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          תקציר

והכלה של ילדים מערכת החינוך מתמודדת עם הטרוגניות של קבוצות מיעוט ועם אתגרים של שילוב 

ממשפחות אלו. מטרת המחקר היא לבחון את תפיסותיהם ופעילויותיהם של מתכשרים להוראה בבית 

ספר רב־תרבותי בעקבות חוויות אותנטיות בשכונה ובקהילה המסייעות בפיתוח פדגוגיה רלוונטית 

פה נוספת. סטודנטים להוראת עברית כש 12מבחינה תרבותית. המחקר הוא איכותני ומשתתפים בו 

נתוני המחקר נאספו משני מקורות: האחד, עשר משימות של תיעוד ורפלקסיה שכל הסטודנטים נדרשו 

לכתוב על התפיסות ועל הפעולות שלהם בעקבות ההתנסות בחוויה האותנטית; המקור השני הוא ראיונות 

ראיונות נותחו הסטודנטים. תוכני התלקיט הדיגיטלי וה 12עומק חצי מובנים שערכו החוקרות עם 

באמצעות ניתוח תוכן. הממצאים חשפו שלוש קטגוריות לחוויות: המפגש הראשון בבית הספר; סיור 

בשכונה; מפגש עם צוות "אבוגידה", מסגרת חינוכית, פרטית ובלתי פורמלית עבור ילדים ממשפחות של 

וסר יכולת להתמודד מבקשי מקלט מאריתריאה. במפגש הראשון דיווחו הסטודנטים על בלבול, הלם וח

עם מציאות של אי־ודאות במרחב החדש. עם זאת פעלו בעקבות הסיור בשכונה והמפגש עם צוות 

"אבוגידה" לבסס קשר אישי, עודדו את הילדים לשתף בסיפור האישי ותכננו פעולות הוראה בזיקה 

ומיות. נראה כי לפדגוגיה מותאמת תרבות תוך שילוב אוריינות הבית. לממצאים אלה השתמעויות ייש

תהליך הכשרה המלווה בחוויות אותנטיות עשוי להעצים את הבנת השונות ואת הצורך של המורים לפעול 

כמתווכחים תרבותיים, המשלבים חוויות מתרבות התלמידים ומחברים ידע חדש לבית ולקהילה של 

ועל השתלבותם בחברה הילדים. פעולות כאלה עשויות להיות בעלות השפעה רבה על חיי הילדים בהווה 

 הבוגרת בעתיד.
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בתחום מדעי הרוח,  –(, מגדיר את המונח תרבות בשני אופנים: האחד Kramsch, 2009קראמש )

התרבות מתמקדת בדרך שבה קבוצה חברתית מייצגת את עצמה באמצעות אומנות, ספרות, היסטוריה, 

בתחום מדעי החברה, תרבות עוסקת באידיאלים משותפים: ערכים, אמונות,  –מסורת ומורשת. האחר 

כונות על ידי אנשים המזהים עצמם כשייכים לחברה. יתר על כן, התרבות תפיסות ופעולות המקובלות כנ

היא שרירותית, ולכן על מנת להשיג לגיטימציה היא נאלצת להצדיק את עצמה ולחקוק חוקים של "נכון 

ומקובל" המתאימים לזמן ולמרחב. הוראת תרבות פירושה ללמד לא רק כיצד הדברים היו, אלא כיצד הם 

ונים. מכאן שפירוק הסטריאוטיפים בחברה הוא להבין שאנחנו ייחודיים ושונים ובנסיבות יכולים להיות ש

 אחרות כל אחד מאיתנו יכול היה להיות שונה.

 

תופעה ההגירה הבין־לאומית חושפת בארצות היעד תרבויות, מנהגים, ערכים חברתיים ושפות מוצא 

מוסדות חינוך וקהילות נדרשים לגבש תוכניות אחרות. לפיכך, קובעי המדיניות, ארגונים הומניטריים, 

הנותנות מענה לסוגיות במדיניות ציבורית בהקשר של יציבות לאומית ופוליטית, בריאות, לכידות חברתית, 

כלכלה, חינוך, ובעיקר אתגר ההתמודדות עם שילוב חברתי־תרבותי של משפחות המהגרים בחברה 

  .McAuliffe & Khadria 2020; Wittenberg, 2017 ;(Magner, 2016הקולטת )

 

מערכות החינוך בעולם נדרשות למענה פדגוגי וחברתי לקליטת ילדים ממשפחות מהגרים. בבתי ספר 

רב־תרבותיים ורב־לשוניים נפגשים ילדים מתרבויות שונות, בעלי צבע עור שונה ונשמעות שפות מגוונות 

הם בין שני עולמות: בין העולם המשפחתי בכיתות. הילדים ממשפחות המהגרים לומדים לנהל את חיי

שבהם מדוברת שפת האם ונשמרת המסורת  –אישי והמסגרת הבלתי פורמלית של קבוצת המיעוט 

שבהם  –והמורשת של ארץ המוצא לבין העולם החיצוני, החברתי־מודרני יותר והמסגרת הבית ספרית 

 ,Athanases, et.al, 2018; Franco) שפת היעד היא הדומיננטית ותרבות ארץ המוצא מודרת ומוסתרת

et.al, 2020; Green, 2014 .) 

 

( מדגיש כי באחריות המורים לספק לתלמידים כלים וכישורי תקשורת שיעזרו להם  ,2008Byramביירם )

 Neuliep, 2012; Lustigלהשתתף בעולם גלובלי, חוצה גבולות וחוצה תרבויות שבו הם חיים. מחקרים )

& Koester, 2018 מראים כי פיתוח מיומנויות תקשורת בין־תרבותיות מסייע לקבוצות שונות בחברה )

 להבין, לגלות סובלנות, להפחית סכסוכים ולפעול למען שמירה על שלום ואחווה. 

 

המורים בבתי הספר בארץ מצד אחד מחזיקים בעמדות פלורליסטיות ומאמינים כי צריך לאפשר לתלמידים 

יחודיות התרבותית שלהם, אך מן הצד האחר כאשר המורים מתייחסים באופן מקצועי העולים לבטא את הי

לתלמידים נחשפת תפיסה סמויה, לפיה על כל העולים להפוך לישראלים. ניתן ללמוד מכך כי מדינת 

ישראל עברה באופן מוצהר מאתוס של כור היתוך ואחידות תרבותית לפלורליזם חברתי־תרבותי, אך 

מגובשת דיה, וייתכן כי מתחת למעטה של שיח פלורליסטי מסתתרת דרישה להיטמעות גישה זו אינה 

 (. 2004תרבותית )טטר, 

 

האתגר החינוכי בישראל ובמקומות רבים בעולם הוא לבנות חברה שוויונית וצודקת תוך התמודדות עם 

. מכאן שהגישה דעות קדומות, פחד מפני האחר, ניכור ותפיסות היסטוריות המושרשות במרקם החברתי

(, המעודדת אינטראקציות בין תלמידים ויצירת 2017הרב־תרבותית בחינוך לפי ברק־מדינה ואחרים )

מסגרת חינוכית שתאפשר לחבר למידה שיתופית עם למידה מותאמת אישית, מספקת מענה להטרוגניות 

 להתפתח.כך שכל ילד יכול לתרום, להיות בעל ערך, ללמוד מהשני, להתמודד עם אתגרים ו

 

( מלמדים כי הוראה לפי הגישה הרב־תרבותית  Gleason & Gerzon, 2013;2017דולב, מחקרים )

לפנות לתלמיד  –מתמקדת בשני תפקידים שעל המורה בכיתה רב־תרבותית למלא בו זמנית: האחד 

מגוונת  לקדם את כל הכיתה כקבוצה –(. השני Smit & Humpert, 2012כפרט ולקדם הישגים לימודיים )

וליצור תודעת חיים בחברה הטרוגנית הכוללת גיוון, כבוד, קבלה, סקרנות והבנת ערך הגיוון. נוסף על כך, 

המורה בכיתה רב־תרבותית נדרש לתת מענה למורכבות מבחינה לשונית ולקדם מודעות לשפות אם 

בוססות על הנכסים ( וגם כמשאב לגיבוש דרכי הוראה המ2014כמשאב לשמירה על צדק חברתי )שוהמי, 
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התרבותיים של הילד ומשפחתו. מורים בעלי ידע לשוני־תרבותי יהיו גמישים ויצירתיים בשיטות הלימוד 

שלהם ויתאימו את ההוראה בכיתה כך שהיא תהיה רלוונטית לרקע הלשוני־תרבותי של הילדים בכיתה 

(Gort, & Glenn, 2010 .) 

 

 פדגוגיה מותאמת תרבות

תרבות היא מונח המתאר הוראה אפקטיבית בכיתות מגוונות מבחינה תרבותית. היא פדגוגיה מותאמת 

מושרשת על האמונה כי לתהליך הלמידה קשר הדוק לחוויות תרבותיות ולשפת האם של התלמידים 

(Ladson-Billings, 2014; Groulx & Silva, 2010) פדגוגיה זו מבוססת על ההנחה שתהליך למידה עשוי .

בין תרבות אחת לאחרת, ושבאמצעות הכרה מעמיקה של הידע התרבותי של התלמידים להיות שונה 

המורים יכולים לחזק את תחושת הביטחון העצמי ואת המסוגלות העצמית של התלמידים ולמקסם את 

( טוענים כי המורים ממלאים Irvine, 2010( ואירוין )Epstein, 2007יכולות הלמידה שלהם. אפשטיין )

תווכים חברתיים, לכן הם חייבים להאמין שכל התלמידים יכולים להצליח, ובתהליך הלמידה תפקיד של מ

עליהם לשלב חוויות מעולמם התרבותי של התלמידים, לחבר ידע חדש שנלמד בכיתה לבית, לקהילה 

 ולסביבת החיים של התלמידים תוך שהם מביאים בחשבון את השונות של התלמידים. 

 

הספר הטרוגניים מבחינה תרבותית ולומדים בהם תלמידים עולים, חדשים או בישראל כמעט כל בתי 

ותיקים, מהגרים שבאו ממדינות שונות ושייכים לקבוצות אתנו־לשוניות הדוברות שפות אחרות: ערבית, 

רוסית, צרפתית, אמהרית ועוד. חשוב שהמורים יהיו מודעים להתמודדות של הילדים לא רק עם רכישת 

דע תוכן מגוון ודרישות אורייניות חדשות, אלא גם עם תהליכי אקולטורציה, רצונם להשתלב שפה נוספת, י

בסביבה התרבותית והלשונית החדשה והתגברות על תחושת האיום והפחד מפני התרבויות האחרות 

 .Lerner, 2012); 2015)אבו עסבה, 

 

(. היא משמשת 2014)שוהמי,  ידיעת השפה העברית היא צורך ייעודי לילדים לשילוב בחברה הקולטת

לתקשורת בבית ובחברה, מקדמת תחושת שייכות וקרבה ומאפשרת הצלחה בלימודים ותפיסת עתיד 

 ,Diamond & Gomez, 2004; Louieמחקרים ). (Eliyahu-Levi, & Ganz-Meishar, 2018חיובית יותר )

ידת מעורבותם של ההורים ( מעידים על כך שמגבלות של שפה, תחבורה והשכלה משפיעות על מ2004

בבית הספר, ומגבלות אלו מעצבות תפיסה שאין ביכולתם לעמוד בציפיות, שהם חסרי יכולת להשתתף 

בפעילויות פורמליות. בהקשר חברתי־תרבותי כזה הורים חשים בנתק תקשורתי עם המורה, והם הופכים 

 כועסים, מודרים וביקורתיים. 

 

אם כן, מחנכים נדרשים להבין כי כל ביצועי ההוראה שלהם והאינטראקציה עם התלמידים מתרחשים 

בהקשר תרבותי ואינם ניטרליים או מקריים. לכן חשוב שמחנכים יפתחו בעצמם פנימה מודעות עצמית 

כן כי רגשית, מיומנויות בין־אישיות, יכולת להפעיל שיקולי דעת בהוראה וכשירות בין־תרבותית. יית

מחנכים ללא כישורים אלו לא יהיו מסוגלים להכיל ילדים מרקע תרבותי, לשוני, חברתי וכלכלי מגוון 

(Jones, Bouffard, Weissbourd, 2013; Deardorff, 2009 .) 

 

 כשירות בין־תרבותית

מורים נוכח השינויים הדמוגרפיים המשתנים ותהליכי הגלובליזציה נשאלת השאלה כיצד ניתן להכשיר 

בעלי כשירות בין־תרבותית הפתוחים למחשבות, לרגשות, לאמונות ולהתנהגויות שונות מהמוכר להם, 

והמסוגלים לפעול במצבים של אי־ודאות בסביבה רב־תרבותית תוך גילוי יחס של כבוד כלפי קבוצות 

 & 2016Stephan & Stephan, 2013; Deardorff, 2009; Malewski, Sharma שניר,-מיעוט )אגמון

Phillion, 2012.)  ,פיתוח כשירות בין־תרבותית מאפשר למורים לחוות תהליך אישי הכולל מודעות לאחר

למידה וחשיבה יצירתית, גילוי זיקה אישית והבנה שיסייעו להם לחזק את היכולות, הידע והמיומנויות 

כך שפיתוח כשירות  להתאים את דרכי ההוראה־למידה לילדים ממשפחות מגוונות מבחינה תרבותית.

תרבותיות ורב־לשוניות בהעצמת הנראות -בין־תרבותית עשוי לקדם בדרכים רבות את הסובלנות כלפי רב

התרבותית ללא גזענות, אפליה והדרה ואת היכולת להתמודד ביעילות עם השונות במערכת החינוך 

 .Dewaele, 2010); 2014)טננבאום, 
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כי בתהליך הכשרת המורים נעשתה מעט מאוד הכנה ללימוד  מחקרים שנעשו בתחום החינוך מעידים

 ,Lázárתרבותיות ולהעשרת הידע התרבותי )-תרבותי, לפיתוח יכולות תקשורת בין-הממד הבין

2011;Gorski, 2012; Byram, 2014.) ( עם זאת הוכחSchutte, 2018; Leeman & van Koeven, 2018)  

ם מתרבויות אחרות והתנסות בסביבת חיים מגוונת מבחינה כי מפגשים אותנטיים ואמיתיים עם אנשי

אתנית־תרבותית, פוקחים את עיניהם של המחנכים למציאות חייהם  ולחוויות המורכבות של התלמידים 

 ומפתחים רגישות תרבותית, כבוד ואמפתיה אל האחר.

 

נות, הערכים מחנכים שאינם בעלי כשירות בין־תרבותית אינם מודעים לדפוסי ההתנהגות, האמו

וההיסטוריה של תרבויות ארץ המוצא של הילדים, ולכן במקרה של התנגשות בין נורמות ארץ המוצא 

לנורמות החברה הקולטת נוטים המורים לתפוס את השונות התרבותית וההבדלים במראה, למשל צבע 

  (.Irvine, 2010;  Cochran-Smith, 2005; Villegas, 2007עור כהה, כמקור הבעיה )

 

 הקשר המחקר

תוכנית הלימודים להוראת עברית כשפה נוספת מיועדת לסטודנטים במסלול של הסבת אקדמאים 

להוראה במכללה להכשרת מורים. התוכנית מדגישה את הקשר בין תאוריה, חקר ופרקטיקה בהוראה. 

רב־לשונית  הסטודנטים לומדים קורסים תאורטיים בתחומי החינוך, הלשון עברית והוראת שפות בסביבה

ורב־תרבותית. כמו כן, הסטודנטים משתתפים בסדנת חקר שמטרתה לפתח דיאלוג מקצועי על אודות 

תהליכי למידה־הוראה שבמרכזם נושאים מגוונים מהאישי אל הגלובלי. הקורס 'סדנה להוראת עברית 

תוך פיתוח כשפה נוספת' מדגיש את תהליכי עיצוב הזהות המקצועית של הסטודנטים כמורים לעתיד 

חשיבה ביקורתית־רפלקטיבית על ניהול הקבוצה והכיתה והתאמת דרכי ההוראה לתלמידים בזיקה 

 לתרבותם ולרמת ידיעת העברית.

 

יב( במרכז הארץ, המוגדר כבית ספר –זאת ועוד, הסטודנטים מתנסים פעם בשבוע בבית ספר רב־גילי )א

ורליסטית המעוגנת בערכים של שוויון זכויות ממלכתי קהילתי רב־תרבותי ורב־לשוני בעל תפיסה פל

וסובלנות, כבוד לשונות וקבלת השונה ללא תנאים מוקדמים. בבית הספר לומדים תלמידים בעלי מגוון 

 רחב של זהויות: ישראלים ותיקים, עולים חדשים, מבקשי מקלט, פליטים ומהגרים.

 

מחוץ לגבולות בית הספר( בשכונה במשך שנת הלימודים השתתפו הסטודנטים במפגשים אותנטיים )

ובקהילה כחלק מתהליך של הבניית כשירות בין־תרבותית המבוסס על המודל החברתי של דירדורף 

(2009 .(Deardorff, ( המודל הותאם להכשרת מוריםHare Landa, Odòna-Holm & Shi, 2017 ומציג )

ניטיביים, רגשיים והתנהגותיים את פיתוח הכשירות הבין־תרבותית כאינטראקציה בין רכיבים קוג

 המקדמים רכישת ידע, היכרות, פתיחות ומודעות עצמית לתרבותו של 'האחר'. 

 

כלומר, במסגרת ההתנסות בהוראה בבית הספר רב־תרבותי ורב־לשוני במרכז הארץ יצאו הסטודנטים 

שבהן מתגוררות  מהגבולות הפיזיים של בית הספר וסיירו באופן עצמאי בשכונות הסמוכות לבית הספר

אוכלוסיות מתרבויות שונות: עולים חדשים, מהגרים, פליטים, מבקשי מקלט ועובדים זרים. הסטודנטים 

 ביקרו גם במסגרות חינוכיות בלתי פורמליות הפועלות בשכונות אלו. 

 

ם בסיורים הלימודיים נדרשו הסטודנטים לצפות במתרחש סביבם, לשוחח באופן ספונטני ומזדמן עם אנשי

שפגשו בחנויות, בגינה הציבורית, בתחנת האוטובוס ועוד. כמו כן קיימו גם פגישות ישירות ובלתי 

אמצעיות, שבהן דנו בסוגיות חינוכיות, תרבותיות, חברתיות ולשוניות עם אנשים מובילים במסגרות הבלתי 

ם השתתפו באירועים פורמליות הללו, עם מדריכים מתנדבים במרכז בית הנוער ועם התלמידים. כמו כן ה

 "אבוגידה".  –רב־תרבותיים שהתקיימו בקהילה במרכז החינוכי של קהילת המהגרים מאפריקה 

 

בחוויות מטרת המחקר היא לבחון את תפיסותיהם ופעילויותיהם של מתכשרים להוראה שהשתתפו 

 אותנטיות המסייעות בפיתוח פדגוגיה רלוונטית מבחינה תרבותית.
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 שיטת המחקר 

המחקר הוא מחקר איכותני־פרשני בתחום החינוך, המשלב בין תיאור, ניתוח, פרשנות והבנה. מחקרים 

תלמידים, באסטרטגיות פעולה של –מסוג זה מגלים התעניינות באינטראקציות בכיתה, ביחסי מורים

המשתתפים, במשמעות התרבותית והאידאולוגית של תוכניות הלימודים ובמהלכי חיים של מורים. 

ההתמקדות של הפרדיגמה הפרשנית היא בהבנת עולם ההתנסויות המורכב של הסטודנטים מנקודת 

המבט שלהם, תוך הסתכלות הוליסטית על תהליכים המתרחשים אצלם הן בהתנסות הן במפגשים הרב־

תרבותיים הן בחיי היום־יום. על פי גישה זו החוקר מתבונן במעשי בני האדם והשיח שלהם כפי שהם 

; שלסקי ואריאלי, 2013התרחשותם הטבעית ללא ניסיון לעשות בהם מניפולציה )אלפרט ושלסקי, בעת 

2016 .) 

 

 

 

 אוכלוסיית המחקר

סטודנטים: עשר בנות ושני בנים, מתכשרים להוראה בשנתם השנייה בתוכנית  12במחקר השתתפו 

, בעלי 37עד  25טים בני הלימודים להוראת עברית כשפה נוספת במסלול להסבת אקדמאים. כל הסטודנ

תואר ראשון ומעלה מתחומי דעת ועיסוק מגוונים, כגון קלינאות תקשורת, היסטוריה, תקשורת ומדיה, 

תיאטרון, תנ"ך ועוד. כל הסטודנטים יהודים מארצות מוצא מגוונות: ישראל, אתיופיה, הודו, רוסיה, פולין, 

 (.  1פרס וצרפת )ראו טבלה 

 

 אוכלוסיית המחקר. מאפייני 1טבלה 

 תחום דעת גיל מין שם

 

 ארץ מוצא

 הודו היסטוריה 37 ז ר'

 צרפת תקשורת 35 נ פ' 

 ישראל בלשנות 27 נ ק'

 אתיופיה תיאטרון 29 נ ח'

 רוסיה פרסום 30 נ צ'

 אנגליה חינוך בלתי פורמלי 32 נ פ'

 רוסיה תנ"ך 28 נ ג'

 פרס חינוך 33 ז ז'

 ישראל ספרות 25 נ מ'

 פרו שיווק 34 נ א'

 פולין תנ"ך 31 נ ד'

 ישראל מידענות 29 נ ה'

 

במחקר נשמרו בקפידה הכללים האתיים: שמירה על אנונימיות וחיסיון של המשיבים ושל הנתונים, 

 הימנעות משאלות פוגעניות ומתן בחירה לסטודנטים אם להשתתף במחקר או לא. 
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 כלי מחקר

המחקר משמיע את קולם האישי של הסטודנטים כפי שעולה מרפלקציות שכתבו בעקבות התנסויות 

ההוראה בבית הספר, מהסיורים הלימודיים בסביבות רב־תרבותיות במרכז הארץ ומהמפגשים עם אנשי 

חינוך. כמו כן, המחקר חושף תפיסות ופעולות של כשירות בין־תרבותית בקרב הסטודנטים במהלך שנת 

(. כלומר שיטת המחקר מאפשרת לנו לאסוף נתונים מהסטודנטים Zur & Eisikovits, 2015לימודים )ה

כמקור ראשון על תהליך פיתוח כשירות בין־תרבותית, לכן היא עשויה לסייע בהתאמת תוכנית לימודים 

יות שמטרתה לגבש כשירות בין־תרבותית, פתיחות, גמישות מחשבתית, כבוד והכלה של ילדים מתרבו

 אחרות.  

 

הסטודנטים בתום  12נתוני המחקר נאספו משני מקורות: )א( עשר משימות: תיעוד ורפלקסיה שכתבו כל 

כל התנסות או מפגש שכללו שיח פנים מול פנים, סיור רגלי חופשי בשכונה, תצפיות בשיעורים בחינוך 

לקיט דיגיטלי. הסטודנטים הבלתי פורמלי וראיונות מזדמנים עם תושבים בשכונה. כל אלו נשמרו בת

התבקשו להתייחס לתפיסות ולפעולות שלהם בהתאם לסוג החוויות האותנטיות שהתנסו בהן במשך שנת 

הסטודנטים.  12הלימודים. )ב( ראיונות עומק חצי מובנים שערכו החוקרות במשך שעה עם כל אחד מ־

גמאות לשאלות שנשאלו הסטודנטים: הראיונות נערכו בתום שנת הלימודים לאחר מתן ציון על הקורס. דו

מהי התפיסה החינוכית־פדגוגית שלך בעקבות הסיור בשכונה? תוכל לשתף אותנו בהתנסות משמעותית 

במהלך התצפיות במפגשי הלמידה במסגרת הבלתי פורמלית? מהם הקשיים שחווית בשיח פנים מול 

ינוי בדרכי ההוראה שלך בעקבות פנים במסגרות השונות? תוכל בבקשה להסביר אם ערכת התאמה או ש

 הסיור הרגלי בשכונה?   

 

 ניתוח הנתונים

באמצעות ניתוח תוכן המתמקד במה שהסטודנטים שיתפו תוכני התלקיט הדיגיטלי והראיונות נותחו 

( הוא מעין חלון המאפשר 2003בכתב ובעל פה ולא באופן שבו הדברים נאמרים. ניתוח תוכן על פי שקדי )

מבט לתוך החוויה הפנימית והוא מתמקד במילים ובתיאורים של הסטודנטים כמשקפים את התפיסות, 

 ,Krippendorffבותית והידע שלהם. זאת ועוד, לפי קריפנדורף )הרגשות, האמונות, הכשירות הבין־תר

ניתוח  (, ניתוח התוכן מאפשר תיאור מדויק של הנתונים והסקת מסקנות תקפות להקשרם הרחב.2018

התוכן החל בקידוד טקסטואלי של כל אחת מהחוקרות בנפרד, כלומר, בחיפוש ביטויים ורעיונות שחזרו 

הנושאים וארגנו נושאים חוזרים לקטגוריות מרכזיות המסמנות את סוג על עצמם. חשפנו את מכלול 

(. לאחר מכן התקיים דיון משותף Merriam, 2009החוויה, למשל חוויה במפגש הראשון בבית הספר )

: האחת, המפגש ( תוך התאמת המקטעים לשלוש קטגוריות מרכזיות86%ונקבעה מהימנות בין שופטות )

בכל . הספר; השנייה, סיור בשכונה; השלישית, מפגש עם צוות "אבוגידה"הראשון עם ה'אחר' בבית 

 קטגוריה של חוויה נעסוק בתפיסות ובפעולות של המתכשרים להוראה. 

