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כתבה שזיינת בסדרה

נוממלאים תנועות ואוגו1י
הנועו את החלל הריק
שמותירה מעונת החינוך
עמרי זררווביץ׳ ,עג7׳ 8

כתובות אש וופשדיה:

מתנו חתרנית הצומח מאתגר
את החינון־ תנות׳ נוומר׳
>

תנועות וארגוני נוער
נכנסים לחלל הריק
שמותירה מערכת
החינוך ,ששמה יותר
דגש על ציונים והישגים
ופחות על ערכים ובניית
גשר בין השבטים השונים
בחברה הישראלית •
התקציבים אמנם צמחו
ומספר החניכים גדל,
אך עוד רחוקה הדרך עד
שהחינוך הבלתי פורמלי
יקבל את המקום הראוי
לו  /עמו• זרנווביץ׳

הצדדים הפחות מוכרים
של מערכת החינוך
כתבה שלישית בסדרה

שנים האחרונות העיסוק
בשאלה האם מערכת החינוך
■ mJמכינה את התלמידים לשוק
העבודה העתידי הולך וגובר .שוק
העבודה הופך דינמי יותר ויותר ,וידע
בלבד כבר לא מספיק כדי לשרוד
בו לאורך זמן .קיים צורך בכישורים
רכים כגון עבודה בצוות ,יכולות
חברתיות ויצירתיות ,דברים שהיום
קיימת בהם השקעה ברמה נמוכה
בחינוך הפורמלי.
לכך ניתן להוסיף את העובדה
שמערכת החינוך של היום שמה
דגש על ציונים והישגיות ,מעודדת
קונפורמיזם ופחות מתמקדת בהקניית
ערכים וקיום דיונים על נושאים
מהותיים ,חלקם שנויים במחלוקת.
מה שיכול לתרום רבות לילדים ובני
הנוער הוא החינוך הבלתי פורמלי -
תנועות וארגוני נוער)ראו תיבה(,
פעילויות קהילתיות במתנ״ם ,והוגים
שמשלבים מעורבות חברתית וערכים.
מי שהיה בצעירותו בתנועת נוער
יודע בוודאי שהתפישות החינוכיות
והחוויות שסופגים בתנועת הנוער הן
שונות ,שיש הבדל בין טיולים בתנועה
לבין טיולים בבית הספר ,ופעולה
שבועית רחוקה מלהיות דומה לשעת
חינוך עם מחנך הכיתה.
כשבונים בצופים מחנה מסנדות או
מכינים כתובות אש ,יוצאים כקבוצה
לא״ש לילה ומתכננים את טקס
יום הזיכרון ,אז הכישורים הרכים
והערכים מקבלים ביטוי גדול יותר.
זה לא מקרי שבדרך כלל זוכרים את

מאשר את המורה לכימיה.
גם שר החינוך נפתלי בנט ,שבעצמו
היה מדריך בתנועת נוער בצעירותו,
ומנכ״ל המשרד שמואל אבואב מבינים
את החשיבות של חינוך בלתי פורמלי
ומקדמים אותו .״אני בעצמי בגיל ,16
כמדריך בתנועת נוער ,לקחתי 50
ילדים לטיול בהרים .זה משוגע .בגיל
צעיר מאוד ,המשימה שלך עם אחריות
גדולה  -מבגרת אותך מאוד .בנוסף
לכך ,יש לנו רשת גדולה של ארגוני
התנדבות שהיא חלק פונדמנטלי
מהחברה הישראלית" ,אמר בנט בעבר.
הדבר בא גם לידי ביטוי בגידול
תקציבי החינוך הבלתי פורמלי,
וברגש ששמים על הנושא בצמרת
המשרד .כך למשל ,במשרד הכינו
מיפוי של כל תנועות וארגוני הנוער
ברחבי הארץ ,ובעקבות המסקנות
הוסיפו מעל  100סניפים חדשים.
תנועות הנוער השנה מונות  350אלף
חניכים בישראל ,זינוק של 130%
כד.2006
הצמיחה חיובית כמובן ,במיוחד
כשהמשמעות היא שיותר ילדים
בישראל ,גם באוכלוסיות ממצב
סוציו־אקונומי נמוך ,נכנסו לפעילות
בלתי פורמלית ,שעלותה נמוכה
באופן יחסי .מבחינת החלוקה
הגאוגרפית עולה כי שליש מהחניכים
ב־ 2015היו מהפריפריה  80 -אלף
חניכים ,גידול של  100%בעשור.
ואולם הצמיהה הזו מלווה בלא מעט
אתגרים  -צריך יותר תשתיות,
יותר תקציבים ,וגם יכולת להתמודד
עם מגוון האוכלוסיות .כל זאת,

