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ם, תחומי בגיליון זה מגוון, ד"ר יפעת דיאמנט, השכילה לשלב "ת"כעעורכת 

בעלות אוכלוסיות  ,ובמחשב MOOC-בות הוראה מתקדמגישות  וביניהם:

הגיל ילדי ל הוראהכמו החברה החרדית והחברה הבדואית,  ים,שונמאפיינים 

 מנות והספרות. והא םתחו כןבקהילות מקצועיות בבית הספר ולמידה  הרך,

לאחר פטירתו הפתאומית של חברנו, פרופ'   ספורים  יוצא לאור חודשים השנתון ז

זכינו  .תווך במכללה במשך שנים רבותה יעמודמאהרן מונדשיין ז"ל, שהיה 

מרצה בחוג לתנ"ך, סגן ראש  במכללה, ביניהםשיישא בתפקידים מגוונים 

הוא נודע שנתון זה בפרט. ל שעורך ראשי של פרסומי המכללה בכלל וו המכללה

, בדלתו הפתוחה תמיד לכל הסטודנטיםעם יחסיו המעולים עם חברי הסגל וב

השאיר את ובנכונותו לסייע בכל בעיה. הוא מהותית או טכנית  ,שאלה אקדמית

חדרי הרצאות, חדר ועד  שפקד מדי יום ביומו,    ,ספרייהברישומו בכל מקום, החל  

ביקשו חשיבתו המקורית, רבים בזכות גלריה וכל פינה במכללה. ההמורים, 

. העניק להם מזמנו בסבלנות ובמאור פניםותמיד  ,בנושאים שונים להיוועץ בו

בסמוך לפטירתו, מוקדש  רואה אורה ,ין ולא משתכחין. שנתון זהדחבל על דאב

 לעילוי נשמתו. 

ון בגילימאמרים ה שהשתתפו בכתיבתהמכללה, אני מבקש להודות לחברי סגל 

הרימו את תרומתם ש ,יםאחראקדמיים ההמוסדות ן הולחברי הסגל מ ,זה

 ., זאת תחת שרביטה של העורכת, ד"ר יפעת דיאמנטלקידום המכללה

והעקבי , המיומן לסיום, אני מבקש להודות לד"ר דיאמנט על הניצוח המתמיד

תך בהמשך עבודתך עריכתו. ברכת חזקי ואמצי תמשיך ללוות אובבהכנת השנתון ו

 החינוכית.

 

 

 בנימין בהגון

 איננו עוד" –וראו  ,"היה איש
 דברים לזכרו של אבא, פרופ' אהרן מונדשיין 

אבא הלך לעולמו בתאריך כ"א באלול, תש"ף. בן שבעים ושש היה, ולא הכין 

 אותנו ליום מותו. בחטף באה עליו המיתה. יש שיאמרו, מיתת נשיקה.

 "?לישיבה של מעלה, שואלים לו, לאותו אדם: "איה ימיך ושנותיךוכשאדם מזומן  

 ,וכל ברייה וברייה מחזקת בידיה מעשיה ונכסיה, והללו מעידים על אותו אדם

ודאי פשט צקלונו כאומר: "ראו,  ,אם לטוב עשה, אם לאו. ובהגיע תורו של אבא

ותיות של אלו הם ימיי ושנותיי". ומתוכו עולות ופורחות אותיות של זהב, א

קדושה, החוברות זו לזו ומתכנסות לכדי יצירה רוחנית מופלאה, גדולה ועשירה. 

עולם, כתבי יד שלא נודעו ל    –פנים חדשות בכתבי פרשני המקרא; ֶחלקּה    –ֶחלקּה  

העמדת תלמידים הרבה והפצת  –ֶחלקּה  ;ומתוך שגאלם אבא, באו ועמדו לימינו

תרומתו הרבה להעלאת קרנן של  –ּה אורה של תורה ואורו של מקרא; וֶחלק

 המכללות והמדרשות בשדה החינוך התורני הארצי. 

שנים   –אבא ליווה את מכללת תלפיות, ומכללת תלפיות ליוותה את חייו של אבא  

רבות. בבית זה מצא נחת רוח וסיפוק, בהכשירו דור חדש של מורות ומחנכות 

 חינוך, באשר הן פונות. המפיצות את בשורת היהדות, האומנות היהודית וה

אבא אהב מאוד ללמד. כל המשתתף בשיעור תנ"ך אצל אבא, נדמה היה לו כאילו 

קם ספר התנ"ך לנגד עיניו ולבש לו חיים. שכן אבא השכיל לשתף את התלמידות 

באהבת התנ"ך שיקדה בו ואף המחישּה להן בעזרת ממצאים אותנטיים מתקופת 

ו של אברהם אבינו, צלמית מהתקופה המקרא: בין אם היה זה נר מתקופת

הכנענית או חרס עם חותמו של הלגיון העשירי הרומי, מחריב בית המקדש השני. 

עבורו, התנ"ך לא היה ספר בלבד, אלא מורה דרך חי ונושם, המתווה את נתיבות 

 חיינו, כאן ועכשיו. 

 –אבא הקדיש את חייו האקדמיים לשלושה מפרשני המקרא החשובים: רש"י 

תמיד מצא בו מסילות חדשות ודרכים מקוריות להתגדר בהן; ר' אברהם אבן ש

אֹוי ה וכבר העיד על עצמו באחד משיריו: " ,פרשן שלא שפר עליו גורלו –עזרא 
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באהבת התנ"ך שיקדה בו ואף המחישּה להן בעזרת ממצאים אותנטיים מתקופת 

ו של אברהם אבינו, צלמית מהתקופה המקרא: בין אם היה זה נר מתקופת

הכנענית או חרס עם חותמו של הלגיון העשירי הרומי, מחריב בית המקדש השני. 

עבורו, התנ"ך לא היה ספר בלבד, אלא מורה דרך חי ונושם, המתווה את נתיבות 
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", והיה זה אבא שפשט שקו מעליו, הלבישֹו בגדי מלכות לאיש עני, נולד בלי כוכב

שחלק   –והעמידֹו מחדש בכותל המזרח של חכמי המקרא ופרשניו; ורשב"ם 

מכתביו אבדו במרוצת הדורות ונשתכח שם כותבם, עד שבא אבא והעמיד שם 

היוצר על יצירתו והעלה מתהום הנשייה את פירושו של רשב"ם לספר תהלים. 

ראות את ספרו זה יוצא לאור, אולם צוואתו הרוחנית היא אבא לא זכה ל

  המחייבת אותנו להמשיך במלאכת קודש זו.

עולם הישיבות. מכל כתביו  –בכל תחנות חייו, לא שכח אבא את כור מחצבתו 

ומכל ספריו, הגם שנכתבו באכסניות אקדמיות, מבצבצת ועולה דמותו של בחור 

ופר ומונה, לא מתוך תחושת ריחוק, זרות או הישיבה, הרוכן על לימודו וכותב וס

 ניכור, אלא מתוך אהבה אמיתית ומתוך תחושת יראה ושייכות נפשית עמוקה.

סמכא בכתיבה אקדמית, בבלשנות ובעריכה לשונית. השפה העברית -אבא היה בר

הייתה מוטמעת בכל מאודו ובכל נימי נפשו וניכרה בכל קוצו של יו"ד שכתב. רבים 

פנו אליו בעצה ובבקשה לסיוע, ולכולם השיב במאור פנים, בסבלנות ובמילה של 

ה הנכונה שנזקקו לה. אבא עידוד. רבים חבים לו את דרכם האקדמית ואת ההכוונ

לא הבחין בין פונה ופונה, ואחת הייתה לו אם מדובר בחוקר ידוע שם או בסטודנט 

בתחילת דרכו. כולם היו בניו, ולכולם סייע כמיטב יכולתו. ואנו נחשפנו בימי 

השבעה לאהבה הגדולה שרחשו לו תלמידיו, אלו הצעירים ואלו שכבר באים 

 הם. בימים ושעשייה רבה מאחורי

לצד כתביו האקדמיים הרבים, זכה אבא להוציא לאור את שיעורי 'הרב הנזיר' 

על ספרו של הראי"ה קוק, "אורות הקודש". שמחה גדולה שמח אבא בספר זה, 

שבו ראה את פסגת יצירתו, וכה היטיב לסכם את השיעורים ולבארם, עד שכל 

הקט של 'הרב הנזיר', הלומד והמעיין בספר זה יכול לחוש את צינת הרוח בחדרו 

 בעוד שדמותו מאירה ומגלה את עיניו, כאילו ממש היה שם.  

 ,על אף סמכותו המקצועית ובקיאותו המופלאה, ניחן אבא בצניעות ובענווה

שאפשרו לו למצוא מסילות ללב כל אדם ואדם.  תמיד ידע לבטא את הביקורת 

ם לא מתוך התנשאות או את ההערה בלשון נעימה שתתקבל באוזני שומעּה ולעול

 או יוהרה. חף היה מכל התכונות האלו.  

זכה אבא באכסנייה כמכללת תלפיות, וזכתה מכללת תלפיות בשמשה בית ומעון 

 עבורו. 

בן שבעים ושש היה אבא בפטירתו, ועדיין לא השלים את 

בשירת חייו נותרו עוד תווים רבים  .משימותיו הרבות שעוד תיכן

יכתבם. מאמריו וספריו הם עדות נאמנה מיותמים, ואין מי ש

לתרומתו הרבה להעשרת נכסי התרבות הרוחנית של עמנו, ואנו 

שואבים נחמה, ולו במקצת, מכך שאבא חי חיים מלאי יצירה 

 .יהי זכרו ברוך  זכה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. וועשייה, 

 ,על אף סמכותו המקצועית ובקיאותו המופלאה, ניחן אבא בצניעות ובענווה

שאפשרו לו למצוא מסילות ללב כל אדם ואדם.  תמיד ידע לבטא את הביקורת 

ם לא מתוך או את ההערה בלשון נעימה שתתקבל באוזני שומעּה ולעול

 התנשאות או יוהרה. חף היה מכל התכונות האלו.  

זכה אבא באכסנייה כמכללת תלפיות, וזכתה מכללת תלפיות בשמשה בית ומעון 

 עבורו. 

בן שבעים ושש היה אבא בפטירתו, ועדיין לא השלים את 

בשירת חייו נותרו עוד תווים רבים  .משימותיו הרבות שעוד תיכן

יכתבם. מאמריו וספריו הם עדות נאמנה מיותמים, ואין מי ש

לתרומתו הרבה להעשרת נכסי התרבות הרוחנית של עמנו, ואנו 

שואבים נחמה, ולו במקצת, מכך שאבא חי חיים מלאי יצירה 

יהי זכרו  זכה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. וועשייה, 

 .ברוך
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 דבר העורכת

 פניכם את הכרך החמישי של השנתון "כעת".באנו שמחים להביא 

ועריכתו בשלהי השנה, אשר תיזכר  ,הורתו של הגיליון הנוכחי בראשית תש"ף

בעיצומם של תהליכים רבי פנים מצויים בדברי הימים כ"שנת הקורונה". אנו 

מן הפרטי אל המשפחתי, ומן  –הולכים ומתרחבים הוארוכי טווח, במעגלים 

הטלטלה הבריאותית, הכלכלית  ,לאומית-ןהילתי אל הלאומי. גם ברמה הביהק

 והפוליטית עזה, משבר שאחריתו מי ישורנו.

חוסר ודאות, עמלו העומלים, החוקרים של בתקופה מאתגרת זו של תהייה ו

והכותבים ושקדו על מלאכתם. הערכתי ותודתי נתונה לכל איש ואיש על 

המאמרים היו שנכתבו מתוך שיתוף פעולה של שניים ציין כי בין אמשמרתו. 

 ושלושה מחברים, וזוהי תופעה מבורכת כשלעצמה.

 בגיליון הנוכחי תמצאו שתי חטיבות לעיונכם.

 חטיבת חינוך והוראה

מישל סלואן ד"ר פלורה מור, ד"ר במאמר הפותח את חטיבת החינוך סוקרות 

המסגרות החינוכיות את מאפייניה של החברה החרדית ושל  איילת פארו

הקיימות בה, ומציעות להכשיר את אנשי החינוך כסוכני טיפול המסוגלים לתת 

 מענה ראשוני במקרים של מצוקה נפשית אצל התלמידים. 

הפעילו תוכנית התערבות להוראת שפה  צבי )הכהן( וחן נוריאל-ד"ר שירלי הר

ים היקשממוחשב לתרגול לילדי בית הספר היסודי, המשלבת משחק 

מורפולוגיים. הן מעידות על ממצאים מובהקים בשיפור תהליך רכישת יכולת 

 האיות תוך שימוש במשחק ההיקשים שפיתחו.

קורס מקוון  – MOOCתוצאות מדווחים על  ד"ר איליין חוטר וד"ר אילן נגר

. הקורס "מבוא המועבר בסביבה מדומה )וירטואלית( – פתוח מרובה משתתפים

למגזרים לרב תרבותיות" הועבר לסטודנטים ממכללות שונות, המשתייכים 

כלי אמצעות תרבותיים שונים בחברה הישראלית, וִאפשר מפגש רב תרבותי ב

. התמודדות עם קשיי השימוש בטכנולוגיה מתקדמת והעמקת השיתופיות חדשני

 .זוכונתו הן מהמשימות המרכזיות העומדות בפני הוגי הקורס במת

ההטרוגניות בחברה הישראלית מתבטאת גם בפערים בידיעת העברית. משפחות 

שעלו ארצה נאלצות לעיתים להתמודד עם קושי בידיעת השפה לצד הקשיים 

שכטר   ד"ר בתיה צור ואינה דוביאנסקי  תוכנית ההתערבות שמציעות  הכלכליים.

כלכלי נמוך עשויה לשפר את -לטיפוח כישורי השפה אצל ילדים ממיצב חברתי

סיכוייהם של ילדים אלה להגיע ללימודים גבוהים ולהיטיב את מעמדם בחברה 

 הישראלית. 

ת החינוך פועלת באופן חלקי ומרחוק, והתלמידים ר מערכשזו, כאבתקופה 

ד"ר  דרכי חינוך חלופיות.מצויים בעיקר בבתיהם, עולות מחדש מחשבות על 

סוקרת את שיטת החינוך הביתי על היבטיה החברתיים, קרלין -אירנה בלנקי

המתחנך בחינוך  ,ם לילד בגיל הגןהפדגוגיים והלשוניים, ומצרפת רשמים גם כא  

 ביתי.

מאפיין שני טיפוסי מורים, השמרני והחדשני, ומציע שכלול של   זדה  ד"ר אורן כהן

קהילות ת מקצועיות לומדות. ובניית קהיל דייל המורים עיחסי העבודה בחדר 

מתפתחת תרבות עבודה מכילה, באמצעותן ו ,אלו מקדמות דפוסי עבודת צוות

תוך כדי הידוק הקשרים ביניהם  ,שונים םגמישה ומפויסת בין מורים מטיפוסי

 קהילה חברתית.ויצירת 

דנה ביחסים  לפוןד"ר אסתר כבמקביל למחקר יחסי הצוות בקהיליית המורים, 

שבין צוות בית הספר לבין מועצת התלמידים הפועלת בו, ומאפיינת שני סוגי 

בעלות ערך חינוכי גבוה מועצות תלמידים. מועצות מטיפוס 'אינטגרטיבי' נמצאו 

בהשוואה למועצות מטיפוס הטמעת סמלים וערכים חברתיים וקהילתיים, ב

 'עמום'.

עוקבים אחר התקבלותה ד"ר אברהם איסמעיל אבו עג'אג' וד"ר אמאל אבו סעד  

מבני האוכלוסייה להוראה בקרב סטודנטים  "כיתה-אקדמיה"של תוכנית 

בהוראה המעשית הבדואית. הסטודנטים מדווחים על חוויה חיובית בהתנסותם 
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 דבר העורכת

 פניכם את הכרך החמישי של השנתון "כעת".באנו שמחים להביא 

ועריכתו בשלהי השנה, אשר תיזכר  ,הורתו של הגיליון הנוכחי בראשית תש"ף

בעיצומם של תהליכים רבי פנים מצויים בדברי הימים כ"שנת הקורונה". אנו 

מן הפרטי אל המשפחתי, ומן  –הולכים ומתרחבים הוארוכי טווח, במעגלים 

הטלטלה הבריאותית, הכלכלית  ,לאומית-ןהילתי אל הלאומי. גם ברמה הביהק

 והפוליטית עזה, משבר שאחריתו מי ישורנו.

חוסר ודאות, עמלו העומלים, החוקרים של בתקופה מאתגרת זו של תהייה ו

והכותבים ושקדו על מלאכתם. הערכתי ותודתי נתונה לכל איש ואיש על 

המאמרים היו שנכתבו מתוך שיתוף פעולה של שניים ציין כי בין אמשמרתו. 

 ושלושה מחברים, וזוהי תופעה מבורכת כשלעצמה.

 בגיליון הנוכחי תמצאו שתי חטיבות לעיונכם.

 חטיבת חינוך והוראה

מישל סלואן ד"ר פלורה מור, ד"ר במאמר הפותח את חטיבת החינוך סוקרות 

המסגרות החינוכיות את מאפייניה של החברה החרדית ושל  איילת פארו

הקיימות בה, ומציעות להכשיר את אנשי החינוך כסוכני טיפול המסוגלים לתת 

 מענה ראשוני במקרים של מצוקה נפשית אצל התלמידים. 

הפעילו תוכנית התערבות להוראת שפה  צבי )הכהן( וחן נוריאל-ד"ר שירלי הר

ים היקשממוחשב לתרגול לילדי בית הספר היסודי, המשלבת משחק 

מורפולוגיים. הן מעידות על ממצאים מובהקים בשיפור תהליך רכישת יכולת 

 האיות תוך שימוש במשחק ההיקשים שפיתחו.

קורס מקוון  – MOOCתוצאות מדווחים על  ד"ר איליין חוטר וד"ר אילן נגר

. הקורס "מבוא המועבר בסביבה מדומה )וירטואלית( – פתוח מרובה משתתפים

למגזרים לרב תרבותיות" הועבר לסטודנטים ממכללות שונות, המשתייכים 

כלי אמצעות תרבותיים שונים בחברה הישראלית, וִאפשר מפגש רב תרבותי ב

. התמודדות עם קשיי השימוש בטכנולוגיה מתקדמת והעמקת השיתופיות חדשני

 .זוכונתו הן מהמשימות המרכזיות העומדות בפני הוגי הקורס במת

ההטרוגניות בחברה הישראלית מתבטאת גם בפערים בידיעת העברית. משפחות 

שעלו ארצה נאלצות לעיתים להתמודד עם קושי בידיעת השפה לצד הקשיים 

שכטר   ד"ר בתיה צור ואינה דוביאנסקי  תוכנית ההתערבות שמציעות  הכלכליים.

כלכלי נמוך עשויה לשפר את -לטיפוח כישורי השפה אצל ילדים ממיצב חברתי

סיכוייהם של ילדים אלה להגיע ללימודים גבוהים ולהיטיב את מעמדם בחברה 

 הישראלית. 

ת החינוך פועלת באופן חלקי ומרחוק, והתלמידים ר מערכשזו, כאבתקופה 

ד"ר  דרכי חינוך חלופיות.מצויים בעיקר בבתיהם, עולות מחדש מחשבות על 

סוקרת את שיטת החינוך הביתי על היבטיה החברתיים, קרלין -אירנה בלנקי

המתחנך בחינוך  ,ם לילד בגיל הגןהפדגוגיים והלשוניים, ומצרפת רשמים גם כא  

 ביתי.

מאפיין שני טיפוסי מורים, השמרני והחדשני, ומציע שכלול של   זדה  ד"ר אורן כהן

קהילות ת מקצועיות לומדות. ובניית קהיל דייל המורים עיחסי העבודה בחדר 

מתפתחת תרבות עבודה מכילה, באמצעותן ו ,אלו מקדמות דפוסי עבודת צוות

תוך כדי הידוק הקשרים ביניהם  ,שונים םגמישה ומפויסת בין מורים מטיפוסי

 קהילה חברתית.ויצירת 

דנה ביחסים  לפוןד"ר אסתר כבמקביל למחקר יחסי הצוות בקהיליית המורים, 

שבין צוות בית הספר לבין מועצת התלמידים הפועלת בו, ומאפיינת שני סוגי 

בעלות ערך חינוכי גבוה מועצות תלמידים. מועצות מטיפוס 'אינטגרטיבי' נמצאו 

בהשוואה למועצות מטיפוס הטמעת סמלים וערכים חברתיים וקהילתיים, ב

 'עמום'.

עוקבים אחר התקבלותה ד"ר אברהם איסמעיל אבו עג'אג' וד"ר אמאל אבו סעד  

מבני האוכלוסייה להוראה בקרב סטודנטים  "כיתה-אקדמיה"של תוכנית 

בהוראה המעשית הבדואית. הסטודנטים מדווחים על חוויה חיובית בהתנסותם 

 סמעיל אבו עג'אג' וד"ר אמאל אבו סעדם איד"ר אברה
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ועל רמת שביעות רצון גבוהה, לצד הצעות לשכלול התוכנית ולהתאמתה 

 צורכיהם.ל

הרב אלחנן שבח, ד"ר ג'ודי גולדנברג את החטיבה הראשונה חותם מאמרם של 

הסוקרים את תפקודו של אתר אינטרנט, שנבנה עבור וד"ר עידית פסטרנק, 

. האתר "סטאז'קל"סטודנטים בשנת ההתמחות, כמו גם עבור מנחיהם: אתר 

נת ההתמחות. ז באופן ידידותי למשתמש את המידע הרב הנחוץ לצליחת שמרכ  

 סקירת היקפי השימוש בו מעידים על הטמעתו הרחבה בקרב אוכלוסיית היעד.

 מנותוחטיבת ספרות וא

עידן הקורונה מציב אותנו בפני מציאות חברתית חדשה. אך טבעי הוא שמציאות 

, הקוראת בשני ד"ר אורנה לויןזו תזכה לעיצוב ספרותי ייחודי. כך במאמרה של 

, ומאפיינת אותם כ"ספרות "הגל הראשון"סיפורים של אתגר קרת מתקופת 

ה חדשה לאמירה קורונה היברידית", המכליאה בין מדיומים שונים ויוצרת שפ

 ספרותית וחברתית במציאות העולה על כל דמיון.

מתחקה אחר מקורותיו והשפעותיו של פיוט מן הליטורגייה  ד"ר תמר לביא

מת העקדה  האשכנזית, "אשר מי יעשה כמעשיך", ועוקבת אחר גלגוליה של ת 

 במרחב המוסלמי אל אשכנז הנוצרית. מחיבורוממדרש פרקי דר' אליעזר, 

בוחנת את תוכנית הלימודים החדשה בספרות,  שושן-ר אדיביד"ר אסת

המתמקדת בנושא "המשפחה בראי הספרות". עיון בפרק השירה מתוך קריאה 

"שבריר קנוני", אותם כפרשנית צמודה של שמונת השירים המוצעים מזהה 

את השיח התרבותי  תכמו גם מעצב פתתמצית המייצגת מהלך תרבותי, המשק

 זו. הישראלי בסוגיה 

חוזרת אל הקלסיקה האלתרמנית, וקוראת בשני שירים, ד"ר אסתר אזולאי 

לך והדרך, שראשיתו בקובץ ה של הה  בהם היא מזהה את המוטיב המנחֶ ש

"כוכבים בחוץ", והוא נמשך והולך עד אחרית שירתו, בקובץ "חגיגת קיץ". שירת 

ומשרטטת  הלירית נטענת בממד מטפיזי אוניברסלי,-ההלך והנדודים האישית

 את המניעים להתנהלותו של האדם בעולם.

ומני מתבוננת ביצירותיהם של א ד"ר רות דורותומן הספרות אל האומנות: 

הציור בתקופת הברוק, ומגלה סודות ורזים על שיתוף פעולה בין אומנים 

טעמים שונים ובנסיבות שונות. יחידותו המזהרת של האומן הבודד ננטשת מ  

אנו, בעידן -לטובת שיתוף פעולה פורה ומעשיר. דומה שיש בכך לקחים גם לימינו

 שבו שיתופיות היא אחד התנאים להישרדות.

עוסק בהופעותיהן של המזוזה והתפילין, מתשמישי הקדושה  עוןד"ר שמואל גב

מנות הקדומה, לאור הממצאים הארכיאולוגיים והקדומים ביותר,  בראי הא

 ועוצב אזוהתעודות ההיסטוריות מימי בית ראשון ושני ועד ימי בר כוכבא, 

 היום. ןהדומה מאוד לצורת הצורב

בעקבות  פרופ' שלמה קניאלאנו מתכבדים לחתום את הגיליון במסעו של 

מציג פרופ' קניאל  ,חופשית. במאמרוהבחירה ההסוגיה האנושית המרתקת של 

 ושוזר בהממצאים מחקירה רבת שנים, שהיא חקירה אישית ולא אקדמית, 

אזכורים ספרותיים והרהורים משלו. חוויית הבחירה החופשית, הנתפסת 

 פכפכותה.כוודאית, זוכה כאן למבט נוסף על מורכבותה וה

בסערת הימים גם המוזות נותנות קולן בשיר, משקפות את רוח הזמן בדרכן 

, בוגרת טלי כהן מאתשלהן. שני שירים משובצים בקובץ מאמרים זה. האחד 

, מרצה פרץ-ד"ר סמדר פלק מאת המכללה, מורה לספרות ויוצרת, והאחר

 ובמוסדות אקדמיים נוספים. במכללת תלפיות

הלקטורים אשר עשו מלאכתם נאמנה בהתנדבות. תודתי  תודתי העמוקה לכל

. המידענותגם לגב' רחל זיתון, מנהלת ספריית המכללה, על שכבשה דרך במבוכי 

 , עורכת הלשון. היא פשוט קוסמת.ניידורף ועוד תודה אחת לרונית

 תקוותי, שהקריאה תעורר עניין ותוליד מחשבות טובות ופוריות.

 

 ד"ר יפעת דיאמנט    
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ועל רמת שביעות רצון גבוהה, לצד הצעות לשכלול התוכנית ולהתאמתה 

 צורכיהם.ל

הרב אלחנן שבח, ד"ר ג'ודי גולדנברג את החטיבה הראשונה חותם מאמרם של 

הסוקרים את תפקודו של אתר אינטרנט, שנבנה עבור וד"ר עידית פסטרנק, 

. האתר "סטאז'קל"סטודנטים בשנת ההתמחות, כמו גם עבור מנחיהם: אתר 

נת ההתמחות. ז באופן ידידותי למשתמש את המידע הרב הנחוץ לצליחת שמרכ  

 סקירת היקפי השימוש בו מעידים על הטמעתו הרחבה בקרב אוכלוסיית היעד.

 מנותוחטיבת ספרות וא

עידן הקורונה מציב אותנו בפני מציאות חברתית חדשה. אך טבעי הוא שמציאות 

, הקוראת בשני ד"ר אורנה לויןזו תזכה לעיצוב ספרותי ייחודי. כך במאמרה של 

, ומאפיינת אותם כ"ספרות "הגל הראשון"סיפורים של אתגר קרת מתקופת 

ה חדשה לאמירה קורונה היברידית", המכליאה בין מדיומים שונים ויוצרת שפ

 ספרותית וחברתית במציאות העולה על כל דמיון.

מתחקה אחר מקורותיו והשפעותיו של פיוט מן הליטורגייה  ד"ר תמר לביא

מת העקדה  האשכנזית, "אשר מי יעשה כמעשיך", ועוקבת אחר גלגוליה של ת 

 במרחב המוסלמי אל אשכנז הנוצרית. מחיבורוממדרש פרקי דר' אליעזר, 

בוחנת את תוכנית הלימודים החדשה בספרות,  שושן-ר אדיביד"ר אסת

המתמקדת בנושא "המשפחה בראי הספרות". עיון בפרק השירה מתוך קריאה 

"שבריר קנוני", אותם כפרשנית צמודה של שמונת השירים המוצעים מזהה 

את השיח התרבותי  תכמו גם מעצב פתתמצית המייצגת מהלך תרבותי, המשק

 זו. הישראלי בסוגיה 

חוזרת אל הקלסיקה האלתרמנית, וקוראת בשני שירים, ד"ר אסתר אזולאי 

לך והדרך, שראשיתו בקובץ ה של הה  בהם היא מזהה את המוטיב המנחֶ ש

"כוכבים בחוץ", והוא נמשך והולך עד אחרית שירתו, בקובץ "חגיגת קיץ". שירת 

ומשרטטת  הלירית נטענת בממד מטפיזי אוניברסלי,-ההלך והנדודים האישית

 את המניעים להתנהלותו של האדם בעולם.

ומני מתבוננת ביצירותיהם של א ד"ר רות דורותומן הספרות אל האומנות: 

הציור בתקופת הברוק, ומגלה סודות ורזים על שיתוף פעולה בין אומנים 

טעמים שונים ובנסיבות שונות. יחידותו המזהרת של האומן הבודד ננטשת מ  

אנו, בעידן -לטובת שיתוף פעולה פורה ומעשיר. דומה שיש בכך לקחים גם לימינו

 שבו שיתופיות היא אחד התנאים להישרדות.

עוסק בהופעותיהן של המזוזה והתפילין, מתשמישי הקדושה  עוןד"ר שמואל גב

מנות הקדומה, לאור הממצאים הארכיאולוגיים והקדומים ביותר,  בראי הא

 ועוצב אזוהתעודות ההיסטוריות מימי בית ראשון ושני ועד ימי בר כוכבא, 

 היום. ןהדומה מאוד לצורת הצורב

בעקבות  פרופ' שלמה קניאלאנו מתכבדים לחתום את הגיליון במסעו של 

מציג פרופ' קניאל  ,חופשית. במאמרוהבחירה ההסוגיה האנושית המרתקת של 

 ושוזר בהממצאים מחקירה רבת שנים, שהיא חקירה אישית ולא אקדמית, 

אזכורים ספרותיים והרהורים משלו. חוויית הבחירה החופשית, הנתפסת 

 פכפכותה.כוודאית, זוכה כאן למבט נוסף על מורכבותה וה

בסערת הימים גם המוזות נותנות קולן בשיר, משקפות את רוח הזמן בדרכן 

, בוגרת טלי כהן מאתשלהן. שני שירים משובצים בקובץ מאמרים זה. האחד 

, מרצה פרץ-ד"ר סמדר פלק מאת המכללה, מורה לספרות ויוצרת, והאחר

 ובמוסדות אקדמיים נוספים. במכללת תלפיות

הלקטורים אשר עשו מלאכתם נאמנה בהתנדבות. תודתי  תודתי העמוקה לכל

. המידענותגם לגב' רחל זיתון, מנהלת ספריית המכללה, על שכבשה דרך במבוכי 

 , עורכת הלשון. היא פשוט קוסמת.ניידורף ועוד תודה אחת לרונית

 תקוותי, שהקריאה תעורר עניין ותוליד מחשבות טובות ופוריות.

 

 ד"ר יפעת דיאמנט    
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 רשימת המשתתפים  

 
 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי ד"ר אבו סעד אמאל

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב אברהים אסמעיל ד"ר אבו עג'אג' 

 ספרותל חוגמכללת סמינר הקיבוצים, ה שושן אסתר-ד"ר אדיבי

המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום,  ד"ר אזולאי אסתר
 החוג לתרבות יהודית 

המכללה האקדמית ;  מכללת לוינסקי לחינוך קרלין אירנה-ד"ר בלנקי
 עבריתהלחינוך ע"ש קיי, החוג ללשון 

תלפיות המכללה האקדמית לחינוך בחולון,  ד"ר גבעון שמואל
 מנותוהחוג לא

תלפיות המכללה האקדמית לחינוך בחולון,  ד"ר גולדנברג ג'ודי
 החוג לחינוך

תלפיות המכללה האקדמית לחינוך בחולון,  גב' דוביאנסקי שכטר אינה
 לקויות למידה מסלול

 פרסבית האוניברסיטת אריאל בשומרון,  ד"ר דורות רות
 לארכיטקטורה

תלפיות המכללה האקדמית לחינוך בחולון,  צבי )הכהן( שירלי-ד"ר הר
חינוך מיוחד ומסלול לימודי המסלול ל

 לקויות למידה 

תלפיות המכללה האקדמית לחינוך בחולון,  ד"ר חוטר איליין
 החוג לאנגלית

תלפיות המכללה האקדמית לחינוך בחולון,  ד"ר כהן זדה אורן
 החוג לחינוך

 שאנן המכללה האקדמית הדתית לחינוך ד"ר כלפון אסתר
 , החוג לחינוךבחיפה

, המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום ד"ר לביא תמר
החוג לתרבות יהודית; המכללה האקדמית 

 לחינוך גבעת וושינגטון, החוג לספרות
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 המכללה האקדמית אחווה, החוג לספרות ד"ר לוין אורנה

 אשלים, ירושלים –ג'וינט ישראל  ד"ר מור פלורה

המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום,  ד"ר נגר אילן
 לחינוךהחוג 

תלפיות המכללה האקדמית לחינוך בחולון,  גב' נוריאל חן
 לקויות למידה מסלול

למדעי  בית הספראוניברסיטת תל אביב,  פרופ' סלואן מישל
 הפסיכולוגיה

למדעי  בית הספראוניברסיטת תל אביב,  גב' פאר איילת
 הפסיכולוגיה

לחינוך בחולון, תלפיות המכללה האקדמית  ד"ר פסטרנק עידית
 החוג לחינוך

תלפיות המכללה האקדמית לחינוך בחולון,  ד"ר צור בתיה
 מסלול לקויות למידה 

תלפיות המכללה האקדמית לחינוך בחולון,  פרופ' קניאל שלמה
החוג לחינוך; המרכז האקדמי למשפט 

 לפסיכולוגיה פרסבית העסקים, לו

האקדמית לחינוך בחולון, תלפיות המכללה  הרב שבח אלחנן
 החוג לחינוך

 

 

 
  

 
 חינוך והוראה 

  

 18



 המכללה האקדמית אחווה, החוג לספרות ד"ר לוין אורנה

 אשלים, ירושלים –ג'וינט ישראל  ד"ר מור פלורה

המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום,  ד"ר נגר אילן
 לחינוךהחוג 

תלפיות המכללה האקדמית לחינוך בחולון,  גב' נוריאל חן
 לקויות למידה מסלול

למדעי  בית הספראוניברסיטת תל אביב,  פרופ' סלואן מישל
 הפסיכולוגיה

למדעי  בית הספראוניברסיטת תל אביב,  גב' פאר איילת
 הפסיכולוגיה

לחינוך בחולון, תלפיות המכללה האקדמית  ד"ר פסטרנק עידית
 החוג לחינוך

תלפיות המכללה האקדמית לחינוך בחולון,  ד"ר צור בתיה
 מסלול לקויות למידה 

תלפיות המכללה האקדמית לחינוך בחולון,  פרופ' קניאל שלמה
החוג לחינוך; המרכז האקדמי למשפט 

 לפסיכולוגיה פרסבית העסקים, לו

האקדמית לחינוך בחולון, תלפיות המכללה  הרב שבח אלחנן
 החוג לחינוך

 

 

 
  

 
 חינוך והוראה 

  



 
  

 

 

 לילדי מיטבי כמענה חינוכית- פסיכו התערבות

 עבודההמ  תובנות – החרדית בחברה הספר בית

 בשטח

 ילת פאר יאפלורה מור, מישל סלואן ו

 גידול וביניהם רבים, שינויים עוברת בישראל החרדית החברה

 לעזרה פנייה זאת, חרף רגשי. טיפול לקבלת הפונים במספר

 בשירותי  והשימוש  ,זו  בחברה  מורכבת  סוגיה  נותרה  פסיכולוגית

 בארץ. הכללית לאוכלוסייה ביחסנמוך עודנו הנפש בריאות

 לחברה ייניהאופ  החיים  ואורחות  האידאולוגיה  העולם,  השקפת

 של והולמת מכבדת רגישה, התאמה יםדורש בישראל החרדית

 יותר עוד גוברת זו מורכבות .הולמאפייני הלצרכי הקליני הידע

 המחקר  משדה  יםמצאמ .ילדים  של  הרגשיים  בצרכים  כשמדובר

 כך ,המחנך המורה תפקיד שהרחבת הראו לאומי-ןהבי הקליני

 טיפול סוכןכ ויתפקד משמעותית התקשרות דמותל שייעשה

 מצבם את  תמשמעותי  לשפר  היכול , ראשוני  רגשי  מענה מספקה

 נוודיי זה במאמר רבים. ילדים של הנפשי חוסנם אתו הרגשי

 החרדית האוכלוסייה בקרב רגשי לטיפול הפנייה מורכבות

 המורה  מודל  התאמתב  מםיע  להתמודד  שיש  אתגריםה  בישראל,

 זה בתהליך הטמונה אפשרותהו החרדי מגזרל טיפול כסוכן

 החרדית. בחברה הילדים בחיי משמעותי לשינוי

-פסיכו התערבות ספר, בית טיפול, סוכן טיפול, החרדית, החברה מפתח: מילות

 חינוכית
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 חינוכית

כעת ה )תש"ף(, 21–36



 בישראל החרדית  החברה

 המחויבות מידת את המתאר הרצף בקצה ממוקמת בישראל החרדית החברה

 אדוקים דתיים לחיים ועד מוחלט מאתאיזם נעה ,יםישראל םביהודי הדתית

(2019 Witztum, & Stein Latzer,.) מתפשרת בלתי בדבקות ידועה זו חברה 

 ייחודי באופן מוסדרים החיים היבטי כלש כך ההלכה, של המחמירות בתפיסות

 החברה של הייחודי החיים אורח (.,Kaplan 2003) הדת להוראות ובהתאם

 וגודמן, ונה)י וטריטוריאלית חברתית תרבותית, בהיבדלות מאופיין החרדית

2004; 2003 Kaplan,.) ונטייה הקודש בחיי התמקדות בולטת לכך, בהתאם 

 של חשיפתם את למנוע שאיפה מתוך ,היטב ותחומות נבדלות בשכונות לחיים

 כמזיקות הנתפסות ,החילונית המודרניזציה של להשפעותיה הקהילה חברי

(1993 Witztum, & Bilu.) 

 האוכלוסייה מכלל 12%-כ מהווה החרדית החברה ,2017 לשנת נכון

 האיננ החרדית החברה כי להדגיש חשוב (.2017 וחושן, מלאך ,)כהנר בישראל

 וזרמים  קבוצות  נכללים  זו  בחברה  סטטית.  איננה  אף  והיא  אחת,  הומוגנית  קשהִמ 

 משאבים על נאבקיםהו )2007 )קפלן, דינמית ובתנועה במתח נמצאיםה ,שונים

 חסידיםה  ספרדים,ה  הם  המרכזיים  הזרמים  שלושת  דתית.  הגמוניה  ועל  חומריים

 החרדית מהאוכלוסייה כשליש מהווה אלהה זרמיםה ןמ אחד כלו ליטאים,הו

 קטנות  קבוצות  או  פלגים  כמה  עוד  ישנם  ,עליהם  נוסף  (.2019  ודורון,  )רגב  בישראל

 ונטורי החרדית העדה בתשובה, החוזרים קהילות חב"ד, קהילת םביניה בהרבה,

 בעמדותיהן גם ביניהן נבדלות החרדים של השונות הקבוצות (.2015 )גל, קרתא

 מרוסנת מקבלה החל גישות, של רחבה קשת מציגות הן .הציונית המדינה כלפי

 המחנה בקרב מדינית. כישות ישראל של מוחלט לגינוי ועד המדינה מוסדות של

 הופעת כגון ,תמורות האחרונות בשנים תוחוללמת חרדיה הציבור של המתון

 וללימודים העבודה לשוק ויציאה הפנאי ולתרבות לתקשורת מסוימת פתיחות

 של תהליך מסמנים חוקרים מזאת, יתרה (.2019 ומלאך, )כהנר יםיאקדמ

 תרבותיים  ערכים  של  הפנמה  הכולל  האחרונות,  בשנים  שמתרחש  ,"ישראליזציה"

 מן חלקים על בעיקר המשפיעים הסובבת, בחברה שמקורם התנהגות ודפוסי

 כגון  שינוי",  "סוכני  כמה  ידי  על  לתוכה  יםמחלחלו  החרדית  בחברה  המתון  המחנה

 (.2008 וחנני, אלמוג ;2007 )קפלן, בתשובה והחוזרים החרדית האישה

 המכ בולטים הליטאי, הציבור בקרב בייחוד מתון, הפחות מחנהה בקרב

 הגברים, עבור עליון כערך התורה לימוד .1 (:2015 )גל, משמעותיים מאפיינים

 ולסמכותם בתורה" "הגדול של למרותו מוחלטת כפיפות .2 הנשים; בתמיכת

 נגד" "תרבות הכוללת ופוריטנית שמרנית עולם תפיסת .3 הרבנים; של המלאה

 היצמדות .5 ופיזית; רוחנית קהילתית, הסתגרות .4 אותה; הסובבים כלפי

 ."כוללים"ה םכללוב הקהילה, של הייחודיים החינוך למוסדות מוחלטת

 ובמיוחד ,ההמונים לתקשורת חשיפה המבודד, החיים מאורח כחלק 

 אמצעי הוקעת כן, על (.,Gefen, & Orna Latzer 2007) אסורה אהי לטלוויזיה,

 על לשמור הקהילה של הנחישותל כסמל פעם לא משמשת המודרנית התקשורת

Livio & ) חטאים רוויכ הנתפס ,החילוני העולם מפני עצמה על ולהגן זהותה

2007 Tenenboim, Weinblatt.) 

 הלשכה חות"מדו .דמוגרפיים מאפיינים גם מצטרפים אלה מאפייניםל

 חברתיים  משתנים  בחנוש  לדמוקרטיה  הישראלי  והמכון  הלסטטיסטיק  המרכזית

 לכוח  שייכותה  ,יותר  הגבוה  הילודה  זו  חברהב  כי  עולה,  החרדית  בחברה  וכלכליים

 דו"ח פי על .גבוה עוניה שיעורו (2004 קסטרו,-וכהן )גורביץ יותר מועטה העבודה

 רמת  על  והשפעתו  העוני  שיעור  ,2017  בשנת  שפורסם  לדמוקרטיה  הישראלי  המכון

 באוכלוסייה השפעתומו ושיעורמ בהרבה גדולים החרדית באוכלוסייה החיים

 באוכלוסייה העוני בשיעור ירידה ניכרת 2008 שמאז אף .הכללית הישראלית

 עודם החרדית בחברה העוני ושיעורי ,איטית בירידה מדובר יןיעד החרדית,

 ואחוז ,העוני לקו מתחת יותח החרדיות מהמשפחות מחצית כמעט גבוהים.

 (.2017  ,וחושן  מלאך  ,)כהנר  62%  על  ועומד  במיוחד  גבוה  העניים  החרדים  הילדים

 הממלכתית זומ נפרדת חינוך במערכת לומדים םהחרדי םילדיה

 בין מגדרית הפרדה על מבוססת החרדית החינוך מערכת דתית.-והממלכתית

 מידת פי ועל דתי לזרם השתייכות פי על מוסדות בין הפרדה עלו בנות לבין בנים

 ביתב לימודיהם את שסיימו לאחר הספר. בית על החינוך משרד של הפיקוח

 ,13-16 גיל בניל בישיבות ללמוד עוברים החרדי במגזר הבנים ,היסודי הספר

 ממשיכים הנישואים לאחר .לנישואים ועד 17 מגיל ,גבוהות בישיבות ןכמ אחרלו

 ספר בתיל היסודי הספר מבית עוברות הבנות לאברכים. "כולל"ב ללמוד רבים

 החינוך מערכת (.2012 וכהנר, )זיכרמן "סמינרים" המכונים ,לבנות יסודיים-על
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 המכ בולטים הליטאי, הציבור בקרב בייחוד מתון, הפחות מחנהה בקרב

 הגברים, עבור עליון כערך התורה לימוד .1 (:2015 )גל, משמעותיים מאפיינים

 ולסמכותם בתורה" "הגדול של למרותו מוחלטת כפיפות .2 הנשים; בתמיכת

 נגד" "תרבות הכוללת ופוריטנית שמרנית עולם תפיסת .3 הרבנים; של המלאה

 היצמדות .5 ופיזית; רוחנית קהילתית, הסתגרות .4 אותה; הסובבים כלפי

 ."כוללים"ה םכללוב הקהילה, של הייחודיים החינוך למוסדות מוחלטת

 ובמיוחד ,ההמונים לתקשורת חשיפה המבודד, החיים מאורח כחלק 

 אמצעי הוקעת כן, על (.,Gefen, & Orna Latzer 2007) אסורה אהי לטלוויזיה,

 על לשמור הקהילה של הנחישותל כסמל פעם לא משמשת המודרנית התקשורת

Livio & ) חטאים רוויכ הנתפס ,החילוני העולם מפני עצמה על ולהגן זהותה

2007 Tenenboim, Weinblatt.) 

 הלשכה חות"מדו .דמוגרפיים מאפיינים גם מצטרפים אלה מאפייניםל

 חברתיים  משתנים  בחנוש  לדמוקרטיה  הישראלי  והמכון  הלסטטיסטיק  המרכזית

 לכוח  שייכותה  ,יותר  הגבוה  הילודה  זו  חברהב  כי  עולה,  החרדית  בחברה  וכלכליים

 דו"ח פי על .גבוה עוניה שיעורו (2004 קסטרו,-וכהן )גורביץ יותר מועטה העבודה

 רמת  על  והשפעתו  העוני  שיעור  ,2017  בשנת  שפורסם  לדמוקרטיה  הישראלי  המכון

 באוכלוסייה השפעתומו ושיעורמ בהרבה גדולים החרדית באוכלוסייה החיים

 באוכלוסייה העוני בשיעור ירידה ניכרת 2008 שמאז אף .הכללית הישראלית

 עודם החרדית בחברה העוני ושיעורי ,איטית בירידה מדובר יןיעד החרדית,

 ואחוז ,העוני לקו מתחת יותח החרדיות מהמשפחות מחצית כמעט גבוהים.

 (.2017  ,וחושן  מלאך  ,)כהנר  62%  על  ועומד  במיוחד  גבוה  העניים  החרדים  הילדים

 הממלכתית זומ נפרדת חינוך במערכת לומדים םהחרדי םילדיה

 בין מגדרית הפרדה על מבוססת החרדית החינוך מערכת דתית.-והממלכתית

 מידת פי ועל דתי לזרם השתייכות פי על מוסדות בין הפרדה עלו בנות לבין בנים

 ביתב לימודיהם את שסיימו לאחר הספר. בית על החינוך משרד של הפיקוח

 ,13-16 גיל בניל בישיבות ללמוד עוברים החרדי במגזר הבנים ,היסודי הספר

 ממשיכים הנישואים לאחר .לנישואים ועד 17 מגיל ,גבוהות בישיבות ןכמ אחרלו

 ספר בתיל היסודי הספר מבית עוברות הבנות לאברכים. "כולל"ב ללמוד רבים

 החינוך מערכת (.2012 וכהנר, )זיכרמן "סמינרים" המכונים ,לבנות יסודיים-על
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 לאורח והתאמה הקהילה ערכי על שמירה מנםוא מאפשרת והסגורה הנפרדת

 נפשית עזרה קבלת בתוכה אפשרתמת מידה באיזו ברור לא אך הייחודי, החיים

 השכיח והעוני המורכבים האתגרים אף על כי מראים נתוניםה מצוקה. בעת

 משמעותי באופן נמוך אהו מקצועי נפשי סיוע לקבלת הפנייה אחוזי בקהילה,

 ולכמן,  אורבך-בידני  שרשבסקי,  )שטרוך,  המגזרים  לשאר  ביחס  ,החרדית  קהילהב

נתון זה מאפיין את החברה החרדתי בכללותה, ויש לשער שהתפיסה  (.2007

  העומדת בבסיסו מתבטאת גם במוסדות החינוך.

 החרדית  בחברה רגשי לטיפול  פנייה דפוסי

 נרשמת החרדית, הקהילה של והסגירות ההיבדלות ערכי של מרכזיותם אף על

 מקצוע יאנשמ סיוע לקבל ובמוכנות רגשי בטיפול לצורך במודעות עלייה תמגמ

 לקבלת הפונים החרדים במספר ממשי בגידול המתבטאת הנפש, בריאות בתחום

 חרדים  ומנהיגים  רבנים  (.2007  ,עמיתיהו  )שטרוך  פסיכיאטרי  או  פסיכולוגי  טיפול

 הנפש, בריאות בתחום מקצוע לאנשי פנייה ומעודדים יותר פתוחה עמדה מגלים

 נפשי לטיפול החרדי האדם את המפנה הגורם הוא הרב מהמקרים ניכר ובחלק

(2014 Hess,.) בילדים ובפרט בילדים, לטיפול ביחס גם כי נראה מזאת, יתרה 

 מקרים  (.2011  רבי,-ובן  רותם  )פאס,  בעבר  אשרמ  יותר  רבה  פתיחות  ישנה  בסיכון,

 ככאלה נתפסים מיוחדים צרכים יבעל יםילד שלו בילדים פגיעה של יותר רבים

 שבקשת חשים הוריםה כי ונראה החרדית, לקהילה מחוץ גם בהם לטפל שניתן

Plummer, & Fontes ) יותר לגיטימית אהי לסביבתם מחוץ מקצוע מאנשי עזרה

 אינם מודרניתה הנפש בריאות מערכת של מיםמסוי מאפיינים זאת, עם .(2010

 השתמשו שנים לאורך ואכן, החרדית. היהודית הקהילה רכיוצ את תואמים

 הכללית  לאוכלוסייה  יחסב  נמוך  שיעורב  הנפש  בריאות  בשירותי  בישראל  חרדיםה

 שטרוך) האחרים למגזרים ביחס גבוה היה מטיפול הנשירה ואחוז ,בארץ

 הוביל  חרדיים  יישוב  בריכוזי  מותאמים  רווחה  שירותי  של  פיתוח  (.2007  ועמיתיה,

 בחברה וחהרוה שירותיב הסוציאליים עובדיםל הפונים היקף שכיום ,לכך

 לגורמי הפנייה שכיחות אולםו .(2016 )הורביץ, הארצי לממוצע דומה החרדית

 בהשוואה נמוכה עודנה ופסיכיאטרים, פסיכולוגים קרי ,מקצועיים נפש בריאות

 של ןחשיבות את ממחישה זו תופעה (.,Popovsky 2010) האוכלוסייה לשאר

 הצורך  על  ומעידה  ,רדיתהח  החברה  למאפייני  ההתאמה  שלו  התרבותית  הרגישות

  נפשי.ה טיפולה תומסגר בתוך גם כזאת בהתאמה

 כי העלתה נפשי סיוע קבלת כלפי החרדים עמדות של מעמיקה בחינה

 מצד אלה. טיפול שירותי כלפי אמביוולנטית בעמדה מחזיקים מהחרדים רבים

 חושדים הם שני מצד אך המדינה, ידי על הניתנים לשירותים זקוקים הם אחד

 מתוך היתר בין (,,Popovsky 2010) כלפיהם ותעוינ מגלים ואף השירות בנותני

 האוכלוסייה בין המפגשים כך, בשל והתרבותיות. הדתיות בהשקפות פערים

 במתח פעם לא מאופיינים החילונית החברה מתוך טיפול גורמי לבין החרדית

 לפיהש  ,לאומי-ןהבי  המחקר  משדה  ההבנה  עם  תמתיישב  זו  עובדה  שקט.  ובחוסר

 למתח לולהובי מרכזי מקום תפוסל עלולים קדומות ודעות סטראוטיפים

 ואכן, (.,Baum 2007) זה של תרבותו את זה מכירים שאינם מי בין ולקונפליקט

 בקבוצות גם מצויה הממוסדים הנפש בריאות שירותי של נמוכה צריכה כי ידוע

 (.7200 עמיתיהו )שטרוך בעולם אחרות מיעוט

 החרדי המטופל מצד  רגשי  לטיפול  פנייהב יםיקש

 של נציגים הנפש בריאות מערכת בעובדי רואים החרדית הקהילה מבני רבים

 ואת  עצמם  את  האפשר  ככל  לבודד  מנסים  הם  ממנוש  צנוע,  בלתיה  החילוני  העולם

 מוסריים.-אידאולוגיים יסודות על מושתת תרבויותה בין זה פער .משפחתם

 לכודים  שלהם,  החרדים  והמטופלים  החילוניים  המקצוע  שאנשי  יםסבור  חוקרים

 המצוקה בשאלת לחלוטין שונים מודלים המייצרות שונות, ותסמלי במציאויות

 אנשי כלומר, (.,riedman,F & Cukor Paradis 2006) המטופל של הנפשית

 זאת הסיטואציות, את שונה באופן רואים שלהם החרדיים והמטופלים המקצוע

 הקשיים  בבחינת  עסקו רבים  מחקרים  שלהם.  השונה  התרבותית  המציאות  מתוך

 לקהילה מחוץ ללטיפו פנייתם בעת בהם נתקלים החרדית הקהילה חבריש

( Winterstein,-Band & Freund 2015; Freund, & Winterstein-Band

 & Doron Levy, Stolovy, 2017; Fins, & McCarthy 2013;Gabbay,

2013 Melamed,.) ,מטפליםשה חוששים החרדים שהמטופלים נראה ראשית 

 אנשיש החשש לעיתים עולה ,שנית עולמם. ואת אותם יבינו לא חרדים שאינם

 הצגת  באמצעות  דתיותם  על  לוותר  אותם  ישדלו  ואף  ערכיהם  את  יערערו  המקצוע

 פעם לא כן, כמו (.,Popovsky 2010) המטופל מול דתיות לא פילוסופיות תפיסות
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 הצורך  על  ומעידה  ,רדיתהח  החברה  למאפייני  ההתאמה  שלו  התרבותית  הרגישות

  נפשי.ה טיפולה תומסגר בתוך גם כזאת בהתאמה

 כי העלתה נפשי סיוע קבלת כלפי החרדים עמדות של מעמיקה בחינה

 מצד אלה. טיפול שירותי כלפי אמביוולנטית בעמדה מחזיקים מהחרדים רבים

 חושדים הם שני מצד אך המדינה, ידי על הניתנים לשירותים זקוקים הם אחד

 מתוך היתר בין (,,Popovsky 2010) כלפיהם ותעוינ מגלים ואף השירות בנותני

 האוכלוסייה בין המפגשים כך, בשל והתרבותיות. הדתיות בהשקפות פערים

 במתח פעם לא מאופיינים החילונית החברה מתוך טיפול גורמי לבין החרדית

 לפיהש  ,לאומי-ןהבי  המחקר  משדה  ההבנה  עם  תמתיישב  זו  עובדה  שקט.  ובחוסר

 למתח לולהובי מרכזי מקום תפוסל עלולים קדומות ודעות סטראוטיפים

 ואכן, (.,Baum 2007) זה של תרבותו את זה מכירים שאינם מי בין ולקונפליקט

 בקבוצות גם מצויה הממוסדים הנפש בריאות שירותי של נמוכה צריכה כי ידוע

 (.7200 עמיתיהו )שטרוך בעולם אחרות מיעוט

 החרדי המטופל מצד  רגשי  לטיפול  פנייהב יםיקש

 של נציגים הנפש בריאות מערכת בעובדי רואים החרדית הקהילה מבני רבים

 ואת  עצמם  את  האפשר  ככל  לבודד  מנסים  הם  ממנוש  צנוע,  בלתיה  החילוני  העולם

 מוסריים.-אידאולוגיים יסודות על מושתת תרבויותה בין זה פער .משפחתם

 לכודים  שלהם,  החרדים  והמטופלים  החילוניים  המקצוע  שאנשי  יםסבור  חוקרים

 המצוקה בשאלת לחלוטין שונים מודלים המייצרות שונות, ותסמלי במציאויות

 אנשי כלומר, (.,riedman,F & Cukor Paradis 2006) המטופל של הנפשית

 זאת הסיטואציות, את שונה באופן רואים שלהם החרדיים והמטופלים המקצוע

 הקשיים  בבחינת  עסקו רבים  מחקרים  שלהם.  השונה  התרבותית  המציאות  מתוך

 לקהילה מחוץ ללטיפו פנייתם בעת בהם נתקלים החרדית הקהילה חבריש

( Winterstein,-Band & Freund 2015; Freund, & Winterstein-Band

 & Doron Levy, Stolovy, 2017; Fins, & McCarthy 2013;Gabbay,

2013 Melamed,.) ,מטפליםשה חוששים החרדים שהמטופלים נראה ראשית 

 אנשיש החשש לעיתים עולה ,שנית עולמם. ואת אותם יבינו לא חרדים שאינם

 הצגת  באמצעות  דתיותם  על  לוותר  אותם  ישדלו  ואף  ערכיהם  את  יערערו  המקצוע

 פעם לא כן, כמו (.,Popovsky 2010) המטופל מול דתיות לא פילוסופיות תפיסות
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 מעדיפה  שהקהילה  סוגיות  על  הממשלתיות  לרשויות  ידווח  שהמטפל  דאגהה  עולה

 רבות ומשפיעה המאמינים ציבור בקרב מאוד מושרשת זו אמונה .בעצמה לפתור

Lazar, & Fass ;2011 ) הפסיכולוגי הטיפול את תופס זה ציבורש האופן על

2010 Popovsky,.) ,פסיכולוגית עזרה בקשת החרדים, עבור כי נראה לבסוף 

 לש ידה אוזלתב כהודאה להתפרש אף ואולי ,חולשה גילויכ תיראולה עלולה

 לפנות רבים חרדים יעדיפו ,זהה הסיבות מכלול בשל האורתודוקסית. היהדות

 גורמים אל פנייה כי ונראה רגשיים, או חברתיים קשיים םחווי הם כאשר לרב

 החרדית. החברה בתוך פתרון נמצא לאש לאחר רק לרוב תיעשה קהילתיים חוץ

 ,כך על מצביע החרדית חברהב מקצועית עזרהל יותהפנִ  מיעוט מזאת, יתרה

 להתעלם עוד ניתן לאש עד חמור המצב כאשר רק לטיפול לפנות נוטה שהקהילה

 תכריונ הדת, עקרונות באמצעות מויע להתמודד או עצמאי באופן בו לטפל ממנו,

 (.,Schnall 2006) יותר חמורים הם הסימפטומים כאשר לטיפול להגיע נטייה

 אחד  תרבותיים,-בין  לפערים  הקשורים  ,לעיל  שתוארו  אתגריםה  לע  נוסף

 הלוונה הקלון אות הוא עצמה החרדית החברה תוךמ נובעה יםמרכזיה יםקשיה

Gabbay, 2013; Winterstein,-Band & Freund ) גיפסיכולו לטיפול לפנייה

2017 Fins, & McCarthy.) נבוכים  או  מתביישים  רבים  חרדים  כי הראו  מחקרים 

 "אי של שלילית תווית להם תוצמד שמא וחוששים לטיפול פנייה של הרעיון מן

 מציאת בסיכויי לחבל עלולה זו תווית .תםקהיל בני ידי על "שיגעון" או שפיות"

Rosen, 2001; Witztum, & Greenberg ) המשפחה בני לכל הולם שידוך

2008 Shefler, & Schameidlers Greenberg,), את להסתיר מעדיפים יםרב לכן 

 רבים םיחרדי ונשים גברים הפסיכולוגיות. הבעיות ואת האישיים יםקשיה

 גילוימ החשש בשל השידוכים בשלב רב מתח חווים נפשיות מהפרעות שסובלים

 יכולה הסוד חשיפת אומנם .ביותר קשה אהו אלה במקרים הטיפול סודם.

 מחיר לגרור לולהע גם היא אך ההסתרה, במאמצי הכרוכה החרדה את להפחית

 בעיהה .(Friedman 2013; Winterstein,-Band & Freund 2015) כבד מציאותי

 מגיעים וגברים נשים של מבוטל לא מספר .הנישואים לאחר גם לעיתים נמשכת

 או למהלך יתנגדו שאלה מפחד זוגם, בני ידיעת ללא נפשה לבריאות ותלמרפא

 ,ועוד זאת מעמד. יחזיקו לא שהנישואים במקרה ,לרעה שימוש בעתיד בו שיעשו

 של ההדוקה הקהילתית שהרשת מכיוון ביותר, מורכב לטיפול הפונים של מצבם

 סביב והחשאיות הפרטיות שמירת על דומא מקשה החרדית החברה

 (.Winterstein,-Band & Freund 2013) לטיפול ההגעה

 בפנייה הכרוכים הראשוניים הקשיים את המטופל שצלח לאחר םג

 להתעורר יכולה פסיכותרפויטי טיפול במהלך אתגרים. לו נכונו עדיין לטיפול,

 חלקםש ,פנימיים מניעיםלו לרצונות מודעותה הגברת סביב אשמה תחושת

 (,Hess 2014) הרע" "לשון בדבר ההלכתי האיסור כן, כמו .הדת פי על אסורים

 מחסום פתוח. באופן הטיפולי לתהליך להתמסר המטופל על להקשות עלול

 המשפחות מן רבות כאמור, הטיפול. של גבוההה העלות אהו נוסף משמעותי

 לפנות ותןאפשרב איןו אמצעים, ודלות ילדים מרובות הן החרדית בהקהילה

 מוזל טיפול לקבל אפשרות כיום קיימת אומנם פרטי. באופן מקצוע לאנשי

 מכך להימנע מעדיפים רבים אך החולים, לקופות השייכות ציבוריות במסגרות

  וסודיות. פרטיות מטעמי

 חרדי  שאינו  המטפל מצד  רגשי  לטיפול  פנייהב יםיקש

 אינם החרדית באוכלוסייה הטיפול בתחום הקיימים הקשיים כי ,לציין חשוב

 עם  מתמודדים  חרדים  שאינם  המטפלים  גם  שכן  ,המטופלים  של  יתדעבלה  נחלתם

 של הבנה נדרשת נפשית, הפרעה נכונה ןאבחל מנת על ראשית, .רבה מורכבות

 על ,הלדוגמ .אליה משתייך שהנבדק לחברה האופייניות האמונות שלו התרבות

 מיסטיות או דתיות חוויות לבין פסיכוטיות חוויות בין להבחין םסיכיאטריהפ

 האינטראקציה  (.,Popovsky, 2004; Dein 2010)  המטופל  של  מאמונתו  חלק  שהן

 יכולות  החרדי  ולמטופל  חרדי  שאינו  למטפל  .היא  אף  מורכבת  למטופל  המטפל  בין

 ולהבעות הגוף לתנועת ,ראויה אישי-ןהבי למרחב ביחס שונות עמדות להיות

 אך  (,,Dein 2004)  דתי  מטפל  מעדיפים  רבים  חרדים  לכן, (.,Schnall 2006)  הפנים

 קלינאיםה אם מזאת, יתרה .יחסית מועט, הדתיים המטפלים של םספרמ

 ביחסים לפגוע עלולות ןה ,אתניים מיעוטים לגבי יותשליל בעמדות יםחזיקמ

 שירות פני על תורה לימודב לעסוק הבחירהש יש כי נמצא למשל, הטיפוליים.

 ,כן כמו (.,Schnall 2006) כעס ואף התנגדות מטפלב תעוררמ פרנסה או צבאי

 אשר, דתיות באמונות מחזיק שהמטופל מכך מתוסכל לחוש לולע מטפלה

 (.Dein, 2004) המטופל של הנפשית לבריאותו מזיקות המטפל, של לתפיסתו

 סביב והחשאיות הפרטיות שמירת על דומא מקשה החרדית החברה

 (.Winterstein,-Band & Freund 2013) לטיפול ההגעה

 בפנייה הכרוכים הראשוניים הקשיים את המטופל שצלח לאחר םג

 להתעורר יכולה פסיכותרפויטי טיפול במהלך אתגרים. לו נכונו עדיין לטיפול,

 חלקםש ,פנימיים מניעיםלו לרצונות מודעותה הגברת סביב אשמה תחושת

 (,Hess 2014) הרע" "לשון בדבר ההלכתי האיסור כן, כמו .הדת פי על אסורים

 מחסום פתוח. באופן הטיפולי לתהליך להתמסר המטופל על להקשות עלול

 המשפחות מן רבות כאמור, הטיפול. של גבוההה העלות אהו נוסף משמעותי

 לפנות ותןאפשרב איןו אמצעים, ודלות ילדים מרובות הן החרדית בהקהילה

 מוזל טיפול לקבל אפשרות כיום קיימת אומנם פרטי. באופן מקצוע לאנשי

 מכך להימנע מעדיפים רבים אך החולים, לקופות השייכות ציבוריות במסגרות

  וסודיות. פרטיות מטעמי

 חרדי  שאינו  המטפל מצד  רגשי  לטיפול  פנייהב יםיקש

 אינם החרדית באוכלוסייה הטיפול בתחום הקיימים הקשיים כי ,לציין חשוב

 עם  מתמודדים  חרדים  שאינם  המטפלים  גם  שכן  ,המטופלים  של  יתדעבלה  נחלתם

 של הבנה נדרשת נפשית, הפרעה נכונה ןאבחל מנת על ראשית, .רבה מורכבות

 על ,הלדוגמ .אליה משתייך שהנבדק לחברה האופייניות האמונות שלו התרבות

 מיסטיות או דתיות חוויות לבין פסיכוטיות חוויות בין להבחין םסיכיאטריהפ

 האינטראקציה  (.,Popovsky, 2004; Dein 2010)  המטופל  של  מאמונתו  חלק  שהן

 יכולות  החרדי  ולמטופל  חרדי  שאינו  למטפל  .היא  אף  מורכבת  למטופל  המטפל  בין

 ולהבעות הגוף לתנועת ,ראויה אישי-ןהבי למרחב ביחס שונות עמדות להיות

 אך  (,,Dein 2004)  דתי  מטפל  מעדיפים  רבים  חרדים  לכן, (.,Schnall 2006)  הפנים

 קלינאיםה אם מזאת, יתרה .יחסית מועט, הדתיים המטפלים של םספרמ

 ביחסים לפגוע עלולות ןה ,אתניים מיעוטים לגבי יותשליל בעמדות יםחזיקמ

 שירות פני על תורה לימודב לעסוק הבחירהש יש כי נמצא למשל, הטיפוליים.

 ,כן כמו (.,Schnall 2006) כעס ואף התנגדות מטפלב תעוררמ פרנסה או צבאי

 אשר, דתיות באמונות מחזיק שהמטופל מכך מתוסכל לחוש לולע מטפלה

 (.Dein, 2004) המטופל של הנפשית לבריאותו מזיקות המטפל, של לתפיסתו

 חשיפת אומנם .ביותר קשה אהו אלה במקרים הטיפול סודם. גילוימ החשש

 לולהע גם היא אך ההסתרה, במאמצי הכרוכה החרדה את להפחית יכולה הסוד

Friedman 2013; Winterstein,-Band & Freund ) כבד מציאותי מחיר לגרור

 נשים של מבוטל לא מספר .הנישואים לאחר גם לעיתים נמשכת בעיהה .(2015

 שאלה מפחד זוגם, בני ידיעת ללא נפשה לבריאות ותלמרפא מגיעים וגברים

 יחזיקו לא שהנישואים במקרה ,לרעה שימוש בעתיד בו שיעשו או למהלך יתנגדו

 שהרשת מכיוון ביותר, מורכב לטיפול הפונים של מצבם ,ועוד זאת מעמד.

 הפרטיות שמירת על דומא מקשה החרדית החברה של ההדוקה הקהילתית

 (.Winterstein,-Band & Freund 2013) לטיפול ההגעה סביב והחשאיות

 בפנייה הכרוכים הראשוניים הקשיים את המטופל שצלח לאחר גם

 להתעורר יכולה פסיכותרפויטי טיפול במהלך אתגרים. לו נכונו עדיין ל,לטיפו

 חלקםש ,פנימיים מניעיםלו לרצונות מודעותה הגברת סביב אשמה תחושת

 (,Hess 2014) הרע" "לשון בדבר ההלכתי האיסור כן, כמו .הדת פי על אסורים

 מחסום פתוח. באופן הטיפולי לתהליך להתמסר המטופל על להקשות עלול

 המשפחות מן רבות כאמור, הטיפול. של גבוההה העלות אהו נוסף משמעותי

 לפנות ותןאפשרב איןו אמצעים, ודלות ילדים מרובות הן החרדית קהילהב

 מוזל טיפול לקבל אפשרות כיום קיימת אומנם פרטי. באופן מקצוע לאנשי

 מכך להימנע מעדיפים רבים אך החולים, לקופות השייכות ריותציבו במסגרות

  וסודיות. פרטיות מטעמי

 חרדי שאינו המטפל מצד רגשי לטיפול פנייהב יםיקש

 אינם החרדית באוכלוסייה הטיפול בתחום הקיימים הקשיים כי ,לציין חשוב

 מתמודדים חרדים שאינם המטפלים גם שכן ,המטופלים של יתדעבלה נחלתם

 הבנה נדרשת נפשית, הפרעה נכונה ןאבחל מנת על ראשית, .רבה מורכבות עם

 ,הלדוגמ .אליה משתייך שהנבדק לחברה האופייניות האמונות שלו התרבות של

 או דתיות חוויות לבין פסיכוטיות חוויות בין להבחין םהפסיכיאטרי על

 (.,Popovsky, 2004; Dein 2010) המטופל של מאמונתו חלק שהן מיסטיות

 חרדי שאינו למטפל .היא אף מורכבת למטופל המטפל בין האינטראקציה

 ,ראויה אישי-ןהבי למרחב ביחס שונות עמדות להיות יכולות החרדי ולמטופל
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 סביב והחשאיות הפרטיות שמירת על דומא מקשה החרדית החברה

 (.Winterstein,-Band & Freund 2013) לטיפול ההגעה

 בפנייה הכרוכים הראשוניים הקשיים את המטופל שצלח לאחר םג

 להתעורר יכולה פסיכותרפויטי טיפול במהלך אתגרים. לו נכונו עדיין לטיפול,

 חלקםש ,פנימיים מניעיםלו לרצונות מודעותה הגברת סביב אשמה תחושת

 (,Hess 2014) הרע" "לשון בדבר ההלכתי האיסור כן, כמו .הדת פי על אסורים

 מחסום פתוח. באופן הטיפולי לתהליך להתמסר המטופל על להקשות עלול

 המשפחות מן רבות כאמור, הטיפול. של גבוההה העלות אהו נוסף משמעותי

 לפנות ותןאפשרב איןו אמצעים, ודלות ילדים מרובות הן החרדית בהקהילה

 מוזל טיפול לקבל אפשרות כיום קיימת אומנם פרטי. באופן מקצוע לאנשי

 מכך להימנע מעדיפים רבים אך החולים, לקופות השייכות ציבוריות במסגרות

  וסודיות. פרטיות מטעמי

 חרדי  שאינו  המטפל מצד  רגשי  לטיפול  פנייהב יםיקש

 אינם החרדית באוכלוסייה הטיפול בתחום הקיימים הקשיים כי ,לציין חשוב

 עם  מתמודדים  חרדים  שאינם  המטפלים  גם  שכן  ,המטופלים  של  יתדעבלה  נחלתם

 של הבנה נדרשת נפשית, הפרעה נכונה ןאבחל מנת על ראשית, .רבה מורכבות

 על ,הלדוגמ .אליה משתייך שהנבדק לחברה האופייניות האמונות שלו התרבות

 מיסטיות או דתיות חוויות לבין פסיכוטיות חוויות בין להבחין םסיכיאטריהפ

 האינטראקציה  (.,Popovsky, 2004; Dein 2010)  המטופל  של  מאמונתו  חלק  שהן

 יכולות  החרדי  ולמטופל  חרדי  שאינו  למטפל  .היא  אף  מורכבת  למטופל  המטפל  בין

 ולהבעות הגוף לתנועת ,ראויה אישי-ןהבי למרחב ביחס שונות עמדות להיות

 אך  (,,Dein 2004)  דתי  מטפל  מעדיפים  רבים  חרדים  לכן, (.,Schnall 2006)  הפנים

 קלינאיםה אם מזאת, יתרה .יחסית מועט, הדתיים המטפלים של םספרמ

 ביחסים לפגוע עלולות ןה ,אתניים מיעוטים לגבי יותשליל בעמדות יםחזיקמ

 שירות פני על תורה לימודב לעסוק הבחירהש יש כי נמצא למשל, הטיפוליים.

 ,כן כמו (.,Schnall 2006) כעס ואף התנגדות מטפלב תעוררמ פרנסה או צבאי

 אשר, דתיות באמונות מחזיק שהמטופל מכך מתוסכל לחוש לולע מטפלה

 (.Dein, 2004) המטופל של הנפשית לבריאותו מזיקות המטפל, של לתפיסתו

 סביב והחשאיות הפרטיות שמירת על דומא מקשה החרדית החברה

 (.Winterstein,-Band & Freund 2013) לטיפול ההגעה

 בפנייה הכרוכים הראשוניים הקשיים את המטופל שצלח לאחר םג

 להתעורר יכולה פסיכותרפויטי טיפול במהלך אתגרים. לו נכונו עדיין לטיפול,

 חלקםש ,פנימיים מניעיםלו לרצונות מודעותה הגברת סביב אשמה תחושת

 (,Hess 2014) הרע" "לשון בדבר ההלכתי האיסור כן, כמו .הדת פי על אסורים

 מחסום פתוח. באופן הטיפולי לתהליך להתמסר המטופל על להקשות עלול

 המשפחות מן רבות כאמור, הטיפול. של גבוההה העלות אהו נוסף משמעותי

 לפנות ותןאפשרב איןו אמצעים, ודלות ילדים מרובות הן החרדית בהקהילה

 מוזל טיפול לקבל אפשרות כיום קיימת אומנם פרטי. באופן מקצוע לאנשי

 מכך להימנע מעדיפים רבים אך החולים, לקופות השייכות ציבוריות במסגרות

  וסודיות. פרטיות מטעמי

 חרדי  שאינו  המטפל מצד  רגשי  לטיפול  פנייהב יםיקש

 אינם החרדית באוכלוסייה הטיפול בתחום הקיימים הקשיים כי ,לציין חשוב

 עם  מתמודדים  חרדים  שאינם  המטפלים  גם  שכן  ,המטופלים  של  יתדעבלה  נחלתם

 של הבנה נדרשת נפשית, הפרעה נכונה ןאבחל מנת על ראשית, .רבה מורכבות

 על ,הלדוגמ .אליה משתייך שהנבדק לחברה האופייניות האמונות שלו התרבות

 מיסטיות או דתיות חוויות לבין פסיכוטיות חוויות בין להבחין םסיכיאטריהפ

 האינטראקציה  (.,Popovsky, 2004; Dein 2010)  המטופל  של  מאמונתו  חלק  שהן

 יכולות  החרדי  ולמטופל  חרדי  שאינו  למטפל  .היא  אף  מורכבת  למטופל  המטפל  בין

 ולהבעות הגוף לתנועת ,ראויה אישי-ןהבי למרחב ביחס שונות עמדות להיות

 אך  (,,Dein 2004)  דתי  מטפל  מעדיפים  רבים  חרדים  לכן, (.,Schnall 2006)  הפנים

 קלינאיםה אם מזאת, יתרה .יחסית מועט, הדתיים המטפלים של םספרמ

 ביחסים לפגוע עלולות ןה ,אתניים מיעוטים לגבי יותשליל בעמדות יםחזיקמ

 שירות פני על תורה לימודב לעסוק הבחירהש יש כי נמצא למשל, הטיפוליים.

 ,כן כמו (.,Schnall 2006) כעס ואף התנגדות מטפלב תעוררמ פרנסה או צבאי

 אשר, דתיות באמונות מחזיק שהמטופל מכך מתוסכל לחוש לולע מטפלה

 (.Dein, 2004) המטופל של הנפשית לבריאותו מזיקות המטפל, של לתפיסתו

 חשיפת אומנם .ביותר קשה אהו אלה במקרים הטיפול סודם. גילוימ החשש

 לולהע גם היא אך ההסתרה, במאמצי הכרוכה החרדה את להפחית יכולה הסוד

Friedman 2013; Winterstein,-Band & Freund ) כבד מציאותי מחיר לגרור

 נשים של מבוטל לא מספר .הנישואים לאחר גם לעיתים נמשכת בעיהה .(2015

 שאלה מפחד זוגם, בני ידיעת ללא נפשה לבריאות ותלמרפא מגיעים וגברים

 יחזיקו לא שהנישואים במקרה ,לרעה שימוש בעתיד בו שיעשו או למהלך יתנגדו

 שהרשת מכיוון ביותר, מורכב לטיפול הפונים של מצבם ,ועוד זאת מעמד.

 הפרטיות שמירת על דומא מקשה החרדית החברה של ההדוקה הקהילתית

 (.Winterstein,-Band & Freund 2013) לטיפול ההגעה סביב והחשאיות

 בפנייה הכרוכים הראשוניים הקשיים את המטופל שצלח לאחר גם

 להתעורר יכולה פסיכותרפויטי טיפול במהלך אתגרים. לו נכונו עדיין ל,לטיפו

 חלקםש ,פנימיים מניעיםלו לרצונות מודעותה הגברת סביב אשמה תחושת

 (,Hess 2014) הרע" "לשון בדבר ההלכתי האיסור כן, כמו .הדת פי על אסורים

 מחסום פתוח. באופן הטיפולי לתהליך להתמסר המטופל על להקשות עלול

 המשפחות מן רבות כאמור, הטיפול. של גבוההה העלות אהו נוסף משמעותי

 לפנות ותןאפשרב איןו אמצעים, ודלות ילדים מרובות הן החרדית קהילהב

 מוזל טיפול לקבל אפשרות כיום קיימת אומנם פרטי. באופן מקצוע לאנשי

 מכך להימנע מעדיפים רבים אך החולים, לקופות השייכות ריותציבו במסגרות

  וסודיות. פרטיות מטעמי

 חרדי שאינו המטפל מצד רגשי לטיפול פנייהב יםיקש

 אינם החרדית באוכלוסייה הטיפול בתחום הקיימים הקשיים כי ,לציין חשוב

 מתמודדים חרדים שאינם המטפלים גם שכן ,המטופלים של יתדעבלה נחלתם

 הבנה נדרשת נפשית, הפרעה נכונה ןאבחל מנת על ראשית, .רבה מורכבות עם

 ,הלדוגמ .אליה משתייך שהנבדק לחברה האופייניות האמונות שלו התרבות של

 או דתיות חוויות לבין פסיכוטיות חוויות בין להבחין םהפסיכיאטרי על

 (.,Popovsky, 2004; Dein 2010) המטופל של מאמונתו חלק שהן מיסטיות

 חרדי שאינו למטפל .היא אף מורכבת למטופל המטפל בין האינטראקציה

 ,ראויה אישי-ןהבי למרחב ביחס שונות עמדות להיות יכולות החרדי ולמטופל
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 ינהגו חרדים מטופליםב םהמטפלי מקצועה אנשיש ביותר חשוב כן, על

  ,2007) יועמיתו טאקר (.,Rabinowitz 2000) וברגישות בכבוד ובקהילתם בהם

 לבין  המטופל  ידי  על  הנתפס  זוש  כפי  תרבותית  רגישות  בין  ברור  קשר  הציגו  (,2011

 המטפל בין קשרהמ ישירות מושפעת היענותשה ידוע טפל.מה להמלצות והיענות

 קשר עימו ויוצר החרדי המטופל של ולתרבות יותר רגיש שהמטפל ככל .למטופל

 יותר. טובות יהיו הטיפול תוצאותו ההיענות תגבר כך שיפוטי, ולא אמפתי קרוב,

 החרדי  המטופל עם  הטיפולי במפגש  הצלחה מנבאי גורמים

 בין הטיפולי במפגש הצלחהה מנבאי הגורמים את שבחנו מחקריםה הם מעטים

 השאר, בין היו, שנבדקו הגורמים .חרדים שאינם מטפלים לבין חרדים מטופלים

 והשינויים התרבותית הרגישות חשיבות תרבותי,-הבין בשוני הכרהה

 המחקרי הניסיון אף על .לטיפול הפתיחות במידת החרדית בחברה המתחוללים

 להצלחת  התורמים  טיפוליים  עקרונות  כמה  על  להצביע  שראפ  כי  נראה  המצומצם,

 מהווה החרדית בקהילה גורמים עם פעולה שיתוף כי נמצא ראשית, הטיפול.

Band & Freund 2015; Freund, & Winterstein-Band-) להצלחה מפתח

2013 Winterstein,.) סוציאליים עובדיםל שנערכו איכותניים ראיונותב 

 בין בשונות המכירה טיפולית עמדה כי ,נמצא החרדית באוכלוסייה המטפלים

 עמדה היא תרבותית-רב מודעות באמצעות פעריםה על לגשר והשואפת ערכיםה

 .(Winterstein,-Band & Freund 2013) הטיפול להצלחת מכרעת חשיבות בעלת

 בכל ונדרשת מתבטאת התרבותית שהרגישות הבנהה גם היא הבחשו כן, וכמ

 הנרקמת  הטיפולית  הברית (.Freund, & Winterstein 2015)  מחדש  טיפולי  מפגש

 והתרבותית הדתית הרגישות מידתב רבה במידה והתלויה למטופל המטפל בין

,Doron Levy, Stolovy )  הטיפול  הצלחת  את  נבאהמ  גורם  אפוא  היא  המטפל  של

2013 Melamed, &.) למטפלים תרבותית-רב בהכשרה הצורך מודגש זאת, אורל 

 המטפל יכולת הוא הטיפול להצלחת כתורם שנמצא נוסף גורם הנפש. בבריאות

,Gabbay ) המטופל בעיני הרבנית הסמכות של המרכזי מקומה את להבין

2017 Fins, & McCarthy.)  המודרנית  הרפואה  בין  המורכב  במפגש  שעסק  במאמר 

 קודמות  נטיות  לניתוח  עצמית  חקירה  של  מודל  הוצע  החרדי,  העולם  תפיסות  לבין

 יוכל שהמטפל מנת על הטיפולי, המפגש לפני עוד החרדית, לאוכלוסייה בנוגע

 (.שם) יםהחרדי יומטופל עבור המיטבי הטיפול את לספק

 החרדית  בחברה בסיכון ונוער ילדים

 בחברה פסיכולוגי לטיפול לפנייה בהתייחס לעיל שתוארו אתגריםה לע נוסף

 נוגעות  אלה  בפרט.  נוערבו  ילדיםב  לטיפול  האופייניות  סוגיות  ישנן  בכלל,  החרדית

 אמונות ערכים, בעל לעולם חשיפתו בשל הילד של ב"טהרתו" מפגיעה לחשש

 לחשש כןו החרדית, החברה של אלו את יםסותר תיםישלע ים,שונ מנהגיםו

 בהתאם החרדית. החברה על שלילית לביקורת שתוביל תרבותית הבנה חוסרמ

 ואישיים, משפחתיים בקשיים לייעוץ רבניות לסמכויות היהפני צדל לכך,

  הקהילה. בתוך הדדית עזרה של ענפה מערכת החרדית בחברה התפתחה

 החרדית.  בחברה  ילדים  של  סיכון  מצבי  על  מידעה  דלות  היא  פתנוס  סוגיה

 באוכלוסייה העוני שיעוריש אף כי ,עולה (2011) רבי ובן רותם ,פאס של מדיווחם

 גבוה אינו החברתיים שירותיםה במסגרת יםפלוטהמ הילדים שיעור ,גבוהים זו

 הסעד  לפקידי  הדיווחים  מספר  חרדיים  ביישובים  ועוד,  זאת  לשער.  היה  שניתן  כפי

 מספר לעומת משמעותי באופן נמוך בילדים והתעללות עהפגי על ולמשטרה

 כי סבור (,2010) קדמן (.שם) כללית יהודית אוכלוסייה עם ביישובים הדיווחים

-תת של בעיה יש החרדי במגזר וכי המצב את נאמנה משקפים אינם המספרים

 מחוץ לגורמים לפנות מבלי הקהילה בתוך הפתרונות את למצוא וניסיון דיווח

 .לקהילה

 החרדית  בחברה החינוכי  והצוות הספר בית חשיבות

 ,זו בסקירה ושתואר החרדית בחברה רגשי לטיפול בפנייה האתגרים לאור

 בני ונערים ילדים של הפסיכולוגיים הצרכים בין פער קיים כי ההבנה מתגבשת

 ,תמשפחתיהו  תיאישה  הבחינה  מן  קשיים  רבת  בסביבה  שגדלים  ,החרדית  החברה

 הגברהה לתהליכי במקביל כי נראה עבורם. הזמין המקצועי המענה לבין

 אהו תרבותית-רגיש טיפול כי הבנהה לע ונוסף העת, כל שמתרחשים ,פתיחותב

 גם אלה, לילדים ואיכותי יעיל מענה למצוא הצורך עולה תחליף, וחסר הכרחי

  החרדית. הקהילה בתוך

 מקומו כי ,להוע החרדיות הקהילות של אנתרופולוגי-סוציולוגי מניתוח

 מוסד אינו הספר בית .ביותר מרכזי הוא החרדי התלמיד בחיי הספר בית של

 שהקהילה מסביר חקק (.2005 )חקק, השתייכות מוסד אלא גרידא, לימודי

 ויחיד, אחד ולגיטימי נורמטיבי חיים מסלול ולצעיריה לילדיה עיצבה החרדית

 החרדית  בחברה בסיכון ונוער ילדים

 בחברה פסיכולוגי לטיפול לפנייה בהתייחס לעיל שתוארו אתגריםה לע נוסף

 נוגעות  אלה  בפרט.  נוערבו  ילדיםב  לטיפול  האופייניות  סוגיות  ישנן  בכלל,  החרדית

 אמונות ערכים, בעל לעולם חשיפתו בשל הילד של ב"טהרתו" מפגיעה לחשש

 לחשש כןו החרדית, החברה של אלו את יםסותר תיםישלע ים,שונ מנהגיםו

 בהתאם החרדית. החברה על שלילית לביקורת שתוביל תרבותית הבנה חוסרמ

 ואישיים, משפחתיים בקשיים לייעוץ רבניות לסמכויות היהפני צדל לכך,

  הקהילה. בתוך הדדית עזרה של ענפה מערכת החרדית בחברה התפתחה

 החרדית.  בחברה  ילדים  של  סיכון  מצבי  על  מידעה  דלות  היא  פתנוס  סוגיה

 באוכלוסייה העוני שיעוריש אף כי ,עולה (2011) רבי ובן רותם ,פאס של מדיווחם

 גבוה אינו החברתיים שירותיםה במסגרת יםפלוטהמ הילדים שיעור ,גבוהים זו

 הסעד  לפקידי  הדיווחים  מספר  חרדיים  ביישובים  ועוד,  זאת  לשער.  היה  שניתן  כפי

 מספר לעומת משמעותי באופן נמוך בילדים והתעללות עהפגי על ולמשטרה

 כי סבור (,2010) קדמן (.שם) כללית יהודית אוכלוסייה עם ביישובים הדיווחים

-תת של בעיה יש החרדי במגזר וכי המצב את נאמנה משקפים אינם המספרים

 מחוץ לגורמים לפנות מבלי הקהילה בתוך הפתרונות את למצוא וניסיון דיווח

 .לקהילה

 החרדית  בחברה החינוכי  והצוות הספר בית חשיבות

 ,זו בסקירה ושתואר החרדית בחברה רגשי לטיפול בפנייה האתגרים לאור

 בני ונערים ילדים של הפסיכולוגיים הצרכים בין פער קיים כי ההבנה מתגבשת

 ,תמשפחתיהו  תיאישה  הבחינה  מן  קשיים  רבת  בסביבה  שגדלים  ,החרדית  החברה

 הגברהה לתהליכי במקביל כי נראה עבורם. הזמין המקצועי המענה לבין

 אהו תרבותית-רגיש טיפול כי הבנהה לע ונוסף העת, כל שמתרחשים ,פתיחותב

 גם אלה, לילדים ואיכותי יעיל מענה למצוא הצורך עולה תחליף, וחסר הכרחי

  החרדית. הקהילה בתוך

 מקומו כי ,להוע החרדיות הקהילות של אנתרופולוגי-סוציולוגי מניתוח

 מוסד אינו הספר בית .ביותר מרכזי הוא החרדי התלמיד בחיי הספר בית של

 שהקהילה מסביר חקק (.2005 )חקק, השתייכות מוסד אלא גרידא, לימודי

 ויחיד, אחד ולגיטימי נורמטיבי חיים מסלול ולצעיריה לילדיה עיצבה החרדית
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 החרדית  בחברה בסיכון ונוער ילדים

 בחברה פסיכולוגי לטיפול לפנייה בהתייחס לעיל שתוארו אתגריםה לע נוסף

 נוגעות  אלה  בפרט.  נוערבו  ילדיםב  לטיפול  האופייניות  סוגיות  ישנן  בכלל,  החרדית

 אמונות ערכים, בעל לעולם חשיפתו בשל הילד של ב"טהרתו" מפגיעה לחשש

 לחשש כןו החרדית, החברה של אלו את יםסותר תיםישלע ים,שונ מנהגיםו

 בהתאם החרדית. החברה על שלילית לביקורת שתוביל תרבותית הבנה חוסרמ

 ואישיים, משפחתיים בקשיים לייעוץ רבניות לסמכויות היהפני צדל לכך,

  הקהילה. בתוך הדדית עזרה של ענפה מערכת החרדית בחברה התפתחה

 החרדית.  בחברה  ילדים  של  סיכון  מצבי  על  מידעה  דלות  היא  פתנוס  סוגיה

 באוכלוסייה העוני שיעוריש אף כי ,עולה (2011) רבי ובן רותם ,פאס של מדיווחם

 גבוה אינו החברתיים שירותיםה במסגרת יםפלוטהמ הילדים שיעור ,גבוהים זו

 הסעד  לפקידי  הדיווחים  מספר  חרדיים  ביישובים  ועוד,  זאת  לשער.  היה  שניתן  כפי

 מספר לעומת משמעותי באופן נמוך בילדים והתעללות עהפגי על ולמשטרה

 כי סבור (,2010) קדמן (.שם) כללית יהודית אוכלוסייה עם ביישובים הדיווחים

-תת של בעיה יש החרדי במגזר וכי המצב את נאמנה משקפים אינם המספרים

 מחוץ לגורמים לפנות מבלי הקהילה בתוך הפתרונות את למצוא וניסיון דיווח

 .לקהילה

 החרדית  בחברה החינוכי  והצוות הספר בית חשיבות

 ,זו בסקירה ושתואר החרדית בחברה רגשי לטיפול בפנייה האתגרים לאור

 בני ונערים ילדים של הפסיכולוגיים הצרכים בין פער קיים כי ההבנה מתגבשת

 ,תמשפחתיהו  תיאישה  הבחינה  מן  קשיים  רבת  בסביבה  שגדלים  ,החרדית  החברה

 הגברהה לתהליכי במקביל כי נראה עבורם. הזמין המקצועי המענה לבין

 אהו תרבותית-רגיש טיפול כי הבנהה לע ונוסף העת, כל שמתרחשים ,פתיחותב

 גם אלה, לילדים ואיכותי יעיל מענה למצוא הצורך עולה תחליף, וחסר הכרחי

  החרדית. הקהילה בתוך

 מקומו כי ,להוע החרדיות הקהילות של אנתרופולוגי-סוציולוגי מניתוח

 מוסד אינו הספר בית .ביותר מרכזי הוא החרדי התלמיד בחיי הספר בית של

 שהקהילה מסביר חקק (.2005 )חקק, השתייכות מוסד אלא גרידא, לימודי

 ויחיד, אחד ולגיטימי נורמטיבי חיים מסלול ולצעיריה לילדיה עיצבה החרדית

 החרדית  בחברה בסיכון ונוער ילדים

 בחברה פסיכולוגי לטיפול לפנייה בהתייחס לעיל שתוארו אתגריםה לע נוסף

 נוגעות  אלה  בפרט.  נוערבו  ילדיםב  לטיפול  האופייניות  סוגיות  ישנן  בכלל,  החרדית

 אמונות ערכים, בעל לעולם חשיפתו בשל הילד של ב"טהרתו" מפגיעה לחשש

 לחשש כןו החרדית, החברה של אלו את יםסותר תיםישלע ים,שונ מנהגיםו

 בהתאם החרדית. החברה על שלילית לביקורת שתוביל תרבותית הבנה חוסרמ

 ואישיים, משפחתיים בקשיים לייעוץ רבניות לסמכויות היהפני צדל לכך,

  הקהילה. בתוך הדדית עזרה של ענפה מערכת החרדית בחברה התפתחה

 החרדית.  בחברה  ילדים  של  סיכון  מצבי  על  מידעה  דלות  היא  פתנוס  סוגיה

 באוכלוסייה העוני שיעוריש אף כי ,עולה (2011) רבי ובן רותם ,פאס של מדיווחם

 גבוה אינו החברתיים שירותיםה במסגרת יםפלוטהמ הילדים שיעור ,גבוהים זו

 הסעד  לפקידי  הדיווחים  מספר  חרדיים  ביישובים  ועוד,  זאת  לשער.  היה  שניתן  כפי

 מספר לעומת משמעותי באופן נמוך בילדים והתעללות עהפגי על ולמשטרה

 כי סבור (,2010) קדמן (.שם) כללית יהודית אוכלוסייה עם ביישובים הדיווחים

-תת של בעיה יש החרדי במגזר וכי המצב את נאמנה משקפים אינם המספרים

 מחוץ לגורמים לפנות מבלי הקהילה בתוך הפתרונות את למצוא וניסיון דיווח

 .לקהילה

 החרדית  בחברה החינוכי  והצוות הספר בית חשיבות

 ,זו בסקירה ושתואר החרדית בחברה רגשי לטיפול בפנייה האתגרים לאור

 בני ונערים ילדים של הפסיכולוגיים הצרכים בין פער קיים כי ההבנה מתגבשת

 ,תמשפחתיהו  תיאישה  הבחינה  מן  קשיים  רבת  בסביבה  שגדלים  ,החרדית  החברה

 הגברהה לתהליכי במקביל כי נראה עבורם. הזמין המקצועי המענה לבין

 אהו תרבותית-רגיש טיפול כי הבנהה לע ונוסף העת, כל שמתרחשים ,פתיחותב

 גם אלה, לילדים ואיכותי יעיל מענה למצוא הצורך עולה תחליף, וחסר הכרחי

  החרדית. הקהילה בתוך

 מקומו כי ,להוע החרדיות הקהילות של אנתרופולוגי-סוציולוגי מניתוח

 מוסד אינו הספר בית .ביותר מרכזי הוא החרדי התלמיד בחיי הספר בית של

 שהקהילה מסביר חקק (.2005 )חקק, השתייכות מוסד אלא גרידא, לימודי

 ויחיד, אחד ולגיטימי נורמטיבי חיים מסלול ולצעיריה לילדיה עיצבה החרדית

 הטיפולית הברית (.Freund, & Winterstein 2015) מחדש טיפולי מפגש

 הדתית הרגישות מידתב רבה במידה והתלויה למטופל המטפל בין הנרקמת

,Stolovy ) הטיפול הצלחת את נבאהמ גורם אפוא היא המטפל של והתרבותית

2013 Melamed, & Doron Levy,.) רב בהכשרה הצורך מודגש זאת, לאור-

 הטיפול להצלחת כתורם שנמצא נוסף גורם הנפש. בבריאות למטפלים תרבותית

 בעיני הרבנית הסמכות של המרכזי מקומה את להבין המטפל יכולת הוא

 המורכב במפגש שעסק במאמר (.,Fins, & McCarthy Gabbay 2017) המטופל

 חקירה של מודל הוצע החרדי, העולם תפיסות לבין המודרנית הרפואה בין

 המפגש לפני עוד החרדית, לאוכלוסייה בנוגע קודמות נטיות לניתוח עצמית

 יומטופל עבור המיטבי הטיפול את לספק יוכל שהמטפל מנת על הטיפולי,

 (.שם) יםהחרדי

 החרדית רהבחב בסיכון ונוער ילדים

 

 

 בחברה ילדים של סיכון מצבי על מידעה דלות היא פתנוס סוגיה

 העוני שיעוריש אף כי ,עולה (2011) רבי ובן רותם ,פאס של מדיווחם החרדית.

 שירותיםה במסגרת יםפלוטהמ הילדים שיעור ,גבוהים זו באוכלוסייה

 מספר חרדיים ביישובים ועוד, זאת לשער. היה שניתן כפי גבוה אינו החברתיים

 באופן נמוך בילדים והתעללות עהפגי על ולמשטרה הסעד לפקידי הדיווחים

 (.שם) כללית יהודית אוכלוסייה עם ביישובים הדיווחים מספר לעומת משמעותי

 במגזר וכי המצב את נאמנה משקפים אינם המספרים כי סבור (2010) קדמן

 מבלי הקהילה בתוך הפתרונות את למצוא וניסיון דיווח-תת של בעיה יש החרדי

 .לקהילה מחוץ לגורמים לפנות

 החרדית בחברה החינוכי והצוות הספר בית חשיבות

 ,זו בסקירה ושתואר החרדית בחברה רגשי לטיפול בפנייה האתגרים לאור

 בני ונערים ילדים של הפסיכולוגיים הצרכים בין פער קיים כי ההבנה מתגבשת
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 תלבשהל מצליח שאינו מיו ,קודש ולימודי תורה של הלומדים" "חברת מסלול

 מעצימה זו תפיסה גילו. בני של הנורמטיבי לעגלמ מחוץ עצמו צאומ זה במסלול

 ספק אין (.2005 )חקק, החרדי התלמיד בחיי הספר בית של מקומו את יותר עוד

 לוקח החרדי הילדש המרכזית ביתית-החוץ המסגרת אהי הספר בית מסגרת כי

-יום פוגשים הם ובתוכה קשיים, מיני כל עם ילדים מגיעים זו למסגרת חלק. בה

 זו, תפיסה מתוך משמעותיים. קשרים מםיע וקושרים חינוכיים צוותים יום

 הספר בבית לראות שיש ,ההבנה לאומי-ןהבי הקליני המחקר בשדה התגבשה

 להם ולספק יםהילד רכיוצ את ותזהל םישיכול גורמים שלו החינוכיים ובצוותים

 טיפול"  "סוכני  הם  החינוכי  הצוות  אנשי  ,זו  גישה  לפי  .וניוחי מיטיב  ראשוני  מענה

 קשר ביצירת צורך יש ,ןכ לע .יםהילד של הנפשי החוסן את ומחזקים המעודדים

 מעמיקה הכשרה ידי על החינוכי, התחום לבין קליני-הטיפולי תחוםה בין

 בקנה עולה טיפולי,-קדם מקצוע כאיש המורה של התפיסה למורים. ומקצועית

 הילדים רכיולצ הקשוב מקצוע איש מורהב הרואות הוליסטיות גישות עם אחד

 (.,English 2010) יהםסוג כל לע

 כניותות לעריכת אידאלית מסגרת ואה הספר בית כי מראים מחקרים

 לקהילה, שייך הספר בית ראשית, סיבות. כמהמ וזאת טיפולית, התערבות

 של יום היום בחיי מכריע תפקיד וממלא הקהילה של בתרבות מאופיין

 כמה אחת ועל בשגרה, ובטוח מוכר מקום משמש הספר בית כך בשל התלמידים.

,Laor, & Slone Barchas, Hamiel, Wolmer ) ומצוקה משבר תותיבע וכמה

 הספר בית של הנורמטיבית המסגרת בתוך טיפולי מענה מתן שנית, (.2011

 הנשירה אחוזי כך בשלו המטופל, של הטוב שמו מהכתמת החשש את מקטינה

,Meir Slone & ) יותר יםגבוה ההצלחה שיעוריו יותר נמוכים מהטיפול

2013 Tarrasch,.) עבור ומרגיעות מוכרות דמויות הם המורים כך, לע סףנו 

 טיפוליות  ותתוצא  שיגלה  עשויים  הם  המתאימים,  הכלים  את  יקבלו  ואם  ילדים,ה

 ולילדים. לקהילה זריםה הטיפולי, תחוםה מן מקצוע אנשי מאשר יותר ותטוב

 במשאבים, מחסור בהן ישש קהילות בקרב במיוחד מוצלח אהו זה מענה לבסוף,

 הספר. בית תלמידי לכלל היקף ורחב איכותי ל,ייע בפתרון דוברמ שכן

 או אבחוןב הפסיכולוג את להחליף יכול המורה כי לטעון כדי בכך אין

 את  להרחיב  המציעה  בתפיסה  מדובר  אלא  חמורים,  נפשיים  בסימפטומים  טיפולב

 נפשיים  לקשיים  לב  תשומת  מתן  גם  שיכלול  כך  המורה,  תפקיד  של  הייחוס  נקודת

 מורים כי מצאו מחקרים ואכן רגשית. ראשונה" "עזרה להם להגיש ויכולת

 מאוד טובה בצורה זאת ועושים תלמידיהם של מצוקות בזיהוי מתורגלים

( Meltzer, & Gatward Simmons, Ford, Goodman, 2006; al., et Brown

 עיליםפ כסוכנים המורים בעירוב הצורך חשיבות את מחזק זה ממצא (.2000

 (.al., et Hatton 2017) נפשי קושי או משבר תותיבע בהתערבות

 תוקף משנה מקבל הספר ובית המורה בתפקיד זה תפיסתי שינוי

 העדיפות ובשל לקהילה מותאם במענה הצורך בשל החרדית, לחברה בהתייחס

 מנחה, קרוןיכע הגישה אימוץב די אין אולם, הקהילה. מסגרות בתוך למענה

 יהם.לתלמיד הולם מענה לתת שיוכלו מנת על למורים מעמיקה שרההכ ונדרשת

 ההיכרות לבין לאומי-ןהבי הקליני המחקר משדה התאורטי הידע בין שילובה

 החינוכית התפיסה לגיבוש הוביל בישראל החרדית החברה עם המעמיקה

 נוער  עם  לעבודה  נוגעת  זו  גישה  (.2012  ולוריא,  מור  ;2006  )מור,  חברתית-הפסיכו

 הגישה החרדית. בחברה הילדים אוכלוסיית עם לעבודה והותאמה בכלל, בסיכון

 החינוכי והצוות המורה פיהשל התפיסה על מבוססת חברתית-הפסיכו החינוכית

 זו תפיסה גרידא. דידקטיה לימודהמ יותר הרבה רחבים בתחומים עוסקים

 המענהו הילדים רכיוצ לבין החינוך מערכת של עמוקה היכרות בין תחברמ

 פי על לחינוך. פסיכותרפיה שבין הממשק על מתבססת היאו ,הנדרש הטיפולי

 ראשוני רגשי מענה לספק יוכל מתאים הכשרה תהליך שיעבור מורה זו, גישה

 רחב, ראשוני פתרון יינתן בכך הספר. בבתי במצוקה המצויים לילדים וקריטי

 ובמידת הספר בית במסגרת ילדים של קשיים להכיל שיאפשר ,ויעיל איכותי

 הספר. לבית מחוץ מקצועי לטיפול להפנות הצורך

 של יכולות בפיתוח מתמקדת זו תפיסה פי על עובר שהמורה ההכשרה

 שעל ,ההבנה מתוך ,מנטליים תהליכים של ופרשנות זיהוי ושל פנימית התבוננות

 מודע להיות עליו התלמידים, במצוקות ולטפל להכיל פנוי יהיה שהמורה מנת

 שלושה על מושתתת זו הכשרה (.2006 )מור, לכך רגשית ופנוי הפנימי ולמולע

 העולם  את  לבחון  היכולת  כלומר,  (,introspection)  פנימה  התבוננות  .1  :תהליכים

 (,mentalization) מנטליים תהליכים זיהוי .2 ;(Vermersch, 1999) הפנימי

 ותגובות רגשות סתוול המורה של וליכולת התורם תודעתי מבנה פיתוח כלומר,

 תיאישה הבחינה מן קשיים רבת בסביבה שגדלים ,החרדית החברה

 לתהליכי במקביל כי נראה עבורם. הזמין המקצועי המענה לבין ,תמשפחתיהו

-רגיש טיפול כי הבנהה לע ונוסף העת, כל שמתרחשים ,פתיחותב הגברהה

 ואיכותי יעיל מענה למצוא הצורך עולה תחליף, וחסר הכרחי אהו תרבותית

  החרדית. הקהילה בתוך גם אלה, לילדים

 

 

 כניותות לעריכת אידאלית מסגרת ואה הספר בית כי מראים מחקרים

 לקהילה, שייך הספר בית ראשית, סיבות. כמהמ וזאת טיפולית, התערבות

 של יום היום בחיי מכריע תפקיד וממלא הקהילה של בתרבות מאופיין

 כמה אחת ועל בשגרה, ובטוח מוכר מקום משמש הספר בית כך בשל התלמידים.

,Laor, & Slone Barchas, Hamiel, Wolmer ) ומצוקה משבר תותיבע וכמה

 הספר בית של הנורמטיבית המסגרת בתוך טיפולי מענה מתן שנית, (.2011

 הנשירה אחוזי כך בשלו המטופל, של הטוב שמו מהכתמת החשש את ןמקטי

,Meir Slone & ) יותר יםגבוה ההצלחה שיעוריו יותר נמוכים מהטיפול

2013 Tarrasch,.) עבור ומרגיעות מוכרות דמויות הם המורים כך, לע נוסף 

 ותתוצא שיגלה עשויים הם תאימים,המ הכלים את יקבלו ואם ילדים,ה

 לקהילה זריםה הטיפולי, תחוםה מן מקצוע אנשי מאשר יותר ותטוב טיפוליות

 מחסור בהן ישש קהילות בקרב במיוחד מוצלח אהו זה מענה לבסוף, ולילדים.

 בית תלמידי לכלל היקף ורחב איכותי ל,ייע בפתרון מדובר שכן במשאבים,

 הספר.

 

 

 או אבחוןב הפסיכולוג את להחליף יכול המורה כי לטעון כדי בכך אין

 להרחיב המציעה בתפיסה מדובר אלא חמורים, נפשיים בסימפטומים טיפולב

 לקשיים לב תשומת מתן גם שיכלול כך המורה, תפקיד של הייחוס נקודת את

 כי מצאו מחקרים ואכן רגשית. ראשונה" "עזרה להם להגיש ויכולת נפשיים

 טובה בצורה זאת ועושים תלמידיהם של מצוקות בזיהוי מתורגלים מורים

Gatward Simmons, Ford, Goodman, 2006; al., et Brown & ) מאוד
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 נפשיים  לקשיים  לב  תשומת  מתן  גם  שיכלול  כך  המורה,  תפקיד  של  הייחוס  נקודת

 מורים כי מצאו מחקרים ואכן רגשית. ראשונה" "עזרה להם להגיש ויכולת

 מאוד טובה בצורה זאת ועושים תלמידיהם של מצוקות בזיהוי מתורגלים

( Meltzer, & Gatward Simmons, Ford, Goodman, 2006; al., et Brown

 עיליםפ כסוכנים המורים בעירוב הצורך חשיבות את מחזק זה ממצא (.2000

 (.al., et Hatton 2017) נפשי קושי או משבר תותיבע בהתערבות

 תוקף משנה מקבל הספר ובית המורה בתפקיד זה תפיסתי שינוי

 העדיפות ובשל לקהילה מותאם במענה הצורך בשל החרדית, לחברה בהתייחס

 מנחה, קרוןיכע הגישה אימוץב די אין אולם, הקהילה. מסגרות בתוך למענה

 יהם.לתלמיד הולם מענה לתת שיוכלו מנת על למורים מעמיקה שרההכ ונדרשת

 ההיכרות לבין לאומי-ןהבי הקליני המחקר משדה התאורטי הידע בין שילובה

 החינוכית התפיסה לגיבוש הוביל בישראל החרדית החברה עם המעמיקה

 נוער  עם  לעבודה  נוגעת  זו  גישה  (.2012  ולוריא,  מור  ;2006  )מור,  חברתית-הפסיכו

 הגישה החרדית. בחברה הילדים אוכלוסיית עם לעבודה והותאמה בכלל, בסיכון

 החינוכי והצוות המורה פיהשל התפיסה על מבוססת חברתית-הפסיכו החינוכית

 זו תפיסה גרידא. דידקטיה לימודהמ יותר הרבה רחבים בתחומים עוסקים

 המענהו הילדים רכיוצ לבין החינוך מערכת של עמוקה היכרות בין תחברמ

 פי על לחינוך. פסיכותרפיה שבין הממשק על מתבססת היאו ,הנדרש הטיפולי

 ראשוני רגשי מענה לספק יוכל מתאים הכשרה תהליך שיעבור מורה זו, גישה

 רחב, ראשוני פתרון יינתן בכך הספר. בבתי במצוקה המצויים לילדים וקריטי

 ובמידת הספר בית במסגרת ילדים של קשיים להכיל שיאפשר ,ויעיל איכותי

 הספר. לבית מחוץ מקצועי לטיפול להפנות הצורך

 של יכולות בפיתוח מתמקדת זו תפיסה פי על עובר שהמורה ההכשרה

 שעל ,ההבנה מתוך ,מנטליים תהליכים של ופרשנות זיהוי ושל פנימית התבוננות

 מודע להיות עליו התלמידים, במצוקות ולטפל להכיל פנוי יהיה שהמורה מנת

 שלושה על מושתתת זו הכשרה (.2006 )מור, לכך רגשית ופנוי הפנימי ולמולע

 העולם  את  לבחון  היכולת  כלומר,  (,introspection)  פנימה  התבוננות  .1  :תהליכים

 (,mentalization) מנטליים תהליכים זיהוי .2 ;(Vermersch, 1999) הפנימי

 ותגובות רגשות סתוול המורה של וליכולת התורם תודעתי מבנה פיתוח כלומר,
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(2005 2002; Target, & Funagy;) 3. עצמית מסוגלות (efficacy-self,) ,כלומר 

 חייו עלו מעשיו על בחירותיו באמצעות להשפיע יכולתו את האדם תפיסת

(1998 Bandura,.) להכיר למורה מאפשרת אלהה מוקדיםה לושתש על עבודה 

 במסגרת אותם ולעבד האישיים, ובצרכיו הפנימיות בעמדותיו בתפיסותיו,

 חינוכיים  כלים  מתן  עם  בשילוב  כך,  הילד.  להכלת  להתפנות  לו  שתאפשר  ,מתאימה

 ולסייע אותם להכיל ,מצוקה או קושי לזהות המורה כלוי מקצועיים, וטיפוליים

 בכלים צוידי המורה כן, כמו התלמיד. של הנפשי חוסנו את לחזק ובכך ,לתלמיד

 חיצוני. מקצועי לגורם הפניה דורשת המצוקה חומרת מתי להבחין לו שיסייעו

 כאמור, ,עברה בכלל, בסיכון ילדים עבור במקור פותחהש ,זו גישה

 דווקא כי הבנה מתוך ,החרדית בחברה ונוער ילדים עם לעבודה ייחודית התאמה

 בתוך ויעיל איכותי מענה נדרש בישראל, אחר מגזר כלבמ יותר אולי זו, בחברה

 לקשיי הולם מענה לספק עשויה חברתית-הפסיכו החינוכית התפיסה הקהילה.

 עשוי החרדית החינוך במערכת ויישומה החרדית, בחברה הנוער ובני הילדים

  .זו בקהילה הנפשי הטיפול את ערוך לאין לשפר
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לשיפור  ככלי  היקשים מורפולוגיים ממוחשבמשחק 

 בילדים יכולת הכתיב

 חן נוריאל ו צבי )הכהן( -שירלי הר

יכולות לשוניות המערב האיות הוא תהליך קוגניטיבי מורכב, 

קדשו זמן ומשאבים להוראת ולשוניות. בעבר לא ה-ומטה

בדומה ליכולת נרכשת, שיכולת הכתיב  מתוך הנחה,האיות, 

כי מודעות למבנה  ברור. כיום , באופן עצמוני )ספונטני(הדיבור

כללים מורפולוגיים  לימוד ולכן ,המילה מסייעת לכתיב מדויק

אחת האסטרטגיות שפר את יכולת הכתיב. ותרגולם עשויים ל

, המסייעת היקשים )אנלוגיות(הוראת  ללימוד מורפולוגיה היא

 ת מילים שאינן מוכרות. ואיל

קבוצת הניסוי בתלמידי כיתה ד'.  42במחקר השתתפו 

היקשים משחק  ה תוכנית התערבות, ששילבההופעל

. קבוצת , שנבנה לצורך מחקר זהממוחשב מורפולוגיים

בשילוב  ,הלימודים הרגילה בשפה תוכניתהביקורת למדה לפי 

לאחר שלושה  י.וגשל ידע מורפול תמפורש הוראהללא  ,מחשב

 שתי הקבוצותנמצאו הבדלים מובהקים בין חודשי למידה, 

יכולת הכתיב הכללית ובכתיבת צורני בשיפור מידת הב

שורשים. מכך ניתן להסיק כי חשוב ההתוספת, אך לא בכתיבת 

 שפה. ההוראת מסגרת ללמד ידע מורפולוגי בצורה מפורשת ב

 .היקשיםחשב, מוכתיב, מורפולוגיה, משחק ממילות מפתח: 
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לשיפור  ככלי  היקשים מורפולוגיים ממוחשבמשחק 

 בילדים יכולת הכתיב

 חן נוריאל ו צבי )הכהן( -שירלי הר

יכולות לשוניות המערב האיות הוא תהליך קוגניטיבי מורכב, 

קדשו זמן ומשאבים להוראת ולשוניות. בעבר לא ה-ומטה

בדומה ליכולת נרכשת, שיכולת הכתיב  מתוך הנחה,האיות, 

כי מודעות למבנה  ברור. כיום , באופן עצמוני )ספונטני(הדיבור

כללים מורפולוגיים  לימוד ולכן ,המילה מסייעת לכתיב מדויק

אחת האסטרטגיות שפר את יכולת הכתיב. ותרגולם עשויים ל

, המסייעת היקשים )אנלוגיות(הוראת  ללימוד מורפולוגיה היא

 ת מילים שאינן מוכרות. ואיל

קבוצת הניסוי בתלמידי כיתה ד'.  42במחקר השתתפו 

היקשים משחק  ה תוכנית התערבות, ששילבההופעל

. קבוצת , שנבנה לצורך מחקר זהממוחשב מורפולוגיים

בשילוב  ,הלימודים הרגילה בשפה תוכניתהביקורת למדה לפי 

לאחר שלושה  י.וגשל ידע מורפול תמפורש הוראהללא  ,מחשב

 שתי הקבוצותנמצאו הבדלים מובהקים בין חודשי למידה, 

יכולת הכתיב הכללית ובכתיבת צורני בשיפור מידת הב

שורשים. מכך ניתן להסיק כי חשוב ההתוספת, אך לא בכתיבת 

 שפה. ההוראת מסגרת ללמד ידע מורפולוגי בצורה מפורשת ב

 .היקשיםחשב, מוכתיב, מורפולוגיה, משחק ממילות מפתח: 
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 רקע  
 כתיבה ותהליך האיות 

 ;Peverly, 2006בית הספר )וב  יום-םהיו  תקשורת מרכזי בחיי  היא אמצעיהכתיבה  

Schneck & Amundson, 2010 .)זמני של -תיאום בודורשת כתיבה ה מיומנות

כמו: ארגון, קשב, מיומנויות מוטורית ויכולות שפתיות  ,תפקודים מנטליים רבים

 (. 2008)רוזנבלום ופריש, 

שפה וחשיבה  מערב(, הWong, 1986איות הוא תהליך קוגניטיבי מורכב )

(Zutell, 1992),  מיומנויות מוטוריות(Outhred, 1989) יכולות לשוניות ומטהו-

בלקסיקון השמור בזיכרון כדי לאיית יש להשתמש (. 2011וונות )רביד, שוניות מג  ל

ת ואיל  מסייעת  לאפיונים הלשוניים של השפה  ותבידע הלשוני אודות האיות. מודעו

יכולת לחשוב על השפה ועל מערכת ה מן(. מודעות זו מורכת 2005צבי, -נכון )הר

לדון ברכיבים  ,פי האפיונים הלשוניים-לנתח את רכיבי מערכת הכתיב על ,הכתיב

 ;Ravid & Malenky, 2001בצורה מפורשת וליישם בכתיבה את הידע על הרכיבים )

 (. 2005צבי, -הר

 בכתיב: סוגי ידע לשוני, המקודדים  כמהקיימים 

ידע המבנה הצלילי של המילים בשפה והחוקיות המתלווה  הוא ידע פונולוגי .1

(. שגיאות פונולוגיות בשפה העברית קשורות 2002, לצירופי הצלילים )שורצולד

המבוססות על להפרה של המבנה הצלילי של המילים. דוגמאות לשגיאות כתיב 

בשפה העברית הן: א. החלפת עיצורים כתוצאה מהידמות  ותפונולוגי שגיאות

ב.  ;('מוגדם') 'מוקדם'במילה  ימ"לגו"ף בהחלפת ק גון:פונטית בקוליות, כ

ג. השמטת,  ;('מבע') 'מטבע'טת או הוספת עיצור, כמו במילה החלפת, השמ

-( )הר'קרן') 'קרון'כמו במילה  ,החלפת או הוספת אם קריאה )אותיות אהו"י(

 (.2005צבי, 

(, תהליך הכתיבה מתרחש בשני מסלולים, 2008לפי גביעון, פרידמן ויכיני )

 מאגרב משתמשלקסיקלי. המסלול הלקסיקלי -האחד לקסיקלי והשני תת

מילים הידע לגבי אופן כתיבת בארוך והזיכרון לטווח ב המילים המצוי

לקסיקלי מסתמך על המרה של צלילים לאותיות -מוכרות. המסלול התתה

ומאפשר כתיבה של מילים חדשות שאינן מצויות בלקסיקון. כותבים הנמצאים 

-בשלבים הראשונים של תהליך הכתיבה כותבים באמצעות המסלול התת

   

 

 

כי חסרים להם בלקסיקון ייצוגים של המילים הכתובות. הם נעזרים   ,לקסיקלי

צלילים )פונמות( לאותיות )גרפמות(.   הם ממיריםבעיקר בידע הפונולוגי, כלומר  

משקפת כי מערכת הכתב העברי איננה  ,פונולוגי איננו מספקהידע ואולם, ה

אחת התופעות  (.2011)רביד,  בדיבור מה שאנו שומעים באופן מדויק את

 היא ההומופוניות: עיצורים שונים שהגייתם נשמעת זהה.עברית האופייניות ל

, וי"ו-בי"ת רפה, עי"ן-ה"א-אל"ף שלושה עשר העיצורים ההומופוניים הם:

מרבית ב ׂשי"ן, והם מופיעים-סמ"ך, קו"ף-ּכ"ף, תי"ו-טי"ת, כ"ף רפה-חי"ת

ע הפונולוגי יכולה להוביל על כן, הסתמכות בלעדית על היד .המילים בעברית

 אצל תלמידים בעלי התפתחות תקינהשנצפות שגיאות  ,לשגיאות כתיב רבות

(. כדי להתגבר על בעיית האותיות Ravid, 2005) בגיל בית הספר היסודי

 להישען על סוגי ידע לשוני נוספים. הכותב נדרשההומופוניות 

ותר בשפה: הצורנים יחידות המשמעות הקטנות בי הכרת הוא ידע מורפולוגי .2

ל אותיות השורש שידע  תמבנה המילים, הכולל בהכרת. מדובר (המורפמות)

; שורצולד, 2012; רווה, שיף, ימין, פיגל וקחטה,  1989פונקציה )ניר,  הואותיות  

נושא  ,מאוית בהן בצורה שווה ,(. השורש נשמר בדרך כלל בכל הגזרות2002

את ליבת המשמעות של המילה וממלא תפקיד חשוב ברכישה מילונית וביכולת 

השימוש (. אותיות הפונקציה הן האותיות Ravid, 2012;  2000איות )רביד, ה

און, -עד כיתה ג' )בר ברובה . רכישתן מתרחשתמש"ה וכל"ב ותחיליות אית"ן

וחר יותר )רביד, (, אולם המורכבֹות ביניהן נרכשות מא2002; רביד, 2000

בצורני התוספת המבוססות על שגיאות בכתיב מורפולוגיות (. שגיאות 2006

ב.  ;('מסתפרט') 'מסתפרת'כמו: בסיומת הנקבה היחידה, הן: א. שגיאות 

עבר, הג. שגיאות בסיומות   ;('קרונוט')  'קרונות'ריבוי, כמו:  ה בסיומתשגיאות  

 ;('טקרא') 'תקרא'עתיד, כמו: ה בתחיליות וא ,('הצטערתה') 'הצטערת  'כמו: 

 'התפלאנו': ניין התפעלבתחיליות בלדוגמה בניינים, מבנה הד. שגיאות ב

 'הצטער'בניין התפעל: ל בשיכול העיצורים האופייני(, או 'הטפלאנו')

(. ו. 'אופוקחת') 'ופוקחת'ה. שגיאות באותיות מש"ה וכל"ב, כמו:  ;('הצתער')

ז. שגיאות  ;('צעצועב') 'צעצועיו',  כמו: החבוריםכינויי הקניין שגיאות ב

צבי, -( )הר'טלמיד') 'תלמיד', כמו: השמות בסיומות של משקלי ואבתחיליות 

2005.) 
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כי חסרים להם בלקסיקון ייצוגים של המילים הכתובות. הם נעזרים   ,לקסיקלי

צלילים )פונמות( לאותיות )גרפמות(.   הם ממיריםבעיקר בידע הפונולוגי, כלומר  

משקפת כי מערכת הכתב העברי איננה  ,פונולוגי איננו מספקהידע ואולם, ה

אחת התופעות  (.2011)רביד,  בדיבור מה שאנו שומעים באופן מדויק את

 היא ההומופוניות: עיצורים שונים שהגייתם נשמעת זהה.עברית האופייניות ל

, וי"ו-בי"ת רפה, עי"ן-ה"א-אל"ף שלושה עשר העיצורים ההומופוניים הם:

מרבית ב ׂשי"ן, והם מופיעים-סמ"ך, קו"ף-ּכ"ף, תי"ו-טי"ת, כ"ף רפה-חי"ת

ע הפונולוגי יכולה להוביל על כן, הסתמכות בלעדית על היד .המילים בעברית

 אצל תלמידים בעלי התפתחות תקינהשנצפות שגיאות  ,לשגיאות כתיב רבות

(. כדי להתגבר על בעיית האותיות Ravid, 2005) בגיל בית הספר היסודי

 להישען על סוגי ידע לשוני נוספים. הכותב נדרשההומופוניות 

ותר בשפה: הצורנים יחידות המשמעות הקטנות בי הכרת הוא ידע מורפולוגי .2

ל אותיות השורש שידע  תמבנה המילים, הכולל בהכרת. מדובר (המורפמות)

; שורצולד, 2012; רווה, שיף, ימין, פיגל וקחטה,  1989פונקציה )ניר,  הואותיות  

נושא  ,מאוית בהן בצורה שווה ,(. השורש נשמר בדרך כלל בכל הגזרות2002

את ליבת המשמעות של המילה וממלא תפקיד חשוב ברכישה מילונית וביכולת 

השימוש (. אותיות הפונקציה הן האותיות Ravid, 2012;  2000איות )רביד, ה

און, -עד כיתה ג' )בר ברובה . רכישתן מתרחשתמש"ה וכל"ב ותחיליות אית"ן

וחר יותר )רביד, (, אולם המורכבֹות ביניהן נרכשות מא2002; רביד, 2000

בצורני התוספת המבוססות על שגיאות בכתיב מורפולוגיות (. שגיאות 2006

ב.  ;('מסתפרט') 'מסתפרת'כמו: בסיומת הנקבה היחידה, הן: א. שגיאות 

עבר, הג. שגיאות בסיומות   ;('קרונוט')  'קרונות'ריבוי, כמו:  ה בסיומתשגיאות  

 ;('טקרא') 'תקרא'עתיד, כמו: ה בתחיליות וא ,('הצטערתה') 'הצטערת  'כמו: 

 'התפלאנו': ניין התפעלבתחיליות בלדוגמה בניינים, מבנה הד. שגיאות ב

 'הצטער'בניין התפעל: ל בשיכול העיצורים האופייני(, או 'הטפלאנו')

(. ו. 'אופוקחת') 'ופוקחת'ה. שגיאות באותיות מש"ה וכל"ב, כמו:  ;('הצתער')

ז. שגיאות  ;('צעצועב') 'צעצועיו',  כמו: החבוריםכינויי הקניין שגיאות ב

צבי, -( )הר'טלמיד') 'תלמיד', כמו: השמות בסיומות של משקלי ואבתחיליות 

2005.) 
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בשורשים הן: א. החלפת  המבוססות על שגיאותבכתיב לוגיות ומורפשגיאות 

ב. השמטת אות שורש   ;('מתבעות'ם בשורש, כמו: מטבעות )יעיצורים הומופוני

 'התפלאנו', כמו: י"ןאו ע אל"ף אהיהפועל  'לכאשר שאיננה נשמעת, בעיקר 

אפשר להיעזר  ים,(. כדי להתגבר על שגיאות בשורש2005צבי, -( )הר'התפלנו')

 מפורט בהמשך.    כ ,פונולוגי וסמנטי-בידע מורפו

פונמות בתוך מורפמות השינויי ההגייה של  הכרת הואפונולוגי -ידע מורפו .3

בעלות אותו גזע. שינוי בהגייה מצביע על אות מסוימת, ואם אין שינוי בהגייה, 

האות  ,(. כלומר1995; שורצולד, 2002מדובר באות מסוימת אחרת )רביד, 

-ישנן שתי תופעות מורפו פי שינויי הצלילים.-ההומופונית הנכונה נבחרת על

 (.Ravid, 1995פונולוגיות, הקשורות לאותיות הומופוניות )

 מתרחשת הנמכת תנועה  במקרים רבים  –הנמכת תנועה או פתח גנובה   .א

התבנית הקולית  לתופעת שינויבנוכחות עיצורים גרוניים. הכוונה 

ב הידמות קולית בין העיצור הגרוני הנמוך לתנועה הטיפוסית עק

שבסביבתו. הנמכת התנועה היא סימן ברור לנוכחות אות גרונית ולכך 

 ,Ravid; 2002)רביד,  בסופּה י"ןע-או ב י"תח-שיש לאיית מילה זו ב

שומעים את הפתח , למשל, 'תפוח'. במילה 'תפוח', 'עד  יֶ ' , כגון:(2005

 ."ףולא כ י"תלכתוב חהגנובה ולכן יש 

תופעה זו עשויה לסייע באיות האותיות  –חוכך -חילופי פוצץ .ב

עשויה להיות לעיתים פוצצת הגייתן ש, "א, פ"ף, כי"תההומופוניות ב

 'םחֿכ': כגון ,(2002במילים מאותה משפחה )רביד, ולעיתים חוככת 

 . 'ריקמֿב'ו 'רקּב', או 'יםהחּכ'ו

ידע על הערך המילוני )המשמעות( של המילה )ניר, הוא  .  ידע סמנטי והקשרי4

שכתיבתן בעיצורים הומופוניים שונים יוצרת (. בשפה העברית יש מילים  1989

משמעות המילה ב תלוי TAVAהמילה  כתיב :לדוגמההבדלי משמעות. 

(. 2005צבי, -)הר ('טבע' בים לעומת 'תבע' את מנהל הרשת) הקשרה במשפטבו

היא שימוש במאפיינים חזותיים  ((Sayeski, 2001 האיותאחת מאסטרטגיות 

 , למשל,כוללים תומכי הזיכרון האלהאיות הנכון של המילה. ל זיכרון כעזרי

תוך הדגשת האות ההומופונית במילה.   –  או שרבוטאיור    –חזותי  הצמדת רמז  

דוגמה נוספת לתומך זיכרון היא יצירת משפחות מילים בעלות משמעות 

   

 

 

תבות באותה אות הומופונית. אם נחזור, לדוגמה, למילה קרובה, שנכ

TAVA במידה שמילה זו איננה מצויה עדיין בלקסיקון האורתוגרפי של :

הכותבים, הם יוכלו להיעזר בתומך הזיכרון של משפחת "המילים הרטובות" 

 כמו  –הקשורות במים וברטיבות ונכתבות כולן באות טי"ת  מילים תמשפח –

המילה  לאיות נכון שליסייע . תומך זיכרון זה 'טל'ו 'מטר', 'שיטפון' ',העיטב'

 .  י"ו(ולא ת) י"תע' )בים( באות טב  'ט  

דע ייחודי על מערכת הסימנים הכתובים המייצגים את הוא י .    ידע אורתוגרפי5

האותיות המרכיבות את המילה הכתובה  הכרת, כלומר: השפה הדבורה

; 1998רוט, -; שיף2000אורך המילה )רביד, ו רצף האותיות במילה ,וצורתן

Arab-Moghaddam & Sénéchal, 2001; Masterson & Apel, 2010 בשפה .)

אותיות שצורתן זהה הסופיות,  האותיות  ה  גם את הכרתידע זה כולל    ,העברית

ה אימות קריאכתב, וייצוג אותיות אהו"י כהדפוס והאך כיוונן מנוגד, אותיות  

(. דוגמאות לשגיאות על בסיס אורתוגרפי בשפה 2005צבי, -)הר יםאו כעיצור

 'מוקדם'כמו במילה  ,החלפת אות סופית באות רגילה א. העברית הן:

 כמו למשלכיוונן מנוגד,  החלפת אותיות שצורתן זהה, אך ב. ;('מוקדמ')

רוב יע ג. ;('זביע') 'גביע'במילה לדוגמה , צד"י סופית-פ"א סופית, זי"ן-ימ"לג

החלפה בין חיריק לדוגמה,  , כמו  ייצוג התנועות בעברית  ד.  ;אותיות דפוס וכתב

, באל"ף ובה"א, כמו ובוי" oמלא לחיריק חסר או החלפה בין ייצוג תנועת 

 (. שם) ('ׂשמול'במילה 'שמאל' )

 הוראת הכתיב

ע משמעותית בתפקוד הלימודי או התעסוקתי יקשיים בכתיבה עלולים להפר

כישורי כוללות הפרעות בבכתיבה  הפרעות(. APA, 2013יומיות )-יוםהובפעילויות 

קשיי כתיבה עלולים (. Karimi, 2010הבעה בכתב )הכתיב והידנית, הכתיבה ה

(. לתוצאות 2008שפיע על מצבם הרגשי של התלמידים )רוזנבלום ופריש, לה

הערכה עצמית שעלולות להתבטא בהכישלון יש השפעות פסיכולוגיות שליליות, 

"עשירים ש ם השפה ידועבתחו , שכןהמוטיבציבהתנהגות ובבעיות , בליקויי נמוכה

(. כותבים שחסר Stanovich, 1993ים עניים יותר" )עשים עשירים יותר ועניים נעשנ

האיות, תהיה להם פחות מוטיבציה  יכולתירכשו לאט יותר את  להם ידע לשוני

"עניים" עוד יותר ל והם ייעשו ,הפער בינם לבין הכותבים "העשירים" יגדל .לכתוב
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תבות באותה אות הומופונית. אם נחזור, לדוגמה, למילה קרובה, שנכ

TAVA במידה שמילה זו איננה מצויה עדיין בלקסיקון האורתוגרפי של :

הכותבים, הם יוכלו להיעזר בתומך הזיכרון של משפחת "המילים הרטובות" 

 כמו  –הקשורות במים וברטיבות ונכתבות כולן באות טי"ת  מילים תמשפח –

המילה  לאיות נכון שליסייע . תומך זיכרון זה 'טל'ו 'מטר', 'שיטפון' ',העיטב'

 .  י"ו(ולא ת) י"תע' )בים( באות טב  'ט  

דע ייחודי על מערכת הסימנים הכתובים המייצגים את הוא י .    ידע אורתוגרפי5

האותיות המרכיבות את המילה הכתובה  הכרת, כלומר: השפה הדבורה

; 1998רוט, -; שיף2000אורך המילה )רביד, ו רצף האותיות במילה ,וצורתן

Arab-Moghaddam & Sénéchal, 2001; Masterson & Apel, 2010 בשפה .)

אותיות שצורתן זהה הסופיות,  האותיות  ה  גם את הכרתידע זה כולל    ,העברית

ה אימות קריאכתב, וייצוג אותיות אהו"י כהדפוס והאך כיוונן מנוגד, אותיות  

(. דוגמאות לשגיאות על בסיס אורתוגרפי בשפה 2005צבי, -)הר יםאו כעיצור

 'מוקדם'כמו במילה  ,החלפת אות סופית באות רגילה א. העברית הן:

 כמו למשלכיוונן מנוגד,  החלפת אותיות שצורתן זהה, אך ב. ;('מוקדמ')

רוב יע ג. ;('זביע') 'גביע'במילה לדוגמה , צד"י סופית-פ"א סופית, זי"ן-ימ"לג

החלפה בין חיריק לדוגמה,  , כמו  ייצוג התנועות בעברית  ד.  ;אותיות דפוס וכתב

, באל"ף ובה"א, כמו ובוי" oמלא לחיריק חסר או החלפה בין ייצוג תנועת 

 (. שם) ('ׂשמול'במילה 'שמאל' )

 הוראת הכתיב

ע משמעותית בתפקוד הלימודי או התעסוקתי יקשיים בכתיבה עלולים להפר

כישורי כוללות הפרעות בבכתיבה  הפרעות(. APA, 2013יומיות )-יוםהובפעילויות 

קשיי כתיבה עלולים (. Karimi, 2010הבעה בכתב )הכתיב והידנית, הכתיבה ה

(. לתוצאות 2008שפיע על מצבם הרגשי של התלמידים )רוזנבלום ופריש, לה

הערכה עצמית שעלולות להתבטא בהכישלון יש השפעות פסיכולוגיות שליליות, 

"עשירים ש ם השפה ידועבתחו , שכןהמוטיבציבהתנהגות ובבעיות , בליקויי נמוכה

(. כותבים שחסר Stanovich, 1993ים עניים יותר" )עשים עשירים יותר ועניים נעשנ

האיות, תהיה להם פחות מוטיבציה  יכולתירכשו לאט יותר את  להם ידע לשוני

"עניים" עוד יותר ל והם ייעשו ,הפער בינם לבין הכותבים "העשירים" יגדל .לכתוב
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לשוני -ים". לעומת זאת, כותבים שהידע הלשוני והמטהיחסית לילדים ה"עשיר

 ,האיות, ירצו לכתוב יותר, ישאלו שאלות יכולתשלהם עשיר ירכשו מהר יותר את 

 (. 2005צבי, -)הר הידע שלהם וכך יגדל

הוראת האיות צריכה לכלול הקניית אסטרטגיות יעילות ועצמאיות לאיות 

 ,Valtin & Naegele) על ידי התלמידיםח אסטרטגיות שגויות ותיפ ומניעתנכון, 

שליטה טובה בחמשת סוגי הידע הלשוני המקודדים בכתיב המילה מובילה  (.2001

יש  ,יעצמונידע זה איננו נרכש באופן ש מאחרלכתיבה מדויקת ללא שגיאות כתיב. 

מרכזי   ולתת ללימוד האיות מקוםללמדו בצורה מפורשת, כשם שמלמדים קריאה,  

 ;Ehri, 1997; Graham, Harris & Loynachan 1996; Hall, 2014)  בהוראת השפה

Keilty & Harrison, 2015; Sayeski, 2011 .) 

כלומר על הפונולוגי,  ידעהמסתמכות על השיטות הלימוד המקובלות, 

יכולת  לקידום בנפרד, אינן מספיקות מילה לפונמות וכתיבה של כל הגההפירוק 

 ,מגוון אסטרטגיותיש להוסיף להן מתקשים. התלמידים הבפרט בקרב והאיות, 

חיזוק הידע המורפולוגי, מתן משוב מיידי, הפעלת תהליכי בקרה ומיומנויות  :כמו

 ;Casalis, 2018(. חוקרים )למשל Grochowicz, 2017קוגניטיביות )-מטה

Denston, Everatt, Parkhill & Marriott, 2018; Ghaemi, 2009 הדגישו )

נית של עצמובכתיבה מתקשים ברכישה    הממוקדותשתלמידים עם הפרעות למידה  

מתקשים והם , ה פחותהשפבלתהליכי הגזירה  מודעותםהחוקים המורפולוגיים. 

הכללה מורפולוגית. תלמידים ולבצע  ליםיכחלק ממשפחת מ הלילתפוס ולזכור מ

תסייע שלהוראה שיטתית של ידע מורפולוגי, אף יותר מן האחרים קוקים אלו ז

(. לימוד 2013להם לגשר על הפער ולקדם את יכולת האיות שלהם )רביד ושיף, 

לאיית נכונה גם את חוקים מורפולוגיים בשלב מוקדם יכול לסייע לתלמידים 

הוות קושי מילים מורכבות מבחינה מורפולוגית ולכן מהמילים הנגזרות, שהן 

 & Schiff(. שיף ולוי )Sayeski, 2011; Tsesmeli & Seymour, 2008מיוחד )

Levie, 2017 מצאו שתלמידים שמתקשים בכתיב משתמשים פחות ברמזים )

כמו   בהשוואה לתלמידים שאין להם קשיים מהותיים בתחום הכתיב.  ,מורפולוגיים

ל חסך בתחום הפונולוגי הקניית ידע מורפולוגי יכולה אף לפצות עכן נמצא, ש

(Kemp, Parrila & Kirby, 2009.) 

   

 

 

של העשירות מבחינה מורפולוגית, ההוראה המפורשת בשפות השמיות, 

(. Ravid, 2012; Saiegh-Haddad & Taha, 2017)  חשובה במיוחד  הידע המורפולוגי

רוב המילים בשפה העברית מורכבות משתי מורפמות בסיסיות: שורש ותבנית. 

 ,מורכב משלושה או ארבעה עיצורים ומהווה את הגרעין האורתוגרפיהשורש 

יצירת למשתרג בתבניות שונות מילים, והוא מקשר בין ה ,הפונולוגי והסמנטי

מבחינה מורפולוגית. זיהוי השורש עומד בבסיס זו לזו משפחת מילים הקשורות 

שיף, ימין, הידע המורפולוגי והלקסיקלי המשרת את מערכת זיהוי המילה )רווה, 

 (.2012 ,פיגל וקחטה

 היקשיםהוראת הכתיב באמצעות 

פירושו מציאת יחסים בין שני אובייקטים על בסיס מציאת היקש )אנלוגיה(, 

ית היקשהסקה (. 2001לתחום אחר )קניאל,  אלה םיחסי ניהם והעברתיהדמיון ב

בתהליכי סיווג היא תהליך מרכזי בחשיבה, באינטליגנציה ובלמידה. היא מעורבת 

, לחשיבה יצירתית ולפתרון בעיות. היא מצריכה יםמדעי יםולמידה וחיונית לגילוי

שני ת ההתאמה בין  יחס בתחום אחד, בניית יחס מקביל בתחום אחר ובדיקזיהוי ה

העשויה לסייע קוגניטיבית, -טגיה מטהאסטרזוהי  (.Holyoak, 2013)היחסים 

 .הנמצאת בלקסיקוןדומה  סמך מילה בעלת תבנית    על  מילים שאינן מוכרות  באיות

 היקשיםלהשתמש ב ( מצאה, כי ילדים יכוליםGoswami, 1988גאסוואמי )

כדי לאיית מילים חדשות, אם תשומת הלב שלהם מופנית למבנה  יםאורתוגרפי

  המילים.

שי הראשון הוא "היק ם.יהיקש עוסקת בשני סוגיספרות המחקרית ה

ומשתמש בידע  –בעיית הבסיס  –בעיה". בסוג זה, הנבדק לומד לפתור בעיה אחת 

שהפיק מפתרון הבעיה הראשונה כדי לפתור את בעיית המטרה. מחקרים העוסקים 

שהנבדק שזיהה את הדמיון במבנה שתי הבעיות יוכל   ,בבחינת היקשי בסיס מניחים

 (.Goswami, 1992) ית הבסיסלפתור את בעיית המטרה, על ידי היקש מפתרון בעי

הסוג השני הוא "היקשים קלסיים". סוג זה של היקש מתבסס על זהות ביחסים בין 

ד צריך להיות זהה -ג:ד, היחס המקשר בין ג ל ;משתנים. לדוגמה, במערכת א:ב

תרומת (. הנחת המחקר הנוכחי הייתה כי 2005צבי, -)הרב -ליחס המקשר בין א ל

לשיפור יכולת האיות יכולה להיות משמעותית אפילו יותר  ההיקשים הקלסיים

 בעיה. ה היקשישל  םמתרומת
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של העשירות מבחינה מורפולוגית, ההוראה המפורשת בשפות השמיות, 

(. Ravid, 2012; Saiegh-Haddad & Taha, 2017)  חשובה במיוחד  הידע המורפולוגי

רוב המילים בשפה העברית מורכבות משתי מורפמות בסיסיות: שורש ותבנית. 

 ,מורכב משלושה או ארבעה עיצורים ומהווה את הגרעין האורתוגרפיהשורש 

יצירת למשתרג בתבניות שונות מילים, והוא מקשר בין ה ,הפונולוגי והסמנטי

מבחינה מורפולוגית. זיהוי השורש עומד בבסיס זו לזו משפחת מילים הקשורות 

שיף, ימין, הידע המורפולוגי והלקסיקלי המשרת את מערכת זיהוי המילה )רווה, 

 (.2012 ,פיגל וקחטה

 היקשיםהוראת הכתיב באמצעות 

פירושו מציאת יחסים בין שני אובייקטים על בסיס מציאת היקש )אנלוגיה(, 

ית היקשהסקה (. 2001לתחום אחר )קניאל,  אלה םיחסי ניהם והעברתיהדמיון ב

בתהליכי סיווג היא תהליך מרכזי בחשיבה, באינטליגנציה ובלמידה. היא מעורבת 

, לחשיבה יצירתית ולפתרון בעיות. היא מצריכה יםמדעי יםולמידה וחיונית לגילוי

שני ת ההתאמה בין  יחס בתחום אחד, בניית יחס מקביל בתחום אחר ובדיקזיהוי ה

העשויה לסייע קוגניטיבית, -טגיה מטהאסטרזוהי  (.Holyoak, 2013)היחסים 

 .הנמצאת בלקסיקוןדומה  סמך מילה בעלת תבנית    על  מילים שאינן מוכרות  באיות

 היקשיםלהשתמש ב ( מצאה, כי ילדים יכוליםGoswami, 1988גאסוואמי )

כדי לאיית מילים חדשות, אם תשומת הלב שלהם מופנית למבנה  יםאורתוגרפי

  המילים.

שי הראשון הוא "היק ם.יהיקש עוסקת בשני סוגיספרות המחקרית ה

ומשתמש בידע  –בעיית הבסיס  –בעיה". בסוג זה, הנבדק לומד לפתור בעיה אחת 

שהפיק מפתרון הבעיה הראשונה כדי לפתור את בעיית המטרה. מחקרים העוסקים 

שהנבדק שזיהה את הדמיון במבנה שתי הבעיות יוכל   ,בבחינת היקשי בסיס מניחים

 (.Goswami, 1992) ית הבסיסלפתור את בעיית המטרה, על ידי היקש מפתרון בעי

הסוג השני הוא "היקשים קלסיים". סוג זה של היקש מתבסס על זהות ביחסים בין 

ד צריך להיות זהה -ג:ד, היחס המקשר בין ג ל ;משתנים. לדוגמה, במערכת א:ב

תרומת (. הנחת המחקר הנוכחי הייתה כי 2005צבי, -)הרב -ליחס המקשר בין א ל

לשיפור יכולת האיות יכולה להיות משמעותית אפילו יותר  ההיקשים הקלסיים

 בעיה. ה היקשישל  םמתרומת
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. במחקר זה נבדקה השפעתם של ההיקשים הקלסיים בתחום המורפולוגיה

ם בין מילים. ההיקשים המורפולוגיים מתבססים על זהות ביחסים המורפולוגיי

דורש שימת לב לצלילי המילים ולאותיות ההומופוניות  ההיקשיםתהליך השלמת 

 לדוגמה:  ודיוק מירבי.  שהתווסףהמרכיבות את המילים, שימת לב לצורן 

 ברים: בר

 הרים(. :)התשובה  (?) :הר       

מת הוספת סיו  –למילה ברים הוא שינוי מורפולוגי    השינוי שחל במעבר מהמילה בר

רבים. התלמידים מתבקשים לקרוא את המילים: בר, ברים ולציין מהם השינויים ה

 שחלו. 

השינוי שחל במעבר מהמילה בר למילה הר הוא שינוי פונולוגי של אות אחת 

 זיהו את השינויים,. לאחר שהתלמידים ה"א-השתנתה ל י"ת)עיצור(: האות ב

 עליהם לכתוב את המילה החסרה. 

 :ותשמדגיש את סיומת הרב אחר, היקשדוגמה ל

 ֹותקל  ח  מ  ת: קֶ לֶ ח  מ  

 ות(מסלק)התשובה:   (?) ת:מסלק

 –הוא שינוי מורפולוגי  ות'לקח  מ  'למילה  'תלקח  מ  'השינוי שחל במעבר מהמילה 

הוא   ת'מסלק'למילה    ת'מחלק'. השינוי שחל במעבר מהמילה  ותרבההוספת סיומת  

 . מ"ךס-השתנתה ל י"תשינוי פונולוגי של אות אחת )עיצור(: האות ח

  הוראת הכתיב באמצעות משחק מחשב

אחד האתגרים הגדולים שניצבים בפני מערכת החינוך בעת האחרונה הוא המעבר 

יחיד ולצרכיו, לעניינו ל המותאמתללמידה פעילה  קבוצתית בכיתה, מהוראה

אחד הכלים המתאימים לצורת למידה זו הוא (.  2000ולסגנון הלמידה שלו )סלומון,  

הזדהות עם עניין ו מעוררים אצל המשתמשמשחקי המחשב. משחקי המחשב 

אתגר, מאפשרים לו לשחק ברמות קושי שונות, בפניו הדמויות במשחק, מציבים 

והי מדיה אינטראקטיבית ודינמית, . זנעשהומעניקים לו תחושת שליטה ב

(. מחקרים Squire & Jenkins, 2004המסתגלת למשתמש, לרצונותיו ולאופיו )

ם לשפר הישגים לימודיים ולפתח מיומנויות עשוייהראו שמשחקי מחשב רבים 

(, Clark et al., 2011חשיבה יצירתית, חשיבה לוגית ופתרון בעיות ) :כגון ,חשיבה

   

 

 

 ,Perrotta, Featherstoneה ללמידה ולהגביר את המעורבות )וכן לעודד מוטיבצי

Aston & Houghton, 2013 .) 

התערבות המשלבת משחק  תוכניתאת השפעתה של  במחקר זה בדקנו

. שיפור יכולת הכתיב בקרב תלמידי כיתה ד'על ממוחשב  היקשים מורפולוגיים

קוגניטיבית של פתרון -השערת המחקר הייתה, כי שימוש באסטרטגיה מטה

באמצעות משחק מחשב יוביל לשיפור ביכולת  היקשים מורפולוגיים קלסיים

 . שיערנו ששיפור זה יהיה גדולשורשיםהצורני תוספת וובהכרת הכתיב הכללית 

הלימודים  תוכניתעברו אימון ביש ,תלמידי קבוצת הביקורתב שיימצאמהשיפור 

  הרגילה בשילוב מחשב.

 המחקר שיטת 
 ,מבית ספר במרכז הארץ רגילותתלמידים משתי כיתות ד'  42 במחקר השתתפו

זה נעשתה בשל בית ספר הבחירה ב. נמוך-כלכלי בינוני-המשויכים למיצב חברתי

. הנבדקים חולקו לשתי קבוצות. קבוצת החוקרותאחת היותו מקום עבודתה של 

תלמידים  23כללה הביקורת  . קבוצתבנים( 7-בנות ו 12) תלמידים 19כללה הניסוי 

 . (בנים 7-בנות ו 16)

מבחן לזיהוי תבניות   :שני מבחנים לבדיקת יכולת האיות  המשתתפים עברו

לזהות  המשתתפים התבקשוים חנהמב מהלךכתיב ומבחן להפקת תבניות כתיב. ב

 (.2005צבי, -)הר , בהתאמהצורות תקינות של כתיבת מילים או לכתוב מילים

 –בכל צמד  .צמדי מילים 50המבחן כולל  :תבניות כתיב תקינות לזיהוימבחן  .א

 וצגיםזוגות המילים מיב. בכתיב שגויומילה שנייה  בכתיב נכוןמילה אחת 

( 25מחצית מן הצמדים )אותיות הומופוניות. ו צורני תוספת ,שורש עיצורי

בצמד המילים  ,לדוגמהמיועדים לבדיקת היכולת לזהות את שורש המילה. 

 –הכתובה נכונה תרקות, הנבדקים אמורים להקיף את המילה הׂש-קותהסתר

-בעזרת ידע מורפו לאייתםשולבו גם שורשים שניתן לדעת  '.הסתרקות'

צמדים( מיועדת לבדיקת  25המחצית השנייה של צמדי המילים )פונולוגי. 

צורני התוספת. בפריטים אלו נבחרו מילים שיש בהן ייצוג היכולת לזהות את 

סיומות רבים, רבות : מספר .2סיומות נקבה;  :מין .1ים מורפולוגיים: לחוק

 תחיליות  :בניינים  .5סיומות ותחיליות;  :  גוף  .4עבר ועתיד;    :זמן  .3וריבוי זוגי;  

 "אהחיבור וה י"וו :תפקידים תחביריים .6 הפעיל, הופעל והתפעל; הבניינים

44  |  משחק ממוחשב ככלי להוראת הכתיב
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. שיפור יכולת הכתיב בקרב תלמידי כיתה ד'על ממוחשב  היקשים מורפולוגיים

קוגניטיבית של פתרון -השערת המחקר הייתה, כי שימוש באסטרטגיה מטה

באמצעות משחק מחשב יוביל לשיפור ביכולת  היקשים מורפולוגיים קלסיים

 . שיערנו ששיפור זה יהיה גדולשורשיםהצורני תוספת וובהכרת הכתיב הכללית 

הלימודים  תוכניתעברו אימון ביש ,תלמידי קבוצת הביקורתב שיימצאמהשיפור 

  הרגילה בשילוב מחשב.

 המחקר שיטת 
 ,מבית ספר במרכז הארץ רגילותתלמידים משתי כיתות ד'  42 במחקר השתתפו

זה נעשתה בשל בית ספר הבחירה ב. נמוך-כלכלי בינוני-המשויכים למיצב חברתי

. הנבדקים חולקו לשתי קבוצות. קבוצת החוקרותאחת היותו מקום עבודתה של 

תלמידים  23כללה הביקורת  . קבוצתבנים( 7-בנות ו 12) תלמידים 19כללה הניסוי 

 . (בנים 7-בנות ו 16)

מבחן לזיהוי תבניות   :שני מבחנים לבדיקת יכולת האיות  המשתתפים עברו

לזהות  המשתתפים התבקשוים חנהמב מהלךכתיב ומבחן להפקת תבניות כתיב. ב

 (.2005צבי, -)הר , בהתאמהצורות תקינות של כתיבת מילים או לכתוב מילים

 –בכל צמד  .צמדי מילים 50המבחן כולל  :תבניות כתיב תקינות לזיהוימבחן  .א

 וצגיםזוגות המילים מיב. בכתיב שגויומילה שנייה  בכתיב נכוןמילה אחת 

( 25מחצית מן הצמדים )אותיות הומופוניות. ו צורני תוספת ,שורש עיצורי

בצמד המילים  ,לדוגמהמיועדים לבדיקת היכולת לזהות את שורש המילה. 

 –הכתובה נכונה תרקות, הנבדקים אמורים להקיף את המילה הׂש-קותהסתר

-בעזרת ידע מורפו לאייתםשולבו גם שורשים שניתן לדעת  '.הסתרקות'

צמדים( מיועדת לבדיקת  25המחצית השנייה של צמדי המילים )פונולוגי. 

צורני התוספת. בפריטים אלו נבחרו מילים שיש בהן ייצוג היכולת לזהות את 

סיומות רבים, רבות : מספר .2סיומות נקבה;  :מין .1ים מורפולוגיים: לחוק

 תחיליות  :בניינים  .5סיומות ותחיליות;  :  גוף  .4עבר ועתיד;    :זמן  .3וריבוי זוגי;  

 "אהחיבור וה י"וו :תפקידים תחביריים .6 הפעיל, הופעל והתפעל; הבניינים
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קרונבך של כל המבחן ברמת   בדקה מהימנות  נ  סיומות השייכות.  .7הידיעה;  

 (.2005צבי, -)הר 92. -הפריטים, והיא נמצאה שווה ל

 תומטרו ,מילים 27המבחן כולל  תבניות כתיב )הכתבת מילים(. להפקתמבחן  .ב

המילים ולא רק  המבחן דורש כתיבה שלמילים. היכולת הפקת את לבדוק 

. דרגת הקושי שלו גבוהה יותרזיהוי המילים הנכונות והקפתן בעיגול, ולכן 

החוקר הן כמילה בודדת. כחלק ממשפט הן  – הקשר הן בתוך מוצגותהמילים 

מילת   –הקריא למשתתפים את המשפט, ולאחר מכן הקריא מילה אחת מתוכו  

. גם במבחן זה נבדקו אותיות שורש אותהלכתוב רק וביקש מהם  –המטרה 

אותיות  –מדדים הוצורני תוספת שונים, שגיאות הכתיב מוינו על פי שני 

היה ייצוג לאותיות הומופוניות שונות. גם במבחן זה ו  –השורש וצורני התוספת  

בדומה למבחן זיהוי  ,נבחרו מילים שיש בהן ייצוג לחוקים מורפולוגיים שונים

קרונבך של כל המבחן ברמת הפריטים, והיא   מהימנות    תבניות כתיב. נבדקה

 (.2005צבי, -)הר 96. -נמצאה שווה ל

המבחן  :בכיתות של המחקר נערכו שני המבחנים הללובשלב הראשון 

באופן  נערךוהמבחן לזיהוי תבניות כתיב  ,באופן כיתתי נערךלהפקת תבניות כתיב 

במבחן הפקת תבניות  סיחים.ללא מ ,במהלך יום הלימודים ,פרטני, בחדר שקט

כתיב נאמר לתלמידים שהחוקר יקריא להם משפט ולאחר מכן יאמר מילה אחת ה

במבחן זיהוי תבניות כתיב, נאמר לתלמידים:   ואותה עליהם לכתוב.  ,מתוך המשפט

"לפניכם מוצגים זוגות מילים, אחת נכונה והשנייה שגויה, החוקר יקריא כל פעם 

 את המילה הכתובה בצורה הנכונה".בעיגול מילה אחת ועליכם להקיף 

שכללה תרגול  ,ההתערבות תוכניתאת קבוצת הניסוי עברה  בשלב השני

על ידי בשמת   שנבנה עבור מחקר זה  ,ות משחק מחשבבאמצע  היקשים מורפולוגיים

הלימודים הרגילה  תוכנית. בקבוצת הביקורת התלמידים המשיכו בומשה חזן

התוכנית הרגילה כוללת משימות כתיבה באמצעות מחשב, בחדר מחשבים. בשפה 

כמו: כתיבת תשובות לשאלות, אפיון דמות, כתיבת מילים קשות מתוך טקסט 

התלמידים נעזרים באתרי אינטרנט המיועדים להעשרת הכתיבה.   . כמו כן,ומהוכד

 .שלב זה ארך כשלושה חודשים

   

 

 

שני המבחנים לבדיקת   בתום שלושת החודשים, נערכו שובבשלב השלישי,  

שהופיעו יש להדגיש, שהמילים שנלמדו בכיתה ו יכולת הכתיב בשתי הקבוצות.

