
 
 נושא ההרצאה

 
 
 
 

 

עמדות ודילמות של מורי דת מוסלמים בהוראת  

 הדמוקרטיה בבתי הספר הערבים בישראל

14.7.2020 

   סעאדה ואן'נגר "ד

Saada.najwan@gmail.com 

 מרכז לידע ולמחקר בחינוך: יוזמה

 

 
 



תפיסות הדמוקרטיה של מורי דת מוסלמים בחברה  
 סקירת הספרות: הערבית

נטיות מיניות  , מצב סוציואקונומי, גזע, מגדררוב המחקרים בחינוך התמקדו בהיבטים של •
בחינוך והשפעתם על התפקוד של מורים ותלמידים בחינוך ופחות עסקו בנושא דת   ותרבות
 ודתיות  

מתוך הבנה חשיבות הלימוד על דתות בעשורים האחרונים  מחקרים במערב מצביעים על •
 :שזה יכול 

 (.הפוסטחילוניוהשיח  הברמס. )לתרום לחינוך לאזרחות•

  הקהילתנותתיאורית )זכותם של מיעוטים דתיים ללמוד על הדת כמרכיב בזהות שלהם •
 (  והמצדדים בה

 .  לחשוף את התלמידים לעמדות לא ליברליות לאזה לא ליברלי •

התמקדו בתרומה הפוטנציאלית של דת מסוימת לחינוך לאזרחות   לאמחקרים אלו •
 ודמוקרטיה

 



 חשיבות המחקר  

 : מחקר זה מצטרף למחקרים בחינוך שמערערים את ההנחות ש

 .  אסלאם היא דת סטטית לא מודרנית ומנוגדת לדמוקרטיה•

 דמוקרטיה נתמכת אך ורק על ידי השקפות וערכים חילוניים•

 אין מקום לחינוך הדתי בחינוך הציבורי •

 במציאות הישראלית

בתנועה  המחקרים על אסלאם ומוסלמים בישראל התמקדו •
-Al))כמייצגת את אידאולוגית האסלאם הפוליטי  האסלאמית

Atawneh and Hatina ,2019  . 

אין התייחסות לשונות הקיימת בתוך החברה המוסלמית מבחינת •
וייצוג במרחב  , זהות, הפרשנות סביב סוגיות הקשורות לסמכות

המחקרים הקודמים מתעלמים מהקולות של מוסלמים  . הציבורי
 .שמנסים למצוא פתרון לבעיות שלהם במסגרת מדינת ישראל

 



 :אפשר למצוא מוסלמים, לדוגמא
 

שמעוניינים לשמר  . א
את הזהות הדתית  

שלהם ולחזור ליסודות  
.האסלאם  

אחרים שמעוניינים . ב
למצוא איזון בין הדת  
שלהם לבין דרישות 
.החיים בעידן המודרני  

אחרים שמעוניינים  . ג
להשאיר את הדת  
.למרחב הפרטי בלבד  



 :הסיבה המשוערת לשונות

החשיפה האינטנסיבית  
לחברה היהודית המודרנית  

,  מקומות עבודה)והחילונית 
(. בילוי ולימודים  

השפעת השיח סביב  
הדמוקרטיה והמקום של 
הדת במרחב הציבורי  
בחברות המוסלמיות  

"  האביב הערבי"בעקבות 
.2011שהתחיל   



 סביב הדמוקרטיה בעולם המוסלמי הדיבט

אפשר למקם את הדעות סביב דמוקרטיה בעולם המוסלמי על ציר של קונסרבטיזם  
 :  לעומת ליברליזם

מגנה את נטישת משטר החליפות בשנת  פונדמנטליסטית  -העמדה הקונסרבטיבית•
ודוגלת בעמדה שאסלאם היא דת מושלמת  ( עם הקמת טורקיה המודרנית) 1924

החברתי והכלכלי   , שיש לה אמירה בכל תחומי החיים כולל התחום הפוליטי
(Dilshod, 2010 .)  דמוקרטיה היא מושג מודרני שלא מתאים לשריעה המוסלמית

