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מסמכ זה נכתב באופנ שיתופי על ידי קבוצת מומחימ מתחומימ שונימ בחודשימ יולי-אוקטובר  .2020ב־10
בספטמבר  2020התקיימ במכונ הישראלי לדמוקרטיה שולחנ עגול שבו הוצגה הטיוטה הסופית והועלו לדיונ
סוגיות נוספות הבאות לידי ביטוי במסמכ הנוכחי.
המסמכ יוצג בכנס דמוקרטיה על שמ ירונ אזרחי ויעמוד לדיונ בקרב קובעי מדיניות .המלצות הדיונימ בכנס יהיו
חלק מהמאמצימ ליישומ של מטרות מסמכ זה .בחודשימ נובמבר–דצמבר  2020ייפגשו קבוצות עבודה
מצומצמות על בסיס מגזרי להגיב למסמכ זה מנקודת המבט הפנימית של כל אחד ממגזרי החינוכ .תגובות אלו
יצורפו למסמכ זה ויחד יציעו מהלכ סדור לפעולה ודיונ הנ ברמת המערכת הכללית והנ ברמת מערכות החינוכ
הנפרדות.

ריכוז קבוצת העבודה ועריכה:
מיטל ברונ ,עוזרת מחקר ,התוכנית למדיניות חינוכ לדמוקרטיה ,המכונ הישראלי לדמוקרטיה

חברי קבוצת העבודה )השמות על פי סדר הא"ב(:


איסלאמ אבו־סעד ,דוקטורנטית ,המחלקה לחינוכ ,אוניברסיטת בנ־גוריונ בנגב



ד"ר תמי אייזנמנ־חלמיש ,מנהלת ,היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוכ ,האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעימ



רואנ בשאראת ,מנהלת־שותפה ,עמותת "סדאקה רעות"



רוחמה גבל רודמנ ,מנהלת ,עמותת "יסודות" ליהדות ודמוקרטיה



מיכל גלר ,מנכ"לית "בשביל ההמראה" חברה לייעוצ ,ליווי והנחיה של תהליכימ ארגוניימ ,חינוכיימ
ואישיימ



נמרוד דותנ ,מנכ"ל "חינוכ לפסגות"



ד"ר מרימ דרמוני שרביט ,ראש צוות אזרחות ,חינוכ אזרחי וחיימ משותפימ וחינוכ חברתי ,מט"ח



ד"ר נירית טופול ,רכזת הוועדה לערכימ ,היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוכ ,האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעימ



ד"ר אדר כהנ ,מנהל המחלקה להוראה באוניברסיטה העברית בירושלימ ,מפמ"ר אזרחות לשעבר



עו"ד יעל כפרי ,מומחית במשפט וחינוכ ,דוקטורנטית בפקולטה למשפטימ ,אוניברסיטת תל אביב



ד"ר ניר מיכאלי ,רקטור מכללת אורנימ ,לשעבר יו"ר המזכירות הפדגוגית



לני מילוא ,יו"ר פורומ דב לאוטמנ



עו"ד יעל נאמנ ,מנכ"לית קרנ לאוטמנ



ד"ר דודי פויכטונגר ,ראש החוג לאזרחות ,מכללת הרצוג



פרופ' מרדכי קרמניצר ,עמית בכיר ,המכונ הישראלי לדמוקרטיה



עו"ד אביטל רוזנברגר ,מנהלת תקווה ישראלית בחינוכ
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קראו והשתתפו בדיונ במסגרת שולחנ עגול:


אתי אדרי ,רפרנטית מחוז תל אביב ,המטה לחינוכ אזרחי וחיימ משותפימ ,משרד החינוכ



חולוד אדריס ,מנהלת־שותפה ,עמותת "סיכוי"



דורונ אהרוני ,רפרנט מחוז חיפה במטה לחינוכ אזרחי וחיימ משותפימ ,משרד החינוכ



ד"ר שרפ חסאנ ,יו"ר ועדת המעקב לענייני החינוכ הערבי ועמית במכונ מנדל



עידית לטמנ בכר ,מדריכה ארצית במרכזימ הדמוקרטיימ ,המטה לחינוכ אזרחי וחיימ משותפימ,
משרד החינוכ



דנה פרידמנ ,ראש המטה לחינוכ אזרחי וחיימ משותפימ ,משרד החינוכ
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מבוא
מסמכ זה מציג מסגרת מעודכנת לעקרונות החינוכ האזרחי והחינוכ לדמוקרטיה במערכת החינוכ .השימוש בשני
המושגימ הללו יחד מבקש להכיר ברכיב של חינוכ לדמוקרטיה כחלק מחינוכ אזרחי שמתייחס למעגלי הזהות
השונימ של היחיד.
מטרתו של המסמכ היא להציע מסגרת יישומית לקידומו של חינוכ בר קיימא המשלב מושגימ ,מיומנויות
וערכימ דמוקרטיימ ומשמש תשתית לקידומו של חינוכ אזרחי על כל רכיביו ,לאורכ כל שנות הלימוד ,כחלק
בלתי נפרד מסדר היומ החינוכי של כל תלמיד/ה ,מורה ומחנכ/ת בישראל.
בתשתית זו נכללימ מגוונ ההיבטימ של סדר היומ החינוכי :מהלכי מדיניות ,מהלכי הכשרה ופיתוח מקצועי של
עובדי הוראה ומהלכימ שיתופיימ עמ קהילת הלומדימ ,ההורימ והסביבה שבה המ חיימ ,ומתוכ התייחסות לשיח
הציבורי העוסק בתחומימ אלו ומשפיע בתורו על המתרחש במערכת החינוכ .הנחת המוצא היא שמהלכ כזה יכול
להשפיע על פני החברה העתידית ועל התנהלותה כחברה דמוקרטית שבה מתקיימ מגוונ של זהויות ותפיסות
עולמ תרבותיות ,דתיות וחברתיות .שמירה קפדנית על כללי הדמוקרטיה לטובת כלל האזרחימ חייבת להיות נר
לרגליהמ של נבחרי הציבור ושל כל אזרח ואזרחית ,על אפ המחלוקות העמוקות והלגיטימיות הקיימות בחברה.
מתוכ ככ ,חשוב שתלמידימ ותלמידות יבינו כי מתינות ופשרות המ חלק בלתי נפרד מהתהליכימ הפוליטיימ ,ובד
בבד יתנסו לאורכ כל שנות הלימודימ במיומנויות אזרחיות של יוזמה ,התארגנות ופעולה לשינוי ולהשפעה על
סביבתמ.
הצורכ במסמכ זה עולה לאור העובדה שהחינוכ לדמוקרטיה כחלק מהחינוכ האזרחי במדינת ישראל אינו מוטמע
במערכת באופנ עמוק ומחייב .מציאות זו אינה חדשה אכ היא מתחדדת לנוכח המשבר הפוליטי והחברתי של
 ,2020–2019ועל כנ נדרש שינוי יסודי ועמוק בכל הקשור למקומו של החינוכ האזרחי והחינוכ לדמוקרטיה במערכת
החינוכ הנ ברמת המשאבימ והתכנונ והנ ברמת התוכנ וההטמעה .מעבר לשינוי הנדרש בסדר העדיפויות ,יש
להתמודד גמ עמ פערי ידע על דמוקרטיה ועמ פערי יישומ שבאימ לידי ביטוי בנכונות של כלל האזרחימ להגנ
ולשמור על הדמוקרטיה בהתנהלותמ החברתית והאזרחית.
למסמכ זה שלוש נקודות מוצא .האחת היא התובנות וההמלצות של ועדות שעסקו לאורכ השנימ בהטמעה של
חינוכ אזרחי וחינוכ לדמוקרטיה במערכת החינוכ; השנייה היא ההכרה שחינוכ אזרחי וחינוכ לדמוקרטיה צריכימ
לבוא לידי ביטוי בכלל רכיבי המעשה החינוכי כחלק מהותי בהתפתחותמ של אזרחי ישראל הצעירימ ולא רק
ככותרת ריקה מתוכנ; השלישית היא ההבנה שמעבר לדיונ החשוב בעקרונות החינוכ האזרחי והחינוכ לדמוקרטיה,
האתגר המורכב יותר עוסק בשאלת החסמימ המונעימ לאורכ השנימ את היישומ וההטמעה של התובנות
וההמלצות שהועלו לאורכ השנימ.
חלקו הראשונ של המסמכ ינסה לחדד את האתגר על ידי הצגת הרקע הרלוונטי וההקשרימ החברתיימ והפוליטיימ
שבו הוא נידונ ,הנ ההיסטוריימ והנ העכשוויימ; חלקו השני יציג את העקרונות הפדגוגיימ ואת ההמלצות ממגוונ
דוחות שפורסמו לאורכ השנימ; וחלקו השלישי יתאר את החסמימ המרכזיימ בהטמעת חינוכ אזרחי וחינוכ
לדמוקרטיה ואת ההמלצות להתמודדות עיממ .המלצות אלה נכתבו לאור מאפייני התקופה הנוכחית ,בישראל
ובמקומות אחרימ בעולמ :שחיקה בערכימ דמוקרטיימ והומניסטיימ ומגמות פופוליסטיות ואי־אמונ במוסדות
השלטונ ובמעשה הפוליטי ,וכל זאת בצילה של מגפת הקורונה.
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חלק א

