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 121  רשימת הכותבים ומובילי התוכן

  

דרא ושהמוחמד

אגב סלאימה וסמאח רעי ריהאגילי



  
 

  פורום דב לאוטמן למדיניות החינוך

  יעל נאמן

  

. טרם 2013דב לאוטמן הלך לעולמו בנובמבר 

מותו לחם שנים ארוכות למען חוסנה 

וערכיותה של החברה הישראלית. כאיש 

עסקים ואיש ציבור פעל בהתמדה למען 

האוכלוסיות המודרות בישראל, וכשחלה 

ופרש מעסקיו, הקים עם בנו נעם את קרן 

, שתחומי פעולתה הם חינוך וקידום לאוטמן

  השוויון והשותפות בין מגזרים.

כיו"ר הקרן, הקדיש דב את עיקר זמנו 

לעשייה החברתית והחינוכית בתכניות 

ובעמותות המקדמות את החינוך, את השוויון 

  ואת השותפות בישראל.

  

ומר. הפערים שדיבר "הפערים בחברה הישראלית מדאיגים אותי יותר מהחמאס והחיזבאללה", נהג ל

עליהם הם כלכליים והישגיים, אך גם פערים של הפרדה תרבותית וערכית, שמשסעים את החברה, הולכים 

  ומעמיקים ומאיימים על חיינו המשותפים כאן.

צמצום הפערים בדרך של מדיניות למען דב לא חסך במאמציו לנסות ולשכנע את קובעי המדיניות לפעול 

הפורום  פורום דב לאוטמן למדיניות החינוך נועד להמשיך את מורשתו. והקצאת משאבים.מכוונת, חקיקה 

המלחמה והימים שבאו אחריה, לרבות תקופת הבחירות האחרונה, הדגימו ביתר שאת כשהוקם בקיץ, 

  ים ויהודיים.יתהליכים מדאיגים של התפוררות חברתית והתנערות מערכי יסוד דמוקרט

השינויים הדמוגרפיים המתמידים הופכים את החברה הישראלית מחברה של רוב ומיעוטים לחברה של  

יכולתן של הקבוצות  תרבות נפרדות.מחיים בנפרד, מתחנכים בנפרד וניזונים מתקשורת ושקבוצות ושבטים 

עתיד המדינה. היא שתקבע את  ,שיעמדו בבסיס החברה ,ערכים מוסכמיםידי לשתף ביניהן פעולה ולהגיע ל

לדמוקרטיה הישראלית לתפקד שיאפשרו חיבור על לצד הזהויות הנבדלות חייבת להיות הסכמה על שותפות ו

הכרעת הרוב. הנאחזים בעיקרון זה ובו בלבד מעוותים את המהות ומאיימים של קרון יואף לפרוח. אין די בע

  על עתידנו.

בניית שותפות למען נקודת ציון בתהליך הוא קרטיה כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך בנושא חינוך לדמו

 ערכים משותפים.על כבוד ועל על היכרות, בהתבססה תחזק את הדמוקרטיה הישראלית שחברתית חדשה 

לקראת הכנס נפגשו קבוצות עבודה, נכתבו מסמכים, נערכו סקרים ומחקרים, הופקו סרטים ורואיינו בעלי 

  מכל הפעולות הללו מחייבת עשייה. עולה בבירורה התמונה הקשה .תפקידים, פעילים ואנשי מקצוע רבים

  

  

  

  ניר כפרי, עיתון "הארץ" צילום מאתה* 



 כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך|    4

ובוודאי היה בוחר להביט על המיזמים היפים המתקיימים גם כיום  ,תקנהללא דב לאוטמן היה אופטימי 

בבתי הספר, בארגונים וברשויות המקומיות ועל האנשים הנפלאים המחויבים בכל לבם ללכידות החברתית 

אנו קוראים לכל באי הכנס לא  עם זאת דב היה גם איש מעשה מובהק, וזה זמן מעשה. ולחוסן הדמוקרטי.

שרות היחידה להמשיך לחיות במדינת ישראל ולהתגאות בה היא הצלחתנו ליצור בסיס להרים ידיים. האפ

  .משותף ערכי ודמוקרטי לכולנו

משרדי ממשלה, רשויות ולצדו משרד החינוך כמחזיק המנדט המרכזי  :לשם כך יש לפעול במשותף

ות פילנתרופיות. ראוי אזרחית וקרנהחברה המקומיות, בתי ספר, מתנ"סים, תנועות וארגוני נוער, ארגוני 

יש לסדוק את  נדבר בכנס.אחדים מהם שעל  ,שכל בעלי העניין יירתמו כדי להתמודד עם האתגרים הרבים

חומות ההפרדה המגזרית על ידי יצירת הזדמנויות מגוונות לעשייה משותפת של ילדים ובני נוער במערכת 

 ערכים המשותפים לשפה של כל קבוצהמגזרי כדי להתאים את ה-לקיים שיח בין ;החינוך ומחוצה לה

השוברת את החשדנות  ,אחריות משותפת, ערבות הדדית ושותפותשל  הובעיקר לפעול ליצירת תחוש וקבוצה;

  ההסתגרות ובונה בסיס מוסכם, איתן וערכי לחיים משותפים במדינת ישראל.את ו
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 7מחקרים: תמונת מצב  |  

 מצב תמונת: מחקרים

 שפיגל-כדי לקבל תמונת מצב על הנעשה בבתי הספר בתחום החינוך לדמוקרטיה ערכנו שני מחקרים: גלי כהן

 והחינוך דתי-הממלכתי החינוך, הממלכתי החינוך – זרמיםמשלושה חמישים מנהלי בתי ספר לעומק ראיינה 

של  ערך מרכז גוטמן לסקרים. במקביל נם ועל צורכיהםולמדה מהם על המתרחש בבית הספר, על חזו - הערבי

, הממלכתי הזרם מןיסודיים, -(יסודיים ועלמנהלי בתי ספר בקרב (אינטרנטי) סקר  המכון הישראלי לדמוקרטיה

הספר  יבבתמתקיימות לו סוגי פעילויות ישמטרתה ללמוד אבו סדרת שאלות ) וערבי-דתי והממלכתי-הממלכתי

 שני המחקרים משלימים זה את זה ונותנים תמונה מרתקת של החינוך לדמוקרטיה במדינת ישראל. . ומה היקפן

רואים בחינוך לדמוקרטיה ערך חלקם הגדול מחויבים לדמוקרטיה ומנהלי בתי הספר רוב שעולה מחקרים המ

 נטיוורלמנהלים סבורים שנושא זה רוב השתייכותם המגזרית של בתי הספר אשר תהיה, תהיה המרכזי וחשוב. 

: דנים בזכויות אדם, בסכנות הגזענות אלהמהסקר עולה כי בתי הספר אכן עוסקים בנושאים ם. הלתלמידי

בלנות וכבוד לאחר. כחצי מהם גם מקיימים מפגשים עם תלמידים מקבוצות אחרות (דתיים עם וובערכים כמו ס

תכניות כמו "האחר באמצעות חילונים, ערבים עם יהודים). מהסקר עולה כי בתי הספר מטפלים בנושאים ערכיים 

 ועוד. , דיון באקטואליההוא אני", תכניות מפתח הלב (ביסודי)

 שיא ימי באמצעותבעיקר  מעת לעתאלא מתקיים , אינו שיטתייסוק זה כי עלה עוהמחקרים עם זאת משני 

. לעסוק בנושא מנהלהמורה או השל מחויבותו הפנימית בבמידה רבה בתפיסת עולמו ותלוי ו מיוחדים ובאירועים

ם . המנהליהמדינתיים ךעדר הנחיה מגורמי החינויומהחוסר נחת מהיקף הפעילות גם מראיונות העומק עולה 

כך הם משוועים להנחיה ולהכוונה של המשרד   ניכר כיו ,משרד החינוך לנושאשל צורך ממשי להתייחסות הביעו 

. נראה כי מפגשים בין תלמידים בבתי הספרבנוגע לכך גם במקום ברור בסדר העדיפויות החינוכי.  שהנושא יוצב

מוגבל פעמי, -הוא חדכחצי מבתי הספר מקיימים מפגש מסוג כלשהו עם תלמידים מקבוצה אחרת, אלא שהמפגש 

 ו חלק אינטגרלי מהפעילות הבית ספרית. נבבית ספר ואינאחת לשכבה  לרוב

בתכנים של חינוך עוסקים שמנהלי בתי הספר אפוא ממצא מרכזי שעולה מעיון בשני הסקרים הוא 

ומשוועים ליותר תכנים, הנחיות, השתלמויות,  בנושא אך אינם מרוצים כלל ועיקר מהיקף העיסוק ,קרטיהלדמו

השיעורים והתכניות שהם מיישמים מדוע המנהלים  עוד הסבירו. מוגדרת כלים למדידה והערכה ומסגרת זמן

נעשים יון וחינוך לערכים דהבמקרים רבים  בקרב התלמידים: תפיסות דמוקרטיות לפיתוחבהכרח  יםמוביל אינם

ללא העיבוד והחיבור להיבט הדמוקרטי של אבל התנהגות בחברה מתוקנת, הטובות והמידות הפריזמה של דרך ה

אבל אינם לומדים על  ,. התלמידים אמנם עוסקים רבות בכבוד לזולת באשר הוא ובערך הסובלנותהללו הערכים

עם התלמידים  מעמת אתאינו הדיון הערכי עמדו על כך ש המנהלים. החברה הישראלית על מגוון הקבוצות שבה

י שאינו האזרח הערבכלפי גמרי משלהם, או שונות ל שאורחות חייו חרדיהאזרח ההחובה להיות סובלני גם כלפי 

  ערכים ציוניים לאומיים.עמם חולק 

כלל, הזרם כנוך לדמוקרטיה. היקף העיסוק בחיבכל הנוגע לההבדל בין זרמי החינוך בלט גם מעיון בנתונים 

עוסק בדרך כלל בהיקף הנרחב ביותר, הזרם הערבי בו קיים חינוך לדמוקרטיה שההממלכתי מצטייר ככזה 

 בהיקף בינוני. בהם דתי עוסק -הזרם הממלכתיאילו גבוהה, ו-בינוניתבנושאים אלה ברמה 
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  סקר בקרב מנהלי בתי ספר: עיסוק בתכנים דמוקרטיים בבתי ספר

  בהנחיית: תמר הרמן ,חנן כהן כתב:

  מרכז גוטמן לסקרים, המכון הישראלי לדמוקרטיה

  

  מבוא 

את נושא החינוך לדמוקרטיה בראש סדר היום החינוכי  להעמידמבקש פורום דב לאוטמן למדיניות בחינוך 

ערכי הדמוקרטיה  בהבנתבישראל קיימת שחיקה גוברת במגזרים רחבים תחושה כי ה, מתוך והציבורי

מבקש להציב באופן ברור ונוקב את השאלה: האם מדינת ישראל עושה די כדי לחנך את . הפורום והפנמתם

להכשיר את אזרחי העתיד של יכול צעיריה להיות אזרחים דמוקרטים? האם וכיצד החינוך לדמוקרטיה 

  מערכת החינוך בהקשר זה? ה שלמדינת ישראל? מהו תפקיד

משתתפי להלי בתי ספר בישראל, מבקש להציג שמבוסס על סקר רחב היקף שנערך בקרב מנזה, הדוח 

חינוך לדמוקרטיה, לשל המתרחש במערכת החינוך הישראלית בכל הקשור  "מצב צילום" פורום לאוטמן

 מתמקדאינו דוח זה בכוונת מכוון הפעילות החינוכית בבתי הספר. סוגי בתוך התבוננות מבעיקר 

או בהערכתם את מידת ההפנמה של  דמוקרטיההגדרת השל  הבסוגיבתפיסותיהם של מנהלי בתי הספר 

היקף ומבקש לבדוק אמפירית מהם סוגי הפעילות אלא ובני הנוער,  התלמידיםהערכים הדמוקרטיים בקרב 

. יצוין כי במחקר "חינוך לדמוקרטיהה"כותרת הרחבה של השוכנים תחת ההפעילות בכל אחד מן התחומים 

באו לידי ביטוי ובו  ,מנהלי בתי ספרעומק עם  ראיונותבוצעו  מקביל שנערך לקראת כינוס פורום לאוטמן

הללו דוחות שני הדוחות בבאופן נרחב ועשיר יותר תפיסותיהם של המנהלים בסוגיות אלו, כך שיש לראות 

  משלימים זה את זה. ה

ה מרכז גוטמן לסקרים במכון הישראלי לדמוקרטיה בראשותביצע סקר מנהלי בתי הספר בישראל את 

תוך שימוש בפלטפורמת סקרים  למנהלים. הסקר הופץ 2015במאי  15-7בתאריכים  פרופ' תמר הרמן של

והאחרת  ,ח')-ו' או א'-האחת יועדה למנהלי בתי ספר יסודיים (כיתות א' אינטרנטית וכלל שתי גרסאות:

 2,222-להחינוך  משרדהסקרים הופצו על ידי י"ב). -ב, ט'י"-ט, ז'-למנהלי חטיבות ביניים ותיכונים (כיתות ז'

 בתי ספרמנהלי  595ענו במלואם ים על הסקר .יםיסודי-עלבתי ספר מנהלי  1,279-ו יםיסודיבתי ספר מנהלי 

שיעור  .היענות) 23.1%( , חטיבות ביניים ותיכוניםיםיסודי-על בתי ספר מנהלי  295-ו היענות) 26.7%( יםיסודי

בתי הספר ברור לייצוג חסר אך היה על הסקר ענו מנהלים מכל זרמי החינוך, נחשב גבוה. זה היענות 

  . דתיים- , וייצוג נמוך מעט לבתי הספר הממלכתייםחרדיים-התורניים והעצמאיים

ענו  20%-ו', ו-מן המנהלים בסקר בתי הספר היסודיים דיווחו כי בית הספר שלהם כולל כיתות א' 80%

 ששבית ספר מן המנהלים אחראים על  41%מנהלי חטיבות ביניים ותיכונים  ח'. בסקר-שהוא כולל כיתות א'

  י"ב). -על תיכונים תלת שנתיים (כיתות י' 37%-ט') ו-ת (ז'שנתיו ת ביניים תלתועל חטיב 22%י"ב), -(ז' שנתי
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- על מנהלי וסקר יסודי מנהלי סקר, אחוזים? (ת/מנהל ה/את שאותו הספר בית שייך זרם לאיזה: 1 תרשים

  )יסודי

  

כשלושה רבעים מן ביקשנו מן המנהלים לציין את דתם ואת הגדרתם העצמית הדתית (בקרב היהודים). 

