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צֹור ּתְעּודָה ֲחתֹום ּתֹוָרה ְּבִלּמֻדָי. ישעיהו ח, ט"ז

הקדמה

ספר זה מתאר התנסות ייחודית שנועדה לבחון את האפשרות לגבש ולנסח 
תוכנית ליבה חינוכית ערכית ולימודית משותפת בכל מגזרי החינוך בישראל. 
הספר מציע מודל מתודי, ומצביע על דרכים אפשריות ליישומה של תוכנית 
מכון  שקיים  ניסויי  פרויקט  על  מתבססת  זו  עבודה  בפועל.  חינוכית  ליבה 
ון ליר בירושלים במשך כארבע שנים, משלהי שנת 2002, על בסיס הכנה 
ערכו  בפרויקט  הפעילות  עיקר  את  לכן.  קודם  כשנתיים  שנמשכה  יסודית 
הם  מהם.  אחד  בכל  חינוך  אנשי/נשות  שישה  מגזריים,  צוותים  ארבעה 
המגזר  לייצוג  רשמי  במינוי  צורך  כל  ללא  המשימה  את  עצמם  על  קיבלו 
לזה, תוך  זה  הספציפי שממנו באו. הצוותים פעלו באופן עצמאי, במקביל 
ותיאום פרוצדורלי ביניהם. חברי/ות הצוותים באו ממגזרים שונים  דיאלוג 
במערכת החינוך: ממלכתי, ממלכתי–דתי, ממלכתי–ערבי ועצמאי–חרדי. כל 
העקרונות  את  נאמנה  לבטא  כדי  מאמץ  כל  עשה  הצוותים  מחברי/ות  אחד 

החינוכיים, הערכיים והלימודיים של המגזר שממנו בא.
במסגרת  נוסה  אשר  משותפת"  חינוכית  ליבה  לגיבוש  ליר  ון  "מודל 
פשרות,  מציאת  או  הסכמה  חיפוש  של  בתהליך  התאפיין  לא  הפרויקט, 
ומשתתפי הפרויקט מהמגזרים השונים לא נדרשו לכך כלל. מלאכת החיפוש 
ניתוח הביטויים האותנטיים של  וגילוי המשותף בין המגזרים התבססה על 
ניסיון  נעשה  זה  במובן  עצמו.  בפני  מגזר  כל  נציגי  של  החינוכית  המשנה 
ייחודי לשלב מרכיבים ותהליכים של שיטות מחקר וניתוח כגון: ניתוח תוכן 
איכותני של מסמכים ופרוטוקולים, וניסוח תובנות באמצעות הסקה מדיונים 
שהתנהלו בקבוצות מיקוד, בצירוף תהליכים פרקטיים כמו חשיבה, שיח, דיון 

וכתיבה של משתתפי הפרויקט.
התהליך התאפיין בתפיסת הליבה לא כדבר המוכתב "מלמעלה" על ידי 
הממשלה, אלא כיסוד חינוכי כלל מערכתי המתפתח בתהליך "מלמטה כלפי 
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מעלה": מן הערכים ומתוכני הלימוד המשמשים כתשתית החינוך והלמידה 
בשדה, בבתי הספר השונים, כלפי "מעלה", אל הזירה הציבורית הכללית. 

בסוגיות  לדון  הסכימו  בפרויקט  השתתפו  אשר  השונים  המגזרים  נציגי 
ערכיות מרכזיות ומהותיות, הנתפסות בעיניהם מראש כבעלי מעמד "ליבתי 
כלל מערכתי" )כגון כבוד האדם, שוויון, היחס לאחר, תרבות וזהות יהודית 
הסכמתם  מגזרי,  הבין  והמתח  המחלוקות  רקע  על  ערבית(.  וזהות  ותרבות 
חינוכית משותפת  ליבה  לקיומה של  בדרך  והתקדמות  הישג  היא  זה  לדיון 