 .  אלוהים הוא הריבון ולא העם האסאלםועל פי 

אסלאם היא דת דינמית  . אין סתירה בין אסלאם ודמוקרטיה: העמדה הליברלית•
באסלאם יש הרבה מושגים התומכים  .  שאפשר לפרש אותה ברוח הדמוקרטיה

אסלאם מעודד חשיבה  כמו כן . מאע'ואיג( התייעצות)' שורה'בדמוקרטיה כמו 
 .חירות דתית וצדק חברתי, אזרחות שווה, רציונאלית

 



 המתודולוגיה  

 .  (multiple case study)מחקר איכותני מרובה מקרים •

 :  המדגם

 snowball samplingנבחרו על ידי ( מורות 4מורים ו  10)מורים  14•
 מבתי ספר תיכון באזור המשולש והצפון( דגימת כדור השלג)

 .  המורים שכולם מוסלמים סונים התנדבו להשתתף במחקר •

את  . המורים למדו לתואר ראשון ושלישי באוניברסיטאות בירדן או בחברון•
 . תעודת ההוראה שלהם הם עשו במכללות בארץ

ראיון חצי מובנה למשך שעה וחצי נערך עם כל מורה בבית הספר שלו  •
 .  בסוף יום העבודה

 .משתתפי המחקר חתמו על הסכמה מדעת•

 לאחר הריאיון ותומללוהראיונות הוקלטו •

 .  הראיונות התקיימו בשפה הערבית•

המורים אינם מוכרים לי ולא לימדתי אותם בעבר ולכן אין בעיית יחסי כוח •
 .  בראיון

לאחר התמלול הראיונות הוחזרו למורים בשביל לוודא את העמדות  •
 .שלהם ולהגדיל את התקיפות של הממצאים האמיתיות

 

 



 טבלה המסכמת את נתוני הרקע של משתתפי המחקר

 



 ניתוח הנתונים

.קידוד ראשוני לאחר קריאה של כל ראיון בנפרד  

בדיקה של הקודים על פי דמיון ושוני ובנייה של 
 קטגוריות המבוססות על משמעות משותפת

Categories “refer to such components as the 
conditions, causes, and consequences of a process—
actions that let the researcher know if, when, how, and 
why, something happens” (Saldana, 2009, 159). 

החיבור בין הקטגוריות ובנייה של תמות בהתאם  
.לשאלות המחקר והתכנים של הקטגוריות השונות  



 (הצגה בלבד)ממצאים 

 

,  האתנופוליטיתהביקורת :1תימה 
האפיסטמולוגית והתיאולוגית של 

 הדמוקרטיה

 

ההבנה המוגבלת של : 2תימה 
הדמוקרטיה בקרב התלמידים הערבים  

 (מנקודת המבט של המורים)בישראל 
 



הביקורת : 1תימה 
 האתנופוליטית 

להגן ( כולל ישראל)הכישלון של המשטר הדמוקרטי •
 על הזכויות של מיעוטים דתיים והחירות הדתית

 :מסבירה ראדיה

•"So far, can you give me one or two laws that 
Arab Knesset members managed to pass for 

our benefit?" 

 היא מוסיפה

•Laws passed by the Israeli Knesset such as the 
Nation-State Law and the statements by Jewish 
parliament members such as Yair Lapid against 

coalition with Arab parties in the last election 
reflect the double standard applied in Israeli 

democracy” 

לא משוכנעים שהשתתפות בכנסת   וסאברואיל •
יכולה להשפיע על המדיניות הממשלתית המפלה  

 כלפי האוכלוסייה הערבית

 

 



ביקורת  -1תימה 
אתנופוליטית 

 (המשך)

 :אומרת בציניות ראדיה

•Living in Israel is like a child living with his step 
mother, she takes care of his basic needs (food 

and cleaning) but nothing more". 

 מסכימה ואומרת אבתסאם

•"Does a Muslim enjoy living under the Trump 
administration? Why cannot Muslims show 

their religious identity in France? Why the hijab 
prohibited in France and Christians are still able 

to wear their Cross? Why is the Islamic bikini 
forbidden in France? […] Where is freedom of 

religion in these democracies? 

