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 תקציר

 התוכנית. המיועדת לתלמידי תיכון חינוכיתטיול היא תוכנית " מסע ישראלי מבראשית"תוכנית 

ח וידיעת "אגף שללבין  יתוף פעולה בין תנועת מבראשיתששל פרי והיא , 5002 גובשה בשלהי שנת

לחזק את "ה יוזמיבאמצעות הפעלת התוכנית ביקשו . הארץ במינהל חברה ונוער במשרד החינוך

. "לארצו ולמדינת ישראל, לעמו, לעצמוהתלמיד ולחברו  היהודית והציונית של, זהותו האישית

חווייתית , טיול ערכיתהיא נבנתה כתוכנית , כדי ליישם ולהגשים את מטרות התוכנית

  .טיול השנתיה את שתחליףומשמעותית 

הכנה למסע פעילות : כוללת שלושה מרכיבים מבראשית וכנית מסע ישראליתשל  הפעילות

פעילות סיכום  ;שישה ימים במגוון מרחבים ואתרים בארץהנמשך מסע  ;במסגרת בית הספר

 . במסגרת בית הספר

בקרב כמוצלחת  תסנתפהלתוכנית דומיננטית מבראשית מסע ישראלי  ךבמרוצת השנים הפ

לתוכנית  הלהפכ מזה זמן משרד החינוך פועל. ותלמידים אנשי חינוך, אנשי ציבורפוליטיקאים 

כי יפעל  ,לפניושרי החינוך שכיהנו בדומה ל, הצהירשר החינוך נפתלי בנט . מתוקצבת ומחייבת

 .במהלך לימודיו הלכך שכל תלמיד תיכון בישראל ישתתף ב

. ודרכי פעילותהתיה וקיימת מחלוקת לגבי טיב כוונ, למרות הפופולאריות הרבה של התוכנית

שמסע ישראלי  על כךמובילי דעה ואנשי אקדמיה טענות , עיתונאיםהשמיעו במהלך השנים 

, יםילארוקימסרים פרט, במסווה של תוכנית חינוכית חווייתית ,קדםמבקש למבראשית 

 . לאומניים ודתיים

. את מסריהולנתח וביקשתי להבין  וכנית המסעמורה בתיכון נחשפתי לתכבמהלך עבודתי כמחנך ו

להיות שותפה  מבקשת כי התוכניתנוכחתי , הואת היישום המעשי של הכאשר בחנתי את מסמכי

היא לנתח את מכלול הנוכחי  מטרתו של המחקר .לפטריוטיותבהליך חינוכם של התלמידים 

בהתייחס לשיח המחקרי על המושג  לזהות ולאפיין את מרכיביה, התוכניתהמרכיבים של 

התייחסות  כוללהניתוח . כולל הטיול החינוכי ,חינוך לפטריוטיותהתחום ו "פטריוטיות"

מסע ישראלי כי  ההנחה המחקר נשען על. השונים על מרכיביה ,הוכנית ולביצועהת מתלפרוגר

  .ךא מחנושאלת המחקר היא לאיזה סוג פטריוטיות ה. לחינוך לפטריוטיות ןמכוו מבראשית

או אהבה של אדם  (attachment)ההגדרה המסורתית קובעת שפטריוטיות היא סוג של זיקה 

תחושת הזדהות , חיבה מיוחדת של האדם למולדתו: ארבעה יסודותהפטריוטיות כוללת . לארצו

את כל . ונכונות האדם להקריב עצמו למען המדינה, דאגה מיוחדת למדינה, אישית עם המולדת

 .ישראלי מבראשית תוכנית מסעבאלה ניתן למצוא המאפיינים ה

גדל היקף  במהלך השניםו ,בהם מיושמת הפטריוטיות רבים ומגווניםשהאופנים , בפועל

 "פטריוטיות עיוורת"בין המיון הנפוץ ביותר מבחין . למיין אותה בשלל דרכים הציעוהמחקרים ש

(Blind Patriotism ) פטריוטיות קונסטרוקטיבית"לבין" (Constructive Patriotism .)

