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כנגדה":   בין   עימות  של  בדינמיקה מושכל   שימוש "עזר    מורהפוליטי 

 י אזרח לטובת קידומו של חינוך  תלמיד ל 

 1אדר כהן 

 המתח בין טיפוח חשיבה ביקורתית לבין הכלה של עמדות קצה ה: פתיח

חשיבה ביקורתית היא אחת ממטרות החינוך החשובות בימינו, במיוחד כשמדובר באזרחים  

דמוקר  היתטבחברה  המאה  של  הדמוקרטי  במרחב  ואחת.  בין   עשרים  מתמיד  מתח  קיים 

של   הקלאסי  ההיררכי  השלטוןרשויהמבנה  השו  , ות  המגוון  תרלבין  זהויות,  של  בויות  צף 

לאור מתח זה, הוגי מודרנית.  -המודרנית והפוסטאת המציאות    ןהמאפיי  –ותפיסות עולם  

החשיבה הביקורתית כאחת המיומנויות   תא  הציבו  3,קיקה וח  מסמכי מדיניותכמו גם    2,חינוך

אולם, מה .  שנערות ונערים צריכים ללמוד בבית הספר ולאמץ לחייהם כפרקטיקה וכאתיקה

באוטופי  המורה?  נגד  מופנית  בכיתה  הביקורתית  הרוח  כאשר  של  קורה  פריירה פאולו  ה 

יד   וד  ימלהנגד הדכאנות של המערכת, אולם ברוב כיתות    תאחהתלמידים והמורה עושים 

שליחה של הממסד, או לכל הפחות של כ)ואף רואה עצמה(    4שאנו מכירים, המורה נתפסת

 מערכת הערכים של עולם המבוגרים. 

מורות   יכולות  כן,  אם  ביקורתי  כיצד,  בשיח  תלמידים המעוניינות  עם  להתמודד 

ומדברות  מייצגות  שהן  הנורמות  על  תיגר  וקוראים  פוליטית,  מבחינה  אותן    המאתגרים 

 
   .לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים ת הספרבי , אדר כהן ד"ר   1
 Parker, 2003 ;an, 2014Godfrey & Graym; 2005קימליקה,  ;2014מיכאלי,  2
3  011Gould et. al., 2; cil of Europe, 2016Coun;   ,2000-ש"סתי, התראו: חוק חינוך ממלכ  ובישראל ,

לחזק את כוח השיפוט והביקורת, לטפח סקרנות ין מטרות החינוך בישראל " ובע כי בהק  (,7)2סעיף  
 2020בושריאן, זוהר ואינטלקטואלית, מחשבה עצמאית"; משרד החינוך, תשע"א; 

ל  4 רוב התלמידיםבמחקר שיוצג  היו  ורוב המורות  הלן  ד  בנים  ומצב  זה משקף מקרים נשים,  ברים 
אחר ה בים  הבחירה  לפיכך,  המודמגד רים.  מול  רית  כ"תלמידים"  המאמר  לאורך  להציגם  היא  עת 

 מורים גברים.   האל"מורות", על אף שבחלק מהמקרים שיתוארו היו  
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ות ההוראה הן  שיטבה  שניתן לשער כי קל יותר להתמודד עם סיטואציה כזו בכיתה  ?  ןשמב

יחסי    , שמרניות הם-מורההוכאשר  אולם,    תלמידים  וסמכותניים.  בעשורים היררכיים 

על    מעלהובכלל זה בישראל,    ,המערב במדינות  (  civic education)החינוך האזרחי    אחרוניםה

יצור בכיתה מרחב פתוח שואפות ל  . גישות אלהודמוקרטיותת  ו ינס גישות ליברליות, דיאלוג

ל שיוביל  מבט.  הצגת  ול  יםדליברטיבי  ניםדיוומוגן,  נקודות  כן, מגוון  אם  אמורות    כיצד, 

עם   להתמודד  להבעת  המורות  זה  דמוקרטי  מרחב  המנצלים  ביקורת  ביטויי  תלמידים 

 ? עלותפו ןבשמו האשר לעולם הערכים ההומניסטי והדמוקרטי  והתנגדות

זה א זותמקד ב במאמר  ואציג כיצד מורות   , היבט ספציפי אחד של דילמה עקרונית 

ע להתמודד  דרך  מצאו  מצילאזרחות  להלן  מה.  שיתואר  הדברים  לב  רבות אופייני    כיתות 

הרחוקות  וןצי קדעות  '   מציגיםלעומתיים  תלמידים    ןבה ש בישראל,   דעות  כלומר   ,'

כפי שנוסחו   ערכיהבחוקי המדינה ו ב   , כנית הלימודיםותבמהקונצנזוס האתי הבא לידי ביטוי  

כינויים    יות אועשויות לכלול אמירות גזענאלה  כך, למשל, עמדות קצה    בהכרזת העצמאות. 

המורות,   דברימתנגדים בחריפות ל  אלהלעומתיים  תלמידים    קבוצות אוכלוסייה. ל  פוגעניים

 ה אל הת  יוהתנגשוה הבנת  .  יםודמ יהאתי של תוכנית הל  קונצנזוסאת ה פי רוב  -על  יםמשקפה

תפיסות  על  אולוגי, בהתבסס על הנמקות רציונליות ויבשדה האידרק    תרוויכולה להי  אינה

הראות אבקש לבכיתה.    אישי-ןשדה הרגשי והבי ביש לפרשן גם מתוך התבוננות  לא  אעולם,  

ביייבנכיצד   אמון  יחסי  לתלמידים    ןת  כנגדןיהמע' המורות  ל  ' זים  את    אלמצו   הןמאפשרת 

לכלי בעל ערך חינוכי  –  הדרך להוציא מתוק מעז , העשוי ולהפוך את ההתנגשות הערכית 

 ן עמדות קיצוניות. להתמתנות של אות , בין היתר, להוביל

 חשיבה ביקורתית  ח  טיפו ת סביב  וחינוכי   ותדילמ 

 מודעות  ולפתח ביקורתי באופן לחשוב ללמוד אזרחעל ההוגי החינוך האזרחי מסכימים כי  

 בפרקטיקות  להשתתף שיוכל כדי  , חי הוא בה ש החברתית המציאות כלפי יתרתוקבי

ובהןמשתייך הוא אליהן ש בקהילות החברתיות פוליטייםבדיו להשתתף היכולת ,   5.נים 

 באופן , שמרני  באופן  לפרש ניתן, אזרחי בחינוך אחרות מטרות כמו, ביקורתית חשיבה

 לשאול  היכולתאת   בעיקר ביקורתית בהשיח ב רואה שמרנית גישה 6.רדיקלי ובאופן ליברלי

 תביקור  להפעלת כלי בכך רואה ולמצער, לצבור שיש ידעאת ה יותר  טוב להבין כדי שאלות

 חלק  הביקורתית בחשיבה רואה הליברלית הפרשנות'. אנחנו ' שאינם חיצוניים גורמים על

, ואחת   יםרשע ה במאה לאזרח נדרשותאשר   חשיבה מיומנויות המפתחת , רציונלית מגישה

מקצועות   הרוח מדעי בתחומי והן המדעי החינוך בתחום הן של  בהקשר  והחברה. 

 כמובןדבר   בללק לאש תלמידים לחנך ליברלית, , כך ההשקפה הההומניסטיקה, המטרה היא

 
5 Ten Dam & Volman, 2004; 2014 Godfrey & Grayman, 
6 Johnson & Morris ,2010 
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 מצדדים  אותו ובוחנים שבודקים מבלי', תנוימא חלק' או' שלנו' כיום שהוא מה כולל, מאליו 

 ןבי המתח את להכיל היכולת את וכוללת , תקונסטרוקטיבי כ סתפתנ זו מיומנות  . שונים

 באופן עליה לחשובעת  בה ב מסוגל להיותובין  ( השלטונית) לסמכות לציית  ללמוד  השאיפה

  7.לשפרה כדי, ביקורתי

שכןהשמרני בגישה האוחזים מכך,  חוששים   על תלמידים של ביקורתית חשיבה ת 

 הפרטיים בחייהםהנדרשת   הדתית  ההורית או ותכמבס  עופגלטעמם ל עלולה  והקיים המוכר

אפשרית  וזאת  התלמידים,   של פגיעה   8.טיותלפטריו ובחינוך המדינתית בסמכותלצד 

אל הביקורתית  לנוכחמתעצמים    החששות  הפדגוגיה  ותודעה  בחשיבה ותהרוא, תפיסות 

הסטטוס רוערעל  יםמרכזי םכלי  תוביקורתי ולהובל-על   ת ובמסגרמהותי   תיקון  תקוו 

הפדגוגיה  9.הקיימות החברתיות לאופן   הביקורתית אנשי  הליברלית ש מתנגדים  העמדה  בו 

להציג החשיבה  מתיימרת  וטכניתמכ הביקורתית את  רציונלית   מההקשר  במנותק, יומנות 

לדידם  , הפוליטי   , הספר  בית מול אל  לטענתם,  10. כוזב ואף אפשרי בלתי ניתוק זהו שכן 

