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הרצאות פתיחה

- ראש המחלקה לקולנוע בביה"ס לאמנות,נעמי שחורי
, הפיקה סרטי עלילה. מפיקה עצמאית ובמאית,המדרשה
דרמות ולמעלה משישים סרטי תעודה בארץ וכקופרודוקציות
,)בינלאומיות ביניהם לאחרונה '"שתיקת הארכיון"(יס דוקו
 טרילוגיה על החרדים,)"שבלול במדבר" (הרשות השנייה
 חמישה סרטים על מנהיגות- " "עידן הגנרלים,)(שידורי קשת
 חמישה פרקים בסדרה "תקומה" וכל,) נגה,8 ישראלית (ערוץ
 וכן סרטים,הסרטים ההיסטוריים במוזיאון החדש ביד ושם
. באושוויץ22 קצרים לתערוכת הקבע בבלוק
 לאחרונה זכה הסרט "שתיקת.הסרטים הוקרנו בפסטיבלים יוקרתיים בארץ ובעולם וזכו בפרסים
,Sundance  בפרס העריכה בפסטיבל, בקנדהHotdocs הארכיון" בפרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל
Magnolia  בפרס הראשון בפסטיבל הקולנוע בירושלים ובפרס ראשון,Silverdocs-בפרס התסריט ב
.בשנחאי
2102- ב.שחורי מרצה על מפת התקשורת ופיתוח פורמטים בחוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב
 הוזמנה לסדנאות בתחום הסרט.) שבארה"בUMN( היתה מרצה אורחת באוניברסיטת מינסוטה
 ברלין (גרמניה) ובחממת גרינהאוז,) טביליסי (גאורגיה,) סקופיה (מקדוניה,)הדוקומנטרי בגואה (הודו
 העולמי לקידום טלוויזיהINPUT  שחורי היא חברה בארגון.של הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה
 בעבר שמשה כיועצת תוכן בעת הקמת.INPUT  כנשיאת2112-2101  וכיהנה בין,איכותית וחדשנית
. וסמנכ"ל הטלוויזיה של הרשות השנייה2 ערוץ

Noemi Schory, head of the Film Department at Hamidrasha School of Art, Beit Berl
College, independent producer and director. Had produced feature films, TV drama,
and more than sixty documentaries for Israeli broadcasters and as international
coproductions. Among them "A Film Unfinished" ( Yes-Docu with Arte), "A snail in the
desert" (the 2nd Channel Authority), Trilogy on the Ultraorthodox ( 2nd Channel,
Keshet and ARTE), "Israel's Generals" (fivepart series for Channel 8 ,Noga, BBC,
SBS, Arte, VRT), five chapters of the Tkuma series (IBA), all the historic films of the
new museum of Yad Vashem as well as short films for the permanent exhibition in
Block 27, Auschwitz..
The films were screened at many leading film festivals and won prestigious prizes.
Lately "A Film Unfinished" was awarded first prize at Hotdocs, Canada, Editing prize
at Sundance, Script prize at Silverdocs, first prize at the Jerusalem Film Festival and
the first Magnolia prize in Shanghai.
Schory lectures on the media landscape in Israel and new TV formats at the Film
Department of the Tel Aviv University. She Taught as guest lecturer at UMN,
Minneapolis, USA. Conducted masterclasses and reviews of documentary films in
Goa (India), Skiopje (Macedonia), Tbilisi (Georgia) and Berlin (Germany) as well as
for the Women's Greenhouse project of the Israeli NFCT. Member of INPUT, an
international organization dedicated to innovation and excellence in television in the
public service and served between 2005-2010 as the International President of
INPUT. In the past was content consultant at the start of the Second Channel and
served as deputy director television at the Second Channel Authority.
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שבטיות בחברה הישראלית כפי שהיא משתקפת בקולנוע
נעמי שחורי
 השואה אך אלה, הסכסוך, מה שנותר ממדורת השבט המיתולוגית זה הצבא.כור ההיתוך שייך לעבר
.הם פחות ופחות החומר ממנו עשוי הקולנוע העלילתי הישראלי
 רוב,בניגוד לדעה הרווחת במיוחד של מי שלא עקב מקרוב אחר השינויים של הקולנוע הישראלי
 אך הם כן נוגעים,הסרטים הישראליים של העת האחרונה לא עוסקים בסכסוך לפחות לא באופן ישיר
.במציאות הסובבת אותנו
 הזינו את הקולנוע, המתחים הרבים המאפיינים את החברה הרב תרבותית בישראל,החיים על הקצה
 הצליחו לגעת בצופים, האוטנטיות, האמת בסרטים אלה. השנים האחרונות02 העלילתי הישראלי של
, רוסים, אתיופים, נשים, חרדים.שחזרו אל הקולנוע הישראלי אחרי שנים של ריחוק וחוסר אמון
. אלה רק כמה מה'שבטים' המיוצגים בקולנוע הישראלי העכשווי- גאורגים ומרוקאים,הומוסקסואלים
 מביאים איתם את, לא כולם ממוקמים במרכז הארץ,יוצרים המתחנכים בבתי הספר לקולנוע
. עיירותיהם את סיפורי ה'שבט' שלהם,הסיפורים של משפחותיהם
 התנחלויות בגדה והשכונות החרדיות הסגורות הם, שיכונים מתפוררים בדרום,עיירות פיתוח בצפון
.הנוף הניבט מרבים מהסרטים הישראליים
 היעלמות הקונצנזוס או מעידות על,האם ההתפתחויות הללו מסמנות את התפוררות המרכז
. בשלותה של (קולנוע) וחברה שאינה חשה מאוימת על ידי הרב תרבותיות המעצבת אותה,התבגרות

Israel: A land of many tribes as reflected in its cinema
Neomi Shhori
The melting pot belongs to the past. All that is left of this common myth are the
military, the conflict and the Holocaust, but these are rarely reflected in modern
fictional Israeli cinema. Contrary to the accepted view held mainly by those who have
not followed the changes but have strong convictions, most Israeli fiction films do not
touch upon the conflict but they do deal with reality.
Life on the edge with the many frictions marking Israel's multicultural society has
nourished the stories of the new wave of Israeli cinema in the last 15 years. The
veracity and authenticity of these films have managed to affect audiences in Israel
worldwide. The religious community, women, Ethiopians, gays, Russians, Bedouins,
Moroccans and Georgians - these are just a few of the "tribes" represented in today's
Israeli cinema.
Filmmakers educated in diverse film schools, not all in the center of the country, bring
with them their stories, the stories of their hometowns and families, the stories of their
own tribe.
Development towns in the north, dilapidated housing units in the south, settlements
in the West Bank or the closed neighborhoods of the ultra-Orthodox in Jerusalem these form the backdrops for most Israeli films.
Do these developments signify the disintegration of the center and the
disappearance of a national consensus, or does this variety testify to the coming of
age of Israeli cinema (and society), which no longer feels threatened by the cultural
diversity that shapes it.
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Ezra L. Stieglitz, Ph.D.
Professor of Elementary Education, Rhode
Island College, USA
Ezra Stieglitz received his Ph.D. from the University of
Pittsburgh.
He is the author of numerous articles, chapters, and texts
including The Stieglitz Informal Reading Inventory: Assessing
Reading Behaviors from Emergent to Advanced Levels (Allyn and Bacon, 2002).
Specialties include teaching reading in the content areas and developing the literacy
skills of children in elementary schools. Lately, he has devoted much attention to
coursework in Holocaust studies. He developed a general education course entitled
“The Holocaust and Genocide.” Dr. Stieglitz has been teaching this course since
2009. This past semester, 85 Rhode Island College students completed three
sections of this course. Dr. Stieglitz is currently involved in a research project with Dr.
Batya Brutin of Beit Berl College. The title of their study is “A Comparison of the
Beliefs, Attitudes, and Perceptions of College Students in Israel and the United
States Who Have Completed a Course on the Holocaust.” Dr. Stieglitz was the
recipient in 2009 of the Jenny Klein Teacher of the Year Award awarded by the
Holocaust Education and Resource Center of Rhode Island 2009.
Dr. Stieglitz has been the Rhode Island College Coordinator of the Rhode Island –
Israel College Consortium since 2011. The members of this consortium are Beit Berl
College, Oranim Academic College, and Rhode Island College.

Addressing Religious Diversity in the United States from a
Multicultural Education Perspective
Ezra L. Stieglitz, Ph.D.
The purpose of the conference is to shed light on intercultural encounters in various
educational and societal frameworks. This presentation concerns one aspect of intercultural inclusion. The focus will be on how religious diversity and tolerance can be
taught and celebrated in US public schools in a society where there is separation of
church and state.
It will be shown how religion in schools is a complex and controversial issue,
especially in a society where partiality is shown to those who are Christian. The basic
question is: Should we teach religion in public schools? And if so, how? While many
educators see value in making students aware of the world’s great religions, there
are some activities and behaviors related to religious education that are acceptable
and some that are definitely not.
To fully understand the conditions under which religion in the schools is permitted, it
is important to understand how the courts have used the First Amendment to the
United States Constitution to determine the place of religious instruction in the public
schools. It is also important to understand how “the separation of church and state” in
United States law has governed decisions made about the place of religion in the
schools.
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With this as a foundation, information about the reasons why religion should be
taught in the public schools will be presented. One reason, as an example, is that
religion should be taught as a means of promoting respect for diversity, peaceful
coexistence, and cooperative endeavors in local, national, and global arenas.
Finally, important questions about religion in the schools will be addressed such as:
(1) How should religious holidays be treated in the classroom?, (2) May students
share their religious faith in public schools?, and (3) May a clergyman or a student
offer prayers at graduation exercises or at other school-sponsored events?
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סוגיות בחינוך בגיל הרך
 אילנה מילשטיין:יו"ר

Issues in Early Childhood Education
Chair Elana Milstein
Oren, Room 102/102
Ruwaida Abu Rass
The Implications of the Canadian
Multicultural Policy on Education of
Native Canadians: The Case of the
Northwest Territories
Orit Meyuchas, Rachel Revsin-Ravid,
and Mary Ellen McGuire-Schwartz
Cross-Cultural Study of American and
Israeli Early Childhood Pre-Service
Teachers: An Exploration of the
Relationships between Reflective Writing
and Self-Efficacy
Sari Katz-Zichrony
The Pedagogical Structuring of Jewish
Tradition in Early Childhood Dance
Education

20
21

22
23

24
25

רוידה אבו ראס
תרבותיות-השלכות המדיניות של רב
:הקנדית על החינוך של ילידי המקום
המקרה של הטריטוריות בצפון מערב
קנדה
 ומרי אלן, רחל רביד,אורית מיוחס
מקגוויר שוורץ
הקשר שבין כתיבה רפלקטיבית ותחושת
חוללות עצמית בקרב פרחי הוראה
 מחקר בין תרבותי בגיל:בישראל ובארה"ב
הרך
שרי כץ זכרוני
ההבנייה הפדגוגית של מסורת יהודית
בשיעורי מחול בגיל הרך בקרב מורות
לאומית-בקהילה הדתית

Intercultural Encounters among Students in Academic Settings (a)
תרבותיים בקרב סטודנטים בהקשרים אקדמיים-מפגשים בין
Chair: Daphne Goldman

 דפנה גולדמן:יו"ר

Oren, Room 102/3
Lori Greenberger, Ronen Sela, and
 ואינס סכיס, רונן סלע,לורי גרינברגר
Inas Sakis
 סטודנטים ערבים ויהודים:יחסי רב ומיעוט
26
Multi-Minority Relations: Jewish and
בלימודי ייעוץ חינוכי
27
Arab Students Studying Educational
Counseling
Basma Jarjoura
בסמה ג'רג'ורה
Autonomous and Controlled Motivation
28 מוטיבציה אוטונומית לעומת נשלטת בקרב
among Arab Students in Arab Colleges
29
סטודנטים ערבים במכללות ערביות
and Multicultural Colleges
תרבותיות-ומכללות רב
Sara Pe’er, Daphne Goldman, and
 דפנה גולדמן ובלה יעבץ,שרה פאר
Bela Yavetz
תרבותיים לשילוב קיימות-עוגנים חברתיים
30
Sociocultural Anchors for Integrating
בתנועות הנוער בישראל
31
Sustainability within Israeli Youth
Movements
טינה וולדמן ואפרת הראל
Tina Waldman and Efrat Harel
השתתפות בפרויקט בנאום המשלב
Participating in a Technology-Enhanced
32
טכנולוגיה על מנת להגביר מוטיבציה
Internationalization Project to Promote
33
בקרב סטודנטים הלומדים שפה זרה
Students’ Motivation to Learn a Foreign
Language
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Intercultural Encounters among Students in Academic Settings (b)
(תרבותיים בקרב סטודנטים בהקשרים אקדמיים )ב-מפגשים בין
Chair: Ibrahim Mahajne
 אברהים מחאג'נה:יו"ר
Oren, Room 102/101
Oria Yardeni Kuperberg and
Miri Yemini
The Global-Local Mix: Desired
Components of the History Curriculum
from the Perspective of Future Teachers
in Israel
Yael Maayan
From a Nationalized Space to Social
Sustainability: Faculty Members’
Perceptions of Their Influence on the
Campus Climate
Osnat Nisanov
“To Know Others” Intercultural
Encounters in an Identity Course: Case
Study of Students from the Leadership
for Education Practitioners Program in
the Identity Course
Oded Pothcter and Ilana PaulBinyamin
Religious Students at a Secular
Teachers College: Crossing the Border
or Delineating a New Border

Immigrants in Israeli Society
Chair: Ronit Webman

 קופרברג ומירי ימיני-אוריה ירדני
24
22

26
22

28
23

41
40

תמהיל גלובאלי לוקאלי בתוכנית הלימודים
 עמדות סטודנטים:בהיסטוריה בישראל
ממוסדות אקדמיים שונים ומגזרים שונים
יעל מעין
תפיסות של: ממרחב מולאם לרב קיומיות
השפעה בקרב מרצים על האקלים בקמפוס
אסנת ניסנוב
"להכיר את האחרים" מפגשים בין תרבויות
 חקר מקרה של סטודנטים:בקורס זהות
מתוכנית מל"ח בקורס זהות
בנימין-עודד פוצ'טר ואילנה פאול
:סטודנטים דתיים במכללות חילוניות
מפגש בין זהויות

עולים בחברה הישראלית
 רונית וובמן:יו"ר

Oren, Room 102/103
Dganit Levi and Paula Kahanסטרבצ'ינסקי-דגנית לוי ופאולה כאהן
Strawczynski
:יחסי גומלין ונכונות לקרבה חברתית
Interaction and Willingness to Socialize:
בחינה השוואתית של יוצאי ברית המועצות
42
A Comparative Perspective on
 יוצאי אתיופיה ויהודים ותיקים,לשעבר
42
Adolescent Immigrants from the Former
בישראל
Soviet Union and from Ethiopia and NonImmigrant Jewish Adolescents in Israel
Michal Levi-Keren
קרן-מיכל לוי
Inclusive Assessment Practices for
Inclusive פרקטיקות הערכה מכילות
44
Promoting the Academic Achievements
) לקידוםAssessment Practices)
42
of Immigrant Students in Multicultural
הישגים לימודיים של תלמידים עולים
Societies
תרבותית-בחברה רב
Esther Kalnisky and Lea Baratz
אסתר קלניצקי ולאה ברץ
Bilingual Children's Literature as a Tool
ספרי ילדים הכתובים עברית אמהרית
to Reflect Reconciled and Unreconciled
46
כמשקפי זהות מתנגחת וזהות מתפענחת
Identities in the Ethiopian Community in
בקרב סטודנטים מקהילת ביתא ישראל
Israel
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The “Others” in Art and Literature
Chair: Batya Brutin

"האחרים" באמנות ובספרות
 בתיה ברוטין:יו"ר

Oren, Room 102/1

Natanela Elias
The Dream Vision: The Other as the
Self
Yael Guilat
At Home: An Examination of Intercultural
Encounters through Representations of
Living Rooms in Israeli Art
Orna Levin
From Exclusion to Aggrandizement: A
Study of Two Short-Short Stories about
Children with Special Needs – the
Correlation between the Cultural Context
in which the Stories were Written and the
Basic Principles of the "Law of
Integration"

42

48
43

21
20

Irit Irene Ferman
Students' Intercultural Encounters in the
Process of Negotiated Interaction to
Expand Literary Meaning

נתנאלה אליאס
האחר כעצמי: חזון החלום

22
22

יעל גילעת
:לא בחצר האחורית של החלום הישראלי
ייצוגי הסלון באמנות הישראלית בזיקה
לקונפליקטים בין תרבותיים
אורנה לוין
 עיון בשני סיפורים:מהדרה להאדרה
– קצרצרים על ילדים בעלי צרכים מיוחדים
ההלימה בין השקף התרבותי שבתוכו
נכתבו הסיפורים לעקרונות היסוד של "חוק
"השילוב
אירית איירין פרמן
המפגשים הבין תרבותיים של תלמידים
בתהליך של משא ומתן להרחבת משמעות
ספרותית

Pre-Organized Paper Sessions
Multiple Challenges in Nationalistic Education in a Multicultural Society
with Ongoing Conflict between Peoples
חינוך לאומנויות בחברה רבת תרבויות ובסכסוך לאומי מתמשך-אתגרים מרובים
Chair: Nurit Cohen-Evron
 נורית כהן עברון:יו"ר
Oren Auditorium
Chava Brownfield-Stein
Learning and Teaching the Arts in a
Multicultural Society
Nurit Cohen Evron
Art Teachers' Positions and Practices in
Addressing the Israeli-Palestinian
Conflict
Tamar Nissim
Identity is Woven around a Table

56

57

58

שטיין-חוה ברונפלד
-ללמוד וללמד אמנויות בחברה רבת
תרבויות
נורית כהן עברון
עמדות ופרקטיקות של מורים לאמנות
-בהתמודדות עם הקונפליקט הישראלי
פלסטיני
תמר ניסים
זהות נרקמת סביב שולחן
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Session II 12:45-14:10
Round Table Sessions
שולחנות עגולים
(a)  מתאוריה למעשה:תרבותיים-פרויקטים רב
Multicultural Projects: From Theory to Practice
Chair: Ariela Bairy-Ben Ishay
 אריאלה בארי בן ישי:יו"ר
Oren, Room 102/101
Rachel Tal
רחל טל
23
Teaching English as a Vehicle for Peace
שילוב חינוך לשלום בהוראת אנגלית
61
Education
Adi Forgang and Leehee Kanne
עדי פורגאנג וליהיא קנה אורטוב
60
Eye2Israel:Teens and Multicultural Israel
נוער והסברה רב: ישראל מתקוונת אליך
62
Advocacy
תרבותית
Tal Tamir and Micha Katan
טל תמיר ומיכה קטן
62
Photography as an Educational Tool:
 "אני נראה משמע אני:הצילום ככלי חינוכי
64
"I'm visible, therefore I am"
"קיים
Workshops

Stimulating Classroom Discussion
on Controversial Issues with
Picture Books
Facilitators: Ezra Stieglitz and
Orly Haim

עידוד שיח כיתתי על אודות נושאים
שנויים במחלוקת
באמצעות ספרי תמונות
 עזרא שטיגליץ ואורלי חיים:מנחים

Oren, Room 102/3

Paper Sessions

Ethnic Groups in Israeli Society
Chair: Esther Herzog

קבוצות אתניות בחברה הישראלית
 אסתר הרצוג:יו"ר

Oren, Room 102/102
Hillel Wahrman
הלל וורמן
The Complexity of Integration Qualities
מורכבות איכויות האינטגרציה בפרויקטים
in Ethnically Mixed Educational Projects:
:חינוכיים המעורבים מבחינה אתנית
62
An Emic Examination of Arab Women
המקרה של מתנדבות ערביות בפרויקט
Volunteers in an Israeli Civic Service
שירות אזרחי בישראל
Project
Gal Levy and Ishak Saporta
גל לוי ויצחק ספורטא
“The Other is Me” or “I Am the Other:”
:""האחר הוא אני" או "אני הוא האחר
Educators in the Negev Talk about
,אנשי חינוך בנגב מדברים על גיוון
66
Diversity, Segregation and Multi-Ethnic
אתני-סגרגציה וחינוך רב
Education
Tal Meler
טל מלר
In Search of Work: Israeli-Palestinian
 בהתחלה פחדתי כי יהודים וערבים..."
Families Migrating to Beersheba
62
 אבל אני לא מרגישה עכשיו שיש...ביחד
68
" – מעבר בעקבות...יהודים וערבים
ישראליות- משפחות פלסטיניות:עבודה
עוברות לבאר שבע
Maayan Burstein
מעיין בורשטיין
חוויית
:'ה'חורגת
האם
ושפת
שפת האם
Young African Asylum Seekers in Israeli 63
מבקשי
נערים
של
וההגירה
הפליטות
21
Youth Villages
מקלט מאפריקה בפנימיות בישראל
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Inclusion and Exclusion in Educational Systems and Society
הכלה והדרה במערכות חינוכיות ובחברה
Chair: ilada Avissar
 גלעדה אבישר:יו"ר
Oren, Room 102/103
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In the Backyard of Israeli Society:
Expressions of Intercultural Inclusion
and Exclusion among Deprived
Adolescents
based on the Novel Halomot Raava by
Marina Grosslerner
Lilach Grunfeld Yona
Addressing Diversity among Students in
Educational Systems of Six Countries :
Comparative Research

71
72

73
74

77
76

ענת כורם
אימון לאסרטיביות כאמצעי לטיפוח רווחה
נפשית בקרב מתבגרים יוצאי אתיופיה
פרח ליכט וגלעדה אבישר
תפיסות של קובעי מדיניות בישראל באשר
:לשילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים
רפלקציה על הממצאים אחרי שלוש שנים
כהן-עופרה מצוב
-בחצר האחורית של החברה הישראלית
ביטויים של הדרה והכלה בקרב מתבגרים
'פי הרומן 'חלומות ראווה-מן השוליים על
של מרינה גרוסלרנר

77
78

יונה-לילך גרינפלד
אילו מענים מציעות מערכות חינוך
במדינות נבחרות לאתגר השונות בין
תלמידים

79
80

יעקב ראובן
הבדלי מגדר והשתייכות אתנית בסגנונות
הפעלת סמכות במוסדות תיקון לנוער

The “Others” in Educational Programs
Chair: Ruwaida Abu Rass

"האחרים" בתכניות חינוכיות
 רוידה אבו ראס:יו"ר
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0251  ינואר8 ,יום חמישי
הרצאות פתיחה

 פרופסור מן המניין במכללה האקדמית, פרופ' מרואן דוירי
: הוא מומחה ומדריך בשלושה תחומי התמחות.אורנים
 והתפתחותית ומומחה, רפואית,פסיכולוגיה חינוכית
: הוא עבד במספר אוניברסיטאות.בפסיכולוגיה קלינית
Graduate program at Nova Southeastern University in
 הוא ערך הרבה. ובאוניברסיטת חיפה, בטכניון,Florida
, הורות, אינדיבידואציה,תרבותיים על הזהות-מחקרים בין
2118  ב.ובריאות הנפש במדינות מזרחיות ומערביות בעולם
-נבחר בין עשרת החוקרים הכי פרודוקטיביים בתחום רב
 מכהן כשופט בעשרות כתבי.(Lau, Cisco, & Delgado-Romero, 2008 תרבותיות בפסיכולוגיה (ראה
 מהדורה0333  וערך בדצמבר,Clinical Psychology Review עת אקדמיים וכחבר מערכת בכתב העת
 פרקי ספרים, הוא פרסם הרבה ספרים.תרבותית במזרח התיכון-מיוחדת המיועדת לפסיכותרפיה בין
תרבותית ובריאות הנפש בקרב הערבים שבהם- ומאמרים בנושא הפסיכולוגיה הבין,ואנציקלופדיות
 בספרו שיוצא לאור.התרבות-הוא הציג את המודלים והתיאוריות שלו בנושא פסיכולוגיה רגישת
 הוא מציע לעשות אנליזה לאי העקביות במערכת האמונות, Palgrave Macmillan, UK בקרוב על יד
.נפשיים של הקליינט-של הקליינט במקום לעשות אנליזה לקונפליקטים התוך
www.marwandwairy.com :אתר

Marwan Dwairy, D.Sc., is a Palestinian full professor of psychology in Oranim
Academic College. Israel. He is a licensed expert and supervisor in three areas:
educational, medical, and developmental psychology. In addition, he is a licensed
clinical psychologist. He served as a professor in several universities: Graduate
program at Nova Southeastern University in Florida, Haifa University, Israel, and
Technion, Israel. He has done many cross-cultural researches on identity,
individuation, parenting, and mental health in western and eastern countries. In 2008
he was nominated among the most ten productive researchers worldwide in
multicultural psychology (See Lau, Cisco, & Delgado-Romero, 2008). He is a
reviewer for tens of academic journals and served on the editorial board of Clinical
Psychology Review, and edited a special issue (December, 1999) for that journal
devoted to “cross-cultural psychotherapy in the Middle-East.” He has published
several books, book chapters and encyclopedias, and articles in cross-cultural
psychology and mental health among Arabs in which he presented his models and
theories concerning culturally sensitive psychology. In his recent forthcoming book
titled “From Psycho-analysis to culture-analysis,” by Palgrave Macmillan, UK, he
suggests to analyze the inconsistencies in the client’s belief system rather than
analyzing the client’s intra-psychic conflicts.
Web: www.marwandwairy.com
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 שימוש בחצר האחורית המוזנחת של התרבות לקידום שינוי:אנליזה-תרבות
(D.Sc.) מרואן דוירי
מטרת הפסיכותרפיה היא לעזור לקליינטית להיות מודעת לדחפים או משאלות לא מודעים
 שינוי זה נתקל בדרך כלל בהתנגדות פנימית. ולהיות אסרטיבית, לממש את העצמי,משמעותיים
 ובהתנגדות חיצונית מצד המשפחה שאינה מקבלת,)עליון-בגלל מערכת האמונות של הקליינטית (אני
אנליזה מסייעת בהקלת- תרבות.את השינוי ולעתים קרובות מענישה את הקליינטית על השינוי הזה
 ההנחה הבסיסית.ההתנגדות הפנימית ומסייעת לשינוי שיהיה מקובל ולא יגרום לדחייה או עונש
 כל, באופן טיפוסי.אנליזה היא שכל תרבות כוללת אי עקביות פנימית או ניגודים-מאחורי התרבות
אדם בוחרת באופן סלקטיבי ולא מודע חלקים מהערכים וההנחיות של התרבות שלה ומזניחה חלקים
, הבחירה האישית הזאת בדרך כלל קשורה עם הדחק הנפשי.אחרים שנשארים בחצרה האחורית
אנליזה שעוזרת לקליינטית להיות מודעת- לא כמו הפסיכו. או הבעיות של הקליינטית,הסימפטומים
אנליזה- התרבות, שבדרך כלל הם אסורים ומעוררים התנגדות פנימית וחיצונית,לצרכים מודחקים
עוזרת לקליינטית להיות מודעת לערכים והנחיות אלטרנטיביים בחצר האחורית התרבותית המוזנחת
 זוהי אנליזה למערכת האמונות או האני העליון שלה שתביא להסתגלות חדשה שהיא מקובלת.שלה
אנליזה- התרבות. ובמקרים מסויימים סוללת את הדרך למודעות לצרכים מודחקים,על ידי המשפחה
יכולה להיחשב כסוג של טיפול קוגניטיבי שבו הקליינטית שוקלת אמונות חלופיות מתוך תרבותה
במקום אימוץ מחשבות רציונאליות שעלולות להתנגש עם מערכת האמונות שלה או עם הערכים של
.אנליזה- יוגשו כמה מקרים להצגת התרבות.המשפחה

Culture-analysis: Employing the Neglected Backyard of
Culture to Facilitate Change
Marwan Dwairy (D.Sc.)
Psychotherapy aims to help the client to be aware of some significant unconscious
drives or wishes, fulfil herself, and be assertive. This change often encounters
internal resistance because of the client’s belief system (super-ego), and external
resistance from the family that does not accept that change and often punishes the
client for that change. Culture-analysis helps mitigating the internal resistance and
facilitates the change to an acceptable one that prevents rejection and punishment.
The main assumption underlies culture-analysis is that each culture has internal
inconsistencies and contradictions. Typically, each person unconsciously selects
partial values and directives of her culture and neglects others that kept in her
backyard. This personal selection often associated with her psychological distresses,
symptoms or problems. Unlike psycho-analysis that helps the client to be aware of
her repressed, typically forbidden, needs that evokes internal and external
resistance, culture-analysis helps the client be aware of alternative values and
directives in her neglected cultural backyard. It is an analysis of her belief system or
super-ego that brings to new adaptation that is acceptable by the family and, in some
cases, may pave the road for becoming aware of repressed needs. Culture-analysis
could be considered as a sort of cognitive therapy where the client considers
alternative beliefs from within her own culture rather than adopting more rational
thoughts that may clash with her belief system or her family values. Some clinical
cases will be presented to illustrate culture-analysis.
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מיכל ראזר ,מרצה בכירה בפקולטה ללימודים מתקדמים וראש המסלול
ל  M.Ed.בחינוך והוראה לתלמידים בהדרה ,במכללת אורנים .ראשה
אקדמית של מרכז שוו"ה -מרכז לשוויון והכלה בחינוך במכללת אורנים.
חקרה ופרסמה רבות בתחום של הכשרת מורים להוראה מכילה .במהלך
עשרים שנה עוסקת בהכשרה ,ליווי והדרכה למורים ואנשי חינוך,
ותהליכי התערבות בבתי ספר לעבודה עם אוכלוסיות מודרות ,ליווי
מקצועי של צוותים עירוניים ,ומסגרות תמיכה למערכת החינוך.

Michal Razer is Senior Lecturer in Graduate Faculty and Head of the M.Ed. program
in Inclusive Education and Head of the "Shave" Center - Oranim Center for Equity
and Inclusion in Education, at Oranim Academic College of Education. She has
published extensively on research in the area of inclusive education and in-service
educators training for inclusion. Dr. Razer has over twenty years of experience in
educational therapeutic interventions in educational systems and in developing
intervention programs for generating social inclusion in education.

הכלה חברתית בחינוך  -במרכז או בשוליים?
ד"ר מיכל ראזר
מטרתו ההרצאה היא לנהל דיון בסוגיה :האם תהליכים המכוונים להגברת ההכלה בחינוך סותרים
תהליכים המכוונים להעלאת ההישגיות בחינוך ,או שמא מדובר בתהליכים היכולים להיות משלימים
זה לזה.
מחקרים לאומיים ובין-לאומיים מראים כי בישראל ,רמתם האקדמית של תלמידים משכבה חברתית-
כלכלית חלשה ,נמוכה יותר באופן משמעותי מאשר רמתם האקדמית של תלמידים משכבה חברתית-
כלכלית גבוהה .אותם מחקרים עצמם מראים כי ניתן לשלב בין עקרונות החינוך המכיל ובין השאיפה
להישגים אקדמיים גבוהים לגבי כלל התלמידים .האפשרות לשנות את הקשר בין הישגים אקדמיים
לרקע חברתי -כלכלי מתבססת על תפקוד אחר ,חלופי ,של בית הספר .בית הספר נדרש לשתי
משימות סותרות .מצד אחד הוא נדרש לתפקד באופן מסורתי – בעיקר כארגון להנחלת השכלה,
ומנגד הוא נדרש להכלה חברתית והתאמת המסגרת לכל הלומדים בה .שילוב בין שתי מטרות אלו
היא כיום משימתו המרכזית של בית הספר.
השיח הלימודי והחינוכי כיום מתמקד בעיקר בסטנדרטים ,במדידות ובתפוקות של החציון העליון של
האוכלוסייה .הוא מושך את המערכת כולה להסללה חזקה ולתהליכי הדרה פנימית בתוך בית הספר.
מדינת ישראל זקוקה לסטנדרטים אשר יהיו רגישים להצלחה ולשיפור משמעותי בהישגים גם בחציון
התחתון .פעולות אלה מחייבות שינוי מקיף בפרדיגמות ההוראה ,הלמידה וההערכה ,כמו גם
בהתארגנות הבית ספרית ,במדיניות של משרד החינוך ,ובדגש מיוחד בתהליכי הכשרת מורים
במכללות לחינוך בישראל.
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Inclusive Education: A Marginal or Central Issue?
Dr. Michal Razer
This presentation will discuss whether processes intended to enhance inclusion in
education inevitably conflict with those aimed at raising academic achievement, or
whether these can complement one another. National and international studies
indicate that the academic level of students with lower socioeconomic status in Israel
is significantly lower than that of their peers with higher status. These same studies
demonstrate that it is possible to combine the principles of inclusive education with
the goal of higher academic achievement for all students. Altering the correlation
between academic achievement and socioeconomic background depends on the
willingness and ability of schools to function in a new way. The central challenge of
schools today is to pursue two ostensibly contradictory goals: first, to operate in the
traditional mode – primarily as an organization that inculcates knowledge; and
second, to practice social inclusion by adapting the educational setting to the needs
of all learners. Contemporary educational discourse is focused largely on standards,
assessment and outputs of the upper median of the population. This drives the entire
system toward extensive use of tracking and to social exclusion within the school.
Israel needs a system of standards attuned to meaningful improvement in academic
performance at the lower median as well. This will require a comprehensive change
in the paradigms of teaching, learning and assessment, reorganization of the
country's school and the policies of the Ministry of Education, and major emphasis in
teacher-training programs at colleges of education in Israel.
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Intercultural Encounters among Students in Academic Settings (c)
)תרבותיים בקרב סטודנטים בהקשרים אקדמיים (ג-מפגשים בין
Chair: Mira Kranieli
 מירה:יו"ר
קרניאלי
Building 46, Room 202
Ariela Bairey-Ben Ishay and Lori
אריאלה בארי בן ישי ולורי גרינברגר
Greenberger
לימודים משותפים של סטודנטים יהודים
Arab and Jewish students Studying
:וערבים בהכשרה לתואר שני בייעוץ חינוכי
Together for Graduate Degree in
89
מה תורם הלימוד המשותף להתפתחות
School Counseling: What does
90
?המקצועיות של היועצת
Studying in the Same Classroom
Contribute to their Professional
Development?
Maria Lawrence and Muky Michal
מריה לאורנס ומוקי מיכל גרוס
Gross
 מחקר בינלאומי:“”לא בחצר האחורית שלי
91
NIMBY: An International Study of
של תפיסות לצדק סביבתי בקרב סטודנטים
92
Students’ Perceptions of
Environmental Justice
Tali Gil and Mira Kranieli
טלי גיל ומירה קרניאלי
Cross-Cultural Encounters between
תרבויות בין סטודנטים-מפגשים חוצי
93
Students and Detainees in Art Class
ועצירים במסגרת שיעורי אמנות
94
Settings
Lipaz Shamoa-Nir and Irene
אפפלד-ניר ואיירין רזפורקר-ליפז שמוע
Razpurker-Apfeld
מבט אמפירי ויישומי על מפגש בין יהודים
95
Empirical and Practical Views on
תרבותי בישראל-לערבים בקמפוס רב
96
Arab-Jewish Encounters on a
Multicultural Campus in Israel

Curricular Considerations in Multicultural Societies
שיקולים קוריקולרים בחברות מרובות תרבויות
Chair: Shosh Leshem
 שוש לשם:יו”ר
Building 46, Room 205
Gila Amitay and Giora Rahav
גילה אמיתי וגיורא רהב
Practices of Opposition to Alienation,
:החומרים מהם עשויה הצלחה
Attachment and Relevant Pedagogy
 התקשרות,פרקטיקות המתנגדות לניכור
97
as Elements of a Successful
98
ופדגוגיה רלוונטית כרכיבי הצלחה של
Alternative School as Reflected in
בית ספר הזדמנות שניה כפי
Students’ Narratives
Miri Yemini and Yifat Bronshtein
The Global-Local Nexus in the Gap
between the Formal and the Real
History Curriculum in Israeli
Classrooms: The Case of Teachers in
Conflict-Ridden Society
Zahava Barkani
Listening to the Voice of the Other:
Educational Program for
Development of Social Awareness
Elazar Benlulu
Liberal Construction of Jewish Identity
in the Education System in Israel:
Pedagogical Challenge or Mission
Impossible?!

99
100

שמשתקפים בנרטיבים של התלמידים
מירי ימיני ויפעת ברונשטיין
 לוקאלי בתכנית- המתח הגלובלי
הלימודים בהיסטוריה כפי שעולה
מפרשנויות של מורים

101
102

זהבה ברקני
 תכנית:”להקשיב ל”קולו של האחר
חינוכית לפיתוח מודעות חברתית

103
104

אלעזר בן לולו
הבניית זהות יהודית ליברלית במערכת
 אתגר פדגוגי או משימה:החינוך בישראל
?!בלתי אפשרית
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Inclusion and Exclusion in Educational Systems
הכלה והדרה במערכות חינוכיות
Chair: Nurit Buchweitz
 נורית בוכוויץ:יו"ר
Building 46, Room 203
Gilada Avissar
In My Back Yard: Partnerships for the
Purpose of Promoting Inclusion
Nurit Buchweitz
Multicultural Inclusion and Aesthetic
Education in Merav Nakar-Sadi's
Novel Oxana
Perach Licht & Anat Moshe
Who are Teachers' Aides and Who
are They Supposed to Be?

105
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107
108
109
110

גלעדה אבישר
"בחצר האחורית שלי" – שותפויות המכוונות
לקדם ולעודד שילוב
נורית בוכוייץ
 קריאה:תרבותית וחינוך אסתטי-הכלה רב
נקר-באוקסנה מאת מרב סדי
פרח ליכט וענת משה
מי הן סייעות השילוב האישיות ומי הן
?אמורות להיות

Ethnic Identity and Intergenerational Dialogues
דוריים-זהות אתנית ודיאלוגים בין
Chair: Mila Schwartz
 מילה שוורץ:יו"ר
Building 46, Room 204
Meirav Hen and Rodayna Badir
מירב חן ורודיינה בדיר
The National Identity of Arab Parents
זהותם הלאומית של הורים ערביים שילדם
111
whose Child is Hospitalized in an
חולים ישראלי לילדים במרכז-מאושפז בבית
112
Israeli Children’s Hospital in Central
הארץ
Israel
Mila Schwartz and Abeer Asli
מילה שוורץ ועביר אסלי
Bilingual Teachers' Instructional
113 לשוניים-אסטרטגיות הוראה של מורים דו
Strategies: The Case of an Arabic114 עברית בישראל-לשוני דובר ערבית-בגן דו
Hebrew Kindergarten in Israel
Shelley Alexander and Sigal
שלי אלכסנדר וסיגל אחיטוב
Achituv
תפיסות של מחנכות אמריקאיות וישראליות
115
Attitudes of American and Israeli
כלפי הכלה בחינוך היהודי בגיל הרך
116
Educators towards Inclusion in the
Jewish Early Childhood Classroom
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סוגיות חברתיות בקרב מיעוטים
הורביץ- ג'נינה קהן:יו"ר

Social Issues among Minorities
Chair: Janina Kahn-Horwitz

Building 46, Room 205

Adi Margalit
Feelings of Sociocultural
Alienation among Israeli-Arab
Adolescent Students
Nir Ressissi and Esther
Kalnisky
What Do Students from Minority
Groups in Israeli Teacher
Education Colleges Think about
Being Members of a Minority?

120
121

עדי מרגלית
תחושות ניכור חברתי ותרבותי בקרב
תלמידים מתבגרים באוכלוסייה הערבית
בישראל
ניר רסיסי ואסתר קלניצקי
מה חושבים סטודנטים מקבוצות מיעוט
במכללות להכשרת מורים בישראל על
?להיות מיעוט

122
123

הני זובידה
 מחאה עירונית במזרח:"כיבוש" ככר העיר
התיכון

118
119

Hani Zubida
Reclaiming the City Square: Urban
Protests in the Middle East The Israeli
(Jewish) Web of Ethnicity and Class

Session II 13:15-14:45
Round Table Sessions
שולחנות עגולים
Multicultural Projects: From Theory to Practice
 מתאוריה למעשה:תרבותיים-פרוייקטים רב
Chair: Miki Motola
 מיקי מוטולה:יו"ר
Building 46, Room 206
Ofira Ben Shlomo
אופירה בן שלמה
Unitaf: Daycare and After-School
 מעונות יום ומועדוניות לילדי הקהילה-יוניטף
124
Facilities for Children from the
הזרה
125
Community of Foreign Workers in
Israel
Nilly Venezia
נילי ונציה
The Kindergarten Teacher as a Self126
הגננת כזולת עצמי מיטיב לילדים במציאות
Object for Children in a Multicultural
127
תרבותית-רב
Society
Yifat Klein and Orit Tamary
יפעת קליין ואורית תמרי
128
תכנית להשתלבות ילדים ונוער עם מוגבלות
Youth Movement Inclusion Program
129
בתנועות הנוער

Workshops

Creating Interconnecting Bridges for Tolerance and Social
Justice
יצירת גשרים מקשרים לסובלנות ולצדק חברתי
Facilitators: Elizabeth Henshaw and Varda Stieglitz
 אליזבת הנשו וורדה שטיגליץ:מנחים
Building 46, Room 201
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Paper Sessions
Myths and Stereotypes in Various Cultures
מיתוסים וסטריאוטיפים בתרבויות שונות
Chair: Danielle Schaub
 דניאל שאוב:יו"ר
Building 46, Room 202
Shlomit Oryan
Cultural Differences in Parenting Style
among Israeli and American Parents
Eli Bruderman
Art-Oriented Meetings between
Jewish and Arab Elementary School
Students as a Contributory Model for
Attitude Change
Danielle Schaub
A Way to Clear My Back-Yard: Using
Canadian Texts of Resistance in the
Israeli Classroom (Workshop in
English)

131
132

133
134

135
136

שלומית אורין
הבדלים תרבותיים בסגנון הורות בקרב
הורים ישראלים ואמריקאים
אלי ברודרמן
סיפורם של מפגשי אמנות בין ילדים יהודים
וערבים כמודל חינוכי מסייע בשינוי עמדות
דניאל שאוב
 שימוש:איך לנקות את החצר האחורית שלי
בכתבי התנגדות קנדיים בכיתה הישראלית

Inclusion and Exclusion in Educational Systems and Society
הכלה והדרה במערכות חינוכיות ובחברה
Chair: Michal Razer
מיכל ראזר
Building 46, Room 203
Nurit Kaplan Toren and Revathy
נורית קפלן תורן וריוטי קומר
Kumar
הדומה והשונה בתפיסת מתבגרים ערבים
Similar and Different Perceptions
ויהודים את מעורבות הוריהם בחינוך
138
among Arab and Jewish Students of
וההשפעה של מעורבות ההורים על תפקוד
139
Parents' Educational Involvement and
התלמידים בבית הספר
Its Effect on How Students Function
in School
Michal Razer
מיכל ראזר
139
An Action Science Approach to
 מחקר פעולה:מורים פוגשים הורים מודרים
140
Creating Inclusive Teacher-Parent
ליצירת קשר מכליל בין מורים להורים
Relationships
מאוכלוסיות מודרות
Dan Sagiv
דן שגיב
An Alternative Model of Musical
מודל אחר של חינוך מוזיקאלי
בעקבות מפגש בין שתי קבוצות מוחלשות
Education: Following an Encounter
141
בחברה הישראלית
between Two Socially
142
Underprivileged Groups in Israeli
Society
Rawia Hayik
ראויה חייק
לראות את האחר מדת שונה
Addressing Religious Diversity Issues 143
in the Religiously Diverse EFL
144
Classroom

08

הכשרת מורים
 אורלי סלע:יו"ר

Teacher Education
Chair: Orly Sela
Building 46, Room 204
Adam Haisraeli
Social Activism in the "Backyard" as a
Component of Teacher Education
Mirit Rachamim and Lily OrlandBarak
Mentoring a Multicultural Community
of Learners: The Mentor's Role in
Mediating Discourse about
Multicultural Aspects of Learning in
Practice
Orly Sela
“As If I Am a Marginal Player in This
Drama”: Gender Issues in Arab
Female Teachers’ Stories
Nancy Peled and Elisheva Barkon
The Intercultural Context of a
Rhetorical Skills Course: Spending
Time in Someone Else’s Backyard

145
146

147
148

149
150

151
152

אדם הישראלי
מעורבות חינוכית ב"חצר האחורית" כמרכיב
בהכשרת המורים
ברק-מירית רחמים ולילי אורלנד
 תפקיד:הדרכת קהילת לומדים רב תרבותית
המדריך בתיווך שיח העוסק בהיבטים רב
תרבותיים של למידה בפרקטיקה

אורלי סלע
:""כאילו אני שחקנית שולית בדרמה זו
סוגיות מגדריות בסיפוריהן של מורות
ערביות
ננסי פלד ואלישבע ברקון
תרבותי בקורס מיומנויות-ההקשר הבין
 שהייה בחצר האחורית של:הרטוריקה
האחר

Pre-Organized Paper Sessions
Critical Issues in Culturally Pluralistic Societies
תרבויות-סוגיות ביקורתיות על אודות חברות מרובות
Chair: Ellen Bigler
 אלן ביגלר:יו"ר
Building 46, Room 205
Orly Haim
The Role of the School Context in
Explaining Academic Literacy among
Russian Speaking Immigrant
Students in Israeli Schools
Lilach Lev Ari and Walid Mula
Encounter with the "Others:” Jewish
and Arab Graduate Students Towards Intercultural Competence?
Ellen Bigler
Naming and Confronting Privilege

153
154

155
156

157

אורלי חיים
ההקשר הבית ספרי כגורם המסביר אוריינות
אקדמית אצל תלמידים דוברי רוסית בבתי
ספר ישראליים
לילך לב ארי ווליד מולא
 סטודנטים לתואר שני:"מפגש עם "אחרים
יהודים וערבים לקראת פיתוח מסוגלות בין
?תרבותית
אלן ביגלר
זכות להתעמת ושיום
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השלכות המדיניות של רב-תרבותיות קנדית על החינוך של ילידי המקום:
המקרה של הטריטוריות בצפון מערב קנדה
רוידה אבו ראס
ראש קתדרת אונסקו לרב-תרבותיות בהכשרת מורים
המכללה האקדמית בית ברל
aburass@beitberl.ac.il
הרצאה זו תדגיש את ההשלכות החיוביות והחסרונות של מדיניות הרב-תרבותיות בקנדה ,שאושרה
בשנת  0321בנושא החינוך של ילידי המקום הקנדים .תוצאות המחקר מראות את היתרונות
והחסרונות במדיניות זו .כתוצאה ממדיניות זו ,תכניות לימוד ,פרויקטים ויוזמות יושמו ביישובים
וקהילות הילידים כדי להעצים אותם ולשפר את רמת החינוך בקהילות המקומיות .זאת מאחר שכפיית
מודלים של שינוי מבחוץ לקהילות לא הניבה תוצאות ).(Bishop & Glynn, 1999
תוצאות מחקר זה מראות שכתוצאה מיישום מדיניות זו ,בתי הספר בקהילות של הטריטוריות בצפון
מערב קנדה אימצו תכנית לימודים המבוססת על תרבות המקום .מהלך זה כלל העצמת תלמידים
והענקת תמיכה תרבותית ילידית למורים החדשים מהרוב הקנדי שנקלטים בבתי הספר המקומיים.
כדי להעצים את התלמידים הילידים כקבוצת מיעוט ,הומלץ לאמץ הוראת שפת האם לפי הרעיונות
של ג'ם קמינקז .לכן חלק מהשפות המקומיות ,כמו דוגריב ,בצפון מערב קנדה ,שוכתבו והודפסו
בחוברות לילדים בגן ובבתי ספר יסודיים כחלק מתהליך ההעצמה לתלמידים ילידים קנדיים ע"י
קריאה וכתיבה.
למרות ההישגים ,קולות ביקורתיים רבים נשמעו נגד יישום מדיניות של רב-תרבותיות בקנדה
בדרישה לשיפורה מאחר שרמת החינוך בקהילות רבות של ילידים לא הגיעה לרמה הנדרשת
במדינה .בנוסף ,המורים דווחו על בעיות אחרות כמו חוסר הנגשה לסביבת קרוא וכתוב ,נוכחות דלה
בכיתות ,חוסר עקביות וחוסר מוטיבציה בקרב התלמידים.
כדי לשפר את רמת החינוך של ילידי המקום בקנדה ,האר ) (Hare, 2007המליץ על בניית יכולות ע"י
שילוב כוחות מקומיים בבניית תכניות לימודים .בנוסף ,שרוביני והדסון (Cherubini & Hudson,
) 2008המליצו לאמץ שיטת לימוד מבוססת על תרבות הקהילה ולא שיטה שמבוססת רק על תרבות
כנושא ללמידה.
מילות מפתח :מדיניות של רב-תרבותיות ,טריטוריות של צפון מערב קנדה ,העצמה ,לימוד תרבות
הקהילה.
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The implications of Canadian multicultural policy on education of Native
Canadians: The Case of the Northwest Territories
Ruwaida Abu Rass
UNESCO-Chair Holder for Multiculturalism in Teacher Training
Beit Berl College
aburass@beitberl.ac.il
The presentation will highlight the positive effects as well as the shortcomings of the
Canadian multiculturalism policy instituted in 1971 on the education of Native
Canadians. These effects will be supported by research results. As a result of this
policy, educational programs and initiatives were implemented to empower these
Native groups and to improve the level of education in their local communities
because imposing a model of change from outside of the community group is
doomed to failure (Bishop & Glynn, 1999).
The research results show that schools in the native communities in the Northwest
Territories adopt a culture-based curriculum that empowers the pupils and provides
cultural support to the newly recruited teachers to acquaint them with the local
culture. Following the ideas of Prof. Jim Cummins, first-language education is highly
encouraged to empower the Native Canadian children as a minority group.
Therefore, some of the oral languages, such as Dogrib in the Northwest Territories,
have been given a written form through a phonetic transcription. These transcriptions
are presented in booklets and taught in kindergarten and elementary grades by local
teachers as part of the empowerment of Native Canadian children through the
acquisition of literacy.
Despite these achievements, many voices have been raised demanding better
results for the multicultural policy on the education of Native Canadians because the
level of education in many native communities does not meet the national standards.
In addition, the research findings reveal many problems in the Native Canadians
schools as reported by teachers, such as lack of access to a literate environment,
low attendance, lack of consistency and lack of motivation.
To foster the education of Native Canadians, Hare (2007) recommends capacity
building, which involves including the Native communities in teacher preparation and
curriculum development. Cherubini & Hudson (2008) add adopting a communitybased approach rather than the narrow theme-based approach.

