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  1שבוע הלימודים הבית ספריהמקרה של קיצור : זמן חינוךמשמעותו של 

   *ניר רסיסי

  תקציר

מאמר זה מוקדש . מדי פעם עולה על סדר היום הציבורי והחינוכי האפשרות לקצר את שבוע הלימודים

 כי המעבר לשבוע לימודיםנראה  .האפשרות הזאת הצפויות אם תמומש חינוכי בהשלכות-לעיון סוציולוגי

משתנים החלוקה  בהיבט החברתי: עשוי לשנות את משמעותו של זמן החינוך בשלושה היבטיםמקוצר 

 ההבחנה בין ;הספר-של בית 'שמרטפית'הפונקציה ה ;פורמליוהבלתי  פורמליהמסורתית בין החינוך ה

מצבי  לזמינותם ש ;משמעויותיו של הזמן הפנוי; מאפייני ההורות; ספרית- המערכת המשפחתית וזו הבית

; ועוד ,השלכותיהם של פערים חברתיים ;יהם של הקהילה ושל השלטון המקומיתפקיד ;סיכון וניתוק

לותה ותפוקתה של המערכת יעי ;שכןמשתנים הסדירות של הפעילויות הפדגוגיות וִמ  בהיבט הארגוני

ית או מידת ההתנגדות למדיניות החינוכ ;תנאי העבודה של המורים; הספר- ביתתרבות  ;החינוכית

 ;של תכניות לימוד ותכנים חינוכייםמשתנים משקליהם היחסיים  בהיבט הפדגוגי; ועוד, התמיכה בה

; עד כדי קריאה להבנייתם מחדש –איכותם הפדגוגית של שעות לימוד יומיות ושל ימי לימוד מסוימים 

האינטנסיביות של  מידת ;ספריות-יחסי של פעילויות חוץ ביתמקומן ה ;משקלו של רעיון הבחירה בחינוך

  .ראוי כי כל אלה יהוו חלק משיקול הדעת בהתווייתן של רפורמות בחינוך. ועוד, ספרית-חוויה הביתה

 רפורמה בחינוך, שבוע לימודים, חברה, חינוך, זמן :מילות מפתח
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  מבוא

ממחצית  הביא לכך שכיום למעלהלחמישה ימים ורו של שבוע העבודה במגזר הציבורי בישראל תהליך קיצ

תהליך זה היה לאחד הזרזים להחלתו . ביום שישי תעובד האינ, המבוססים בעיקר ברבדיה, האוכלוסייה

 ,לפיזור שעות הלימוד המתפנות ביום שישי על פני שאר ימי השבוע 'תמורה'ב, גם על מערכת החינוך

בן  מערכת החינוך למהלך של מעבר לשבוע עבודה ה שלהמחייבים את הצטרפות 2.והארכתם בשעה נוספת

מערכת החינוך יחייבו את במוקדם או במאוחר ש, בנתוני שבוע העבודה במשקהשתמשו  חמישה ימים

לא א, הווה מכשול בתהליך זהרק כדי שלא ת אול 3,להשתלב בתהליך זה כבכל מקום אחר בעולםממילא 

יום החינוך הארוך  ו שלתוכל ליהנות מהמשאבים הנוספים הדרושים להפעלת מערכתה שבכךכיוון  םג

   .המתחייב

משישה ימים קוצר שבוע הלימודים  ,במסגרת ניסוי שנערך במספר יישובים, ד"כבר בשנת הלימודים תשנ

שרה לבחירת התלמידים נקבעו חוגי הע' תוך שבימי ו, שבע שעותכדי לחמישה ויום הלימודים הוארך ל

ספר רשאי -כל ביתשהקובע  4,הוכנס תיקון לחוק החינוך הממלכתי 1994ביולי , בעקבות זאת. והוריהם

משרד החינוך במהלך העשור שחלף מאז פנו ל(בקשה מנומקת למעבר לשבוע לימודים מקוצר לשר להגיש 

בשלהי שנת הלימודים ברת כבר בעקבות המלצתה הגורפת של ועדת ד. )מעטים בלבדספר - בתיבהקשר זה 

החל שיזם משרד החינוך ניסוי נוסף , "הספר יפעלו חמישה ימים בשבוע- כל הגנים ובתי"לפיה , ד"סתש

האפשרות לקצר את שבוע ניתן לראות אפוא ש .)בלבד ספר-כלל כמה עשרות בתיהניסוי (ה "סתשב

הנמנע שבנסיבות מסוימות אף תמומש  ולא מן, הלימודים עולה מדי פעם על סדר היום הציבורי והחינוכי

  .באופן גורף

במוקד  המעמידאשר  ,המוצעת רפורמההאת השלכותיה האפשריות של  עניינו של מאמר עיוני זה להציג

כפי , תופעת הזמן היא דרך מעגליו השוניםבאחת הדרכים להתבונן . יאת הזמן השבוע המושגיהעניין 

, ובו כל פגישותינו המתוכננות, איבוד היומן השנתי. 'שעון וכדה, המערכת השבועית, השנה שמייצגים לוח

עלול לגרום לנו לאיבוד , המקומות בהם עלינו להיות והדברים שעלינו לעשות בזמנים מדודים ורשומים

שבו יום הלימודים מפוצל ליחידות זמן קטנות אף , הספר- פחות חשוב בביתלא הזמן . שליטה על חיינו

בספרות העוסקת במדיניות ציבורית ובמינהל ציבורי  5.ת שיש להגשימן מדי יוםעם עשרות מטרו, יותר

מאמר זה . יעילות ותועלת, שיקולי עלותל שעניינו בתחום הצר יחסית ש, מקבלת שאלה זאת מענה פרקטי

, בגישות תיאורטיות שונותוסוקר ספרות רלוונטית חינוכית - השאלה בפרספקטיבה סוציולוגיתבוחן את 

  .על רפורמות בחינוך העוסקות בזמן יריעת השיקולים שבטרם החלטהרחיב את י להשעשומה 

בהניחה שמדובר , השבועי 'מקצב'המטפורה המוסיקלית של הממצה  'השבוע'את מהותה של תופעת 

המעגל השבועי אנחנו  על פיבארגננו את חיינו . במובן של מחזוריות, בתפיסה מעגלית סגורה של זמן

                                                 
ושאף להכליל את  ,בר לשבוע לימודים בן חמישה ימיםעמ תוכובשכלל , ')א"יוח(יום חינוך ארוך 'נחקק חוק  1990-ב 2

 .'האפור חינוךה'את תופעת  צמצםלמנת -על, ה וההשלמה במסגרת תכנית הניתנת לכלל התלמידיםרשיעורי ההעש
קיצור משך בשל בעיקר , גם לחטיבת הבינייםלהרחיב את תחולתו של החוק  נותהניסיו ונמשכ תשעיםבמהלך שנות ה

חוק יום חינוך ארוך ולימודי ' התקבל 1998ביולי . חינוךה צמצום משאביעקב הספר -דים בבתיהשהות של התלמי
מתן עדיפות "ליישום החוק נקבע . שעות לימוד בשבוע 41ילמדו  בע כי כל התלמידים במערכת החינוךקוה ,'העשרה

 .בהדרגהוכן שהוא יופעל , "לישובים או לשכונות אשר לדעת השר זקוקים לסיוע נוסף בחינוך
כבר מזמן עברו לשבוע , נציין שמרבית מדינות העולם המפותח שאליהן אנו רוצים להידמות: "נכתבבנושא ח "בדו 3

באירופה מונהג כיום שבוע  מרבית המדינותב, ואכן). 7 :1996, אדלר ועמיתיו( "עבודה ולימודים בן חמישה ימים
רוב  פי ועל, הספר היסודיים-כולל בבתי ,ההורים לשודה כהתאמה לאורך שבוע העב, מיםיחמישה  ןבלימודים קצר 

, במספר מודלים ףא הוחלואם כי במקומות רבים ה, ב וקנדה פועל מעגל חמשת הימים"ארהבגם . שישי-בימים שני
- בתילאך , שבוע לימודים בן חמישה ימים 2002הונהג בקיץ  יפןב. המחייבים בין ארבעה לשישה ימי לימוד שבועיים

 .אלתנה האפשרות לבחור אם לאמץ את השינוי או הספר ני
  .1994ביולי  26-התקבל ב 1953 -ג"וק החינוך הממלכתי התשילח 1994ד "התשנ 4תיקון מספר 4
5 Gandara, 2000  
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החוזרים על עצמם באופן סדיר בהתאם לתקופתיות , היסטוריים- של שבעה סוגי ימים ַא חושבים במונחים

, תפיסה מעודדת את ייסודן של שגרות קשיחותה. יום המנוחה הקבוע נועד לבסס תפיסה זאת. קבועה

 'איכויות'חשוב לזכור שה. הפיכת חיינו ליותר רגילים וניתנים לחיזוי על ידי, המקדמות מבנה וסדר

מעידות על . הן יחסיות במהותן) 'מבחינת מרכזיותם וכד(מעויות שאנו מייחסים לימי השבוע השונים והמש

, או לימים שלפני חג ואחריו, סוף שבוע העבודה ולימי תחילתום של כך האיכויות שאנו מייחסים לימי

יבתיים שונים אנו מעניקים משמעות ייחודית לכל יום לפי סימנים סב. שמקורן אך ורק במיקומם היחסי

ספר מאופיינות בכך שכל אחד מימי השבוע מובחן ה- תיסביבות כגון זו של ב, למשל, כך. המעידים עליהם

בתרבות המערבית בולטים במיוחד , עם זאת. בשל דפוסי הפעילות הייחודיים לו ,בהן היטב מן האחרים

6.עקבותיהםאלו המקדימים אותם והבאים בכן בסימניהם הייחודיים ימי סוף השבוע ו
  

שבעקבותיהם בא יום של פעילויות  ,שה ימי עבודהילוח השנה המערבי משקף מוטיב דתי עתיק של ש