היא מוסיפה שצריך לחזור להיסטוריה ולראות איך  •
מיעוטים לא מוסלמים נהנו מהחיים שלהם ומהרבה  

ספרד  )זכויות בתקופה של האסלאם באנדלוסיה 
 (.  היום

 



הביקורת : 1תימה 
 האפיסטמולוגית

הבעיה בעקרון שלטון הרוב היא בהשגה של חברה ללא גזענות 
המאפשרת חיים נאותים ובטוחים מבחינה אישית וכלכלית לכלל 

 : האזרחים למשל

לא מבטיח  האני טוען ששלטון הרוב הוא בעייתי בגלל שהוא  •
להוביל את המדינה או  את הבחירה של מנהיגים מקצועיים

 "putting the right person in the right place: "במילים שלו

 :מסכים עם זה ואומר איהאב

•"in our days even becoming a truck or a bus driver 
requires people to get the Bagrut [matriculation exam] 

or a specific certificate […]. This is not required from 
elected officials in a democracy" 

הוא מוסיף שכשמאפרים לאנשים לא מוכשרים להוביל את •
שהם יעשו נזקים שצריך  שנים אז יש סיכוי  4המדינה למשך 

 :הוא משתמש בפתגם בערבית האומר: הרבה זמן לתקן אותם

•"When a lunatic throws a stone in the well it requires a 
hundred people to get it out". 

 

 

 



הביקורת האפיסטמולוגית  : 1תימה 
 (המשך)

 :עבד מסביר את בעיית שלטון הרוב דרך מטפורה מעניינת

•" :Imagine flying in an airplane with two captains and 
500 passengers. The captain says that they must land 
for safety reasons. If the majority decides not to land, 

then who is right? 

אחמד מטיח ביקורת על השילוב של דמוקרטיה וקפיטליזם  •
גורם לעשירים להתעשר יותר ולעניים להמשיך  וטוען שזה 

 :זה לא קורה באסלאם כי. להיות עניים

•In Islam we have the Zakat [commandment] which 
aims to support the economically weak in society […]. 

Also, Islam prohibits interest-based transactions 
because [...] paying interest is the exploiting of the 

poor by the rich 

 

 



הביקורת : 1תימה 
האפיסטמולוגית  

 (המשך)

 :דמוקרטיה כמו•

 

 

 

 

•There is no democratic regime that we can 
follow in our days. It is full of violations and 

it looks like Swiss cheese […] black people 
do not feel secure in the heart of the US 

[…] when they meet the white policeman 
[…] and the Jewish policeman views the 

Arab citizen […] as an enemy […]. This does 
not help people feel secure or practice 

their real freedom" 
 



הביקורת : 1 תימה
 התיאולוגית

 

 דמוקרטיה כאיום על הסדר המוסרי בחברה

מעודדים את   וסאברבאסל ועבד  איהאב, נאדר•
התלמידים להשתתף בבחירות המקומיות כי זה לא  

נוגע לחקיקה שיכולה להתנגש עם הצווים המוסריים  
,  להימוריםלמשל חקיקה הקשורה . של אלוהים

,  שימוש בריבית, הפלות, שימוש באלכוהול
 .והומוסקסואליות

 :מסביר על ידי ציטוט מהקוראן סאבר

•"It does not behoove a believer, male or 
female, that when Allah and His Messenger 
have decided an affair, they should exercise 

their choice. And whoever disobeys Allah and 
His Messenger has strayed to manifest error" 

 

 



הביקורת : 1 תימה
התיאולוגית  

 (המשך)

עבד מביא דוגמאות מהעולם המערבי התומכות  •
 :בציווים המוסריים של האסלאם למשל

אחוז בעקבות המשבר  1 -3הפחתת הריבית מ  -
 2008הכלכלי בשנת 

ב בשנות  "האיסור של ייצור משקאות חריפים בארה -
 העשרים של המאה הקודמת

הוא מסכם ואומר שאסלאם היא דת מושלמת ואין בה 
 .פגמים שאפשר להשלים על ידי הדמוקרטיה

 



ההבנה המוגבלת של הדמוקרטיה בחברה  : 2תימה 
 הערבית

אחמד מציין שהדמוקרטיה הערבית מתפקדת על פי איומים ופיתויים וגם על •
השבטיות  . וכוח שמשתקף בנורמות של שבטיות ונפוטיזם אופורטניזםידי 

