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 חינוך קהילה בונה - קהילה בונה חינוך

 וורטמן-שרה שדמי

בית ","היציאה לקהילה", "בית ספר-יחסי קהילה: "במחוזותינו רב השימוש בצירוף המונחים

במרבית המקרים העמקה בפרטי התוכנית המוצעת או תיאור הפעולה . 'וכד "הספר של הקהילה

או ובמורים ובילדי בית ספר מסויים ביישוב " קהילה"את הכקהל יעד המייצג " הורים"מתמקד ב

 .   נושא הפעולה" כמערכת החינוך"בשכונה 

 ,ובית הספר במרכזו ,מטרתו של פרק זה להציע הרחבה בנושא ולעסוק בזיקה שבין מערכת החינוך

הגדרה מחודשת של המושגים והצגתם בראיה כוללת  .בה הוא פועלששכונה האו  יישובבין הל

דור "פשר דיון רחב יותר בזיקה בין השניים כבסיס ממשי להצמחת צעירים ובני נוער בקהילה כתא

 .תרומתה של זו ביצירת חוסן קהילתיבתוך כך ו וכמנהיגות מובילה" העתיד

ההון פרק זה יתרכז בתפקידו של . ההון החברתיכמו כל הספר גם פרק זה מתרכז במקומו של 

 :הפרק יכלול כמה חלקים .הקהילהצמחת דור העתיד של בה החברתי

 .הרקע והגדרת האתגר העומד לפנינו ,וקדש לתיאור תמונת המצבמ' חלק א

 .ומערכת חינוךקהילה : מחודשת של זירות הפעולה מוקדש להגדרה' חלק ב

 .מפרט את זיקות הגומלין שבין הקהילה ומערכת החינוך' חלק ג

 . והקהילה ש שותפות בין מערכת החינוךדות מבט ודרכי פעולה למימוומציע נק  ' חלק ד

 מבוגרים של מחר -צעירים של היום . א

 תמונת מצב

ומתוקף מעמד זה מחויבת להיות  ,אחד מסוכני הסוציאליזציה המרכזיים מערכת החינוך הינה 

קהילה למערכת יחסי הגומלין בין ה, מחד גיסא. שחקן מרכזי בכל תהליכי העיצוב והשינוי בקהילה

עמוסים במונחים המצביעים על רמה גבוהה של , אמון-החינוך לעתים מורכבים ומלווים באי

צבועים , "אינם בעלי יכולת גבוהה, ובעיקר המורות, המורים", "מערכת החינוך כשלה: "חשדנות

של ומהי האחריות  ,של מי הילדים האלה: ובעיקר על שאלת המנדט, במאבק על הפעולה המקצועית

מורים , מנהלים, גיסא מאידך .שלון השתלבותם בחברה בכלל ובקהילה בפרטיכל צד בהצלחה או בכ

. מנוכרתכצדדית ו-חדכ, היא נתפסת כבוטהמפני ש ואנשי חינוך נרתעים ממעורבות גבוהה של הורים

מוקד מרכזי למשיכה למגורים אל שובים מתייחסים למערכת החינוך כיראשי ערים ומנהלי י

 . ולכן מבקשים להגביר את מעורבותם בנעשה בתחום החינוך ,בביישו

הקשרים שבין מערכת החינוך של  םהקשורים ברגישות םהאוניברסאלייהיבטים ה לענוסף 

 :הקשרים האלה תהליכים המעצימים את מורכבות כמהמתרחשים בחברה הישראלית  ,והקהילה

יה ומגזריה תהליכים מורכבים של מעבר חברה הישראלית על כל חלקניכרים בבעשורים האחרונים 

הדבר מתבטא בערעור על מערכת הערכים . מחברה קולקטיביסטית לחברה אינדיבידואליסטית

 . המשותפת לכלל החלקים בחברה הישראלית

אתר מכללת אורנים לחינוך והוראה

http://www.oranim.ac.il/sites/heb/pages/default.aspx
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לחברה  ,שבה המדינה מעורבת ואחראית לכלל מערכות חייו של האזרח, המעבר מחברה ריכוזית

מעמיד , ותים ניתנים ליחיד באמצעות המנגנונים המקומייםשבה רוב השיר, במהותה מקומית

במרכז הדיון הציבורי את הדרישה מהקהילה המקומית לתת תשובות ולהכריע בסוגיות מרכזיות 

 .רווחה וחינוך, פרנסה: כמו

תהליכי הפירוק והמעבר מריכוזיות לפלורליזם לוקלי מאפשרים מצד אחד ביטוי להופעת קולות 

צד ומ, של המדינהבעשורים הראשונים לקיומה ות שהרגישו מחוץ לאתוס המרכזי מגוונים של קבוצ

 משותפות הואהיעדר תשתיות . לכדותמהיעדר תשתיות משותפות ומטומנים בחובם חשש  ,שני

צמצום , בקהילה ההון החברתי הלכידות החברתית המתבטאת ברמת פעמון אזהרה לצמצום ברמת

רכיב  שמשיםמאלה  - ולת להתמודד עם עתות משבר ומצוקההמנבא ירידה בחוסן הקהילתי וביכ

-מקומיעצמן במישור האת המבססות  ,תרבויות-הפירוק לתת. בהוויה הישראליתמאוד מרכזי 

 .בסיס משותףמחייב להתמודד עם האתגר של יצירת  ,קהילתי סביב יצירת קהילות משנה

 עשויה נים ומערכות קהילתיות מנגנוובבמסגרת קהילתית  חברתיההון האת רמת לבהעהתמקדות 

 .צמיחתומסד ל שמשל

 

 האתגר 

י עיקרהיא נתפסת כבעלת פוטנציאל השפעה ככזו ו ,המגע עם דור העתיד יאמערכת החינוך ה גראת

 ,מצד אחד: מעורר קונוטציות כפולות" העתיד של החברה"היחס לבני הנוער ולצעירים כאל . עליו

כמו מקרי רצח בבית הספר  ,ופעות של שוליות חברתית בקרב הנוערביטויים של ביקורת כלפי ת

 ,תופעות חיוביותלהערכה רבה  ,שנימצד . התמכרות למשחקי מחשבוחבורות רחוב אלימות , התיכון

 .(Youth and social capital 2001)תנועות נוער ופעילי סביבה , כמו יזמים גאונים בתחום המחשב

בו זמנית על מורכבות היחס של המבוגרים  צעירים מצביע באשר לים אוטיפימערך הדימויים והסטר

 . כלפיהם ובו בזמן על היחס והציפיות של המבוגרים מעצמם

 

, סולידריות, תחושת שייכות: מבוגריםשל ה למאווייהם רצונותיהם של הצעירים דומים במידה רבה

במסגרת כנופיות רחוב או  ,אלה יסופקו צרכיםתשובה על השאלה כיצד ה. הצלחה והזדמנויות, כבוד

 .בה הם חייםשתלויה בחברה ובקהילה  ,בתי ספר וקבוצות ספורטל ידי ע

תפיסתם העצמית ורמת האמון שיש להם בקהילה ובמוסדותיה  ,תחושתם של צעירים בקהילה

של תלמידי בתי הספר משפיע על מידת הצלחתם טבעו . מהווים תשתית לרמת ההון החברתי

 ,וגם, ולהצליח בהן למסגרות הכשרה ולמוסדות ההשכלה הגבוהההם להתקבל סיכויי על, בלימודים

מצבם של הצעירים , בחברה שמתגאה בהתחדשות מתמדת. ההידרדרות לפשיעה יעל סיכוי ,מאידך

הם והארגונים שבהם הם , צעירים הם נושאי החלומות והתקווה לעתידהיות ו .מדד לבריאותההוא 

בני הנוער והצעירים הם קהל מרכזי . יעד מרכזי לבניית הון חברתי מששלוקחים חלק צריכים ל

עדיין אך , להבין את המחויבות האזרחיתכדי הם מבוגרים דיים . של החברה והקהילה ןלעתיד

צעירים תפקיד מרכזי בבינוי קהילה הן כאוכלוסיית ל. לעצב דפוסי התנהגות אזרחייםמכדי צעירים 

שירכשו מצעירים לבנות קהילה טובה יותר בלי אפשר לצפות אי . ךיעד והן כמובילים את התהלי

שותפים הצעירים ה יםמצער לראות כמה מעט. לשותפות אזרחית ותאת המיומנויות הדרושויפנימו 

וונים אינם מכבתי ספר וארגונים נוספים . ותבתפקידים מרכזיים או בצמתים של קבלת החלט

  .ואינם מכשירים אותם לכך ,ות ולתהליכי קבלת החלטותלפיתוח תכני, צעירים לסוגיות אזרחיות
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(Putnam 2000;Youth and social capital 2001  .) 

