
כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך

תקציר דוח מסכם לקראת כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך
, תשע"ח2017

לערכיחינוךהמחקרממצאיתמצית
צבאיותהקדםבמכינותהדמוקרטיה

בישראל

והופך אותהלכל מרכיביה מחלחל , בעלייה מתמדתהשיח האלים בחברה הישראלית גובר 

תהליכיאתהמעמיק, בוטהפוליטישיחתורםהקיטובלעוצמת. יותרמנוכרתומקוטבת

םתהליכי. הישראליבציבורהדמוקרטייםהיסודותשלהכרסוםתהליכיאתומגבירההקצנה

שפלנקודת. החברתיותברשתותםובראשהשוניםהציבורייםבמרחביםבולטיםהאלמדאיגים

ערכיםשללהפנמהלהביאהפורמליהחינוךמערכתשלכישלונהעלהשארביןמעידהזו

, הפורמליותהחינוךבמסגרותהדמוקרטיהבערכימעמיקעיסוקעדריבה. בסיסייםדמוקרטיים

במרחב הבלתי פורמלי של המכינות יםניסה לבחון את החינוך לערכים דמוקרטיזהמחקר

.הקדם צבאיות בישראל

כלל שני שלבים. בשלב הראשון ערכנו ראיונות עומק וניתוח שאיכותני מחקרערכנוכךלשם

מתוכם ראיונות עם שמונה ראיונות, 25אתרי אינטרנט של המכינות הקדם צבאיות. נערכו 

בהם (iתורניותמכינותראשישמונה , מעורבותמכינותראשיארבעה , כלליותמכינותראשי

ומעולםפורמליהבלתיהחינוךמתחוםמומחיםוראיונות עם חמישה ) דתיותלבנותמכינותשתי 

שבוהאופןואתהדמוקרטיהבערכיהעיסוקהיקףאתשבחנולאחר. צבאיותהקדםהמכינות

,בחנו, האינטרנטאתרימוהמכינותראשימדברישעלהכפי, במכינותלדמוקרטיהמחנכים

בוגרישלמיקודקבוצותארבעאת נקודת מבטם של בוגרי המכינות באמצעות ,השניבשלב

. תורניותמכינותבוגריוקבוצתומעורבותכלליותמכינותבוגריקבוצותשלושמתוכן, מכינות

כפי ,צבאיותהקדםבמכינותדמוקרטיהלערכיהחינוךתמונת המצב של אתמציג המחקר

ובוגרי המכינות הקדם צבאיות בישראל.המכינותראשימראיונותעולהש

מסגרות חינוכיות נפרדות תחת ארגון מפעל חינוכי אחד או –המכינות הקדם צבאיות .א
 ? גג אחד

הן הכנת מטרותיה, וקדם צבאית היא מסגרת חינוכית המיועדת לנוער לפני גיוסההמכינה 

קיימים מספר . עשייה למען הכלללובצבא וחינוך למעורבות שמעותיהחניכים לשירות מ

דתיים וחילוניים) ומכינות בני נוער למכינות כלליות, מכינות מעורבות (:סוגים של מכינות