 .  במבדק הסיוםחשב לא הופיעו מובמשחק המ

 ההתערבות בקבוצת הניסוי תוכנית

, נותחו שגיאות הכתיב של עם קבלת תוצאות המבדקים שנערכו בתחילת המחקר

ההתערבות  תוכנית משחק המחשב.וובהתאם נבנו מערכי השיעור  ,התלמידים

 השיעור שיעור הוצג נושאכל תחילת ב דקות. 60-45כללה עשרה שיעורים בני 

 דייל הכלל הנלמד ע גילוינושא וההעלאת השערות אודות  לבאמצעות פעילות ש

המורה.  לאחר למידת הכלל וכתיבתו בפנקס כללי  דייל התלמידים או הצגתו ע

ת בנבדיקת הצורך ל. את הכלל באמצעות דף עבודההתלמידים הכתיבה, תרגלו 

על לוח מחיק   אותןוהתלמידים כתבו    ,, המורה הכתיבה מיליםשנלמד בשיעור  הכלל

ההיקשים שיחקו בזוגות במשחק לאחר מכן, התלמידים והראו למורה. 

היקשים על בסיס  , כאמור,במשחק נבנו ההיקשיםהממוחשב.  המורפולוגיים

 . באותו שיעור נלמדשכלל ל המותאם. לכל שיעור נבנה משחק קלסיים

 התבקשו, , כלומר בדרגת הקושי הנמוכה ביותרשלב א'מבנה המשחק: ב

למונחים ג:ד  להקיש ממנוהתלמידים להבין את היחס שבין המונחים א:ב, 

בנושא שעסק , בשיעור דוגמה. לנתונותולהשלים את מונח ד מבין ארבע אפשרויות 

, הם נדרשו להבין את 'תברחנה': 'יברח'לתלמידים המילים   , הוצגות""עתיד נוכחֹו

ו מתווספת תחילית תי"ו , שלפינלמד בכיתהשהקשר בין שתי המילים ואת הכלל 

היה ו (,?':)יפרח'הם קראו את המילה  מכןלאחר לפעלים בגוף נוכחות בעתיד. 

להם:  שהוצגוארבע האפשרויות  המילה החסרה מתוךעליהם להשלים את 

לתלמידים (. דוגמה נוספת: 'תפרחנה')התשובה:  תפרחנה, אפרח, פריחה, תפרח

, לזכור את הכלל של גוף נוכח בעבר נדרשוהם ו, 'ביקרת  ': 'הביקר  'הוצגו המילים 

. לאחר מכן היה בכלל" "א"כל מה שאתה עשית בעבר אין צורך באות ה שלפיו

ולבחור את האפשרות הנכונה  (,?':)ביקשה'לקרוא את המילה השלישית:  עליהם

, ביקשה )התשובה , ביקשתם, ביקשת   (.'ביקשת  ' :מבין האפשרויות: ביקשת 

דרגת הקושי עלתה, והתלמידים נדרשו בעצמם את המילה  שלב ב'ב

. למשל, בנושא החסרה בצמד המילים השני, מבלי שניתנו להם אפשרויות בחירה

עליהם להבין היה ו ',אתפוס': 'תתפוס'המילים  יםהוצגו לתלמיד ,"עתיד מדבר"
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שני המבחנים לבדיקת   בתום שלושת החודשים, נערכו שובבשלב השלישי,  

שהופיעו יש להדגיש, שהמילים שנלמדו בכיתה ו יכולת הכתיב בשתי הקבוצות.

 .  במבדק הסיוםחשב לא הופיעו מובמשחק המ

 ההתערבות בקבוצת הניסוי תוכנית

, נותחו שגיאות הכתיב של עם קבלת תוצאות המבדקים שנערכו בתחילת המחקר

ההתערבות  תוכנית משחק המחשב.וובהתאם נבנו מערכי השיעור  ,התלמידים

 השיעור שיעור הוצג נושאכל תחילת ב דקות. 60-45כללה עשרה שיעורים בני 

 דייל הכלל הנלמד ע גילוינושא וההעלאת השערות אודות  לבאמצעות פעילות ש

המורה.  לאחר למידת הכלל וכתיבתו בפנקס כללי  דייל התלמידים או הצגתו ע

ת בנבדיקת הצורך ל. את הכלל באמצעות דף עבודההתלמידים הכתיבה, תרגלו 

על לוח מחיק   אותןוהתלמידים כתבו    ,, המורה הכתיבה מיליםשנלמד בשיעור  הכלל

ההיקשים שיחקו בזוגות במשחק לאחר מכן, התלמידים והראו למורה. 

היקשים על בסיס  , כאמור,במשחק נבנו ההיקשיםהממוחשב.  המורפולוגיים

 . באותו שיעור נלמדשכלל ל המותאם. לכל שיעור נבנה משחק קלסיים

 התבקשו, , כלומר בדרגת הקושי הנמוכה ביותרשלב א'מבנה המשחק: ב

למונחים ג:ד  להקיש ממנוהתלמידים להבין את היחס שבין המונחים א:ב, 

בנושא שעסק , בשיעור דוגמה. לנתונותולהשלים את מונח ד מבין ארבע אפשרויות 

, הם נדרשו להבין את 'תברחנה': 'יברח'לתלמידים המילים   , הוצגות""עתיד נוכחֹו

ו מתווספת תחילית תי"ו , שלפינלמד בכיתהשהקשר בין שתי המילים ואת הכלל 

היה ו (,?':)יפרח'הם קראו את המילה  מכןלאחר לפעלים בגוף נוכחות בעתיד. 

להם:  שהוצגוארבע האפשרויות  המילה החסרה מתוךעליהם להשלים את 

לתלמידים (. דוגמה נוספת: 'תפרחנה')התשובה:  תפרחנה, אפרח, פריחה, תפרח

, לזכור את הכלל של גוף נוכח בעבר נדרשוהם ו, 'ביקרת  ': 'הביקר  'הוצגו המילים 

. לאחר מכן היה בכלל" "א"כל מה שאתה עשית בעבר אין צורך באות ה שלפיו

ולבחור את האפשרות הנכונה  (,?':)ביקשה'לקרוא את המילה השלישית:  עליהם

, ביקשה )התשובה , ביקשתם, ביקשת   (.'ביקשת  ' :מבין האפשרויות: ביקשת 

דרגת הקושי עלתה, והתלמידים נדרשו בעצמם את המילה  שלב ב'ב

. למשל, בנושא החסרה בצמד המילים השני, מבלי שניתנו להם אפשרויות בחירה

עליהם להבין היה ו ',אתפוס': 'תתפוס'המילים  יםהוצגו לתלמיד ,"עתיד מדבר"
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-"כל מה שאני אעשה בעתיד כותבים ב, שלפיו ולזכור את הכלל ביניהן את היחס

למונחים הבאים  להקיש מן היחס הזהעליהם היה היה לאחר מכן,  ".ל"ףא

מן  דוגמה נוספת .('אתפור'הנכונה )ולהקליד בעצמם את המילה  ':)?(תתפור'

והם , 'הצטברו': 'הצטבר'המילים  : הוצגו לתלמידיםהתפעלהשיעור שעסק בבניין 

"בתבנית , שלפיו ולזכור את הכלל שנלמד בכיתהביניהן התבקשו להבין את היחס 

 י"תט-מתחלפת ל  י"ו, האות תד"יכאשר האות הראשונה של השורש היא צ  ,התפעל

 למילה להקיש מן היחס הזהעליהם היה היה ". ד"יוהיא תופיע לאחר האות צ

 .('הצטיירו')ולכתוב בעצמם את התשובה  ':)?(,הצטייר'

ובמהלך  ,בתחילת המשחק התלמידים כתבו את שמם במסך הפתיחה

. אם על כל תשובה נכונהנקודות  10המשחק הם צברו נקודות. התלמידים קיבלו 

נקודות. אם טעו  5ואם בפעם זו צדקו, הם קיבלו  ,הם קיבלו הזדמנות נוספת ,טעו

ביצועיו של , הם עברו לשאלה אחרת. המורה קיבלה פירוט לגבי השניגם בניסיון 

  נלמד.שבמליאה על הכלל  כםסדיון מכל תלמיד. בסוף כל שיעור נערך 

 ממצאים 
של הקבוצה  הכללית השערת המחקר הראשונה הייתה כי השיפור ביכולת הכתיב

יהיה גבוה יותר  ממוחשב ההיקשים מורפולוגייםשעברה אימון באמצעות משחק 

הלימודים הרגילה בשילוב   תוכניתמהשיפור בקרב קבוצת הביקורת שעברה אימון ב

 –שלכל תלמיד חושב ציון משולב של השגיאות בשני כלי המחקר יש לציין,  מחשב.

זיהוי תבניות כתיב והפקת תבניות כתיב. לעיתים היו כמה שגיאות באותה מילה. 

 לפני ההתערבות ולאחריה. הממוצעת לתלמיד,  שגיאות הכתיב    כמותמוצגת    1לוח  ב

  1לוח 

 ולאחריה התערבותהלפני  ,הכתיב בקבוצת הניסוי והביקורתשגיאות  כמות
 )ממוצע וסטיית תקן(

 קבוצת הניסוי 
(n=19 ) 

 קבוצת הביקורת
(n=23 ) 

 M SD M SD שגיאות הכתיב

 24.4 43.7 19.02 34.4 לפני ההתערבות 

 22.8 34.05 13.7 11.32 אחרי ההתערבות

 

   

 

 

. 2X2כיווני של מדידות חוזרות לבדיקת ההשערה נערך מבחן ניתוח שונות דו 

מתוצאות הניתוח עולה כי האפקט העיקרי הראשון של זמן המדידה נמצא מובהק 

p<.001 ,113.13(=1,40)F ממוצע השגיאות אחרי ההתערבות נמצא נמוך באופן .

 מובהק מממוצע השגיאות לפני ההתערבות, בשתי הקבוצות.

, p<.001, האפקט העיקרי השני של סוג הקבוצה, נמצא מובהק כמו כן

6.55(=1,40)F .כלומר, ממוצע קבוצת הניסוי אינה דומה לממוצע קבוצת הביקורת .

 ממוצע השגיאות של קבוצת הניסוי נמוך מהממוצע של קבוצת הביקורת. 

. p<.001 ,19.30(=1,40)Fאפקט האינטראקציה נמצא גם הוא מובהק 

צת הניסוי וקבוצת הביקורת התקדמו באופן שונה במדידה השנייה, כלומר, קבו

ניתן לראות את ממוצעי הקבוצות בשגיאות  1בתרשים  יחסית למדידה הראשונה.

 הכתיב לפני התערבות ולאחריה.

 
 התערבותהלפני  ,שגיאות הכתיב בקבוצת הניסוי והביקורת כמות: 1תרשים 

 ולאחריה

השערת המחקר , ומראה שההשתנות בקרב שתי הקבוצותת מציג א 1תרשים 

בקבוצת  פורשתי הקבוצות השתפרו ביכולת הכתיב, אולם השיכלומר, אוששה, 

 השגיאות כמותהניסוי היה גדול יותר לעומת קבוצת הביקורת. בקבוצת הניסוי 

-ב  ה רקפחת  הכמות הממוצעתואילו בקבוצת הביקורת,    23.08-ב  הפחת  הממוצעת

9.65. 

של כי השיפור ביכולת כתיבת צורני תוספת  רת המחקר השנייה הייתה  השע

יהיה גבוה   היקשים מורפולוגיים ממוחשבהקבוצה שעברה אימון באמצעות משחק  

הלימודים הרגילה  תוכניתשעברה אימון ב ,יותר מהשיפור בקרב קבוצת הביקורת
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. 2X2כיווני של מדידות חוזרות לבדיקת ההשערה נערך מבחן ניתוח שונות דו 

מתוצאות הניתוח עולה כי האפקט העיקרי הראשון של זמן המדידה נמצא מובהק 

p<.001 ,113.13(=1,40)F ממוצע השגיאות אחרי ההתערבות נמצא נמוך באופן .

 מובהק מממוצע השגיאות לפני ההתערבות, בשתי הקבוצות.

, p<.001, האפקט העיקרי השני של סוג הקבוצה, נמצא מובהק כמו כן

6.55(=1,40)F .כלומר, ממוצע קבוצת הניסוי אינה דומה לממוצע קבוצת הביקורת .

 ממוצע השגיאות של קבוצת הניסוי נמוך מהממוצע של קבוצת הביקורת. 

. p<.001 ,19.30(=1,40)Fאפקט האינטראקציה נמצא גם הוא מובהק 

צת הניסוי וקבוצת הביקורת התקדמו באופן שונה במדידה השנייה, כלומר, קבו

ניתן לראות את ממוצעי הקבוצות בשגיאות  1בתרשים  יחסית למדידה הראשונה.

 הכתיב לפני התערבות ולאחריה.

 
 התערבותהלפני  ,שגיאות הכתיב בקבוצת הניסוי והביקורת כמות: 1תרשים 

 ולאחריה

השערת המחקר , ומראה שההשתנות בקרב שתי הקבוצותת מציג א 1תרשים 

בקבוצת  פורשתי הקבוצות השתפרו ביכולת הכתיב, אולם השיכלומר, אוששה, 

 השגיאות כמותהניסוי היה גדול יותר לעומת קבוצת הביקורת. בקבוצת הניסוי 

-ב  ה רקפחת  הכמות הממוצעתואילו בקבוצת הביקורת,    23.08-ב  הפחת  הממוצעת

9.65. 

של כי השיפור ביכולת כתיבת צורני תוספת  רת המחקר השנייה הייתה  השע

יהיה גבוה   היקשים מורפולוגיים ממוחשבהקבוצה שעברה אימון באמצעות משחק  

הלימודים הרגילה  תוכניתשעברה אימון ב ,יותר מהשיפור בקרב קבוצת הביקורת
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תוספת לפני השגיאות בצורני  של  מוצגות תוצאות המדידות    2בלוח   בשילוב מחשב.

 ההתערבות ולאחריה. 

  2לוח 

תערבות הלפני ה ,תוספת בקבוצת הניסוי והביקורתהשגיאות בצורני ה כמות
 )ממוצע וסטיית תקן( ולאחריה
 קבוצת הניסוי 

(n=19 ) 
 קבוצת הביקורת

(n=23 ) 

שגיאות צורני 
 תוספתה

M SD M SD 

 12.5 21.3 10.3 16.8 לפני ההתערבות 

 11.21 15.8 6.02 3.85 אחרי ההתערבות

מתוצאות הניתוח עולה כי האפקט העיקרי הראשון של זמן המדידה נמצא מובהק 

p<.001 ,97.13(=1,40)F ממוצע השגיאות בצורני תוספת אחרי ההתערבות נמצא .

 ההתערבות, בשתי הקבוצות.נמוך באופן מובהק מממוצע השגיאות לפני 

, p<.01כמו כן, האפקט העיקרי השני של סוג הקבוצה, נמצא מובהק 

7.03(=1,40)F קבוצת הניסוי נמוך מהממוצע בהשגיאות כמות . כלומר, ממוצע

, p<.001נמצא מובהק  אף הואקבוצת הביקורת. אפקט האינטראקציה ב

15.96(=1,40)F הביקורת התקדמו באופן שונה . כלומר, קבוצת הניסוי וקבוצת

ניתן לראות את ממוצעי  2בתרשים  במדידה השנייה, יחסית למדידה הראשונה.

 .הקבוצות בשגיאות בצורני התוספת לפני התערבות ולאחריה

 
לפני  ,תוספת בקבוצת הניסוי והביקורתהשגיאות בצורני ה כמות: 2תרשים 

 תערבות ולאחריההה
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השערת המחקר ש , ומראהאת ההשתנות בקרב שתי הקבוצות מציג 2תרשים 

תוספת, אולם השתי הקבוצות השתפרו ביכולת כתיבת צורני . אוששההשנייה 

בקבוצת הניסוי היה גדול יותר לעומת קבוצת הביקורת. בקבוצת הניסוי  שיפורה

 רק ואילו בקבוצת הביקורת, ממוצע השגיאות פחת 12.95-ממוצע השגיאות פחת ב

 .5.5-ב

שורשים הכי השיפור ביכולת כתיבת השערת המחקר השלישית הייתה 

היקשים מורפולוגיים קבוצה שעברה אימון באמצעות משחק ב יהיה גבוה יותר

הלימודים הרגילה  תוכניתקבוצת הביקורת שעברה אימון ב ממוחשב, לעומת

 .3תוצאות המדידות מוצגות להלן בלוח  בשילוב מחשב.

 3לוח 

 תערבות ולאחריההלפני ה ,שגיאות בשורשים בקבוצת הניסוי והביקורתכמות ה
 )ממוצע וסטיית תקן(

 קבוצת הניסוי 
(n=19 ) 

 קבוצת הביקורת
  (n=23 ) 

שגיאות 
 בשורשים 

M SD M SD 

 8.82 15.30 7.11 11.26 לפני ההתערבות 

 8.23 12.88 5.62 6.37 אחרי ההתערבות

 

מתוצאות הניתוח עולה כי האפקט העיקרי הראשון של זמן המדידה נמצא מובהק 

p<.001 ,26.32(=1,40)F ממוצע השגיאות בשורשים אחרי ההתערבות נמצא נמוך .

לעומת זאת,  ., בשתי הקבוצותבאופן מובהק מממוצע השגיאות לפני ההתערבות

. p>.05 ,5.44(=1,40)Fהאפקט העיקרי השני של סוג הקבוצה, לא נמצא מובהק 

גם אפקט  כלומר, ממוצע קבוצת הניסוי דומה לממוצע קבוצת הביקורת.

. כלומר, קבוצת הניסוי p>.05 ,2.96(=1,40)Fהאינטראקציה לא נמצא מובהק 

וקבוצת הביקורת התקדמו באופן דומה במדידה השנייה, יחסית למדידה 

הקבוצות בשגיאות בשורשים לפני ניתן לראות את ממוצעי  3בתרשים  הראשונה.

 התערבות ולאחריה.
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השערת המחקר ש , ומראהאת ההשתנות בקרב שתי הקבוצות מציג 2תרשים 

תוספת, אולם השתי הקבוצות השתפרו ביכולת כתיבת צורני . אוששההשנייה 

בקבוצת הניסוי היה גדול יותר לעומת קבוצת הביקורת. בקבוצת הניסוי  שיפורה

 רק ואילו בקבוצת הביקורת, ממוצע השגיאות פחת 12.95-ממוצע השגיאות פחת ב

 .5.5-ב

שורשים הכי השיפור ביכולת כתיבת השערת המחקר השלישית הייתה 

היקשים מורפולוגיים קבוצה שעברה אימון באמצעות משחק ב יהיה גבוה יותר

הלימודים הרגילה  תוכניתקבוצת הביקורת שעברה אימון ב ממוחשב, לעומת

 .3תוצאות המדידות מוצגות להלן בלוח  בשילוב מחשב.

 3לוח 

 תערבות ולאחריההלפני ה ,שגיאות בשורשים בקבוצת הניסוי והביקורתכמות ה
 )ממוצע וסטיית תקן(

 קבוצת הניסוי 
(n=19 ) 

 קבוצת הביקורת
  (n=23 ) 

שגיאות 
 בשורשים 

M SD M SD 

 8.82 15.30 7.11 11.26 לפני ההתערבות 

 8.23 12.88 5.62 6.37 אחרי ההתערבות

 

מתוצאות הניתוח עולה כי האפקט העיקרי הראשון של זמן המדידה נמצא מובהק 

p<.001 ,26.32(=1,40)F ממוצע השגיאות בשורשים אחרי ההתערבות נמצא נמוך .

לעומת זאת,  ., בשתי הקבוצותבאופן מובהק מממוצע השגיאות לפני ההתערבות

. p>.05 ,5.44(=1,40)Fהאפקט העיקרי השני של סוג הקבוצה, לא נמצא מובהק 

גם אפקט  כלומר, ממוצע קבוצת הניסוי דומה לממוצע קבוצת הביקורת.

. כלומר, קבוצת הניסוי p>.05 ,2.96(=1,40)Fהאינטראקציה לא נמצא מובהק 

וקבוצת הביקורת התקדמו באופן דומה במדידה השנייה, יחסית למדידה 

הקבוצות בשגיאות בשורשים לפני ניתן לראות את ממוצעי  3בתרשים  הראשונה.

 התערבות ולאחריה.
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לפני  ,שגיאות בשורשים בקבוצת הניסוי והביקורתכמות ה: 3תרשים 

תערבות ולאחריההה  

יותר מאשר בקבוצת הניסוי    פחתהשגיאות  כמות  ממוצע    ,ההתערבות  תוכניתלאחר  

-השגיאות פחת בקבוצת הביקורת, אך לא באופן מובהק. בקבוצת הניסוי ממוצע  ב

 לא אוששה. זו השערת מחקר .2.42-פחת הממוצע ב ובקבוצת הביקורת ,4.89

 דיון ומסקנות
היקשים מורפולוגיים משחק  אם אימון המשלב ,לבדוק במחקר זה ביקשנו

מאשר לימוד על יותר של תלמידי כיתה ד' שפר את יכולת הכתיב עשוי ל ממוחשב

כי  עולה, הלימודים הרגילה בשפה בשילוב מחשב. מתוצאות המחקר תוכנית פי

אשר ההתערבות אכן שיפרה את יכולת הכתיב בקרב קבוצת הניסוי יותר מ תוכנית

השיפור בא לידי ביטוי הן בכמות השגיאות הכלליות הן בכמות קבוצת הביקורת. ב

ך לא היה השגיאות בצורני התוספת. אומנם גם בכתיבת השורשים חל שיפור, א

הבדל הבדל מובהק סטטיסטית במדד זה בין קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת. ה

שהמשתנה התלוי  נוטרל, מכיוון בין שתי הקבוצותההתחלתית השגיאות  בכמות

 .ולא כמות השגיאות במחקר היה מידת השיפור

שהכתיב הוא תהליך קוגניטיבי מורכב  ו,מחקר זה היבת היסוד והנח

הוא המחשב , וכן ש(2011לשוניות מגוונות )רביד, -שוניות ומטההמערב יכולות ל

הישגים ה מסייע לשיפור ,(Perrotta et al., 2013מעורר מוטיבציה ללמידה )כלי ה

כמו כן, התבססנו (.  Clark et al., 2011פתח מיומנויות חשיבה שונות )מלימודיים וה

 ;Holyoak, 2013ם )מסייע באיות נכון של מיליהיקשים השימוש בעל הטענה, ש

Goswami, 1988.) מחקר הנוכחי עורר את המשחק הממוחשב שנבנה לצורך ה
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גם ילדים שאינם משתתפים בדרך כלל בשיעורים ש , וראינוהתלמידים להשתתף

הגביר את חוויית הלמידה ואת השתתפו ברצון בפעילות זו. משחק המחשב 

ומעניין, באופן חווייתי  ,מורפולוגייםהחוקים את ההתלמידים תרגלו . מוטיבציהה

לל   שחוו התלמידים במהלך ההצלחות    משוב מיידי.  וקבלת  מרכיבים של תחרותשּכ 

גם  שתי הקבוצות, תנאיאת הניעו אותם לנסות שוב ושוב. כדי להשוות המשחק 

 ההיקשיםקבוצת הביקורת הסתייעה במחשב בשיעורי שפה, אך נראה שמשחק 

  .מאשר שימוש אחר במחשביותר , ולשיפור יכולת הכתיבתרם לחוויה הכיתתית 

היו דומות מאוד מבחינה בכל צמד מילים שנבחרו המשחק נבנה כך שה

יותר   תרם לארגון טוב  שעיקרון זה  ,צליל אחד. ההנחה היאבשינוי  למעט    פונולוגית

במחקר  , אך כדי להוכיח הנחה זו יש צורךהלקסיקון המנטלי של התלמידיםשל 

ההתערבות בקבוצת הניסוי נבנתה בהתאם לקשיי  תוכניתכמו כן, . המשך

 תוכניתש, גם במחקרים אחרים נמצאמקדים. הבמבחן  זוהוש , כפיהתלמידים

שפר את יכולת ל  , ובפרט כזו שנבנתה לאור תוצאות מבחן מקדים, עשויההתערבות

 (.Hall, 2014; Tsesmeli & Seymour, 2008תלמידים )ההכתיב של 

ראינו אפוא ששתי השערות המחקר הראשונות אוששו. ממצאינו אלה 

עולים בקנה אחד עם מחקרים אחרים, שמצאו שהוראה מפורשת של כללים 

מילים מורכבות  שלבעיקר  ,ת נכוןומסייעים לאי אלהמורפולוגיים ותרגול כללים 

(Ravid, 2012; Sayeski, 2011; Saiegh-Haddad & Taha, 2017)  תסיומוושל 

 .(Tsesmeli & Seymour, 2008) נגזרות

(, עקרונות ארגון הלקסיקון המנטלי של הקוראים 2012לפי רווה ועמיתיה )

לאור זאת הצעירים בכיתה ד' מושתתים על משפחות מילים בעלות שורש משותף. 

התערבות שתתמקד בצורני התוספת תוביל לשיפור גם באיות  תוכניתשהנחנו, 

קבוצת הניסוי  –אף ששתי הקבוצות אותיות השורש. תוצאות המחקר הראו כי 

בין שתי שיפור  גודל ההבדל בהראו שיפור בכתיבת השורשים, ה  –וקבוצת הביקורת  

משחק המחשב שהתמקד בצורני התוספת, . כלומר, הקבוצות לא היה משמעותי

בשורשים, לא תרם לשיפור ביכולת כתיבת השורשים יותר מאשר תוכנית  ולא

(, 2005צבי )-של הר  הממצאים אלו עולים בקנה אחד עם ממצאיהלימודים הרגילה.  

, מאימון מורפולוגי יותר אימון פונולוגי שיפר את כתיבת השורשיםשהראתה ש
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גם ילדים שאינם משתתפים בדרך כלל בשיעורים ש , וראינוהתלמידים להשתתף

הגביר את חוויית הלמידה ואת השתתפו ברצון בפעילות זו. משחק המחשב 

ומעניין, באופן חווייתי  ,מורפולוגייםהחוקים את ההתלמידים תרגלו . מוטיבציהה

לל   שחוו התלמידים במהלך ההצלחות    משוב מיידי.  וקבלת  מרכיבים של תחרותשּכ 

גם  שתי הקבוצות, תנאיאת הניעו אותם לנסות שוב ושוב. כדי להשוות המשחק 

 ההיקשיםקבוצת הביקורת הסתייעה במחשב בשיעורי שפה, אך נראה שמשחק 

  .מאשר שימוש אחר במחשביותר , ולשיפור יכולת הכתיבתרם לחוויה הכיתתית 

היו דומות מאוד מבחינה בכל צמד מילים שנבחרו המשחק נבנה כך שה

יותר   תרם לארגון טוב  שעיקרון זה  ,צליל אחד. ההנחה היאבשינוי  למעט    פונולוגית

במחקר  , אך כדי להוכיח הנחה זו יש צורךהלקסיקון המנטלי של התלמידיםשל 

ההתערבות בקבוצת הניסוי נבנתה בהתאם לקשיי  תוכניתכמו כן, . המשך

 תוכניתש, גם במחקרים אחרים נמצאמקדים. הבמבחן  זוהוש , כפיהתלמידים

שפר את יכולת ל  , ובפרט כזו שנבנתה לאור תוצאות מבחן מקדים, עשויההתערבות

 (.Hall, 2014; Tsesmeli & Seymour, 2008תלמידים )ההכתיב של 

ראינו אפוא ששתי השערות המחקר הראשונות אוששו. ממצאינו אלה 

עולים בקנה אחד עם מחקרים אחרים, שמצאו שהוראה מפורשת של כללים 

מילים מורכבות  שלבעיקר  ,ת נכוןומסייעים לאי אלהמורפולוגיים ותרגול כללים 

(Ravid, 2012; Sayeski, 2011; Saiegh-Haddad & Taha, 2017)  תסיומוושל 

 .(Tsesmeli & Seymour, 2008) נגזרות

(, עקרונות ארגון הלקסיקון המנטלי של הקוראים 2012לפי רווה ועמיתיה )

לאור זאת הצעירים בכיתה ד' מושתתים על משפחות מילים בעלות שורש משותף. 

התערבות שתתמקד בצורני התוספת תוביל לשיפור גם באיות  תוכניתשהנחנו, 

קבוצת הניסוי  –אף ששתי הקבוצות אותיות השורש. תוצאות המחקר הראו כי 

בין שתי שיפור  גודל ההבדל בהראו שיפור בכתיבת השורשים, ה  –וקבוצת הביקורת  

משחק המחשב שהתמקד בצורני התוספת, . כלומר, הקבוצות לא היה משמעותי

בשורשים, לא תרם לשיפור ביכולת כתיבת השורשים יותר מאשר תוכנית  ולא

(, 2005צבי )-של הר  הממצאים אלו עולים בקנה אחד עם ממצאיהלימודים הרגילה.  

, מאימון מורפולוגי יותר אימון פונולוגי שיפר את כתיבת השורשיםשהראתה ש
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לומר, לכל אחד את כתיבת צורני התוספת. כ בעיקרשיפר ושהאימון המורפולוגי 

 . בתחומומהאימונים נמצאה תרומה ייחודית 

לסיכום, ממצאי המחקר מצביעים על כך שכדי לקדם את יכולת הכתיב 

ל שמפורש בתחום המורפולוגיה, ושידע ממוקד  בשפה העברית, יש להקנות ידע

קדם את יכולת הכתיב הכללית ואת יכולת כתיבת צורני יכול לצורני התוספת 

מור, תוצאותיו המעודדות של מחקר זה מצריכות ביסוס נוסף והרחבה כאהתוספת.  

קבוצות גדולות יותר, טווח גילים ו בדקיש . מומלץ לתכנן מחקריםמחקרי המשךב

על   ל כלל האוכלוסייה. נוסףשיותר    מהימנהתמונה    ופיזור גאוגרפי שייתן  רחב יותר

כן, מומלץ לבדוק את יותר. כמו  ארוךאימון יש לבחון את השפעתו של משך , כך

לבחון ו ,שורשים על יכולת הכתיבהממוקד בממוחשב  היקשיםאימון  ו שלהשפעת

ולבסוף, רצוי גם  כיצד הוא משפיע בהשוואה לאימון הממוקד בצורני הסיומת.

 ,לבדוק את ההשפעה של אימון זה על תלמידים עם הפרעות למידה ספציפיות

 שמאופיינים בשגיאות כתיב מרובות.

 מקורות

המציאות הפסיכולינגוויסטית של ה"שורש" אצל ילדים (. 2000און, ע' )-בר
. צורניים ואורתוגרפיים –ומבוגרים: היבטים סמנטיים, פונולוגיים 

חיבור לשם קבלת תואר מוסמך. החוג להפרעות בתקשורת. אוניברסיטת 
 אביב.-תל

רפיות: על תהליך הכתיבה, (. כתיבה ודיסג2008גביעון, א', פרידמן, נ' ויכיני, מ' )
שיקומדע, ביטאון לקויות בכתיבה ועל הקשר שבין דיסגרפיה לדיסלקציה.  

 .35-32, 26האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום, 
אימון מטה קוגניטיבי בפתרון אנלוגיות לשוניות (. 2005צבי )הכהן(, ש' )-הר

ור לפילוסופיה. חיבור לשם קבלת תואר דוקט .והשפעתו על יכולת האיות
 אילן.-אוניברסיטת בר

אביב: האוניברסיטה -תל  .. המלה והצורן6מבוא לבלשנות: יחידה    (.1989ניר, ר' )
 הפתוחה. 

 . חיפה: זמורה ביתן.טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע(. 2000סלומון, ג' )
. רמת גן: אוניברסיטת הפסיכולוגיה של השליטה על התודעה(. 2001קניאל, ש' )
 אילן.-בר
(. התגבשות תפיסתה של מערכת הכתב העברית אצל תלמידי 2000רביד, ד' )

ביה"ס היסודי: מודל תיאורטי ובדיקות אמפיריות. בתוך ע' אולשטיין, 
מחקרים בתקשורת, בבלשנות ש' בלום קולקה וא"ר שורצולד )עורכים(,  

 (. ירושלים: כרמל. 425-408)עמ'  ובהוראת לשון

   

 

 

 .57-29, (1)32. מגמות, תפיסת הכתיב אצל הילד בישראל(. 2002רביד, ד' )
כתיב עיצורים ותנועות באותיות פונקציה: מחקר התפתחותי. (. 2006רביד, ד' )

 החינוך. משרד . ירושלים:הראשי המדען ללשכת דו"ח מחקר מוגש
(. כותבים מורפו)מונו(לוגיה: הפסיכולינגוויסטיקה של הכתיב 2011רביד, ד' )

אוריינות ושפה: יחסי גומלין, העברי. בתוך ע' קורת וד' ארם )עורכות(, 
 (. ירושלים: מאגנס.210 -190)עמ'  לשוניות וקשיים-דו

רכישת הכתיב באותיות שורש בילדי בית ספר (. 2013רביד, ד' ושיף, ר' )
. תל המתקשים בקריאה בהשוואה לבני גילם הקוראים בצורה תקינה

 אביב: לשכת המדען הראשי של משרד החינוך. 
(. היבטים התפתחותיים של 2012רווה, מ', שיף, ר', ימין, ר', פיגל, א' וקחטה, ש' )

עיבוד מורפולוגי בזיהוי המילה הכתובה: מייצוגים קונקרטיים לייצוגים 
 . 67-89, 4ושפה,  אוריינותמופשטים. 

תרומת המחקר -מאפיינים ודרכי הערכה-(. דיסגרפיה2008רוזנבלום, ש' ופריש, כ' )
 .167-155(, 3)17העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק, לחשיבה הקלינית. 

פונמיים. בתוך -(. הוראת הכתיב בשיטת החילופים המורפו1995שורצולד, א"ר )
(. 204-196)עמ'  ספר הדסה קנטור א"ר שורצולד וי' שלזינגר )עורכים(,

 אילן.-גן: אוניברסיטת בר-רמת
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MOOC  מדומהאינטראקטיבי בעולם 

 אילן נגר ור איליין חוט

קורס מקוון  – MOOC קורס מסוג מאמר זה מדווח על ממצאי

בסביבה  ראשון מסוגו, המועבר – פתוח מרובה משתתפים

העדכניים מדומה )וירטואלית(, בהתאמה לעקרונות הפדגוגיים 

פיתוח שיתפו פעולה ב. שבע מכללות להוראה והחדשניים ביותר

MOOC מבוסס על הקורס תרבותיות". -"מבוא לרב שכותרתו

בקבוצות קטנות והטרוגניות מבחינה למידה חווייתית 

, הסטודנטים הדמיות ומשחקי תפקידיםתרבותית. באמצעות 

יתית, מוזמנים להכיר את חבריהם לקבוצה היכרות קרובה ואמ

תרבותי, ולא רק ללמוד עליו -וכך להיות פעילים בעולם הרב

 91בהרצה הראשונה של הקורס השתתפו  בצורה תאורטית.

סטודנטים להוראה מארבע מכללות, השייכים למגזרים שונים 

שאלונים בתחילת  בחברה הישראלית. משתתפי הקורס ענו על

למד ואת רמת הידע שלהם בחומר הנ  ודירגו את  הקורס ובסיומו

כי  מראים. הממצאים רמת שביעות הרצון שלהם מן הקורס

 ,וויה הלימודיתבקרב המשתתפים מן החשביעות רצון  קיימת

יישום מתקדמת ובהגם קשיים בשימוש בטכנולוגיה  קיימים  אך  

סייעו לנו בהיערכות  הממצאים. בקבוצות שיתופיתהעבודה ה

לקחים לקורסים הבאים, וכבר התחלנו בהטמעת חלק מן ה

 .שהופקו

, קורס מקוון פתוח מרובה משתתפים, MOOC: הדרכה מקוונת, מילות מפתח

ן ), (וירטואלייםמדומים )עולמות  ג   תרבותיות.-, רב(רט  ו  א  י צ 
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 מבוא
 MOOC – Massive Open Onlineקורסים מקוונים פתוחים מרובי משתתפים )

Course2011בשנת על ידי אוניברסיטת סטנפורד  וצעו לראשונה( ה .

במטרה להגיע  האוניברסיטה הציעה שלושה קורסים מקוונים ללא תשלום,

סטודנטים  160,000 נרשמו לקורסים אלה ואכן,לאוכלוסייה רחבה ככל האפשר, 

בנוי לרוב מהרצאות מצולמות מראש,  MOOC-ה. Baturay, 2015)(מכל העולם 

 מציגים את השיעור באופן בהיר ומעניין, וממטלות נלוות, כגון:שבהן המרצים 

פורום, מילוי טופס רפלקטיבי או מענה על השתתפות ב, קריאה,  ניםצפייה בסרטו

סינכרונית, ובדרך כלל הלומדים אינם נמצאים -הלמידה היא אשאלות. 

פתוח בדרך כלל  MOOC-ה .ים באופן יחסיפסיביזה, והם עם  זה באינטראקציה

 לנרשמים ללא הגבלה, ולא רק לתלמידי המוסד שהקורס משויך אליו. 

לנורמה בחינוך  נעשית בהדרגהה מקוונת לצד למידה קונבנציונלית  למיד

מוצעים קורסים רבים מבוססי אינטרנט,  במוסדות האקדמיים השוניםהגבוה. 

 900-, יותר מ2018כמו גם קורסים מקוונים מלאים וחלקיים. בשנת 

יותר ממאה , והשתתפו בהם קורסים 11,400-הציעו כבעולם טאות אוניברסי

(. חלק מהקורסים המקוונים מיועדים לתלמידי Shah ,2019)מיליון סטודנטים 

 חלקם הםו המוסד האקדמי בלבד ומעניקים ללומדים נקודות זכות אקדמיות,

 . MOOC קורסים מסוג

. יתרונות וחסרונותזיהו בו   MOOC-שבחנו את מאפייני דגם המחקרים  

זמינות גבוהה ללומדים בכל , גיוון רב בנושאי הקורסיםכוללים ה ,היתרונותלצד 

 במהלךשיעור נשירה גבוה  , כגון:מגבלות העולם ועלות נמוכה, קיימות גם

ביניהם   והעדר קשרים אישייםבשיעורים  משתתפים  ההקורס, חוסר מעורבות של  

(Terras & Ramsay,  ;Siemens, 2014 Gasevic, Kovanovic, Joksimovic &

מעורבות והשתתפות  תה בהםזוהש MOOC סוגיכמה ישנם  ,עם זאת(. 2015

 Klemke, Eradzeבקורס ) הצלחהשל הלומדים, וגורם זה הוכח כתורם לפעילה 

& Antonaci, 2018; Bonk, Zhu, Kim, Xu, Sabir & Sari, 2018.) 

 ,21-ים של המאה ההפדגוגיקורסים מסוג זה, הבנויים על פי העקרונות 

חברתי ותעסוקתי ד ותפק םלתלמידי שיאפשרומיומנויות  הקניית מדגישים

חשיבה ביקורתית, כישורי מחקר, חדשנות ויצירתיות, תקשורת בעל מיטבי, כגון:  

   

 

 

וכישורי  שיתוף פעולה בעבודה ,, כישורי מנהיגותמול קהלפה ובכתב, דיבור 

על מנת . (Chis, Moldovan, Murphy, Pathak & Muntean, 2018 ) תקשוב

שהמורים יוכלו לשלב מיומנויות אלה בכל מקצועות הלימוד, יש להכשיר אותם 

לצורות לימוד המשלבות את העקרונות פרחי ההוראה לכך, ולחשוף את 

, ידה חווייתיתלמהפדגוגיים החדשניים הללו. עיקרון פדגוגי חשוב נוסף הוא 

 התבוננות רפלקטיבית ביקורתיתוניסיון מוצק ועשיר תלוי הקשר  שכוללת צבירת  

 לאורך זמןיותר יעילה  וביל לזכירהעשויה להשל התלמידים. למידה כזו 

(Morris, 2019.)  

במחקר זה ביקשנו לרתום את העקרונות הפדגוגיים העדכניים ביותר 

לעתיד להתמודדות עם אחת הסוגיות החינוכיות -למטרת הכנתם של המורים

תרבותיות -תרבותיות. התמודדות עם סוגיית הרב-סוגיית הרב –המרכזיות 

מצריכה היכרות קרובה עימה ולא רק לימוד ההיבטים התאורטיים של הנושא. 

את, במדינות רבות בעולם, התלמידים פוגשים רק את בני תרבותם החיים עם ז

לצידם ואינם חשופים לבני תרבויות אחרות. כמו כן, על אף האידאולוגיה 

הסובלנית של מערכת החינוך במדינות רבות, נראה שקיימת נטייה לבדלנות, 

המתבטאת בהדגשת הלאום, האתניות והדת. מגמה זו בולטת בהכשרתם של 

במסלולי הכשרת מורים במכללות, נושא . (Hager & Jabareen, 2016)מורים ה

תרבותיות נלמד באופן תאורטי בלבד, ללא נגיעה אישית וללא מפגש עם -הרב

וידאו מסייע תרבויות אחרות. ידוע שלימוד על תרבויות אחרות בליווי סרטוני 

apira, Sh) באמצעות האזנה לנרטיב של האחר ,רלחיזוק האמפתיה לאח  

Kali, 2016&  Kupermintz טווחלעיתים קרובות קצרת היא אמפתיה זו  (, אך.  

אחד האמצעים הטכנולוגיים שיכול לסייע להיכרות קרובה עם תרבויות 

השיפור אחרות הוא  הלמידה במרחבים מדומים )וירטואליים(. בעקבות 

בחינוך.  בדרכי שילובםים והמדומגבר העניין בעולמות , בתשתיות הטכנולוגיות

נים )כללסטודנטים להיפגש באמצעות  תמאפשר מדומהלמידה בסביבה  ג  ומר, י צ 

במרחב המדומה אפשר  .(ריםט  ו  א  דמויות ממוחשבות המייצגות אותם, בלעז: 

מעבר מהיר בין מקומות  לשלב יכולות שאינן קיימות בעולם המציאות, כגון:

מרוחקים, תקשורת כתובה או דבּורה עם אדם הנמצא במקום מרוחק או 'שיחה' 

 'רובוטים' מעין, NPC – non-player character) 'דמויות ללא שחקן' עם

  

 

 

חשיבה ביקורתית, כישורי מחקר, חדשנות ויצירתיות, תקשורת מיטבי, כגון: 

שיתוף פעולה בעבודה וכישורי  ,, כישורי מנהיגותמול קהלבעל פה ובכתב, דיבור 

על מנת . (Chis, Moldovan, Murphy, Pathak & Muntean, 2018 ) תקשוב

צועות הלימוד, יש להכשיר אותם שהמורים יוכלו לשלב מיומנויות אלה בכל מק

לצורות לימוד המשלבות את העקרונות פרחי ההוראה לכך, ולחשוף את 

, למידה חווייתיתהפדגוגיים החדשניים הללו. עיקרון פדגוגי חשוב נוסף הוא 

התבוננות רפלקטיבית וניסיון מוצק ועשיר תלוי הקשר שכוללת צבירת 

לאורך יותר יעילה  וביל לזכירהלה עשויהשל התלמידים. למידה כזו  ביקורתית

  (.Morris, 2019) זמן

 

 

 

אחד האמצעים הטכנולוגיים שיכול לסייע להיכרות קרובה עם תרבויות 

השיפור הלמידה במרחבים מדומים )וירטואליים(. בעקבות  אחרות הוא

בחינוך.  בדרכי שילובםים והמדומגבר העניין בעולמות , בתשתיות הטכנולוגיות

ומר, ַיְצָגנים )כללסטודנטים להיפגש באמצעות  תמאפשר מדומהלמידה בסביבה 

במרחב המדומה אפשר  .(ריםטָ וָ ָאדמויות ממוחשבות המייצגות אותם, בלעז: 

מעבר מהיר בין מקומות  לשלב יכולות שאינן קיימות בעולם המציאות, כגון:

מרוחקים, תקשורת כתובה או דבּורה עם אדם הנמצא במקום מרוחק או 

 'רובוטים' מעין, NPC – non-player character) 'דמויות ללא שחקן' 'שיחה' עם

משחקי תפקידים באופן זה, התלמידים יכולים לחוות  (.מתוכנתים מראש

. ( ולאמץ זהויות שונותBailenson, Blascovich & Guadagno, 2008) והדמיות

על פי מחקרים שעסקו במציאות מדומה, ידוע שתפיסת העצמי וההתנהגות 

לתכונותיו של הַיְצָגן, החברתית במרחב המדומה עשויות להשתנות בהתאם 

כאשר . (Yee & Bailenson, 2007) פרֹוֵטאּוס"אפקט תופעה המכונה "

בשיתוף  לעבודהתלמידים יכולים משתמשים בטכנולוגיה זאת לצורך למידה, 

 ,Dawley & Dede)פעילויות אינטראקטיביות עם שותפיהם  ולבצעפעולה 
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וכישורי  שיתוף פעולה בעבודה ,, כישורי מנהיגותמול קהלפה ובכתב, דיבור 

על מנת . (Chis, Moldovan, Murphy, Pathak & Muntean, 2018 ) תקשוב

שהמורים יוכלו לשלב מיומנויות אלה בכל מקצועות הלימוד, יש להכשיר אותם 

לצורות לימוד המשלבות את העקרונות פרחי ההוראה לכך, ולחשוף את 

, ידה חווייתיתלמהפדגוגיים החדשניים הללו. עיקרון פדגוגי חשוב נוסף הוא 

 התבוננות רפלקטיבית ביקורתיתוניסיון מוצק ועשיר תלוי הקשר  שכוללת צבירת  

 לאורך זמןיותר יעילה  וביל לזכירהעשויה להשל התלמידים. למידה כזו 

(Morris, 2019.)  

במחקר זה ביקשנו לרתום את העקרונות הפדגוגיים העדכניים ביותר 

לעתיד להתמודדות עם אחת הסוגיות החינוכיות -למטרת הכנתם של המורים

תרבותיות -תרבותיות. התמודדות עם סוגיית הרב-סוגיית הרב –המרכזיות 

מצריכה היכרות קרובה עימה ולא רק לימוד ההיבטים התאורטיים של הנושא. 

את, במדינות רבות בעולם, התלמידים פוגשים רק את בני תרבותם החיים עם ז

לצידם ואינם חשופים לבני תרבויות אחרות. כמו כן, על אף האידאולוגיה 

הסובלנית של מערכת החינוך במדינות רבות, נראה שקיימת נטייה לבדלנות, 

המתבטאת בהדגשת הלאום, האתניות והדת. מגמה זו בולטת בהכשרתם של 

במסלולי הכשרת מורים במכללות, נושא . (Hager & Jabareen, 2016)מורים ה

תרבותיות נלמד באופן תאורטי בלבד, ללא נגיעה אישית וללא מפגש עם -הרב

וידאו מסייע תרבויות אחרות. ידוע שלימוד על תרבויות אחרות בליווי סרטוני 

apira, Sh) באמצעות האזנה לנרטיב של האחר ,רלחיזוק האמפתיה לאח  

Kali, 2016&  Kupermintz טווחלעיתים קרובות קצרת היא אמפתיה זו  (, אך.  

אחד האמצעים הטכנולוגיים שיכול לסייע להיכרות קרובה עם תרבויות 

השיפור אחרות הוא  הלמידה במרחבים מדומים )וירטואליים(. בעקבות 

בחינוך.  בדרכי שילובםים והמדומגבר העניין בעולמות , בתשתיות הטכנולוגיות

נים )כללסטודנטים להיפגש באמצעות  תמאפשר מדומהלמידה בסביבה  ג  ומר, י צ 

במרחב המדומה אפשר  .(ריםט  ו  א  דמויות ממוחשבות המייצגות אותם, בלעז: 

מעבר מהיר בין מקומות  לשלב יכולות שאינן קיימות בעולם המציאות, כגון:

מרוחקים, תקשורת כתובה או דבּורה עם אדם הנמצא במקום מרוחק או 'שיחה' 

 'רובוטים' מעין, NPC – non-player character) 'דמויות ללא שחקן' עם

  

 

 

חשיבה ביקורתית, כישורי מחקר, חדשנות ויצירתיות, תקשורת מיטבי, כגון: 

שיתוף פעולה בעבודה וכישורי  ,, כישורי מנהיגותמול קהלבעל פה ובכתב, דיבור 

על מנת . (Chis, Moldovan, Murphy, Pathak & Muntean, 2018 ) תקשוב

צועות הלימוד, יש להכשיר אותם שהמורים יוכלו לשלב מיומנויות אלה בכל מק

לצורות לימוד המשלבות את העקרונות פרחי ההוראה לכך, ולחשוף את 

, למידה חווייתיתהפדגוגיים החדשניים הללו. עיקרון פדגוגי חשוב נוסף הוא 

התבוננות רפלקטיבית וניסיון מוצק ועשיר תלוי הקשר שכוללת צבירת 

לאורך יותר יעילה  וביל לזכירהלה עשויהשל התלמידים. למידה כזו  ביקורתית

  (.Morris, 2019) זמן

 

 

 

אחד האמצעים הטכנולוגיים שיכול לסייע להיכרות קרובה עם תרבויות 

השיפור הלמידה במרחבים מדומים )וירטואליים(. בעקבות  אחרות הוא

בחינוך.  בדרכי שילובםים והמדומגבר העניין בעולמות , בתשתיות הטכנולוגיות

ומר, ַיְצָגנים )כללסטודנטים להיפגש באמצעות  תמאפשר מדומהלמידה בסביבה 

במרחב המדומה אפשר  .(ריםטָ וָ ָאדמויות ממוחשבות המייצגות אותם, בלעז: 

מעבר מהיר בין מקומות  לשלב יכולות שאינן קיימות בעולם המציאות, כגון:

מרוחקים, תקשורת כתובה או דבּורה עם אדם הנמצא במקום מרוחק או 

 'רובוטים' מעין, NPC – non-player character) 'דמויות ללא שחקן' 'שיחה' עם

משחקי תפקידים באופן זה, התלמידים יכולים לחוות  (.מתוכנתים מראש

. ( ולאמץ זהויות שונותBailenson, Blascovich & Guadagno, 2008) והדמיות

על פי מחקרים שעסקו במציאות מדומה, ידוע שתפיסת העצמי וההתנהגות 

לתכונותיו של הַיְצָגן, החברתית במרחב המדומה עשויות להשתנות בהתאם 

כאשר . (Yee & Bailenson, 2007) פרֹוֵטאּוס"אפקט תופעה המכונה "

בשיתוף  לעבודהתלמידים יכולים משתמשים בטכנולוגיה זאת לצורך למידה, 

 ,Dawley & Dede)פעילויות אינטראקטיביות עם שותפיהם  ולבצעפעולה 

איליין חוטר ואילן נגר  |  61  



   

 

 

משחקי תפקידים באופן זה, התלמידים יכולים לחוות  (.מתוכנתים מראש

. ( ולאמץ זהויות שונותBailenson, Blascovich & Guadagno, 2008) והדמיות

על פי מחקרים שעסקו במציאות מדומה, ידוע שתפיסת העצמי וההתנהגות 

ן, החברתית במרחב המדומה עשויות להשתנות בהתאם  ג  לתכונותיו של הי צ 

אּוס"אפקט תופעה המכונה " כאשר משתמשים .  (Yee & Bailenson, 2007)  פרֹוט 

 ולבצעבשיתוף פעולה  לעבודהתלמידים יכולים בטכנולוגיה זאת לצורך למידה, 

Gregory,  ;Dawley & Dede, 2014)פעילויות אינטראקטיביות עם שותפיהם 

Lee, Dalgarno & Tynan, 2016) .הדמייתשל  המחקר מעניין הראה את יעילות 

 ,Masters, Gregory, Dalgarno) מדומהבעולם ה הוראה באמצעות רובוטים

Reiners & Knox, 2015 לצד יתרונותיה העצומים של טכנולוגיה זו, יש לזכור .)

שהיא דורשת תשתית מתאימה, כלומר מחשבים בעלי תמיכה גרפית ראויה 

אינטרנטי אמין, וכן מוכנות טכנולוגית של התלמידים לשימוש בעולמות וחיבור 

 .(Hoter, 2018המדומים, שבלעדיה השימוש בהם עלול להיות מרתיע ומתסכל )

 מטרות המחקר  
קורס מסוג   –לבחון את יעילותו של קורס ראשון מסוגו בעולם    נוקשיבזה    מחקרב

MOOC  המשלב בתוכו גם את טכנולוגיית העולמות המדומים. הקורס שנבחר

תרבותיות", מאחר שבנושא זה, כאמור, קיימת חשיבות -כחלוץ היה "מבוא לרב

רבה למפגש אישי וקרוב בין תרבויות, נוסף על הלמידה העיונית המסורתית. 

ת הסטודנטים בקורס זה עשויים להפיק תועלת רבה ממפגשים עם בני תרבויו

אחרות בתוך סביבה של עולמות מדומים, מתוך בחינת זהותם ונטיותיהם 

האישיות והבנה טובה יותר שלהם ושל האחר. זאת, בשילוב המיומנויות 

יכולת שיתוף פעולה, תקשורת בין אישית, פתרון בעיות  – 21-הנדרשות במאה ה

(. בסביבה המדומה, התלמידים יכולים Dede, 2010וחשיבה ביקורתית )

להתנסות בחוויותיו של האחר. לדוגמה, המשתתף יכול לחוות התמודדות עם 

בעיות תוך "ישיבה" בכיסא גלגלים, ולא רק ללמוד באופן תאורטי על אוכלוסיות 

על פי לאומים או דתות בעלות מוגבלויות. כמו כן, אפשר להלביש את הדמויות 

ש אמפתיה כלפי . כך יכולים המשתתפים לחושונות וכן לשנות את צבע העור

 שותפיהם ללמידה. 

   

 

 

מרבית המטלות מתרחשות בעולם  1שיוצג במאמר זה,ייחודי הקורס ב

 מדומה, "אי". כל הסרטונים המלווים את התוכן מצולמים בתוך מדומהה

תרבותיות. חברי הקבוצה נדרשים -רבים עובדים בקבוצות קטנות סטודנטהו

 מטלת. לבנות גוף ידע משותף ובאמצעותן משימות מדומות שונות לבצע יחדיו

י פרטנתלמיד מוצב באופן מתרחשת בחדר בריחה מדומה. כל הקורס  של סיוםה

ולהשלים משימות בנושא על שאלות  ובתוכו הוא נדרש לענות ,בריחההבחדר 

 ם הקורס. וסיו הבריחה מחדר האיצהחומר שנלמד. מילוי המשימות מאפשר י

 
 יח ודיון סביב המדורהש           סביבת הכיתה המדומה                    

 
 פעילות מאכלי מדינות              סביבה מדומה לדיון בסוגיות –ייד פארק ה    

לבחון את יעילותו של הקורס החדשני, ולענות על השאלות  ביקשנובמחקר זה 

 הבאות:

 קורס?ב התכנים שהועברוהסטודנטים את רכשו מידה  ובאיז .1

 הקורס?שביעות רצון מן הסטודנטים הביעו מידה  ובאיז .2

 ?אילו נקודות יש לשפר .3

 
 https://www.moocisland.orgלהתרשמות ולסרטון הסבר קצר על הקורס, ראו:  1
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כמו כן צפינו  הלמידה תרמה לידע שלהם.ידווחו שמרבית הסטודנטים שיערנו ש

, בקרב סטודנטים שאין להם רתיעה טכנולוגיתששביעות הרצון תהיה גבוהה 

עוד שיערנו, שמרב   סטודנטים בעלי אוריינות טכנולוגית נמוכה.נמוכה יותר בקרב  

תוכן  , ולא בתחוםבתחום הטכנולוגי והתמיכה הטכניתההצעות לשיפור יהיו 

 הקורס והחוויה הלימודית.

 שיטת המחקר 
 המחקר סוג .א

המשלב כלי מחקר  ,(Creswell, 2003) 'מחקר מעורבמסוג 'מחקר חלוץ זהו 

 ליווה אתהנתונים. המחקר  שלם ורב ממדי של  ניתוח  לצורך  כמותיים ואיכותניים  

להרצתו. הקורס הועבר בפעם הראשונה "מבוא לרב תרבותיות" הקורס 

מטה בחסות  – דיגיטליתללמידה המיזם הלאומי  – "IL בפלטפורמת "קמפוס

פיתוח . והמועצה להשכלה גבוהה משרד לשוויון חברתיב "טליתיישראל דיג"

בשפה   עברהקורס הו  הקורס מומן על ידי משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה.

המכללה האקדמית )  כללותסטודנטים להוראה מארבע מ  91  העברית והשתתפו בו

הערבית והמכללה , סמינר הקיבוצים לחינוך תלפיותמכללת קיי, לחינוך ע"ש 

הסטודנטים למדו בקורס במהלך סמסטר א' בשנת הלימודים . לחינוך בישראל(

(, חלקם כקורס חובה בתוכנית הלימודים וחלקם כקורס 2019-2018תשע"ט )

, של הקורססגל ההוראה  בחירה, המעניק להם נקודות זכות אקדמיות. חברות

 .אחראיות על העברת התכנים והרצת הקורס מארבע המכללות שצוינו לעיל, היו

של המכללה המובילה את  ו באחריותההפדגוגי הי ניהולההפעלה הטכנית ו

 מכללת תלפיות. ,הקורס

 אוכלוסיית המחקר .ב

קבוצות ארבע  ל  וייכתשהמארבע מכללות, ש  סטודנטיםשתתפו, כאמור,  ה  במחקר

סטודנטים לתואר שני להוראה הכוללים סטודנטים . 1 :תרבותיות מובחנות

סטודנטים לתואר שני במכללה  . 2 ;(n=23) הארץ בדואים ויהודים מדרום

הארץ  סטודנטים דרוזים מסורתיים מצפון. 3 ;(n=6) חילונית במרכז הארץ

ראשון לתואר  יותסטודנט. 4 ;(n=24)להסבת אקדמאים הלומדים במסלול 

 היו נשים.  84%מבין המשתתפים,  (.n=38)במכללה דתית לנשים במרכז הארץ 

   

 

 

המשתתפים חולקו לקבוצות בנות שישה סטודנטים. החלוקה לקבוצות 

בוצעה כך שהקבוצות יהיו מעורבות מבחינה תרבותית, ובכל קבוצה יהיה לפחות 

  ודרוזים(. משתתף אחד מכל מגזר )יהודים חילוניים, יהודים דתיים, ערבים

 כלי המחקר .ג

המשתתפים התבקשו לענות על שאלון לפני תחילת הקורס ובסיומו, באופן 

אנונימי. מילוי השאלונים הוגדר כחלק מחובות הקורס והקנה לסטודנטים 

המשתתפים מילאו את השאלון  91נקודות ששוקללו בציון הסופי של הקורס. 

 רוחוב ניםהשאלומהם מילאו את השאלון בסיום הקורס.  58-בתחילת הקורס, ו

בשאלון  .MOOC-הלומדים בחובה לכל  נישאלו םוה", IL"קמפוס על ידי צוות 

הראשון הופיעו שאלות בנוגע לפרטים דמוגרפיים ובנוגע לידע קודם בנושאי 

הקורס. בשאלון השני נשאלו המשתתפים על שביעות רצונם מחוויית הלמידה וכן 

קורס על הידע שרכשו בנושאי הקורס. השאלון השני בנוי כך שניתן להתאימו לכל  

, כדי לבחון אם החומר ר בקורסחומר שהועבולשאול שאלות ספציפיות הנוגעות ל

 נלמד באופן מיטבי. אכן 

 להלן השאלות שהופיעו בשאלון הסיום:

 שאלות בנוגע לשביעות רצון .1

 באיזו מידה תמליץ/י על הקורס לחבריך או לעמיתיך? •

 עד כמה תכני הקורס היו בהירים ומובנים? •

 עד כמה חווית הלימוד הייתה מהנה? •

 הציפיות שלך?האם הקורס ענה על  •

 שאלות בנוגע לידע שנרכש .2

את הידע הנוכחי שלך בתום הקורס , 5עד  1דרג/י, בסולם של  •

 ;שילוב רב תרבותיות במערכת החינוך. 1: בכל אחד מהנושאים

 . 4 ;תרבותיות בישראל-סוגיות ברב. 3 ;בעולם תרבותיות-. רב2

 התרבויות השונות בישראל.

 שאלות פתוחות .3

 שתף/י אותנו בחוויות מתן הקורס ובהצעות לשיפורו.  •
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הניסוחים  :Atlasכנת ונותחו בעזרת תלשאלות הפתוחות  המשתתפיםתשובות 

, שהוגדרו בהתאם לתוכן קודיםשהופיעו בתשובות המשתתפים שויכו ל

קוד זכו להתמיכה הטכנית  היגדים שהזכירו את ה,לדוגמ ות.התשוב

לקוד  כו"מדהים" או "כיף" שוי שכללו ניסוחים כמוהיגדים  ."טכנולוגיה"

  . מות מרכזיותאיחוד קודים לת    לאחר בחינת כל הקודים בוצע"מצוין" וכך הלאה.  

 ממצאים 
אחוז  MOOCבקורסי ראוי לציין ש סטודנטים סיימו את הקורס בהצלחה.כל ה

אך מהנרשמים,  1%-פחות מ נמוך ביותר ועומד על הוא בדרך כלל המסיימים

, מדובר בקורס המקנה נקודות זכות אקדמיות, ובחלק מהמכללות במקרה זה

הוא אף הוגדר כקורס חובה, ולכן המשתתפים לא היו חופשיים לבחור שלא 

 לסיימו.

 נתונים דמוגרפיים

משתתפי הקורס, צוינו הנתונים  91בשאלוני הפתיחה, שמולאו על ידי 

מהלומדים היו  20%. 30-19לומדים היו בני מה 63%הדמוגרפיים הבאים: גיל: 

 סטודנטים היומהלומדים  42%: השכלהבנספח(.  1ומעלה )ראו תרשים  40בני 

 למדו 26%-ו בחינוך שני לתואר סטודנטים היו 32%, בחינוך ראשון לתואר

 2)ראו תרשים  הדרוזית המסורת של להוראה אקדמאים להסבת במסלול

( התגוררו המרכז 49%מקום מגורים: כמעט מחצית מהמשתתפים ) .בנספח(

התגוררו בצפון הארץ )ראו תרשים   26%אילו  ו  ,התגוררו בדרום הארץ  25%הארץ.  

 בנספח(. 3

  בקורס הלימוד יעילות

בתחילת הקורס ובסיומו, נשאלו המשתתפים על הידע שלהם בנושא הקורס 

הנושאים שפורטו לעיל. בכל נושא הם נדרשו לדרג -ונדרשו להתייחס לארבעה תת

ידע מתקדם(. התוצאות  -5 ;ללא כל ידע -1את רמת הידע שלהם בסולם ליקרט )

 .1מובאות להלן בלוח 

 

 

   

 

 

  1לוח 

הקורס, בשאלון הקדם  יהנושאים העוסקים בידע בנושאדירוג ארבעת תת 
 ובשאלון הסיום

עיתוי   
 ממוצע N שאלון ה

סטיית 
 תקן

סטיית תקן של 
 הממוצע

הידע על 
שילוב רב 

תרבותיות 
במערכת 

 החינוך

 138. 1.31 1.54 91 קדם

 138. 1.05 2.79 58 סיום

תחום רב 
 תרבותיות

 137. 1.30 1.58 91 קדם

 135. 1.03 2.91 58 סיום

סוגיות 
ברב 

תרבותיות 
 בישראל

 130. 1.23 2.00 90 קדם

 128. 98. 2.94 58 סיום

התרבויות 
השונות 
 בישראל

 126. 1.20 2.38 91 קדם

 135. 1.03 2.86 58 אחרי

. נמצאו שינויים T-testנעשה ניתוח    סיום,שאלון הקדם לשאלון האת  כדי להשוות  

עבור כל השאלות. רב תרבותיות  סיוםהקדם לשאלון המובהקים בין שאלון 

 ,t(147)=6.56, תחום רב תרבותיות: t(147)=6.05, p<.001במערכת החינוך: 

p<.001 :סוגיות ברב תרבותיות בישראל ,t(147)=4.93, p<.001 התרבויות ,

 . t(147)=2.48, p<.001השונות בישראל: 

 

   

 

 

  1לוח 

הקורס, בשאלון הקדם  יהנושאים העוסקים בידע בנושאדירוג ארבעת תת 
 ובשאלון הסיום

עיתוי   
 ממוצע N שאלון ה

סטיית 
 תקן

סטיית תקן של 
 הממוצע

הידע על 
שילוב רב 

תרבותיות 
במערכת 

 החינוך

 138. 1.31 1.54 91 קדם

 138. 1.05 2.79 58 סיום

תחום רב 
 תרבותיות

 137. 1.30 1.58 91 קדם

 135. 1.03 2.91 58 סיום

סוגיות 
ברב 

תרבותיות 
 בישראל

 130. 1.23 2.00 90 קדם

 128. 98. 2.94 58 סיום

התרבויות 
השונות 
 בישראל

 126. 1.20 2.38 91 קדם

 135. 1.03 2.86 58 אחרי

. נמצאו שינויים T-testנעשה ניתוח    סיום,שאלון הקדם לשאלון האת  כדי להשוות  

עבור כל השאלות. רב תרבותיות  סיוםהקדם לשאלון המובהקים בין שאלון 

 ,t(147)=6.56, תחום רב תרבותיות: t(147)=6.05, p<.001במערכת החינוך: 

p<.001 :סוגיות ברב תרבותיות בישראל ,t(147)=4.93, p<.001 התרבויות ,

 . t(147)=2.48, p<.001השונות בישראל: 

 

MOOC  |  66 בעולם מדומה



   

 

 

  1לוח 

הקורס, בשאלון הקדם  יהנושאים העוסקים בידע בנושאדירוג ארבעת תת 
 ובשאלון הסיום

עיתוי   
 ממוצע N שאלון ה

סטיית 
 תקן

סטיית תקן של 
 הממוצע

הידע על 
שילוב רב 

תרבותיות 
במערכת 

 החינוך

 138. 1.31 1.54 91 קדם

 138. 1.05 2.79 58 סיום

תחום רב 
 תרבותיות

 137. 1.30 1.58 91 קדם

 135. 1.03 2.91 58 סיום

סוגיות 
ברב 

תרבותיות 
 בישראל

 130. 1.23 2.00 90 קדם

 128. 98. 2.94 58 סיום

התרבויות 
השונות 
 בישראל

 126. 1.20 2.38 91 קדם

 135. 1.03 2.86 58 אחרי

. נמצאו שינויים T-testנעשה ניתוח    סיום,שאלון הקדם לשאלון האת  כדי להשוות  

עבור כל השאלות. רב תרבותיות  סיוםהקדם לשאלון המובהקים בין שאלון 

 ,t(147)=6.56, תחום רב תרבותיות: t(147)=6.05, p<.001במערכת החינוך: 

p<.001 :סוגיות ברב תרבותיות בישראל ,t(147)=4.93, p<.001 התרבויות ,

 . t(147)=2.48, p<.001השונות בישראל: 

 

   

 

 

  1לוח 

הקורס, בשאלון הקדם  יהנושאים העוסקים בידע בנושאדירוג ארבעת תת 
 ובשאלון הסיום

עיתוי   
 ממוצע N שאלון ה

סטיית 
 תקן

סטיית תקן של 
 הממוצע

הידע על 
שילוב רב 

תרבותיות 
במערכת 

 החינוך

 138. 1.31 1.54 91 קדם
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תחום רב 
 תרבותיות

 137. 1.30 1.58 91 קדם

 135. 1.03 2.91 58 סיום

סוגיות 
ברב 

תרבותיות 
 בישראל

 130. 1.23 2.00 90 קדם

 128. 98. 2.94 58 סיום

התרבויות 
השונות 
 בישראל
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 135. 1.03 2.86 58 אחרי

. נמצאו שינויים T-testנעשה ניתוח    סיום,שאלון הקדם לשאלון האת  כדי להשוות  
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p<.001 :סוגיות ברב תרבותיות בישראל ,t(147)=4.93, p<.001 התרבויות ,

 . t(147)=2.48, p<.001השונות בישראל: 

 

 67עמ' 

עיתוי  
 ממוצע N שאלוןה

סטיית 
 תקן

סטיית תקן של 
 הממוצע

הידע על 
שילוב רב 
תרבותיות 
במערכת 

 החינוך

 138. 1.31 1.54 91 קדם

 138. 1.05 2.79 58 סיום

 
תחום רב 
 תרבותיות

 137. 1.30 1.58 91 קדם

 135. 1.03 2.91 58 סיום

סוגיות 
ברב 

תרבותיות 
 בישראל

 130. 1.23 2.00 90 קדם

 128. 98. 2.94 58 סיום

 
התרבויות 

השונות 
 בישראל

 126. 1.20 2.38 91 קדם

 135. 1.03 2.86 58 סיום

 

  

איליין חוטר ואילן נגר  |  67  



   

 

 

 שביעות הרצון מן הלימוד בקורס

בסיום הקורס נשאלו המשתתפים על שביעות רצונם מן הקורס, על פי השאלות 

, בסולם ימליצו על הקורס לחבריהם באיזו מידההלומדים נשאלו שפורטו לעיל. 

לאחר איגום התשובות לשלוש קטגוריות, .  (ימליצו בחום)  10עד    (לא ימליצו)  1  של

, הקורס לחבריהםימליצו מאוד על מכלל הנשאלים  62%-הממצאים מראים ש

לא ימליצו כלל על הקורס לחבריהם   17%ימליצו עם הסתייגות מסוימת ורק    21%

 בנספח(. 4)ראו תרשים 

מן הנשאלים ענו  79%-, והקורס היה ברור ומובנההלומדים נשאלו אם 

מהנשאלים  14% שחומרי הלימוד היו בהירים עד בהירים מאוד. תשובותיהם של

היו ניטרליות, כלומר החומר לא הוגדר כברור, אך גם לא הוגדר כבלתי ברור. רק 

 בנספח(.  5מכלל הנשאלים טענו שהחומר בקורס לא היה ברור )ראו תרשים  7%

מן הנשאלים   67%הלומדים נשאלו לגבי מידת ההנאה שלהם מן הקורס.  

ענו תשובה ניטרלית, כלומר  15%הגדירו את הקורס כחווייתי עד חווייתי מאוד. 

טענו שהקורס היה  18%לא הגדירו את הקורס כחווייתי או כבלתי חווייתי. 

 בנספח(.   6חווייתי במידה מועטה או שלא היה חווייתי כלל )ראו תרשים 

הלומדים נשאלו אם הקורס תאם את ציפיותיהם. התפלגות התשובות 

מהנשאלים  63%למידת ההנאה. הייתה דומה מאוד להתפלגות התשובות בנוגע 

טענו שהקורס לא ענה על ציפיותיהם.  18%-ענו שהקורס תאם את ציפיותיהם ו

 בנספח(. 7, השיבו תשובה ניטרלית )ראו תרשים 19%יתר הנשאלים, 

לארבע השאלות שעסקו מתאם בין התשובות האם קיים כדי לבדוק 

התוצאות מובאות סון. נעשה ניתוח קורלציה מסוג פירבשביעות רצון הלומדים, 

 . 2להלן בלוח 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 2לוח 

 ניתוח קורלציה לארבע השאלות שעסקו בשביעות רצון הלומדים בשאלון הסיום

  
קורס 
 מומלץ

חומר 
 חוויה  ברור

התאמה 
 ציפיות ל

מידת 
ההמלצה  
 על הקורס

Pearson 
Correlation 

1 **.390 **.752 **.722 

Sig. (2-tailed)   .002 .000 .000 

N 58 58 58 58 

חומר 
ברור 

 ומובנה

Pearson 
Correlation 

**.390 1 **.494 **.463 

Sig. (2-tailed) .002   .000 .000 

N 58 58 58 58 

 Pearson חוויה 
Correlation 

**.752 **.494 1 **.831 

Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 

N 58 58 58 58 

התאמה 
 ציפיות ל

Pearson 
Correlation 

**.722 **.463 **.831 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   

N 58 58 58 58 
**p<.001 

תאם פירסון ישנה מובהקות סטטיסטית בין כל כי בניתוח ִמ  מדגים 2לוח 

 :בִמתאם בין השאלות הבאות מובהקות סטטיסטית נמצאה .התשובות

 r=0.72, p<.001בין "ממליצים" לבין "ציפיות מהקורס", 

  r=0.75, p<.001בין "ממליצים" לבין "חוויה", 

  r=0.39, p<.001בין "ממליצים" לבין "חומר ברור ומובנה", 

  r=0.49, p<.001בין "חומר ברור ומובנה" לבין "חוויה", 

  r=0.46, p<.001בין "חומר ברור ומובנה" לבין "ציפיות", 

 r=0.83, p<.001בין "חוויה" לבין "ציפיות", 
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 ייםנממצאים איכות

עסקה בחוות שאלות פתוחות. השאלה הראשונה  כלל שתישאלון סיום הקורס 

התמקדה בהצעות והשאלה השנייה  הדעת הכללית של משתתפי הקורס,

, והוגדרה רשימת Atlasכנת  וכל התשובות קודדו בת   המשתתפים לשיפור הקורס.

מות שעלו מתשובות המשתתפים. הקידוד נעשה על י  החוקרים  כל אחד משנידי ת 

 ממצאים. המהימנות  בסס אתכדי ל בנפרד,

", עלו מה חשבתם על הקורסהראשונה, "שאלה הפתוחה מן התשובות ל

 ;קושי בקורס )בעיקר טכני( שליה חוו. 2 ;מהקורס. אי הנאה 1והן:  ,מותת   חמש

ית ימחוו  . הנאה5  ;מתוכן הקורס. הנאה  4  ;מהקשר עם תרבויות אחרות. הנאה  3

מן הסטודנטים עלתה אחת  81%התוצאות מראות שבתשובותיהם של הלמידה. 

מות המעידות על הנאה מן הקורס.  מהסטודנטים דיווחו על קשיים. רק  15%הת 

 בנספח(.   8שים דיווחו על אי הנאה )ראו תר 2%

 כמה מן התגובות של לומדים שהביעו הנאה מחוויית הלמידה: להלן

היה מהנה חווייתי ומקורי לעשות קורס כזה עם דמויות ושלל משימות "

 "מעניינות. תודה!

"היה קורס מדהים ממש! שמחתי לקחת חלק וללמוד בדרך זו. תודה לכם 

 " .על המאמץ והעזרה שבדרך
 "."הפלטפורמה חווייתית ומסקרנת

 :לומדים שנהנו מהתכנים להלן כמה דוגמאות של תשובות

 ".מלמד ופותח הרבה כיווני מחשבה"
תרבותיות בישראל והעמקתי את -"רכשתי עוד כלים וידע בנושא הרב

 ".הידע שלי מבחינה מדעית בנושא
 ".למדנו נושאים חדשים ."קורס חדש ומאתגר

קשרי חברות במהלך העבודה בקבוצות  שהתייחסו ליצירתלהלן תגובות 

 :המעורבות 
 "  .הכרתי חברים חדשים נפלאים מתרבויות שונות ,"היה לי מאוד כיפי

 "."זכיתי להכיר אנשים שונים ממני

 "."רכשתי חברים חדשים בצפון

   

 

 

לומדים שלא נהנו כלל מהקורס וחוו קשיים  כאמור, היו גם כמה תשובות של

 :במהלך הלמידה

 ".חשבתי כמה פעמים להוריד אותו מהמערכת שלי '.סיוט'"היה לי 

 "."לא התחברתי לנושא הקורס
 "."היו משימות שהיה קשה לבצע מבחינה טכנית

 "."נהניתי וגם התקשיתי באותו רגע
הסיכום, השאלה לגבי הצעות הפתוחה השנייה בשאלון שאלה תשובות לבגם 

 .3 ;שיפור ההסברים .2 ;שיפור הטכנולוגיה. 1: , והןמותת   לשיפור, עלו חמש

התוצאות  אין מה לשפר.. 5 ;תשיתופיו .4 ;מענה לבעיותו טכנית לתלמיד תמיכה

מהנשאלים סברו שיש לבצע שיפורים בתחום הטכנולוגיה.  19%-מראות ש

 11%נת האי המדומה ותקלות בשימוש בו. הלומדים ציינו בייחוד קושי בהתק

מהנשאלים לא העלו כל בקשות לשיפורים  6%טענו שיש לשפר את ההסברים. 

 בנספח(.  9)ראו תרשים 

 להצעה לשיפור בתחום הטכנולוגיה: דוגמה

. מדומה"שיהיה יותר קל להתקין את התוכנות, שיפור באגים בעולם ה

לעיתים לא ניתן לעבור ליחידה  .לעיתים נמצאים בים ,למשל, כשנכסים

לא ניתן לשוחח בצ'אט, המיקרופון  .כנס שוביהרצויה וצריך לצאת ולה

 לא פועל בכל המחשבים."
 :שיפור ההסבריםדוגמה להצעה ל

 ,"צריך שתהיה הדרכה טובה יותר לפני התחלת הקורס לסטודנטים

 לדבר על , כדיושיהיה בכל שבוע לפחות מפגש מתוקשב עם הסטודנטים

 ".יתה יעילהיבמשימות. העזרה במייל לא ה יםלא ברור יםדבר
 :הטכנית לתלמיד והמענה לבעיותתמיכה דוגמה להצעת שיפור בתחום ה

 ".לומפגשי פתיחה וסיום המבהירים את הכרצוי שיהיו "

, ונדרשו לבצע משימות בקבוצות רב תרבותיות, כאמור, הסטודנטים עבדו

נוח קושי רב למצוא זמן   חלק מהסטודנטים דיווחו על .בשיתוף כל חברי הקבוצה

והעדיפו במשימות אלה נטל סטודנטים ראו חלק מה סינכרוני. פגשמללכולם 

 דוגמאות להצעות לשיפור להלן כמה    לעבוד לבד או עם סטודנטים מאותה מכללה.
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 :הטכנית לתלמיד והמענה לבעיותתמיכה דוגמה להצעת שיפור בתחום ה

 ".לומפגשי פתיחה וסיום המבהירים את הכרצוי שיהיו "

, ונדרשו לבצע משימות בקבוצות רב תרבותיות, כאמור, הסטודנטים עבדו

נוח קושי רב למצוא זמן   חלק מהסטודנטים דיווחו על .בשיתוף כל חברי הקבוצה

והעדיפו במשימות אלה נטל סטודנטים ראו חלק מה סינכרוני. פגשמללכולם 

 דוגמאות להצעות לשיפור להלן כמה    לעבוד לבד או עם סטודנטים מאותה מכללה.
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 : עם בני הקבוצה שיתופיתבתחום העבודה ה

 ".בעייתי"תיאום זמן בין הקבוצות 

 "."לא ליצור קבוצות באופן רנדומלי

 "."קושי בליצור קשר לביצוע המשימות עם חברי הקבוצה

 דיון
 ישליקויים שעל גם  , כמועל הצלחת הקורס ותמצביע ות אלהתוצאות ראשוני

יפיקו תועלת הסטודנטים טרם המחקר שיערנו, שמרבית לתת עליהם את הדעת. 

התוצאות  .תרבותיות-בנושא הרב ידע שלהםהירחיב את קורס ושההלמידה מן 

מאשרות שחומר הלימוד נקלט ונרכש. נראה שאחד הגורמים ליעילות בהעברת 

התכנים היה דרך הלמידה החווייתית. בדרך זו, יכולת הזכירה, כאמור, טובה 

 יותר.

שביעות  ,בקרב סטודנטים שאין להם רתיעה טכנולוגיתעוד שיערנו, ש

אילו סטודנטים המתקשים להתמודד עם טכנולוגיה יביעו וה, והבג יההרצון תה

בכל השאלות שנגעו לשביעות הרצון התקבלה התפלגות   .שביעות רצון נמוכה יותר

דומה. הקורלציה המובהקת שהתקבלה בניתוח ארבע השאלות מעידה על קביעות 

בתשובות. במילים אחרות, היו סטודנטים שדירגו דירוג גבוה בכל השאלות, 

 קבוצת המשתתפים בקורס נחלקתנראה כי  ם נתנו ציון נמוך בכל השאלות.  ואחרי

הסטודנטים שנהנו מן הקורס, שהיוו את רוב המשתתפים, קבוצות: -תתלשתי 

השערתנו הייתה . והסטודנטים שלא נהנו, והיוו את מיעוט המשתתפים

לא שהסטודנטים שנהנו היו אלה שהיו להם מיומנויות טכנולוגיות, ואילו אלה ש

התבררה כנכונה נהנו היו הסטודנטים שהתקשו בתחום הטכנולוגי. השערה זו 

. הקשיים הטכנולוגיים אכן פגמו בהנאה, מכיוון שהם הקשו על התלמיד חלקית

( וגרמו Hoter, 2019ולעבוד בעולם המדומה ) וליצור קשר עם חברי קבוצת

שובות לתסכול, למתח ולפגיעה בתפקוד התלמיד בקורס, כפי שעולה מת

הסטודנטים בשאלון הסיום. ואולם, היו משתנים נוספים שהשפיעו על ההנאה מן 

הקורס. מתגובות המשתתפים עלו גם גורמים אחרים שהעיבו על חוויית הלמידה, 

 וביניהם הקושי ביצירת קשר עם חברי הקבוצה לצורך העבודה השיתופית.

באופן זה מתבצעת  , שכןחיוני בקורסמרכזי ומרכיב העבודה השיתופית היא 

המשותף ידע ה ההיכרות הבלתי אמצעית עם בני התרבויות האחרות ובניית גוף

   

 

 

(Yee & Bailenson, 2007.)  סטודנטים ציינו את הו  ,רוב הקבוצות עבדו היטב יחד

של חברי תהליך הלמידה על התרבויות והדתות תרומת העבודה הקבוצתית ל

חלק מן . עם זאת, ב(Gregory, et al ;Dawley & Dede, 2014, 2016קבוצתם )

תסכול לא הייתה עבודה קבוצתית, ובקבוצות אלה הובעו תחושות קבוצות ה

 חוסר שביעות רצון מהקורס.ו

בתחום  בקשות לשיפור יעלוהייתה שהסטודנטים השערתנו השלישית 

בתוכן הקורס והחוויה הלימודית.  אך לא בתחום, הטכנולוגי והתמיכה הטכנית

כמו כן, היו ר הטכנולוגיה בקורס.  ופישהתמקדו בבקשות  ה  , רבות מןכפי שציפינו

יש להקפיד  MOOCבקשות לשיפור בהירות ההסברים בקורס. מאחר שבהפקת 

תגובות הסטודנטים ,  ולא רק לחלקםלכל הלומדים  שהמסרים יהיו ברורים    על כך

ברים לקראת הקורסים הבאים, הן לקראת הקורס עזרו לנו להיטיב את ההס

בערבית ובאנגלית בעברית שהועבר בשנה שלאחר מכן, הן בקורסי ההרצה 

 ,בקורס  ת לימוד. הפקנו סרטוני הסבר לכל יחידבאותה שנהבסמסטר ב'  שהועברו  

תמיכה ל והרחבנו את אפשרויות הפִנייה( FAQ) נפוצות שאלותתשובות להוספנו 

הקורס לסטודנטים כמו כן, בעקבות בקשות שעלו מן השאלונים להנגשת  מקוונת.  

 ערבית לכל הסרטונים. כתוביות בלהוסיף  , בכוונתנודוברי ערבית

 מסקנות 
-רבייחודי, שנולד מתוך רצון להתאים את לימוד נושא ה  MOOCהמחקר מתאר  

דשני ופורץ ו קורס חזה .חברה הישראליתלמאפיינים הייחודיים של ה רבותיותת

למידה שיתופית בקבוצות וים מדומבעולמות חווייתית למידה  , המשלבדרך

ללומדים  ובכלל זה גם ,כל לומדאומנם הקורס מתאים ל. והטרוגניות קטנות

בעלי כישורים טכנולוגיים מתקדמים, אך ראינו שהעדר כישורים ינם אש

קים מכך, שייתכן שסוג למידה טכנולוגיים עלול לפגום בהנאה מן הקורס. אנו מסי

 .להתנסות ביישום טכנולוגיה מתקדמתזה עלול ליצור תסכול אצל מי שחוששים 

הראשונית והמידע שעלה מתוך שאלוני המשתתפים במחקר חלוץ לאור ההתנסות  

אפשרויות למתן מענה טכני מוגבר ולאנו נערכים לשיפור ההסברים בקורס, זה, 

 .בקורסים הבאים נכרוניים לסיוע ללומדיםיס-נכרוניים ואישל מפגשים ס
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(Yee & Bailenson, 2007.)  סטודנטים ציינו את הו  ,רוב הקבוצות עבדו היטב יחד

של חברי תהליך הלמידה על התרבויות והדתות תרומת העבודה הקבוצתית ל

חלק מן . עם זאת, ב(Gregory, et al ;Dawley & Dede, 2014, 2016קבוצתם )

תסכול לא הייתה עבודה קבוצתית, ובקבוצות אלה הובעו תחושות קבוצות ה

 חוסר שביעות רצון מהקורס.ו

בתחום  בקשות לשיפור יעלוהייתה שהסטודנטים השערתנו השלישית 

בתוכן הקורס והחוויה הלימודית.  אך לא בתחום, הטכנולוגי והתמיכה הטכנית

כמו כן, היו ר הטכנולוגיה בקורס.  ופישהתמקדו בבקשות  ה  , רבות מןכפי שציפינו

יש להקפיד  MOOCבקשות לשיפור בהירות ההסברים בקורס. מאחר שבהפקת 

תגובות הסטודנטים ,  ולא רק לחלקםלכל הלומדים  שהמסרים יהיו ברורים    על כך

ברים לקראת הקורסים הבאים, הן לקראת הקורס עזרו לנו להיטיב את ההס

בערבית ובאנגלית בעברית שהועבר בשנה שלאחר מכן, הן בקורסי ההרצה 

 ,בקורס  ת לימוד. הפקנו סרטוני הסבר לכל יחידבאותה שנהבסמסטר ב'  שהועברו  

תמיכה ל והרחבנו את אפשרויות הפִנייה( FAQ) נפוצות שאלותתשובות להוספנו 

הקורס לסטודנטים כמו כן, בעקבות בקשות שעלו מן השאלונים להנגשת  מקוונת.  

 ערבית לכל הסרטונים. כתוביות בלהוסיף  , בכוונתנודוברי ערבית

 מסקנות 
-רבייחודי, שנולד מתוך רצון להתאים את לימוד נושא ה  MOOCהמחקר מתאר  

דשני ופורץ ו קורס חזה .חברה הישראליתלמאפיינים הייחודיים של ה רבותיותת

למידה שיתופית בקבוצות וים מדומבעולמות חווייתית למידה  , המשלבדרך

ללומדים  ובכלל זה גם ,כל לומדאומנם הקורס מתאים ל. והטרוגניות קטנות

בעלי כישורים טכנולוגיים מתקדמים, אך ראינו שהעדר כישורים ינם אש

קים מכך, שייתכן שסוג למידה טכנולוגיים עלול לפגום בהנאה מן הקורס. אנו מסי

 .להתנסות ביישום טכנולוגיה מתקדמתזה עלול ליצור תסכול אצל מי שחוששים 

הראשונית והמידע שעלה מתוך שאלוני המשתתפים במחקר חלוץ לאור ההתנסות  

אפשרויות למתן מענה טכני מוגבר ולאנו נערכים לשיפור ההסברים בקורס, זה, 

 .בקורסים הבאים נכרוניים לסיוע ללומדיםיס-נכרוניים ואישל מפגשים ס

 

  

 

 

al, 2016)לא הייתה עבודה קבוצתית, ובקבוצות קבוצות חלק מן ה. עם זאת, ב

 חוסר שביעות רצון מהקורס.ותסכול אלה הובעו תחושות 

בתחום  בקשות לשיפור יעלוהייתה שהסטודנטים השערתנו השלישית 

בתוכן הקורס והחוויה הלימודית.  אך לא בתחום, הטכנולוגי והתמיכה הטכנית

כמו כן, ר הטכנולוגיה בקורס. ופישהתמקדו בבקשות ה , רבות מןכפי שציפינו

יש  MOOCהיו בקשות לשיפור בהירות ההסברים בקורס. מאחר שבהפקת 

תגובות , ולא רק לחלקםלכל הלומדים יהיו ברורים  שהמסרים להקפיד על כך

עזרו לנו להיטיב את ההסברים לקראת הקורסים הבאים, הן הסטודנטים 

בערבית לקראת הקורס בעברית שהועבר בשנה שלאחר מכן, הן בקורסי ההרצה 

ת . הפקנו סרטוני הסבר לכל יחידבאותה שנהבסמסטר ב' שהועברו ובאנגלית 

והרחבנו את אפשרויות ( FAQ) נפוצות שאלותתשובות להוספנו  ,בקורס לימוד

כמו כן, בעקבות בקשות שעלו מן השאלונים להנגשת תמיכה מקוונת. ל הפִנייה

ערבית לכל כתוביות בלהוסיף  , בכוונתנוהקורס לסטודנטים דוברי ערבית

 הסרטונים. 

 סיכום

ימוד נושא ייחודי, שנולד מתוך רצון להתאים את ל MOOCהמחקר מתאר 

דשני זהו קורס ח .חברה הישראליתלמאפיינים הייחודיים של ה תרבותיות-רבה

למידה שיתופית וים מדומבעולמות חווייתית למידה  , המשלבופורץ דרך

 ובכלל זה גם ,כל לומדאומנם הקורס מתאים ל. והטרוגניות בקבוצות קטנות

אינו שהעדר בעלי כישורים טכנולוגיים מתקדמים, אך רינם אללומדים ש

כישורים טכנולוגיים עלול לפגום בהנאה מן הקורס. אנו מסיקים מכך, שייתכן 

להתנסות ביישום שסוג למידה זה עלול ליצור תסכול אצל מי שחוששים 

הראשונית והמידע שעלה מתוך שאלוני לאור ההתנסות  .טכנולוגיה מתקדמת

מתן לקורס, אנו נערכים לשיפור ההסברים בהמשתתפים במחקר חלוץ זה, 

נכרוניים לסיוע יס-נכרוניים ואיאפשרויות של מפגשים סלמענה טכני מוגבר ו

 .בקורסים הבאים ללומדים
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  מיזםטיפוח שפה בקרב תלמידי כיתה א' במסגרת 

 "שובר קירות" 

 אינה דוביאנסקי שכטר ו בתיה צור

 ,יפו-תל אביבבממלכתי "איתמר בן אב"י" -בבית הספר היסודי

לקדם מטרת המיזם  "שובר קירות".    מיזםמתקיים מזה שנתיים  

, שרבים היכולות הלשוניות והאורייניות של התלמידיםאת 

כלכלי -תיות וממיצב חברתיתרבו-רבבאים ממשפחות מהם 

מופעלת  מיזםים. במסגרת הדוירמציגים כישורי שפה ו נמוך

ר מיומנויות ופית התערבות לשתוכניבשכבת כיתות א' 

כנית נבנתה ודים. התמילתאוריינות של הוה ההתקשורת, השפ

-, מורפוקהסמנטי :התייחסות לתחומי שפה שוניםמתוך 

בעקבות ממצאי  ן.לשו-ומטה קה, פרגמטיהתחביר, פונולוגי

שנערך לתלמידי  (2007)מעש"ה,  "עיבוד שפה דבורהמבחן "

בנושא הקטגוריזציה כיתה א', שהצביעו על קשיים בולטים 

, ניתנה תשומת לב מיוחדת ובנושא התיאורים וההגדרות

כל  במסגרת התוכנית. בתחומים אלה ותשפתיהליכולות 

כנית נעשו מתוך חשיבה על למידה והפעילויות ששולבו בת

 30ת ההתערבות נבדקה בקרב תוכניחווייתית. יעילותה של 

תוך התייחסות להבדלים מגדריים בהישגי  ,תלמידי כיתה א'

התלמידים, וזאת לאור ממצאי מחקרים המצביעים על אפשרות 

יים בין בנים לבנות. הממצאים הצביעו על שיפור של פערים שפִת 

ללא   –'  תיאורים והגדרות'ו  'קטגוריות'  –  ניכר בתחומים שנבדקו

 ןעים על חשיבותצביפערים בין בנים לבנות. ממצאים אלו מ

   

 

 

התערבות לטיפוח כישורי השפה אצל ילדים הכניות  ות  הרבה של

 2כלכלי נמוך.-ממיצב חברתי

הגדרות יכולת  ,  זציהקטגורייכולת  טיפוח שפה,  תוכנית התערבות ל:  מילות מפתח

  פער מגדרי, כלכלי-מיצב חברתי לשוניות,-תרבותיות, רב-רבותיאורים, 

 מבוא
מרכז תמיכה יישובי אזורי )מתי"א( בבתי נערך מטעם ה ,"שובר קירות" מיזם

ת פדגוגית שכבתית הנותנת מענה לצרכים תוכני הוא ,ספר נבחרים בתל אביב

בבית הספר   תתואר התוכנית הפועלת. להלן  םתלמידיההייחודיים של אוכלוסיית  

שנת הלימודים תשע"ט. בית הספר החל מממלכתי "איתמר בן אב"י" -היסודי

יפו, ומיועד לתלמידי כיתות א' עד -תל אביב ם העירדרוב שוכן"איתמר בן אב"י" 

בכל שכבה ישנה כיתת חינוך מיוחד אחת, כיתות החינוך הרגיל,  לעו'. נוסף 

למידה. בבית הספר לומדים -ם לקות שפהה אצלאובחנשתלמידים ל המיועדת

כלכלי נמוך. -ות ממיצב חברתילשוני-רבתיות ותרבו-רבילדים הבאים ממשפחות 

מוסלמים   –  תלמידים בני דתות אחרותבה גם  יש    אךברובה,    האוכלוסייה יהודית

מדינות עולים חדשים מהם ם ההוריו ילידי הארץהם ונוצרים. רוב התלמידים 

באים ממשפחות מהמגזר מעטים תלמידים וומאתיופיה,  לשעבר חבר העמים

 האיננתלמידים מה שפת האם של רביםהערבי וממשפחות של עובדים זרים. 

רוב תלמידי בית הספר מציגים כישורי שפה נמוכים. מכאן, שהצוות ו ,עברית

פערים הובראשם צמצום  ,עם אתגרים רבים מתמודדהחינוכי של בית הספר 

נמוך ומהבדלי הכלכלי -חברתיהמיצב ן ההנובעים מ ,במיומנויות הבסיס

 תרבויות. ה

 כלכלי נמוך-יכולות שפה של ילדים ממיצב חברתי

שהמשפחה משתייכת אליו הוא משתנה המשפיע על  כלכלי-המיצב החברתי

, על דרכי התקשורת במשפחה ועל על איכותּה  ,אליההילד נחשף  הכמות הגרייה ש

הורים במגוון נושאים. מכאן שיש לו השלכות על תחומי ההתפתחות של העמדות 
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כלכלי נמוך -של ילדים ממיצב חברתי ההשפ כישוריובהם התחום השפתי.  ,הילד

להישגים אקדמיים  מוביליםלה של בני גילם ממיצב גבוה יותר, ומא נמוכים

(. מחקרים Whitehurst & Fischel, 2000; 2010ים )רום, צור וקריזר, נמוכ

כמה ממצאים  העלויכולת השפתית של הילד לשעסקו בקשר בין המיצב 

 מעניינים:

ולידע כלכלי נמוך אינם נחשפים לידע תרבותי רחב -ילדים ממיצב חברתי •

עולם. הם אינם מכירים מגוון של חפצים, פעולות, תופעות טבע ואירועים, 

 (.  Harris, 2003ולכן אינם מכירים את אוצר המילים המייצג אותם )

כלכלי נמוך מצומצם, ומכיל יותר -אוצר המילים של ילדים ממיצב חברתי •

ימוש שמות עצם ופעלים ופחות שמות תואר ותוארי פועל. כמו כן, קיים ש

בכינויי גוף ובכינויים רומזים במקום בשמות ספציפיים. אוצר המילים מורכב 

ברובו ממילים שכיחות ומשמות עצם מוחשיים, ונעשה שימוש רב במילות 

סלנג ובמילים כלליות. השימוש במילים כלליות נובע מחוסר לקסיקלי 

 ;Harris, 2003המייצג את ידע העולם המצומצם של ילדים מקבוצה זו )

Huaqing Qui et al., 2003; Washington & Craig, 1999 .) 

קיים קושי בולט בהבנת מילות תפקוד, והשימוש בהן מועט ושגוי )קריזר,  •

1985 .) 

כלכלי נמוך משתמשים במילים בהקשרן המצומצם, -ילדים ממיצב חברתי •

מאחר שאינם נחשפים להקשרים נוספים של המילה. הדבר נובע מחוסר 

מספקת בשמיעת המילה ובהפקתה ומאי קבלת משוב מהסביבה התנסות 

 (. 2010בנוגע להקשרי המילה )רום, צור וקריזר, 

קיים פער גדול בין אוצר המילים הפעיל לאוצר המילים הסביל, והוא מתבטא  •

בכך שהבנת המילים טובה יותר מהפקתן. השימוש בפעלים ספציפיים 

הילד לבין הוריו ומהדלות  מצומצם, דבר הנובע מאיכות התקשורת בין

 (. 2006הלשונית של שפת ההורים )לזר, 

על, כגון קטגוריות סמנטיות. הקטגוריה מאפשרת -קיים קושי ברכישת מושגי •

לקבץ יחד עצמים או אירועים הדומים זה לזה בתכונות מסוימות, ולחלק את 

ים. הסביבה לקבוצות, כך שגירויים שאינם זהים יוכלו להיות מטופלים כשוו

היכולת לשייך אובייקט חדש לקטגוריה מסוימת מאפשרת את הפיכת הבלתי 

   

 

 

מוכר למוכר, באמצעות ייחוס הידע שנמצא כבר ברשותנו על הקטגוריה של 

(. לצורך הקטגוריזציה Rosch, 1999; Shipley, 1993האובייקט החדש )

, נדרשים תהליכים קוגניטיביים בתחום השפה, כגון: הפשטה, הכללה ומיון

 ,Dale, Priceהמאפשרים לאדם לארגן כמות רבה של מידע באופן יעיל )

Bishop & Plomin, 2003 המיון דורש הבחנה בדומה ובשונה ויצירת הכללה .)

)שם הקבוצה(, ופעולת ההכללה מלווה בדרך כלל במתן שם לקבוצות 

ים (. ידוע שבגיל צעיר ילדים מעדיפים לארגן עצמ2012)ארנברג, דרסלר וסלע,  

על פי היחסים התמטיים בהתאם לנושאים, למשל: 'תפוח' ו'סכין'. לעומת 

 –זאת ילדים בוגרים מעדיפים לסווג עצמים על פי הקטגוריות הטקסונומיות  

 ,Markman & Hutchinsonסיווג שיטתי היררכי, למשל: 'תפוח' ו'אפרסק' )

1984; Markman & Wachtel, 1988מוך כלכלי נ-(. ילדים ממיצב חברתי

מציגים קשיי המשגה יחסית לבני גילם. הקשיים נובעים מיכולות ארגון 

 ירודות עקב קושי בהפעלת התהליכים הקוגניטיביים שתוארו. 

על פוגע ביכולת אחסון המילים בלקסיקון, מאחר -הקושי ברכישת מושגי •

שהוא נשען על אחסון קטגוריאלי ותת קטגוריאלי. פגיעה זו עלולה להקשות 

ת השיום, כלומר על היכולת להעלות מילים מוכרות במהירות על יכול

 (. 2010ובדייקנות )רום, צור וקריזר, 

קושי ביכולת ההגדרה הנובע הן מֶידע עולם דל הן מהפקת מילים קיים  •

העל הספציפיים. ההגדרות מייצגות ביטוי מוצהר של -כלליות במקום מושגי

הגדרה הוא פעולה הקובעת את משמעויות החבויות בשפה הדבורה. ניסוח 

מהותו ואת תכונותיו העיקריות של המושג, ולשם כך נדרש שימוש 

במיומנויות שפתיות רבות ובאפיון ישויות בצורה מדויקת ומחייבת. המגדיר 

תחבירי )צורה(. נוסף על כך, נדרשת ערנות -נדרש לידע סמנטי )תוכן( ומורפו

ה לצורך דיבור על שפה, לשונית, מכיוון שההגדרה משתמשת בשפ-מטה

; 2012לומר" )צור, סגל ורום,  מהלומר ולא רק  כיצדבמילים אחרות: "

Benelli et al., 2006 הקושי במטלה מורכבת זו בא לידי ביטוי בנטייתם של .)

כללי נמוך להפיק הגדרות תפקודיות )תיאור השימוש -ילדים ממיצב חברתי

 יונים תפיסתיים של הפריטבפריט המוגדר( ו/או תפיסתיות )תיאור אפ
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)שם הקבוצה(, ופעולת ההכללה מלווה בדרך כלל במתן שם לקבוצות 

ים (. ידוע שבגיל צעיר ילדים מעדיפים לארגן עצמ2012)ארנברג, דרסלר וסלע,  

על פי היחסים התמטיים בהתאם לנושאים, למשל: 'תפוח' ו'סכין'. לעומת 

 –זאת ילדים בוגרים מעדיפים לסווג עצמים על פי הקטגוריות הטקסונומיות  

 ,Markman & Hutchinsonסיווג שיטתי היררכי, למשל: 'תפוח' ו'אפרסק' )

1984; Markman & Wachtel, 1988מוך כלכלי נ-(. ילדים ממיצב חברתי

מציגים קשיי המשגה יחסית לבני גילם. הקשיים נובעים מיכולות ארגון 

 ירודות עקב קושי בהפעלת התהליכים הקוגניטיביים שתוארו. 

על פוגע ביכולת אחסון המילים בלקסיקון, מאחר -הקושי ברכישת מושגי •

שהוא נשען על אחסון קטגוריאלי ותת קטגוריאלי. פגיעה זו עלולה להקשות 

ת השיום, כלומר על היכולת להעלות מילים מוכרות במהירות על יכול

 (. 2010ובדייקנות )רום, צור וקריזר, 

קושי ביכולת ההגדרה הנובע הן מֶידע עולם דל הן מהפקת מילים קיים  •

העל הספציפיים. ההגדרות מייצגות ביטוי מוצהר של -כלליות במקום מושגי

הגדרה הוא פעולה הקובעת את משמעויות החבויות בשפה הדבורה. ניסוח 

מהותו ואת תכונותיו העיקריות של המושג, ולשם כך נדרש שימוש 

במיומנויות שפתיות רבות ובאפיון ישויות בצורה מדויקת ומחייבת. המגדיר 

תחבירי )צורה(. נוסף על כך, נדרשת ערנות -נדרש לידע סמנטי )תוכן( ומורפו

ה לצורך דיבור על שפה, לשונית, מכיוון שההגדרה משתמשת בשפ-מטה

; 2012לומר" )צור, סגל ורום,  מהלומר ולא רק  כיצדבמילים אחרות: "

Benelli et al., 2006 הקושי במטלה מורכבת זו בא לידי ביטוי בנטייתם של .)

כללי נמוך להפיק הגדרות תפקודיות )תיאור השימוש -ילדים ממיצב חברתי

 יונים תפיסתיים של הפריטבפריט המוגדר( ו/או תפיסתיות )תיאור אפ
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המוגדר( ואף הגדרות המבוססות על ניסיון אישי, והם אינם עוברים להגדרות 

 (.1995מושגיות בגיל המצופה )נוימן, 

 שפה השליטה בות על לשוני-דוהשפעתה של 

כמחצית מכלל ילדי העולם   ,רכישת שתי שפות. כיוםמשמעו    ',ותלשוני-דו'המושג  

הגירה הברים יותר משפה אחת, ונראה כי מגמה זו הולכת ומתרחבת בשל גלי וד

שתי השפות, כל אחת מסיווג על פי גיל החשיפה לניתנת לות לשוני-דו גדולים.ה

; 2010)רום, צור וקריזר,  שפהאופן לימוד השפות ויכולותיו של הדובר בכל 

Mieszkowska et al., 2017.)    ות של חברה, המתקיימת לשוני-דונהוג להפריד בין

-דו ביןלכל אחת תרבות ושפה משלה, לובמדינות שבהן חיות כמה קהילות 

ות של הפרט, הנובעת מהגירת משפחה אל ארץ הדוברת שפה שונה משפת לשוני

(, כאשר הילד נחשף 'בו זמנית'ות יכולה להיות טבעית )או לשוני-דוהמשפחה. 

ות ברצף, כאשר לשוני-דומהלך שלוש השנים הראשונות לחייו, או  לשפה הנוספת ב

 3שלוש.-החשיפה לשפה הנוספת מתחילה לאחר גיל שנתיים

, ןנוטות להמשיך ולהשתמש בבית בשפת משפחות המהגריםבישראל, 

והילדים נחשפים לשפה העברית רק עם הצטרפותם למסגרות החינוכיות. גישה 

עה על שפת הילד ועל שליטתו במאפיינים התקשורתיים והאורייניים. ישפמזו 

ים לשוני-דוהעוסקים בהתפתחותם של ילדים מן השנים האחרונות  מחקרים

-חדם על כישורים חברתיים טובים יותר מאלו הנראים אצל ילדימצביעים 

; 2017,  עמיתיהו   עוז-ים ואף על יכולות קוגניטיביות גבוהות יותר )אבוטבוללשוני

Bialystok, 2001 Cummins, 2001; Tannenbaum & Howie, 2002 לא זו .)

היא על שפתו, אלא    וות אינה משפיעה לרעה על התפתחות הילד אלשוני-דובלבד ש

היא  ולתפקד בשתיהן. זמניתשתי תרבויות שונות בו להיחשף ו למאפשרת ל

מזמנת תקשורת טבעית, רגשית ועשירה עם ההורים וכן עם בני המשפחה 

 המורחבת.

ות משמשת לא פעם כזרז להתפתחות יכולות לשוניות במקביל לשוני-דו

ים נעזרים בשפה אחת לצורך רכישת השפה לשוני-דוילדים . בשתי השפות

ים לעומת לשוני-דוחות של ילדים  מנם קיימים הבדלים בדרכי ההתפתוהנוספת. א

ים, ולרוב קיים עיכוב קל ברכישתה של השפה השנייה, אך הוא לשוני-חדילדים 

 
 .339-360עמ'   ,2013צור, סגל ורום,  יות ראו אצללשונ-דוסוגי  לעוד ע 3

   

 

 

בייחוד ניכרת  ,זמנית-ים בולשוני-דושש. אצל ילדים -נעלם לקראת גיל חמש

שימוש רב בתיאורים ובהבעת וביכולת גבוהה יותר במטלות של סיפור סיפורים 

ים בהתפתחות סמנטית לשוני-חדקדימים ילדים עמדות אישיות, והם אף מ

ים בביצוע לשוני-חדמשמעיות ומטפורות. הם עולים על ילדים -ובהבנת מילים דו

פונולוגיות, -לשוניות ובגמישות מחשבתית, ובעיקר במשימות מטה-מטלות מטה

)איניהיביציה( נדרש דיכוי שבהן נדרש לנתק את צורת המילה ממשמעותה, או ש

 ,Bialystok, 2001; Paradis; 2014לוטם, -של מאפיין אחד לעומת האחר )ערמון

Genesee & Crago, 2011; Pierce, 1992 .)ות לשוני-דוילדים עם ל הבהשווא

ות ברצף רכישת השפה השנייה ארוכה יותר, לשוני-דוטבעית, אצל ילדים עם 

מקרים של ב ינתשפתם מתאפיאורייניות נמשכת שנים רבות. היכולות ה תורכיש

( של מבנים משפת האם לשפה switchingת )רֹו( בין השפות והעב  mixingערבוב )

 (. Cummins, 2000; 2010; רום, צור וקריזר, 1998העברית )אולשטיין, 

-כאשר בודקים את האוכלוסייה כולה, ללא הבחנה בין מיצבים חברתיים

ביכולות לשוניות   פערים,  , או אף העדרפערים קליםכלכליים, מוצאים בדרך כלל  

כאשר בודקים בנפרד לשוניים. המצב שונה -לשוניים לילדים חד-בין ילדים דו

ות לגרום לחסך לשוני-דוכלכלי נמוך. באוכלוסייה זו עלולה  -ממיצב חברתיילדים  

בשל תנאים כלכליים קשים וחוסר זמן לאינטראקציות   ,לשוני בכל אחת מהשפות

כלכלי נמוך -ים ממיצב חברתילשוני-דו(. ילדים  2009ר, בין הילד להוריו )רום ובק

מציגים דלות לשונית המתבטאת בקושי לבנות משפטים בעלי מורכבות תחבירית 

וצורנית, באוצר מילים דל ומכאן גם בהישגים לימודיים ירודים. ילדים אלה 

גורמים המונעים הבשפת הסביבה, דבר הנמנה עם  נמוכה  ים יכולת אקדמית  ציגמ

; 2003להתקדם בסולם החברתי והכלכלי )לוין, שוהמי וספולסקי,  מהם

(Cummins, 2001.  ת התערבות תוכניהמחקר הנוכחי בדק את תרומתה של

קידום דרכי הלמידה של קטגוריזציה והגדרות, ל יכולותשפתית, הממוקדת ב

 4.כלכלי נמוך-תלמידי כיתה א' ממיצב חברתי

 
יכולת הקטגוריזציה נבחנה בעבודת הגמר של א' זיטמן כבודי, "העשרת שפה של תלמידי כיתה  4

כלכלי נמוך באמצעות תכנית התערבות בדגש על נושא הקטגוריות". העבודה -א' ממיצב חברתי
. 2019בלקויות למידה, מכללת תלפיות חולון,    .M.Edשני   תואר מהדרישות לקבלת   כחלק הוגשה

 הממצאים מובאים באישורה.
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 פער מגדרי ביכולות שפה

כלכלי על -חברתיהמיצב ת השקיימת הסכמה בין החוקרים בנוגע להשפעבעוד 

קיומו של  פער מגדרי  בדבריות משמע-חדהתפתחות כישורי השפה, אין מסקנות 

ות מקור למחלוקות בין החוקרים. יש מחקרים יברכישת שפה, והנושא ממשיך לה

בנות בתחומי שפה שונים, כגון: אצל בהתפתחות שפתית  יתרוןהמצביעים על 

, התפתחות אוצר מילים םחייהתקשורת בלתי מילולית בחודשים הראשונים של 

תחבירי. הפער המובהק ביותר קיים בתחום אוצר -והתפתחות בתחום המורפו

. בספרות ובאיכותן ל בנים בכמות המילים שהן רוכשותבנות עולות ע :המילים

המחקרית הפסיכולוגית והחינוכית מציינים באופן מיוחד את ההישגים הגבוהים 

יים. היבטים שפִת כל מיני  ב  ,ספר לעומת הישגי הבנים בגיל זהה  בנות בגיל בית  של

ראו )  דהע  ואפער זה אף נשאר עקבי ויציב לאורך השנים, ואינו תלוי שפה, תרבות  

 ;Bauer, Goldfield & Reznick, 2002; Bornstein & Cote, 2005למשל

Eriksson et al., 2012; Hadley et al., 2011; Özçalıskan & Goldin-Meadow, 

 NAEP (National Assessment of Educational-. גם בתוצאות מבחן ה(2010

Progress  בארצות הברית במקצועות הנלמדים, (, כלי מקובל להערכת התלמידים

 PISA (Program for International Studentלאומיים -וכן במחקרים הבין

Assessment )ו-PIRLS (Progress in International Reading Literacy 

Study ,) רפ, נמצאו פערים דומים(2014 ;Cole, 1997 .) 

תפתחות כישורי בהמגדר מייחסים חשיבות להחוקרים הלעומת ואולם, 

 ,עדר פער בין בנים לבנות בגיל הגן בתחומי שפה שוניםשפה, אחרים מצביעים על הֶ 

-בדקו ילדים ממיצב חברתישמנם בחלק מהמחקרים והן בהבנה הן בהפקה. א

שנים, אך לא נמצאו הבדלים לפני  6-2כלכלי בינוני נמצא יתרון קטן לבנות, בגיל 

 Bornstein, Hahn & Haynes, 2004; Huttenlocher) וה או לאחריזגילים טווח 

et al., 2010; Hyde, 2005; Rowe, 2012; Wallentin, 2009 לכן חוקרים אלו .)

גורם זניח ואינו מנבא את השונות בין הילדים  ואכי הפער הבין מגדרי ה ,טוענים

דר עאת הֶ  תולים( Barbu et al., 2015) עמיתיהבהתפתחות כישורי שפה. ברבו ו

קושי בהאחידות בממצאי המחקרים השונים העוסקים בפער הבין מגדרי 

שוני בתחומי בתכנון המחקרים ומהלכם, ב , קושי שמקורובפרשנות הממצאים

 הטרוגניות של האוכלוסיות מבחינת הגיל והמיצב.בשפה שנבדקו בכל מחקר וה

   

 

 

גורם המגדר על יכולות  לעומת ריבוי המחקרים שבדקו את השפעת

כלכלי עליהן, מעטים הם המחקרים אשר -ת ואת השפעת המיצב החברתישפתיו

על התפתחות  – כלכלי-מגדר ומיצב חברתי – בדקו את השילוב של שני הגורמים

השפה ואופי רכישתה. המחקרים הבודדים שנעשו מעידים על פערים מגדריים 

הן בהפקה הן בהבנה.  ,כלכלי בתחומי השפה השונים-המושפעים ממיצב חברתי

 ,בנות מראות ביצועים טובים יותר בהשוואה לבנים ,כלכלי נמוך-במיצב חברתי

יכרים כבר בשנה השנייה לחיי בשיח ספונטני, באוצר המילים ובתחביר. הפערים נ

שנים ונשמרים לאורך השנים. גם באבחונים  14-9הילדים, הם בולטים בגיל 

סטנדרטיים להערכת שפה לגיל הגן ובית הספר היסודי נמצאו פערים מגדריים 

 ,Morissetנמוך )כלכלי -לטובת הבנות באוכלוסיית הילדים ממיצב חברתי

Barnard & Booth, 1995; Reynolds & Fish, 2010.)  לעומת זאת, באוכלוסיית

 Fernald)כלכלי גבוה לא נמצאו פערים בין בנים לבנות -הילדים ממיצב חברתי

et al., 2013; Zambrana et al., 2012 את מחקרם של ברבו גם כאן (. יש לציין

(, שבו נמצאו הבדלים מובהקים לטובת הבנות בקרב Barbu et al., 2015)  עמיתיהו

עד שש שנים וארבעה חודשים(  שישה חודשים)שנתיים ו 6:4עד  2:6גיל ילדים ב

 . ובו נמצאו הבדלים מובהקים לטובת הבנותכלכלי נמוך -ממיצב חברתי

 שאלות המחקר

 םות כגורלשוני-דוכלכלי נמוך ו-מיצב חברתישילוב של מחקרים מצביעים על 

ת תוכניאם  ,ןוחיקשנו לבמחקר הנוכחי בבסיכון לקיומם של קשיי שפה. 

התערבות בנושא השפה, המתמקדת במיומנויות של קטגוריזציה והגדרה, תביא 

-א' המשתייכים למיצב חברתי הלשיפור בכישורים הלשוניים של תלמידים בכית

 שאלות הבאות:המחקר התמקד בכלכלי נמוך. 

האם יחול שיפור ביכולות הקטגוריזציה וההגדרה בקרב תלמידי כיתה א'  (1

 כלכלי נמוך בעקבות התערבות בתחום השפה?-ממיצב חברתי

האם יימצאו פערים מגדריים בהישגי התלמידים ביכולות הקטגוריזציה  (2

 וההגדרה?

 מתוך שאלות אלו ומתוך הידוע ממחקרים קודמים הועלו השערות המחקר:
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גורם המגדר על יכולות  לעומת ריבוי המחקרים שבדקו את השפעת

כלכלי עליהן, מעטים הם המחקרים אשר -ת ואת השפעת המיצב החברתישפתיו

על התפתחות  – כלכלי-מגדר ומיצב חברתי – בדקו את השילוב של שני הגורמים

השפה ואופי רכישתה. המחקרים הבודדים שנעשו מעידים על פערים מגדריים 

הן בהפקה הן בהבנה.  ,כלכלי בתחומי השפה השונים-המושפעים ממיצב חברתי

 ,בנות מראות ביצועים טובים יותר בהשוואה לבנים ,כלכלי נמוך-במיצב חברתי

יכרים כבר בשנה השנייה לחיי בשיח ספונטני, באוצר המילים ובתחביר. הפערים נ

שנים ונשמרים לאורך השנים. גם באבחונים  14-9הילדים, הם בולטים בגיל 

סטנדרטיים להערכת שפה לגיל הגן ובית הספר היסודי נמצאו פערים מגדריים 

 ,Morissetנמוך )כלכלי -לטובת הבנות באוכלוסיית הילדים ממיצב חברתי

Barnard & Booth, 1995; Reynolds & Fish, 2010.)  לעומת זאת, באוכלוסיית

 Fernald)כלכלי גבוה לא נמצאו פערים בין בנים לבנות -הילדים ממיצב חברתי

et al., 2013; Zambrana et al., 2012 את מחקרם של ברבו גם כאן (. יש לציין

(, שבו נמצאו הבדלים מובהקים לטובת הבנות בקרב Barbu et al., 2015)  עמיתיהו

עד שש שנים וארבעה חודשים(  שישה חודשים)שנתיים ו 6:4עד  2:6גיל ילדים ב

 . ובו נמצאו הבדלים מובהקים לטובת הבנותכלכלי נמוך -ממיצב חברתי

 שאלות המחקר

 םות כגורלשוני-דוכלכלי נמוך ו-מיצב חברתישילוב של מחקרים מצביעים על 

ת תוכניאם  ,ןוחיקשנו לבמחקר הנוכחי בבסיכון לקיומם של קשיי שפה. 

התערבות בנושא השפה, המתמקדת במיומנויות של קטגוריזציה והגדרה, תביא 

-א' המשתייכים למיצב חברתי הלשיפור בכישורים הלשוניים של תלמידים בכית

 שאלות הבאות:המחקר התמקד בכלכלי נמוך. 

האם יחול שיפור ביכולות הקטגוריזציה וההגדרה בקרב תלמידי כיתה א'  (1

 כלכלי נמוך בעקבות התערבות בתחום השפה?-ממיצב חברתי

האם יימצאו פערים מגדריים בהישגי התלמידים ביכולות הקטגוריזציה  (2

 וההגדרה?

 מתוך שאלות אלו ומתוך הידוע ממחקרים קודמים הועלו השערות המחקר:
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ההתערבות הממוקדת בתחום השפה, ובעיקר ביכולות המיון, ההכללה,  (1

כלכלי נמוך -וההגדרות, אצל תלמידי כיתה א' ממיצב חברתיהתיאורים 

 תגרום לשיפור ביכולות אלו.

יימצא פער מגדרי לטובת הבנות ביכולות המיון, ההכללה, התיאורים  (2

 כלכלי נמוך.-וההגדרות בקרב תלמידי כיתה א' ממיצב חברתי

 שיטת המחקר 
ספר ההלומדים בבית  – בנות 15-בנים ו 15 – תלמידים 30 במחקר השתתפו

, בשכונה שמרבית האוכלוסייה יפו-תל אביבב  ממלכתי "איתמר בן אב"י"-יסודיה

ים, לשוני-דו התלמידים הם . רובכלכלי נמוך-בה משתייכת למיצב חברתי

העברית אינה שפת האם שלהם. באוכלוסיית המחקר לא נכללו תלמידים מכיתת ו

וון שתלמידים אלה מקבלים גם טיפול פרטני וכיתתי , מכיהחינוך המיוחד

בנושאים הקשורים לתחומי השפה על ידי קלינאית תקשורת, נוסף על מיזם 

 . "שובר קירות", והדבר עשוי להקשות על זיהוי השפעותיו של המיזם בכיתה זו

מבחן " – מבחן מעש"הבאמצעות  הוערכו דיםמילתכישורי השפה של ה

ת תוכני בסיוםבתחילת השנה ו –( 2007רום ומורג, ) "עיבוד שפה דבורה

לשוניות -מבחן בעברית להערכת יכולות סמנטיות הואההתערבות. מבחן מעש"ה 

מבחנים העוסקים -. המבחן מכיל חמישה תת11-5בשפה הדבורה של ילדים בגיל 

המבחן   ,משמעות ותיאורים. כמו כן-בנושאים הבאים: קטגוריות, דמיון, שוני, רב

-תת תע את חמשבצמבחנים העוסקים בשיום ובפעלים. ניתן ל-שני קדםכולל 

תיאור המבחנים. -המבחנים רק לאחר שהתלמידים עברו בהצלחה את שני קדם

 .1להלן, בלוח מובא המבחנים 

 1לוח 

 רוט המבחניםיפ -מבחן מעש"ה 

 פירוט נושא מספר

  התמונה המופיעהנבדק מתבקש לתת שם לכל  שיום  1מבחן -קדם

 לפניו על גבי לוח. 

פעולה שמבצעים  שמה של הנבדק מתבקש לנקוב ב פעלים  2מבחן -קדם

 חפץ הספציפי שהבודקת מציינת.ב

   

 

 

הנבדק מתבקש לציין שלושה פריטים שונים  קטגוריות 1מבחן -תת

השייכים לקטגוריה הספציפית הנאמרת לו, 

 . 'כלי נגינה'לדוגמה: 

ק מתבקש להציג היבטים דומים של הנבד דמיון  2תת מבחן 

 'מכונית'הפריטים הנאמרים לו, לדוגמה: 

 .'אוטובוס'ו

הנבדק מתבקש להציג את הניגוד בין שני פריטים  שוני  3מבחן -תת

 .'חתול'ו 'כלב'הנאמרים לו, לדוגמה: 

הנבדק מתבקש לנסח באופן מילולי שתי  משמעות-רב 4מבחן -תת

 . 'הר  פ  ִס 'משמעויות שונות לאותה מילה, לדוגמה: 

 תיאורים/ 5תת מבחן 

 הגדרות

יכולת הנבדק להשתמש בתיאורים  מבחן להערכת

לדוגמה, בהתייחס למילה ספציפיים למילים. 

ישנן מספר תכונות רלוונטיות שהנבדק 'פרפר' 

יד או פעולות;  יכול לציין: קטגוריית על; תפק

תפקיד או פעולה נוספת או סוגים שונים של  

גודל, צורה, צבע או   :כגון ,פריט; תכונות בולטות

חלקים אופייניים; מקום, מקור, זמן או חומרים 

יכול לנסח הנבדק , כמו כןהפריט.  אתמרכיבים ה

 את המשפט תוך שימוש במשפט מגדיר.

נמצא בשימוש רב ככלי אבחוני הוא גבוהות, ו ו של המבחן הןומהימנות ותקפות

מגן  ,בשדה החינוכי והטיפולי. הערכת יכולות הנבדק נעשית בהתאם לשכבות גיל

 , כלומרכלכלי-על פי השתייכות הנבדק למיצב חברתיכן חובה ועד לכיתה ה', ו

 .'אזורי מצוקה'או השתייכות ל 'אזורים מבוססים'השתייכות ל

 ת ההתערבותתוכני

ממצאי האבחון הראשוני, שנערך בתחילתה של שנת הלימודים תשע"ט, לאור 

 'קטגוריות'המבחנים -ואשר הצביעו באופן מיוחד על קשיים בשני תת

תוך  ,ת התערבות לטיפוח כישורי שפהתוכני, נבנתה 'תיאורים/הגדרות'ו

ידי מורות להוראה מותאמת -ה עלבוצעכנית והתייחסות לתחומי קושי אלו. הת

בשיתוף קלינאיות תקשורת העובדות בבית הספר, והן היו גם  ,מבית הספר

כנית בכיתות ו. לצורך יישום התלקביעת המטרות הלימודיות בכל מפגששותפות 
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הנבדק מתבקש לציין שלושה פריטים שונים  קטגוריות 1מבחן -תת

השייכים לקטגוריה הספציפית הנאמרת לו, 

 . 'כלי נגינה'לדוגמה: 

ק מתבקש להציג היבטים דומים של הנבד דמיון  2תת מבחן 

 'מכונית'הפריטים הנאמרים לו, לדוגמה: 

 .'אוטובוס'ו

הנבדק מתבקש להציג את הניגוד בין שני פריטים  שוני  3מבחן -תת

 .'חתול'ו 'כלב'הנאמרים לו, לדוגמה: 

הנבדק מתבקש לנסח באופן מילולי שתי  משמעות-רב 4מבחן -תת

 . 'הר  פ  ִס 'משמעויות שונות לאותה מילה, לדוגמה: 

 תיאורים/ 5תת מבחן 

 הגדרות

יכולת הנבדק להשתמש בתיאורים  מבחן להערכת

לדוגמה, בהתייחס למילה ספציפיים למילים. 

ישנן מספר תכונות רלוונטיות שהנבדק 'פרפר' 

יד או פעולות;  יכול לציין: קטגוריית על; תפק

תפקיד או פעולה נוספת או סוגים שונים של  

גודל, צורה, צבע או   :כגון ,פריט; תכונות בולטות

חלקים אופייניים; מקום, מקור, זמן או חומרים 

יכול לנסח הנבדק , כמו כןהפריט.  אתמרכיבים ה

 את המשפט תוך שימוש במשפט מגדיר.

נמצא בשימוש רב ככלי אבחוני הוא גבוהות, ו ו של המבחן הןומהימנות ותקפות

מגן  ,בשדה החינוכי והטיפולי. הערכת יכולות הנבדק נעשית בהתאם לשכבות גיל

 , כלומרכלכלי-על פי השתייכות הנבדק למיצב חברתיכן חובה ועד לכיתה ה', ו

 .'אזורי מצוקה'או השתייכות ל 'אזורים מבוססים'השתייכות ל

 ת ההתערבותתוכני

ממצאי האבחון הראשוני, שנערך בתחילתה של שנת הלימודים תשע"ט, לאור 

 'קטגוריות'המבחנים -ואשר הצביעו באופן מיוחד על קשיים בשני תת

תוך  ,ת התערבות לטיפוח כישורי שפהתוכני, נבנתה 'תיאורים/הגדרות'ו

ידי מורות להוראה מותאמת -ה עלבוצעכנית והתייחסות לתחומי קושי אלו. הת

בשיתוף קלינאיות תקשורת העובדות בבית הספר, והן היו גם  ,מבית הספר

כנית בכיתות ו. לצורך יישום התלקביעת המטרות הלימודיות בכל מפגששותפות 
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, והוא כלל אנשי צוות מתוך עובדי בית 'הוסף כוח אדם לצוות שכבת כיתות א

השעות ללמידה במערכת  5, הוקצו ארבע שעות רוחבעל כך הספר וממתי"א. נוסף

שכבתית ושעה אחת שבועית לישיבות הצוות של המורות להוראה מותאמת 

וקלינאיות התקשורת. עורכת מחקר זה נמנית עם צוות בית הספר, ולקחה חלק 

כנית ההתערבות ותלכל אורכה. יש לציין שוביישומה ת ההתערבות תוכניבתכנון 

קירות" שיועד לכלל "שובר  מיזםחלק מכהועברה לכלל תלמידי כיתות א', 

 מחקר הנוכחי. ב להשתתףתלמידים  30 , ומתוכה נבחרוהשכבה

 12-10ללו ּכש ,בקבוצות למידה הומוגניות בוצעהת ההתערבות תוכני

מותאמים לתלמידי התלמידים, וזאת על מנת לאפשר עבודה בקצב וברמת תיווך 

ה אפשרהשיעורים התכל הקבוצות, אך במהלך  בכנית הייתה זהה  וכל קבוצה. הת

כדי להתייחס בצורה נכונה לרמת התלמידים  מסוימת בביצועּה,גמישות 

 ולדינמיקה הקבוצתית.

ת ההתערבות הדגישה את תחום הקטגוריות ואת תחום תוכני

, אך התיאורים וההגדרות, שבהם, כאמור, נמצא קושי בולט אצל התלמידים

וון ששיפור ביכולות זאת, מכי. אחרים פעילויות מתחומי שפהכללה גם 

ומכיוון מצריך ביסוס מיומנויות שפתיות רבות,  הקטגוריזציה וההגדרה

שהצרכים הייחודיים של אוכלוסיית המחקר דרשו טיפוח של כלל תחומי השפה. 

דקות, והיא כללה את הנושאים  45רך ואב שיעורים 20 משך ההתערבות היה

 המתוארים להלן:

מושגים. למטרה זו המילים וההרחבת אוצר  :טיפוח היכולת הסמנטית

הוקנו מילות תוכן כלליות וספציפיות )שמות עצם, פעלים, תארים( ומילות 

תפקוד )מילות יחס וקישור(; נעשתה חשיפה גלויה ומכוונת למילים 

כמו התייחסות לפריטי לבוש ולפעלים  ,ולמשמעויותיהן בתוך מגוון הקשרים

; הדגשה של 'חובשים – כובע', 'גורבים – ייםגרב'הקשורים אליהם, לדוגמה: 

עד שלושה צעדים מילות יחס המייצגות מרחב, לדוגמה, במתן הוראות: "צ  

 הגב".מאחורי ידיים את הקדימה והנח 

 
לפי הגדרת משרד החינוך שעות רוחב הן  שעות הלימוד הניתנות על ידי מורי בית הספר או על  5

-ידי מורי חוץ, שבאמצעותן ניתן לחלק את הכיתה לכמה קבוצות לימוד, לפצל מקצוע, ללמד בו
ר(, להפעיל הפרדה מגדרית לנושאים שונים וכיו"ב. ראו: חוזר משרד זמנית שני מקצועות )ויות

-HOZ/ 0314. אסמכתא: 2017בספטמבר,  5החינוך בנושא תקן השעות בבתי הספר היסודיים, 
17. 

   

 

 

תמונות וחפצים לקבוצות הכלה  סיווג :שיפור יכולת המיון וההכללה

לצורך סיווג פריטים  'פירות'קבוצות. לדוגמה: -על ותת-קבוצות –שונות 

הכללה נעשה גם בקבוצה. העיסוק במיון ו-כתת 'פירות הדר'על, ו-לקבוצת

 מתן תיאורים ותוך התייחסות לדמיון ולשוני שבין הפריטים.  באמצעות

חשיפה למבנים תחביריים תקינים, בניית  :טיפוח היכולת התחבירית

 משפטי הוראה.וכמו משפטי שאלה  ,משפטים מסוגים שונים

הבנה והפקה נכונה של נטיות ושל  :טיפוח היכולת המורפולוגית

התאמות דקדוקיות, לדוגמה: ריבוי בלשון נקבה וזכר של שמות עצם, כמו 

 נמלים'.-'נמלה, 'שולחנות-שולחן'

 תםובהרכבצלילים התנסויות במיזוג  :טיפוח היכולת הפונולוגית

 למילים, זיהוי ובידוד צליל סוגר, צליל פותח וצליל בתוך המילה.

התנסויות במגוון השימושים בשפה, כמו  :טיפוח היכולת הפרגמטית

 גה, הנמקה ומתן הוראות. הפקת שאלות, תיאורים והגדרות, המׂש

פעילויות לשוניות העוסקות במודעות  :לשונית-טיפוח היכולת המטה

המצאת מילים, מילים נרדפות, הפכים,  אודותיה, כמו ידעהלמילה ובהעשרת 

מילים בעלות משמעויות רבות; פעילויות העוסקות בהבחנה בין צורות 

לא נכונות; פעילויות העוסקות בחריזה; וכן פעילויות לדקדוקיות נכונות 

 שיח. הבכללי והתנהגות ההעוסקות בכללי 

דים של משרד ת הלימותוכנינושאים מתוך ב הפעילויות הללו עסקו

כמו בעלי חיים, עונות השנה וחגים. בכל הפעילויות נעשה  ,החינוך לכיתה א'

 משחקים, שירים, סיפורים, מצגות והמחזות.  :שימוש באמצעים מגוונים

 הלך המחקרמ

מבחן מעש"ה  בוצעבשלב הראשון  לאורך שנת הלימודים תשע"ט. נמשךהמחקר 

המבחן הייתה להצביע על הקשיים הבולטים, . מטרת תלמידים 15-ו למותלבש

המבחן -ובתת 'קטגוריות'המבחן -על קשיים בעיקר בתת העידותוצאות וה

לאחר  תחומים אלו.באת המחקר  מקד, ולכן הוחלט ל'תיאורים/הגדרות'

תלמידים נוספים. כלומר, בסך  15 שהוגדרו תחומי המחקר, ביצעו את המבחן

בשלב השני  בנים(. 15-בנות ו 15תלמידים ) 30ל כללה אוכלוסיית המחקר והכ

ת ההתערבות, והיא הופעלה עד תום שנת הלימודים, לאורך תקופה תוכנינבנתה 
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תמונות וחפצים לקבוצות הכלה  סיווג :שיפור יכולת המיון וההכללה

לצורך סיווג פריטים  'פירות'קבוצות. לדוגמה: -על ותת-קבוצות –שונות 

הכללה נעשה גם בקבוצה. העיסוק במיון ו-כתת 'פירות הדר'על, ו-לקבוצת

 מתן תיאורים ותוך התייחסות לדמיון ולשוני שבין הפריטים.  באמצעות

חשיפה למבנים תחביריים תקינים, בניית  :טיפוח היכולת התחבירית

 משפטי הוראה.וכמו משפטי שאלה  ,משפטים מסוגים שונים

הבנה והפקה נכונה של נטיות ושל  :טיפוח היכולת המורפולוגית

התאמות דקדוקיות, לדוגמה: ריבוי בלשון נקבה וזכר של שמות עצם, כמו 

 נמלים'.-'נמלה, 'שולחנות-שולחן'

 תםובהרכבצלילים התנסויות במיזוג  :טיפוח היכולת הפונולוגית

 למילים, זיהוי ובידוד צליל סוגר, צליל פותח וצליל בתוך המילה.

התנסויות במגוון השימושים בשפה, כמו  :טיפוח היכולת הפרגמטית

 גה, הנמקה ומתן הוראות. הפקת שאלות, תיאורים והגדרות, המׂש

פעילויות לשוניות העוסקות במודעות  :לשונית-טיפוח היכולת המטה

המצאת מילים, מילים נרדפות, הפכים,  אודותיה, כמו ידעהלמילה ובהעשרת 

מילים בעלות משמעויות רבות; פעילויות העוסקות בהבחנה בין צורות 

לא נכונות; פעילויות העוסקות בחריזה; וכן פעילויות לדקדוקיות נכונות 

 שיח. הבכללי והתנהגות ההעוסקות בכללי 

דים של משרד ת הלימותוכנינושאים מתוך ב הפעילויות הללו עסקו

כמו בעלי חיים, עונות השנה וחגים. בכל הפעילויות נעשה  ,החינוך לכיתה א'

 משחקים, שירים, סיפורים, מצגות והמחזות.  :שימוש באמצעים מגוונים

 הלך המחקרמ

מבחן מעש"ה  בוצעבשלב הראשון  לאורך שנת הלימודים תשע"ט. נמשךהמחקר 

המבחן הייתה להצביע על הקשיים הבולטים, . מטרת תלמידים 15-ו למותלבש

המבחן -ובתת 'קטגוריות'המבחן -על קשיים בעיקר בתת העידותוצאות וה

לאחר  תחומים אלו.באת המחקר  מקד, ולכן הוחלט ל'תיאורים/הגדרות'

תלמידים נוספים. כלומר, בסך  15 שהוגדרו תחומי המחקר, ביצעו את המבחן

בשלב השני  בנים(. 15-בנות ו 15תלמידים ) 30ל כללה אוכלוסיית המחקר והכ

ת ההתערבות, והיא הופעלה עד תום שנת הלימודים, לאורך תקופה תוכנינבנתה 
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ת ההתערבות, נערכה תוכני, לאחר הפעלת בשלב השלישי חודשים. כשמונהשל 

השפתיות של התלמידים באמצעות מבחן מעש"ה, הערכה מחודשת של היכולות 

  כנית.וונבדקו מידת התקדמותם ויעילות הת

 ממצאים 
השערת על פי    תוצאות המחקר יוצגו להלן בהתאם להשערות שהנחו את העבודה.

ובעיקר ביכולות המיון,  ,שפתיותהשיפור ביכולות  צפוי ,המחקר הראשונה

כלכלי נמוך -כיתה א' ממיצב חברתיאצל תלמידי    ,ההכללה, התיאורים וההגדרות

בדיקת השערה זו נמדדו צורך ממוקדת בתחומים אלו. לההתערבות הבעקבות 

 'קטגוריות' המבחנים-תתהביצועים המילוליים של התלמידים ב

ההתערבות ולאחריה.  תוכניתמתוך מבחן מעש"ה לפני  'תיאורים/הגדרות'ו

 .2תוצאות המדידות מוצגות בלוח 

 2לוח 

לפני  'תיאורים/הגדרות'ו 'קטגוריות'מבחנים -ממוצעים וסטיות תקן בתת
 .ההתערבות ולאחריה

 

מבחן -ממוצע הציונים בתת היה ת ההתערבותתוכניטרם  ,התוצאותעל פי 

היה  'תיאורים/הגדרות'מבחן -. בתת0.68 – כניתו, ולאחר הת-0.81 'קטגוריות'

. נמצא הבדל מובהק בין לאחריה 0.13-כנית, וולפני הת -0.62ממוצע הציונים 

 .לבין ציוניהם בסיומהת ההתערבות תוכניציוני התלמידים לפני 

מבחנים. קו האפס בתרשים מציין את המציג גם הוא את תוצאות  1תרשים 

במבחן מעש"ה. ניתן  הממוצע הישגי תלמידים בכיתה א' על פי הנורמה שנקבע

 ההתערבות.ת תוכנילאחר ציוני המבחנים ברורה ב בעלייהלהבחין 

 תיאורים/הגדרות קטגוריות קבוצה

n=30 

לפני 
 ההתערבות

אחרי 
 ההתערבות

לפני 
 ההתערבות

אחרי 
 ההתערבות

0.81- 

(0.78) 

0.68 

(0.78) 

0.62- 

(0.94) 

0.13 

(1.17) 

   

 

 

 

 'תיאורים/הגדרות'ו' קטגוריות'מבחנים ה-ממוצעים בתתהישגים : 1תרשים 

 לפני ההתערבות ואחריה

ניתן אפוא להסיק כי השערת המחקר הראשונה אוששה, וחל שיפור ביכולות 

-המיון, ההכללה, התיאורים וההגדרות אצל תלמידי כיתה א' ממיצב חברתי

כלכלי נמוך שהיוו את אוכלוסיית המחקר, בעקבות התערבות ממוקדת בתחומי 

 השפה. 

כולות המיון, פער מגדרי לטובת הבנות בי , צפויהשערת המחקר השנייהעל פי 

כלכלי -ההכללה, התיאורים וההגדרות בקרב תלמידי כיתה א' ממיצב חברתי

בדיקת השערה זו נמדדו צורך  נמוך בעקבות התערבות ממוקדת בתחומים הללו. ל

לפני ההתערבות ולאחריה.  ,הבנות בנפרדשל הביצועים המילוליים של הבנים ו

. תוצאות המדידות 2X2נערך מבחן ניתוח שונות דו כיווני של מדידות חוזרות 

 .3מוצגות להלן בלוח 

  

הגדרות/תיאורים קטגוריות
לפני ההתערבות -0.62 -0.81
אחרי ההתערבות 0.13 0.68

-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2

0
0.2
0.4
0.6
0.8
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 'תיאורים/הגדרות'ו' קטגוריות'מבחנים ה-ממוצעים בתתהישגים : 1תרשים 

 לפני ההתערבות ואחריה

ניתן אפוא להסיק כי השערת המחקר הראשונה אוששה, וחל שיפור ביכולות 

-המיון, ההכללה, התיאורים וההגדרות אצל תלמידי כיתה א' ממיצב חברתי

כלכלי נמוך שהיוו את אוכלוסיית המחקר, בעקבות התערבות ממוקדת בתחומי 

 השפה. 

כולות המיון, פער מגדרי לטובת הבנות בי , צפויהשערת המחקר השנייהעל פי 

כלכלי -ההכללה, התיאורים וההגדרות בקרב תלמידי כיתה א' ממיצב חברתי

בדיקת השערה זו נמדדו צורך  נמוך בעקבות התערבות ממוקדת בתחומים הללו. ל

לפני ההתערבות ולאחריה.  ,הבנות בנפרדשל הביצועים המילוליים של הבנים ו

. תוצאות המדידות 2X2נערך מבחן ניתוח שונות דו כיווני של מדידות חוזרות 

 .3מוצגות להלן בלוח 

  

הגדרות/תיאורים קטגוריות
לפני ההתערבות -0.62 -0.81
אחרי ההתערבות 0.13 0.68

-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2

0
0.2
0.4
0.6
0.8
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 3לוח 

בקבוצות  'תיאורים/הגדרות'ו 'קטגוריות'מבחנים -ממוצעים וסטיות תקן בתת
 הבנים והבנות לפני ההתערבות ולאחריה

 
 קבוצה

 תיאורים/הגדרות קטגוריות

לפני 
 ההתערבות

אחרי 
 ההתערבות

לפני 
 ההתערבות

אחרי 
 ההתערבות

 בנים

 15=n 

0.90- 

(0.88) 

0.47 

(0.79) 

0.75- 

(0.93) 

0.04 

(1.32) 

 בנות

15=n 

0.71- 

 (0.68) 

0.89 

(0.74) 

0.49- 

(0.98) 

21 .0 

(1.05) 

מתוצאות הניתוח עולה כי האפקט העיקרי הראשון של זמן המדידה נמצא 

מובהק. ממוצע הציונים אחרי ההתערבות גבוה מממוצע הציונים שלפניה בשתי 

הקבוצות, הן בקבוצת הבנים הן בקבוצת הבנות. האפקט העיקרי השני של סוג 

 – הבנים בשתי המדידותלא נמצא מובהק. כלומר, ממוצע  –המגדר  – הקבוצה

נמצא דומה לממוצע הבנות בשתי המדידות. גם אפקט  –לפני ואחרי ההתערבות 

הישגי הבנים וגם הישגי הבנות השתנו  ,נמצא מובהק. כלומרלא האינטראקציה 

ת ההתערבות, תוכנישנעשתה לאחר  , המדידהבאופן דומה במדידה השנייה

 בות. יחסית למדידה הראשונה, שבוצעה טרם ההתער

-מציג גם הוא את ממוצעי הציונים של קבוצות הבנים והבנות בתת 2תרשים 

כי ממוצעי שתי  עולהתרשים ה. מן 'תיאורים/הגדרות'ו 'קטגוריות'מבחנים ה

ת ההתערבות, ואף נותרו דומים תוכנילפני  זה לזה הקבוצות היו דומים מאוד

 'קטגוריות'מבחנים ה-בתת כלומר, בשתי הקבוצות חל שיפור ברורלאחריה. 

  .עקומת השיפור הייתה דומה', ותיאורים/הגדרות'ו

   

 

 

 

 'קטגוריות' מבחניםה-בתת: ממוצעי הציונים של הבנים והבנות 2תרשים 

 לפני ההתערבות ולאחריה 'תיאורים/הגדרות'ו

לא נמצא פער מגדרי  .כי השערת המחקר השנייה לא אוששה ראותניתן אפוא ל

לטובת הבנות ביכולות המיון, ההכללה, התיאורים וההגדרות בקרב תלמידי 

 כלכלי נמוך בעקבות התערבות ממוקדת בתחום.-כיתה א' ממיצב חברתי

 דיון
יכולות   בתחום  פרטבו  ,ת התערבות בתחום השפהתוכנימחקר זה בחן את השפעת  

-תיאורים והגדרות בקרב תלמידי כיתה א' ממיצב חברתי, ההכללהה ,מיוןה

ת ההתערבות העלתה את המיומנויות תוכניהפעלת  ש  הראההמחקר    6.כלכלי נמוך

מיון, הולות מנם ההתערבות התמקדה בעיקר ביכוא .השפתיות של התלמידים

אוצר המילים והידע  תהרחבבגם עסקה הגדרות, אך התיאורים וההכללה, ה

להבנת כללי  יםמשמעותיידועים כהתחומים ם, תלמידיה תחבירי של-המורפו

דקדוק, וכן סיפקה אסטרטגיות לאחסון מילים בזיכרון ולשליפתן. מאחר ה

ים, מציגים לשוני-דוכלכלי נמוך, ובעיקר אלו שהם גם -שילדים ממיצב חברתי

ים יאקדמהם ההישגיובשל כך כישורי שפה ירודים יחסית לילדים ממיצב גבוה, 

בתחומי   מקדשתתת התערבות  תוכניקיימת חשיבות רבה לנמוכים,  עלולים להיות  

באוצר  ןה ,יכולה למנוע את הדלות הלשוניתההתערבות  באוכלוסייה זו. השפה

 
 לשוניות לא נבדק במחקר זה.-לשוניים, אך משתנה הדו-רוב משתתפי המחקר היו דו 6
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 'קטגוריות' מבחניםה-בתת: ממוצעי הציונים של הבנים והבנות 2תרשים 

 לפני ההתערבות ולאחריה 'תיאורים/הגדרות'ו

לא נמצא פער מגדרי  .כי השערת המחקר השנייה לא אוששה ראותניתן אפוא ל

לטובת הבנות ביכולות המיון, ההכללה, התיאורים וההגדרות בקרב תלמידי 

 כלכלי נמוך בעקבות התערבות ממוקדת בתחום.-כיתה א' ממיצב חברתי

 דיון
יכולות   בתחום  פרטבו  ,ת התערבות בתחום השפהתוכנימחקר זה בחן את השפעת  

-תיאורים והגדרות בקרב תלמידי כיתה א' ממיצב חברתי, ההכללהה ,מיוןה

ת ההתערבות העלתה את המיומנויות תוכניהפעלת  ש  הראההמחקר    6.כלכלי נמוך

מיון, הולות מנם ההתערבות התמקדה בעיקר ביכוא .השפתיות של התלמידים

אוצר המילים והידע  תהרחבבגם עסקה הגדרות, אך התיאורים וההכללה, ה

להבנת כללי  יםמשמעותיידועים כהתחומים ם, תלמידיה תחבירי של-המורפו

דקדוק, וכן סיפקה אסטרטגיות לאחסון מילים בזיכרון ולשליפתן. מאחר ה

ים, מציגים לשוני-דוכלכלי נמוך, ובעיקר אלו שהם גם -שילדים ממיצב חברתי

ים יאקדמהם ההישגיובשל כך כישורי שפה ירודים יחסית לילדים ממיצב גבוה, 

בתחומי   מקדשתתת התערבות  תוכניקיימת חשיבות רבה לנמוכים,  עלולים להיות  

באוצר  ןה ,יכולה למנוע את הדלות הלשוניתההתערבות  באוכלוסייה זו. השפה
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יכולותיהם את במבנים דקדוקיים מורכבים, ובכך לקדם הן המילים 

 .של הילדים התקשורתיות והאורייניות

שינוי המורים התרשמו משיפור שנמצא בתחומים השפתיים, ה לענוסף 

המחקר. שילוב  משתתפי בקרב רגשי ובתחום החברתי-ההתנהגותיבתחום 

תלמידים סייע לת ההתערבות תוכניבתוך  והשיח קהתחום הפרגמטימנושאים 

הדר, הבקבוצה. כך, למשל, בעת לימוד נושא פירות  הדרכי התנהגות נאותלסגל 

שיח בין התלמידים  ובמסגרתה התנהלשולבה פעילות של הכנת מיץ תפוזים, 

 התנסו התלמידיםך חלוקת התפקידים ביניהם בעת הפעילות. בדרך זו לצור

 אישיות ובתקשורת בכלל. -ןבאינטראקציות בי

 להרגילים  יוית למידה שונה מזו שהיכנית זימנה לתלמידים חוווהת

במסגרת בית הספר. בעת הלמידה הם ישבו במעגל על הרצפה. ההוראה התנהלה 

בקבוצות או בזוגות. הלמידה בקבוצות קטנות  –בהרכבי למידה שונים 

והומוגניות, הבנויות בהתאם לרמה התפקודית של התלמידים, סייעה ליעילות 

בקצב  היא אפשרה להעביר לכל התלמידים אותם התכנים תוך שינויים .הלמידה

הלמידה וברמת התיווך בהתאם להרכב הקבוצה. כל שיעור שהועבר במסגרת 

ה וכד', ובכל ריקוד, המחז    –  ת ההתערבות שילב משחק ופעילויות אקטיביותתוכני

המחשת נושאי הלימוד, כמו: סרטונים, מצגות, תמונות לשיעור שולבו אמצעים 

מידה. בדומה לממצאי ואביזרים שונים, וכל זאת כדי להעצים את חוויית הל

יעקובי, הלמידה ) מחקרים המעידים כי פעילויות חווייתיות תורמות ליעילות

2010; Samuelsson & Carlsson, 2008,)  גם בשיעורים אלו ניכר שהתלמידים

מהפעילויות השונות ונענו להן בהתלהבות. הם חיכו בקוצר   נהנוללמידה,    ויסיגתה

הורים, מחנכים ומורים בבית  – בתם הקרובהרוח לשיעורים ואף שיתפו את סבי

כנית ההתערבות הייתה קצרת טווח, ושת אףבחוויותיהם מן השיעור.  – הספר

לאורך שנת לימודים אחת, היא הוכחה כיעילה והובילה  מפגשים בלבד 20 וכללה

 שפתיות. הלשיפור משמעותי במיומנויות 

כניות התערבות והמחקר הצביע אפוא על החשיבות הרבה שיש לשילוב ת

כלכלי נמוך. חשוב -לטיפוח כישורי שפה בקרב תלמידי כיתה א' ממיצב חברתי

מוצגת, וחשוב גם להמשיך כדוגמת זו הבכיתות א', כניות התערבות ולהטמיע ת

 לצורך הצלחת התוכנית, חשובכניות לטיפוח שפה בכיתות גבוהות יותר. ובת

   

 

 

, מערך הדרכה בית ספרי, הכולל מחנכים, סייעים ומורים מקצועיים יםלהק

ידגיש בפני צוות  בדומה לזה שהוקם בבית הספר "איתמר בן אב"י". מערך כזה

ת תלמידים ממיצב והעשרת אוכלוסילהנדרשת אופי ההתערבות  בית הספר את

 זקוקיםהנוספים לתת מענה לתלמידים  , ויאפשר לצוותכלכלי נמוך-חברתי

מצומצמת של השעות המכסת גם מעבר ללהכוונה שפתית ולהעשרה לשונית, 

כניות ו. תשבית הספר מקבלמותאמת  מורים להוראההתקשורת והי קלינא  

תלמידים מסייעות בסגירת השל התערבות הנותנות מענה לצרכים הייחודיים 

 ח בלימודים ובהמשך דרכם.ים סיכוי טוב יותר להצללהפערים ומעניקות 

השערת המחקר שהתייחסה לפער מגדרי בנושא השפתי לא אוששה 

ת ההתערבות הצביעו על תוכניבמחקר הנוכחי. יש לציין כי ממצאי המבחן לפני 

ובתחומי הקטגוריה, התיאורים בכישורי השפה בכלל  יתרון קל לטובת הבנות

ת תוכניהפעלת לאחר  ,היתרון הקל יהפוךהשערתנו הייתה ש .וההגדרות בפרט

למובהק. אולם עקומת השיפור של הבנים ושל הבנות נמצאה במחקר   ,ההתערבות

אחד ההסברים האפשריים .  שוות לאלה של הבנות  הבנים הציגו תוצאות  .זה דומה

ה מונשכ – זמן מועט היכולות השפתיותשל  החוזרתהוא ביצוע ההערכה כך ל

יומנויות שפה מתבססות כיוון שממ .הראשונה הערכהלאחר ה – חודשים בלבד

הכללה, המיון, הות יכולתכן שיומשתכללות לאורך מספר שנות לימוד, י

 פעריםשההגדרות עדיין לא הגיעו לבשלות עם סיום כיתה א', והתיאורים וה

 בוגר יותר. מיימצאו רק בגיל  המחקרים המגדריים המודגמים בחלק מן

ת התערבות בתחום תוכניאת תרומתה של  בוחן  המחקר הנוכחי    לסיכום,

שאיפה השפה ליצירת תשתית מיטבית הנדרשת להבניית כישורי למידה, מתוך 

עם כלכלי נמוך. -להציע דרכים לטיפוח כישורי שפה בקרב ילדים ממיצב חברתי

המתקשים בתחומי זאת, התוכנית עשויה לסייע גם לילדים ממיצב גבוה יותר, 

 המיון, ההכללה, התיאורים וההגדרות ובשפה בכללותה.

