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למידת מבוגרים בגישה רב-תרבותית -
הנתיב הקריטי לשילוב האוכלוסייה החרדית בעבודה

רינה כהן סוצקבר

עקבותלמידתמבוגריםב'מודלמֵגן',המוצעכאן,עשוייםלהיווצרדגמיםחדשנייםועדכנייםשליחסיב

הישראלית. בחברה האחרות הקהילות לבין ובינה עצמה החרדית הקהילה בתוך וזבולון' 'יששכר

מערכתחדשהשלאיזוניםביןחלקיהחברהתסייעלהגברתחוסנה.

הקדמה

שילובםשלאזרחיםבוגריםבמעגלהעבודההואסוגיהמרכזיתעלסדרהיוםהכלכליוהחברתי
בישראל,כמובעולםכולו,בשניםהאחרונות,וזאתמשניטעמים:
התפיסההרווחתשתעסוקהועבודהמחלציםממעגלהעוני. א.

כךבסטנדרטיםשלהמדינות ולעמודלשם הגלובלי והצורךלהתחרותבשוקהעבודה הרצון ב.
המפותחותבשיעוראחוזיהבוגריםהמועסקים.

המצופה, במידה משולבות, שאינן אוכלוסיות שתי 'מסמנים' זו בסוגיה בישראל הדיונים
בשוקהעבודה:האוכלוסייההחרדית–בדגשעלגבריםחרדים,והאוכלוסייההערבית–בדגשעל
כשוניהתרבותי- במהותן שונות מולשתיהאוכלוסיות ערביות.אסטרטגיותההתמודדות נשים
החרדית מהאוכלוסייה הגברים שילוב סוגיית הוא עניינו זה מאמר שתיהן. בין שקיים חברתי
בשוקהעבודה.סוגייתהנשיםהערביותמחייבתהתייחסותמקיפהומעמיקה,וישלייחדלהדיון

בפניעצמו.
בתעסוקה, חרדיות אוכלוסיות שילוב בסוגיית המרכזית בשאלה בעיקר מתמקד המאמר

והיאהשאלההאסטרטגית–איך?

הרקע להיווצרות הסוגיה - מודל זבולון ויששכר

מדינת של החדשה בהיסטוריה ואף השנים אלפי בת היהודית בתרבות נעוצים הסוגיה שורשי
ישראלובחברתההמתהווה.

רינהכהןהיאבעלתתוארשניבחינוךותוארראשוןבפסיכולוגיהוסוציולוגיהמהאוניברסיטההעברית.
יועצתארגוניתומוסמכתלהנחייתמשפחות.במשךשלושהעשוריםהייתההמפתחתוהמנהלתתחוםהוריםומשפחה

במשרדהחינוך.מרצהבמכללותחינוכיותבנושאיהורות,משפחה,קשריהורים-מוריםולמידתמבוגרים.
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למודל הפרדיגמה לומדים. כחברת המדינה, בתמיכה עצמה, בנתה החרדית האוכלוסייה
המעמדשלחברתהלומדיםוהיחסיםבינהלביןהחברהכולההיאמהשקרוי'המודלשלזבולון
בפירושים מצויים יששכר' זבולון 'יחסי את המתארים ביותר הקדומים המקורות ויששכר'.
ובמדרשיםשנוצרוסביבהברכותאשרבירכויעקבאבינוומשהרבנואתהשבטים.בברכתיעקב
נאמר:'זבולוןלחוףימיםישכוןוהואלחוףאניות...יששכרחמורגרםרובץביןהמשפתיים..ויט
באהליך' ויששכר בצאתך זבולון 'שמח נאמר: בברכתמשה יג-יד(. מט, )בראשית לסבול' שכמו
)דבריםלג,יח(.מודלזהמתוארתיאורספרותיעלדרךהאירוניהבסיפורושלש"יעגנון'יששכר

וזבולון':
כשבא יששכר ליטול חלקו בגן עדן בדקו בספרו ומצאו כתוב 'יששכר עסק בתורה שני ימים'. 
עמד יששכר ותמה. אמר: אפשר אני שכל ימי לא משתי מאהלה של תורה והטיתי שכמי 
לסבול עולה של תורה, לא יצאו לי אלא שני ימים בתורה? אמרו לו: יששכר, בעולם שבאת 
משם חייך מנין היו? אמר להם: אח היה לי וזבולון שמו, ועשה עמי שותפות. הוא יושב לחוף 
ימים ויוצא לפרקמטיא בספינות ומשתכר ונותן לתוך פי ואני יושב ועוסק בתורה. אמרו לו: 
אם כן תורתך של זבולון היא, שאלמלא זבולון שעוסק בפרקמטיא לא היית עוסק בתורה, 

וכבר אכלת עולמך בחייך...'

