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 58מס' ראות נקודת

 הקורונה: שאחרי ביום יהודית והמשכיות לעמיות חינוך 
 הגדולה ההזדמנות

 התכל'ס

 את לחזק והיא ,הקורונה מגיפת בעקבות שנוצרת הייחודית ההזדמנות על לעמוד מבקש זה מסמך
  פורמלי.-וא פורמלי  חינוך באמצעות בישראל,  העמיות תודעת ואת בתפוצות היהודית ההמשכיות

 שונה. תהיה המשבר שלאחר שהשגרה ברור כברו מתיהן את קוברות יהודיות קהילות ואל בימים
  הבניית  אתגר  את הפכו אשר  גדולים, שינויים היהודי העולם  חווה האחרונים העשורים  שני במהלך
  .זו בהתמודדות מרכזי יללכ הפכו היהודי החינוך מסגרותו ,במיוחד למורכב היהודית הזהות

 בחיים  ואנרגיה חיוניות להחדיר הזדמנות גם בעת, בה אך ,שבר ובראשונה בראש היא הקורונה
  ליותר  והפיכתו מרחוק, ללמידה  התנופה לנוכח החינוך  הוזלת באמצעות ,בתפוצות היהודים

  העולם. יהודי של היום  ובסדר חשיבה בדפוסי בערכים, העבודה, בהנחות השינויים בגלל אטרקטיבי
 היהודית.  ההמשכיות לטיב  קריטית ציון נקודת להיות  הופך לקורונה היהודי החינוך בין המפגש לכן

  שנים רבת היערכות לנוכח זו, הזדמנות למימוש משמעותית  תרומה לתרום פוטנציאל יש לישראל
  בין  לשלב לאפשר עשוי מרחוק ללמידה המעבר מכך,  יתירה .חירום בשעת מקוונת למידהל מעברל

  זהות   הבניית    של  משותפים  ם מסלולי  ליצור   ובכך  , התפוצות  של   אלהל  בישראל  לעמיות  החינוך  מאמצי

 . הדדית ערבות ע"ב ,יהודי לקולקטיב השייכות תחושת – העמיות תודעת את לחזקו הפורמלי בחינוך

  יש  למשל, כך החדשים. המשחק כללי את לנצל שתדע חזון מונעת מנהיגות מצריך ההזדמנות מימוש
 תכנים  הנגשת  בסיס  על  ,חינוך  לתכני  אוניברסלי  ְמָתֵאם  או  ,עולמית  יהודית  כיתה  מעין  יצורל  כדי  פעולל

  בחינוך יצירתי' 'הרס של בגישה לנקוט יש ;בלמידה הביתית המסגרת שילוב את להגדיל יש ברשת;
  האבוד  2020 קיץ  את להציל  יהיה ניתן חדשנות; ולעודד ישנים מדפוסים להתנער  אפשרת אשר

 שצפויות בטכנולוגיות שימוש ולבסוף, ;פורמליות-א מסגרות של משותפת מקוונת יצירה באמצעות
 ברשת.  מעצבות חינוכיות חוויות למתן האפשרויות את לשדרג עשוי ,הקורונה בעקבות להתפתח

 חדש ידע יצירת ריםהמאפש וטכנולוגיה מתודולוגיה תיאוריה, על מתבססת ראות קבוצת של עבודתה
 ראות (.disruptions) ושיבושים בסיסיות הפתעות עם  להתמודד ויהודים ישראלים למנהיגים שמסייע

  .שנוצרת  החדשה מציאותל  להסתגל מפתח שחקני ומעודד המעצים כזרז פועלת

  בישראל חינוכיתה מנהיגותה נציגי עם משותפת וללמידה לדיון בסיס יהווה  זה ראשוני מסמך
  מסמך  .עימם וירטואלים מפגשים של סדרה סמך על  הבאים השבועות במהלך עודכןי אווה ובתפוצות,

 סמינר בהשראת - ראות קבוצת שמובילה '2.0 מ'סמינר חלק הם בעקבותיו המתוכננים והמפגשים זה
 את לעודד נועד אשר - הישראלית הביטחון תפיסת גובשה במהלכו  7194 בשנת גוריון בן דוד שערך