 

צויינו מספר  2001בשנת   ורדרואבמסגרת סמינר בנושא צעירים והון חברתי שנערך באוניברסיטת ה

 :ים המעכבים את קידומם של צעירים כמנהיגות קהילתית עתידיתנגורמים מוב  

מכיר אנשים אינו אדם צעיר . אנו חיים בחברה שיש בה הפרדה בין מבוגרים וילדים 18יל עד ג .1

, לא רצוי במקומות ציבוריים, הוא רגיל להיות זר בשכונת מגוריו. תומבוגרים מחוץ למשפח

אין לו  .(משתתף בבנייתןן הוא מעצב ואיאינו אותן הוא ש)בתכניות לצעירים " אובייקט"ו

הוא , משתתף בדיונים של הקהילה על עתידה והתנהלותהאינו הוא , חיםמקומות בילוי בטו

 .ורק לעתים רחוקות הוא מוזמן לתרום לאחרים ,נמצא שעות ארוכות ללא נוכחות מבוגרים

יום ובמציאת שירותים חברתיים שיטפלו מיוהרוב הזמן עוסקות המערכות בפתרון בעיות בחיי  .2

 . לטיפול בחריגים הבעייתיים הנתונת הספר מרבית משאבי בי. בבעיות הנוער

יותר בני נוער נמצאים . דור הוריובהשוואה ל פחות ומאמין יותר מדוכא, פחות הנוער כיום בריא .3

 .שתיית אלכוהול ושימוש בסמים, ת הספרכמו היעדרות מבי ,במצבים לא רצויים

אחר ברדיפה וההורים עסוקים במימוש עצמי , גירושיםמתרבים מקרי הבתוך המשפחה  .4

תפיסה כי האחריות הבמקביל מתגברת . יציבות כלכלית-ומשפחות רבות סובלות מאי ,קריירה

 . מתחלקת בין ההורים לבין שאר בני המשפחהעל הילד 

-מעודדת התנהגות אנטיהו ,נובעת מתחושה של ניתוק וניכורהמבוגרים -מתפתחת תרבות אנטי .5

 .חברתית

  .בדידות, דלות: ילובםשאת גורמים ומאפיינים של צעירים שמקשים  .6

 . גיל ההתבגרות נתפס כהתמרדות .7

 .דורי-התרבות בנויה על הפרדה דורית ועל מאבק בין .8

 

התמודדות עם הסוגיות שצויינו בלזיקה שבין מערכת החינוך והקהילה בה היא פועלת תפקיד מרכזי 

מגוון ידם והם ותפקיתיאור מרכיב, הגדרות המונחים בסעיפים הבאים ננסה להתמודד עם. להלן

מעצב לכידות חברתית הגורם כאל  ,בפרט למערכת החינוך בכלל ובית הספר ההיבטים המתייחסים

כיוון שתהליכים אלה משפיעים על רמת . מגע וקשר בין יחידים, מזמן מנגנונים של מפגשהו

להיות מסד  ,בעיקר בית הספר נבדוק באיזו מידה עשויה מערכת החינוך ,הקהילתיות בקהילה

 .עידודו של הון חברתילזי בקהילה ליצירתו ומרכ

 

 הגדרה מחדש  –מערכת החינוך והקהילה . ב
על מנת להעשיר את העיסוק בנושא ולבחון נקודות מבט חדשות יש ליצור תשתית שיח והגדרה 

בשורות הבאות . מערכת החינוך והקהילה: מוסכמת של השחקנים המרכזיים השותפים לסוגיה

 .ן ולהגדיר את המסגרת המושגית המהווה תשתית לעיסוק בנושאנבקש לבחו
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 מערכת החינוך . 1

תהליך  ,החיברותאחד הרכיבים המרכזיים בתהליך אל התפיסה הסוציולוגית מתייחסת לחינוך כ

בבחינת גורם להנחלת המסורות והרכיבים התרבותיים  ,דור הבא בחברהעמדת הההמתייחס ל

 .המשכיותה של החברההמבטיחים את 

 : לחיברותאחת מארבעה סוכנים מרכזיים  אמערכת החינוך הי

 .הורים ומשפחה .א

בתי ספר יסודיים ועל  ,גני ילדים ,פעוטונים - ו בשכונה/מערך החינוך הפורמאלי ביישוב או .ב

 .יסודיים ומסגרות הכשרה אחרות לבני נוער במסגרות הפורמאליות

מערך החוגים וכן  ,תנועות הנוער - ו בשכונה/שוב אוביי החינוך הבלתי פורמאלימערך  .ג

 .צות נוער וצעיריםוקיומם של קבוצות והתארגנויות ספונטאניות בלתי מאורגנות של קב

 ,רשמיים בלתירשמיים ו דיםבעלי תפקי ,סוכנים, כל אותם גורמים - "קול הקהילתי"ה .ד

לוח  ,שכונתי/ישוביאתר אינטרנט י, עיתון מקומי)יחידים וערוצי תקשורת מקומיים 

, המהווים ביטוי לייצוגיות הזהות הקהילתית המקומית וביטוייה( 'דדפי מידע וכ, מודעות

 .ועמדתה הקולקטיבית" קול הקהילה"השמיע את להנתפסים כמוסמכים 

 

 .לכל אחד מהסוכנים מאפיינים ייחודיים ותפקיד ייחודי בתהליך הכולל של הכנה לחיים בקהילה

עוסקת , באופן מובהק יותר מהסוכנים האחרים, פורמאלית והבלתי פורמאליתה מערכת החינוך

של כישורים וכשרים הנחוצים בתרבות ובקהילה וכן בהעברה תרבותית של עולם  ממוסדת בהעברה

מערכת זו כוללת אנשים מקצועיים שהוכשרו לשם משימה זו והם  .ערכים ייחודי לאותה קהילה

ביסוסן של  ,העברה תרבותיתים ולנקיטת פעולות העוסקות באמונים מקצועית להובלת תהליכ

 . הייחודיים לאותה קהילה ערכים והדגשים תרבותיים, חברתיות תאידיאו

 

מערכת החינוך בכלל ובית הספר כפרט הוא אחד המוסדות הקהילתיים בעל פוטנציאל מרכזי 

הנובעים , מה יתרונותלמערכת החינוך כ. בעיצוב פני הקהילה ובזירוז ההון החברתי שבתוכה

 (:Better Together 2000)ממאפייניה 

בית הספר פוגש למשך זמן ממושך יחסי וידוע מראש , יותר מאשר כל מערכת קהילתית אחרת .1

 . המאופיין בהטרוגניות גילאית ובייצוג של כלל חברי הקהילה, חלק נכבד מן הקהילה

ומתמיד כלי מרכזי בידיה לביסוסם והוא משמש מאז , בית הספר הוא מראה של הקהילה כולה .2