רוב העונים היהודים הגדירו עצמם חילונים. מבחינה . מוסלמים-המשיבים הם יהודים, וכחמישית ערבים

מנהלי מקרב ברים. ואילו ג 30%-היו נשים וממנהלי בתי הספר היסודיים שענו על הסקר  70%מגדרית, 

  נשים.  47%-היו גברים ו 53%חטיבות הביניים והתיכונים 

 

  )יסודי-על מנהלי וסקר יסודי מנהלי אחוזים, סקר( תי הספר לפי דתבמנהלי  :2ם תרשי
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  )יסודי-עלסקר מנהלי ויסודי  יבלבד, סקר מנהל יהודים, אחוזים( דתית עצמית הגדרה: 3 תרשים

  

  

   חלקים: שמונהכולל זה דוח 

 . מחויבות כללית של מנהלי בתי הספר לעסוק בתכנים דמוקרטיים .1

  . מקצוע האזרחות בבתי הספרהוראת  .2

 . בבתי הספר תכנית "האחר הוא אני"ההפעלת  .3

 פעילויות בנושא דמוקרטיה וזכויות.  .4

 בין סקטורים.  מפגשים .5

 בחירות לכנסת. בנושא הפעילות  .6

 סובלנות וגזענות. בנושא פעילות  .7

 מועצת תלמידים.  .8

  

  סוק בתכנים דמוקרטיים מנהלי בתי הספר לעמחויבות כללית של  .1

סוק בתכנים דמוקרטיים בבתי הספר. מצאנו כי על םמנהליהשל  םראשית ביקשנו לבדוק את מידת מחויבות

 הספר בתי ממנהלי 84% :תלמידיהםלהמנהלים סבורים כי נושא החינוך לדמוקרטיה רלוונטי כיום רוב 

. מאוד רבה או רבה די במידה רלוונטי זה נושא הגדירו יסודיים-העל הספר בתי ממנהלי 88.5%-ו היסודיים

תפיסת הרלוונטיות הייתה נמוכה יותר, אם כי עדיין מדובר ברוב של מנהלים  דתי-בזרם הממלכתי

ממנהלי בתי הספר  79%-היסודיים וממנהלי בתי הספר  68.5% המייחסים לה חשיבות רבה או רבה מאוד:

   .יסודיים-העל
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, חינוך זרם לפי בחלוקה, אחוזים? (תלמידיךל כיום רלוונטי לדמוקרטיה החינוך נושא לדעתך האם: 4 תרשים

  )יסודי מנהלי סקר

  

  

(אחוזים, בחלוקה לפי זרם חינוך,  ?תלמידיךל כיום רלוונטי לדמוקרטיה החינוך נושא לדעתך האם :5תרשים 

  )יסודי-עלסקר מנהלי 

  

השתתפו בהשתלמויות בתחום החינוך לדמוקרטיה. מעט הם עצמם את המנהלים האם  מכאן עברנו לשאול

בין מנהלי ניכרים יותר משליש מן המנהלים דיווחו שהשתתפו בהשתלמויות כאלה. בשאלה זו נתגלו הבדלים 

מהמנהלים השתתפו  65%רוב של  ערבי- בבתי ספר יסודיים בזרם הממלכתישונים. ה בתי ספר מזרמי החינוך

דתי. - בזרם הממלכתיבלבד  19%- בזרם הממלכתי ו 37% לעומתבהשתלמויות בנושא החינוך לדמוקרטיה, 
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מהמנהלים השתתפו בהשתלמויות  65%רוב של  ערבי- בזרם הממלכתי נתגלתה מגמה דומה: יסודי- בחינוך העל

  דתי. - בזרם הממלכתי 18%- בזרם הממלכתי ו 39%נוך לדמוקרטיה, לעומת בתחום החי

. זהיסודי האם המורים בבית הספר השתלמו בנושא -בהמשך לכך שאלנו את המנהלים בחינוך העל

השתלמו רוב או כל בבית ספרם ענו ש 6% מצאנו כי שיעור נמוך מן המורים זכו להשתלמויות מעין אלה:

בדקנו כש. בנושאמעט מן המורים השתלמו אך ענו ש 82%-ו כמחצית מן המורים, וענו שהשתלמ 6%המורים, 

שאלה זו בחלוקה לפי זרם חינוך גילינו כי בכל הזרמים רק אחוז נמוך מאוד מן המורים השתלמו באופן שוטף 

מבתי  16%-ב דתיים:-בנושאי החינוך לדמוקרטיה, אם כי האחוז נמוך במיוחד בבתי הספר הממלכתיים

-מבתי הספר הממלכתיים 15%ר הממלכתיים השתלמו כמחצית מהמורים, רובם או כולם, לעומת הספ

  דתיים. -בלבד מבתי הספר הממלכתיים 3%-ערבים, ו

  

 חינוך בנושאי שוטף באופן משתלמים או השתלמו ת/מנהל ה/שאת הספר בבית המורים האם :6תרשים 

  )יסודי-עלאחוזים, סקר מנהלי ( ?כמה כן ואם לדמוקרטיה

  

העבירו בכיתה, כמורה או כמנהל, פעילויות בנושא החינוך  הם עצמם לבסוף שאלנו את המנהלים האם

בפילוח של שאלה זו לפי ענו שאכן העבירו פעילות בנושא זה.  בשני הסקרים) 80%(מעל  םלדמוקרטיה. רוב

עלה  יסודיים-בתי ספר עלבין מנהלי בתי הספר היסודיים. בסקר מנהלי ניכרים לא נתגלו הבדלים  זרם חינוך

בזרם  76%מהמנהלים בזרם הממלכתי העבירו בכיתה פעילויות בנושא החינוך לדמוקרטיה, לעומת  87%כי 

  ערבי. -בזרם הממלכתי 68.5%-דתי, ו-הממלכתי

  

  מקצוע האזרחות בבתי הספר  הוראת .2

ברוב מכריע של מהסקר אנו למדים כי מקצוע האזרחות בבתי הספר. הוראת כעת ביקשנו לבדוק את היקף 

המקצוע נלמד באופן נרחב יותר ) נלמד המקצוע "מולדת, חברה ואזרחות". 92%בתי הספר היסודיים (
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יתות א' המקצוע נלמד באופן המצומצם ). בכבממוצע(כשעתיים בשבוע בכל כיתה  ח'-ז'בכיתות ד' ו-בכיתות ג'

בבדיקה של ממוצע שעות ההוראה במקצוע זה לפי זרם חינוך שעות לימוד בשבוע).  0.7וצע של ביותר (ממ

- הממלכתי והממלכתי לזרמיםבהשוואה המקצוע נלמד באופן מצומצם יותר  דתי- בזרם הממלכתיכי  מצאנו

  . ערבי

  

, הכיתות (ממוצעמספר השעות השבועיות שהמקצוע "מולדת, חברה ואזרחות" נלמד בכל אחת מן  :7תרשים 

 , לפי זרם חינוך, סקר מנהלי יסודי)שהמקצוע נלמד בהםרק בתי ספר 

  

באיזו מידה  להביןמכיוון שהמקצוע "מולדת, חברה ואזרחות" כולל בתוכו נושאי ידע מגוונים, ביקשנו 

מהמנהלים ענו כי השיעורים במקצוע זה  57%בחינוך לדמוקרטיה. בעצם השיעורים במקצוע זה עוסקים 

שענו במידה די מועטה או מועטה מאוד.  42%כוללים חינוך לדמוקרטיה במידה די רבה או רבה מאוד, לעומת 

מהמנהלים ענו שהשיעורים במקצוע כוללים גם  62% בזרם הממלכתיבפילוח לפי זרם חינוך ניתן לראות כי 

- ו ערבי-בזרם הממלכתימהמנהלים  45%עיסוק בחינוך לדמוקרטיה במידה די רבה או רבה מאוד, לעומת 

  דתי. -בזרם הממלכתימהמנהלים  43%
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 ?לדמוקרטיה בחינוך עיסוק גם כוללים "ואזרחות חברה מולדת" במקצוע השיעורים האם: 8תרשים 

  , לפי זרם חינוך, סקר מנהלי יסודי)שהמקצוע נלמד בהםים, רק בתי ספר (אחוז

  

ברוב מכריע של חטיבות הביניים יסודיים. - כעת עברנו לבדוק את הוראת מקצוע האזרחות בבתי הספר העל

י"ב - כמקצוע נפרד. המקצוע נלמד בעיקר בכיתות ט', י"א ונלמד ) מקצוע האזרחות 95%והתיכונים (

מן הכיתות) וכמעט  39%מן הכיתות, בהתאמה). המקצוע נלמד חלקית בכיתות י' ( 86%- ו 94%, 100%(

כי באופן  מצאנו חינוךבחלוקה לפי זרם מן הכיתות בהתאמה).  13%- ו 11%ח' (- שאינו נלמד בכיתות ז' ו

לומדים את מקצוע האזרחות מעט יותר  ערבי- דתי, בזרם הממלכתי- לזרמים הממלכתי והממלכתייחסי 

  מן הכיתות).  40%) ומעט פחות בכיתה י"ב (90%מהכיתות), הרבה יותר בכיתה י' ( 18%ח' (- תות ז' ובכי

שהמקצוע (אחוזים, רק בתי ספר  ?אזרחות לומדים ת/מנהל ה/שאת הספר בבית הכיתות מן באילו :9תרשים 

  )יסודי-על, לפי זרם חינוך, סקר מנהלי נלמד בהם
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מספר השעות השבועיות הממוצע שמקצוע האזרחות נלמד בכל אחת מן ביקשנו מן המנהלים להעריך את 

 כמעט שלוש שעות שבועיות י"ב המקצוע זוכה לשעות ההוראה הרבות ביותר:-הכיתות. בכיתות ט', י"א ו

בכיתה י"ב, שעתיים וחצי בממוצע בכיתה י"א, וכמעט שעתיים בממוצע בכיתה ט'. בכיתה י'  בממוצע

ולכן ממוצע השעות  ,נלמדשאינו המקצוע כמעט  ח'-ז' וה אחת בכל כיתה. בכיתות המקצוע נלמד בממוצע שע

  נמוך מאוד. 

  

הכיתות (ממוצע, רק בתי  מן אחת בכל נלמד האזרחות שמקצוע הממוצע השבועיות השעות מספר :10תרשים 

   )יסודי-על, סקר מנהלי שהמקצוע נלמד בהםספר 

  

  

  הספר " בבתי האחר הוא אני"כנית תההפעלת  .3

ארצית של משרד החינוך למניעת גזענות ולעידוד סובלנות  תכניתהיא  "האחר הוא אני"הלימודים תכנית 

 79%מופעלת בבתי הספר ובאילו תכנים היא עוסקת.  תכניתביקשנו לבדוק באיזו מידה ה 1וחיים משותפים.

מופעלת בבית  תכניתממנהלי חטיבות הביניים והתיכונים ענו שה 65%-מן המנהלים בבתי הספר היסודיים ו

מן הכיתות ויותר  90%-י' (בכיתות אלה כ-מופעלת באופן נרחב יותר בכיתות ז' תכניתה. שהם מנהליםהספר 

מן הכיתות לומדות את  65%-ו 76%י"ב (-מעט מצומצם יותר בכיתות י"א ו לומדות את הנושא), ובאופן

  הנושא, בהתאמה). 

   

                                                            
   מתוך "האחר הוא אני", אתר משרד החינוך.    1
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, מופעלת בהםהתכנית ש(אחוזים, רק בתי ספר  ?"אני הוא האחר" התכנית מופעלת כיתות באילו :11תרשים 

  )יסודי-עלסקר מנהלי 

  

ניתן שנבחר להתמקד בהם.  ה"אחרים"בהם, מיהם התכנית פועלת שאלנו את מנהלי בתי הספר היסודיים ש

), 76%(נבחרו כ"אחר" בעלי מוגבלויות בהם שהתכנית מופעלת ברוב מכריע של בתי הספר  לראות כי

  ). 12%) וחרדים (13%), עובדים זרים (27%), חילונים (34%), יהודים (35%), דתיים (39%ולאחריהם ערבים (

לבעלי במסגרת התכנית  רבההתייחסו במידה רמים לראות כי בכל הזאפשר בפילוח לפי זרם חינוך 

נבחר  דתי-בזרם הממלכתי" הערבי והדתי, יםה"אחרבאחוזים גבוהים גם  ומוגבלויות. בזרם הממלכתי נבחר

  נבחר ה"אחר" היהודי.  ערבי-ובזרם הממלכתיה"אחר" החילוני, 

  
 התכנית "האחר הוא אני"ש(אחוזים, רק בתי ספר  ?שבחרתם" האחרים" או" האחר" מיהו :12תרשים 

  , סקר מנהלי יסודי)מופעלת בהם
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 התכנית "האחר הוא אני"ש(אחוזים, רק בתי ספר  ?שבחרתם" האחרים" או" האחר" מיהו: 13תרשים 

  , לפי זרם חינוך, סקר מנהלי יסודי)מופעלת בהם

  

אילו פעילויות מתקיימות במסגרתה.  מופעלת בהם תכניתהששאלנו את מנהלי חטיבות הביניים והתיכונים 

מבתי הספר), ציון  65%יום שיא ( פעמית:-פעילות שיא חדבמן המקרים מדובר ברבים כי עולה מן התשובות 

תקיים המתקיימת בהם  תכניתהשמבתי הספר  33%-בכרק  ).31%) וטיול (47%נלאומי (יום הסובלנות הבי

  מבתי הספר מתבצע פרויקט חקר.  16%-שיעור שבועי בנושא, וב

  
התכנית ש(אחוזים, רק בתי ספר  ?"אני הוא האחר" התכנית במסגרת מתקיימות פעילויות אילו :14תרשים 

  )יסודי-על, סקר מנהלי מופעלת בהם
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  דמוקרטיה וזכויות פעילויות בנושא  .4

 ,סובלנות, דמוקרטיה ם שלמתקיימות בבתי הספר פעילויות בנושאיכעת ביקשנו לבדוק האם ובאיזו מידה 

. יסודי-בחינוך העלכי פעילויות אלה מתקיימות באחוזים גבוהים יותר ככלל נראה וזכויות. אזרחות 

מבתי הספר),  86%דיון בנושא זכויות האדם ( :האלהבחטיבות הביניים ובתיכונים מתקיימות הפעילויות 

), ביקורים 74%), דיונים בענייני דיומא בנושאים חברתיים ומדיניים (78%גזענות (שיחות בנושא סכנת ה

). בבתי הספר היסודיים מתקיימות 61%) וחינוך לשלום (72%עירייה (הכנסת או הכמו שלטון במוסדות 

), שיחות בנושא סכנת 62%מבתי הספר), חינוך לשלום ( 65%דיון בנושא זכויות האדם ( :האלההפעילויות 

בתי ברוב ). 53%) וביקורים במוסדות השלטון (58%), דיונים בנושאים חברתיים ומדיניים (60%הגזענות (

הפעילויות הללו מתקיימות  –מבתי הספר היסודיים  62%- מחטיבות הביניים והתיכונים ו 67.5% –הספר 

אחוז גבוה מאוד מהמנהלים ענו שרוב  המקיימים פעילויות אלהספר הבתי בבמשך כשעה עד שעתיים בשבוע. 

בחטיבות מהמנהלים  90.5%- , והיסודיים הספר בתי של מהמנהלים 75%(בהן הכיתות או כולן משתתפות 

  ביניים ותיכונים).  

  
(אחוזים, כלל המדגם, סקר  ?הבאות מהפעילויות יותר או אחת מתקיימת שלכם הספר בבית האם :15תרשים 

  )יסודי- על מנהלי וסקרמנהלי יסודי 
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 העיסוק תופס בכיתות ההוראה מזמן חלק איזה ת,/מנהל ה/שאת הספר בבית בממוצע, :16תרשים 

, סקר מתקיימת בהם אחת מן הפעילויות הללוש(אחוזים, רק בתי ספר  ?הקודמת בשאלה שהוצגו בפעילויות

  )יסודי-עלמנהלי  וסקרמנהלי יסודי 

  

(אחוזים, רק בתי ספר  ?הללו בנושאים לדיונים נחשף הספר בבית הכיתות מן חלק איזה בממוצע: 17תרשים 

  )יסודי-עלמנהלי  וסקר, סקר מנהלי יסודי מתקיימת בהם אחת מן הפעילויות הללוש
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בית ספרית המעורבות הפנים מידת יותר במפורט מהי  בסקר מנהלי בתי הספר היסודיים ניסינו לברר מעט

מן  60% בפעילויות מעורבים מורים רבים בבית הספר: התשובות עולה כימן . אלהוהחיצונית ביוזמות 

דיווחו כי כמחצית מהמורים  25%-מעורבים בהנחיית הדיונים, וכאו כולם המנהלים דיווחו כי רוב המורים 

מן המנהלים אמרו שבית הספר מארגן השתלמויות מוסדיות בנושאים אלו או מעודד  44%מעורבים בכך. 

