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חינוך רב-תרבותי 
מודל למפגשים רב-תרבותיים 

הפער  אולם  רבים,  וקונפליקטים  מתחים  מחולל  זה  גיוון  תרבותית.  מבחינה  מאוד  מגוונת  אוכלוסייה  בעלת  מדינה  היא  ישראל 
התרבותי הבולט ביותר הוא בין יהודים לבין ערבים. פער זה מוזן מהיסטוריה ארוכה של ניכור, איבה ואלימות ועל כן הוא קשה 
לגישור. עיסוק בנושאי סביבה נחשב לאחד האמצעים האפשריים לתיווך בין התרבויות, בשל עיסוקו ְבּדילמות המשותפות לקהילות 
השונות. מסיבה זו פרויקטים חינוכיים שונים משלבים בתוכם מרכיבים של חינוך רב-תרבותי וחינוך סביבתי. עם זאת נראה שעדיין 
לא נמצא מודל יעיל דיו למטרה זו. המחקר הנוכחי עקב אחר תכנית מפגשים רב-תרבותיים בין תלמידים יהודים לבין תלמידים 
ערבים, שהתקיימו בחווה החקלאית "תלמי אחווה" בעיר לוד במהלך שנת הלימודים תשע"ד. באמצעות מחקר איכותני מסוג חקר 
מקרה, הומשגו מאפייניה הייחודיים של התכנית והמודלים התאורטיים המונחים בבסיסה. נוסף על כך הוערכו התהליכים שעברו 
התלמידים בתכנית ביחס לקירוב בין הקבוצות ולהפחתת דעות קדומות. הממצאים מלמדים כי תכנית הלימודים שפותחה בחווה 
נשענה על שני מודלים עיקריים למפגשים רב-תרבותיים. מודלים אלה הם מודל "השערת המגע" הגורס כי מפגש בלתי אמצעי בין 
קבוצות מסייע לקירוב לבבות ולהפחתת דעות קדומות, ומודל "פרויקטים משותפים", לפיו קיומה של מטרת-על משותפת עשויה 
לקרב בין הקבוצות וליצור ביניהן זהות משותפת. שילוב מודלים אלו עם מרכיבים מתחום החינוך הסביבתי אפשרו ליצור מגע 
וקרבה בין התלמידים, להציב מטרות משותפות ולפעול במשותף במרחב שהם חולקים. הקרבה בין התלמידים התפתחה בשלושה 
מישורים. מישורים אלה הם מעבר מראיית האחר כאובייקט לראייתו כסובייקט, מעבר מתחרות לשיתוף פעולה, ומעבר מעיסוק 
בזהות קבוצתית לעיסוק בזהות אישית ובין-אישית. ההנחיה הדו-לשונית סייעה לתלמידים בהתמודדות עם אתגר השפה, והמדריכים 
סייעו גם בתיווך ובעיבוד הרגשי של חוויית המפגש, וכן הציבו דוגמה אישית לחברות ולעבודת צוות בין ערבים ליהודים. תכנית 
הלימודים המתוארת במחקר יכולה לשמש כמודל יעיל לחינוך רב-תרבותי סביבתי עבור מפגשים בין יהודים וערבים. עם ביצוע 
התאמות נדרשות יכולה התכנית לשמש גם בהקשרים רב-תרבותיים וסביבתיים אחרים בארץ ובעולם. תוצאות המחקר תורמות 

לגיבוש מודל יעיל המשלב בין חינוך רב-תרבותי לבין חינוך סביבתי. 
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Israel has a very culturally heterogeneous population. This heterogeneity often generates tension and 
conflicts; the most prominent case is the cultural gap between Jews and Arabs. This gap stems from a long 
history of alienation, hostility and violence and is therefore difficult to bridge. Focus on environmental 
issues is considered one of the possible means for mediation between cultures, due to the dilemmas 
common to the various communities. For this reason, various educational projects combine intercultural 
and environmental education. However, it appears that this model is inefficient to bridge the gap. This 
study followed the multicultural meetings of Jewish and Arab students in the Talme Achva farm in Lod 
during the 2013-14 school year. Through qualitative case study research, the unique characteristics of the 
program and the underlying theoretical models were conceptualized. In addition, the processes students 
experienced during the program that brought the groups together and helped reduce prejudice were 
evaluated. The findings show that the curriculum developed at the farm was based on two main models 
for multicultural meetings: the contact hypothesis model, which states that unmediated meetings between 
groups help to bring people together and to reduce prejudice; and the joint projects model, whereby a joint 
goal may bring different groups together and may create a common identity among them. Combining 
these models with elements from the field of environmental education enabled contact and friendship 
between children, created common goals and let the various groups work together in a shared space. 
The closeness between the children developed at three levels: a shift from seeing the other as an object 
to seeing it as a subject, a shift from competition to cooperation, and a shift from concern about group 
identity to focus on personal and inter-personal identity. Bilingual guidance assisted the children with the 
challenge of communication, and instructors also supported students with the mediation and emotional 
processes they experienced during the meetings, and set a personal example for friendship and teamwork 
between Arabs and Jews. The curriculum described in the study can serve as an effective multicultural 
education-environment model for meetings between Jews and Arabs. Necessary adjustments can make it 
suitable for use in other multi-cultural and environmental contexts worldwide. The results contribute to the 
formulation of an effective model combining multicultural and environmental education.
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1. מבוא

ישראל היא מדינה הטרוגנית המתאפיינת במגוון תרבותי רב. היחסים בין 
הקבוצות השונות מתאפיינים לא פעם במתחים, שסעים וקונפליקטים 
לבין  יהודים  בין  ביחסים  במיוחד  בולטים  הפערים   .)2009 )גלדי, 
מאוכלוסיית   21% היא  הערבית-ישראלית  האוכלוסייה  שכן  ערבים, 
היסטוריה  קיימת  בישראל  היהודית  האוכלוסייה  לבין  ובינה  המדינה1 
ארוכה של ניכור, אלימות ואיבה. נראה כי השסע רק הולך ומתרחב עם 

השנים )סמוחה, 2001(. 
הישראלית,  החברה  של  כמיקרוקוסמוס  בישראל  החינוך  מערכת 
בכלל,  תרבותיות  קבוצות  בין  בהפרדה  רבות  שנים  במשך  התאפיינה 

מתוך אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:  1
http://www.cbs.gov.il/hodaot2015n/11_15_355matzeget.pdf  
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בשנים  זאת  עם  בפרט.  יהודים  לבין  ערבים-ישראלים  בין  ובהפרדה 
עם  להתמודדות  דרכים  לחפש  החינוך  מערכת  החלה  האחרונות 
הקונפליקט הערבי–יהודי ועם השלכותיו. מפגשי הדיאלוג בין יהודים 
ההערכה  וכיום  השמונים,  שנות  מאז  תועדו  בישראל  פלסטינים  לבין 
"חינוך  של  פעולות  וחמישים  כמאתיים  מתקיימות  שנה  שמדי  היא 
והן  האוכלוסיות  שתי  בין  במפגש  מתמקדות  אלו  פעולות  לשלום". 
זוכות למקום מרכזי בפעילות החברתית והפוליטית למען קידום השלום 
וכן  הדדיים  ביקורים  כוללים  חלקם  מגוון.  המפגשים  אופי  בישראל. 
פעולות ופרויקטים של בתי ספר יהודיים וערביים. בין פעילויות אלה 
ניתן למנות סדנאות משותפות, סמינרים ומחנות קיץ משותפים בארץ 

ומחוצה לה )פרידברג, 2009(.
הרב-תרבותיות  תפיסת  שבין  המתח  בצל  מתקיימים  המפגשים 
קיימת  גיסא  מחד  משותפת.  ישראלית  זהות  ליצירת  השאיפה  לבין 
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הכרה מוצהרת בדבר חשיבות הרב-תרבותיות והצורך להיפתח לדעות 
השונות ולאפשר דיון חופשי בקרב התלמידים על יסוד של כבוד הדדי, 
גיסא  מאידך   .)2009 גלדי,  בתוך  )שביד  והתחשבות  סובלנות  הבנה, 
המדיניות הרווחת במפגשים הינה ברוח של "שילוב תרבותי", כלומר 
חיבור הקבוצות באמצעות האחדת הקולות וטשטוש ההבדלים ביניהן. 