רקע
אחת הזירות המרכזיות שבהנ אזרחי המדינה לומדימ להיות אזרחימ בחברה דמוקרטית היא מערכת החינוכ
הציבורית .זהו המקומ שבו ,לצד הבית ,הקהילה ואמצעי התקשורת למיניהמ ,מוטמעימ ערכימ ,מושגימ ובסיסי
ידע ,מיומנויות ודרכי פעולה לגיטימיות שיכולימ לאפשר לאזרחי העתיד לפעול כאזרחימ מודעימ וחושבימ
במדינה דמוקרטית .ישנה אפוא חשיבות רבה בהטמעתו של חינוכ אזרחי מקיפ שרכיביו המ ערכימ דמוקרטיימ
והומניסטיימ ,אוריינות אזרחית ,חינוכ לתרבות פוליטית סובלנית וחיימ משותפימ ,במיוחד לנוכח המבנה
המפוצל של מערכת החינוכ הישראלית .לצורכ ככ חשוב ליצור איזונ בינ רכיבימ פרטיקולריימ לבינ רכיבימ
אוניברסליימ לשמ בנייה של מכנה משותפ אזרחי כלל־ישראלי ,שהזהויות הפרטיקולריות או הקבוצתיות
מצטרפות אליו ואיננ סותרות אותו .חינוכ אזרחי מבוסס על ההכרה במעגלי השייכות השונימ של הפרט ומבקש
לסייע בטיפוח הזהויות הפרטיקולריות )הלאומית ,הדתית ,התרבותית ,המגדרית וכדומה( של היחיד וכנ באיזונ
בינ זהויותיהנ הפרטיקולריות ,אכ מרובות הפנימ ,של המדינה והחברה לבינ זהות אוניברסלית המושתתת על
הומניזמ ,על מחויבות לקידומ זכויות האדמ והאזרח ולהגנה על מיעוטימ קבועימ ,פלורליזמ וסובלנות כלפי
זהויות שונות .אומנמ יכולה להיות חפיפה בינ הרכיבימ ,המעלה את השאלה מה נחשב לפרטיקולרי ומה נחשב
לאוניברסלי; עמ זאת ,מסמכ זה אינו עוסק בשאלה זו אלא מבקש לחדד את החשיבות שבהתייחסות למעגלי
זהות שונימ של יחידימ וקבוצות ,ידע על קבוצות אחרות ,הכרה בחשיבות הגיוונ ומיומנויות לחיימ במרחב
המשותפ במסגרת מדינה דמוקרטית ,מתוכ מאמצ לאתר ולהפנימ מכנימ משותפימ אזרחיימ ,הומניסטיימ
וכלל־חברתיימ .כל אלה חוסימ תחת הכותרת "חינוכ אזרחי" ,ולכנ שילובו בכל הגילימ ושזירתו בתוכניות
הלימודימ ובפעילויות השונות המ הכרחיימ.
תובנות אלו נידונו לאורכ השנימ בישראל בוועדות ציבוריות וממלכתיות ובקבוצות עבודה ויוזמות שונות
במשרד החינוכ ובחברה האזרחית .ואולמ למרות פעילות ענפה בהקשר זה )בכתיבה ,במחקר ,ביזמות ,בפיתוח
מודלימ פדגוגימ ועוד( מקוממ של החינוכ האזרחי והחינוכ לדמוקרטיה במערכת הישראלית כתחומי דעת נשאר
שולי באופנ עקבי ונדחק לפעילויות מזדמנות הנתונות לבחירת בתי הספר ואנשי החינוכ .נוספ על ככ ,פעילויות
חברתיות וחינוכיות הקשורות לערכימ דמוקרטיימ מתקיימות לא פעמ ללא ההקשר של השפה ושל המושגימ
של חינוכ אזרחי וחינוכ לדמוקרטיה .מציאות זו מתחדדת לנוכח נתונימ מצטברימ על הפערימ הנ במדיניות והנ
בהקצאת המשאבימ ליישומה ,ועל היעדר האיזונ בינ היבטיו הפרטיקולריימ של החינוכ האזרחי לבינ היבטיו
האוניברסליימ ,ובעיקר חינוכ לדמוקרטיה – ניכר שלרכיבימ הפרטיקולריימ ניתנ מקומ רב יותר במערכת החינוכ
בישראל.
התקופה הנוכחית חשפה ואפ הבליטה את מחירה של שוליות זו לאורכ השנימ .משבר הקורונה ולצידו המשבר
הפוליטי חשפו את העובדה שהציבור הישראלי בוגר מערכת החינוכ מתקשה להבינ ולהפנימ את המורכבות
שבדמוקרטיה ,בינ היתר מכיוונ שאינו מכיר מושגי בסיס הקשורימ לשלטונ החוק במדינה דמוקרטית ומחזיק
ברובו בתפיסה צרה ושטוחה של דמוקרטיה ,שלפיה משמעות הדמוקרטיה מתמצה בעקרונ הכרעת הרוב .אכנ,
עקרונ הכרעת הרוב הוא רכיב עיקרי בדמוקרטיה ,אכ הוא אינו עומד בפני עצמו ומצטרפ להבנה עמוקה של
כללי המשחק הדמוקרטיימ המאפשרימ לכלל האזרחימ לחיות במרחב המשותפ מתוכ מיצוי מרבי של
זכויותיהמ .מגמות פופוליסטיות המאפיינות את שנות האלפיימ בעולמ ובישראל מחלחלות אל השיח הציבורי
)רונ ,שני וקרמניצר (2020 ,ומחדדות את הצורכ הדחופ בקידומ סובלנות ושיח מכבד בינ יחידימ ובינ קבוצות
ובהכרח שבצמצומ נקודות העיוורונ של כל אחת מהקבוצות בחברה הישראלית כלפי עצמה וביחסה כלפי
אחרימ.
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המשבר הפוליטי והחברתי לנוכח שלוש מערכות הבחירות הרצופות ובצל מגפת הקורונה מבליט שאלות
הקשורות ביחסי השלטונ והאזרחימ :למשל ,האמ ביטויימ המוניימ של מחאה המ מימוש זכות לגיטימית
מובהקת או שהמ פוגעימ בהכרעת הבוחר ובשלטונ הרוב? מהמ הגבולות של תקנות חירומ שניתנ להטיל? מי
אמור לקבל את ההחלטות? מי אמור לבקר אותנ? ועד כמה ניתנ לפגוע בזכויות אזרחיות כדי לפעול בעת חירומ?
מדובר בשאלות מורכבות המזמנות דיונ שמבליט את חשיבות התשתית החינוכית האזרחית של אזרחי העתיד.
חינוכ מעמיק לחשיבה ביקורתית הכרחי לעצמ העלאת השאלות הללו.
קיצ  2020מדגימ שתי תגובות שונות למשבר הבריאותי ,הכלכלי והפוליטי בישראל :הימנעות ומיאוס מכל
פעולה פוליטית אזרחית; ולעומת זאת ,התארגנויות אזרחיות מגוונות למחאה ולפעולה אזרחית )ראו
 .(Hirschman, 1970חינוכ אזרחי וחינוכ לדמוקרטיה יכול וצריכ לקדמ את יכולתמ של האזרחימ להבינ את
המציאות החברתית והפוליטית ,לשאול עליה שאלות ולהתארגנ בתוכה לצורכ רווחתמ .יתרה מזו ,החברה
הישראלית למודת המלחמות מורגלת בשיח של חירומ ומתגייסת בעת הצורכ להתמודדות עמ משברימ ,וגמ
המשבר הנוכחי ,שאינו ביטחוני ,מלווה בשפה המוכרת לנו מזירות המלחמה והביטחונ .אבל דווקא בשל ככ
החשיבות של היכולת להבינ ולמפות את המציאות מתחדדת ,והיא חייבת להיעשות על ידי אזרחימ שיש להמ
תודעה דמוקרטית מפותחת שנרכשה בשנימ של חינוכ ושל שיח בנושא )הופמנ .(2020 ,חשיבות זו מתחדדת
בתקופות משבר וחירומ שבהנ עולה לעיתימ הצורכ לפגוע בזכויות אדמ ואזרח מעבר למה שמוצדק בימי שגרה.
היכולת להבחינ בינ פגיעה מידתית ומוצדקת לפגיעה לא מוצדקת ולא מידתית ,מחייבת ידע ,מודעות והבנה
בקרב ציבור האזרחימ.
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 .1חינוך לדמוקרטיה ומשברים פוליטיים
חיזוק החינוכ לדמוקרטיה אינו צורכ ייחודי רק לעת הזאת ,המתאפיינת במחלוקת קשה בינ תפיסות בחברה
על מבנה המשטר הדמוקרטי ויחסי הכוחות בינ רשויות השלטונ ועל זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית
ודמוקרטית .ההיסטוריה הפוליטית בישראל יכולה ללמד אותנו לקח דומה .ככ ,בשנות השמונימ של המאה
העשרימ חוותה החברה הישראלית התמודדות עמ משבר כלכלי ,חברתי ופוליטי שהגיע לשיאו )אכ לא הסתיימ(
ב־ 1995ברציחתו של ראש הממשלה יצחק רבינ .המבט ההיסטורי מלמד כי מערכת החינוכ משמשת סוכנ מרכזי
בניסיונ להתמודד עמ הצרכימ העולימ לנוכח משברימ חברתיימ שמציפימ שאלות הקשורות לזהותה היהודית
והדמוקרטית של המדינה .ככ למשל ,ב־ ,1985בעקבות כניסתו של הרב מאיר כהנא לכנסת והתבטאויותיו
האנטי־דמוקרטיות והגזעניות ,שר החינוכ יצחק נבונ העלה את נושא החינוכ לדמוקרטיה ולדו־קיומ על סדר
היומ החינוכי; אירועי משבר כמו רצח יצחק רבינ ,ההתנתקות ,המחאה החברתית של קיצ  2011ואפ ההעמדה
לדינ של נשיא מכהנ ) (2011וראש ממשלה ) (2015העלו את שאלת ההתמודדות של מערכת החינוכ עמ התיווכ
והעיבוד הנדרשימ בהקשר של אירועימ אלה .לרוב ,התמודדות זו מתמצה בהצעות למערכי שיעור בימי לוח
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מייד בסיום כתיבת מסמך זה התחדד הדיון על זכויות האדם והאזרח בחברה דמוקרטית במצב חירום לנוכח הטלת

הסגר המלא השני ,הגבלת ההפגנות והחלת מגבלות המרחק עליהן .הבנה עמוקה של מגמות פופוליסטיות חשובה
בהקשר זה ,והיא חלק מהמארג הנדרש להטמעת חינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה .ראו יוסף ;2020 ,רון ,שני
וקרמניצר.2020 ,
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ובשיעורי חינוכ 2.ואולמ בהיעדר תשתית רחבה בימי שגרה המקדמת שפה אזרחית ותרבות פוליטית
פלורליסטית ,התמודדות זו אינה נותנת מענה יסודי ולאורכ זמנ.
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המתח בינ רכיבי הזהות של מדינת ישראל התחדד גמ על רקע חקיקת חוק הלאומ ב־ ,2018וכאמור הגיע לשיאו
על רקע מערכות הבחירות התכופות ,הוויכוח הפוליטי על תפקיד רשויות השלטונ ומשבר הקורונה ,המשבר
הכלכלי ומחאות קיצ  .2020אחד המאפיינימ הבולטימ המלווימ תהליכימ חברתיימ אלו הוא הוויכוח על הזירה
החינוכית :מה לומדימ ,איכ לומדימ ,מי מלמד ,ומהמ הערכימ הרצויימ .ויכוח זה אינו מתקיימ רק בינ כותלי
משרד החינוכ ,אלא שותפימ לו גמ מכוני מחקר ,ארגוני חברה אזרחית ואנשי אקדמיה .ההחרפה של פעולות
נרחבות לצמצומ חופש הביטוי במערכת החינוכ וזיהוי הדיונ בזכויות אדמ ואזרח כפוליטי ושנוי במחלוקת מאז
ראשית שנות האלפיימ הגבירו את הצורכ הנוכחי בחשיבה מחודשת ומותאמת על חינוכ אזרחי וחינוכ
לדמוקרטיה במערכת החינוכ הישראלית במאה ה־.21