מארגן השתלמויות אינו בית הספר ש דיווחו 52%ואילו ף בהשתלמויות כאלה מחוץ למוסד, מורים להשתת

: מן המנהלים דיווחו כי בפעילויות מעורבים גורמים שאינם חלק ממערכת החינוך הרשמית 33%-כ. כאלה

  ועוד.  עמותות, ארגונים לשינוי חברתי, תנועות נוער, גופים עירוניים

קשורים קשר הדוק בחינוך לערכים ששני מועדים מצוינים שאלנו האם בבתי הספר המשכנו ו

 10-שחל ב יום זכויות האדם הבינלאומיו ,שחל בי"ב בחשוון יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין דמוקרטיים:

 י חטיבות הביניים והתיכונים ענו כי בבית הספרממנהל 76%-ממנהלי בתי הספר היסודיים ו 79%. בדצמבר

י חטיבות ממנהל 53%-ממנהלי בתי הספר היסודיים ו 50%-ו ;רביןיצחק מציינים את יום הזיכרון לשלהם 

  . ינים את יום זכויות האדםמציהביניים והתיכונים ענו כי בבית הספר שלהם 

-בזרם הממלכתיבפילוח לפי זרם חינוך ניתן לראות כי יום הזיכרון לרבין אינו מצוין ברוב בתי הספר 

-בזרם הממלכתי 84%, לעומת יום זהמציינים  ערבי-בזרם הממלכתיבלבד מבתי הספר היסודיים  35% :ערבי

יום זה  מגמה דומה נתגלתה בדיווחיהם של מנהלי חטיבות הביניים והתיכונים:. בזרם הממלכתי 89%-ו דתי

- ו דתי-הממלכתיבזרם  76%, לעומת ערבי-יסודי בזרם הממלכתי-ממוסדות החינוך העלבלבד  35%-מצוין ב

  .בזרם הממלכתי 96%

  

האם בבית הספר שאת/ה מנהל/ת מציינים כל שנה את יום הזיכרון ליצחק רבין שחל בי"ב  :18תרשים 

  יסודי)-בחשוון? (אחוזים, לפי זרם חינוך, סקר מנהלי יסודי וסקר מנהלי על
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  מגזרים בין מפגשים   .5

 –בתי הספר ברוב בחברה הישראלית מתקיימים בבתי הספר. מגזרים אילו פעילויות מפגש בין  בדקנוכעת 

. סוגי וכלשהמגזרי -ביןמפגש  םמתקיי –מחטיבות הביניים והתיכונים  72%-מבתי הספר היסודיים ו 69%

מחטיבות  40%- מבתי הספר היסודיים ו 31%המפגשים הנפוצים ביותר הם מפגשים בין יהודים וערבים (

מפגשים ומהתיכונים)  34%מהיסודיים,  33%משותף עם בית ספר ממגזר אחר ( הביניים והתיכונים), פרויקט

לפי העיקריים פילחנו את שלושת סוגי המפגש כשמהתיכונים).  26%מהיסודיים,  28%בין דתיים לחילונים (

פעילות מפגש בין יהודים וערבים מתקיימת באחוז גבוה יחסית  יםיסודי-עלבתי הספר הבשעלה  ,זרם חינוך

 8%דתי (-), אך כמעט שלא בזרם הממלכתי44%ערבי (-) ובזרם הממלכתימבתי הספר 63%בזרם הממלכתי (

) אך באחוז נמוך 58%בין דתיים וחילונים מתקיימת ברוב בתי הספר הדתיים (מפגשים לעומת זאת, בלבד). 

  ). 29%כתיים (יותר בבתי הספר הממל

  

הבאות? (אחוזים, כלל המדגם,  מהפעילויות יותר או אחת מתקיימת שלכם הספר בבית האם :19תרשים 

  )יסודי-עלמנהלי  וסקרסקר מנהלי יסודי 
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הבאות? (אחוזים, לפי זרם חינוך,   מהפעילויות יותר או אחת מתקיימת שלכם הספר בבית האם :20תרשים 

  )יסודי-עלסקר מנהלי 

  

שבהם מתקיים אחד ברוב בתי הספר  :פעמיות ולא מתמשכות-פעילויות המפגש הן חדברוב המקרים  יצוין כי

קטן במספר רק ). מבתי הספר 60%-בשנה (כ בלבדמפגשים  מפגש אחד עד ארבעהבמדובר  ,מסוגי המפגשים

. מהתיכונים) 9%היסודיים, מבתי הספר  12%( מתקיים מפגש שבועי עם אחד המגזרים האחריםשל בתי ספר 

מבתי הספר (הן  מחציתשבכבדקנו כמה מתלמידי בתי הספר משתתפים בפעילות המפגש התברר כש

, ובמחצית האחרת המשתתפת במפגש שכבה אחת בלבדבכיתה אחת או במדובר  )יסודיים-העלהיסודיים והן 

  . םתלמידיהכלל בכמה שכבות או ב

, סקר מנהלי מקיימים מפגשיםש(אחוזים, רק בתי ספר  ?השנה במהלך מתקיימים מפגשים כמה :21תרשים 

  )יסודי-עלמנהלי  וסקריסודי 
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  בחירות לכנסת בנושא הפעילות  .6

בתי  התייחסובאיזו מידה לדעת עניין אותנו  ,20-ההבחירות לכנסת העובדה כי רק לאחרונה התקיימו לנוכח 

ו בגלל חשיבות יסודי-החינוך העלנושא זה בסקר מנהלי שאלנו על . לאירוע דמוקרטי חשוב זההספר 

מחטיבות הביניים והתיכונים התקיימה  83%- ב ,תהיה להם זכות בחירה. ואכןשתלמידים שמתקרבים לגיל ל

בתי הספר בשלושת זרמי החינוך ברוב התקיימה אמנם הפעילות פעילות בקשר לבחירות האחרונות לכנסת. 

בלבד מבתי הספר לעומת  57%-בהתקיימה פעילות שבו  ,הערבי- הזרם הממלכתיכלפי מטה שבדקנו, אך בלט 

  . בזרם הממלכתי 93%-ו דתי-בזרם הממלכתי 82%

  

? (אחוזים, לפי זרם יות בקשר לבחירות האחרונות לכנסתהאם בבית הספר שלכם התקיימו פעילו :22תרשים 

  )יסודי-עלחינוך,  סקר מנהלי 

  

מבתי הספר).  64%( תה לרוב מתמשכתיהיפעילות בקשר לבחירות היא שהתקיימה בהם בבתי הספר 

) וי"ב 93%מן הכיתות), י"א ( 98%כיתות ט' (ובשיעור גבוה במיוחד בכיתות הלימוד, ברוב הפעילות הועברה 

במתכונת רבות פעמים –התקיים יום שיא  54%-וב ,מבתי הספר התקיים שיעור שבועי בנושא 56%-. ב)89%(

מבתי הספר יזמו פרויקט חקר  8%שעולה מדיווחיהם המילוליים של המנהלים. כמו של מדגם בחירות, 

  בנושא הבחירות לכנסת. 
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שהתקיימה (אחוזים, רק בתי ספר  ?לכנסת האחרונות הבחירות בנושא הפעילות היקף היה מה :23תרשים 

  )יסודי-עלסקר מנהלי  פעילות בנושא הבחירות,בהם 

  

  סובלנות וגזענות בנושא פעילות  .7

מאבק הסובלנות ובנושא האת מנהלי חטיבות הביניים והתיכונים הוא הפעילות עליו נושא נוסף ששאלנו 

על פי  בפילוחמתקיימת פעילות בנושא זה. יסודיים -העלמבתי הספר  84%-בגזענות. לפי דיווחי המנהלים, ב

בזרם מבתי הספר  83%-במבתי הספר הממלכתיים,  93%-זרם חינוך מצאנו כי הפעילות מתקיימת ב

  דתי. -בזרם הממלכתי) 68%שיעור מעט נמוך יותר (בו ערבי-הממלכתי

האם בבית הספר שלכם מתקיימות פעילויות בנושא סובלנות וגזענות? (אחוזים, לפי זרם חינוך,   :24תרשים 

  )יסודי-עלסקר מנהלי 
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מן המנהלים ענו שהיא התקיימה בכל  80%-יותר מפעילות בנושא המקיימים יסודיים -העלבבתי הספר 

בנושא זה הן ציון יום הסובלנות הבינלאומי העיקריות שהתקיימו כיתות הלימוד בבית ספרם. הפעילויות 

פעילות  שהתקיימה בהם מבתי הספר  43%-). ב37%), ושיעור שבועי (41%מבתי הספר), יום שיא ( 42%(

  גורמים שאינם חלק ממערכת החינוך הרשמית. ת והגזענות היו מעורבים כלשהי בנושא הסובלנו

שהתקיימה (אחוזים, רק בתי ספר  אילו פעילויות נערכות בבית ספרך בנושא סובלנות וגזענות? :25תרשים 

  )יסודי-עלפעילות בנושא,  סקר מנהלי  בהם

  

 

  מועצת תלמידים  .8

 על פני ההנהלה, להגןלהספר  בית תלמידי את התלמידים לייצגמועצת  ה שלמטרתלפי פרסומי משרד החינוך 

נוסף על  2.בבית הספר ייחודיות חברתית ולייצג קבוצות ולפעילות התלמידים לרווחת זכויות התלמיד, לדאוג

אפוא התנסות מכלי ראשון של התלמידים בפרקטיקות דמוקרטיות. עניין אותנו היא מועצת התלמידים כך 

- מהמנהלים בחינוך היסודי ו 85.5%פעילותן של מועצות התלמידים וכיצד הן פועלות. להבין מהו היקף 

בפילוח לפי מהמנהלים בחטיבות הביניים ובתיכונים דיווחו כי בבית ספרם פועלת מועצת תלמידים.  88.5%

 בהשוואהבתיכון)  79%ביסודי,  76%נמוך יותר (מעט אחוז הדתי -הממלכתי בזרםזרם חינוך מצאנו כי 

  מבתי הספר פועלת מועצת תלמידים.  90%-שבהם ביותר מ ,ערבי-זרמים הממלכתי והממלכתיל

של מועצת התלמידים היא ארגון פעילויות חינוכיות לתלמידים העיקרית  ההמנהלים, פעילות לדברי

 92%, ביסודי 83%בחטיבות הביניים ובתיכון) וארגון של פעילויות חברתיות ובידוריות ( 71%ביסודי,  88%(

  בתיכון).  14%ביסודי,  10%הלימודים ( תכניתמועצת התלמידים שותפה לגיבוש מעטים בתי ספר בבתיכון). 

  

                                                            
אתר משרד  ",הארצית במועצה וייצוג ההנהלה עם פעולה שיתוף, מטרות: הספר בבית תלמידים מועצת"מתוך    2
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מועצת שיש בהם (אחוזים, רק בתי ספר  ?התלמידים מועצת של העיסוק/הפעילות תחומי מהם: 26תרשים 

  )יסודי-עלתלמידים,  סקר מנהלי יסודי וסקר מנהלי 

  

ללא מעורבות של הנהלת בית  ,מועצת התלמידיםהתלמידים הם שבוחרים את  הספר המכריע של בתיברוב 

מחטיבות הביניים והתיכונים). כמעט בכל בתי הספר יש נציג  89%-ומבתי הספר היסודיים,  90%הספר (

  מלווה את מועצת התלמידים בפעילותה. ש –מדריך חברתי או אחד המורים  –מטעם בית הספר 

מועצת תלמידים, סקר שיש בהם (אחוזים, רק בתי ספר  ?נבחרים התלמידים מועצת חברי כיצד :27תרשים 

  יסודי)-מנהלי יסודי וסקר מנהלי על
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  סיכום 

של המתרחש  מצבתמונת , שמבוסס על סקר רחב היקף שנערך בקרב מנהלי בתי ספר בישראל, מציג זהדוח 

תוך התבוננות בסוגי הפעילות מחינוך לדמוקרטיה, בעיקר לבמערכת החינוך הישראלית בכל הקשור 

החינוכית בבתי הספר. הדוח בדק באופן אמפירי מהם סוגי הפעילות והיקף הפעילות בכל אחד מן התחומים 

  . "החינוך לדמוקרטיה"השוכנים תחת הכותרת הרחבה של 

נוך לדמוקרטיה, ורובם לעיסוק בנושא החימחויבים מאוד מצאנו כי קיימת מנהלי בתי הספר ככלל 

המנהלים העידו שרוב תלמידיהם. מחויבות זו באה לידי ביטוי בכך לסבורים כי נושא זה רלוונטי מאוד 

רוב  שיעורים בנושא. עם זאת הכשרת המורים בנושא החינוך לדמוקרטיה לוקה בחסר:שלימדו בעצמם 

 מספרבמדובר כשהם משתלמים, וגם אינם משתלמים בנושא זה,  בבית ספרם המוריםכי המנהלים מעידים 

  לא גבוה של מורים מתוך צוות בית הספר. 

 ככללמבחינת היקף העיסוק בחינוך לדמוקרטיה. הזרמים מאפיין נוסף שבלט בנתונים הוא ההבדל בין 

המקרים כשברוב בהיקף הנרחב ביותר, מתקיים בו חינוך לדמוקרטיה שהכזה כהזרם הממלכתי מצטייר 

  . תבינוניבמידה  דתי-, והזרם הממלכתיגבוהה- בינוניתעוסק בנושאים אלה במידה רבי ע-הממלכתיהזרם 

להבין טוב יותר את הנקודות לשימור ולשיפור בכל הקשור למצב מערכת החינוך בנושא החינוך כדי 

  הממצאים הכלליים: את נסכםלדמוקרטיה, 

ברוב המקרים המקצוע נלמד בממוצע בהיקף של שעה עד כש. נושא האזרחות נלמד כמעט בכל בתי הספר, 1

"מולדת, חברה ואזרחות". מקצוע . בבתי הספר היסודיים המקצוע נלמד במסגרת השיעורים בבשבועשעתיים 

ערבי -ממלכתידתי ו-בזרמים הממלכתי לא פעםכך שמביאה לידי ההגדרה הכוללנית של המקצוע  עם זאת

מקצוע . בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים השיעורים אינו גבוהמוקרטיה במסגרת העיסוק בחינוך לד

י"ב, כלל הנראה בגלל ההכנה לבחינת הבגרות, וכמעט -נלמד באופן נרחב בעיקר בכיתות י"א ו האזרחות

כך שמקצוע זה יילמד באופן נרחב כדי ח'. מן הראוי לחשוב אם כדאי ואפשר להביא ל-בכיתות ז' ונלמד שאינו 

  יסודי. -ם בכיתות הנמוכות יותר בחינוך העליותר ג

מופעלת באופן נרחב ביותר בבתי הספר היסודיים ובאופן נרחב למדיי בחינוך  . תכנית "האחר הוא אני"2

לערבים,  והתייחסות בינוניתקיימת התייחסות רבה לקבוצת בעלי המוגבלויות  תכניתבמסגרת היסודי. -העל

עוד דתי. -צמת ל"אחר" הערבי בחינוך הממלכתיבולטת ההתייחסות המצומחילונים. ליהודים ולדתיים, ל

המקרים מדובר וברוב  ,מוקדש לנושא שיעור שבועי תכניתשרק בשליש מבתי הספר שמפעילים את העולה 

  פעמית. -פעילות שיא חדב

או אקטואליים  אדם, גזענות ונושאיםה. פעילויות בנושאי דמוקרטיה וזכויות דוגמת דיונים בנושאי זכויות 3

רוב התלמידים ורוב מתקיימים כמעט בכל בתי הספר. בפעילויות אלה משתתפים  ןביקורים במוסדות שלטו

עמותות וארגונים אלה כי בשליש מן המקרים מעורבים באירועים  יצוין. בהןמעורבים מורי בית הספר 

ברוב בתי הספר, אם כי מעט פחות  מצוין. יום הזיכרון ליצחק רבין הרשמית שאינם חלק ממערכת החינוך

  ערבי. -בזרם הממלכתי

בין מפגשים בתי הספר. ברוב  יםמתקיימ –יהודים וערבים, דתיים וחילונים ועוד  –מגזרים בין מפגשים . 4

- ערבי וכמעט שלא בזרם הממלכתי-במידה בינונית בזרמים הממלכתי והממלכתי יםערבים ויהודים מתקיימ

, ורק באחוז קטן מאוד מן המקרים אחדים מפגשיםשנערכים פעמי או -חדהוא ש ברוב המקרים המפגדתי. 
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מידת השאלה מה עולה לנוכח היקפם המצומצם , מפגשים מתקיימיםהפעילות היא שבועית. כלומר אף ש