עיסוק בנושאי סביבה נחשב לאחד האמצעים לתיווך בין תרבויות 
וטל,  )אלקחר  השונות  לקהילות  המשותפות  ְבּדילמות  עיסוקו  בשל 
2013(. מסיבה זו פרויקטים חינוכיים שונים בישראל ובעולם משלבים 
מרכיבים של חינוך רב-תרבותי עם חינוך סביבתי. עם זאת נראה שעדיין 
מפגשים  תכנית   .)2009 )גלדי,  זו  למטרה  דיו  יעיל  מודל  נמצא  לא 
לבין תלמידים ערבים המתקיימת  יהודים  בין תלמידים  רב-תרבותיים 
לוד מנסה להתמודד עם אתגר  בחווה החקלאית "תלמי אחווה" בעיר 
זה. המחקר עקב אחר הפעלת התכנית ותיעד אותה, תוך כדי שביקש 
לברר מהם מאפייניה הייחודיים של התכנית ובאיזה אופן היא משלבת 
מודלים תאורטיים במפגשים רב-תרבותיים. נוסף על כך ביקש המחקר 
לתאר ולהעריך את התהליכים שעברו התלמידים בתכנית ביחס לקירוב 
בין הקבוצות ולהפחתת דעות קדומות. שימוש בשיטת מחקר איכותני 
התלמידים  שעברו  תהליכים  על  המפגשים  השפעת  של  בחינה  אפשר 
זאת  קדומות.  דעות  ולהפחתת  הקבוצות  בין  לקירוב  ביחס  בתכנית 
המחקרים  רוב  שעשו  כשם  וסגורות  ממוקדות  שאלות  לבחון  במקום 

בעבר )פרידברג, 2009(. 

2. מודלים למפגשים רב-תרבותיים

בין  למפגשים  עיקריים  מודלים  חמישה  מציגה  המחקרית  הספרות 
"השערת  מודל   )1(  :)2009 )מעוז,  בקונפליקט  הנמצאות  קבוצות 
המגע" השואף לקדם היכרות ושותפות ולהפחית סטראוטיפים על ידי 
יצירת יחסים בין-אישיים ופיתוח זהות משותפת. )2( מודל "פרויקטים 
משותפים" המכוון לפעילות ביחס למטרת-על הרלוונטית לשני הצדדים. 
קבוצתיות  גומלין  ובפעולות  בזהויות  המתמקד  "המעמת"  המודל   )3(
הצדדים.  בין  והא-סימטריה  הסכסוך  הדגשת  כדי  תוך  ולאומיות 
)4( המודל "הנרטיבי" המשלב פעולת גומלין בין-אישית ובין-קבוצתית 
סיפורים.  דרך  ולאומיות  משפחתיות  אישיות,  בזהויות  עיסוק  וכן 
)5( מודל "עיוני" הכולל למידה של נושאים עיוניים הרלבנטיים לחיים 
משותפים, כגון דמוקרטיה, זכויות אדם, שוויון ועוד. יש לציין, כי רוב 
תכניות המפגש בין יהודים לערבים אינן פועלות על פי מודל "טהור", 
אלא בשילוב בין מודלים שונים. זאת ועוד, נטען כי מסגרת של "מודל 
מעורב" יכולה להביא לתוצאות חיוביות לאור שילוב היתרונות השונים 

של המודלים )מעוז, 2009(. 
מחקרים שבוצעו ביחס למפגשים בין יהודים לבין ערבים בישראל, 
נבחנה  היתר  בין  השנים.  לאורך  יעילותם  ואת  השפעתם  את  בחנו 
השאלה האם המפגש עם "האחר" מאפשר בחינה מחודשת של עמדות 
החוויה  האם  וכן  האחרת,  הקבוצה  בני  כלפי  סטראוטיפיות  ותפיסות 
המשותפת מחזקת בקרב המשתתפים את ההכרה כי ניתן להידבר עם 
בטווח  חיוביים  שינויים  מצאו  רוב המחקרים   .)2001 )סמוחה,  האחר 
השינויים  זאת  לעומת  ההדדיים.  ובדימויים  בתפיסות  בעמדות,  הקצר 
לטווח ארוך היו מזעריים עד אפסיים )סלמון בתוך מעוז, 2009(. כמו 
כן נמצא כי השינויים בעקבות המפגשים הם בעיקר בעמדות ובתפיסות 

בין  היחסים  לגבי  מרכזיות  שאינן  בעמדות  דהיינו  "פריפריאליות", 
.)Maoz, 2000( הצדדים

לעומת מסקנות אלו קיימת טענה שהצלחת ההתערבות לא נמדדת 
למשל  אותה,  שליוו  במעשים  אלא  הקונפליקט,  יישוב  כמו  בתוצאה, 
כאשר המנחים של המפגש והמוסד שאירח אותו עשו כל שביכולתם כדי 
זאת משום שעצם עריכת  ומתאים למשתתפים.  להציע מפגש מקצועי 
)פרידברג,  עצמה  בפני  דיה"  טובה  ל"התערבות  אותו  הופכת  המפגש 
2009(. טענה אחרת היא שהדגש צריך להיות יותר על ההיבט האישי, 
הפרטי, שעשוי להביא לפתיחות, להבנה, להפחתת סטראוטיפים ולעידוד 

דו-שיח פורה, ופחות על הקירוב בין קבוצות )מג'דאלה, 2012(.
לאחרונה  עלתה  הרב-תרבותי  החינוך  יעילות  על  הביקורת  לאור 
האפשרות להתמקד בנושא הסביבה כבסיס משותף לקבוצות השונות. 
הנימוק לכך הוא שקבוצות של יהודים ושל ערבים חולקות את אותה 
הסביבה ושעיסוק בנושאים סביבתיים לא מתמקד בבעיה שבין הקבוצות 
אלא דווקא בבעיה חיצונית ששתיהן מתמודדות עמה. פעילות סביבתית 
לבין  יהודים  תלמידים  בין  פעולה  שיתוף  לייצר  עשויה  כיתתית  חוץ 
לשינויים  פוטנציאל  לה  ויש  משותפת,  מטרה  סביב  ערבים  תלמידים 
דעות  והפחתת  וחברתית  סביבתית  מודעות  פיתוח  כגון  היקף,  רחבי 

קדומות )אלקחר וטל, 2013(. 

3. בין חינוך רב-תרבותי לחינוך סביבתי

חוקרים ואנשי חינוך ברחבי העולם גורסים כי חינוך רב-תרבותי וחינוך 
סביבתי חולקים ביניהם מאפיינים משותפים. חינוך רב-תרבותי מדגיש 
שוויון הזדמנויות לתלמידים הנבדלים ברקע תרבותי, גזע, מוצא, מעמד 
חברתי ועוד. מטרותיו הן לעזור לתלמידים לגבש עמדות ולרכוש ידע 
ומיומנויות הנחוצים לקיומה של חברה פלורליסטית ודמוקרטית, כמו 
גם לעזור לתלמידים לנהל משא ומתן ולקיים יחסי גומלין עם אנשים 
יחד  הפועלת  אזרחית  קהילה  ליצור  במטרה  זאת  שונות.  מקבוצות 
להשגת מטרות משותפות )Banks, 1995(. באופן דומה חינוך סביבתי 
עוסק בפיתוח הבנה ומודעות לסוגיות סביבתיות ומטרתו לעצב אזרחים 
הוא  גם  לכן  הזולת.  ולמען  הסביבה  למען  ופועלים  אחריות  המגלים 
כחלק  כלכלית,  ודאגה  חברתי  צדק  זכויות,  שוויון  של  סוגיות  מדגיש 

