועות הנוער היהודי בגולה ועד למציאות הישראלית היום

  . יוחד של פעילות נוער בלתי פורמלית ופורמלית למחצהלהבין את אופייה המ .2
  

  )תוכנית הקורס(הנושאים 

  של גיל הנעורים  מאפיינים .א
   פורמלי-הצופן החברתי הבלתי  .ב
  והיהודית  הכללית-תנועת הנוער באירופה   .ג
     לקיבוץ" הקבוצה האינטימית"מ  .ד
  תנועות הנוער בישראל   .ה
  הילהבק  מנהיגות וניהול  .ו

  הספר-  החינוך החברתי בבית .ז
   )קידום נוער(  נוער מנותק .ח
    מודרנית- נעורים בחברה פוסט  .ט
  

   למידה-דרכי הוראה 

ארבעה סיורים , שתי תצפיות אישיות באירגוני נוער, הרצאות אורח, דיונים, קריאת מאמרים
  . פעילויות מיוחדות, יום שדה, משותפים

  
  )בחניםמ, מטלות(חובות הסטודנט 

  קריאת מאמרים לקראת שיעור. א

  השתתפות תורמת בשיעורים ובמפגשים. ב

  חות בכתב"והגשת דו שתי תצפיות אישיות בשני אירגוני נוער. ג

  14.00 - 08.00 בשעות 13.11.09'  ביום ו-  השתתפות ביום שדה. ד

  במוקדי פעילות נוער ארוכים בשעות הערב יציאה לארבעה סיורים. ה

  בכתב לשניים מן הסיורים תייחסותה הגשת. ו

  מבחן סיכום. ז
  

  )קריטריונים, דרכי הערכה(הערכת הסטודנט 

  :שקלול הציון הסופי

  )7% -כל תצפית (חות מתצפיות אישיות " שני דו- 14%

     )3% -כל סיור ( השתתפות בפועל בארבעה סיורים - 12%

  בדבשני סיורים בל ח חייבים"במסלול מל סטודנטים          

  חות משני סיורים" שני דו-  8%

   השתתפות בפועל ביום שדה - 6%

   מבחן סיכום- 60%
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  ביבליוגרפיה

  ביבליוגרפיה
מאמרים אלה סומנו להלן .  מאמרים מתוך הרשימה הבאה הם חובה למבחן בסוף הקורס9

  ***בשלוש כוכביות
   
, שץ, עירם יעקב: תוךב". דילמות וסוגיות בחינוך ערכי ערבי", 2002, חאלד, עסבה-אבו.1

  צמתים ערכים וחינוך בחברה הישראלית, )עורכים(שקולניקוב ועוד 
  
, רפופורט: בתוך". טיפוסי קבוצות נוער בחברה המודרנית", 1986, שמואל נח, אייזנשטדט.2

, האוניברסיטה העברית,  המעמד החברתי של נעורים- בין שני עולמות , )עורכת(תמר 
   172-161, ירושלים

   
תדפיס (אוניברסיטת תל אביב , רמות,  דילמות ומתחים-חינוך דתי ונוער דתי , מרדכי, לב-בר.3

  )במאגר ספריית אורנים
  
-1960 –תנועות הנוער , נאור מרדכי ,"תנועת הנוער כעילית משרתת", 1989, חיים, גורי.***4

  )יהתדפיס במאגר הספר. (221- 226' עמ,צבי- יד יצחק בן: ירושלים, עידן, 1929
   
     108-152 ,37-68' פרקים שני ורביעי עמ.החינוך הדמוקרטי. י,הכט.*** 5.1.
   
הוצאת הקיבוץ : תל אביב, על תרבות צעירה בישראל : המרד השפוף ,1997, גדי, טאוב. 5.2 

   ,המאוחד
  
 ומקורות 20- תנועות נוער במאה ה: פורמלי-נעורים והקוד הבלתי, 2007, ראובן, כהנא.***6

תדפיס במאגר אורנים של הפרקים (מוסד ביאליק ואקדמון : ירושלים, מודרניים- ים הפוסטהנעור
ההקשר החברתי של "; )פרק שני" (לקראת תיאוריה של בלתי פורמליות והשלכותיה לנעורים"

" מסגרת בלתי פורמלית ותרבות פוליטית אזרחית"; )פרק שמיני" (תנועות הנוער הישראליות
  ) פרק שבעה עשר" (דשות של נעוריותתצורות ח"; )15פרק (

  
 מדיניות הטיפול –התופעה ודרכי ההתמודדות , נוער בשולי החברה, 1999, חיים, להב.***7

תדפיס . במדור שמורים. (מינהל חברה ונוער, בנוער בסיכון ובנוער מנותק בישראל
   )במאגר הספריה מקוצר

  
מינהל חברה , ה לאושר בקרב מתבגריםאישית וכמיה-מחוייבות על , 2004, צפורה, מגן.***8

  il.gov.education.noar://http  ונוער
  
 ,עידן, 1960-1920, תנועות הנוער, )עורך(נאור מרדכי  ,"התנועה המאוחדת", מרדכי, נאור.9

    104 - 92 'עמ ,צבי- יד יצחק בן :ירושלים
  

  10 - 4' עמ, 20, בשביל הזיכרון, "- 30הנוער ותנועות הנוער בשנות ה", 1997, דליה, עופר.10
  

  )ספר קריאה(עם עובד , תרנגול כפרות, 1984, אלי, עמיר.11
  

מ וספרית "הקבה, כאן על פני אדמה, 1981, )עורכים(תאיר זבולון וחנינא פורת , מוקי, צור.12
  )תדפיס במאגר הספריה( ,פועלים

  
  )תדפיס במאגר הספריה. ( לטשדמות, "הקבוצה האינטימית", 1971 ,מוקי, צור.***13
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תנועות , )עורך(מרדכי , נאור ," מעשים והרהורים–תנועות הנוער ", 1989, מוקי, צור.***14

  )תדפיס במאגר הספריה (220 - 211 'עמ :ירושלים, צבי-יד יצחק בן, עידן, 1960-1920, הנוער
   

עם : תל אביב, עיצוב הישראליות, " התקרשות הלבה היוקדת-קיבוץ ", 2007, זאב, צחור.15
  )תדפיס במאגר הספריה (115 - 102' עמ, עובד

  
שליטה , מהנדסים תרבות, "'טק'קודקס התרבות של : אידיאולוגיה", 2000, גדעון, קונדה.16

  106-63 'עמ, חרגול: תל אביב, טק- ומסירות בחברת הי
  

; רגעים חינוכיים; איך לאהוב ילד, "בית יתומים; קייטנות; הפנימיי", 1996, יאנוש, אק'קורצ.17
  289 - 112 'עמ ,יד ושם ועוד: תל אביב, זכות הילד לכבוד

  
מכללת , בארי, "ומשמעותן האידיאולוגית' המערכות העוקפות'זהות " ,1988, דיאנה, קלר.***18

   197 - 175' עמ, ברל-בית
  

 המעמד -בין שני עולמות  ,רפופורט תמר ,"שלב בחייםהנעורים כ" ,1986', קנת, קניסטון.***19
  )תדפיס במאגר הספריה(האוניברסיטה העברית : ירושלים ,החברתי של נעורים

  
שפירא : בתוך". תנועת הנוער הגרמנית מתוך ראייה היסטורית", א"תשנ, חיים, שצקר.***20

תדפיס  (192 - 179' עמ ,אביב- אוניברסיטת תל: אביב-תל, רשפים, )עורכים(רינה ואסא כשר 
  )במאגר הספריה

  
, אסופות, "החלוץ"תנועת הנוער היהודית בגרמניה ויחסיה עם תנועת ", 1972, חיים, שצקר.21
3) 16( ,39-57 .  
   

   857-863'עמ, 19כרך ,  באנציקלופדיה העברית" ילדות"הערך .*** 22
Beane, (1990) Affect in Curriculum – Toward Democracy, Dignity, a nd 
Diversity, Teacher College Press, New-York and London. 
  
Heater, D., (1990) Citizenship: The Civic Ideal in World History, 
Politics and Education, Longman, London and New-York. 
  
McPhail, P., (1982) Social & Moral Education, Basil Blackwell, Oxford. 
  
White, A.L. (ed) (1987) Lost in Music: Cultural Style  and the Music 
Event,  London, Routledge & Kegan Paul. 

  
Beane, (1990) Affect in Curriculum – Toward Democracy, Dignity, a nd 
Diversity, Teacher College Press, New-York and London. 
  
Heater, D., (1990) Citizenship: The Civic Ideal in World History, 
Politics and Education, Longman, London and New-York. 
  
McPhail, P., (1982) Social & Moral Education, Basil Blackwell, Oxford. 
  
White, A.L. (ed) (1987) Lost in Music: Cultural Style  and the Music 
Event,  London, Routledge & Kegan Paul. 
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  ממלכתי2מוסד מספר 
  סמינריו-היבטים פסיכולוגיים ופילוסופיים של החינוך 

10110140128 
 

  אופי הקורס 

  סמינריון 
  חובת נוכחות

   מהשיעורים80%-לפחות ב 
  
  

 מטרות הקורס
  מטרות הקורס

ות נלמד לנתח את הנחות היסוד העומדת מאחורי תיאורי. מטרת השיעור למפות את הזרמים המרכזיים בחינוך
 . חינוכיות שונות תוך מתן דגש על המתח הקיים בין התיאוריה והפרקטיקה

השיעורים יתבססו על קטעי סרטים שונים וטקסטים שיעזרו לבירור השאלות המרכזיות של החינוך וכן יאפשרו לכל 
  .סטודנט לחדד את הנחות היסוד ולפתח את זהותו כאיש חינוך

  
  )תוכנית הקורס(הנושאים 

  ת בחינוךאידיאולגיו .1
   אתיקה –אריסטו 
   במערבולת האידיאולוגיות–צבי לם 

   סרטים -מוסדות חינוך אידיאולוגיים 

  : חינוך ותרבות .2
  .חינוך באמצעות תרבות 

  .חינוך ודת
   שופנהאור כמחנך–ניטשה 

  :חינוך והגשמה עצמית .3
  בובר, סארטר,  קירקגור–) אקזיסטנציאליזם(חינוך ופילוסופית הקיום 

  .ריך פרום א–סמרהיל 
   משל המילדת–סוקרטס 

  :חברה וחשיבה ביקורתית, חינוך .4
  .חינוך לנורמות

  ).החינוך כמנגנון שכפול המבנה החברתי(גרמשי ובורדיה ,  סמילנסקי–ביקורת חברתית על החינוך 
   חינוך ודיכוי–פרירה 

  . מאמרים של רוני אבירם ונתן גובר–חינוך ופוסט מודרניות 

  :חינוך ורוח .5
   שבילים בחינוך הדור–טר יוסף שכ

   סוקרטס –כל אחד הוא פילוסוף 
   נפש ורוח בחינוך–קויפמן 

  קרישנמורטי 
   דת הילד–אק 'קורצ

   על המעשה החינוכי–בובר . מ.מ
  

   למידה-דרכי הוראה 

  צפייה בסרטים וקריאה מודרכת, דיונים בכיתה
  

  )מבחנים, מטלות(חובות הסטודנט 
  כתיבת עבודה

  
  

  )קריטריונים, דרכי הערכה (הערכת הסטודנט
  20%השתתפות בשיעור 
  80%עבודה סמינריונית 
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  ביבליוגרפיה

   –מאמרים המתארים את האידיאולוגיות הגדולות בחינוך ודרך פעולתן  •
o עורך(מחשבות על חינוך , 217-266' עמ, פרק שביעי', לחץ והתנגדות בחינוך, 'לם. צ ,

  ) יורם הרפז
o 40-45' עמ, "אתיקה", אריסטו   
o 29-33' עמ,  "או-או", קירקגור. 

   –מאמרים המבטאים את אידיאולוגית האקולטורציה  •
o 428' עמ', החינוך בהטמעת חזונות של גדולה ודוגמאות של המובחר, 'ליווינגסטון. ר-

ת והקיבוץ המאוחד "הוצאת מכון מופ. אלוני. נ, עורך, "כל שצריך להיות אדם" , 429
)2005 .(  

o 21-39' עמ, "מסות על חינוך ותרבות"' , ר כמחנךשופנהאו, 'ניטשה. פ.  
  –מאמר המתאר את המתח בין אקולטורציה ואינדיבידואציה  •

עורך , "י"על החינוך התיכוני העברי בא", מתוך, 245-274' עמ', נפש ורוח בחינוך, 'קויפמן. י
  .יהודה רות

   –דימוי המורה כמיילדת  •
  .20-27' עמ, "תיאיטיטוס",  אפלטון

  –" ?למה העץ גדל כפי שהוא"דימוי  •
  .55-56' עמ', אריסטו, '"הפילוסופים הגדולים", מגי. ב

   –מאמרים העוסקים באידיאולוגית הסוציאליזציה ובביקורת עליה  •
o ז"כרך ט, "מגמות", 207-227' עמ', תרומת בית הספר ללימוד נורמות, 'דריבין. ר .  
o 15' עמ, "כיצד לאהוב ילדים", אק'קורצ. י   
o 70-71' עמ, 56-57' עמ, "על ההגמוניה ",גרמשי   
o נוער היא רק מילה, '142-143' עמ, "שאלות בסוציולוגיה", בורדייה. פ'.  

   –מאמרים בנושא האינדיבידואציה  •
o 10-15' עמ, )פתח דבר, אריך פרום (3-8' עמ, "סאמרהיל", ניל. ס.א .  
o ניסיון וחינוך", דיואי. 'ג."  

   – רדיקלי מאמרים על חינוך ביקורתי וחינוך •
o אנושית-החינוך כיומרה וכפייה לא: להיפרד מהחינוך, 'סמילנסקי. י ,'  

  אלוני. נ, עורך, "כל שצריך להיות אדם" , 102-104' עמ
o פדגוגיה של מדוכאים", פרירה. פ ."  
o בסוד שיח", 237-261' עמ', על המעשה החינוכי, 'בובר. מ.מ." 
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  ממלכתי2מוסד מספר 
  2010שנת לימוד   75 :ציון עובר  2סמסטריאלי  :עיותשעות שבו 31/10/2009

 )הדרכה פדגוגית( ההוראה כפרופסיה -אתיקה מקצועית 
'ה 10110130405  01 

  אופי הקורס 

  הדרכה 
  חובת נוכחות

   מהשיעורים80%-לפחות ב 
  
  

 מטרות הקורס
  .פיתוח מודעות אתית בקרב הסטודנטים. 1
  . רות בפרקטיקהפיתוח רגישות לבעיות אתיות המתעור. 2
 . הכרות עם כללי האתיקה של המקצוע כהכנה להשתלבות במקצוע ההוראה. 3
  . אישי כחלק מההתפתחות המקצועית של הסטודנטים- בניית קוד אתי מקצועי . 4
  

  )תוכנית הקורס(הנושאים 

  :נושאים ותהליכים בקורס

  מאפייני ההוראה כפרופסיה? מהי פרופסיה

  אתיקה מקצועית, דילמה מוסרית, דילמה ,אתיקה, הרת ערכיםהב, ערכים: הכרת המושגים

  הכרת קודים אתיים מקצועית של פרופסיות שונות: קוד אתי

  )טיוטה(הכרת הקוד האתי של המורים 

  ניתוח דילמות אתיות חינוכיות -דילמות אתיות וקבלת החלטות אתיות 

  שלבים בבניית קוד אתי

  יביסטיבניית קוד אתי אישי בתהליך קונסטרוקט

  
   למידה-דרכי הוראה 

  .סדנאות, דיונים ,הרצאות

  . סימולציות, ניתוח ארועים
  )מבחנים, מטלות(חובות הסטודנט 

  .מילוי מטלות הקורס

התנהגות , אחריות , התמדה, נוכחות, דיוק, השתתפות פעילה: יחס לקורס/תפקוד הולם וראוי
  . מכבדת

  
  )קריטריונים, דרכי הערכה(הערכת הסטודנט 

   70%ורטפוליו פ
, דיוק, השתתפות פעילה, מילוי החובות והמטלות - 30%:  יחס לקורס/תפקוד הולם וראוי

  . התנהגות מכבדת, אחריות , התמדה, נוכחות
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  ביבליוגרפיה
פלדי . א: בתוך. אתיקה מקצועית למורים ותפקודם כאליטה משרתת). 1997. (נ, אלוני

  .רמות: תל אביב ).391 – 383' עמ (החינוך במבחן הזמן, )עורך(

  .הוצאת הקיבוץ המאוחד:  תל אביב. דרכים בחינוך ההומניסטי–להיות אדם ). 1998. (נ, אלוני

נוסח טיוטה למפגש :  הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה בישראל).2002. (א, ופלד. נ, אלוני

  .הסתדרות המוריםעמותת המורים לקידום ההוראה והחינוך של : תל אביב .עבודה בחדרי מורים

דילמות אתיות של מורים בישראל של : בין כוונה ליכולת). 2000. (נ, צבר בן יהושע. ל, דושניק
   .465-442'  עמ,)3(,' מ,  מגמות: בתוך. 90 -שנות ה

  .הוצאת ספרית הפועלים:  תל אביב.אקלים של צמיחה). 1989. (ד, דרום

   .צועית אתית של אנשי חינוךהצעה לקוי יסוד להתנהגות מק). 2006. (ע, כהן

html.index/il.co.dyslexia.www://http    

סוגיות אתיות , )עורכים(וייל . אכמון וג. י, שפלר. מתוך ג. אתיקה מקצועית). 2003. (א, כשר
  . הוצאת מגנס:ירושלים. )29 -15'עמ(במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי 

:  תל אביב.חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים). 2002) (עורכים. (י, ועירם. נ, מסלובטי
  .אוניברסיטת תל אביב, הוצאת רמות

 350' עמ (,2החינוך במבחן הזמן ). עורך(פלדי . בתוך א. להיות מורה משפיע). 2005. (ח, עמית
  .הוצאת הסתדרות המורים: אביב–תל  ).337 –

דילמות אתיות ? מי אני שאחליט על גורלם). 2007. (ג, וביאליק. ל, דושניק, . נ, צבר בן יהושע
  .מאגנס:  ירושלים.של מורים

 .35 – 28 ,13, שבילי מחקר? מהי אתיקה מקצועית). 2006. (ג, שפלר

   

Carr, D. (2000). Professionalism And Ethics In Teaching. London & NY: 
Routledge 

Maslovaty, N.(2000).Teachers’ Choice of Teaching Strategies for Dealing with 
Socio-Moral Dilemmas in the Elementary School. Journal of Moral Education, 
29(4), 429-444 

Willemse, M, Lunenberg, M. & Korthagen, F. (2005). Values in Education: A 
Challenge for Teacher Educators.  Teaching and Teacher Education, 21, (2),  
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  ממלכתי2מוסד מספר 
 אתיקה וחברה

  
  אופי הקורס 

  שעור 
  חובת נוכחות

  אין חובת נוכחות 
  
  

  מטרות הקורס

  חברתיים העולים מהמציאות הדמוקרטית-לדון בכמה היבטים מוסריים
 )תוכנית הקורס(הנושאים 

  המודרנית-מהותה של החברה הדמוקרטית. 1
  התוצאהמוסר הכוונה ומוסר ; המוסר במציאות מודרנית. 2
  מה בין דמוקרטיה מהותית ודמוקרטיה פורמלית . 3
  מה בין מוסר אישי ומוסר חברתי. 4
  תפקיד התקשורת בהקשרים אלו. 5
  תפקיד הפוליטיקה בהקשרים אלו. 6
  תפקיד החינוך בהקשרים אלו. 7

  
   למידה-דרכי הוראה 

  הרצאה ודיון
  )מבחנים, מטלות(חובות הסטודנט 

  :רכב המבחןה. מבחן בית בסוף הקורס
  ]שאלה גדולה דורשת עיון מקיף בסוגיה מסויימת[שאלה גדולה לבחירה מתוך שתיים . 1
  ]שאלה קטנה דורשת עיון מצומצם בסוגיה מסוימת[לבחירה מתוך שש  שלוש שאלות קטנות. 2
   

  .הוא שבוע מרגע קבלת השאלות הזמן להגשת המבחן
   

  .להדפיס את המבחן ואין להשאיר עותק בחדר עבודות ומבחניםאין צורך . את המבחן יש לשגר באופן אלקטרוני
   

  .העתקות מכל סוג מהאינטרנט יוענשו בחומרה
  

  )קריטריונים, דרכי הערכה(הערכת הסטודנט 
   השתתפות ונוכחות20%
   מבחן הבית80%

  
  ביבליוגרפיה

   מרד ההמונים-גאסט -חוסה אורטגה אי
  1983,לאומים ולאומיות, רנסט גלנרא
   2005,  אי נחת בגלובליזציה,  שטיגליץוזף' ג
  1988, היום בו השתנה היקום, יימס ברק'ג

  1985, היציאה מן הגטו, ץ"יעקב כ
  1919, הפוליטיקה בתורת מקצוע, מכס ובר

  2000, פלורליסטים בעל כורחם, נסים קלדרון
  2002, יסודות החינוך במאה העשרים: במערבולת האידיאולוגית,  צבי לם

  1972, הקידמה ואכזבותיה, ן רמון ארו
   חוות החיות-אורוול ' רג'גו

Christopher Lasch, The Culture of Narcicism  
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  ממלכתי 2מוסד מספר 

  פילוסופיה של העת החדשה

  חובת נוכחות

  .יש

  פירוט חובת  נוכחות

  .    מפגשים9-חובת נוכחות מלאה ב •

  

. בריתות ושאר מינים, נישואים, מחלה, ימודייםנוכחות זו כוללת גם מקרי העדרות כמו סיורים ל •

לא יתקבלו היעדרויות ) נסיבות אישיות מיוחדות, מחלה ממושכת, מילואים(למעט מקרים חריגים 

  .  אחרות כלגיטימיות

  

אם קיימת סיבה חריגה שמצדיקה .  דקות מתבקשים שלא להיכנס10-תלמידים שמאחרים מעבר ל •

המרצה ישקול , בסוף השיעור יציג בפני המרצה את סיבת האיחוראיחור כזה יכנס התלמיד לכיתה ו

  . ויחליט אם לקבל את האיחור

  

  . אין לאכול בזמן השיעור •

  

  .   אין להפעיל סלולרים בזמן השיעור •

   

  מטרות הקורס

אומר טשרניחובסקי ובמידה רבה הפילוסופיה של העת החדשה היא תבנית  " האדם הוא תבנית נוף מולדתו

הפילוסופיה המערבית אינה ההיסטוריה של תרבות המערב ועם זאת היא מעוצבת על ידה . ת המערבנוף תרבו

ולא פחות מזה מעצבת חלקים רבים מהשאלות שעומדות בפני האדם המודרני השואל ובכך משרטטת לא מעט 

  : בין השאלות שידונו בקורס. את דמותו של האדם המודרני

  . היחס בין הכרה שכלית לעולם •

  .כמה העולם מעצב את זהות האני ועד כמה האני מעצב את העולםעד  •

  , מקורות התוקף של החשיבה המדעית •

  .היחס בין גוף ונפש ועד כמה יש משמעות לקטיגוריות אלו •

  . מהי חירות הכרתית ומהי חירות מוסרית •

  .מעמדו של המוסר בעולם •



 206│סילבוסים של קורסים במכללות: נספחים

 

  . האם ניתן להציב כללים מוסריים מדריכים ומהם •

  . ה מעמדן האתימהן זכויות ומ •

  

 16-מפאת רוחב היריעה נעסוק בקורס רק בארבעה הוגים מתוך שלל ההוגים הפילוסופיים שפעלו במאות ה

  .19-עד לתחילת המאה ה

  

  . הקורס ינוע סביב קריאה במקורות ראשוניים ומשניים שעוסקים בהוגים אלו

  ושאיםנ

  .  מבוא, תלמידים-ציפיות מנחה, הצגת תלמידים, הצגת מנחה: 1שיעור  •

  .   . דקרט: 1-3שיעורים  •

  .  המהלך הספקני •

  .  חילוץ מושג האני מהמחשבה •

  .ההבחנה בין גוף ונפש •

  . ודאות ותודעה •

  . שפינוזה: 4-6שיעורים  •

  .הטבע וההכרה כמבנה מתימטי •

  .מדואליות אונטולוגית לדואליות אפיסטמולוגית •

  .יום: 7-8שיעורים  •

  .לוק וברקלי: הקדמה •

  .רשמים ותפיסות •

  .בעיית הסיבתיות •

  . בעיית האני •

  . קאנט: 9-12שיעורים  •

  .אנליטי ואפוסטריורי •

  . קאנט כקופרניקוס של האפיסטמולוגיה •

  .  אוביקטיביות וסוביקטיביות אובייקטיבית •

  . הציווי המוסרי והאדם כתכלית •

  . מיל ושאלת הזכויות, לוק: 13-14שיעורים  •

  . מצב הטבע •

  . זכויות טבעיות •
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  . זכות הקנין •

  . ינדיבידואליות ועקרון הנזקא •

  

  דרכי הוראה
  

  .י המרצה"הצגת הנושא והטקסט ע •

    .דיון טקסטואלי ביחס לפיסקאות נבחרות •

  

  חובות הסטודנט
  
 בצמוד להפניה ספציפית של המרצה וכן –קריאת חומר הקריאה הרלוונטי לקראת כל שיעור  .17

   .להצגה מקדימה שלו את הטקסט ומושגיו

  . ים לכיתההבאת הטקסטים הנלמד .18

  .הגשת תרגיל ביניים .19

  .מבחן .20

  
  הערכת הסטודנט

   
  . 30% –תרגיל ביניים  .21

  . 70% –מבחן  .22

  

  ביבליוגרפיה עברית

  חובה

  

/ 1984מוסד ביאליק : ירושלים. תולדות הפילוסופיה החדשה, ברגמן שמואל הוגו .23

  . 361-381' עמ

  .  3-48' עמ, פילוסופיה של עמנואל קאנטה, ברגמן שמואל הוגו .24

   28-99' עמ/  מאגנס,הגיונות, רטדיק .25

' עמ. 1990. הפתוחה' האונ,  1-5יחידות , רציונליזם ואמפריציזם, וינריב אלעזר .26

80-126.  

/ 2008. הפתוחה' האונ . 5-8.יחידות , בעיות בפלוסופיה של המוסר, וינריב אלעזר .27

  . 16-88' עמ

/ 2008. הפתוחה' האונ . 5-8.יחידות , בעיות בפלוסופיה של המוסר, וינריב אלעזר .28
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  . 101-164' עמ

-218, 126-130, 108-117, 13-20'  עמ. הוצאת מאגנס. מסכת טבע האדם, יום .29

222 ,321-335.  

  

  : רשות

, 1984מוסד ביאליק : ירושלים. ולדות הפילוסופיה החדשהת, ברגמן שמואל הוגו .30

  . 147-173' עמ

  .1996. וחה האוניברסיטה הפת.של קאנט" הקדמות"עיון ב, וינריב אלעזר .31

  .95-118' עמ, 1997. הוצאה לאור– משכל . הפילוסופים הגדולים, מגי בריאן .32

  .221-243' עמ, 1997. הוצאה לאור–משכל , הפילוסופים הגדולים, מגי בריאן .33
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  ד בהיסטוריה  "סמ: שם שיעור:  מרצה

  :מספר שיעור

  2:      נקודות זיכוי2: שעות שבועיות

  ש: סמסטר

  

  : שם הקורס  

  סמנריון דידקטי בהיסטוריה

  : שמות המרצים

  סמנריון דידקטי: סוג הקורס

  

  ש " ש2: היקף הקורס

  

   שנתי: משך הקורס
  

  :הקורס רתיאו

 התיאורטיים  הוא עוסק בהיבטים. העל יסודייסטוריה בחינוךהנועד להכשיר מורים להדידקטי  הסמינריון

והשתקפותה בתוכניות הלימודים ובמערכת  לינהמהות הוראת הדיסציפ, הוראת היסטוריהשל והפרקטיים 

 ובהבניית ידע ,בחברה בכלל ובישראל בפרטמורה להיסטוריה הבתפיסת התפקיד של ,  בישראלהחינוך

  . מיומנויות וכישורים להוראת המקצוע, פרקטי

ברה תכניות הלימודים בהיסטוריה במדינת ישראל עברו תמורות רבות ובדור האחרון ניטש ויכוח נוקב בח

הוראת ,  ערבי–הסכסוך הישראלי : נושאים כגון. הישראלית על הנרטיבים הראויים להילמד בבתי הספר

ומעמידים את המורה להיסטוריה בפני , השואה והמתח בין האתנוצנטרי לאוניברסלי נמצאים במוקד המחלוקת

יות החברתית והתרבותית נושאים אלה גם מצביעים על חשיבות הוראת המקצוע ועל האחר.  דילמות מורכבות

ובמהלכו גם יגבשו הסטודנטים את השקפת , בסמינריון הדידקטי ידונו נושאים אלה. המוטלת על המורה

  . עולמם הפרופסיונלית כמורים מתחילים

ספרית - בתוך הקונטקסט של סביבת הוראה בית מורה מתחילשל  פרופסיונלי מיועד להבניית ידע הקורס

ההתנסות המודרכת בבית והיא מלווה את  ,שלובה בפרקטיקההדידקטי ידה בסמינריון הלמ. מורכבתו דינאמית

  .PDS (Professional Development School) -הספר השותף במערך ה

 ממלכתי 3מוסד מספר 
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, למידה-חקר תהליכי ההוראה:  כגוןPDS-יבואו לידי ביטוי הסטנדרטים של מערך הבסמינריון הדידקטי 

חֵברות , מחויבות לעדכון הידע הפרופסיונאלי,  תהליכים אלהשיקולי הדעת המורכבים המלוויםחשיפת 

  . בקהילות למידה שיתופיות ועבודה מערכתית

לגשר על הפער בין ה עשויהדידקטי  במסגרת הסמינריון ההתנסות המודרכת על תרפלקטיביחשיבה שילוב 

   .ולהבנות ידע פרקטי של מורה מקצועי, לשדההתיאוריה 

  

   :מטרות הקורס

 בהוראה ודידקטיפדגוגי  ,דיסציפלינארי –סטודנט להשתמש בסוגי הידע השונים  ההכשרת •
 .ובעבודתו החינוכית

  .מטרות הוראתוו,  היסטוריהתחום הדעתהבנה מעמיקה של  •

 . ותכנון תכנית לימודים שנתית,  וספרי הלימוד בחינוך העל יסודית הלימודיםוכניהכרת מסמכי ת •

שימוש במקורות מילוליים וחזותיים : ולהוראת היסטוריה כגוןומנויות הדרושות ללמוד מירכישת  •

מאגרי מידע שילוב , היסטורייםניתוח אירועים ותהליכים , ם מידע באמצעות ועיבודלסוגיהם

 .היסטוריהבהוראת ממוחשבים ואתרי אינטרנט 

 . היסטורית ביקורתית פיתוח חשיבה היסטורית ואוריינות •

 טיפוח ערכים כלל אנושייםב כרוכה היסטוריה  הוראת כי בנהוה, פיתוח גישה סבלנית ומורכבת •

 .מגוונותת ווגיששונות  נקודות ראות נןאירוע או תהליך יש, כל נושאושל, ולאומיים

  

  : פירוט תכני הקורס והמקורות המתאימים להם

  

  תכנים
  

  מקורות מתאימים

 היסטוריוגרפיה ו היסטוריה
  

 .שפי נ; )1986. ( ה.א, קאר; )2002 (.א, יוגב, .א, נווה
  )1997 (.א, שפירא;  )2000(

 הוראת היסטוריה וחשיבה היסטורית
 
  

   הזמןמושג

 ,Hahn ;)1990. (מ,  הד;)2004 (.ע, שרמר;   )2007( .ב, בוב
C. L. (1994);  Wineburg, S. S. (1999);  

Wineburg, S. S., Fournier, J. (1994)  
  )1984. (א, וינריב;  )1996 (.ש,  עמיןב

  הדי הלימודים וחומרי למתוכנית
  

  

  ;)2002 (.ע, הופמן;  )1995 (.א,  עמוסבן;  )1995  (.י,  דבבן
  ; )2003( ,החינוך משרד;  )1995(,  החינוךמשרד
  Paxton, R., J. (fall 1999); )ב"תשס. (א, פודה

   וחינוך לערכיםהיסטוריה
  

, שרמר;  )1986  (.ר, פירר;  )1992 (.י, עילם;  )1994 (.ח,יעוז
  )Yilmaz, Kaya, (May 2007);  )ד"תשס. (ע
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   בלימוד היסטוריהמיומנויות
  
   כתוביםמקורות 

  

  
  

 Eamon, M. (May 2006) ;Rael, P. (November 2005) ;
(1991) Wineburg, S., S.   