)ש"י עגנון, 9591, עמ' 53(

ובארץ. בתפוצות היהודיות בקהילות שונים, בהיקפים ויששכר, זבולון מודל פעל דורות לאורך
לאחרונהנראהשמודלזהמאבדמתקפותו,וחלקיםגדוליםבאוכלוסייההרחבהמערעריםעליו
ומעליםשאלותשלשוויון,צדקחברתיוערבותהדדיתכפישהןמובנותעלפירוחהזמןוהתרבות
החיים. לאורך הלמידה תרבות התעצמה הידע', 'עידן המכונה בזמננו, כך, על נוסף הרווחת.
'למידה:האוצרהפנימי'מצייןומדגיששלמידהלאורךהחיים דוחאונסקוהנושאאתהכותרת
היא,מחדגיסא,מפתחלחייםומאידךגיסא,זכותושלכלאדםבחברהדמוקרטית)דוחאונסקו
למידה הזדמנויות מוצעות לכן מתמדת. התעדכנות מחייבים וההתפתחות השינויים 1996(.
ואכן, ויכולותיהם. וקיימותמסגרותלמידהמותאמותלצורכיהם,רצונותיהם רבותלמבוגרים,
לתארים סטודנטים שונות. ולמטרות שונות מסיבות למידה, בתהליכי נמצאים רבים מבוגרים
בד לומדים מתנדבים ואף חברתיים פעילים שנייה, קריירה מפתחי מקצוע, רוכשי אקדמיים,
בבדעםפעילותםועיסוקיהםהכלכלייםוהחברתיים.למידה,בצורותובהיקפיםשונים,היאחלק
מאורחותהחייםושגרתהחייםשלהאדםהמבוגר.במציאותלמידהזוחברתהלומדיםהחרדית
איבדהאתהמונופולעלהלמידהאךנותרהדֵבקהבסגנוןחייםהמבוססעללמידהלאורךהיום

כולו,מתוךהתפיסהשל'והגיתבויומםולילה'שאינהמותירהזמןלעיסוקאחר.
של וההשתתפות היחסים של מחודשת לבחינה ותביעות קריאות עולות אלה שינויים לאור
והגברת המצוקה לצמצום ובתרומה החברתיות במטלות בנשיאה השונים האוכלוסייה חלקי
לאוכלוסייה מופנות מהתביעות ניכר חלק כולה. החברה של התחרות וכושר הצמיחה הרווחה,
זה חיים אורח יותר. הרחבה באוכלוסייה מהנהוג במובחן שונה חיים אורח המנהלת החרדית
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וחברתי, דתי כאידיאל תורה למידת – בלמידה והזמן האנרגיות רוב בהשקעת ביטוי לידי בא
קיום והסתגרות. התבדלות ומגמת המשותף הכלכלי הקיום בעול נשיאה אי מכך וכתוצאה
דבר כאחד, ומבוגרים ילדים לחבריהקהילההחרדית, ומצוקה עוני גורראתו גם הזה האידאל

המקריןעלהחברהכולה.
חשובה איכותית, היא החרדית שהאוכלוסייה רחבה חברתית הסכמה קיימת זאת, עם
החברה של היסוד סוגיות עם להתמודדות חיונית ותרומתה הישראלית, לחברה ומשמעותית
הלומדת החרדית האוכלוסייה להשתלבות היא המרכזית התביעה משגשגת. חברה ולבניית
במעגליהעבודה.מטרתההשתלבותהיאמורכבת:צמצוםהעוניוהתלותבקצבאותמדינהברמת

המשפחות,והגברתהפריוןוכושרהתחרותברמתהמדינה.

ניתוח סוגיית ההשתלבות, הנחות יסוד ותוכניות

גופים מספר נרתמו בעבודה החרדית האוכלוסייה של ההשתלבות סוגית עם להתמודד כדי
העוסקיםבהשפעהעלעיצובמדיניותלאומיתכדיליצורניירותעמדה.בניירותעמדהאלהמופיע

ניתוחמעמיקשלהמציאות,מסומניםיעדיםומוצעותתוכניותפעולהרב-תחומיות.
המועצההלאומיתלכלכלהבמשרדראשהממשלה'הציפה'אתהתפיסההמנחהואתהנחות

:)2009 היסודשעליהןמתבססיםניירותהעמדההשונים)ירושלים,
 מדינת	 של היהודי מצביונה מהותי חלק הוא ועצמאית משגשגת חרדית קהילה של 		קיומה

ישראל,ולכןישלפעוללשימורולחיזוקיסודותיהולהימנעמכלמהלךהעלוללערעריסודות
אלה.