  חינוך לדמוקרטיה. ם בכל הנוגע להאפקטיביות שלה

יסודיים. -ן נרחב יותר בבתי הספר העלבתי הספר ובאופברוב . פעילות לקראת הבחירות לכנסת התקיימה 5

ההצבעה הנמוכים בבחירות לכנסת במגזר הערבי בשני העשורים לנוכח שיעורי בעיקר  – נתון מעורר מחשבה

פעילות לקראת הבחירות לכנסת בבתי הספר הערבים המידה המועטה יחסית של ההוא  – האחרונים

  למגזר היהודי. בהשוואה 

- בתי הספר, אם כי באופן מצומצם יותר בזרם הממלכתיברוב סובלנות וגזענות התקיימה בנושא . פעילות 6

וברוב  ,יתה במסגרת שיעור שבועיימן המקרים ההתייחסות לנושא ה 33%- בכדתי. גם במקרה זה רק 

  ימי שיא. בפעמיות ו-פעילויות חדבהמקרים היה מדובר 

מורה או והמועצה התלמידים הם שבוחרים את רים המקברוב . ברוב בתי הספר פועלת מועצת תלמידים. 7

מועצת התלמידים לארגן תכניות  ה שלהמקרים תפקידברוב . מלווה אותה מדריך חברתי מסגל בית הספר

היא שותפה באופן מהותי יותר בדיון בנושאים מעטים בתי ספר בחינוכיות או חברתיות לתלמידים, ורק 

  ית הלימודים. ניהוליים כמו למשל שותפות בגיבוש תכנ
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  שיטת מחקר  – נספח

למדיניות החינוך על מנת שישמש כבסיס  סקר מנהלי בתי הספר בישראל הוזמן על ידי פורום דב לאוטמן

נתונים אמפירי וכמצע לדיון על המתרחש כיום בתחום החינוך לדמוקרטיה בבתי הספר בישראל. הסקר בוצע 

בפועל על ידי מרכז גוטמן לסקרים במכון הישראלי לדמוקרטיה בראשות פרופ' תמר הרמן. הסקר נערך ונותח 

הסקר הופץ לנשאלים תוך שימוש בפלטפורמת הסקרים האינטרנטית  על ידי חנן כהן בהנחיית פרופ' הרמן.

scout :ח') והשנייה למנהלי -ו' או א'-האחת יועדה למנהלי בתי ספר יסודיים (כיתות א' וכלל שתי גרסאות

  י"ב). -י"ב, ט'-ט, ז'- חטיבות ביניים ותיכונים (כיתות ז'

 2222-ל נולוגיה ומערכות מידע במשרד החינוך , על ידי מינהל תקשוב, טכ7.5.15הסקרים הופצו בתאריך 

. 13.5.15תזכורת נשלחה למנהלים בתאריך  .יםיסודי-עלבתי ספר מנהלי  1279- ו יםיסודיבתי ספר מנהלי 

-מנהלי בי"ס על 295-מנהלי בי"ס יסודי ו 595. על הסקר ענו במלואו 15.5.2015הסקר נסגר למענה בתאריך 

יסודי, -בקרב מנהלי העל 23.1%-בקרב מנהלי היסודי ו 26.7%לסקר היה יסודי. לפיכך, שיעור ההיענות 

  שיעור שנחשב גבוה מאוד בסוג כזה של סקרים. 

  

  



 כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך|    30

 : תמונת מצב2015חינוך לדמוקרטיה, ישראל 

 כהן גלי שפיגל
 

 ומטרות רקע

למדיניות בחינוך" שם לעצמו מטרה להעמיד את נושא החינוך לדמוקרטיה בראש סדר  "פורום דב לאוטמן

האם מדינת ישראל עושה די כדי לחנך את צעיריה להיות לבחון מבקש הפורום היום החינוכי והציבורי. 

להכשיר את אזרחי העתיד של מדינת ישראל? יכול אזרחים דמוקרטים? האם וכיצד החינוך לדמוקרטיה 

בתי ספר יסודיים,  ם שלמחקר בקרב מנהלי ערכנו כךלשם  מערכת החינוך בהקשר זה? ה שלפקידמהו תו

בבתי הספר בחינוך החינוך לדמוקרטיה של תמונת מצב ובעקבותיו שרטטנו חטיבות ביניים ותיכונים, 

 ערבי. -חינוך הממלכתידתי וב-הממלכתי, הממלכתי

 

 מתודולוגיה

בתי ספר יסודיים, חטיבות  ם שלמנהליבסך הכול רואיינו חמישים  עומק. ראיונותכלל ואיכותני המחקר היה 

  .1כמפורט בטבלה  ערבי-הממלכתידתי ו-מהחינוך הממלכתי, הממלכתי לביניים ותיכונים בישרא

 

 : המנהלים שרואיינו לפי בתי ספר ומגזרים1טבלה 

 תיכון חטיבת ביניים יםספר יסודיבתי  מגזר

 חינוךה

 ממלכתיה

מנהלים שמונה 

מהפריפריה 

 המרכזמו

שישה מנהלים מהפריפריה 

 המרכזמו

 

מהפריפריה  :שמונה מנהלים

 .המרכזמו

ארבעה מרשתות החינוך, אחד 

מהחינוך ההתיישבותי ושלושה 

 תיכונים מקיפים.מנהלים של 

 חינוךה

 דתי-ממלכתיה

 מנהלים שישה

 מהפריפריה והמרכז

 ארבעה מנהלים 

 מהפריפריה והמרכז

מהפריפריה  :מנהליםארבעה 

 .המרכזמו

שני ראשי אולפנה לבנות, ראש 

ספר בית  ומנהלישיבה תיכונית 

   תיכון מקיף דתי

 חינוךה

 ערבי-ממלכתיה

שישה מנהלים 

 מהפריפריה והמרכז

מתוכם אחד 

 מהמגזר הדרוזי

פריפריה ארבעה מנהלים מה

אחד מתוכם  ,מרכזומה

אחד המגזר הבדואי ומ

 המגזר הדרוזי מ

פריפריה המ מנהליםארבעה 

מתוכם מנהל בית  .מרכזומה

ספר נוצרי ומנהל בית ספר 

 בדואי.

                                           

 

 

 

 הערה

בעלות תוקף סטטיסטי, אינן לכן המסקנות המוצגות כאן ודוח מחקר זה מבוסס על ראיונות עומק, 

 השערות כלליות.מעלות מגמות וועל אלא מלמדות על כיווני מחשבה 
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 הקדמה 

בנושא "החינוך לדמוקרטיה" המפגש  תמונת מצב של החינוך לדמוקרטיה בבתי הספר בישראל. המחקר מציג

שביליה המפותלים של החברה הישראלית. העיסוק ין הפך למסע מרתק בנ הארץקצות עם אנשי חינוך מכל 

בראיונות סוגיות מורכבות וטעונות ביותר ונגע בעצביה העלה עוצמתה, על בדמוקרטיה, על מורכבותה ו

המעמדות, את השסעים ואת הסתירות, את החשופים של החברה הישראלית. הוא חשף את הקונפליקטים, 

 . מתמודדת עמה החברה בישראלש, כמעט ל את הקוטביות, הבלתי אפשריתוויותר מכ

. זו 20-במהלכם התקיימו בישראל הבחירות לכנסת השראיונות המחקר נערכו במשך חמישה חודשים, 

כל אלו השתקפו בראיונות וחידדו את האקלים ו ,ת יצריםיהייתה מערכת בחירות קשה, סוערת, משסעת ורווי

 הדמוקרטי המורכב והקונפליקטואלי המאפיין את מדינת ישראל.

בלטה הסכמה אחת, משותפת,  בראיונותעלו נפליקטים, הפערים והסתירות שעל רקע הקיטוב, הקו ולםא

ציפייה להתייחסות ברורה ו "בכל בתי הספר קול קורא לחינוך לדמוקרטיהב" צורךה: משמעית-אחידה וחד

 .זה משרד החינוך לנושאשל וכוללת 

 

 הממצאים עיקר

 בחינוך לדמוקרטיהשהחשיבות . 1

ביניהם  ניכרועם זה חינוך לדמוקרטיה חשיבות רבה. מייחסים למנהלי בתי הספר רוב ראיונות עולה כי המ

 :ובתפיסת המהות של המושג "דמוקרטיה" בכלל ובחינוך לדמוקרטיה בפרט הבדלים בהתייחסות הרגשית

נושא כ ;מכאןכחינוך לשיטה שהיא בבחינת "הרע במיעוטו" או מכאן, סדר העדיפויות בראש כצו השעה ו

כל מנהלי בתי הספר ציינו את החשיבות מכאן. כך או כך  כערך עליוןאו , מכאן תהיה לדיון בכמורכב וקש

המוקצה שעות הלימוד ממספר ציינו כי אינם מרוצים מאף ורובם הספר  תהגדולה שבחינוך לדמוקרטיה בבי

 .םנושא בבית ספרל

לחשיבות החינוך לדמוקרטיה בקרב מיעוט:  ייחודיהוזכר היבט ערבי -בקרב מנהלים מהחינוך הממלכתי

 הכלי הואזה  שידעלהבין ובמדינה  המיעוטים זכויות ואת ,החוקי, השלטוניהמבנה  את להכירצורך ה

לדרוש את ידעו שכדי הרשויות את והחוקים על התלמידים להכיר את . במלחמה על זכויותיהם העיקרי

הבנת ך היא כדוגמה ל .העומדים לרשותם במשטר דמוקרטיאת האמצעים יכירו ומגיע להם במסגרת החוק ה

 כרשות המסייעת להשבת זכויות או תיקון עוולות במקרה של אפליה. העליון, תפקידו של בית המשפט

 

 הקשיים הכרוכים בחינוך לדמוקרטיה . 2

קשיים  :עיקריים מניתוח החסמים המונעים מצוות בית הספר לעסוק בדמוקרטיה עולים שני גורמים

 .מערכת החינוךשמקורם במורכבות המושג, וקשיים שמקורם ב
 

 קשיים שמקורם במורכבות המושג דמוקרטיה

 התנגשות בין ערכים .א

וכן  חברתייםוהיבטים דתיים, לאומיים סוגיות הנושקות למעלה מנהלי בתי הספר המושג "דמוקרטיה"  עבור

התמודדות עם כולל בדמוקרטיה המגזרית. העיסוק  םהשתייכותלו יהםאמונותל ,האישית םזהותל
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 .ותפיסות עולמם יהםאמונות עםהתנגשות להביא לידי עלולות ואלה  ,סתירותעם דילמות ועם קונפליקטים, 

 ערבי. -והממלכתי דתי-ממלכתים מהמגזר הבקרב מנהלי בעיקר בלט קושי זה
 

 נושא "נפיץ"היא דמוקרטיה בין כותלי הכיתה ה .ב

. היא מציפה סתירות, מאמתת בחברה הישראליתיום -םביטויים רבים בחיי היו ל"דמוקרטיה"

את הקונפליקטים הפוליטיים, החברתיים, ומעלה על פני השטח התנגשויות בין ערכים, מחדדת הבדלים 

 מאוד עד חוששים. נראה כי המורים שהחברה הישראלית מתמודדת עמםהלאומיים והתרבותיים 

 דיון מלהעלות נמנעים במרבית המקריםו, בכיתה החינוכי לשיח אלה צותפיסוגיות נ של מכניסתן

 .בנושא משמעותי

 

מחוסר הידיעה , גבוהכל כך מפלס החרדה של מורים שמאחר  .תראי את תקופת הבחירות

אז לא אפול בלשוני.  ,תופעה של הימנעות. אם לא אדבר יתהיה ,אסור להגידאו מה מותר 

לא היה עיסוק  , ראה האירוע של אדם ורטה בטבעון, שלא דוברר נכון ]...[ זאת שערוריה!

מסע הפך ל –שזה עשה  וכל מה ,של המשרד. במה שגה? לא שגה? האם שגה? לא היה ברור

הורים, המ –פוחדים מכולם המורים ולא ניפול בשום בור.  ,הפחדה: בואו נשתוק

עם המוקשים, עושים המקומית. במקום שנדע איך להתמודד  מהרשות ,מהתלמידים

 ).2Tממלכתימנהל חטיבת ביניים בחינוך הכלום ( מסלול עוקף מוקשים ואז נשאר

 

נמנעים שערבי,  החינוך הממלכתיהחשש מלהיכנס לאזורים מסוכנים בולט בעיקר בקרב מנהלים מ

 שאלותיהםמול  אל מבוכהחשים  הם אחד מצד :דמוקרטיה בשל חשש מתגובות התלמידיםמלעסוק ב

שאין להם תשובה להן; ומן הצד האחר הם על אפליה וחוסר שוויון, שאלות  הקשות של התלמידים

 . זעם ביטויי יגרורוילבה את התסכול בקרב התלמידים בנושא  שעיסוק חוששים

 

2T קורים מקרים שאני אוסף מחנכים, ומורה מעלה דילמה: בשעת חינוך תלמידים אומרים

אמור להתנהג. המורים הוא הלוואי ויפלו טילים על המדינה. מסבירים למורה איך 

מפחדים להגיד ככה או ככה,  שיצטטו אותם והם יאבדו את העבודה שלהם, או שיגידו 

 ).ערבי-ממלכתיבחינוך ה תיכוןמנהל משהו שיגיע לממונים (
 

 "שמאלנית מדוברת" :שפת הדמוקרטיה .ג

 רוב. ולדבר בשפה הדמוקרטית "דמוקרטיה"גדול להשתמש במילה  קושידתי ניכר -בחינוך הממלכתי

ציינו כי דמוקרטיה מתקשרת באופן אסוציאטיבי לשמאל ולחילוניות ונתפסת ממגזר זה מרואייניי המחקר 

 את לעצמו ניכס שהשמאלמרואיינים רבים ציינו כי הם חשים  .ושייכת לו כמי מזוהה עם "המחנה האחר"

  :שלו דתיות-אנטיה, ליברליותהאת האג'נדות החילוניות,  לקדםומשתמש בה כדי  הדמוקרטיה

 

2Tמאוד זה את מרגיש אני .בעיה זאת .חילוני שמאלני ניחוח יש לדמוקרטיה הרב לצערי 

 גדול חלק אצל מובנית התנגדות מעורר דמוקרטיה של במונחים שימוש. המורים בחדר

 ,הדמוקרטי השיח על השתלט שהשמאל היא התחושה. נכון מה משנה לא. שלנו מהציבור
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 מעוניינים שאנחנו חינוכיות מטרות משיג לא זה הזאת השפה מתוך במונחים ולהשתמש

 .דתי)-ממלכתימנהל בחטיבת ביניים בחינוך הלהשיג (

 

, הםציינו את ההתנשאות של "המחנכים לדמוקרטיה", המנסים להטיף לחינוך לערכימרואיינים רבים 

ערכים יהודיים, ללא מטריית כלערכים אלו, הנתפסים מחנכים דתי -שבחינוך הממלכתיבזמן 

 :הדמוקרטיה

 

2T יש הרגשה שהם באים ללמד אותי ערכים. לא רוצה שיחנכו אותי. אני מגובש ואני יודע

מוסרי  ,לעשות אותי יותר מתוקן. אין לי רגשי נחיתות, ואני דמוקרטימה טוב לי. לא 

וערכי יותר מאחרים. תעזור לי לחנך לערכים שאנחנו ואתם מאמינים. אני מרגיש שכל 

שאומרים לחנך לדמוקרטיה הם כמו פטרונים. אומרים: נחנך את המערכת, את אלה 

באמצע. לא צריך לחנך אותנו.  נעשה אותם דמוקרטים יותר. אנחנו במקום טוב האנשים,

 דתי).-ממלכתיבחינוך ה יסודיספר  תמנהל ביממש לא (

 

לדבר ו תחת מטריית הדמוקרטיהמלחנך לערכים נמנעים בבתי ספר דתיים רבים  ,בשל תחושות אלה

משתקפים גם בערכי  כפי שהם ,האוניברסלי של הערכים מישורבשפה הדמוקרטית, ונשארים עם ה

 היהדות.