כמו מיזמים אחרים, גם מיזם "שובר קירות" מבטא את התפיסה 

ים האחרונות, שלפיה יש לזהות את הצרכים הייחודיים החינוכית הרווחת בשנ

לאוכלוסיות השונות בבית הספר, כדי לתת מענה הולם לכל תלמיד. מיזמים אלה 

אפשרו לכל ישדרכי עבודה ואסטרטגיות למידה מסייעים לבתי הספר במציאת 

בו שבית הספר  ב  תלמיד לבטא את כישוריו, מתוך הבנה של חוזקותיו וחולשותיו.
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, מערך הדרכה בית ספרי, הכולל מחנכים, סייעים ומורים מקצועיים יםלהק

ידגיש בפני צוות  בדומה לזה שהוקם בבית הספר "איתמר בן אב"י". מערך כזה

ת תלמידים ממיצב והעשרת אוכלוסילהנדרשת אופי ההתערבות  בית הספר את

 זקוקיםהנוספים לתת מענה לתלמידים  , ויאפשר לצוותכלכלי נמוך-חברתי

מצומצמת של השעות המכסת גם מעבר ללהכוונה שפתית ולהעשרה לשונית, 

כניות ו. תשבית הספר מקבלמותאמת  מורים להוראההתקשורת והי קלינא  

תלמידים מסייעות בסגירת השל התערבות הנותנות מענה לצרכים הייחודיים 

 ח בלימודים ובהמשך דרכם.ים סיכוי טוב יותר להצללהפערים ומעניקות 

השערת המחקר שהתייחסה לפער מגדרי בנושא השפתי לא אוששה 

ת ההתערבות הצביעו על תוכניבמחקר הנוכחי. יש לציין כי ממצאי המבחן לפני 

ובתחומי הקטגוריה, התיאורים בכישורי השפה בכלל  יתרון קל לטובת הבנות

ת תוכניהפעלת לאחר  ,היתרון הקל יהפוךהשערתנו הייתה ש .וההגדרות בפרט

למובהק. אולם עקומת השיפור של הבנים ושל הבנות נמצאה במחקר   ,ההתערבות

אחד ההסברים האפשריים .  שוות לאלה של הבנות  הבנים הציגו תוצאות  .זה דומה

ה מונשכ – זמן מועט היכולות השפתיותשל  החוזרתהוא ביצוע ההערכה כך ל

יומנויות שפה מתבססות כיוון שממ .הראשונה הערכהלאחר ה – חודשים בלבד

הכללה, המיון, הות יכולתכן שיומשתכללות לאורך מספר שנות לימוד, י

 פעריםשההגדרות עדיין לא הגיעו לבשלות עם סיום כיתה א', והתיאורים וה

 בוגר יותר. מיימצאו רק בגיל  המחקרים המגדריים המודגמים בחלק מן

ת התערבות בתחום תוכניאת תרומתה של  בוחן  המחקר הנוכחי    לסיכום,

שאיפה השפה ליצירת תשתית מיטבית הנדרשת להבניית כישורי למידה, מתוך 

עם כלכלי נמוך. -להציע דרכים לטיפוח כישורי שפה בקרב ילדים ממיצב חברתי

המתקשים בתחומי זאת, התוכנית עשויה לסייע גם לילדים ממיצב גבוה יותר, 

 המיון, ההכללה, התיאורים וההגדרות ובשפה בכללותה.

כמו מיזמים אחרים, גם מיזם "שובר קירות" מבטא את התפיסה 

ים האחרונות, שלפיה יש לזהות את הצרכים הייחודיים החינוכית הרווחת בשנ

לאוכלוסיות השונות בבית הספר, כדי לתת מענה הולם לכל תלמיד. מיזמים אלה 

אפשרו לכל ישדרכי עבודה ואסטרטגיות למידה מסייעים לבתי הספר במציאת 

בו שבית הספר  ב  תלמיד לבטא את כישוריו, מתוך הבנה של חוזקותיו וחולשותיו.
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 יים המציבים אותםחסכים שפִת זוהתה אוכלוסיית תלמידים בעלי המחקר  נערך

במחקר זה נותנת  שהוצגהת ההתערבות תוכניהישגים. הבסולם  במקום נמוך

תשתית מתאימה לטיפוח  ספקתומ אוכלוסייה זומענה לצרכים הייחודיים של 

ר תלמידים סיכוי טוב יותל עשויות להעניקכניות מסוג זה וכישורי שפה. ת

בין אוכלוסיות פערים ה צמצוםסייע ב, וכך לח בלימודים ובהמשך דרכםילהצל

 .שונות בחברה הישראלית

 מקורות
לוטם, ש', -אלרזיק, מ', ערמון-עוז, ה', נובוגרודסקי, ר', סמילין, ד', עבד-אבוטבול

לשוניות בקרב ילדים בישראל: נייר -רב(. 2017קריזר, ו' ורום, א' )
 . רמת השרון: האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת. עמדה
. תל אביב: מכללת 395-392,  הד הגן, ג(. שפה נוספת בגיל הרך.  1998אולשטיין, ע' )

 סמינר הקיבוצים.
חינוך לחשיבה בלימודי (. עושים סדר מיון. 2012ארנברג, ר', דרסלר, מ' וסלע ל' )

 .8-5, מדע וטכנולוגיה
כלכלי -העשרת שפה של תלמידי כיתה א' ממיצב חברתי(.  2019זיטמן כבודי, א' )

.  עבודת נמוך באמצעות תוכנית התערבות בדגש על נושא הקטגוריות
 גמר לתואר "מוסמך", מכללת תלפיות חולון. 

 . 79-76, הד החינוך(. בית הספר כמרחב משחקי. 2010יעקובי, ב' )
הישגים לימודיים של תלמידים עולים: (.  2003לוין, ת', שוהמי, א' וספולסקי, ד' )

דו"ח מחקר למשרד המדען הראשי, משרד . תמצית הממצאים והמלצות
 הקליטה.

(. היבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים בשימוש בפעלים ספציפיים 2006לזר, ש' )
 (. אוניברסיטת תל אביב.35)עמ'  כנס סקריפטבתוך . בקרב ילדי גן

עבודת גמר  .10-5יכולת ההגדרה בקרב ילדים בני התפתחות (. 1995נוימן, ע' )
 לתואר "מוסמך", בי"ס להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת תל אביב. 

הד לשוני: מיתוסים בראי המחקר.  -(. להיות ילד דו2014לוטם, ש' )-ערמון
 .68–61 ,102האולפן החדש, 

. ת בילדותוהילד אומר. רכישת שפה ותקשור(. 2012צור, ב', סגל, מ' ורום, א' )
 תל אביב: מכון מופ"ת. 

השוואת היכולות הפרגמטיות של ילדים טעוני טיפוח וילדים (. 1985קרייזר, ו' )
חיבור לשם קבלת תואר  .מבוססים באינטראקציה עם חבר ועם מבוגר

 "מוסמך", אוניברסיטת תל אביב. 
-לשוניים ודו-(. היכולת הלשונית והחברתית של ילדים חד2009רום, א' ובקר, ע' )
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היבטים  –חינוך ביתי בגיל הגן האם אפשר אחרת? 

 חברתיים, פדגוגיים, לשוניים ואישיים

 קרלין -אירנה בלנקי

הוא שם כולל למגוון גישות   (homeschooling)חינוך ביתי

במוסדות ללמוד ם צריכיילדים אינם ש, הדוגלות בכך חינוכיות

 ןמ חלקב. חינוך ציבוריים או פרטיים בהגיעם לגיל חינוך חובה

המתקיימת בבית  ה לזומקבילהללו צורת הלימוד  הגישות

, שהוא גם כינויו הכללי homeschoolingהספר, שיטה המכונה 

של החינוך הביתי. גישות אחרות מציינות, למשל, חינוך 

. במקרים רבים החינוך unschoolingבמסגרת חופשית, המכונה  

הללו. מטרת  הביתי הוא פרי שילוב של עקרונות משתי הגישות

המאמר היא לדון בתופעת החינוך הביתי, הצוברת תאוצה בארץ 

ובעולם, ובפרט בחינוך הביתי של ילדים בגיל הגן, זאת לאור 

העובדה כי בארץ תוקן חוק חינוך חובה כך שיחול כבר מגיל 

שלוש. כמו כן, נבקש להצביע על הצד הפדגוגי בטיפוח האוריינות 

הביתי ונדון בדרכי ההוראה  המוקדמת של הילדים בחינוך

האפשריות, תוך הדגמתן בתוכנית הלימודים באוריינות ושפה 

ידי כותבת המאמר, אם לילד בן -שהוגשה למשרד החינוך על

ארבע בחינוך הביתי, לשם קבלת פטור מחוק חינוך חובה, 

 ואושרה.

דרכי  חינוך ביתי, סביבת לימוד טבעית, למידה משמעותית,מילות מפתח: 

 הוראה, ניצני האוריינות והשפה
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 מבוא

 שלום, איך קוראים לך?  -
 אדם. -
 באיזה גן אתה? -
 אני לא בגן, אני בחינוך ביתי. -
מה?! מה זה? את אימא שלו? הבן שלך לא בגן? מה הוא עושה בבוקר? איך  -

הוא מסתדר בלי חברה? איך הוא לומד לפתור קונפליקטים? איך הוא רוכש 

 עמם לו בבית? איך הוא ילמד בבית ספר?מיומנויות חברתיות? לא מש
שאלות אלה ואחרות מופנות לעיתים קרובות להורים המחנכים את ילדיהם 

( הוא שם כללי למגוון גישות חינוכיות, homeschooling) בחינוך ביתי. חינוך ביתי

מוסדות חינוך ציבוריים או פרטיים לומדים בשהמשותף להן הוא שהילדים אינם  

, וההורים הם הקובעים את תוכנית (Holt, 1984)בהגיעם לגיל חינוך חובה 

לא (. ההחלטה לחנך את הילדים בבית ו2015מידן וארם,  הלימודים )כהן

במוסדות החינוך, בניגוד למקובל על הרוב, כרוכה בהתמודדות עם לחץ חברתי 

"העמדה המרכזית נגד חינוך ביתי נובעת ( טוען, ש30 , עמ'2019כבד. גרטל )

מהחשש שהמדינה תאבד שליטה על חינוך הילדים ועל והתפתחותם ]...[. העמדה 

אפיק למימוש המרכזית בעד חינוך ביתי קשורה לתפיסה הרואה בחינוך 

המשמעות הקיומית של ההורים, ומכאן כדרך חיים אותנטית וטבעית יותר". 

במילים אחרות, הורים הבוחרים לחנך את ילדיהם בבית סבורים שזכותם 

הבסיסית לדאוג להתפתחותם של ילדיהם בדרך הרצויה להם, והם אינם 

 נה.מעוניינים להעביר את השליטה בילדיהם למוסדות החינוך של המדי

אינו מייצג דרך הוראה אחידה אלא שיטות  'חינוך ביתיהמונח 'כאמור, 

, 2019חינוך מגוונות, מתוך שימוש במשאבים ובמרחבי למידה מגוונים )גרטל, 

יש הורים המחנכים את ילדיהם בבית, אך בצורת חינוך המקבילה לזו  (.4 עמ'

, שהוא גם כינוי ן הכללי homeschoolingהקיימת בבית הספר. שיטה זו מכונה 

של כל השיטות החינוכיות המתבצעות על ידי ההורים מחוץ למוסדות החינוך. 

הורים אחרים מחנכים את ילדיהם על פי דגם של חינוך חופשי, המכונה 

unschooling בדגם זה ההורים נמנעים מהחלטה על נושאי הלימוד, ומאפשרים .

-ונותיו, מתוך ההנחה שההתנסויות היוםלילד לבחור את תוכני הלימוד על פי רצ

   

 

 

יומיות הטבעיות של הילד יובילו אותו להשיג את הידע הדרוש לו. מרבית ההורים 

אדרי ודהאן כלב  (.2016בחינוך ביתי משלבים בין שתי הגישות הללו )אדרי, 

( מסבירים ש"דרכי ההוראה בחינוך הביתי מגוונות. בדומה לחינוך הבית 2018)

תבססות על חוברות עבודה שהילדים ממלאים לבד או בעזרת אימם ספרי, חלקן מ

או אחיהם הגדולים, וחלקן מתבססות על למידה מהמציאות הסובבת אותם או 

ביתי הן גישות החינוך הבאמצעות חוגים". לטענתם, הגישות המאפיינות את 

 המבקשות לפתח את החשיבה ואת היכולות של הילד.

הצוברת תופעה פעת החינוך הביתי, במאמר זה נבקש לסקור את תו

(, ונתמקד Riley, 2018; Guterman & Neuman, 2017תאוצה בארץ ובעולם )

(, בעיקר לאור העובדה כי בארץ הוקדמה 6–3בייחוד בחינוך הביתי בגיל הגן )

בספרות המחקרית מעטים הם  7תחולת חוק חינוך חובה מגיל חמש לשלוש.

לצד (. 2015מידן וארם,  כהן ; hermel, 2004Rotהמחקרים העוסקים בגיל זה )

הידע המחקרי, אביא מניסיוני האישי העשיר הן כחוקרת בתחום החינוך, הלשון 

 הן כאם לילד בגיל הגן, המתחנך בחינוך ביתי.  ,העברית והוראתה

נציג את המחקר העדכני בתחום החינוך  ,מאמרבחלקו הראשון של ה

נדון  בתפיסתם החינוכית של ההורים המחנכים  בהמשכוהביתי בגילים שונים, 

ילדים בגיל הגן בחינוך ביתי, ולבסוף נדגים בקצרה את דרכי פיתוח האוריינות 

נושא שטרם נחקר בעברית. באמצעות  –המוקדמת במסגרת החינוך הביתי 

ת המעשיות נבקש לטעון שהתאמת סביבת הלימודים סקירת הספרות והדוגמאו

המתאפשרת בתנאי החינוך הביתי ולא במסגרות החינוך הפורמלי  –לילד הלומד 

מעשירה את הילד ומקדמת אותו, ועל כן יש לראות בחינוך הביתי דרך חינוכית   –

 יעילה ולגיטימית.

 החינוך הביתי בארץ ובעולם

  היקף התופעה .א
ראל ובמדינות רבות בעולם כאחד ממסלולי החינוך חינוך ביתי מוכר ביש

הפועלים לצד החינוך הציבורי והחינוך הפרטי. ]...[ היקף החינוך הביתי 

 
" יבוא 5)א(, במקום "בגיל 3החוק העיקרי(, בסעיף  -)להלן   1949–בחוק לימוד חובה, התש"ט 7

אומנם החוק תוקן לפני כן, ביוני   [.2016–(, התשע"ו35" ]חוק לימוד חובה )תיקון מס'  5עד    3"בגיל  
  .2016אך יישומו חל בפועל רק בשנת  ,[1984 –(, התשמ"ד 16]חוק לימוד חובה )תיקון מס'  1984
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יומיות הטבעיות של הילד יובילו אותו להשיג את הידע הדרוש לו. מרבית ההורים 

אדרי ודהאן כלב  (.2016בחינוך ביתי משלבים בין שתי הגישות הללו )אדרי, 

( מסבירים ש"דרכי ההוראה בחינוך הביתי מגוונות. בדומה לחינוך הבית 2018)

תבססות על חוברות עבודה שהילדים ממלאים לבד או בעזרת אימם ספרי, חלקן מ

או אחיהם הגדולים, וחלקן מתבססות על למידה מהמציאות הסובבת אותם או 

ביתי הן גישות החינוך הבאמצעות חוגים". לטענתם, הגישות המאפיינות את 

 המבקשות לפתח את החשיבה ואת היכולות של הילד.

הצוברת תופעה פעת החינוך הביתי, במאמר זה נבקש לסקור את תו

(, ונתמקד Riley, 2018; Guterman & Neuman, 2017תאוצה בארץ ובעולם )

(, בעיקר לאור העובדה כי בארץ הוקדמה 6–3בייחוד בחינוך הביתי בגיל הגן )

בספרות המחקרית מעטים הם  7תחולת חוק חינוך חובה מגיל חמש לשלוש.

לצד (. 2015מידן וארם,  כהן ; hermel, 2004Rotהמחקרים העוסקים בגיל זה )

הידע המחקרי, אביא מניסיוני האישי העשיר הן כחוקרת בתחום החינוך, הלשון 

 הן כאם לילד בגיל הגן, המתחנך בחינוך ביתי.  ,העברית והוראתה

נציג את המחקר העדכני בתחום החינוך  ,מאמרבחלקו הראשון של ה

נדון  בתפיסתם החינוכית של ההורים המחנכים  בהמשכוהביתי בגילים שונים, 

ילדים בגיל הגן בחינוך ביתי, ולבסוף נדגים בקצרה את דרכי פיתוח האוריינות 

נושא שטרם נחקר בעברית. באמצעות  –המוקדמת במסגרת החינוך הביתי 

ת המעשיות נבקש לטעון שהתאמת סביבת הלימודים סקירת הספרות והדוגמאו

המתאפשרת בתנאי החינוך הביתי ולא במסגרות החינוך הפורמלי  –לילד הלומד 

מעשירה את הילד ומקדמת אותו, ועל כן יש לראות בחינוך הביתי דרך חינוכית   –

 יעילה ולגיטימית.

 החינוך הביתי בארץ ובעולם

  היקף התופעה .א
ראל ובמדינות רבות בעולם כאחד ממסלולי החינוך חינוך ביתי מוכר ביש

הפועלים לצד החינוך הציבורי והחינוך הפרטי. ]...[ היקף החינוך הביתי 

 
" יבוא 5)א(, במקום "בגיל 3החוק העיקרי(, בסעיף  -)להלן   1949–בחוק לימוד חובה, התש"ט 7

אומנם החוק תוקן לפני כן, ביוני   [.2016–(, התשע"ו35" ]חוק לימוד חובה )תיקון מס'  5עד    3"בגיל  
  .2016אך יישומו חל בפועל רק בשנת  ,[1984 –(, התשמ"ד 16]חוק לימוד חובה )תיקון מס'  1984

  

 

 

-לילד לבחור את תוכני הלימוד על פי רצונותיו, מתוך ההנחה שההתנסויות היום

יומיות הטבעיות של הילד יובילו אותו להשיג את הידע הדרוש לו. מרבית 

ודהאן  אדרי (.2016ההורים בחינוך ביתי משלבים בין שתי הגישות הללו )אדרי, 

( מסבירים ש"דרכי ההוראה בחינוך הביתי מגוונות. בדומה לחינוך 2018כלב )

הבית ספרי, חלקן מתבססות על חוברות עבודה שהילדים ממלאים לבד או 

בעזרת אימם או אחיהם הגדולים, וחלקן מתבססות על למידה מהמציאות 

חינוך ה הסובבת אותם או באמצעות חוגים". לטענתם, הגישות המאפיינות את

 ביתי הן גישות המבקשות לפתח את החשיבה ואת היכולות של הילד.ה

 

 

 החינוך הביתי בארץ ובעולם

 היקף התופעה .א

  

חינוך ביתי מוכר בישראל ובמדינות רבות בעולם כאחד ממסלולי 

החינוך הפועלים לצד החינוך הציבורי והחינוך הפרטי. ]...[ היקף 

החינוך הביתי נמצא בעלייה מתמדת בכל מדינות העולם. המדינות אינן 

ין המדינות היא רבה. ואולם ניתן מפרסמות נתונים מלאים, והשונות ב

להעריך שהיקף החינוך הביתי הוא סביב אחוז אחד מכלל הילדים בגיל 

 0.05-חינוך. בישראל שיעור הלומדים בחינוך ביתי הוא נמוך ביותר, כ

האחוז. ]...[ בדומה לכל מדינות העולם, גם בישראל גדל היקף הלומדים 

 1150בישראל לומדים כיום בחינוך הביתי. על פי הנתונים הרשמיים, 

תלמידים בחינוך ביתי. ]...[ בשנים האחרונות התגבשה בישראל קבוצת 

חוקרים מן האקדמיה המספקת מידע מחקרי רב על החינוך הביתי 

 .(5-4 , עמ'2019בישראל )גרטל, 

 ישראל, וב2019קורונה, שהתחילה בסין בדצמבר הכי בעקבות מגפת ייתכן 

ילדים המתחנכים בחינוך הביתי המספר יגדל , 2020הגיעה לשיא בספטמבר 

, למשל, מלמד כי facebook-באופן משמעותי. העיון בקבוצות החינוך הביתי ב

אומנם מכורח  –התנסו בו לאחר שהורים רבים פונים עתה לחינוך הביתי 

מאוד  במהלך החודשים האחרונים, חוו הצלחה וגילו שהוא מתאים –הנסיבות 
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נמצא בעלייה מתמדת בכל מדינות העולם. המדינות אינן מפרסמות 

נתונים מלאים, והשונות בין המדינות היא רבה. ואולם ניתן להעריך 

אחוז אחד מכלל הילדים בגיל חינוך. שהיקף החינוך הביתי הוא סביב 

האחוז.  0.05-בישראל שיעור הלומדים בחינוך ביתי הוא נמוך ביותר, כ

]...[ בדומה לכל מדינות העולם, גם בישראל גדל היקף הלומדים בחינוך 

תלמידים  1150הביתי. על פי הנתונים הרשמיים, בישראל לומדים כיום 

התגבשה בישראל קבוצת חוקרים מן בחינוך ביתי. ]...[ בשנים האחרונות  

האקדמיה המספקת מידע מחקרי רב על החינוך הביתי בישראל )גרטל, 

 .(5-4 , עמ'2019

הגיעה   ישראל, וב2019קורונה, שהתחילה בסין בדצמבר  הכי בעקבות מגפת  ייתכן  

ילדים המתחנכים בחינוך הביתי באופן המספר יגדל , 2020לשיא בספטמבר 

, למשל, מלמד כי הורים facebook-העיון בקבוצות החינוך הביתי במשמעותי. 

 –אומנם מכורח הנסיבות  –התנסו בו לאחר שרבים פונים עתה לחינוך הביתי 

במהלך החודשים האחרונים, חוו הצלחה וגילו שהוא מתאים מאוד להם 

גם קודם לכן, אך לא "העזו" לשנות את  חינוך ביתיולילדיהם. חלקם חשבו על 

המצב.  שלהם בעקבותתפיסת החינוך אחרים עברו שינוי בואילו  ,גרת חייהםש

בתחום החינוך בכלל ובתחום החינוך הביתי בפרט  המגפהללא ספק, השלכות 

 מצריכות חשיבה מחדש, והן ראויות למחקר נפרד. 

 17-5בגיל ילדים  1,773,000-למדו בארה"ב בחינוך הביתי כ 2012בשנת 

(Redford, Battle & Bielick, 2017) . ריי לפי ממצאיו של(Ray, 2018) המציג ,

מיליון תלמידים בחינוך ביתי,  2.3למדו בארה"ב  2016דרך חישוב אחרת, בשנת 

דיווח המרכז הלאומי  2017בשנת  מכלל הילדים בגיל חינוך חובה. 4.4%-שהם כ

רה"ב מיליון תלמידים שלמדו בחינוך הביתי בא 1.8-לסטטיסטיקה בחינוך על כ

(Rilley, 2018, p. 54ומספר זה ממשיך לגדול ,). 

 התומכות ביעילות החינוך הביתי עדויות .ב

מחקרים רבים מדברים בשבחו של החינוך הביתי ושל התפיסה החינוכית 

( מחלקת משפחות המקיימות את החינוך הביתי 2000דגני )-העומדת בבסיסו. הלר

 –השנייה מבוססת על אמונה דתית והאחת לשתי קטגוריות אידאולוגיות: 

מבוססת על למידה טבעית. היא מצאה כי הורים  –המכונה "איכותנית" 

   

 

 

ים" בחרו לחנך בעצמם את ילדיהם משום שהם יוגדרים במחקרה כ"איכותנהמ

מאמינים שהמסגרת המשפחתית התומכת והאוהבת יכולה להקנות לילדים 

, על פי ביטחון, בטיחות, מוסר ואיכות חינוכית, ואילו המוסדות הממשלתיים

בהם אווירת  ושוררתמלחיצים את התלמידים, המשמעת בהם לקויה,  תפיסתם,

לטענתה  .חד ולחץ. לכן יש לדחות ככל האפשר את השתלבותם בחינוך הציבוריפ

דעו מהי משמעת או דגני, החשש שמא הילדים שגדלו ללא מסגרת לא י  -של הלר

התחשבות באחר או יגדלו להיות שונאי אדם, הוא מופרך לחלוטין, זאת מכיוון 

גדלים ופועלים בתוך שהחינוך הביתי מתבצע אף הוא בתוך מסגרת. הילדים 

מסגרת המשפחה הגרעינית והמורחבת, הם מוקפים בבני אדם בגילים שונים 

ובעלי עיסוקים שונים, החיים באותה קהילה, הם חשופים לאמצעי התקשורת, 

מוקפים צלילים, מראות, סיפורים, צבעים ונופים. הם רוכשים את הידע הדרוש 

וונה של מוסדות החברה. עוד להם והרצוי להם מתוך החיים עצמם, ללא הכ

דגני, שתאוריות חינוכיות עדכניות מתייחסות ללמידה כתהליך -מציינת הלר

הנמשך לאורך כל שנות חייו של האדם. לכן, יש להקנות לילדים כלים לקלוט 

ולהפנים את כמויות הידע העצומות הפתוחות בפניהם, במקום ללמד אותם תוכן 

  כזה או אחר.

 5-4ילדי חינוך ביתי בני  35ישגיהם הלימודיים של במחקר שעקב אחר ה

כי ההישגים של  ,נמצא Rothermel, 2004))מגוונות אקונומיות -מקבוצות סוציו

היו גבוהים מאלה של ילדי החינוך  שהשתתפו במחקר ילדי החינוך הביתי

הממוסד. המחקר הצביע על שיטת הלימוד הגמישה ועל הרמה הגבוהה של 

 פרנסיס וטימותיהמעורבות ההורית כגורמים שהשפיעו לטובה על הישגי הילדים.  

(Francis & Timothy, 2004 ,השתמשו במבחן המיומנויות החברתיות )SSRS   ,

. הם מצאו כי ילדי 18-5בגיל  פרסת ילדי בי 34-תי וילדי חינוך בי 34כדי לבדוק 

במחקר  השיגו ניקוד גבוה יותר במדדי המיומנויות החברתיות.הביתי החינוך 

( נמצא כי קבוצת ילדים שחונכה בחינוך ביתי Wiechers & Dierdre, 2006אחר )

השיגה תוצאות גבוהות יותר במבחני אוריינות וכישורים מתמטיים מאשר 

 כיתה ד' בבית ספר. תלמידי 

, שמחציתם למדו במסגרת חינוך 11-6ילדים בני  50( בדקה 2012אדרי )

ביתי ומחציתם במערכת החינוך הקונבנציונלית, ומצאה הישגים שווים בשתי 
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ים" בחרו לחנך בעצמם את ילדיהם משום שהם יוגדרים במחקרה כ"איכותנהמ

מאמינים שהמסגרת המשפחתית התומכת והאוהבת יכולה להקנות לילדים 

, על פי ביטחון, בטיחות, מוסר ואיכות חינוכית, ואילו המוסדות הממשלתיים

בהם אווירת  ושוררתמלחיצים את התלמידים, המשמעת בהם לקויה,  תפיסתם,

לטענתה  .חד ולחץ. לכן יש לדחות ככל האפשר את השתלבותם בחינוך הציבוריפ

דעו מהי משמעת או דגני, החשש שמא הילדים שגדלו ללא מסגרת לא י  -של הלר

התחשבות באחר או יגדלו להיות שונאי אדם, הוא מופרך לחלוטין, זאת מכיוון 

גדלים ופועלים בתוך שהחינוך הביתי מתבצע אף הוא בתוך מסגרת. הילדים 

מסגרת המשפחה הגרעינית והמורחבת, הם מוקפים בבני אדם בגילים שונים 

ובעלי עיסוקים שונים, החיים באותה קהילה, הם חשופים לאמצעי התקשורת, 

מוקפים צלילים, מראות, סיפורים, צבעים ונופים. הם רוכשים את הידע הדרוש 

וונה של מוסדות החברה. עוד להם והרצוי להם מתוך החיים עצמם, ללא הכ

דגני, שתאוריות חינוכיות עדכניות מתייחסות ללמידה כתהליך -מציינת הלר

הנמשך לאורך כל שנות חייו של האדם. לכן, יש להקנות לילדים כלים לקלוט 

ולהפנים את כמויות הידע העצומות הפתוחות בפניהם, במקום ללמד אותם תוכן 

  כזה או אחר.

 5-4ילדי חינוך ביתי בני  35ישגיהם הלימודיים של במחקר שעקב אחר ה

כי ההישגים של  ,נמצא Rothermel, 2004))מגוונות אקונומיות -מקבוצות סוציו

היו גבוהים מאלה של ילדי החינוך  שהשתתפו במחקר ילדי החינוך הביתי

הממוסד. המחקר הצביע על שיטת הלימוד הגמישה ועל הרמה הגבוהה של 

 פרנסיס וטימותיהמעורבות ההורית כגורמים שהשפיעו לטובה על הישגי הילדים.  

(Francis & Timothy, 2004 ,השתמשו במבחן המיומנויות החברתיות )SSRS   ,

. הם מצאו כי ילדי 18-5בגיל  פרסת ילדי בי 34-תי וילדי חינוך בי 34כדי לבדוק 

במחקר  השיגו ניקוד גבוה יותר במדדי המיומנויות החברתיות.הביתי החינוך 

( נמצא כי קבוצת ילדים שחונכה בחינוך ביתי Wiechers & Dierdre, 2006אחר )

השיגה תוצאות גבוהות יותר במבחני אוריינות וכישורים מתמטיים מאשר 

 כיתה ד' בבית ספר. תלמידי 

, שמחציתם למדו במסגרת חינוך 11-6ילדים בני  50( בדקה 2012אדרי )

ביתי ומחציתם במערכת החינוך הקונבנציונלית, ומצאה הישגים שווים בשתי 
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הקבוצות ברוב מדדי החשבון. עובדה זו מצביעה, לדעתה, על קיומה של סביבת 

הביתי. יתרה מזאת, בתחום השפה השיגה התפתחות טובה עבור ילדי החינוך 

קבוצת הילדים בחינוך הביתי הישגים גבוהים יותר או שווים לאלה של הילדים 

שלמדו בבית ספר, ונמצא שאוצר המילים שלהם היה עשיר יותר מזה של ילדי 

לא נמצאו במחקר זה הבדלים מובהקים בתחום הכישורים  .בתי הספר

י בהשוואה לילדי החינוך הרגיל, זאת על אף החברתיים של ילדי החינוך הבית

משך הזמן הקצר יותר שבילו ילדי החינוך הביתי בחברת קבוצת השווים, כלומר 

  .בחברת ילדים בני גילם ורמתם

( מציין כי מחקרים מצביעים על הישגים טובים של 12 , עמ'2019ל )גרט

ם גבוהים יותר תלמידי החינוך הביתי במקצועות הליבה, ולעיתים אף על הישגי

הוא מתבסס, בין היתר, על סקירה מאלה של התלמידים בבתי הספר הציבוריים.  

כי ההישגים של תלמידי חינוך ביתי בה שנמצא  ,מחקרים על חינוך ביתי 351של 

גבוהים באופן מובהק מאלה של תלמידי החינוך הציבורי, במיוחד במקצועות 

הישגי תלמידים ממוצא   (.Kunzman & Gaither 2013השפה, ופחות במתמטיקה )

גבוהים משמעותית  נמצאו אפרו־אמריקאי שלמדו במסגרת חינוך ביתי בארה"ב

(. Ray, 2015)מהישגי תלמידים מאותו מעמד חברתי־כלכלי שלמדו בחינוך ציבורי  

נוסף על כך, מעורבות ההורים נמצאה כמשתנה הקשור להישגיהם הלימודיים של 

 (. Collom, 2005ם כגון מוצא אתני והשכלת ההורים )הילדים יותר מאשר משתני

להתפתחותם הרגשית והחברתית של תלמידי החינוך הביתי, הרי באשר 

ההסברים להעדר  שהיא תקינה ודומה לתלמידים בני גילם בחינוך הציבורי.

ים עניינידי החוקרים, מתמקדים בשני -שניתנו על ,מכשלות רגשיות או חברתיות

ה בבית הספר עלול לעיתים בכית גדולמספר הילדים הת כול, עיקריים: ראשי

בגיל צעיר  .הצקה, דחייה ועוד , בשל תופעות כגוןלהזיק להתפתחות החברתית

ליצירת  ,חבר אחד או שנייםאינם זקוקים למספר רב של חברים אלא לילדים ה

קשר עמוק ומעצים. נוסף על כך, ילדי החינוך הביתי חשופים לקשרים עם ילדים 

ועם מבוגרים בגילים שונים ובמצבים מגוונים, ואילו הילדים בחינוך הציבורי 

 (.2019מתקשרים לרוב רק עם בני גילם ובתנאים אחידים )גרטל, 

בגלל הלמידה ועוד, נראה כי החינוך הביתי תורם לפיתוח היזימה,  זאת

(. גם מצבם הבריאותי 17 , עמ'2019העצמאית המאפיינת שיטת חינוך זו )גרטל, 

   

 

 

וכושרם הגופני של ילדי החינוך הביתי אינם נופלים מאלה של חבריהם במוסדות 

החינוך. אומנם אין שיעורים ייעודיים לחינוך גופני במסגרת החינוך הביתי, אך 

 8שם, שם(.גם לא נהוגה ישיבה ממושכת בכיתה )

 המניעים לבחירה בגישת החינוך הביתיג. 

אחד המניעים המשמעותיים בבחירה לחנך את הילדים בבית הוא הביקורת על 

ההורים מציינים ביקורת על (. Princiotta & Bielick, 2006מערכת החינוך )

סביבת הלימודים )בטיחות, סמים והשפעה שלילית של קבוצת השווים בשל לחץ 

( וביקורת על רמת 30%לחינוך הקושר לדת ולמוסר ) העדפה(, 31%חברתי( )

אימהות שבחרו בחינוך הביתי והסיקה  15( ראיינה 2017אדרי ) (.16%ההוראה )

יתרונות של השהייה בבית לבין החסרונות של כי מניעיהן נעים על הציר שבין ה

בית הספר, וכן שהבחירה בחינוך הביתי קשורה לגישה ההוליסטית הרואה 

 62במחקר אחר נערכו ראיונות עם  בחינוך הביתי חלק מגישת חיים טבעית.

(, ונמצא כי חלקן בחרו בחינוך Guterman & Neuman, 2017משפחות בישראל )

מתוך שילוב של גורמים פדגוגיים   –בלבד, ואילו האחרות    הביתי מסיבות פדגוגיות

ומשפחתיים. כמו כן, נמצא שההורים שבחרו בחינוך הביתי ממניעים פדגוגיים 

בלבד הקדישו יותר שעות בממוצע ללימודים מאשר אלה שמניעיהם היו 

 משולבים.

עיקרי התפיסה החינוכית של הורים לילדים בגיל הגן הדוגלים  

   הביתי בשיטת החינוך

הבחירה בחינוך הביתי קשורה בראש ובראשונה להעדפת גמישות בשיטת 

הלימוד, למעורבות גבוהה של ההורים בתהליך הלמידה של ילדם 

( ולנטילת אחריות על חינוכם של 2015וארם,  כהן מידן  Collom, 2005;)למשל,

שלו,  (, מתוך מתן הזדמנות לילד לגלות את העולם בקצב2003הילדים )נוימן, 

בדרך של התנסות פעילה ומשחק, בחסות תחושת הביטחון, הבטיחות, המוסר 

הסביבה  לו שמעניקהווהאיכות החינוכית, החיוניים לו בעיקר בגיל צעיר, 
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החינוך. אומנם אין שיעורים ייעודיים לחינוך גופני במסגרת החינוך הביתי, אך 
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 המניעים לבחירה בגישת החינוך הביתיג. 

אחד המניעים המשמעותיים בבחירה לחנך את הילדים בבית הוא הביקורת על 

ההורים מציינים ביקורת על (. Princiotta & Bielick, 2006מערכת החינוך )

סביבת הלימודים )בטיחות, סמים והשפעה שלילית של קבוצת השווים בשל לחץ 

( וביקורת על רמת 30%לחינוך הקושר לדת ולמוסר ) העדפה(, 31%חברתי( )

אימהות שבחרו בחינוך הביתי והסיקה  15( ראיינה 2017אדרי ) (.16%ההוראה )

יתרונות של השהייה בבית לבין החסרונות של כי מניעיהן נעים על הציר שבין ה

בית הספר, וכן שהבחירה בחינוך הביתי קשורה לגישה ההוליסטית הרואה 

 62במחקר אחר נערכו ראיונות עם  בחינוך הביתי חלק מגישת חיים טבעית.

(, ונמצא כי חלקן בחרו בחינוך Guterman & Neuman, 2017משפחות בישראל )

מתוך שילוב של גורמים פדגוגיים   –בלבד, ואילו האחרות    הביתי מסיבות פדגוגיות

ומשפחתיים. כמו כן, נמצא שההורים שבחרו בחינוך הביתי ממניעים פדגוגיים 

בלבד הקדישו יותר שעות בממוצע ללימודים מאשר אלה שמניעיהם היו 

 משולבים.

עיקרי התפיסה החינוכית של הורים לילדים בגיל הגן הדוגלים  

   הביתי בשיטת החינוך

הבחירה בחינוך הביתי קשורה בראש ובראשונה להעדפת גמישות בשיטת 

הלימוד, למעורבות גבוהה של ההורים בתהליך הלמידה של ילדם 

( ולנטילת אחריות על חינוכם של 2015וארם,  כהן מידן  Collom, 2005;)למשל,

שלו,  (, מתוך מתן הזדמנות לילד לגלות את העולם בקצב2003הילדים )נוימן, 

בדרך של התנסות פעילה ומשחק, בחסות תחושת הביטחון, הבטיחות, המוסר 

הסביבה  לו שמעניקהווהאיכות החינוכית, החיוניים לו בעיקר בגיל צעיר, 

 
 .2019לסקירה מלאה של הנושא ולביבליוגרפיה נוספת, ראו אצל גרטל,  8

אירנה בלנקי-קרלין  |  107  



   

 

 

 פרינסיוטה ובייליק חלקית לטענותיהם של טענה זו דומה 9.המשפחתית

(Princiotta & Bielick, 2006) שבדקו את הסיבות לבחירה בחינוך הביתי בקרב ,

לעיל, אחד המניעים המשמעותיים  בדומה לנאמר. 17-5ההורים לילדים בגיל 

לבחירה בחינוך הביתי קשורה, לפי ממצאיהם, להרגשה של העדר בטיחות 

 .הציבוריות ילדיהם בתוך המסגרות

(, למשל, מציינת כי גיל שלוש הוא נקודת מפנה 14-13  , עמ'2017)אליאסי  

בהתפתחותו של הילד, וחוקרים רבים רואים בשלב זה סיום של תקופה ראשונה 

ומשמעותית ביותר להתפתחותו של הילד בתחומים השונים. בהסתמך על קביעה 

זו ולפי תחושתם וניסיונם האישי, הורים רבים לילדים בחינוך הביתי סבורים כי 

הוא גיל מוקדם מדי לשילוב הילד במסגרת הגן, שכן בשלב זה הילד  גיל שלוש

עדיין אינו מוכן רגשית להתנתקות מהבית ומההורים, וניתוק מוקדם מדי עלול 

אחת הראיות התפתחותו הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית.  להשפיע לרעה על

רק ש, וחוק חינוך חובה מגיל חמ לפני שנים מעטות הוחללכך היא העובדה שעד 

  הוא הוקדם לגיל שלוש.לאחרונה 

להדגיש שכל ילד מתקדם לקראת הניתוק מהבית ומההורים באופן   ראוי

ילד על פי תפיסתם של הורים הדוגלים בשיטת החינוך הביתי,  שונה ובקצב שונה.  

טרם היה מוכן לכך, עשוי להיצמד אליה יותר כדי ב ושאילצו אותו להיפרד מאימ

הטעות הגדולה ו  ,הילדים מפתחים עצמאות בעצמםי גישה זו,  על פ.  על עצמו  ןגלה

, וטובת לידםביותר היא לדחוף אותם לכך. הילדים הקטנים זקוקים להוריהם 

עם הוריו, הוא יגיע בשל יותר רבות יותר  הילד היא העיקר. ככל שהילד יבלה שנים  

 לימודית, לחוקיה, לפעילויות החברתיות שבה ועוד. הלמסגרת 

שבחן את תפיסתן של סייעות בגני ילדים ושל מנהלת אגף גני  במחקר

הילדים לגבי יישום חוק חינוך חובה מגיל שלוש, עלו כמה קשיים בשילוב ילדים 

צעירים במסגרת הגן, כגון קושי בטיפול בילדים שנכנסו לגן לפני שלמדו לשלוט 

של הילדים  בצרכים, קושי בהענקת תשומת לב מספקת לילדים, חוסר עצמאות

וחוסר מודעות לליקויים התפתחותיים של הילדים, מאחר שבגיל זה טרם בוצע 

 
)כשר, כשר   חינוך ביתי באופן טבעיטענות אלה עולות גם בספרות שאינה מחקרית, למשל בספר    9

(, וכן בקבוצות החינוך הביתי ברשתות החברתיות ובאתר "באופן טבעי" )ראו: 2002ושפרון, 
bin/chiq.pl-tv.co.il/cgi-https://www.beofen.ואני שותפה להן ,) 

 

   

 

 

(. כמו כן, המשאבים הלוגיסטיים ומשאבי האנוש לא תמיד 2017אבחון )אליאסי,  

מספיקים לשמירה על היחס הרצוי בין גודל הצוות לבין מספר הילדים המצויים 

נוך לגיל הרך, מספר הילדים המרבי בגן. על פי המלצת הוועדה לבחינת דרכי החי

 6-5ילדים, ובכיתה של ילדים בני  16-14צריך שיהיה  4-3בכיתה של ילדים בני 

ילדים, כאשר בכל כיתה נמצאת גננת וסייעת.  20-16-מומלץ שיהיו לא יותר מ

הוועדה ציינה שתנאים אלה חשובים "כדי לאפשר לצוות החינוכי להכיר 

תלמידים, להתייחס אליהם תוך ביטוי רגישות מאפיינים אישיים של כל ה

והיענות לצורכיהם הייחודיים ולאפשר לילדים להתפתח בסביבה תומכת למידה" 

(. המלצה זו לא יושמה: בפועל מספר הילדים בגן גבוה 1 , עמ'2008)קליין ויבלון, 

ילדים(, והצוות כולל בדרך כלל גננת ושתי סייעות בלבד. לעומת   35מהמומלץ )עד  

זאת, במסגרת החינוך הביתי יש אפשרות להתאים את לוח הזמנים ואת דרכי 

ספרים, כלי נגינה, מחשב, חוברות לימוד,   –הלמידה לצורכי הילד. אביזרי הלימוד  

נבחרים אף הם על פי רצון הילד. ההורים  –טלוויזיה, מגרש משחקים ועוד 

רי השפה ואת משתמשים בכל האמצעים הללו כדי להקנות לילדיהם את כישו

כישורי החיים וכדי ללמדם את היסודות המתמטיים ואת השפה האנגלית 

)בעצמם או באופן פרטי(. כמו כן הם מקנים להם גם חינוך בתחום המוסיקה, 

 החינוך הגופני ועוד.  

גמישות בלוח הזמנים  םהבולט של החינוך הביתי ה ניםהמאפייכאמור, 

הלומד. כמו כן, ההורים דוגלים בלימוד ובאמצעי הלימוד והתאמה מרבית לילד 

כל תחומי הליבה או רובם כמכלול, מבלי להפרידם לנושאים מובחנים. לדוגמה, 

כאשר הילד לומד את המספרים ואת המושגים המתמטיים האחרים, הוא רוכש 

כמו כן,   10לא רק את המיומנויות המתמטיות, אלא גם את המיומנויות הלשוניות.

ילד לומד הן את ההיבט המדעי של התופעה האקלימית, הן כאשר יורד גשם, ה

 מוסיקלי של צליל הגשם. -את ההיבט הקצבי

 
 לצליליהתנועה במרחב    עם  יחדהכרת הכיוונים    היא  המרחביים  המושגים  ללימוד  השיטות  אחת  10

, 1950–1865 (Dalcroze Jacques Emile)"אמיל ז'אק דלקרוז,    פי גישתו של דלקרוז.-על  ,מוסיקה
 –  Eurhythmics Dalcrozeראתמוסיקאי ופדגוג שוויצרי, הגה את הגישה לחינוך מוסיקלי הנק

  (musicianship)גישה זו שואפת לפתח את ה'מוסיקאיות'. ]...[ ריתמיקה לפי גישת דלקרוז
 ה אישית"באמצעות שילוב הפן הפיזי, האינטלקטואלי והרגשי, בדגש על התנסות, יצירתיות והבע

 (.4, 1 , עמ'2008)טאובר, 
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(. כמו כן, המשאבים הלוגיסטיים ומשאבי האנוש לא תמיד 2017אבחון )אליאסי,  

מספיקים לשמירה על היחס הרצוי בין גודל הצוות לבין מספר הילדים המצויים 

נוך לגיל הרך, מספר הילדים המרבי בגן. על פי המלצת הוועדה לבחינת דרכי החי

 6-5ילדים, ובכיתה של ילדים בני  16-14צריך שיהיה  4-3בכיתה של ילדים בני 

ילדים, כאשר בכל כיתה נמצאת גננת וסייעת.  20-16-מומלץ שיהיו לא יותר מ

הוועדה ציינה שתנאים אלה חשובים "כדי לאפשר לצוות החינוכי להכיר 

תלמידים, להתייחס אליהם תוך ביטוי רגישות מאפיינים אישיים של כל ה

והיענות לצורכיהם הייחודיים ולאפשר לילדים להתפתח בסביבה תומכת למידה" 

(. המלצה זו לא יושמה: בפועל מספר הילדים בגן גבוה 1 , עמ'2008)קליין ויבלון, 

ילדים(, והצוות כולל בדרך כלל גננת ושתי סייעות בלבד. לעומת   35מהמומלץ )עד  

זאת, במסגרת החינוך הביתי יש אפשרות להתאים את לוח הזמנים ואת דרכי 

ספרים, כלי נגינה, מחשב, חוברות לימוד,   –הלמידה לצורכי הילד. אביזרי הלימוד  

נבחרים אף הם על פי רצון הילד. ההורים  –טלוויזיה, מגרש משחקים ועוד 

רי השפה ואת משתמשים בכל האמצעים הללו כדי להקנות לילדיהם את כישו

כישורי החיים וכדי ללמדם את היסודות המתמטיים ואת השפה האנגלית 

)בעצמם או באופן פרטי(. כמו כן הם מקנים להם גם חינוך בתחום המוסיקה, 

 החינוך הגופני ועוד.  

גמישות בלוח הזמנים  םהבולט של החינוך הביתי ה ניםהמאפייכאמור, 

הלומד. כמו כן, ההורים דוגלים בלימוד ובאמצעי הלימוד והתאמה מרבית לילד 

כל תחומי הליבה או רובם כמכלול, מבלי להפרידם לנושאים מובחנים. לדוגמה, 

כאשר הילד לומד את המספרים ואת המושגים המתמטיים האחרים, הוא רוכש 

כמו כן,   10לא רק את המיומנויות המתמטיות, אלא גם את המיומנויות הלשוניות.

ילד לומד הן את ההיבט המדעי של התופעה האקלימית, הן כאשר יורד גשם, ה

 מוסיקלי של צליל הגשם. -את ההיבט הקצבי

 
 לצליליהתנועה במרחב    עם  יחדהכרת הכיוונים    היא  המרחביים  המושגים  ללימוד  השיטות  אחת  10

, 1950–1865 (Dalcroze Jacques Emile)"אמיל ז'אק דלקרוז,    פי גישתו של דלקרוז.-על  ,מוסיקה
 –  Eurhythmics Dalcrozeראתמוסיקאי ופדגוג שוויצרי, הגה את הגישה לחינוך מוסיקלי הנק

  (musicianship)גישה זו שואפת לפתח את ה'מוסיקאיות'. ]...[ ריתמיקה לפי גישת דלקרוז
 ה אישית"באמצעות שילוב הפן הפיזי, האינטלקטואלי והרגשי, בדגש על התנסות, יצירתיות והבע

 (.4, 1 , עמ'2008)טאובר, 
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נוסף העומד בבסיס שיטת החינוך הביתי הוא ׂשימת הילד במרכז   עיקרון

והקניית הערכים החברתיים והתרבותיים לילד בבית. דרכי ההוראה וההערכה 

שיחות, הקראת ספרים,  מתבססות על תקשורת מתמדת עם הילד באמצעות

תצפיות, עבודת חקר, משחקים, עידוד שאלות ומעקב אחר תחומי העניין שהילד 

אין   –חינוך חופשי ללא תוכנית לימודית מובנית    –  unschooling-מגלה. בגישת ה

מחויבות לתכנון מראש של הלמידה, אלא יש מוכנות תמידית של ההורים להשיב 

כמו  (.15 , עמ'2018)למשל, אדרי ודהאן כלב,  לשאלות הילדים כאשר הן עולות

כן, יש הורים הנוהגים באופן קבוע וכחלק מאורח חייהם לארגן טיולים משותפים 

בהצגות ובמופעים בעברית  לבקר בתיאטרון, לצפותעם ילדיהם בארץ ובחו"ל, 

לבקר בבית הכנסת בחגים  גם בשפה אחרת(, – לשוניים-אם מדובר בילדים דו)ו

כבר בגיל שלוש או מעדיפים לרשום את ילדיהם לחוגים ההיהודיים ועוד. יש 

ידי -ידי האם בעיקר( ועל-ידי ההורים )על-.  ההוראה בבית מתבצעת עלארבע

המשפחה הקרובה )סבתא בעיקר(, התורמים את חלק הארי בהתפתחותו 

 ם פרטיים בביתו של הילד. ובהתקדמותו של הילד. יש המוסיפים גם שיעורי

, אפוא, שההורים הבוחרים לחנך את ילדיהם בחינוך ביתי עושים נראה

זאת מתוך ההנחה, שלמידה משמעותית היא זו המתקיימת באופן חופשי ולא 

מוכתב מראש, ולכן יש לפתוח בפני הילד שלל אפשרויות בחירה ולעודד את 

  (.3הערה  ; וראו גם2017סקרנותו הטבעית )למשל, אדרי, 

 טיפוח ניצני האוריינות והשפה בחינוך הביתי בגיל הגן 
 א. רקע

הבעה בכתב המכיוון שהשליטה בקריאה ובכתיבה, כלומר הבנת הנקרא ויכולת 

של מגוון טקסטים, היא תנאי להשתלבות היחיד בחברה מבחינה תרבותית, 

נפרד לטיפוח ניצני פרק יוקדש (, 5 , עמ'2007חברתית וכלכלית )משרד החינוך, 

 .כה רבה בגיל הגן יבותוהאוריינות, שחש

אוריינות היא שימוש מושכל בשפה הכתובה והדבורה ובמערכת הכתב. 

, 2007התפתחות האוריינות מצריכה תיווך מושכל מצד המבוגר )משרד החינוך, 

   

 

 

המחקרים שנערכו בארץ ובעולם מעידים על תרומת תוכניות לקידום  11(.7, 5 עמ'

יינות בגיל הרך להתפתחות במהלך שנות הגן ולהישגים עתידיים בבית הספר אור

  ועוד(. 1994קוזמינסקי וקוזמינסקי,  Adams, 1991;ואף לאחר מכן )

השפה הדבורה היא הבסיס שעליו נבנים ניצני האוריינות, ובעקבותיהם             

קריאה והכתיבה. חשוב שילדים ישיגו את ציוני הדרך המתפתחות יכולות 

בהתפתחות השפה הדבורה על מנת שיוכלו לפתח בעתיד יכולות קריאה וכתיבה 

נאותות. בדומה לשפה הדבורה המתפתחת כבר מלידה וקשורה קשר הדוק 

לחשיפה סביבתית, לשיחות פוריות ולמפגש עם ספרים, גם האוריינות מתפתחת 

יפה ולתמיכה סביבתית מפרה. ההצלחה של ילדים בפיתוח מלידה וקשורה לחש

ורייניות תלויה במידה רבה באוצר מילים מגוון, בעושר לשוני של איכולות 

ביטויים ושל רובדי שפה, ובידע אודות מבנים דקדוקיים. ככל שהשפה הדבורה 

מפותחת יותר, כך גדלים סיכוייו של הילד להפוך לקורא וכותב המפיק הנאה 

מכיוון שהאוריינות מתפתחת  (.10 , עמ'2003רים אלה )רום, סגל וצור, מכישו

ברצף מהגיל הרך ועד לבגרות, רצוי להתחיל בטיפוח האוריינות כבר בשלבים 

( מציינת כי לפי 2004דרורי )-(. סגל5 עמ' ,2007מוקדמים )משרד החינוך, 

הווים המחקרים הקיימים בתחום, האירועים האורייניים המתרחשים בבית מ

מקור חשוב לתמיכה בהתפתחות הבנת השפה הכתובה של הילד בגיל הרך. אחד 

 למהאירועים הללו הוא קריאת ספר לילד על ידי ההורה. אוכלוסיית המחקר ש

זוגות של אימהות וילדים בני חמש משתי קבוצות מיצב:  94דרורי כללה -סגל

ורמת התיווך נמוך. מממצאי המחקר עולה שהמיצב -גבוה ובינוני-בינוני

הקוגניטיבי של האם בקריאה המשותפת בספר הם גורמים חשובים המסבירים 

את ההבדלים בניצני הקריאה של הילד. עוד נמצא שרמת התיווך הקוגניטיבי של 

 האם במיצב הגבוה תורמת תרומה ייחודית בפיתוח ניצני הקריאה )שם(.

האירועים ורך, שכאמור, ניצני האוריינות מופיעים כבר בגיל ה מכיוון

האורייניים המתרחשים בגיל זה הם בעלי השפעה מכרעת על התפתחות כישורי 

יחסי  ,משותפת בספרהקריאה ה, השפה, הרי שהתקשורת המתמדת עם הילד

את החינוך   יםהמאפיינ  הביטחון המוענק לו בבית,ובין בני ביתו  להקרבה בין הילד  

 
המתמקדת במאפיינים של האינטראקציה ההוראתית התיווכית של  ,על הגישה התיווכית 11
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המחקרים שנערכו בארץ ובעולם מעידים על תרומת תוכניות לקידום  11(.7, 5 עמ'

יינות בגיל הרך להתפתחות במהלך שנות הגן ולהישגים עתידיים בבית הספר אור

  ועוד(. 1994קוזמינסקי וקוזמינסקי,  Adams, 1991;ואף לאחר מכן )

השפה הדבורה היא הבסיס שעליו נבנים ניצני האוריינות, ובעקבותיהם             

קריאה והכתיבה. חשוב שילדים ישיגו את ציוני הדרך המתפתחות יכולות 

בהתפתחות השפה הדבורה על מנת שיוכלו לפתח בעתיד יכולות קריאה וכתיבה 

נאותות. בדומה לשפה הדבורה המתפתחת כבר מלידה וקשורה קשר הדוק 

לחשיפה סביבתית, לשיחות פוריות ולמפגש עם ספרים, גם האוריינות מתפתחת 

יפה ולתמיכה סביבתית מפרה. ההצלחה של ילדים בפיתוח מלידה וקשורה לחש

ורייניות תלויה במידה רבה באוצר מילים מגוון, בעושר לשוני של איכולות 

ביטויים ושל רובדי שפה, ובידע אודות מבנים דקדוקיים. ככל שהשפה הדבורה 

מפותחת יותר, כך גדלים סיכוייו של הילד להפוך לקורא וכותב המפיק הנאה 

מכיוון שהאוריינות מתפתחת  (.10 , עמ'2003רים אלה )רום, סגל וצור, מכישו

ברצף מהגיל הרך ועד לבגרות, רצוי להתחיל בטיפוח האוריינות כבר בשלבים 

( מציינת כי לפי 2004דרורי )-(. סגל5 עמ' ,2007מוקדמים )משרד החינוך, 

הווים המחקרים הקיימים בתחום, האירועים האורייניים המתרחשים בבית מ

מקור חשוב לתמיכה בהתפתחות הבנת השפה הכתובה של הילד בגיל הרך. אחד 

 למהאירועים הללו הוא קריאת ספר לילד על ידי ההורה. אוכלוסיית המחקר ש

זוגות של אימהות וילדים בני חמש משתי קבוצות מיצב:  94דרורי כללה -סגל

ורמת התיווך נמוך. מממצאי המחקר עולה שהמיצב -גבוה ובינוני-בינוני

הקוגניטיבי של האם בקריאה המשותפת בספר הם גורמים חשובים המסבירים 

את ההבדלים בניצני הקריאה של הילד. עוד נמצא שרמת התיווך הקוגניטיבי של 

 האם במיצב הגבוה תורמת תרומה ייחודית בפיתוח ניצני הקריאה )שם(.

האירועים ורך, שכאמור, ניצני האוריינות מופיעים כבר בגיל ה מכיוון

האורייניים המתרחשים בגיל זה הם בעלי השפעה מכרעת על התפתחות כישורי 

יחסי  ,משותפת בספרהקריאה ה, השפה, הרי שהתקשורת המתמדת עם הילד

את החינוך   יםהמאפיינ  הביטחון המוענק לו בבית,ובין בני ביתו  להקרבה בין הילד  
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בסעיף  )פירוט נוסף יובא להלןלתרום משמעותית לטיפוח השפה  יםהביתי, עשוי

 . '(ב

( תוארו והוערכו לראשונה התפיסות 2015במחקרן של כהן מידן וארם )

החינוכיות של אימהות לילדי גן שבחרו לחנך את ילדיהן בחינוך הביתי. במחקר 

אימהות לילדים בני ארבע עד שש, שמחציתם התחנכו בבית  60השתתפו 

הנתונים הידועים מן העולם, גילה המחקר בשונה מ ומחציתם בחינוך הפורמלי.

 unschooling-בשיטת ה דגלושרוב האימהות שילדיהן מתחנכים חינוך ביתי 

 טענו  רוב אימהות החינוך הביתישתדלו שלא ללמד את ילדיהן בצורה מסודרת.  הו

כי ילמדו את הילד לקרוא באופן ספונטני ותוך כדי התנהלות שוטפת. מיעוטן טענו 

שבכוונתן להקנות לילד כישורי שפה כתובה באמצעות תוכנית לימודים מסודרת. 

שתי אימהות ענו שלא יקנו לילדיהן כישורים אלה כלל. לגבי הפעילות האוריינית 

ת בין האימהות. מרבית שונּו עלתה מן המחקרהשוטפת בבית עם הילדים, 

האימהות דיווחו על הוראה מזדמנת, שליש טענו כי אינן מלמדות את הילד כלל, 

ושתי אימהות טענו כי הן נוהגות ללמד את ילדיהן במידה רבה. כמחצית מהילדים 

עם זאת, הורים אחרים, וכותבת  מראים התעניינות רבה במספרים ובאותיות.

ות תפקידם כמקדמי האוריינות אצל ילדיהם, המאמר ביניהם, המודעים לחשיב

בהתייחס לכל רכיבי האוריינות, על פי  ,משתדלים למלא תפקיד זה באופן מובנה

 (, שיפורטו להלן. 2007המלצות משרד החינוך )

ביתיות וראשית כתיבה וקריאה: מודעות פונולוגית ומהלך -מיומנויות אלף .1

תחות הכתיבה וקריאת התפתחותה, ידע אותיות ומהלך התפתחותו, התפ

ביתי, -ילד להבין את העיקרון האלףבתחום זה על ההורים לסייע למילים. 

לפתח רגישות ומודעות לצלילי השפה )עיצורים ותנועות( ולהכיר את אותיות 

השליטה באותיות חשובה בשמן, בצורתן ובצלילים שהן מייצגות )הפונמות(. 

(. ידע האותיות 2002, 2000, ביותר מאחר שהן אבני היסוד של הכתב )לוין

בגיל הגן בא לידי ביטוי בהכרת שמות האותיות והסדר שלהן, ביכולת השיּום 

של אותיות המוצגות בכתב ובהכרת הצליל שמייצגת כל אות )משרד החינוך, 

ידוע כי קיים קשר של השפעה מקדמת הדדית בין מודעות  (.17 , עמ'2007

(. כמו 1994בין ניצני הקריאה והכתיבה )קוזמינסקי וקוזמינסקי, לפונולוגית 

כן, יש לעודד את רצונו של הילד ללמוד לקרוא ולכתוב, להתנסות בקריאה 

   

 

 

ולהתבטא בכתב. כתוצאה מכך יפתח הילד ניצני קריאה וכתיבה ויבין את 

 ימוש במערכת הכתב.מטרות הש

בתחום זה יש לסייע   כשירות לשונית: מילון, מורפולוגיה, תחביר ופרגמטיקה. .2

להעשיר את אוצר המילים שלו ואת המורכבות המורפולוגית של שפתו לילד 

ם מסורגים, כגון שילוב של שורש עם משקל או )לדוגמה, על ידי הכרת צורני

י" לשם תואר -ון" להקטנה, "-ן "עם בניין, הכרת צורני גזירה נצמדים, כגו

"ת", תחיליות וסופיות -ה" ו-, כגון צורני הנקבה "ועוד, וצורני נטייה  נצמדים

על דרכי התצורה בעברית ראו אצל ניר, תשנ"ג(. כמו כן יש )של פעלים וכד' 

להקנות לילד כישורי תחביר )בניית צירופים שמניים, בניית משפטים 

ומורכבים בצורה תקינה תוך שימוש במילות פשוטים, כוללים, מחוברים 

פה -וכישורי שיח ברמה המתאימה לגילו )יכולת הבעה בעל קישור מתאימות(

והבנת הנשמע(. "בשנות הגן מתארכים המבעים של הילדים ונערכים במבנה 

תחבירי בעל תוכן תקשורתי ברור. השפעה הדדית בין הצרכים התקשורתיים 

חבת היכולת הסמנטית לבטא תכנים שונים, יחד המתגוונים של הילד ובין הר

עם רכישת מילות תפקוד מגוונות והפנמת הסדירות המורפולוגית של חוקי 

כל אלה מאפשרים להרחיב את המבנים התחביריים ולשפר את  –ההתאם 

 (.166 , עמ'2003דרכי ההבעה" )רום, סגל וצור, 

מכוונות לספר: הנאה מקריאה והנעה לקריאה, הבנת הטקסט ולשון הספר  .3

והתמצאות בספר ובמוסכמות הכתב. כחלק מטיפוח השפה בתחום זה, הילד 

יכיר ספרות לילדים ואת "לשון הספר", ייהנה מהאזנה לספרים, וישאב מהם 

 מטען תרבותי וידע עולם. כמו כן, הוא יתמצא בספר ובמוסכמות הכתב. 

 הצעה לטיפוח ניצני האוריינות והשפהב. 

בפרק זה אבקש להציג את עיקריה של תוכנית הלימודים באוריינות ובשפה, 

( לצורך חינוכו של בני בן הארבע 2007הבנויה בהתאם לעקרונות משרד החינוך )

לשם קבלת פטור מחוק חינוך חובה,   ידיהתוכנית נבנתה על    12.מסגרת חינוך ביתי

הפעילויות ווקיבלה את אישור משרד החינוך. בתוכנית מתוארות דרכי ההוראה 

בתוכנית  הפעילויות של לסדר הופעתן. אין חשיבות השונות הנעשות בבית
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ולהתבטא בכתב. כתוצאה מכך יפתח הילד ניצני קריאה וכתיבה ויבין את 
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"ת", תחיליות וסופיות -ה" ו-, כגון צורני הנקבה "ועוד, וצורני נטייה  נצמדים

על דרכי התצורה בעברית ראו אצל ניר, תשנ"ג(. כמו כן יש )של פעלים וכד' 

להקנות לילד כישורי תחביר )בניית צירופים שמניים, בניית משפטים 

ומורכבים בצורה תקינה תוך שימוש במילות פשוטים, כוללים, מחוברים 

פה -וכישורי שיח ברמה המתאימה לגילו )יכולת הבעה בעל קישור מתאימות(

והבנת הנשמע(. "בשנות הגן מתארכים המבעים של הילדים ונערכים במבנה 

תחבירי בעל תוכן תקשורתי ברור. השפעה הדדית בין הצרכים התקשורתיים 

חבת היכולת הסמנטית לבטא תכנים שונים, יחד המתגוונים של הילד ובין הר

עם רכישת מילות תפקוד מגוונות והפנמת הסדירות המורפולוגית של חוקי 

כל אלה מאפשרים להרחיב את המבנים התחביריים ולשפר את  –ההתאם 

 (.166 , עמ'2003דרכי ההבעה" )רום, סגל וצור, 

מכוונות לספר: הנאה מקריאה והנעה לקריאה, הבנת הטקסט ולשון הספר  .3

והתמצאות בספר ובמוסכמות הכתב. כחלק מטיפוח השפה בתחום זה, הילד 

יכיר ספרות לילדים ואת "לשון הספר", ייהנה מהאזנה לספרים, וישאב מהם 

 מטען תרבותי וידע עולם. כמו כן, הוא יתמצא בספר ובמוסכמות הכתב. 

 הצעה לטיפוח ניצני האוריינות והשפהב. 

בפרק זה אבקש להציג את עיקריה של תוכנית הלימודים באוריינות ובשפה, 

( לצורך חינוכו של בני בן הארבע 2007הבנויה בהתאם לעקרונות משרד החינוך )

לשם קבלת פטור מחוק חינוך חובה,   ידיהתוכנית נבנתה על    12.מסגרת חינוך ביתי

הפעילויות ווקיבלה את אישור משרד החינוך. בתוכנית מתוארות דרכי ההוראה 

בתוכנית  הפעילויות של לסדר הופעתן. אין חשיבות השונות הנעשות בבית
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קשורות זו בזו ומבוצעות במקביל, בהתאם לרמת מוכנותו ולרצונו  הכתובה. הן

 מעין מדריך להורה. של הילד. תוכנית זו היא 

 קריאה:הכתיבה והביתיות וראשית -אלףהמיומנויות ה דרכי ההוראה בתחום. 1

לילד דקלומים קצרים תוך הדגשת החריזה במגמה לאפשר לו מקריאים  •

, באדמה נןח נן, הגנןהג נןפה חרוזים או טקסט כתוב )כמו "ח-לזכור בעל

 "(.טןזרע ק מןט

כדי לאפשר לילד להשלים את  ,בהפסקות מכוונתמקריאים סיפור או שיר  •

החרוזים ואת התבניות החוזרות )למשל "חנן ה...., ה.... ח...., באדמה .... 

 זרע ...."(.

משחקים במשחקי חברה תוך שימוש בחרוזי תפל ובתבניות צליליות  •

 חוזרות. 

 התייחסות לכתב לעומת האיור במהלך הקראת ספרים. •

 ילד לכתוב בסביבתו.הפניית תשומת ליבו של ה •

מענה לשאלות הילד בנושא הכתב )לדוגמה: "מה כתוב פה?", "איפה  •

 כתוב?"(

מתייחסים לניסיונות הכתיבה של הילד, משוחחים עימו על מאפייני הכתב,  •

 ומנהלים דיאלוג המתבקש משאלותיו ומהערותיו.

 ממדיות( במגוון משחקים-ממדיות ותלת-לימוד אותיות, שילוב אותיות )דו •

חופשיים )לוח מגנט, פזלים ועוד(, איתור אותיות בתוך טקסט כתוב, זיהוי 

צליל פותח וצליל סוגר במילים, חלוקת המילים להברות וליחידות 

פי שמיעה, לימוד סימני הניקוד, קריאת הברות )תחילה רק -הצליליות על

 ( וחיבורן למילים )"אבא", "סבא", "בא", "נחש" וכד'(.aבתנועת 

מו של הילד במקומות שונים בתוך הבית: על דלת חדרו, על שילוב ש •

 המקרר, על מגירותיו, כתיבת שמו על יצירותיו ועוד. 

 

 :)וכן לגבי צורות הפועל( . דרכי ההוראה בתחום הכשירות הלשונית2

שימוש באוצר מילים ופתגמים עשיר, רחב ומגוון בשיחות עם הילד )למשל,  •

שימוש רב בשמות נרדפים: "נפלא/נהדר/כפתור ופרח"; "מתנה/שי/דורון"; 

   

 

 

"שמש/חמה"; "עץ/אילן"; שימוש בפתגמים, כמו "אל תסתכל בקנקן, אלא 

במה שיש בו", "לך אל הנמלה, עצל, ראה דרכיה וחכם", במקביל לקריאת 

 ריה של סופרת הילדים רחלי פליישון(.ספ

שימוש בפעלים ובתארים ספציפיים ומדויקים ולא במילים כלליות  •

)"הכין/ביצע/פיסל" במקום "עשה"; "גבוה/ארוכה" במקום "גדול/גדולה"(, 

 תוך מתן הסברים על הבחנות בין גוני המשמעות השונים של חלקי דיבר אלה. 

ולות בשיחה או במהלך קריאת פירוש מילים חדשות ולא מוכרות הע •

 סיפורים.

משחקים לשוניים, כגון משחק הניגודים, להרחבת אוצר המילים של שמות  •

התואר )ולאחר מכן גם של חלקי דיבר אחרים(, כמו ניגודי רצף: "כלב גדול 

או קטן", "אישה שמנה או רזה"; הפכים משלימים/מוחלטים "קומקום 

פעולה זו ניתן לבצע יחד   מוטעית" וכד'.  תקין או מקולקל", "תשובה נכונה או

עם קריאת ספרו של אמי רובינגר "חתול גדול חתול קטן" )על סוגי הניגודים 

; 121-117 , עמ'; ניר, תשמ"ט207-204 , עמ'ראו אצל צרפתי, תשל"ח

 בורוכובסקי וטרומר, תשנ"ג(.

העצם: יומיות עם הילד )נטיית שמות -שימוש במגוון נטיות בשיחות יום •

ספסלים"; נטיית שמות התואר: -חתולות"/"ספסל-חתולים-חתולה-"חתול

אדומות"; נטיית מילות היחס: "על: עליי, עליך, -אדומים-אדומה-"אדום

"ל: לי, לך, לנו, לכם" וכד'; נטיית הפעלים בכל הזמנים:  ;עלייך, עלינו" וכד'

ילביש" -שתלבי-מלבישים" ועוד; "אלביש-הלביש" ועוד; "מלביש-"הלבשתי

 וכד'(. 

ל ההיכרות של הילד עם הציינים הדקדוקיים ועם רכיבי המשמעות שהם ע •

מייצגים בשפתו, דהיינו עם מורפולוגיית הנטייה והגזירה, ראו רום, סגל וצור 

 (. 149-143 , עמ'2003)

שילוב  הנושאים שנזכרו לעיל במשחקים שונים. למשל, זורקים את הכדור  •

ת היחיד, הילד תופס את הכדור, זורק אותו בחזרה לילד ומשמיעים את צור

בהתאם;  "ות-"או  "ים-"ידי הוספת הצורן -תוך השמעת צורת הריבוי על

בכל כרטיסייה מופיעה תמונה של עצם דומם או חי,  –שימוש בכרטיסיות 
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"שמש/חמה"; "עץ/אילן"; שימוש בפתגמים, כמו "אל תסתכל בקנקן, אלא 
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ילביש" -שתלבי-מלבישים" ועוד; "אלביש-הלביש" ועוד; "מלביש-"הלבשתי

 וכד'(. 

ל ההיכרות של הילד עם הציינים הדקדוקיים ועם רכיבי המשמעות שהם ע •

מייצגים בשפתו, דהיינו עם מורפולוגיית הנטייה והגזירה, ראו רום, סגל וצור 
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שילוב  הנושאים שנזכרו לעיל במשחקים שונים. למשל, זורקים את הכדור  •

ת היחיד, הילד תופס את הכדור, זורק אותו בחזרה לילד ומשמיעים את צור

בהתאם;  "ות-"או  "ים-"ידי הוספת הצורן -תוך השמעת צורת הריבוי על

בכל כרטיסייה מופיעה תמונה של עצם דומם או חי,  –שימוש בכרטיסיות 
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והילד מתבקש ליצור את צורת הריבוי או להוסיף לשם העצם הנתון את שם 

לה נדרשת מהילד הפקת צורות נטייה תוך הכרת התואר ועוד. במשחקים א

"פרח/פרחים",  צורני הנטייה הנצמדים )גזירה קווית(, כגון יחיד/רבים

"חולצה/חולצות" ועוד; הכרת כללי התאם מין ומספר של שם עצם ושל שם 

תואר )משחק צבעים(: "כדור ירוק", "משולש שחור", "חולצה אדומה", 

בשמות עצם  כללי ההתאם של המין והמספר "עיגולים כחולים" ועוד; הכרת

ובפעלים: "ילד משחק", "ילדה משחקת", "ילדים משחקים", "ילדות 

"אתמול הם זרקו את הכדור, היום  משחקות"; הפקת נטיות זמן בפעלים:

 הם זורקים את הכדור, מחר הם יזרקו את הכדור". 

ותיהם, כדי עידוד לביטוי עצמי, לתיאור דברים בסביבתו ולדיבור על אוד •

לטפח, בין היתר, את יכולתו התחבירית )סדר המילים במשפט, סוגי 

 הצירופים השמניים, כללי ההתאם ועוד(. 

מגמת ההתפתחות מוליכה משליטה במרכיב סדר מילים אל ציון מפורש 

של היחסים הדקדוקיים בין חלקי המשפט, ובעיקר בין הפועל לבין 

יך אל שליטה בנטיות הזמן הצירופים השמניים, ובסופו של התהל

 (.60 , עמ'1997וההתאם )ברמן, 

להרחבת המשפטים באמצעות חיזוק, חזרה ושאלות הרחבה )למשל,  עידוד •

"יפה שיצאת לטייל היום! "טיילת עם סבתא? איפה בדיוק הייתם? את מי 

ראית? את אמיר? שיחקת איתו? היו עוד ילדים בפארק השעשועים?" או 

ה? נהנית? מה עשיתם היום? מי עוד השתתף בשיעור "חזרת מהחוג למוסיק

 סיטואציוני. -חוץ ממך?"(. מרכיב זה נקרא דיבוב תקשורתי

המטפל מהווה דרבון בשביל -סיטואציוני של המבוגר-הדיבוב התקשורתי

הילד, ומאפשר לו להפליג מעבר ליכולות שלו. המבוגר מספק לילד 

קל עליו את מעמסת רמזים, נושא חדש והרחבות למיניהן, ובכך מ

ההיזכרות ברכיבי הסיפור ובעיבוד המידע, ובה בעת גם מכוון אותו אל 

 (. 174 , עמ'2003הציפיות של  הנמען )רום, סגל וצור, 

עידוד הילד לתאר בכוחות עצמו או בתיווך ההורים תמונות שמופיעות בהן  •

 התרחשויות מסוימות.  

   

 

 

ביריים מגוונים יותר מאשר בעזרת קריאת ספרים, חשיפת הילד למבנים תח •

 בלשונו הדבורה, לאוצר מילים עשיר יותר וגם למבנה הספר.

קריאות חוזרות של אותו ספר, שיחה על אודות הספר ועידוד הילד לספר  •

 בעצמו את הסיפור )בלשונו או בלשון הספר(.

השטיח", על משחקי חברה ותנועה תוך שימוש במושגי המרחב: "נעמוד  •

השטיח" )משימת הבנה(; "איפה אתה עומד?", "איפה   עלת  "נשים את הקוביו

הקוביות מהקופסה",  כלמונחות הקוביות?" )משימת הבעה(; "נוציא את 

 כדורים?" )משימות הבנה והבעה של מושגי כמות(. פחות"למי יש 

עידוד הילד לספר סיפורים חופשיים ללא רקע או בעקבות אירוע מסוים  •

בהצגה(, ולהביע את עצמו. "תהליך של סיפור סיפורים )טיול, צפייה בסרט או  

הוא מטלה מורכבת, שהילדים מתחילים להתמודד עימה החל מגיל שלוש. 

מטלה זו דורשת שליטה באמצעים לשוניים, יכולת לשקף סדר של אירועים 

ולארגנם בסדר כרונולוגי, יכולת למקד קו מחשבה סביב רעיון מאחד אחד, 

(. כלומר, 169  , עמ'2003ה של הסיפור" )רום, סגל וצור,  ולבסוף להגיע לפואנט

סיפור סיפורים עשוי לסייע לפיתוח יכולתו הנרטיבית, להרחיב את מבעיו 

 ולהיטיב את יכולת התקשורת עם חברים.

גם אם הם אינם מדויקים  ,ולמבעיו השונים של הילדמקשיבים לבקשותיו  •

והמבנים של הילד, חוזרים  וברורים לגמרי, וכדי להעשיר את אוצר המילים

הילד טעותו של  על המבע המקורי בצורות נכונות שונות ומגוונת בלי לתקן את  

 שיח בין הילד לאימו: -ישירות. דוגמה לדו

םה הילד אומר: "אני רוצה אור!" שואלת שאלה המבהירה את בקשתו של  א 

ידי הוספת הפעלים -הילד ומעשירה את המבנה המקורי של המשפט על

הדליק"/"להשאיר"/"לא אכבה", המכילים את עיקר המסר הסמנטי של "ל

המשפט: "להדליק לך את האור בחדר?" או "להשאיר לך את האור בחדר?" 

םאו "אתה מבקש שלא אכבה את האור?" לאחר מכן  חוזרת על בקשתו  הא 

של הילד בצורה תקינה כדי שהוא ישמע כיצד ניתן לבנות משפט ציווי כהלכה 

שונים: "אימא, הדליקי בבקשה את האור בחדר!" או "השאירי לי  ובאופנים

את האור בחדר!" או "אל תכבי את האור!". הילד אינו חייב להשמיע את 
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ביריים מגוונים יותר מאשר בעזרת קריאת ספרים, חשיפת הילד למבנים תח •

 בלשונו הדבורה, לאוצר מילים עשיר יותר וגם למבנה הספר.

קריאות חוזרות של אותו ספר, שיחה על אודות הספר ועידוד הילד לספר  •

 בעצמו את הסיפור )בלשונו או בלשון הספר(.

השטיח", על משחקי חברה ותנועה תוך שימוש במושגי המרחב: "נעמוד  •

השטיח" )משימת הבנה(; "איפה אתה עומד?", "איפה   עלת  "נשים את הקוביו

הקוביות מהקופסה",  כלמונחות הקוביות?" )משימת הבעה(; "נוציא את 

 כדורים?" )משימות הבנה והבעה של מושגי כמות(. פחות"למי יש 

עידוד הילד לספר סיפורים חופשיים ללא רקע או בעקבות אירוע מסוים  •

בהצגה(, ולהביע את עצמו. "תהליך של סיפור סיפורים )טיול, צפייה בסרט או  

הוא מטלה מורכבת, שהילדים מתחילים להתמודד עימה החל מגיל שלוש. 

מטלה זו דורשת שליטה באמצעים לשוניים, יכולת לשקף סדר של אירועים 

ולארגנם בסדר כרונולוגי, יכולת למקד קו מחשבה סביב רעיון מאחד אחד, 

(. כלומר, 169  , עמ'2003ה של הסיפור" )רום, סגל וצור,  ולבסוף להגיע לפואנט

סיפור סיפורים עשוי לסייע לפיתוח יכולתו הנרטיבית, להרחיב את מבעיו 

 ולהיטיב את יכולת התקשורת עם חברים.

גם אם הם אינם מדויקים  ,ולמבעיו השונים של הילדמקשיבים לבקשותיו  •

והמבנים של הילד, חוזרים  וברורים לגמרי, וכדי להעשיר את אוצר המילים

הילד טעותו של  על המבע המקורי בצורות נכונות שונות ומגוונת בלי לתקן את  

 שיח בין הילד לאימו: -ישירות. דוגמה לדו

םה הילד אומר: "אני רוצה אור!" שואלת שאלה המבהירה את בקשתו של  א 

ידי הוספת הפעלים -הילד ומעשירה את המבנה המקורי של המשפט על

הדליק"/"להשאיר"/"לא אכבה", המכילים את עיקר המסר הסמנטי של "ל

המשפט: "להדליק לך את האור בחדר?" או "להשאיר לך את האור בחדר?" 

םאו "אתה מבקש שלא אכבה את האור?" לאחר מכן  חוזרת על בקשתו  הא 

של הילד בצורה תקינה כדי שהוא ישמע כיצד ניתן לבנות משפט ציווי כהלכה 

שונים: "אימא, הדליקי בבקשה את האור בחדר!" או "השאירי לי  ובאופנים

את האור בחדר!" או "אל תכבי את האור!". הילד אינו חייב להשמיע את 
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אחד המבעים הנכונים והארוכים מייד, אלא הוא יכול לבחור להשתמש בו 

 בפעם אחרת בסיטואציה דומה.

 דוגמה נוספת:

 ילד: "אימא, ספר!" 

אימא: "אתה רוצה שאקרא לך את הספר?" או "לקרוא לך את הספר?" או 

"אתה בוחר שאקרא לך את הספר?" )שאלות הבהרה(. "אימא, קראי/תקראי 

 לי בבקשה את הספר" )חזרה על הבקשה(.

תיאור של תמונות מתוך ספרים או של תמונות בודדות שאינן קשורות לסיפור  •

 )הורה וילד(. ביחד –מסוים 

משחקי מטפורה מסוג האנשה, כגון "הספסל צוחק", "הקיר מדבר",  •

  "הספלים יצאו לטייל", "התמונות רוקדות בסלון" ועוד.

 :)וכן לגבי צורות הפועל( דרכי ההוראה המכוונות לספר .3

פעילויות בעקבות סיפורים ושירים מוכרים ואהובים בשפות שונות: הפעלת  •

 אטרון אצבעות, המחזת דמויות מספרים.תיאטרון בובות או תי

 הקראה תוך עידוד הילד להשלים מילים ומשפטים. •

 שיחה ושאלות המתייחסות למידע נקודתי בטקסט הנקרא. •

עידוד הילד לפעולה עצמאית עם ספרים מוכרים: בחירת ספר לקריאה,  •

 בחירה לספר סיפור מוכר מתוך ספר, למשל לבובות הפרווה שלו.

יבו של הילד למבנה הספר )בשפות שונות(: שם הספר, כיוון הפניית תשומת ל •

 הדפדוף, הכריכה, מקום הטקסט וכד'. 

התייחסות לאיורים ולקשר שלהם לטקסט הכתוב )"הינה חנן הגנן, והינה  •

 הזרע הקטן שהוא טמן באדמה"(.

 ג. סיכום תיאור ההתנסות האישית ותוצרי הלמידה

כתיבת שורות אלה, ניתן לסכם בקצרה זמן  . נכון ל2015בני נולד בארץ בספטמבר  

ועברית(, הוא יודע   –  שפת אםכ  –רוסית  הוא דובר  לשוני )-ולומר כי בהיותו ילד דו

לקרוא ספרי ילדים בשתי השפות, דוגמת הספר "איה פלוטו" בעברית מאת לאה 

הברות וחיבורן למילה שלמה. הקריאת  , באופן שלגולדברג, בקצב לא מהיר

באנגלית, שפתו השלישית של הילד, הנלמדת באופן פרטי, ההתמקדות בשלב זה 

   

 

 

לים יחד עם חשיפה הדרגתית היא בעיקר בשפה הדבורה ובהעשרת אוצר המי

לזיהוי גרפי של האותיות ותוך כדי ניסיונות התחלתיים של קריאת מילים 

בודדות. במישור הפונולוגי בני מזהה צליל פותח וצליל סוגר, יודע לחלק את 

שלוש  –ש" -ח-ות )"נישתי הברות( וליחידות צליל –חש" -המילים להברות )"נ

 ין הגה )צליל( להברה.יודע להבחין בויחידות צלילות( 

בני מזהה את האות הפותחת ואת האות הסוגרת ויודע  ,הגרפי במישור

להבחין בין המושג "צליל" )במישור הפונולוגי( למושג "אות" )במישור הגרפי(. 

הוא יכול לכתוב את שמו באותיות דפוס ולזהות אותו גם באותיות כתב. כמו כן, 

 פי שמיעה. בני-בשלב זה הוא מסוגל לכתוב צירופי מילים ומשפטים קצרים על

יודע להבחין בין אותיות מנצפ"ך הרגילות לסופיות. הוא מסוגל להקליד מילים 

בסיסיות, את שמו, את שם משפחתו ומשפטים קצרים במחשב. הילד יודע 

-להרכיב מילים בנות הברה אחת ובנות שתי הברות מאותיות מגנטיות תלת

נן", "דג", ממדיות. את המילים, כמו "אימא", "אבא", "סבתא", "סבא", "גן", "ג

"בית", "שלום", "סוס", "קטן", "גדול" ודומיהן הוא יכול לזהות ולקרוא גם ללא 

  ניקוד. בזמן כתיבת המילים הוא גם מנקד אותן מרצונו.

בני יודע, למשל, את ההבחנה הצורנית בין זכר  ,במישור המורפולוגי

-הבדל בין ""ת"( ובין רבים לרבות )מודע ל-ה" ו-לנקבה )מודע לצורני הנקבה "

 ות"( בתחום שם העצם ושם התואר; ובין זמני הפועל. -"-ים" ל

בני מסוגל לבנות משפטים מסוגים שונים )פשוט,  ,התחביריבמישור 

כולל, מחובר ומורכב(. כמו כן, הוא מודע למבנים הזהים בעברית וברוסית וגם 

ון למבנים השונים בשפות אלה. בהתחלה הוקדש זמן להסבר ההבדלים מכיו

שחלק מהמשפטים תורגמו משפת המוצא כפי שהם. דוגמאות: "צריך לי ספר" 

)תרגום מילולי של המבנה הלקוח מרוסית( במקום "אני צריך ספר"; "גדול ילד" 

)תרגום מילולי מרוסית שבה שם תואר מופיע לפני שם עצם( במקום "ילד גדול" 

 ועוד.  

ודרך המשחק )ראו לסכם ולומר שהלמידה בבית נעשית כמכלול ניתן 

(. אחת הדוגמאות לכך היא לימוד המספר המונה )כמו "שלוש"( ' לעילסעיף ב

תוך שימת הדגש על שימושם הנכון ועל ההבחנה בין זכר  ,והסודר )כמו "שלישי"(

לנקבה )"שלושה בנים"/"שלוש בנות"; "הילד השלישי"/"הילדה השלישית"(. כך 
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לים יחד עם חשיפה הדרגתית היא בעיקר בשפה הדבורה ובהעשרת אוצר המי

לזיהוי גרפי של האותיות ותוך כדי ניסיונות התחלתיים של קריאת מילים 

בודדות. במישור הפונולוגי בני מזהה צליל פותח וצליל סוגר, יודע לחלק את 

שלוש  –ש" -ח-ות )"נישתי הברות( וליחידות צליל –חש" -המילים להברות )"נ

 ין הגה )צליל( להברה.יודע להבחין בויחידות צלילות( 

בני מזהה את האות הפותחת ואת האות הסוגרת ויודע  ,הגרפי במישור

להבחין בין המושג "צליל" )במישור הפונולוגי( למושג "אות" )במישור הגרפי(. 

הוא יכול לכתוב את שמו באותיות דפוס ולזהות אותו גם באותיות כתב. כמו כן, 

 פי שמיעה. בני-בשלב זה הוא מסוגל לכתוב צירופי מילים ומשפטים קצרים על

יודע להבחין בין אותיות מנצפ"ך הרגילות לסופיות. הוא מסוגל להקליד מילים 

בסיסיות, את שמו, את שם משפחתו ומשפטים קצרים במחשב. הילד יודע 

-להרכיב מילים בנות הברה אחת ובנות שתי הברות מאותיות מגנטיות תלת

נן", "דג", ממדיות. את המילים, כמו "אימא", "אבא", "סבתא", "סבא", "גן", "ג

"בית", "שלום", "סוס", "קטן", "גדול" ודומיהן הוא יכול לזהות ולקרוא גם ללא 

  ניקוד. בזמן כתיבת המילים הוא גם מנקד אותן מרצונו.

בני יודע, למשל, את ההבחנה הצורנית בין זכר  ,במישור המורפולוגי

-הבדל בין ""ת"( ובין רבים לרבות )מודע ל-ה" ו-לנקבה )מודע לצורני הנקבה "

 ות"( בתחום שם העצם ושם התואר; ובין זמני הפועל. -"-ים" ל

בני מסוגל לבנות משפטים מסוגים שונים )פשוט,  ,התחביריבמישור 

כולל, מחובר ומורכב(. כמו כן, הוא מודע למבנים הזהים בעברית וברוסית וגם 

ון למבנים השונים בשפות אלה. בהתחלה הוקדש זמן להסבר ההבדלים מכיו

שחלק מהמשפטים תורגמו משפת המוצא כפי שהם. דוגמאות: "צריך לי ספר" 

)תרגום מילולי של המבנה הלקוח מרוסית( במקום "אני צריך ספר"; "גדול ילד" 

)תרגום מילולי מרוסית שבה שם תואר מופיע לפני שם עצם( במקום "ילד גדול" 

 ועוד.  

ודרך המשחק )ראו לסכם ולומר שהלמידה בבית נעשית כמכלול ניתן 

(. אחת הדוגמאות לכך היא לימוד המספר המונה )כמו "שלוש"( ' לעילסעיף ב

תוך שימת הדגש על שימושם הנכון ועל ההבחנה בין זכר  ,והסודר )כמו "שלישי"(

לנקבה )"שלושה בנים"/"שלוש בנות"; "הילד השלישי"/"הילדה השלישית"(. כך 
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ד עם הוראת כללי ההתאם בעברית גם לגבי הכרת הצורות הגיאומטריות יח

מוקדש לקריאת רב )"משולש ירוק"/"ריבועים קטנים"/"משושה גדול"(. זמן 

ספרים בשתי השפות ולצפייה בהצגות בשתי השפות )לרוב בעקבות הספרים 

שנקראו(. בבית מטפחים את ההגייה התקינה ומקפידים על הניסוחים ההולמים 

ים, וכך, בין היתר, הוא מעשיר את אוצר בשתי השפות. הילד אוהב לצטט מהספר

המילים ואת הידע התחבירי והמורפולוגי שלו. אנו משוחחים איתו ומלמדים 

 –בעברית; אבא, סבתא ושאר בני המשפחה  –אותו כל הזמן בשתי שפות )אימא 

 ברוסית(. 

שותפה לדעתם של חוקרים רבים, שחלקם הוצגו במאמר זה, אני 

לולית והיכולת להתבטא בעיקר בגיל צעיר הן המפתח הטוענים כי התקשורת המי

להתקדמות הילד לא רק בתחום הלשוני, אלא גם בתחום הקוגניטיבי, החברתי 

והרגשי. מכיוון שכך, אני רואה חשיבות רבה בטיפוח ניצני האוריינות בגיל הרך. 

על פי התרשמותי האישית, בני פיתח מיומנויות תקשורת, והוא יוצר בקלות 

חברתיים. כמו כן, הוא אוהב מאוד לפתוח בשיחה עם ילדים בני גילו, עם   קשרים

ילדים בוגרים יותר ואף עם מבוגרים. אני סבורה שהסביבה הטבעית, הגמישות, 

מעורבותם הגדולה של ההורים, הדוגמה האישית, הביטחון המוענק בבית 

הם והחופש לבחור את התכנים, את דרכי ההוראה ואת העזרים המגוונים 

 התנאים המיטביים עבורו ללמידה משמעותית.

 סיכום

הולכת  בתופעה מדובראת תופעת החינוך הביתי והראיתי כי  נובמאמר זה סקר

בארץ ובעולם, ושהמחקר העוסק בנושא החינוך הביתי בגיל הרך נמצא   ומתרחבת

ילדים בגיל הגן  של בתופעת החינוך הביתי נוהתמקדעדיין בתחילת הדרך. 

בעיקר לאור העובדה כי בארץ הוקדם חוק חינוך חובה מגיל  ,ת הוריהםותפיסבו

גיל זה. כמו החינוך הביתי בים נכתבו על  ספורחמש לגיל שלוש. ראינו כי מחקרים  

כן, ביקשנו להצביע על הצד הפדגוגי והאישי בטיפוח האוריינות המוקדמת של 

נושא זה טרם זכה   –הילדים בחינוך הביתי תוך הדגמת דרכי ההוראה האפשריות  

 למחקר. 

 ,מגוון דרכי הוראה  כוללחינוך הביתי  המכל האמור לעיל, ניתן להסיק כי  

ל ההורים המחנכים את כ עם זאת, ף הם.לבחירה בו מגוונים א ומניעי ההורים

   

 

 

משוכנעים כי האחריות לחינוך הילדים מוטלת עליהם ולא   ילדיהם בחינוך הביתי

על המערכת, והם דוגלים בגישה שלפיה הילד הוא במרכז. ראינו שההורים 

הרוב, הם קוראים  בדרך שונה מזו המקובלת עללילדים בחינוך הביתי בוחרים 

בנציונלי, מתמודדים עם הלחץ החברתי, מאמינים בצדקת תיגר על החינוך הקונ

דרכם ואינם מתאימים את ילדיהם למסגרת, אלא יוצרים בשבילם סביבת לימוד 

 טבעית כדי לקיים בה את הלמידה המשמעותית. אכן אפשר גם אחרת.

 מקורות
לאומי "מאה שנים -הכינוס הבין. חינוך ביתי בישראל, דצמבר(. 2012אדרי, א' )

מחקר וחדשנות בחינוך, בהכשרת מורים ובחינוך מוזיקלי", מכללת של 
-לוינסקי לחינוך, תל אביב. נדלה מ

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=6661 
חיבור לשם  .חינוך ביתיחוויות החינוך הביתי של אימהות ב(. 2016אדרי, א' )

 קבלת תואר "דוקטור      לפילוסופיה". אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
(. חינוך ביתי מנקודת מבט של אימהות שילדיהן לומדים בחינוך 2017אדרי, א' )

 .99–87 ,7. במעגלי חינוך: מחקר, עיון ויצירה, ביתי
(. האם בחינוך הביתי יש חופש כל השנה? בחינת 2018אדרי, א' ודהאן כלב, ה' )

-. נדלה מ26–1 ,8חוקרים @ הגיל הרך, דרכי ההוראה בחינוך הביתי. 
-ttps://kindergarten.levinsky.ac.il/wph

ontent/uploads/sites/13/2018/10/haim_behinuh_habiti_yesh_hc
ofesh_kol_hashana.pdf 

תפיסתן של סייעות ומנהלת אגף החינוך של הרשות  (.2017אליאסי, מ' )
. חיבור לשם קבלת 3המקומית לגבי יישום חוק חינוך חינם החל מגיל 

 בתוכנית חינוך לגיל הרך. מכללת לוינסקי לחינוך..M.Ed התואר 
פרגמטי -עיון סמנטי –בורוכובסקי, א' וטרומר, פ' )תשנ"ג(. "הפוך בה והפוך בה"  

 .249–215ג(, לשוננו, נז)בין מילים המכונה 'הפך'.  ביחס המשמעות
התחביר (. עיון ומחקר ברכישת העברית כשפת אם: ראשית רכישת  1997ברמן, ר' )

מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון וצורות השיח. בתוך: י' שימרון )עורך(,  
 (. ירושלים: מאגנס.100-57)עמ'  בישראל

 –. יוזמה מגמות, תוצאות ומדיניות –דוח מת"ת: חינוך ביתי (. 2019גרטל, ג' )
-מרכז לידע ולמחקר בחינוך. נדלה מ

http://education.academy.ac.il/SystemFiles/23339.pdf 
כנס  .ללמוד ללא בית ספר -  HomeSchooling, אפריל(. 2000דגני, ח' )-הלר

בחינוך ניסויי: גישות אלטרנטיביות בהוראה והכשרה, המכללה 
-נדלה מחי. -האקדמית בתל

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=343 
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מורים מהשתתפות בקהילות מקצועיות  רשמי 

 לומדות בבית הספר

 אורן כהן זדה 

. באשר בחדרי מורים נפרשת קשת רחבה של טיפוסי מורים

הנוטים לשמרנות ולצורות לסוגיית העבודה בצוות, יש מורים 

במחקר הוגדרו הנוטים לחדשנות.  , וישעבודת צוות מסורתיות

מקובל להניח שגישות צורות שונות של יחסי עבודה בין מורים. 

נּות )כלומר: קולגיאליות, גישה המדגישה עבודה  של ֲעמית 

בצוות( מאפיינות את המורים החדשניים, והן עדיפות על פני 

עבודה אינדיווידואלית( המאפיינות את  גישות יחידניות )כלומר:

 המורים המסורתיים. 

מחקר במאמר זה מובאים מקצת מן הנתונים שנאספו ב

, שיתופי פעולה בעבודת צוות בחדרי מורים הטרוגנייםחלוץ על 

. באמצעותם אבקש תשע"ט-בשנת הלימודים תשע"חשהתקיים 

בתוך  מודרנייםה העבודהדפוסי  של קידוםאפשרות  להצביע על

מסגרות של "קהילות מקצועיות לומדות" בחדרי המורים 

ההטרוגניים. קהילות אלה הן קבוצות לימוד ועבודה, 

מקיימים  –המורים המסורתיים והמודרניים  –שמשתתפיהן 

 ן עבודת צוות סדירה. בתוכ  

מראיונות שנערכו עם מורים שהשתתפו בקהילות 

מקצועיות לומדות עולה, שבתוך הקהילות חלים תהליכים של 

היכרות עם תפיסות שונות, הסתגלות לדפוסי עבודה שונים, זאת 

מתוך ויתור, פשרה והסתגלות, וללא כפייה. מתוך כך, המורים 
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תרבות מאמצים צורות חדשות של עבודת צוות ומגבשים 

, ועשויים אף לאמץ גישות , גמישה, פתוחה ומפויסתמכילה

הוראה חדשות ומתקדמות שנחשפו בפניהם במהלך הלמידה 

המשותפת התהליכים המתרחשים בקהילות המקצועיות 

הלומדות עשויים אף לסייע למורים בפתרון קונפליקטים 

 .ובגיבוש קבוצת המורים כקהילה חברתית

חדר מורים מורים מסורתיים, מורים מודרניים, עבודת צוות,   :מפתח מילות

 .קהילה מקצועית לומדתהטרוגני, 

  מבוא

ממי שנוטה לשמרנות ולדרכי  –בחדרי מורים  נפרשת קשת רחבה של מורים  

מעדיף צורות עבודת צוות ה, 'מקוון'עבודה מסורתיות ועד למורה החדשני וה

רותם  ;2016טכנולוגיות מידע  ותקשורת בעבודתו  )לוי וברץ, מודרניות ומשלב 

 (. 2009 ,2008ואבני, 

ילים פדגוגיה בכמובספרות המקצועית המורים המודרניים מתוארים 

ות וכלי מתקדמהוראה  שיטות , וביניהםםיגוונמחדשנית באמצעות כלי הוראה 

ים וכמיישמי תהליכי אלה מאופיינים כיוזמה  מורים  ההערכה חלופיים חדשניים.  

הוראה ולמידה חדשניים, תוך שימוש רב בסביבה מקוונת, ובמיוחד תוך ניצול 

(. כמו כן, 2017)ודמני,    הפוטנציאל החינוכי הטמון בכלי הדור השני של האינטרנט

טכנולוגיות, כסקרנים, עצמאיים, גמישים  הם מתוארים כבעלי מיומנויות

תלמיד, -ופתוחים לשינויים. דרך ההוראה האופיינית להם היא הנחיה ממוקדת

פלדמן, -המאפשרת למידה עצמאית אך גם מעודדת למידה שיתופית )לוי

למורה המודרני, ה'מקוון', התופס (. בהשוואה 2012 ;2011זוזובסקי ורוזנברג, 

את תפקידו כמנחה של תהליכי למידה אקטיביים בשילוב טכנולוגיות מחשב 

ותקשורת, הספרות המקצועית מתארת את המורה ה'מסורתי' ככזה התופס את 

תפקידו בעיקר כמעביר ידע, וכנוטה לשימוש מועט בכלים טכנולוגיים )רותם 

(. הוראה מסורתית נתפסת לא פעם Levy & Schrire, 2015 ;2008ואבני, 

כמשעממת ורוטינית בעיני מנהלים ומפקחים, ולעומתה ההוראה המודרנית 

בספרות קיימת תמימות (.  2017הנתמכת בטכנולוגיה נתפסת כהרפתקנית )ודמני,  

 

 

דעים בנוגע להנחה, שדרכי ההוראה של מורים ותיקים אינן מתאימות להוראה 

בעוד שממורה  (.(Orlando, 2014, p. 428וכחי כפי שהיא מתגבשת בעידן הנ

מערכתי -פדגוגי, ידע חינוכי-ידע תוכני  –מסורתי מצופה לשלוט בשלושה גופי ידע  

הרי שהמורה המודרני מתואר כמי ששולט, נוסף  –למידה -וידע של ניהול הוראה

 ,Mishraעל אלה, גם בגוף הידע  הטכנולוגי, שמשתלב בגופי הידע המסורתיים )

Koehler & Kereluik, 2009 מורה מודרני מפתח מיומנויות חדשות שאין .)

משתמשים בהן בהוראה המסורתית, ובהן מיומנויות טכניות הדרושות להפעלת 

האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותו בבית הספר, וכן מיומנויות של 

אוריינות דיגיטלית, הכוללות הכרת מאפייני הסביבה עתירת המידע בכלל 

(. המיומנויות הנוספות הנדרשות לצורך הוראה 2017והאינטרנט בפרט )ודמני, 

חדשנית הן יכולות ניהול וארגון הלמידה בעזרת כלים טכנולוגיים, הערכת 

מתוקשבת וכן מיומנויות סיוע לשיח וללמידה מרחוק )הלוי,  הלמידה בסביבה

בכיתה מגוונים את  ה(. מורים המשלבים טכנולוגי2008ובלבין,  קולדנר, הורוויץ

דרכי ההוראה והלמידה, מנהלים את הלמידה במרחבים מקוונים ומקיימים קשר 

; רותם 2001עם הצוות החינוכי, התלמידים וההורים )נחמיאס ומיודוסר,  תמידי

 .)2008ואבני, 

כלפי שילוב טכנולוגיות המידע עשוי לקבוע את מידת  יחסו של המורה

ההוראה. ניתן לתאר יחס זה כרצף, שבקצהו האחד  הקושי בתהליך שינוי דרכי

נמצא המורה המסורתי החששן, בהמשכו נמצא המורה הסקרן ובקצהו האחר 

נמצא המורה המודרני המאמין בשינוי, מורה היכול להוביל את תהליך ההטמעה 

 . )2010ולתמוך במורים הזקוקים לכך )כוכבי,  בבית הספר

גם בסוגיית דרכי העבודה בצוות קיימים הבדלים בין המורים המודרניים 

למסורתיים. המורים המודרניים אינם נרתעים מהצורך ללמוד ולהתעדכן דרך 

הדרך, כדוגמת  קבע, והם מביעים צורך במסגרות תומכות שילוו אותם בהמשך

תמשכת מורים. הם תופסים את הלמידה המ-מדריכים מחוזיים, רפרנטים ומורי

שלהם כתהליך מקצועי שיתופי, שראוי שיתבצע בחברת מורים אחרים בבית 

מורים מסורתיים נתפסים כמתנגדי שינויים (. לעומתם, 2017הספר )ודמני, 

וכמנותקים מצורכי הדור הצעיר. לעיתים הם נתפסים כבעלי גישה צינית כלפי 

לרפורמות פדגוגיות ( או כמתנגדים תקיפים  Guskey, 1989החידושים הפדגוגיים )

126  |  מורים בקהילות מקצועיות לומדות



 

 

דעים בנוגע להנחה, שדרכי ההוראה של מורים ותיקים אינן מתאימות להוראה 

בעוד שממורה  (.(Orlando, 2014, p. 428וכחי כפי שהיא מתגבשת בעידן הנ

מערכתי -פדגוגי, ידע חינוכי-ידע תוכני  –מסורתי מצופה לשלוט בשלושה גופי ידע  

הרי שהמורה המודרני מתואר כמי ששולט, נוסף  –למידה -וידע של ניהול הוראה

 ,Mishraעל אלה, גם בגוף הידע  הטכנולוגי, שמשתלב בגופי הידע המסורתיים )

Koehler & Kereluik, 2009 מורה מודרני מפתח מיומנויות חדשות שאין .)

משתמשים בהן בהוראה המסורתית, ובהן מיומנויות טכניות הדרושות להפעלת 

האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותו בבית הספר, וכן מיומנויות של 

אוריינות דיגיטלית, הכוללות הכרת מאפייני הסביבה עתירת המידע בכלל 

(. המיומנויות הנוספות הנדרשות לצורך הוראה 2017והאינטרנט בפרט )ודמני, 

חדשנית הן יכולות ניהול וארגון הלמידה בעזרת כלים טכנולוגיים, הערכת 

מתוקשבת וכן מיומנויות סיוע לשיח וללמידה מרחוק )הלוי,  הלמידה בסביבה

בכיתה מגוונים את  ה(. מורים המשלבים טכנולוגי2008ובלבין,  קולדנר, הורוויץ

דרכי ההוראה והלמידה, מנהלים את הלמידה במרחבים מקוונים ומקיימים קשר 

; רותם 2001עם הצוות החינוכי, התלמידים וההורים )נחמיאס ומיודוסר,  תמידי

 .)2008ואבני, 

כלפי שילוב טכנולוגיות המידע עשוי לקבוע את מידת  יחסו של המורה

ההוראה. ניתן לתאר יחס זה כרצף, שבקצהו האחד  הקושי בתהליך שינוי דרכי

נמצא המורה המסורתי החששן, בהמשכו נמצא המורה הסקרן ובקצהו האחר 

נמצא המורה המודרני המאמין בשינוי, מורה היכול להוביל את תהליך ההטמעה 

 . )2010ולתמוך במורים הזקוקים לכך )כוכבי,  בבית הספר

גם בסוגיית דרכי העבודה בצוות קיימים הבדלים בין המורים המודרניים 

למסורתיים. המורים המודרניים אינם נרתעים מהצורך ללמוד ולהתעדכן דרך 

הדרך, כדוגמת  קבע, והם מביעים צורך במסגרות תומכות שילוו אותם בהמשך

תמשכת מורים. הם תופסים את הלמידה המ-מדריכים מחוזיים, רפרנטים ומורי

שלהם כתהליך מקצועי שיתופי, שראוי שיתבצע בחברת מורים אחרים בבית 

מורים מסורתיים נתפסים כמתנגדי שינויים (. לעומתם, 2017הספר )ודמני, 

וכמנותקים מצורכי הדור הצעיר. לעיתים הם נתפסים כבעלי גישה צינית כלפי 

לרפורמות פדגוגיות ( או כמתנגדים תקיפים  Guskey, 1989החידושים הפדגוגיים )

אורן כהן זדה  |  127  



 

 

(McCulloch, 2009 ולעיתים אף כעובדים חסרי חדוות הוראה שעבודתם אינה ,)

(. בתיאורים Ben-Peretz & McCulloch, 2009משמעותית כלל בעיניהם )

הבוטים ביותר הנזכרים בספרות המקצועית, מורים אלה מוצגים כחסרי תועלת, 

–Hargreaves and Fullan, 2012, p. 64וכמי שעוסקים בהמתנה לפרישה ותו לא )

65 .) 
נראה אפוא כי מורים מסורתיים ומורים מודרניים נבדלים זה מזה הן 

בתפיסת ההוראה הן בתפיסת דרכי העבודה בצוות. לאור זאת, גישור על הפערים 

המרובים והתקדמות לעבר שיתוף פעולה בחדר המורים הוא מן האתגרים 

 הגדולים ביותר בכל בית ספר. 

 שיתופיות בעבודה-רבות של אית .1

 ;. אי קיום עבודת צוות1בעבודה" כולל שלושה היבטים :  המונח "אי שיתופיות

 . עבודה יחידנית.3 ;. בדידות מקצועית2

מקצוע ההוראה הוא אחד המקצועות הכרוכים בבדידות, ובתקופות 

)אינדיווידואלית( רבות דרך העבודה המקובלת בו הייתה הדרך היחידנית 

(Rudduck, 1991 במילים אחרות, יחידנות ובדידות מקצועית הן המצב הטבעי .)

עבור המורים. הבידוד מעניק למורה מידה מסוימת של הגנה בהתנהלותו מול 

התלמידים וההורים, אך גם מנתק אותו ממשוב בהיר, החשוב להערכת 

רים העובדים בבידוד מקבלים פעילויותיו ולשיפור יעילותו. אומנם, לעיתים, מו

משוב באמצעות הערכות תקופתיות רשמיות, אולם לרוב הערכות אלה הן בלתי 

(. Hickcox et al., 1988סדירות ואינן מסייעות לשיפור מתמשך של הביצועים )

בתי ספר שמוריהם נוטים לעבוד באופן יחידני, תהליכי השינוי והשיפור בנמצא ש

 (.  Rosenholtz, 1989ם נמוכים )מצומצמים והישגי התלמידי

חוקרים רבים שעסקו ביחידנות בהוראה האשימו את המורים בקיומה 

(Flinders, 1988; Little, 1990; McTaggart, 1989 עם זאת, גורמים התלויים .)

בארגון, כמו למשל תרבות ארגונית כוחנית, עלולים אף הם לתרום לבדידותו של 

חוסר אמון, חשדנות ופחד, המשבשת את היחסים העובד. זאת בשל אווירה של 

בין עמיתים לעבודה ועלולה להוביל להסתגרות ולהתנתקות )רבין, מטלון ומעוז, 

(, מאפייני הארגון המשפיעים על Wright, 2005(. לפי מחקרה של רייט )2017

 בו הם: פחד בתוך הארגון, העדר רוח קהילתית ומעמדות בדידותם של העובדים

 

 

ההנהלה הבכירה מונעת הבעת דעות ומטילה  ובדים. לעיתיםבקרב הע

על ביטויים כנים של ביקורת, מחשש מפני אובדן שליטה ומפני  סנקציות

(. מורים ומנהלים העובדים 2017בסמכות המנהל )רבין, מטלון ומעוז,  פגיעה

באווירה של ניכור מקצועי ובידוד אינם נוטים להחמיא לעמיתיהם או להביע 

הכרה במאמציהם. נורמות כאלה יכולות להוביל אף לתגובות שליליות תמיכה ו

(. בידוד ויחידנות הם שילוב רב Rosenholtz, 1989בעקבות הצלחה של עמית )

עוצמה, המטפח שמרנות חינוכית, מונע יוזמות ורצון לחדשנות ומוביל להיצמדות 

עיונות חדשים. לצורות הוראה 'בטוחות' ונטולות סיכונים, ולהימנעות מהעלאת ר

גישה חינוכית כזו, אין בה כדי לסייע להישגי התלמידים. כמו כן, כאשר מוטלות 

דרישות חיצוניות על המורים, הם חשים מבודדים וחסרי אונים מול החלטות, 

נות להם, ומול שיקולים שהם אינם מעורבים בהם.  שלעיתים קרובות אינן מוב 

רה וביכולתו לחנך את תלמידיו ולעצבם חוסר אונים זה מכרסם בביטחונו של המו

(Ashton & Webb, 1986( גם לדעת לורטי .)Lortie, 2002 קיים קשר הדוק בין )

בידוד ויחידנות לבין שמרנות והימנעות מרעיונות חדשניים. כאשר מורים 

חוששים לעבוד בשיתוף פעולה, הם נמנעים מלחלוק את רעיונותיהם ואת 

ו בהם בניסיון להרשים, הן מחשש שעמיתיהם הצלחותיהם, הן מחשש שיחשד

ינכסו את הרעיון החדש לעצמם. מורים ותיקים או חדשים חוששים לבקש עזרה, 

שמא ייחשדו באי כשירות. כל הנטיות הללו מגבילות צמיחה ושיפור מן היסוד, 

מפני שהן מצמצמות גישה לפרקטיקות ולרעיונות שיכולים לשפר את דרכי 

 שם(.  (ממסדות שמרנות ועבודה יחידנית  ההוראה. נטיות אלה

הספרות מייחסת, אפוא, לבדידות המקצועית של המורים השלכות 

 Dussault andשליליות רבות, וביניהן: פגיעה בביצועים המקצועיים )

Thibodeau, 1996; Rosenholtz, 1989  ,2003(, שחיקה מקצועית )גביש ופרידמן; 

 ,.Bakkenes et al(, מיעוט יחסי גומלין )Darling-Hammond, 1996 ;1993תם, 

1999; Smith and Scott, 1990; Garber, 1991 ,( והעדר תחושת שייכות )גנץ

 (. 2012פירסטטר,  ;2003

 תרבויות של שיתופי פעולה ועבודת צוות   .2

( הבחינה בין שתי תרבויות עבודה המאפיינות בתי Rosenholtz, 1989רוזנהולץ )
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ההנהלה הבכירה מונעת הבעת דעות ומטילה  ובדים. לעיתיםבקרב הע

על ביטויים כנים של ביקורת, מחשש מפני אובדן שליטה ומפני  סנקציות

(. מורים ומנהלים העובדים 2017בסמכות המנהל )רבין, מטלון ומעוז,  פגיעה

באווירה של ניכור מקצועי ובידוד אינם נוטים להחמיא לעמיתיהם או להביע 

הכרה במאמציהם. נורמות כאלה יכולות להוביל אף לתגובות שליליות תמיכה ו

(. בידוד ויחידנות הם שילוב רב Rosenholtz, 1989בעקבות הצלחה של עמית )

עוצמה, המטפח שמרנות חינוכית, מונע יוזמות ורצון לחדשנות ומוביל להיצמדות 

עיונות חדשים. לצורות הוראה 'בטוחות' ונטולות סיכונים, ולהימנעות מהעלאת ר

גישה חינוכית כזו, אין בה כדי לסייע להישגי התלמידים. כמו כן, כאשר מוטלות 

דרישות חיצוניות על המורים, הם חשים מבודדים וחסרי אונים מול החלטות, 

נות להם, ומול שיקולים שהם אינם מעורבים בהם.  שלעיתים קרובות אינן מוב 

רה וביכולתו לחנך את תלמידיו ולעצבם חוסר אונים זה מכרסם בביטחונו של המו

(Ashton & Webb, 1986( גם לדעת לורטי .)Lortie, 2002 קיים קשר הדוק בין )

בידוד ויחידנות לבין שמרנות והימנעות מרעיונות חדשניים. כאשר מורים 

חוששים לעבוד בשיתוף פעולה, הם נמנעים מלחלוק את רעיונותיהם ואת 

ו בהם בניסיון להרשים, הן מחשש שעמיתיהם הצלחותיהם, הן מחשש שיחשד

ינכסו את הרעיון החדש לעצמם. מורים ותיקים או חדשים חוששים לבקש עזרה, 

שמא ייחשדו באי כשירות. כל הנטיות הללו מגבילות צמיחה ושיפור מן היסוד, 

מפני שהן מצמצמות גישה לפרקטיקות ולרעיונות שיכולים לשפר את דרכי 

 שם(.  (ממסדות שמרנות ועבודה יחידנית  ההוראה. נטיות אלה

הספרות מייחסת, אפוא, לבדידות המקצועית של המורים השלכות 

 Dussault andשליליות רבות, וביניהן: פגיעה בביצועים המקצועיים )

Thibodeau, 1996; Rosenholtz, 1989  ,2003(, שחיקה מקצועית )גביש ופרידמן; 

 ,.Bakkenes et al(, מיעוט יחסי גומלין )Darling-Hammond, 1996 ;1993תם, 

1999; Smith and Scott, 1990; Garber, 1991 ,( והעדר תחושת שייכות )גנץ

 (. 2012פירסטטר,  ;2003

 תרבויות של שיתופי פעולה ועבודת צוות   .2

( הבחינה בין שתי תרבויות עבודה המאפיינות בתי Rosenholtz, 1989רוזנהולץ )
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ההוראה היא פשוטה ולא נטו לבקש עזרה, אלא עבדו בצורה יחידנית. בבתי ספר 

אלה נמצאו הישגים נמוכים יותר. לעומת זאת, בבתי ספר "ניידים", המורים 

על קשיים בהוראה ולא היססו לבקש עזרה. התמיכה מצד העמיתים דיווחו גם 

בבית הספר והתקשורת הפתוחה עימם העלו את הביטחון בדרכי ההוראה 

והלמידה. בבתי ספר "ניידים", צוות המורים יוצא מתוך הנחה ששיפור ההוראה 

הוא מפעל שיתופי ולא מפעל אישי, ושכתנאי לשיפור יש לבצע ניתוח, הערכה 

סויות בשיתוף עמיתים )שם(. המחקר החלוצי של רוזנהולץ זכה לאישוש והתנ

במחקרים רבים נוספים. הממצא העולה באופן עקבי ממחקרים כאלה הוא שבתי 

נּות מצליחים יותר מבתי ספר  ספר בעלי תרבות עבודה של שיתוף פעולה וֲעמית 

וף פעולה שגישתם היא יחידנית. מורים שעובדים בתרבויות מקצועיות של שית

 (.  1999נוטים להגיע לתוצאות טובות יותר ממורים שעובדים ביחידות )פולן, 

( עולה קשר הדוק בין התפקוד החברתי 2013ממחקרן של בן פרץ ושינמן )

של המורים בבית הספר לבין שיתוף הפעולה המקצועי ביניהם. תפקוד חברתי 

אישיים ואת -ם הביןתקין משפר את ערוצי ההידברות בין המורים, את יחסיה

האקלים הכללי בבית הספר. מחקרן הראה שרוב המורים סבורים, שהגורם 

הראשון בחשיבותו בשיפור איכות היחסים בין המורים הוא האווירה התומכת 

בחדר המורים, והוא חשוב אף יותר מרמת ההישגים הלימודיים בבית הספר. 

כיווני: -ידים נראה דוהקשר שבין האווירה בחדר המורים לבין הישגי התלמ

חיזוק הפונקציה החברתית של חדר המורים יאפשר לפתח את מקצועיות 

המורים, והדבר עשוי להביא להישגים גבוהים יותר של התלמידים, וממילא לחזק 

 בהמשך את הפונקציה החברתית של חדר המורים )שם(. 

ל, חשוב לאזן בין ההיבטים הפורמליים של שיתוף  לדעתה של ליט 

(. אם שיתוף הפעולה Little, 1990פעולה לבין היבטים הבלתי פורמליים שלו )ה

מתרחש בעיקר במישור הבלתי פורמלי, הוא עלול להיעשות רופף ולא ממוקד. 

מנגד, יש להקדיש תשומת לב גם ליסודות הבלתי פורמליים של התרבות 

יך. לדעת השיתופית בבית הספר, אחרת שיתוף הפעולה עלול להיות מלאכותי ומב

( תרבויות שיתופיות מוצאות את ביטוי ן במקומות רבים ושונים Nias, 1989ניאס )

בחיי בית הספר: במחוות, בבדיחות ובמבטים המסמלים סימפתיה והבנה, 

בעבודה הקשה ובגילוי העניין האישי במסדרונות ומחוץ לכותלי הכיתה, בקבלה 

 

 

ה, בהכרת התודה הגלויה ובמיזוג של החיים האישיים עם המקצועיים, באהד

ובשיתוף ברעיונות ובמשאבים תוך דיון עליהם )שם(. נוסף על כך, ניאס טוענת 

ששיתוף אינו מתרחש רק בפרויקטים, באירועים ספציפיים או בפגישות ובנהלים 

יומיים של עזרה, תמיכה, אמון ופתיחות -ביורוקרטיים, אלא גם באירועים יום

(Nias et al., 1989התרבו .) ת השיתופית בבית הספר עוסקת באופן קבוע ומתמשך

בבחינת ערכיה ובבחינת ערכי המורים השותפים לה. כמו כן היא מאפשרת ביטוי 

(. West, 2012לתכליתו של המורה, מתוך בחינתה והגדרתה בקרב העמיתים )

התרבות השיתופית מעריכה ומוקירה כל מורה הן כפרט בפני עצמו הן כחבר 

, וכך נבנים בבית הספר הון חברתי ומקצועי, גוף ידע ורשת תמיכה התורם לקבוצה

וסיוע. כל אלה מייעלים את עבודת המורים, מחזקים את ביטחונם ומעודדים 

אותם להיות פתוחים ומעורבים באופן פעיל במאמצי השיפור והשינוי בבית ספרם 

 (. 2017)פולן והרגריבס, 

שיתוף פעולה עשויים  בשדה המחקר קיימות עדויות לכך שתהליכי

להתקיים בתוך "קהילות מקצועיות לומדות" בבית הספר. בקהילות אלה 

המורים מלמדים ולומדים, מתכננים וחוקרים את ההוראה בצוותא. התהליך 

המשותף המתרחש בתוך הקהילות נובע מתוך הסתגלות ופשרה, והוא הצורה 

ם הראו שמורים החברים (. מחקריLittle, 1990החזקה ביותר של שיתוף פעולה )

בקהילה לומדת מפתחים עם הזמן אחריות משותפת להתפתחות המקצועית של 

חברי הקהילה ולפיתוח הידע המקצועי שלהם. הם מגדירים נורמות וערכים 

משותפים, שעל פיהם הם נוהגים, ומפתחים מודעות לדרכי ההתנהגות 

ין חברי הקהילה, והתקשורת בקהילתם. כל זאת, באווירה של אמון וכבוד ב

ומתוך התלהבות, התמדה ותשוקה להשתייך, לפעול ולהתפתח בקהילה )שרץ, 

2018.) 

קיימים סוגים מגוונים של קהילות לומדות בבית הספר, לדוגמה: חדר 

-המורים כולו, צוות מורים המלמדים מקצוע מסוים, צוות מחנכים, צוות בין

ם להיות מוקדים שונים מקצועי ועוד. לקהילה המקצועית הלומדת יכולי

 ,סוגיות חברתיות ,ומגוונים, לדוגמה: הוראה ולמידה, תוכנית הלימודים

 (.  2013מעורבות התלמידים בקהילה ועוד )בניה, יעקובזון וצדיק, 
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ה, בהכרת התודה הגלויה ובמיזוג של החיים האישיים עם המקצועיים, באהד

ובשיתוף ברעיונות ובמשאבים תוך דיון עליהם )שם(. נוסף על כך, ניאס טוענת 

ששיתוף אינו מתרחש רק בפרויקטים, באירועים ספציפיים או בפגישות ובנהלים 

יומיים של עזרה, תמיכה, אמון ופתיחות -ביורוקרטיים, אלא גם באירועים יום

(Nias et al., 1989התרבו .) ת השיתופית בבית הספר עוסקת באופן קבוע ומתמשך

בבחינת ערכיה ובבחינת ערכי המורים השותפים לה. כמו כן היא מאפשרת ביטוי 

(. West, 2012לתכליתו של המורה, מתוך בחינתה והגדרתה בקרב העמיתים )

התרבות השיתופית מעריכה ומוקירה כל מורה הן כפרט בפני עצמו הן כחבר 

, וכך נבנים בבית הספר הון חברתי ומקצועי, גוף ידע ורשת תמיכה התורם לקבוצה

וסיוע. כל אלה מייעלים את עבודת המורים, מחזקים את ביטחונם ומעודדים 

אותם להיות פתוחים ומעורבים באופן פעיל במאמצי השיפור והשינוי בבית ספרם 

 (. 2017)פולן והרגריבס, 

שיתוף פעולה עשויים  בשדה המחקר קיימות עדויות לכך שתהליכי

להתקיים בתוך "קהילות מקצועיות לומדות" בבית הספר. בקהילות אלה 

המורים מלמדים ולומדים, מתכננים וחוקרים את ההוראה בצוותא. התהליך 

המשותף המתרחש בתוך הקהילות נובע מתוך הסתגלות ופשרה, והוא הצורה 

ם הראו שמורים החברים (. מחקריLittle, 1990החזקה ביותר של שיתוף פעולה )

בקהילה לומדת מפתחים עם הזמן אחריות משותפת להתפתחות המקצועית של 

חברי הקהילה ולפיתוח הידע המקצועי שלהם. הם מגדירים נורמות וערכים 

משותפים, שעל פיהם הם נוהגים, ומפתחים מודעות לדרכי ההתנהגות 

ין חברי הקהילה, והתקשורת בקהילתם. כל זאת, באווירה של אמון וכבוד ב

ומתוך התלהבות, התמדה ותשוקה להשתייך, לפעול ולהתפתח בקהילה )שרץ, 

2018.) 

קיימים סוגים מגוונים של קהילות לומדות בבית הספר, לדוגמה: חדר 

-המורים כולו, צוות מורים המלמדים מקצוע מסוים, צוות מחנכים, צוות בין

ם להיות מוקדים שונים מקצועי ועוד. לקהילה המקצועית הלומדת יכולי

 ,סוגיות חברתיות ,ומגוונים, לדוגמה: הוראה ולמידה, תוכנית הלימודים

 (.  2013מעורבות התלמידים בקהילה ועוד )בניה, יעקובזון וצדיק, 
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בחדרי המורים אפשר למצוא, כאמור, מורים המחזיקים בגישות שונות 

ידנות. מטרת סקירה זו ת הן יחנּומית  הן עֲ  –באשר לעבודת הצוות בבית הספר 

היא להצביע על אפשרות לגישור על הפערים הקיימים בתוך קבוצות הטרוגניות 

כאלה, באמצעות קהילות למידה מקצועיות. מתוך המידע הרב שעלה מן 

 הראיונות עם משתתפי קהילות הלמידה, אבקש להתמקד בשאלות הבאות:

מורים בעלי גישה האם אפשר למזג בין מורים בעלי גישה יחידנית לבין  .1

עמיתנית בחדר מורים הטרוגני, והאם ייווצרו ביניהם הסכמות, פשרות 

והשפעות הדדיות במסגרת השיח הנרקם בין המורים בקהילה מקצועית 

 לומדת? 

ת נּומית  בהתחשב בפערים הקיימים בין הקבוצות, האם תצליח גישת העֲ  .2

נות לקנות לה מקום ולהתבסס בחדר המורים, או שגישת היחיד

 המסורתית תשמור על הדומיננטיות שלה מבלי מוכנות לשינוי?

 שיטת המחקר 
במאמר זה מובאים מקצת מן הנתונים שנאספו במחקר חלוץ על שיתופי פעולה 

-בעבודת צוות בחדרי מורים הטרוגניים, שהתקיים בשנת הלימודים תשע"ח

-תשע"ט. המחקר המקורי בוצע על פי הפרדיגמה האיכותנית

קונסטרוקטיביסטית, המתאפיינת ביחסה ההוליסטי לתופעה הנחקרת 

 (. 2003ן תופעות ומצבים כישויות שלמות )שקדי, ומאפשרת לחוקרים להבי

מנהלים בבתי הספר יסודיים בדרום  20-מורים ו 60במחקר השתתפו 

קהילה השתתפו מורים  . בכלשהשתתפו בקהילות מקצועיות לומדות 13ישראל,

בעלי תחום דעת משותף מכמה בתי ספר במחוז. הקהילות נבנו על פי ארבעת 

תמטיקה, חינוך לשוני ואנגלית,  ועל פי תפקידם של מקצועות הליבה: מדעים, מ

מורים, מדריכים, רכזי מקצוע -חברי הקבוצה בבית ספרם: סגני מנהלים, מורי

 32-25ורכזי חינוך חברתי וקהילתי. בכל קהילה מקצועית לומדת השתתפו 

מורים. המנהלים נפגשו בקהילות מקצועיות עם מנהלים עמיתים באזורי פיקוח 

  שעות שנתיות. 60קף הפעילות של הקהילות היה אחרים. הי

 
בתי הספר שנבחרו להשתתף במחקר ממוקמים בדרום ישראל, והבחירה בהם נעשתה מטעמי  13

 נגישות של עורך המחקר אליהם.

 

 

באוכלוסיית המחקר מיוצגים שלושת המגזרים הקיימים במערכת 

החינוך הממלכתית במחוז דרום: בתי ספר ממלכתיים, בתי ספר ממלכתיים 

דתיים )ממ"ד( ובתי ספר השייכים למגזר הבדואי. בתי הספר שהשתתפו במחקר 

הם בתי ספר מוכרים ורשמיים, המשויכים למחוז דרום במשרד החינוך. הם אינם 

כים לרשת חינוך. דגימת המשתתפים לא הייתה הסתברותית, אלא נעשתה שיי

 בהתאם לזמינות המשתתפים בשטח המחקר.  

גברים, בעלי ותק של שלוש שנים   22-נשים ו  38אוכלוסיית המורים כללה  

לפחות במערכת החינוך, מהן לפחות שנתיים בבית הספר. כולם היו בעלי תואר 

 .62-30טווח הגילים היה ראשון ותעודת הוראה לפחות. 

גברים, בעלי ותק של שנה אחת  6-נשים ו 14אוכלוסיית המנהלים כללה 

שנות ניהול. מנהלת אחת הייתה בעלת תואר דוקטור, והשאר בעלי תואר  18עד 

. שמונה מן המנהלים הגיעו לעמדת ניהול 62-30ראשון או שני. טווח הגילים היה 

ניהלו בתי ספר או מוסדות חינוך אחרים ולא אחרים  12-מתוך צוות בית הספר, ו

היו מורים בבית הספר לפני שמונו לנהל אותו. שלושה מן המנהלים הקימו את 

בית הספר ועדיין מנהלים אותו. אחת המנהלות זכתה במכרז פיקוח בשנה 

 האחרונה ומשמשת כמפקחת כוללת.

הריאיון המרכזי במחקר המקורי היה ריאיון מובנה חצי פתוח.  הכלי

המובנה למחצה מאפשר לחוקר לשאול את כל המרואיינים שאלות אחידות על פי 

שלד הריאיון, וגם להוסיף שאלות בהתאם לנושאים שעלו בריאיון עצמו 

(Merriam, 1998 השימוש בריאיון ככלי מרכזי ִאפשר איסוף נתונים ישירות .)

ויה של המרואיינים (, וכן הבנת החוFontana & Frey, 2000ממשתתפי המחקר )

(. הראיונות נועדו לחשוף את 2003והמשמעות שהם מייחסים לחוויה זו )שקדי, 

מהות עבודת הצוות כפי שהיא נתפסת על ידי כל משתתף, וכפי שהיא נחווית על 

 90ידו. הראיונות למורים התקיימו במרכזי פסג"ה )פיתוח סגלי הוראה( ונמשכו 

דקות. הראיונות  60-30ו בבית הספר ונמשכו דקות. הראיונות למנהלים התקיימ

הוקלטו ותומללו על ידי החוקר, ואיסוף הנתונים נמשך כל עוד קיבל החוקר מידע 

 חדש מן המרואיינים. 

 purposefulת )מכוונ-המרואיינים נדגמו בשיטת דגימה מחושבת

sample) כלומר חיפוש משתתפים בעלי מאפיינים מסוימים, שעשויים לייצג את ,
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באוכלוסיית המחקר מיוצגים שלושת המגזרים הקיימים במערכת 

החינוך הממלכתית במחוז דרום: בתי ספר ממלכתיים, בתי ספר ממלכתיים 

דתיים )ממ"ד( ובתי ספר השייכים למגזר הבדואי. בתי הספר שהשתתפו במחקר 

הם בתי ספר מוכרים ורשמיים, המשויכים למחוז דרום במשרד החינוך. הם אינם 

כים לרשת חינוך. דגימת המשתתפים לא הייתה הסתברותית, אלא נעשתה שיי

 בהתאם לזמינות המשתתפים בשטח המחקר.  

גברים, בעלי ותק של שלוש שנים   22-נשים ו  38אוכלוסיית המורים כללה  

לפחות במערכת החינוך, מהן לפחות שנתיים בבית הספר. כולם היו בעלי תואר 

 .62-30טווח הגילים היה ראשון ותעודת הוראה לפחות. 

גברים, בעלי ותק של שנה אחת  6-נשים ו 14אוכלוסיית המנהלים כללה 

שנות ניהול. מנהלת אחת הייתה בעלת תואר דוקטור, והשאר בעלי תואר  18עד 

. שמונה מן המנהלים הגיעו לעמדת ניהול 62-30ראשון או שני. טווח הגילים היה 

ניהלו בתי ספר או מוסדות חינוך אחרים ולא אחרים  12-מתוך צוות בית הספר, ו

היו מורים בבית הספר לפני שמונו לנהל אותו. שלושה מן המנהלים הקימו את 

בית הספר ועדיין מנהלים אותו. אחת המנהלות זכתה במכרז פיקוח בשנה 

 האחרונה ומשמשת כמפקחת כוללת.

הריאיון המרכזי במחקר המקורי היה ריאיון מובנה חצי פתוח.  הכלי

המובנה למחצה מאפשר לחוקר לשאול את כל המרואיינים שאלות אחידות על פי 

שלד הריאיון, וגם להוסיף שאלות בהתאם לנושאים שעלו בריאיון עצמו 

(Merriam, 1998 השימוש בריאיון ככלי מרכזי ִאפשר איסוף נתונים ישירות .)

ויה של המרואיינים (, וכן הבנת החוFontana & Frey, 2000ממשתתפי המחקר )

(. הראיונות נועדו לחשוף את 2003והמשמעות שהם מייחסים לחוויה זו )שקדי, 

מהות עבודת הצוות כפי שהיא נתפסת על ידי כל משתתף, וכפי שהיא נחווית על 

 90ידו. הראיונות למורים התקיימו במרכזי פסג"ה )פיתוח סגלי הוראה( ונמשכו 

דקות. הראיונות  60-30ו בבית הספר ונמשכו דקות. הראיונות למנהלים התקיימ

הוקלטו ותומללו על ידי החוקר, ואיסוף הנתונים נמשך כל עוד קיבל החוקר מידע 

 חדש מן המרואיינים. 

 purposefulת )מכוונ-המרואיינים נדגמו בשיטת דגימה מחושבת

sample) כלומר חיפוש משתתפים בעלי מאפיינים מסוימים, שעשויים לייצג את ,
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כלל התופעות הקיימות באוכלוסייה שממנה נבחרו וללמד אותנו על התופעה 

(. לשם כך, על החוקר לכלול משתתפים Mason, 1996; 2003שקדי,  (הנחקרת

שמייצגים את הגיוון הרחב ביותר של תפיסות, בתוך הטווח המוגדר על ידי 

 .(Higginbottom, 2004)מטרות המחקר 

 ממצאים 
דיווחו על חוויית ההשתתפות בקהילות למידה בתוך בית   המרואיינים במחקר זה

מות עיקריות:  הספר. מתוך הראיונות עלו שלוש ת 

נּות ובדידות בחדר המורים  נּות, יחיד   א. ֲעמית 

מורים שהגדירו עצמם כמסורתיים תיארו אופן עבודה יחידני. המורים הסבירו, 

ים יחסיהם עם שמאחר שמחויבותם העמוקה היא לתלמידיהם, מטבע הדבר

מורים אחרים הם משניים. במילים אחרות, היחסים של המורה המסורתי עם 

מורים אחרים אינם ממלאים תפקיד מרכזי בחייו המקצועיים, והוא יכול לעבוד 

היטב ללא סיוע פעיל של עמיתיו. מתוך הראיונות עלה שחלק מהמורים 

רים אלה דיווחו כי הם המסורתיים נקטו גישה יחידנית במודע ומתוך בחירה. מו

נהנים להימצא לבד, ובמקרה כזה הבדידות הפיזית היא מצב של בחירה מרצון, 

והבדידות המקצועית נתפסת באור חיובי. חלק מן המורים המסורתיים סיפרו 

בראיונותיהם שהם בחרו בבדידות מקצועית בשל חוסר תמיכה וגיבוי מצד 

תים ובהנהלה, המובילים לקשרים ההנהלה. מורים אלה תיארו חוסר אמון בעמי

מקצועיים המאופיינים בהססנות ובחששות. המורים טענו שהעבודה היחידנית 

מגינה עליהם מפני עמיתים שעלולים להעביר מידע על חולשותיהם או 

כישלונותיהם להנהלה. עם זאת, היו מורים מסורתיים שהביעו דעה חיובית באשר 

תמיכה אישית בתוך הצוות,  יינו היו, לדוגמה:לעבודה עמיתנית. בין הנימוקים שצ

הרחבת הידע באמצעות שיח מקצועי עם עמיתים וטיפוח חלוקת העבודה הן 

בתחום הדעת שלהם הן בתחום הדידקטי. מורים שהגדירו עצמם כמודרניים 

ביטאו בראיונות את הצורך המשמעותי בעבודת צוות עמיתנית ובגיבוש חברי 

יוצרת, לדבריהם, שפה משותפת בין המורים ומסייעת  הצוות. תרבות עבודה כזו

להם בפיתוח תהליכי הוראה, למידה והערכה. חלקם נקבו ביתרונות נוספים של 

עבודה עמיתנית, כגון: מיסוד חלוקת העבודה בקבוצה והיווצרות תחושת 

 השייכות לקבוצה, בדומה ל"גאוות יחידה". 

 

 

  חדשי ויצירת ידע מעשב. שיתוף עמיתים בידע 

מורים מסורתיים ומודרניים שהשתתפו בקהילה מקצועית לומדת סיפרו 

בראיונותיהם על שיתוף הידע המשמעותי בקהילה המקצועית שלהם. בדוגמאות 

הבאות ניתן לראות שמורים מודרניים ומסורתיים כאחד תיארו בראיונותיהם 

דת, זאת התפתחות של גוף ידע חדש מתוך שיתוף הידע בקהילה המקצועית הלומ

בזכות עבודת צוות. חוויה זו מתוארת בראיונות כחיובית, מאופיינת בתחושות 

 גבוהות של אמון, שיתוף ורוח קהילה. 

: אחת המטרות שלנו בקהילה המקצועית הלומדת ס"ש )מורה מסורתי(

היא פיתוח היכולת של המורים לחקור את הפרקטיקה שלנו ולהמשיג 

ל מורה להעמיד את העשייה שלו אותה. מדובר כאן גם במוכנות ש

גה גבוהות, שאינן מובנות מאליהן  לבחינה מתמדת, וגם במיומנויות המׂש 

 ודורשות עבודה וסבלנות.

: אנו מעלים לדיון על השולחן העגול שלנו קשיים פ"א )מורה מודרני(

מתוך הפרקטיקה הפדגוגית ומתוך פרקטיקת ניהול כיתה וניהול שיעור 

תמודדים איתם. כולנו מכירים בכך שאנחנו יכולים מתמטיקה, שכולנו מ

ללמוד מעמיתים ורואים עצמנו חברים בקבוצה העובדת ולומדת בשיתוף 

 ולה.פע

: אחד המרכיבים החשובים בקהילת המורים שאני נ"ד )מורה מודרנית(

שותפה בה הוא למידה מתוך תוצרי התלמידים. יש חשיבות רבה לתיעוד 

של התלמידים, ותוצרי הלמידה והחשיבה שלהם מתועדים על  החשיבה

קירות הכיתה. הקבוצה שלנו מפיקה רבות מניתוח התוצרים האלה 

 במפגשי הלמידה. 

: השיח והניתוח הקבוצתי מעלים הרבה מאוד ד"ד )מורה מסורתית(

מידע. מידע זה עובר ליטושים, ניסוחים וזיקוקים מצד הקבוצה. כל מי 

בר תהליך אדיר של עיבוד ידע חדש המבוסס על ידע קיים ששותף בשיח עו

 מצד המשתתפים. 

הידע החדש שאנו מחלצים מכל מפגש הוא אדיר.   :מ"ש )מורה מודרנית(

אני מפיקה מן המפגשים תובנות ומידע חדש, ומתנסה בתהליכי הוראה 

 ולמידה בכיתות שאני מלמדת בהן. 
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  חדשי ויצירת ידע מעשב. שיתוף עמיתים בידע 

מורים מסורתיים ומודרניים שהשתתפו בקהילה מקצועית לומדת סיפרו 

בראיונותיהם על שיתוף הידע המשמעותי בקהילה המקצועית שלהם. בדוגמאות 

הבאות ניתן לראות שמורים מודרניים ומסורתיים כאחד תיארו בראיונותיהם 

דת, זאת התפתחות של גוף ידע חדש מתוך שיתוף הידע בקהילה המקצועית הלומ

בזכות עבודת צוות. חוויה זו מתוארת בראיונות כחיובית, מאופיינת בתחושות 

 גבוהות של אמון, שיתוף ורוח קהילה. 

: אחת המטרות שלנו בקהילה המקצועית הלומדת ס"ש )מורה מסורתי(

היא פיתוח היכולת של המורים לחקור את הפרקטיקה שלנו ולהמשיג 

ל מורה להעמיד את העשייה שלו אותה. מדובר כאן גם במוכנות ש

גה גבוהות, שאינן מובנות מאליהן  לבחינה מתמדת, וגם במיומנויות המׂש 

 ודורשות עבודה וסבלנות.

: אנו מעלים לדיון על השולחן העגול שלנו קשיים פ"א )מורה מודרני(

מתוך הפרקטיקה הפדגוגית ומתוך פרקטיקת ניהול כיתה וניהול שיעור 

תמודדים איתם. כולנו מכירים בכך שאנחנו יכולים מתמטיקה, שכולנו מ

ללמוד מעמיתים ורואים עצמנו חברים בקבוצה העובדת ולומדת בשיתוף 

 ולה.פע

: אחד המרכיבים החשובים בקהילת המורים שאני נ"ד )מורה מודרנית(

שותפה בה הוא למידה מתוך תוצרי התלמידים. יש חשיבות רבה לתיעוד 

של התלמידים, ותוצרי הלמידה והחשיבה שלהם מתועדים על  החשיבה

קירות הכיתה. הקבוצה שלנו מפיקה רבות מניתוח התוצרים האלה 

 במפגשי הלמידה. 

: השיח והניתוח הקבוצתי מעלים הרבה מאוד ד"ד )מורה מסורתית(

מידע. מידע זה עובר ליטושים, ניסוחים וזיקוקים מצד הקבוצה. כל מי 

בר תהליך אדיר של עיבוד ידע חדש המבוסס על ידע קיים ששותף בשיח עו

 מצד המשתתפים. 

הידע החדש שאנו מחלצים מכל מפגש הוא אדיר.   :מ"ש )מורה מודרנית(

אני מפיקה מן המפגשים תובנות ומידע חדש, ומתנסה בתהליכי הוראה 

 ולמידה בכיתות שאני מלמדת בהן. 
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מתוך הראיונות של מורים מסורתיים ומורים מודרניים במחקר זה עולה 

שלקהילות מקצועיות השפעה חיובית על שיפור עבודת הצוות בחדר המורים. 

המורים המסורתיים והמודרניים סיפרו בראיונות כיצד השתתפותם בקהילה 

זה, מקצועית לומדת יוצרת חיבורים, ממשקים, שותפויות, פשרה והסתגלות זה ל

משמעותיים. כמרתקים וכמתוך שיח מקדם. המפגשים תוארו כמעצימים, 

האווירה במפגשים הייתה נעימה וקרובה, והם עודדו יצירתיות, חשיבה משותפת 

ורצון משותף לכולם להניע שינוי חיובי ולהשיג מטרות. הלמידה במפגשים 

ל הוערכה כמשמעותית יותר מהלמידה בהשתלמויות ההוראה השגרתיות ש

הסגל, למידה הצומחת מתוך יחסי הגומלין שבין המורים בתוך קהילת השיח 

  שלהם. 

ממצא זה עולה בקנה אחד עם ממצאי מחקרים אחרים, שהראו כי 

בקהילה מקצועית לומדת, החברים בוחנים באופן משותף את הידע שלהם ודנים 

בו, במטרה להתפתח מבחינה מקצועית ולשפר את מומחיותם ואת הישגי 

(. נוסף על כך, לחברי הקהילה 2004תלמידיהם )גולדסטין, סימקה וקוזמינסקי, 

יש חזון משותף, הם תומכים זה בזה ועובדים כקבוצה בצוותי שיתוף פעולה 

(collaborative teams( להגשמת החזון ולהשגת המטרות המשותפות )DuFour 

et al., 2006ורים להיות יצרני (. אם כך, קבוצות למידה מקצועיות מאפשרות למ

 & Philpottידע פדגוגי ולא רק צרכנים שלו המיישמים אותו באופן פסיבי )

Oates, 2017.) 

 קהילתית מעצימה -ג. חוויה חברתית

המורים סיפרו בראיונותיהם על יצירת אווירה מיוחדת בין חברי הצוות. השיח 

חברתי משובח, בשיתוף המכבד שנרקם בין חברי הצוות הוביל לתחושה של מפגש  

בעלי עניין מקצועיים המדברים באותה שפה מקצועית. במפגש כזה אפשר ללמוד 

  וללמד, להתייעץ ולייעץ, אך גם ליהנות מאינטראקציות חברתיות אותנטיות.

: התגבשנו לקבוצה מלוכדת ומאוחדת עם שפה י"ס )מורה מסורתית(

 .אחידה וחוויות למידה משותפות. זר לא יבין זאת

: בקהילה שהשתתפתי בה נוצרו חברויות ויחסי ע"ז )מורה מודרנית(

 גומלין חברתיים. זו הפכה להיות רעות לחיים.

 

 

: החוויה בקבוצה היא חוויה מעצימה. את חשה א"ג )מורה מסורתית(

להיות חלק מקבוצה כזו. את מרגישה שאת תורמת ונתרמת בו  גאווה

תיים לך ולחברים, ולכן אף זמנית. כל המפגשים הופכים להיות משמעו

אחד לא נעדר או מאחר. תחושת הקהילתיות גבוהה מאוד ותחושת 

 השייכות היא חלק מכל הדבר היפה הזה שאני גאה להיות חלק ממנו. 

: רק מי שהיה שותף לתהליך היפה שנוצר בקבוצה ס"ה )מורה מודרנית(

ם הרבה יבין על מה אני מדברת. קבוצה היא כוח, ולכן כולנו יצאנו ע

כוחות מכל מפגש. למדנו לא רק על מקצוע ההוראה אלא גם על עצמנו 

לקנו את ניסיוננו עם אחרים והפכנו  כאנשים בכלל וכמורים בפרט. ח 

 לחברים פעילים שמשכללים כל העת את מיומנויות ההוראה שלהם. 

גם ממצא זה עולה בקנה אחד עם מחקרים קודמים, המתארים יצירה של 

 & Laveסי גומלין חברתיים בתוך קהילה מקצועית לומדת )חברויות ויח

Wenger, 1998(, שבחן קהילת למידה 2015צבי ולוי )-(. מחקרם של נוביק, בן

מוגברת טכנולוגיה, הראה שתחושת הקהילתיות הכללית הייתה גבוהה, ובלטה 

 רמה גבוהה של אמון ורוח קהילה, המעידה על פתיחות ועל לכידות קבוצתית.

(, ידע הוא תוצר situated learningי תאוריית הלמידה הממוצבת )על פ

 & Brown, Collinsפיזי ושל תרבות )-של פעילות, של סיטואציה בהקשר חברתי

Duguid, 1989 "בניגוד לתפיסה של הלמידה כתהליך אישי של "הטמעת חומר .)

(Reinmann, 2008 גישת הלמידה הממוצבת רואה בלמידה תהליך של ,)

(. השתייכות זו דורשת Lave and Wenger, 1991ייכות לקהילה מסוימת )השת

מהלומדים לסגל לעצמם באופן פעיל את שפת הקהילה ואת הנורמות שלה, 

 ובמשך הזמן להשתתף ביצירת ידע בעל משמעות וחשיבות לעצמם ולקהילה. 

  דיון

במאמר זה מודגמים התהליכים העשויים להתרחש בקהילה מקצועית לומדת, 

ששותפים בה מורים מסורתיים ומורים מודרניים. במסגרת השיח הנרקם 

בקהילה מקצועית לומדת בין המורים מהטיפוסים השונים נוצרות הסכמות, 

 פשרות והשפעות הדדיות. המורים למדו לחלוק את ניסיונם עם עמיתיהם וליצור

ידע חדש, המשותף לכלל חברי הצוות. נוסף על החוויה הלימודית נוצרה בקבוצות 
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: החוויה בקבוצה היא חוויה מעצימה. את חשה א"ג )מורה מסורתית(

להיות חלק מקבוצה כזו. את מרגישה שאת תורמת ונתרמת בו  גאווה

תיים לך ולחברים, ולכן אף זמנית. כל המפגשים הופכים להיות משמעו

אחד לא נעדר או מאחר. תחושת הקהילתיות גבוהה מאוד ותחושת 

 השייכות היא חלק מכל הדבר היפה הזה שאני גאה להיות חלק ממנו. 

: רק מי שהיה שותף לתהליך היפה שנוצר בקבוצה ס"ה )מורה מודרנית(

ם הרבה יבין על מה אני מדברת. קבוצה היא כוח, ולכן כולנו יצאנו ע

כוחות מכל מפגש. למדנו לא רק על מקצוע ההוראה אלא גם על עצמנו 

לקנו את ניסיוננו עם אחרים והפכנו  כאנשים בכלל וכמורים בפרט. ח 

 לחברים פעילים שמשכללים כל העת את מיומנויות ההוראה שלהם. 

גם ממצא זה עולה בקנה אחד עם מחקרים קודמים, המתארים יצירה של 

 & Laveסי גומלין חברתיים בתוך קהילה מקצועית לומדת )חברויות ויח

Wenger, 1998(, שבחן קהילת למידה 2015צבי ולוי )-(. מחקרם של נוביק, בן

מוגברת טכנולוגיה, הראה שתחושת הקהילתיות הכללית הייתה גבוהה, ובלטה 

 רמה גבוהה של אמון ורוח קהילה, המעידה על פתיחות ועל לכידות קבוצתית.

(, ידע הוא תוצר situated learningי תאוריית הלמידה הממוצבת )על פ

 & Brown, Collinsפיזי ושל תרבות )-של פעילות, של סיטואציה בהקשר חברתי

Duguid, 1989 "בניגוד לתפיסה של הלמידה כתהליך אישי של "הטמעת חומר .)

(Reinmann, 2008 גישת הלמידה הממוצבת רואה בלמידה תהליך של ,)

(. השתייכות זו דורשת Lave and Wenger, 1991ייכות לקהילה מסוימת )השת

מהלומדים לסגל לעצמם באופן פעיל את שפת הקהילה ואת הנורמות שלה, 

 ובמשך הזמן להשתתף ביצירת ידע בעל משמעות וחשיבות לעצמם ולקהילה. 

  דיון

במאמר זה מודגמים התהליכים העשויים להתרחש בקהילה מקצועית לומדת, 

ששותפים בה מורים מסורתיים ומורים מודרניים. במסגרת השיח הנרקם 

בקהילה מקצועית לומדת בין המורים מהטיפוסים השונים נוצרות הסכמות, 

 פשרות והשפעות הדדיות. המורים למדו לחלוק את ניסיונם עם עמיתיהם וליצור

ידע חדש, המשותף לכלל חברי הצוות. נוסף על החוויה הלימודית נוצרה בקבוצות 
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קהילתית משמעותית. בתוך הקהילות המקצועיות נצפתה עבודת -חוויה חברתית

 צוות אמיתית ואיכותית בין מורים מסורתיים למורים מודרניים. 

אחד הגורמים להצלחה זו של הקהילות המקצועיות היא אופייה הגמיש 

והמשתנה. הקהילה אינה מתנהלת על פי כללי קבועים מראש, אלא מדובר 

כיוונית, המעודדת את ההתפתחות ואת ההשתנות של חבריה, -בתוכנית רב

וכתוצאה מכך את יצירת החיבורים בין המורים השונים. העשייה בקבוצה מלווה 

ים הן התבוננות פנימית של כל מורה בתהליכ –בתהליך מתמשך של התבוננות 

 שהוא עובר בקבוצה, הן התבוננות בתהליכים הקבוצתיים. 

כדי להביא לתוצאות מיטביות בקהילה המקצועית הלומדת, אנו 

ממליצים להקדיש מחשבה לבחירת נושא הדיון בקבוצה, שכן נודעת לו חשיבות 

עליונה בקביעת איכות האינטראקציה. מומלץ לבחור בנושאים שנויים במחלוקת 

תרבותיים )לוי -של תפיסות עולם שונות, דעות שונות והיבטים רב  שיעודדו חשיפה

(. חילוקי הדעות הנחשפים בדיונים מסוג זה תורמים לזיקוק רעיונות 2018וחן, 

חדשים, הקשורים לתרבויות השונות של חברי קהילת הלומדים, ומגבירים את 

תוח, יוכלו תרבותי ישיר ופ-העניין בהכרת האחר )שם(. בזכות קיום דו שיח בין

אישיים שיהוו תשתית ללמידה בקהילה. רשתות -להיווצר רשתות של יחסים בין

כאלה עשויות להיות, כאמור, תשתית ללמידה של קהילת העמיתים. המורים, 

שנחשפים למציאות תרבותית רבת פנים, מפתחים את ההבנה שהתרבות המוּכרת 

י התרבות האחרות. להם היא אחת מני רבות, ואין לה יתרון מוחלט על פנ

תרבותית והרגישות שיתפתחו בקרב חברי הקהילה יוכלו לבוא -המודעות הרב

יומית שלהם. פרט לכך, חשיפה -לידי ביטוי בהמשך, בהתנהלות המקצועית היום

למציאות של פלורליזם רעיוני ותרבותי מעודדת יחס של סובלנות כלפי האחר גם 

 במישור החברתי.
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עה של הקמת קהילה מורחבת שחברים בה כמה בתי ספר בעיר במחקר שבדק השפ

( נמצא, שהלמידה השיתופית שנוצרה Duffy & Gallagher, 2016בצפון אירלנד )

 

 

הן בין המורים הן בין התלמידים בכל בתי הספר בעיר יצרה תכנון משותף ופיתוח 

ן את פדגוגי חדש. שיתוף הפעולה קידם תהליכי פיוס והפחית את הפילוג שאפיי

שנה. המחקר מציע לראות בקהילה המקצועית הלומדת   30-העיר במשך למעלה מ

 גוף שעשוי לסייע לפתרון קונפליקטים בין חברי הקהילה.

בקהילה מקצועית הראיונות שנערכו עם משתתפי המחקר הראו, ש

לומדת הטרוגנית קיימת הזדמנות לשילוב מיוחד של דפוסים מסורתיים 

צוות. שילוב זה יכול לשמש כהקדמה לשילוב גם בין דפוסים ומודרניים של עבודת  

מסורתיים ומודרניים של הוראה. יחסי הקרבה והאמון הנרקמים בתוך הקבוצה 

עשויים להוביל את המורים המסורתיים להכיר מקרוב גישות הוראה חדשניות 

ולהבין שדרכי ההוראה המסורתיות המוכרות להם אינן עונות על הצרכים 

. אנו סבורים שקהילה מקצועית לומדת היא המסגרת 21-ים במאה ההפדגוגי

הנכונה למיזוג בין צורות הוראה מסורתיות למודרניות, תוך כדי תמיכה הדדית 

 של העמיתים בתהליכים האישיים והמקצועיים שהם עוברים. 