בישראל, ומעידה על סיכויים ליישומה בפועל.
 ההנחה שליוותה את עבודתו של כל אחד מהצוותים המגזריים הייתה 
עצמו,  המגזר  תפיסת  פי  על  חינוכית  כליבה  הנתפסים  היסוד  ערכי  כי 
במילים  האחרים.  המגזרים  של  היסוד  ערכי  גם  בחלקם  להיות  עשויים 
אחרות, העמדות ההצהרתיות והנושאים הערכיים והלימודיים המשותפים 
אשר התגלו במהלך הפרויקט, משמשים עדות לקיומם בפועל של "דגלים 
בחברה  השונים  החינוכיים  למגזרים  ומשותפים,  כוללניים  מארגנים" 
הישראלית. יש להדגיש שעל פי בחירת משתתפי הפרויקט, התמקדה עיקר 
ומפורטת  שיטתית  עבודה  ונעשתה  הערכית",  "הליבה  בתוכני  העבודה 
בתחום זה. העיסוק ב"ליבה הלימודית" היה מצומצם למדי והתקיים בעיקר 
כלל  בדרך  התייחסו  הצוותים  חברי   .)2  ,1 נספחים  )ראו  משנה  בצוותי 
הלימודית",  כ"ליבה  החינוך  משרד  ידי  על  שהוגדרו  היסוד"  ל"תוכניות 
וסברו שיישומה אפשרי )ראו נספח 3(. הסיבה העיקרית לפער בהתייחסות 
ובהקדשת הזמן לשני חלקי הליבה נעוצה בכך שמשתתפי הפרויקט סברו 
שיש מכשולים והבדלים מהותיים דווקא בתחום הערכים, ומן הראוי לעמוד 
תחילה על היישום החינוכי של ערכי היסוד בכל אחד מהמגזרים, ולנסות 

לגלות את המשותף ביניהם. 
נטועה  בפרויקט  הושגה  אשר  ההתקדמות  בהמשך,  שיורחב  כפי  אמנם, 
בתוך מגבלות, מקצתן אף יתקיימו תמיד. אך אם מכירים במגבלות ומתחשבים 
בהן, גיבושה ויישומה של ליבה חינוכית משותפת יכולים לצאת מן הכוח אל 

הפועל, ולהפוך לחלק מן הפרקטיקה החינוכית המקובלת. 
מחויבותו המוצהרת של מכון ון ליר בירושלים לפעול להפחתת מתחים 
בין קבוצות בחברה הישראלית תוך גילוי המכנה המשותף האזרחי בה וחיזוקו, 
הפכה את המכון לבית הטבעי התומך בפרויקט מורכב זה ומטפח אותו. הנחת 
יש צורך בתוכנית ליבה  כי  ומתווי דרכו הייתה,  יוזמי הפרויקט  היסוד של 
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חינוכית משותפת בישראל, בהיותה כלי חיוני לחיזוק המרקם החברתי–ערכי 
בחברה הישראלית, ולקידום השוויון בין תלמידים מאוכלוסיות שונות.

של  וניתוח  תיאור  תיעוד,  משמש  הוא  כפולה.  היא  זה  ספר  של  מהותו 
להוביל  העשויה  הדרך  על  ממנו  ללמוד  ואפשר  מרכיביו,  כל  על  הפרויקט 
העשויים  הפרויקט  של  מרכזיים  תוצרים  מציג  הספר  ליבה.  של  ליישומה 
ולימודית  ערכית  לליבה  מארגנת,  נוסחה  מסגרת,  תשתית,  מעין  לשמש 

משותפת לילדי ישראל.
מישור  האחד,  במקביל.  מישורים  שני  פני  על  מצוי  הספר  זה  במובן 
תיאורי ואנליטי. האחר, מישור מעשי המבקש להציע מודל אפשרי לגיבושה 
וליישומה בפועל של הליבה. בכוחו של השילוב בין שתי צורות התייחסות 
אלה להפוך את המסמך הזה לשימושי, הן לקובעי המדיניות החינוכית ברמה 
הפוליטית והמקצועית, ואלה כוללים את אנשי השלטון המרכזי והמקומי וגם 
את ראשי רשתות החינוך הפועלים כארגונים של החברה האזרחית, הן לאנשי 
בבתי  החינוכית  התורה  לכותבי  הן  הספר,  בבתי  ולמורים  למנהלים  חינוך, 
לחוקרים  והן  מורים,  להכשרת  ובמכללות  לחינוך  האוניברסיטאיים  הספר 