 הקורונה.  שיוצרת החדש לעידן היהודי והעם ישראל מדינת של וההסתגלות הקולקטיבית הלמידה
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  יהודית והמשכיות לעמיות חינוך פוגשת כשהקורונה :יהיהסוג
 החיים אורח את היסוד מן  לשנות עלולה והיא יהודיות בקהילות קשה בצורה מכה הקורונה המיידי: האתגר .1

 הארגונים  של והפעילות ייעלמו רבים ארגונים יותר, עניות המשבר ןמ יצאו יהודיות קהילות בתפוצות.  היהודי
  ם.יהבסיסי לצרכים במענה בעיקר ותתמקד משמעותית תקטן שישרדו

 תהפוכות בעולם יהודיות קהילות עברו האחרונים העשורים בשני - יהודית המשכיות הטווח: ארוך האתגר .2
 היחס ממסדיים; לא ארגונים של כוחם ועלה המסורתיות הקהילתיות המסגרות נחלשו השאר: בין .מפליגות
 שינתה  היהודית והפילנתרופיה  ם;יהיהודי הזרמים והתגוונו השתנו בארה"ב; בעיקר יותר, למורכב הפך לישראל

   יותר. למורכב ,ישראל עם הקשר ותחזוקת יהודיתה וההמשכיות הזהות שימור אתגר את הופכים אלה פניה. את

 החינוך אתגרי בין  המפגש ולכן  בתפוצות יהודית זהות להבניית המרכזית לדרך הפכו  היהודי חינוךה גרותמס .3
 היהודית.  להמשכיות מרכזי להיות הופך ,הקורונה משבר לבין  האחרונים העשורים בשני היהודי

  חינוך יהודי בתפוצות: יעיל אך לא מכליל

  יהדות  ,50-ה משנות החל .יהודית זהות להבניית אפקטיביות הן  יהודיות חינוך שמסגרות לקבוע ניתן  בהכללה,  .4
 לימוד  ספר,  בתי  באמצעות   היהודית.  הזהות  ולשימור  להבניה  המרכזיים  לכלים  מוסדותיה  את  הפכה  אמריקה  צפון
 הקהילות  חותמצלי  ולמשפחות,  למבוגרים  חינוך  ומסגרות  לישראל  משלחות  קיץ,  מחנות  נוער,  תנועות  ראשון,  בימי

 מעצבת.  חינוכית אישית חוויה  רבים ליהודים לתת היהודיות

 תמיד  אינן   שהן   משום  היהודי,   החינוך  במסגרות  לעבור  זוכים  לא  רבים  יהודים  שצעירים  היא  המרה  האמת  ואולם, .5
  :אטרקטיביות או  , השגה-בנות

 תומשפח עבור מדי כבד כספי לנטל הפך החינוך  - הגבוהה עלותו  הוא היהודי החינוך של הגדול החיסרון  
 חינוך של ואיכותית זולה אלטרנטיבה קיימת יהודים, גרים בהם רבים במקומות בארה"ב. במיוחד רבות,

  .בתחרות לעמוד מתקשה היהודי והחינוך ציבורי

 כך מתכלל. ריכוזי גורם ואין לקהילה מקהילה נהמשת החינוך איכות – היהודי בחינוך סטנדרטיזציה אין  
 משתנות. ותוצאות אפקטיביות בעלות ,שונות גישות של אוסף של הסכימה הוא יהודי' 'חינוך שלמעשה

 יותר אדיש נעשה הצעיר היהודי הדור - הקולקטיבית השייכות ותחושת הקהילתית המסגרת היחלשות 
 גלובליזציהה היא לכך מרכזית סיבה .קהילתיות במסגרות יםעילפ אינם מהם ביםרו היהודית לזהותו

  וקהילתיים. מסורתיים ערכים חשבון על אינדיווידואליסטיות, והשקפות אוניברסליות נורמות שקידמה

 חינוך לעמיות בישראל: השינוי הגדול

 בעת תפוצות לימודי כלל  לא בישראל החינוך ,  המדינה קום מאז ולכן  הגולה מושג את שללה הקלאסית הציונות .6
  לשחיקה  ותרמה  היהודי  לעולם  בנוגע  בורות  הישראלית  החברה  על  גזרה  הישראלית  החינוך  מערכת  בכך,  .הנוכחית