 . של ערכיה המרכזיים

להן קשור דור ( בצד משפחה וקבוצות בלתי פורמאליות)בית הספר הוא אחד משלוש הקטגוריות  .3

, מלווים, חברים, אחים, הורים: בו הם פוגשים את האנשים החשובים בחייהם. העתיד

. מה מצופה מהם מצד המבוגרים במסגרות הללו לומדים הצעירים. מדריכים ודמויות השראה

שלוש המסגרות הללו . על מקומו של היחיד בחברה, בדרך הטובה והרעה, בהן הם לומדים

 . מבוססות על הון חברתי ותלויות בו

, קריאה: בתי הספר מלמדים את המיומנויות הבסיסיות הנדרשות בחיים אזרחיים וציבוריים .4

משפיעים על , יותר מגורמים אחרים, חינוך והשכלה .עבודת צוות ויזמות, דיבור בציבור, כתיבה

 .סיכויי ההשתתפות בחיים האזרחיים והקהילתיים
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 .בבית הספר שותפים הילדים עם בני גילם ולומדים יחד לעצב את ערכיהם המשותפים .5

נוסף על התכניות . בבתי הספר מתקיימות תכניות והתנסויות של פעולות כהכנה לחיים בקהילה .6

יותר ויותר בתי ספר יוזמים , ('מועצות תלמידים וכו, שיח ציבוריים-ימותים ורביע)המסורתיות 

 .פרויקטים של מעורבות בקהילה

 

 :פדגוגיה וחינוך מבוסס על ההבחנה שבין ךהעיסוק בתחום החינו

 מדע ההנהגה וההוראהשל  החינוכית התיאורימתייחסת ל ?מחנכים באיך וסקתע- פדגוגיהה 

דרכים  הקנייתבותוח מקצועיות יבפ, למלא את המשימה החינוכית כיצדתפקידה להורות ו

  .זו להשגת מטרה

 בתכנים ובמהות הערכיתכולל עיסוק ? מחנכים במהעוסק  – החינוך . 

 

איר נקודת מבט ממוקדת ומבהירה בדיון הנוקב המתקיים  בין החלוקה בין השניים עשויה לה

כמו כל מערכות  ,חינוךהוענים כי תפקיד מערכת יש הט : הורים על הזכות והחובה לחנךל הקהילה

כי  יש הטוענים  ,מאידך .לו הם ההוריםקוח המרכזי וצרכיו  ובמקרה הזה אלשרת את הל ,אחרות

היא נחלתו הבלעדית ש ,מצריך רמה גבוהה של מקצועיות, כמו כל פרופסיה אחרת, המעשה החינוכי

 .של הסגל המקצועי

קו מנחה לגבי עשויה להוות  חינוך -לשדה התוכני ערכי  דגוגיההפ - ההבחנה בין השדה המקצועי

על הקהילה וההורים להיות : תהליך החינוכיה ענייןגבולות הסמכות וההרשאה של כל שחקן ב

בדרכים  ,ועל הסגל המקצועי לעסוק בפדגוגיה, בעיצוב עולם הערכים, מעורבים בתכני החינוך

 .ובשיטות לממש את עולם הערכים

 

 הקהיל. 2

אלית טריטוריהמאמר זה עוסק בקהילה המקומית , מכלל ההגדרות השונות בספרות לקהילה

כפי שהוגדרה במדריך  ,קהילהההגדרת  .ערים וכפרים כקהילות: ומבקש לעסוק בישובים השונים

 ,יישובית או אזורית ,תגיאוגרפיציבור המאוגד במסגרת : ל תמתייחס, שדמותי תפיסת "עפזה 

זוהי מערכת חברתית המקיימת . ממסדיות והתנדבותיות ,ל התארגנויות שלטוניותלת מגוון שהכול

בעלת  מסגרת זו .גומלין בתחומי חיים שונים בין חלקיה מערכות יחסיוערוצי תקשורת מוסכמים 

שייכותם באמצעות את ובכך לממש את זהותם ו ,פוטנציאל ליצור לחבריה ממדי הזדהות עמה

 . ת שבתוכהמימוש הקהילתיו

הסכמה סביב אמנה חברתית נורמטיבית הגיע להיכולת של החברים ביישוב ל אהי קהילתיות

הפעולה  .הדדיותעל המתבטאת ביצירה ובמימוש של מסגרות התנדבותיות המבוססות על אמון ו

שייכות ומחויבות בינם לבין , תהקהילתית מאפשרת ליחידים בקהילה לבטא ולחוש משמעותיּו

 .נם לבין מוסדותיהעצמם ובי

 

 :שחקנים מרכזיים 4הקהילה כוללת 

בתחומי  ענייניהמוסדות ובעלי תפקידים שקיבלו מנדט פורמאלי לנהל את  :מיוהמק ןהשלטו .א

 .חיים שונים

 .ב הגיאוגרפי ומטרתם רווחחכלל הגורמים והיחידים הפועלים במר :סקיהמגזר הע .ב
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זמות השטח הממוסדות המתייחסות כלל  יו - ארגוני החברה האזרחית :השלישי המגזר .ג

 .לעמותות והארגונים שלא למטרות רווח הפועלים במרחב הגיאוגרפי של הקהילה

 . בעות ומגיעות מקבוצות ויחידים החיים בקהילהויוזמות ופעולות הנ :תושבים .ד

 

שחקנים אלו שותפים יחדיו למימוש מטרתה של הקהילה ליצור קהילתיות גבוהה בין חבריה  

 (:Warren 1978) תפקידים כמהלקהילה  .מימוש מערך פונקציות וקיומןבאמצעות 

 הפצה וצריכה של , יצורישל  ,השתתפות מקומית בכל התהליך או בחלקיו – ייצור וצריכה

 .יום בסביבה הקרובהמחלק מחיי היו שהןהסחורות 

   לדור  הקהילה מייצרת מנגנונים הדואגים להעביר את מהותה של הקהילה וערכיה – תברּוח

 .הבא ולמצטרפים השונים אליה

 שליטה באמצעי האכיפה שבעזרתם . לכל קהילה מנגנונים של פיקוח חברתי – שליטה בחברה

 . ברות ויתנהגו על פי המקובלימובטח כי יחידים יפנימו את תהליכי הח

 דרכם הקהילה ש ,הבטחת האפשרות להשתתף בגופים וולונטריים – השתתפות חברתית

כמה והיכן , ר מתיוסוג ייחודי של השתתפות וולונטרית שבה הוא חופשי לבח מאפשרת ליחיד

בה היחיד מחויב לסדרה של מחויבות  ,ו המשפחה/בניגוד למערכת המדינה אוזאת  .להתנדב

 . הבחירה להשתתף מביאה לסוג מיוחד של השתתפות. והתחייבויות

 הן בצד , רווחה ותעסוקה, בריאות: תמיכה בשלושה מישורים של היחיד – תמיכה הדדית

והן דרך , ('ביטוח לאומי וכו, לשכות רווחה: דרך מוסדות לוקאליים לאומיים) יהפורמאל

 (.'תושבי המקום וכדו, חברים, שכנים, בני משפחה) תפורמאליומערכות בלתי 

 

להבטיח את חוסנה של פעולתם של כלל השחקנים להבטחת מערכת התפקודים נועדה במהותה 

הקהילה על פי התפיסה המוצגת להלן הינה יותר מסך חבריה . זמן ךלאור הטויוביהקהילה 

תפיסה זו מתייחסת ל - זהות הקהילתיתהמתבטאת ב" אישיות קולקטיבית"ינת במעין יומאופ

ך הערכים אמנה חברתית כוללת המתייחסת למערבאמצעות עצמית של הקהילה את עצמה 

די ביטוי בשיח ציבורי ונורמות התנהגות הסובבות אמנה זו באה לי. והסמלים של קהילה נתונה