  
  קריקטורות, תמונות, מפות:  חזותייםמקורות

  
  )2000 (.ר, שליטא;  )1994 (. נפרלוק

. נ,  הראל;)1991 (.מ, פלדון- אליאב;  )1991 (.א, אבישר סרטיםע וקולנו
; )2000(. ט, ענתבי; )1991. (י, מאלי ;)2002.  (ש, זנד ;)2007(

  Adam, W. (May 2007); )1991  (.ש, זנד
  מושגיםהוראת 
  הסבר, סיבה, דעה, עובדה

  

  ;  )1997. (ש, פולמן;  )1994. (כ,  עטרבן
 .Leinhardt, G., Stainton, C., Virji, S ; )1987. (א, ויינריב

M., Odoroff, E. (1994)  

  

  : והלמידהדרכי ההוראה 

פיתוח ,  הגשת תרגילים, מאמריםניתוח,  הכוללת שיחות ודיוניםלמידה פעילה ושיתופית מבוסס על הקורס

כמו כן . יתוחם ונ,המבטאים הבנת מבנה הדעת של המקצוע ושיטות החקר שלומערכי הוראה וחומרי למידה 

על   גםהדיונים יתבססו. באסטרטגיות הוראה מגוונות ומאתגרותינתנו רפרטים ושעורי עמיתים תוך התנסות 

  .ניתוח חומרי למידה ודרכי הערכה, תיעוד התנסויות ואירועים בשדה

  
   :סטודנטחובות ה

כחות רצופה של לפחות נו, חומרי הקריאה הנדרשים לשיעורקריאה שוטפת של , השתתפות פעילה בשיעורים

 .עבודותועמידה בלוח זמנים בהגשת תרגילים , הגשת רפרט אחד בכל סמסטר,  מהשיעורים80%

עיקרה פיתוח יחידת . המשלבת בין הלימודים העיוניים והעבודה המעשיתעבודת סיכום ל תוגש "בסיום שנה

מבוא היסטורי המביא : תכלולהיחידה .  שמונה שעורים בנושא הלקוח מתכנית הלימודים-הוראה בת ששה 

שיקולי דעת פדגוגיים , מערכי שיעורים, רציונל ללימוד הנושא, לפחות שתי גישות היסטוריות שונות לנושא

ביבליוגרפיה למורה , קריטריונים להערכת הלמידה, ודידקטיים בהבניית נושא הלימוד ודרכי ההוראה

 .ולתלמיד להעשרה ולהעמקה

  

  : שקלול הציון
  40%  :רפארטיםועבודות 

  60%  :עבודת סיכום
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   :*)מקורות חובה מצוינים ב( מקורות ונושאי לימוד

  
  היסטוריוגרפיה ו היסטוריה.  א

  
  .'מבוא ופרק א, בבל, לקראת דיאלוג עם האתמול, היסטוריות .)2002 (.א, יוגב, .א, נווה* 
  
 ; 43 – 21' עמ, הוצאת מודן ,   ? מהיהיסטוריה, " והעובדותההיסטוריון ".)1986. (ה. א, קאר* 

96 - 113.  
  

  .12-1' עמ, אוניברסיטת תל אביב, ישראל, "ההיסטוריה  בין מיתוס לנרטיב). "2002. (א, שביד
  

 . 72, זמנים, "של מי הסיפור הזה).  "2000. (שפי נ
  
     על אודות ההיסטוריוניםהוויכוח – וזיכרון קולקטיבי פוליטיקה ".)1997(, .א, שפירא* 

  . 45 – 19' עמ, עם עובד, ספריית אפיקים,  חדשים יהודים ישניםיהודים,  "'החדשים
  

  
 הוראת היסטוריה וחשיבה היסטורית  .ב
 
  מבוסס על הרצאה שניתנה במכון מנדל למנהיגות (, הלעבר היגיון בהוראת היסטורי ).2007(.  ב,בוב* 

  pages/didact/il.ac.cet.toldot.lib://http).  2004ב 
  

אוניברסיטת תל , ישראל, "על הוראת היסטוריה בבית הספר התיכון). "2003. (א, רוטנשטרייך-בלברג
 .212-207' עמ, אביב

 
 האם יש עתיד" בכנס  דברים שנאמרו?20- לשם מה ללמד היסטוריה בשלהי המאה ה). 1990. (מ, הד* 

 .1.4.1990 ירושלים , מרכז שזר והאוניברסיטה העבריתי " אורגן ע,"להוראת העבר
htm.0009ahi/history/limudim_tochniyot/il.gov.education.www://http  

  
 .65-37' עמ, אוניברסיטת בר אילן, אוריינות היסטורית וטיפוח הביקורתיות). 2004. (ע, רשרמ * 
  

 * Hahn, C. L. (1994). Controversal Issues in History Instruction, in: Mario, C.,  Voss, 
J. F. Cognitive and Instructional Processes in History and The Social 
Sciences,(eds.). Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, p. 201-220. 

* * Wineburg, S. S., (1999). "Historical Thinking and Other Unnatural Acts". Phi Delta 
Kappan. Mar 99, vol. 80 issue 7, p. 488-500. 

  
  Wineburg, S., S., Wilson, S., M., (1988). Models of Wisdom in the Teaching of History,    

Phi Delta Kappan, September, p. 50-58.  
 

   הזמןמושג
  
  .  27 - 14' עמ,  55, זמנים, "הארוך הזמן הקצר ועל הזמן על ".)1996 (.ש,  עמיןב

  
  . 64 – 63' עמ,   הפתוחההאוניברסיטה',  א, היסטוריתחשיבה,  זמן מקצבי .)1984 (.א, וינריב
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  הדי הלימודים וחומרי למתוכנית.  ג

, 21 -  לקראת המאה ההחינוך  .)עורך. (ד, חן,  "ומבנה תוכן - הומניים לימודים ".)1995 (.י,  דבבן
  . 219 - 209' עמ,   אביבתלאוניברסיטת 

  
יהודים יוצאי אירופה ויהודי עדות המזרח בתוכנית ?  בלתי אפשריפלורליזם ".)1995. (א,  עמוסבן

  תלאוניברסיטת 21 - לקראת המאה ההחינוך .)עורך. (חן ד, " בהיסטוריה בישראלהלימודים
 .276 - 267' עמ,  אביב

  

 הלימודיםערכים ומטרות בתוכניות :  היסטוריה לאומית להיסטוריה כלליתבין ".)2002 (.ע, הופמן* 
 בתוכניות ומטרות ערכים .)עורכים(, .י, שנל, .ע, הופמן, "ה" תשנ– ו"בהיסטוריה תשט

 . 162 – 131' עמ,  הוצאת רכס ומכללת בית ברל,הלימודים בישראל
  

 , בחינוך הממלכתי ט–  ולכתות  הלימודים בהיסטוריהתוכנית .)1995(אגף לתכניות לימודים ה* 
  . התרבות והספורט, החינוךמשרד

  
 התרבות , החינוךמשרד, עליונה חטיבה , הלימודים בהיסטוריהתוכנית. )2003(האגף לתכניות לימודים * 

   .והספורט
  

 בראי ספרי הלימוד הערבי –הסכסוך הישראלי : רכת החינוך וזיכרון במעהיסטוריה". )ב"תשס (.א, פודה
 דימויי:  זהות וזיכרוןהיסטוריה .)עורך(, .א, בן עמוס, "2000 – 1948, להיסטוריה בישראל

  .  100 – 69'  עמ, אוניברסיטת תל אביב,  רמותהוצאת, העבר בחינוך הישראלי
  

Paxton, R., J. (fall 1999). "A Deafening Silence: History Textbooks and the Students 
Who Read Them", Review of Educational Research, vol. 69, no. 3, p. 315-
339. 

 

   וחינוך לערכיםהיסטוריה.  ד
  

 – 367' עמ , 60 - 59,  בחינוךעיונים, "  והשתקפותם בדיסציפלינות ההוראהערכים ". )1994 (.ח,יעוז
372.  

  
' עמ , 4 -  3  למורי היסטוריהעלון, " היסטוריה כשדה מבחן לערכיםהוראת ".)1992. (י, עילם* 

11 - 24  
  
 של עם ישראל כאמצעי להקניית להיסטוריהספרי לימוד ,  דעה לידיעהבין ".)1986 (.ר, פירר* 

 . 58 - 23' עמ,  תל אביבאוניברסיטת ,'ג לדור דור, )" 1986 -  1900(ערכים 
  
, ביקורתיותהאוריינות היסטורית וטיפוח  ,"ערכים ואוריינות היסטורית" ).ד"תשס. (ע, שרמר* 

  . 265 – 243' עמ, אילן-בראוניברסיטת 
  

* Yilmaz, Kaya, (May 2007). "Historical Empathy and Its Implications for Classroom 
Practices in Schools". History Teacher, Vol. 40 Issue 3, p331-337. 

 
  



 214│סילבוסים של קורסים במכללות: נספחים

 

  

   בלימוד היסטוריהמיומנויות. ה
  
   כתוביםמקורות.  א
  

*  Eamon, M. (May 2006). "A "Genuine Relationship with the Actual": New 
Perspectives on Primary Sources, History and the Internet in the Classroom", The 
History Teacher,  Vol. 39 No. 3, p. 297-314. 

 

Rael, P. (November 2005). "What Happened and Why? Helping 
Students Read and Write Like Historians", The History 
Teacher, Vol. 39, No. 1, pp. 23-32 

  
*  Wineburg, S., S. (1991). "Historical Problem Solving: A Study of the Cognitive 

Processes Used in the Evaluation of  Documentary and Pictorial Evidence". 
Journal of Educational Psychology, vol. 83, no. 1, pp. 73-87. 

 
  
  
   חזותייםמקורות.  ב
  

  וקריקטורות תמונות
  

, המנהל הפדגוגי,  החינוך והתרבותמשרד ,!ולחייך -  קריקטורה" לקרוא" .)1994. ( נפרלוק* 
 .האגף לתוכניות לימודים

  
  - העשרים המאה,  אל העברמסע, " חזותיתהיסטוריה – אל העבר מסע ".)2000. (ר, שליטא* 

  .70-57' עמ, )מטח(מרכז לטכנולוגיה חינוכית , למורה מדריך,  החירותבזכות
  

  מערביים ייצוג הנאציזם והשואה בכמה סרטים: קולנוע והיסטוריה 
  סרטיםקולנוע ו

 
' עמ , 40 - 39 ,זמנים, " בסרטי תעמולההיסטורית ועיצוב של תודעה תיעוד  ".)1991. (א, אבישר* 

38 - 47. 
  
  . 71 - 62' עמ , 40 - 39 ,זמנים, "מועילהכנת אשליה  מסואשליה  ".)1991. (מ, פלדון-אליאב* 
  

אתר , ייצוג הנאציזם והשואה בכמה סרטים מערביים: קולנוע והיסטוריה). 2007. (נ, הראל
  item?asp.item/spage/didact/il.ac.cet.toldot.lib://http=15916   תולדוט

  
 – 13' עמ, הפתוחהעם עובד ספריית אופקים והאוניברסיטה ,  כהיסטוריההקולנוע .)2002.  (ש, זנד

29  
  

 .61 - 57 ' עמ,40 - 39 ,זמנים, " והתמונה הנעהקליאו ".)1991  (.ש, זנד
  
 39, זמנים ,"ט מודרניהסרט ההיסטורי בעידן הפוס,  ההיסטוריה פוטוגניתהאם ".)1991 (.י, מאלי* 

 .71 -  62' עמ, 40 -
  
 בזכות  - העשרים המאה,  אל העברמסע, "היסטוריה וקולנוע בכיתת הלימוד" .)2000(. ט, ענתבי
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 .78-71' עמ, )מטח(מרכז לטכנולוגיה חינוכית , למורה מדריך, החירות
  

Adam, W. (May 2007). "Using Film to Conduct Historical Inquiry 
with Middle School Students", History Teacher, Vol. 40 Issue 
3, p331-337. 

 
  
   מושגים.ג
  
 בהוראת ומעשים עקרונות, " במיפוי מושגים בהוראת מדעי החברהשימוש ".)1994. (כ,  עטרבן* 

  . 456 - 451' עמ, האוניברסיטה הפתוחה, מקראה, הקריאה
  
, הלימודי הטקסט במעגלי, "ומתו לקידום הלמידה מתוך טקסטים ותרהמיפוי ".)1997. (ש, פולמן* 

 . 358 - 253' עמ,  רכסהוצאת ,מהטקסט הנקרא אל הטקסט הנכתב
  

  הסבר, סיבה, דעה, עובדה
  
, 154 – 123: קשרים סיבתיים, 122 – 75' עמ: הסבר,  אחשיבה היסטורית .)1987. (א, ויינריב* 

 .238 – 187: הסבר מעשי
  

Leinhardt, G., Stainton, C., Virji, S. M., Odoroff, E. (1994). "Learning to Reason 
History: Mindlessness to Mindfulness", Carretero, M.,  Voss, J. F., (eds.). 
Cognitive and Instructional Processes in History and The Social Sciences,  
Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, p. 131-158. 

 
  
  

  : אתרי אינטרנט

  :סטוריה במשרד החינוךיר לה"אתר המפמ

             History/Pedagogit_Mazkirut/Units/EducationCMS/il.gov.education.cms://http  

  il.ac.cet.3www://http:  ח"אתר מט

  il.ac.cet.toldot.www :אתר תולדוט

  il.12k.snunit.www  :אתר סנונית

net.besthistorysites.www://http  
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  מכללת מכללת 

  : מרצה

  חינוך וחברה: שם שיעור

  : מספר שיעור

  1:      נקודות זיכוי1: שעות שבועיות

  א: סמסטר

  

  חינוך וחברה: שם הקורס

  : שם המרצה

  )2010-2009(ע "שנת הלימודים תש

  בית הספר לחינוך

  פרטים מזהים

  : קוד הקורס

  הכולל דיוניםקורס מבוא : סוג הקורס

  ש" ש1: היקף הקורס

  )סמסטר א(סמסטר אחד : משך הקורס

  

  תאור הקורס

הקורס יקנה . מאגדת בתוכה תופעות חברתיות שונות, כמיקרוקוסמוס של החברה הישראלית, מערכת החינוך

הקורס יעסוק . תשתית עיונית לניתוח סוציולוגי של התופעות ושל הכוחות החברתיים והשיח אודותם

 ויסייע )דומהכופורמאלי - חינוך בלתי,  גני ילדים,ספר- בתי(רות ובסביבות חברתיות וארגוניות שונות במסג

  . לעוסקים בחינוך להבין את ההקשרים החברתיים והארגוניים בהם הם פועלים

חברים , ספר-בית, משפחה(חברות וסוכני חברות , תרבות, פרדיגמות סוציולוגיות: הקורס יכלול נושאים כגון

נושאים אלה . מוסדות חינוך כארגונים חברתיים, שוויון חברתי- ריבוד ואי, סטייה ופיקוח חברתי, )ותקשורת

  .ינותחו בהקשרים לוקאליים וגלובליים

  
  מטרות הקורס

  .הכרה והבנה של גישות סוציולוגיות המשמשות כאמצעי לניתוח סוגיות חברתיות בתחום החינוך. 1

 .התלמידים והמורים בתהליכים חברתיים במדינת ישראל, נוךהבנת מקומה של מערכת החי. 2

 ממלכתי 3מוסד מספר 
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 .לניתוח ביקורתי והבנה שיטתית של המחשבה החברתית העכשווית הקניית כלים סוציולוגיים. 3

 . פיתוח יכולת לניתוח ביקורתי של תופעות חברתיות בתחום החינוך. 4

  

  דרכי ההוראה

  . של הקורס) הביבליוגרפי(קריאה ומר הדיונים ופעילות סדנאית המתבססים על הח, הרצאות
  

  חובות הסטודנטים והרכב הציון

  חובה בשיעורים נוכחות ה

   20%השתתפות פעילה בשיעורים רפרטים או תרגילים ו

   80%מבחן מסכם 

  נושאי השיעורים וביבליוגרפיה

  מערכת מושגים ודרכי חשיבה, גישות תיאורטיות, הפרספקטיבה הסוציולוגית. א

  הקריאת חוב

 .הפתוחההאוניברסיטה : תל אביב. וציולוגיהס :בתוך. הסוציולוגיתהפרספקטיבה . )1999. ('ון ג'ג, משוניס

  .2-26' עמ

 ספרי מגבלות החינוך הבית: תוךב. ה הסוציולוגית לחינוך הבית ספריהגיש ).1990 (.ריסטופר גק, הרן

  .  1-38'  עמ1פרק . ןאקדמו: ירושלים. ואפשרויותיו

 הפרדיגמה הפונקציונליסטית :ספרי והחברה- תיאוריות על החינוך הבית .)1990( .גטופר ריסק, הרן

'  עמ2פרק  .אקדמון: ירושלים. מגבלות החינוך הבית ספרי ואפשרויותיו: תוךב. והפרדיגמה של הקונפליקט

41-62.  

  קריאת רשות

  עםגישהפ להזמנה: בתוך. )99-127 'עמ( וחברה באדם )73-98 'עמ( אדם בחברה). 1988. (ל.פ, רברג

  .עם עובד :אביב תל. הסוציולוגיה

הלר -בעריכת דניאלה רוט(היחיד והסדר החברתי : בתוך. יום-הצגת העצמי בחיי יום). 1993(אירוינג , גופמן

  .28-36' עמ. עם עובד: תל אביב). וניסן נוה

  

  נורמות וערכים, תרבות. ב

  קריאת חובה

  .58-90' מ ע. האוניברסיטה הפתוחה:תל אביב. סוציולוגיה :תוךב. תרבות .)1999. ('ון ג'ג, משוניס
  

  קריאת רשות
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בעריכת (היחיד והסדר החברתי : בתוך. רכיבים תרבותיים בתגובה לכאב). 1993(מארק , זבורובסקי

  .135-147' עמ. עם עובד: תל אביב). הלר וניסן נוה-דניאלה רוט

). הלר וניסן נוה-בעריכת דניאלה רוט(היחיד והסדר החברתי : בתוך. הלשון האילמת). 1993(אדוארד , הול

  .21-26' עמ. עם עובד: תל אביב

  

  חיברות וחינוך. ג

  קריאת חובה

  .120-144'  עמ.האוניברסיטה הפתוחה :תל אביב. סוציולוגיה : תוךב .יברותח .)1999(' ון ג'ג, משוניס

  .476–450' עמ. האוניברסיטה הפתוחה: ל אביב ת.סוציולוגיה :תוךב .המשפחה. )1999( 'ג ון'ג ,משוניס

  .504-526'  עמ.האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב. סוציולוגיה :בתוך. חינוך) 1999. ('ון ג'ג, משוניס

  

  קריאת רשות

הלר -בעריכת דניאלה רוט(היחיד והסדר החברתי : בתוך. חניכותו של מעשן המריחואנה). 1993. (ס.ה, בקר

  .101-112' עמ. עם עובד: תל אביב). וניסן נוה

היחיד והסדר החברתי : בתוך. יתר- חיברות: ראיית האדם בסוציולוגיה המודרנית). 1993(דניס , רונג

  .148-155' עמ. עם עובד: תל אביב). הלר וניסן נוה-בעריכת דניאלה רוט(

  

  מיסוד ופיקוח חברתי, סטייה חברתית. ד

  קריאת חובה

  .200-230 ' עמ. האוניברסיטה הפתוחה:רמת אביב. סוציולוגיה :תוךב .היסטי .)1999. ('ון ג'ג, משוניס

הלר וניסן - בעריכת דניאלה רוט(היחיד והסדר החברתי : בתוך. מיסוד). 1993(תומס , ולאקמן. ל.פ, ברגר

  .395-408' עמ. עם עובד: תל אביב). נוה

  .121-126 ' עמ.רשפים: תל אביב. סטיגמה .)1983. (א, גופמן

  שותקריאת ר

  . 44-52'  עמ. רכס:אבן יהודה. סטייה ושיטור, קהילה .נוךאלימות במערכת החי). 2004(ישראל ,   קים

  מוסדות חינוך כארגונים חברתיים.  ה

  קריאת חובה

-170'  עמ. האוניברסיטה הפתוחה: אביבתל. סוציולוגיה: בתוך. קבוצות ואירגונים). 1999. ('ון ג'ג, יסמשונ

199.  
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   מגבלותיו : תוךב. של פיקוח ושל הנעה, בעיות של סדר: בתי ספר כאירגונים). 1990(. ג.ק ,הרן

  .211-220'  עמ.  אקדמון:ירושלים. ואפשרויותיו של החינוך הבית ספרי

תל ). הלר וניסן נוה-בעריכת דניאלה רוט(היחיד והסדר החברתי : בתוך. הביורוקרטיה). 1993(מכס , ובר

  .222-229' עמ. עם עובד: אביב

  קריאת רשות

-בעריכת דניאלה רוט(היחיד והסדר החברתי : בתוך. העיקרון הפיטרי). 1993(ריימונד , והאל. 'ג.ל, פיטר

  .217-221' עמ. עם עובד: תל אביב). הלר וניסן נוה

בעריכת דניאלה (היחיד והסדר החברתי : בתוך .או הפירמידה המתרוממת, חוק פרקינסון). 1993(פרקינסון 

  . 281-286' עמ. עם עובד: תל אביב). ר וניסן נוההל- רוט

  

  שוויון חברתי-ריבוד ואי. ו

  קריאת חובה

 – 232'  עמ. האוניברסיטה הפתוחה:אביב- רמת. סוציולוגיה :בתוך.  ריבוד חברתי.)1999. ('ון ג'ג, משוניס

286.  

-95' עמ( ויון הזדמנויותבתי ספר ושו: 4 פרק .ספרי ואפשרויותיו-מגבלות החינוך הבית .)1990. (ג, הרן

 ספרי-החינוך הביתעתידו של  ; )151-169' עמ (?שוויון חברתי- הספר מחזקים אי-תיהאם ב: 6פרק ; )118

  .)262-265' עמ(

היחיד והסדר החברתי : בתוך. כמה עקרונות של הריבוד החברתי). 1993. (א.ו, קינגסלי ומור, דיויס

  .308-320' עמ. עם עובד:  אביבתל). הלר וניסן נוה-בעריכת דניאלה רוט(

 סוגיות בסוציולוגיה :בתוך. תורת המעמדות החברתיים של קרל מרקס). 1973. (מ.ס, וליפסט. ר, בנדיקס

  .47-57' עמ. עם עובד: תל אביב). בעריכת משה ליסק(

יסן הלר ונ- בעריכת דניאלה רוט(היחיד והסדר החברתי : בתוך. סטטוס ומפלגה, מעמד). 1993(מכס , ובר

  .332-345' עמ. עם עובד: תל אביב). נוה

  קריאת רשות

. גוטמן וי. ע, איזנשטדט. נ.בעריכת ש (וחברה מדינה:  בתוך. חוק הברזל של האוליגרכיה).1976 (.ר, מיכלס

  .174-187' עמ. עם עובד: תל אביב ).עצמון

). בעריכת משה ליסק( ציולוגיהסוגיות בסו: בתוך. ?"קבוצות וטו"או " עלית שלטת). "1973. (ו, קורנהאוזר

  .143-159: 'עמ. עם עובד: תל אביב
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  מבוא לסוציולוגיה: שם שיעור: מרצה

  : מספר שיעור

  2:      נקודות זיכוי2: שעות שבועיות

  ש: סמסטר

  

  מבוא לסוציולוגיה: שם הקורס

  : שם המרצה

  )2010-2009(ע "שנת הלימודים תש

  בית הספר לחינוך

  פרטים מזהים

  :  הקורסקוד

  קורס מבוא הכולל דיונים: סוג הקורס

  ש" ש1: היקף הקורס

  )סמסטר א(סמסטר אחד : משך הקורס

  
  מטרות הקורס

. לניתוח ביקורתי והבנה שיטתית של המחשבה החברתית העכשווית הקניית כלים סוציולוגיים :מטרת הקורס

ניתנים כלים ; ידי הסוציולוגיה- רים עלבמגוון נושאים הנחק מושגי יסוד וגישות תיאורטיות נלמדים בקורס

חברתיות ומושם דגש על פיתוח היכולת לראות את הקשרים בין  של תופעות הכרה והבנה, המאפשרים איתור

  .התופעות במישור החברתי הכללי לבין המציאות החברתית במישור האישי והיומיומי

  

  חובות הסטודנטים והרכב הציון

  חובה בשיעורים נוכחות ה

   20%השתתפות פעילה בשיעורים ים או תרגילים ורפרט

   80%מבחן מסכם 

  נושאי השיעורים וביבליוגרפיה

  הפרספקטיבה הסוציולוגית. א

  קריאת חובה

 ממלכתי 3מוסד מספר 



 חינוך מוסרי│221

 

 .הפתוחההאוניברסיטה : תל אביב. וציולוגיהס :בתוך. הסוציולוגיתהפרספקטיבה . )1999. ('ון ג'ג, משוניס

  .2-26' עמ

עם : תל אביב). בעריכת משה ליסק (סוגיות בסוציולוגיה: בתוך? יולוגיהמהי הסוצ). 1973. (א, אינקלס

  .13-44' עמ. עובד

  קריאת רשות

  .66-136' עמ. מאגנס: ירושלים. הסוציולוגיה). 1982. (מ, וקורלרו. נ.ש, אייזנשטדט

  

  גישות תיאורטיות ודגמי חברה. ב

  קריאת חובה

  .435-438 ו 92-118'  עמ.הפתוחההאוניברסיטה : תל אביב. וציולוגיהס. )1999. ('ון ג'ג, משוניס

  .202-219' עמ. מאגנס: ירושלים. הסוציולוגיה). 1982. (מ, וקורלרו. נ.ש, אייזנשטדט

 כתבים נבחרים, .פ, ואנגלס. ק, בתוך מארקס.  הקדמה–לביקורת הכלכלה המדינית ). 1955. (ק, מארקס

  .252-255' עמ. ספרית פועלים, )כרך א(

 :תל אביב .האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם :בתוך .האסקזה ורוח הקפיטליזם. )1984 (מקס, ובר

  .76-90'  עמ.עם עובד

Eisenstadt, S.N. (2001). The Vision of Modern and Contemporary Society. In: Identity, 

Culture and Globalization (edited by E. Ben-Rafael with Y. Sternberg). Leiden: Brill. 

Pp. 25-47.  