 הקהילה	 את מחלישים ובתרומות בקצבאות החרדית הקהילה של הגוברת והתלות 		העוני
ופוגעיםבחוסנה,ולכןישלפעוללחיזוקעצמאותהואיתנותההכלכליתשלקהילהזו,בעיקר

באמצעותעידודהתעסוקה.

 הפערים	 החרפת למנוע במאמץ מרכזי נדבך הוא החרדית הקהילה בקרב התעסוקה 		עידוד
הכלכלייםוהעמקתהעוניבחברהבישראל.

 כן	 ועל ויסודית, אחראית בגישה גבוהה, למידה ביכולת מתאפיינת החרדית 		האוכלוסייה
טמוןבהפוטנציאלכלכליגדול.סיועבהשתלבותבתעסוקהאיכותיתלשםמימושפוטנציאל
משמעותית תרומה יתרום אף אלא עצמה החרדית לאוכלוסייה שיתרום בלבד זו לא זה,

לשגשוגההכלכלישלמדינתישראלכולה.

מרכיבים שני ולזהות להגדיר יש האלה, היסוד הנחות בסיס על בסוגיה ולטפל להמשיך כדי
משמעותייםשמתייחסיםלשאלות:

מיהוחרדי?מהיההגדרההמסמנתאתתחוםאוכלוסייתהיעד? א.
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מהםהחסמיםלהשתלבותחרדיםבעבודה? ב.

לפיתוח הנדרשת הפעולה ולעיצובאסטרטגיית לזיהוי בסיס יהווה אלו לשתישאלות מענה
ה'כיצד'הרלוונטי.

מיהו חרדי?

התשובהלשאלהזואינהפשוטהכלל.נפתחבהבנתמשמעותהמושגחרדי.המשמעותהראשונית
תפיסה על מתבססת 'חרדי' למושג המקובלת ההגדרה 2004(. )כהונאי, ה' לדבר חרד היא:
סובייקטיוויתשלמחויבותלהלכה,כפישזוהתפתחהופורשהעלידיסמכויותרבניותבמסורת
חייםהמוגדר וקיוםאורח עלסמךאוסףהתנהגויות נעשה זיהויאוכלוסייהכחרדית היהודית.

תורני–מוסדותחינוךולימוד,מקוםמגוריםוהשתייכותקהילתית.

חסמים לשילוב בעבודה

מתפיסות נובעים התעסוקה בחירות על המשפיעים שהגורמים מציינת המקצועית הספרות
ינאי, )א' אפשרות כל של היחסית ומהכדאיות הקיים האפשרויות ממגוון הפרט, של העולם
הקשורים ל'חסמים החרדית, האוכלוסייה לגבי 2009(. בתעסוקה, החרדי המגזר שילוב 2002;

לתפיסותהעולם'ישמשקלרבואףמכריעבהחלטותשחבריהמקבליםבנושא.
עיקריתפיסתהעולםשלהאוכלוסייההחרדיתהם:
שמירהקפדניתעלמצוותהדתוהמסורת א.

חששמחשיפהלחברההחילוניתולתפיסתהעולםשלה ב.

הסתמכותעלדעתגדוליתורה ג.

הענקתחשיבותלמעמד'תלמידישיבה' ד.

שאיפהלמספררבשלילדים ה.

הסתפקותבמועטוצניעותכערךוכאידאל ו.

עם יחד החילונית, לחברה אי-חשיפה על והשמירה הדת מצוות קיום של המרכזי המקום
המאפייניםהנוספים,יוצריםחסםמורכבומאתגרשעמוישלהתמודדכדילשלבאתהאוכלוסייה

החרדיתבעבודה.

לכךישלהוסיףחסמיםמעולםהכלכלהוהתעסוקה:
 המשפחות	 במרבית גבר של לעבודה יציאה – לעבודה ליציאה נמוכה כלכלית 		כדאיות

תמיכות לאובדן לגרום צפויה ומאידך יחסית, נמוכה הכנסה להניב צפויה החרדיות
שונותולהגדלתההוצאותהמשפחתיות.מצטרףלכךקושילממןלימודיהכשרהורכישת

מקצוע.
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 בסיסי,	 תעסוקתי אנושי הון רוב פי על חסר חרדי גבר – תעסוקתי אנושי בהון 		חָסרים
בחיפוש ניסיון כגון רכים' 'כישורים וכן המחשב הכרת מתמטיקה, באנגלית, בפרט

עבודה,'שיווקעצמי'ויכולתלעבוראתבחינותהקבלההדרושות.