 להתחזק  המורים על , פוליטית-ברתיתחה המערכת של דיכוי כסוכן המשמש

 . פוליטי-ביקורתי שינוי סוכני ולהיות רדיקליים כאינטלקטואלים

 לזכור חשוב , החינוכי בשדה  מתרחש האל  מכל מה קדולב ניגשים כאשראולם,  

 קהילות  11.לאורכו ותנמצא ותשונ  ותמורר  שא , שונות יישום דרגות של ברצף  שמדובר

ל, הקהילה למסורות ביקורת נטול ת ובצי המעוניינות, שמרניות  מינימלית  חשיפהנוטות 

פוליטיים בכלל אזרחי לחינוך  של  פרוצדורלי-תיהעובד בפן התמקדות ל ו, בפרט ולדיונים 

גם   אך  לאזרחות.  הממלכתי של והתרבותי פוליטי-הסוציו בהקשרחינוך   חשיבה  , החינוך 

בעת  , יטייםולפ  םדיוני לקידום חיוניתכ  אחת ובעונה בעתנתפסת   ביקורתית  גם ובה 

 פיתוח  של הליברליות מהמטרות כחלק אותה רואים אם אפילו, מאיימתו  כמרתיעה

 . הביקורתית הפדגוגיה של הרדיקליות מהמטרות קכחל ולא חשיבה מיומנויות

, בכלל ישראלים כמו, ישראלים תלמידים.  מצב דברים זה מציב מורות רבות בדילמה 

ועל כן חלקם אינם   12,ההיררכיה  כנגד דווקני באופן ולצאת חכלהתוו , ביקורת להביע אוהבים

כנית  ושם תרות בת המומציגומהססים לסתור את התפיסות הדמוקרטיות וההומניסטיות ש

יהלימודים.   לא  ממילא  שמרניות  לגישות  השייכות  ביקורתיתימורות  חשיבה  לפתח   ,טו 

וכלפי המערכת הערכית    הןיפויהיה להן קל יותר לחסום עמדות ביקורתיות של תלמידים כל

מורות  שה לעומתן,  מייצגות.  הן  על  והרדיקלי רצף  הניצבות  להגיב   הליברלי  יתקשו 
 

 0220גוטמן,  7
8 2006 ,Westheimer; 2007 ,thPora-Ben 
 1995cLaren, M; 1990, ושור פריירה 9

 Burbules & Berk, 1999; 1996ג'ירו,  10
11 2010 Johnson & Morris, 
  2012יאיר,  12
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עליהן הן מבססות את גישתן. שרו את תפיסות העולם הדמוקרטיות  לתלמידים אשר יאתג

הגבולות הראויים לחופש הביטוי של תלמידים בכיתה,    םמתלבטות בשאלה מה  האלמורות  

כמ  ועד  עמדות  על  ה האם  להשתיק  לנסות  ולעיתים  יהן  או  קיצוניות    13. פוגעניותגזעניות 

להגביל   קיצוניותאת  הרצון  עמדות  של  בית הומניסטיים  הכים  רעהבשם    , השמעתן    של 

בו יוכלו שמעורר מתח עם הרצון לחנך לחשיבה ביקורתית וליצור לתלמידים מרחב  ,  הספר

תן צגהב  שתומכות  ותמור  , ישנןעל כך  סףונ  14.לחשוב באופן ביקורתי, כולל על דברי המורה 

 15.דינמיות שלוה שמירה על לתלמידים, ככלי עזר להתנעת הדיון וה ידי-לשל עמדות קצה ע

 תנובע  השתעורר ויכוח אידיאולוגי אינ  של חשיבה ביקורתית  רוחהרתיעה מהכנסת  

ול על  יהסערה הרגשית שעימות פוליט  מפניאלא גם מהחשש    , רק משיקול מוסרי או ערכי

בכיתה.    הזדהות, כעס) בהם  הרגשי והצד, בלבד רציונליים אינם פוליטיים דיוניםלעורר 

 ,לרגשות קשור חברתי צדק של מוסרית תפיסה פיתוח 16. כניהםומתפחות    חשוב אינו( ליוכו

דיונים   17.המציאות  של ותאורטי רציונלי לניתוח מאשר פחות לא של  בניתוח  זאת,  לאור 

כלומר מורה של( emotional labor) רגשיתה עבודהים לב ללש  בפוליטיים בכיתה חשו ות, 

 . ולימודיות חינוכיות מטרות להשיג  כדי רגשות של ומכוונת מודעת הפעלהל

 , היסוד  בגילאי מאשר יותר מצומצמת יסודיים-על ספר בבתי הרגשית העבודהככלל,  

ת  בבי   אינטימיותה  רדעי ה בשל בעיקר  זאת. יותר גדול לתלמידים מורות בין הרגשי  הריחוקו

 הפרופסיונלית הגישה , הנלמדים התכנים של הקוגניטיבי העומס, התיכון  פרהס

 18. מגילם  הנובעים התלמידים של הרגשות הבעת ואופני, יםורהמ  של יותר והדיסציפלינרית

 עירוב למתן מדיניות מסמכישל  ו  חוקריםשל  בהקשר של דיונים פוליטיים, קיימות המלצות  

 מציעים  הם. קוגניטיביים חשיבה תהליכי על לרעה השפעה לכך שיש ןוויכ , רגשות של

 יוכלו  בהםש בנושאים ולהתמקד , רגשית מבחינה  מדי מסעירות  מפלוגתות להימנע 

 השליליים  הרגשות  19. הדיסציפלינריות המיומנויות ברכישת קלות ביתר להתרכז התלמידים

-רב  פנימי בקונפליקט הנמצאת תחברתי בסביבה המלמדות מורות על יותר עוד  מאיימים

שמצמצם    20,עוצמה התלמידים   אףמה  של  פוליטית  תיגר  קריאת  לעודד  רצונן  את  יותר 

   . עליהן

 
13 Applebaum, 2003 
  2006שליט, -דה 14
15 nd & Levinson, 2012Ha 
16 2004Allen,  
17 Johnson & Morris, 2010 
18 eaves, 2000Hargr 
19 , 2016Goldberg & Schwartz 
20 2012i, Zembylas & Kamban 



מורה לתלמ  ן  בי טי  לי פו עימות  נמיקה של  די  : גדה" כנ ר  עז ד "  י

129 

 

נוסףש מקושי    הפסיכולוגית  לרווחה דאגה של חינוכית מתעורר מול תפיסה  מעותי 

 רגשי מענה למתן הצורךעל  ו טיפוליות תפיסות על המבוססת, שלהם  והכלה תלמידים של

מהמצופה  מהמורה    21.התלמידים לכלל  הכיותמ בניית  רגשיתה עבודהשחלק  תהיה  שלה 

 אישיים  וקשרים אמון יחסי כי נמצא  , פוליטי חינוך של בהקשר . תלמידיםחמים עם ה יחסים

יצירתטו מאפשרים  פוליטיים תתייכ אקלים בים  דיונים  לניהול  ונינוח   בעיקר  22, פתוח 

מנוע מתלמידים להתבטא בקיצוניות ולהציב לן  וצהר 23. תרבותית מבחינה מגוונות בכיתות

ברור   עם    הכאלכנגד אמירות  'קו אדום'  ל שורגשית  של הכלה    האלתפיסות  עומד במתח 

כיצירת   חסם    , לכן  . מכילתתי  יאקלים  'הנוסף  זהו  של מפני  ביקורתיות  עמדות  זמנת' 

 . תלמידים

הקשיי שמכלול  היא  מהשטח,  בניסיון  גם  המגובה  הרווחת,  מביא הל  םההנחה  לו 

ע להימנע  בהן -למורות  יש  גם אם  פוליטיים עם תלמידיהן,  נושאים  על  מעימותים  רוב  פי 

בקרב לפתח  חהתלמידי   רצון  ביקורתית.  שיבם  שהה  כיצד ביקש    ערכתימחקר  לבדוק 

עמד עם  בישראל  הממלכתי  בחינוך  מורות  בכיתהמתמודדות  תלמידים  של  קצה  ומהן   , ות 

רגשית' ש 'עבודה  הדילמה החינוכית שבין   להתגבר על  כדימורות אלה  ו  מצי אהדרכים של 

 ות. יזענקיצוניות וגהתבטאויות עידוד שיח מכיל וחשיבה ביקורתית לבין מניעת 

   ושיטתו  הקשר המחקר   –בכיתה   ות פוליטיפלוגתות 

הוראת  עוסקות ב מורות    כיצדבחן  רחב יותר ש קרי  מח המוצג להלן הוא חלק מפרויקט    דיוןה

פוליט )פלוגתות(.  ת  ויסוגיות  במחלוקת  והקשיים  שנויות  בפניהאתגרים  מורות   הניצבים 

תלמידיהן  העוסקות עם  מחקרי    ים מעורר  בפלוגתות  האחרעניין  בשנים  במיוחד רב  ונות, 

לרב רבות  דמוקרטיות  מדינות  של  הפיכתן  אתני-לאור  מבחינה  לאומית תרבותיות  ת, 

לחשיבה ביקורתית נתפס, כאמור,    וךניח  24. למשוסעות מבחינה פוליטיתומתוך כך    , ולשונית