 

 ממצאים ודיון

 הממצאים מאורגנים בהתאם לשלוש קטגוריות תוכן של החוויות האותנטיות בהתנסות. 

 החוויה: המפגש הראשון עם ה'אחר' בבית הספר .1

 תפיסות  1.1

 

המפגש הראשון עורר סקרנות, הלם ובלבול בקרב הסטודנטים לצד פתיחות וסקרנות ללמוד ולחקור על 

 האחר:

בהתחלה הרגשתי ממש המום. בעיניי המצב הוא הזוי ולא מובן. אני בבית ספר 

בישראל והם דוברים כל מיני שפות. לא הבנתי מה קורה סביבנו. אנחנו לא מודעים 

ה אלינו, ואנחנו בכלל לא מכירים אותם. בתוכי אני חושב שבכל בית למציאות שקרוב

ספר יש ילדים זרים, ערבים, מהגרים ומיעוטים וכמורה חדש זו הזדמנות בשבילי 

 ללמוד משהו אחר" )ר'(.
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האמת בהתחלה קצת דאגתי ללכת לבית הספר, אלה ילדים שאני לא רואה כל יום. 

או בי מוזרה או אולי יעירו כל מיני הערות לא לא ידעתי איך יתייחסו אליי, אם יר

נעימות. הופתעתי למצוא מקום נעים עם הרבה עצים והצבע הירוק מסביב, כל מיני 

גרפיטי מדהימים על הקירות. אני חושבת שוב על מה שעברתי ואומרת לעצמי בלב 

 שמשהו אחר קורה כאן ואני רוצה לברר אותו )פ'(. 

לקציה, אני מבינה שהייתה לי חוויה בגוב האריות, עכשיו, כשאני כותבת את הרפ

ואני חושבת שלא יצא ממנה שום דבר טוב. עדיף לי ללמד בבית ספר רגיל עם ילדים 

שאני מכירה. לשם אני מכוונת את המאמצים שלי, לאלה שבאמת שייכים לדת שלי 

 ולמדינה, זהו אתגר בשבילי )ק'(. 

ית התקיים ללא כל הכנה מוקדמת. הסטודנטים הגיעו לבית המפגש הראשון עם מסגרת חוויה רב־תרבות

הספר ונדרשו לבחון את הסביבה ואת רגשותיהם ולהציע פעולות פדגוגיות המותאמות להקשר החברתי־

תרבותי. מתיאורי הסטודנטים עולה כי המפגש הראשון עורר תחושות שליליות של הלם, חוסר ודאות, 

 סקרנות ופתיחות להכיר את האחר.  –יסא ספקנות ובלבול מחד גיסא, ומאידך ג

 

ברפלקציות האישיות השתמשו הסטודנטים לעיתים קרובות במילים וביטויים משדה סמנטי של מצוקה: 

הלם, הזיה, חוסר הבנה, בורות. מילים אלו מבטאות מצב של חוסר ודאות המלווה בבלבול, חוסר אונים, 

 ;Han, Klein, & Arora, 2011ומגוון מאוד. מחקרים )אי־נוחות מהשהייה בבית ספר חדש, מפתיע, זר 

van den Bos & Lind, 2002; Shulman, 2005)  מצביעים על כך שאי־ודאות היא חוויה קוגניטיבית

סובייקטיבית של האדם המלווה בתחושות של עמימות, ספקנות ובלבול. זאת בשל העובדה שהאדם אינו 

 ם חברתיים־תרבותיים מסוימים.יודע מספיק על נורמות התנהגות בהקשרי

 

נראה שהמפגש הראשון שבו נחשפו למציאות חיים אחרת ולחוויות מורכבות שהילדים נדרשים להתמודד 

עימן מיקם את הסטודנטים בצד אחד של המתרס כקבוצת רוב דומיננטית, 'אנחנו', מול הילדים מקבוצת 

ות ובמפגש עם ה'אחר'. עם זאת, הוכח המיעוט, 'הם'. זוהי תגובה שמקורה בהתמודדות עם אי־ודא

כי מפגשים ישירים ואותנטיים אלו מקרבים   (Schutte, 2018; Leeman & van Koeven, 2018במחקרים )

בין התרבויות ומסייעים למחנכים לפתח כשירות בין־תרבותית שתסייע בידיהם להבין טוב יותר את 

הקולטת ולתפוס באופן מכבד ואמפתי את השונות  הקונפליקטים בין נורמות ארץ המוצא לנורמות החברה

 התרבותית.

 

נראה כי דברי ר': "זו הזדמנות בשבילי לדעת משהו אחר", ודברי פ': "משהו אחר קרה כאן ואני רוצה 

לברר אותו", מעידים כי הסטודנטים אופטימיים, סקרנים ורוצים להכיר את התרבות האחרת וללמוד עליה. 

בהכשרת מורים חשוב לפתח מודעות רגשית גבוהה להיבטים האנושיים שיעודדו  ( טוען כי2018עזריה )

 פתיחות ל'אחר' תוך גילוי כבוד, הקשבה, אמון ואמפתיה.

 

ק' מטילה ספק בתהליך ההכשרה בסביבה רב־תרבותית ומשקפת עמדה שלפיה ההתנסות צריכה 

ה בטענה שהיא כסטודנטית להתקיים רק בקרב קבוצת רוב דומיננטי בחברה. היא מנמקת את דברי

 להוראה משמשת משאב חינוכי שרצוי לנצל אותו לטובת הרוב ולא לטובת קבוצות מיעוט מוחלשות. 

 

נראה שק' אוחזת בדעות קדומות ומוטעות לגבי קבוצות אתניות שונות ומבססת את עמדתה ממניעים 

היפרדות חברתית אתנית של קבוצות פטרנליסטיים של עליונות וכוח של תרבות דומיננטית, המעדיפים 

המיעוט. זאת ועוד, מילותיה, "אני קצת אבודה, ממש חוששת, לא יודעת מה לעשות", ממחישות את 

תחושת אי־הוודאות. היא מודעת לעובדה שהיא לא מבינה את כל המרכיבים החדשים בהקשר הבין־

ת סביבה ואין לה מספיק מידע על תרבותי שאליו נקלעה, היא לא יכולה לתקשר בשפות השונות הנשמעו

 & Grupe)נורמות מקובלות במקום החדש, כך שאינה יכולה להעריך בוודאות מה עומד להתרחש )

Nitschke, 2013 הרגשות השליליים שהיא מציפה לא ריפו את ידיה, אלא מילאו אותה תקווה שתחושת .

 & ,D'Mello)הפחד תתפוגג והיא תוכל לפעול גם בהקשר הרב־תרבותי. זאת בדומה לדמלו וגרסר

Graesser, 2012)  שחקרו רגשות שליליים הנלווים לביצוע מטלה לימודית ומצאו כי רגשות השליליים של
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כול העולים מחוסר יכולתם של הסטודנטים להתמודד עם המטלה עשויים לעורר מוטיבציה, חרדה ותס

 המגבירה בסופו של דבר את הרצון להתמודד עם המטלה ולהצליח בה.

 

ניתוח הממצאים חושף כי ההתנסות אפשרה לסטודנטים להבנות כשירות בין־תרבותית תוך שיתוף 

בטוח ונטול שיפוטיות בהתמודדות עם ה'אחרות'. ההתנסות  בחוויות, ברגשות ובתפיסות באופן חופשי,

לוותה ברפלקציה, שאפשרה התבוננות אישית פנימית על החוויה ובאמצעותה עיצבו הסטודנטים תכונות 

כמו פתיחות, כבוד וסקרנות לתרבות האחרת וחשבו על דרכי פעולה מתאימות להקשר החינוכי־תרבותי. 

הכשרת המורים יש סיכוי להגביר את ההדדיות בין התרבויות השונות בדרך זו של דיאלוג רפלקטיבי ב

 ולצמצם את הפערים בין הקבוצות השונות בעולם התרבותי המגוון.

 

(, באמצעות דיאלוג המבוסס על רפלקציה אישית Cross & Hong, 2012לפי מחקרם של כרוס והונג )

יים ואף לקדם הישגים. לפיכך, סטודנטים אפשר לנווט רגשות שליליים של אכזבה ותסכול לרגשות חיוב

המשתתפים בשיח רגשי־רפלקטיבי שבו ניתנת להם ההזדמנות לדון ולשתף יהיו מסוגלים לקדם רגישות 

(. 2013אנושית ל'אחר', לפתח אמפתיה ולפרש סיטואציות מורכבות מבחינה חברתית־תרבותית )קניאל, 

רגשות טאבו, חשובה לקידום איכות ההוראה, משום זאת ועוד, חשיפת רגשות אישיים, שהם לעיתים גם 

שהיא מחזקת את תחושת השייכות של קבוצת המיעוט הן לקבוצת הרוב הדומיננטית הן לקבוצת המיעוט 

 (.Zembylas, 2011  ;Sisneros, 2008 ;2018אליה שייכים )עזריה, 

 

 פעולות פדגוגיות  1.2

לות פדגוגיות המתאימות להקשר החברתי־תרבותי בעקבות המפגש הראשון הציעו הסטודנטים שתי פעו

של הילדים בבית הספר: שימוש בטקסט סיפורי מעודד דיבור של למידה וקיום מפגש היכרות לביסוס 

 קשר אישי. 

 

 שימוש בטקסט סיפורי מעודד דיבור של למידה 1.2.1

 הנה חלק מהרפלקציה של ח' על פעולה פדגוגית של שילוב טקסט סיפורי בשיעור:

 

התלבטתי איך אני יכולה לעודד את הילדים לדבר איתי, לשתף בסיפור אישי 

ולהיפתח. חשוב לי לדעת איך הילדים הזרים מרגישים כאן. החלטתי שאני צריכה 

להביא סיפור שקשור לעולם שלהם, שהם יוכלו להזדהות איתו. קראתי לילדים סיפור 

מהם להגיב ולספר לחבריהם על מפגש בין ילדים ממדינות שונות בעולם וביקשתי 

משהו שקשור לבית או למשפחה שלהם. למדתי דברים חדשים על הילדים ועל 

התרבות שלהם. אחד הילדים סיפר שהוא קם בבוקר מוקדם והולך עם אבא שלו 

 להתפלל בכנסיה, אחר כך סיפר על האוכל הסודני שאימא שלו מבשלת.

רי רלוונטי למציאות החיים של הילדים, הצליחה לגרום הפעולה הפדגוגית שבחרה ח', שימוש בטקסט סיפו

לילדים לדבר ולספר סיפור אישי משפחתי ובכך להגביר את מעורבותם בשיעור. ייתכן שח', מי שהייתה 

תלמידה עולה חדשה, הביאה בשיקולי הדעת הפדגוגיים שלה את חוויית היותה תלמידה עולה מאתיופיה 

ת או מסוגלת לשתף בחוויות האישיות שלה ולא תמיד זכתה למענה בכיתה שבה לא תמיד הרגישה מעורב

( טוענים כי מורים ישראלים לא הוכשרו להתמודד עם צורכי 2015מותאם מהמורים. קלניצקי, מלאת וכהן )

האוכלוסייה האתיופית, ונראה כי בפעילות פדגוגית זו של הגברת מעורבות התלמידים והעמדתם במרכז 

צב מרחב דיבור בטוח יותר. במרחב כזה השיח המשותף מגשר על הבדלים הפעילות ח' מנסה לע

חברתיים־תרבותיים בין אנשים, מעשיר את הידע על התרבות והמסורת של הילדים, מסייע לגלות 

 ,Neuliep, 2012; Lustig & Koesterסובלנות ולהפחית סכסוכים ומעצב תשתית ללמידה טובה יותר  )

2018 .) 

 

( דיבור של למידה מורכב בעיקר מהדרך שבה הילדים עצמם מדברים Alexander, 2006לפי  אלכסנדר )

ומדרכי האינטראקציה המילולית, והוא כולל יכולות שונות, כגון היכולת לספר, לשאול שאלות, להסביר, 
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 להקשיב ולהיות פתוח לדעות שונות של אחרים. לדבריו, דיבור של למידה מעניק לילדים סיכוי טוב לטפח

 מיומנויות של ניסוח רעיונות, חשיבה והבנה. 

 

 . מפגש היכרות לביסוס קשר אישי1.2.2

 הנה דוגמה לפעולה פדגוגית רגשית של תכנון מפגש היכרות ליצירת קשר אישי:

 

הדבר שהכי היה חשוב לי הוא להכיר את התלמידים, ללמוד את השמות שלהם, 

רוצה לגרום להם להבין שאני פה שבשבילי הם שמות חדשים בשפה לא מוכרת. אני 

בשבילם. החלטתי לחלק אותם לקבוצות קטנות של ארבעה ילדים, כל קבוצה קיבלה 

משחק היכרות עם תמונות לכתיבת ברכה ליום טוב ואני עברתי בין הקבוצות. ישבתי 

לידם, דיברתי איתם בגובה העיניים וסיפרתי להם על עצמי, על התחביבים שלי, 

של המשפחה שלי והזמנתי אותם לשתף. רציתי שהם ירגישו שגם הראיתי תמונות 

 הם יכולים לספר על עצמם ויהיה מי שיקשיב )צ'(.

צ' הציעה פעולה פדגוגית רגשית כדי ליצור יחסים אישיים חיוביים עם הילדים. חשוב לה ליצור סביבת 

היום־יומית במישור לימודים בטוחה ואכפתית באמצעות פעילויות שקושרות את החוויות האישיות 

החברתי־רגשי של הילד עם תהליך הלמידה. לשם כך תכננה שיעור חווייתי שבו הקשר הרגשי עמד 

במרכז תוך חשיפה של היבטים אישיים כמו שיתוף בתמונות משפחתיות. צ', מהקהילה של משפחות 

ידים ירגישו שהם שעלו מרוסיה, מדגישה בשיקולי הדעת הפדגוגיים את ההיבט הרגשי. חשוב לה שהתלמ

נוכחים בכיתה וקולם נשמע. ייתכן כי ניסיון החיים שלה כתלמידה עולה חדשה מרוסיה שלא תמיד 

התקבלה במאור פנים תוך הבנת ההקשר החברתי־תרבותי שלה עודד אותה להעמיד את ההקשר הרגשי 

ף את תפיסת אישי בחזית ההוראה. היא מודעת לכך שעליה להעצים את ההיבט הרגשי בשיעור כמשק

עולמה ואת האופן שבו היא רואה את תפקידה כמחנכת בסביבה מגוונת מבחינה תרבותית, דתית, 

לאומית, צבע עור. כמו כן היא מודעת לכך שיצירת קשר אישי רגשי עם הילדים היא תהליך ממושך, 

 ופעילות זו היא נקודת פתיחה משמעותית.

 

מעידות שהיא מבטאת רצון לבסס יחסים של פתיחות  –"דיברתי איתם בגובה העיניים"  –מילותיה 

מלמדים שהקשבה, תשומת לב וביסוס ( Wang & Eccles, 2013והקשבה לילדים. מחקרם של ונג ואקלס )

יחסים קרובים מתוך דאגה גם לבעיות אישיות מסייעים לילדים בהתמודדות עם מתחים חברתיים 

רה הכללית. ההקשבה דורשת כבוד להשקפות של ומקדמים יחס חיובי של קבוצת המיעוט כלפי החב

אחרים וסבלנות לשאלות אישיות בדיאלוג, המאפשרות ללמוד זה על זה. עוד מוסיפים מקרובה והרצוג 

(Makarova & Herzog, 2013 שבניית קשר אישי היא אחת הדרכים המאפשרות להפוך את בתי הספר )

בורם ולשיפור בהיבט הלימודי, הרגשי והחברתי־לסביבה תומכת לתלמידים שמודעים לעזרה הזמינה ע

 תרבותי.

 

אשר להשפעתם של ביטויי רגשות מצד מורים לתלמידים נמצא כי ילדים מזהים הבעות רגש של מוריהם 

 ,Linnenbrink-Garcia & Pekrunומושפעים מהם בתחום החברתי, הלימודי, ההתנהגותי והאישי )

( מצאנו שקשר אישי־רגשי 2016, מישר, מ'-לוי, ד' וגנץ-אליהו(. זאת ועוד, במחקר אחר שערכנו )2011

משפיע על המיצוב החיובי במעגלי השייכות של הילדים: בתיהם, שכונותיהם, בתי הספר שלהם והחברה 

 הישראלית הכללית.

 

 החוויה: סיור בשכונה .2

הסיור המחיש כחלק מפרקטיקת ההכשרה יצאו הסטודנטים לסיור לימודי בשכונה הקרובה לבית הספר. 

לסטודנטים את המציאות המורכבת של קבוצות המיעוט שעליה שמעו מסיפורי הילדים, קראו במאמרים 

או שמעו בתקשורת ההמונים והתקשורת הדיגיטלית. הם נחשפו באופן ישיר ואותנטי לצבעים, לצלילים, 

 למראות ולריחות של השכונה בהקשרים רחבים.
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 תפיסות  2.1

טודנטים תפיסות חיוביות של פתיחות וסובלנות אל 'האחר' תוך שחרור מדעות בעקבות הסיור גילו הס

 קדומות. ז' סיפר בראיון:

 

ראיתי מציאות אחרת, חנויות אוכל תאילנדי, חנויות שמלות אותנטיות, חנויות אוכל 

אתיופי והודי וחנות אינטרנט של מהגרים פיליפינים ]...[ הרגשתי שאני במקום אחר 

ם האפריקאים חדשים לי, שונים ממה שאני מכיר. לפי מה שראיתי לגמרי והתושבי

בטלוויזיה, חשבתי שכל האזור מלוכלך, דוחה, הרוס ואנשים זרוקים ברחובות, אבל 

פגשתי שכונה שונה לגמרי. הופתעתי לראות שלכל אחד בשכונה יש טלפון סלולרי 

שכולם נאבקים  ועל הקירות תלו הזמנות של מוסיקה אתנית ולהקות מחול. הבנתי

ורוצים לשמור על התרבות והמסורת שלהם שכוללים מנהגים, אוכל ובגדים. אני 

חושב שיש להם את הזכות לשמור על התרבות שלהם ולחיות איך שהם רוצים, הם 

 לא צריכים להיות כמונו )ז'(.

הנחות  המפגש הישיר עם המציאות 'האחרת', הצבעונית וההומה של המרחב האורבני בשכונה הפריך

שגויות וסטראוטיפיות על קהילות המיעוט ועל חזות השכונה, ריכך את תחושות הבלבול והפיג מעט את 

( בחנו את מושג הַאֵחרּות וקבעו כי הוא קשור 2020החרדה וההלם מ'האחר'. חסיסי־סאבק ולב־ארי )

אליה אנחנו חשים  ביחסי גומלין בין קבוצות שונות בחברה. הקבוצה 'שלנו' נחשבת מוצלחת בעינינו,

שייכות, נאמנות והערכה. לעומתה קבוצת 'האחרים' היא קבוצה במצב של נחיתות חברתית, עימה אנחנו 

( קבוצות רבות מוחרגות ונחשבות Kastoryano, 2010מתחרים או חשים התנגדות. לפי קסטוריאנו )

 'אחרות' על רקע מאפיינים כמו גזע, אתניות, דת, מגדר ועוד. 

 

ממחישים את הניגוד בין מחשבה למציאות ומוכיחים כי  –דבריו "אבל פגשתי שכונה שונה לגמרי" 

המציאות האותנטית שונה ממה ששמע, דמיין, קרא או נחשף אליו בתקשורת. חיזוק לניגוד בין המוצג 

את ( הטוענת כי אמצעי התקשורת מגבירים 2015באמצעי התקשורת למציאות נמצא אצל קריצמן־אמיר )

היחס השלילי, הסטראוטיפים והדעות הקדומות כלפי קהילת מבקשי המקלט האפריקנים בישראל, זאת 

 בשל מעמדם הארעי, צבע עורם השונה ונוכחותם המסיבית ברחובות העיר. 

 

זאת ועוד, ז' מגלה שלמרות העוני והקשיים, תושבי השכונה מצליחים ליצור לעצמם שגרה של חיים 

באירועי תרבות, והתושבים משתדלים לשמור על המסורת שלהם: מנהגים, אוכל, מודרניים משולבים 

מוזיקה ובגדים. במילים אחרות, החוויה האותנטית של הסיור בשכונה סייעה לו, למעשה, להעניק אישור 

גם לעצמו לשמור על מסורת ומורשת הבית שלו לצד המסורת הישראלית החדשה, שאליה נחשף כעולה 

מעצב תפיסה של הדדיות וסובלנות המתבטאת במילים: "יש להם את הזכות לשמור על  חדש מפרס. הוא

התרבות שלהם ולחיות את איך שהם רוצים, הם לא צריכים להיות כמונו". תפיסה כזו של פתיחות וסבלנות 

 עשויה לצמצם התנהגויות גזעניות ופוגעניות תוך גילוי רגישות וכבוד אל האחר.

 

 פעולות פדגוגיות  2.2

 הוראת תוכן בזיקה לפדגוגיה מותאמת תרבות 2.2.1

הסביבה הרב־תרבותית מאתגרת מאוד את המחנכים, הנדרשים ללמד באופן שיעורר מוטיבציה ללמידה 

אצל כלל התלמידים בכיתה. לשם כך על המורים להיות מודעים למאפיינים התרבותיים, לשפת האם של 

לדים ולהשקיע מאמצים בעיצוב תהליך הוראה־למידה התלמידים המשפיעים על תרבות הלמידה של הי

 (:Ladson-Billings, 2014; Groulx & Silva, 2010מבוסס על פדגוגיה מותאמת תרבות )

 

אחרי הביקור בשכונה החלטתי באומץ רב לשלב  בשיעורים טקסטים שקשורים 

יות לתרבות, לדת ולהיסטוריה של הילדים, למציאות שיש בה דמויות אחרות וצבעונ

שאני לא מכירה. הבנתי שחלק מהתפקיד שלי כמורה להעצים את הזהות ואת 

התרבות של התלמידים יחד עם התרבות והזהות היהודית־ישראלית שלי. כלומר לא 
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לטשטש את הזהות של התלמידים ולא לדחוק אותה. בחרתי טקסט על מפת העולם 

רצות המוצא של הילדים. שיכול להמחיש את הגיוון בכיתה, והתייחסנו בכיתה לכל א

לאחר מכן הילדים חיפשו טקסט מידע ותמונות על המדינה והציגו בפני חבריהם. 

בכיתה התקיים שיח מעניין שחשף את כולנו לידע גאוגרפי־תרבותי חדש שבמקום 

 אחר לא היינו נחשפים אליו )פ'(.

ים מתרבויות ומרקעים הביקור בשכונה השכונה הגביר את היכולת לראות את נקודות המבט של אנש

אחרים ולגלות אמפתיה וכבוד לאחר. נראה כי המודעות החברתית של פ' למאפיינים חברתיים־תרבותיים 

ייחודיים של הילדים עוררה מחשבה מהעבר שלה כתלמידה עולה מצרפת, שחבריה בכיתה לא ידעו היכן 

פעילות המשלבת את מפת העולם נמצאת צרפת באירופה ומה הן המדינות הגובלות בה. לכן החליטה על 

כדי להבליט את הייחודיות והגיוון החברתי, כדי להראות לילדים גם את ההקשרים הגאוגרפיים וכדי להבין 

את משמעות המעבר ממקום למקום. ידוע כי כדי לפתח מסוגלות להוראה בזיקה לעקרונות של פדגוגיה 

להם על ידי הבנת קהילות התלמידים מותאמת תרבות נדרשים המורים לפתח יכולת תרבותית מש

(. נראה כי הביקור בשכונה העשיר את הידע של פ' על אודות אורח Byrd, 2016וההקשר המשפחתי )

החיים של התלמידים ובני משפחותיהם מחוץ לכיתה וגרם לה להבין שעליה ליצור פעולות הוראה שייצגו 

 יים לעולם התלמידים.את המגוון התרבותי תוך שילוב תכנים תרבותיים רלוונט

 

לדברי פ', תפקיד המחנך הוא ללמד תוכן בהקשרים רב־תרבותיים תוך כדי חיזוק נראות התרבות והדת 

של התלמידים והימנעות מטשטוש או מדחיקה לשוליים. היא מבינה שבדרך זו התלמידים ירגישו מעורבים 

יהודית. זאת בדומה להופמן -הישראליתבשיעור, והתוכן יהיה רלוונטי להם ואולי אף ישמש גשר לתרבות 

(Hoffman, 2009( ולהכט ושיין )Hecht & Shin, 2015 הטוענים כי כדי שתוכניות לימודים תהיינה )

 אפקטיביות עליהן להיות מותאמות תרבותית להקשר החברתי־תרבותי מקומי שבו הן מועברות.