כאמור, מורים מסורתיים חווים לעיתים חוויות פרטיות וקולקטיביות 

התייחסות סטראוטיפית אליהם כאל נציגי ההוראה הישנה שאבד של דחייה ושל  

עליה הכלח. למרות זאת, הם מצליחים להשתלב בקהילה המקצועית הלומדת 

ולמצוא בה את מקומם. המורים המסורתיים שרואיינו במחקר זה חשפו את 

עצמם לסיכון שבקבלת ביקורת שלילית על הדעות, האמירות והתפיסות שלהם, 

 יכולים להיות חברים שווי ערך בקהילה ולתרום לה. אם כן, דווקאוגילו שהם 

 – ודיכוי ניכור ,שוליּות של גם פעם ולא –וזרות  שונות של המוצא מנקודת

 על השפעה לחולל לאנשים המאפשרים השיתוף תהליכי של מתעצמת חשיבותם

(. במובן זה, קיום של קהילות 2016שניר ושמר, -סביבתם )אגמון ועל חייהם

מקצועיות לומדות עשוי לשנות את המציאות החברתית בחלק מבתי הספר, 

באמצעות שיתוף מורים מסורתיים בעלי נטייה לעבודה יחידנית בשיח החברתי 

והמקצועי בחדר המורים. באווירה העוטפת והאינטימית של הקהילה השוויונית, 

וך השטחת ההיררכיה בקבוצת המורים, יוכלו המורים להיפתח לא רק לצורות ת

עבודה עמיתניֹות ומפרות, אלא גם להיחשף לשיטות הוראה מתקדמות ולפדגוגיה 

   חדשנית.
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חוויית למידה חברתית שיתופית בבית הספר: 

ת תלמידים מטיפוס השוואה בין מועצו 

 'אינטגרטיבי' למועצות מטיפוס 'עמום'

 אסתר כלפון 

מועצת תלמידים היא קבוצת למידה שיתופית ייחודית, הפועלת 

בבתי ספר ומחנכת לחיי חברה דמוקרטית. במסגרת מועצת 

התלמידים, התלמידים הפעילים מתנסים בפעילויות חינוכיות, 

שיתופיות וחווייתיות, התורמות להתפתחותם החברתית 

והרגשית. במחקרים שעסקו בטיפוסים של מועצות תלמידים 

יסודיים נמצא, כי קיימת שונות במאפייני מועצות -תי ספר עלבב

התלמידים ובתחומי פעולתן. מטרת מחקר זה היא להרחיב את 

הידע התאורטי הקיים בנוגע לייחודיותם של שני טיפוסי הקצה 

של מועצות תלמידים כקבוצה שיתופית לומדת: טיפוס 

 'אינטגרטיבי' וטיפוס 'עמום'. 

כותני, שמטרתו לחשוף ממדים מחקר זה הוא מחקר אי

נרטיביים חדשים, נוסף על הממצאים שהתקבלו במחקר כמותי 

רחב היקף, שבחן טיפוסים של מועצות תלמידים. במחקר 

יסודיים, שחלקם -תלמידי בתי ספר על 600הכמותי השתתפו 

 93פעילים וחלקם אינם פעילים במועצות תלמידים, וכן 

ו על שאלונים, והממצאים מנהלים. משתתפי המחקר הכמותי ענ

פרשני של מחקר זה. -שימשו בסיס אמפירי לניתוח האיכותני

 –במחקר הנוכחי הושוו שני טיפוסי קצה של מועצות תלמידים 

 

 

והוצעה להם מסגרת  –הטיפוס האינטגרטיבי והטיפוס העמום 

תאורטית המסבירה את ייחודיותם. מתוצאות הניתוח אפשר 

בין מועצות תלמידים מטיפוס  להסיק, כי קיים שוני מהותי

אינטגרטיבי לבין מועצות תלמידים מטיפוס עמום, וכי לזיהוי 

עקרונות העבודה של טיפוסי מועצות התלמידים וליישומם 

בבית הספר ישנה השלכה על תרומתן החינוכית של המועצות 

 לבית הספר ולתלמידים. 

 זכויות תלמידיםמועצת תלמידים, התנדבות בקהילה, מילות מפתח: 

 מבוא
 חינוך תלמידים לחיי חברה וקהילה

חינוך תלמידים למעורבות בחברה ובקהילה חשוב ומשמעותי להכנתם לקראת 

 ;Cobo, 2013; 2016, היותם לאזרחים פעילים החיים בחברה דמוקרטית )אבגר

Cohen, 2007; Romi & Schmida, 2009 לבית הספר תפקיד משמעותי ביישום .)

שכן הוא משמש מקור חינוכי מרכזי וזירה להתנסויות חברתיות  יעד זה,

; הכהן 2008כסאברי, -אסטור וחורי, וקהילתיות בתחומים שונים )בנבנישתי

. תפיסת בית הספר כמקור חינוכי מרכזי מתבססת על )2005; עבאס, 2011ורונן, 

חברתית, הרואה בבית הספר מוסד חברתי, שהוא חלק -הגישה החינוכית

 (. 2002גרלי ממוסדות החברה והקהילה הסובבים את התלמידים )פסטרנק, אינט

בבית הספר מתקיימות שתי מערכות חינוך המובחנות זו מזו )גולדרט, 

(. הראשונה והעיקרית 2007; שמידע ורומי, 2014; עמר, 2012; כלפון, 2013

היררכי, (, היא מערכת החינוך הפורמלית, המאופיינת במבנה  2007)שמידע ורומי,  

ופועלת על פי נורמות ואמות מידה שיטתיות, שמטרתן העיקרית לפתח את 

התלמידים ולקדם אותם בתחום האינטלקטואלי הלימודי, כהכנה ללימודים 

(. השנייה, מערכת החינוך הבלתי 2007; קליבנסקי, 2014גבוהים בעתיד )כלפון, 

לויות הוראה פורמלי, מתקיימת מחוץ לזמנים המוגדרים כשיעורים וכפעי

(, ומטרתה לחנך למעורבות חברתית פעילה ולחיי Porumbu, 2014פורמליות )

 (. 2016, קהילה שיתופית הפועלת לצורכי הכלל והפרט )אבגר

כעת ה )תש"ף(, 144–162



 

 

והוצעה להם מסגרת  –הטיפוס האינטגרטיבי והטיפוס העמום 

תאורטית המסבירה את ייחודיותם. מתוצאות הניתוח אפשר 

בין מועצות תלמידים מטיפוס  להסיק, כי קיים שוני מהותי

אינטגרטיבי לבין מועצות תלמידים מטיפוס עמום, וכי לזיהוי 

עקרונות העבודה של טיפוסי מועצות התלמידים וליישומם 

בבית הספר ישנה השלכה על תרומתן החינוכית של המועצות 

 לבית הספר ולתלמידים. 

 זכויות תלמידיםמועצת תלמידים, התנדבות בקהילה, מילות מפתח: 

 מבוא
 חינוך תלמידים לחיי חברה וקהילה

חינוך תלמידים למעורבות בחברה ובקהילה חשוב ומשמעותי להכנתם לקראת 

 ;Cobo, 2013; 2016, היותם לאזרחים פעילים החיים בחברה דמוקרטית )אבגר

Cohen, 2007; Romi & Schmida, 2009 לבית הספר תפקיד משמעותי ביישום .)

שכן הוא משמש מקור חינוכי מרכזי וזירה להתנסויות חברתיות  יעד זה,

; הכהן 2008כסאברי, -אסטור וחורי, וקהילתיות בתחומים שונים )בנבנישתי

. תפיסת בית הספר כמקור חינוכי מרכזי מתבססת על )2005; עבאס, 2011ורונן, 

חברתית, הרואה בבית הספר מוסד חברתי, שהוא חלק -הגישה החינוכית

 (. 2002גרלי ממוסדות החברה והקהילה הסובבים את התלמידים )פסטרנק, אינט

בבית הספר מתקיימות שתי מערכות חינוך המובחנות זו מזו )גולדרט, 

(. הראשונה והעיקרית 2007; שמידע ורומי, 2014; עמר, 2012; כלפון, 2013

היררכי, (, היא מערכת החינוך הפורמלית, המאופיינת במבנה  2007)שמידע ורומי,  

ופועלת על פי נורמות ואמות מידה שיטתיות, שמטרתן העיקרית לפתח את 

התלמידים ולקדם אותם בתחום האינטלקטואלי הלימודי, כהכנה ללימודים 

(. השנייה, מערכת החינוך הבלתי 2007; קליבנסקי, 2014גבוהים בעתיד )כלפון, 

לויות הוראה פורמלי, מתקיימת מחוץ לזמנים המוגדרים כשיעורים וכפעי

(, ומטרתה לחנך למעורבות חברתית פעילה ולחיי Porumbu, 2014פורמליות )

 (. 2016, קהילה שיתופית הפועלת לצורכי הכלל והפרט )אבגר
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תחום החינוך הבלתי פורמלי כולל פעולות ותוכניות המתקיימות בבתי 

הן  חברתיות,-ספר והמסייעות הן בפיתוח כישורים חברתיים והתנהגויות פרו

(. 2008, עמיתיובחיזוק תחושת השייכות של התלמידים לבית הספר )בנבנישתי ו

 & Grossבתחום זה מתבטאת תפיסה פדגוגית הדוגלת בלמידה חווייתית )

Rutland, 2017 למידה המיושמת בדרכים גמישות, המשוחררות מהתניות ,)

(, למידה המתבצעת באמצעות התנסות 2007מבניות פורמליות )שמידע ורומי, 

 (. 2012במצבים מציאותיים, ובכך היא משלימה את החינוך הפורמלי )כהנא, 

 מועצות תלמידים וחינוך לקהילתיות 

נוך הבלתי פורמלי היא מועצת אחת המסגרות הפועלות בבית הספר במסגרת החי

(. ייעודה הוא לחנך את התלמידים לחיים school councilתלמידים בית ספרית )

פעילים בחברה דמוקרטית ושוויונית, מתוך שאיפה להשפעה על הקהילה 

(. Halfon & Romi, 2019a; 2015; משרד החינוך, 2017ולתרומה לכלל )כלפון, 

ים הם: תרומה לטיפוח אקלים חינוכי וחברתי יעדיה הנוספים של מועצת התלמיד

(, קידום קשרים בין בית Fletcher et al., 2015; 2017מיטבי בבית הספר )כלפון, 

( וקידום זכויות Boylan, 2005; Mager & Nowak, 2011הספר לקהילה )

 & Cross, Hulme; 2015; משרד החינוך, 2016התלמידים בבית הספר )אבגר, 

McKinney, 2014; Griebler & Nowak, 2012 .) 

מועצת תלמידים היא קבוצת מנהיגות ייצוגית של חברת התלמידים 

בבית הספר, שנבחרה בהליך דמוקרטי. זוהי קבוצת למידה שיתופית ייחודית, 

שבמסגרתה מתנסים התלמידים הפעילים בהתנסויות חווייתיות ולימודיות 

(. פעילויותיה 2012הבלתי פורמלי )כלפון, (, בתחום החינוך 2015)משרד החינוך, 

 & Grieblerשל מועצת התלמידים מבוצעות מחוץ למסגרת תוכנית הלימודים )

Nowak, 2012; Halfon & Romi, 2019a, 2019b והן כוללות טווח רחב של ,)

תחומי עשייה: מעורבות פעילה בקהילה, תכנון אירועים בבית הספר, קיום 

ם זכויות תלמידים, ניהול מעגלי שיח, מעורבות בנושאי פעילויות העשרה, קידו

 (.2009; משרד החינוך, 2017; כלפון, 2016משמעת, תכנון טיולים ועוד )אבגר, 

החברים במועצת התלמידים שותפים בתהליכי התכנון והיישום של תוכניות 

ההתנדבות של כלל תלמידי בית הספר, בבחירת מוקדי ההתנדבות ובהגדרת אופן 

וע המשימות. חוקרים רבים מציינים, כי פעילות התנדבותית היא חיונית ביצ

 

 

(. בכוחה לתרום Holdsworth & Quinn, 2010להתפתחותם האישית של בני נוער )

-Youniss, Bales & Christmassתורמת לגיבוש זהותם האישית של התלמידים )

Batesy, 2002חונם האישי (, לגיבוש זהותם המוסרית והחברתית ולחיזוק ביט

(. כמו כן, מחקרים מלמדים, כי פעילויות התנדבות בבית הספר 2011)מגן, 

 & Metz, McLellanמחנכות לאזרחות פעילה, למעורבות חברתית ולמנהיגות )

Youniss, 2003 מתוך דגש על ערך של שליחות חברתית, אחווה והדגשת ערכים ,)

 (.2011הומניים באווירה הבית ספרית )מגן, 

 טיפוסים של מועצות תלמידים חקר 
 (Pharis et al., 2005) מועצות תלמידים פועלות בבתי ספר במדינות רבות בעולם

(. החל משנות השבעים של המאה הקודמת, 2016וביניהן מדינת ישראל )אבגר, 

 קיומן של מועצות התלמידים בבתי ספר בישראל התפתח והתעצם בהדרגה )כלפון

דווח בדו"ח  2016-(, וב2015, 2001, 1999, 1978; משרד החינוך, 2017, 2012,

יסודיים -מבתי הספר העל 85%-הכנסת כי מועצות תלמידים פועלות בכ

(. עם זאת, קיים פער בין העשייה 2016דתיים )אבגר, -הממלכתיים והממלכתיים

נושא המרובה של מועצות התלמידים בבתי הספר לבין מיעוט המחקרים ב

(Pharis et al., 2005 .) מועטים המחקרים שבחנו מועצות תלמידים בספרות

(. אחד Schlinker et al., 2008; 2012המחקר, הן בעולם הן בישראל )כלפון, 

פער זה הוא המגוון הרחב של סוגי מועצות ההסברים האפשריים לקיומו של 

(, המקשה על 2012ון,  ( ושל שיטות העבודה שלהן )כלפAlderson, 2000תלמידים )

הסקת המסקנות בנושא. זאת בדומה לפער הקיים בין העשייה הגדולה בתחום 

הבלתי פורמלי לבין מיעוט המחקרים אודותיו, בשל המגוון הרחב והשונות 

 (.Cohen, 2007הגדולה שבין המסגרות והתוכניות הנכללות בתחום זה )

תלמידים נעשתה  עיון בשדה המחקר מגלה, כי בחינת טיפוסי מועצות

 & Halfon( ובמחקרם של כלפון ורומי )2012לראשונה במחקרה של כלפון )

Romi, 2019b במחקרים אלה זוהו באמצעות טיפולוגיה ארבעה טיפוסים של .)

מנהלי בתי ספר את   100מועצות תלמידים. הניתוח הטיפולוגי התבסס על הערכת  

ם שנבנו לצורך המחקר. מועצות התלמידים שבבית ספרם, באמצעות שאלוני

תחומי התוכן שנבדקו, נמצאו שני משתני דגל:  13הניתוח העלה כי מבין 

 'students( ו'זכויות תלמידים' )community volunteering'התנדבות בקהילה' )
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(. בכוחה לתרום Holdsworth & Quinn, 2010להתפתחותם האישית של בני נוער )

-Youniss, Bales & Christmassתורמת לגיבוש זהותם האישית של התלמידים )

Batesy, 2002חונם האישי (, לגיבוש זהותם המוסרית והחברתית ולחיזוק ביט

(. כמו כן, מחקרים מלמדים, כי פעילויות התנדבות בבית הספר 2011)מגן, 

 & Metz, McLellanמחנכות לאזרחות פעילה, למעורבות חברתית ולמנהיגות )

Youniss, 2003 מתוך דגש על ערך של שליחות חברתית, אחווה והדגשת ערכים ,)

 (.2011הומניים באווירה הבית ספרית )מגן, 

 טיפוסים של מועצות תלמידים חקר 
 (Pharis et al., 2005) מועצות תלמידים פועלות בבתי ספר במדינות רבות בעולם

(. החל משנות השבעים של המאה הקודמת, 2016וביניהן מדינת ישראל )אבגר, 

 קיומן של מועצות התלמידים בבתי ספר בישראל התפתח והתעצם בהדרגה )כלפון

דווח בדו"ח  2016-(, וב2015, 2001, 1999, 1978; משרד החינוך, 2017, 2012,

יסודיים -מבתי הספר העל 85%-הכנסת כי מועצות תלמידים פועלות בכ

(. עם זאת, קיים פער בין העשייה 2016דתיים )אבגר, -הממלכתיים והממלכתיים

נושא המרובה של מועצות התלמידים בבתי הספר לבין מיעוט המחקרים ב

(Pharis et al., 2005 .) מועטים המחקרים שבחנו מועצות תלמידים בספרות

(. אחד Schlinker et al., 2008; 2012המחקר, הן בעולם הן בישראל )כלפון, 

פער זה הוא המגוון הרחב של סוגי מועצות ההסברים האפשריים לקיומו של 

(, המקשה על 2012ון,  ( ושל שיטות העבודה שלהן )כלפAlderson, 2000תלמידים )

הסקת המסקנות בנושא. זאת בדומה לפער הקיים בין העשייה הגדולה בתחום 

הבלתי פורמלי לבין מיעוט המחקרים אודותיו, בשל המגוון הרחב והשונות 

 (.Cohen, 2007הגדולה שבין המסגרות והתוכניות הנכללות בתחום זה )

תלמידים נעשתה  עיון בשדה המחקר מגלה, כי בחינת טיפוסי מועצות

 & Halfon( ובמחקרם של כלפון ורומי )2012לראשונה במחקרה של כלפון )

Romi, 2019b במחקרים אלה זוהו באמצעות טיפולוגיה ארבעה טיפוסים של .)

מנהלי בתי ספר את   100מועצות תלמידים. הניתוח הטיפולוגי התבסס על הערכת  

ם שנבנו לצורך המחקר. מועצות התלמידים שבבית ספרם, באמצעות שאלוני

תחומי התוכן שנבדקו, נמצאו שני משתני דגל:  13הניתוח העלה כי מבין 

 'students( ו'זכויות תלמידים' )community volunteering'התנדבות בקהילה' )
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rights משתנים אלו שימשו בסיס לארבעת הטיפוסים שהתקבלו: א. טיפוס .)

מועצות תלמידים מטיפוס זה, 'אינטגרטיבי': בבתי ספר שפועלות בהם 

התלמידים מעורבים בקידום שני תחומי התוכן, התנדבות בקהילה וזכויות 

התלמידים; ב. טיפוס 'התנדבות': מועצות התלמידים מקדמות רק תחום תוכן 

אחד מהשניים, תחום ההתנדבות בקהילה; ג. טיפוס 'זכויות': מועצות התלמידים 

מבלי   –זכויות התלמידים בבית הספר    –אחד  מטיפוס זה מקדמות רק תחום תוכן  

לקדם את תחום ההתנדבות בקהילה; ד. טיפוס 'עמום': הטיפוס הרביעי אינו 

 מקדם אף לא אחד משני תחומי התוכן הנזכרים. 

 ,Halfon & Romiמתבסס על ממצאי מחקרם של כלפון ורומי ) 1לוח 

2019bהטיפוסים של  ( ונערך לצורך המאמר הנוכחי. הלוח מציג את ארבעת

מועצות תלמידים, בהתייחס לקיומן )או לאי קיומן( של פעילויות בתחום זכויות 

 התלמידים ובתחום ההתנדבות בקהילה:

  1לוח 

 ארבעת הטיפוסים של מועצות תלמידים שהתקבלו מן הניתוח הטיפולוגי

תחומי 

 התוכן:

  זכויות תלמידים 

מועצת  

 התלמידים:
 מקיימת

אינה 

 מקיימת

 

התנדבות 

 בקהילה

 טיפוס  התנדבות אינטגרטיבי מקיימת

מועצת 

 התלמידים
 עמום זכויות אינה מקיימת

( נמצא, כי מועצות Halfon & Romi, 2019a; 2012במחקר המשך )כלפון, 

תלמידים השייכות לטיפוס האינטגרטיבי מקדמות במידה רבה מאוד חמישה 

תחומי תוכן שנבדקו. תחומי התוכן הללו כוללים את שני התחומים הנזכרים 

וכן שלושה תחומי   –כלומר, זכויות התלמידים והתנדבות בקהילה    –לעיל    1בלוח  

טיה ומנהיגות תלמידים. המועצות תוכן נוספים: אקלים מיטבי, חינוך לדמוקר

 

 

מקדמות את חמשת תחומי התוכן באמצעות פעילויות שהן יוזמות בנושאים אלה. 

כמו כן, מועצות תלמידים מטיפוס זה נמצאו גם כמקדמות במידה רבה מאד שלוש 

 זירות פעולה שנבדקו: למען התלמיד, למען בית הספר ולמען הקהילה.  

צות התלמידים מן הטיפוס האינטגרטיבי לעומת תרומתן הגבוהה של מוע

ות בכל אי בהירלתלמידים ולבית הספר, המועצות מן הטיפוס העמום מאופיינות ב

אינן מקדמות פעילויות בחמשת תחומי התוכן ואינן הן  .הנוגע לתחומי מעורבותן

, זהיוזמות פעילויות בבית הספר ומחוצה לו. רמת הפעילות במועצות מטיפוס 

במרבית תחומי התוכן שנבדקו, היא הנמוכה ביותר מבין ארבעת הטיפוסים. 

 (.Halfon & Romi, 2019bמסיבה זו הטיפוס מכונה בשם 'עמום' )

 קר: הקוד הבלתי פורמליהמסגרת המושגית של המח

( מצא כי ארגונים בלתי פורמליים בנויים על פי קוד מסוים, כלומר על 2012כהנא )

 ,Cohenפי מערך של עקרונות התנהגותיים ייחודיים, שאף הוא בלתי פורמלי )

(. כהנא הגדיר שמונה מרכיבים מבניים פנימיים המנסחים קוד זה )כהנא, 2001

יפה תיאור עדכני ומורחב יותר של שמונת ממדי הקוד ( הוס2018(. גרונר )2012

ן של פרשנויות חדשות שניתנו להם בשדה המחקר. דר ) ( הציג נוסח 2012לאור 

חדש לשמונת הממדים של כהנא, הכולל משמעויות חינוכיות ספציפיות. 

תרומותיהם של שלושת החוקרים התמזגו לכדי תשתית תאורטית מבנית, 

 נים חינוכיים, חברתיים וקהילתיים.המשמשת במחקר של ארגו

היכולת   −(  voluntarismאלו הם שמונת רכיבי הקוד: א. בחירה חופשית )

לבחור באופן חופשי, יחסית, להשתייך למסגרת, להשתתף בפעילויותיה או לעזוב 

הבחירה החופשית יכולה להתבטא בבחירת שדות הפעולה, . (2012אותה )כהנא, 

טווח  –( multiplexityממדיות )-(; ב. רב2012הן )דר, דרכי הפעולה והשותפים ב

רחב של תחומי פעילות אפשריים, השונים זה מזה בתוכנם ושווים בערכם )כהנא, 

יחסי גומלין בין המשתתפים, המבוססים על  –( symmetry(; ג. סימטרייה )2012

ִנּיּו2012שוויון ועל תיאום הדדי של עקרונות וציפיות )כהנא,  ( dualismת )(; ד. ש 

(, כגון: שוויוניות 2012קיומן של שתי מגמות סותרות בו זמנית )כהנא,  –

(. השִניּות 2018( או אינדיווידואליזם וקולקטיביזם )גרונר, 2012ותחרותיות )דר, 

( 2012מאפשרת למשתתפים התנסות בנורמות מנוגדות של התנהגות )כהנא, 

(; 2012ים חברתיים משתנים )דר, והסתגלות למערכות תפקידים דינמיות במבנ
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מקדמות את חמשת תחומי התוכן באמצעות פעילויות שהן יוזמות בנושאים אלה. 

כמו כן, מועצות תלמידים מטיפוס זה נמצאו גם כמקדמות במידה רבה מאד שלוש 

 זירות פעולה שנבדקו: למען התלמיד, למען בית הספר ולמען הקהילה.  

צות התלמידים מן הטיפוס האינטגרטיבי לעומת תרומתן הגבוהה של מוע

ות בכל אי בהירלתלמידים ולבית הספר, המועצות מן הטיפוס העמום מאופיינות ב

אינן מקדמות פעילויות בחמשת תחומי התוכן ואינן הן  .הנוגע לתחומי מעורבותן

, זהיוזמות פעילויות בבית הספר ומחוצה לו. רמת הפעילות במועצות מטיפוס 

במרבית תחומי התוכן שנבדקו, היא הנמוכה ביותר מבין ארבעת הטיפוסים. 

 (.Halfon & Romi, 2019bמסיבה זו הטיפוס מכונה בשם 'עמום' )

 קר: הקוד הבלתי פורמליהמסגרת המושגית של המח

( מצא כי ארגונים בלתי פורמליים בנויים על פי קוד מסוים, כלומר על 2012כהנא )

 ,Cohenפי מערך של עקרונות התנהגותיים ייחודיים, שאף הוא בלתי פורמלי )

(. כהנא הגדיר שמונה מרכיבים מבניים פנימיים המנסחים קוד זה )כהנא, 2001

יפה תיאור עדכני ומורחב יותר של שמונת ממדי הקוד ( הוס2018(. גרונר )2012

ן של פרשנויות חדשות שניתנו להם בשדה המחקר. דר ) ( הציג נוסח 2012לאור 

חדש לשמונת הממדים של כהנא, הכולל משמעויות חינוכיות ספציפיות. 

תרומותיהם של שלושת החוקרים התמזגו לכדי תשתית תאורטית מבנית, 

 נים חינוכיים, חברתיים וקהילתיים.המשמשת במחקר של ארגו

היכולת   −(  voluntarismאלו הם שמונת רכיבי הקוד: א. בחירה חופשית )

לבחור באופן חופשי, יחסית, להשתייך למסגרת, להשתתף בפעילויותיה או לעזוב 

הבחירה החופשית יכולה להתבטא בבחירת שדות הפעולה, . (2012אותה )כהנא, 

טווח  –( multiplexityממדיות )-(; ב. רב2012הן )דר, דרכי הפעולה והשותפים ב

רחב של תחומי פעילות אפשריים, השונים זה מזה בתוכנם ושווים בערכם )כהנא, 

יחסי גומלין בין המשתתפים, המבוססים על  –( symmetry(; ג. סימטרייה )2012

ִנּיּו2012שוויון ועל תיאום הדדי של עקרונות וציפיות )כהנא,  ( dualismת )(; ד. ש 

(, כגון: שוויוניות 2012קיומן של שתי מגמות סותרות בו זמנית )כהנא,  –

(. השִניּות 2018( או אינדיווידואליזם וקולקטיביזם )גרונר, 2012ותחרותיות )דר, 

( 2012מאפשרת למשתתפים התנסות בנורמות מנוגדות של התנהגות )כהנא, 

(; 2012ים חברתיים משתנים )דר, והסתגלות למערכות תפקידים דינמיות במבנ
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מתן אפשרות לסטייה זמנית מהנורמות  –( moratoriumה. ניסוי וטעייה )

 −( modularity(; ו. מודולריות )2012המקובלות בתוך גבולות המוסד )כהנא, 

מסגרת המורכבת מכמה יחידות פעולה, שניתן להחליפן או לסדרן בהתאם 

(. ז. אינסטרומנטליזם הבעתי 2012כהנא, לצרכים, למצב או למשימה )

(expressive instrumentalism )–  פעולות המכוונות להשגת רווחים מידיים ובו

ית (; ח. תכליתיות סמל2012זמנית תורמות להשגת רווחים בעתיד )כהנא, 

(symbolic pragmatism )−  מתן משמעות סמלית לעשייה, לשמות ולתכנים

 (. 2012הקיימים או השייכים למסגרת )כהנא, 

ממד המקום  –גרונר הוסיפה שלושה ממדים על אלה שהציע כהנא 

, המתבטא בגוף , ממד הגוףמתייחס לתקופות שונות בחייו של היחידוהזמן, ה

המתבטא בהתאמת  , וממד תפקידי המגדרהחברתיהפיזי, בגוף הידע ובגוף 

התפקידים השונים למגדר, על פי העמדות והנורמות המקובלות בסביבה 

החברתית. גרונר כינתה את כל אחד עשר הממדים בשם 'הקוד החינוכי הבלתי 

 (. 2018פורמלי' )גרונר, 

מטרת המחקר הנוכחי היא להרחיב את הידע התאורטי הקיים בנוגע 

תם של שניים מן הטיפוסים של מועצות תלמידים שהתקבלו במחקריהם לייחודיו

(, הממוקמים בקצוות Halfon & Romi, 2019b( ושל כלפון ורומי )2012של כלפון )

כקבוצה שיתופית לומדת. נבקש  –הטיפוס האינטגרטיבי והטיפוס העמום  –

 להציע מסגרת תאורטית פרשנית המתבססת על העקרונות הבלתי פורמליים

בנים את פעילויותיהן של שני טיפוסי מועצות אלו )שלסקי ואלפרט,  (, 2007המ 

זאת באמצעות ניתוח פרשני של מידת הביטוי של שמונת מרכיבי הקוד הבלתי 

 (. 2012פורמלי על פי כהנא )כהנא, 

 שיטת המחקר 
שילוב בין שתי גישות מחקר, כמותית ואיכותנית, מספק תמונה מלאה של 

ת ומאפשר לבחון לעומק את הנושא מכמה נקודות מבט )אלפרט, התופעה הנחקר

(. אחת האסטרטגיות לשילוב בין הגישות, מכונה בשם 'מערך מסביר' 2010

(explanatory design( )Creswell & Plano Clark, 2007 מחקר מסוג 'מערך .)

מסביר' כולל שני שלבים: בשלב הראשון מבוצע מחקר כמותי, שמטרתו תיאור 

 

 

 qualitativeתופעות קיימות, ובשלב השני מבוצע מחקר איכותני נרטיבי )

interpretational narrative analysis בשלב השני ניתן לחשוף ממדים נרטיביים .)

הראשון, להציע הסברים, לבסס את  של הממצאים הכמותיים שהתקבלו בשלב

 ,Creswell & Plano Clark;  2003המסקנות שהתקבלו בכלים הכמותיים )שקדי,  

; 2007(, להציע קביעה פרשנית מכלילה הנוגעת לתופעה )שלסקי ואלפרט, 2007

Hallberg, 2006 ,( ועל ידי כך, להגדיר מסגרת מושגית חדשה לנושא הנחקר )גבתון

2001 ;Hallberg, 2006 .) 

המחקר הנוכחי הוא השלב השני במחקר רחב היקף מסוג 'מערך מסביר', 

שמשולבות בו שתי גישות ניתוח, כמותית ואיכותנית. שלב זה מתבסס על 

ים הכמותיים, ומטרתו לחשוף ניתוחה מןהממצאים שהתקבלו בשלב הראשון 

י, של ממדים נרטיביים חדשים של הנתונים המספִריים. בשלב הראשון, הכמות

המחקר נבחנו טיפוסים של מועצות תלמידים והופקו הנתונים הבאים בנוגע 
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( באמצעות ספירת ההופעות של כל משתנה שנבדק systematic reviewשיטתית )

על פי מרכיבי הקוד הבלתי פורמלי.  סיווגן לשמונה קטגוריותבמחקר הכמותי, ו

לאחר מכן, ניתנה פרשנות נרטיבית לכל אחת משמונה הקטגוריות, בהתאמה 

להסברים ולמסקנות שעלו במחקר הכמותי, ובהתאמה לתאוריות הקיימות 

בספרות המחקר ובספרות המקצועית בנושא מועצות התלמידים. ניתוח איכותני 

ר את זיהוי עקרונות העב ודה של שני טיפוסי הקצוות של מועצות זה, ִאפש 

התלמידים, האינטגרטיבי והעמום, ובהמשך לו הוצעה לכל טיפוס מסגרת 

 תאורטית פרשנית. 

 ממצאים 
השוואה בין מועצות תלמידים מטיפוס אינטגרטיבי לבין אלו של הטיפוס 

 העמום

להלן יוצגו ממצאי הניתוח הפרשני של נתוני הפעילויות קהילתיות והחברתיות 

במסגרת מועצות התלמידים משני הטיפוסים, על פי מרכיבי הקוד הבלתי פורמלי 

בֶנה אותן. בלוח   מ  מוצגים אופני התבטאותם של מרכיבי הקוד הבלתי פורמלי   2ה 

מטיפוס עמום, ובהמשך בפעילותן של מועצות תלמידים מטיפוס אינטגרטיבי ו

תוצג פרשנות נרטיבית לממצאים שהתקבלו. לצד שמונת הממדים של כהנא, 

מובא ניסוח מחודש של כל אחד מהממדים )באות מודגשת(, בהתאמה לעולם 

 התוכן של מועצות התלמידים.  

  

 

 

 2לוח 

אופני התבטאותם של מרכיבי הקוד הבלתי פורמלי בפעילותן של מועצות 
 תלמידים מטיפוס אינטגרטיבי ומטיפוס עמום

 עמום אינטגרטיבי  טיפוסי מועצות תלמידים

 – + התנדבות בקהילה

 קידום זכויות תלמידים

 מודל כהנא
+ – 

   –בחירה חופשית  .1
 דמוקרטיה 

 ובחירה חופשית

הצטרפות חופשית  •
למועצת תלמידים, 

בחירות דמוקרטיות 
 לחברות במועצה 

 
 בחירה חופשית של תכנים:

עידוד יוזמות של  •
 המועצה

מתן תגמולים לחברים  •
במועצה על ידי בית 

 הספר

אין בחירות  •
ברמה בית 

 ספרית
אין עידוד של  •

 יוזמות
אין מתן  •

 תגמולים

  –רב ממדיות  .2
 טווח רחב של           
        פעילויות שוות          
 ערך         

מעורבות רחבת היקף,  •
כלומר בכל חמשת 

תחומי התוכן ושלוש 
 זירות הפעולה שנבדקו

מידה רבה של פעילות  •
 בכל תחום

מעורבות  •
נמוכה בכל 

חמשת תחומי 
התוכן ושלוש 

 זירות הפעולה 

  –סימטרייה  .3
שוויון ותיאום  

הדדיים מול 
 היררכיה

רמה גבוהה של יזמות  •
 במועצה

קידום זכויות  •
 תלמידים

יוזמות בתחום  •
 ההתנדבות בקהילה

בחירת יו"ר המועצה  •
 על ידי התלמידים

מועצת התלמידים  •
שותפה בכתיבת תקנון 

בית הספר. באופן זה 
מובעת סימטריות בין 

רמת יזמות  •
 נמוכה

של  אין קידום •
זכויות 

 תלמידים
המועצה  •

פועלת 
 -באקראיות 
אין תיאום 

 הדדי
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 עמום אינטגרטיבי  טיפוסי מועצות תלמידים

 – + התנדבות בקהילה

 קידום זכויות תלמידים

 מודל כהנא
+ – 

המבוגרים האחראיים 
לבין התלמידים 

 הפעילים 

אין  •
לגיטימציה 

 ליו"ר
 אין תקנון •

 

  –שִניּות  .4
הטרוגניות: מטרות 
 משלימות ומנוגדות 

שִניּות בתחומי התוכן:  •
 זכויות והתנדבות

שִניּות במהות  •
הפעילויות של תחום 

התוכן "קידום 
האקלים הבית ספרי": 

באירועי משמעת טיפול 
לצד פעילויות חברה 
 ותרבות בבית הספר

לא נמצאה  •
 שִניּות

  –ניסוי וטעייה  .5
התנסות פעילה 

ולגיטימציה לסטייה 
 מהמקובל

רמת מעורבות גבוהה  •
ולכן רמה גבוהה של 

 ניסוי וטעייה 
יוזמות הדורשות  •

מהתלמידים שימוש 
דר  במיומנויות ִמס 

גבוה, כגון: תיאומים 
עם כמה גורמים, תוך 

מתן מרחב פעולה 
להתנסות, לטעות ו/או 

 להצליח.  
תדירות גבוהה של  •

 יוזמות 
יוזמות גם בתחום  •

ההתנדבות בקהילה, 
הדורשות תיאום עם 

גורמי חוץ. כלומר, מתן 
אפשרות להתנסות גם 

וץ לבית בעולם שמח
 הספר. 

רמת מעורבות  •
נמוכה ולכן 
רמה נמוכה 
של ניסוי 
 וטעייה 

מיעוט יוזמות  •
ולכן רמה 
נמוכה של 

 ניסוי וטעייה 
 

 

 

 עמום אינטגרטיבי  טיפוסי מועצות תלמידים

 – + התנדבות בקהילה

 קידום זכויות תלמידים

 מודל כהנא
+ – 

  –מודולריות  .6
גמישות בתכנים, 
בהרכב, בפעולות 

 ועוד 

מגוון רחב של פעילויות  •
המאפשר מודולריות 

 ברמה גבוהה
 

אין מגוון רחב  •
  .של פעילויות
מודולריות 

 .נמוכה

אינסטרומנטליזם  .7
  –הבעתי 

פעולות להשגת 
יעדים קרובים 

 ורחוקים בו זמנית

 הטמעת חינוך לערכים •
קידום אקלים בית  •

 ספרי חיובי
מקובלות חברתית  •

גבוהה של חברי מועצת 
התלמידים בקרב 

 חבריהם לכיתה
 פיתוח כישורי מנהיגות •

 

 אין •

  –תכליתיות סמלית  .8
בעלי  סמלים

משמעות משותפת 
 לקבוצה

קידום ערכים חברתיים  •
 וקהילתיים

קידום ערכי  •
 הדמוקרטיה

קידום זכויות  •
 התלמידים

מינוי יו"ר למועצת  •
 תלמידים

שותפות בכתיבת תקנון  •
בית הספר ועל ידי כך 

מתן משמעות 
 קולקטיבית לתקנון

דיווח רציף לכלל  •
התלמידים על פעילויות 

המועצה, ועל ידי כך 
לגוף  הענקת משמעות

 ייצוגי זה בבית הספר

של אין קידום  •
ערכי 

הדמוקרטיה 
וזכויות 

 התלמידים
אין יו"ר  •

למועצת 
 התלמידים

אין תקנון  •
 בבית הספר
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דיווח רציף לכלל  •
התלמידים על פעילויות 

המועצה, ועל ידי כך 
לגוף  הענקת משמעות

 ייצוגי זה בבית הספר

של אין קידום  •
ערכי 

הדמוקרטיה 
וזכויות 

 התלמידים
אין יו"ר  •

למועצת 
 התלמידים

אין תקנון  •
 בבית הספר
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עולה כי מרכיבי הקוד החינוכי הבלתי פורמלי במועצות תלמידים מטיפוס   2מלוח  

מרכיבי עמום באים לידי ביטוי במידה נמוכה. לעומת זאת, מידת הביטוי של 

הקוד החינוכי הבלתי פורמלי במועצות תלמידים מטיפוס אינטגרטיבי נמצאה 

 גבוהה בכל המרכיבים.

 דיון
עדשה פרשנית תאורטית לפעילויות חברה וקהילה של מועצת תלמידים מטיפוס 

 עמום 

ממדיות, -ראינו אפוא שבמועצות תלמידים מטיפוס 'עמום' לא ניתן לזהות רב

, שִניּות, ניסוי וטעייה, אינסטרומנטליזם הבעתי מודולריות, סימטרייה

ותכליתיות סמלית. וכאמור, בתחומים המעטים שהן פעילות בהם, קיים ערפול. 

נקיטת יוזמות, מקורה בגישת ההנהלה. כלומר, ההנהלה, -ייתכן שהנטייה לאי

המעדיפה לרכז את מלוא הסמכות בידיה, אינה מעוניינת במעורבות גדולה מצד 

ם, ועל כן אינה מעודדת אותם לפעילות ולמעורבות. צמצום פעילות התלמידי

המועצה מפחית, על פי גישה זו, את הסיכון שבניסוי וטעייה. מועצות תלמידים 

מטיפוס זה אינן מקבלות הדרכה מן ההנהלה ואינן יודעות כיצד להגדיר את זהות 

כיים של בית המועצה, את יעדיה ואת מטרותיה וכיצד לזהות את הצרכים החינו

הספר ושל הקהילה. מכאן נובע חוסר המיקוד בעבודה, הבלבול וחוסר 

המוטיבציה לפעול וליזום. במקרים אלה, אף שהצוות החינוכי מודע לחשיבותה 

של מעורבות הנוער, הוא מונע מהמועצה לפעול בתחומי 'משתני הדגל', כלומר 

חום התרבות והחברה ההתנדבות בקהילה וזכויות התלמידים, ומגביל אותה לת

בלבד, תחום שבו פעילות המועצה ככל הנראה אינה מאיימת על עמדת ההנהלה 

(. יתר על כן, מכיוון Augsberger et al., 2017כבעלת סמכות מול בני הנוער )

שמועצות מטיפוס עמום הן חסרות יו"ר וחסרות תקנון, הן בעצם נטולות 

על ידי התלמידים כחשובות  תכליתיות סמלית, ובשל כך הן אינן נתפסות

וכמשמעותיות. ניתוח פרשני זה עולה בקנה אחד עם ממצאי השלב הכמותי של 

המחקר. שם נמצא כי בבתי ספר בעלי מועצות מטיפוס עמום, צוותי ההוראה 

פועלים באופן מקרי ומזדמן בכל הקשור למועצות. הם נמנעים מגיבוש עמדה 

ית ספרם, נמנעים מגיבוש תוכניות ברורה ביחס ליעדי מועצת התלמידים בב

 עבודה מוגדרות עבור המועצה ואינם מקיימים תיאום ציפיות עם התלמידים. 

 

 

אפשר להשוות את טיפוס המועצות העמום לדפוס ה'פשרה' המתואר על 

( בהקשר של בתי ספר פנימייתיים בישראל, ועל רקע התאוריה של 2012ידי דר )

(. לשיטתם של דר וכהנא, בתי ספר 1983) כהנא בנושא החינוך הבלתי פורמלי

ִניּות בין שתי מסגרות: מסגרת חברתית שהדגש בה  פנימייתיים מאופיינים בש 

הוא פורמלי ומסגרת מגורים פנימייתית המשלבת דגשים פורמליים ובלתי 

(. בדומה לבתי ספר פנימייתיים, גם מועצות תלמידים 2012פורמליים )דר, 

יה של מערכת הלימודים הפורמלית לבין הדגשים נדרשות לשלב בין מרכיב

הפורמליים והבלתי פורמליים של מערך החינוך החברתי הפועל בבית הספר 

 (. 2017)כלפון, 

על פי דר, בתי ספר פנימייתיים מדפוס הפשרה פועלים בכל שדות הפעולה 

בעוצמות נמוכות. התנהלות זו מובילה להישגים מצומצמים בכל הקשור למטרות 

(. המועצות מן הטיפוס העמום פועלות אף הן בעוצמה נמוכה 2012ארגון )דר, ה

בתחומי העשייה שלהן, ועל כן גם הן מגיעות להישגים נמוכים. נראה אפוא כי 

קיימים קווי דמיון בין דפוס הפשרה של הפנימיות לבין הטיפוס העמום של 

ם למרכיבי הקוד מועצות התלמידים. דרכי פעולה אלה, שבהן יש ביטוי מצומצ

הבלתי פורמלי ועוצמות נמוכות של עשייה בכל התחומים, עשויות להגביל עד 

מאוד את מעגלי ההשפעה של פעילות מועצות התלמידים בבית הספר. הגבלת 

ההשפעה, משמעותה אי הצלחה בהנחלת הערכים החינוכיים שבית הספר שואף 

כיות מרחיקות לכת, ראוי להטמיע אצל תלמידיו. מכיוון שמדובר בהשלכות חינו

שצוותי החינוך של בתי הספר יתנו עליהן את הדעת טרם הפעלת מועצת תלמידים 

 בבית ספרם. 

עדשה פרשנית תאורטית לפעילויות חברה וקהילה של מועצת תלמידים מטיפוס 

 אינטגרטיבי

מהממצאים עולה גם כי מידת הביטוי של מרכיבי הקוד החינוכי הבלתי פורמלי 

במועצות תלמידים מטיפוס אינטגרטיבי היא גבוהה בכל שמונת המרכיבים של 

הקוד הבלתי פורמלי. מועצות תלמידים מהטיפוס האינטגרטיבי מקדמות מגוון 

עולה שנבדקו רחב של פעילויות בכל חמשת תחומי התוכן ובכל שלוש זירות הפ

תלמידים מטיפוס זה ניכרת רמה גבוהה הבשלב הכמותי של המחקר. במועצות 
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אפשר להשוות את טיפוס המועצות העמום לדפוס ה'פשרה' המתואר על 

( בהקשר של בתי ספר פנימייתיים בישראל, ועל רקע התאוריה של 2012ידי דר )

(. לשיטתם של דר וכהנא, בתי ספר 1983) כהנא בנושא החינוך הבלתי פורמלי

ִניּות בין שתי מסגרות: מסגרת חברתית שהדגש בה  פנימייתיים מאופיינים בש 

הוא פורמלי ומסגרת מגורים פנימייתית המשלבת דגשים פורמליים ובלתי 

(. בדומה לבתי ספר פנימייתיים, גם מועצות תלמידים 2012פורמליים )דר, 

יה של מערכת הלימודים הפורמלית לבין הדגשים נדרשות לשלב בין מרכיב

הפורמליים והבלתי פורמליים של מערך החינוך החברתי הפועל בבית הספר 

 (. 2017)כלפון, 

על פי דר, בתי ספר פנימייתיים מדפוס הפשרה פועלים בכל שדות הפעולה 

בעוצמות נמוכות. התנהלות זו מובילה להישגים מצומצמים בכל הקשור למטרות 

(. המועצות מן הטיפוס העמום פועלות אף הן בעוצמה נמוכה 2012ארגון )דר, ה

בתחומי העשייה שלהן, ועל כן גם הן מגיעות להישגים נמוכים. נראה אפוא כי 

קיימים קווי דמיון בין דפוס הפשרה של הפנימיות לבין הטיפוס העמום של 

ם למרכיבי הקוד מועצות התלמידים. דרכי פעולה אלה, שבהן יש ביטוי מצומצ

הבלתי פורמלי ועוצמות נמוכות של עשייה בכל התחומים, עשויות להגביל עד 

מאוד את מעגלי ההשפעה של פעילות מועצות התלמידים בבית הספר. הגבלת 

ההשפעה, משמעותה אי הצלחה בהנחלת הערכים החינוכיים שבית הספר שואף 

כיות מרחיקות לכת, ראוי להטמיע אצל תלמידיו. מכיוון שמדובר בהשלכות חינו

שצוותי החינוך של בתי הספר יתנו עליהן את הדעת טרם הפעלת מועצת תלמידים 

 בבית ספרם. 

עדשה פרשנית תאורטית לפעילויות חברה וקהילה של מועצת תלמידים מטיפוס 

 אינטגרטיבי

מהממצאים עולה גם כי מידת הביטוי של מרכיבי הקוד החינוכי הבלתי פורמלי 

במועצות תלמידים מטיפוס אינטגרטיבי היא גבוהה בכל שמונת המרכיבים של 

הקוד הבלתי פורמלי. מועצות תלמידים מהטיפוס האינטגרטיבי מקדמות מגוון 

עולה שנבדקו רחב של פעילויות בכל חמשת תחומי התוכן ובכל שלוש זירות הפ

תלמידים מטיפוס זה ניכרת רמה גבוהה הבשלב הכמותי של המחקר. במועצות 

אסתר כלפון  |  157  



 

 

של יוזמות עצמאיות של התלמידים, והן פועלות להנחלת ערכים חברתיים 

 וקהילתיים בקרב התלמידים הפעילים במועצה ובקרב תלמידי בית הספר. 

יבי הממצאים מלמדים גם כי הנהלות בתי הספר מהטיפוס האינטגרט

מאפשרות למועצות תלמידים לפעול, להתבטא ולהשפיע בתחומי העשייה השונים 

בבית הספר ובקהילה. הן מאפשרות רמה גבוהה של גמישות בתכנים, בצרכים 

ובפעולות, וזאת מתוך עיקרון של שותפות בין התלמידים לבין ההנהלה. ניכר כי 

כלומר המבוגרים בתי הספר מטיפוס זה פועלים על פי עקרון הסימטרייה, 

האחראים בבית הספר מעודדים את מועצת התלמידים ליזום ולפעול כשותפים 

 משמעותיים ושוויוניים. 

ניתן להשוות את הטיפוס האינטגרטיבי לדפוס ה'כלאיים', שגם אותו, 

( בהקשר של בתי ספר פנימייתיים. בתי 2012בדומה לדפוס ה'פשרה', מציג דר )

כלאיים דומים למועצות תלמידים מטיפוס ספר פנימייתיים מטיפוס ה

אינטגרטיבי בכך ששניהם פועלים באופן מיטבי בכל תחומי העשייה ומצליחים 

להשיג רמה גבוהה של יישום מטרות הארגון. הם פועלים בהתאם למטרות 

הארגון ומקיימים איזון דינמי בין התחום הפורמלי והבלתי פורמלי. בדרך זו הם 

תלמידים למוסד החינוכי, מסייעים לתלמידים בלימוד מחזקים את מחויבות ה

מרכיבי ההתנהגות בכל תחום ומיטיבים להכין את התלמידים לאזרחות שיתופית 

 טובה ופעילה כבוגרים בעתיד. 

 סיכום
מחקר זה הראה, כי מועצות תלמידים השייכות לטיפוס האינטגרטיבי הן בעלות 

צות מטיפוס עמום הן בעלות ערך ערך חינוכי גבוה בכמה מישורים, ואילו מוע

חינוכי נמוך. ראוי שבתי הספר יכירו בחשיבות החינוכית של מועצות התלמידים, 

יקדישו מחשבה לנושא זה וינסחו באופן מושכל את התוכניות החינוכיות 

המתקיימות במסגרת המועצות. כמו כן, בתי הספר נדרשים לבחון את שיטות 

תחומם, כדי שיוכלו לזהות את טיפוס עבודתן של מועצות התלמידים שב

בנה אותן.   המועצות ואת מרכיבי הקוד הבלתי פורמלי המ 

על בסיס הממצאים שהודגמו במחקר זה, נדרשים מחקרי המשך 

שירחיבו את הניתוח ויכללו בו גם את שלושת הממדים שהוסיפה גרונר לרשימת 

הנוגע למועצות  הממדים של כהנא. כמו כן, כדאי להרחיב את הניתוח הפרשני

 

 

תלמידים מטיפוס אינטגרטיבי ולהבין את חשיבותו, ייחודיותו ואיכויותיו של 

טיפוס זה. זאת על מנת לבסס את ההכרה בתרומתה של מסגרת זו להכשרתם של 

 התלמידים לחיים פעילים בחברה שיתופית וקהילתית.

 מקורות
קבלת החלטות וקביעת השתתפות ילדים ובני נוער בהליכי  .)2016(אבגר, ע' 

מרכז המחקר והמידע של הכנסת. . מדיניות
-e662-https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/ca5bd3de
-80df-e611-e662-00155d010ede/2_ca5bd3de-80df-e611

0155d010ede_11_9577.pdf0 
בתוך ל' קסן  (. שילוב ניתוחים כמותיים במחקרים איכותניים.2010אלפרט, ב' )

(. 356-333)עמ'  ניתוח נתונים במחקר האיכותני  נבו )עורכות(,  -ומ' קרומר
 גוריון בנגב. -אוניברסיטת בן

מניעת אלימות והתמודדות   ).2008(כסאברי, מ'  -אסטור, ר"א וחורי ,'ר, בנבנישתי
 .114-93 ,46, דפים. הצעה למדיניות –עימה במערכת החינוך 

(. תאוריה המעוגנת בשדה: משמעות תהליך ניתוח הנתונים ובניית 2001גבתון, ד' )
מסורות  בן יהושע )עורכת(,-בתוך נ' צבר תאוריה במחקר האיכותי.

 (. דביר. 228-195)עמ' ר האיכותי וזרמים במחק
תפקיד ה"חינוכאי" במפגש בין החינוך הפורמלי לחינוך (. 2013גולדרט, מ' )

. חיבור לשם ים לחינוך אישי"-הבלתי פורמלי. חקר מקרה: "מודל בת
 .אילן-קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בר

פורמלי: עדכון המאפיינים של ממדיו הקוד החינוכי הבלתי (. 2018גרונר, ה' )
. חיבור לשם קבלת התואר דוקטור ובניית כלי להערכת עוצמתם

 אילן.-לפילוסופיה, אוניברסיטת בר
(. המודל של הבלתי פורמליות: מדגם של ארגון חברות לצופן של סדר 2012דר, י' )

הסדר החברתי והקוד חברתי. בתוך ת' רפופורט וא' כהנא )עורכים(, 
 (. רסלינג. 87-65)עמ'  י פורמליהבלת

ספרית לבין הכישורים -הקשר בין איכות החיים הבית ).2011(ורונן, מ' ' א, הכהן
. החברתיים של תלמידים בשכבות גיל שונות ובזרמים חינוכיים שונים

 .136-105 ,52, דפים
(. קווים לניתוח בתי ספר קהילתיים. בתוך מ' ניסן וא' לסא 1983כהנא, ר' )

 (. מאגנס.74-57)עמ' בין חינוך לפסיכולוגיה )עורכים(, 
(. לקראת תאוריה של בלתי פורמליות והשלכותיה על הנעורים. 2012כהנא, ר' )
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חּו ה ֶפס  ו מ  ש  כ  ח ע  ה ֶפס   מ 

ל   אן יֹום ו  ין ּכ  ֶשא  ֶדריִ ּכ  ין ס   ,ל, א 

זֹון ה ִחפ  ו, מ  ש  כ  ּצֹות ע  ה מ  ג, מ  ה ח   מ 

בּוִקים ֶזה ּב  י ִמ  ִמים ד  ל  תֹותִד ר  פ  ֶזה מ  ים ש  ּב  ש   ים ּב 

ע   ִרג  תֹוְך ִסיר ל  ּב  ד ּב  י ח  ץי אֹור ו   ח 

ה ח  פ   .ִּבּׁשּול ִאִטי ֶשל ִמש 

ִביב ּכ   ה א  לֹושֶ מ  ח  ֶמקה  ע  ֶרֶדת ל  ִמיִנים ל  ז  ה מ  ח  ו  תּוִחים ִלר  פ   נֹות ה 

ּב  ו   ר  א  מּוִרים ּב  נּו ש  ח   ִקירֹות הע  ֲאנ 

ו ש  כ  ן ע  ה ִניס   מ 

מֹו ֱאלּול י, ּכ  ר  מֹו ִתש  ר ּכ  ִגיש יֹות  ר   מ 

ִליחֹות ֶליָך ס  ֹעק א  מֹו ִלז   ּכ 

ה ר  פ  ּבֹון ֶנֶפש, ִודּוי, ּכ  ֲעׂשֹות ֶחש  מֹו ל   .ּכ 

 

ֶּכֶלת ת  ו ֲאִני ִמס  ש  כ  ח ע  ה ֶפס   ּומ 

י ל  ִעיִדים ע  מ  יִתי ה  ִקירֹות ּב   ּב 

ִנים סֹוף סֹוף ש  ּי  י ה  ד  ל  י י  נ   ִּבפ 

תֹוִכי, ּב   פּויֹוּכֲעי פּות, ּב  ּב  ּכ  ב ה  ּצ  מ   חֹות, ּב 

ּיֶ  ד  מ  ה ה  א  ר  מ  הּב  ב  ִנּצ  ה מּוִלי ו  א   ֶקת ֶשּב 

ו ש  כ  ח ע  ֶזה ֶפס  ְך, ו  ִית ֶשל  ּב  ה, ֶזה ה  ת  ִהנ  ה א   .ִהנ 

 

ִאי, אֲ  צ  ל ת  , קּוִמי, א  ִביב ִהִגיע   ,יִת חֹוא 

ם-הל  ּכ  ) חֹות-הי  עֲ ר  -א  ת-א  ֶּׁשֶלת-ּב  ב  ק  -מ  נ  ֶנֶנת-המ  ה-ג  ִעיל  פ  ה-מ   (מֹור 

ח  זֹוןֶזה ֶפס  ִביב, ֶזה ִחפ  ו, ֶזה א  ש  כ   ע 

ל ּכ  קֹו ח  ע  ינּו, פֹוס  ל  ץ ע  עפ  צ  ֶאמ  ִעיִפים ֶשּב  ס   ,ל ה 

ע  ּב   רּותנֹוג  ק ח  ק  ז  נּו ל  ִריח  אֹות  כ  ר, מ   .ִעק 

ף"תש ,לי כהןט
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ִאי, אֲ  צ  ל ת  , קּוִמי, א  ִביב ִהִגיע   ,יִת חֹוא 

ם-הל  ּכ  ) חֹות-הי  עֲ ר  -א  ת-א  ֶּׁשֶלת-ּב  ב  ק  -מ  נ  ֶנֶנת-המ  ה-ג  ִעיל  פ  ה-מ   (מֹור 

ח  זֹוןֶזה ֶפס  ִביב, ֶזה ִחפ  ו, ֶזה א  ש  כ   ע 

ל ּכ  קֹו ח  ע  ינּו, פֹוס  ל  ץ ע  עפ  צ  ֶאמ  ִעיִפים ֶשּב  ס   ,ל ה 

ע  ּב   רּותנֹוג  ק ח  ק  ז  נּו ל  ִריח  אֹות  כ  ר, מ   .ִעק 

ף"תש ,לי כהןט
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הערבית   מהחברהותחושות של פרחי הוראה  חוויות

 " כיתה-אקדמיה" בתוכניתהבדואית  

 אבו סעד   אמאלו'אג' עגאבו  אסמעיל  אברהים

תהליך הכשרת פרחי הוראה   בתפיסת  שינוי  חל  האחרונות  בשנים

הכשרת מורים  בתוכניות ובהןבמוסדות להשכלה גבוהה, 

 התוכניתבמכללות להוראה במדינה. השינוי הביא לאימוץ 

במטרה   ,בנגב  מורים  להכשרת  המוסדות" ברוב  כיתה-אקדמיה"

ממצאי   מביא  זה  מאמר.  ההוראהאת תהליך הכשרת פרחי    יעללי

 םשנערך בקרב סטודנטים וסטודנטיות ערבי ,מחקר ראשוני

הכשרת מורים במכללה האקדמית לחינוך  תוכניתב םבדואי

 ההוראה פרחי חוויותבאופן חלוצי את  בחן המחקרע"ש קיי. 

 תוכניותמ סטודנטים 85 היו במדגם. תוכניתתחושותיהם באת ו

 בתוכנית  למדו(  38)  45%שחולקו לשתי קבוצות:    ,יםהכשרת מור

 במסגרת למדו( 47) 55%-ו הבדואי מסלולב היסודית הכשרהה

( מאוכלוסיית המחקר 17)  20%הכשרת גננות מוסמכות.    תוכנית

( הן סטודנטיות 68) 80%-הם סטודנטים ערבים בדואים ו

 שאלונים מילאו( מהסטודנטים 55%) 65ערביות בדואיות. 

איון חצי מובנה, שהתמקד י( רואיינו בר35%) 20-ו פתוחים

". ממצאי כיתה-אקדמיה" בתוכנית שלהם וברגשותבחוויית 

 שלעל שביעות רצון גבוהה  מלמדים הכמותייםהמחקר 

", כיתה-אקדמיה" המעשית התנסותה מתוכניתהסטודנטים 

 לרכישת  המעשית  התנסותהמוצעים בה ומניצול ימי ה  מהתנאים

 מההתנסות כן, וולחנך ללמדניסיון  וברכישת ומיומנויותידע 

 

 

היא  המלצתנוובגנים.  הספר בבתי פורמליות הבלתי בפעילויות

בה שינויים  יסאבל להכנ התוכניתלהמשיך ולשמור על אפוא 

נגישות הגברת ה  :כגון  ,ההוראה  פרחי  של  דדותםשיקלו על התמו

 הצוות לבין הספרבין צוות בית  השותפות חיזוקשל בתי הספר ו

 . האקדמי

 הכשרה, הוראה פרחי, בדואים, כיתה-אקדמיה, ותחוויות, תחוש :מפתח מילות

   מבוא
 בנגב הבדואים הערבים

 בשבעה מתגוררים אלף 110 הםאלף ערבים בדואים חיים כיום בנגב, מ 271-כ

 ;שבע ותל שלום-שגב, בנגב-ערערה, כסיפה, חורה, לקיהרהט,  :מוכרים יישובים

 ונווה  קסוםשתי המועצות האזוריות אל    של  שיפוטן בתחוםאלף מתגוררים    41-כ

(. Nasasra, 2016מוכרים ) שאינםכפרים  35-אלף מתגוררים ב 120-וכ ;מדבר

ברבים . הבלתי מוכרים מתנהלים במסגרת תקציב זעום ומשאבים דלים הכפרים

תחבורה  , אין מערך ראוי שלוגם חלק מן הכפרים המוכרים ,אלההכפרים מן ה

יכולים ילדים ערבים בדואים בגיל חינוך חובה אינם  5,000-ולמעלה מ ,ציבורית

בחברה הערבית  ןהספר התיכו ביתועוד, שיעורי הנשירה מ זאתלהגיע לגן ילדים. 

 6מהתלמידים, פי  36% נשרו 2014בשנת  .הבדואית בנגב הם הגבוהים בישראל

. החברה הערבית הבדואית בנגב היא הקבוצה תחברה היהודיב הנשירה שיעורמ

  15, 14 ותר.הענייה בישראל, ושיעור התעסוקה בה הוא הנמוך בי

 הערבית בחברההעשורים האחרונים חלו תמורות משמעותיות  בשלושת

התעסוקה  לשוק מהמגזר נשים כניסתנראית עלייה גדולה בו, בישראל הבדואית

בעת  והתרחב הרווחה ובתחוםבתחום החינוך וההוראה  התחיל השינויהמקומי. 

בחברה  וצעירות צעירים(. 2017, קווידר-רביעה)אבו  הבריאות לתחוםהאחרונה 

ההוראה והחינוך.  במקצועות במיוחד, באקדמיה כעת לומדיםהערבית הבדואית 

מעורר קושי  והדברהשכלה נאלצות לעבוד מחוץ ליישובן,  שרכשו, נשים זאת עם

 
משרד החינוך, נתונים על החינוך במגזר הבדואי בנגב, תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע  14

 .2017באוקטובר  30של הכנסת, 
 . /https://www.sikkuy.org.ilאתר עמותת סיכוי:  15
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היא  המלצתנוובגנים.  הספר בבתי פורמליות הבלתי בפעילויות

בה שינויים  יסאבל להכנ התוכניתלהמשיך ולשמור על אפוא 

נגישות הגברת ה  :כגון  ,ההוראה  פרחי  של  דדותםשיקלו על התמו

 הצוות לבין הספרבין צוות בית  השותפות חיזוקשל בתי הספר ו

 . האקדמי

 הכשרה, הוראה פרחי, בדואים, כיתה-אקדמיה, ותחוויות, תחוש :מפתח מילות

   מבוא
 בנגב הבדואים הערבים

 בשבעה מתגוררים אלף 110 הםאלף ערבים בדואים חיים כיום בנגב, מ 271-כ

 ;שבע ותל שלום-שגב, בנגב-ערערה, כסיפה, חורה, לקיהרהט,  :מוכרים יישובים

 ונווה  קסוםשתי המועצות האזוריות אל    של  שיפוטן בתחוםאלף מתגוררים    41-כ

(. Nasasra, 2016מוכרים ) שאינםכפרים  35-אלף מתגוררים ב 120-וכ ;מדבר

ברבים . הבלתי מוכרים מתנהלים במסגרת תקציב זעום ומשאבים דלים הכפרים

תחבורה  , אין מערך ראוי שלוגם חלק מן הכפרים המוכרים ,אלההכפרים מן ה

יכולים ילדים ערבים בדואים בגיל חינוך חובה אינם  5,000-ולמעלה מ ,ציבורית

בחברה הערבית  ןהספר התיכו ביתועוד, שיעורי הנשירה מ זאתלהגיע לגן ילדים. 

 6מהתלמידים, פי  36% נשרו 2014בשנת  .הבדואית בנגב הם הגבוהים בישראל

. החברה הערבית הבדואית בנגב היא הקבוצה תחברה היהודיב הנשירה שיעורמ

  15, 14 ותר.הענייה בישראל, ושיעור התעסוקה בה הוא הנמוך בי

 הערבית בחברההעשורים האחרונים חלו תמורות משמעותיות  בשלושת

התעסוקה  לשוק מהמגזר נשים כניסתנראית עלייה גדולה בו, בישראל הבדואית

בעת  והתרחב הרווחה ובתחוםבתחום החינוך וההוראה  התחיל השינויהמקומי. 

בחברה  וצעירות צעירים(. 2017, קווידר-רביעה)אבו  הבריאות לתחוםהאחרונה 

ההוראה והחינוך.  במקצועות במיוחד, באקדמיה כעת לומדיםהערבית הבדואית 

מעורר קושי  והדברהשכלה נאלצות לעבוד מחוץ ליישובן,  שרכשו, נשים זאת עם

 
משרד החינוך, נתונים על החינוך במגזר הבדואי בנגב, תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע  14

 .2017באוקטובר  30של הכנסת, 
 . /https://www.sikkuy.org.ilאתר עמותת סיכוי:  15
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 אבו(. ב2020, עמיתיוו' אג'עג)אבו  בקהילתן החברתיות המוסכמות מול אל

הערבית הבדואית  בחברה הנשיםה במחקרה כי גם ( ציינ2017) קווידר-רביעה

 להתקיים כדימחוץ ליישובן  תעסוקה מקום לחפשכעת  נאלצותמשכילות  שאינן

שונות ביישובים  עסקיות יוזמות הוקמו האחרונות בשניםמבחינה כלכלית. 

נשים  לשילוב חורה ביישוב עתיר ואדי ופרויקטהבדואים כגון המטבח העירוני 

 (.2007'אג', עגאקונומי נמוך בשוק העבודה )אלסאנע ואבו -סוציו ממעמד

 הזמן בראי מעשית התנסות

 הספר בבתי ובמורות במוריםמורגש מחסור גדול  האחרוניםהעשורים  בשני

 ממרכז רבים מוריםלשם כך נעשה ניסיון לקלוט . בנגב הבדואית הערבית בחברה

כך, צומצם נוסף על  א(.2020, עמיתיוו'אג' עגספר בנגב )אבו  בבתי מצפונּההארץ ו

 החדשים המורים של קליטתם את להקדים בניסיון, המורים הכשרת תהליך

 הכשרת  בתהליך  המרכזיים  העוגנים  אחדב  , וצעד  זה הוביל לפגיעההחינוך  במערת

 פרחי את חושפת ההתנסות, הלוא הוא ההתנסות המעשית. ההוראה פרחי

, מיומנויות לרכוש להם מאפשרת, והמקומית הכללית החינוך למערכת ההוראה

א( 2020,  עמיתיו'אג' ועג; אבו  2006וסמית,    אריאב)  חדשניות  הוראה  ושיטות  כלים

השלב שבו   היא. ההתנסות המעשית  הםההוראה של  ביכולותומעלה את ביטחונם  

 חינוך אנשי בהשגחת, למעשה הלכהליישם תאוריות  נקראים ההוראה פרחי

, עמיתיוו'אג'  עג; אבו  2006ותורן,    עליאן. מחקרים רבים )למשל  ומנוסים  מיומנים

מקצועית  מבחינה ההוראה פרחיאת  מכינה מעשית התנסות כי מצאוב( 2020

 רובהמחסור במורים, כאמור,  מפאת. הספר ביתב עבודהל לכניסתםוחברתית 

 של התשעיםהמורים ששובצו במערכת החינוך הערבית הבדואית בנגב בשנות 

 בייחוד בלט הקושי. זה בתחוםומספקת  ויהלא עברו הכשרה רא העשרים המאה

 המדיניות  נוכחהוראה בני החברה הערבית הבדואית,    פרחי  של  המעשית  בהכשרה

, הסטודנטיות את ובייחוד, הסטודנטים את להציב המסורתי בדגם הנהוגה

 להגיע עליהם להקל מנת ועלתרבותיות -חברתיות מסיבות הוריהם מגורי בקרבת

. מאתגרת היא בנגב שנים ספר לבתי הנגישות שכן, המעשית להתנסות בפועל

 חלקית הכשרה בעלי מורים של בהצבתם ראו הבדואית הערבית בחברה גורמים

 דברינוך בקהילתם, והפגיעה קשה בתהליכי הצמיחה של מערכת הח הספר בבתי

 (. McBee & Moss, 2002וכעס רב ) תסיסה עורר

 

 

 תוכניתהאקדמית לחינוך ע"ש קיי  המכללה הנהיגה האחרון בעשור

העונה לצרכים הייחודיים  התנסות דגםערבים בדואים הכוללת  מורים להכשרת

המעשית בהוראה  התנסות, הזה בדגם. של קהילה זו, בהתאם למסורתם

( בשבוע  שעות  5  הכול  סך)ב  ללימודים  הראשונהבשנה    בשבוע  אחת  פעם  התקיימה

(. בשבוע שעות 10 הכול)בסך  ללימודים והשלישית השנייה בשנהבשבוע  ויומיים

 לגילהלומדים הוראה    סטודנטים.  סטודנט כל  של  התמחותול  הותאמה ההתנסות

 ובמסלולהיסודי  במסלול סטודנטיםו ,בגני חובה וטרום חובה תנסותה עברוהרך 

 ההתנסות המסלולים בכל. מתאימיםספר  בבתיהתנסות  עברוחטיבת הביניים 

 ובהדרכת מכשירמורה  בליווי, בכיתות הלמידה ועל ההוראהעל  תצפיות כללה

 . פדגוגי מדריך

 בקבלתסף הדרישות של המועצה להשכלה גבוהה  עלההשנים  עם

עלייה ברמת הסטודנטים,  חלהזאת  ובעקבות, והוראה חינוך ללימודי טודנטיםס

, המקצועית ההכשרה בתהליך שיפור חלבכישוריהם וביכולותיהם. במקביל, 

-ה לדגם 'מסורתי'ה מהדגם מעבר באמצעות, המעשית ההתנסות בשלב ובייחוד

PDS (Professional Development Schools .)את  לבססהחדש ביקש  הדגם

 ןלבי האקדמיה שבין הקשר חיזוק מתוך, בשטחפרחי ההוראה  שליכולותיהם 

 (. 2006, עמיתיו)זילברשטיין ו ההתנסות בתהליך הספר בתי

  "כיתה-אקדמיה" תוכנית

 תוכנית לדרך יצאה ,PDS-ה ובדגם המסורתי בדגם התנסות של שנים לאחר

במכללה האקדמית  ,(2016-2015"ו )תשע הלימודים בשנת" כיתה-אקדמיה"

 חינוך אנשי של, עבודתם ופיתוחם מחקרםפרי  . תוכנית זו היאלחינוך ע"ש קיי

מוסדות להכשרת מורים במדינה.  בשיתוף, החינוך במשרד ואקדמאים

 וכולל, יותר גדולפרחי ההוראה  שלהמעשית  ההתנסות היקף" כיתה-אקדמיה"ב

( בכל שנת לימודים. בתי הספר שבועיות שעות 15 הכולבסך ) בשבוע ימים שלושה

בקפידה על ידי משרד החינוך,  נבחרו" כיתה-אקדמיהדגם " שהפעילו את

ההכשרה   בתוכניות  ים, ובשיתוף המדריכים הפדגוגיהספר בתי  ומנהלי  המפקחים

פי מידת  ועל מקצועיים פדגוגיים עקרונות פיעל  נעשתהבמכללה. הבחירה 

מבתי הספר  לאחד ו. פרחי ההוראה שובצההוראהלפרחי של בתי הספר  נגישותה

 המכשירים. המורים התוכניתידי מדריך פדגוגי מוביל של  על שנהה בתחילת

 

 

בחברה  וצעירות צעירים(. 2017, קווידר-רביעה)אבו  הבריאות לתחוםהאחרונה 

2007.) 

 הזמן בראי מעשית התנסות

 הספר בבתי ובמורות במוריםמורגש מחסור גדול  האחרוניםהעשורים  בשני

 ממרכז רבים מוריםלשם כך נעשה ניסיון לקלוט . בנגב הבדואית הערבית בחברה

כך, נוסף על  א(.2020, עמיתיוו'אג' עגספר בנגב )אבו  בבתי מצפונּההארץ ו

 המורים של קליטתם את להקדים בניסיון, המורים הכשרת תהליךצומצם 

 המרכזיים העוגנים אחדב , וצעד  זה הוביל לפגיעההחינוך במערת החדשים

 ההתנסות, הלוא הוא ההתנסות המעשית. ההוראה פרחי הכשרת בתהליך

 להם מאפשרת, והמקומית הכללית החינוך למערכת ההוראה פרחי את חושפת

; אבו 2006וסמית,  אריאב) חדשניות הוראה ושיטות כלים, מיומנויות לרכוש

. ההתנסות הםההוראה של ביכולותא( ומעלה את ביטחונם 2020, עמיתיו'אג' ועג

, למעשה הלכהליישם תאוריות  נקראים ההוראה פרחיהשלב שבו  היאהמעשית 

ותורן,  עליאןמחקרים רבים )למשל  .ומנוסים מיומנים חינוך אנשי בהשגחת

 פרחיאת  מכינה מעשית התנסות כי מצאוב( 2020, עמיתיוו'אג' עג; אבו 2006

 מפאת. הספר ביתב עבודהל לכניסתםמקצועית וחברתית  מבחינה ההוראה

המורים ששובצו במערכת החינוך הערבית  רובהמחסור במורים, כאמור, 

 ויהלא עברו הכשרה רא העשרים המאה של התשעיםהבדואית בנגב בשנות 

הוראה בני  פרחי של המעשית בהכשרה בייחוד בלט הקושי. זה בתחוםומספקת 

 את להציב המסורתי בדגם הנהוגה המדיניות נוכחהחברה הערבית הבדואית, 

 מסיבות הוריהם מגורי בקרבת, הסטודנטיות את ובייחוד, הסטודנטים

  להגיע עליהם להקל מנת ועלתרבותיות -חברתיות

 

 . מאתגרת היא בנגב ניםוש ספר לבתי הנגישות שכן, המעשית להתנסות בפועל
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 . פדגוגי מדריך

 בקבלתסף הדרישות של המועצה להשכלה גבוהה  עלההשנים  עם

עלייה ברמת הסטודנטים,  חלהזאת  ובעקבות, והוראה חינוך ללימודי טודנטיםס
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מורים ומחנכים בעלי ותק של חמש שנים לפחות במשרד  יוהבתוכנית  ושולבש

כ והחינוך, בעלי   של המוצלחת הכשרתם את להבטיח כדי זאתופדגוגית,  נּותומ 

עליהם את תהליך  ולהקל, שלהם והמיומנות הידע עשרתה ואת ההוראה פרחי

 (. 2017'אג', עג אבו; א2020, עמיתיוו'אג' עגבבית הספר )אבו  הקליטה

 הפעילה המכללה האקדמית לחינוך אתשנת הלימודים תשע"ו  במהלך

בית  לגילדואי הב ההכשרהחלוץ )פיילוט( במסלול  תוכניתכ" כיתה-אקדמיה"

 ולשאר לגננות הסמכהגם למסלול ה תוכניתהמכן התרחבה  לאחר. היסודיהספר 

הספר  לבתי שובצומהתמחויות שונות  סטודנטים. במכללה מסלולי בלימוד

 PDS-הם אותם בתי הספר שיושם בהם לפני כן דגם ה, ששנבחרו לתוכנית

השיבוץ נעשה שלום(. -בשגב "אלנור"באל סייד;  "אלביאן"ברהט;  "אלפרדוס")

הוצמדו  בהתנסות סטודנט כלל. בהתחשב בשיקולי ִקרבה גאוגרפית, ככל האפשר

פעמיים  הספר בבית שההו התוכניתאת  הובילש ,מדריך פדגוגי שני מדריכים:

בכל בתי  שביקר ,(מתמטיקהוה מדעיםבמקצועות הומדריך מקצועי ) בשבוע,

ים כשירהמ המוריםבשיעורים שהעבירו הסטודנטים.  וצפההספר פעם בחודש 

עם מהסטודנטים ומבית הספר  הציפיות אתהמועברות ו התוכניותאת  תיאמו

 . הספר בבית הקשר אישעם ו הפדגוגי המדריך

. ההשקעה רבים באתגרים מלווה בימינוהכשרת פרחי הוראה  תהליך

 בינם וציפיות עמדות ותיאום ההוראה פרחי של וההכשרה הליווי בתהליך הרבה

 האנושי ההוןבהעצמת  נוספתהמורים המכשירים דורשת השקעה  צוותלבין 

ליישם את  במטרה ,לה השותפים של והמקצועי האישי ובפיתוחם בתוכנית

ות הארגונית הבית ספרית יעילולתרום לבהם דוגלת  תוכניתהש החידושים

(Fullan, 2009; Robinson, 2006 .)תוכנית ביסודה שלש הפדגוגי היגיוןה 

יהועשייה  תיי" מבוסס על שתי תאוריות: תאורכיתה-אקדמיה"  הבנ 

, (2014הוראה ולמידה שיתופית )משכית ומברך,  ותאוריית)קונסטרוקטיביזם( 

 המדריכים  בין  החינוכית  ובשותפות  בעשייה  משותף  מכנה  שמיזוגן תורם למציאת

נקבעו שתי התאוריות  על בסיס. ההוראה פרחילו המכשירים מוריםל הפדגוגיים

למידה מקצועית של  שתעודדשותפות  א.ארבעה עקרונות עבודה:  לתוכנית

 ג.; בתוכנית ותהמקצועי אמות המידה עלמעקב ובקרה  ב.; תוכניתהשותפים ל

 

 

 ויבותחמ ד.; המכשירים והמורים הפדגוגיים המדריכים, תוכניתפיתוח צוות ה

 .ההוראה פרחי של המגוונים הצרכיםכל השותפים לספק את 

 גשר עלול הוראה פרחי של הכשרתם אופןלשפר את  עקרונות אלה נועדו

תוכנית מבטאת ה. המעשית העבודה שדההאקדמיה לבין  בין השנים רבהנתק 

 של הקושי, האמצעים הדלים אף על , זאתההכשרה תהליךאת  יטיבלה עז רצון

 בכוח חוסרהוההוראה  פרחיהכשרת  לטובת םמדיניות את יםהספר להתא יבת

 (. Doolittle et al., 2008) ההכשרהאדם מיומן בתהליך 

 ההכשרה תהליך לש היבטיםה ודגשו" הכיתה-אקדמיה" בתוכנית

 תוכניתה. ולהשתלבותם בו ספרה ביתלשל פרחי ההוראה  תםלכניס הנוגעים

 ,ההוראה פרחי ימה אתעצנמצא שההשתתפות בה מו, כבר שלוש שנים פועלת

 לעבודתם הבוגרים יםלמגש המסירות את, את העניין והמוטיבציה את מגבירה

(Ridley et al., 2005ומקנה לסטודנטים כלים ומיומנויות להתמודד )עם בעיות   ות

מזאת,  היתר(. Doolittle et al., 2008בבית הספר ) שהם נתקלים בהןודילמות 

בכך שהיא מטילה   ," מעצימה גם את המורים המכשיריםכיתה-אקדמיה"  תוכנית

האישית, החברתית  וועיצוב זהות רהוהמ הכשרת בתהליך עליהם תפקיד מכריע

 (. Foster et al., 2000והמקצועית )

, מחקר חלוצי נערך ,כניתותה של התשנתיים לאחר תחיל ,"טתשע בשנת

רגשות של פרחי ההוראה מהחברה הערבית האת החוויות ו במטרה לאפיין

המחקר ביקש לבדוק, בין השאר, כיצד   ."כיתה-אקדמיההבדואית בנגב בתוכנית "

ביניהם ולקהילתם,  עם הקשיים האופייניים    בנגב  הבדואים  הסטודנטיםהתמודדו  

 . שנבחרו הספר מבתי הרב המרחק

 המחקר  שיטת

 45% מהםהכשרת מורים.  מתוכניות וסטודנטיות סטודנטים 85 השתתפו במדגם

 בתוכנית  למדו(  47)  55%-ו  ,במסלול הבדואי  תההכשרה היסודי  בתוכנית  למדו(  38)

 היו גברים,מחקר  ב ן הסטודנטים שהשתתפו( מ17)  20%הכשרת גננות מוסמכות.  

( 35%) 20-ו ,פתוח ן( מילאו שאלו55%) סטודנטים 65. היו נשים( 68) 80%-ו

 בתוכנית שלהם ובתחושות תואיון חצי מובנה, שהתמקד בחוויירואיינו בר

 להלן תיאור של כל המחקר. ".כיתה-אקדמיה"
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 ,ההוראה פרחי ימה אתעצנמצא שההשתתפות בה מו, כבר שלוש שנים פועלת
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(Ridley et al., 2005ומקנה לסטודנטים כלים ומיומנויות להתמודד )עם בעיות   ות
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ביניהם ולקהילתם,  עם הקשיים האופייניים    בנגב  הבדואים  הסטודנטיםהתמודדו  

 . שנבחרו הספר מבתי הרב המרחק

 המחקר  שיטת

 45% מהםהכשרת מורים.  מתוכניות וסטודנטיות סטודנטים 85 השתתפו במדגם

 בתוכנית  למדו(  47)  55%-ו  ,במסלול הבדואי  תההכשרה היסודי  בתוכנית  למדו(  38)

 היו גברים,מחקר  ב ן הסטודנטים שהשתתפו( מ17)  20%הכשרת גננות מוסמכות.  

( 35%) 20-ו ,פתוח ן( מילאו שאלו55%) סטודנטים 65. היו נשים( 68) 80%-ו

 בתוכנית שלהם ובתחושות תואיון חצי מובנה, שהתמקד בחוויירואיינו בר

 להלן תיאור של כל המחקר. ".כיתה-אקדמיה"
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מספר מצומצם  לראייןבחרנו  :(2011)שקדי, עומק חצי מובנה  איוןיר. א

 המשתתפים חוויות  אתלהכיר מקרוב    במטרה  חמישה עשר בלבד,,  סטודנטיםשל  

 שחוו שונים לאירועים שהעניקו המשמעות ואת" כיתה-אקדמיה" בתוכנית

 (. 2001, יהושע בן-)צבר המעשית ההתנסות במהלך

 ההוראה  פרחית  והתמקד בחווי  השאלון  :עם שני חלקים  פתוח  שאלון.  ב

 פרטים עניינו ,הראשון החלק. "כיתה-אקדמיה" במסגרת המעשית בהתנסות

 שאלון הוא השני החלקרקע משפחתי, השכלה ועוד;  :כגון ,דמוגרפיים-סוציו

קטגוריות  4שאלות. השאלון בדק    30  ובו ,דרגות  5של    ליקרטסגור מובנה בסולם  

 ארגוני ידע, דיסציפלינרי דידקטי ידע: ידע לגביעצמית מקצועית  תפיסהשל 

 , ידע עצמי ותקשורת בין אישית. הספר בית ותרבות

 והביעו ,אישית פנייה של בדרך ,אקראי באופן נבחרו המחקר משתתפי

 תלוי בהסכמתם שהריאיון הוסבר למשתתפים. מחקרבחלק  תקחל הסכמתם

כשלושים דקות. הראיונות התקיימו  היה הריאיון ךשמבאופן אנונימי.  יערךוי

 בהסכמה  הותנה  והואהסטודנטים במקום שקט,    של  במסגרת ההתנסות המעשית

 לצורכי בהתאם, אנונימי באופן בחומר לשימוש המרואיינים של כתובה מדעת

 המחקר. 

 תוך בנפרד איוןיר כל של מעמיקה בקריאה החל הראיונות ניתוח

 הבא  בשלב.  וסיווג הרעיונות המרכזיים שעלו בו  המרואיינים  בתפיסות  התמקדות

 משתתפי של הרעיונות ומיזוג קיבוץ, ובהמשך טגוריותהשוואה ושיום ק רכונע

, לבסוףתוך כדי אינטראקציה עם החומר התאורטי.    ,משותפת  לקטגוריה  המחקר

 (. 2003מערך הקטגוריות השלם )שקדי,  ליצירת ויפיבוצע מ

 ממצאים 
 יםכמותי םממצאי

 ,המחקר אוכלוסיית של הדמוגרפיים המאפיינים התפלגות אתמציג  1 לוח

נוסף על נתוני המגדר שצוינו לעיל, הלוח .  האקדמית ההתמחות  למשתנהבהתאם  

ומסלול מציג את התפלגות המשתתפים בתחום המצב המשפחתי, יישוב המגורים  

 . הלימודים

 

 

 

  1 לוח

  *)%( המשתתפים של הדמוגרפיים המאפיינים

 

 משתנה

 

 הקטגוריה 

 

 המשתתפים מספר

 

 מכלל אחוז
 במדגם המשתתפים

 

 גדרמ

 20% 17 זכר

 80% 68 נקבה

 

 מגורים  יישוב

 81.25% 65 מוכר

 18.75% 20 מוכר לא

 37.6% 32 נשוי  משפחתי  מצב

 62.4% 53 רווק

 44.7% 38 יסודי  מסלול

 55.3% 47  גננות

 

 התמחות

 25.9% 22 מיוחד חינוך

 10.6% 9  ערבית

 5.9% 5 מדעים

 2.4% 2  עברית

 55.3% 47 רך  גיל

 . החסרים לערכים בהתאם משתנים*האחוזים 

-אקדמיה" בתוכנית המעשית התנסותההיגדים שעלו מתוך הראיונות באשר ל

מוצגת  2בלוח  .קטגוריות שמונהל חולקו, באמצעות ניתוח גורמים, "כיתה

 .המהימנות לכל קטגוריה בנפרד

" היא כיתה-אקדמיה" בתוכנית המשתתפים של הרצון שביעותעולה כי  מהלוח

(; יכולת שילוב בבית הספר 2.98גבוהה: תרומת ההתנסות לביטחון העצמי )
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  1 לוח

  *)%( המשתתפים של הדמוגרפיים המאפיינים

 

 משתנה

 

 הקטגוריה 

 

 המשתתפים מספר

 

 מכלל אחוז
 במדגם המשתתפים

 

 גדרמ

 20% 17 זכר

 80% 68 נקבה

 

 מגורים  יישוב

 81.25% 65 מוכר

 18.75% 20 מוכר לא

 37.6% 32 נשוי  משפחתי  מצב

 62.4% 53 רווק

 44.7% 38 יסודי  מסלול

 55.3% 47  גננות

 

 התמחות

 25.9% 22 מיוחד חינוך

 10.6% 9  ערבית

 5.9% 5 מדעים

 2.4% 2  עברית

 55.3% 47 רך  גיל

 . החסרים לערכים בהתאם משתנים*האחוזים 

-אקדמיה" בתוכנית המעשית התנסותההיגדים שעלו מתוך הראיונות באשר ל

מוצגת  2בלוח  .קטגוריות שמונהל חולקו, באמצעות ניתוח גורמים, "כיתה

 .המהימנות לכל קטגוריה בנפרד

" היא כיתה-אקדמיה" בתוכנית המשתתפים של הרצון שביעותעולה כי  מהלוח

(; יכולת שילוב בבית הספר 2.98גבוהה: תרומת ההתנסות לביטחון העצמי )
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(; רכישת 3.21) הרצוי המחנך תדמו(; 3.226) התלמידים עם עבודה(; 3.19)

 (. 3.23) למערכתתהליך הכניסה והקליטה  ;(3.23) לתפקיד נדרשות מיומנויות

  2 לוח

אורית לקטגוריות י, סטיית תקן וניתוח שונות של סטטיסטיקה תממוצעים
  המרכזיות במחקר

 

 Reliability- 

Cronbach's 

Alpha 

Reliability- 

Cronbach's 

Alpha Mean 

Std. 

Deviation 

תרומת ההתנסות 

  לביטחון העצמי

2.9853 .58906 .839  

  790. 55528. 3.1000 רגשות לגבי התוכנית

פריכולת שילוב בבי הס  3.1988 .66054 .857 .913 

פרהס תאתיקה וערכים בבי  3.2304 .65612   .844 

 733. 57815. 3.2265 עבודה עם תלמידים

הרצוידמות המחנך   3.2176 .59360 .743 

רכישת מיומנויות נדרשות 

 לתפקיד

3.2324 .55069 .725 

  798. 56406. 3.2300 כניסה וקליטה למערכת

 
  

 

 

  3 לוח

 (N=85)הקטגוריות המרכזיות בשאלון מפי פירסון, למטריצת מתאמים 

 [0.5-1.0; חוזק קשר חזק 0.03-0.5; חוזק קשר בינוני 0-0.03קשר חלש                                         ]חוזק  

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

תרומת  .1
ההתנסות 

לביטחון 
 העצמי

1        

רגשות  .2
לגבי 

 התוכנית

.488** 1       

יכולת  .3
שילוב 

 בביה"ס

.379** .347** 1      

אתיקה  .4
וערכים 
 בביה"ס

.334** .427** .446** 1     

עבודה עם  .5
 תלמידים

.558** .374** .376** .600** 1    

דמות  .6
המחנך 

 הרצוי

.345** .264* .484** .502** .540** 1   

רכישת  .7
מיומנויות 

נדרשות 
 לתפקיד

.506** .407** .562** .586** .564** .506** 1  

כניסה  .8
וקליטה 
 למערכת

.305** .347** .419** .409** .551** .553** .410** 1 
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  3 לוח

 (N=85)הקטגוריות המרכזיות בשאלון מפי פירסון, למטריצת מתאמים 

 [0.5-1.0; חוזק קשר חזק 0.03-0.5; חוזק קשר בינוני 0-0.03קשר חלש                                         ]חוזק  

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

תרומת  .1
ההתנסות 

לביטחון 
 העצמי

1        

רגשות  .2
לגבי 

 התוכנית

.488** 1       

יכולת  .3
שילוב 

 בביה"ס

.379** .347** 1      

אתיקה  .4
וערכים 
 בביה"ס

.334** .427** .446** 1     

עבודה עם  .5
 תלמידים

.558** .374** .376** .600** 1    

דמות  .6
המחנך 

 הרצוי

.345** .264* .484** .502** .540** 1   

רכישת  .7
מיומנויות 

נדרשות 
 לתפקיד

.506** .407** .562** .586** .564** .506** 1  

כניסה  .8
וקליטה 
 למערכת

.305** .347** .419** .409** .551** .553** .410** 1 
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בעלי חוזק קשר בינוני , עולה כי קיימים מתאמים מובהקים סטטיסטית 3 מלוח

 . (בכוכבית סומניםהמתאמים בעלי החוזק הגבוה מ) עד חזק בין המשתנים

 הכמותיים הממצאים סיכום

נמצא בקשר חזק עם  'ההתנסות לביטחון העצמי תרומתמשתנה ' •

 .'רכישת מיומנויות נדרשות לתפקיד'ו 'עבודה עם תלמידיםהמשתנים '

רכישת משתנה 'כך עולה גם , עולה פרהס תשילוב בביהככל שיכולת  •

 . 'מיומנויות נדרשות לתפקיד

 נמצא בקשר חזק וישר עם 'פרהס תוערכים בביאתיקה משתנה ' •

רכישת 'ו 'דמות המחנך הרצוי' ,'עבודה עם תלמידים' המשתנים

 .'מיומנויות נדרשות לתפקיד

 ים המשתנים:מתחזקו יםכך עול, עם התלמידים יותר עובדיםככל ש •

הקליטה 'ו  'רכישת המיומנויות הנדרשות לתפקיד',  'דמות המחנך הרצוי'

 .'מערכתב

' הם מערכתטובה בקליטה 'ו 'רכישת מיומנויות נדרשות לתפקיד' •

 . 'דמות המחנך הרצוי'את  משתנים המחזקים

 יםאיכותני ממצאים

פרחי  של רגשותהומאפיין את החוויות  מה הייתה, המרכזית המחקר שאלת

כדי  ."כיתה-אקדמיה"בתוכנית  ,החברה הערבית הבדואית בנגבבני ההוראה 

 ארבע עלו זה בניתוח 16.ראיונותה לשניתוח תוכן איכותני  נערךלהשיב עליה, 

 או חיובית) בו ההתאקלמותלבית הספר ו הכניסה חוויית .1: הבאות מותהת  

 חברתי חינוך או בכיתות ולמידה חינוךבבית הספר ) הלמידה חוויית. 2(; שלילית

 היבטה .4; ההוראה פרחי של המקצועית העולם בתפיסת שינוי .3בלתי פורמלי(; 

 " במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי.כיתה-אקדמיה" בתוכנית הארגוני

 
 הראיונות נערכו ברובם בשפה הערבית. התרגום לעברית נעשה על ידי החוקרים. 16

 

 

 בו וההתאקלמותהספר  לבית הכניסה חווייתראשונה:  מהת  

כניסה לבית הספר והתאקלמות   שעניינן  חוויות  העלובמחקר    מהמרואיינים  רבים

-אקדמיה" בתוכנית המעשית ההתנסות מתוךבו כפרח הוראה. החוויות עלו 

 בין. והיבטים מוקדים בכמה וקבוצתיות ותאישי ותבחווי והתבטאו" כיתה

 .שליליות והיו חיוביות היו שעלו החוויות

 : ולהתאקלמות לכניסה בנוגעחיובית  חוויהשמתארים  ציטוטים

 הייתי לפני יום, הספר בבית ההיערכות יום את מאוד טוב זוכרת אני

 ,סטודנטים 11איך יקבלו אותנו כחבורה של  ,הזה מהיום לחוצה מאוד

 הישיבה במקומות ביטוי לידי בא זה .הספר בבית חלק הלך ולאבל הכ

 הספר  בית  ממורי  ה. בנוסף, כמהניהולי  הצוות  מול  הראשונה  בשורה  שלנו

. הייתי מאוד הספר בבית התנהלות וכללי היערכות של ערכה לנו נתנו

 (2' מס איוןי)ר שמחה מזה.

, הייתה לנו הרגשה שאנחנו מאורגן  היה  ול. הכמעולה  היה  ההיערכות  יום

מבית הספר. בהתחלה מנהל בית הספר הציג אותנו מול קהל המורים 

 הספר לבית כיתה-אקדמיה תוכניתהגדול והדגיש את חשיבות 

 איוןי)ר , לכן חשוב מאוד שיהיה שיתוף פעולה מלא מאוד.ולסטודנטים

 ( 3מס' 

 קבענו כותההיער. בסוף יום הערבית לשפה מורה עם' א לכיתה שובצתי

, עזרה לי אליי נחמדה ד. היא הייתה מאוציפיות לתאם מנת על להיפגש

, עם בעלי תפקידים בבית השכבה מורות עם בהיכרותמאוד בהתחלה 

הספר, חדר מורים. בנוסף נתנה לי הרבה חומר ומידע על בית הספר, 

 (4' מס איוןיר) .לנשימה אוויר כמו לידברים אלו היו 

... מדי יום שלנו הראשונים בימים רבות לנו עזר הספר בבית הקשר איש

, מסביר לנו על בית הספר, מערכת השעות, יתנוחמישי היה יושב א

 עותולמקצ ותנו. כמו כן דאג לשבץ אהספר בית של היומית תנהלותהה

ניסיון רב  ובעלי ומקצוענים מוכשרים הכי המורים עם שלנו ההתמחות

 ובשיתוף בכיתות שלנו וחותבתחום... הוא דאג רבות תמיד לברר על הנ

 (6' מס איוןי. )רהמכשירים המורים עם הפעולה
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 הספר  בית  ממורי  ה. בנוסף, כמהניהולי  הצוות  מול  הראשונה  בשורה  שלנו

. הייתי מאוד הספר בבית התנהלות וכללי היערכות של ערכה לנו נתנו

 (2' מס איוןי)ר שמחה מזה.

, הייתה לנו הרגשה שאנחנו מאורגן  היה  ול. הכמעולה  היה  ההיערכות  יום

מבית הספר. בהתחלה מנהל בית הספר הציג אותנו מול קהל המורים 

 הספר לבית כיתה-אקדמיה תוכניתהגדול והדגיש את חשיבות 

 איוןי)ר , לכן חשוב מאוד שיהיה שיתוף פעולה מלא מאוד.ולסטודנטים

 ( 3מס' 

 קבענו כותההיער. בסוף יום הערבית לשפה מורה עם' א לכיתה שובצתי

, עזרה לי אליי נחמדה ד. היא הייתה מאוציפיות לתאם מנת על להיפגש

, עם בעלי תפקידים בבית השכבה מורות עם בהיכרותמאוד בהתחלה 

הספר, חדר מורים. בנוסף נתנה לי הרבה חומר ומידע על בית הספר, 

 (4' מס איוןיר) .לנשימה אוויר כמו לידברים אלו היו 

... מדי יום שלנו הראשונים בימים רבות לנו עזר הספר בבית הקשר איש

, מסביר לנו על בית הספר, מערכת השעות, יתנוחמישי היה יושב א

 עותולמקצ ותנו. כמו כן דאג לשבץ אהספר בית של היומית תנהלותהה

ניסיון רב  ובעלי ומקצוענים מוכשרים הכי המורים עם שלנו ההתמחות

 ובשיתוף בכיתות שלנו וחותבתחום... הוא דאג רבות תמיד לברר על הנ

 (6' מס איוןי. )רהמכשירים המורים עם הפעולה
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  :התאקלמותלו כניסהל נוגעב שלילית חוויהשמתארים  ציטוטים

 הפדגוגי  המדריך.  הספר  בבית  ההיערכות  יום  את  לתאר  אפשר  כך...  זוועה

. באנו בשעה שמונה בבוקר איתנו מפגשה את הספר בית מנהל עם תיאם

ועמדנו בחצר בית הספר כאשר דלת הכניסה לבית הספר נעולה. המדריך 

, כאשר ענה הוא התנער המנהל עם קשר ליצור פעמים כמה יסהנ

 מאוד רע הרגשתי. איתנו להיפגש מוכן שאינומהאחריות למפגש ואמר 

 (1' מס איוןי. )רהזה המנהל עם קשה מאוד שנה לנו שמחכה והבנתי

היה לנו . סבלנו רבות במהלך השנה, הייתה קשה הספר בבית החוויה

בית מצוות עם אף אחד  יצרנו קשר. לא אבל החליפו אותו מצוין מדריך

כל יום ישבנו וחיכינו לסוף היום  .מנהלעם המורים ולא עם הספר, לא 

 (6' מס איוןי. )רכדי שנוכל ללכת הביתה

  הספר בבית ההוראה חוויית: שנייה מהת  

 תמה זו כוללת בתוכה שני נושאים:

על רכישת כלים סיפרו פרחי ההוראה החינוך וההוראה בכיתות:  .1

ד ועל שביעות הרצון מתפקודם בכיתה ומחופש הפעולה ומיומיומנויות לל

שלהם בתוך הכיתות. התיאורים מצביעים על חוויה כללית של 

  שמלווה בתחושה של סיפוק הצרכים הפסיכולוגיים. ,אוטונומיה

 :ציטוטים

. אני כל בוקר מודה לכולם, שובצתי עם מורה לי היה מזל איזה... אווו

רכשתי כלים , הוראהדרכי  היא הדגימה בפניי מגוון'. ב בכיתה מהמדהי

הייתי שותפה מלאה לעשייה ו  כמעט כל שיעור  ניתחנו יחד,  ים רביםפדגוגי

 (10' מס איוןי. )ריתהבכ

. הכיתות מדהימות, האקלים החינוכי והתרבותי מדהים הספר בית

 הלמיד בשיטות דוגלות הכיתות רובתואם את החזון של בית הספר. 

. ייחודית למידה ית, זה נותן לתלמידים ולנו הסטודנטים חווימחקריות

 (16' מס איוןירכשתי הרבה כלים לעבודה. )רו יתהמאוד בכ ינהנית

 

 

. המורה הייתה מתחילה את השיעור בפעילות אחר  מעולם  בחוויה  מדובר

רק  בהתחלה .לשיעור בנושא הקשור, יקהוסממוחין או השמעת  סיעור

 שותפה  להיות  התחלתי  המורה  של  והתמיכה  הזמן  עם  אבל  צפיתי מהצד,

, פשוט ולתלמידים יתה, התחברתי למורה, לכבכיתה הנעשה לכל מלאה

 (2' מס איוןימדהים. )ר

 שקיבלו הסיועהמרואיינים סיפרו על  :פורמלי בלתיה חברתיהחינוך ה .2

 בבית תרכהנעהחברתית  פעילותכל הנוגע לבהתנסותם המעשית  במהלך

 הוצגו המנהל וסגן, רכז החינוך החברתי המכשירים המוריםהספר. 

 הכוונהו תמיכהדמויות שסיפקו , החווייתי בתהליך מרכזיות כדמויות

 .השייכות תחושתחיזקו את ו

 :ציטוטים

 בבית התפקידיםהשנה הייתה לנו ישיבה עם כל הצוות ובעלי  בתחילת

 .ים המשמעותיים היה רכז החינוך החברתי. אחד מבעלי התפקידהספר

חלק בלתי  ו, והרגשנו שאנחנהבוקר במסדר החברתית לפעילותשובצנו 

 (11' מס איוןרינפרד מהצוות. )

 התחיל זה, הספר בבית שהובלנו המורשת יום את מאוד טוב זוכראני 

. צוות וישיבת, המשיך עם איסוף חומרים המורים בחדר שנזרק מרעיון

וזו , ולהובלנו את יום המורשת, תכננו הכ ,צוות פרחי ההוראה ,אנחנו

. הזאת היוזמה על זכינו לשבחיםחוויה בלתי רגילה.  הייתה עבורנו

 (4' מסאיון י)ר

 עם ולדקלם מהקוראן פסוקים ולהקריא הבוקר במסדר לעמוד

והחברה שלי לקחנו על עצמנו את . אני מדהים זה שירה התלמידים

, נותן הרגשה מרגש זה. אותנו והנחתה יוונההמורה כו ,המשימה הזאת

זה בכל פעם מחדש. ל  חיכינו  ,חווינו את זה בפעם הראשונהאחרי שטובה.  

 (8' מסאיון י)ר

לי, בהרבה פעילויות חברתיות בבית הספר,   זכורות  כך  שכל  הפעמים  אחת

היה יום השפות. הייתי מאוד פעיל בתכנון, הייתי אחראי על תחנה, 
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. המורה הייתה מתחילה את השיעור בפעילות אחר  מעולם  בחוויה  מדובר

רק  בהתחלה .לשיעור בנושא הקשור, יקהוסממוחין או השמעת  סיעור

 שותפה  להיות  התחלתי  המורה  של  והתמיכה  הזמן  עם  אבל  צפיתי מהצד,

, פשוט ולתלמידים יתה, התחברתי למורה, לכבכיתה הנעשה לכל מלאה

 (2' מס איוןימדהים. )ר

 שקיבלו הסיועהמרואיינים סיפרו על  :פורמלי בלתיה חברתיהחינוך ה .2

 בבית תרכהנעהחברתית  פעילותכל הנוגע לבהתנסותם המעשית  במהלך

 הוצגו המנהל וסגן, רכז החינוך החברתי המכשירים המוריםהספר. 

 הכוונהו תמיכהדמויות שסיפקו , החווייתי בתהליך מרכזיות כדמויות

 .השייכות תחושתחיזקו את ו

 :ציטוטים

 בבית התפקידיםהשנה הייתה לנו ישיבה עם כל הצוות ובעלי  בתחילת

 .ים המשמעותיים היה רכז החינוך החברתי. אחד מבעלי התפקידהספר

חלק בלתי  ו, והרגשנו שאנחנהבוקר במסדר החברתית לפעילותשובצנו 

 (11' מס איוןרינפרד מהצוות. )

 התחיל זה, הספר בבית שהובלנו המורשת יום את מאוד טוב זוכראני 

. צוות וישיבת, המשיך עם איסוף חומרים המורים בחדר שנזרק מרעיון

וזו , ולהובלנו את יום המורשת, תכננו הכ ,צוות פרחי ההוראה ,אנחנו

. הזאת היוזמה על זכינו לשבחיםחוויה בלתי רגילה.  הייתה עבורנו

 (4' מסאיון י)ר

 עם ולדקלם מהקוראן פסוקים ולהקריא הבוקר במסדר לעמוד

והחברה שלי לקחנו על עצמנו את . אני מדהים זה שירה התלמידים

, נותן הרגשה מרגש זה. אותנו והנחתה יוונההמורה כו ,המשימה הזאת

זה בכל פעם מחדש. ל  חיכינו  ,חווינו את זה בפעם הראשונהאחרי שטובה.  

 (8' מסאיון י)ר

לי, בהרבה פעילויות חברתיות בבית הספר,   זכורות  כך  שכל  הפעמים  אחת

היה יום השפות. הייתי מאוד פעיל בתכנון, הייתי אחראי על תחנה, 
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הרגשתי , חוויתי חוויה מדהימה, הרגשתי בגרות, התלמידים את יוונתיכ

בלתי אות הערכה על העשייה יבעל משמעות בבית הספר. בסוף היום ק

 (10' מסאיון ישלי. )ר

 ההוראה פרחי של המקצועית העולםינוי בתפיסת שלישית: ש מהת  

 שלהם, המקצועית עולמם תפיסת את מבטאים הוראה פרחי של רבים תיאורים

 . פדגוגייםושל המורים המכשירים והמדריכים ה

 :המקצועית העולם בתפיסת חיובי שינוי המתארים ציטוטים
אין ספק שתפיסת העולם המקצועית שלי השתפרה מאוד, התחלתי 

 מרחוק  אותי  מלווה  שהמורה  בזמן  לבד  כיתה  לנהל,  יתהמה זאת כ  להבין

. ידע להעשיר מתי, שיעור להתחיל איך: לדוגמה, רב ידע רכשתי. בכיתה

 ( 16' מסאיון יידע מקצועי חדש. )ר כשתיכל יום ר

. עברתי המון במהלך השנה עם השנה סוף לקראת הרגשתי השינוי את

 .דעתי המקצועית השתנה לגבי מהות תפקידו של המורה .המורה

 להשתפר  מאוד  לי  ועזר  השנה  במהלך  יתיהסמכות והאחריות הרבה שגיל

 בניית, בוקר מסדר, בכיתה זמן ניהול :מקצועיים פרמטרים בהרבה

איון מס' י)ר  .מורים  בישיבות  והשתתפות  מורים  בחדר  שיח,  שיעור  מערך

13) 

 יווהלשזכינו להיות עם מדריך בעל אוריינטציה מקצועית טובה מאוד, 

 וקידמה אותנו, ה עלינושפיעהמקצועיות שלו ה .הראשון מהרגע אותנו

 ובהערכה שיעור מערכי בתכנון, יתהוזה בא לידי ביטוי בעשייה שלנו בכ

  (11איון מס' י. )רבשיעורים הצפייה אחרי המקצועית

 מורים של בהתנהגויות מאודמפרחי ההוראה תיארו חוויות קשות  כמחצית

 וייחסהם .  הכיתה  לכותלי מחוץ או  השיעור במהלך  המקצועי  ובניצולם מכשירים

 . בעלי מעמד נמוך בבית הספר היותםהללו ל הקשיים את

 ציטוטים המתארים שינוי בתפיסת העולם המקצועית לשלילה:

 לקראת סטודנטים ללוות מכשירים מורים בוחרים איך לא ברור לי

ידע,  חסרחלש מקצועית,  המורה שנפל בחלקי היה .להוראה כניסתם

 

 

קש ירק בולא הנחה אותי בכלל הוא  לאורך כל השיעור. ללוח צמוד

 (6איון מס' י)ר .למדתי ממנו כלוםמהתלמידים להעתיק מהלוח. לא 

ולא כת החינוך המכשירה שלי הייתה חדשה יחסית במער המורה

ואומרת לי שהיא , הזמן כל צועקת הייתה . היאיתהלשלוט בכ הצליחה

 (3איון מס' י)ר עסוקה. לא למדתי ממנה כלום.

השתמשו בי אפילו כנהג:   .סטודנטכ  ימעמד  בגללהרגשתי שמנצלים אותי  

 לזה בנוסף .לקופת חולים במכונית שליאם נפצע ילד הייתי לוקח אותו 

. למה ואיך בוחרים הדעת בתחום רב ידע בעל היה לא המכשיר המורה

 ( 4איון מס' י)ר מורים כאלה?

 "כיתה-אקדמיה" בתוכנית הארגוני ההיבט: רביעית מהת  

 בכניסהנעימה  בלתיפרחי הוראה( דיווחו על חוויה  8) ההוראה מפרחי גדול חלק

מכך   הוכתוצא,  הקשו על התפקוד  תוכניתשל ה  שונים  יםארגוני  ים. היבטלתוכנית

 בין עימותים ואף תקשורת קשיי ונוצרו, ההוראה פרחי של ההתאקלמותעל  –

 :דוגמאות הכמ. להלן הפדגוגיים המדריכים לבין ההוראה פרחי

. פנינו לכמה ידעתי על התוכנית רק משמועות. נכנסת אני לאן ידעתי לא

 (2איון מס' י)ר תשובה.גם להם לא הייתה אבל מרצים לשאול, 

 במודל שינוי על איתנו יברולקראת סיום שנת הלימודים, אספו אותנו וד

ההשתתפות בעבודה . לא הסבירו לנו כלום מלבד המעשית העבודה

שניצול  הסטודנטים טענו .םמאייטון הדברים היה  המעשית היא חובה.

לממן שכר  יקשה עליהםעבודה ללימודים במקום לחלק גדול מהחופש 

 עזבו  פשוט  בחדר  שישבו  המדריכים  .מענהזכתה לטענה לא  , אך ההלימוד

 (16איון מס' י)ר .התוכנית אודות על הסבר בלי אותנו

. לא כיתה-אקדמיה  תוכניתאותנו בתחילת דרכה של    ליוו  קשות  תחושות

המורים המכשירים לא היו ערוכים וגם בתי הספר  .  ידענו מה מוטל עלינו

 (1' מסאיון י)ר .תוכניתל
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קש ירק בולא הנחה אותי בכלל הוא  לאורך כל השיעור. ללוח צמוד

 (6איון מס' י)ר .למדתי ממנו כלוםמהתלמידים להעתיק מהלוח. לא 

ולא כת החינוך המכשירה שלי הייתה חדשה יחסית במער המורה

ואומרת לי שהיא , הזמן כל צועקת הייתה . היאיתהלשלוט בכ הצליחה

 (3איון מס' י)ר עסוקה. לא למדתי ממנה כלום.

השתמשו בי אפילו כנהג:   .סטודנטכ  ימעמד  בגללהרגשתי שמנצלים אותי  

 לזה בנוסף .לקופת חולים במכונית שליאם נפצע ילד הייתי לוקח אותו 

. למה ואיך בוחרים הדעת בתחום רב ידע בעל היה לא המכשיר המורה

 ( 4איון מס' י)ר מורים כאלה?

 "כיתה-אקדמיה" בתוכנית הארגוני ההיבט: רביעית מהת  

 בכניסהנעימה  בלתיפרחי הוראה( דיווחו על חוויה  8) ההוראה מפרחי גדול חלק

מכך   הוכתוצא,  הקשו על התפקוד  תוכניתשל ה  שונים  יםארגוני  ים. היבטלתוכנית

 בין עימותים ואף תקשורת קשיי ונוצרו, ההוראה פרחי של ההתאקלמותעל  –

 :דוגמאות הכמ. להלן הפדגוגיים המדריכים לבין ההוראה פרחי

. פנינו לכמה ידעתי על התוכנית רק משמועות. נכנסת אני לאן ידעתי לא

 (2איון מס' י)ר תשובה.גם להם לא הייתה אבל מרצים לשאול, 

 במודל שינוי על איתנו יברולקראת סיום שנת הלימודים, אספו אותנו וד

ההשתתפות בעבודה . לא הסבירו לנו כלום מלבד המעשית העבודה

שניצול  הסטודנטים טענו .םמאייטון הדברים היה  המעשית היא חובה.

לממן שכר  יקשה עליהםעבודה ללימודים במקום לחלק גדול מהחופש 

 עזבו  פשוט  בחדר  שישבו  המדריכים  .מענהזכתה לטענה לא  , אך ההלימוד

 (16איון מס' י)ר .התוכנית אודות על הסבר בלי אותנו

. לא כיתה-אקדמיה  תוכניתאותנו בתחילת דרכה של    ליוו  קשות  תחושות

המורים המכשירים לא היו ערוכים וגם בתי הספר  .  ידענו מה מוטל עלינו

 (1' מסאיון י)ר .תוכניתל
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, אבל השאר ולהכעבורנו    וכינוהרציניים מאוד    היו  מהמדריכיםקטן  חלק  

בית הספר ב היו כאלה ששהו זמן קצר. זלזלו ולא מילאו את תפקידם

ללא  ציונים ילקו. חלקם לא צפו בשיעורים בכלל וחמו באמצע היוםונעל

 (4איון מס' י)ר .בסיס

  דיון
נודעת חשיבות  המעשית בהתנסות ההוראה פרחי של יהםשותלתחוו יהםלחוויות

הנוכחי  המחקר(. 2013, עליאןהכשרתם וכניסתם למערכת החינוך ) בתהליךרבה 

 דגם כי, ומראה "כיתה-אקדמיה" תוכניתמשתתפי של עוסק בחוויות ובתחושות 

. על פי לפעילותו הראשונות בשנתיים נחל הצלחה" כיתה-אקדמיה" ההתנסות

 תרומתוהרבה מהדגמים האחרים שהתנסו בהם. בהוא יעיל  ,דיווחי הסטודנטים

בכל המדדים שנבדקו, והוא נתפס נמצאה משמעותית לו  השותפים הגורמים לכל

והם חשו , גבוהה הייתה בתוכנית הסטודנטיםהרצון של  שביעות. כמועיל

 רבבית הספ ם להשתלביכולתלהעצמי,  נםההתנסות לביטחו ה של בתרומת

 מיומנויותה רכישתלוהמחנך הרצוי  דמותלבניית עם התלמידים,  עבודול

החינוך  למערכתכניסה בולטת המוכנות לעל כל אלו,  נוסףנדרשות לתפקיד. ה

 . ולקליטה מיטבית בתוכה

" מתבססת על שיתוף פעולה בין האקדמיה לבין כיתה-אקדמיהתוכנית "

לצרף לתוכנית בתי ספר שצוותיהם השדה המעשי, כלומר בתי הספר. לשם כך, יש  

מנוסים ומקצועיים. שיתוף פעולה פורה ואחריות משותפת של המוסדות 

האקדמיים להכשרת מורים ושל בתי ספר השותפים לתוכנית משפרים את 

(. 2006הכשרת פרחי ההוראה ואת כינון הזהות המקצועית שלהם )אריאב וסמית,  

כלים לפתרון דילמות, קשיים כמו כן, השותפות ההדוקה עשויה להעניק 

ומכשולים שעלולים לעכב את הבשלתם של פרחי הוראה, והיא מקלה את תהליך 

(. הגדלת כמות שעות ההתנסות McBee & Moss, 2002מערכת )בהקליטה שלהם  

תרמה רבות להעשרת פרחי ההוראה בהיבט החינוכי, הלימודי והאישי בזכות 

כוונה ולהדרכה. כמו כן, נראה ההזדמנויות הרבות שקיבלו ללמידה, לה

שהתוכנית מילאה תפקיד מכריע בהכנה הנפשית והמקצועית של פרחי ההוראה 

לעבודה במערכת החינוך, בבניית תחושת אחריות ושייכות ובביסוס ביטחון 

 

 

(. ממצאים אלו תואמים לממצאי 2019, עמיתיוובמסוגלות העצמית )אבו עגאג' 

 (.Hastings, 2004; 2011מחקרים אחרים )עליאן וזידאן, 

( ציינה במאמרה על עתיד Darling-Hammond, 2010המונד )-דרנלינג

תהליך הכשרת פרחי ההוראה, כי התנסות מעשית בבתי ספר איכותיים היא גורם 

חשוב ומרכזי בהכשרתם. היא מדגישה את החשיבות בבחירה הולמת של בתי ספר 

דגימים תרבות לימודית המשתתפים בתוכנית ומציעה להעדיף בתי ספר המ

היא ציינה, שההתנסות המעשית עשויה להיות  אחרר אמשיתופית ואיכותית. במ

יעילה יותר כאשר היא מתקיימת בבתי ספר המתאפיינים בעבודת צוות 

(Darling-Hammond & Youngs, 2002 ניתן לומר כי ההתנסות בדגם .)

ם כל מיני היבטים לפרחי ההוראה היכרות קרובה ע ת" מאפשרכיתה-אקדמיה"

 בהתנהלות בית הספר, הן במישור הארגוני הן בעשייה הלימודית והחברתית. 

עם זאת, חשוב לציין שלצד החוויות והתחושות החיוביות נשמעו במחקר 

הנוכחי גם הדים לחוויות של תסכול בקרב חלק ממשתתפי התוכנית. הם סיפרו 

, באופן שהביא לפגיעה ל בידי חלק מהמורים המכשיריםוצינל על תחושה ש

באוטונומיה שלהם בתוך בית הספר ובכיתות. כמו כן, חלק מהמדריכים 

א של הסטודנטים ולובמצבם עניין בשלומם הביעו הפדגוגיים והמקצועיים לא 

לתלונותיהם. פרחי ההוראה תיארו בכמה מקרים יחס  הקדישו זמן להקשבה

, קיום מפגשים קבוצתיים פוגעני, חוסר התחשבות, היעדר גיבוי, חוסר כבוד

מעטים מדי והתעלמות מהקשיים שהועלו במפגשים אלה, כאשר כבר התקיימו. 

כל אלה תרמו ליצירת עומס רגשי גדול על הסטודנטים, לצד עומס משימות 

ודרישות מקצועיות, לפגיעה בתחושת המסוגלות ואף להימנעות ולהפחתת 

 (. Klassen et al., 2011ההשקעה בבית הספר )

ידוע שפרחי הוראה הנתקלים בחוויות קשות כאלה, לרוב מתמודדים 

איתן לבד, ומפתחים דפוסי הימנעות וחרדה. לעיתים הם נעזרים בחבריהם או 

במדריך אחר, אך החוויות הקשות פוגעות בתחושות השייכות, המסוגלות 

והאוטונומיה שלהם, ובחלק מן המקרים קיימת ירידה במוטיבציה ושאיפה לעזוב 

 (.Deci & Ryan, 2000את בית הספר לטובת מוסד אחר )

עוד מצביעים ממצאי המחקר על כמה דמויות מפתח בתהליכי ההכוונה 

של פרחי ההוראה בתוכנית. אחת מן הדמויות המשמעותיות היא המדריך הפדגוגי 
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(. ממצאים אלו תואמים לממצאי 2019, עמיתיוובמסוגלות העצמית )אבו עגאג' 

 (.Hastings, 2004; 2011מחקרים אחרים )עליאן וזידאן, 

( ציינה במאמרה על עתיד Darling-Hammond, 2010המונד )-דרנלינג

תהליך הכשרת פרחי ההוראה, כי התנסות מעשית בבתי ספר איכותיים היא גורם 

חשוב ומרכזי בהכשרתם. היא מדגישה את החשיבות בבחירה הולמת של בתי ספר 

דגימים תרבות לימודית המשתתפים בתוכנית ומציעה להעדיף בתי ספר המ

היא ציינה, שההתנסות המעשית עשויה להיות  אחרר אמשיתופית ואיכותית. במ

יעילה יותר כאשר היא מתקיימת בבתי ספר המתאפיינים בעבודת צוות 

(Darling-Hammond & Youngs, 2002 ניתן לומר כי ההתנסות בדגם .)

ם כל מיני היבטים לפרחי ההוראה היכרות קרובה ע ת" מאפשרכיתה-אקדמיה"

 בהתנהלות בית הספר, הן במישור הארגוני הן בעשייה הלימודית והחברתית. 

עם זאת, חשוב לציין שלצד החוויות והתחושות החיוביות נשמעו במחקר 

הנוכחי גם הדים לחוויות של תסכול בקרב חלק ממשתתפי התוכנית. הם סיפרו 

, באופן שהביא לפגיעה ל בידי חלק מהמורים המכשיריםוצינל על תחושה ש

באוטונומיה שלהם בתוך בית הספר ובכיתות. כמו כן, חלק מהמדריכים 

א של הסטודנטים ולובמצבם עניין בשלומם הביעו הפדגוגיים והמקצועיים לא 

לתלונותיהם. פרחי ההוראה תיארו בכמה מקרים יחס  הקדישו זמן להקשבה

, קיום מפגשים קבוצתיים פוגעני, חוסר התחשבות, היעדר גיבוי, חוסר כבוד

מעטים מדי והתעלמות מהקשיים שהועלו במפגשים אלה, כאשר כבר התקיימו. 

כל אלה תרמו ליצירת עומס רגשי גדול על הסטודנטים, לצד עומס משימות 

ודרישות מקצועיות, לפגיעה בתחושת המסוגלות ואף להימנעות ולהפחתת 

 (. Klassen et al., 2011ההשקעה בבית הספר )

ידוע שפרחי הוראה הנתקלים בחוויות קשות כאלה, לרוב מתמודדים 

איתן לבד, ומפתחים דפוסי הימנעות וחרדה. לעיתים הם נעזרים בחבריהם או 

במדריך אחר, אך החוויות הקשות פוגעות בתחושות השייכות, המסוגלות 

והאוטונומיה שלהם, ובחלק מן המקרים קיימת ירידה במוטיבציה ושאיפה לעזוב 

 (.Deci & Ryan, 2000את בית הספר לטובת מוסד אחר )

עוד מצביעים ממצאי המחקר על כמה דמויות מפתח בתהליכי ההכוונה 

של פרחי ההוראה בתוכנית. אחת מן הדמויות המשמעותיות היא המדריך הפדגוגי 
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והמקצועי והמורה המכשיר. לכן, כאשר פרחי ההוראה נתקלו במדריכים שנתפסו 

יפה על ידם כאדישים או אף כנצלנים, הם ראו בהם דמות המתסכלת את השא

 כגורם המעכב את השתלבותם בבית הספר.  תפסו אותם לאוטונומיה ו

בהתייחס לאוכלוסיית הסטודנטים הערבים הבדואים, ובייחוד 

הסטודנטיות, אחד המדדים המשמעותיים בתהליך ההתנסות המעשית בתוכניות 

"( הוא רווחתם כיתה-אקדמיהותוכנית " PDS-השונות )הדגם המסורתי, דגם ה

מרבה הצער, קשייהם ולבטיהם של הסטודנטים אינם זוכים הנפשית. ל

אנו מציעים אפוא לקדם שיח   להתחשבות מצד מובילי התוכניות ומצד בתי הספר.

הסטודנטים לפני הכניסה לתוכנית  בין בתי הספר לביןחינוכי תרבותי שיתופי 

ת לצרכים הפסיכולוגיים שלהם, החדשה, במטרה לקדם התערבויות המכ וונֹו

תף את המנהלים, המורים המכשירים והמאמנים בתהליך ההכשרה שעוברים ולש

הסטודנטים. אנו ממליצים להטמיע עקרונות אלה של תמיכה בצורכי הסטודנטים 

(. הנסיבות 2019כבר בשלב הסדנאות ובקורסי ההכשרה שלהם )אבו עג'אג', 

ות החברתיות והלימודיות של אוכלוסיית הסטודנטים הערבים הבדואים שונ

מאלה של מגזרים אחרים באוכלוסייה, בעיקר עקב היכולת המוגבלת של בתי 

הספר התיכוניים לספק להם הכוונה ראויה ולהכינם ללימודים אקדמיים. לכן 

סטודנטים אלה מצפים שהעבודה המעשית תקנה להם ידע, כלים, מיומנויות 

" עשוי לתת הכית-אקדמיהוהיכרות עם מאפייני מערכת החינוך. המודל החדשני "

מענה לציפיות אלה, מאחר שהוא מתאפיין בהגברת היקף ההתנסות המעשית 

וונת את הסטודנטים לראייה שלמה יותר של מערכת בית  ובהדרכה פדגוגית המכ 

נוסף על כך, במסגרת התוכנית נעשים מאמצים לשבץ את הסטודנטים  הספר.

 חה ככל האפשר. הערבים הבדואים בבתי ספר שההגעה אליהם תהיה קלה ונו

" נמצאת עדיין בראשיתה, אך בשלב זה כיתה-אקדמיהלסיכום, תוכנית "

נראה כי היא מעוררת תחושות חיוביות ברובן בקרב פרחי ההוראה. לצידן הודגמו 

גם חוויות ותחושות שליליות, ואת אלה ראוי לצמצם. אנו סבורים שהתוכנית 

עדיפה על פני תוכניות התנסות מעשית קודמות, ושהיקף שעות ההתנסות המוגבר 

ך הכשרתם של  הסטודנטים. כדי להגדיל את תרומתה של תורם רבות לתהלי

לקראת  –מקצועית ונפשית  –התוכנית לסטודנטים, יש לכלול בה גם פרק הכנה 

העבודה הצפויה בבתי הספר והטיפוסים השונים של בתי הספר ושל מורים 

 

 

מכשירים שהסטודנט צפוי לפגוש במהלך ההתנסות. זאת ועוד, על ראשי התוכניות 

ים הפדגוגיים לגלות הקשבה רבה יותר, סבלנות והבנה לדרישותיהם של והמדריכ

הסטודנטים בתחילת דרכם בתוכנית החדשה, לסייע להם להשתלב במרקם 

המקצועי בבתי הספר ולאפשר להם לפתח את המיומנויות הדרושות להם כאנשי 

 ל תהליך הקליטה במערכת החינוך בתום לימודיהם. ק  הוראה וחינוך. כך י  

  מקורות

תהליך הבניית הזהות האישית והמקצועית של סטודנטים (. 2017אבו עג'אג', א' )
–19, 14קולות, כיתה. -ערבים בדואים בתוכנית הכשרת מורים אקדמיה

23. 
(. מידת קליטתן והשתלבותן החברתית והלימודית של 2019', א' )אבו עג'אג

סטודנטיות ערביות בדואיות במוסדות להכשרת מורים בישראל. 
 . המכללה האקדמית לחינוך אלקאסמי.45-33 ,22ג'אמעה 

תפיסת תפקידם א; לקראת פרסום(.  2020אבו עג'אג', א', עבוד, ס' ואבו גרביע, ע' )
מורים מכשירים בתהליך הכשרת פרחי הוראה של מדריכים פדגוגיים ו

 , סמינר הקיבוצים.גילוי דעתכיתה. -בתוכנית אקדמיה
ב; לקראת 2020אבו עג'אג', א', קפלן, ח', שחאדה, ד', אלסייד, ח' ואלבדור, א' )

פרסום(. חוויות של סיפוק ותסכול צרכים פסיכולוגיים בקרב מורים 
, כתב עת לעיון אלחסאד חדשים מהצפון שמלמדים בבתי ספר בנגב.

 ולמחקר בחינוך, המכללה האקדמית לחינוך בית ברל.  
זהות מעמדית בהתהוות פרופסיונליות פלסטיניות (.  2017קווידר, ס' )-אבו רביעה

 . מאגנס, האוניברסיטה העברית.  בנגב
בדווית בנגב: נשים, -האוכלוסייה הערבית(. 2007אלסאנע, ח' ואבו עג'אג', ע' )

 . אג'יק ועמותת סדרה. עסוקהכלכלה ות
(. יצירת שותפויות בין מוסדות להכשרת מורים 2006אריאב, ת' וסמית, ק' )

לשדה: מבט בינלאומי בדגש על מודל בית הספר להתפתחות מקצועית 
(PDSבתוך מ' זילברשטיין, מ' בן .)- .)מגמה פרץ ונ' גרינפלד )עורכים

שותפות בין מכללות לבין בתי חדשה בתוכניות ההכשרה של מורים: 
 (. מכון מופ"ת.57–21)עמ'  הסיפור הישראלי-הספר

מגמה חדשה בתוכניות (.  2006פרץ, מ' וגרינפלד, נ' )עורכים(. )-זילברשטיין, מ', בן
הסיפור  –ההכשרה של מורים: שותפות בין מכללות לבין בתי הספר 

 מכון מופ"ת.הישראלי. 
הבדואים תמודדות עם פיצוץ אוכלוסין בישראל. (. והארץ מלאה: ה2017טל, א' )

-ג'וינט-. הקיבוץ המאוחד ומכון מאיירסבנגב: עובדות ומספרים
 ברוקדייל. 
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 "סטאז'קל"תרומת אתר דיגיטלי: החונכות בעידן 

 למתמחים בהוראה ולמנחי סדנאות ההתמחות

 עידית פסטרנק ואלחנן שבח, ג'ודי גולדנברג 

, המתמחים נדרשים שנת ההתמחות במקצוע ההוראהבמהלך 

למלא שורת מטלות, המציבות בפניהם קשיים בירוקרטיים, 

מלבד  –וללמוד לראשונה היבטים נוספים של מקצוע ההוראה 

כגון שימוש בעגה המקצועית הרווחת  –ההיבטים הלימודיים 

והתנהלות מול גורמים שונים במערכת החינוך. עומס המטלות 

ך שנה זו גורמים, לא והמידע הרב שיש להתמודד איתו במהל

  פעם, למתמחים תסכול וחוסר אונים.

לספק  במטרה 2018הוקם בשנת  "סטאז'קל"אתר 

יית עומס המידע בשנת ההתמחות בהוראה. חוול מיטבימענה 

 והוא מביא בפניהם אתכלי לימודי עבור המתמחים,    הואהאתר  

להם בשנת ההתמחות באופן תמציתי ובהיר, כל המידע הנחוץ 

 להם בארגון המידע ובהשלמת המטלות הנדרשות.  ומסייע

אתר ב היקף השימושמטרת המסמך הנוכחי לבחון את 

מנחי קבוצות בקרב בקרב מתמחים להוראה ו "סטאז'קל"

את חוות דעתם של המשתמשים , וכן התמחות מאז הקמתו

מידת הסיוע של האתר להפחתת עומס המידע בשנת ל באשר

 ההתמחות. 

 וש נרחב באתר בקרב אוכלוסייתשימ יםינו מראממצא

כמו כן, המתמחים . ושביעות רצון מנֹוחּות השימוש המתמחים

התמצאות ב  וביניהםבמגוון תחומים,  להם  האתר סייע    דיווחו כי

 

 

המלווה  מתחהפחתת תחושת הבו ההתמחותבחובות שנת 

עוד מראים הממצאים, כי גם אוכלוסיית מנחי סדנאות אותה. 

אתר, ואף היא מדווחת על שביעות ההתמחות עושה שימוש ב

  רצון במרבית ההיבטים.

 מבוא
מתמחים הדרוש למידע  את הלספק    במטרה  2018בשנת    הוקם  17"סטאז'קל"אתר  

דבר הקמת האתר הועבר .  נת ונוחהמאורג, בצורה  ההתמחות  נוהליבהוראה לגבי 

האתר בסדנאות ההתמחות ובאמצעות רכזי ההתמחות במכללות. אל המתמחים 

נועד לסייע למתמחים להתמצא בהליכים הבירוקרטיים הנלווים לשנת 

ההתמחות, לרכז עבורם את המטלות שעליהם להשלים בשנה זו ולאפשר להם 

גישה קלה ומיידית אל שלל המסמכים הדרושים להם. הדבר יסייע בידי 

ביהם לדרישות הלימודיות והרגשיות של שנת להפנות את משא המתמחים

ההתמחות, להתמודד בקלות וביעילות עם המשימות הלוגיסטיות ולהפחית את 

 תחושת העומס והצפת המידע.

 מאז הקמתואתר ב היקפי השימוש במסמך זה אנו מבקשים לדווח על

מתוך  השימוש מובאים כאןהיקפי ועל מידת יעילותו בעיני המשתמשים. 

 ת באמצעות ניתוחמוצג, ואילו מידת היעילות Google Analyticsפלטפורמת 

מורים המשמשים כמנחי סדנאות למתמחים,   29ושל  מתמחים    491משוביהם של  

 .ןמקוו וןאשר השיבו לשאל

 המהפכה הדיגיטלית

של וובילה להחלפתם של הטפסים , המהפכה הדיגיטלית היםם האחרונעשוריב

מהפכת האינטרנט בעקבות . אינטרנטאתרי ב –מודפסים הנחיות הספרי ה

קטיביות מגוונות, ארשתות מולטימדיה אינטר הופיעווטכנולוגיית התקשורת 

 Rainie and(. החוקרים Lin & Chen, 2017) mobile learningכדוגמת 

Horrigan    בשכיחות הולכת ועולה של מחשבים ביתיים   ,2005הבחינו, כבר בשנת

הייתה נמוכה. שלהן  רמת ההכנסה  ש  במשפחות  וגישה לחיבור אינטרנט מהיר, גם

הקצה מתחדשים מדי  יומכשיר מפותחת ביותר, mobile-כיום, כידוע, תעשיית ה

 
17 www.stagkal.co.il.האתר נבנה על ידי אלחנן שבח , 

כעת ה )תש"ף(,186–203
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של וובילה להחלפתם של הטפסים , המהפכה הדיגיטלית היםם האחרונעשוריב

מהפכת האינטרנט בעקבות . אינטרנטאתרי ב –מודפסים הנחיות הספרי ה

קטיביות מגוונות, ארשתות מולטימדיה אינטר הופיעווטכנולוגיית התקשורת 

 Rainie and(. החוקרים Lin & Chen, 2017) mobile learningכדוגמת 

Horrigan    בשכיחות הולכת ועולה של מחשבים ביתיים   ,2005הבחינו, כבר בשנת

הייתה נמוכה. שלהן  רמת ההכנסה  ש  במשפחות  וגישה לחיבור אינטרנט מהיר, גם

הקצה מתחדשים מדי  יומכשיר מפותחת ביותר, mobile-כיום, כידוע, תעשיית ה

 
17 www.stagkal.co.il.האתר נבנה על ידי אלחנן שבח , 
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 והפקתו תעשייתיות של רכישת ידע-נעים לכיוון צורות פוסט נראה כי אנויום. 

(Warschauer, 2007)במסגרת  נעשותכתיבה של השפה הקריאה ו, ושה

אחת (. Mundt & Medaille, 2011) במידה גוברת טכנולוגיות המולטימדיה

 multimedia) מולטימדיה אוריינותהמיומנויות החשובות בעידן זה היא 

literacy)תמונות, וידאו, הכולל יכולת לפרש, לעצב וליצור תוכן , כלומר ה

 ולהתמצא קומפוזיציית תמונות , להביןאנימציה, צלילים, טקסט וטיפוגרפיה

 ,Daleyצליל וכדומה )-טקסט-יחסי תמונהבטכניקות עריכת תמונה וצליל, ב

2003.) 

האגודה כחלק מן המהפכה הדיגיטלית, השתנו גם תהליכי הלמידה. 

 American Society for Training andלפיתוח )האמריקאית להכשרה ו

Development( 'מגדירה את המונח 'למידה דיגיטלית )E-learning כשימוש )

באמצעים דיגיטליים, כדוגמת המחשב, האינטרנט, שידורי הלוויין וכיו"ב, לצורך 

Holzberger et al.  (2013 ,), על פי  הגדרה זו(. בדומה לLin & Chen, 2007)  למידה

 לרבות ,מדיה דיגיטליתמידע באמצעות  היא הליך העברתלמידה דיגיטלית 

שיפור יעילות הלמידה או קידום הידע וכישוריהם האישיים  למטרתהאינטרנט, 

 של הלומדים.

 סוג הלמידהאך ורק למתייחס אינו  "למידה דיגיטלית"המונח יודגש כי 

מכשירים  : הפעלתכגון ,מיומנויות תלמידל האופייני לבית הספר, אלא גם

לאור זאת, . דומהוכ בישולחשבונות,  תשלוםטפסים חיוניים,  מילויחדשים, 

פלטפורמת למידה דיגיטלית, הגם שאינו מכיל  "סטאז'קל"אפשר לראות באתר 

 חומרי לימוד, במובן המסורתי של המונח. 

 ,Keaneתהליך הלמידה הדיגיטלית כולל ארבעה היבטים בסיסיים )

נתונים שעברו דיגיטציה או תוכן  ספרים דיגיטליים,: חומרי הלמידה .1(: 2012

 ;נייחים או ניידים מחשבים כלי הלמידה: . 2 ;שהופק בשיטות דיגיטליות שונות

אפיון . 4 ;או בצורות דיגיטליות אחרות דרך האינטרנט :מידעההפצת  . תהליכי3

 .תועצמאי פעילהאוטונומית,  :הלמידה

 & Miyoshi)  הם רבים  תות הלמידה הדיגיטליופלטפורמיהן של  יתרונות

Tsuboyama-Kasaoka, 2012):למידה ללא הגבלת מרחב הזמן  , וביניהם

מידע עשיר בטווח רחב רבה בקלות  והיכולת לאתר (Jude et al., 2014והמיקום )

 

 

ת ות למידה דיגיטליוכך, הטמעת פלטפורממכיוון ש(.  Im et al., 2011של נושאים )

ללמוד ולעבד מידע רב יותר  לחברים בארגוןמוסדות עשויה לסייע בבארגונים ו

 .יותר זמן קצרב

 מידעהעומס 

. ואכן, מידע רב ומגוון ככל האפשר היא דבר רצוינהוג לחשוב כי חשיפה למידע 

של פרטים חדשים או  קישורבאמצעות  ,ודאות-סייע בהפחתת אייכול ל

זאת, כבר בתחילת  עם(. Gurven, Davison & Kraft, 2020רלוונטיים לנסיבות )

(. Carlson, 2003לפיה עודף מידע עשוי להוות קושי )ש  ,עלתה הטענה  2000-שנות ה

עומס   עלול לייצר חוויה של,  חיפושו באופן פעילאף ללא    מידע רב,ב  המצב של הצפ

כל קלטי המידע  (, שמשמעותה קושי בעיבודinformation overload)מידע 

כולת , בשל חריגה מגבול הי(Rogers & Agarwala-Rogers, 1975והתקשורת )

(. Thorson, Reeves & Schleuder, 1985) חדש מידעהאנושית לסיווג ואחסון 

גביר את יכול להכי הפרט  ,בקרב חוקרי תהליכי קבלת החלטות, הסברה היא

עוד   קלט המידעאם יגדל    ע, אךבתגובה לעלייה בכמות המיד  מאמצי עיבוד המידע

יוביל לירידה והדבר על קיבולת העיבוד, האדם יחוש מוצף במידע, יותר, ויעלה 

מידע  התחושה הסובייקטיבית של קיום (.Grisé & Gallupe, 1999יו )בביצוע

חוסר אונים, או כבכמות רבה יותר מיכולת העיבוד, עשויה להיחוות כבלבול ו

להשתמש בהן בני אדם נשלטים על ידי טכנולוגיות המידע במקום כתפיסה ש

 (.Carlson, 2003) כגורם מסייע ומעצים

לעיתים, תזמון המידע. מ נובעת, בין השאר,חוויית הצפת המידע 

. השימוש במידע ויישומו נעשה בנקודת זמן מאוחרת יותר מזו שהמידע הועבר בה

מידע בין זה של מידע תומך לשל תזמון ההעברה בין  לשם כך, חשוב להבדיל

מידע (.  2001Baumer &Merriënboer Kester, Kirschner, van ,) פרוצדורלי

המגדיר או מסביר רעיון כלשהו, ואילו מידע פרוצדורלי מתייחס  הוא זהתומך 

כדי  ,הפרקטיקה טרםתומך יוצג המידע רצוי שה. ביצוען של פעולותלאופן 

פרוצדורלי המידע את הלעגנו במבנים קוגניטיביים קיימים, ואילו  שהלומד יוכל

  הפרקטיקה עצמה. במהלך יש להציג

זמני במקורות -גורם נוסף לחוויית הצפת המידע הוא השימוש הבו

בעת  ממקורות שוניםתקשורת רבים. נמצא שכאשר הפרט נאלץ לקלוט מידע 
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זאת, כבר בתחילת  עם(. Gurven, Davison & Kraft, 2020רלוונטיים לנסיבות )

(. Carlson, 2003לפיה עודף מידע עשוי להוות קושי )ש  ,עלתה הטענה  2000-שנות ה

עומס   עלול לייצר חוויה של,  חיפושו באופן פעילאף ללא    מידע רב,ב  המצב של הצפ

כל קלטי המידע  (, שמשמעותה קושי בעיבודinformation overload)מידע 

כולת , בשל חריגה מגבול הי(Rogers & Agarwala-Rogers, 1975והתקשורת )

(. Thorson, Reeves & Schleuder, 1985) חדש מידעהאנושית לסיווג ואחסון 

גביר את יכול להכי הפרט  ,בקרב חוקרי תהליכי קבלת החלטות, הסברה היא
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להשתמש בהן בני אדם נשלטים על ידי טכנולוגיות המידע במקום כתפיסה ש

 (.Carlson, 2003) כגורם מסייע ומעצים

לעיתים, תזמון המידע. מ נובעת, בין השאר,חוויית הצפת המידע 

. השימוש במידע ויישומו נעשה בנקודת זמן מאוחרת יותר מזו שהמידע הועבר בה

מידע בין זה של מידע תומך לשל תזמון ההעברה בין  לשם כך, חשוב להבדיל

מידע (.  2001Baumer &Merriënboer Kester, Kirschner, van ,) פרוצדורלי

המגדיר או מסביר רעיון כלשהו, ואילו מידע פרוצדורלי מתייחס  הוא זהתומך 
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  הפרקטיקה עצמה. במהלך יש להציג

זמני במקורות -גורם נוסף לחוויית הצפת המידע הוא השימוש הבו
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(, , דואר אלקטרוני, הודעות בטלפון החכם וכו')כגון שיחות ועידה ובעונה אחת

 ,Waddingtonהתמודדות עם נפח המידע )האסטרטגיות  פוחתת יעילותן של

קושי זה אופייני הן לפרטים הן לארגונים. כדי להתמודד היטב עם כמויות   (.1997

חלק כמערכת מובנית של עיבוד מידע, לשאוף לקיום ארגון  המידע, על כל

 עומס מידע  כדי לסייע לפרט להתמודד עם  (.Hoq, 2014מתשתית ניהול הידע שלו )

ולאפשר לו שימוש מושכל במידע, חשוב לספק לו עידן הדיגיטלי, ה המאפיין את

כלים לעיבודו הנחוץ ונגישות למידע תשתיות של למידה דיגיטלית, הכוללות 

 ולייצוגו. 

 הוראהב ההתמחותשנת 

תוארה לעיל מתבטאת במדינת ישראל, בין היתר, במקצוע שחוויית עומס המידע  

( 1999). בשנת תשנ"ט בהוראהההוראה, ובאופן ספציפי יותר, במסלול ההכשרה 

לשנת התמחות בהוראה )סטאז'(  תוכניתבנה האגף להתמחות וכניסה להוראה 

זו  תוכניתים, ובטרם קבלת רישיון ההוראה. רשמיבתום לימודי ההוראה ה

(, ומטרתה להקל על המורה המתחיל. 2000מתקיימת בארץ החל משנת תש"ס )

תמיכה בצעדיו הראשונים במקצוע, הכולל למתמחה ליווי מציעה  תוכניתה

אבו אלהיג'א, פרסקו -אסרמקצועית ורגשית בשנה הראשונה להוראה )נ

למורכבות התפקיד  של המורה להקל על הסתגלותו כדי(, 2011ורייכנברג, 

(Grudnoff, 2011 .)ת, הוא התמחוהשנת  לאחר שסיים המתמחה בהצלחה את

 שיון לעסוק במקצוע ההוראה. יר זכאי לקבלת

 –נוסף על הקשיים המלווים את המתמחים בהוראה בתחילת דרכם 

ים בין היתר הסתגלות להיבטים שונים של המקצוע, הן לימודיים קשיים הכולל

ווה גם בקשיים ההתמחות מל  שנת  –( 2011הן רגשיים )זילברשטרום, 

שחלקו בין מקורות שונים, המתמחה נדרש לאסוף מידע המפוזר  .בירוקרטיים

, וחלקו מוצג מחוץ להקשר עיקר לטפלוללא הבחנה בין יתר  אריכותמוצג ב

כל זאת מקשה על המתמחה להבין אילו פעולות עליו לבצע, את סדר  המתאים.

כמו כן, המתמחים נחשפים לראשונה למונחים  הפעולות ואת אופן ביצוען.

 'הוראה-ה תומכתישהי', 'פרונטלי', 'תקן' הרווחים בעגה המקצועית, כגון:

שיון יתעודת הוראה, ר :כגון, וגי מסמכיםואחרים, שאינם מוּכרים להם, ולס

 

 

נוסף על כך, על המתמחה ליצור קשר עם כמה  וכדומה.הוראה, דוחות צפייה 

 .משרד החינוך ומחלקת החינוך ברשות המקומיתמוסדות, ביניהם 

כחלק מתוכנית ההתמחות, המתמחים עוברים סדנת התמחות בקבוצות 

ממפגשי הסדנה, קטנות, בהנחיית מורה ותיק בעל ניסיון רב בהוראה. בכל מפגש  

המתמחים מוזמנים להעלות שאלות, לשתף בחוויות ולהתייעץ. המפגשים 

שאלות דידקטיות בנוגע בדילמות חינוכיות וערכיות, ב עוסקים, בין השאר,

וכן בהתנסויות ובחוויות רגשיות של הלי משרד החינוך ונב ,לניהול הכיתה

מחות הוא הצורך אחד הנושאים שעלה בבירור מתוך סדנאות ההת .המשתתפים

  התמחות.בארגון משימות שנת השל המתמחים בעזרה 

 "סטאז'קל"אתר 

כאמור, האתר נבנה מתוך רצון להקל את תחושת הצפת המידע של המתמחים 

ולהוביל אותם בנבכי המנגנון הבירוקרטי בפשטות וביעילות. האתר בנוי על פי 

 & Simpson) דעביותר להתמודדות עם עומס המישני העקרונות החיוניים 

Prusak, 1995:) 1צורת העברת מידע נוחה 2 ;מידע בעל ערך רב. התמקדות ב .

רכי למידתם של המתמחים ושימוש בטכנולוגיות ידע לצ עושהאתר ה ופשוטה.

 .תוך צמצום תחושת העומס וחוסר הוודאותוהתקדמותם במסלול ההתמחות, 

גם למעטפת התומכת  וסיועליווי מציע , האתר לאוכלוסיית המתמחיםבמקביל 

 (. 1)ראו תמונה  סדנאותהמפקחים ומנחי המנהלים, החונכים, ה :של המתמחים

 
 תפריט ראשי – דף הבית :1תמונה 
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וכן בהתנסויות ובחוויות רגשיות של הלי משרד החינוך ונב ,לניהול הכיתה

מחות הוא הצורך אחד הנושאים שעלה בבירור מתוך סדנאות ההת .המשתתפים

  התמחות.בארגון משימות שנת השל המתמחים בעזרה 

 "סטאז'קל"אתר 

כאמור, האתר נבנה מתוך רצון להקל את תחושת הצפת המידע של המתמחים 

ולהוביל אותם בנבכי המנגנון הבירוקרטי בפשטות וביעילות. האתר בנוי על פי 

 & Simpson) דעביותר להתמודדות עם עומס המישני העקרונות החיוניים 

Prusak, 1995:) 1צורת העברת מידע נוחה 2 ;מידע בעל ערך רב. התמקדות ב .

רכי למידתם של המתמחים ושימוש בטכנולוגיות ידע לצ עושהאתר ה ופשוטה.

 .תוך צמצום תחושת העומס וחוסר הוודאותוהתקדמותם במסלול ההתמחות, 

גם למעטפת התומכת  וסיועליווי מציע , האתר לאוכלוסיית המתמחיםבמקביל 

 (. 1)ראו תמונה  סדנאותהמפקחים ומנחי המנהלים, החונכים, ה :של המתמחים

 
 תפריט ראשי – דף הבית :1תמונה 
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, חכםמחשב, טלפון  :מותאם טכנולוגית וחזותית לכל מכשירי הקצה האתר

לשנת   נחוץסיכום תמציתי של המידע ה  , והוא מכיל, וכדומהמחשב לוח )טאבלט(

תדריכים חזותיים, ובליווי , מאורגן לפי סדר המשימותההתמחות. המידע 

 .והצגת הטפסים הנדרשים בכל משימהכדוגמת סרטונים, 

ק חּוׂשהִמ  תכנונו בהתאם לעיקרוןב נעוץייחודו של האתר 

(gamification) :קיים שימוש במנגנוני משחק עבור יישומים שאינם משח

(Deterding et al., 2011 .) הִמׂשחּוק עושה את התוכן הנלמד למושך יותר עבור

זה בעיקר  מושגאף שנהוג להשתמש בהלומדים, ומערב אותם בתהליך הלמידה. 

 גם בסביבת ההוראה והלמידה יש לו מקוםבסביבות עסקיות ושיווקיות, 

(Muntean, 2011)  .  שנת ההתמחותשלבי  ארגון כרונולוגי חזותי של האתר מציע, 

להוריד המשתמש יכול (. 2שלבי משחק מסלול )ראו תמונה כבאמצעות תצוגה 

. המתעדת את התקדמותו בשלבי ההתמחות ת מעקב,טבללמחשבו הפרטי 

את קל על המשתמשים עשוי לההשימוש באמצעים חזותיים משחקיים אלה 

 .בשנת ההתמחותבירוקרטיים הבתהליכים  םנהלותהת

 
 חלקי של המטלות בשנת ההתמחותתרשים  :2תמונה 

מוצגים חלק משלב ההתמחות. כל שלב מיוצג במשבצת. לחיצה על  2בתמונה 

. לעיתים קרובות על שלב זה ברור ותמציתי, ובו הסבר לדף נפרדהמשבצת תוביל 

המטלות והשלבים -סרטון הסבר קצר ופשוט לתפעול, פירוט תתי כולליםדפים ה

 (.3)ראו תמונה   . מידע חיוני מופיע בהבלטהבשלב זה

 

 

 
 תיחת תיק במשרד החינוךפ –התמחות בשנת ה 4פירוט תחנה מס' : 3תמונה 

יכולת להגביר ולקדם את  העשויים באתר נעשה שימוש בעזרים חזותיים,

ורוד( על גבי רקע שימוש בצבעים בולטים )כמו אדום ּוה  (.  Singh, 2005)  הלמידה

  Kleinman  &Dwyerלהבחין במידע החשוב ביותר. על פי משתמשסייע למלבן 

(, השימוש בגרפיקות צבעוניות בתהליכי הנחיה והוראה, בניגוד לגרפיקות 1999)

כן, כמו לבן, נמצא כמקדם הישגים טובים יותר בלמידת רעיונות. -בצבעי שחור

עזרים חזותיים כדוגמת סרטונים מאפשרים צפייה חוזרת והטמעת המידע 

(Macwan, 2015תוך יצירת עניין ותפיסת המידע כמושך, כמסקרן וכבר ,)-.השגה 

משחקיים באתר  וביסודותמדיה -נראה כי שילוב השימוש במולטי

. התמחותוי להקל משמעותית על המתמחים לאורך שנת העשהסטאז'קל, 

בטכניקות הלקוחות מעולמות המשחקים, כדוגמת לוח צבירת נקודות,  השימוש

(, מגביר את מעורבותם של המשתמשים Flatla et al., 2011או מתן משוב אישי )

 (. Pavlus, 2010ה )שליטואף תורם לתחושת הבעלות וה

לצמצם את העיסוק המייגע בהיבטים חוויות שכאלה עשויות 

ולאפשר למתמחה להפנות את מרבית הבירוקרטים של שנת ההתמחות, 

ובתחושת מקצוע הסתגלות לבהמשאבים לחוויות המקצועיות ולהתמקד 

מידת ההטמעה של אתר הסטאז'קל  זה נדווח עלמסמך המשמעות הגלומה בו. ב
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יכולת להגביר ולקדם את  העשויים באתר נעשה שימוש בעזרים חזותיים,
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  Kleinman  &Dwyerלהבחין במידע החשוב ביותר. על פי משתמשסייע למלבן 

(, השימוש בגרפיקות צבעוניות בתהליכי הנחיה והוראה, בניגוד לגרפיקות 1999)

כן, כמו לבן, נמצא כמקדם הישגים טובים יותר בלמידת רעיונות. -בצבעי שחור

עזרים חזותיים כדוגמת סרטונים מאפשרים צפייה חוזרת והטמעת המידע 
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משחקיים באתר  וביסודותמדיה -נראה כי שילוב השימוש במולטי

. התמחותוי להקל משמעותית על המתמחים לאורך שנת העשהסטאז'קל, 

בטכניקות הלקוחות מעולמות המשחקים, כדוגמת לוח צבירת נקודות,  השימוש

(, מגביר את מעורבותם של המשתמשים Flatla et al., 2011או מתן משוב אישי )

 (. Pavlus, 2010ה )שליטואף תורם לתחושת הבעלות וה

לצמצם את העיסוק המייגע בהיבטים חוויות שכאלה עשויות 

ולאפשר למתמחה להפנות את מרבית הבירוקרטים של שנת ההתמחות, 

ובתחושת מקצוע הסתגלות לבהמשאבים לחוויות המקצועיות ולהתמקד 

מידת ההטמעה של אתר הסטאז'קל  זה נדווח עלמסמך המשמעות הגלומה בו. ב
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אתר הן למתמחים הן למנחי קבוצות הת תרומ ועל הוראהבבקרב המתמחים 

 . התמחותה

 ממצאים 
 היקף השימוש באתר . א

-מדי שנה מגיע מספרם הכולל של המתמחים, החונכים, המפקחים והמנהלים לכ

כמות הכניסות נתוני  איש, והם המהווים את אוכלוסיית היעד של האתר.    18,500

מתוך התוכנה הסטטיסטית של אתר הסטאז'קל הופקו והצפיות באתר 

נצפו  2019הנתונים מראים כי בשנת . Google Analyticsפלטפורמת  באמצעות

מספר זה מתייחס לכמות  פעמים. נבהיר כי 265,769אתר ההדפים השונים של 

הצפיות ולא לכמות המשתמשים. אם משתמש אחד צפה בדף מסוים כמה 

-כל הגיע 2019במהלך מספר המשתמשים  פעמים, כל צפייה נספרת בנפרד.