ולסטודנטים המתעניינים בתחום.
מבנה הספר ופרקיו משקפים שני מישורים אלה:

פרק א הוא מבוא תמציתי וכולל לנושא, תוך התייחסות בסיסית לסוגיית 
להחלתה  רווחים  מניעים  משותפת,  חינוכית  ליבה  של  והגדרותיה  מהותה 

במדינות שונות וסקירת הסוגיה בהקשר הישראלי. 
תוך  בירושלים,  ליר  ון  במכון  הניסויי  הפרויקט  לתיאור  מוקדש  ב  פרק 
המתודי  למודל  לתהליך,  הפעולה,  לעקרונות  היסוד,  להנחות  התייחסות 

ולתפוקות שנוצרו בו.
תוך  ותוצריו,  הפרויקט  על  וביקורתי  רפלקטיבי  מבט  מספק  ג  פרק 

התייחסות כנה לקשיים, למכשולים ולמגבלות אשר נחשפו במהלכו. 
ונוצרו במסגרת  נושאים ותכנים שנתגלו  פרקים ד—ה מציגים ומפרטים 

עבודת הצוותים בפרויקט ובעקבותיה, קרי, ליבה ערכית וליבה לימודית. 
לגיבושה  הדרך  להמשך  מתווה  ומציע  תמציתי,  סיכום  כולל  ו  פרק 

וליישומה של ליבה חינוכית משותפת בישראל. 
בכתיבת הספר נעשה מאמץ ניכר לשקף ככל האפשר את דיוני המשתתפים 
בפרויקט, את המינוחים ואת ההמשגות שהם השתמשו בהם, ושהיו שגורים 
בפיהם, ואת התוצרים הכתובים של עבודתם. במשך שנתיים נוצרו בפרויקט 
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ניתוחים  הם  מקצתם  המשתתפים,  כתבו  מקצתם  שונים.  מסמכים  חמישים 
שונים של עבודת הצוותים, ומקצתם הם פרוטוקולים של הדיונים בצוותים 
המגזריים ובכינוסי המליאה של כל משתתפי התוכנית. הספר כולל בעיקר 
ודוחות  מסמכים  לרבות  וניתוחן,  הפרויקט  צוותי  תפוקות  אל  התייחסות 
פנימיים שנוצרו במהלכו. ההתייחסות וההפניה למסמכים חיצוניים לפרויקט 
שייעודו  מאחר  יותר,  מצומצמות  הן  בתחום  מחקרית–מקצועית  ולספרות 
של הספר הוא בראש ובראשונה לתאר ולנתח את ההתנסות אשר התרחשה 

במכון, ורק אגב כך להידרש לספרות המחקר בנושא.
מטבע הדברים, עיבוד קוהרנטי של חומרי הגלם הראשוניים והרבים אשר 
הופקו בפרויקט טומן בחובו אתגר מורכב, ואף מידה של מיון תוך העדפה של 
חומרים מסוימים על פני אחרים, אך מדובר בעיבוד נאמן ככל האפשר למקור. 
ומעבודות  מפרוטוקולים  ממש  של  ציטוטים  הטקסט  בגוף  שולבו  לעתים 
המשתתפים בפרויקט כדי שהדינמיות של התהליך תתבטא ביתר שאת. עם 
הסופי  המוצר  על  זה  ספר  כותבי  תובנות  להימנע מהשפעתן של  אין  זאת, 
באחריותם  הם  בו  הכלולים  והמסקנות  הטיעונים  ולפיכך  לקוראים,  המוגש 

בלבד.