 		חובתשירותצבאי–חלקניכרמהגבריםהחרדייםנמצאבמעמד'תורתואומנותו',אשר	
אינומאפשרלהםלעבודבאופןקבועמבלישדאגוקודםלכןלמילויחובתהשירות.

 		היצעאפשרויותמצומצםשמעמידעולםהתעסוקהלרשותהאוכלוסייההחרדית.	

העבודה מעולם החסמים ושל האוכלוסייה ממאפייני הנובעים החסמים של הייחודי הצירוף
יוצרסוגיהמורכבתלהתמודדות.אתגרההתמודדותמתעצםעודיותרלנוכחהשאיפהלשמורעל

הקהילההחרדיתולאלפגועבמאפייניההייחודיים.

דרכי התמודדות

עלרקעזה,השאלההגדולההיא:מהיהאסטרטגיההמתאימהלהתמודדותעםהאתגרהמורכב
שלשילובהאוכלוסייההחרדיתבעבודה?

'הפסיכולוגיה אותה. שיסמנו הדרך אבני את נחפש מתאימה, אסטרטגיה למצוא כדי
החיובית',הפופולריתהיום,מכוונתוממליצה,עלסמךמחקריםוידעמקצועי,לחפשאתהחזקות
את ולהשיג אתגרים עם להתמודד כדי בהן ולהשתמש ההתייחסות במושא הקיימות והעוצמות

היעדיםהרצויים.

חוזקות ועוצמות של אנשי הקהילה החרדית

למידה יכולות הם בולטים ייחודיים מאפיינים ייחודיים. מאפיינים החרדית הקהילה לאנשי
ומיומנויותלמידהגבוהות,וכןקהילתיותחזקההמהווהמקורלתמיכהכמוגםלפיקוח.

להם מייחסת בהכרח לא אך אלה, מאפיינים כלל בדרך מזהה בקהילה חיצונית הסתכלות
של בכלים נמדדים כשהם אלה, מאפיינים כלל בדרך להיפך. אפילו לעתים עוצמה, של סגולות
התהליכים את תואמים שאינם אנכרוניסטיים כמאפיינים נתפסים מערבית, מודרנית תרבות
העכשווייםשלאינדיווידואליזםופרקטיקותשלשימושבטכנולוגיותמתקדמותפורצותגבולות,

ולכןהםנתפסיםכמחזקיםהסתגרותוחוסמיםהשתלבות.
האתגרהואלהתייחסלמאפייניםאלהולעשותשימושבעוצמותיהםהלכהלמעשה,כדילקדם
השתלבותבתעסוקהבחברההפתוחה,תוךשמירה,כפישציינו,עלייחודיותהקהילההחרדית.

כנתיב עלהלמידה ולעוצמות,מצביע למאפיינים תוךהתייחסות בהבקעתהחסמים, הצורך
קריטילהשתלבותבעבודה.השאלההיאאיזולמידהתוכללהתמודדעםאתגרמורכבזה.המלצת

מאמרזההיאלבחוןאתסוגתלמידתמבוגריםכרלוונטיתלעניין.
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למידת מבוגרים

חיוני הוא המציאות. ככורח נתפס מתמיד לימוד הידע, מהפכת בעידן ומשתנה פתוחה בחברה
להישרדות,להתעדכנותבידעהאנושיהמצטבר,לפיתוחיכולותפונקציונליות,אינטלקטואליות,
רגשיות,מוסריות,תקשורתיותוחברתיותולתפקודבמצביםחדשים.למידהמתמדתהיאמאפיין

מרכזישללמידתמבוגרים.
המודלים בבסיס ילדים. למידת לבין בינה המבחינים ייחודיים מודלים מבוגרים ללמידת

:)2004 כולםמצוייםמספרעקרונות)טוקטלי,
אחריותהלומדיםעצמםלהגדרתמטרותלימודיהם א.

רפלקסיה,דהיינוחשיבהעלהידעהנלמדוהשוואתולידעקיים ב.

התנסותהמעשירהאתהניסיוןועושהבושימושכמשאבללמידה ג.