כחלק אינהרנטי מחינוך לאזרחות דמוקרטית, ובהקשר של עיסוק בפלוגתות מתחדדות עוד 

   25.הדילמות של התנגשות בין עמדות התלמידים והמורות יותר

מתוך   , ממוקדת אחתשאלה    לעהעונה    ,קטןחלק  הם  במאמר זה  ים שיוצגו  ממצאה

בשאופנים  ב  סקעש  הרחב  אתנוגרפיהשדה  המחקר   בכיתה  עוסקות  מורות  הוראת  בהם 

יה  רטגאסטה  26., בדילמות המלוות אותן ובגורמים המאפשרים להן לפעולבישראל  תפלוגתו

להבין אותה,  ורה ומוגבלת בהיקפה  לבדוק מערכת סגו  ', המבקשחקר מקרה '  שנבחרה היא

 
 Wubbels & Brekelmans, 2005; 2015ניגר ולפסטיין,  פ 21
22 Hess & McAvoy, 2015; Hahn, 1998 
23 Washington & Humphries, 2011 
24 4n et al., 200Oulto Hess & McAvoy, 2015;; ich, 2018Erl-Gindi, & Ron, 2013; .lat Avery e  
25 11gton & Humphries, 20Washin; Moore, 2012 
 0182כהן,  26
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מורכבותה מלוא  על  האפשר,  המקרה  יתאסטרטגי   27.ככל  ההנ  נתנשע  חקר  לפיה  שה  ח על 

חקר אינטנסיבי ומעמיק של תופעה ברמה מקומית הוא בעל יכולת הכללה תאורטית חזקה, 

  . ותית או סטטיסטיתאין בו יומרה להכללה כמ גם אם

למקרה    כדי הניתן  ככל  ממלכתי  נבחרשכיח,  להתקרב  תיכון  ספר  גדול -בית  יהודי 

)לא השוכן ממיין(-והטרוגני  גדולה  ,   ה נמצא שהארץ,  במרכז  (  םשביתו אלף    200-כ)   בעיר 

סוציו  מקרוב.  6אקונומי  -באשכול  ליוויתי  זה  בתצפיות,   –  2016–2014בשנים    במחקר 

מורים לאזרחות שלימדו בכיתות  מורות ו   8תוך  מ  5קבוצה של    –  מכיםראיונות ואיסוף מס 

ת  שיקפה מגוון של גילאים, תפיסו  הקבוצה. באותו בית ספר  י"א(-עיוניות לבגרות )כיתות י' 

 23–14התצפיות נערכו אצל כל מורה למשך  זהויות מגדריות, אתניות ופוליטיות. ועיות צו קמ

 .  יםחודש 7–5ך תקופה של שיעורים, פעם או פעמיים בשבוע, במש

גישת ספר היא    באותו בית  ההנהלה והמוריםשאפיינה, ככלל, את  התפיסה החינוכית  

בתחום מציינים   יםרבמחקרים    28.םידיעם התלמ  פלוגתא  , התומכת בדיוניהחינוך הפוליטי

כי מצאתי  בתצפיות    , לכך  בניגוד  29. כי מורות חוששות לדון בכיתה בסוגיות פוליטיות נפיצות

ובפלוגתות רגישות  ערבי  -פלוגתא של הסכסוך היהודיחמש המורות לא נמנעו מעיסוק ב  לכ

חש הדבר  כי  בראיונות  הסבירו  אף  המורות  הישראלי.  הפוליטי  בשיח  ניהן עיבוב  אחרות 

על  30.הפלוגתות אלעל מבט   נקודותבחינה חינוכית וערכית, וכי חשוב להן לקדם מגוון של מ

יותר   עוד  מתחדדת  זה,  של  רקע  התגובות  סביב  המחקר  לתלמידים  שאלת  מורות  אותן 

 שהביעו עמדות לעומתיות כנגדן. 

  תשראהניתוח השיטתי של התכנים נעשה בהו  , הנתונים נותחו בפרדיגמה הפרשנית

כלומר בתהליך שתחילתו התבוננות שיטתית בפרקטיקות    31,האוריה המעוגנת בשד ישת התג

בקידוד   ם על עצמם. ולים מתוך דפוסים החוזריחילוץ מבנים תאורטיים העאחריתו  ו  בשדה

  32,וניתוח הנתונים הלכתי בעקבות הזרם הקונסטרוקטיביסטי של התאוריה המעוגנת בשדה 

ניתוח הנתונים  .  תית' אחת שאמורה להגיח מהנתוניםימ'א  אותאשר אינו סבור כי יש מצי

פרשנות,   למעשה  הצומוהוא  התרחשויותהתאוריה  המתאר  הסבר  היא  מכך  חברתיות    חת 

  33.ובזמן והיא כשלעצמה תלוית הקשרים אלו המעוגנות בתרבות, בחברה

 
 Stake, 2000; 2007שלסקי ואלפרט,  27
 2000לם,  28
29 son, 2017, 2007; Zimmerman & Robert& PattersonHess, 2009; Misco  ;Geller, 2020 
עומד  30 זה  דברים  מקיף  עם  בהלימה    מצב  כמותני  מחקר  ל  שנערךממצאי  מורים  אזרחות בקרב 

 Ron Erlich & Gindi, 2019:  בישראל, ראו
 0012גבתון,  31
32 Strauss & Corbin, 1994 Bryant & Charmaz, 2007; 
33 Charmaz, 2008 
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פניתי ה נערך.  מסגרת ב שהמחקר קיבל אישור של ועדת האתיקה של האוניברסיטה  

אא  תישיא כל  הסכמת  ותמשתתפמה   תחל  את  במחקר  ןוביקשתי  הבטחת   , להשתתף  תוך 

וכולהאנונימיות הסתייגות  ן,  וללא  ברצון  כ.  נענו  צפיתישיתה  בכל  גם  הסברתי    בה 

הפכתי לחלק   לא רבלאחר זמן  את מטרות המחקר ואת הכללים האתיים שלו.  לתלמידים  

הכיתתי 'מ מ   , ' הנוף  אינני  שכמעט  תחושה  שנתן  משפיא  ע פרימה  ההתרחשויות  ו  על  ע 

כי מיקו  . שבין המורה לתלמידיםהטבעיות   ברור  לי  היה  מי בשדה המחקר הוא מלכתחילה 

כל שכן  לאזרחו  מורכב,  כמורה  אותי  הכירו  הוראת  המורות  על  כמפקח  ואף  בעצמי,  ת 

לפיכך, מעלים את הדילמות שבלב המחקר.  ר  שא המקצוע בעבר, שדמותו נקשרה לאירועים  

המחקרופ לס  ובהתאם בתחוםת  המתודולוגית  להתי  34,ר  להיותי  יהשתדלתי   insiderחס 

researcher    ולהפיק חוזקה,  המרב  כנקודת  נקודאת  המבט ממגוון  המקדים  מו  ות  הידע 

א   לישהדבר  והק  ,  פשר  האמון  עברי מיחסי  עם  היכרותן  לאור  שצמחו  המורות  עם  רבה 

 סיביות שגיבשתי לאור כל אלו.  רפלק תובנות המהו

מפקח, אך  כ מניסיוני כמורה ו מנם הייתה מוכרת לי היטבוא  בישראל לוגתותפ תוראה

בכיתות  מתוך   שהתגלתה  המחקר  הדינמיקה  יהיבטחידד  זה  ים  במאמר  בחרתי  יחודיים. 

המורות  להציג   עשו  וזאת  מה  לעומתיים,  תלמידים  בין שנוצרו  התנגשויות  לנוכח  מול 

סותרות אזרחישל    לכאורה-מטרות  ביקורתיתאלהת  יוצטואיבס  חינוך  חשיבה  פיתוח   :, 

, טיפוח יחסים  תתיימרחב נינוח לדיון כ  יצירתהומניסטית,  -ם תפיסת עולם דמוקרטיתודיק

 בניהול השיעור. השליטה  על  ם התלמידים, ושמירהאישיים טובים ע-ןבי

   תלמיד על רקע פוליטי -עימות מורה אתגרים ורווחים חינוכיים מ   : ממצאים

 כל  ואצל , תצפיות ערכתי בהןש הכיתות בכל.  דווקא   מהסוףל  יאתח  ממצאיםה בהצגת  

לאתר  , הכלל מן יוצא ללא המורות : לכאורה   יםדוגמנ מאפייניה אשר תופעההופתעתי 

לקדם  , בכיתה בולט  תלמיד עם  ומתעמתת חוזרת המורה שמנסה  האווירה  את  המנצל 

ו ביקורתית  מאתגר למהת .שש ח ללאוהלעומתיות   הקיצוניות דעותיו את מביעחשיבה  יד 

גם את שליטתה   ובה   , באופן מתמיד את התפיסות הערכיות שמציגה המורה בעת מאתגר 

 מדובר אין) אותנטית היא התלמיד של עמדתול הכיתה.  בשיעור ואת האוטוריטה שלה מו

 ברור  לא כי אם, בכיתה  שכיחהו  מקובלת עמדה כמשקפת נדמית והיא( תפקידים במשחק

התצפיות  שהספר    בבית. ה לפיכ הדומם הרוב יחס מה את  ערכתי  התלמיד מהעבו  של  דה 

ם  קשר לשאלה הא המורה, ללא    מזו שלתמיד ימנית יותר מבחינה פוליטית    ייתהההלעומתי  

, ושוב  שוב התלמיד עם לעומתי לדיון הנכנס  המורההמורה מצביעת ימין או שמאל בעצמה.  