רים שונים שדרכם בוצעה הכניסה של מכשי IPמספרי  30,000)כלומר:  30,000

בדיקה נוספת נערכה (.  1 תרשיםביקורים )ראו    60,000-כביצעו בסה"כ  ש לאתר(,

 2019מספטמבר   –, ובדקה את כמות המשתמשים בפרק זמן של שנה  2020בשנת  

 32,000 -. בבדיקה זו נמצא שבמהלך שנה זו השתמשו באתר כ2020עד ספטמבר 

י זעוד מראים הנתונים, כי המכשיר המרכ רים.ביקו 62,000-איש, שביצעו כ

( 64.8%ם )המשתמשי מרביתהיה המחשב.  2019 ששימש לגלישה באתר במהלך

באמצעות טלפון אתר מהם ביקרו ב 34.7% ,ניידאו  נכנסו לאתר דרך מחשב נייח

  .מחשבי לוח )טאבלטים(נכנסו באמצעות מהם  0.5%ואילו  חכם

 

 . 2019בשנת : כמות המשתמשים והביקורים 1תרשים 

 

 

 דיווחי המשתמשים .ב

ובקרב בקרב מתמחים הועברו שאלונים , 2019פברואר ו במהלך החודשים ינואר

השאלונים נשלחו למשתמשי האתר . התמחות, שהשתמשו באתרמנחי סדנאות 

תשובות התקבלו בצורה אנונימית, ה דרך אתר הסטאז'קל. ,בלבד באופן מקוון

 491-התקבלו משובים מ .ל המשיביםש דמוגרפים בידינו נתוניםולכן אין 

כל המתמחים היו בשנה הרביעית ללימודי מנחי סדנאות.  29-מתמחים ומ

על יסודי הספר  היסודי, בית  ה  פרסת הגיל הרך, ביהבאחת ההתמחויות:    ,הוראה

מנחי הסדנאות היו  השתתפו בסדנאות התמחות.לם וכ .מיוחדהחינוך האו 

 ומנחים  העובדים במכללות להוראה ברחבי המדינה,  ,ם ותיקיםיפדגוגי  םמדריכי

שמטרתן ללוות את תהליך ההסתגלות של   ,סדנאות שבועיות למתמחים בהוראה

 15-אחת ל. הוותק בהנחיית הסדנאות נע בין שנה המתמחים לעולם ההוראה

 שנים. 4.2 הייתה שנים, וסטיית התקן 5.1שנים, הממוצע היה 

שאלות שאלות, כמחציתן פתוחות והיתר  14מתמחים כלל לשאלון ה

בשאלות הסגורות נדרשו   , שהתמקדו בנוחות השימוש באתר הסטאז'קל.סגורות

)החל מ: 'במידה  5עד  1המתמחים לדרג את ההיגד המופיע בשאלה, בסולם של 

מאוד'(. בשאלות הפתוחות, נדרשו המתמחים מועטה מאוד' ועד 'במידה רבה 

את הצעותיהם לשיפורו. יתרונותיו ואת שימוש באתר, בקשיים לציין את ה

, שעסקו הן בנוחות השימוש באתר, הן שאלות 15מנחי הסדנאות כלל להשאלון 

. המנחים נשאלו אילו תכנים רלוונטיים לסדנאות יש לשלב סדנאות עצמןב

 בעקבות המונחים על ידםתחושות המתמחים  את באתר, וכן נתבקשו להעריך

 Microsoftבאמצעות תוכנת    התשובות לשאלות הסגורות נותחו  שימוש באתר.ה

Excel מרכיבי ויחידות לאיתור  ניתוח תוכן עברו. התשובות לשאלות הפתוחות

הכמותיים והאיכותניים שולבו, והמסקנות שהוסקו  ממצאיםה. יםטקסט מגוונ

  מהם יוצגו להלן.

 משוב המתמחים

מניתוח תוצאות שאלוני המתמחים עלה כי אתר הסטאז'קל סייע למתמחים 

 מטרתו המקורית.  נראה שהושגה בתחומים מגוונים, ובכך

ים דיווחו כי מצאו משיבמה  87%קלות השימוש באתר:    –שאלה ראשונה   •

 את השימוש באתר קל במידה רבה עד רבה מאוד. 
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 דיווחי המשתמשים .ב

ובקרב בקרב מתמחים הועברו שאלונים , 2019פברואר ו במהלך החודשים ינואר

השאלונים נשלחו למשתמשי האתר . התמחות, שהשתמשו באתרמנחי סדנאות 

תשובות התקבלו בצורה אנונימית, ה דרך אתר הסטאז'קל. ,בלבד באופן מקוון

 491-התקבלו משובים מ .ל המשיביםש דמוגרפים בידינו נתוניםולכן אין 

כל המתמחים היו בשנה הרביעית ללימודי מנחי סדנאות.  29-מתמחים ומ

על יסודי הספר  היסודי, בית  ה  פרסת הגיל הרך, ביהבאחת ההתמחויות:    ,הוראה

מנחי הסדנאות היו  השתתפו בסדנאות התמחות.לם וכ .מיוחדהחינוך האו 

 ומנחים  העובדים במכללות להוראה ברחבי המדינה,  ,ם ותיקיםיפדגוגי  םמדריכי

שמטרתן ללוות את תהליך ההסתגלות של   ,סדנאות שבועיות למתמחים בהוראה

 15-אחת ל. הוותק בהנחיית הסדנאות נע בין שנה המתמחים לעולם ההוראה

 שנים. 4.2 הייתה שנים, וסטיית התקן 5.1שנים, הממוצע היה 

שאלות שאלות, כמחציתן פתוחות והיתר  14מתמחים כלל לשאלון ה

בשאלות הסגורות נדרשו   , שהתמקדו בנוחות השימוש באתר הסטאז'קל.סגורות

)החל מ: 'במידה  5עד  1המתמחים לדרג את ההיגד המופיע בשאלה, בסולם של 

מאוד'(. בשאלות הפתוחות, נדרשו המתמחים מועטה מאוד' ועד 'במידה רבה 

את הצעותיהם לשיפורו. יתרונותיו ואת שימוש באתר, בקשיים לציין את ה

, שעסקו הן בנוחות השימוש באתר, הן שאלות 15מנחי הסדנאות כלל להשאלון 

. המנחים נשאלו אילו תכנים רלוונטיים לסדנאות יש לשלב סדנאות עצמןב

 בעקבות המונחים על ידםתחושות המתמחים  את באתר, וכן נתבקשו להעריך

 Microsoftבאמצעות תוכנת    התשובות לשאלות הסגורות נותחו  שימוש באתר.ה

Excel מרכיבי ויחידות לאיתור  ניתוח תוכן עברו. התשובות לשאלות הפתוחות

הכמותיים והאיכותניים שולבו, והמסקנות שהוסקו  ממצאיםה. יםטקסט מגוונ

  מהם יוצגו להלן.

 משוב המתמחים

מניתוח תוצאות שאלוני המתמחים עלה כי אתר הסטאז'קל סייע למתמחים 

 מטרתו המקורית.  נראה שהושגה בתחומים מגוונים, ובכך

ים דיווחו כי מצאו משיבמה  87%קלות השימוש באתר:    –שאלה ראשונה   •

 את השימוש באתר קל במידה רבה עד רבה מאוד. 
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מהמשיבים  84%: התמחותהתמצאות בחובות שנת הה –שאלה שנייה  •

במידה רבה עד  ההתמחותציינו כי האתר סייע להם להתמצא בחובות 

 רבה מאוד. 

 72%: התמחותהזמן במסגרת חובות ה ניהול –שאלה שלישית  •

ר סייע להם לנהל את הזמן במידה רבה עד רבה מהמשיבים ציינו כי האת

 מאוד. 

גם כאן שביעות  התמחות:מידע הקשור לשנת הארגון ה –שאלה רביעית  •

האתר עזר להם בארגון כי ציינו  יבים  שמהמ 83%-הרצון הייתה גבוהה, ו

 במידה רבה עד רבה מאוד.  המידע

סייע שגורם שענו על השאלון ראו באתר כי מרבית המתמחים  נראה, אפוא,

 (.2)ראו תרשים  שהוזכרולהם בתחומים 

 
באיזו "לשאלה:  'רבה מאוד' ו'במידה במידה רבה'אחוז המשיבים  :2תרשים 

 "מידה אתר הסטאז'קל עזר לך בכל אחד מהתחומים הבאים?

בעיני שמעלתו העיקרית של האתר , עולה התשובות לשאלות הפתוחות מניתוח

ריכוז כל המידע )לוחות זמנים, טפסים וכדומה( במקום אחד.  המשתמשים היא

יכולתו של האתר להפחית מחוויית הלחץ של  היו:צוינו יתרונות נוספים ש

את האתר  פסוהמשיבים ת רובמשתמשיו וכן היותו מסודר וידידותי למשתמש. 

 .3, כפי שעולה מתרשים כבעל יתרון משמעותי אחד לכל הפחות
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התפלגות התשובות לשאלת היתרון המרכזי בשימוש באתר  :3תרשים 

 .הסטאז'קל

הקשיים המרכזיים בחוויית השימוש באתר.  , כאמור, גם עלהמתמחים נשאלו

נתקלו ם( העידו כי לא מהמשיבי 76%כי מרבית המשתמשים ) מדגים, 4 תרשים

קשיים נקודתיים, כגון חוויית  ציינובאתר. מעטים בלבד  בעת השימושקשיים ב

 9%מהמשיבים( או בעיות אחרות ) 7%(, עודף מידע )מהמשיבים 4%חוסר מידע )

מהמשיבים(, כדוגמת חוסר נגישות עבור מורים אשר אינם משתמשים במחשב 

 ,האתר  היו מודעים לקיומו שללא  ן המשיבים דיווחו שמ  4%  כמו כן,באופן שוטף.  

 חר מדי בהתמחותם. בשלב מאו הדבר נודע להםו

 
התפלגות התשובות לשאלת הקשיים המרכזיים בחוויית השימוש  :4תרשים 

 .באתר
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התפלגות התשובות לשאלת היתרון המרכזי בשימוש באתר  :3תרשים 

 .הסטאז'קל

הקשיים המרכזיים בחוויית השימוש באתר.  , כאמור, גם עלהמתמחים נשאלו

נתקלו ם( העידו כי לא מהמשיבי 76%כי מרבית המשתמשים ) מדגים, 4 תרשים

קשיים נקודתיים, כגון חוויית  ציינובאתר. מעטים בלבד  בעת השימושקשיים ב

 9%מהמשיבים( או בעיות אחרות ) 7%(, עודף מידע )מהמשיבים 4%חוסר מידע )

מהמשיבים(, כדוגמת חוסר נגישות עבור מורים אשר אינם משתמשים במחשב 

 ,האתר  היו מודעים לקיומו שללא  ן המשיבים דיווחו שמ  4%  כמו כן,באופן שוטף.  

 חר מדי בהתמחותם. בשלב מאו הדבר נודע להםו

 
התפלגות התשובות לשאלת הקשיים המרכזיים בחוויית השימוש  :4תרשים 

 .באתר
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 משוב מנחי הסדנאות

מנחים בלבד. על כן, לא   29מספר מנחי הסדנאות שהשיבו לשאלון היה קטן, וכלל  

ניתן לייחס לממצאים מובהקות סטטיסטית. נציג את הממצאים שעלו מתוך 

כמה מן התחושות המצויות  המנחים כדי לתאר, בקווים כלליים בלבד,משובי 

שענו על השאלונים העידו על עצמם מנחים בקרב פלח זה של משתמשי האתר. ה

 אחת לחודש.  לפחותבאתר כי השתמשו 

מכלל  93%-שהם כ משיבים 27בדומה למתמחים, מרבית המנחים )

דירג  אף לא אחד מהםבמידה רבה, ו( דירגו את האתר כקל לשימוש המשיבים

 באופן ניכרסייע להם האתר ציינו שאותו כקשה לשימוש. רבים מהמשיבים 

נות זמן לתוכן האפשרות לפ  וריכוז המידע במקום אחד  גון:, כבהיבטים שונים

הרגשי המלווה את שנת ההתמחות במקום העיסוק בהיבטים הטכניים 

 והלוגיסטיים.

 
לשאלת ההיבטים  'רבה מאוד' ו'במידה במידה רבה'ים : אחוז המשיב5תרשים  

 .למנחי הסדנאותבהם אתר הסטאז'קל מסייע ש

את האתר כגורם המסייע ותורם  תפסו , כמו המתמחים,גם מנחי הסדנאות

ניתן לראות את אחוז  6 בתרשים. במגוון תחומיםלמתמחים במידה רבה 

 מותחומים כאתר מקל במידה רבה עד רבה מאוד על שסברו שההמשיבים 
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וסידור וארגון המידע הרלוונטי לשנה  ההתמחותהתמצאות המתמחים בחובות 

ביטחונם העצמי של ל גון סיוערגשיים, כה תרומת האתר בהיבטיםמנם וזו. א

. עם זאת, גם , זכו לדירוג נמוך יחסיתהמתמחים ופניותם לעסוק בתוכן ההוראה

המשיבים כי האתר מסייע למתמחים במידה בינונית לכל   ציינו רוב  בהיבטים אלה

 הפחות. 

 
באיזו "לשאלה:  'רבה מאוד' ו'במידה במידה רבה': אחוז המשיבים 6תרשים 

 "מידה לדעתך עזר השימוש באתר למתמחים בתחומים הבאים?

הברורים שהמנחים ייחסו לאתר הסטאז'קל, הם נשאלו גם על  יתרונותהלצד 

רוב המנחים ראו . 1 בלוח , והתוצאות מוצגותיים הגלומים בשימוש באתרהקש

כקשים  באתר כלי נוח לשימוש, ורק בודדים דירגו מאפיינים מסוימים באתר

נראה שהקושי המרכזי של קבוצת המנחים שהשיבו לשאלונים מאוד לשימוש. 

ו שהיבט זה . מחצית מן המשיבים ציינבמידע חשוב ורלוונטי למנחיםהיה החוסר  

 הקשה עליהם בשימושם באתר.
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וסידור וארגון המידע הרלוונטי לשנה  ההתמחותהתמצאות המתמחים בחובות 

ביטחונם העצמי של ל גון סיוערגשיים, כה תרומת האתר בהיבטיםמנם וזו. א

. עם זאת, גם , זכו לדירוג נמוך יחסיתהמתמחים ופניותם לעסוק בתוכן ההוראה

המשיבים כי האתר מסייע למתמחים במידה בינונית לכל   ציינו רוב  בהיבטים אלה

 הפחות. 

 
באיזו "לשאלה:  'רבה מאוד' ו'במידה במידה רבה': אחוז המשיבים 6תרשים 

 "מידה לדעתך עזר השימוש באתר למתמחים בתחומים הבאים?

הברורים שהמנחים ייחסו לאתר הסטאז'קל, הם נשאלו גם על  יתרונותהלצד 

רוב המנחים ראו . 1 בלוח , והתוצאות מוצגותיים הגלומים בשימוש באתרהקש

כקשים  באתר כלי נוח לשימוש, ורק בודדים דירגו מאפיינים מסוימים באתר

נראה שהקושי המרכזי של קבוצת המנחים שהשיבו לשאלונים מאוד לשימוש. 

ו שהיבט זה . מחצית מן המשיבים ציינבמידע חשוב ורלוונטי למנחיםהיה החוסר  

 הקשה עליהם בשימושם באתר.
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 1לוח 

 בשימוש באתר אחוז המנחים החווים קושי 
 

 

היבטי קושי 

 אפשריים

 דרגת הקושי

 הקשה מעט לא הקשה

הקשה במידה 

 רבה

חוסר מידע חשוב 
 4% 50% 46% ורלוונטי למנחים

 0% 35% 65% עומס מידע

 0 21% 79% בעיות טכניות

 
( העלו הצעות 65%-)כמן המנחים רבים בתשובותיהם לשאלות הפתוחות, 

תשובות נותחו ניתוח תוכן כמותני, כלומר, השיפורים באתר. ללשינויים ו

ת מֹוהת  ההיגדים השונים שעלו מן התשובות נספרו ספירה אובייקטיבית. נמצא ש

מידע באתר, הוספת דפי ( FAQ)שילוב דף "שאלות נפוצות" היו החוזרות 

הרחבת המידע הנוגע לבעלי ל וכן הצעות, לגבי הלנת שכר, הוהסברים, לדוגמ

דרכי  המנחים הציעו, למשל, להכניס לאתר מידע למתמחה עלתפקידים שונים. 

 עם המנחה. עוד הציעו המנחים בתשובותיהם, לכלול באתר הסבר עלהתקשרות  ה

 יםלבין המתמח םינר תיאום ציפיות בועל מנת ליצ ,תפקידו של המורה החונך

 . כיםהנחנ

 סיכום
מעידות כי אתר הסטאז'קל אכן הוטמע בקרב המתמחים  בדיקתנותוצאות 

ראינו כי כלי המשמש אלפי מתמחים ומנחי סדנאות התמחות.  , והואבהוראה

אתר מספר רב של פעמים, מורידים טפסים באמצעותו המתמחים מבקרים ב

האתר מסייע . מן הנתונים עולה ששלבי ההתמחותההסבר על וצופים בסרטוני 

כמו כן  בניהול הזמן.ולמתמחים בהתמצאות בחובות ההתמחות, בריכוז המידע 

נחי שבין משתמשי האתר אפשר למצוא גם בעלי תפקידים אחרים, כגון מ ראינו

 הסדנאות. 

 

 

להקל על המתמחים בארגון המשימות הרבות  –מטרתו של האתר 

הושגה. האתר מסייע למתמחים לצלוח את   –המוטלות עליהם במהלך ההתמחות  

ההליכים הבירוקרטיים של שנת ההתמחות, ומקטין את כמות הזמן והמשאבים 

שהמתמחה נדרש להשקיע בחלק זה של ההתמחות. כך, יוכלו המתמחים להיות 

פנויים פיזית ורגשית להיכרות יסודית ועמוקה עם מקצועם החדש, להתבוננות 

והתנסויות מורכבות ואולי אף להגברת תחושת המשמעות פנימית, לניתוח חוויות  

 הגלומה במקצוע ההוראה.

 תודתנו לגב' רינת שוורצמן על הסיוע בהכנתה של סקירה זו.  

 מקורות
(. דבר מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה. בתוך: א' 2011זילברשטרום, ש' )

 אופנהיימר, ד'-שץ
-12, עמ'  להיות מורה: בנתיב הכניסה להוראהמשכית וש' זילברשטרום,               

 אביב: משרד החינוך ומכון מופ"ת.-. תל9
(. תהליך ההתמחות 2011אלהיג'א, פ', פרסקו, ב' ורייכנברג, ר', )-אבו-נאסר

אופנהיימר, ד' משכית וש' -מבט כולל. בתוך: א' שץ –בהוראה 
-תל .87-55, עמ' רה: בנתיב הכניסה להוראהלהיות מוזילברשטרום. 

 ביב: מכון מופ"ת ואגף התמחות וכניסה להוראה.א
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להקל על המתמחים בארגון המשימות הרבות  –מטרתו של האתר 

הושגה. האתר מסייע למתמחים לצלוח את   –המוטלות עליהם במהלך ההתמחות  

ההליכים הבירוקרטיים של שנת ההתמחות, ומקטין את כמות הזמן והמשאבים 

שהמתמחה נדרש להשקיע בחלק זה של ההתמחות. כך, יוכלו המתמחים להיות 

פנויים פיזית ורגשית להיכרות יסודית ועמוקה עם מקצועם החדש, להתבוננות 

והתנסויות מורכבות ואולי אף להגברת תחושת המשמעות פנימית, לניתוח חוויות  

 הגלומה במקצוע ההוראה.

 תודתנו לגב' רינת שוורצמן על הסיוע בהכנתה של סקירה זו.  

 מקורות
(. דבר מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה. בתוך: א' 2011זילברשטרום, ש' )

 אופנהיימר, ד'-שץ
-12, עמ'  להיות מורה: בנתיב הכניסה להוראהמשכית וש' זילברשטרום,               

 אביב: משרד החינוך ומכון מופ"ת.-. תל9
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מאת אתגר קרת: עיון  ספרות קורונה היברידית 

 סיפורים מתקופת 'הגל הראשון' בשני 

 אורנה לוין 

במסה זו אני מבקשת להתמקד בשני סיפורים שכתב אתגר קרת 

על רקע מגפת הקורונה ושראו אור בשלהי מרץ ובאמצע אפריל 

, לבחון אותם ברוח הזמן ולהגדירם כ'ספרות קורונה 2020

שמתמקדת בשני  ,היברידית'. זוהי ספרות תהליכית השוואתית

גר לבין סוף העולם. ההצעה לראות פרגמנטים בתהליך שבין הסֶ 

בספרות הקורונה של קרת ספרות היברידית נשענת הן על 

ההיבט התוכני שמשוקע בטקסטים, הן על ההיבט הצורני של 

 הגשתם לקוראים.

 מבוא
 היו השלכות רבות ומגוונות, 2020לנגיף הקורונה שפקד את האנושות בראשית 

שאת חלקן עדיין מוקדם לסכם. אחת התופעות קשורה לניצני כתיבה ספרותית 

בהשפעת המשבר, בדמות ספרות עכשווית שמבקשת להתכתב עם הטלטלה 

באמצעות הייצוג הספרותי המיידי. על הפוריות היוצרת בתקופת המגפה עמד 

הבהיר כי "קורונה זה רע ו ,ולקרת באחד מראיונות הרדיו שהסופר אתגר 

א(. דוגמאות אחדות לכתיבה 2020בריאות אבל זה טוב לכתיבה" )קרת, ל

ספרותית על רקע ימי הקורונה הן סיפורים שנכתבו בהשראת המגפה, כדוגמת 

(, האנתולוגיה 2020)נבו,  "הארץ""לימונדה" מאת אשכול נבו, שפורסם בעיתון 

, שיזם והפיק צוות חנות הספרים המקוונת מאה מטרהדיגיטלית החינמית 
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( וכן יוזמות עירוניות לעידוד כתיבה, כדוגמת תחרות הסיפורים e-vrit) "עברית"

 ". תל אביב בימי קורונה"

, "זיתים או סוף העולם בלוז" שיידונו כאן חשוב לציין ששני הסיפורים

אשונה לקוראי הספרות העברית כטקסטים דיגיטליים, ו"בחוץ", הוגשו לר

הסיפור "זיתים או  18בהסכמתו של היוצר., וזמסה נספחים למלולם מופיע בוִת 

סוף העולם בלוז" הוקרא על ידי קרת בתוכנית הרדיו "גם כן תרבות" בתאריך 

תאגיד השידור  –של "כאן"  twitter-, ומיד לאחר מכן הופיע באתר וב31.3.20

הישראלי. הסיפור "בחוץ" צולם ונערך כקליפ במסגרת המיזם "אם כבר לבד" של 

המרכז לתרבות "בית אבי חי" בירושלים והופץ ברשתות החברתיות באמצע 

אפריל. שני הסיפורים גם יחד מבקשים להתמודד עם מצוקות התקופה ועם 

הסיפורים מהדהדים את רוח התקופה   האפשרות לחיים ביום שאחרי. מבחינה זו,

(Zeitgeist הייחודית שנוצרה עקב התפשטות נגיף הקורונה, ודומה שהטקסטים )

פילוסופי עם המוסכמות החברתיות של הריחוק, שנעשו -מתכתבים בציר אומנותי

לסמל התקופה. לבסוף, בשני הסיפורים מודגש הממד הדיגיטלי של הכתיבה 

י )פרפורמטיבי( שלה והמשוב המיידי מצד קהל הביצוע שההיבטהעכשווית, 

 הקוראים/המאזינים/הצופים הם ממאפייניה המהותיים.

כאמור, מתוך בחינת הסיפורים הן בנפרד הן בהשוואה ביניהם, אצביע 

ה שעשויה לתפוס את מקומה תופעעל תופעת כתיבת 'ספרות קורונה היברידית', 

לי לכנות את התופעה בשם ספרות מפת הספרות העברית והעולמית. הבחירה שעל  

נשענת על גישתו של מיכאל בחטין, בהגדירו את ההיברידיות של  'היברידית'

בחקר  'היברידיות'(. לרוב נדון המושג Bakhtin, 1986הטקסט הספרותי )

חקר אל  התרבות, ואולם תרומתו של בחטין היא בהתייחסותו אל ניתוח הטקסט ו

בא דבחטין, אין לחתור אל פרשנות אחת של מערך היברידי. אליאל הספרות כ

הטקסט הספרותי, כי אם להתוודע לקיומן של מערכות פרשנות מקבילות, שונות 

 ,Bakhtinזו מזו, לעיתים סותרות זו את זו, ובכל זאת מתקיימות זו לצד זו )

1981, pp. 358-360( דניאל גרסיאן  .)Grassian, 2015 יוצא מתוך גישתו של )

תפיסת ההיברידיזציה האתנית של הומי באבא, מי שטבע ל שר אותהמקבחטין, ו

 
שנתן את הסכמתו לפרסום שני הסיפורים מעל  ,לי להודות לסופר אתגר קרתהיא חובה נעימה  18

 במה זו.

 

 

קולוניאלי וראה בהיברידיות תהליך של -את השימוש במושג בהקשרו הפוסט

(. גרסיאן לוקח Bhabha, 1994ריבוי השפעות ושל מפגש בין חברי קבוצות שונות )

ובנו את השימוש במושג צעד קדימה, שעה שהוא מדגיש את היסוד ההיברידי במ

, ודבריו ישמשו לי נקודת -Xהטכנולוגי בספרות ובתרבות האמריקאית של דור ה

 מוצא מושגית לדיון הנוכחי. 

מתוך כך, אני מבקשת להגדיר את 'ספרות הקורונה' של קרת כהיברידית, 

וזאת משתי סיבות: האחת היא האופן שבו ההיבט החזותי והשמיעתי של 

 –חיבור בין יסודות זרים   –של קרת הכלאה  הכתיבה והקריאה עוברים בסיפוריו  

לכדי ישות ספרותית חדשה, שנתפסת כמעין מוטציה מצד סממניו החיצוניים של 

-מה שמכונה 'טקסט'. השנייה איננה צורנית כי אם תוכנית, ונוגעת לדרך הרב

חוץ, -יסודות של פנים –מערכתית של עירוב יסודות בתוך הסיפורים 

במציאות הכאוטית שבתוכה ושעליה  –אחר -ליזם ואניאינדיבידוא-קולקטיביזם

 הם נכתבים. בחינת שני המישורים הללו היא עיקרה של המסה הנוכחית.

 מריחוק פיזי לריחוק נפשי: היד הנעלמת בסיפור "בחוץ" 
כאמור, "בחוץ" הוא סיפור שהופק לקליפ במסגרת מיזם רחב של בית אבי חי, 

 19ושמטרתו לה)נ(גיש "תרבות בקטנה ברוח התקופה". אם כבר לבד"ששמו "

מבחינת סדר הזמנים, "בחוץ" התפרסם אומנם כשבועיים לאחר פרסום הסיפור 

מתאר מציאות שקודמת לו בזמן, ולפיכך "זיתים או סוף העולם בלוז", אך הוא 

ינותח כאן ראשון ברצף. במוקד עלילת הסיפור מצוי המפגש האנושי פנים אל פנים 

ימי סגר, כשהמספר, המציין את שנות חייו של האדם, ודאי אינו מקרי.   120בתום  

על רקע תמונות הרחובות הריקים בליווי פסקול קצבי וקולח, ולמראה קרת 

ו, אוחז בדפים ומקריא מהם, הסיפור נפתח בתנועת התכנסות היושב בכורסת

 והתאבנות האופיינית למצבי משבר: 

שלושה ימים אחרי שהסגר הוסר היה ברור לכולם שאף אחד לא מתכוון 

לצאת מהבתים. מסיבה לא ברורה אנשים העדיפו להישאר בפנים ... 

שהמצב   הממשלה נתנה לאנשים עוד כמה ימים להסתגלות, אבל כשהבינו

לא הולך להשתנות, לא הייתה להם ברירה: כוחות המשטרה והצבא 
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מתוך כך, אני מבקשת להגדיר את 'ספרות הקורונה' של קרת כהיברידית, 

וזאת משתי סיבות: האחת היא האופן שבו ההיבט החזותי והשמיעתי של 

 –חיבור בין יסודות זרים   –של קרת הכלאה  הכתיבה והקריאה עוברים בסיפוריו  

לכדי ישות ספרותית חדשה, שנתפסת כמעין מוטציה מצד סממניו החיצוניים של 

-מה שמכונה 'טקסט'. השנייה איננה צורנית כי אם תוכנית, ונוגעת לדרך הרב

חוץ, -יסודות של פנים –מערכתית של עירוב יסודות בתוך הסיפורים 

במציאות הכאוטית שבתוכה ושעליה  –אחר -ליזם ואניאינדיבידוא-קולקטיביזם

 הם נכתבים. בחינת שני המישורים הללו היא עיקרה של המסה הנוכחית.

 מריחוק פיזי לריחוק נפשי: היד הנעלמת בסיפור "בחוץ" 
כאמור, "בחוץ" הוא סיפור שהופק לקליפ במסגרת מיזם רחב של בית אבי חי, 

 19ושמטרתו לה)נ(גיש "תרבות בקטנה ברוח התקופה". אם כבר לבד"ששמו "

מבחינת סדר הזמנים, "בחוץ" התפרסם אומנם כשבועיים לאחר פרסום הסיפור 

מתאר מציאות שקודמת לו בזמן, ולפיכך "זיתים או סוף העולם בלוז", אך הוא 

ינותח כאן ראשון ברצף. במוקד עלילת הסיפור מצוי המפגש האנושי פנים אל פנים 

ימי סגר, כשהמספר, המציין את שנות חייו של האדם, ודאי אינו מקרי.   120בתום  

על רקע תמונות הרחובות הריקים בליווי פסקול קצבי וקולח, ולמראה קרת 

ו, אוחז בדפים ומקריא מהם, הסיפור נפתח בתנועת התכנסות היושב בכורסת

 והתאבנות האופיינית למצבי משבר: 

שלושה ימים אחרי שהסגר הוסר היה ברור לכולם שאף אחד לא מתכוון 

לצאת מהבתים. מסיבה לא ברורה אנשים העדיפו להישאר בפנים ... 

שהמצב   הממשלה נתנה לאנשים עוד כמה ימים להסתגלות, אבל כשהבינו

לא הולך להשתנות, לא הייתה להם ברירה: כוחות המשטרה והצבא 
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התחילו לדפוק על הדלתות ולהורות לאזרחים לצאת החוצה ולחזור 

 ג(.2020לשגרה )קרת, 

הפתיחה הזו משקפת מציאות משברית ומכניסה את הקורא )אני קוראת לו 

אף שבפורמט הזה הוא מאזין וצופה( אל הקונפליקט המרכזי בסיפור:  ',קורא'

ואולי  –שקשה  ,הריחוק החברתי איננו עוד הנחיית ממשלה, אלא דפוס אנושי

 להשתחרר ממנו. –בלתי אפשרי 

ך שעבורו ימי הקורונה אינם שונים בכמה ראיונות חזר והצביע קרת על כ

מימי השגרה. באחד מהם, כאשר נשאל כיצד הוא מעביר את ימי הסגר, ענה: "אני 

חושב וכותב, כמו תמיד. בכלל, התחושה הסובייקטיבית שלי היא שלא הרבה 

ב, עמ' 2020 ,השתנה בחיי מלבד העובדה שהאנושות החלה לחיות כמוני" )קרת

עצמו כמודל: "אני ממשיך את חיי כרגיל, זו פשוט  איון אחר אף ראהי(. בר7

 (.2020האנושות שהחלה לחקות אותי ולהישאר בבית" )מן, 

הקונפליקט במציאות החיצונית של הסיפור מתעצם שעה שהגיבורה, 

ת"(, חווה את היציאה מביתה כמסע פנימי רווי  המופיעה בסיפור כנמענת )"א 

החיים הקודמים ומכאן את הצורך  קשיים. טשטוש הזיכרון מסמל את אובדן

הקיומי בהתחלה מחודשת ליצירת חיים חדשים. מראה הרחובות המלאים 

אנשים המתרוצצים בבהלה תומך בהוויית הגיבורה ובמסלול החיפוש העצמי 

שהיא יוצאת אליו בעל כורחה. בדיוק בנקודת התפר הזו שבין הישן לחדש ושבין 

ת של שני מפגשים אנושיים שמהווים הפרטי לכללי מתעלה העלילה להירקמו

 נקודות מפתח במסעה של הגיבורה. 

ושם היא פוגשת במוכר  ,הצורך בסיגריה מוביל את הגיבורה לפיצוצייה

צעיר וגבוה, מזיע ושעיר. במציאות הכלכלית המאפיינת את ימי הקורונה, המוכר 

העובדה שלגיבורה אין  ,אומנם שייך למעגל בעלי העסקים הפגיעים, אלא שכאן

אך לדברי המוכר הוא חסר ערך(  ,מספיק כסף מזומן )יש לה כרטיס אשראי

מוכר. מפגש זה, שבו החזק הוא המוכר, מסמנת אותה כמי שנזקקת לחסד מצד ה

ְך דופק נפשי: "הלב של  -מעורר בגיבורה דחייה, שהמחבר מתאר כמצב פיזיולוגי

ג(. 2020בפחד, האוויר שורק בריאות ואת לא יודעת אם תחזיקי מעמד" )קרת, 

אולם, בדרכה לכספומט נולד מפגש שני, שמאזן את השפעתו של המפגש הראשון. 

 

 

ש שבין הגיבורה לקבצן רעב, בולטת הצרימה של הריחוק במפגש השני, מפג

 החברתי, והיא מתעלה לממדי פואנטה:

את מה שצריך לעשות במקרים כאלה את דווקא כן זוכרת. את עוברת 

לידו בצעד מהיר, וכשהוא מספר לך בקול סדוק, שכבר יומיים הוא לא 

ת קשר אכל, את מפנה את המבט לכיוון השני כמו מקצוענית. לא מאפשר

עין. אין ממה לחשוש, זה כמו לרכוב על האופניים. הגוף זוכר הכול. והלב 

 ה כשהיית לבדך, יתקשה שוב תוך דקות )שם(.רפ  הזה, שִה 

מחזיר   ,אותו לב, שדקות בודדות קודם לכן פעם בפחד, ושבימי הסגר סבל מרפיון

מפציע  ,לעצמו את תנועתו הנורמטיבית המנוכרת והמנכרת. יחד עם קשיות הלב

הזיכרון של הגוף, שעומד בניגוד גמור להיעדר הזיכרון של התודעה. הפניית המבט 

וקשיות הלב חותמים את הסיפור באמירה נוקבת שמוגשת לקורא באופן ניטרלי. 

גנה )אינטונציה( שבה קרת מקריא  נ  הממד הניטרלי מודגש במיוחד באמצעות הה 

 היברידיות הטקסט. את המשפטים, והיא, כאמור, סממן נוסף של 

כפנייה שמסופר ו ,דמות מספר ת ממנועדרנלא מן הנמנע שהסיפור, ש

בזמן הווה אל הקורא, ייחתם במעשה של טלטול הנמען הסיפורי ובדרישה ממנו 

"לסגור" את חוטי הסיפור. בדיוק כך קרה עם יציאת הסיפור לאור בצורת סרטון. 

של בית אבי חי בימים  facebook-הסרטון בעמוד ה קיבלבין התגובות ש

הראשונים לפרסומו, הופיעו שתי תגובות הפוכות זו לזו. אחת המגיבות תיארה 

את הציפייה שלה והתמקדה בסיום הביקורתי )"אני הייתי בטוחה שהיא תיתן 

לקבצן את המטבע... איזה סיום עצוב ונוקב"(, ואילו המגיבה השנייה הביעה 

"כשאת צריכה לדאוג דאגה אמיתית לך תמיכה בהתנהלות הגיבורה בסיפור )

 ולילדים שלך, האצילות, גם אם היא טבעית לך, אובדת מסדר היום"(.

הביקורת החברתית שמופיעה לאורך הסיפור ומתעצמת בסיומו ניזונה 

 ;1998מעוז, -מקווי המתאר של קרת כיוצר בכלל, וכיוצר עכשווי בפרט )מנדלסון

Buchweitz, 2018"הביקורת החברתית מעוצבת באמצעות  ,(. בסיפור "בחוץ

מוטיב המגע, מוטיב האופייני אף הוא לסיפורת של קרת, המבקשת לקשור את 

(. המגע מופיע בסיפור Katsman, 2005; 2013 ;2005המגע אל המיתוס )כצמן, 

בארבע הזדמנויות ומתורגם לארבעה ערוצים שונים של יחסים אנושיים, 

210  |  ספרות קורונה היברידית



 

 

ש שבין הגיבורה לקבצן רעב, בולטת הצרימה של הריחוק במפגש השני, מפג

 החברתי, והיא מתעלה לממדי פואנטה:

את מה שצריך לעשות במקרים כאלה את דווקא כן זוכרת. את עוברת 

לידו בצעד מהיר, וכשהוא מספר לך בקול סדוק, שכבר יומיים הוא לא 

ת קשר אכל, את מפנה את המבט לכיוון השני כמו מקצוענית. לא מאפשר

עין. אין ממה לחשוש, זה כמו לרכוב על האופניים. הגוף זוכר הכול. והלב 

 ה כשהיית לבדך, יתקשה שוב תוך דקות )שם(.רפ  הזה, שִה 

מחזיר   ,אותו לב, שדקות בודדות קודם לכן פעם בפחד, ושבימי הסגר סבל מרפיון

מפציע  ,לעצמו את תנועתו הנורמטיבית המנוכרת והמנכרת. יחד עם קשיות הלב

הזיכרון של הגוף, שעומד בניגוד גמור להיעדר הזיכרון של התודעה. הפניית המבט 

וקשיות הלב חותמים את הסיפור באמירה נוקבת שמוגשת לקורא באופן ניטרלי. 

גנה )אינטונציה( שבה קרת מקריא  נ  הממד הניטרלי מודגש במיוחד באמצעות הה 

 היברידיות הטקסט. את המשפטים, והיא, כאמור, סממן נוסף של 

כפנייה שמסופר ו ,דמות מספר ת ממנועדרנלא מן הנמנע שהסיפור, ש

בזמן הווה אל הקורא, ייחתם במעשה של טלטול הנמען הסיפורי ובדרישה ממנו 

"לסגור" את חוטי הסיפור. בדיוק כך קרה עם יציאת הסיפור לאור בצורת סרטון. 

של בית אבי חי בימים  facebook-הסרטון בעמוד ה קיבלבין התגובות ש

הראשונים לפרסומו, הופיעו שתי תגובות הפוכות זו לזו. אחת המגיבות תיארה 

את הציפייה שלה והתמקדה בסיום הביקורתי )"אני הייתי בטוחה שהיא תיתן 

לקבצן את המטבע... איזה סיום עצוב ונוקב"(, ואילו המגיבה השנייה הביעה 

"כשאת צריכה לדאוג דאגה אמיתית לך תמיכה בהתנהלות הגיבורה בסיפור )

 ולילדים שלך, האצילות, גם אם היא טבעית לך, אובדת מסדר היום"(.

הביקורת החברתית שמופיעה לאורך הסיפור ומתעצמת בסיומו ניזונה 

 ;1998מעוז, -מקווי המתאר של קרת כיוצר בכלל, וכיוצר עכשווי בפרט )מנדלסון

Buchweitz, 2018"הביקורת החברתית מעוצבת באמצעות  ,(. בסיפור "בחוץ

מוטיב המגע, מוטיב האופייני אף הוא לסיפורת של קרת, המבקשת לקשור את 

(. המגע מופיע בסיפור Katsman, 2005; 2013 ;2005המגע אל המיתוס )כצמן, 

בארבע הזדמנויות ומתורגם לארבעה ערוצים שונים של יחסים אנושיים, 
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עשוי לסייע  ן כל אחד מהמפגשים הללוויבהשפעת ימי הריחוק החברתי. אפ

 ראייה מרחבית של הטקסט. ל

אסקור כעת את ארבע ההיקרויות של המגע בסיפור, ואדגים כיצד הן 

המגע האנושי הראשון  משקפות את החוויה האנושית ההולכת ומצטמצמת.

 בסיפור מופיע כזיכרון מן העבר הרחוק והוא מיוצג על דרך השלילה: 

אחרי כל כך הרבה זמן בבית כולם כבר התרגלו לא לצאת לעבודה, לא 

ללכת לקניון, לא לשבת בבית קפה עם חברה, לא לקבל פתאום ברחוב 

 ג(.2020ְך בצבא )קרת חיבוק מעיק ממישהו ששירת אית  

מרפק( הוא מגע אנושי שנעלם מן העולם -אל-גוף ולא מרפק-אל-)גוףהחיבוק 

בעקבות מגפת הקורונה. מעניינת במיוחד הבחירה להציג את החיבוק כמעיק, 

אישית הדדית. מייד לאחר החיבוק מופיע -כדפוס אנושי "דביק", ולא כמחווה בין

כתנועה שמצוין פעמיים בעבר הסיפורי הקרוב ומיוצג  –אקטואלי  –מגע אחר 

חזרתית אינסופית: דפיקות החיילים על הדלתות. במופען הראשון הדפיקות 

מוצגות כפעולה של ביצוע פקודה מגבוה, אולם בהמשך הסיפור מתגלה 

שהדפיקות נעשות בקוצר רוח ושנלוות אליהן גם צעקות. הקונוטציה לשואה, 

(, Abramovich, 2019; Katsman, 2013שמאכלסת רבים מסיפוריו של קרת )

מתבקשת, כמובן, והיא מתחזקת לנוכח אובדן הרכוש וקריאות החיילים 

לאומי של הטקסט מדגיש -המגרשים את האנשים "החוצה". הרובד ההיסטורי

מכיוון נוסף את הממד הכוחני של המגע שאופף את המפגש שבין החיילים, כדמות 

 המציינת קולקטיב, לבין ה'אני' של הנמענת.

ר', שתורמים -יפור מצויים, כזכור, שני מפגשי 'אניבחלקו השני של הס אח 

אף הם לעיצוב הביקורת החברתית באמצעות מוטיב המגע. במפגש שבין הגיבורה 

 ְךהמגע הוא מקרי ומינימלי, אך רב משמעות מצד הגיבורה: "כשלקח ממ    ,והמוכר

ימוי ג(. הד2020עירה שלו כמו חולדה, נגעה בְך" )קרת, את הקופסה, גב היד הׂש

טים היסטוריים ותרבותיים מגוונים: מחד גיסא, היבלחולדה מביא אל הטקסט 

הדימוי לחולדה נקשר להפצת מגפת הדבר, ואזכורו בימי הנגיף שהופץ על ידי 

העטלף הוא קריטי, ומאידך גיסא, הדימוי מעורר מחדש את הקונוטציה לשואה, 

ות והאמירות המוּכרת מן הקריקטור ,בעצם השוואת היהודים לחולדות

האנטישמיות מבית היוצר של התעמולה הנאצית. לבסוף, הצמדת המשפט "מאה 

 

 

ועשרים יום עברו בלי שאף אחד נגע בְך" )שם( למשפט הקודם, שתיאר את מגע 

 החולדה, מחזק מכיוון נוסף את השפעת המגע על הגיבורה.

לא בכדי המגע במפגש האחרון שבין הגיבורה לגבר השני, הקבצן, 

מצם באופן דרסטי ומיוצג רק במבט, וליתר דיוק בהפניית מבט. בניסוח מצט

סלנגי, אפשר יהיה לטעון שהמפגש עם הקבצן 'לא נגע' לגיבורה, אלא 'עבר לידּה'. 

למרבה האירוניה, דווקא מפגש זה מזמן שיח אנושי אותנטי, שעה שהקבצן חושף 

ס עליו ולהושיט יד. בפני הגיבורה את עליבותו ומבקש ממנה בקולו הסדוק לחו

 המחווה של הושטת היד, מגע ממשי ומטפורי, נותרת כאן אפשרות בלתי אפשרית. 

כי הסיפור מוביל את קוראיו במסלול הולך ומצטמצם, במסע אפוא  נראה  

שנע מריחוק פיזי לריחוק נפשי. היד, שהיא מטונימית לאדם ובה בעת סמל 

הפחתה )רדוקציה( באופן הבא: לתקשורת חברתית, מיוצגת בסיפור בתהליך של 

חיבוק )פתיחה וסגירה של שתי זרועות וידיים(, דפיקות )יד קפוצה(, מגע מקרי 

)בגב היד(, היעדר מגע )בחירה שלא להושיט יד ולתת מטבע ובמובן העמוק יותר 

לסייע(. הריחוק כתנועה ייצוגית עכשווית מועבר מהטקסט אל הקהל ומותיר את 

לשאלה המתבקשת, כיצד נגע הסיפור הזה לו/ בו. אחד  הקורא בניסיון להשיב

 של בית אבי חי ניסח זאת כך: facebook-הקוראים שהגיבו לסיפור בדף ה

אתגר, במקצועיות, מניח אותנו בדיוק במקום, מבולבלים, לא ברור לנו 

לאן הוא מוביל אותנו, האם יש פה מסר פוליטי? האם יש פה סיפור בכלל 

אפוקליפטית? כל -אלי? האם זו פנטזיה פוסטאו סתם דיווח אקטו

 התשובות לא נכונות. 

שֶקרת אמון על מסורתו ועל טכניקות  ,הרי לפנינו הפוסטמודרניזם בטוהרתו

(. כאוס ספרותי על Buchweitz, 2013; 2018הכתיבה הסגנוניות המייחדות אותו )

 כאוס ממשי.

 ז" החיבוק כלידה מחדש בסיפור "זיתים או סוף העולם בלו
כעת אני מבקשת להציע קריאה ברוח הזמן גם לסיפור "זיתים או סוף העולם 

בלוז" ולהוסיף לקריאה הזו את קומת ההשוואה שבין הסיפור הקודם לבין זה 

הנוכחי. כותרת הסיפור אפופה לכאורה גוון אפוקליפטי מדכא, אולם הקורא 

העולם"  עתיד לגלות שהסיפור אופטימי למדי. הוא מתאר את "היום שבו מת

א(, וייתכן שאגב כך הוא מתייחס 'בקריצה' אל נתוני התמותה 2020)קרת, 
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ועשרים יום עברו בלי שאף אחד נגע בְך" )שם( למשפט הקודם, שתיאר את מגע 

 החולדה, מחזק מכיוון נוסף את השפעת המגע על הגיבורה.

לא בכדי המגע במפגש האחרון שבין הגיבורה לגבר השני, הקבצן, 

מצם באופן דרסטי ומיוצג רק במבט, וליתר דיוק בהפניית מבט. בניסוח מצט

סלנגי, אפשר יהיה לטעון שהמפגש עם הקבצן 'לא נגע' לגיבורה, אלא 'עבר לידּה'. 

למרבה האירוניה, דווקא מפגש זה מזמן שיח אנושי אותנטי, שעה שהקבצן חושף 

ס עליו ולהושיט יד. בפני הגיבורה את עליבותו ומבקש ממנה בקולו הסדוק לחו

 המחווה של הושטת היד, מגע ממשי ומטפורי, נותרת כאן אפשרות בלתי אפשרית. 

כי הסיפור מוביל את קוראיו במסלול הולך ומצטמצם, במסע אפוא  נראה  

שנע מריחוק פיזי לריחוק נפשי. היד, שהיא מטונימית לאדם ובה בעת סמל 

הפחתה )רדוקציה( באופן הבא: לתקשורת חברתית, מיוצגת בסיפור בתהליך של 

חיבוק )פתיחה וסגירה של שתי זרועות וידיים(, דפיקות )יד קפוצה(, מגע מקרי 

)בגב היד(, היעדר מגע )בחירה שלא להושיט יד ולתת מטבע ובמובן העמוק יותר 

לסייע(. הריחוק כתנועה ייצוגית עכשווית מועבר מהטקסט אל הקהל ומותיר את 

לשאלה המתבקשת, כיצד נגע הסיפור הזה לו/ בו. אחד  הקורא בניסיון להשיב

 של בית אבי חי ניסח זאת כך: facebook-הקוראים שהגיבו לסיפור בדף ה

אתגר, במקצועיות, מניח אותנו בדיוק במקום, מבולבלים, לא ברור לנו 

לאן הוא מוביל אותנו, האם יש פה מסר פוליטי? האם יש פה סיפור בכלל 

אפוקליפטית? כל -אלי? האם זו פנטזיה פוסטאו סתם דיווח אקטו

 התשובות לא נכונות. 

שֶקרת אמון על מסורתו ועל טכניקות  ,הרי לפנינו הפוסטמודרניזם בטוהרתו

(. כאוס ספרותי על Buchweitz, 2013; 2018הכתיבה הסגנוניות המייחדות אותו )

 כאוס ממשי.

 ז" החיבוק כלידה מחדש בסיפור "זיתים או סוף העולם בלו
כעת אני מבקשת להציע קריאה ברוח הזמן גם לסיפור "זיתים או סוף העולם 

בלוז" ולהוסיף לקריאה הזו את קומת ההשוואה שבין הסיפור הקודם לבין זה 

הנוכחי. כותרת הסיפור אפופה לכאורה גוון אפוקליפטי מדכא, אולם הקורא 

העולם"  עתיד לגלות שהסיפור אופטימי למדי. הוא מתאר את "היום שבו מת

א(, וייתכן שאגב כך הוא מתייחס 'בקריצה' אל נתוני התמותה 2020)קרת, 
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יום מאז פרוץ המגפה. המשפט הראשון טומן -העולמיים שנסקרים בהרחבה יום

בחובו בעיה לוגית, כיוון שאם העולם מתואר בלשון עבר )"מת"(, כיצד ייתכן 

 ראים את הסיפור?שהגיבור כותב את סיפורו לאחר מכן? והיאך זה אנו קו

הסיפור, שהוקרא על ידי קרת בתוכנית הרדיו של גואל פינטו, "גם כן 

(, כתוב בגוף ראשון ומתאר 31.3.2020תרבות", יום לפני שבו "מת" חודש מרץ )

את הסעודה האחרונה של הגיבור ביום קץ העולם. עלילת הסיפור מתרחשת בשני 

פגישה בין  –הסופרמרקט והבית  –מרחבים  הקופאית  –שתי דמויות אנושיות ומ 

-מוכר מכיל משמעות חברתית-והגיבור. כמו בסיפור הקודם, גם כאן המפגש קונה

כלכלית הנוגעת ליחסי הכוחות בימי הסגר, על רקע ערעור חוש הצרכנות הבריא. 

הסיפור הנוכחי הוא תמונת הראי של הסיפור הקודם, והוא מתייחס להיבט 

ת מתוך היפוך מגדרי: ב"בחוץ" היה זה מפגש בין הכלכלי של הצרכנות הבסיסי

ר לאישה, ואילו ב"זיתים או סוף העולם בלוז" המפגש הוא בין קופאית  מוכ 

גבר. יתרה מכך, בעוד שבסיפור "בחוץ" לגיבורה לא היה די כסף, בסיפור -לקוֶנה

"זיתים או סוף העולם בלוז" יש לגיבור כסף, אבל המרכול מרוקן ממצרכים: 

 רק תחבושות הגייניות וחמוצים" )שם(. "נשארו

כמו גיבורים נוספים ביצירת קרת, גם כאן הגיבור מתאפיין בספקנות 

(. זהו גיבור ֶקֶרתיאני Buchweitz, 2013פוסטמודרנית ומוצג כחלול אישיותית )

(, אשר מעוצב בהלימה לתאוריות 2013טיפוסי, "פוסטהומני" במונחיו של כצמן )

(. גיבור הסיפור מגלה שהמוצר היחיד 2018ת )וייסמן, פוסטמודרניו-הפוסט

שנותר על המדפים הריקים הוא צנצנת זיתים ממולאים בגמבה )החיבה של 

, שגיבורו "אניהו""שריקי", בקובץ  ,הגיבור לזיתים מזכירה סיפור נוסף של קרת

אוכל זית ממולא בגמבה וחולם על סטרטאפ לפיתוח זית ממולא בזית(. נוכח 

כעת  נתפסהוא מקבל מעמד של כבוד ו ,שזהו המוצר האחרון במרכול העובדה

 א(. 2020"כמו כיכר לחם חמה" )קרת, 

נקודת המוצא במפגש שבין הגיבור לבין הקופאית המבוגרת טעונה 

 skype-ביחסים קרים ונעדרי מבט. הקופאית משוחחת בטלפון הנייד עם מישהו ב

ט. אולם בפעם השנייה שהגיבור מגיע ועונה לשאלת הגיבור בלי להישיר אליו מב

אל הקופה והמוצר המבוקש בידו, הקופאית מקוננת באוזניו בדמעות על מר 

גורלה: "הנכד המתוק שלי. אני לא אראה אותו יותר, לא אריח אותו, לא אזכה 

 

 

לחבק את הקטנטן הזה שלי יותר לעולם" )שם(. הגיבור מגיב באדישות ושולף 

חסר ערך, נוכח העובדה שהעולם חרב הוא הקופאית מכיסו שטר כסף, שבעיני 

)כמו ב"בחוץ" גם כאן התגובה המילולית של הקופאית מלווה בגיחוך(. נוצר כאן 

קונפליקט: הגיבור רוצה לקנות את הזיתים, אך כספו חסר ערך. הקופאית 

הדומעת מציעה פתרון: היא פושטת את זרועותיה ומבקשת ממנו חיבוק תמורת 

יין לציין שהמספר בחר שלא לתאר במילים את פעולת החיבוק, אך הזיתים. מענ

המשך הסיפור מחייב את התרחשותו. וכפי שמגלה חלקו האחרון של הסיפור, זהו 

 איננו חיבוק "מעיק", כפי שתואר החיבוק החסר בסיפור הקודם.

ו גם הוקרא הסיפור, מהלכבריאיון שנערך עימו בתוכנית הרדיו, שב

לסמליות החיבוק לאור מדיניות הריחוק החברתי, המחייבת התייחס קרת 

שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם. הוא הביע פחד מפני האפשרות 

"שנתרגל לריחוק החברתי, שאנשים יפסיקו להתחבק" )שם(. מבחינה זו, 

 עצםאישית בכלל והמגע בפרט הן אתגר אנושי שהת-מיומנויות התקשורת הבין

ר מחוות החיבוק המעיק בסיפור "בחוץ" ותיאור קורונה. אזכּוהמגפת בתקופת 

ֶּיה בסיפור הנוכחי חובקים יחד מעגל, שחלקיו שונים זה מזה באופן  ח  החיבוק המ 

 השונים. הגוונימחווה האנושית על המהותי, אך הם שמקיפים את 

הגיבור יושב במרפסת ביתו, צופה בטלוויזיה  ,בקטע החותם את הסיפור

ואוכל גבינה וזיתים. הסעודה האחרונה הזו מתנהלת במרחב פרטי שמשקיף על 

הציבורי. המרפסת היא חלון הראווה של המרחב הפרטי, שנוכחותה הפכה סמלית 

למדי בימי הקורונה, והיא גם בחירתו של הגיבור "לסיים הכול עם כמה כוכבים 

ם(. מלבד כוכבי השמיים וכוכבי הדרמה הארגנטינאית שבה הוא בשמיים" )ש

צופה, לא נמצא איתו איש. הוא נפרד מהעולם הגווע בבדידות, בבידוד. על אף 

רצונו הנואש להכיר את הדמויות ולהבין את המתרחש לנגד עיניו על המרקע )הן 

ובילה דוברות ספרדית ואין תרגום(, לא משם מגיעה הישועה. מגבלת התרגום מ

את הגיבור לעצום את עיניו ולהתבונן לא החוצה אל עבר המסך, כי אם פנימה אל 

לפני שקנה את  ,בספרדית skype-ליבו. הוא נזכר בקופאית שדיברה עם מישהו ב

 הזיתים ושילם לה תמורת הזיתים בחיבוק:
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לחבק את הקטנטן הזה שלי יותר לעולם" )שם(. הגיבור מגיב באדישות ושולף 

חסר ערך, נוכח העובדה שהעולם חרב הוא הקופאית מכיסו שטר כסף, שבעיני 

)כמו ב"בחוץ" גם כאן התגובה המילולית של הקופאית מלווה בגיחוך(. נוצר כאן 

קונפליקט: הגיבור רוצה לקנות את הזיתים, אך כספו חסר ערך. הקופאית 

הדומעת מציעה פתרון: היא פושטת את זרועותיה ומבקשת ממנו חיבוק תמורת 

יין לציין שהמספר בחר שלא לתאר במילים את פעולת החיבוק, אך הזיתים. מענ

המשך הסיפור מחייב את התרחשותו. וכפי שמגלה חלקו האחרון של הסיפור, זהו 

 איננו חיבוק "מעיק", כפי שתואר החיבוק החסר בסיפור הקודם.

ו גם הוקרא הסיפור, מהלכבריאיון שנערך עימו בתוכנית הרדיו, שב

לסמליות החיבוק לאור מדיניות הריחוק החברתי, המחייבת התייחס קרת 

שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם. הוא הביע פחד מפני האפשרות 

"שנתרגל לריחוק החברתי, שאנשים יפסיקו להתחבק" )שם(. מבחינה זו, 

 עצםאישית בכלל והמגע בפרט הן אתגר אנושי שהת-מיומנויות התקשורת הבין

ר מחוות החיבוק המעיק בסיפור "בחוץ" ותיאור קורונה. אזכּוהמגפת בתקופת 

ֶּיה בסיפור הנוכחי חובקים יחד מעגל, שחלקיו שונים זה מזה באופן  ח  החיבוק המ 

 השונים. הגוונימחווה האנושית על המהותי, אך הם שמקיפים את 

הגיבור יושב במרפסת ביתו, צופה בטלוויזיה  ,בקטע החותם את הסיפור

ואוכל גבינה וזיתים. הסעודה האחרונה הזו מתנהלת במרחב פרטי שמשקיף על 

הציבורי. המרפסת היא חלון הראווה של המרחב הפרטי, שנוכחותה הפכה סמלית 

למדי בימי הקורונה, והיא גם בחירתו של הגיבור "לסיים הכול עם כמה כוכבים 

ם(. מלבד כוכבי השמיים וכוכבי הדרמה הארגנטינאית שבה הוא בשמיים" )ש

צופה, לא נמצא איתו איש. הוא נפרד מהעולם הגווע בבדידות, בבידוד. על אף 
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 הזיתים ושילם לה תמורת הזיתים בחיבוק:
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אני עוצם את העיניים ונזכר באישה מהסופר. כשהתחבקנו ניסיתי להיות 
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 למחול, לחמול ולהתחיל מחדש.

 הערה על ספרות קורונה היברידיתבמקום סיכום: 
ספרות הקורונה ההיברידית של קרת כספרות שני הסיפורים שנותחו מסמנים את  
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הנולדת מתוך הכאוס, מתוך הערבוביה. זוהי תנועה שבה מפורקות זהויות, שגרת 
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מפת הספרות העברית, שבה ההכרה על כתופעה היברידית קרת להתגלות 

דומני שהמופע  (.Schwartz, 2017בספרות הֶקֶרתיאנית עודנה חצויה למחנות )

הדיגיטלי של הטקסטים, המערב בין החזותי לשמיעתי, מעלה את הגוון ההיברידי 

 

 

של הקריאה לממדי שיא. ראשית, בקריאה שכזו בולטת הביצועיות של הטקסט, 

יושב  נראה רפת יחדיו זהויות של מחבר ושל מספר. בסיפור "בחוץ" קרתשמצ

והוא אוחז בדפים שכתב ומקריא מתוכם. הפן  ,בסלון ביתו, ספרייתו ברקע

החזותי של הטקסט הכתוב נוכח גם בהבלטה של מילים בודדות על גבי המרקע 

ודות בעת הקריאה. אין כאן טקסט כתוב אלא 'קליפ', אך הוא כולל בתוכו יס

 חזותיים של טקסט כתוב. 

הקורא אומנם מתרחק מחוויית הקריאה של הטקסט הספרותי השגרתי, 

אולם בה בשעה הוא זוכה להדק את הקשר בינו לבין הסופר, שמנגיש לו את 

שכן, תנועות הגוף בעת הקריאה, ובייחוד  ,סיפורו מהסלון, אבל בעיקר מהלב

אטרוניות. בסיפור ימוסכמות תמשחקי ההנגנה, מביאים אל הטקסט הנוכחי 

"בחוץ" קרת שומר על טון פתוח וניטרלי, ומשפטים רוויי ביקורת נאמרים על ידו 

באווירה נינוחה, אגבית, שמחזקת את הניגוד בין התוכן לצורה וגורמת לצרימה 

בקליטת הטקסט. לעומת זאת, בשתי הדקות שאורך הסיפור "זיתים או סוף 

ר מאמציו של קרת לביים רגשית את הטקסט " נשמעים בבירובלוז העולם

 באמצעות הדגשת הקול של כל אחת מהדמויות בדיאלוגים הנרקמים ביניהם.

לבסוף, הממד הרגעי שאופף את שני הסיפורים קשור לבמת הפרסום ומזין קריאה 

צפייה  מסוג ייחודי. אין זו קריאה צמודה המתעכבת על המילים, כי אם האזנה/

י אחר. במקום קריאת העומק של הספרות המודפסת, יש כאן שמייצרת שיח פרשנ

תנועה רוחבית, רשתית, שמייצגת נאמנה את רוח הזמן של תרבות הקריאה 

העכשווית. בתרבות זו, התהודה הרחבה של הסיפור פושטת ברחבי הרשת 

ה, מגפומתקדמת בקצב מסחרר של תיוגים, ציוצים ותגובות. במובן זה, לא רק ה

לית. אלא גם ספרות  הקורונה ההיברידית של קרת, היא ויר 
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   1נספח 
 כאן -( 2020זיתים או סוף העולם בלוז / אתגר קרת )מרץ, 

ביום שבו מת העולם אני אוכל זיתים. התוכנית המקורית הייתה פיצה, אבל 

כשנכנסתי לסופרמרקט וראיתי את כל המדפים הריקים, הבנתי שאני יכול לשכוח 

יסיתי לדבר עם הקופאית המבוגרת מקופת מבצק לפיצה ומרסק עגבניות. נ

האקספרס, שבדיוק דיברה מהנייד בסקייפ עם מישהו בספרדית. אבל היא ענתה 

בלי אפילו להרים את המבט. היא נראתה הרוסה. "קנו הכול", היא מלמלה, 

 "נשארו רק תחבושות הגייניות וחמוצים". 

ממולאים בגמבה במדף החמוצים נותרה רק צנצנת אחת של זיתים 

מהסוג שאני הכי אוהב. כשחזרתי לקופת האקספרס הקופאית המבוגרת כבר 

הייתה בדמעות. "הוא כמו כיכר לחם חמה", היא אמרה, "הנכד המתוק שלי. אני 

לא אראה אותו יותר, לא אריח אותו, לא אזכה לחבק את הקטנטן הזה שלי יותר 

מסוע ושלפתי מהכיס שטר של לעולם". במקום לענות, הנחתי את הצנצנת על ה

חמישים. "זה בסדר", אמרתי כשהבנתי שהיא לא מתכוונת לקחת ממני את 

השטר, "לא צריך עודף". "כסף?", הקופאית גיחכה, "העולם הולך להיחרב ואתה 

מציע לי כסף? מה בדיוק אני אמורה לעשות איתו?". משכתי בכתפיי. "אני ממש 

לא מספיק אני מוכן לשלם עוד. כמה רוצה את הזיתים האלה. אם חמישים 

שיעלה". "חיבוק", קטעה אותי הקופאית הדומעת ופשטה את זרועותיה, "זה 

 יעלה לך חיבוק".

אני יושב עכשיו במרפסת ביתי, רואה טלוויזיה ואוכל גבינה וזיתים. היה 

מסובך להוציא לכאן את הטלוויזיה, אבל אם זה הסוף אין כמו לסיים הכול עם 

ואני  436ים בשמיים וטלנובלה ארגנטינאית גרועה על המסך. זה פרק כמה כוכב

לא מכיר את הדמויות. הן יפות, הן נרגשות, הן צועקות זו על זו בספרדית. אין 

תרגום אז קשה להבין על מה בדיוק. אני עוצם את העיניים ונזכר באישה מהסופר. 

י באמת. ניסיתי כשהתחבקנו ניסיתי להיות קטן, להיות יותר חמים ממה שאנ

 להריח כאילו רק הרגע נולדתי.
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לא אראה אותו יותר, לא אריח אותו, לא אזכה לחבק את הקטנטן הזה שלי יותר 

מסוע ושלפתי מהכיס שטר של לעולם". במקום לענות, הנחתי את הצנצנת על ה

חמישים. "זה בסדר", אמרתי כשהבנתי שהיא לא מתכוונת לקחת ממני את 

השטר, "לא צריך עודף". "כסף?", הקופאית גיחכה, "העולם הולך להיחרב ואתה 

מציע לי כסף? מה בדיוק אני אמורה לעשות איתו?". משכתי בכתפיי. "אני ממש 

לא מספיק אני מוכן לשלם עוד. כמה רוצה את הזיתים האלה. אם חמישים 

שיעלה". "חיבוק", קטעה אותי הקופאית הדומעת ופשטה את זרועותיה, "זה 

 יעלה לך חיבוק".

אני יושב עכשיו במרפסת ביתי, רואה טלוויזיה ואוכל גבינה וזיתים. היה 

מסובך להוציא לכאן את הטלוויזיה, אבל אם זה הסוף אין כמו לסיים הכול עם 

ואני  436ים בשמיים וטלנובלה ארגנטינאית גרועה על המסך. זה פרק כמה כוכב

לא מכיר את הדמויות. הן יפות, הן נרגשות, הן צועקות זו על זו בספרדית. אין 

תרגום אז קשה להבין על מה בדיוק. אני עוצם את העיניים ונזכר באישה מהסופר. 

י באמת. ניסיתי כשהתחבקנו ניסיתי להיות קטן, להיות יותר חמים ממה שאנ

 להריח כאילו רק הרגע נולדתי.
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   2נספח 
 כאן -( 2020בחוץ / אתגר קרת )אפריל, 

שלושה ימים אחרי שהסגר הוסר היה ברור לכולם שאף אחד לא מתכוון לצאת 

ברורה אנשים העדיפו להישאר בפנים בגפם, או עם מהבתים. מסיבה לא 

משפחותיהם או שבעצם בעיקר היה להם טוב להתרחק מכל השאר. אחרי כל כך 

הרבה זמן בבית, כולם כבר התרגלו לא לצאת לעבודה, לא ללכת לקניון, לא לשבת 

בבית קפה עם חברה, לא לקבל פתאום ברחוב חיבוק מעיק ממישהו ששירת איתְך 

משלה נתנה לאנשים עוד כמה ימים להסתגלות, אבל כשהבינו שהמצב בצבא. המ

לא הולך להשתנות, לא הייתה להם ברירה: כוחות המשטרה והצבא התחילו 

לדפוק על הדלתות ולהורות לאזרחים לצאת החוצה ולחזור לשגרה. אין מה 

לעשות, אחרי מאה עשרים ימים לבד לא תמיד קל לזכור במה עבדת  קודם, וזה 

ה. היה משהו עם הרבה אנשים כועסים שמתקשים לקבל סמכות. לא   ת לא מנס  שא 

אולי בית ספר, אולי בית כלא. יש לְך זיכרון עמום של צעיר משופם משליך עלייך 

 אבן. אולי בכלל את עובדת סוציאלית?

את עומדת על המדרכה ליד ביתְך והחיילים שליוו אותך החוצה מסמנים 

הולכת, אבל את לא יודעת בדיוק לאן. את מחפשת בנייד לך להתחיל ללכת. אז את  

משהו שיעזור לך להתאפס: פגישות קודמות, שיחות שלא נענו, כתובות 

בתזכורות. ברחוב סביבך אנשים מתרוצצים, וחלקם נראים מבוהלים ממש. גם 

הם לא זוכרים לאן הם צריכים ללכת, או שזוכרים, אבל כבר לא יודעים איך 

ה בדיוק עושים בדרך. את מתה לסיגריה, אבל שכחת את הקופסה מגיעים לשם ומ

בבית. כשהחיילים נכנסו וצעקו עלייך לצאת, את בקושי הספקת לקחת את 

, והיית יכולה לנסות לחזור  המפתחות והארנק. אפילו את משקפי השמש לא זכרת 

לדירה, אבל החיילים עוד שם דופקים בקוצר רוח על דלתות השכנים. אז את 

לכת לפיצוצייה ומגלה שיש לך בארנק רק מטבע אחד של חמישה שקלים. הו

המוכר, צעיר גבוה שמריח מזיעה, חוטף בחזרה את הקופסה שנתן לך ואומר: 

"אני אשמור לך את זה כאן, ליד הקופה". וכשאת שואלת, אם תוכלי לשלם 

 באשראי, הוא מחייך, כאילו סיפרת בדיחה. כשלקח ממך את הקופסה, גב היד

השעירה שלו כמו חולדה, נגעה בְך. מאה ועשרים יום עברו בלי שאף אחד נגע בְך. 

הלב שלְך דופק בפחד, האוויר שורק בריאות ואת לא יודעת אם תחזיקי מעמד. 

 

 

ליד הכספומט, יושב איש צנום בבגדים מלוכלכים ולידו ספל פח. את מה שצריך 

לידו בצעד מהיר וכשהוא  לעשות במקרים כאלה את דווקא כן זוכרת. את עוברת

מספר לך בקול סדוק, שכבר יומיים הוא לא אכל, את מפנה את המבט לכיוון השני 

כמו מקצוענית. לא מאפשרת קשר עין. אין ממה לחשוש, זה כמו לרכוב על 

ה כשהיית לבדך, יתקשה שוב תוך  אופניים. הגוף זוכר הכול. והלב הזה, שִהרפ 

 דקות.
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ליד הכספומט, יושב איש צנום בבגדים מלוכלכים ולידו ספל פח. את מה שצריך 

לידו בצעד מהיר וכשהוא  לעשות במקרים כאלה את דווקא כן זוכרת. את עוברת

מספר לך בקול סדוק, שכבר יומיים הוא לא אכל, את מפנה את המבט לכיוון השני 

כמו מקצוענית. לא מאפשרת קשר עין. אין ממה לחשוש, זה כמו לרכוב על 

ה כשהיית לבדך, יתקשה שוב תוך  אופניים. הגוף זוכר הכול. והלב הזה, שִהרפ 

 דקות.
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מת העקדה בגרסת הסילוק "אשר מי יעשה ת  

מקורותיה   –כמעשיך" לר' שמעון בר יצחק 

 והשפעותיה 

 תמר לביא 

מת העקדה במאמר זה אני מבקשת לעמוד על גלגולּה של ת  

מדרש שנתחבר במרחב  –( ממדרש פרקי דר' אליעזר )פדר"א

המוסלמי ושימש אבן יסוד חשובה בספרייתם של חכמי אשכנז 

לפיוט האשכנזי. עשרת הניסיונות המתוארים  –הקדומה 

בפדר"א עובדו לשיר על ידי ר' שמעון בר יצחק. עיבוד פיוטי זה 

מהווה חוליית מעבר מרכזית של סיפור העקדה מהפדר"א 

שיר זה הוא הסילוק החותם  .תלליטורגייה באשכנז ובצפון צרפ

את הקדושתא שלו לשחרית יום ב' של ראש השנה המסתיים 

בעקדה "הנס העשירי". היצירה השירית של שמעון בר יצחק 

 –השפיעו על כתיבת ה'עקדות' של בעלי התוספות  והפדר"א

פיוטי סליחות הנאמרים בעשרת ימי תשובה. במאמר זה אבקש 

לעקוב אחר ההבדלים בבחירות הפואטיות בין היצירות השונות 

לאור התמורות ההיסטוריות. בחירות אלו מבטאות את המעבר 

מהמרחב המוסלמי לאשכנז הנוצרית ולתקופות השמד שאפיינו 

זמנם של תלמידי ר' תם, המיוצגים במאמר זה על ידי בכור  את

 שור )בעקדה 'אורי וישעי'( ור' אפרים מרגנשבורג )'אם אפס'(.

 

 

 

 מבוא   
ראשונים )מאק, פירוש ר' שמעיה, תשע"ג( ואחרונים )גולדשמידט, תש"ל א, עמ' 

( כבר עמדו על זיקתו האמיצה של הסילוק "אשר מי יעשה כמעשיך" למדרש 120

רקי דר' אליעזר )להלן פדר"א(. במאמר זה תיערך השוואה בין תיאור העקדה פ

בפדר"א לבין עשרים טורי השיר העוסקים בעקדה והחותמים סילוק זה שחיבר 

ר' שמעון בר יצחק. כמו כן, ייעשה בירור כיצד שימש הסילוק לר' שמעון כמצע 

י אורי וישעי' )להלן: ספרותי ל'עקדות' שנכתבו בידי שניים מתלמידי רבנו תם: 'י

'אורי וישעי'( מאת ר' יוסף מאורליאנש; ו'אם אפס ֹרבע הקן' )להלן: 'אם אפס'( 

 לאפרים מרגנשבורג. 

סיפור העקדה שבפדר"א יוצג תוך חלוקתו לפרקי משנה. לצד כל תמונה 

יוצב ביטויה המפויט בסילוק. אתעכב גם על מוטיבים עלילתיים המופיעים 

ילוק, ואציין את השערתי בבחירתו של ר' שמעון להשתיק בפדר"א ונעדרים בס

סצנות אלה. בהמשך, אשווה את הסצנות השונות בסילוק למקבילותיהן בפיוטי 

לר' יוסף בכור שור מאורליאנש  העקדה של תלמידיו של רבנו תם: 'אורי וישעי'

ו'אם אפס' לר' אפרים מרגנשבורג. כמן כן אנסה להסביר את ההבדלים בין 

 .רות, שעולים מתוך ההשוואה ביניהןהיצי

ודם שאגש לבירור סוגיות אלו, אציג את היוצרים )מחבר הפדר"א ק

 האנונימי והפייטנים( ואתעכב על כמה מושגי יסוד המשמשים במאמר זה.  

 פרקי דר' אליעזר

מעיד לכאורה שנתחבר על ידי  –'פרקי דר' אליעזר'  –אף על פי ששמו של המדרש 

( שהמחבר 136–135אחד מראשוני התנאים, צונץ הוכיח )צונץ ואלבק, תש"ז, עמ'  

חי בתקופה המוסלמית )בסביבות המאה השמינית( בארץ ישראל או באסיה 

ליעזר בן הקטנה. שם החיבור נקבע כנראה בשל פתיחתו המקורית: "ר' א

הורקנוס פתח" )תחילת פרק ג(. לפתיחת החיבור נוספו שני פרקים המספרים על 

( נוטה 26תחילתו של ר' אליעזר ולקוחים מ'אבות דר' נתן'. טרייטל )תשע"ג, עמ' 

להכריע שפרקים אלו הושמו בראש החיבור על ידי העורך, ואם כן, מדובר 

כמים(. ייחודו של החיבור בפסאודואפיגרף )תופעה נדירה מאוד בספרות הח

סביב סדר ברכות תפילת שמונה עשרה )סיפור  –מתבטא גם ברעיון המארגן 

העקדה מוביל לברכת 'מחיה המתים', הברכה השנייה(, ועשר ירידות שירד 

כעת ה )תש"ף(, 222–258



 

 

 מבוא   
ראשונים )מאק, פירוש ר' שמעיה, תשע"ג( ואחרונים )גולדשמידט, תש"ל א, עמ' 

( כבר עמדו על זיקתו האמיצה של הסילוק "אשר מי יעשה כמעשיך" למדרש 120

רקי דר' אליעזר )להלן פדר"א(. במאמר זה תיערך השוואה בין תיאור העקדה פ

בפדר"א לבין עשרים טורי השיר העוסקים בעקדה והחותמים סילוק זה שחיבר 

ר' שמעון בר יצחק. כמו כן, ייעשה בירור כיצד שימש הסילוק לר' שמעון כמצע 

י אורי וישעי' )להלן: ספרותי ל'עקדות' שנכתבו בידי שניים מתלמידי רבנו תם: 'י

'אורי וישעי'( מאת ר' יוסף מאורליאנש; ו'אם אפס ֹרבע הקן' )להלן: 'אם אפס'( 

 לאפרים מרגנשבורג. 

סיפור העקדה שבפדר"א יוצג תוך חלוקתו לפרקי משנה. לצד כל תמונה 

יוצב ביטויה המפויט בסילוק. אתעכב גם על מוטיבים עלילתיים המופיעים 

ילוק, ואציין את השערתי בבחירתו של ר' שמעון להשתיק בפדר"א ונעדרים בס

סצנות אלה. בהמשך, אשווה את הסצנות השונות בסילוק למקבילותיהן בפיוטי 

לר' יוסף בכור שור מאורליאנש  העקדה של תלמידיו של רבנו תם: 'אורי וישעי'

ו'אם אפס' לר' אפרים מרגנשבורג. כמן כן אנסה להסביר את ההבדלים בין 

 .רות, שעולים מתוך ההשוואה ביניהןהיצי

ודם שאגש לבירור סוגיות אלו, אציג את היוצרים )מחבר הפדר"א ק

 האנונימי והפייטנים( ואתעכב על כמה מושגי יסוד המשמשים במאמר זה.  

 פרקי דר' אליעזר

מעיד לכאורה שנתחבר על ידי  –'פרקי דר' אליעזר'  –אף על פי ששמו של המדרש 

( שהמחבר 136–135אחד מראשוני התנאים, צונץ הוכיח )צונץ ואלבק, תש"ז, עמ'  

חי בתקופה המוסלמית )בסביבות המאה השמינית( בארץ ישראל או באסיה 

ליעזר בן הקטנה. שם החיבור נקבע כנראה בשל פתיחתו המקורית: "ר' א

הורקנוס פתח" )תחילת פרק ג(. לפתיחת החיבור נוספו שני פרקים המספרים על 

( נוטה 26תחילתו של ר' אליעזר ולקוחים מ'אבות דר' נתן'. טרייטל )תשע"ג, עמ' 

להכריע שפרקים אלו הושמו בראש החיבור על ידי העורך, ואם כן, מדובר 

כמים(. ייחודו של החיבור בפסאודואפיגרף )תופעה נדירה מאוד בספרות הח

סביב סדר ברכות תפילת שמונה עשרה )סיפור  –מתבטא גם ברעיון המארגן 

העקדה מוביל לברכת 'מחיה המתים', הברכה השנייה(, ועשר ירידות שירד 
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הקב"ה לארץ. שני עקרונות ארגון אלו מוכיחים שהחיבור שלפנינו אינו מלא 

(. חיבור זה חריג בנוף 34–27עמ'  וכנראה לא הושלם מעולם )טרייטל, תשע"ג,

הספרות המדרשית מבחינת התוכן והסגנון, שכן הוא נכתב כ'מקרא משוכתב'. 

אלבק מציין שהפדר"א מזכיר בסגנונו את הספרות החיצונית בכלל ואת ספר 

(. נוסף על כך, כפי שהבחין טרייטל 137היובלים בפרט )צונץ ואלבק, תש"ז, עמ' 

 החיבור מתעד מסורות הלכתיות שאין להן אח ורע (,255–238)תשע"ג, עמ' 

בספרות החז"לית והרבנית. אף על פי שהחיבור נכתב במרחב המוסלמי, הרי 

 (.313שמע, תשמ"ה, עמ' -שהיה מצוי בידי חכמי אשכנז )תא

 לערך( 1020–950) ר' שמעון בר יצחק

ככל ה )ר' שמעון בר יצחק היה בן למשפחת ר' אבון הגדול שחיה באשכנז הקדומ

( וחברו 87–86שבצרפת, גרוסמן, תשמ"ט,  -Le Mansמהוא מוצאה  ,נראהה

, עמ' יא; גרוסמן, 1938הקשיש של רבי גרשם בן רבי יהודה מאור הגולה )הברמן,  

(. הוא נודע כאחד מגדולי חכמי מגנצא, והשפעתו נמשכה דורות 92תשמ"ט, עמ' 

(. ר' שמעון היה 94, תשמ"ט, רבים לאחר גזירות תתנ"ו )על אישיותו ראו גרוסמן

, עמ' 1975ראשון "בהתוויית הדרך לפייטנים" שפעלו דורות רבים אחריו )פליישר,  

( מציין שר' שמעון הוא אחד משני הפייטנים 263(. פרנקל )תשע"ז, עמ' 430

החשובים שעמדו לאשכנז במאה האחת עשרה. בכתיבת פיוטיו הלך ר' שמעון 

ה במאה העשירית( הן מבחינת בדרכם של גדולי פייטני איט ליה )שפעלו בעיר לּוק 

ואילך(. גרוסמן )תשמ"ט, עמ'  425, עמ' 1975התוכן הן מבחינת הצורה )פליישר, 

( כותב על שמעון בר יצחק: "פיוטיו מצטיינים בדרך כלל בפשטות לשונם, 98

ביופיים וברגש העז המפעם בהם. שלושה מן הסימנים המובהקים שנתנו ראשוני 

בשירה האשכנזית ]...[ מאפיינים טובים הם לשירתו ]...[ מליצים   20כמת ישראלחו

בין עם ישראל לאלוהיו ]...[ יביא בלב קוראיו התפעלות חזקה וחוזק כוח הדמיון 

טו(, פיוטיו -, עמ' יג1938ושישתמש כראוי באמונות בני עמו". לדעת הברמן )

 משקפים את המציאות השפופה של גלות אשכנז. 

 

 
 = שמואל דוד לוצאטו[ ושי"ר ]= שלמה יהודה רפפורט[.גרוסמן מכוון אל שד"ל ] 20

 

 

 יוטי 'עקדות'  פ

 כותב:  ,(127במאמרו "עשרה ניסיונות" )תש"ס, עמ'  ,בר תקוה

עקדת יצחק ]...[ הינה מן הנושאים הרוחניים המהותיים ביותר בתולדות הרוח 

היהודית. בצוק העתים קנתה לה העקדה מקום מרכזי בפיוט של ימי הביניים, 

]...[ ההיענות בעקבות הגזרות הקשות והאכזריות ]...[ בארצות הנצרות 

היצירתית המקפת של פייטני הדורות ההם הולידו ז'אנר פייטני מיוחד הקרוי: 

 'עקדה'. 

סוגה של פיוטי סליחה, והם נדרשים לסיפור המקראי של -פיוטי 'עקדות' הם תת

(, המהווה 355; אליצור, תשנ"ט, עמ' 696עמ'  עקדת יצחק )שירמן, תשנ"ז,

תזכורת תמידית למחויבות ההדדית בין האל לישראל. חז"ל קבעו את הזכרת 

העקדה בתפילת העמידה הנאמרת בתעניות הנגזרות על הציבור. מעשה עקדת 

יצחק משולב בתפילות למועדים מיוחדים, כגון פיוטי 'סדר העבודה' ליום כיפור; 

דושתאות; פיוטים לפני תקיעת שופר כדוגמת הפיוט "עת שערי פיוטי המחיה בק

 רצון להיפתח" ובפיוטי סליחות. 

(, 1096אף שלידתה של סוגת העקדה קדמה לפרעות ולגזרות מסעי הצלב )

פריחתה העיקרית באה בעקבות פרעות וגזרות אלה. פיוטי סליחות ובעיקר 

רכו בהם 'עקדות' ימיהם 'עקדות' שנכתבו באשכנז שיקפו את רוח תקופתם, ונכ

עם עקדת העבר. ברעיון העקדה הם ראו בבואה להרג הרב שביצעו נושאי הצלב 

(. בפיוטים אלה מבקש הפייטן לעורר את 306עמ'  בקהילותיהם )רצהבי, תשנ"א,

רחמי האל על עמו ישראל באמצעות הזכרת זכות האבות אברהם ויצחק, ברוח 

הר המוריה הוא יענה אתכם וישמע הנאמר במשנה: "מי שעינה את אברהם ב

 בקול צעקתכם היום הזה" )תענית ב, ד(. 

 הקדושתא

'קדושתא' היא קומפוזיציה מורחבת שנתחברה כדי לעטר את עמידת שבע 

שנאמרה בה קדושה. הקדושה היא תפילה הנאמרת על ידי הציבור ומשקפת את 

(, ועל פי המנהג שהתקיים בארץ ישראל 699, תשנ"ז, עמ'  תפילת המלאכים )שירמן

היא נאמרה רק בשבתות ובימים טובים. לקדושתא מבנה קבוע הנפתח בפיוטים 

'מגן' ו'מחיה', המעבירים לחתימת שתי הברכות הראשונות בתפילת העמידה ועוד 
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 יוטי 'עקדות'  פ

 כותב:  ,(127במאמרו "עשרה ניסיונות" )תש"ס, עמ'  ,בר תקוה

עקדת יצחק ]...[ הינה מן הנושאים הרוחניים המהותיים ביותר בתולדות הרוח 

היהודית. בצוק העתים קנתה לה העקדה מקום מרכזי בפיוט של ימי הביניים, 

]...[ ההיענות בעקבות הגזרות הקשות והאכזריות ]...[ בארצות הנצרות 

היצירתית המקפת של פייטני הדורות ההם הולידו ז'אנר פייטני מיוחד הקרוי: 

 'עקדה'. 

סוגה של פיוטי סליחה, והם נדרשים לסיפור המקראי של -פיוטי 'עקדות' הם תת

(, המהווה 355; אליצור, תשנ"ט, עמ' 696עמ'  עקדת יצחק )שירמן, תשנ"ז,

תזכורת תמידית למחויבות ההדדית בין האל לישראל. חז"ל קבעו את הזכרת 

העקדה בתפילת העמידה הנאמרת בתעניות הנגזרות על הציבור. מעשה עקדת 

יצחק משולב בתפילות למועדים מיוחדים, כגון פיוטי 'סדר העבודה' ליום כיפור; 

דושתאות; פיוטים לפני תקיעת שופר כדוגמת הפיוט "עת שערי פיוטי המחיה בק

 רצון להיפתח" ובפיוטי סליחות. 

(, 1096אף שלידתה של סוגת העקדה קדמה לפרעות ולגזרות מסעי הצלב )

פריחתה העיקרית באה בעקבות פרעות וגזרות אלה. פיוטי סליחות ובעיקר 

רכו בהם 'עקדות' ימיהם 'עקדות' שנכתבו באשכנז שיקפו את רוח תקופתם, ונכ

עם עקדת העבר. ברעיון העקדה הם ראו בבואה להרג הרב שביצעו נושאי הצלב 

(. בפיוטים אלה מבקש הפייטן לעורר את 306עמ'  בקהילותיהם )רצהבי, תשנ"א,

רחמי האל על עמו ישראל באמצעות הזכרת זכות האבות אברהם ויצחק, ברוח 

הר המוריה הוא יענה אתכם וישמע הנאמר במשנה: "מי שעינה את אברהם ב

 בקול צעקתכם היום הזה" )תענית ב, ד(. 

 הקדושתא

'קדושתא' היא קומפוזיציה מורחבת שנתחברה כדי לעטר את עמידת שבע 

שנאמרה בה קדושה. הקדושה היא תפילה הנאמרת על ידי הציבור ומשקפת את 

(, ועל פי המנהג שהתקיים בארץ ישראל 699, תשנ"ז, עמ'  תפילת המלאכים )שירמן

היא נאמרה רק בשבתות ובימים טובים. לקדושתא מבנה קבוע הנפתח בפיוטים 

'מגן' ו'מחיה', המעבירים לחתימת שתי הברכות הראשונות בתפילת העמידה ועוד 
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מערכת  –וכך גם בקדושתא של ר' שמעון  –כמה פיוטים לברכה השלישית. לרוב 

 קדושתא נחתמת בסילוק המוביל אל הקדושה. ה

 הסילוק 

הוא המרכיב האחרון ברוב הקדושתאות, ולרוב הוא כתוב בלשון ' 'סילוק

מרוממת וחרוזה. זהו פיוט ארוך ומקיף הדן בהרחבה בנושא היום )השבת 

המיוחדת או המועד( ומסיים במלאכים ובשירתם אל מול כיסא כבוד ה'. תפקידו 

ילוק הוא להוביל אל הפסוק הראשון של קדושת העמידה )יש' הליטורגי של הס

השם 'סילוק' נגזר  ח, ג(: "קדוש קדוש קדוש יי צבאות מלא כל הארץ כבודו".

מהשורש הארמי סל"ק, שמשמעותו זהה לזו של שורש על"ה העברי, ומורה על 

תפקידו הליטורגי: לרומם את רוח קהל המתפללים ולחברם אל שירת ה'קדושה' 

 (. 693–692המלאכים )שירמן, תשנ"ז, עמ'  של

הפיוט שבמרכז אירופה )איטליה, אשכנז וצפון צרפת( המשיך את הפיוט 

כבנה הצעיר של היצירה האגדית. על מקומו של הפיוט  הנתפס הארץ ישראלי,

בשרשרת היצירה היהודית כותב עגנון )תשכ"ב(: "משנחתמו כתבי הקודש ומתו 

רשי האגדה נגלתה שכינת דברותיו למשוררי הקודש חכמי האגדה ונסתיימו מד

שפייטו את התפילות". אם כן, טבעי שהפייטנים לדורותיהם סמכו דבריהם על 

המקרא ועל ספרות מדרשי האגדה שהתחדשו לאורך הדורות ושכתביהם היו 

מונחים לפניהם. עם זאת, הם לא מנעו עצמם מלהשתמש ביצירה הפייטנית 

תיהם של פייטנים קודמים היוותה מצע ונקודת שקדמה להם. יש שיצירו

 התייחסות בפיוטיהם של כותבים מאוחרים יותר. 

 הסילוק לר' שמעון בר יצחק 

שיידון במאמר זה, חותם את  21הסילוק "אשר מי יעשה כמעשיך וכגבורותיך",

הקדושתא שחיבר ר' שמעון בר יצחק, שנאמרת ביום ב' של ראש השנה )היום שבו 

 22קוראים בתורה את מעשה העקדה(. הפיוט כתוב בתבנית דומה לשיר חרוזי,

 
( ואילך; 49)טור  116; מניית הניסיונות בעמ' 112גולדשמידט )תש"ל( הסילוק מתחיל בעמ'  21

 (. 100–84)טורים  121–120ניסיון העקדה עמ' 
 .128' עמ(, 1976, )פגיס 22

 

 

 23כלומר בטורים אחידים בצורתם ובחריזתם לאורך חלקים ארוכים של הסילוק.

צלעיים. חמישים ושבעה מהם עוסקים בעשרת -ובפיוט מאה וארבעה טורי שיר ד

הניסיונות שנתנסה בהם אברהם אבינו. ניכר שבסילוק זה ר' שמעון בר יצחק שם 

דגש על הניסיון העשירי, ניסיון העקדה. עשרים טורי השיר שהקדיש המחבר 

 לניסיון העקדה נמצאים במוקד עיסוקו של מאמר זה. 

 תלמידי ר' תם

עשרה( היה פרשן מקרא  ורליאנס, צרפת, המאה השתים)מא ר' יוסף בכור שור

לל את פרשנות הפשט וכלל  ופייטן, תלמידו של רבנו תם. בפירושיו לתורה הוא ִשכ 

בתוכה גם מילוי פערים. פירושיו מצטיינים במקוריות, בהבחנות פסיכולוגיות 

ובלשון קצרה וקולחת המשלבת את דברי הכתוב תוך הרחקת ביטויי ההאנשה, 

(. יצירתו השירית 134–132וך מתן טעמים למצוות התורה )אורבך, תשל"ו, עמ'  ות

כוללת בתי שיר החותמים את פירושו על חלק ניכר מפרשות השבוע וכן כמה 

(. העקדה 274–268סליחות )הברמן, תרצ"ח; גולדשמידט ופרנקל, תשנ"ג, עמ' 

יחוסה לבכור שור 'אורי וישעי' פורסמה לראשונה על ידי גולדשמידט ופרנקל וי

(, אולם במאמר קודם בוסס ייחוס זה )אשל ולביא, 782הוטל בספק )שם עמ' 

 תשע"ח(.

בר' יצחק בר' אברהם מרגינשבורג )גרמניה, המאה השתים  ר' אפרים

עשרה( היה מראשוני בעלי התוספות באשכנז ומראשוני תלמידיו של רבנו תם. 

כתב: "פיוטיו עולים על פיוטי כל צונץ שיבח את יצירתו השירית של ר' אפרים ו

בני דורו האשכנזים ושל רוב הצרפתים, קצרים ובכל זאת ברורים" )תולדות 

(. פיוטיו מתנים את צרת העם וענותו, וניכרת בהם נימה אישית 276הפיוט, עמ' 

ונפש קשת רוח, נרגשת ונסערת, התרה אחר מרגוע באמונתה ומוצאת פורקן 

(. עקדתו 'אם אפס' היא 207–206רבך, תשל"ו, עמ' בלשון שנונה ובלעג מר )או

המפורסמת ביצירתו השירית. הברמן, במאמרו "פיוטי רבינו אפרים ב"ר יצחק 

 
"ִרים"  83–70סיונות(; י"ִמים" )שישה נ 69–45"דים";  44–33החריזה "ֶתָך";  32–1טורים  23

ה";  –)ניסיון עשירי  99–84תשיעי(; -)ניסיונות שביעי ד". 102–100העקדה( "ל   )החתימה( "ק 
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 23כלומר בטורים אחידים בצורתם ובחריזתם לאורך חלקים ארוכים של הסילוק.

צלעיים. חמישים ושבעה מהם עוסקים בעשרת -ובפיוט מאה וארבעה טורי שיר ד

הניסיונות שנתנסה בהם אברהם אבינו. ניכר שבסילוק זה ר' שמעון בר יצחק שם 

דגש על הניסיון העשירי, ניסיון העקדה. עשרים טורי השיר שהקדיש המחבר 

 לניסיון העקדה נמצאים במוקד עיסוקו של מאמר זה. 

 תלמידי ר' תם

עשרה( היה פרשן מקרא  ורליאנס, צרפת, המאה השתים)מא ר' יוסף בכור שור

לל את פרשנות הפשט וכלל  ופייטן, תלמידו של רבנו תם. בפירושיו לתורה הוא ִשכ 

בתוכה גם מילוי פערים. פירושיו מצטיינים במקוריות, בהבחנות פסיכולוגיות 

ובלשון קצרה וקולחת המשלבת את דברי הכתוב תוך הרחקת ביטויי ההאנשה, 

(. יצירתו השירית 134–132וך מתן טעמים למצוות התורה )אורבך, תשל"ו, עמ'  ות

כוללת בתי שיר החותמים את פירושו על חלק ניכר מפרשות השבוע וכן כמה 

(. העקדה 274–268סליחות )הברמן, תרצ"ח; גולדשמידט ופרנקל, תשנ"ג, עמ' 

יחוסה לבכור שור 'אורי וישעי' פורסמה לראשונה על ידי גולדשמידט ופרנקל וי

(, אולם במאמר קודם בוסס ייחוס זה )אשל ולביא, 782הוטל בספק )שם עמ' 

 תשע"ח(.

בר' יצחק בר' אברהם מרגינשבורג )גרמניה, המאה השתים  ר' אפרים

עשרה( היה מראשוני בעלי התוספות באשכנז ומראשוני תלמידיו של רבנו תם. 

כתב: "פיוטיו עולים על פיוטי כל צונץ שיבח את יצירתו השירית של ר' אפרים ו

בני דורו האשכנזים ושל רוב הצרפתים, קצרים ובכל זאת ברורים" )תולדות 

(. פיוטיו מתנים את צרת העם וענותו, וניכרת בהם נימה אישית 276הפיוט, עמ' 

ונפש קשת רוח, נרגשת ונסערת, התרה אחר מרגוע באמונתה ומוצאת פורקן 

(. עקדתו 'אם אפס' היא 207–206רבך, תשל"ו, עמ' בלשון שנונה ובלעג מר )או

המפורסמת ביצירתו השירית. הברמן, במאמרו "פיוטי רבינו אפרים ב"ר יצחק 

 
"ִרים"  83–70סיונות(; י"ִמים" )שישה נ 69–45"דים";  44–33החריזה "ֶתָך";  32–1טורים  23

ה";  –)ניסיון עשירי  99–84תשיעי(; -)ניסיונות שביעי ד". 102–100העקדה( "ל   )החתימה( "ק 
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קמד(, פרסם שלושה נוסחים לפיוט "עקדה ליום –מרגנשבורק" )תחר"ץ, עמ' קמא

  24עקדה משל ר' אפרים מרגנשבורג. –ד' בעשי"ת" 

פעלו במאה השתים עשרה תחת הרושם של ראוי לציין שתלמידי ר' תם 

שהחלו עם מסע הצלב הראשון בסוף המאה האחת עשרה )שנת   ,מעשי קידוש השם

 ,(. מאורעות אלו התאפיינו במעשים אקטיביים של קידוש השם1096ד'תתנו 

הכוללים שחיטת בנים על ידי אבותיהם. בכרוניקות בנות התקופה תוארו מעשים 

המשחזרים את סיפור העקדה. ביצירות הספרותיות  אכזריים אלו כמעשי מופת

של בני הדור הותכו מוטיבים מסיפור העקדה אל תוך תיאורי מעשי קידוש השם 

 25ולהיפך.

 הפיוטים הנידונים
 העקדה בסילוקו של ר' שמעון בר יצחק

ח הּו ק  ִנס  ה  /  ו  ִמל  ֶלה ב  א  ִרים ה  ב  ד  ר ה  ח  י ה א  ֲעִׂשיִרי ה  ָך -נ א ֶאת-ה  ִּבנ 

ה  ֹעל  הּו ִלי ל  ֲעל  ה   ו 

ֶבן 85 ן ל  יֶזה ב  א  ֶבן-ֶוֱהִשיבֹו ל  ה אֹו ל  ל  ר  ע  ה  /  ֶאת-ה  ִמיל  ת  -ה  ב  ה  ָך ֲאֶשר א  ִחיד  י 

ה ל  ֶחמ   ב 

ה ִכינ  יו ש  ל  ר ע  ר ֲאֹשֶ ה  ל־ה  ה                                                       ע  ל  צ  ע  ל ּב  ּצ  ע  לֹא ִנת  ֹּבֶקר ו  ִּכים ּב  ִהש  ה  /  ו  ל  כ ל  מ 

ה ל  ֹלה ד  יו ד  ל  ב ע  כ  ֲחמֹור ֲאֶשר ר  ה  /  הּוא ה  ִגיל  מֹו ּב  צ  ע  ֲחמֹור ּב  ש ה  ב  ח   ו 

ּכֹוב       ִני ִלר  ִתיד ע  ע  הּוא ֹשֶ הו  ִסל  ֹיֶשר מ  ם ּב  ּכ  ר  ד  כּו ל  ל  ה  ה  /  ו  ל  א  ג  ת ה  ע  יו ּב  ל   ע 

ה ל  ל  ת  ר ל  ה  ִבין ִּכי הּוא ה  ה  ה  /  ו  לּול  ֶהֶבת ת  ל  אּו ש  צֹוִפים ר  ֶשִהִגיעּו ל   ּכ 

י ה 90 ח  ֲאֶשר ה  ּב  ִמז  ה  /  הּוא ה  ל  ע  ן מ  ח  ֶשל־שֹוכ  ּב  ִמז  הּו ה  א  ע ֶהר  ּב  ֶאצ   ּוב 

ה ל  ח   ִמת 

ה ל  ל  ח  ד ל  ּב  ת ּכ  ו  ט ִמצ  ע  ה  /  ֶשלֹא ִיב  ל  ג  ר  יו ל  ל  ג  ר  יו ו  שֹור י ד  ה י ִחיד ִלק  ִצּו   ו 

ה ִצים ֶהֱעל  ע  ה  ש ו  א  ְך ה  ר  ע  ה  /  ו  ה ֹעל  ל  ח  ִּכט  ּב  ִמז  ל־ה  דֹו ע  ֲעק   ו 

ה     לּול  ה ב  ח  דֹול ִהִגיש ִמנ  ן ג  ֹכה  ה  /  ּוכ  ל  ח  ל  ח  ֲחטֹו ב  ש  ֲאֶכֶלת ל  מ  ח ה  ק  ל   ו 

ה             ִחיל  ד ּב  ן ֶנֱעק  ּב  ה  ֲעִקיד ו  ב מ  א  ה / ה  א ֲעִליל  רֹוֶאה נֹור  ב ו  יֹוש   ו 

 
נקודת המוצא במאמר זה היא שנוסח א )להלן: נו"א( הוא הפיוט המאוחר והבשל מבין  24

 שהוא משלב בין שני הנוסחים הקדומים )נו"ב; נו"ג( תוך מתן דגש לקוהרנטיות.  שלושתם, ונמצא
  . וכן ש' אליצור )תשנ"ז(.220–212; 180–175; 131–115בעיקר עמ'  ,(2018ראו א' רייך ) 25

 

 

ל 95 ע א  מ  ש  ה  ה  /  ו  ל  ה ִּביל  ּצ  ֲעקּו ח  ם צ  ֶאל  ן ֶאר  ח -ה  ל  ָך ֶאלִתש  ֲעׂשֹותֹו -י ד  ר ל  ע  נ  ה 

ה ל   כ 

ב    ֳחש  ה  רֹו ו  פ  ן כ  ת  ה  /  נ  עֹול  אִשית ל  ר  י ב  מ  ן ִמֶּׁשֶשת י  פ  צ  ִיל ֲאֶשר ה  א  ה        לֹו -ו 

ה     ל  ה  ִלת  ם ו  ש   ל 

ה   ל  ג  ֹאם ִנד  תֹו ל  ד  ֹּכר ֲעק  ִלז  ה  / ו  ע ל  ה מ  כ  ר  כֹו ִּבב  ר  ב  ע ל  ּב  ִנש   ו 

ה                ג ל  ם ס  ע  יֹות לֹו ל  ם ִלה  נֹות  ִלק  ה  /  ו  ל  ו  ע  ֹון ו  ל־ע  ם ִמּכ  ט  ל  מ   ל 

ה:  נּו ֶסל  ת  ר  ֶעז  נּו ו  ת  שּוע  יֹות י   ִלה 

ד      100 ֶנֱעק  ד ו  ֲעלֹות ֹעק  ד  /  ֹּכֶשר ִמפ  ק  ֶניָך י פ  פ  ֶזה ל  ּיֹום ה  ה   ו 

ֶליָך  ם ֹאה  ת  ת ה  ד ִויִשיב  ק  ֲחִמים ִלפ  ר  דֹון ּב  כֹור א  ד / ז  ק    ש 

ד:  ֶניָך ִלק  פ  ֲחוּו ל  ת  ִיש  עּו ו  ר  ד / ִיכ  ק  י י  ש  ל ֲחש  מ  ש  י ח  ִשיש  ר  ת   ו 

ִשים.  ל  ש  דֹוש מ  ק  ה ל  דּוש  ִשילּוש ק  ִדישּו / ו  ֶזה ֶאל ֶזה י ק  ֲעִריצּו ו  ֶזה ֶאל ֶזה י   ו 

ט. ר' שמעון ב"ר יצחק משתמש במילה 'חמלה' שהיא  : ראו יש' סג,בחמלה 85

: השוו שכינה ...על 86נרדפת למילה 'רחמים' שמשמשת גם כנרדפת ל'אהבה'.  

יח' יא, כג, שם מדובר על סילוק השכינה, וההר הוא הר הזיתים )"ההר אשר 

: על אשר רכב  87מקדם לעיר"(; ביה' טו, ח: "ההר אשר על", מכוון להר המוריה.  

: על פי זכ' ט, ט. הגאלה ...עני 88: משה, על פי שמ' ב, יט. דלה דלה אס' ו, ח.פי 

בֹישר : השווה בר' לב, ב; במ' כד, כה. והלכו לדרכם: על פי יר' לב, ז. הגאלה

הצופים הסמוך -: הרלצופים 89: על פי ח, ג: "ישרו בערבה מסלה". מסלה

 26רושלים, ראו פסחים ג, ח.לירושלים, או, שהכוונה לקו ראייה שצופים ממנו לי

: בפחד, על בחלחלה: ראו ש"א ב, כט. כבד ...יבעט 91: על פי יח' כא, כג. שלהבת

: בפחד, על פי איוב  ו, י; בחילה: על פי תה' סו, ה. נורא עלילה 94פי יש' כא, ג. 

: בצעקה, ביללה : על פי יש' לג, ז.חצה ...הן 95או, בתפילה, על פי דה"א לג, יב. 

: על פי תה' נתן כפרו 96: להשמידו, על פי יר' ל, יב. לעשותו כלהעל פי צפ' א, י. 

: נדגלה: לעם, על פי מש' יד, כח. לאם 97: על פי  צפ' ג, כ. לשם ולתהלהמט, ח. 

: על פי דב' סגלה ...להיות : על פי יר' נא, ו.עון ...למלטם 98על פי שה"ש ו, ד; י. 

: על פי תה' סח, כ, בתוספת מלת 'ועזרתנו', כבברכת סלה ...וישועתנ 99כו, יח. 

כשר  : על פי שמ' לב, לד.יפקד ...והיום 100: על פי איכה ד, יז. ועזרתנוההודאה. 

 
 . 146ש'; ז'; ח' ספראי, משנת ארץ ישראל, מסכת פסחים, ליפשיץ, ירושלים, תשס"ט, עמ'   26
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ל 95 ע א  מ  ש  ה  ה  /  ו  ל  ה ִּביל  ּצ  ֲעקּו ח  ם צ  ֶאל  ן ֶאר  ח -ה  ל  ָך ֶאלִתש  ֲעׂשֹותֹו -י ד  ר ל  ע  נ  ה 

ה ל   כ 

ב    ֳחש  ה  רֹו ו  פ  ן כ  ת  ה  /  נ  עֹול  אִשית ל  ר  י ב  מ  ן ִמֶּׁשֶשת י  פ  צ  ִיל ֲאֶשר ה  א  ה        לֹו -ו 

ה     ל  ה  ִלת  ם ו  ש   ל 

ה   ל  ג  ֹאם ִנד  תֹו ל  ד  ֹּכר ֲעק  ִלז  ה  / ו  ע ל  ה מ  כ  ר  כֹו ִּבב  ר  ב  ע ל  ּב  ִנש   ו 

ה                ג ל  ם ס  ע  יֹות לֹו ל  ם ִלה  נֹות  ִלק  ה  /  ו  ל  ו  ע  ֹון ו  ל־ע  ם ִמּכ  ט  ל  מ   ל 

ה:  נּו ֶסל  ת  ר  ֶעז  נּו ו  ת  שּוע  יֹות י   ִלה 

ד      100 ֶנֱעק  ד ו  ֲעלֹות ֹעק  ד  /  ֹּכֶשר ִמפ  ק  ֶניָך י פ  פ  ֶזה ל  ּיֹום ה  ה   ו 

ֶליָך  ם ֹאה  ת  ת ה  ד ִויִשיב  ק  ֲחִמים ִלפ  ר  דֹון ּב  כֹור א  ד / ז  ק    ש 

ד:  ֶניָך ִלק  פ  ֲחוּו ל  ת  ִיש  עּו ו  ר  ד / ִיכ  ק  י י  ש  ל ֲחש  מ  ש  י ח  ִשיש  ר  ת   ו 

ִשים.  ל  ש  דֹוש מ  ק  ה ל  דּוש  ִשילּוש ק  ִדישּו / ו  ֶזה ֶאל ֶזה י ק  ֲעִריצּו ו  ֶזה ֶאל ֶזה י   ו 

ט. ר' שמעון ב"ר יצחק משתמש במילה 'חמלה' שהיא  : ראו יש' סג,בחמלה 85

: השוו שכינה ...על 86נרדפת למילה 'רחמים' שמשמשת גם כנרדפת ל'אהבה'.  

יח' יא, כג, שם מדובר על סילוק השכינה, וההר הוא הר הזיתים )"ההר אשר 

: על אשר רכב  87מקדם לעיר"(; ביה' טו, ח: "ההר אשר על", מכוון להר המוריה.  

: על פי זכ' ט, ט. הגאלה ...עני 88: משה, על פי שמ' ב, יט. דלה דלה אס' ו, ח.פי 

בֹישר : השווה בר' לב, ב; במ' כד, כה. והלכו לדרכם: על פי יר' לב, ז. הגאלה

הצופים הסמוך -: הרלצופים 89: על פי ח, ג: "ישרו בערבה מסלה". מסלה

 26רושלים, ראו פסחים ג, ח.לירושלים, או, שהכוונה לקו ראייה שצופים ממנו לי

: בפחד, על בחלחלה: ראו ש"א ב, כט. כבד ...יבעט 91: על פי יח' כא, כג. שלהבת

: בפחד, על פי איוב  ו, י; בחילה: על פי תה' סו, ה. נורא עלילה 94פי יש' כא, ג. 

: בצעקה, ביללה : על פי יש' לג, ז.חצה ...הן 95או, בתפילה, על פי דה"א לג, יב. 

: על פי תה' נתן כפרו 96: להשמידו, על פי יר' ל, יב. לעשותו כלהעל פי צפ' א, י. 

: נדגלה: לעם, על פי מש' יד, כח. לאם 97: על פי  צפ' ג, כ. לשם ולתהלהמט, ח. 

: על פי דב' סגלה ...להיות : על פי יר' נא, ו.עון ...למלטם 98על פי שה"ש ו, ד; י. 

: על פי תה' סח, כ, בתוספת מלת 'ועזרתנו', כבברכת סלה ...וישועתנ 99כו, יח. 

כשר  : על פי שמ' לב, לד.יפקד ...והיום 100: על פי איכה ד, יז. ועזרתנוההודאה. 

 
 . 146ש'; ז'; ח' ספראי, משנת ארץ ישראל, מסכת פסחים, ליפשיץ, ירושלים, תשס"ט, עמ'   26
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: על פי אהליך  ...וישיבת  101: מעשים ישרים. מפעלות: על פי תה' מו, ט.  מפעלות

ב אוהלים ועוסק בתורה "חורב" פרק לא: "שהיה יוש  -בר' כה, כז; פדר"א )היגר(  

וישתחוו : על פי תה' כב, ל.  יכרעו וישתחוו  102: על פי תה' קכז, א.  שקדכל ימיו".  

: על פי יקדישו ...יעריצו: על פי יש' ו, ג. זה ...וזה 102: על פי תה' כב, כח. לפניך

 יש' כט, כג.

 הפיוט וביאורו –'ה' אורי וישעי' לבכור שור 

ִעי     ִיש  ִּבי  ה' אֹוִרי ו  ר  ת ח  ֲאו  ג   ו 

ה ִריִבי  ִריב  ה ו  הֹוִשיע  ה ו   קּומ 

ִּבי ב   ג  ִּכי ּוִמׂש  ל  לֹו מ  ם ִּכס  ָך ׂש  מ   ָך ע 

ִבי ִבי א  ר א  ּיֹאמ  יו ו  נ  ל פ  ך  ע  ּי ב   ו 

ה ג   5   ק  ע  ה ּוצ  ִחנ  ִכּי ה ת   עּו ִּבב 

ה ק  ד  ֲעִׂשים ּוצ  ֶהם מ  ין ּב  ִאם א   ו 

הגּול ד      ח  נ  א  ִכי ו  כּו ּב  פ  ֶניָך ש  פ    ל 

ה      ק  ז  ח  אּו ֶאל ֱאֹלִהים ּב  ר  ִּיק    ו 

הּו ה        ֲחֶריָך נ  ָך א  ת  ֲחל  נ  ָך ו  מ    ן ע 

הּו 10 ֲעל  ה  ָך ו  ח ִּבנ  ל ק  ם לֹו א  נ  כּו ּב  מ  ס   ו 

הּו ו       ֲעׂש  ר ּומ  ע  נ  ט ה  פ  ֶיה ִמש   ֶזה ִיה 

ם לֹו ֹחק ּו     ם ׂש  הּוש  ם ִנס  ש  ט ו  פ   ִמש 

רֹוז     ק  ב  ם ֹּבֶקר ל  ר ׂש  ּכ  ִנׂש   ִריז ו 

רֹו ֲהד  ל ו  בֹוד א  ב ִלכ  כ  ר  ח ו  ל   צ 

רֹוח   15   ב  ל ד  ׂש ע  ׂש  א ו  י ר  ד ו   ר 

י ֲחֹבש ֶאת ֲחֹמרֹו      ֹּבֶקר ו  ם ּב  ה  ר  ב  ם א  ּכ  ּי ש   ו 

ר ט       ה  ִנז  ִהיר ו  ִאיש ז  נֹו ּכ  ן ֶאת ּב   ע 

ר    ד ּוִמה  ק  ּכֹו ש  ל  צֹון מ  ֲעׂשֹות ר   ל 

רי    ה לֹו ֹזה  א  ִלִשי ִנר  ּׁש   ֹום ה 

ר 20 ה  רֹאש ה  ש ֹאֶכֶלת ּב  א  בֹוד ה' ּכ  מּות ּכ   ד 

 

 

ח  כ   ּב  ט  נֹו מ  ִכין ִלב  ה  יו ו  ֲחמ  ש ר   ב 

רֹו ל   ִזכ  יֹון ו  ל ֶעל  א  ן ל  ה  כ  ח  ל  ּב   ש 

ח  ל   ּב  ז  ֲאֶכֶלת ל  ִצים ּומ  ע  ש ו  ח א   ק 

י נ  ִהִגישֹו ִלפ  י ה' ו  נ  ִריבֹו ִלפ  ִהק  ח   ו  ּב  ִמז   ה' ֶאל ה 

מֹוִרּי המ    25    ר ה  ה  ד ל  ם י ח  י ֲעלֹות   ד 

ִאּי ה     ֶׂשה ִלר  ּי ה ה  הֹורֹו א  ל ִנין ל  א   ש 

שֹונ       ר ל  ח  ִנב  ב ו  ר  ִני ע  ן ֲעִלּי הם לֹו ּב   כ 

ֲעִליִלּי ה     ב ה  ר  ה ו  צ  ע  דֹול ה   ג 

ֲעֶרֶכת ס       ְך מ  ר  ע  ִציו ּי ְך ו  ְך ּב   מ 

ֶלאֶכת 30    ִהיר ִּבמ  ִאיש מ  ח  ּכ  ּב  ה ִמז  נ   ּוב 

ר ֶלֶכת ע       ש  ִחידֹו ִאיש י  ד י   ק 

ֶפֶכת     ה  ִמת  ל ה  ן אֹותֹו ע  ִּית   ו 

בֹוֶדָךפ        ט ִלכ  ח  רֹון ִליּׁש  ן ג  ט ּב   ש 

ֶדיָך     ֲחס  ֲחֶמיָך ו  רּו ר  מ  אר ִנכ  ּו  צ  ב ֶחֶרב ל  ׂשּום א   ּב 

ִאיש ֲחִסיֶדָךצ   35   ת  ל  ח  ל  ן ש    יר ֶנֱאמ 

ְך ֶהֶרף י ֶדיָך     א  ל  מ  ּיֹאֶמר לֹו ה   ו 

יוק     ינ  א ֶאת ע  ׂש  נ  ִחי ו  ר   ם ֶאז 

ִיל נֶ    ה א  ִהנ  יו ו  נ  ר  ק  ז ּב   ֱאח 

יו ר     נ  פ  נֹו ל  ת ּב  מּור  חֹו ת  ב   ץ ּוז 

יו 40 נ  י ב  ר  ש  מֹו א  ת  ך ּב  ל  ה   ִמת 

ש ש   ד  ה  ש ּול  ת  כ  יו ל  ב  ת  ֹאי  ע  ּב   ם ִנש 

ש ד  ק  ְך ּול  ר  ב  ֶניָך ל  אֹור פ  עֹו ּב  ר  ז   ו 

גֹוֶדשת   ֶניָך ּב  פ  בּור ל  רֹו צ   ִמיד ֶאפ 

י ה הּו ה  ֶיה ֹקֶדשו  תֹו ִיה  מּור   א ּות 

תֹו י   45    ע ל  ּיֹום יֹוֶשר פ  נּו ה  כֹור ל   ּה ז 
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ח  כ   ּב  ט  נֹו מ  ִכין ִלב  ה  יו ו  ֲחמ  ש ר   ב 

רֹו ל   ִזכ  יֹון ו  ל ֶעל  א  ן ל  ה  כ  ח  ל  ּב   ש 

ח  ל   ּב  ז  ֲאֶכֶלת ל  ִצים ּומ  ע  ש ו  ח א   ק 

י נ  ִהִגישֹו ִלפ  י ה' ו  נ  ִריבֹו ִלפ  ִהק  ח   ו  ּב  ִמז   ה' ֶאל ה 

מֹוִרּי המ    25    ר ה  ה  ד ל  ם י ח  י ֲעלֹות   ד 

ִאּי ה     ֶׂשה ִלר  ּי ה ה  הֹורֹו א  ל ִנין ל  א   ש 

שֹונ       ר ל  ח  ִנב  ב ו  ר  ִני ע  ן ֲעִלּי הם לֹו ּב   כ 

ֲעִליִלּי ה     ב ה  ר  ה ו  צ  ע  דֹול ה   ג 

ֲעֶרֶכת ס       ְך מ  ר  ע  ִציו ּי ְך ו  ְך ּב   מ 
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יֹונֹות ֲאֶשר ִנִסיתֹו  ֶעֶׂשר ִנס   ו 

תֹוו   ל  ר  ת ע  ֲחֶריך ּוִמיל  תֹו א   ֶלכ 

תֹו בּור  פֹו ּוג  ק  ֲעֶׂשה ת  ל מ  כ   ו 

יוס      ל  ע  כּות ִמפ  ינּו ז  ֲעד  ִליץ ּב  ה י   ל 

ר 50 פ  כ  יו ל  ל  ֲעל  ָך רֹוע  מ  מ  ע   ל 

יופ      ל  ע י ִליץ ע  ִאם ר  ר ו  כ  ן ִיס   י סֹוט 

יו    ל  ע א  מ  לֹא ִתש   לֹא תֹאֶבה לֹו ו 

אח      ֹון נֹוׂש  ע  ע ו  ל ֶפש  ר ע   י עֹוב 

הז      ס  ָך ּכ  מ  א ע  ט  ח  ם ו   כֹור ֶחֶסד ִאיש ת 

סֶ ק   55 ח  מ  תֹור ּול  ִמס  יֹות לֹו ל   הדֹוש ִלה 

ֶשה    ֶאה לֹו ה   ה' ִיר 

עקדה זו בוארה בידי אברהם פרנקל ב'לקט פיוטי סליחות מאת פייטני אשכנז 

הכוללות זיקות לפירוש בכור  ,. אגיש בזאת תוספות ביאור274–271וצרפת', עמ' 

 שור על העקדה במקרא וכן זיקות ל'עקדות' קדומות.

: פסחים נ ע"ב )בהקשר לפיקחות משפטית(. בכור שור משלב כאן זריז ונשכר 13

תנחומא וירא, כב(  –את לשונות המדרשים על סיפור העקדה: התנחומא )'זריז' 

( הביטוי 'זריז 594אלבק, עמ' -ב"ר נה, ח, תיאודור –ובראשית רבה )'ונשכר' 

: ביקע צלח  14.  ונשכר' מהדהד את פירושו לתורה: "כי היה זריז ורדוף" )בר' כב, ג(

: תה' יט, ב; ובמדרש 'כבוד אל' הוא לכבוד אל)את העצים(, אונקלוס על אתר. 

(. צלח ורכב לכבוד 20אלבק, תשכ"ה, מעמ'  -המקדש, בראשית רבה ג, ד )תיאודור

 ...טען 17: שו' ז, ג, בׂשיכול. חרד וירא 15אל, פירושו גם ׂשם פעמיו להר המוריה. 

ח ].בנו ִּיק  נֹו", בר' יט, כז. : תעקיף ל"ו  ק ּב  ח  ת ִיצ  א  : השוו ומהר ...לעשות 18..[ ו 

חֹוק: השוו "נראה לו 19 לפירושו לתורה: "זריז ורודף לעשות רצון בוראו". ר  ה'  מ 

ה ִלי", יר' לא, ג.  א  : כבוד השכינה ביח' ח, ב. והשוו לעקדתו של זהר ...נראהִנר 

לש בזכ יות סכה מאיר בר יצחק ש"ץ 'את הברית ואת החסד': "וביו ם השלישי מש 

 ...לקח 22(. 636פאר השכינה מקום מרות סוככה" )גולדשמידט, תש"ל ב, עמ'  /

: תעקיף נועז לבר' כב, ו )שקיע לשון מפירושו של בכור שור, בר' כב, ב: ומאכלת

"וחשב אברהם כי צוה עליו לשחטו ולהקטירו כליל ולפיכך הוליך עמו אש, ועצים, 

 

 

: ִׂשיכל את סדר הפעולות: הקדים עריכת העצים וערך... ובנה 30–29ומאכלת"(. 

 ...ויתן 32 לבניין המזבח, אמצעי אומנותי המציין את זריזותו של אברהם.

ל המתהפכת ט  ֲעֶרֶכת / נ  מ  ל ה  נֹו ע  ת  : שימוש ארמזי בעקדתו של בנימן בר זרח: "נ 

מת צורים וחסדם', טור   ֶפֶכת" )'ת  ה  ִמת  י דֹו ה   34(.  33גולדשמידט, תש"ל ב, עמ'    ,9ּב 

: מ"א ג, כו; וראו תנחומא פרשת צו, יג. השוו לפיוט העתיק 'איתן נכמרו רחמיך

 36–35 27ל נכמרו".-לימד דעת' בנוסח שהביא פרנקל: "קח בידו חרב / רחמי א

: תפקידו הדומיננטי של המלאך חריג בנוף פיוטי העקדה ומשתלב המלאך ...ציר

 ...ֹאיביו  41שור לתורה: "וסוף הוכיח שהיה המלאך" )בר' כב, יא(.  עם פירוש בכור  

יו", בר' כב, יז. לכתש: חולין פח ע"א. ולהדש ב  ר ֹאי  ע  ת ש  ֲעָך א  ר  ש ז  ִיר  : תעקיף ל"ו 

ה", יש' כה, י. ההטיה ולהדש נ  מ  ד  מֹו מ  ן ּב  ּב  ת  ִהדּוש מ  יו ּכ  ת  ח  ב ת  דֹוש מֹוא  נ  : "ו 

: מפעליו: השוו יר' ב, ב.  ולכתו אחריך  47  28לאסי.מקורה בפיוט הארץ ישראלי הק

 –ה' יראה : ובפירוש בכור שור )בר' כב, יד(: "ה' יראה 56מעשיו, מש' ח, כב. 

" ובעקדתו של בנימן בר זרח: "נקרא שם המעשהויזכור  כלומר: יראה המקום

המקום ה' יראה על שם המעשה" )"אמונים בני מאמינים", גולדשמידט, יו"כ, עמ' 
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 פשר לעיין בעבודה שטרם פורסמה. זהו הנוסח שהיה מצוי במרכז אירופה.שִא תודתי נתונה לו  27

 ששונה מהנוסח שהביא ספטימוס )"רחמיו לא נכמרו"(.
ש" )בר,     28 ד  ה  ֹאם ל  ֶאיָך ]המילון ההיסטורי: וצורריהם[ ִפת  ֹׂשנ  ֹחֶדש": "ו  'יוצר' לפרשת החדש "אֹות ֶזה ה 

)כנראה( הקליר בחיבור 'שבעתות למועדים' בפיוט "המבדיל אור (. וקדם לו 694עבודת ישראל, עמ' 
מחושך", גוף 'שבעתא' הבדלה פסח: "חיל שאונים בהדש" כתב יד בספריה האוניברסיטאית 

ש"T-S Collection, H 2, 49קיימברידג' ) ד  ה  ִנין ל  ָך רֹאש ת  ר  ב  ע  רֹוס ּב  ת   (, וכן שמעון בר יצחק "ִאי פ 
 (. 459פסח )פרנקל, פסח, עמ'  'זולת' לשביעי של
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ן' לר' אפרים  ק  ע ה  ס ֹרב  פ  ם א      29הפיוט וביאורו –'א 

ן ק  ע ה  ס ֹרב  פ    ִאם א 

ן ן ִאם ִרק   ֹאֶהל ִשּכ 

ן ל ּכ  ה ע  ד  א נֹאב  ל נ   א 

ן ק  ב ז  נּו א   י ש ל 

ִּכיר  5 ִנים לֹו ת   פ 

ִּכיר ז  ֶניָך נ  פ  קֹו ל  ִצד    ו 

ן י ִקיר א ֶאת ּב  ח נ   ִצִּויתֹו ק 

ל ִקיר  מֹו ע  ה ד  צ  ִנמ   ו 

ִדישֹו ק  ה  ר ל  ע  נ  ץ ֶאל ה   ר 

שֹו 10 פ  נ  ה ב  שּור  שֹו ק  פ  נ   ו 

ִאּׁשֹו ִצים ו  ע  רֹו ב     ִעט 

ל רֹאשֹו יו ע  ֶזר ֱאלֹוה   נ 

ִבי ּצ  ל ּכ   י ִחיד הּוק 

ִבי ר א  מ  א  ה ו  נ   ע 

ִביא 15 ִצים נ  ע  ה  ש ו  א  ה ה   ִהנ 

ִביא ה  ין ל  ה א  שּור   ּות 

ִהילֹו  ב  ה   ִמִלים ֱהִשיבֹו ִמל 

ר לֹו מ  א  ִביו ו  ה א  נ    ע 

ֶאה לֹו ֶשה ִיר   ֱאלֹוִהים ה 

ע ה' ֶאת ֲאֶשר לֹו 20 יֹוד   ו 

ִרים ה  יֶהם ִנז  נ  ָך ש  ת  ו  ִמצ     ּב 

ִרים  ה  ר  ה  ֲחֶריָך לֹא מ  א   ו 

ִרים ה  ֹאד ִנמ  שּו מ   ח 

 
של הפיוט נוסחים  השלוש ;ממהדורות גולדשמידט –הנוסח האחרון  –נו"א הבאנו כאן את  29

–עמ' קמא  ,הברמן, רבינו אפרים"עקדה ליום רביעי של עשרת ימי תשובה",  כ  הברמן  מובאים אצל
 .קמו-שם, עמ' קמה הקדום(קמה; נו"ג )הנוסח -; נו"ב )נוסח הביניים( שם, עמ' קמגקמו

 כשאזדקק לנוסחים הקדומים )נו"ב ונו"ג( אשתמש בנוסח שהביא הברמן.

 

 

ִרים ד ֶהה  ח  ל א    ע 

ש   25 אּו א  הר  לּול   ת 

ה י עֹול   ִמֲהרּו ֲעצ 

ה לּול  ה כ  ֲהב  א  ד ּב   י ח 

ה  ִסל  ה מ  ב  ֲער  רּו ּב   ִיש 

ֶשה ִחיד ִּכי הּוא ה  ה י  א   ר 

נ ֶסה 30 מ  הֹורֹו ה  ם ל   נ 

ֲעֶׂשה ֶכֶבׂש ת   אֹוִתי ּכ 

ֶסה כ  לֹא ת  ֹמל ו  ח   לֹא ת 

סֹוף ִנכ  ץ ו  פ   ִּבי ח 

ֹׂשף ִבי לֹו ֶאח  ב   ל 

ִאם ִתמ   35 ִני סֹוףה  ע   נ 

יו ֶיֱאסֹוף ל  ִתי א  מ  ִנש   רּוִחי ו 

ד ק  יו ע  ל  ג  ר  יו ו     י ד 

ד  ק  יו פ  ל  ּבֹו ע  ר  ח   ו 

ד   ק  ִצים ש  ע  ל ה  ׂשּומֹו ע   ל 

ד 40 ח  תּוק  ּב  ִמז  ל ה  ש ע  א  ה   ו 

יו  ל  א  ט מ  ש  אר פ  ּו     צ 

יו ל  ש א  ִביו ִנג  א    ו 

יו   ל  ע  ם ּב  ש  טֹו ל  ח  ש   ל 

יו ל  ב ע  ה ה' ִנּצ  ִהנ   ו 

ה 45 ֲעׂש  ר ֶאת ֲאֶשר נ    חֹוק 

ה ס  נֹו לֹא ח  ל ּב  ב ע  א    ה 

א ׂש  ִים נ  פ     ִלּבֹו ֶאל ּכ 

ה ׂש  ל ֲאֶשר ע  א ֱאלֹוִהים ֶאת ּכ  ּי ר   ו 

ר   ח  ֶרֶחם ִמש  מ  א ל  ר   ק 

ר 50 ח  ִנב  ָך ה  מּור ִּבנ     ת 
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ִרים ד ֶהה  ח  ל א    ע 

ש   25 אּו א  הר  לּול   ת 

ה י עֹול   ִמֲהרּו ֲעצ 

ה לּול  ה כ  ֲהב  א  ד ּב   י ח 

ה  ִסל  ה מ  ב  ֲער  רּו ּב   ִיש 

ֶשה ִחיד ִּכי הּוא ה  ה י  א   ר 

נ ֶסה 30 מ  הֹורֹו ה  ם ל   נ 

ֲעֶׂשה ֶכֶבׂש ת   אֹוִתי ּכ 

ֶסה כ  לֹא ת  ֹמל ו  ח   לֹא ת 

סֹוף ִנכ  ץ ו  פ   ִּבי ח 

ֹׂשף ִבי לֹו ֶאח  ב   ל 

ִאם ִתמ   35 ִני סֹוףה  ע   נ 

יו ֶיֱאסֹוף ל  ִתי א  מ  ִנש   רּוִחי ו 

ד ק  יו ע  ל  ג  ר  יו ו     י ד 

ד  ק  יו פ  ל  ּבֹו ע  ר  ח   ו 

ד   ק  ִצים ש  ע  ל ה  ׂשּומֹו ע   ל 

ד 40 ח  תּוק  ּב  ִמז  ל ה  ש ע  א  ה   ו 

יו  ל  א  ט מ  ש  אר פ  ּו     צ 

יו ל  ש א  ִביו ִנג  א    ו 

יו   ל  ע  ם ּב  ש  טֹו ל  ח  ש   ל 

יו ל  ב ע  ה ה' ִנּצ  ִהנ   ו 

ה 45 ֲעׂש  ר ֶאת ֲאֶשר נ    חֹוק 

ה ס  נֹו לֹא ח  ל ּב  ב ע  א    ה 

א ׂש  ִים נ  פ     ִלּבֹו ֶאל ּכ 

ה ׂש  ל ֲאֶשר ע  א ֱאלֹוִהים ֶאת ּכ  ּי ר   ו 

ר   ח  ֶרֶחם ִמש  מ  א ל  ר   ק 

ר 50 ח  ִנב  ָך ה  מּור ִּבנ     ת 
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ה א   ִהנ  רו  ח    ִיל א 

ר ח  א  ל ת  ה א  ֲעׂש     ו 

תֹו ר  ּכ  ז  י א    ֲחִליפ 

תֹו ר  ט  ק     ִתּכֹון ה 

תֹו 55 ר  ָך ִתמ  ֲעֶלה ל  ת     ו 

תֹו מּור  י ה הּוא ּות  ה   ו 

ק  ח  ּׁש  ֶניָך ּב  פ  רֹון ל   ִזּכ 

ק ֶפר יּוח  ס  ד ּב  ע   ל 

ק ח  ם לֹא י מ  ִרית עֹול   ּב 

ֶאת  60 ם ו  ה  ר  ב  קֶאת א  ח   ִיצ 

ִאים ִלֹקד  ֶאיָך ּב   קֹור 

ֹקד ה ִתש  ד  ֶצֶדק ֲעק   ּב 

ֹקד ֲחִמים ִתפ  ר  ָך ּב   צֹאנ 

ֹקד ּצֹאן ֶאל ע  י ה  נ     פ 

: הקיפו, עטרו 11: בר' מד, ל. בנפשו ...ונפשו 10 : השוו בר' יח, ז.הנער ...רץ 9 

: אהוב, מש' יחיד  13: במ' ו, ז.  ראשו  ...נזר  12שמ"א כג, כו; קישטו, שה"ש ג, יא.  

: אדר"נ ושמעון תלולה ...ראו 25: ש"ב ב, יח; וראו אבות ה, כ. הוקל כצביד, ג. 

ה". בנוסח הספרדי: "אד תלולה" על  לּול  ֶהֶבת ת  ל  אּו ש  בר יצחק, סילוק ליום ב: "ר 

נּו באהבה כלולה:  27פי בר"ר  ר  ט  ע  מטבע לשון המצויה אצל ר' אלעזר הקליר )"ת 

הֲ  א  ה", גולדשמידט ופרנקל, סוכות, עמ' ּב  לּול  ה כ  : יש' מ, מסלה ...ישרו 28 (.179ב 

: שמ"ב כב, כ )בהיפוך בי חפץ 33: כקורבן עולה, שמ' כט, לט. ככבש תעשה 31ג. 

: מטבע לשון מקובלת במדרשי התנחומא, פסיקתא רבתי צואר פשט  41משמעות(.  

 45: בר' מד, יח; מח, יג. ליונגש א 42ה: "בא יצחק ופשט צוארו על המזבח". 

: עצירת העלילה והסטת המבט אל התצפית האלוהית מקורה נעשה ...חוקר

בפדר"א ל )היגר, תש"ח(: "והב"ה יושב ורואה האב מעקיד בכל לב והבן נעקד 

: השוו מלאכי ג, יז. חסה ...האב 46בכל לבו" )וכן ב'סילוק' של שמעון בר יצחק(. 

: תה' קה, ברית עולם 59: השוו למלאכי ג, טז. יוחק ...ןזכרו 58–57+ יח' טז, ה. 

 

 

: שמ' ב, כד. חריזות אלו חותמות את ה'מחיה' של שמעון בר יצחק... את 60י. 

יצחק העוסק בעקדה, ומופיעות במחרוזות הלפני אחרונות בעקדתו של בנימן בר 

מת צורים וחסדם'; ובפיוט 'אלהים ממכון שבתך' של בכור שור; ור או טורי זרח 'ת 

 61השיר החותמים את פרשת 'תולדות' בפירוש בכור שור לתורה )בר' כח, ט(. 

: יר' כו, ה, בפדר"א ל )היגר( פרשת העקדה נחתמת באים לקד: תה' פו, ה.  קוראיך

: בר' ל, מ, פני עקד ...פני 64בדרשה: "אמר ר' יצחק והכל בזכות השתחוויות". 

ונותיהם )ואולי מרמז למעשי קידוש עמך פונים אל העקדה שבזכותה יימחלו ע

חריזות 'קד' 'שקד' 'פקד' 'עקד'  השם שאל מימושם מכוונים חיי היהודים(.

 חותמות גם את ה'סילוק' של שמעון בר יצחק.

 קריאה צמודה בסיפור העקדה: פדר"א, סילוק ו'עקדות' תלמידי ר' תם 
 פתיחה .א

 "חורב" פרק לפדר"א:  –בפרקי דרבי אליעזר )היגר( 

הנס העשירי ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם ר"ל 

]רוצה לומר[ היה מנסה בכל פעם ופעם לידע את לבו אם יכול לעמוד 

ולשמור המצות של תורה ואם לאו, ועוד שנתנה התורה שישמור אברהם 

 אברהם בקולי.מצותיה, שנ' ]שנאמר[ עקב אשר שמע 

 בסילוק: 

ה ִמל  ֶלה ב  א  ִרים ה  ב  ד  ר ה  ח  י ה א  ֲעִׂשיִרי ה   (. 84)טור  ה 

יצירתו של שמעון בר יצחק מניחה כמושכל ראשון את גדולתו של אברהם. לכן לא 

 כלל בחיבורו אמירות הבאות להוכיח גדולה זו.

 בפיוטי תלמידי רבנו תם:

(, שחוו את זיכרון מסע הצלב הראשון ראשוני בעלי התוספות )בני הדור השני

והפרעות שבאו בעקבותיו, כללו בפתיחתם את מצוקת השעה. בכור שור מתייחס 

ִּבי".  ר  ת ח  ֲאו  ג  ִעי ו  ִיש  יֳ אֹוִרי ו  לרדיפות שנרדפו בני דורו ופותח בציון גבורת האל: "י 

ה ִריִבי ִריב  ה ו  הֹוִשיע  ה ו  ", תוך הדגשת ובסמוך הוא מבקש על הגאולה: "קּומ 

ר  ּיֹאמ  יו ו  נ  ל פ  ך  ע  ּי ב  ִּבי / ו  ג  ִּכי ּוִמׂש  ל  לֹו מ  ם ִּכס  ָך ׂש  מ  ָך ע  אמונתם ומבטחם באל: "ּב 

ה  ִחנ  ִכּי ה ת  עּו ִּבב  ִבי". בתיאור רגשני הוא מוסיף כי בשעת תפילתם הם "ג  ִבי א  א 

ה", ובהמשך הוא תובע את עזרת ה' גם אם קהלו מ ק  ע  חוסר זכויות, שכן פנייתם ּוצ 
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: שמ' ב, כד. חריזות אלו חותמות את ה'מחיה' של שמעון בר יצחק... את 60י. 

יצחק העוסק בעקדה, ומופיעות במחרוזות הלפני אחרונות בעקדתו של בנימן בר 

מת צורים וחסדם'; ובפיוט 'אלהים ממכון שבתך' של בכור שור; ור או טורי זרח 'ת 

 61השיר החותמים את פרשת 'תולדות' בפירוש בכור שור לתורה )בר' כח, ט(. 

: יר' כו, ה, בפדר"א ל )היגר( פרשת העקדה נחתמת באים לקד: תה' פו, ה.  קוראיך

: בר' ל, מ, פני עקד ...פני 64בדרשה: "אמר ר' יצחק והכל בזכות השתחוויות". 

ונותיהם )ואולי מרמז למעשי קידוש עמך פונים אל העקדה שבזכותה יימחלו ע

חריזות 'קד' 'שקד' 'פקד' 'עקד'  השם שאל מימושם מכוונים חיי היהודים(.

 חותמות גם את ה'סילוק' של שמעון בר יצחק.

 קריאה צמודה בסיפור העקדה: פדר"א, סילוק ו'עקדות' תלמידי ר' תם 
 פתיחה .א

 "חורב" פרק לפדר"א:  –בפרקי דרבי אליעזר )היגר( 

הנס העשירי ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם ר"ל 

]רוצה לומר[ היה מנסה בכל פעם ופעם לידע את לבו אם יכול לעמוד 

ולשמור המצות של תורה ואם לאו, ועוד שנתנה התורה שישמור אברהם 

 אברהם בקולי.מצותיה, שנ' ]שנאמר[ עקב אשר שמע 

 בסילוק: 

ה ִמל  ֶלה ב  א  ִרים ה  ב  ד  ר ה  ח  י ה א  ֲעִׂשיִרי ה   (. 84)טור  ה 

יצירתו של שמעון בר יצחק מניחה כמושכל ראשון את גדולתו של אברהם. לכן לא 

 כלל בחיבורו אמירות הבאות להוכיח גדולה זו.

 בפיוטי תלמידי רבנו תם:

(, שחוו את זיכרון מסע הצלב הראשון ראשוני בעלי התוספות )בני הדור השני

והפרעות שבאו בעקבותיו, כללו בפתיחתם את מצוקת השעה. בכור שור מתייחס 

ִּבי".  ר  ת ח  ֲאו  ג  ִעי ו  ִיש  יֳ אֹוִרי ו  לרדיפות שנרדפו בני דורו ופותח בציון גבורת האל: "י 

ה ִריִבי ִריב  ה ו  הֹוִשיע  ה ו  ", תוך הדגשת ובסמוך הוא מבקש על הגאולה: "קּומ 

ר  ּיֹאמ  יו ו  נ  ל פ  ך  ע  ּי ב  ִּבי / ו  ג  ִּכי ּוִמׂש  ל  לֹו מ  ם ִּכס  ָך ׂש  מ  ָך ע  אמונתם ומבטחם באל: "ּב 

ה  ִחנ  ִכּי ה ת  עּו ִּבב  ִבי". בתיאור רגשני הוא מוסיף כי בשעת תפילתם הם "ג  ִבי א  א 

ה", ובהמשך הוא תובע את עזרת ה' גם אם קהלו מ ק  ע  חוסר זכויות, שכן פנייתם ּוצ 
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ֶניָך  פ  גּול ל  ה / ד  ק  ד  ֲעִׂשים ּוצ  ֶהם מ  ין ּב  ִאם א  אליו בכל לב מחייבת את התערבותו: "ו 

ה / ח  נ  א  ִכי ו  כּו ּב  פ  ה". ועוד, ישראל הנאמנים לה' שלא  ש  ק  ז  ח  אּו ֶאל ֱאֹלִהים ּב  ר  ִּיק  ו 

ָך ו   –המירו דתם )על אף מצוקות השעה(  מ  ן ע  הּו" "ה  ֲחֶריָך נ  ָך א  ת  ֲחל  רשאים  –נ 

לדרוש שהאל ידון אותם לכף זכות ויגן עליהם מכוח מסירותו של אברהם שכבש 

רחמיו מבנו יחידו ונענה לצו העקדה. עקדת יצחק עומדת כ'זכות אבות' לזרע 

ח ִּבנ  -יצחק כמובטח )בר', כב יז ל ק  ם לֹו א  נ  כּו ּב  מ  ס  ָך יח(, ומכאן ביטחון הבנים: "ו 

הּו". כך ברמה הרטורית הגלויה של הפיוט, אך מאחורי ההיגד הגלוי מצוי  ֲעל  ה  ו 

מצע נסתר. בתודעה הדתית של בני התקופה, מעשה העקדה קם לתחייה 

(, כשאבות שחטו את בניהם 1096ד'תתנו  -והתממש, בגזירות מסעות הצלב )החל מ

 כדי למנוע את התנצרותם.

העיתים, ובסגנונו המאופק מזכיר את  גם ר' אפרים פותח בתינוי צוק

ן /  ק  ע ה  ס ֹרב  פ  חורבן הבית ואת ביטול הפולחן שכיפר על חטאי ישראל: "ִאם א 

ה ]באין כלי כפרה, קרבנות חטאת ואשם   ד  א נֹאב  ל נ  ן / א  ן ִאם ִרק  האובדן   –ֹאֶהל ִשּכ 

ן / י   ל ּכ  ן".מובטח[". חלף הקורבנות עומדת לישראל זכות העקדה: "ע  ק  ב ז  נּו א   ש ל 

 )בר' כב, ב(הצו האלוהי  .ב

 זהות הבן

 בפדר"א: 

יצא ישמעאל מן המדבר לראות את אברהם אבינו, ר' יהודה אומ' 

באותה הלילה נגלה הקב"ה עליו ואמ' לו: 'אברהם, קח נא את בנך', 

 ואברהם חס על יצחק,

כל העולמים! לאי זה בן אתה גוזר אלי, לבן הערל, או,  אמ' לפניו: 'רבון

 לבן המילה?'

              אמ' לו: 'את יחידך', 

 אמ' לו: 'זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו',

 אמ' לו: 'אשר אהבת',

 אמ' לו: 'שניהם אני אהב', 

 אמ' לו: 'את יצחק, והעלהו שם לעולה'.

ר במרחב המוסלמי, שבו הייתה  מצויה טענת הערבים שהבן הנעקד הפדר"א חוּב 

היה ישמעאל. בעל המדרש בוחר להתפלמס עם עמדה זו בהיתול. הפדר"א מספר 

 

 

שאברהם שחס על יצחק קיווה בכל מאודו שהבן המועלה לעולה הוא ישמעאל 

ל שב  )שבדיוק שב מן המדבר לבקר את אביו(, ולכך כיוון את שאלותיו. אך הא 

חק. המחבר מנצל את שיחת האל ואברהם כדי והדגיש כי הוא מעוניין רק ביצ

 לציין את מעלת יצחק, שנולד לאברהם המהול. 

 בסילוק: 

ה אֹו  ל  ר  ע  ֶבן ה  ן ל  יֶזה ב  א  ה / ֶוֱהִשיבֹו ל  ֹעל  הּו ִלי ל  ֲעל  ה  ָך ו  א ֶאת ִּבנ  ח נ  הּו ק  ִנס  ו 

ה. )טור  ל  ֶחמ  ת  ב  ב  ה  ָך ֲאֶשר א  ִחיד  ה / ֶאת י  ִמיל  ֶבן ה   (86–85ל 

שמעון בר יצחק שנצמד לפדר"א חרז את השאלה: "לבן הערלה או לבן המילה?", 

 אך נמנע מהתייחסות מורחבת לישמעאל.

 בפיוטי תלמידי רבנו תם:

בפיוטי תלמידי רבנו תם אין זכר לשאלה איזה בן יוקרב. יתרה מכך, בכור שור 

"; "אשר אהבת"; משתיק את שם הבן וגם את ביטויי החיבה הנלווים לצו )"יחידך

הּו". כלומר בכור שור קורא את הביטויים  ֲעל  ה  ָך ו  ח ִּבנ  "יצחק"( ומסתפק ב"ק 

הנלווים שבמקרא במובנם המילולי )כביכול אין לאברהם בן נוסף(. ר' אפרים 

המיר את לשונות החיבה שבכתוב ושיבץ את הכינוי "בן יקיר" לתוך ציווי לקיחת 

ן י ִק  א ֶאת ּב  ח נ  יר". המילה 'יקיר' היא יחידאית במקרא )יר' לא, יט(: הבן: "ק 

ִים", ויש בה כדי לבטא את אהבתו המיוחדת של האב לבנו  ר  ן י ִקיר ִלי ֶאפ  "ֲהב 

יצחק, וכנראה מרמזת גם לשמו של הפייטן )ר' אפרים, ראו אורבך, תשל"ו, עמ' 

ִים" הוא בעל מטען ליטו199 ר  ן י ִקיר ִלי ֶאפ  רגי, שכן הוא חותם את (. ההיגד "ֲהב 

הפטרת יום ב' של ראש השנה )שבו קוראים את פרשת העקדה(, ואת פסוקי 

  הנביאים בברכת 'זכרונות' שבתפילת מוסף היום.

בפיוטים שהתחברו במרכז אירופה )אשכנז וצפון צרפת( יש התנכרות 

מוחלטת לשאלת מעמדו של ישמעאל. תופעה שאינה מפתיעה: מחד פיוטים אלו 

רו הרחק מהמרחב המוסלמי, ולכן התחרות עם ישמעאל מאבדת התחב

מחשיבותה; מאידך הפייטנים פעלו במרחב הנוצרי העוין וחיו באווירה של קהילה 

 (.475–474, עמ' 1975שחיי התרבות שלה מנותקים מסביבתה הגויית )פליישר, 

אולם יש פער בין שתי ה'עקדות' בשאלת גילו ומעמדו של יצחק, וממילא 

בשאלה מיהו גיבור העקדה. בכור שור מעצב את יצחק כבן קטון שאביו טוענו על 
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שאברהם שחס על יצחק קיווה בכל מאודו שהבן המועלה לעולה הוא ישמעאל 

ל שב  )שבדיוק שב מן המדבר לבקר את אביו(, ולכך כיוון את שאלותיו. אך הא 

חק. המחבר מנצל את שיחת האל ואברהם כדי והדגיש כי הוא מעוניין רק ביצ

 לציין את מעלת יצחק, שנולד לאברהם המהול. 

 בסילוק: 

ה אֹו  ל  ר  ע  ֶבן ה  ן ל  יֶזה ב  א  ה / ֶוֱהִשיבֹו ל  ֹעל  הּו ִלי ל  ֲעל  ה  ָך ו  א ֶאת ִּבנ  ח נ  הּו ק  ִנס  ו 

ה. )טור  ל  ֶחמ  ת  ב  ב  ה  ָך ֲאֶשר א  ִחיד  ה / ֶאת י  ִמיל  ֶבן ה   (86–85ל 

שמעון בר יצחק שנצמד לפדר"א חרז את השאלה: "לבן הערלה או לבן המילה?", 

 אך נמנע מהתייחסות מורחבת לישמעאל.

 בפיוטי תלמידי רבנו תם:

בפיוטי תלמידי רבנו תם אין זכר לשאלה איזה בן יוקרב. יתרה מכך, בכור שור 

"; "אשר אהבת"; משתיק את שם הבן וגם את ביטויי החיבה הנלווים לצו )"יחידך

הּו". כלומר בכור שור קורא את הביטויים  ֲעל  ה  ָך ו  ח ִּבנ  "יצחק"( ומסתפק ב"ק 

הנלווים שבמקרא במובנם המילולי )כביכול אין לאברהם בן נוסף(. ר' אפרים 

המיר את לשונות החיבה שבכתוב ושיבץ את הכינוי "בן יקיר" לתוך ציווי לקיחת 

ן י ִק  א ֶאת ּב  ח נ  יר". המילה 'יקיר' היא יחידאית במקרא )יר' לא, יט(: הבן: "ק 

ִים", ויש בה כדי לבטא את אהבתו המיוחדת של האב לבנו  ר  ן י ִקיר ִלי ֶאפ  "ֲהב 

יצחק, וכנראה מרמזת גם לשמו של הפייטן )ר' אפרים, ראו אורבך, תשל"ו, עמ' 

ִים" הוא בעל מטען ליטו199 ר  ן י ִקיר ִלי ֶאפ  רגי, שכן הוא חותם את (. ההיגד "ֲהב 

הפטרת יום ב' של ראש השנה )שבו קוראים את פרשת העקדה(, ואת פסוקי 

  הנביאים בברכת 'זכרונות' שבתפילת מוסף היום.

בפיוטים שהתחברו במרכז אירופה )אשכנז וצפון צרפת( יש התנכרות 

מוחלטת לשאלת מעמדו של ישמעאל. תופעה שאינה מפתיעה: מחד פיוטים אלו 

רו הרחק מהמרחב המוסלמי, ולכן התחרות עם ישמעאל מאבדת התחב

מחשיבותה; מאידך הפייטנים פעלו במרחב הנוצרי העוין וחיו באווירה של קהילה 

 (.475–474, עמ' 1975שחיי התרבות שלה מנותקים מסביבתה הגויית )פליישר, 

אולם יש פער בין שתי ה'עקדות' בשאלת גילו ומעמדו של יצחק, וממילא 

בשאלה מיהו גיבור העקדה. בכור שור מעצב את יצחק כבן קטון שאביו טוענו על 
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החמור, יצחק הרך אינו שותף במעשי הפולחן של אברהם, כולל בנשיאת משא 

י של ראיית העצים )בניגוד לסיפור המקראי( וממילא אינו שותף לחזיון הנבוא

כבוד השכינה. הביטוי הנעלה היחיד של יצחק בפיוטו של בכור שור הוא פשיטת 

הגרון בכדי להישחט לכבוד האל. אצל ר' אפרים התמונה שונה, יצחק אינו רך 

אלא גם  –כמו במקרא  –בשנים, שהרי אברהם מטעינו )'מעטרו'( לא רק בעצים 

", והקלילות מאפיינת גם את פנייתו באש )!(. ר' אפרים מציין שיצחק "הוקל כצבי

לאברהם בשאלה: 'הנה האש והעצים' )בניגוד לסיפור המקראי שבו הפנייה של 

יצחק לאברהם מהוססת(. מכאן ואילך יצחק משתתף בכל מעשי הפולחן של 

אברהם וגם בחזיון הנבואי. נכונותו להקרבה מתבטאת הן בנאום התמסרות 

טת צוואר )תיאור פשיטת הצוואר לשחיטה, מאופק הן במחווה הגופנית של פשי

המשותף גם לעקדתו של בכור שור, חוזר בתיאורי מעשי העקדה שליוו את מקדשי 

 השם במסע הצלב, ראו אליצור, עקדת יצחק: בבכי או בשמחה(.

 זהות ההר

 בפדר"א: 

                   אמ' לו: 'רבון כל העולמים! באי זה הר אמרת לי?' 

 מקום שתראה את כבודי עומד וממתין לך שם, אמ' לו: 'בכל 

 ואומ' זה הוא הר המורייה, שנ' על אחד ההרים אשר אומר אליך'.    

ההקבלה בשאלות אברהם בפדר"א באשר לשאלת זהות הקורבן ולשאלת מקום 

 ההקרבה היא הקבלה מפתיעה:

כל העולמים! לאי זה בן אתה גוזר אלי, לבן הערל, או,  אמ' לפניו: 'רבון

 לבן המילה?';

  אמ' לו: 'רבון כל העולמים! באי זה הר אמרת לי?'.

ָך ֲאֶשר  ִחיד  ָך ֶאת י  א ֶאת ִּבנ  ח נ  ּיֹאֶמר ק  אולם ניתוח כמותי של רכיבי פסוק הציווי: "ו 

ֹמִרּי   ָך ֶאל ֶאֶרץ ה  ֶלְך ל  ק ו  ח  ת  ֶאת ִיצ  ב  ה  ִרים ֲאֶשר א  ד ֶהה  ח  ל א  ה ע  ֹעל  ם ל  הּו ש  ֲעל  ה  ה ו 

ֶליָך" )בר' כב, ב(, מציב עוגן מקראי לתקבולת שיצר הפדר"א. מדידת  ר א  ֹאמ 

המשקל שנותן הפסוק לשתי שאלותיו של אברהם יכולה להביא למסקנה ששאלת 

 המקום אינה נופלת בחשיבותה משאלת זהות הקורבן:

 

 

 

ּיֹאֶמר  ו 

ח נ א ָך            ק  ֶלְך ל  הּו   ו  ֲעל  ה   ו 

ָך ֹמִרּי ה       ֶאת ִּבנ  ה  ֶאל ֶאֶרץ ה  ֹעל   ל 

ָך  ִחיד  ם    ֶאת י   ש 

ת   ב  ה  ִרים      ֲאֶשר א  ד ֶהה  ח  ל א   ע 

ק ח  ֶליָך    ֶאת ִיצ  ר א   ֲאֶשר ֹאמ 

 בסילוק: 

ה )טור  ל  כ ל  ה מ  ִכינ  יו ש  ל  ר ע  ר ֲאֹשֶ ה  ל־ה   ( 84ע 

ון הביא את מעלת ההר שכבוד ה' שוכן בו. בניגוד לסוגיית זהות הבן, ר' שמע

ן"(, בסוגיית זהות ההר החסיר ר' שמעון את  יֶזה ב  א  ללה את שאלת אברהם )"ל  שּכ 

שאלת אברהם )"באי זה הר אמרת לי"(. כך ִעמעם ר' שמעון את התקבולת בין 

 "א.                                                                                           תקבולת הנמצאת בפדר –אהבת האב לבנו לזיקת השכינה להר 

 בפיוטי תלמידי רבנו תם:

תלמידי רבנו תם התעלמו מאריכות הלשון בפסוק באשר לזהות הבן המוקרב 

ה ד   צ  ִנמ  הּו"; "ו  ֲעל  ה  מֹו"(. ובאשר ליעד הגיאוגרפי של ההליכה והתמקדו במטרה )"ו 

ייתכן שבחירה פואטית זו נובעת גם מהעובדה שהמחברים הם חכמי דור מסעות 

הצלב שחוו את העקדה על בשרם, ולכן מגלים נטייה להתעלם מההצבה המדויקת 

של סיפור העקדה במקום ובזמן. עבור בני דורם, חוויית העקדה אינה מוגבלת 

ויצחק(. העוקד והנעקד למקום מסוים )הר המוריה( ולאישים מסוימים )אברהם 

ם" )גורי, תשכ"ה, עמ'  ִלּב  ֲאֶכֶלת ּב  ִדים ּומ  ( לאורך 28מגלמים את בני האומה ה"נֹול 

 ההיסטוריה היהודית, וביתר שאת את בני דורם לאורך נהר הריין וצפון צרפת. 