, בהערכה חיובית בלתי מעורערת והמלּוה, מבטאת זיקה מוחלטת למדינההפטריוטיות העיוורת 

הפטריוטיות . נאמנות ללא סייג והיעדר סובלנות לכל סוג של ביקורת כלפי המדינה

מבטאת זיקה והתחשבות ברווחתם של בני אדם ה, היא נאמנות ביקורתיתהקונסטרוקטיבית 

 . תוך מתן כבוד לזכויות ולרווחה של כל בני האדם, המשתייכים לקבוצה אחרת
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, מחנכת לערכים קונסטרוקטיביים מבראשית תוכנית מסע ישראליבודק האם חי הנוכמחקר ה

או לערכים פטריוטיים , ביקורתיים ומוסריים כפי שמשתמע מניתוח חלק ממסמכיה ופעולותיה

העלולים ליצור אינדוקטרינציה אידיאולוגית לטובת  ,םיבלתי ביקורתיים וקיצוני, עיוורים

 . אינטרסים פוליטיים

בפרקטיקה של תוכנית מסע ישראלי של  הדיון על מקומעורך מחקר ה ,ח על הפטריוטיותנוסף לשי

 מאחר שהוא לחינוך לפטריוטיות כאמצעי מרכזי סהטיול החינוכי נתפ. פעילות מחוץ לכיתה

 מסע ישראלי. סביבה הקרובה ולמולדת בכללבין התלמיד לבין ההקשר הרגשי מחזק את 

. מבקש להציע אלטרנטיבה לטיול השנתי בכיתות התיכוןהחינוכי א דגם של טיול וה מבראשית

 ,מועברים לתלמידיםהיהודיים המשמעותיים -לאומיים-מדגישה את התכנים הציונייםכנית ותה

המשמעות של  חן אתובמחקר ה ,הלנוכח מאפיינים אל. על מתודות הדרכה מסוימות ומקפידה

 .פעילות זו ביחס לפעילויות הטיול המוכרות

ניתוח הנתונים נעשה בגישה  .( Case Study)חקר מקרה ועניינו  ,איכותני הוא מחקר זהמחקר 

לגבש הסברים תיאורטיים להבנת תופעות  מסייעתה מתודולוגית של תיאוריה המעוגנת בשדה

רכי המחקר והנתונים לצעיקר . זרת ניתוח שיטתי וקשוב של נתונים שנאספו בשדהחברתיות בע

המחקר  ,נוסף לתצפיות. שאליהם הצטרפתי 5002-5002 חמישה מסעות בין השניםמתבססים על 

 ,ראיונות עם בעלי תפקידים, מסע ישראלי מבראשיתמסמכים שהופקו על ידי של ניתוח כולל 

  .תלמידים ועוד ,מורים

במהלך שהתקיימו , במסעות שבהם השתתפתי עשרות התרחשויות ואירועים שוניםבמחקר מופו 

, אירועים שהופיעו בכל אחד מהמסעות 01בודדתי ך אירועים אלה מתו. התוכנית שליישומה 

היא אליה שכמהותיים ביותר לתוכנית ולקשר שלה עם חינוך לפטריוטיות  יו בעיניסושנתפ

 . מכוונת

  :בהתייחס לשלוש סוגיותנעשה והוא לכוון לדיון בשאלת המחקר  נועד עיבוד הממצאים

 ,וכנית המסענוסף לדיון על המעשה החינוכי בת: והטיול החינוכי מבראשיתתוכנית מסע ישראלי 

לאורך שנות . ברצף התפתחות הטיול החינוכי בישראלשל התוכנית גם את מקומה  ןבחהמחקר 

ביקשה לאגד מאפיינים שונים של טיולים חינוכיים וליצור כי תוכנית המסע נדמה , התעצבותה

מסע ישראלי  דגישמ ,במסגרת תמהיל זה. מאפייניהלותמהיל חדש שמתאים לרוח התקופה 

שאפיין את המסעות והטיולים החינוכיים החל בתקופת  "הטיול הלאומי" את דגםמבראשית 

תוך שימוש במרחב המטויל ליצירת תחושת זיקה ומחויבות של התלמידים , המנדט הבריטי

למרחב  ייחסו לעיתים מסעותהמדריכים בבמחקר נמצא כי . לארץ ולמדינת ישראל, לעם, לקהילה