צפייה , ת חולין כגון ספורטיולגיטימיות באותו יום גם פעילו ובמשך הזמן צבר. דתיות ומנוחה פיזית

יל של קיצור שבוע של היום הקדוש התרחש תהליך מקב חילוןבמשך תקופת ה. 'מסחר וכד, בטלוויזיה

השבוע  חשיבותו של סוף. שבועוסוף ימי עבודה : היה בכך כדי לחלק את השבוע לשני חלקים. העבודה

שאף חיזקה את מעמדו כפסק , כמציין הזמני הדומיננטי של השגרה השבועית צברה הכרה סימבולית רבה

את ימי השבוע  'שורדים'ו, בועסופי הש 'חיים למען'השגרה השבועית מורה שאנשים . תרבותי- זמן חברתי

מחייבת  - זה החינוכי של כולל  - עיסוקינו של של בריאותנו ו, של קרובינו, הבנה מלאה של עצמנו. עצמם

ואת האופן בו הן משתלבות , אותנו להבין את משמעותן של שתי הפאזות הללו של השגרה השבועית

  7.בדרישות מוסדיות שונות

השאלה היא מהם , הוא מסגרת שבה מאורגנות פעילויותאלא , בפני עצמובהנחה שזמן לעולם אינו עומד 

. וכיצד הם קשורים זה לזה, הזמן בכל רמה של מערכת החינוך אופיים ומשמעותם הייחודית של הסדרי

שהזמן הוא אחד מהמשאבים הנתונים להשפעה ארגונית בכל , ת היא ארגון מורכבפורמלימערכת חינוך 

חוק המדינה להישאר פתוחים מספר מסוים של ימים  על ידיספר מוגבלים -בתי 8.רמה בהיררכיה שלה

ושולט על אורכו  ,בכך מכתיב החוק החיצוני לכל חלקי המערכת את כמות הזמן הזמין לפעולותיה. בשנה

הכללת על , עיתוי החופשות ומשכןעל , הלימודים וסיומה מועדי פתיחת שנתעל , של יום הלימודים

במונחים של מידת יעילותם  9,השנתי איכותו של הזמןלכל אלה יש השפעה על  .צא בזהוהשתלמויות וכי

בכך כורכים הסדרי . מבחינת הפרקטיקה החינוכית - קצרים כארוכים  -ונוחותם של פרקי הזמן השונים 

את סביבותיו הארגוניות  אלא גם, ספרי-פדגוגי הבית-פוליטי- הזמן החוקיים לא רק את המערך הארגוני

  10.הבית בקהילותיואת משקי ו

  ההיבט החברתי

  הזמן השבועי כמושא לרגולציה

במהלך שגרת השבוע מבוגרים העובדים מחוץ לבתיהם . המערביים מתוזמנים יומיוםאין ספק שרוב חיי ה

גם שגרת שהייתם . שאם לא כן ייחשבו למקדימים או למאחרים, קמים בשעה נתונה - וכך גם ילדיהם  - 

מקצב  11.פני ימי השבוע מתוזמנת בקפידה על ,על הפסקותיה ,הספר-ו בביתבמקום העבודה א

                                                 
6
 Zerubavel, 1985. ספר זה עוסק בשבוע כזמן סוציולוגי בהקשרים מגוונים.  
7 Lewis & Weigart, 1990  
8 Barr & Dreeben, 1985  
 .ההדגשה אינה במקור 9

האם ומתי הורים יכולים ללכת לעבודה ולחזור : ת הספרת השמרטף של בייההשפעה המרכזית קשורה לפונקצי 10
המידה שבה ילדים גדולים צריכים לדאוג לעצמם ; דרכי ההתארגנות של משפחות להשגחה על ילדים קטנים; ממנה

  ).שם(ומעורבותם של ההורים ) כולל עבודת ילדים( חלוקת העבודה בתוך המשפחה; הלימודיםאחרי שעות 
11 Adam, 1990 
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מאז . אחת לשבעה ימים ,של הימנעות תקופתית מעבודה) beat(מנוחה השבועי מבוסס על פעמה /העבודה

והוא מקדים , המהפכה התעשייתית כבש לעצמו השבוע מעמד של מעגל הזמן השני בחשיבותו לזה היומי

כלל בעבודה רצופה של חמישה  הכרוכה בדרך, זוהי מערכת העבודה השבועית. השנתי בכך את מעגל הזמן

בתנאים של מבנה ) או לומדים(שאחראית לכך שאנו עובדים , או שישה ימים ובמנוחה של יום או יומיים

   12.זמנים שגרתי

י מרחיק לכת המעבר הצפוי של מערכת החינוך לשבוע לימודים בן חמישה ימים עשוי להוות תמריץ לשינו

ומתן אפשרות לשני בני , שבוע בן יומיים מחד גיסא מיסוד אוניברסלי של סוףל - היינו , בחברה הישראלית

עמים אחרים של  נםעל יסוד ניסיו 13.מאידך גיסא ,הזוג לצאת לעבודה מקצועית מלאה בחמשת ימי השבוע

הדבר קשור . לות משפחתית משותפתפתח הזדמנויות לפעישתרבות הפנאי שלנו תעוצב מחדש וִת  ,יש להניח

שבמהלכם התפתחו תקוות לשיפור , לתהליכים חברתיים ותרבותיים שונים שהתחוללו בחברה המערבית

; להגברת היעילות הניהולית והכלכלית בתחום העבודה; איכות חיי העבודה ואיכות החיים מחוץ לעבודה

נשים : כגון, קונבנציונליים ד בהסדרי זמןליצירת אפשרויות תעסוקה לאוכלוסיות שאינן יכולות לעמו

   14).שנפלטו מכוח העבודה עקב שפל כלכלי(סטודנטים או מובטלים , נוער עובד, )בעיקר אימהות עובדות(

כך . בהכרח בסופי השבועידם  עלהימים החופשיים השבועיים של העובדים אינם נלקחים , אלא שכאמור

מן המועסקים במקומות בילוי וקניות נאלצים לעבוד  יםרב ,םיעובדהאת גם שניתן יהיה לשרת  כדי, למשל

בכך הם בונים את חייהם סביב מעגל זמן שבועי שונה ולוקחים ימי חופשה אחרים  ,בסופי השבוע

בספרות העוסקת בהרחבת הזמינות של שירותים לציבור מקובלת הטענה המסורתית התומכת  15.לחלוטין

ת כאמצעי לחלוקה הוגנת יותר של העבודה הזמינה בין כל דורשי בהפחתת מספר שעות העבודה השבועיו

לצד הרחבתו של משך הזמן הפנוי : להפחתה בשעות העבודה יש אפקט כפול, אלא שלמעשה. העבודה

בעיקר לעובדי החינוך הבלתי  -במקרה שלנו (גוברת גם הדרישה לעובדים , וכתוצאה ממנה, לצריכה

   16).פורמלי

/ קיצור שבוע העבודה: כגון(ליך רלוונטית מאוד לתהליכי הרגולציה של הזמן המידה שבה מתרחש התה

, )'שבועות בשנה וכד, ימים בשבוע, שעות ביממה(יחידות הזמן הפנוי המורחבות  על פיונקבעת , )לימודים

מתי פתוחים : כגון, שאלות רלוונטיותקובעות זאת . המקובל 'העבודה משטר זמן'אשר נובעות מטבעו של 

מבחינת זמן (והיכן ) למשל, בבוקר יום שישי(קני השירות שניתן לנצלם כתוצאה מהרחבת הזמן הפנוי מת

מבחינת החלופות המוצעות (מי האוכלוסייה הצפויה להצטרף לפעילויות שמציע השירות ; )למשל, נסיעה

שמושפע מהארכת ) שנה, חודש, שבוע, יממה(מהו מעגל הזמן ; )כגון ילדי המעמד הנמוך, לה בזמן שהתפנה

צעיר ובלתי , אדם זמני כוח על ידישניתנים כגון שירותים , מבחינת סוג השירותים הרלוונטיים(הזמן הפנוי 

מבחינת (על אופי צריכתו של השירות ) הזדקנות(באיזו מידה משפיע מחזור החיים הדמוגרפי ; )מיומן

, ככל שרבים האילוצים על הזמן שמתפנה ).ספר- גילאי ביתבכגון ילדים , לגילם של הצרכנים הרלוונטיות

  17.כך תקטן הצריכה הנוספת שהוא עשוי לזמן

הגנת : כגון(אמורים לקחת בחשבון גם היבטים של תעסוקה הזמן תהליכי הרגולציה של , לאור זאת

שעות : כגון(ושל צריכה ) 'אפשרויות הכשרה ופרישה וכד, דרישה לחופשות, עובדים ואישורי היעדרות

כן ו ,מכוח העבודה) בעיקר נשים(אילוצי לוח זמנים מרחיקים אנשים ). 'סגירה של שירותים וכדפתיחה ו

                                                 
12 Zerubavel, 1985 
  .4 :1996, אדלר ועמיתיו13
שיפור התחבורה אל ; שיפור תנאי העבודה; הרחבת הזמן הפנוי: בין הציפיות שנתלו בכך. 1987, חיים ושביט-בר14

  .יצירת אפשרויות תעסוקה; ות לגיוס עובדיםשיפור האפשרוי; שיפור התפוקה או השירות; מקום העבודה וממנו
 .מרבית המורים במערכת החינוך בישראל לוקחים את היום השבועי החופשי שלהם באמצע השבוע ולא בסופו 15
16 Gershuny, 2000 
17
  .שם 
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יוצא שרגולציה ציבורית המקדמת זמן גמיש ואת זכותם של עובדים לגוון . צרכנים אפשריים משירותים

על  עשויה להשפיע לחיוב הן על אספקת עובדים והן, את שעות העבודה השבועיות שלהם לפי בחירתם