***

עת סיכום היא עת הבעת התודה. ראשון לתודה ולהערכה הוא ד"ר שמשון 
תודה  התוכנית.  ויוזם  הוגה  בירושלים,  ליר  ון  מכון  ראש  לשעבר  צלניקר, 
תמיכתו  המשך  על  בירושלים  ליר  ון  מכון  ראש  מוצקין  גבריאל  לפרופ' 
בפרסום. תודה רבה לפרופ' דן ענבר ששימש יו"ר ועדת ההיגוי, והתווה את 
דרכנו בביקורתו הבונה, בעצותיו וברעיונותיו. פרופ' ענבר קרא גם את כל 
הגרסאות המוקדמות של עבודתנו, והדרכתו סייעה בידינו רבות בהבאת הספר 
ב"פתח  כאן  המודפסים  דבריו  על  גם  לו  נתונה  תודתנו  הנוכחית.  לצורתו 
דבר". אנו מודים לאריאלה גרץ–ברטוב, לדני גל ולקרול דרייפוס על ניהול 
התוכנית וריכוזה. בפרויקט הליבה החינוכית המשותפת לקחו חלק עשרות 
פעלו  הם  רב.  וידע  ניסיון  עמם  ומחנכים/ות, שהביאו  אקדמיה  נשות/אנשי 
במסירות ומתוך נאמנות לעקרונותיהם ולאמונתם. אנו מבקשים להודות להם 
כוכבי העורכת  ואחד מהם. תודה לד"ר טל  כנה לכל אחת  ולהביע הערכה 
הראשית וראש מחלקת הפרסומים במכון ון ליר בירושלים. תודה ליונה רצון, 
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ופרויקטים  לאור  הוצאה   — "רכס  ולאנשי  גליקמן  רחלי  הלשונית  לעורכת 
במיוחד  להודות  מבקשים  אנו  לדפוס.  והבאתו  הספר  הכנת  על  חינוכיים" 
לשני השופטים האקדמיים האנונימיים שקראו את כתב היד. שניהם עמלו 
הייתה  ותרומתם  בונות להעמידנו על הטעון תיקון,  קשה, בעשרות הערות 

רבה. 

***

החברה הישראלית מורכבת מקבוצות רבות אשר נבדלות זו מזו. השונות בין 
ותת–זרמים  זרמים  של  בקיומם  המעשי  ביטויה  על  באה  בחברה  הקבוצות 
ליבה  של  לקיומה  בסיס  שקיים  להראות  מבקשים  אנו  זה  בספר  בחינוך. 
בכל  זו.  ומפוצלת  מורכבת  במציאות  גם  ישראל  לילדי  משותפת  חינוכית 
בית ספר מכל אחד מהזרמים או תת–הזרמים קיימים עוגנים שעליהם אפשר 
להשתית את הליבה החינוכית, בלי לגרוע מייחודו של המוסד החינוכי, ובלי 
להתפשר על העקרונות של הקהילה שאותה הוא משרת. אנו מקווים שקובעי 
המדיניות, הן בממשלה ובכנסת והן בזרמים השונים, יוכלו להיעזר בעבודתנו 
לקידומה של מערכת החינוך. אך גם אם הממסד הפוליטי והחינוכי במדינה 
לא יצליח לעשות זאת, מסמך זה עשוי לשמש תשתית להצמחתה של ליבה 
חינוכית משותפת "מלמטה כלפי מעלה", בכך שמנהלים ומחנכים, תלמידים 
והורים בבתי הספר ברחבי הארץ יאמצו מתוכו בעצמם תהליכים ועקרונות 
רלוונטיים. הספר מוגש אפוא בראש ובראשונה למי שעוסקים בפועל בעבודה 
ערכיים  עוגנים  לאותם  חיזוקים  בו  ימצאו  שהם  תקווה  מתוך  החינוכית, 

ולימודיים, המשמשים בסיס לליבה חינוכית משותפת לילדי ישראל. 

              ליבת אבישי, נפתלי רוטנברג 
         מכון ון ליר בירושלים