Key Words: Policy of Multiculturalism, Northwest Territories, Empowerment,
Community-based approach.
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הקשר בין כתיבה רפלקטיבית ותחושת חוללות עצמית בקרב פרחי הוראה בישראל
ובארה"ב:
מחקר בין-תרבותי בגיל הרך
אורית מיוחס ,המכללה האקדמית בית ברלoritmeyu@gmail.com ,
רחל רביד ,אורנים ,המכללה האקדמית לחינוךrachel_r@oranim.ac.il ,
מרי אלן מקגוויר שוורץ ,מכללת רוד איילנדmmcguire@ric.edu ,
מחקר זה בודק את הקשר בין כתיבה רפלקטיבית ותחושת החוללות העצמית בקרב פרחי הוראה
בחינוך בגיל הרך בשלוש מכללות בישראל ובארה"ב.
מחקרים מצביעים על כך שכתיבה רפלקטיבית מזוהה ככלי המתאים ביותר לצורך שיפור דרכי הוראה
במהלך ההתנסות המעשית בגני הילדים ( .)Thomas and Packer, 2013בנוסף ,נקשרת תחושת
החוללות העצמית של אנשי החינוך בגיל הרך ,ליכולתם לנהל ולהוביל סיטואציות הוראה -למידה
אפקטיביות (.)Gavora, 2010
מחקרים בודדים מעידים על הקשר שבין כתיבה רפלקטיבית לשיפור תחושת החוללות העצמית
בקרב פרחי הוראה בגיל הרך -המחקר הנוכחי שואף להעמיק בסוגיה זו .בחינת הקשר שבין הכתיבה
הרפלקטיבית ותחושת החוללות העצמית תעשה מתוך בדיקת רפלקציות כתובות של פרחי הוראה
בגיל הרך בהתייחס להתנסות המעשית שלהם בגני הילדים .ברפלקציות אלה יזוהו מרכיבים של
תחושת החוללות העצמית .בנוסף ,מחקר זה מביא לידי ביטוי מתודות של חקר בין-תרבותי,
המאפשר לבחון את התופעה הפדגוגית המשותפת מנקודות מבט שונות .המחקר הנוכחי חותר
לשיפור במדיניות ההכשרה לגיל הרך בישראל ובארה"ב.
מחקר זה איכותני בבסיסו ומביא לידי ביטוי מאפיינים של חקר מקרים מרובים .המחקר נערך בשלוש
מכללות בישראל (בית ברל ואורנים) ובארה"ב (  ,)RIC Collegeומתייחס ל 02-משתתפים –
סטודנטים הלומדים בשנה א' במסלול הגיל הרך .הסטודנטים נבחרו באופן אקראי מתוך כלל
הסטודנטים בשנה א' במסלול הלימודים בגיל הרך בישראל ובארה"ב .הממצאים כוללים 42
רפלקציות כתובות של  02סטודנטים משלוש המכללות .הטקסטים הרפלקטיביים נותחו ניתוח תוכני,
לצורך זיהוי דפוסים המשותפים לכל המקרים (.)Corbin and Strauss, 2008; Creswell, 2014
שתי קטגוריות מרכזיות זוהו .0 :מרכיבי תחושת החוללות העצמית  .2משאבים התומכים ומקדמים
תחושת חוללות עצמית בקרב פרחי הוראה בגיל הרך .הקטגוריה הראשונה כוללת ניהול התנהגויות
של ילדים ,תכנון פעילות ,פיתוח תכניות לימודים ותמיכה בהתפתחות הילד .הקטגוריה השנייה
כוללת :התנסויות מהעבר ,השוואה לאחרים ,שכנוע מילולי ,מצבים פיזיולוגיים ורגשיים ,ידע ,תחושת
שייכות ורפלקציה במהלך הפעילות החינוכית ולאחריה.
מסקנות המחקר מצביעות על חשיבותה הערכית והמקצועית של הכתיבה הרפלקטיבית כמקדמת
תהליכי הבניית זהות מקצועית ,ותחושת החוללות העצמית בתהליך ההכשרה בגיל הרך .בנוסף,
זוהתה חשיבותה של האינטראקציה החברתית במהלך תהליך ההכשרה ,כמקדמת יכולת
רפלקטיבית ותחושת חוללות עצמית .לסיכום ,המחקר מצביע על חשיבות תפקידה של המדריכה
הפדגוגית כתומכת בפיתוח וטיפוח יכולות כתיבה רפלקטיביות בקרב פרחי הוראה .אלה ,בתורן,
משליכות על תחושת החוללות העצמית של הסטודנטיות בהתייחס ליכולותיהם המקצועיות.

מילות מפתח :פרחי הוראה ,חינוך בגיל הרך ,כתיבה רפלקטיבית ,חוללות עצמית ,מחקר איכותני בין
תרבותי.
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Cross-Cultural Study of American and Israeli Early Childhood PreService Teachers: An Exploration of the Relationships between
Reflective Writing and Self-Efficacy
Orit Meyuchas, Beit Berl College, oritmeyu@gmail.com
Rachel
Revsin-Ravid,
Oranim
Academic
College

of

Education,

rachel_r@oranim.ac.il
Mary Ellen McGuire-Schwartz, Rhode Island College, mmcguire@ric.edu

This study explores the relationships between reflective writing and self-efficacy in
early childhood pre-service teachers. Studies show that reflective writing has been
identified as an appropriate tool for teachers to enhance the effectiveness of their
teaching practice (Thomas and Packer, 2013). Another factor that strongly relates to
effective teaching is the teacher’s sense of self-efficacy (Gavora, 2010).
Only a few studies have explored the relationships between reflective writing and the
development of self-efficacy in early childhood pre-service teachers. Therefore, this
study seeks to explore aspects of self-efficacy as they emerge in the written
reflections of pre-service teachers. Finally, a unique aspect of the study is that it
offers a cross-cultural perspective, enabling researchers from different countries and
cultures to share a pedagogical experience in order to improve their educational
policy and practice in early childhood.
This study is a qualitative multiple-case research study conducted by three
colleagues from three colleges (BBC, OC, RIC) in Israel and the United States. The
study included 15 participants (first-year early childhood students) from the two
countries. Participants were randomly chosen from a group of 45 students in Israel
and the USA. Data included 45 written reflections of 15 pre-service teachers (five
from each participant). These reflections underwent content analysis for recurring
patterns across cases (Corbin & Strauss, 2008; Creswell, 2014).
Two main categories were identified: 1) self-efficacy components, and 2) resources
that promote self-efficacy. The first category included managing children’s behaviors,
lesson design, curriculum development and supporting child development. The
second category included mastery, experiences, vicarious experience, social
persuasion, physiological and emotional states, knowledge, sense of belonging and
reflection in and about action.
The conclusions of this cross-cultural study indicate that reflective writing has
qualitative and professional importance across cultures for improving and developing
teaching practice with respect to self-efficacy in early childhood programs.
Furthermore, the study underscores the role of social engagement in promoting
reflective ability and supporting self-efficacy. Finally, the study acknowledges the role
of the pedagogical instructor in supporting students' reflective writing and enhancing
their sense of self-efficacy. This will contribute to the effectiveness of pre-service
teachers’ teaching practice.

Key Words: Pre-service teachers, early childhood education, reflective writing, selfefficacy, qualitative cross- cultural research.
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ההבניה הפדגוגית של מסורת יהודית בשיעורי מחול בגיל הרך
בקרב מורות בקהילה הדתית-לאומית
שרי כץ זכרוני
מכללת "אורות ישראל"
sari@macam.ac.il

על פי רישומי משרד החינוך ,חלה בעשור האחרון בישראל עלייה משמעותית בדרישה לשיעורי מחול
בגיל הרך בחינוך הממלכתי-דתי .הוראת מחול המתקיימת כפעילות חינוכית ,חברתית ואמנותית,
מהווה אתגר בפני מורות דתיות-לאומיות ,המנהלות דיאלוג הנע בין שתי מערכות התרבות שבחייהן:
המסורת והמודרנה .ניתן לראות בשיעורי מחול המשלבים מסורת יהודית תופעה ישראלית ייחודית
בשדה החינוך שעדיין לא נחקרה.
מטרת המחקר לחשוף כיצד מעצבות המורות שיעור מחול שבכוחו לתמרן בשדה החילוני של אמנות
המחול ,ובה בעת להמשיך ולנוע במסלול הדתי הנורמטיבי? לבדוק האם וכיצד משלבות המורות ידע
מסורתי בשדה התרבותי המודרני של שיעור מחול? להבין על אלו פרקטיקות פדגוגיות נשען השיעור
בכדי לגשר על הפער שבין התרבויות?
מחקר אתנוגרפי זה נערך בקרב מורות בוגרות המסלול למחול במכללת "אורות ישראל" ,המלמדות
בחינוך הדתי-ממלכתי ,בגיל הרך .בשנים  2104-2102נצפו  04מורות .שלוש מורות נצפו לאורך
השנה באופן קבוע פעם בשבוע ,והאחרות נצפו באקראי .חלק מהתצפיות לוו בראיונות לצורך
הבהרה.
ניתוח הנתונים מצביע על שלוש תמות עיקריות האורגות מסורת ומחול :שימוש בסיפורת ליטורגית
ואמצעים ספרותיים; הצבת דגמי חיקוי ,ושיח דיאלוגי עם אמנויות נוספות .המחקר מלמד כי הוראת
מחול בגיל הרך המתקיימת מתוך נקודת ראות מסורתית ,יכולה להוות מפתח להקניית ידע ,ערכים
ומסורת יהודיים תוך הבעה אמנותית מודרנית.
תרומת המחקר היא בשלושה מעגלים עיקריים:
א .הוראת המחול – המחקר עשוי לתרום ידע לעשייה בשדה של הוראת המחול בגיל-הרך.
ב .חינוך למחול – הפרקטיקות הפדגוגיות המוצגות ניתנות ליישום גם בתרבויות אחרות.
ג .השמעת קולן של מורות דתיות למחול פותחת שער לאנשי חינוך להיות שותפים לאפשרויות
השילוב בין מסורת לבין תחומי לימוד אחרים.

מילות מפתח :מחול ,הגיל הרך ,מסורת ,תוכנית לימודים.
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The Pedagogical Structuring of Jewish Tradition in Early Childhood
Dance Education
Sari Katz-Zichrony
Orot Israel – Academic College of Education
sari@macam.ac.il

The lecture deals with the cultural policy regarding dance curricula that aim to
promote the incorporation of Jewish tradition into early childhood education.
According to the records of the Israel Ministry of Education, over the past decade
there has been a significant rise in the demand for dance classes in early childhood
education within the National-Religious Community (NRC). Since a dance curriculum
has not yet been formulated by the dance teaching inspectorate at the Ministry of
Education, each teacher develops a curriculum for the purposes of her own pupils,
and explores appropriate methods and pedagogy that are congruent with the cultural
views of the community within which she works. Dance teaching from a traditional
point of view is a challenge for religious teachers who are involved in the two cultural
systems affecting their life: tradition and modernism. The research was guided by the
following question: How do these teachers, whose lives are based on strict tradition,
bridge the gap between these two cultural systems? The study aims to unlock and
interpret the pedagogical methods for implementing this new approach to teaching.
During the period 2013-2014, I observed 14 dance teachers from the NRC. The
ethnographic research illustrates the use of liturgical stories, prayers, figures and
symbols to foster the embodiment of values, religious obligations, heritage and
identity. The study seeks to shed light on the meeting point between two opposites:
dance education and Jewish tradition. I believe that the findings may prove to be
adaptable to other cultures that can apply them to integrate dance into their own
traditions.

Key Words: dance, early childhood, tradition, dance curriculum
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יחסי רוב ומיעוט :סטודנטים ערבים ויהודים בלימודי ייעוץ חינוכי
לורי גרינברגר ,רונן סלע ואינס סכיס
המכללה האקדמית בית ברל
selars@smile.net.il lgreenberger@yahoo.com ins.sak30@gmail.com

אחד הנושאים המדוברים ביותר בעולם החינוך בראשיתו של האלף השלישי הוא נושא הרב-
תרבותיות .על רקע תהליך הגלובליזציה שחווה האנושות בעשורים האחרונים ,נדרשים אנשי חינוך
בכל העולם ויועצים חינוכיים בפרט להיות מוכשרים לעבודה בסביבה רב-תרבותית .יועץ חינוכי פוגש
במסגרת עבודתו תלמידים ,הורים ,מנהלים ,מורים ,שותפי תפקיד וכדומה ,המגיעים מרקע תרבותי
שונה .היועץ נדרש לתת מענה לכל אחד מהם ,תוך התחשבות בעולם הערכים והמושגים של באי בית
הספר ושלו עצמו.
המחקר המוצג ,נערך על ידי סטודנט יהודי וסטודנטית ערבייה במסגרת לימודי סמינריון מחקרי ,שנה
א' ,במסלול לתואר שני בייעוץ חינוכי במכללה האקדמית בית ברל .במסגרת המחקר ביקשו החוקרים
לאפיין את היחסים הנ רקמים בין סטודנטים ערבים לסטודנטים יהודים הלומדים יחדיו במסלול לתואר
שני בייעוץ חינוכי בבית ברל .מראיונות עומק שנערכו עם סטודנטים משני המגזרים נמצא כי המפגש
בין סטודנטים יהודים לסטודנטים ערבים יכול להוות פלטפורמה מתאימה להתנסות ולרכישת כלים
לעבודה רב-תרבותית .עם זאת ,הסטודנטים משני המגזרים חשים שהנושא הרב-תרבותי אינו מדובר
ואינו מעובד מספיק במסגרת הלימודים.
לצד הצגת ממצאי המחקר ,עורכי המחקר יציגו את שלמדו על עצמם ועל בן המגזר האחר בעזרת
מפגשי ההנחיה והמחקר .יתואר הפער בין מה שנדמה תחילה כמוכר ומובן לגבי מצבו ותחושותיו של
האחר לבין המציאות הרגשית והקוגניטיבית המאפיינת אותו והתגלתה תוך כדי העבודה .יוסבר מה
אפיין את העבודה משלב איתור הנושא ועד לסיכום הממצאים והמסקנות ,אשר תרם לחוויה עוצמתית
ומעצימה הן ברמה האישית והן ברמה המקצועית .החוויה הפרסונלית והקולקטיבית תתואר תוך
התייחסות ליחסי רוב ומיעוט ,ולעננת מבצע "צוק איתן" שריחפה ברקע בעת כתיבת הסמינריון.

מילות מפתח :יחסי רוב ומיעוט יהודים וערבים ,רב-תרבותיות ,לימודי ייעוץ חינוכי.
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Multi-minority relations: Jewish and Arab students studying educational
counseling
Lori Greenberger, Ronen Sela and Inas Sakis
Beit Berl College
selars@smile.net.il lgreenberger@yahoo.com ins.sak30@gmail.com

One of the most talked-about subjects in the world of education at the beginning of
the third millennium is "multiculturalism". In view of the recent processes of
globalization, educators and especially counselors have been trained to work in a
multicultural environment.
Educational counselors work with students, parents, principals, teachers, partners
and the like from different cultural backgrounds. Counselors are required to address
each of these, taking into consideration the values and concepts of the school and
each individual's own culture.
The study presented was conducted jointly by a Jewish student and an Arab student
for presentation in a research seminar during their first year of graduate studies for a
master's degree in educational counseling at Beit Berl Academic College.
The researchers sought to characterize the relationship between Arab and Jewish
students studying together in the masters' graduate program training educational
counselors at Beit Berl College. In-depth interviews were conducted with students
from both communities.
The findings show that student encounters between Jews and Arabs can serve as a
suitable platform for the acquisition of experience and for developing multi-cultural
professional skills. Nevertheless, students from both sectors feel that multicultural
issues are not sufficiently processed within the framework of the curriculum.
In addition to presenting research findings, the student-researchers will present what
they learned about themselves and about the "other" group from participating
together in supervision, group guidance and joint study sessions. They will depict the
discrepancies between what they expected and thought they understood about the
feelings and thoughts of the "other" and the emotional and cognitive realities that
they discovered as their work together unfolded. Furthermore, the studentresearchers will explain what characterized their work from the point they defined
their research topic until the analysis and the presentation of their research findings.
The above process proved to be a powerful experience both on an individualpersonal level and on a professional one. These personal and collective experiences
will be described as they relate to majority and minority relations in Israel and against
the backdrop of the Operation Protective Edge war between Israel and Gaza, which
loomed in the background during the writing of this report.
Key Words: multi-minority relations, Jews and Arabs, multiculturalism, educational
counseling studies.
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מוטיבציה אוטונומית לעומת נשלטת בקרב סטודנטים ערבים במכללות ערביות ומכללות
רב-תרבותיות
בסמה ג'רג'ורה
אורנים ,המכללה האקדמית לחינוך
Basmajarjoura@gmail.com

המודל התיאורטי המוצע במחקר זה בא לבחון את המוטיבציה של סטודנטים ערבים ,הן במכללות
ערביות והן במכללות רב-תרבותיות (מעורבות) להכשרת מורים .המחקר מתבסס על תיאוריית
ההכוונה העצמית אשר מתמקדת בגירוי סקרנות הסטודנטים ללמידה ,בפיתוח יכולותיהם וברווחתם.
לבני אדם נטיות טבעיות להתפתח ולרכוש ידע ומיומנויות חדשות אך תיאוריית ההכוונה העצמית
טוענת שההקשר החברתי עשוי לתמוך או עלול להחליש נטיות טבעיות אלו .המודל התיאורטי מורכב
משתי רמות :מאקרו ומיקרו .ברמת המיקרו ,בכל אחד מסוגי המכללות ,נבדקו המשתנים הבאים
בהקשר למידת הניבוי של המוטיבציה האוטונומית והנשלטת של הסטודנטים :מאפיינים סוציו-
דמוגרפיים ,שליטה בשפה העברית ,בחירת סוג המכללה והחוג לחינוך מיוחד ,תמיכה אוטונומית,
יכולת ,שייכות והערכת תכנית הלימוד .ברמת המאקרו נבדקה ההשפעה של הקשר הלמידה החברתי
והפדגוגי על שני סוגי המוטיבציה .במילים אחרות ,האם סוג המכללה הוא מתערב בקשרים בין
המשתנים המנבאים במודל לשני סוגי המוטיבציה .מחקרים קודמים התמקדו ברמת המיקרו ולא
לקחו בחשבון רמת המאקרו .מחקר חלוץ זה משלב גישות כמותיות לבדיקת סוגיות שעד כה לא
קיבלו תשומת לב מספקת .המחקר מתחשב במאפיינים אתניים ותרבותיים ייחודיים של החברה
הערבית בישראל .מחקר זה מציג תובנות ושופך אור על מה שמתרחש בתחומי המכללות הערביות
והמכללות המעורבות ,מבחינה פדגוגית וחברתית.
תוצאות המחקר הראו שהמוטיבציה האוטונומית והנשלטת גבוהות יותר בקרב סטודנטים ערבים
במכללות הערביות בהשוואה לאלו במכללות המעורבות .תוצאות המודל מראות שסוג המכללה,
הערכת תכנית הלימוד ותמיכה באוטונומיה הם משתנים המנבאים באופן מובהק את שני סוגי
המוטיבציה ,בעוד שתחושת היכולת ,השייכות והבחירות של הסטודנטים מנבאים באופן מובהק את
המוטיבציה האוטונומית בלבד .השליטה בשפה העברית נמצאה כלא מובהקת בשני סוגי המוטיבציה
של הסטודנטים .סוג המכללה נמצא כמשתנה מתערב אשר משפיע על חלק מהקשרים בין המשתנים
לעיל לבין שתי המוטיבציות .מחקר זה יכול לסייע בהבנת המשתנים המנבאים מוטיבציה של
סטודנטים ערבים על מנת שיתאפשר בעתיד לתת המלצות מבוססות מחקר לשיפור רמת ,סוג ואיכות
המוטיבציה ללמידה במכללות להכשרת מורים.
מילות מפתח :תיאוריית ההכוונה העצמית ,סטודנטים ערבים להוראה ,מכללות ערביות ,מכללות רב-
תרבותיות.
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Autonomous and Controlled Motivation among Arab Students in Arab
Colleges and Multicultural Colleges
Basma Jarjoura
Oranim Academic College of Education
Basmajarjoura@gmail.com

This research attempts to gain insights on Arab teacher trainees' motivation to learn.
Using a self-determination theory (SDT) perspective, this research will try to shed
light on what is happening within the confines of the Arab colleges and multicultural
colleges from the pedagogical and the social perspective. SDT focuses mainly on
promoting students’ curiosity in learning, growth in competencies and wellbeing.
People are viewed as having inherent and deeply evolved propensities to receive
knowledge and develop new skills. However, SDT argues that these natural
propensities can be either supported or diluted by social contexts. The proposed
theoretical model consists of two levels: One is a micro level in which the effect of
each of the following variables on students’ autonomous and controlled motivation
was examined in each college type separately: socio-demographic characteristics,
Hebrew fluency, choosing college type and special education department (CCSE),
autonomy support, relatedness, competence and program evaluation. The other is a
macro level in which the effect of college type on the relationship between all the
above variables and the two types of motivation was examined.
Earlier studies focused only on the micro level. This research combines the two
levels in order to examine issues that so far have not received enough attention,
despite unique ethnic and cultural characteristics of the Arab minority in Israel. A
quantitative approach was used. The results show that Arab students at Arab
colleges have higher autonomous and controlled motivation than those at
multicultural colleges. College type, program evaluation and autonomy support were
found to be significant in both types of motivation, while competence, relatedness
and CCSE were significant only with autonomous motivation. Hebrew fluency was
not found to be significant. College type as a moderating factor affected some of the
above relationships. This research can assist in designing guidelines for pedagogical
supervisors and policymakers.
Key Words: self-determination theory (SDT), Arab pre-service teachers, Arab
colleges, multicultural colleges.
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עוגנים חברתיים-תרבותיים לשילוב קיימות בתנועות הנוער בישראל
שרה פאר ,אורנים ,המכללה האקדמית לחינוך peer@oranim.ac.il
דפנה גולדמן ,המכללה האקדמית בית ברל dafnag@netvision.net.il
בלה יעבץ ,סמינר הקיבוצים ,המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות Bela.Yavetz@smkb.ac.il

ישראל עומדת בפני אתגרים סביבתיים-חברתיים משמעותיים .לחינוך תפקיד מרכזי בהשגת היעדים
לאומיים של פיתוח בר-קיימא ובחיזוק היכולת של החברה הישראלית להתנהל באורח מקיים .לאור
מקומן המרכזי של תנועות נוער כארגונים רבי עוצמה המחנכים למעורבות חברתית ,פוליטית,
וקהילת ית ,התנועות צריכות להוות יעד מרכזי בפיתוח אזרחות סביבתית באמצעות חינוך סביבתי.
בכל תנועות הנוער קיימת הקניה של ערכים אישיים וחברתיים ,אבל בשל השוני התרבותי בין
התנועות ,ניתן לצפות שהטמעת קיימות בחזון ובפעילות התנועות ,תתבסס על עולם הערכים
החברתי-תרבותי הייחודי לכל תנועה .מחקר זה בחן כיצד מובילי תנועות הנוער תופסים את רעיון
הקיימות .מובילי התנועות הם מנהיגים חברתיים בעלי השפעה רבה על הרוח התנועתית ,על קביעת
סדרי העדיפויות ועל בחירת הדרך ליישומן .לכן ,חשוב לחקור ולהבין את המשמעות הניתנת על ידם
לקיימות כערך המהווה אבן בוחן לדרך בה אנחנו מנהלים את חיינו .מחקר זה מהווה חלק ממחקר
מקיף שהוזמן על ידי המשרד להגנת הסביבה לאפיון החינוך הסביבתי בתנועות הנוער.
איסוף הנתונים התבצע באמצעות ראיונות עומק חצי מובנים שהתקיימו עם נציגי ההנהגה של כל
אחת מ 04-תנועות הנוער החברות במועצת תנועות הנוער .ניתוח תוכן פרשני הניב שלוש תמות
היכולות לשמש כעוגנים לשילוב משמעותי של נושא הקיימות בתנועות הנוער:
 )1עוגנים לקיימות שמקורם ביהדות – בתנועות הנוער הדתיות והחרדיות ,המקורות היהודיים,
המסורת ,הערכים והמצוות מהווים בסיס לשילוב נושא הקיימות באידיאולוגיה ,בשיח ובפעילות
התנועתית.
 )2במושג זה הכוונה למכלול של משמעויות וקשרים שמייחסים זיקה למקום ()Sense of Place
ל אנשים ,למקומות מסוימים .הזיקה למקום קיימת בכל תנועות הנוער ,אבל המשמעות הספציפית
והביטוי משתנים בין התנועות .שימוש במושג זה כעוגן לשילוב קיימות צריך להתייחס לשונות זו.
 )2הממד החברתי – מתוקף היות תנועות הנוער תנועות להעצמה חברתית ,עלו בראיונות היבטים
חברתיים המתקשרים לערכים אוניברסליים בחברה דמוקרטית כמו צדק חברתי-סביבתי ,העצמה
אישית וקבלת השונות והאחר .עם זאת ,המרואיינים ביטאו תסכול מהמציאות החברתית בישראל
שלעתים קרובות אינה בהלימה לעקרונות אלה ,והדגישו את האתגרים החינוכיים לצמצום פערים
אלה.
התחשבות בגישות השונות המבוטאות בשלוש התמות ומשתקפות באידיאולוגיה ,במטרות ובערכים
העומדים בבסיס החזון והפעילויות של תנועות הנוער השונות תאפשר שילוב משמעותי של רעיון
הקיימות בהתאם למאפיינים החברתיים-תרבותיים של כל תנועה ותנועה.
מילות מפתח :תנועות נוער ,חינוך סביבתי ,קיימות ,חינוך בלתי-פורמלי
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Social-Cultural Anchors for Integrating Sustainability
within Israeli Youth Movements
Sara Pe’er, Oranim Academic College of Education peer@macam.ac.il
Daphne Goldman, Beit Berl College dafnag@netvision.net.il
Bela Yavetz, Kibbutzim College of Education Technology & Arts, Bela.Yavetz@smkb.ac.il
Israel faces substantial environmental-social challenges. Education is a key factor
toward promoting the capacity of Israeli society to embrace sustainability. Given the
significant role youth movements play as organizations that educate youth for social,
political and community involvement, youth movements should be a major target for
developing environmental citizenship in youth through environmental education (EE).
While instilling personal and social values is emphasized by all the youth
movements, in view of the cultural diversity among these movements, diverse
perceptions of sustainability are to be expected. Incorporating sustainability within
youth movement agendas and activities should be adapted to the social-cultural
characteristics of the different movements. This study explored how youth movement
leaders perceive the concept of sustainability. Youth movement leaders are social
leaders who influence the agenda of their movement and the way this is enacted.
Therefore, it is pertinent to explore their understandings of sustainability as a value
that influences how we choose to live our lives. This is part of a larger study,
supported by the Ministry for Environmental Protection, aimed toward incorporating
EE within youth movements.
In-depth semi-structured interviews were conducted with leaders of the 14
official movements.
Inductive content analysis elicited three aspects/themes that can provide
anchors for incorporating the ideas of sustainability:
1. Anchors related to Judaism - In the religious and ultra-Orthodox youth
movements, Jewish literary sources, tradition, values and Mitzvot provide the
platform for bringing sustainability into the discourse and activities.
2. ‘Sense-of-place’- This concept relates to the ensemble of meanings through
which people identify with specific places. While sense-of-place is evident in
all the youth movements, its specific interpretation and manner of expression
varies among movements. Using this notion as an anchor for including
sustainability should relate to this diversity.
3. Social dimension - Social aspects affiliated with universal democratic values,
such as environmental-social justice, personal empowerment, accepting
diversity and the Other, are found in the agenda of all youth movements as
movements for social empowerment. Despite this, interviewees expressed
frustration that the social reality in Israel is often incompatible with these
principles and emphasized the educational challenges to bridging these gaps.
Meaningful incorporation of sustainability principles within youth movements should
take into consideration the diverse approaches through which these three aspects
are expressed in the ideology, aims and values that underlie the vision and activities
of each youth movement, thus adapting sustainability to the social-cultural diversity
among the different movements.
Key words: Youth movements, environmental education, sustainability, non-formal
education.
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השתתפות בפרויקט בנאום המשלב טכנולוגיה
על מנת להגביר מוטיבציה בקרב סטודנטים הלומדים שפה זרה
טינה וולדמן ואפרת הראל
מכללת הקיבוצים לחינוך ,טכנולוגיה ואמנויות
Tina.Waldman@smkb.ac.il; efiharel@gmail.com
צדק חברתי בחינוך מהווה נושא אקטואלי הקרוב ללבם של פרחי הוראה רבים בחברות דמוקרטיות,
"בהעצימו סביבות חינוך דמוקרטיות ומכריעות" ( .)Hytten & Bettez, 2011בחברה הגלובלית כיום
קיימת חשיבות רבה לקידום תובנות סטודנטים באשר להוראה ולמידה בהקשר גלובלי ,תוך
התייחסות לצדק חברתי בינלאומי .פיתוח מודעות בין-תרבותית שכזו באמצעות פרויקט שיתופי,
המשלב משימה לימודית משותפת בין סטודנטים לחינוך בישראל וארה"ב ,הוא שהכשיר את הקרקע
למחקר שמוצג בהרצאה זו.
מטרת ההרצאה הינה לדווח על שיתוף פעולה טכנולוגי ,שבו סטודנטים לחינוך הלומדים במכללה
לחינוך בתל-אביב ,ישראל ,וסטודנטים לחינוך הלומדים באוניברסיטה בניו-יורק ,דנו בדומה ובשונה
בין מערכות החינוך בישראל וארצות הברית ,תוך שימת דגש על האתגרים וההתנסויות של תלמידי
מיעוטים .מטרת ה צוות המחקרי בישראל הייתה לספק חוויית לימוד אותנטית של השפה האנגלית,
תוך שימוש בטכנולוגיה .בדרך זו התאפשר לסטודנטים דוברי העברית ליצור קשר עם עמיתים
הדוברים את השפה האנגלית ומהווים חלק מהתרבות בארה"ב .חוויה שיתופית זאת נוצרה על מנת
להגביר מוטיבציה לשימוש באנגלית בקרב הסטודנטים הישראלים הלומדים אנגלית כשפה זרה .כמו
כן ,שיתוף הפעולה נועד לקדם את תובנות הסטודנטים באשר להוראה ולמידה בהקשר גלובלי ,וליצור
דיון על החינוך כאמצעי להשגת צדק חברתי בשתי המדינות – ישראל וארה"ב .אף על פי שנתוני
המחקר נאספו הן על ידי הצוות בארה"ב והן על ידי הצוות בישראל ,הרצאה זו מדווחת רק על
המחקר שהתבצע בקרב הסטודנטים בישראל.
כלי מחקר מגוונים שימשו את הצוות הישראלי עבור איסוף הנתונים ,והם כללו סקר מוטיבציה,
ראיונות אישיים ,ושאלונים אישיים שבהם הסטודנטים התבקשו לענות על שאלת פתוחות .באופן
כללי ,הסטודנטים הישראלים דיווחו על גישה חיובית כלפי שיתוף הפעולה הטכנולוגי הבינלאומי
כחוויה לשיפור מיומנויות האנגלית שלהם .בנוסף ,רבים מהם דיווחו כי האינטראקציה עם סטודנטים
מחו"ל הגבירה את מודעותם לנושא של הוראה בהקשר גלובלי ומטרות חינוך.

מילות מפתח :צדק חברתי ,בנאום ,שיתוף-פעולה טכנולוגי ,מוטיבציה.
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Participating in a Technology-Enhanced Internationalization Project to
Promote Students’ Motivation to Learn a Foreign Language
Tina Waldman & Efrat Harel
Kibbutzim College of Education, Technology and the Arts
Tina.Waldman@smkb.ac.il; efiharel@gmail.com
Social justice in education is a timely issue and one that is close to the hearts of
many student teachers in democratic societies: “empowering democratic and critical
education environments” (Hytten & Bettez, 2011). In today’s global society, it is
valuable for student teachers to grain comparative understanding of teacher
education programs run internationally, particularly those relating to social justice.
Developing such intercultural awareness through an international collaborative
project-based learning task (PBLT) that connected between student teachers in the
US and Israel provides the background for the research reported on in this
presentation.
We report on a technology-enhanced internationalization project involving student
teachers from a teacher training college in Tel-Aviv, Israel and a state university in
the New York City metropolitan area. The challenges and experiences of minority
students in both educational contexts are compared and contrasted. The objective of
the Israeli research team was to provide an authentic language experience in English
by means of telecollaboration with members of the target language culture in the
USA. The project was designed mainly to promote the student teachers’ motivation to
use English as a foreign language with their international partners, as well as to elicit
student teachers’ reflection on education as a means for social justice in a global
context. Although data were collected by both the American and the Israeli teams,
this presentation reports on the research carried out on the Israeli students only.
Multiple sources of data were collected from the Israeli students, including a
motivation survey, personal interviews and a questionnaire with open-ended
questions. Overall, the Israeli students reported a positive attitude towards the
collaborative PBLT as a way to improve their English proficiency skills. In addition,
many of them reported a meaningful sense of increased awareness of global
education through interaction with overseas students.

Key words: social justice, internationalization, telecollaboration, motivation.
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תמהיל גלובלי לוקלי בתוכנית הלימודים בהיסטוריה בישראל –
עמדות סטודנטים ממוסדות אקדמיים שונים ומגזרים שונים
אוריה ירדני -קופרברג ,סטודנטית  M.A.אוניברסיטת תל אביבOriah85@gmail.com ,
ד"ר מירי ימיני ,מרצה בבית הספר לחינוך ,אוניברסיטת תל אביבmiriye@post.tau.ac.il ,

מדינת ישראל עוסקת באופן תדיר בהגדרתה העצמית ומתמודדת עם מאבקים מתמשכים העוסקים
ברב-תרבותיות בחברה הטרוגנית .עובדות אלו מעמידות כל העת אתגרים בפני אנשי החינוך בכלל
ובפני מפתחי וכותבי תוכניות הלימוד בפרט .לעתים קרובות מתגלים קונפליקטים בקרב המורים ,בין
תוכנית הלימודים הרשמית שעליהם ללמד לבין תוכנית הלימודים הראויה להילמד על פי תפיסתם.
קונפליקטים אלה משפיעים באופן ישיר על יכולת ההוראה והתכנים הנלמדים בכיתה .רבים מהם
מתעוררים בהוראת תוכניות הלימודים בהיסטוריה ,כאשר בבתי הספר היהודיים תוכניות הלימודים
הן בעלות תמהיל נושאים המוטה לכיוון הלוקלי ,ואילו בבתי הספר הערביים-פלסטיניים תמהיל
הנושאים מוטה לכיוון הגלובלי.
במחקר זה בחנתי את עמדותיהם של סטודנטים להוראה ממגזרים ומוסדות אקדמיים שונים כלפי
התמהיל הגלובלי-לוקלי הרצוי בבחינות הבגרות בהיסטוריה .מתודולוגיית המחקר היא משולבת-
איכותנית וכמותית ,כאשר במחקר נעשה שימוש בשאלון מובנה שפותח במיוחד למחקר הנוכחי.
החלק הכמותי כלל נושאים מגוונים בהיסטוריה (חלקם גלובליים וחלקם לוקליים) ,שמתוכם התבקשו
הסטודנטים לבחור את הראויים לדעתם להילמד בתוכנית הלימודים בהיסטוריה בישראל (בהתאמה
לכל מגזר) .החלק האיכותני במחקר כלל שאלות פתוחות ביחס לבחירת הנושאים האמורה
והרציונליים לבחירה .הממצאים במחקר מצביעים על כך שסטודנטים מהמגזר היהודי ,וכן סטודנטים
הלומדים באוניברסיטה ,רואים חשיבות בלימוד תכנים בעלי אוריינטציה גלובלית להצלחתם בעתיד
של בוגרי התיכון ,ביחס לסטודנטים מהמגזר הערבי-פלסטיני ואלו הלומדים במכללות להוראה
בהתאמה אשר ממוצע תשובותיהם לסוגיה זו היה נמוך יותר .על פי ממצא נוסף ,נמצא פער גדול
בתוך שני המגזרים עצמם ,בין תפיסת הסטודנטים את תוכנית הלימודים הרצויה לתוכנית הלימודים
הרשמית .סטודנטים מהמגזר הערבי-פלסטיני מעדיפים תוכנית לימודים בעלת תמהיל לוקלי יותר
כ אשר סטודנטים מהמגזר היהודי מעדיפים תוכנית לימודים בעלת תמהיל גלובלי יותר .מהמחקר
עולה כי העמדות כלפי תמהיל גלובלי-לוקלי מושפעות ממשתני הרקע של הנחקרים.
מחקר זה תורם להבנת העמדות של האוכלוסיות השונות של המורים לעתיד כלפי תהליכים גלובליים
המתקיימים במאה ה . 20-המחקר מלמד על צורך ביישום תוכנית לימודים חדשנית בהיסטוריה
המשלבת תכני חובה יחד עם תכנים שייבחרו על ידי המורים בהתאם לאוכלוסיית הלומדים ,ובכך
מאפשרת ביטוי לתפיסות ולאמונות האישיות של המורים בתהליכי ההוראה המתקיימים בפועל.
מילות מפתח :רב-תרבותיות ,תוכניות לימודים ,חינוך וחברה ,גלובליזציה.
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The Global-Local Mix: Desired Components of the History Curriculum
from the Perspective of Future Teachers in Israel
Oria Yardeni Kuperberg, M.A. Student, Tel Aviv University oriah85@gmail.com
Miri Yemini, Lecture, Tel Aviv University, miriye@post.tau.ac.il

This study aimed to reveal the views of future teachers from different communities
(i.e., Jewish and Palestinian-Arab) regarding the desired history curriculum in Jewish
and Palestinian-Arabs schools respectively. Mixed-methods methodology was used
in this study, incorporating quantitative and qualitative methods. The study included
525 students from three higher education institutions: a research university, a public
Jewish teaching college and a public Arab teaching college. Participants filled out a
questionnaire in which they were asked to choose the appropriate local-global mix for
matriculation exams in history and to explain their choices. The results of the study
indicate a preference for a globally oriented curriculum at universities and Jewish
colleges, as opposed to a preference for a more locally oriented curriculum among
teaching students in Arab-Palestinian teaching colleges. It is important to note that
the current history curriculum in the Jewish sector has a relatively local orientation
compared to the curriculum of the Arab-Palestinian sector, which is more globally
oriented and less engaged in sectorial identity such as Islam and the history of the
Palestinian Arab people. In addition, Jewish students and those studying at university
hold global education in high regard and recognize its importance to the future
success of high school graduates. Thus, in both sectors there is a big gap between
the perception of the curriculum desired by students and the official curriculum. In
addition it was found that attitudes towards the global-local mix were affected by
variables such as participants’ age, gender and prior residence abroad. This study
has important implications for understanding the tensions between future teachers’
views and their actual teaching commitment as well for the design of the history
curriculum in the context of global versus national content. It also has relevance for
an international audience interested in research on curricula in modern conflict-ridden
societies.
Key words: Multicultural, Curriculum, Education and Society, Globalization.

.

22

ממרחב מולאם לרב-קיומיות – תפיסות של השפעה בקרב מרצים על האקלים בקמפוס
יעל מעין
גבעת חביבה ,אוניברסיטת חיפה
yaelmayan@gmail.com
המחקר (עבודת  MAבחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה) בודק כיצד תופסים מרצים את היכולת שלהם
להשפיע על המרחב המולאם שבו הם עובדים ומלמדים ,מהו מערך העוצמה שהם פוגשים במכללה ,ואלו מערכי
עוצמה חלופיים הם מבקשים לייצר.
המחקר נערך מתוך חיבור לספרות המצביעה על כך שהמרחב האקדמי בקמפוסים בהם לומדות קבוצות רוב
ומיעוט אתניים הוא מוגזע ( .)Racializedהגזעת המרחב הינה אחד המנגנונים של גזענות מוסדית כאשר
הפרדיגמות והרעיונות של חברי קבוצת הגזע הדומיננטית משוקעים במרחב הארגוני ומגדירים אותו .תוצאותיה
של הגזענות כפי שהיא מתורגמת לתוך המרחב הן פוגעניות ובעלות השלכות רבות על המיעוטים הנמצאים
במוסדות אלה ,לרבות המרצים .בישראל ,בהתייחס למתח הפוליטי לאומי בין הפלסטינים לבין המוסדות
הלאומיים ,נכון יהיה להתייחס בהשאלה לתובנות אלה תחת המושג "מרחב מולאם".
שאלות המחקר
 .0כיצד תופסים מרצים את היכולת שלהם להשפיע על המרחב המוגזע שבו הם עובדים ומלמדים?
 .2מהו מערך העוצמה שפוגשים המרצים במכללה ,ואלו מערכי עוצמה חלופיים הם מבקשים לייצר?
שיטת המחקר
המחקר התבסס על שלושה כלים .הראשון ,הינו התצפית ,השני הוא ראיונות עומק והשלישי ניתוח סדנאות
שבהם השתתפו מרצי המכללה לאורך ארבע שנים.
התצפית התבססה על תצפית משתתפת שלי כאשת מקצוע בתחום הנחיית סדנאות בנושא הקונפליקט
הישראלי-פלסטיני במשך ארבע שנים .בתקופה הזו נפגשתי עם בעלי תפקידים שונים ,בעיקר ההנהלה וצוות
ההיגוי אשר עסק בפועל בסדנאות המרצים שנועדו להתמודד עם ההגזעה.
הסדנאות :נערכו ארבע סדנאות בנות יומיים בהן השתתפו בכל פעם כ 21-עד  41מרצים .הסדנאות נערכו תחת
הכותרת של קידום רב-תרבותיות במכללה (כותרת שניתנה על ידי ההנהלה) .הסדנאות תומללו ושימשו כבסיס
לאיתור השאלות לראיונות ,וכן אפשרו לי להבין במבט רחב במה עסוקים המרצים ,מה מטריד אותם ,להכיר את
העשייה בחוגים השונים ולעמוד על הבדלי האקלים בין החוגים השונים.
הראיונות :הראיונות נערכו כדי להעמיק את הידע שצברתי ביחס להתמודדות של המרצים במרחב המוגזע.
מכיו ון שכבר הכרתי את המרצים ,יכולתי לבחור מרואיינים שיתנו לי נקודות מבט מגוונות ככל האפשר כפי
שזיהיתי אותם בסדנאות .נערכו ראיונות בקרב  14מרצים ואנשי סגל אקדמי מתוך  192שעובדים במכללה
(נתוני תשע"א).
ממצאים עיקריים :המחקר מעלה מספר גורמים בעלי משמעות ,המשפיעים על יכולתם של המרצים להשפיע על
המרחב המולאם שבו הם עובדים .המרצים מנתחים את מדיניות המכללה כמקדמת אפשרויות לשינוי בהיבטים
שקשורים ברב-תרבותיות ,וכחוסמת בהיבטים שקשורים ביצירת שוויון מהותי לסטודנטים הערבים ושותפות
מהותית בין סטודנטים יהודים וערבים; המרצים הפלסטינים מצביעים על יחסים מורכבים עם הסטודנטים
היהודים המאופיינים בחשדנות ובהדרה הצפים באירועי קצה; הקטנת ההשפעות של ההגזעה מתאפשרת
למרצים בעלי סטטוס גבוה ,כאשר הם יוצרים מהלכים ארוכי טווח ,כאשר שאר המרצים זקוקים לגיבוי מלמעלה
על מנת לעשות זאת; הרמה האקדמית של התלמידים המתקבלים למכללה משפיעה על היכולת ועל רמת
ההתגייסות של המרצים ליצור שינוי ,ומראה שהרמה האקדמית הנמוכה של הסטודנטים לא יוצרת מוטיבציה
שווה בקרב כל המרצים ,להתאמץ ולסגל סגנון הוראתי שמתמודד עם האתגרים.
מסקנות :המחקר מציג את האופן שבו ניתן לקדם השפעה ליצירת שינוי ולקדם פרקטיקות ומדיניות של רב-
קיומיות במוסדות אקדמיים.
מילות מפתח :השפעה ,מרצים ,אקלים ,מרחב מולאם
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From a Nationalized Space to Social Sustainability – Faculty Members’
Perceptions of Their Influence on the Campus Climate
Yael Maayan
Givat Haviva, MA Sociology Haifa University
yaelmayan@gmail.com
The present study examines the way faculty members perceive their ability to influence the
nationalized space in which they work and teach, as well as the nature of the array of power
encountered by faculty members at the college and the alternative arrays of power they wish to
create.
The study is based upon literature that examines the structure of the institutional space in which
faculty members work. This literature indicates that this space is racialized and that the racialization
of this space is one of the mechanisms of institutional racism. The paradigms and concepts of the
dominant racial group are embedded in the organizational space and consequently define it. The
results of this racism as it is translated into this space are harmful and have many implications
affecting minority group members who are involved in the day-to-day life of these institutions,
including faculty members. Based upon the national tension between Palestinians and the
institutions of the nation state in Israel, I have chosen to use the term "nationalized" rather than
"racialized."
The research questions:
1. How do faculty staff members perceive their ability to affect the nationalized space in which
they work?
2. What type of power array do faculty staff members encounter in the nationalized space and
what alternative power arrays do they seek to generate?
The research method
The study was based on three methods: observations, in-depth interviews and analysis workshops.
The observation was based on my participation as a counsellor in workshops at the college over the
course of four years. During this period, I met with different staff members, especially the administration
and staff comprising the multicultural action steering committee that was led by the president of the
college.
The Workshops: Four two-day workshops were held. Approximately thirty to forty lecturers attended the
workshops that were titled "Promoting Multiculturalism at the College" (title given by the administration).
The workshops were transcribed and used as a basis for the interview questions.
The interviews: The interviews were carried out to enhance the impressions I gained regarding the
lecturers' knowledge in dealing with the nationalized space. Because I was already familiar with the
lecturers, I chose to interview lecturers who would provide me with as many points of view as possible. I
interviewed 14 lecturers and academic staff members out of a total of 192 staff members who worked at
the college (2011 college data).
The main findings: The present study reveals a number of significant factors that influence the ability of
faculty members to influence the nationalized space in which they work: Faculty members perceive the
college’s policy as promoting possibilities for change in aspects related to multiculturalism and as
obstructing possibilities in aspects related to establishing real equality for Arab students. Palestinian
faculty members identify complex relationships with Jewish students, characterized by suspicion and
exclusion that become evident in acute situations. Those who can lessen the influence of racialization
are high-status faculty who can carry out long-term initiatives, while most other faculty members need
some higher-level support in order to achieve that. The academic level of students who are accepted to
the college influences the ability and motivation of faculty members to generate change. Finally, it seems
that the students’ low academic level does not generate the same level of motivation among all faculty
members.
Conclusions: The present study presents ways to promote change and to foster social sustainability
practices and policies in academic institutions.
Key words: Influence, faculty, climate, nationalized space.
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"להכיר את האחרים" מפגשים בין תרבויות בקורס זהות:
חקר מקרה של סטודנטים מתוכנית מל"ח בקורס זהות
אסנת ניסנוב
אורנים ,המכללה האקדמית לחינוך
mnisanovog@gmail.com
מוסדות להשכלה גבוהה הינם מקום שבו נפגשים סטודנטים מקבוצות שונות .במכללת אורנים ניתנה
הזדמנות למפגש ייחודי לסטודנטים בעלי ניסיון מהשטח (המשתייכים לתוכנית מל"ח) בשנתם
הראשונה ללימודים .סטודנטים אלה שייכים לקהילות שונות :קיבוצים ,עיירות פיתוח וישובים
קהילתיים .כמו כן ,מגוון הגילאים שלהם נע בין  ,26-22גברים ונשים ,דתיים וחילונים ,בעלי שורשים
עמוקים ובנים לדורות המייסדים בארץ מן ההתיישבות העובדת לצד סטודנטים עולים חדשים .עד
למפגש במסגרת לימודיהם במכללה לחינוך הם לא הכירו כמעט עמיתים ממגזרים שונים או מקבוצות
שונות .מרביתם התחנכו במגזרים אליהם הם שייכים ובבגרותם עבדו בהם .המפגש ביניהם התרחש
בקורס "זהות אישית ומקצועית" .הקורס מתנהל כסדנה ,ומטרתו לגבש את הקבוצה ,ליצור אמון,
הקשבה ודיאלוג על מנת שיוכלו לבחון את הזהות העצמית בהקשרים שונים (אישי ,מגדרי ,משפחתי,
דתי ולאומי) תוך התייחסות לדיאלוג הפנימי בין רכיבי הזהות השונים.
מחקר זה נערך על בסיס ניתוח תוכן של נתונים שנאספו במהלך השנה בקורס המתקיים בשנה
הראשונה של לימודי התואר הראשון .חוויות המשתתפים נאספו מתוך עבודת הגמר שלהם שבחלקה
דנה בערכים המלווים אותם ,וכן ממכתבים אישיים שהתבקשו לכתוב לאחד מחברי הקבוצה ,ומתוך
עבודות על אודות תפיסותיהם את המשתתפים האחרים בקורס .ממצאי המחקר המרכזיים מעידים
על כך שחוויותיהם כוללות תי אורים על אודות קרבה רבה ,אינטימיות ,אמפטיות ,הכלה ורצון להכיר
את ה"אחר" .המפגש השפיע על יצירתה של פתיחות ,סובלנות ,והיכרות רב-תרבותית ממצב
שתחילתו ריבוי תרבויות בלבד.
ממצאי המחקר מעידים כי מפגשים מתוכננים המושתתים על יצירת אינטימיות ,הכלה ,קרבה והיכרות
באווירה נינוחה ובלתי פורמלית יכולים להביא לפתיחות ,סובלנות ואף רצון אמיתי להכיר את "האחר"
ברוח האידאולוגיה הרב-תרבותית.
מילות מפתח :מפגש ייחודי בין סטודנטים ,זהות אישית ומקצועית ,אינטימיות ,הכלה ,היכרות רב-
תרבותית ,פתיחות ,סובלנות.
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"To Know Others" - Intercultural Encounters in an Identity Course: Case
Study of Students from the Leadership for Education Practitioners
Program in the Identity Course
Osnat Nisanov
Oranim, Academic College of Education
nisanovog@gmail.com
Institutions of higher education are places where students from different groups
meet. The Oranim Academic College grants the opportunity for a unique meeting
among students with experience from the field (who belong to the Leadership for
Education Practitioners Program) in their first year of studies. These students are
characterized by differences since they are residents of different communities:
kibbutzim, development towns and village communities. In addition, the age range
among the students is wide, ranging from age 25 to age 56. There are men and
women, religious and secular people, and those with deep roots in the community –
the children of the founding generations in Israel from the labor settlement
communities – alongside students who are new immigrants. Until meeting in the
framework of their studies at Oranim Academic College, they worked in the same
sectors to which they belonged. This meeting occurred in the Personal and
Professional Identity course. The course is held in the format of a workshop, and the
goal is to form a cohesive group and to create trust, attention and dialogue so that
participants can examine self-identity in different contexts (personal, gender, familial,
religious and national), while referring to the inner dialogue among the different
elements of their identity.
This research study was conducted based on content analysis of data collected
during the year of the course held during the first year of undergraduate degree
studies. The participants’ experiences were collected from their final project, which in
part discussed their values. They were asked to write a personal letter to one of the
members of the group. From the students' work about their perceptions of the other
participants in the group, data were collected through content analysis. The main
research findings indicate that the participants' experiences include descriptions of
great closeness, intimacy, empathy, inclusion and a desire to know the other person.
The encounters influenced the creation of openness, tolerance and acceptance of
others of the unfamiliar and the creation of multicultural familiarity from a situation
that began only with a multiplicity of cultures.
The research findings indicate that planned meetings based on the creation of
intimacy, inclusion, closeness and familiarity in a comfortable atmosphere that is
sometimes even informal can lead to openness, tolerance and even to a genuine
desire to know the other person in the spirit of multicultural ideology. It is also
possible to think about application of the course contents in similar situations of
intercultural meetings among students to foster recognition and acceptance of others
that could perhaps not have occurred under different circumstances.