  קריאת רשות

  .35-128' עמ. יחדיו: תל אביו. התאוריה החברתית והמבנה החברתי). 1971. (ק.ר, מרטון

  עםגישהפ להזמנה: בתוך. )99-127 'עמ( וחברה באדם )73-98 'עמ( אדם בחברה). 1988. (ל.פ, רברג

  .עם עובד :אביב תל. הסוציולוגיה

הלר -בעריכת דניאלה רוט(היחיד והסדר החברתי : בתוך. יום-הצגת העצמי בחיי יום). 1993(אירוינג , גופמן

  .28-36' עמ. עם עובד: תל אביב). וניסן נוה

  .55-77' עמ. ספרית פועלים. העילית והחברה). 1965. (ב.ט, בוטומור

). בעריכת משה ליסק( הסוגיות בסוציולוגי: בתוך. ?"קבוצות וטו"או " עלית שלטת). "1973. (ו, קורנהאוזר

  .143-159: 'עמ. עם עובד: תל אביב

Ben-Rafael, E. and Sternberg, Y. (2001). Analyzing Our Time: A Sociological 

Problématique. In: Identity, Culture and Globalization  (edited by E. Ben-Rafael with 

Y. Sternberg). Leiden: Brill. Pp. 3-17.  
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  נורמות וערכים, תרבות. ג

  קריאת חובה

  .58-90' מ ע. האוניברסיטה הפתוחה:אביב-תל. סוציולוגיה :תוךב. תרבות .)1999. ('ון ג'ג, משוניס
  

  קריאת רשות

בעריכת (היחיד והסדר החברתי : בתוך. רכיבים תרבותיים בתגובה לכאב). 1993(מארק , זבורובסקי

  .135-147' עמ. עם עובד: תל אביב). הלר וניסן נוה-דניאלה רוט

). הלר וניסן נוה-בעריכת דניאלה רוט(היחיד והסדר החברתי : בתוך. הלשון האילמת). 1993(אדוארד , הול

  .21-26' עמ. עם עובד: תל אביב

  

  חיברות וחינוך. ד

  קריאת חובה

  .120-144'  עמ.האוניברסיטה הפתוחה :אביב-רמת. סוציולוגיה : תוךב .יברותח .)1999(' ון ג'ג, משוניס

  .504-526'  עמ.האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל. סוציולוגיה :בתוך. חינוך) 1999. ('ון ג'ג, משוניס

  קריאת רשות

הלר -בעריכת דניאלה רוט(היחיד והסדר החברתי : בתוך. חניכותו של מעשן המריחואנה). 1993. (ס.ה, בקר

  .101-112' עמ. עם עובד: תל אביב). וניסן נוה

היחיד והסדר החברתי : בתוך. יתר- חיברות: ראיית האדם בסוציולוגיה המודרנית). 1993(דניס , רונג

  .148-155' עמ. עם עובד: תל אביב). הלר וניסן נוה-בעריכת דניאלה רוט(
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    מכללתמכללת

  : מרצה

  :שיעור מספר                                   ההוראה תורתמבוא ל: שיעור שם

                                                           בין מסלולי   1: נז     1: שש

  ע"א שנת לימודים תש: סמסטר

  

  

    תנאי קדם

  אין

  
      מטרות הקורס

 . הכרת  התנאים לכל הצלחה בתהליך הוראה למידה-

  . ההבחנה  בין הוראה מעצבת לבין הוראה מסייעת -

  .לבין כיתה עובדת ההבחנה בין  כיתה לומדת -

 . פיתוח המודעות לגורמי השונות בין התלמידים-      

 .  להכיר סגנונות של מערכי שיעור והדרך להכין אותם-

 . להכיר את הטקסונומיה של בלום ובכל הרמות -

  . להכיר את הבסיס הפסיכולוגי שעומד מאחורי הכנת מערך השיעור-

 . הכנת מערך השיעור להכיר את הבסיס החברתי  שעומד מאחורי-

 .   להכיר חלק משיטות ההוראה החלופיות ואת משמעותן החינוכית-

  .  להכיר את  חלק משיטות הערכה חלופית ואת חשיבותן לתלמיד ולמורה-

    

 :  פירוט תכני הקורס

  .תוך הבלטת יחסי הגומלין שביניהם, אקלים כיתתי ועוד,   סביבה לימודית- 

  .טרות כלליות ואופרטיביותניסוח מ,  סוגי מטרות- 

  . מאפייני הכיתה ההטרוגנית והשלכותיה על ההוראה בכיתה- 

  .שילוב עזרי הוראה והתאמתם למטרות ההוראה ולמאפייני התלמידים  - 

  . שאילת שאלות כדרך לטיפוח החשיבה - 

  . המוטיבציה כהנעה לעידוד למידה- 

  כיצד התלמיד לומד–תורות למידה  - 

  .כי שיעור בשילוב משימות לחשיבה הכנת מער- 

 :הרגשיים והחברתיים כמו  ,  שיטות הוראה חלופיות כמענה לצרכים הקוגנטיבים- 

 . הבסיס הפסיכולוגי והחברתי שעומד מאחורי שיטות ההוראה החלופיות - 

  , שיטת החקר,למידה דרך גילוי ,למידה פעילה ,למידה שיתופית ,  הוראה פרונטאלית - 
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  את ספרים הוצ , פסיכולוגיה של החשיבה –למידה במחשבה תחילה ,  ) 1994 ( .ר,  ארנון   -

   .אבן יהודה: רכס הוצאה לאור , פסיכולוגיה חינוכית,)1996( .צ, אל–בר   - 

  .תל אביב: מכללת  לוינסקי ,מורים ותלמידים שואלים שאלות,)1987(,המכללה לחינוך לוינסקי  -

  .אביב- תל: אביב- מכון תל שיטות הוראה חלופיות בהכשרת מורים, ) ה"תשנ( ת "מכון מופ  -

  .תל אביב :ת "מופ , הערכה חלופית, )ז"תשנ(,ת" מופמכון  -

  האוניברסיטה העברית בירושלים   ,פיתוח החשיבה של התלמיד בשיעור ,  ) 1992( כהן , אברהם   -

  .קרית ביאליק, "אח"הוצאת ספרים . שיחה ולמידה בקבוצות). 1996. (נ, ובנט. א,   דון-
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  .והתרבות  והספורט

  , מחלקת הפרסומים . לקט אירועי הוראה מוערים ומוארים- סתם דידקטיקה). 1999. (א, שטאל -
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  ממלכתי 33מוסד מספר מוסד מספר 

  מכללת מכללת 
  :  מרצה

   מואצת -ם התנסות במדעי: שם שיעור
  : מספר שיעור

  6:      נקודות זיכוי6: שעות שבועיות

  ש: סמסטר

 

  בית  הספר  לחינוך
  יסודי-מסלול על: שם המסלול

  התנסות מודרכת במדעים: שם הקורס
  ע"שנת הלימודים תש

  
  :קוד הקורס
  התנסות מודרכת: סוג הקורס

  ש" ש6: היקף הקורס
  שנתי : משך הקורס
  14.00 – 8.30' איום : מועד הקורס

  : מקום הקורס
 :שם המדריך הפדגוגי

  
  

  רציונל 

. Development of Schools) -  PDS(Professionalההתנסות המודרכת נעשית במסגרת מערך ה

: באמצעות דיאלוג בין כול השותפים" ידע מתהווה"ס המאמן מהווה זירה להבניה משותפת של "ביה

בדרך זו נתרמים כול השותפים . דגוגיים ומומחיםהמדריכים הפ, המורים המאמנים, הסטודנטים

כתוצאה מכך חל . של כול השותפים" בעלות" דבר הגורם לפיתוח מחויבות ותחושת PDSלמערך ה 

  . למידה-שיפור בהכשרה להוראה ולקידום תהליכי הוראה

 –הנלמד בסמינריון הדידקטי (הידע המוביל הוא הידע הפרקטי  הנתמך על ידי הידע התיאורטי 

  ).ובקורסים שונים במכללה, דיסציפלינארי

  :   מטרות

  : מטרות כלליות

 . מדעים של מורה במקצועותפיסת תפקידלפתח את  .1

 . העל יסודיבבית הספר  של מורה ומחנךותפיסת תפקידלפתח את  .2

 .להבנות תמונה אותנטית על המורכבות של מקצוע ההוראה .3
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  :מטרות פדגוגיות

 .ים הנלמדים בבית הספרלשלוט בחומרי הלמידה והתכנ .1

 .ללמד פרקים נבחרים מתוכנית הלימודים תוך התחשבות בשונות התלמידים .2

 .לתכנן וללמד שיעורים המבוססים על פיתוח חשיבה ברמות גבוהות .3

ולפתח תובנות לגבי השימוש ההולם בהם תוך התחשבות , להכיר אסטרטגיות הוראה מגוונות .4

 .בתכני הלימוד ובמאפייני הלומדים

 . לתלמידיםלשונות הקיימת בכיתהסח מטרות למידה בהירות לשיעור המתאימות לנ .5

בעלי צרכים פעילויות למידה וחומרי הוראה המתאימים לתלמידים , לבחור שיטות הוראה .6

 . ולמטרות השיעורשונים

 .לבסס תיאורטית את שיקולי הדעת והבחירות שעשה .7

 . לתפקד במצבי אי וודאות תוך הפעלת שיקולי דעת .8

הצגת מידע עדכני , הצעה וניהול דיון, שאילת שאלות( 'שעת צוות 'בצורה פעילה בהשתתף ל .9

 .) וכדומהאקדמי

 . בהוראה בבית הספרםמשובים להתנסות עמיתילהבנות כלים למתן  .10

 .כיתה/ס"להתערות בחיי ביה .11

  .לקחת אחריות על קידומם של תלמידים .12

  :מערכתיות- מטרות חברתיות

תרבותיות -כמערכת מורכבת ולהיות שותף לפעילויות החברתיותס "להכיר ולהבין את ביה .1

 .שלה

  .ליצור תקשורת ואינטראקציה חיובית עם התלמידים ועם אנשי הסגל .2

  :מטרות אישיות

 .לפתח מיומנויות של עבודת צוות .1

  .לבצע רפלקציה משמעותית על עבודתו תוך תיעוד וניתוח התיעוד .2

  :חובות הסטודנטים

  : בתחום הוראת המדעים

  ). שיעורים לפחות10כ (התנסות בהוראה פעילה  .1
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  . שליטה בתכנים וחומרי הלמידה .2

  .תיעוד מלא של שעורי הצפייה .3

  :בתחום המערכת הבית ספרית

 ).מעורבות ותרומה לדיונים(נוכחות מלאה כולל השתתפות פעילה בישיבות הצוות . 1

 בלבד ויש  מותר להיעדר פעם אחת,בהתנסות המודרכת, בשונה מקורסים במכללה

 ) מורה חונך, פ"מד(כמובן להודיע על כך לכל הנוגעים בדבר 

יש לקבל את אישורו של ראש המסלול , לכל היעדרות נוספת,  מעבר להיעדרות אחת

  .כמו כן חלה חובת נוכחות בשני שבועות עבודה מעשית. העל יסודי

 בבית הספר אחריות ועמידה בקשר עם גורמים נוספים, השקעה: חונכות תלמידים. 2

  .הקשורים לתלמיד

 .השקעה ויוזמה, תרומה ייחודית: השתתפות ביוזמות ובפרויקטים בית ספריים. 3

 ).כגון תורנויות(תיעוד פעילויות בית ספריות . 4

 . ציות לתקנון המשמעת של המכללה  ושל בית הספר המאמן .5

 .כיבוי מכשירים סלולאריים בזמן שיעורים ופעילויות בית ספריות .6

  נה הציון הסופימב

  : שקלול הציון יקבע במשותף עם המורים החונכים  ויכלול את הפרמטרים

 הוראת נושאים נבחרים מתוכנית הלימודים �

  שליטה בידע ובתכנים הנלמדים בבית הספר  �

  מעורבות ויוזמות–ספריות -השתתפות בפעילויות הבית �

  ) השתתפות בדיונים(נוכחות פעילה בשעת הצוות  �

  :דמייםסטנדרטים אק

  עיגון השיח על הנמקות תיאורטית •

  התעדכנות במחקר העכשווי •

  ר גבוהדשימוש ברפלקציה ובחשיבה מס •

 לצורך הבנייה של ידע ) עריכת מחקר, ניתוח מחקרים, תיעוד(שימוש בכלי מחקר  •
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  :ביבליוגרפיה

  .10 ,ח"ככרך , הד החינוך, מנוף לשיפור ההוראה והלמידה: הערכה חלופית). 1994. (מ, בירנבוים

  .מ"הוצאת אח בע, למידה שיתופית בכיתה). 1987. (פוקס א, .ר, לזרוביץ-הרץ

 .ציר מרכזי בהתפתחות מורה,  רפלקציה בהוראה).1998 (עורכים (.ש , זיו.מ,  בן פרץ.מ, זילברשטיין

  .מכון מופת

פרק , אהההוצאה האקדמית לפיתוח סגל הור: אביב-תל .תהליכי הוראה בכיתה). 2003. (נ, חטיבה

  .345 –342' עמ, ג"י

פדגוגיה של ספרות מקרים בהכשרת : אירועי הדרכה ואירועי הוראה) .2002. ( מ, זילברשטיין. פ, כץ
  .מכון מופת. מורים

  
במסלול לבית הספר , עקרונות מנחים ומשימות לעבודה מעשית בהוראה). ה"תשנ) (עורך. (א, שריון

  .העל יסודי
 

  
  :חומרי למידה

  
  .ס" הלמידה הנלמדים בביהכל חומרי

  
  .הוצאת מעלות,עולם של חומר . 2001. ש, דיין

  
  .לילך הוצאה לאור, חוכמת הגוף. 2004. א, פורמן–גוגנהיימר 

  
  .הוצאת מעלות, 2001,  המים חומר לחיים

  
  .הוצאת תרבות לעם, 2001, מסע בתא החי

  
  .תל אביב, הוצאת ספרי.ביולוגיה היום. 1995. ע,  הס–מרקוזה 

  
  .הוצאת תרבות לעם, נאפיין חיים

  
  הוצאת תרבות לעם.ריק וחלקיקים. 1996. י, םינוסבו

  
  .הוצאת מעלות, פרקים בכימיה וחשמל     

  .הוצאת מעלות. בבעלי חיים ובצמחים,  רבייה באדם–פרקים ברבייה      

  . ירושלים ם"הוצאת  מל, פרקים בתורשה     

  .הוצאת מעלות, פרקים בהזנה     

, המחלקה להוראת מדעים) מדריך למורה( למידה באמצעות פרויקטים .  2002. א, פליק. ש,רוזנפלד     

  מכון ויצמן למדע
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  נספח

  התנסות מודרכת –תיעוד פעילות 
  יומן עבודה אישי

  
  :ית/שם הסטודנט

  : תחום הדעת
  :נת/שם המורה המאמן

  
צפייה   תאריך

  בשיעור
ישיבת 

  צוות
תורנות   חונכות

  ההפסק
פגישה 

עם 
  פ"המד

פעילות 
בית 

  ספרית

רפלקציה על הפעילות 
, משהו חדש שלמדתי(

, דילמות, בעיות, קשיים
  )הצעות , שאלה, אווירה
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 : מרצה

  פורמלי בלתי לחינוך ואמב: שיעור שם

 : שיעור מספר

 1: זיכוי נקודות     1: שבועיות שעות

 א: סמסטר

  

 

  ס לחינוך"ביה  

  מבוא לחינוך בלתי פורמלי  

   סמסטר א- ע"תש

 תוך י של החינוך הבלתי פורמאלם הייחודייםשל המאפייניהבנה  והכרה : ומטרותיותאור הקורס

של תהליכים חברתיים  הקורס לפתח יכולת לניתוח מטרת. התייחסות לשדה הפעולה של התחום

 יבחנו האוכלוסיות רכמו כן במסגרת השיעו. תהמתרחשים במסגרות המוגדרות כבלתי פורמאליו

  . ל"השונות הפעילות במסגרות הנ

  : ושקלול הציון הסופיית/חובות הסטודנט

 בשעירים והשתתפות נוכחות 

  .קריאה פעילה של החומר הביבליוגרפי 

  . הסמסטר תיערך בחינה ויינתן ציון סופי בסוף

  ביבליוגרפיה

  הגדרות וגישות: חינוך הבלתי פורמלי-1  

  
בתוך ". פורמלי הממלכתי-היבטים התפתחותיים וחברתיים בחינוך הבלתי. "2007. ח, קליבנסקי

  .מאגנס: ירושלים. החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה. 2007). עורכים(שמידע . ומ. ש, רומי
  

). עורכים(שמידע . ומ. ש, בתוך רומי". הפדגוגיה של החינוך הבלתי פורמלי. "2007. ד, קלר- סילברמן
  .מאגנס: ירושלים. החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה). 2007(
  

Smith, M. K. 2006. "Beyond the Curriculum" in Beckerman, Z., Burbules, N., and D. S. 
Silberman. (eds.) 2006. Learning in Places: The Informal Education Reader. New York: 

Peter Lang. 
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   כאלטרנטיבה ארגוניתםפורמאליי-המאפינים הבלתי-2

  
, )1989 ()עורכות(פלג . ור. ר, שפיראבתוך ". בית הספר כאירגון פורמאלי. "1989 .צ, וולביד

  .413-435' מ ע. עם עובד: תל אביב.הסוציולוגיה של החינוך
  

 .בישראל דפוסי תרבות ותקשורת: במילות מפתח" באתוס הישראלי" שיחות נפש. "1999. ת, כתריאל
  .171-190' עמ:) פרק תשיעי. (הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה וזמורה ביתן

  
ן ביטאו: אפשר. וכל מה שביניהם" טיפולי-עובד חינוכי" "מחנך פנימיה" "מדריך. "2000. ע, גרופר

  . 27 סוציאלי-לעובד חינוכי
  

  . 318-336): 3. (עמ, מגמות" הפרדוקס של הדיאלוג בחינוך . "2009. נ, מלאך- דה
 

: ירושלים. פורמאלי-נעורים והקוד הבלתי". לקראת תיאוריה של בלתי פורמאליות "2007.ר, כהנא
  .21-35.: עמ. מוסד ביאליק והאוניברסיטה העברית

 מדינה ושינוי ,  חברה:ההקשר החברתי-3
 

 דה- טוקוויל, א. 1970. הדמוקרטיה באמריקה. ת"א: עם-עובד. עמ' 37-42; 204-218. -1
  

   "מדינת רווחה"  "דגמי מדינה" "זמננו-המדינה בת. "ב, קימרלינג
  

: ירושלים. בין חברה למדינה: החברה האזרחית בישראל לקראת שנות אלפיים. 1998. י, ישי
  .1-19. עמ.האוניברסיטה העברית

  
שמידע . ומ. ש, בתוך רומי".  בחברה הפלסטינית בישראליהחינוך הבלתי פורמאל "2007. א, אגבריה

  .מאגנס:  ירושלים. במציאות משתנהיהחינוך הבלתי פורמאל. 2007). עורכים(
  
  

    כתהליך המשכייהחינוך הבלתי פורמאל-4         
  

בין שני ). עורכת (. 1986.   בתוך  רפפורט ת"תיות עמידה על הסף וקהיל- סיפיות "1974. ו, טרנר

 .113-115: עמ האוניברסיטה העברית בירושלים: ירושלים . ריםהמעמד החברתי של נעו: עולמות
  

. פורמאלי בנעורים והקוד הבלתי" מודרניות-מושג הנעורים המשתנה בחברות פוסט "2007. ר, כהנא
  . 11-20. :עמ. מוסד ביאליק: ירושלים

  

Bucholtz, M. (2002). "Youth and Cultural Practice", Annual Review of Anthropology 31: 
525–552. 

  
  .166-188 'עמ. ספרית הפועלים: אביב- תל. בקול שונה 1995. ק, גיליגן

  
). 2007). (עורכים(שמידע . ומ. ש, בתוך רומי". חינוך בלתי פורמאלי למבוגרים. "2007.ר, טוקטלי

  .מאגנס: ירושלים. לתי פורמלי במציאות משתנההחינוך הב
  

). 1984. (מרגול. וי. ש, ברגמן: בתוך" כיוונים ואתגרים: אנתרופולוגיה של ההזדקנות. 1984. ח, חזן
  .עם עובד: אביב- תל. פרקים נבחרים בגרנטולוגיה: ההזדקנות וזקנה בישראל
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  יהשפעת החינוך הבלתי פורמאל 5           
 

 50-70עולים חלוצים משנות ה.  והקיבוץ מול המציאותיםהאידיאליסטי 2008זיבצנר  . בו. פ, עדי
  . בית ברל. בתנועת הנוער ובקיבוץ, מתבוננים היום בעצמם

  
.  פועלים: אביב-  תל.על עוצמת ההשפעה החינוכית: מחוויות מפתח לנקודות מפנה . 2006. ג, יאיר

  .193-214; 23-49.: עמ
  

בתוך ". יחסי פלסטינים לישראלים בנצרת עלית: רציונאליות ואמון, סיכון. "1998. ד, רבינוביץ
 .ריקובר'צ: אביב- תל. אנתרופולוגיה מקומית-ישראל  ).1998. (ואחרים. ה, גולדברג
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   דילמות פילוסופיות בחינוך- מחנכים ומתחנכים : שם שיעור: מרצה

  :מספר שיעור

  1: י     נקודות זיכו1:  שעות שבועיות

  ב: סמסטר

  
  בית הספר לחינוך 

  החוג לחינוך 
                           

   דילמות פילוסופיות בחינוך-מחנכים ומתחנכים : שם הקורס
  : שם המורה

 ע"של ת"שנה
 2009/2010   

  
  :  קוד הקורס

  ' ש2: קף הקורסהי
  סמסטריאלי : משך הקורס
   8:30שעה ' יום ד: מועד הקורס

  
  : רציונל
בין ; בין התחום התיאורטי והמעשי: ישים דגש על דילמות מרכזיות במחשבה ובפילוסופיה החינוכיתהקורס 

כפי שזו באה ' וכד; שוויון ואליטיזם בחינוך; חינוך מדעי וחינוך אמנותי; היחיד והחברה; התרבותי והטבעי
הקורס יפגיש . ת לדורותיהוהן בהגות החינוכי, ובניסיונו של המתכשר להוראה, לידי ביטוי הן בשדה החינוך

  . מודרניות-מודרניות ופוסט, התלמיד עם פרדיגמות חשיבה קלאסיות
  

                            :מטרות הקורס ויעדיו
תוך , לסייע לתלמיד לפתח מודעות להנחות היסוד שלו ושל אחרים במעשה החינוכי ובמחשבה החינוכית )1

החברה הקיימת , עתיד ובהתייחס לעמדותיו כלפי המהות האנושיתבחינת משמעויותיהן לגבי תפקידו כמחנך ב

 .והרצויה והאינדיבידום במעגלים השונים

את התפישות השונות של , התלמיד יכיר את הסוגיות העיקריות המעסיקות כיום את המחשבה החינוכית )2

ך שימת דגש על תפישת תו, כמו כן; וגיות אלוסגיבוש עמדות משלו לגבי  ותוך התמודדות עצמית, הוגי הדעות

האדם כמעצב פעיל של גורלו ועל המחנך כגורם מכריע בקביעת מטרות חינוך ודרכי מימוש התואמים עקרון 

  .   זה

שבה מתקשרים יחדיו מרכיבי יסוד , התלמיד יפתח יכולת להציג בכתב השקפה פילוסופית לכידה )3

, שכלי(ינוך ועקרונותיו בתחומים השונים מטרות הח, הנחות יסוד על מהות האדם והחברה: שיילמדו בכיתה

הקשר בין הדעת והצרכים , עקרונות הדעת בתהליך החינוכי, מעמד הלומד ותפקיד המחנך, ...), רגשי, מוסרי

התלמיד ידע להשוות בין שתי השקפות או יותר על פי שלושה עד ; החברתיים והתרבותיים, האינדיבידואליים

 . ח יכולת לנתח ולהעריך השקפת חינוכית שלא למד על פי המרכיבים הללוהתלמיד יפת; ארבעה מרכיבי יסוד

               

 ממלכתי 3מוסד מספר 
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  .  דיונים וקריאה מודרכת במקורות, הקורס ישלב הרצאות :דרכי הוראה ואמצעיה

  

פי שאלות - קריאת חומר החובה והכנתו על;  נוכחות בשיעורים והשתתפות פעילה בדיונים :חובות התלמיד

  . מבחן; מנחות

  

  :נושאי הקורס

    ?מהי פילוסופיה
תחומי . חשיבה פילוסופית לעומת חשיבה מדעית וחשיבה מעשית; הפילוסופיה כביקורת וכהשקפת עולם

עומת ...) , הגדרות, חשיפת הנחות יסוד(כלי הפילוסופיה ; בכלל והפילוסופיה של החינוך בפרטהפילוסופיה 
 . כלי המדעים והפדגוגיות

 
 2 60-278'עמ, 2; 414-431' מע, 1 - קריאה חובה 

   .30-35, 6; 4; 11-55' עמ 3         - מומלץ 
  

  הנחות יסוד על מהות האדם והשתמעויותיהם לחינוך 
) הארטה(השלמות ? האם יש טבע קבוע ואחיד לאדם; תפישות שונות בדבר טבע האדם וקיומו בעולם

, כמיילד(דגמים חלופיים של המחנך ; כמטרות החינוך) גידול, מימוש הפוטנציאל האנושי(וההשתלמות 
  ). כשתיל; ככלי ריק; כבעל יצר; כחומר גלם; כיולד(והחניך ) כגנן, )כמספק, כמעביר(כרושם , כמעצב

  
או  ( 546-551 'עמ, 6: גישת רוסו; )421-425' עמ, 5או  (526-522' עמ, 6 : גישת אפלטון–קריאה חובה 

   203-206' עמ, 6 :וסארטר ניטשה של גישותיהם; )169-182, 8
  . 10, 9, 7          - מומלץ 

  
  תרבותי וחינוך אינדיבידואלי- חינוך חברתי

ולהגשמה , לחיוניות תרבותית, חינוך לתפקוד חברתי? איך יש ליישב בין חינוך חברתי וחינוך אינדיבידואלי
  .  ינוך פתוח ודמוקרטיח; מוניזם תרבותי ופלורליזם תרבותי, חינוך; קיימת ורצויה: העברת תרבות; עצמית

  
  . 12, 11 –קריאה חובה 

  . 14, 13          -  מומלץ
   

  מעמד הדעת ובעיית האמת, חינוך אינטלקטואלי
; רלטיביזם לעומת אוניברסליזם; פתרון בעיות וחשיבה ביקורתית, ידיעה: מטרותיו של החינוך האינטלקטואלי

  ;  עיידע סיפורי וידע מד? האם ניתן להפריד האמת מהכוח
  

  .14-27 'עמ, 15; 148-158' עמ, 2  - קריאה חובה  
      . 241-255' עמ, 3         -    מומלץ

  

  ) חינוך מוסרי(חינוך והתחנכות לערכים 
ותוקף סובייקטיבי ) למשל, אידיאלים(תוקף אובייקטיבי : המחלוקות העיקריות בשאלת החינוך לערכים

; חינוך מוסרי הטרונומי ואוטונומי; בעידן של שינויים תרבותייםערכים ; על השיפוט הערכי; )למשל, צורך(
  . לשיקול דעת מוסרי ולרגש מוסרי, חינוך להרגלי התנהגות מוסרית; הטוב כאידיאל של החינוך המוסרי
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  . 17; 16  - קריאה חובה 

  . 18; 335-397, 3; 279-290' עמ, 2         –מומלץ 
  

  שוויון וצדק בחינוך 

השונה (אינטגרציה ופלורליזם בחינוך ; )כולל שוויון הזדמנויות(ת שונות של ערך השוויון בחינוך משמעויו
, כולל מבחני היכולת השונים(על הנחות היסוד של ההסללה בחינוך ; שוויון ומצוינות; )והאחר בחינוך

  ). אפשרויות הניבוי ומימוש המשאלות שבהם
   

  )יונה ותמיר( 152-159, 6 –קריאה חובה 
  . 21, 20, 19          -  מומלץ

  

  :רשימת מקורות

  . 1979, שוקן, 1כרך , מתוך כתבי אפלטון, מנון, אפלטון. 1

  . 2000, מוסד ביאליק, דמוקרטיה וחינוך, .'ג, דיואי. 2

   .   1980, יחדיו, מבוא לפילוסופיה של החינוך, .א, קליינברגר. 3

  .2001, פרי חמד ידיעות אחרונות וס,סוקרטס, .א, גוטליב. 4

  .1979, שוקן, 2כרך , מתוך כתבי אפלטון, )המדינה(פוליטיאה ,  אפלטון.5

  2005, ת"מכון מופ, כל שצריך להיות אדם, .נ, אלוני. 6

  . 1985, שוקן, אתיקה, אריסטו. 7

לדות מקורות לתו, )עורכים(, .פ. א, וקליינברגר. מ, אליאב: בתוך, )מבחר קטעים(אמיל , .'ז. 'ז, רוסו. 8

  . 169-182' עמ, ך"תש, המורה-אוצר, החינוך בישראל ובעמים

    . 1999, מסדה, לנווט בסערה, .ר, אבירם. 9

  . 1998, פועלים, הגדרה מחודשת למטרות החינוך: קץ החינוך, .נ, פוסטמן. 10

. נ: תוךב, "החינוך ככיבוש תרבותי של נפש התלמיד: והטמעת יראת כבודהנחלת ערכים ", .י, קויפמן. 11

  . 129-131' עמ, 2005, )עורך(אלוני 

ממשל ;  הרעיון של סמרהיל–חלק ראשון . (2003, כתר,  ילדות אחרת–בית הספר סמרהיל , .ס. א, ניל. 12

  )מורים והוראה; ילדים בעייתיים; עבודה וכנות; משחק וויסות עצמי; שיעורים פרטיים; עצמי

   .ם"תש, שלם, על החירות, .ס. 'ג, מיל. 13

  .ו"תשל, מגנס?, החינוך מהו, .צ, אדר. 14

  . 1998, הקיבוץ המאוחד, המצב הפוסטמודרני, .פ. 'ז, ליוטר. 15

  ; 309, 2005, )עורך(אלוני . בתוך נ, השלמות המוסרית נקנית על ידי ההרגל, אריסטו. 16

   .310-312, 2005, )עורך(אלוני . נ: בתוך, על ארבע השלמויות של האדם, ם"הרמב. 17
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, )עורכים(סייזר וסייזר : בתוך, "ניסוח מודרני של ההשקפה האפלטונית: חינוך לצדק", .ל, קולברג. 18

  . 54-70' עמ, 1980, פועלים, החינוך המוסרי

, לקסיקון החינוך וההוראה, )עורכים(יצחק קשתי ואחרים : בתוך, "שוויון הזדמנויות בחינוך", .נ, רש. 19

  . 328-330' עמ, 1997

  .1981, מפרש, פדגוגיה של מדוכאים, .פ, פריירה. 20
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  ממלכתי 3מוסד מספר 

  : שם הקורס  

  ]2010[סמינריון בחינוך והוראת אמנות 
  שם המרצה

  סמינריון: סוג הקורס

  ש " ש2: היקף הקורס
  שנתי: משך הקורס

   :  הקורסרתיאו

. בית בתחום החינוך לאמנותהתנסות ולהערכה רפלקטי, לחשיבה, הסמינריון יספק מסגרת להעלאת שאלות

מערך יחידות   הם יעסקו בפיתוח.במסגרתו יעברו הלומדים תהליכי בירור של עמדה אישית כמחנכים לאמנות

סוגיות מרכזיות  יידונו  .שבבסיס שיקוליו עומד שילוב אינטגרטיבי בין כל תחומי הדעת שנרכשו עד כה לימוד

: יתקיימו דיונים קבוצתיים בנושאים שעניינם . לתכנון לימודיםשונותייבחנו גישות והעוסקות במטרות הוראה 

  שאלות עכשוויות לגבי,יישום והערכה של תהליכים חינוכיים,  העולים תוך כדי תכנוןעתדשיקולי ו דילמות

טווח -בין פעילות קצרת, הזיקות בין תהליכים לתוצרים כמו גם שאלות לגבי ,העברת ידע והערכת ידע

  .בין פוטנציאליות למימוש ובין פרשנות לביקורתיות,  ממושךלפעולות של זמן

  .רלוונטי תיאורטי ברקע אלה ותגובה תהליכים מתודית שתשקף עבודהבסיומה של השנה תוגש 

   :מטרות הקורס

לחשוב על דרכים . ' הוראה'המורה  וה', ידע'ה', שדה'על ה, לשאול ולחקור על תחום החינוך לאמנות

לפתח ולעודד יכולות , לשאול שאלות. ון וניסוח של יחידות לימוד באמנותלפתח מיומנות בתיכנ

   לימודי-פלקטיבית והערכה של המפגש ההוראתי

   :פירוט תכני הקורס

ההוראה בעידן העכשווי וכחלק ממערך , המורה, דיון על מעמדם של הידע:המורה וההוראה, הידע, השדה
  . 'שדה האמנות'יחסים ב

   . חזותיות של תצפיותפיתוח מיומנויותוי תצפיות סוג:צופים ומתבוננים

 דיון בסוגייתו,  גישות שונות להוראת אמנות במסגרות חינוכיות שונות:גישות וסוגיות בחינוך לאמנות
  .בין פוטנציאליות למימושהזיקות בין תהליכים לתוצרים ו

 יםהיבטמגוון דיון ב :נות ותיכנון מערך יחידות הוראה באמ ניסוח נושא לימודי,שיקולי דעת בהוראה
  היקף, ניסוח והגדרה, תיכנון נושא לימודי לתהליכי יצירה אישייםבין תהליכי,ת מוצא להוראת האמנותוכנקוד

  התאמת הנושא לאוכלוסייה ולעמדת המורהו
במסלול , ע"חט(קריאה מושכלת וביקורתית ודיון השוואתי בין תוכניות לימודים בארץ :תוכניות לימודים

  .ובעולם) י והטכנולוגיהעיונ

  הערכות ומשובי תלמידים, שיחות,  על דיאלוג:סביבה מדברת -כיתה

 על תלמידים עם מורה מאמנת ולשיחה, מדריך פדגוגי, עמיתים,תלמידיםדיון בסוגיות הנוגעות להערכה של 
  . אמנות יצירות ועל עבודותיהם
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  :  והלמידהדרכי ההוראה 

