
 

היא לקדם בניית שלום על ידי הגדלת הגישה לחינוך מודע לטראומה,   ReGeneration Educationהמשימה של  
גני ולדורף בשפה העברית, בתי ספר יסודיים    200כמו גישת ולדורף , לילדים באזורי משבר. בעוד שיש כמעט  

ובתי ספר תיכוניים לילדים יהודים בישראל, ישנם רק שלושה גני ילדים ובית ספר יסודי אחד לילדי פלסטינים  
  21. לאחר  PCIביקשה להבין את הסיבה לקשיים של ולדורף לצמוח בקהילות   ReGenerationזרחי ישראל.  א

פירטה   מחקר  של  ב:  ReGenerationחודשים  ממצאיה  מבוסס "   את  לחינוך  הגישה  הגדלת  הפער:  סגירת 
עת החינוך הערבית ח לגבי צמיחת תנו" להלן תקציר של ממצאי הדו”  באמצעות חינוך ולדורף .  PCIטראומה עבור  

 ולדורף בישראל. 

  

ישנם חמישה מכשולים מרכזיים מונעים את התרחבותו של ולדורף הערבי, המשפיעים על כל שלב במוסד 
שמנסים להרחיב אפשרויות   PCIחינוך ולדורף . אתגרים אלו משפיעים לרעה באופן לא פרופורציונלי על  

 חינוכיות עבור ילדיהם. 

  

 רף הערבית בישראל מכשולים לצמיחת ולדו

הערבים אזרחי ישראל נתקלים בהטיות  -: הטיות ממשלתיות מערכתיות ואינדיווידואליות#1מכשול 
מערכתיות ופרטניות בעת ניסיון לרשום גן או בית ספר ולדורף במשרד החינוך והעירייה. תהליך הרישום אטום,  

משתנה בפתאומיות, והוא נעשה אך ורק בעברית, מה שיוצר מחסום שפה עבור ערביי ישראל. פקידים רבים 
 ות ולדורף שיתחרו בבתי ספר ממלכתיים מקומיים על תקציב. בעיריות מחזיקים גם הטיות נגד מוסד

  

מכיוון שהמימון של ממשלת ישראל אינו מספיק; מוסדות   -: גיוס כספים לנוכח העוני הקהילתי#2מכשול 
ולדורף חייבים לגייס כספים כדי לכסות את כל העלויות. קהילות ערביי ישראל הן לרוב בעלות הכנסה נמוכה  

 ספק מימון נוסף לבסיס המס המקומי שלהן.ואינן יכולות ל

  

בניגוד לבתי ספר ולדורף עבריים, בתי ספר ולדורף  -: קשיים בגיוס עבור מורים מערביי ישראל #3מכשול 
מורים המנוהלת באופן כרונולוגי על ידי משרד   14,000ערבים חייבים להעסיק מורים מרשימת המתנה של 

החינוך. בתי ספר ערביים ולדורף רשאים לעקוף רשימה זו רק אם למועמד יש אישורים נרחבים, דבר שנחשב 
 , מחסומי שפה ואתגרים אחרים. נדיר בשל היעדרות האופציות

  

לרוב, הכשרת מורי ולדורף אינה נגישה ואינה  -: הכשרת מורים לא נגישה וחסרת יכולת תרבותית #4מכשול 
כדי שיוכלו להבין  " משלהם "  מוכשרת מבחינה תרבותית לערביי ישראל. מוסדות ולדורף ערביים זקוקים למורים

שלהם, אך אין תכניות להכשרת מורי ולדורף בערבית. העלות של   את יסודות הפדגוגיה של ולדורף בשפת האם
 הכשרת מורי ולדורף גם היא מחוץ להישג ידם של רוב ערביי ישראל שמשפחותיהם חיות לרוב קרוב לקו העוני. 