 על מעמדו של ההר בשעת ההגעה אליו .ג

 ראיית 'המקום' מרחוק

 בפדר"א: 

ביום השלישי הגיעו לצופים, וכיון שהגיעו לצופים, ראה כבוד השכינה 

עומד על גבי ההר, שנ' "ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את 

 המקום". 
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ּיֹאֶמר  ו 

ח נ א ָך            ק  ֶלְך ל  הּו   ו  ֲעל  ה   ו 

ָך ֹמִרּי ה       ֶאת ִּבנ  ה  ֶאל ֶאֶרץ ה  ֹעל   ל 

ָך  ִחיד  ם    ֶאת י   ש 

ת   ב  ה  ִרים      ֲאֶשר א  ד ֶהה  ח  ל א   ע 

ק ח  ֶליָך    ֶאת ִיצ  ר א   ֲאֶשר ֹאמ 

 בסילוק: 

ה )טור  ל  כ ל  ה מ  ִכינ  יו ש  ל  ר ע  ר ֲאֹשֶ ה  ל־ה   ( 84ע 

ון הביא את מעלת ההר שכבוד ה' שוכן בו. בניגוד לסוגיית זהות הבן, ר' שמע

ן"(, בסוגיית זהות ההר החסיר ר' שמעון את  יֶזה ב  א  ללה את שאלת אברהם )"ל  שּכ 

שאלת אברהם )"באי זה הר אמרת לי"(. כך ִעמעם ר' שמעון את התקבולת בין 

 "א.                                                                                           תקבולת הנמצאת בפדר –אהבת האב לבנו לזיקת השכינה להר 

 בפיוטי תלמידי רבנו תם:

תלמידי רבנו תם התעלמו מאריכות הלשון בפסוק באשר לזהות הבן המוקרב 

ה ד   צ  ִנמ  הּו"; "ו  ֲעל  ה  מֹו"(. ובאשר ליעד הגיאוגרפי של ההליכה והתמקדו במטרה )"ו 

ייתכן שבחירה פואטית זו נובעת גם מהעובדה שהמחברים הם חכמי דור מסעות 

הצלב שחוו את העקדה על בשרם, ולכן מגלים נטייה להתעלם מההצבה המדויקת 

של סיפור העקדה במקום ובזמן. עבור בני דורם, חוויית העקדה אינה מוגבלת 

ויצחק(. העוקד והנעקד למקום מסוים )הר המוריה( ולאישים מסוימים )אברהם 

ם" )גורי, תשכ"ה, עמ'  ִלּב  ֲאֶכֶלת ּב  ִדים ּומ  ( לאורך 28מגלמים את בני האומה ה"נֹול 

 ההיסטוריה היהודית, וביתר שאת את בני דורם לאורך נהר הריין וצפון צרפת. 

 על מעמדו של ההר בשעת ההגעה אליו .ג

 ראיית 'המקום' מרחוק

 בפדר"א: 

ביום השלישי הגיעו לצופים, וכיון שהגיעו לצופים, ראה כבוד השכינה 

עומד על גבי ההר, שנ' "ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את 

 המקום". 

תמר לביא  |  241  



 

 

 ומה ראה? עמוד אש עומד מן הארץ ועד השמים 

 ]אמר ליצחק בנו: "בני רואה אתה כלום באחד מן ההרים הללו?" 

 אמר לו: "הן" אמר לו: "מה אתה רואה?" 

 אמר לו: "אני רואה עמוד של אש עומד מן הארץ ועד לשמים".[ 

 והבין אברהם שנתרצה הנער לעולה תמימה. 

ית ה'צופים' הוא גבול קו האופק של ירושלים. יש לקביעת מקום זה חשיבות הלכת

רבנות )קודשים קלים, ראו פסחים ג, ח( וגם בדיני אבלות על ובדיני אכילת ק

החורבן )מועד קטן כו ע"א(. ייתכן שהכוונה להר הצופים המוכר לנו )מכות כד 

ע"א(. הפדר"א הוא הראשון שמזהה שראיית המקום מרחוק התרחשה 

 כשאברהם )עם פמלייתו( עמד בצופים.

( נוסף 595אלבק, תשכ"ה, עמ'  -א, תיאודור  כבר במדרש הקדום )בר"ר נו,

ראה מראה שכינה.  –הרכיב הסיפורי: כשראה אברהם את המקום מרחוק 

במדרש הקדום מראה השכינה הוא "ענן קשור להר". הפדר"א מתייחד בכך 

 שמראה השכינה בו אינו מראה ענן אלא "עמוד אש עומד מן הארץ ועד השמים".

וק. המדרש מוסיף שראיית המקום במקרא מצוין שהמקום נראה מרח

המקראית מכוונת לראיית מראה שכינה, המהווה אמצעי לזיהוי המקום הפיזי. 

העובדה שעיני הנערים טחו מראות את החיזיון מנמקת את הדרתם מהעלייה להר 

ואת הושבתם עם החמור. הפדר"א הופך את היוצרות: זיהוי ההר נעשה לשולי 

לה. נראה שגם כאן מדובר בפולמוס מרומז עם בהוכחה שיצחק הוא הרצוי לעו

 האסלאם הטוען שישמעאל הוא הבן הנעקד.

 בסילוק: 

ה /  לּול  ֶהֶבת ת  ל  אּו ש  צֹוִפים ר  ֶשִהִגיעּו ל  ה / ּכ  ִסל  ֹיֶשר מ  ם ּב  ּכ  ר  ד  כּו ל  ל  ה  ו 

ה )טורים  ל  ל  ת  ר ל  ה  ִבין ִּכי הּוא ה  ה   (.89–88ו 

בר יצחק שלושה רכיבים שאינם מצויים במקראות:  בטורי שיר אלה כלל שמעון

ֹיֶשר  –שאינו מצוי בפדר"א  –הראשון  ם ּב  ּכ  ר  ד  כּו ל  ל  ה  עוסק בטוהר הכוונה )"ו 

ה"(; השניים האחרים, מקורם בפדר"א: זיהוי המקום הגאוגרפי שאברהם  ִסל  מ 

אּו"(; ותי צֹוִפים ר  ֶשִהִגיעּו ל  אור ראיית 'המקום' עמד בו בראותו את המקום )"ּכ 

מראה אש: את הביטוי המדרשי של הפדר"א: "ומה ראה? עמוד   –כמראה שכינה  

 

 

ה"אש עומד מן הארץ ועד השמים" המיר בקישוט שירי:  לּול  ֶהֶבת ת  ל  אּו ש  . "ר 

מטרת ראיית מראה השכינה היא, אליבא דר' שמעון, כמו במדרש הקדום, לצורך 

ִבין ִּכי הּו ה  ה"; בנקודה זו התרחק שמעון בר יצחק זיהוי ההר: "ו  ל  ל  ת  ר ל  ה  א ה 

מהפדר"א ששם את הדגש על בחירת יצחק: "והבין אברהם שנתרצה הנער לעולה 

ה"תמימה". בהמשך הדיון אתייחס להיגד  ִסל  ֹיֶשר מ  ם ּב  ּכ  ר  ד  כּו ל  ל  ה   . "ו 

 בפיוטי תלמידי ר' תם:

ההתייחסות הראשונה להר מופיעה בצמוד לראיית השכינה; גם כאן היחס 

למקום מינורי, אין שום זכר לציון המרחבי של ההגעה ל'צופים'. בכור שור ממעט 

בתיאורי ההר ומזכירו עם תיאור מראה השכינה, כאשר הדגש השירי הוא על עצם 

ִלִש  ּׁש  בֹוד החיזיון, ונדמה שהופעת ההר משנית לו: "יֹום ה  מּות ּכ  ר / ד  ה לֹו ֹזה  א  י ִנר 

ר  ה  ד ל  ם י ח  י ֲעלֹות  ר". בהמשך, ההר נזכר בשמו: "ִמד  ה  רֹאש ה  ש ֹאֶכֶלת ּב  א  יֳ ּכ  י 

מֹוִרּי ה" )טור   (. גם בטור זה הפייטן לא מטעין את ההר במשמעות יתרה.25ה 

 (מראה השכינה וההר בשלושת נוסחי עקדתו של ר' אפרים )"אם אפס"

 נוסח ג נוסח ב נוסח א

ִרים ה  ֹאד ִנמ  שּו מ   ח 

ִרים ד ֶהה  ח  ל א   ע 

  

ה          25 לּול  ש ת  אּו א   ר 

ה י עֹול   ִמֲהרּו ֲעצ 

ה לּול  ה כ  ֲהב  א  ד ּב   י ח 

ה  ִסל  ה מ  ב  ֲער  רּו ּב   ִיש 

א ִנׂש  בֹוה  ו  ר ג  אּו ֶאל ה   ּב 

א ׂש  ב נ  ִצים ֲאֶשר א  כּו ע  ר    ע 

לֹא  ה ו  כ  ֲער  מ  ל ה  דֹו ע  ֲעק 

ה ס   ח 

ל ֲאֶשר  א ֱאלֹוִהים ֶאת ּכ  ּי ר  ו 

ה ׂש   ע 

ר ל ה  ם ת  ֹאת   ִּבר 

ר ה ֹזה  א  ר  ִּכילּו מ   ִהׂש 

ר ה  ס  ן ה  ג  קֹום א   מ 

ר ה  ִּיצ  י ה  נ  י ב  נ   ּוש 

( ר' אפרים מכנה את ההר "אחד ההרים" )נו"א(. בנוסחים קודמים )נו"ב; נו"ג

ר". שבחים אלו מצויים בשדה  ל ה  א"; "ת  ִנש  בֹוה  ו  ר ג  הוא הפליג בתיאורי ההר: "ה 

ר"   ה ֹזה  א  ר  ִּכילּו מ  ר / ִהׂש  ל ה  ם ת  ֹאת  פיזי. בנו"ג: "ִּבר  ט  ראיית   –הפיזי ולא בשדה המ 

ח   ל א  ִרים / ע  ה  ֹאד ִנמ  שּו מ  ד ההר משמשת כמצע לחיזיון הנבואה. כך גם בנו"א: "ח 
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ה"אש עומד מן הארץ ועד השמים" המיר בקישוט שירי:  לּול  ֶהֶבת ת  ל  אּו ש  . "ר 

מטרת ראיית מראה השכינה היא, אליבא דר' שמעון, כמו במדרש הקדום, לצורך 

ִבין ִּכי הּו ה  ה"; בנקודה זו התרחק שמעון בר יצחק זיהוי ההר: "ו  ל  ל  ת  ר ל  ה  א ה 

מהפדר"א ששם את הדגש על בחירת יצחק: "והבין אברהם שנתרצה הנער לעולה 

ה"תמימה". בהמשך הדיון אתייחס להיגד  ִסל  ֹיֶשר מ  ם ּב  ּכ  ר  ד  כּו ל  ל  ה   . "ו 

 בפיוטי תלמידי ר' תם:

ההתייחסות הראשונה להר מופיעה בצמוד לראיית השכינה; גם כאן היחס 

למקום מינורי, אין שום זכר לציון המרחבי של ההגעה ל'צופים'. בכור שור ממעט 

בתיאורי ההר ומזכירו עם תיאור מראה השכינה, כאשר הדגש השירי הוא על עצם 

ִלִש  ּׁש  בֹוד החיזיון, ונדמה שהופעת ההר משנית לו: "יֹום ה  מּות ּכ  ר / ד  ה לֹו ֹזה  א  י ִנר 

ר  ה  ד ל  ם י ח  י ֲעלֹות  ר". בהמשך, ההר נזכר בשמו: "ִמד  ה  רֹאש ה  ש ֹאֶכֶלת ּב  א  יֳ ּכ  י 

מֹוִרּי ה" )טור   (. גם בטור זה הפייטן לא מטעין את ההר במשמעות יתרה.25ה 

 (מראה השכינה וההר בשלושת נוסחי עקדתו של ר' אפרים )"אם אפס"

 נוסח ג נוסח ב נוסח א

ִרים ה  ֹאד ִנמ  שּו מ   ח 

ִרים ד ֶהה  ח  ל א   ע 

  

ה          25 לּול  ש ת  אּו א   ר 

ה י עֹול   ִמֲהרּו ֲעצ 

ה לּול  ה כ  ֲהב  א  ד ּב   י ח 

ה  ִסל  ה מ  ב  ֲער  רּו ּב   ִיש 

א ִנׂש  בֹוה  ו  ר ג  אּו ֶאל ה   ּב 

א ׂש  ב נ  ִצים ֲאֶשר א  כּו ע  ר    ע 

לֹא  ה ו  כ  ֲער  מ  ל ה  דֹו ע  ֲעק 

ה ס   ח 

ל ֲאֶשר  א ֱאלֹוִהים ֶאת ּכ  ּי ר  ו 

ה ׂש   ע 

ר ל ה  ם ת  ֹאת   ִּבר 

ר ה ֹזה  א  ר  ִּכילּו מ   ִהׂש 

ר ה  ס  ן ה  ג  קֹום א   מ 

ר ה  ִּיצ  י ה  נ  י ב  נ   ּוש 

( ר' אפרים מכנה את ההר "אחד ההרים" )נו"א(. בנוסחים קודמים )נו"ב; נו"ג

ר". שבחים אלו מצויים בשדה  ל ה  א"; "ת  ִנש  בֹוה  ו  ר ג  הוא הפליג בתיאורי ההר: "ה 

ר"   ה ֹזה  א  ר  ִּכילּו מ  ר / ִהׂש  ל ה  ם ת  ֹאת  פיזי. בנו"ג: "ִּבר  ט  ראיית   –הפיזי ולא בשדה המ 

ח   ל א  ִרים / ע  ה  ֹאד ִנמ  שּו מ  ד ההר משמשת כמצע לחיזיון הנבואה. כך גם בנו"א: "ח 
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ה" )טורים  י עֹול  ה / ִמֲהרּו ֲעצ  לּול  ש ת  אּו א  ִרים // ר  (. מראה האש מקדים 26–23ֶהה 

  את המעשה הפולחני, והוא מתואר אחרי ההגעה אל ההר.

היפוך הדגשים בפיוטי העקדה מרחיקם מהפשט המקראי ומפשוטן של 

לסי האגדות. המקרא מספר שביום השלישי ראה אברהם את המקום; המדרש הק

)בר"ר; וי"ר( ומדרשי התנחומא מתארים את ראיית המקום כראיית כבוד שכינה 

המקום הפיזי )כך גם בסילוק של  –ענן קשור להר, שבאמצעותה זוהה ההר  –

שמעון בר יצחק(; בפדר"א סצנת ראיית עמוד האש מוכיחה לאברהם "שנתרצה 

הופך משני לעצם  –היעד הפיזי  –הנער לעולה". אצל תלמידי ר' תם זיהוי ההר 

ראיית החיזיון הנבואי. היפוך זה מבטא את הערגה של בני דור הרדיפות לִקרבת 

 האל ולחוויית התגלות.

ד  ה ]...[ י ח  לּול  ש ת  אּו א  נראה שקישוטי השיר של ר' אפרים בעקדה זו: "ר 

ה" )טורים  לּול  ה כ  ֲהב  א  הסילוק של ר' (, מקיימים זיקה עם החריזות של 27; 25ּב 

ה" )טורים  ל  כ ל  ה מ  ִכינ  יו ש  ל  ר ע  ר ֲאֹשֶ ה  ל־ה  ה"; "ע  לּול  ֶהֶבת ת  ל  אּו ש  ; 89שמעון: "ר 

ה" 86 ל  כ ל  תפיסתו ההומניסטית  –(. ר' אפרים עושה שימוש מושכל במצלול "מ 

ה"( ליחסי-מתבטאת בכך שהוא מעתיק את הֶחֶרז מיחסי הר ל  כ ל  ה מ  ִכינ   שכינה )"ש 

ה", מטבע פיוטי המתכתב עם הליכה במדבר, -אב לּול  ה כ  ֲהב  א  ד ּב  ל: "י ח  בן וא 

ִיְך  עּור  ְך ֶחֶסד נ  ִתי ל  ר  כ  ְךומיוסד על הכתוב ביר' ב, ב: "ז  י  לּוֹלת  ת כ  ֲהב  י  א  ֲחר  ְך א  ת  ֶלכ 

ה". שורשיו של מטבע לשון זה נטועים כבר בפיוטי רּוע  ֶאֶרץ לֹא ז  ר ּב  ּב  ִמד  ר' אלעזר   ּב 

 (. 179הקליר )גולדשמידט ופרנקל, תשמ"א, עמ' 

 מהות המצווה .ד

 בפדר"א, בסילוק וב'עקדות' תלמידי רבנו תם:

זהות הבן וההר, שתפסו מקום נכבד בפדר"א ובסילוק, זכו להתעלמות כמעט 

מופגנת בפיוטים 'אורי וישעי' ו'אם אפס'. לעומת זאת, הצו "והעלהו לֹעלה", 

סילוק בלשונו המקראית ללא כל הרחבה, זכה להתייחסות. שהובא בפדר"א וב

בהתייחסות זו ייתכן שמצוי פולמוס סמוי בין שני חכמי התוספות. בכור שור קטם 

הּו", התיבה "לֹעלה" חסרה. ייתכן כי  ֲעל  ה  ָך ו  ח ִּבנ  ל ק  ם לֹו א  את סופו של הצו: "נ 

שמיט מהפיוט את אין מדובר רק באילוצי חריזה, שהרי ההכרעה הפואטית לה

צו האל לא כלל את זביחת הבן  –התיבה "לֹעלה", תואמת את פירושו לתורה 

שור לבר' כב, ב; יב(. נראה שר' אפרים הסתייג מפירוש זה; בכל אופן -)בכור

 

 

ל ִקיר" )'אם  מֹו ע  ה ד  צ  ִנמ  ן י ִקיר / ו  א ֶאת ּב  ח נ  ייטו את צו העקדה כתב: "ִצִּויתֹו ק  בפ 

(. לדעת ר' אפרים, צו האל דרש במפגיע את שחיטת הבן ומיצוי 8–7אפס', טורים 

 דמו על המזבח, ציור המצוי בתיאורי מעשי קידוש השם. 

 )בר' כב, ג(השכמת הבוקר וחבישת החמור  .ה

 בפדר"א: 

השכים אברהם בבקר ולקח את ישמעאל ואת אליעזר ואת יצחק בנו עמו, 

הוא החמור בן האתון שנבראת וחבש את החמור, הוא שרכב עליו אברהם  

בין השמשות ]=אתונו של בלעם, אבות ה, ו[ שנ' 'וישכם אברהם בבקר', 

הוא החמור שרכב עליו משה בבאו למצרים, שנ' 'ויקח משה את אשתו 

ואת בניו וירכיבם על החמור', הוא החמור שעתיד בן דוד לרכוב עליו, שנ' 

 'עני ורוכב על החמור'.

ש הקדום( לא פיתח את מוטיב זריזות אברהם הבאה לידי הפדר"א )בניגוד למדר

ביטוי בהשכמת הבוקר ובחבישת החמור, אבל התעכב על זהות הנערים )כפי 

 זמנית.-שנראה להלן( ועל זהות החמור, וזה האחרון התגלה כדמות על

חֲ  ש ה  ב  ח  ה / ו  ל  צ  ע  ל ּב  ּצ  ע  לֹא ִנת  ֹּבֶקר ו  ִּכים ּב  ִהש  מֹור בסילוק נכתב כך: ו 

יו  ל  ּכֹוב ע  ִני ִלר  ִתיד ע  ע  הּוא ֹשֶ ה / ו  ל  ֹלה ד  יו ד  ל  ב ע  כ  ֲחמֹור ֲאֶשר ר  ה / הּוא ה  ִגיל  מֹו ּב  צ  ע  ּב 

ה )טור  ל  א  ג  ת ה  ע   (. 88–86ּב 

ֹּבֶקר  ִּכים ּב  ִהש  ר' שמעון עיבה את מוטיב ההשכמה והוסיף על הפדר"א: "ו 

ה". ל  צ  ע  ל ּב  ּצ  ע  לֹא ִנת  ותו היתרה של אברהם עולה מהתיאור המקראי )בר' בכ, זריז  ו 

ּי ֶלְך".  ג( ם ו  ּי ק  ע ]...[ ו  ק  ב  י  ח ]...[ ו  ִּיק  ּי ֲחֹבש ]...[ ו  ם ]...[ ו  ּכ  ּי ש  המשופע בפעלים: "ו 

ּי ֲחֹבש ֶאת  המדרש הקדום שם לב לכך שאברהם חבש בעצמו את החמור: "ו 

י ]...[ אהבה מקלקלת את השורה 'וישכם אברהם  ֲחֹמרֹו": "אמר ר' שמעון בן יוח 

בבקר ויחבש' ולא היו לו כמה עבדים? אלא אהבה מקלקלת את השורה" )בר"ר 

(. ובלשונו של שמעון בר יצחק: 593–592אלבק, תשכ"ה, עמ' -נה, ח; תיאודור

ה". ִגיל  מֹו ּב  צ  ע  ֲחמֹור ּב  ש ה  ב  ח   "ו 

ר' שמעון בר יצחק אימץ את זיהוי חמורו של אברהם עם חמורם של משה 

יו  ל  ב ע  כ  ֲחמֹור ֲאֶשר ר  ֲחמֹור ]...[ הּוא ה  ש ה  ב  ח  ושל המשיח כפי שהופיע בפדר"א )"ו 

ה"(. הפדר"א  ל  א  ג  ת ה  ע  יו ּב  ל  ּכֹוב ע  ִני ]=משיח[ ִלר  ִתיד ע  ע  הּוא ֹשֶ ה ]=משה[ / ו  ל  ֹלה ד  ד 

"הוא החמור בן האתון  –החמור האלמותי גם כבן אתונו של בלעם  זיהה את
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ל ִקיר" )'אם  מֹו ע  ה ד  צ  ִנמ  ן י ִקיר / ו  א ֶאת ּב  ח נ  ייטו את צו העקדה כתב: "ִצִּויתֹו ק  בפ 

(. לדעת ר' אפרים, צו האל דרש במפגיע את שחיטת הבן ומיצוי 8–7אפס', טורים 

 דמו על המזבח, ציור המצוי בתיאורי מעשי קידוש השם. 

 )בר' כב, ג(השכמת הבוקר וחבישת החמור  .ה

 בפדר"א: 

השכים אברהם בבקר ולקח את ישמעאל ואת אליעזר ואת יצחק בנו עמו, 

הוא החמור בן האתון שנבראת וחבש את החמור, הוא שרכב עליו אברהם  

בין השמשות ]=אתונו של בלעם, אבות ה, ו[ שנ' 'וישכם אברהם בבקר', 

הוא החמור שרכב עליו משה בבאו למצרים, שנ' 'ויקח משה את אשתו 

ואת בניו וירכיבם על החמור', הוא החמור שעתיד בן דוד לרכוב עליו, שנ' 

 'עני ורוכב על החמור'.

ש הקדום( לא פיתח את מוטיב זריזות אברהם הבאה לידי הפדר"א )בניגוד למדר

ביטוי בהשכמת הבוקר ובחבישת החמור, אבל התעכב על זהות הנערים )כפי 

 זמנית.-שנראה להלן( ועל זהות החמור, וזה האחרון התגלה כדמות על

חֲ  ש ה  ב  ח  ה / ו  ל  צ  ע  ל ּב  ּצ  ע  לֹא ִנת  ֹּבֶקר ו  ִּכים ּב  ִהש  מֹור בסילוק נכתב כך: ו 

יו  ל  ּכֹוב ע  ִני ִלר  ִתיד ע  ע  הּוא ֹשֶ ה / ו  ל  ֹלה ד  יו ד  ל  ב ע  כ  ֲחמֹור ֲאֶשר ר  ה / הּוא ה  ִגיל  מֹו ּב  צ  ע  ּב 

ה )טור  ל  א  ג  ת ה  ע   (. 88–86ּב 

ֹּבֶקר  ִּכים ּב  ִהש  ר' שמעון עיבה את מוטיב ההשכמה והוסיף על הפדר"א: "ו 

ה". ל  צ  ע  ל ּב  ּצ  ע  לֹא ִנת  ותו היתרה של אברהם עולה מהתיאור המקראי )בר' בכ, זריז  ו 

ּי ֶלְך".  ג( ם ו  ּי ק  ע ]...[ ו  ק  ב  י  ח ]...[ ו  ִּיק  ּי ֲחֹבש ]...[ ו  ם ]...[ ו  ּכ  ּי ש  המשופע בפעלים: "ו 

ּי ֲחֹבש ֶאת  המדרש הקדום שם לב לכך שאברהם חבש בעצמו את החמור: "ו 

י ]...[ אהבה מקלקלת את השורה 'וישכם אברהם  ֲחֹמרֹו": "אמר ר' שמעון בן יוח 

בבקר ויחבש' ולא היו לו כמה עבדים? אלא אהבה מקלקלת את השורה" )בר"ר 

(. ובלשונו של שמעון בר יצחק: 593–592אלבק, תשכ"ה, עמ' -נה, ח; תיאודור

ה". ִגיל  מֹו ּב  צ  ע  ֲחמֹור ּב  ש ה  ב  ח   "ו 

ר' שמעון בר יצחק אימץ את זיהוי חמורו של אברהם עם חמורם של משה 

יו  ל  ב ע  כ  ֲחמֹור ֲאֶשר ר  ֲחמֹור ]...[ הּוא ה  ש ה  ב  ח  ושל המשיח כפי שהופיע בפדר"א )"ו 

ה"(. הפדר"א  ל  א  ג  ת ה  ע  יו ּב  ל  ּכֹוב ע  ִני ]=משיח[ ִלר  ִתיד ע  ע  הּוא ֹשֶ ה ]=משה[ / ו  ל  ֹלה ד  ד 

"הוא החמור בן האתון  –החמור האלמותי גם כבן אתונו של בלעם  זיהה את
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שנבראת בין השמשות" )אבות ה, ו(. ר' שמעון החסיר זיהוי זה. בחירה זו 

 והתעלמותו השיטתית מזיהוי הנערים יידונו בהמשך.

 בפיוטי תלמידי רבנו תם: 

ִריז ו   ם בכור שור כלל בפיוטו את השכמת הבוקר ואת חבישת החמור: "ז  ר ׂש  ּכ  ִנׂש 

י ֲחֹבש ֶאת ֲחֹמרֹו" )טורים  ֹּבֶקר ו  ם ּב  ה  ר  ב  ם א  ּכ  ּי ש  רֹו ]...[ ו  ק  ב  (. השכמת 16; 13ֹּבֶקר ל 

הבוקר מופיעה הן בצורתה המקראית הן בעיצובה בפיוט. בכור שור עיבה את 

רֹו / ח   ֲהד  ל ו  בֹוד א  ב ִלכ  כ  ר  ח ו  ל  א מוטיב ההשכמה בהוסיפו שני טורים: "צ  י ר  ד ו  ר 

רֹו". בטורים אלה ביטא בכור שור את עמידתו הנפשית של אברהם,  ב  ל ד  ׂש ע  ׂש  ו 

שעשייתו הזריזה מוכיחה שמחת ציות שמעורבת בה חרדה )מוטיבים אלו הופיעו 

אצל ר' שמעון בר יצחק מלבד החרדה והיראה(. החמור בפיוט זה מוזכר רק 

ור התעניין בזהותו. נראה שהתיבות  אין סימן לכך שבכור ש –כציטוט מקראי 

י ֲחֹבש ֶאת ֲחֹמרֹו" משרתות את צורכי החריזה ומעגנות את טורי השיר  "ו 

המבטאים את התמסרות אברהם בלשון המקראית. כפי שהבין המדרש, בהסבר 

שאומץ בפרשנות היהודית בצרפת )רש"י על אתר( ובלשונו של בכור שור בפירושו: 

חבוש את חמורו הוא עצמו, כי היה זריז ורדוף לעשות "וישכם אברהם בבוקר ל

רצון בוראו" )פירושו על בר' כב, ג(. תיאור היענותו הזריזה של אברהם בבוקר 

הראשון של סיפור העקדה ממשיך בשני הטורים הראשונים של המחרוזת הבאה: 

ּכֹו ל  צֹון מ  ֲעׂשֹות ר  ר / ל  ה  ִנז  ִהיר ו  ִאיש ז  נֹו ּכ  ן ֶאת ּב  ע  ר". "ט  ד ּוִמה  ק   ש 

ההשכמה בבוקר העקדה וחבישת החמור נפקדו מפיוט העקדה של ר' 

אפרים, כחלק מהחרפת המינימליזם הספרותי. ר' אפרים צמצם את מספר 

דמויות העקדה )כאן, ויתר על הזכרת החמור( וסילק את תיאורי הזמן )השכמת 

ה ומחבישת הבוקר( מפיוטו. אולם מוטיב הזריזות הנלמד מפעולות ההשכמ

ִדישֹו" )טור  ק  ה  ר ל  ע  נ  ץ ֶאל ה  (. המסקנה 9החמור מופיע בצורה מזוקקת: "ר 

הפרשנית מדרשית )"ללמדך זריזותו", תנחומא ורשא( מופיעה בטהרתּה, ללא 

ר"(. ע  נ  ץ ֶאל ה   הסימוכין המקראיים )"ר 

 

 

 

 

 ישמעאל ואליעזר . ו

 בפדר"א: 

המוריה וישמעאל בן  בן שלשים ושבע שנה היה יצחק בלכתו אל הר

 חמשים שנה, 

 נכנסה תחרות בין אליעזר וישמעאל.

 אמ' ישמעאל לאליעזר: 

'עכשו אברהם הקריב את יצחק בנו מוקדה על המזבח ואני בכורו יורש 

 אברהם'.

 אמ' לו אליעזר: 

'כבר גרשך כאשה שהיא מגורשת מבעלה ושלחך למדבר, אבל אני עבדו 

 משרת 

 אותו ביום ובלילה, ואני הוא היורש את אברהם', 

 ורוח הקדש משיבה אותם ואומרת להם: 

 'לא זה יורש ולא זה יורש'.

 בסילוק:

לסיטואציה זו אין ביטוי בסילוק של ר' שמעון וגם לא בשתי ה'עקדות' של תלמידי 

תם. שלושת היוצרים בחרו להתעלם מנערי אברהם ולא כללו אותם רבנו 

ביצירותיהם. בחירתו של ר' שמעון להחסיר את נערי אברהם משתלבת עם מגמתו 

 הכללית, שהיטיב לנסח אברהם פרנקל )בדברים שנשא בעל פה(: 

בדיקה מעלה שהפייטן מקפיד לספר רק על אברהם ויצחק, ומשמיט מן 

תיות את כל הדמויות האחרות )ה'אנטי גיבורים'(. הסיפור המדרשי בשיט

הנערים )אליעזר וישמעאל(, השטן, אדם קין, הבל ונח )שהקריבו על 

כולם מושמטים במכוון. אברהם ויצחק אינם זקוקים לחיזוק  –המזבח( 

 דמותם על ידי הנגדתם לדמויות אחרות. 

א לסילוק, המגמה שציין פרנקל, המשקפת את עירוי החומר המדרשי מהפדר"

ל היסטורית של החמור. הסילוק השמיט את -באה לידי ביטוי גם בזהותו הע 

זיכרון בלעם ביחס לחמור, ושימר את זיכרון משה והמשיח. כשם ש"אברהם 
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 ישמעאל ואליעזר . ו

 בפדר"א: 

המוריה וישמעאל בן  בן שלשים ושבע שנה היה יצחק בלכתו אל הר

 חמשים שנה, 

 נכנסה תחרות בין אליעזר וישמעאל.

 אמ' ישמעאל לאליעזר: 

'עכשו אברהם הקריב את יצחק בנו מוקדה על המזבח ואני בכורו יורש 

 אברהם'.

 אמ' לו אליעזר: 

'כבר גרשך כאשה שהיא מגורשת מבעלה ושלחך למדבר, אבל אני עבדו 

 משרת 

 אותו ביום ובלילה, ואני הוא היורש את אברהם', 

 ורוח הקדש משיבה אותם ואומרת להם: 

 'לא זה יורש ולא זה יורש'.

 בסילוק:

לסיטואציה זו אין ביטוי בסילוק של ר' שמעון וגם לא בשתי ה'עקדות' של תלמידי 

תם. שלושת היוצרים בחרו להתעלם מנערי אברהם ולא כללו אותם רבנו 

ביצירותיהם. בחירתו של ר' שמעון להחסיר את נערי אברהם משתלבת עם מגמתו 

 הכללית, שהיטיב לנסח אברהם פרנקל )בדברים שנשא בעל פה(: 

בדיקה מעלה שהפייטן מקפיד לספר רק על אברהם ויצחק, ומשמיט מן 

תיות את כל הדמויות האחרות )ה'אנטי גיבורים'(. הסיפור המדרשי בשיט

הנערים )אליעזר וישמעאל(, השטן, אדם קין, הבל ונח )שהקריבו על 

כולם מושמטים במכוון. אברהם ויצחק אינם זקוקים לחיזוק  –המזבח( 

 דמותם על ידי הנגדתם לדמויות אחרות. 

א לסילוק, המגמה שציין פרנקל, המשקפת את עירוי החומר המדרשי מהפדר"

ל היסטורית של החמור. הסילוק השמיט את -באה לידי ביטוי גם בזהותו הע 

זיכרון בלעם ביחס לחמור, ושימר את זיכרון משה והמשיח. כשם ש"אברהם 
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ויצחק אינם זקוקים לחיזוק דמותם על ידי הנגדתם לדמויות אחרות" )כדברי 

  30 המשיח.פרנקל(, כך צדקתם אינה מתעמעמת לנוכח זוהרם של משה ו

כאמור, ר' שמעון השמיט את הנערים כדי להורות שדמותם של אברהם 

ויצחק מוארת גם ללא הנגדתם לבני אנוש אחרים שמעלתם פחותה מהעוקד 

והנעקד )'אנטי גיבורים' בלשונו של פרנקל(. בפיוטו של בכור שור מדובר ברצייה 

תר בעקדתו של ר' אומנותית של מינימליזם פואטי, ומגמה זו הוקצנה עוד יו

אפרים, שלא הסתפק בהשמטת הנערים, אלא השמיט גם את החמור והמלאך 

ואת ציוני הזמן והמקום שהביא המקרא: "בבקר"; "ביום השלישי"; "המוריה". 

 –האל, אברהם ויצחק  –בחירה זו של התמקדות במשולש הדמויות ההדוק 

ל מ"איתן לימד משמרת מסורת פיוטית עתיקת ימים )כך בפיוטי העקדה הח

שלושת הפיוטים לא  דעת", ספטימוס, תשס"ט, וכן בסדרי עבודה קדומים(.

הזכירו את הנערים וממילא לא זיהו אותם כישמעאל ואליעזר ולא הביאו את 

 חילופי הדברים ביניהם.

על ראיית ההר ומראה השכינה דנו למעלה, כשהתעכבנו על מעמדו של 

שבים לסצנה זו כדי לדון בתוספת של ר'  ההר כבר בביאור ציווי העקדה. אנו

 שמעון בר יצחק. 

 בסילוק: 

ִבין ִּכי הּוא  ה  ה / ו  לּול  ֶהֶבת ת  ל  אּו ש  צֹוִפים ר  ֶשִהִגיעּו ל  ה / ּכ  ִסל  ֹיֶשר מ  ם ּב  ּכ  ר  ד  כּו ל  ל  ה  ו 

ה )טורים  ל  ל  ת  ר ל  ה   (.89–88ה 

בטורי שיר אלה, ר' שמעון בר יצחק כלל רכיבים שאינם מצויים במקראות. ככלל, 

הראשונה אינה מצויה בפדר"א.  הוא נצמד לפדר"א ולמדרש הקדום. רק הצלע

 
העובדה שר' שמעון בר יצחק ראה לנכון לאזכר את משה והמשיח בתיאור חבישת החמור: "הּוא  30

יו ּב   ל  ּכֹוב ע  ִני ִלר  ִתיד ע  ע  הּוא ֹשֶ ה / ו  ל  ֹלה ד  יו ד  ל  ב ע  כ  ֲחמֹור ֲאֶשר ר  ה" מורה שהשמטת ישמעאל ה  ל  א  ג  ת ה  ע 
ואליעזר מן ה'סילוק' לא נובעת מנטייתו לסיגנון מקוצר או בחירה במינימליזם ספרותי גרידא, אלא 

 יש כאן בחירה מודעת משמעותית ונראה לי להסכים עם דבריו של פרנקל שהובאו כאן. 

 

 

 

ה"  ִסל  ֹיֶשר מ  ם ּב  ּכ  ר  ד  כּו ל  ל  ה  ביטוי מטפורי  –צלע זו עוסקת בטוהר הכוונה: "ו 

 לתיאור טוהר כוונת ההולכים בדרך הישר. להיגד זה כאמור, אין אזכור בפדר"א. 

  טוהר הכוונה .ז

ה", ר ִסל  ֹיֶשר מ  ם ּב  ּכ  ר  ד  כּו ל  ל  ה  כיב טוהר הכוונה שהוסיף ר' שמעון בר יצחק, "ו 

ם של תלמידי רבנו תם. בכור שור בפיוטו 'אורי וישעי' אומנם לא תיציר  השפיע על

כלל את 'יושר המסילה', אולם כוונת הלב של אברהם באה לידי ביטוי בהיענות 

צֹון המסורה והמהירה של אברהם לצו: " ֲעׂשֹות ר  ר / ל  ה  ִנז  ִהיר ו  ִאיש ז  נֹו ּכ  ן ֶאת ּב  ע  ט 

ר" )טורים  ד ּוִמה  ק  ּכֹו ש  ל  (. תיאורים פיוטיים אלה מטרימים את חזיון 18–17מ 

ר" )טור ה לֹו ֹזה  א  ִליִשי ִנר  ּׁש  ר / יֹום ה  ד ּוִמה  ק  ּכֹו ש  ל  צֹון מ  ֲעׂשֹות ר  –19 יםהאש: "ל 

20 .) 

ד השפעת הסילוק ש ל ר' שמעון על ר' אפרים ניכרת בטורי השיר: "י ח 

ה" ) ִסל  ה מ  ב  ֲער  רּו ּב  ה / ִיש  לּול  ה כ  ֲהב  א  (. ר' אפרים בחר להמיר את מטבע 28–27ּב 

רּו' במקום  ה" בשיבוץ מותאם )'ִיש  ִסל  ֹיֶשר מ  השיר שטבע שמעון בר יצחק: "ּב 

רּו'  רּו עבר במקום ציווי( של הפסוק שהי –'י ּׁש  ווה מקור למטבע לשון זה: "י ּׁש 

ה" )יש' מ, ג(. גם במחרוזת הקודמת יש תיאור מורחב של טוהר כוונת  ִסל  ה מ  ב  ֲער  ּב 

ִרים  ה  ֹאד ִנמ  שּו מ  ִרים / ח  ה  ר  ה  ֲחֶריָך לֹא מ  א  ִרים / ו  ה  יֶהם ִנז  נ  ָך ש  ת  ו  ִמצ  ההולכים: "ּב 

היענ  / זהירות, ל  ִרים". ל  ד ֶהה  ח  ל א  זריזות נוספת במחרוזת הבאה ע  ות המוחלטת ול 

האהבה. ר' אפרים אימץ הן את מוטיב המסילה הישרה של רבנו שמעון הן את 

 מוטיב ההיענות המהירה המטרימה את מראה כבוד השכינה שבעקדת בכור שור.

 מראה השכינה .ח

או" היא חידוש של ר' שמעון בר יצחק. נראה שבכור שור לא מצא לנכון  התיבה "ר 

לשבצה בפיוטו, מכיוון שבעקדתו, בדומה למקרא, אברהם תופס את מרכז הבמה. 

ר". ר' אפרים משתף את  ה לֹו ]לאברהם בלבד[ ֹזה  א  ִליִשי ִנר  ּׁש  בכור שור: "יֹום ה 

ש אּו א  ה". שלושת  31יצחק בניסיון העקדה ומאמץ את הפועל 'ראו': "ר  לּול  ת 

שלות העניינים שמתארים המדרשים: הפייטנים לא ראו לנכון לפרט את השתל

אברהם רואה, פונה אל יצחק ומוודא שהוא )יצחק( שותף למראה הנבואה, ואחר 

 
ה", שינו 31 לּול  ד ת  אּו א  י של אות אחת )שי"ן בדל"ת( יישב את בנוסח הספרדי של 'אם אפס': "ר 

 ".ראה ענן קשור על ההר": הפיוט עם מסורת המדרש הקדום ופירוש רש"י שהלך בעקבותיו

248  |  תמת העקדה בפיוט



 

 

ה"  ִסל  ֹיֶשר מ  ם ּב  ּכ  ר  ד  כּו ל  ל  ה  ביטוי מטפורי  –צלע זו עוסקת בטוהר הכוונה: "ו 

 לתיאור טוהר כוונת ההולכים בדרך הישר. להיגד זה כאמור, אין אזכור בפדר"א. 

  טוהר הכוונה .ז

ה", ר ִסל  ֹיֶשר מ  ם ּב  ּכ  ר  ד  כּו ל  ל  ה  כיב טוהר הכוונה שהוסיף ר' שמעון בר יצחק, "ו 

ם של תלמידי רבנו תם. בכור שור בפיוטו 'אורי וישעי' אומנם לא תיציר  השפיע על

כלל את 'יושר המסילה', אולם כוונת הלב של אברהם באה לידי ביטוי בהיענות 

צֹון המסורה והמהירה של אברהם לצו: " ֲעׂשֹות ר  ר / ל  ה  ִנז  ִהיר ו  ִאיש ז  נֹו ּכ  ן ֶאת ּב  ע  ט 

ר" )טורים  ד ּוִמה  ק  ּכֹו ש  ל  (. תיאורים פיוטיים אלה מטרימים את חזיון 18–17מ 

ר" )טור ה לֹו ֹזה  א  ִליִשי ִנר  ּׁש  ר / יֹום ה  ד ּוִמה  ק  ּכֹו ש  ל  צֹון מ  ֲעׂשֹות ר  –19 יםהאש: "ל 

20 .) 

ד השפעת הסילוק ש ל ר' שמעון על ר' אפרים ניכרת בטורי השיר: "י ח 

ה" ) ִסל  ה מ  ב  ֲער  רּו ּב  ה / ִיש  לּול  ה כ  ֲהב  א  (. ר' אפרים בחר להמיר את מטבע 28–27ּב 

רּו' במקום  ה" בשיבוץ מותאם )'ִיש  ִסל  ֹיֶשר מ  השיר שטבע שמעון בר יצחק: "ּב 

רּו'  רּו עבר במקום ציווי( של הפסוק שהי –'י ּׁש  ווה מקור למטבע לשון זה: "י ּׁש 

ה" )יש' מ, ג(. גם במחרוזת הקודמת יש תיאור מורחב של טוהר כוונת  ִסל  ה מ  ב  ֲער  ּב 

ִרים  ה  ֹאד ִנמ  שּו מ  ִרים / ח  ה  ר  ה  ֲחֶריָך לֹא מ  א  ִרים / ו  ה  יֶהם ִנז  נ  ָך ש  ת  ו  ִמצ  ההולכים: "ּב 

היענ  / זהירות, ל  ִרים". ל  ד ֶהה  ח  ל א  זריזות נוספת במחרוזת הבאה ע  ות המוחלטת ול 

האהבה. ר' אפרים אימץ הן את מוטיב המסילה הישרה של רבנו שמעון הן את 

 מוטיב ההיענות המהירה המטרימה את מראה כבוד השכינה שבעקדת בכור שור.

 מראה השכינה .ח

או" היא חידוש של ר' שמעון בר יצחק. נראה שבכור שור לא מצא לנכון  התיבה "ר 

לשבצה בפיוטו, מכיוון שבעקדתו, בדומה למקרא, אברהם תופס את מרכז הבמה. 

ר". ר' אפרים משתף את  ה לֹו ]לאברהם בלבד[ ֹזה  א  ִליִשי ִנר  ּׁש  בכור שור: "יֹום ה 

ש אּו א  ה". שלושת  31יצחק בניסיון העקדה ומאמץ את הפועל 'ראו': "ר  לּול  ת 

שלות העניינים שמתארים המדרשים: הפייטנים לא ראו לנכון לפרט את השתל

אברהם רואה, פונה אל יצחק ומוודא שהוא )יצחק( שותף למראה הנבואה, ואחר 

 
ה", שינו 31 לּול  ד ת  אּו א  י של אות אחת )שי"ן בדל"ת( יישב את בנוסח הספרדי של 'אם אפס': "ר 

 ".ראה ענן קשור על ההר": הפיוט עם מסורת המדרש הקדום ופירוש רש"י שהלך בעקבותיו
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כך פונה לנערים ונוכח שעיניהם טחו מראות את המראה. ר' שמעון ור' אפרים 

ה".  לּול  ש ת  ֶהֶבת/א  ל  אּו ש  בחרו לתאר את הידוע מסופה של הסצנה המדרשית: "ר 

יֳ בכור שור בי בֹוד י  מּות ּכ  ר / ד  ה לֹו ֹזה  א  ִליִשי ִנר  ּׁש  כר את ראשית הסצנה: "יֹום ה 

ר".  ה  רֹאש ה  ש ֹאֶכֶלת ּב  א   ּכ 

 זיהוי ההר .ט

ה" )טור  ל  ל  ת  ר ל  ה  ִבין ִּכי הּוא ה  ה  (: "הוא ההר 120גולדשמידט )ר"ה, עמ'  –( 89"ו 

ברי הפדר"א: "והבין המיועד לתלל )להעלות( את העולה". ר' שמעון שינה מד

ר, כאמור, במרחב הערבי -אברהם שנתרצה הנער לעולה תמימה". הפדר"א חוּב 

מוסלמי, שהתקיים בו הניסיון לנכס את סיפור העקדה לישמעאל. מדרש זה ׂשם 

דגש על כך שסצנת ראיית החזון הנבואי הבהירה שיצחק הוא הבן שנתרצה לעולה 

 נתרצה הנער לעולה תמימה"(; ואילו)בהבחינו במראה האש, "והבין אברהם ש

ר  ה  ִבין ִּכי הּוא ה  ה  בסילוק, הדגש הוא על זיהוי ההר המיועד להעלאת העולה )"ו 

ה" גרם לר' אפרים הגדול לכלול בנוסחים  ל  ל  ת  ר ל  ה  ה"(. ייתכן שהביטוי "ה  ל  ל  ת  ל 

ם   ֹאת  א"; "ִּבר  ִנש  בֹוה  ו  ר ג  ר". לתיאורים הקדומים תיאור משגיב של ההר: "ה  ל ה  ת 

 ורשא וארא כב(: -קלסי )תנחומא-אלו יש רקע במדרש הבתר

מיד וירא את המקום מרחוק, והיאך נראה מרחוק? מלמד שמתחלה היה 

מקום עמוק, כיון שאמר הקדוש ברוך הוא להשרות שכינתו עליו, ולעשות 

מקדש, אמר: 'אין דרך מלך לשכון בעמק אלא במקום גבוה ומעלה 

ונראה לכל', מיד רמז הקדוש ברוך הוא יתברך לסביבות העמק ומיופה 

שיתקבצו ההרים למקום אחד לעשות מקום השכינה, לפיכך נקרא הר 

  32.המוריה שמיראתו של הקדוש ברוך הוא יתברך נעשה הר

תלמידי רבנו תם מיעטו בתיאורי מקום, ולא כללו בפיוטיהם את התיבה 

ר' שמעון לא הזכיר את השם "מוריה"  "הצופים" שהופיעה בסילוק ובפדר"א.

בסילוק. היעדר השם אינו מורה בהכרח על מיעוט ערכו של ההר, שכן ציונו 

ה ל  ל  ת  ר ל  ה  ( מעמידו דווקא כאחד מגיבורי העלילה: "באמצעות כינוי בלבד )"ה 

האל, אברהם ויצחק מוזכרים רק באמצעות כינויים וחיוויים משגיבים. ר' אפרים 

 
וכן: "התחיל או' ליצחק: 'אתה רואה כלום' א"ל: 'רואה אני הר גבוה ותלול ונאה ומשובח'"   32

 , עמ' לו(.1987)"פרשת יום ב" בכתב יד כרמולי של פסיקתא דרב כהנא, ברט, 

 

 

שמטת הצופים, והשמיט גם את תיבת המוריה, תיבה שמוזכרת לא הסתפק בה

במקרא )"ארץ המוריה"( וששובצה בפיוטו של בכור שור וב'עקדות' שקדמו לה 

   33ואף פתחה 'עקדות' כ"הר המור".

 האל המתבונן ותפילת המלאכים  .י

במקרא המלאך מופיע כשליח האל, הנשלח להורות לאברהם לעצור את מעשה 

ִתי ִּכי  ע  ה י ד  ת  ה ִּכי ע  אּומ  ׂש לֹו מ  ע  ל ת  א  ר ו  ע  נ  ָך ֶאל ה  ח י ד  ל  ל ִתש  ּיֹאֶמר א  השחיטה: "ו 

ָך ִמֶמִני" )בר' כב,   ִחיד  ָך ֶאת י  ת  ֶאת ִּבנ  כ  ׂש  לֹא ח  ה ו  ת  א ֱאֹלִהים א  ר  יב(. המדרש מספר י 

ה  צ  ֲעקּו ח  ם צ  ֶאל  ן ֶאר  על בכי המלאכים בהתבססו על הכתוב בישעיהו )לג, ז(: "ה 

יּון" )פסוק זה פתח את הפטרת סדר העקדה במחזור הקריאה  ּכ  ר ִיב  לֹום מ  י ש  ֲאכ  ל  מ 

הקדום, שפיגל, אגדות, עמ' ]סג[ תתקלג(. למוטיב זה של מלאכי השרת 

קדה ובוכים שורשים קדומים, והוא מתועד כבר בכתבי המתבוננים במעשה הע

ין יובלים" ) ע  ( מתוארת 4Q225 – 4Q psJubaכת מדבר יהודה בקטע קומראן, "מ 

ש עומדימ בוכים על ]...[ את בננו מן האר", ולעומתם דתמונת העקדה: "מלאכי קו

(. מלאכי השרת 218מלאכי המשטמה העומדים ושמחים )קימרון, תשע"ג, עמ' 

שטן )המכונה שר המשטמה( הצופים בעקדה מצויים כבר בספר היובלים שם וה

פר מלאך הפנים: "ואני עמדתי לפניו ולפני שר המשטמה. ויאמר אלוהים:  מס 

'אמור לו לא להוריד ידו על הנער, ולא לעׂשות לו מאומה כי ידעתי כי ירא אלוהים 

 (. 317הוא'. ואקרא אליו מן השמים ]...[" )ורמן, תשע"ה, עמ' 

 בפדר"א:  הד קלוש ל'מועצת אלים' הצופה במעשה אברהם מצוי

והב"ה יושב ורואה האב מעקיד בכל לב והבן נעקד בכל לבו, ומלאכי 

השרת צועקים ובוכים, שנ' הן אראלם צעקו חוצה, ואמרו מלאכי השרת 

לפני הב"ה: 'רבון כל העולמים! נקראת רחום וחנון, מי שרחמיו על 

יצחק שהוא אדם ובן אדם ונעקד לפניך כבהמה אדם מעשיו, רחם על 

 
"ה(; תשע, ונבו לביא(; "אדון רב העליליה" )25'הר המוריה': בכור שור "יי אורי וישעי" )טור   33

(. 'הר המור' אבן גבירול ור' מאיר בר 120, עמ'  1996העבודה הקדום "אז באין כול"; )יהלום,    סדר
"ה, עמ' תשכשמידט, דוליצחק ש"ץ )'אז בהר המר דץ יונת אלם'; 'אל הר המור גבעת ההוריה', ג

'תמים פעלך גדול   –.( "יחד אב ובן בלכתם להר מור" שמעון בר יצחק  558, עמ'  ב"ל  תש"ל,  הנרט;  
  (.91' עמ, א"ל תש"ל, הנהעצה', 'מחיה' ליום ב' של ראש השנה )
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שמטת הצופים, והשמיט גם את תיבת המוריה, תיבה שמוזכרת לא הסתפק בה

במקרא )"ארץ המוריה"( וששובצה בפיוטו של בכור שור וב'עקדות' שקדמו לה 

   33ואף פתחה 'עקדות' כ"הר המור".

 האל המתבונן ותפילת המלאכים  .י

במקרא המלאך מופיע כשליח האל, הנשלח להורות לאברהם לעצור את מעשה 

ִתי ִּכי  ע  ה י ד  ת  ה ִּכי ע  אּומ  ׂש לֹו מ  ע  ל ת  א  ר ו  ע  נ  ָך ֶאל ה  ח י ד  ל  ל ִתש  ּיֹאֶמר א  השחיטה: "ו 

ָך ִמֶמִני" )בר' כב,   ִחיד  ָך ֶאת י  ת  ֶאת ִּבנ  כ  ׂש  לֹא ח  ה ו  ת  א ֱאֹלִהים א  ר  יב(. המדרש מספר י 

ה  צ  ֲעקּו ח  ם צ  ֶאל  ן ֶאר  על בכי המלאכים בהתבססו על הכתוב בישעיהו )לג, ז(: "ה 

יּון" )פסוק זה פתח את הפטרת סדר העקדה במחזור הקריאה  ּכ  ר ִיב  לֹום מ  י ש  ֲאכ  ל  מ 

הקדום, שפיגל, אגדות, עמ' ]סג[ תתקלג(. למוטיב זה של מלאכי השרת 

קדה ובוכים שורשים קדומים, והוא מתועד כבר בכתבי המתבוננים במעשה הע

ין יובלים" ) ע  ( מתוארת 4Q225 – 4Q psJubaכת מדבר יהודה בקטע קומראן, "מ 

ש עומדימ בוכים על ]...[ את בננו מן האר", ולעומתם דתמונת העקדה: "מלאכי קו

(. מלאכי השרת 218מלאכי המשטמה העומדים ושמחים )קימרון, תשע"ג, עמ' 

שטן )המכונה שר המשטמה( הצופים בעקדה מצויים כבר בספר היובלים שם וה

פר מלאך הפנים: "ואני עמדתי לפניו ולפני שר המשטמה. ויאמר אלוהים:  מס 

'אמור לו לא להוריד ידו על הנער, ולא לעׂשות לו מאומה כי ידעתי כי ירא אלוהים 

 (. 317הוא'. ואקרא אליו מן השמים ]...[" )ורמן, תשע"ה, עמ' 

 בפדר"א:  הד קלוש ל'מועצת אלים' הצופה במעשה אברהם מצוי

והב"ה יושב ורואה האב מעקיד בכל לב והבן נעקד בכל לבו, ומלאכי 

השרת צועקים ובוכים, שנ' הן אראלם צעקו חוצה, ואמרו מלאכי השרת 

לפני הב"ה: 'רבון כל העולמים! נקראת רחום וחנון, מי שרחמיו על 

יצחק שהוא אדם ובן אדם ונעקד לפניך כבהמה אדם מעשיו, רחם על 

 
"ה(; תשע, ונבו לביא(; "אדון רב העליליה" )25'הר המוריה': בכור שור "יי אורי וישעי" )טור   33

(. 'הר המור' אבן גבירול ור' מאיר בר 120, עמ'  1996העבודה הקדום "אז באין כול"; )יהלום,    סדר
"ה, עמ' תשכשמידט, דוליצחק ש"ץ )'אז בהר המר דץ יונת אלם'; 'אל הר המור גבעת ההוריה', ג

'תמים פעלך גדול   –.( "יחד אב ובן בלכתם להר מור" שמעון בר יצחק  558, עמ'  ב"ל  תש"ל,  הנרט;  
  (.91' עמ, א"ל תש"ל, הנהעצה', 'מחיה' ליום ב' של ראש השנה )
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ובהמה תושיע ה', שנ': "צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה אדם 

 ובהמה תושיע ה'.

מדרש הפדר"א, שהתהווה בסביבה המוסלמית שהתייחדה במונותאיזם קיצוני, 

הקדים לסצנת בכי המלאכים )מעין 'מועצת אלים'( את תמונת האל היחיד 

 המתבונן.

  ילוק:בס

ם  ֶאל  ן ֶאר  ה / ה  ִחיל  ד ּב  ן ֶנֱעק  ּב  ה  ֲעִקיד ו  ב מ  א  ה / ה  א ֲעִליל  רֹוֶאה נֹור  ב ו  יֹוש  ו 

ה )טור  ל  ה ִּביל  ּצ  ֲעקּו ח   (. 95–94צ 

ר' שמעון כולל הן את התבוננות האל: "והב"ה יושב ורואה האב מעקיד בכל לב 

והן את הרכיב המדרשי והבן נעקד בכל לבו" )חידושו המדרשי של הפדר"א( 

 הקדום של בכי המלאכים )המצוי גם כן בפדר"א(. 

 תלמידי רבנו תם:

ר' יוסף בכור שור מוותר על תמונת השמים הצופים במעשה העקדה, בפיוטו הוא 

צמצם את נוכחות המלאכים, בהותירו רק את תפקידו המקראי של המלאך: 

ֶדיָך ֲחס  ֲחֶמיָך ו  רּו ר  מ  אר ִנכ  ּו  צ  ב ֶחֶרב ל  ׂשּום א  ת   "ּב  ח  ל  ן ש  ֱאמ  יר נ  ִאיש ֲחִסיֶדָך / צ   / ל 

ּיֹאֶמר לֹו   מ  ו  ְךה  א  ֶדיָך". לעומת זאת, ר' אפרים מרגנשבורג יצר עקדה נטולת   ל  ֶהֶרף י 

יו" )בר' כח,  ל  ב ע  י  ִנּצ  ה י  ִהנ  מלאכים. בשעה שמונפת הסכין האל בלבדו מתגלה: "ו 

יג(. בניגוד לתמונת המלאכים הבוכים, תמונת האל המתבונן בעקדה )פדר"א; 

ר  והסילוק( אומצה על ידי ר' אפרים בנו"א, שהקדיש לה מחרוזת שלמה: "חֹוק 

ל  א ֱאלֹוִהים ֶאת ּכ  ּי ר  א / ו  ׂש  ִים נ  פ  ה / ִלּבֹו ֶאל ּכ  ס  נֹו לֹא ח  ל ּב  ב ע  א  ה / ה  ֲעׂש  ֶאת ֲאֶשר נ 

ה" )טורים   ׂש  ר' אפרים לא כלל בעקדתו את בכי מלאכים )המופיע   34(.48–45ֲאֶשר ע 

בפדר"א ובסילוק(, ואת רחמי האל )שהפדר"א שם בפי המלאכים, ובכור שור 

הזכירם כ'מספר כל יודע'(. הבחירה הפואטית של ר' אפרים לסלק מפיוטו את 

רחמי השמיים )בכי המלאכים ורחמיו וחסדיו של האל( מאפשרת לנו הצצה 

חכם ופייטן קצר רוח התובע קשר ישיר עם האל  –של ר' אפרים לאופיו הייחודי 

 
ר" מופיע "ֲחקֹור". במקום השהיית  34 אציין שבמחזורי הסליחות הספרדיים במקום: "חֹוק 

ל הצופה במעשה העקדה, העלילה מושהית ב ציבור  של פנייההעלילה באמצעות הפניית מבט לא 
ל שינצור את תמונת העקדה ויעמיק לחקור בה. המתפללים  לא 

 

 

)לכן, אינו מתנחם בחברת המלאכים( ואינו בוחל בשימוש ברטוריקה ספק 

 (.207–206אירונית ספק סרקסטית )השוו אורבך, תשל"ו, עמ' 

 הופעת האיל .יא

 בפדר"א: 

ר' זכריה אומ' אותו האיל כשנברא בין השמשות היה ובא להתקרב תחת 

 ק. יצח

והיה סמאל עומד ומסטינו כדי לבטל קרבנו של אברהם אבינו ונאחז בשני 

קרנותיו בין האילנות, שנ': "וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר 

 נאחז בסבך בקרניו", 

מה עשה אותו האיל? פשט את ידו ואחז בטלתו של אברהם אבינו ונאחז 

את עיניו וירא והנה איל   בשתי קרנותיו בין האילנות, שנ': "וישא אברהם

 אחר", 

והביט אברהם וראה האיל והלך והתירו והקריבו תחת יצחק בנו שנ': 

 "וילך אברהם ויקח את האיל וכו" 

ר' ברכיה אומ' עלה קרבן האיל לריח ניחוח לפני הקב"ה כאילו היה ריח 

 ניחוח של יצחק.

 בסילוק: 

ר   י ב  מ  ן ִמֶּׁשֶשת י  פ  צ  ִיל ֲאֶשר ה  א  ה  ם ו  ש  ב לֹו ל  ֳחש  ה  רֹו ו  פ  ן כ  ת  ה / נ  עֹול  אִשית ל 

ה )טור  ל  ה  ִלת   (. 91ו 

קשה לקבוע למי 'הוחשב השם' ולמי ניתנה התהילה שהזכיר ר' שמעון. האם 

לאברהם כפרפראזה פיוטית לדברי הפדר"א: "עלה קרבן האיל לריח ניחוח כאילו 

סרותו של האיל והתגברותו על היה ריח ניחוח של יצחק"; או לאיל כרמז על התמ

 השטן כמסופר בפדר"א בתיאור סמאל המסטין.

 תלמידי רבנו תם: 

( כתב: "לפי הכתוב בבראשית כב, יג נקרב האיל ביזמת 92ספטימוס )חננתו, עמ' 

אברהם, לא בצו האל". בפיוט הקדום התפתחה מסורת שלפיה המרת יצחק באיל 

בנך רציתי / תפור בסבך בקרן" )'איתן הייתה צו אלוהי מפורש, לדוגמה: "תמור 

למד דעת / בטרם ידעך כל', ספטימוס, שם(. בכור שור נצמד לסיפור המקראי: 
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)לכן, אינו מתנחם בחברת המלאכים( ואינו בוחל בשימוש ברטוריקה ספק 

 (.207–206אירונית ספק סרקסטית )השוו אורבך, תשל"ו, עמ' 

 הופעת האיל .יא

 בפדר"א: 

ר' זכריה אומ' אותו האיל כשנברא בין השמשות היה ובא להתקרב תחת 

 ק. יצח

והיה סמאל עומד ומסטינו כדי לבטל קרבנו של אברהם אבינו ונאחז בשני 

קרנותיו בין האילנות, שנ': "וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר 

 נאחז בסבך בקרניו", 

מה עשה אותו האיל? פשט את ידו ואחז בטלתו של אברהם אבינו ונאחז 

את עיניו וירא והנה איל   בשתי קרנותיו בין האילנות, שנ': "וישא אברהם

 אחר", 

והביט אברהם וראה האיל והלך והתירו והקריבו תחת יצחק בנו שנ': 

 "וילך אברהם ויקח את האיל וכו" 

ר' ברכיה אומ' עלה קרבן האיל לריח ניחוח לפני הקב"ה כאילו היה ריח 

 ניחוח של יצחק.

 בסילוק: 

ר   י ב  מ  ן ִמֶּׁשֶשת י  פ  צ  ִיל ֲאֶשר ה  א  ה  ם ו  ש  ב לֹו ל  ֳחש  ה  רֹו ו  פ  ן כ  ת  ה / נ  עֹול  אִשית ל 

ה )טור  ל  ה  ִלת   (. 91ו 

קשה לקבוע למי 'הוחשב השם' ולמי ניתנה התהילה שהזכיר ר' שמעון. האם 

לאברהם כפרפראזה פיוטית לדברי הפדר"א: "עלה קרבן האיל לריח ניחוח כאילו 

סרותו של האיל והתגברותו על היה ריח ניחוח של יצחק"; או לאיל כרמז על התמ

 השטן כמסופר בפדר"א בתיאור סמאל המסטין.

 תלמידי רבנו תם: 

( כתב: "לפי הכתוב בבראשית כב, יג נקרב האיל ביזמת 92ספטימוס )חננתו, עמ' 

אברהם, לא בצו האל". בפיוט הקדום התפתחה מסורת שלפיה המרת יצחק באיל 

בנך רציתי / תפור בסבך בקרן" )'איתן הייתה צו אלוהי מפורש, לדוגמה: "תמור 

למד דעת / בטרם ידעך כל', ספטימוס, שם(. בכור שור נצמד לסיפור המקראי: 

תמר לביא  |  253  



 

 

יו". ר' אפרים בנו"ג הקדום  נ  ר  ק  ז ּב  ִיל ֶנֱאח  ה א  ִהנ  יו / ו  ינ  א ֶאת ע  ׂש  נ  ִחי ו  ר  ם ֶאז  "ק 

ֲאכֶ  מ  ח / ֶאת ה  ק  יו פ  ינ  ה אימץ גם הוא תמונה זו: "י ּה ע  א  ח / ר  ִיל ֹנכ  ה א  ִהנ  ח / ו  ק  ֶלת ל 

ח". אולם בנוסחים המאוחרים התרחק ר' אפרים מהסיפור המקראי  ּיֹוכ  ֱאֹלִהים ו 

ושב אל חיק מסורת הסיפור הפייטני, ומייחס את יוזמת הקרבת האיל לצו הבא 

ה א   ִהנ  ר / ו  ח  ִנב  ָך ה  ר / ִתמּור ִּבנ  ח  ֶרֶחם ִמּׁש  א מ  ר  ל מהאל: "ק  ה א  ֲעׂש  ר / ו  ח  ִיל א 

ר". ר' יוסף בכור שור ור' אפרים הגדול )ביתר שאת בנו"א הבשל( נמנעים  ח  א  ת 

באופן שיטתי מהטענת משמעויות ועומק לחי ולדומם בסיפור. החמור, האיל, 

ם המדרש בפדר"א.  ר   המזבח וההר לא זוכים לאפיונים שִעט 

 השטן בעקדה .יב

 השטן מופיע באקספוזיציה של סיפור העקדה בתלמוד הבבלי: 

ויהי אחר הדברים האלה ]...[ אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זימרא: 

אחר דבריו של שטן ]...[ אמר שטן לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם! 

(, 87; 83–79זקן זה חננתו למאה שנה פרי בטן )ראו ספטימוס חננתו עמ' 

ודה שעשה לא היה לו תור אחד או גוזל אחד להקריב לפניך? ]...[ מכל סע

 מיד והאלהים נסה את אברהם" )סנהדרין פט ע"ב(. 

השטן, "שר המשטמה", כמניע עלילת העקדה מופיע כבר בספרות בית שני. 

 בספר היובלים נכתב:

היו דברים בשמים על אברהם כי נאמן הוא בכול דברו באהבו אלהים 

יה נאמן. ויבא שר המשטמה ויאמר לפני אלוהים הנה ובכול צרה ה

אברהם אוהב את יצחק בנו ושש עליו מכול, אמור לו להעלותו קרבן על 

המזבח ואתה תראה אם יעשה דבר זה ותדע אם נאמן הוא בכול אשר 

 (. 316תנסה אותו )ורמן, תשע"ה, עמ' 

את העוקד בגרסאות אגדיות שונות השטן מופיע בדרך אל ההר ומנסה להסיט 

ואת הנעקד מדרכם ולהכשילם. בגרסת העקדה של הפדר"א השטן נעדר מן 

האקספוזיציה, והוא מופיע לראשונה רק בסצנת האיל. ר' שמעון יצר בסילוק 

 גרסה משוללת סטרא אחרא. 

 

 

 

 תלמידי רבנו תם: 

בכור שור לא הזכיר את השטן במפורש בפיוטו, אולם סצנת הקרבת האיל 

ֻתמֹו" מסתיימת בשיבוץ: ך ב  ל  ה  ת  יו" )משלי כ, ז(. המילים: "מתהלך  מ  נ  י ב  ר  ש  א 

מו" מהדהדות את תשובת אברהם לשטן בדרך להר המוריה בגרסת הבבלי:   בת 

ִּבים  ת  ר  ר  ה ִיס  ֶאה ]...[ ִהנ  ֶליָך ִתל  ר א  ב  ה ד  קדמו שטן לדרך, אמר לו: 'ֲהִנס 

ֶלא?!'  ת  ֶליָך ו  בֹוא א  ה ת  ת  ִקימּון ִמֶליָך ]...[ ִּכי ע  ל י  ק ּכֹוש  ז  ח  פֹות ת  ִים ר  י ד  ו 

ְךה( אמר לו: 'ֲאִני –)איוב ד, ב ל  י א  ֻתמ  דרין פט ' )תה' כו, יא(.   )סנהב 

 ע"ב(

ר' אפרים מרגנשבורג, שלא כלל את המלאכים בגרסתו, ודאי לא פתח דלת 

 לשטן. 

 ההשתחוויה רךע   –חתימה  .יג

 בפדר"א: 

ר' יצחק אומ' הכל לא נברא אלא בשביל השתחויות, אברהם לא יצא 

מהר המוריה אלא בזכות השתחויה, שנ' ונשתחוה ונשובה אליכם, בית 

השתחויה, שנ' רוממו לה' אלהינו  המקדש לא נברא אלא בזכות

 והשתחוו להדום רגליו.

יהלום כותב על הפדר"א: "לפנינו מדרש פרוזאי שהציורים, התמונות והדימויים 

(. הפדר"א מעתיק את 130שלו לקוחים מעולם בית הכנסת" )פיוט ומציאות, עמ' 

הדרשה המדברת על מעלת ההשתחוויה ממקומה הטבעי )דברי אברהם לנעריו: 

ֲחֶוה"( לסוף הפרק. הבחירה לחתום את פרשת " ת  ִנש  ד ֹּכה ו  ה ע  כ  ל  ר נ  ע  נ  ה  ֲאִני ו  ו 

העקדה ועשרת הנסיונות, בערך ההשתחוויה משרתת מטרה ליטורגית המשתקפת 

 גם בחתימת הסילוק של ר' שמעון בר יצחק: 

ֶזה ֶאל ֶזה  ד // ו  ֶניָך ִלק  פ  ֲחוּו ל  ת  ִיש  עּו ו  ר  ד / ִיכ  ק  י י  ש  ל ֲחש  מ  ש  י ח  ִשיש  ר  ת  ו 

ִשים )טור  ל  ש  דֹוש מ  ק  ה ל  דּוש  ִשלּוש ק  ִדישּו: ו  ֶזה ֶאל ֶזה י ק  –102י ֲעריצּו / ו 

 מֲעבר לקדושה.  –( 103

ֶניָך ִלק   פ  ֲחוּו ל  ת  ִיש  ד" משתקף גם בטור הפותח את המחרוזת החותמת הטור: "ו 

ֹקד /  ה ִתש  ד  ֶצֶדק ֲעק  ִאים ִלֹקד / ּב  ֶאיָך ּב  את העקדה 'אם אפס' של ר' אפרים: "קֹור 
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 תלמידי רבנו תם: 

בכור שור לא הזכיר את השטן במפורש בפיוטו, אולם סצנת הקרבת האיל 

ֻתמֹו" מסתיימת בשיבוץ: ך ב  ל  ה  ת  יו" )משלי כ, ז(. המילים: "מתהלך  מ  נ  י ב  ר  ש  א 

מו" מהדהדות את תשובת אברהם לשטן בדרך להר המוריה בגרסת הבבלי:   בת 

ִּבים  ת  ר  ר  ה ִיס  ֶאה ]...[ ִהנ  ֶליָך ִתל  ר א  ב  ה ד  קדמו שטן לדרך, אמר לו: 'ֲהִנס 

ֶלא?!'  ת  ֶליָך ו  בֹוא א  ה ת  ת  ִקימּון ִמֶליָך ]...[ ִּכי ע  ל י  ק ּכֹוש  ז  ח  פֹות ת  ִים ר  י ד  ו 

ְךה( אמר לו: 'ֲאִני –)איוב ד, ב ל  י א  ֻתמ  דרין פט ' )תה' כו, יא(.   )סנהב 

 ע"ב(

ר' אפרים מרגנשבורג, שלא כלל את המלאכים בגרסתו, ודאי לא פתח דלת 

 לשטן. 

 ההשתחוויה רךע   –חתימה  .יג

 בפדר"א: 

ר' יצחק אומ' הכל לא נברא אלא בשביל השתחויות, אברהם לא יצא 

מהר המוריה אלא בזכות השתחויה, שנ' ונשתחוה ונשובה אליכם, בית 

השתחויה, שנ' רוממו לה' אלהינו  המקדש לא נברא אלא בזכות

 והשתחוו להדום רגליו.

יהלום כותב על הפדר"א: "לפנינו מדרש פרוזאי שהציורים, התמונות והדימויים 

(. הפדר"א מעתיק את 130שלו לקוחים מעולם בית הכנסת" )פיוט ומציאות, עמ' 

הדרשה המדברת על מעלת ההשתחוויה ממקומה הטבעי )דברי אברהם לנעריו: 

ֲחֶוה"( לסוף הפרק. הבחירה לחתום את פרשת " ת  ִנש  ד ֹּכה ו  ה ע  כ  ל  ר נ  ע  נ  ה  ֲאִני ו  ו 

העקדה ועשרת הנסיונות, בערך ההשתחוויה משרתת מטרה ליטורגית המשתקפת 

 גם בחתימת הסילוק של ר' שמעון בר יצחק: 

ֶזה ֶאל ֶזה  ד // ו  ֶניָך ִלק  פ  ֲחוּו ל  ת  ִיש  עּו ו  ר  ד / ִיכ  ק  י י  ש  ל ֲחש  מ  ש  י ח  ִשיש  ר  ת  ו 

ִשים )טור  ל  ש  דֹוש מ  ק  ה ל  דּוש  ִשלּוש ק  ִדישּו: ו  ֶזה ֶאל ֶזה י ק  –102י ֲעריצּו / ו 

 מֲעבר לקדושה.  –( 103

ֶניָך ִלק   פ  ֲחוּו ל  ת  ִיש  ד" משתקף גם בטור הפותח את המחרוזת החותמת הטור: "ו 

ֹקד /  ה ִתש  ד  ֶצֶדק ֲעק  ִאים ִלֹקד / ּב  ֶאיָך ּב  את העקדה 'אם אפס' של ר' אפרים: "קֹור 
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ֹקד". ר' אפרים משתמש בחריזות של ר'  ּצֹאן ֶאל ע  י ה  נ  ֹקד / פ  ֲחִמים ִתפ  ר  ָך ּב  צֹאנ  ו 

 –י חשמל( אל תפילת עם ישראל שמעון אך מעתיקן מתפילת המלאכים )תרשיש

 צאנו של הקב"ה.

 סיכום
במאמר זה ניסיתי להתחקות אחר ההבדלים בבחירות הפואטיות בין היצירות 

השונות לאור התמורות ההיסטוריות. בחירות אלה מבטאות הן את תמורות הזמן 

הן את אופיים של היוצרים: הפולמוס עם האסלאם של מחבר הפדר"א; תום 

' שמעון בר יצחק; דבקותו של בכור שור בפשט המקראי; ורוחו אמונתו של ר

 הדתית הייחודית של ר' אפרים.

  מקורות
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-(. רמת142–127)עמ'  מסורת הפיוט בתקוה, ב' וחזן, א' )עורכים(, -בר
 ן: אוניברסיטת בר אילן.ג

 . ירושלים: אשכול.סדר הסליחות כמנהג פוליןגולדשמידט, ד'  )תשכ"ה(. 
ם, מחזור לימים הנוראים, לפי מנהגי אשכנז לכל ענפיהגולדשמידט, ד' )תש"ל(. 

 קורן. . ירושלים:א
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 ירושלים: חברת מקיצי נרדמים.   .וצרפת
 . תל אביב: הקיבוץ המאוחד. שושנת רוחות. גורי, ח' )תשכ"א(

 . ירושלים: מאגנס.חכמי אשכנז הראשוניםגרוסמן, א' )תשמ"ט(. 
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-קצה(. ירושלים–עמ' קכא), המכון לחקר השירה העברית בירושלים ד
 ברלין.

 

 

 .342–323,  תרביץ טיוטי ר' יוסף ב"ר יצחק מאורליאנס,  הברמן,  א"מ )תרצ"ח(. פ
פיוטי רבי שמעון ב"ר יצחק ונספחים להם פיוטי רבי משה (.  1938הברמן, א"מ )

 . ירושלים: שוקן. ב"ר קלונימוס
 . ירושלים: יד יצחק בן צבי.ספר היובליםורמן, כ' )תשע"ה(, 

עריכה ודוגמת סינופסיס של פרקי דרבי אליעזר נוסח, טרייטל, א' )תשע"ג(. 
-. ירושלים: האוניברסיטה העברית, החוג לתלמוד ויד יצחק בןכתבי היד

 צבי.
. תל אביב: הקיבוץ פיוט ומציאות בשלהי הזמן העתיקיהלום, י' )תש"ס(. 

 המאוחד.
ישראלי הקדום ליום -אז באין כול סדר העבודה הארץ(. 1996יהלום, י' )

 . ירושלים: מגנס.הכיפורים
לביא, ת' ונבו, י' )תשע"ה(. הפיוט 'אדון רב העלילה' המיוחס לר' יוסף בכור שור 

 .130–114, נתיבות, עמ' חמדעת חבזיקה אל המדרשים, 
מאק, ח' )תשע"ג(. פירוש ר' שמעיה לפיוט על עשר ניסיונות שנתנסה אברהם, 

(. רמת גן: 138–111)עמ'  רש"י ובית מדרשובתוך כהן, א' )עורך(. 
 אוניברסיטת בר אילן.

ספטימוס, ד' )תשס"ט(. חננתו מאה פרי: מן הפיוט הקדום אל התלמוד הבבלי. 
 .95–79, לשוננו, סא

 . ירושלים ותל אביב: שוקן.האש והעציםעגנון, ש"י )תשכ"ב(. 
 . ירושלים: כתר.חידוש ומסורת בשירת החול(. 1976פגיס, ד' )

 . ירושלים: מאגנס.קודש העברית בימי הבינייםשירת ה(. 1975פליישר, ע' )
פרנקל, א' )תשע"ז(. ירושלים בתוך פיוטי ר' מאיר שץ. בתוך חזן, א' ושמידמן, א' 

דבר תקוה: מחקרים בשירה ובפיוט מוגשים לפרופ' בנימין )עורכים(. 
 (. רמת גן: בר אילן.276–263)עמ'  בר תקוה

 קורן. . ירושלים:י אשכנז לכל ענפיהםמחזור פסח, לפי מנהגפרנקל, י' )תשנ"ג(. 
  ,Literaturgeschichte der L. Zunz= תולדות הפיוט(. 1865צונץ, י"ל, )

, Berlin. Synagogalen Poesie 
. הדרשות בישראל והשתלשלותן ההיסטוריתצונץ, י"ל ואלבק, ח' )תש"ז(. 

 ירושלים: מוסד ביאליק.
. כרך שני -החיבורים העבריים  -מגילות מדבר יהודה קימרון, א' )תשע"ג(. 

 ירושלים: יד יצחק בן צבי. 
 . תל אביב: רסלינג. קידוש השם מעקידת יצחק לעקידת אשכנז(. 2018רייך, א' )

. ירושלים: משגב מגנזי שירת הקדם : פיוט וחקרי פיוטרצהבי, י' )תשנ"א(. 
 ירושלים. 

)עדכן   תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפתנ"ז(.  שירמן, ח' )תש
 .והשלים ע' פליישר(. ירושלים: מאגנס

קרית הי"ב.  -)תשמ"ה(. ספרייתם של חכמי אשכנז בני המאה הי"אשמע, י"מ  -תא
 .298–309 ב,-ס, א ספר
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מדרש בראשית רבא : על פי כתב  בראשית רבהתיאודור י' ואלבק ח' )תשכ"ה(. 
יד בבריטיש מוזיאום עם שינויי נוסחאות משמונה כתבי יד אחרים 

 ספרי ואהרמן., ירושלים:  ג-א  ופירוש מנחת יהודה,  ומדפוסים ראשונים
  

 

 

 

 

"בטבורי תפור לחלומך": על פרק השירה ביחידת 

הלימודים בספרות  הלימוד החדשה בתוכנית 

 לחטיבה העליונה

 שושן-אסתר אדיבי 

תוכנית הלימודים בספרות, על יסודותיה הקבועים ועל חלקיה 

את המבקרים, את מעסיקה את חוקרי הספרות, המתחדשים, 

או המודרות  ה. היצירות המופיעות בהקהל הרחבאת המורים ו

מקומן על במות   המוצאות את  ,נושא למחלוקותממנה משמשות  

לשיקולי תכנון הלימודים (. 2016ציבוריות )דו"ח ועדת ביטון 

חברתית בכל מקום בעולם, וגם -בספרות משמעות תרבותית

 2017אוגוסט )המפקח המרכזי( מ מפמ"רהבחוזר . בישראל

המשפחה "שכותרתה:  ,בספרות  מוצגת תוכנית לימודים חדשה

לעסוק בפרק השירה בקש אבמאמר זה ". בראי הספרות

, תוך ראייתו כ"שבריר קנוני", כלומר, חדשההכנית לימודים  ובת

של המאמר  עיקרו מייצגת מהלך תרבותי.השירים  תקבוצכ

שמונת של  (close reading)צמודה בקריאה פרשנית  עוסק

לשירים פרשנות  במאמר אציגכנית. והשירים שנבחרו לת

ת קודמת. כמו כן, , שלחלקם הגדול לא קיימת פרשנושנבחרו

פנים המגוונות של  אעסוק במידת התאמת השירים שנבחרו ל 

נושא המשפחה, כפי שהופיעו בתוכנית הלימודים, ובשאלת 

 הקנוניות שלהם. 

 : תוכנית לימודים בספרות, המשפחה בראי הספרות, שבריר קנוני מילות מפתח
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 מבוא
תוכנית הלימודים בספרות, על יסודותיה הקבועים ועל חלקיה המתחדשים, 

. הקהל הרחבאת  המורים ואת המבקרים, את  מעסיקה מאוד את חוקרי הספרות,  

 ,נושא למחלוקותהיצירות המופיעות בתוכנית או המודרות ממנה משמשות 

ולי תכנון לשיק(.  2016מקומן על במות ציבוריות )דו"ח ועדת ביטון,    המוצאות את

חברתית בכל מקום בעולם, וגם בישראל -הלימודים בספרות משמעות תרבותית

(. תוכנית הלימודים בספרות 2007זגן,  ;2012דוד,  ;2014שושן, -)למשל: אדיבי

על בניית תשתית תרבותית לאומית  הןמשום שהיא משפיעה  ,משמעותיתהיא 

 יצירת ספרות בתוכנית על מעמד היצירות והיוצרים. הכללתה של הןמשותפת, 

והיא  בעלת ערך תרבותי, לכך שזוהי יצירה קנוניתאישור הלימודים מהווה מעין 

 היצירה לאורך השנים.ה של מחזקת את מעמדה ואת סיכויי הישרדות

 canon( מציינים שפירושה המקורי של המילה היוונית  2012גורביץ וערב )

נוהל. במאה  או לציין גם חוק, חובה המושג סרגל מדידה. מאוחר יותר, החל ואה

הספרים המקודשים לנצרות. לציון רשימת  והחלו להשתמש ב רביעיתה

ה )במשמעות זו הקנון מבטא עיקרון של  ִריר  : קידום טקסטים (סלקציהּב 

ה נועד ריבִר קרון היאחרים אל מחוץ למפעל הקנוני. ע  ם שלתדחיקמסוימים, תוך  

שהוצאו אל מחוץ  "כופרים"רשמית כנגד אמיתות חלקיות של  "אמת"לשמר 

קנון" משמעות ", נוספה למושג 18-לקנון. בעת החדשה, ובעיקר מאז המאה ה

אוסף יצירות מופת בתחומים כמו ספרות  והוא החל לשמש לתיאור ,חילונית

יות מרכזיות כמו יקה קלסית. מאז ועד ימינו, הדיונים בקנון עוסקים בסוגסומו

לגבש  הניסיוןשאלת הסמכות, השליטה והייצוג של תופעות בתרבות. הקנון הוא 

 ,ולהציב כנגדה כל מה שאינו קלסי דיו זמנית-עלרשימה מחייבת של קלסיקה 

ולכן הוא בהכרח מפוקפק, ירוד ולא ראוי. הקנון, הנוטה לסמן גבולות, שואף 

 ,: האחת, פריטים בעלי ערך רב ו"נצחי"להגדרה ערכית המבחינה בין שתי קבוצות

המצויים  ,הנחשבים קנוניים ומחייבים, והשנייה, פריטים שערכם מועט או אפסי
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 מאפשרת שינויים היסטוריים בהגדרת גבולות הקנון. 

 

 

ספרות תוכנית לימודים  מפמ"רמציג  2017אוגוסט ב שפורסםבחוזר 

 ,"משפחה מהי"  ,כניתומבוא לת". בהמשפחה בראי הספרות"שכותרתה:    35חדשה

"מוסד חברתי המאגד יחידים לקבוצה שיתופית הדוקה, מוגדרת כ משפחהה

משך, (. בה12 עמ' ,2017כלל קיימים קשרי דם בין חבריה" )הרציג,  כאשר בדרך

שהספרות מרבה לעסוק במוסד מצוין  ,בספרות"תחת הכותרת "המשפחה 

 חוזר המפמ"ר מציין אתהמשפחה בגלל מורכבותם של היחסים בתוך המשפחה. 

ההיבטים השונים שדרכם ניתן לבחון את פניה של המשפחה ואת השתקפותם 

של  יות של התקופה על אופיּהרהשפעת הנסיבות ההיסטו :כמו למשל ,בספרות

ה, הפסיכולוגיה של היחסים בתוך המשפחה, היחסים המשפחה ועל אופני ייצוג

רשימת מ מורכבתתוכנית לימודים חדשה זו בין בני זוג, יחסי הורים ובנים ועוד. 

נובלה /: סיפור קצר, שירה, רומןותספרותי סוגותארבע המחולקות ל ,יצירות

 ודרמה. פרק ההרחבה כולל סרטי קולנוע. 

לימודים הכנית וה בתבמאמר זה אני מבקשת לעסוק בפרק השיר

(, כלומר באמצעות 12, עמ' 2018, תוך ראייתו כ"שבריר קנוני" )גלוזמן, חדשהה

של המאמר  עיקרו התבוננות בקבוצה קטנה של שירים כמייצגת מהלך תרבותי.

השירים שנבחרו שמונת של  (close reading)צמודה יעסוק בקריאה פרשנית 

, שלחלקם הגדול לא קיימת כל פרשנות שנבחרולשירים פרשנות כנית. אציג ולת

קודמת. בדברי הסיכום אעסוק במידת התאמת השירים שנבחרו לפנים המגוונות 

של נושא המשפחה כפי שהופיעו בתוכנית הלימודים ובשאלת הקנוניות שלהם. 

המבטא הלך רוח   ,נוסף על כך, אטען שניתן לראות בשירי התוכנית "שבריר קנוני"

 בשירה העברית בת זמננו.פנה חדש וִמ 

מתארים את המשפחה כיחידת משמעות בתרבות,  (2012גורביץ' וערב )

העומדת בין היחיד לבין החברה. זוהי יחידה חברתית וכלכלית, רגשית 

וסימבולית, שנוצרות בתוכה זהויות ונולדת בה האישיות של כל אחד מחבריה. 

לתוכה. בצירופיה  המשפחה היא הקבוצה הראשונה שהפרט נולד או נקלט

השונים, המשפחה היא יחידה חברתית ו/או גנטית המקיימת קשרי קרבה קבועים 
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בין חבריה. יחידה זו נועדה ליצור מבנה יציב המספק ביטחון לחבריו, מאפשר את 

גידול הצאצאים ומעודד צמיחה אישית. על פי תפיסה אידאלית זו, האינטימיות 

העומדים בראש המשפחה וביחסים  המשפחתית מתבטאת ביחסי האהבה של

 הפנימיים בין חבריה. 

מודרני, פועלת בתנאים -המשפחה החדשה, המאפיינת את העידן הפוסט

של רלטיביזם תרבותי המעודד צורות ארגון מגוונות. כתוצאה מכך מוגדרות 

מחדש סוגיות כגון מיניות, מגדר, אחריות, הורות, שותפות, מיקום, תנועה ועוד. 

מיניות, -הוריות, חד-וצרות יחידות משפחתית חדשות: משפחות חדכמו כן נ

משפחות המתקיימות על בסיס שיתוף בנושאים מוגדרים ועוד. ובכל זאת, נראה 

כי למרות השינויים הרבים שעברה המשפחה, בגרסאותיה השונות, היא עדיין 

ת נתפסת בעיני רבים כצורה חברתית שאין לוותר עליה, דווקא על רקע התחרו

 והניכור המאפיינים את היחיד במעגלים אחרים של חייו.

( מציין שהמשפחה היא קודם כול מכשיר של המין 2004קליינברג )

האנושי, כלי להולדת ילדים ולהגנה עליהם, עד לגיל שבו הם מסוגלים להגן על 

עצמם. המאפיין העיקרי של כל משפחה, עד למאה העשרים, היה השליטה 

י ההולדה. במשפחה המסורתית קיימת חלוקת תפקידים נוקשה הגברית על מנגנונ

למדי, והחברה כולה מתגייסת כדי לשכנע נשים, בטוב או ברע, למלא את התפקיד 

לים בין התרבות המערבית לבין חברות מסורתיות,  שהועד להן. במפגש הא 

התפרקות המשפחה המערבית היא מן האיומים הגדולים ביותר. התרבות 

 המשפחה.  –אבקת על קיבוע העולם הישן ועל המוצב הקדמי שלו המסורתית נ

( עוסקת במיתוס המשפחה בספרות העברית, וטענתה היא, 2004) נווה

שבניגוד לספרות הילדים המציגה את המשפחה האידילית, הרי שבספרות 

של קנאות, כעסים, תסכולים ואי הבנות.  םלמבוגרים המשפחה מתוארת כגיהינו

לכאורה נחשפת המשפחה במערומיה, אך למעשה, טוענת נווה, הספרות 

המשפחתי, משום שהיא מציגה כל חריגה ממנו   המיתוסלמבוגרים פועלת בשירות  

הרסניות. הטרגדיה של המשפחה הספרותית היא תמרור  תוצאותיוש כמצב

 ידיאל. אזהרה למי שמעז לקרוא תיגר על הא

 

 

 

  שלי"אבא   ועד " ידע ולא אלוהים  היה"אבי מהאב:  דיוקן .1

 "  ואלוהים
 ,( כותבת2014רוב השירים שבתוכנית הלימודים מתמקדים בדיוקן האב. סתיו )

שלכתוב על האב פירושו לכתוב על אובדן. האובדן וההיעדר עושים את האב 

כוח. עוד מציינת סתיו, -לדמות מסקרנת עבור ילדיו, מלאת עוצמה ורבת

מה שמראש  –שההפשטה הכרוכה בייחוס האבהות מציבה אותו על ציר הסמל 

מסמן, כבר בא "ִּבמקום", תחליף לישות פיזית נעלמה החורגת מן התפיסה. ככל 

נוכחותו של האב היא נוכחות של היעדר, ומתוכו נשאבת עוצמתו כסימון, ייצוג 

ואיסור. כך נולדת שפה וכך נוצר חוק. ההיעדר הוא למעשה נוכחות יתר: ככל 

-שהאב נעלם יותר כן עמוקים שורשיו ומתפשטת שליטתו. האב מתפקד כ"מת

 החי" הנצחי של התודעה. 

עומדת בבסיס ההכרה בתפקיד האבהי לטענת סתיו, הסימבוליזציה ה

היא המרכיב הדומיננטי של התרבות כפי שזו מנוסחת בשדה הפסיכואנליזה, 

ובעיקר בתורתו של ז'אק לאקאן. לאקאן מעמיד את האב כמסמן הכניסה אל 

התרבות: כמייצג השפה, החוק, השיח והתודעה. בעקבות פרויד, לאקאן רואה 

בו גילוי העריות ומכניס אותו אל השלב באב מי שמטיל על הסובייקט את טא

(. האב 2003האדיפלי ואל הסדר הסמלי, המתבטא ברכישת השפה. )ואנייה, 

הסמלי קיים הרבה מעבר למימושו הפיזי, ומתגלם במערכת הפטריארכלית על כל 

היבטיה. בעקבות מותו של האב, נוצרים החוק החברתי והמוסר, ומתגלה כי כוחו 

כוח יותר מכל אב חי -בחייו. האב המת, הסמלי, חזק ורב במותו עולה על כוחו

וממשי. בהמשך מציינת סתיו, שעבור הבת, אובדן האב הוא כפול, היות שהיא לא 

נועדה לגלות את האב, להזדהות עמו ולרשת אותו. כיוון שכך, אין לה מקום בתוך 

 רצף יחסים סמלי זה.

וא האב: הוא עומד ( מתארות את האב כך: "כזה ה2006סיקסו וקלמנט )

היסטורי. ]...[ מופת לכל האחרּות;  ]...[ לא עוד -זמני, א-ביסודו של מקור אל

כדמות, אלא כמקום במבנה של הסובייקט, מקום שביחס אליו הסובייקט מגדיר 

את עצמו תמיד מתוך תלות, האב הוא החוק; נוקשותו של הסימבולי ומובהקותו 

היסטורי. האב -קופה של האב הפרהשל הסדר מקורם בדמותו העתיקה והז

 (.86נצלני: הוא חוק סוטה. לא תאהבי אחר על פניי" )שם, עמ' 
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 (.86נצלני: הוא חוק סוטה. לא תאהבי אחר על פניי" )שם, עמ' 

אסתר אדיבי-שושן  |  263  



 

 

 יהודה עמיחי –א. זכר אבי עטוף בניר לבן 

 / יהודה עמיחי יב  א  

 ןב  ר ל  י  נ  ף ּבִ טּוי ע  בִ ר א  כֶ ז  

 .הד  בֹום עֲ יֹות ל  סֹורּופ  ּכִ 

 ,יםלִ ד  ג  ִמ ת ּובֹונ  ר  א   עֹוב  ֹוּכיא ִמ צִ ֹומם ה  ס  קֹוּכ  

 .הב  הֲ א   - ןט  ק  ה   פֹוּוך גֹותיא ִמ צִ הֹו

 יוד  ת י  רֹוהֲ נ  

 .יםבִ ֹוטיו ה  ׂש  עֲ ך מ  תֹול   כּופ  ש  נִ 

יהודה עמיחי הוא המשורר היחיד בתוכנית ששניים משיריו מופיעים בה: השיר 

ֶפר שיריו הראשון, " (, והשיר 1955" )עכשיו ובימים האחרים"אבי" לקוח מס 

י" שהופיע בספר שיריו האחרון, " פתוח השלישי מתוך מחזור השירים "מלון הור 

(. ארבעים ושלוש שנים משתרעות בין תיאור דיוקן האב בספר 1998" )סגור פתוח

 יהראשון לבין תיאור דיוקנו בספר האחרון. למרות הזמן הארוך שחלף, מאפיינ

ניכרים בשני השירים. האהבה ויכולת הנתינה של האב לבנו ולעולם חוזרים ו

ִבי" ובכך מאשש את קביעתה של סתיו  ֶכר א  השיר הראשון מתחיל במילים "ז 

שכתיבה על האב היא כתיבה על אובדן, אלא שבניגוד לדבריה, בשירת עמיחי האב 

מציין את חדשנותו (  2005)מירון  המת אינו מייצג את האיסור כי אם את האהבה.  

מהפכן עם אבא, בן מורד  ,היה מהפכן רךעמיחי . לדבריו, ומהפכנותו של עמיחי

שופע המעניק חסות והאב  השלא ניתק מעולם את הקשר העמוק והמזין עם דמות  

 אבהותקנונית של שנות החמישים והשישים, שהשירה הישראלית הניגוד לטוב. ב

האבהות מציין מירון, בשירת עמיחי, , הרי שהיא טראומה הרסנית העולה ממנה

. רגשות חיוביים אלה יציבות ואמון בין אדם לאדםאהבה,  היא מקור של

בעת, גם אל לב -בין המשורר לסביבתו החברתית, ובהשלזיקות  מועברים

ת של דמות האב, ּוּישהח  ( 2012)הפואטיקה של שיריו. במאמר נוסף מציין מירון 

כפי שעמיחי עיצב אותה באמצעות הלשון הפיגורטיבית, נבעה מתכונתו 

מעמידה את זו הנדיבה, הזורמת והבלתי חסכונית של האב. תכונה  ה"פתוחה",

האב כדמות מופת בשירת עמיחי לכל אורכה. גם במותו הנחיל האב לבנו, לא 

 

 

תי על אובדן הזולת וכוח נפשי להשלים את יתקת, אלא אבל אמש  טראומה מ  

 עבודת האבל ולהפיק מתוכה את היכולת הרגשית לקיים זיקת אהבה לזולת. 

יר "אבי", האב מתואר בשלוש תמונות מטפוריות המעצבות את עולם בש

הערכים שהוריש לבנו: חשיבות הפשטות, העבודה וחיי שגרת היומיום הניכרים 

מעוצבת על ידי  –הערך המרכזי שהוריש האב לבנו  –האהבה  ;בבית הראשון

ועשיית הטוב  ;תמונת הקוסם, שגופו הקטן מוצג כניגוד של ריבוי גילויי אהבתו

כּו  פ  יו/ ִנש  ד  ֲהרֹות י  בהיבטה היומיומי, המעוצבת במטפורה הנועלת את השיר: "נ 

טֹוִבים". יו ה  ֲעׂש  תֹוְך מ   ל 

 שיר זה של עמיחי מייצג את התמורות הפואטיות שחלו בשנות החמישים

(: דחיקת הלאומי 2002במישורים שונים של השיר כפי שמציינת אותם ויסבורד )

תוס וחגיגיות, שימוש בשפת  מפני הפרטי, העמדת 'אני' שירי מונמך, טון נטול פ 

( מציין 1986ממסגרות קבועות. ערפלי ) סיום פרוזאית ושחרור הריתמו-יום

השיר אינו הכרחי, וסדר  שהשיר מבוסס על עיקרון קטלוגי. כלומר, מבחר חומרי

הופעתם ומידת פיתוחם אינם משקפים יחסים היררכיים ביניהם. תופעה זו 

אלא  נרמזת במבנה התחבירי של השיר: המשפטים אינם משועבדים זה לזה

 םנקשרים בקשר של תוספת. כל חומרי השיר עומדים זה בצד זה, והקשר ביניה

 רי.בא לידי הביטוי בזיקתם המשותפת ל'אני' השי

הפורׂש את  ,בהתאם לכך, ניתן לראות ב"אבי" שיר קטלוגי מובהק

תכונות האב המת ואת מערכת הערכים שהבן מבין, בדיעבד, שהאב הוריש לו. 

מבחינה מבנית, אין בשיר זה, כמו בשירים רבים הבנויים על פי העיקרון הקטלוגי, 

פי סדיר. מירון ארגון של ממש. השיר נעדר חריזה, משקל, מבנה ריתמי או סטרו

 ,לכ  ( מציין שברבים משירי עמיחי הדובר תופס את עצמו ואת זולתו כמין מ  1992)

ל מתממשת בשיר כ  שהעולם החיצוני מאיים על שלמותו. תפיסה זו של האדם כמ  

"אבי" בתיאור אהבתו של האב ומעשיו הטובים הנשפכים ממנו כלפי חוץ. ערפלי 

כמה מן האמצעים האומנותיים שהיו  ( מציין שבשירת עמיחי נעלמו1986)

, היפרבולה או סינסתזיה, ןאוקסימורו :כמו ,מרכזיים בשירת הדורות הקודמים

אמצעים שהפקיעו מהעולם את ממשותו והקנו לו אופי בלתי מציאותי. עמיחי, 

לעומת זאת, מרבה להשתמש בדימויים ובמטפורות המקנות אופי פשוט וקליט 

תוס.לשירתו, עיצוב עולם שאינ אלי וטון נטול פ   ו מתרחק מהר 
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תי על אובדן הזולת וכוח נפשי להשלים את יתקת, אלא אבל אמש  טראומה מ  

 עבודת האבל ולהפיק מתוכה את היכולת הרגשית לקיים זיקת אהבה לזולת. 

יר "אבי", האב מתואר בשלוש תמונות מטפוריות המעצבות את עולם בש

הערכים שהוריש לבנו: חשיבות הפשטות, העבודה וחיי שגרת היומיום הניכרים 

מעוצבת על ידי  –הערך המרכזי שהוריש האב לבנו  –האהבה  ;בבית הראשון

ועשיית הטוב  ;תמונת הקוסם, שגופו הקטן מוצג כניגוד של ריבוי גילויי אהבתו

כּו  פ  יו/ ִנש  ד  ֲהרֹות י  בהיבטה היומיומי, המעוצבת במטפורה הנועלת את השיר: "נ 

טֹוִבים". יו ה  ֲעׂש  תֹוְך מ   ל 

 שיר זה של עמיחי מייצג את התמורות הפואטיות שחלו בשנות החמישים

(: דחיקת הלאומי 2002במישורים שונים של השיר כפי שמציינת אותם ויסבורד )

תוס וחגיגיות, שימוש בשפת  מפני הפרטי, העמדת 'אני' שירי מונמך, טון נטול פ 

( מציין 1986ממסגרות קבועות. ערפלי ) סיום פרוזאית ושחרור הריתמו-יום

השיר אינו הכרחי, וסדר  שהשיר מבוסס על עיקרון קטלוגי. כלומר, מבחר חומרי

הופעתם ומידת פיתוחם אינם משקפים יחסים היררכיים ביניהם. תופעה זו 

אלא  נרמזת במבנה התחבירי של השיר: המשפטים אינם משועבדים זה לזה

 םנקשרים בקשר של תוספת. כל חומרי השיר עומדים זה בצד זה, והקשר ביניה

 רי.בא לידי הביטוי בזיקתם המשותפת ל'אני' השי

הפורׂש את  ,בהתאם לכך, ניתן לראות ב"אבי" שיר קטלוגי מובהק

תכונות האב המת ואת מערכת הערכים שהבן מבין, בדיעבד, שהאב הוריש לו. 

מבחינה מבנית, אין בשיר זה, כמו בשירים רבים הבנויים על פי העיקרון הקטלוגי, 

פי סדיר. מירון ארגון של ממש. השיר נעדר חריזה, משקל, מבנה ריתמי או סטרו

 ,לכ  ( מציין שברבים משירי עמיחי הדובר תופס את עצמו ואת זולתו כמין מ  1992)

ל מתממשת בשיר כ  שהעולם החיצוני מאיים על שלמותו. תפיסה זו של האדם כמ  

"אבי" בתיאור אהבתו של האב ומעשיו הטובים הנשפכים ממנו כלפי חוץ. ערפלי 

כמה מן האמצעים האומנותיים שהיו  ( מציין שבשירת עמיחי נעלמו1986)

, היפרבולה או סינסתזיה, ןאוקסימורו :כמו ,מרכזיים בשירת הדורות הקודמים

אמצעים שהפקיעו מהעולם את ממשותו והקנו לו אופי בלתי מציאותי. עמיחי, 

לעומת זאת, מרבה להשתמש בדימויים ובמטפורות המקנות אופי פשוט וקליט 

תוס.לשירתו, עיצוב עולם שאינ אלי וטון נטול פ   ו מתרחק מהר 
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י" פורסם בקובץ שיריו האחרון של יהודה  מחזור השירים "מלון הור 

ִבי  (.1993) "פתוח סגור פתוחעמיחי, " השיר הרביעי במחזור זה נפתח במילים "א 

י ה אֱ  ע".ה  לֹא י ד   ֹלִהים ו 

 / יהודה עמיחי יר  ן הֹולֹומ  

4 . 

ֹ ים ו  ִה ֹלה אֱ י  י ה  בִ א    ין לִ ת  א נ  ע. הּוד  י  א ל

ֹ רֹוּב  ִד ת ה  ֶר ׂשֶ ת עֲ אֶ  ֹ ע  ר  א ּב  ת ל ֹ ע  ז  א ּב  ם ול ֹ  שא  א ּב  ם, ל  ןנ  ע  ּבֶֶ א ול

 ת,בֹוים טֹולִ יף ִמ ִס הֹוים ו  פִ ּוטיף לִ ִס הֹוה. ו  ב  הֲ א  ב  ת ּוּכּור  א ּב  ל  אֶ 

 רמֹוש  ר ו  כֹור ז  מ  זִ ה" ו  ש  ק  ב  יף "ּב  ִס הֹוא" ו  נ  יף "א  ִס הֹוו  

ר לין ִד ט ּב  קֶ שֶ ה ּב  כ  ב  ן ּונ  ח  ת  ִ הד ו  ח  ן אֶ ּוגִ נּב   ר,  ּב   ִדּב 

 ֹ ֹ ו  ּׁש  ל   יָךהֶ ֹלם אֱ א ש  ש  א ִת ל ֹ ש  א ִת א, ל  א,  וּׁש  א ל  א, ל

 י,נִ ז  א  ש ּב  ח  ל  ק ו  ז  י ח  ִת ק אֹוּב  ִח ר. ו  קֶ ד ש  ע   ָךעֲ ר  ה ּב  נֶ עֲ ל ת  א, א  נ  א  

ֹ נֹ ג  לא ִת  ֹ א   נ  א ִת ב, ל  תחֹותּופ  יו ה  ד  ת י  ֹופת ּכ  ם אֶ ׂש  ח. ו  צ  ר  א ִת ף, ל

ֹ ע    יָךמֶ ן י  יכּוִ ראֲ ן י  ע  מ  ב, ל  ה  ד, אֱ ּב  ר. ּכ  ּופם ּכִ ת יֹוּכ  ר  בִ י ּב  אִש ל ר

ֹ ע  ׂש   מֹון ּכ  ב  י ל  בִ ל א  קֹוה. ו  מ  ד  אֲ י ה  נ  ל פ  ע    .ֹואשר ר

 הנ  רֹוחֲ א  ם ה  ע  פ  י ּב    ליו א  נ  ת פ  ה ֶא נ  פ  ך ִה ּכ  -רח  א  

 יףִס הֹוה ל  צֶ י רֹונִ ר: אֲ מ  א  י ו  ת  עֹורֹוז  ת ּבִ מ   ֹוּבם שֶ ֹוּיּב   מֹוּכ  

 ת: רֹוּב  ִד ת ה  ֶר ׂשֶ עֲ ם ל  יִ נ  ש  

ֹ ׂש  ע  -דח  א  ר ה  ּב  ִד ה    ה"נֶ ת  ש  א ִת ר, "ל

ּב  דה  ו    ה"נֶ ת  ש  ה, ִת נ  ת  ש  ר, "ִה ׂש  ע  -יםנ  ש  ר ה  ִ

 ְךל  ה  י ו  נִ מֶ ה ִמ נ  פ  י ּובִ ר א  מ  ך א  ּכ  

 ים.ִר ז  ּומיו ה  ק  ח  ר  מֶ ם ּב  ל  עֱ נֶ ו  

 

רֹות"  ִדּב  הבן הדובר בשיר יוצר אנלוגיה בין האופן בו נתן לו אביו את "ֲעֶׂשֶרת ה 

לבין מעמד הר סיני כפי שמתואר בספר שמות. במקרא מעמד הר סיני מתואר 

ברית, כביטוי לבחירתו כאירוע מכונן שבו התגלה אלוהים לבני ישראל וכרת עימם  

בהם לעמו. כמענה, התחייבו בני ישראל לשמור את מצוות התורה, ובראשן עשרת 

 הדיברות ששמעו מפי אלוהים. מעמד התגלות האל היה מרשים ומיוחד במינו:
ל" ד ע  ב  ן ּכ  נ  ע  ִקים ו  ר  ִהי ֹקֹלת ּוב  י  ן -ו  ש  י, ע  ר ִסינ  ה  ֹאד; ו  ק מ  ז  ר, ח  ֹקל ֹשפ  ר, ו  ה  ּכ לֹו, ה 

 

 

ן ש  ִּכב  ֶעֶשן ה  נֹו ּכ  ל ֲעש  ּי ע  ש; ו  א  ה, ּב  הו  יו י  ל  ד ע  י ֲאֶשר י ר  נ  בניגוד יח(. -יט, טז ')שמ "ִמפ 

לבנו את  מעניק גמור להוד ולהדר של המעמד המקראי, בשירו של עמיחי האב

ה". האב חוזר על חלק מהד"ברות יעשרת הד ֲהב  א  ּכּות ּוב  ר   םבניסוחברות יּב 

א ]...[/ : "לֹא ִתש  םהמקראי, כמעט במדויק, אך לא בסדר נתינת ו  ּׁש  ם ֱאֹלֶהיָך ל  א ש 

ד ש   ֲעָך ע  ר  ֲעֶנה ּב  ל ת  ח". האבא  צ  ף, לֹא ִתר  א  ֹנב, לֹא ִתנ  , על פי אופיו, ֶקר ]...[ / לֹא ִתג 

ֶקה ִּכי מופיעה במקרא: "המשמיט את לשון האיום על אי קיום המצווה  נ  לֹא י 

ת ֲאֶשר ה, א  הו  א ֶאת-י  ו  -ִיש  ּׁש  מֹו ל  על מנם ואחוזר , האב זאת ועודו(.  ,כ 'א" )שמש 

מֹור" יםהציווי ש  כֹור ו  אלא שהוא ברות, ידעשרת הכהופעתם ב המקראיים "ז 

ד" כמו  מנתקם ּב  מהמצווה המתלווה. האב מצטט את פועל הציווי המקראי: "ּכ 

ן י   ע  מ  ה"גם את הגמול המתלווה למצווה זו: "ל  מ  ֲאד  י ה  נ  ל פ  אלא  .ֲאִריכּון י ֶמיָך/ ע 

ד ֶאתשמדיבר זה מחסיר האב את העיקר המקראי, מושא הציווי " ּב  ֶאת-ּכ  ִביָך, ו  -א 

ב". מ  וממירו בעיקר הת   ,"ִאֶמָך ציווי הוא לאהוב ציווי הטי של שירת עמיחי: "ֱאה 

. רק בעקבות ציווי יםברות המקראיימרכזי בשירת עמיחי אך אינו מופיע בד

ד"האהבה מופיע הנוסח המקראי המדויק של התגמול לפעולת ה ּב   . "ּכ 

בניגוד למעמד המקראי, שפועלי הציווי נאמרים בו מפי אלוהים בטון 

ר" פעלים  לקוני ונוקשה, בהתאם לחוק המנוסח בו, האב בשירו של עמיחי "ִזמ 

הֹוִסיף ִמִלים  הֹוִסיף ִלטּוִפים ו  אלה, תוך שהוא שוזר בהם תנועות ומילות אהבה: "ו 

הֹוִסיף ' א' ו  נ  הֹוִסיף 'א  ר".  טֹובֹות,/ ו  ִזמ  ה' ו  ש  ק  ב   ּב 

השמטות ותוספות אלו מעצבות את עולם הערכים שעמיחי מבקש 

להדגיש בשיר מאוחר זה. הבכורה, במובן הקדימות והחשיבות, ניתנת לערך 

הציווי המקראיים. הקיום האנושי מנותק   יהאהבה, ועמיחי מוסיף פועל זה לפועל

פעמיותו. דרך -בחילוניותו ובחד בשיר זה מפעולתו של אלוהים ועומד בפני עצמו

 מלחמה  ביןהעיצוב המרכזית בשיר היא האנלוגיה בין האב לבין אלוהים. בספר "

( עמיחי עצמו מציין, 2016" )אייכמאייר וריים, המשורר יהודה עמיחי –לאהבה 

בפרק "היהדות שלי", שבילדותו שמע הרבה את התפילה "אבינו מלכנו": "זאת 

אשר מטפוריקה פואטית של תפילה. אם אפשר להעמיד את הייתה בעיניי יותר מ

האב בצד אלוהים, כי אז הגעתי למסקנה הנאיבית שאבי יכול להיות גם האלוהים 

שלי ]...[ לפיכך התאחד אצלי זיכרון אבי, שכבר קבור בירושלים כמעט שלושים 

 (. 27-25שנה, עם זיכרון האלוהים ועולמו היהודי" )שם, עמ' 
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ן ש  ִּכב  ֶעֶשן ה  נֹו ּכ  ל ֲעש  ּי ע  ש; ו  א  ה, ּב  הו  יו י  ל  ד ע  י ֲאֶשר י ר  נ  בניגוד יח(. -יט, טז ')שמ "ִמפ 

לבנו את  מעניק גמור להוד ולהדר של המעמד המקראי, בשירו של עמיחי האב

ה". האב חוזר על חלק מהד"ברות יעשרת הד ֲהב  א  ּכּות ּוב  ר   םבניסוחברות יּב 

א ]...[/ : "לֹא ִתש  םהמקראי, כמעט במדויק, אך לא בסדר נתינת ו  ּׁש  ם ֱאֹלֶהיָך ל  א ש 

ד ש   ֲעָך ע  ר  ֲעֶנה ּב  ל ת  ח". האבא  צ  ף, לֹא ִתר  א  ֹנב, לֹא ִתנ  , על פי אופיו, ֶקר ]...[ / לֹא ִתג 

ֶקה ִּכי מופיעה במקרא: "המשמיט את לשון האיום על אי קיום המצווה  נ  לֹא י 

ת ֲאֶשר ה, א  הו  א ֶאת-י  ו  -ִיש  ּׁש  מֹו ל  על מנם ואחוזר , האב זאת ועודו(.  ,כ 'א" )שמש 

מֹור" יםהציווי ש  כֹור ו  אלא שהוא ברות, ידעשרת הכהופעתם ב המקראיים "ז 

ד" כמו  מנתקם ּב  מהמצווה המתלווה. האב מצטט את פועל הציווי המקראי: "ּכ 

ן י   ע  מ  ה"גם את הגמול המתלווה למצווה זו: "ל  מ  ֲאד  י ה  נ  ל פ  אלא  .ֲאִריכּון י ֶמיָך/ ע 

ד ֶאתשמדיבר זה מחסיר האב את העיקר המקראי, מושא הציווי " ּב  ֶאת-ּכ  ִביָך, ו  -א 

ב". מ  וממירו בעיקר הת   ,"ִאֶמָך ציווי הוא לאהוב ציווי הטי של שירת עמיחי: "ֱאה 

. רק בעקבות ציווי יםברות המקראיימרכזי בשירת עמיחי אך אינו מופיע בד

ד"האהבה מופיע הנוסח המקראי המדויק של התגמול לפעולת ה ּב   . "ּכ 

בניגוד למעמד המקראי, שפועלי הציווי נאמרים בו מפי אלוהים בטון 

ר" פעלים  לקוני ונוקשה, בהתאם לחוק המנוסח בו, האב בשירו של עמיחי "ִזמ 

הֹוִסיף ִמִלים  הֹוִסיף ִלטּוִפים ו  אלה, תוך שהוא שוזר בהם תנועות ומילות אהבה: "ו 

הֹוִסיף ' א' ו  נ  הֹוִסיף 'א  ר".  טֹובֹות,/ ו  ִזמ  ה' ו  ש  ק  ב   ּב 

השמטות ותוספות אלו מעצבות את עולם הערכים שעמיחי מבקש 

להדגיש בשיר מאוחר זה. הבכורה, במובן הקדימות והחשיבות, ניתנת לערך 

הציווי המקראיים. הקיום האנושי מנותק   יהאהבה, ועמיחי מוסיף פועל זה לפועל

פעמיותו. דרך -בחילוניותו ובחד בשיר זה מפעולתו של אלוהים ועומד בפני עצמו

 מלחמה  ביןהעיצוב המרכזית בשיר היא האנלוגיה בין האב לבין אלוהים. בספר "

( עמיחי עצמו מציין, 2016" )אייכמאייר וריים, המשורר יהודה עמיחי –לאהבה 

בפרק "היהדות שלי", שבילדותו שמע הרבה את התפילה "אבינו מלכנו": "זאת 

אשר מטפוריקה פואטית של תפילה. אם אפשר להעמיד את הייתה בעיניי יותר מ

האב בצד אלוהים, כי אז הגעתי למסקנה הנאיבית שאבי יכול להיות גם האלוהים 

שלי ]...[ לפיכך התאחד אצלי זיכרון אבי, שכבר קבור בירושלים כמעט שלושים 

 (. 27-25שנה, עם זיכרון האלוהים ועולמו היהודי" )שם, עמ' 
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תוארת זקנת האב, המטרימה את תיאור מותו, ומעוצבת במהלך השיר מ

בצבע לבן תוך שימוש בעירוב חושים )סינסתזיה( בין קול האב לבין שיער ראשו: 

ר ֹרֹאשֹו". סופו של השיר מתאר את המפגש האחרון בין  ע  מֹו ׂש  ן ּכ  ב  ִבי ל  קֹול א  "ו 

לעבר בנו בעודו   הבן הדובר לאביו הזקן, כאשר האב מפנה את פניו בפעם האחרונה

ד ח  א  ר ה  ִדּב  -מבקש להוסיף שני דיברות חדשים לעשרת הדיברות המקוריים: "ה 

נ ים ּׁש  ר ה  ִדּב  ה  ֶנה'/ ו  ת  ר, 'לֹא ִתש  ׂש  ֶנה'". העיקרון שהאב -ע  ת  ה, ִתש  נ  ת  ר, 'ִהש  ׂש  ע 

בעת, הכרח -מבקש האב להוריש לבנו הוא השמירה על המסורת הקיימת ובה

נית של 2012ההשתנות. מירון ) ( מציין, שעמיחי דחה לחלוטין את השירה האִפיפ 

משך הזמן הקצר והגדוש והאמין שמה שדרוש יותר מכל להמשכיות החיים 

הנפשיים הוא היכולת להשתנות ולקבל את ההשתנות שהיא ההיפך מההיתקעות 

 .םב'מראות שתייה' חווייתיי

: יפועל "הלך" ובצירוף  הייחודמות האב כרוך בהיעלמות המנוסחת ב

רים". אלה הופיעו  מּוז  יו ה  ק  ח  ֶמר  ם ּב  ל  ֶנע  ְך/ ו  ל  ה  ה ִמֶמִני ו  נ  "מרחקיו המוזרים": "ּופ 

ִבי,  כבר בשיר המוקדם "מות אבי" שפורסם בספר שיריו הראשון של עמיחי: "א 

ִרים. מּוז  יו ה  ק  ח  ֶמר  א ל  ִרים/ י צ  ֲחד  ל ה  ֹאם, ִמּכ  ְך ]...[" ) //ִפת  ל  לֹוְך ה   ,1955עמיחי, ה 

 (. 33 עמ'

 זלדה –אותה אמונה שלמה בתוך השלהבת 

  / זלדה יב  ס   םע  

ם ה  ר  ב  א  ִבינּו ּכ    א 

ה ל  י  ל  ר ֶשּב  פ  לֹות ס  ז   ,מ 

א ר  אֹו ֶאל ֶשק    ּבֹור 

ן ִמתֹוְך ש  ִּכב    ,ה 

נֹו ֶשֶאת ד ּב  ק    – ע 

י ה ִבי ה   .ס 

ּה ה אֹות  ה ֱאמּונ  מ  ל    ש 

תֹוְך ֶהֶבת ּב  ל  ּׁש   ,ה 

אֹותֹו ט ו  ּב  לּול מ    ט 

ן ק  ז  ְך ו  ִלים-ר   .ג 

 

 

חּוץ ֶּׁשֶלג די ר   ּב   ,ה 

חּוץ ֲאגּו ּב   :ש 

ין ין יןִד  א  א  ּי ן ו   .ד 

ח   רֹוּוב  דּוק ד  ס  מ  , ה  ץה    נ פ 

רּו רּוִבים ש    ּכ 

ל ִים ע  ל  רּוש  ה ֶשל י  ל  ע   מ 

(. הטור הפותח את השיר 1967" )פנאיפורסם בספרּה הראשון של זלדה, "שיר זה 

הנכדה את סבּה -בונה את הדימוי המתמשך לכל אורכו ובו מדמה הדוברת

ִבינּו". רגש ההערצה המוחלט של הנכדה לסבּה גורם להיעדרותה  ם א  ה  ר  ב  א  "ּכ 

דה על המוחלטת מהשיר. רמז לעקבותיה ניכר בכותרת השיר "עם סבי" המעי

בעת, על -זהות הדוברת כנכדתו של הסב, על דבקותה המעריצה בדמותו, ובה

שבמקרא  ( מציינת,2005מחיקתה שלה כדמות הקיימת בפני עצמה. שקד )

דמותו של אברהם מייצגת את האמונה השלמה באלוהים,  ,ובמסורת המדרשית

רתו החוזרת העקדה, אישיותו המוסרית ובחי  ןומאמונה זו נגזרות עמידתו בניסיו

לא מתעמתת עם המיתוס ונשנית בידי אלוהים. הדוברת בשירה של זלדה, 

מעניק אמינות המקראי. הדיבור בגוף ראשון על הסב כדמות כה קרובה אליה 

נכנס ל"כבשן" ו"עקד" את בנו, הסב  לתיאור קדושתו של הסב. כמו אברהם, גם

. ה"ל  ע  ל מ  ם שֶ יִ ל  ש  רּול י  ע  "  :כמי ש"כרובים" )מלאכים( שרו בחדרו  גם הוא מתוארו

. תיאורים אלה מסייעים בייחוס הקדושה לסב, ומעניקים לו מעמד כמעט מיתי

( מציינת שבנו 1988חמוטל בר יוסף ) .יש בסיס ביוגרפי ידוע שלתיאורים האלה

של הסב, דודּה של זלדה, נרצח בידי פורעים, והסב הפסיק את אבלו כדי לקבל את 

ה/ השבת, זה הרקע   מ  ל  ה ש  ּה ֱאמּונ  הממשי לתיאורו בשיר כאברהם המגלה: "אֹות 

ֶהֶבת". אך אין בעובדה זו כדי לגרוע מקדושתו, ל  ּׁש  תֹוְך ה  מספקת לה היא אלא  ּב 

 אמינות וכעין הצדקה.

 שמעון אדף ואלמוג בהר – ג. אבא... שפעם חצה את הים

שלשירה המזרחית מודעות משפחתית חריפה. ההגירה  ( מציין2012אופנהיימר )

ארצה הצטיירה בדרך כלל בעיני הילדים במשפחה מבעד לעדשת היחסים 

המשפחתיים ומתוך רגישות לחוסר ההתאקלמות של ההורים בישראל. 

 

 

במהלך השיר מתוארת זקנת האב, המטרימה את תיאור מותו, 

ומעוצבת בצבע לבן תוך שימוש בעירוב חושים )סינסתזיה( בין קול האב לבין 

של השיר מתאר את המפגש שיער ראשו: "ְוקֹול ָאִבי ָלָבן ְכמֹו ְשַער ֹרֹאשֹו". סופו 

האחרון בין הבן הדובר לאביו הזקן, כאשר האב מפנה את פניו בפעם האחרונה 

לעבר בנו בעודו מבקש להוסיף שני דיברות חדשים לעשרת הדיברות המקוריים: 

ר ָהַאַחד ר ַהְשנֵּים-"ַהִדבֵּ ַתנֶּה'". ָעָשר, 'ִהְשַתנֵּה, ִתְש -ָעָשר, 'ֹלא ִתְשַתנֶּה'/ ְוַהִדבֵּ

העיקרון שהאב מבקש האב להוריש לבנו הוא השמירה על המסורת הקיימת 

( מציין, שעמיחי דחה לחלוטין את 2012בעת, הכרח ההשתנות. מירון )-ובה

השירה האִפיָפנית של משך הזמן הקצר והגדוש והאמין שמה שדרוש יותר מכל 

את ההשתנות שהיא להמשכיות החיים הנפשיים הוא היכולת להשתנות ולקבל 

 .םההיפך מההיתקעות ב'מראות שתייה' חווייתיי

: ימות האב כרוך בהיעלמות המנוסחת בפועל "הלך" ובצירוף  הייחוד

ְרַחָקיו ַהמּוָזרים". אלה הופיעו  ִני ְוָהַלְך/ ְונְֶּעַלם ְבמֶּ "מרחקיו המוזרים": "ּוָפָנה ִממֶּ

ו הראשון של עמיחי: "ָאִבי, כבר בשיר המוקדם "מות אבי" שפורסם בספר שירי

ְרַחָקיו ַהמּוָזִרים.// ָהלֹוְךְ  ָהַלְך ]...[" )  ,1955עמיחי, ִפְתֹאם, ִמָכל ַהֲחָדִרים/ ָיָצא ְלמֶּ

 (. 33 עמ'

 זלדה –אותה אמונה שלמה בתוך השלהבת . ב

  / זלדה יב  ס   םע  

  ָאִבינּו ְכַאְבָרָהם

ַבַלְיָלה  ,ַמָזלֹות ָסַפר שֶּ

ָקָרא ל שֶּ   בֹוְראוֹ  אֶּ

  ,ַהִכְבָשן ִמתֹוְך

ת אֶּ   – ָעַקד ְבנוֹ  שֶּ

 .ָסִבי ָהָיה

ָמה ֱאמּוָנה אֹוָתּה   ְשלֵּ

ת ְבתֹוְך בֶּ  ,ַהַשְלהֶּ

  ָטלּול ַמָבט ְואֹותוֹ 

 .ַגִלים-ַרְך ְוָזָקן
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חּוץ ֶּׁשֶלג די ר   ּב   ,ה 

חּוץ ֲאגּו ּב   :ש 

ין ין יןִד  א  א  ּי ן ו   .ד 

ח   רֹוּוב  דּוק ד  ס  מ  , ה  ץה    נ פ 

רּו רּוִבים ש    ּכ 

ל ִים ע  ל  רּוש  ה ֶשל י  ל  ע   מ 

(. הטור הפותח את השיר 1967" )פנאיפורסם בספרּה הראשון של זלדה, "שיר זה 

הנכדה את סבּה -בונה את הדימוי המתמשך לכל אורכו ובו מדמה הדוברת

ִבינּו". רגש ההערצה המוחלט של הנכדה לסבּה גורם להיעדרותה  ם א  ה  ר  ב  א  "ּכ 

דה על המוחלטת מהשיר. רמז לעקבותיה ניכר בכותרת השיר "עם סבי" המעי

בעת, על -זהות הדוברת כנכדתו של הסב, על דבקותה המעריצה בדמותו, ובה

שבמקרא  ( מציינת,2005מחיקתה שלה כדמות הקיימת בפני עצמה. שקד )

דמותו של אברהם מייצגת את האמונה השלמה באלוהים,  ,ובמסורת המדרשית

רתו החוזרת העקדה, אישיותו המוסרית ובחי  ןומאמונה זו נגזרות עמידתו בניסיו

לא מתעמתת עם המיתוס ונשנית בידי אלוהים. הדוברת בשירה של זלדה, 

מעניק אמינות המקראי. הדיבור בגוף ראשון על הסב כדמות כה קרובה אליה 

נכנס ל"כבשן" ו"עקד" את בנו, הסב  לתיאור קדושתו של הסב. כמו אברהם, גם

. ה"ל  ע  ל מ  ם שֶ יִ ל  ש  רּול י  ע  "  :כמי ש"כרובים" )מלאכים( שרו בחדרו  גם הוא מתוארו

. תיאורים אלה מסייעים בייחוס הקדושה לסב, ומעניקים לו מעמד כמעט מיתי

( מציינת שבנו 1988חמוטל בר יוסף ) .יש בסיס ביוגרפי ידוע שלתיאורים האלה

של הסב, דודּה של זלדה, נרצח בידי פורעים, והסב הפסיק את אבלו כדי לקבל את 

ה/ השבת, זה הרקע   מ  ל  ה ש  ּה ֱאמּונ  הממשי לתיאורו בשיר כאברהם המגלה: "אֹות 

ֶהֶבת". אך אין בעובדה זו כדי לגרוע מקדושתו, ל  ּׁש  תֹוְך ה  מספקת לה היא אלא  ּב 

 אמינות וכעין הצדקה.

 שמעון אדף ואלמוג בהר – ג. אבא... שפעם חצה את הים

שלשירה המזרחית מודעות משפחתית חריפה. ההגירה  ( מציין2012אופנהיימר )

ארצה הצטיירה בדרך כלל בעיני הילדים במשפחה מבעד לעדשת היחסים 

המשפחתיים ומתוך רגישות לחוסר ההתאקלמות של ההורים בישראל. 

 

 

במהלך השיר מתוארת זקנת האב, המטרימה את תיאור מותו, 

ומעוצבת בצבע לבן תוך שימוש בעירוב חושים )סינסתזיה( בין קול האב לבין 

של השיר מתאר את המפגש שיער ראשו: "ְוקֹול ָאִבי ָלָבן ְכמֹו ְשַער ֹרֹאשֹו". סופו 

האחרון בין הבן הדובר לאביו הזקן, כאשר האב מפנה את פניו בפעם האחרונה 

לעבר בנו בעודו מבקש להוסיף שני דיברות חדשים לעשרת הדיברות המקוריים: 

ר ָהַאַחד ר ַהְשנֵּים-"ַהִדבֵּ ַתנֶּה'". ָעָשר, 'ִהְשַתנֵּה, ִתְש -ָעָשר, 'ֹלא ִתְשַתנֶּה'/ ְוַהִדבֵּ

העיקרון שהאב מבקש האב להוריש לבנו הוא השמירה על המסורת הקיימת 

( מציין, שעמיחי דחה לחלוטין את 2012בעת, הכרח ההשתנות. מירון )-ובה

השירה האִפיָפנית של משך הזמן הקצר והגדוש והאמין שמה שדרוש יותר מכל 

את ההשתנות שהיא להמשכיות החיים הנפשיים הוא היכולת להשתנות ולקבל 

 .םההיפך מההיתקעות ב'מראות שתייה' חווייתיי

: ימות האב כרוך בהיעלמות המנוסחת בפועל "הלך" ובצירוף  הייחוד

ְרַחָקיו ַהמּוָזרים". אלה הופיעו  ִני ְוָהַלְך/ ְונְֶּעַלם ְבמֶּ "מרחקיו המוזרים": "ּוָפָנה ִממֶּ

ו הראשון של עמיחי: "ָאִבי, כבר בשיר המוקדם "מות אבי" שפורסם בספר שירי

ְרַחָקיו ַהמּוָזִרים.// ָהלֹוְךְ  ָהַלְך ]...[" )  ,1955עמיחי, ִפְתֹאם, ִמָכל ַהֲחָדִרים/ ָיָצא ְלמֶּ

 (. 33 עמ'

 זלדה –אותה אמונה שלמה בתוך השלהבת . ב

  / זלדה יב  ס   םע  

  ָאִבינּו ְכַאְבָרָהם

ַבַלְיָלה  ,ַמָזלֹות ָסַפר שֶּ

ָקָרא ל שֶּ   בֹוְראוֹ  אֶּ

  ,ַהִכְבָשן ִמתֹוְך

ת אֶּ   – ָעַקד ְבנוֹ  שֶּ

 .ָסִבי ָהָיה

ָמה ֱאמּוָנה אֹוָתּה   ְשלֵּ

ת ְבתֹוְך בֶּ  ,ַהַשְלהֶּ

  ָטלּול ַמָבט ְואֹותוֹ 

 .ַגִלים-ַרְך ְוָזָקן
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שלא ניתן   ,המשוררים והמשוררות חוו את ההגירה בתור הסיפור המשפחתי הגלוי

בכך שחייהם של ההורים הוסטו ממסלולם והם להתעלם ממנו, ומתוך ההכרה 

בסימן של חוויית הגלות. חוויה טראומטית זו, המתבטאת בשבירת  ממשיכים

רצף הזמן והמרחב, בניתוק מהמולדת, מהשפה, מהתרבות וממרכיבי הזהות 

דורית שגברה על המגמות ההפוכות של עימות -הקודמים, יצרה הזדהות בין

זו השירה המזרחית שונה מהשירה הישראלית  דורית. מבחינה-וביקורת בין

ההגמונית, והיא מתאפיינת במקומה המרכזי של המשפחה, בנרטיב של שותפות 

דורית ובצמצום נוכחותו של הנרטיב האדיפלי בהשוואה לספרות -ושל הזדהות בין

ההגמונית. עוד מציין אופנהיימר, שבחירתה של השירה המזרחית להתמקד באב 

ה המכרעת של ההגירה על האבות. האבות הם שחוו בצורה קשה נובעת מן ההשפע

במיוחד את עומק הנתק מהעבר ואת הניכור בארץ ההגירה, בעוד שהאימהות 

הביתיים נותרו בעינם. שירו   ןהצליחו לשמור על רציפות יחסית, מאחר שתפקידיה

 של שמעון אדף ישמש כדוגמה לדמות האב המהגר בעיני בנו. 

ׂש /  ר  יר ע   שמעון אדףש 

 "יש ילדים בבוקר, הם גוחנים לאהבה,
 ( לאונרד כהן) והם יגחנו כך לנצח" 

א ּב   ,א 

ה ר  ט  מ  ִטיא ֶאת ה  ח  ם מ  עֹול   ,ל 

רּור פ  מֹו ג  ה ּכ  ֲהב  א  כּול ּב   ,א 

ֶפר ל ס  ן ע   .גֹוח 

ר ת  ֶהס   ,ּב 

ֲאִויר ו ּב  ל  ְך ִּכס  ס   ,ִנמ 

י  ר  חֹוב, ֶעד  ר  עֹות ה  ל  ין צ  ט ּב  ּב  ם ֶנח  ג ּׁש  ח  מ   י ר 

ֹחֶשְך. ִסים ּב  ֶפל רֹומ   ֲער 

יו ר ֶאת י ד  ֶשהּוא פֹוע   ּכ 

ק,  מ  ק  ֲחמ  ן ה  ח  ל  ּׁש  ל ה   ע 

ה מּור  ג  ה  ה ו  ר  ק  תֹו ה  נ   ,ִּבש 

ה ֶשֶלג,  א  ם ר  ע  ּי ם ּופ  ה ֶאת ה  צ  ם ח  ע  ֲאִמין ֶשפ  ה  ֶשה ל   ק 

 

 

כ   מ  ִתים ה  ּב  רֹוקֹו,ּו  ּב   ִצים ֶשל מ 

ִעיםסֹו ּב  ר  א  נֹות ה   ,ף ש 

ן. מ  ז   ֶעֶרׂש ה 

 "המונולוג של איקרוס"שיר ערש" פורסם בספר שיריו הראשון של שמעון אדף, "

אדף מציין שבספר זה הרגיש חובה לכתוב על הקיום של הוריו, כי ידע  (.1997)

שמלבדו איש לא יכתוב עליו: "זה דחף שנולד בי והכריח אותי למפות את העולם. 

הרגשתי שאני יכול רק לכתוב את אוזלת היד, לבטא את המקומות שבהם הם 

הצליח להפריד:   (. עוד מספר אדף שמעולם לא515, עמ'  2012אופנהיימר,  ניגפים" )

"בין הדמות של אבא שלי לדמות האל, כפי שהצטיירה לי דרך אבא שלי" )שם, 

(. אדף מציין שאביו מת כאשר הוא, בנו, היה בן עשרים ואחת, הגיל בו: 510עמ' 

"הורדתי את הכיפה, ומאז אני מודד את המרחקים שלי מהאמונה באמצעות 

 המיאוס מהחסות שלו" )שם, שם(. 

א" מעמידה את דמות האב במרכז  ּב  פתיחת השיר בטור השירי הקצר "א 

השיר ומכילה בקרּבּה גם את זהות הדובר כבן. אוזלת היד והמקום בו ניגף האב, 

ֲחִטיא  ם מ  עֹול  המופיעים בשני טורי השיר הראשונים, מאפיינים את חיי האב: "ל 

רּו פ  מֹו ג  ה ּכ  ֲהב  א  כּול ּב  ה,/ א  ר  ט  מ  ר". סדר המילים בטורי שיר אלה מעצים את ֶאת ה 

ם  עֹול  תחושת הכישלון של חיי האב. פתיחת הטור השירי השני במילים: "ל 

ֲחִטיא", מעידה על ההחטאה כמצבו הקיומי והקבוע של האב. צורת הבינוני  מ 

כּול", הפותחת את טור השיר השלישי, מבליטה את עמדתו הסבילה של  עּול "א  הפ 

רּור",  האב. המטפורה פ  מֹו ג  ה ּכ  ֲהב  א  כּול ּב  והדימוי המתארים את אהבת האב, "א 

ל את בעליו.  מעצבים את רגש האהבה כמאּכ 

בהמשך השיר תמונת האב מעוצבת תוך שימוש באביזרים 'ספר' 

ו'שולחן', הנענים למודל היהודי הלמדן. אלא שתמונה זו, כמו השיר כולו, עומדת 

יו/  בסימן אוזלת היד. כך האב: ד  ר ֶאת י  ֶשהּוא פֹוע  ר,/ ]...[ ּכ  ת  ֶהס  ֶפר,/ ּב  ל ס  ן ע  "גֹוח 

ק". פעולת האב ביחס לספר היא "גחינה". במקרא מופיע פועל  מ  ק  ֲחמ  ן ה  ח  ל  ש  ל ה  ע 

ש ִּכי : "על הנחשזה בהקשר לעונש שמטיל אלוהים  ח  נ  ה ֱאֹלִהים ֶאל ה  הֹו  ּיֹאֶמר י  ו 

רּו ִׂשית  זֹאת א  ל  ע  ֶדה, ע  ש  ּי ת ה  ה ּוִמֹּכל ח  מ  ה  ּב  ל ה  ה ִמּכ  ת  ָךר א  ֹחנ  ל   ג  ל ּכ  ר תֹאכ  פ  ע  ְך ו  ל  ת 

ֶּייָך י ח  מ  מתוך  ציטוטמוזכרת במוטו של השיר,  גחינה שלג, יד(. פעולה זו  'בר". )י 

לאהבה,  /גוחנים הם, בבוקר ילדים: "יש (1967)לאונרד כהן  מאת"סוזן"  השיר
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כ   מ  ִתים ה  ּב  רֹוקֹו,ּו  ּב   ִצים ֶשל מ 

ִעיםסֹו ּב  ר  א  נֹות ה   ,ף ש 

ן. מ  ז   ֶעֶרׂש ה 

 "המונולוג של איקרוס"שיר ערש" פורסם בספר שיריו הראשון של שמעון אדף, "

אדף מציין שבספר זה הרגיש חובה לכתוב על הקיום של הוריו, כי ידע  (.1997)

שמלבדו איש לא יכתוב עליו: "זה דחף שנולד בי והכריח אותי למפות את העולם. 

הרגשתי שאני יכול רק לכתוב את אוזלת היד, לבטא את המקומות שבהם הם 

הצליח להפריד:   (. עוד מספר אדף שמעולם לא515, עמ'  2012אופנהיימר,  ניגפים" )

"בין הדמות של אבא שלי לדמות האל, כפי שהצטיירה לי דרך אבא שלי" )שם, 

(. אדף מציין שאביו מת כאשר הוא, בנו, היה בן עשרים ואחת, הגיל בו: 510עמ' 

"הורדתי את הכיפה, ומאז אני מודד את המרחקים שלי מהאמונה באמצעות 

 המיאוס מהחסות שלו" )שם, שם(. 

א" מעמידה את דמות האב במרכז  ּב  פתיחת השיר בטור השירי הקצר "א 

השיר ומכילה בקרּבּה גם את זהות הדובר כבן. אוזלת היד והמקום בו ניגף האב, 

ֲחִטיא  ם מ  עֹול  המופיעים בשני טורי השיר הראשונים, מאפיינים את חיי האב: "ל 

רּו פ  מֹו ג  ה ּכ  ֲהב  א  כּול ּב  ה,/ א  ר  ט  מ  ר". סדר המילים בטורי שיר אלה מעצים את ֶאת ה 

ם  עֹול  תחושת הכישלון של חיי האב. פתיחת הטור השירי השני במילים: "ל 

ֲחִטיא", מעידה על ההחטאה כמצבו הקיומי והקבוע של האב. צורת הבינוני  מ 

כּול", הפותחת את טור השיר השלישי, מבליטה את עמדתו הסבילה של  עּול "א  הפ 

רּור",  האב. המטפורה פ  מֹו ג  ה ּכ  ֲהב  א  כּול ּב  והדימוי המתארים את אהבת האב, "א 

ל את בעליו.  מעצבים את רגש האהבה כמאּכ 

בהמשך השיר תמונת האב מעוצבת תוך שימוש באביזרים 'ספר' 

ו'שולחן', הנענים למודל היהודי הלמדן. אלא שתמונה זו, כמו השיר כולו, עומדת 

יו/  בסימן אוזלת היד. כך האב: ד  ר ֶאת י  ֶשהּוא פֹוע  ר,/ ]...[ ּכ  ת  ֶהס  ֶפר,/ ּב  ל ס  ן ע  "גֹוח 

ק". פעולת האב ביחס לספר היא "גחינה". במקרא מופיע פועל  מ  ק  ֲחמ  ן ה  ח  ל  ש  ל ה  ע 

ש ִּכי : "על הנחשזה בהקשר לעונש שמטיל אלוהים  ח  נ  ה ֱאֹלִהים ֶאל ה  הֹו  ּיֹאֶמר י  ו 

רּו ִׂשית  זֹאת א  ל  ע  ֶדה, ע  ש  ּי ת ה  ה ּוִמֹּכל ח  מ  ה  ּב  ל ה  ה ִמּכ  ת  ָךר א  ֹחנ  ל   ג  ל ּכ  ר תֹאכ  פ  ע  ְך ו  ל  ת 

ֶּייָך י ח  מ  מתוך  ציטוטמוזכרת במוטו של השיר,  גחינה שלג, יד(. פעולה זו  'בר". )י 

לאהבה,  /גוחנים הם, בבוקר ילדים: "יש (1967)לאונרד כהן  מאת"סוזן"  השיר
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בין האב הגוחן   אנלוגיה  יוצר  ןבשורש גח"  זהמשותף    שימוש  .יגחנו כך לנצח"והם  

 הניכרת, אך תחינתםהילדים הגוחנים לאהבה,  לביןשל אדף,  בשירעל ספרו 

זו משתמע שבקשתו   אנלוגיה  מתוך".  לנצח  כך  יגחנו: "והםנענית,    ה, אינבגחינתם

 הגחינה פעולת, זאת ועודנענית.  אינה אהבה ומבקשעל ספרו  הגוחןשל האב 

ר". תואר פועל זה בולט במיוחד בהעמדתו כמילה בודדה בטור "ּב  ית נעש ת  ֶהס 

א".  ּב   על מצביעה זו מבנית אנלוגיההשירי באנלוגיה ישירה לטור הפותח: "א 

ר: "ישראל במדינת האב חיי של העיקרי המאפיין ת  ֶהס   ". ּב 

האנשת השולחן ותיאורו כ"חמקמק" מעידים על חוסר היציבות ועל 

חוסר הביטחון של האב כאשר הוא לומד. תיאור תנוחת ידיו של האב באמצעות 

ר" יוצרת צרימה ודה אוטומטיזציה. בדרך כלל הפה הוא הנפער, -הפועל "פֹוע 

ל הפעיל מבליט באירוניה את פעולתו האקטיבי ת בסביל, ואילו בשיר הפוע 

"פעירת" ידיים המבטאת חוסר אונים וכישלון. הבן  –היחידה של האב בישראל 

ִעים" עשה האב פעולה גדולה  ּב  ר  א  נֹות ה  ם ]...[ סֹוף ש  ע  מתקשה להאמין ש: "פ 

ה  צ  מכרעת ומשנה חיים, פעולה המזכירה את בני ישראל ביציאתם ממצרים: "ח 

ּי ם".  ֶאת ה 

תו לסוגה המוכרת והידועה של שירי כותרת שירו של אדף משייכת או

נת שתכליתם המוצהרת של שירי הערש היא ליישן את מציי( 2015) ערש. לחמן

רּות לשינה. שירי הערש  העולל, להפיג את פחדיו ולהקל עליו את המעבר מע 

ם והילד על רקע הלילה, כשצילו של  מושרים בדרך כלל בנסיבות קבועות: הא 

. סיטואציית הערש כלל אינה מובנת מאליה, ומה עתיד לא ידוע מרחף מעליהם

שמניע אותה הוא עצם האיום האורב לקול המרגיע, אימת הכחדת העריסה, 

ולפרקים אובדן הילד עצמו. עוד מציינת לחמן כי שיר הערש מקיים קשר הדוק 

ומורכב עם המקום. אם כך, בשירו של אדף משתנים מאפייני הסוגה. במקום 

מופיעים  –האם הילד, הלילה והצל המרחף  –ל שיר הערש הנסיבות הקבועות ש

בן ואביו המת, כשעבר רווי סתירות, ניגודים והחמצות משתרע מאחוריהם. נוסף 

על כך, האימה המניעה את שיר הערש של אדף אינה אימת הכחדת העריסה, 

ֶכר האב, כפי שמעיד המשורר )ישורון,  כמקובל בסוגה זו, אלא אימת הכחדת ז 

 ב(.2016

 

 

עוד מציינת לחמן ששיר הערש שימש צומת, מפגש, לכתיבה שירית, זהות 

וזיכרון. חלק גדול משירי הערש שאספה היו, כפי שהעידה, בלתי נפרדים 

מחוויותיהם של ילדים שגדלו על ברכי המפעל הציוני ביישוב. דווקא על רקע זה 

 ך הקנון. בולט היעדרם הכמעט מוחלט של שירי ערש ערביים ומזרחיים בתו

שירו של אדף משקף, אם כן, את סיפורה הייחודי של ההגירה מארצות 

המזרח, ובמובן זה ניתן להגדירו כ"שיר ערש מזרחי". אופנהיימר מציין בספרו 

העוסק בשירה מזרחית בישראל, שאחד המאפיינים של שירה זו הוא "הזיכרון 

ריו, גדיעת רצף הזמן (. לדב53, עמ' 2012אופנהיימר, השבור של הדור השני" )

אחת ממטרותיו של רעיון כור ההיתוך ויצרה דור חדש שהזיכרון  ההמזרחי היית

נמנע ממנו ביודעין. המאבק סביב היעדרותו הבלתי נסבלת של הזיכרון והצורך 

להתעקש על חשיפתו הופכים למוקד היחסים הבין דוריים. עוד טוען אופנהיימר 

ידי הארץ מתחילה מהיעדר העבר המשפחתי. שכתיבתם של משוררים מזרחיים יל

הזיכרון קשור למאמץ של התחקות אחר עקבות ושרידים בהקשר של שתיקת 

ההורים. אופנהיימר מציין שבשירת שמעון אדף, השתיקה מוזכרת בתור המאפיין 

הבולט ביותר של ההורים, והיא מסבירה את תחושת הִריק של הדובר. ב"שיר 

העבר מופיע בתור סיפור שלא ייאמן, והאב מופיע כמי ערש", טוען אופנהיימר, 

שאיבד את סמכותו להנחיל מורשת וזיכרון לדור השני. דוגמה נוספת לדיוקנו של 

 האב המזרחי נראית בשירו של אלמוג בהר.

 אלמוג בהר /אבת  כֻ 

 אביו לימדו שלא מי ללמדו… לבנו מלמד לשכור וחייב תורה… ללמדו חייב אביו "קטן
 תלמוד הלכות המדע, ספר החזקה, היד תורה, משנה הרמב"ם,) עצמו" את ללמד חייב
 (א פרק תורה,

ִתי מ  ק  לֹון.ת  ּכ   ה  ס  ִני ּב  ן ִעם ּב  ט   אּב ק 

ם ד  ק  ם ִעִמי מ  ִרים ֶשל יֹום ִשִּׁשי הּוא ק  ק   ִּבב 

ין מֹוֶרה ֶחֶדר א  ִּכיר לֹו ִּכי ּב  ז  ֲאִני מ  ֹמד, ו   ִלל 

ד ִנים י ח  נ  ש  נּו מ  ח  ֲאנ  ינּו, ו  נ  פ  ה ל  ק תֹור  ִמיד, ר  ל  ין ת  א   ו 

 .יתבִ ר  עֲ ו   יתִמ ר  אֲ ו   יתִר ב  עִ ּב   יםִק סּופ  
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עוד מציינת לחמן ששיר הערש שימש צומת, מפגש, לכתיבה שירית, זהות 

וזיכרון. חלק גדול משירי הערש שאספה היו, כפי שהעידה, בלתי נפרדים 

מחוויותיהם של ילדים שגדלו על ברכי המפעל הציוני ביישוב. דווקא על רקע זה 

 ך הקנון. בולט היעדרם הכמעט מוחלט של שירי ערש ערביים ומזרחיים בתו

שירו של אדף משקף, אם כן, את סיפורה הייחודי של ההגירה מארצות 

המזרח, ובמובן זה ניתן להגדירו כ"שיר ערש מזרחי". אופנהיימר מציין בספרו 

העוסק בשירה מזרחית בישראל, שאחד המאפיינים של שירה זו הוא "הזיכרון 

ריו, גדיעת רצף הזמן (. לדב53, עמ' 2012אופנהיימר, השבור של הדור השני" )

אחת ממטרותיו של רעיון כור ההיתוך ויצרה דור חדש שהזיכרון  ההמזרחי היית

נמנע ממנו ביודעין. המאבק סביב היעדרותו הבלתי נסבלת של הזיכרון והצורך 

להתעקש על חשיפתו הופכים למוקד היחסים הבין דוריים. עוד טוען אופנהיימר 

ידי הארץ מתחילה מהיעדר העבר המשפחתי. שכתיבתם של משוררים מזרחיים יל

הזיכרון קשור למאמץ של התחקות אחר עקבות ושרידים בהקשר של שתיקת 

ההורים. אופנהיימר מציין שבשירת שמעון אדף, השתיקה מוזכרת בתור המאפיין 

הבולט ביותר של ההורים, והיא מסבירה את תחושת הִריק של הדובר. ב"שיר 

העבר מופיע בתור סיפור שלא ייאמן, והאב מופיע כמי ערש", טוען אופנהיימר, 

שאיבד את סמכותו להנחיל מורשת וזיכרון לדור השני. דוגמה נוספת לדיוקנו של 

 האב המזרחי נראית בשירו של אלמוג בהר.

 אלמוג בהר /אבת  כֻ 

 אביו לימדו שלא מי ללמדו… לבנו מלמד לשכור וחייב תורה… ללמדו חייב אביו "קטן
 תלמוד הלכות המדע, ספר החזקה, היד תורה, משנה הרמב"ם,) עצמו" את ללמד חייב
 (א פרק תורה,

ִתי מ  ק  לֹון.ת  ּכ   ה  ס  ִני ּב  ן ִעם ּב  ט   אּב ק 

ם ד  ק  ם ִעִמי מ  ִרים ֶשל יֹום ִשִּׁשי הּוא ק  ק   ִּבב 

ין מֹוֶרה ֶחֶדר א  ִּכיר לֹו ִּכי ּב  ז  ֲאִני מ  ֹמד, ו   ִלל 

ד ִנים י ח  נ  ש  נּו מ  ח  ֲאנ  ינּו, ו  נ  פ  ה ל  ק תֹור  ִמיד, ר  ל  ין ת  א   ו 

 .יתבִ ר  עֲ ו   יתִמ ר  אֲ ו   יתִר ב  עִ ּב   יםִק סּופ  
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יֶהן אֱ  ינ  ּבֹות, ּב  ִמִלים ר  ִרים ּב  ה  נּו ִנז  ח   ֹלִהים-ֲאנ 

דלל  א  ו   יצ  ֶשֲאִני רֹוֶאה ּכ  ִּבים, ּוכ  ר  מֹות ה  ּׁש  ה   ה ו 

ִתיק לֹו אֹוִתּיֹות מ  יו, ֲאִני מ  נ  פ  ֶּבֶשת ּב  ל  ה ִמת  ש  ה ק  א   ִיר 

ּכ   ד ה  יצ  ן ִעמֹו ּכ  נ  כ  ת  ש, מ  ב   אּבת  ִּבד 

ֶהם ם ל  ִתיק ג  מ  נ  יו, ו  ֲחיֹות  א  יו ו  ב ִעם ֶאח  ח  ר   ִית 

ִלים, ש  ִנכ  ג ל  ע  לֹא ִנל  ש, ו  ב  אֹוִתּיֹות ִּבד   ֶאת ה 

סּוִקים. פ  י ה  ֲחר  א  י ו  נ  ד ִלפ  ְך י ח  ר  ב   ּונ 

ֹתם ה   ל ֹּבֶקר ּב  כ  ר לֹו ּב  ֲאִני אֹומ   ִלמּוד,ו 

דֹו מ  ל  ינֹו י כֹול ל  ִאם א  ה, ו  נֹו תֹור  ד ִלב  מ  ל  ּי ב ל  ב ח   א 

דֹו, מ  ל  י ִעירֹו ל  נ  נֹו ִמּב  ד ִלב  מ  ל  ֹּכר מ  ּי ב ִלׂש   ח 

ּיֹום ם י בֹוא ה  ֹּכר ֶשג  ֶליָך ִלז  ִני, ע  ה ּב  ת  ל א   ֲאב 

דֹו ִמי ֶשלֹא ִלמ  ִגיש ּכ  ר  ה  ּי ב ל  ֶיה ח  ִביו, ֶשִתה   א 

סּוִקים פ  ל ה  ָך ּכ  מ  צ  ד ע  מ  ל  ּי ב ל  ֶיה ח  ז ִתה  א   ו 

ינּו, ינ  פּו ּב  ל  ִגים ֶשלֹא ח  ת  ה  אֹוִתּיֹות ו  ה  מֹות ו  ּׁש  ה   ו 

ת ח  ה א  נּו ִמל  ר  מ  ִלי ֶשא  פּו ּב  ל  לּו ֶשח  ל א  כ   ו 

ינּו. ּי  ח  ם ּב  קֹומ  ל מ   ע 

שירים לאסירי בתי השלישי, "שיריו  התפרסם בספרש ,בהר למוגשירו של א

(: "לומר 'אני' אחרת בשירה 2016( מממש את קריאתה של פדיה )2016" )הסוהר

(. בשיר "כ תאב" בהר מעמיד "אני" אוטוביוגרפי חשוף, גלוי 104העברית" )עמ' 

ומוצק, המתבטא באופן לשוני לאורך השיר. בהר בוחר להעמיד במרכז שירו, כמו 

 הבית, את ה"כ תאב".גם במרכז סלון 

מתאר את העברת "שם האב" לבנו.  –האב  –הדובר   36בשיר "כ תאב",

פעולה זו של העברת שפת האב נעשית תוך היענות למסורת של דורות קודמים, 

המצוטטים בראש השיר: "קטן אביו חייב  םכפי שעולה גם מתוך דברי הרמב"

 
מסורתי לילדים. ביהדות ארצות האסלאם כונה "כ תאב" אצל -החינוך היהודיכינוי למוסד  36

יהודי תימן "מדרש" או "כניס" וביהדות אשכנז מכונה "חדר". הפעילות המרכזית בלימוד 
הילדים, הייתה שינון טקסטים מהתנ"ך ומהתפילה. מטרתו עיקרית של מוסד חינוכי זה היה 

ה בבית הכנסת. כל מלמד היווה מוסד בפני עצמו. ההוראה להכין את הלומדים בו להשתתפות פעיל
בבית ההורים. הקהילה דאגה  –התבצעה בבית הכנסת, בבית המורה, ובקרב המעמד הגבוה 

 לשכור מלמדים מיוחדים ליתומים ולבני עניים , שלא יכלו לשלם בעצמם עבור המלמד.