, הקהילה מספרת ומנציחה את הקמתה .של הקהילה" הנרטיב המעצב"סביב חיזוק מתמשך של 

גיבורים וגיבורות מקומיים המממשים בעצם פעולתם , פחדיה ותקוותיה ומעלה על נס דמויות מפתח

טכסים המממשים ערכים : יקותפרקטקיימת הקהילה מערך של כמו כן מ. את ערכי הקהילה

אלו הן  .אסתטיים וערכיים אידיאיים של הקהילה ובכך מגדירות את הקהילה כאורח חיים

כי הן מגדירות את הדפוסים של לויאליות ומחויבות שמחזקים את  ,"פרקטיקות של מחויבות"

קהילה קיומו של הנרטיב המעצב מהווה מנגנון מרכזי להבטחת יציבות ה. חיותה של הקהילה

 .(BELLA ET.ALL 1985) ימת ובעלת משמעות מעבר למחזורי חיים של החברים בהיובהיותה ק

 

 :של כל מערכתלמרכיביה ולשחקניה  מתייחסתההבחנה הברורה ביותר בין שתי המערכות הללו 

 ,(אב בית, מזכירות)סגל עזר , מקצועי–סגל חינוכי: הבאים את השחקניםמערכת החינוך כוללת 

 .מתחנכיםהורים ו

  .תושביםהשלישי והמגזר ה, עסקיהמגזר ה ,ןשלטוה: הקהילה כוללת את השחקנים הבאים

 .להתייחס להגדרה עם מי עוסקים ולמי הוא שייך יסוק בזיקה בין המערכות הללו צריךכל ע
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 .השונה בכל אחת מהמערכות מבליטה את מקום ההוריםקהילה למערכת החינוך ההבחנה בין 

קשרים ושותפויות עם , מערכת של זיקות  תמנהל (תפורמאלית והבלתי פורמאליה) מערכת החינוך

של המערכת דרך ובאמצעות ילדיהם המתחנכים " לקוחות" ציבור ההורים מעצם היותם מעין

אלא משרתים וממלאים את מחוייבותם  ,ההורים במערכת בחינוך אינם מייצגי הקהילה .במערכת

יכול להתייחס  ומערכת החינוך אינ -לכן העיסוק ביחסי קהילה ו. ואת תפיסתם כהורים לילדיהם

ס "בביהקבוצת הורים אקראית בשנתון מסויים , דוגמאל כך. להורים כמייצגי הקול הקהילתי

של הורים בשנה  תוקבוצה אחר העל המערכת לממש את רצונ תלוחצושגי יבחינוך ה תמעוניינ

  . יצירתי בלתי הישגי מזדמנת אחרת מבקשת חינוך

 

 ?בה הוא חי שהקהילה או את " לקוחותיו"נכים כחאת ההורים והמת -את מי משרת בית הספר 

 

 : מפת זיקות הגומלין. ג

 1קהילהבמערכת החינוך  - קהילהכמערכת החינוך 

מתבטאת בין היתר  בשאיפתה להמשכיות וביומרותיה , ייחודיותה של הקהילה כקבוצה חברתית

ככזו היא מודדת את הצלחתה במידה שבה הדור (.  1988, חזן) חזור חיי חבריהלהתקיים מעבר למ

 ובעיקרהדור הבא מתייחס למצטרפים חדשים . הבא ממשיך את קיומה ושותף להמשכיותה

השונים הינם סוכני החיברות . ים החוזרים אליהות הקהילות במספר הבנולא בכדי גא ,לצאצאיה

ערכיה  ,קהילה את העברת מרכיבי זהותה הקהילתיתהדרך המרכזית באמצעותם מבטיחה ה

נקודה זו מבהירה מדוע . מכאן התפקיד המרכזי להצלחתה מופקד בידי הסוכנים השונים. ומורשתה

כה חשוב למנהיגות הקהילתית להיות מעורבת עד כדי הבטחת השליטה בתכנים ובדרכי הפעולה של 

  .עלות בשטחה ומטעמהומערכות החינוך הפ

כידות החברתית ויצירת קהילות ופריפריות תרבותיות הביאו לשינויים מפליגים במערכת רוק הליפ

שאלות הן תהליכים אלו מעוררים . בין המערכות הקהילתיותלהחינוך וביחסי הגומלין שבינה 

שאלות  הןו ,בעיצובה של הקהילה המידת מרכזיותלו מערכת החינוך מכריעות הנוגעות לתפקיד 

 .עיצוב מערכת החינוךבות של הקהילה במידת המעורל באשר

ובבית הספר מבין כלל סוכני החיברות במערכת החינוך הפורמאלית בכלל יתמקד  הפרק הנוכחי

הזיקה שבין קהילה וחינוך קיבלה בספרות המחקר והתיאוריה  מספר . בפרט ובזיקתו לקהילה

 : אופני התייחסות

 

  הקהילכמערכת החינוך  –מערכתית -תפיסה פנים. 1

הספרות מתייחסת . זירה זו מתייחסת לבחינת בית הספר כארגון חברתי ואופני התנהלותו כארגון

 : (1998שרן ואחרים )ס  כארגון "למספר מודלים אפשריים לניהול ופעולה של ביה

                                                 

 .סים"בתי הספר הקהילתיים בחברה למתנהיחידה למירי לוגסי  בהיותה מנהלת ' הבחנה זו היא פרי ניסוחה של גב 1
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 .בית הספר כמערכת *

 .יביורוקראטכארגון בית הספר  *

  .בית הספר כקהילה *

בית ספרית מוצא את ביטויו בריבוי המושגים -יאור הקהילה הפניםשכיחותו של המושג לת

חוסר בהירותו של המושג  .קהילות חשיבה, קהילת מורים, קהילת לומדים: למשל, שהתפתחו

העברתם ממחייב אנשי חינוך להיזהר מהשאלת ממדי הקהילה מתחומי מדעי החברה ו 'קהילה'

לו ממדים של קהילת ילזהות א אפשר-דיין איע, למשל. י לתחום החינוךטאוטומטי וסכמבאופן 

המתארת כיצד  תתיאורטיוסחה בנ שעסקומחקרים אין עדיין . מורים מקצועית מסייעים להוראה

  .קהילה אמורה לתפקד במערך חינוכי

 תבתיאוריומאפיינים שחוזרים על עצמם מספר הניסיונות המחקריים השונים מנסים להצביע על 

התייחסות לעמדות של , אינטרסים משותפים, השתתפות, גומלין יחסי, ותעצמא: השונות של קהילה

לבין " קהילת מורים"חסרים כלים לניסוח קריטריון מבחין בין  .מיעוט ויחסים משמעותייםו יחיד

האופן שבו קבוצת מורים מעצבת קשרים  בענייןקיים מידע מועט  ;קבוצה של מורים היושבת יחד

 . מודדת עם קונפליקטים וממשיכה בכך לאורך זמןמת, משמרת אותם, קהילתיים

ירת צתהליך של יבהעיסוק בתהליך שבו קבוצת מורים הופכת לקהילה ממקד את תשומת הלב 

המייצגות את הבסיס המשותף המוסרי של כאלה , נורמות הנתפסות כמאפיינות יחסים קהילתיים