מיחסי הגומלין בין החברה, הכלכלה והסביבה )אלקחר וטל, 2013(. 
לאור זאת ניתן לקבוע כי ערכי היסוד, הן של החינוך הרב-תרבותי 
והן של החינוך הסביבתי, דומים. שני סוגי החינוך נשענים על ערכים 
של קידום חברה דמוקרטית, פיתוח אזרחות פעילה והעצמה חברתית. 
שהם  בכך  גם  דמיון  חולקים  הסביבתי  והחינוך  הרב-תרבותי  החינוך 
מוקירים גיוון וחמלה והם בעלי שאיפות דומות לשינוי חברתי ואישי. 
חינוך לשיתוף  לראות בהם שני חלקים משלימים של  ניתן  זו  מסיבה 
פעולה למען בניית עולם טוב יותר, מהרמה המקומית ועד לרמה הכלל-
נוצרו לאורך השנים  זו  )Nordström, 2008(. לאור תפיסה  עולמית 
מודלים  לעבר  האנושות  את  לקדם  שמטרתן  שונות  חינוכיות  תכניות 
החינוך  על  כי  היא  זה  במהלך  העיקרית  הטענה  וחברתיים.  מקיימים 
להתמקד באופן שבו יחידים וקהילות יכולים לחלוק משאבים טבעיים 
וחברתיים, וכי עליו לדאוג לסוגיות חברתיות-סביבתיות מקומיות וכלל-
ולצדק  ומיומנויות לאזרחות, לצדק סביבתי  ולפתח כישורים  עולמיות 

 .)Alkaher and Tal, 2011( חברתי
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ניתן  סביבתי  חינוך  עם  רב-תרבותי  חינוך  המשלבות  הגישות  בין 
רק  מתייחסת  אינה  זו  גישה  מקום.  מבוסס  לחינוך  הגישה  את  למצוא 
למובן הפיזי של המושג "מקום" אלא רואה בו מושג המייצג מגוון היבטים 
וערכים סביבתיים, היסטוריים, תרבותיים, פוליטיים, אישיים וחברתיים. 
חינוך מבוסס מקום שואף לפעול בסביבה ולמען הסביבה, ולשלב מסרים 
חינוכיים נוספים – חברתיים, היסטוריים וכדומה. תכניות לימודים מסוג 
הגאוגרפי  למקום  התייחסות  עיקריים:  יסודות  בכמה  מתאפיינות  זה 
הלימודית;  בתכנית  שונים  ידע  תחומי  שילוב  למענו;  ופעולה  הספציפי 

פיתוח הקשר המשולש שבין היחיד, הקהילה והמקום )טל, 2009(. 
חינוך מבוסס מקום כולל למידה על הסביבה, בסביבה ולמען הסביבה, 
והוא מתרחש לעיתים קרובות מחוץ לכיתה )טל, 2009(. הלמידה מחוץ 
לכיתה מתוארת כנקודת המפגש שבין פעילות במרחב, חינוך סביבתי 
מעין  ללמידה   .)Higgins and Nicol, 2002( וחברתי  אישי  ופיתוח 
ביטוי מרכיבים  לידי  להביא  היא מאפשרת  רבים. ראשית  יתרונות  זו 
תורמת  היא  שנית  כיתתית.  בלמידה  מאשר  יותר  וחברתיים  רגשיים 
ושלישית  החלטות.  וקבלת  בעיות  בפתרון  ומיומנות  מנהיגות  לפיתוח 
היא מאפשרת הבנה עמוקה של היחס בין האדם לבין הסביבה ומסייעת 
הרב  החוויה   .)2009 )טל,  הסביבה  למען  לפעולה  אפשרויות  בפיתוח 
חושית שיוצרת הלמידה החוץ-כיתתית הופכת אותה למתאימה ביותר 
)אלקחר  ובסביבה  בחברה  התלמידים  של  ומעורבות  אחריות  לפיתוח 
וטל, 2013(. על רקע הקושי לטפח קשרים בין יהודים וערבים בישראל, 
שהפגישה  בלוד,  החקלאית  בחווה  חדשה  חינוכית  תכנית  פותחה 
תלמידים משתי הקבוצות לעבודה חקלאית וללמידה משותפת. המחקר 
ליווה את התכנית במטרה להעריך את השפעתה על עמדות התלמידים 

ולתת מסגרת תאורטית לדגם המפגשים שפותח בחווה.

4. שדה המחקר

לוד  העיר  בלוד.  אחווה"  "תלמי  החקלאית  בחווה  התבצע  המחקר 
מתאפיינת בריבוי יוצא דופן של קבוצות אוכלוסייה, המתבטא במגוון 
העיר  מתאפיינת  לא  זה,  תרבותי  עושר  למרות  ותרבותי.  דתי  אתני, 
בתפיסת עולם רב-תרבותית. הקבוצות השונות לא פתוחות להשפעות 
ביניהן  וניכור  התבדלות  דווקא  מקדמות  אלא  ולסימביוזה,  הדדיות 
2003(. מערכת החינוך בעיר, בדומה לערים אחרות בארץ,  )יעקובי, 
שואפת בחזונה לעודד תפיסה רב-תרבותיות )שביד בתוך גלדי, 2009( 
ויהודים  ערבים  גם  ביניהן  הקבוצות,  בין  הפרדה  משקפת  בפועל  אך 
)גלדי, 2009(. לאור זאת מיקומה של החווה החקלאית בלוד היה מצוין 

לפיתוח תכנית ניסיונית ליצירה ולטיפוח קשרים בין-תרבותיים.
ביוזמה   2011 בשנת  הוקמה  אחווה"  "תלמי  החקלאית  החווה 
מרכז  להיות  היא  מטרתה  העיר.  וראש  החינוך  משרד  של  משותפת 
חינוכי קהילתי, המשלב חינוך חקלאי, סביבתי וחברתי. שנת הלימודים 
החווה  הפעילה  שבה  הראשונה  השנה  הייתה   )2014–2013( תשע"ד 
את התכנית למפגשים רב-תרבותיים בין כתליה. בשנתיים שקדמו לה 
עסק צוות החווה בפעילות סביבתית עם התלמידים בתוך בתי הספר, 
מבתי  תלמידים  בין  מפגש  התקיים  לא  ולכן  קטנות,  ובגינות  בחצרות 
ספר שונים. המעבר לעבודה בתוך גבולות החווה פתח חלון חדש של 
במישור  והן  והחקלאית  הסביבתית  העשייה  במישור  הן  אפשרויות, 

המפגש הרב-תרבותי בין תלמידים מבתי ספר שונים.

תכניות  של  רחב  מגוון  מציעה  והיא  יום  מדי  החווה  פועלת  כיום 
11 מורים ומורות. החברים  ופעילויות לילדי העיר. צוות החווה מונה 
ערבים,  כולל  והוא  האוכלוסיות,  מגוון  את  שמשקף  באופן  נבחרו  בו 
הצוות  משתתף  השוטפת  לפעילות  במקביל  ודתיים.  חילונים  יהודים, 
ורב-תרבותיים  סביבתיים  בנושאים  העשרה  ובתכניות  בהשתלמויות 
מהחינוך  בעיר,  ספר  בתי  ממגוון  תלמידים  מגיעים  החווה  אל  כאחד. 
הערבי, הממלכתי, הממלכתי-דתי והחינוך המיוחד. בסך הכול לומדים 

בחווה כ-680 תלמידים, רובם בכיתה ד' וחלקם בכיתות ג', ה' ו-ו'. 
המתקיימות  התכניות  מכלל  אחת  היא  המחקר  עסק  שבה  התכנית 
בחווה. התכנית כללה כ-150 תלמידי כיתה ד' מבתי ספר שונים בעיר, 
והתקיימה מחודש דצמבר 2013 עד לחודש יוני 2014. התכנית כללה 
תשעה מפגשים בתדירות של מפגש בחודש. את המפגשים הנחו שישה 
בסיום  יהודים.  מורים  ושלושה  ערביות  מורות  שלוש  הצוות,  חברי 
שבמהלכה  רפלקציה,  פגישת  המדריכים  ערכו  הכיתות  עם  מפגש  כל 
יחד  וחשבו  שחוו,  קשיים  העלו  נתקלו,  בהן  לסוגיות  בנוגע  התייעצו 
על דרכי התמודדות. מטרת הפגישות הייתה לחזק את הקשר בין אנשי 

הצוות, להעלות דילמות מקצועיות ולחשוב במשותף על הקבוצות. 
בבסיס תכנית המפגשים עמד רעיון לשלב בין חינוך סביבתי לבין 
חינוך רב-תרבותי באמצעות מפגשים בין תלמידים ערבים לבין תלמידים 
יהודים, הכוללים פעילויות סביבתיות משותפות. התכנית שמה דגש על 
פיתוח ראיית הסביבה כמארג רחב, ועל הבנת יחסי הגומלין שבין האדם 
פותחה בשיתוף עם הרשת  והאנושית. התכנית  לבין סביבתו הטבעית 
ונועדה  לקיימות"  השל  "מרכז  של  מבצעת  כזרוע  שפעלה  הירוקה, 
לקדם את חזונו של אברהם השל בכל הנוגע לפעילויות חינוכיות בבתי 
הספר. חזון זה עוסק בעולם שבו יש הערכה לטבע ולאדם, דמוקרטיה 
)מרכז  פעילה  אזרחית  ואחריות  משאבים  של  צודקת  חלוקה  כנה, 
השל, 2015(. השיתוף בין הרשת הירוקה לצוות החווה התבטא בליווי 
בשיתוף  וכן  הירוקה,  הרשת  מטעם  נציגה  בידי  והנחייתם  המדריכים 

בכתיבת תכנית הלימודים.