 .מביאה לידי אלימות וונדליזם בחברה הערבית

שקיפות ובמיוחד ערכים של , אחמד מוסיף, חינוך על פי כללי האסלאם•
 .יביא לידי בחירה של אנשים מוכשרים וימנע דברים אלווהוגנות 

בבחירה של   אובייקטיבייםאחמד מוסיף שהוא מלמד את התלמידים להיות •
המנהיגים שלהם ומעודד אותם ללמוד את מצעי הבחירות והתכניות שלהם  

 .  ולהשוות אותם לצרכים של החברה הערבית

 הוא מאמין שהקוד האתי של האסלאם מביא לידי  •

•de-tribalization and the de-personalization of democracy 
 



 (המשך) 2תימה 

צריכה להיות הקריטריון בבחירות  מקצועיותאומר ש איהאב•
אנשים צריכים לבחור מי . של המועמדים לרשויות המקומיות

גם אם הוא לא שיכול באמת לקדם את החיים של האזרחים 
 .מוסלמי

•The Christian, he states, “is the son of your town, the 
son of your people, and he experiences the same 

suffering." 

 :נאדר מסכים לכך ואומר•

•"I don’t mind having a qualified Jewish person running 
the Arab municipalities." 

מצביעה על עוד מכשול בדמוקרטיזציה של החברה   אבתסאם•
 :הערבית

בשביל להדגיש את העליונות  בקטגוריזציה חברתית השימוש 
איכרים  של משפחות ופרטים בבחירות המקומיות זה כולל 

 .לעומת בדווים וילידים לעומת פליטים

 



 (המשך: )2תימה 

או אנשים דתיים תביא שבחירת אנשי דת מהא לא מאמינה •
היא מוסיפה שהצבעה  : בהכרח לקידום החברה הערבית

 לאנשי דת לא אומר 

 שהם מוכשרים בהכרח ויכולים לקדם את החברה הערבית  -

 שהם הולכים לעבוד על פי כללי האתיקה של האסלאם-

 שהם לא ינצלו את הבחירות למטרות אישיות ופוליטיות-

•"Even religious people vote according to familism, 
friendship, and personal relationships… In fact, Islam 
might be used as a cover to reach political positions" 

מלמדים כנגד התפיסה הפשטנית והחומרית של  ומאגד  ארוא•
מסבירה   ארוא: שלהם הדמוקרטיה בקרב התלמידים

שהתלמידים מעריכים את הדמוקרטיה הישראלית בגלל  
 . והעניים, המובטלים, לזקנים הקצבאות שהיא נותנת

•"Poor people are attached to the state because they 
need the money […]. Once they get the money then this 

is the meaning of democracy for them" 

 

 



ניתוח ממצאים  
  1תימה : וסיכום

קטגוריות מבחינת התמיכה או  3ניתן לחלק את המורים ל 
 :  חוסר התמיכה בהוראת הדמוקרטיה בחינוך האסלאמי

להדגיש את החפיפה במסרים המורים המאמינים שיש •
מבחינת התמיכה בערכים של האסלאם ודמוקרטיה 

 .אוניברסליים

המורים הדוגלים באסלאמיזציה של הדמוקרטיה כלומר  •
להראות שערכים ותהליכים דמוקרטיים נמצאים כבר  

" . שורה"תחת שמות אחרים באסלאם כמו המושג 
כגון  מורים  ... פדגוגיה זו יכולה לתמוך בדמוקרטיה

שדיברו על תקופת המנהיגים הראשונים באסלאם שהיו 
 .דמוקרטיים לטענתם

דמוקרטיה נטע זר שהובא  המורים שרואים ב•
ושאסלאם היא דת   מההיסטוריה והמורשת המערבית

 בייעה: מושלמת שיש לה מושגים פוליטיים משלה כמו
אהל אל חל  , (הסכם בין המוסלמים לבין המנהיג שלהם)

קבוצה של אנשים מורשים למנות או לדחות  ) ואלעקד
הוראת  (. את המנהיג של האומה המוסלמית