 .ת בקבוצהברּוהח   לטובתשדרכו המשתתפים מרסנים את רצונותיהם  רכיבה, הקהילה

קיימת שונות רבה בין . אתגרהיא " קהילה מקצועית"קריטריונים של להוראה בהתייחסות ה

 ;תחום ההוראה וסוג התלמידים, גיל ההוראהבממדים של  :בכמה נושאים עיקריים המורים

תפקיד מערכת בתפיסת ; מבנה תכנית הלימודים הרצויהב; מטרות החינוך וההוראה בהגדרת

הבעייתיות והייחודיות של תחום . כל סוגיה מקצועית חינוכית אחרתבהתייחסות ל ;ההערכה

מורים במערכת ה כך למשל. של מורים" קהילה מקצועית"אתגר גדול ליצירת  ציבותהחינוך מ

 .היווצרותן של נורמות מקצועיותלמיון של מורים חדשים וללגיוס ו יםנגיש נםהחינוך הציבורית אי

תחום החינוך לא הצליח ליצור שפה משותפת המבוססת על מערכת  ,רפואהלובהשוואה למשפטים 

השימוש . ופינספולמוס איגדר בסופו של דבר ב ותרתחינוכית נ סוגיהוכל  ,ערכים ונורמות מוסכמות

ויועד בעיקרו  ,ארציתה-התייחס בעיקר לרמה המחוזית" קהילת מורים"שנעשה עד כה במושג 

 .מורים מתמשכת כמסגרת להכשרה או להשתלמות

. עבור התלמידיםבשימוש באלמנטים קהילתיים במערכת הבית ספרית מקדם תהליכים של למידה 

למידה : עקרונות כמהקהילת לומדים מבוססת על . ללמוד בקהילת לומדיםתלמידים מיטיבים 

גם לתלמידים וגם למורים דרושים . תשוקה, תוף פעולהיש, חשיבה ותרגול רפלקטיביים, פעילה

חיזוקים ותגמולים מצד בית הספר והקהילה כדי שיעזו להגיע לאותן רמות של סיכון , פיגומים

 . ומחויבותלמידה לשם הבנה , והמצאה אשר מאפיינות דרכי למידה חדשות

ולמורה יש שליטה  ,סדר-באי זוהי הוראה. קיים קושי במעבר להוראה במסגרת של קהילות לומדים

שליטה -זוהי למידה המאופיינת באישהרי , חות של השיעורעל כיווני ההתפתמעטה בלבד 

על ודאות ו-מבוסס על איה ,יצירתי "בלגן"ל מחויביםלשם כך יש להכשיר מורים שיהיו . בהתרחשות

. הקהילה הרחבה מצדהתנאי המרכזי לקיומה של הוראה כזו מחייב תמיכה . יכולת חיזוי מוקדם-אי

את הסיכון  מצמצותוף פעולה שיית ליצור מבנים של שחייב ,ספרית הכלל בית ,הקהילה הרחבה

קהילת וא השנועדו לכך אחד המבנים המרכזיים . למידה כזוב הכרוכים יםהמחיריפחיתו את ו

מורים צריכים להיות חברים בקהילות שבהן הם יכולים לחקור את דרכי ההוראה שלהם . מורים
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לגלות , לדון, לחקור, תוף פעולה זה עם זהישב שבהן הם יכולים לפעול, באופן פעיל ומתוך תשוקה

ובכך ליצור ידע החורג מעבר למה  ,וללמוד זה עם זה מה קורה כאשר גורם המקריות פועל בהוראה

 (.1997שולמן )מבנה הכיתתי כיום שכל אחד יכול ללמוד בבידוד האופייני ל

רמת , עם זאת .שבתוכו שפיע על רמת הקהילתיותמס "הפנימי של ביה-אופן המבנה הארגוני

יכול להיות ת הספר בי. קהילתיות גבוהה בתפקודה של המערכת כארגון אינה מחייבת קשר לקהילה

לבחון דרכים  כדי, לכן  .בה הוא מתקייםשהקהילה ן אך מנותק לחלוטין מ ,בניהולו מאוד קהילתי

חסי יש להתייחס לתפיסה קהילתית המתייחסת לי, ת הספרביבין לקשר בין הקהילה לכיצד 

 .בה הוא פועלשהסביבה ת הספר לבין הגומלין שבין בי

 

  קהילהבמערכת החינוך  –פיסה חיצונית ת. 2

באיזו מידה : בתוכה הוא פועלשנקודת מבט זו מתמקדת ביחסי הגומלין שבין בית הספר והקהילה 

. ה שסביבומשפיעה הקהילה החיצונית על בית הספר ובאיזו מידה משפיע בית הספר על הקהיל

מאווים ובעיות של תושבי הקהילה שבה , רצונות, תהליך המתרגם צרכים ואהחינוך הקהילתי ה

 .תחומיםמגוון ממוקם בית הספר לתכניות ולפעילויות ב

 

 :(ן"פרידמן תש)כיוונים שני  תבטאים בהדגשתמת ספר בילבין  קהילההגומלין בין היחסי 

  הקהילה כעומדת לשירות בתי הספר

מבקש לממש את תפקידו וייעודו החינוכי והוא מזהה בסביבתו גורמים שונים שעשויים  בית הספר

יה למימוש יות קרקע פורונגיש שעשוי לה, הקהילה הינה משאב מגוון. ת יעדיולממש אלו יע ילס

, על מנת לממש את מרב הכוחות האנושיים והפיזיים ולסייע לבית הספר למימוש יעדיו. ומטרה ז

יעדיו של בית הספר אינם בהכרח . לשתף עמו פעולהקהילה אנשי הספר לה קיימת פנייה מצד בתי

 .קשורים בקהילה והקהילה נתפסת כמשאב

 

  בית הספר לשירות הקהילה

. בית הספר והקהילה תופסים את בית הספר כזרוע של הקהילה. בית הספר הוא סוכן שינוי בקהילה

נשאלת השאלה באיזו מידה ניתן להשתמש במערכת החינוך ככלי  ,קהילה במסגרת תהליכי בינוי

העוסק , ההנחה היא כי בית הספר צריך להיות מוסד חינוכי רב משימות. מעצב עבור הקהילה כולה

פועל שעות רבות במשך היום ושבין , מטפל בסוגים שונים של תושבים, בתחומים מעשיים ורעיוניים

יעדיה של  תפקידו לקדם את .החברה והתרבות ,בתחומי החינוך כתליו מתנהלת פעילות רבה

 : כגוןאמצעות הבטחת פעולות שונות בהקהילה ותפיסתה העצמית הנובעים מזהותה הקהילתית 

 להיענות לדרישות הקהילה לאספקת מקורות אנושים ופיזיים. 

 לקהילה לקביעת צרכיה ותלהעמיד את המנהיגות וההנהגה הדרוש. 

 גה הדרושה להשגת פיתוח מנהיגות מקומיתלספק את ההנה. 

 לפתח את רמת המעורבות של התושבים בקהילה. 

 לסייע בשיפור פני הסביבה הפיזית ולאפשר שימוש במבני בית הספר לקהילה. 

 כמרכז מבוגריםישמש גם בית הספר לדאוג ש. 

  םמודייבמסגרת תכנית הלשבתוכה בעיות התהליכים וה, הוראת מבנה הקהילהלכלול את. 
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  כוונםלמנהיג את המאמצים החינוכיים של הקהילה ולגורם הבית הספר להפוך את. 

 

הקהילה במימוש  ית מודל לבית ספר המהווה זרוע שלל בניביטא תפיסה ש" בית הספר הקהילתי"

 .מוסד חינוכי שעובדיו מגלים פתיחות מרבית כלפי הקהילהכ בית הספר לשם כך הוגדר  .יעדיה

בתהליך החינוכי  תלביםהורי תלמידיו מש, שלו נכללים תכנים קהילתייםבתכנית הלימודים 

תרבותית וחברתית המוכוונת לאנשי הקהילה בהתאם , ומוקצים בו משאבים לפעילות חינוכית

 ,תושבי שכונה, הורים בכלל, ספרהקהל היעד של בתי הספר הקהילתיים הם הורי בית . הםרכיולצ

נכים או כל קבוצה , קשישים: אוכלוסיות ייחודיות או מוגדר אוגרפייאזור גהמתגוררים ב אנשים

מודרני של שינויים מרחיקי לכת נדרשות גמישות -בעידן פוסט .(ן"תש, פרידמן)בעלת ייחוד מוגדר 

מערכת בעלת יכולת חידוש תפקד כלעליו  יעדולממש את  כדי .בית הספר הקהילתישל  והתאמה

 .ויסות עצמיבוגנות והתארב, מאופיינת בהסתגלותה, וגמישות

 

 . 