התייחסותם ופרשנותם לנוף ביטאו מסרים כי ו, ללא כל סימוכין, המטויל אירועים שונים

היתה מוטה במסעות הפרשנות הסובייקטיבית של המדריכים , מעבר לכך. לאומיים ופטריוטיים

של המרחב ונעשתה תוך התעלמות עקבית ובוטה מנרטיבים אחרים וממאפיינים פיזיים ואנושיים 

תוכנית מסע ישראלי של  הנוצרה מציאות סובייקטיבית ששירתה את מטרותי בדרך זו. המטויל

 . מבראשית

התרחשויות במהלך המסע ה, בהתאם לתהליך המאפיין את התיאוריה המעוגנת בשדה :מבנידיון 

 במסע הגורמים המתווכים, והשפעתם במסע היבטים הטכנייםה: קטגוריות עיקריות 2לפי  מוינו
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 ,לבסוףו, במסע התכנים, ומשמעותםבמסע  המסייעים להעברת המסרים האמצעים, ומשמעותם

את  שמפרטותקטגוריות משנה  הוגדרולכל קטגוריה עיקרית  .התלמידים -במסע  ההדרכה ימושא

 :העלה שלל מסקנות אלה הדיון בקטגוריות .מחנכת לפטריוטיות תוכנית המסעשבהם  דרכיםה

 ;פעולה קבוע דפוסעל פי פועלת ה שיטתיתכנית ות אהיתוכנית מסע ישראלי מבראשית 

 ;מבית הספר צוות החינוכיהלהבדיל מתפקידו השולי של  ,במסעות יש תפקיד קריטי למדריכים

מסרים נחרצים של נושאי השיח ולחתום אותם בבאפשרה למדריכים לשלוט  מעגלי השיחמתודת 

המרחב  ;תים כהטפהישנשמעו לעהכוללים אמירות  ,טקסים לקיים מרבהוכנית הת ;התוכנית

היתה במסעות כי נמצא ובעיקר  ;באופן חלקי לגיבוש המסרים גויס וכנית המסעבת המטויל

המדריכים . מהמאפיינים הפיזיים והאנושיים של המרחב המטויל תמוחלטכמעט התעלמות 

נמצא כי . התוכנית מסרים שלהעברת הל והמקום והזמן וחתרשל  ממאפייניהםהתעלמו 

במטרה  ,ארון הספרים היהודימלרוב נלקחו השתמשו בהם המדריכים ש הטקסטים והמתודות

 . עתוכנית המס רבים שלהם למסרי ההעניק גושפנקל

 התכניםלאורך המסע חושף כי לבין רצף הפעילויות של הקשר בין התכנים ש תבחינה כולל

את הצורך  הם הדגישולכאורה אך  ומכילים" רכים"היו של המסע בשלושת הימים הראשונים 

צרים להתכנים והמסרים הפכו בשלושת הימים האחרונים ואילו  ,בהתגייסות הפרט למען האומה

השבת באמצעות פעילות  החוויה היהודיתאת  דגישהה תוכנית המסעכי נמצא . ומגמתיים

  .לסממניה הדתיים האורתודוכסייםוחשיפה  בירושלים

על וכנית המסע ת בתיוהפעילונבחנו  ,בהתאם לממצאי השדה :וכנית המסעהפטריוטי בתהשיח 

כנית מחנכת בעיקרה וגיע למסקנה כי התהמחקר ה. הפטריוטיות שאבנורקע המחקר הקיים 

לשם השגת . פתיחות מסוימת שלמים צלפטריוטיות עיוורת אם כי קיימים בה גם היבטים מצומ

כמו  ,קורתייובלתי ב אינדוקטריניכנית באמצעי פדגוגיים המאפיינים חינוך והמטרה נוקטת הת

יצירת אוירה , הטפה חוזרת ונשנית של המסרים, הדגשת ההיבט החוויתי על חשבון התבוני

שני מציע  המחקר הנוכחי ,בהתאם לכך. דואת התלמידים לבטא עמדות קיצוניות וע שמעודדת

מחקר ההמשמעותית של  תותרוממיונים אלה הם . פטריוטיותטיפוסי של  וחדשיםמיונים נוספים 