5. שיטת המחקר

איכותני המתמקד בחקר מקרה העוסק בתהליכים  הוא מחקר  המחקר 
בין-קבוצתיים במסגרת מפגשים רב-תרבותיים, באמצעות ניתוח שדה 
נתונים רחב. צבר-בן יהושע )2001( מדגישה כי בשונה ממחקר אמפירי, 
במחקר האיכותני בכלל ובחקר המקרה בפרט, הנתונים אינם נאספים 
באופן ממוקד ואין מדובר במשתנים מבודדים. כלומר חקר המקרה הוא 
תוצר שנובע מתהליך איסוף נתונים רחב ואינטנסיבי, המבקש להצביע 
ייחודיותו של מקרה מסוים ובה בעת להאיר את חלקיו הכלליים,  על 

לצורך למידה והסקת מסקנות מעבר לו.
כלים:  שלושה  באמצעות  התכנית  מפגשי  תועדו  זאת  לאור 
התכנית  מבנה  ניתוח   )3( פתוחים;  ראיונות   )2( פתוחה;  )1( תצפית 

ומערכי הפעילות.
פתוחות  תצפיות  תשע  נערכו  התכנית  הפעלת  במהלך  תצפיות. 
שאורכן נע בין שעה לשעה וחצי. הן כללו רישום שיטתי של מצבים 
מסוג  היו  התצפיות  התכנים.  של  היררכיה  או  מיון  ללא  חברתיים, 
כצופה  במפגשים  נכחה  החוקרת  כלומר  משתתפת",  בלתי  "תצפית 
מהצד ורשמה באופן תיאורי את דבריהם ואת התנהגותם של התלמידים 
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וחברי הצוות בזמן הפעילות. המורים תרגמו סימולטנית את השיעורים 
אחר  לעקוב  לנו  שאפשר  מה  לעברית,  ומערבית  לערבית  מעברית 
פעולות  את  לתאר  נועד  זה  בכלי  השימוש  אותה.  ולתעד  ההתרחשות 
הגומלין בין המשתתפים בזמן אמת, באופן רחב ככל האפשר, ומעבר 

להיבט הסובייקטיבי שבו הם חווים את הדברים. 
פתוחים  ראיונות  התקיימו  התכנית  מפגשי  עם  בבד  בד  ראיונות. 
אחד  שכל  ראיונות,  שישה  קוימו  המחקר  לאורך  הצוות.  חברי  עם 
והתפתחו  כללית  בשאלה  פתחו  הראיונות  דקות.   90–60 נמשך  מהם 
בתגובה לנאמר תוך כדי שאלות העמקה, פירוט ומשמעות, על פי הגישה 
מידע  לדלות  הייתה  הראיונות  מטרת   .)2007( שקדי  אצל  המתוארת 
הקבוצה.  שעוברת  התהליך  את  המדריכים  תופסים  שבו  לאופן  ביחס 
כלומר חברי הצוות היו "מקורות מידע" שדיווחו על תהליכים שזיהו 
זו  נקודת מבט  כפי שהם מבינים אותם. חשיבות  בקבוצת התלמידים, 
נמצאים  גיסא  שמחד  הצוות,  חברי  של  המיוחד  תפקידם  מתוך  עולה 
מקומם  גיסא  ומאידך  "מבפנים",  מבט  בעלי  והם  ההתרחשות  בתוך 
ביחס  על"  "מבט  גם  להם  מאפשרים  הרפלקציה  ושיחות  בהתרחשות 

לתהליך הקבוצתי שעוברים התלמידים )קיני, 2006(. 
תוכן  ניתוח  עברו  התצפיות  ורישומי  הראיונות  תמלילי  ניתוח. 
כל  של  קריאה  כלל  התהליך   .)2007( שקדי  שפיתח  לשיטה  בהתאם 
תמות  וזיהוי  שונות  תוכן  לקטגוריות  חלוקה  הכתובים,  החומרים 
עיקריות, קונפליקטים בולטים ונקודות ציון חשובות. תהליך זה אפשר 
לבצע מיפוי ראשוני של החומרים ונועד לסייע בארגון החומר ובניתוחו. 
לאחר מכן החל תהליך הבנייה מחדש של הנתונים באמצעות שימוש 
לתיאור  סכמה  לייצר  מנת  על  בקטגוריות,  שסודרו  המידע  בפריטי 
עסקו  המחקר  ששאלות  כיוון  המחקר.  לאורך  בקבוצה  שחל  התהליך 
פי  על  והוצגו  הנתונים  מוינו  רב-תרבותיים,  מפגשים  של  במודלים 
קטגוריות אלה תוך כדי דיון באופן שבו באו לידי ביטוי בפועל. דוגמאות 
וציטוטים נאספו מתוך החומרים לצורך הדגמת הממצאים והמסקנות. 
מעבר לכך ניתוח תכנית הלימודים ומערכי הפעילות אפשר "מבט על" 
על התכנית, ובכך סייע להמשיג את מטרות התכנית, כמו גם לתאר את 

התהליך ממבט עיוני ורחב.
יש לציין, כי לחוקרת היה תפקיד ייחודי בשדה המחקר, שכן היא 
מלווה חוות חקלאיות במחוז מרכז מטעם משרד החינוך. כחלק מפעילותה 
החוקרת מסייעת לצוותים לחשוב על מטרות ולתכנן ולבצע פעילויות. 
לתפקיד זה של החוקרת יתרונות וחסרונות במחקר. באשר ליתרונות, 
החוקרת נחשפה בעבודתה אל "מאחורי הקלעים" של התכנית, זכתה 
הייתה  בתצפיות  ונוכחותה  קרובה  היכרות  הצוות  אנשי  את  להכיר 
זרה פחות מזו של חוקרת חיצונית לחלוטין. מנגד תפקידה והיכרותה 
חברי  של  תשובותיהם  על  להשפיע  היו  עשויים  הצוות  עם  המוקדמת 
נועד למתן  ניתוח ביקורתי של הראיונות והתצפיות  הצוות בראיונות. 

מגבלה זו.
ניתוח מבנה התכנית ומערכי הפעילות. תכנית הלימודים הכתובה 
נקראה בקפדנות על מנת לשלוף את המטרות המוצהרות והסמויות, וכן 
על מנת לאפיין את המבנה המתוכנן. מידע זה נבחן מול תאוריות של 

מפגשים בין-תרבותיים וכן מול יישום התכנית בפועל.