חלוקת עבודה על בסיס שעות עבודה יומיות בלתי גמישות היא בבחינת תהליך , לעומת זאת. רמות הצריכה

  18.ההולך ופוחת בקביעות, מחדש מתמשכת של מספר מקומות העבודה אפור ודפנסיבי של חלוקה

  זמן חינוך כזמן השגחה

עשויים להיות מושפעים לא ) ימודיםהארכת יום הל -  מכך וכפועל יוצא(במקרה של קיצור שבוע הלימודים 

רבים נוספים משהותו  'נהנים חיצוניים'אלא גם  -כאחד  פורמליוהבלתי  פורמליה -רק העוסקים בחינוך 

אחד מתוצרי הלוואי האפשריים של ההשכלה ", כידוע. ובראשם המשפחה, הספר- של התלמיד בבית

לעשות דברים שונים לבד מן ההשגחה על  הספר מאפשרים לאמהות- בתי. היסודית היא ההשגחה על הילד

   19".ילדיהן

את ] גם[הן לוקחות בחשבון , בעת קבלת ההחלטות של נשים לגבי ההשתתפות בשוק העבודה
הקצאת זמן זו . ולפיכך רבות מהן בוחרות בעבודה במשרה חלקית, מחויבותן לבית ולמשפחה

אך למעשה איננה  ]...[ של הגבריםכיוון שערך העבודה של נשים נמוך מזה , נתפשת כרציונאלית
יום ומדיניות ציבורית המכוונת להקלת העול  שכן בהיעדר מעונות, בחירה חופשית כלל ועיקר

לקצר , המודעות לכך שהאחריות לטיפול בילדים נופלת על כתפיהן, נאלצות הנשים, המשפחתי
   20.את יום עבודתן

בכך , הספר-של בית 'שמרטפית'את הפונקציה ה במובן זה מדגיש קיצור שבוע הלימודים לחמישה ימים

  .שהוא מרחיב אותה בחמשת ימי הלימוד ומצמצם אותה למינימום ביום השישי

נקבע לא רק , הספר- הנקוט בהפעלת מערכת בתי, מקובל שהעיקרון המסורתי של אחדות הזמן והמקום

מנת לאפשר את  על –היינו ד, הספר לשמש כשמרטף- אלא גם כדי לאפשר לבית, ברותרבות וִח לצורכי ִת 

, שעות הבוקר - זאת באמצעות ריכוז כל התלמידים באותו מקום באותו זמן . התפקוד השוטף של הכלכלה

אי אפשר להניח כי הצורך : "אלא שטענה זאת מתעלמת מכמה היבטים. שבהן מצויים הוריהם בעבודה

לא כל ההורים צריכים באופן שווה "; "18ווה לתלמידים בני שש כמו לתלמידים בני שבשירותי שמרטף 

חל תהליך מואץ של היטשטשות מהירה של ההבדלים בין ילדים "לאחרונה ; "את שירותי השמרטפות

עולה "ועימו  ,בשוק העבודה חל מעבר דרסטי מעבודות צווארון כחול לעבודות צווארון לבן". למבוגרים

; ל צמצום בהיקף זמן העבודה בחיי הפרטח; עצמאותו של העובד ופוחתת הצמידות שלו למקום העבודה

בלתי 'חל גידול מתמיד במספר העובדים מביתם ובעובדים בזמנים בלתי קבועים ובשעות 

אולי אפילו בימי (כל אלה גורמים לכך שחל פיחות הן בצורך בשירותי שמרטפות בכלל ". 'קונבנציונאליות

מה שממחיש זאת הוא  21).ם של ימי השישיכולל אחידות(והן ביעילותם במתכונת הזמן האחידה ) שישי

  22.התפתחותה המואצת של תנועת החינוך מן הבית

המורים מצפים מההורים שילמדו להכיר : הספר אינו רק שמרטף-בית ,אלא שמנקודת ראות משפחתית

ציפייה זאת . 'וכד, שיתפקדו כמפקחים על הלמידה בבית, את המערכת החינוכית ויסייעו לה באופן ישיר

וזאת  ,הצהרים והערב הספר מכתיב למעשה את המתרחש בביתו של הילד בשעות אחר- ישה כי ביתממח

, הספר מלווה- המגע של ההורה עם הילד בשאלת מילוי חובות בית. חגיםבשבתות ובכולל  ,בכל ימות השנה

כת הספר לתוך המער- חדירה זאת של ביתב. ענישהבאיומים וב, ויכוחיםוב, בעימותים, לעתים קרובות

                                                 
18
  .שם 
  .472-470 :ז"תשמ, וייסברוד19
  .1995, שטייר20
שכן חלק , בהארכתו ההדרגתית של משך הזמן הפנוי רבים מאיתנו אינם חשים, עם זאת. 261-258 :1999, אבירם 21

 ).2001, שרן(את זמננו ואינן נעשות מתוך בחירה חופשית וספונטאנית " משעבדות"ניכר ממנו כולל פעילויות ה
משער כי החינוך מן הבית הוא אחד הביטויים המרכזיים לכך שעקרון אחדות הזמן והמקום מאבד  )1997(אבירם  22

 .200 :2003, דגני-הלר: על ישראל ראו גם. שלו לטובת עקרון הפעילות הווירטואלית או הגמישהאת הדומיננטיות 
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, אחר הצהרים הבית בשעות ליים הכרוכים בהכנת שיעוריהמשפחתית בולטים במיוחד המרכיבים השלי

נחוצים למערכת "בשעות אלו . יום העבודהבתום  –וההורים , אחר יום הלימודיםלכשהילדים כבר עייפים 

לפיכך . מותהשהם אימננטיים לחייה ולשל, ]...[ המשפחתית הזמן והחופש לעסוק בעניינים המשפחתיים

הייחודיים  הןרכיווהכרה בצ -ספרית - המשפחתית והבית -הבחנה ברורה בין שתי המערכות  ]...[ דרושה

לא ברור כלל במובן זה  24.לחזק את הילדים ובני הנוער עצמםהדבר נחוץ גם כדי  23."ובתפקידיהן השונים

ות אחר הצהרים והערב היומיות הן באשר לשע - איזה שינוי יחול בעקבות המעבר לשבוע לימודים מקוצר 

  .השבוע המתארכים והן בכל האמור לגבי סופי, המתקצרות

סופי השבוע כוללים , מאחר שרוב האוכלוסייה העובדת נמצאת במקומות העבודה במהלך ימי העבודה

לעומת הייצור (צריכה : אלא גם פעילות שהיא תמונת ראי לימי העבודה, מבחינתה לא רק מנוחה

לעומת (אה מהבית יצי; )לעומת חובות היומיום(בחירה ; )לעומת הלחץ היומיומי(נופש  ;)היומיומי

 לעומת(שהות בחוג המשפחה ; )לעומת רצינות(בידור ; )בעיקר לצפייה בטלוויזיה - יום הישארות בו ביומ

ם שהרי עבור ילדים סופי השבוע ה, ברות מתנהל במעגל זמן שבועיבמובן זה גם תהליך הִח ). ביחידות

 מתחיל שבועף הסו, למעשה. הזמן היחיד לבילוי ממושך עם הוריהםזה הימים הטובים ביותר ולגבי חלקם 

נמשכת עד לשעת לילה אשר , המוקדש לפעילות חברתית ענפה, כבר בלילו של יום העבודה השבועי האחרון

בר בשינוי מדו, למעשה 25.לימודים למחרת בבוקר/לעבודה אין צורך ללכתבשל העובדה ש, מאוחרת

  26.בתפיסת הפנאי ובדפוסי הבילוי

  שבוע כזמן חינוךף הסו

נושא עמו גם , השבועהכרוך בהארכתו של משך הפנאי בסוף , המעבר לשבוע לימודים בן חמישה ימים

סכנות  27.ועוד, ההיגרפות אחר גירויים מיידיים, עם השעמום, חוסר היכולת להתמודד עם הפנאי: סכנות

כלל נהנית מכך  שבדרך, אלא גם לסביבתם החברתית, ילדים ולבני הנוער עצמםאלו אורבות לא רק ל

, היא מעמידה לפני הילדים אלטרנטיבות של פעילויות ללא פיקוח"שכן , שהתלמיד נמצא במסגרת חינוכית

לא "הדבר נכון במיוחד לגבי ילדים מאותן הקבוצות באוכלוסייה ש 28".העלולות להיות מופנות נגד החברה

כר נרחב לפעילות אנטי חברתית ] אצלן[ויתפתח , או שלא יוכלו לנצל את הזמן הפנוי באורח חיובי יידעו

ת ובעיקר ברמ( במסגרות לימוד הנמצאיםבסיכון הם אלה בני נוער  29.")'הימורים וכד, סמים, פשיעה(

אף וימוד ממסגרת הלונשקפת להם סכנה לנשירה  ,הסתגלות וסטייה ומגלים סימנים של קשיי) הנמוכות

 - ה כבר מחוצה לה יהשני םאך רגל, עוד נמצאת בתוך המערכת האחת םרגל. מכל מסגרת תומכת ניתוקל

של  ןמגיעים לטיפולרבים מהם (הדבר המשותף לכל בני נוער הללו  30.השוטטות או/בעולם העבודה ו

תופעה שמתחברת  - הוא הניכור שלהם ממערכות החיים הנורמטיביות של בני גילם )לקידום נוער ותהיחיד

, שימוש בסמים ואלכוהול ,עבריינות, כמו שוטטות, חברתיים נוספים- בהמשך לסימפטומים התנהגותיים

                                                 
  .1987, סמילנסקי ועמיתיה23
 .2002, עומר 24
25 Zerubavel, 1985  
ידי המגזר הפרטי -עלמוצעים שירותי פנאי . "עיסוק רציני"ועד ל "קלה ומזדמנת"הנעה מ מוגדר כהתנהגות "פנאי" 26