למידהכיצדללמודעל-פיסגנונותלימודאישיים ד.

התאמהלצרכים,ליכולות,לרצונותולאורחותהחייםשלהלומד ה.

לעקרונותאלהמתוסףהגורםהמשמעותיבלמידתמבוגריםרלוונטיותוהגשמתמטרותברורה.
למטרותיהם, המציאותיים, חייהם להקשר רלוונטי יהיה שתלמודם מצפים מבוגרים לומדים
מטרות בבדיקת להם יסייע שהלימוד מצפים הם אותם. שמעסיקים עניין לתחומי לניסיונם,

ברורותובמציאתמענהלצרכיהםורצונותיהם.

למידת מבוגרים בהקשר השתלבות בעבודה

מאזומתמידלמידההיאנתיבמרכזילהשתלבותבעבודה.למידהבהקשרעבודההתכנסהבדרך
והסבה השתלמות הכשרה, ותהליכיה: הלמידה מטרות את המסמנות מסגרות לשלוש כלל

.)1999 )טוקטלי,
הלומד את מכינה למקצוע הכשרה עתידי. תפקיד לקראת מקצוע לרכישת מכוונת הכשרה
'מוכשר'לתפקידשהואימלא.המניעהעיקרילהשתלבותבתוכניתהכשרה לעבודהועושהאותו

הואשאיפהלעוסקיםבמקצועמועיל,מענייןונחוץ,שניתןלהתפרנסממנו.
מורכבות, בעיות עם התמודדות העמקה, הרחבה, עדכון, נוספת, למידה השתלמותמשמעה

.)1998 יצירתחידושיםושינויים)טוקטלי,
השקעה המצריך דבר עצמו, המקצוע אף או ההתמחות התפקיד, להמרת מתייחסת הסבה
לעולם מרכזי למאפיין הפך שנים מדימספר שינויההתמחות השינויים, בעידן חדשה. בלמידה

העבודה,ומישמסוגללהתמודדעםהָסבותנחשבבעליכולתגבוההללמידהמתחדשת.
ולאחר מקצוע לרכישת ההכשרה מסגרת בעיקר בתחילה רלוונטית שלענייננו נראה פניו על
מכן,בהמשך,אפשרלעשותשימושבשתיהמסגרותהאחרות.אךלצורךהשילובנדרשיותרמכך.
עלשוםהשוניהתרבותיוהחסרב'מיומנויותרכות'בתחוםעולםהעבודה,ובשלהרצוןלשמורעל
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ולחסמים לעוצמות ומתייחס מקום הנותן הכשרה במודל צורך יש החרדית, הקהילה ייחודיות
בו-זמנית.

המודל המוצע – מגן למידת מבוגרים

מודל מוצע החרדית, הקהילה אנשי של העוצמות ועל מבוגרים למידת עקרונות על בהתבסס
פעולההשםאתהלומדהחרדיבמרכזומתייחסאליו.

המודלבנויעלצ.י.ר.והואמייצרמסגרתהתייחסותללומדהמבוגרתוךאיתורוזיהויצרכיו,
יכולותיוורצונותיוובונהעלפיהםאתתוכניתהלמידההמוצעת–מבחינתתוכןהלמידה,שיטת

הלמידהומסגרתהלמידה.

ציר הלמידה למבוגרים

צרכים

תכנים

שיטות

רצונותיכולות

גישות

ומסגרות



ותכנון חרדים, מבוגרים לומדים של הלמידה לצ.י.ר לבנו תשומת את מפנה הלמידה מגן
הלמידהחייבלהתייחסאליהם.מתוךמאפייניהקהילההחרדיתעוליםצורכיהםשלהלומדים,
החיים אורחות על שמירה תוך להתקיים הלמידה שעל נאמר בקצרה ורצונותיהם. יכולותיהם
שילוב היא המשימה החרדית. הקהילה של ההתנהלות סדרי של קיומם ואפשור הֱאמוניים
על לכך, בהתאם זה. יום סדר של המרתו ולא החרדי היום בסדר עבודה לקראת הלמידה
ולהתחשב החרדים הלומדים של הגבוהות הלמידה במיומנויות מושכל שימוש לעשות הלמידה
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חפץ'. שלבו ממקום אלא למד אדם 'אין שהרי הלמידה, ומסגרות שיטות בנושא ברצונותיהם
היא אף עשויה קהילתית, במסגרת למידה קיום כלומר הקהילתיות, לנושא רגישה התייחסות
לתרוםלקיומהולמניעתנשירתלומדיםבמהלךהלמידה.תשומתלב,התחשבותוהקשבהיסייעו
לקרבאתהלומדיםהחרדיםללמידהשתקדםהשתלבותבעבודה.למידהבעלתמאפייניםכאלה
מהיעדים אחד זה והרי – החרדי היום בסדר נוספות פעילויות לשלב שניתן הוכחה גם מהווה