 לקראת מימוש שותפות מצמיחה  :מבט לעתיד. ד

 יובאני'סרג( )Building Community in Schools) 'אתגרים בניהול בית ספר' בספרו ,ניבאוי'סרג

ומדבר על תלות ( קהילהכס "קהילה לבין ביבס "בי)מבקש לחבר בין שתי התפיסות  ,(2002[ 1984]

 ,יש לחדש את הקהילות ,לבתי ספר טובים לקוםאפשר ל כדי ,מצד אחד: תי המערכותהדדית בין ש

 . ביותר של בית הספריצירת קהילה היא התפקיד החשוב  אחרומצד 

, צריכים להישען על יצירת קהילהיעדיו , בקהילה ת הספרשל בימכאן על מנת לממש את מרכזיותו 

 ,יצירת תשתית ערכית משותפתיש לשאוף לפנימית ברמה ה. רמה החיצוניתהן ברמה הפנימית והן ב

להקפיד ליצור קשר ת הספר על צוות מחנכי בי. תמיכה בבעלי מקצוע שוניםבמדובר רמה החיצונית ב

לבסס הליך דמוקרטי ולמנוע השתלטות של קבוצות אינטרס  כדי ,עם מספר רב של קבוצות בקהילה

להיות מקום עליו  .עבור הקהילהבכז למידה יותר מאשר מר שמשצריך לת הספר בי. ת הספרעל בי

הקהילה  אתצריכה להיות מחויבות לשרת את הקהילה בכך שיכיר ת הספר לסגל בי. של הקהילה

 .ה בתוכה הוא חית להיות מותאמות למאווי הקהילההחלטות הפדגוגיות צריכו .משרתהוא אותה ש

, כזי לעיצוב נורמות קהילתיותמרכר פעולה  שמשל, באמצעות בית הספר ,מערכת החינוך ראויה

עבור בשייכות ומחויבות , ולביסוסה של הקהילה כמקור ליצירת משמעות ,לחיזוקן ולשימורן

ות הזרז המרכזי ליצירת קהילה חזקה ובריאה שבה ימערכת החינוך יכולה לה .היחידים שבתוכה

הנערה הנער ובה שלה קהי, ראויהפועלות כל שכבות הגיל יחד למימוש החזון המרכזי של הקהילה ה

 (.Benson 1997)כל הדורות מרגישים בעלי משמעות ונחוצים שבה נתפסים כשייכים ו

, העשרה כלכליתבזכות היותה גורם המספק הן ת הספר משאב מרכזי לביהיא הקהילה  במקביל

שהם הבסיס  ,מקומית הוגיאוגרפיאמנות , תרבות, משאבים היסטוריים, הענקת לגיטימציה

והן בזכות  .ות של תכנית הלימודים לחיי הילדים וההזדמנות ליצור סביבה עשירה לימודיתלרלוונטי

יכולת . בעזרת אנשים מתוך הקהילההיותה גורם המאפשר תמיכה וסיוע מקצועי לסגל בית הספר 

 חשובמכאן עולה כי המשאב ה .החיות של המערכת מבוססת על יחסי חליפין מתמידים עם סביבתה

ובעיקר עם  ם ומכבדים שלו עם סביבתויהדדי, יחסי גומלין פתוחים ואהספר ה ביותר של בית

ושר קבית ספר אפקטיבי  .בתי ספר מצליחים מאופיינים בריבוי קשרים. הקהילה בתוכה הוא פועל
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לבין אורחות החיים של הקהילה תכנית הלימודים  בין קושר :דהיינו. יצירת קהילהבין בין אנשים ל

 .ם בהואירועים מרכזיי

מגוון  ולבטאעבור יחידים להתאחד בהזדמנויות היוצרים ם יאחד המוסדות המרכזי ואבית הספר ה

 ,טחון והמשכיותיב, דאגה הדדית, זו ההזדמנות לעצב מערכת של מחויבות והכלה. יכולות

 . באופן מתמשך תהליך של למידהלעצב על יכולתם של אנשים  תבססתהמ

 

 וסוגי קשר  דרכי פעולה -בין קהילה למערכת החינוך 

מערכת החינוך עוסקת בטיפוח הנכסים הקהילתיים ומתייחסת לתחום פעולתה כדרך וכאמצעי 

לעצב את  ערכת החינוךמ של חוסנה של הקהילה תלוי ביכולתה .חסונה לאורך זמן קהילה תריליצ

יש תהליך בינוי קהילה באמצעות . השתלבותו כדור בוגר בקהילהלהבטיח את דור המחר ו דמותו של

בקרב  ,מרכזם ביסוסו של הון חברתיב, בניית נכסיםולעסוק בחזון לפתח בידי הקהילה את היכולת 

ולו בשל העובדה כי הדור  ,יעד מרכזי לייצור הון חברתי םבתי הספר ה .צעירים ומצטרפים לקהילה

ת את רוב שעות הערּו רוב הצעירים מבלים. שעות ביוםשבע עד שמונה הצעיר מבלה בבית הספר 

דמות  ואעבור צעירים רבים המורה הב. הרבה יותר מאשר עם משפחתם, שלהם עם בני גילם

יחד עם  . לכן בתי ספר הם קהילות בעלת חיות מרכזית בחשיבותה. משפיעה ביצירת הזהות העצמית

לבין  ת הספריש להסיר את המחיצה בין בי ,לממש את הפוטנציאל שביחסים ההדדיים זאת כדי

 .רשאים לעסוק בהתפתחות הצעיריםההיחידים היכולים ואינם כי בתי הספר בנה תוך המהקהילה 

אותן ניתן ש שדות פעולה  כמהבחשבון נתונים אלו ולהתייחס ל הביאתהליכי ההתערבות לעל  מכאן

 YOUTH AND SOCIAL)ן ברמת כלל סוכני החיברות בקהילההן ברמת בית הספר וה לנקוט

CAPITAL 2001)ׂׂ 

גישתם , סוד הצמחתו של הדור הבא בקהילה מותנה בזיקה שבין השחקנים השונים בקהילה

. נ,ושחורי. א,ורנסקי) דפוסים של קשר ומגעאפשר להבחין בכמה . ומעורבותם במערכת החינוך

1999 :) 

, התפיסה היא כי חינוך הוא סוג של שירות המועבר על ידי איש מקצוע: לקוח–איש מקצוע .1

איש המקצוע מעניק את השירות בשם . הלוא הוא התלמיד, לבין הלקוח, הוא המורההלוא 

דהיינו בעלות וריבונות מכרעת של מערכת החינוך על מוסדות . והלקוח בעיקרו פסיבי, הידע

 .הקהילה

מאבק בין גורמים שונים בקהילה ובניית מנגנונים לפיקוח ובקרה בעיקר בטווח : סנגור/הגנה .2

מי מחליט על מה : מאבק על תהליכי קבלת החלטות. ליטית והזירה החינוכיתשבין הזירה הפו

 . ומתי

זהו אינטרס . בית הספר והקהילה משתפים יחד פעולה להשגת יעדים בית ספריים: שותפות .3

הגורמים המתעניינים נתפסים כמועילים וכיכולים . אישי של גורמים בקהילה להיות מעורבים