6. ממצאים ודיון

ניתוח תכנית הלימודים שפותחה בחווה העלה כי המפגשים כללו כמה 
ועברה הכנה רגשית  נפגשה כל כיתה בנפרד  שלבים. בשלב הראשון 
לקראת המפגש המשותף. במפגשים אלה ביטאו התלמידים את התקוות 
והחששות שעל לבם באמצעות משחקים ושיחות. בשלב השני חולקה 
הספר  מבית  הכיתות  לחצאי  חוברו  ואלה  חצאים,  לשני  כיתה  כל 
המקביל. כך נוצרו שתי כיתות מעורבות של תלמידים ומורים יהודים 
וערבים. בשלב זה, שכלל בעיקרו את המפגש הראשון בין הקבוצות, 
התמקדה הפעילות בהיכרות ראשונית בין התלמידים באמצעות שימוש 
במשחקי חברה ליצירת קשר. בשלב השלישי החלו הכיתות החדשות 
בעבודה סביבתית משותפת, בהתאם למטרות שהוגדרו בפניהן ובעזרת 
בכל  השתנו  הסביבתיות  המטלות  המורים.  צוות  של  משולבת  הנחיה 
מפגש וכללו מגוון התנסויות. לדוגמה, בנייה משותפת של טבון בבוץ, 
הכנת פיתות בטבון שנבנה, השתתפות בכנס בנושא מחזור מים ויצירת 
מנדלות. לקראת סוף שנת הלימודים, בד בבד עם הפעילויות הסביבתיות 
מחברי  ופרידה  המפגשים  סיכום  תהליך  בכיתות  התבצע  המשותפות, 
הקבוצה השנייה. זאת באמצעות עיבוד של החוויות שעברו התלמידים 

ושיח על השינוי שהתרחש בהם.
תוכננה  שלא  אף  כי  העלה  הפעלתה  ואופן  התכנית  מבנה  ניתוח 
תאורטיים  מודלים  שני  עם  התכתבה  היא  קיימים,  למודלים  בהתאם 
ומודל  המגע"  "השערת  מודל  רב-תרבותיים:  מפגשים  של  עיקריים 
"השערת  מודל  פי  על  כזכור,   .)2009 )מעוז,  משותפים"  "פרויקטים 
המגע" עצם הקיום של מפגש בלתי אמצעי בין הקבוצות עשוי לסייע 
"פרויקטים  שמודל  בעוד  סטראוטיפים,  ולהפחתת  לבבות  לקירוב 
משותפים" מניח שקיומה של מטרת-על משותפת תקרב בין הקבוצות 

ותיצור ביניהן זהות משותפת. 
וגישות תאורטיות  תואמת המלצות  מודלים אלה התכנית  על  נוסף 
התכנית  תואמת  בעיקר  וערבים.  יהודים  בין  למפגשים  ביחס  שונות 
הדו- ההוראה  חשיבות  את  המדגיש   )2003( תדמור  של  גישתו  את 
לשונית, את גישתו של פרידברג )2009( הקורא לקיום דיאלוג רציף 
בקרב הצוות, ואת גישתן של אלקחר וטל )2013( המצביעות על יתרון 

מפגשים רב-תרבותיים העוסקים בנושאים סביבתיים. 
מודל "השערת המגע" מתבטא במצבים של מגע והיכרות בין-אישית 
שינוי  חוללו  אלו  מצבים  המפגשים.  לאורך  שנוצרו  המשתתפים,  בין 
בשלושה היבטים של קשרים חברתיים. היבטים אלה הם מעבר בין ראיית 
האחר כאובייקט לראייתו כסובייקט, מעבר בין תחרות לשיתוף פעולה, 
ובין-אישית.  אישית  בזהות  לעיסוק  קבוצתית  בזהות  עיסוק  בין  ומעבר 
ליניאריים או בינריים, אלא במעבר  כי לא מדובר בשינויים  יש לציין, 
מתמשך ומפותל בין עמדות רגשיות כלפי האחר. תהליך המגע התרחש 
ברובו באופן ספונטני והתבטא במגוון רחב של אמירות, מחוות ופעולות 

גומלין בין-אישיות. להלן נפרט את שלושת ההיבטים של השינוי. 

6.1 המעבר מאובייקט לסובייקט
התלמידים  שעברו  בשינוי  ניכר  לסובייקט  מאובייקט  המעבר 
של  בסובייקטיביות  להכרה  כאובייקט  הנגדית  לקבוצה  מהתייחסות 
החל  אופנים,  בכמה  התבטאה  כאובייקט  לאחר  ההתייחסות  חבריה. 
ליצור  בראייה סטראוטיפית של חברי הקבוצה השנייה, עבור בקושי 
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כלומר  המפגשים,  לקיום  אינסטרומנטלית  במוטיבציה  וכלה  קשרים 
תפיסת המפגש עם "האחר" כדרך להשיג דבר מה, מעבר לקשר הבין-
בהכרה  התבטאה  סובייקט  כאל  לאחר  התייחסות  זאת  לעומת  אישי. 
במורכבות התרבות האחרת, בראייה את חברי הקבוצה הנגדית כפרטים 
שונים ושווים וכן ביצירת קשרים בין-אישיים בין התלמידים. בתחילת 
לאחר  ההתייחסות  יותר  בלטה  ההכנה,  במפגשי  ובמיוחד  התכנית 
חברי  זכו  התלמידים,  בין  היכרות  שנוצרה  ככל  בהמשך  כאובייקט. 
כך למשל תארה את  בסובייקטיביות שלהם.  הנגדית להכרה  הקבוצה 
יצרו  ]התלמידים[  שהם  איך  "ראיתי  הצוות:  מחברות  אחת  התהליך 
יחסים של ידידות ביניהם. אם בהתחלה זה היה יותר 'להיפגש כי צריך' 
או כי המורים אומרים להם ]בהמשך[ זה נהיה ממש משהו שהם לקחו 

והפכו אותו לשלהם".
היו  ההכנה  מפגשי  במהלך  התלמידים  שביטאו  והתקוות  החששות 
דומים למדי בקרב שתי הכיתות ושיקפו ראייה סטראוטיפית של האחר 
קדומות.  מדעות  נבעו  רבים  חששות  אובייקט.  כאל  אליו  והתייחסות 
פעולה:  שיתוף  מהיעדר  הערבים  התלמידים  אצל  חשש  עלה  למשל 
"שמעתי שיהודים מתנהגים כמו סנובים", וחשש של תלמידים יהודים 
מאלימות, אשר נראה כקשור לסטיגמות מקובלות: "אני מפחד מאנשים 

עם צבע פנים שחור". 
התקווה הבולטת ביותר בקרב שתי הקבוצות הייתה בנוגע להזדמנות 
ללמוד שפה חדשה: "התקווה אולי שאני אלמד לדבר ערבית", "ללמוד 
את השפה שלהם, היהודים", "אנחנו לומדים עברית והם לומדים מאתנו 
ככלי  האחר  של  אינסטרומנטלית  ראייה  משקפת  זו  שאיפה  ערבית". 
להשגת מטרה חיצונית לקשר, וראייה של המפגשים כהזדמנות לפיתוח 

אישי. 
במפגש הראשון בין הקבוצות באה הדינמיקה החברתית לידי ביטוי 
בעיקר במישור הבין-קבוצתי ופחות ברמה הבין-אישית. ניכר קושי של 
הרבו  והם  הנגדית  הקבוצה  לחברי  ישיר  באופן  להתייחס  התלמידים 
לפנות למורות לצורך עזרה ותיווך. כך למשל כאשר חולקו התלמידים 
המשימה  ביצוע  לצורך  לנדרש  מעבר  לתקשר  התקשו  הם  לזוגות, 
שקיבלו. הם שיחקו ועבדו "זה לצד זה" יותר מאשר עשו זאת "יחדיו". 
יותר  הם  אז  חששו,  קצת  "התלמידים  כך:  זאת  תיארה  המורות  אחת 
עבדו לבד מביחד, זאת אומרת, כל אחד היה קצת לעצמו בהתחלה ]...[ 

הם עבדו בסמיכות וכולם היו שמחים ומרוצים". 
עם התקדמות המפגשים החלו התלמידים להכיר זה את זה ולראות 
במפגש  למשל  כך  מקבוצה.  חלק  רק  ולא  נפרד  סובייקט  בשני  אחד 
את  לציין  התלמידים  אחד  הקפיד  השמות",  "משחק  במהלך  השני, 
שמותיהם של התלמידים שעדיין לא קיבלו את הכדור והציע שיזרקו 
יהודי  מילד  מנעה  יהודייה  שילדה  היא  נוספת  דוגמה  אליהם.  אותו 
למתוח את אחת הילדות הערביות עם כדור בוץ והסבירה לו: "היא לא 
אוהבת את זה ]...[ היא לא רוצה בכלל לגעת בבוץ". עדויות לשינוי זה 
עלו גם מהראיונות עם חברי הצוות, לדוגמה: "כשעבדנו בבוץ ראיתי 
שהם דואגים אחד לשני, ממש היה קשר אישי. למשל היה מישהו עם יד 

שבורה והילד הערבי עזר לו לשרוך את הנעל". 
מאג'דלה,  )בתוך  ונתן  רוזנוסר  גישותיהם של  את  תואם  זה  מעבר 
2012(, הטוענות כי המפגש עם האחר יוצר הזדמנות להיכרות אישית, 
התפיסות  לצמצום  לתרום  עשוי  מפגש  ולהדדיות.  גומלין  ליחסי 

הכרה  שבבסיסן  גומלין  לפעולות  הסיכוי  ולהגברת  הקטגוריאליות 
בתכונותיהם של היחידים ולא שיפוט על בסיס השתייכותם הקבוצתית. 
 .Quinn et al  ( ושותפיו  קווין  של  תיאוריהם  את  גם  תאם  השינוי 
בתוך מאג'דלה, 2012( הגורסים כי סביר להניח שעמדות וסטראוטיפים 
הסטראוטיפ,  אובייקט  עם  ישיר  מגע  ידי  על  לשינוי  ניתנים  מסוימים 

מכיוון שקיימת נטייה לתייג יותר את אלה שיודעים עליהם פחות.