 

ול להמחיש את הגיוון בכיתה", ממחישות זאת ועוד, מילותיה של פ': "בחרתי טקסט על מפת העולם שיכ

שהטקסט (, Byram et al., 2002( ואת תפיסתם של ביירם ועמיתיו )Kramsch, 1998את תפיסת קרמש )

הוא כלי רב עוצמה לטיפוח הבנה בין תרבויות שונות. באמצעות הניסיון שרוכשים התלמידים בקריאה של 

שיהיו מסוגלים להתמודד בעתיד עם מצבים של הטקסט, בעיבודו, בהבעת רגשות ועמדות, ייתכן 

 . קונפליקטים ומתחים

 

פ' חושפת פעולות שעולות בקנה אחד עם עקרונות של פדגוגיה מותאמת תרבות, לפיה מורים נדרשים 

לשלב חוויות מעולמם התרבותי של התלמידים, לחבר ידע חדש שנלמד בכיתה לבית, לקהילה ולסביבת 

שהם מביאים בחשבון את השונות של התלמידים. היא בחרה טקסט על מפת החיים של התלמידים תוך 

העולם ואפשרה לכל תלמיד להעמיק את הידע התרבותי שלו על ארץ המוצא ולשתף בידע את התלמידים 

האחרים, ובכך הגבירה את נראות הקולות המגוונים ולא רק את כוחה של התרבות הדומיננטית. לפי 

( המורים נדרשים לטפח עמדות של 2015( ואבו עסבה )Irvine, 2010(, אירוין )Epstein, 2007אפשטיין )

סובלנות תוך התגברות על תחושות האיום והפחד מבני התרבויות האחרות. יתרה מכך, קומי־יובה וסמית 

(Kumi-Yeboah & Smith, 2017)  עמדו על הקשר שבין השיח החברתי־פוליטי המתקיים בבית הספר

למידים מקבוצות מיעוט. לדבריהם, סביבה בית ספרית חיובית המגלה כבוד ופתיחות כלפי לבין הישגי הת

ההיסטוריה, המורשת והנורמות החברתיות של התלמידים מפחיתה באופן משמעותי שנאת זרים, לחץ 

 חברתי ואפליה תרבותית ומגבירה במידה רבה הישגים לימודיים.

 

לחשוף את הסטודנטים לתלמידים מרקע תרבותי, חברתי  לפיכך בתהליך הכשרת המורים להוראה חשוב

ודתי מגוון, לזהות מגבלות, חסמים ופערים שהסביבה הרב־תרבותית מציבה, לעורר מודעות חברתית 

ל'אחר' ולפתח עקרונות פדגוגיים הנענים לשונות התרבותית תוך מחויבות לתהליך התפתחות של הילדים 

( לפיה בתהליך ההכשרה נדרשים הסטודנטים לטיפוח 2020יטל )בכיתה. חיזוק לכך נמצא אצל סופר ו

יכולת התבוננות עצמית כדי לזהות ולבחון הטיות חברתיות־תרבותיות וסטראוטיפים בכיתה. יכולת זו 

תסייע בקידום פרקטיקות הוראה לקידום צדק חברתי ולניהול רגשי־חברתי במצבי קונפליקט על רקע 

 גזעני אתני.
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 התיווך שפ 2.2.2

השפה היא חלק מזהות חברתית־תרבותית והיא נתפסת ככלי שבאמצעותו האדם מנהל את חייו. קבוצות 

מיעוט לשוני מתמודדות עם קשיים ביצירת תקשורת בשפה החדשה תוך הבנה שהחברה הקולטת לא 

 . הנה דוגמה להתמודדות עם קשיי השפה בדרכי ההוראה:)2014תכיר בשפתם ובתרבותם )שוהמי, 

 

כשאני מתכננת שיעור בכיתה אני חושבת שיש מילים שהילדים לא מכירים, ואני 

חושבת על דרכים יצירתיות כמו תמונות, תומכי זיכרון או סרטונים שיעזרו להבין את 

תוכן השיעור ויחזקו את הביטחון העצמי שלהם, והם לא יפחדו לדבר בשיעור 

 בחוויות משפחתיות שלהם )ג'(.   בעברית. אני גם תמיד נותנת להם הזדמנויות לשתף

סבורה שביכולתה לפעול כמורה במסגרת הכיתתית כדי לצמצם את הפערים בשפה ולהקל על תחושת ג' 

חוסר המסוגלות והתסכול של התלמידים. אכן, כבר בשלב התכנון היא נותנת מענה לתיווך השפה 

חדש על התרבות והמסורת והתרבות באופן אותנטי, יצירתי ומעודד ללמידה ומאפשרת לידע ה

שהתלמידים שיתפו בשיעור להיות חלק מתהליך הלמידה בכיתה. נראה ששיעורי העברית לא התמקדו 

רק בהוראת השפה, אלא תיווכו בין תרבויות והגבירו את המודעות לשונות בין התרבויות, והסטודנטים 

 (. Byram, 2014; Schutte, 2018; Leeman & van Koeven, 2018מילאו תפקיד של מתווכי שפה ותרבות )

 

 "אבוגידה"מפגש עם צוות : החוויה .3

 תפיסות 3.1

הסטודנטים פגשו את צוות "אבוגידה": שני מורים, איש מנהלה והמייסד. "אבוגידה" היא  מסגרת חינוכית, 

פרטית ובלתי פורמלית, שבה לומדים רק ילדים ממשפחות של מבקשי מקלט מאריתריאה. הם נחשפו 

לסיפור האישי של אנשי הצוות, לקשיים החברתיים־כלכליים איתם מתמודדת הקהילה ולפעולות 

הלימודיות, שמטרתן יצירת מסגרת חינוכית לילדים בשעות אחר הצהריים, שמירה על מסורת ושפת ארץ 

 המוצא וחיזוק הקשר הבין־דורי. בעקבות המפגש חשפו הסטודנטים תפיסות חיוביות על אודות חשיבות

הקשר בין בית הספר למשפחה ולקהילה. הנה דברים שכתבה מ', החושפים תפיסה על אודות חשיבות 

 הידוק הקשר בין בית הספר למשפחה:

 

רק שם הבנתי כמה ההורים מנותקים מכל מה שקורה בבית הספר, הם עייפים מאוד, 

קורה עובדים מהבוקר עד הערב ולא תמיד יש להם כוח לדבר עם הילדים ולשאול מה 

בבית הספר. זו הסיבה העיקרית שהקימו את "אבוגידה". המסגרת הזו נותנת מענה 

לשעות הרבות שההורים לא בבית וגם מסייעת בתקשורת בין ההורים שלא מדברים 

עברית לבין הילדים שלא מדברים טיגריניה. ב"אבוגידה" הילדים לומדים לקרוא, 

לדבר טוב יותר עם ההורים. הפגישה  לכתוב ולשיר טיגריניה )שפת המוצא( ויכולים

ממש טלטלה אותי, וחשבתי לעצמי מה אני יכולה לעשות כדי לגשר בין עולם הילדים 

לתוכן שנלמד בכיתה ואיך אני יכולה לקרב את ההורים אליי ולגרום להם להבין 

 ששיתוף פעולה בינינו הוא לטובת הילדים )מ'(.

מידע פרטי על אורח החיים של המשפחות מבחינה כלכלית  החוויה ב"אבוגידה" חשפה בפני הסטודנטים

ועל היחסים האישיים בין ההורים לילדים. ייתכן כי מ' לא מביעה רתיעה או שיפוטיות מול ההורים, משום 

שהבינה כיצד הקהילה ביחד מתאמצת ומתמודדת עם קשיי הפרנסה והקמת "אבוגידה" היא הוכחה לכך 

חינוכי לילדים. לרוב, הורים מקבוצות מיעוט ממעמד חברתי כלכלי מודר שהקהילה דואגת ומעניקה מענה 

ונמוך חסרים ידע, מיומנויות ותמיכה חברתית כדי להתמודד עם הקשיים שמציבה החברה הקולטת  

(. לפיכך יימנעו משיתוף במצבם האישי מורים או אנשי Hill & Tyson, 2009; 2015)שכטמן ובושריאן, 

לעיתים בשל פערים על רקע תרבותי או בשל רצון להסוות את הקשיים ולשדר מסר  חינוך מקבוצת הרוב,

חיובי. מכאן שהמפגש עם קבוצת המנהיגים החברתיים של קהילת האריתראים ב"אבוגידה" מלמדת את 
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מ' עד כמה חשוב ללמוד על תרבות ארץ המוצא ועל מצבן החברתי והכלכלי של המשפחות ממקורות 

 נה. מידע בקהילה ובשכו

 

החוויה העשירה את הסטודנטים בידע חדש על אודות חשיבות השמירה על שפת האם ועל מנהגים 

ונורמות תרבות ארץ המוצא כגורם תקשורתי משמעותי בין הדור הראשון לדור השני. מ' יצרה קשר בין 

על הידע התרבותי החדש לתפקידה כמורה והדגישה את החשיבות של קשר ישיר עם ההורים המבוסס 

( (Guardado, 2008כנות, פתיחות ושותפות. תפיסתה עולה בקנה אחד עם ממצאי המחקר של גורדאדו  

המצביעים על חשיבות שמירת שפת האם לצורך הידוק מערכות יחסים אישיות במשפחה, ובכך לחזק את 

אם יכולתם של ההורים להיות מעורבים בלמידה של הילדים. לדבריה, תקשורת בין־דורית בשפת ה

מחזקת את הרגש, המסורת המשפחתית והפתיחות בקרב בני המשפחה, מכיוון ששפה זו מייצגת את 

 ,Parke & Burielזהותם התרבותית המלווה בהומור, רגש, שירים וסיפורים. כמו כן, פארק ובוריאל )

כים ( מאמינים כי תקשורת בין־דורית משמעותית היא הבסיס שעליו מגלמים ילדים נורמות וער2006

 חברתיים שישמשו אותם בעתיד בתהליכי שילוב חברתי. 

 

 פעולות פדגוגיות  3.2

 חיזוק מעורבות ההורים 3.2.1

הביקור ב"אבוגידה" עורר את הסטודנטים לבחון את הקשר שלהם עם ההורים ולחשוב על פעולות 

בלת בחברה להגברת מעורבותם. הנה דוגמה לדיווח המעודד מעורבות הורים לעיצוב התנהגות מקו

 הקולטת:

 

אני חושבת שמעבר להישגים לימודיים נושא ההתנהגות הוא קריטי. חייב שיהיה 

שיתוף פעולה עם ההורים. אני יודעת שילדים ממשפחות מבקשי המקלט נחשפים 

לאלימות בבית, והם חושבים שכך אפשר להתנהג בבית הספר. בבית הם לא 

יינים כאלה, מקבלים מספיק תשומת לב ולא מסבירים להם שום דבר. הם כמו לוו

מסתובבים. חשבתי שב"אבוגידה" אראה בלגן, אבל הילדים ישבו סביב שולחנות עם 

מחברות או דפים, הקשיבו למורה, היה שקט בכיתה והם עמדו כשנכנסנו. ר', המורה, 

הסביר לי שההורים משתפים איתם פעולה. הוא אמר: "פעם התקשרתי לאימא, 

ת". אני לא חושבת שהשפה תהיה המחסום דיברנו בטיגריניה וחל שיפור בהתנהגו

בפניי בתקשורת עם ההורים, אשתמש בתרגום בנייד או אמצא דרכים יצירתיות כדי 

 להזמין את ההורים להיות מעורבים )א'(. 

הסיור ב"אבוגידה" מאפשר לא' לבחון את תפיסתה האישית על מעורבות הורים ממשפחות מבקשי מקלט 

ה לסיור עם עמדה שלילית על יכולתם של ההורים לשמור על סדר מאפריקה בבית הספר. א' מגיע

ומשמעת ומפקפקת ביכולתם לחנך את הילדים ולמנוע אלימות. בעקבות המפגש עם התלמידים בסביבתם 

הטבעית יותר ב"אבוגידה", כשהמורים הם חברי הקהילה ומלמדים בשפת האם, טיגריניה, גילתה א' כי 

 ורבים. הילדים לומדים, מקשיבים ומע

 

א' מציינת כי מבחינתה הפעולה הפדגוגית במסגרת חינוכית רב־תרבותית היא מעורבות ההורים: "חייב 

שיהיה שיתוף פעולה עם ההורים". נראה כי בעקבות המפגש האותנטי עם המורה ר' "באבוגידה", בו 

ישות לקשיים במפגש שיתף מניסיונו האישי על הקשר עם ההורים, הבינה הסטודנטית א' שעליה לגלות רג

בין־תרבותי ולמצוא את הדרכים המתאימות כדי לגרום להורים להיות מעורבים. א' גילתה פתיחות 

וגמישות בתפיסותיה וגיבשה הבנה פדגוגית כי גיוס הורים יסייע בידה להתמודד ולהשיג שיפור בהתנהגות 

 ,Macura-Milovanović & Peček, 2012; Simeהילדים. תפיסה זו עולה בקנה אחד עם ממצאי מחקרים )

Fassetta & McClung, 2018 לפיהם מתקיים קשר הדוק בין מעורבות הורים בבית הספר לבין שיפור )

בהישגים והגברת המוטיבציה של הילדים ללמידה. במקרה שלפנינו המורה ר' הציג שיפור בהתנהגות 

מורה להורה התקיים בשפת המוצא, אך א' הילדה. ייתכן כי הסיבה לשינוי נעוצה בכך שהדיאלוג בין ה

גילתה פתיחות והבנה כי גם אם ההורים לא מדברים עברית חשוב שיהיו מעורבים בלמידה של הילדים 
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ועליה לפעול בדרכים יצירתיות לצמצום פערי הידע וחסר הוודאות של ההורים בתהליך החינוכי ובתקשורת 

 (. Säävälä, Turjanmaa & Alitolppa-Niitamo, 2017מול בית הספר )

 

מוכנות זו של א' ללמוד, לגלות פתיחות, יצירתיות וגמישות תסייע בידה בגיבוש פדגוגיה מותאמת לתרבות 

( סבורים כי Ayers & Ayers, 2011( ואיירס ואיירס )Lee et al., 2009הילדים. החוקרים לי ועמיתיו )

פדגוגיה מותאמת תרבות מבוססת על הבנתם של המורים את החברה ואת התרבות אליה שייכים 

התלמידים וחושפת את ביטויי הרגש, הסובלנות, האמפתיה וההכלה של המורים בביצוע פעולות שגרתיות 

 של למידה בבית הספר.  

 

 שילוב אוריינות הבית 3.2.2

יבט אישי מחזק אצל הילדים את הרצון לשתף במידע אישי וחוויות שחוו דיאלוג אורייני שהוא ממוקד ה

בכיתה ובבית ובכך עשוי להגביר את המוטיבציה ללמוד ולחזק יכולות אורייניות של דיבור והקשבה. דיאלוג 

כזה עשוי להעלות את המודעות לגבי הבדלים בין תרבויות שונות ולטפח הבנה רחבה של השפה בהקשר 

 יא נלמדת.החברתי בה ה

 

 הנה קטע מרפלקציה שכתבה ק':

 

אחרי הביקור ב"אבוגידה" הבנתי שאני צריכה לדעת יותר על ארץ המוצא של הילדים, 

על הבית והמסורת שלהם. לדעת מה הם עושים מבחינת השפה בבית, על מה 

מדברים. המורה סיפר שההורים לומדים עברית כדי לדבר עם הילדים וגם לעזור 

ם ולהיות שותפים יותר. אחת האימהות סיפרה כי אחת הדרכים שלה להם בשיעורי

לחזק קריאה אצל הילד על ידי קריאה של שלטי רחוב. אז הכנתי דפי עבודה לקריאה 

לבית, הוספתי תרגום באנגלית של קטע הקריאה ותמונות בשביל ההורים. הוספתי 

יקפידו על הגייה  גם הקלטה שלי קוראת את הקטע כדי שיהיה להורים קל יותר וגם

נכונה ויקראו את הקטע עם הילדים. מה שאומר שכעת הלמידה יכולה להמשיך 

 בבית, לא רק בכיתה. לא כולם שיתפו פעולה, אבל גם זו התחלה.

דוגמה זו ממחישה את השינוי שהתרחש בקרב הסטודנטים בעקבות המפגש עם צוות "אבוגידה" ועם 

האינטראקציה השפיעה על התפיסות החינוכיות של הסטודנטים וכמה  ההורים. באופן כללי, ניתן לראות כי

מהם הבינו בפעם הראשונה את הפוטנציאל הגלום בהבנת הסביבה האוריינית בבית ובחשיבות הלמידה 

(, 2009על מאפייני התרבות שאליה שייך הילד כמרכיבים משמעותיים בגיבוש דרכי ההוראה. לפי גלדי )

 רת להתאים את דרכי ההוראה לכל תרבות, גזע ולכל קבוצה חברתית. תפיסה פדגוגית זו מאפש

 

נוסף על כך, פיתוח תפיסה כי מעורבות ההורים חשובה תרם להבנה כי האוריינות המשפחתית היא גורם 

משמעותי וחשוב שיש להתייחס אליו בתהליך ההוראה־למידה. כלומר, לתהליך הלמידה קשר הדוק 

 ,Ladson-Billings, 2014; Groulx & Silvaות ולשפת האם של התלמידים )לחוויות משפחתיות ותרבותי

לדוגמה, מחקרים טוענים כי התפתחות אוצר מילים מתחילה במשפחה, המחזיקה בידע אורייני (. 2010

 ,Gregory)עשויים לעזור בהבניה של מיומנויות קריאה  בוגרים יותרכמו כתיבה, דקלום ושירה, ואחים 

Long  & Volk, 2004) . 

 

 סיכום

מחקר זה בחן תפיסות ופעולות של סטודנטים בעקבות חוויות אותנטיות מעצבות הוראה מותאמת תרבות. 

תודעה החוויות כללו מפגשים עם התרבות האחרת בבית הספר ומחוצה לו והם סייעו לסטודנטים לפתח 

 מתווכי שפה ותרבות. חברתית, להבין את הקשר בין הוראה לתרבות ולצייד אותם במיומנויות של

 

הממצאים חשפו כי במפגש הראשון בבית הספר עם התרבות האחרת ביטאו הסטודנטים רגשות של 

בלבול, פחד ואי־ודאות מהצפוי להם במהלך שנת ההתנסות. למרות זאת, היו אופטימיים וגילו פתיחות 
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סטים סיפוריים מעודדי להכיר את התרבות האחרת תוך ניסיון לתכנן מערכי שיעור שמשולבים בהם טק

דיבור ותכנון מפגש היכרות לביסוס קשר אישי עם הילדים. נראה כי התנסות במצבים של אי־ודאות היא 

תכונה רצויה למורים, משום שהיא מאפשרת להם לבחון עניינים שונים בו זמנית, לשאול שאלות, לאלתר, 

 ות. לחדד את הצורך האישי של התלמידים ולעצב הוראה מותאמת תרב

 

הסיור בשכונה אפשר לסטודנטים לבחון את דרכי השתלבותן של קבוצות המיעוט במרחב העירוני בישראל 

תוך שהם נחשפים לקולות, לריחות ולצבעים של מציאות החיים שבה גדלים הילדים. המפגש האמיתי 

תנהלת אילץ אותם להשוות בין הנימה השלילית המושמעת באמצעי התקשורת לבין שגרת החיים המ

בשוליים החברתיים העניים, אך יש בה סממנים של שגרה נורמלית כמו חנויות ועסקים אותנטיים, אירועי 

תרבות, מפגשים חברתיים ושימוש בטכנולוגיה עדכנית. בעקבות הסיור תכננו הסטודנטים מהלכי הוראה־

 ת.למידה בזיקה לפדגוגיה מותאמת תרבות תוך שימוש במיומנות לתיווך שפה ותרבו

 

צוות "אבוגידה" חשף תפיסה הפורצת את גבולות בית הספר והעצים את חשיבות יצירת המפגש עם 

הקשר עם הבית, המשפחה והקהילה. הפעולות הפדגוגיות ביטאו רצון לחזק את מעורבות ההורים למרות 

 הקשיים ולנסות לשלב את אוריינות הבית בלמידה בכיתה.

 

שהמחקר נערך עם אוכלוסייה מצומצמת במכללה אחת במרכז הארץ, לא ברורים גבולות ההכללה, מאחר 

  ולא ברור עד כמה ניתן להכליל על מקומות אחרים.

 

לממצאים אלה השתמעויות לתהליך הכשרת המורים באופן כללי ובעיקר בתוכנית להכשרת מורים 

להוראת עברית כשפה נוספת. נראה כי במציאות שבה מתרחב המגוון התרבותי, המורים נדרשים להיות 

מוכנים ללמד בכיתה הטרוגנית מבחינה תרבותית תוך ביצוע פעולות פדגוגיות שעשויות להשפיע על 

כולות הלימודיות והרגשיות התנהגותיות של ה'אחר' במרחב הבית ספרי. תהליך הכשרת מורים המלווה הי

תהליך הלמידה עשוי להיות בחוויות האותנטיות בבית הספר, בשכונה ובקהילה יעצים את ההבנה כי 

מעולמם  שונה בין תרבות אחת לאחרת, ולכן נדרשים המורים לפעול כמתווכחים תרבותיים, לשלב חוויות

התרבותי של התלמידים, להטמיע את חשיבות שפת האם, המסורת, ההיסטוריה והמורשת של תרבות 

ארץ המוצא ולחבר ידע חדש שנלמד בכיתה לבית, לקהילה ולסביבת החיים של התלמידים. פעולות כאלה 

 רת בעתיד.עשויות להיות בעלות השפעה רבה על חיי הילדים בהווה ועל תהליך השתלבותם בחברה הבוג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16|  גנץ־מישר ומיכל אליהו־לוי דולי

 

 דכרך י                                                                                                                                                                                       חמדת  האקדמית

 רשימת מקורות

 .38–32 ,22פנים, תרבותיות. -הערות על אחרות, שוויון ורב 11(. 2002אבו בקר, ח' )

 

-זהות, נרטיב ורבתרבותיות. בתוך ח' עראר וע' קינן )עורכים(, -(. חינוך ערבי ורב2015עסבה, ח' )-אבו־

 (. אור יהודה: פרדס הוצאה לאור. 137–117)עמ'  תרבותיות בחינוך הערבי בישראל

 

. תל אביב: השירות לעבודה כשירות תרבותית בעבודה קהילתית(. 2016אגמון־שניר, ח' ושמר, א' )

-http://jicc.org.il/heb/wp-content/uploads/2016/02/Agmonאוחזר מתוך  קהילתית.

Snir_Shemer_Cultural_Competence_Community_Work.pdf 

 

(. המחקר על רגשות בהוראה ובניהול חינוכי: סוגיות עיקריות, כיוונים עתידיים. בתוך 2018אופטלקה, י' )

(. תל אביב: 41–15)עמ'  פת מאמריםרגשות בהוראה ובניהול בית ספר: אסוי' אופטלקה )עורך(, 

 מכון מופ"ת.

 

(. "הרגשתי מחמם את הלב, ככה זה כששמים לב אליך": מיצוב 2016מישר, מ' )-לוי, ד' וגנץ-אליהו

.130–105, 9, גילוי דעתעצמי של נערים ממשפחות של מהגרי עבודה בדרום תל אביב.     

 

ובית הספר במבט מקרוב: מחקרים אתנוגרפיים על הכיתה (. 2013אלפרט, ב' ושלסקי, ש' )עורכים(. )

 . תל אביב: מכון מופ"ת.חינוך

 

(. 2017זמיר, נ', בדראן, ש', . . . טיטי, ת' )-ברק־מדינה, ע', אקסלרוד, ו', מלאכי, ר', טגר, נ', שפטינצקי

כה שווים: תמילוי )עורכת(, -שונות ישראלית: תגובת המעבדה להטרוגניות בחינוך. בתוך נ' מנדל

 (. ירושלים: מכון אבני ראשה. 56–49)עמ'  בית ספרית בשוויון הזדמנויות

 

שווים: תמיכה בית ספרית (. שוויון הזדמנויות בדרך לחינוך. בתוך נ' מנדל־לוי )עורכת(, 2017דולב, ל' )

 .(. ירושלים: מכון אבני ראשה75–65)עמ' בשוויון הזדמנויות 

 

ירושלים: היזמה  ולכל אחד במערכת החינוך. –חינוך לכול (. 2014. )הרכבי, א' ומנדל־לוי, נ' )עורכים(

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.  –למחקר יישומי בחינוך 

 

(. "סוף סוף נפגשים איתם": תרומת הלימודים לתואר שני במקצועות 2020חסיסי־סאבק, ר' ולב ארי, ל' )

 .54–27 ,72דפים, תרבותית. -החינוך לפיתוחה של מסוגלות בין

 

ייעוץ (. ייעוץ בקהילות חינוכיות קולטות עלייה. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן )עורכים(, 2004טטר, מ' )

 (. תל אביב: רמות.228-209)עמ'  ספר בחברה משתנה-בבית

 

לשונית. בתוך ס' דוניצה־שמידט וע' ענבר־לוריא )עורכות(, -(. שימור שפות בחברה רב2014טננבאום, מ' )

 (. תל אביב: מכון מופ"ת. 63–43)כרך א, עמ'  סוגיות בהוראת שפות בישראל

 

(. לא על הקוגניטיבי לבדו: על חשיבות שילוב גישת "ההכרה החמה" בהוראה 2020סופר־ויטל, ש' )

 .39–25 ,2קשת, תרבותית. -אקדמית בסביבה רב

 

ואמפתיה אצל פרחי הוראה. בתוך  (. רגשות הכעס והשלכותיהם על בניית הבנה עצמית2018עזריה, ש' )

(. תל 352–333)עמ'  רגשות בהוראה ובניהול בית ספר: אסופת מאמריםי' אופלטקה )עורך(, 

 אביב: מכון מופ"ת. 
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The Human Side of Teaching–Authentic Experiences Shape Culturally Relevant Pedagogy 

Dolly Eliyahu-Levi and Michal Ganz-Meishar 

 

Abstract 

The education system faces heterogeneities of minority groups and challenges of integration and 

inclusion. The study's aim is to examine perceptions and actions of pre-service teachers in a 

multicultural school following authentic experiences in the neighborhood and community. The 

study is qualitative and involves 12 students teaching Hebrew as an additional language. 