 .2מצב המחקר
נושא החינוכ לדמוקרטיה כתחומ דעת פדגוגי בהקשר של תהליכי חינוכ אזרחי מעסיק קובעי מדיניות וחוקרימ
במדינות רבות 4.המחקר המגוונ בנושא עוסק בפדגוגיות ובפרקטיקות להנחלת הנושא )שפיגל כהנ;2015 ,
דרמוני שרביט ;2016 ,מכונ מופ"ת;(Kahne and Westheimer, 2003; Youniss, 2011; Cohen, 2019 ;2017 ,
בשאלות של מדיניות והטמעתה; ובשנימ האחרונות – בפער ההולכ וגדל בינ הערכימ העומדימ בבסיס תוכניות
לחינוכ אזרחי וחינוכ לדמוקרטיה לבינ התרבות הפוליטית והחברתית החותרת תחת ערכימ אלו ) ;Banks, 2017
 .(Fay and Levinson, 2017; Westheimer, 2019בישראל הנושא נחקר בעיקר בהקשר של לימודי האזרחות
)טסלר ;2004 ,כהנ (2015 ,ובהקשר של פרקטיקות פדגוגיות של חינוכ לדמוקרטיה וחיימ משותפימ )כהנ והרמנ,
 ;2015קרמניצר ופוקס ;2015 ,שפיגל כהנ ;2015 ,חסנ .(2016 ,מחקר מועט בלבד עסק בתהליכי עיצוב המדיניות
שלא בהקשר למקצוע האזרחות .בעקבות זאת ,נוצר מצב שבו לצד ידע שדה רב בנוגע לחינוכ לדמוקרטיה,
הסכמה בנוגע לחשיבות הנושא והצורכ בהטמעתו והצפתו בדוחות מדיניות רבימ לאורכ השנימ ,העיסוק בנושא
החינוכ לדמוקרטיה נשאר שולי וכמעט חסר השפעה על החברה בישראל ,אפ שמקצת ההמלצות אושרו לאורכ
השנימ ויושמו באופנ חלקי.

 .3מדיניות חינוך לדמוקרטיה בישראל :מהלכי מדיניות מרכזיים
אחד הגורמימ המשפיעימ ביותר על מדיניות החינוכ לדמוקרטיה בישראל הוא הפיצול של מערכת החינוכ
לזרמימ ותת־זרמימ .פיצול זה יוצר מערכות חינוכ שונות מגיל הגנ ועד לכיתה י"ב המחנכות לאורמ של ערכימ
שונימ ולתפיסה אזרחית שונה ,אפ שעל פי חוק כל זרמי החינוכ המ באחריותה של מערכת החינוכ הישראלית

2

ראו למשל חוזר מנכ"ל ,משרד החינוך" ,ערכת למידה לקראת יום גוש קטיף  -כ"ב בשבט" ,תשע"ב ,6/פברואר

.2012
3

ראו גם ויניצקי–סרוסי ;2005 ,שגיא ושטרן2011 ,

4

ראו למשל סקירה מקיפה שנכתבה בארצות הברית בנושא זה “From Civic Education to a Civic Learning

Ecosystem: A Landscape Analysis and Case for Collaboration,” 2019
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ובמימונ חלקי ומלא של משרד החינוכ 5.מערכות החינוכ השונות גמ נבדלות במעמדנ ובמידת האוטונומיה
הניתנת להנ ,מצד אחד ,ובמידת הפיקוח המופעלת עליהנ ,מנ הצד השני .מלבד העובדה שהתשתית האזרחית
המשותפת אינה מוסכמת על כולמ וההתייחסות אליה קשורה גמ למיקומ הארגוני בתוכ מערכת החינוכ ,מבנה
זה למעשה מונע היכרות בינ הקבוצות ומעצימ את הניכור והחשדנות כלפי האחר והשונה .לאורכ השנימ נעשו
פעולות שונות בניסיונ להתמודד עמ מציאות זו ובעיקר לקדמ מהלכי מדיניות ישירימ ועקיפימ של חינוכ אזרחי
וחינוכ לדמוקרטיה.
פעילות משרד החינוכ ב־ 1984היא דוגמה מעניינת לניסיונ לקדמ מדיניות חינוכ לדמוקרטיה באופנ ישיר
ומחייב :על רקע ההבנה שיש צורכ דחופ בשינוי עומק בכל הקשור לחינוכ לדמוקרטיה ,יצחק נבונ ,שר החינוכ
הנכנס ,קבע את החינוכ לדמוקרטיה כיעד מרכזי במערכת החינוכ .ככ למשל הציג זאת נבונ בכנסת בתשובה
לשאילתה של חבר הכנסת אהרונ הראל:

ההתמודדות החינוכית היא מבחנ מוסרי לעמנו ,שידע רדיפות ,גירושימ שנאה ואפליה וחתר
להומניזמ ולשלומ ,לחרות ולשוויונ .התופעה של הקצנה אינה רק נחלת מערכת החינוכ אלא הלכי
רוח כגונ אלו קיימימ לצערנו הרב ,בחברה בכללותה ואילו מערכת החינוכ נחלצת לפעול כנגד הלכי
רוח אלה החודרימ אליה מבחוצ.
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דברימ אלו לא נשארו ברמת ההצהרות ,והמ תורגמו לפעולה של שר החינוכ לעיצוב המדיניות החינוכית ברוח
זו ,למשל בחוזר מנכ"ל "הוראות קבע" שהגדיר את החינוכ לדמוקרטיה כמהלכ רב־גילאי הכרחי ומחייב 7.החוזר
הגדיר במטרותיו את הצורכ "ליצור אדמ אוטונומי ,בעל עשייה חברתית ,המכבד את כללי הדמוקרטיה ,המכיר
בפלורליזמ ונוהג בסובלנות ומכיר בחובתו של הפרט לקיימ את חוקיה של החברה וכלליה" .בשנות התשעימ
בוטל החוזר ולא הוגדר חוזר אחר במקומו )הופמנ וברונ .(2020 ,ככ ,למרות המחויבות הברורה לקידומו של
החינוכ לדמוקרטיה לא נוצרה התשתית שתאפשר את המשכיותו של המהלכ לאורכ השנימ.
מאז שנות התשעימ של המאה העשרימ התכנסו ועדות שונות לדיונ בקידומו של חינוכ אזרחי במערכת החינוכ
הישראלית ,בדגש על חינוכ לדמוקרטיה .המהלכ המשמעותי ביותר היה הוועדה בראשות פרופ' מרדכי קרמניצר
שמונתה ב־ 1993על ידי שר החינוכ דאז פרופ' אמנונ רובינשטיינ .הדוח הסופי של הוועדה פורסמ ואושר בשנת
 .1996עד היומ דוח זה משמש במערכת החינוכ בסיס לקידומ הנושא .עמ זאת ,דוח של מרכז המחקר והמידע
של הכנסת משנת ) 2007וורגנ (2007 ,ודוח מבקר המדינה )מבקר המדינה2016 ,א( מאשרימ את מה שוועדות
שונות במשרד החינוכ ובחברה האזרחית מתריעות עליו .למרות אישורו של דוח קרמניצר ,רוב ההמלצות
המרכזיות שלו לא יושמו עד היומ באופנ מלא בכלל המערכת .הטענה היסודית של הדוח הייתה שחינוכ
לדמוקרטיה חייב להיות חלק ממכלול שלמ שצריכ להתחיל בהנחלתו כבר בגיל הגנ ולא רק בשיעורי האזרחות
בתיכונ .המלצה מרכזית זו כאמור לא יושמה ,והמלצות ברוח זו חזרו על עצמנ בדוחות נוספימ בולטימ לאורכ
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מסמך זה מתמקד במערכת החינוך הממלכתית על כל רכיביה :חינוך ממלכתי רגיל )יהודי וערבי( ,חינוך ממלכתי–

דתי וחינוך ממלכתי–חרדי .החינוך הממלכתי–חרדי אינו כולל את כלל התלמידים החרדים הלומדים במוסדות שאינם
חלק אינטגרלי מן המערכת החרדית .ראו קציר ולטם פרי–חזן.2018 ,
6
7