 

 

טית לשיר ללמדו תורה". טור הפתיחה של השיר משמש כתשתית ע מ  לילתית ות 

כולו, ומתוארת בו הפעולה המשותפת של האב ובנו תוך ביטול ההיררכיה ביניהם: 

לֹון". "כ תאב" זה נענה למאפייני הכ תאב  ס  ִני ּב  ן ִעם ּב  ט  אּב ק  ִתי ּכ ת  מ  ק  "ה 

בעת גם מערער אותם. כך, הקמת הכ תאב, ההשכמה -המסורתיים, ובה

יש בהן  –לפני האב ובנו, ופעולת שינון הפסוקים המוקדמת, התורה המונחת 

שחזור של מושג ה"כ תאב" המסורתי. אלא שבכ תאב המסורתי, פעולת שינון 

הפסוקים נעשתה בעברית ובארמית, ואילו בכ תאב החדש, המתואר בשירו של 

ד/  ִנים י ח  נ  ש  נּו מ  ח  ֲאנ  בהר, מתווספת גם השפה הערבית לשינון הפסוקים: "ו 

ס ִבית". ציון שלוש השפות השונות בטור שירי אחד פ  ֲער  ִמית ו  ֲאר  ִרית, ו  ִעב  ּוִקים ּב 

כמו גם הדמיון הצלילי ביניהן מעידים על מעמדן השווה ב"כ תאב" שהקים האב 

וב"תורה" המועברת לבן. ביטוי נוסף של פעולת ערעור המאפיינים המסורתיים 

ּבֹות, של הכ תאב ניכר במילים שצריך להיזהר בהן ִמִלים ר  ִרים ּב  ה  נּו ִנז  ח  : "ֲאנ 

ִּבים". ערעור ושחזור תוך הבלטת הנוסח  ר  מֹות ה  ּׁש  ה  ה ו  לל  א  יֶהן ֱאֹלִהים/ ו  ינ  ּב 

מֹות,  ּׁש  ה  סּוִקים/ ו  פ  האישי ניכר גם במהות הנלמדת בכ תאב: התורה וגם "ה 

ִגים" הם במרכז, אבל מתווספת אל ת  ה  אֹוִתּיֹות ו  ה  יהם דרך הלמידה של האב ו 

דרך הלמידה על ידי המתקת האותיות בדבש, שאף   –הפרטי המשמש כדובר בשיר  

 היא פעולה מסורתית.

פדיה מציינת שהמודל השירי שקבע נתן זך בשירתו ובמניפסטים 

המוקדמים שלו היה המודל השולט, עד להתחוללותו של השינוי המהותי בתקופה 

מתבטא בפריצה של 'אני' אחר, שאותו היא מכנה: "האני הנוכחית. שינוי זה 

שיש להתנער  ,מציינת עוד היא(. 108, עמ' 2016פדיה, הספונטני הנרטיבי" )

קוליות חברתית -מהותית מדגמים ישנים, ובמקומם צריכה לעלות קריאה לרב

ולגיטימציה לכל אופני ה'אני' בשירה. "מטרת מהלך זה תהיה לא רק  יצירת דור 

המבוססת כולה על פצעי הגירה, אלא פתיחת אופקים של  ,ך לשירה זוהמש

 ,צבעוניות ואסתטיקה פיגורטיבית, סימבוליסטית ואקספרסיוניסטית

המתקיימות בתוך העברית, ושל הישראליות, כפי שגם חיות בתוכה, במודחק, 

 היהדות והמזרחיות" )שם(.

ל בהר קיים ( מציינת שבתמונה שעל כריכת ספרו ש2016נדיר )-שבת

"פלימפססט של שכבות תרבותיות שונות, וככל שמעמיקים בו מתבהר כי הוא 
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טית לשיר ללמדו תורה". טור הפתיחה של השיר משמש כתשתית ע מ  לילתית ות 

כולו, ומתוארת בו הפעולה המשותפת של האב ובנו תוך ביטול ההיררכיה ביניהם: 

לֹון". "כ תאב" זה נענה למאפייני הכ תאב  ס  ִני ּב  ן ִעם ּב  ט  אּב ק  ִתי ּכ ת  מ  ק  "ה 

בעת גם מערער אותם. כך, הקמת הכ תאב, ההשכמה -המסורתיים, ובה

יש בהן  –לפני האב ובנו, ופעולת שינון הפסוקים המוקדמת, התורה המונחת 

שחזור של מושג ה"כ תאב" המסורתי. אלא שבכ תאב המסורתי, פעולת שינון 

הפסוקים נעשתה בעברית ובארמית, ואילו בכ תאב החדש, המתואר בשירו של 

ד/  ִנים י ח  נ  ש  נּו מ  ח  ֲאנ  בהר, מתווספת גם השפה הערבית לשינון הפסוקים: "ו 

ס ִבית". ציון שלוש השפות השונות בטור שירי אחד פ  ֲער  ִמית ו  ֲאר  ִרית, ו  ִעב  ּוִקים ּב 

כמו גם הדמיון הצלילי ביניהן מעידים על מעמדן השווה ב"כ תאב" שהקים האב 

וב"תורה" המועברת לבן. ביטוי נוסף של פעולת ערעור המאפיינים המסורתיים 

ּבֹות, של הכ תאב ניכר במילים שצריך להיזהר בהן ִמִלים ר  ִרים ּב  ה  נּו ִנז  ח  : "ֲאנ 

ִּבים". ערעור ושחזור תוך הבלטת הנוסח  ר  מֹות ה  ּׁש  ה  ה ו  לל  א  יֶהן ֱאֹלִהים/ ו  ינ  ּב 
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דרך הלמידה על ידי המתקת האותיות בדבש, שאף   –הפרטי המשמש כדובר בשיר  

 היא פעולה מסורתית.
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 היהדות והמזרחיות" )שם(.

ל בהר קיים ( מציינת שבתמונה שעל כריכת ספרו ש2016נדיר )-שבת

"פלימפססט של שכבות תרבותיות שונות, וככל שמעמיקים בו מתבהר כי הוא 
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נדיר, בהר -קריאה להפיכה תרבותית". את "שירת ההפיכה", מציינת שבת
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נדיר, נגזר לעורר -ו, אומרת שבתלשכוח לטובת העברית ההגמונית. על בהר ודור

את מה שדור ההורים ביקש לשכוח, ולגלות מבין ההריסות והשברים את התרבות 

 הערבית היפה המתגלה לעינינו בשיא תפארתה על עטיפת הספר.

 שחר יודית –אלוהים האב והד. 

 / יודית שחר יםה  ֹלאֱ י ו  ל  א ש  ב  א  

 יםִה ֹלאֱ י וֶ לִ א שֶ ּב  א  

עֲ  יּוה    תּב  יל ש  ל  ּב   נּות  ים אֹויִד ִמ מ 

 תֹולפִ ר ת  ד  ס  ִ מּב  

 תיֹוח  אֲ ת ה  ח  א  י ל  אֹוו  

ֹ ח  נּוה ת  ת  נ  ם ִש ִא   ,ּהּי  ה ד  פ  ק  ד  ז  א נִ ה, ל

ֹ יִ ק מ  ּוּבק  ּב   יה  לֶ ים ע  יפִ עִ מ   יּוא ה  ּב  א  ים ו  ִה ֹלאֱ   יםִש דֹוא ק  ם ל

 הפ  סּוּכ    ה שּודִק ס ה  ֹוד ּכצ  ד ל  מ  ע  שֶ 

 ה,ינ  ִד מ  ת ה  פ  מ  ה ּב  ת  רּוה חֲ ת  י  ה  שֶ 

  ןפֶ ה גֶ ל  עֲ ל ו  ֹוּכש  אֶ 

 תבֹוא  ר ה  א  ש  ים ּוִ הֹלת אֱ סֶ נֶ ּכ  ית ה  ב  ּב  

 ר,חֹוא  ת מ  בֹוש  יֹו נּות  אֹו צּור  

 דר  פ  ת ס  ֶר צֶ ֹות תֶר ּיֶ צ  ה מ  ר  חֲ ת ת  יפ  נִ ת מ  פֹונ  פ  נ  מ  

 ן'לֹוה קֹודֶ  י 'אֹוד  א  ה ו  ק  ת  ק  ת  ה מ  ע  ת ז  קֹונּות חֲ לֹומ  ל  מ  מ  

 שלּור ק  אֹות ּב  חֹות ל  עֹוּב  צ  אֶ ים ּב  פִ ת ד  כֹופ  הֹו

 רׂש  ּב  ה ּב  ר  ת ק  כֶ תֶ ת מ  צֹועֲ ת, נֹוח  פ  ט  ת ִמ קֹוד  ה  מ  

 הל  א  ץ ג  ֶר פֶ ם ּב    נרֹוים חֲ ִק ר  ֹוים פִ הֹלאֱ בֶ ים ּוִר כ  ז  ת ּב  פֹוצֹו

 רגּון ס  רֹות א  תֹול  ל ד  מּו

 

 

 ילִ ים שֶ ִה ֹלאֱ ת לֶ טֶ לֶ מ  י נִ יִת יִ ה  

 יםיִר עִ ים ז  ִר ֹותפ  יא ּכ  לִ ט  מ  

 ןדֶ ן ע  ג   ח  יחֹונִ ן ו  מ  ג  ר  ם א  תֹ כ  ם ּב  ֹואת  ים פִ צִ ר  פ  ת  ִמ  יּוה  שֶ 

 ,שב    ים יִד ר  ע ו  ז  גֶ ּב  

 הד  ב  ה ּכ  מ  ד  ל אֲ ת ע  בֶ ּכֶ ש  נִ 

 יםלִ ג  ל  ג  ים ס  ִ ּבה  ים צ  יִר עִ ים ז  לִ ע  ל  ע  ה ּב  יח  גִ ש  מ  

 ּהנ  ט  ּבִ ִ ים מצִ ּב  צ  ב  מ  

 יםיִס ִר ת  ר מ  ה  ק  ּב  ג  ת  ִמ  יע  ִק ל ר  ים מּויִר ִר ב  ש  

 אןי ּכ  נִ אֲ 

 אןי ּכ  נִ אֲ 

זו שירּה של יודית שחר, "אבא שלי ואלוהים", פורסם בקובץ שיריה הראשון, "

(. הדוברת בשיר מתארת שני שלבים בחייה כבת לאביה: השלב 2009" )אני מדברת

הראשון המתואר בשני בתי השיר הראשונים מעצב את כפיפותה הנרצעת של 

הדוברת ואחיותיה לרודנותם של "אבא שלי ואלוהים", והבית השלישי מתאר את 

 . הימלטותה מסמכויות דורסניות אלה והולדתה מחדש כדמות ריבונית ועצמאית

( מתארת את גיבורת 1998) שיר זה של שחר הוא שיר חניכה נשי. שירב

החניכה בספרות הנשים הישראלית כמוצבת במעין צומת בין שתי מורשות, זו של 

האב וזו של האם, ונקראת לבחור ביניהן. בחירה זו נושאת משמעות לגבי הגדרת 

זהותה ומיניותה ולעיתים קרובות גם לגבי קביעת מיקומה ביחס לשיח הלאומי. 

מטית חוזרת, המגלמת את הכרתה הגוברת  תיבספרות העברית מסתמנת תבנ ת 

של ה"בת" בצורך להינתק מדמות האב וממורשתו, בחיפוש אחר זהותה ודרכה. 

( מציינת שאין שתי דמויות שיש ביניהן היררכיה ברורה יותר, פער 2012סתיו )

גדול יותר ביחסי הכוח, מאשר האב והבת: בסולם המעמדות במשפחה ובחברה, 

 החלשה ביותר.  –החזקה ביותר והבת האב הוא הדמות 

ב הפרטי הממשי של המשוררת,  בשיר זה, "אבא שלי" מופיע לא רק כא 

אלא בעיקר בתפקידו הסמלי, כסמן התרבות הפטריארכלית, החוק, הלשון 

הדוברת בשיר מתארת דיכוי גברי אלים ומתמשך על ידי שני כוחות  והדת.

ועלים במשותף לדיכויּה של הבת אדירים, האב והאל, שכמו חברו זה לזה ופ

הצעירה ושל אחיותיה. הבית הראשון מתאר את התחום הפרטי בבית המשפחה, 
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את התחום הציבורי בבית הכנסת. בשני התחומים מתוארת  –והבית השני 

האלימות הגברית כפי שהיא מתממשת בטקסים דתיים. מרכזיותו של הטקס 

טים מטונימיים של קדושה, הדתי בבית המשפחה מעוצב על ידי ריבוי פר

ר  ד  ת', 'ִמס  ּב  יל ש  המועצמים בפרטים של הלאומיות החילונית בת הזמן: 'ל 

ה,/  ִדינ  מ  ת ה  פ  מ  ה ּב  ה ]...[ ֲחרּות  סּופ  ּכ  ִקדּוש ה  דֹוִשים', 'ּכֹוס ה  ִים ]...[ ק  ִפלֹות', ' מ  ת 

ֲעֶלה ֶגֶפן". הרודנות והתובענות של ה ּכֹול ו  אב ושל האלוהים כלפי בנות ֶאש 

המשפחה ניכרות בפעולה הממשית של העמדת הבנות תוך ביטול גמור של 

ת".  ּב  יל ש  ל  נּו ּב  ֲעִמיִדים אֹות  יּו מ  א ֶשִלי ֶוֱאֹלִהים/ ה  ּב  ריבונותן על גופן ושל רצונן: "א 

א ֶשִלי" וכפרט אחד בתוך ק ּב  בוצת בפתיחת השיר הדוברת בלועה בתוך הכינוי "א 

יֹות", נעדרת אישיות ריבונית. האחיות, כולל הדוברת, סבילות לחלוטין  ֲאח  "ה 

עמידה זקופה. אי מילוי התפקיד  –ותפקידן היחיד הוא מימוש השליטה הגברית 

באופן מושלם כרוך בענישה אלימה, פומבית וגסה, המתממשת בשפת הסלנג 

ִעיפִ  יּו מ  א ה  ּב  א  דֹוִשים". הבוטה והנמוכה: "ֱאֹלִהים ו  ִים לֹא ק  ּבּוק מ  ק  ֶליה  ּב   ים ע 

בבית השני הרודנות הגברית משוכפלת ומתעצמת כאשר ל"אבא שלי 

ִרים  כ  ז  בֹות", ובסופו: "ה  א  ר ה  א  ואלוהים" מתווספים בתחילת הבית "ש 

נּו", כלומר  ֱאֹלִהים". ההוויה הנשית המתגלמת בגוף ראשון רבים "אֹות  ה  ו 

יֹות",  ֲאח   –מתממשת בסדר המילים במשפט. תפקידן של האחיות הוא לשבת "ה 

בֹות". פעולותיהן  –ִלחיות  א  ר ה  א  חֹור" כפופות לרצונם של "ֱאֹלִהים ּוש  א  "מ 

של האחיות בבית הכנסת מתממשות דרך רשימת  –והמבוצעות  –המצופות 

עות פעלים בגוף ראשון רבות המתארים פעולות קטנות, זעירות, חסרות כל משמ

ה  ֲחר  ת ת  ִניפ  פֹות מ  נ  פ  נ  בעולם החיצוני, האופייניות לנשים בעולם המסורתי: "מ 

ת". לזעם  ח  פ  קֹות ִמט  ד  ה  ִפים ]...[ / מ  כֹות ד  ה ]...[ הֹופ  ע  לות ֲחנּוקֹות ז  מ  ל  מ  ]...[/ מ 

הנשי, הנוצר ממצב צייתני קבוע זה אין כל אפשרות להגיע לידי פורקן באופן 

בעולם החיצוני, והן מבטאות אותו בינן לבין עצמן בפגיעה הסמויה בגופן: פומבי 

ר". בניגוד גמור לכך, כעסם של הגברים, המנוסח במילה  ׂש  ּב  ה ּב  ר  ֶתֶכת ק  "נֹוֲעצֹות מ 

המקראית "חרון", מוצא לעצמו פורקן קולני ופומבי במסווה של פרץ גאולה: 

ל   א  ֶפֶרץ ג  ם ּב  ִקים ֲחרֹונ   ה"."פֹור 

הדוברת בשיר בוראת את עצמה כזהות ריבונית ויחידנית בפתיחת הבית 

השלישי, כאשר, כדבריה של שירב, היא מתנתקת מדמות האב וממורשתו: 

 

 

ֶלֶטת". ההימלטות היא ממורשת האב ואלוהיו, ויעדה החדש הוא:  ִייִתי ִנמ  "ה 

בבית המשפחה "ֱאֹלִהים ֶשִלי". אלוהי הדוברת ממוקם מחוץ לטקסי ליל שבת 

( מציינת שהטבע משמש 2001בובואר )-ובבית הכנסת, בעולם הטבע. סימון דה

ביצירות סופרות רבות כתחום שבגבולותיו מתנסה הנערה המתבגרת בתחושה של 

נית, החסרות לה בתחום החברתי שהיא גדלה בתוכו  שליטה וחיוניות ֶאִפיפ 

ִעיִרים/ לקראת נשיות. ואכן, הדוברת בשיר מתארת תחושות  תֹוִרים ז  פ  אלו: "ּכ 

ה  מ  ש,/ ]...[ ֲאד  ִדים י ב  ר  ע ו  ֶגז  ֶדן/ ּב  ן ע  ִניחֹוח  ג  ן ו  מ  ג  ר  ֹתם א  כ  אֹום ּב  ִצים ִפת  ר  פ  ת  יּו מ  ֶשה 

לִ  ג  ל  ג  ִּבים ס  ה  ִעיִרים צ  ִלים ז  ע  ל  ה/ ]...[ ע  ד  ב  ִריִרים מּולּכ  ב  ּה/ ש  נ  ִצים ִמִּבט  ּב  צ  ב   ים/ מ 

ר". עולם הטבע הניכר בצבעוניותו ובריבוי פניו הוא בעל פוטנציאל  ּה  ק  ּב  ג  ִקיע  ִמת  ר 

ר" מהדהד את "שברירים",  ּה  ק  ּב  ג  ִקיע  ִמת  ִריִרים מּול ר  ב  של גאולה. טור השיר "ש 

. סיומו של השיר מתאר את עצמיותה 37(1951סיפורה המוקדם של דבורה בארון )

המתממשת בעולם הטבע דרך האנפורה כפולת הטורים: החדשה של הדוברת 

אן".  אן/ ֲאִני ּכ   "ֲאִני ּכ 

 ט. כרמי – ה. כשאתה מתגרש אתה נולד מחדש

בשירים שנסקרו עד כה, הוצג ראש המשפחה מנקודת המבט של הילד/ה, ובשל 

כך ההתייחסות הייתה לתפקידו האבהי. ט. כרמי, לעומת זאת, מתייחס בשירו 

לתפקידו הגברי של ראש המשפחה. הוא כותב מפיו של הגבר עצמו, שמוצג כאן, 

 גם כילד. –כפי שנראה 

 / ט. כרמי  שר  ג  ת  ה מ  ת  א  ש  כ  

 שד  ח  ד מ  ל  ה נֹות  ש, א  ר  ג    תה ִמ ת  א  שֶ ּכ  

 ,ְךפ  ה  מ  ה ּבִ ת  ם א  ֹואת  פִ 

 ,ץֶר א  ּב   יָךינֶ ע  

 ,יָךֶר ב  ית א  ר אֶ פ  סֹו הּוישֶ ִמ ּו

 ,הע  סּוה ש  פ  ׂש   ָךין ל  ם א  ק ִא ד  ֹוּב

 .יתיִש לִ ן ש  יִ ית, ע  ִּׁש ע ִש ּב  צ  אֶ 

 

 
הגברי הדתי ונרמסת על ידו. גאולתה הנפשית חיה פרומה, כמו הדוברת בשיר זה, כפופה לעולם   37

מתאפשרת במגעה עם הפרה ועם עולם הטבע. כך, כאשר מלקקת הפרה את ידה: "היא, אשר לא 
 (.120וליבה השומם, הסגור על מסגר, כמו נמלא המון שברירי אור" )שם, עמ'  -ידעה צחוק 

278  |  פרק השירה בלימודי הספרות



 

 

ֶלֶטת". ההימלטות היא ממורשת האב ואלוהיו, ויעדה החדש הוא:  ִייִתי ִנמ  "ה 

בבית המשפחה "ֱאֹלִהים ֶשִלי". אלוהי הדוברת ממוקם מחוץ לטקסי ליל שבת 

( מציינת שהטבע משמש 2001בובואר )-ובבית הכנסת, בעולם הטבע. סימון דה

ביצירות סופרות רבות כתחום שבגבולותיו מתנסה הנערה המתבגרת בתחושה של 

נית, החסרות לה בתחום החברתי שהיא גדלה בתוכו  שליטה וחיוניות ֶאִפיפ 

ִעיִרים/ לקראת נשיות. ואכן, הדוברת בשיר מתארת תחושות  תֹוִרים ז  פ  אלו: "ּכ 

ה  מ  ש,/ ]...[ ֲאד  ִדים י ב  ר  ע ו  ֶגז  ֶדן/ ּב  ן ע  ִניחֹוח  ג  ן ו  מ  ג  ר  ֹתם א  כ  אֹום ּב  ִצים ִפת  ר  פ  ת  יּו מ  ֶשה 

לִ  ג  ל  ג  ִּבים ס  ה  ִעיִרים צ  ִלים ז  ע  ל  ה/ ]...[ ע  ד  ב  ִריִרים מּולּכ  ב  ּה/ ש  נ  ִצים ִמִּבט  ּב  צ  ב   ים/ מ 

ר". עולם הטבע הניכר בצבעוניותו ובריבוי פניו הוא בעל פוטנציאל  ּה  ק  ּב  ג  ִקיע  ִמת  ר 

ר" מהדהד את "שברירים",  ּה  ק  ּב  ג  ִקיע  ִמת  ִריִרים מּול ר  ב  של גאולה. טור השיר "ש 

. סיומו של השיר מתאר את עצמיותה 37(1951סיפורה המוקדם של דבורה בארון )

המתממשת בעולם הטבע דרך האנפורה כפולת הטורים: החדשה של הדוברת 

אן".  אן/ ֲאִני ּכ   "ֲאִני ּכ 

 ט. כרמי – ה. כשאתה מתגרש אתה נולד מחדש

בשירים שנסקרו עד כה, הוצג ראש המשפחה מנקודת המבט של הילד/ה, ובשל 

כך ההתייחסות הייתה לתפקידו האבהי. ט. כרמי, לעומת זאת, מתייחס בשירו 

לתפקידו הגברי של ראש המשפחה. הוא כותב מפיו של הגבר עצמו, שמוצג כאן, 

 גם כילד. –כפי שנראה 

 / ט. כרמי  שר  ג  ת  ה מ  ת  א  ש  כ  

 שד  ח  ד מ  ל  ה נֹות  ש, א  ר  ג    תה ִמ ת  א  שֶ ּכ  

 ,ְךפ  ה  מ  ה ּבִ ת  ם א  ֹואת  פִ 

 ,ץֶר א  ּב   יָךינֶ ע  

 ,יָךֶר ב  ית א  ר אֶ פ  סֹו הּוישֶ ִמ ּו

 ,הע  סּוה ש  פ  ׂש   ָךין ל  ם א  ק ִא ד  ֹוּב

 .יתיִש לִ ן ש  יִ ית, ע  ִּׁש ע ִש ּב  צ  אֶ 

 

 
הגברי הדתי ונרמסת על ידו. גאולתה הנפשית חיה פרומה, כמו הדוברת בשיר זה, כפופה לעולם   37

מתאפשרת במגעה עם הפרה ועם עולם הטבע. כך, כאשר מלקקת הפרה את ידה: "היא, אשר לא 
 (.120וליבה השומם, הסגור על מסגר, כמו נמלא המון שברירי אור" )שם, עמ'  -ידעה צחוק 

 

 

(1951).37  

 

החדשה של הדוברת המתממשת בעולם  עצמיותהשל השיר מתאר את  סיומו

אן".  אן/ ֲאִני כָּ  הטבע דרך האנפורה כפולת הטורים: "ֲאִני כָּ

 ט. כרמי – ה. כשאתה מתגרש אתה נולד מחדש

בשירים שנסקרו עד כה, הוצג ראש המשפחה מנקודת המבט של הילד/ה, ובשל 

כך ההתייחסות הייתה לתפקידו האבהי. ט. כרמי, לעומת זאת, מתייחס בשירו 

לתפקידו הגברי של ראש המשפחה. הוא כותב מפיו של הגבר עצמו, שמוצג כאן, 

 גם כילד. –כפי שנראה 

 / ט. כרמי  שר  ג  ת  ה מ  ת  א  ש  כ  

 שדָּ חָּ ד מ  לָּ ה נו  תָּ ש, א  ר  גָּ ת   ה ִמ תָּ א  ש  כ  

 ,ְךפָּ ה  מ  ה בִ תָּ ם א  ו  את  פִ 

 ,ץר  ָאבָּ  יָךינ  ע  

 ,יָךר  בָּ ית א  ר א  פ  סו   הּויש  ִמ ּו

 ,העָּ סּוה ש  פָּ שָּ  ָךין ל  ם א  ק ִא ד  ו  ב

 .יתיִש לִ ן ש  יִ ית, ע  ִש ע ִש ב  צ  א  

 

ְךח  ר נ  ּובט  ל ה  ב  ח    .תָּ

 ,םא  הָּ -יתלִ לָּ י חֲ לִ ב  

 ,חלָּ ש  ט, מ  בָּ ח  ל נ  לָּ חָּ ט ב  בָּ ל  ה נִ תָּ א  

 יםבִ ק  ים נו  ִט בָּ מ  ל ב  בָּ ח  נ  

 .תרו  זָּ ת מ  רו  ם זָּ יִ ינ  ל ע  ש  

 

 :ָךה ל  פָּ צ  ה מ  שָּ דָּ ה חֲ יסָּ ִר עֲ 

                                                           
חיה פרומה, כמו הדוברת בשיר זה, כפופה לעולם הגברי הדתי ונרמסת על ידו. גאולתה  37

"היא, הנפשית מתאפשרת במגעה עם הפרה ועם עולם הטבע. כך, כאשר מלקקת הפרה את ידה: 
וליבה השומם, הסגור על מסגר, כמו נמלא המון שברירי אור" )שם, עמ'  -אשר לא ידעה צחוק 
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ְךח  ר נֶ ּוּבט  ל ה  בֶ חֶ   .ת 

 ,םא  ה  -יתלִ ל  י חֲ לִ ּב  

 ,חל  ש  ט, מ  ּב  ח  ל נֶ ל  ח  ט ּבֶ ּב  ל  ה נִ ת  א  

 יםבִ ק  ים נֹוִט ּב  מ  ל ּב  ּב  ח  נֶ 

 .תרֹוז  ת מ  רֹום ז  יִ ינ  ל ע  שֶ 

 

 :ָךה ל  פ  צ  ה מ  ש  ד  ה חֲ יס  ִר עֲ 

 ,יםנִ ג  נ  ים מ  ּבִ ים, ד  נִ נ  עֲ ים ר  עִ ּצ  מ  

 ,קל  , ט  ּופמ  ר, ש  מֹ ה  -ןמֶ שֶ 

 יָךת פִ ת אֶ עֹוצ  ֹות פֹושד  ת חֲ רֹוב  הֲ 

 .בל  י ח  נ  ִש  מֹוּכ  

 

 ,בק  עֲ מ  ה ּב  ת  ה א  ל  י  ל  ם ו  יֹו

 ,ירעִ ז  ה   ָךפ  ּול גשֶ  יע  ל נִ ּכ  

 ,קהּוק, ִש קּוח  ה, צִ ש  ר  פ  ל ה  ּכ  

 ,חפ  ֹותם ה  ֹוּבל  א  ים ּב  ִמ ש  ר  נִ 

 :םת  -ינ  ים פ  יִד ִמ עֲ ים מ  עִ צּועֲ ּצ  ה  

 .הנ  ז  אֲ ה  -ייר  ִש כ  ם מ  ל  ּכ  

 

 .שד  ח  ד מ  ל  ה נֹות  א   שר  ג  ת  ה ִמ ת   א  שֶ ּכ  

 הח  כ  ִּׁש ל ה  ה ע  נֶ מ  מ  ך ה  א  ל  מ  ל ה  ב  אֲ 

 (ָךש  נ  ה ע  )זֶ 

 .ָךר ל  טֹוס  ן לִ דֹוז  ּב   ח  כ  ֹוש

ֹ ל מּוע  ד ּב  ל  ה נֹות  א    רב  עֹו-אם ל

 .רכ  ים. זֹונִ ש  ּב  -השֶ ק  

 "שירים מן העזובהשל ט. כרמי, "עשר -פורסם בספר שיריו החמישהשיר זה 

בהיות המשורר כבן שבעים. נושאו של השיר, זווית הראייה ודרך העיצוב  ,(1994)

ה ת  א  שֶ בטור הפתיחה במשפט קצר ובו שני חלקים: "ּכ   יםהמרכזית שלו מעוצב

מעידה על רצונו לאורך השיר כולו ". השימוש בגוף שני שד  ח  ד מ  ל  ה נֹות  , א  שר  ג  ת  ִמ 

 

 

ואירוני. טור  , רגשי לישכשל הדובר להתבונן בחוויית הגירושים מתוך מרחק 

לידה  – פתיחה זה של השיר מציב אנלוגיה בין שתי חוויות קיצוניות בחיי גבר

, . בקריאה ראשונהלאורּה של ההשוואה ביניהםפתח תוהשיר כולו מ – וגירושים

חוויית הגירושים. הבית השלישי ל מעניקה משמעות חיוביתאנלוגיה זו נראית כ

ת קטלוג של אביזרי תינוק המבטאים ת המוקדמת תוך פריׂשמתאר את הילדּו

ים ּבִ ים, ד  נִ נ  עֲ ים ר  עִ ּצ  :/ מ  ָךה ל  פ  צ  ה מ  ש  ד  ה חֲ יס  ִר של דאגה ואהבה: "עֲ ביתית  מלאות  

הבית הרביעי מתאר גם הוא את הדאגה  .ק"ל  ט  , ּופמ  ש   ר,מֹ ה  -ןמֶ שֶ , / יםנִ ג  נ  מ  

ש": ד  ח  ד מ  ל  נֹו"אימהית הכרוכה במעקב קפדני אחר כל תנועה קלה של ה-הוריתה

ק,/ הּוק, ִש קּוח  ה, צִ ש  ר  פ  ל ה  יר/ ּכ  עִ ז  ה   ָךפ  ּול גשֶ  יע  ל נִ ב./ ּכ  ק  עֲ מ  ה ּב  ת  ה א  ל  י  ל  ם ו  יֹו

שורת הפתיחה של הבית החמישי חוזרת על שורת  ."ח  פ  ֹותם ה  ֹוּבל  א  ים ּב  ִמ ש  ר  נִ 

הפתיחה של השיר וכמו מדגישה ומעצימה את האנלוגיה החיובית שנבנתה בכל 

 בתי השיר בין הגירושים לבין הלידה מחדש. 

ל" והופך ב  אלא שהטור השני של הבית החמישי מתחיל במילת הניגוד "אֲ 

ם, ל מּוע  מוצלחת, הנולד הוא: "ּב  אינה " שד  ח  "מ  את האנלוגיה על פיה: הלידה 

 ֹ ר". סיום השיר מחייב את הקורא בקריאה מחודשת כ  ים, זֹונִ ש  ּב  -השֶ ר/ ק  ב  עֹו-אל

" והטמונים שד  ח  ד מ  ל  ת רמזי האסון הקשורים ל"נֹוכדי לקלוט אשל השיר 

כבר בבית הראשון עולה האפשרות לפגמים  ,בקפידה בכל אחד מהבתים. כך

 ,ית". בבית השנייִש לִ ן ש  יִ ת, ע  ִּׁשיע ִש ּב  צ  ה,/ אֶ ע  סּוה ש  פ  גופניים ב"נולד מחדש": "ׂש  

בולט חוסר האונים של ה"נולד מחדש"  ,בבניין נפעלהחוזר ונשנה דרך השימוש 

ח,/ ל  ש  ט, מ  ּב  ח  ל, נֶ ל  ח  ּבֶ   טּב  ל  ה נִ ת  כמו גם מבטם הקשה והזר של המתבוננים בו: "א  

הדיבור  ת, ניסיונובבית השלישי .ת"רֹוז  מ  , תרֹוים ז  ינ  ל ע  ים/ שֶ בִ ק  ים נֹוִט ּב  מ  ל ּב  ּב  ח  נֶ 

ש" הם הברות ש" ד  ח  ד מ  בבית הרביעי,  .ב"ל  י ח  נ  ִש  מֹוּכ   יָךת פִ ת אֶ עֹוצ  ֹופשל ה"נֹול 

נטענים  המעקב התמים לכאורה אחר תנועות "הנולד מחדש" ורישומם באלבום

ים יִד ִמ עֲ ים מ  עִ צּועֲ ּצ  במשמעות עוינת של מעקב אחר זר וחשוד. בהתאם לכך "ה  

 ה".נ  ז  אֲ י ה  יר  ִש כ  ם מ  ל  ם/ ּכ  ת  -ינ  פ  
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ואירוני. טור  , רגשי לישכשל הדובר להתבונן בחוויית הגירושים מתוך מרחק 

לידה  – פתיחה זה של השיר מציב אנלוגיה בין שתי חוויות קיצוניות בחיי גבר

, . בקריאה ראשונהלאורּה של ההשוואה ביניהםפתח תוהשיר כולו מ – וגירושים

חוויית הגירושים. הבית השלישי ל מעניקה משמעות חיוביתאנלוגיה זו נראית כ

ת קטלוג של אביזרי תינוק המבטאים ת המוקדמת תוך פריׂשמתאר את הילדּו

ים ּבִ ים, ד  נִ נ  עֲ ים ר  עִ ּצ  :/ מ  ָךה ל  פ  צ  ה מ  ש  ד  ה חֲ יס  ִר של דאגה ואהבה: "עֲ ביתית  מלאות  

הבית הרביעי מתאר גם הוא את הדאגה  .ק"ל  ט  , ּופמ  ש   ר,מֹ ה  -ןמֶ שֶ , / יםנִ ג  נ  מ  

ש": ד  ח  ד מ  ל  נֹו"אימהית הכרוכה במעקב קפדני אחר כל תנועה קלה של ה-הוריתה

ק,/ הּוק, ִש קּוח  ה, צִ ש  ר  פ  ל ה  יר/ ּכ  עִ ז  ה   ָךפ  ּול גשֶ  יע  ל נִ ב./ ּכ  ק  עֲ מ  ה ּב  ת  ה א  ל  י  ל  ם ו  יֹו

שורת הפתיחה של הבית החמישי חוזרת על שורת  ."ח  פ  ֹותם ה  ֹוּבל  א  ים ּב  ִמ ש  ר  נִ 

הפתיחה של השיר וכמו מדגישה ומעצימה את האנלוגיה החיובית שנבנתה בכל 

 בתי השיר בין הגירושים לבין הלידה מחדש. 

ל" והופך ב  אלא שהטור השני של הבית החמישי מתחיל במילת הניגוד "אֲ 

ם, ל מּוע  מוצלחת, הנולד הוא: "ּב  אינה " שד  ח  "מ  את האנלוגיה על פיה: הלידה 

 ֹ ר". סיום השיר מחייב את הקורא בקריאה מחודשת כ  ים, זֹונִ ש  ּב  -השֶ ר/ ק  ב  עֹו-אל

" והטמונים שד  ח  ד מ  ל  ת רמזי האסון הקשורים ל"נֹוכדי לקלוט אשל השיר 

כבר בבית הראשון עולה האפשרות לפגמים  ,בקפידה בכל אחד מהבתים. כך

 ,ית". בבית השנייִש לִ ן ש  יִ ת, ע  ִּׁשיע ִש ּב  צ  ה,/ אֶ ע  סּוה ש  פ  גופניים ב"נולד מחדש": "ׂש  

בולט חוסר האונים של ה"נולד מחדש"  ,בבניין נפעלהחוזר ונשנה דרך השימוש 

ח,/ ל  ש  ט, מ  ּב  ח  ל, נֶ ל  ח  ּבֶ   טּב  ל  ה נִ ת  כמו גם מבטם הקשה והזר של המתבוננים בו: "א  

הדיבור  ת, ניסיונובבית השלישי .ת"רֹוז  מ  , תרֹוים ז  ינ  ל ע  ים/ שֶ בִ ק  ים נֹוִט ּב  מ  ל ּב  ּב  ח  נֶ 

ש" הם הברות ש" ד  ח  ד מ  בבית הרביעי,  .ב"ל  י ח  נ  ִש  מֹוּכ   יָךת פִ ת אֶ עֹוצ  ֹופשל ה"נֹול 

נטענים  המעקב התמים לכאורה אחר תנועות "הנולד מחדש" ורישומם באלבום

ים יִד ִמ עֲ ים מ  עִ צּועֲ ּצ  במשמעות עוינת של מעקב אחר זר וחשוד. בהתאם לכך "ה  

 ה".נ  ז  אֲ י ה  יר  ִש כ  ם מ  ל  ם/ ּכ  ת  -ינ  פ  
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 דיוקן האם   –" ציפור משדלת אמי" .2

פֹור /  ת צ  ל  ד  ש  י מ  מ   ביטון  ארזא 

ֶדֶלת ִאִמי ש  ִאים ִצפֹור מ  ּה ֶשקֹור  ת - ל  ִּביֶסר   ִתמ 

ֶזֶרת ִאִמי פ  עֹוִנים מ  ר  ִּצפֹור ז  ִאים ל  ּה ֶשקֹור  ת ל  ִּביֶסר   ִתמ 

ְך ת ּכ  ח  פ  ִמט  כּונ ה, רֹאש ּב   ,ר 

ה ד  ֶעמ   ִצפֹור ֶשל ּב 

צּוִפים נֹוֶבֶרת ִאִמי ִצפ   ּב 

ֶרֶפת צ  צֹא אֹותֹות מ  בֹות ִלמ  קֹום ֲעק  ר ִממ  ח   :א 

ה ִהנ ה" ּכ  ִרים ֶשל ס  צ   ,נ 

ה ִהנ ה ד  ה י ל  ֲעִלילֹות ִגּבֹור  ב מ   ,"ֲער 

ְך ת ּכ  ח  פ  ִמט  ה, רֹאש ּב  כּונ   ר 

ֶרֶקת עֹונ ה ִנז  עֹונ ה מ  חֹות ל  ט  ב  ה  ר ּב  ב   ,ע 

ה מ  ת   ל  ה א  ִתינ  מ   מ 

עּוִפי לֹא  ת 

ה ד  ה י ל  ֲעִלילֹות ִגּבֹור  ב מ   .ֲער 

ת ח  פ  לֹום ִמט  ּׁש   ה 

ת ּכ  לֹום ס  ּׁש  ְך ה  ְך ִאִמי ל  ת  נ  ה ִּבש  ל  י  ל   ,ה 

ר ֲאִני א  ר ֶשֶאּׁש   ע 

ּבּוִרי ט  פּור ּב  ְך ת  ֲחלֹומ   ל 

ר ה שֹומ  ּכ  ִרים ֶשל ס  צ   .נ 

פורסם לראשונה בספר שיריו השני של ארז ביטון, י משדלת ציפור" מהשיר "ִא 

(. שלושים שנה מאוחר יותר, משמשת כותרת השיר, 12, עמ' 1979) ספר הנענע

 –מביסרת ת  שנוספה לה שם הציפור "ִתמביסרת", ככותרת ספר שיריו הרביעי: 

(. בספר חדש זה חוזרות ומתפרסמות חטיבות מרכזיות 2009) ציפור מרוקאית

 (65משלושת ספריו הקודמים, וביניהן גם שיר זה )שם, עמ' 

( מציין את גדולתו של ביטון בשירה העברית ואת חידושיו 2009בהר )

המשפחה ודמויות ההורים כחלופה  ידרך סיפור ןבהבניה מחדש של רצף הזיכרו

להיסטוריה הגדולה שדחתה אותם. בשירתו יוצר ביטון קריאה מחודשת של רגע 

 

 

השבר וההגירה תוך תיאור העמידה הכפולה של דור ההורים, הן מול הבית 

המזרחי הן מול הישראליות האשכנזית, תוך שרטוט התנועה שבין מחאה לבין 

 גיבוש מחודש של זהות. 

נפתח בזיכרון ילדות של המשורר: "כשהיינו  י משדלת ציפור"מִא השיר "ִ

ת" )ביטון,  ִּביֶסר  , עמ' 1979קטנים, היינו מחכים ורואים ציפור שקראנו לה ִתמ 

ֶדלת ִצפֹור  38(.12 ש  השיר מתאר סצנה שבמרכזה האם על מנהגה הקבוע: "ִאִמי מ 

ּה  ִאים ל  ת/ ִאִמי  –ֶשקֹור  ִּביֶסר  ת רֹאש ִתמ  ח  פ  ִמט  ְך ּב  ִּצפֹור ]...[ ּכ  עֹוִנים ל  ר  ֶזֶרת ז  פ  מ 

קֹום  בֹות ִממ  ה ֶשל ִצפֹור". תכלית פעולתה של האם היא מציאת "ֲעק  ד  ֶעמ  ה,/ ּב  כּונ  ר 

ב"'. השיר יוצר זיקה  ֲעִלילֹות ֲער  ה מ  ה ִגּבֹור  ד  ה י ל  ִרים/ ִהנ  צ  ה ֶשל נ  ּכ  ה ס  ר:/ 'ִהנ  ח  א 

ילתית, מטונימית ואנלוגית בין האם לבין הציפור: שתיהן באו ממרחקים, על

ממרוקו, ושתיהן שומרות על מאפייני  המקום שבאו ממנו. הציפור שומרת על 

על מטפחת   –כינויּה "ִתמביסרת", כפי שהונצח בפולקלור של יהדות מרוקו, והאם  

ראשה. שתיהן עומדות במצב רכון, ושתיהן "נזרקות מעונה לעונה". נקודות דמיון 

. בעוד שהציפור, על פי טבעּה, תמשיך ןרבות אלה מבליטות את נקודת השוני ביניה

ם לא תעוף יותר. אנלוגיה זו בין האם לציפור מצביעה על תבוסתה  לעוף, הרי שהא 

המעבר ממקום למקום, מעוף הציפור, שייך של האם המהגרת בהווה המתואר: 

תעופה כאלה. -לעולם העבר. בהווה המתואר האם לא תעשה עוד בחייה מעברי

מצבה של האם בהווה הוא של רכינה, נבירה וחיפוש עקבות מן העבר. הבן הדובר 

בשיר מתבונן באימו וכמו גוער בה תוך שימוש בשאלה רטורית ותיאור מצבה 

עּוִפי". בטור המסיים את הבית : "ל  וכהוויית הבהוו ה/ לֹא ת  ִתינ  מ  ת  מ  ה א  מ 

ב". כינוי  ֲעִלילֹות ֲער  ה מ  ה ִגּבֹור  ד  הראשון  מכנה הבן את אימו כמושא חיפושיה: "י ל 

דחוס זה מעיד על יחסו המורכב של הבן לאימו ועל תפקידו כעד המתאר את מהלך 

המתואר. כך, בחולשת הגירתּה  חייה של האם ואת תבוסתה בארץ ישראל בהווה

ה" אוקסימורו ה ִגּבֹור  ד   בעת הן על חולשתה הן על כוחה. -המעיד בה ןהיא "י ל 

הבית השני של השיר, הקצר במובהק מהבית הראשון והמהדהד את 

סוגת שירי הערש, מבטא את זיקתו האוהבת של הבן לאימו, הניכרת בדברים 

 
ר: "תמביסרת היא ציפור בתחתית השיר מצורפת הערה, שהושמטה מפרסומו המחודש של השי   38

 בפולקלור של יהדות מרוקו" )שם(. 
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השבר וההגירה תוך תיאור העמידה הכפולה של דור ההורים, הן מול הבית 

המזרחי הן מול הישראליות האשכנזית, תוך שרטוט התנועה שבין מחאה לבין 

 גיבוש מחודש של זהות. 

נפתח בזיכרון ילדות של המשורר: "כשהיינו  י משדלת ציפור"מִא השיר "ִ

ת" )ביטון,  ִּביֶסר  , עמ' 1979קטנים, היינו מחכים ורואים ציפור שקראנו לה ִתמ 

ֶדלת ִצפֹור  38(.12 ש  השיר מתאר סצנה שבמרכזה האם על מנהגה הקבוע: "ִאִמי מ 

ּה  ִאים ל  ת/ ִאִמי  –ֶשקֹור  ִּביֶסר  ת רֹאש ִתמ  ח  פ  ִמט  ְך ּב  ִּצפֹור ]...[ ּכ  עֹוִנים ל  ר  ֶזֶרת ז  פ  מ 

קֹום  בֹות ִממ  ה ֶשל ִצפֹור". תכלית פעולתה של האם היא מציאת "ֲעק  ד  ֶעמ  ה,/ ּב  כּונ  ר 

ב"'. השיר יוצר זיקה  ֲעִלילֹות ֲער  ה מ  ה ִגּבֹור  ד  ה י ל  ִרים/ ִהנ  צ  ה ֶשל נ  ּכ  ה ס  ר:/ 'ִהנ  ח  א 

ילתית, מטונימית ואנלוגית בין האם לבין הציפור: שתיהן באו ממרחקים, על

ממרוקו, ושתיהן שומרות על מאפייני  המקום שבאו ממנו. הציפור שומרת על 

על מטפחת   –כינויּה "ִתמביסרת", כפי שהונצח בפולקלור של יהדות מרוקו, והאם  

ראשה. שתיהן עומדות במצב רכון, ושתיהן "נזרקות מעונה לעונה". נקודות דמיון 

. בעוד שהציפור, על פי טבעּה, תמשיך ןרבות אלה מבליטות את נקודת השוני ביניה

ם לא תעוף יותר. אנלוגיה זו בין האם לציפור מצביעה על תבוסתה  לעוף, הרי שהא 

המעבר ממקום למקום, מעוף הציפור, שייך של האם המהגרת בהווה המתואר: 

תעופה כאלה. -לעולם העבר. בהווה המתואר האם לא תעשה עוד בחייה מעברי

מצבה של האם בהווה הוא של רכינה, נבירה וחיפוש עקבות מן העבר. הבן הדובר 

בשיר מתבונן באימו וכמו גוער בה תוך שימוש בשאלה רטורית ותיאור מצבה 

עּוִפי". בטור המסיים את הבית : "ל  וכהוויית הבהוו ה/ לֹא ת  ִתינ  מ  ת  מ  ה א  מ 

ב". כינוי  ֲעִלילֹות ֲער  ה מ  ה ִגּבֹור  ד  הראשון  מכנה הבן את אימו כמושא חיפושיה: "י ל 

דחוס זה מעיד על יחסו המורכב של הבן לאימו ועל תפקידו כעד המתאר את מהלך 

המתואר. כך, בחולשת הגירתּה  חייה של האם ואת תבוסתה בארץ ישראל בהווה

ה" אוקסימורו ה ִגּבֹור  ד   בעת הן על חולשתה הן על כוחה. -המעיד בה ןהיא "י ל 

הבית השני של השיר, הקצר במובהק מהבית הראשון והמהדהד את 

סוגת שירי הערש, מבטא את זיקתו האוהבת של הבן לאימו, הניכרת בדברים 

 
ר: "תמביסרת היא ציפור בתחתית השיר מצורפת הערה, שהושמטה מפרסומו המחודש של השי   38

 בפולקלור של יהדות מרוקו" )שם(. 
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ּה של שנת ה לילה הנצחית שלה. הבן מבטיח לה, שבניגוד שהוא אומר לה על ִספ 

לשנת הלילה שלה, הוא יישאר ער וישכין בעולמה "שלום". המילה "שלום" חוזרת 

ת  ּכ  כעת כשם תואר לפריטים מעולמה של האם שהוזכרו בבית הראשון: "ס 

ה". השיר מסתיים בתיאור הקשר שאינו ניתן  ל  י  ל  ְך ה  ת  נ  ְך ִאִמי ִּבש  לֹום ל  ש  ה 

להפרדה בין הבן לאימו, קשר המשחזר את חבל הטבור שחיבר ביניהם בעבר: 

ִרים". צ  ה ֶשל נ  ּכ  ר ס  ְך/ שֹומ  ֲחלֹומ  פּור ל  ּבּוִרי ת  ט  ר/ ּב  ר ע  א   "ֲאִני ֶשֶאש 

( מציינת שבשנים האחרונות הוצבה יצירתו של ארז ביטון 2016פדיה )

לספרות ולשירה עברית לשנת  כמרכזית בשירה הישראלית. זכייתו בפרס ישראל

תשע"ה מציינת מהלך תרבותי חדש בישראל. במאמרה זה מבקשת פדיה להציג 

אופנים צורניים בשירת ביטון המעידים הן על שירתו שלו הן על כמה עקרונות 

יסודיים בפואטיקה של הגירה וגלות. כמה מן המאפיינים האלה נוכחים בשיר 

 המרכזי שלו הוא ביטוי הגירה וגלות. "ִאמי משדלת ציפור", שיר שהדחף

מו בשיר זה: יאת מצב אמתאר (, ביטון א2016איון עם ישורון )יבר

סרת", נוברת בצפצופים למצוא עקבות של זמן אחר. בתוך ימבמא, בשיר "ִת י"א

מהגלות,  ,מא שלי מסתכלת אחורה, משדלת ציפור שברחה משםיארץ ישראל א

(. ביטון מוסיף 475  עמ'  הילדות שלה" )שם,  והיא שמחה לקבל אותה, מתרפקת על

א כפול פנים: "אם את מסתכלת אחורה, ומו היו כלפי עמדה זו של איחסש  ,ומציין

הבאת את הכפר על גבך? מצד שני אני אומר: בטבורי תפור  למהלמה באת? 

עוד אומר    .לחלומך, אני משתתף בחוויה שלך ללכת אחורה לחלומות המרוקאים"

 אותם  חושף  שאני  זה  בעצם.  הלשנה  של: "סוג  הוא  האלה  בחומרים  לופיטש  ,ביטון

 השני  הדור  בני  אנחנו]...[    בושתם  את  אפילו  אולי,  מצוקתם  את  מסגיר  אני  ברבים

 ארצה לעלות היה נכון האם לשאלה וגם לסבל גם ביטוי תעלת נעשינו והשלישי

 או לצרפת יותר מאוחר ולהגר'יריה באלג להישאר העדיפו אחרים משפחה כשבני

 .(476 עמ' " )שם,לקנדה

כנית אכן נענים לכותרתה "המשפחה בראי ושירי הת לסיכום, שמונת

להיבטים השונים של הנושא כפי שפורטו בחוזר מפמ"ר שהציג " כמו גם הספרות

(. השירים אכן מתארים את "מורכבותם של היחסים 2017את התוכנית )הרציג, 

בתוך המשפחה ]...[ הכוללים ניגודים דוגמת אהבה וניכור, קרבה ובדידות" )שם(. 

ם ולא כך בולט טון האהבה לאב בשני שיריו של עמיחי "אבי" ו"אבי היה אלוהי

 

 

ידע" מול ההכרח להימלט מרודנות האב ודורסנותו בשירּה של שחר, "אבא שלי 

ואלוהים". שירים אלה אכן משקפים את הקשר בין המשפחה לבין החברה שהיא 

נטועה בה, כמו גם את השפעת הנסיבות ההיסטוריות של התקופה על אופי 

(. שירה של זלדה, המשפחה ועל אופני ייצוגּה כפי שמצוין במבוא לתוכנית )שם

"עם סבי", מהדהד את טראומת השואה כפי שמעבדת אותה בת הדור השלישי. 

שיריהם של ביטון ואדף, "ִאמי משדלת ציפור" ו"שיר ערש", מתארים את כאב 

ההגירה של עולי מרוקו כפי שמעבד אותו דור הבנים. היחסים בין בני זוג 

חסי הורים ובנים, אחים מתוארים בשירו של ט. כרמי "כשאתה מתגרש". י

ואחיות, ניכרים בשיריהם של עמיחי, ביטון, בהר ושחר. פניה השונים של 

 המשפחה מוצגים בשיריהם של שחר, עמיחי וביטון.

התבוננות פנורמית בקבוצת שירים זו כמייצגת את מוסד המשפחה 

משקפת קשיים רבים. קושי בולט במיוחד במבחר שירים זה, הוא היעדר שירים 

תארים את שינוי פניו של מוסד המשפחה במהלך הדורות האחרונים. קושי המ

תרבותי מרכזי של הזמן -נוסף הוא בהתייחסות שירי התוכנית להיבט לאומי

-הנוכחי, כאב ההגירה מארצות ערב, אך התעלמות מתהליכים לאומיים

 תרבותיים אחרים המתרחשים בחברה בישראל. 

התבונן בשמונת השירים העבריים על אף קשיים אלה ואחרים, ניתן ל

( שלוכד את הלך 2018המופיעים בתוכנית הלימודים כ"שבריר קנוני" )גלוזמן, 

הרוח ואת האקלים התרבותי של השירה הנכתבת בישראל משנות השמונים 

ואילך. גלוזמן, במחקרו המקיף על השירה העברית בשנות החמישים והשישים, 

ן זך בשנים אלה ואת שתיקתם של משוררי מציין את מרכזיותו של המשורר נת

שנות השישים בכל הנוגע לחוויית ההגירה של הוריהם ושלהם עצמם. לדבריו, 

תּוק. בשנות החמישים  שירתו המוקדמת של זך בנויה כולה סביב תוכנה הש 

שלו, והשפיע בכך על דור שלם של  הוהשישים לא חשף זך ולו טפח מהביוגרפי

 משוררים שנהה אחריו.

ניגוד גמור לשתיקתו של זך ושל בני דורו בכל הקשור לממד הביוגרפי, ב

השירים שנבחרו לתוכנית מציגים מודעות משפחתית חזקה. בחלק ניכר מהשירים 

)ביטון, אדף, שחר ובהר( ההגירה ארצה מצטיירת מבעד לעדשת היחסים 
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הגלות המתמשכת שלהם. חוויה טראומטית זו של דור ההורים מתבטאת בניתוק 

-בעת היא מולידה רגשות הזדהות בין-בינם לבין מרכיבי זהות קודמים, אך בה

דורית, כפי שהם ניכרים בשיריהם של ביטון, אדף, בהר ואף עמיחי, ובניגוד גמור 

ציינת את הצורך של לשירת זך ובני דורו. החוקרת והמשוררת חביבה פדיה מ

(. במאמרה 109, עמ' 2016מהלך שירי חדש זה לנסח את "הנכון לשעתנו" )פדיה, 

מטית שלו היא שירתו של ארז ביטון, היא  המכונן, שנקודת המוצא הפואטית והת 

מציינת מאפיינים פואטיים חדשים הניכרים בחלק ניכר משירי תוכנית הלימודים 

אמר זה,  והמהווים ייצוג של מהלך שירי חדש החדשה בספרות, כפי שהראיתי במ

 (.100-87ומשמעותי )שם, עמ' 

 מקורות
 היצירות .א

 (. גוונים. 73)עמ'  המונולוג של איקרוס(. שיר ערש. בתוך 1997אדף, ש' )
 (. אינדיבוק.24)עמ'  שירים לאסירי בתי הסוהר(. כ תאב. בתוך 2016בהר, א' )
 (. עקד.12)עמ'  ספר הנענע(. אמי משדלת ציפור. בתוך 1979ביטון, א' )
רת  (. אמי משדלת צפור. בתוך  2009ביטון, א' ) יס  ב  מ  (. 12)עמ'    ציפור מרוקאית  –ת  

 הקיבוץ המאוחד.
 (. דביר. 40-39)עמ'  שירים מן העזובה(. כשאתה מתגרש. בתוך 1988כרמי, ט' )
 (. טורים. 27)עמ'  עכשיו ובימים האחריםוך (. אבי. בת1955עמיחי, י' )
–197)עמ'  פתוח, סגור, פתוח(. אבי היה אלוהים ולא ידע. בתוך 1998עמיחי, י' )

 (. שוקן. 198
 (. בבל. 9)עמ'  זו אני מדברת(. אבא שלי ואלוהים. בתוך 2009שחר, י' )

 הקיבוץ המאוחד. (.23)עמ' שירי זלדה (. עם סבי. בתוך 1985שניאורסון, ז' )

 יתמחקר ספרות .ב

על תוכנית  –(. "והיה לי שיער זהב והיו לי עיניים כחולות" 2014שושן, א' )-אדיבי
 .362-339, 36החינוך וסביבו, הלימודים החדשה בספרות, 

רים(. 2018אדף, ש' )  אביב: דביר.-. תלאני אח 
 רשיד: על סיפורת מזרחית.-אל גוריון לשארע-מרחוב בן(. 2012אופנהיימר, י' )

 ירושלים: יד יצחק בן צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים.
 תל אביב: מפה. שושנה שחורה. –זלדה (. 2007אטינגר, א' )
 . ירושלים: מוסד ביאליק.פרשיות(. 1951בארון, ד' )
להיטמן כאן בין החיים בשנות החמישים בעיר אוקטובר(. ב 30, 2009בהר, א' )

  .2תרבות וספרות,  הארץ, לוד.

 

 

(. דו"ח ועדת ביטון להעצמת מורשת יהדות ספרד והמזרח 2016) , א'ביטון
במערכת החינוך. 
https://edu.gov.il/owlHeb/Tichon/RefurmotHinoch/Document

s/bitonreport.pdf 
 הקיבוץ המאוחד.על שירת זלדה. (. 1988יוסף, ח' )-בר

 –נציקלופדיה של הרעיונות א(. משפחה חדשה. בתוך 2012גורביץ' ד' וערב ד' )
 (. בבל.702-697)עמ' תרבות, מחשבה, תקשורת 

המלנכוליה של הריבונות בשירה העברית  –שירת הטבועים (. 2018גלוזמן, מ' )
 . ראשון לציון: ידיעות אחרונות.בשנות החמישים והשישים

 ידיעות אחרונות. -בבל המין השני.(. 2001בובואר, ס' )-דה
ישראלית במקראות המאה -פסלי פניה של האומה: זהות יהודית (.2012דוד, א' )

 . 86-79,  41דור לדור, העשרים, 
. 1התשע"ח מס'  חוזר מפמ"ר ספרותבאוגוסט(.  22, 2017הרציג, ש' )

.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/sifruhttps://meyda
8.pdf-t/hozer1_2017 

 מצרפתית: עמוס סקברר. תל אביב: רסלינג. לאקאן,(, 2003ואנייה, א' )
תמורות בשירה העברית בין תש"ח  –בימים האחרים (. 2002ויסבורד, ר' )

 . תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.לתש"ך
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איך ך שמעון אדף. בתו –ב(. הפנים האינסופיים של ההיעדר 2016ישורון, ה' )

 (. הקיבוץ המאוחד.527-503)עמ' ראיונות חדרים  –עשית את זה? 
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תרבות, זיכרון  קוגניטיביים בספרות הישראלית המוקדמת. בתוך 
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-177)עמ'  מבט אחר על המשפחה –על אהבת אם ועל מורא אב בתוך 
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 ביר.ד יהודה:
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דף, בהר ואף דורית, כפי שהם ניכרים בשיריהם של ביטון, א-רגשות הזדהות בין
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 תל אביב: מפה. שושנה שחורה. –זלדה (. 2007אטינגר, א' )

 . ירושלים: מוסד ביאליק.פרשיות(. 1951בארון, ד' )

286  |  פרק השירה בלימודי הספרות



 

 

(. דו"ח ועדת ביטון להעצמת מורשת יהדות ספרד והמזרח 2016) , א'ביטון
במערכת החינוך. 
https://edu.gov.il/owlHeb/Tichon/RefurmotHinoch/Document

s/bitonreport.pdf 
 הקיבוץ המאוחד.על שירת זלדה. (. 1988יוסף, ח' )-בר

 –נציקלופדיה של הרעיונות א(. משפחה חדשה. בתוך 2012גורביץ' ד' וערב ד' )
 (. בבל.702-697)עמ' תרבות, מחשבה, תקשורת 

המלנכוליה של הריבונות בשירה העברית  –שירת הטבועים (. 2018גלוזמן, מ' )
 . ראשון לציון: ידיעות אחרונות.בשנות החמישים והשישים

 ידיעות אחרונות. -בבל המין השני.(. 2001בובואר, ס' )-דה
ישראלית במקראות המאה -פסלי פניה של האומה: זהות יהודית (.2012דוד, א' )

 . 86-79,  41דור לדור, העשרים, 
. 1התשע"ח מס'  חוזר מפמ"ר ספרותבאוגוסט(.  22, 2017הרציג, ש' )

.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/sifruhttps://meyda
8.pdf-t/hozer1_2017 

 מצרפתית: עמוס סקברר. תל אביב: רסלינג. לאקאן,(, 2003ואנייה, א' )
תמורות בשירה העברית בין תש"ח  –בימים האחרים (. 2002ויסבורד, ר' )

 . תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.לתש"ך
 .242-227, 31דור לדור, (. "מקראות ישראל" ככלי חינוכי מעצב, 2007זגן ע' )

איך עשית את ארז ביטון. בתוך  –. המרוקאית היא אני אחר )א2016(ישורון, ה' 
 (. הקיבוץ המאוחד. 484-465)עמ' ראיונות חדרים  –זה? 
איך ך שמעון אדף. בתו –ב(. הפנים האינסופיים של ההיעדר 2016ישורון, ה' )

 (. הקיבוץ המאוחד.527-503)עמ' ראיונות חדרים  –עשית את זה? 
-173)עמ'    ערש-אסופת שירי  –יבוא גדי זהב  (. אחרית דבר. בתוך  2015לחמן, ל' )

 אביב: הקיבוץ המאוחד.-(. תל149
 . הארץ, תרבות וספרותבאוקטובר(. ילד טוב ומלא אהבה.  12, 2005מירון, ד' )

(. זמנמרחב ביצירות ס. יזהר ויהודה עמיחי: שני מודלים 2012מירון, ד' )
תרבות, זיכרון  קוגניטיביים בספרות הישראלית המוקדמת. בתוך 

; כרך שני: תרבות וזיכרון ישראלי והיסטוריה בהוקרה לאניטה שפירא
 אביב.-(. אוניברסיטת תל420-383מ' )ע

דיוקן המשפחה בספרות העברית החדשה.  –(. לב הבית, לב האור 2004נווה, ח' )
-177)עמ'  מבט אחר על המשפחה –על אהבת אם ועל מורא אב בתוך 

 (. ירושלים: כתר.105
אור אבות ובנות בשירה העברית החדשה.  –אבא אני כובשת . )2014(סתיו, ש' 

 ביר.ד יהודה:
אפשרות שלישית לשירה: עיונים (. המזרחיות מהי? בתוך 2011עלון, ק' )

 אביב: הקיבוץ המאוחד. -(. תל26-7)עמ'  בפואטיקה מזרחית
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 שירת עמיחי מבנה, משמעות, פואטיקה. –הפרחים והאגרטל (. 1986ערפלי, ב' )
 אביב: סימן קריאה והקיבוץ המאוחד.-תל
זהות מזרחית: פואטיקה, מוזיקה  –שיבתו של הקול הגולה (. 2016פדיה, ח' )

 אביב: הקיבוץ המאוחד.-. תלומרחב
מבט אחר   –על אהבת אם ועל מורא אב  (. עצמנו ובשרנו. בתוך  2004קליינברג, א' )

 (. ירושלים: כתר.16-7)עמ' על המשפחה 
 אביב: רסלינג.-. תלזה עתה נולדה(. 2006סיקסו, ה' )קלמנט, ק' ו

 .הארץבמאי(. שירת ההפיכה של אלמוג בהר.  8, 2016נדיר, ה' )-שבת
-על כתיבתן של יהודית הנדל, עמליה כהנא –כתיבה לא תמה (. 1998שירב פ' )
 אביב: הקיבוץ המאוחד.-. תלרמון ורות אלמוגכ

 תל אביב:. שירה העברית החדשההמקרא ב – לנצח אנגנך(. 2005שקד, מ' )
 .ידיעות אחרונות

  

 

 

 

 

מקומם ומעמדם של  –ואמות ואוסיף ללכת" "

בקובץ   "בדרך הגדולה"ו  "עוד חוזר הניגון"השירים 

 בכלל "כוכבים בחוץ" בפרט ובשירת אלתרמן

 אסתר אזולאי 

אלתרמן, "עוד נתן המאמר עוסק במעמדם של שני שירים של 

מהקובץ "כוכבים בחוץ",  ,חוזר הניגון" ו"בדרך הגדולה"

, הן בקובץ עצמו הן של ההלך והדרך( leitmotivמנחה )מוטיב כ

 .בשירת אלתרמן לכל אורכה

הצהרת פתיחה השיר "עוד חוזר הניגון" הוא 

(preamble,)39 המופיעים מוטיבים מרכזיים  הבחוב תהאוצר

שירי הקובץ "כוכבים בחוץ" ובחלק מקובצי שירה נוספים של ב

שיר "הבהוב ברק חורף", הפותח את קובץ , למשל באלתרמן

הקווים המשותפים בין "עוד   "חגיגת קיץ".  ,השירה האחרון שלו

חוזר הניגון" לבין שירים מאוחרים יותר מאפשרים לנו לראות 

המשכה כ קובץ השירה האחרון של אלתרמן, את "חגיגת קיץ",

  המאוחר של שירת הדרך וההלך שמתחילה ב"כוכבים בחוץ".

 הראשון, הקובץתוך מ , אף הואהשיר "בדרך הגדולה"

קובצי השירה השונים של נוסף הנמשך לאורך  מהווה ציר מרכזי  

ציר זה סובב סביב מוטיב מנחה אחר, הלוא הוא אלתרמן. 

 הצהרה הדרמטיתוצא את ביטויו הברור בהחי, שמ-מוטיב המת

 
39 an introductory fact or circumstance, especially one indicating what is to follow   על(

                                         ובסטר(.-פי מילון מרים
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מקומם ומעמדם של  –ואמות ואוסיף ללכת" "

בקובץ   "בדרך הגדולה"ו  "עוד חוזר הניגון"השירים 

 בכלל "כוכבים בחוץ" בפרט ובשירת אלתרמן

 אסתר אזולאי 

אלתרמן, "עוד נתן המאמר עוסק במעמדם של שני שירים של 

מהקובץ "כוכבים בחוץ",  ,חוזר הניגון" ו"בדרך הגדולה"

, הן בקובץ עצמו הן של ההלך והדרך( leitmotivמנחה )מוטיב כ

 .בשירת אלתרמן לכל אורכה

הצהרת פתיחה השיר "עוד חוזר הניגון" הוא 

(preamble,)39 המופיעים מוטיבים מרכזיים  הבחוב תהאוצר

שירי הקובץ "כוכבים בחוץ" ובחלק מקובצי שירה נוספים של ב

שיר "הבהוב ברק חורף", הפותח את קובץ , למשל באלתרמן

הקווים המשותפים בין "עוד   "חגיגת קיץ".  ,השירה האחרון שלו

חוזר הניגון" לבין שירים מאוחרים יותר מאפשרים לנו לראות 

המשכה כ קובץ השירה האחרון של אלתרמן, את "חגיגת קיץ",

  המאוחר של שירת הדרך וההלך שמתחילה ב"כוכבים בחוץ".

 הראשון, הקובץתוך מ , אף הואהשיר "בדרך הגדולה"

קובצי השירה השונים של נוסף הנמשך לאורך  מהווה ציר מרכזי  

ציר זה סובב סביב מוטיב מנחה אחר, הלוא הוא אלתרמן. 

 הצהרה הדרמטיתוצא את ביטויו הברור בהחי, שמ-מוטיב המת

 
39 an introductory fact or circumstance, especially one indicating what is to follow   על(

                                         ובסטר(.-פי מילון מרים

כעת ה )תש"ף(, 289–303



 

 

: "להביט לא אחדל ולנשום לא אחדל ואמות החותמת את השיר

החי מתגלגל בכמה דמויות ביצירתו -מוטיב המתואוסיף ללכת".  

בתו של  ,בשירתה של תרצה אתרשל אלתרמן, ואף מופיע 

 המשורר. 

 קריאה של השירים "עוד חוזר הניגון" ו"בדרך הגדולה"

"חגיגת  הקובץ האחרון מן הקובץ הראשון הן כבסיס לשירי

שירת ההלך והנדודים  הן כהמשך שלהם, מטעינה אתקיץ" 

האדם מצטייר כמי . אוניברסלילירית בממד מטפיזי -אישיתה

ההתכוננות לקראת המתח שבין את  שנגזר גורלו להכיל בתוכו

 כורח שלא לנטוש אותה.בין המהדרך ל ההתנתקות

רים הללו מצביע על כך שגם אם "נעלמה עילת עיון בשי

שלא היה בהם כדי לחשוף את  כלומרהדברים ואחריתם", 

משמעות החיים, בכל זאת עולים מתוכם המניעים של התנהלות 

 .האדם בעולם

 מבוא
, שאקרא לו במאמר זה "עוד חוזר השיר הראשון בקובץ השירים "כוכבים בחוץ"

והשיר "בדרך הגדולה", הפותח את חטיבה  ו,הניגון" על פי השורה הראשונה של

 שבא לידי ביטוי כמוטיב מסעבקובץ זה, מתייחסים שניהם לאדם במסע חייו,  'ד

 זההחל בקובץ  ,בשירת אלתרמן , ועובר כחוט השנילך והדרךהה   מנחה, מוטיב

. בשני השירים הללו אצורים מוטיבים ""חגיגת קיץ ,האחרוןשיריו וכלה בקובץ 

 של אלתרמן.  השונים נוספים שיתפתחו לאורך השירים בקובצי השירה

 (14-15, עמ' 1994בלום, -)קרטון "חגיגת קיץ" היא דרמה סימולטנית

מתרחשות בלילה אחד בקומות שונות ה ,עלילות כמהיחדיו בה שנקשרות 

דברי  המערכותבמסעדה "סטמבול". בדומה לטרגדיה היוונית שמשבצת בין 

ינם קטעי הגות, דברי רקע ומידע היסטורי ביחס לאירועים שעני ,מקהלה

ים פרקי משובצבין עלילות הדרמה  ".חגיגת קיץ"רלוונטיים למחזה, כך גם ב

 מפיו שלמקהלה, אלא  הם אינם באים מפימחשבות, הרהורים וקטעי הגות, אך 

הללו דרכו בעולם. קטעי המחשבה וההגות לים ם נוגעהו – המשורר –דובר יחיד 

 .היו מוקד עיסוקי במאמר זהי

 

 

על פי פרקי ההגות שבספר, נראה ש"חגיגת קיץ" היא המשך הדרך של 

" "עוד )פתיחת השיר במילה שתחילתה עוד לפני השיר הראשון ,ההלך-המשורר

והמשכה בקובץ השירה האחרון  מרמזת, אולי, על היותו המשך של עניין קודם(,

"חגיגת" קץ  בעצם "חגיגת קיץ" היא אתר.שלו, ולאחר מכן בשירת בתו, תרצה 

, והמשורר ףסומציינת חגיגת מותו המתקרב. חגיגה זו אינה  ,חייו של המשורר

לך בארצות החיים גם לאחר מותו: "הלוואי וגם אנו, ככלות ה  רוצה להמשיך ל  

, 1965)אלתרמן,  יה"ימעשייה נדע לנצל ]...[ כל סדק על מנת לשוב לפעמים לתח

: "ואמות ואוסיף מנחה זאת בהתאם להצהרתו המשמשת כמוטיב, (160עמ' 

 . (111ב, עמ' 1972)אלתרמן,  ללכת"

בלום מצאה קשר בין "כוכבים בחוץ" ו"חגיגת קיץ" וציינה -קרטון

מנם הקורא מזהה כאן )ב"חגיגת קיץ", א"א( מוטיבים ידועים מתקופת וא"ש

יסוד שירת אלתרמן כוכבים בחוץ ]...[ אלה האלמנטים הגדולים העומדים ב

אלא שהללו מופיעים כאן בשינוי צורה, בתוך   –  הנשיות, האור, העיר  –מתחילתה  

-)קרטון  מערכות שלא הכרנו קודם לכן ]...[ העולם האלתרמני מוצג במפתח חדש"

 . (15, עמ' 1994בלום, 

בלום, אתייחס למוטיבים -במאמר ארחיב את דבריה של קרטון

בניסיון להדגים כיצד  ,ם לשני קובצי השירהולאלמנטים נוספים המשותפי

ואצביע על השינויים שעברו האלמנטים הללו  ,קשורים זה בזה שני הקבצים

מתוך  כמו כן,. , למן הקובץ הראשון ועד האחרוןבמהלך דרכו )חייו( של המספר

 אבקש לטעון ,כהמשך מאוחר של "כוכבים בחוץ" "ב"חגיגת קיץ ההתבוננות

במשך זמן רב   'נעצמת'ו  'נפקחת'בדרך ש  עוסקים יחדשקובצי השירה של אלתרמן  

  ההלך.-לנוכח עיני הדובר

כפי שהוא משתקף הדרך וההלך ב"כוכבים בחוץ",    אפתח בתיאור מוטיב

את לך, ה  ל  בין הדרך  יחסי הגומליןבהמשך אבחן את בספרות המחקרית, ו

"להביט לא אחדל ולנשום  רתו:, המתבטאת בהצההדרךן של ההלך מהתפעלותו 

המתבטאת  ,של העולם מההלך והתפעלותאת ו ,לא אחדל ואמות ואוסיף ללכת"

כמו כן אצביע על המתח  40בציפייה הממושכת של הענן והאילן לעובר האורח.

 
ראו גם בשיר "ירח" מתוך הקובץ "כוכבים בחוץ": "ובראותך כי דרך עוד צופה אל הלך והירח  40

 .145ב, עמ' 1972על כידון הברוש...", אלתרמן, 
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על פי פרקי ההגות שבספר, נראה ש"חגיגת קיץ" היא המשך הדרך של 

" "עוד )פתיחת השיר במילה שתחילתה עוד לפני השיר הראשון ,ההלך-המשורר

והמשכה בקובץ השירה האחרון  מרמזת, אולי, על היותו המשך של עניין קודם(,

"חגיגת" קץ  בעצם "חגיגת קיץ" היא אתר.שלו, ולאחר מכן בשירת בתו, תרצה 

, והמשורר ףסומציינת חגיגת מותו המתקרב. חגיגה זו אינה  ,חייו של המשורר

לך בארצות החיים גם לאחר מותו: "הלוואי וגם אנו, ככלות ה  רוצה להמשיך ל  

, 1965)אלתרמן,  יה"ימעשייה נדע לנצל ]...[ כל סדק על מנת לשוב לפעמים לתח

: "ואמות ואוסיף מנחה זאת בהתאם להצהרתו המשמשת כמוטיב, (160עמ' 

 . (111ב, עמ' 1972)אלתרמן,  ללכת"

בלום מצאה קשר בין "כוכבים בחוץ" ו"חגיגת קיץ" וציינה -קרטון

מנם הקורא מזהה כאן )ב"חגיגת קיץ", א"א( מוטיבים ידועים מתקופת וא"ש

יסוד שירת אלתרמן כוכבים בחוץ ]...[ אלה האלמנטים הגדולים העומדים ב

אלא שהללו מופיעים כאן בשינוי צורה, בתוך   –  הנשיות, האור, העיר  –מתחילתה  

-)קרטון  מערכות שלא הכרנו קודם לכן ]...[ העולם האלתרמני מוצג במפתח חדש"

 . (15, עמ' 1994בלום, 

בלום, אתייחס למוטיבים -במאמר ארחיב את דבריה של קרטון

בניסיון להדגים כיצד  ,ם לשני קובצי השירהולאלמנטים נוספים המשותפי

ואצביע על השינויים שעברו האלמנטים הללו  ,קשורים זה בזה שני הקבצים

מתוך  כמו כן,. , למן הקובץ הראשון ועד האחרוןבמהלך דרכו )חייו( של המספר

 אבקש לטעון ,כהמשך מאוחר של "כוכבים בחוץ" "ב"חגיגת קיץ ההתבוננות
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ראו גם בשיר "ירח" מתוך הקובץ "כוכבים בחוץ": "ובראותך כי דרך עוד צופה אל הלך והירח  40

 .145ב, עמ' 1972על כידון הברוש...", אלתרמן, 
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 – החייםהלוא היא דרך  – שבין ההכנה הנפשית של ההלך להתנתק מהדרך
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 הדרך וההלך בשירת אלתרמן במחקר 
דן בשירת "כוכבים בחוץ" נכתב רבות.  יםמרכזי יםכנושאעל הדרך ועל ההלך 
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מהתבוננות ו ,חוזרים על עצמם בקובצי שירה נוספים הללו . המוטיבים(17

 תפתחות. מסתמנת בהם מגמה של שינוי והביצירות השונות נראה כי 

שירי החטיבה הראשונה משאת הדרך שנזכרת במחצית  ,טען בלבן
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כלפי הדרך ועל כך שהוא מציג את עצמו גם כ"הלך" המסתובב "בערי מסחר 

 . (29-28, עמ' 1982)בלבן,  חרשות וכואבות"

ברתנא הקדיש לעניין הדרך וההלך מקום בספרו, לרבות נספח שכלל 
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התייחס גם לשירים שבמרכזם עומדים הדרך  ,הקובץ, ובאמצעות המודל שהציע

וההלך. ברתנא הצביע על ארבע פונקציות של מבע לשוני הניתנות לאבחנה 

הבעת  –אמוטיבית  .2ייצוג המציאות;  –רפרנציאלית  .1בטקסטים ספרותיים: 

טיבית    .3הרגש;   להפעיל את הנמען, למשל באמצעות   במטרהמכוונת לנמען,    –קונ 

זאת   .מתמקדת בצורת המבע ובדרכי העברת המסר  –פואטית    .4;  יווי או בקשהצ

ובשיר "עוד חוזר הניגון" בפרט,  ,עוד, לדבריו, בשירת "כוכבים בחוץ" בכלל

 

 

רי שבו מתגלה ובד בינ  ברובד הרביעי משוקע גם רהמתמקד בדרך ובהלך, "

סימטריה בסיסית המאפיינת את השיר כולו ]...[ ברובד זה מתגלה גם שהשיר 

כולו מורכב מצמדים סימטריים של כוחות, הנוגדים זה את זה ומשלימים זה את 

, 'אקטיבי' מול 'פסיבי', 'פתוח' מול 'סגור' זה ]...[ השיר עוסק במתח שבין ניגודים

]...[ אין מנצח. אין הכרעה. יש תהליך מתמיד שהשיר, שהוא   ]...[ 'חזק' מול 'חלש'

 . (20-19, עמ' 2014)ברתנא,  האומנות, ייעודו לתאר"

שמיר התייחסה לדרך ולתופעות הטבע שבשירת אלתרמן כאל שחקנים 

 לדרךהיא התייחסה בספרּה, במופע תיאטרוני. בפרק "הדרך הנפקחת לעין" 

מעגל. לדעתה, יש לקרוא את השיר הראשון  בקובץ השירים "כוכבים בחוץ" כאל

ולחזור ולקרוא שוב את השיר הזה לאחר  ,"עוד חוזר הניגון" גם כתחילת הדרך

"הם לבדם". שמיר סברה שאלתרמן כרך את  ,שקוראים את השיר האחרון

ההתחלה ואת הסוף באופן מעגלי, כמו נחש הנושך את זנבו, וביסס את ספרו על 

לעודד את קוראיו ולהבטיח את נצחיות העולם ואת האמונה רעיון אופטימי שנועד  

את הצעתה של אפוא אם נאמץ  .(130, 125, עמ' 2017)שמיר,  בנצחיות הניגון

גם כאל שיר אחרון אפשרי של  ,"עוד חוזר הניגון" ,תייחס לשיר הראשוןונשמיר, 

 ואולי ,באמצע עניין מדוע השיר פותח , קריאה זו עשויה לבארקובץ השירה הזה

שאותו הוא ממשיך. יש לציין שכשם הקודם העניין  באמצעותה מהולשחזר  נוכל

דן ששמיר המליצה לקורא לקרוא שוב את השיר הראשון בסיום הספר, המליץ 

 ,לאור לשוב ולקרוא בסיום קובץ השירה דווקא את השיר "בדרך הגדולה"

לאור,  ;2והערת שוליים  130מ' )שם, ע המסתיים בשורה "ואמות ואוסיף ללכת"

 . שני השירים הללו יעמדו, כאמור, בבסיס מאמר זה.(191, עמ' 2013

משסקרתי חלק מהספרות המחקרית העוסקת בקובץ השירה "כוכבים 

בחוץ", אתמקד כעת בשני שירים מתוכו, ואדון בהם גם לאור קבצים מאוחרים 

 גיגת קיץ".יותר של שירת אלתרמן, ובייחוד האחרון שבהם, "ח
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 השירים 

* 
א ו  ּׁש  ת  ל  ח  נ  ִנגּון ֶשז  ר ה   עֹוד חֹוז 

ֹאֶרְך ת ל  ח  ק  ה ִנפ  ֶדֶרְך עֹוֶדנ  ה   ו 

יו מ  ש  ן ִּבג  ִאיל  יו ו  מ  ש  ן ּב  נ  ע   ו 

ר ָך, עֹוב  ִפים עֹוד ל  צ  ח.-מ   ֹאר 

דֹות נ  ד  ת נ  ִטיס  קּום ּוב  רּוח  ת  ה   ו 

רּו  ב  ֶליָךי ע  ע  ִקים מ  ר  ּב   ה 

דֹות ה ע  ֶיינ  ֶּיֶלת ִתה  א  ה ו  ׂש  ִכב   ו 

ת  ֶלֶכת  פ  הֹוס  ן ו  ת  אֹות  פ   - -ֶשִלט 

ה - - חֹוק  ָך ר  ִעיר  יקֹות ו   ֶשּי ֶדיָך ר 

ִים פ  ת  א  ד  ג  ם ס  ע  לֹא פ   ו 

ח   ּהל  חֹוק  ה ִּבצ  ִאּׁש  ה ו  ק  ר  ה י  ש   ר 

ֶמֶרת  צ  ִים.ו  פ  ע  פ  ת ע  שּומ   ג 

 

 הל  דֹוג  ה   ְךר  ד  ב  

ִריקֹות ֶעה ּוש  ִמר  ִלים ּב  ּב   ִענ 

ד ֶעֶרב. ב ע  ה  ז  ֶדה ּב  ׂש   ו 

ֹרקֹותדּוִמּי ת  רֹות י  א   ,ּב 

ֶדֶרְך. ִבים ֶשִלי ו  ח   ֶמר 

ל, ט  לּו ִמן ה  ִצים ֶשע  ע   ה 

ֶתֶכת. כּוִכית ּומ  ִצים ִּכז   נֹוצ 

ל ד  ֹשם לֹא ֶאח  ִלנ  ל ו  ד  ִּביט לֹא ֶאח  ה   ל 

ֶלֶכת. אֹוִסיף ל  מּות ו  א   ו 

  

 

 

 דחייה-מאבק נצחי או יחסי משיכה   –הדרך וההלך 
קיץ" מתקיימות מערכות יחסים  נראה שבשירת "כוכבים בחוץ" ובשירת "חגיגת

דרך. יחסים אלה עומדים בסימן לבין הדחייה בין ההלך -של משיכה ותריבינ  

יכולת להיפרד הימנה, מאידך הכורח והצורך להיפרד מהדרך, מחד גיסא, וחוסר  ה

 הדובר.  ו שלביבל ההמצוי צרימהגיסא, דבר המעצים את ה

ללא והרצון או הצורך להיפרד מהדרך    –  מהעולם  –מת הפרידה מהדרך  ת  

כבר בשורה  .חוץ"היכולת לממש זאת מתבטאים ברבים משירי "כוכבים ב

כנראה כבר הראשונה בשיר הראשון מתוודע הקורא לעובדה שהנמען, ההלך, 

ניסה בעבר לזנוח את ניגון הנדודים, אך לא הצליח: "עוד חוזר הניגון שזנחת 

בשירים רבים ב"כוכבים בחוץ". בא לידי ביטוי  העיסוק בפרידה מהדרך .לשווא"

: "לדרך השוקעת המסע לפרידה זו במיליםנות נבשיר "איגרת" מתבטאת ההתכו

בשיר   .בשיר "אל הפילים" אומר הדובר: "סופי הדרכים המה רק געגוע"  .אכינה"

-: "כי הסוף, אחים, הוא אלם. כי באוניהוא אומר "תיבת הזמרה הנפרדת"

ההרהורים בסוף המתקרב של  .הדממות. כעיניים מול ההלך הדרכים נעצמות"

בשיר "היאור": "הן חובקת כל דרך נוספים. לדוגמה,  הדרך מובעים גם בשירים

נו יצחוק לבדם עוד ילכו בדרכההבכי ו  רקבשיר "הם לבדם":    ,סוף סוף את קיצה"

 , עד יפלו בלי אויב ובלי קרב" ועוד.והאל

אומנם היחס לדרך עומד בסימן של סיום ופרידה, אך בפועל נראה 

סופית. הענן, -מתמשכת ואין יאשכמעט בלתי אפשרי להתנתק ממנה, כיוון שה

כל  .לךה  האילן, הרוח ואולי הכוכבים שבחוץ עדיין ממשיכים לצפות ולחכות ל  

, אלה קוראים לו להמשיך ללכת ואפילו עורכים לו "קבלת פנים" כמופע של קרקס

 לך.  ה  המשיך ל  ל – צות אותםר  ל   אולי כדי –שואף הוא  וליוא

ך להתנתק מן הדרך היא מערכת סיבה נוספת לחוסר היכולת של ההל

הגורמים שנמצאים בדרך. לבין  נושנרקמה בי ,אישית, ההדדית-היחסים הבין

"מרחבים שלי ודרך",  ,פרטי ואישימרחב ההלך מתייחס לטבע הסובב אותו כאל 

והוא מלא התפעמות והתפעלות לנוכח המראות הנגלים לעיניו: "להביט לא אחדל 

, מתייחסים נוכחותוולנשום לא אחדל". ואילו גרמי השמיים גם הם מגיבים ל

אליו באופן אישי ומצפים לו. אף על פי שהוא חוזר בידיים ריקות ועירו רחוקה, 

ניסיונות לזנוח את ניגון הנדודים, הוא איננו זונח הם מקבלים אותו. לכן, למרות ה
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ללא והרצון או הצורך להיפרד מהדרך    –  מהעולם  –מת הפרידה מהדרך  ת  

כבר בשורה  .חוץ"היכולת לממש זאת מתבטאים ברבים משירי "כוכבים ב

כנראה כבר הראשונה בשיר הראשון מתוודע הקורא לעובדה שהנמען, ההלך, 

ניסה בעבר לזנוח את ניגון הנדודים, אך לא הצליח: "עוד חוזר הניגון שזנחת 

בשירים רבים ב"כוכבים בחוץ". בא לידי ביטוי  העיסוק בפרידה מהדרך .לשווא"

: "לדרך השוקעת המסע לפרידה זו במיליםנות נבשיר "איגרת" מתבטאת ההתכו

בשיר   .בשיר "אל הפילים" אומר הדובר: "סופי הדרכים המה רק געגוע"  .אכינה"

-: "כי הסוף, אחים, הוא אלם. כי באוניהוא אומר "תיבת הזמרה הנפרדת"

ההרהורים בסוף המתקרב של  .הדממות. כעיניים מול ההלך הדרכים נעצמות"

בשיר "היאור": "הן חובקת כל דרך נוספים. לדוגמה,  הדרך מובעים גם בשירים

נו יצחוק לבדם עוד ילכו בדרכההבכי ו  רקבשיר "הם לבדם":    ,סוף סוף את קיצה"

 , עד יפלו בלי אויב ובלי קרב" ועוד.והאל

אומנם היחס לדרך עומד בסימן של סיום ופרידה, אך בפועל נראה 

סופית. הענן, -מתמשכת ואין יאשכמעט בלתי אפשרי להתנתק ממנה, כיוון שה

כל  .לךה  האילן, הרוח ואולי הכוכבים שבחוץ עדיין ממשיכים לצפות ולחכות ל  

, אלה קוראים לו להמשיך ללכת ואפילו עורכים לו "קבלת פנים" כמופע של קרקס

 לך.  ה  המשיך ל  ל – צות אותםר  ל   אולי כדי –שואף הוא  וליוא

ך להתנתק מן הדרך היא מערכת סיבה נוספת לחוסר היכולת של ההל

הגורמים שנמצאים בדרך. לבין  נושנרקמה בי ,אישית, ההדדית-היחסים הבין

"מרחבים שלי ודרך",  ,פרטי ואישימרחב ההלך מתייחס לטבע הסובב אותו כאל 

והוא מלא התפעמות והתפעלות לנוכח המראות הנגלים לעיניו: "להביט לא אחדל 

, מתייחסים נוכחותוולנשום לא אחדל". ואילו גרמי השמיים גם הם מגיבים ל

אליו באופן אישי ומצפים לו. אף על פי שהוא חוזר בידיים ריקות ועירו רחוקה, 

ניסיונות לזנוח את ניגון הנדודים, הוא איננו זונח הם מקבלים אותו. לכן, למרות ה
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ואולי גם קורצת לו  ,. אדרבא, הדרך ממשיכה לקרוא לו ונפקחת לפניוואות

להמשיך בדרכו. אפילו המוות הבלתי נמנע לא יוכל לו, לכורח הזה, ומעודדת אותו  

שיר "בדרך בסיום מעידה שורת הלהיות הלך בארצות החיים, כפי ש הכורח

 ": "ואמות ואוסיף ללכת".הגדולה

 "ואמות ואוסיף ללכת" 
החטיבה הרביעית ב"כוכבים בחוץ", הוא חלק   הפותח אתהשיר "בדרך הגדולה",  

בדרכו למן השיר הראשון "עוד  (או ממשיך)שמתחיל  ,של ההלך ומתיאור מסע

ההלך -הקשר בין הדובר אתחוזר הניגון". נראה שהשיר "בדרך הגדולה" מעמיד 

מתבטא הוא המוטיב המנחה, והוא . עיקרון זה כעיקרון עליון העולם-דרךבין הל

בשורות החותמות את השיר: "להביט לא אחדל ולנשום לא אחדל ואמות ואוסיף 

 ה שבין ההלך לדרך,ידחי-של יחסי המשיכה םללכת". היגד זה הוא התגלמות

 ההפכים. תמצית הדיאלקטיקה שלהם ואיחוד 

לאחר  לך בארצות החייםה  מוסיף ל  הם עיקרון סוראליסטי זה, של אד

, קובצי שירה של אלתרמןכמה , הוא מוטיב הקושר בין דמויות וגיבורים במותו

החי מופיע לאחר מותו ופוקד את -חיים נוספות: המת-מתממש בדמויות מתיםו

)אלתרמן,  אלמנתו ב"שמחת עניים" ואינו נותן לה להמשיך בחייה-בית רעייתו

פטר ישרצתה לה  ,מויהבן )האסופי(, שא  ,; בספר "עיר היונה"(165-164ב, עמ'  1972

ממנו, נטשה אותו והפקירה אותו לרגלי הגדר, מופיע בחלומה של האם ואינו נותן 

לה מנוח, "ואחבוק צווארה בידיים של צל", ולבסוף גם הוא מניח את אימו לרגלי 

" בדמותה של אשתו המנוחה חגיגת קיץ; ב"(225-224א, עמ'  1972)אלתרמן,    הגדר

ששבה ומגיחה לעולם החיים בדרמטיות לאחר מותה   ,טוב-חסרת המנוח של סימן

; (50-48, עמ' 1965)אלתרמן,  ואף גורמת בעקיפין לשריפת ביתה של המכשפה

המתייצבת לפניו  ,בדמות משפחתו המתה של הילד אברם ,וב"טור השביעי"

 . (18-15, עמ' 1977)אלתרמן,  זור ולהיכנס לביתו שבפוליןבחלום ואומרת לו לח

טוב, שכאמור חוזרת לעולם החיים -מלבד אשתו המתה של סימן

שגם הוא עצמו יהיה לעיתים   ,משאלה מיוחדת  ביעמ  בעצמוב"חגיגת קיץ", הדובר  

חזור לבקר בעולם החיים, כל זאת ים לאחר מותו וגיוסיף ללכת ושחי", -"מת

 יצוואפילו "חוגג" את התקרבות ק ,נפשית למוות הממשמש ובא מתכונן בעודו

עומד בסימן  , אלא גם "חגיגת קיץ"קובץ "כוכבים בחוץ"הרק אם כך, לא  שלו.

 

 

הכורח והרצון ההכנות לפרידה ממנה בד בבד עם  –אל הדרך דיאלקטי היחס ה

השיר   נפרד גיבור (90, עמ'  1965)אלתרמן,    להישאר בה. בשיר "היציאה מן העיר"

מכולם, הסתגר בביתו, מחק את שמות כולם, עלה על אדן החלון, אך לבסוף נמצא 

( 168-161)שם, עמ'  שהוא חלף על העיר כציפור גדולה. בשיר "ריאיון עם המחבר"  

ריאיון עם המחבר לרגל  ומשולב בה ,רית לכבודוּב  ק  נערכת מסיבת הספד מ  

שאמור להיפרד   ,הליכתו לעולם האמת. דברי המראיין נוטפים ארס, ויושב הראש

"מציין בסיפוק וברוב נחת ובשפע שמחה לאיד את שעת חגיגת  ,בצער מן המחבר

 (97-95)שם, עמ'  גם בשיר "עוד מדברי המחבר" ".רדת שחת של ידיד ומושך בעט

, אינו ברזל ]...[ היום הוא כאן ולפתע הוא אוזל"  על הִזקנה: "אדםכותב המשורר  

ִעים, לא המוות, אמרנו, יפריד, אבל  והוא נפרד מידידיו עוד בחייו: "אנה באו ר 

 ,(140-139)שם, עמ'    במהלך "חגיגת קיץ" הדובר נפרד גם מבגדיו  .הפרידו החיים"

ית כאדם. , מישותו האינדיבידואל(96)שם, עמ'  , מגופו(78-77)שם, עמ'  מצילו

 בצעירותו,אורח, שהעובר ש מתגלהלכאורה הוא משלים עם פרידותיו, אך לפתע 

סיום חייו סופן של הדרכים ולקראת ב"שירי כוכבים בחוץ", התכונן לקראת 

, בערוב ימיו מתקשה להיפרד מהעולם ומסרב ("לדרך השוקעת המסע אכינה")

פו: "אם מחר בערב לא לוותר אפילו על פגישה שמתקיימת לאחר שנפרד כבר מגו

ניפגש תדעי שנמנעתי, מאחר שהגוף, כנראה, התעקש. אגיע יותר מאוחר. אולי בלי 

ההכנה הנפשית הפרידה מעולם החיים קשה על אף    .(96)שם, עמ'    כל גוף. מה יש?"

"שבחי מרת סימן   ב"חגיגת קיץ",  'גם בשיר ד  מופיעזה  רעיון    ה.הממושכת לקראת

 (:160)שם, עמ'  טוב"

 לוואי וגם אנו, ככלות מעשייה,ה

 נדע לנצל כל מפלש, כל סדק,

 על מנת לשוב, לפעמים לתחייה,

  בלי רישיון, בלי קבלות, בלי פתק

 ,"ואמות ואוסיף ללכת"  ,משאלה זו תואמת את רוח הצהרתו הקודמת של הדובר

 ומציעה דרך לממש אותה.

 "ואמות ואוסיף ללכת" בשירת תרצה אתר 
הן באלה  , אלתרמן,בחייו של אביה הן בשירים שכתבה ,תרצה אתרבשיריה של 

לאחר מותו, היא מתייחסת אליו כאל ישות שנוכחת תדיר בחייה, והיא  שכתבה
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הכורח והרצון ההכנות לפרידה ממנה בד בבד עם  –אל הדרך דיאלקטי היחס ה

השיר   נפרד גיבור (90, עמ'  1965)אלתרמן,    להישאר בה. בשיר "היציאה מן העיר"

מכולם, הסתגר בביתו, מחק את שמות כולם, עלה על אדן החלון, אך לבסוף נמצא 

( 168-161)שם, עמ'  שהוא חלף על העיר כציפור גדולה. בשיר "ריאיון עם המחבר"  

ריאיון עם המחבר לרגל  ומשולב בה ,רית לכבודוּב  ק  נערכת מסיבת הספד מ  

שאמור להיפרד   ,הליכתו לעולם האמת. דברי המראיין נוטפים ארס, ויושב הראש

"מציין בסיפוק וברוב נחת ובשפע שמחה לאיד את שעת חגיגת  ,בצער מן המחבר

 (97-95)שם, עמ'  גם בשיר "עוד מדברי המחבר" ".רדת שחת של ידיד ומושך בעט

, אינו ברזל ]...[ היום הוא כאן ולפתע הוא אוזל"  על הִזקנה: "אדםכותב המשורר  

ִעים, לא המוות, אמרנו, יפריד, אבל  והוא נפרד מידידיו עוד בחייו: "אנה באו ר 

 ,(140-139)שם, עמ'    במהלך "חגיגת קיץ" הדובר נפרד גם מבגדיו  .הפרידו החיים"

ית כאדם. , מישותו האינדיבידואל(96)שם, עמ'  , מגופו(78-77)שם, עמ'  מצילו

 בצעירותו,אורח, שהעובר ש מתגלהלכאורה הוא משלים עם פרידותיו, אך לפתע 

סיום חייו סופן של הדרכים ולקראת ב"שירי כוכבים בחוץ", התכונן לקראת 

, בערוב ימיו מתקשה להיפרד מהעולם ומסרב ("לדרך השוקעת המסע אכינה")

פו: "אם מחר בערב לא לוותר אפילו על פגישה שמתקיימת לאחר שנפרד כבר מגו

ניפגש תדעי שנמנעתי, מאחר שהגוף, כנראה, התעקש. אגיע יותר מאוחר. אולי בלי 

ההכנה הנפשית הפרידה מעולם החיים קשה על אף    .(96)שם, עמ'    כל גוף. מה יש?"

"שבחי מרת סימן   ב"חגיגת קיץ",  'גם בשיר ד  מופיעזה  רעיון    ה.הממושכת לקראת

 (:160)שם, עמ'  טוב"

 לוואי וגם אנו, ככלות מעשייה,ה

 נדע לנצל כל מפלש, כל סדק,

 על מנת לשוב, לפעמים לתחייה,

  בלי רישיון, בלי קבלות, בלי פתק

 ,"ואמות ואוסיף ללכת"  ,משאלה זו תואמת את רוח הצהרתו הקודמת של הדובר

 ומציעה דרך לממש אותה.

 "ואמות ואוסיף ללכת" בשירת תרצה אתר 
הן באלה  , אלתרמן,בחייו של אביה הן בשירים שכתבה ,תרצה אתרבשיריה של 

לאחר מותו, היא מתייחסת אליו כאל ישות שנוכחת תדיר בחייה, והיא  שכתבה
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)אתר,  מקיימת שיח עם שירתו ואפילו עם דיוקן פניו. למשל, בשיר "מול הראי"

היא לחש ש"מישהו בא", ובעומדה מול הראי שומעת הדוברת  (125, עמ' 1999

רואה את פני אביה בתוך פניה: "פני הטבועות, פני אבי היצוקים מול בתו הנרית, 

בזמן   –  כהולךמתואר  האב    (84-83)שם, עמ'    הדועכת". גם בשיר "הזה אשר הולך"

אף שהוא נפטר זה מכבר. בשיר זה אתר ממשיכה בדרכו של אביה  – הווה

 ומתייחסת גם להליכתה שלה עצמה:

 כיסית מפני אל כל הארצות אשר

 אני כעת הולכת, כי אני יחידתך

 אני אשר הוזהרתי מן המר והנושך,

 הולכת שמה, להמרות את מצוותך. 

אתר מתכתבת עם השיר "בדרך הגדולה" של אביה ומתייחסת להצהרתו   בשיר זה

איתה,  כשאינוה גם נהוא מופיע בדמיו .הסוריאליסטית "ואמות ואוסיף ללכת"

 גם היא כאביה מוסיפה ללכת.  .ואפילו לאחר מותו

של  שירוהמאזכר את  (,74-73)שם, עמ'  "מות הלוליין" ּהבשיר גם

(, אתר מוסיפה 249-247א, עמ' 1972לתרמן, )א "קפיצת הלוליין" אלתרמן

הבית הבא הוא חלק משירו של אלתרמן "קפיצת  להתכתב עם שירי אביה.

 הלוליין": 

 ובבכות בו עיני העכבר ורודות גון

 ויקרא: אל קנא!-שב –התייצב כאיש 

 אך נפל כמו אבן... – וימריא – וידלג

 כי הקיצה בבכי בתו הקטנה.

תרצה אתר משתמשת בבית זה כמוטו לפני השיר שלה "מות הלוליין". ואכן 

בעולם  לנועאביה כלוליין שנגזר עליו  רואה את "מות הלוליין"הדוברת בשיר 

 פתל ומורכב. נִ 

אם נחזור לשירת אלתרמן, נוכל אפוא לאתר בתוכה שני עקרונות מיתיים 

(, הנחש Ouroborosרובורוס )מנוגדים. האחד הוא עיקרון המעגליות, עיקרון האו

המיתולוגי הנושך את זנבו, העולה מדבריה של שמיר שהוזכרו לעיל, והשני הוא 

עיקרון הלינאריות, ההליכה לאורך דרך ישרה ואינסופית, שאפילו המוות אינו 

יכול לעצור בעדה, המופיע גם בשירתה של אתר. לאור זאת, השורה "ואמות 

 

 

ת הדיאלקטיקה של שני היסודות: מחד, זוהי ואוסיף ללכת" מגלמת בתוכה א

 יכולה להוביללאחר המוות    הנמשכתההליכה  הליכה לינארית אינסופית, ומאידך  

  .חזרה לעולם החייםב

 מ"כוכבים בחוץ" ל"חגיגת קיץ" –הדרך הנמשכת  
ספר השירה האחרון של אלתרמן "חגיגת קיץ" מנהל שיח עם "כוכבים בחוץ" 

"עוד חוזר הניגון" ו"בדרך הגדולה". נראה   מתוכו,  ני השיריםש  בכלל, ובמיוחד עם

במובן מסוים, המשכו המאוחר של "כוכבים בחוץ",  הוא, שהספר "חגיגת קיץ"

ב"כוכבים בחוץ", עדיין מוסיף ללכת בדרך שממשיכה  ְךל  ה  ך שהחל ל  לֶ והה  

 ,"הבהוב ברק חורף" ,להיפקח לאורך. השיר הפותח את הקובץ "חגיגת קיץ"

 "עוד חוזר הניגון".  –מתכתב עם השיר הפותח את "כוכבים בחוץ" 

חוטים רבים נמשכים בין שני השירים הללו. האישה בצחוקה שההלך 

סגד לה בעבר )"ולא פעם סגדת אפיים ]...[ ואשה בצחוקה", מתוך "עוד חוזר 

הניגון"( צוחקת בעודה מזדקנת גם בשיר "הבהוב ברק חורף": "ואישה בעודה 

. אישה זו מופיעה מאוחר (6, עמ' 1965)אלתרמן,  קת, זקנה ותצהיב כקלף"צוח

שהלך אחרי  –בגד החמודות  –שבו מסופר על הגוף  ,יותר בשיר "בגד חמודות"

 צעקת אישה וקול צחוקה: "שצעקת אישה וקול צחוקה הביאוהו מארץ רחוקה"

התבלה  . בגד החמודות הוא מטפורה לדובר המזדקן שמעילו(139)שם, עמ' 

במהלך מסעו בעולם או לגוף האדם שהולך ומתכלה במהלך החיים. האישה 

"חיפושית העפר" שעדיין צוחקת "זקנה כקלף", והדובר בשיר גם הוא חש כבר ב

ששיני הזמן נוגסות גם בגופו. לכך תולעת הזמן שמכרסמת בו, סימן (, 6)שם, עמ' 

ההתפעלות מהדרך  לאבד את יכולת מתחיל , הדוברוחייבבשלב מאוחר זה 

מתבררים כחסרי פשר ותכלית: חייו  ומהאישה, ועל פי השיר "הבהוב ברק חורף"  

" אביב וסתיו ,סתיו וקיץ""נעלמה עילת דברים ואחריתם", ונראה שעבר כבר 

 קנה ממשמשת ובאה., התחיל החורף והזִ (6)שם, עמ' 

ב, 1972)אלתרמן,    ה"כוכבים בחוץ" ובמיוחד הכוכבים שבשיר "ליל קיץ"

מתוארים כ"כוכבים בחיתולים", כוכבים בראשית התהוותם, כוכבים  (,57עמ' 

 הוא כבר כוכב יחידהכוכב ההופכים לכוכב אחד ב"חגיגת קיץ". ה, (רביםלשון ב)

ספציפי, בוגר יותר, למוד ניסיון, "כוכב פקוח" המתבונן בדרך הנפקחת ובדרכים 

הנעצמות. הכוכב ער לכל מה שחווה ההלך בדרך, והוא עד להתרחשויות השונות 
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בדרך, בעולם. הכוכבים מסמנים את חלוף העיתים עד שהאדם פונה כה וכה: 
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והכוכבים הולכים אחר הגוף כצל: "מעיל פניו להבים, בגד חמודות להלל, 

. הכוכב מתייחס (139)שם, עמ'  שהשמש, הירח והכוכבים הולכים אחריו כצל"
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וקול צחוקה, הביאוהו " השצעקת ,אחרי האישהמשתרכת למרבה הפלא ההזו, 

שהוא עד לכל המתרחש בדרך, תוהה מהו סוד  ,. הכוכב)שם, שם( מארץ רחוקה"

 כוחה של האישה ומה מקומה ביקום. 

 נותלהתבונ  יכולה להובילחגיגת קיץ"  "הבנת תפקידו של הכוכב הפקוח ב

ה שתפקידם נראמשמעות הכותרת של ספר השירים "כוכבים בחוץ". ב תדשומח

הן באורם הזוהר את העולם,  הוא להאיר –כוכבים שבחוץ ה –כוכבי הרקיע של 

באמצעות שאלותיהם ותובנותיהם. הם עדים למה שהתרחש בשמי הלילה, הן 

לך. הם מלווים את ה  עיניהם, ומצטרפים לדרך, לענן, לרוח ול   אל מולבדרך 

של  תיותהליכים המתחוללים במסעואת התוך ניסיון להבין  ,דרכיםבההולכים 

לך בציפייה, בחברת ואולי אף , האדם בעולם ה  מיו ואילן "ענן בשממתינים ל 

 מצפים עוד לך עובר אורח".ש" ",בגשמיו

"ובטיסת ) בתקופת "כוכבים בחוץ" עברו מעל עובר האורחשהברקים 

למסעו של ההלך,  מרשימה אורהתפבבחינת היו ( נדנדות יעברו הברקים מעליך"

שמהבהב בחורף. הברק מסוים, ברק אחד נותר עכשיו, ב"חגיגת קיץ", ואילו 

נדנדות, אלא "אורו כהרף עין עמד בוהק. לא נע". הכול איטי טס כמו היחיד אינו  ה

רמז להזדקנות כציפור, אולי היותר. לאחר הברק הגיעו הרעם המהיר וצווחת 

 ף. הגוף ולהליכה לקראת הסו

"כך נוסע הזמן הוא יקר ושביר,   הזמן נוסע לאט:  ב"כוכבים בחוץ"בעוד ש

הופך  הרי שהוא ,(53-52ב, עמ' 1972)אלתרמן,  הובילוהו לאט, הובילוהו לאט"

"זמן זנק לעבור ]...[ דבר בדבר נקשר בקום ברק עד  :לזמן מהיר ב"חגיגת קיץ"

 

 

-7, עמ' 1965)אלתרמן,  ה"הרף עין"; "וידע שהחיים עברו ביעף בין חשכה לחשכ

גם "אך רגעיהם שהו, לא מיהרו, זרמו לאט", אך  במהרה,  אומנם  . החיים חלפו  (5

 הובילוהו לאט, הובילוהו לאט"." נענו לבקשה כמו

חולקים מוטיבים   שני השירים הראשונים בשני הקבציםאם כן, ראינו כי  

אף  ת אלתרמן.בשירשירים נוספים ב משותפים, והמוטיבים הללו מופיעים גם

ת מן הקובץ תפתחויכולנו לשים לב גם להשהמשותף ביניהם ניכר בבירור, הרי ש

 ,כוכביםהברקים,  האישה,  ה  השינוי שחל במוטיבים רבים, כגון:  הראשון לאחרון.

מגמה של האטה והזדקנות. שיני הזמן נוגסות   ןמסמ,  מעיל הנדודיםו  הלךהדרך,  ה

 בדרך ובהלך. 

שאלה כבדת משקל: מהי המשמעות ועולה במהלך ההליכה בדרך צצה 

 היאכבר בשיר הראשון ב"חגיגת קיץ" התשובה המסתמנת של מסע החיים? 

נראה שלחיי האדם אין משמעות: "כי נעלמה עילת דברים  .כואבתקשה ותשובה 

עם זאת, גם לנוכח . (8, עמ' 1965)אלתרמן,  והעולם באמצע מתרחש"ואחריתם, 

הגורמים שמניעים את התנהלות מצביעים על  שירים הללו  חוסר הפשר שבקיום, ה

הכסף  . גורם נוסף הואהאישה וקול צחוקה. אחד הגורמים הוא האדם בעולם

רים. כי : "כילי חכם. הבין כי לא להנאה נוצרו דבוהרצון לצבור נכסים וחפצים

אומנות, (. גם ה182אם כדי לצבור אותם. לשמם. כדי לדעת כי ישנם" )שם, עמ' 

בחייו של אדם, צורך המתבטא  בעל משמעות, היא גורם צורך לכתוב שירההקרי 

ב"שיר הערת שוליים": "יש מקרים בהם כמו בוראה היא יש מאין והיא עולם 

לרצונו של ההלך לדבוק עיקרי . אך המניע ה(132-130, עמ' 1965)אלתרמן,  מלא"

בחיים הוא המחויבות של הדובר כלפי בתו והצורך להגן עליה, דבר המתבטא 

גם . (249-247א, עמ' 1972)אלתרמן  בשירים "שיר משמר" ו"קפיצת הלוליין"

 ,הדובר פונה אל אישה, כנראה בתו ,"חגיגת קיץ"ב "שיר סיום"של  'בשיר ד

ואומר: "ונשארת גם את. עכשיו אותך, את כולך בלי אומר ממלמל דכי חיי. הוא 

שבתו אפוא . נראה (181, עמ' 1965)אלתרמן,  לך אב. את אשרו הנותן בו כובד"

, והיא המניעה את ההלך היא הגורם המשמעותי ביותר בחייו-של הדובר

 . התנהלותו בעולם

 –" בדרך הגדולה"בשיר הצהרה הגורפת כמו כן, חלה התפתחות גם ב

שירים ב , כאמור,באה לידי ביטוי ומימוש . הצהרה זו"ואמות ואוסיף ללכת"
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אשתו המנוחה החיים שהוזכרו: -דמויות המתיםב ,"חגיגת קיץ"המאוחרים של 

ומביע את משאלתו  להגיע לפגישה ללא גוףהמתכנן  ,הדובר, וטוב-סימן של מר

 לשוב לתחייה. 

 סיכום
 ,שירי "חגיגת קיץ"ל"כוכבים בחוץ"  הקובץ  קשר בין שירי  העל    במאמר זה עמדתי

מערכת היחסים הסימביוטית בין הדרך  הצבעתי עלבזיקה לשירת הדרך וההלך. 

, כלומר הדרךן מ ותהמתח בין ההכנה הנפשית של ההלך להתנתק ועל לךה  ל  

היחסים נראה אפוא שמערכת  כורח שלא לנטוש אותה.בין הל לפרידה מהחיים,

בשירת אלתרמן, וגרעינו של מוטיב זה טמון  היא מוטיב מנחהלך ה  בין הדרך ל  

ובשיר "בדרך  ,"עוד חוזר הניגון" י הקובץ הראשון שלו, בשיר הפותח,כבר בשיר

 המאוחרים יותר של אלתרמן, בשירים המוטיב ממשיך ומתגלגל .הגדולה"

קובץ מ ,ת" ו"שיר סיום""הבהוב ברק חורף", "היציאה מן העיר", "בגד חמודו

את קיום   מטעיניםההלך לעולם  הגומלין בין  "חגיגת קיץ". יחסי    ,השירה האחרון

 –ת מטפיזיה הפיזית כמו גם – דרך הגדולהבעת מסעו ב חיוניים.האדם בכוחות 

סיום החיים, הלך מהרהר גם במשמעות חייו וגם באפשרות הדיאלקטית של ה

הטבועה  'הלך'נצחית של היוכל להוויה  . גם המוות לאהכרוך בחזרה אליהם

אף שמשמעות החיים נסתרת מעיני האדם, השירים מסייעים לנו להבין  באדם.

התנהלותו בתבל ואת הצורך הנפשי שלו של את המניעים של התנהגות האדם ו

 להמשיך להתפעם ממנו.ולדבוק בעולם המסעיר 

השירים "עוד חוזר  שגם קריאת, נראה (2017) ברוח ההצעה של שמיר

מציבה אותם "חגיגת קיץ",    כהמשך לשירי  ו"בדרך הגדולה" באופן מעגלי,הניגון"  

המסכמים את מסע החיים בעולם. קריאה זו עשויה לחתום את מסע  כשירים

להשאיר פתח לחזרה אליו. קריאת השיר "עוד   –בה בעת  ו  ,נדודיו של האדם בעולם

ץ" עשויה להיות סיום פתוח, כי כולם עדיין חוזר הניגון" לאחר סיום "חגיגת קי

לך. סיום זה עולה בקנה אחד גם עם הדרך הנפקחת, עם הרצון לשוב ה  מחכים ל  

"להביט לא אחדל ולנשום לא אחדל ואמות  , עם השאיפהלעולם לאחר המוות

בסיום  ,. זאת ועוד, אם נקרא שוב, החותמת את "בדרך הגדולה"ואוסיף ללכת"

השיר הראשון של "כוכבים בחוץ", ובמיוחד את המשפט  את ,"חגיגת קיץ"

"עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא והדרך עודנה נפקחת לאורך", יהפוך   שלו,הראשון  

 

 

 בעל נופך משפט אוניברסליל מסויםמשפט זה ממשפט פנייה פרטי אל נמען 

על האדם  הגורל שנגזרהגזרת בהעוסק במצבו של האדם בעולם,  ,דטרמיניסטי

"על כורחך אתה נוצר, על כורחך אתה נולד, על כורחך אתה חי, על  :הואבאשר 

 כורחך אתה מת" )אבות ד, משנה כב(. 

 – נולד, חי ומת –אף על פי שהאדם מתנהל בעולם בעל כורחו אולם, ו

בלי שישאלו לדעתו ולרצונו, הרצון החופשי של הדובר בא לידי ביטוי ביצר מ

. רצון זה גם לאחר מותו לבקר בעולם החייםוהקיום שטבוע בו ובבקשה לשוב 

האילן, הענן והדרך הנפקחת תדיר אך שותפים לו גם עולה מדברי ההלך בשיר, 

ם, והם עדיין כל אלה מצטרפים לקריאה אליו לשוב לעולם החיי .לנגד עיניו

. התבוננות הכוכב בהלך, הציפייה של הדרך לשובו של ההלך ומחכים ומצפים ל

אישית, -ושל ההלך לשוב אל הדרך מציינים גם את מערכת יחסי הגומלין הבין

ונו של מערכת יחסים דיוניסית, הדדית ואמיצה בין האדם לעולם, וגם את רצ

ת מגעי זכרי נא, אני היד אשר אֶ  – להשאיר חותם בעולם: "לאדמתי אומר האדם

בעוד . כך האדם מותיר רושם בעולם,  (63-61ב,  1972)אלתרמן,    הושטה אל לילכך"

 איתני הטבע מתבוננים בו במהלך חייו ומצפים לבואו. 

 מקורות
 . מחברות לספרות.חגיגת קיץ. (1965' )אלתרמן, נ
 המאוחד.. הקיבוץ עיר היונה: שירים. א(1972' )אלתרמן, נ
שירים שמכבר: כוכבים בחוץ, שמחת עניים, שירי מכות . ב(1972' )אלתרמן, נ

 . הקיבוץ המאוחד. מצרים
 מאוחד.הקיבוץ ההטור השביעי. . (1977' )אלתרמן, נ

 הקיבוץ המאוחד. עיר הירח.. (1999' )אתר, ת
שירי 'כוכבים בחוץ' מאת נתן  –הכוכבים שנשארו בחוץ . (1982' )בלבן, א

 . פפירוס. רמן, פרשנות, צורות ורטוריקהאלת
החידה הרומנטית של כוכבים בחוץ: יסודות התבניות . (2014' )ברתנא, א

 כתר. מדימויי מציאות עד יסודות בינאריים. –שב'כוכבים בחוץ'
 ספריית אופקים, עם עובד. ביוגרפיה. –אלתרמן (. 2013לאור, ד' )

 . שוקן.בספרות העברית בת ימינוארבע פנים . (1975' )מירון, ד
הלץ והצל: חגיגת קיץ הפואמה המניפאית של נתן  (.1994' )בלום, ר-קרטון

 . זמורה ביתן.אלתרמן
. ספרא והקיבוץ בעיר וביער: טבע ואמנות ביצירת אלתרמן. (2017' )שמיר, ז

 המאוחד.
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 ופעת שיתופי הפעולה בין ציירים בתקופת הברוק ת

 דורות רות

אישי של הבעה עצמית, הרי  תהליךבהיות יצירת אומנות 

הוא המבחן  –תופעה בלתי שכיחה  – באומנותששיתוף פעולה 

כדי לעבוד עם  ,ניח את ה'אני' שלו בצדלההצייר  ליכולתו של

מו משימה למען מטרה משותפת. לא כל אומן ישותף ולחלוק ע

 אלהלמסוגל לוותר על חזונו האישי ולעבוד בצוות, אך 

חוויה מזומנת  ,לחלוק כבוד והערכה לעמיתיהם המסוגלים

אך בין העושים במלאכה,  ו שיחעוצמתית. התהליך הוא ד

את  ותעלולה מאבקעלול להפוך ל בהיעדר אמון הדדי הוא

במאמר זה יוצגו דוגמאות המשימה המשותפת על שרטון. 

שוויון  מתוךמאמץ משותף, לשיתופי פעולה שהושקע בהם 

וללא  ,ומתם של העוסקים במיזם האומנותיבחשיבות תר

שיתוף  .מרעהוהתייחסות אל אחד מתוך השותפים כאל נחות 

פעולה מקדם צמיחה יותר מאשר תחרות. מאחר שלכל אומן 

 ,נקודות החוזקהדגיש את לעוזר יכולותיו וחולשותיו, השיתוף 

 קסם יצירתי.  של ויוצר 'ניצוץ' חולשותגבור על המסייע ל

יחסית שיתוף פעולה בין ציירים גדולים היה שכיח 

הייתה לכוח ש ,במיוחד באנטוורפן המודרניתו ,בתקופת הברוק

ה. כבר במאה של תרבותי והאומנותיה המיליֶ מבחינת ה מוביל

תקופת הצמיחה של העיר, כשהייתה אנטוורפן בירת  ,16-ה

אמיד   םחריומעמד ס  ההתקיים ב  ,אירופהשל  הכלכלה והתרבות  

ציורים ויצירות  ובכללן ,ווה שוק מושלם לסחורות יוקרהישה

 פעולה  פירקע זה נוצרו בעיר צורות מגוונות של שיתו  עלאומנות.  

 

 

, שכללו שילוב כוחות בין ציירים שהתמחו בסגנונות בין ציירים

 ציור שונים זה מזה.

. אומנים 1שיתופי הפעולה נחלקו לשתי קבוצות: 

ן חלק מב והשתתפו יים שהתלוו לאומנים מפורסמיםאנונימ

רמתם הייתה בדרך כלל נמוכה שבעוד    ,ציור בתחום התמחותםה

, היה האומן העיקרי מתכנן אלה מעין במקריםמזו של שותפם. 

את הקומפוזיציה, מצייר את השטחים החשובים בעצמו ומזמין 

אומנים שני . 2 ;את שותפו להשלמת הדמויות או הפרטים

באופן מאוזן, ויצרו   יםם הייחודיותיהלבו את סגנוניחים ששמומ

להערכה רבה  הזכסוג זה של שיתוף פעולה . דבר מה חדש ושונה

. במאמר זה אביא כמה מן היצירות הבולטות ולתמיכת פטרונים

 . שנוצרו כתוצאה משיתוף פעולה בין שני אומנים מומחים

 קומפוזיציה רוק, פטרון,ּב   אנטוורפן,, פעולה פישיתו: מילות מפתח

 מבוא
אומנות היא בדרך כלל תהליך עצמאי ואינדיבידואלי, ובשל כך שיתוף  יצירת

יותר מאשר  אףנדיר  הואית חזותפעולה בין אומנים אינו שכיח. באומנות ה

נמנעו מלשתף פעולה במשך זמן רב בשל  ציירים. יםהאחר ומנותהא תחומיב

 (.Galenson & Pope, 2012) התפיסה המסורתית שראתה בצייר יוצר אוטונומי

"אומנים מציבים עצמם במרכז הבמה בדיוקנאות עצמיים כמו גם בכל 

 לכהשתקפות שבונים עצמם דרך טביעת משיכות מכחוליהם, ו ,יצירותיהם

. (Green, 2001, p. 9" )ם חוזרים ונשניםמוטיבי  באמצעותות ואישיהעדפותיהם ה

 עומדים  הם  –, תופעה בלתי שכיחה  כאמור  –פעולה    כאשר אומנים בוחרים לשתף

 מזומנת,  פושותל  מקום  מתן  תוך  האישי  חזונו  את  לבטאיצליח הצייר    אם  מבחן.ל

הדדי,  כבודעדר יבה אךבין העושים במלאכה.  שיח דו שללו חוויה עוצמתית 

המשותף יניב את  תהליךשה כדיעלולה המשימה המשותפת לעלות על שרטון. 

 ראות עצמםלהעוסקים במיזם האומנותי  שני צריכיםהפירות הרצויים, 

  .האחר של יתואחד כאל שוליההתייחסות אל  שתהיה אסורשותפים שווים, וכ

כעת ה )תש"ף(, 304–336
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 לכהשתקפות שבונים עצמם דרך טביעת משיכות מכחוליהם, ו ,יצירותיהם
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 עומדים  הם  –, תופעה בלתי שכיחה  כאמור  –פעולה    כאשר אומנים בוחרים לשתף
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בתקופת  בין צייריםבמאמר זה אסקור את תופעת שיתופי הפעולה 

 יותררוק באירופה, עת הייתה זו שכיחה יותר מאשר בתקופות קודמות לה ואף  הב

 הוא Barocco)רוק" )בפורטוגזית: "ּב   המושגרוש יפמאלו שבאו בעקבותיה. 

היא הזרם   הברוקדבר שאינו מושלם. אומנות   כלומר"פנינה בעלת צורה חריגה", 

 היוברוק ה שלאומנות ה יצירות. 1590-1720בין השנים  שפרחהאנטי קלסי 

הבעתיות  – אחד משותף בקו התאפיינו אך ונושאיהן סגנונן מבחינת מגוונות

 תקופתאת  אפייןזאת בניגוד לאידיאליזם ש – ודרמטיות באמצעות תנועה

 ורבותאיקונוגרפיה מלאת פעולה,    הרנסנס. יצירות הברוק מציגות במקרים רבים

 והמיתולוגיה הקלסית.  החדשה הבריתסיפורי התנ"ך,  תהשראב צוירו מהן

רוקי בסדר  אביאמאמר זה ב דוגמאות נבחרות מתחום הציור הּב 

מנת לבחון את נכונות האמירה, כי שיתוף פעולה מקדם צמיחה יותר   על  ,כרונולוגי

מדגיש את  הפעולהשיתוף ש, הטענה את להציג אבקשמאשר מהווה תחרות. 

 להיווצר  עשוי,  כך  בתוך.  חולשותיו  מעל  להתעלות  לוומסייע    ןאומ  כל  של  חוזקותיו

 .יצירתי קסם שלזוג או קבוצה של שותפים 'ניצוץ'  בתוך

בהמשך.   שאפרט כפישיתופי פעולה אומנותיים התרחשו מסיבות שונות,  

לעיתים מקריים. פעמים התרחשו מפגשים בין ווונים לעיתים היו השיתופים מכ  

 להעצים  עשוישרונו של האחד  יהבנה כי כמתוך  הערכה הדדית ושני אומנים מתוך  

הגירת אומנים ממקום למקום.  עקב השיתוף נוצר פעמיםשל האחר.  זה את

: וביניהםהיו שונים ומגוונים,  תופתושהמ יצירותבדומה לסיבות, גם נושאי ה

 נושאים דתיים, סצנות נוף, דיוקנאות קבוצתיים ועוד.

  

 

 

 טרום תקופת הברוק 

 
Hubert and Jan van Eyck, Adoration of the Mystic Lamb, Ghent 

Altarpiece, 1432 

מקובל לחשוב ששיתוף הפעולה המפורסם ביותר בין אומנים בצפון אירופה 

נט צוירה על ידי 15-התרחש כבר במאה ה , האחים ואן אייק. תמונת המזבח של ג 

היה זה שהתחילּה, ואחיו (, המבוגר מבין השניים, 1426-1370כאשר הוברט )

( השלימּה לאחר מות אחיו הבוגר. היצירה, הידועה גם 1441-1390הצעיר יאן )

מוקדם   פלמי  פוליפטיכון  , היא"ׂשה האלוהים"בשם "הערצת הׂשה המסתורי" או  

הם שמונה "תריסים" התלויים כשתי כנפיים בצידי המורכב מתריסר לוחות, מ

החלק המרכזי. "תריסים" אלה מצוירים משני צידיהם, כך שהתמונה המתקבלת 

בעת פתיחתם שונה בתכלית מזו המתקבלת כשהם סגורים. הכנפיים היו לרוב 

סגורות ולעיתים אף מכוסות בד, ונפתחו רק בימי ראשון ובימי חג. היצירה 

במשך שנים התקיימה הסכמה בין  (.Burroughs, 1933, p. 184) 1432-הושלמה ב

היסטוריוני האומנות כי המבנה הכללי תוכנן ועוצב על ידי הוברט ואן אייק בשנות 

, או אף קודם לכן, ושהפנלים צוירו על ידי יאן ואן אייק. עם 15-של המאה ה  20-ה

פן חד משמעי זאת, כיום העמדה המקובלת במחקר היא שלא ניתן להפריד באו

 בין מלאכתם של שני האחים.

306  |  שיתופי פעולה בין ציירי הברוק



 

 

 טרום תקופת הברוק 

 
Hubert and Jan van Eyck, Adoration of the Mystic Lamb, Ghent 

Altarpiece, 1432 

מקובל לחשוב ששיתוף הפעולה המפורסם ביותר בין אומנים בצפון אירופה 

נט צוירה על ידי 15-התרחש כבר במאה ה , האחים ואן אייק. תמונת המזבח של ג 

היה זה שהתחילּה, ואחיו (, המבוגר מבין השניים, 1426-1370כאשר הוברט )

( השלימּה לאחר מות אחיו הבוגר. היצירה, הידועה גם 1441-1390הצעיר יאן )

מוקדם   פלמי  פוליפטיכון  , היא"ׂשה האלוהים"בשם "הערצת הׂשה המסתורי" או  

הם שמונה "תריסים" התלויים כשתי כנפיים בצידי המורכב מתריסר לוחות, מ

החלק המרכזי. "תריסים" אלה מצוירים משני צידיהם, כך שהתמונה המתקבלת 

בעת פתיחתם שונה בתכלית מזו המתקבלת כשהם סגורים. הכנפיים היו לרוב 

סגורות ולעיתים אף מכוסות בד, ונפתחו רק בימי ראשון ובימי חג. היצירה 

במשך שנים התקיימה הסכמה בין  (.Burroughs, 1933, p. 184) 1432-הושלמה ב

היסטוריוני האומנות כי המבנה הכללי תוכנן ועוצב על ידי הוברט ואן אייק בשנות 

, או אף קודם לכן, ושהפנלים צוירו על ידי יאן ואן אייק. עם 15-של המאה ה  20-ה

פן חד משמעי זאת, כיום העמדה המקובלת במחקר היא שלא ניתן להפריד באו

 בין מלאכתם של שני האחים.

רות דורות  |  307  



 

 

הציירים החברים  יצירה מוקדמת אחרת, טרום ברוקית, היא זו של

 Quentin) מסייס קוונטיןו (Joachim Patinir, 1485-1524) יואכים פטיניר

Massys 1466-1530) – ."פיתויו של אנתוני הקדוש"  

 
Joachim Patinir, Quentin Massys, The Temptation of St. Anthony, 

1520-1524 

 –דתי  –בעבודותיו של יואכים פטיניר, יליד דרום בלגיה, בולט לרוב נושא אחד 

הנעטף בחלל פנורמי. ציורי פנורמה בעלי נושא דתי היו הזרם העיקרי של ציורי 

 ,Harrisנוף באותה תקופה, והוזמנו בדרך כלל דווקא על ידי פטרונים חילוניים )

2005, p. 378 ,היו אלה מראות דמיוניים של גאוגרפיה אירופית מרהיבת עין .)

שנועדו להנאתם של "תיירי הכורסה" האמידים. בציוריו של פטיניר קיימת 

בהירות קרטוגרפית, ואפשר להבחין בהם בעצמים קרובים ורחוקים ובתצורות 

ת תצפית הם נקוד"האלמנטים הבסיסיים של סגנונו הנופי סלעים פנטסטיות. 

 & Handושימוש תכוף באופק מוגבה" ) המשקיפה על שטחים נרחביםגבוהה 

Wolff, 1986, p. 224 .)נחלקות לשתי קטגוריות: האחת,  עבודותיו של פטיניר

נופים פנורמיים רחבי ידיים שמגמדים את נתיניהם האנושיים, והשנייה, נופים 

היסטוריון האומנות סיימון שאמה הוסיף,  הכוללים סצנה חלקית של סלעים.

שציורים אלה "העניקו לצופה מרֶאה אידיאלי של העולם מתוך מבט יחיד, רחב 

 (.Schama, 1995, p. 431יריעה ומרשים" )

 

 

ֶוון שבבלגיה, נודעה ברגשות הדתיים  עבודתו של קוונטין מסייס, יליד ל 

 ריאליזםהחזקים המובעים בה, המל ווים במאפיינים פלמיים מסורתיים וב

קיימת הקפדה על פרטים וניכרת תשומת לב  רישומיו. בקיגרוטסהנוטה ל

ייס מדגיש בעבודותיו פשטות , לשולי הבגדים ולקישוטים בכלל. מסתכשיטיםל

. את נטייתו קדושיםשל ה מלנכוליהתוך שימת דגש על עידון ה קריקטוריסטית

טירית ניתן לראות, למשל, בציוריו העוסקים ב , והחושפים סוחריםוב  בנקאיםהס 

ומן, והפגין מי  דיוקנאותשלהם. מסייס היה צייר    תאוות הבצעואת    חמדנותםאת  

, באופן הריאליסטי שֹכה בדידותבדיוקנאותיו מאפיינים רגשיים אישיים רוויי 

 אפיין אותו. 

ומסייס מתארים את אנתוני הקדוש, שזנח את   בציורם המשותף, פטיניר

הונו, נטש את רכושו וחי חיי סגפנות במדבר, על פי הנחייתו של ישו, תוך שהוא 

נאלץ להתמודד עם שלל פיתויים שנקרו על דרכו. הוא עמד בנחישות בפיתויים 

  אלה, שכללו בין השאר נשים, ונשמר מכל ההנאות והתענוגות הפיזיים.

פטיניר את הנופים, ומסייס, שמומחיותו הייתה סצנות  ביצירה זו תרם

את הדמויות ברקע הקדמי. מידות הציור והאופק הגבוה מספקים  –יומיות -יום

את השטחים העצומים הטיפוסיים לפטיניר ומשלבים פרטים טבעיים עם פנטזיה 

לירית. הוא עושה שימוש בגוונים חומים במישור הקדמי של הציור, בעוד מרכז 

ירה עשיר בגוונים ירוקים וכחולים, והרקע מצויר בכחול חיוור. כך הוא יוצר היצ

תחושה של נסיגה למרחקים. כאשר הגוונים הרכים האלה מתחלפים בשטחים 

לבנים, כמו למשל העננים המאיימים, או קווי המתאר החדים והדוקרניים של 

חב שבמרכז, הסלעים, נוצרת תחושת אבדון. לתחושה זו תורם הנהר הגדול והר

שסלעים אפורים עירומים וחלקים ניצבים על גדתו השמאלית. רכס הסלעים 

המרשים נוגע ברקיע המחשיך, והעיר המבוצרת נחה לרגליו. הדמויות שבחזית 

מצויות על גבעה, וביניהן אפשר לראות שדים המתקיפים את אנתוני הקדוש. 

אלי של הבד, אפשר בשמיים, בינות לעננים המפחידים המכהים את צידו השמ

 להבחין בדמויות נוספות, שחלקן אף תוקפות את מבני המגורים. 

שיתוף הפעולה הזה תרם ליצירת קשר קרוב מאוד בין שני האומנים, 

המזכיר את זה העתיד להירקם בין פיטר פאול רובנס ליאן ברויגל האב, שעליו 

 ארחיב בהמשך.
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 תקופת הברוק 
באנטוורפן המודרנית המוקדמת.  ושגשגפרח  שיתוף פעולה בין ציירים גדולים

בירת הכלכלה ל אנטוורפן, הייתה העיר של הצמיחה תקופת, 16-ה במאה

ה שוק מושלם לסחורות וווהתרבות באירופה, ומעמד הסוחרים האמיד שלה הי

האומנות המשגשגים וחיי התרבות    בתוךציורים ויצירות אומנות.    ןללובכיוקרה, 

, התקיימו צורות שונות של שיתוף בין ציירים:  ציירי עירהיצירתי בה והמיליֶ 

-םד; ציירי ז'אנרה )חיי היוהתאחדו עם מומחים בסצנות ציִ  ותהיסטורי סצנות

נוף וארכיטקטורה  מראותטבע דומם; מומחי  בציורייום( עבדו עם מומחים 

ור דמויות "צי  כלומר,   (Staffage)'זסטאפאב  התמקדולבו כוחות עם אומנים שיש

לנושא  תוספות או קישוטכ תוך סצנת נוףבבעלי חיים דמויות אנושיות או 

 הןאך  ,סיפור כלשהומ ואינן חלק ניתנות לזיהויאלה אינן דמויות . היצירה

 (.Merriam, 2016, p. 4מוסיפות קנה מידה, עומק, חיים ועניין ליצירה" )

אומנים אנונימיים שהתלוו . 1: סוגיםי נלש שיתופי הפעולה נחלקו

תחום התמחותם. רמתם בהתאם לציור, ה ןלאומנים מפורסמים וציירו חלק מ

י מתכנן ראשהייתה בדרך כלל נמוכה מזו של שותפם הבכיר. תכופות היה האומן ה

 שותפואת הקומפוזיציה, מצייר את השטחים החשובים בעצמו ואז מזמין את 

 לעבודה זו טופחה על ידי חוקי הגילדות.  להשלמת הדמויות או הפרטים. חלוקת ע

ידוע ול אומן מומחה  ש  הכשולי  בודלע  נדרשלהתקדם    ףששא  ןפי חוקים אלה, אומ

לים אחרות, צייר מתחיל חייב היה לצמוח יעצמאי. במ ןלאומ ולפני היות

ולהתמחות בתחום מסוים בעודו עובד על אותו בד עם צייר נוסף או עם כמה 

 פיה את שיתועודדוכך  ,17-מאה ההתקיימו גם בות גילדהציירים. מערכת 

 האווירה מןהיו שבעי רצון והפעולה באנטוורפן. האומנים בעיר תמכו בשיטה זו 

שעמדה בניגוד לאומנות   אווירההאומנים,    ביןאחווה  ה  מןמשותפת והקהילתית  ה

לבו את סגנונם הייחודי ישש ,. אומנים מומחים בעלי מעמד שווה2 ;תשיאי

י זהה, זכו להערכה רבה ולתמיכת חזות"בשיתוף פעולה קונספטואלי והניבו ערך 

 (. שםפטרונים" )

 הןהולנד לאנגליה,  מגרו אומנים רבים מבלגיה ויה  1680-1480  שניםבין ה

צמיחת שוק האומנות האנגלי, לבשל עידודם של הפטרונים האנגליים וההבטחה 

רי יית הדתיות בארצות מוצאם. בין האומנים היו מאהרדיפו בעקבות הן

 

 

מסמכים, ציירי זכוכית, אורגי שטיחי קיר, ציירי דיוקנאות ואחרים. השוק 

טכניקה את הכמו גם    ,סגנון הפלמי וההולנדיקיבל באהדה ובהערכה את ההאנגלי  

 ציוריההערצה ל גברה 17-. במאה השל המהגרים החדשים מומחיותאת הו

 מצפון אירופה.שהגיעו ים אומנף וטבע דומם, שצוירו בידי הדיוקנאות, נו

למרות הביקוש הגדול ליצירותיהם, נתקלו האומנים המהגרים 

במכשולים חברתיים וכלכליים שעצרו את הצלחתם. פרט למקרים יוצאי דופן, 

 האומנים מןשל רבים  שאיפתםכמו זה של פיטר פאול רובנס ואנתוני ואן דייק, 

. "נוסף על כך, התממשה, עמדה חברתית או הכרה אומנותית לא  הצלחה כלכליתל

 ,נאלצו האומנים הזרים להתמודד עם חוקי הממשלה האנגלית בנושא המהגרים

תרבויות בלונדון הבלגיה. ההפרדה בין ממהולנד ו שהיגרויחוד כלפי אלה יוב

המהגרים אף בנושא התעסוקה והדיור. ככל  לביןהציתה תחרות בין המקומיים 

שמספר הזרים גדל, הלכה בעיית הדיור והחריפה. תושבי לונדון הוותיקים 

עד כדי מאבקים  לעיתיםבגרימת צפיפות בעיר, מחלות ועוד,  זריםהאשימו את ה

. (Curd, 2016, p. 1) פיזיים ביניהם וגירוש המהגרים לעיירות רחוקות מהמרכז"

האומנים הזרים זה את קרבתו של זה, ובחרו  ביקשוכפרים, לות ועיירלבהגיעם 

ממוצא עיסוק דומה, או  תחוםבעלי  אומניםבהתאם לכך את מקום מגוריהם. 

, נטו לגור בשכנות זה לזה, חלקו ביניהם משאבים, חומרים וידע אודות דומה

קע על רתים נוצרו י. לעהקשה התחרות מול יחד להתמודד כדי זאת כלהאנגלים, 

 שותפויות בין אומנים מצוינים.זה 

להצלחה משמעותית  שהביאהבולטות לשיתוף פעולה  אותדוגמה אחת

ולהשתלטות על שוק האומנות היא זו של פיטר פאול רובנס ואנתוני ואן דייק. 

י, אלא גם שכישרונם האימלא רק  נבעההמשותפת,  הןהאישית  הןהצלחתם, 

, שהתעלתה מעל להגבלות קשרים שליכולתו של כל אחד מהם להקים "רשת" מ

גישה לאומנים אחרים ולפטרונים רבי עוצמה. "שיתופי   להם  האפשרתרבותיות וה

מצו האומנים המהגרים על יאשו בבחינת פתרונות אסטרטגיים  יפעולה, אם כן, ה

בשוק  ומקוםם כזרים. כך הבטיחו לעצמם פרנסה המנת להתגבר על קשיי

 ,Woollett & van Suchtelenהאומנותי הלונדוני ובאווירה התרבותית החדשה" )

2006, p. 110 .) 
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מסמכים, ציירי זכוכית, אורגי שטיחי קיר, ציירי דיוקנאות ואחרים. השוק 

טכניקה את הכמו גם    ,סגנון הפלמי וההולנדיקיבל באהדה ובהערכה את ההאנגלי  

 ציוריההערצה ל גברה 17-. במאה השל המהגרים החדשים מומחיותאת הו

 מצפון אירופה.שהגיעו ים אומנף וטבע דומם, שצוירו בידי הדיוקנאות, נו

למרות הביקוש הגדול ליצירותיהם, נתקלו האומנים המהגרים 

במכשולים חברתיים וכלכליים שעצרו את הצלחתם. פרט למקרים יוצאי דופן, 

 האומנים מןשל רבים  שאיפתםכמו זה של פיטר פאול רובנס ואנתוני ואן דייק, 

. "נוסף על כך, התממשה, עמדה חברתית או הכרה אומנותית לא  הצלחה כלכליתל

 ,נאלצו האומנים הזרים להתמודד עם חוקי הממשלה האנגלית בנושא המהגרים

תרבויות בלונדון הבלגיה. ההפרדה בין ממהולנד ו שהיגרויחוד כלפי אלה יוב

המהגרים אף בנושא התעסוקה והדיור. ככל  לביןהציתה תחרות בין המקומיים 

שמספר הזרים גדל, הלכה בעיית הדיור והחריפה. תושבי לונדון הוותיקים 

עד כדי מאבקים  לעיתיםבגרימת צפיפות בעיר, מחלות ועוד,  זריםהאשימו את ה

. (Curd, 2016, p. 1) פיזיים ביניהם וגירוש המהגרים לעיירות רחוקות מהמרכז"

האומנים הזרים זה את קרבתו של זה, ובחרו  ביקשוכפרים, לות ועיירלבהגיעם 

ממוצא עיסוק דומה, או  תחוםבעלי  אומניםבהתאם לכך את מקום מגוריהם. 

, נטו לגור בשכנות זה לזה, חלקו ביניהם משאבים, חומרים וידע אודות דומה

קע על רתים נוצרו י. לעהקשה התחרות מול יחד להתמודד כדי זאת כלהאנגלים, 

 שותפויות בין אומנים מצוינים.זה 

להצלחה משמעותית  שהביאהבולטות לשיתוף פעולה  אותדוגמה אחת

ולהשתלטות על שוק האומנות היא זו של פיטר פאול רובנס ואנתוני ואן דייק. 

י, אלא גם שכישרונם האימלא רק  נבעההמשותפת,  הןהאישית  הןהצלחתם, 

, שהתעלתה מעל להגבלות קשרים שליכולתו של כל אחד מהם להקים "רשת" מ

גישה לאומנים אחרים ולפטרונים רבי עוצמה. "שיתופי   להם  האפשרתרבותיות וה

מצו האומנים המהגרים על יאשו בבחינת פתרונות אסטרטגיים  יפעולה, אם כן, ה

בשוק  ומקוםם כזרים. כך הבטיחו לעצמם פרנסה המנת להתגבר על קשיי

 ,Woollett & van Suchtelenהאומנותי הלונדוני ובאווירה התרבותית החדשה" )

2006, p. 110 .) 
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 ןיגֶ ד ִס ילי(, Peter Paul Rubens, 1577-1640) פיטר פאול רובנס

 אתאת הדינמיות הציורית הברוקית, את החיוניות ו ביצירתוייצג מגרמניה, שב

דיוקנאות ונופים, נודע  גםהתרוממות הרוח החושנית. אף על פי שיצירותיו כללו 

ל הקומפוזיציות ענוסף רובנס במיוחד ביצירותיו הדתיות והמיתולוגיות. 

באמצעות פלטת הצבעים הקורנת  גםהאנרגטיות, לכד רובנס את הדרמה 

(. יצירותיו Doerner, 1949, p. 330) ות צלילות זוהרת בעבודתוהעשירה היוצר

ת ת רגש ואנרגיה גופנית באמצעות משיכות מכחול פעילֹוסתפיבברק, ב מצטיינות

 ,בבעלותו היה סטודיו גדול במיוחד  בקנה מידה גדול.  יםבציורי נושאים היסטוריו

שהיה צעיר מרובנס  ,שוליות ותלמידים רבים, ביניהם אנתוני ואן דייק בועבדו ש

שרונו. ואן דייק ספג במהירות את יהתפרסם בזכות עצמו בשל כשו ,שנים 22-ב

אור בהמשחק החושני    אתאציליים ו-סגנונו האיתן של מורו, את תיאוריו הפיזיים

 צבע.בו

גוני, בעל המשאבים הבלתי מוגבלים של -רבאומנותו של רובנס האומן ה

רת ריאליזם פלמי עם נטיות קלסיות של מסו שללוב ידמיון והמצאה, היא ש

הרנסנס האיטלקי. הוא שילב את חיוניותו המופלאה לתוך סגנון עוצמתי ושופע 

הדמויות  .17-האומנות הברוקית של המאה המהותה של את בתוכו שגילם 

 תלטותנועה הש תחושתהחזקות, הגדולות והשופעות בציוריו מייצרות 

גדול  היהים. ככל שקנה המידה של משימתו בקומפוזיציות דינמיות ומלאות חי

ייצגה צד אחד בלבד של  האפיתאומנותו  אך. לבצעּה יותר נלהב היה, כך יותר

הומניסט, קלסיציסט   ,דיפלומט נחשב, חוקר  גםגאוניותו רבת הפנים. רובנס היה  

חובב. ידיעותיו אפשרו לו  דריכלשפות וא כמהמשכיל, אספן עתיקות, מומחה ב

ית הנוצרתאולוגיה התנ"ך, מהי סיפורממקורות רבים: מ לציוריוים לדלות נושא

המיתולוגיה. רובנס גילם את  ןרומית ומהיוונית וההיסטוריה מהקתולית, ה

שתף פעולה עם אומנים שהיו ל נהגלא  הואהתשובה הברוקית לאיש הרנסנס. 

לאחר כאשר  למשלמתחת לרמתו. במקרים יוצאים מן הכלל חרג ממנהגו זה, 

 היו שכישוריושיתף פעולה עם בנו, יאן ברויגל הצעיר, מותו של יאן ברויגל האב, 

 של אביו.  אלהמ נמוכים

ד בריסל ילי, (Jan Brueghel the elder, 1568-1625) יאן ברויגל האב

דע בעבודות מכחול מדוקדקות. הוא היה אומן בעל גיוון עצום. נו בלגיה,שב

 

 

עבודותיו כללו יצירות תנ"כיות, מיתולוגיות, היסטוריות, סצנות קרב, זרי 

בהם הרים,  ,יומיות )ז'אנרה( ונופים-םפרחים, טבע דומם, דיוקנאות, סצנות יו

 , דרכים, נהרות וכפרים.ימים

פיטר פאול רובנס ויאן ברויגל האב הציירים  היו 17-בתחילת המאה ה

והחשובים ביותר באנטוורפן. שניהם היו ציירי החצר של מושלי  המפורסמים

דרום ארצות השפלה, הדוכס אלברט והדוכסית איזבלה קלארה 

. השניים היו חברים קרובים ושיתפו פעולה  (Woollett, 2006, p. 2)יוג'יניה

 מתחת, והוציאו 1625-1598 השנים ביןשנה,  25-יותר מ תכופות במשךתים ילע

 Galenson)  אחת בלבד נחתמה על ידי שניהםאך רק  יצירות משותפות,    25-כ  ידם

& Pope, 2012,)  יםות הידועיהמומח תחומיברויגל לבדו. "וחלקן נחתמו על ידי 

במקום חתימה.   של היוצרים  זהותםמשו עדות ויזואלית לישש  אלה  היושל שניהם  

 – ברויגל ודמויותיו של רובנסל ם האופיינייםנופיה –ות ידויחיתרומותיהם ה

במקרים בהם הקומפוזיציה נשלטה על ידי . על ידי החוקרים ניתנות בנקל לזיהוי

היה זה סוג הציור   ,רים(ובציורי הז    החושים"  אלגוריות"תרומתו של האחד )כמו ב

 .)שם( שקבע למי מהם היה התפקיד הראשי"

היה רובנס תושב חדש באנטוורפן בעוד בתחילת דרכם המשותפת 

של אביו,  תהילתוו מושנים ונהנה מהיותו יורש ש 9-שברויגל היה מבוגר ממנו ב

עם הזמן טיפס (. Woollett & van Suchtelen, 2006, p. 21פיטר ברויגל האב )

ידידו. "התקופה הפורייה ביותר של עבודתם  לה עלבסולם הפרסום וערובנס 

כאשר נושאי הרפרטואר של השניים כללו  ,1621-1609בצוותא הייתה בשנים 

דונות בתוך זרי פירות ופרחים, אלגוריות ונופים בעלי נושאים סצנות מלחמה, מ  

מערכת היחסים היצירתית ביניהם היה סדרת  של המיתולוגיים ודתיים. שיא

 ,van Muldersבת חמישה ציורים ) סדרה, 1618-1617 "אלגוריות החושים"

2016, p. 180).  "אפשר םהיניבו, משמעות של רבים רבדים מקופליםב"אלגוריות 

 פוליטיקה וארוטיקה.  כגון מורכבים נושאים למצוא

בשל היותם  הן, סוגונדיר ב שיתוף הפעולה של השניים היהזו  בתקופה

בהיותם ציירים בעלי סגנונות ידועים וקבועים,  הןמעמד שווה,  בניאומנים 

. רובנס היה ידוע בציוריו ההיסטוריים הגדולים ואחד בתחומ כלשהתמחו 

מומחיותו  אילורגש ואנרגיה גופנית, ו ןדמויות האנושיות שהצליח להפיח בהבו
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עבודותיו כללו יצירות תנ"כיות, מיתולוגיות, היסטוריות, סצנות קרב, זרי 

בהם הרים,  ,יומיות )ז'אנרה( ונופים-םפרחים, טבע דומם, דיוקנאות, סצנות יו

 , דרכים, נהרות וכפרים.ימים

פיטר פאול רובנס ויאן ברויגל האב הציירים  היו 17-בתחילת המאה ה

והחשובים ביותר באנטוורפן. שניהם היו ציירי החצר של מושלי  המפורסמים

דרום ארצות השפלה, הדוכס אלברט והדוכסית איזבלה קלארה 

. השניים היו חברים קרובים ושיתפו פעולה  (Woollett, 2006, p. 2)יוג'יניה

 מתחת, והוציאו 1625-1598 השנים ביןשנה,  25-יותר מ תכופות במשךתים ילע

 Galenson)  אחת בלבד נחתמה על ידי שניהםאך רק  יצירות משותפות,    25-כ  ידם

& Pope, 2012,)  יםות הידועיהמומח תחומיברויגל לבדו. "וחלקן נחתמו על ידי 

במקום חתימה.   של היוצרים  זהותםמשו עדות ויזואלית לישש  אלה  היושל שניהם  

 – ברויגל ודמויותיו של רובנסל ם האופיינייםנופיה –ות ידויחיתרומותיהם ה

במקרים בהם הקומפוזיציה נשלטה על ידי . על ידי החוקרים ניתנות בנקל לזיהוי

היה זה סוג הציור   ,רים(ובציורי הז    החושים"  אלגוריות"תרומתו של האחד )כמו ב

 .)שם( שקבע למי מהם היה התפקיד הראשי"

היה רובנס תושב חדש באנטוורפן בעוד בתחילת דרכם המשותפת 

של אביו,  תהילתוו מושנים ונהנה מהיותו יורש ש 9-שברויגל היה מבוגר ממנו ב

עם הזמן טיפס (. Woollett & van Suchtelen, 2006, p. 21פיטר ברויגל האב )

ידידו. "התקופה הפורייה ביותר של עבודתם  לה עלבסולם הפרסום וערובנס 

כאשר נושאי הרפרטואר של השניים כללו  ,1621-1609בצוותא הייתה בשנים 

דונות בתוך זרי פירות ופרחים, אלגוריות ונופים בעלי נושאים סצנות מלחמה, מ  

מערכת היחסים היצירתית ביניהם היה סדרת  של המיתולוגיים ודתיים. שיא

 ,van Muldersבת חמישה ציורים ) סדרה, 1618-1617 "אלגוריות החושים"

2016, p. 180).  "אפשר םהיניבו, משמעות של רבים רבדים מקופליםב"אלגוריות 

 פוליטיקה וארוטיקה.  כגון מורכבים נושאים למצוא

בשל היותם  הן, סוגונדיר ב שיתוף הפעולה של השניים היהזו  בתקופה

בהיותם ציירים בעלי סגנונות ידועים וקבועים,  הןמעמד שווה,  בניאומנים 

. רובנס היה ידוע בציוריו ההיסטוריים הגדולים ואחד בתחומ כלשהתמחו 

מומחיותו  אילורגש ואנרגיה גופנית, ו ןדמויות האנושיות שהצליח להפיח בהבו
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קנה  הואויגל הייתה בסצנות אווירה, נופים מרהיבים וטבע דומם פרחוני, ושל בר

" לו שם בעבודותיו הדקדקניות שבעטיין זכה לתואר "ברויגל הקטיפתי

(Woollett & van Suchtelen, 2006, p. 110) לעיתים רחוקות בלבד סטה .

 המשותפים. םבציורי גםמתחומים אלה, 

, השניים ביןדומיננטי הרובנס  ההנחה המקובלת הייתה שלרוב היה

"אולם למעשה תרומתו של ברויגל בעשייה המשותפת הייתה עשירה וחשובה 

בסוף חוד  יבי  ,באותה מידה כמו זו של ידידו בפיתוח ובביצוע העבודות המשותפות

. (Woollett & van Suchtelen, 2006, p. 4) "17-העשור הראשון של המאה ה

", תקרב האמזונו"ין שני הציירים היא בציור אחת לחלוקת העבודה ב הדוגמ

תחילת דרכם המשותפת. נראה שהתמונה חולקה ב, 1600-1598 שצויר בשנים

את קבוצת  –העליון ורובנס  חלקלשני חלקים אופקיים: ברויגל צייר את הנוף ב

 ,Woollett & van Suchtelen)  בחלק התחתון של הקומפוזיציה  גדולההדמויות ה

2006, p. 228) . 