The research data were collected from two sources: (a) Ten tasks of documentation and reflection 

that all students were required to write about their perceptions and actions following the 

experience of the authentic experience; (B) Semi-structured in-depth interviews with the twelve 

students conducted by the researchers. The contents of the digital portfolio and the interviews 

were analyzed through content analysis. 

The findings revealed three categories of experiences (1) First school encounter; (2) A tour of the 

neighborhood; (3) Meeting with the "Abugida" team, an educational, private, and informal setting 

for children from families of asylum seekers from Eritrea. 

In the first session, the students reported confusion, shock and inability to deal with the reality of 

uncertainty in the new space. However, following the tour of the neighborhood and the meeting 

with the "Abugida" team, they establish a personal connection, encourage the children to share 

their personal story and design teaching activities related to culturally relevant pedagogy while 

incorporating home literacy. 

These findings have practical implications. It seems that the training process accompanied by 

authentic experiences may enhance the understanding of diversity and the need for teachers to act 

as cultural mediators, combining experiences from student culture, connecting new knowledge to 

the children's home and community. Such actions can have a major impact on children's lives in 

the present and their integration into adult society in the future. 

 

Keywords: Culturally Relevant Pedagogy, Teacher Training, House Literacy, Authentic 

Experiences 
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	 לש הליהקלו תיבל שדח עדי םירבחמו םידימלתה תוברתמ תויווח םיבלשמה ,םייתוברת םיחכוותמכ
	 הווהב םידליה ייח לע הבר העפשה תולעב תויהל תויושע הלאכ תולועפ .םידליה
	 הרבחב םתובלתשה לעו
	.דיתעב תרגובה
	 

	 
	 

	 :חתפמ תולימ.תויטנתוא תויווח ,תיבה תוניירוא ,םירומ תרשכה ,תוברת תמאתומ היגוגדפ
	 :חתפמ תולימ.תויטנתוא תויווח ,תיבה תוניירוא ,םירומ תרשכה ,תוברת תמאתומ היגוגדפ
	 

	 
	 

	יטרואית עקר
	יטרואית עקר
	 

	יתוברת־בר ךוניח
	יתוברת־בר ךוניח
	 

	 ומכ .הרבחב םייקתמש דובכ ךותמ יתרבח־יתוברתה ספיספב הרכהכ תרדגומ "תויוברת תבורמ" הרבח תונושה תוצובקה ןיב גולאיד ןכ הימונוטוא לע ,תויתדו תויתוברת תונומא לש ישפוח יוטיב לע תתשומה ,ירפ( ידדה דובכו תישיא
	 ומכ .הרבחב םייקתמש דובכ ךותמ יתרבח־יתוברתה ספיספב הרכהכ תרדגומ "תויוברת תבורמ" הרבח תונושה תוצובקה ןיב גולאיד ןכ הימונוטוא לע ,תויתדו תויתוברת תונומא לש ישפוח יוטיב לע תתשומה ,ירפ( ידדה דובכו תישיא
	2007
	רמש ;
	,
	 
	2009
	 .)
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	( שמארק
	( שמארק
	Kramsch, 2009
	 דחאה :םינפוא ינשב תוברת חנומה תא רידגמ ,)
	–
	 
	 ,חורה יעדמ םוחתב
	 ,הירוטסיה ,תורפס ,תונמוא תועצמאב המצע תא תגציימ תיתרבח הצובק הבש ךרדב תדקמתמ תוברתה
	 רחאה .תשרומו תרוסמ
	–
	 
	 ,תונומא ,םיכרע :םיפתושמ םילאידיאב תקסוע תוברת ,הרבחה יעדמ םוחתב
	נכ תולבוקמה תולועפו תוסיפת
	 תוברתה ,ןכ לע רתי .הרבחל םיכיישכ םמצע םיהזמה םישנא ידי לע תונוכ
	 ןוכנ" לש םיקוח קוקחלו המצע תא קידצהל תצלאנ איה היצמיטיגל גישהל תנמ לע ןכלו ,תיתורירש איה
	 םה דציכ אלא ,ויה םירבדה דציכ קר אל דמלל השוריפ תוברת תארוה .בחרמלו ןמזל םימיאתמה "לבוקמו
	ש תויהל םילוכי
	 תוביסנבו םינושו םיידוחיי ונחנאש ןיבהל אוה הרבחב םיפיטואירטסה קוריפש ןאכמ .םינו
	.הנוש תויהל היה לוכי ונתיאמ דחא לכ תורחא
	 

	 
	 

	 אצומ תופשו םייתרבח םיכרע ,םיגהנמ ,תויוברת דעיה תוצראב תפשוח תימואל־ןיבה הריגהה העפות ,םיירטינמוה םינוגרא ,תוינידמה יעבוק ,ךכיפל .תורחא תוינכות שבגל םישרדנ תוליהקו ךוניח תודסומ ,תיתרבח תודיכל ,תואירב ,תיטילופו תימואל תוביצי לש רשקהב תירוביצ תוינידמב תויגוסל הנעמ תונתונה הרבחב םירגהמה תוחפשמ לש יתוברת־יתרבח בוליש םע תודדומתהה רגתא רקיעבו ,ךוניח ,הלכלכ( תטלוקה
	 אצומ תופשו םייתרבח םיכרע ,םיגהנמ ,תויוברת דעיה תוצראב תפשוח תימואל־ןיבה הריגהה העפות ,םיירטינמוה םינוגרא ,תוינידמה יעבוק ,ךכיפל .תורחא תוינכות שבגל םישרדנ תוליהקו ךוניח תודסומ ,תיתרבח תודיכל ,תואירב ,תיטילופו תימואל תוביצי לש רשקהב תירוביצ תוינידמב תויגוסל הנעמ תונתונה הרבחב םירגהמה תוחפשמ לש יתוברת־יתרבח בוליש םע תודדומתהה רגתא רקיעבו ,ךוניח ,הלכלכ( תטלוקה
	McAuliffe & Khadria 2020; Witte
	nberg, 2017
	 
	;
	(Magner, 2016
	.
	 
	 

	 
	 

	 רפס יתבב .םירגהמ תוחפשממ םידלי תטילקל יתרבחו יגוגדפ הנעמל תושרדנ םלועב ךוניחה תוכרעמ תונווגמ תופש תועמשנו הנוש רוע עבצ ילעב ,תונוש תויוברתמ םידלי םישגפנ םיינושל־ברו םייתוברת־ברייח תא להנל םידמול םירגהמה תוחפשממ םידליה .תותיכב יתחפשמה םלועה ןיב :תומלוע ינש ןיב םה טועימה תצובק לש תילמרופ יתלבה תרגסמהו ישיא–  תרוסמה תרמשנו םאה תפש תרבודמ םהבש תירפס תיבה תרגסמהו רתוי ינרדומ־יתרבחה ,ינוציחה םלועה ןיבל אצומה ץרא לש תשרומהו–  םהבשתרתסומו תרדומ אצומה ץרא תוברתו תיטננימודה איה דעיה תפש (Athanases, et.al, 2018; Franco, et.al, 2020; Green, 2014 .) 
	 
	( םרייב
	( םרייב
	2008
	Byram
	, 
	 םהל ורזעיש תרושקת ירושיכו םילכ םידימלתל קפסל םירומה תוירחאב יכ שיגדמ )
	( םירקחמ .םייח םה ובש תויוברת הצוחו תולובג הצוח ,ילבולג םלועב ףתתשהל
	Neuliep, 2012; Lustig
	 
	& Koester, 
	2018
	 הרבחב תונוש תוצובקל עייסמ תויתוברת־ןיב תרושקת תויונמוימ חותיפ יכ םיארמ )
	 .הווחאו םולש לע הרימש ןעמל לועפלו םיכוסכס תיחפהל ,תונלבוס תולגל ,ןיבהל
	 

	 
	 

	 םידימלתל רשפאל ךירצ יכ םינימאמו תויטסילרולפ תודמעב םיקיזחמ דחא דצמ ץראב רפסה יתבב םירומהיה תא אטבל םילועה יעוצקמ ןפואב םיסחייתמ םירומה רשאכ רחאה דצה ןמ ךא ,םהלש תיתוברתה תוידוחי תנידמ יכ ךכמ דומלל ןתינ .םילארשיל ךופהל םילועה לכ לע היפל ,היומס הסיפת תפשחנ םידימלתל ךא ,יתוברת־יתרבח םזילרולפל תיתוברת תודיחאו ךותיה רוכ לש סותאמ רהצומ ןפואב הרבע לארשי הניא וז השיג תועמטיהל השירד תרתתסמ יטסילרולפ חיש לש הטעמל תחתמ יכ ןכתייו ,היד תשבוגמ ,רטט( תיתוברת
	 םידימלתל רשפאל ךירצ יכ םינימאמו תויטסילרולפ תודמעב םיקיזחמ דחא דצמ ץראב רפסה יתבב םירומהיה תא אטבל םילועה יעוצקמ ןפואב םיסחייתמ םירומה רשאכ רחאה דצה ןמ ךא ,םהלש תיתוברתה תוידוחי תנידמ יכ ךכמ דומלל ןתינ .םילארשיל ךופהל םילועה לכ לע היפל ,היומס הסיפת תפשחנ םידימלתל ךא ,יתוברת־יתרבח םזילרולפל תיתוברת תודיחאו ךותיה רוכ לש סותאמ רהצומ ןפואב הרבע לארשי הניא וז השיג תועמטיהל השירד תרתתסמ יטסילרולפ חיש לש הטעמל תחתמ יכ ןכתייו ,היד תשבוגמ ,רטט( תיתוברת
	2004
	 .)
	 

	 
	 

	 םע תודדומתה ךות תקדוצו תינויווש הרבח תונבל אוה םלועב םיבר תומוקמבו לארשיב יכוניחה רגתאהיתרבחה םקרמב תושרשומה תוירוטסיה תוסיפתו רוכינ ,רחאה ינפמ דחפ ,תומודק תועד השיגהש ןאכמ .( םירחאו הנידמ־קרב יפל ךוניחב תיתוברת־ברה
	 םע תודדומתה ךות תקדוצו תינויווש הרבח תונבל אוה םלועב םיבר תומוקמבו לארשיב יכוניחה רגתאהיתרבחה םקרמב תושרשומה תוירוטסיה תוסיפתו רוכינ ,רחאה ינפמ דחפ ,תומודק תועד השיגהש ןאכמ .( םירחאו הנידמ־קרב יפל ךוניחב תיתוברת־ברה
	2017
	 תריציו םידימלת ןיב תויצקארטניא תדדועמה ,)
	 תוינגורטהל הנעמ תקפסמ ,תישיא תמאתומ הדימל םע תיפותיש הדימל רבחל רשפאתש תיכוניח תרגסמ
	ו םירגתא םע דדומתהל ,ינשהמ דומלל ,ךרע לעב תויהל ,םורתל לוכי דלי לכש ךכ
	.חתפתהל
	 

	 
	 

	( םירקחמ ,בלוד2017;Gleason & Gerzon, 2013  תיתוברת־ברה השיגה יפל הארוה יכ םידמלמ ) דחאה :תינמז וב אלמל תיתוברת־בר התיכב הרומה לעש םידיקפת ינשב תדקמתמ–  דימלתל תונפל( םיידומיל םיגשיה םדקלו טרפכSmit & Humpert, 2012 ינשה .)– הצובקכ התיכה לכ תא םדקל  תנווגמ ,ךכ לע ףסונ .ןוויגה ךרע תנבהו תונרקס ,הלבק ,דובכ ,ןוויג תללוכה תינגורטה הרבחב םייח תעדות רוצילו םא תופשל תועדומ םדקלו תינושל הניחבמ תובכרומל הנעמ תתל שרדנ תיתוברת־בר התיכב הרומה ,ימהוש( יתרבח קדצ לע הרימשל באשמכ2014מה הארוה יכרד שוביגל באשמכ םגו ) םיסכנה לע תוססוב
	 דומילה תוטישב םייתריציו םישימג ויהי יתוברת־ינושל עדי ילעב םירומ .ותחפשמו דליה לש םייתוברתה התיכב םידליה לש יתוברת־ינושלה עקרל תיטנוולר היהת איהש ךכ התיכב הארוהה תא ומיאתיו םהלש(
	 דומילה תוטישב םייתריציו םישימג ויהי יתוברת־ינושל עדי ילעב םירומ .ותחפשמו דליה לש םייתוברתה התיכב םידליה לש יתוברת־ינושלה עקרל תיטנוולר היהת איהש ךכ התיכב הארוהה תא ומיאתיו םהלש(
	Gort, & Glenn, 2010
	 .)
	 

	 
	 

	תוברת תמאתומ היגוגדפ
	תוברת תמאתומ היגוגדפ
	 

	 תמאתומ היגוגדפ איה .תיתוברת הניחבמ תונווגמ תותיכב תיביטקפא הארוה ראתמה חנומ איה תוברת םידימלתה לש םאה תפשלו תויתוברת תויווחל קודה רשק הדימלה ךילהתל יכ הנומאה לע תשרשומ(
	 תמאתומ היגוגדפ איה .תיתוברת הניחבמ תונווגמ תותיכב תיביטקפא הארוה ראתמה חנומ איה תוברת םידימלתה לש םאה תפשלו תויתוברת תויווחל קודה רשק הדימלה ךילהתל יכ הנומאה לע תשרשומ(
	Ladson
	-
	Billings, 2014; Groulx & Silva, 2010
	)
	 יושע הדימל ךילהתש החנהה לע תססובמ וז היגוגדפ .
	 הנוש תויהל
	 םידימלתה לש יתוברתה עדיה לש הקימעמ הרכה תועצמאבשו ,תרחאל תחא תוברת ןיב
	 תא םסקמלו םידימלתה לש תימצעה תולגוסמה תאו ימצעה ןוחטיבה תשוחת תא קזחל םילוכי םירומה
	( ןייטשפא .םהלש הדימלה תולוכי
	Epstein
	, 2007
	( ןיוריאו )
	Irvine
	, 2010
	 םיאלממ םירומה יכ םינעוט )
	מ לש דיקפת
	 הדימלה ךילהתבו ,חילצהל םילוכי םידימלתה לכש ןימאהל םיבייח םה ןכל ,םייתרבח םיכוות
	 הליהקל ,תיבל התיכב דמלנש שדח עדי רבחל ,םידימלתה לש יתוברתה םמלועמ תויווח בלשל םהילע
	 .םידימלתה לש תונושה תא ןובשחב םיאיבמ םהש ךות םידימלתה לש םייחה תביבסלו
	 

	 
	 

	 יתב לכ טעמכ לארשיב וא םישדח ,םילוע םידימלת םהב םידמולו תיתוברת הניחבמ םיינגורטה רפסה ,תיברע :תורחא תופש תורבודה תוינושל־ונתא תוצובקל םיכיישו תונוש תונידממ ואבש םירגהמ ,םיקיתו תשיכר םע קר אל םידליה לש תודדומתהל םיעדומ ויהי םירומהש בושח .דועו תירהמא ,תיתפרצ ,תיסורי ,תפסונ הפש בלתשהל םנוצר ,היצרוטלוקא יכילהת םע םג אלא ,תושדח תויניירוא תושירדו ןווגמ ןכות עד תורחאה תויוברתה ינפמ דחפהו םויאה תשוחת לע תורבגתהו השדחה תינושלהו תיתוברתה הביבסב ,הבסע ובא(
	 יתב לכ טעמכ לארשיב וא םישדח ,םילוע םידימלת םהב םידמולו תיתוברת הניחבמ םיינגורטה רפסה ,תיברע :תורחא תופש תורבודה תוינושל־ונתא תוצובקל םיכיישו תונוש תונידממ ואבש םירגהמ ,םיקיתו תשיכר םע קר אל םידליה לש תודדומתהל םיעדומ ויהי םירומהש בושח .דועו תירהמא ,תיתפרצ ,תיסורי ,תפסונ הפש בלתשהל םנוצר ,היצרוטלוקא יכילהת םע םג אלא ,תושדח תויניירוא תושירדו ןווגמ ןכות עד תורחאה תויוברתה ינפמ דחפהו םויאה תשוחת לע תורבגתהו השדחה תינושלהו תיתוברתה הביבסב ,הבסע ובא(
	2015
	 ;
	(
	Lerner
	, 2012
	.
	 

	 
	 

	תטלוקה הרבחב בולישל םידליל ידועיי ךרוצ איה תירבעה הפשה תעידי  ,ימהוש(
	תטלוקה הרבחב בולישל םידליל ידועיי ךרוצ איה תירבעה הפשה תעידי  ,ימהוש(
	2014
	 תשמשמ איה .)
	 דיתע תסיפתו םידומילב החלצה תרשפאמו הברקו תוכייש תשוחת תמדקמ ,הרבחבו תיבב תרושקתל
	( רתוי תיבויח
	Eliyahu
	-
	Levi, & Ganz
	-
	Meishar, 2018
	)
	 .
	( םירקחמ
	Diamond & Gomez, 2004; Louie, 
	2004
	מ לע תועיפשמ הלכשהו הרובחת ,הפש לש תולבגמש ךכ לע םידיעמ )
	 םירוהה לש םתוברועמ תדי
	 ףתתשהל תלוכי ירסח םהש ,תויפיצב דומעל םתלוכיב ןיאש הסיפת תובצעמ ולא תולבגמו ,רפסה תיבב
	 םיכפוה םהו ,הרומה םע יתרושקת קתנב םישח םירוה הזכ יתוברת־יתרבח רשקהב .תוילמרופ תויוליעפב
	 .םייתרוקיבו םירדומ ,םיסעוכ
	 

	 
	 

	 םישחרתמ םידימלתה םע היצקארטניאהו םהלש הארוהה יעוציב לכ יכ ןיבהל םישרדנ םיכנחמ ,ןכ םא תימצע תועדומ המינפ םמצעב וחתפי םיכנחמש בושח ןכל .םיירקמ וא םיילרטינ םניאו יתוברת רשקהבתיי .תיתוברת־ןיב תורישכו הארוהב תעד ילוקיש ליעפהל תלוכי ,תוישיא־ןיב תויונמוימ ,תישגר יכ ןכ ןווגמ ילכלכו יתרבח ,ינושל ,יתוברת עקרמ םידלי ליכהל םילגוסמ ויהי אל ולא םירושיכ אלל םיכנחמ(
	 םישחרתמ םידימלתה םע היצקארטניאהו םהלש הארוהה יעוציב לכ יכ ןיבהל םישרדנ םיכנחמ ,ןכ םא תימצע תועדומ המינפ םמצעב וחתפי םיכנחמש בושח ןכל .םיירקמ וא םיילרטינ םניאו יתוברת רשקהבתיי .תיתוברת־ןיב תורישכו הארוהב תעד ילוקיש ליעפהל תלוכי ,תוישיא־ןיב תויונמוימ ,תישגר יכ ןכ ןווגמ ילכלכו יתרבח ,ינושל ,יתוברת עקרמ םידלי ליכהל םילגוסמ ויהי אל ולא םירושיכ אלל םיכנחמ(
	Jones, Bouffard, Weissbourd, 2013; Deardorff, 2009
	 .)
	 

	 
	 

	תיתוברת־ןיב תורישכ
	תיתוברת־ןיב תורישכ
	 

	 רישכהל ןתינ דציכ הלאשה תלאשנ היצזילבולגה יכילהתו םינתשמה םייפרגומדה םייונישה חכונ םירומ ,םהל רכומהמ תונוש תויוגהנתהלו תונומאל ,תושגרל ,תובשחמל םיחותפה תיתוברת־ןיב תורישכ ילעב תוצובק יפלכ דובכ לש סחי יוליג ךות תיתוברת־בר הביבסב תואדו־יא לש םיבצמב לועפל םילגוסמהוןומגא( טועימ-,רינש 
	 רישכהל ןתינ דציכ הלאשה תלאשנ היצזילבולגה יכילהתו םינתשמה םייפרגומדה םייונישה חכונ םירומ ,םהל רכומהמ תונוש תויוגהנתהלו תונומאל ,תושגרל ,תובשחמל םיחותפה תיתוברת־ןיב תורישכ ילעב תוצובק יפלכ דובכ לש סחי יוליג ךות תיתוברת־בר הביבסב תואדו־יא לש םיבצמב לועפל םילגוסמהוןומגא( טועימ-,רינש 
	2016
	Stephan & Stephan, 2013; Deardorff, 2009; Malewski, S
	harma &
	 
	Phillion, 2012
	.)
	 
	 ,רחאל תועדומ ללוכה ישיא ךילהת תווחל םירומל רשפאמ תיתוברת־ןיב תורישכ חותיפ
	 תויונמוימהו עדיה ,תולוכיה תא קזחל םהל ועייסיש הנבהו תישיא הקיז יוליג ,תיתריצי הבישחו הדימל
	.תיתוברת הניחבמ תונווגמ תוחפשממ םידליל הדימל־הארוהה יכרד תא םיאתהל
	 
	 תורישכ חותיפש ךכ
	בר יפלכ תונלבוסה תא תובר םיכרדב םדקל יושע תיתוברת־ןיב
	-
	 תוארנה תמצעהב תוינושל־ברו תויתוברת
	 ךוניחה תכרעמב תונושה םע תוליעיב דדומתהל תלוכיה תאו הרדהו הילפא ,תונעזג אלל תיתוברתה
	 ,םואבננט(
	2014
	 ;
	(
	Dewaele
	, 2010
	.
	 

	 
	 

	םידיעמ ךוניחה םוחתב ושענש םירקחמ  דומילל הנכה דואמ טעמ התשענ םירומה תרשכה ךילהתב יכןיבה דממה-ןיב תרושקת תולוכי חותיפל ,יתוברת-( יתוברתה עדיה תרשעהלו תויתוברת
	םידיעמ ךוניחה םוחתב ושענש םירקחמ  דומילל הנכה דואמ טעמ התשענ םירומה תרשכה ךילהתב יכןיבה דממה-ןיב תרושקת תולוכי חותיפל ,יתוברת-( יתוברתה עדיה תרשעהלו תויתוברת
	Lázár, 
	2011;Gorski, 2012; Byram, 2014
	.)
	 
	( חכוה תאז םע
	Schutte, 2018; Leeman & van Koeven,
	 
	2018
	)
	 
	 
	ישנא םע םייתימאו םייטנתוא םישגפמ יכ
	 הניחבמ תנווגמ םייח תביבסב תוסנתהו תורחא תויוברתמ ם
	 םידימלתה לש תובכרומה תויווחלו  םהייח תואיצמל םיכנחמה לש םהיניע תא םיחקופ ,תיתוברת־תינתא
	.רחאה לא היתפמאו דובכ ,תיתוברת תושיגר םיחתפמו
	 

	 
	 

	ומאה ,תוגהנתהה יסופדל םיעדומ םניא תיתוברת־ןיב תורישכ ילעב םניאש םיכנחמ םיכרעה ,תונ אצומה ץרא תומרונ ןיב תושגנתה לש הרקמב ןכלו ,םידליה לש אצומה ץרא תויוברת לש הירוטסיההו עבצ לשמל ,הארמב םילדבההו תיתוברתה תונושה תא סופתל םירומה םיטונ תטלוקה הרבחה תומרונל( היעבה רוקמכ ,ההכ רוע
	ומאה ,תוגהנתהה יסופדל םיעדומ םניא תיתוברת־ןיב תורישכ ילעב םניאש םיכנחמ םיכרעה ,תונ אצומה ץרא תומרונ ןיב תושגנתה לש הרקמב ןכלו ,םידליה לש אצומה ץרא תויוברת לש הירוטסיההו עבצ לשמל ,הארמב םילדבההו תיתוברתה תונושה תא סופתל םירומה םיטונ תטלוקה הרבחה תומרונל( היעבה רוקמכ ,ההכ רוע
	Irvine, 2010;  Cochran
	-
	Smith, 2005; Villegas, 2007
	.)
	 