 . ביניהם עימות של קבוע קשר ונבנה

 
34 Roulston & Shelton, 2015; Glesne, 1999 



כהן   אדר 

132 

 

, לה סייע דווקא אלא למורה  זיקה או פריעה לא  הז וס פדש  הואהמאפיין המפתיע  

 את  לגבש לו סייע  התלמיד עם הלעומתי השיח. הדיון את לקדם, והארוך  הקצר בטווח

 מרותקתהייתה   הכיתה שכלל כיוון , הכיתתי  לדיון  תרם ובראשונה בראש אך, טיעוניו

ל ההמורה    . מכך הולמד תלמיד-מורה העימות של ' הצגה'ל הא  דד והתמצליחה  תגרים עם 

על רמת העימות כך שלא תגלוש להתנגשות משמעתית או אישית.   הציב התלמיד ושמר הש

 הפסוק  לשון לפי", כנגדה עזר/כנגדו עזר: "הזה החוזר הדפוס את מכנה אנילפיכך,  

דוגמאות,    35. בראשיתמ באמצעות  להלן,  ודילמותאציג  מאפיינים  סביב )תמות(    מספר 

 .  םבממצאיו לשע  פרקטיקת 'עזר כנגדה' 

 אמביוולנטיות   .1

 חוזר בתשובה בכיתתה: תלמיד עלסיפרה  אחת המורות, נטלי, 

 . כשהקרנתי ]בהסכמתי[  מהכיתה יוצא הוא צנועות אל נשים בו שרואים סרטון שמה אני אם
השתולל  " ופרחות ערסים" [הסדרה]מ  פרק ממש   בתוך  להיות חייב הרי הוא קרוןיבע. הוא 

 אני  ואז לכיתה  אותו מחזירה היא בחוץ אותו רואה השכבה תזרכ  אם לפעמים אז, הכיתה
  ... בסרטונים ראויים לא תכנים שיש חושבת לא שאני למרות, נקרעת

 זוג על ירק שלו אבאש סיפר הוא אחת פעם. בוטות אמירות לו יש  כי תויא  לי קשה דו מא
. זה  את מועלש יכולתי לא. האוטובוס  של מהחלון מתנשקים אותם ראה שהוא הומואים
 לא  ממש אני אבל שלך ההורים את מכבדת שאני יודע אתה, סליחה , מצטערת אני: לו אמרתי
 מההתנהגות  סולדת דו מא שאני לאבא להגיד יכול גם הואת הזה הדבר על לשמוע יכולה
 . אותי הרג .. זה.הזאת

 ה מנס ואת משפחתו ו אותו מכבדת היא אחד מצד: אמביוולנטיהוא   לתלמיד נטלי של היחס

 הערכית  ברמה עליה  מקובלות אינן יועמדות אחר ומצד , צרכיולו לרצונותיו רגישה יותהל

 בנוכחות המוסרית ברמה מולו לעמוד  מהססת אינה היא, לפיכך. הכיתה בשאר פוגעות וגם

היא . אליהם וגם אליו גם חינוכי מסר להעביר נועדה זו ופעולתה, הכיתה  שאר מאידך, 

שלה האמפתיה  את  ובסיטוא ו  יאל  מתארת  הממסדית  המערכת  עם  התנגשות  של  עם  ציה 

בית של   ר ז ע' -מורה במשולש איתו   העימותים את מתארת היא המשךבהספר.    המשמעת 

 : התלמידים שאר-' כנגדה

 זה  ...אתאיסטים עצמם את שמגדירים תלמידים מלא יש כי, מעניין דו מא שיח מייצר זה
.. .בכיתה לי חיוני זה ...נחוץ הוא לוהכ ךס. יהדת השסע על כשמדברים, לאזרחות קשור דו מא
: ם לה אומרת אניו , הדת נגד הערות אומרים הם  ...קשות שאלות  הרבה לשאול מנסה אני

 אני  אז דברים מעלה[ 'כנגדה עזר'ה] וכשהוא .מכם ששונים אנשים לקבל צריכים אתם, תבינו
 מעירים  הםכש ותםמא  קשות יותר  שאלות שואלת  אני אותו . דווקא כאילו עליו מקשה 
 הדת , וככה ככה לעשות אומרת הדת? אומרת שלנו  שהדת  מה שזה חושב אתה" : נגיד. הערות
  "..?.לרצוח אומרת

 
אמ   35 ב ֱהיוֹּ "ַויֹּ ים: ֹלא טוֹּ ּה ּלוֹּ ֵעז  ר ה' ֱאֹלה  ֱעש  , א  ְגּדוֹּ ת ָהָאָדם ְלַבּדוֹּ    .יח ,בראשית ב , " ר ְכנ 
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 מציינת  שהיא אף ועל, בכיתה מיעוט  כדעת ' כנגדה עזר' העמדת   את מתארת שנטלי אף על

 תת ממע  ואף' הנחות' לו עושה אינה היא שבדיון הרי, צרכיו ואת אותו לכבד רצונה את

היא. ומהכיתה  ממנה, קשות שאלות עם אותו עושה מאידך,   אותו לשנות כדי זאת אינה 

וכיצד חושב 'האחר שאיננו , ראוי פלוגתאי דיון ומה הכיתה לשאר להדגים כדי אלא, בהכרח

 : הם' 

 הרי  כי, שלנו החברה של ראי[ 'כנגדו עזר'ה מול הדיון] שזה להבין צריכים שהם  חושבת אני
 חושבת  אני  אז. כולה בחברה שקורה מה את פעמים הרבה משקף הכיתה וך תב השקור  מה

 יתבטא  שזה כדי. הדברים את מנהלת שאני באיך סובלנות מהי להראות הוא שלי שהתפקיד
  .בחברה  גם

ע להתמודד  כיצד  השאלה  לגבי  המורה  של  הלעומתי  האמביוולנטיות  התלמיד  עם  ום 

 אך, איתו התעמתה מנםוא יאהמטרותיה.  את    םדישקעמדותיו הובילה אותה לפתרון פדגוגי  

 ודידלח זכה וגם, יועמדותל לב ותשומת במה קיבל  התלמיד: מכך  נהנו הצדדים כל למעשה

 זה  החולקים אנשים בין  ראוי דיון מהו לכיתה הדגימה  המורה; המורה דעות מול אל דעותיו

 על תמיד לסמוך הכלוי דותמנוג דעות מגוון המאפשר דיון של פתוחה אווירה יצרה, זה על

 עצמן  הפלוגתות כניות לגבי לכיתה מסרים העבירה המורה; תישמע המנוגדת שהדעה כך

 גם אלא תכניו בגלל רק לא בדיון התעניינה הכיתה; התלמיד  מול הלש הנימוקים באמצעות

 . בדיון להשתתף לגיטימציה קיבלו אחרים תלמידים; אישית-הבין האינטראקציה בגלל

 בוע ק  ד פקי מילוי ת  .2

 קבועים  תלמידים שלושה עד שאחד  היה מהמורות אחת כל אצל  שאיתרתי המיוחד  הדפוס

 העימות. ושוב  שוב  עצמו על שחזר  באופן, הור המ עם הקבוע המתעמת תפקיד  את קיבלו

, המורה  של אמת ותגובות התלמיד של אמת עמדות ושיקף, חלוטיןל כאותנטי ינחזה בעיני

, המורה ) הצדדים כל. התלמידים שאר עבור' בעיר הובטה ה הצג'כ  שימש במידה  בה אך

 בפלוגתות דיון כשהגיע להם ציפו ואף הללו לתפקידים מודעים היו( הכיתה, התלמיד

בדיון הפתוח  הכיתתי  האקלים  מבניית  כחלק  נתפס  והדבר  לי  סיפרה, למשל כך. נפיצות, 

עידית  , למידיםתה הל ואמר  "שתיקה שוברים"ל שהקדישה השיעור שבתחילת , המורה 

 שיעור  צפוי, נמצא אינו' כנגדה עזר'כ תפקידו את זיהו כולםר  שא תלמיד שאותו מכיווןש

 מכך בהפתעתו , הלאומי בשסע שעסק  שיעור לאחר , אותי שיתף אבנר המורה. סוער  פחות

 כמה ודווקא, השיעור במהלך דיבר לא'( כנגדו עזר 'אותו זיהיתי לאורך השנה כאשר  ) שיואב

", מייקר-הטראבל" יואב את כינה מנםו א מורהה . שתק הוא ואילו והתלהמו וברישד הן בנות

 . בדיון השתתפותו מחוסר  מאוכזב כמעט ונשמע שלו לאמירות חיכה למעשה אך
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תלוי   מורה-תלוי היה לא כנגדה'  ה'עזר שתפקיד היה  נוסף מעניין ממצא היה  ולא 

 שונות מורות בשתי תייםנש ךבמש באחת הכיתות צפיתי. בעמדותיה המפלגתיות של המורה

. בתפקיד אותם שני תלמידים התמידו שתיהן אצל , זאת  ובכל. בתכלית שונה אופי בעלות

תי, אשר בחקר המקרה הנוכחי היה תמיד בעל עמדות ימין, לא  תלמיד הלעומהזיהוי של ה

 רות הזדהווהיה קשור גם לעמדות המפלגתיות והאידיאולוגיות של המורה, שכן חלק מהמ

בעצמן.  כתומכ  יינבפ מובהקות  ימין  של כי מלמד הדבר ות  היא    כנגדה'  ה'עזר הפונקציה 

במהותה היאפדגוגית   את  לזהות המורה של ומהיכולת למידתה מאופי יקרבע תנגזר  . 