  .לשפר את המתרחש בבית הספר

 

כך תחומי המעורבות יהיו מהותיים יותר לתפקוד בית הספר ויכללו , ככל שדפוס הקשר פתוח יותר

 (:Epstein 1997)כאלה  דפוסי מעורבותניתן לזהות . תחומים רבים יותר בהפעלה השוטפת

בית הספר הוא היוזם של . ונותרים פסיביים, גורמים בקהילה מקבלים דיווח: מעורבות סבילה .1

 .הקשר
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, בליווי טיולים וכדומה, בהסעות, גורמים בקהילה  מסייעים בכיבוד: ן שירותים וקבלתםמת .2

 .ומקבלים מבית הספר סיוע בהתגייסות בית הספר לאירועים בקהילה

גורמים בקהילה משתתפים בדיונים על החינוך וגם מובילים את מרכזי : מעורבות פעילה .3

 .וכדומה מעבירים הרצאות בתחומם, הלמידה ומתנדבים בהם

הם שותפים . גורמים בקהילה מעורבים בניהול המוסד החינוכי: מעורבות בגיבוש מדיניות .4

תכנון מערך החינוך הבלתי פורמאלי , שיקולים חינוכיים, משמעת: לדיונים בנושאים כמו

 .והעשרת תכנית הלימודים

תוך מעורבות  יש להבטיח שותפות, בקהילה המבקשת להעמיד את הדור הבא לטובת ביסוס חוסנה

 .בכלל מרכיבי הפעולה של כלל הגורמים בבית הספר ומחוצה לו

 

 מודלים לשותפות הלכה למעשה 

 :בניסיונות השונים לתווך בין המערכות השונות מתקיימים במציאות מספר מודלים אפשריים

בתיים ניהול בית הספר מתרגם את המשאבים הסבי: קהילה בית ספרית – בית הספר כקהילה .1

שיתוף "התהליך ביסודו מבוסס על עקרון יצירת אמנה חינוכית באמצעות . ליעדי בית הספר

האמנה הבית ספרית מעמידה במרכז את שיתוף התלמידים ". מועדון לקוחות" / "הקליינט

 . והשתתפותם וכן את שותפות הצוות החינוכי וההורים בעיצוב בית הספר

: החינוך כזירת פעולה לסדר יום קהילתי  -קהילתי -דגוגיקהילה בונה חינוך באמצעות נושא פ .2

מוניציפאליים וממלכתיים לטיפול / יש ליצור שיתוף פעולה בין אנשי חינוך ומוסדות קהילתיים 

קיימת ציפייה ממערכת (. אלימות וכדומה, סביבה, סמים)מערכתי בבעיה בוערת או ערכית 

. קהילה המגיבה לנושאים אקטואליים וערכייםחינוכי כביטוי ל-החינוך לייצר סדר יום ערכי

  .בית הספר נבחן בגמישותו בהטמעת מערכי חינוך והוראה בהתאם לדגלים המונפים מעת לעת

הקהילה מתרגמת   -אידיאולוגית , החינוך ככלי לשירות קהילה מחנכת: קהילה בונה חינוך .3

בית הספר רואה את . תיאידיאולוגיה וקוריקולום קהילתי לצד ובנוסף לקוריקולום הממלכ

 .עצמו כשליח של הקהילה ומקבל את הלגיטימציה לפעילותו מהקהילה יותר מאשר מהמדינה

סגל חינוכי המחויב לרעיון פדגוגי מחפש קהילה ובונה  -חינוך בונה קהילה באמצעות מחנכים .4

 הורים המודאגים מאיכות מערכת החינוך הממלכתית מחפשים מוסד חינוכי ייחודי. קהילה

שביעות הרצון של ההורים מהמערכת הייחודית . ומוכנים להיחשף לרעיונות פדגוגיים ייחודיים

שלא לשמה בא "מ. פתיחות והזדהות עם רעיונות חברתיים תרבותיים וקהילתיים, יוצרת עניין

 ".לשמה

 

  המלצות

  :ברמה הבית ספרית יש להתייחס לנקודות הבאות

קבלת תעודת את יותר ויותר בתי ספר מתנים מדי שנה  - כל התלמידים עבור פעילות קהילתית

כך , במחקרים שונים נמצא כי ככל שמספר שעות ההתערבות רב יותר. קהילהל תרומהבבוגר ה

. המודעות לחלש ותחושת השייכות של התלמידים לקהילהוהסובלנות , תחושת האחריות ותמתגבר

היות . ולא רק למשך שנה אחת ,כל גיל מסגרת של פעולה בקהילהבחייב ליצור כל בית ספר  פיכךל

יש ליצור תכנית לימודים , פוק ורצון לבצע זאתיחשים בשלב המיידי סאינם התלמידים ש
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עיצוב הפעולה לעידוד מפגשים בין שונים תעודד יצירת הון . מלווה ומעודדת פעולה זו, שמכשירה

 .חברתי מגשר

 בתי ספר גדולים ממחישים את - וקה ליחידות שייכות קטנותחלאו ספר קטנים  יצירת בתי .1

של חוסר אונים  ותת התחושוספר גדולים מתחזק בבתי. היעדרותה של קהילה תומכת ודואגת

ליצור מחויבות ותחושת שייכות צריכים בתי  כדי. חוסר יכולת להיות משמעותי ולהשפיעשל ו

מעורבות . את זה ומאמינים זה בזה אנשים מכירים זה ןהספר להיות קהילות קטנות שבה

עם תחושת חוסר האונים  בהתמודדותהרכיב המרכזי  םפיתוח פרויקטים הבבפתרון בעיות ו

בתי ספר קטנים מאפשרים יצירת . גלים התנהגות אזרחיתריצירת קהילה שבה התלמידים מת  בו

הם . יררכיתההם נדרשים לשימוש מופחת בסמכות  .בינאישיתהכרות יהומדגישים את ה, קשר

לעסוק פחות במשמעת ויותר  –ולמנהל  ,מאפשרים למורים להתפנות לקשרים בינם לבין עצמם

 לתמוך יטיביםבתי ספר קטנים מ. בתכנית לימודים ובמעורבות קהילתית, ביחסים בינאישיים

 . התלמידים מלוות בתמיכה אישיתן גבוהות מה הדרישותו ,תלמידיםב

 עבורביצירת הון חברתי חשובות לפעילויות מסוג זה - ריותקוריקול-שילוב פעילויות חוץ .2

בשיתוף וביצירת , ברמה שוויונית, בפעילויות אלו הם פוגשים מכרים פנים אל פנים. המתחנכים

מתפתחות  ,יצירת סולידריות ומחויבות בפעילויות מסוג זה לענוסף . ערכים משותפים

פעולות מעין . עבודה בצוות וכישורי ארגון, ורדיבור בציב: מיומנויות מרכזיות בחיים האזרחיים

ממצאים מוכיחים כי . עצמואת היתרון של הון חברתי המעצים את אלה מממשות את העיקרון ו

מבססות קשר שוויוני בין  הפעילויות אל. פעילות בגיל צעיר מנבאת מבוגר אקטיבי ופעיל

 . המשתתפים ללא מעורבות בהכרח של מבוגר מקצועי

 

  :ילות הבלתי מאורגנת יש להתייחס לנקודות הבאותברמת הפע

. אלו הן קבוצות בחירה. עם חבריםרך כלל בדהם מבלים  ,נמצאים בבתי הספראינם כשהצעירים 

קיימת  ,הופכים ליותר עצמאיים צעיריםככל שה. הם משמשים מעין מראה לעולם המבוגרים

הצעירים ו מידה מכינות המסגרות הללו את לאלו מסגרות הם משתייכים ובאיז לבדוקחשיבות 

מטפחת אחריות של  תפורמאליוהאם ההכשרה של המסגרות הבלתי  :להשתלבות בעולם המבוגרים

מה מידת ההשפעה של החברים ? לאנוכיות חומרית חומר תבערהמספקת שמא בניית הון חברתי או 