Key Words: Unique meeting for students, personal and professional identity,
intimacy, inclusion, multicultural familiarity, openness, tolerance.
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סטודנטים דתיים במכללות חילוניות – מפגש בין זהויות
Pre-Service religious students at a secular teacher education college
a meeting point of identities
עודד פוצ'טר ואילנה פאול-בנימין
המכללה האקדמית בית ברל
ilanapb@beitberl.ac.il
potchter@beitberl.ac.il, potchter@post.tau.ac.il
מערכת החינוך בישראל היא סגרגטיבית ומחולקת לארבעה זרמי חינוך :ממלכתי-יהודי(חילוני),
ממלכתי-דתי ,ממלכתי-ערבי וחרדי-עצמאי .בהתאם לכך מחולקות גם המכללות להכשרת מורים:
מכללות חילוניות ,דתיות ,חרדיות וערביות .על אף חלוקה זו יש הבוחרים ללמוד במכללה מהמגזר
האחר .במחקר הנדון אנו בוחנים את תופעת החצייה המגזרית :סטודנטים דתיים שבוחרים ללמוד
במכללה חילונית ,על אף ההיצע הגדול של מכללות דתיות.
מטרת המחקר להתחקות אחר מניעיהם של סטודנטים אלה ולדון בשאלות :מהם מניעיהם ללמוד
במכללה שאינה מייצגת את המגזר שלהם? כיצד הם התמודדו עם חצייה מגזרית זו מבחינה לימודית
ומבחינה חברתית? מהן השלכותיה של התנסות זו על זהותם הדתית ועל העדפותיהם באשר
למסגרות הוראה עתידיות בהן ירצו ללמד? מטרה נוספת ,לבחון עד כמה המכללה מרובת התרבויות
מהווה מרחב רב תרבותי? המחקר נעשה במתודה האיכותנית וממצאיו מתבססים על ראיונות עומק
עם  22סטודנטים דתיים.
ניתוח הנתונים מלמד שהסטודנטים הדתיים שבחרו ללמוד במכללה חילונית נמנים על רבדיה השונים
של החברה הדתית לאומית :מדתיים לאומיים חזקים ("חרד"לים") ,ועד דתיים "לייט" כהגדרתם.
הסיבה המוצהרת לבחירה במכללה חילונית היא תוכנית לימודים ייחודית ורמתה האקדמית הגבוהה.
ניתוח מעמיק של הראיונות חושף בפנינו סיבות נוספות הקשורות לזהותם ולתפיסת עולמם :מצד
אחד ,רצון להכיר את החברה החילונית ולפתח קשרי גומלין איתה ומצד שני להתרחק מתהליכי
ההקצנה הדתית העוברים על החברה הדתית-לאומית ובתוך כך גם על המכללות הדתיות להוראה,
דבר המוביל לחיפוש אחר מרחב ציבורי פלורליסטי ,ללא לחץ חברתי דתי וללא כפיה של חוקים
ותקנות מכללתיות.
נראה איפה ,שעל אף רב גוניות של החברה הדתית הלאומית ,ישנו סקטור שמחפש מענה לצרכיו
האינטלקטואלים והמקצועיים במכללות הכלליות ,מבלי לוותר על זהותו הדתית .ניתן לתאר סטודנטים
אלה כ"אנשי הגבול" ,אותם פרטים שאינם מוצאים את מקומם בתוך אחד מהמגזרים או שהמגזר
אליו השתייכו שוב אינו מהווה בית עבורם והם מעדיפים להשתייך לשני מגזרים בדרגות שונות של
שיוך .מעניין לבחון האם זו תחילתה של קהילה היברידית חדשה ,או כפי שהגדיר אחד המרואיינים,
"זהו זרם ללא הנהגה וללא מוסדות וחסר ייצוג" ,של אנשים דתיים החיים בעולם החילוני תוך שמירת
זהותם הדתית.
מילות מפתח :רב תרבותיות ,מפגש בין זהויות ,זהות היברידית ,דתיים במכללה חילונית
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Religious students at a secular teacher training college
Crossing the border or delineating a new border
Oded Pothcter and Ilana Paul-binyamin
Beit Berl College
ilanapb@beitberl.ac.il
potchter@post.tau.ac.il

potchter@beitberl.ac.il

The Israeli education system is segregated and divided into four streams: stategeneral (secular), state-religious, state-Arab and independent ultra-Orthodox
schools. Accordingly, the same segregation exists at teacher training colleges:
secular, religious, Arab and Jewish orthodox colleges. In spite of these divisions,
some students choose to study at a college from a sector that differs from their
ideological origin. In this study, we examine the phenomenon of religious students
who cross sectors by choosing to attend a secular college, despite the large number
of religious colleges of education available to them.
The aims of this study are to investigate the motives of these students and to discuss
the following questions: What are the motives of the students who choose to attend a
college that is not representative of their sector? How they cope academically and
socially with crossing into this sector? What are the implications of this experience on
their religious identity and their preferences regarding future teaching settings? The
study used a qualitative method and the findings are based on in-depth interviews
with 25 religious students who attend a secular college.
Analysis of the data shows that religious students who choose to study at secular
colleges come from different strata of the Israeli national religious society: nationalultra-religious stream, national-religious stream and "lite" religious as they define
themselves. The declared reason for choosing a secular college is its unique
curriculum and high academic level. Yet analysis of the interviews reveals other
reasons related to their identity and worldview: on the one hand, the desire to
become more familiar with secular society and on the other hand the urge to get
away from the burden of growing religious extremism in contemporary national
religious society. Religious students at secular colleges are looking for a pluralistic
public sphere, free of religious and social pressure and without the restraints of
religious rules and regulations at religious training colleges.
It appears that despite the existence of religious teacher training colleges, there is a
segment of religious students who choose to study at general colleges without giving
up their religious identity. These students can be described as "people on the border"
– individuals who prefer to belong to two segments of society, the religious and the
secular, with varying degrees of association.
Key words: multiculturalism, educational mobility, educational segregation,
shared/common public sphere, hybrid identity, "people on the border"
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יחסי גומלין ונכונות לקרבה חברתית :בחינה השוואתית של
יוצאי ברית המועצות לשעבר ,יוצאי אתיופיה ויהודים ותיקים בישראל
דגנית לוי ,מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל
dganitl@jdc.org
פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי ,מרכז אנגלברג לילדים ולנוער
paula@jdc.org

בהרצאה יוצגו ממצאים על יחסי הגומלין והיעדר נכונות לקרבה חברתית בין בני נוער ( )02-02יוצאי
ברית המועצות לשעבר ,יוצאי אתיופיה ויהודים ותיקים בישראל .בני שלושת הקבוצות נשאלו על יחסי
הגומלין :בין עולים באופן כללי ליהודים ותיקים ,ובין שתי קבוצות העולים .יחסי הגומלין נבדקו
באמצעות סדרה של היגדים על היקף הקשרים ועל איכותם :למשל הרצון לשילוב בין הקבוצות,
מוכנות לעזור לבני הקבוצה האחרת והבנה הדדית .בנוסף ,נבחנה הנכונות לקרבה חברתית עם בני
הקבוצות האחרות :למידה באותה כיתה ,מגורים באותו בניין ,מחנכת מקבוצת מוצא שונה ונישואים
של קרוב משפחה לבן/בת קבוצה שונה.
הנתונים נאספו בסקר

2,1

שמטרתו להצביע על הדמיון ועל השוני בין בני נוער משלוש הקבוצות שנזכרו

לעיל ,במגוון תחומי חיים של בני נוער .הסקר בוצע בשנת  2101באמצעות ראיונות טלפוניים בקרב
מדגם ארצי מייצג של כ 2,111-בני נוער החיים בקהילה.
ניתוח הממצאים על יחסי הגומלין בין הקבוצות והיעדר נכונות לקרבה חברתית ביניהן מעלה את
התמונה הבאה:
 .0בני שלושת הקבוצות תופסים בצורה דומה את יחסי הגומלין ביניהן.
 .2יוצאי ברית המועצ ות לשעבר ויוצאי אתיופיה כאחד תופסים בצורה חיובית יותר את יחסי הגומלין
בין העולים לבין היהודים הוותיקים ,בהשוואה ליחסי הגומלין בין שתי קבוצות העולים.
 .2חוסר נכונות לקרבה חברתית נמצא בעיקר בהקשר של נישואים של קרוב משפחה עם בן
הקבוצה האחרת.

מילות מפתח :יחסי גומלין ,קרבה חברתית ,יוצאי ברית המועצות לשעבר ,יוצאי אתיופיה.

1

ממצאי המחקר פורסמו בדוח :בני נוער יוצאי אתיופיה ויוצאי ברית-המועצות לשעבר :עולים ובני עולים –
דמיון ושוני http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=156&ArticleID=288
2
הסקר הוא פרי יוזמה ומימון משותפים של שירות הרווחה ואגף המחקר במשרד העלייה והקליטה ומאיירס-
ג'וינט-מכון ברוקדייל ,והוא זכה בתמיכה מקרן הארי ויינרייב לקידום ילדים.
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Interaction and Willingness to Socialize:
A Comparative Perspective on Adolescent Immigrants from the Former
Soviet Union and from Ethiopia and on Non-Immigrant Jewish
Adolescents in Israel
Dganit Levi, researcher, Myers-JDC-Brookdale Institute
dganitl@jdc.org
Paula Kahan-Strawczynski, Senior researcher, Engelberg Center for Children and Youth
paula@jdc.org
The lecture presents findings about the interaction and willingness to socialize of
immigrant adolescents (12-17) from the former Soviet Union and from Ethiopia and of
non-immigrant Jewish adolescents in Israel. These three groups were asked about
the interaction between immigrants in general and non-immigrant Jews, and between
the two immigrant groups themselves. Interaction was examined via a series of
assertions on the extent and quality of contact: e.g., willingness to integrate the
groups, willingness to help members of another group and mutual understanding.
Also examined was the willingness to socialize with members of the other groups: to
study in the same class, live in the same building, have a homeroom teacher of a
different origin and see a relative marry a member of one of the other groups.
The data were collected in a survey3,4 designed to indicate similarities and
differences between the adolescents from the three groups in a variety of realms
relevant to youth. It was conducted in 2010 via telephone interviews of a
representative national sample of some 2,000 adolescents residing in the community.
Analysis of the findings on the interaction of the groups and their unwillingness to
socialize with one another gave rise to the following picture.
1. The three groups perceive the interaction between them in a similar fashion.
2. Immigrants from both the former Soviet Union and Ethiopia perceive their
relations with non-immigrant Jewish adolescents as positive compared with
the interaction between the two immigrant groups.
3. An unwillingness to socialize appears mainly in the context of a relative's
marriage outside of the group.
Key Words: interaction, socializing, immigrants from the Former Soviet Union,
immigrants from Ethiopia.
3

The study findings were published in: First and Second Generations of Immigrant Youth from
Ethiopia and the Former Soviet Union – Similarities and Differences. (Hebrew)
http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=156&ArticleID=288
4
The study was initiated and funded by the Social Service and Research Divisions of the Ministry of
Immigrant Absorption with the support of the Harry Weinrebe Fund for the Advancement of Children.
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פרקטיקות הערכה מכילות ) )Inclusive Assessment Practicesלקידום הישגים
לימודיים של תלמידים עולים בחברה רב-תרבותית
מיכל לוי-קרן
סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת תל-אביב
kerenm@post.tau.ac.il
סוגיית השתלבותם הלימודית של תלמידים מהגרים מעסיקה כיום מערכות חינוך במדינות רבות
בעולם ,שכן אלה מתקשים במקצועות המחייבים שליטה בשפה השלטת בארץ היעד ,לרבות
במתמטיקה .פערים בהישגים הלימודיים במתמטיקה ,בין מהגרים לבין עמיתיהם הילידיים לטובת
האחרונים ,דווחו במדינות שונות קולטות הגירה בעולם ובישראל.
מתמטיקה נתפסת כתלוית-שפה ותלוית-תרבות .אי-לכך ,פערים בציוני בחינה בין תת-קבוצות של
נבדקים יכולים לקרות כאשר הבחינה בודקת ידע מתמטי ,ובנוסף מיומנויות שאינן רלוונטיות ליכולת
זו .מיומנויות אלה מצריכות שליטה בידע לשוני ,היכרות עם תכנים מסוימים וסוגי שאלות שונות ,ועוד.
כיוון שתלמידים מהגרים שולטים במיומנויות נוספות אלה במידה פחותה ,בשל הרקע הלשוני
והתרבותי הייחודי שלהם ,השונה מזה של קבוצת הרוב ,תוצאות הבחינה לא תמיד משקפות את
יכולתם האמיתית .בנסיבות אלה ,מאפייני הרקע של התלמידים ומאפייני הבחינה ,כמו גם
האינטראקציה ביניהם ,מהווים "גורמי הטיה" .מטרת ההרצאה להדגים גורמי הטיה אלה ולהציג
פרקטיקות הערכה מכילות ,כמו התאמות היבחנות ,הנותנות מענה לבעיית ההטיה.
הממצאים הנוגעים לגורמי ההטיה מבוססים על ניתוח שניוני של תוצאות מבחן הישגים במתמטיקה
שהועבר בישראל למדגם ארצי ומייצג של תלמידי כיתות ה' 221 :מתוכם ילידי הארץ 223 ,יוצאי חבר
המדינות ו 081-יוצאי אתיופיה .כמו כן בוצעו ראיונות עם מדגם מצומצם של תלמידים עולים לגבי
ביצועיהם בפריטי המבחן ,וכן עם "מומחי תרבות" שסייעו במתן פרשנות תרבותית לתשובותיהם.
הממצאים הצביעו על קיומם של גורמי הטיה שמקורם חברתי-תרבותי .כך ,למשל ,שאלות בחינה
מסוימות היו זרות לדרכי חשיבתם של יוצאי חבר-המדינות ,ויוצאי אתיופיה נטו לפרש חלק משאלות
הבחינה באופן המשקף את העדפותיהם התרבותיות ואת ניסיון החיים שלהם ,וזאת במקום לעגן את
תשובתם בנתוני השאלה.
ההרצאה תדון בחשיבות פיתוחה של תרבות הערכה הוגנת יותר ,המחייבת התייחסות שוויונית
והעצמה תרבותית ,כמתבקש במציאות רב-תרבותית כמו זו הקיימת בישראל.
מילות מפתח :תלמידים מהגרים ,הישגים במתמטיקה ,התאמות היבחנות ,חינוך מכיל ,הטיה
בפריט.
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Inclusive assessment practices for promoting the academic
achievements of immigrant students in multicultural societies
Michal Levi-Keren
The Kibbutzim College of Education, Technology and the Arts, Tel-Aviv
Tel-Aviv University, School of Education
kerenm@post.tau.ac.il
The academic integration of immigrant students is an issue that concerns
many educational systems around the world, since those students have difficulties in
school subjects that require the mastery of the majority language, including
mathematics. Achievement gaps in mathematics between immigrant students and
their counterpart native-born peers have been reported in various immigrant
countries around the world and in Israel, with native-born students showing an
advantage.
Mathematics is considered language-dependent and culture-dependent.
Therefore, differences in test scores between subgroups of students may occur when
the test measures mathematical knowledge while at the same time measuring skills
that are irrelevant to this intended ability. These skills require command of language,
familiarity with particular content areas and several types of questions and the like.
Immigrant students master these skills to a lesser extent due to their unique
language and cultural characteristics, which differ from those of the majority groups.
Therefore, the test results do not always reflect their real knowledge. Under these
circumstances, the students' background and test characteristics as well as the
interaction between them comprise "item factors." The purpose of the presentation is
to illustrate these bias factors and to suggest some inclusive assessment practices
such as testing accommodations that may provide a solution to the bias problem.
The findings regarding the bias factors are based on a secondary data
analysis of the results of a mathematics achievement test administered to a national
representative sample in Israel. The sample consisted of 530 native-born Israelis,
379 immigrants from the FSU (Former Soviet Union) and 180 from Ethiopia. In
addition, a small number of immigrant students were interviewed regarding their
performance on the test items, and "cultural experts" supplied cultural interpretations
to the students' answers. The findings indicated the existence of bias factors whose
origin is socio-cultural. For example, certain items were alien to the FSU immigrants'
ways of thinking, and the Ethiopians tended to interpret certain items in a manner
reflecting their cultural preferences and their personal life experience, rather than
anchoring their answers in item data.
The lecture will discuss the importance of developing a fair and equitable
assessment culture and of demanding an equalitarian attitude and cultural
empowerment appropriate to Israel’s current multi-cultural reality.
Key
words:
Immigrant
students,
mathematics
accommodations, inclusive education, item bias.

achievement,

testing
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ספרי ילדים הכתובים עברית אמהרית כמשקפי זהות מתנגחת וזהות מתפענחת
בקרב סטודנטים מקהילת ביתא ישראל
("ספר לא ישנה דבר – קצת פרופורציות!" (סטודנטית להכשרת מורים
אסתר קלצינסקי ולאה ברץ
המכללה האקדמית אחוה
kester@macam.ac.il
lbaratz@netvision.net.il
מחקר זה מתאר את זיקתן הזהותית של סטודנטית עולות וסטודנטיות ותיקות השייכות לקהילת
 מאחר שספרות,לשון עברית ואמהרית-ביתא ישראל באמצעות חשיפתן לספרות ילדים הכתובה בדו
 באמצעות כלי זה בחנו את תפיסתן ביחס לתרבות המקור. לשון מהווה אמצעי סוציאליזטורי-בדו
. המידע נאסף בקבוצות מיקוד בקרב סטודנטיות.שלהן מול התרבות הישראלית ההגמונית
 האחת היא גישה מתנגחת המתריסה:הקטגוריות המרכזיות שנמצאו מגלות כפל התייחסות לזהותן
 הזהות המתפענחת מכילה את.כנגד הנראות של הקבוצה והאחרת – גישה היוצרת זהות מתפענחת
 ואילו המתנגחת מתריסה כנגד הזהות.הזהות המקורית ומאידך גיסא מתפייסת עם הנראות
 עוד מנו הסטודנטיות את האופן שבו הן רואות את.המקורית ומנסה לאמץ את הזהות ההגמונית
הגורמים העתידים לקחת חלק בשינוי המצב החברתי אותו הן זיהו כגורם בעל השפעה בעיצוב
.הזהות שלהן
 זהות, זהות מתפענחת, זהות אישית,לשון- ספרים בדו, עולים מאתיופיה, הגירה:מילות מפתח
.מתנגחת

Bilingual Children's Literature as a tool to reflect reconciled and
unreconciled Identities in the Ethiopian community in Israel
Esther Kalnisky and Baratz Lea
Achva College
kester@macam.ac.il
lbaratz@netvision.net.il

This study investigates the identities of new and veteran immigrant students from the
Ethiopian community in Israel by examining their attitudes to children's literature
books written simultaneously in Hebrew and Amharic. Since literature is an important
socialization agent, we examined the students' perceptions of their original culture
versus their perceptions of the hegemonic Israeli culture. The data were collected
using focus groups of Ethiopian students attending a teacher training college. The
main findings revealed that participants referred to two major types of identity One
type is unreconciled identity, characterized by defiance, which seeks to minimize the
visibility of one's ethnic group within the main culture and tries to adopt the
hegemonic identity, whereas the other type of identity contains the original ethnic
identity and — in contrast to the first type — tries to reconcile it with the hegemonic
culture.

Key words: Immigration, immigrants from Ethiopia, bilingual books, personal
identity, reconciled identity, unreconciled identity.
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" "האחר כעצמי:חזון החלום
נתנאלה אליאס
המכללה האקדמית בית ברל
nok-390@zahav.net.il
. עלינו להכיר בקיומן של חוסר סובלנות ואפליה, בעוד שאנו מנסים לשאוף לסובלנות וקבלה,בימינו
.אני מאמינה כי דרך בחינת המקורות ישנו סיכוי להגיע לתובנות ערכיות
 אולם חוקרים מצביעים על כך,ימי הביניים אינם ידועים כמעט בפתיחות או בנכונות לקבלת אחרים
 בהרצאה ספציפית זו אני רוצה להציג את האפשרות של פתרון.שדברים לא היו בדיוק כפי שנראו
 תוך שימוש, ובאופן יותר קונקרטי, או בדת) באמצעות הספרות, בתרבות,סכסוכים (אם בחברה
קונסטרוקטיבי אשר- ז'אנר זה הינו בעל מבנה דה.בז'אנר המדיוואלי הפופולרי של חזון החלום
,)ם קבוצות ותחומים אשר בדרך כלל נדחקים כ"אחר" בחברה/ אותן,ממרכז את שבשוליים (כלומר
, בתהליך זה ודרך ז'אנר זה, במילים אחרות.באופן שבסופו של דבר מוביל למעין התגלות עצמית
, תוך שימוש בסיפורת,העצמי מתעורר בטוויסט אירוני אל תוך קיום 'מקביל' אשר בסופו של דבר
. מאפשר מפגש מחדש עם "האחר" שבפנים,זיכרון ורפלקציה עצמית
 אני מאמינה שניתן,בדיוק כמו שהמשוררים העתיקים ניסו להבין את העולם סביבם דרך כתביהם
. גם בזמננו אנו, בדרכים דומות,להגיע לתוצאות דומות
.חלום חזון; גיוון/קונסטרוקציה; ספרות מדיוואלית-העצמי; דה/ האחר:מילות מפתח

The Dream Vision: The Other as the Self
Natanela Elias
Beit Berl College
nok-390@zahav.net.il
In our day and age, as we attempt to aspire to tolerance and acceptance, we must
still acknowledge the existence of animosity, intolerance and discrimination. I believe
that by examining some of the origins of these feelings, we may reach some kind of
realization.
The Middle Ages were hardly known for their openness or willingness to accept the
Other. Yet research indicates that things were not quite as they seemed. In this
presentation, I introduce the possibility of resolving conflict (social, political, religious)
via literature, and more specifically through the use of the popular medieval genre of
the dream vision. This genre encapsulates a deconstructive structure that centralizes
the margins (i.e., that which can usually be categorized as "the Other" in society) in a
manner that eventually leads to a form of self-revelation. In other words, in this
process and through this genre, the self ironically awakens into a "parallel" existence
that, with the use of storytelling, memory and self-reflection, ultimately enables a reencounter with the Other within.
Just as the poets of old attempted to understand the world around them through their
writings, I believe much of the same can be done if appropriately applied in postmodern times.
Key words: other/self; deconstruction; diversity; dream vision/medieval literature.
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לא בחצר האחורית של החלום הישראלי:
ייצוגי הסלון באמנות הישראלית בזיקה לקונפליקטים בין-תרבותיים
יעל גילעת
אורנים ,המכללה האקדמית לחינוך
Yael_g@oranim.ac.il

נושא העל של הכנס"( Not In My Back Yard - "NIMBY" ,לא בחצרי האחורית") משלב את
הסימבולי-טופוגרפי עם החברתי .זיקות אלו זכו זה מכבר להתייחסות במחקר תרבות ככלל ובזו
החזותית בפרט .כך נבחנו ייצוגי מקום כייצוגי זהות וכהשתקפות לקונפליקטים בין זהויות ובין
תרבויות .בהקשר זה ,בשנים האחרונות גבר העניין בשדה האמנות בישראל בייצוגו של המרחב
הפרטי-הביתי ובייחוד הסלון ביחס למתרחש במרחב הציבורי .מכאן שבשונה מהתפיסה המקובלת
הרואה בבית מרחב אינטימי שבו האנשים אמורים לנהל את חייהם מוגנים מחשיפה (ארנדט,)2102 ,
הפרטי היה לפומבי תוך התערערות היחסים בין החזית (הפנייה למרחב הציבורי) והחצר האחורית
(הפניה למרחב המוסתר מהחזית אך בקשרי גומלין עמה) .הפרובלמטיזציה של ייצוגי הבית העלו את
אשר "הוסתר" או נדחק לחצר האחורית .ייצוגי הסלון כפי שהם הולכים ומתרבים בקרב אמנים
צעירים מקבוצות אשר חוו הדרה ,מוצגים כעת לראווה ונותנים תוקף סימבולי למה שמצא את מקומו
ב"חצר האחורית" של החלום הישראלי ההגמוני :מגעים בין-תרבותיים רוויי סתירות של הכלה והדרה,
גילוי והסתרה.
בהרצאה המוצעת אבקש לדון בשינויים שחלו בייצוג הסלון הישראלי לעבר "סלונים שונים" המציגים
זהויות שונות ומעורבות .אבקש לטעון ששינויים אלה משקפים לא רק ז'אנרים אמנותיים ומגמות
סגנוניות חדשות אלא גם היחשפות הדדית בין השיח החברתי לאמנותי .הדיון סביב תערוכות ויצירות
יתאר את הריבוי התרבותי והלשוני הקיים בישראל וגם ישפוך אור על מנגנוני הייצוג של אלה
באמנות ,בחברה ובמוקדי הכוח .סיפורי הגירה ,אובדן ,ובניית זהות עולים מייצוגי הסלון/הסלונים
המקומיים .לשיח זה פוטנציאל חינוכי רב בקרב תלמידים וסטודנטים כמזמן ומאפשר את הזרימה בין
מרחבים וזמנים ,חפצים וזהויות.
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From the backyard to the living room: Representations of living rooms
in Israeli art as a reflection of intercultural conflicts and marginal
identities
Yael Guilat
Oranim Academic College of Education
Yael_g@oranim.ac.il

Since the 1990s, we have been witness to growing interest in the Israeli art field in
the representation of the domestic space as a place for the construction and
reconstruction of Israeli identities. Marginal ethic groups have been acquiring more
visibility than in the past, and consequently their domestic objects and home
environments have become more visible as well. Group thematic exhibitions dealing
with this topic present a complex and contested image of cultural diversity and social
struggle for recognition. The concept of “home” evokes a sense of belonging, family
and community, while also incorporating histories of exclusion and appropriation.
Personal and group histories combine in the home, often in the form of objects, and
these objects help create a material, symbolic and emotional space of cultural
encounters and conflicts.
I propose that the representation, interpretation and exhibition of domestic objects in
the field of visual art and their ordered placement in the living room can shed
light on how intercultural encounters were constructed in the home and how they
reflect social and significant microcosms. At the same time, these will reveal how
stereotypical images can be reproduced and fixed into a hegemonic system of
representation.
In my presentation, I focus on several Israeli artists who deal with this
topic. A critical analysis of their works shows that inclusion and exclusion, denial and
appropriation, take place in the home as well as beyond it. I argue that the
contemporary field of art in Israel is open to and has examined very different
representations of diverse cultural modalities of living rooms in a contradictory way,
and the subsequent debate can promote a deeper understanding of the complex
relationship between the material and the symbolic in intercultural encounters.
References
Arendt, Hannah (2013) [1959] The Human Condition, Translated by Ariela Azulay
and Adi Ofir, Kav Adom Hakibbutz Hameuchad : Tel Aviv ( in Hebrew)
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מהדרה להאדרה :עיון בשני סיפורים קצרצרים על ילדים בעלי צרכים מיוחדים – ההלימה
בין השקף התרבותי שבתוכו נכתבו הסיפורים לעקרונות היסוד של "חוק השילוב"
אורנה לוין
מכללת אחוה ואוניברסיטת בר-אילן
inl@walla.com

מטרת ההרצאה לבחון את האופן שבו מייצגת הספרות העברית התפתחויות בתחום הפסיכולוגיה
החינוכית של שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות .אציע כי לעתים הספרות אף
מקדימה התפתחויות אלו ,ומכאן צומחת החשיבות של הדיון הנוכחי .למעשה ,הספרות מראשיתה
הקדומה משופעת ביצירות שנושאן ההוראה והלמידה .לצורך הדיון אתמקד בשני סיפורים מייצגים
מתקופות שונות" :בנים שובבים" לגרשון שופמן ( )0361ו"האות האנגלית  "Mלאורלי קסטל-בלום
( .) 2111אלו יהוו אבני בוחן לשאלה האם הספרות משקפת או שמא מעצבת את התמורות ביחסו של
הממסד החינוכי לתלמיד החריג.
מאפייני ז'אנר הסיפור הקצרצר וסגנונם הפשוט של הסיפורים יעמדו כניגוד פטאלי למול מורכבות
התכנים העולים מתוך הטקסטים .שני הסיפורים מעמידים במרכזם את התלמיד החריג ,ובשניהם
נוצרת אנלוגיה מכרעת בין המורה לתלמיד כנקודת מפתח פרשנית לסיפור כולו .המנגנון המבני
המשולש של כל סיפור ובייחוד הפואנטה שבסיומם ,יהוו אבני דרך מרכזיים בניסיון לחדור אל מעטהו
הסמוי של הנרטיב ואל חישוף העמדה המובלעת של המספֵּ ר .בד בבד עם השלב הפרשני של ניתוח
הלקות שממנה סובל הגיבור בכל סיפור ,אבדוק את ההלימה של כל אחד מהסיפורים לתרבות
שבתוכה נכתב ולעקרונות היסוד של "חוק השילוב" (.)2112
כשלב מסכם אגבש פרמטרים להשוואה בין הסיפורים שמתוכה תעלה השאלה :האם הספרות
משקפת או שמא מעצבת מציאות? כדי לענות על כך אתמקד בסמכות המספֵּר ובשקף התרבותי של
הסיפורים .ממצאי הדיון יגלו כי המספר הכל-יודע בסיפורו של שופמן מצטייר כמי שמקדים את זמנו
בארבעה עשורים וחותר לקראת שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגילות .גישתו
החינוכית על אודות השילוב היא אשר מניעה אותו לזהות בגיבוריו המפגרים את מושיעי הדור על אף
שבית ספרם ממוקם בפרבר .לעומתו ,המספרת הגיבורה בסיפורה של קסטל-בלום מקוננת על חוויה
אישית שהיא עוד לא לגמרי מחוצה לה ולפיכך אין בידיה תובנות חינוכיות ,כי אם ביקורת נוקבת כלפי
המורים שלה והמורים כו לם .היחס האדיש שלו זכתה לאורך שנות לימודיה מצד המורה לאנגלית
והמורה למתמטיקה (בחירת המקצועות ,כמובן ,איננה סתמית) מגיע לשיאו במפגש מורה-תלמיד
החותם את הסיפור .בשלב זה יתגלעו ההבדלים החדים בין הסיפורים ותיבדק האפשרות להבין באור
חדש את הסיום התמוה של הסיפור "האות האנגלית ."M
מילות מפתח :חריג ,הדרה ,שילוב (הכלה) ,ספרות.
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From exclusion to aggrandizement: A study of two short-short stories
about children with special needs – correlation between the cultural
context in which the stories were written and the basic principles of the
Law of Inclusion
Orna Levin
Achva College and Bar Ilan University
inl@walla.com
The purpose of this lecture is to examine how Hebrew literature represents
developments in educational psychology, especially the inclusion of children with
special needs in mainstream education. I propose that sometimes the literature
precedes these developments, thus emphasizing the importance of the current
discussion. In fact, from its ancient beginnings literature has been involved in the
topics of pedagogy and learning. For this discussion, I will focus on two sample
stories that represent different time periods: "Naughty Boys" by Gershon Shofman
(1960) and "The English Letter M" by Orly Castel-Bloom (2000). These texts will
serve as a decisive indication of whether the literature reflects or perhaps molds the
changes in the way the educational institution relates to the student with special
needs.
The simplistic style of the short-short story genre stands in contrast to the complexity
of the contents of these texts. Both stories spotlight the anomalous student and
produce a definitive analogy between teacher and student as a key explanatory
factor in their understanding. The tripartite structure of the stories, and particularly
their concluding messages, will serve as major milestones in the attempt to penetrate
the hidden narrative and uncover the narrator’s concealed position. Together with the
interpretive stage of the analysis of the hero’s deficiencies, in each story I will
examine the appropriateness of the cultural context in which they were written and
that of the basic principles of the Inclusion Law (Amendment 7 to Special Education
Law, 2002).
In conclusion, I will propose parameters for comparing the stories and raise the
question of whether literature reflects or shapes reality. To answer this question I will
focus on the narrator’s authority and the cultural aspects of the story. The discussion
will reveal that the omnipotent narrator in Shofman's story appears to be four
decades ahead of his time regarding his views toward including children with special
needs in mainstream education. His educational approach towards inclusion is what
drives him to view his backward heroes as the saviors of a generation, even though
their school is located in a suburb.
In contrast to Shofman’s view, the heroic narrator of Castel-Bloom’s story mourns
personal experience she has not yet escaped, resulting in no educational insights
except for some criticism leveled at her teachers and all other teachers as well. The
attitude of indifference she received throughout her school years from her English
and math teachers (her choice of profession being, of course, not at all random)
climaxes at a teacher-student meeting at the end of the story. At that point, the sharp
contrasts between the stories will be revealed and the possibility will be explored of
viewing the puzzling end of the story "The English Letter M” in a new light.
Key Words: anomalous, exclusion, integration (inclusion), literature.

20

קולות רב-תרבותיים של תלמידים במהלך דיון בטקסטים ספרותיים
אירית איירין פרמן
מרצה במכללת לוינסקי לחינוך
וכן דוקטורנטית בחוג לספרות אנגלית באוניברסיטת בר-אילן
iritfair@hotmail.com
המחקר המוצע סוקר שיטות הוראה ומעורבות סטודנטים עם ספרות ילדים ונוער של המאה ה.21-
ה מחקר בוחן תלמידים במחלקה לאנגלית הלומדים לתואר ראשון ותעודת הוראה ,ומשקף את
התנסותם במהלך קורס ספרות סמסטריאלי מקוון בקריאה/כתיבה ,שחשף אותם לספרות ילדים
ונוער .אוכלוסיית הסטודנטים היא ייצוג בזער אנפין של האוכלוסייה הישראלית ככלל ,ביניהם
סטודנטים יהודים וערבים המייצגים קבוצות אתניות שונות.
בקרב אנשי חינוך גוברת ההכרה בצורך ליישם גישות פדגוגיות מעשיות שיסייעו לקדם פיתוח
מיומנויות של פתרון בעיות וחשיבה ביקורתית" .הבנה ספרותית" היא חשיבה ביקורתית המתמקדת
במשמעויות אישיות ובהבנה של מצבים אנושיים.
בהתבסס על התיאוריה הספרותית של תגובת הקורא לטקסט ,רב-תרבותית משחקת תפקיד
אינטגרלי בשיתוף ההבנות של התלמידים ,ובתהליך הבניית המשמעות בשיח הספרותי תוך כדי
אינטראקציה עם הטקסט הספרותי ועם משתתפי הקורס האחרים .אינטראקציות מקוונות רב-
תרבותיות אלה הכשירו את הקרקע למחקר מעמיק יותר ,ולעתים קרובות לשיחות מאתגרות ביותר.
האינטראקציה המקוונת שלהם ממחישה את השזירה של רגש וקוגניציה תוך יצירת משמעות ושיתוף
היבטים רב-תרבותיים של מציאת משמעות בטקסטים הספרותיים.
יתר על כן ,אפשר להניח כי השימוש במולטימדיה/היפרמדיה עשויים לספק שיפור מבטיח לטקסט
כתמיכה בפדגוגיות המבוססת על תגובת הקורא לטקסט הספרותי .השימוש באמצעים אלו יכול
לתמוך בפיתוח סוגים נוספים של משמעויות ופירושים .ברוח זו ,השימוש במולטימדיה/היפרמדיה
מאפשר למורים ולתלמידים לעצב מחדש את הבנתם לגבי תפקיד הטקסט הספרותי בהוראה
ובלמידת ספרות ,ובהתאם לכך לעצב את השקפותיהם על תפקידי ההוראה והלמידה .ואכן ,רבים
מהחוקרים בני זמננו מאמינים שהיפרמדיה ,בפרט ,מתאימה לגישות המבוססות על תגובה להוראה
ולהערכה של הבנה ספרותית.

מילות מפתח :אינטראקציה של משא ומתן ,מודלים תרבותיים ,האחר ,רב-תרבותית ,הרחבת
משמעות.
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Students' Multicultural Voices Interpreting and Discussing Literary Texts
Irit Irene Ferman
Lecturer at Levinsky College of Education
Doctoral candidate at Bar-Ilan University, English Literature and Linguistics
miritfair@hotmail.com
The proposed study is an exploration of teaching practices and student involvement
with 20th century children's and young adults' literature.
This study explores various classes of students studying in the English Department
towards a BA and an English teacher's certificate. It reflects their experiences in a
series of online reading/writing semester-long literature courses which exposed them
to children's and young adults' literature. The student population is a micro
representation of the macro Israeli population, including Jewish and Arab students
representing various ethnic groups.
Educators have increasingly recognized the need for establishing practical
pedagogical approaches that facilitate the development of diverse problem-solving
and critical thinking abilities. "Literary understanding" is that form of critical thinking
which focuses on personal meanings and the understandings of human situations.
Drawing on Reader Response theory, I argue that multiculturalism played an integral
role in students’ co-constructions of meaning, as throughout the literary discourse
course they interacted with the text and with other course participants. These
multicultural online interactions set the stage for conversations that were increasingly
searching and often challenging. Their online interaction illustrates the interweaving
of emotion and cognition while creating meaning and sharing multicultural aspects of
finding meaning in the literary texts.

Moreover, there are several reasons to believe multimedia/hypermedia might provide
a promising enhancement to text for supporting response-based pedagogies. The
use of these media can support additional kinds of meanings and interpretations. In
this vein, the use of multimedia/hypermedia creates an opportunity for teachers and
students to recast their own understanding of the role of text in the teaching and
learning of literature, and, accordingly, their own beliefs and roles in that teaching
and learning. Indeed, many contemporary scholars believe that hypermedia in
particular is ideally suited for response-based approaches to the teaching and
assessment of literary understanding.
Key words: negotiated-interaction, the other, cultural-models, intercultural,
expanding-meaning.
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אתגרים מרובים :חינוך לאמנויות בחברה רבת-תרבויות ובסכסוך לאומי מתמשך
יו"ר :נורית כהן עברון
מציגות :ברונפלד-שטיין חוה ,נורית כהן עברון ,תמר ניסים
המכללה האקדמית בית ברל
mccabs@gmail.com
cohevron@gmail.com
tamarnissim@gmail.com
המושב יציג מחקרים בחינוך לאמנויות הבוחנים ,על רקע הסכסוך הישראלי-פלסטיני ,יחסים בין
קהילות שונות המובחנות זו מזו מבחינה לאומית ,תרבותית (שפתית) ודתית .בחברה רבת-תרבויות
הנמצאת במצב של סכסוך מתמשך ואלים ,הופך הסכסוך לרכיב דומיננטי ולדפוס מעצב ומשפיע על
חוויית הקיום היומ יומי של כל חברי הקהילה ועל עולמם החברתי והתרבותי .בחברה הישראלית שבה
 21%מהאזרחים נתפסים כ"אזרחי החצר האחורית" ,כ"אחר" ,כ"אויב" ,וכ"איום דמוגרפי" ,חינוך
לאמנות בגישה רב-תרבותית הופך ,מניה וביה ,לנושא שנוי במחלוקת ועומד בפני אתגרים מרובים
ומורכבים הנוספים על אלו של אי-שוויון בין קבוצות מהגרים ועל הדרה אתנית ,גזעית או מעמדית.
בזמנים ובאזורים של סכסוכים אלימים ,תכניות אמנות בגישה רב-תרבותית המנסות לגשר בין
קבוצות ויחידים ,במטרה לקדם סובלנות ושלום ,כרוכות בנטילת סיכונים .תכניות השואפות ללמד
תלמידים לכבד זה את זה ללא קשר להבדלי גזע ,אתניות ,דת או לאום ,ומציבות יעד של שינוי עמדות
סטריאוטיפיות ,מציבות אתגר של ממש .מחד הן עשויות לקדם את התפיסה של כיתת האמנות
כמרחב מוגן ,בטוח והרמוני המאפשר יצירת מצבים של עימות עם "ידע קשה" .אך בה בעת הן
עלולות לטמון בחובן כישלון אפשרי בשינוי עמדות בשל הניסיון ליצור "אווירה חיובית" העוקפת בחינה
ביקורתית של קונפליקטים ,היררכיות ,דיכוי או יחסי כוח.
המושב יציג מספר אסטרטגיות שפותחו כדי להתמודד עם אתגרים מרובים בחברה רבת-תרבויות
הנמצאת בסכסוך מתמשך .הוא ימוקד בשלושה מחקרים של תכניות אמנות בגישה רב-תרבותית
אשר יושמו במוסדות חינוך פורמליים ובלתי פורמליים בישראל ,ביניהם גם במסגרת התואר הראשון
בפקולטה לאמנויות – המדרשה ,במכללה האקדמית בית ברל.
מילות מפתח :חינוך רב תרבותי לאמנויות ,הכשרת מורים לאמנות בחברה רבת-תרבויות ,זהות,
הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
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Multicultural Arts Education is facing a Deep-Rooted Conflict
Chair: Nurit Cohen Evron
Presenters: Chava Brownfield-Stein, Nurit Cohen Evron, Tamar Nissim
Beit Berl College
mccabs@gmail.com

cohevron@gmail.com

tamarnissim@gmail.com

This session will present art programs that focus on the relationship between
nationality, language and religion in diverse cultures against the backdrop of the
Israeli-Palestinian conflict. Examining art education programs that refer to the
implications of the deep-rooted conflict on their students offers another perspective
on the challenges and discourse of multicultural art education.
In places marked by ongoing violent conflicts, the conflict becomes an inescapable
part of daily life for the members of the communities, and it constructs and influences
their experiences and their social world. In a culture where the Other, which includes
20% of the population who are Palestinians holding Israeli citizenship, is regarded as
the "enemy" and a demographic threat, multicultural education becomes both
essential and controversial. The challenges of this multicultural education go beyond
the inequality experienced by new immigrants or the topic of diverse cultures and
races. Promoting tolerance and peace, teaching students to respect one another
regardless of differences such as race, ethnicity, religion or nationality, ‘correcting’
cultural ignorance and unlearning stereotypes all involve taking risks. At times of
national conflict, universal sympathies are condemned and regarded as dangerous
(Noddings, 2007).
Therefore, implementing multicultural arts activities that attempt to bridge between
groups and individuals in order to "foster self-esteem, promote group identity, reduce
stereotypes and eliminate systemic biases and prejudices"(Clark, 1996, p.54)
presents different challenges. On the one hand, such activities promote the notion of
the classroom as a safe harmonious place and dare to create situations which
confront the students with “difficult knowledge” (Britzman, 1998). On the other hand,
many of these programs tend to fail in changing the attitudes and the positions which
are perpetuated by the culture of conflict toward the Other. The aim of creating ‘a
positive atmosphere’ sidesteps critical examination of conflicts, hierarchies,
oppression or abuses of power.
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The session will present some of the strategies that have been developed to address
these challenges. They are based on three studies of multicultural art programs
implemented at formal and informal education institutions in Israel, including the art
teachers training program at the Beit Berl College Faculty of Arts.
Key Words: Multicultural art education, art teachers training program, identity,
Israeli-Palestinian conflict.