, במכינהשהוטמעוהערכיםאתלתרגםלעיתיםמתקשים, החברהלמען

שקיבלונוספיםערכיםלמימושבניגוד. הציבוריבמרחבדמוקרטיתלהתנהגות

מרכיבימשמעותואפילומשמעותישירות, הכלללמעןעשייה, התנדבות: במכינה

הערכיםלהרחיב אתביכולתקושיניכר,בחייהםישראלית-היהודיתהזהות

משמעות כוללת של אזרחות ל, וערכיתראויהאנושיתמהתנהגותההומניסטיים

שחוו ההתנסויותאתמשיג הלקושילעיתיםניכר. בפועלדמוקרטיתפעילה ו

.הישראליתבמציאותשהחברתיקונטקסטבולהבינן הלכה למעשה , במכינה

ובתהליךהנלמדבתוכן, המכינהברוחמתבטאתבמכינותדמוקרטיתההתרבות
 .במכינההמתקייםהחינוכי

, הדדיבכבוד, בסובלנותהמאופייןדמוקרטישיחמתקייםבמכינות-המכינהרוח

והתנסותיחווייתיבלימוד, בחברהוקבוצותתפיסות/דעות/קולותלמגווןבחשיפה

.ביקורתיתחשיבהעלובדגשודילמותשאלותבאמצעות

שלהתוכןעולמותבכלקיימיםדמוקרטיהשלשוניםערכים-המכינהתכני

, סוגיות בממשלהעוסקים שיעוריםמגוון :הפרונטלייםבשיעורים:המכינה

שיעורי, חברה וכלכלה, פערים בחברה, קונפליקטים בחברה הישראלית, חברתיות

, סיוריםב, בסדרותחקיקה ובית המשפט העליון. בנושאיאקטואליה, שיעורים 
. "ירושלים"וסדרת"הערביתהחברה", "ושומרוןיהודה"בסדרות: עיוןימיבו

בנושאיעיסוקבובחברהוהתפיסותהדעותלמגווןבחשיפהמאופיינותהסדרות

ובעיסוקבפרט הביטויוחופשחירויות הפרט בכלל, שוויון, אדםזכויות

 .ערכיםוהתנגשותבקונפליקטים

עלמבוססתבמהותההמכינה-העצמיוהניהולהקבוצהחיי-החינוכיהתהליך

באמצעותעצמילניהולאחריותמקבלתהדרגתיבתהליךאשר, קבוצהחיי

. במכינהוהתכניםהחייםאורחותעלהאחראיםצוותים, מליאה: שונותפרקטיקות

דיוניקיום, חוקהכתיבת, פרויקטיםניהולשלמיומנויותמפתחיםהחניכיםבהדרגה

 .המכינהשלכוללכמעטעצמיניהולשללידיהםלקבלהעדמליאה

חויבת לחברה מרגישה ולמנהיגותהחינוך:חברתיתעשייהשללערכיםחינוך

הכלליותהמכינותשלהמרכזייםהתווך מעמודיאחדהואחברתיתולעשייה

חברתיתלעשייהבממוצעוחציכיוםמוקדשיםהשבועיתבתוכנית. והמעורבות

החינוך, המכינותבמרבית. מסייעיםכליםולמתןתהליכיםולעיבודללימוד, בקהילה

השואפתלמנהיגותביטויהואבצבאבתפקידי פיקוד וקצונה משמעותילשירות

 . יכולתהכמיטבלחברהלתרום

הכלליות והמעורבות השונות:הבדלים בין המכינות
הבדלים בין המכינות ניכרו-במטרות המכינהדמוקרטיהחינוך להמרכזיות.א

דמוקרטיה ובמיקום הנושא בסדר העדיפויות חינוך לברמת החשיבות שהקנו ל

החינוךעליותרשהגדירו את עצמן חילוניות הושם דגש רב במכינותבמכינה. 

, תותי: בשיח על מהות הדמוקרטיה בכודמוקרטיםהומניסטייםלערכים

לשינוי אקטיביסטיתפעילותובעידודההומניסטייםהערכיםחשיבותבהדגשת

מושם דגש רב יותר על גיבוש זהות המעורבותהמכינותבמרבית. חברתי

טובהלחברהחתירהלצורך, במכינהעלכמטרתמאחדתתרבותיתיהודית

.וערכית יותר

המכינותכל?לאקטיביזםחינוךאולקהילה ותרומהלהתנדבותחינוך.ב

הכלללמעןהפרטשלהעשייהואתהחברתיתהאחריותתחושתאתמדגישות

חברתיתההעשייהאתהדגישו, אחדותמכינות. בחברההחלשולמען

במכינות. וכלכליחברתיצדקאי, שוויוןחוסר, חברתיותעוולותשלבקונטקסט

בלטו והחברתיהסדרלשינויהחותרות, אקטיביסטיותגישותבלטואלה

 .הפגנותבובמחאותהשתתפות, ישירהפוליטיתפעילותמעודדיםהמסרים

גישה ניטרלית הנמנעת הציגורבותמכינות:דמוקרטיהלערכיהחינוךגישת.ג

למגוון דעות, להקניית ידע חשיפהבוהתמקדו, מחייביםלערכיםמלחנך 

שיקול דעת שיטתי ומובנה במצבים של הפעלתולגיבוש זהות המאפשרים 

העדפה בחשיבותהרואהלגישהחינכואחדותמכינותבחירות ערכיות. 
ברורה של השקפות הנובעות מאופייה של המדינה כיהודית ודמוקרטית. 