עזרה  של זו באווירה גם אך, אחווה, כאמורבקהילת האומנים שררה, 

גישה  אפשרו הם. וברויגלהדדית בלטה חברותם ההדוקה והאמיצה של רובנס 

 לשנותהתאים, ל מהם מי לעצמו הרשהתים י, ולעזהל הסטודיו של א זהחופשית 

 התו הוא. דוגמ, על מנת לפנות מקום לתרומרעהוק אלמנטים ביצירה של  ומחל  או

צבע רובנס   שבו,  ונוס פרקה נשקו של מארס" הציור "השיבה מהמלחמה:  ואלכך ה

 דיחק את עבודתו של ברויגל, כושהוא מ  תוךבאפור את הפינה הימנית התחתונה,  

 נהגו  והםהשניים חלקו אנרגיה יצירתית אדירה,    שיוכל להגדיל את דמויותיו שלו.

י ש, סגנונם האיזאת  למרות.  שעלו בראשם  ותרעיונות לקומפוזיצי  ביניהם  להחליף

בעבודתם המשותפת. "מרכיבים נוספים שבלטו ביצירותיהם  גםוהייחודי נשמר 

של שיתוף פעולה.  זהייחודי  מצבקחות, תבונה והנאה ברורה שחלקו ביהיו פ

איחוד מבוקשות בכל אירופה. ל המשותפות יצירותיהם היו אלה כל בזכות

סגנונותיהם השונים יצר קומפוזיציות עשירות ויפהפיות המבוקשות בימינו אנו 

 (. Woollett & van Suchtelen, 2006, p. 217" )ןבדיוק כפי שהיו בזמנ

 קשרים ליצירתבמקרים רבים  הובילציירים באנטוורפן הבין  המגע

ם ואף בין בני משפחותיהם. רובנס וברויגל, למשל, דרו בשכנות, ניהבי עמוקים

אשתו  של, ברויגלשל  נאותיהםדיוק אתרובנס  צייר הקרובהחברותם  בעקבותו

 

 

 את מצאהרבה זו ילדיו. ברויגל מינה את רובנס להיות מבצע צוואתו. ִק  שלו

ונות ציור, , שני סגנזה באופןשיתוף הפעולה האומנותי המיוחד ביניהם. ב ביטויּה

יצירותיהם המשותפות, ב ומגוון עשירלדואט  נעשו, מזה זהכה שונים  שהיו

 המעלה  מן  הן  וייחודיותן  שאיכותןיצירות    –יוצאת דופן ונדירה    בצורה  –  והולידו

, הביקוש וכאמורעל זו האישית,  אףהצלחתם המשותפת עלתה  .הראשונה

 אףביניהם ו ,אמידים באירופהחוד מטעם אספנים ילציוריהם המשותפים, בי

. פטרונים עתירי ממון התחרו ביניהם על רכישת היצירות והאמיר הלךמלכים, 

נדירות הציורים  עקבלך וגדל. וההביקוש ב לעמוד התקשוהשניים והללו, 

 . ממכירתם ולהתפרנס להעתיקם ידועים בלתי אומנים נהגו הגבוהים הםומחירי

רובנס ביצירה היה בדרך כלל הדומיננטי מבין גם אם, כאמור, חלקו של 

הוא  .ברויגלהיוזמה הייתה בדרך כלל מצידו של מקובל לחשוב שהשניים, הרי ש

ים מיועדה פנויים, חללים בה הותירו העבודה המשותפת,שהתחיל את היה זה 

ו, כי בדרך כלל מיקום אהיצירות הר שללתרומתו של רובנס. בדיקות טכניות 

כמו כן, נראה  מלאכת הציור. החלהוזיציה נעשה לפני שהדמויות בקומפ

שהציורים שהשניים עבדו עליהם יחד התניידו בין חדרי הסטודיו של שניהם, אף 

 שכאמור גרו בשכנות.

 ואשתו איזבלה )ברויגל דוכס אלברט-ציירי החצר של הארכי היותםב"

את רצון הדוכס  ציוריהםשיקפו  ,(1609-ורובנס הצטרף ב 1606 -עבד עבורם מ

 במקום אך. (Auwera, 2008, p. 110" )לווממש נושלטו כיותלהדגיש את המש

א איקונוגרפיה יהמצלהאומנים  ופי, העדאלה במקרים כנהוגד, ציורי ציִ  לצייר

רים  ציירו  הםוסוגה חדשות.    ות.דתידמויות    בו בהם, כמקובל בתקופתם, אך שילז 

 אתהביעו את ההוד, ההדר והפאר של חצר בית הדוכס והאלה    םהציורי  באמצעות

 המדונה בזר פרחים.  ציור הואלכך  ההנאמנות לו. דוגמ

 

 

 ,Woollett & van Suchtelen" )ןהמבוקשות בימינו אנו בדיוק כפי שהיו בזמנ

2006, p. 217 .) 

 קשרים ליצירתבמקרים רבים  הובילציירים באנטוורפן הבין  המגע

רובנס וברויגל, למשל, דרו בשכנות, ם ואף בין בני משפחותיהם. ניהבי עמוקים

אשתו  של, ברויגלשל  נאותיהםדיוק אתרובנס  צייר הקרובהחברותם  בעקבותו

 את מצאהרבה זו ילדיו. ברויגל מינה את רובנס להיות מבצע צוואתו. ק   שלו

, שני סגנונות ציור, זה באופןשיתוף הפעולה האומנותי המיוחד ביניהם. ב ביטויּה

יצירותיהם המשותפות, ב ומגוון עשירלדואט  נעשו, מזה זהכה שונים  שהיו

 מן הן וייחודיותן שאיכותןיצירות  –יוצאת דופן ונדירה  בצורה – והולידו

, וכאמורעל זו האישית,  אףהצלחתם המשותפת עלתה  .הראשונה המעלה

 ,חוד מטעם אספנים אמידים באירופהיהביקוש לציוריהם המשותפים, בי

. פטרונים עתירי ממון התחרו ביניהם על והאמיר הלךמלכים,  אףביניהם ו

נדירות  עקבלך וגדל. וההביקוש ב לעמוד התקשוהשניים ורכישת היצירות הללו, 

 ולהתפרנס להעתיקם ידועים בלתי אומנים נהגו הגבוהים הםהציורים ומחירי

 . ממכירתם

הדומיננטי מבין גם אם, כאמור, חלקו של רובנס ביצירה היה בדרך כלל 

הוא  .ברויגלהיוזמה הייתה בדרך כלל מצידו של מקובל לחשוב שהשניים, הרי ש

ים מיועדה פנויים, חללים בה הותירו העבודה המשותפת,שהתחיל את היה זה 

ו, כי בדרך כלל מיקום אהיצירות הר שללתרומתו של רובנס. בדיקות טכניות 

כמו כן, נראה  כת הציור.מלא החלההדמויות בקומפוזיציה נעשה לפני ש

שהציורים שהשניים עבדו עליהם יחד התניידו בין חדרי הסטודיו של שניהם, אף 

 שכאמור גרו בשכנות.

ואשתו איזבלה )ברויגל  דוכס אלברט-ציירי החצר של הארכי היותםב"

את רצון הדוכס  ציוריהםשיקפו  ,(1609-ורובנס הצטרף ב 1606-עבד עבורם מ

 במקום אך. (Auwera, 2008, p. 110" )לווממש נושלטו כיותלהדגיש את המש

א איקונוגרפיה יהמצלהאומנים  ופי, העדאלה במקרים כנהוגד, ציורי צי   לצייר

דמויות  , כמקובל בתקופתם, אך שילבו בהםֵזרים ציירו הםוסוגה חדשות. 

הביעו את ההוד, ההדר והפאר של חצר בית האלה  םהציורי באמצעות ות.דתי

 המדונה בזר פרחים.  ציור הואלכך  ההנאמנות לו. דוגמ אתכס והדו
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 את מצאהרבה זו ילדיו. ברויגל מינה את רובנס להיות מבצע צוואתו. ִק  שלו

ונות ציור, , שני סגנזה באופןשיתוף הפעולה האומנותי המיוחד ביניהם. ב ביטויּה

יצירותיהם המשותפות, ב ומגוון עשירלדואט  נעשו, מזה זהכה שונים  שהיו

 המעלה  מן  הן  וייחודיותן  שאיכותןיצירות    –יוצאת דופן ונדירה    בצורה  –  והולידו

, הביקוש וכאמורעל זו האישית,  אףהצלחתם המשותפת עלתה  .הראשונה

 אףביניהם ו ,אמידים באירופהחוד מטעם אספנים ילציוריהם המשותפים, בי

. פטרונים עתירי ממון התחרו ביניהם על רכישת היצירות והאמיר הלךמלכים, 

נדירות הציורים  עקבלך וגדל. וההביקוש ב לעמוד התקשוהשניים והללו, 

 . ממכירתם ולהתפרנס להעתיקם ידועים בלתי אומנים נהגו הגבוהים הםומחירי

רובנס ביצירה היה בדרך כלל הדומיננטי מבין גם אם, כאמור, חלקו של 

הוא  .ברויגלהיוזמה הייתה בדרך כלל מצידו של מקובל לחשוב שהשניים, הרי ש

ים מיועדה פנויים, חללים בה הותירו העבודה המשותפת,שהתחיל את היה זה 

ו, כי בדרך כלל מיקום אהיצירות הר שללתרומתו של רובנס. בדיקות טכניות 

כמו כן, נראה  מלאכת הציור. החלהוזיציה נעשה לפני שהדמויות בקומפ

שהציורים שהשניים עבדו עליהם יחד התניידו בין חדרי הסטודיו של שניהם, אף 

 שכאמור גרו בשכנות.

 ואשתו איזבלה )ברויגל דוכס אלברט-ציירי החצר של הארכי היותםב"

את רצון הדוכס  ציוריהםשיקפו  ,(1609-ורובנס הצטרף ב 1606 -עבד עבורם מ

 במקום אך. (Auwera, 2008, p. 110" )לווממש נושלטו כיותלהדגיש את המש

א איקונוגרפיה יהמצלהאומנים  ופי, העדאלה במקרים כנהוגד, ציורי ציִ  לצייר

רים  ציירו  הםוסוגה חדשות.    ות.דתידמויות    בו בהם, כמקובל בתקופתם, אך שילז 

 אתהביעו את ההוד, ההדר והפאר של חצר בית הדוכס והאלה    םהציורי  באמצעות

 המדונה בזר פרחים.  ציור הואלכך  ההנאמנות לו. דוגמ

 

 

 ,Woollett & van Suchtelen" )ןהמבוקשות בימינו אנו בדיוק כפי שהיו בזמנ

2006, p. 217 .) 

 קשרים ליצירתבמקרים רבים  הובילציירים באנטוורפן הבין  המגע

רובנס וברויגל, למשל, דרו בשכנות, ם ואף בין בני משפחותיהם. ניהבי עמוקים

אשתו  של, ברויגלשל  נאותיהםדיוק אתרובנס  צייר הקרובהחברותם  בעקבותו

 את מצאהרבה זו ילדיו. ברויגל מינה את רובנס להיות מבצע צוואתו. ק   שלו

, שני סגנונות ציור, זה באופןשיתוף הפעולה האומנותי המיוחד ביניהם. ב ביטויּה

יצירותיהם המשותפות, ב ומגוון עשירלדואט  נעשו, מזה זהכה שונים  שהיו

 מן הן וייחודיותן שאיכותןיצירות  –יוצאת דופן ונדירה  בצורה – והולידו

, וכאמורעל זו האישית,  אףהצלחתם המשותפת עלתה  .הראשונה המעלה

 ,חוד מטעם אספנים אמידים באירופהיהביקוש לציוריהם המשותפים, בי

. פטרונים עתירי ממון התחרו ביניהם על והאמיר הלךמלכים,  אףביניהם ו

נדירות  עקבלך וגדל. וההביקוש ב לעמוד התקשוהשניים ורכישת היצירות הללו, 

 ולהתפרנס להעתיקם ידועים בלתי אומנים נהגו הגבוהים הםהציורים ומחירי

 . ממכירתם

הדומיננטי מבין גם אם, כאמור, חלקו של רובנס ביצירה היה בדרך כלל 

הוא  .ברויגלהיוזמה הייתה בדרך כלל מצידו של מקובל לחשוב שהשניים, הרי ש

ים מיועדה פנויים, חללים בה הותירו העבודה המשותפת,שהתחיל את היה זה 

ו, כי בדרך כלל מיקום אהיצירות הר שללתרומתו של רובנס. בדיקות טכניות 

כמו כן, נראה  כת הציור.מלא החלההדמויות בקומפוזיציה נעשה לפני ש

שהציורים שהשניים עבדו עליהם יחד התניידו בין חדרי הסטודיו של שניהם, אף 

 שכאמור גרו בשכנות.

ואשתו איזבלה )ברויגל  דוכס אלברט-ציירי החצר של הארכי היותםב"

את רצון הדוכס  ציוריהםשיקפו  ,(1609-ורובנס הצטרף ב 1606-עבד עבורם מ

 במקום אך. (Auwera, 2008, p. 110" )לווממש נושלטו כיותלהדגיש את המש

א איקונוגרפיה יהמצלהאומנים  ופי, העדאלה במקרים כנהוגד, ציורי צי   לצייר

דמויות  , כמקובל בתקופתם, אך שילבו בהםֵזרים ציירו הםוסוגה חדשות. 

הביעו את ההוד, ההדר והפאר של חצר בית האלה  םהציורי באמצעות ות.דתי

 המדונה בזר פרחים.  ציור הואלכך  ההנאמנות לו. דוגמ אתכס והדו
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Peter Paul Rubens, Jan Breughel the Elder, Madonna in a Flower 

Garland (Wreath), 1616-1618  

להבחין כי רובנס תכנן לצייר  של היצירה, אפשראדום -הואינפרבבדיקות רנטגן 

-אחדשינה את הקומפוזיציה כדי לכלול    לבסוףר, אולם  סביב הז    מלאכיםארבעה  

לראות   אפשרהעביר את היצירה לברויגל.    ,ם. לאחר שסיים את חלקולאכימ  עשר

של רובנס.   מלאכיםמעל רגלי ה  ,התחתונות  ותצייר את ענפי הפרחים בפינ  שברויגל

את ההנחה כי רובנס היה זה שהוביל וקבע את  אישרות וטכניה ותבדיקה

 הקומפוזיציה.

ן גם זרי פרחים המקיפים תוכבוהקומפוזיציות של יאן ברויגל האב, 

התקופה,  שלפרוטסטנטיים הרעיונות לנגד -בבחינת תגובת יוהדמויות קדושות, 

 במרכז מוקמווהאומנות החזותית. בדיוק בשל כך תרבות התמונות  אתטלו ישב

ר  אתצייר את הבתולה,  ש  זה  היהרובנס   דמות הבתולה הקדושה עם ישו הילד.  הז 

 מלאכיםהאת זר הפרחים.  ציירברויגל האב ו ,המכונפים מלאכיםה אתישו ו

 עיני מולפסלים מרחפים בחלל כמצוירים בצורה כה נפלאה עד כי הם נראים 

ממש   מתהעומק מועצ  תחושתם את זר הפרחים המצויר, כך שיחזיקמ  םהצופה. ה

מעין תמונה בתוך תמונה.  ת.  כך נוצרשטוח של הבתולה וילדּההציור ל בסמוך

ית של משגהמוחשיות ה דרךהציור בהדרגה,  לעומקעין הצופה נעה  זה באופן

 

 

הצופה נמצא בו. שהיוצרים קשר עם העולם המציאותי והחומרי  מלאכיםה

 ית כאחד. קישוטכפונקציה סימבולית ו אפואוזר הפרחים משמשים  מלאכיםה

אשתו הראשונה של רובנס, איזבלה  של דמותה פי על צוירה המדונה

ברנט, ואילו את ישו מגלם בנו של ברויגל מנישואיו הראשונים. לפי גודלו של 

 לעורר עשויקפלה פרטית. הציור לקפלה בכנסייה או לעד ושי להניחיר הציור סב

את הצופה   יםיחד ומושכ יםפועל  הציור מישורי  כל, לא רק משום שיםדתי  רגשות

. ישו הילד מושך שבו בשל האנושיות והאינטימיות גםלכיוון המדונה וישו, אלא 

מחוץ   אלמו בתנוחה המצביעה על כוונתו לצעוד קדימה,  יתשומת לב בהישענו על א

 הצופה בהבעה של טוב, רכות ואהבה. אלהוא מביט ישירות ולציור, 

ביצוע ביופיו המסנוור וב והוא מצטיין, תדתי עבודה, כן אם, הואהציור 

 , הוא משקף את מערכת היחסים המקצועית של שניכך על נוסף. שלו המיומן

יוחד של שיתוף הפעולה ביניהם: החלקים השונים מצביעים ואת טבעו המ וצריוי

איחודם יוצר הבעה אומנותית ייחודית ום, אומניה צמדשל כל אחד מ כישוריועל 

 בדרך שלמה והרמונית.

 
Peter Paul Rubens, Jan Breughel the Elder, The Garden of Eden with 

the Fall of Man, 1615 

 השםבפינות התחתונות:    הציירים  שני  שמות  מופיעיםעדן ונפילת אדם"    בציור "גן

PETRI PAVLI RVBENS FIGR והשם יתשמאלה פינהב IBRVEGHEL 

FEC י השמיימאת הנוף  – כי רובנס צייר את הדמויות וברויגל ,יםמאשר ניתבימ
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הצופה נמצא בו. שהיוצרים קשר עם העולם המציאותי והחומרי  מלאכיםה

 ית כאחד. קישוטכפונקציה סימבולית ו אפואוזר הפרחים משמשים  מלאכיםה

אשתו הראשונה של רובנס, איזבלה  של דמותה פי על צוירה המדונה

ברנט, ואילו את ישו מגלם בנו של ברויגל מנישואיו הראשונים. לפי גודלו של 

 לעורר עשויקפלה פרטית. הציור לקפלה בכנסייה או לעד ושי להניחיר הציור סב

את הצופה   יםיחד ומושכ יםפועל  הציור מישורי  כל, לא רק משום שיםדתי  רגשות

. ישו הילד מושך שבו בשל האנושיות והאינטימיות גםלכיוון המדונה וישו, אלא 

מחוץ   אלמו בתנוחה המצביעה על כוונתו לצעוד קדימה,  יתשומת לב בהישענו על א

 הצופה בהבעה של טוב, רכות ואהבה. אלהוא מביט ישירות ולציור, 

ביצוע ביופיו המסנוור וב והוא מצטיין, תדתי עבודה, כן אם, הואהציור 

 , הוא משקף את מערכת היחסים המקצועית של שניכך על נוסף. שלו המיומן

יוחד של שיתוף הפעולה ביניהם: החלקים השונים מצביעים ואת טבעו המ וצריוי

איחודם יוצר הבעה אומנותית ייחודית ום, אומניה צמדשל כל אחד מ כישוריועל 

 בדרך שלמה והרמונית.

 
Peter Paul Rubens, Jan Breughel the Elder, The Garden of Eden with 

the Fall of Man, 1615 

 השםבפינות התחתונות:    הציירים  שני  שמות  מופיעיםעדן ונפילת אדם"    בציור "גן

PETRI PAVLI RVBENS FIGR והשם יתשמאלה פינהב IBRVEGHEL 

FEC י השמיימאת הנוף  – כי רובנס צייר את הדמויות וברויגל ,יםמאשר ניתבימ

 

 

כפונקציה סימבולית  אפואוזר הפרחים משמשים  מלאכיםנמצא בו. ה

 ית כאחד. קישוטו

אשתו הראשונה של רובנס, איזבלה  של דמותה פי על צוירה המדונה

ברנט, ואילו את ישו מגלם בנו של ברויגל מנישואיו הראשונים. לפי גודלו של 

 לעורר עשויקפלה פרטית. הציור לקפלה בכנסייה או לעד ושי להניחהציור סביר 

את  יםיחד ומושכ יםפועל הציור מישורי כל, לא רק משום שיםדתי רגשות

. ישו שבו בשל האנושיות והאינטימיות גםשו, אלא הצופה לכיוון המדונה וי

מו בתנוחה המצביעה על כוונתו לצעוד יהילד מושך תשומת לב בהישענו על א

הצופה בהבעה של טוב, רכות  אלהוא מביט ישירות ומחוץ לציור,  אלקדימה, 

 ואהבה.

 

 

Peter Paul Rubens, Jan Breughel the Elder, The Garden of Eden with 

the Fall of Man, 1615 

בפינות התחתונות:  הציירים שני שמות מופיעיםעדן ונפילת אדם"  בציור "גן

 והשם יתשמאלה פינהב PETRI PAVLI RVBENS FIGR השם

IBRVEGHEL FEC יםמאשר ניתבימ,  

החיים  י ואת בעליימהשמאת הנוף  – כי רובנס צייר את הדמויות וברויגל

את חלוקת  חושףהיחידה של כיתוב ה הזו הדוגמ ,במנוחה ובפעולה. ככל הידוע

 ,העבודה בין שני ציירים. "קיימות שתי הנחות באשר לחתימות: האחת היא
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היחידה של כיתוב  הזו הדוגמ ,החיים במנוחה ובפעולה. ככל הידועואת בעלי 

את חלוקת העבודה בין שני ציירים. "קיימות שתי הנחות באשר  חושףה

חום, -שהיות ששתי החתימות מופיעות באותו צבע אדום ,לחתימות: האחת היא

היא  השנייההנחה ההיה זה ברויגל שכתב את שמו של רובנס וגם את שמו שלו. 

אותיות שמו של רובנס גדולות יותר ונכתבו במכחול דק ועדין יותר, שאחר שמ

 ,Kolb" )באותה פלטת צבעים השתמשו הםבנפרד, אך  םאומן חת שכלתכן יי

2005, p. 69). 

המחקר מראה היה זה דווקא ברויגל שהיה אחראי לקומפוזיציה, ו כאן

ר שצייר את הנוף לאחכי הקווים הראשונים של הקומפוזיציה שורטטו על ידו. 

הסוס ואת הנחש   אתהחיות, הצטרף רובנס והוסיף את חלקו: את אדם וחוה,    אתו

 1766-ב התפרסמהעובדת היות הסוס פרי מכחולו של רובנס )שם(.  על עץ הדעת

. Pieter de la Court van der Voor  של אוספו הפרטי שלבקטלוג מכירה פומבית  

ברויגל ושילב את הצבע הירוק כבסיס "כאשר רובנס סיים את חלקו, המשיך 

ולאחר מכן צבע את השמים. כאשר צבע את העלים מעל לשמיים הכחולים,   ,הנוף

נוצר אפקט האור שהבליח דרכם. משם המשיך לצייר את בעלי החיים הגדולים 

חוקרים הבחינו בין משיכות המכחול העבות של " )שם(. הואת הנוף שהקיפם

 .עמיתו יותר, המאפיינות את אלה העדינותלבין רובנס 

סצנות גן העדן של ברויגל היו כאנציקלופדיות מצוירות של ממלכת 

ביקר בגן  1604-ממקור ראשון. "ב תצפיותציוריו התבסס על בהחיות, מאחר ש

מינים בורבים , שם צפה בבעלי חיים  בפראג  I-החיות הפרטי של הקיסר רודולף ה

גישה לגנים הזואולוגיים של הארכיבישוף, רבים של ציפורים. בבריסל הייתה לו 

: "הציפורים באחד ממכתביו  כתב  1621-ב  " )שם(.כות הדגיםילציפורים שלו ולבר

 .Woollett & van Suchtelen, 2006, p ) ובעלי החיים צוירו ישירות מהחיים"

תדיר סחורה יקרה מהעולם  באופןאנטוורפן הגיעה  לנמלל כך, ע. נוסף (242

 בעלי חיים אקזוטיים. גם החדש, שכללה

 כלכמאה בעלי חיים שונים שהובאו מ מצוירים" אדם ונפילתב"גן העדן 

קופי בתרנגולי הודו שהתגלו בצפון אמריקה, ב להבחין אפשרקצווי תבל. ביניהם 

זנים שונים  גם נראים ציפורי גן עדן מגינאה החדשה.בקפוצ'ין מדרום אמריקה ו

תוכים. האריה והנמר חיים בהרמוניה ופיל  ,דבשת-של קופים, גמלים חדי

 

 

עץ ל נותמופלאה עם הבקר והצבאים, טרם נגס אדם בפרי האסור, וכל זאת בי

 עץ החיים.להדעת ו

הציג  , ובתוכואידיאליה ההקשר אתסיפור גן העדן וגירוש אדם סיפק 

עדן, על כל הבמצבו ההרמוני, לפני הגירוש מגן  מוצגאת הטבע. עולם החי  ברויגל

 משמעות סימבולית נושא ואינאומנם בעלי החיים כל אחד משפעו וגיוונו. 

 המתבטאת, אולם כקבוצה הם משקפים את תפארת היצירה האלוהית,  כשלעצמו

ומנות בני הא  נילאספ  ךאבד לבני האדם, א  אומנםבהשתאות מיפי הטבע. גן העדן  

של שני  זויצירת מופת שב האבוד העדן גן אלתנה ההזדמנות "להציץ" יהמזל, נ

 ציירים מהוללים. 

 
Jan Breughel the Elder, Hans Rottenhammer, The Rest on the Flight 

into Egypt, 1595 

שנודע כצייר דמויות, נהג , (Hans Rottenhammer, 1564-1625) האנס רוטנהמר

 1592לצייר על משטחי נחושת, ויחד עם יאן ברויגל האב פיתח שיטה זו. מאז 

מציוריו. מאחר שסגנון משיכות המכחול  400-השתמש ברויגל בלעדית בנחושת ב

של שניהם היה שונה ביותר, ניתן לזהות בציור "המנוחה בבריחה למצרים", 

ות מכחול נפרדות וקצרות. נראה כי ידו הימנית שהחמור צויר בידי ברויגל, במשיכ
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עץ ל נותמופלאה עם הבקר והצבאים, טרם נגס אדם בפרי האסור, וכל זאת בי

 עץ החיים.להדעת ו

הציג  , ובתוכואידיאליה ההקשר אתסיפור גן העדן וגירוש אדם סיפק 

עדן, על כל הבמצבו ההרמוני, לפני הגירוש מגן  מוצגאת הטבע. עולם החי  ברויגל

 משמעות סימבולית נושא ואינאומנם בעלי החיים כל אחד משפעו וגיוונו. 

 המתבטאת, אולם כקבוצה הם משקפים את תפארת היצירה האלוהית,  כשלעצמו

ומנות בני הא  נילאספ  ךאבד לבני האדם, א  אומנםבהשתאות מיפי הטבע. גן העדן  

של שני  זויצירת מופת שב האבוד העדן גן אלתנה ההזדמנות "להציץ" יהמזל, נ
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Jan Breughel the Elder, Hans Rottenhammer, The Rest on the Flight 

into Egypt, 1595 

שנודע כצייר דמויות, נהג , (Hans Rottenhammer, 1564-1625) האנס רוטנהמר

 1592לצייר על משטחי נחושת, ויחד עם יאן ברויגל האב פיתח שיטה זו. מאז 
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של יוסף, המגישה לפי החמור עשב לליחוך, הוספה גם היא על ידי ברויגל, מאחר 

 שאינה חלקה כיד השמאלית, שצוירה בידי רוטנהמר.
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( בטיבולי, ואילו בציור שלפנינו נראית קרחת יער ובה Sibillaמקדש סיבילה )

 Woollett & vanבריכת מים, המאפשרת למשפחה מקום מנוחה מבודד יותר" )

, p. 128Suchtelen, 2006.) 

(, שהיה ללא עוררין Frans Snyders, 1579-1657)פראנס סניידרס 

מאבות ציירי הטבע הדומם הפלמי בברוק, נולד אף הוא באנטוורפן. בראשית 

דרכו הקדיש עצמו לציורי פרחים, פירות וטבע דומם, וציוריו התאפיינו במשחקי 

, החל 1610אחרי  ותר,אור ובמרקמים שונים כגון עור, נוצות ופרווה. מאוחר י

להתמקד בציור בעלי חיים, ובמיוחד חיות בר ובעלי חיים פראיים בסצנות צִיד 

היה האומן הראשון  סניידרסואף בסצנות של קרבות עזים ואכזריים ביניהם. 

יומית. ביצירות אלה שימשו כלבים, -שהתרכז בתיאור בעלי חיים בסביבתם היום

חתולים וקופים כגיבורים הבלעדיים. אחד הייצוגים הסמליים שחזר סניידרס 

ים. בקומפוזיציות שלו בנושא זה הוא הציג ציפורוצייר באופן קבוע היה עולם ה

 סניידרס  צייר  ואילך  1636  משנתמינים שונים של ציפורים היושבות על גזעי עצים.  

 כחלק צוירו אלה סצנות חיים. בבעלי העוסקות אחרות וסצנות צִיד סצנות 60

 הצִיד  מעון  לקישוט  ספרד,  של  הרביעי  פיליפ  לךמהמ  רובנס  שקיבל  הזמנות  מכמה

 חבריו, עם יחד .Real Palacio-ה במדריד, והארמון ,Parada la de Torre שלו,

 תוסס למרכז ובנקאות מסחר מעיר אנטוורפן של אופייה לשינוי סניידרס תרם

 לאומנויות.

 

 

 

Peter Paul Rubens, Frans Snyders, Prometheus Bound, 1618 

 הציור חשיבות להבנת חיוני וסניידרס רובנס בין הפעולה שיתוף קשר של טבעו

 עסקיתו פחות חברית יתההי השניים בין היחסים מערכת הכבול". אוסיפרומת"

 פעולה שיתוף הבססהתו ברויגל, ביןל בנסרו ןבי ששררה מזו באופייה יותר

הכנות שמן  נהג רובנס לצייר  בתחילה  לרובנס.  יועד  בו  הראשי  שהתפקיד  ,אומנותי

סמך על מיומנותו הקומפוזיציונית של  לא שעדיין מכיווןשל הקומפוזיציה כולה, 

את רוב בדרך כלל  שיצר   היה זה  רובנסכמו כן,  שותפו, והנחה אותו בכיוון הרצוי.  

 בציור צריך היה לתרום את חלקו. בהם סניידרסשוסימן את השטחים  ,רהציו

 ייד  על  לםוכ  נעשו  הסופיות,  האינטגרטיביות  והתרומות  העיצוב  ,רעיוןה  –  שלפנינו

 את צייר סניידרס .סניידרס דווקא היה הציור במלאכת שהתחיל מי אך רובנס,

הדגשות והוסיף ורובנס המשיך  ,של הדרמה המתוארת ּהמרכז המדהים,הנשר 

 Woollett & van) מקור ולאפקט הדם במקור ובטפריםללרגלי הנשר,  משלו

Suchtelen, 2006, p.165, 171.) 

גם הוא רובנס עצמו היה  אומנם הנשר צויר, כאמור, על ידי סניידרס, אך  

מן  ,לדוגמהצייר נודע של בעלי חיים, ושל נשרים במיוחד, כפי שניתן להיווכח, 

 הציור הבא.
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Peter Paul Rubens, Cupid Supplicating Jupiter, 1610 

? לצייר את הנשרסניידרס רובנס את השאלה, אם כן, היא: מדוע הזמין את 

הייתה שונה משל ש, ססניידרטכניקת משיכות המכחול של טמונה בהתשובה 

שרונו של סניידרס, התלהב מאד מיכולותיו ומשום כך ירובנס העריך את כרובנס.  

מערכת היחסים המקצועית של השניים נמשכה על פני   מו פעולה.יהזמינו לשתף ע

 (. 1640-1610שנים רבות )

 שאף המיתולוגיה, על והמבוססת אלימה בפעולה העוסקת ,זו ביצירה

 של  תעוצמתי  רגשית  התגובל  גרוםל  כדי  ,הגופני  התיאור  גבולות  את  קלדחו  רובנס

אנושי -"הציור שלפנינו מציג כוח על  .הנורא  תיאורה  כחלנו  אימה  תגובת  –  הצופה

פורש בפני הצופה בצורה אלימה . הוא  אונים מול אכזריות חייתית-חוסרב  השרוי

 את השידגהיוצאת מתוך הקרביים, ומ , אנרגיהרוקיהאנרגיה של הסגנון הּב  את 

היסטוריון האומנות  לדברי. (Scherer, 2015ת" )חושניוהקו והתנועה, הצבע, ה

תואר על  הציור (,Richard Mclanathan, 1916-1998) ןמקלנת' והסופר ריצ'ארד

לי באלימות סיפור הברוט  "רובנס צייר את ה :ידי הביוגרף של רובנס במילים אלה

אוס יסימטרית, פרומת-"הקומפוזיציה הא(.  Mclanathan, 1995, p. 42" )תואמת

 

 

ה נבחרזרועו השמאלית כמעט יוצאת מתוך הבד, כשנופל כלפי מטה -נוטהה

 . (Atkins, 2014, p. 126-127)"טיטיוסשל טיציאן אודות הענק  והשראת ציורב

האל הציור מבוסס על סיפור מהמיתולוגיה היוונית והרומית: 

. הוא יצר תוכושר עמידוב  הצטיין בכוחו  (מחשבה מקדימה)מילולית:  פרומתיאוס  

אתנה לימדה אותו ארכיטקטורה, אסטרונומיה, האלה ולאחר ש ,את האדם

לאדם. זאוס   את הידעהעביר  הוא  ווט, רפואה ואת תורת המתכות,  ימתימטיקה, נ

ומנע מהאדם את האש. פרומתיאוס גנב את הלפיד מהאלים  המעשהס על כע

 כך נענש מידיעל  כדי להצילּה. האולימפיים, ירד לארץ והעניק אותו לאנושות

 חרץ לעינויים נצחיים. גורלו נו ,זאוס

תנו לו יקלסיים נהבטקסטים  וכברד, ומאהנושא המיתולוגי היה מוכר 

"הסיודוס,  ות ואף סותרות.מגוונפרשנויות דתיות, פילוסופיות ומוסריות 

שרימה את האלים והרס את   הציג את פרומתיאוס כנוכל המשורר האפי היווני,

עליו נענש. שחטא דתי  היאלאדם  גניבת האש ומסירתה .הזהב של האנושות תור

מי שסיפק לאנושות את ראה בפרומתיאוס את    ,זאת  לעומתאייסכילוס,  המחזאי  

 סברתית והסמלית, אש התבונה, ההיגיון והחוכמה. הוא יהאש האמיסודותיה: 

אנושות. הפילוסוף לאיזון בין האלים ה שיבש אתצדק, אך מו היההעונש ש

ו של פרומתיאוס ככישלון מעשהאת  הגדיראפלטון ראה באש כוח יצירתי ו

 (.Woollett & van Suchtelen, 2006, p. 168" )מוסרי

נשר וק לצוק על הר כאוקאסוס, ופרומתיאוס כשהוא אזבציור נראה 

. על פי המיתוס, הכבד נאכל דוב  ניזון מכ   – זאוסאת סמל המ – פראי ואכזרי

. "הכבד נבחר כמקור העינויים משום שהיוונים החשיבוהו ומתחדש מדי יום

בציור נראה מאבק (.  Tiniakos, 2010)  , הנפש והנשמה"שכלשל ה  םמושב  םכמקו

חסר הגנה, כעוצמה מוצג הבין האדם לחיה המכונפת. פרומתיאוס רב  איתנים

ות במאמץ עילאי את גופו השרירי, אך לשווא, ו  אימה, מע   מלאחסר אונים, 

המשתווה  – הענקפרי הנשר והוא שרוע עירום על גבו, כשט חטאו. לומשלם ע

ממוקמים על בטנו  –גופו המתענה והמתפתל של פרומתיאוס לכמעט בגודלו 

 יום מדי המתחדש הכבד בעוד מפשעתו,ו ופני את קורעיםהתחתונה, מצחו ואפו, 

בפניו המעוותות,  ניכרעינו הימנית נעקרת על ידי הנשר וכאבו  .ושוב שוב נטרף

היישר לתוך עיני הנשר, כמו גם באגרופו  המביטהעינו השמאלית שנותרה, ב
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 הכבולה, ידו וחזקשרירי  היותולמרות השמאלי הקפוץ ובבהונותיו המכווצות. 

מבעל הכנף  לחמוק מצליח אינו והואאינה יכולה להשתחרר,  בשרשרתלסלע 

 המקורב"גופו המתפתל של פרומתיאוס, הנקרע האימתני המרחף מעל גופו. 
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ו ייסוריו גיעי שבויום לתקווה של שביב  א טומן בחובויתכן כי הויו ,עולה השחר

רובנס כלל את לפיד האש בפינה השמאלית כמו כן,  .לקיצםשל פרומתיאוס 

 כמטפורה לניצוץ היצירתיות"לפיד יכול להתפרש כאש ממשית או ההתחתונה. "

(Wright, 2015). 

את  מעצימיםשקיבל הנשר ומידותיו העצומות בציור  המרשיםהתפקיד 

מעורר נובעת  שהציורמאבקו של פרומתיאוס. התגובה הרגשית העזה 

האדם הנענש בידי בעל חיים. רובנס אהב ציור זה בשל  –של הסצנה  ייחודיותהמ

 של תכתבויותיומה, ולכן השאירו בביתו לתקופה ארוכה. בצופיו שעורר תוהרגש

 שכיהן והדיפלומט האספן ,(Carleton Dudley Sir) קרלטון דדלי סר עם רובנס

 1618  -ב  כי  למדים  אנו  בהאג,  שהתגוררו  המאוחדות  לפרובינציות  הבריטי  כשגריר
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 לך, מציע אני אותו הנוכחי, בהםו ציורים אוסף בביתי "ישנו כתב: וכך ,ברשותו

 .,Held) (1963 לעצמי" שמרתי אותוו ביותר, ייעל האהוב הוא

 מוכלת, גופנית אנרגיה שלו עינויים של תיאור זה, שגרתי בלתי תיאורב

 פני  את  ששינו  תכונות  –  עוצמתו  הן  רובנס  של  האומנותיות  שאיפותיו  הן  מותלומג

הן  עם מומחים כמו פרנס סניידרס  –של רובנס  הפעולה פישיתו" הפלמי. הציור

את נקודת   נוציי  –ייר הפרחים והנופים  עם יאן ברויגל האב צ    הן,  החיים  בעליצייר  

 ,Woollett & van Suchtelen, 2006)  "רבגונירוקית של שיתוף אומנותי  הזנית הּב  

p. 168.) 

תלמידו של רובנס, (, Anthony van Dyck, 1599-1641) אנתוני ואן דייק

-ןודמות חשובה על הבמה הבי 17-מהאומנים הפלמיים הגדולים במאה ההיה 

, מחונןדיוקנאי  היה . הואחצרות בתי המלוכהבאומית, בכנסייה הקתולית ול

 

 

של רובנס עליו הייתה אדירה. "הוא למד ממנו את  השפעתו. מורושאף עלה על 

הסוסים את , את שרירי הגוף הגברי ומסעירים, את ציורי הגוף המאפייני סגנונו

-התייחס אל הצייר בן התשע , מצידו,. רובנס (Harris, 2005, p. 175)הנפלאים"

 גםצייר דייק  ואן(. Brown, 1999, p. 17) "תלמידי הטוב ביותר" שרה כאל:ע

צייר נופים רגיש ביותר. ואן דייק כרטט ודע גם כׂש  נו, וותומיתולוגי יותדת סצנות

חצר  שלדיוקנאי שימש ואן דייק תחריטים. החידש גם בתחום צבעי המים ו

 ושל, ומשפחתו, אנגליה מלך, הראשון'רלס צ של בייחודהמלוכה, 

בתחום זה,  ובלטש נוספיםעם ציירים  יחד. בכלל האירופית האריסטוקרטיה

 מהפכה בסוגה זו.  חוללהוא , הספרדי ולאסקזלמשל דיאגו  ביניהם

י דיוקנאות תחריטנמצאו סדרות רבות של    "איקונוגרפיה"באוספו הידוע  

בחצי אורך של דמויות חשובות מתקופתו. מתוך שרטוטים אלה, הוא עצמו חרט 

כך שבעל מקצוע יוכל  ,הדמותשל מתאר הקווי את ראש והאת  מהם 18-בכ

ובעבודתו  ,להמשיכם. "לפניו כמעט ולא התקיים תחום החריטה בדיוקנאות

  (.Hind, 1963, p. 165) החריטה לשיא האומנות"לפתע הפכה 
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שיתוף הפעולה בין אנתוני ואן דייק לפיטר פאול רובנס מתבטא היטב בציור 

Achilles Discovered by Ulysses and Diomedes (Brown, 1999, p. 10 .)

 ודיומדס (Ulysses) יוליססבציור נראים "שני אנשים בימין הרחוק: 

(Diomedes)  "הקוראים לאכילס לצאת למלחמת טרויה  (Moir, 1994, p. 12 לפי .)

ויה. על מנת למנוע את הדבר, הנבואה, אכילס עתיד היה למות במלחמת טר

מחופש  , כשהוא(Lycomedesלייקומדס )החביאה אותו אימו בחצר המלך 

לאישה. אכילס בילה שם את זמנו עם בנות המלך והתאהב בדיידמיה 

(Deidamia.) הגיעו במלחמה, אכילס של לעזרתו שנזקקו ודיומדס, יוליסס 

 מי  לגלות  במטרה  המלך, בנות  בפני  תכשיטים  והציגו לסוחרים  מחופשים  לארמון

 התעניינות גילה אכילס וכאשר הצלחה, נחל התכסיס אכילס. הוא הנשים מבין

 אכילס הזיהוי: רגע את לתאר בחר רובנס זהותו. נחשפה הנשק, בכלי יותר רבה

 בקרוב.  יעזוב  אהובּה  כי  המבינה דיידמיה  ולצידו  למלחמה,  לצאת  מוכן  חרב,  מניף

רובנס עצמו מעיד שתי הדמויות מימין, יוליסס ודיומדס, צוירו על ידי ואן דייק. 

טון, שהתעניין בקניית הציור, כי: "הציור ברובו צויר בידי במכתבו לסר דדלי קרל

 (.Logan, 2005, p. 200אנתוני ואן דייק" )

 
Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck, Mucius Scaevola before Lars 

Porsenna, 1618-1620 

 

 

(, Muciusו השניים את גאיוס מוקיוס )יראחר בין אומנים אלה, ציפעולה  בשיתוף  

רומי והתפרסם בגבורתו ובעוז רוחו,  אזרח, שהיה Scaevola םידוע בשה

לפנה"ס.  508( בשנת Clusium) קלוסיום האטרוסקית עירבמלחמת רומא ב

 מוקיוסהמלך הקלוסיאני, לארס פורסנה, על רומא. גאיוס  צר המלחמה במהלך

בשל טעות בזיהוי הרג את  ךאחדר למחנה האטרוסקי במטרה להתנקש במלך, 

נכונותו להיהרג  על והצהיר במעשהושומר ראשו של המלך. לכשנתפס, הודה 

רפו חיים, אולם גאיוס, כהוכחה לאומץ רוחו, וכרומאי אמיץ. המלך איים לש

כל סימן  תלהראו מבלי באש והשאירּה דולקתהימנית לתוך אש  זרועוהכניס את 

שחררו, באומרו: ל החליט והמלךשל כאב. במעשהו זה רכש את הערצת המלך, 

"חזור לרומא על כי הזקת לעצמך יותר מאשר לי, ויותר מאשר יכולתי אני להזיק 

וס מוקיזכה  האירוע לאחרלך, ושחרר את העיר מן המצור עליה". 

אחראי לקומפוזיציה   בציור זה היה רובנס   .רושו "שמאלי"י, שפ Scaevolaלכינוי

 פרטים.ה מן כמה להואן דייק הוסיף  ואילוכולה, 

 שיתופי פעולה יוצאי דופן
לא כל שיתופי הפעולה ביצירות אומנות נעשו מתוך בחירה ותכנון מוקדם. 

הוא באותה  גםאחר ישתתף  ציירהצייר האחד שידע  לאמקרים מסוימים, ב

ולעיתים אף היה הוא אחר,  אומןשיתוף  לע ידעהאומן  ,יםאחר במקריםיצירה. 

. נכון יותר עצמו הסיבה לשיתוף האומן הנוסף, כפי שנראה בדוגמאות הבאות

 ישמש לכך כדוגמה(. Slive, 1969, p. 114-116)לכנות שיתוף זה כ"התערבות" 

 "משפחת ואן קמפן". הציור
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Frans Hals, Salomon de Bray, Pieter de Molijn, The Van Campen 

Family: Portrait in a Landscape, 1621-1623 

דע  כצייר דיוקנאות, נויליד אנטוורפן,  (,1582Frans Hals ,-1666) פראנס האלס

 עליזות לדמויותיו העניק, הקלילותמשיכות מכחולו הערניות, הזורמות, שב

האלס התפרסם בשל דיוקנאותיו, בעיקר אלה של אזרחים אמידים   .חיים  ושמחת

שכבות האוכלוסייה:   מכל  דמויות  גםהוא תיעד    אךושל קבוצות המשמר האזרחי,  

בנשפים, בפגישות קצינים, חברי הגילדות, חברי מועצת העיר, ראשי ערים   דמויות

 תוך שיקוףבסגנון שונה,  ּהוהציגכל דמות ופקידים וגיבורי מסבאות. הוא קלט 

דיות ימאופיין במי נומגוון תנוחות והבעות. סגנו אמצעותב הואישיות ּהאופי

 הואבציור ההולנדי.  ו  כמוהמצוירים באופן שטרם נראה  לחיים    עניקיםברק, המבו

 –העדיף תנוחות בלתי רשמיות, אינטראקציות ספונטניות ותנועות בלתי גמורות 

את  לוכדותוכל אלה מפעילות את הקומפוזיציות במשיכות מכחול חופשיות, 

שצייר בימי חייו,  םציוריהמתוך מאות  .דמותההשפעות החולפות של האור על ה

רובם הגדול דיוקנאות, רק ארבעה היו דיוקנאות משפחתיים, וביניהם הציור 

 .לעיל הנזכר

ציור בהשותף השני (, Salomon de Bray, 1597-1664) סלומון דה בריי 

. 17-ציירי ההיסטוריה בהארלם שבהולנד באמצע המאה ה יןב בולטזה, היה ה

. ציוריו 17-של המאה ה 50-וה 40-ה י משנותקלס-סגנונו התפתח לכיוון הפורמלי

הוא צייר גם דיוקנאות  אךעסקו בנושאים היסטוריים, תנ"כיים, אלגוריים, 

 

 

ומתכנן   דריכלהיה גם משורר, א  הוא,  אלה  כישוריו  על  נוסףונופים ועיצב כלי כסף.  

 .ערים

(, Pieter de Molijn, 1595-1661)פיטר דה מוליז'ן השותף השלישי היה 

הכפרי. סגנונו התאפיין בנופי שדות המוגבלים לפלטת הצבעים   לינ  חלוץ הנוף הטֹו

ציוריו כללו גם  .עכורים והכחולים-האפורים, הירוקים, החומים, הצהובים

ם של ציוריוכן  ציורי ארכיטקטורה ,יומיות, דיוקנאות-ם, סצנות יוםסצנות י

בין יצירותיו  ת הצבעים האופיינית לו.בפלט שימושתוך  ,נוף מונוכרומטי מרחבי

אפור, וידועה הייתה רגישותו לחיים -דיו או בגיר שחורבהיו שרטוטים רבים בעט ו

 ים.יהכפריים ההולנד

 –היה הראשון בציורי דיוקנאות משפחתיים  "משפחת ואן קמפן"ציור ה

ג ואן קמפן הזו ידי על הוזמן והואשל פראנס האלס,  –כאמור, ארבעה במספר 

(van Campen)  שנה לנישואיהם. ראש המשפחה היה סוחר אריגים  20במלאת

 בילוי בעתמתעד את המשפחה  הציורילדים.  13ליידן, ולזוג היו  העיראמיד מ

שב ומביט אל מחוץ לתמונה, בסמוך לו יושבת אשתו וי האב. הטבע בחיק

לעצים. הילדים נראים פעילים ושמחים,  בינותילדים  קבוצתומסביבם 

בולטת בדיוקן . והנאה רוגע מביעות ופניהםבתנוחות בלתי רשמיות, 

של הדמויות זו  במשחק ובתשומת הלב תבטאתהאינטראקציה המשפחתית, המ

הרמוניה וספונטניות  תחושתלקומפוזיציה  ףבין בני המשפחה מוסי קשר. הלזו

ותיו של האלס, בקנה מידה גדול, כך יצירצויר, כמו רוב  הדיוקןמשפחתית. 

 ,החופשיות . במשיכות מכחולוותנושמו חיותכמעט  תנראו הדמויותש

 –המהירות והזורמות הוא יצר חיוניות מרתקת בפניהם של בני המשפחה 

 הצייריםשל  יםהסטטי ייםדיוקנאות הקבוצתה ןהנעדרת לרוב מ התכונ

   ההולנדים בני זמנו.

לאחר שסיים את הדיוקן, נולדה למשפחה תינוקת נוספת. הפעם פנו 

הוסיפּה בתחתית   והואההורים לצייר דיוקנאות הולנדי אחר, סלומון דה בריי,  

, שונה בסגנוןשמאל. שלא כמו שאר בני משפחתה, צוירה הילדה מ ציורה

יוצרת קשר עם  אינהבמשיכות מכחול מדויקות, יושבת בתנוחה קשיחה, 

לסגנונו ושל דמויותיו של האלס  זהם, וגוון עורה מבריק ואינו דומה להאחרי

הזורם. היא נראית כבובה מושלכת על הרצפה, כתוספת מסורבלת לסצנה 
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ומתכנן   דריכלהיה גם משורר, א  הוא,  אלה  כישוריו  על  נוסףונופים ועיצב כלי כסף.  

 .ערים

(, Pieter de Molijn, 1595-1661)פיטר דה מוליז'ן השותף השלישי היה 
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ם של ציוריוכן  ציורי ארכיטקטורה ,יומיות, דיוקנאות-ם, סצנות יוםסצנות י

בין יצירותיו  ת הצבעים האופיינית לו.בפלט שימושתוך  ,נוף מונוכרומטי מרחבי

אפור, וידועה הייתה רגישותו לחיים -דיו או בגיר שחורבהיו שרטוטים רבים בעט ו

 ים.יהכפריים ההולנד

 –היה הראשון בציורי דיוקנאות משפחתיים  "משפחת ואן קמפן"ציור ה

ג ואן קמפן הזו ידי על הוזמן והואשל פראנס האלס,  –כאמור, ארבעה במספר 

(van Campen)  שנה לנישואיהם. ראש המשפחה היה סוחר אריגים  20במלאת

 בילוי בעתמתעד את המשפחה  הציורילדים.  13ליידן, ולזוג היו  העיראמיד מ

שב ומביט אל מחוץ לתמונה, בסמוך לו יושבת אשתו וי האב. הטבע בחיק

לעצים. הילדים נראים פעילים ושמחים,  בינותילדים  קבוצתומסביבם 

בולטת בדיוקן . והנאה רוגע מביעות ופניהםבתנוחות בלתי רשמיות, 
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לסגנונו ושל דמויותיו של האלס  זהם, וגוון עורה מבריק ואינו דומה להאחרי
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דה בריי  שלחתימתו (. Rowan, 2018) מאוחדת –עד להופעתה   –שהייתה 

 של הילדה. ם על סוליית נעלּהריוהתאריך מצוי

במשך שנים ארוכות הוצג שלושת חלקי היצירה, והופרדו    1810מעט לפני  

לאומנות טולדו מוזאון ב הוצגהדיוקן כשלוש יצירות עצמאיות: החלק השמאלי 

  –בלגיה והימני בבבריסל שהמלכותי לאומנויות במוזאון  –אוהיו; האמצעי שב

 באוסף פרטי.

 לביןאוהיו  לדמיון במלבושי הילדים בין הציור שבאוצר בלגי  טען    1929-ב

בפינה השמאלית וזו הרוכבת בעגלת העז צוירו ש"התינוקת  בלגיה.זה שב

סימן   –אלמוגים אדומים   מאחר שלשתיהן שרשרת חרוזי  , זאתצעירות ביותרּכ  

 עוררו אתאחרות וזו )שם(. עובדה  מוכר באותם ימים למיקום במשפחה"

וריקה' אוריקה, אא"התגלית לא הייתה מסוג 'א .לקרבה בין היצירותחשד ה

דורות של היסטוריוני  מספראלא תוצאה של מודעות שהתפתחה בהדרגה במשך 

 היסטוריון האומנות קלאוס גרים טען 1940-ב(. De Belie, 2019) אומנות"

(Claus Grimm,) לורנס ניקולס אחת הן. –שלוש היצירות ש (Lawrence 

Nichols,) השערות לגבי  המכהעלה ארה"ב, באוצר בכיר של תערוכות באירופה ו

ועקב מידותיו  ,. הציור הועבר במשפחה מדור לדור1" הציור: דת חלקיפרה

קה ו. החל2 ;ס"מ( קרוב לוודאי שלא התאים לרוב הבתים X 330 150הגדולות )

כן יית. 3 ;כדי שתישא רווחים במכירות הפומביות ,מסיבות מסחריותבוצעה 

אין לדעת את טבעו של מקור  –מים מ או כתוצאה שריפהב ניזוק, אולי הציורש

דה  '. לפי ליסבת(Baard, de Vries & Slive, 1962) ההרס; חלקו כנראה אבד"

, לא היה 17-ציור הולנדי במאה ה  שלאוצרת תערוכות     (,Liesbeth De Belie)  בלי

זה בלתי שכיח לשנות יצירות אומנות: "בעבר, ציורים רבים מאד נחתכו, נוסרו, 

 .)שם( על המקור"ציירו אומנים וההוארכו, קוצרו, צורותיהן שונו 

התגלתה עין אנושית. הניקוי  2013 ו בשנתשחזורותהליך ניקוי הציור ב

נראה יועד ככל הש ,ואריג ןימימליון בחלק העחצי ראש של ילדה  חשףהבא 

הוביל לתגלית זה גילוי י התחתון. נימחלק הלהתחבר לדמות בלתי נראית ב

עשוי   . צווארונּהחצי דמות של ילדה הייתה מסובבת כלפי מישהו לשמאלּה  נוספת:

בדי התחרה התחבר לראש הילד והיה זהה לפיסת צווארון תחרה סמוך אליו. 

 ותמשפחה נראו חסרהלא נראו הגיוניים: מחוות בני  , אם כך,הציור הנפרדים

 

 

כמה , זאת ועוד יות.שגרתובגדי אחדים מהם הסתיימו בנקודות לא  ,מטרה

מישהו מחוץ  לא הידיים, כפוניםו, על פי מחוות טולדו נראציור שבמהילדים ב

הקומפוזיציה המקורית הייתה רחבה יותר וכללה שלוש  ככל הנראה, ליצירה.

 הימני. הסופר והיסטוריון האומנות סימור סלייב ּהדידמויות נוספות בצ

(Seymour Slive )ציור של שלושה ילדים עם עגלת עז במוזאון  1969-זיהה ב

ולאיחודם האלס. הצעה לשחזור החלקים  שהתאים לציורו של , ציורבבריסל

בציור הקיים ומחוותיהן מבטי הדמויות  .הראתה כי רקעי הנוף התאימו במדויק

נים יותר לאחר חיבור פרטים אלה הוכיחו כי הפרגמנט  התוספת. נעשו מוב 

כשנתלה בצמוד לחלקים  .מבריסל היה חלק מקומפוזיציה גדולה יותר

 Nichols, De) משפחה אחתכדי דו להאחרים, שלושת הפרגמנטים התאח

Belie & Biesboer, 2019, p. 112.)     מכאן לא רב היה המרחק לקביעתם הנחרצת

 התחברו  כמו בכל חקירה טובה, פיסות החידה  של מומחים כי אכן זו יצירה אחת.

. נפתרה  17-מהמאה ה התעלומה בת מאות השנים של משפחת ואן קמפןו  ,סוף סוף

 : 2018בשנת טולדו מוזאון חדו לראשונה בתערוכה בוהציור א חלקישלושת 

 

פעיל,   אומןשהיה אז עדיין    ,נותרה שאלה אחת פתוחה: מדוע לא הוזמן האלס

בכל  שיתף האלס פעולהלא תמיד  ההשערות,אחת על פי להשלים את ציורו? 

-של המאה ה 30-: בתחילת שנות ההלדוגמ השלמת ציורים שהוזמנו.הנוגע ל

( יםתש  חברי קבוצת קצינים מאמסטרדם )משמר אזרחי של ק  הזמינו ממנו  ,  71
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ולבסוף  ביצועו,שלוש שנים ליותר מנאלצו להמתין אך עבורו,  ושילמ ,ציור

 The" )החבורה הצנומה" היה  ציורהמשימה. שם ה  מתשללהאחר  צייר  בחרו ב
Meagre Company .) 

 
Frans Hals, Pieter Codde, The Meagre Company, 1633-1636 

התגורר ש ,האלס, בחרה באופן לא שגרתי בהתגוררה באמסטרדםש ,בוצההק

לנוע האלס התקשה . , ואף הציעה לו שכר גבוהבהארלםמחוץ לאמסטרדם, ועבד 

הצייר שהוזמן להשלים את . , כאמור, התעכב עד מאודהביצועו ,בין שתי הערים

בנושאים  ביצירות נודעש (,Pieter Codde, 1599-1678) פיטר קודה הציור היה

 .אפור-בעי כסףצ –האופיינית לו ליות טונ  וב מוסיקליים, היסטוריים ודתיים,

בידי אחר. לא היה זה בלתי  אפוא הושלם ,הוחל על ידי האלסש ,דיוקןה

כניס שינויים בפרטי לבוש או אפילו י ,שכיח שאומן יעדכן דיוקן שצויר בידי אחר

מחק בני משפחה, במידת הצורך. האלס צייר את חציו השמאלי של יאו  יףוסי

צוירו הדמויות החמישית והשביעית מימין. יתר  דמות השלישית,ה ואתהציור 

האלס צייר את קווי המתאר של (. Hermens & van Loon, 2017) בידי קודה

הדמות השמאלית  ואתיהן של הדמויות שהוזכרו ויד ןאת פניה ,הקומפוזיציה

 .ביותר בשלמותה

 

 

 

 

 סיכום 
כי אלה שלמדו   ,"ההיסטוריה הארוכה של האנושות וזו של עולם החיות מוכיחות

 ,Darwin) צ'רלס דרווין –" .הם אלה ששרדו –לעבוד בשיתוף ולאלתר ביעילות 

1999, p. 62.) 

 יותר מחליטים לתרוםשיתוף פעולה מתרחש כאשר שני אנשים או 

ממומחיותם למען השגת מטרה, הקמת מיזם, פתרון בעיה או השלמת משימה. 

תשפיע   –  שתפרתים, מיומנות נרכשת, שככל שתילע  ,יאשיתוף מעין זה ההיכולת ל

, נוסף על . השיתוף עשוי לכלולועל הצלחתו על תוצאת היעד המשותףלטובה 

 .דועות וחומרים, חלל עבודה, רעיונ המומחיות, גם

להניע יכולים שותפים בעלי מיומנויות מגוונות ותחומי מומחיות שונים 

משולבת. הלמידה  ההם עצמם נתרמים על ידי חווית  שבעוד    ,קדימה  צירותאת הי

ת דעות, שיתוף מידע, למידה פלהחחוויה מתבססים על קבלת משוב, המרכיבי 

ועוד.  אישיות עדפותה, נקודות מבטשלונות של האחר, יכומטעויות, הצלחות 

 .מיזםנפתחים ערוצי תקשורת חדשים בין המשתתפים בעל כך,  נוסף

המשותף  תהליךמציאות מלמדת כי שיתוף פעולה אף תורם ליעילות הה

בהם צץ לפתע מכשול ש  במקרים  ,מכך  יתרה.  והוא עשוי להפרות את המשתתפים

המהמורות. פתרונות  צליחתכלשהו, יצוצו אף פתרונות יצירתיים ויסייעו ב

היצירתיות האומנים, ש  דייל  בהערכה עתמיד  מתוך יצירתיות מתקבלים    שנולדים

 מטה לחמם.היא 

הייתה בתחומי האומנות החזותית  שכיחותו של שיתוף פעולהידוע כי 

 ,המסורתית הנחהוזאת מחמת ה מקצועות,ה אשר ביתרמונותרה נדירה יותר 

ידוע  אומנםאגוצנטרי ומופנם.  אףאולי ו עצמאי,באופן לרוב אומן פועל שעל פיה 

בהן התחנכו ושגדולי האומנים, בסדנאותיהם של  שיצירות משותפות צוירו

כל יצירה זוהתה  , אך גם בסדנאות אלההאומנים הגדולים לצדאומנים צעירים 

 .ותמעטהיו  בהן היה מוצהר, פעולהה שיתוףהיצירות שואומן יחיד,  עם

ומתמקד  של ציירים ידועים יחודייםהמאמר עוסק בשיתופי פעולה י

פיטר פול רובנס ויאן ברויגל  בין – באנטוורפן התרחששהבולט  בשיתוף הפעולה

עד ו 1598 החל בשנת שצוירו למעלה מעשרים וחמש יצירותשהוליד  – האב

השניים   הפעולה ביניהם,  שיתוףהצלחתו המרובה של    למרותפטירתו של ברויגל.  ל
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תרומה הייחודית ה  ,זאת  עם.  שציירו יחדיו  הציוריםמ  דרק על אחחתמו במשותף  

)נופי ברויגל ודמויותיו של רובנס( וסגנונם האומנותי האופייני של כל אחד מהם 

שני  רות שאינן חתומות.גם ביצי השותפיםמשל כל אחד  וזיהוי חלקאת הקלו 

 ותיר, הווז ההעמיתים, כמו גם האומנים האחרים שיצרו שיתופי פעולה בתקופ

 .ומעניינת ייחודית אומנותית תופעה אחריהם

 עריכת המאמר ותרגום המובאות: נילי לאופרט 
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מנות היהודית והמזוזה והתפילין בראי המסורת והא 

 הקדומה

 שמואל גבעון 

קדושה שמזכיר התשמישי  עםהמזוזה והתפילין נמנים 

ונרתיק של  של ספר תורה,ותיק  ,ומזוזות ספרים," התלמוד:

בבלי מגילה כו, ב(. על פי המסורת ) "תפילין ורצועותיהן

הם תשמישי הקדושה הקדומים  תפיליןההמזוזה ו ,היהודית

לפני יציאת מצרים. ביותר שהצטוו בני ישראל לעשות במצרים, 

המזוזה והתפילין הם גם שניים מהממצאים הארכיאולוגיים 

שוב בקומראן ובמערות מדבר יהודה מימי ישהתגלו בשרידי הי

החשמונאים ובית הורדוס, כלומר לפני יותר מאלפיים שנה 

ולאחר מכן   ,(פירהמאה ראשונה לסהשנייה לפנה"ס עד  המאה  ה)

(. מאמר זה יעסוק ירהפמאה שנייה לסהבימי בר כוכבא )

בתולדות התפילין והמזוזה לאור הממצאים הארכיאולוגיים 

והתעודות ההיסטוריות מימי בית ראשון ושני ועד ימי בר 

 41הדומה מאוד לצורתם היום. הצורב ועוצב עתכוכבא, 

 צורת המזוזה והתפילין 
ציוויים מקראיים, מצוות  הםהטקסטים שבעקבותיהם נוצרו המזוזה והתפילין 

רבה. אין במצוות אלה כל פירוט כיצד   בתמציתיות  המנוסחותמן התורה,    "עשה"

 
 אלו הלכות. והתפילין המזוזה תולצור למצוות הקשורות השונות בהלכות ידון לא זה מאמר 41

י"ד; רופא, תשמ"ב; נחמן, תשס"ד; תשל"ט; הברמן, תש ,, תשל"גלוריא: אצל בהרחבה נדונו
 ביבליוגרפיה נוספת.גם ראו במאמרים אלו  .רוזנטל, תש"ע
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ה' עוסקות בהזכרת ה הוראות אלאייראה החפץ המשמש לעשיית הפעולה, 

כ(.  צווים -יחט; יא, -)דב' ו, ו ובהצבת התזכורת על גופו של האדם ובפתח ביתו

אלו עשויים היו להתפרש באופן מטפורי, אך הם התפרשו במהלך הדורות 

לט(. לשם כך -גם הציצית: במ' טו, לח כמוהם)ו פיזייםכהוראות לעשיית חפצים 

הדורות מערכות של כללים מפורטים ומדוקדקים, הכוללים את  במהלךנוצרו 

 וכןהמשמשים לעשייתם,    ואת הכלים והחומרים  בחפצים  והשימוש  התיבהככללי  

  (.Landsberger, 1970ב )וועיצ הוגרפיאיקונ של שונות מסורות התפתחו

 המזוזה 
הבית,  פתחאנכיות של דפנות ההן ה ,ת כמה פעמים במקראונזכרה ות,המזוז

משקוף המחוברות זו לזו בקצה העליון באמצעות הדופן האופקית, הלוא היא 

. מאוחר יותר (מג, ח ועוד 'נז, ח; יח 'א ו, לא; יש"ו, ט; מל 'יב, ז; דב 'שמ)הדלת 

"וכתבתם על  ,על פי המצווה הכתובה בתורה '.מזוזה'הרחיבו חז"ל את המושג 

מזוזות של דלתות השעל חז"ל, , פירשו (ו, ט; יא, כ 'דב)מזוזות ביתך ובשעריך" 

צריכה להיות כתובת המזכירה את מצוות ה'.  (כולל החדרים הפנימיים)הבית 

בדיו שתי פרשות מספר  בהן כתובותהקבועות על מזוזות הבית, ושמגילות הקלף 

מאז ועד היום, כותבים על גבי קלף את שתי  , נקראו אף הן 'מזוזות'.דברים

יא,  'דב)והשנייה "היה אם שמוע"  (ט-ו, ד' דב)ע ישראל" הפרשות: האחת "שמ

, מגלגלים ומניחים את מגילת הקלף בתוך קופסה קטנה המכונה 'בית (כא-יג

ראו גם את ההלכות )מזוזה' ומצמידים אותה לשליש הימני העליון של דופן הדלת  

 .(1973 ,והמסורות הקשורות למזוזה אצל לוריא

עשירית עד ה  המאה)כי מימי בית ראשון    ,תהעדויות ההיסטוריות מלמדו

 (שנייה לפנה"סהשלישית וה המאה)ועד לתקופה ההלניסטית  (שישית לפנה"סה

נהגו היהודים לחקוק על אבן המשקוף של דלת הבית או על המזוזה הימנית, את 

 ןפרשת "שמע ישראל". אולם בעקבות גזירות אנטיוכוס אפיפנס הרביעי, וביניה

ו נהגהאיסור על חקיקת פרשת "שמע ישראל" על משקופי הדלתות של הבתים, 

של גזירה זאת, . בלחצה בתי היהודיםאבני המשקוף של החרים את היוונים ל

 ,אילן-בר)החלו היהודים לכתוב את פרשת "שמע ישראל" על גבי יריעת קלף 
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על   ןניצחוהאת המקל בפתח הבית, במקום לחקוק אותה על משקוף הדלת. לאחר  

 

 

נוהג זה נעשה שה של המזוזה, וה החדתאת צורהחשמונאים ממלכת יוון, קידשו 

 ,מסכת מזוזה; לוריאמסכתות קטנות,    :וראו)קהילות ישראל    לנוהג המקובל בכל

 (. Landsberger, 1970 ;130-127 , עמ'תשל"ג

מקורן  ,העדויות הארכיאולוגיות הראשונות למציאותה של המזוזה

התגלו עשויות עור חיה,  ,ימי בית שני. שמונה יריעות קלף של מזוזהבממצאים מ

לימי החשמונאים.  ההמקבילמן התקופה שוב בקומראן, יראשונה בממצאי היל

על יריעות הקלף האלו נכתבו שתי הפרשות: האחת "שמע ישראל" והשנייה "היה 

אם שמוע". ראוי לציין כי על גבי כמה ממגילות הקלף של המזוזות נכתבו גם 

-377תשמ"ה:  ,אילן-; בר143ס"ט: תש ,נחמן :וראו למשל)עשרת הדיברות 

637).42 

התגלו גם חלקי יריעות קלף של מזוזות   20-שנות הארבעים של המאה הב

ישוב יאדי מורבעת, בנחל חבר ובנחל צאלים. בשרידי הוובמערות מדבר יהודה: ב

, התגלו חריצים באבנים שבפתחי כמה פירהמהמאה השלישית לס ,באשתמוע

שימשו כמקום הצבתם של בתי והסברה היא שחריצים אלה ישוב, ימבתי ה

ששימש מהמאה השנייה לספירה, המזוזות. בעיר תדמור שבסוריה, נחשף בניין 

בו השתמר המנהג הקדום של כתיבה על משקוף הבית. על גבי ו ,כבית כנסת

ועל   ,פרשת "שמע ישראל"  נמצאה חקוקה  המשקוף של דלת הכניסה לבית הכנסת

, תשל"ג ,לוריא)ברכות שונות הלקוחות מספר דברים נכתבו דלת הדפנות של ה

 .    (128-127 עמ'

מאה השלישית ת ביהודיהמנות ואבכמוטיב  הופיעה לראשונה המזוזה

ברומא.  (Via Appia) הי  פ  ה א  י  באחד מחדרי הקבורה בקטקומבה שבוִ  פירה,לס

ן הימנית של דלת בחדר קבורה זה התגלה ציור של מזוזה בחלק העליון של הדופ

. מזוזה דומה מצוירת גם על גבי הדופן הימנית של (Leon, 1995, Fig. 40)  הכניסה

חדר היו מקושטים בציורי הדלת הכניסה השנייה של החדר. ראוי לציין כי קירות  

החדר ת  כמו עצי תמר ואתרוגים. תקר  ,פרסקו המתארים סמלים יהודיים אחרים

 ים, אולם נרא. הציורים השתמרו באופן חלקי בלבדפרסקובציורי  אף היא  כוסתה  
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כן לזהותם, ו שקשהבתוכם ציורים ומדליונים עגולים וחצי אובליים  בהם כמה

 . (206 , עמ'שם)צויר אתרוג  , שבתוכםבארבע פינות התקרהארבעה מדליונים 

חזותי של זהות וסמל סממן  המזוזה תהיהינוסף על תפקידה הפולחני, 

על סמך  על פי רוב,, נעשה זיהוי בית כבית יהודיות לעם היהודי. השתייכ לש

ואכן, ות הכתובות על גבי קלף או המצוירות על גבי הפתחים.  מציאותה של המזוז

של מזוזות  ןיש לנו עדות לקיומ ,ימי החשמונאים, במאה השנייה לפנה"סבכבר 

הכתובות על גבי יריעות קלף, המציינות בבירור את זהותו של הבית, כבית יהודי. 

גם ה, י  פ  ה א  י  ניתן להניח כי ציורי שתי המזוזות בחדר הקבורה בקטקומבה שבוִ 

 ייכות.                                תשהמנותי חזותי של המזוזה כמסמנת והם ביטוי א

ראל משתלבים במנהג המקובל במזרח הקדום לציין מנהגי המזוזה ביש

 ,ייבין)וכן את אלו שנקברו בקברים גיים את דיירי הבית בכתובות או בסמלים מ  

המאה השביעית )בקברים מסוף ימי בית ראשון  כך למשל,  .  (781-780  , עמ'תשכ"ג

 ,ברקאי) , נמצאו שתי לוחיות כסףבכתף הינום בירושלים , שהתגלו(לפנה"ס

ראשונה על הלוחית ה .נחרתו פסוקים מברכת הכוהניםהן על גביש ,(תשמ"ט

"יברכך ה'  :שנייהעל הנכתב: "יברכך ה' וישמרך יאר ה' פניו אליך ויחונך", ו

. לוחיות הכסף נמצאו (58-52  , עמ'שם)וישמרך יאר ה' פניו אליך וישם לך שלום"  

נישאו על גופם של וקמעות כו ן שימשוניתן להניח שה ,של קברים אלו 43במאספה

 (383-379 , עמ'תשל"ה)אילן -אולי כוהנים. גם בר ן הקבורים במערה,שניים מ

רואה קשר ישיר בין המזוזות והתפילין לבין הקמעות ומציין במיוחד את מנהג 

איגרת  :וראו גם)שהתקיים בתקופת המשנה ואילך  ,מזוזה כקמעהנשיאת 

 .  (ים ג', להקנ"ח; רמב"ם מורה נבוכ 44אריסטיאס

 
 .במערה הקבוריםבתוך מערת קבורה, שאליו הועברו עצמות המתים  חדר היא מאספהה 43
'(, א ספר' ב כרך"ל, תש, כהנא)מהדורת  החיצוניים מהספרים אחד היא' אריסטיאס'איגרת  44

את תרגום התורה ליוונית על ידי שבעים   מתארת  . האיגרתבאמצע המאה השנייה לפנה"ס  ושנכתב
 ,דוריבלתשל"ב;    ,בונפיל  :בבית המקדש השני בירושלים ועוד; וראו  אריסטיאס  ביקוראת  זקנים,  
 .תשס"ה

 

 

 
 Wikimedia. מתוך: מכתף הינום 1לוחית הכסף המגולגלת מס' : 1תמונה 

commons.צילום: תמר הירדני , 

 התפילין 
ובתוכן נמצאות פרשיות  ,התפילין הן קופסאות קטנות של עור נוקשה ומושחר

מהתורה הכתובות על גבי קלף. את התפילין של ראש מניחים בקו צמיחת השיער 

איטרים )מעל לאמצע המצח, ואת התפילין של יד מניחים על הזרוע השמאלית 

על הקיבורת מול הלב. קופסת התפילין עשויה  ,(הזרוע הימניתמניחים אותן על 

שבו  ',תיתורה'על בסיס רחב הקרוי  , המכונה 'קציצה', המונחתכמין קובייה

תפילין של יד ושל ראש  הנחתמצוות . ות מבחוץלעוברות רצועות העור המושח

יג,  'שמ)נזכרת במקרא ארבע פעמים: "והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך"  

ועוד. על יריעות הקלף של  (טז ,שם)היה לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך" , "ו(ט

, "והיה כי (י-יג, א 'שמ)התפילין כתובות ארבע פרשיות: "קדש לי כל בכור" 

-יא, יג 'דב)"והיה אם שמוע"  ,(ט-ו, ד 'דב), "שמע ישראל" (טז-יא ,שם)יביאך" 

ימים בות חול ולא בשבתות ומניחים רק ביום ולא בלילה, בימ התפיליןאת . (כא

וחייבים בה רק הגברים מבני מצווה ומעלה. מקובל בפרשנות המקרא  ,טובים

, אולם מקורה 'תפילה'היא צורת הרבים של המילה  'תפילין'ובמחקר כי המילה 

-3הערות    ,תשל"ט  ,לוריא  :הצעות אצלכמה  וראו  )אינו ידוע    'טוטפות'של המילה  

. פרשות התפילין נכתבות על ידי סופר סת"ם על עור (885 , עמ'תשמ"ב ,; טיגאי2

340  |  המזוזה והתפילין באומנות



 

 

 
 Wikimedia. מתוך: מכתף הינום 1לוחית הכסף המגולגלת מס' : 1תמונה 

commons.צילום: תמר הירדני , 

 התפילין 
ובתוכן נמצאות פרשיות  ,התפילין הן קופסאות קטנות של עור נוקשה ומושחר

מהתורה הכתובות על גבי קלף. את התפילין של ראש מניחים בקו צמיחת השיער 

איטרים )מעל לאמצע המצח, ואת התפילין של יד מניחים על הזרוע השמאלית 

על הקיבורת מול הלב. קופסת התפילין עשויה  ,(הזרוע הימניתמניחים אותן על 

שבו  ',תיתורה'על בסיס רחב הקרוי  , המכונה 'קציצה', המונחתכמין קובייה

תפילין של יד ושל ראש  הנחתמצוות . ות מבחוץלעוברות רצועות העור המושח

יג,  'שמ)נזכרת במקרא ארבע פעמים: "והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך"  

ועוד. על יריעות הקלף של  (טז ,שם)היה לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך" , "ו(ט

, "והיה כי (י-יג, א 'שמ)התפילין כתובות ארבע פרשיות: "קדש לי כל בכור" 

-יא, יג 'דב)"והיה אם שמוע"  ,(ט-ו, ד 'דב), "שמע ישראל" (טז-יא ,שם)יביאך" 

ימים בות חול ולא בשבתות ומניחים רק ביום ולא בלילה, בימ התפיליןאת . (כא

וחייבים בה רק הגברים מבני מצווה ומעלה. מקובל בפרשנות המקרא  ,טובים

, אולם מקורה 'תפילה'היא צורת הרבים של המילה  'תפילין'ובמחקר כי המילה 

-3הערות    ,תשל"ט  ,לוריא  :הצעות אצלכמה  וראו  )אינו ידוע    'טוטפות'של המילה  

. פרשות התפילין נכתבות על ידי סופר סת"ם על עור (885 , עמ'תשמ"ב ,; טיגאי2

שמואל גבעון  |  341  



 

 

על צורת התפילין והפרטים  ;תשמ"ה ,אילן-בר) )צבי( בהמה או חיה כשרה

 . (ג; שולחן ערוך, אורח חיים סימן לב-רמב"ם, הלכות תפילין ב  :בעשייתן ראו גם

. אולם על ידועות לנון נעשייתן בימי בית ראשון אידרך צורת התפילין ו

שעליהן היו  ,היו התפילין עשויות יריעות קלף (תשי"ד ,הברמן)י סברה אחת פ

בתים. רק לאחר  ללאכתובות הפרשיות, והן היו קשורות ליד או לראש ברצועות, 

ייתכן שמחשש ללכלוך או לקריעה, בעטיפות או בתיקים,    ןזמן החלו שומרים אות

-Cohn, 2008, pp. 15 :וראו גם)והיו מוציאים את הפרשיות רק בשעת התפילה 

הייתה כצורת לוחיות הכסף  ן, ייתכן שצורת(75 , עמ'תשמ"ט)לדעת ברקאי  (.24

, והוא מסיק זאת מתוך קברים בכתף הינוםההמגולגלות שהתגלו במערת 

פסוקים  הכילולתפילין. אלה ואלה ומשותפות ללוחיות הכסף התכונות ה

גם לוחיות הכסף וגם   .מצומצםהשטח  בכתב זעיר המותאם למקודשים מהמקרא  

נענדו על הגוף דרך קבע.  ככל הנראהיריעת התפילין היו מגולגלות ומקופלות, ו

מאחר שבמשנה ובתלמוד אין תיאור מדויק של התפילין ושל דרך הכנתן והנחתן, 

שמקורה של צורת התפילין הוא בימי  ,בקרב החוקרים הייתההדעה שרווחה 

תשנ"ב; וראו שם  ,תשי"ד; גרטנר ,הברמן) פירהסל 12-הביניים, בערך במאה ה

תפילין מקומראן וממערות מדבר ה גילוילאחר  אולם, .(ביבליוגרפיה נוספת

יום הוא בתפילין המוכרת לנו כיהודה, התברר בוודאות כי המקור לצורת התפילין  

שוב יימי בר כוכבא. קרוב לשלושים בתי תפילין התגלו בימשמימי בית שני ו

בתים  םהביניו ,(תשס"ד ,תשכ"ט; נחמן ,ידין)ובמערות מדבר יהודה קומראן ב

ם השייכי ,תפילין של יד, ובתים בעלי ארבעה תאיםל השייכים ,בעלי תא אחד

היו  ,ארכיאולוגיותהנמצאו בחפירות שהתפילין נוסף על תפילין של ראש. ל

שסיפרו לרוכשים היכן התגלו הממצאים  ,נרכשו מידי סוחרי עתיקותש ותאחר

התפילין אף ש.  (2019  ,תשכ"ט; אדלר  ,ידין  :וראו פירוט וביבליוגרפיה נוספת אצל)

לנו, צורתן דומה  ותביותר המוכר הקדומותמקומראן וממערות מדבר יהודה הן 

שלא כמו התפילין של ימינו, בתפילין  ,אולםו. (תשכ"ט ,ידין)של ימינו  זומאוד ל

 לענוסף  ות גם עשרת הדיברותמקומראן וממערות מדבר יהודה כתוב ותהקדומ

 (.Eshel, 1991; Oppenheimer, 2011:וראו פירוט ודיון אצל)ארבע הפרשיות 

מימי בית שני, המלמדות על מצוות הנחת כתובות ישנן כמה עדויות 

"עוד מהמאה השנייה לפנה"ס:  "איגרת אריסטיאס"התפילין. הראשונה היא ב

 

 

נתן לנו אות זיכרון בכנפות בגדינו וכן ציוונו לקבוע בשערים ובפתחים את 

הפרשיות למען נזכור מציאות אלוהים, אף ציווה בדברים ברורים לקשור את 

יש באיגרת התייחסות  ,. כלומר(קנט-איגרת אריסטיאס קנח)" האות סביב היד

סוף ימי בית שני, בוהתפילין. מאוחר יותר, למצוות הציצית, המזוזה  ברורה

חייבים הם גם לכתוב על : "נזכרת אצל יוסף בן מתתיהו  מצוות המזוזה והתפילין

מהם, ועל כל אחד להראותן ידלתותיהם את הטובות הגדולות ביותר, שהיטיב ה' ע

על זרועו. כל מה שעלול לסמן את כוחו של ה' וחיבתו אליהם, חייבים הם לכתוב 

ת על הראש ועל הזרוע, כדי שיהא חסדו של ה' אליהם גלוי לבריות מכל צד" ולשא

עדויות נוספות  .(213יוסף בן מתתיהו, קדמוניות היהודים, ספר ד', סעיף )

ב י  ן האי ות בפפירוס ממופיעהקשורות למצוות המזוזה והתפילין מימי בית שני 

מאה מן הדרוני שלישית לפנה"ס, בכתבי פילון האלכסנהמאה מן השבמצרים 

ראשונה המאה מן ה ,הבשורה של מתיבתוך  ,שנייה לפנה"ס ובברית החדשהה

כי מצוות הנחת התפילין   ,. מכל העדויות ההיסטוריות האלו עולה בבירורפירהלס

הייתה מבוססת דיה בימי בית שני, הן בארץ ישראל הן בקרב הקהילה היהודית 

בימי בית שני נהגו  45.(תשמ"ב ,תשל"ט; טיגאי ,לוריא)הגדולה שבמצרים 

 , למשל,כך נהגו  .וכמעט לכל מקום ,התפילין כל היום שאת עליהם אתיהודים לה

 ,פיים ור' עקיבא. על ר' אליעזר בן הורקנוס מסופרר' יוחנן בן זכאי, אלישע בעל כנ

שנהג ללכת עם תפילין גם בלילה. התלמוד מספר שלוחמיו של בר כוכבא נהגו 

אולם ברבות הימים . (ב ,בבלי גיטין נז)לצאת למלחמה כשהם עטורים בתפילין 

 התקבל הנוהג להניחן רק בתפילת שחרית.

עגולות או היו תפילין  – לתפיליןדומה שבימי בית שני היו כמה צורות 

והתעוררה מחלוקת בדבר הצורה הנכונה  – מצופות בזהב, והיו כאלה המרובעות

מצאה את  ו. מחלוקת ז(תשל"ט ,לוריא :אצל ראו דיון מפורט בסוגיה) הןשל

ביטויה המאוחר יחסית במשנה ובתלמוד, באיסורים על תפילין שלא על פי 

מגילה ד', ח; )של הצורות השונות של התפילין    ןומקי  . מכך ניתן ללמוד עלההלכה

בין  ,המחלוקת בימי החשמונאיםשמקור  אחת הסברות היא. (מנחות ל"ה, עא

לאחר מותו של אלכסנדר ינאי, העבירה שלומציון המלכה את   .הצדוקים לפרושים

 (הקטנות כאגוז)פסלו את התפילין העגולות  אלההשלטון מהצדוקים לפרושים, ו
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נתן לנו אות זיכרון בכנפות בגדינו וכן ציוונו לקבוע בשערים ובפתחים את 

הפרשיות למען נזכור מציאות אלוהים, אף ציווה בדברים ברורים לקשור את 

יש באיגרת התייחסות  ,. כלומר(קנט-איגרת אריסטיאס קנח)" האות סביב היד

סוף ימי בית שני, בוהתפילין. מאוחר יותר, למצוות הציצית, המזוזה  ברורה

חייבים הם גם לכתוב על : "נזכרת אצל יוסף בן מתתיהו  מצוות המזוזה והתפילין

מהם, ועל כל אחד להראותן ידלתותיהם את הטובות הגדולות ביותר, שהיטיב ה' ע

על זרועו. כל מה שעלול לסמן את כוחו של ה' וחיבתו אליהם, חייבים הם לכתוב 

ת על הראש ועל הזרוע, כדי שיהא חסדו של ה' אליהם גלוי לבריות מכל צד" ולשא

עדויות נוספות  .(213יוסף בן מתתיהו, קדמוניות היהודים, ספר ד', סעיף )

ב י  ן האי ות בפפירוס ממופיעהקשורות למצוות המזוזה והתפילין מימי בית שני 

מאה מן הדרוני שלישית לפנה"ס, בכתבי פילון האלכסנהמאה מן השבמצרים 

ראשונה המאה מן ה ,הבשורה של מתיבתוך  ,שנייה לפנה"ס ובברית החדשהה

כי מצוות הנחת התפילין   ,. מכל העדויות ההיסטוריות האלו עולה בבירורפירהלס

הייתה מבוססת דיה בימי בית שני, הן בארץ ישראל הן בקרב הקהילה היהודית 

בימי בית שני נהגו  45.(תשמ"ב ,תשל"ט; טיגאי ,לוריא)הגדולה שבמצרים 

 , למשל,כך נהגו  .וכמעט לכל מקום ,התפילין כל היום שאת עליהם אתיהודים לה

 ,פיים ור' עקיבא. על ר' אליעזר בן הורקנוס מסופרר' יוחנן בן זכאי, אלישע בעל כנ

שנהג ללכת עם תפילין גם בלילה. התלמוד מספר שלוחמיו של בר כוכבא נהגו 

אולם ברבות הימים . (ב ,בבלי גיטין נז)לצאת למלחמה כשהם עטורים בתפילין 

 התקבל הנוהג להניחן רק בתפילת שחרית.

עגולות או היו תפילין  – לתפיליןדומה שבימי בית שני היו כמה צורות 

והתעוררה מחלוקת בדבר הצורה הנכונה  – מצופות בזהב, והיו כאלה המרובעות

מצאה את  ו. מחלוקת ז(תשל"ט ,לוריא :אצל ראו דיון מפורט בסוגיה) הןשל

ביטויה המאוחר יחסית במשנה ובתלמוד, באיסורים על תפילין שלא על פי 

מגילה ד', ח; )של הצורות השונות של התפילין    ןומקי  . מכך ניתן ללמוד עלההלכה

בין  ,המחלוקת בימי החשמונאיםשמקור  אחת הסברות היא. (מנחות ל"ה, עא

לאחר מותו של אלכסנדר ינאי, העבירה שלומציון המלכה את   .הצדוקים לפרושים

 (הקטנות כאגוז)פסלו את התפילין העגולות  אלההשלטון מהצדוקים לפרושים, ו

 
 .תשמ"ז ,אילן-בר :ראו .התפילין הנחת מצוות את מקיימים אינם והקראים השומרונים 45

שמואל גבעון  |  343  



 

 

פות בזהב, וקבעו כי הצורה הנכונה של התפילין היא הצורה המרובעת או המצו

. (יוסף בן מתתיהו, מלחמות היהודים, א', ה', ג  :גם אצל  ווראו ביטוי למחלוקת ז)

ראוי לציין כי בקומראן ובמערות מדבר יהודה נמצאו רק תפילין מרובעות, ודומה 

 פילין.המקובלת של התהמרובעת כצורה שאז כבר התקבעה הצורה 

 
: קציצת תפילין, קומראן. צילום: קלרה עמית, באדיבות רשות 2תמונה  

 העתיקות.
 

 
, קומראן. צילום: שי הלוי, באדיבות הספרייה 2, קטע  212, לוח  135Q4:  3תמונה 

 המקוונת של מגילות מדבר יהודה על שם ליאון לוי, רשות העתיקות.

 

 

יוסף בן מתתיהו  עולה מתוך דבריכפי ש ,ושייכותמלבד היות התפילין סמל זהות 

רעיון הכתרת ה' בכתר, אחד מהם הוא ממדים סמליים נוספים.  ןלעיל, יש בה

הקדושה הנזכרת בתפילת המוסף של שבת וימים טובים.  רעיון המוּכר מן

: "כתר יתנו (בנוסח ספרד)נפתחת במילים  היא  ו  ',קדושת הכתר'הקדושה נקראת  

מלאכים המוני מעלה עם עמך ישראל קבוצי מטה". למרות מיקומו   לך ה' אלוהינו

 בעיקראלא  ,אינו מופיע בספרות הרבניתשהמרכזי בתפילה, רעיון זה כמעט 

לבש רעיון  . במקורות אלהבספרים החיצוניים, בספר הרזים ובספרות ההיכלות

-בר ;229-223 , עמ'תשמ"ז ,אילן-בר)כתפילין של ה' ותואר הכתר צורה חדשה, 

  (.Scholem, 1965, p. 105; 76 , עמ'981 ,; שפר8-7 , עמ'תש"ן ,ילןא

וחייבים   ,(א  ,תענית טזבבלי  כד, יז;    'יח)  'פאר'התפילין נקראות גם בשם  

לכבד אותן ולהחזיקן בקדושה. את בתי התפילין שמים בעת החדשה בנרתיקים 

דם העליון מגן דוד או עיטור אחר. יעל צ יםקמוועל פי רוב ר ,העשויים מקטיפה

התפילין הביאה לנוהג של הנחת התפילין רק בסמוך לגיל בר   תההקפדה על קדוש

 בר המצווה. המצווה, ובכך הפכו התפילין לאחד מסמלי טקס 

ודבקות  השתייכות יהודית וסימל ,ובעיקר התפילין של ראש ,התפילין

"והיה  :במצוות. הגמרא מספרת על גזירת מלכות רומי שאסרה על הנחת תפילין

אלישע מניחן ויוצא לשוק, ראה אותו חייל רומי נטלו מראשו ואחזן בידו, אמר לו 

ידו ונמצאו כנפי יונה, ולפיכך  מה זה בידך? אמר לו כנפי יונה. פשט החייל את

מנות ו. יש לציין כי במסורת ובא(א ,שבת מט)קראו לו אלישע בעל כנפיים" 

ת ומסמלי עם ישראל. אפשר גם לראות את התפילין כמסמל  יאהיהודית,  היונה ה

 את כתר הפאר והחירות, כזכר ליציאה מהעבדות במצרים לחירות. 

מקור למצוות העל פי התפיסה המסורתית ביהדות, אפשר לראות כי 

הנחת התפילין וצורתן הוא במסורת שעברה מדור לדור בלא שינוי, מאז יציאת 

 . (יג, טז 'הרמב"ן, בפירוש לתורה, שמ)מצרים ומתן התורה 

 המזוזה והתפילין כסמלים חזותיים יהודיים     
בתקופה זו אנו  .בימי בית שניו ונעשו נפוצים סמלים חזותיים יהודיים הלכ

אומי ל-על גביהם מייצגים את השיוך הדתיששהעיטורים  ,חפצים מוצאים שלל

ם, ילמשל: מטבעות יהודי . בין החפצים הללו אפשר למצוא,של בעליהם

ביטוי לשאיפה  . בשל היותםם, נרות חרס מעוטרים ועודסרקופגי ,גלוסקמאות
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יוסף בן מתתיהו  עולה מתוך דבריכפי ש ,ושייכותמלבד היות התפילין סמל זהות 

רעיון הכתרת ה' בכתר, אחד מהם הוא ממדים סמליים נוספים.  ןלעיל, יש בה

הקדושה הנזכרת בתפילת המוסף של שבת וימים טובים.  רעיון המוּכר מן

: "כתר יתנו (בנוסח ספרד)נפתחת במילים  היא  ו  ',קדושת הכתר'הקדושה נקראת  

מלאכים המוני מעלה עם עמך ישראל קבוצי מטה". למרות מיקומו   לך ה' אלוהינו

 בעיקראלא  ,אינו מופיע בספרות הרבניתשהמרכזי בתפילה, רעיון זה כמעט 

לבש רעיון  . במקורות אלהבספרים החיצוניים, בספר הרזים ובספרות ההיכלות

-בר ;229-223 , עמ'תשמ"ז ,אילן-בר)כתפילין של ה' ותואר הכתר צורה חדשה, 

  (.Scholem, 1965, p. 105; 76 , עמ'981 ,; שפר8-7 , עמ'תש"ן ,ילןא

וחייבים   ,(א  ,תענית טזבבלי  כד, יז;    'יח)  'פאר'התפילין נקראות גם בשם  

לכבד אותן ולהחזיקן בקדושה. את בתי התפילין שמים בעת החדשה בנרתיקים 

דם העליון מגן דוד או עיטור אחר. יעל צ יםקמוועל פי רוב ר ,העשויים מקטיפה

התפילין הביאה לנוהג של הנחת התפילין רק בסמוך לגיל בר   תההקפדה על קדוש

 בר המצווה. המצווה, ובכך הפכו התפילין לאחד מסמלי טקס 

ודבקות  השתייכות יהודית וסימל ,ובעיקר התפילין של ראש ,התפילין

"והיה  :במצוות. הגמרא מספרת על גזירת מלכות רומי שאסרה על הנחת תפילין
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 המזוזה והתפילין כסמלים חזותיים יהודיים     
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לאומי, הרי שמיקומם השכיח ביותר היה באתרים המבליטים את -זיהוי דתיל

. כיהודייםהזהות היהודית, כגון: בתי כנסת, בתי קברות ובתי מגורים שזוהו 
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תשמישי הקדושה  תפקדושגם בקומראן  ייתכןהלאומיות הדתית היהודית. 

 שהתגוררה הקבוצה של היהודית הזהות של ומוצהר בולט ביטוי למתן ככלים

 .במקום

מתח בין האמונה באל מופשט  מכיל בתוכו מוש בתשמישי קדושהיהש
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הקבוצה היהודית,  של החודישמירת יל שיוחסה הרבה החשיבות בשל'הדחקה' 
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   א בראייתם. יה מהותםש ,מכאן

יחס שבין ל תתפילין נוגעבמזוזה וסוגיה נוספת העולה מתוך השימוש ב

בימי בית ראשון ש. ייתכן  הגימ    ות המשלבותעממיהרשמית לבין האמונות ה  הדת
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שייעודה המקורי של המזוזה היה אף  עליו. ע המאיימיםוהאדם מפני כוחות הר

לשמש תזכורת לבני ישראל לשמור את מצוות ה', הרי שבמרוצת הזמן היא 

נקשרה באמונה העממית, שלפיה יש במזוזה כדי לשמור על הבית ועל דייריו מפני 

יתכן שאמונה עממית זאת התבססה י. (במסכת מנחות לג, עב ,משלל)פגיעה רעה 

מו דבבני ישראל במצרים סימון בתיהם של ש ,על המסורת המקראית המספרת

. (יב, ז 'שמ)בכורות המכת  הגן עליהם מפניה על שתי המזוזות והמשקוף ׂשֶ של 

ן סברו שהתפילי (145 , עמ'1979)וטרכטנברג  (886-885 , עמ'תשמ"ב)טיגאי 

עב; "שנאמר  ,עב; כב ,סנהדרין כא גם וראו) התפתחו מצורה כלשהי של קמע

. גם כהן סבור (שמלך ישראל היה תולה בזרועו ספר תורה קטן כמו קמע"

נועדו לשמש בתפקיד הן  שוגיות לתפילין,  שהיהודים בעת העתיקה ייחסו סגולות מ  

-Cohn, 2008: 162) ימים אריכותלהבטחת ו להרחקת הרועכלומר  ,איפ  רֹוט  ֹופא  

165.)   

 

 

 

 סיכום

מצוות הדתיות והמסורתיות הקשורות לקביעת המזוזה בפתח הבית ה לענוסף 

תפילין גם סמלים במזוזה ובולהנחת תפילין של ראש ושל יד, אפשר לראות 

כבר   מחוצה לה, ששימשו את היהודים בארץ ישראל ויהודיים מובהקים  חזותיים

. הצורה , והצביעו על ההשתייכות הדתית והלאומית שלהםמימי בית ראשון

זו הם ם בצורתוהחומר של המזוזה והתפילין התעצבו בערך בסוף ימי בית שני, ו

הפכו לסמלים חזותיים יהודיים מובהקים, המיוצגים ו ,השתמרו עד היום

רחב הציבורי הן רים לכל היהודים בארץ ישראל ובתפוצות, הן במבחפצים המוּכ

במרחב הפרטי. אפשר גם לראותם כתשמישי קדושה המייצגים גם מתח לכאורה, 

נורמטיבי -הדתיובין  הטקסטואלי לחזותי  בין  הנוגע ליחס שבין המופשט לחומרי,  

 גי.מ  -לעממי

תשמישי הקדושה המרכזיים מ הםהמזוזה והתפילין גם בימינו 

עת מהתפקיד הפולחני המרכזי בדת היהודית. חשיבותם נוב והחשובים ביותר

אך גם מעצם נוגעים במרכז האמונה הדתית, שהם ממלאים ביהדות ומהיותם 

העובדה שנשתמרו בצורתם מימי בית שני ועד ימינו, ובכך הם מייצגים את 

 הרציפות התוכנית והצורנית של האמונה הדתית לאורך התקופות. 

 

 

 מקורות
(. הבחנה טיפולוגית בין שני סוגים של בתי תפילין מקומראן. 2019אדלר, י' )

 . 99-81, מחקרי יהודה ושומרון, כ"ח
, בית מקרא, י"זבונפיל, ר' )תשל"ב(. על יהודה וירושלים באיגרת אריסטיאס. 

142-131  . 
א, בית מקראילן, מ' )תשמ"ה(. כתיבת ספרי תורה תפילין ומזוזות על עור צבי.  -בר

 .381-375, ק"ב
אילן, מ' )תשמ"ז(. רעיון הכתרת ה' בכתר והפולמוס הקראי נגד התפילין של -בר

מחקרי ירושלים במחשבת ישראל. דברי הכנס ה'. בתוך י' דן )עורך(, 
 (.233-221)עמ'  הבינלאומי הראשון לתולדות המיסטיקה היהודית

דעת: כתב עת (. קווי יסוד להתהוותה של הקדושה וגיבושה. אילן, מ' )תש"ן-בר
 . 20-5, 25 לפילוסופיה יהודית וקבלה,

346  |  המזוזה והתפילין באומנות



 

 

 סיכום

מצוות הדתיות והמסורתיות הקשורות לקביעת המזוזה בפתח הבית ה לענוסף 

תפילין גם סמלים במזוזה ובולהנחת תפילין של ראש ושל יד, אפשר לראות 

כבר   מחוצה לה, ששימשו את היהודים בארץ ישראל ויהודיים מובהקים  חזותיים

. הצורה , והצביעו על ההשתייכות הדתית והלאומית שלהםמימי בית ראשון

זו הם ם בצורתוהחומר של המזוזה והתפילין התעצבו בערך בסוף ימי בית שני, ו

הפכו לסמלים חזותיים יהודיים מובהקים, המיוצגים ו ,השתמרו עד היום

רחב הציבורי הן רים לכל היהודים בארץ ישראל ובתפוצות, הן במבחפצים המוּכ

במרחב הפרטי. אפשר גם לראותם כתשמישי קדושה המייצגים גם מתח לכאורה, 

נורמטיבי -הדתיובין  הטקסטואלי לחזותי  בין  הנוגע ליחס שבין המופשט לחומרי,  
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עת מהתפקיד הפולחני המרכזי בדת היהודית. חשיבותם נוב והחשובים ביותר
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ברקאי, ג' )תשמ"ט(. ברכת הכוהנים על לוחיות כסף מכתף הינום בירושלים. 
 .76-37, 52קתדרה: לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 

ידיעות החברה  צבי, י' )תשי"ד(. אבן מזוזה שומרונית מכפר ביל"ו. בתוך-בן
 (.239-223, כרך כ )עמ' לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה

גרטנר, י' )תשנ"ב(. תולדות מנהג הנחת שני זוגות תפילין עד זמנו של ר' יוסף 
 .17-5, 12סידרא: כתב עת לחקר ספרות התורה שבעל פה, קארו. 

, 50בית מקרא, דוריבל, ז' )תשס"ה(. על המקורות של תרגום השבעים לתורה. 
19-3. 

ארץ ישראל: מחקרים בידיעת הברמן, א"מ )תשי"ד(. על התפילין בימי קדם. 
 .177-174, הארץ ועתיקותיה, ג

טיגאי, י"ח )תשמ"ב(. הערך: תפילין. בתוך א' ל' סוקניק, ומ' ד' קאסוטו )עורכים( 
, כרך ח )עמ' אנציקלופדיה מקראית: אוצר הידיעות על המקרא ותקופתו

 (. ירושלים: מוסד ביאליק. 895-883
. ירושלים: החברה לחקירת ארץ תפילין של ראש מקומראןידין, י' )תשכ"ט(. 

 ישראל ועתיקותיה והיכל הספר. 
ייבין, ש' )תשכ"ג(. הערך: מזוזה. בתוך א' ל' סוקניק, ומ' ד' קאסוטו )עורכים( 

, כרך ד )עמ' א ותקופתואנציקלופדיה מקראית: אוצר הידיעות על המקר
 (. ירושלים: מוסד ביאליק. 782-780

לוריא, ב"צ )תשל"ג(. לתולדות המזוזה. בתוך ב"י שוורץ, א' שמע וא' מלמד 
עשר למדעי היהדות. -דברי הקונגרס העולמי השנים  )עורכים(,

 (. הוצאת האיגוד העולמי למדעי היהדות131-125כרך א' )עמ' ירושלים, 
בית מקרא: כתב עת לחקר ל"ט(. המחלוקת על צורת התפילין. לוריא, ב"צ )תש

 .277-269,המקרא ועולמו, ג
נחמן, ד' )תשס"ד(. התוכן והסדר של פרשיות התפילין מקומראן וההלכה של 

קתדרה: לתולדות ארץ חז"ל: הדומה, השונה ומעט מסקנות היסטוריות.  
 .44-19, 112ישראל ויישובה, 

מגילות ומזוזות בקומראן. בתוך מ' קיסטר )עורך(,  נחמן, ד' )תשס"ט(. תפילין
 (. ירושלים: יד בן צבי. 148-139. כרך א' )עמ' קומראן מבואות ומחקרים
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העצמי הבוחר: עמדות אנשים ביחס לבחירה 

 החופשית שלהם

 שלמה קניאל 

מאמר זה אינו מחקר אקדמי, כי אם אוסף התרשמויות של 

הכותב ביחס לשאלה, מה אנשים חושבים על מידת הבחירה 

שיחות   ערךהחופשית שלהם בתחומים שונים של חייהם. הכותב  

. המסקנות , ותיעד אותןלאורך כעשרים שנים  ,עם כמאה אנשים

באופן שגרתי אינם עסוקים  רבים אנשים .העיקריות הן: א

יש לעסוק  .ב ;ואינם מודעים לה בשאלת הבחירה החופשית

 ;בשאלת הבחירה החופשית באמצעות המושג "אירועי בחירה"

מושג ואין לראות בה  תגוונמ היאהבחירה החופשית  .ג

מעריך את דרגת האדם  ה,בתוך אירועי הבחיר .ד ;דיכוטומי

כבינונית, ואת דרגת החופש בבחירות החשובות החופש שלו 

בחירה חופשית אינה  .ה ;כנמוכה – רות הפחות חשובותבבחי

, ואין קשר בין מידת החופש בבחירה לבין 'חכמה'בהכרח בחירה  

מידת  כלפיעמדותיו של האדם  .ו ;משמעותוהאושר תחושת ה

אנשים מנמקים את  .ז ;משפיעות על התנהגותושלו הבחירה 

 .ח ;באמצעים שונים, פנימיים וחיצונייםמגבלות החופש שלהם 

טחון יב כדי להשיג וותר על החופש בלב שלםוכן להאדם מ

לאחר עיון ומחשבה בנושא  .ט ;בדידותמ ולהימנעשייכות ו

הבחירה החופשית יש לאנשים רבים נטייה להעריך את דרגת 

פן אינטואיטיבי, לפני החופש כנמוכה יותר מזו שניתנה באו

רוב האנשים שבעי רצון מחייהם  .י ;העלאת הנושא למודעות
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, זאת מכיוון שדרגת הבחירה החופשית הנמוכהתחושת למרות 

 ;יומיים של האדם-הבחירה החופשית מספיקה לצרכים היום

למסקנות המאמר יש השלכות בעיקר בתחום החינוך לפרשנות 

למנוע  , כדיירה החופשיתהבח חיוביות כלפיעמדות  לבנייתו

הבחירה  יכולתנפילה לתהומות ייאוש עקב איבוד האמון ב

והשליטה. המאמר מוסיף זווית להיבטים הרבים בנושא 

ואף  שונותזוויות מבט קורא ל מציעו ,הבחירה החופשית

 .מנוגדות

 מבוא  
 מוטב להיות כבול בחברתם של אהובים 
 מאשר חופשי בחברתם של שנואים 
 )מקור לא ידוע(.

, בחרתי לחקור את תחום שלי  הקריירה האקדמית  ה שללפני כעשרים שנים, בשיא

הבחירה החופשית. התחלתי לקרוא חומר מדעי ובמקביל לתעד את הבחירות 

החופשיות שלי ביומן. בניתי שאלון והעברתי אותו כמחקר חלוץ בכמה כיתות. 

הסטודנטים מילאו את השאלון, ולאחריו פתחתי בשיחה עימם. התברר כי בכל 

הכיתות לא היו לסטודנטים תשובות 'מוכנות' לשאלות שנשאלו, אלא היה עליהם 

לחשוב הרבה כדי לענות. רבים הרגישו שהנושא אינטימי מדי וסירבו בנימוס 

י על חקירת אולם לא ויתרת ,למלא את השאלון. ויתרתי על המחקר האמפירי

הנושא, ולאורך השנים שוחחתי עם אנשים בצורה אקראית ומזדמנת. היו אלה 

קטעי שיחות על אירועי חיים שונים ועל מידת הבחירה החופשית שהם הרגישו 

בהם. לא הגדרתי מושגים, לא ערכתי רשימות ולא הקלטתי את השיחות, אבל 

זמן של עשרים שנה   פרק  הקפדתי על רישום עיקרי השיחות מייד בסיומן. לאורך

צברתי כמאה רישומי שיחות, אך העניין נשתכח ממני, ורק עם יציאתי לגמלאות, 

כאשר דפדפתי שוב בניירותיי, שבה השאלה להטריד את מנוחתי. רישומיי כוללים 

, כמחציתם 90-ל 18בין תקצירי שיחות עם אנשים מרקע שונה, בטווח גילים הנע 

גברים. ברור מאליו שהשונות הגדולה   ים הםשני שלישדתיים, כשליש מהם נשים ו

שבין הנשאלים לא תאפשר הצגת דפוסים מובהקים סטטיסטית. לכן, אין לראות 

 

 

במאמר זה, כאמור, מחקר אמפירי, אלא הצגת תהליכי חשיבה והסקת מסקנות 

 מתוך גוף הנתונים שהצטבר בידיי ומתוך עניין רב שנים בתחום.

נבחנה מהיבטים פילוסופיים שונים. היא זכתה שאלת הבחירה החופשית  

תורת המציאות של להתייחסות באמצעות מושגי הסיבתיות והאפשרות 

מושגי האחריות בתורת האתיקה, של מושגי החיוב והיכולת ב)האונטולוגיה(, 

מושגי הצדק האלוהי והגזרה, הגמול והעונש בתורת המשפטים וכן של והענישה 

מציאותה של בחירה חופשית היא יסוד הגותי  ,דותביהמן ההיבט התאולוגי. 

מרכזי. האדם, נזר הבריאה, נברא בצלם אלוקים, ובכך הוא דומה לבוראו. מותר 

 הוא באפשרות הבחירה. בכל חברה ,וגם מן המלאכים ,האדם מן הבהמה והחיה

אנושית הקודים המוסריים מבוססים על ההנחה שאנו מסוגלים לבחור בחופשיות 

 ובכך גם לקבל אחריות על הבחירה.  בין טוב לרע,

אין זה המקום לסקור את היחס של הגישות השונות בפסיכולוגיה לנושא 

הבחירה החופשית. די אם אציג את שני הקצוות: בקצה האחד עומדים סקינר 

יו, בעלי הגישה ההתנהגותית, הטוענים כי בני האדם אינם בעלי בחירה עמיתו

לתפיסתם, הוא בהיסטוריה סביבתית של  חופשית. מקורה של כל התנהגות,

כמו רוג'רס   ,(. לעומתם, חסידי הזרם ההומניסטי1973גירויים וחיזוקים )סקינר,  

מניחים כי לאדם בחירה חופשית רבה מאוד.   ,(1992( ופרום )1982(, פרנקל )1973)

דרבנו אותי עוד הללו  חוסר הנחת והרצון למצוא איזונים בין התאוריות הסותרות  

 ור את נושא הבחירה. לחק

 אפשרות הדיווח העצמי של האדם על מידת הבחירה החופשית שלו 
למיטב ידיעתי, רוב העוסקים בתחום הבחירה החופשית בחנו אותה באופן 

(, סופר ופילוסוף 2015אובייקטיבי, כחפץ המונח על שולחן. סטיבן קייב )

 FQפשי", אמריקאי, הציע למדוד את כושר הבחירה ב"סולם הרצון החו

(freedom quotientבהקבלה לסולם מנת המשכל, ה ,)-IQ סולם החופש של קייב .

בנוי משלושה מרכיבים: היכולת לייצר לעצמך אפשרויות, היכולת לבחור ביניהן 

והיכולת לממש את בחירתך. זוהי הצעה למדד כמותי של דרגת הבחירה 

עצם מעשה הבחירה או על החופשית, אך אין בו התייחסות לדעתו של אדם על 

 תוצאותיו.
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והיכולת לממש את בחירתך. זוהי הצעה למדד כמותי של דרגת הבחירה 

עצם מעשה הבחירה או על החופשית, אך אין בו התייחסות לדעתו של אדם על 

 תוצאותיו.
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לא מצאתי מחקרים שבחנו את השאלה, מה חושבים אנשים על מידת  

החופש שהיה להם בבחירותיהם השונות לאורך החיים. עם זאת, בהיות האדם 

ישות פרשנית, היוצרת משמעויות וממקמת אותן במסגרת נרטיבים, סביר להניח 

ן לבדוק אותן. מצאתי תימוכין לדעתי זו שיש לו מחשבות על בחירותיו, ומעניי

נרי לואי ֶּברגסון: "הכרה שאינה בוחנת את מוצאה ושאינה מאתרת  בִאמרתו של א 

  את נקודות התורפה ואת הדעות הקדומות שלה, לא תגיע לשורש האמת"

אומנם קפקא כתב בסיפורו "הגלגול": "אני לא יכול  .)20, עמ' 1974)ברגסון, 

אני לא יכול לגרום לאף אחד להבין מה קורה בתוכי. אני לא יכול לגרום לך להבין.  

ואולם, בניגוד לקפקא, אני מרשה לעצמי להניח,  ".להסביר את זה אפילו לעצמי

שברוב המקרים האדם מסוגל להסביר מה מתרחש אצלו "בקופסה השחורה". 

א ולראיה, מחקרים רבים בפסיכולוגיה יוצאים מנקודת ההנחה שהאדם עצמו הו

המסוגל לעזור לחוקר להבין אותו. למרות המגבלות וההטיות  מקור מידע מהימן,

הרבות שיש בדיווח עצמי, וביניהן רצייה חברתית, שמירה על ערך העצמי, בעיות 

בזיכרון ופערים בין הדיווח העצמי לבין ההתנהגות בפועל, עדיין שאלונים 

ה. אם כך, בין שלל משמשים כלי מחקר מקובל ביותר במחקרים בפסיכולוגי

ההיבטים של נושא הבחירה החופשית, מותר לנו לכלול גם את נקודת מבטו של 

האדם עצמו, וזאת מבלי לבטל את נקודות המבט של תחומי הדעת הרבים 

העוסקים בסוגיה זו. בחינת הנושא מהזוויות השונות דומה להליכה בדרך אפלה 

, אך לעולם לא את כולה בו עם פנס כיס, המאיר בכל פעם חלק אחר של הדרך

  .זמנית

 בחירה חופשית: הגדרה 
רבים הם המושגים הקשורים בבחירה, כגון: חירות, אוטונומיה, כוח רצון, רצון 

חופשי, קבלת החלטות, שליטה עצמית, ויסות עצמי, ניהול עצמי, תפקודים 

קוגניציה במובן של פיקוח ובקרה. מאחר -טהניהוליים, משמעת עצמית ומ  

מונחים אינם אחידים, בחרתי )באופן חופשי( במושג "בחירה", כי יש בו יסוד שה

 מוחשי של פעולה והתנהגות, בניגוד למושגים האחרים המופשטים יותר. 

של הכרעה בין שתי אפשרויות או  פעולההמושג "בחירה" פירושו ביצוע 

יותר. הפעולה יכולה להיות הטלת פתק בקלפי, חתימה על חוזה לקניית דירה או 

, לדוגמה, הימנעות מפעולהתגובה להצעת נישואים. בחירה יכולה להתבצע גם ב

 

 

כאשר מתלבטים באשר לקניית מכונית חדשה, הימנעות מהכרעה תהיה זהה 

 להכרעה נגד קניית המכונית. 

האדם אינו נתון לכפייה   כאשרהמושג "חופשי" פירושו שהבחירה נעשית  

או להשפעת גורמים חיצוניים, והוא רשאי לבחור על פי רצונו ולקבל אחריות על 

בחירתו. ההפך מבחירה חופשית ורצון חופשי הוא כפייה חיצונית, כמו זו 

דם נתון המתרחשת במאסר, או כפייה פנימית, כדוגמת זו המתרחשת כאשר הא

 בגלל מחלה.  שלו או שקיים ליקוי בבוחן המציאות ,להשפעת חומרים ממכרים

כמה חלופות,   ן שלהמצב הרצוי לצורך בחירה חופשית הוא הימצאות       

כאשר האפשרות לבחור בכל אחת מן החלופות זהה. מצב תאורטי זה יכול 

, ללא tabula rasaלהתקיים רק כאשר האדם מגיע לנקודת הבחירה כלוח חלק, 

רקע קודם. במציאות, לאדם הבוחר יש היסטוריה של זיכרונות ונרטיבים, וכל 

אלה משפיעים על בחירתו, לעיתים אף מבלי שהוא מודע לכך. נפנה אפוא לדון 

 בדרך החשיבה של בני האדם על הבחירה החופשית שלהם. 

  בשאלת הבחירה החופשיתבשגרה  רוב האנשים אינם עסוקים 

ואת המושגים המקבילים לו, אולם   "בחירה חופשית"הנשאלים הכירו את המושג  

הם מיעטו להשתמש בהם, ורובם לא קישרו בין המושג עצמו לבין לנושא הבחירה. 

רובם לא עסקו במחשבות על הבחירה החופשית שלהם עצמם או של הזולת. 

חלקם נרתעו מהעיסוק ה"מתפלסף" בשאלה זו. ידוע שבני אדם ממעטים לעסוק 

(, והם אינם 2014אלת חופש המחשבה )קלעי, בשאלת כבוד האדם וחירותו ובש

(. רובם 1971נוטים להבחנות שונות בתחום החירות החיובית והשלילית )ברלין, 

גם לא מבחינים בין חירות הגוף, כלומר היכולת לנוע לכל מקום, לבין חירות 

 ,התודעה, שני סוגים של חירות שלעיתים, אם כי לא תמיד, תלויים זה בזה )קניאל

. ידועה אמרתו של הרב קוק: "אנו יכולים למצוא עבד משכיל שברוחו הוא (2013

ויקטור פרנקל, בספרו בן חורין שרוחו היא רוח של עבד".  –מלא חירות, ולהיפך 

"האדם מחפש משמעות", מתאר כיצד המשיך לשמור על חירות התודעה ומצא 

את חירות משמעות לקיום, גם כאשר המשטר הנאצי גזל ממנו כמעט לחלוטין 

 הגוף.

על מיעוט העיסוק בשאלות של בחירה חופשית יכולה להעיד תגובת בני 

שיחי לשאלות ששאלתי אותם. רבים מהם נאלצו לפשפש בזיכרונם כדי להעלות 
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דם נתון המתרחשת במאסר, או כפייה פנימית, כדוגמת זו המתרחשת כאשר הא

 בגלל מחלה.  שלו או שקיים ליקוי בבוחן המציאות ,להשפעת חומרים ממכרים

כמה חלופות,   ן שלהמצב הרצוי לצורך בחירה חופשית הוא הימצאות       

כאשר האפשרות לבחור בכל אחת מן החלופות זהה. מצב תאורטי זה יכול 

, ללא tabula rasaלהתקיים רק כאשר האדם מגיע לנקודת הבחירה כלוח חלק, 

רקע קודם. במציאות, לאדם הבוחר יש היסטוריה של זיכרונות ונרטיבים, וכל 

אלה משפיעים על בחירתו, לעיתים אף מבלי שהוא מודע לכך. נפנה אפוא לדון 

 בדרך החשיבה של בני האדם על הבחירה החופשית שלהם. 

  בשאלת הבחירה החופשיתבשגרה  רוב האנשים אינם עסוקים 

ואת המושגים המקבילים לו, אולם   "בחירה חופשית"הנשאלים הכירו את המושג  

הם מיעטו להשתמש בהם, ורובם לא קישרו בין המושג עצמו לבין לנושא הבחירה. 

רובם לא עסקו במחשבות על הבחירה החופשית שלהם עצמם או של הזולת. 

חלקם נרתעו מהעיסוק ה"מתפלסף" בשאלה זו. ידוע שבני אדם ממעטים לעסוק 

(, והם אינם 2014אלת חופש המחשבה )קלעי, בשאלת כבוד האדם וחירותו ובש

(. רובם 1971נוטים להבחנות שונות בתחום החירות החיובית והשלילית )ברלין, 
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 ,התודעה, שני סוגים של חירות שלעיתים, אם כי לא תמיד, תלויים זה בזה )קניאל

. ידועה אמרתו של הרב קוק: "אנו יכולים למצוא עבד משכיל שברוחו הוא (2013

ויקטור פרנקל, בספרו בן חורין שרוחו היא רוח של עבד".  –מלא חירות, ולהיפך 

"האדם מחפש משמעות", מתאר כיצד המשיך לשמור על חירות התודעה ומצא 

את חירות משמעות לקיום, גם כאשר המשטר הנאצי גזל ממנו כמעט לחלוטין 

 הגוף.

על מיעוט העיסוק בשאלות של בחירה חופשית יכולה להעיד תגובת בני 

שיחי לשאלות ששאלתי אותם. רבים מהם נאלצו לפשפש בזיכרונם כדי להעלות 

שלמה קניאל  |  355  



 

 

סיטואציות מתאימות, והתשובות היו לרוב חלקיות, לא מאורגנות, 

 אינטואיטיביות ואימפולסיביות. 

 ות מלאה בחירות רבות נעשות ללא מודע
נגוע   הואכי ספק אם לאדם יש בחירה חופשית מלאה, זאת מכיוון ש  ,יש הטוענים

מאששות את האמונה ה בראיות האדם נוטה לבחורב"הטיית האישוש", כלומר 

. במקרים ממה שעלול לערער את אמונותיו ולהתעלםשהחזיק בה מלכתחילה, 

 (. Kida, 2006רבים נטייה זו אינה מודעת, ומכאן כוחה הרב )

: לבחירה. למשל  מידת המודעות  עלשאלתי    ות שלי עם המרואייניםבשיח

"במבט לאחור עד כמה היית מודע לכך שאתה נמצא בצומת חשוב של בחירה בין 

שבמקרים רבים ?" מתברר באחת מהן אפשריות של בחירהה ולהשלכות ,חלופות

לא   ,יו מודעיםאם הגם  ו ,בחירה  לכך שהם ניצבים בפנימודעים    לא היו הנשאלים

 תוצאותיה. של המלאה של הבחירה ו ההבינו את משמעותתמיד 

 חלקיתמודעות אף הוא להדגים  יכולמאמר זה תהליך הכתיבה של 

כאשר אני עוסק בכתיבה, אני סבור שאני מודע לבחירותיי תוך בחירה. לתהליכי 

למודעותי את העובדה, החשיבה המרובה על הבחירה העלתה    ,אולם  כדי התהליך.

שההחלטה לכתוב מאמר זה הייתה רק בחלקה תוצאה של בחירה, ובחלקה האחר 

הכתיבה גם אקראי בקבצים.  עיון הייתה מקרית, החלטה שהגעתי אליה מתוך

לא נעשתה מתוך חופש מלא, והיו מעורבים בה שיקולים חיצוניים. למשל, עצמה 

, השאיפה למצוא חן ם הביקורתייםהקוראי ת טובה מצדחוות דעהרצון לזכות ל

גם בבחירות . ועוד פרסוםלקבל את המאמר לכדי שיסכים בעיני העורך, 

משמעותיות יותר, למשל בנוגע לנישואים, קיימים שיקולים שאינם לחלוטין 

בחירת בהורים ההשפעות לא מודעות של מודעים. ביניהם אפשר למצוא, למשל, 

שבמבט  ,סיפרו האנשים ששוחחתי איתםכמה מ(. (Marshall, 2017זוג הבן 

ומתוך רצון לענות על  םההורי השפעתלאחור בחירת המקצוע שלהם הייתה ב

 ולהסב להם אושר.  ציפיותיהם של ההורים

מודע -בשונה מהלא  ".מודע החדש-לא"בשנים האחרונות התגבש מושג ה

משאלות של זיכרונות וקונפליקטים מודחקים או ִמשּכנם של הפרוידיאני, 

שאינו טעון  , כזהמידע רגילבו  הוא 'מקום' שמאוחסן מודע החדש-אסורות, הלא

הוא תים כאילו יונראה לע ,קשה לשלוף אותואך האדם מת ,ברגשות שליליים

 

 

 נונשכח. מתברר כי בחלק גדול מחיינו מתרחשים אירועים מחוץ למודעות

ל בחירותינו, הרי ישפיעו אירועים אלה עהמלאה, ולכן גם מחוץ לשליטה. אם 

(, במאמרה המופנה למשפטנים, 2010בר הלל ) שלא נהיה מודעים להשפעה זו.

מודע החדש לרשימה הארוכה של הטיות בחשיבה, -מעריכה כי אם נוסיף את הלא

צורך לבחון מחדש את תפיסת הנאשמים כאחראים למעשיהם, ה תעוררישהרי 

 הרבה מכפי ששיערנו.  התנהגותנו קטנה בעל השליטה המודעת ש זאת מאחר

 הבחירה החופשית מתנהלת בתוך אירוע בחירה מורכב 
בחירה חופשית איננה מעשה נקודתי, אלא מצויה בתוך מסגרת הכוללת ֶהקשר 

מערכות דינמיות מורכבות, תפקודן של  דומה למסוים ונרטיב. במובן זה, הבחירה  

זיקה  ות מתוךהפועל, (Yoon, Goh & Park, 2018) הקיברנטיקה םבתחו למשל

עה קדימה ונת בין זמני-בו מתוך שילובכלומר,  ,תוצאותלהסיבות  ביןהדדית 

 השפעות סיבתיות.לאיתור לאחור  לבין ניתוח חוזר והסתכלות מטרהה לכיוון

 יש לראות בכל אירוע בחירה קשת גוונים ולא רק שחור או לבן  
ל לבן, או  ריים של שחוררבים נוהגים לדבר על בחירה חופשית במושגים בינ   פוע 

בחירה חופשית.  העדר מוחלט שלבחירה חופשית מלאה או  , ובהתאמה:כבויאו 

אולם, בדומה למושגים רבים בפסיכולוגיה, גם הבחירה החופשית באה לידי ביטוי 

 ,או ,בדרגות ובעוצמות שונות. היא עשויה לחצות תחומים, מצבים וזמנים

 לתכונת אופי בכך דומה הבחירהובזמן מסוימים. במצב  תחומהלהיות  ,לחלופין

 ףא מקיויש שהאו למצב פסיכולוגי. אם ניקח, לדוגמה, מצב חרדה, נוכל להבחין ש

רק  םא קייונבדק, ויש שהמצב המאפיין את הא ותחומים ומצבים רבים, ואז ה

 (.Shipstead & Yonehiro, 2016כמו חרדת בחינות ) מות,מסוי נסיבותב

ביקשתי להגדיר  ה,רחב , כאמור, קשת גווניםמכיוון שהבחירה היא

, כלומר מצב ( מוגדרת כהעדר בחירה חופשית0)  העשר דרגות. דרג  בתוכה סולם בן

של חוסר יכולת לבחור באופן מוחלט, עקב פגיעה קשה בחירותו של האדם, 

 .: אהם שמאפייניו, מלא חופש בחירהמוגדרת כ( 10) ה. מנגד, דרגמסיבות שונות

, לפחות באופן בוחר מודעה .ב ;קיימות לפחות שתי חלופות שוות ערך ומנומקות

לבחון  מסוגלבוחר ה .ג ;חלופות ושניצבות בפניולכך שהוא בצומת בחירה חלקי, 

 . תובחיר ולזהות את ההשלכות של , להכריע ביניהןאת החלופות
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 נונשכח. מתברר כי בחלק גדול מחיינו מתרחשים אירועים מחוץ למודעות

ל בחירותינו, הרי ישפיעו אירועים אלה עהמלאה, ולכן גם מחוץ לשליטה. אם 

(, במאמרה המופנה למשפטנים, 2010בר הלל ) שלא נהיה מודעים להשפעה זו.

מודע החדש לרשימה הארוכה של הטיות בחשיבה, -מעריכה כי אם נוסיף את הלא

צורך לבחון מחדש את תפיסת הנאשמים כאחראים למעשיהם, ה תעוררישהרי 

 הרבה מכפי ששיערנו.  התנהגותנו קטנה בעל השליטה המודעת ש זאת מאחר

 הבחירה החופשית מתנהלת בתוך אירוע בחירה מורכב 
בחירה חופשית איננה מעשה נקודתי, אלא מצויה בתוך מסגרת הכוללת ֶהקשר 

מערכות דינמיות מורכבות, תפקודן של  דומה למסוים ונרטיב. במובן זה, הבחירה  

זיקה  ות מתוךהפועל, (Yoon, Goh & Park, 2018) הקיברנטיקה םבתחו למשל

עה קדימה ונת בין זמני-בו מתוך שילובכלומר,  ,תוצאותלהסיבות  ביןהדדית 

 השפעות סיבתיות.לאיתור לאחור  לבין ניתוח חוזר והסתכלות מטרהה לכיוון

 יש לראות בכל אירוע בחירה קשת גוונים ולא רק שחור או לבן  
ל לבן, או  ריים של שחוררבים נוהגים לדבר על בחירה חופשית במושגים בינ   פוע 

בחירה חופשית.  העדר מוחלט שלבחירה חופשית מלאה או  , ובהתאמה:כבויאו 

אולם, בדומה למושגים רבים בפסיכולוגיה, גם הבחירה החופשית באה לידי ביטוי 

 ,או ,בדרגות ובעוצמות שונות. היא עשויה לחצות תחומים, מצבים וזמנים

 לתכונת אופי בכך דומה הבחירהובזמן מסוימים. במצב  תחומהלהיות  ,לחלופין

 ףא מקיויש שהאו למצב פסיכולוגי. אם ניקח, לדוגמה, מצב חרדה, נוכל להבחין ש

רק  םא קייונבדק, ויש שהמצב המאפיין את הא ותחומים ומצבים רבים, ואז ה

 (.Shipstead & Yonehiro, 2016כמו חרדת בחינות ) מות,מסוי נסיבותב

ביקשתי להגדיר  ה,רחב , כאמור, קשת גווניםמכיוון שהבחירה היא

, כלומר מצב ( מוגדרת כהעדר בחירה חופשית0)  העשר דרגות. דרג  בתוכה סולם בן
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זוג בני  :למצב של דרגה מרבית של בחירה חופשיתקצרה  הנה דוגמיה

מנפים את אלה שאינן שונות,  הם בוחנים דירותדירה. לאורך הדרך  יםמחפש

בשלב זה  נותרות שתיים או שלוש חלופות שיש לבחור ביניהן. מתאימות, ולבסוף

כל חלופה באיסוף מידע על  כיםממשיהם , העומדת בפניהם לבחירההם מודעים 

, של פנייה לכיוון אחת החלופותאפשרות ומוכנים לבהתלבטות בין החלופות, ו

. התהליך נמשך עד להכרעה וחתימה על עצירה ופנייה לכיוון האחראם נדרש, ו

ות הבחירה והרגשות המתלווים אליה, השלכהזוג בבחינת בני  יםחוזה. אז עסוק

 שמחה או חרטה. כגון, 

 מחשבות על הבחירה החופשית 
 "גדולות" ו"קטנות"  בחירות

הוא מידת החשיבות של  'בחירה חופשית'הרחב  אחד הנושאים במסגרת המושג

למשל הבחירה ת, כמו שיש בחירות שחשיבותן מצומצמהבחירות. רבים יסכימו 

 , ולעומתן יש בחירות משמעותיות ואף הרות גורל, כגון:בין שני סוגי חלב במרכול

מקום מגורים חדש או  בחירתדת ילדים, י, לגירושיםנישואים, מקצוע, בחירת 

בין שני הקצוות נמצאות בחירות שונות ומגוונות, .  הבין סוגי טיפול במחל  ההכרע

 . ודירוג החשיבות שלהן עשוי להשתנות מאדם לאדם

. לעיתים הבחירה הגדולה והחשובה מורכבת מכמה בחירות ִמשֶנה קטנות

בחופשיות את מסלול הלימודים האקדמיים שהוא לדוגמה, כל אדם רשאי לבחור  

ה, כמו שנֶ בחירות הִמ  לאחר שבחר במסלול, הוא ניצב בפניאולם מעוניין בו, ו

 .יותרמידת החופש קטנה ושם , ות האקדמיותהחובו םקורסיהרשימת למשל 

מקבל על עצמו בדומה לכך, אדם יכול לבחור לקיים אורח חיים דתי, אך אז הוא 

ללא אפשרות בחירה. אדם יכול לבחור להינשא, "עול מצוות",  מגבלות מתוקף

הוגו אך אז הוא מקבל על עצמו את חובות החיים הזוגיים. היטיב לנסח זאת 

"חירות היא היכולת לבחור : 17-גרוטיוס, משפטן ופילוסוף הולנדי בן המאה ה

 בחירה, שלאחריה תהיה לאסיר". 

 מוצלחתחופש ואושר: בחירה חופשית אינה בהכרח 

 לבין שביעות הרצון מתוצאות לבחורמתברר כי אין קשר בין מידת החופש 

הדירוג לגבי מידת  ,להינשא כאשר שאלתי את בני שיחי על בחירתםה. הבחיר

 

 

חופש בעת ההחלטה הקשר בין מידת  , ולא מצאתיהיה מגוון החופש בבחירה זו

את תשובותיהם  כאשר בוחניםלהינשא לבין מידת שביעות הרצון מהנישואים. 

שחלקם הרגישו  אףרואים, כי  כלל הנשאלים(,מ 20%-כשל הנשאלים הגרושים )

תם להינשא, במבט לאחור הם מעריכים כי לא היו בשלים בחירב חופשיים

לעומת זאת, אחד הורים או לחץ סביבתי. הלנישואים, ונדחפו לכך עקב לחץ 

. מאוד נישואיו מוצלחיםסיפר ש, התחתן בשידוךוגבר שחזר בתשובה הנשאלים, 

, לחשוב היינו רוציםהבחירה החופשית קטנה ממה ש אהבה,נראה שבתחום ה

ת עצמי א  אומצ)מילולית: "ליפול" לאהבה(, ל  to fall in loveויעיד על כך הביטוי  

 מאוהב, כביכול ללא בחירה. 

 מעגלי משוב באירועי בחירה 

ר את תחושת המסוגלות של האדם גביעשוי להשל אירוע בחירה המוצלח סיומו 

מעלה את הסיכוי על כן הוא חזק את בטחונו העצמי לקראת האירוע הבא, וול

משוב: ככל שהבוחר מאמין ביכולתו לבחור ולהשפיע על -כך נוצר מעגללהצלחה. 

ככל ולעומת זאת,  מצבו, כך יגיע בטוח והחלטי יותר לאירוע הבחירה הבא.

בחירה החופשית יורדת, כך עלולה גם לרדת ה  שהאמונה בקיומה ובמשמעותה של

 .של הבוחר על גורלו האחריותהיכולת לבחירה חופשית, ואיתה גם תחושת גם 

בהם פעולת נדרשת אונים במצבים שלהביא לאדישות ולחוסר  העלול זו העמד

פירושו שהם  ,בחירהחופש מאמינים שיש להם מידה גבוהה של הבחירה. אנשים 

מאמין הלנהל את חייהם כרצונם. מאידך מתברר כי אדם    ביכולתםמאמינים שיש  

, נוטה יותר לרמות, שההחלטות אינן בידיומצומצמת ו הבחירה שלואפשרות ש

 (.(Vohs & Schooler, 2008 בחירותיו לע אחראימשום שממילא אינו מרגיש 

 ? מה חושבים אנשים על המגבלות בחופש הבחירה שלהם

כאשר שאלתי את בני שיחי מה מגביל את חופש הבחירה שלהם, המגבלות 

או  עבודהמחויבות בלתי פוסקת למחסור בכסף,  השכיחות ביותר שצוינו היו:

 וקושי בשינוימשמעת עצמית    העדרהתקשורת,    על ידי  'שטיפת מוח',  למשק הבית

(. מצב בריאותי לקוי, 2013בעיקר בתחום האכילה והעישון )דוהיג,    ,הרגלים רעים

כאבים כרוניים או הגבלה ביכולת הפיזית, של הנשאל או של קרובים מסביבו, 
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למשל עם ההזדקנות, וגם פוביות מסוימות, כגון פחד מטיסות או מדיבור בפני 

 הבחירה.  יכולתם את מים המצמצמיגורם צוינו כאף הקהל, 

התייחס לחשש, שמא המדינה ומוסדות האכיפה אחד מהנשאלים  אף לא  

עם זאת, לאחרונה חשנו כולנו על  של האזרחים. בחירהשלה יתערבו בחופש ה

בשרנו את ההגבלות הקשות על חופש התנועה שלנו, כחלק מהחלטות הממשלה 

הפעלת כוח על האחר, פיזי כמו גם משפטי,  היא מתקפה בניהול מגפת הקורונה. 

קום כי במ   ,(2015"לפקח ולהעניש" ) ,בספרו טוען ופש הבחירה שלו. פוקועל ח

להבין את מגבלות הכוח ואת  , ושעל החברהשמופעל כוח מתעוררת גם התנגדות

, השכבות החזקות בחברה . לדעתוהפרטים בה מגבלות החופש החלות על

ומוסדות בשלטון המשרתים אותן מדכאים את הפרט והופכים אותו לבובת 

  .ריונטה, כלומר לחסר חופש בחירהמ

 בושה ,מוסר, אשמה ,מצפוןסיבות נוספות להגבלה בחופש הבחירה הן 

מוסרית נוהגים  שביצעו עברה. מחקרים מראים כי אנשים סודלשמור והצורך 

הכוחות הפועלים על האדם חזקים ממנו שבו  ,לייחס זאת לעולם דטרמיניסטי

לעומת זאת, בני אדם נוטים לראות את וב.  ואינם מאפשרים לו שליטה ובחירה בט

 & Feltz) חופש ובחירהמשליטה והעברות המוסריות של הזולת כנובעות מתוך 

Cokely, 2009 .)הראו, שהחלטות  הודובארצות הברית וב מחקרים שנעשו

המתבצעות משיקולי מוסר אינן נתפסות כבחירה, והאנשים העומדים בפני 

. זאת החלטה כזאת אינם משקיעים מחשבה בדרכי פעולה אפשריות אחרות

מתן מקום ללא  ו של הפרט,מחויבותנתפסות כמכיוון שהתנהגויות מוסריות 

  (.Kouchaki, Smith & Savani, 2018בחירה )ל

בצמצום חופש הבחירה בקרב הנשאלים שלי היה החיים לצד גורם נוסף 

בני המשפחה. למשל, כאשר בוחרים להינשא ולהקים משפחה, ברור שהבחירה 

הזאת כרוכה בצמצום היכולת לבחור בחירות חופשיות בהמשך. הנשאלים ציינו 

ולהימנע מבדידות. שהעדיפו לוותר על חופש מלא על מנת לזכות באהבה ובביטחון  

את, חלק מהנשאלים ציינו שבן הזוג או ההורים מצמצמים מאוד את חופש עם ז
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 האם ניתן לבחור רגשות?

בתחום הרגשי  יכולת הבחירהמוטרדים למדי בעניין  בני האדםמתברר כי 

נושאים אלה שכיחים מאוד בספרות (. (Baumeister, 2002מאמץ הכרוך בכך וה

ירה בקרב בני שיחי עלתה סוגיית הבח. Brownstein, 2018)הפסיכולוגית )

ההכרח הבחירה או : הבחירה להרגיש אהבה וידידות, למשל ,רגשותבהחופשית 

הגבלת צות ולמצוא חן, וכבוד עצמי, המאמץ לר  להרגיש כעס ועלבון, הרדיפה אחר  

"כאשר אני  :התרסהציינה במן יים ששוחחתי עאחת הנשקנאה.  בשלחופש ה

 ,בל הוא עניין של בחירהס  שאומרים שלהיעלב זו בחירה או  ששומעת פסיכולוגים  

  ם יושבים בהיכל השן ולא מבינים את נפש האדם".הנראה לי ש

 לבחור מבין אפשרויות גרועות החופש 

שוחחתי עם הנשאלים על בחירה בין אפשרויות או מצבים "טובים",  לרוב,

שהעלו את נושא  אולם היו נשאלים, בחירה בין שני מקומות לדיור מוגן. הלדוגמ

 הבחירה, ההבחירה מבין אפשרויות גרועות, זו המכונה "תהום הבחירה". לדוגמ

משך טיפול בין ה הבחירהיים, או רצושאינם מקומות מקום עבודה מבין כמה ב

העלו את מושג ה"בערות מרצון", בחירתם שלא  ם. חלקוכימותרפי לבין הפסקת

 ,רופאיםאחרים, למשל: על  – וגם את האחריות –לבחור, ולהטיל את הבחירה 

 , עלה בחלק מן השיחות נושא. באופן בלתי נמנעמומחים אחריםיועצי השקעות ו

להכריע בין אפשרויות האילוץ הבחירות הבלתי אפשריות בתקופת השואה, 

הסרט הידוע "בחירתה של סופי" מציג קצין נאצי, שבשעת סלקציה גרועות מאוד.  

 כופה על האם סופי לבחור מי מבין שני ילדיה יוותר בחיים. 

  ייחוסי סיבתיות ומוקד שליטה

כאשר ביקשתי מהנשאלים להסביר את הסיבות לבחירותיהם, נוכחתי לדעת 

: "הייתי )למשל כמו מצפון ,לגורמים פנימייםיוחסו בות יהסשבחלק מהמקרים 

מוכרחה לקבל את משפחתו של בני לתוך הבית שלי למרות שזה מכביד עלי 

לגורמים חיצוניים  הבחירה יוחסהמצבים אחרים ב ,, ולעומת זאת(מאוד"

ייחוס  ביןשילוב  ל. היו מצבים ש(: "הממשלה לא דואגת לחלשים"משלל)

, תלויים ביחלק מהגורמים לגירושים היו " :למשל)חיצוני לסיבתיות פנימי 

פנימי או  –לא יכולתי להצביע על קשר בין סוג ייחוס הסיבה  (.באשתי" –וחלקם 
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 ,Rotter) ריםאחמחקרים ב למידת חופש הבחירה של הנשאל. ואולם, –חיצוני 
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ת ההזדמנות החמצמטעות או מחשש ואת ה התלבטויותה מגביר את בחירה
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FOMOכלומר , fear of missing outספרותי  לעיצוב , אך עוד לפני כן הוא זכה

מו כ מלוטש בסיפורו הקצר של חורחה לואיס בורחס "גן השבילים המתפצלים",

אנו כואבים   במילים אחרות,  , "הדרך שלא נבחרה".טגם בפואמה של רוברט פרוס

 .(2005 ,את ההפסדים יותר משאנו מתענגים על הרווחים )כהנמן וטברסקי

כך למשל בבחירות  בדרך כלל, אדם מצמצם אפשרויות בצורה אינטואיטיבית.

ה בדרך כלל סביב שתיים או מפלגות, הריבוי , למרות לכנסת ּב  ס  ההתלבטות נ 

 ,חלופות ושבלת החלטות, אם יש יותר משללק נראה שבכל הנוגע. שלוש מפלגות

 (.2010)קניאל,  ן כראויכנולא תאירוע הבחירה 

 דירוג מידת הבחירה החופשית יורד לאורך השיחה

יו, ובסיום מידת החופש בבחירות  מכל נשאל להעריך את  ביקשתיבתחילת השיחה  

הערכת החופש בסיום  אצל רוב הנשאלים. השיחה חזרתי שוב על אותה בקשה

 10ת )בסולם של הראשונימן ההערכה  ש דרגותוכשלהשיחה הייתה נמוכה ב

שא הביאה את הנוחופשית הבחירה ה, שעצם השיחה על סביר להניח. דרגות(

 

 

הנושא. נראה כי השיחה   ה אותם לבחון מחדש אתים ועוררנשאלשל ה  םמודעותל

סייעה למשתתפים לבנות את סיפורם האישי, הנרטיב, לגבי הבחירה החופשית 

שלהם, מתוך העמקה באירועי הבחירות שלהם וחידוד הבנת התהליכים 

סימנים  הבחירה, לא זוהו חופשדירוג ב לירידה תובנות הביאואף שהשבבסיסה. 

 .מכךנחת כתוצאה -אילאכזבה או ל

   מצאיםהרהורים על המ
 אנשים שבעי רצון מחייהם ואינם מוטרדים ממגבלות הבחירה החופשית

הם. מחד, קיימת מחיי כללית רצון ותעישבהביעו תם יהאנשים ששוחחתי א

ציפייה חברתית, מוסרית ומשפטית שהפרט יבחר ויהיה אחראי על בחירותיו. 

מאידך, הנשאלים העריכו את דרגת הבחירה החופשית שלהם בפועל כנמוכה, 

. למרות כוחות חזקים מהם  ינידפים כעלה ברוח בידלעיתים עד כדי תחושה שהם  

 זאת, נראה שהם אינם מוטרדים מן הפער.

 הסכנות זיהוי 

 –האחת כאשר בחנתי את הממצאים והמסקנות, זיהיתי שתי סכנות אפשריות, 

 נוכחתי לדעת, שחלקםעם בני שיחי.  אותן חלקתיאישית, ו –מערכתית, והשנייה 

 . איתילא הסכימו  הבינו אותן אך   וחלקם,  שהצבעתי עליהן  לא הבינו את הסכנות

ההנחה העומדת בבסיסה של קיימת סכנה לדמוקרטיה.  ראשית,

 יכולת להפעיל שיקול דעת ולבחור בחירות נבונותאזרחים לש הדמוקרטיה היא,

מעריכים ה רבים הם אלה, כי בשיחותיי לגלות תיהם. אולם נוכח-טובתםמען ל

שלהם.   ותהבחיר  נכונותאינם בטוחים כלל בש, ואת יכולת הבחירה שלהם כנמוכה

 ונהתנ, ההמתוך אינטואיצי טרפת הנטייה האנושית המוכרת לפעולהלכך מצ

את בחירתו החופשית   ת עוד יותרמצמצמ  זוו  ,קהלהדעת    ולהשפעתהטיות רבות  ל

עובדה זו עלולה להיות מנוצלת לרעה על ידי של הפרט, מבלי שאף יבחין בכך. 

ת בעלי הממון והכוח, שיכולים להשתמש באמצעים העומדים לרשותם להטיי

, יש קולות הטוענים כי זאת ועוד השיח באמצעי התקשורת ובמדיה המקוונת.

. הרוב נוטה לחשיבה פשטנית עצמואדם המעבור ההדמוקרטיה מורכבת מדי 

 – מה החופש והשוויוןיעו –מזיקה, וקיימת סכנה שבעתיד הדמוקרטיה ו

 יצטמצמו ואף ייעלמו.
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שנית, קיימת סכנה אישית עבור הפרט. אם הפרט יחוש שאינו יכול לגשר 

על הפער שבין הדרישה לחופש בחירה לבין חופש הבחירה הנמוך בפועל, הוא עלול 

להידרדר לייאוש ולאדישות, לראות עצמו כקורבן של תשוקות שאינן ניתנות 

תחושת אבסורד, לריסון ולוותר לחלוטין על הבחירה החופשית. הפרט עלול לחוש  

קיום כתנועה ללא מטרה, ללא ערך וללא משמעות, בדידות וייאוש מניהול לא נכון 

(. כבר בימינו הבדידות נעשתה (Goldenberg & Arndt, 2008של האימה מהמוות  

לתופעה מדאיגה, עד כדי כך שבבריטניה מונתה לאחרונה שרה מיוחדת לענייני 

יל למעשה הקיצוני של התאבדות, שהיא בדידות. ייאוש ובדידות עלולים להוב

דרך שנויה במחלוקת לביטוי הבחירה החופשית. סמואל בקט, במחזהו "מחכים 

לגודו", רואה בהתאבדות בחירה לגיטימית. לעומתו אלבר קאמי, בספרו 

"המיתוס של סיזיפוס", פוסל את ההתאבדות על הסף, וקובע כי הפתרון היחיד 

יסוק בה וההתעמתות עימה. משל מרנין העוסק לחוויית האבסורד הוא עצם הע

(: אדם בורח מפני חיה רעה 2015בהתמודדות עם הייאוש מצאתי אצל טולסטוי )

ומפיל עצמו אל תוך באר יבשה. בתחתית הבאר הוא רואה דרקון, וכדי לא ליפול, 

הוא נאחז בשיח הצומח על דופן הבאר. לפתע מגיחים שני עכברים, אחד שחור 

ומתחילים לכרסם את השיח. האדם מבין שקיצו קרב וברגעיו ואחד לבן, 

האחרונים מתמקד בליקוק טיפות הצוף שעל פרחי השיח. טולסטוי ממשיך 

ק בשיח החיים, בידיעה ברורה כי מחכה לו דרקון  ומסביר את הנמשל: האדם דב 

המוות. העכבר הלבן, היום, והעכבר השחור, הלילה, מסמלים את הזמן החולף 

י חייו של האדם על פני האדמה, ההולכים ומתקצרים. כל שנותר לעשות ואת ימ

 הוא ללקק מעט מהנאות חיים. 

 מחשבות חינוכיות ופדגוגיות

סיימתי את ה"מסע" שלי בנתיבי הבחירה החופשית ופרשתי בפניכם את 

מסקנותיי. אשוב ואדגיש, מאמר זה אינו מחקר מדעי אלא אוסף התרשמויות. על 

בוהה בקבוצת הנשאלים, אם יבקשני הקורא להביא את תמצית אף השונות הג

המסקנות במשפט אחד, אנסח אותה בקווים כלליים כך: האדם הממוצע אינו 

עוסק באופן שגרתי בנושא הבחירה החופשית, בוודאי לא בצורה מעמיקה, וכאשר 

הוא נדרש לסוגיה הוא מבטא תחושה של בחירה חופשית מועטה, אך הדבר אינו 

 בשביעות הרצון הכללית מחייו.  פוגע

 

 

אפשר לדמות אדם ממוצע זה לדג השוחה ב'אגם החופש' של התרבות 

המערבית. אגם זה הוא מרכזה של התרבות אשר מעלה על נס את ערכי החופש, 

האוטונומיה, כבוד האדם וחירותו, שוויון הזכויות, הפלורליזם והסובלנות. 

חופש הוא בעל מודעות ויכולת לצופה מהצד נראה, שהאדם השוחה באגם ה

בחירה, והוא קובע את מסלול חייו ואת התחנות. אולם כאשר שואלים אותו מה 

 הוא חושב על בחירותיו, הוא מדווח כי לרוב אינו מודע להן. 

הסיבה המרכזית לכך שחירות התודעה והבחירה החופשית לא מעסיקה 

( טען בספרו 1992ום )את רוב האנשים היא,  שיש להם מספיק "מי חופש". פר

"מנוס מחוֶפש", שבני האדם בורחים מפני החופש. לדעתי, הם אינם בורחים 

יומית. ידוע שבחברות -מהחופש, אך די להם בחופש הדרוש להתנהלותם היום

שוויוניות יש בחירה חופשית גבוהה וחבריהן נוטים לדווח על שביעות רצון גבוהה 

עשירים בין ים גדולים בין עניים ליותר מאשר בחברות המאופיינות בפער

(Wilkinson & Pickett, 2011). 

ברור שחייבת להימצא כמות מסוימת של מים באגם החופש כדי לאפשר 

תנועה מתוך תחושת שביעות רצון, הגשמה עצמית ומשמעות לקיום. אם כך, נראה 

שהאדם הממוצע אינו מוטרד מנושא הבחירה החופשית, משום שיש לו שפע יחסי 

של חופש, בכמות המספיקה לו להשגת מטרות אישיות ותחושת משמעות בחייו, 

 והוא חי בתוכו ממש כמו דג במים. 

 חשיבות הפרשנות האישית המתבטאת בנרטיב האישי

מחשבות אלה על הבחירה החופשית שלנו מעוגנות בעידן הפוסט מודרני שאנו 

על העולם, ואפילו העובדות חיים בו. בעידן שבו אין לנו נקודת מבט אובייקטיבית  

משועבדות לאמונות, הבנת המציאות תלויה בפרשנות אישית, וקיים קשר הדוק 

בין האופן שהאדם מספר את סיפור חייו לבין משמעות חייו. ברוב המקרים האדם 

לא בוחר בנרטיבים שלו, אלא הם נוצרים לאורך ההיסטוריה האישית שלו, והוא 

 היחלץ ממנו. נטמע בתוך הסיפור ומתקשה ל

 חינוך לעמדות חיוביות ולחשיבה ביקורתית 

ך כך  נראה כי חשוב לחנך לעמדות חיוביות כלפי הבחירה החופשית. אדם שחונ 

שיוכל לנהל את אירועי הבחירה שלו, לזהות אותם ולשלוט בהם, מתוך הכרה 
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יומית. ידוע שבחברות -מהחופש, אך די להם בחופש הדרוש להתנהלותם היום

שוויוניות יש בחירה חופשית גבוהה וחבריהן נוטים לדווח על שביעות רצון גבוהה 

עשירים בין ים גדולים בין עניים ליותר מאשר בחברות המאופיינות בפער

(Wilkinson & Pickett, 2011). 

ברור שחייבת להימצא כמות מסוימת של מים באגם החופש כדי לאפשר 

תנועה מתוך תחושת שביעות רצון, הגשמה עצמית ומשמעות לקיום. אם כך, נראה 

שהאדם הממוצע אינו מוטרד מנושא הבחירה החופשית, משום שיש לו שפע יחסי 

של חופש, בכמות המספיקה לו להשגת מטרות אישיות ותחושת משמעות בחייו, 

 והוא חי בתוכו ממש כמו דג במים. 

 חשיבות הפרשנות האישית המתבטאת בנרטיב האישי

מחשבות אלה על הבחירה החופשית שלנו מעוגנות בעידן הפוסט מודרני שאנו 

על העולם, ואפילו העובדות חיים בו. בעידן שבו אין לנו נקודת מבט אובייקטיבית  

משועבדות לאמונות, הבנת המציאות תלויה בפרשנות אישית, וקיים קשר הדוק 

בין האופן שהאדם מספר את סיפור חייו לבין משמעות חייו. ברוב המקרים האדם 

לא בוחר בנרטיבים שלו, אלא הם נוצרים לאורך ההיסטוריה האישית שלו, והוא 

 היחלץ ממנו. נטמע בתוך הסיפור ומתקשה ל

 חינוך לעמדות חיוביות ולחשיבה ביקורתית 

ך כך  נראה כי חשוב לחנך לעמדות חיוביות כלפי הבחירה החופשית. אדם שחונ 

שיוכל לנהל את אירועי הבחירה שלו, לזהות אותם ולשלוט בהם, מתוך הכרה 
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בעצמו כאדון לגורלו ולבחירותיו, הוא אדם שיידע לבחור בחוכמה, ליזום, ליצור 

ר. יתרה מכך, כאשר לעצמו הזדמנויות ולמצוא פתרונות יצירתיים בעיתות משב

האדם תופס עצמו כבעל בחירה חופשית, הוא נוטל חירות לעצמו וגם מקבל 

ר.   אחריות, כלומר היענות לאח 

נוסף על החינוך לעמדות חיוביות כלפי הבחירה החופשית, יש לחנך 

לחשיבה ביקורתית, ככלי לחופש אמיתי שמקורו בהבחנה שבין אמת לשקר. 

די לבצע החלטות שקולות ולהבחין בין אמת לשקר ההנחה שדי בגישה למידע כ

היא הנחה שגויה, לדעתי. נראה שהגישה למידע אינה מספיקה, אלא יש צורך 

בחשיבה ביקורתית כדי לברור מתוך שפע המידע את הנתונים החשובים לצורך 

החלטה מסוימת. ללא חינוך לביקורתיות, עודף המידע עלול להתברר כחסר ערך, 

 המידע.  ממש כמו העדר

האמת האישית, בסופו של דבר, אינה נמצאת בקצה זה או אחר, כי אם 

בתנועה על פני רצף הגוונים והדעות. לאדם מגבלות רבות, אך יש לו גם יכולת 

לבחור ולהשתנות. מימוש זכות הבחירה תלוי, בראש ובראשונה, באמונה שיש לו 

ות ומשמעויות שונות שליטה על הבחירות בחייו. עלינו לחנך לבחינת פרשנוי

אפשריות, גם אם הן סותרות, להכיל את הניגודים ולראות בהם חלופות 

אפשריות, כמו בכל תהליך של בחירה חופשית. בחינתו של כל מצב מחייבת 

ההכרעה   –מעברים מנקודת ראות אחת לאחרת, מן ה"אני" אל "האחר", ובסופה  

 המחייבת. 

דון בנושא הבחירה החופשית. מחקר לסיכום, סקירה זו היא ניסיון צנוע ל

בנושא מסוג זה מצריך שילוב כלים כמותיים ואיכותניים, ומחייב לנוע בין 

מספרים ומדדים לבין נרטיבים אישיים. נראה שתמיד ייוותר הפער בין 

הפוטנציאל של האדם לבחירה חופשית לבין מימושה בחייו הקצרים. אדם נברא 

דע ובוחר, ועם כל זאת "יסודו מעפר וסופו "בצלם אלוקים", מדבר, חושב, מו
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