 

 החברה להכיל ערכים וחינוך לדמוקרטיהיכולת  .ד
פער בין ההתנהלות  קייםערבי  חינוך הממלכתיבלמשל מגזרים שונים מאופיינים בקשיים ייחודיים: כך 

בין החברה המסורתית ו – סובלנותוהמעודדת שיח, דיאלוג  – הדמוקרטית של בית הספר

 ת הסמכות.את תרבות השיח והדיאלוג כחולשלעיתים והפטריארכלית, המפרשת 

 לסובלנות וחינוך לעסוק בחינוךקושי ניכר דתי -חינוך הממלכתיבמידה ניכרת בחינוך הממלכתי וב

תכנים בהעיסוק  ,גזענות ם רבים שלעל רקע אקלים של שנאה וגילוייכך,  .נגד גזענות כלפי ערבים

בעתות של בעיקר  מתעצם. קושי זה נעשה קשה אף יותר זכויות מיעוטיםלוקשורים לסובלנות שערכים בו

 ביטחוניים. וסכסוכיםמלחמה 

 

 מערכת החינוךשמקורם בקשיים 

 של משרד החינוךהיעדר אמירה ברורה ומחייבת  .א

חינוך בבית ספר יסודי " (מנהל סוד בגדר זה, החינוך במשרד לדמוקרטיה נוךילח הנחיה יש"אם 

 משרד של התייחסותב הספר בתי של הממשי הצורך עובר כחוט השני המחקרבכל ראיונות  ממלכתי).ה

  החינוך לדמוקרטיה. לנושא החינוך

תורם לעיצוב זהותם הערכית כ"מוגדר תפקיד בית הספר , של המשרדבהנחיות ובתכניות אף ש

כל משתתפי המחקר ציינו  והתרבותית של התלמידים ולהכשרתם להיות אזרחים בחברה דמוקרטית",

 :לדמוקרטיהשל משרד החינוך לחנך  הנחיה או התייחסות כל מורגשתאין  בשטחכי 
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2T ,ליון יואני נמצא במ ,דתי-מלכתימה בחינוךהשתלמויות מנהלים ב לאלא בכנסי מנהלים

 ).דתי-בחינוך הממלכתי יסודימנהל בית ספר ( .כנסים, לא זוכר שדובר על דמוקרטיה
 

2Tחוששים איך יתרגמו  במשרד החינוך לוהט.תפוח אדמה זה  .החינוך לדמוקרטיה במרתף

 )ממלכתימנהל חטיבת ביניים בחינוך ה( .קחו צעד רחוק מדייאת זה, איך בתי ספר לא י
 

2Tהיה פעם שר שרצה להעלות את רמת המתמטיקה,  .המשרד יודע היטב להכניס תכנים

היה לפני שנתיים  .ל הוריד הוראה והפכו את המערכת על פיה שההישגים יעלו"ודרך המנכ

. המשרד יודע למצוא תקציבים לדבר הזה. אני משמעותית שדיבר מה זה למידהשר חינוך 

 .קרמניצרמטה מצפה שזה מה שיעשו. בזמנו היתה מחלקה במשרד של המחלקה של 

 דתי)-בחינוך הממלכתייסודי מנהל בית ספר ( .לדעתי היא נסגרה. לא קיימת היום
 

 בתי הספרבה"חינוך לדמוקרטיה" שילוב מקשים על שגורמים נוספים  .ב

 והשתלמויות מיוחדות הכשרות היעדר; ןעליהשבתי הספר נמדדים ומבוקרים  של תכניות חובה עומס

 ;ואטרקטיביות לחינוך לדמוקרטיה היעדר תכניות חדשות ;ובתקציב הוראה בשעות מחסור ;בנושא

 יכולתה וחוסר, והדגשים שהם מביאים עמם החינוך שריהתדירה של  התחלופהגדולה בעקבות  שחיקה

 . מערכתב הטמעה שמאפשרים מתמשכים תהליכיםליצור 

 הכרחיים לחינוך לדמוקרטיה שמשרד החינוך אינו מספק: צרכיםכמה מנהלי בתי הספר העלו 

- 1T.הנחיה ברורה לעסוק בחינוך לדמוקרטיה 

- 1Tעדר כללי "עשה" ו"אל תעשה" מורים רבים יבה :תותיהגדרת "גבולות השיח על דמוקרטיה" בכ

קונפליקטים ללפוליטיקה ות הדיון להיכנס לסוגיית הדמוקרטיה בשל הפחד מזליגמחוששים 

 אחרים. 

- 1Tכוללת מיומנויות כגון ה ,הוראה מסוג אחרהעיסוק בדמוקרטיה דורש  :הנחיה, כלים ותכניות

  .עיסוק באקטואליהוהנחיה, ניהול קונפליקטים 

- 1T בבתי הספר. לעסוק בנושאים רגישים ולמורים למנהלים גיבוימתן 

- 1Tעומס גדול של נושאים ותכניות בבית הספר נתון : עדיפויותהסדרי ב הצבת הנושא במקום ברור

 סדר היום החינוכי. לתחתית הנושא נדחק כיום כך שחובה, 

- 1T החינוך לדמוקרטיה בבתי הספרשל  הכלי מדידה והערכשל בקרה ופיתוח. 

1T  ,סולם על העמדתו במקום גבוה להגברת העיסוק בנושא ותהליכים כאלה יביאו לידי לדברי המנהלים

 העדיפויות החינוכי.

 
 מה קורה בבתי הספר? :הלכה למעשה. 3

לנושא,  ברורללא חיבור דיון בערכים שהוא נעשה דרך נעשה במוצהר, ובין שהוא העיסוק בדמוקרטיה, בין 

 מישורים.כמה נעשה בבית הספר ב
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 תכניות הליבה 

 מקצועות הליבה: מסגרת בעוסקים בנושא הדמוקרטיה 

  .תה ד'יבכ בשיעור מולדתבמידה מועטה  – יםבבית הספר היסודי

  ולעתים גם בלימודי ההיסטוריה. תה ט'יבשיעורי אזרחות מכ – בחטיבות הביניים

משטר . הנושאים הם בעיקר הבאזרחותבחינת הבגרות הלימודים לבמסגרת  – בבתי הספר התיכוניים

נוסף על המבחן . קשורות לדמוקרטיהש אחרותהדמוקרטי בישראל ובעולם, מבנה המשטר בישראל וסוגיות 

החיצוני התלמידים נדרשים לכתוב נייר עמדה ביחס למושג או לסוגיה שנדונה בלימודי האזרחות. 

נוגעות בהיבטים של הדמוקרטיה שבסוגיות  , בעיקרלימודי ההיסטוריהעוסקים גם במסגרת בדמוקרטיה 

 .מאחרים יותר בדמוקרטיה אפוא עוסקיםלבחינות הבגרות  שלומדים תלמידים .בישראל ובסוגי משטרים

 

 כי ופעילויות נוספותרמסגרות החינוך הע

מחנך, כישורי במסגרות של החינוך הערכי, בין השאר שיעורי מגוון קשורים לדמוקרטיה נלמדים בשערכים 

 נדונים הערכיםעולה כי במקרים רבים  מהמחקרעם זאת  עיסוק באקטואליה.ובמסגרת החיים, מפתח הלב 

התנהגות בחברה מתוקנת, ללא העיבוד והחיבור להיבט הדמוקרטי לו טובות מידותחינוך ל שלמתוך תפיסה 

 . שלהם

מעגל הקרוב לתלמיד: חצר בית הספר, המשפחה, חברת הילדים, ולא עוסקים ב היסודיים הספר בבתי

לרוב באמצעות עיסוק בנושאים כמו אפוא קשורים לדמוקרטיה נידונים שמעגלים מרוחקים מהם. ערכים ב

  .הדמוקרטי להקשר התייחסות וללא - חיים כישוריאו  הלב מפתח במסגרת - "האחר הוא אני"

ואילו , נפיץלא משאירה את הדיון באזור בטוח,  ,של הערכים ,האנושי, האוניברסלי בהיבט התמקדות

פוליטיים, חברתיים, לאומיים  – עלולה להכניס היבטים מאיימים יותר ,לשיח הדמוקרטיה סוגיית הכנסת

  וכו'.

של הדמוקרטיה, אינם מתקיימים באופן מובנה,  שונים אקטואליה, המזמנים דיון בהיבטיםהשיעורי גם 

 לא מתקיים קישורמתקיימים, וכשהם מחטיבות הביניים, ובאחדות קבוע ומעמיק בבתי הספר היסודיים 

 להיבטים של הדמוקרטיה.

 הקשייםעם נראה כי קיים מרחב גדול יותר לנהל שיח ולהתמודד עם המורכבות ו התיכוניים הספר בבתי

על הדמוקרטיה מהותי  שיחמקיימים תיכוניים הספר הבתי מבאחדים . מזמן בדמוקרטיה שהעיסוק הרבים

 הרצאות. שיחונלים, ימי עיון, סיורים באמצעות פאמורכבות, בדילמות ובקונפליקטים  בסוגיותועסוקים 

שיחות לא בופרשת השבוע על  שיחות עם הרבבמפגשי בוקר, בהתכנסויות, מתקיים גם ב קשור לדמוקרטיהש

 ם שלמחויבותבמידה רבה ב יםתלוי לדמוקרטיה החינוךשל ועומק  ההיקףמהמחקר עולה כי  פורמליות.

בנוגע למיקום החינוך לדמוקרטיה בסדר היום עולמם תפיסת בו לנושא והצוות החינוכי הספר בית מנהל

 החינוכי העמוס.

 

 ערוצי מעורבות תלמידים בקביעת תכנים בבית הספר

 .דמוקרטיות בבחירותנבחרת ה ,תלמידיםה מועצת יש הספרבתי  רובב

  על מהות הבחירות הדמוקרטיות. ,מושם דגש, טרם הבחירות היסודיים הספר בבתי
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גורם מחבר בין התלמידים להנהלת בית הספר וגם מעורבים בקביעת תכנים במישור הם נציגי התלמידים 

 הגבוהות.החברתי והתרבותי. מעורבות התלמידים מתרחבת בחטיבות 

ניכרה מעורבות של התלמידים בהכנסת תכנים ופעילויות נוספות. תלמידי התיכון  התיכוניים הספר בבתי

הספר מאפשר זאת  ביתהמקרים  וברוב ,לתוך חצר בית הספר יםפוליטינושאים  להכניסלעתים מבקשים 

פעילויות עצומות, החתמת ( הביטוי חופש של דמוקרטית תפיסהו מעורבות של חינוכית תפיסה מתוך

 מחאה, השתתפות בהפגנות, מפגני הזדהות).

 

2T שתלמידות מעלות על פי  כיתתיותשיחות  –שיח משותף, שיחה של הרב  ישבאולפנה

תה יוזמה לעשות מחאה לעניין שחרור יה הינ. לפני שהצורך נושאים שהן בוחרות

לטובת  ,מועצה. עכשיוכמו עבדו ו , היו אחראיותשבנות  ארבעשל גיבשנו צוות . דפולאר

הובילו את העניין, יזמו, הזמינו  בנות הימין בשבוע שעבר, היה דיון. שלוש שלההפגנה 

מנהל אוטובוסים. כשהצוות מוצאים לנכון שזה חשוב, נותנים את הבמה והם פועלים (

 .)דתי-ממלכתיבחינוך הבית ספר 

 

אפשרות לתלמידים להביע כעס ומחאה המתן לחשיבות רבה מייחסים ערבי -חינוך הממלכתימנהלים מה

 באופן הזעםשל מאפשר פירוק  ,בית הספרין כותלי ב מחאהה ביטוי, ם. לתפיסתולהוציא קיטור בבית הספר

באופן  ,והתסכול ברחוב הזעםשל  פורקן ומונע ,וערכיים חינוכיים לכיוונים הקשים הרגשות תיעולו מעודן

  :והסלמה אלימותכדי ל להתלקח שעלול

 

2T ,מועצת תלמידים  , , ביום הזיכרון למאורעות אוקטובר2013באוקטובר שנה שעברה

מבחינתי מאושר,  :פעילות על המאורעות. באו עם תכנית. נתתי הנחיות ברורות ההציע

בפיקוח מורה. ותלמידים יעבירו פעילות  ,רק בלי הסתה. הנחיתי לא לעבור על העקרונות

יתה המטרה. שתלמידים יתבטאו כאן במסגרת יזאת המבחינתי   ]...[ נתתי מנדט למורה

מנהל ( .ולא יצאו ברחוב, ולא יזרקו גרגר. אבן בית הספר, המסגרת שאחראית ומחנכת,

 ערבי)-ממלכתיבחינוך התיכון 

 

 תרבותיים-מפגשים רב

ניכר קושי גדול המחקר מ תרבותיים,-קיום מפגשים רבמייחסים ללמרות החשיבות הרבה שהמנהלים 

 כשמדובר בעיקר, להכלה קשהלקיימם. פעילות של מפגשים נתפסת כמורכבת, קשה לארגון, ובעיקר 

 .לערבים יהודים תלמידים בין במפגשים

": מפגשים בין דתיים לחילוניים נתפסים כקלים ולא מפגשים נראה כי קיים "מדרג סמוי של מורכבות

עם בדואים, ובסוף שרשרת המורכבות המפגשים אחריהם  ,דרוזיםמפגשים עם לאחר מכן במדרג מאיימים. 

 בהם לומדים ילדים מוסלמים. שמפגשים בין בתי ספר יהודיים לבתי ספר מן המגזר הערבי מצויים ה
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 יהודים תלמידים בין מפגשים מתקיימיםולא הביניים כמעט  חטיבותבו היסודיים הספר בבתי

של הרשויות המקומיות  ןבין השאר בזכות מעורבות ,מסוימת עלייה ניכרת בתיכונים. ערבים לתלמידים

 מפגשים.את השיוזמות ולעתים מממנות ובעיקר רשתות החינוך, 

למפגשים עם תלמידים במיוחד דתי ניכר קושי גדול ובמקרים רבים התנגדות רבה -בחינוך הממלכתי

ערבים הגדירו עצמם כמוסדות חינוכיים מקיימים מפגשים עם תלמידים ש מן הזרם הזהתיכונים ערבים. 

 והם בבחינת "היוצא מן הכלל המעיד על הכלל". ,הידועים במגזר כפלורליסטיים וליברליים במיוחד

 רוב .יותר גדול בהיקף יםניכר כי מתקיימים מפגשים עם תלמידים יהוד ערבי-הממלכתיבחינוך 

 .להיפגש יסכימושהודיים למצוא בתי ספר י בקושינתקלו לא פעם המנהלים ציינו כי 

 

 התמודדות עם גילויי גזענות

גזענות בין עדתית, בעיקר כלפי קיימת  בתוך בית הספר :היבטים ורמותכמה במתבטאת גזענות הבבתי הספר 

  בעיקר ערבים., כלפי מיעוטים גזענותקיימת ומחוץ לבית הספר  ;תלמידים אתיופים

 תתית/ שכבתיתישיחה אישית/ כ - חינוכי הערכי המישורשני מישורים: בהיא התגובה לגילויי גזענות 

בהתאם לחומרת זימון ההורים לשיחה ו - המשמעתי והמישור ;לחנך ולהנחיל ערכים של סובלנותשמטרתה 

 .זמנית או לצמיתות - מבית הספרה השעיהגזענות גם 

ציינו את גילויי הגזענות  העליונה)טיבה בח(בעיקר בחטיבת הביניים ו דתי-הממלכתי החינוךמנהלים מ

מחיכוך  מושפעת גזענותלא פעם ה .םבהבבית הספר ואת הקושי הגדול בטיפול  םהרבים שהם נתקלים בה

 אקליםנקמה. ו מעורר תחושות של שנאהשמחזק סטראוטיפים ואלים עם ערבים וממצב ביטחוני מורכב, 

 רוב. מדברי במיוחד לקשהבמסגרת בית הספר,  ,ערבים כלפינגד גזענות הופך את החינוך  ,מורכב זה

שלילה של ביטויי הגזענות, והתגובה העיקרית הוא עולה כי המסר העולה מבית הספר ממגזר זה המנהלים 

להנחיל ערכים של להכיל את המקום הרגשי שהתלמידים נמצאים בו ומשם לנסות שמטרתו  ,היא שיח חינוכי

  סובלנות.