מאופיינותהמכינותרוב:הומוגניבמרחבסובלנותלולפלורליזםחינוך.ד

שלההומוגניהתמהיל. בינוני גבוה-יחסיתהומוגניסוציואקונומיבחתך

מאופיינות, המעורבותהמכינות. הכלליותבמכינותבעיקרבולטהחניכים

, פוליטיותעמדות, עולםתפיסותמבחינתיותרהטרוגניחניכיםבתמהיל

באופןמתקייםהמעורבותבמכינות. וחילוניותדתיותשלשונותמידותוכמובן

מהחניכיםהדורשמתחקיים והקבוצות השונותביןמובנהמפגשמתמיד

המכינהמאורחותכחלקופלורליזםקבלה, סובלנותשלערכיםלתרגל

. היומיומיים

הרוח הפלורליסטית למרות:הלגיטימיהשיחגבולותוהגדרתהשיחמרחב.ה

המכינות הגדירו גבולות של שיח לגיטימי ואינן כל, המכינותאתהמאפיינת

אסורות ןצוות המכינה מצא שה, אשר מתן ביטוי לדעות קיצוניותמאפשרות

בסתירההעומדותולעמדות, לאלימותהקוראותכאלואוגזעניותעל  פי חוק, 

הסובלנותבמידתהמכינותביןהבדליםקיימים. המכינהלערכימוחלטת

פופולריותלאתפיסותהמייצגיםוארגוניםעמדותלהכילהמכינהשלוהיכולת

בהתייחסותלשוניביטוי. הישראליהציבורבקרבאנטגוניזםהמעוררות

בהתייחס,הראיונותבכל,בלטבציבורבמחלוקתשנויותלעמדותהמכינות

  . שלוהלגיטימיותולמידת" שתיקהשוברים"לארגון

 : התורניותבמכינותהדמוקרטיהלערכיחינוך.2

תורני-האמוניההיבטחיזוקהיאהתורניותהמכינותשלמרכזיתההמטרה ,

תורה, אמונהשיעוריבאמצעותבעיקרמושגתזאתמטרה. הצבאיהשירותלקראת

 . וגמרא

היוםסדרעליםנמצאםאינועולם הערכים של הדמוקרטיה לדמוקרטיההחינוך
את האל ודברו (תורה והלכה), בעוד במרכז מעמידות הן.התורניותהמכינותשל

מעורבות מעמידות את האדם במרכז.והשהמכינות הכלליות

שלהשונותומהמשמעויותדמוקרטיהמהמושגוהסתייגותמורכבותקיימת

התפיסותוייחוסםיוליברלייםיפלורליסטלערכיםהחיבורבשלבעיקר. המושג

. שמאלהלעמדותהדמוקרטיות

בההחייםממאפייני, המכינהממהותמשתקפיםלאדמוקרטיהשלערכים ,

.התורניתבמכינההחייםומאורחהנלמדיםהתכניםמרבית מ

הערכיםעםחלקיבאופןמזדהיםשפגשנו במחקר התורניותהמכינותבוגרי

 .ביחס למושגאמביוולנטיותחשיםהם כי וניכרוההומניסטייםהדמוקרטיים

:התוכןבמישור
הקדםבמכינותומובנהמוסדרבאופןהדמוקרטיהבנושאעיסוקמתקייםלא

אחדותתורניותמכינותהחלו, החינוךמשרדהנחייתבעקבותלאחרונה. צבאיות

.דמוקרטיהבנושאלכתוב ולהעביר מערכי שיעור

הפורמליבהקשרבעיקרבמכינות התורניות היא לדמוקרטיההתייחסות-

 .ולא כעולם ערכים כוללהרובשלטוןשלממשלכשיטת

לדמוקרטיהמקניםוקדושתהישראלמדינתשלקיומהכיהגורסתתפיסה
הואהרובידיעלהנבחרשהשלטוןמסרמעבירותהתורניותהמכינות. תוקף