ארכיון המדינה ,גל  ,15450/4עמ' .159-158
חוזר מנכ"ל ,משרד החינוך והתרבות ,חוזר מיוחד ה'" ,החינוך לדמוקרטיה".1985 ,
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השנימ :דוחות של גורמימ ממשלתיימ כמו דוח עיסאווי־סלומונ ) (2009ודוח מבקר המדינה )2016א(; ודוחות
של גופי מחקר ועמותות בחברה האזרחית כמו ברק ועופרימ ) ,(2009ברק ) ,(2015שפיגל כהנ ) ,(2015ביאליק
והופמנ ) (2016והלפרינ ) .(2016דוח קרמניצר הוגש במקביל לדוח שנהר ,שעסק בלימודי היהדות במערכת
החינוכ .שני הדוחות ביקשו להתמודד עמ שני הבסיסימ בהגדרת המדינה – יהודית ודמוקרטית – ולמצוא בשלב
היישומ את הזיקות המתבקשות ביניהמ בהקשר זה .כאמור ,מהלכ יישומי זה לא הבשיל בסופו של דבר.
בשנות האלפיימ קודמו מהלכי מדיניות נוספימ שלא הוגדרו מהלכימ לקידומ חינוכ אזרחי וחינוכ לדמוקרטיה
אכ עסקו בערכימ דמוקרטיימ והומניסטיימ .למשל ,התוכנית "התפיסה המערכתית לחינוכ ערכי" 8,שנכתבה
והופצה בתקופת כהונתו של גדעונ סער כשר החינוכ .מטרת התוכנית הייתה לפתח אצל התלמידימ זהות לאור
ערכי המורשת היהודית ,הציונית ,הישראלית וההומניסטית .המילה "דמוקרטיה" לא מופיעה בכותרת התוכנית,
אפ שערכימ הומניסטיימ בוודאי עומדימ במרכזה של הדמוקרטיה .דוח ההערכה של ראמ"ה על התוכנית ציינ
את שביעות הרצונ של בתי הספר ממנה ,אכ התייחס לככ "שאחוזימ בודדימ בחרו ערכימ אוניברסליימ כמו צדק
ודמוקרטיה" כמוקד העיסוק של התוכנית הבית ספרית 9.המהלכ המערכתי שיזמ שר החינוכ שי פירונ בשנת
" 2014האחר הוא אני" ביקש לקדמ היכרות בינ קבוצות ולעודד קבלה של השונה והאחר .ביקורת רבה נמתחה
על יישומו של מהלכ זה בדוח מבקר המדינה ב־ .2016עיקר הביקורת הייתה שהמהלכ לא לווה בתשתית
מתאימה ליישומ )תקציב למשל( ושבפועל יישומו נשאר מצומצמ יחסית ,ובעיקר לא באמת עסק "באחר שאינו
אני" אלא התמקד באחרות של תלמידימ עמ מוגבלות ועמ צרכימ מיוחדימ .התיקונ ה־ 11לחוק החינוכ המיוחד
שהתקבל בכנסת ב־ 2018העצימ מגמה זו 10,לאור הפניית משאבימ רבימ לקידומ נושא ההכלה במערכת החינוכ.
גמ הניסיונ במסגרת "התכנית הלאומית ללמידה משמעותית" להגדיר מחדש את גבולות חופש הביטוי של
מורימ ולאפשר להמ להביע עמדות ולנהל שיח על נושאימ שנויימ במחלוקת או לעסוק בנושאימ פוליטיימ
בכיתה לא הצליח להעניק את הביטחונ הדרוש למורימ ולא היה מהלכ שקידמ דווקא אוריינות אזרחית ופוליטית
בקרב התלמידימ 11.אחת הבעיות היא שמצד אחד מורימ רבימ אינמ מכירימ את החוזר ומצד שני חוששימ
מהשיח הציבורי ,במיוחד במערכת החינוכ הערבית ,שבה שאלת גבולות השיח מורכבת עוד יותר )ראו גמ אבו־
עסבה ואבישי .(2009 ,אומנמ המטה לחינוכ אזרחי ולחיימ משותפימ הפועל במסגרת המזכירות הפדגוגית
מפתח ומקדמ תוכניות והשתלמויות רבות בנושאימ הקשורימ לחינוכ אזרחי על כל רכיביו ,אכ עדיינ מדובר
בפעילויות לבחירה .גמ בתוכנית החומש שכתיבתה החלה ב־ 2020יש התייחסות מסוימת לחינוכ האזרחי
והצורכ בו .תוכנית הפעולה הנדרשת המנוסחת בה מתעכבת בשל משבר הקורונה ,אכ מדובר בבסיס ראשוני
שיכול להתרחב בהמשכ .שוליות החינוכ האזרחי והחינוכ לדמוקרטיה קיבלה משנה תוקפ גמ בדוח מחקר של
היוזמה למחקר יישומי בחינוכ שנכתב במסגרת עבודת ועדה שעסקה בהתאמת תוכניות הלימודימ למאה
ה־) 21זוהר ובושריאנ.(91-87 :2020 ,

8

"התפיסה המערכתית לחינוך ערכי" ,משרד החינוך ,מינהל חברה ונוער.

9

"הערכת התוכנית לקידום התפיסה המערכתית לחינוך ערכי בשנה"ל תשע"ה" ,משרד החינוך ,ראמ"ה ,עמ' .6

 10יישומו של תיקון מס'  11לחוק החינוך המיוחד מתקיים כחלק ממהלך מערכתי המקדם הכלה של תלמידים עם מגוון
צרכים במוסדות החינוך" .מטרת מהלך ההכלה וההשתלבות המיושם במערכת החינוך היא מתן מענה מותאם לצורכי
התלמידים במסגרות החינוך הרגילות ובאחריותן ,תוך יישום עקרונות פסיכו–פדגוגיים מותאמים ,באופן שיאפשר
להם להיות חלק בלתי נפרד מהחברה ,ללמוד למידה משמעותית ,להתקדם ולהתעצם כשאר בני גילם" .משרד החינוך,
המינהל הפדגוגי ,אגף א' ,חינוך מיוחד.
11

חוזר מנכ"ל ,משרד החינוך ,הוראת קבע מס'  ,0012דצמבר " ,2016התכנית הלאומית ללמידה משמעותית :השיח

החינוכי על נושאים השנויים במחלוקת".

9

 .4מטרות החינוך לדמוקרטיה במערכת החינוך12
הדיונ במטרות החינוכ לדמוקרטיה לרוב עוסק בתפיסה המנוסחת במסמכי המדיניות הפורמליימ )חקיקה,
חוזרי מנכ"ל וכדומה( .חשיבותמ של אלה אינה מוטלת בספק ,אבל לרוב המ אינמ מלווימ בשיח המדגיש את
הזהות ואת השייכות של אזרחימ למדינתמ גמ במובנ האזרחי ולא רק במובנ הלאומי או הדתי .במובנ זה ,ניתנ
לומר שתפיסת הדמוקרטיה בישראל מדגישה את הצד הפורמלי שלה יותר מזה הערכי והמהותי ,והיבט זה
מופנמ ומיושמ פחות .במילימ אחרות ,היא אינה מעוררת רגשות עזימ וחסר לה אתוס דמוקרטי מלכד ומגבש
המבוסס על האזרחות הישראלית במובנה הכללי ולא האתני או הדתי .לפיככ אחת ממטרות מסמכ זה היא
ליצור תשתית שמקדמת גמ את ההיבט הזה – כיצד מקדמימ תחושת שייכות למסגרת האזרחית ולחשיבותה
לכולמ ,על מגוונ הערכימ והתפיסות הקיימות בחברה הישראלית )פרשקר .(2017 ,כיוונ זה מחייב העמקה
ביחסימ החברתיימ בינ קבוצות ובתוכ קבוצות בדגש על אמפתיה ,סובלנות לאחר וקידומ הכשירויות הרב־
תרבותיות של התלמידימ.

13

מהלכ זה צריכ להתייחס להיבטימ החקיקתיימ והמשפטיימ המופיעימ במסמכי היסוד של מדינת ישראל אכ
לא רק .זו נקודת ההתחלה – עיגונ המחויבות לערכימ דמוקרטיימ במסמכימ המכוננימ ,מגילת העצמאות וחוק
החינוכ הממלכתי .אכ המשכ הפעולה ראוי שיבסס מחויבות זו גמ בהיבטימ רגשיימ ,זהותיימ ותרבותיימ
הנשענימ על ערכימ הומניסטיימ ,המעוגנימ גמ במקורות דתיימ )יהודימ ,מוסלמימ ,נוצרימ ודרוזימ( וגמ
במקורות פילוסופימ אוניברסליימ.
כיוונ חשיבה אפשרי לעיגונ מסוג זה הוא ההבנה שלצד מגילת העצמאות וחוקי היסוד ,ישראל היא גמ חלק
מקבוצת המדינות הדמוקרטיות בעולמ ושותפה למוסדות הבינלאומיימ האמונימ על העקרונות הדמוקרטיימ.
קישור זה מאפשר לעסוק בערכימ דמוקרטיימ גמ דרכ נושאימ כלל־אנושיימ הקשורימ ישירות למודעות
ולפעולה אזרחית ,כמו למשל בכל הקשור לאיכות הסביבה ולהתחממות הגלובלית המטרידה צעירימ בארצ
וברחבי העולמ .מגמות העתיד הגלובליות על רקע מגפת הקורונה )היבטימ של פרטיות ,של טכנולוגיה ,של
בריאות ושל רווחה( מחייבות חשיבה על ההשפעה האפשרית שלהנ על המחויבות למשטר הדמוקרטי ולערכימ
דמוקרטיימ ועל היכולת לשמר אותמ לאורכ זמנ.
חינוכ לערכימ דמוקרטיימ מוגדר בסעיפ  2של חוק חינוכ ממלכתי ,תשי"ג־ ,1953הסעיפ העוסק במטרות החינוכ
הממלכתי .במובנ זה סעיפי החוק הרלוונטיימ שמימ דגש על ההיבטימ האוניברסליימ של הנחלת החינוכ האזרחי
לכלל התלמידימ ,בכלל זה התייחסות לאוריינות אזרחית ,ומימושמ יכול לשמש תשתית נדרשת ליצירת חיימ
משותפימ של מגוונ קבוצות במדינת ישראל כמדינה דמוקרטית.
החוק קובע בסעיפ  2כי מטרות החינוכ הממלכתי הנ בינ השאר:

12

דיונים שונים על דמות הבוגר הרצוי של מערכת החינוך התקיימו לאורך השנים .במשרד החינוך ,באגף בכיר

לתכנון ואסטרטגיה מתקיים מהלך שכותרתו  2030ועוסק בין השאר גם בדמות הבוגר או הבוגרת הרצויים למערכת
החינוך .לצד זאת ,ניתן למצוא מסמכים פורמליים פחות ,כמו למשל איגרת מנכ"ל משרד החינוך לשעבר ,שמואל
אבואב ,מנובמבר  ,2017שכותרתה "דמות הבוגר הרצוי".
13

לדוגמה ,מרכז אקורד" ,לחיות יחד" ומכון שחרית ,העוסקים בקידום תחומים אלו בחברה בישראל.

10



לחנכ אדמ להיות אוהב אדמ ,אוהב עמו ואוהב ארצו ,אזרח נאמנ למדינת ישראל ,המכבד את
הוריו ואת משפחתו ,את מורשתו ,את זהותו התרבותית ואת לשונו;



להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה כמדינה יהודית
ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדמ ,לחירויות היסוד ,לערכימ דמוקרטיימ,
לשמירת החוק ,לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת ,ולכנ לחנכ לחתירה לשלומ ולסובלנות בינ
בני אדמ ובינ קהילות ועמימ;



לחזק את כוח השיפוט והביקורת ,לטפח סקרנות אינטלקטואלית ,מחשבה עצמאית ויוזמה,
ולפתח מודעות וערנות לתמורות ולחידושימ;



להכיר את השפה ,התרבות ,ההיסטוריה ,המורשת והמסורת הייחודית של האוכלוסייה הערבית
ושל קבוצות אוכלוסייה אחרות במדינת ישראל ,ולהכיר בזכויות השוות של כל אזרחי ישראל.