תקצירי המציגות

Abstracts of the presentations

"תרבויות- "ללמוד וללמד אמנויות בחברה רבת:שטיין-ד"ר חוה ברונפלד
תרבויות" תציג חמישה מודלים ניסיוניים של-ההרצאה "ללמוד וללמד אמנויות בחברה רבת
 המודלים פותחו.תרבויות-התנסות בהוראת אמנויות כחלק מהכשרת מורים לאמנויות בחברה רבת
 שבה לומדים מספרים גדלים והולכים של,במסגרת התואר הראשון בפקולטה לאמנויות – המדרשה
 ההרצאה תדון בהוראת אמנויות על ידי קבוצות הומוגניות.סטודנטיות וסטודנטים פלסטינים
.והטרוגניות של סטודנטים בבתי ספר ערביים ויהודיים
 בתי ספר יהודים, קבוצות הומוגניות והטרוגניות, מודלים בהכשרת מחנכים לאמנות:מילות מפתח
וערבים

Dr. Chava Brownfield-Stein: "Learning and Teaching the Arts in a Multicultural
Society".
Dr. Chava Brownfield-Stein's lecture, "Learning and Teaching the Arts in a
Multicultural Society," presents five experimental models of practical training as part
of art teacher training in a multi-cultural society. These models were developed due
to an increase in the number of Palestinian students in the Arts Education Teacher
training program at the Faculty of Arts, Hamidrasha. The presentation discusses the
teaching of the arts by homogeneous and heterogeneous groups of B.Ed. students in
Arab and Jewish schools.
Key Words: Models of arts education teacher training, homogeneous and
heterogeneous groups, Arab and Jewish schools.
Dr. Brownfield-Stein Chava, HAMIDRASHA-Faculty of Arts, Beit Berl College,
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 "עמדות ופרקטיקות של מורים לאמנות בהתמודדות עם הקונפליקט:ד"ר נורית כהן עברון
"פלסטיני-הישראלי
ד"ר נורית כהן עברון תציג מחקר שערכה בנושא "עמדות ופרקטיקות של מורים לאמנות
 ההרצאה תפרוש ארבעה אופני התמודדות של."פלסטיני-בהתמודדות עם הקונפליקט הישראלי
 אשר בחרו להתייחס להשפעתו המרכזית של,מורים לאמנות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי
 יצירת אמנות כאקט תרפויטי.הסכסוך האלים והמתמשך על חוויות תלמידיהם ועל זהותם; א
 קידום. ב,באמצעות זימון אפשרויות למבע של תחושות ומחשבות של תלמידים החיים בצל הסכסוך
 בחינת יצירות ודימויים חזותיים. מעבר לסכסוך; ג,"סובלנות באמצעות הרחבת המבט על ה"אחר
. הצעת סיטואציות ודימויים אלטרנטיביים באמצעות פדגוגיה של אפשרויות.המציגים את ה"אחר"; ד
אופני התמודדות אלה נבדלים במטרותיהם ובמידת הסיכון הנלקחת במאמץ לקידום ההבנה ההדדית
.בין הקבוצות הנמצאות בקונפליקט
 פדגוגיה של, יצירת אמנות כאקט תרפויטי,תרבותי לאמנות- אסטרטגיות של חינוך רב:מילות מפתח
.אפשרויות

Dr. Nurit Cohen Evron: "Art Teachers' Positions and Practices in Addressing
the Israeli-Palestinian Conflict"
Dr. Nurit Cohen Evron's lecture on "Art Teachers' Positions and Practices in
Addressing the Israeli-Palestinian Conflict" will present four art curriculum strategies
implemented at formal and informal institutions in Israel (Cohen Evron, 2112, 2007,
2008). They include: a) artistic creation as an act of therapy - voicing feelings, fears
and thoughts; b) promoting tolerance toward the Other by broadening the gaze
beyond the conflict; c) critical analysis of artwork and imagery that represent the
conflict; and d) creating alternative situations and imagery as a pedagogy of
possibilities. These strategies differ in their goals and in their risky efforts at
promoting moral commitments that might cultivate mutual understandings and social
solidarity between those who are in conflict (Simon, 2001).
Key Words: Strategies of multicultural art education, arts creation as therapy,
pedagogy of possibilities.
Dr. Nurit Cohen Evron, HAMIDRASHA-Faculty of Arts, Beit Berl College
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" "זהות נרקמת סביב שולחן:גב' תמר ניסים
ההרצאה "זהות נרקמת סביב שולחן" תעסוק בחקר מקרה אחד שנערך במסגרת לימודי התואר
 התמקדות. המדרשה במכללה האקדמית בית ברל- השני בחינוך לאמנות בפקולטה לאמנויות
תרבותית תאפשר להציג את מורכבות מעגלי השייכות-במקרה אחד של הוראת אמנות בגישה רב
 ההרצאה תצביע על השינוי. והיחסים ביניהם המשתנים תדיר, הלאומיים הדתיים,האתניים
אמנית יהודייה השייכת לקבוצה ההגמונית בעת שלימדה-חינוכי שעברה החוקרת כמורה-התודעתי
 החוקרת בחרה ללמד "רקמה. עיר המהווה את אחד מסמלי הסכסוך המקומי,אמנות בכפר קאסם
 בחירה זו אתגרה את. הנחשבת בעיני הפלסטינים לאחד מסמלי הזהות הלאומית,"פלסטינאית
 הלאומית, ההרצאה תציג את השפעת המפגשים על זהותה המגדרית.גבולות השיח הפוליטי
. תחושות זרות ואי ידיעת השפה הערבית,והמקצועית בעקבות היפוך התפקידים בין מיעוט לרוב
קשר" באמצעות-במקביל לבירור שאלות של "פוליטיקה של זהויות" נבחנה האפשרות ליצור "גשר
.מלאכת הרקמה כשפה נשית אלטרנטיבית
. לאומיים ודתיים, יחסים אתניים, זהות מזרחית, רקמה פלסטינית:מילות מפתח

Tamar Nissim- "Identity Is Woven around a Table"
Tamar Nissim's lecture, "Identity Is Woven around a Table," uses a case study to
highlight her educational change in consciousness as a Jewish artist while teaching
art in Kfar Kassem, a city that is one of the symbols of the local conflict. Tamar chose
to teach Palestinian embroidery, which is considered one of the national symbols of
Palestinian identity. This choice created a complex network of ethnic, religious and
national relationships. The lecture focuses on the impact of these encounters on her
due to the reversal roles and positions between the minority and the hegemony, and
her sense of alienation that arose from not knowing Arabic. While clarifying the
impact of the meetings on her Mizrachi identity, she explored the possibility of
bridging between the cultures using embroidery as an alternative feminine language.
Key Words: Palestinian embroidery, Mizrachi Identity, ethnic, religious and national
relationships.
Tamar Nissim, HAMIDRASHA-Faculty of Arts, Beit Berl College

28

שילוב חינוך לשלום בהוראת אנגלית
רחל טל
קבוצת עמל

Rachel_T@amalnet.k12.il
במחלקה לאנגלית בקבוצת עמל יוצרים ומפעילים תכניות ייחודיות לשינוי פניה של החברה
הישראלית .הוראת האנגלית משמשת ככלי לקירוב אוכלוסיות שונות של החברה הישראלית .בד בבד
עם פיתוח המיומנויות הנדרשות ע"פ תכנית הלימודים באנגלית של משרד החינוך ,מקנות התוכניות
הייחודיות הללו לתלמידים ערכים אוניברסליים של כבוד הדדי ,סובלנות וקבלת האחר.
שלוש מהתכניות המצליחות ביותר של המחלקה הן" :משא ומתן"" ,דיבייט" ו"מועדון קריאה",
המופעלות בחסות שגרירות ארה"ב בתל אביב.
תכנית "משא ומתן" פותחה בשיתוף עם התכנית למשא ומתן בבית הספר למשפטים באוניברסיטת
הרווארד ( .) PONהתכנית מפגישה תלמידי כיתות י"א מבתי ספר יהודים וערבים ומקנה להם את
עקרונות ניהול משא ומתן ויישוב סכסוכים .התלמידים רוכשים ומתרגלים מיומנויות בסיסיות של משא
ומתן תוך לימוד בקבוצות ובזוגות.
תכנית "דיב ייט" כוללת מספר סדנאות בהן תלמידים יהודים וערבים רוכשים את עקרונות הוויכוח
והנאום בפני קהל .התכנית מסייעת לפתח חשיבה לוגית וביקורתית ומסתיימת באירוע השיא בה
מתקיימים נאומים/דיונים בפני קהל עפ"י העקרונות שרכשו התלמידים .ייחודה של התכנית בכך
שהתלמידים נפגשים לפעילויות תחרותית משותפת לפיתוח מנהיגות ומתחרים בקבוצות מעורבות.
תכנית "מועדון קריאה" מעודדת את הקריאה באנגלית ,ומסייעת לתלמידים לראות את הקשרים שבין
שפה ,ספרות ותרבות ,וכן מקנה מיומנויות חשיבה מסדר גבוה .בתי הספר מחולקים לצמדים
מהמגזרים השונים .תלמידים מכל צמד בתי ספר קוראים ספר זהה במסגרת שיעורי אנגלית ,מנהלים
דיונים בנושאים ספרותיים וערכיים .לאחר קריאת הספרים נערכת פעילות מסכמת משותפת ,שבה
מכירים התלמידים זה את זה ומשתתפים בפעילות חווייתית ויצירתית הקשורה לספר שקראו.
בשנה שעברה הופעלה לראשונה גם תכנית "מועדון קריאה למורים" יהודים וערבים מכל רחבי הארץ.
המורים נפגשים אחת לשלושה חודשים כדי לדון בספר שקראו .הספרים עוסקים בקבלת האחר.
התכנית משלבת את אהבת הקריאה של המורים ואת רצונם להנחיל אותה לתלמידיהם תוך שימת
דגש על פיתוח שיתוף פעולה ,הכרות וכבוד הדדי.
מילות מפתח :קבלת האחר ,כבוד הדדי ,סובלנות ,משא ומתן.
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English as a Vehicle for Peace Education
Rachel Tal
The Amal Network
Rachel_T@amalnet.k12.il

The Amal Group’s English Department implements several unique programs aimed
at enriching the study of English in Israel, with the goal of achieving excellence in
education. At the same time, these programs help open the lines of communication
between Arab and Jewish teenagers, planting the seeds of mutual respect and
tolerance.
Three of our most successful programs are Negotiation, Debating and Book Clubs.
These programs are sponsored by the US Embassy in Tel Aviv.
The Negotiation program, developed in collaboration with the Harvard University
Program on Negotiation (PON), brings together Jewish and Arab 11th grade students
to learn the principles of negotiation and conflict resolution. The program is carried
out in English, in mixed groups, with both Jewish and Arab coaches. The students
learn and practice basic negotiation skills in groups and pairs.
The Debate program includes a series of workshops in which Jewish and Arab
students learn the principles of debate and public speaking. This program develops
logical and critical thinking and culminates in a final debate between students.
The Book Club program encourages reading in English and helps students see the
connections between language, literature and culture, as well as to develop higherorder thinking skills. The Book Club is implemented in several schools in the Jewish,
Arab and Druze sectors, and brings students together to share their perspectives and
opinions on the same book. A Teachers' Book Club was set up for Jewish and Arab
teachers from all over the country who meet once every three months to discuss a
book they read. This Book Club taps into their love of reading and their will to instill
that love in their students while developing mutual respect and understanding.
Key words: communication, mutual respect, tolerance ,negotiation
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ישראל מתקוונת אליך – נוער והסברה רב-תרבותית
עדי פורגאנג וליהיא קנה אורטוב
אורטוב ,רשת אורט
Adi@ortov.ort.org.il, Leeheek@gmail.com
פרויקט ישראל מתקוונת אליך הינו ייחודי במתכונתו בישראל ובעולם ,ואחד מהוותיקים והחשובים
בפעילות של אורטוב ורשת אורט .מטרתו המוצהרת היא פתיחת צוהר לעולמם של בני נוער החיים
בישראל ,ובכך לעזור לקידום תדמיתה של ישראל בעולם ובמקביל הוא תורם רבות לשיפור החברה
בישראל ופיתוח הראייה הרב-תרבותית של המשתתפים בו .התלמידים המתנדבים בפרויקט יוצרים
חומרי הסברה מגוונים באנגלית ,ערבית ושפות נוספות ,ומשתפים אותם באמצעות רשתות חברתיות
( )eye2israelואתר האינטרנט הייחודי של הפרויקט –  .israel1.orgכמו כן ,הם מגיבים בזמן אמת
על אירועים אקטואליים ,מקימים חמ"לי הסברה ייחודיים של נוער בזמני מתיחות ,ואף מכשירים בני
נוער שאינם בפרוייקט על כללי הסברה נכונה.
התלמידים המצטיינים אשר נבחרים להשתתף בפרוייקט הינם מכל שכבות האוכלוסיה (מרכז-
פריפרייה) והמגזרים בישראל (יהודים ,דרוזים ,נוצרים) וכאן גדולתו – כאשר ההסברה הישראלית
נעשית על ידי תלמיד דרוזי הכותב כתבה לאתר על שגרת חייו או כאשר מורה ערבייה-נוצרייה
מרכזת את הפעילות ההסברתית הבית ספרית לתלמידיה היהודים ,העושר ההסברתי גדול לעין
שיעור .לאחרונה אף נשלח נציג דרוזי מטעם הפרויקט כנציג ישראל למונדיאל.
מדי חודש ,התלמידים משתתפים ביום הכשרה ופעילות ארצית משותפת .במסגרת ההכשרה
משתתפים התלמידים בסדנאות לפיתוח יזמות ומנהיגות ,מתנסים בכתיבה ,צילום ,ועריכה עיתונאית
עם דגש על עולם הדיגיטל והפלטפורמות החברתיות ,מכירים לעומק כלים אינטרנטיים חדשניים
ומעמיקים את הידע בנושאים הקשורים למדינת ישראל .חלק מרכזי במפגשים ,הן של התלמידים
והן של המורים המלווים אותם ,עוסק בסוגיות ואתגרים בחברה הישראלית של היום ,בדגש על
רב התרבותיות בה .הפעילות נעשית בשיתוף ארגונים כגון "רעות-סדאקה" ו"המעורר" המובילים את
השיח החברתי בנושאים אלה.
במסגרת מבצע "צוק איתן" בקיץ האחרון ,נושא הסולידריות החברתית עלה לכותרות ובא לידי ביטוי
גם במסגרת הפעילות ההסברתית של הפרויקט .למרות עלייה משמעותית בביטויי הגזענות ,תלמידי
הפרויקט ייצגו קול אחר ,שפוי ומאחד ,שבא לידי ביטוי במסרים ההסברתיים הייחודיים ובתגובות
ברשתות החברתיות .כהוקרה על פעילותם ,לצד סיקור תקשורתי רחב היקף בעיתונות הכתובה
ובערוצי הטלוויזיה השונים ,הוזמנו התלמידים לערב מיוחד במשרד החוץ ,דבר המעיד על איכות
פעילותם וחשיבותה.

מילות מפתח :בני נוער ,הסברה ,תקשורת ,רב-תרבותיות.
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Eye2Israel – Teens and Multicultural Israel Advocacy
Adi Forgang & Leehee Kanne
Ortov, ORT
Adi@ortov.ort.org.il Leeheek@gmail.com
The “Eye2Israel” project is unique in its approach both in Israel and the world and is
one of the oldest and most important projects within the ORT educational network
and the Ortov ORT for the Community program. The goal of the project is to open a
window to the world of Israeli teens through which they help promote Israel’s image
around the world, as well as contribute to the betterment of Israeli society and to
develop the multicultural view of its participants. The students who volunteer for the
project create and share varied Israel advocacy materials in English, Arabic and
other languages, which they distribute through social media and the project’s
website. In addition, they respond to current events as they happen, form unique
teen “situation rooms” during tense times and even train other teens in the art of
Israel advocacy.

The exceptional students who are selected to participate in the project come from all
walks of life and sectors in Israeli society – Jews, Druze and Christians – and herein
lies its greatness. When Israel is advocated by a Druze student who writes a story for
the website about his daily life or when a Christian Arab teacher serves as
coordinator for advocacy activities at her school for her Jewish students, the
message is much more meaningful.

Every month all participants take part in a national training day, where they
participate in varied workshops on topics ranging from leadership skills to
entrepreneurship, debating skills and more. An integral part of these days for both
the students and the teachers who coordinate the project at each school involves
dealing with issues in Israeli society today that emphasize its multiculturalism. The
activity is run in cooperation with organizations such as Sadaka-Reut Arab-Jewish
Youth Partnership and the Hameorer Educational Center. The training they received
was evident this past summer when, despite the racist atmosphere prevailing across
Israel, the students remained a sane, unifying and unique force.
Key words: Teens, Advocacy, Media, Multicultural.
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הצילום ככלי חינוכי – "אני נראה משמע אני קיים"
פיתוח וכתיבה :טל תמיר ,מיכה קטן
טל תמיר tal_tamir1@walla.co.il
tal@wizodzn.ac.il
מיכה קטן zoe333@zahav.net.il
המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ,ויצו חיפה

הרצאה מלווה בצילומים תוצרי הפרויקט.
המאמר מתעד שיתוף פעולה בין סטודנטים לצילום במרכז האקדמי ויצו חיפה לבין מתבגרים
המטופלים בבית הספר "מאור" במרכז רפואי לבריאות נפש בטירת כרמל .בית ספר "מאור" הינו בית
ספר למתבגרים בעלי הפרעות רגשיות ונפשיות קשות ,והוא מהווה חלק מהמרכז לבריאות הנפש –
טירת כרמל .מטרתו המרכזית של בית הספר היא לעזור למתבגר לחזור לחייו הקודמים .בבית הספר
צוות מקצועי השותף לתוכנית ההוליסטית בטיפול במתבגר ,ואליו חוברים הסטודנטים בפרויקט זה.
אחד המאפיינים ש ל מצבים נפשיים קשים הוא הפגיעה ביכולתם המילולית והסימבולית של
המתבגרים .במצבים אלו מהווה האמנות כלי שבאמצעותו יכול הפרט לקשר בין עולמו הפנימי לעולם
החיצוני ולבטא את עצמו באמצעות יצירה .צורת התקשורת המוצעת לבני הנוער בפרויקט זה היא
צילום שבאמצעותו יוצרים המתבגרים עולם ויזואלי המאפשר לחייהם הפנימיים להתקיים.
הפרויקט מציע נקודת מבט ,לפיה חוויית הנראות דרך עדשת המצלמה ודרך עיניו של המורה
(האחר-המתווך) הינה מרכזית בתהליך ההתפתחותי של המתבגרים.
הצילום נבחן ככלי תיווך ,שבאמצעותו מתאפשר לפרט לראות ולהיראות – "אני רואה משמע אני
קיים".
הפעולה היצירתית מאפשרת להעלות תכנים מתת המודע ,ולעבדם מבלי להיחשף אליהם באופן
מילולי מודע .הביטוי העצמי הוא תהליך בריא ,והיוצר יכול לתקן ,לבנות מחדש ולברוא ביצירתו
עולם חדש וטוב יותר שאינו מושפע מהמציאות בה הוא נמצא .זו הסיבה שחלק מהמפגשים
מתקיימים מחוץ לבית החולים.
במסגרת הפרויקט פוגשים סטודנטים מהמחלקה לצילום אחת לשבוע ביום ובשעה קבועים קבוצות
בני נוער המאושפזים בשתי המחלקות (הסגורה והפתוחה) .המפגשים המתקיימים מחוץ לבית
החולים מוקדשים לנושא נבחר .תוצרי הפרויקט הם עבודותיהם של המתבגרים ,שנעשו בהנחיית
הסטודנטים ,ואשר מוצגות בסיום השנה כתערוכה ומודפסות כלוח שנה.
בשנת תשע"ב הפיקו התלמידים תערוכה ולוח שנה בנושא "השריפה בכרמל" ,מתמונות שצולמו
ביערות הכרמל לאחר השריפה ,ובשנת תשע"ד הפיקו לוח שנה מתמונות "נוף ים" שצילמו בחוף
הבונים.
מילות מפתח :צילום ,חינוך ,טיפול ,הוראה.
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Photography as an educational tool – "I'm visible therefore I am"
Writing and Development: Tal Tamir, Micha Katan
THE NERI BLOOMFIELD SCHOOL OF DESIGN

tal_tamir1@walla.co.il
tal@wizodzn.ac.il
zoe333@zahav.net.il

Lecture followed by project deliverables presentation
This article documents a cooperative project between photography students from the
WIZO Haifa Academy of Design and Education and teenage patients at the Maor
school, located in the Tirat Carmel Mental Health Center. Maor is an educational
setting for adolescents with severe mental and emotional disorders and is part of the
medical center.
The school's primary goal is to assist the teenagers in resuming their previous life
course. The school's professional staff takes part in a holistic program for treating the
teenagers, of which this project is a part.
One symptom of severe mental disorders is damage to the verbal and symbolic
aptitude of adolescents. Art has been discovered to play a major role in such
conditions. Art is a tool that enables individuals to connect their inner world with the
outer world and to express their world using works of art depicting emotional states.
The project offers a perspective suggesting that the experience perceived through
the camera lens and through the eyes of the teacher (the other - the mediator) is
essential to the teenagers' developmental process.
In the project, photography is tested as a mediation tool through which the individual
can see and be seen: "I see therefore I am".
In this project, photography is suggested to the teens as part of the process of
creating a visual framework. Artistic creation allows their inner life to emerge through
photographic expression. Self-expression is a healthy process through which
individuals can repair, rebuild and create a better world that is not affected by the
reality in which they live. For this reason, some of the meetings take place outside of
the hospital.
During the project, students from the photography department meet once a week on
a set day and time with groups of teenage patients from both the closed and the
open hospital wards. The meetings that take place outside the hospital focus on a
chosen topic. The products of the project are the teenagers' photographic works
produced with the students' guidance. These are exhibited at an exhibition at the end
of the year and printed out as a calendar. During the 2011-2012 school year, they
produced an exhibition and a calendar whose theme was the fire in the Carmel forest
using pictures taken in the forest after the fire. In 2013-2014 they produced a
calendar from photographs taken at HaBonim beach. The pictures document the
moments where the teenagers, the sea and the camera meet.
Key Words: Education, Therapy, Teaching, Photography
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:מורכבות האינטגרציה בפרוייקטים חינוכיים המעורבים מבחינה אתנית
.emic הערך בבחינה איכותנית מסוג
הלל וורמן
 המכללה האקדמית לחינוך,אורנים
whillel@gmail.com
פרויקטים הטוענים כי הם מקדמים אינטגרציה של קבוצות אתניות החיות בהפרדה "נחקרות" על פי
 התיאוריה:רוב תוך הסתמכות מוקדמת על אחת משתי הפרדיגמות הסוציולוגיות העיקריות
 בישראל ניתן לראות כיצד השיח האקדמי נעול באופן זה בין.הפונקציונלית והתיאוריה הביקורתית
המבקשים אחר ראיות להשתלבות הערבים בחברה הישראלית לבין אלו המבקשים אחר ראיות
 המחקר הנוכחי מבקש להדגים כיצד השימוש בפרדיגמה הסוציולוגית "אינטראקציה.להמשך הדרתם
סימבולית" תומכת במחקרים הבודקים את המתרחש בפרויקטים אלה מנקודת מבטם ועולם
. בכך צפה ועולה מורכבות רבה יותר ממה שניתן לחזות מראש.המושגים של המשתתפים בהם
נדגים זאת במחקר כזה של מתנדבות ערביות בפרויקט שירות אזרחי הזוכה לפופולריות גוברת
 של הקמה וניהול מועדוני כדורגל לילדים ביישובים ערביים בפריפריה הצפונית של,בשנים האחרונות
 הן כוחות המקדמים סגרגרציה בין: נציג כיצד גישה זו מאפשרת לזהות בפרויקט זה מורכבות.ישראל
 מורכבות זו מסייעת בידנו לפרוץ את גבולות.ערבים ליהודים והן כוחות המקדמים אינטגרציה
.ההערכה הנוכחיים של פרויקטים מעורבים אתנית בישראל ובעולם
 שירות, מחקר איכותני, אינטגרציה וסגרגציה, יחסים בין קבוצות, קבוצות אתניות:מילות מפתח
. ישראל,אזרחי

The Complexity of Integration in Ethnically Mixed Educational Projects:
The Perspective of an Emic Examination
Hillel Wahrman
Oranim Academic College of Education
whillel@gmail.com
Research on projects that claim to advance integration between highly segregated
ethnic groups is usually locked between two etic rival paradigms: functional and
conflict theories. In Israel these are represented by those in search of "normal
development" (i.e., that Arabs be integrated) and those in search of "crisis" (i.e., that
the Arabs' predicament persist and intensify). This paper proposes symbolic
interactionism as a paradigm that encourages emic research and is better at
uncovering complexity. We demonstrate this through an examination of a "civic
service" project that is gaining popularity among young Arab women in Israel. The
project is an informal sport-related value education facilitated by young adult Arab
women who create and run local soccer clubs for Arab children in the northern
periphery of Israel. We reveal how the project simultaneously contains forces both
detrimental and favorable to equal-status Arab-Jewish integration. This complexity
adds to problematizing the appraisal of ethnically mixed projects. This research is still
unpublished.
Key Words: ethnic groups, inter-group relations, integration-segregation, qualitative
research, civic service, Israel.
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:""האחר הוא אני" או "אני הוא האחר
אתני- סגרגציה וחינוך רב,אנשי חינוך בנגב מדברים על גיוון
glevy@ku.edu  אוניברסיטת קנזס,גל לוי
saporta@post.tau.ac.il אביב- אוניברסיטת תל,יצחק ספורטא
- מבוסס על התיאוריה הרב," "האחר הוא אני,הנושא המוביל של משרד החינוך בשנה האחרונה
 בספטמבר00- תיאוריה ששנות השיא שלה נסתיימו בעקבות מתקפת הטרור ב,תרבותית בחינוך
, שדרשה חלוקה מחדש2100  עם המחאה החברתית של, עשור מאוחר יותר.בניו יורק ובוושינגטון
."תרבותית בחינוך נעשתה רלוונטית לעתיד חינוך ה"פריפריה-השאלה מה שרד מהתיאוריה הרב
. עלה כי השאלה החשובה נוגעת פחות בתיאוריה ויותר במעשה,באופן ממוקד יותר
 באיזו דרך יכולים אנשי ונשות חינוך בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית להשתמש, אם כן,השאלה
 המחקר.תרבותיות במאבק להעלאת רמת החינוך בבתי הספר בהם הם פועלים-במושגים של רב
 אנשי חינוך בצפון הנגב מהמגזרים השונים במערכת החינוך02 הנוכחי מבוסס על ראיונות עומק עם
 במחקר נעשה שימוש בניתוח שיח על מנת. ובתי ספר אזוריים, יישובי הבדואים,– עיירות פיתוח
- המשמעות המעשית של רב, אם בכלל,להשמיע את קולם של המחנכים והמחנכות בניסיון להבין מה
.תרבותיות בחייהם המקצועיים
תרבותיות כמו "האחר-הממצאים מדגישים שלפני שאפשר לקחת בחשבון מושגים אידיאליים של רב
." של "אני הוא האחר, אנשי ונשות החינוך הללו צריכים לעמוד בפני אתגר משמעותי יותר,"הוא אני
 וכולם הם,המושג האחרון מגלה כיצד כל קהילה בצפון הנגב היא האחר של הקהילות האחרות
. שנשאר האב החורג של כל הקהילות הללו,האחרים של משרד החינוך
. מדיניות חינוך, פריפריה, צפון הנגב,תרבותיות- רב:מילות מפתח

"The Other is me" or "I am the Other": Educators in the Negev
talk about diversity, segregation and multi-ethnic education
Gal Levy University of Kansas glevy@ku.edu
Ishak Saporta Tel Aviv University saporta@post.tau.ac.il
The Ministry of Education's leading theme "The Other is me" is theoretically and
conceptually grounded in the notion of multicultural education, whose heyday ended
with the tragic September 11 attack. A decade later, after the 2011 social protests
and their demand for social redistribution, it is timely to ask what is alive and what is
dead in multicultural education theory and how germane it is to the future of
education in the periphery. More specifically, the pertinent question is less about
policy and more about practice. That is, in what ways do and can educators in the
Israeli geographical and social periphery employ multicultural education in their
everyday struggle to raise the level of education in their schools? Our study is based
on in-depth interviews with thirteen educators in the Northern Negev from all sectors
of the Israeli education system. Based on a discourse analysis of the interviews, we
seek to make the voice of the educators themselves heard and to explore what, if at
all, the notion of multicultural education implies to them. Our findings suggest that
before being able to address ideal notions of multicultural education such as "The
Other is me," these educators face a more critical challenge, that is, the view of
themselves through the notion of "I am the Other." This latter notion reveals how
each of the Negev communities is perceived as the Other by the other communities
and how they are all seen as the Other of the Ministry of Education, which remains
the stepfather of them all.
Keywords: multiculturalism; multicultural education; educational policy; Northern
Negev; periphery.
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"...בהתחלה פחדתי כי יהודים וערבים ביחד ...אבל עכשיו אני כבר לא מרגישה כך"...

מעבר בעקבות עבודה :משפחות פלסטיניות-ישראליות עוברות לבאר שבע
טל מלר
המכללה האקדמית צפת
talmeler12@gmail.com
הגירה היא תהליך גיאוגרפי שבו חלק מהאוכלוסייה – שבדרך כלל אינו מהווה חתך מייצג שלה –
משנה את מקום מגוריו .הגירה עשויה להשפיע על הניעות החברתית והכלכלית של המהגר ,כמו גם
על מבנה האוכלוסייה ,המצב הכלכלי והמרקם החברתי-תרבותי באזור המוצא ובאזור היעד.
נטייתה של האוכלוסייה הפלסטינית-ישראלית להגר מיישוביה נחשבה מוגבלת ,וזאת כתוצאה
מחסמים פנימיים וחיצוניים .עם זאת ,בשנים האחרונות מסתמנת מגמה של הגירה פנימית מישובים
ערביים לבאר-שבע .טרם נערכו מחקרים העוסקים במעבר זה.
במקור מהווה באר שבע "בירת הנגב" מקום ישוב לאוכלוסיות הטרוגניות ומרכז מינהלי מסחרי
ותרבותי של קהילות רבות שבחלקן מתגוררות בה ואחרות שסובבות אותה ומקיימות קשרי כלכלה
ותרבות עם תושביה ומשאביה.
הרצאה זו מבוססת על מחקר איכותני שאני עורכת בקרב נשים רווקות ובעלות משפחה פלסטיניות-
ישראליות מהצפון והמרכז שעברו לבאר שבע .הגירה זו שמקורה במניעים כלכליים-תעסוקתיים
מביאה לכך שנשים אלה מוצאות עצמן מנהלות משפחה במנותק ממשפחת המוצא שלהן או
ממשפחתו של הבעל כשעליהן להתמודד ולהסתגל לחוויית ההגירה לסביבה החדשה (גם אם המעבר
אינו מוגדר ככזה ובמקרים רבים נתפס כזמני) ,לקיום משק בית גרעיני עצמאי וניתוק מרשתות
משפחתיות וקהילתיות ,להוביל תהליכי קבלת החלטות ביחס לחינוך הילדים בסביבה תרבותית
מעורבת ולבניית קריירה תעסוקתית במקום זר וחדש .המעבר לבאר שבע מעמת נשים אלה עם
קשרים חברתיים חדשים ומייצר זירות תרבותיות מעורבות של מגורים ,חינוך ותעסוקה עם התושבים
היהודים מחד ועם החברה הבדואית מאידך.
בהרצאה זו אשפוך אור על תהליכים חברתיים ,חינוכיים ומרחביים המתרחשים כיום בבאר שבע,
שבה מתקיימות זו לצד זו (הרחק מהעין הציבורית) קבוצות תרבותיות ישראליות שונות .אציג את
פרקטיקות ההתמקמות של משפחות פלסטיניות-ישראליות מהצפון במפגשים היומיומיים שלהן עם
המקומיים והתמודדותן עם תהליכי הכלה והדרה .תהליכים אלה עשויים לאתגר את הפוליטיקה של
המרחב בישראל שבבסיסה היא סגרגטיבית ומדירה ,לטשטש את הגבולות המקובלים במערכת
החינוך הישראלית באופן שיצור מרחב דיאלוגי חדש ,ולחלופין לעצב קווי הפרדה ולהבנות תהליכי
סגמנטציה עירוניים ותרבותיים חדשים.
מילות מפתח :הגירה פנימית ,נשים פלסטיניות-ישראליות ,נראות ,ריבוי תרבויות.

62

In search of work: Israeli-Palestinian families migrating to Be'er Sheva
Tal Meler
Zefat Academic College
talmeler12@gmail.com
Migration is a geographical process in which part of the population, usually not a
representative cross-section, changes its place of residence. Migration can affect the
social and economic mobility of migrants, as well as the structure of the population
and the economic and socio-cultural fabric of the regions of origin and destination.
The tendency of Palestinian-Israelis to migrate is limited due to internal and external
barriers. Yet a by-product of my recent studies of Palestinian women in Israel shows
that in recent years many Palestinian families have migrated to Beersheba in search
of work. A few studies so far have dealt with the process of internal migration of
Palestinian families to Jerusalem due to studies or marriage. However, there have
been no studies on the move to Beersheba.
The study will be based on qualitative research I will conduct among PalestinianIsraeli single women and women with families from the north and center of the
country who have moved to Beersheba. In a migration that originates in economic
and occupational hardship, women find themselves managing families far from their
family of origin or their husband's family. At the same time, they must confront and
adapt to the experience of migration to a new environment and maintain an
independent nuclear household while disconnected from family and community. They
have to be the decision-makers for their children's education in a mixed cultural
environment while they are occupied with career building in a new and strange place.
The transition to Beersheba involves new social and cultural arenas whose
challenges include dealing with mixed residence, education and employment on the
one hand and the diverse societies of Jews and Bedouins on the other.
In my paper, I will explore the search for employment and economic stability in
relation to political and social issues. This form of migration has implications for many
areas, including mobility, family patterns and gender relationships. It may challenge
the politics of space in Israel, which is segregated and exclusionary. It may blur the
lines so as to generate space for a new dialogue, or alternatively, may designate
dividing lines and point to new processes of urban segmentation.

Key Words: Internal migration; Israeli Palestinian women; visibility; multiculturalism.
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שפת האם ושפת האם ה'חורגת' :חוויית הפליטות וההגירה של נערים מבקשי מקלט
מאפריקה בפנימיות בישראל
מעיין בורשטיין
המכללה האקדמית אורנים ,אוניברסיטת תל אביב
maayanburstein@gmail.com
maayan@shfeyah.org.il

ההרצאה תעסוק במפגש הטיפולי עם הנערים הפליטים מאפריקה בכפר הנוער הישראלי
ובאפשרויות להתערבות קבוצתית עמם.
בארץ מצויים כמה אלפי נערים אשר הגיעו לארץ כפליטים ,בעיקר מאריתריאה ומסודן.
הנערים אשר נמצאים לבדם בארץ מועברים בחלקם לכפרי נוער ברחבי הארץ ,שם הם גרים
ומתחנכים .נערים אלה חוו חוויות טראומטיות רבות עוד בארצותיהם וכן במסע הקשה
לישראל .רוב הנערים נמצאים בארץ ללא משפחה ,ללא פת לחם וללא קורת גג .הם נמצאים
במצבים חריפים של אי-ודאות לגבי הקורות את בני משפחתם ולגבי עתידם.
ניתן לומר כי בינינו ,הישראלים ,לבינם ,נפרשת תהום עמוקה של שוני תרבותי ושפתי .יחד
עם זאת ניתן לבדוק אפשרויות של גישור מעל השונות ובחינת תהליכי ההשתלבות
וההשתייכות וכן את הקשיים גם בפריזמה של שימור שפה ראשונה ("שפת האם" ,ה) 0L-
רכישת שפה חדשה (שפת האם ה"חורגת" .) 2L ,בהקשר זה נתבונן על השפה ותהליכים
ברכישתה ובשימורה כראי לתרבות ,לצורך בהיכרות ,בהשתייכות ,ברכישת זהות ויצירת
קשרים .כמובן שישנן אימפליקציות משמעותיות לאפשרויות של סיוע וטיפול.
מטרת הפרויקט היא שילובם המאוזן של הנערים מבקשי המקלט בכפר נוער מתוך הבנה
לארעיות שבשילוב זה .גם לצורך כך חשובה מחד אינטגרציה בתרבות ובשפה הקולטת
(=ישראליות ,עברית) יחד עם סיוע בשימור תרבותם המקורית ושפתם (=מקורות
אריתריאים ,שפה טיגרינית) .נוכחנו לדעת שככל שאיזון זה נשמר ,השתלבותם הייחודית
טובה יותר וחוסנם הנפשי ותפקודם ניכרים יותר.
בהרצאה יובאו דוגמאות מתוך העבודה שנעשית עם הנערים בכפרי הנער ,עוד משלבים
שבהם חוו נערים אלו מצבים של זרות ,בדידות אישית ובידוד תרבותי ולשוני ,וכן יועלו
דילמות שונות.
מילות מפתח  :פליטות ,הגירה ,שפה כראי ,תהליכי שימור שפה ורכישתה.
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Mother tongue and Step-Mother tongue – The experience
of young asylum-seekers from Africa in boarding- schools in Israel
Maayan Burstein
Tel Aviv University
Oranim Academic College of Education
maayanburstein@gmail.com
maayan@shfeyah.org.il
In this paper, I discuss the experiences of young African refugees in youth villages in Israel.
For the past eight years, Israel has experienced a massive influx of African refugees.
These refugees have fled very difficult situations in their homelands and migrated
thousands of kilometers, running away from torture, poverty, civil wars and hunger in
order to seek a better future.
Their journey to Israel is a traumatic one, both physically and mentally.
Among these refugees are thousands of young boys, minors who are fleeing their
countries alone after having been sent by their families to save themselves.
Upon crossing the border into Israel, they are caught and imprisoned. As a signatory
to international treaties, Israel sees young boys as asylum-seekers and does not
harm them or banish them.
Those who ask to study in school are moved to youth villages.
These young refugees (aged 14-18) were brought to the village in a police van, their
hands cuffed. Upon exiting the van, they blinked at the white light of day, and their
faces had the expressions of old men. They talked among themselves in low and
excited voices, pointing here and there. Our translator from Tegrene told us they
were excited to see trees and hear birds. In a sense, they were now free.
At that point they embarked on another journey within their journey: getting to know
so many new people and things, getting used to a new way of life and – perhaps
most important of all – learning to be children once again.
For these young refugees, the word "welfare" can mean many things: food and
shelter, safety and protection, having their rights fulfilled, having no one beat or hunt
them. Welfare in their new life meant going to school, playing and making new
friends. It meant having enough warm clothes and shoes, access to medical care,
therapy and phone calls home.
But…what about not knowing what happened to one's parents and siblings, not
knowing what tomorrow will bring, being expected to work and send money to
release a cousin held hostage by Bedouins in the Sinai desert?
Key words: refugee, migration, language as mirror, language maintenance, loss and
acquiring new language.
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אימון לאסרטיביות כאמצעי לטיפוח רווחה נפשית בקרב מתבגרים יוצאי אתיופיה
ענת כורם
האוניברסיטה העברית; מכללת לוינסקי לחינוך
anat.korem@mail.huji.ac.il

בעקבות פערים חברתיים ותרבותיים ,מתבגרים יוצאי אתיופיה עלולים לחוש תסכול באשר לאפשרות
שישפרו את תנאי חייהם בחברה הישראלית .אחד ההיבטים שעשוי לסייע להם לגבש תפיסה
אופטימית יותר הוא אסרטיביות ,הידועה מן הספרות כמשאב סתגלני הקשור לרווחה נפשית .המחקר
הנוכחי ביקש להשיב על שתי שאלות .0 :האם ניתן לחזק את האסרטיביות של מתבגרים יוצאי
אתיופיה באמצעות אימון קבוצתי?  .2אם כן ,האם תחוזק האסרטיביות כלפי הוותיקים ,כלפי יוצאי
אתיופיה או כלפי שתי הקבוצות? לצורך זה ,נערך מערך ניסויי שכלל ארבע קבוצות ניסוי וארבע
קבוצות ביקורת ( .) n=113הראשונות השתתפו באימון ,ואילו קבוצות הביקורת עסקו בפעילויות
הרגילות .המיומנויות שהודגשו בהתערבות היו יוזמה חברתית ,בקשת עזרה ,עמידה על זכויות,
התמודדות מול ביקורת ,דעה קדומה ואפליה .האסרטיביות של המשתתפים נמדדה לפני האימון
ואחריו והוערכה על ידי שני שופטים .נמצא ,שהאסרטיביות כלפי הוותיקים גברה בקבוצת הניסוי
(אבל פחתה בקבוצת הביקורת) ,בעוד שזו כלפי יוצאי אתיופיה גברה רק בקרב הבנות בקבוצת
הניסוי.
מממצאים אלה ניתן להפיק מספר מסקנות .ראשית ,המחקר הצביע על כך שניתן לחזק את
האסרטיביות של המתבגרים העולים באמצעות אימון .שנית ,כאשר מתכננים התערבות למתבגרים
עולים במישור החברתי ,יש להביא בחשבון את קבוצות ההתייחסות הקיימות בתודעתם .שלישית ,יש
להקדיש תשומת לב רבה יותר לטיפוח האסרטיביות בקרב בנים יוצאי אתיופיה .לסיכום ,האימון
מהווה דרך יעילה לחיזוק תחושת השליטה של המתבגרים בחייהם ,לשיפור הסתגלותם לחברה
הישראלית ולהתעקשות על פתיחת דלתות בחיים האישיים והפורמליים .המיומנויות החדשות ,שניתן
להקנותן למתבגרים ,יחלחלו בהדרגה גם אל אוכלוסיית העולים הבוגרת ויתרמו לפיתוח תקווה
ואופטימיות ,לרווחת החברה כולה.
מילות מפתח :מתבגרים יוצאי אתיופיה ,אסרטיביות ,מיומנויות חברתיות ,התערבות.
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Assertiveness Training as a Means of Engendering Well-being among
Adolescents of Ethiopian Origin
Anat Korem
The Hebrew University of Jerusalem; Levinsky College of Education
anat.korem@mail.huji.ac.il

Due to cultural and social gaps, immigrant adolescents of Ethiopian origin risk
developing a sense of frustration regarding the feasibility of improving their living
conditions in Israeli society. One of the relevant variables that can help them develop
a more optimistic perception is assertiveness, known in the literature as an adaptive
resource. The present research sought to examine two questions: (1) Can the
immigrant adolescents' assertiveness be reinforced by training? (2) If so, will this
affect their assertiveness toward the veteran population, toward their co-immigrants,
or both? An experimental procedure was conducted consisting of four experimental
and four control groups of adolescents from Ethiopia (n=113). The experimental
group underwent assertiveness training, while the control group continued with their
regular activities. The skills emphasized in the training were social initiative,
requesting assistance, standing up for one's rights and dealing with criticism,
prejudice and discrimination. Participants' assertiveness was measured prior to and
after training (or after a similar number of sessions for the control groups), and was
assessed by two experts. Assertiveness toward the veteran population was found to
increase in the experimental group (but to decrease in the control group), while
assertiveness toward co-immigrants increased only among the girls in the
experimental group. These findings yield several conclusions. First, immigrant
adolescents' assertiveness can be reinforced by training. Second, in planning the
training for immigrants, the various reference groups must be taken into account.
Third, more attention must be devoted to fostering assertiveness among boys. In
conclusion, the training constitutes an effective means of reinforcing immigrants'
sense of controlling their lives, of fitting into Israeli society and of insisting on opening
doors in their personal lives and careers. The new skills that can be imparted to the
adolescents will gradually filter down into the adult population, thereby engendering
well-being and hope among the entire immigrant population and benefiting society at
large.
Key Words: Immigrant adolescents from Ethiopia, assertiveness, social skills,
intervention.
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תפיסות של קובעי מדיניות בישראל באשר לשילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים:
רפלקציה על הממצאים אחרי שלוש שנים
פרח ליכט וגלעדה אבישר
המכללה האקדמית בית ברל
perachl@gmail.com
gavisar@beitberl.ac.il

ב 41-השנים האחרונות נעשו מאמצים במדינות רבות בעולם לקידום שילובם של תלמידים עם צרכים
מיוחדים (צ"מ) במערכות החינוך הרגיל .מחקרים שנעשו במהלך תקופה זו מצביעים על בלבול בקרב
העושים במלאכה ) (practitionersוגם בקרב קובעי מדיניות באשר למשמעות ,להגדרה וליישום
הרעיון של שילוב.
בהרצאה זו אנו מציגות מחשבות ורפלקציה בעקבות מחקר שהסתיים לפני כשלוש שנים .במחקר
נבדקו תפיסות של קובעי מדיניות במטה משרד החינוך באשר לשילובם של תלמידים עם צ"מ
במסגרות החינוך הרגיל.
בישראל ,שילובם של תלמידים עם צ"מ קיבל תוקף מכוח החוק חינוך מיוחד (תשמ"ח )0388/ןמתיקון
(מס'  ) 2112 ,2במסגרתו נוסף פרק חדש לחוק העוסק ביישום שילוב .בשנת  2102פרסם משרד
החינוך את "יעד ההכלה" במטרה לעודד הכלה וקבלה של כלל הילדים ולמנוע הדרה ובידול של
קבוצות ילדים שונות לרבות ילדים עם צ"מ ובכך לצמצם את ההשמה לבתי ספר מיוחדים וליצור בבתי
הספר אוירה של קבלה ושל הכלה.
השאלות המובילות את התהליך הרפלקטיבי המוצג כאן הן :מהן ההשפעות של 'יעד ההכלה' על
תפיסות קובעי המדיניות? מה הם השינויים שהתרחשו ,אם התרחשו ,בפרקטיקה בעקבות יעד
ההכלה?
במחקר נטלו חלק  23קובעי מדיניות משלושה אגפים במשרד החינוך :האגף לחינוך מיוחד ,האגף
לחינוך קדם יסודי והאגף לחינוך יסודי .בשלב הראשון נערכו ראיונות עומק אינדיבידואליים מובנים
למחצה ) .(N=8בשלב השני של המחקר מילאו המשתתפים ) (N=21שאלון שחובר על בסיס ניתוח
הראיונות מהשלב הראשון ,ונטלו חלק בראיון קבוצתי .כלל הטקסטים נותחו בגישה איכותנית ונעשה
שימוש בניתוח שיח בקורתי ) (CDA- Critical Discourse Analysisבמטרה לחשוף תפיסות
ועמדות של המשתתפים .נמצאה הסכמה מלאה בנוגע לחשיבות של חינוך משלב .הבדלים נמצאו בין
הקבוצות ובתוך כל קבוצה בנוגע לשאלות של זיהוי צ"מ ,השמה והכשרת מורים .נמצא שהתלמיד עם
צ"מ נתפס כ"בעיה של מישהו אחר".

מילות מפתח :שילוב ,קובעי מדיניות ,תלמידים עם צרכים מיוחדים ,יעד ההכלה במערכת החינוך.
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Policymakers' perceptions regarding the inclusion of students with SEN
(special educational needs): Reflections three years later
Perach Licht and Gilada Avissar
Beit Berl College, Israel
perachl@gmail.com
gavisar@beitberl.ac.il
For the past four decades many countries have made considerable efforts to move
educational policy and practice in a more inclusive direction. Yet, there is evidence of
confusion among practitioners as well as among policymakers with regard to the
meaning and the definition of the notion of inclusion and its implementation.
This paper presents reflections three years after the completion of a study aimed at
discovering how different policymakers in leadership positions at the Ministry of
Education in Israel perceive inclusion of students with SEN.
The inclusion of students with SEN in Israel became mandatory in the early 1990s
following the Law of Special Education of 1988, which was later (2003) amended to
emphasize this mandate. In 2012, the Ministry of Education issued a directive that
promotes inclusion and the idea of education for all, aiming to reduce placement in
special education settings and to make schools more inclusive and accepting of
different students.
Our reflections focus on two main questions: What influence did the 2012 directive
have over the perceptions of policymakers? What, if any, changes occurred in
practice?
The 29 participants in the study all held leadership positions in three departments of
the Ministry of Education: special education, early childhood education and
elementary education. The first stage of the research consisted of individual in-depth
semi-structured interviews (N=8). The second stage comprised a questionnaire
(Perceptions about Inclusive Education – PIE) (N=21), followed by group
discussions. The texts of the interviews and the group discussions were analyzed
using qualitative measures. Quantitative as well as qualitative measures were used
to analyze the questionnaires. Critical Discourse Analysis (CDA) was used to elicit
and expose the inner perceptions and attitudes of these stakeholders. Unanimous
agreement was found with regard to the importance of practicing inclusive education.
Differences were found between and within groups with regard to issues of
identification, placement and teacher training. The student with SEN was perceived
as a "hot potato" issue.

Key words: inclusion, policymakers, students with SEN, 2012 directive for inclusion.
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"בחצר האחורית של החברה הישראלית-ביטויים של הדרה והכלה בקרב מתבגרים מן
השוליים על-פי הרומן 'חלומות ראווה' של מרינה גרוסלרנר"
עופרה מצוב-כהן
אוניברסיטת אריאל
oframatco@walla.co.il

הרומן העברי חלומות ראווה של מרינה גרוסלרנר (גרוסלרנר )2112 ,עשוי לשמש טקסט מכונן
לבחינת סוגיית טיפולה של החברה הישראלית בבני נוער המתקיימים בחצרה האחורית .הוא עשוי
לפתוח צוהר ולערוך היכרות משמעותית עם אופייה וטיבה של נוער השוליים בישראל ,בתחילתה של
המאה ה 20כפי שהיא מעוצבת ברומן זה.
בחלומות ראווה ביטויים חברתיים להכלה מזה ולהדרה מזה ולהשלכות הגורליות של ההתנהגויות
החברתיות האלה כלפי בני הנוער הנמצאים במרחב הסובייקטיבי בעיצומו של תהליך עיצוב אישיותם.
הרומן מגולל את סיפורם האישי והקבוצתי של בני נוער ,נערות ונערים ,בני מוצאים שונים וממקומות
יישוב שונים ,אשר נפלטים ממערכת החינוך ומן התא המשפחתי שאליו השתייכו .הם נודדים ללא
מטרה עד הגיעם אל העיר תל-אביב ,שבה הם נפגשים בגן ציבורי .בני הנוער העזובים מתאחדים
לקבוצת "ביתא" וקובעים את מגוריהם בבניין דירות נטוש בשולי העיר.
במחקרי אבקש להתחקות אחר דרכי העיצוב של חבורת שוליים זו ואחר דרכי התגבשותה ,כקבוצה
הבונה בדי עמל קונספציה ונורמות חברתיות המאפשרות לה להתקיים כחברה אנושית סדורה בזעיר
אנפין .האם זו תסייע להם למצוא את דרכה בחזרה אל תוך החברה הישראלית ואולי אף להיקלט בה
לפרק זמן משמעותי ,לא כמודרים ממנה אלא כרצויים לה וכתורמים לחוסנה?

מילות מפתח :הכלה ,הזנחה ,מרחב ,משפחה ,נוער שוליים.
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In the Backyard of Israeli Society: Expressions of Inter-Cultural
Inclusion and Exclusion among Deprived Adolescents according to the
novel Mother Wolf By Marina Grosslerner
Ofra Matzov-Cohen
Ariel University, Israel

oframatco@walla.co.il

The novel Mother Wolf (Halomot Raava) by Marina Grosslerner (2007) may be
used as a constitutive text to examine how Israeli society handles youth who are
relegated to the backyard. This novel from the new Hebrew literary genre may shed
light on the nature and character of fringe youth in Israel at the beginning of the
twenty-first century and offer meaningful acquaintance with the problem as it is
described and designed in this novel.
Mother Wolf includes expressions of both social inclusion and exclusion and their
fateful consequences for youth who are in the process of subjectively forming their
personalities. The novel tells the story of the individual and of the group, girls and
boys from different communities around the country who were cast out of the
education system and of their families. In this paper I examine ways of shaping this
back yard group. Do these youths who have been relegated to the back yard of
society have a proper chance to fulfill their dreams and become a part of society, on
the front lines and not on the margins? Can they serve as role models, as suggested
by the title of the novel?

Key Words: inclusion, exclusion, marginal youth, family.
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אלו מענים מציעות מערכות חינוך במדינות נבחרות לאתגר השונות בין תלמידים
לילך גרינפלד-יונה
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,היוזמה למחקר יישומי בחינוך
lilachgy@gmail.com
מחקר זה ערך סקירה השוואתית של האופן שבו מתמודדות שש מדינות – פינלנד ,שוודיה ,בריטניה,
קנדה ,אסטוניה והולנד – עם הבדלים ופערים בין תלמידים במערכות החינוך שלהן ,פערים הנובעים
משונות אישית ,תרבותית ,אתנית ,לשונית וסוציו-אקונומית .במדינות אלה מזהים קובעי המדיניות
שהפערים החברתיים מהווים איום על חוסנה של המדינה ומייעדים למערכת החינוך תפקיד מרכזי
בצמצומם.
מספר אסטרטגיות בולטות זוהו בתהליך צמצום הפערים .הראשונה היא יצירת מערכת חינוך
שוויונית ,איכותית ,נגישה וזמינה לכל .כפי שעולה מהמחקר ,כל אחת מהמדינות מצליחה ,בדרכים
מגוונות ,לפעול לצמצום פערים תוך שמירה על רמת לימודים גבוהה .אסטרטגיה נוספת היא נקיטת
מדיניות של אינטגרציה בין תלמידים הבאים מרקעים תרבותיים ,אתניים ,לשוניים וסוציו-אקונומיים
מגוונים.
בנוסף ,המחקר דן בתפיסות ובפרשנויות למושג שונות ,ומציג עקרונות מדיניות מרכזיים בנושא של
מתן מענה לשונות בין תלמידים ואת האופן שבו המדיניות מתורגמת להתערבויות ופעילות במערכת
החינוך .במחקר שבה ועולה תפיסת החינוך הכוללני ( ,)inclusive educationוהוא מציג כיצד
תפיסת חינוך זו ,המכוונת למתן מענים למגוון הצרכים של כלל התלמידים באמצעות הגברת השיתוף
בין תרבויות וקהילות וצמצום ההדרה במערכת החינוך ,מיושמת במדינות השונות.
זאת ועוד ,במחקר נסקרות ונידונות סוגיות רבות העולות מתוך הרצון להיענות לשונות בין תלמידים,
ביניהן הגישות והפרשנויות השונות למושגים "רב-תרבותיות" או "חברה רב-תרבותית" ,מתן בחירה
חופשית להורים ולתלמידים בבחירת בתי הספר או הגבלתה ,מדיניות רווחה במערכת החינוך ,חלוקת
משאבים והקצאה דיפרנציאלית על פי מדדי טיפוח ,הכשרת מורים ואוטונומיה של מורים ומנהלים,
מענה לקשיים התנהגותיים ,חברתיים ורגשיים ולדוברי שפות שונות ומקומם של ההורים בתהליך.
לסיום מוצגים נתונים על מערכת החינוך בישראל המאפשרים השוואה ,ולו חלקית ,עם אלה העולים
מסקירת המדינות השונות ומניחים את הבסיס לדיון בהשלכות האסטרטגיות שזוהו במחקר
להתמודדות עם אתגר השונות וצמצום הפערים במערכת החינוך בישראל.
מילות מפתח :שונות בין תלמידים ,שוויון בחינוך ,הכללה (חינוך כוללני) ,רב-תרבותיות.
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Addressing diversity among students in educational systems of six
countries – a comparative research
Lilach Grunfeld Yona
The Israel Academy of Sciences and Humanities,
Initiative for Applies Education
lilachgy@gmail.com

This study comparatively reviews how six countries – Finland, Sweden, United
Kingdom, Canada, Estonia and the Netherlands – deal with differences and gaps
among students in their education systems that arise from variability in personal,
cultural, ethnic, linguistic and socio-economic backgrounds. In these countries,
policy-makers recognize that social gaps pose a threat to the country's strength and
designate reducing their impact as a central role for the education system.
Several prominent strategies are identified in closing the gaps. The first is the
creation of an egalitarian education system of high quality that is accessible and
available to all. According to the study, each country uses various means to reduce
the gaps while maintaining high academic standards. Another strategy is instituting a
policy of integration between students who come from various cultural, ethnic,
linguistic and socio-economic backgrounds.
In addition, the study discusses aspects and interpretations of the concept of
diversity. It presents key policy principles addressing the issue of diversity among
students and discusses how policy is translated into interventions and activities in the
school system. The study discusses how the new approach of inclusive education,
aimed at meeting a variety of students' needs through increased cooperation
between cultures and communities while reducing exclusion from the education
system, has already been implemented in different countries.
Furthermore, the study reviews many issues arising from the desire to respond to
diversity among students, including interpretations of the concepts of
"multiculturalism" and "multicultural society," giving parents and children freedom or
restricting their choice in choosing schools, welfare policy in the education system,
distribution and allocation of resources according to differential indices of care,
teacher training and autonomy of teachers and principals, addressing behavioral,
social and emotional difficulties, and multilingual students and the role of parents in
the process.
Finally, the study presents data on the educational system in Israel in order to
compare, at least partially, with these various countries and create a basis for
discussing the strategic implications of coping with the challenge of diversity and
reducing the gaps in the education system in Israel.