 . הפלוגתא בדיוני עבורה לשרת יכול שהוא תפקידה

 ן דעות קיצוניות ו ת י מ .3

  יה בחידוד הדיון הכיתתיי לא המתוהלעהרווח הפדגוגי של המורות מהעימות עם התלמיד  

השיח בלבד  ובאמצעות  הקיצוניות,  עמדותיו  את  למתן  לנסות  הזדמנות  בכך  נוצרה  אלא   ,

ליא גם על כל המאזינים הדרוכים בכיתה.  השפיתו  המורה  של משיעורהלקוחה   ה בדוגמע 

 לעי פכ  יבאוזני תיארה היא אותוש , תלמיד עם ומשפטי  רימוס לעימות  נכנסה המורה, עידית

 : ה"להב בארגון

, "ליהודים מוות"בעזה   שצועקים חמאסניקים 15,000 שיש...  ?אותי הורג מה יודעת את: שחר
: שואל ואני., ..לשמיים רובים[ מניפים ]  ,החמאס של תהלוכות עושים הם, "לישראל מוות "

 ? ל "צה איפה?? האוויר  חיל איפה

 (ןכ :עבר מכל צעקות? )אותם שיהרגו, רוצה אתה  מה: המורה

 (צעקות הרבה. )אותך ודוקר באהוא , תהלוכה הזומה יושפע אחד מחר אם הרי: שחר

 של תהלוכה תהיה ואם. יהודי גם קיצוני ימין יש: יהשנ מהצד אותך שואלת אני , רגע: המורה
 או  זה: התלמיד אומרת   ברקע)  ??פצצה נזרוק עליהם גם, "לערבים  מוות" שאומרים  אנשים
 ( להרוג כהירצ אתש או אותך שיהרגו

. בעיה לי אין, מחבל [ הוא  אם. ]בכלל עליו מדברת לא אני. מבחינתי  מוות-בן הוא, שרוצח מי
? אותו  להרוג צריך "ליהודים מוות"  וצועק הולך שרק מי אבל. ..רוצה שאתה מה לו תעשה

 ! השאלה  זאת( התנגדות צעקות הרבה ברקע. הידיים עם ביטול תנועת עושה)

 אני  אם אבל... רוצים שהם מה שיגידו... שיצעקו, בסדר. זכותם – יםקצוע שהם זה: שחר
 עם , משהו זה עם לעשות ות אפשר להם יש, רובים, ארגון, האמצעים את להם שיש רואה 

 . למכה  תרופה להקדים צריך אז – צועקים שהם " ליהודים  מוות"ה

, "קתקתתמ  הפצצ" שזו אומר שאתה מה. מנהליים מעצרים יש זה בשביל – בסדר: המורה
 ?להרוג או לעצור אומר אתה. ..צריך  ואותם, פיגועים לבצע הולכים שהם שיודעים

 !להרוג: שחר

 מהסה ) ...דברים לעשות רוצה שהוא בגלל אותו  להרוג אפשר-אי, לא . יהבע זו  להרוג: המורה
 . מחשבות על מענישים לא( הכיתה  את
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 תלמידים ומול שחר  מול הצבני היאש  אף על, הלעומתי בדיון להמשיך היססה לא עידית

, עובדה המשקפת שהוא מתפקד כנראה כ'דובר' מהצד  הערותב ו בצעקות לו שסייעו נוספים

אחרי בכיתהעבור   רציונליים בנימוקים טענותיו את להפריך הייתה  שלה השיטה. ם 

 ביניהם  שאין להבהיר כדי, מויע מסכימה היא מה על  לציין הקפידה היא. ומשפטיים

 השמיע  שהוא מוסריים-והלא חוקיים-הלא הטיעונים את בודדה ומאידך, הא למ ותהתנגש

את  הקיצונית תומדבע  מסוימת לנסיגה  להביא  הצליחה  היא . הם ילע השיבהו שינה  והוא   ,

הוא    לאור  נימוקיו.  ומגהדיון  לצעוק"(  )"זכותם  למחאה  הזכות  את  עמדתו מצדיק  את  ביל 

מהאוויר ירי  אפשש למצבים    לגבי  יש  וב סב  רותבהם  עמדה ירה  טרור,  להתרחשות  רורה 

 להניח יש, תהיהכ של' הימני הסמן' שהוא  כיווןשמתקרבת לטיעונים משפטיים מקובלים.  

 הוא  זה שינוי. לשלו  דומות בעמדות וחזיקשה תלמידים על גם השפיע ביניהם  חשישה 

 וע ושמשה הקיצוניות העמדות אף  על, בדיון להמשיך מורהה  של  התלהחלט בדיעבד  הצדקה

מטרות:   , כלפיה הלעומתיות אף ועל בו בעמדותבשתי  והתמתנות  שינוי   עבודה  ;הובלת 

 שלושה  איתרתי אלי של בכיתהכך,   .הכיתה ללכ ל מסרים והעברת עצמו התלמיד מול אישית

 מתוך להלןמם חזרו שוב ושוב.  יע מתעמתים דיונים ואשר  ' כנגדו עזר'כ שתפקדו תלמידים

 : השדה יומן

 עמדות  מהבעת' להיגמל' להם לעזור', אישי פרויקט'כ ממש  ועמרי  קובי, וראמ  תא לוקח אלי
 שלו  לשיח מאזינים הכיתה תלמידי שאר םשג בכך  באוזניי זאת מנמק הוא. וגזעניות קיצוניות
 לא  אך דעות באותן מחזיקים שאולי, האחרים לכל גם בעצם מכוונת שההשפעה כך, איתם

[ המחנכת  " צוק איתן"ת השנה ]לאחר מבצע  שבתחילר  יהזכבשיעור היום אלי  . אותן מבטאים
גונן וטען  התד  י. קובי מי" קטנים  כשהם אותם להרוג"סיפרה לו שהיו בכיתה שאמרו שצריך  

. מאור אמר שהם טעו ]במה שאמרו למחנכת[ ושמאז  "צריך להעביר אותם"שהם רק אמרו ש
 ראו י שלאויים  העינ  תא  וחתשיפ "הם התבגרו. אלי נראה מרוצה ואמר לכל הכיתה שחשוב לו  

  ."ממדית-חד בצורה התמונה את

הוצג   כבותלמור  חינוךה   כאשר  ,ניםיוקף לתלמידים את החשיבות שהוא מייחס לדיש  המורה

  ,נקטו בתחילת השנה אותן  את העמדות הקיצוניות ש  בכוונה  זכירההוא    . כפעולה לטובתם

התלמידים תגובת  כי  לראות  ניסי  הלעומתיים   ומעניין  בדלהמ  וןהיא  בקיצוניות עיט  יעבד 

שלהם, ולחילופין ניסיון להוכיח לו כי הם עברו שינוי 'לטובה'. לאורך כלל הדיונים בכיתה זו  

 מייצגר שהוא  הבהיל, מתוך כוונה  ן נימוקים מוסריים לבין טיעונים תועלתנייםה נע ביור המ

פרו מובהקות-עמדות  הוא  ישראליות  זכויות.  שיח  בשם  איתם  מדבר  דם  אה  אינו 

 מדינת ישראל. את טובת  בראש ובראשונה  אלא מתוך נקודת מבט שמחפשת    , רסליהאוניב

משך התפתח ויכוח לוהט האם ניתן בה   ם. מיע  בכך הוא יצר אמון והקהה חלק מההתנגשות

אבנים   זריקת  האחר,   אילץאלי  פלסטינים.    ייד-לעלמנוע  לנעלי  להיכנס  כנגדו'  ה'עזר  את 

 :רגשיי ולא ונלירצולהתעמת עם השאלה באופן  
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 המורה: למה הוא זורק את האבן? למה הוא זורק את הבקבוק תבערה? 

 אביב: כי הוא מיואש.  

המורה( כי הוא רואה שלא קורה לו כלום. הם הופכים את זה    קף לקו שלעמרי: )מתנגד בתו
 למשחק.  

 מאור: כי הוא משוגע. 

ה  למה  עמרי,  רם(  בקול  שוב  וחוזר  ללחוץ  )ממשיך  רוצהבכל  ואהמורה:  או    ל  אבן  לזרוק 
 בקבוק תבערה?  

 מאור: כי כשהוא היה בן שלוש הוא שרף את דגל ישראל. 

 אסף: כי הוא מקופח. 

 אותו ככה.  י חינכוקובי: כ

 אביב: הוא מיואש, הוא מיואש. 

 ענת: כי יש לו קייטנה של לרצוח יהודים. 

 המורה: )מרים קול( למה יש להם קייטנה של לרצוח יהודים? 

 מה להפסיד. ן להם אי יכ ענת:

 מאור: כי זה החינוך. 

 המורה: )מרים קול( למה זה מה שהם מחנכים? 

 ם. . קיימי.מאור: הם לא רואים אותנו.

