
 

 החינוך הדתי בישראל: לקראת סדר יום חדש

. לשעבר מנהל מנח"י, מנכ"ל רשת החינוך של תנועת הקיבוץ הדתי,  פז-משה )קינלי( טור  

הגודל, הגיוון, הגאוגרפיה ובעיקר תפיסת ה'גם וגם' הם מאפיינים ייחודיים למוסדות החינוך בציונות הדתית. 

ם קטנים, נישתיים ויקרים. תפיסת ה'גם וגם' במוסדות הציונות מאפיינים אלה מביאים לכך שמוסדות החינוך ה

מציע סדר יום חדש לחינוך  ..הדתית יוצרת מתח ערכי המעמיד דרישות מפליגות לבוגר ולבוגרת הממוצעים.

 מוסדות החינוך המצליחים, והחלטה של היפתחות ושיח עם החברה הישראלית...: הגדלת הציוני־דתי

 

 לצמצם את הדיכוטומיות

מנהלת תיכון דרור הממלכתי־דתי בירושלים, וחברת הנהלה בנאמני תורה ועבודהוייס, -רני חזון  

בעוד שהחינוך המעורב לבנים ולבנות בבתי הספר היסודיים מדובר מאוד ונמצא בליבו של דיון ציבורי, על 

זהותם של בני  החינוך המעורב בתיכונים כמעט אף אחד לא מדבר. מדוע באחד השלבים שהכי מעצבים את

 הנוער, אנחנו מנתקים אותם מההתנהלות הטבעית של החיים? 

 

 לחיות על פרשת דרכים

מנהל התיכון המשלב הקהילתי 'יחד מודיעין' , שגיב אלבז   

יש  ..היו בי מתמיד והם איתי היום. –ט חיים בעולם משלב בו התפתחות אישית וחברתית נבנות על קונפליק …"

איש חינוך דתי בחינוך ". מסע של לי הזכות לנהל מקום המחדש ומתעסק בעניין זה כחלק בלתי נפרד מהחזון שלו

 .משלבהחינוך בממלכתי וה

 

 ומה מורים אנו לילדינו בבתי הספר?

פסיכולוגית, בוגרת בית הספר מנדל למנהיגות חינוכית  , נעמי )יפה( עיני  

זאת אבקש שנציע  –ספרים עשיר, חשיבה ביקורתית, כבוד לזולת ושאלות "חיים תוססים, ערכי יסוד, ארון 

היא תתמקד בפיתוח אומץ לב, תחושת מסוגלות עצמית, חוסן נפשי ותשוקה  –לתלמידינו. וההכשרה החינוכית 

 לפעול בעולם ולחפש אחר תשובות". על בית הספר כשדה האימונים של החיים.

 

 בית ספר בונה קהילה בונה בית ספר

ראש תחום חינוך בתנועת נאמני תורה ועבודה , לסר אורית  

המאבקים בין הפלגים בציונות הדתית הביאו בשנים האחרונות להקמתם של בתי ספר פרטיים ו'תורניים' רבים, 

במחיר התפלגות הקהילה ונטישת האוכלוסיות המוחלשות בבית הספר הישן. במקרים אחרים, המאבקים 

, מעל ראשי התלמידים ועל חשבונם, עד שצוותי בתי הספר דורשים מההורים לא מתנהלים בתוך בית הספר

 . להתערב כלל בתהליך החינוכי. אפשר להשאיר את המאבקים מחוץ לכיתה



 

 

 

 