  היהודי. לקולקטיב השייכות תודעת של

 הפורמאליות במסגרות התרחבות,  במגמת והוא בישראל לעמיות בחינוך 'מהפיכה'  החלה כשנתיים לפני אולם .7
  שמובילים  המומנטום ועדיין, רבים. באתגרים נתקלים והם בראשיתם רק נמצאים אלו מהלכים .ותפורמלי-האו

 בשורה מהווה ואחרים,  צבאיות הקדם המכינות הנוער,  תנועות מועצת היהודית,  הסוכנות החינוך,  משרד
  הישראלית.  בחברה עמיות של תודעה נחלתלה משמעותית

  לחינוך היהודי בתפוצות הנזקים המיידים של הקורונה

  חיוני  סגל של לפיטורים מביאה המקצועי,  הרצף את קוטעת המסורתי, החינוך תכניות כל את משתקת הקורונה .8
 צפויות  הקיץ לאורך שמתקיימות לישראל ומשלחות קיץ מחנות קייטנות,  לאבוד.  2020 קיץ את להפוך ומאיימת
 שפל.  בנקודת יתחיל היהודי החינוך של תאוששותהה מהלך להתבטל.

 מכך יוצא וכפועל היהודית ובפילנתרופיה הבית משקי בכלכלת לפגוע צפוי המשבר - שאביםמ להידלדלות צפי .9
   היהודי. החינוך בתקציב גם ולפגוע היהודי הארנק את לצמק
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  הגדולה ותההזדמנ
  ועשויים  בתפוצות היהודי םהחיי אורח של הבסיסיות העבודה הנחות להשתנות ותצפוי הקורונה שאחרי בעולם .10

  .חדשים קהלים בקרב הפצתו  ואת היהודי החינוך הוזלת את יאפשרו  אשר התנאים להיווצר

 כללי המשחק והנחות היסוד סביב החינוך היהודישינוי ב

 היהודים רוב המשבר שערב בשעה – המציאות למחויבת היהודי בחינוך הרפורמה את יהפוך הכלכלי המיתון  .11
 יהיו יהודיות קהילות המשבר שלאחר הרי היהודי, החינוך של עלותו את לעצמם להרשות יכולים היו לא בארה"ב

 יותר.  מרוששים  בית  ומשקי  לקהילות  רלוונטיים  שיהיו  ,משלימים  או  אלטרנטיביים  חינוכיים  מודלים  לגבש  חייבות

 וארגונים מוסדות שמעניקים הערך בולט המשבר בתקופת – האינדיבידואליזם חשבון  על הקהילה של מבק' אק'  .12
  של   ערכה  המשבר,  לאחר  שצפויה  הארוכה  ההתאוששות  בתקופת  וסיוע.  שירותים  בצורת  הקהילה,  לחברי  יהודיים
  ואנשים  צעירים  למשוך עשויים לקולקטיב השייכות בתחושת והצורך כלכלית-חברתית ביטחון  כרשת הקהילה

 (. affiliatedun) הקהילה בחיי חלק כה עד לקחו שלא

 שהקהילה ואפשר החברתית הסולידריות גדלה גדולות מגיפות אחרי – ישראל עם הקשר וחיזוק סולידריות .13
  התנקז  הפוליטי השיח את שמאפיין הקיטוב כה. עד אותה שפילגו נושאים יותר טובה בצורה להכיל תדע היהודית

  (. כאן  )ראו  ישראל" על מדברים לא" בהן מסגרות שקיימות כזו במידה היהודי לחינוך האחרונות בשנים

  –  השלישי בגיל בעיקר טכנולוגית,  אוריינות של עולמית מדרגה לקפיצת הביאה הקורונה החיים: לאורך למידה .14
 זאת לנצל יהיה אפשר מרחוק. תקשורת של לטכנולוגיות הראשונה בפעם המשבר בזמן נחשפו רבות אוכלוסיות

 (. learning lifelong) החיים לאורך למידה מעיקרון כחלק ,לבוגרים  םג פורמליות-א חינוך מסגרות ליצור כדי

  מקווןלחינוך קפיצת מדרגה 

 כמות להעלאת הובילה החינוך מסגרות השבתת  - השגה-בת מרחוק למידה שיאפשרו  בתכנים רווי הפך 'הענן'  .15
  גדול  שילוב המשבר. לאחר גם שם יישארו אשר ושפות, רמות נושאים, במגוון לרשת חינוכיים חומרים של אדירה