Key words: Diversity, Inclusion, Equality in Education, Multiculturalism.
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הבדלי מגדר והשתייכות אתנית בסגנונות הפעלת סמכות במוסדות תקון לנוער
יעקב ראובן
המכללה האקדמית כנרת שבעמק הירדן
reuvenya@walla.com
מחקר זה נוצר מתוך סקרנות שהתעוררה בעקבות החשיפה להבדלים שקיימים בסגנונות הפעלת
סמכות בקרב מדריכים חינוכיים במוסדות לטיפול בנוער עובר חוק ובמצבי סטייה חברתית .המדריך
החינוכי במוסדות אלו הוא עובד חינוך בלתי פורמאלי ,לרוב חסר כל הכשרה פרופסיונאלית וסגנון
הפעלת הסמכות שבה נוקט קשור על פי רוב למאפיינים האישיים שלו ושל סביבת העבודה בה פועל.
המחקר מתמקד במשתני מגדר והשתייכות אתנית של המדריכים ,כיוון שבישראל קיים מגוון דמוגרפי
רחב והאוכלוסייה בה היא סקטוריאלית ורב תרבותית .במציאות זו קבוצות חברתיות שונות חיות אלו
לצד אלו עם קודים של התנהגות וערכים תרבותיים שהם לא רק שונים אלא לעיתים אף נוגדים
וסותרים.
שאלת המחקר המרכזית במחקר זה היא האם השונות התרבותית על רקע אתני ומגדרי מקבלת
ביטוי גם בתפיסות ועמדות הקשורות לחינוך ,טפול ועיצוב התנהגותם של ילדים ובני נוער בסיכון.
בנוסף נבחנה ההשפעה של תפיסה זו על סגנון הפעלת הסמכות במהלך אירוע משמעתי.
ההשערה הראשונה התייחסה לתפיסה מאשימה של החניך/כה .שוער כי בקרב גברים מדריכים
חינוכיים יהודיים ממוצא מזרחי ומדריכים חינוכיים ממוצא ערבי רבים יותר יטו לייחס אשמה וזאת
בהשוואה לנשים מדריכות חינוכיות וגברים מדריכים ממוצא אשכנזי אשר יטו לתפוס את החניכים
כקורבנות של נסיבות.
ההשערה השנייה התייחסה לסגנונות הפעלת סמכות במהלך מפגשי המשמעת .שוער כי בקרב
גברים מדריכים חינוכיים יהודים ממוצא מזרחי ומדריכים חינוכיים ממוצא ערבי רבים יותר יפעילו
סמכות מסוג כוחניות והתעלמות במהלך מפגשי המשמעת בהשוואה לנשים מדריכות חינוכיות
ולגברים מדריכים חינוכיים ממוצא אשכנזי אשר יפעילו יותר סמכות מסוג מתן הסברים.
במחקר השתתפו כל המדריכים החינוכיים ( 221מדריכים) ברשות חסות הנוער ( 22מוסדות) ונעשה
בו שימוש בכלים ייחודיים שפותחו והותאמו במיוחד למחקר זה.
הנתונים נאספו באמצעות שאלונים שהועברו למדריכים במעונות השונים ועובדו באמצעות
סטטיסטיקה תיאורית ,מבחני  , tניתוחי שונות ,מדידות חוזרות ,מבחני מתאם ורגרסיות ,וניתוח
גורמים.
תוצאות המחקר העלו ששני המשתנים שנבדקו  -השתייכות אתנית (יהודים מזרחיים ,יהודים
אשכנזיים ,ערבים) ומגדר (מדריכים/מדריכות) תרמו לניבוי תפיסת החניך וסגנון הפעלת הסמכות
כלפיו (כוחני ,התעלמות ,מתן הסברים) .בנוגע להבדלים אתניים עיקר ההבדל נמצא בין מדריכים
חינוכיים ערבים לעומת מדריכים חינוכיים יהודים .למדריכים הערבים הייתה תפיסה מאשימה יותר
של החניכים/ות והם נטו יותר להגיב בסגנון כוחני ומתעלם במהלך מפגשי המשמעת עימם.
בנוגע להבדלי מגדר נימצא בניגוד למשוער כי אין הבדל בין מדריכים חינוכיים למדריכות חינוכיות
בתפיסת החניכים/ות .יחד עם זאת נמצא הבדל בסגנונן הפעלת סמכות במהלך מפגשי המשמעת.
מדריכים חינוכיים לעומת מדריכות חינוכיות נוטים להגיב יותר בסגנון התערבות מסוג התעלמות
במהלך אירועים משמעתיים ונוטים פחות להגיב בסגנון של מתן הסברים .
מחקר זה מחזק את החשיבות והצורך במערך ליווי ותמיכה למדריכים חינוכיים ממוקד רגישות
תרבותית ובייצוג מעורב ומאוזן של דמויות גבריות ודמויות נשיות ביצירת סביבה טיפולית משקמת.
כמו כן עולה הצורך בבחינת משתנים אישיים וסביבתיים נוספים שיאפשרו הבנה מעמיקה יותר
בתחום הטיפול והשיקום במוסדות תקון לנוער.
בהרצאה יוצג המחקר ותוצאותיו ויינתנו הסברים סוציולוגים ופסיכולוגים לממצאים השונים.
מילות מפתח :רב תרבותיות ,מדריך חינוכי ,מוסד תקון לנוער ,מפגשי משמעת.

23

Ethnicity, Gender Differences and Authority Styles at Correctional
Institutions
Yaacov Reuvn
Kinneret College on the Sea of Galilee reuvenya@walla.com
This research was motivated by the culture-, ethnicity- and gender-based variance
manifested in all matters pertaining to perceptions and positions regarding educating,
treating and shaping the behavior of juvenile delinquents. The research population
included educational instructors serving as paraprofessional welfare workers at
rehabilitation institutions for offending youth and juveniles in socially deviant
situations.
The research examined variables predicting how educational instructors at
correctional institutions for juveniles perceive the inmates under their care and what
influence this perception has on their style of exercising authority while engaging in
disciplinary action.
The first assumption relates to perceptions of attributing blame to juveniles. It is
estimated that male Jewish educational instructors of Mizrachi background and male
Arab educational instructors will tend more to ascribe blame to the inmates and
perceive them as guilty of their situation, compared to female educational instructors
and those of Ashkenazi origin, who will tend to view the juveniles as victims of
circumstances.
The second assumption relates to style of exercising authority while engaging in
disciplinary action. It is surmised that Jewish educational instructors of Mizrachi
descent and Arab educational instructors will tend more to employ a style
characterized by force and disregard in exercising their authority while engaging in
disciplinary action, as compared to female educational instructors and Ashkenazi
instructors, who will use a more explanatory type of authority.
The study included 320 educational instructors constituting the total population of
educational instructors at the institutions run by the Youth Protection Authority. Of
these, 50 instructors did not return the completed questionnaires as requested and
were therefore disqualified.
The analysis involved one-way analysis of variance (ANOVA), Scheffe analysis and a
t-test for independent samples.
The results of the study showed that ethnic and gender variations among the
educational instructors contributed to predicting their perceptions of the inmates and
their pattern of applying force in disciplinary action. As hypothesized, Arab
educational instructors tend more to blame inmates of both genders than do Jewish
educational instructors, and they employ a style characterized by force and disregard
in exercising their authority while engaging in disciplinary action.
Regarding gender differences, contrary to what was surmised the results indicate no
difference between male and female educational instructors in the way they perceive
inmates of both genders. Nevertheless, a difference was found in their style of
exercising authority in discipline encounters. Male educational counselors tended to
respond more by disregard and less by giving explanations compared to their female
counterparts.
Key words: multiculturalism, educational instructors, correctional institute for youth,
discipline
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"כולם חברים של כולם"
"كلنا أصدقاء"
""We are all friends
אורית הוד-שמר ,המכללה האקדמית ע"ש קיי oritshemer@gmail.com
חנה צימרמן ,המכללה האקדמית בית ברל hanazimer@gmail.com
ספיה חסונה-ערפאת ,המכון האקדמי הערבי לחינוך  -המכללה האקדמית בית ברל
safiehar@gmail.com
חרותה ורטהיים ,המכללה האקדמית בית ברל cherutaw@gmail.com
מחקר* תלת-שנתי שנערך בקרב ילדי גן ,מהחברה היהודית ומהחברה הערבית ,עוסק בחשיבה
מוסרית חברתית של ילדים אלה .במושב זה נתמקד בהתייחסותם של הילדים בקבלת ילד שונה
המגיע לגן 204 .ילדים בני  2שנים (ממוצע בחודשים 61.30 :ס"ת  )8.28נשאלו שאלות הקשורות
בשילוב ילדים השונים מהם :האפשרות לשחק עם ילד חדש שבא לגן ואינו דובר עברית/ערבית וילד
אחר שמתקשה בראייה.
בניתוח כמותי עלו מתוך תשובות הילדים שלושה היבטים :הפתרון אותו מציעים הילדים ,האמפתיה
שהם מגלים לאחר ,וההסבר למצב המתואר בשאלה .מן הממצאים עולה שהפתרונות שהציעו הילדים
היו פתרונות לא בהכרח הוגנים ,ובחלקם הועברה האחריות לפתרון לאדם אחר .לא נמצאו הבדלים
מובהקים סטטיסטיים בשלושת ההיבטים שצוינו בין החברה הערבית ליהודית .הניתוח האיכותני
מחזק ממצאים אלו ומצביע על קטגוריות משותפות בשתי החברות ,לדוגמה :התייחסות הילדים
לקושי של הילד השונה כסיבה לקבלתו או לדחייתו ,נכונות הילדים לקחת אחריות לשיפור מצבו של
הילד השונה ואף העלאת הצעות לשיפור ולקידום מצבו של הילד השונה.
המחקר מצביע על הדמיון הבסיסי בהתנהגות המוסרית של הילדים ,אשר שייכים לתרבויות שונות
ודוברי שפות שונות .בנוסף מצביע המחקר על הצורך בקיום שיחות בגני הילדים בנושא שילוב
השונה ,מתוך רצון לתת לילדים כלים להתמודד עם מצבים כאלו בחברה רבגונית כדוגמת החברה
הישראלית.
מילות מפתח :קבלת השונה ,ילדי גן ,חשיבה מוסרית ,חברה ישראלית.

* מחקר זה מומן על ידי "מכון מרחבים – המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל".
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"We are all friends"
Orit Hod-Shemer, Kaye Academic College of Education, oritshemer@gmail.com
Hana Zimerman, Beit Berl College. hanazimer@gmail.com
Safieh Hassunh Arafat, Arab Academic Institute of Education. Beit Berl
College. safiehar@gmail.com
Cheruta Wertheim, Beit Berl College. cherutaw@gmail.com
Merchvim Institute – The Institute for the Advancement of Shared Citizenship in
Israel
A three-year study* examined social and moral thinking among young children in
Jewish and Arab preschools. In this session we focus on children's acceptance of a
new child in their class who is "different." Participants included 214 five-year-olds
(mean age=60.91 months, sd=8.58) who were questioned about interactions with
children who are different, such as playing with a new child who does not speak their
language or with a child who is visually impaired.
Analysis of the children's responses yielded three topics: solutions suggested by the
children, their degree of empathy, and their explanations of the situation. The
solutions proposed by the children were very basic; some were not fair and some
attributed responsibility to another person. Older children were more empathetic
towards the "different" child and their explanations were given in accordance with
social conventions. No significant differences were found between Jewish and Arab
groups. In-depth analysis also indicated similar types of responses for both groups,
for example in relating to the other's difficulties as a reason for accepting or rejecting
him/her, willingness to take responsibility for improving the other's situation, and
proposing ways to improve his/her situation.
Despite their cultural and linguistic differences, a basic similarity was found in the
moral behavior of the children. The findings indicate a need for developing dialogue
in preschools concerning acceptance of differences so as to provide children with
tools for coping in a multi-cultural society.

Key Words: Acceptance of the "other", kindergarten children, moral thinking, Israeli
society.
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האם מתן לגיטימציה ל"אחר" תפחית את מידת הדבקות בנרטיב הלאומי העצמי?
רביעה חסיסי-סאבק
אורנים ,המכללה האקדמית לחינוך
rhusisi@gmail.com
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הקשר בין שינויים במידת מתן לגיטימציה לנרטיב הקולקטיבי
הלאומי של ה"אחר" לבין שינויים שחלו במידת הדבקות בנרטיב הקולקטיבי הלאומי העצמי כתוצאה
של השתתפות בתוכנית חינוך לשלום (נתיבי התפייסות) בקרב בני-נוער יהודים וערבים-פלסטינים
אזרחי ישראל .המחקר מבוסס על ההנחה שלנרטיב הקולקטיבי הלאומי יש תפקיד חשוב ומרכזי
בקרב קבוצות יריבות הנמצאות בקונפליקט עיקש ומתמשך.
במחקר השתתפו  212בני נוער יהודים וערבים אזרחי ישראל 068 :מהם (קבוצת הניסוי) השתתפו
בתוכנית "נתיבי התפייסות" לעומתם 024 ,שלא השתתפו בתוכנית הנ"ל ,היוו את קבוצת הביקורת.
השאלונים הועברו בסדר שונה בשלושה מועדים :טרם השתתפות ,אחרי סיום השתתפות ושלושה
חודשים אחרי סיום התכנית.
ממצאי המחקר המרכזיים
-

נמצא קשר שלילי בינוני בין מתן לגיטימציה לנרטיב הלאומי האחר לבין דבקות בנרטיב הלאומי
העצמי טרם השתתפות בתכנית חינוך לשלום בקרב קבוצת הנחקרים היהודית והערבית .משמע,
ככל שהנחקרים נתנו יותר לגיטימציה לנרטיב האחר ,מידת הדבקות בנרטיב הלאומי העצמי שלהם
ירדה ולהיפך; ככל שמידת הדבקות בנרטיב העצמי עלתה ,מידת הלגיטימציה לנרטיב האחר ירדה.

-

ב טווח הקצר ,נמצא מתאם חיובי בין השינויים במתן לגיטימציה לנרטיב הפלסטיני "האחר" לבין
השינוי בדבקות בנרטיב הציוני "העצמי" בקרב קבוצת הניסוי היהודית .ומתאם אפסי בקרב קבוצת
הניסוי הערבית .לעומת זאת ,בשתי קבוצות הביקורת ,היהודית והערבית ,נמצא מתאם שלילי בין
השינויים לטווח קצר .במילים אחרות ,לא זו בלבד שעלייה במתן לגיטימציה לנרטיב הלאומי אינה
גורעת בדבקות לנרטיב העצמי ,אלא יכולה לעודד יתר דבקות בנרטיב העצמי אצל משתתפי
התוכנית של חינוך לשלום.

לסיכום ,ממצאי המחקר מראים ,שהשתתפות בתוכנית חינוך לשלום ,למרות שאינה מכוונת ללמידת
נרטיבים לאומיים וגם לא להגברת לגיטימציה לנרטיב האחר באופן ישיר ,עשויה לערער על הקשר
השלילי הצפוי בין לגיטימציה לנרטיב של היריב ולבין דבקות בנרטיב העצמי ,בקרב הנחקרים
היהודיים ועל חיזוק חלק מהמתאמים בקרב הנחקרים הערבים.
מילות מפתח :נרטיב לאומי ,לגיטימציה ,האחר ,דבקות ,תכנית חינוך לשלום.
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Will Legitimizing the "Other" Reduce Adherence
to One's Own Collective Narrative?
Rabi’a Husisy-Sabek
Oranim Academic College of Education
rhusisi@gmail.com

The purpose of this study was to examine the relationship between changes in the
legitimacy accorded to the collective narrative of the adversary national group among
Israeli Jewish and Arab youth who participated in a peace education program
(Pathways into Reconciliation) and changes in adherence to one's own national
collective narrative. The study was predicated on the assumption that national
collective narratives play a central role in societies that are involved in a prolonged,
protracted conflict.
The study sample consisted of 302 Israeli Jewish and Arab youth, of whom 168
participated in a peace education program called Pathways into Reconciliation and a
control group comprising 134 youngsters who did not participate in the program.
The study employed repeated measurements as follows: a) pre-test, b) post-test, and
c) delayed post-test three months after the end of the program.
Main Findings:
-

A negative relationship was found between legitimacy of the adversary's
narrative and adherence to one's own narrative prior to participation in the
peace education program in both groups, the Jewish and the Arab.

-

A positive correlation was found in the Jewish experimental group between
short-term changes regarding the legitimacy attributed to the Palestinian
narrative and changes in adherence to the Zionist narrative. In the Arab
experimental group, this correlation was negligible.

-

In both the Jewish and Arab control groups, a negative correlation was found
between the short-term changes in both measures.

In conclusion, the research findings indicate that participation in a peace education
program, even one that was not designed to deal directly with national narratives or
to elevate legitimacy of the other narrative, might "disrupt" the expected negative
relationship between attributing legitimacy to the narrative of the rival and adherence
to one's own narrative among Jewish youth and might strengthen some of the
correlations among Arab youth.
Key Words: Collective narrative, legitimacy, adherence, peace education program
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סטודנטים לאנגלית נחשפים ל"אחר" בסיוע תכנית אזרחות משותפת
ריבי כרמל ומירי יוחנה
מכללת סמינר הקיבוצים ,תל אביב
carmel@smkb.ac.il
miri.yochanna@gmail.com
האם מפגשים חינוכיים בין סטודנטים יהודיים וערבים ,נותנים הרגשה טובה לרגע? או האם זו
התחלת תהליך של גישור פוטנציאלי בין הלאום היהודי והערבי?
פרויקט "אזרחות משותפת" נועד לעסוק בנושאים אלה בכיתות הלימוד בבתי הספר במטרה ליצור
דיאלוג חופשי פלורליסטי ומכבד בין סטודנטים יהודים וערבים ובין תלמידיהם .הפרויקט מורכב
מפעילות בין  02סטודנטיות במחלקה לאנגלית בסמינר הקיבוצים לבין  02סטודנטיות במחלקה
לאנגלית במכללת אל קאסאמי בבקעה אל גרביה.
הפעילות שהתנהלה בשפה האנגלית ,כללה חילופי סטודנטים במסגרת התנסות מעשית בשיעורי
אנגלית ונערכה במקביל בשני בתי הספר .במהלך חמישה שבועות רצופים לימדו הסטודנטיות
היהודיות תלמידים בחט"ב בבקעה באל גרביה ,והסטודנטיות הערביות לימדו תלמידים ותלמידות
יהודים בחט"ב בתל אביב .השיעורים שהועברו בכיתות התרכזו בנושאים הקשורים לריבוי זהויות,
רב-תרבותיות ,מנהיגות והוגנות בכיתות ,סובלנות ומשמעות השונות.
מטרת המפגשים החד-לאומיים הייתה לאפשר לסטודנטיות הבאות מרקעים וזהויות שונות בחברה
הישראלית להעלות את תפישתן באשר ל"אחר" ,להשמיע חששות ולדון בציפיות לקראת המפגשים
עם התלמידים בבית הספר .מטרת המפגשים הדו-לאומיים הייתה לעודד שיח ,קירוב לבבות ולמידה
הדדית של האחד על האחר כשהשפה אנגלית משמשת גשר לשוני בין העמים.
מחקר זה בודק את העמדות של המשתתפות בפרויקט כלפי ה"אחר" – היהודי והערבי – לפני
ההשתתפות בפרויקט ואחריה ,והאם חלו שינויים בעמדות אלה בעקבות ההשתתפות בפרויקט .כמו
כן ,מטרת המחקר היא לבחון את התחושות והדעות של המשתתפות על "האחר" בעל הזהות
הערבית/היהודית מבחינה ערכית ,חברתית ,תרבותית ,ולהציג אותן על רקע המציאות של הקונפליקט
יהודי-ערבי בישראל.
הנתונים נאספו ע"י שאלונים (בדיקת עמדות וסטריאוטיפים) פרה ופוסט ההשתתפות ,ושאלונים
לקבוצת ביקורת לסטודנטים בשתי המחלקות לאנגלית שלא השתתפו בפרויקט .נאסף חומר כתוב
שכלל רפלקציות ,פורומים מקוונים ומשובים אישיים אנונימיים .כמוכן נערכו תצפיות במהלך
המפגשים.
על פי ניתוח הנתונים הכמותיים לא נמצא שינוי משמעותי בעמדות ובתפיסות היסוד של המשתתפות
היהודיות והערביות לגבי ה"אחר" בחברה הישראלית .ניתוח הנתונים האיכותניים מצביע על תהליך
עמוק ומשמעותי שעברו המשתתפות בנושאים הקשורים לתפיסות עולם ערכיות ,חברתיות
ותרבותיות ,אידאולוגיות והשפעת הסביבה.
ההשלכות החינוכיות והיישומיות של מחקר זה יידונו לאור הממצאים .נטען כי פעילות ומעורבות אחד
בתוך הקהילה של האחר ,מאפשרת הכרה של זהותו הלאומית של כל צד ובבד בבד תורמת לשיח
משמעותי בדבר מהות הקשר שבין ערבים ויהודים במצב הפוליטי/החברתי הקיים.
מילות מפתח :אזרחות משותפת ,יחסי יהודים ערבים ,יהודים/ערבים.
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Shared Citizenship Project: Jewish and Arab English Education Majors
Meeting the “Other”
Rivi Carmel and Miri Yochanna
Kibbutzim College of Education
carmel@smkb.ac.il
miri.yochanna@gmail.com
Do educational intergroup encounter programs between Jewish and Arab students in
Israel merely offer a "feel good" moment? Or can these encounters create the
beginning of a potential bridge between Jews and Arabs?
This study focuses on one such intergroup program which included 12 Arab and 12
Jewish college students who participated in a one-year shared citizenship
intervention project. The students participated in intergroup encounters and taught
English in schools of the "other" community, integrating ideas of democratic
citizenship, respect and tolerance in the classes.
The objectives of this study were: 1) understanding participants’ ideologies,
perceptions and attitudes towards people from the "other" community; 2) identifying
changes in their attitudes and perceptions as a result of the project; and 3)
understanding the position of English as a potential bridge within the context of the
Jewish-Arab conflict.
A mixed-methods approach was used for data collection. Questionnaires were
distributed in a pre-post design. The qualitative part of the study included analysis of
participants’ reflective essays and of researchers’ field notes collected from
intergroup encounters and classroom observations.
T-tests, correlations and ANOVAs were conducted on the quantitative data. Analyses
show that at the beginning participants held biased attitudes and stereotypical
perceptions towards the “other”. No significant changes were found in their attitudes
and perceptions as a result of the project. However, a different picture emerged from
the qualitative data. Analysis shows that the use of English, the "neutral" language,
established a common ground between the groups and enabled pro-active discourse
on issues involving tolerance and respect. English served as a means of building
trust and of reducing hostility and prejudice, thus enabling a better understanding
between conflicting perceptions and ideologies.
Educational implications will be discussed based on socio-cultural and sociolinguistic
theories and in the context of the current socio-political conflict. We will propose that
immersion activities in the community of the "other" can enable both cultures to
recognize their own identity and that of the "other," thus facilitating meaningful
dialogue between them.
Summary
This presentation focuses on an intergroup encounter program comprising Jewish
and Arab students in Israel. Participants taught English in schools of the "other"
community, integrating ideas of democratic citizenship, respect and tolerance in their
classes. English served as a means of building trust, facilitating understanding
between conflicting perceptions and ideologies.
Key words: Shared Citizenship, Arabs and Jews.
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חוויית לימוד של אנגלית כשפה זרה ( )EFLלתלמידים עם צרכים מיוחדים בישראל:
מדיניות מול פרקטיקה
סוזי רוסק
המכללה האקדמית בית ברל
susie.russak@gmail.com
אנגלית נחשבת לשפה הרשמית השנייה בישראל .לימוד השפה האנגלית הוא אחד ממקצועות
החובה בבחינות הבגרות בתיכון .תלמידים לא יכולים להתקבל למוסד להשכלה גבוהה או לסיים
תואר אקדמי ללא כישורים אקדמיים באנגלית (ספולסקי ושוהמי .)0333 ,על פי משרד החינוך,
הפיקוח לאנגלית ( ,)2102הוראת אנגלית מתחילה רשמית בכיתה ג'; עם זאת ,באזורים מסוימים
ההוראה מתחילה מוקדם יותר .החקיקה מחייבת שילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות
חינוכיות רגילות ( .)Meadan & Gumple , 2002בכל הקשור ללמידה של השפה האנגלית ,הפיקוח
שומר על מדיניות שבה כל התלמידים משולבים בכיתת האנגלית .קיימות אמנם הנחיות של משרד
החינוך ( )2113בנושא שילובם של תלמידים עם מוגבלויות ,אך המורים בכיתה לא תמיד מצוידים
בכישורים ובידע הדרושים כדי ללמד תלמידים אלה .המחקר הנוכחי בחן את תפיסותיהם של מורי
 EFLלגבי שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתת  EFLבשלבים ההתחלתיים של רכישת
האוריינות .הנתונים נאספו מ 001-מורים בבתי ספר יסודיים במגזרים דוברי עברית וערבית .המורים
מילאו שאלונים עם שאלות סגורות ופתוחות שהתמקדו בנושאים הבאים :מסגרת חינוכית ,חומרי
למידה ,הכשרת מורים וניסיון ,תפיסת המורה בנושא יעילות מקצועית ,ותפיסת המורה לגבי תלמידים
עם צרכים מיוחדים .הממצאים הצביעו על כך שתלמידים בעלי צרכים מיוחדים משולבים לעתים
קרובות בשיעורי אנגלית בחינוך הרגיל ,ולומדים על פי אותם חומרים בכיתה הרגילה .לעתים קרובות
המורים אשר מלמדים תלמידים עם צרכים מיוחדים נטולי הכשרה ספציפית להוראת תלמידים אלה.
לפעמים תלמידים אלה מקבלים התאמות וסיוע נוסף בבית הספר .לעומת זאת ,יש להם קשיים
ברכישת  EFLוהציונים שלהם בדרך כלל נמוכים .מורי  EFLלא תמיד מודעים למוגבלויות של
התלמידים בכיתות שלהם ,והם אינם מרגישים שיש להם ידע או יכולת לתת מענה לצרכים החינוכיים
של תלמידים אלה .הם מרגישים שהתלמידים הרגילים מתוסכלים גם כן .הם מרגישים שתלמידיהם
עם צרכים מיוחדים יפיקו תועלת מלימוד בקבוצות מיוחדות עם חומרים מיוחדים .ממצאים אלו מעלים
שאלות לגבי התאמה ויעילות מדיניות השילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות רגילות
ללימוד .EFL
מילות מפתח , EFL :שילוב ,תלמידים עם צרכים מיוחדים ,הכשרת מורים ,מדיניות חינוכית לשונית
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Presentation title: The English as a foreign language (EFL) learning
experience for pupils with special needs in Israel: Policy vs. practice
Susie Russak
Beit Berl College
susie.russak@gmail.com
English is considered the second official language of Israel. It is one of the
mandatory subjects on the high school matriculation exam. Students cannot get into
college nor can they graduate without proficient academic English skills (Spolsky &
Shohami, 1999). According to State of Israel Ministry of Education English
Inspectorate guidelines (2013), formal English instruction begins in grade three;
however in some locations, instruction begins earlier. Legislation has resulted in
integration of children with special needs into regular educational settings (Meadan &
Gumple, 2002). With respect to studying English, the English Inspectorate maintains
a total inclusion policy where ALL pupils are included in the EFL class. While there
are Ministry guidelines (2009) regarding the integration of students with disabilities,
classroom teachers are not always equipped with the necessary skills and
knowledge to teach these students. The present study examined the perceptions of
EFL teachers regarding the inclusion of pupils with special needs in the EFL class at
the beginning stages of literacy acquisition. Data were collected from 110 elementary
school teachers in the Hebrew and Arabic speaking sectors. Teachers filled out
questionnaires with both closed- and open-ended questions focusing on educational
setting, learning materials, teacher training and experience, teacher feelings of
professional efficacy and teacher perceptions of pupils with special needs. Findings
indicated that pupils with special needs are often included in regular education
English classes and are taught according to the same materials as the regular class,
often by teachers with no specific training for teaching pupils with special needs.
Occasionally these pupils get testing accommodations and additional assistance at
school; however, they have difficulties acquiring EFL, and their grades are generally
low. EFL teachers are not always aware of the disabilities of the pupils in their
classes, nor do they feel they have knowledge or ability to meet the educational
needs of these pupils. They feel that the non-disabled pupils are frustrated as well.
They feel the special needs pupils would benefit from being taught in special groups
with specialized materials. These findings raise questions regarding the validity of
including pupils with special needs in the regular EFL class as well as doubts
regarding the suitability and efficacy of the language teaching policy.
Key words: EFL, inclusion, students with disabilities, teacher training, language
teaching policy.
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לימודים משותפים של סטודנטים יהודים וערבים בהכשרה לתואר שני בייעוץ חינוכי :מה
תורם הלימוד המשותף להתפתחות המקצועיות של היועצת?
אריאלה בארי בן ישי ולורי גרינברגר
המכללה האקדמית בית ברל
arielabb@gmail.com
lgreenberger@yahoo.com
עבור לא מעט יהודים וערבים בארץ ,האקדמיה מהווה הזדמנות ראשונה למפגש אינטנסיבי פנים אל
פנים .זאת מאחר שבהיותם תלמידי בי"ס ,בטרם הפיכתם לסטודנטים/יות ,הם לרוב לומדים
במערכות חינוכיות שונות ונפרדות .פסיכולוגים חברתיים רבים סבורים שמגע בין אוכלוסיות שונות
(במיוחד אלו החיות במצב של מתח או סכסוך מתמשך) עשוי לקרב ואף לתרום ליחסים חיוביים,
להפחית סטריאוטיפים ודעות קדומות .עם זאת ,פסיכולוגים אלו סבורים ,שמגע בלבד אינו מספיק
ומציעים מספר תנאים בהם המ גע עשוי לקדם יחסים חיובים ולהגביר את הרצון למגע בין הקבוצות.
סוגיה זו חשובה מכיוון שהיועץ החינוכי ,לפי איגוד היועצים החינוכיים האמריקאי (,)ASCA, 2014
נדרש לפיתוח "מסוגלות תרבותית" .מכאן ,שבמהלך לימודיו ,על הסטודנט לרכוש סט של מיומנויות
וערכים הכרחיים להתמודדות עם שונות תרבותית בעבודתו .נוכחותם של סטודנטים ערבים ויהודים
בקבוצת לימוד פסיכו-חינוכית ,מזמנת הזדמנות לפיתוח של מסוגלות זו על מרכיביה.
בלימודי התואר השני בייעוץ חינוכי במכללה האקדמית בית ברל לומדים יחד בקבוצות שונות ובצורה
אינטנסיבית ,במשך שנתיים ,סטודנטיות וסטודנטים משני העמים .המחקר הנוכחי יתמקד בחוויית
הלמידה המשותפת בשיעורים בעלי אופי סדנאי המאופיינים באינטימיות ,מעורבות ,אינטראקציה בין
אישית ועבודה רפלקטיבית תוך אישית (מפגש המזמן הכרות עמוקה יחסית ,קרבה עם המרצה/מנחה
ופיתוח מודעות של הלומדים).
המחקר המוצג הינו מחקר גישוש אשר ירצה להתחקות אחר יועצים/ת חינוכיים העובדים בשדה ,שנה
עד שנתיים לאחר סיום לימודיהם ,ולבחון במבט רטרוספקטיבי מה קרה לסטודנטים אלו במפגש
הקבוצתי עם בני הלאום האחר .מה היו הציפיות ומה הייתה החוויה בפועל במפגש? עד כמה המפגש
תרם להם באופן אישי בכלל ולעבודתם כיועצים חינוכיים בפרט? בהסתמך על ממצאי המחקר
ישורטט פרופיל התפתחותי של המסוגלות התרבותית המאפיינת יועצים חינוכיים בראשית דרכם
המקצועית תוצגנה המלצות אופרטיביות להכשרת יועצים חינוכיים.
מילות מפתח :מסוגלות תרבותית .שונות תרבותית ,יחסי רב ומעוט ,יהודים וערבים בישראל,
הכשרה מקצועית בייעוץ חינוכי.
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Arab and Jewish students studying together for graduate degree in
school counselling: What does studying in the same classroom
contribute to their professional development?
Ariela Bairey-Ben Ishay and Lori Greenberger
Beit Berl College
arielabb@gmail.com
lgreenberger@yahoo.com
For many Jews and Arabs in Israel, academia is their first opportunity for an intensive
face-to-face encounter. As school pupils, most studied in different and separate
school systems prior to entering academia. Many social psychologists agree that
personal contact between people from diverse societies (especially those living under
stress and ongoing conflict) is likely to contribute to positive relations and to
decreased stereotypes and prejudice. However, they also agree that contact is not
enough and suggest that certain conditions are necessary for the contact to promote
the desired positive outcomes.
The ASCA (American School Counselors' Association) requires school counselors to
obtain a certain level of cultural competence in their work. Indeed, students are
expected to develop a set of values and professional skills necessary for dealing
positively with cultural diversity. A joint learning environment in which Arab and
Jewish students study together in a psycho-educational group setting provides a
setting in which the skills attributed to this competence are likely to develop.
Jewish and Arab students study together in various groups during their two-year
professional training as educational counselors-to-be at the Beit Berl Academic
College. The present research retrospectively focuses on the experiences of these
students in participatory workshop classes. These classes are characterized by
relative intimacy, close interactions between the students and with the lecturer and
reflective introspective work.
Following are the preliminary findings of a pilot study of newly certified students
during their first and second years of work as school counselors. The interviews
focus on the students' accounts of their experience, as they remember it, of studying
together with students from the "other" group in the same classroom. We will present
their expectations and their opinions regarding how studying together affected them
as individuals and as professionals in the field. Based on their accounts we will
define a progressive profile of what appears to characterize cultural competence
among counselors during their initial years of work and make practical
recommendations for improvement during their professional training.
Key Words: Cultural competence, cultural diversity, majority-minority relations,
Jewish and Arab citizens of Israel, professional training of school counselors.
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"לא בחצר האחורית שלי":
מחקר בינלאומי של תפיסות לצדק סביבתי בקרב סטודנטים
מיכל גרוס ,מכללת אורניםmukyg@oranim.ac.il ,
מריה לאורנס ,מכללת רוד איילנדmlawrence@ric.edu ,
"לא בחצר האחורית שלי" ) (NIMBYהפך שם נרדף ליחידים או לקהילות המתנגדים להשפעות
שליליות העלולות להיגרם לאיכות הסביבה הטבעית והבנויה באזור מגוריהם" .נימבי" הינו מושג
שהתפתח במהלך שנות השמונים של המאה הקודמת כזעקה ציבורית לחוסר הצדק החברתי של
אוכלוסיות מוחלשות באזורים גאוגרפיים עם רמות גבוהות של זיהום סביבתי ובעיות בריאות גבוהות
בהשוואה לאוכלוסייה הכללית (.(Maantay, Chakraborty, and Brender, 2010
מחקר גישוש איכותני זה בוחן תפיסות של צדק סביבתי בקרב סטודנטים לתואר הראשון באמצעות
שימוש בסיפורי מקרה של תופעת ה"נימבי" מישראל וארצות הברית.
"נימבי" הינו נושא רחב הכולל תחומי לימוד רבים .במחקר זה תיבחן רמת המסוגלות של הסטודנטים
לזהות ולבטא את המודעות שלהם למורכבות הזאת .לצורך זה תפותח על ידי החוקרות יחידת למידה
משותפת שבאמצעותה ייאספו תגובות סטודנטים לתואר ראשון לסיפורי מקרה אותנטיים מאמריקה
ומישראל לתופעת ה"נימבי".
קבוצת סטודנטים אחת (כ 22 -סטודנטים) מכל מוסד תיחשף ותגיב לסיפור מקרה בנושא צדק
סביבתי משתי המדינות .הסטודנטים יקראו בתחילה את סיפור המקרה השייך למדינה האחרת .כל
סטודנט יענה בכתב על שאלות המתייחסות לסיפור המקרה שיוכנו על ידי החוקרות .בהמשך יקראו
הסטודנטים את סיפור המקרה השני ויענו על אותן שאלות .אנליזת התגובות הכתובות של
הסטודנטים תיעשה באמצעות תיאוריה מעוגנת בשדה ( & Strauss & Corbn, 1998, In Denzin
.)Lincoln, Eds.
תוצר משותף למחקר זה הוא העלאת המודעות של תלמידים למורכבות הקשורה בתופעת הנימבי.
ניתוח תפיסות הסטודנטים לצדק חברתי וסביבתי בשני המוסדות יתייחס לשאלות המחקר הבאות:
 .0מהן עמדות סטודנטים לתואר ראשון לגבי צדק סביבתי?
 .2כיצד רואים הסטודנטים את שיקולי הצדק הסביבתי בתוך המדינה שלהם בהשוואה למדינות
העולם?
 .2באיזו מידת מזהים הסטודנטים את תופעת ה"נימבי" כבעיה של צדק סביבתי  /חברתי?
 .4באיזו מידה מבינים הסטודנטים את המורכבות של תופעת ה"נימבי" (המגוון הרחב של
התחומים ומורכבות השלכות ברמה המקומית והגלובלית)?
מילות מפתח :צדק סביבתי ,צדק חברתי ,נימבי (intersections ,)NIMBY
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NIMBY: An International Study of Students’ Perceptions of
Environmental Justice
Maria Lawrence and Muky Michal Gross
M. Lawrence, mlawrence@ric.edu, Rhode Island College
M. Gross, mukyg@oranim.ac.il, Oranim Academic College Abstract
“Not In My Back Yard” (NIMBY) has become synonymous with individuals or
communities objecting to potentially negative impacts upon the quality of their natural
and built-up environments. NIMBY evolved during the 1980s as a public outcry
against the social injustice of the geographic clustering of marginalized populations in
areas with high levels of environmental pollution and disproportionate health
problems compared to the general population (Maantay, Chakraborty, and Brender,
2010).
This exploratory qualitative study will examine undergraduate students’ perceptions
of environmental justice through the use of NIMBY case stories from Israel and the
United States.
NIMBY is a broad topic inclusive of many other fields of study. The degree to which
students are able to recognize and articulate their awareness of this complexity will
be examined. A research learning unit will be co-developed by the investigators to
collect attitudinal responses from undergraduate students to authentic NIMBY case
stories from America and Israel.
Students in one class at each institution will read and respond to each environmental
justice case story from both countries. Students will read the case story from the
other country first. Each student will write a response to questions prepared by the
researchers pertaining to the case story. Students will read the second case story
and write a response to the same prepared questions.
Grounded theory process (Strauss & Corbn, 1998, In Denzin & Lincoln, Eds.) will be
used to analyze students’ written responses to the questions for each case story.
One shared outcome of this study will be to raise students’ awareness about the
interconnected complexity of NIMBY. We will attempt to report the perceptions of
students’ social and environmental justice issues at the two institutions in response to
the following research questions:
a. What are undergraduate students’ beliefs about environmental justice?
b. To what extent do the students view environmental justice as a priority
within their respective nations and internationally?
c. To what extent do students recognize NIMBY as a problem of
environmental/social justice?
d. To what extent do students understand the complexity of NIMBY (variety
of fields and complex implications in local and global level)?

Key words: environmental justice, intersectionality, NIMBY, social justice.
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מפגשים חוצי-תרבויות בין סטודנטים ועצירים במסגרת שיעורי אמנות
טלי גיל ומירה קרניאלי
אורנים ,המכללה האקדמית לחינוך
taligil5@gmail.com
mira_ka@oranim.ac.il
במכללה האקדמית אורנים מתקיים קורס ייחודי שבו סטודנטים מלמדים אמנות בבית מעצר .הבחירה
הלא-שגרתית לפעול מחוץ לגבולותיה של מערכת החינוך הפורמלית ,נובעת מהחשיבות שאנו
מייחסות לכוחה של הפעולה האמנותית והנחייתה ,גם מחוץ למסגרות המקובלות.
המפגש בין הסטודנטים לבין "החצר האחורית" של החברה הישראלית ,כרוך בחששות רבים מצד
הסטודנטים ומצד העצורים גם יחד .חוסר האמון הראשוני נובע מסטריאוטיפים ודעות קדומות בנוגע
לתפיסת ''האחר'' בקרב שתי הקבוצות.
השוני בין הסטודנטים לעצירים מתבטא במספר היבטים תלויי-תרבות :הסטודנטים משכילים
בהשוואה לעצורים שלעתים קרובות הודרו ממערכות חינוך .שתי האוכלוסיות נבדלות גם בשפה ,דת,
מגדר וגיל .הבדל מרכזי לענייננו הוא הנגישות השונה לתחום האמנות .מעל כל אלו הניגוד שבין
החרות והיעדרה ,הדיכוטומיה שבין ה''כאן'' – בתוך החומות ,וה''שם'' – מחוצה להן .כדי לבחון את
המשמעויות שהקנו המשתתפים משתי הקבוצות למפגשי ההוראה ולאמנות ,ניתחנו ראיונות,
תצפיות ,דיונים ,משובים רפלקטיביים ותוצרים שהגישו הסטודנטים בסיום הקורס .הביטוי האמנותי
מזמן ליוצרים ערוץ לתקשורת לא-מילולית וסימבולית והעלאה של נושאים רגשיים ,הקשים להבעה
במילים .העיסוק באמנות מאפשר לעצירים להתנתק ,ולו לזמן מה ,מתנאים פיזיים קשים וממצבים
רגשיים מורכבים .הם מתנסים בחוויות חדשות ,מפתחים כישורי חיים ותחושת מסוגלות .המפגשים
בהנחיית הסטודנטים תורמים לתחושות העצירים שהחברה לא שכחה אותם.
הסטודנטים מפיקים תובנות ביחס לכוחה של האמנות עבור המתנסים בה ולחשיבותו של תחום
הדעת אליו הם מתכשרים ,החינוך לאמנות ,הכולל בנוסף להתנסות ביצירה אמנותית גם את כל רכיבי
החינוך בכלל .בנוסף ,הם מגלים בעצמם יכולות אישיות ומקצועיות ,שלחלקן לא היו מודעים .עבור
כולם מזמנים השיעורים מפגש דרך היצירות ,עם עצמם ועם האחרים .נוצרת תחושת ההצלחה
משותפת ,שגורמת לפתיחות ,אמפטיה והפחתת שיפוטיות כלפי האחרים .הניכור מתחלף בהכלה
ובחמלה.
מילות מפתח :הוראת אמנות ,אמנות כשפה לא-מילולית ,הוראה בבתי כלא ,הכלה.
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Cross-cultural encounters between students and detainees
in art class settings
Tali Gil and Mira Kranieli
Oranim, Academic College of Education
taligil5@gmail.com
mira_ka@oranim.ac.il
Oranim Academic College offers a unique course in which students teach art classes
at a detention center. The unusual decision to work outside the formal education
system derives from the importance we attribute to the influence of artistic action and
its instruction outside conventional settings.
The students' encounter with the "backyard'' of Israeli society is accompanied by
many apprehensions, both of the students and of the detainees. This initial mutual
distrust is the result of stereotypes and prejudices regarding "the Other" held by both
groups.
The differences between students and detainees are manifested in several culturedependent aspects. The students are more educated than the detainees, who often
were excluded from the education system. The two populations also differ in
language, religion, gender and age. Another major relevant difference is in access to
art. Above all is the contrast between freedom and its absence, the dichotomy
between "here" – inside the walls – and ''there" – the world outside.
To examine the implications attributed by both groups to the art instruction sessions,
we analyzed interviews, observations, discussions, reflective feedback and papers
submitted by the students at the end of the course.
Artistic expression offers creators a channel for non-verbal and symbolic
communication and a means of raising emotional issues difficult to express verbally.
Engaging in art provides the detainees an escape, even if only temporarily, from the
harsh conditions and complex emotional situations they experience at the detention
center. They gain new experiences and develop life skills and a sense of self-efficacy.
Interacting with the students helps the detainees feel that society has not forgotten
them.
The students gained insights into the power of artistic creation for all who engage in it
and the importance of their field of expertise, art education, which in addition to the
experience in artistic creation incorporates all the components of general education.
They discovered personal and professional capabilities they were partially unaware
of.
For all participants, these art classes provide an encounter with works of art, with
themselves and with others. Their mutual sense of success helps them open up,
develop empathy and reduce judgments of others, replacing the feelings of alienation
with inclusion and compassion.

Key Words: art instruction, art as a nonverbal language, teaching in prisons,
inclusion.
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מבט אמפירי ויישומי על מפגש בין יהודים לערבים בקמפוס רב-תרבותי בישראל
ליפז שמוע-ניר ,החוג למדעי ההתנהגותlipaznir@zahav.net.il ,
איירין רזפורקר-אפפלד ,החוג למדעי ההתנהגותirenea@013.net ,
מכללה אקדמית צפת
החברה הישראלית מורכבת מקבוצות מיעוט מגוונות ולפיכך מתקיים בה דיון ער ומתמשך בנושא רב-
תרבותיות .אחד המקומות שבו מתרחש מפגש בין-תרבותי משמעותי הוא המוסדות להשכלה גבוהה,
ומפגש זה מציף לא פעם מתחים וקונפליקטים בין קבוצות התרבות ,שלרוב חבויים מתחת לפני
השטח .בהרצאתנו נציג שני היבטים ,יישומי ואמפירי ,למפגש הבין-תרבותי המתקיים במכללה
שחרתה על דגלה חזון רב-תרבותי .מבחינה יישומית ,יוצג האקלים החברתי-תרבותי במכללה על
מאפייניו ,קשייו ואתגריו .נדגים כיצד ערכים רב-תרבותיים משולבים בתוכניות הלימוד וכיצד תהליכי
דיאלוג רב-תרבותי בקרב הנהלת המכללה ,המרצים והסטודנטים מעודדים את קבלת האחר ותורמים
לפיתוח החוסן האישי של הפרטים ושל הארגון כולו.
הבחינה האמפירית התמקדה בקשר שבין נוכחות של סמלים דתיים (כיפה ,חיג'אב וכדומה) לעמדות
ההדדיות ולתפיסת האיום שבין הסטודנטים במכללה .בניסויים העל-סיפיים ,יהודים וערבים ביצעו
משימת תפזורת לאיתור מושגי דת ולאחר מכן מילאו שאלונים להערכת סטראוטיפים .בניסוי תת-סיפי
הובזקו מושגי דת או מילים ניטרליות (למשך  02אלפיות שנייה) ,ובהמשך המשתתפים מילאו
שאלונים להערכת סטראוטיפים ,דעות קדומות ותפיסת איום כלפי בן הדת האחרת .נמצא שחשיפה
מוקדמת לסמלים דתיים מעוררת ייצוגים שמקצינים או ממתנים סטראוטיפים כלפי בן הדת האחרת.
בנוסף ,נמצא שהערבים אינם מקשה אחת :ערבים מוסלמים שנחשפו באופן על-סיפי לסמלים
מהאסלאם תפסו את היהודים כאנטגוניסטים יותר ,וכשנחשפו למושגי יהדות הם תפסו את היהודים
כנעימים פחות .ערבים נוצרים שנחשפו באופן על-סיפי למושגי נצרות תפסו את היהודים כאגרסיבים.
לגבי היהודים ,חשיפה מודעת לסמלים דתיים לא השפיעה על הסטראוטיפים שלהם כלפי המוסלמים,
אולם בחשיפה לא מודעת ,נמצא שיהודים שנחשפו למושגי יהדות הושפעו באופן חיובי וגילו עמדות
מתונות יותר כלפי המוסלמים .בתחום תפיסת האיום ,נמצאה השפעה מעורבת .בקרב מוסלמים
נמצאה תפיסת איום סימבולית חזקה יותר מאשר ליהודים והיא מנבאת דעות קדומות כלפי היהודים,
אך היא לא הושפעה מחשיפה מוקדמת לסמלים דתיים .בקרב היהודים ,האיום הסימבולי והבין-אישי
מנבאים את הדעות הקדומות והמרחק החברתי ביחס למוסלמים ,וחשיפה לא מודעת מוקדמת של
יהודים למושגי יהדות מצמצמת את תפיסות האיום הראלי והסימבולי ,אך לא את האיום הבין-אישי.
הרצאה זו תתרום להבנת הדינמיקה המרתקת של סוגיית הרב-תרבותיות במוסדות להשכלה גבוהה
משתי זוויות משמעותיות .האחת ,זווית מודעת הכוללת :ערכים ,עמדות והתנהגויות מוחצנים
המתבטאים בתרבות הארגונית .הזווית השנייה אינה מודעת ונוגעת בתכנים קוגניטיביים ורגשיים
סמויים ,שכפי הנראה מושפעים מהראשונה ,ועם זאת גם משפיעים עליה.