סעיפימ אלו מתייחסימ למטרות החינוכ הממלכתי בכללותו ,והמ מבטאימ הכרה בחשיבותמ של ערכימ אלה
בכלל המערכת .אחד הפערימ המרכזיימ ,שיודבר בו גמ בהמשכ ,מתקשר לעובדה שהצהרה חקיקתית ברורה זו
אינה מתורגמת למדיניות ברורה ובת קיימא בתחומ .נוספ על ככ ,גופימ שונימ במשרד החינוכ פועלימ לקידומ
ערכימ אלה למטרות שונות ,ללא חיבור תכנוני ברור ביניהמ .פעילויות רבות שניתנ לשייכ אותנ לקידומ ערכימ
דמוקרטיימ איננ מוגדרות בהכרח תחת הכותרת של חינוכ אזרחי וחינוכ לדמוקרטיה .במקרה הטוב ,זו רק בעיה
סמנטית ,במקרה הפחות טוב ,היעדר ההקשר האזרחי־דמוקרטי מגביל את הפוטנציאל של פעילויות אלה לקדמ
חינוכ אזרחי וחינוכ לדמוקרטיה .כאמור ,תשתית זו היא נקודת פתיחה חשובה לקידומה של מדיניות חינוכ
אזרחי וחינוכ לדמוקרטיה נוספ למאמצ לעגנ מחויבות זו בהקשרימ נוספימ שאינמ רק משפטיימ )שטרנ ואחרימ,
 ;2014קידר ובראלי.(2011 ,
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חלק ב

המלצות ועקרונות פדגוגיים לקידום
חינוך לדמוקרטיה במערכת החינוך
חינוכ לדמוקרטיה מניח את היסודות להכרה בזכויות אדמ ולהבנה של מהות החוק בחברה דמוקרטית .כדי
שעקרונות אלו לא יישארו בגדר הצהרה בלבד ,יש לפעול באופנ מערכתי ונרחב להטמעת ערכימ אלו בתוכניות
הלימודימ – הנ בתוכני הליבה והנ בפעילויות החינוכ החברתי־ערכי .פעילויות ותוכניות המבטאות עקרונות
אלה מתקיימות במערכת החינוכ באופנ חלקי ,או שאיננ מוגדרות כחלק מתחומ דעת העוסק בחינוכ
לדמוקרטיה.
על פי המלצתנו ,החינוכ האזרחי והחינוכ לדמוקרטיה יתבססו על שלושה רכיבימ משלימימ :ידע ,מיומנויות
וערכימ .רכיבימ אלה קיימימ במערכת החינוכ הישראלית באופנימ שונימ אכ אינמ מאורגנימ תחת מסגרת
החינוכ לדמוקרטיה )הנספח מפרט את הרכיבימ האלה כבסיס למיפוי אפשרי של רכיבימ קיימימ במערכת
החינוכ וקישורמ למסגרת העקרונות הרחבה של חינוכ אזרחי וחינוכ לדמוקרטיה(.

 .1חינוך לדמוקרטיה כתוכנית רב־גילית של משרד החינוך
מומלצ ליצור רצפ של לימודי דמוקרטיה וחינוכ אזרחי לכל התלמידימ ,מכל המגזרימ ומכל שכבות האוכלוסייה
)דוח קרמניצר .(1996 ,כנ מומלצ להכריז על חינוכ אזרחי וחינוכ לדמוקרטיה כעל מטרה חינוכית מרכזית
וכתוכנית ליבה של משרד החינוכ מגיל הגנ ועד התיכונ )ברק ;2015 ,שפיגל כהנ ,(2015 ,בכלל זה האפשרות
להרחיב את היישומ של תוכנית לימודי האזרחות בחטיבה העליונה של  5יחידות לימוד לבתי ספר נוספימ:


14

תוכנית הלימודימ תיבנה כתהליכ חינוכי הדרגתי המותאמ לגיל המתחנכימ ולשלבי ההתפתחות
הקוגניטיביימ ,הרגשיימ והחברתיימ.



העיסוק בנושא חינוכ לדמוקרטיה במערכת החינוכ יאורגנ באופנ ספירלי ,החל בגיל הגנ ועד לחטיבה
העליונה ,והוא יתנהל תוכ כדי עיסוק במעגלי שייכות מתרחבימ – החל בעולמו של הילד ,דרכ המשפחה
והקהילה וכלה במשמעות האנושית והחברתית והבינלאומית הכללית.



קישור של מבנימ קיימימ במערכת )תוכניות חינוכיות ,פרקטיקות וכו'( לנושא של חינוכ אזרחי וחינוכ
לדמוקרטיה.



הגדרה של פיתוח אוריינות אזרחית ודמוקרטית כמיומנות נדרשת בסל מיומנויות בוגר/ת מערכת החינוכ
במאה ה־) 21זוהר ובושריאנ.(2020 ,



בניית מדד מתאימ לניטור והערכה של עמדות גזעניות וחוסר סובלנות )ברוח דוחות המדענ הראשי ומרכז
אקורד( ,כדי לבסס מהלכימ אסטרטגימ גמ על בסיס נתונימ.

14

במשרד החינוך כבר קיימת תוכנית לימודים של  5יח"ל אזרחות הנלמדת בבתי ספר שבוחרים בכך .ניתן להרחיב

את יישומה לבתי ספר נוספים.
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 .2חינוך לדמוקרטיה כנושא חוצה תוכניות ומקצועות לימוד
חיזוק החינוכ לערכימ דמוקרטיימ והומניסטיימ באמצעות שילוב של השיח האזרחי והדמוקרטי בכל מקצועות
הלימוד ולאו דווקא במקצוע האזרחות .מדובר במאמצ מערכתי שיוביל לעיסוק בסוגיות של ערכימ דמוקרטיימ
בכלל המקצועות הנלמדימ .החינוכ לדמוקרטיה לא רק כתחומ דעת אחד ,אלא כנושא חוצה דיסציפלינות שנלמד
ומעובד שוב ושוב במקצועות השונימ )שפיגל כהנ (2015 ,ויוצר עוגנימ לעיסוק בסוגיות רלוונטיות לאוריינות
אזרחית בתוכניות הלימודימ השונות )טסלר ;2005 ,אבנונ ;2006 ,קרמניצר ;2013 ,כהנ:(2016 ;2015 ,


יישומ התוכנית הרב־גילאית כתוכנית חובה וכיעד אסטרטגי בתוכ תוכנית העבודה השנתית – המתנ"ה

15

– ופרישתה בראייה רב־שנתית לאורכ שנות הלימודימ בכל שכבות הגיל .פרישה כזאת תאפשר למנהל/ת
בית הספר ולצוות המוסד החינוכי לבנות תוכנית בית ספרית ספירלית בעלת רציונל רב־שנתי אשר
תואמת את רוח בית הספר ,ההורימ והקהילה שהוא נמצא בה.


שילוב הנושאימ )תכנימ ,מיומנויות ושיח על ערכימ( בתוכני הלימוד של המקצועות השונימ וכנ בפעילויות
חוצ־קוריקולריות של בית הספר.



שילוב נושאימ רלוונטיימ ומובחנימ בבחינות בגרות ,בדרכי הערכה חלופיות ובמדדי אקלימ במיצ"ב ,כדי
ששיח דמוקרטי ואזרחי יהיה נושא מדובר במסגרות החינוכ.



הלימוד ייעשה אגב עיגונ התכנימ בהקשרימ של מקומ וזמנ ואגב הצגת מורכבות הסוגיות הנדונות.



עיסוק ולימוד מעמיק של סוגיות פילוסופיות – להחזיר את מקצוע הפילוסופיה לליבת הלימודימ.



חיזוק המטה לחינוכ אזרחי וחיימ משותפימ במשרד החינוכ והפיכתו למרכז ידע וליווי ארצי המאגמ את כל
החומרימ הקיימימ במשרד החינוכ ובחברה האזרחית .גופ זה ילווה ויסייע בגיבוש תוכנית העבודה וביצירת
שיתופי פעולה בינ גופימ שונימ העוסקימ בתחומ.

 .3פדגוגיה ואקלים של חינוך לדמוקרטיה בבתי הספר
תוכנית העבודה הבית ספרית תשלב בינ רכיבי החינוכ האזרחי באופנ המותאמ לקהילה ולצרכימ הייחודיימ של
בית הספר – רכיבי ידע ,אוריינות אזרחית ודמוקרטית וחינוכ לחיימ משותפימ.


שילוב היבטימ של חינוכ לדמוקרטיה ופיתוח אוריינות אזרחית גמ בתוכנית החינוכ לערכימ )שפיגל כהנ,
 (2015והירתמות מלאה של בית הספר ,בשיתופ הקהילה שהוא פועל בה ,הנ מבחינת התכנימ והנ מבחינת
שיטות החינוכ והאקלימ הבית ספרי )מרושק־קלארמנ ;2013 ,פאול בנימינ.(2017 ,



מינוי רכז/ת חינוכ אזרחי בבית הספר או הגדרת אחריות על תחומ זה במסגרת תפקיד הרכז/ת לחינוכ
חברתי־ערכי בבית הספר.



אזרחות פעילה :שילוב בינ למידה עיונית לבינ חינוכ ערכי ומעורבות אזרחית ומעשית בקהילה .הדגשת
ההיבטימ האזרחיימ בבית הספר כארגונ והדגשתמ בהקשר הדמוקרטי – "לא רק ללמד על"" ,לעשות את" –
עידוד דיאלוג פתוח ,אקטיביזמ חברתי ,הטמעת פדגוגיה של דילמות ,סובלנות והקשבה ,שיח על
קונפליקטימ ועל נושאימ שנויימ במחלוקת ,יצירת מעורבות רגשית להפנמת ערכימ דמוקרטיימ ,מועצת
תלמידימ )ברק ;2015 ,שפיגל כהנ ;2015 ,דרמוני שרביט ;2016 ,הלפרינ ;2016 ,פאול־בנימינ (2017 ,וקישור
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מתנ"ה  -מארז תכנון ,ניהול והיערכות .המתנ"ה מוגשת על ידי משרד החינוך למנהלים ,לגננות ולצוותי החינוך

כתשתית לתכנון העשייה החינוכית במוסדות החינוך ולמימוש יעדים בחינוך היסודי ובחטיבת הביניים.

13

פרקטיקות קיימות )כמו מועצת תלמידימ ,מעורבות חברתית וכדומה( להקשר הרחב של חינוכ אזרחי
וחינוכ לדמוקרטיה.
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גיוונ – בית הספר יעשה מאמצ להביא לידי ביטוי מגוונ רחב של דעות וקבוצות שהתלמידימ לא חשופימ
אליהמ הנ באמצעות גיוונ חדר המורימ והדמויות המשפיעות והנ בגיוונ חומרי הלימוד.