 בחינוך הקיימות  למסגרות  כתוספת  או  כלאטרנטיבה  -  הקיימת  הלימודים  מתכונת ועדכון  מרחוק  למידה  של  יותר
 .הלימוד עלויות את דרמטית להפחית שויע – הציבורי או היהודי

 , רחוקמ ללמידה במעבר ישראל  של הגדולה הפוטנציאלית התרומה המשבר: עם משותפת להתמודדות הזדמנות .16
 כבר  החינוך  משרד  את  הביאו  ישראל  מתמודדת  איתם  האתגרים  בחירום.   ללמידה  היערכות  של  שנים  על  מבוססת

 :מקוונת למידה באמצעות ,חירום בשעת החינוך מערכת להפעלת להיערך שנים לפני

-חברתית מסגרת גם אלא ,בכיתה ללימודים כתחליף לימודיות פעילויות רק  כולל אינו הישראלי המודל 
 ישראל  בכך  .בקהילה  לחיים  מאוד  חשובות  סוגיות  –  רגשי  מענה  מידיםלתל  לתת  שאמורה  תומכת  חינוכית

 .(חינוך  זמן  הגיע  ,ץ הורבי  אלי  :)לסקירה  בעולם  מתקדמותה  תהחינוכיו  למערכות  וואהבהש  גם  ייחודית  היא

 על השנים רבת שהחשיבה לשער יש הקורונה, בזמן המקוונת הלמידה אופן על בישראל הביקורת אף על 
 . נכס הם בשימוש הטכנולוגיים והאמצעים השנתיים בתרגולים שנצבר הניסיון  זה, נושא

 של יותר משמעותי שילוב - אפקטיביות תכניות של ולהתאמה למידול פוטנציאל קולקטיבית:  ללמידה אפשרות .17
  קהילות. בין יותר קלה בצורה חינוכיים ותכנים ידע להעביר יאפשר היהודי בחינוך מרחוק למידה

   - בישראל לעמיות החינוך מאמצי לשילוב פוטנציאל .18

  יצירת ולכן . לתפוצות ישראל בין התודעתי פער ל תרם ודאי זהות ובניית ליצירה שונות מסגרות של ומןקי 
  .העמיות רעיון את תחזק הפורמלי בחינוך מרחוק ידהלמב המשולבות משותפות תוכן יחידות

 בהן  יתבצע  המשבר  לאחרש   מכך  נובע  היהודי  ובעולם  בישראל   הפורמלי  החינוך  מסגרות  של  הזדמנויות  חלון 
 ףושית ופוטנציאל יותר גמישות יהיו המסגרות שתי ולכן .יותהתכנ ועדכון הערכה של תהליך במקביל
  יותר.  גדול יהיה ביניהן הפעולה

 לימוד תכניות של האפקטיביות להערכת הזדמנות ותהווה בתכנים דמוקרטיזציה תאפשר מרחוק למידה .19
 הם. לש והקידום היישום בתכנים, השימוש אופן על בהתבסס לעדכונן, ו 
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 וחשיבה פעולה כיווני 
 להתמקד ייטו יהודיות שקהילות בשעה חזון.  ובעלת אמיצה מנהיגות דרושה הגדולה ההזדמנות את לנצל כדי .20

 כמה להלן  השגה.-ובר מכליל חינוך  לקידום המצומצמים המשאבים השקעת את לתעל יש ובשיקום,  פנים בענייני
 המנהיגות: אותה עבור וחשיבה לפעולה יםכיוונ

 ברשת התכנים של מקוונת והנגשה סידור ארגון, - חינוך לתכני אוניברסלי ְמָתֵאם העולמית: היהודית הכיתה .21
 חינוכית מסגרת ליצור קהילות יוכלו זה באופן העולם.  בכל יהודיות קהילות שישרת חינוכי מרחב ייצרו

 ככל  היהודי.  בחינוך  סטנדרטיזציה   ליצור  יוכלו  כאלה  פלטפורמות  וזולה.  מכלילה  יעילה,  משלימה  או  אלטרנטיבית
 תחזקת כך ממנה, ולהתעשר אותה להעשיר ,העולמית היהודית לכיתה להתחבר בישראל החינוך מסגרות שיידעו
  .בישראל העמיות תודעת למעשה הלכה