 

 ציינו כי הם נדרשים להתמודד עם הגזענות משני כיוונים: ערבי-הממלכתי החינוךמנהלים מ

באמצעי אליה נחשפים התלמידים שבחברה הישראלית,  כלפי ערבים ומתרחבת הולכת גזענות •

 ראש הממשלה ביום הבחירות.של בכנסת, ושיאה באמירה והתקשורת, ברחוב 

 ובעיקר אמירות קשות ביחס למדינה. היהודים כלפיתלמידים  שלגזענות  גילויי •

בין ואפשרות לתלמידים לבטא את תסכולם, הכי הם קרועים בין החשיבות שהם רואים במתן  מנהלים ציינוה

בתי שבדרך כלל הצורך למתן, להרגיע את האווירה ולתת לתלמידים מענה של תקווה ואופטימיות. נראה 

 תנגד לאלימות. להעודד הידברות וסובלנות ול ,למתן ומנסיםצדדית -שלא לנקוט עמדה חדמשתדלים הספר 

 

 ציון יום הזיכרון ליצחק רבין

 ניכרו הבדלים בין המגזרים:בהקשר זה 

בתי הספר מקיימים טקס לזכרו  רובב .חשיבות גדולה לקיים את יום הזיכרוןתפיסת ניכרה  בחינוך הממלכתי

 מרכזיבו שיח מעגליבעם המחנכים,  בשיחות) עוסקים שלפניוגם בימים לעתים של רבין ובמהלכו של היום (ו
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בתכנים שקשורים בדמוקרטיה: חופש הביטוי ומגבלות חופש הביטוי, הסתה, סובלנות, חינוך נגד  למידה

 אלימות, דרכי מחאה לגיטימיות וגם עיסוק ברבין האדם והמנהיג.

בתי ספר רבים אינם שתנה בין בתי הספר. מעומק והיקף העיסוק ביום הזיכרון  דתי-בחינוך הממלכתי

  השיח מינורי ומצומצם יותר. ,לחינוך הממלכתיובהשוואה מקיימים טקס זיכרון, 

ניכרה מצד אחד  .הזיכרון יום ציוןערכי כלפי -ויחס דומורכבות רגשית  בלטהם ממגזר זה מנהליה רוב בקרב

לחופש הביטוי, הכרה רבה בחשיבות שבחינוך נגד שפיכות דמים בכלל ורצח מנהיג במדינה בפרט וכן חינוך 

 ברמהולציינו קושי להזכיר את יום הזיכרון  קייםשניכר מן הצד האחר  ;נגד אלימות ובעד סובלנותחינוך 

 : הדתי-ממלכתיינוך החבמנהלים עולה מדבריהם של ביטוי לקושי  והחינוכית. הטקסית, הערכית

 

2Tאף הזכירו לא הדתי בחינוך .בנובמבר 4בחשון,  ב"תאריך משמעותי במערכת החינוך י 

"ניזכרו"  רבין יום מאז .חבריי ולא אני לא, אימנו רחל פטירתיום  הוא הזה שהיום פעם

במערכת הדתית שזה יום פטירת רחל אימנו, אז מזכירים את היום הזה, בקישור לרחל 

אני תפיסת עולם לא דמוקרטית, ובעצם הדברים הללו מאוד משמעותיים.  מתוךאימנו, 

אומר שזאת הדרך להתחמק מהחובה לחינוך לדמוקרטיה, שיש דעות אחרות, שיש 

זאת התחמקות ממשימה חשובה שמוטלת על כולנו: הקפדנות לשמור על  .אנשים אחרים

ערכים הנצחיים שצריך להתחנך אלא לצביון וה, יום רבין. זה לא הדאגה לזכרו של רבין

 ).דתי-ממלכתיבחינוך היסודי מנהל בית ספר לאורם (

 
2Tנובע זה. פטירתה יום את לציין נזכרו כולם .פטירתה ביום נרצח שרבין זכתה אימנו רחל 

 מדברים כשאנחנו .השיח על השתלטות של הטראומה, האשמה, איזון חוסר של מהרגשה

 מתעקש אני. עבורנו רלוונטית לא בשפה זה על מדברים אז, ]הדמוקרטיה[ הזה הדבר על

 אמיר שיגאל, הדמים שפיכות, הרצח להיבט התייחסות. רבין רצח יום את לציין שנה כל

 על מדבר אני שנה כל. בו להשתמש שאפשר דמוקרטי לא הכי הכלי, כולנו כנגד פשע עשה

 )דתי-ממלכתיבחינוך התיכון מנהל ( .אחר משהו

 
שהציבור שלהם מואשם תם של המנהלים תחושמקורו ב הכרוך בציון יום הזיכרון לרביןהקושי שנראה 

 הדמוקרטיה ערכיו הדמוקרטי שהשיח בתחושה, ובעיקר ומורשתו רביןכלפי  חשיםשהם  תערכיו-ברצח, בדו

התכנים הם: רבין מציינים את יום הזיכרון, בכל זאת כש .החילוני השמאל של נחלתוונעשו  מהם הופקעו

 האיש, רצח גדליה, סוגיות של תורה ומדינה, חופש הביטוי, איסור שפיכות דמים, סובלנות ומניעת אלימות.

 את,ברוב בתי הספר העיסוק מצומצם ומינורי. עם זו ,זיכרון טקס מתקיים לרוב לא ערבי-חינוך הממלכתיב

 והחתירה לשלום. , חופש הביטוי, הסתה: רבין האישהםתכנים העולים כאשר דנים בנושא, ה

 

 של מנהלי בתי הספר םנקודת מבט :חינוך אופטימלי לדמוקרטיה. 4

להטמיע ערכים של דמוקרטיה ולקדם תפיסות והתנהגויות דמוקרטיות, יש כדי כי ציינו רוב המנהלים 

 :האלהעקרונות בהתאם ללהתייחס לחינוך לדמוקרטיה 

 של משרד החינוך. כתכנית מחייבתלימודי הדמוקרטיה הכנסת  -

נלמד ומעובד ש, תכנושא חוצה דיסציפלינובניית תכנית לחינוך לדמוקרטיה לא כתחום דעת אחד, אלא  -

 שוב ושוב במקצועות השונים.

 .בתכנית החינוך לערכיםשילוב היבטים של חינוך לדמוקרטיה גם  -



 39מחקרים: תמונת מצב  |  

 

ללמד על", "לעשות "לא  :והדגשתם בהקשר הדמוקרטי היבטים דמוקרטיים בבית הספר כארגוןהדגשת  -

 חוגים במערכת). - את" (מועצת תלמידים, עידוד דיאלוג פתוח, מתן אפשרות בחירה של תכנים

יצירת מעורבות רגשית להפנמת הערכים (מעגלי שיח, דיונים לא  :וקונפליקטים דילמות סביב חינוך -

 פורמליים, שולחנות עגולים).

 וממושך.הכשרה של חדר המורים וליווי צמוד  תהליךיצירת  -

 התכנית. מדידת החינוך לדמוקרטיה בדרכים ייחודיות לעידודלפיתוח כלי הערכה : ומדידה הערכה    -
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  יים ומאבק בגזענות באמצעות חינוךחינוך לערכים דמוקרט

  מרדכי קרמניצר ועמיר פוקס

  

סימן נקודת שפל בציבוריות הישראלית בכל הנוגע לתהומות שאליהן צלל השיח הציבורי. רמות  2014קיץ 

ח'דיר, הקריאות הפומביות -רצח הנער מחמד אבו –השנאה, הגזענות והפילוג שנחשפו בקרב אזרחי ישראל 

ה גילויי האלימות לנקמה בערבים לאחר חטיפת שלושת הנערים בגוש עציון ובמהלך "צוק איתן", ובכלל ז

היו שיאן של תהליך הקצנה רב שנים,  –והבריונות ברחובות כלפי ערבים וכלפי מפגינים שמתנגדים למלחמה 

 DNA-שאפשר היה להבחין בהתהוותו ברשתות החברתיות. תופעות אלה מצביעות על נקודת תורפה קשה ב

הדמוקרטיה: כבוד האדם באשר הוא היעדר הפנמה של ערכיה הבסיסיים ביותר של  –הדמוקרטי הישראלי 

, כיבוד האחר והשונה. סקרים מעודכנים מציירים תמונה מדאיגה באשר לתפיסות  האדם ערך שוויוןאדם, 

מהציבור היהודי "מסכים  36%- הרווחות בציבור בנוגע לערך השוויון. לפי מדד הדמוקרטיה האחרון, כ

כמדינה יהודית, תזרים יותר תקציבים ליישובים מאוד" או "די מסכים" להיגד "מקובל עליי שישראל, 

מהנשאלים). כך גם רוב  50%-יהודיים מאשר לישובים ערביים" (בקרב אוכלוסייה דתית תמכו בהיגד כ

) מהיהודים בישראל סבורים שהחלטות באשר לשלום ולביטחון צריכות להתקבל ב"רוב יהודי", 74%מוחלט (

  1.)2014מדד הדמוקרטיה, (שאי שיטת הממשל ומבנה הכלכלה כשמדובר בהחלטות גורליות בנו 64%-וכ

המערכת האמורה להבנות את האתוס הדמוקרטי של אזרחי ישראל בתחילת דרכם היא מערכת החינוך, 

שכן היא המופקדת על החינוך בשנים שבהן דמותם ותפיסותיהם של האזרחים והאזרחיות לעתיד מתעצבות. 

ה את מגשימהיא והתמודדות עם השאלה: האם החינוך על כן בשעת משבר זו מתבקש חשבון נפש במערכת 

 שוויוןתפקידה לחינוך לדמוקרטיה? האם תפיסת הדמוקרטיה במערכת היא כזאת שמעבירה את המסר של  

, כבוד האדם וקבלת השונה? האם המערכת משכילה לחנך את צעירי ישראל לאהבת המולדת, בין בני האדם

), ובה בעת לתפיסת להזדהות עם אופייה של המדינה כמדינת לאום של העם היהודי (או לפחות להבנה כזאת

ליברלית, שמחויבת לשוויון זכויות והזדמנויות לכלל אזרחיה ולכיבוד הקבוצות -המדינה כמדינה דמוקרטית

יהודיות בתוכה? האם הגישה הרווחת, המדגישה את הניגוד ואת המתח בין יהודיות המדינה ובין היותה -הלא

  מדינה דמוקרטית, היא הגישה הנכונה מבחינה חינוכית?

להיות אזרחים: חינוך לאזרחות לכלל  ומה כי גם כיום, כמעט עשרים שנה אחרי שפורסם ואומץ הדוחד

בהיעדר חוקה, בהיעדר הסכמות  ."אזרח" למושג משמעותית תשתית בישראל הונחה לא, תלמידי ישראל

  דמוקרטי. -חברתיות רחבות, מערכת החינוך מתקשה להתמודד בהצלחה עם אתגר החינוך האזרחי

  בהקשר זה ברצוננו להצביע על כמה מוקדים של בעיות:
  

 פלסטיני- ישראל כמדינת לאום ובה מיעוט ערבי

יוצרת  –כשההצטרפות לעם היהודי עוברת דרך הצטרפות לדת היהודית  –היותה של ישראל מדינה יהודית 

בכל הנוגע ליחסו של הרוב קיים יהודיים בישראל. קושי מיוחד -קושי אינהרנטי מבחינת המיעוטים הלא

פלסטינית, המזוהה  עם העם הפלסטיני, שבישראל נתפס כאויב. סכסוך -היהודי לאוכלוסייה הערבית

                                                 
, ירושלים: המכון 2014מדד הדמוקרטיה הישראלית הרמן, אלה הלר, חנן כהן, גלעד בארי ויובל לבל, תמר    1

  . 2014, הישראלי לדמוקרטיה

לעשות? עלינו לדמוקרטיה: מה חינוך



 יניות החינוךכנס דב לאוטמן למד|    42

הוא מתכון לשחיקה  מתמשכת  –שכיום פתרונו אינו נראה לעין, ויש גורסים שאיננו פתיר כלל  –מתמשך כזה 

ובתפיסתם של אזרחי המדינה הערבים בתפיסה האוניברסלית של שוויון ערך האדם באשר הוא אדם 

כאזרחים שווי זכויות. ראשית נדרשת ההבנה שמציאות זו משפיעה לרעה על תפיסתם האזרחית של כלל 

תושבי המדינה, שכן במצב זה, כדי להעמיד ולבסס תפיסה אזרחית, נדרש מאמץ מיוחד. אבל בכך אין די, 

שבכל שנות הלימוד מדגישה הן  ,כניה של מערכת החינוךומאמץ כזה צריך להיות כפול ומכופל לנוכח מכלול ת

את אופייה היהודי של המדינה.  ,בתכנים הנלמדים והן באווירה, המתבטאת בטקסים ובציון חגים וימי מועד

אופי זה עשוי ללבוש פנים, לפי המחנכים והחומר הנלמד, של פרטיקולריזם קיצוני, לאומנות, התנשאות 

  ואיבה לאחר. 

קלקול חמור בתחום האזרחי והדמוקרטי, ככל שמדגישים יותר את הפרטיקולרי ואת הייחודי,  כדי למנוע

כך חייבים להדגיש במקביל את הכללי ואת המשותף. כל עוד מערכת החינוך מעמידה את המתחנכת בפני 

ים "מדינת כל אזרחיה", אין סיכוי לחינוך דמוקרטי בישראל. חייב ואחלופות מתחרות של מדינת לאום 

להבין שהיותה של ישראל מדינת לאום אינה סותרת את היותה, במקביל ובו זמנית, מדינה של כלל אזרחיה. 

אם היא אינה מדינת כל אזרחיה, היא אינה דמוקרטיה. בלי העמדת אופייה הדמוקרטי של המדינה כערך 

וקרטיה הישראלית, התלויה אין, לא ניתן יהיה להבטיח את הדמ-יסודי, מהותי וחיוני, כערך קיומי, בלעדיו

בהכרח במידת מחויבותם של אזרחיה לתפיסה הדמוקרטית. מערכת החינוך חייבת להביא לידי הפנמת 

מעמדם המיוחד של אזרחי המדינה הפלסטינים כאזרחים שווי זכויות במדינה, כמי שתורמים לבניין הארץ 

ן אינם מסכנים את ביטחון המדינה. כדי ולפיתוחה וכמי שלפי מיטב הנתונים וההערכות של גורמי הביטחו

דמוקרטי, אין מנוס מהצגה הוגנת של הנרטיב -מסכלת כל מאמץ חינוכישלמנוע דמוניזציה של הפלסטינים, 

  הפלסטיני מתוך התמודדות ביקורתית עמו. 

  

 זיהוי הדמוקרטיה וזכויות האדם כערך "של השמאל"

הדמוקרטיה המהותית ושיח זכויות האדם ובין ה"שמאל". בשנים האחרונות נוצר בישראל זיהוי בין ערכי 

מפלגתי". זיהוי זה מביא לידי כך שמורים נזהרים מלעסוק -לכן עיסוק בסוגיות אלה מקבל נופך "פוליטי

מנהלים יש לתגובות שליליות של תלמידים והורים. למורים והביא לידי בסוגיות שעלולות לעורר מחלוקת ול

וך לדמוקרטיה, לעסוק בעיקר בעניינים "נייטרליים" ובנושאים שנוגעים בנהלים תמריץ, בכל הנוגע לחינ

רוב, בחירות, הפרדת רשויות וסמכויות המוסדות. בה בעת הם נמנעים מלעסוק הובמוסדות כגון הכרעת 

בתכנים מהותיים, רכים יותר, כמו זכויות האדם והאזרח, שוויון או נושאים שנתפסים ככאלה המזוהים 

האזרחות ומציגה הדמוקרטיה ות עם "השמאל". ברור שגישה זו גוזרת עוני תוכני על לימודי פוליטי

לתלמידים גישה חלקית ופגומה של הדמוקרטיה. היא מדירה מן התחום את חלקיו היותר עסיסיים, היותר 

  מאתגרים והיותר מעניינים.