הדמוקרטיה בחינוך האסלאמי מטרתה לשלוט  
 .  באידאולוגיה המוסלמית ולהחליש אותה

 



 (1תימה )סיכום 

 מבחינה חינוכית

הוראת הדמוקרטיה על פי העמדה הראשונה •
והשנייה יכולה לערער את הדעות הקדומות 

 ,Kumar, 2012)שאסלאם מנוגד לדמוקרטיה 
Panjwani, 2013 )  וזה מאפשר לתלמידים לעצב

ואולי לשאת ולתת סביב הזהות האזרחית והדתית  
 .  שלהם

הדיכוטומיה בהבנת הקשר בין דמוקרטיה ואסלאם  •
כפי שזה מוצג בעמדה השלישית משקף הבנה  

של הדמוקרטיה   essentialized ומהותניתמוגבלת 
במילים אחרות שני המושגים נתפסים  . והאסלאם
,  קשיחים ומונוליטיים בעוד הם דינמיים, כסטטיים

הדיכוטומיה הזו . תלויי תרבות ופתוחים לפרשנות
משרתת תפיסות אוריינטליסטיות ולא מדויקות  

סביב האסלאם הן בקרב מוסלמים פונדמנטליסטים  
 .  והן בקרב מערביים קונסרבטיביים

 



 (1תימה )סיכום 

 :מבחינה פדגוגית

לא מלמדים על הדמוקרטיה כנושא שנוי המורים •
למשל הם לא מציגים את מגוון הפרשנויות  במחלוקת 

הליברליות או הקונסרבטיביות סביב הדמוקרטיה  
הביקורת הדמוקרטית לאידאולוגיה  באסלאם או 

בעוד הרבה מחקרים מצדדים  . הפוליטית באסלאם
 ,Avery)בחשיבות העלאת ודיון בנושאים במחלוקת 

2002; Barton & McCully, 2007; Hess & McAvoy, 
2014; Johnson and Johnson, 1988; Parker, 2003  )

לפתח סובלנות לדעות שונות  מכוון שזה עוזר לתלמידים 
,  היכולת להיכנס לנעליים של האחר והשונה, משלהם

האמונות והידע  , וגם לחשוב בצורה ביקורתית על הדעות
 .הקודם שיש להם

ככלל הנראה חסר למורי דת האסלאם הידע והכלים איך •
או שהם לא   לדון בנושאים במחלוקת בכיתות שלהם

יודעים על חשיבות פדגוגיה זו בפיתוח זהות פוליטית  
 .  דתית ורפלקטיבית בקרב התלמידים שלהם

 



 (1תימה )סיכום 

חלק מהמורים רואים בדמוקרטיה איום לסדר  
או  ( המוסלמית)המוסרי התקין בחברה 

עמדה לגיטימית זו  . למשמעות החיים הטובים
מאתגרת את ההפרדה בין דת ומדינה  

וההדרה של תפיסות דתיות מהמרחב הציבורי  
(Author, 2015; Tan, 2007; Turner, 2012; 

Spinner-Halev, 2000; Shabani, 2011 .) אבל
ככל הנראה הם די רחוקים  , המורים

מהפלורליזם המוראלי שמאפיין את החברה  
הישראלית והם לא שמים לב שהדגש  

האקסקלוסיבי על הקוד האתי של האסלאם  
  moral reasoning יכול לצמצם את יכולת ה

-של התלמידים במדינה דמוקרטית ורב
 .תרבותית

 



 (2תימה )סיכום 

שדיווחו עליה שתי מורות מצדיקה ממצאי התפיסה המטריאליסטית של הדמוקרטיה •
,  מבחינת ידע  מיומנויות)מחקרים קודמים המראים פער בחינוך לאזרחות ודמוקרטיה 

בקרב תלמידים המשתייכים למעמד סוציואקונומי נמוך ( מעורבות ועמדות חיוביות
 .(Levinson, 2007)בהשוואה לתלמידים המשתייכים למעמד סוציואקונומי גבוהה 

 ,nepotism, egoism, nativism (location-based racism)כמו כן מבנים חברתיים כמו   •
tribalism, and social stratification 'כנגד הטמעת ערכים דמוקרטיים בחברה ' משחקים

יש לקחת בחשבון מבנים  ולכן כשמחנכים לדמוקרטיה בחברה הערבית . הערבית בישראל
סימטריים בין הערבים -ודפוסים תרבותיים אלו ולהתחיל לחשוב מעבר ליחסי הכוח הא

 & ,Abu-Saad, 2006; Agbaria, Mustafa)והיהודים כפי שנהוג על ידי מחקרים קודמים  
Jabareen, 2015; Makkawi, 2002; Pinson, 2007.) 

