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 יהודי-ממלכתי דתי-ממלכתי ערבי-ממלכתי



 הבעיה הגדרת
השונות הקבוצות בין מגע מעודד לא החינוך מערכת מבנה 

 .הישראלית בחברה

 

כלפי עויינות התנהגויות מעורר ,חרדה מגביר ההיכרות חוסר 

 .(2007,וולצר) כלפיו קדומות דעות ומשמר ״ה״אחר

 

וקבלה כבוד ,סובלנות לפתח לילדים מאפשרת אינה זו מציאות 

 .בעתיד משותפים חיים יקדמו אשר וזהויות דעות הבדלי של

 



 ״ בילדותה״אחרעמדות כלפי 

להם שדומים אחרים ילדים עם לשחק מעדיפים ילדים 3 גילמ 
 (.Baron & Banaji, 2006; Kinzler et al., 2009) דיבור ושפת גזע מבחינת

 
 לקבוצה ששייך מי עם משאבים יותר חולקים 5 בניילדים 

 (.Dunham, Baron, & Carey, 2011)ם שלה
 

 ילדים מעריכים באופן חיובי יותר את הקבוצה שלהם  , 6מגיל
   אפילו אם הקבוצות נקבעו באופן אקראי, לעומת קבוצת חוץ

(Bigler, Jones, & Lobliner, 1997.) 
 

 הפנים בקבוצת לחברים לעזור מחויבים יותר חשיםילדים 
 (.Weller & Lagattuta, 2013) החוץ קבוצת לעומת

 
 



 ״ל״אחר החשיפה השפעות :מהעולם

אתנית מבחינה יותר ייםהטרוגנ בבתי ספר לומדיםה ילדים  
 החוץ קבוצת כלפי קדומות דעות בפחות החזיקובארה״ב 

 & McGlothlin)ים הומוגני בבתי ספר שלומדים ילדים מאשר
Killen, 2010.) 

 
חברויות בין ילדים בריטיים מקבוצות אתניות שונות מחוץ  ❖

לבית הספר השפיעו לחיוב על עמדותיהם כלפי קבוצת החוץ  
(Turner, Hewstone, & Voci, 2007.) 
 

תכנית בעקבות פליטים כלפי יותר חיוביות עמדות נמדדו 
 על ספרים קראו ילדים במסגרתה שבועות 6 בת התערבות

 טפליילד שהוא  לבין שלהם מהקבוצה ילד בין קרובה חברות
(Cameron, Rutland, Brown, & Douch, 2006.) 

 
 



 ״ל״אחר החשיפה השפעות :בישראל

היו ,משולבים לשוניים-דו יסודיים ספר בבתי הלומדים ילדיםל 
 בהשוואה אתניות לקטגוריות ביחס נוקשות אמונות פחות

 תלמידים רק הכוללים ,רגילים ספר בבתי הלומדים לילדים
 (.Deeb et al., 2011) ערבים רק או יהודים

 
לאורך השנה   'ד בכיתות וערבים יהודים ילדים נפגשו בה תכנית

 בסטריאוטיפים לירידה הביאהלעבודה על פרויקט משותף 
 נכונותל גם כמו ,האחרת הקבוצה כלפי שליליים וברגשות
 (.Berger, Benatov, Abu-Raiya, & Tadmor, 2016) עתידי למגע מוגברת

 

דרך תכנית הטלוויזיה   "אחר"שנחשפו ליהודים וערבים  ילדים
״ ופחות  ה״אחרעמדות חיוביות יותר כלפי  רחוב סומסום הראו

 (.Cole et al., 2003)סטריאוטיפים לאחר הצפייה בתכנית 



 שלנו המענה

 

 שמטרתו מיזם הוא מגוון״ שלי ״הגן

 שיאפשר הילדים גן בתוך מרחב לייצר

 גננת באמצעות חברתי גיוון עם היכרות

 שונה חברתית מקבוצה משלימה

 



 גננת :(4-6 גילאי) לוד בעיר חובה גני 2-בהשנה  מתקיים המיזם❖
פעם   ערבי לגן נכנסת יהודייה וגננת יהודי לגן נכנסת ערביה

 .הפעילות כל במהלך נמצאת האם גננת .בשבוע למשך שעתיים

 