6.2 המעבר מתחרות לשיתוף פעולה
המפגשים.  לאורך  הוא  גם  ניכר  פעולה  לשיתוף  מתחרות  המעבר 
זאת  שתיארה  כפי  קבוצות",  שתי  בין  תחרות  קצת  הייתה  "בהתחלה 
אחת המורות. גישה תחרותית התבטאה כבר בהכנות למפגשים, כאשר 
התלמידים היהודים והתלמידים הערבים כאחד ביטאו חששות שהמפגש 
עם חברי הקבוצה הנגדית יפגע במשאבים העומדים לרשותם. לעיתים 
מדובר היה בחשש לאבד את תשומת הלב של המורים, לעיתים חששו 
התלמידים מפגיעה במשאבים העומדים לרשותם בחווה ולעיתים חששו 
ביטוי  לידי  באה  זו  תחרות  בשיעור.  שלהם  הדיבור  מרחב  את  לאבד 
בהמולה רבה בכיתה ובנטייה של התלמידים לדבר בו-זמנית ולהתפרץ 

זה לדברי זה. 
לאורך המפגשים למדו התלמידים שהם אינם צריכים להתחרות וכי 
עדיף להם לשתף זה את זה. למדריכים היה חלק חשוב בתהליך. הם 
דאגו למתן את תחושת התחרות ולחזק התנהגויות של שיתוף והדדיות 
באמירות מסוג "כל הכבוד, יופי של שיתוף פעולה!" ו"כל אחד יקבל 
למדו  המדריכים  של  המשוב  באמצעות  לדאוג".  לא  רוצה,  שהוא  מה 
התלמידים ששיתוף פעולה ושיתוף במשאבים יזכה אותם בתשומת לב 

ובחיזוקים. 
הרחבה  הדינמיקה  את  שיקפה  הקבוצות  בין  שהתחרותיות  ייתכן 
המתקיימת בין הקבוצות מחוץ לחדר המפגשים. זאת בהתאם לטענתו 
קבוצות  בין  מפגשים  במהלך  רבות  פעמים  כי   )2008( פרידברג  של 
קונפליקט, כאשר הדינמיקה שמחוץ לחדר עוסקת במאבק על משאבים 
אלה.  יחסים  של  שיקוף  הקבוצתית  בדינמיקה  נמצא  שליטה,  וביחסי 
יואל  של  תיאורן  את  גם  תואמים  הנוכחי  במחקר  שתועדו  המתחים 
וירימי )Joel and Yarimi, 2014( כי במפגשים של קבוצות קונפליקט 
קיים לא פעם מאבק על משאבים בקרב הקבוצות ומכיוון שהמשאבים 
של  הלב  ותשומת  הדיבור  זמן  הם  הקבוצה  בפני  העומדים  העיקריים 
המנחים, המאבק על משאבים אלה הוא חלק משמעותי, גם אם לרוב 

סמוי, בתהליך הדינמיקה הקבוצתית ויצירת המגע. 

6.3 המעבר מזהות אישית לזהות קבוצתית
המעבר מזהות אישית לזהות קבוצתית הוא התהליך השלישי שהופיע 
בלט  השונות  הזהות  בקטגוריות  העיסוק  המגע.  יצירת  של  בהקשר 
כבר במהלך מפגשי ההכנה, כאשר התלמידים ביטאו את חששותיהם 
ו"הם".  ל"אנחנו"  קבוצתית  בחלוקה  פעם  לא  והתמקדו  ותקוותיהם 
הדמיון  נקודות  את  לבחון  התלמידים  את  המורים  כיוונו  זה  בשלב 
החלקים  את  המורים  הדגישו  זו  בדרך  לשוני.  ביחס  אותן  ולהדגיש 
הדומים בזהויות של התלמידים וניסו לפנות למכנים המשותפים שלהם. 
בהמשך, במהלך משחקי ההיכרות במפגש הראשון, שוחחו התלמידים 
על נושאים הנוגעים בזהותם האישית, כגון תיאור משפחותיהם, המזון 
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האהוב עליהם ומקור שמם. נראה כי שימת הדגש במשחק על הזהות 
האישית נבעה מהצורך לפנות אל המכנים המשותפים בזהות האישית 
במקום לחלקים השונים בזהות הקבוצתית. לאור זאת לאורך המפגשים 
פיתחו התלמידים תחושה של דמיון וקרבה ביניהם, שנשענו במידה רבה 
על הדמיון בקטגוריות הזהות האישית. מגמה זו התחזקה לקראת סיום 
התכנית, והתצפיות חשפו דינמיקה קבוצתית מסוג חדש, המבוססת על 

היכרות אישית. 
דינמיקה זו מתאימה לגישת מודל "השערת המגע", החותרת במודע 
בין המשתתפים )חלבי  ומגע אישי  וליצירת קשר  לפירוק הקבוצתיות 
לילדים  כמתאים  בספרות  מתואר  אף  זה  מודל   .)2006 וזוננשטיין, 
פוליטי  בעימות  או  מורכבים  בנושאים  עוסק  לא  הוא  שכן  צעירים 
זהות  בין  ההבחנה  כי  לציין,  יש   .)Stephan and Stephan, 2001(
למשל   )2009( שובל  בינארית.  בהכרח  אינה  קבוצתית  לזהות  אישית 
תתי-קטגוריות.  לשני  הקבוצתית  הזהות  של  נוספת  חלוקה  מתארת 
הראשונה, זהות קבוצתית בין-אישית, היא פועל יוצא של יחסים בין-
ותכוף.  ישיר  קשר  לסובייקט  יש  עמה  מסוימת  קבוצה  בתוך  אישיים 
גדולה,  לקבוצה  זהות קבוצתית, קשורה בשייכות  הקטגוריה השנייה, 
עמה אין לפרט קשר ישיר ובלתי אמצעי. כלומר לפי חלוקה זו קיימים 
חלקים בזהות הקבוצתית הנשענים על שונות בין-אישית בתוך הקבוצה. 
התלמידים  זהויות  סביב  השיח  את  לתאר  ניתן  אלה  דברים  לאור 
בתכנית כמעבר בין שלושה שלבים עיקריים. בתחילה במפגשי ההכנה, 
השיח בקרב התלמידים נערך סביב חלוקה ברורה של "אנחנו" ו"הם". 
בשיח זה נכללו לא פעם אמירות סטראוטיפיות כלפי הקבוצה השנייה 
דיונים העוסקים במשמעויות המפגשים במובן הקולקטיבי הרחב.  וכן 
חברי  את  להכיר  התלמידים  החלו  הראשונים,  במפגשים  בהמשך 
גרמה לשינוי בשיח, כאשר  זו  היכרות  אישי.  באופן  הקבוצה השנייה 
הבין-אישית.  לדינמיקה  הבין-קבוצתית  מהדינמיקה  עבר  הדיון  מרכז 
זהות  בקטגוריות  הראשונים  במפגשים  התלמידים  עסקו  לדוגמה  כך 
היכרות  התלמידים  בין  שנוצרה  לאחר  לבסוף,  למשפחה.  הקשורות 
בעלת  חדשה  קבוצה  לתוך  "היתוך"  תהליך  עברו  שהקבוצות  ולאחר 
בין-אישית.  קבוצתית  זהות  גם  בקבוצה  התפתחה  משלה,  דינמיקה 
כלומר התלמידים למדו להכיר את ה"תפקידים" של כל תלמיד בקבוצה 
הזהות  על  הדיון  הפך  זה  בשלב  אליהם.  ביחס  והתנהלו  המעורבת 
להיות גמיש ורב פנים. אם בתחילת המפגשים נתפסו קטגוריות הזהות 
כנוקשות יותר וניכר צורך בהפרדה ברורה, הרי שבסופו של התהליך 
קבוצתית  זהות  על  כמבוססים  הן  "אנחנו",  של  רבים  גוונים  התגלו 
והן כמבוססים על זהות בין-אישית, כלומר שאינה ממוקדת בהבדלים 