 של טקסטים תיאורטיים קריאה משותפת. בודה קטנות וכן הנחייה אישיתלמידה בקבוצות ע, הרצאות במליאה
הערכת , כתיבה של מערך יחידות הוראה.  הוראה ותצפית עמיתים פעילה.ודיון ביקורתי בתוכניות לימודים

  .הכנת מצגות של פרקי העבודה מתודית, תלמידים

   :סטודנטחובות ה
  .נוכחות כנדרש ומעורבות פעילה

  . עמיתים פעילההוראה ותצפית 
  . קריאת פרטי המקורות והגשת מטלות שבועיות הנוגעות לנושאי הסמינריון ולתיכנון יחידות הוראה

 נושא פיתוח, ת ניסוח מטרותהגשת משימות תקופתיות הנוגעות לכתיבה והצגה של פרקי העבודה המתודי
  . ...]ארגון חומר תיאורטי, וראשי פרקים' מבנה עב ,ותכנון מערך נבחר

  פ תאריכים שיינתנו בתחילת הקורס"ז ע"עמידה בלו

  ! מתודית עבודהבסיומו של הקורס חלה חובת הגשה של 

   : שקלול הציון
  30 -פעילה והגשת משימות שבועיות השתתפות, נוכחות כנדרש

  30 -קופתיות הנוגעות לעבודה המתודיתהגשת מטלות ת
 40-. ות ההוראהכתיבה והצגה של פרקי העבודה מתודית ושל מערך יחיד

   :*)מקורות חובה מצוינים ב( רשימה חלקית  –מקורות נבחרים 

  .קיבוץ מאוחד: אביב- תל. ביקורת הכלכלה המוזיאלית, אימון לאמנות). 1999. (אריאלה, אזולאי

, )עורך. ('מלצר ג: בתוך" ? מחנכים ובעיני אמניםבעיני, מיהו המורה לאמנות)." 2004.(פנינה, בכר∗

  -199' עמ. בית ברל,  לאמנותהמדרשה, כתב העת של בית הספר לאמנות, )7(ניכה וחחינוך

  .]יישלח תדפיס [.רסלינג: אביב-תל. אבנר להב:  תרגום. שאלות בסוציולוגיה.)2005.(פייר, בורדייה∗

:  ירושלים.'אשכול אמנויות' הצעת קווים ל-קוים לתכניות ליבה בבית ספר יסודי). 1998. (א, בן יוסף
 . 94 – 84' עמ, שרד החינוךמ

:  ירושלים.לקראת כיתה קונסטרוקטיביסטית: בחיפוש אחר הבנה). 1997.( 'ג.מ, וברוקס. ג.'ז, ברוקס

  .30 – 21' עמ, משרד החינוך ומכון ברנקו וייס

  .ספרית פועלים :ברק- בני  .מחווית מפתח לנקודות מפנה). 2006. (יאיר, גד

 'עמ, 2, עיונים בחינוך". ת המורים והשתלמותם ברוח החינוך הביקורתיהכשר). "ז"תשנ. (נתן, גובר∗

  ].יישלח תדפיס[ 127- 109

, 2 יחידה . לימודיםתפיתוח ויישום תכניו, תכנון ,"שיטות שונות לניסוח מטרות ולמיונן" ).1978. (ש, גורי

   .34-1'  עמ, האוניברסיטה הפתוחה:אביב-תל
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    ].יישלח תדפיס [442 – 419: ד"מ ,עיון "?תורת חינוך ביקורתית: ירו'גרי הנ") 1995.(אילן, זאב- גור∗

זאב -אילן גור: בתוך, "פוסטמודרניזם/פדגוגיה של גבול והפוליטיקה של המודרניזם). "1997(הנרי , ירו'ג

  ].יישלח תדפיס [הוצאת מאגנס : ירושלים,חינוך בעידן השיח הפוסטמודרניסטי, )עורך(

  סוגיות בתכנון תוכנית לימודים עכשווית באמנות לחטיבת ביניים). ה"תשנ. (יתנור, עברון-כהן∗

מאת אוליביה , בחינת התרבות של תוכנית הלימודים:מאמר המבוסס על שאלות ורעיונות מתוך,  ותיכון

  ]יישלח תדפיס [edu/uic/aa/spiral://http: גודה

המאוחד  הקיבוץ: אביב- תל.דין וחשבון על הידע: המצב הפוסטמודרני ).1999. (פרנסוא–אן 'ז, ליוטאר∗
  ]יישלח תדפיס[

: תל אביב. המסך הקטן בחייהם של ילדים ובני נוער: לגדול עם הטלוויזיה). 2002. (דפנה, למיש

  . האוניברסיטה הפתוחה

  .  ספרית הפועלים:אביב-תל. תיאוריות על גיל ההתבגרות). 1988.(א.ר, מוס∗

 כתב עת ,המדרשה: בתוך". החיפוש אחר משמעות: שינויים בחינוך לאמנות). "2004. (רונלאד, נפרוד∗

  .188 -161' עמ, 7,  וגלעד מלצר, נורית, עברון–כהן , עורכים, של בית הספר לאמנות

 . 14 – 10'  עמ, 1,  טעמים,"מלה ריקה? חינוך לאמנות). 1993. (יזהר, סמילנסקי*

   .59- 51 'עמ, 10 ,פנים, "זה האוקיינוס הבלתי נודע)."1999. (יזהר, סמילנסקי
  ,)7(, כתב עת מקוון,  מארב".אקדמיה כפוטנציה). "2008.(יריתא, רוגוף∗
il.org.maarav.www://http/  ]יישלח תדפיס[  
,  האידיאלי המורה–דיוקנאות של מורים במראת הסטודנט להוראה לושה ש. נורית ושרה ארנון, רייכל∗

  )יישלח תדפיס(ת " אתר מופ ודמות הסטודנט עצמו כמורהמורה המורים

  אתרים של תוכניות לימודים באמנות 

  
  :הפיקוח על האמנות והתיאטרון, אתר של משרד החינוך∗∗∗∗

art/il.gov.education.www    

 .אתר של הפיקוח על האמנות בחינוך הטכנולוגי∗∗∗∗

megama-art/media./il12k.amalnet.www   

∗lessons_building/teachers_for/education/edu.getty.www://http/  

∗382ad/ad/classes/edu.uic.www://http/  

2315/content/org.center-kennedy.artsedge://http/  

http://www.passig.com  

 



 חינוך מוסרי│241

 

  : מרצה

  אתיקה ואחריות בשירות הציבורי: שם שיעור

  : מספר שיעור

  1:      נקודות זיכוי1: שעות שבועיות

  א: סמסטר

  
  
  

  המסלול המשולב: שם המסלול
  מינהל ומדיניות ציבורית: חותשם ההתמ

   בשירות הציבורימוסראתיקה ו: שם הקורס
  : שם המרצה

  
  

  .' ב- ו' הקורס מיועד לתלמידי שנה א:  תנאי קדם
  

  : תיאור הקורס
שיקול דעת ויושרה , סמכות ואחריות, מוסר, הקורס יכלול דיונים בנושאים הקשורים באתיקה

.  ם בנושא הפילוסופיה והמקורות של האתיקה והמוסרכמו כן יתקיימו דיוני.  בשירות הציבורי
לחשיבותו ולהטמעתו בארגונים , למקומו, תשומת לב מיוחדת תינתן לגיבוש הקוד האתי

  . ובמוסדות השונים
  

אחריות וסמכות , מוסר, לחשוף את הסטודנטים לסוגיות הקשורות לאתיקה:  מטרות הקורס
  .בשירות הציבורי

   
  :פירוט תכני הקורס

  
 ושגים והגדרותמ .1

  דילמה אתית ודילמה מדומה  .א
 מוסר וחוק, אתיקה  .ב
  (30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,20):  קריאה פריטים. (מוסר ואתיקה ביהדות.                ג

  
  (33 ,22 ,4): קריאה פרטים: ( הפילוסופיה של האתיקה .2

  .תועלתנות .       א
  .ליברליזם קלאסי וליברליזם בן זמננו  .ב
  )עמנואל קנט(נטולוגית פילוסופית דאו  .ג
 פילוסופיה של מוסר מקובל  .ד
   המוסר האבסולוטיתפילוסופי  .ה
  

  ),1, 32: קריאה פריטים: (מידות אתיות .3
 תורת המידות של אריסטו  .א
  .מאפיינים  .ב
  .ביקורת על התפיסה  .ג

  

  ממלכתי 3ד מספר מוס
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  ),17, 10, 7: (מקורות האתיקה הציבורית .4
  . רמות מוסר4פירמידה הפוכה של   .א
  .פיתוח המוסר באירגון  .ב
  ).לורנס קולברג(תפתחות החשיבה המוסרית שלבים בה  .ג
   

  ),23 ,1235, 6: קריאה פריטים: (הקוד האתי .5
 הקוד האתי הבינלאומי של אנשי הפרופסיה  .א
  ).ערכים אישיים וערכי האירגון( הרכב הקוד האתי   .ב
  .חשיבות הקוד האתי  .ג
  .  הטמעת הקוד האתי באירגונים ובמוסדות הציבוריים  .ד

  
  )18,  5: קריאה פריטים: (מקצועיתמחויבות אירגונית ומחויבות  .6

  .קונפליקט תפקידי  .א
  .יתרונות וחסרונות של מחויבות לאירגון  .ב
  .צורות ואפיונים של מחויבות אירגונית  .ג
  .משתנים שמשפיעים על מחויבות מקצועית  .ד
  .שלבים בתהליך ההתמקצעות והפיכת משלוח היד לפרופסיה  .ה

  
  

  .הרצאה ודיון:  דרכי הוראה והלימוד
  

  הגשת עבודה ומבחן:  חובות הקורס
  

  . עבודה10% מבחן 90%: שקלול הציון
  :ביבליוגרפיה

  
  .1999, משאבי אנוש, "אינטגריטי במערכות אנוש. "גיורא, אילון. 1
  
  ר "קח/ ל"צה, מנהיגות וערכים, "מנהיגות בעידן של שינוי ערכים. "ג, אמיר. 2

  .1991,              ובית הספר לפיתוח מנהיגות
  , משטרת ישראל, "אתיקה מקצועית בניהול חקירה משטרתי. "אבי, ברוכמן. 3

1993.  
  , זרקור למערכות הניהול בעולם"  תאוריה ומעשה–אתיקה בעסקים . "משה, דב. 4

  .1996יוני 
  ר "קח, ל"צה, מנהיגות וערכים, "אין ערכים מוחלטים. "ז, דגני. 5

  . 1991,           ובית הספר לפיתוח מנהיגות
   .2002 ,198ירחון , משאבי אנוש" ,כיצד בונים קוד אתי במפעלים וקונצרנים. "רות, ףוול. 6
  .1988, משאבי אנוש, "פיתוח המוסר בארגון. "שמחה, ורנר. 7
  .1993אפריל , ניהול, "לקראת המנהל מפתח מוסר. "שמחה, ורנר. 8
  .1994אפריל , ניהול, " למנהל משאבי אתיקה–מקצין אתיקה . "שמחה, ורנר. 9

  : תל אביב, אתיקה יישומית, "רמות התפתחות בהנמקה המוסרית. "דב, יזרעאלי. 10
  .1992,             אוניברסיטת תל אביב

  , משאבי אנוש, יזרעאלי דב' ראיון עם פרופ, "אתיקה בניהול.  "11
1992.  

   ,צוהר לבית הסוהר, "אתיקה לסוהרים", .מ, פרידלנדר, .י, פלד, .י, ירושלמי. 12
  .1997, ס"            שב
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  , 362.גליון מס, מערכות, "התנהגויות וערכים בתרבות הארגונית. "משה, כהן. 13
1999 .  

  .1992, משרד הביטחון: תל אביב, תורת המוסר. נעמי, כשר. 14
  .1996, הוצאת משרד הביטחון, אתיקה צבאית. אסא, כשר. 15
  .1995מאי , סטטוס" ?למה לנו אתיקה בעסקים. "ענת, לייבלר. 16
  ,"ברמת הפרט וברמה הארגונית הכוללת: אתיקה בניהול. "אבנר, פסל. 17

  .1991, ר"קח/ ל"צה.  מנהיגות וערכים        
  מחויבות אירגונית ומחיובות מקצועית של חברי סגל אקדמי . "סימון, רונן. 18

  .  1998, פהאוניברסיטת חי: חיפה,"במוסדות להשכלה גבוהה בישראל והקשר ביניהם
  , "עמדות והתנהגות מנהלים בישראל: אתיקה בעסקים. "מאיר, תמרי. 19

  .     1993, ניהול
  . ח "תשמ, ספר החינוך, ד"רבינו יוסף באב. 20

   
  , משטרת ישראל: ירושלים. אתיקה במשטרת ישראל ----- --- --- . 22

  .40-51' עמ. 1998, ,ר"ד וקח"מה/א"אכ
  .ר"קח/ל"צה, "ערכים וכללי יסוד: ל"רוח צה  "----- --- --- . 23
  .1994' ספט, זרקור למערכות הניהול בעולם" אתיקה כוללת בארגון "----- --- --- . 24
  

  מקורות עבריים
  .הלכה י, פרק ג:  ב- הלכה א ו, פרק כה, הלכות סנהדרין, ם"רמב. 25
  .רכג' עמ, " אשכול"הוצאת : ירושלים. פרקי אבות, שישה סדרי משנה. 26
  . ב"ע- א" מסכת הוריות י עתלמוד בבלי. 27
  . א"תשס" אשכול"הוצאת : ירושלים. סידור תפילה כל פה. ן "אגרת הרמב. 28
  .ח"תשמ. ר.ל.הוצאת ס. בעין היהדות. יוחנן דוד, סולומון. 29
 . סימן רנז, יורה דעה, טור. 30
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  מרצה

  סמינר בחינוך ובהוראה: שם שיעור

  2:      נקודות זיכוי2: שעות שבועיות: מספר שיעור

  ש: סמסטר

  

  בית הספר לאמנות

  
    סוג הקורססוג הקורססוג הקורססוג הקורס: : : : סמינריוסמינריוסמינריוסמינריון בחינוך ובהוראת האמנותן בחינוך ובהוראת האמנותן בחינוך ובהוראת האמנותן בחינוך ובהוראת האמנות

  ' נק2: היקף הקורס
  שנתי: משך הקורס

  
שיעור סמינר בחינוך ובהוראת אמנות נשען על ההנחה שעל הסטודנט לגבש עמדה אישית לגבי החינוך 

לכן יתמקד שיעור זה בגיבוש עמדה . והוראת האמנות ולפתח יחידת הוראה שבה ינסה עמדה ייחודית זו
חשיבה רבה תתקיים בשיעור לגבי מושג החופש והאוטונומיה . את האמנות להוראוטונומית, אישית

 והמונחים שנקשרים באוטונומיה כזו ,כעצמאות מחשבתית ללא השפעות חיצוניותהאינטלקטואלית שהוגדרה 
   .תמונחים שמתקשרים מהותית לעיסוק באמנו. אי תלות, עצמאות, חקיקה עצמית, בחירה,  חופש:הםש
  
  

  : מטרות הקורס
 .אוטונומיה ושאילת שאלות בהקשר של הוראת האמנות, בחירה: פיתוח דיון מעשי ותיאורטי בשאלות בנושא

הפעלת מערך תכנון ופיתוח מיומנות ל. (לפתח את הגישה הייחודית האישית של הסטודנט להוראת האמנות
  )המרכיבים המשתתפים בהוראהביקורתי של לימודי תוך ניתוח 

 .לקטיביתרפלפתח יכולת הערכה 
  

 ייבחנו גישות שונות לתכנון לימודים באמנות פלסטית ובכלל זה יידונו סוגיות מרכזיות בסמסטר הראשון
  .במטרות ההוראה ובמרכיבים אחרים שקשורים לתכנון הלימודים

  
  

  :פירוט התכנים
דונו נושאים בכלל זה יי. תכניות לימודים באמנות.  מודלים לתכנון לימודים–תכנון לימודים באמנות . 1

, בבסיס הדיון יועמדו שאלות בנושא בחירה וחופש. מגוונים שמהווים גורמים משפיעים בעת תכנון הלימודים
  .תכנון יחידת הוראה להוראת האמנות בחטיבה העליונה. ויוצגו תכניות לימודים שנלמדות בבתי הספר לדיון

והיבט חברתי פוליטי כנקודת מוצא , היצירהחומרי , רגשי, דיון בהיבט היסטורי -ניסוח נושא לימודי. 2
, היחסים שמתקיימים בין העיסוק באמנות של המורה והנושא, בחינת מהות הנושא הלימודי. להוראת האמנות

  .דיון וסדנא, ניתוח מקורות .התאמת הנושא לאוכלוסייה ולעמדת המורה, ניסוח והגדרה, בחינת היקף הנושא
ניתוח  .סביבה לימודית, חומרי למידה, דרכי הוראה, בית הספר, מורה, יהאוכלוסי -שיקולי דעת בהוראה. 3

  .אירועים
בחינת מקומה של האמנות כנושא לימודי ייחודי בעל צרכים ומטרות  -האמנות כנושא לימודי בבית הספר. 4

  .ניתוח אירועים .ייחודיות וכן שילוב האמנות בתחומי דעת נוספים בבית הספר
בחינת הצפיות של המערכת מן המורה , מעמדו, תפקידיו: המורה לאמנות בבית הספר -המורה לאמנות. 5

 סדנא בעקבות תצפיות שיובאו אל השיעור .לאמנות וצפיות המורה מן התפקיד
התמקדות . בחינת התפתחות החינוך לאמנות והמטרות שהתגבשו במהלך השנים -מטרות בהוראת האמנות. 6

סדנא על סמך דיון במטרות של תכניות  .האמנות הנשענות על עמדות המורהבניסוח מטרות אישיות להוראת 

  .לימודים
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 יתנהל הקורס כפרקטיקום במחקר פעולה וכחלק מזה יוצגו גישות במחקר פעולה וכלים בסמסטר השני
  .מתאימים שבאמצעותם יוכלו הסטודנטים לגבש את העבודה הסמינריונית בחינוך ובהוראת האמנות

  . קריאה והכנת ארבעה תרגילים במהלך השנה שמתוכם יתגבש הסמינריון,  נוכחות והשתתפות:חובות הקורס
  

  : שיטות הוראה
דיונים ,  שתתבסס על חומרים שיובאו מההתנסות במסגרת אימוני הוראה-עבודת סדנא, תרגילים, הרצאות

  .קבוצתיים וכלל כיתתיים
  
  

פיתוח תכנית לימודים ממוקדת לחטיבה העליונה ; ליםהכנת תרגי; השתתפות פעילה בשיעורים: חובות הקורס
  .תיעוד ודיווח, בשיעורי אמנותצפייה ; )מערך מתודי(
  
  

   ; הגשת עבודות שוטפות40%: שקלול הציון
   ;הכנת חומרי למידה 20%                    
  .לדיון הצגת המערך המתודי 20%                    

   הכיתתיים השתתפות בדיונים20%          
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  מכללת מכללת 

  : מרצה

  מבוא לספרות ילדים עכשווית: שם שיעור

  :מספר שיעור

  1:      נקודות זיכוי1: שעות שבועיות

  ב: סמסטר

  
  ספרות ילדים עכשווית- ת ילדים ב מבוא לספרו: שם הקורס

  : שם המרצה
  ס" ש2: היקף הקורס

  אין: תנאי קדם
  

  :תיאור הקורס
ה את ספרות הילדים והנוער העכשווית וימפ, הקורס יגדיר ספרות קלאסית לעומת ספרות עכשווית

, בחברה" הילד"כמו כן הקורס יסקור תפיסות שונות של מושג . בכל הנוגע לתפיסות של חברה ויחיד
אופני ; גישות עכשוויות שונות לטקסט לילדים ולנוער; כפי שהן משתקפות בספרות ילדים ונוער

;  בעזרת ספרות ילדים ונוער-ערכת החינוך חג או מועד במ, אירוע, ערך, התמודדות אפשריים עם נושא
  .ומאפייניהם, מודלים של כתיבה בספרות הילדים והנוער

כאמנות , כתחום חקר, הקורס יאפשר לפיכך היכרות בסיסית עם ספרות הילדים והנוער כתחום דעת
, ככלי בשירות הפסיכולוגיה, כאמצעי דידקטי להקניית ידע וערכים, כמסמך היסטורי, )כחווייה(

, ככלי לעיצוב זהות עצמית; תקופה ופוליטיקה, תרבות, כתחום יצירה המשקף נורמות של חברה
כפריט ייחודי ; תקופה, אידיאולוגיה, תרבות, נורמות של חברה, תפיסת עולם ותפיסת מציאות

ככלי לעיצוב ; התיפקוד והיכולות, ככלי להכרת האישיות; כאמצעי לפיתוח היצירתיות; בספרייה
  .מקומו ותפקידו בחברה,  של תפיסת הילדולהבנה

  
  :מטרות הקורס

  .התווייתה של התייחסות לספרות הילדים כאל סוג ייחודי של אמנות  -
  .היכרות עם סוגים שונים של ספרות ילדים ונוער  -
; נורמות התקופה והחברה; גיל הנמען; הקניית כלים לבחירתם של טקסטים על פי ערכם הספרותי  -

, החברתיים, ההתפתחותיים, הפסיכולוגיים, הצרכים הדידקטיים; נושאה; סוג הטקסט
  .וכדומה, האידיאולוגיים

  .ניתוחו והערכתו של הטקסט הספרותי לילדים, הקניית כלים לצורך תיאורו  -
זהירה ורגישה בכל הנוגע לשימושים השונים הנעשים בטקסט הספרותי , הנחלתה של גישה יחסית  -

; תפיסת עולם ותפיסת מציאות, כמכשיר לעיצוב זהות; בשירות הפסיכולוגיהככלי : לילדים ולנוער
  .ערכים ונורמות של התנהגות, כאמצעי להקניית ידע

פיתוח מודעות לספרות ילדים ונוער כחלק בלתי נפרד מן התשתית התרבותית האוניברסלית   -
יה בעלות נטיות כמסייעת לקבוצות אוכלוס, כמסייעת לקליטה והשתלבות חברתית, והלאומית

  .וצרכים מיוחדים
, פיתוח מודעות לעניין השתקפותן של נורמות של חברה ותקופה בטקסטים של ספרות ילדים ונוער  -

בנושא השיוויון בין המינים , למשל. והאפשרות להיאבק בהן או לנסות לשנות אותן באמצעותם
  .קיום-סובלנות ודו, כבוד האדם וזכויות הפרט, בחברה

  . עם יצירות ועם יוצרים של ספרות ילדים ונוערכרותיה  -
  .פיתוח מודעות למושג הילד והילדות בתקופות השונות עד ימינו  -
  .והיחסים בין האיור והמלל, פיתוח מודעות לתחום האיור  -
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  .הקנייה של יסודות חשיבה אקדמית  -
  . הנלוויםפיתוחה של סקרנות אינטלקטואלית בתחום הספרות לילדים ולנוער ובתחומים  -

  
  :פרקי הנושא

  .כפי שהן משתקפות בספרות ילדים ונוער, בחברה" הילד"תפיסות שונות של מושג   -
  .הגישה האסתטית והגישה המגמתית לטקסט לילדים ולנוער  -
  . בעזרת ספרות ילדים ונוער-חג או מועד במערכת החינוך , אירוע, ערך, התמודדות עם נושא  -
  יים בספרות ילדים ונוערהתמודדות עם נושאים רגש  -
  .ספרות עכשווית  -
  .ומאפייניהם, זיהוי מודלים של כתיבה בספרות הילדים והנוער  -
  ספרות קלאסית לעומת ספרות עכשווית  -
  תפיסות של החברה ושל היחיד בספרות עכשווית לילדים ולנוער  -

  :דרכי ההוראה
  קריאה משותפת של טקסטים  -
  דיונים ושיחות  -
  נטאליותהרצאות פרו  -
  הכתבת עיקרים  -
  הפניה למקורות רלוונטיים  -
  הפניה לטקסטים ראשוניים נוספים  -

  
  :סטודנטיםחובות ה

  קריאתן של יצירות ספרות על פי הנדרש במהלך הקורס  -
  קריאתו של חומר ביבליוגרפי רלוונטי  -
  דיונים ובשיחותבהשתתפות   -
  נוכחות  -
  קורסהגשת עבודה בכתב בסוף ה  -

  
  :ציוןשקלול ה

  קורסעבודה בסוף ההערכת ה  -
  .ההשקעה והתרומה, היסודיות, העניין, הסקרנות, המעורבות, האכפתיות, מידת הקשב  -
  .לרבות כושר הבחנה ושיפוט, מידת הרגישות לטקסט הספרותי ולקהל היעד  -
  מידת הפנמתם של עיקרי הגישה כפי שיוצגו במהלך הקורס  -
  יאקדמהיכרות עם מאפייני השיח ה  -
  .מבוססת ומנומקת, יכולת גיבושה של ביקורת אישית עצמאית כתוצר של חשיבה שיטתית  -
  השקפות ודעות בצורה בהירה ומדויקת, היכולת לזהות בעיות ולהציג רעיונות  -
  .היכולת להציג רשימה ביבליוגרפית ושימוש הולם בשיטת האיזכור האקדמי  -
  .וכן לתחומי דעת רלוונטיים,  בכלל ולילד בפרטגישה ההולמת אנשי חינוך בהתייחסותם לאדם  -
  נוכחות  -

  
  :ביבליוגרפיה

  *)-ביבליוגרפיה חובה תסומן ב(
  
  ספרים. א

  .ספרית פועלים: תל אביב. תנו להם ספרים. 1978, אוריאל, אופק
המכון לפואטיקה : אוניברסיטת תל אביב.  ההתחלה-ספרות הילדים העברית . 1979, אוריאל, אופק

  .מפעלים אוניברסיטאיים, קה על שם פורטרוסמיוטי
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  .מ"זב: תל אביב.  שני כרכים, לקסיקון אופק לספרות ילדים.1985, אוריאל, אופק
  .דביר: תל אביב. שני כרכים, 1900-1948ספרות הילדים העברית . 1988, אוריאל, אופק

משרד החינוך התרבות , ת"מכון מופ. אנרים בסיפורת לילדים' ז.1996, מירי, ברוך. גאולה, אלמוג
  .להכשרת עובדי הוראה הגף ,והספורט

  .הוצאת בבל: א"ת. הסיפור של הספרות הפופולרית העברית. מטרזן ועד זבנג. 2002. אלי, אשד
 .20- ועד המאה ה17 - האם מן המאה ה- תולדותיה של אהבת: וגם אהבה.... 1985, אליזבת, באדינטר
  .ספריית מעריב: תל אביב

  .ישראל,  יסוד.שלושה דורות בספרות הילדים העברית. 1966, ןגרשו, ברגסון
הוצאת הספרים של . אוצר המורה. מחקרים בספרות ילדים. 1984, מאיה, פרוכטמן. מירי, ברוך

  .הסתדרות המורים בישראל
גלי , ספריית אוניברסיטה משודרת,  משרד הביטחון.סוגיות וסוגים בשירת ילדים. 1985, מירי, ברוך*

  .ל"צה
  .הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, ספרית פועלים.  ילד עכשיו-ילד אז . 1991, מירי, ברוך*

  .ספרית פועלים: תל אביב. בין סופר ילדים לקוראיו. לאה, גולדברג
  .ספריית פועלים. אמנות הסיפור. 1975, לאה, גולדברג

  .על ספרות ילדים ונוער. 1994, מנוחה, גלבוע
  .הוצאת מפה:  תל אביב. סיפור אחד ודיעוד. 2002, יעל, דר

  .כרטא: ירושלים.  יסודות בשירת הילדים.1987, לאה, חובב
  .חיפה,  אוניברסיטת חיפה.עיונים בספרות ילדים. 1983, אדיר, כהן

 .העברית ערבי בספרות הילדים-השתקפות הסכסוך היהודי. פנים מכוערות במראה. 1985, אדיר, כהן*
  .הוצאת רשפים

  .ח"הוצאת א:  תל אביב. תמורות בספרות ילדים.1988, דירא, כהן
  .מ"ח בע"הוצאת א.  שני כרכים.הלכה למעשה,  ביבליותרפיה.סיפור הנפש. 1990, אדיר, כהן*

  . רכס.להפליג עם כוכב. 1993, אדיר, כהן
  .ד"תשמ,  דביר.השקפות עולם והשתקפותן בספרות ילדים. 1983, ליניאדו כרמי מאירה

 .1970-1948דיוקן ילדות מדומיינת בספרות העברית לילדים . ילדות ולאומיות. 2000, נהסלי, משיח
  .ריקובר'צ

משרד החינוך , ת" מכון מופ.יסודות בשירת ילדים כמפתח להוראה. ג"תשנ, רבקה, גרון. מרים, סנפיר
  .גף להכשרת עובדי הוראה, והתרבות

  .עם עובד. מכללת בית ברל, מרכז ימימה. 1יון גל. עת לספרות ילדים ונוער-כתב. 2000, עולם קטן*
-זמורה. מכללת בית ברל, מרכז ימימה. 3 גיליון .עת לחקר ספרות ילדים ונוער-כתב. 2007 ,עולם קטן*

  .ביתן
  .כנה: ירושלים. מדריך קצר לספרות ילדים. 1984, מנחם, רגב
  .ליםספרית פוע/ הקיבוץ המאוחד.בדרכי הספרות לילדים. 1985, מנחם, רגב
 .שראליתי אידיאולוגיה וערכים בספרות ילדים, חברה, השתקפויות: ספרות ילדים. 1992, מנחם, רגב

  .אופיר
  .אוצר המורה. ספרות לגיל הרך. 1977, מרים, רות

  .השומר הצעיר, הקיבוץ הארצי' הוצ, ספרית פועלים.  מונחון לספרות.1991, א"א, ריבלין
, האוניברסיטה הפתוחה. בוא לפואטיקה של ספרות ילדים מ.מעשה ילדות. 1996, זהר, שביט*

  .מהדורת עם עובד
 פי מוקד- דגם לתכנון יחידת הוראה על-קונפורמיות ואינדיווידואליות . 1995, יהודית, שטיימן
  .גף להכשרת עובדי הוראה, משרד החינוך והתרבות, ת" מכון מופ.תימטי

  

Aries, Philippe, 1962. Centuries of Childhood. A Social History of Family Life, Vintage 
Books, New York. 
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Children's Literature in Education,2003-2009. Kluwer Academic Human Sciences Press. 
United States and Canada&United Kingdom 
Horning,T. Kathleen, 1997. From Cover to Cover. Evaluating and Reviewing Children's 
Books. Harper Collins Publishers. New York 
Lynch-Brown, Carol. Tomlinson, Carl M, 2002. Essentials of Children's Literature. A 
Person Education Company. Boston 
The Lion and the Unicorn, 2003-2009. A Critical Journal of Children's Literature. The 
Johns Hopkins University Press. Baltimore 
Townsend, John Rowe, 1977. Written for Children. Penguin,  London 
  



 252│סילבוסים של קורסים במכללות: נספחים

 

  : מרצה

  ערכים בחינוך לאי: שם שיעור

  : מספר שיעור

  1:      נקודות זיכוי1: שעות שבועיות

  א: סמסטר

  