הדגשת הייחוסיות של תרבות ושל זהות כנכסימ )שוורצ ופנחסי ,בלא ציונ תאריכ( וכבסיסימ למפגש בינ
שונימ במסגרת הקשר ההכרחי שבינ חינוכ לדמוקרטיה לבינ חינוכ לחיימ משותפימ בחברה דמוקרטית;
בניית מיומנויות שיח ,מחשבה ּוויכוח המבוססימ על עובדות והנמקה רציונליימ כחלופה לשיח המתלהמ
והשטוח ברשתות החברתיות; מיומנויות למציאת פשרות – תפקידי גישור ותיווכ בינ עמדות נוגדות .ניתנ
להרחיב את מהלכי ה"דיבייט" הקיימימ במערכת כמהלכ שיסייע בקידומ מיומנויות אלה.



יצירת שגרות רלוונטיות לחינוכ אזרחי וחינוכ לדמוקרטיה על פי לוח השנה – ימי שיא ,שבוע דמוקרטיה
וכיוצא באלה .יצירת מתווימ שונימ לתגובות בבית הספר ובגנ לאירועימ אקטואליימ המתרחשימ בזירה
הפוליטית ,החברתית והביטחונית ,שאינמ רק בתחומ השיח הרגשי החברתי.



ביסוס לימודי הדמוקרטיה על משנתמ של מנהיגימ והוגי דעות ממגוונ הזרמימ האידיאולוגיימ והפוליטיימ
במטרה לנתק את הקישור הנעשה היומ בינ דמוקרטיה וזכויות אדמ ובינ "השמאל" והתמודדות עמ הפיכתו
של "הפוליטי" למוקצה.

 .4הכשרת מורים בנושא חינוך לדמוקרטיה
חינוכ אזרחי וחינוכ לדמוקרטיה אינמ יכולימ להתקיימ ללא הכשרה מתאימה ורחבה לאנשי ונשות החינוכ
העוסקימ בנושא .יש להבחינ בינ שלב ההכשרה ,המתקיימ במכללות ובאוניברסיטאות ,לבינ תהליכי הפיתוח
המקצועי של מורימ בפועל.


חינוכ אזרחי וחינוכ לדמוקרטיה כתחומ דעת בהכשרות המורימ:
o

הוספת תכנימ של חינוכ לדמוקרטיה והתמודדות עמ גזענות כרכיב מחייב בתוכניות של מוסדות
ההכשרה להוראה )ברק .(2015 ,שילוב כלימ להתמודדות עמ מציאות חברתית ודמוקרטית
מורכבת בחדר הכיתה ובגנ כתוכנ ליּבה מחייב ומובחנ במסגרות שונות בלימודי תעודת ההוראה
)ביאליק והופמנ ;2016 ,הופמנ .(2020 ,במתווה ההכשרה להוראה ,מתווה ודמני־ענבר האמור
להיכנס לתוקפ לקראת שנת תשפ"ב ,מופיעה המלצה ברוח זו בדגש על היכרות עמ החברה
הישראלית ועמ המחלוקות השונות הקיימות בה.

o

היכרות ובקיאות של מורימ לעתיד עמ חוזרי המנכ"ל הרלוונטיימ לנושא קידומ החינוכ האזרחי
וחינוכ לדמוקרטיה )הופמנ וברונ.(2020 ,



חינוכ אזרחי וחינוכ לדמוקרטיה כרכיבי חובה בתהליכי הפיתוח המקצועי של מורימ ללא קשר למקצוע
הלימוד שלהמ:
o

קיומו של דיונ בסוגיות אזרחיות ופיתוח אקלימ דמוקרטי במסגרת צוות המורימ ולא רק בקרב
התלמידימ.
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ב– 2015החלה לפעול "התוכנית למעורבות חברתית והתפתחות אישית" המחייבת את תלמידי החטיבה העליונה

בשלוש שנים של פעילות חברתית אישית וקבוצתית המהווה תנאי מקדים לקבלת תעודת בגרות .דוח ההערכה של ראמ"ה
) (2018הצביע על פערים ביישום התוכנית ,ובעיקר על כך שהפעולה החברתית אינה מתקיימת בהכרח בהקשר לחינוך
לדמוקרטיה כפי שהוא מוצג במסמך זה .אוריינות אזרחית ותודעה אקטיביסטית אינם באים לידי ביטוי מספק במסגרת
התוכנית.
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o

תכלול נושאימ הקשורימ בחינוכ אזרחי וחינוכ לדמוקרטיה באופנ מכוונ בבית הספר – בינ מורימ
ובינ מגוונ בעלי תפקידימ בחדר המורימ לשמ תכנונ החינוכ האזרחי בבית הספר כולו באופנ
מתפתח )כהנ ;(2013 ,והכשרה תוכ בית ספרית בנושא חינוכ אזרחי וחינוכ לדמוקרטיה בקרב
הצוות החינוכי ,בליווי צמוד ,ממושכ ומתוקצב ,כדי לוודא שהצוות החינוכי משלב ומיישמ תכנימ
והיבטימ של דמוקרטיה בעבודת ההוראה.

o

יצירת קהילות מורימ )דוגמת קהילות המורימ שמקדמ מכונ אקורד יחד עמ קרנ לאוטמנ(
המתמחות בתחומ החינוכ לדמוקרטיה וחינוכ לחיימ משותפימ.

 .5שיתוף פעולה בין משרד החינוך ,הרשויות המקומיות ,הבעלויות וארגוני החברה האזרחית לקידום
מדיניות חינוך לדמוקרטיה
הגברת המודעות של הרשויות המקומיות לקיוממ של גורמימ במשרד החינוכ האמונימ על החינוכ
לדמוקרטיה וחיזוק הקשר עממ ,בכלל זה פיתוח כלי מדידה והערכה של ההישגימ והפעילויות של בתי
הספר ביישומ חינוכ לערכי דמוקרטיה ,כאמצעי פדגוגי ולא ככלי שיטור )שפיגל כהנ .(2015 ,רישומ של בתי
הספר המשתתפימ בפעילויות וצירופ של בתי ספר שאינמ עוסקימ כיומ בחינוכ אזרחי במובנו האוניברסלי
למעגל הפעילויות )בעיקר בחינוכ הממלכתי־דתי ובחינוכ הערבי( )ברק ועופרימ:(2009 ,


סיוע לרשויות המקומיות ולקהילה בקידומ מהלכימ מקומיימ מותאמימ לצרכימ הייחודיימ של כל קהילה
לקידומ חינוכ אזרחי וחינוכ לדמוקרטיה.



שימת דגש על הכוחות הקיימימ בקהילות השונות – ארגוני חברה אזרחית ,מתנ"סימ ,תנועות נוער ,הורימ
וכו' – שיתופ פעולה לצורכ יצירת שינוי מלמטה למעלה.



יצירת כלימ מעולמ התרבות ,הספרות והמדיה החברתית ושילובמ בתהליכי הלימוד והחינוכ.
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חלק ג

פערים ,חסמים ואתגרים בקידומה
של מדיניות חינוך לדמוקרטיה
מערכת החינוכ היא זירה שמשקפת במידה רבה את הלכי הרוח בחברה ואת התהליכימ המתרחשימ בה ,ובה
בעת היא גמ מעצבת את פני החברה .מיפוי של תהליכי מדיניות החינוכ לדמוקרטיה בישראל אינו מנותק
מההקשרימ המבניימ והחברתיימ־כלכליימ המשפיעימ על אופייה של כל מערכת חינוכ ציבורית ועל העיסוק
שלה בקידומ ערכימ דמוקרטיימ .היעדר מדיניות מוסדרת לחינוכ אזרחי ולחינוכ לדמוקרטיה או היעדר הנחיות
עקביות וייעודיות מגורמי החינוכ המדינתיימ בתחומ זה משפיעימ על שחיקת הערכימ הדמוקרטיימ בחברה
בישראל .קידוממ של ערכימ דמוקרטיימ נתקל גמ במחסומימ הקשורימ במבנה המערכת ,במגמות חברתיות
ובשיח פוליטי שהפכ את העיסוק בדמוקרטיה בעשור השני של שנות האלפיימ למעשה פוליטי ושנוי במחלוקת
בעיני קובעי המדיניות והצוותימ החינוכיימ .שיח זה קשור גמ לתפיסות שונות של הדמוקרטיה והמאבק עליהנ,
שבא לידי ביטוי בדיונ על נושא לימודי האזרחות בחטיבה העליונה )ראו למשל פינסונ ;2013 ,גייגר .(2020 ,קשיימ
אלו מתגברימ לנוכח השיח הציבורי הבוטה והאלימ המתקיימ בשנימ האחרונות ברשתות החברתיות
ובתקשורת סביב חופש הביטוי ,שלטונ החוק ,תפקיד רשויות השלטונ ,וכנ השימוש בשיח זה לצורכ התנגחויות
פוליטיות והסתה רחבה בינ קבוצות בחברה הישראלית .שיח ציבורי זה משפיע על הנעשה בכיתה ועל יכולתמ
ומוכנותמ של מורימ ומורות להתמודד עמו )הלפרינ ;2016 ,אופנהיימר .(2017 ,בהקשר של חינוכ לדמוקרטיה
שיח זה מייצר מנגנונ של השתקה וצנזורה עצמית והימנעות מקידומ הנושא.
מיפוי שנערכ במכונ הישראלי לדמוקרטיה ,במחקר על חוזרי מנכ"ל שעסקו בנושא חינוכ לדמוקרטיה מאז ,2001
מצביע על הפערימ שנותרו ואפ התרחבו בתחומ החינוכ לדמוקרטיה מאז שנות השמונימ והתשעימ של המאה
העשרימ ועד היומ ועל הצורכ בחשיבה מחודשת על מהלכ כלל־מערכתי המותאמ למציאות החינוכית
והחברתית העכשווית )הופמנ וברונ .(2020 ,אחד האתגרימ המרכזיימ הוא הפער בינ הרמה ההצהרתית בחוק
ואפ התפיסה הקונצנזואלית ,לכאורה ,של חשיבות החיימ בחברה דמוקרטית בקרב מרבית הקבוצות החיות
בישראל לבינ חוסר היכולת לתרגמ את ההסכמה הזאת למבנימ מוסדיימ ולהקצאת משאבימ מתאימימ לתחומ.
בחלק זה מתוארימ פערימ וחסמימ ייחודיימ לתחומ זה ,רובמ מופו והוצגו במחקרימ ובדוחות מדיניות לאורכ
השנימ ,וביתר שאת בעשור האחרונ .הדיונ נחלק לפערימ וחסמימ משני סוגימ :פערימ וחסמימ חיצוניימ
למערכת החינוכ ,שמקורמ במגרש הציבורי ,חברתי ,פוליטי; ופערימ וחסמימ הקשורימ למדיניות ,למבנה
ולארגונ של משרד החינוכ .הדברימ כמובנ קשורימ זה בזה .עמ זאת ,החלוקה יכולה לסייע בחשיבה על דרכי
התמודדות עמ כל אחד מהסוגימ ,החיצוני והפנימי.
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.1

פערים הקשורים למגמות עומק בחברה הישראלית בהקשרים פוליטיים ,חברתיים וכלכליים

אחת הבעיות היסודיות המאפיינות את מדינת ישראל היא היעדר החפיפה בין הזהות האזרחית לזהות
הלאומית .ההקשר המתמשך של איומים ביטחוניים ,ויכוח על גבולות פיזיים וחברתיים ושסעים
עמוקים בין קבוצות ותתי–קבוצות מחדד את המתח המובנה הקיים בין ההגדרות השונות של זהות
המדינה כמדינה יהודית דמוקרטית )שטרן ואחרים ;2014 ,ברנדס .(2019 ,מתח זה בא לידי ביטוי
בנקודות המובאות להלן ,המשפיעות על הניסיון לקדם חינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה במערכת
החינוך ומעצבות אותו:


בעשור האחרון הפך עצם הדיון בדמוקרטיה לשיח פוליטי מקוטב ומתלהם המקשה על הטמעת
החינוך האזרחי והחינוך לדמוקרטיה במערכת החינוך.