הקבוצתיים והתרבותיים.
במקביל לשלוש תמורות אלה, ששיקפו את תהליך המגע והקרבה 
קבוצתיות  תחושת  פיתחו  התלמידים  כי  מהמחקר  עלה  הקבוצות,  בין 
ומכנה משותף באמצעות פרויקטים שביצעו יחד, באופן התואם למודל 
שהופיע  הראשון  הפרויקט   .)2009 )מעוז,  משותפים"  "פרויקטים 
בתכנית הוא טיפוח הסביבה, והוא כלל מגוון פעילויות כגון בנייה בבוץ, 
הכנת  הוא  השני  הפרויקט  מנדלות.  ויצירת  אפורים  מים  על  למידה 
המזון. הוא הופיע בעיקר במפגש אחד אך ליווה את הקבוצה לאורך כל 

המפגשים והיה נקודת ציון חשובה ביצירת הקשר. 

6.4 תכנית המפגשים כחינוך מבוסס מקום
תכנית המפגשים כחינוך מבוסס מקום היא פרויקט טיפוח המרחב שנבע 
מעצם קיום המפגשים בחווה. כלומר המפגש בין התלמידים במסגרת 
החווה הפך את טיפוח המרחב המשותף בכלל והחווה בפרט, לפרויקט 
העיקרי לו נדרשו התלמידים במהלך המפגשים. באופן זה קיבלה תכנית 
המפגשים אופי של חינוך מבוסס מקום )טל, 2009(. משימה זו הוגדרה 
עבור התלמידים עוד טרם המפגש בין הקבוצות, כאשר במהלך מפגשי 
לטפח  בשביל  בחווה  יחד  לעבוד  גם  זמן  "נקדיש  להם:  נאמר  ההכנה 
את הסביבה שלנו ביחד". העבודה בחווה, כמשימה משותפת לטיפוח 
המקום, הייתה עבור התלמידים מקור משמעותי למוטיבציה למפגשים 
 Higgins( ולפיתוח אישי וחברתי, בדומה לממצאיהם של היגינס וניקול
לדיון  המשותף  המרחב  נושא  הוביל  לעיתים   .)and Nicol, 2002
המרחב  נושא  עלה  ולעיתים  לערבים  יהודים  בין  הקונפליקט  בסוגיית 
משותף  כפרויקט  המרחב  טיפוח  ראיית  והסביבתי.  האקולוגי  בהקשר 
המסייע לקירוב בין קבוצות, תואם את גישתן של אלקחר וטל )2013(, 
הטוענות כי עיסוק בסביבה יכול להיות מוקד למפגשים שאינו מתמקד 

בבעיה אלא במטרה משותפת.
טיפוח הסביבה שליווה את התלמידים לאורך כל  בניגוד לפרויקט 
המפגשים בדרכים שונות, הכנת מזון הופיעה כפרויקט במהלך פגישה 
אחת בלבד, שבה הכינו התלמידים פיתות באמצעות שימוש בטבון שבנו 
במפגש שקדם לה. למרות זאת נראה כי נושא המזון ליווה את הקבוצות 
התלמידים.  בין  לקירוב  משמעותי  והיה  המפגשים  כל  לאורך  כמעט 
עוד בתחילת הדרך ביטאו התלמידים תקוות הקשורות במזון. הם ראו 
ערוץ  במזון  וראו  קולינרית,  להתנסות  הזדמנות  הרב-תרבותי  במפגש 
באמירה  עלתה  לכך  דוגמה  האחרת.  התרבות  על  ללמוד  ניתן  דרכו 
של אחד התלמידים הערבים: "יש לי תקווה שהם יכירו אותנו ויכירו 

מאכלים כמו פיתה עם זעתר". 
עשויה  הקבוצות  בין  קרבה  ליצירת  המזון  הכנת  פרויקט  חשיבות 
מתארת  בנושא  העוסקת  הספרות  ראשית,  סיבות.  מכמה  לנבוע 
כמו  לנושאים  הנקשר  אנשים,  בין  ראשוני  משותף  כמכנה  המזון  את 
יסוד בסיסי, קבוע  2014(. המזון הוא  משפחתיות וקהילתיות )קוליר, 
שייכות  כמו  יותר  "גבוהים"  ליסודות  בניגוד  זאת  בקיום.  ויומיומי 
קבוצתית וקונפליקטים תרבותיים. שנית, המזון מתואר כנמצא בתווך 
הרחב,  מהמישור  החל  מתקיים  עמו  המפגש  לתרבותי.  האישי  בין 
הקבוצתי והמשפחתי, ועד למישור האישי, כאשר בסופו של דבר המזון 
נטמע בגוף והופך לחלק מאתנו. כלומר באמצעות המזון ניתן להיחשף 
 .)2012 )Jackson בתוך בהט,  ולהפנימם  להיבטים תרבותיים שונים 
של  להפנמה  להיקשר  יכולה  הגוף  לתוך  המזון  הכנסת  לכך  בהתאם 
שלישית,  המזון.  הוכן  שבזכותו  הפעולה  שיתוף  תהליך  ושל  המפגש 
שכן  בבוץ,  הבנייה  לפעילות  הדוק  באופן  נקשר  המזון  הכנת  פרויקט 
ייתכן  הפיתות.  את  הכינו  שעליו  הטבון  את  התלמידים  בנו  במהלכה 
תחושה  לבנות  לתלמידים  אפשר  זה  ומשמעותי  ארוך  הכנה  ותהליך 
של פרויקט רחב ושל מטרה משותפת גדולה. ורביעית, להכנת המזון 
לעיתים  עסקו  אחרות  שפעילויות  בעוד  התלמידים.  עבור  תגמול  היה 
ייצר  הפיתות  הכנת  פרויקט  בסביבה,  אנרגיה  של  מרובה  בהשקעה 
מערך היזון חוזר שתגמל את התלמידים על השקעת האנרגיה באמצעות 
המזון שנוצר. צירוף כל המאפיינים הללו היה ככל הנראה אחראי לכך 
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ומקרב,  שהכנת המזון הצטיירה בקרב התלמידים כפרויקט משמעותי 
אף שהתבצעה במהלך מפגש אחד בלבד. 

רב- מפגשים  של  תאורטיים  למודלים  הנוגעים  לממצאים  מעבר 
החווה  לצוות  כי  העלתה  בחווה  שפותחה  התכנית  הערכת  תרבותיים, 
התבטא  זה  תפקיד  הקבוצות.  בין  הקרבה  ביצירת  חשוב  תפקיד  היה 
בשלושה מישורים עיקריים. מישורים אלה היו הנחיה דו-לשונית, סיוע 

בעיבוד החוויה והצבת דוגמה אישית. 
נאלצו  עימם  ביותר  הגדולים  האתגרים  בין  היה  השפה  נושא 
המשתתפים להתמודד. עוד בתחילת הדרך, בשלב ההכנה למפגש, עלו 
חששות רבים ביחס לאפשרות לקיים תקשורת בין הקבוצות, למשל: 
"איך הם ידברו אתנו?", "אבל איך נוכל לדבר אתם אם הם מדברים 
רק ערבית?". השפה כמרחב סימבולי המתקיים בין קבוצות השרויות 
בקונפליקט הצטיירה לא פעם כאיום בעיני התלמידים. כך למשל הביע 
הם  אותנו,  מקללים  שהם  "נחשוב  הבא:  החשש  את  התלמידים  אחד 
המיעוט  בין  הפער  את  הפכה  השפה  אותם".  מקללים  שאנחנו  יחשבו 
של  השליטה  בין  הפער  ניכר  המפגשים  במהלך  שכן  למוחשי,  לרוב 
הערבים בשפה העברית, גם אם באופן מצומצם, לבין חוסר השליטה 
של היהודיים בשפה הערבית. כך למשל שאלו כמה תלמידים ערבים: 
מתאמצים  לא  הם  "למה  או  המפגש?"  בשביל  ערבית  לומדים  "הם 
ללמוד ערבית?". לאור כל זאת, השפה הייתה אתגר משמעותי לחיבור 
היה  הדו-לשונית  להנחיה  כך  בשל  התכנית.  כל  לאורך  הקבוצות  בין 
תפקיד חשוב בהפחתת המתח בין התלמידים היהודים לבין התלמידים 