	 

	 
	 

	רקחמה רשקה
	רקחמה רשקה
	 

	 םיאמדקא תבסה לש לולסמב םיטנדוטסל תדעוימ תפסונ הפשכ תירבע תארוהל םידומילה תינכות .הארוהב הקיטקרפו רקח ,הירואת ןיב רשקה תא השיגדמ תינכותה .םירומ תרשכהל הללכמב הארוהלהביבסב תופש תארוהו תירבע ןושלה ,ךוניחה ימוחתב םייטרואת םיסרוק םידמול םיטנדוטסה  תינושל־בר תודוא לע יעוצקמ גולאיד חתפל התרטמש רקח תנדסב םיפתתשמ םיטנדוטסה ,ןכ ומכ .תיתוברת־ברו תירבע תארוהל הנדס' סרוקה .ילבולגה לא ישיאהמ םינווגמ םיאשונ םזכרמבש הארוה־הדימל יכילהת דיתעל םירומכ םיטנדוטסה לש תיעוצקמה תוהזה בוציע יכילהת תא שיגדמ 'תפסונ הפשכ חותיפ ךות הקיזב םידימלתל הארוהה יכרד תמאתהו התיכהו הצובקה לוהינ לע תיביטקלפר־תיתרוקיב הבישח.תירבעה 
	 םיאמדקא תבסה לש לולסמב םיטנדוטסל תדעוימ תפסונ הפשכ תירבע תארוהל םידומילה תינכות .הארוהב הקיטקרפו רקח ,הירואת ןיב רשקה תא השיגדמ תינכותה .םירומ תרשכהל הללכמב הארוהלהביבסב תופש תארוהו תירבע ןושלה ,ךוניחה ימוחתב םייטרואת םיסרוק םידמול םיטנדוטסה  תינושל־בר תודוא לע יעוצקמ גולאיד חתפל התרטמש רקח תנדסב םיפתתשמ םיטנדוטסה ,ןכ ומכ .תיתוברת־ברו תירבע תארוהל הנדס' סרוקה .ילבולגה לא ישיאהמ םינווגמ םיאשונ םזכרמבש הארוה־הדימל יכילהת דיתעל םירומכ םיטנדוטסה לש תיעוצקמה תוהזה בוציע יכילהת תא שיגדמ 'תפסונ הפשכ חותיפ ךות הקיזב םידימלתל הארוהה יכרד תמאתהו התיכהו הצובקה לוהינ לע תיביטקלפר־תיתרוקיב הבישח.תירבעה 
	 

	 
	 

	א( יליג־בר רפס תיבב עובשב םעפ םיסנתמ םיטנדוטסה ,דועו תאז– רפס תיבכ רדגומה ,ץראה זכרמב )בילפ הסיפת לעב ינושל־ברו יתוברת־בר יתליהק יתכלממ תויוכז ןויווש לש םיכרעב תנגועמה תיטסילרו ןווגמ ילעב םידימלת םידמול רפסה תיבב .םימדקומ םיאנת אלל הנושה תלבקו תונושל דובכ ,תונלבוסו.םירגהמו םיטילפ ,טלקמ ישקבמ ,םישדח םילוע ,םיקיתו םילארשי :תויוהז לש בחר
	א( יליג־בר רפס תיבב עובשב םעפ םיסנתמ םיטנדוטסה ,דועו תאז– רפס תיבכ רדגומה ,ץראה זכרמב )בילפ הסיפת לעב ינושל־ברו יתוברת־בר יתליהק יתכלממ תויוכז ןויווש לש םיכרעב תנגועמה תיטסילרו ןווגמ ילעב םידימלת םידמול רפסה תיבב .םימדקומ םיאנת אלל הנושה תלבקו תונושל דובכ ,תונלבוסו.םירגהמו םיטילפ ,טלקמ ישקבמ ,םישדח םילוע ,םיקיתו םילארשי :תויוהז לש בחר
	 

	 
	 

	( םייטנתוא םישגפמב םיטנדוטסה ופתתשה םידומילה תנש ךשמב הנוכשב )רפסה תיב תולובגל ץוחמ ףרודריד לש יתרבחה לדומה לע ססובמה תיתוברת־ןיב תורישכ תיינבה לש ךילהתמ קלחכ הליהקבו(
	( םייטנתוא םישגפמב םיטנדוטסה ופתתשה םידומילה תנש ךשמב הנוכשב )רפסה תיב תולובגל ץוחמ ףרודריד לש יתרבחה לדומה לע ססובמה תיתוברת־ןיב תורישכ תיינבה לש ךילהתמ קלחכ הליהקבו(
	2009
	 
	.(Deardorff
	, 
	( םירומ תרשכהל םאתוה לדומה
	Hare Landa, Odòna
	-
	Holm & Shi, 2017
	 גיצמו )
	גוק םיביכר ןיב היצקארטניאכ תיתוברת־ןיבה תורישכה חותיפ תא
	 םייתוגהנתהו םיישגר ,םייביטינ
	 .'רחאה' לש ותוברתל תימצע תועדומו תוחיתפ ,תורכיה ,עדי תשיכר םימדקמה
	 

	 
	 

	 םיטנדוטסה ואצי ץראה זכרמב ינושל־ברו יתוברת־בר רפסה תיבב הארוהב תוסנתהה תרגסמב ,רמולכרפסה תיבל תוכומסה תונוכשב יאמצע ןפואב ורייסו רפסה תיב לש םייזיפה תולובגהמ  תוררוגתמ ןהבש םיטנדוטסה .םירז םידבועו טלקמ ישקבמ ,םיטילפ ,םירגהמ ,םישדח םילוע :תונוש תויוברתמ תויסולכוא .ולא תונוכשב תולעופה תוילמרופ יתלב תויכוניח תורגסמב םג ורקיב
	 םיטנדוטסה ואצי ץראה זכרמב ינושל־ברו יתוברת־בר רפסה תיבב הארוהב תוסנתהה תרגסמב ,רמולכרפסה תיבל תוכומסה תונוכשב יאמצע ןפואב ורייסו רפסה תיב לש םייזיפה תולובגהמ  תוררוגתמ ןהבש םיטנדוטסה .םירז םידבועו טלקמ ישקבמ ,םיטילפ ,םירגהמ ,םישדח םילוע :תונוש תויוברתמ תויסולכוא .ולא תונוכשב תולעופה תוילמרופ יתלב תויכוניח תורגסמב םג ורקיב
	 

	 
	 

	ישנא םע ןמדזמו ינטנופס ןפואב חחושל ,םביבס שחרתמב תופצל םיטנדוטסה ושרדנ םיידומילה םירויסב ם יתלבו תורישי תושיגפ םג ומייק ןכ ומכ .דועו סובוטואה תנחתב ,תירוביצה הניגב ,תויונחב ושגפש יתלבה תורגסמב םיליבומ םישנא םע תוינושלו תויתרבח ,תויתוברת ,תויכוניח תויגוסב ונד ןהבש ,תויעצמאה ןכ ומכ .םידימלתה םעו רעונה תיב זכרמב םיבדנתמ םיכירדמ םע ,וללה תוילמרופ םיעוריאב ופתתשה ם הקירפאמ םירגהמה תליהק לש יכוניחה זכרמב הליהקב ומייקתהש םייתוברת־בר–  ."הדיגובא"
	ישנא םע ןמדזמו ינטנופס ןפואב חחושל ,םביבס שחרתמב תופצל םיטנדוטסה ושרדנ םיידומילה םירויסב ם יתלבו תורישי תושיגפ םג ומייק ןכ ומכ .דועו סובוטואה תנחתב ,תירוביצה הניגב ,תויונחב ושגפש יתלבה תורגסמב םיליבומ םישנא םע תוינושלו תויתרבח ,תויתוברת ,תויכוניח תויגוסב ונד ןהבש ,תויעצמאה ןכ ומכ .םידימלתה םעו רעונה תיב זכרמב םיבדנתמ םיכירדמ םע ,וללה תוילמרופ םיעוריאב ופתתשה ם הקירפאמ םירגהמה תליהק לש יכוניחה זכרמב הליהקב ומייקתהש םייתוברת־בר–  ."הדיגובא"
	 

	 
	 

	 ופתתשהש הארוהל םירשכתמ לש םהיתויוליעפו םהיתוסיפת תא ןוחבל איה רקחמה תרטמ תויווחב.תיתוברת הניחבמ תיטנוולר היגוגדפ חותיפב תועייסמה תויטנתוא
	 ופתתשהש הארוהל םירשכתמ לש םהיתויוליעפו םהיתוסיפת תא ןוחבל איה רקחמה תרטמ תויווחב.תיתוברת הניחבמ תיטנוולר היגוגדפ חותיפב תועייסמה תויטנתוא
	 

	 
	 

	 רקחמה תטיש 
	 םירקחמ .הנבהו תונשרפ ,חותינ ,רואית ןיב בלשמה ,ךוניחה םוחתב ינשרפ־ינתוכיא רקחמ אוה רקחמהםירומ יסחיב ,התיכב תויצקארטניאב תוניינעתה םילגמ הז גוסמ– לש הלועפ תויגטרטסאב ,םידימלת .םירומ לש םייח יכלהמבו םידומילה תוינכות לש תיגולואדיאהו תיתוברתה תועמשמב ,םיפתתשמה תדוקנמ םיטנדוטסה לש בכרומה תויוסנתהה םלוע תנבהב איה תינשרפה המגידרפה לש תודקמתהה־ברה םישגפמב ןה תוסנתהב ןה םלצא םישחרתמה םיכילהת לע תיטסילוה תולכתסה ךות ,םהלש טבמה םהש יפכ םהלש חישהו םדאה ינב ישעמב ןנובתמ רקוחה וז השיג יפ לע .םוי־םויה ייחב ןה םייתוברת תעב ,יקסלשו טרפלא( היצלופינמ םהב תושעל ןויסינ אלל תיעבטה םתושחרתה
	 םירקחמ .הנבהו תונשרפ ,חותינ ,רואית ןיב בלשמה ,ךוניחה םוחתב ינשרפ־ינתוכיא רקחמ אוה רקחמהםירומ יסחיב ,התיכב תויצקארטניאב תוניינעתה םילגמ הז גוסמ– לש הלועפ תויגטרטסאב ,םידימלת .םירומ לש םייח יכלהמבו םידומילה תוינכות לש תיגולואדיאהו תיתוברתה תועמשמב ,םיפתתשמה תדוקנמ םיטנדוטסה לש בכרומה תויוסנתהה םלוע תנבהב איה תינשרפה המגידרפה לש תודקמתהה־ברה םישגפמב ןה תוסנתהב ןה םלצא םישחרתמה םיכילהת לע תיטסילוה תולכתסה ךות ,םהלש טבמה םהש יפכ םהלש חישהו םדאה ינב ישעמב ןנובתמ רקוחה וז השיג יפ לע .םוי־םויה ייחב ןה םייתוברת תעב ,יקסלשו טרפלא( היצלופינמ םהב תושעל ןויסינ אלל תיעבטה םתושחרתה
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	 תויוסנתה תובקעב ובתכש תויצקלפרמ הלועש יפכ םיטנדוטסה לש ישיאה םלוק תא עימשמ רקחמה ישנא םע םישגפמהמו ץראה זכרמב תויתוברת־בר תוביבסב םיידומילה םירויסהמ ,רפסה תיבב הארוהה תנש ךלהמב םיטנדוטסה ברקב תיתוברת־ןיב תורישכ לש תולועפו תוסיפת ףשוח רקחמה ,ןכ ומכ .ךוניחה( םידומיל
	 תויוסנתה תובקעב ובתכש תויצקלפרמ הלועש יפכ םיטנדוטסה לש ישיאה םלוק תא עימשמ רקחמה ישנא םע םישגפמהמו ץראה זכרמב תויתוברת־בר תוביבסב םיידומילה םירויסהמ ,רפסה תיבב הארוהה תנש ךלהמב םיטנדוטסה ברקב תיתוברת־ןיב תורישכ לש תולועפו תוסיפת ףשוח רקחמה ,ןכ ומכ .ךוניחה( םידומיל
	Zur & Eisikovits, 2015
	 םיטנדוטסהמ םינותנ ףוסאל ונל תרשפאמ רקחמה תטיש רמולכ .)
	 םידומיל תינכות תמאתהב עייסל היושע איה ןכל ,תיתוברת־ןיב תורישכ חותיפ ךילהת לע ןושאר רוקמכ
	וברתמ םידלי לש הלכהו דובכ ,תיתבשחמ תושימג ,תוחיתפ ,תיתוברת־ןיב תורישכ שבגל התרטמש
	 תוי
	  .תורחא
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	 םותב םיטנדוטסה
	 ךוניחב םירועישב תויפצת ,הנוכשב ישפוח ילגר רויס ,םינפ לומ םינפ חיש וללכש שגפמ וא תוסנתה לכ
	תב ורמשנ ולא לכ .הנוכשב םיבשות םע םינמדזמ תונויארו ילמרופ יתלבה
	 םיטנדוטסה .ילטיגיד טיקל
	 תנש ךשמב ןהב וסנתהש תויטנתואה תויווחה גוסל םאתהב םהלש תולועפלו תוסיפתל סחייתהל ושקבתה
	־מ דחא לכ םע העש ךשמב תורקוחה וכרעש םינבומ יצח קמוע תונויאר )ב( .םידומילה
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	וד .סרוקה לע ןויצ ןתמ רחאל םידומילה תנש םותב וכרענ תונויארה
	 :םיטנדוטסה ולאשנש תולאשל תואמג
	 תיתועמשמ תוסנתהב ונתוא ףתשל לכות ?הנוכשב רויסה תובקעב ךלש תיגוגדפ־תיכוניחה הסיפתה יהמ
	 לומ םינפ חישב תיווחש םיישקה םהמ ?תילמרופ יתלבה תרגסמב הדימלה ישגפמב תויפצתה ךלהמב
	ש וא המאתה תכרע םא ריבסהל השקבב לכות ?תונושה תורגסמב םינפ
	 תובקעב ךלש הארוהה יכרדב יוני
	   ?הנוכשב ילגרה רויסה
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	 וחתונ תונויארהו ילטיגידה טיקלתה ינכות ופתיש םיטנדוטסהש המב דקמתמה ןכות חותינ תועצמאב( ידקש יפ לע ןכות חותינ .םירמאנ םירבדה ובש ןפואב אלו הפ לעבו בתכב
	 וחתונ תונויארהו ילטיגידה טיקלתה ינכות ופתיש םיטנדוטסהש המב דקמתמה ןכות חותינ תועצמאב( ידקש יפ לע ןכות חותינ .םירמאנ םירבדה ובש ןפואב אלו הפ לעבו בתכב
	2003
	 רשפאמה ןולח ןיעמ אוה )
	 ,תוסיפתה תא םיפקשמכ םיטנדוטסה לש םירואיתבו םילימב דקמתמ אוהו תימינפה היווחה ךותל טבמ
	רת־ןיבה תורישכה ,תונומאה ,תושגרה
	( ףרודנפירק יפל ,דועו תאז .םהלש עדיהו תיתוב
	Krippendorff
	, 
	2018
	.בחרה םרשקהל תופקת תונקסמ תקסהו םינותנה לש קיודמ רואית רשפאמ ןכותה חותינ ,)
	 
	 חותינ
	 ורזחש תונויערו םייוטיב שופיחב ,רמולכ ,דרפנב תורקוחהמ תחא לכ לש ילאוטסקט דודיקב לחה ןכותה
	 לולכמ תא ונפשח .םמצע לע
	 גוס תא תונמסמה תויזכרמ תוירוגטקל םירזוח םיאשונ ונגראו םיאשונה
	( רפסה תיבב ןושארה שגפמב היווח לשמל ,היווחה
	Merriam
	, 2009
	 ףתושמ ןויד םייקתה ןכמ רחאל .)
	( תוטפוש ןיב תונמיהמ העבקנו
	86
	%
	תויזכרמ תוירוגטק שולשל םיעטקמה תמאתה ךות )
	 שגפמה ,תחאה :
	 תיבב 'רחא'ה םע ןושארה
	"הדיגובא" תווצ םע שגפמ ,תישילשה ;הנוכשב רויס ,היינשה ;רפסה
	 .
	 לכב
	 .הארוהל םירשכתמה לש תולועפבו תוסיפתב קוסענ היווח לש הירוגטק
	 

	 
	 

	ןוידו םיאצממ
	ןוידו םיאצממ
	 

	 .תוסנתהב תויטנתואה תויווחה לש ןכות תוירוגטק שולשל םאתהב םינגרואמ םיאצממה 
	1. רפסה תיבב 'רחא'ה םע ןושארה שגפמה :היווחה 
	1. רפסה תיבב 'רחא'ה םע ןושארה שגפמה :היווחה 
	1. רפסה תיבב 'רחא'ה םע ןושארה שגפמה :היווחה 

	1.1  תוסיפת 
	1.1  תוסיפת 
	1.1  תוסיפת 



	 
	 

	 לע רוקחלו דומלל תונרקסו תוחיתפ דצל םיטנדוטסה ברקב לובלבו םלה ,תונרקס ררוע ןושארה שגפמה:רחאה
	 לע רוקחלו דומלל תונרקסו תוחיתפ דצל םיטנדוטסה ברקב לובלבו םלה ,תונרקס ררוע ןושארה שגפמה:רחאה
	 

	 רפס תיבב ינא .ןבומ אלו יוזה אוה בצמה ייניעב .םומה שממ יתשגרה הלחתהב םיעדומ אל ונחנא .ונביבס הרוק המ יתנבה אל .תופש ינימ לכ םירבוד םהו לארשיבבורקש תואיצמל תיב לכבש בשוח ינא יכותב .םתוא םיריכמ אל ללכב ונחנאו ,ונילא ה יליבשב תונמדזה וז שדח הרומכו םיטועימו םירגהמ ,םיברע ,םירז םידלי שי רפס.)'ר( "רחא והשמ דומלל
	 רפס תיבב ינא .ןבומ אלו יוזה אוה בצמה ייניעב .םומה שממ יתשגרה הלחתהב םיעדומ אל ונחנא .ונביבס הרוק המ יתנבה אל .תופש ינימ לכ םירבוד םהו לארשיבבורקש תואיצמל תיב לכבש בשוח ינא יכותב .םתוא םיריכמ אל ללכב ונחנאו ,ונילא ה יליבשב תונמדזה וז שדח הרומכו םיטועימו םירגהמ ,םיברע ,םירז םידלי שי רפס.)'ר( "רחא והשמ דומלל
	 

	 .םוי לכ האור אל ינאש םידלי הלא ,רפסה תיבל תכלל יתגאד תצק הלחתהב תמאהרי םא ,יילא וסחייתי ךיא יתעדי אל אל תורעה ינימ לכ וריעי ילוא וא הרזומ יב וא ינימ לכ ,ביבסמ קוריה עבצהו םיצע הברה םע םיענ םוקמ אוצמל יתעתפוה .תומיענ בלב ימצעל תרמואו יתרבעש המ לע בוש תבשוח ינא .תוריקה לע םימיהדמ יטיפרג .)'פ( ותוא ררבל הצור ינאו ןאכ הרוק רחא והשמש
	 .םוי לכ האור אל ינאש םידלי הלא ,רפסה תיבל תכלל יתגאד תצק הלחתהב תמאהרי םא ,יילא וסחייתי ךיא יתעדי אל אל תורעה ינימ לכ וריעי ילוא וא הרזומ יב וא ינימ לכ ,ביבסמ קוריה עבצהו םיצע הברה םע םיענ םוקמ אוצמל יתעתפוה .תומיענ בלב ימצעל תרמואו יתרבעש המ לע בוש תבשוח ינא .תוריקה לע םימיהדמ יטיפרג .)'פ( ותוא ררבל הצור ינאו ןאכ הרוק רחא והשמש
	 

	פרה תא תבתוכ ינאשכ ,וישכע ,תויראה בוגב היווח יל התייהש הניבמ ינא ,היצקל םידלי םע ליגר רפס תיבב דמלל יל ףידע .בוט רבד םוש הנממ אצי אלש תבשוח ינאו ילש תדל םיכייש תמאבש הלאל ,ילש םיצמאמה תא תנווכמ ינא םשל .הריכמ ינאש .)'ק( יליבשב רגתא והז ,הנידמלו
	פרה תא תבתוכ ינאשכ ,וישכע ,תויראה בוגב היווח יל התייהש הניבמ ינא ,היצקל םידלי םע ליגר רפס תיבב דמלל יל ףידע .בוט רבד םוש הנממ אצי אלש תבשוח ינאו ילש תדל םיכייש תמאבש הלאל ,ילש םיצמאמה תא תנווכמ ינא םשל .הריכמ ינאש .)'ק( יליבשב רגתא והז ,הנידמלו
	 

	תוברת־בר היווח תרגסמ םע ןושארה שגפמה תיבל ועיגה םיטנדוטסה .תמדקומ הנכה לכ אלל םייקתה תי־יתרבחה רשקהל תומאתומה תויגוגדפ תולועפ עיצהלו םהיתושגר תאו הביבסה תא ןוחבל ושרדנו רפסה ,תואדו רסוח ,םלה לש תוילילש תושוחת ררוע ןושארה שגפמה יכ הלוע םיטנדוטסה ירואיתמ .יתוברתג ךדיאמו ,אסיג דחמ לובלבו תונקפס אסי–  .רחאה תא ריכהל תוחיתפו תונרקס
	תוברת־בר היווח תרגסמ םע ןושארה שגפמה תיבל ועיגה םיטנדוטסה .תמדקומ הנכה לכ אלל םייקתה תי־יתרבחה רשקהל תומאתומה תויגוגדפ תולועפ עיצהלו םהיתושגר תאו הביבסה תא ןוחבל ושרדנו רפסה ,תואדו רסוח ,םלה לש תוילילש תושוחת ררוע ןושארה שגפמה יכ הלוע םיטנדוטסה ירואיתמ .יתוברתג ךדיאמו ,אסיג דחמ לובלבו תונקפס אסי–  .רחאה תא ריכהל תוחיתפו תונרקס
	 

	 
	 

	 :הקוצמ לש יטנמס הדשמ םייוטיבו םילימב תובורק םיתיעל םיטנדוטסה ושמתשה תוישיאה תויצקלפרב ,םינוא רסוח ,לובלבב הוולמה תואדו רסוח לש בצמ תואטבמ ולא םילימ .תורוב ,הנבה רסוח ,היזה ,םלה רז ,עיתפמ ,שדח רפס תיבב הייהשהמ תוחונ־יא( םירקחמ .דואמ ןווגמו
	 :הקוצמ לש יטנמס הדשמ םייוטיבו םילימב תובורק םיתיעל םיטנדוטסה ושמתשה תוישיאה תויצקלפרב ,םינוא רסוח ,לובלבב הוולמה תואדו רסוח לש בצמ תואטבמ ולא םילימ .תורוב ,הנבה רסוח ,היזה ,םלה רז ,עיתפמ ,שדח רפס תיבב הייהשהמ תוחונ־יא( םירקחמ .דואמ ןווגמו
	Han, Klein, & Arora, 2011; 
	van den Bos & Lind, 2002; 
	Shulman, 2005
	)
	 
	 תיביטינגוק היווח איה תואדו־יאש ךכ לע םיעיבצמ
	 וניא םדאהש הדבועה לשב תאז .לובלבו תונקפס ,תומימע לש תושוחתב הוולמה םדאה לש תיביטקייבוס
	ירשקהב תוגהנתה תומרונ לע קיפסמ עדוי
	.םימיוסמ םייתוברת־םייתרבח ם
	 

	 
	 

	 דדומתהל םישרדנ םידליהש תובכרומ תויווחלו תרחא םייח תואיצמל ופשחנ ובש ןושארה שגפמהש הארנ תצובקמ םידליה לומ ,'ונחנא' ,תיטננימוד בור תצובקכ סרתמה לש דחא דצב םיטנדוטסה תא םקימ ןמיעאדו־יא םע תודדומתהב הרוקמש הבוגת יהוז .'םה' ,טועימה חכוה ,תאז םע .'רחא'ה םע שגפמבו תו( םירקחמב
	 דדומתהל םישרדנ םידליהש תובכרומ תויווחלו תרחא םייח תואיצמל ופשחנ ובש ןושארה שגפמהש הארנ תצובקמ םידליה לומ ,'ונחנא' ,תיטננימוד בור תצובקכ סרתמה לש דחא דצב םיטנדוטסה תא םקימ ןמיעאדו־יא םע תודדומתהב הרוקמש הבוגת יהוז .'םה' ,טועימה חכוה ,תאז םע .'רחא'ה םע שגפמבו תו( םירקחמב
	Schutte, 2018; Leeman & van Koeven, 2018
	)
	 
	 
	 םיברקמ ולא םייטנתואו םירישי םישגפמ יכ
	 תא רתוי בוט ןיבהל םהידיב עייסתש תיתוברת־ןיב תורישכ חתפל םיכנחמל םיעייסמו תויוברתה ןיב
	הרבחה תומרונל אצומה ץרא תומרונ ןיב םיטקילפנוקה
	 
	 תונושה תא יתפמאו דבכמ ןפואב סופתלו תטלוקה
	.תיתוברתה
	 

	 
	 

	 הצור ינאו ןאכ הרק רחא והשמ" :'פ ירבדו ,"רחא והשמ תעדל יליבשב תונמדזה וז" :'ר ירבד יכ הארנ .הילע דומללו תרחאה תוברתה תא ריכהל םיצורו םינרקס ,םיימיטפוא םיטנדוטסה יכ םידיעמ ,"ותוא ררבל( הירזע
	 הצור ינאו ןאכ הרק רחא והשמ" :'פ ירבדו ,"רחא והשמ תעדל יליבשב תונמדזה וז" :'ר ירבד יכ הארנ .הילע דומללו תרחאה תוברתה תא ריכהל םיצורו םינרקס ,םיימיטפוא םיטנדוטסה יכ םידיעמ ,"ותוא ררבל( הירזע
	2018
	יכ ןעוט )
	 