מבוגרים וקשישים לאפשרויות של , הם בעלי פוטנציאל לחשיפת נוערו ,מענה לצרכים המתפתחיםכ, דוהציבורי כאח
  ).2002, רסקין ואחרים(קהילה וחינוך , משפחה, פנאי קשור גם למוסדות אחרים כמו עבודהה. קריירה

  .4 :1996, אדלר ועמיתיו27
  .472-470: ז"תשמ, וייסברוד28
  . 2001, שרן29
צפייה בטלוויזיה , תזונה: נבדקו התנהגויות הסיכון הבאות) 1997, להב ושמש(מעודכן יותר  במחקר. 1995, להב30

סימפטומים נפשיים  ,עצמית הרגשה כללית ותפיסה; סיגריות ונרגילה ושתיית אלכוהול עישון, ומשחקי מחשב

  .אובדנית  התנהגותוימות אל, פציעות; המצב הביטחוני חשיפה לאירועי טרור ותחושת הביטחון האישי עקב, וגופניים
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התלוי  ,אינו מצב סטטי וקבוע אלא מצב משתנה) של סיכון או ניתוק(מצב זה . ונדליזם ועוד, אלימות

  31.שבהן מצוי הנערמיידיות בסיטואציות סביבתיות וחברתיות 

כמי שצפויים לשאת באחריות , פשריים אלה ממחישים ביתר שאת את מקומם של ההוריםא מצבים

נחשבת  'נוכחות הורית'. במיוחד בגיל הנעורים, לתוצאותיהם של הסיכונים האורבים לילדיהם ולסביבתם

בוחן בהערכת בשמשה כאבן , יומה של סמכות הוריתלאחד המרכיבים הפסיכולוגיים החשובים בק

ביוזמתם , וט בפעולה יעילהעל ההורים להיות מסוגלים לנק. קטים לצורך הבטחת יעילותההאמצעים הננ

ולהרגיש שמאמציהם  ,דמויות מוסריות ואינדיבידואליות כזה של, לפתח ביטחון עצמי וערכי ,הפעילה

כאשר הילד חווה את הפעולות של הוריו כהשתקפות מלאה של . "אחרים על ידינתמכים ולא מעורערים 

הוא מתנסה בנוכחות , אישית חברתית- רשת בין על ידיוכאשר עמדה זו מגובה , תם האישית והמוסריתעמד

  32".ההורית במלוא השפעתה

היא בבחינת  - במיוחד בימי שישי החופשיים מלימודים  - ח שהשגתה של נוכחות הורית כללית יהנסביר ל

עשויה "מודעות כזאת  .מגמות אלהולכן נדרשת מבעוד מועד מודעות ציבורית ושלטונית ל, אוטופיה

עיקר המדיניות משתקף בפיתוח תשתיות . להוביל להצגת פתרונות נאותים ולמניעת תופעות שליליות

ובהשקעות עקיפות שנועדו בעיקר לשפר את איכות החיים , חינוך וספורט, ומוסדות לפעילות תרבות

מועילים יש לכאורה לרשויות  מקום מרכזי באספקת שירותים 33".ולצמצם פעילות אנטי חברתית

שאמורות לפעול בהיקפים שעולים במידה ניכרת על אלו שהשוק הפרטי היה מספק על בסיס , המקומיות

על הקהילה עצמה באמצעות השלטון המקומי  מוטלתאלא שכאשר הדרישה להתייעלות  34.עסקי בלבד

מנו סובלות רבות מהרשויות בשל הגירעון התקציבי שמ, בעיית משאבי החינוך מחריפה בהרבה, שלה

מנקודת   35.ובשל היעדר חלוקה ברורה של סמכות ואחריות בין הישויות השלטוניות הללו, המקומיות

בעיות השלטון המקומי כוללות חלוקה לא שוויונית של מגוון שירותים , ראותו של האזרח והתושב

ה מלא לצורכי התושבים ובעיות ת חינוך ורווחה שאינן מעניקות מענומערכ, שהמדינה מקצה לתושביה

השוני הרב  36).בעיקר ברשויות המקומיות הערביות(בתשתית שהרשויות המקומיות מעורבות באספקתן 

שונים ] מימון[מחייב פתרונות , כלכלי-גודלן והרכבן הדמוגראפי והחברתי על פי -בין הרשויות המקומיות 

  37.לרשויות מקומיות שונות

 קהילות חזקות יכולות להשפיע עלבימי שישי הוא בהבנה ש וצלחתלופית מנראה כי המפתח לפעילות ח

במערכות  הקהילות החלשות תלויות. ם וגם לבחור מערכות נוספות ייחודיות ופרטיותהשירותיאיכות 

                                                 
היעדר  :והסימנים הבאים אוכלוסיית התלמידים הנמצאים בסיכון על פי הגורמים ניתן לזהות את. 2000, להב31

; ציפיות נמוכות" משדרות"הימצאות במסגרות ה ;הישגים לימודיים נמוכים לאורך זמן; מיומנויות והרגלי למידה
התנהגויות ; הספר- היעדרויות תכופות וממושכות מבית; נמוכיםודית ומוטיבציה לימהערכה עצמית  ,דימוי עצמי

  .היסטוריה של נשירה ומעברים בין מסגרות; )'שימוש בסמים וכו, עבריינות, אלימות, בעיות משמעת(בעייתיות 
 .2000, עומר 32
  .ז"תשמ, וייסברוד33
  .1997, הכט34
, מה שמהווה מרשם בדוק לכישלון פעולתן, לו לאלובמציאות הישראלית המערכות הקהילתיות אינן פתוחות דיין א35

או זו של , היעדר התחשבות ברמת הבשלות של הקהילה ומרכיביה. השגת המטרות שלשמן הוקמו-לדעיכתן ולאי
, ז"תשמ, פרידמן(קהילתיות  תכניותהיא מקור חשוב ביותר של מכשלות וחוסר הצלחה של , המנהיגות הקהילתית

המועצה האזורית , ה ביחסים שבין הקהילות הכפריות לבין הרשות המוניציפאלית שלהםדבר דומה קור). 174' עמ
  ).1997, אפלבום וניומן(

  .2003, נחמיאס ונבות36
, בהרכב ובפריסה המרחבית של היישובים, במיקום, גם המועצות האזוריות שונות מאוד זו מזו בגודל. 1997, הכט37

המתמודדות בעיקר עם לחצי (במיוחד בין מועצות הסמוכות למרכז הדבר בולט . וביכולת הכלכלית והארגונית
כשהמדינה מנסה להקטין את נטל , כיום). המתקשות לספק שירותים סבירים(לבין המועצות הפריפריות ) הפיתוח

היכולת של , המימון של השלטון המקומי מתוך הקופה הציבורית ולעודד אותו לגייס את משאבים בדרכים אחרות
  ).1997, אפלבום וניומן(מקומית לספק שירותים ברמה נאותה וביעילות מרבית הופכת לבעיה קריטית הרשות ה
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ממסגרות ציבוריות  הפער גדל עוד יותר על רקע מדיניות ההפרטה שמעבירה חלק מהשירותים. הציבוריות

המעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע מייעד תפקיד מרכזי לכל גורמי החינוך , לענייננו 38.למסגרות פרטיות

הן במתן פתרונות חינוכיים נאותים לילדים בימי שישי והן בחינוכו של כלל הציבור לניצול  -  פורמליהבלתי 

אינו מזוהה , כמוסד, פורמליעם זאת יש לזכור כי החינוך הבלתי  39.יעיל ופורה של הפנאי שיעמוד לרשותו

שכל אחד , של ארגונים אוטונומיים יחסית 'מערכת'למעשה הוא מורכב מ. לחלוטין עם מוסדות המדינה

ויחד הם מציעים לצרכנים הפוטנציאליים , מהם מחויב למטרותיו הספציפיות ואף מתחרה באחרים

, יים ודידקטייםמגוון רחב של פעילויות חינוכיות וחידושים פדגוג) רמת הכנסתםלבהתאם לטעמיהם ו(

   40.תפורמליאל המערכת ה, בתהליך שיווקי וולונטרי של ניסוי וטעייה, שלבסוף מוחדרים

  ההיבט הארגוני

  41כניתמ ספרי בגישה-הביתשבוע הלימודים 

שבהם הפעילויות , םיובעיקר בארגונים בירוקרטי, ניתן למצוא סדר זמנים קבוע שלנובחיי היומיום 

לוחות . 'זמן המכונות'נות לפי המקצב הקולקטיבי הסטנדרטי והצפוי של האנושיות מתוזמרות ומתוקנ

זמנים הם אחד המאפיינים המבחינים בין חיי הלימודים והעבודה הממוסדים לבין שגרת היומיום של אלו 

החיים בארגון לפי לוחות שנה ושעונים מצמצמים את הטווח . או העובדים מן הבית, שבחופשה או בפרישה

 'נכונים'יש להגיע בזמן ובמקום ה; אין די בתיאום של זמן ומקום לפעילות המשותפת. נותהנתון לפרש

כי הם תנאי להצלחת המפגש , והם אינם נתונים לשיקול דעת, גורם חיצוני על ידיכפי שהוגדר , והמדויקים

   42.'שיתקיים בשיעור הבא'הכנת תלמידים למבחן , למשל - 

. ת זמן מעגלית שבתוכה ניתן לארגן פעילויות באופן רציונלי ושיטתיגם כמסגר, בין היתר, השבוע מתפקד

הנחשב אף הוא , כאשר ההסדר הקיים אינו מציע את מיטב האפשרויות מחליפים אותו במעגל אחר

הפתרון של גריעת יום שישי משבוע לימודים בן . שעשוי לשמש כמקבילו הפונקציונלי של קודמו, 'שבועי'ל

עשוי לאפשר לסגל החינוכי ) םחמישה ימי בו לומדיםספר -וספת יום שישי לביתכמו גם ה(שישה ימים 