, שבה נושאי דגל חשובים של תורת מדובר בתפיסה מעוותת מבחינה עניינית ומנוגדת להיסטוריה הציונית

זכויות האדם היו מנהיגי הימין הציוני. היא מסוכנת מאין כמוה, שכן במקום להתייחס אל הדמוקרטיה כאל 

הדמוקרטיה, במובנה המהותי, לנושא שנוי במחלוקת, לחלק מזירת נהפכה תשתית של הסכמה רחבה, 

דמוקרטיות בקרב הלומדים. כך במקום לחזק -ת אנטיהמריבה הפוליטית. גישה זו מביאה בהכרח לידי תפיסו

  את יסודותיה הדמוקרטיים של האזרחות, היא חותרת תחתם. 
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 פחד והיעדר מגע בין אוכלוסיות 
תרבותית, שבאופן יחסי מעניקה אוטונומיה לזרמים ולקבוצות בחברה, - החברה הישראלית היא חברה רב

י מאוד של הפרדה זו הוא שברוב המקרים ההפרדה בין ויש בכך מן החיוב. עם זאת תוצר לוואי בעיית

מביאה לידי מצב שבו בנות ובני הקבוצות אינן נתקלים כמעט אלה לפי השקפה או קבוצות מסגרות חינוך לפי 

 – שמציגים את האחר כנחות ומסוכן – באלה. כך מתפתחות תופעות של בורות, דעות קדומות וסטראוטיפים

  ת. וכן של פחד, איבה ועוינו

 
  לימודי דמוקרטיה בזרמים שאינם ממלכתיים

חוקתית שנוגעת לזכות -ממלכתיים זכתה לטיפול כסוגיה משפטית-שאלת לימודי הליב"ה בבתי ספר לא

לחינוך ולמידת חובתה של המדינה לממן חינוך לא ממלכתי. אבל בהקשר זה עולה גם השאלה הערכית, 

מצופה להנחיל ערכים דמוקרטיים? האם ערכים אלה  שאלת המדיניות: האם מכל מערכות החינוך אכן

  כוללים את שוויון ערך האדם, את שוויון הזכויות האזרחי, את הכבוד לאחר?

כמה קווי פתרון ראשוניים שיש לשקול ושעמם יש להתמודד, להציע בהמשך לכל האמור לעיל ברצוננו 

  שאליו נקלעו מערכת החינוך והספרה הציבורית כולה: במטרה לנסות ולשנות את המצב המשברי

החזרת הדמוקרטיה אל לב ההסכמה הישראלית הרחבה. המסר של המנהיגות הלאומית והמנהיגות  .1

החינוכית צריך להיות: ישראל היא בה בעת מדינת הלאום של העם היהודי ומדינה דמוקרטית של 

 כלל אזרחיה. 
השיח הדמוקרטי בכל מקצועות הלימוד, של חיזוק החינוך לערכים דמוקרטיים באמצעות שילוב  .2

ולאו דווקא ב"מקצוע האזרחות". מדובר במאמץ מערכתי שיביא לידי עיסוק בסוגיות של ערכים 

 דמוקרטיים בכלל המקצועות הנלמדים. 
ת הלימודים בכל שנות חינוך לאזרחות ולדמוקרטיה מגיל צעיר ככל האפשר: מהגן דרך תכני .3

בית הספר היסודי. עיכוב במאמץ החינוכי ונטישת הגילים הצעירים עלולים להביא לידי בהלימודים 

 "החמצת הרכבת". 
לימודי הדמוקרטיה על משנתם של  מנהיגים והוגי דעות ממגוון הזרמים האידאולוגיים ביסוס  .4

רטיה וזכויות אדם ובין ה"שמאל". והפוליטיים במטרה לנתק את הקישור הנעשה היום בין דמוק

התכנים הדמוקרטיים, הפרוצדורליים והמהותיים, מוסכמים מעבר לחילוקי דעות פוליטיים. 

דמוקרטיה במדינת לאום אינה דמוקרטיה נכה. יש למקד מאמץ חינוכי בהדגשת המשותף, ההרמוני 

של הערכים של כבוד אנושי והמפרה הדדית בין יהודיותה של המדינה ובין אופייה הדמוקרטי. כך למ

יהודי החי במדינה יהודית, -שווה לכל בני האדם, חיוניותה של חירות לאומית, היחס השווה ללא

הצורך בהגבלת השלטון, כפיפות השלטון לחוק, לצדק ולחסד, עקרון האחריות האישית, החובה 

 כל אלה מעוגנים, ובאופן מרשים ביותר, במסורת היהודית. –לדאוג לחלש 
תוויית מדיניות באשר לקיום מפגשים משמעותיים של עשייה משותפת בין קבוצות בחברה ככלי ה .5

להפחתה של בורות, דעות קדומות, פחד ואיבה. הדרכים שיש לבחון לשם כך הן  הכרת התרבות 

 והשפה של ה"אחר" ושילוב מורים מאוכלוסיות אחרות.   
 י הדמוקרטיה. השקעת מאמצים רבים בהכשרת מורים לשם הנחלת ערכ .6
 פיתוח אסטרטגיות רחבות וצרות להתמודדות עם גילויי גזענות בגן ובבית הספר.  .7
הקמת מסגרת לשיח בין הזרמים השונים של החינוך בישראל: מה אנו מבקשים להנחיל, מעבר  .8

 למיוחד ולייחודי, לאזרחים ולאזרחיות בישראל?
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  :חינוך לדמוקרטיה

 תרשים מקוצר לתהליך למידה ארוך
  דליה פדילה 

  

התשתית לחינוך לדמוקרטיה היא תשתית ערכית שמבוססת על חזון של חברה משותפת ויעדים פדגוגיים 

החזון של חינוך מעין זה ובין השגת יעדיו היישומים מתרחש תהליך וחברתיים שניתנים למדידה והערכה. בין 

החלטות בהקשר לבחור ולקבל ) ושונות ובשל othernessלמידה, שאנו מצפים שיניב  אדם שמכבד אחרות (

  דמוקרטי ומעצים.

החברה הישראלית זאת ועוד,  .גדול המרחק בין בוגרי מערכת החינוך ובין דמות הבוגר הרצויכיום 

אבל דווקא משום כך תהליך  ,סעת ואף עוברת טלטלות רבות שמאיימות על מרקמה החברתי והפוליטימשו

תהליך רכישת הערכים  המציאות מזמנת לו.שהלמידה חשוב ביותר, כדי שהלומד יוכל להתגבר על האתגרים 

בין שבתהליך רכישתם של כלים מעשיים לניהול הקונפליקטים אפוא הדמוקרטיים חייב להיות משולב 

  אידאל החינוך. דמות הבוגר הרצוי, המציאות ל

תרשים הזרימה המובא כאן הוא כלי להבנה ולהטמעה של תהליך למידה משמעותי במסגרת החינוך 

נוצרות  תבניות חשיבה חדשותכשקוגניטיבית שנוצרת ההתפתחות הלדמוקרטיה. המודל מושתת על שלבי 

  את תבניות החשיבה הישנות. ומחליפות 
  

  תהליך הלמידה

  

  )othernessחשיפה למודלים של "אחרות" (

                                                         

  או                                    או                               

          

  

  

הכחשה                          קבלה                                                      

                         

  שאילת שאלות רלוונטיות                            חשיפה מחודשת רלוונטית                     

                                

  חיפוש אחר תשובות                                      התלבטות/ עמימות                         

  

  הכרה בלגטימיות של קיום האחר               

  

  הבנה והזדהות                  
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בשלב הראשון התלמיד נחשף למודלים של "אחרות", כלומר מודלים של שונות תרבותית  .1

 לאומיים. - ורי המקומי וגם במרחבים ביןואתנית שמתקיימת במרחב הציב
שייכים ואינם התחושה שמודלים אלה אינם רלוונטיים  -הכחשה הוא עלול לחוש שלב השני ב .2

 .שלולמרחב האישי 
רלוונטית יותר שחשיפה שתאפשר צריך ליצור סביבה  תחושת ההכחשה  להתמודד עם כדי  .3

  ללומד.
אבל זה הזמן להתחבר לשלב  ,עמימות או התלבטותלהביא לידי עלולה אמנם חשיפה מחודשת  .4

 אני/ האחר/ רוב/ מיעוט/ ערכים/ והתנהגות.בנוגע לשאילת השאלות 
  .הכרה בלגיטימציה של קיום האחריביא לידי  - הבאהחיפוש אחרי התשובות בשלב  .5
 זדהות.    הללהבנה ומכאן  .6

הותו נתפסת כלגיטימית. הבנה והזדהות אפשריות כשאנו מכירים בלגיטימציה של האחר, שז

תלמידים יוכלו להכיר בלגיטימציה של האחר רק לאחר שילמדו עליו, ישאלו שאלות, יקשיבו 

לנקודת המבט שלו ולהשקפת עולמו. באופן זה תבניות חשיבה חדשות מחליפות את הדעות 

 הקדומות והשטחיות שיש ללומדים על מי שהוא שונה מהם. 
  

אחריותו של וזו בדיוק חיים בווקום. אינם הלומדים שכן להיות הפיך,  יכולכל שלב מהשלבים בתרשים 

רגישויות באת התנאים הנאותים להכרה במורכבויות ווליצור את הכלים להם להקנות המדריך או  המורה

  שיתעוררו בתהליך הלמידה.

סדר אפשרי בתהליך הצעה ל. זו תהליך הלמידה בחינוך לדמוקרטיהשל תאוריה אין מדובר כאן ב

השפה של הכנסת חשוב לציין כי  הלומד  לעבור.שעלינו להזמין את משמעותי אך מורכב ולא מובן מאליו 

אות הנשיא ויוזמות  ,כנס זהלמשל על ידי חינוך לחיים משותפים אל השיח האזרחי של דמוקרטיה וה

ה לדמוקרטיה ובין המציאות, מההתנגשות בין למיד ברוכה. יש בה כדי להפחיתהיא  ממלכתיות אחרות

  בתקווה ששיח זה יהפוך למציאות החדשה.
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  נדרשת פעולה מערכתית מקיפה

  מיכל ברק

  

מחויבים לדמוקרטיה הם המנוע של המשטר הדמוקרטי. ללא אזרחים דמוקרטים לא תהיה שאזרחים 

הם שמעניקים את הסמכות לרשויות השלטון, הם שמעשירים את הדיון הציבורי, הם שכן  ,דמוקרטיה

יוצרים שנותנים את הלגיטימציה לבתי המשפט. ביחסים בינם לבין עצמם, בין יחידים ובין קהילות האזרחים 

  הציבורי.   זה בוהן במרחב הפרטי הן את מסכת החיים הדמוקרטית 

להיות בוגרים שמחויבים לדמוקרטיה, מאמינים בערכיה ומברכים על  הכשרת אזרחי העתידעניינו כנס זה 

מעריכים את הגיוון בחברה הישראלית ושואפים לשותפות בין קהילותיה. שהמורכבות הגלומה בה. אזרחים 

אליה שגם מדינת ישראל פועלת כדי להכניס את תלמידיה בשערי החברה הדמוקרטית והמגוונת  ,ככל חברה

. בשונה ממדינות זאת לעשות איך מתלבטתהחברה הישראלית  גם ,כמו חברות רבות אחרות .יצטרפו בבגרותם

  אחרות, ישראל היא דמוקרטיה צעירה שאין לה מסורת ותרבות דמוקרטיות ארוכות שנים. 

חברה הישראלית: מורים, מנהלים, בכנס פגשתי אנשי חינוך ממגוון רחב של קבוצות תוך כדי ההכנות ל

עובדי משרד החינוך והרשויות המקומיות. שמעתי מהם דאגה כנה ואזרחית החברה הי עובדים בארגונ

שבתי הספר שלנו אינם עושים די כדי לחנך את אזרחי העתיד להיות אזרחים דמוקרטים. שמעתי על ועמוקה 

שערכים דמוקרטיים שוב אינם נחלת הכלל, אלא חלק מהמחלוקות הפוליטיות, הלאומיות והמפלגתיות 

  מפלגות את החברה הישראלית. ה

אנשי חינוך בבתי הספר הערביים שחרדים לגורל הדמוקרטיה הישראלית סיפרו על הקושי לחנך את בני 

הנוער להאמין בשיטה הדמוקרטית כשמציאות חייהם היא של חוסר שוויון וחוסר כבוד. בני נוער אלו חשים 

 - יהודית ומתייחסת אליהם כאל זרים ולא רצויים  שמגדירה עצמה מדינה –לא אחת ניכור ממוסדות המדינה 

  ואינם מאמינים בערכי הדמוקרטיה. 

לגורל הדמוקרטיה הישראלית סיפרו כי אף הם חרדים שדתיים -אנשי חינוך בבתי הספר הממלכתיים

איבדו אמון אחדים  . דמוקרטים-כלא שתויגו חשים הםש, מהדמוקרטיה תםקהיל הורחקה רבין רצחאחרי 

בישיבות בשל כל אלה  וגם הנוער חש מנותק מערכים דמוקרטיים. ,בדמוקרטיה בעקבות ההתנתקות

שהיא מוצגת בספרי הלימוד היא כמו קשה לעסוק בערכים דמוקרטיים. זאת ועוד, הדמוקרטיה ובאולפנות 

הם  לאורהששמדגישה את זכויות האדם ולכן אינה מתאימה להשקפת העולם הדתית  ,דמוקרטיה ליברלית

  השקפת עולם שבה השייכות לקהילה חשובה מהפרט.  :מחנכים

שהיא מאדירה את המחלוקת, חרדה מפני ערעור על שאף אנשי חינוך בבתי ספר חרדים סיפרו על קהילה 

  מלעסוק בערכים דמוקרטיים.באופן שמונע אותה סמכות ומפני חשיבה ביקורתית 

עדר מבט מערכתי. הם יאנשי החינוך על פחד ועל ה חילונים סיפרו- םיובבתי הספר הממלכתיים היהודי

שוויון בין בני אדם והגנה על המיעוט מפני הרוב, שכן התלמידים עלולים כגון חוששים מלעסוק בערכים 

חוששים מהורים  ;בדן שליטהוחוששים מאהם  ;עמןלהשמיע אמירות שהם כמחנכים לא ידעו איך להתמודד 

חוששים  ;שמאלנית ולכן אסור לעסוק בה במערכת חינוך ממלכתיתזועמים שסבורים שהדמוקרטיה היא 

משרד החינוך כי אין קריאה ברורה לחנך לערכים דמוקרטיים. הם סבורים לתמיכתו של שלא יזכו 

מתיישבת בהכרח ה נאינציונית -שהמשימה לחנך את הנוער להיות גאה במורשתו היהודית ובזהותו הלאומית

  העדיף אותה על פניהם. ויש ל ,עם ערכים דמוקרטיים
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אלימות ושנאת האחר שנשמעים של  םכנס למדתי כי אנשי חינוך רבים חרדים מגילוייההכנות לבמהלך 

שבני נוער אלו אינם שעה בבתי הספר. הם תוהים כיצד עליהם לחנך את הנוער לסובלנות ולקבלת האחר 

. יהודי אינו יודע דבר על אורחות חייו של ואינם נפגשים עמם בני גילם מהקבוצות האחרותילדים מכירים 

 חילונים כי שמענושכינסנו  ממנהליםהערבי, חילוני אינו מכיר ואינו מבין את תפיסת עולמו של החרדי. 