  בית ספר לחינוך

  י"החוג ללימודי א

  

        ))))יייי""""לאלאלאלא((((ערכים בחינוךערכים בחינוךערכים בחינוךערכים בחינוך
  : קוד הקורס
  שיעור: סוג הקורס

  : מקום הקורס
  ש" ש2: היקף הקורס
  סמסטריאלי: משך הקורס

  19:45 – 18:15: שעה                                                        'ה:   יום–מועד הקורס 
   

   אין:תנאי קדם
  

  :חובות הקורס

 עבודת סיכום   .א

  חומריםביצוע מטלות שוטפות כולל הצגת  .ב

  

  :שקלול הציון
  ) 70%(עבודת מסכמת 

   ) 30%(הערכה מקצועית המתבססת על השתתפות פעילה וביצוע מטלות שוטפות  
  

  :תאור הקורס

ייחודיים לעולם התוכן ערכיים התייחסות לנושאים בהתאם להגדרת המושג נגזור ". ערך"ננסה לברר מהו המושג במסגרת הקורס 
, מעשי באמצעים ובשיטות החינוכיות להטעמת הערכיםהזיהוי הנושאי יאפשרו  תרגול .  ארץ ישראלשל העשייה החינוכית בנושא
   .תוך התמקדות במודל מרכזי

  
  :מטרות הקורס

תוך התייחסות לכלים ולאמצעים , להכשיר את הסטודנטים להגדיר ולקבוע ערכים בהתאם לתנאי הזמן והמקום החינוכיים
 . להטמעתם

  
  : הקורסתכנית 

  כותרת  ריךתא
  

  טקס רבין : תרגיל פתיחה  22/10/2009

 ממלכתי 3מוסד מספר 
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   97 – 85' עמ, 1983תל אביב . החובה לחנך- הזכות לחנך. עקיבא ארנסט, סימון: קריאה לשיעור הבא

  הגדרות; זיהוי הקשיים והלבטים; הגדרת הנושא   12/11 – 29/10

  :לשיעורים הבאים
). עורכים(אלי , שכטר. יונתן, כהן. שמואל, שקולניקוב. יעקב, עירם. 'ערכים'. ישראל, שורק. שמואל, שקולניקוב

  .38 – 9' עמ, 2001ירושלים . ערכים וחינוך בחברה הישראלית
  .13 – 6' עמ, )2007 (24, אאוריקה?' האם אפשר לחנך לערכים והאם ראוי לעשות זאת'. יוסף, אבינון
  בחינת אמצעים שונים להעברת ערכים  26/11 – 19/11

  

נאומים ) עורכים(טלי , סימונס. רוזלינד, הורטון? '  ברכה או קללה– הנואם הכרזימטי -אחרית דבר'. תמר, ברוש
  . 239 -235' עמ, 2008תל אביב . ששינו את העולם

  . 57 – 54' עמ, )2008 (418 מערכות. 'ערכים לא לומדים בכיתה'. אילן, בר
  חיפוש שיטה לחינוך לערכים והצגת מודל  3/12/2009

  
) אהבת הארץ; מורשת;  שמירת טבע; ציונות;זהות(עיסוק בנושאי ליבה   24/12 – 10/12

  וניסיון לזהות את הערכים והאמצעים
  

- בן. 'מבוא לניתוח המקרה הישראלי: חברתית- פטריוטיזם כתופעה פסיכולוגית'. אבנר, עמוס- בן. דניאל, טל-בר
  . 28 – 13' עמ, 2004תל אביב . אוהבים אותך מולדת –פטריוטיזם ). עורכים(דניאל , טל- בר. אבנר, עמוס

.  אריאל, פלדשטיין. דוד, בריקסטון. 'בין חינוך לערכים לבין אינדוקטרינציה: יום הרצל'. מרק, סילברמן
  89 - 81' ו עמ"ירושלים תשס. מאלטנוילד לתל אביב בין חלומות למעשים

  הערכה ובקרה  1/1/2010 – 31/12

  ? איך הייתי עושה היום את טקס רבין: כםשיעור מס  21/1/2010
  

ערכים וחינוך ). עורכים(אלי , שכטר. יונתן, כהן. שמואל, שקולניקוב. יעקב, עירם. 'ערכים וחינוך'. צבי, לם
  . 664 – 651' עמ, 2001ירושלים . בחברה הישראלית

  : רשימת קריאה ועוד
  
  

  .189 – 171' עמ, ב"חולון תשס. החינוכימושגים בדיון : מטרות וערכים בחינוך. יוסף, אבינון

  .13 – 6' עמ, )2007 (24, אאוריקה?' האם אפשר לחנך לערכים והאם ראוי לעשות זאת'. יוסף, אבינון

  . 180 – 128' עמ, 2006תל אביב .  דרכים בחינוך ההומניסטי–להיות אדם . נמרוד, אלוני

  . 57 – 54' עמ, )2008 (418 מערכות. 'ערכים לא לומדים בכיתה'. אילן, בר

. 'מבוא לניתוח המקרה הישראלי: חברתית-פטריוטיזם כתופעה פסיכולוגית'. אבנר, עמוס-בן. דניאל, טל- בר

  .28 – 13' עמ, 2004תל אביב .  אוהבים אותך מולדת–פטריוטיזם ). עורכים(דניאל , טל-בר. אבנר, עמוס-בן

, שכטר. יונתן, כהן. שמואל, שקולניקוב. יעקב, עירם. 'תגישות לחינוך ערכי בחברה פלורליסטי'. אברהם, יוגב

  . 379 – 355' עמ, 2001ירושלים . ערכים וחינוך בחברה הישראלית). עורכים(אלי 
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ערכים וחינוך ). עורכים(אלי , שכטר. יונתן, כהן. שמואל, שקולניקוב. יעקב, עירם. 'ערכים וחינוך'. צבי, לם

  . 664 – 651' מע, 2001ירושלים . בחברה הישראלית

  .  1983תל אביב . החובה לחנך- הזכות לחנך. עקיבא ארנסט, סימון

  . 337 – 332' עמ, )1961 (4/א" ימגמות. 'הזכות לחנך לערכים מחייבים' . אהרון, קליינברגר

  .121 – 106' עמ, 1980תל אביב . מבוא לפילוסופיה של החינוך. אהרון, קליינברגר

, שכטר. יונתן, כהן. שמואל, שקולניקוב. יעקב, עירם.  'בין מחויבות לפתיחות: כיםחינוך לער'. מיכאל, רוזנק

  . 691 – 665' עמ, 2001ירושלים . ערכים וחינוך בחברה הישראלית). עורכים(אלי 

). עורך(נמרוד , אלוני. 'כשרצון וחסד חוברים יחדיו ביחסי אדם וטבע: הדיאלוג האקולוגי'. אילון, שוורץ

  . 335 – 321' עמ, 2008תל אביב . צימים בחינוך ההומניסטידיאלוגים מע

אלי , שכטר. יונתן, כהן. שמואל, שקולניקוב. יעקב, עירם. 'ערכים'. ישראל, שורק. שמואל, שקולניקוב

  . 38 – 9' עמ, 2001ירושלים . ערכים וחינוך בחברה הישראלית). עורכים(
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  תי דתי ממלכ 5מוסד מספר 
  

   קהילתי–המגמה לחינוך חברתי 
  
  

  חינוך לערכים במסגרות קהילתיות: שם הקורס
  : שם המרצה

  ש" ש2, סמסטריאלי: היקף הקורס
  
  

  :נושאי הקורס
  

  .הגדרות של המושג ערך
  

  סוגי ערכים
  

  מקור התוקף של ערכים
  

  דיון בשאלת הזכות לחנך לערכים מחייבים
  

   חברתיתלמידה: שיטות של חינוך לערכים
                                     למידת חיזוק
                                     למידת חיקוי

                                     למידה קוגנטיבית
  

  חינוך ותעמולה
  

  עקרונות ושלבים: י קולברג"שיפוט מוסרי עפ
  

  דוגמאות מהשטח: חינוך לערכים במסגרות קהילתיות
  
  
  

  :דרישות   הקורס
  

  השתתפות פעילה בדיונים
  

  ראיון עם מנהל מסגרת קהילתית
  

  מבחן סמסטריאלי
  
  
  

 .רשימת הביבליוגרפיה תצורף בהמשך
  



 258│סילבוסים של קורסים במכללות: נספחים

 

  ממלכתי דתי  5מוסד מספר  

  חינוך לערכים וחינוך לדמוקרטיה: שם הקורס
  

 שי/יחי  חובות הסטודנטיות  מטרות נושא
קבלת אחריות על  כוונות וציפיותתיאום  יצירת חוזה זכויות חובות

 למידתה
הדמוקרטיה כאידיאל 

 והדמוקרטיה הלכה למעשה
הבנת מה יכול להיות 

בדמוקרטיה )  ערכית(טוב
.                  אידיאלית

יתרונותיה וחסרונותיה של 
 הדמוקרטיה כשיטת ממשל

חובת קריאה של מאמר 
פ "והגשת תמציתו ע

 .תבנית נתונה

  
  
  
1 - 2  

שלוש הרשויות בישראל מול  קרטיה בישראלהדמו
 השסעים בחברה הישראלית

 3 נוכחות והשתתפות

הדמוקרטיה הישראלית  ומעמד 
עדות , דתיים,ערבים(המיעוטים
 )…ומעמדות

האם דמוקרטיה יכולה להיות 
תרבות שלטת ? לא צודקת

 …ותרבות נשלטת

השתתפות בלמידה 
 .יקסו'בקבוצות ג

4 

חוקים , נורמות, ערכים
 . ועמדות…

הבנת ,"עמדה"הבנת המושג 
ההבדלים והשוני בהתייחסות 

 . חינוכית לכל סוג

:        הגשת תרגיל 
הצעת פעולה חינוכית 

 .ל"א מהנ"המתייחסת לכ

5 

גישות פוזיטיביסטיות לחינוך 
  :י"חינוך לערכים ע(לערכים 

-י אתוס"ע,  דוגמה אישית
 )  …סרטים, סיפורים, מיתוס

ניית הק"הכרת שיטות ל
הכרת האפשרויות " ערכים

והמגבלות של שיטות 
 )הנפוצות ביותר.(אלו

 תצפיות  לזיהוי 2תיעוד
השימוש בשיטות אלה 

, בעבודה המעשית
והגשת תוצאות סקר בין 

תלמידים  הבוחן את 
 .השפעתן

6 - 7 

גישות אקזיסטנציאליסיות 
 לחינוך לערכים 

ליבון " הכרת שיטות של 
ר חק, דיוני דילמה" ערכים
 …אישי 

הגשת  עבודת השוואה 
 .בין שתי השיטות

8 - 11 

גישות אנרכיסטיות לחינוך  
  )פוסטמודרניות(לערכים

 

הבנת הקושי של חינוך 
המקוטב בין אינדוקטרינציה 

 .לאנרכיה

 12 .נוכחות והשתתפות

האם אפשרי חינוך לדמוקרטיה 
בית (במוסד לא דמוקרטי 

 )הספר

י " נקיטת עמדה ע 
 הסטודנטיות

13 

דילמות בחינוך לדמוקרטיה 
 ד"בחמ

הכרת כמה מהדילמות 
ראשית צמיחת : המרכזיות

גאולתנו מול מדינה ככל 
מאבק בין …העמים

גישות דתיות נפוצות ,תרבותי
כלפי הדמוקרטיה 

והשתמעויותיהן לציבור 
 …הדתי

הגשת עבודה עיונית על 
אחת מהדילמות 

 )' עמ10היקף . (לבחירה

14 - 15 
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הכרת התוכניות של מנהל  *וך לדמוקרטיהתוכניות לחינ
 חברה ונוער

ביקור מקיף במרכז . 1
ההשתלמויות במנהל 

  ,ת"ונוער בפ. חברה
התנסויות . 2 

מלמדים /כלומדים
בפעילויות הניתנות 

להעברה וליישום 
  ס"בביה

כל סטודנטית אחראית 
על ביצוע שיעור אחד 

 .ל"מהנ

16 - 24 

 .פ התוכן הרלבנטי"דות הנושא עהכרת התוכניות תיעשה בצמוד ליחי* 
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  ממלכתי דתי  5מוסד מספר 
  

  ד      "בס

 מושגי יסוד בפסיכולוגיה: שם הקורס

  : שם המרצה

  ש" ש2: היקף הקורס

   לסטודנטיות שנה ראשונה לתואר ראשון מיועד

  

ל ההנחה היא שידע ע. להעביר מידע ולעצב התנהגויות רצויות, במקצוע ההוראה נדרש המורה לחנך

יאפשרו , התנהגויות אנושיות וגישות פסיכולוגיות העומדות בבסיס הלמידה יעשירו את הסטודנטיות

ניתוח והבנה של צרכי התלמיד ויכינו אותם לקורסים ממוקדים ומתקדמים יותר בהמשך הלימודים 

  . שיובילו להוראה אפקטיבית ומשמעותית

  

   :מטרת הקורס

  ם בפסיכולוגיהלבנות תשתית של ידע ומושגים בסיסיי �

בגילאים (לפתח סקרנות ולהעמיק את ההבנה לגבי תהליכים המתרחשים בין מורה לתלמיד  �

  .הספר כארגון-בין המורה והכיתה ובין המורה ובית, )השונים

להתחיל ולבנות תהליך של גיבוש זהות עצמית מקצועית מובחנת באמצעות החוויות  �

למד וההתנסויות של הסטודנטיות במהלך המפגש עם החומר הנ, האישיות של הסטודנטיות

  .הקורס

  

  :ראשי פרקים

  שיעורים  נושאים  יחידה
מהות : מבוא. 1

  הפסיכולוגיה
, תחומי העיסוק של הפסיכולוגיה, הפסיכולוגיה כמדע

  תרומתה לחינוך, עקרונות בסיסיים במחקר הפסיכולוגי
1-2  

הבסיס הנוירולוגי של . 2
  ההתנהגות

  3-5  הרלבנטיות להוראה, נפש-שר גוףק, המוח ומערכת העצבים

תהליכי ארגון ועיבוד מידע ומשמעותם , תפיסה, חישה  גישות קוגניטיביות. 3
  בלמידה ובהוראה

  ה והביקורת עליו'תיאורית החשיבה של פיאז
  תיאורית עיבוד מידע

6-10  

 ;הערכת יכולות הלמידה. 4
 האינטליגנציה והתפתחותה

  )גולמן, רדנרג(התפתחות המושג אינטליגנציה 
  מבחני האינטליגנציה בשימוש מערכת החינוך

11-12  

המורה , משפחתו, אפיונים ומשמעותם לגבי התלמיד, סיבות  לקויי למידה. 5
  ותהליך ההוראה

13-14  

  אופרנטית וחברתית, תיאורית למידה קלאסית  תיאוריה למידה. 6
חיזוק וכלכלת האסימונים כאמצעים להשגת שינויים , עונש
  נהגותבהת

15-16  

תיאוריות אישיות . 7
  פסיכודינאמיות

גיבוש זהות , )מודע-מושגים של מודע ותת(פרויד ואריקסון 
  אישית ונושאים הקשורים לגיל ההתבגרות

17-21  

הכוחות והנורמות שפועלים בו תוך אנלוגיה (ארגון חברתי   פסיכולוגיה חברתית. 8
  )ספרי- להקשר בית

22-23  
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עות בריאות נפש והפר. 9
  נפש

, מחלות נפש, אפיונים של בריאות הנפש, הגדרות שונות
הפרעות אופייניות לגיל ההתבגרות ודרך . אמונות וסטיגמות

  ההתמודדות עימן במסגרת החינוכית והמקצועית

24-27  

  28  ניתוח מקרה לפי הגישות השונות שנלמדו בקורס  סיכום שנה. 10
  

  דרכים ואמצעי הוראה

 צפייה בקלטות והתנסות, יוניםד, שילוב של הרצאות

 
  חובות הסטודנטיות

  )20%( וקריאת מאמרים השתתפות פעילה בשיעור .1

  )30% (הגשת תרגילים במועדם .2

  )50% (בחינה בסיום השנה .3

  
  

  מקורות
  

  חובה

  האוניברסיטה הפתוחה: א"ת. מבוא לפסיכולוגיה). ן"תש( ואחרים 'א, אופנהימר .1

 אריה ניר: סבא- כפר. וגיה של מחשבות פסיכול;הגמד החושב). 2000 ('נ, אייל .2
 רכס: אבן יהודה. פסיכולוגיה חינוכית). 1996(' צ, בראל .3
 מטר: א"ת. אינטליגנציה רגשית ).1997(' ד, גולמן .4
, האוניברסיטה הפתוחה: א"ת. בתוך פסיכולוגיה בחינוך, לקויי למידה) 19991(' מ, מרגלית .5

 6יחידה 
  

  קריאת רשות 

  שוקן: א וירושלים"ת. ההכרה- למות נסתרים התבוננות בתתעו). 19992(' י, בך-אור .1

  אילן- אוניברסיטת בר: רמת גן. ילדים שלא רוצים לחיות). 1987(' י, בך-אור .2

  אריה ניר: א"ת. נפלאות הזיכרון ותעתועי השכחה). 2004(' נ, אייל .3
 אביב- משרד הביטחון ואוניברסיטת תל: א"ת. עקרונות הלמידה). 1986(' ש, ברזניץ .4
 עם עובד: א"ת. ילד פיצוץ, )א"תשס(' ר, יןגר .5
 'טורו קולג: ירושלים.  עיון פסיכולוגי במקורות ישראל;זהות יהודית). ח"תשנ(' ר, ועקנין .6
 דיונון: א"ת. פסיכיאטריה של הילד המתבגר). 1997(' ש, טיאנו .7
 קשת: א" ת.סערת נפש). 2001(' י, יובל .8
  דביר:א"ת. דיאלוג עם ילדים).2005(' ע, כצנלסון .9

 מגנס: ירושלים. סוגיות בפסיכולוגיה של בית הספר). ו"תשנ(' ס, וזילברמן' א, לסט .10
 הפועלים: א"ת. תיאוריות על גיל ההתבגרות) 1988(' ר, מוס .11
 הקיבוץ המאוחד: א"ת. המוח ועולם הנפש). 2005(' א, וטרנבול' מ, סולמס .12
 ניראריה : א"ת. לפתוח את התיבה של סקינר). 2005(' ל, סלייטר .13
 כתר: ירושלים. סיפור על אהבה וחושך) 2002(' ע, עוז .14
 מפה: א"ת.  נפלאות מוח האדם;גוף הנפש). 2003(' צ, עצמון .15
 אוניברסיטת בן גוריון: שבע-באר. חדר מורים). 1996(' ע, קינן .16
 .אילן-אוניברסיטת בר: גן- רמת .  הפסיכולוגיה של השליטה על התודעה). 2001 ('ש, קניאל .17
 רמות: א"ת. זהות אישית). 1991(' ר, פרנקל', נ,  קלינמן',מ, רוזמן .18
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  ממלכתי דתי  5מוסד מספר 
  

  ד"בס

  

 ו" תשס–סמינריון דידקי מחקרי :     שם הקורס

  :    שם המרצה

   שעתיים שנתיות:  היקף הקורס

  לסטודנטים להוראה לקראת סיום הלימודים לתואר הראשון:           מיועד

  תיאור הקורס 

  :בנוי משני מרכיביםהקורס 

   בעיקר בדידקטיקה - ידע תיאורטי הנרכש במסגרת קורסים אחרים במכללה . 1

  .   ובפסיכולוגיה

  ).קניאל' מודל של פרופ(כלי לתיכנון והערכת תוכניות לימודים . 2

  

  :מטרות הקורס

הסטודנטית תבנה תוכנית לימודים המתאימה לצרכים מקומיים ויחודיים של אוכלוסיית  •

  . ידים ספציפיתתלמ

מ "ל ע"הסטודנטית תשתמש בידע שרכשה בקורסים אחרים  בחינוך ובכלי לתיכנון והערכת ת •

  .ליצור תוכנית יעילה

  

  :הנמקת היעד

  הסטודנטית צריכה להתאים תוכניות לימודים להקשרים מתחלפים  •

  .ית וחברתיתפסיכולוג,              ולמצבים מיוחדים ולקבל החלטות מורכבות מבחינה דידקטית

תעריך אותן  תבחר ,  תבדוק אפשרויות שונות-הסטודנטית תחשוב בצורה רפלקטיבית  •

  .ותתאים אותן לבעיה ספציפית, מבין  האלטרנטיבות השונות על פי שיקולים מקצועיים

         

      רציונאל הקורס

תיות  כדי שלא       קורס זה מיועד להכשיר את הסטודנטית לקבל החלטות קוריקולריות משמעו

, כמורה  אוטונומית בשטח. תגלה תלות בחומרי לימוד שאינם מתאימים לכיתה הספציפית שלה

הסטודנטית תצטרך להתמודד עם מצבים שבהם תצטרך לבנות תוכנית לימודים חדשה 

בניית תוכנית לימודים  מחייבת את הסטודנטית . המתאימה לצרכים היחודיים של תלמידיה

החלטות מושכלות המבוססות על החומר התיאורטי  שצברה במשך כל שנות לקבל סידרה של 

ר קניאל יסייע לסטודנטית "י ד"הכלי לתיכנון תוכניות לימודים שפותח ע. הלימוד במכללה

נקודת המוצא של הקורס היא הגישה . להשתמש בידע שצברה במכללה כדי לקבל החלטות אלה
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יל רק אם הלומד משתמש בו כדי לקבל החלטות  מידע הופך לידע פע–הקונסטרוקטיביסטית 

  . ולפתור בעיות רלוונטיות עבורו

  

  :  המבנה המוצע לקורס-מודל לימודי   

הכלי  המרכזי בקורס לתיכנון והערכת . קניאל' י פרופ"שתוכנן ע,             הקורס  מושתת על הקורס הקיים

  : תוכניות לימודים  מבוסס על המאמר

              Kaniel, S.(1995). Quality control for curricula. In J.Zadja, K. Bacchus & N. Kach 

(Eds.) Excellence and quality in education. N.Y: James Nicholas.     

                 

  . הסטודנטית בונה  תוכנית לימודים לצרכים היחודיים של  כיתה ספציפית,             באמצעות כלי זה

  דרכי לימוד             

. הערות והשוואות, הצעות, סינכרוניות הכוללים דיונים-א" מפגשים"             הקורס מתוקשב ומלווה באתר וב

  .בכל סימסטר הקבוצה נפגשת פנים אל פנים לפחות ארבע פעמים

  .והרציונל העומד מאחורי הכלי,  מבנה הכלי- הקורס מתחיל עם הצגת הכלי  

  מ "שהסטודנטית  שואלת את עצמה ע,  מורכב מסדרה של שאלות הכלי

  השאלות.  להתקדם לקראת פתרון לפי סדר לוגי תוך התייחסות לנתונים רבים

  מ " בכלי מהוות הנחייה שיטתית לגבי אילו שיקולים על הסטודנטית להפעיל ע

  .   לבנות תוכנית יעילה

   קביעת הציון 

 : פרויקט מחקר שכולל

 75% שיעורים 30נית לימודים בסדר גודל של בניית תוכ .1
 25%עבודה סימנריונית בתחום חינוך או פסיכולוגיה  .2

 

  מקורות             

  , מדריך מפורט לתכנון: כתיבת עבודות מחקר בחינוך הגבוה) 1996. (ש,               קניאל

  עות מודל קבלת               ביצוע וכתיבה של מחקרים במתודה מחקרית ואיכותית באמצ

  דקל, א- ת,               החלטות
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  בשדה, היבט קוגנטיבי לתוכניות הלימודים בתיכון מקיף) 1993. (ש,               קניאל

  66-85, ד-               חמד ג

  .סימנריון דידקטי מחקרי:               אתר הקורס ממוקם באתר מכללת אורות ישראל בשם

              Kaniel, S.(1995). Quality control for curricula. In J.Zadja, K. Bacchus & 

N. Kach (Eds.) Excellence and quality in education. N.Y: James Nicholas.      

  .              מקורות נוספים כל סטודנטית תקבל לפי הפרויקט שאישי

  שעות קבלת במכללה 

  13:30 – 12:00'  יום ב

  : ל" דוא

על מנת לקבל משוב לא רק מכל , כל סטודנט מגיש למליאה את התוכנית שלו,             בסוף הסמסטר השני

הסטודנטים המשתתפים בקורס אלא גם ממרצים וממדריכים פדגוגיים המתמחים בתחום התוכן 

כדי להעריך את התוצרים , המוגדרים מראש, כל משתתף משתמש באותם הפראמטרים. הספציפי

  .ופייםהס

               

   :כיצד העלאת הקורס לרשת תעזור בהשגת מטרות הקורס 

                 

  כיוון שהיא דורשת מהסטודנט,   בניית תוכנית לימודים היא מטלה מורכבת מאד  

  מידת המורכבות הגבוהה של המשימה.      לשלב ידע מכל מקצועות החינוך

  :    דורשת 

1. ELECTRONIC TASK MANAGER  -כלי מובנה להנחייה שיטתית של תהליך הבנייה  .  

  קבוצת דיון מאפשרת עזרה הדדית ושיתוף פעולה בלי -צורך בתמיכה של מרצה ועמיתים   .2

  .שכולם יצטרכו להיפגש באותו זמן  באותו מקום

  

  יתרונות 

  . ומשוב מהיר,  העלאת הצעות, רוני נותן לחברי הקבוצה אפשרות רחבה של דיוןפורום אלקט  •

הדרוש לו כדי לעכל את הנושאים " לקחת את הזמן"דיון אסינכרוני מאפשר  לסטודנט הזקוק לכך   •

  .שנידונים

   INTERACTIVE MULTIMEDIA CONSTRUCTIONקבוצת דיון מנהלת    •
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 במסגרת הקורס הזה חברי הקבוצה משתפים פעולה באיסוף מקורות -    ועוסקת בלמידה שיתופית 

הלמידה , באמצעות הפורום האלקטרוני. איתור טעויות ותיקונם יחד עם עמיתים, מידע  והערכתן

 עמיתים  שתתחבר אליה ולהתרחב לכל  קבוצת" למתוח את כותלי הכיתה"השיתופית יכולה 

  .  באמצעות הרשת

הצגת תוצרים סופיים  ברשת הערכת עמיתים מעודדת סטודנטים להשקיע יותר מאמצים בהבנייה   •

  .מ לבנות תוכנית יעילה"ובאירגון הידע החדש ע

ם מאפשר למרצה לעקוב אחרי תהליכי הלמידה של כל סטודנט ניתוח הפרוטוקולים של הפורו  • 

  .במקום להעריך רק את התוצר הסופי של הסטודנט

הצגת מגוון תוכניות  ברשת יוצרת מאגר מצטבר של תוכניות  ייחודיות שעברו שיפוט על ידי עמיתים   •

  .  ומומחי תוכן

  לפי חתכים  שונים של נושאים  ותחומי דעת HYPERLINKS קשירת תוכניות אלה  באמצעות   •

עשויה ליצור  כלי הוראה בעל תרומה פוטנציאלית רבה עבור  אוכלוסיות בעלי צרכים ייחודיים  

  .)'תלמידים בעלי סגנונות למידה שונים וכו, התלמיד החזותי, התלמיד המחונן(

                                   

ללבן ולהתלבט תוך דיון באפשריות חלופיות כדי לשפר את , לעבוד יחד עם צוות עמיתים כדי לבדוק

  .העשיה
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  ממלכתי דתי  6מוסד מספר 
  

  פסיכולוגיה התפתחותית: שם הקורס

  : שם המרצה

  בין מסלולי: מסלול

  הרצאה: אופי הקורס

  ש" ש1: שעות’ מס

  א' ב סמ: שנה

  

  מטרות

  .רכישת מושגי יסוד בפסיכולוגיה התפתחותית  .1

  .הכרת גישות תיאורטיות בפסיכולוגיה ההתפתחותית ויישומן בחינוך ובהוראה  .2

הקניית כלים להתמודדות עם קשיי תלמידים בהתאם לגילם ולשלבי התפתחותם הרגשית   .3

  .והקוגניטיבית

  

  ראשי פרקים

. מטרות ומערכי מחקר,מושגי יסוד בפסיכולוגיה התפתחותית  
 .גורמי תורשה וסביבה והשפעתם על ההתפתחות

 :גישות תיאורטיות בפסיכולוגיה התפתחותית

  .המודל הפסיכואנליטי של פרויד

 .התיאוריה ההתפתחותית של אריקסון

 .הגישה הביהייביוריסטית ותורת הלמידה

  .אישית   והרגשית בתקופת הינקות-ההתפתחות הבין  .4

  

  : הלימוד פירוט נושאי

I   תחומי העיסוק העיקריים של הפסיכולוגיה ההתפתחותית:  

  .המוסרי. 5.  הרגשי. 4.  החברתי. 3.  הקוגניטיבי. 2.  הגופני. 1

 

II   מושגי יסוד בפסיכולוגיה התפתחותית.  

 :מטרותיה של הפסיכולוגיה ההתפתחותית  . א
 .השפעה. 4  .  חיזוי. 3  .  הסבר. 2  .  תיאור. 1

  :ם ביולוגיים וסביבתיים בהתפתחותגורמי  . ב

  . בשילה. 4  . סביבה. 3  . תורשה. 2 . אינטליגנציה. 1

  .התנהגות. 7  . למידה. 6  . גדילה. 5
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III .מערכי מחקר בפסיכולוגיה ההתפתחותית.  

  :שיטות המחקר הנהוגות בפסיכולוגיה ההתפתחותית

  . מחקרים מתאמים.4.  מחקרי מעבדה. 3.  מחקרי ראיונות. 2.  מחקרי תצפית. 1

IV .מושגים מתחום הפסיכולוגיה הפיזיולוגית.  

  .התפתחות פיזיולוגית

 ).רפלקסים(התפתחות מוטורית 

 .התפתחות החושים והתפיסה

  .תפקודי חושיו של התינוק  . 1

  .ראיית צבעים  . 2

  .חוש השמיעה  .3

  ).תפיסת עומק(התפיסה   .4

  

V .התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד.  

 .נה המודל הפסיכואנליטימב  .א

 .האני העליון. 3   .האני. 2  .הסתמי. 1

 :מנגנוני הגנה  . ב

  .עידון. 2  . השלכה. 1

  :פי המודל של פרויד-שלבי ההתפתחות על  .ג

 .גניטלי. 5  . חביון. 4  . פאלי. 3  .אנאלי. 2  אוראלי . 1       

 :הפרעות רגשיות כתוצאה ממצבי חסך נפשי  .ד

 .קיבעון. 2  .נסיגה. 1

  .ביקורת על התיאוריה של פרויד  .ה

  .תרומת התיאוריה של פרויד לחינוך ולהוראה  . ו

 

VI .התיאוריה ההתפתחותית של אריקסון.    