חוקיהאתלכבד, בממלכתיותלנהוגישלפיכך."דינאדמלכותאדינא"בבחינת

מעבירותהתורניותהמכינות. הרוברצוןאתהמייצגים, המדינהשלוהחלטותיה

קשותהחלטותשלבמקריםגם, הממלכתיתהגישהאימוץשלברורמסר

 ).שוביםייבפינויפקודהסירובת שליל(שלהןהערכיםלעולםהמנוגדות

צבא ומוסרזכויותבשוויוןהקשורותחברתיותסוגיות-הלכתיתורני ושיח ,

ןבהתאם להופעתבשיעוריםנידונותלרובבחברההפועליםפוליטייםהכוחותבו

(לדוגמא: ספר אורות ותורנית הלכתיתבטרמינולוגיהוהלכתיבהקשרבמקורות, 

 .פרק יח')

:התהליךבמישור
שיעוריבאמצעותואמונהתורהוללימודילהסתגרותבעיקרמוקדשתהמכינהשנת

במכינות התורניות יש . בחברותותולמידה עצמילימוד, (רבנים מלמדים)מים"הר

בני מפגשים עם מתקיימים וכמעט לא לסדרותיציאותמיעוט, חולהרצאותמיעוט

. גילם ממכינות כלליות ומעורבות או עם קבוצות אחרות בחברה הישראלית

,לימודבאמצעותהואגםמתקייםהכלללמעןלעשייההחינוךהמכינותבמרבית

מתנהלאינוהחייםאורחהמכינותברוב. יתהתנדבותעשייה לזמן בלו"ז לא מוקדש 

 . מצומצםקבוצהבחייוהעיסוק, עצמיניהולבאמצעות

מגווןהמעודד, והפלורליסטיהפתוחלשיחבניגוד–ההוראהוסגנוןהשיחמאפייני

בעלהואבשיעוריםהלימודסגנון, הנלמדהחומרעלביקורתיתוחשיבהדעות

 .יותרסמכותנייםמאפיינים

לימודיהמשלבותדתיותלבנותצבאיותהקדםמכינותן הההכללמןיוצאות

עשייה, למידההכוללותהכלליותהמכינותשלהבסיסאבניעםואמונהתורה

 .קבוצהחייניהולועצמיניהול, חברתית

:והמלצותמסקנות
במטרות קיימים הבדלים מהותיים בין המכינות הכלליות והמעורבות לבין המכינות התורניות 

יעדי המכינה, בתפיסת העולם החינוכית והערכית, בתכנים הנלמדים במכינות ובגישות בו

החינוך המאפיינות את המכינות השונות. 

מזוהיםכשהםל"לצהמתגייסים, מכינהשנתהמסיימיםוהמעורבותהכלליותהמכינותבוגרי

אנושיתהתנהלותשלבחשיבותהומכיריםוההומניסטייםהדמוקרטייםהערכיםעםמאוד

כתחוםמוגדרתאינהשהדמוקרטיהמכיוון, זאתעםיחד. לסביבהותורמתמכבדת, סובלנית

מתקשיםלעיתים, והכללההמשגה, עיבודשלמובניםתהליכיםבהמתקיימיםולא, נפרדתוכן

הלכה למעשהםמתרגולבין, דמוקרטייםההערכיםעםההזדהותביןהפערעללגשרהבוגרים

ת דמוקרטית. יאזרחעשייהלולהתנהגות

ומדברי בעולם הערכים של הדמוקרטיהמשמעותיעיסוקמתקייםלאהתורניותמכינותב

מכינות ב.מוגבלתבמידהדמוקרטייםערכיםעםמזוהיםהבוגרים אותם פגשנו ניכר כי הם

ולאמות ,מדינתוללימוד תורה, חיזוק המחויבות לעם ישראל ומושם דגש על עיקר התורניות ב
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:מומלץלפיכך

להצמיח אזרחים אשר רואים הוא המטרההמכינות הקדם צבאיות המשותף לכל דתיות.