מילות מפתח :רב-תרבותיות ,עמדות ,דיאלוג ,חוסן.
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Empirical and Practical Views on Arab-Jewish Encounters on a
Multicultural Campus in Israel
Lipaz Shamoa-Nir, lipaznir@zahav.net.il
Irene Razpurker-Apfeld, irenea@013.net
Zefat Academic College

Israeli society is composed of various minority groups that contribute to ongoing
multicultural discourse. Significant cultural encounters at higher education institutions
often elicit hidden tensions. We will discuss practical and empirical aspects of crosscultural encounters taking place at a college with a multicultural vision. With respect
to the practical aspect, we will describe the socio-cultural climate of the college:
characteristics, difficulties and challenges. We will demonstrate the integration of
multicultural values in learning programs and the contribution multicultural dialogue
among the college administration, faculty members and students has made to
individual and organizational resilience.
The effect of religious symbols (yarmulke, hijab, etc.) on mutual attitudes and
perceived threat among the college students was examined empirically. In
supraliminal priming trials, Jews and Arabs completed a word search puzzle that
included religious concepts and then completed questionnaires assessing their
stereotypes. In a subliminal study participants were briefly exposed (15 milliseconds)
to religious concepts or neutral ones, after which they completed a questionnaire
concerning threat perception, stereotypes and prejudices about individuals of the
other religion. Prior exposure to religious symbols was found to evoke
representations that reinforced or moderated outgroup stereotypes. In addition, the
Arabs were found not to be a homogeneous group. Arab Muslims who were
supraliminally exposed to Islamic symbols perceived Jews as more antagonistic, and
when exposed to Jewish symbols they perceived Jews as unpleasant. Arab
Christians who were supraliminally exposed to Christian concepts perceived Jews as
more aggressive. As for Jews, conscious exposure to religious symbols had no effect
on their outgroup stereotypes, but unconscious exposure to Jewish concepts
reduced their outgroup stereotypes. Examination of perceived threat revealed that
the Muslims' symbolic threat perception was stronger than that of the Jews predicted
prejudice towards Jews, but threat perception was not affected by early exposure to
religious symbols. Among Jews, the symbolic and interpersonal threats predicted
prejudice and social distance towards Muslims, and prior unconscious exposure to
Jewish concepts reduced realistic and symbolic threat perceptions but not the
interpersonal threat.
This presentation will contribute to understanding the dynamics of multiculturalism at
higher education institutions on two levels: a conscious level that includes values,
attitudes and behaviors reflected in the organizational culture, and a cognitiveemotional unconscious level that is apparently affected by the first level and
simultaneously has an impact on it.
Key words: multiculturalism, attitudes, dialogue, resilience.
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החומרים מהם עשויה הצלחה :פרקטיקות המתנגדות לניכור ,התקשרות ופדגוגיה רלוונטית
כרכיבי הצלחה של בית ספר הזדמנות שנייה כפי שמשתקפים בנרטיבים של התלמידים
גילה אמיתי וגיורא רהב
המכללה האקדמית עמק יזרעאל
gila.amitay@mail.huji.ac.il
grrhv@post.tau.ac.il
בתי ספר הזדמנות שנייה רבים מצליחים לקיים חיבור רגשי-אפקטיבי שהוא הכרחי ומהווה תנאי
מקדים להצלחה בקרב נוער במצבי סיכון ומצוקה המתחנכים בהם .מחקרים מצביעים על קיומה של
התקשרות טובה בין התלמידים לצוות כמאפיין מרכזי משמעותי אותו ניתן למצוא בבתי ספר הזדמנות
שנייה מוצלחים .ובכל זאת ,למרות תוצאות פסיכו-סוציאליות טובות בבתי ספר אלו ,הכוללות שיפור
במאפיינים רגשיים-התנהגותיים ,הממצאים על אודות ההישגים הלימודיים אינם חד-משמעיים.
למרות ההצלחות הרגשיות-התנהגותיות ,בתי ספר הזדמנות שנייה רבים אינם מצליחים לסייע
לתלמידיהם לסיים בהצלחה את חובותיהם הלימודיים ולצאת לעולם הבוגר עם כלל הכישורים
המוכחים הנדרשים ,קרי ,תעודת בגרות.
והנה ,בלב יפו שוכן תיכון לאמנויות מוזות המיועד לנוער במצבי סיכון ומצוקה .התיכון מתנאה
בשיעורי זכאות לבגרות הגבוהים מעט מהממוצע הישראלי למרות שתלמידיו מהווים במובנים
מסוימים נוער "קצה רצף" ,בעל מאפיינים מגוונים :יהודים ,ערבים ,ילדי עובדים זרים ,להט"בים
[מאפיינים המצויים בשיח הבית ספרי] ,הדרים ולומדים בכפיפה אחת ומגיעים לתוצאות של הצלחה.
בשל ממד אובייקטיבי זה של הצלחה ויחד עם ממדים נוספים של הצלחה בשינויים רגשיים-
התנהגותיים בקרב התלמידים ,נערך מחקר מקיף ששם לו למטרה לבחון ולמדוד את ההצלחות ,וכן
לתאר את החומרים מהם בנויות הצלחות אלו.
לאור קיומן של תפיסות תרבותיות מגוונות ,קיימת חשיבות רבה להבנת תפיסת הפונים לשירותים
החברתיים לגבי הממדים והפעולות המתקיימים בשירותים ומהווים בעיניהם מרכיבים משמעותיים
להצלחת השירות .המחקר הנוכחי בחן את הנרטיבים של תלמידי בית ספר "מוזות" .במהלך המחקר
נערכו  43ראיונות עם  26תלמידים ותלמידות מרקעים תרבותיים ואתניים שונים ,המהווים כמחצית
מכלל התלמידים המגיעים באופן סדיר לבית הספר .מטרת המחקר היתה למצות ולתאר את
הפרקטיקות המיטביות להצלחה כפי שהן משתקפות בחוויות המדוברות של תלמידי בית הספר.
הממצאים מצביעים כי פרקטיקות המתנגדות לניכור המקבלות משמעות מיוחדת בחברה הרב-
תרבותית הישראלית ,בשילוב עם התקשרות חיובית לבית הספר ופרקטיקות פדגוגיות רלוונטיות
מהוות מרכיבים מהותיים להצלחתם הלימודית כמו גם הרגשית-התנהגותית של התלמידים.

מילות מפתח :הזדמנות שנייה ,ניכור ,התקשרות ,פדגוגיה של דאגה.
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Practices of opposition to alienation, attachment and relevant pedagogy as
elements of a successful alternative school as reflected in students' narratives
Gila Amitay and Giora Rahav
Yezreel Valley College
gila.amitay@mail.huji.ac.il
grrhv@post.tau.ac.il

Affective engagement to school is a precondition for success among at-risk
students studying at successful alternative second-chance high schools.
Attachment is well known as a major characteristic of successful alternative
schools. Yet while research has pointed to overwhelmingly positive
psychosocial outcomes, the academic outcomes of alternative schools show
mixed results (Lange & Sletten, 2002). Very little research points to academic
progress among students enrolled in second chance programs.
Muzot, a second-chance high school for detached youth from all sectors of
Israeli society (Jews, Arabs, children of foreign workers and asylum seekers)
is located in Jaffa, an ethnically mixed city. Objectively speaking, Muzot is a
success by all measures. In 2011, 54% of Muzot's graduates completed their
full matriculation, and data from other years are quite similar. These data
resemble nationwide matriculation entitlement in Israel for 18-year-olds.
Previous research data also indicates positive emotional-behavioral changes
among students during the time they spend at Muzot.
The present study investigated the narratives of students who attended
Muzot, a successful alternative second-chance art school. The main purpose
of the research was to identify the main best practices for success as
reflected in the students’ narratives. The research consisted of 49 semistructured interviews with 36 students from diverse cultural origins and social
classes, representing about half of the students attending the school regularly.
The results indicate significant accounts of practices of opposition to
alienation, which take on unique significance in the multicultural and stratified
Israeli society. These, together with practices that advance attachment to
school and pedagogically relevant practices implemented by the teachers,
construct a genuine second chance that promotes the students' academic
success as well as their emotional-behavioral indicators.
Keywords: Second chance, Alienation, Attachment, Pedagogy of care.
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המתח הגלובלי-לוקלי בתכנית הלימודים בהיסטוריה
כפי עולה מפרשנויות של מורים
יפעת ברונשטיין
אוניברסיטת תל אביב
Yifatb1@mail.tau.ac.il

מירי ימיני
אוניברסיטת תל אביב
miriye@post.tau.ac.il

החיים בעידן החברה הגלובלית מעוררים ציפייה מתוכניות לימודים בכלל ומתוכניות הלימודים
בהיסטוריה בפרט ,שיהיו משולבות בתכנים ומסרים מגוונים ובעלי ערכים גלובליים בצד הערכים
לוקליים .בתוך כך ,עמדותיהם של המורים להיסטוריה כלפי תמהיל הנושאים בתכניות הלימודים
משקפות את המתח הגלובלי-לוקלי הבא לידי ביטוי בתהליכי הלמידה בכיתה .במקצוע ההיסטוריה
בישראל ,בחינות הבגרות ,החותמות את שיאו של תהליך הלמידה בבתי הספר ,מתמקדות ברובן
בהיסטוריה הלאומית ומהוות סמן ברור עבור המורים ,למסגרת התוכן והפרשנות לו.
מחקר זה בוחן ,כיצד מתבטא השיח סביב המתח הגלובלי-לוקלי בתהליכי ההוראה בפועל בשיעורי
ההיסטוריה בבתי ספר על-יסודיים ,ממלכתיים ,יהודיים בישראל .הנחת המחקר היא ,כי המורים
מעניקים פרשנות אישית לתכנית הלימודים הרשמית ,וכי התפיסה האישית שלהם משפיעה על
יישומה של התכנית בכיתה .מקצוע ההיסטוריה נבחר לצורך מחקר זה מאחר שהוא מתייחס במהותו
לערכים של הגדרת זהות ושייכות לאומית ,חברתית ותרבותית .במחקר זה השתמשנו במתודולוגיה
איכותנית הכוללת שתי שיטות לאיסוף נתונים :ראיונות עומק חצי מובנים ותצפיות מעורבות.
אוכלוסיית המחקר היא מורים להיסטוריה בבתי ספר על-יסודיים ממלכתיים יהודיים ,בחטיבה עליונה
ובחטיבת ביניים במרכז הארץ.
הממצאים הראשונים במחקר מצביעים על ארבע תמות מרכזיות דרכן ניתן לבחון את השיח הגלובלי-
לוקלי הנובע מתוך פרשנויות המורים :האוטונומיה של המורה בכיתה ,חשיבה ביקורתית ,היחס
לקונפליקט הישראלי-פל סטיני והוראת השואה .כל אחת מן התמות הללו הובילה לדיון בערכים של
זהות ושייכות ,הן בחטיבת הביניים שבה תכנית הלימודים ממוקדת בהיסטוריה כללית ,והן בחטיבה
העליונה שבה התכנית ממוקדת בהיסטוריה לאומית מקומית ברובה.
חשיבות מחקר זה נובעת מעצם קיום המחקר במדינה בעלת אוכלוסייה מגוונת הנמצאת באזור בעל
סכסוך ארוך שנים .השפעתו של הסכסוך היהודי-פלסטיני על טיפוח הערכים החינוכיים בכלל ועל
מקצוע ההיסטוריה בפרט כמו גם היות אוכלוסיית ישראל בעלת מנעד רב תרבותי רחב ,ממצבת את
ישראל כשדה מחקר מעניין אשר יסייע בעתיד להבנת תפקודם של מורים באזורי סכסוך ולהבנת
תפקידו של הסכסוך בהוראת ערכי המורשת ההיסטורית והביטוי למתח הגלובלי-לוקלי בהוראה
בכיתה .ממצאי המחקר יוכלו להוות בעתיד כלי עזר בידי כותבי תוכניות הלימודים בכלל ובהיסטוריה
בפרט.
מילות מפתח :רב -תרבותיות ,תכניות לימודים ,תהליכי הוראה ,גלובליזציה.
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The global-local nexus in the gap between the formal and real history
curriculum in Israeli classrooms:
The case of teachers in a conflict-ridden society
Yifat Bronshtein
Tel Aviv University
Yifatb1@mail.tau.ac.il

Miri Yemini
Tel Aviv University
miriye@post.tau.ac.il

Life in a global world arouses expectations that the curriculum in general, and the
history curricula in particular, should integrate diverse content with global and local
values. Yet in the meantime, the positions of history teachers concerning the mix the
subjects in the curriculum reflect the global-local nexus expressed in the learning
process in the classroom. In Israel, the history matriculation exams, which are the
culmination of the learning process in schools, focus primarily on national history and
are a clear marker for teachers for the content framework and its interpretation.
The purpose of this study is to examine how the global-local nexus is expressed in
practice in teaching history in the state Jewish high schools in Israel. The assumption
of the study is that teachers provide personal interpretation to the official curriculum
and their own perception affects implementation of the program in the classroom.
The teaching of history was chosen for this study because it refers to values of selfdefinition and national, social and cultural identity and belonging. The study is based
on interpretative qualitative methodology and uses two data collection methods:
semi-structured interviews and mixed observations. The study population includes
junior high and high school history teachers from the center of Israel.
The preliminary findings of this study indicated four main themes for examining the
global-local nexus arising from interpretations of teachers: classroom teacher
autonomy, critical thinking, attitude toward the Israeli-Palestinian conflict and the
teaching of the Holocaust. Each of these themes led to a discussion of values of
identity and belonging in the junior high schools, where the program is focused
mainly on general history, and in the high schools, where the program is focused
primarily on local and national history.
The global processes that contain regional trends are also affected by the
consequences of globalization. Israel, where this study was conducted, has been
trapped for decades in the Jewish-Palestinian conflict. The impact of this conflict on
fostering educational values, particularly in history classes, has positioned Israel as
an interesting research case which helps in understanding the functioning of history
teachers in conflict areas and the role of conflict as part of the global-local nexus and
in the history classroom, as reflected in the teaching process.
Keywords: multiculturalism, curriculum, teaching processes, globalization.
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להקשיב ל"קולו של האחר" :תכנית חינוכית לפיתוח מודעות חברתית
זהבה ברקני
סמינר הקיבוצים
Zbarkani@gmail.com

ההרצאה מציגה ובוחנת את התכנית החינוכית "קולו של האחר" .התוכנית צמחה כחלק מתפיסה
שבוחנת את מקומה של הכשרת מורים במרחב החינוכי-חברתי בישראל ,וזאת על רקע המציאות
החברתית ,הסוגיות והדילמות הקושרות בין חינוך וחברה בעידן הניאו ליברלי שבו אנו חיים .התכנית
מנסה לחזק את הממד החברתי-פוליטי בתהליך הכשרת מורים ולנטוע בקרב פרחי הוראה תודעה
של מחויבות חברתית פעילה (לם.)0333 ,
התוכנית "קולו של האחר" מציגה גישה ייחודית לתיאוריה חינוכית ברוח הפדגוגיה הביקורתית ומציגה
רעיונות שיובילו ללמידה מעשית .הלמידה מתמקדת בהעמקת ההבנה של השסעים בחברה
הישראלית דרך אנשים המייצגים עבורנו תרבויות ,נרטיבים ונקודות מבט אחרות על החברה
הישראלית .התוכנית כוללת למידה חווייתית המשלבת השתתפות אותנטית במפגשים עם האחר
בחצר האחורית ,ושיח תיאורטי כיצירה של ידע חדש המצמיח נקודות מבט ביקורתיות כלפי המציאות
ומפתח עמדות אישיות ומקצועיות.
מילות מפתח :הכשרת מורים ,חינוך ביקורתי ,האחר ,החצר האחורית.
שאלות המחקר:
 .0מה השפעתה של התכנית "קולו של האחר" על עמדותיהם של פרחי הוראה כלפי האחר?
 .2מהי השפעתם של הכלים הייחודיים שמופעלים בתוכנית על התהליך שעוברים
הסטודנטים?
 .2כיצד השפיעה התוכנית על הסטודנטים מבחינה מקצועית?
מתודולוגיה :מחקר זה משלב מחקר איכותני וכמותי .שניהם בחנו את התהליך שעברו הסטודנטים
במהלך התכנית ואת השינוי בעמדותיהם כלפי האחר.
ממצאים עיקריים :הממצאים מצביעים על שינויים משמעותיים בעמדות של הסטודנטים כלפי האחר.
סטודנטים רבים דיווחו על תהליך משמעותי שהפך אותם לאנשים מודעים וביקורתיים יותר כלפי
מציאות החיים ,מערכת החינוך והעדפותיה וגם כלפי עצמם כאזרחים .המחקר מצא גם השפעה
חזקה של הלמידה החווייתית על ההתפתחות של תובנות ומודעות חברתית.
מסקנות המחקר:





המחקר מצא שהחשיפה של הסטודנטים לאחר השפיעה על הזהות המקצועית שלהם
כמחנכים .הם נעשו מודעים וביקורתיים יותר.
עבור הסטודנטים פיתוח המודעות החברתית מתבטאת ביכולת לראות ,לשמוע ולהבין את
המורכבות החברתית.
המחקר מצא שללמידה החווייתית יש יכולת לגשר בין השטח לאקדמיה באמצעות חשיפת
הסטודנטים לחצר האחורית ומובילה ללמידה דינמית.
פיתוח מודל שבעת השלבים למפגש עם האחר.

"בית הספר של המהפכה" הוא תוצר לוואי של הקורס .קבוצה של סטודנטים בוגרי הקורס ואני עצמי
הקמנו את "בית הספר של המהפכה" במהלך קיץ  2100כחלק מהמחאה החברתית הארצית.
המטרה הייתה לתת ביטוי לקולות מושתקים בחברה ולעזור לאנשים מהחצר האחורית להשמיע את
קולם תוך כדי הפגנה ומחאה על ההתעלמות של רשויות המדינה מהם.
הקבוצה עבדה עם בני נוער בניסיון ליישם ערכים של הקורס וממשיכה לפעול מבחינה פוליטית היום
בסמינר קיבוצים (ההרצאה תכלול סרט קצר על "בית הספר של המהפכה")
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Listening to the Voice of the Other:
Educational program for development of social awareness
Zahava Barkani
Kibbutzim College of Education
Zbarkani@gmail.com
Abstract: This lecture introduces and examines the educational program titled "The
Voice of the Other." The program emerged as part of an approach that examines the
role of teacher training in the Israeli socio-educational sphere against the backdrop of
the social reality, issues and dilemmas linking education and society in the neoliberal era in which we live. The program seeks to strengthen the socio-political
dimension in the teacher training process and instill a sense of active social
commitment among student teachers (Lam, 1999).
"The Voice of the Other" program introduces a unique approach to educational
theory in the spirit of critical pedagogy and presents ideas that lead to practical
learning. The learning focuses on deepening the understanding of the rifts in Israeli
society through people who represent different cultures, narratives and perspectives
in society. The program includes participation in experiential learning that combines
authentic encounters with the Other in the backyard and theoretical discourse as the
product of new knowledge. This new knowledge yields critical perspectives towards
reality and develops personal and professional positions.
Key words: Teacher training, critical education, Other, backyard.
Research questions:

1. What impact does "The Voice of the Other" program have on the attitudes of
student teachers towards the Other?

2. What is the impact of the specific tools used in this program on the process
experienced by the students?

3. What is the program's professional impact on the students?
Methodology: This study combines qualitative and quantitative research. Both
methods are used to examine the change in students' attitudes towards the Other
and the process they students undergo during the program.
Main Findings: The findings indicate significant changes in students' attitudes
towards the Other. Many students reported undergoing a significant process in which
they became more aware and critical of the reality of life, of the education system
and its priorities and of themselves as citizens. The research also found a strong
effect of experiential learning on the development of insight and social awareness.
Research conclusions:
• The research found that exposing students to the Other affected their professional
identity as educators. They became aware and more critical.
• For the students, the development of social awareness is manifested in their ability
to see, hear and understand social complexity.
• Experiential learning has the ability to bridge between academia and the outside
world in that it exposes students to the backyard and leads to dynamic learning.
• The research led to the development of a seven-stage model for encountering the
Other.
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הבניית זהות יהודית ליברלית במערכת החינוך בישראל;
אתגר פדגוגי או משימה בלתי אפשרית?!
אלעזר בן לולו
דוקטורנט במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  -אוניברסיטת בן-גוריון
Elazar.benlulu@gmail.com

בישראל של סוף המאה ה 21-מתחזקת התפיסה הרב-תרבותית על פני הממלכתית המאחדת .גישה
זו מקבלת את תמיכתה גם ממצדדי הפדגוגיה הביקורתית שרואים באחרונה את הדרך לשימור
עליונותה של הקבוצה המבוססת .מערכת החינוך הישראלית עברה מתפיסה ממלכתית אחידה
(אידיאולוגית ציונית) לתפיסה ליברלית ,פלורליסטית ,רב-תרבותית המכירה בדרישתן של קבוצות
מיעוט אתניות ולאומיות להכיר במורשתן במסגרת החברה הישראלית ,ואינה רואה בכך "מכשול"
שיש להתגבר עליו (גור זאב .)2114 ,במקביל ,הזהות היהודית הולכת ומעצבת תכניה כתוצאה
מתהליכים עכשוויים שעובר היחיד ,ובכך משתנים פניה של המסורתיות אל מול צרכיו של הסובייקט
המודרני (בן רפאל .)2110 ,אם כן ,מה מקומה של היהדות הליברלית בשיח החינוכי? לחינוך יכולת
השפעה מכרעת על כלל מרכיבי זהותו של התלמיד.
מתוך הנחה זו כי החינוך מהווה מרכיב דומיננטי בהבניית זהותו הדתית של התלמיד ,הרצאה זו
תביא לדיון את כוחה של מערכת החינוך בהטמעת ערכים יהודיים ליברליים (שאינם-אורתודוכסיים).
הרצאה זו מתבססת על עבודה אתנוגרפית המנתחת את מידת היווצרותה של זהות יהודית רפורמית
בישראל .כאשר אחד השדות הוא החינוך ,הנחקר באמצעות שתי זירות המזוהות עם התנועה
הרפורמית בישראל :תיכון "ליאו בק" חיפה ותנועת הנוער תל"ם .באמצעות ראיונות איכותניים
וקבוצות מיקוד עם התלמידים מצטיירת תמונה האם וכיצד מסגרות חינוכיות אלו מצליחות להבנות
זהות יהודית ליברלית (טקסים ,בית מדרש לנוער ,תפילות וכו').
זו הזדמנות לשיח על תפקיד הפדגוגיה בעיצוב זהות יהודית ליברלית ,כזו שרחוקה מהקונצנזוס
הישראלי האורתודוכסי והמוכר ,על ידי ספיגה של ערכים יהודיים המתכתבים עם עולם של זכויות
אדם ,צדק חברת י ופלורליזם דתי יכול לשמש במה לדיאלוג חיוני בין התלמיד למולדתו ,לסביבתו
וליהדותו .זאת בייחוד לאור הבורות החילונית הקיימת בהיכרות עם עולם התוכן היהודי .ובכלל ,אני
מאמין כי דיון אנתרופולוגי-חינוכי זה עשוי להעשיר את השיח בשדה של זהויות יהודיות בעידן רב
מודרני ,וההקשר החינוכי שבו הוא מכריע .אין ספק כי ניסיונותיה הדיאלקטיים של היהדות הרפורמית
ליצור התאמה בין מסורת לחידוש וקידמה ,תוך התמודדויותיה עם מצבים שונים והשפעה של רוחות
גלובליות ,יכולים אף לשמש מודל מדגים לרפלקסיביות הנדרשת בהתמודדות המערכת עם תהליך
דינמי זה.
מילות מפתח :הבניית זהות ,זהות יהודית ,יהדות רפורמית ,אתנוגרפיה ,דיון אנתרופולוגי ,התפיסה
הרב-תרבותית.
מקורות
.0בן רפאל ,א .)2110( .זהויות יהודיות :תשובות חכמי ישראל לבן-גוריון .המרכז למורשת בן-גוריון,
בהוצאת אוניברסיטת בן-גוריון ,באר שבע.
.2גור זאב ,א .)2114( .לקראת חינוך לגלותיות :רב תרבותיות ,פוסט קולוניאליזם וחינוך-שכנגד
בעידן הפוסט-מודרני .הוצאת רסלינג ,תל אביב.
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Leo Baeck High School: A model of successful creation of a Jewish
identity
Elazar Benlulu
Department of Sociology and Anthropology, Ben-Gurion University
Elazar.benlulu@gmail.com
This process is taking place in the Jewish world as well, which is facing changes and
efforts to redefine the relationship between the individual and his faith by reflection on
the transition and primordial elements such as renewable resources. The various
operations of Reform Jewish communities in the international Jewish world serve as
a dominant example of the redesign of religious beliefs and practices. In Israel, the
reform movement is in a continuous struggle for recognition by the authorities as well
as the public, despite the fact that it managed to take root and today includes more
than 40 communities across the country.
As opposed to during previous decades, in today's Israel multiculturalism dominates,
yet Jewish identity remains. This ongoing but now multifaceted identity also emerges
in the evolution of the educational system. Since one of the main tools of identity
formation is the school system, we need to integrate the formation of Jewish identity
within a liberal educational system.
In this presentation I will demonstrate how Leo Baeck High School in Haifa can
serve as a model for successful creation of a Jewish identity within a liberal
framework. It can also be seen as a mirror of the tensions within Israeli society as a
whole.
What makes Leo Baeck so appropriate for this project? Taking into account the
various backgrounds of the pupils, the mix of secular and practicing Jews and the
combination of informal and formal Jewish curriculum, together with its liberal
educational system, Leo Baeck is the ideal test case for my research.
At a later stage we will return to this study to learn lessons that can be applied to the
push for the recognition of Reform Judaism in Israel.
Keywords: New Age and new religious movements, globalization, religious
practices, Jewish world, religious beliefs and practices, Reform Jewish communities,
formation of Jewish identity, liberal educational system.
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"בחצר האחורית שלי" – שותפויות המכוונות לקדם ולעודד שילוב
גלעדה אבישר
המכללה האקדמית בית ברל
gavisar@beitberl.ac.il

הצהרת סלמנקה שהתפרסמה לפני כשני עשורים ( )0334בתום דיוני הועידה שיזם ארגון אונסק"ו
בנושא 'חינוך לבעלי צרכים מיוחדים – נגישות ואיכות' ,הייתה לאבן פינה לרעיון של חינוך משלב.
המאמצים לקדם וליישם שילובם של תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הכללי ,הרגיל,
מאתגרים את התפקיד המסורתי ואת עצם קיומו של בית הספר המיוחד .אחד השינויים שהתרחשו
בעקבות זאת היה כינונן של שותפויות בין בתי ספר מיוחדים לבין בתי ספר רגילים ,וזאת בניגוד
לחינוך נבדל ובנפרד לתלמידים עם צרכים מיוחדים .ההתנגדויות לבית ספר מיוחד ממוקדות בהיותו
מקור לסטיגמה והדרה וגם הרמה הנמוכה של השירות החינוכי הניתן בבתי ספר מיוחדים .לצד
הביקורות ,החוקרים חוזרים ומצביעים על העמידות ויכולת ההישרדות של מוסדות אלה.
במטרה לעודד ולקדם את שילובם של תלמידים עם צרכים מיוחדים ועם מוגבלויות ניכרה התעוררות
של יוזמות שונות לשיתופי פעולה ושותפויות בין בתי ספר מיוחדים לבתי ספר רגילים.
המטרה המרכזית של המחקר הייתה לחשוף דוגמאות מצטיינות ומיטביות של שותפות בין בית ספר
מ יוחד לבין בית ספר רגיל .המידע למחקר נאסף מסקירת ספרות רחבה ומקיפה על אודות מודלים
של שותפות ומביקורים בתשעה אתרים של שותפויות מצטיינות ומיטביות בישראל .ראיונות עומק
ותצפיות בבתי הספר בישראל נערכו במהלך שלושה חודשים .דגש מיוחד ניתן לניתוח נושאי
) (thematic analysisשל הטקסטים.
הקריטריונים למיטביות כללו קרבה פיזית בין בתי הספר ,מידת המעורבות של הסגל ושל התלמידים,
וסוג ואופי המעורבות .ההיצג הנוכחי מתייחס לאפיון דגמי שותפויות ולהצגה מפורטת של שלוש
דוגמאות מישראל.
המחקר הוזמן על ידי משרד החינוך ועמותת אשלים של הג'וינט ומומן על ידה.
מילות מפתח :שילוב ,תלמידים עם צרכים מיוחדים ,בית ספר מיוחד ,בית ספר משלב ,שותפות.
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In My Back Yard – Partnerships for the purpose of promoting inclusion
Gilada Avissar
Beit Berl College
gavisar@beitberl.ac.il

Two decades ago the Salamanca Conference on Special Needs Education endorsed
the idea of inclusive education. Efforts to move educational policy and practice
toward greater inclusion challenge the traditional role of special schools as well as
their very existence. One of the changes in special schools has been toward
partnering with mainstream schools instead of providing segregated education for
students with SEN (Special Educational Needs). The arguments against special
schools center partly on the stigma and devaluation associated with attending a
special school and partly on the poor quality of services provided by these schools.
At the same time, the tenacity and resilience of special schools has been pointed out.
Different forms of collaboration and partnerships between special schools and
mainstream schools have been advocated for the purpose of promoting and
advancing inclusion of students with SEN.
This research seeks to highlight exemplary models of partnership between special
schools and mainstream schools. Data on existing partnerships between special
schools and mainstream schools were collected from an extensive literature review
of existing models and from visits to nine different sites of exemplary partnerships in
Israel. The criteria for best practice included physical proximity between the schools,
scope of involvement of school staff and students and type and nature of
involvement. In-depth interviews as well as observations were conducted over a
period of three months and special emphasis was placed on thematic analysis of the
texts.
This paper presents these different models of partnership and describes three such
partnerships in Israel in depth.
This research was commissioned by the Israel Ministry of Education and by Ashalim,
which sponsored the research.

Key words: inclusion, students with SEN, special schools and mainstream schools,
partnership.
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הכלה רב-תרבותית וחינוך אסתטי :קריאה באוקסנה מאת מרב סדי-נקר
נורית בוכוייץ
המכללה האקדמית בית ברל
nurit@ritukh.co.il

ההרצאה עוסקת בספרה ,זוכה פרס ספיר לספר ביכורים ,של מרב סדי-נקר אוקסנה ( )2104כביטוי
לחינוך אסתטי שמטרתו ,על פי הגדרתה של גיאטרי צ'קרוורטי ספיבק ( )2102ליצור מסוגלות רב-
תרבותית על ידי "אימון הדמיון לביצוע אפיסטמולוגי".
הספר אוקסנה משתייך לז'אנר של ספרות של תרבויות מקבילות Cai ( parallel culture literature
 .)and Bishop 1990זוהי ספרות שעוסקת בתרבויות מיעוט החיות במקביל לקבוצה השלטת
ובשוליים שלה .ספרות של תרבויות מקבילות מאירה את החצר האחורית של העולם ואת הזיקה בינה
לחצר הקדמית .כתיבה על תרבויות מיעוט מוכחשות או שוליות מפנה את תשומת הלב להיבט
הפוליטי של הקריאה ,שכן באמצעות מה שנדחק הצדה מואר ,ומעורער ,המבנה התרבותי של המרכז.
בספר אוקסנה מספרת סדי-נקר את סיפור העובדים הזרים במדינת ישראל כחלק מסוגיית הזהות של
הקולקטיב הישראלי והחתירה להיות חלק ממנו .ממוקד מהגרי העבודה מפנה סדי-נקר מבט אל
מגזרים בחברה המוכרים לנו ,כישראלים בכלל ובהקשר העשייה החינוכית :אנשי אקדמיה ונשות חינוך
והוראה .אגב כך עולה החשיבות שלא תסולא בפז של מורה בחייו של ילד .וגם :ישראלים
מזרחיים/דרומיים מצד אחד ,אשכנזים/צפוניים מצד שני – גלריה של דמויות המציגה פנורמה של
החברה הישראלית .סדי-נקר קושרת בין מהגרי העבודה בישראל לעלייה היהודית על ידי מניפת
הדמויות בסיפור ,שמדגישה את העובדה שהחברה הישראלית נוצרה בצל ההגירה או כתוצאה ממנה.
בהרצאתי אסביר כיצד בונות הטכניקות הנרטיביות בספר את החינוך האסתטי ,בעל המחויבות
החברתית .למשל ,רצף המונולוגים הנפרדים מהם מורכב הספר :בין אוקסנה ,שכותבת את סיפורה
בשפה הרוסית ,למהגרת עבודה שותפתה לדירה הדוברת עברית משובשת ועד לבנה של אוקסנה,
יליד ישראל וחניך מערכת החינוך הישראלית ,הדובר עברית צחה ואוסף להנאתו ביטויים ופתגמים
בעברית .המחקר יצר קישור מקובל בין זהות ,לאום ושפה שלפיו זהותו של אדם היא שפתו ,ושפתו
היא זהותו .דווקא בפי הילד ,בן למהגרת העבודה ,שמעמדו ומקומו בחברה הישראלית מוטלים בספק,
שמה המחברת את העברית המשובחת ביותר .בכך מודגש הקשר העמוק עם שפת המקום ומכאן גם
עם הישראליות .לפיכך ,מעבר לשאלת העובדים הזרים עומדת למבחן בספר אוקסנה גם שאלת
הישראליּות ,או הקולקטיב הישראלי וגבולותיו.
מילות מפתח :חינוך אסתטי ,מהגרי עבודה ,ספרות ישראלית ,חברה ישראלית.
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Multicultural Inclusion and Aesthetic Education in Merav Nakar-Sadi's
Novel Oxana
Nurit Buchweitz
Beit Berl College
nurit@ritukh.co.il

This lecture considers Merav Nakar-Sadi’s novel Oxana (2014),winner of the Sapir
Prize for a literary debut, interpreting it as an expression of aesthetic education whose
aim is to create multicultural capability by means of “training the imagination for
epistemological performance” (Chakravorty Spivak, 2013). Oxana is written in the
genre of parallel culture literature (Cai and Bishop, 1990), which depicts minority
cultures living in parallel with the hegemonic group and at its margins. This genre
sheds light on the world's backyard and focuses on the connection between it and the
front yard. Writing about excluded or marginalized minority cultures directs attention to
the political aspect of reading, since by making the subaltern visible the hegemonic
culture is made problematic.
Oxana tells the story of the migrant workers in the State of Israel as part of the larger
issue of the collective Israeli identity and the striving to become part of it. From a focus
on the migrant workers, Nakar-Sadi turns her gaze towards other sectors of society,
such

the

Mizrachi/underprivileged

Israelis

on

the

one

hand,

and

the

Ashkenazi/privileged Israelis on the other hand. Nakar-Sadi links between the
economic migrants in Israel and the Jewish Aliyah, thereby emphasizing the fact that
Israeli society was created in the shadow of migration and as a consequence of it.
My lecture will focus on narrative techniques such as aesthetic education, which is by
definition socially involved and committed. For example, Oxana’s son, Israeli-born and
a pupil in the Israeli education system, speaks fluent Hebrew and collects Hebrew
expressions and proverbs for pleasure. Research has established an affinity between
identity, nationality and language, according to which a person’s language is his
identity. It is precisely in the mouth of the child, the son of the migrant worker, whose
status and place in Israeli society are cast into doubt, that the writer places the purest
Hebrew. Thus, beyond the question of the foreign workers, the book Oxana also
examines the question of Israeliness, or the Israeli collective and its boundaries.

Key words: Aesthetic Education, Minority Cultures, Migrant Workers, Israeli Society.
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מי הן סייעות השילוב האישיות ומי הן אמורות להיות?
פרח ליכט וענת משה
המכללה האקדמית בית ברל
perachl@gmail.com
anat_m40@walla.com
מערכות החינוך בעולם ובארץ עוברות בעשורים האחרונים שינויים נרחבים הקשורים לתפיסות,
עמדות ואופי השירותים הניתנים לתלמידים עם צרכים מיוחדים .התפיסה החברתית המניעה שינויים
אלו היא ,כי יש לאפשר שוויון הזדמנויות בחינוך לכל .תפיסה זו הביאה לדרישה הקוראת ,ומאוחר
יותר מחייבת את שילובם של תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה .דרישה זו
נוסחה באמנות בין-לאומיות ועוגנה בחוקים ,שיישומם הביא לעלייה במספר התלמידים עם לקויות
מורכבות המשולבים במערכות החינוך הרגילות.
כדי לאפשר שוויון הזדמנויות בחינוך לילדים עם צרכים מיוחדים ולהבטיח את הצלחת שילובם
במערכות חינוך רגילות יש ללוות את השילוב במתן שירותי תמיכה מותאמים .שירותים אלו כוללים
במקרים של לקות מורכבת גם שרותי סיוע אישיים.
בהלימה למגמה זו עלה מספרן של סייעות השילוב האישיות המועסקות במערכות החינוכיות
המשלבות .תפקידן של סייעות השילוב האישיות הוא סוגיה שמיוחסת לה תשומת לב עולמית
וממחקרים שעסקו בה עולה כי להגדרת מאפייני תפקידן של סייעות השילוב ,לאיכות הכשרתן ואופן
עבודתן עם מחנכות הכיתה המשלבת ,יש השפעה קריטית בהצלחת השילוב.
מטרות מחקר גישוש זה היו זיהוי ומיפוי תמונת המצב בנושא סייעות השילוב ,ע"י בדיקת תפיסת
תפקיד הסייעת כפי שרואות אותו הסייעות עצמן ובהשוואה לתפיסת תפקיד הסייעת ע"י המורות
בכיתותיהן משתלבים תלמידים עם צרכים מיוחדים המלווים בסייעת .בנוסף ,נעשה נסיון לבחון את
ההשלכות של תפיסות אלו על אופן הכשרת הסייעות המיטבי.
על מנת להשיג מטרות אלו נעשה שימוש בשאלון למחנכות וסייעות בנושא תמיכה מסוג סייעת
לתלמידים עם צרכים מיוחדים המשולבים בבתי ספר רגילים ,אותו מילאו  28מורות וסייעות.
ניתוח השאלונים העלה ,כי בהיבט המסורתי המתייחס להיבט הפיזי של השילוב ,רואות המורות
והסייעות עין בעין את תפקיד הסייעת .לעומת זאת ,נמצאו הבדלים משמעותיים בין אוכלוסיית
המורים לאוכלוסיית הסייעות בעיקר בהיבט הלימודי של השילוב.
ממצאי המחקר מצביעים על הצורך בהגדרה ברורה של תפקיד סייעות השילוב ומדגישים את הצורך
ביצירת מסגרות הכשרה תיאורטית ויישומית של הסייעות הללו על מנת שיתאפשר להן למלא את
תפקידן כראוי.
מילות מפתח :סייעת שילוב ,תלמידים עם צרכים מיוחדים ,הכשרה מקצועית ,תפיסת תפקיד.
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Who are teachers' aides and who are they supposed to be?
Perach Licht & Anat Moshe
Beit Berl College
perachl@gmail.com
anat_m40@walla.com
Educational systems throughout the world have undergone major changes regarding
perceptions, attitudes and the nature of services offered to pupils with special needs.
The underlying principle that everyone is entitled to equal educational opportunities led
to a call for and later on to legal mandates for the inclusion of pupils with special needs
in regular educational systems. As a result, the number of children with complex
disabilities who are included in regular educational settings has increased.
In order to ensure the successful inclusion of children with special needs it is important
to provide appropriate support services. In the case of children with complex
disabilities, this often includes providing personal aides, and thus the number of aides
in inclusive schools has increased substantially.
The role of these personal aides is a topic that has been receiving attention worldwide
and is now being studied by researchers. Their job description, the quality of their
training and their working relationship with homeroom teachers play a critical role in the
success of inclusion.
The goals of this pilot study were to identify and describe the current situation in Israel
by comparing how the aides themselves perceive their role to the way the classroom
teachers perceive these roles. In addition, an attempt was made to examine the
implications of these perceptions for the optimal training of these aides.
Twenty-eight teachers and aides responded to a questionnaire about the nature of the
support role provided by personal aides. Analysis of the questionnaires showed that
with regard to the more traditional physical inclusion, the teachers and aides see the
role of the aides in a similar manner. However, there were significant differences in
how the two groups viewed the role of the aides with regard to educational aspects of
inclusion. The findings point to the need to define the role of the aides more clearly and
to the need to create training frameworks that deal with both theoretical and practical
aspects of the job, in order to ensure that personal aides fill their roles properly.
Key words: Aides, inclusion, pupils with special needs, professional training, role
perception.

001

זהותם הלאומית של הורים ערבים שילדם מאושפז
בבית חולים ישראלי לילדים במרכז הארץ
מירב חן ,המכללה האקדמית תל-חי Meiravhen2@gmail.com
גב' רודיינה בדיר ,המרכז הרפואי שניידר Rodayna1@walla.com

ערביי ישראל הם אזרחים שווי זכויות במדינת ישראל .למרות זאת הם מהווים מיעוט בתוך מדינה
יהודית ציונית הנמצאת במאבק מתמשך עם הארצות הערביות הסובבות אותה .מצב זה יוצר עבור
המיעוט הערבי קונפליקט הקשור לזהותם הלאומית .הם אזרחי מדינת ישראל ,אולם מרגישים
הזדהות ונאמנות לעם הפלסטיני והאומה הערבית ,ופחות לזהותם הישראלית.
הספרות מראה כי שילובה של אוכלוסיית המיעוט במוסדות וגופים ציבוריים במדינה יוצר שותפויות
ומשימות משותפות של קבוצת הרוב וקבוצת המיעוט ,ותורם לשיח בין שתי הקבוצות .השיח יוצר
אמון ,והאמון מאפשר לחברי שתי הקבוצות לבחון את זהותם האישית והלאומית .בבית חולים לילדים
במרכז הארץ מאושפזים יחדיו ילדים ערבים ויהודים .הורי הילדים חולקים מרחב משותף ,חוויות
משותפות ונמצאים באינטראקציה מתמדת אחד עם השני.
מטרת מחקר זה הייתה לבחון באיזו מידה האינטראקציה והחוויה המשותפת בין כותלי בית החולים
תתרום להגברת זהותם הישראלית של ההורים הערבים שילדיהם מאושפזים .כמו כן ,נבחן הקשר
בין איכות חווייתם של ההורים מהאשפוז של ילדם לבין זהותם הלאומית .במחקר השתתפו  62הורים
ערבים שילדם התאשפז בבית חולים ישראלי ,ו 22-הורים ערבים שילדם לא התאשפז בבית חולים
ישראלי ,כקבוצת ביקורת .כל ההורים הערבים שילדיהם מאושפזים מילאו שאלונים בתחילת האשפוז
של ילדם ובסופו .הורים בקבוצת הביקורת מילאו שאלונים במקביל.
ממצאי המחקר הצביעו על הבדל מובהק בהגברת הזהות הישראלית ,וכן הפחתה בזהות הערבית
בקרב הורים לילדים מאושפזים בהשוואה להורים שילדם לא אושפז .משך הטיפול נמצא משמעותי
בהקשר לזהותם של ההורים לילדים מאושפזים .בנוסף הצביעו ממצאי המחקר על קשר בין שביעות
הרצון של ההורים שילדם מאושפז מחוויית האשפוז ,להגברה בזהות הישראלית.
מחקר זה נערך על ידי אנשי צוות המרכז החינוכי בבית החולים ,העוסקים בשיח הבין-תרבותי
במסגרת השיח החינוכי לילדים מאושפזים ומשפחותיהם .המחקר מחזק את החשיבות של שיח
חינוכי זה ומחזק את הצורך להבין את הצרכים הייחודיים של כל לאום וכיצד ניתן להגביר את שיתוף
הפעולה והזהות העצמית והמשותפת של קבוצת המיעוט בישראל.

מילות מפתח :ערבים בישראל ,הורים לילדים מאושפזים ,זהות לאומית ,שיח בין-תרבותי.
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The national identity of Arab parents whose child is hospitalized in an
Israeli children's hospital in central Israel
Meirav Hen, Tel-Hai Academic College
meiravhen2@gmail.com
Rodayna Badir, Schneider Medical Center
rodayna1@walla.com

Arab Israelis are citizens of Israel and enjoy equal rights. They are a minority within a
Jewish state steeped in an ongoing struggle with its neighboring Arab countries, and
often feel conflicted regarding their Arab-Israeli national identity.
Studies have shown that the integration of a minority population into a country's
public institutions creates partnerships and shared missions between the majority
and minority populations, contributes to the discourse between the two groups and
enables people from both groups to examine their personal and national identity.
Arab and Jewish children are hospitalized together at Israel's Medical Center for
Children, and their parents occupy a common space, share experiences and
constantly interact with each other. We examined to what extent this interaction and
shared experience contributes to the enhancement of the Israeli identity among
parents of hospitalized Arab children. Our study group consisted of 62 Arab parents
of children hospitalized in an Israeli hospital and our control group consisted of 32
Arab parents of non-hospitalized children. All 62 parents in the study group
completed a questionnaire at the beginning and end of their child's hospitalization,
while control group parents completed questionnaires at parallel times.
Results showed a significant increase in Israeli identity and decrease in Arab identity
among parents whose children were hospitalized, as opposed to parents whose
children were not hospitalized. Length of treatment was a significant factor in the
identity of parents of hospitalized children, as was parental satisfaction with their
hospital setting experience.
This study was conducted by members of the hospital's educational center staff who
are involved in intercultural discourse with hospitalized children and their parents.
Our study emphasizes the importance of educational discourse, the need to
understand the special needs of each population sector and the role of increased
cooperation in strengthening a shared identity in a minority population.
Key Words: Israeli Arabs, parents of hospitalized children, national identity,
intercultural discourse.
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אסטרטגיות הוראה של מורים דו-לשוניים בגן דו-לשוני דובר ערבית-עברית בישראל
מילה שוורץ ,אורנים ,המכללה האקדמית לחינוך
milasch@post.bgu.ac.il
עביר אסלי ,אוניברסיטת חיפה
abeer.asli@gmail.com
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את האסטרטגיות להוראת שפות בגן דו-לשוני דובר ערבית
עברית באזור ואדי ערה בישראל .נוסף על כך ,בדקנו את השינויים שנערכו על ידי גננות ביישום
המדיניות הלשונית במהלך ניהול הגן .במחקר יושמה גישה אתנוגרפית אשר נפוצה כיום ביותר בקרב
חוקרים איכותניים בשדה החינוך ( .)Pole & Morrison, 2003כמו כן ,נעשה שילוב של שיטת מחקר
איכותית עם שיטת מחקר כמותנית ( .)mixed methods designערכנו תצפיות במפגשים בגן,
העברנו ראיונות חצי-מובנים עם הגננות ובדקנו את שכיחות השימוש של הגננות באסטרטגיה
מסוימת במהלך המפגשים לאורך שנת לימודים.
ניתוח התוצאות נעשה בשתי רמות :המיקרו והמקרו .ברמת המיקרו מיפינו את האסטרטגיות להוראת
השפה השנייה שיושמו בגן וחישבנו את שכיחות השימוש בהן .ברמה המקרו ,קישרנו את בחירת
הגננות באסטרטגיות מסוימות להקשר חינוכי ,תרבותי וסוציו-לינגוויסטי של החינוך הדו-לשוני דובר
ערבית-עברית בארץ .נמצא שהגננות נטו באופן שכיח לשלב את שתי שפות ההוראה בשיח ולעבור
משפה לשפה על ידי יישום הגישה של " "translanguagingאו ", 2009 ( "flexible bilingualism
 .(Garcíaזאת בניגוד לגישה המסורתית של הפרדה בין השפות ,לפיה כל גננת אמורה לדבר אך ורק
בשפת אמה .מניתוח ראיונות עם הגננות עלה כמטרה השילוב של שתי השפות בשיח ,ללא הפרדה
ביניהן ,ולקדם את המוטיבציה לשימוש בשפה הערבית בקרב הילדים דוברי עברית כשפת אם .כמו
כן ,התצפיות הראו שהגננות נמנעו משימוש מרובה בתרגום במטרה לעודד את הלמידה הפעילה של
השפה השנייה ולהימנע ממצב של המתנה פסיבית של הילדים לתרגום.
המחקר הדגיש את הצורך של אנשי חינוך להעריך מחדש את הגישות המסורתיות להוראת שפות
בגיל הרך וליישם אסטרטגיות חדשניות שתורמות למוטיבציה של ילדים לרכוש שפה שנייה .מבחינת
ההתפתחות המקצועית ,המחקר הראה את חשיבות הרפלקציה היום-יומית של מורים בחינוך דו-
לשוני על תהליכי ההוראה בהקשר תרבותי וסוציו-לינגוויסטי מסוים של קהילות אתנו-לשוניות
המעורבות בחינוך זה.

מילות מפתח :חינוך דו-לשוני דובר ערבית-עברית בישראל ,אסטרטגיות להוראת שפה שנייה בגיל
הרך.translanguaging, flexible bilingualism ,
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Bilingual teachers' instructional strategies: The case of an ArabicHebrew kindergarten in Israel
Mila Schwartz, Oranim, Academic College of Education
milasch@post.bgu.ac.il

Abeer Asli, University of Haifa
abeer.asli@gmail.com

The goal of this study was to investigate the teaching strategies used in a bilingual
Arabic-Hebrew kindergarten in Israel and their transformation due to changes in
teachers' professional trajectories and multilingual repertoires. We used an
ethnographic approach (Pole & Morrison, 2003) by applying a mixed-methods
design, including observations and semi-structured interviews with teachers at the
Wadi Ara Arabic-Hebrew kindergarten. This qualitative study also examined the
frequency of usage of different bilingual teaching strategies. The results were
analyzed on two levels: on the micro level, the teachers' language strategies applied
in the bilingual kindergarten, and on the macro level, the educational, cultural and
sociolinguistic context of Arabic-Hebrew bilingual education in Israel. The results
demonstrate that the strategy most frequently used by teachers was flexible
bilingualism through translanguaging (García, 2009) that involved code-switching, in
contrast to traditional instruction using language separation. In their interviews, the
teachers explained that the aim of translanguaging was to enhance Arabic
acquisition among the Jewish children and to increase their motivation to be actively
involved in learning the language. The observations revealed that the teachers'
orientation was to avoid translation because, rather than encouraging the children to
learn a second language, this strategy tended to turn them into passive learners. The
study highlights the need for educators to rethink traditional bilingual language
strategies and pedagogies of "two solitudes" (Cummins, 2005) and to implement
innovative bilingual pedagogies that have an impact on children's motivation and
bilingual development. With regard to teachers' professional development, the study
highlights the need for bilingual teachers to reflect regularly on their bilingual
pedagogy. Within the broader international context of bilingual teaching, the findings
have important implications for bilingual teachers and policymakers and for bilingual
education by showing its empowerment pedagogy through enhancing minority
language.

Key Words: bilingual Arabic-Hebrew kindergarten, bilingual teaching, language
strategies, translanguaging, flexible bilingualism
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תפיסות של מחנכות אמריקניות וישראליות כלפי הכלה בחינוך היהודי בגיל הרך
שלי אלכסנדר ,מכללת גרץ (דוקטורנטית) ,המרכז לחינוך יהודי אוניברסיטת חיפה
סיגל אחיטוב ,אורנים ,המכללה האקדמית לחינוך
מטעם קבוצת המחקר הבינלאומית לחינוך יהודי בגיל הרך*
sigalah1@gmail.com
shelleytalexander@yahoo.com

במאמץ להעניק חינוך איכותי לאוכלוסיות גדלות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים ,גופים בקהילות
היהודיות בארה"ב ובמשרד החינוך בישראל משקיעים זמן ,אנרגיה וכסף בהתמודדות עם סוגיה
מורכבת זו ,ונעשים יותר ויותר מודעים לצורך ביצירת סביבות למידה מכילות .העמדות של מחנכות
בגיל הרך כלפי סוגיית ההכלה מהוות מפתח להצלחה בתחום זה .שאלת המחקר במחקר איכותני זה
היא :מהן העמדות של מחנכים יהודים בגיל הרך בארה"ב ובישראל ביחס להכלה? מהם האתגרים
ו/או ההזדמנויות בהקשר להכלה בארה"ב וישראל הנובעים מתוך החינוך היהודי?
באמצעות ראיונות חצי מובנים ,התבקשו שבע מחנכות הגיל הרך – ארבע ישראליות ושלוש
אמריקניות ,שלקחו חלק בסדנאות למידה בנושא הכלה – להתבונן על עצמן כנשות מקצוע בעלות
מערכת תפיסות חינוכיות ,אותן הן מיישמות במסגרת עבודתן .מחקר השוואתי זה מבקש לעמוד על
האמונות הבסיסיות של הגננות האמריקניות והישראליות לגבי יישום ההכלה בגנים היהודיים שבהם
הן עובדות.
למרות ההבדלים בין מערכת החינוך הישראלית בגיל הרך לבין זו האמריקאית ,לשתי מערכות אלו
אפי ונים דומים לגבי האופן שבו הגננות תופסות את ההכלה ומתייחסות אליה בכיתות הגן שלהן.
כתוצאה מכך הצליחו החוקרים ליצור מחוון לניתוח הראיונות שעסקו בהכלה ,יצירה המהווה
כשלעצמה תרומה משמעותית להבנת המורכבות ביישומה של הכלה בחינוך היהודי בגיל הרך בשתי
הארצות.
כמו בכל מחקר איכותני ראוי לשמו ,ניתוח התיאורים העשירים של ההכלה שעלו מתוך הנתונים,
סיפקו תובנות רבות ,בהן :האמביוולנטיות שמבטאות הגננות בין תיאור המציאות הכרוכה בהכלה
בתוך הגן ובין האידיאל – שאיפתן ומטרתן להיות גננות מכילות; הסיוע לו הן נזקקות כדי להיות
אפקטיביות בתחום זה ,וערכים יהודיים ואחרים המנחים את עמדותיהן כלפי רעיון ההכלה.
לממצאי המחקר תרומה משמעותית עבור מחנכות הגיל הרך וקובעי המדיניות לחיזוק תחום ההכלה
בגני הילדים למען הילד הבודד ,קבוצת ילדי הגן ,הגננות וההורים.