תה להם. ]הרי[ מה זה יום הנכבה? )שאלה  יקובי: כי אנחנו באנו ולקחנו להם את המדינה שהי
 רטורית( 

 ו! שלנ  נה? זו מדי"מדינה שלהם " מאור: )כועס על קובי( מה זה 

 תה להם, בעבר. יקובי: )מצטדק( ]המדינה[ שהי

ה תלמידים שלי )כמהמדינה  , כתוב שזה שלנו, ]זו[  ך עמרי: )כועס על קובי( תקרא בספר התנ"
 (  םצועקי

קובי: אבל מה זה יום הנכבה? לנו יש יום השואה, להם יש יום הנכבה. הם קמים, למה? כי 
 אין להם מדינה  

 ו להם מדינה האם יפסיקו לזרוק אבנים(  אם יתנלה  אהש )ממשיכים להתווכח על 

 לגבי  יוחדמב: התלמידים בקרב חוללה ' כנגדו עזר' ה  שפרקטיקת השינוי ניכר זה בשיעור

של   הדיון.  עמרי לגבי לא וכלל מאור לגבי יותר פחותה במידה, קובי פוסק  והלחץ הבלתי 

מזווית אחרת גם דעות המה לכך ש   וביאה המורה לחשוב  לצד השני, מפתיה  ת אוגלושמעו 

ניכור או  שנאה  רק  נוסףולא  כך,   .  מורה  על  רק  אינו  כבר  אלא  -העימות  בין   גםתלמידים 

 להיות הפך שהדיון העובדה.  אחד למשנהו   ' עזר כנגדו' בין    מם, ובמיוחדדים לבין עצהתלמי

 שהוא , פדגוגית מבחינה best-practice של מאפיין אי ה המורה מול רק ולא שלושתם בין
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ציג את נקודת המבט של  הקובי  .  שיג בכך אפקט עצום על שאר הכיתההאלי  ו  36,סיתחי רינד

תחילת השנה, אז נחשב לאחד הקיצוניים  בטא בבה התשזהו שינוי דרמטי מהדרך    –  ' האחר ' 

בשיחת מסדרון ואכן,    . ' נגדו' ופחות    ' עזר ' עבר להיות בעיקר    קובי בשיעור זהביותר בכיתה.  

השיעור   ובפניי    בפני  אהתגהאלי  אחרי  הכיתה  והתמתןמחנכת  דעתו  את  שינה  :  שקובי 

צאו מה]עמדות של[ אני תמיד אומר להם: ת.  תר מורכב עכשיו הוא חושב אחרת, באופן יו"

 ."ר ולבןשחו

 אותנטיות   .4

חלק  היו  הלעומתי  לתלמיד  המורה  בין  העימותים  האם  עצמי  את  שאלתי  אחדות  פעמים 

י המורה. כך למשל לגבי יד-ל, שהועלתה על הבמה עיתההכמ'ההצגה הטובה בעיר' עבור כלל  

 יה ה ' כנגדו רעז' ה פרקטיקת את פעיל ה  בוש האופן, התהליך שחולל עם תלמידיו לצדאלי, ש

ייתכן שאופן . חריף עימותחיפוש אחר   של ותחושה קול הרמת וכלל, ותיאטרלי רגשי דומא

זה  מול עמדש גבר במורה  ברמדו ש העובדהמ וגם אלי שלהייחודי   מאופיו גם נבע פעולה 

 של אותנטית הבעה  שבין הדואליות על מייע בשיחה העיד אלי. בנים הרובש  ספורט כיתת

 : העימות של בסיטואציה התיאטרלי הממד לבין וךחינ  כאיש דעתו

 ? הצגה רק שזו או באמת לזה נכנס אתה: אדר

 דעות יש. אותי ותחידמפ  –  שמובעות האתנוצנטריות הדעות כי, באמת לזה נכנס אני: אלי
 מזועזע  הייתי. אותן לשנות חינוך כאיש לעשות צריך אני  ולכן, לקבל מוכן לא שאני

 . ולירות פלסטיני תינוקות לחדר להיכנס  שמוכנים אמרו שהם מהמחנכת כששמעתי

 ? עליו  כעסת .הטון את פעם כל הגברת אתה: אדר

 רוצה  לא אני  אבל. אותי מכירים הם .ך מחיי שהוא לב תשים גם, עליו כועס לא  אני, לא : אלי
 . עליהם משפיע שזה רואה  ואני בי בוער שזה יראו שהם רוצה אני .ולדבר באדישות לשבת

 של בדעות להתמתנות לגרום, מוסרי  משיקול הנובע , האותנטי רצונו עולה אלי  של ריומדב

 של ננתתוכומ מודעת הפעלה כיצד מציין הוא. באמצעותו כולה הכיתה ושל ' כנגדו  עזר ' ה

לבכך לו מסייעת התיאטרליות פרקטיקת מבלי  ב ,  התלמידיםפגוע  עם   יישום . יחסים 

 כמה  משתתפים בו ש –  אותנטי דיון ניהול בין המתח את עציםה אלי ייד-לע הפרקטיקה

 ומתנגחת אווירה קונפליקטואליתנוצרת  אך    , מנוגדות דעות בו ומושמעות תלמידים שיותר

 . התלמידים לכלל ומזמין מכיל, מוגן יתתיכ םליאק ליצור הרצון לבין –
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 מגדר  .5

, בלי בנים לםכו היו הכיתות חמש בכל התלמידים הלעומתיים כל , מפתיעשאולי אינו   באופן

המורה של  המגדר  לשאלת  עם  . קשר  השיח  של  מעניינת  השפעה  עוד  עלתה  זה  בהקשר 

הלעומתיים.   ה בשיחההתלמידים  אלי  כי  עם  הסתבר  מול  גם  יש  ' ונגדכ  עזר' העימות  מש 

 : של תלמידות בשיח הכיתתילמתן לגיטימציה להשתתפות  

האלו[   שהם .ם..אות מכירים כולם  מגובשים מאוד , הקולניים, הימניים נחשבים]הבנים 
 מישהו  איך לראות מעניין זה לכיתה וגם( בחגיגיות  זה את אומר) צת-ר-הנח בעמדתם
.. .וטיעונים נימוקים עם[ אלא, ]שלילי טעבק ולא, קונטרה להם נותן שמישהו. איתם מתמודד

 טחון יב יותר לה יש עכשיו, אותה משתיקים היו והם משתתפת יתהישה תלמידה תהיהי
   להם. תנולע

את  מציג  כאיזון    אלי  רק  לא  הבנים  הלעומתיים  התלמידים  שלושת  עם  שלו  העימות 

ה שעמדותיהם  ההשתקה  לצמצום  כאמצעי  גם  אלא  הקיצוניות,  יות צונקילעמדותיהם 

 והקולניות כפו על בנות הכיתה. 

 רבה ואמון יחסי ק   .6

 על באו לא ' הגדכנ עזר' ה עם העימותיםשבכל המקרים   מצאתי המורות כל אצל  בתצפיות

במקרה  נתקלתי לא, . כמו כן תלמיד לאותו מורה אותה בין חמים ואף טובים יחסים חשבון

 החיבה ניכרה רבות עמיםפ. רההמו על התלונן אלו מתלמידים שמי המקר  על שמעתי או

, למשל  כך'. אישי פרויקט' של כסוג לקחה היאאותו  ש ' כנגדה עזר'  לאותו ההמור  של הרבה

 יותר  מתון באופן מתבטא ושהוא תלמידים  למועצת התנדב שקובי אותי לעדכן המשיך אלי

 ת הודע  בגאווה אלי לי הראה, הספר  בבית חוזר בביקור, המחקר  סיום לאחר שנה. מבעבר

 החינוכיים  המסרים על לאלי מודה הוא ובה, בצבא  חייל היה שכבר, מקובי  שקיבל  סאפווט

 וגם השיעורים במהלך  נצפו 'כנגדו עזר' ל המורה  בין הטובים היחסים. ממנו שספג

 סביב היה, ' כנגדו עזר ' ה, יואב לבין אבנרהמורה   בין שנוצר רמהקש חלק, למשל. בהפסקות

 ואילו  ' מכבי'  אוהד המורה: יריבות קבוצות שתי  של יםבעמוש  אוהדים שניהם . כדורגל

 טשטוש , בכך . הצדדים משני בחיבה הובעה הכדורגל לגבי היריבות. ' הפועל ' אוהד התלמיד

 נטלי . פוליטיים נושאים עלביניהם   בווכחנות ותמך  איזן תלמיד-מורה הכוחנית ההיררכיה

ד ו פעיל מא  , שהיה'נגדהכ רעז' ה  מול הסובלנות מושג את להמחיש כדי בהומור השתמשה

 :בשיעורים גם מבחינה לימודית

 את  להסביר בוריד רשות לאילן  נותנת המורה. למדו עליוש  הסובלנות  מושג את מזכירים
 . המושג

 לו  להתפרץ ולא, זה את לסבול צריך אתה האחר  של הדעה עם מסכים לא אתה אם גם: אילן
 . לדברים
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 שמאלני  ואתה קיצונית ימנית אני אם גם, ללמש ( אומרת ואז  דבריו על חוזרת : )המורה
 ? אצלך יעורר זה מה.. .קיצוני

 ! עצבים( בחיוך : )אילן

  סובלנית חברה  זו. אותה להביע לי מותר, זאת ובכל: המורה

 . דמוקרטית[ חברה  זו( ]בהסכמה מהנהן: )אילן

 כי , יתרונאי שהיא הכיתה לשאר וגם אילןל גם וברור הומוריסטיתהיא   המורה של ההדוגמ 

 בניסיון אותה משרתת תויא הקבועה ' הצגה ' ה אך , קיצוניות-הימניות הדעות בעל הוא הרי