המרכזייםשלהשילובבעבודה.
התמדה המעודד תמיכה מתן הוא מבוגרים ללימודי מערכת של החשובים התפקידים אחד

בלימודים,מתוךהבנהשהישגיהלומדנמדדיםקודםכלביחסלעצמוולמטרותיו.
לימודיםלמבוגריםמתנהליםעלפיעקרוןא.מ.ת:

בעצמו הלומד של באמון מדובר מבוגרים. למידת של התשתית אבן הוא אמון – אמון
וביכולותיולהתמידבתהליךהלמידהולהצליחואמוןשלובמלמדובמערכתהלמידהשהםחפצים
תהליכי לחולל ויודע כמורה ביכולתו – מהמלמד גם נדרש אמון להשיגה. לו ויסייעו בהצלחתו
לביצוע הנדרשות למידה יכולות בעל ובהיותו ללמוד הלומד בתשוקת וכן מקדמים, למידה

המשימה.
למידההפועלתעל-פימודלמגןהלמידההיאבונהאמון.תחושתהלומדשהואעומדבמרכז,
במלמד אמונו את בונה אוהדת, התייחסות ומקבלים חשובים ורצונותיו יכולותיו ושצרכיו,

2012(. ובמערכתהלמידה)סידמן,
מתןהזדמנות–למידתמבוגריםחייבתלספקהזדמנויותלמידהרלוונטיותומותאמותללומד
המבוגר.מתןהזדמנותהולמתיוצרתהצלחותובונהאתאמונושלהלומדבעצמו.המומחיותשל
הן אליו, ומתייחסות במרכז הלומד את השמות מבוגרים, ולמידת למידה-לאורך-החיים תחום

מלהיבותונוטעותתקווה.
תמיכה–לומדיםמבוגריםזקוקיםלתמיכהבתהליכיהלמידהשלהם.עומסהחיים,המטלות
החיים מצוקות את ולשרוד בלמידה להתמיד כדי רבות. הן למלא המבוגר שעל והמשימות
והמונעים. המעכבים הגורמים כל למרות הלמידה, את שתתחזק תמיכה חיונית ותביעותיהם
חלקניכרמהתמיכהעשוילהגיעמקהילתהלומדיםעצמה.לומדיםחרדיםָאמוניםעלקהילתיות,

והםיודעיםלתמוךונכוניםלהיתמךמתוךהכרתחיוניותהועוצמתהשלקהילה.
עקרוןא.מ.תחשובביותרבקידוםלמידההמאפשרתשילובבעבודה.מלכתחילה,עקבהשוני
בין האמון תשתיות מעורערות ונבדלת סגורה קהילה של והתחושה החיים באורחות התרבותי
הן תסייע מבוגרים למידת באמצעות אמון קשרי בניית החברה. כלל לבין החרדית הקהילה

להשתלבותבעבודהוהןלקירובביןחלקיהחברההשונים.

למידת מבוגרים במיטבה

למידהבכללולמידתמבוגריםבפרטמתבססתעלמחולליה–המוריםהמלמדים.למידתמבוגרים
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כנתיבקריטילשילובהקהילההחרדיתבמעגליהעבודהמציבהאתגרגדולבתחוםההכשרהשל
כרגעלאקיימתבמוסדותהכשרתהמוריםתוכניתלהכשרתמלמדימבוגרים. מלמדימבוגרים.
כמלמדי ככולם רובם הוסמכו מבוגרים למידת של המצומצמות במסגרות הפועלים המורים
ילדיםונוערבמערכותהחינוךהפורמליות;חלקםעברוהשתלמויותמצומצמותהיקףכדישיוכלו

להתאיםאתמיומנויותההוראהשלהםלהוראתמבוגרים.
למידת תהליכי שיובילו מבוגרים מלמדי הכשרת מחייבים א.מ.ת עקרון והן מגן מודל הן
מבוגריםהחיונייםלחברהבישראלעלכלחלקיה,כדישתוכללהתמודדהתמודדותמוצלחתעם
אתגריהחברהוהכלכלהשלמדינתישראלבמאהה-21ותוכללספקלכלתושביהחייםשלרווחה

ואיכות.
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