 םספרית בימי-תוך שמירה על השיטתיות בה מאורגנת הפעילות הבית, לעשות דברים בסדירות שונה

לעתים על (כמסגרת מארגנת משמש השבוע קודם כל כמעגל מונה גמיש של תדירות פעילויות . קבועים

ובלבד , מייתר את הצמידות לימים קבועים 'מספר פעמים בשבוע'תכנון של ). חשבון המעגל היומי

ספר מתכננים את מערכת השעורים כך שהם משתמשים בשבוע -בתי. שהפעילות תתבצע בהיקף הדרוש

כמסגרת המארגנת המועדפת לצורך קביעתה של היחסיות הרצויה בין המקצועות השונים המוצעים 

משתקף באופן הבולט ביותר , לדוגמה, ספר מסוים על אמנות ומתמטיקה-ביתהדגש היחסי של . לתלמידים

  43.במשכי הזמן השבועיים המוקדשים לכל אחד מהם

, שעשוי לתרום ליעילותה של מערכת החינוך, קיצור שבוע הלימודים נתפס כמהלך בתחום ארגון הזמן

הדבר משתלב במגמה . סיוןלמרות שאין כל ודאות בכך בשל ריבוי הגורמים המשפיעים ומיעוט הני

להגברת , יעמוד בפני לחצים גוברים והולכים להגדלת הפריון, על כל רמותיו, החינוך"לפיה , המסתמנת

אם  ]...[ שהמושג תפוקה עדיין מעורפל אצלנו] למרות[ –להגברת היעילות , לשמירת המשאבים, החיסכון

ם להציע ולקבל שינויים העלולים אף להקטין אנו עלולי, לא נעמוד על אופיו החמקמק של משתנה התפוקה

                                                 
באזורים נמצא כי , למשל, באיטליה. 1997, חסון וחזן: באשר למגמה דומה בישראל ראו גם). 1996(הבסי ושחורי 38

קהילות שנכשלו מאופיינות לעומת זאת ה. במוסדות קהילתייםגם המצליחים קיימת השתתפות אזרחית פעילה 

  .),Putnam 1993; 1995(בחוסר פעילות אזרחית של התושבים הרואים בענייני הציבור עניין לפוליטיקאים בלבד 
  .5 :1996, אדלר ועמיתיו39
  .1996, קלר 40
41
 .1996, סמואל: על ההבחנה בין הפרדיגמה המכנית לזו האורגנית לחקר ארגונים ראו 
42 Adam, 1990 
43 Zerubavel, 1985 
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שרויות המדידה של זאת בנוסף לכך שממילא קיימות הגבלות על אפ 44".את הפריון של מערכת החינוך

ליות של תהליך מקשות על פיתוח מרכיבי הרציונאשר , תאמים שלהן עם התשומותהתפוקות ושל הִמ 

  45.הקצאת המשאבים בחינוך

  אורגנית בגישה ספרי-הביתשבוע הלימודים 

אחת מהשפעותיו הצפויות אך הלא ברורות של המעבר לשבוע לימודים בן חמישה ימים היא על התרבות 

יש מחלוקת בשאלה באיזו מידה ניתן לעצב ולכוון תרבות ארגונית בצורה . הספר-הארגונית של בתי

אשר , מכשיר ניהולייועצים ארגוניים גורסים כי התרבות יכולה וצריכה לשמש . שיטתית ותכליתית

אנתרופולוגים גורסים , לעומתם 46.באמצעותו ניתן לשפר את יעילותם של ארגונים ולהבטיח את הצלחתם

כי תרבות היא תוצר מורכב של התפתחות חברתית ששורשיה טמונים בצרכים ובמניעים הבסיסיים של 

שהיא , ק מסגרת תרבותיתנראה כי גישה פרשנית זאת יכולה לספ 47.האדם ואין עליהם כל שליטה- בני

הדבר תקף גם לגבי  48.לבחינת מקומו של הזמן כגורם בהתנהגות הארגונית, יעילה יותר מזו הרציונליסטית

תרבותו אינה מתמקדת דווקא בהנהלתו ובכלל המערכות הפועלות בתוכו אלא  ,שכארגון, הספר-בית

שיש להם מקבילים בתרבות , הספר-המושגים בתרבות בית. "התלמידים והמורים: במשתתפיו העיקריים

, הספר היא צורת חיים- תרבות בית. האתוס שלו או אקלימו, אווירתו, הספר- בית' רוח'הם , הארגון

וכל  –ריטואלים , )כתובים ושאינם כתובים(חוקים , מסורות, מנהגים, עמדות, אמונות, ערכים: שכוללת

, ומשפיעה על כל המצטרף אליה, מית היאר דינהספ- תרבות בית. מערכת דווקאאלו אינם מכוונים בידי ה

  49".אבל היא גם מעוצבת מחדש בלי הרף בידי משתתפיה

, דווקא משום שתפיסת הזמן ואופן ניצולו נובעים מתוך אמונות וערכי יסוד הרווחים במסגרת או בקבוצה

ר אינם יוצאים ספ-בתי. כל ניסיון לשנות את דרך הקצאת הזמן נתקל באורח בלתי נמנע בקשיים חמורים

בכל הנוגע לחינוך ולאופן  ,אף הם מבטאים את רעיונותיהם ואמונותיהם היסודיים ביותר. מכלל זה

דרך זאת מבטאת את . באמצעות הדרך שבה הם מארגנים ומנצלים את הזמן שהחברה מקצה להם ,יישומו

הספר - ייה בבתיהחלטתם לגבי מה שמורים ותלמידים אמורים לעשות באותו חלק בחייהם שהוא השה

הספר גורסת כי חרף טענותיהם של -ש של בתידתנועת ההבניה מח. כמוסדות חינוך' חייהם'לגבי , וכמובן

רכי והספר מאורגנים סביב עבודת המורים ואינם מתוכננים להיענות באמת לצ-בתי, אנשי חינוך רבים

, בון את ימי השבוע החלופייםלקחת בחש היהספר י- כל ביתעל בהקשר השבועי הם טוענים כי  50.הלומדים

  51.הספר- שבהם מורים שונים אינם צריכים או אינם רוצים להיות בבית

                                                 
  .444-443 :ז"תשמ, קרשואו44
  .121 :ז"תשמ, דרור-אלבוים45
שמשמעותה תרבות ארגונית המשותפת לכל חברי , "תרבות חזקה"השקפה זו טבעה את המושג . 1996, סמואל46

ניצול הזמן וניהול . דרך לפעולותיהם במחיצתו-והמשמשת מורה, ידי ההנהגה- כתוצאה מכללים שעוצבו על, הארגון
חשיבה "הכרוך בחשיבה מקורית , הספר-נחשבים בהקשר זה לאחד המרכיבים של תהליך השיפור בביצועי ביתהזמן 

 .(Patterson, 2003)" מחוץ לקופסא
ואף , באופן מלאכותי צפוי להיתקל בתגובות של הסתייגות והתנגדות" לבנות תרבות"כל ניסיון , על פי השקפה זו47

 ).251: 1996, סמואל(גיטימיות של ההנהגה הל ושלילת" מלחמת תרבות"להתפתח לכדי 
48 Tierney, 1988.  
 .98 :1988, םפרידמן ואחרי 49
, לתמוך במורים ובלומדים, הספר להתמקד יותר בבני אדם-על מערכת השעות של בית"תומכי הגישה טוענים כי  50

מערכת שעות ] רצויה... [מוסדישמכתיבה תפיסה מיושנת של ארגון , ולא להיות מתוכננת על יסוד הדרישות לאחידות
, גוון של מקצבי זמן המשתנים עם השינויים במשימות הלימודיותשמבקשת לספק מ... לכיתות ולמוריםגמישה 

מראה כי לתלמידים יש אך מעט שליטה  )Adam, 1990( אדם גם). 187 :1998, שרן ואחרים(למידה ובשיטות באתרי ה
  .כמו גם על היבטים רבים נוספים, הספר- ייהם הקשורים לחיי ביתעל מבנה הזמן של כל אותם היבטים של ח

- פטור רק מיעוט קטן של המורים מן החובה לשהות בבית, במערכת חינוך מתוקנת כהלכה"לדבריהם , עם זאת51
, שרן(". הספר כארגון למשימה כמעט בלתי אפשרית-כי אחרת הופך ניהולו של בית, הספר יום עבודה שלם כל יום

  .)190-185 :1998, יןשחר ולו
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זהו הסדר המכוון אל  52.גם אם דחוס, שיטת יום הבחירה השבועי החופשי הופכת את שבוע העבודה לגמיש

ל "הסדר הנוה, הארגון יכול להמשיך ולפעול ללא הפסקה. לא זה של הארגון - זמן העבודה של העובד 

הסדר מעין זה מקובל במערכת החינוך . מאפשר התאמות שונות ליישוב הפער שבין לוחות הזמנים

כאשר היקף המשרה בהוראה , 'פיזור יחידת העבודה'תחת המינוח , הממלכתית בישראל מזה שנים רבות

ה ימי לימוד אלא שהעברת מערכת החינוך עצמה למתכונת של חמיש. שעות 30אינו עולה בשום מקרה על 

. לא זה של העובד -במוקד השינוי התכוונות אל זמן העבודה של הארגון : מהווה שינוי מהותי בהסדר

ותתקיים חפיפה כמעט מלאה בין לוח הזמנים שלו לבין זה , העובד לא יוכל עוד לבחור לעצמו יום חופשי

הדבר מסביר  53.ע עבודה דחוסהמורים יידרשו לעבור משבוע עבודה מרווח לשבו :זאת ועוד. של הארגון

השואפים לשמר את ההישג של שבוע , חלק מהלחצים על מערכת החינוך שמקורם בארגוני המורים