 פורמלית-הא היהודית החינוכית הפעילות שיא - משותפת מקוונת יצירה באמצעות האבוד הקיץ את הצילל .22
 אלו  בימים כי להניח ניתן לישראל(. חוויה )תכניות ומשלחות קיץ( מחנות )כמו מפגשים על ומבוסס בקיץ מתרחש
 תכנית כל של והייחוד הבידולש כך מקוונת, אלטרנטיבה למצוא אלה תכניות שמפעילים הארגונים רוב מנסים
 שישרתו פלטפורמות יצירת באמצעות ,משאבים ואיגום פעולה לשיתוף פתח נוצר זה  באופן .חשובים פחות נהיים
  אחד. מארגון יותר

 לימודיים  בתכנים  הורים  של  הגדלה  המעורבות  את  לעודד  יש  .הביתית  המסגרת  שילוב  מחייבת  משמעותית  למידה .23
  יש  כך לצורך לבנך". "והגדת בבחינת ולעמיות, יהודי לחינוך כמוקד אותם גם ולהעצים ואף  הביתי הבידוד בזמן

  היהודית. הזהות בעיצוב המשפחתית המסגרת את המעצימהחדשה חינוכית גישה  יעולהטמ לפתח

 המנהיגות   נמנעת.  בלתי  היא  היהודי  בחינוך  הקורונה  פגיעת  -   חדשנות  המעודדת  , לחינוך   יצירתי'   'הרס  של  גישה .24
 את שיצעידו חדשים  דפוסים ואימוץ הישנים הדפוסים ניעור קרי, - יצירתי' 'הרס של גישה לקדם צריכה היהודית
 יעיל ה  אדםה  כח  את  מערכתבמ  להשאיר  הנטלים,  את גם  כמו  האמיתיים  הנכסים  את  לזהות  יש   קדימה.  המערכת

 הן  חינוך יחידות אילו למדוד בכדי וניתוח במידע גם להשתמש הזדמנות זוהי מיותרת. פעילות על ולוותר ביותר
  ואטרקטיביות. אפקטיביות

 אישיות חינוכיות חוויות של אפשרויות לשדרג עשויות הקורונה בעקבות להתפתח שצפויות חדשות טכנולוגיות .25
 מוסף )ראו מותמסוי טכנולגיות של לפריחה תוביל הקורונה  שמגפת מעריכים מומחים מרחוק.  בלמידה מעצבות

 הדפסת  בסיס  על  עצמי  צורוי  (AR)  רבודה  מציאות  (,VR)  מדומה  ציאותמ  וירטואליות,  ועידות  כמו  (10.4.20  ,הארץ
 משותפת,  יצירה  (,gaming)  מישחוק  על  המבוסס  חינוך  של  שילוב  באמצעות  האלה  בטכנולוגיות  שימוש  מימד.  תלת

 מעצבת חינוכית חוויה לספק עשויים עולם, תיקון של משותפים יקטיםופרו וירטואליים וסיורים קהילות
 ותית.משמע

 מדינת  .ישראל  מצד מקוונת למידה בסיס על בחירום ללמידה היערכות של והכלים הידע של והנגשה חניכה .26
  במגוון   הקורונה  משבר  עם  בהתמודדות  העולם  ברחבי  יהודיות  לקהילות  לסייע  האפשרות  את  לבחון  צריכה  ישראל
 הפוטנציאל החינוך שבתחום נראה ,רב ניסיון לישראל יש בו מהלך ,מקוונת ללמידה המעבר נוכח אל .דרכים

Mosaic)  התפוצות דמשר ע"י חירום מטה הוקם ,רונההקו משבר בזמן כבר למעשה .גדול הוא פעולה לשיתופי
United) זה מסמך וונת.קמ למידה ל לעבור באירופה בקהילות הפורמלי היהודי בחינוך למורים שמסייע חומט״ 

  להוזיל   יהודיות  לקהילות  לסייע  :המשבר  שאחרי  יום  על  גם  המסתכל  יותר  נרחב  יום  סדר  עם  פעולה  שיתוף  מציע
  או  אלטרנטיביים חינוכיים מודלים לגבש במאמץ הקורונה, שלאחר החדשה השגרה בימי היהודי החינוך את

   .משלימים
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