הרבה יותר על כמות המסגרות  לצערנו אנו יודעים? מגע פנים אל פניםל בהשוואהוירטואליים וה

 (.Better Together 2000)מאשר על איכותן 

:  מעורבותם בארגונים שונים בקהילהוכמו כן יש להתייחס להמלצות לגבי חברותם של צעירים 

חשופים , עובדים ופעילים, הם נוהגים בגיל צעיר יותר: עצמאיים יותר מאי פעם םצעירים כיום ה

ככל שהם . ההורים לעזוב את ביתו" להסתדר"ציפייה חברתית סביבתית  קיימתו, למדיה הגלובלית

מכאן שארגונים קהילתיים הם . םקבוצת בני גילעם כך הם מבלים יותר  ,הופכים לעצמאיים יותר

 :להלן כמה אפשרויות. מסגרת ללמידת אחריות ושותפותמספקים שילוב צעירים ובזירה מרכזית 

תרבות הפנאי מאפשרת ליותר ויותר פנסיונרים לקחת חלק  - תדורי-עיצוב וקידום חונכות בין .1

סוג כזה של . מייעוץ כיצד להתחיל עסק קטן ועד מיומנויות של גישור: בחונכות במגוון תחומים

 .קשרים מקדם גם את עקרון ההון המגשר

יש לשדרג את התכניות הלאומיות של  - "שירות למען הקהילה"תמיכה בהרחבת המגמה של  .2

  .מכינות קדם צבאיות וכדומה, ירות הקהילהשנה בש
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, מבוגרים צריכים להאמין בצעירים - חבר מנהלים ומועצות מחליטות, צעירים בעמדות ניהול .3

או ליצור פורומים של צעירים העוסקים , עמדות מפתחללראות בהם שותפים ולמנות אותם 

בנושאים  ,ראשי ערים כמו ,יש למנות צעירים כיועצים למקבלי החלטות. צעירים ניייבענ

 .הקשורים אליהם

חשוב לתת פרסום ותהודה  - הכרה ביכולתו של המתבגר ויצירת הזדמנויות לתמיכה בתרומתו .4

במיוחד לאור ההשפעה , לסיפורים על צעירים מפורסמים ומשפיעים שהופכים לגיבורי תקשורת

 . של אמצעי התקשורת ומרכזיותם

וכן מלגות והכרה אקדמית  ,בקבלה לעבודה או ללימודיםיש לתת קדימויות  - עידוד ההתנדבות .5

 . הן במסגרות האקדמאיות והן במסגרות הפרטיות" רקורד של התנדבות ותרומה"ל ,וכספית

עידוד צעירים לא יתאפשר ללא תמיכתם של מבוגרים והעמדת  - הכרה במתנדבים ובתומכיהם .6

 .דה או ארגונים המקדמים צעיריםיש להעלות את היוקרה של מקומות עבו. משאבים לעניין זה

יש לעודד את ארגוני הביניים שבין הארגונים הלאומיים והמקומיים  - יזוק ארגוני הבינייםח .7

: הלדוגמ, ליוויבבלימוד ו, בתמיכה, בהכשרה, שיתווכו בין בתי הספר למקומות ההתנדבותלכך 

 .'ארגוני צעירים וכו המקיםארגון ארצי לטיפוח יוזמות של צעירים 

 

 דילמות והרהורים 

חושף  ,זיקה בין החינוך כמערכת בונה קהילהב ,ליווי הניסיונות השונים בשטח במציאות הישראלית

 :והלללמות אליהם יש להתייחס  בהתמודדות עם הסוגיות ימספר ד

-דילמה זו מעמידה במרכז את ההשלכות הכלל  - ייחוד מול בדלנות, ממלכתיות מול פלורליזם .1

מצד  .קהילות שונות מסגרות למידה שלשל הרצון לייחודיות של תכנים ון תיות הנובעות מחבר

, רב תרבותיותלמנוף מרכזי לפלורליזם וכיצירת מגוון וייחודיות כביטוי ובחשיבות יש , אחד

בעיקר כביטוי , "הזר והאחר"בבדלנות וברצון להסתגרות מפני  ,ייחודיותיש סכנות ב שניצד ומ

 .החזקות לותיהשל הק

ערכיות השפיעו ומשפיעות על  תאידיאולוגיוכיצד תפיסות   - יגיאוגרפמרחב חינוכי או מרחב  .2

על פי קרבה גיאוגרפית או על פי השתייכות תרבותית : קהילות לעצב את מערכות החינוך בתוכם

על מה צריך להתבסס : דילמה זו מעמידה במרכז את שאלת העיקרון המנחה ?ערכית מובחנת

 :של כל השותפים תגיאוגרפיעל קרבה : יצירת המסגרות החינוכיות לשרון המנחה העיק

בתי ספר : חינוכי-יאידיאהמנחה להיות שעל העיקרון או  ,עירונים/קיבוצים, ערבים/יהודים

 . בתי ספר תנועתיים קיבוציים, בתי ספר אנתרופוסופיים, קיום-לדו

מרכז את שאלת המנדט לפעולה החינוכית בכל דילמה זו מעמידה ב- האידיאולוגימקצועיות מול  .3

קיימת תפיסת מערכת , מחד .מסגרות הפעולה והמדדים להצלחה, תכני הפעולה: רמותיה

בדומה  ,רמת הידע והניסיון של אנשי החינוך, מובהקת השמה במרכז את המקצועיות

מאידך  .םבין כל האחרילתפיסה זו שמה גבול ברור בין המומחים לחינוך . למקצועות אחרים

עוסק  ,בניגוד למקצועות אחרים כמו רפואה או הנדסה ,כי חינוך, התפיסה הקיימתעומדת 

א וה הולכן חייב להוות ביטוי של עולמות הרוח והערך של החברה ב ,בעיצוב ערכי של הדור הבא

 ,םוהאידיאולוגייעל מוסדותיה הפוליטיים  ,הקהילה, לפיכך". נקי"עניין מקצועי  ופועל ואינ

 .ייבת להביא את סדר יומה למערכת החינוכיתח
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דילמה זו מעמידה במרכז את  ."מצוי"או ל" ראוי"מערכת החינוך כביטוי ל  - יוזמה מול תגובה .4

או כמגיבה לסדר היום  ,שאלת הפעולה של מערכת החינוך כיוזמת את סדר היום בקהילה

מצד : של מערכת החינוך קשורה קשר הדוק בהגדרת מטרתהדילמה זו . שעוצב על ידי הקהילה

אחד התפיסה הרואה את מערכת החינוך כמכשירה את הדור הבא ליצירת החברה הראויה על 

התפיסה כי מערכת החינוך משקפת וקשובה  ,שניצד מ. ידי יוזמה וקביעת סדר היום הקהילתי

ינה את מגיבה אליו בתכנון חינוכי ומכ, ונענית לסדר היום הקיים בקהילה, "לקוחותיה"רכי ולצ

 .המתלמד למציאות כפי שהינה קיימת

 

  סיכום. ה
מאמר זה ביקש להבליט את תפקידה של מערכת החינוך בכלל ובית הספר בפרט כסוכן חיברות 

טנציאל להוות גורם מרכזי ביצירת הזהות ועל מנת שבית הספר יוכל לממש את הפ. קהילתי

קהילה בפני כרק  לא לראות  את עצמוית הספר הקהילתית ובקשר של דור העתיד לקהילתו על ב

 .ואותה הוא משרת בה הוא חישקהילה בפועל ארגון הכאלא  ,עצמה
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