  .העבודה הגמיש

יום הלימודים צפוי לבוא מצד של עיקר הקושי להסתגל לשינוי באורכם של שבוע הלימודים ו, כאמור

הוא מצמצם את יכולתם להגשים את  - ית אובייקטיב: אשר מתייחסים לזמן ברצינות רבה, המורים

הזמן מבחינתם של . הוא מגדיר את אופק האפשרויות והמגבלות שלהם -וסובייקטיבית , יהםתכניות

זהו יסוד חשוב גם באופן שבו הם מבנים את טבעה ; ניהולי מינורי-המורים הוא יותר מאשר גורם ארגוני

זמן מורים מתמקד . של תפיסת המדיניות כלפיהכי הוא מגדיר ומעצב את הליבה שלה ו, של עבודתם

הדבר מנוגד לתפיסותיהם ההגמוניות של . במהותו) פוליכרוני(ולכן הוא יחסי וסובייקטיבי , בכיתה

כל עימות הקשור לזמן . של הזמן) המונוכרוני(האובייקטיבי , ספרי המוחלט-מינהלנים בדבר אופיו הבית

כמעט בכל רפורמה הכרוכה בשינוי . ות המינהלית עצמהמתפרש כקריאת תגר של המורים על היעיל

התהליך שאנו עדים לו הוא של ניכוס אדמיניסטרטיבי של . בעבודת מורים ניתן לראות עימות מסוג זה

אגב ניסיונות להגביר את השליטה הבירוקרטית ולהאחיד את ההתפתחות , הזמן והמרחב של המורים

זמן , זמן הכנה: בניסיון להכניס למסגרת סוגים שונים של זמן הדבר כרוך. וההפצה של השירות החינוכי

התנהלות , הפרספקטיבה של המורים על זמן מדגישה יחסים אישיים. 'זמן אישי וכד, זמן קבוצתי, תכנון

הם מפרשים את תביעות המינהלנים כלחץ ליתר אינטנסיביות . זמנית לדרישות שונות- גמישה והיענות בו

  54.העיקרי הגורם להם להתנגד לשינויים המוצעים להם וזהו הדבר, בעבודתם

  ההיבט הפדגוגי

  55שבוע הלימודים בגישה פדגוגית ממסדית

הפעילויות ויחסי הגומלין של כל משתתפיו : ספר כיום חושף שהכל בו מתוזמן- מבט חטוף על חיי בית

שכבות שכבות של . הגשה מערכות ומועדי, לוחות זמנים, מתוזמרים לידי סימפוניה של צלצולים ופעמונים

, לא רק השיעורים היומיים מתוזמנים: לוחות זמנים כאלה יוצרים את המבנה של מערכת החינוך שלנו

שנת , השליש, התחלת השיעורים וסיומם; המחולקים לחודשים ולשבועות, אלא גם תכניהם השנתיים

התקדמותם המצופה של  הלימודים ומועדי המבחנים הם כמה מהנקודות הקבועות שלפיהן מתוכננת

בתוך המבנה הכולל של משאבי זמן מוגבלים ולוחות זמנים . נושאים ושל פעילות המורים והתלמידים

הן בנויות כך שיביאו לתוצאות ודאיות ושיתרחשו . מתוזמנות פעילויות לפרקי זמן קבועים מראש, חבויים

                                                 
52 Ronen, 1981 . לאו דווקא בסוף (לכל עובד ניתן יום חופשי לבחירתו , "יום חופשי בשבוע דחוס"לפי השיטה של

במודל זה העובד דוחס את מנת שעות . ויכול להגביל את ימי הבחירה, תוך שהארגון ממשיך לעבוד שבוע מלא, )השבוע
 .לחוצים ומתישים, כיםהעבודה השבועית שלו לחמישה ימים ארו

  .1987, חיים ושביט-בר53
54 Hargraves, 1994 
55
  .1999, אבירם: על ההבחנה בין הגישות הפדגוגיות ראו 
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ובאופן שחוזר על עצמו במספר , במהלך תקופה קבועה, תלמידיםבמועד מיוחד בחיי ה, בדרגה מסוימת

  56.ידוע של פעמים

מנוחת סוף השבוע משפיעה בארגונים רבים גם על איכות העבודה הנעשית בימי תחילת שבוע , ככלל

לקראת . בתחילת השבוע יש עובדים שהתרעננו ויש אחרים הזקוקים דווקא להתאוששות. העבודה וסופו

. ומרשים לעצמם להוריד ממתח העבודה, כנעים לעייפות שצברו במשך ימי העבודהסוף השבוע יש רבים הנ

לי על ספר מאורגנים באופן נורמ- גם בתי 57.הדבר הופך את יום העבודה האחרון בשבוע לבלתי יעיל במיוחד

, המבנה הנסיבתי הפנימי של השבוע הוא משמעותי. כמעט ללא חריגות לסוף השבוע, בסיס המעגל השבועי

, למשל, מורים: שהיום הראשון והאחרון ללימודים השבועיים מכריזים על עצמם כימים מיוחדיםכך 

-שבוע לסדר הזמנים הביתף מתחילים את השבוע שלהם באמצעות הסתגלות למעבר מלוח זמנים של סו

מורים מתקשים בדרך כלל לשבץ פרחי הוראה לכיתותיהם בתחילת היום השבועי הראשון ; ספרי

, התקרבותו של סוף השבוע מורגשת ביום שישי; או בסופו של יום הלימודים השבועי האחרוןללימודים 

בתחילת  'דברים מתחילים'יש תחושה חזקה של , כללית. ומורים הם לרוב רגועים יותר סביב חדר המורים

  .בסופו 'דברים מסתיימים'ושל , השבוע

פעילות ספורטיבית : לימודיות- החוץהמערכת השבועית היא שקובעת את הפעילויות הלימודיות ו

ספר נעשות לקראת סופי -פעילויות משותפות או תחרותיות בין בתיו, ומועדונית אינה נעשית בסופי שבוע

ישנן  - ובכלל , מורים נוטים להתחיל יחידות לימוד חדשות ביום הלימודים השבועי הראשון; השבוע

הלימודים אין ללמד הרבה בסוף יום 'לפיהן , ראההנלמדות כבר בתהליך ההכשרה להו, תות מוסכמותאִמ 

לתרגל את השימוש , לים חדשות בתחילת השבועיספר יסודיים נהוג להקנות מ- בבתי. 'וכד 'אחרון בשבועה

על הנתפס , כלל יום של הרפיית מתח היום השבועי האחרון הוא בדרך. ולבחון עליהן בסופו, בהן במהלכו

הספר בתחילת השבוע החדש בדרך כלל מצוינת בחזרה קצרה על -לבית החזרה. 'יום כיף'תלמידים כ ידי

קיצור  58.תוך כדי מתן תזכורת לשגרה הכיתתית השבועית, מה שהתלמידים עשו ובהצגת התכנית השבועית

  .תפקיד חשוב לימי חמישי, במובן זה, שבוע הלימודים מייחד

היא מספקת לכל . הספר- בחיי ביתנראה כי למערכת השעות היומית תפקיד חשוב במיוחד , עם זאת

, הניהול, ההערכה, הבחינה, ההוראה, של הלמידה - שבה הפעולות המתוזמנות , המשתתפים שגרה רגילה

המיסוד של . יכולות להימשך באורח מסודר וניתן לחיזוי - האכילה והמשחק , הבישול, הניקוי, המנהלה

ובכך מבטיח שכולם יתחילו , ות ותוחם אותןשמפריד בין פעילוי, השגרה מתחזק עוד באמצעות הצלצול

הוא נותן ביטוי פיזי . הספר מבטיח ציות למקצב קולקטיבי מקובל-הצלצול בבית. בפעילויותיהם ביחד

הוא מפריד באופן מוחשי בין זמניהם של המורה . החינוךגם שבתוכה מאורגן , להפשטה האחידה של ימינו

הוא מחבר את . בין הזמן הציבורי לזמן הפרטי, ד וזמן המשחקבין זמן הלימו, לשפה והמורה לגיאוגרפיה

 59.שלתוכו יצוקות ומתוזמנות פעילויותיהם המיועדות, הסגל והתלמידים ללוח זמנים משותף ומובן מאליו

כל אלה ממחישים עד כמה עלולה הארכת יום הלימודים להיתפס כשבירת דפוס של סדר הנסיבות החברתי 

שההבדל  ,ת ניתן לטעוןופנימיהמקובלים בחקר במונחים  60.ספרית-וויה הביתבחייהם של המשתתפים בח

הטוטליות '(ספר של יום לימודים קצר לבין זה של יום ארוך ניכר בממד של הכוללנות -העקרוני בין בית

ספר של יום ארוך הדבר עשוי לבוא לידי -בבית. כלומר במידת האינטנסיביות החינוכית שלהם, )'המרחיבה

                                                 
56 Delmont & Galtor, 1986 
57 Zerubavel, 1985  
58 Connelly & Clandinin, 1990  
59 Delmont & Galtor, 1986 
60 Connelly & Clandinin, 1990  
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ובמיוחד בחינוך , ים של פעילותופורמליים והבלתי פורמליבולט בזיקה היחסית שבין המרכיבים ה ביטוי

  61.ואספקתו תלויה במבוגרים הרבה יותר מאשר בחניכים עצמם, שהוא בעל אופי הפגתי בעיקרו, המשלים

מודרניות הספר הוא מוסד בעל תכונות יסוד שתאמו לחלוטין את ההגדרות ה- דפוס זה ממחיש עד כמה בית

  . התבססות על עקרון אחדות הזמן והמקום -דהיינו , 'לוקוצנטריות'אחת התכונות היא . יושל מטרות

בקבוצות קבועות , על פי תכונה זו כל הפעילויות המשמעותיות מתקיימות בזמנים קבועים מראש
או ( פיקוחל יש צורך במידה גבוהה מאוד ש] כי[ ]...[ ובמתכונת קבועה ואחידה לכל חברי הקבוצה