כשהאלטרנטיבות שיש לבני הנוער
מגוונות ואטרקטיביות יותר .ריכזנו
את האתגרים העיקריים:

I

חנסים לאחד
את השבטים

לפני כשלוש שנים נשא הנשיא
ראובן)רובי( ריבלין נאום בכנס
הרצליה שעסק בארבעת השבטים
בחברה הישראלית  -החילוני ,הערבי,
החרדי והדתי־לאומי  -ובשינויים
שמתרחשים בחברה" .התמורות הללו
אולי יעוררו בחלקנו נוסטלגיה ל׳ארץ
ישראל הישנה והאהובה׳ ,אבל חוויית

היחד ,מול קומזיץ ישראלי מדומיין,
מדורת השבט ההיא  -כבר לא תשוב",
אמר הנשיא והוסיף" :עלינו לבחון
את ההשלכות החברתיות והערכיות
של הסדר הישראלי החדש .אנו
מוכרחים לשאול בכנות מה משותף
לכל המגזרים הללו? האם יש לנו
שפה אזרחית משותפת ,אתוס משותף?
האם יש לנו מכנה ערכי משותף
שבכוחו לחבר את כל המגזרים
הללו יחד ,במדינת ישראל היהודית
והדמוקרטית?".
הגידול החד במספר חניכי החינוך
הבלתי פורמלי הוביל לכך שמגיעים

החלופה הצפונית" :חוג לכל ילד"
בשנה החולפת ,במסגרת תוכנית לחיזוק הצפון ,הנהיג משרד החינוך את
תוכנית "חוג לכל ילד" בצפון הארץ .התוכנית מופעלת על ידי החברה
למתנ״סים והיקפה עמד על כ 55-מיליון שקל .בשנה החולפת השתתפו בה
כ 30-אלף תלמידים פעילים ,בהם יותר מ 700-ילדים עם צרכים מיוחדים,
בעלות סמלית של  10שקלים בחודש .אשכולות החוגים כוללים מוזיקה,
שפות ,טבע וסביבה ,מדעים וטכנולוגיה ,אומנות וספורט .הפעילות כוללת
חינוך לערכים שבבסיס פעילות החברה למתנ״סים הארצית ,כמו מעורבות
והתנדבות ,נגישות והשתלבות וזהות מקומית וחיבור בין קהילות ,כשגם
מתקיימים מפגשים ו״טורנירים" בין יישוביים .ההוגים פונים לילדים בכיתות
ד׳ ו־ה׳ בכל הרשויות המקומיות ,בלי תלות במצב סוציו־אקונומי .בנוסף ,גם
ילדים מקהילת יוצאי אתיופיה ומהחברה החרדית מקבלים חוגים לכל ילד.
מי שהפעיל את התוכנית היא החברה למתנ״סים ,ויו״ר החברה אביעד
פרידמן מספר כי "כ 50%-מהמשתתפים הם מהחברה הערבית והדרוזית
ולכשני שליש מהמשתתפים זוהי הפעם הראשונה שהם לוקחים חלק בחוג.
כעת הם יכולים לבחור איזה חוג הם רוצים ,ואז הם נשארים .זה מאפשר להם
להתפתח .יש בחוגים גם מעורבות קהילתית ,זה לא חוג רגיל" .ס