הזיהוי בשיח הציבורי והפוליטי של תחום זכויות האדם והאזרח כפוגע בזהות הלאומית ,הדתית
והתרבותית היהודית ,ולהפך  -זיהוי של הזהות הלאומית הדתית כפוגעת בתחום של זכויות אדם,
יוצרים מחסום תפיסתי קשה בכל הנוגע לקידום חינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה.



שיח ציבורי המייצר לעומתיות בין זכויות אדם וליברליות לבין לאומיות וציונות ,במקום ליצור
דיאלוג על תפיסות עולם שנדרשות להגיע לליבון ולפשרות במרחב המדינתי עבור כלל האזרחים.



היעדר דיון עומק בשיח הציבורי והפוליטי על המאפיינים הגאו–פוליטיים של ישראל
והשלכותיהם :ההבחנה בין גבולות שליטה לגבולות ריבונות; דיון בפתרונות השונים המוצעים
בהקשר למעמד של יהודה ושומרון והבנה של היתרונות והחסרונות שלהם.



הגדרת אזרחות מוגבלת ומותנית ,הנתפסת באופנים שונים על ידי קבוצות שונות בחברה
הישראלית .קושי ביצירת שייכות על בסיס אזרחי המצטרף לזהות השיוכית הפרטיקולרית ולא
סותר אותה.

 .2פערים וחסמים הקשורים במבנה ,ארגון ומדיניות משרד החינוך
שורשיו של הפיצול המינהלי והארגוני של המערכת הם היסטוריים ומוסדיים ,לא רק בחלוקה לאגפים
נפרדים ואוטונומיים אלא גם בהבחנה החוקית ביניהם .מדיניות חינוך שונה מתקיימת במסגרת
רשויות חינוך שונות .במצב זה קשה לייצר מודל חינוכי במדינה יהודית ודמוקרטית הנותן מענה
מותאם הן לצרכים הייחודיים של כל מגזר והן לתחושת השייכות לקהילת האזרחים.
אסטרטגי

קושי לייצר שיח בין–מגזרי ופעילות משותפת של מורים או תלמידים במציאות של
מערכות נפרדות.
חינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה אינם מוגדרים בבסיס הליבה הבירוקרטית והארגונית
של משרד החינוך .הפרדת החינוך המשלים )מינהל חברה ונוער( ושיוכו למשרד להשכלה
גבוהה ומשלימה מקשה עוד יותר על איגום הנושא במשרד החינוך.

17

תקציבי

תקציב החינוך שאינו חקוק וברוב המקרים אינו מעוגן בחוזר מנכ"ל; העמימות
בהגדרות ובכותרות של תקנות תקציביות בנושא חינוך לדמוקרטיה בשל מיקומן תחת
סעיפי תקציב העוסקים בנושאים חברתיים וערכיים  -כל אלה מקשים על ההבנה כמה
באמת משקיעה המדינה בחינוך לדמוקרטיה.
ארגון הליבה של תחום החינוך האזרחי וחינוך לדמוקרטיה כסל שעות הבנוי על פי
אשכולות ידע ומחולק על פי מפתחות מגזריים ומינהליים .תוכניות הלימוד המבוצעות
בתקציבי הליבה נכתבות ומאושרות על ידי משרד החינוך ,אולם ספרי הלימוד
הספציפיים אשר יילמדו בכיתה הם מוצרי שוק ,ובתי הספר רשאים לבחור ביניהם.

 .3פער ביישום מדיניות
מדיניות חינוך משקפת לרוב פער בין עמדות מוצהרות במסמכי מדיניות רשמיים לבין יישומים
משתנים בפועל .הפער אינו נוכח רק במתח שבין הצהרות ליישום ,אלא גם בין מגוון הקולות הדוברים
את המדיניות וטוענים לבעלות עליה לבין שדרת הביצוע המחזיקה בידיה את השליטה ביישום ,על כל
המתחים שבינם לבין עצמם.
אסטרטגי

דיס–אינטגרציה של התחום ברמת ההצהרה והמדיניות :אין חוזר מנכ"ל בנושא חינוך
לדמוקרטיה או חינוך אזרחי בכללותו ,אף שקיימות תוכניות בתוך המשרד ומחוצה לו
העוסקות באופן ישיר ועקיף בחינוך אזרחי ובחינוך

לדמוקרטיה17.

היעדר אסטרטגיה כוללת המחויבת למטרות החינוך הממלכתי סעיף  2והמסרטטת קווים
ברורים ליישום תוכנית מקיפה לחינוך אזרחי בכל קבוצות הגיל.
היעדר תפיסה מנחה של משרד החינוך ואי–גיבוש תוכנית עבודה והכשרה מוסדרת של
חינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה לבעלי התפקידים ,לפיקוח ולצוות החינוכי.
תקציבי

נושא החינוך לדמוקרטיה מתנהל בתנאי שוק ותחרות  -מימון התוכניות או הפעילויות
השונות נע בין מימון מלא של המוסד החינוכי המזמין ועד למימון מלא של משרד החינוך
הקובע את סדרי העדיפויות של המימון .בשל כך התמיכה בעמותות חיצוניות העוסקות
באופן ישיר בחינוך לדמוקרטיה היא מצומצמת באופן יחסי.
במקרים של תוכניות ייחודיות שיוזם המשרד ,לא תמיד התוכנית מלווה בהקצאה
תקציבית ברורה שניתן להתחקות אחריה )מבקר המדינה2016 ,ב .(422 :העובדה
שתוכניות חיצוניות ממומנות מסלים שונים ואף מכספי תורמים ומשאבי ארגונים
חברתיים ,וכן מכספי הורים ,מקשה הלכה למעשה לפקח על תוכניות הלימוד עצמן.

17

ראו למשל ,מדרשת אדם; מכון מרחבים; יסודות המרכז לליבון ענייני תורה ומדינה; יוזמות אברהם; מכון ון ליר

בירושלים; עמותת סיכוי; לחיות יחד ועוד.
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 .4פער מושגי תודעתי
אסטרטגי

"דמוקרטיה" היא מושג מופשט ומורכב ,ולכן יש נטייה להימנע מלעסוק בהיבטים
המהותיים של הדמוקרטיה ולעסוק רק בהיבטים הפרוצדורליים שלה.
חשש והימנעות של אנשי חינוך מעיסוק בסוגיות פוליטיות וחברתיות ומהכנסת סוגיות
שבמחלוקת לשיח החינוכי בכיתה )מידת החשש קשורה בייחודיות של כל מגזר ומגזר,
במידת הפיקוח והאוטונומיה שלו ובאקלים החברתי ברגע נתון(; ואי–מתן כלים ליצירת
שיח חברתי ופוליטי לאור המחיר האישי והמקצועי הקשה העלול להיות מוטל על אנשי
חינוך שמקיימים שיח מסוג זה.
חופש הביטוי של מורים מוגבל על פי חוק ואינו זהה לחופש הביטוי המובטח לאנשים
מן השורה .האמצעים למשטר אותו  -איום הדין המשמעתי והפיטורים או האיום על
תקציבו של בית הספר כאשר מדובר בהתבטאויות בנושא הנכבה  -מעוגנים בחוק; וגם
אם מורים אינם ערים באופן מדויק לכל ההגבלות ,המושג הכולל מרתיע ומוביל לצנזורה
עצמית )הלפרין ;2016 ,עראר ואבראהים.(2016 ,

 .5פערי הכשרה ופדגוגיה
אסטרטגי

תוכניות לימודים על שוויון ועל זכויות אדם אינן נכללות באופן מחייב בתוכניות
הכשרת

המורים18.

השתלמויות לעובדי הוראה בנושאים אלה אינן חלק מהתכנים המחייבים בתהליכי
הפיתוח המקצועי.
השתלמויות מקצועיות בתחומי הדעת השונים מתקיימות בנפרד על פי מגזרי החינוך או
על פי שיוך גאוגרפי .דבר זה מצמצם את המפגש גם בין מורים מקבוצות שונות.
פעילויות חינוך שונות תחת הכותרת "חינוך חברתי ערכי" על פי רוב מועברות
לתלמידים על ידי גורמים חיצוניים למערכת החינוך ולא על ידי הצוות החינוכי .בכך
נפגע מעמד המורה כמחנך וכבעל סמכות מקצועית בנושאים ערכיים וחברתיים.
בספרי לימוד ,המשתנים בין המגזרים ,מוטמעות עמדות שונות ומנוגדות בנוגע לנושאים
הקשורים בחינוך לדמוקרטיה )כמו בנושא שוויון ,בחירה ,זכויות מיעוטים ,מעמד
המדינה וכדומה( .בכלל זה שונוּת באופן ההצגה של קבוצות

18

באוכלוסייה19.