 משחק  בזכות. היוצרות את להפוך, האחר  לנעלי כנסלהי, השני  לצד אמפתיה לעורר

 להמחיש  ובכך הזו בסיטואציה תהיא להסכים נאלץ אילן, נטלי  של המהופך התפקידים

 כלפי המורה, פךיולה שמאלנים כלפי ימנים : הכיוונים לשני ידתמ עובד הסובלנות קרוןישע

 –  לימודית: הכיתה שאר לגבי מטרות שתי משרתת קרוןילע שלו  ההסכמה. פך יולה התלמיד

 קיצוני ימין בדעות שאוחזים השומעים כל –  חינוכיתו ; המושג את יותר טוב מבינים כולם

 סיכויגדל ה ולכן הסובלנות לרעיון כיםמס ,הבכית בולט ימני דובר , הוא כי נוכחים , שלו  כמו

 לע לו נוטרת אינה שנטלי ולכיתה לו משדר ההומור. הרעיון את ויפנימו יקבלו הם שגם

 במערכת המקובלים לתלמידים מורות  בין פורמליים  הבלתי היחסים את ומשקף , דעותיו

 37.בישראל הממלכתית החינוך

 לי  סיפרה 'כנגדה עזר' ל המורה ןשבי הרבק  -עימות תהדואלי עבודה הרגשיתה טיב על

אף    על,  'כנגדה עזר' ה עבור גם אך, עבורה  הזו בפרקטיקה היתרון את הסבירה, כאשר  עידית

 :ת שנוצרעימוה

, איתם מסכימה לא שאני דברים יגידו שהם בעיה לי אין, שידברו ילדים מעדיפה אני: עידית
  .שם אני זה בשביל.. .מעורבים שהם אומר זה, פךילה

 עימות היה הזמן כל בעצם אבל: אדר

 לא  אתה תך יא שמסכימים איפה. עימות שיש איפה רק? משמעותי אתה איפה אבל: עידית
  .משמעותי

 .. .ממנו מחזיקה לא, אותו אוהבת לא שהמורה מרגיש שהתלמיד הוא החשש  אבל: אדר

 הם  כי ,יאיש משהו  גם לי והביאו לי כתבו  השנה שבסוף  התלמידים דווקא אלה : עידית
 הם כי מעריכים שהכי התלמידים דווקא אלה. אישית אליהם  מתייחסת שאני הרגישו
 נראה . בסדר לא הם כמה להם ואמרתי עמדתי רק לא[ כי.. ].אליהם  מתייחס שאתה מרגישים

 ולהמשיך ( צוחקת' )בחיים להישאר' ועדיין דעתם  את להגיד הצליחו שהם העובדה שעצם לי
 לא  הם. מחשבתי  דיון זה ...אישי לא זה.[ .. ].זה את ריכיםמע  דומא הם אז , אותה להגיד
 מעריכים  הם , מדברים שהם זה את מעריכה שאני שכמו חושבת אני. אישית ממני נעלבים

 השיעורים  ברוב. קורה זה השיעורים בכל לא כי, הזה הדיון את איתם מנהלת שאני זה את
 . אותם משתיקים
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 אזרחי חינוך של מטרות משרתת ' כנגדה עזר'  ל ש היק הפרקט מדוע בדבריה כמהיס עידית

 . תיהלעומ ולתלמיד למורה רצויה פרקטיקה זוהי, האפשרי  הרגשי הקושי אף  על ומדוע

מא רגישה  היא  כי  עולה  הבין ומדבריה  לפן  הקשר-ד  של  הצדדים    , אישי  שני  מבחינתה  וכי 

ר הבודד, אלא יעובשרואים את יתרונותיו. הפרספקטיבה שהיא מציעה אינה רק על העימות  

מובילים  אלה  רבה. דברים  על המשמעות ארוכת הטווח של בניית קשר המבוסס על כבוד וק  

 ם התנאים המתאימים ליישומה של הפרקטיקה.  מה  בו אנתחש , ם המסכ דיוןל

 ? ץ ליישמה מומל   וכיצד 'עזר כנגדה'  מה מאפשר את פרקטיקת  :  דיון ומסקנות 

פלויבכ  ניהלושהמורות   דיוני  תלמידים    גתאתותיהן  עם  לעימות  להיכנס  חששו  לא 

החינוכיותלעומתיים מטרותיהן  את  לקדם  להן  שסייע  באופן  תלמיד  .  ,  אותו  עם  העימות 

ולא היה קשור לשאלה י חזר על עצמו באופן כמעט ריטואלי סביב נושאים שונים,  ומתלע

ניסטי אלא להתנגשות עם עולם הערכים ההומ  , עצמה מהן העמדות המפלגתיות של המורה  

החזיקו  ש המורות.  בו  'מימין' כל  תמיד  היו  הלעומתיים  התלמידים  הנוכחי  המקרה  בחקר 

לשע ניתן  אחרים  במקרים  אך  שלמורות,  עמדות  ר  את  יאתגרו  הלעומתיים  התלמידים 

   הספר.  פוליטי אחר של הכיתה ובית-המורות מכיוונים אחרים, בהינתן הקשר סוציו 

ֵעֶזר :  בראשיתמ הפסוק לפי", כנגדה/כנגדו עזר" זהחזרתי   דפוס  כיניתי ּלֹו  "ֶאֱעֶשּה 

ּדוֹ  ֶנגְּ זכה  . "כְּ "אם  הפנים של הביטוי:  על שתי  ו  –חז"ל עמדו  זעזר,  לא   38.כנגדו"  –כה  אם 

המקרא   בלשון  משמעויות:  שתי  בעלת  היא  'כנגדו'  המילה  כי  מציינים  אחרים  פרשנים 

הי חיוהמשמעות  )כנגדו א  לצ  בית  מולו,  בלי=  ורק  המילה דו(,  קיבלה  יותר  מאוחרת  שון 

 משקלהמעניק   נדבך מוסיף לפסוק ספורנו שמשמעות שלילית של מאבק או מלחמה. פירו 

 אינם כלל בדרך אם  גם, זה מול זה עומדים שהם בעת מו במאזניים, כ,  יםדדהצ  לשני שווה

פר על, המקראי הביטוי. לזה זה שווים  הפרקטיקה לתיאור דומא מתאים, תיושנויושלל 

 להפריך  או לחדד המורהיכולה  ', כנגדה  עזר'ה עם המתמשך השיח באמצעות. זיהיתיש

 זו –  שונות מובהקות מבט נקודות ברור פןבאו להציג, ביקורתיות שאלות להעלות, נימוקים

. פלוגתא  רב עם ראוי פוליטי דיון מנהלים כיצד לכיתה להדגים וככלל, שלה וזו  התלמיד של

במצב  נמצאת  המורה  שהיא   מאידך,  יועיל:  מאשר  יותר  יזיק  שהעימות  סכנה  של  מתמיד 

הכיתה, שהאמירה הערכית שלה ת על  אותויתאבד שליטה  או שהיחסים עם  תלמיד   חלש 

 יגיעו למשבר.  

בחינוך    best-practiceמשקפת  בפלוגתות   דיון בעת תלמיד-מורה עימות של תופעה

בכך  בכיתה ומובהקות מנוגדות דעות של  ןהצגת  אתמאפשרת    היאש כיווןאזרחי,   הופך . 

הלימוד מתאורטי לכזה המאפשר להבין לעומק את הדעות, להיות אמפתי למחזיקים בהן, 
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ההקשו את  אלש ר  להבין  עמדות  נוצרות  העומק    ואת  הבו  נוסףןשלהזרמי  כך  .  הוא ,  על 

ההשוואה לעמדות  ו  הדיוןו שלו, מתוך  דעותיחדד את ההבנה העמוקה של  מאפשר לתלמיד ל

 נתפסת  המורה עמדות על לחלוק בנוח מרגיש תלמיד כי העובדה  39.אחריםרה ושל  המושל  

ש פתוח תתייכ אקלים של בולטיםה המאפיינים כאחד לדיון   הוא,  חשוב  תנאי  כשלעצמו 

 40.דליברטיבי מיטבי

 ייחודי  שימוש תעושו המורות בהש פרקטיקה איה ' כנגדה  עזר'  כי לטעון  אף ניתן

 את  מעמידה המורה לכאורה: בכיתה  התלמידים לבין בינן ממילא  הקיימים הכוח ביחסי

 הסמכות תבעל, תהיא המתמשך העימות בשל, מהרגיל יותר עוד  קשה בסיטואציה התלמיד

 לו  מעניק ' כנגדו עזר' ה  של המתמשך התפקיד, שני מצד. והמוסרית הלימודית, המשמעתית

 עד המורה  את מאתגר אהו.  בכיתה וחשיבות במה לדעותיו ומעניק ורהמהמ הרב  לב תשומת

 עזר " מושגל ספורנו פירוש את שמהדהד דבר,  נימוקיה מול לנימוקיו  שווה משקל  מתן כדי

אישיים הטובים אינם רק תוצאה של סיטואציות  -נראה כי הקשרים הבין  , מעבר לכך  ".כנגדו