מילות מפתח :הכלה ,חינוך בגיל הרך ,חינוך יהודי ,תפיסות של גננות.
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*קבוצת המחקר הבינלאומית בחינוך יהודי בגיל הרך היא פרויקט של המרכז לחינוך יהודי
באוניברסיטת חיפה שכונסה על ידי פרופ' חנן אלכסנדר ומכון ון ליר .השותפים בפרויקט מחקר זה:
ד"ר סיגל אחיטוב ,המכללה האקדמית אורנים ,האקדמית גורדון ,משרד החינוך.
sigalah1@gmail.com
שלי אלכסנדר ,מכללת גרץ פילדלפיה והמרכז לחינוך יהודי באוניברסיטת חיפה.
shelleytalexander@yahoo.com
ד"ר דוד ברודי ,מכללת אפרתה ירושליםdavidb55@gmail.com .
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ד"ר מאיר מולר ,האוניברסיטה של דרום קרולינה קולומביהmeirmuller@sc.rr.com .
ד"ר דבורה שיין ,מכללת שמפליין וורמונט ,והארגון לחינוך יהודי פיטסבורג . JECEI
schein.deborah@gmail.com
ד"ר קלודי טל ,מכללת לוינסקי תל אביבclodietal@gmail.com .
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Attitudes of American and Israeli Educators towards Inclusion in the
Jewish Early Childhood Classroom
Shelley Alexander, Center for Jewish Education, Gratz College (Doctoral student),
University of Haifa
Sigal Achituv, Oranim Academic College of Education
on behalf of the International Research Group on Jewish Education in the Early Years*
sigalah1@gmail.com
shelleytalexander@yahoo.com
In an effort to provide a quality education for the increasing ranks of children with
disabilities, agencies in the Jewish community in America as well as the Ministry of
Education in Israel are investing time, energy and money in dealing with this
increasingly troubling situation. Indeed, they are becoming more aware of the
necessity of offering a learning environment that is more inclusive. Teacher attitudes
are a key to achieving this end. This qualitative study examined the following
research question: "What are the attitudes of educators in Jewish early childhood
education in America and Israel concerning inclusion? What, if any, are the problems
and/or opportunities concerning inclusion emerging from Jewish education in the
United States and in Israel?"
By means of semi-structured interviews, four Israeli and three American educators
participating in communities of practice on the subject of inclusion were asked to
examine themselves as professionals with a certain set of beliefs that inform their
classroom practice. This comparative study seeks to explore the basic beliefs of
American and Israeli teachers regarding implementation of inclusion in their Jewish
classrooms.
Despite differences between the Jewish early childhood educational systems in Israel
and in the US, the two share many common characteristics concerning how
educators perceive and address inclusion within the classroom and the school.
Consequently, the researchers were able to create a measure for analyzing the
interviews about inclusion. Creation of this measure in itself represents a major
contribution to our understanding of the complexity of inclusion in Jewish early
childhood education in both countries.
As in any good qualitative research study, analysis of the abundant descriptions of
inclusion that emerged from the data provided many insights. Among these were the
ambivalence the teachers felt between the reality of incorporating children with
disabilities into the classroom and their ideal goals and aspirations for being
inclusive; the support the teachers needed to be effective; and the values, Jewish
and otherwise, that guide their views of inclusion. These varied findings will aid
educators and policy makers in reinforcing inclusion for individual children, groups of
children in the classroom, the teachers, the school as a whole and the families.
Key Words: Inclusion, early childhood education, Jewish education, Teachers'
attitudes.
*International Research Group on Jewish Education in the Early Years is a project of
the Center for Jewish Education of the University of Haifa, convened by Prof. Hanan
Alexander, and the Van Leer Jewish Institute. Participants in this research project
include Shelley Alexander, Sigal Achituv, David Brody, Roberta Goodman, Chaya
Gorsetman, Haggith Gor Ziv, Janet Harris, Lyndall Miller, Meir Muller, Deborah
Schein, Clodie Tal, and Ilene Vogelstein.
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תחושות ניכור חברתי ותרבותי
בקרב תלמידים מתבגרים באוכלוסייה הערבית בישראל
עדי מרגלית ,אוניברסיטת חיפה
admargal1@gmail.com

בבסיס מחקר זה קיימות הנחות תיאורטיות המגדירות ניכור בדיסציפלינות שונות .באמצעות
תיאוריות אלו נבחנו תחושות הניכור החברתי תרבותי בקרב מתבגרים באוכלוסייה הערבית בישראל.
כמו כן ,נעשה שימוש בהגדרת ניכור מתחום הפסיכולוגיה החברתית של דין ),(Dean, 1961
שמצביעה על שלושה ממדי ניכור , Normlessness , Powerlessness :ו .Social Isolation -דירוג
של אדם בשלושת הממדים הללו גם יחד מגדיר את תחושות הניכור החברתי שלו.
שיטת המחקר שילבה מתודולוגיה כמותנית ואיכותנית.
שאלון שבדק משתני רקע (משתנים סוציו-דמוגרפיים ,מאפיינים בין-אישיים ,מאפיינים קוגניטיביים,
מאפייני אישיות) ,ושלושה ממדים של ניכור ( , Normlessness , Powerlessness

Social

. )Isolation
נבדקו  2,133מתבגרים בגילאי  ,08 -02מ 20-ישובים ערבים ברחבי הארץ (גליל ,משולש ,נגב)
הלומדים בבתי ספר על-יסודיים.
ראיונות עומק חצי-מובנים עם  21מתבגרים אשר בחנו חוויות ותחושות ניכור חברתי ותרבותי.
ממצאים ומסקנות
ממצאי המחקר ,הן הכמותניים והן האיכותניים ,הצביעו על כך שהמתבגרים חשים ניכור מצד
המשפחה ,הקהילה ,החברים ,בית הספר והממסד .תחושות הניכור בקרב מתבגרים באוכלוסייה
הערבית בישראל ,לא צמחו בחלל ריק .הן ניזונות מתפיסתם של המתבגרים את רמת ההדרה
הגבוהה מצד הסביבה שבה הם חיים ואיתה באים במגע בחיי היומיום :משפחה ,בית ספר ,חברים,
קהילה ,ממסד .מתוך השאלונים והראיונות עם המתבגרים נמצא כי הם מעורבים ,מודעים לבעיות
חברתיות ,רוצים להשתייך ולהרגיש שייכות.
תופעת הניכור שחשים המתבגרים הערבים בישראל ,היא תופעה מורכבת המושפעת ממטריצה של
גורמים בסביבה המשפחתית ,החברתית תרבותית והמערכתית בה גדל הדור הצעיר .כדי לתת
תחושת שייכות ולמנוע תחושת ניכור בקרב מתבגרים ערבים בישראל ,צריך לדבר ,לנהל דו-שיח,
לגשר ,לעודד ,לתמוך ולאהוב .צריך לחזק ,לאתגר ,לפתח ולהאמין ביכולות ובכישורים של
המתבגרים.
ברמה האישית ,הבין אישית ,המשפחתית והקהילתית ,חיזוק קשר אישי נותן תחושת שייכות ,מונע
ניכור ותסכולים ,מסייע בהתמודדות עם קשיים ,מלכד ומגביר את תחושת השותפות והשייכות.
מילות מפתח :ניכור ובני נוער באוכלוסייה הערבית בישראל.
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Feelings of Socio-Cultural Alienation among Israeli-Arab Adolescents
Students
Adi Margalit, University of Haifa
admargal1@gmail.com
Abstract
The basis for this research can be found in theoretical assumptions defining
alienation within different disciplines.
The current study uses the definitions of alienation derived from the discipline of
social psychology, as put forward by Dean (1961). Dean identifies three aspects of
alienation: powerlessness, normlessness and social isolation.
In this study, an individual's level of social alienation is determined by all three
dimensions mentioned above.
Procedure
In the research both quantitative and qualitative methodologies were used.
Questionnaires: 3,099 students, aged 13-18, from 21 Arab communities in Israel,
including the Galilee, the Negev and the Triangle region.
•A questionnaire in which participants reported their socio-demographic,
cognitive and personal background.
•A questionnaire based on the alienation scale of Dean (1961), which
examines three aspects of alienation.
Interviews: 20 students participated in the qualitative research. The qualitative
methodology consisted of in-depth, semi-structured interviews that explored
experiences and feelings of social and cultural alienation.
Conclusions
The findings indicate that feelings of alienation among Israeli-Arab adolescents did
not develop in a void. They derive from the adolescents' feelings of exclusion within
the major circles of their everyday life: family, school, friends and community. From
the questionnaires and interviews with adolescents it is clear that they are involved in
and aware of social problems and that they want to belong and to feel a sense of
belonging to their communities and to the Israeli community as a whole.
The alienation felt by Israeli-Arab adolescents is a complex phenomenon affected by
matrixes of factors in the social, family and cultural environment within which the
adolescent grows up.
Strengthening individual ties and contact on an interpersonal level within the family
and the community as well is likely to provide a sense of belonging, prevent
alienation and eliminate frustration, aid in coping with difficulties and increase the
feeling of partnership. In order to provide a sense of belonging and to prevent the
feelings of alienation among Israeli-Arab adolescents, we must foster dialogues,
encouragement, support and love. We must strengthen, challenge, develop and
believe in their skills and abilities. As a state, we must deal with exclusion and
alienation among Israeli-Arab adolescents.

Key Words: Alienation and Israeli-Arab adolescent students.
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מה חושבים סטודנטים מקבוצות מיעוט במכללות להכשרת מורים בישראל
על להיות מיעוט?
ניר רסיסי ,אורנים ,המכללה האקדמית לחינוך ;nirrs185@magal.org.il
אסתר קלניצקי ,מכללת אחוה ;kester@macam.ac.il

היחסים בין קבוצות רוב ומיעוט עדיין מנחים שדות רחבים בחיים החברתיים ,במיוחד ניעות חברתית.
מאחר שקולם של מיעוטים חלש יותר ,רצינו לדעת מה סטודנטים מקבוצות מיעוט חושבים על עצמם,
על קבוצת המיעוט שלהם ועל מערכות היחסים של מיעוטים במכללות להכשרת מורים.
המחקר שבתהליך ,אשר נתמך על ידי רשות המחקר ב"מופת" ,נועד להגיע להבנה של תכניותיהם,
בחירותיהם ,חוויותיהם וקשייהם של סטודנטים מקבוצות מיעוט אתניות ,שלומדים במכללות להכשרת
מורים בישראל .לשם כך נבחרה שיטת מחקר משולבת – כמותנית ( 023שאלוני סטודנטים)
ואיכותנית ( 62ראיונות מובנים למחצה) ,והנתונים נאספו משמונה מכללות (שתיים ערביות ושש
כלליות).
חלק מן הממצאים הנוכחיים מצביעים על כך שבשתי השיטות רוב הסטודנטים מדווחים על דימוי
עצמי גבוה וציפיות גבוהות; הם מדגישים את חשיבותם של חברים במהלך לימודיהם ונהנים מיחסים
טובים מאוד עם סטודנטים וחברי סגל כאחד ,הן מקבוצת הרוב והן מקבוצות המיעוט .עם זאת ,אף
שרובם נחשבו באופן מסורתי כ"חברי קבוצות מיעוט" ,רק כמחציתם הגדירו את עצמם כ"מיעוט".
סטודנטים ממכללות ערביות מרוצים יותר מעמיתיהם במכללות הכלליות ,מן היחסים בין קבוצות
אתניות שונות במכללותיהם ,בעוד שהאחרונים מדווחים על יותר דיונים פתוחים במכללותיהם אודות
גזענות והבדלים אתניים.
אנו מסיקים שלהיות מיעוט במכללה להכשרת מורים בישראל זו חוויה רבת פנים עד מאוד ,אשר
ראויה לחקירה נוספת לפני כל פרשנות :מצד אחד ,סטודנטים שאין להם חברים מקבוצות מיעוט
אחרות מצטערים על כך ומקווים להתחבר אליהם ,ומצד שני ,הביטוי "מיעוט" מקבל אצלם משמעות
לוואי לא נעימה ,ונראה שהוא זוכה מצדם להתעלמות ,להתכחשות ולהדחקה .בכנס נדון בכך ביתר
הרחבה.

מילות מפתח :מיעוט ,סטודנטים ,הכשרת מורים ,תפיסות ,יחסים בין-קבוצתיים.
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What do students from minority groups in Israeli Teacher Education
Colleges think about being members of a minority?
Nir Ressissi,Oranim Academic College of Education nirrs185@magal.org.il
Esther Kalnisky, Achva College, kester@macam.ac.il

Relations between majority and minority groups still influence broad areas of social
life, especially social mobility. Since the voice of minorities in these relations is
weaker, we wanted to know what minority students think about themselves, their
minority group and the relationships with minorities at teachers Education Colleges.
This ongoing research, supported by the Mofet Research Authority, aims to gain
understanding of the plans, choices, experiences and difficulties of ethnic minority
group students at teacher education colleges in Israel. A mixed quantitative (139
students questionnaires) and qualitative methodology (63 semi-structured interviews)
was selected for this study, and data were collected from eight teacher education
colleges (2 Arab, 6 general).
Some of the current findings indicate that in both methods most students exhibit high
self-image and high expectations. They stress the importance of friends during their
studies and have very good relationships with other students and faculty members
from majority and minority groups alike. However, although all of them were
traditionally considered as belonging to "minority groups", only about half defined
themselves as "minorities".
Students at Arab colleges are more satisfied with the relations between the various
ethnic groups at their colleges than are students at general colleges, whereas those
at the general colleges report there are more open discussions about racism and
ethnic differences at their colleges.
We conclude that being a minority in an Israeli teacher education college is very
much an ambivalent experience that deserves further investigation prior to any
interpretation. On the one hand, students who do not have friends from the other
group regret this and wish to connect to these others. On the other hand, the
expression "minority" has unpleasant connotations in their minds, and most seem to
avoid, repress and deny it. We will further discuss this at the conference.
Key words: Minority, students, teacher education, perceptions, group interrelations.
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"אין מחאה ,ביבי ,כולם ברוטשילד עם נרגילות וסושי"
ראש עיריית נשר – דוד עמר

5

הני זובידה ,מכללת עמק יזרעאל
haniz@yvc.ac.il
חלק מהמחאות הופכות למהפכות .מתוכן ,המהפכות שמצליחות הן תוצר של פעולה של מעמד
הביניים .אם נסקור כמה מהמחאות/מהפכות המרכזיות במודרנה – האיראנית ,הצרפתית ,הרוסית
ואפילו זו של תושבי יורק החדשה נגד השלטון הבריטי – נגלה כי ראש החץ שלהן היה המעמד
הבינוני או הבינוני-גבוה של אותה חברה .מדוע? מה יש באותו מעמד שהופך אותו לסכנה כה גדולה
למעמד השליט? מדוע דווקא אותו מעמד מוביל את המחאה ולא המעמד החלש? הרי אם נעשה
לרגע חישובי עלות-תועלת ,נגלה כי מהפכה תועיל יותר מכל למעמד החלש .לעומת זאת ,באופן
פרדוקסלי המעמד שמוביל את המהפכות בעולם ,מעמד הביניים ,הוא בדרך כלל זה שהמהפכות
טומנות בחובן את העלות הגבוהה ביותר ,היות שהוא נהנה מרמת חיים טובה ומוגן על ידי האליטה
השלטת .הפיכה עלולה לערער את מעמדו ולפגוע בהונו הממשי והסימבולי .ובכל זאת ,אותו מעמד
ביניים הוא העומד בראשות המאבקים הללו .מה מייחד ,אם כך ,את מעמד הביניים ומביא אותו פעם
אחר פעם להתייצב בראשן של מהפכות ומחאות?
לטענתי ,פעם אחר פעם נמצא את מעמד זה ,ברמה הדקלרטיבית בלבד ,תומך ברפורמות ושינוי,
לרוב לא חשובות ,אולם ברמת המעש הוא יימנע מקידום שינוי משמעותי או מהפיכה .לטענתי ,זוהי
התולדה של "מלכוד  "22שבו מעמד הביניים מוצא את עצמו פעם אחר פעם .במאמר זה אני מציע
ניתוח של מעמד הביניים הישראלי בניסיון לנתח את הלוגיקה שהובילה אותו לעמוד בחזית מחאת
קיץ  ,2100בעוד שהוא ,כקבוצה ,התעלם לחלוטין מניסיונות מחאה אחרים .בנוסף ,אני מציע בחינה
של הסיבות לאי הצלחתה של מחאת קיץ  2100להפוך למהפכה .כל זה יתבצע תוך הסתמכות על
תפיסות תיאורטיות והיסטוריות כמו גם על הקונטקסט הישראלי המקומי.

מילות מפתח :מעמד ביניים ,מחאה חברתית ,מהפכה ,אליטה.
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 מחאה עירונית במזרח התיכון:"כיבוש" כיכר העיר
Reclaiming the City Square: Urban Protests in the Middle East
The Israeli (Jewish) Web of Ethnicity and Class

Hani Zubida, The Max Stern Yezreel Valley College
haniz@yvc.ac.il

It is a known fact that only a small number of social protests turn into revolutions.
Often revolutions that succeed are the result of middle-class action. If we review the
revolutions/protests that took place during the modern era, we see that many,
including the Iranian, French, American and even Russian revolutions were led by
the middle class or the upper-middle class. This raises the question: WHY? What is it
about this socio-economic class that turns it into such a significant danger to the
ruling elite? For if we stop and work out a cost-benefit analysis we are bound to
discover that revolutions are designed to benefit the middle and lower classes.
Paradoxically, however, the class that led revolutions then and now is the
middle/upper-middle class — the one class, excluding the elite, that might incur the
highest cost as a result of a revolution. A revolution might endanger its status and
significantly impact its symbolic as well as its socio-economic status. Yet, time and
again we find this class at the forefront of these battlegrounds. Nevertheless, I argue
that while this class declares its support for reforms and changes, mostly nonsignificant ones, in practice it will refrain from promoting a substantial change or a
revolution. This I argue is a result of a Catch 22 in which this class finds itself. In this
paper I offer an analysis of the Israeli middle class in an attempt to analyze the logic
which led it to the forefront of the 2011 protest, while ignoring other protests. I also
examine the reasons the 2011 protest did not develop into a full-scale revolution, by
drawing from theoretical as well historical perspectives as well the local Israeli
context.

Key Words: Middle Class, Social Protest, Revolution, Elite.
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יוניטף – מעונות יום ומועדוניות לילדי הקהילה הזרה
UNITAF - Day care and after school program for foreign children
אופירה בן שלמה
הקרן למעורבות חברתית ע"ש יהודה טריביטש
ofiraben@gmail.com

בתל-אביב – יפו שוהים למעלה מ 2,111-ילדים למהגרי עבודה ופליטים ,בגילאי לידה עד  6שנים.
ילדים אלו אינם זכאים למסגרות חינוכיות עד גיל שלוש ,ולכן מצאה קהילת הזרים פתרון בדמות
"בייביסיטרים" – גנים פיראטיים המנוהלים על ידי אנשי הקהילה .הילדים שוהים בגנים במשך מרבית
שעות היום ,כאשר במקומות אלו תנאים שאינם הולמים לצורכיהם ,מצבים קיצוניים של סיכון והזנחה,
העדר טיפול פיזי נאות וגרייה חינוכית מינימלית .מספר גדול של פעוטות מצוי בהשגחת מבוגר אחד
בלבד ונתונים לסיכון פיזי ממשי ,חשופים למפגעים בטיחותיים ותברואתיים כאחד.
לאורך השנים היו ניסיונות לשפר את מצבם של הילדים השוהים בבייביסיטרים .המסקנה הייתה שרק
יצירת חלופה הולמת המשלבת רגישות ודיאלוג תרבותי עם מידה נכונה של הדרכה ופיקוח ,תאפשר
שינוי אמיתי ותיתן תקווה לעתידם של הילדים.
במאי  0221נפתח יוניטף – מעון יום לילדי מהגרי עבודה ,מיסודה של הקרן למעורבות חברתית,
ובשיתוף פעולה מקצועי עם עיריית תל אביב .יוניטף מנוהל ע"י גננות מהקהילה הזרה ,שהיו בעלות
עסק של "בייביסיטר" בביתן הפרטי ועברו עם הילדים למבנה המעון .צוות הגננות והמטפלות
מהקהילה הזרה עובד תחת הדרכה חינוכית צמודה המהווה הכשרה מקצועית תוך כדי עבודה .הבית
כולו מנוהל על ידי העמותה ,ולגננות יש חוזה הפעלה המחייב אותן לשמירה על סטנדרטים ראויים
בטיפול בילדים (אי-שימוש באלימות ,יחס ראוי של כוח אדם לפי מספר הילדים בכיתה ,שעות הפעלה
של המעון ועוד) .הילדים שוהים במסגרת שעות ארוכות כל יום ,ולכן אנו מפעילים מערך מתנדבים,
המגיעים למעון באופן קבוע ועוזרים לצוות בהפעלת הילדים וההעשרה שלהם .את המעון מלווה
באינטנסיביות רבה עובדת סוציאלית המעניקה ליווי והדרכה לצוות המטפל בילדי המעון
ומשפחותיהם .במעונות פועלות קבוצות טיפוליות להורים וילדים ,הדרכות הוריות וועד הורים פעיל.
מאז שנת  2112נפתחו שני מעונות נוספים על פי מודל זה ,ושלוש מועדוניות לשעות אחר הצהריים
המיועדות לילדים בגילאי שלוש עד שש.
בעשור האחרון למעלה מ 0,211-ילדים גדלו והתחנכו במסגרות יוניטף וזכו לטיפול ולחינוך הולמים
וטובים בהרבה מאלו הקיימים בקהילה.
מילות מפתח :ילדים ,זרים ,חינוך ,רווחה.

024

Unitaf – Daycare and after-school facilities for children from the community of
foreign workers in Israel
Ofira Ben Shlomo, The Fund for Social Involvement in honor or Yehuda Tribitch
ofiraben@gmail.com

Today the community of migrant workers and refugees living in Tel Aviv-Jaffa
includes more than 3,500 children between the ages of 0 and 6. Before reaching the
age of three, these children are not eligible for any educational settings, including
afternoon care. Therefore, the foreign community found a solution of its own in the
form of “babysitters” – pirate daycare facilities managed by members of the
community. The children spend most of the day at these daycare settings, where the
conditions are not suitable for their needs to the point of often endangering their lives.
Over the years, attempts have been made to improve the conditions of these children
who spend their days with these babysitters. The conclusion was that only the
establishment of a suitable alternative for the children, one that combines cultural
sensitivity and dialogue with the proper degree of training and supervision, would
offer hope and a chance for real change.
Unitaf, a daycare center for the children of migrant workers, was established in May
2005 by the Fund for Social Involvement, with professional cooperation from the
Municipality of Tel Aviv. Unitaf is managed by kindergarten teachers from the foreign
community who had operated babysitting facilities in their own homes and moved to
the daycare facility together with the children. The teaching staff is closely monitored
and provided with ongoing educational guidance that constitutes on-the-job
professional training. The Fund operates the facility, and the teachers sign work
contracts that obligate them to maintain proper standards of care for the children (no
violence, proper ratio of adults and children in each class, opening hours of the
facility and more). Many volunteers come to the center on a regular basis and help
the staff in working with the children and enhancing their activities. A social worker is
in constant and close contact with the center and provides support and training for
the staff, the children and their families.
Since 2005, two additional centers have been opened, based upon the original
model, as well as three afterschool daycare centers where children aged 3-6 go after
the nursery schools and kindergartens are finished for the day.
Over the past decade, over 1,200 children have been educated within the Unitaf
settings and have received suitable and proper care and education that surpasses
what existed within the community.

Key words: children, foreign, education, welfare

022

הגננת כזולת עצמי* מיטיב לילדים במציאות רב-תרבותית
נילי ונציה
מכללת סמינר הקיבוצים
מחברת הספר :מבוך המראות – על חינוך לרב-תרבותיות בישראל ()2112
nvenezia@zahav.net.il

בחברה רב-תרבותית על הגננת להוות זולת עצמי משמעותי האחראית להפצעתה של סביבה חינוכית
בה יש מקום ונראות לכל אחד מן הילדים ולגיטימציה להנכיח ולבטא את מגוון הזהויות ,התרבויות
וסגנונות החיים שלהם .על הסביבה החינוכית להכיל 'מראות' שיאשרו לילדים את הזהויות
המשתקפות דרכן באופן מיטיב ומכיל.
בהרצאה זו אבקש להציג פרויקט אותו יזמתי ,ניהלתי והייתי שותפה להנחייתו ,ואשר הופעל לאורך
שנה בקרב גננות (יהודיות וערביות) באזורים בהם אוכלוסיית הילדים היא רב-תרבותית :ילדים
ישראלים – יהודים וערבים (על שלל הזהויות בתוכם) וילדים של מהגרי עבודה .הפרויקט כלל
מפגשים סדנאיים דינמיים שבועיים לאורך שנה והונחה על-ידי שני מנחים (נילי ונציה ואבי שרפמן).
לצורך הפרויקט פותחו חומרי עזר ותוכנית הערכה אשר התבצעה על פי המתודה של discourse
.analysis
מטרות הפרויקט היו לעודד רפלקציה אישית ומקצועית בקרב הגננות ,כדי שתוכלנה לפתח מודעות
לדעות קדומות וסטריאוטיפים חברתיים ,ולבחון כיצד אלה משפיעים על התפקוד המקצועי שלהן.
בנוסף ,פרויקט זה ביקש להנחיל כלים חינוכיים לייצור סביבה חינוכית מודעת לדעות קדומות
וסטריאוטיפים שתיתן לגיטימציה למגוון הזהויות של הילדים.
תכנית ההערכה של הפרויקט הראתה שינוי עמדות בקרב הגננות שבא לידי ביטוי בעצם הפרשנות
החדשה שניתנה על ידן ל"רב-תרבותיות" ,ביכולת שלהן לעשות שימוש ברפלקציה אישית ככלי
מקצועי ,וביישום הלכה למעשה של התובנות שלהן מהתהליך בעבודתן בגן.

מילות מפתח :רב-תרבותיות ,גננות ,זולת עצמי ,זהויות.

-----------------------*זולת עצמי :מושג הלקוח מפסיכולוגיית העצמי (היינץ קוהוט) ועל פיה זולת עצמי הוא/היא כל
דמות/תוכן ,אשר נוכחותו כלפיי נחוות על ידי כמכוננת אותי .הגננת הינה אחת מדמויות הסמכות
המשמעותיות עבור הילד ,וככזו עליה להיות זולת עצמי עבורו.
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The Kindergarten Teacher as a Self-Object for Children in a
Multicultural Society
Nilly Venezia
(author of the book: The Mirror's Maze: on Multicultural Education in Israel, 2007)
Kibbutzim College of Education
nvenezia@zahav.net.il

In multicultural societies, the kindergarten teacher is required to develop the ability to
create for each child a variety of mirrors that can constructively reflect the child's
entire self.
In this lecture I present a project that I initiated, directed and co-facilitated with
kindergarten teachers (Jewish and Arabs) in geographical areas characterized by
multicultural populations: Jewish and Arab Israeli children with a variety of identities
and children of migrant workers. The project included weekly dynamic encounters for
a period of one year and was facilitated by two group facilitators (Nilly Venezia and
Avi Sharfman). Special materials were developed for the project. In addition,
evaluation research was conducted according to the discourse analysis method.
The goals of the project goals were to encourage personal and professional reflection
among kindergarten teachers to enable them to develop an awareness of prejudice
and social stereotypes and to consider how these affect their professional
performance. The project also sought to introduce educational tools to create an
educational environment aware of prejudices and stereotypes that would legitimize
the diversity of the children's identities.
The evaluative research of the project indicated changes in attitudes among
teachers, reflected by their new interpretation of the term "multiculturalism", their
ability to make use of personal reflection as a professional tool and the
implementation of their insights into their professional work at the kindergartens.
Key Words: Multiculturalism; kindergarten teacher; self-object; identity.



Self-Object: A term taken from Self-Psychology (H. Kohut) - any figure or subject matter
whose presence I experience as self-constitutive. The kindergarten teacher is one of the
child's authority figures and as such, she has to serve as a self-object for the child's entire
self.
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תכנית להשתלבות ילדים ונוער עם מוגבלות בתנועות הנוער
Youth Movement Inclusion Program
יפעת קליין ,אשלים -גוינט ,מנהלת תכניות ,תחום ילדים ונוער עם מוגבלות
Yifatk@jdc.org.il
אורית תמרי ,מועצת תנועות הנוער ,מנהלת תכנית להשתלבות חניכים עם מוגבלויות בתנועות
orit@tni.org.il
תנועות הנוער כגוף מחנך מרכזי בחינוך הבלתי פורמלי ,מפעילות תכניות חינוכיות באמצעות מתודת
נוער מחנך נוער ,ובתוכן מפעילות התנועות תכניות לאוכלוסיות שונות ,תוך השפעה על כלל החניכים
המשתתפים בפעילות התנועה ונחשפים לידע ,ערכים ,תרבויות והתנסויות חדשות.
השתלבות חניכים עם מוגבלות בתנועות הנוער היא בעלת חשיבות רבה ,לפרט ולחברה .באשר
לפרט ,ההשתלבות (א) מפחיתה מצבים של בדידות( ,ב) מאפשרת התנסות ושכלול מיומנויות
חברתיות ומיומנויות עצמאות( ,ג) מספקת מענה נורמטיבי לשעות הפנאי( ,ד) מצמצמת תחושת
הדרה וניכור.
באשר לחברה ,רבים מקשיי ההשתלבות של ילדים ובוגרים עם מוגבלות ,נובעים מדעות קדומות
ועמדות שגויות .חניכי התנועה ,שנחשפים לילדים עם מוגבלות ומכירים אותם ,מפתחים עמדות
סובלניות יותר ,ומשפיעים על השיח הציבורי כבני נוער וכאזרחים בוגרים.
השתלבותם של ילדים עם מוגבלות בתנועות הנוער איננה פשוטה .היא דורשת הנגשה והתאמה של
דרכי הפעילות ,הקניה של ידע ובנייה של מערך תמיכה לצוות התנועה.
מטרות התכנית
וגדילה של חניכים עם מוגבלות בתוך תנועות הנוער.

יצירת מהלך התפתחות



הגדלת מספר תנועות הנוער המאפשרות שילוב מובנה והגדלת מספר החניכים המשולבים.



ביסוס פלטפורמה ארגונית ותכנית שתאפשר השתלבות מיטבית של חניכים עם מוגבלות
בתנועות הנוער.



יצירת עמדות חיוביות כלפי אנשים עם מוגבלות בקרב חניכי תנועות הנוער.

יישום ותוצרים






קיום תשתית ארגונית ומקצועית באמצעות פיתוח מקצועי של כוח אדם במטות התנועות.
מאגר ידע משמעותי הכולל תיאוריה ,פרקטיקות לעבודה ,וכלים מגוונים להדרכה ,הכשרה וייעוץ
עומד לרשות התנועות ומופץ באמצעות הכשרות צוותים ,הכשרות מדריכים ואתר אינטרנט
ייעודי.
קיום פעילות מותאמת גיל לנוער וצעירים עם מוגבלות בשכבות הבוגרות.
שינוי עמדות בקרב אנשי המטה בתנועה באמצעות למידה וחשיפה אישית על מנת לצמצם
חששות ודעות קדומות.
שינוי עמדות בקרב כלל הילדים והנוער על מנת לצמצם חסמים להשתלבות.

שותפים









משרד החינוך – מנהל חברה ונוער
מועצת תנועות הנוער
ג'וינט-אשלים
משרד הרווחה
משרד החינוך – המנהל הפדגוגי
המרכז לשלטון מקומי
קרן של"ם
ביטוח לאומי

מילות מפתח :הכלה ,שילוב ,תנועות נוער ,מוגבלות ,צרכים מיוחדים ,ילדים.
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Youth Movement Inclusion Program
Yifat Klein, Programs manager, JDC-Ashalim
Yifatk@jdc.org.il
Orit Tamary, project manager, the Israel Council of Youth Movement
orit@tni.org.il
Youth movements are central to informal education in Israel, and their educational
programs use the method of youth educating youth. Youth movements cater to
different populations and have an impact on all those that participate, exposing them
to knowledge, values, cultures and new experiences.
Integrating children with disabilities into the youth movements is of high importance,
both to the individual and to society. For the individuals, inclusion in these programs
a) limits feelings of isolation, b) allows them to strengthen their independent and
social skills, c) provides normative responses in leisure time and d) reduces the
sense of exclusion and alienation.
For society, many of the integration difficulties faced by children and adults with
disabilities stem from societal prejudices and incorrect assumptions. Youth
movement participants who are exposed to individuals with disabilities and are given
a chance to get to know them are likely to develop more tolerant attitudes towards
people with disabilities. As a result, they can have an impact on the social discourse
regarding people with disabilities both during their teenage years and later as adults.
The integration of children with disabilities into youth movements is not
straightforward. It requires adaptation of programs and improving accessibility,
acquisition of knowledge and the building of a support system for youth movement
staff and counselors.
Goals of the Program






To create a growth and development process for children with disabilities within
youth movement groups.
To increase the number of youth movements that allow structured integration
and to increase the number of children and youth with disabilities who
participate.
To establish an organizational platform and program that enables the optimal
integration of those with disabilities into youth movement programs.
To create positive attitudes towards people with disabilities among typical
participants in youth movements.

Implementation and Products


Establishing a professional and organizational infrastructure by professional
development for staff at youth movement headquarters.
 A significant body of knowledge, including theory, work practices and a
variety of tools for training, leadership and guidance, is available to the youth
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movements and is shared through staff training sessions, counselor training
seminars and a dedicated Internet site.
Age-appropriate activities are offered for youth and children with disabilities in
higher grades.
Change in attitudes amongst leading staff in the youth movements through
learning and individual exposure in order to minimize suspicions and
preconceived notions.
Change in attitudes amongst children and youth in order to reduce barriers to
inclusion.

Partners









Ministry of Education - Society and Youth Administration
Council of Youth Movements
JDC-Ashalim
Ministry of Social Affairs and Social Services
Ministry of Education- Pedagogic Administration
Union of Local Authorities in Israel
The Shalem Fund
National Insurance Institute

Key words: Inclusion, integration, youth movements, disability, special needs,
children.
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הבדלים תרבותיים בסגנון הורות בקרב הורים ישראלים ואמריקאים
שלומית אורין ,אורנים ,המכללה האקדמית לחינוך
shlomitoryan@gmail.com

הנושא של "סגנונות הורות" הוא מרכזי בתחום החינוך בשנים האחרונות .באומרינד ,שיצרה את
הקטגוריזציה של שלושת סגנונות ההורות – הסמכותני (שתלטני) ,הסמכותי והמתירני – סיווגה אותם
על פי שני ממדים . 0 :הדרישה של ההורה מהילד (לבצע מטלות באופן אחראי ועצמאי ולציית לכללי
הבית והחברה) .2 ,ההיענות שההורה מפגין כלפי הילד (התמיכה ,הפגנת החום וההיענות לצורכי
הילד) .באומרינד הוכיחה במחקריה כי הסגנון הסמכותי הוא הסגנון שבו היחסים בין ההורים והילד
הם הטובים ביותר ,והתנהגות הילד בתחומי חייו השונים היא הטובה ביותר.
בהתבסס על ממצאיה של באומרינד ,מנחילות בעשורים האחרונים תוכניות ההדרכה להורים בארצות
מערביות שונות את הסגנון הסמכותי להורים .הן מכנות אותו פעמים רבות בשם "סגנון הורות
דמוקרטי"  ,ומסבירות כי זהו הסגנון היעיל ביותר לצורך הכשרת הילד כחבר בחברה דמוקרטית,
המבוססת על ערכים של שוויון ,חופש הבעת דעה וכבוד הדדי.
בעוד שמחקרים רבים בחנו את מידת ההפנמה והיישום של סגנון ההורות הסמכותי/דמוקרטי על ידי
הורים שהשתתפו בתוכניות הדרכה להורים בארצות מערביות שונות ,כמו ישראל וארה״ב ,הממד
התרבותי של יישום זה נחקר בצורה מועטה בלבד .המחקר הנוכחי מתמקד בממד התרבותי ,ומשווה
כיצד בא לידי ביטוי היישום של סגנון ההורות הסמכותי בקרב הורים שהשתתפו בתוכניות הדרכה
להורים בישראל ובארה"ב.
המחקר נערך באמצעות שיטות מחקר איכותניות של תצפיות משתתפות וראיונות של הורים ומנחי
קבוצות הדרכה להורים .המחקר השווה את דיווחי ההורים בשלוש קבוצות הדרכה להורים בארה"ב,
ושתיים בישראל ,שהתקיימו לפי שתי גישות רווחות בשתי הארצות ,הגישה האדלריאנית וגישת
ההורות היעילה.
ממצאי המחקר מראים כי על פי דיווחי ההורים בקבוצות ההדרכה להורים ,קיימים הבדלים ביישום
של סגנון ההורות הסמכותי בשתי הארצות .בעוד שהורים אמריקאים דורשים מילדיהם להתמודד
באופן עצמאי עם המשימות והקשיים העומדים בפניהם ולציית לכללים ,הורים ישראלים מגוננים על
ילדיהם הרבה יותר ,ודורשים מהם הרבה פחות להתמודד באופן עצמאי עם המשימות ,הקשיים
והכללים הניצבים בפניהם .ממצאים אלו מלמדים כי להיבט התרבותי יש משקל רב בהדרכת ההורים.
מילות מפתח :סגנון הורות סמכותי ,הבדלים תרבותיים ,הורים ישראלים ,הורים אמריקאים.
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Cultural differences in parenting style among Israeli and American parents
Shlomit Oryan, Oranim Academic College of Education
shlomitoryan@gmail.com
Over the last few years, the notion of parenting styles has become a central concept
in the field of parent education. Baumrind created a categorization of three parenting
styles (authoritative, authoritarian and permissive) and classified them according to
two criteria: 1) demandingness (parental demands that children perform tasks
independently and follow social rules) and 2) responsiveness (parental support and
warmth towards children and their needs). In her research, Baumrind claimed that
the authoritative style is the most effective one, as parent-child relations are better,
as is the child's behavior in different domains of life.
Based on Baumrind's findings, over the last several decades parent education
programs in various countries have promoted the authoritative parenting style among
parents. They often refer to this style as "democratic" and explain that it is the most
effective strategy to prepare children to become members of a democratic society.
While previous studies have examined the extent to which the authoritative
/democratic style has been implemented by parents who participated in parenting
classes in different countries, research on the cultural aspect of their implementation
has been sparse. The present study focuses on this cultural aspect. It compares
implementation of the authoritative parenting style by Israeli parents who participated
in parenting classes to that of American parents.
The research was conducted using qualitative methods. It compared three American
and two parenting classes that followed two approaches prevalent in parent
education field in these two countries: Adlerian (Individual) psychology and Parent
Effectiveness Training.

The research findings point to differences in how the authoritative parenting style is
implemented in the two countries. While American parents more often demand that
their children cope independently with daily tasks and difficulties and obey the rules,
Israeli parents are more protective and less demanding. These findings indicate that
cultural aspects have an important influence in the field of parent education.
Key Words: authoritative parenting style, cultural differences, Israeli parents,
American parents.
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סיפורם של מפגשי אמנות בין ילדים יהודים וערבים כמודל חינוכי מסייע בשינוי עמדות
אלי ברודרמן ,אורנים ,המכללה האקדמית לחינוך ,עמית מחקר – מכון מופת
flyabout@gmail.com
החינוך לחיים משותפים הוא אחד הכלים שבאמצעותם משרד החינוך מנסה להתמודד עם המציאות
בחברה הישראלית .במסגרת הפיקוח על האמנות והממונה על חיים משותפים וחינוך אזרחי ,במחוז
הצפון ,משיק משרד החינוך זו השנה הרביעית תכנית מפגשים בין תלמידים יהודים וערבים בגילאי
כיתות יסוד ה'-ו' ,בשיתוף מכון מרחבים.
מפגשי יהודים וערבים בקבוצות גיל מגוונות מתקיימים בישראל כבר משנות השבעים .אך מחקרים
מקיפים בנוגע לעמדות של בני נוער משני הלאומים מצביעים על קיומן של תפישות סטריאוטיפיות
קשות בקרב בני הנוער בישראל.
לאור הממצאים האקדמיים וגם לאור ההתנסות בשטח הוחלט לנסות גישה של ניהול מפגשים הנסבה
על מתודות מפגשי המגע והנרטיב .גישת הקונפליקט נדחתה בעיקר עקב היותה מבוססת שפה .זאת
מתוך מחשבה שכאשר הבסיס המשותף לשני המגזרים אינו שפתי אלא יצירה ,הוא יהיה שוויוני יותר.
כמו כן ,המפגשים נערכים בקרב ילדים בכיתות ה'-ו' מתוך מחשבה שככל שיוקדם גיל המפגשים ,כך
אפשר יהיה למנוע קיבעון של סטריאוטיפים שליליים של כל קבוצה כלפי רעותה .המפגשים מתקיימים
סביב מפגשי יצירה משותפים של אמנות במוזיאונים במסגרת התכנית החינוכית" :אמנות של
כולאננה" .בתכנית משתתפים כ 621-תלמידים בכל שנה.
התכנית מלווה במחקר איכותני כמותי משולב ( )mix methods researchשהחל בספטמבר השנה.
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מטרות המחקר הן .0 :לבדוק שינוי עמדות בקרב תלמידים בכיתות ה'-ו' ביחס לתפיסות
סטריאוטיפיות הדדיות של שני המגזרים ,בעקבות המפגשים שעוברים התלמידים .2 .לבדוק שינוי
עמדות סטריאוטיפיות ורצון לבדיקת מרחבי הסכמה משותפים בקרב סגל ההוראה בתכנית (מורי
אמנות ומחנכים) והשפעתם על תלמידי התכנית; זאת בעקבות סדנאות יצירה ודיאלוג שהסגל עובר
במהלך שנת הפעילות של התכנית.
התכנית "אמנות של כולאננה" היא בעלת מבנה מורכב ורוויה במתחים ,בסיפורי הצלחה כמו גם
בכישלונות .לאחר שלוש שנים של תיעוד ואיסוף חומרים מרתקים ,אציג את כל אלה.

מילות מפתח :מפגשים ,אמנות ,סטריאוטיפים ,גישת המגע.
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עד סוף שנת  2104אמורות להגיע תוצאות ראשונות של המחקר הכמותי.

Art-oriented meetings between Jewish and Arab elementary school students
as a contributory model for attitude change
Eli Bruderman, Oranim, Academic College of Education, Research fellow – Mofet institute
flyabout@gmail.com
Education for coexistence is one of the main tools used by the Ministry of Education
to cope with the special ethnic challenges facing Israeli society. For the fourth year,
the Ministry of Education has been running a program of meetings between Jewish
and Arab fifth and sixth graders under the supervision of the divisions of art and civil
education for coexistence in the northern district. The program is a joint venture with
the Merhavim NGO.
Joint meetings of Jews and Arabs have been taking place in Israel since the 1970s.
Yet comprehensive academic research has revealed severely stereotyped
conceptions and negative attitudes among Israeli teenagers from all sectors.
In light of these academic research findings and the accumulated educational
experience from these joint meetings, it was decided to adopt the narrative method
and the contact hypothesis as the operative methods in the meetings. The conflictual
approach was rejected in order to give both sides an equal chance of expression
through creativity and artistic activity. Research has shown that meetings based
on language are problematic in that they do not provide an equal starting point for
students from the Arab sector.
Fifth- and sixth-grade students met at museums where they enjoyed the artistic
atmosphere. The young age of the participants reflects the expectation that the
younger the participant, the greater are his or her chances of avoiding negative
feelings and not developing stereotyped attitudes toward the other.
The meetings took place within the framework of the Art of Kulanana educational
program, which hosts 650 children every year.
From September 20147 the program has accompanied by mixed method qualitative
research. The goals of the research are:
1. To examine attitude changes among the students in the program regarding
stereotyped conceptions.
2. To examine attitude changes among the teachers participating in the program
regarding stereotyped conceptions and their willingness to take part in joint life
practices while participating in the program.
The Art of Kulanana program comprises an intriguing combination of tensions and of
stories of success and failure. In my lecture, I seek to convey all of this and more in
light of three years of documenting and gathering these fascinating materials.