  שלבי  ההתפתחות לפי אריקסון. א

   השלב-מאפייני  גיל השלב' מס
 .אמון בסיסי לעומת חוסר אמון בסיסי 0-2 1
2 

2-4 
 .עצמאות לעומת ספקות ובושה

 .זמה לעומת רגשי אשמהי 4-6 3
 .חריצות לעומת נחיתות 6-12 4
 .זהות מוגדרת לעומת זהות בלתי ברורה 12-18 5
 .אינטימיות לעומת התבודדות 18-25 6
 .הורות לעומת הסתגרות  25 7
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 גיל זקנה
 .שלמות האני לעומת ייאוש גיל זקנה 8

  
  .פרוידלבין התיאוריה של , ההבדלים בין התיאוריה של אריקסון  .ב

  .ביקורת על התיאוריה של אריקסון  .ג

  .השלכות תיאורטיות מן התאוריה של אריקסון ויישומים בחינוך ובהוראה  . ד

 

VII  .הגישה הביהייביוריסטית ותורת הלמידה. א.  

  .הרגשית  בתקופת הינקות–ההתפתחות הבין אישית.           ב

  דרכי ההוראה

  .הרצאות  .1

  .ניתוח ממצאי מחקרים  .2

  
  חובות הסטודנטית

  .נוכחות והשתתפות פעילה בהרצאות  . 1

  .מבחן  . 2

  
  דרכי ההערכה

  ).100%(ציון מבחן    .1

  
        ביבליוגרפיהביבליוגרפיהביבליוגרפיהביבליוגרפיה

  חובה 

  . אביב- ספריית הפועלים תל ,נעורים ומשבר, זהות). 1987(', א, אריקסון.   1

י פסיכולוגיה   מפגש שנ-  מפגשים עם הפסיכולוגיה). 1996. (מ, ונוימאיר. צ, בר אל  .  2

  .  אביב-תל : רכס.   התפתחותית

פסיכולוגיה  , חטיבה שלישית, מבוא לפסיכולוגיה). 1990(, האוניברסיטה הפתוחה  . 3

  .8.1-8.6התפתחותית פרקים 

אנליטית עד לגישות -תהליכים תת הכרתיים מן הקלאסיקה הפסיכו). 1993(', י, אורבך  . 4

  .140-152' עמ, )2( ג פסיכולוגיה, עכשוויות

  .הוצאת מסדה, התבגרות). 1984(', א, זיו  . 5

לדורי , אביב-תל, התפתחות הילד ואישיותו). 1979(, י"נ, ג וקאגאן"ר ג'קונג, ה"פ, מאסן  . 6

  .6,5,4פרקים 

גישת הפסיכולוגיה של , הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, אינטליגנציה אנושית). 1997(' ב, נבו  . 7

  .252-256' עמ, התפתחות השפה; 227-245' עמ, ה'פ פיאז"החשיבה ע

, מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה של הילד המתבגר). ד"תשנ(', ש, סולברג  . 8

  .ירושלים, האוניברסיטה העברית, מאגנס
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התפתחות הילד טבעה ומהלכה ). 1998(', ג, ודהארט', ר, קופר', א, סרוף  .9
  .אביב-תל,  האוניברסיטה הפתוחה–

-11' עמ, אוניברסיטת בר אילן, ס"הגמשה שכלית בביה, ילד חכם יותר). ה"תשמ(', פ,  קליין.10

62.  

11. Bjorklund, D.F. (1997). In Search of a Metatheory for Cognitive  Development 

(or, Piaget is Dead and I Don`t Feel So Good Myself),       Child Development, 

68(1), 144-148.  

12. Flavell, J.H. (1992). Cognitive Development: Past, Present and Future, 

Developmental Psychology, 6, 998-1005. 

13.  Scarr, S. (1992). Developmental Theories for the 1990`s, Development and 

Individual Differences, Child Development, 63,    1-19. 
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  ממלכתי דתי  6מוסד מספר 
  

  פסיכולוגיה כללית: שם הקורס

  : שם המרצה

  בין מסלולי: מסלול

  הרצאה :אופי הקורס

  ש" ש1: שעות' מס

  א: שנה

  

  מטרות

  .הרלוונטיים לחינוך, רכישת ידע בסיסי בנושאים בפסיכולוגיה  .1

ם את החומר התיאורטי מנת לייש-על, הקניית מיומנויות לקריאה ולהבנת ספרות מקצועית  .2

  .הלכה למעשה

  

  ראשי פרקים

  .תחומי עיסוקיה ותרומתה לעבודת ההוראה,  הגדרתה- פסיכולוגיה  .1

  . מבנה ופעילות המערכות- החושים והתפיסה -המוח , מערכת העצבים  .2

 :תיאוריות הנעה  .3

  )סקינר(התנהגותית . ב  )   מקדוגל(האינסטינקטים . א

  )פרויד(הפסיכואנליטית . ד  )         האל(הפחתת הדחף .    ג

  )רוטר, היידר(תיאוריית הייחוס . ו  )      מאסלו(מדרג המניעים .   ה

  ).פסטינגר(תיאוריית שיווי משקל .    ז

  .דימוי עצמי, סקרנות, צורך הישג : גורמים הנעתיים  .4

  ). סקינר(התניה אופרנטית , )פאבלוב(התניה קלאסית ?,  מהי למידה - למידה.      5

  .זיכרון לטווח ארוך ודרכים לשיפור הזכירה, זיכרון לטווח קצר  .6

 גורמים הכרתייםגורמים הכרתייםגורמים הכרתייםגורמים הכרתיים 7. 

  . הגדרתה ומדידתה–אינטליגנציה   . א

 .ביקורת,  הערכה–מבחני אינטליגנציה   . ב

 ? סביבה או תורשה–מה משפיע יותר על האינטליגנציה   . ג

 התיאוריה ההתפתחותית של פיאזהתיאוריה ההתפתחותית של פיאזהתיאוריה ההתפתחותית של פיאזהתיאוריה ההתפתחותית של פיאז''''הההה. 8. 

  בעיות משמעת בכיתה   .    9

גורמים המשפיעים על , השפעת העונש על הלמידה, דוגמאות מן המחקר,  הגדרתו–העונש           

  . התנאים לענישה יעילה, יעילות העונש
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 המורה כאדם וכאיש מקצועהמורה כאדם וכאיש מקצועהמורה כאדם וכאיש מקצועהמורה כאדם וכאיש מקצוע 10.

שביעות רצונם מעבודתם מאפיינים וגורמים לשחיקה , התפתחות מקצועית של המורים

  .ולנשירה מההוראה

 גורמים חברתייםגורמים חברתייםגורמים חברתייםגורמים חברתיים 11.

, תקשורת, קונפורמיות, לכידות, נורמות, ציפיות,  אקלים כיתה–הכיתה כקבוצה חברתית 

  . פעולות גומלין בכיתה, מנהיגות
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  דרכי ההוראה

  .הרצאות  .1

  ).משחקי תפקידים(דיונים בבעיות חינוכיות בעזרת סימולציות   .2

  .הספר- ניתוח אירועים מחיי בית  .3

  

  דנטיתחובות הסטו

בהם יוצעו פתרונות אפשריים לבעיות ] בדיונים בסימולציות ובניתוח אירועים[השתתפות   .1

  .חינוכיות מחיי בית הספר

  .השתתפות פעילה בהרצאות  .2

  .הסמסטרמבחן בסוף   .3

  

  דרכי ההערכה

  ).100% (-  מבחן  .1

  

  ביבליוגרפיה

  חובה

  .פרקים נבחרים, תל אביב, ב- א מבוא לפסיכולוגיה). ה"תשנ(ואחרים ', ר, אטקינסון  .1

חיסון והתמודדות במצבי לחץ של אלימות : חיים על הגבול). 1990(', מ, ולהד' ע, אילון  .2

  .חיפה, נורד, וסיכונים ביטחוניים

  . הוצאת מכון מופת,החשיבה). ח"תשמ(', ר, ארנו  .3

' ו ב'  א–וגיה כללית פסיכול, מפגשים עם הפסיכולוגיה). 1999(', מ,  ונוימיאר' צ, אל-בר  .4

  .  אביב-תל , רכס

מכון ברנקו וייס . אסופת מאמרים בחשיבה, החשיבה-חינוך). 1995) (עורך(', י, הרפז  .5

  )מאמרים נבחרים. (לטיפוח החשיבה

  .תל אביב, יחדיו, פסיכולוגיה בחינוך). 2001(', נ, וזיו', א, זיו  .6

  .קרית ביאליק, "אח ",יכרוןז). 2000. (' ווי מ-ולה', ג, קיס', ג, כהן  .7

 מודל של השכל האנושי על פי הפסיכולוגיה –אינטליגנציה אנושית ). 1997(', ב, נבו  .8

' עמ,הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, זיכרון לטווח ארוך;  זיכרון לטווח קצר,הקוגניטיבית

519-534.  

  . 171-185 'עמ, )2('  בפסיכולוגיה, מוח וחוויה). 1991(', א,סבייצקי   .9

סיווג בנים ובנות כתלמידים בולטים ). 1993(', ש, ובן צבי' ר, לזרוביץ', מ, הרץ', פ, סופר  . 10

  .153-165' עמ, )2( ג פסיכולוגיה, בעיני עמיתיהם לכיתה

11.  Campbell, F. and Ramey, C, (1994). Effects of Early Intervention on Intellectual 

and Academic Achievement: A Follow Up Study of Children From Low Income 

Families, Child Development, 65, 684-698. 
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12.  Deci, E., Vallerland, R.J., Pelletier, L.G. and Ryan, R.M. (1991). Motivation and 

Education: The Self-Determination Perspective, Educational Psychologist, 26, 

325-346. 

13.  Rovee-Collier, C. (1993). The Capacity for Long Term Memory in Infancy, 

Current Directions in Psychological Science, 2(4), 130-135. 

14.  Simon, H.A. (1995). The Information Processing View of the Mind, American 

Psychologist, 50, 507-508. 
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  ממלכתי דתי  6מוסד מספר 
  

  פסיכולוגיה של גיל הילדות: שם הקורס

  : שם המרצה

  מ"יסודי וחנ: מסלול

  הרצאה: אופי הקורס

  ש" ש1: שעות’ מס

  ב: שנה

    מטרותמטרותמטרותמטרות

  .הקניית ידע  בתהליכים התפתחותיים של ילדים  .1

  .הבנת הקשר בין תיאוריות התפתחות לבין העבודה החינוכית  .2

ים להתמודדות עם קשיי תלמידים בהתאם לגילם ולשלבי התפתחותם הרגשית הקניית כל  .3

  .והקוגניטיבית

  ראשי פרקים 

  .למידה, בשילות, סביבה, תורשה, מושגי יסוד: התפתחות הילד בגיל הילדות  .1

  . חברתית- רגשית , קוגניטיבית, גופנית: תחומי התפתחות  .2

  .שלבים בהתפתחות, משימות התפתחותיות; וידי אריקסון ופר"התפתחות האישיות בילדות עפ  .3

, אגוצנטריות, ריכוזיות, מאפייני חשיבה. ה'י פיאז"התפתחות קוגניטיבית בגיל הילדות עפ  . 4

  .מושג הזמן, אנמיזם

  .הזהות המינית ותפקידי המין, התפתחות מושג העצמי  .5

  . הגישה ההתנהגותית–שכר ועונש   : חברות  .6

  .שה החברתית הגי–צפייה וחיקוי       

  . הגישה הפרוידיאנית–הזדהות       

  .גמגום, הרטבה, חרדה, פחדים, קשיים בילדות המוקדמת  .7

  

  דרכי ההוראה

  .הרצאות  .1

  .דיונים  .2

  .ניתוח אירועים מתחום החינוך והפסיכולוגיה  .3

  .סרטים והפעלות, סדנאות חווייתיות  .4

  

  חובות הסטודנטית

  .השתתפות פעילה בשיעורים  . 1

  .קריאת מאמרים  . 2

  .מבחנים ועבודות  . 3
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  דרכי ההערכה

  .80%  -    מבחנים, עבודות  .1

  .20%  -  הצגת פריטים ביבליוגרפיים  .2

  

  ביבליוגרפיה

  חובה 

  .פרקים נבחרים,  ספרית הפועלים תל אביב,ילדות וחברה). 1974(, ה"א, אריקסון  .1

פסיכולוגיה :  מפגש שני–גיה מיפגשים עם הפסיכולו) 1995(, נוימאייר מ. אל ז-בר  . 2

  .הוצאת רכס, התפתחותית אבן יהודה

פסיכולוגיה , חטיבה שלישית, מבוא לפסיכולוגיה). 1990(, האוניברסיטה הפתוחה  .3

  .8.4-8.1פרקים , התפתחותית

  271-265' עמ', ג, הד הגן, ס"מוכנות ובשלות פסיכומטרית לגן וביה). 1995(', א, יזדי עוגב  .4

, תל   אביב, לדורי, התפתחות הילד ואישיותו). 1979(', נ, ג וקאגאן"ג, ר'קונג, ה"פ, מאסן  .5

  .פרקים נבחרים

הוצאת , טבעה ומהלכה, התפתחות הילד).  1998(', ג, ודהארט' ר, קופר', א, סרוף  .6

  .487-576' עמ, תקופת הילדות, האוניברסיטה הפתוחה

7.  Parker, J. and Asher, S. (1993). Friendship and Friendship Quality in Middle 

Childhood: Links with Peer Group Acceptance and Feelings of Lonliness and 

Social Dissatisfaction. Developmental Psychology, 29, 611-621. 

8.  Woolfolk, A.E.  (1998). Educational Psychology, Allyn and Bacon, selected 

readings. 

  רשות

, התפתחות המשחק כמסייע בהתפתחות הנפשית והחברתית של ילדים). 1996(', צ, כהן  .1

  .קרית ביאליק, הוצאת אח

  .תפיסת המוות בעיני ילדים הוצאת אח). 1994(', ש, סמילנסקי  . 2

  .תל אביב, הוצאת מודן, שיקום הסמכות ההורית). 2000(', ח, עומר  . 3

  .תל אביב, ספריית הפועלים, השנים המופלאות). 1985(, ס"ס, פרייברג  .4

המרכז ,  מדריך להתפתחותו הרגשית של הילד–שנות הצמיחה ). 1990(', מ, רובינשטיין  .5

  .ישראל, הדר, המחלקה לפסיכיאטרייה, הרפואי של אוניברסיטת קורנל

אוניברסיטת תל , רמות, אומנות הלחימה בקשיים בעולם הילד, תראפי-גאם). 1996(', י, שתיל  . 6

  .אביב

7. Berk, L. (1997). Child Development, (4nd ed.), Boston:Allyn and Bacon. 

8. Butterworth, G. E. (ed) (1991). Perspectives on the Child’s Theory of 
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9.  Ruttee, M. & Ruttee, M. (1993). Developing Minds, Basic Books. 

10. Kunesh, L. G. & Fanley, J. (1993). The Prerequisite for School Readiness 
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  ממלכתי דתי  6מוסד מספר 
  

  פסיכולוגיה של גיל הנעורים: שם הקורס

  : שם המרצה

  בין מסלולי: מסלול

  הרצאה: אופי הקורס

  ש" ש1: שעות' מס

  ב: שנה

    מטרותמטרותמטרותמטרות

  .קניית ידע אודות תהליכים התפתחותיים של בני נוערה  .1

  .הבנת הקשר בין תיאוריות התפתחות לבין העבודה החינוכית  .2

 .ס"רכישת ידע וכלים ליישום בעבודה עם מתבגרים בביה  .3

  .גיבוש עמדות המבוססות על נתונים מחקרים ותיאוריות  .4

    

  ראשי פרקים
והתפתחות , חברתיים רגשיים, קוגנטיביים,  פיזיולוגיים–אפיונים מרכזים של גיל התבגרות   .1

  .מוסרית

 . סקינר–הגישה הבהביוריסטית   .2

  .אריקסון,  פרויד–הגישה הפסיכואנלטית        

  .רס'רוג,  מאסלו –הגישה ההומניסטית        

  .  קרט לוין–      גישת השדה 

  . מעבר מחשיבה קונקרטית לחשיבה מופשטת–התפתחות שכלית   .3

  . קבוצת השווים–לחץ חברתי קונפורמיות   .  4

  .גיבוש הזהות האישית  .  5

  .יחסי הורים ומתבגרים  .  6

אנורקסיה                      , עבריינות נוער, סמים ואלכוהול: סטייה התנהגותית בגיל הנעורים  .7

  .התאבדויות, ובולמיה

  

  דרכי ההוראה

  .הרצאות  .1

  .דיונים  .2

  .עים מתחום החינוך והפסיכולוגיהניתוח אירו  .3

  .סרטים והפעלות, סדנאות חווייתיות  .4

  חובות הסטודנטית

  .השתתפות פעילה בשיעורים  . 1
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  .קריאת מאמרים  . 2

  .מבחנים ועבודות  . 3

  דרכי ההערכה

  .80% -    עבודות ומבחנים  .1

  .20 %-  הצגת פריטים ביבליוגרפים  .2

  
  ביבליוגרפיה

  חובה 

תפיסה עצמית והערכה עצמית הבדלים בין , דימוי מין). 1993(', ע,  אליהובן, אור אמדע  . 1

 . לדמגמות, המינים בגיל ההתבגרות

הוצאת , הגיל לא רגיל, )עורך(זיו ' א: בתוך, החינוך המיני בגיל ההתבגרות). 1994(', ר, ארהרד .   2

  .תל אביב, פפירוס

  .רית הפועלים תל אביב ספ,נעורים ומשבר, זהות). 1987(', א, אריקסון  .3

  .הוצאת רכס, משפחתיים וחברתיים,  היבטים אישיים–מתבגרים ). 1995(', ח, דויטש  .4

  .171 - 153' עמ, 4יחידה ,   תאוריה ומחקר-אשיות ). 1990(, האוניברסיטה הפתוחה  .5

הוצאת , מדריך ליחסים טובים בין הורים למתבגרים, סערת גיל ההתבגרות). 1996(', י, זיידר  .6

  .רכס

  .'חלק ב, התפתחות הילד ואישיותו, קוגן-מאסן  .7

,  התפתחותיתמבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה של הילד והמתבגר). ד"תשנ(', ש, סולברג  . 8

  .פרקים נבחרים, ירושלים, האוניברסיטה העברית, מגנאס

, חלק שישי, התפתחות הילד טבעה ומהלכה) 1998. (וגאני דהרט, רוברט קופר, סרוף אלן  . 9

  .579 – 679' עמ, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה

  .הוצאת רכס, היבטים אישיים משפחתיים וחברתיים, מתבגרים). 1995(', ח, פלום . 10

11. Marksrtom-Adams, C. (1992). A Consideration of Intervening Factors in 

Adolescent Identity Formation. In G. Adams, T. Gullotta and R. Montemayor 

(eds.), Adolescent Identity Formation, Newbury Park, pp. 173-192. 

12. Youniss, J. and McLellan, J.A. (1994). “We`re Popular, But We`re Not Snobs”, 

Adolescents Describe Their Crowds. In R. Montemayor, G.R. Adams and T.P. 

Gullotta (eds.), Personal Relationships During Adolescence, Thousand 

Oaks:Sage, pp, 101-122. 

13.  Parish,T,S, McclusKey,j,j, Relationship between paeanting styles andyoung aduits 

self – concepts and evaluations of paaents. Adoiescence V.27 No.108, (1992) 
  רשות

רמת , אילן-אוניברסיטת בר, מחקר התאבדות, ילדים שאינם רוצים לחיות). 1989(', י, אורבך  .1

  .גן

  .ירושלים, כרטא, הפסיכולוגיה ההתפתחותית של הילד והמתבגר). 1993(', פ, ברונו  .2
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  .תל אביב, דיונון, פסיכיאטרייה של הילד והמתבגר). 1997(', ש, טיאנו  .3

: תל אביב פרקים, ספרית הפועלים,  גיל התבגרותתיאוריות על). 1989(, א"ר, מוס  . 4

2,3,4,7,10,11,14  

5. McShane, S. (1991). Cognitive Development, Oxford, Blackwell. 

6. Sprinthall, N.A. and Collins, W.A. (1995). Adolescent Psychology: A 

Developmental View (3rd ed.), New York: McGraw-Hill. 
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  ממלכתי דתי  6מספר מוסד 
  

   מבוא לסוציולוגיה של החינוך:שם הקורס

   :שם המרצה

   כל המסלולים:מסלול

  הרצאה ודיון : אופי הקורס

  ש" ש1 :שעות' מס

   א:שנה

  

  מטרות

, הכרה ואיתור של תופעות חברתיות,ידיעה של מושגי היסוד העיקריים בסוציולוגיה של החינוך  .1

  .רתיות ויכולת להסביר את הקשרים האלוראית הקשרים שבין התופעות החב

  .הקנית גישה ביקורתית לתיאוריות הסוציולוגיות ולגישות הנלמדות בשיעור  . 2

הקנית כלים בדיסציפלינת הסוציולוגיה לקישור בין תופעות חברתיות כלליות לבין תופעות   . 3

  .במסגרת בית הספר ולהבנה טובה יותר של המציאות החברתית בארץ

  

  רקיםראשי פ

  .מושגי יסוד-סוציולוגיה .1

  .מושגי יסוד-סוציולוגיה של החינוך .2

  .ערכים ונורמות, תרבות .3

  .סוציאליזציה וסוכניה .4

  .הכרת המבנה והריבוד בחברה הישראלית .5

  .סטטוס ותפקיד .6

  .הקבוצה .7

  .מקומה של מערכת החינוך בהתמודדות עם בעיות החברה .8

  .ארגונים וביורוקרטיה .9

  

  רכהחובות הסטודנטית ודרכי ההע

  .השתתפות קבועה בהרצאות  .1

  .קריאה עצמית של טקסטים מתוך הרשימה הביבליוגרפית  .2

  30%  -)   כל תרגיל15% (-הגשת שני תרגילים בסימסטר   .3

  70%  -         עמידה בבחינה מסכמת בסוף הקורס   .4

  

  ביבליוגרפיה
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מנויות בחברה היהודית שסעים חברתיים ושוויון הזד). 1995(', נ, ורש' י, דר', ר, ארהרד  .1

  . 1' מס, 1כרך , ו"תשנ, עיונים בחינוך, מבט של מתבגרים: בישראל

  .27-26, 56, 61-60' עמ, ח"הוצאת א, ישראל חברה רב תרבותית, )עורכת). (1998(', צ, אשרת  .2

  ירושלים, מוסד ביאליק, דמוקרטיה וחינוך). 1960(, ון'דיואי ג  . 3

, סוציולוגיה, )עורכים(ברום וסלזניק : אבדות ולכידות חברתית בתוךהת). 1975(', א, דירקהם  . 4

  תל אביב

   180-207'  עמ2/לאמגמות , אינטגרציה חינוכית והישגים לימודיים). 1988(', ר, ונורה' י, דר  . 5

  .207-228' עמ, 3/ טזמגמות, תרומת בית הספר ללימוד נורמות). ט"תשכ(, ר, דרייבין  . 6

  .תל אביב, רמות, אוניברסיטת תל אביב, 21-החינוך לקראת המאה ה). 1995(, ד, חן  . 7

שפירא : בתוך, ד בישראל"והממ' ניעות מטעם וניעות תחרותית בחינוך הממ). 1989(', מ, חן  .8

  .250-237' עמ, אביב-תל, עם עובד, סוציולוגיה של החינוך, )עורכות(רינה ופלג רחל 

 עיונים בחינוך, ליכי סוציאליזציה והשפעתו על דפוסי קליטההמבנה של תה). 1991(', ר, כהנא  . 9

  .51-61' עמ, 56/55

  .236-239; 232-233' עמ, אביב-תל, האוניברסיטה הפתוחה, סוציולוגיה). 2002(, י, לונדון  . 10

  .99-122' עמ, עם עובד, סוגיות בסוציולוגיה). 1973(, )מקראה(', מ, ליסק  . 11

  .אביב-תל, הוצאת ברירות, חינוך בישראל מחוז המסלולים הנפרדים). 1996(', ג, ון'משוניס ג  .12

  .אביב-תל, הוצאת ברירות, חינוך בישראל מחוז המסלולים הנפרדים). 1990(', ש, סבירסקי  .13

  .רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, סובלנות ופלורליזם בחברה הישראלית). 1997(, י, עירם  . 14

, )עורכות(שפירא רינה ופלג רחל : בתוך,  הכיתה כיחידה חברתית).1989(', ט, פרסונס  .15

  .514-495' עמ, אביב-תל, עם עובד, סוציולוגיה של החינוך

  .5-30' עמ, 1/ ממגמות, על אש קטנה-בתוך הבקבוק: השד העדתי בישראל). 1999(', י, צפתי  . 16

  .  176-180' עמ, תל אביב, ברריקו'צ, עם עובד, יסודות הסוציולוגיה). 1971(', ר, שפירא  . 17

   43-46'  עמ, תל אביב, ריקובר'צ, עם עובד, הסוציולוגיה של החינוך). 1989(', ר, שפירא  . 18

  .מאמרים ומחקרים נוספים יחולקו בעת הלימוד  . 19
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  ממלכתי דתי  6מוסד מספר 
  

  מבוא לתורת החינוך וההוראה:שם הקורס

  :שם המרצה

  בין מסלולי:מסלול

  ח"תשס:מודשנת הלי

  

  מטרות הקורס

הפגשת הסטודנטית עם .משמעות הפרופסיה,תפקיד המורה-היכרות עם המערכת הבית ספרית

האקולוגיה ;חניך-התמורות בגישות היסוד לחינוך בדגש על מעמדו החברתי של החינוך ויחסי מחנך

 בחירה של עבודת המורה ותמורות בעולם הלומדים תוך היכרות עם האקלים הדמוקרטי המעודד

  .גישות שונות בפדגוגיה עדכנית;ההנעה כגורם מרכזי ללמידה;ויזמות חינוכית

  

  ראשי פרקים

  חינוך ומשמעויותיו*

  ההוראה ומשמעויותיה המגוונות*

  ס ותפקידיו"ביה*

  השתמעות האידיאולוגיה ומחשבת החינוך לממדי ההוראה*

  הוראה/ההבנה ומיומנויות וההשתמעות לגבי הלמיד,ההבדלים בין ידיעה*

  חינוך לערכים*

  אקולוגיה של עבודת המורה*

  התלמיד והלמידה,המורה וההוראה*

  חינוך לשוויון,חינוך דתי,חינוך ערכי: אפקטיביות החינוך ביחס לסוגיות אידיאולוגיות*

  גישות שונות בפדגוגיה עכשווית *

  

  חובות הסטודנטית

  השתתפות קבועה בהרצאות ובפורום.1

  סטים מתוך הרשימה הביבליוגרפיתקריאה עצמית של טק.2

   30%תרגיל אחד בסימסטר .3

  70%עמידה בבחינה מסכמת בסוף הקורס .3

  

  בבליוגרפיה

  ת"הוצאת מכון מופ,27'  מסדפים,חשיבה יצירתית,)1998.(ע,אופק.1

  ת"מכון מופ,ניר עמדה? ,החוקר ומדוע לא שחקן,הבמאי,המיילד,המסרן,)1997.(שלמה,בק.2

יובל למערכת :בתוך.למידה שיתופית בישראל,חלופות בהוראה,)1999(ת , צלניקר.ט,לזרוביץ-הרץ.3

   366-349' עמ,החינוך בישראל



 חינוך מוסרי│283

 

  קווים לתוכניות :רפלקטיבי-ההוראה כעיסוק פרקטי,זילברשטיין משה. 4

  11-27' עמ, 1998תל אביב ,ת"מכון מופ,   הכשרה והשתלמות חלופית

  ירושלים,האוניברסיטה העברית,בית ספר וחינוך:בתוך,הנסיון של הגדר-ההוראה,)1986((צבי ,לם.5

ערכים :בתוך, הממד המוסרי הסמוי של ההוראה:דעת ובורות כתוצרי בית הספר,)1999(,צבי,לם.6

  האוניברסיטה העברית ומשרד החינוך והתרבות,וחינוך לערכים

  פרויקטים חינוכיים,הוצאת רכס,הכר את תלמידך, )2001.(ר,כהן-מלמד.7

הוצאת מכון ,27' דפים מס,מורים ולומדים,תכנים:למידה-מגמות חדשות בהוראה,)1998. (א,רוסו.8

  ת"מופ

' דפים מס,אסטרטגיות הוראה ותהליכים מטה קוגניטיביים,)1992.(ר,רייכנברג. ז, סוסק. מ,שרצר.9

  ת"הוצאת מכון מופ,14

 .10Alexander Entwise'oslon (2001)'schools'achievement and inequality;A seasonal 

perspective'Educational Eveluation Policy Analysis.vol 23.N2 

11.http://www.csit.org.il 

    

  

  

  
 



 284│סילבוסים של קורסים במכללות: נספחים

 

  ממלכתי דתי  6מוסד מספר 
  

 למידה משמעותית והוראה -  תפיסות שגויות והשפעתן על הלמידה – סמינריון בחינוך :שם הקורס

  "כלליםמתמטיים ו, משמעותית של מושגים מדעיים

   :ם המרצהש

   כל המסלולים:מסלול

   סמינריון:אופי הקורס

  ש" ש2 :שעות' מס

   ד:שנה

  

  מטרות

  .להקנות לסטודנטיות מושגי יסוד בנושא תפיסות שגויות והשפעתן על הלמידה  .1

  .הסטודנטיות תתנסינה בתכנון ובביצוע מחקר הקשור לנושא  .2

  

  ראשי פרקים

, למידת אינפורמציה, למידת מיומנויות: בהבדלים שביןתוך התמקדות (סוגי למידה שונים  .1

  ). ולמידת מושגים מדעיים

  . למידה משמעותית מול למידה שאיננה משמעותית .2

  .אסימילציה ואקומודציה-תהליכים פסיכולוגיים של למידה משמעותית  .3

  .והקשר שלו ללמידה משמעותית ולהבנה"  קונסטרוקטיביזם" .4

מיון ; פעתה על הלמידה המשמעותית וההוראה המשמעותיתוהש" תפיסות השגויות"תופעת ה .5

מקורותיהן של תפיסות ; הכרת הטכניקות לחשיפת תפיסות שגויות;  ואפיון תפיסות שגויות

  .שגויות נפוצות

  ).1982(הכרת המודל לשינוי תפיסתי של פוזנר וחובריו  .6

  ;מעמדן של הגדרות במדע והבעייתיות הכרוכה בהוראתן .7

הוראה :  להגברת המשמעותיות של הלמידה וההוראה של מושגים מדעייםאסטרטגיות הוראה .8

  ;דיונים קבוצתיים, מפות מושגים, משא ומתן כיתתי, ממוקדת בתלמידים

שאלון רפלקטיבי , מיפוי מושגים, בוחן, ראיון: אסטרטגיות להערכת המשמעותיות של  הלמידה .9

  .ועוד

  .שלבי תכנון עבודה סמינריונית .10

  .דה ואיסוף ספרות רלוונטיתבחירת נושא לעבו .11

  .תכנון מפורט של מבנה העבודה .12

  .הצגת העבודות וניתוחם הביקורתי בסדנא .13
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  דרכי ההוראה

  הרצאות בליווי מצגות  .1

  .דיונים  .  2

  

  חובות הסטודנטית

  .קריאה שוטפת של מאמרים וחומר רלוונטי  .1

  .השתתפות פעילה בהנחיות  .2

בסיס מחקר פעיל בהוראה משמעותית של  מושג מדעי נבחר תוך על . כתיבת עבודה סמינריונית  .  3

  . התייחסות והתבססות על נושאי הקורס

  .הרצאה בפני משתתפות הסמינריון על הנושא הנבחר  .4

  

  דרכי ההערכה

  .20% -        השתתפות פעילה בהנחיות   . 1

  .30% -  והרצאה לפני משתתפי הסמינריון , הכנת ההרצאה  . 2

  .50% -          יונית עבודה סמינר  . 3

  

  ביבליוגרפיה

  חובה

הוראת רעיון , סקירת ספרות מקצועית: קשיים בהוראת הביולוגיה', ח, בכר  . 1
האגף לתכנון ולפיתוח תכניות . תפיסות שגויות ודרכי התמודדות עמן: ההומיאוסטאזיס

. ש עמוס דה שליט"המרכז הישראלי להוראת המדעים ע, משרד החינוך, לימודים
  . המרכז להוראת המדעים, ברסיטה העברית בירושליםהאוני

הרי אמרתי ? תפיסות שגויות והשפעתן על הלמידה או איך זה שלא למדו). 1996(', ר, ברנד  . 2

  1996יוני , 1גיליון, כתב עת להוראת מדעים וטכנולוגיה! ?להם

טכנולוגיה , ון כימיה ידיע,שגויים במדעי החומר אצל סמינריסטיותמושגים ). 1993(', ר, ברנד  . 3

  .51-52, וחברה

 עלון למורי .מפות מושגים מהן וכיצד נשתמש בהן). 1985ה "תשמ(', ר, ואמיר' ח, ברנהולץ  . 4

  .8-19, 98, הביולוגיה

 ידיעון כימיה טכנולוגיה ,מושגים שגויים במדעי החומר בקרב סמינריסטיות). 1992(', מ, דביר  . 5

  .51-52, וחברה

אסטרטגית הקונפליקט הקוגניטיבי כאמצעי לשינוי ). 1992(', א, ויונגוירט', ע, דרייפוס  . 6

' אדר ב', חוברת ג,  העלון למורי הביולוגיה.קשיים ובעיות, השלכות: תפיסות התלמיד

  . המרכז להוראת המדעים-האוניברסיטה העברית בירושלים :הוצאת, 130, ב"התשנ

  . מסדה: רמת גן,  ילדיםכיצד נכשלים). 1974ד "תשל(', ג, הולט  .7
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 מהי -כשיטת הוראה קונסטרוקטיביסטית " משא ומתן כיתתי', ת, יחיאלי  . 8

"   ריק וחלקיקים-מבנה החומר "של היחידה " מדריך למורה"? ולשם מה

  .של מכון וייצמן" ן"פרויקט מטמו"שיצאה במסגרת 

  .  24דפים . ורתי במילוןהכשרת מורים למדעים לשימוש ביק). 1997ז "תשנ(', ת, יחיאלי  . 9

תל , תפיסות שגויות ושינוי תפיסתי בהוראת המדעים). 1995ה "תשנ(', י, ונוסבוים' ת, יחיאלי . 10

  . ת"מכון מופ, אביב

 . תוצר למידה קונסטרוקטיבית–תפיסות שגויות ', י, ונוסבוים' ת, יחיאלי . 11

: בתוך.  אתגר למורה ולחוקר- תלמיד מסגרות חלופיות של ה). 1984ה "תשמ(', י, נוסבוים . 12

, התפתחותה והישגיה, מקורותיה, הוראת המדעים בישראל). עורכים(, תמיר', מאיר ופ, מ"א

  .325-336' עמ, האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז הישראלי להוראת המדעים

  .. הנחות יסוד ועקרונות הוראה-קונסטרוקטיביזם , סברי ודיופי  .13

htm.havnaya/yesodi/il.gov.education.www://http29.07.03:   תאריך כניסה  

14. Klaassen, C.W.J.M  & Lijnse, P.L. (1996). Interpreting Students’ and Teachers’ 

Discourse in Science Classes: An Underestimated Problem?  Journal of Research 

in Science Teaching, 33,( 2) 115-134.    