מתווה ההכשרה להוראה של המל"ג המעודכן )ודמני–ענבר( שאמור להתחיל בתשפ"ב וטרם אושר ,כולל בתוכו את

החובה לשלב היכרות עם קבוצות שונות בחברה הישראלית ועם המחלוקת ביניהן.
19

ראו למשל "נייר מדיניות :ייצוג והנכחה של החברה הערבית בחומרי לימוד" ,עמותת סיכוי; אבו–עסבה ואבישי,

.2009
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הצעות והמלצות להתמודדות עמ הפערימ והחסמימ

הפער/

הצעות והמלצות להתמודדות

החסם

פער מבני–

כינון קואליציה של ארגונים ואישי ציבור שיפעלו לקידום חינוך אזרחי וחינוך

ארגוני

לדמוקרטיה על בסיס חוק חינוך ממלכתי ומגילת העצמאות ,בדגש על גיוון נרחב
ועל ייצוג של כלל המגזרים בחברה .קואליציה זו תשמש מעין ועדת היגוי
הנותנת מענה ציבורי ופדגוגי למגוון היבטים הקשורים בנושא.
בניית תוכנית עבודה בשלבים ליישום המלצות מסמך זה.

פער

יצירת תמריץ כלכלי ליישום תוכניות משלבות בין זרמים.

תקציבי
הקצאת כסף ייעודי בבסיס התקציב ולא בהעברות בוועדת הכספים.
פער

יצירת מחוון רחב ומפורט להגדרת "תו תקן" לקידום הנושא )לדוגמה :תוכנית

ביישום

מארג ,תקווה ישראלית(.

מדיניות
חינוך
לדמוקרטיה

מיפוי המלצות שיושמו ולא יושמו עד כה כדי להבין מה מסייע ביישום של המלצות
בפועל במציאות נתונה של פערי יישום.
איגום תוכן ופעילויות במאגר פתוח שאינו שואף להכרעה ולהאחדה של מסרים.
כתיבת תוכנית עם דגשים ייחודים ליישום וקידום הנושא בכל אחד ממגזרי
החינוך בהתאמה למאפיינים ולצרכים הייחודיים ,על בסיס נכונות והסכמה של
נציגי המגזרים השונים לקדם חינוך אזרחי בר קיימא בכלל החברה הישראלית
בהסתמך על חוק חינוך ממלכתי ומגילת העצמאות.
מיפוי המבנים הקיימים העומדים לרשות בתי הספר )תוכניות ממירות בגרות,
השכלה כללית ,השתלמות בית ספרית ועוד( לצורך קידום תכנים רלוונטיים
דרכם.

פער מושגי

בניית קבוצות עבודה של אנשי ונשות חינוך מכל המגזרים בחברה לבירור מושגי

תודעתי

של ערכים ייחודיים ומשותפים וקידום אזרחות משותפת לכלל האזרחים בחברה.
קבוצות העבודה יעסקו במתן מענה )הן ברמת המחקר והן ברמת הפדגוגיה(
לשאלות העוסקות ביישום אפשרי של חינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה.
יצירת שיח חינוכי חברתי במרחבי תרבות ופנאי ,בשיתוף עם ארגוני החינוך
הבלתי פורמלי ,לצורך קידום חינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה.
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יוזמה למהלכי שיתוף ציבור בקרב בוגרים צעירים )תלמידי תיכון וסטודנטים(
לקידום הנושא ולהתאמתו למאה ה–.21
ברמה הציבורית והתרבותית :יש לגייס כוכבים ודמויות בולטות שישמשו
שגרירים לנושא ההיכרות עם מוסדות דמוקרטיים ולשיח אחר ברשתות
החברתיות .אלו ימסגרו מחדש את המושג ואת האחריות המשותפת של כולנו
לשמירה על הדמוקרטיה.
פעולה משלימה להעלאת המודעות ולחשיפה בקרב ילדים ונוער בתוכניות
טלוויזיה ,ברשתות החברתיות או בסדרת ספרי ילדים באמצעות מובילי דעת קהל
בקרב בני נוער.
חיבור למגמות גלובליות ,בהן התוכניות של ארגון  OECDלאוריינות דמוקרטית
ופיתוח מיומנויות לאזרחי העתיד )משרד החינוך ,תוכנית .(2030
פערי

הקמת מועצה ציבורית בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ,שתכשיר ותלווה צוותי

הכשרה

חינוך ותספק לעוסקים בחינוך לדמוקרטיה ליווי פדגוגי ותוכני .דוגמה למועצה

ופדגוגיה

מסוג זה ניתן לראות בגרמניה במועצה הפדרלית לחינוך אזרחי ) .(BPBגוף זה
ישלב גם מנהיגים תרבותיים וחברתיים מן הקבוצות השונות .מטרתו של גוף זה
היא גם העצמתם של העוסקים בחינוך לדמוקרטיה במובן הרחב .נוסף על כך יש
צורך גם ביצירת רשת תומכת של עמיתים ,תמיכה ארגונית של ארגוני המורים,
גיבוי משפטי וכמובן הכשרה טובה.
עידוד של הכשרות מורים משותפות וגיוון חדרי המורים ,בין היתר על ידי
עידודם וקידומם כעתודה ניהולית המובילה תפיסה דמוקרטית ממלכתית )ברוח
אלומות ,תקווה ישראלית באקדמיה ,גבעת חביבה ומט"ח(.
פעולה עם ואל מול "אבני ראשה"  -הכשרת מנהלים.
פעולה עם ואל מול נשיאי מכללות לחינוך.
פעולה עם ואל מול ארגוני מורים ותהליכי הפיתוח המקצועי.
שילוב תכנים העוסקים בשיטות השונות לחינוך לדמוקרטיה בארץ ובעולם
ובמחלוקות היסוד ביניהן.

21

לסיכומ ,מטרת מסמכ עקרונות זה היא לשמש מפה ראשונית לעדכונ תחומ החינוכ האזרחי והחינוכ לדמוקרטיה
בעת הזאת – תקופת משבר חסרת תקדימ בתחומ הבריאותי ,הכלכלי ,החברתי והפוליטי ברמה המקומית
והעולמית .בזמנ כתיבת מסמכ זה הציבור בישראל מתמודד הנ עמ השלכות מגפת הקורונה ועמ הניסיונות
להתמודדות עמה והנ עמ משבר חברתי ופוליטי המדגימ את עומק השסעימ והמחלוקות בחברה הישראלית
ואת מגבלותיהמ של המנגנונימ הפוליטיימ והאזרחיימ במציאת פתרונות ליציאה מנ המשבר ולקידומה של
אזרחות ישראלית יציבה ומכילה.
המשבר הנוכחי משפיע גמ על מערכת החינוכ ובא לידי ביטוי באתגרי הלמידה מרחוק ,בהיעדר התשתיות,
במעמד המורימ והמורות ובעיקר בחוסר האמונ כלפי יכולתה של מערכת החינוכ לסייע בעת הזאת בהתמודדות
עמ המשבר המתמשכ .עמ זאת ,המשבר עשוי ליצור חלונ הזדמנויות לשינוי ולעיצוב החברה הישראלית כחברה
דמוקרטית ,פלורליסטית ובעלת חוסנ חברתי .המסמכ מבקש להצביע על הזדמנויות אלה ולשמש הזמנה לצעד
ראשונ ביישומנ ובקידומנ בתחומ החינוכ האזרחי והחינוכ לדמוקרטיה ,כחלק ממהלכ ארוכ טווח הדורש אורכ
רוח.
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נספח

מיפוי רכיבי החינוך האזרחי והחינוך לדמוקרטיה




מיומנויות
ערכימ
ידע

אוריינות אזרחית במדינה דמוקרטית

חינוכ לחיימ משותפימ

ערכימ דמוקרטיימ מהותיימ

לימוד והיכרות עמ עקרונות
פרוצדורליימ של השיטה
הדמוקרטית ושל האתגרימ שהמ
מציבימ במדינת ישראל

פיתוח מסוגלות ורצונ להיות אזרח
פעיל ,מעורב ואחראי

סובלנות והוגנות בינ יחידימ וקבוצות
ביחסימ ביניהמ ובינמ לבינ מוסדות
המדינה

היכרות והבנה של עקרונות
המקיימימ את הדמוקרטיה ושל
רכיבי המחלוקת הלגיטימית
המתקיימת בתוכה

היכרות עמ המתח בינ גישות ליברליות
לגישות שמרניות בדיונ על דמוקרטיה

היכרות עמ תפיסות הזהות
הייחודיות של הקבוצות האחרות
והשקפות עולמנ בנושאימ חברתיימ
ותרבותיימ ,בכפופ לערכי היסוד של
המדינה

פיתוח תחושת הזדהות ומחויבות
לערכי החברה בישראל ולמטרותיה
כפי שבאו לידי ביטוי במגילת
העצמאות

יצירת מחויבות לחוק ולמשפט
הדמוקרטי ונכונות להגנ עליהמ

אחריות משותפת וחתירה לטובה
משותפ

הכרה והפנמה של ערכי המדינה
כמדינה יהודית ודמוקרטית

הבנה ויכולת ניתוח ,שיפוט והכרעה
בשאלות חברתיות ופוליטיות

להיות שותפ בכמה הקשרימ
ומעגלימ של זהויות ולנוע בחופשיות
ביניהמ

יצירת רגישות ומוטיבציה להגנה
על זכויות אדמ בכלל ועל זכויותיהנ
של קבוצות מיעוט ושל קבוצות
מוחלשות בפרט

יכולות ניהול שיח ודיאלוג בינ "בלתי
מסכימימ" בסוגיות שונות שעל סדר
היומ הציבורי

לקדמ תחושת שייכות למרחב החיימ
המשותפ

מחויבות ערכית לכבוד האדמ,
לחירויות ולשוויונ

מיומנויות של אקטיביזמ ופעולה לשינוי
חברתי

הכרת תולדות המדינה וההיסטוריה
של כל אחת מהקבוצות המרכיבות
את החברה

מחויבות למאבק בגזענות

מיומנויות של דיונ וגיבוש עמדה
עצמאית וביקורתית
ידע היסטורי על התפתחות הדמוקרטיה
ועל סוגי דמוקרטיות
היכרות עמ מוסדות המדינה ,פקידיהמ
והיחסימ ביניהמ לבינ קבוצות האזרחימ
ידע על ערכימ דמוקרטיימ ועל איזונ בינ
ערכימ
חשיפה לסוגיות חברתיות־כלכליות
גלובליות שמשפיעות על יציבותה של
הדמוקרטיה
היכרות עמוקה עמ שורשי הדמוקרטיה,
התפתחותה והאלטרנטיבות לה
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ד"ר תמי הופמן היא ראשת התוכנית "מדיניות חינוך לדמוקרטיה" במכון הישראלי לדמוקרטיה
וחברת סגל במכללת סמינר הקיבוצים .תחומי המחקר שלה הם הכשרת מורים ,חינוך אזרחי
וחינוך לדמוקרטיה ויחסי הצבא עם מערכת החינוך.
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