 



 (2תימה )סיכום 

 

מעניין לראות ששלושה מורים במחקר הזה השתמשו בידע הדתי שלהם בשביל  
ומקצועיות בבחירות  , הוגנות, לתמוך בערכים שיקדמו את הדמוקרטיה כמו שקיפות

זה שוב  . המקומיות ולעודד חשיבה אוטונומית וביקורתית בקרב התלמידים שלהם
 מצביע על הפוטנציאל של  החינוך הדתי לתמוך בחינוך לאזרחות ודמוקרטיה

(Bekerman, 2016; Gibson, 2008; Selcuk, 2012; Thiessen, 2012  .) 



 השלכות חינוכיות

יש חשיבות גדולה להכשיר מורי דת מוסלמים  •
להתמודד עם נושאים במחלוקת בכיתות שלהם  

חשיפת העמדות  . כמו נושא הדמוקרטיה
הליברליות והקונסרבטיביות סביב נושאים אלו  
מאפשרת לתלמידים לחשוב בצורה ביקורתית  

 .  ולגבש לעצמם את זהותם הדתית והאזרחית

זה לא מספיק לבחון את החינוך הדתי או החינוך •
מה שנפוץ )לדתיות מנקודת מבט דמוקרטית 

אלא גם איך דמוקרטיה וחינוך  ( בספרות כיום
לאזרחות דמוקרטית נתפסים ומובנים על ידי  

 .מאמינים מדתות שונות

 



השלכות  
 חינוכיות

זה לגיטימי לתפוס את הדמוקרטיה כאיום על הסדר  •
המוסרי בחברה אבל בשביל לחנך את התלמידים  

המוסלמים לחיות בחברה פלורליסטית מבחינה 
תרבותית יש לחשוף אותם לאידאולוגיות  -דתית ורב

וזאת  ( דתיות ולא דתיות)ועמדות מוסריות אחרות 
 Moralעל מנת לעזור להם לפתח את יכולת ה 

Reasoning   בנוסף לניהול דיאלוג מכבד ורפלקטיבי
 .  עם אנשים שונים מהם מבחינה דתית ומוסרית



 מחקרים לעתיד

לנסות לענות על  . נוצרים ויהודים, תפיסות האחר הדתי בקרב מורי דת מוסלמים•
אתה  /האם את? למה זה חשוב? האם חשוב ללמד עליו? מיהו האחר הדתי: השאלות

 ? למה? עושים את זה

זכאריה מאוניברסיטת  ' ר צפריר מאוניברסיטת חיפה ופרופ"שיתוף פעולה עם ד•
 אינסבורק באוסטריה

  special issueאילן בעריכה של  -זהבית גרוס מבר' שיתוף פעולה עם פרופ•

 Intercultural: בנושא התרומה של החינוך הדתי לחינוך הבין תרבותי בכתב העת
Education 

 

 



 מחקרים לעתיד

 :לענות על השאלות. תפיסות של מורי מורים לגבי חנוך לערכים בחברה הערבית•

 ?למה? האם חינוך לערכים הוא חלק מתפקידו של המורה-

 ?איך לעשות את זה? מה המקור שלהם? איזה ערכים צריך לחנך-

 ?איזה ערכים צריכים לכוון את המורה החדש בעבודה שלו עם התלמידים-

איזה  ? איזה ידע הם צריכים? איך אפשר להכשיר מורים חדשים להיות מורים ערכיים-
 ?מיומנויות ותכונות

 ?מהן המגבלות להכשרת מורים לחינוך לערכים בהכשרת מורים לדעתך-

 ?  מהן המגבלות לחינוך לערכים בבתי הספר הערבים לדעתך-
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