15. Posner, G. J., Strike, K. A. Hewson, P. W. & Gertzog, W. A. (1982). 

Accommodation of a Scientific Conception: Toward a Theory of Conceptual 

Change. Science Education, 66  (2) 211-227  

16. M. Reddy. The Conduit Metaphor  and  The Toolmakers Paradigm. The Conduit 

Metaphor. 

17. Beth, M.E. (1998). Teaching for conceptual change: Using status as a 

metacognitive tool. Science Education, 82, 343-356 
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  :  רצהמ

  מחשבת החינוך: שם שיעור

  :רמספר שיעו

  1:      נקודות זיכוי1: שעות שבועיות

  א: סמסטר

  
  

  מחשבת חינוך: שם הקורס
  : שם המרצה

  11:45 – 10:15יום ראשון : מועד הקורס
  2006 'סמסטר א

  
  

  :תיאור הקורס
 קלאסיים ובזרמים חינוכיים שונים, הקורס יעסוק בתיאוריות פילוסופיות חינוכיות

הקורס ידון גם בשאלה . ינוך בימינואשר עליהם מבוססים ערכי החומודרנים 

תיאורטיקנים והוגי  ,תוך חשיפה לגישות" והעשייה החינוכית, מהו חינוך" הפילוסופית
  .דיעות שונים וניתוח סוגיות מרכזיות בתחום החשיבה החינוכית

  
  

  :מטרת הקורס
 המנוגדות והשונות פילוסופיות -לחשוף בפני הסטודנטים את התיאוריות החינוכיות

במטרה ,  למידת תורתם של גדולי הפילוסופיםי"ע, אייתן את דרך החינוך וערכובר
  . להעשיר את תפיסתם החינוכית

  
  . וקריאת טקסטיםדיון כיתתי, הרצאה פרונטלית: דרכי ההוראה

  
  : חובות הקורס

  

  .נוכחות מלאה בשיעורים -1

 ).10%(והגשת מטלות השתתפות פעילה בדיונים -2
 ).90%(מבחן סופי -3

  
  :כני הקורספירוט ת

  

 .מבוא לפילוסופיה, תיאור כללי לקורס: הקדמה ופירוט •
  

 .והתפתחות הזרם, רקע היסטורי: חינוך ופילוסופיה •
 

 .הסביבה והעשייה החינוכית •
 

 :גישות והשקפות בחינוך •
  

  הגישה האינדיבידואלית -1

 הגישה החברתית -2
 הגישה ההומאניסטית -3

  ערבי 7מוסד מספר 
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 הגישה הדתית -4
  

 .משל המערה: אפלטון •
 

 . לטבערוסו והחינוך •
  

 ון דיואי'ג •
  

 .ון מיל'ג •
  

 .פאולו פריירה והגישה המרקססטית: חינוך רדיקלי  •
  

 .אבן כלדון: פילוסופיה אסלאמית •
  

  
  רשימה ביבליוגרפית

  
  דגמים בפילוסופיה והוראה

  
  .יחדיו: תל אביב.מבוא לפילוסופיה של החינוך).1980.(א,קליינבקגר

  
  

: ירושלים .  בירור משמעותה-ההוראה: ' א, רית החינוךמספ. דגמים פילוסופיים של ההוראה. י,שפלר
  ).ט"תשכ. (האוניברסיטה העברית

  
  

  .פרק א. ההגיונות הסותרים של ההוראה). 1985.(צ,לם
  
  

  גישות והשקפות
  
  ההשקפה האינדיבידואלית- 1
  

  .פרק ראשון ושני. מאגנס: ירושלים. החינוך מהו). 1975(צ,אדר
  
  
  ההשקפה החברתית- 2
  

  .פרק שלישי. מאגנס: ירושלים. החינוך מהו).1975.(צ,אדר
  
  
  ההשקפה ההומאנסטית והדתית- 3
  

  .ששי,חמישי,פרק רביעי. מאגנס: ירושלים. החינוך מהו). 1975.(צ,אדר
  
  
  

  אפלטון ורוסו
  

  .אוניברסיטת אלכסנדריה: מצרים. המקורות הפילוסופים של החינוך). 2000.(מ, קרים
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פרק . רסיטת תל אביבאוניב: תל אביב. דיאולוגיים ואוטופיים של החינוךיסודות אי).1986(.א,רוזנוב
  .שני ושלישי

  
  :ון דיואי'ג
  

  .יחדיו: תל אביב. מבוא לפילוסופיה של החינוך). 1980. (פ, קליינברגר
  
  ון מיל'ג
   
  )תרגום. (ירושלים:הוצאת שלם. תעל החירו) 2006(, ון מיל'ג
  
  

  חינוך רדיקלי
  

  .מפרש: תל אביב. פדגוגיה של שחרור, פאולו פריירה ואיירה שו: בתוך', ואמב').1990.(נ,גובר
  
  

  . ניו יורק. פדגוגיה של מדוכאים). 1970. (פאולו פריירה
  

  :מופיע בערבית
اLM?آb اQUI_V`aM : دار اFZ OL[?P ,?@\U]Mزن اST .QUIVWM?ات OIG?P QA اEFG HIGJKLMرض). 2003.(ب, A?@?ة

@dMم واgVMا F@FhiMOIjا?iL.  
  

  אבן כלדון: פילוסופיה אסלאמית
  

  ).בערבית.(המכון הערבי להכשרת מורים : בית בירל. הגותו החינוכית של אבן כלדון). 1999. (ק, יחיא- חג
  

kIW@ جFm ,ون). 1999.(قd`o HGى اdM qI`K]Mوا OIG?]Mا QA ل. اراء?IG tIG :ب?KMا HIL`KLMاد اdKMا QG?KMا duKLMا. 
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  :  מרצה

  תורת ההוראה : שיעורשם 

  : מספר שיעור

  2:      נקודות זיכוי2: שעות שבועיות

  ש: סמסטר

  

  
  תורת ההוראה והחינוך  –ס לקורס סילבו

  

    : הקורסרתיאו

  

, דרך חשיפתם למושגים בסיסים בהוראה וחינוך,  להוראה בעתידהקורס יעסוק בהכנת הסטודנטים

להכשרה  הקורס הזה הוא קורס צמוד.  למידה-הוראה שיטות שלסביבת הלימודים ומרכיביה ול

  . בשדה לסוגיות אלהסוגיות ותיאוריות תוך שילוב ובחינהוכך יילמדו , המעשית
  
  

    :טרות הקורסמ
  .הכרת מושגים בסיסיים בתורת ההוראה .1

תוך ,  לשימוש בכיתה ההטרוגניתלמידה שונות/אסטרטגיות הוראההיכרות עם שיטות ו .2

 . ונות של כל שיטה והמלצה לאפשרויות השימוש היעיל בהבחינת היתרונות והחסר

 . בחטיבות הבינייםהיכרות עם תוכנית הלימודים בשפות .3

 .ללמוד איך לנסח מטרות בהוראת השפות והתנסות בניסוחן .4

  .למידה מתאימות/תכנון שיעור ותכנון יחידת לימוד תוך שילוב אסטרטגיות הוראה .5

  .התנסות בהוראה בפועל בכיתה .6

) ביקורת של העמיתים(וקבוצתית פתוח יכולת רפלקטיבית עצמית  אירועי הוראה וניתוח .7

  . המדעיםלגבי ההתנסות בהוראה

  

  :דרכי ההוראה

   .תוסדנאודיונים , עבודה בקבוצות, ה הרצא

  

  :חובות הקורס

  נוכחות מלאה והשתתפות פעילה

  הגשת תרגילים

 ערבי 7מוסד מספר 
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  :לול ציוןקש

  30%חמישה תרגילים    

  60%   בחינה מסכמת    

  10% נוכחות והשתתפות

  :פרוט תכני הקורס

 : שגי יסודמו-1

שיטות ,אסטרטגיות בהוראה  , משמעת, חיזוקים, הוראה וחינוך: משמעות המושגים 

, פעילויות לימודיות,   אמצעי המחשה,שיטות הערכה חלופיות ,הוראה חלופיות 

  .אתיקה מקצועית

  

 :רותמט-2

 , בתחום הריגושיהטקסונומיההכרת , פרטיביותואוייעודיות  ,כלליות מטרות על

    .הפסיכומוטורי והקוגנטיבי

  :למידהתיאוריות 

  תורות הלמידה  -פאבלוב ,סקינר , התפתחות קוגניטיבית -פיאגה: תיאוריות 

  הנעה

 גורמים הנעתיים ,  תורת המוטיבציה –מסלו 

   ערכים

  הקניית ערכים לעומת העיסוק בערכים

  תקשורת

 .ת ומשמעותן בהוראה ולא מילוליתימילולתקשורת 

 האקלים כית

  .בין מורה לתלמיד ובין תלמיד לתלמיד יחסי גומלין 

  ניתוח אירועים

  אירועי מקרים מהשטח,סיפורים 

  

 : שלבי עבודת המורה-3

תכנון יחידות , סוגים שונים בתכנון,  שיעור שלבים בתכנון, מהו תכנון: תכנוןשלב ה

    . שיעורים, לימוד

  . פעילויות ומשחקים לימודיים– אמצעי המחשה –שיטות הוראה :ביצוע שלב ה
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  .אביב-תל: אביב- מכון תל שיטות הוראה חלופיות בהכשרת מורים, ) ה"תשנ( ת "מכון מופ  -

  .תל אביב :ת "מופ , הערכה חלופית, )ז"תשנ(,ת"מכון מופ  -

  האוניברסיטה העברית בירושלים   ,פיתוח החשיבה של התלמיד בשיעור ,  ) 1992( כהן , אברהם   -

  .קרית ביאליק, "אח"הוצאת ספרים . שיחה ולמידה בקבוצות). 1996. (נ, ובנט. א,   דון-

  . ציר מרכזי בהתפתחות המורה, רפלקציה בהוראה). 1999. (ש, וזיו. מ, בן פרץ, .מ,   זילברשטין-

  .א"ת: ת "   מכון מופ

  . למידה והוראה בתרבות של חשיבה–הכיתה החושבת ). 1996. (ד, ופרקינס. ש,   טישמן-

  .א"ת:ת"   מופ

  המחלקה להכשרת עובדי, לקראת התנסות בהוראה,)ט"תשמ(,משרד החינוך והתרבות  -

  .ירושלים:הוראה   

  .אביב-תל, ת"מכון מופ. שיטות הוראה חלופיות בהכשרת מורים). 1995. (  משרד החינוך והתרבות-

  א"ת: רכס , הוראה לכיתה הטרוגניתשיטות ,)1994(. ר,בן ארי.ריץ י  -

 .אוצר למורה. פרקים בתורת ההוראה )1998(י, פרי  -

  

  רשות

  משרד החינוך , מחלקת הפרסומים. יתהכנת חומרי למידה לכיתה ההטרוגנ). 1991. (א,   שטאל-

  .והתרבות  והספורט

  , מחלקת הפרסומים . לקט אירועי הוראה מוערים ומוארים- סתם דידקטיקה). 1999. (א,  שטאל-

  .  משרד  החינוך והתרבות והספורט

  א "ת:הוצאת שוקן  ,הוראה בקבוצות קטנות) 1977(.י,שרן.ש,שרן -

  

  באנגלית
  

-   Bruer, J. T. (1993). Schools for Thought. Cambridge, Mass: The MIT   

Press, University Priss. 

- Henderson, J. C. (1992). Reflective Teaching, Becoming and   

Inquiring   Education.  New York: Mcmillan. 

    Lazear, D. (1995). Seven Ways of Teaching. Illinois. Skylight        -  
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  ן:  מרצה

  פילוסופיה חינוכית: שם שיעור

  :מספר שיעור

  1:      נקודות זיכוי1: שעות שבועיות

  א: סמסטר

  
  פילוסופיה חינוכית  : שם הקורס 
  : שם המרצה 
  : קוד הקורס 
  ע "ל תש"שנה, שעור סמסטריאלי : סוג הקורס 

  10:15 – 11:45בימי ששי בין השעות : מועד הקורס 
  

  תיאור הקורס 
ס יפגיש את הסטודנטים עם משנותיהם החינוכיות של הוגי דעות ופילוסופים מתקופת אתונה דרך הקור

ליבת הקורס תהיה בחינת דילמות חינוכיות עתיקות יומין האקטאוליות לתקופתנו תוך . הרנסנס ועד ימינו אלה 
אייה חדשות לסטודנטים הקורס ישאף להקנות נקודות מבט וזויות ר, הדגשת השלכותיהם על החינוך של ימינו 
  .בבואם להתמודד עם סוגיות חינוך שונות 

  .רשימת המקורות המדעית תעזור לדיון פורה תוך התיחסות למערכת החינוך במגזר הערבי 
  דרכי הוראה 

  .הרצאות פרונטליות ודיונים כיתתיים 
  

  חובות הקורס
  נוחוכות חובה

  
  שקלול הציון 

   30% –נוחוכות והשתתפות פעילה 
  70% –חן סוף סמסטר מב

  רשימה ביבלוגרפית
  
  .חיפה , מ "בע" סגול"הוצאת  , 16-9, עמ, גדולי הפילוסופים  –) 2000(אביטל כהן . 1
  
  .אביב-תל, " דקל"הוצאת  , 56-23' עמ , על היסודות הפילוסופיים של החינוך –) 1977(אבינון יוסף . 2
  
  .אביב-תל, הוצאת משרד הבטחון , 51-46 , 19-9' עמ , פילוסופיה של החינוך –) 1979(אגסי יוסף . 3
  
, שנה בריאברגר :  עוכרת 22-18' עמ , 94' עמ, סטודיו בתוך  , צחוקו של ניטשה –) 1994(גורביץ דוד . 4

  .אביב-תל, הוצאת המכרז לאמנויות 
  
  . ושלים ר, " מסוד ביאלקיי"הוצאת  , 268-260' עמ , דמוקרטיה וחינוך –) 2006(דיואי גוהן . 5
  
  .האוניברסיטה העברית בירושלים , " מאגנס"ש " הוצאת סהרים ע?החינוך מהו  –) ח"תשל(צבי אדר . 6
  
  .אביב-תל" יחדיו"הוצאת  , 55-47' עמ, מבוא לפילוסופיה של החינוך  –אהרן .קלינברגר פ. 7
  
:! עורכים , היסטוריה חינוך ו בתוך החינוך כפיתוח תובנה: אפלטון  –) ט"תשס(שמואל שקולניקוב . 8

  .ירושלים, הוצאת מרכז כלמן שזר  , 32-23' עמ_______ 

  ערבי7מוסד מספר 
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  :  מרצה

  מחשבת החינוך באסלאם: שם שיעור

  : מספר שיעור

  1:      נקודות זיכוי1: שעות שבועיות

  א: סמסטר

  

1.10.09  
  מחשבת החינוך באסלאם   : שם הקורס 
  : שם המרצה 
  : קוד הקורס 
  ע"ל תש"מסטריאלי שנהשעור ס: סוג הקורס 

   10-8:30ימי שני שעה : מועד הקורס 
  

  תאור הקורס
  

פתיחת הקורס תהיה סקירה היסטורית של התפתחות מחשבת החינוך המודרני 
בחברה המערבית תוך הדגשת השינויים התכופים בצל השינויים החברה הכלכלים 

תיהם החינוכיות נדון במספר מועט של משנו. הפוליטיים והתרבותיים שחייבו זאת 
  מהתקופה המודרנית 

אודות דת האסלאם הקורס יתמקד במשנותיהם החינוכיות  של הפילוסוף אבן 
 חינוכיים של מחנכים בני םחולדון ושל אלגזאלי תוך השוואה עם רעיונות  והיבטי

  .זמננו 
  

  חובות הקורס 
  

  נוכוחות חובה
  

  דרכי הוראה 
  

   ודיונים כיתתייםתהרצאות פרונטאליו
  

  שקלול הציון
  

  20%נוכחות והשתתפות פעילה 
  80%מבחן סוף סמסטר 

 ערבי 7מוסד מספר 
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  רשימה ביבליוגרפית
  

  ' עמ, מבוא למחשבת החינוך –) 1976(אהרן זידנברג . 1
375-385  

  
-165' עמ,חינוך בעידן השיח הפוסט מודרני  – ) 2002( אלו גור זאב . 2

  .ירושלים,האוניברסיטה העברית , " מגנס" הוצאת 189
  
" רכס" הוצאת 4-66' עמ , החינוך במבחן הזמן –) 2005עורך (ן פלדי אית. 3
  .אביב-תל, 
  
 30-72' עמ, ולדון ומשנתו החינוכית אבן ח –) 1976(בשארה חסן . 4

  .אביב- תל, א "הוצאת החוג לחינוך אוניברסיטת ת
  
 , 2כרך  , הרצאות על האומות המוסלמית –) 1969(מחמד אלחודרי . 5

  .קהיר, גדולה במצריים  הההוצאת הספריי
  
, מ "הוצאת עם עובד בע , 64-74' עמ , החינוך מחר –) 1997(משה כספי .6

  .אביב- תל
  
הוצאת הקיבוץ  , 121-141' עמ , קץ החינוך –) 1998(ניל פוסטמן . 7

  .אביב- תל,המאוחד והשומר הצעיר 
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  דר : מרצה

  מדעים בגיל הרך: שם שיעור

  : מספר שיעור

  1:      נקודות זיכוי1: שעות שבועיות

  א: סמסטר

 מדעים בגיל הרך: שם הקורס

  :  שם המרצה
  

  :פרטים מזהים

         ש                                                                  " ש2: היקף הקורס 
               2009-2010: שנת הלימודים

  'גיל רך שנה ב: מסלול ושנה
  

  תאור הקורס

 בהקניית הידע  הבסיסי בתחומי מדעי החומר כגון  פיסיקה הדרוש להוראת תוכנית הלימודים הקורס יעסוק
  .בתוכנית המסגרת לגיל הרך, מדע וטכנולוגיה לגיל הרך 

הקורס יתמקד בהשלכה של הידע הבסיסי בתחומי מדעי החומר בחיי היום יום של האדם והוא כולל הכרת 
  .כמוכן הכרת והפעלת ערכת המדע והטכנולוגיה לגיל הרך,  בסיסיםוחוקי בטיחות, מכשירים ודרכי הפעלתם

  

  מטרות הקורס
  .תוך כדי התעסקות בנושאי הקורס שהוזכרו לעיל יושגו המטרות הבאות

  .טיפוח אוריינות מדעית טכנולוגית .1
 .טיפוח מיומנויות חקר ולמוד עצמי .2
 .טיפוח חשיבה רפלקטיבית וחשיבה יצירתית .3
 .ודת צוות בין תלמידיםטיפוח שתוף פעולה ועב .4

 .תהליכים ועקרונות מרכזיים הקשורים במדעי החומר, להקנות לסטודנטיות ידע והבנה של תופעות .5

 ויצירתית לתהליכי קבלת תלחשיבה ביקורתי, לפתח אצל הסטודנטיות מיומנויות הקשורות לחקר .6
 .החלטות ולפתרון בעיות

 . בתחומים הקשורים במדעי החומרלהדריך את הסטודנטיות בהתמצאות בבעיות היום יום .7

 .לטפח אצל הסטודנטיות יחס חיובי לעבודה וליצירה תוך התנסות בעבודה המעשית ופתרון הבעיות .8

  ערבי7מוסד מספר 
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עם , תוך היכרות עם עיסוקים, לפתח אצל הסטודנטיות ראיה כוללת של יחסי מדע טכנולוגיה וחברה .9
 .ענפי המשק השונים ועם תרומתם לרווחה

 .ויכולת למידה עצמאית ושיתופית, מהלטפח בסטודנטיות יוז .10

  דרכי ההוראה והלימוד

a. הרצאות פרונטאליות  

b. י הסטודנטיות"מעבדות אלטרנאטיביות שיוצגו ע 

c. שמוש במחשב ובאינטרנט 

  

  פרוט תכני הקורס

בהסתמך על נושאים של תוכנית הלימודים . חשמל ואנרגיה, אופטיקה, יחידות פיסיקאליות וחישובם
  .במדעים לגיל הרך

  נאי קדםת

   אין 

  חובות הקורס

  .הגשת תרגילים ועבודות והשתתפות בבחינה, השתתפות פיעלה, נוכחות חובה 

  שקלול הציון

  90% –בחינה 

   10%-השתתפות פעילה

  בביוגרפיה

 ,על יצורים חיים בסביבתם, טיולים קטנים, )2003(משרד החינוך  , ל "האגף לתכנון ופתוח ת .1
 . אביב- רסיטת תל אוניב, המרכז להוראת המדעים 

 המרכז להוראת המדעים ,על חומרים, גן וחומר, )2003(משרד החינוך  , ל "האגף לתכנון ופתוח ת .2
 . אביב- אוניברסיטת תל , 

, על עולם מעשה ידי אדם, יוצאים מן הכלים, )2003(משרד החינוך  , ל "האגף לתכנון ופתוח ת .3
 . אביב- אוניברסיטת תל , המרכז להוראת המדעים 

המרכז , על כדור הארץ והחלל, מבט לשמים, )2003(משרד החינוך  , ל "אגף לתכנון ופתוח תה .4
 . אביב-אוניברסיטת תל , להוראת המדעים 

  .רמת השרון, אשל , פיסיקה מכניקה, )1989. (י, אשל .5
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 .רמת השרון, אשל, חשמל ומגנטיות, )1990. (י, אשל .6

 .וןאשל רמת השר,  גלים ואופטיקה, )1990. (י,אשל .7

 .א"ת, מעלות, עולם של אנרגיה, )2000. (י, אורעד .8

 .משרד החינוך ירושלים, 3-6תוכנית מסגרת לגיל הרך ). 1996(אגף תוכניות לימודים  .9

 .האוניברסיטה העברית ירושלים, משאבים וסביבה, )2004(, איילת, ויצמן. ל, זרהין. ז, שטסל .10

 .משרד החינוך ירושלים יות לימודיםאגף תוכנ, אדם וסביבה, )2005(ז , שטסל. נ, עורבי .11
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  דר : מרצה

  חינוך ושינוי חברתי: שם שיעור

  : מספר שיעור

  2:      נקודות זיכוי2: שעות שבועיות

  ש: סמסטר

  

 

  חינוך ושינוי חברתי 
  ע"תש

2009  - 2010  
  

  

  שיעור: סוג הקורס

 שנתי, ש" ש2: היקף הקורס

   13:45 - 12:15:    שעה'ה: יום: מועד

  101מייזר  :מקום

   במסלול לחינוך בלתי פורמאלי16:00 - 14:00: בין השעות', יום ה: שעות קבלה
 

  :תאור הקורס

הקורס . הקורס יוקדש למסגרות חינוכיות בלתי פורמאליות המחויבות לערכים של שוויון וצדק חברתי

במסגרת זו . מבקש ליצור חיבור בין השדה החינוכי הבלתי פורמאלי ובין מעורבות אזרחית פעילה

  :נעסוק

  בשדה החינוכי כזירה אופציונאלית לאקטיביזם אזרחי ושינוי חברתי. א

  באופנים השונים בהם ממנף השדה החינוכי את הפעילות החברתית לגווניה. ב

דגש מרכזי יושם על התכונות . הארגונים השונים יבחנו מנקודת מבט תיאורטית ופרקטית כאחד

, ועל הנסיבות והתנאים החברתיים, יאולוגיות המאפיינות שדה זההמנהליות והאיד, הפדגוגיות

  . הכלכליים והפוליטיים שהביאו לצמיחתם בחברה הישראלית, התרבותיים

  :חובות

 שעות 4 המפגשים העיוניים וכן בפעילות מעשית בהיקף של בכול הסטודנטים מחויבים להשתתף -

  חברה האזרחיתשבועית בארגון חינוכי אקטיביסטי הפועל במסגרת ה

  " אקדמיה קהילה" ניסע יחד לכנס האקדמי השנתי של שותפות -

   ניסע יחד ליום סיור שיתקיים בשבוע עבודה מעשית-

  ערבי7מוסד מספר 
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  )מועד יימסר בהמשך(ש "סופ -  ניסע יחד להשתלמות סדנאית בת יומיים -

  :קלול הציון בקורסש

  15% -התנסות מעשית בארגון 

  30% -תרגיל ביניים 

   55% - עבודה מסכמת

  רשימת קריאה

  והחברה האזרחית בישראל כיהממסד החינו: ברור מושגי. א

החינוך בישראל : עלי גשר צר, "מערכת החינוך בימי ראשית המדינה ".1997, ביצ, צמרת
   .20 - 50' עמ,  גוריון- אוניברסיטת בן : גוריון-המרכז למורשת בן , בשנות המדינה הראשונות

   
. סוציולוגיה של הפוליטיקה: בין מדינה לחברה, "חברה אזרחית. "ה"נתש, ברוך, קימרלינג

  .69 -  72' עמ, אוניברסיטה הפתוחה
  

פוליטיקה וזהות בעמותות ? האם מתהווה חברה אזרחית בישראל", 1999, אורי,  אליעזר-בן 
  . 51 - 98): 1(', ב. סוציולוגיה ישראלית, "החדשות

  

  :קריאה נוספת

המגזר , " מסגרות מושגיות ותיאורטיות-' המגזר השלישי'. "2003, םבנימין ואחרי, גדרון
 - 18' עמ, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, בין מדינת רווחה לחברה אזרחית, השלישי בישראל

51.  
  