ונכונות להתמודד החברהיכולת השפעה על עיצובבעליבעצמם חלק משמעותי מהחברה 

.עם אתגריה השונים

קהל פונות להת", ה קדם צבאי"מכינהמוגדרותחינוכיותמסגרותשכולןלמרות עם זאת, 

פועלות מתוקף חוק המכינות, וכולן , )ומעמד סוציואקונומיגיל(ם דומיםיעד בעל מאפייני

בין המכינות קיימים הבדלים מהותיים,ידי משרד החינוך ומשרד הביטחוןוממומנות על
, םיעדיבובמטרותןניהיהמכינות נבדלות ב. התורניות לבין המכינות הכלליות/מעורבות

את בתפיסת העולם החינוכית והערכית, בתכנים הנלמדים ובגישות החינוך המאפיינות 

. המכינות השונות

טיפוח מנהיגות מעורבת, היא מטרת העל המשותפת של המכינות הכלליות והמעורבות 
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 : והמעורבותהכלליותבמכינותהדמוקרטיהלערכיחינוך.1

באורחות: המכינהשלהייחודייםמרכיביהבכלמתקיימיםדמוקרטיהשלערכים

במכינותעוסקיםלאלרובזאתעם.הנלמדיםובתכניםבתרבותה, המכינהחיי

 .נפרדתוכןכתחוםבדמוקרטיה
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 .משמעותיתוללמידהערכיםלהטמעתתואמות לגישות החינוך

תחושתעםהמכינהשנתאתמסיימיםוהכלליותהמעורבותהמכינותבוגרי
, סובלנותשלערכיםומפנימיםמביניםכשהם, חברתיתלעשייהגדולהמחוייבות

 .הדמוקרטיתהחברהשלהערכיםעםומזדהיםהאדםוכבודשוויון, פלורליזם

בין ל,הדמוקרטיתהחשיבהאימוץביןהמכינותבוגריבקרבמסויםפערקיים
תפקידם כאזרחים במדינה דמוקרטית ובמציאות הבנת-הלכה למעשהיישומה

לא, עצמובפניתוכןכתחוםבדמוקרטיהעיסוקעדריבה: חברה הישראליתב

הכללה,המשגה, עיבודשלוקבועיםסדוריםתהליכיםמכינותהבמרביתמתקיימים

בוגרי. הישראליתבמציאותדמוקרטיתלהתנהגותהמוטמעיםהערכיםותרגום

לעשייהמחוייביםו, ומכבדסובלניבאופןמתנהלים, הערכיםעםהמזדהים, המכינה

להגדיר את נושא הדמוקרטיה כתחום תוכן נפרד ומחייב בכל המכינות, ע"פ המוגדר בחוק 

.)מקודם על ידי משרד החינוך(המכינות הקדם צבאיות

הכלליות והמעורבות:במכינות 
בנושא זהשיעורמערכיכתיבתולקדםהדמוקרטיה כתחום תוכן נפרד אתלהגדיר.

הכולל המשגה והכללה, הדמוקרטיהערכיעלשיחלניהולבמכינהמסגרות קבועות למסד

.שלהםהמעשייםםיהביטויוהבנתדמוקרטייםההמאפשר הפנמת הערכים ו

פעילהולאזרחותחברתיתלעשייהחינוךשל אקטיביסטייםהיבטיםלהדגיש.

שום, ילהכשיר את הצוות החינוכי באמצעות הכשרות וימי עיון שמטרתם מתן כלים לי

המשגה והכללה של הערכים הדמוקרטיים המתקיימים באורח החיים המכינתי.

במכינות התורניות:
מותאמים למגזר נשענים על המקורות וקידום כתיבת מערכי שיעור בנושא דמוקרטיה ה

.במישור התכנים והטרמינולוגיההדתי לאומי 

 בניית תוכנית הכשרה לצוות המכינה בנושא חינוך לדמוקרטיה תוך בחינה וגיבוש עמדתם

ערכיה השונים.לוית דמוקרטיה המהותהפורמלית והביחס לדמוקרטיה 
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