  

ישנו חוסר מחריד במשאבי ולדורף בערבית. הנטל לגשר על פער  -: הסיכון הגבוה לשחיקת מורים #5מכשול 
ת משאבים מוטל על כתפיהם של מחנכי ולדורף ערבים הקיימים, אשר נדרשים לתרגם את משאבי זה בזמינו
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ולדורף הקיימים מעברית לערבית ולהתאים אותם לשילוב בתוך התרבות הערבית. דבר המכביד על המורים 
 בעומס נוסף גדול ומגביר את הסיכון לשחיקה שלהם.

  

ל  " ה שבע הזדמנויות ניתנות לפעולה, הנגזרות מהצרכים הנפלטפורמת הצמיחה הערבית של ולדורף מכיל
. פעולות אלו יניחו בסיס איתן להגדלת ולדורף  ReGeneration Educationבאמצעות ראיונות שנערכה על ידי 

 ביישובים ערביים בישראל וברחבי העולם הערבי. 

 

 הזדמנויות לתמיכה בצמיחת ולדורף הערבית בישראל 

  

מחסור בחומרי ולדורף מקיפים בערבית יוצר נתק בין מלגת  -תרגום הספרות של וולדורף : #1הזדמנות 
 - היתר, מדריכים להכשרת מורים, אסטרטגיות למעורבות הורים וחומרי הוראה  ן כולל, בי -ולדורף הנרחבת 

 לשוניים בישראל. -לבין מוסדות ולדורף ערביים ודו

  

יישום התפתחות מקצועית נוספת עבור מורים מערביי   -תרבותית : הצעת פיתוח מקצועי רלוונטי#2הזדמנות 
ישראל לגבי ההצטלבות בין ולדורף לתרבות הערבית הפלסטינית תספק ידע מוסדי רב יותר סביב התרבות  

 הערבית בולדורף ותפחית את עומס העבודה של מורי ולדורף הערבים. 

  

לאור העוני המתפשט בקרב קהילות ערביי ישראל,   -: הרחבת יכולת גיוס התרומות בבית הספר#3הזדמנות 
גני הילדים ובתי הספר הערבים של ולדורף יצטרכו לגבש אסטרטגיה שתבטיח תמיכה כספית מהקהילה 

 ל." וממוסדות פילנתרופיים בארץ ובחו

  

מודל מעורבות הורים מקיף ויעיל יותר מאפשר ליותר  -: לערב הורים ערבים ישראלים חדשים #4הזדמנות 
 הורים מערביי ישראל לעסוק בצורה יסודית ואחראית עם ולדורף. 

  

חממת מנהיגות תכין דור חדש של מנהיגי ולדורף   -: יצירת חממת מנהיגות ערבית ולדורף #5הזדמנות 
ערבים. המשתתפים עשויים להיות מורים המעוניינים לקחת על עצמם משימות ניהול חדשות, מנהלים קיימים 

 חות מקצועית נוספת, או אנשים המעוניינים ליצור מוסדות ולדורף ערביים חדשים. המעוניינים בהתפת

  

ישנן המון עיריות וגורמי משרד החינוך  -: יצירת קשר יזום עם רשויות עירוניות ומשרד החינוך#6הזדמנות 
יזומה   המתנגדים לפתיחת מוסדות ולדורף חדשים. ניתן לשפר את ההתמודדות עם אתגר זה על ידי מעורבות

 ועקבית יותר באמצעות עריכת מפגשים עם רשויות העירייה ומשרד החינוך בערים ויישובים. 

החוסר במורים מערביי ישראל שעברו הכשרות  -: מלגות עבור ערביי ישראל שיוכשרו בולדורף #7הזדמנות 
ית גדולה יותר. מלגות ולדורף מהווה אתגר משמעותי לקיום מוסדות ולדורף קיימים, וצמיחת תנועת ולדורף ערב

או קרן מלגות עבור ערביי ישראל, השואף ללימוד ולדורף באוניברסיטאות מוסמכות, יאפשר לתנועת ולדורף  
 הערבית להתרחב כדי לענות על הצרכים של קהילה זו.
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