  

  :וכייםנ נסיגת מדינת הרווחה ופגיעה בשירותים החי,חברה אזרחית
, ההיבט האנושי, גלובליזציה, "הפעם של המדינה: ההפקעה החדשה. "2002, זיגמונד, באומן

  . 106 - 102' עמ, תל אביב: הקיבוץ המאוחד
 

   .437 - 416, 249 - 215' עמ, תל אביב: בבל, No Logo. 2002, נעמי, קליין
  

ערכה ,  שוויון בחינוך-אי , "הפרטת החינוך והרס החינוך הציבורי. "2004, וקסלר מרסלו
  . 58 - 42' עמ, תל אביב, בבל,  עגנון-דפנה גולן 

  

  :קריאה נוספת

יהאד 'ג, וורלד בתל אביב'מק, הגלובליזציה של ישראל, " ציוניזציה- פוסט . "2005, אורי, רם
  . 186 - 165' עמ, תל אביב: רסלינג, בירושלים
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        שיחים של אזרחות והשיח החינוכי הממלכתי. . . . בבבב

ו מיה, "שחיקתן של הזכויות החברתיות. "2005, יואב ושפיר גרשון, פלד

, תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, הדינמיקה של אזרחות מורכבת? ישראלי

  . 358 -  325 'מע

  

בין האני , "עיון בשיח פוליטי שסוע: הערבי הישראלי. "1999, עזמי, בשארה

מכון ון ליר , ערך עזמי בשארה, הבניית זהויות וזהות ישראלית, לאנחנו

  .  191 -  169' עמ, ירושלים ותל אביב: והקיבוץ המאוחד

  

, על הפוליטיקה של השונות בישראל, המצב הרב תרבותי. 2005, ויהודה שנהב, יוסי, יונה
  .176 - 147' עמ, תל אביב: בבל

  
: מאגנס, שליטה ושינוי חברתי, חינוך בקרב הערבים בישראל, 1996, ד'מאג', חאג- אל

  . 125 - 96 'עמ. האוניברסיטה העברית בירושלים
   

מכון פלורסהיימר למחקרי : ירושלים, דילמות של מיעוט לאומי. 2007, דאל'ח, עסבה-אבו
  . מדיניות

  
התפתחות ותמונת מצב : מערכת החינוך הערבית בישראל. "2007, אלד'ח, עסבה-אבו

 חיידר מכון זיזערך ע, כלכלה, חברה, אוכלוסייה: ספר החברה הערבית בישראל, "עכשווית
   . 221 - 201 ' עמ,ותל אביב ירושלים :ון ליר והקיבוץ המאוחד

  
  : היבטים מגדריים-השיח הממלכתי 

תל : רסלינג, לקסיקון לתיאוריה של התרבות, "מגדר. "2007, וויק'ופיטר סדג, אנדרו, אדגר
  . 200' עמ, אביב

  
סיווג בנים ובנות כתלמידים . "1993, מאייר-צבי-ושושנה בן, רחל, לזרובץ- הרץ,מרלין, ספר

  . 165 - 153): 2('  גפסיכולוגיה, "יתיהם לכיתהבולטים בעיני עמ
  

מקראה לעובדי : מצא מין את שוויונו, "?למה מחנכת ספרות ילדים. "ה"תשנ, מירה, אריאל
  .190 - 182' עמ, ירושלים: התרבות והספורט, משרד החינוך, ערכה נאוה סגן, הוראה

  
מחקר : דן המודרניותההבניה הפדגוגית של אשה מסורתית בעי. "1999, תמר, רפופורט

  . 517 - 492):4( 39מגמות , "'שיעור קדושה'אתנוגרפי של 
  
  
  

  : היבטים אתניים-השיח הממלכתי 
אתגרים שנכונו : עירוב עדתי בבית הספר. "1985, ארי-ורחל בן, יהודה, אמיר, שלמה, שרן
,  תל אביב:עם עובד, ארי-שלמה שרן ורחל בן, ערכו יהודה אמיר, אינטגרציה בחינוך, "לנו
  .  219 - 204' עמ

   
מקומות , "מקומו של החינוך הפנימייתי בחייהן של נערות מזרחיות. "1998, תמר, אלאור

  .355 - 341' עמ, . תל אביב: עם עובד, שמורים
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, ישראל ,"חברה וטבע בטיולי נוער של החברה להגנת הטבע ".1998, וריתא, דוד- ברור בן

 , מרקס ועמנואל גולדברהרווי, הרצוגחנה  ,אבוהבורית א ערכו, אנתרופולוגיה מקומית
   .482 -  451' עמ, תל אביב :ריקובר'צ
  

נשים : 'להתבצר מבחוץ', 'לחלחל פנימה'. "2008, ותמר רפופורט, לורן, ארדריך, יוליה, נרלר
ערכו יוסי יונה , פערי אזרחות, "פלסטיניות ומהגרים רוסים באוניברסיטה העברית בירושלים

  . 289 - 264' עמ, ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, יאנה קמפואדר
  

  
  

  : היבטים לאומיים-השיח הממלכתי 
מורות , "סיפורי חיים של מורים וסיפור החיים של המדינה. "2002, דבורה, פישמן- קלקין

' עמ, ביבתל א: הקיבוץ המאוחד, ערכו מיכל צלרמאיר ופנינה פרי, מבט פמיניסטי: בישראל
89 - 114 .  
  

  .  91 -  67' עמ, תל אביב: מודן, ערבים רוקדים, "רציתי להיות יהודי. "2002, סייד, קשוע

  

תרבותי והמיעוט הערבי הפלסטיני - חינוך רב. "2007, אסמעיל, סעד- אבו

, חינוך בחברה רבת תרבויות, "בדואי בנגב- סוגיית החינוך הערבי: בישראל

  . 142 -  125' עמ, ירושלים: כרמל, ערכה פנינה פרי

  

החינוך , "החינוך הבלתי פורמאלי בחברה הפלסטינית. "2007, איימן, אגבריה

: מאגנס, ערכו שלמה שרן ומרים שמידע, הבלתי פורמאלי במציאות משתנה

  . 314 -  295' עמ, האוניברסיטה העברית ירושלים

  פדגוגיה של שינוי. ג

דיאלוגים על שינוי , גוגיה של שחרורפד. 1990, ואיירה שור, פאולו, פריירה

. 42 -  37; 26 -  21; 13 -  5' עמ, תל אביב: מפרש, בחינוך  

  
חינוך , "פדגוגיה של גבול והפוליטיקה של המודרניזם והפוסט מודרניזם. "ו"תשנ, הנרי, ירו'ג

האוניברסיטה העברית : מאגנס,  זאב- ערך אילן גור , בעידן השיח הפוסטמודרניסטי
  . 64 - 41'  עמ,בירושלים

   
hooks, bell, 1994. Teaching to Transgress: Education as the Practice of 
Freedom, Routledge: New York, London, pp. 129 - 165.   

  
 -  99' עמ, ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, בזכות ההבדל. 2005, יוסי, יונה
112.  

   
  המוזיאון והעמותה, התיאטרון, "מערכת העוקפת"ה: של שינוי חינוכיזירות ופרקטיקות . ד

 -  197): 1(, בארי, "ומשמעותן האידיאולוגית' מערכות העוקפות'זהות ה. "1988, קלר דיאנה
175 .  
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נשים : 'בתיאטרון הקהילתי ביפו ד' מחבואים'. "2005, וענת פירסט, שולמית, ם'אלג- לב
    .106 - 83 ):1(מד  מגמות, "רבותיתאת זהותן הת' כותבות'מזרחיות 

  
נרטיב הגבורה במוזיאונים של : 'מימי בר כוכבא ועד ימינו'. "ה"תשס, סווטה, רוברמן

האוניברסיטה העברית : מאגנס, חיילי הצבא האדום בישראל, זיכרון בהגירה, "הווטרנים
  . 106 - 75' עמ, בירושלים

  

מחברה מגויסת : ישראל, "ל פחםטוקוויל באום א- דה. "2001, דני', רבינוביץ

: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, ערכו יואב פלד ועדי אופיר?, לחברה אזרחית

. 360 -  350' עמ, ירושלים ותל אביב  

   
  

  ? האם זה עובד- התערבות ביקורתית . ה

McDermott, Ray, 1977. "Social Relations as Contexts for Learning in 

School", Harvard Educational Review, (47): 298 - 313. 

  
האם הסובלנות , "לקחים מסינגפור: תרבותי-הוראה בהקשר רב. "ה"תשס, דניאל. א, בל

האוניברסיטה : מאגנס, ערכו ישי מנוחין וירמיהו יוֵבל, חינוך מוסרי בעולם מגוון?, תנצח
  . 93 - 81' עמ, העברית בירושלים

  
הויכוח על שיטות הוראת הקריאה בראייה של הפדגוגיה  ".2004', ברות, חגית ורוברטו, גור

  . 130 - 103: 'עמ, תל אביב: בבל, עגנון-ערכה דפנה גולן, בחינוךשוויון -אי, "הביקורתית
  

 קליטת עולים בעזרת עידוד פעיל לשמירת שפת האם -לשון הקליטה . "2007, ריטה, סבר
, ירושלים: כרמל, ערכה פנינה פרי, ויותחינוך בחברה רבת תרב, "תרבותי בחינוך-וגישור בין

  . 104 -  67' עמ
   

סיפור המקרה של בית ספר : בחינות בגרות ופדגוגיה ביקורתית. "בדפוס', דליה מרקוביץ
, יוסי יונה ונסים מזרחי: עורכים, פרקטיקות של הבדל במערכת החינוך הישראלית, "קדמה

   . ותל אביבירושלים: הקיבוץ המאוחדמכון ון ליר ו

 

הוראת השואה ליהודים : הכרה בסבלו של האחר. "ה"תשס, אביהו, רונן

: מאגנס, ערך אוהד נחתומי, רב תרבותיות במבחן הישראליות, "ולערבים

. 203 -  193' עמ, האוניברסיטה העברית בירושלים  

 

בני נוער מתמודדים באומץ עם . "2000, ומיכל זק, ופאא, סרור, רבאח, חלבי

: הקיבוץ המאוחד, ערך רבאח חלבי, דיאלוג בין זהויות, "המציאות המורכבת

.91 -  67' עמ, תל אביב  
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לקחים למערכת : סלאם-ואחת אל/בית הספר היסודי בנווה שלום. "ו"תשס, רות, גביזון
' עמ, האוניברסיטה העברית ירושלים:  מאגנס, אבנוןן דערך, שפת אזרח בישראל, "החינוך

111 - 160  .  

 

ערכו , המחקר האיכותני בחקר החינוך, "חיפוש עצמי: הנרטיב החסר. "2002, חנסאא, דיאב
  .  238 - 211' עמ, ירושלים: דוד ילין,  שלום-אהרון שי ויהודה בר 
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  דר : מרצה

   מצוינים- פסיכולוגיה עם הדגשים חינוכיים : שם שיעור

  : מספר שיעור

  1:      נקודות זיכוי1: שעות שבועיות

  ב: סמסטר

  

  ית בהדגשים חינוכייםהתפתחותלוגיה פסיכו
  

  : מ ט ר ו ת    ה ק ו ר ס

. והחברתיים בהתפתחותו של הילד  להקנות לסטודנטים ידע והבנה מעמיקים של התהליכים הרגשיי  .1

התאוריה הפסיכואנליטית התיאוריה  –וביניהם  ,הסטודנטים יכירו מודלים התפתחותיים

וויניקוט , מהלר של המודלים, )מיין ואחרים', אינסוורת, ולביב(תאורית ההתקשרות  הפסיכוסוציאלית 

וויסות רגשי והבנת , כן יידונו תקשורת רגשית. ה' וכן תיאורית ההתפתחות הקוגניטיבית של פיאזוסטרן

  .זהות מינית ותפקידי מין ותהליכים של התפתחות, רגשות

מחנכות ומחנכים  ,אחים,  הורים-- ד לדון במערכות היחסים הקרובות המשמעותיות בעולמו של היל  .2

  . ובקשרים שבין מערכות יחסים אלו-- חברות קרובה  וקבוצת השווים 

ילדים המתנסים : הלימודית קשיים של ילדים בהם פוגשים במערכת, לבחון מזווית ראיה התפתחותית  .3

התייחסות מועטה תהייה  בקורס(ילדים הסובלים מפחדים ופוביות וילדים אלימים , בקשיים חברתיים

  .  לנושא זהבלבד
  

על החוויה  ו תאפשר לנו לעמוד ולבחון את חשיבותה והשלכותיה של התפתחות האדם זסקירה 

הקורס ידון ויתמקד ביישומים של הממצאים ההתפתחותיים למעשה החינוך .  החינוכית והלימודית

ברתיים בעלי רלוונטיות לתחום דגשים יינתנו להבטים התפתחותיים רגשיים וח, כמו כן.   וההוראה

  . תהליכים חברתיים בכיתה והתפתחות מוסרית, הנעה ומוטיבציה: החינוך
  

. הקורס יתבסס על קריאת חומר שוטפת בהתאם לנושאים הנדונים בשיעור ועל הרצאות ודיונים

        .הסטודנטים יערכו תצפיות וראיונות עם ילדים

   

 : תכני הקורס ופריטי הקריאה 

התפתחות ).   1997. (ג, הרט- ודה, .ר, קופר, .א. ל, סראופיתבסס בעיקר על הספר של  מר הקריאה חו

במהלך השנה יידרשו הסטודנטים , בנוסף.  הוצאת האוניברסיטה הפתוחה,  ומהלכההילד טבעה

  .  לקרוא פריטים ספציפיים

   .נושאי הקורס המרכזיים

 .מושג ההתפתחות והגורמים המשפיעים עליו .1

  ערבי7 מספר דמוס
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   אוריות התפתחותיות מרכזיותתי .2

  התיאוריה הפסיכואנליטית  .א

 התיאוריה הפסיכוסוציאלית  .ב

 תיאוריית ההתקשרות  .ג

 .ויניקוט וסטרן, המודלים של מאהלר  .ד

 .ה'התיאוריה הקוגניטיבית ההתפתחותית של פיאז  .ה

  .מערכות יחסים קרובות וסוגיות התפתחותיות ספיתיפיות .3

  הורים  .א

 אחים  .ב

 חברות קרובה  .ג

 קבוצת שווים  .ד

 ות רגשי ותקשורת רגשיתויס  .ה

 התפתחות זהות מינית ותפקידי מין  .ו

 . פחדים ופוביות, תוקפנות: קשיים חברתיים  .ז

  

 : הדגשים ספיציפיים יינתנו לנושאים הבאים
 תיאורית ההתקשרות

; שלבים בהתפתחות התקשרות; מערכות התנהגותיות שונות; הבסיס הביולוגי של ההתקשרות

 גורמים; שיטות מדידה של דפוסי התקשרות;  ההתקשרותבאיכות הבדלים אינדיבידואליים

; מערכת הנישואין והמערכת החברתית, ההורה, איפיוני הילד: משפיעים על איכות ההתקשרות

הקשר בין ; העברה בינדורית של התקשרות;  לאורך מעגל החיים התקשרות; ההקשר התרבותי

; יותר  תפתחותיות מאוחרותחברתית בתקופות ה-ההתקשרות להתנהגות ולהסתגלות רגשית

  .מודלים להתערבות טיפולית  בילדים ובהוריהם; גבולות התיאוריה; התקשרות ופסיכופתולוגיה

 ויניקוט ודניאל סטרן,  המודלים התיאורטיים של מרגרט מהלר.ב

היפרדות , זהות אינדיבידואציה ויצירת-תהליך ההפרדות, הלידה הפסיכולוגית של התינוק

; אובייקטים של מעבר ותופעות מעבר; הערכה של מהלר, ה בתקופות חיים אחרותואינדיבידואצי

 .הייצוגים של ההורה ושל הילד והאינטראקציה שבין ההורה לבין הילד

 מ ע ר כ ו ת    י ח ס י ם    מ ש מ ע ו ת י ו ת . 2

   ילדים -יחסי הורים. א
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וההקשר החברתי והתרבותי    הזוגיתהשפעת המערכת, סגנונות הורות, המשפחה כסוכן סוציאליזציה

 .על התפתחות הילד

 יחסי אחים. ב

הקשר שבין איכות יחסי אחים לבין משתנים ; קונפליקטים ושליטה ביחסי אחים, יריבות, קירבה

שינויים  התפתחותיים ? שונים זה מזה מדוע אחים כה; )תהליכים משפחתיים, מזג, למשל(אחרים  

  . ליכולות קוגניטיביות ופסיכוסוציאליותתרומתם של אחים; ביחסי אחים

 יחסים עם חברים. ג

; מיומנויות חברתיות חברויות כהקשר לרכישת ושכלול; התפתחות של חברויות וסיום חברויות

השפעות של ;  הבדלים בין המינים בחברויות;חברים כמקורות מידע וכמשאבים רגשיים וקוגניטיביים

יחסים בתוך קבוצת השווים ויחסים עם קבוצות ; יותר  חברות על התפתחות בשלבים מאוחרים

 .אחרות

 קשרים בין מערכות יחסים משמעותיות שונות . ד

תהליכים המסבירים . יחסי אחים  ויחסים עם חברים, ילד-יחסי הורה, הקשר בין יחסי בני הזוג

תהליכי , רתיתהבנה חב,  וויסות רגשי ,ייצוגים קוגניטיביים: קשרים בין מערכות היחסים השונות

  .גורמים גנטיים, סוציאליזציה

  

  התפתחות זהות מינית ותפקידי מין. 4

רכישת , ובהתנהגות ילדים הבדלים בין המינים והאופן שבו הם משתקפים בסטריאוטיפים תרבותיים

סגרגציה בין  בנים  ;  ומערכות יחסיםgenderהקשר שבין , ידע על תפקידי מין והתפתחות זהות מינית

 . בילדותובנות

  : מ ט ל ו ת    ו ה ע ר כ ה

  ) מן הציון הסופי30% (השתתפות ותרגיל  .1

העבודה על התרגיל . התרגיל יאפשר הכרות מעמיקה יותר באחד מנושאי הקורס באמצעות ראיון ותצפית  

פ  "בעהן ,  הנחייות מפורטות לגבי התרגיל תימסרנה בשיעור .וחלק מן התצפיות יוצג בשיעור, תתבצע בזוגות

  .והן בכתב

 

  ) מן הציון הסופי70% ( בסוף הסמסטרתו מסכמותבחינ  .2

.  של תכני הקורסוהבנה בקיאותותבחן , החומר שנלמד בשיעורים ואת חומר הקריאההבחינה תכלול את   

  .בשיעור יינתן הסבר מפורט ויובאו דוגמאות לשאלות  בבחינה

  

  !שנת לימודים פורייה ומהנה       
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  רשימות שדה : 8 ספח מספרנ

  מגזר ערבי = 8 ו7, ממלכתי דתי = 4-6, ממלכתי = 1-3: המספר בסוגריים מציין את המוסד

חינוך למוסר חשוב ביותר וחבל מאוד שאינו : "' שנה ג, )4(מכללה דתית , ך"סטודנט לתנ .1

  "מופיע כלל בתור דבר בפני עצמו ומתוך כך במכללה בה אני לומד

בדיוק השבוע יצא לי ללמוד את אגרת : "'שנה ג, )4(מכללה דתית , ך"סטודנט לתנ' מ .2

 !" אני לומד–ישראל מסלנט לאו דווקא במסגרת מכון זה ' המוסר של ר

אין לנו במכללה שום קורס , לא: "'שנה ג, )4(מכללה דתית, ך ומתמטיקה"סטודנט לתנ' ב .3

בטוח עד כמה זה בכלל שמדבר על מוסר או על אתיקה או איך ללמד את זה אבל אני לא 

ברמת המתודה . בראש ובראשונה צריך שהסטודנטים יהיו מוסריים. יכול לעזור

הספציפית זה יותר מורכב זה חשוב שיהיו תכנים כאלה אבל קודם כל חשוב שיהיו 

 ."סטודנטים מוסריים

מי : "'שנה ג, )מגיבה לשאלון אסטר בהוראה( ,)2(מכללה ממלכתית , מ" לחנודנטיתסט .4

 "?ד אותנו בכלל דבר כזהמלמ

 מערכי שיעורים 14עשיתי אולי : "'שנה ג, מדעי החברה, )2(מכללה ממלכתית , סטודנטית .5

 ."ואף פעם לא לימדו אותי דברים כאלה

אין לנו קורסים כאלה במכללה : "'שנה ג, מדעי החברה, )2(מכללה ממלכתית , סטודנט .6

  ."שלנו

, מלמדים אותנו כל כך הרבה שטויות": 'ה גשנ, מ"חנ, )1(מכללה ממלכתית . סטודנטית .7

דברים ודרישות של משרד החינוך במקום את הדברים החשובים מה לעשות , חארטה

 ."באמת בכיתה עם תלמידים מוסר ודברים חשובים

אין לי ? מה יש באני מאמין של המוסד": "'שנה ג, מ"חנ, )1(מכללה ממלכתית , סטודנטית .8

 .!"מושג אני לא יודעת

אנחנו לא לומדים שום דבר על ": 'שנה ג, חוג אנגלית, )1(מכללה ממלכתית , טיתסטודנ .9

 ."מוסר

דברו איתנו . תראה לא מלמדים": "'שנה ד, חוג אנגלית, )1(מכללה ממלכתית , סטודנטית .10

קשה להגיד שלימדו כי . קוהלברג, אה? )מנסה להיזכר(פעם על איש אחד איך קוראים לו 

 ."תשמע אתה עושה עבודת קודש,  בכיתהלא אמרו מה עושים עם זה
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אם תצליח ללמד תלמידים מה : "'שנה ד', סדנת סטאז, )1(מכללה ממלכתית , סטודנטית .11

 ".זה ערכים מוסריים תדע לך שאתה תעשה עבודת קודש

היה לך בשאלון התייחסות : "'שנה ד', סדנת סטאז, )1(מכללה ממלכתית , סטודנטית .12

בעניי . דע לך שעם כל המלגות היום הרגו את ההתנדבותרק שת, לגבי התנדבות בקהילה

 ".אם מקבלים כסף בשביל להתנדב זה כבר לא התנדבות

הצבת לי מראה מול הפנים שקשה לי , תשמע: " 'מנחת סטאז, )5(מכללה דתית, מרצה .13

בפועל אני יודעת שיש לי דעות יפות לגבי דברים אבל אנחנו לא מלמדים את , לעמוד מולה

הן ? תגידו יש לכם קורס כזה, שאלתי את הבנות, )מצביעה על השאלון(לה הדברים הא

 ."אמרו לי שלא

 "חבל שלא מלמדים יותר: "'מדעי החברה שנה ג, )3(מכללה ממלכתית , סטודנטית .14

נושא חשוב והלוואי וימצא : "'שנה ד, התמחות שפות, )1(מכללה ממלכתית , סטודנטית .15

 ".פתרון עד שנצא לפנסיה

להערכתי אין תלמיד : "'שנה ג, ע"ך תושב"התמחות תנ, )4(מכללה דתית , סטודנט' מ .16

אידיאלי כל תלמיד צריך את אופיו ואת תדרכו האישית ובניינו האישי בכל תחומי 

 ".החיים

): " מתייחס לשיטות הוראה למוסר('שנה ג, ך"חוג לתנ, )4(מכללה דתית , סטודנט .17

מחנך מוכרח שתהיה לו / מורה,  בפועלמדברים על חשיבות הדבר אך לא מתעסקים בזה

אקדמיה בהגדרתה פתוחה , נדה אליה הוא שייך ועל פיה הוא שואף לחנך את תלמידיו'אג

 ".לכל ולא שופטת שום דעה ועל כל אינה מחנכת אלא רק מקנה ידע

לומדים , במוסד שבו אני לומד: "'שנה ד, ע"ך תושב"חוג תנ, )4(סטודנט מכללה דתית ' מ .18

חשיבות ועיסוק גדול בנושא רי תורה ועבודה מעשית בנושאי יהדות עם הרבה שיעו

, אמת ושקר, השבת אבידה, חינוך למוסר) (הדגשה במקור (המוסרי אך בצורה עקיפה 

איך ללמד , אך לא כל כך בצורה מפורשת כי זה נושא מוסרי ולא לימודי כל כך, )'גניבה וכו

 )"?י תיאורטיאול(זאת בצורה מוסרית ולא רק לימוד שכלי 

עולם ערכים שלא ניתן לנתק = חינוך מוסרי : "ך"חוג תנ, )5(מכללה דתית , סטודנטית' ר .19

   ."                      הכל לדעתי נכלל תחת המושג ערכים. בין מוסרי לתורה לערכים חברתיים שונים

מנסה להנחיל , כמרצה לחינוך מיוחד: "מ"חנ, )8(מכללה מהמגזר הערבי , מרצה .20

קבלת האחר בתוך הקורסים שאני מלמד גם , מוסר, בהזדמנויות שונות ערכים של שיוויון
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מנס להשפיע על עמדות של " מ"הומניזם וסוגיות משפטיות בח"בקורס שאני מלמד 

 ".לקבל את השונים והאחרים' סטודנטים משנה א

הסטודנטים עצמם חווים למידה ערכית מוסרית ): "3(מכללה ממלכתית , מרצה' ל .21

בכל , )הדגשה במקור!!! (בקורסים בהם הם משתתפים במשך כל שהותם במכללה 

במשובים הניתנים לסטודנטים , השיעורים בפדגוגיה הנלמדים בדרך אינטגרטיבית

 ".      כללהבשיעורי חגי ישראל הניתנים על ידי במ, בעבודה המעשית

השאלון עורר אותי לחשבו על המציאות שלנו : "'שנה ד) 6(מכללה דתית , סטודנטית' נ .22

 "תודה, היום בחינוך

החינוך המוסרי נלמד בעיקר : 'שנה ב, מדעי החברה, )5(מכללה דתית , סטודנטית', י .23

ך אני לא יודעת איך זה בהתמחויות אחרות אבל בגיל הרך אין כל כ. במכונים המכללה

 שם –השמטה (אני פשוט לומדת אישית במכון . אין קורס רק לזה. דגש לחינוך מוסרי

 ."לכן אני לומדת את זה בצורה אישית, )המכון ושם הרב

במכללה שלי יש חינוך למוסר : " 'שנה ג, חוג מדעים, )6(מכללה דתית , סטודנטית', ר .24

 "ולערכים אך סולם הערכים הזוי לחלוטין

, חשוב לי מאוד החינוך פיתוח החשיבה: "חוג מדעים, )6(ללה דתית מכ, סטודנטית', י .25

 ."כמובן, גם לחבר וגם לקדוש ברוך הוא, מוסריות ולהיות אדם טוב

ההתנסות לחינוך ולערכים באה : "'שנה ד, מדעי החברה, )5(מכללה דתית , סטודנטית .26

ת "ל המדפילידי ביטוי בעיקר בעבודה מעשית בה אנו נתקלים עם מקרים וההדרכה ש

 ".היא שמסייעת להתמודדות, ) הוספה שלי–מדריכה פדגוגית (

השאלון מצא חן בעיני כי הנושא היה כל : "'שנה ד, )8(מכללה מהמגזר הערבי , סטודנטית .27

 ".תודה לך ובהצלחה, הנושאים שעלו במחשבותיי

דגשה ה!!! (תודה לך זה מאוד מעניין : "'שנה ג, )8(סטודנטית מכללה מהמגזר הערבי  .28

 ."בהצלחה. פעם ראשונה שנאי עוברת שאלון כזה, )במקור

לגבי אני למדתי את שיעורי החינוך : "'שנה ד, )8(מכללה מהמגזר הערבי , סטודנטית', ס .29

הילדות שלי כך היתה ואני גאה בה גיל . המוסרי שלי מהמודעות של ההורים שלי

בהכשרת מורים ובהתנסות גיל ההתנסות שלי , ההתבגרות שלי כל היה וגם אני גאה בו

אבל רק הדברים החיוביים הם , )חיובי ושלילי(בבתי הספר שיקפה לי ברבה והמון ידע 

אלא להורים שלי ולהסביבה ) לא של בית הספר(ל "שהשפיעו עלי וזה חוזר לחוזר מנכ
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 בתרבות , מאוד מאודרית ומתמחה בהכשרת לימודים גאה 'עכשיו בתור סטז, יעני, שלי

 ".ות שלי ובאופי שלי וזה חוזר להורים שלישלי במודע
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Abstract 

 

Several new phenomena such as school-related violence, negative peer pressure, the 

absence of positive interpersonal relations and the global compromise of personal 

integrity are all prime examples for the urgent need for moral training amongst 

educators. These issues indicate that moral training of teachers in the public school 

system is greatly lacking, both locally and globally. This type of training is aimed at 

strengthening not only students' moral perception but also routine daily function. 

Despite the fact that Israeli education devotes a large portion of its efforts to 

developing ethical decorum in students, few studies have described programs for 

teacher moral training, both in Israel and worldwide. 

The following research concerning student moral education was carried out at 

teachers training state colleges and was defined by these goals:  

1) Examination of the policies and instruction techniques of moral education in 

different fields; 

2) Compilation of an up-to-date status report and research of the existing 

knowledge in the field of moral education; 

3) Elucidation of the moral values of both students and lecturers in state colleges 

for education. 

The methodological contribution of this research to what was already known in the 

field focuses on developing unique research tools for examining teacher moral 

training and building a comprehensive mapping sentence for this field. 

The primary research question this dissertation attempted to answer was elucidating 

the policies, atmosphere, targets and the training programs available for moral 

education. Further, we analyzed the attitudes of both students and lecturers toward 

moral education as well as the influence of their preexisting background. The research 

assumptions include the following: examination of the differences between lecturers 

and students belonging to different ethnic groups (Jewish religious, Jewish secular 

and Arab), their values and the existence of moral values as part of them. In addition, 

different attitudes and behaviors toward moral education in general and in the college 

in which it is being taught in particular were examined. Finally, these attitudes  were 

analyzed in respect to the extent they are being used by both lecturers and students. 



 

Their educational endeavor, which includes constructive teaching strategies as well as 

unique moral teaching strategies were also thoroughly examined. 

This research has both quantitative and qualitative aspects to it. It was carried out in 

eight different teachers training state colleges of three main school sub-systems: The 

Jewish secular, the Jewish religious and the Arab school system. One hundred twenty 

seven lecturers and 536 students took part in the research. 

For analyzing the quantitative part of the research, we used printed questionnaires 

comprised of five sections: 

1) The desirable student character. The objective of this part was to examine 

the collection of values and the existence of moral values in the eyes of the 

subjects. 

2) Attitudes toward moral education. The purpose of this section was to 

investigate the attitudes and behavior of the subjects toward moral education. 

3) Evaluation of the college. The aim of this part was to determine the studying 

polices as well as the social involvement of the college, from the perspectives 

of the students. 

4) Constructive teaching strategies. The objective of this part was to examine 

to what extent the subjects implement different levels of cognitive teaching 

strategies. 

5) Unique moral teaching strategies. The purpose of this section was to 

examine the extent of which the subjects use specific moral education program 

strategies. 

Each of the above questionnaires underwent the Cronbach alpha reliability 

analysis, factor analysis, and structural validation using the smallest space analysis 

(SSA). To reach a satisfactory qualitative analysis, we held half a dozen semi-

formal in-depth interviews with six lecturers who held different positions at 

teachers training state colleges as well as with six students in different training 

programs. In addition, the content of a sample of relevant course syllabi and field 

notes were examined. The results were processed into categories by topic which 

have much significance to the moral education discipline. 

The primary findings of this research reveal a lack of straightforward training, as 

well as the lack of discussing diverse moral education theories in the classroom. 



 

Moreover, it is evident that there is a lack of methodological teaching of moral 

education. The fact is that moral education is being taught in teachers training 

state colleges on an intuitive, subjective and incidental basis. This glum reality is 

evident in the training program curriculum. In addition, both lecturers and 

students in teachers training state colleges claim that they are not familiar with a 

clear college policy regarding moral education, and they do not feel a substantial 

moral atmosphere or encouragement to be involved in social activities on behalf 

of the administration of these institutions. Students also expressed their 

disappointment in the lack of moral education in the curriculum. 

In addition to the above, lectures and students from all ethnic groups claim that 

they are not equipped with the skills to implement moral education in the 

classroom. However, lecturers from all sectors and students from the official 

Jewish religious and secular sub-school systems exhibit openness to the issue. 

This is in contrast to students originating in the Arab sub-school system who 

exhibit more conservative and traditional attitudes toward moral education in the 

classroom. Furthermore, lecturers and female students from humanistic fields of 

study exhibit more positive attitudes toward moral education, compared to those 

from other fields. 

In light of these results, one can arrive at two conclusions: first, the more moral 

issues in the curriculum, the more emphasis is placed on social, religious and 

democratic education values; second, there is a positive correlation between the 

number of moral issues in the curriculum and the extent of positive attitudes 

exhibited toward moral education, to the use of unique moral teaching strategies 

and the use of highly developed cognitive teaching strategies by both students and 

lecturers. 

Finally, the findings of this research have been examined extensively and varied 

explanations have been proposed to explain them. In addition, practical 

recommendations for both initiating change as well as future research have been 

proposed. 
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