הספר נועד לאכלס את -מבנה בית ]...[ כדי לוודא תיאום בזמן אמת בין הפעולות השונות) קונטרול
, הפעולות הכרוכות בו בין ארבעה קירותיו כלרגע נתון ולאפשר את  כלהתלמידים והמורים ב כל

   62.בדפוסים המאפשרים פיקוח של המבוגרים על האנשים הצעירים

שבה מתקיימים הלימודים , מסגרת הזמן האחידה: "חדות הזמן ניתן למנותבין היבטי עקרון א

הלימוד הראשוני מתקיים "וכן , "ספר מסוים- שווה בכל מערכת החינוך ולא רק במסגרת בית, הראשוניים

חוץ מתקופות , ]המחייבות[ושנות הלימוד ] בשנה[חודשי הלימוד , ]בשבוע[באופן רציף מבחינת ימי הלימוד 

   63".גדרות מראש ושוות לכל התלמידיםחופש מו

  שבוע הלימודים בגישה פדגוגית ביקורתית

אין כל הכרח לוגי במציאות שבה חייבים כל "ברוח הפדגוגיה הביקורתית , לעומת הגישה הממסדית

בחלל הכיתה ובאותן  -וכל תלמידי הכיתה , הספר ללמוד באותו בניין ובאותה מסגרת זמן-תלמידי בית

 גישה זאת". כאשר המסגרת הזמנית זהה בכל מערכת החינוך והלימוד מתבצע באופן רציף ,שעות בדיוק

להסיר את החסות  הומציע, את הדומיננטיות המוחלטת של עקרון האחדות במערכת החינוך תמבקר

א מונה את יבין השינויים הארגוניים הדרושים למערכת החינוך ה. הספר-הבלעדית שלו על מבנה בית

אשר מגביל את אפשרותם של הצעירים , יש את עקרון השהות הרציפה במערכת החינוךהצורך להגמ

, "לממש אינטרסים שלהם ולהיות מעורבים בפעילות חברתית ]...[ להתמודד באופן ממשי עם חיי עבודה"

יינתנו במסגרת ) שבאחריות הארגון החינוכי(ת ולבטל את העיקרון הדורש כי כל הפעילויות החינוכי -וכן 

הפדגוגיה הביקורתית גורסת שיש צורך בקיצור אורכו של יום לימוד , ככלל 64.הארגון החינוכי עצמו

ולאחר מכן יהיו הילדים חופשיים , את שעות הבוקר יש להקדיש ללימוד בעל חשיבות מכרעת. החובה

חינוך  סוג. שבמסגרתן יוכלו לעסוק בדברים המעניינים אותם, ליטול חלק בפעילויות על בסיס בחירה

שעדיף כי יבוצעו , החובה הדרוש לילדים צריך להיקבע על יסוד זיהוי חלקי הלמידה העיונית הנדרשת

ואף , קיצור שבוע הלימודים מבורך מבחינה פדגוגית ,גישה זו על פי 65.הספר ולא במקומות אחרים-בבית

 66.ה נכונה של פנאיכי הדבר עשוי לאפשר לחנך לצריכ, אין לטרוח להאריך את ימי הלימוד הנותרים

. במושגיה של הפדגוגיה הביקורתית מדובר בהשתחררות מהאשליה שרוב הלמידה היא תוצאה של הוראה

- ההזדמנויות לתן על פי, עלינו ללמוד להעריך את ערכם החברתי של העבודה והפנאי"על מנת לשנות זאת 

 תכניתשל , של ספריה, קום עבודהשל מ, השתתפות יעילה במדיניותם של שכונה. וקח חינוכי שהם מציעים

  67".המידה הטובה ביותר להעריך את רמתם כמוסדות חינוכיים-היא אפוא אמת, חולים-חדשה או בית

                                                 
 .1992, דרור: לפי 61
 .230-228 :1999, אבירם 62
  .243-241 :שם 63
  .393-392 :שם64
  .2001, וייט65
היכולת לצפות את המתרחש . השכלית והחברתית של ילדים, משפיעים על התפתחותם הרגשית הלוחות זמנים ושגר66

 Ostrosky( ספר-חשוב להנחיל זאת מגיל טרום בית. ולהתנהג בפחות תוקפנות, עוזרת להם להרגיש ביטחון ונוחות
et.al., 2003.( 

  .1970', איליץ67
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 - לפחות באשר ליום החופשי  - המזמן , קיצור שבוע הלימודים ביום אחד הוא מהלך בעל השלכות מהותיות

אך למעשה קיים חוסר בהירות באשר להגדרת . מעין מעבדה לבחינת השקפותיה של הפדגוגיה הביקורתית

בספרות  פורמלילבלתי  פורמליההבחנה בין חינוך . הפעילות החלופית לזו הלימודית בימי שישי

הזמן שבו מתרחשת  68:התיאורטית מתעכבת על סוגים שונים של קריטריונים ומציגה מושגים שונים

 69,לות כתוצאה מהפעילות במסגרת זוהתפוקות המתקב ,התכנים הניתנים במסגרות אלו, הפעילות

סוג הארגונים המפעיל  70,המידה בה ההשתתפות בפעילות היא חובה או רשות: ובעיקר, מאפייני המסגרת

  .ועוד, תהליכי הסוציאליזציה המושגים במסגרות אלו ועוצמתם 72,התכנים המוצעים בהם 71,אותן

  סיכום

חדשה ה שדרכו משתקפת התייחסות פרקטית בהיותו מקר, ספרי- לקיצורו של שבוע הלימודים הבית

וזאת בשלושת , מספר השתמעויות שראוי לבחון אותן ,'הזמן השבועי'של הוותיק למוסד התיאורטי 

  : הארגוני והפדגוגי, החברתי :ההיבטים האמורים

משמעות חדשה לזיקה שבין שבוע מעניק קיצור אפשרי של שבוע הלימודים  בהיבט החברתי •

הקהילתי , המעמדי, מגזריה, המקומי, הארצי: העבודה הנהוגים במישורים שוניםהלימודים לשבוע 

 ;פונקציות של מעורבות ההורים בחינוך ילדיהם ומעורבות המורים במשפחותיהםל; והמשפחתי

   .ודאות- בתנאי אי, לנוכח מבנה הפנאי החדש, של ילדים ובני נוער נתכוסמלמושגי התנהגות ו

- ליחס בין מנהיגות ביתור אפשרי של שבוע הלימודים משמעות חדשה מעניק קיצ בהיבט הארגוני •

; )המשמר את העבודה השוטפת(ספרי -תלבין ניהול בי) המובילה שינוי בתרבות הארגונית(ספרית 

דם לא א כוח, יומית/מערכת שעות שבועית, עבודת צוות: הספר של מושגים כגון- לשילובם יחד בבית

אשכולות לימוד , כפולים/ארוכים/שיעורים קצרים, ארוחת צהרים, יתב שיעורי, חוגי העשרה, מוסמך

ביישוב , בקהילה, הספר-בבית, ותפורמליות ובלתי פורמלילשילוב ההכרחי בין מסגרות חינוך ו ;'וכד

   .'שיתופי פעולה וכד, תקציבים, אדם כוח, בהיבטים של הכשרה' וכד

משמעות חדשה לאינטראקציות שמקיים ים מעניק קיצור אפשרי של שבוע הלימוד בהיבט הפדגוגי •

; שכן אופיין מזמן למידה חלופית, ןספר ולמסגרות הנורמטיביות שלה- מבית-הילד ביום שישי החופשי

המתחייבת  -בעיקר גילאים שונים ובעלי כישורים שונים  –חלוקת המאמצים השונה של התלמידים ל

הדרכה והשיטות - לכישורי ההוראה; ולהשלכותיה, ומיום לימודים ארוך משבוע לימודים קצר

לרציונל הנוגע  -ולבסוף ; המאוחר, במיוחד בחלקו השני, הנדרשים ממורים ביום הלימודים הארוך

                                                 
מסגרות , התכנים :את הקריטריונים הבאים) 1999(בתחום החינוך הערכי מציע דרור  תכניותכדי לערוך ניתוח של 68

 תכניתלמקורות היניקה ; שיטות הפעולה; )מיהיו הפנאי ,הלמודים תכנית משך, גיל התלמידים(הזמן , הפעולה
  .קיםהמפיהארגונים ; החינוכית

) 1999(הראבן . הוא פדגוגיה ייחודית שבמסגרתו מתקיימת למידה פורמליהחינוך הבלתי ) 1998( קלר–לפי סילברמן69
לימודיים ואילו הנושאים האזרחיים הם עניין לחינוך  הספר עניינו כביכול רק בלימוד תכנים ובהישגים-ביתטוען כי 

בחירה חופשית בכל הנוגע להצטרפות את חשיבותה של מדגיש ) Parson )2000 .ומחוץ למערכת פורמליבלתי 
  .ימינימל יהיההעתידי של הכרעות כאלה " מחיר"שה דיכ, עזיבת המסגרת ופעילויות בתוכה, למסגרת

מבוססות בעיקר על "הוא היותן  תפורמליהבלתי לכל סוגי הפעילות הייחודי המשותף לדברי המחבר . 1974, כהנא70
מידה , בנותוחוסר מ, מערך מורטורי, דואליזם מבני, פעילות רב ממדית, ומלין סימטרימגע ג, השתתפות וולונטרית

 "נמוכה יחסית של התערבות ופיקוח מצד מבוגרים ואקספרסיביות בהקצאת תגמולים
למחצה  פורמליוחינוך בלתי , לנוער מנותק פורמלי-בלתי חינוך, החינוך המשלים, תנועת הנוער מבחין בין) 1985(גל 71