 ופעילויות משחקים ,שירים הכוללת פדגוגית בתכנית מלווה❖
 .המשלימה הגננת של החברתית הקבוצה או התרבות להכרת

 

 תחילת לפני נתונים נאסוף בו (פיילוט) הערכה מחקר כולל❖
 .ובסופה התכנית

 

 לוד בעיריית ילדים גני ומח׳ החינוך במשרד מו״פ אגף ע״י נתמך❖
 .גוריון-בן אוניברסיטת עם פעולה בשיתוף

 

 ״מגוון שלי הגן״



 עד יסודי ספר בית בגילאי בילדים התמקדו המחקריםרוב ❖
 .שנים 6 לגיל מתחת בילדים עסקו מעט ,תיכון

 

 מעט ,היהודית החברה בקרב נערכו בישראל המחקריםרוב ❖
 .הערבית בחברה נערכו מאוד

 

 זה מפגש בעצמה יוזמת הייתה לא שאולי באוכלוסיהמיושם ❖
 .(לשוניים-דו לגנים בניגוד)

 

  .שלמה שנה במשך אינטנסיביתהיכרות ❖

 

 ולא על ילדים לבין (גננת) סמכות דמות בין מפגש עלמבוסס ❖
 .עצמם הילדים בין מפגשים

 

 ?אחרים ממענים המיזם שונה במה



  להיכרות עם גננת יש פוטנציאל להפוך לעמוקה וקרובה יותר
 .בגלל התפקיד המשמעותי שלה בחיי הילדים

 

מאפשר לוודא שהמפגש יהיה חיובי. 

 

  יכולת להדגים לילדים אינטראקציה מוצלחת בין הקבוצות
 .באמצעות שיתוף הפעולה עם גננת האם

 

כל  , אין צורך בהשקעת משאבים בהסעת הילדים לגן אחר
 .הפעילות נעשית בסביבת הגן המוכרת להם

 ?גננת עם בהיכרות להתמקד מדוע



 בוקר שיר :לדוגמא פעילות



 פורים :לדוגמא פעילות



 פורים :לדוגמא פעילות



 מחוויות הגננות בתכנית  
 "הגן שלי מגוון"

 יש היענות גבוהה אצל הילדים וקבלה של הגננת החדשה
היו הבדלים בין שני הגנים מבחינת הקצב כשזה . שנכנסה לגן

 .קרה

 

   בגן היהודי ההשתתפות הייתה יותר הדרגתית וככל שעבר
יותר ויותר ילדים ביקשו להשתתף בפעילות בקבוצות   הזמן

  .קטנות עם הגננת הערבייה

 

  בגן הערבי ההיענות להשתתפות בפעילויות עם הגננת
היהודייה בקבוצות הקטנות הייתה גבוהה יותר כבר לאחר 

 .מספר מפגשים ראשונים

 



 מחוויות הגננות בתכנית  
 "הגן שלי מגוון"



 

ההורים לא הבינו מי אני  " קרים"כן באמת בהתחלה ההורים היו "
היו רואים אותי בבוקר הייתי מגיעה מוקדם לגן היו נכנסים לגן 

 ".כלום? מי זאת, ואפילו לא שואלים מי זאת שיושבת

 מחוויות הגננות בתכנית  
 "הגן שלי מגוון"



על תאוריית המגע ויחסים בין   לתרום לספרות הקיימת
והיכולת שלהם  לדים בגיל הרך קבוצתיים מזווית חדשה של י

 (.הורים וקהילה)להשפיע על סביבתם 
 
 להפחיתבחברה בה קיים סכסוך ניתן לעזור לנו להבין כיצד 

,  לצמצם גזענות גם בקרב ילדים מקבוצת הרוב, דעות קדומות
  .וילדים מקבוצת המיעוט

 
 חדשנית הניתנת ליישום בקבוצות  להציע תכנית התערבות

סובלנות  וערכיחיים משותפים  המעודדת, שונות בחברה
 .וקבלת האחר

 

 ?"הגן שלי מגוון"מה התרומה של 



 !תודה על ההקשבה

 :תודה מיוחדת
 

 

 פרופ׳ שפרה שגיא