 . לשיח הפטריוטי

לפטריוטיות חינוך ששיקפו , תוכנית המסעשל  רביםמאפיינים עלו במהלך איסוף הנתונים 

מעט  תגלוה ,שלה פרוגרמהבלידי ביטוי  שבאוכפי  כניתוהתשל הוגי  הצהרותיהםלמרות . עיוורת

התברר המחקר תוך כדי תהליך . לפטריוטיות קונסטרוקטיביתך חינואפיינים של מ מדי

וכי  ,התוכניתאליו מכוונת שסוג החינוך תאר את מספיקה כדי ל אינהשהחלוקה הדיכוטומית 

לשייכם באופן חד משמעי שלא ניתן  מדריכיםהשל רבות אירועים ואמירות במהלך המסעות היו 

למושג  שני מיונים חדשיםלפיכך הוגדרו במחקר . פטריוטיות עיוורת או קונסטרוקטיביתל

ת מוכלּו" :מכונים במחקר הנוכחימיונים אלה . שאינם מופיעים בספרות המחקרית ,פטריוטיות

 ".פטריוטיות של העצמת זהות";  "הפטריוטיות

רכיהן של קבוצות רבות ומתחשבת בצה ,פטריוטיות רחבהמבחינה בין  ת הפטריוטיותמוכלּו

תרבותיות -רואה ברבה, פטריוטיות צרהלבין  ,ומעודדת פלורליזם ורב תרבותיותה יבאוכלוסי

 מסקנת. שנאת זריםובסובלנות כלפי מיעוטים בחוסר  מאופיינתו, למדינהובהגירה כמסוכנות 

או דתיים /חילונים ו-ציונים-יםפונה לתלמידים יהודכי תוכנית המסע בהקשר זה היא המחקר 
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ניתן לומר כי תוכנית  בהיבטים אלה. חיות בישראלהאחרות תוך הדרת קבוצות  ,בלבד (לאומיים)

 . של חינוך לפטריוטיות צרה מאפייניםכוללת המסע 

מנגנונים  יוצרת בעיקרה ,מאדירהפטריוטיות בין מבחינה  פטריוטיות של העצמת זהות

פטריוטיות לבין  ,מקבוצות אחרותומתעלמים הקבוצה הדומיננטית של  המעצימים את מעמדה

סטריאוטיפים ודעות , באמצעות תעמולהמעמדן של הקבוצות האחרות ב וגעתפה ,מקטינה

שנערכו במסגרת  במעגלי השיחשהתקיימו הפעילויות והדיונים , האירועים מרבית. קדומות

את  מאדירההמאפיינים של פטריוטיות  כבעליבמחקר תגלו המבראשית תוכנית מסע ישראלי 

  .של הלא יהודים את זהלאומי של היהודים ומקטינה -סגנון החיים הדתי

חינוך לפטריוטיות קידמה בעיקר כי תוכנית מסע ישראלי היא ממחקר זה  שעולההמסקנה 

 עשייה חינוכית שתכניה ומסריהוזאת במסווה של , מאדירה ולעיתים אף מקטינה, צרה, עיוורת

בכל האמצעים הטכניים והחינוכיים נוקטת במחקר נמצא כי תוכנית המסע . באופן חיובי יםמוצג

 . ת מסריה הפרטיקולארייםולקדם א כדי לחנך לפטריוטיות ,העומדים לרשותה

שלה לבין הביצוע התוכנית של  פער גדול בין המטרות המוגדרות  קייםבמחקר כי עוד נמצא 

מדגיש את השיח  ולא ,מדגיש את השונההיח מעודדת ש התוכנית ,בניגוד להצהרותיה. בפועל

מעודדת היוצר אווירה  מכוונת אליו התוכניתשחינוך ה. החברה הישראלית כל חלקילהמשותף 

את תחושת הניכור והעוינות בין האוכלוסיות השונות בעקיפין התבטאויות קיצוניות ומדגישה 

 ,המדריכים, המורים, זהו מסע לפטריוטיות שמעוורת את מנהלי בתי הספר. במדינת ישראל

יים זהפי םמאפייניהואותם באמת עם נופי הארץ  מפגיש לאמסע ש זהו. ובעיקר את התלמידים

 אינטרסיםקידומם של בית הספר למהתוכנית מנצלת את היציאה . והאנושיים הייחודיים

  .מובהקים אידיאולוגייםופוליטיים 

 