ת משלימות ומוסיפות לצורות אחרות של ופורמלי-בלתי תכניותמראה כיצד )  ,1981LaBelle( בל- לה; הספר-תבבי
וכן לפי ) גבוהה או נמוכה(לפי רמת הפיקוח של המבוגרים , ותפורמלי- מבחין בין מסגרות בלתי) 1974(כהנא  ;חינוך

שלא למטרות רווח ברמה ארצית , רגונים פרטייםא: נבדקו) ללא תאריך( Quinnאצל ; )הפגתי או יצרני(ל סוג התגמו
לצעירים המופעלות על  תכניות; קבוצות נוער דתיות; ארגוני נוער מקומיים ללא קשר למבנה ארצי; ששרתו צעירים

 .פארקים ומחלקות  תרבות ואמנות, כול ספריות, לצעירים מופעלות על ידי מוסדות ציבוריים מיוחדים
הן אפקטיביות בשיפור איכות , הקהילתיים המופעלות במרכזי הלמידה, הלימודים לאחר תכניותהמחקר מראה ש72

  .2001, דרור: למשל, ראו .מידיםהחינוך בקרב התל
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כחלק מסל כישורי החיים שיש לצייד בו , הספר- לאחריותם של מחנכים להכשרה לפנאי בתחומי בית

  .את החניכים

ראוי שתובאנה בחשבון במערך , ים של תחום החינוךנראה כי משמעויות חדשות אלו להיבטים כה מרכזי

מאחר שאלו נושאות שמות יומרניים  לא רק – שיקולי הדעת שמפעילים מובילי רפורמות שונות בתחום זה

  .נמצא במרכזן 'מבנה שבוע העבודה'מאחר שבעיקר אלא , "עוז לתמורה"ו" אופק חדש"כגון 

 ביבליוגרפיה
החינוך מן  ,)עורך( מייהן' ר: בתוך, ינוך מן הבית כביטוי למשבר החינוך המודרניהח -סוף דבר . )1997( 'ר, אבירם

  .מסדה :גן-רמת .הבית

  .מסדה :גן-רמת. חינוך בדמוקרטיה פוסטמודרנית: לנווט בסערה. )1999( 'ר, אבירם

 מדיניות חברתית המכון לחקר :ירושלים .ח הועדה הציבורית לבדיקת יום חינוך ארוך"דו. )1996(ועמיתיו  'ח, אדלר
  .שימושית

  .מסדה :גן- רמת. הספר- הפקעת החברה מרשות בית: הספר- ביטול בית. )1970( 'א', איליץ

: מדיניות ומינהל ,)עורכת(דרור -אלבוים' ר: בתוך, מאפיינים ארגוניים של מערכת החינוך. )ז"תשמ( 'ר, דרור-אלבוים
   .מאגנס :ירושלים .)131-116' עמ( תיאוריה ויישומים בחינוך

מכון  :ירושלים .התמורות במרחב הכפרי בישראל והשפעתן על השלטון המקומי. )1997( 'ד ,ניומןו 'ל, אפלבום
 .פלורסהיים למחקרי מדיניות

מכון ירושלים לחקר  :ירושלים .סקירת מצב: סידורי זמן עבודה חליפיים בישראל. )1987( 'ז טושבי 'א, חיים-בר
  .ישראל

בן גוריון אוניברסיטת : שבע-באר .יח סופ"וד –שעות  41יישום חוק שבוע לימודים בן . )2001( ועמיתיו 'ד, גורדון
  .ומכללת קיי

י בישראל מסגרות מקריות או מערכות הממלאות תפקידים חברתיים חינוכיים פורמאלהחינוך הבלתי . )1985( 'מ, גל
. )645-601' עמ( המערכת הישראלית –תהווה חינוך בחברה מ ,)עורכים( ועמיתים, אקרמן' ו: בתוך ,?חודייםיי

  .ליר- הקיבוץ המאוחד ומוסד ון :אביב וירושלים-תל

צוותיהן : פנימיות ,)עורך(אריאלי ' מ: בתוך ,פנימייתייםספר לא -שילוב ממדים פנימייתיים בבתי. )1992( 'י, דרור
  .רמות ומסדה: אביב-תל .וקהילותיהן

ערכים וחינוך , )עורכת( ברלב' מ: בתוך, בתחום החינוך לערכים' מסגרות'וה 'הילהק'מרכזיות ממדי ה ).1999( 'י, דרור
גף השתלמויות עובדי , משרד החינוך התרבות והספורט .)343-335' עמ( סוגיות בהשתלמויות מורים -לערכים 

  .הספר לחינוך- בית, הוראה והאוניברסיטה העברית

, בבית הספר ובקהילה, בכיתה - רמאליות לחינוך ערכי בישראל ובעולם פו-תוכניות פורמאליות ובלתי. )2001( 'י, דרור
, משרד החינוך .ערכים וחינוך בחברה הישראלית ,)עורכים( שכטר' או, כהן' י, שקולניקוב' ש, עירם' י: בתוך

  .לשכת המדענית הראשית

 :ירושלים. יים וגיאוגרפייםפאדמוגר, היבטים חברתיים –התפתחות הקהילה בישראל . )1996( 'נ, שחוריו 'ה, הבסי
  .וינט ישראל'ג

  .מכון פלורסהיים למחקרי מדיניות :ירושלים .שידוד מערכות ברשויות המקומיות בישראל. )1997( 'א, הכט

  .רמות: אביב- תל .התחלות –חינוך ביתי בישראל . )2003( 'ח, דגני-הלר

 - 221 'עמ( 'כרך א .יובל למערכת החינוך בישראל ,)עורך( פלד' א: בתוך, החינוך להיות אזרחים. )1999( 'א, הראבן
  .משרד החינוך התרבות והספורט: ירושלים. )238

 .מסדה: גן-רמת .החינוך וקץ עידן העבודה. )2001(' ג, וייט

תיאוריה : מדיניות ומינהל ,)עורכת(דרור - אלבוים' ר: בתוך ,חינוך והשקעה בהון אנושי. )ז"תשמ(א "ב, וייסברוד
  .מאגנס :ירושלים .)479-461' עמ( בחינוךויישומים 

מכון פלורסהיימר : ירושלים. שותפות בין המגזר הפרטי והמוניציפאלי בפיתוח מקומי. )1997(' אוחזן  'ש, חסון
  .למחקרי מדיניות

  .46-36 :א"כ, מגמות, לייםאקווים לניתוח סוציולוגי של ארגוני נוער בלתי פורמ. )1974( 'ר, כהנא

מינהל חברה , משרד החינוך והתרבות .ירושלים ,תעשיית הבילוי של נוער בסופי שבוע ולילות שישי .)1995( 'ח, להב
  . ונוער

, משרד החינוך. )16-8' עמ(. 10 כרך, מניתוק לשילוב :בתוך, התופעה בפרספקטיבה, נוער בסיכון. )2000( 'ח, להב
  .מינהל חברה ונוער

סקר על דפוסי בילוי הפנאי של נוער המטופל במסגרת  :רב נוער מנותקתרבות הפנאי בק. )1997( 'שמש או 'להב ח

  .25.12.2004-נדלה ב  http://noar.education.gov.il/main/upload/.kidarticle/nituk82.doc .היחידות לקידום נוער
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, )עורך(דרומי ' א: בתוך, לקראת הגדרת מעמדו החוקתי של השלטון המקומי בישראל. )2003( 'דנבות ו 'ד ,נחמיאס
המכון  :ירושלים .)149-143' עמ( המשטריים והפרוצדוראליים של השלטון המקומי, ההיבטים החוקתיים
 .הישראלי לדמוקרטיה

הרצאה שניתנה בכנס הארצי הראשון בחינוך בלתי ( י בצומת הגדרותפורמאלחינוך לא . )1998( 'ד, קלר-סילברמן
  ).ברל-ביתמכללת , פורמאלי

-אוניברסיטת חיפה וזמורה: אביב-תל ).מהדורה שנייה(תהליכים , מבנים, מאפיינים: ארגונים. )1996( 'י, סמואל
  .ביתן

 .עם עובד: אביב-תל .ספרית- המערכת המשפחתית והמערכת הבית. )1987(  'ל ושפטיה' נפישר  ', ש, סמילנסקי

  .מודן :אביב-תל .שיקום הסמכות ההורית. )2000( 'ח, עומר

  .35-26 :19, פנים ,ההכרחית הברית: הורים ומורים. )2002( 'ח, עומר

תיאוריה : מדיניות ומינהל ,)עורכת(דרור -אלבוים' ר: בתוך ,מנהיגות קהילתית ובשלות הקהילה. )ז"תשמ( 'י, פרידמן
  .מאגנס :ירושלים. )182-173 'עמ( ויישומים בחינוך

  .מכון סאלד: ירושלים .ספר-תרבות ואקלים של בתי, אפקטיביות. )1988( 'ר ושליב' תהורוביץ  ',י, פרידמן

  .ברל-מכללת בית .מספר קווים לאפיונו הארגוני והפדגוגי: חינוך בלתי פורמאלי בישראל. )1996( 'ד, קלר

תיאוריה : מדיניות ומינהל ,)עורכת(דרור -אלבוים' ר: בתוך, ים'ובקולגהספר -התפוקה בבתי. )ז"תשמ(א "ג, קרשואו
  .מאגנס :ירושלים. )444-439' עמ( ויישומים בחינוך

 .מסמך עמדה -חינוך לפנאי ופיתוח קהילתי  . )2002(ואחרים  'גרוסמן  א, 'רסקין ה

http://192.116.109.38/article/articleview/1599/1/764 25.12.2004- נדלה ב.  

  .מכון גולדה מאיר :אביב-תל. נשים בתעסוקה חלקית בישראל. )1995( 'ח, שטייר

  .מסדה: גן-רמת. )297-304' עמ( .החינוך וקץ עידן העבודה  ,וייט' ג: בתוך, קץ עידן העבודה בישראל. )2001( 'י, שרן
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