הערבים ובתהליך הקירוב בין הקבוצות.
תפקיד נוסף של המדריכים היה סיוע בעיבוד הרגשי של התהליך. 
במהלך מפגשי ההכנה היה על המדריכים להגיב בפתיחות ולעודד את 
התלמידים לבטא את שעל לבם, כפי שתיארה זאת אחת מחברות הצוות 
להכיל,  החששות.  את  לבטא  ]להם[  לתת  פשוט  גם  "חשוב  בריאיון: 
לתת מקום ]לחששות[ ולא לפסול אף דבר". הסיוע לתלמידים בעיבוד 
חששותיהם  על  סיפרו  שהתלמידים  בעת  למשל  התבטא  רגשותיהם 
ונתנה  תחושותיהם  את  המדריכה  שיקפה  בתגובה  הצפוי.  מהמפגש 
לגיטימציה לקושי שחוו כאשר אמרה ש"כשבן אדם זר נכנס לכיתה, זה 

מעורר שאלות וחששות". 
כאמור להצבת המודל האישי היה תפקיד חשוב ביצירת הקשר בין 
התלמידים. הקשרים החבריים והחמים שנקשרו בין המדריכים במהלך 
ההכשרה והעבודה המשותפת, הציבו בפני התלמידים דוגמה לשיתוף 
פעולה ולקשר בין תרבותי. לעיתים אף תיארו המורים בפני התלמידים 
את שיתוף הפעולה והחברות שנרקמה כאשר ציינו במפורש: "אנחנו 
הייתה  זו  חברות  ביחד."  לנו  כיף  ומאד  ערביות  מורות  עם  עובדים 
דוגמה לתלמידים לאופן שבו ניתן להתגבר על ההבדלים וליצור קשר 

בין הקבוצות. 

7. סיכום

המעקב אחר יישומה של תכנית הלימודים בחוות "תלמי אחווה" חשף 
בנפרד;  קבוצה  כל  של  רגשית  הכנה  היו  אלה  שלבים  שלבים.  כמה 
יצירת קבוצות מעורבות ותהליך היכרות ראשונית; עבודה סביבתית 
השנייה  הקבוצה  מחברי  פרידה  סיכום,  תהליך  ולבסוף  משותפת; 
ועיבוד החוויות. כמו כן נמצא במחקר כי המודל החינוכי שנוצר בחווה 

משלב כמה מודלים תאורטיים למפגשים רב-תרבותיים )גלדי, 2009(. 
המודל הראשון הוא מודל "השערת המגע", שהתבטא במעבר מראיית 
האחר כאובייקט לראייתו כסובייקט, במעבר מתחרות לשיתוף פעולה 
ובמעבר מעיסוק בזהות קבוצתית לזהות אישית ובין-אישית. המודל 
הסביבה  בטיפוח  שהתבטא  משותפים"  "פרויקטים  מודל  הוא  השני 

והכנת המזון. 
נוסף לשילוב המודלים של מפגשים רב-תרבותיים עלה כי התכנית 
התכתבה עם מודלים של למידה חוץ כיתתית וחינוך סביבתי )אלקחר 
ככלי  בעיקר  שימש  הסביבתיים  בנושאים  העיסוק   .)2013 וטל, 
ליצירת תחום תוכן משותף. עם זאת חשוב לציין, כי במהלך התכנית 
לסביבה  "סביבה"  המושג  משמעות  את  להרחיב  התלמידים  למדו 
שיש  המשותפת  האחריות  את  הבינו  וכן  כאחת,  ואקולוגית  אנושית 
להם בטיפוח ובדאגה לסביבה שבה הם חיים. מן התצפיות על יישום 
התכנית עלה כי לצוות החווה היה תפקיד חשוב ביצירת הקרבה בין 
מישורים  עיקריים.  מישורים  זה התבטא בשלושה  הקבוצות. תפקיד 
אלה היו הנחיה דו-לשונית, סיוע בעיבוד החוויה, והצבת דוגמה אישית 
ליחסים בין-אישיים ללא תלות במוצא התרבותי. התרגום הסימולטני 
סייע לשיפור התקשורת בין התלמידים. עם זאת ראוי לדעתנו לשפר 
העברית  ואת  היהודים  התלמידים  בקרב  הערבית  השפה  ידיעת  את 
בפי התלמידים הערביים ובכך לסייע בטיפוח הקשרים הבין-אישיים 

והקבוצתיים.
נראה כי הצלחתה של תכנית המפגש הבין-תרבותי שפותחה בחווה 
החקלאית לייצר מגוון תהליכים אישיים ובין-קבוצתיים, הופכת אותה 
למודל ראוי ליישום בכל סביבה שהיא מחוץ לכיתת הלימוד הרגילה, 
כמו למשל חצר בית הספר )טל, 2009(. זאת כל עוד מדובר בסביבה 
ללמידה  מושא  עבורן  להיות  ועשויה  השונות  לקבוצות  המשותפת 
ערבים  תלמידים  הפגישה  שהתכנית  אף  כן  כמו  ולטיפוח.  משותפת 
עם תלמידים יהודים תושבי מדינת ישראל, ניתן לשקול את הפעלתה 
עם  ישראל  תושבי  שאינם  פלסטינים  תלמידים  של  למפגש  כדרך 
תלמידים יהודים, בשים לב לבחירת מקום וסוגיה סביבתית משותפת 
לשתי הקבוצות. תהליכי ההתקרבות שתוארו בין התלמידים, בעקבות 
השימוש במודל המשלב בין השערת המגע, פרויקטים משותפים וחינוך 
בהכרח  קשורים  אינם  אשר  בין-אישיים,  ליחסים  נוגעים  סביבתי, 
ליישם  לשקול  ניתן  כן  על  אחרת.  או  זו  אתנית  לקבוצה  להשתייכות 

מודל זה בהקשרים רב-תרבותיים אחרים בארץ ובעולם. 
בקרב  זוהו  אשר  הסטראוטיפים  והפחתת  הקרבה  יצירת  תהליכי 
משתתפי התכנית, מעודדים. עם זאת נדרש מחקר ארוך טווח לבחינת 
השינוי  שבחינת  לב  לשים  חשוב  כן  כמו  זמן.  לאורך  השינוי  שימור 
שעברו התלמידים בוצעה במחקר זה באמצעים עקיפים, דרך פרשנותם 
של המורים ובעזרת תצפיות. ראוי כי מחקרי המשך יבדקו את השינוי 
ראיונות  בעזרת  למשל  התלמידים,  של  תפישתם  פי  על  ישיר  באופן 
דוברת עברית בלבד.  זה  כי החוקרת במחקר  יש לציין,  או שאלונים. 
התרגום הסימולטני סייע לה לעקוב אחר הפעילות, אולם סביר שנעלמו 
ידיעת השפה הערבית  בין-אישית, אשר  מאוזנה דקויות של תקשורת 
הייתה יכולה לחשוף עבורה. עובדה זו קוראת למחקר המשך בשילוב 
חוקרים דוברי ערבית, שיתמקד בהיבטים אלו. חשוב להדגיש שבמחקר 
את  לבחון  היה  ניתן  שבאמצעותה  ביקורת  קבוצת  הייתה  לא  הנוכחי 
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ללא  בחווה  חקלאית  פעילות  המקיימים  תלמידים  השינויים שעוברים 
זו לא נשללה האפשרות כי חלק  מפגש עם בני תרבות שונה. מסיבה 
מהשינוי שעברו התלמידים נוגע לתהליך ההתבגרות שהם עברו לאורך 
השנה. בהתאם לכך מומלץ שמחקרי המשך יגבשו קבוצת ביקורת לשם 

בחינת שינויי עמדות סטראוטיפיות במקביל לקיום התכנית.
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