	 ודדועיש םיישונאה םיטביהל ההובג תישגר תועדומ חתפל בושח םירומ תרשכהב
	.היתפמאו ןומא ,הבשקה ,דובכ יוליג ךות 'רחא'ל תוחיתפ
	 

	 
	 

	 הכירצ תוסנתהה היפלש הדמע תפקשמו תיתוברת־בר הביבסב הרשכהה ךילהתב קפס הליטמ 'קירבד תא תקמנמ איה .הרבחב יטננימוד בור תצובק ברקב קר םייקתהל תיטנדוטסכ איהש הנעטב ה .תושלחומ טועימ תוצובק תבוטל אלו בורה תבוטל ותוא לצנל יוצרש יכוניח באשמ תשמשמ הארוהל
	 הכירצ תוסנתהה היפלש הדמע תפקשמו תיתוברת־בר הביבסב הרשכהה ךילהתב קפס הליטמ 'קירבד תא תקמנמ איה .הרבחב יטננימוד בור תצובק ברקב קר םייקתהל תיטנדוטסכ איהש הנעטב ה .תושלחומ טועימ תוצובק תבוטל אלו בורה תבוטל ותוא לצנל יוצרש יכוניח באשמ תשמשמ הארוהל
	 

	 
	 

	 םיעינממ התדמע תא תססבמו תונוש תוינתא תוצובק יבגל תועטומו תומודק תועדב תזחוא 'קש הארנ םיפידעמה ,תיטננימוד תוברת לש חוכו תונוילע לש םייטסילנרטפ תוצובק לש תינתא תיתרבח תודרפיה תא תושיחממ ,"תושעל המ תעדוי אל ,תששוח שממ ,הדובא תצק ינא" ,היתולימ ,דועו תאז .טועימה־ןיבה רשקהב םישדחה םיביכרמה לכ תא הניבמ אל איהש הדבועל תעדומ איה .תואדווה־יא תשוחתועמשנה תונושה תופשב רשקתל הלוכי אל איה ,העלקנ וילאש יתוברת לע עדימ קיפסמ הל ןיאו הביבס ת( שחרתהל דמוע המ תואדווב ךירעהל הלוכי הניאש ךכ ,שדחה םוקמב תולבוקמ תומרונ(Grupe & Nitschke, 2013 תשוחתש הווקת התוא ואלימ אלא ,הידי תא ופיר אל
	סתו הדרח ,היצביטומ ררועל םייושע הלטמה םע דדומתהל םיטנדוטסה לש םתלוכי רסוחמ םילועה לוכ.הב חילצהלו הלטמה םע דדומתהל ןוצרה תא רבד לש ופוסב הריבגמה
	סתו הדרח ,היצביטומ ררועל םייושע הלטמה םע דדומתהל םיטנדוטסה לש םתלוכי רסוחמ םילועה לוכ.הב חילצהלו הלטמה םע דדומתהל ןוצרה תא רבד לש ופוסב הריבגמה
	 

	 
	 

	 ףותיש ךות תיתוברת־ןיב תורישכ תונבהל םיטנדוטסל הרשפא תוסנתהה יכ ףשוח םיאצממה חותינ,ישפוח ןפואב תוסיפתבו תושגרב ,תויווחב  תוסנתהה .'תורחא'ה םע תודדומתהב תויטופיש לוטנו חוטב תונוכת םיטנדוטסה ובציע התועצמאבו היווחה לע תימינפ תישיא תוננובתה הרשפאש ,היצקלפרב התוול .יתוברת־יכוניחה רשקהל תומיאתמ הלועפ יכרד לע ובשחו תרחאה תוברתל תונרקסו דובכ ,תוחיתפ ומכב יביטקלפר גולאיד לש וז ךרדב תונושה תויוברתה ןיב תוידדהה תא ריבגהל יוכיס שי םירומה תרשכה.ןווגמה יתוברתה םלועב תונושה תוצובקה ןיב םירעפה תא םצמצלו
	 ףותיש ךות תיתוברת־ןיב תורישכ תונבהל םיטנדוטסל הרשפא תוסנתהה יכ ףשוח םיאצממה חותינ,ישפוח ןפואב תוסיפתבו תושגרב ,תויווחב  תוסנתהה .'תורחא'ה םע תודדומתהב תויטופיש לוטנו חוטב תונוכת םיטנדוטסה ובציע התועצמאבו היווחה לע תימינפ תישיא תוננובתה הרשפאש ,היצקלפרב התוול .יתוברת־יכוניחה רשקהל תומיאתמ הלועפ יכרד לע ובשחו תרחאה תוברתל תונרקסו דובכ ,תוחיתפ ומכב יביטקלפר גולאיד לש וז ךרדב תונושה תויוברתה ןיב תוידדהה תא ריבגהל יוכיס שי םירומה תרשכה.ןווגמה יתוברתה םלועב תונושה תוצובקה ןיב םירעפה תא םצמצלו
	 

	 
	 

	( גנוהו סורכ לש םרקחמ יפל
	( גנוהו סורכ לש םרקחמ יפל
	Cross & Hong, 2012
	 תישיא היצקלפר לע ססובמה גולאיד תועצמאב ,)
	בויח תושגרל לוכסתו הבזכא לש םיילילש תושגר טוונל רשפא
	 םיטנדוטס ,ךכיפל .םיגשיה םדקל ףאו םיי
	 תושיגר םדקל םילגוסמ ויהי ףתשלו ןודל תונמדזהה םהל תנתינ ובש יביטקלפר־ישגר חישב םיפתתשמה
	 ,לאינק( תיתוברת־תיתרבח הניחבמ תובכרומ תויצאוטיס שרפלו היתפמא חתפל ,'רחא'ל תישונא
	2013
	 .)
	 םג םיתיעל םהש ,םיישיא תושגר תפישח ,דועו תאז
	 םושמ ,הארוהה תוכיא םודיקל הבושח ,ובאט תושגר
	 טועימה תצובקל ןה תיטננימודה בורה תצובקל ןה טועימה תצובק לש תוכיישה תשוחת תא תקזחמ איהש
	 ,הירזע( םיכייש הילא
	2018
	;
	 
	Zembylas, 2011 
	 
	;
	Sisneros, 2008
	.)
	 

	 
	 

	1.2  תויגוגדפ תולועפ 
	ועפ יתש םיטנדוטסה ועיצה ןושארה שגפמה תובקעב יתוברת־יתרבחה רשקהל תומיאתמה תויגוגדפ תול סוסיבל תורכיה שגפמ םויקו הדימל לש רוביד דדועמ ירופיס טסקטב שומיש :רפסה תיבב םידליה לש .ישיא רשק
	ועפ יתש םיטנדוטסה ועיצה ןושארה שגפמה תובקעב יתוברת־יתרבחה רשקהל תומיאתמה תויגוגדפ תול סוסיבל תורכיה שגפמ םויקו הדימל לש רוביד דדועמ ירופיס טסקטב שומיש :רפסה תיבב םידליה לש .ישיא רשק
	 

	 
	 

	1.2.1
	1.2.1
	 
	הדימל לש רוביד דדועמ ירופיס טסקטב שומיש
	 

	:רועישב ירופיס טסקט בוליש לש תיגוגדפ הלועפ לע 'ח לש היצקלפרהמ קלח הנה
	:רועישב ירופיס טסקט בוליש לש תיגוגדפ הלועפ לע 'ח לש היצקלפרהמ קלח הנה
	 

	 
	 

	 ישיא רופיסב ףתשל ,יתיא רבדל םידליה תא דדועל הלוכי ינא ךיא יתטבלתה הכירצ ינאש יתטלחה .ןאכ םישיגרמ םירזה םידליה ךיא תעדל יל בושח .חתפיהלו רופיס םידליל יתארק .ותיא תוהדזהל ולכוי םהש ,םהלש םלועל רושקש רופיס איבהל יתשקיבו םלועב תונוש תונידממ םידלי ןיב שגפמ לע םהירבחל רפסלו ביגהל םהמ לעו םידליה לע םישדח םירבד יתדמל .םהלש החפשמל וא תיבל רושקש והשמ ולש אבא םע ךלוהו םדקומ רקובב םק אוהש רפיס םידליה דחא .םהלש תוברתה.תלשבמ ולש אמיאש ינדוסה לכואה לע רפיס ךכ רחא ,היסנכב ללפתהל
	 ישיא רופיסב ףתשל ,יתיא רבדל םידליה תא דדועל הלוכי ינא ךיא יתטבלתה הכירצ ינאש יתטלחה .ןאכ םישיגרמ םירזה םידליה ךיא תעדל יל בושח .חתפיהלו רופיס םידליל יתארק .ותיא תוהדזהל ולכוי םהש ,םהלש םלועל רושקש רופיס איבהל יתשקיבו םלועב תונוש תונידממ םידלי ןיב שגפמ לע םהירבחל רפסלו ביגהל םהמ לעו םידליה לע םישדח םירבד יתדמל .םהלש החפשמל וא תיבל רושקש והשמ ולש אבא םע ךלוהו םדקומ רקובב םק אוהש רפיס םידליה דחא .םהלש תוברתה.תלשבמ ולש אמיאש ינדוסה לכואה לע רפיס ךכ רחא ,היסנכב ללפתהל
	 

	ופיס טסקטב שומיש ,'ח הרחבש תיגוגדפה הלועפה םורגל החילצה ,םידליה לש םייחה תואיצמל יטנוולר יר התייהש ימ ,'חש ןכתיי .רועישב םתוברועמ תא ריבגהל ךכבו יתחפשמ ישיא רופיס רפסלו רבדל םידליל היפויתאמ הלוע הדימלת התויה תייווח תא הלש םייגוגדפה תעדה ילוקישב האיבה ,השדח הלוע הדימלתברועמ השיגרה דימת אל הבש התיכב הנעמל התכז דימת אלו הלש תוישיאה תויווחב ףתשל תלגוסמ וא ת( ןהכו תאלמ ,יקצינלק .םירומהמ םאתומ
	ופיס טסקטב שומיש ,'ח הרחבש תיגוגדפה הלועפה םורגל החילצה ,םידליה לש םייחה תואיצמל יטנוולר יר התייהש ימ ,'חש ןכתיי .רועישב םתוברועמ תא ריבגהל ךכבו יתחפשמ ישיא רופיס רפסלו רבדל םידליל היפויתאמ הלוע הדימלת התויה תייווח תא הלש םייגוגדפה תעדה ילוקישב האיבה ,השדח הלוע הדימלתברועמ השיגרה דימת אל הבש התיכב הנעמל התכז דימת אלו הלש תוישיאה תויווחב ףתשל תלגוסמ וא ת( ןהכו תאלמ ,יקצינלק .םירומהמ םאתומ
	2015
	 יכרוצ םע דדומתהל ורשכוה אל םילארשי םירומ יכ םינעוט )
	 זכרמב םתדמעהו םידימלתה תוברועמ תרבגה לש וז תיגוגדפ תוליעפב יכ הארנו ,תיפויתאה הייסולכואה
	על הסנמ 'ח תוליעפה
	 םילדבה לע רשגמ ףתושמה חישה הזכ בחרמב .רתוי חוטב רוביד בחרמ בצ
	 תולגל עייסמ ,םידליה לש תרוסמהו תוברתה לע עדיה תא רישעמ ,םישנא ןיב םייתוברת־םייתרבח
	(  רתוי הבוט הדימלל תיתשת בצעמו םיכוסכס תיחפהלו תונלבוס
	Neuliep, 2012; Lustig & Koester, 
	2018
	 .)
	 

	 
	 

	( רדנסכלא  יפלAlexander, 2006 םירבדמ םמצע םידליה הבש ךרדהמ רקיעב בכרומ הדימל לש רוביד ) ,ריבסהל ,תולאש לואשל ,רפסל תלוכיה ןוגכ ,תונוש תולוכי ללוכ אוהו ,תילולימה היצקארטניאה יכרדמו
	חפטל בוט יוכיס םידליל קינעמ הדימל לש רוביד ,וירבדל .םירחא לש תונוש תועדל חותפ תויהלו בישקהל  .הנבהו הבישח ,תונויער חוסינ לש תויונמוימ
	חפטל בוט יוכיס םידליל קינעמ הדימל לש רוביד ,וירבדל .םירחא לש תונוש תועדל חותפ תויהלו בישקהל  .הנבהו הבישח ,תונויער חוסינ לש תויונמוימ
	 

	 
	 

	1.2.2ישיא רשק סוסיבל תורכיה שגפמ . 
	:ישיא רשק תריציל תורכיה שגפמ ןונכת לש תישגר תיגוגדפ הלועפל המגוד הנה
	:ישיא רשק תריציל תורכיה שגפמ ןונכת לש תישגר תיגוגדפ הלועפל המגוד הנה
	 

	 
	 ,םהלש תומשה תא דומלל ,םידימלתה תא ריכהל אוה יל בושח היה יכהש רבדה ינא .תרכומ אל הפשב םישדח תומש םה יליבשבש הפ ינאש ןיבהל םהל םורגל הצור הלביק הצובק לכ ,םידלי העברא לש תונטק תוצובקל םתוא קלחל יתטלחה .םליבשב יתבשי .תוצובקה ןיב יתרבע ינאו בוט םויל הכרב תביתכל תונומת םע תורכיה קחשמ ,ילש םיביבחתה לע ,ימצע לע םהל יתרפיסו םייניעה הבוגב םתיא יתרביד ,םדיל תונומת יתיארה םגש ושיגרי םהש יתיצר .ףתשל םתוא יתנמזהו ילש החפשמה לש.)'צ( בישקיש ימ היהיו םמצע לע רפסל םילוכי םה
	 ,םהלש תומשה תא דומלל ,םידימלתה תא ריכהל אוה יל בושח היה יכהש רבדה ינא .תרכומ אל הפשב םישדח תומש םה יליבשבש הפ ינאש ןיבהל םהל םורגל הצור הלביק הצובק לכ ,םידלי העברא לש תונטק תוצובקל םתוא קלחל יתטלחה .םליבשב יתבשי .תוצובקה ןיב יתרבע ינאו בוט םויל הכרב תביתכל תונומת םע תורכיה קחשמ ,ילש םיביבחתה לע ,ימצע לע םהל יתרפיסו םייניעה הבוגב םתיא יתרביד ,םדיל תונומת יתיארה םגש ושיגרי םהש יתיצר .ףתשל םתוא יתנמזהו ילש החפשמה לש.)'צ( בישקיש ימ היהיו םמצע לע רפסל םילוכי םה
	 

	 תביבס רוציל הל בושח .םידליה םע םייבויח םיישיא םיסחי רוציל ידכ תישגר תיגוגדפ הלועפ העיצה 'צ תוישיאה תויווחה תא תורשוקש תויוליעפ תועצמאב תיתפכאו החוטב םידומיל רושימב תימוי־םויה דמע ישגרה רשקה ובש יתייווח רועיש הננכת ךכ םשל .הדימלה ךילהת םע דליה לש ישגר־יתרבחה תוחפשמ לש הליהקהמ ,'צ .תויתחפשמ תונומתב ףותיש ומכ םיישיא םיטביה לש הפישח ךות זכרמבמלתהש הל בושח .ישגרה טביהה תא םייגוגדפה תעדה ילוקישב השיגדמ ,היסורמ ולעש םהש ושיגרי םידי דימת אלש היסורמ השדח הלוע הדימלתכ הלש םייחה ןויסינ יכ ןכתיי .עמשנ םלוקו התיכב םיחכונ ישגרה רשקהה תא דימעהל התוא דדוע הלש יתוברת־יתרבחה רשקהה תנבה ךות םינפ רואמב הלבקתהקשמכ רועישב 
	 תביבס רוציל הל בושח .םידליה םע םייבויח םיישיא םיסחי רוציל ידכ תישגר תיגוגדפ הלועפ העיצה 'צ תוישיאה תויווחה תא תורשוקש תויוליעפ תועצמאב תיתפכאו החוטב םידומיל רושימב תימוי־םויה דמע ישגרה רשקה ובש יתייווח רועיש הננכת ךכ םשל .הדימלה ךילהת םע דליה לש ישגר־יתרבחה תוחפשמ לש הליהקהמ ,'צ .תויתחפשמ תונומתב ףותיש ומכ םיישיא םיטביה לש הפישח ךות זכרמבמלתהש הל בושח .ישגרה טביהה תא םייגוגדפה תעדה ילוקישב השיגדמ ,היסורמ ולעש םהש ושיגרי םידי דימת אלש היסורמ השדח הלוע הדימלתכ הלש םייחה ןויסינ יכ ןכתיי .עמשנ םלוקו התיכב םיחכונ ישגרה רשקהה תא דימעהל התוא דדוע הלש יתוברת־יתרבחה רשקהה תנבה ךות םינפ רואמב הלבקתהקשמכ רועישב 
	 

	 
	 

	 היתולימ–  "םייניעה הבוגב םתיא יתרביד"–  תוחיתפ לש םיסחי ססבל ןוצר תאטבמ איהש תודיעמ( סלקאו גנו לש םרקחמ .םידליל הבשקהו
	 היתולימ–  "םייניעה הבוגב םתיא יתרביד"–  תוחיתפ לש םיסחי ססבל ןוצר תאטבמ איהש תודיעמ( סלקאו גנו לש םרקחמ .םידליל הבשקהו
	Wang & Eccles, 2013
	 )
	 סוסיבו בל תמושת ,הבשקהש םידמלמ
	 םייתרבח םיחתמ םע תודדומתהב םידליל םיעייסמ תוישיא תויעבל םג הגאד ךותמ םיבורק םיסחי
	בחה יפלכ טועימה תצובק לש יבויח סחי םימדקמו
	 לש תופקשהל דובכ תשרוד הבשקהה .תיללכה הר
	 גוצרהו הבורקמ םיפיסומ דוע .הז לע הז דומלל תורשפאמה ,גולאידב תוישיא תולאשל תונלבסו םירחא
	(
	Makarova & Herzog, 2013
	 רפסה יתב תא ךופהל תורשפאמה םיכרדה תחא איה ישיא רשק תיינבש )
	ע הנימזה הרזעל םיעדומש םידימלתל תכמות הביבסל
	־יתרבחהו ישגרה ,ידומילה טביהב רופישלו םרוב
	.יתוברת
	 

	 
	 

	 םהירומ לש שגר תועבה םיהזמ םידלי יכ אצמנ םידימלתל םירומ דצמ תושגר ייוטיב לש םתעפשהל רשא( ישיאהו יתוגהנתהה ,ידומילה ,יתרבחה םוחתב םהמ םיעפשומו
	 םהירומ לש שגר תועבה םיהזמ םידלי יכ אצמנ םידימלתל םירומ דצמ תושגר ייוטיב לש םתעפשהל רשא( ישיאהו יתוגהנתהה ,ידומילה ,יתרבחה םוחתב םהמ םיעפשומו
	Linnenbrink
	-
	Garcia & Pekrun,
	 
	2011
	( ונכרעש רחא רקחמב ,דועו תאז .)
	והילא
	-
	ץנגו 'ד ,יול
	-
	'מ ,רשימ
	 ,
	2016
	 ישגר־ישיא רשקש ונאצמ )
	 הרבחהו םהלש רפסה יתב ,םהיתונוכש ,םהיתב :םידליה לש תוכיישה ילגעמב יבויחה בוצימה לע עיפשמ
	.תיללכה תילארשיה
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	הנוכשב רויס :היווחה
	 



	 .רפסה תיבל הבורקה הנוכשב ידומיל רויסל םיטנדוטסה ואצי הרשכהה תקיטקרפמ קלחכ שיחמה רויסה םירמאמב וארק ,םידליה ירופיסמ ועמש הילעש טועימה תוצובק לש תבכרומה תואיצמה תא םיטנדוטסל ,םילילצל ,םיעבצל יטנתואו רישי ןפואב ופשחנ םה .תילטיגידה תרושקתהו םינומהה תרושקתב ועמש וא.םיבחר םירשקהב הנוכשה לש תוחירלו תוארמל
	 .רפסה תיבל הבורקה הנוכשב ידומיל רויסל םיטנדוטסה ואצי הרשכהה תקיטקרפמ קלחכ שיחמה רויסה םירמאמב וארק ,םידליה ירופיסמ ועמש הילעש טועימה תוצובק לש תבכרומה תואיצמה תא םיטנדוטסל ,םילילצל ,םיעבצל יטנתואו רישי ןפואב ופשחנ םה .תילטיגידה תרושקתהו םינומהה תרושקתב ועמש וא.םיבחר םירשקהב הנוכשה לש תוחירלו תוארמל
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	 תוסיפת
	 




	סה וליג רויסה תובקעב תועדמ רורחש ךות 'רחאה' לא תונלבוסו תוחיתפ לש תויבויח תוסיפת םיטנדוט:ןויארב רפיס 'ז .תומודק
	סה וליג רויסה תובקעב תועדמ רורחש ךות 'רחאה' לא תונלבוסו תוחיתפ לש תויבויח תוסיפת םיטנדוט:ןויארב רפיס 'ז .תומודק
	 

	 
	 

	 לכוא תויונח ,תויטנתוא תולמש תויונח ,ידנליאת לכוא תויונח ,תרחא תואיצמ יתיאר רחא םוקמב ינאש יתשגרה ]...[ םיניפיליפ םירגהמ לש טנרטניא תונחו ידוהו יפויתאיבשותהו ירמגל יתיארש המ יפל .ריכמ ינאש הממ םינוש ,יל םישדח םיאקירפאה ם לבא ,תובוחרב םיקורז םישנאו סורה ,החוד ,ךלכולמ רוזאה לכש יתבשח ,היזיוולטב ירלולס ןופלט שי הנוכשב דחא לכלש תוארל יתעתפוה .ירמגל הנוש הנוכש יתשגפיתנבה .לוחמ תוקהלו תינתא הקיסומ לש תונמזה ולת תוריקה לעו  םיקבאנ םלוכש ינא .םידגבו לכוא ,םיגהנמ םיללוכש םהלש תרוסמהו תוברתה לע רומשל םיצורו םה ,םיצור םהש ךיא תויחלו םהלש תוברתה לע רומשל תוכזה תא םהל שיש בשוח.)'ז( ונומכ תויהל ם
	 לכוא תויונח ,תויטנתוא תולמש תויונח ,ידנליאת לכוא תויונח ,תרחא תואיצמ יתיאר רחא םוקמב ינאש יתשגרה ]...[ םיניפיליפ םירגהמ לש טנרטניא תונחו ידוהו יפויתאיבשותהו ירמגל יתיארש המ יפל .ריכמ ינאש הממ םינוש ,יל םישדח םיאקירפאה ם לבא ,תובוחרב םיקורז םישנאו סורה ,החוד ,ךלכולמ רוזאה לכש יתבשח ,היזיוולטב ירלולס ןופלט שי הנוכשב דחא לכלש תוארל יתעתפוה .ירמגל הנוש הנוכש יתשגפיתנבה .לוחמ תוקהלו תינתא הקיסומ לש תונמזה ולת תוריקה לעו  םיקבאנ םלוכש ינא .םידגבו לכוא ,םיגהנמ םיללוכש םהלש תרוסמהו תוברתה לע רומשל םיצורו םה ,םיצור םהש ךיא תויחלו םהלש תוברתה לע רומשל תוכזה תא םהל שיש בשוח.)'ז( ונומכ תויהל ם
	 

	ךירפה הנוכשב ינברואה בחרמה לש המוההו תינועבצה ,'תרחאה' תואיצמה םע רישיה שגפמה  תוחנה תא טעמ גיפהו לובלבה תושוחת תא ךכיר ,הנוכשה תוזח לעו טועימה תוליהק לע תויפיטוארטסו תויוגש( ירא־בלו קבאס־יסיסח .'רחאה'מ םלההו הדרחה
	ךירפה הנוכשב ינברואה בחרמה לש המוההו תינועבצה ,'תרחאה' תואיצמה םע רישיה שגפמה  תוחנה תא טעמ גיפהו לובלבה תושוחת תא ךכיר ,הנוכשה תוזח לעו טועימה תוליהק לע תויפיטוארטסו תויוגש( ירא־בלו קבאס־יסיסח .'רחאה'מ םלההו הדרחה
	2020
	 רושק אוה יכ ועבקו תוּרֵחַאה גשומ תא ונחב )
	,וניניעב תחלצומ תבשחנ 'ונלש' הצובקה .הרבחב תונוש תוצובק ןיב ןילמוג יסחיב
	 
	 םישח ונחנא הילא
	 ונחנא המיע ,תיתרבח תותיחנ לש בצמב הצובק איה 'םירחאה' תצובק התמועל .הכרעהו תונמאנ ,תוכייש
	( ונאירוטסק יפל .תודגנתה םישח וא םירחתמ
	Kastoryano
	, 2010
	 תובשחנו תוגרחומ תובר תוצובק )
	 .דועו רדגמ ,תד ,תוינתא ,עזג ומכ םינייפאמ עקר לע 'תורחא'
	 

	 
	 