פשר לתלמיד לנצל את גישת  של מורה לא   ההעזה, אלא הם התנאי לקיומן.  הכיתתיות אל

הביקורתית  החשיב יגלוש   כדי ה  שהדבר  מבלי  וזאת  ואותה,  הכיתתי  השיח  את  לאתגר 

שהיא בונה עם אותו החמים  ן  האמו   ביחסיבעבודה הרגשית שהיא מקיימת ול'פיצוץ', תלויה  

דה' ר כנג לפרקטיקת 'העז  תאפשרמ ש   , יתתאמפ  תלמיד-בניית מערכת יחסים מורה  41.תלמיד

מ  , לפעול  לאחד  בישראל ה   שלהמוצהרים  ים  הפדגוגי  םמאפייניה קשורה  הממלכתי   :חינוך 

ו , שיש בתתיית וניסיון לקדם תפיסה דמוקרטית של דיון כוהימנעות מסמכותיות ושיפוטי

 42. קולות ונורמות מתירניות יחסית מסודרת, ריבוי-ות רבה, נלהבת ולאהשתתפ

טי,  ואקטיביס  ביקורתי-פוליטי לחינוך הרצון בין מתח מתעורר פלוגתא בדיונימאידך,  

 מציב  שהוא נגדו שנטען של הכלה רגשית,  תרפויטי שיח לבין היוצר אתגר אינטלקטואלי, 

 כי סבורות מקאבויפאולה  ו הסדיאנה   43. פסיביות ושל קורבניות של בעמדה התלמידים את

 עמדות בו יושמעוש תאיפלוג דיון של קיומואת   למנוע צריכה  אינה טיפולית רגישות

 על כזה דיון של השליליים האפקטים את למתן מורות של ונותש דרכים ומציינות, נוקבות

 של  קיומן; בכיתה הרגישויות על  המורה  של מוקדם מידע 44:התלמידים של being-well-ה

 
39 Hand & Levinson, 2012 
40 Hess & McAvoy, 2015 
ורטה  41 ניתן לשער שפרשת אדם  'עזר  ספיר סב -בזהירות רבה  כנגדו' ח הייתה מקרה של פרקטיקת 

)יורם  שיצאה מכלל שליטה. בדומה לכך, טוען   שאחרי שהעימות  ע מכך  ( כי הפיצוץ נב2014הרפז 
 הות לא צלח, עבר המורה להשתמש בנשק של אירוניה.  עמדות וזעל החריף 

 2015פניגר ולפסטיין,   42
43 Ecclestone & Hayes, 2009 
44 Hess & McAvoy, 2015 
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 י יד-לע הדיון בניהול מתאים תזמון; מכבד דיון של נורמות על התעקשות; הטרוגניות כיתות

 .המורה  ייד-לע חברית אווירה יצירת; המורה

כנגדה'  פרקטי 'עזר  מתעתעתקת  שהיא    , היא  המורה כיוון  של  הרצון  את  מחזיקה 

חינוכית,   מבחינה  בדרכיה  ילך  בשעה  שהתלמיד  בה  עליה מא  היאכאשר  לקרוא  לו  פשרת 

ערכית.   או  אידיאולוגית  מבחינה   הפעלת את המאפשרים התנאים כי לסכם ניתןתיגר 

מתהליך   פלוגתאי לדיון מקנה  שהמורה חשיבותה: הם ' כנגדה  עזר'  של  קטיקההפר כחלק 

זאת  יב; הלמידה עם  ויחד  לשיעור  נכנסת  היא  הערכיות שבשמן  בעמדות  המורה  טחון של 

  טיפוח חשיבה ביקורתית;  שלחשיבות  עם ה   הסכמהמ  הנובעתלגביהן,   מותלעי ה של נכונות

ואף  רבהק   ותחושת אמון יחסי ;טואציההסי לש אישי-והבין הרגשי להיבט רבה רגישות

 אחד שכל התפקיד טיב לגבי ביניהם' שבשתיקה  הבנה' של וסוג, לתלמיד המורה ביןחיבה  

כן,  ו . המורה של עצמי טחוןיב של רבה מידה;  בסיטואציה ממלא  לשלוט  שלה יכולתכמו 

 נעת פגיעהמנך  בכו , 'רתיחה לנקודת תגיע' הפרקטיקה שהפעלת מבלי הכיתתית  בהתרחשות

גםהשיעור  של התקין בניהול כמו   הכיתה  ועם ' הכנגד עזר' ה עם הטווח ארוכי חסיםבי , 

  . בכלל 

בתנאים   הפרקטיקה  החל    האלהפעלת  חינוכיים,  יתרונות  של  מגוון  מאפשרת 

דיון פלוגתאי, מתן ועד   , תשומת לב לתלמידים הזקוקים לכך  מהמחשה הלכה למעשה של 

קיצוני עמדות  למיתון  להביא  האפשרות   לתיוהב אישי-הבין המפגש של ממדהות.  כדי 

 ומשיטות בכיתה הרגילים ההיררכיים  הכוח יחסי מגדר החורג, תלמיד -פורמלי ביחסי מורה

להבנתה  ותורם הפלוגתא  סביב השונות המבט ותודנק לחידוד מסייע, השמרניות ההוראה

את   לוויםמאידך, הסכנות והחששות המ  . תתי מתאים לדיונים פוליטייםיוליצירת אקלים כ

ונראה מרובים,  מורים  הפרקטיקה  שרק  באופן -לכאורה  להפעילה  מסוגלים  יהיו  אומנים 

 מיטבי. 

, המלמדות בבית י הנוכח חשוב להדגיש כי כלל המורות במחקר   האללחששות  כמענה

'רגילות', ובכיתות  'רגיל'  אינטואיטפעלו    ספר  באופן  כנגדה'  'העזר  , כמעט   יביבפרקטיקת 

תפיסותי של  שנוהח  ןהכפרי  הסיטואציות  ושל  בכיתות. ינוכיות  המוצגת    צרו  הפרקטיקה 

לא  רובן  ואצל  המורות,  בין  הפדגוגי  בשיח  מפורש  באופן  מדוברת  הייתה  לא  זה  במאמר 

באופן   ף א או עזים  ברגשות לעיתים, רגשית הגיבו שתלמידים  העובדהמתוכנן.    נעשתה 

, פך ילה. שיטתי באופן ךמכ נעלהימ  להשתדל ןלה גרמה ולא ןתוא הרתיעה לא , שליליים

 כמאפיין, הפלוגתות סביב התלמידים עם רגשי-האישי המפגש את בכוונה חיפשו  ותהמור

הניסיון, הרגשית העבודה. בידע עיסוק חשבון  על אפילו לעיתים, ההוראה  של קבוע  לצד 

ל  מפסים לעבור   מתפקידן כחלק המורות  אצל נתפסה , וחזרה   רציונלייםאמוציונליים 

להוהצלי הביקחה  החשיבה  לחיזוק  גם   עם  אחד בקנה עולים  האל ממצאים. ורתיתוביל 
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 מהבעת להימנע במקום כי טוענים אשר, שוורץברוך  ו גולדברגצפריר   של המלצותיהם

 לחוות  לתלמידים לאפשר יש, חיוביים רגשות רק לעודד או, פלוגתות בהוראת רגשות

 הבצור  פלוגתא דיוני לטובת תםאו וםלרת כיצד המורים את וללמד  רגשות מגוון ולהביע

 חברה  של בהקשר במיוחד , לזהות הקשורים רגשות מגוון  הבעת, לטעמם  45.נכונה

 משאב  אלא, עמדות לדיון או ינרית דיסציפל ללמידה  מכשול כשלעצמה אינה, בקונפליקט 

 . חשש ללא תויא לעבוד  ללמוד צריכות שמורות

סגרת תהליכי הכשרה להוראה  ה' במ כרות עם ההמשגה של פרקטיקת 'העזר כנגדיהה

במחקר השדה לא בצורה מיטבית.  פיתוח מקצועי עשויה לסייע למורות אחרות להפעילה  ו

הזו   הפרקטיקה  לגבי  שיטתי  פדגוגי  שיח  ביתאותר  בפורומים  או  המורות,  ספריים  -בין 

אש   כדיאחרים.   המקרה  ליד  זאת  להשאיר  או לא  זו  מורה  של  הפדגוגית  האינטואיציה  ו 

למ  רת, אח סיטואציות אלמודעומורות    בקרבפתח  ומלץ  לקיום  אותן בכיתות,    הת  ולעודד 

עמית ל עם  הפרקטיקה  ותיהןדון  בהפעלת  והחסרונות  היתרונות  במיוחד    . על  ק סו לעחיוני 

כנגדה', תובנהב 'עזר  ביןלפיה  ש   , העולה מניתוח פרקטיקת  ניתן  אישי אוה -ללא קשר  ב לא 

ל באופן  לצפות מהתלמידים  פוליטייוביקורתי  י  אותנטהשתתף  מורות שישכילו בדיונים  ם. 

פתח חשיבה לולהכיל עמדות לעומתיות  לנהל דיונים פוליטיים בפרקטיקת 'עזר כנגדה' יוכלו  

 הקיצוניות.  דעותיהםבן ותילמ גם להובילקרוב לוודאי, אך  , ןמידיהבקרב תל ביקורתית

 ביבליוגרפיה 
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