Key words: meetings, art, contact hypothesis, stereotypes.
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Results of the qualitative research are expected around the end of 2014.
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איך לנקות את החצר האחורית שלי :שימוש בכתבי התנגדות קנדיים בכיתה הישראלית
דניאל שאוב ,אורנים ,המכללה האקדמית לחינוך
dschaub@oranim.ac.il

מתוך כל הכתיבה החדשה באנגלית ,הייתה זו הספרות הקנדית שסיפקה לקוראים מקומיים וזרים
מקור עשיר למחשבות .השילוב בין טקסטים המבטאים קולות של התנגדות ,לבין כתיבה העוסקת
בשילוב של מציאות רב-תרבותיות לתוך תפיסות העצמי של אינדיבידואלים ,מייצר תובנות בנוגע
להבנה האנושית של אחרּות .על מנת לעזור לתלמידיי להבין את המורכבות של כל מצב פוליטי,
ולדמות בנפשם דרכים לטיפול במתחים שהם חווים באופן יומיומי ,השתמשתי בטקסטים קנדיים של
התנגדות .ספרה של ביאטריס קולטון ( ,)Beatrice Culletonבחיפוש אחר אייפריל ריינטרי ( In
 )Search of April Raintreeעוסק בחיפוש אחר מקומם של בני שבט המטיס בתוך המסגרת
הלאומית הקנדית .בכיתות ישראליות הטרוגניות ,הכוללות תלמידים בדואים ,נוצרים ,דרוזים ,יהודים,
מוסלמים ובעלי זהויות אחרות ,הספר יכול לאפשר עיסוק ביבליותרפי ופסיכודרמטי בשאלות של
תקשורת בין העצמי לקבוצה .גישה זו מאפשרת לתלמידים ישראלים ממגוון קהילות ,כמו גם
לתלמידים זרים ,להבין את הסכסוכים בהם הם נתקלים בחייהם ולבחון מחדש את הקהילות שלהם.
בתוך התנגשות התרבויות בין קבוצות אתניות ודתיות ,הביקורת הביבליותרפית והפסיכודרמטית של
סכסוכי מיעוטים קנדיים ,מאפשרת לקבוצות אלו לדמיין את קהילותיהם בתוך גבולות לא מדירים ,לפי
קווי מתאר של אינטרסים משותפים .ניתוח תגובותיהם של תלמידים מזרח-תיכונים ,הקוראים
בטקסטים על אנשים שנמצאים במצבי קונפליקט ,מצבים שונים אך גם דומים לסכסוכים של הקוראים
עצמם ,מראה כי קריאה זו מאפשרת להם להסתכל על בעיותיהם שלהם בפחות מיאוס .מבחינה
פדגוגית ,הגישה הספרותית שמספקים הטקסטים הקנדיים בכיתה הישראלית מעצימה את
התלמידים ,מאפשרת ביטוי עצמי ומעוררת כבוד כנה לדעות מנוגדות.
סדנה זו ,יחד עם פעילות מעשית של התאמת זהויות וטקסט לסטודנטים של תואר ראשון ושני ודיון,
המראה

כיצד

בעזרת

המרחק

הגיאוגרפי,

הטקסטים

הקנדיים

שעוסקים

בהתנגשויות

תרבותיות/פוליטיות חזקות ,יכולים לעזור לתלמידים ישראלים מכל המוצאים לבטא פחד ,כעס,
תסכול ,ד עות קדומות אל מול הקונפליקט(ים) המקומי(ים) שלנו; ובהמשך ,לפתח תגובות אמפתיות
שמתאפשרות בעזרת מעמדה של האנגלית כ Lingua Franca-שמציעה זירה לשונית ניטרלית
להתמודדות עם מציאויות לא נוחות.
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A Way to Clear My Backyard: Using Canadian Texts of Resistance in the
Israeli Classroom (Workshop in English)
Danielle Schaub, Oranim, Academic College of Education

dschaub@oranim.ac.il

Amongst the New Literatures in English, Canadian literature has provided readers at
home and abroad with a rich source for reflection. Its combination of texts voicing
resistance and texts addressing the integration of multicultural realities into one’s
perception of the self contributes insights into human appraisal of otherness. To help
my students understand the complexity of any political situation and envisage
possible channels for managing the tensions they experience daily, I have put
Canadian texts of resistance to good use. Examined in this way, Beatrice Culleton's
In Search of April Raintree with its negotiation of space and place for the Métis within
the Canadian national framework allows for a bibliotherapeutic and psychodramatic
interplay of self and group communication in heterogeneous Israeli classes of
Bedouin, Christian, Druze, Jewish, Muslim and other self-identified students. Such an
approach allows Israeli students from diverse communities and foreign students alike
to understand conflicts they face in their own lives and re-negotiate communities for
themselves. In the culture clash between self-defined ethnic and religious
communities, the bibliotherapeutic and psychodramatic critique of Canadian minority
conflicts allows them to imagine communities within non-exclusive borders along
lines of common interests. The analysis of their response shows how by reading
texts about people involved in conflictual situations that are different from yet similar
to their own, Middle-Eastern students look at their predicament with a less jaded eye.
Pedagogically, the literary approach afforded by the introduction of Canadian texts in
the Israeli classroom empowers the students, facilitating self-expression and inspiring
unfeigned respect for opposing views.
Together with hands-on activity (matching identities and texts for B.A. and M.A.
students) and discussion, this lecture shows how by virtue of the geographical
distance Canadian texts dealing with a strong cultural/political clash can help Israeli
students of all origins express their fear, anger, frustration and prejudice vis-a-vis our
local conflict/s and eventually develop empathetic responses facilitated by the use of
English as a lingua franca offering a neutral linguistic ground to confront unpleasant
realities.
Key Words: Texts of resistance; bibliotherapy; psychodrama; appraisal of otherness;
management of tensions; negotiation of space and place.
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הדומה והשונה בתפיסת מתבגרים ערבים ויהודים את מעורבות הוריהם בחינוך
וההשפעה של מעורבות ההורים על תפקוד התלמידים בבית הספר
נורית קפלן תורן ,אורנים ,המכללה האקדמית לחינוך ntoren@edu.haifa.ac.il
ריוטי קומר ,אוניברסיטת טולדו ,אוהיו ,ארה"ב revathy.kumar@utoledo.edu
מעורבות הורים בחינוך היא אחד הנושאים החשובים במעגלי העשייה החינוכית .מרבית המחקרים
בישראל העוסקים במעורבות הורים בדקו יהודים ממעמד בינוני וממצאיהם נחשבים כמייצגים את
הנורמה בחברה הישראלית .אולם הורות הינה מסע תרבותי .לכן ,מחקרים שבודקים את טבעה של
מעורבות הורים בחינוך ילדיהם צריכים לקחת בחשבון את הגישה החברתית-תרבותית ולהתייחס
לרקע התרבותי של התלמידים .לפיכך ,במחקר הנוכחי בחנו את המבנה וההשפעה של מעורבות
הורים כפי שהיא נתפסת על ידי התלמידים ,ואת הקשרים בין תפיסות תלמידים ערבים ויהודים את
מעורבות הוריהם בחינוך לבין ההערכה העצמית וההישגים הלימודיים של התלמידים.
במחקר השתתפו  022ערבים ( 38מוסלמים ו 22-נוצרים) ו 228-יהודים תלמידי כיתה ח' בחט"ב
( 42%בנות) .התלמידים מילאו שאלון דיווח עצמי על מעורבות הורים בחינוך והערכה עצמית (בית
ספרית וכללית) ,ובתי הספר דיווחו על הציונים.
ניתוח גורמים מאשר לשאלון מעורבות הורים עבור ערבים ויהודים בנפרד הצביע על הבחנה בין
שלושה גורמים :מעורבות הורים ממוקדת בית ,מעורבות הורים ממוקדת בית ספר ויידוע הורי .ניתוח
משוואות מבניות ) (SEMתומך בחלוקה זו לשלושה גורמים באופן דומה עבור ערבים ויהודים .בבחינת
ההבדלים בתפיסת מעורבות הורים בחינוך בין ערבים ויהודים נמצא כי לפי תפיסת התלמידים ,הורי
התלמידים הערבים מעורבים יותר בבית הספר בהשוואה להורי התלמידים היהודים ,ואילו הורי
התלמידים היהודים מעורבים יותר בבית.
ניתוח אשכולות עבור שלושת הגורמים למעורבות הורים בחינוך (ממוקדת בית ,בית ספר ויידוע הורי)
הצביע על שלוש קבוצות :רמה גבוהה ,רמה בינונית ורמה נמוכה בכל שלושת ממדי מעורבות הורים.
ניתוח שונות תלת-כיווני עבור תרבות ,מין ומעורבות הורים בחינוך הראה שמעבר להבדלים
התרבותיים ,תלמידים ערבים ויהודים שתופסים את הוריהם כגבוהים במעורבות בחינוך (בכל שלושת
הגורמים :ממוקדת בית ,ממוקדת בית ספר ויידוע הורי) תחושת ההערכה העצמית שלהם גבוהה יותר
בהשוואה לתלמידים שתופסים את מעורבות הורים בחינוך כנמוכה .ממצאים אלו תומכים בגישה
החיובית כלפי מעורבות הורים בחינוך ילדיהם כמו גם ,בחשיבות של בחינת היבטים שונים של
מעורבות הורים בחינוך בתרבויות שונות.
מילות מפתח :הבדלי תרבות ,מעורבות הורים בחינוך ,מתבגרים ,תפיסת התלמידים.
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Similar and different perceptions among Arab and Jewish students of
parents' educational involvement and its effect
on how students function in school
Nurit Kaplan Toren, Oranim Academic College of Education ntoren@edu.haifa.ac.il
Revathy Kumar, University of Toledo revathy.kumar@utoledo.edu
Parents' educational involvement has emerged as one of today's most important
topics in educational circles. Most scholarly inquiries in Israel on parents' educational
involvement have focused on middle-class Jews, and results based on Jewish
samples are considered normative. However, parenting is a cultural endeavor.
Consequently, studies examining the nature of parental involvement in children’s
education should take a sociocultural approach to account for students’ cultural
background. Therefore, in this study we examine the structural and functional
features of students’ perspectives on parents' educational involvement. Further, this
study explores how Arab and Jewish students’ perceptions of parents’ educational
involvement is related to students’ self-evaluation (scholastic competence and global
self-worth) and achievement. Participants included Arab (N= 173, 98 Muslims, 75
Christians) and Jewish (N = 528) eighth-grade students. 47% of the students were
female.
Students completed questionnaires about their parents’ educational involvement
(home-based and school-based educational involvement and parental knowledge)
and their self-evaluation, and schools reported students’ grades. Confirmatory factor
analyses of parents’ educational involvement items separately for the perceptions of
Arabs and Jews revealed discrete factors for home-based and school-based
educational involvement and for parental knowledge. Structural equation modeling
(SEM) supported these structures and pointed to similarities between Arab and
Jewish students’ perceptions of their parents' educational involvement factor
structure. According to students’ perceptions, parents of Arab students are more
educationally involved at school than parents of Jewish students, and parents of
Jewish students are more educationally involved at home. Cluster analyses of the
three factors of the parental educational involvement dimension indicated three
groups: high, medium and low on all three factors. A three-way interaction based on
culture, gender and clusters of students’ functioning revealed that Arab and Jewish
students who perceived their parents as being more educationally involved had
higher self-evaluation scores than did students who did not perceive these
characteristics in their parents. Our results support the positive influence of parents’
educational involvement as well as the relative importance of different aspects of
parental involvement in different cultures.

Key words: Cultural differences, parents' educational involvement, adolescents,
students' perception.
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מורים פוגשים הורים מודרים:
מחקר פעולה ליצירת קשר מכליל בין מורים להורים מאוכלוסיות מודרות
מיכל ראזר ,אורנים ,המכללה האקדמית לחינוך
michal_r@oranim.ac.il

מערכת היחסים בין מורים והורים נחשבת לאחד הגורמים החשובים ביותר להצלחה של ילדים בבית
הספר .זהו גם אחד הנושאים המאתגרים עבור מערכות חינוך ברחבי העולם .יחסי משפחה ובית
הספר הם קריטיים ובעייתיים עוד יותר ,כאשר מדובר בילדים בסיכון ובהדרה חברתית .במחקר זה
אנו מתבוננים על מערכת היחסים בין הורה לבית הספר מנוקדת מבטו של המורה .אנחנו בוחנים
אינטראקציות של מורים עם הורים ומנתחים מקרים כדי להמחיש סוגים שונים של דינמיקה בתוך
הקשר מורה-הורה על מנת להדגים את הקושי בבניית קשר תומך ומסייע למרות הרצון הטוב של בית
הספר.
ההרצאה תציג ממצאי מחקר פעולה לעיצוב מחדש מערכת היחסים בין מורים ובין הורים לתלמידים
במצבי סיכו ן .במסגרת המחקר עבדנו עם קבוצת מורים על דפוסי העובדה שלהם עם הורים .בשלב
הראשון חשפנו את הדפוסים הקיימים והמקובלים בתוך בתי הספר ובשלב השני נבנו במשותף עם
המורים גישות אלטרנטיביות לשיח עם הורים.
המחקר נערך במסגרת תוכנית לתואר שני "חינוך והוראה לתלמידים בהדרה" במכללת אורנים.
במסגרתו ניתחנו פרוטוקולים של שיחות בין מורים להורים ,אשר תוארו על ידי המורים .ניתוח
השיחות חשף דפוסים שונים של שיחה והתנהלות לא פשוטה ,כאשר במרכזה מסגרת חשיבה
) (frameאשר כינינו "לגייס את ההורים" .מסגרת זו מסייעת ,לדעתנו ,להסביר כיצד אינטראקציה בין
הורה למורה משתבשת כחלק מתרבות רחבה של בית הספר אשר מתקשה להתבונן על הפרט ועל
צרכיו .בהרצאה נציג את מסגרת החשיבה שמצאנו ,את הפעולות שהיא מייצרת ואת ההשלכות של
פעולות אלו .בנוסף ,אנו מציעים מסגרת חלופית )" ,(reframeהשגת הרשאה מהורים" ,שנועדה
ליצור מערכות יחסים בין מורים והורים המספקים בסיס בריא ויציב לעבודה עם הילד .מסגרות
חלופיות לקשר נוסחו ונוסו על ידי מורים שהשתתפו במחקר ועיקרן יובאו גם הם בהרצאה זו.

מילות מפתח :מחקר פעולה ,ילדים בסיכון ,קשר מורים-הוריםframing-reframing ,
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An Action Science Approach
to Creating Inclusive Teacher-Parent Relationships
Michal Razer, Oranim, Academic College of Education
michal_r@oranim.ac.il
This lecture will present an action science approach for reshaping the relationship
between teachers and parents of “at risk” or “excluded’ students. The relationship
between teachers and parents is considered to be one of the most important and
challenging factors for the success of children, especially those at risk or socially
excluded. This action research was conducted in a workshop on inclusive practice
with teachers in a graduate program in inclusive education in Israel. It analyzes
conversations through which teachers and parents mutually construct their
relationship in order to identify what characterizes these interactions. Reflection on
these conversations revealed a framing that we call “mobilizing parents” which helps
explain how teacher-parent interactions go wrong despite good intentions. We will
present this framing, the actions it generates and the implications of these actions.
We will then suggest an alternative framing called “attaining parental authorization”
that is intended to create relationships between teachers and parents that provide a
healthy, stable foundation for work with the child.

Key Words: teacher-parent relations, framing, action research, action science.
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מודל אחר של חינוך מוזיקלי
בעקבות מפגש בין שתי קבוצות מוחלשות בחברה הישראלית
דן שגיב ,אורנים ,המכללה האקדמית לחינוך ,מכללת לוינסקי לחינוך
dandansagiv@gmail.com
מדינת ישראל ,שהוקמה ועוצבה בהתאם לאתוס הציוני והתרבות האירופית ,מאופיינת לעתים כתוצר
של הקולוניאליזם המערבי (שלום שטרית ;2114 ,שוחט )0333 ,עת הממסד דיכא את שילובם של
המהגרים היהודים ממוצא מזרחי בשדרות החברתיות השונות .מארג חברתי זה השתנה מאוד עם
ההגירה ההמ ונית מרוסיה החל משנות התשעים של המאה הקודמת .אוכלוסייה זו נטמעה בחברה
ושינתה פניה .אפיונים אלה משתקפים גם בחינוך המוזיקלי ,שעוצב אף הוא בהתאם למסורות
האירופיות ,לרבות בערים ואוכלוסיות שנגיעתם התרבותית לתחום זה מצומצמת מאוד.
על בסיס מחקר אתנוגרפי שנעשה סביב עבודתם של המורים לנגינה בקונסרבטוריונים בישראל,
אבקש להתמקד במקרה של קונסרבטוריון הממוקם באחת הערים במרכז הארץ .העיר שבה אדון
היא בעלת ריכוז גבוה של פשע ועוני ,כשמרבית אוכלוסייתה ממוצא מזרחי .בעיר פועל קונסרבטוריון
מצליח וצוות ההוראה במקום הוא רובו ככולו ממוצא רוסי .תזמורת הנשיפה הפועלת במקום ניצבת
במרכז פעילותו ,ועל כן הקונסרבטוריון מכונה "בית התזמורת" .מהממצאים עולה שהצלחתה של
התזמורת מסייעת לתלמידים ולהנהלה להילחם על מקומם כשווי ערך בחברה הישראלית ואף תורמת
רבות לביטחונם העצמי וגיבוש זהותם .בה בעת ,עבודתם של המורים הרוסים במקום עשויה להיות
מוערכת בידי הממסד ,מכיוון שהם נושאים מטען תרבותי אירופי המסייע בתירבותה של אוכלוסייה
הנחשבת מוחלשת .בפרזנטציה אצביע על כך שהמפגש שנוצר בין שתי קבוצות מוחלשות אלה סביב
שאלת ההגמוניה התרבותית ,מחזק את מעמדן ויוצר מודל חינוכי מסוג שונה המבוסס על מטרות
וערכים שונים מהמקובל.
מילות מפתח :פוסט-קולוניאליזם ,תירבות ,הגמוניה ,מודל חינוכי חדש.
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An alternative Model of Musical Education Following an Encounter
between two Socially Underprivileged Groups in Israeli Society
Dan Sagiv: Oranim Academic College of Education
Levinsky College of Education, The Faculty of Music Education
dandansagiv@gmail.com
The State of Israel, molded according to the Zionist ethos and European culture, has
sometimes been characterized as a form of Western colonialism (Shalom-Chetrit,
2004; Shochat, 1999), with claims that the Israeli political establishment suppressed
the integration of Mizrahi8 Jewish immigrants in different social arenas. The
absorption of masses of immigrants from the former USSR in the 1990s, however,
changed the social composition of Israeli society. These processes are reflected in
music education, an institution molded according to European traditions that
nonetheless includes populations whose levels of cultural exposure to these
traditions vary significantly.
This presentation is based on an ethnographic research study of music teachers and
focuses on the music conservatory in the city of Lod, a city characterized by a high
level of crime and poverty and a population that is primarily Mizrahi. The teaching
staff of this successful conservatory is composed exclusively of immigrants from the
former USSR. The conservatory centers on a wind orchestra, and its success helps
students and faculty gain recognition within Israeli society. Yet the efforts of these
immigrant faculty members may benefit the political establishment, given that they
pass on European cultural capital to "acculturate" disempowered populations. The
encounter between these two disempowered populations around the question of
cultural hegemony is one that strengthens the status of both groups, while creating a
distinct educational model.

Key words: Post-colonialism, Acculturation, Hegemony, New educational model

8

“Mizrahi” is an Israeli ethnic category comprising Jewish immigrants to Israel from Africa and
the Middle East.
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לראות את האחר מדת שונה
ראויה חייק ,סכנין מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה
rhayik@indiana.edu
למרות ריבוי הדתות בחברה ובבתי ספר שונים בארץ ובעולם ,נושא סובלנות כלפי אנשים מדתות
אחרות בדרך כלל לא עולה לסדר היום בכיתה .ספרות ילדים בנושא נחשבת כדרך יעילה לטיפוח
סובלנות דתית ( ;Peyton and Jalongo, 2008; Green and Oldendorf, 2005; Rettig, 2002
 .)Zeece, 19במושב זה אחלוק עם הקהל מחקר פעולה שקיימתי עם קבוצה של תלמידים מתבגרים
בכיתת האנגלית שלי .מטרת המחקר היא לחקור תגובות התלמידים לסיפורים בנושא ריבוי דתות.
אוכלוסיית המחקר היא קבוצה של תלמידי כיתה ט' ערבים ישראלים ,נוצרים ומוסלמים ,שגרים באותו
כפר אך חווים לעתים קונפליקטים בין שתי הדתות .לאחר שהקראתי לתלמידים סיפורים באנגלית על
הנושא ,הזמנתי אותם להגיב בדרכים שונות על האמונות שלהם והקשר של הסיפורים למציאות
שלהם.
מחקר איכותני זה מבוסס על תיאוריית האוריינות הביקורתית שמגשרת בין הכיתה והעולם החיצוני
ומעודדת תלמידים להתייחס לבעיות בחברה .לאיסוף הנתונים ,הקראתי לתלמידים שלושה סיפורים
מצוירים באנגלית לעידוד סובלנות דתית והזמנתי אותם להגיב ( )Reader Responsesבדרכים
שונות .תגובות התלמידים נאספו ונותחו לפי .content analysis
ממצאי המחקר מראים שאם מספקים לתלמידים במה להביע את אמונותיהם ומשמעות הדת בחייהם
בחופשיות ,מתפתחת בכיתה סביבה שמעודדת הבנה לשונות דתית .מתוך מספר תגובות של
התלמידים שאחלוק בקצרה ,אתמקד בתגובה אחת של תלמידה מוסלמית עם רעלה ,תגובה
שאפשרה לתלמידים נוצרים להבין את חשיבות הרעלה לאישה המוסלמית ופתחה חלון לדיון בנושא.
מילות מפתח :ספרות ילדים ,אוריינות ביקורתית ,ריבוי דתות.
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Addressing Religious Diversity Issues in the Religiously Diverse EFL
Classroom
Rawia Hayik, Sakhnin Academic College for Teacher Education
rhayik@indiana.edu

Although different nations around the world have recently been grappling with
religious tensions, religious diversity remains unaddressed in most religiously diverse
classrooms and textbooks (Ndura, 2004; Vitz, 1986). Children’s literature reflecting
the different faiths is considered effective in helping children understand religious
differences and develop empathy for others (Peyton and Jalongo, 2008; Green and
Oldendorf, 2005; Rettig, 2002; Zeece, 1998). As a Christian Arab within a Muslim
Arab majority in a Jewish state who has recently witnessed religious conflicts in my
Middle Eastern area, I decided to embark on a teacher research (Hubbard and
Power, 2003) journey in my religiously diverse Israeli school. The research
participants are a group of ninth grade Israeli Arab students, Christians and Muslims,
who live in the same village in the Galilee area and occasionally encounter conflicts
of a religious nature. My research purpose was to explore what happens when I
introduce religion-based literature to Muslim and Christian Arab ninth-grade EFL
students and invite them to respond.
Grounded in critical literacy theory, this paper session bridges the outside world with
the written word (Freire, 1983) through addressing real life issues in the classroom,
connecting text and context. It provides “resources that make difference visible”
(Lewison, Leland & Harste, 2008, p. 33), hoping that students start questioning
stereotypical beliefs of other faiths, viewing things from others’ perspectives and
acting upon the world to transform it into a better one (Freire, 1972).
Through this qualitative research, I introduced a set of three religion-based picture
books (God’s Dream, Tutu & Abrams, 2008; Many Ways: How Families Practice their
Beliefs and Religions, Rotner & Kelly, 2006; and My Name was Hussein, Kyuchukov,
2004) and invited students to respond to the books in various ways. Students’
responses were collected and analyzed using content analysis. The research
findings indicate that providing a stage for students to express and discuss their
religious opinions and beliefs can promote tolerance of religious diversity. Sample
students’ responses will be shared with the conference audience, focusing on one
that was particularly powerful in disrupting Christian students’ attitudes towards
Muslim women who wear the hijab. The challenges involved in my teacher research
journey will also be addressed.
In line with the conference theme, my proposed syllabus is directly linked to the
central topic of diversity and tolerance and the concept of “I am the other”. By
increasing students’ understanding of religious differences, it reexamines existing
borders between members of different faiths and promotes acceptance of and
respect for different others.

Key words: religious diversity, critical literacy, children’s literature
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מעורבות חינוכית ב"חצר האחורית" כמרכיב בהכשרת המורים
אדם הישראלי
היחידה למעורבות חברתית ,הפקולטה לפיתוח פדגוגי ,מכללת סמינר הקיבוצים
בית הספר לחינוך ,האוניברסיטה העברית בירושלים
Adam.haisraeli@smkb.ac.il

לכל חברה "חצר אחורית" משלה .לכל יישוב ,כיתה או גן ילדים "חצרות אחוריות" משלהם .בסמינר
הקיבוצים התבססה תוכנית המעורבות החברתית ,אשר מטרתה פעילות חינוכית המלווה בפיתוח
חשיבה ביקורתית באשר לסוגיות של צדק חברתי בישראל בהקשרו החינוכי .כך משלימים
הסטודנטים את ההיכרות עם מערכת החינוך הישראלית והופכים בעצמם למחנכים-אזרחים פעילים.
אנשי החינוך של העתיד הינם ראשית לכל אזרחים מעורבים ,מודעים ובעלי עמדה .מתוך תפיסה זו,
שולבה כחלק מלימודי החובה של כלל הסטודנטיות והסטודנטים במכללה פעילות ייחודית שמטרתה
להגביר את המעורבות החברתית של המחנכים לעתיד .בבסיס התוכנית עומד השילוב של פעילות
שנתית קבועה באחד הארגונים החברתיים השותפים לתוכנית יחד עם קורס אקדמי מלווה .מחד
גיסא ,הפעילות מאפשרת היכרות ומעורבות בעשייה עם בני נוער וילדים מקבוצות מוחלשות ,ומאידך
גיסא ,הקורס נועד לגבש את החוויות לכדי תובנה תיאורטית באשר למציאות החברתית .הסטודנטים
מקבלים ליווי מהארגונים החברתיים בהם הם פועלים וכך נחשפים גם להיבטים של חינוך לא פורמלי
ומסגרות התנדבותיות המלוות את הילדים מחוץ לשעות בית הספר או הגן.
מעבר לתרומה החברתית של כוח חינוכי בהיקף משמעותי (כלל הסטודנטים בשנה א' הפועלים כולם
באזור גוש דן) ,התוכנית הציבה לעצמה כיעד לפתח בקרב המרצים במכללה דרכי הוראה והערכה
הפורצים את גבולות הכיתה והסמינר ויוצאים אל המציאות הישראלית .מרחבי הלמידה הופכים להיות
אתרי הפעילות החברתיים ,מוסדות החינוך בהם לומדים הילדים ,בתיהם הפרטיים ואתרים נוספים
ברחבי העיר .המרצים בקורסים החברתיים נדרשים לאתגר של חיבור התיאוריה והמעשה והפגנת
שליטה מרבית בדרך להפוך את חומר הלימוד לחלק מאורח חייהם .בהתאמה ,גם שיטות ההערכה
בקורסים הללו תובעות מן המרצה והסטודנטים לממש את המפגש האישי שחוו ואת החומר האקדמי
בו דנו לכדי תוצר מסכם ראוי.
מעל הכל ,הפעילות בתוכנית מהווה מודל ,משום שהיא מאפשרת את השילוב החשוב והנחוץ כל כך
בהכשרת מורים בין אקדמיה לשטח ובין התיאוריה למעשה .ניתן להעביר מודל זה למוסדות חינוך
אחרים בהם פועלים הן המרצים והן הסטודנטים כיום ובעתיד .כל מוסד אקדמי אחר יוכל להתאים את
המודל המוצע למאפייניו הייחודיים ולצרכיו ולהטמיעו בתוכניות ההכשרה שלו .התוכנית לוותה
במספר מחקרי הערכה מהם ניתן ללמוד על מידת האפקטיביות שלה ועל אתגרים נוספים העומדים
בדרכה.

מילות מפתח :הכשרת מורים ,מעורבות חברתית ,חשיבה ביקורתית ,חינוך פוליטי.
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Social Activism in the "Backyard" as a component of Teacher Education
Adam Haisraeli
Social Involvement Unit, Faculty of Pedagogical Development,
Kibbutzim College of Education
School of Education, Hebrew University of Jerusalem
Adam.haisraeli@smkb.ac.il
Each society has a "backyard" of its own. Each locality, grade or kindergarten has a
backyard of its own. The Kibbutzim College of Education established a social
involvement program whose aim is to develop educational activities accompanied by
critical thinking regarding issues of social justice in Israel in the educational context.
By participating in the program, students become familiar with the Israeli education
system and themselves become educators who are active citizens
The educators of the future are first and foremost citizens who are involved, aware
and have an opinion. Out of this approach we integrated unique activities as part of
the general curricular program designed to increase the social involvement of future
educators. The core of the program combines educational activities with one of the
program’s partner organizations, alongside an academic course. On the one hand,
this activity allows engagement and work with disadvantaged youth and children,
while on the other hand the course is designed to consolidate theoretical insight into
real-world social experiences. Students receive guidance from the social
organizations in which they operate and are also exposed to the different aspects of
non-formal education and voluntary settings that the children participate in outside
school and kindergarten hours.
Beyond the social contribution of this significant educational (which includes all firstyear students working in the Gush Dan area), the program has also set itself the
target of developing teaching and assessment methods among college teachers that
go beyond the boundaries of the classroom and venture into the Israeli reality. The
learning spaces become anywhere social activities take place: educational
institutions that children attend, their private homes and other sites around the city.
The lecturers in the social courses face the challenge of how to connect theory and
practice and demonstrate control over the way they make the learning material part
of their lifestyle. Concurrently, the evaluation methods require that the lecturer and
the students combine their personal encounters and experiences together with the
academic material discussed into a worthy final product.
Above all, this program is a model because it facilitates the important and needed
integration between theory and practice in teacher education. This model can be
transferred to other educational institutions where the lecturers and students work
now and in the future. Other academic institutions can match the proposed model to
their unique characteristics and needs and implement it for its training programs. The
program was accompanied by a number of evaluation studies which demonstrated its
effectiveness and future challenges.

Key Words: teacher training, social involvement, critical thinking, political education.

046

הדרכת קהילת לומדים רב-תרבותית :תפקיד המדריך בתיווך שיח
העוסק בהיבטים רב-תרבותיים של למידה בפרקטיקה
מירית רחמים ,אורנים ,המכללה האקדמית לחינוך
miritra3@gmail.com
לילי אורלנד-ברק ,אוניברסיטת חיפה
lilyb@edu.haifa.ac.il
על רקע ההשפעה ההולכת וגוברת של תיאוריות חברתיות-תרבותיות ,שתופסות את הידע והלמידה
כתוצרים משתנים ודינמיים של אינטראקציה חברתית תלוית הקשר ,ניכרת ,בעשורים האחרונים,
מגמה לשילוב קהילות לומדים במסגרת הכשרת המורים .המחקרים שבחנו את הלמידה בקהילות
לומדים התרכזו בעיקר בתנאים ללמידה ובזיהוי המאפיינים של סוגי הידע .מעט נחקר על הקשר בין
התוכן ,התהליך ותוצרי הלמידה .מטרתה של הרצאה זו היא להציג את תפקיד המדריך בהנחיית
קהילת לומדים רב-תרבותית .הממצאים המוצגים הינם חלק ממצאי מחקר רחב שבחן את מאפייני
הלמידה בקהילת לומדים רב-דיסציפלינרית של סטודנטים להוראה ,בהתנסות המעשית בבית ספר
על-יסודי.
אוכלוסיית המחקר כללה קהילת לומדים רב-תרבותית של  00סטודנטים ממגזרים שונים :חמישה
סטודנטים ערבים ,סטודנט צ'רקסי אחד וחמישה סטודנטים יהודים .קהילת הלומדים נפגשה לשיח
קהילתי של שעה וחצי ,במסגרת ההתנסות המעשית ,מדי שבוע במשך השנה האקדמית (22
מפגשים) .המפגשים נערכו ,בבית ספר תיכון בצפון הארץ ,בהנחייתו של מדריך מטעם
האוניברסיטה.
כלי המחקר כללו תצפיות במפגשי הקהילה ,שתועדו בווידאו ושוכתבו ,שלושה ראיונות חצי מובנים
למדריך הקהילה ,ושני ראיונות חצי מובנים ,שנערכו לסטודנטים.
השיח במפגשים נותח בשילוב בין גישת חקר השיחה המוסדית וחקר השיח הביקורתי .תכני השיח
נותחו באופן איכותני ,ואילו מרכיבים פורמליים בשיח נותחו באופן כמותי.
ממצאי המחקר מצביעים על חמש פעולות של המדריך שביכולתן לעודד חקירה שיתופית של היבטים
רב-תרבותיים העולים מתוך הפרקטיקה :שימוש בביטויים המנכיחים את הבידול הרב-תרבותי
בקבוצה ,שיתוף בחוויות הוראה בהן עלו קשיים הנובעים מהבדלים תרבותיים ,עידוד הסטודנטים
להתייחסות רגשית לקשיים תרבותיים בהם נתקלו ,הצגה והנכחה של קשיים מגזריים באופן גלוי
בקבוצה ,הבעת אמפתיה והערכה לאופן התמודדות של סטודנטים עם קשיים על רקע מגזרי.
מילות מפתח :קהילת לומדים ,רב תרבותיות ,הדרכה ,שיח.

042

Mentoring a multi-cultural community of learners: The mentor's role in
mediating discourse about multicultural aspects of learning in practice
Mirit Rachamim, Oranim, Academic College of Education
miritra3@gmail.com
Lily Orland-Barak, University of Haifa
lilyb@edu.haifa.ac.il
Over the last few decades, we have witnessed the growing impact of socio-cultural
theories on conceptions of knowledge and learning as dynamic products of
contextual social interactions. Influenced by this trend, teacher education curricula
have gradually moved towards the establishment of communities of learners as core
structures in teacher preparation.
Studies that explore learning processes that take place in such communities of
learners focus mainly on identifying the types of knowledge that members develop
through their participation, or on the conditions that facilitate learning in such
contexts. Only a few studies have scrutinized the connection between process,
content and learning in communities of learners.
In this lecture we present findings from a large in-depth study of a school-based
multi-disciplinary learning community in the context of practice teaching in university
pre-service education. Specifically we focus on one of the findings: the mentor's role
in mediating discourse in a multi-cultural learning community.
The community of learners examined in this study consisted of eleven students from
different Israeli sectors: five Arab students, one Circassian student and five Jewish
students. The community of learners met on a weekly basis for a 90-minute period
throughout the academic year as part of their practical training at a high school. Data
collection included recordings of all meetings, semi-structured interviews with the
community mentor and semi-structured interviews with students. The data analysis
integrated two interpretative lenses: Institutional Conversation Analysis - ICA (Drew
& Heritage, 1992) and Critical Discourse Analysis – CDA. The discourse
documented in the meetings and interviews was analyzed qualitatively, while formal
components were analyzed quantitatively.
The findings point to five actions of the mentor that can encourage shared
investigation of multi-cultural aspects arising from the practice: using expressions
that present the multi-cultural differentiation in the group, sharing teaching
experiences in which difficulties resulting from cultural differences arise, encouraging
students to refer emotionally to the cultural difficulties they encountered, openly
presenting sectorial difficulties in the group and expressing empathy and appreciation
for the way students deal with sectorial difficulties.

Key Words: community of learners, multi-culture, mentoring, discourse.
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יהודים וערבים החיים ולומדים במרחב משותף :שאלות של הכשרת מורים
"כאילו אני שחקנית שולית בדרמה זו" :סוגיות מגדריות בסיפוריהן של מורות ערביות
אורלי סלע ,אורנים ,המכללה האקדמית לחינוך
orlysela@oranim.ac.il

מקצוע ההוראה בישראל ,כמו במקומות רבים בעולם ,נחשב מקצוע "נשי" .מחקרים שבחנו את עבודתן
וסיפור חייהן של מורות התייחסו לעתים קרובות להיבט זה ,תוך תיאור הדרכים שבהן נושאים מגדריים
השפיעו על חייהן ועל עבודתן .נשים ערביות בישראל סובלות מאפליה והדרה כפולות – כנשים בחברה
שמרנית-פטריארכלית וכחלק מהמיעוט הערבי במדינה .הספרות מתארת את הדרכים השונות בהן
מתמודדות נשים אלו עם הדרה כפולה זו ,בהצלחה חלקית בלבד .אחת הדרכים העיקריות היא רכישת
השכלה ומקצוע.
המחקר הנוכחי נערך בגישת המחקר הנרטיבי ,ובחן  22טקסטים של אוטוביוגרפיה חינוכית שנכתבו על
ידי סטודנטיות ערביות לתואר שני במכללה אקדמית לחינוך במסגרת קורס שניתן בשנים תשס"ז,
תשס"ט ותשע"א .הטקסטים נותחו בגישת "תיאוריה המעוגנת בנרטיבים" ונושא המגדר נבחר
כקטגוריה המרכזת לניתוח ודיון .הניתוח הניב ארבע קטגוריות השייכות לקטגוריה המרכזת :בחירה
במקצוע ההוראה מסיבות מגדריות ,התמודדות עם סמכות גברית ,אפליה מגדרית ומשפחה מול
קריירה .הממצאים הראו כי בישראל ,נשים ערביות בכלל ומורות ערביות בפרט סובלות מסוגים שונים
של אפליה מגדרית ,הן בבית ובמשפחה והן במקום העבודה ובחברה בכללותה .הסיפורים כללו ניצנים
של שינוי מצב זה ,אך התמונה בכללותה אינה מעודדת .נראה כי על נשים ערביות בישראל לעבור עוד
דרך ארוכה על מנת להתגבר על האפליה הכפולה ממנה הן סובלות ,כנשים בחברה מסורתית
פטריארכלית וכקבוצת מיעוט בישראל.
מילות מפתח :נשים ערביות בישראל ,אפליה מגדרית ,מורות ,מחקר נרטיבי.
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“As if I am a marginal player in this drama”: Gender issues in Arab female

teachers’ stories
Orly Sela, Oranim, Academic college of Education
orlysela@oranim.ac.il
Both in Israel and elsewhere, the teaching profession is considered to be a “feminine”
profession. Studies that have examined the work and life stories of women teachers
often deal with this aspect, describing how gender issues affect their lives and work.
Arab women in Israel suffer from double discrimination and exclusion – as women in a
conservative patriarchal society and as part of the Arab minority in the country. The
literature describes different ways these women have of dealing with this double
exclusion with only partial success, one of the major ways being getting an education
and an ensuing career. Yet said education and career do not seem to solve the
underlying issues of discrimination and exclusion. The present study is a narrative
study examining 23 educational autobiographies written by female Arab graduate
students as a course requirement at an academic college of education in 2006-2007,
2008-2009 and 2010-2011. The texts were analyzed using the Narrative Based Theory
approach, with gender being the central analysis and discussion category. The
analysis revealed four sub-categories: choosing the teaching profession for genderrelated reasons, dealing with male authority, gender-based discrimination, and family
vs. career. The findings show that in Israel Arab women in general and Arab female
teachers specifically suffer from different kinds of gender-based discrimination and
exclusion, at home, within their families, at work and in society. The stories included
indications of change, but the situation in general is not encouraging. It seems that
Arab women in Israel have a long way to go in order to overcome the double
discrimination they suffer from, as women in a conservative-patriarchal society and as
belonging to an ethnic minority in the state of Israel.

Key words: Arab women in Israel, gender-based discrimination, women teachers,
narrative research.
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ההקשר הבין-תרבותי בקורס מיומנויות הרטוריקה :שהייה בחצר האחורית של האחר
ננסי פלד nancy_p@oranim.ac.il
אלישבע ברקון ebarkon@oranim.ac.il
אורנים ,המכללה האקדמית לחינוך
בשנים האחרונות ,החוג לשפה וספרות אנגלית במכללת אורנים יזם מספר שינויים מבניים בתוכניות
הלימודים שלו .בהלימה עם הגישה הרואה בשפה "כלי תקשורת המחובר ישירות לתרבות ,ומיומנות
תרבותית כחלק אינטגרלי ממיומנות שפתית-תקשורתית" ,9אחת המטרות המובהקות של השינויים
הייתה קידום מודעות וקבלת רב-תרבותיות .מטרה נוספת עסקה בפיתוח מיומנויות שפתיות תוך דגש
על כישורי התקשורת והרטוריקה של הסטודנטים.
בכדי להשיג את המטרות המוזכרות לעיל ,בנינו קורס חדשני" ,מיומנויות הרטוריקה :תיאוריה
ומעשה" .הקורס התמקד בקריאה ,ניתוח ,האזנה ,תרגול ,שינון והגשה של נאומים אייקוניים
וטקסטים ספרותיים מתאימים.
הקורס עסק בשני היבטים מרכזיים של רהיטות :קריאה בהבעה מתאימה ודיבור ספונטני אפקטיבי.
כבסיס תיאורטי הוצגה בפני הסטודנטים תיאוריית הרטוריקה של אריסטו ,בעוד שהדרישות המעשיות
כללו קריאה של נאומים נבחרים בשיעור ,כמו גם הקלטות בתחנת הרדיו של אורנים .מטלת הסיכום
הייתה הופעה פומבית של תיאטרון קריאה ,בה הציגו הסטודנטים את הישגיהם בקריאה רהוטה.
רב-תרבותיות ,הכלה ,סובלנות וגיוון היו הנושאים המרכזיים בנאומים שנלמדו בקורס ,ואלה כללו
טקסטים קאנונים פוליטיים ודתיים ,כמו גם הספדים וטקסטים רגשיים אחרים שהוצגו בעבר על ידי
נואמים דגולים ,כמו אברהם לינקולן ומלאלה יוסופזאי .כהכנה לתיאטרון הקריאה ,לקראת סוף שנת
הלימודים הושם דגש על טקסטים ספרותיים.
המשוב המכללתי הפורמלי על הקורס הצביע על הצלחה חד משמעית ביחס לכל המטרות
התקשורתיות שפתיות .במשוב לא רשמי ,הסטודנטים ציינו את התפקיד המרכזי של ההכנות למופע
בהתפתחות רהיטות שפתית .לא פחות חשוב ,הקורס העשיר מודעות ורגישות תרבותית .העבודה
האינטנסיבית בזוגות וקבוצות מעורבות תרבותית ודתית העניקה מקום בטוח לגלות ולהעריך את
המשותף בתוך השוני .למעשה ,הסטודנטים ביטאו את ציפייתם שבעתיד יבלו זמן רב יותר "בחצר
האחורית של האחר".

מילות מפתח :רהיטות ,רטוריקה ,מודעות בין-תרבותית.
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The intercultural context of a rhetorical skills course:
Spending time in someone else’s backyard
Nancy Peled, nancy_p@oranim.ac.il
Elisheva Barkon, ebarkon@oranim.ac.il
Oranim, Academic College of Education
In recent years, the English Language and Literature Department at Oranim has
instituted structural changes in its programs. In keeping with the perspective that
“language, as a tool of communication, is inextricably tied to culture, and cultural
competence is an integral part of communicative competence”i, one core objective of
these changes targets the promotion of intercultural awareness and acceptance.
Another deals with developing language proficiency through emphasizing students’
rhetorical and communicative skills.
With these goals in mind, we designed an innovative course titled “Rhetorical Skills:
Theory and Practice”. To obtain the aforementioned objectives, the course focused
on reading, analyzing, listening to, practicing, memorizing and presenting both “live”
and recorded iconic English speeches and other appropriate literary texts.
The course addressed two major aspects of oral fluency: reading with appropriate
expression and speaking spontaneously and effectively. As a theoretical foundation,
students were introduced to Aristotle’s theory of rhetoric, while the practical
requirements included in-class oral readings of selected speeches and recording at
the Oranim radio station. The culminating mandatory assignment was a public
performance of Reader’s Theatre showcasing students’ achievements.
Multiculturalism, inclusion, tolerance and diversity were inherent themes in the
speeches students studied, which included canonical, political and religious texts, as
well as eulogies and other emotional appeals by significant speakers ranging from
Abraham Lincoln to Malala Yousafzai. In preparation for the Reader’s Theatre, a
transition to literary texts was made towards the end of the academic year.
Formal feedback on the course clearly points to its unequivocal success in meeting
all stated objectives related to the development of communicative skills. Informally,
students mentioned the pivotal role the Reader’s Theatre played in their fluency
development. No less important, the course increased students’ cultural awareness
and sensitivity. The intensive work in culturally and religiously diverse groups
afforded the students a safe place to explore and appreciate the similarities among
their differences. In fact, students voiced expectations that in the future they would
spend more time in someone else’s backyard.
Key words: Fluency, rhetoric, intercultural awareness.
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ההקשר הבית ספרי כגורם המסביר אוריינות אקדמית
אצל תלמידים דוברי רוסית בבתי ספר ישראליים
אורלי חיים ,המכללה האקדמית בית ברל
haimorly@zahav.net.il
תלמידים עולים בגיל ההתבגרות עומדים בפני אתגרים ייחודיים הקשורים לרכישת שפה ,והסתגלות
חברתית תרבותית בארץ אליה היגרו .יש להם זמן מוגבל ללמוד את השפה החדשה ,חומר הלימוד
הנדרש ולהדביק פערים לימודים עם תלמידים בני גילם

) .(Rumbaut, 2009מחקרים מראים

שמשתנים בית-ספריים ,כגון תמיכה לימודית ופסיכולוגית ,תמיכה לשונית ,ומעורבות הורים בתכנית
הלימודים עשויים להוות תפקיד משמעותי בהישגים הלימודים של תלמידים עולים והמעבר למערכת
החינוכית החדשה ( .)Carhill et al., 2008; Hobb, 2012המחקר הנוכחי בוחן את הקשר בין
גורמים בית ספריים (כגון סוג ביה"ס ,מסלולי לימוד ,גודל ביה"ס ,מיצב-סוציו אקונומי ,מספר תלמידים
עולים ,מתן תמיכה אקדמית ,חברתית-פסיכולוגית ,והכשרת מורים ללמד תלמידים עולים) לבין רמת
ביצוע באוריינות אקדמית בשפה שנייה ושלישית בקרב תלמידים עולים .בנוסף ,המחקר בוחן את
הפרספקטיבה של תלמידים עולים לגבי החוויות חינוכיות שלהם בבית הספר .המדגם כלל 224
תלמידי כיתה י"א ,דוברי רוסית ,מ 02-בתי ספר בישראל .רמת האוריינות של התלמידים נבדקה
באמצעות מבחני הבנת הנקרא וכתיבת בעברית ) (L2ואנגלית ) .(L3נתונים על בתי הספר נאספו
באמצעות ראיונות עם מנהלי בתי הספר .נתונים לגבי החווית החינוכיות של התלמידים נאספו על ידי
מטלת כתיבה אקדמית (מכתב) בעברית ואנגלית.
המחקר כולל שני שלבים .השלב הראשון כולל ניתוח רב משתני כדי לבחון את הקשר בין הגורמים
הבית ספריים לרמת ביצוע באוריינות אקדמית בשפה שנייה ושלישית .בשלב השני נותחו 61
מכתבים ( 21בכל שפה) שנבחרו ממערך הנתונים הכללי באמצעות ניתוח תוכן ( & (Strauss
 .Corbin, 1996ניתוח שונות רב-משתני ) ,(MANCOVAהכולל פיקוח על המשתנים :מיצב-
סוציואקונומי ,מגדר וגיל עלייה ,מצביע על הבדלים מובהקים בין בתי הספר לגבי ההישגים הלימודיים
של התלמידים בעברית ובאנגלית .הבדלים אלו נמצאו קשורים למספר משתנים ,ביניהם :סוג בית
הספר ,מיצב סוציו-אקונומי ,מתן תמיכה אקדמית ושפה ,והכשרת מורים ללמד תלמידים עולים.
ניתוחים איכותיים ראשוניים של מכתבי התלמידים מצביעים על מספר תמות מרכזיות :הצורך ללמוד
עברית ,קשיים בתפקוד בבית הספר בשל חוסר הידע בעברית ,קשיים כלכליים ,ובעיות חברתיות
כולל תקריות גזעניות.
מילות מפתח :עולים ,אוריינות אקדמית ,בית ספר ,רב-לשוניות.
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The Role of the School Context in Explaining Academic Literacy among
Russian-Speaking Immigrant Students in Israeli Schools
Orly Haim, Beit Berl College
haimorly@zahav.net.il

Adolescent immigrant students face unique challenges related to language
proficiency and to cultural and social adaptation. They have limited time to learn the
language of the new society, study the required material and catch up to their nativespeaking peers (Rumbaut, 2009). Research indicates that school-related educational
factors such as study and psychological support, the language program and parental
involvement in the school curriculum may play a significant role in immigrants’
academic performance and transition to the new educational system (Carhill et al.,
2008; Hobb, 2012). The current study examines how school-related factors (e.g.,
school type, educational tracks, school size, school SES, number of immigrant
students, teacher training, provision of academic and social-psychological support)
are related to literacy performance (reading comprehension and writing) in second
and third language among high school immigrant students. Additionally, the study
investigates the perspective of immigrant students regarding their educational
experiences at school. The sample includes 274 Russian-speaking eleventh graders
drawn from 17 Israeli schools. Students’ literacy level was assessed via reading
comprehension and writing tests in Hebrew (L2) and English (L3). Data about the
schools were collected through interviews with the school principals. Students’
perceived school experiences were elicited via an academic letter-writing task. The
study includes two phases. In the first phase multivariate analyses are utilized to
investigate the role of the school context in explaining literacy performance in L2 and
L3. In the second phase, a total of 61 letters (30 letters in each language) drawn from
the entire data set are analyzed qualitatively through content analysis (Strauss &
Corbin, 1996). Multivariate analysis of covariance (MANCOVA), controlling for
students’ SES, arrival age and gender, indicate that the students’ academic
performance in Hebrew and English differs on a number of school related factors:
school type, SES, provision of academic and language support, and teachers’
training to work with immigrant students. Preliminary qualitative analyses of students’
letters reveal a number of major themes in the data: the need to learn Hebrew,
difficulties in functioning at school due to lack of knowledge of Hebrew, financial
difficulties and social problems including racist incidents.
Key words: immigrants, academic literacy, school, multilingualism.
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מפגש עם "אחרים" :סטודנטים לתואר שני יהודים וערבים לקראת פיתוח מסוגלות בין-
תרבותית?
לילך לב ארי ווליד מולא
אורנים ,המכללה האקדמית לחינוך
llevari@oranim.ac.il
walid_m@oranim.ac.il
במפגשים בין תרבותיים בקמפוסים ,סטודנטים מתנסים במפגש עם "אחרים" שאינם חולקים איתם
אותה תרבות או אתניות ,ולרבים מהם זו התנסות ראשונה .על מנת שמפגש בין תרבותי יתרום
לפיתוח מסוגלות בין-תרבותית (ידע על "האחרים ,רגשות ועמדות כלפיהם והתנהגות בפועל) ,עליו
לבוא לידי ביטוי בחוויה אישית משמעותית וכהתנסות חברתית של סטודנטים מתרבויות שונות.
מטרת המחקר היא לבחון את השפעת המפגשים הבין-תרבותיים עם ה"אחרים" ,בין סטודנטים
לתואר שני ,יהודים וערבים ,בארבע מכללות להכשרת מורים .הממצאים העיקריים של המחקר
מראים שככל שרמת הידע של הסטודנטים על אודות "האחרים" גבוהה יותר ,היא מעלה את
משמעות החשיפה ל"אחרים" באופן חיובי יותר .למשל ,כאשר מספר הסטודנטים הערבים גדול יותר
בקמפוס ,כך החשיפה של הסטודנטים היהודים אליהם גבוהה יותר .בנוסף ,המרכיב שיש לו את
ההשפעה הגדולה ביותר על הידע על " האחר" הוא שייכות הסטודנטים לקבוצת המיעוט הלאומי;
סטודנטים ערבים (בני כל הדתות שמרכיבות את החברה הערבית בישראל) יודעים יותר על
הסטודנטים היהודים ותרבותם מאשר ההיפך.
בנושא שינוי עמדות ביחס ל"אחרים" וביחס לרב-תרבותיות ,לתחום הלימודים יש השפעה
משמעותית .כמו כן ,כאשר המכללות מבנות את הלימודים המשותפים כך שיתייחסו לעולמם האישי
והקולקטיבי של הסטודנטים ויקשרו בין הנלמד ובין המציאות החיצונית והרקע ממנו מגיעים
הסטודנטים ,כך הלימוד על ה"אחרים" יעמיק והבנת מושג הרב-תרבותית תתרחב.
לסיום ,בהתייחס למרכיב הפרקטי ,ההשפעה של מפגשים מחוץ לקמפוסים על עמדות הסטודנטים
גדולה יותר ,מאשר חווית הלימודים המשותפים בקמפוס .החוויה בקמפוס תורמת באופן צנוע ביותר
להתפתחות המסוגלות הבין תרבותית בהקשר לעשיה בפועל בחינוך ובחברה.
לכן ,אם אנחנו מעוניינים להשפיע באופן ישיר על פיתוח מסוגלות בין-תרבותית ,רצוי לעצב ולהבנות
בזהירות את תוכניות הלימודים בכל תחומי הלימוד במכללות ,כך שיזמנו מפגשים ,פורמליים ובלתי-
פורמליים ,עם "האחרים" ותרבותם.
מילות מפתח" :אחרים" ,מסוגלות בין-תרבותית ,מפגשים בין תרבותיים בקמפוס ,סטודנטים לתואר
שני.
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Encounter with the "Others:” Jewish and Arab Graduate Students Towards Intercultural Competence?
Lilach Lev Ari and Walid Mula
Orabim, Academic College of Education
llevari@oranim.ac.il

walid_m@oranim.ac.il

In intercultural encounters on campuses, students meet “others” who do not share
the same culture or ethnicity. For most of them, this is a first-time experience. In
order for an intercultural encounter to evolve into intercultural competence
(knowledge about the "others, feelings and attitudes toward them and actual
behavior), it must be reflected in meaningful personal and social experiences for
students from different cultures.
The aim of this research, therefore, is to examine the influence of encounters with
“others”- between Jewish and Arab graduate students - on the campuses of four
colleges of education. The main research findings indicate that mutual exposure to
the "others" increases the knowledge about them. In addition, the factor which has
the largest influence on knowledge about the “others” is whether a student belongs to
a minority group. Arab students know more about Jewish students' culture than the
opposite.
With respect to change of attitudes toward “others” and toward multiculturalism as
well, the students' major area of study has a significant influence. Moreover, the
extent to which the college successfully instills the ideology and contents regarding
multiculturalism has positive significant influence.
Finally, the practical component is explained mainly by off-campus meetings with the
“others” and positive attitudes towards multiculturalism. The college experience made
only a modest contribution to explaining the actual behavior which reflects one of
intercultural competence components.
Therefore, if we are interested in directed development of intercultural competence, it
is necessary to carefully plan and design the curriculum in all areas of study in order
to bring about encounters—both formal and informal—between students and the
culture of “others.”

Key words: Others, intercultural competence, intercultural encounters on campus,
graduate students
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Naming and Confronting Privilege
Ellen Bigler
Rhode Island College EBigler@ric.edu

The grave inequalities in educational outcomes that persist in the U.S. and Israel
represent an ongoing threat to each nation’s well-being. Both nations, founded on
democratic principles and bringing together diverse peoples under one umbrella,
have denied equal treatment and opportunities for full participation to segments of
their population. Advocates for change in both nations have critiqued the role of
schools in marginalizing and seeking to culturally and linguistically assimilate minority
populations (Nieto and Bode 2011, Dahan and Levy, 2000).
This presentation examines assumptions undergirding her institution’s required
course for all education majors, “Schooling in a Democratic Society.” She calls
attention to the importance of understanding teacher candidates’ backgrounds when
preparing them to work productively with children and communities from
backgrounds different from their own, and outlines strategies for helping students
recognize the significance of “privilege” – or the lack thereof – in explaining
educational outcomes.

Key Words: Multicultural education,
encounters, teacher education.
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