	 "ירמגל הנוש הנוכש יתשגפ לבא" וירבד–  יכ םיחיכומו תואיצמל הבשחמ ןיב דוגינה תא םישיחממ גצומה ןיב דוגינל קוזיח .תרושקתב וילא ףשחנ וא ארק ,ןיימד ,עמשש הממ הנוש תיטנתואה תואיצמה( רימא־ןמצירק לצא אצמנ תואיצמל תרושקתה יעצמאב
	 "ירמגל הנוש הנוכש יתשגפ לבא" וירבד–  יכ םיחיכומו תואיצמל הבשחמ ןיב דוגינה תא םישיחממ גצומה ןיב דוגינל קוזיח .תרושקתב וילא ףשחנ וא ארק ,ןיימד ,עמשש הממ הנוש תיטנתואה תואיצמה( רימא־ןמצירק לצא אצמנ תואיצמל תרושקתה יעצמאב
	2015
	 םיריבגמ תרושקתה יעצמא יכ תנעוטה )
	 תא
	 תאז ,לארשיב םינקירפאה טלקמה ישקבמ תליהק יפלכ תומודקה תועדהו םיפיטוארטסה ,ילילשה סחיה
	 .ריעה תובוחרב תיביסמה םתוחכונו הנושה םרוע עבצ ,יעראה םדמעמ לשב
	 

	 
	 

	 םייח לש הרגש םמצעל רוציל םיחילצמ הנוכשה יבשות ,םיישקהו ינועה תורמלש הלגמ 'ז ,דועו תאז םיבלושמ םיינרדומ ,לכוא ,םיגהנמ :םהלש תרוסמה לע רומשל םילדתשמ םיבשותהו ,תוברת יעוריאב רושיא קינעהל ,השעמל ,ול העייס הנוכשב רויסה לש תיטנתואה היווחה ,תורחא םילימב .םידגבו הקיזומ הלועכ ףשחנ הילאש ,השדחה תילארשיה תרוסמה דצל ולש תיבה תשרומו תרוסמ לע רומשל ומצעל םגאוה .סרפמ שדח  לע רומשל תוכזה תא םהל שי" :םילימב תאטבתמה תונלבוסו תוידדה לש הסיפת בצעמ תונלבסו תוחיתפ לש וזכ הסיפת ."ונומכ תויהל םיכירצ אל םה ,םיצור םהש ךיא תא תויחלו םהלש תוברתה.רחאה לא דובכו תושיגר יוליג ךות תוינעגופו תוינעזג ת
	 םייח לש הרגש םמצעל רוציל םיחילצמ הנוכשה יבשות ,םיישקהו ינועה תורמלש הלגמ 'ז ,דועו תאז םיבלושמ םיינרדומ ,לכוא ,םיגהנמ :םהלש תרוסמה לע רומשל םילדתשמ םיבשותהו ,תוברת יעוריאב רושיא קינעהל ,השעמל ,ול העייס הנוכשב רויסה לש תיטנתואה היווחה ,תורחא םילימב .םידגבו הקיזומ הלועכ ףשחנ הילאש ,השדחה תילארשיה תרוסמה דצל ולש תיבה תשרומו תרוסמ לע רומשל ומצעל םגאוה .סרפמ שדח  לע רומשל תוכזה תא םהל שי" :םילימב תאטבתמה תונלבוסו תוידדה לש הסיפת בצעמ תונלבסו תוחיתפ לש וזכ הסיפת ."ונומכ תויהל םיכירצ אל םה ,םיצור םהש ךיא תא תויחלו םהלש תוברתה.רחאה לא דובכו תושיגר יוליג ךות תוינעגופו תוינעזג ת
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	 תויגוגדפ תולועפ
	 




	2.2.1
	2.2.1
	 
	תוברת תמאתומ היגוגדפל הקיזב ןכות תארוה
	 

	 הדימלל היצביטומ ררועיש ןפואב דמלל םישרדנה ,םיכנחמה תא דואמ תרגתאמ תיתוברת־ברה הביבסה לש םאה תפשל ,םייתוברתה םינייפאמל םיעדומ תויהל םירומה לע ךכ םשל .התיכב םידימלתה ללכ לצאיה לש הדימלה תוברת לע םיעיפשמה םידימלתה הדימל־הארוה ךילהת בוציעב םיצמאמ עיקשהלו םידל( תוברת תמאתומ היגוגדפ לע ססובמ
	 הדימלל היצביטומ ררועיש ןפואב דמלל םישרדנה ,םיכנחמה תא דואמ תרגתאמ תיתוברת־ברה הביבסה לש םאה תפשל ,םייתוברתה םינייפאמל םיעדומ תויהל םירומה לע ךכ םשל .התיכב םידימלתה ללכ לצאיה לש הדימלה תוברת לע םיעיפשמה םידימלתה הדימל־הארוה ךילהת בוציעב םיצמאמ עיקשהלו םידל( תוברת תמאתומ היגוגדפ לע ססובמ
	Ladson
	-
	Billings, 2014; Groulx & Silva, 2010
	:)
	 

	 
	 

	 םירושקש םיטסקט םירועישב  בלשל בר ץמואב יתטלחה הנוכשב רוקיבה ירחאנועבצו תורחא תויומד הב שיש תואיצמל ,םידליה לש הירוטסיהלו תדל ,תוברתל תוי תאו תוהזה תא םיצעהל הרומכ ילש דיקפתהמ קלחש יתנבה .הריכמ אל ינאש אל רמולכ .ילש תילארשי־תידוהיה תוהזהו תוברתה םע דחי םידימלתה לש תוברתה
	 םלועה תפמ לע טסקט יתרחב .התוא קוחדל אלו םידימלתה לש תוהזה תא שטשטלא לכל התיכב ונסחייתהו ,התיכב ןוויגה תא שיחמהל לוכיש .םידליה לש אצומה תוצר .םהירבח ינפב וגיצהו הנידמה לע תונומתו עדימ טסקט ושפיח םידליה ןכמ רחאל םוקמבש שדח יתוברת־יפרגואג עדיל ונלוכ תא ףשחש ןיינעמ חיש םייקתה התיכב.)'פ( וילא םיפשחנ ונייה אל רחא
	 םלועה תפמ לע טסקט יתרחב .התוא קוחדל אלו םידימלתה לש תוהזה תא שטשטלא לכל התיכב ונסחייתהו ,התיכב ןוויגה תא שיחמהל לוכיש .םידליה לש אצומה תוצר .םהירבח ינפב וגיצהו הנידמה לע תונומתו עדימ טסקט ושפיח םידליה ןכמ רחאל םוקמבש שדח יתוברת־יפרגואג עדיל ונלוכ תא ףשחש ןיינעמ חיש םייקתה התיכב.)'פ( וילא םיפשחנ ונייה אל רחא
	 

	שנא לש טבמה תודוקנ תא תוארל תלוכיה תא ריבגה הנוכשה הנוכשב רוקיבה םיעקרמו תויוברתמ םי םייתוברת־םייתרבח םינייפאמל 'פ לש תיתרבחה תועדומה יכ הארנ .רחאל דובכו היתפמא תולגלו םירחא ןכיה ועדי אל התיכב הירבחש ,תפרצמ הלוע הדימלתכ הלש רבעהמ הבשחמ הררוע םידליה לש םיידוחיי לע הטילחה ןכל .הב תולבוגה תונידמה ןה המו הפוריאב תפרצ תאצמנ םלועה תפמ תא תבלשמה תוליעפ ןיבהל ידכו םייפרגואגה םירשקהה תא םג םידליל תוארהל ידכ ,יתרבחה ןוויגהו תוידוחייה תא טילבהל ידכ היגוגדפ לש תונורקעל הקיזב הארוהל תולגוסמ חתפל ידכ יכ עודי .םוקמל םוקממ רבעמה תועמשמ תאשמ תיתוברת תלוכי חתפל םירומה םישרדנ תוברת תמאתומ םידימלתה תו
	שנא לש טבמה תודוקנ תא תוארל תלוכיה תא ריבגה הנוכשה הנוכשב רוקיבה םיעקרמו תויוברתמ םי םייתוברת־םייתרבח םינייפאמל 'פ לש תיתרבחה תועדומה יכ הארנ .רחאל דובכו היתפמא תולגלו םירחא ןכיה ועדי אל התיכב הירבחש ,תפרצמ הלוע הדימלתכ הלש רבעהמ הבשחמ הררוע םידליה לש םיידוחיי לע הטילחה ןכל .הב תולבוגה תונידמה ןה המו הפוריאב תפרצ תאצמנ םלועה תפמ תא תבלשמה תוליעפ ןיבהל ידכו םייפרגואגה םירשקהה תא םג םידליל תוארהל ידכ ,יתרבחה ןוויגהו תוידוחייה תא טילבהל ידכ היגוגדפ לש תונורקעל הקיזב הארוהל תולגוסמ חתפל ידכ יכ עודי .םוקמל םוקממ רבעמה תועמשמ תאשמ תיתוברת תלוכי חתפל םירומה םישרדנ תוברת תמאתומ םידימלתה תו
	Byrd
	, 2016
	 חרוא תודוא לע 'פ לש עדיה תא רישעה הנוכשב רוקיבה יכ הארנ .)
	 וגצייש הארוה תולועפ רוציל הילעש ןיבהל הל םרגו התיכל ץוחמ םהיתוחפשמ ינבו םידימלתה לש םייחה
	טנוולר םייתוברת םינכת בוליש ךות יתוברתה ןווגמה תא
	.םידימלתה םלועל םיי
	 

	 
	 

	 תדהו תוברתה תוארנ קוזיח ידכ ךות םייתוברת־בר םירשקהב ןכות דמלל אוה ךנחמה דיקפת ,'פ ירבדל םיברועמ ושיגרי םידימלתה וז ךרדבש הניבמ איה .םיילושל הקיחדמ וא שוטשטמ תוענמיהו םידימלתה לש תוברתל רשג שמשי ףא ילואו םהל יטנוולר היהי ןכותהו ,רועישבתילארשיה- ןמפוהל המודב תאז .תידוהי(
	 תדהו תוברתה תוארנ קוזיח ידכ ךות םייתוברת־בר םירשקהב ןכות דמלל אוה ךנחמה דיקפת ,'פ ירבדל םיברועמ ושיגרי םידימלתה וז ךרדבש הניבמ איה .םיילושל הקיחדמ וא שוטשטמ תוענמיהו םידימלתה לש תוברתל רשג שמשי ףא ילואו םהל יטנוולר היהי ןכותהו ,רועישבתילארשיה- ןמפוהל המודב תאז .תידוהי(
	Hoffman, 2009
	( ןיישו טכהלו )
	Hecht & Shin, 2015
	 הנייהת םידומיל תוינכותש ידכ יכ םינעוטה )
	.תורבעומ ןה ובש ימוקמ יתוברת־יתרבחה רשקהל תיתוברת תומאתומ תויהל ןהילע תויביטקפא
	 

	 
	 

	כיש םלועה תפמ לע טסקט יתרחב" :'פ לש היתולימ ,דועו תאז תושיחממ ,"התיכב ןוויגה תא שיחמהל לו( שמרק תסיפת תא
	כיש םלועה תפמ לע טסקט יתרחב" :'פ לש היתולימ ,דועו תאז תושיחממ ,"התיכב ןוויגה תא שיחמהל לו( שמרק תסיפת תא
	Kramsch
	, 1998
	( ויתימעו םרייב לש םתסיפת תאו )
	Byram et al., 2002
	 ,)
	 טסקטהש
	 לש האירקב םידימלתה םישכורש ןויסינה תועצמאב .תונוש תויוברת ןיב הנבה חופיטל המצוע בר ילכ אוה
	 ןכתיי ,תודמעו תושגר תעבהב ,ודוביעב ,טסקטה
	 לש םיבצמ םע דיתעב דדומתהל םילגוסמ ויהיש
	םיחתמו םיטקילפנוק
	 .
	 

	 
	 

	 םישרדנ םירומ היפל ,תוברת תמאתומ היגוגדפ לש תונורקע םע דחא הנקב תולועש תולועפ תפשוח 'פ תביבסלו הליהקל ,תיבל התיכב דמלנש שדח עדי רבחל ,םידימלתה לש יתוברתה םמלועמ תויווח בלשל ךות םידימלתה לש םייחה תפמ לע טסקט הרחב איה .םידימלתה לש תונושה תא ןובשחב םיאיבמ םהש םידימלתה תא עדיב ףתשלו אצומה ץרא לע ולש יתוברתה עדיה תא קימעהל דימלת לכל הרשפאו םלועה יפל .תיטננימודה תוברתה לש החוכ תא קר אלו םינווגמה תולוקה תוארנ תא הריבגה ךכבו ,םירחאה( ןייטשפא
	 םישרדנ םירומ היפל ,תוברת תמאתומ היגוגדפ לש תונורקע םע דחא הנקב תולועש תולועפ תפשוח 'פ תביבסלו הליהקל ,תיבל התיכב דמלנש שדח עדי רבחל ,םידימלתה לש יתוברתה םמלועמ תויווח בלשל ךות םידימלתה לש םייחה תפמ לע טסקט הרחב איה .םידימלתה לש תונושה תא ןובשחב םיאיבמ םהש םידימלתה תא עדיב ףתשלו אצומה ץרא לע ולש יתוברתה עדיה תא קימעהל דימלת לכל הרשפאו םלועה יפל .תיטננימודה תוברתה לש החוכ תא קר אלו םינווגמה תולוקה תוארנ תא הריבגה ךכבו ,םירחאה( ןייטשפא
	Epstein
	, 2007
	( ןיוריא ,)
	Irvine
	, 2010
	( הבסע ובאו )
	2015
	 לש תודמע חפטל םישרדנ םירומה )
	 תימסו הבוי־ימוק ,ךכמ הרתי .תורחאה תויוברתה ינבמ דחפהו םויאה תושוחת לע תורבגתה ךות תונלבוס
	(
	Kumi
	-
	Yeboah & Smith
	, 2017
	)
	 
	 רפסה תיבב םייקתמה יטילופ־יתרבחה חישה ןיבש רשקה לע ודמע
	תה יגשיה ןיבל
	 יפלכ תוחיתפו דובכ הלגמה תיבויח תירפס תיב הביבס ,םהירבדל .טועימ תוצובקמ םידימל
	 ץחל ,םירז תאנש יתועמשמ ןפואב התיחפמ םידימלתה לש תויתרבחה תומרונהו תשרומה ,הירוטסיהה
	.םיידומיל םיגשיה הבר הדימב הריבגמו תיתוברת הילפאו יתרבח
	 

	 
	 

	בושח הארוהל םירומה תרשכה ךילהתב ךכיפל  יתרבח ,יתוברת עקרמ םידימלתל םיטנדוטסה תא ףושחל תיתרבח תועדומ ררועל ,הביצמ תיתוברת־ברה הביבסהש םירעפו םימסח ,תולבגמ תוהזל ,ןווגמ יתדו םידליה לש תוחתפתה ךילהתל תוביוחמ ךות תיתוברתה תונושל םינענה םייגוגדפ תונורקע חתפלו 'רחא'לו רפוס לצא אצמנ ךכל קוזיח .התיכב( לטי
	בושח הארוהל םירומה תרשכה ךילהתב ךכיפל  יתרבח ,יתוברת עקרמ םידימלתל םיטנדוטסה תא ףושחל תיתרבח תועדומ ררועל ,הביצמ תיתוברת־ברה הביבסהש םירעפו םימסח ,תולבגמ תוהזל ,ןווגמ יתדו םידליה לש תוחתפתה ךילהתל תוביוחמ ךות תיתוברתה תונושל םינענה םייגוגדפ תונורקע חתפלו 'רחא'לו רפוס לצא אצמנ ךכל קוזיח .התיכב( לטי
	2020
	 חופיטל םיטנדוטסה םישרדנ הרשכהה ךילהתב היפל )
	 וז תלוכי .התיכב םיפיטוארטסו תויתוברת־תויתרבח תויטה ןוחבלו תוהזל ידכ תימצע תוננובתה תלוכי
	 עקר לע טקילפנוק יבצמב יתרבח־ישגר לוהינלו יתרבח קדצ םודיקל הארוה תוקיטקרפ םודיקב עייסת
	.ינתא ינעזג
	 

	 
	 

	2.2.2
	2.2.2
	 
	פש ךווית
	ה
	 

	 תוצובק .וייח תא להנמ םדאה ותועצמאבש ילככ תספתנ איהו תיתוברת־תיתרבח תוהזמ קלח איה הפשה אל תטלוקה הרבחהש הנבה ךות השדחה הפשב תרושקת תריציב םיישק םע תודדומתמ ינושל טועימ ,ימהוש( םתוברתבו םתפשב ריכת
	 תוצובק .וייח תא להנמ םדאה ותועצמאבש ילככ תספתנ איהו תיתוברת־תיתרבח תוהזמ קלח איה הפשה אל תטלוקה הרבחהש הנבה ךות השדחה הפשב תרושקת תריציב םיישק םע תודדומתמ ינושל טועימ ,ימהוש( םתוברתבו םתפשב ריכת
	2014
	(
	:הארוהה יכרדב הפשה יישק םע תודדומתהל המגוד הנה .
	 

	 
	 

	 ינאו ,םיריכמ אל םידליהש םילימ שיש תבשוח ינא התיכב רועיש תננכתמ ינאשכ תא ןיבהל ורזעיש םינוטרס וא ןורכיז יכמות ,תונומת ומכ תויתריצי םיכרד לע תבשוח רועישב רבדל ודחפי אל םהו ,םהלש ימצעה ןוחטיבה תא וקזחיו רועישה ןכותףתשל תויונמדזה םהל תנתונ דימת םג ינא .תירבעב   .)'ג( םהלש תויתחפשמ תויווחב 
	 'ג תשוחת לע לקהלו הפשב םירעפה תא םצמצל ידכ תיתתיכה תרגסמב הרומכ לועפל התלוכיבש הרובס הפשה ךוויתל הנעמ תנתונ איה ןונכתה בלשב רבכ ,ןכא .םידימלתה לש לוכסתהו תולגוסמה רסוחה עדיל תרשפאמו הדימלל דדועמו יתריצי ,יטנתוא ןפואב תוברתהו תרוסמהו תוברתה לע שדח ודקמתה אל תירבעה ירועישש הארנ .התיכב הדימלה ךילהתמ קלח תויהל רועישב ופתיש םידימלתהש םיטנדוטסהו ,תויוברתה ןיב תונושל תועדומה תא וריבגהו תויוברת ןיב וכווית אלא ,הפשה תארוהב קר( תוברתו הפש יכוותמ לש דיקפת ואלימ
	 'ג תשוחת לע לקהלו הפשב םירעפה תא םצמצל ידכ תיתתיכה תרגסמב הרומכ לועפל התלוכיבש הרובס הפשה ךוויתל הנעמ תנתונ איה ןונכתה בלשב רבכ ,ןכא .םידימלתה לש לוכסתהו תולגוסמה רסוחה עדיל תרשפאמו הדימלל דדועמו יתריצי ,יטנתוא ןפואב תוברתהו תרוסמהו תוברתה לע שדח ודקמתה אל תירבעה ירועישש הארנ .התיכב הדימלה ךילהתמ קלח תויהל רועישב ופתיש םידימלתהש םיטנדוטסהו ,תויוברתה ןיב תונושל תועדומה תא וריבגהו תויוברת ןיב וכווית אלא ,הפשה תארוהב קר( תוברתו הפש יכוותמ לש דיקפת ואלימ
	Byram, 2014;
	 
	Schutte, 2018
	; Leeman & van Koeven, 2018
	 .)
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	3
	3
	3
	.
	 
	היווחה
	 :
	 תווצ םע שגפמ
	"
	הדיגובא
	"
	 



	3.1
	3.1
	 
	תוסיפת
	 

	 ,תיכוניח תרגסמ  איה "הדיגובא" .דסיימהו הלהנמ שיא ,םירומ ינש :"הדיגובא" תווצ תא ושגפ םיטנדוטסה ופשחנ םה .האירתיראמ טלקמ ישקבמ לש תוחפשממ םידלי קר םידמול הבש ,תילמרופ יתלבו תיטרפ תולועפלו הליהקה תדדומתמ םתיא םיילכלכ־םייתרבחה םיישקל ,תווצה ישנא לש ישיאה רופיסל ץרא תפשו תרוסמ לע הרימש ,םיירהצה רחא תועשב םידליל תיכוניח תרגסמ תריצי ןתרטמש ,תוידומילהתובישח תודוא לע תויבויח תוסיפת םיטנדוטסה ופשח שגפמה תובקעב .ירוד־ןיבה רשקה קוזיחו אצומה  תובישח תודוא לע הסיפת םיפשוחה ,'מ הבתכש םירבד הנה .הליהקלו החפשמל רפסה תיב ןיב רשקה:החפשמל רפסה תיב ןיב רשקה קודיה
	 ,תיכוניח תרגסמ  איה "הדיגובא" .דסיימהו הלהנמ שיא ,םירומ ינש :"הדיגובא" תווצ תא ושגפ םיטנדוטסה ופשחנ םה .האירתיראמ טלקמ ישקבמ לש תוחפשממ םידלי קר םידמול הבש ,תילמרופ יתלבו תיטרפ תולועפלו הליהקה תדדומתמ םתיא םיילכלכ־םייתרבחה םיישקל ,תווצה ישנא לש ישיאה רופיסל ץרא תפשו תרוסמ לע הרימש ,םיירהצה רחא תועשב םידליל תיכוניח תרגסמ תריצי ןתרטמש ,תוידומילהתובישח תודוא לע תויבויח תוסיפת םיטנדוטסה ופשח שגפמה תובקעב .ירוד־ןיבה רשקה קוזיחו אצומה  תובישח תודוא לע הסיפת םיפשוחה ,'מ הבתכש םירבד הנה .הליהקלו החפשמל רפסה תיב ןיב רשקה:החפשמל רפסה תיב ןיב רשקה קודיה
	 

	 
	 

	 ,דואמ םיפייע םה ,רפסה תיבב הרוקש המ לכמ םיקתונמ םירוהה המכ יתנבה םש קר המ לואשלו םידליה םע רבדל חוכ םהל שי דימת אלו ברעה דע רקובהמ םידבוע הרוק הנעמ תנתונ וזה תרגסמה ."הדיגובא" תא ומיקהש תירקיעה הביסה וז .רפסה תיבב םירבדמ אלש םירוהה ןיב תרושקתב תעייסמ םגו תיבב אל םירוההש תוברה תועשל ,אורקל םידמול םידליה "הדיגובא"ב .הינירגיט םירבדמ אלש םידליה ןיבל תירבעםילוכיו )אצומה תפש( הינירגיט רישלו בותכל  השיגפה .םירוהה םע רתוי בוט רבדל םידליה םלוע ןיב רשגל ידכ תושעל הלוכי ינא המ ימצעל יתבשחו ,יתוא הלטלט שממ ןיבהל םהל םורגלו יילא םירוהה תא ברקל הלוכי ינא ךיאו התיכב דמלנש ןכותל.)'מ( םידליה תבוטל אוה ו
	 ,דואמ םיפייע םה ,רפסה תיבב הרוקש המ לכמ םיקתונמ םירוהה המכ יתנבה םש קר המ לואשלו םידליה םע רבדל חוכ םהל שי דימת אלו ברעה דע רקובהמ םידבוע הרוק הנעמ תנתונ וזה תרגסמה ."הדיגובא" תא ומיקהש תירקיעה הביסה וז .רפסה תיבב םירבדמ אלש םירוהה ןיב תרושקתב תעייסמ םגו תיבב אל םירוההש תוברה תועשל ,אורקל םידמול םידליה "הדיגובא"ב .הינירגיט םירבדמ אלש םידליה ןיבל תירבעםילוכיו )אצומה תפש( הינירגיט רישלו בותכל  השיגפה .םירוהה םע רתוי בוט רבדל םידליה םלוע ןיב רשגל ידכ תושעל הלוכי ינא המ ימצעל יתבשחו ,יתוא הלטלט שממ ןיבהל םהל םורגלו יילא םירוהה תא ברקל הלוכי ינא ךיאו התיכב דמלנש ןכותל.)'מ( םידליה תבוטל אוה ו
	 

	םיטנדוטסה ינפב הפשח "הדיגובא"ב היווחה  תילכלכ הניחבמ תוחפשמה לש םייחה חרוא לע יטרפ עדימ םושמ ,םירוהה לומ תויטופיש וא העיתר העיבמ אל 'מ יכ ןכתיי .םידליל םירוהה ןיב םיישיאה םיסחיה לעו ךכל החכוה איה "הדיגובא" תמקהו הסנרפה יישק םע תדדומתמו תצמאתמ דחיב הליהקה דציכ הניבהש הנעמ הקינעמו תגאוד הליהקהש רדומ ילכלכ יתרבח דמעממ טועימ תוצובקמ םירוה ,בורל .םידליל יכוניח  תטלוקה הרבחה הביצמש םיישקה םע דדומתהל ידכ תיתרבח הכימתו תויונמוימ ,עדי םירסח ךומנו ,ןאירשובו ןמטכש(2015 ;Hill & Tyson, 2009 ישנא וא םירומ ישיאה םבצמב ףותישמ וענמיי ךכיפל .),בורה תצובקמ ךוניח  רסמ רדשלו םיישקה תא תווסהל ןוצר לשב וא יתוברת עקר לע ם
	 תורוקממ תוחפשמה לש ילכלכהו יתרבחה ןבצמ לעו אצומה ץרא תוברת לע דומלל בושח המכ דע 'מוכשבו הליהקב עדימ .הנ
	 תורוקממ תוחפשמה לש ילכלכהו יתרבחה ןבצמ לעו אצומה ץרא תוברת לע דומלל בושח המכ דע 'מוכשבו הליהקב עדימ .הנ
	 

	 
	 

	 םיגהנמ לעו םאה תפש לע הרימשה תובישח תודוא לע שדח עדיב םיטנדוטסה תא הרישעה היווחה ןיב רשק הרצי 'מ .ינשה רודל ןושארה רודה ןיב יתועמשמ יתרושקת םרוגכ אצומה ץרא תוברת תומרונו ססובמה םירוהה םע רישי רשק לש תובישחה תא השיגדהו הרומכ הדיקפתל שדחה יתוברתה עדיה לע  ודאדרוג לש רקחמה יאצממ םע דחא הנקב הלוע התסיפת .תופתושו תוחיתפ ,תונכ
	 םיגהנמ לעו םאה תפש לע הרימשה תובישח תודוא לע שדח עדיב םיטנדוטסה תא הרישעה היווחה ןיב רשק הרצי 'מ .ינשה רודל ןושארה רודה ןיב יתועמשמ יתרושקת םרוגכ אצומה ץרא תוברת תומרונו ססובמה םירוהה םע רישי רשק לש תובישחה תא השיגדהו הרומכ הדיקפתל שדחה יתוברתה עדיה לע  ודאדרוג לש רקחמה יאצממ םע דחא הנקב הלוע התסיפת .תופתושו תוחיתפ ,תונכ
	Guardado
	, 2008)
	 )
	 תא קזחל ךכבו ,החפשמב תוישיא םיסחי תוכרעמ קודיה ךרוצל םאה תפש תרימש תובישח לע םיעיבצמה
	ה תפשב תירוד־ןיב תרושקת ,הירבדל .םידליה לש הדימלב םיברועמ תויהל םירוהה לש םתלוכי
	 םא
	 תא תגציימ וז הפשש ןוויכמ ,החפשמה ינב ברקב תוחיתפהו תיתחפשמה תרוסמה ,שגרה תא תקזחמ
	( לאירובו קראפ ,ןכ ומכ .םירופיסו םיריש ,שגר ,רומוהב הוולמה תיתוברתה םתוהז
	Parke & Buriel, 
	2006
	רעו תומרונ םידלי םימלגמ וילעש סיסבה איה תיתועמשמ תירוד־ןיב תרושקת יכ םינימאמ )
	 םיכ
	 .יתרבח בוליש יכילהתב דיתעב םתוא ושמשיש םייתרבח
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	 תויגוגדפ תולועפ
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	םירוהה תוברועמ קוזיח
	 

	P
	Span
	 תולועפ לע בושחלו םירוהה םע םהלש רשקה תא ןוחבל םיטנדוטסה תא ררוע "הדיגובא"ב רוקיבה
	Span
	וקמ תוגהנתה בוציעל םירוה תוברועמ דדועמה חווידל המגוד הנה .םתוברועמ תרבגהל
	 הרבחב תלב
	Span
	:תטלוקה
	 

	P
	Span
	 

	 היהיש בייח .יטירק אוה תוגהנתהה אשונ םיידומיל םיגשיהל רבעמש תבשוח ינא םיפשחנ טלקמה ישקבמ תוחפשממ םידליש תעדוי ינא .םירוהה םע הלועפ ףותיש אל םה תיבב .רפסה תיבב גהנתהל רשפא ךכש םיבשוח םהו ,תיבב תומילאלוול ומכ םה .רבד םוש םהל םיריבסמ אלו בל תמושת קיפסמ םילבקמ ,הלאכ םיניי םע תונחלוש ביבס ובשי םידליה לבא ,ןגלב הארא "הדיגובא"בש יתבשח .םיבבותסמ ,הרומה ,'ר .ונסנכנשכ ודמע םהו התיכב טקש היה ,הרומל ובישקה ,םיפד וא תורבחמ ,אמיאל יתרשקתה םעפ" :רמא אוה .הלועפ םתיא םיפתשמ םירוההש יל ריבסהוגהנתהב רופיש לחו הינירגיטב ונרביד םוסחמה היהת הפשהש תבשוח אל ינא ."ת ידכ תויתריצי םיכרד אצמא וא דיינב םוגרתב ש
	 טלקמ ישקבמ תוחפשממ םירוה תוברועמ לע תישיאה התסיפת תא ןוחבל 'אל רשפאמ "הדיגובא"ב רויסהעיגמ 'א .רפסה תיבב הקירפאמ רדס לע רומשל םירוהה לש םתלוכי לע תילילש הדמע םע רויסל ה םתביבסב םידימלתה םע שגפמה תובקעב .תומילא עונמלו םידליה תא ךנחל םתלוכיב תקפקפמו תעמשמו יכ 'א התליג ,הינירגיט ,םאה תפשב םידמלמו הליהקה ירבח םה םירומהשכ ,"הדיגובא"ב רתוי תיעבטהעמו םיבישקמ ,םידמול םידליה .םיברו
	 טלקמ ישקבמ תוחפשממ םירוה תוברועמ לע תישיאה התסיפת תא ןוחבל 'אל רשפאמ "הדיגובא"ב רויסהעיגמ 'א .רפסה תיבב הקירפאמ רדס לע רומשל םירוהה לש םתלוכי לע תילילש הדמע םע רויסל ה םתביבסב םידימלתה םע שגפמה תובקעב .תומילא עונמלו םידליה תא ךנחל םתלוכיב תקפקפמו תעמשמו יכ 'א התליג ,הינירגיט ,םאה תפשב םידמלמו הליהקה ירבח םה םירומהשכ ,"הדיגובא"ב רתוי תיעבטהעמו םיבישקמ ,םידמול םידליה .םיברו
	 

	 
	 

	 בייח" :םירוהה תוברועמ איה תיתוברת־בר תיכוניח תרגסמב תיגוגדפה הלועפה התניחבמ יכ תנייצמ 'א וב ,"הדיגובאב" 'ר הרומה םע יטנתואה שגפמה תובקעב יכ הארנ ."םירוהה םע הלועפ ףותיש היהישגר תולגל הילעש 'א תיטנדוטסה הניבה ,םירוהה םע רשקה לע ישיאה ונויסינמ ףתיש שגפמב םיישקל תושי תוחיתפ התליג 'א .םיברועמ תויהל םירוהל םורגל ידכ תומיאתמה םיכרדה תא אוצמלו יתוברת־ןיב תוגהנתהב רופיש גישהלו דדומתהל הדיב עייסי םירוה סויג יכ תיגוגדפ הנבה השביגו היתוסיפתב תושימגו( םירקחמ יאצממ םע דחא הנקב הלוע וז הסיפת .םידליהMacura-Milovanović & Peček, 2012; Sime, Fassetta & McClung, 2018 רופיש ןיבל רפסה תיבב םירוה 
	 תרושקתבו יכוניחה ךילהתב םירוהה לש תואדווה רסחו עדיה ירעפ םוצמצל תויתריצי םיכרדב לועפל הילעו( רפסה תיב לומ
	 תרושקתבו יכוניחה ךילהתב םירוהה לש תואדווה רסחו עדיה ירעפ םוצמצל תויתריצי םיכרדב לועפל הילעו( רפסה תיב לומ
	Säävälä, Turjanmaa & Alitol
	ppa
	-
	Niitamo, 2017
	 .)
	 

	 
	 

	 תוברתל תמאתומ היגוגדפ שוביגב הדיב עייסת תושימגו תויתריצי ,תוחיתפ תולגל ,דומלל 'א לש וז תונכומ( ויתימעו יל םירקוחה .םידליה
	 תוברתל תמאתומ היגוגדפ שוביגב הדיב עייסת תושימגו תויתריצי ,תוחיתפ תולגל ,דומלל 'א לש וז תונכומ( ויתימעו יל םירקוחה .םידליה
	Lee et al
	., 2009
	( סרייאו סרייאו )
	Ayers & Ayers
	, 2011
	 יכ םירובס )
	 םיכייש הילא תוברתה תאו הרבחה תא םירומה לש םתנבה לע תססובמ תוברת תמאתומ היגוגדפ
	 תויתרגש תולועפ עוציבב םירומה לש הלכההו היתפמאה ,תונלבוסה ,שגרה ייוטיב תא תפשוחו םידימלתה
	  .רפסה תיבב הדימל לש
	 

	 
	 

	3.2.2
	3.2.2
	 
	תיבה תוניירוא בוליש
	 

	ה דקוממ אוהש יניירוא גולאיד ווחש תויווחו ישיא עדימב ףתשל ןוצרה תא םידליה לצא קזחמ ישיא טבי גולאיד .הבשקהו רוביד לש תויניירוא תולוכי קזחלו דומלל היצביטומה תא ריבגהל יושע ךכבו תיבבו התיכב רשקהב הפשה לש הבחר הנבה חפטלו תונוש תויוברת ןיב םילדבה יבגל תועדומה תא תולעהל יושע הזכה הב יתרבחה.תדמלנ אי
	ה דקוממ אוהש יניירוא גולאיד ווחש תויווחו ישיא עדימב ףתשל ןוצרה תא םידליה לצא קזחמ ישיא טבי גולאיד .הבשקהו רוביד לש תויניירוא תולוכי קזחלו דומלל היצביטומה תא ריבגהל יושע ךכבו תיבבו התיכב רשקהב הפשה לש הבחר הנבה חפטלו תונוש תויוברת ןיב םילדבה יבגל תועדומה תא תולעהל יושע הזכה הב יתרבחה.תדמלנ אי
	 

	 
	 

	:'ק הבתכש היצקלפרמ עטק הנה
	:'ק הבתכש היצקלפרמ עטק הנה
	 

	 
	 

	 ,םידליה לש אצומה ץרא לע רתוי תעדל הכירצ ינאש יתנבה "הדיגובא"ב רוקיבה ירחא המ לע ,תיבב הפשה תניחבמ םישוע םה המ תעדל .םהלש תרוסמהו תיבה לע רוזעל םגו םידליה םע רבדל ידכ תירבע םידמול םירוההש רפיס הרומה .םירבדמירועישב םהל הלש םיכרדה תחא יכ הרפיס תוהמיאה תחא .רתוי םיפתוש תויהלו ם האירקל הדובע יפד יתנכה זא .בוחר יטלש לש האירק ידי לע דליה לצא האירק קזחל יתפסוה .םירוהה ליבשב תונומתו האירקה עטק לש תילגנאב םוגרת יתפסוה ,תיבלםגו רתוי לק םירוהל היהיש ידכ עטקה תא תארוק ילש הטלקה םג  הייגה לע ודיפקי ךישמהל הלוכי הדימלה תעכש רמואש המ .םידליה םע עטקה תא וארקיו הנוכנ.הלחתה וז םג לבא ,הלועפ ופתיש םלוכ 
	 ,םידליה לש אצומה ץרא לע רתוי תעדל הכירצ ינאש יתנבה "הדיגובא"ב רוקיבה ירחא המ לע ,תיבב הפשה תניחבמ םישוע םה המ תעדל .םהלש תרוסמהו תיבה לע רוזעל םגו םידליה םע רבדל ידכ תירבע םידמול םירוההש רפיס הרומה .םירבדמירועישב םהל הלש םיכרדה תחא יכ הרפיס תוהמיאה תחא .רתוי םיפתוש תויהלו ם האירקל הדובע יפד יתנכה זא .בוחר יטלש לש האירק ידי לע דליה לצא האירק קזחל יתפסוה .םירוהה ליבשב תונומתו האירקה עטק לש תילגנאב םוגרת יתפסוה ,תיבלםגו רתוי לק םירוהל היהיש ידכ עטקה תא תארוק ילש הטלקה םג  הייגה לע ודיפקי ךישמהל הלוכי הדימלה תעכש רמואש המ .םידליה םע עטקה תא וארקיו הנוכנ.הלחתה וז םג לבא ,הלועפ ופתיש םלוכ 
	 

	 םעו "הדיגובא" תווצ םע שגפמה תובקעב םיטנדוטסה ברקב שחרתהש יונישה תא השיחממ וז המגודיכ תוארל ןתינ ,יללכ ןפואב .םירוהה  המכו םיטנדוטסה לש תויכוניחה תוסיפתה לע העיפשה היצקארטניאה הדימלה תובישחבו תיבב תיניירואה הביבסה תנבהב םולגה לאיצנטופה תא הנושארה םעפב וניבה םהמ( ידלג יפל .הארוהה יכרד שוביגב םייתועמשמ םיביכרמכ דליה ךייש הילאש תוברתה ינייפאמ לע
	 םעו "הדיגובא" תווצ םע שגפמה תובקעב םיטנדוטסה ברקב שחרתהש יונישה תא השיחממ וז המגודיכ תוארל ןתינ ,יללכ ןפואב .םירוהה  המכו םיטנדוטסה לש תויכוניחה תוסיפתה לע העיפשה היצקארטניאה הדימלה תובישחבו תיבב תיניירואה הביבסה תנבהב םולגה לאיצנטופה תא הנושארה םעפב וניבה םהמ( ידלג יפל .הארוהה יכרד שוביגב םייתועמשמ םיביכרמכ דליה ךייש הילאש תוברתה ינייפאמ לע
	2009
	 ,)
	שפאמ וז תיגוגדפ הסיפת
	 .תיתרבח הצובק לכלו עזג ,תוברת לכל הארוהה יכרד תא םיאתהל תר
	 

	 
	 

	 םרוג איה תיתחפשמה תוניירואה יכ הנבהל םרת הבושח םירוהה תוברועמ יכ הסיפת חותיפ ,ךכ לע ףסונ קודה רשק הדימלה ךילהתל ,רמולכ .הדימל־הארוהה ךילהתב וילא סחייתהל שיש בושחו יתועמשמיתוברתו תויתחפשמ תויווחל( םידימלתה לש םאה תפשלו תו
	 םרוג איה תיתחפשמה תוניירואה יכ הנבהל םרת הבושח םירוהה תוברועמ יכ הסיפת חותיפ ,ךכ לע ףסונ קודה רשק הדימלה ךילהתל ,רמולכ .הדימל־הארוהה ךילהתב וילא סחייתהל שיש בושחו יתועמשמיתוברתו תויתחפשמ תויווחל( םידימלתה לש םאה תפשלו תו
	Ladson
	-
	Billings, 2014; Groulx & Silva
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	2010
	 .)
	 יניירוא עדיב הקיזחמה ,החפשמב הליחתמ םילימ רצוא תוחתפתה יכ םינעוט םירקחמ ,המגודל
	 םיחאו ,הרישו םולקד ,הביתכ ומכ
	רתוי םירגוב
	 
	 האירק תויונמוימ לש הינבהב רוזעל םייושע
	(
	Gregory, 
	Long  & Volk,
	 
	2004
	)
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	םוכיס
	םוכיס
	 

	 .תוברת תמאתומ הארוה תובצעמ תויטנתוא תויווח תובקעב םיטנדוטס לש תולועפו תוסיפת ןחב הז רקחמ חתפל םיטנדוטסל ועייס םהו ול הצוחמו רפסה תיבב תרחאה תוברתה םע םישגפמ וללכ תויווחה העדותלש תויונמוימב םתוא דייצלו תוברתל הארוה ןיב רשקה תא ןיבהל ,תיתרבח .תוברתו הפש יכוותמ
	 .תוברת תמאתומ הארוה תובצעמ תויטנתוא תויווח תובקעב םיטנדוטס לש תולועפו תוסיפת ןחב הז רקחמ חתפל םיטנדוטסל ועייס םהו ול הצוחמו רפסה תיבב תרחאה תוברתה םע םישגפמ וללכ תויווחה העדותלש תויונמוימב םתוא דייצלו תוברתל הארוה ןיב רשקה תא ןיבהל ,תיתרבח .תוברתו הפש יכוותמ
	 

	 
	 

	 לש תושגר םיטנדוטסה ואטיב תרחאה תוברתה םע רפסה תיבב ןושארה שגפמב יכ ופשח םיאצממה תוחיתפ וליגו םיימיטפוא ויה ,תאז תורמל .תוסנתהה תנש ךלהמב םהל יופצהמ תואדו־יאו דחפ ,לובלב
	קט םהב םיבלושמש רועיש יכרעמ ןנכתל ןויסינ ךות תרחאה תוברתה תא ריכהל ידדועמ םיירופיס םיטס איה תואדו־יא לש םיבצמב תוסנתה יכ הארנ .םידליה םע ישיא רשק סוסיבל תורכיה שגפמ ןונכתו רוביד ,רתלאל ,תולאש לואשל ,תינמז וב םינוש םיניינע ןוחבל םהל תרשפאמ איהש םושמ ,םירומל היוצר הנוכתברת תמאתומ הארוה בצעלו םידימלתה לש ישיאה ךרוצה תא דדחל .תו
	קט םהב םיבלושמש רועיש יכרעמ ןנכתל ןויסינ ךות תרחאה תוברתה תא ריכהל ידדועמ םיירופיס םיטס איה תואדו־יא לש םיבצמב תוסנתה יכ הארנ .םידליה םע ישיא רשק סוסיבל תורכיה שגפמ ןונכתו רוביד ,רתלאל ,תולאש לואשל ,תינמז וב םינוש םיניינע ןוחבל םהל תרשפאמ איהש םושמ ,םירומל היוצר הנוכתברת תמאתומ הארוה בצעלו םידימלתה לש ישיאה ךרוצה תא דדחל .תו
	 

	 
	 

	 לארשיב ינוריעה בחרמב טועימה תוצובק לש ןתובלתשה יכרד תא ןוחבל םיטנדוטסל רשפא הנוכשב רויסה יתימאה שגפמה .םידליה םילדג הבש םייחה תואיצמ לש םיעבצלו תוחירל ,תולוקל םיפשחנ םהש ךותמה םייחה תרגש ןיבל תרושקתה יעצמאב תעמשומה תילילשה המינה ןיב תוושהל םתוא ץליא תלהנת יעוריא ,םייטנתוא םיקסעו תויונח ומכ תילמרונ הרגש לש םינממס הב שי ךא ,םיינעה םייתרבחה םיילושב־הארוה יכלהמ םיטנדוטסה וננכת רויסה תובקעב .תינכדע היגולונכטב שומישו םייתרבח םישגפמ ,תוברתוברתו הפש ךוויתל תונמוימב שומיש ךות תוברת תמאתומ היגוגדפל הקיזב הדימל.ת
	 לארשיב ינוריעה בחרמב טועימה תוצובק לש ןתובלתשה יכרד תא ןוחבל םיטנדוטסל רשפא הנוכשב רויסה יתימאה שגפמה .םידליה םילדג הבש םייחה תואיצמ לש םיעבצלו תוחירל ,תולוקל םיפשחנ םהש ךותמה םייחה תרגש ןיבל תרושקתה יעצמאב תעמשומה תילילשה המינה ןיב תוושהל םתוא ץליא תלהנת יעוריא ,םייטנתוא םיקסעו תויונח ומכ תילמרונ הרגש לש םינממס הב שי ךא ,םיינעה םייתרבחה םיילושב־הארוה יכלהמ םיטנדוטסה וננכת רויסה תובקעב .תינכדע היגולונכטב שומישו םייתרבח םישגפמ ,תוברתוברתו הפש ךוויתל תונמוימב שומיש ךות תוברת תמאתומ היגוגדפל הקיזב הדימל.ת
	 

	 
	 

	 םע שגפמה תריצי תובישח תא םיצעהו רפסה תיב תולובג תא תצרופה הסיפת ףשח "הדיגובא" תווצ תורמל םירוהה תוברועמ תא קזחל ןוצר ואטיב תויגוגדפה תולועפה .הליהקהו החפשמה ,תיבה םע רשקה.התיכב הדימלב תיבה תוניירוא תא בלשל תוסנלו םיישקה
	 םע שגפמה תריצי תובישח תא םיצעהו רפסה תיב תולובג תא תצרופה הסיפת ףשח "הדיגובא" תווצ תורמל םירוהה תוברועמ תא קזחל ןוצר ואטיב תויגוגדפה תולועפה .הליהקהו החפשמה ,תיבה םע רשקה.התיכב הדימלב תיבה תוניירוא תא בלשל תוסנלו םיישקה
	 

	 
	 

	 רחאמ ,הללכהה תולובג םירורב אל ,ץראה זכרמב תחא הללכמב תמצמוצמ הייסולכוא םע ךרענ רקחמהש.םירחא תומוקמ לע לילכהל ןתינ המכ דע רורב אלו 
	 רחאמ ,הללכהה תולובג םירורב אל ,ץראה זכרמב תחא הללכמב תמצמוצמ הייסולכוא םע ךרענ רקחמהש.םירחא תומוקמ לע לילכהל ןתינ המכ דע רורב אלו 
	 

	 
	 

	 םירומ תרשכהל תינכותב רקיעבו יללכ ןפואב םירומה תרשכה ךילהתל תויועמתשה הלא םיאצממל תויהל םישרדנ םירומה ,יתוברתה ןווגמה בחרתמ הבש תואיצמב יכ הארנ .תפסונ הפשכ תירבע תארוהל לע עיפשהל תויושעש תויגוגדפ תולועפ עוציב ךות תיתוברת הניחבמ תינגורטה התיכב דמלל םינכומיה הוולמה םירומ תרשכה ךילהת .ירפס תיבה בחרמב 'רחא'ה לש תויתוגהנתה תוישגרהו תוידומילה תולוכ יכ הנבהה תא םיצעי הליהקבו הנוכשב ,רפסה תיבב תויטנתואה תויווחב תויהל יושע הדימלה ךילהתתויווח בלשל ,םייתוברת םיחכוותמכ לועפל םירומה םישרדנ ןכלו ,תרחאל תחא תוברת ןיב הנוש  םמלועמ תוברת לש תשרומהו הירוטסיהה ,תרוסמה ,םאה תפש תובישח תא עימטהל ,םידימלתה 
	 םירומ תרשכהל תינכותב רקיעבו יללכ ןפואב םירומה תרשכה ךילהתל תויועמתשה הלא םיאצממל תויהל םישרדנ םירומה ,יתוברתה ןווגמה בחרתמ הבש תואיצמב יכ הארנ .תפסונ הפשכ תירבע תארוהל לע עיפשהל תויושעש תויגוגדפ תולועפ עוציב ךות תיתוברת הניחבמ תינגורטה התיכב דמלל םינכומיה הוולמה םירומ תרשכה ךילהת .ירפס תיבה בחרמב 'רחא'ה לש תויתוגהנתה תוישגרהו תוידומילה תולוכ יכ הנבהה תא םיצעי הליהקבו הנוכשב ,רפסה תיבב תויטנתואה תויווחב תויהל יושע הדימלה ךילהתתויווח בלשל ,םייתוברת םיחכוותמכ לועפל םירומה םישרדנ ןכלו ,תרחאל תחא תוברת ןיב הנוש  םמלועמ תוברת לש תשרומהו הירוטסיהה ,תרוסמה ,םאה תפש תובישח תא עימטהל ,םידימלתה 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	תורוקמ תמישר
	תורוקמ תמישר
	 

	( 'ח ,רקב ובא
	( 'ח ,רקב ובא
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	 .)
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	ברו ןויווש ,תורחא לע תורעה
	-
	 .תויתוברת
	 ,םינפ
	22
	,
	 
	32
	–
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	.
	 

	 
	 

	־ובא-( 'ח ,הבסע
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	2015
	ברו יברע ךוניח .)
	-
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	 'מע(
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	–
	137
	 .רואל האצוה סדרפ :הדוהי רוא .)
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	( 'א ,רמשו 'ח ,רינש־ןומגא
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	( 'י ,הקלטפוא
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	 'מע(
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	והילא-ץנגו 'ד ,יול-( 'מ ,רשימ2016 בוצימ :"ךילא בל םימששכ הז הככ ,בלה תא םמחמ יתשגרה" .) .ביבא לת םורדב הדובע ירגהמ לש תוחפשממ םירענ לש ימצעתעד יוליג ,9 ,105–130.   
	 
	 

	( .)םיכרוע( 'ש ,יקסלשו 'ב ,טרפלא
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	 'מע(
	65
	–
	75
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	Abstract 
	The education system faces heterogeneities of minority groups and challenges of integration and inclusion. The study's aim is to examine perceptions and actions of pre-service teachers in a multicultural school following authentic experiences in the neighborhood and community. The study is qualitative and involves 12 students teaching Hebrew as an additional language. 
	The research data were collected from two sources: (a) Ten tasks of documentation and reflection that all students were required to write about their perceptions and actions following the experience of the authentic experience; (B) Semi-structured in-depth interviews with the twelve students conducted by the researchers. The contents of the digital portfolio and the interviews were analyzed through content analysis. 
	The findings revealed three categories of experiences (1) First school encounter; (2) A tour of the neighborhood; (3) Meeting with the "Abugida" team, an educational, private, and informal setting for children from families of asylum seekers from Eritrea. 
	In the first session, the students reported confusion, shock and inability to deal with the reality of uncertainty in the new space. However, following the tour of the neighborhood and the meeting with the "Abugida" team, they establish a personal connection, encourage the children to share their personal story and design teaching activities related to culturally relevant pedagogy while incorporating home literacy. 
	These findings have practical implications. It seems that the training process accompanied by authentic experiences may enhance the understanding of diversity and the need for teachers to act as cultural mediators, combining experiences from student culture, connecting new knowledge to the children's home and community. Such actions can have a major impact on children's lives in the present and their integration into adult society in the future. 
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