, מהומואים מפחדיםזרים,  מעובדים מפחדים ,מערבים מפחדים, מחרדים מפחדיםמפחדים מדתיים, 

. ואלה רק החילונים. הדתיים מוותיקים מפחדים, ליטיםמפ מפחדים, מעולים מפחדים, משחורים מפחדים

 יםמעגלוכך הלאה והלאה, מפחדים מחילונים, מפחדים מחרדים, מפחדים מערבים, מפחדים מעובדים זרים 

עד שהם נעשים כמעט ומתחזקים האלימות וביטוייה הולכים מבוסס על בורות ומזין שנאה. ששל פחד 

  . כלשהי ואחת מאתנו כשייכים לקבוצת מיעוטלגיטימיים ומאיימים על כל אחד 

האלימות ושנאת האחר הם תוצאה של ו ,בה החריות לטפל בנגע שפשמעולם לא לקחה אמדינת ישראל 

אכיפה ובשיח הציבורי. לא נעשה די למען הכרה עמוקה בכבוד האדם בהזנחה ארוכת שנים בשדה החינוך, 

נקודות המבט בחברה של מגוון  הות הישראלית, הכלבאשר הוא אדם, למען התייחסות שוויונית לאזרח

   הישראלית, הפנמת ערכי הדמוקרטיה וזכויות האדם. 

והיא מחייבת קריאה ברורה ונוקבת לסדר יום חינוכי דמוקרטי שמקדם שותפות  ,זו מציאות של משבר

 נתון שאינוף להציב את החינוך לערכים דמוקרטיים כבסיס משות ישבתי הספר  בכלבין קהילות החברה. 

נדרשת כך אצלם.  יםלמסורת ולשפה השגור ך,כל בית ספר וכל קהילה יתאימו את הדיון לדראבל  ,במחלוקת

הישיבה הדתית, הסמינר החרדי ובית הספר הערבי. אסור  ם שלהתאמה של הערכים הדמוקרטיים לשפת

שהיא המסד המאפשר לכולנו שותפות  ,אך אסור לאפשר ניכור מערכי הדמוקרטיה ,להתעלם מן ההבדלים

  במדינה.  

ספור דוגמאות לעשייה חינוכית משמעותית. מנהלים ומורים משקיעים -ןבבתי הספר בישראל יש אי

מגוון הקבוצות בחברה על ללמד בין בני נוער מקהילות שונות, ופועלים להפגיש מחשבה ומשאבים 

עם להתמודדות עם השנאה וושראלית על גווניה, טיולים להכרת החברה הילמסעות וצאת להישראלית, ל

חינוך הם מציעים לבתי ספר מגוון תכניות מוגבל, אבל  אזרחית פועלים בתקציבהחברה ההפחד. ארגוני 

היכרות עם ושמטרתן העמקת המחויבות לערכים דמוקרטיים, חיבור בין הדמוקרטיה למקורות היהדות 

מדובר . האלהמטרות הלקידום פועלים ת המקומיות רבים הזר. גם במשרד החינוך וברשויועם השונה ו

יוזמים ומחפשים דרכים להפוך את החינוך לערכים דמוקרטיים ש אנשי חינוך אמיצים מכל שדרות המערכתב

מדובר  דברבסופו של ואולם סדר היום החינוכי בישראל. שעומד בראש ולשותפות בין הקהילות לנושא מרכזי 

  ראייה מערכתית ושלמה. אוסף פעולות שחסרה בו ב

להפוך את אפשר . נבחן כיצד האלההדיון בכנס הזה מבקש ללמוד מניסיונם של אנשי החינוך הרבים 

לפעולה מערכתית ומקיפה. מה נדרש כדי שכל בתי הספר יוכלו להתחבר  ,לללנחלת הכעשייתם החינוכית 

אבל החששות הרבים? כיצד לשדר מסר אחיד על להתגבר על החסמים ואפשר לערכים דמוקרטיים וכיצד 

  לאפשר התאמה וגיוון?  

כדי להתמודד עם שנאת האחר על מערכת החינוך לזמן לכל תלמיד, מורה ופרח הוראה מפגשים 

משמעותיים עם עמיתיהם מהקהילות האחרות. יש מגוון רחב של דרכים למוסס את חומות ההפרדה בין 

כזה  ייוזמה מערכתית מקיפה בכיוון זה. מפגש משמעותי הוא בעיניונדרשת  ,הקהילות בחברה הישראלית

אלא מתן לגיטימציה ברורה למגוון רחב של זהויות ישראליות: תלמידים  ,שיש בו לא רק היכרות ואמפתיה

שהם ישראלים חרדים, מורים שהם ישראלים פלסטינים ופרחי הוראה שהם ישראלים רוסים. יתרה מזאת, 
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אופק חיובי ורצוי לשאוף אליו. זהו אופק של חיים במשותף של כל הקהילות והגוונים  ,להציג חזוןנדרש 

עידוד , וםנקודת מבטאת משמעותו עידוד השאיפה להכיר את בני הקהילות האחרות, ו ,חברה הישראליתב

ה והדמוקרטי ,תרבותית ומגוונת היא מקור לעושר ולגאווה-לפיו חברה רבש. זהו חזון ש אמפתיה לכאבםולח

  היא העוגן להגשמת החיים המשותפים.

חשד בפוליטיות. כתוצאה מכך תלמידינו בורים נתכניות הלימודים במערכת החינוך נמנעות מכל מה ש

ומורינו חוששים מלדון בסוגיות הבוערות להם. יש לשנות את תכנית  ,בנושאים שעל סדר היום הציבורי

- מזרחים ואשכנזים, הסכסוך הישראליבין ם יחסיה הלימודים ולהוסיף דיון אמיץ וגלוי בנושאים כמו

פלסטיני, פמיניזם, מדיניות כלכלית וחברתית ועוד. עלינו לוודא שבוגרי מערכת החינוך הישראלית לא יסבלו 

סיום עד וגיל הגן למן תכנים של ערכי הדמוקרטיה יש להוסיף כמו כן למציאות חייהם. בכל הנוגע מבורות 

  סיורים. בוטיולים באורחות החיים של בית הספר, בטקסים, בבתכנית הלימודים, ולשלבם  התיכון

כשיצאתי לדרך שאלתי את עצמי אם במציאות הישראלית המורכבת והשסועה אפשר להניח על כתפיהם 

עליהם הצלת הדמוקרטיה. פגשתי אנשי חינוך רבים שעשו מעשה ולקחו של  המשימהשל מורים ומנהלים את 

שליחות עמוקה. על מערכת החינוך והממשלה להתייצב מאחוריהם. כדי להפיג את של  התחושבאת המשימה 

  ערביתה דוברידתיים, -ממלכתייםהממלכתיים, הספר ההחשש ולהתמודד עם החסמים של מחנכים בבתי 

ותעודד ותמריץ את  עשייה חינוכית זותתמוך ב ,חיוני שמערכת החינוך תשדר מסר ברור –חרדים הו

  . ם בדברהעוסקי
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  לא מה שחושבים –חינוך דמוקרטי בישראל 

  יצחק גייגר

הדמוקרטיה הישראלית היא דמוקרטיה ותיקה וחזקה לפי כל אמות המידה האקדמיות, ולפחות בעשורים 

. חשוב לומר זאת כבר כעת כי זה כמה עשורים נשמעות התרעות על הסכנה אתהבאים היא צפויה להישאר כז

הנשקפת לדמוקרטיה הישראלית. אין לזלזל בנימוקי המתריעים ותמיד טוב לחשוש, אבל רצף ההתרעות 

 אמון בהם ומעורר תהייה בדבר מניעיהם. -מביא לידי אי
יה בעבר, ובהתאם משתנים גם האתגרים העומדים לפני הדמוקרטיה כעת שונים מאלו שעמדו לפנ

האתגרים העומדים לפני החינוך הדמוקרטי. בכלל האתגרים העכשוויים החדשים אפשר לציין את 

ההתמודדות עם טרור חובק עולם שמסתייע בכלים דמוקרטיים לערעור המדינות הדמוקרטיות; הגירה של 

אל עבר דמוקרטיות ותיקות;  אוכלוסיות ששואפות לשמר את תרבותן העוינת את עקרונות הדמוקרטיה

ריבוי טבעי שלילי במדינות הדמוקרטיות והזדקנות של האוכלוסיות הוותיקות, שחונכו על מחויבות 

לעקרונות הדמוקרטיה; היחלשות הסולידריות החברתית והתחזקות מתחים בין קבוצות במדינות 

מדינות הדמוקרטיות; ונטייה השעל יסודותיה צמחו  ,דמוקרטיות; ערעור על יסודות התרבות המערבית

למשפטיזציה ולהעברת סמכויות מנבחרי ציבור לפקידים ממונים ולמערכת המשפט, שהם אליטיסטיים 

מטבעם. בישראל הדמוקרטיה מתמודדת גם עם איום מתמיד על קיומה הפיזי ועם שלילה ערכית של עצם 

 לאום יהודית). הזכות לקיומה (ולא רק עם איום מתמיד על זכותה להתקיים כמדינת
דמוקרטיה איננה "טבעית", ולכן זקוקה לטיפוח בכל מדינה דמוקרטית, גם בישראל. חשוב אפוא לטפח 

  את החינוך  הדמוקרטי, אבל חשוב לעשות זאת באופן מושכל ולא בלחץ ובבהילות. 

  מאמר זה עוסק בשני היבטים של החינוך הדמוקרטי: מהות הדמוקרטיה ופדגוגיה.
  

  כדי לחנך לדמוקרטיה צריך להגדיר מהי דמוקרטיה :רטיהמהות הדמוק

הגדרה: הדמוקרטיה שצריך לחנך אליה היא זו של אברהם לינקולן, שטען שהדמוקרטיה היא "שלטון 

במילים אחרות, דמוקרטיה היא במהותה צורת שלטון שמאפשרת להחליף  העם, על ידי העם, למען העם".

את השולטים על ידי בחירות מחזוריות, כלליות, שוות וחשאיות מתוך התמודדות חופשית ושווה של 

מועמדים ורשימות. אבל לדמוקרטיה יש גם הגדרות אחרות, בכללן כאלה שמבקשות להציג ערכים של חירות 

. לכן חיזוק החינוך הדמוקרטי מחייב הכרה בזכות קיומן של דעות שונות על ממנה נפרדכחלק בלתי ושוויון 

  עצם הגדרת הדמוקרטיה ומהותה. 

המשדרת מסר,  1,אינה מובנת מאליה במערכת החינוך הישראלית, בייחוד בהוראת האזרחות אתהכרה כז

וזלזול בהגדרות אחרות ואף  אינדיבידואליסטית-סמוי בעיקרו, של העדפת הגדרת הדמוקרטיה הליברלית

לא מעט אנשי הגות, אקדמיה, תקשורת ומשפט רואים בדמוקרטיה אך ורק את זו  ,התעלמות מהן. אכן

אינדיבידואליסטית, ואלה השפיעו על צמצום השיח הדמוקרטי בחינוך האזרחי והדמוקרטי עד -הליברלית

הן בפועל והן בשל תפיסתם  –נית במהותה כה. אבל מערכת החינוך הישראלית, הפועלת בדמוקרטיה רפובליק

חייבת, לטובת החינוך לדמוקרטיה, להתעלם מהתפיסה הרווחת  –העצמית של רוב אזרחיה, בוודאי היהודים 

  באליטות ולהכיר בזכות קיומן גם של הגדרות אחרות.

                                                 
 גם בתכנית המעודכנת מתשע"א.   1
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  לצורך להפנים שקיימת מחלוקת לגיטימית על הגדרת הדמוקרטיה יש גם סיבות אחרות: 

  אלא לגוון  ,לעתים קרובות אין מדובר בסכנה לדמוקרטיה .הטענות על הסכנה לדמוקרטיההבנת

אינדיבידואליסטי. כך לדוגמה היו שהצביעו על כמה מהצעות החוק - מסוים שלה, בעיקר הליברלי

, כל שהובאה כאן הדמוקרטיהואולם לנוכח הגדרת  2) כפוגעות בדמוקרטיה.2013-2009( 18- בכנסת ה

-םיעשויות לפגוע ברכיבים ליברלימהצעות אלה היו שאפשר לטעון הוא שלפחות אחדות 

א ימשמעות הבחנה זאת לחינוך לדמוקרטיה ה 3אינדיבידואליסטיים בה, אך לא בדמוקרטיה עצמה.

שבמערכת החינוך אפשר להשתמש בהצעות אלו כדוגמאות למחלוקות על הגדרת הדמוקרטיה, ולא 

 ה ברורה בה.כדוגמאות לפגיע
 דרישה לאמץ את הדמוקרטיה  .צמצום המתח בין דמוקרטיה ובין השקפות עולם וערכים אחרים

דמוקרטיה ובין השקפות הדמוקרטיה" בה"א הידיעה מעמתת בין האינדיבידואליסטית כ"-הליברלית

ם, אינדיבידואליסטיים כמו השקפות עולם וערכים דתיים (אסלאמיי-עולם וערכים שאינם ליברליים

השקפות עולם וערכים שמקובלים על רוב  – תרבותיים ואחרים-יהודיים), שמרניים, קהילתיים, רב

לדמוקרטיה הגדרות כמה אזרחי ישראל, יהודים ובני מיעוטים כאחד. הכרה בזכות קיומן של 

מקטינה את המתח ומאפשרת להרחיב את מעגל התמיכה הדמוקרטי. צמצום מתח זה מאפשר חינוך 

קרי ליברלית אינדיבידואליסטית ובלשון העממית:  – שאינו מזוהה עם השקפת עולם אחתדמוקרטי 

במערכת החינוך; מקל לא רק על הלימוד של רכיבי הדמוקרטיה, אלא גם על הפנמתם;   –שמאלנית 

ומאפשר למוסדות חינוך, למורים ולתלמידים לא לראות בחינוך דמוקרטי חינוך שמבקש להמיר דת, 

 ות עולם, אלא להעשיר את התלמידים ברכיבים התנהגותיים וערכיים נוספים.ערכים והשקפ
צמצום מתח זה חשוב בהקשר הישראלי בשל המתח האפשרי בין דמוקרטיה ובין לאומיות בכלל 

ציוני ובין הרכיב הדמוקרטי של מדינת ישראל. -ולאומיות אתנית בפרט, כלומר בין הרכיב היהודי

תרבותית אינה יכולה, מעצם הגדרתה, להיות -נו שמדינת לאום אתניתאחדות מהאליטות בישראל טע

תרבותי -דמוקרטית בגלל הפגיעה בניטרליות הערכית של המדינה ובגלל אפליה בין הלאום האתני

שבאים לידי ביטוי  ,על ערכיו, תרבותו, דתו, שפתו וזיקתו לבני התפוצה שלו -שהמדינה מזוהה עמו 

תרבותיים אחרים שזוכים -ובין לאומים אתניים –וסדותיה ובמדיניותה בחוקי המדינה, בסמליה, במ

לכל היותר לסיוע של המדינה בטיפוח רכיביהם הייחודיים (=זכויות מיעוטים). מעניין שאף שזו 

  4כלפי מדינת ישראל. –ואולי אף באופן בלעדי  –טענה כללית, היא מופנית בראש ובראשונה 

ת מסוימות של דמוקרטיה, כאלה שמחייבות ניטרליות שלה (גישה אבל טענה זאת מתבססת על הגדרו

אינדיבידואליסטית) או ביטוי זהה במרחב הציבורי לכל הלאומים האתניים או לכל הקבוצות - ליברלית

תרבותית), הגדרות שלמעשה שוללות מרוב - האתניות, הלשוניות, התרבותיות והדתיות (גישה רב

                                                 
המטיל סנקציות  ,"חוק הנכבה" ;הקובע כי קריאה להטלת חרם על ישראל היא עוולה אזרחית ,כמו "חוק החרם"   2

קובע תקופת שחוק או  ;מציינים את יום הקמת המדינה כיום אבלשכספיות על גופים מתוקצבים שיערכו אירועים 
עמיר פוקס, מבקשים להתמודד בבחירות לכנסת. לדיון במכלול הצעות החוק אלו ראו שצינון לעיתונאים בכירים 

, ירושלים: המכון הישראלי )2013-2009( 18-בכנסת הדמוקרטית -חקיקה אנטי, קרמניצר מרדכידנה בלאנדר ו
 .2015לדמוקרטיה, 

שופטים) פה אחד עתירה נגד רוב סעיפי חוק תשעה לא למותר לציין כי לאחרונה אישר הרכב מורחב של בג"ץ (   3
 תוך ביטול סעיף אחד בו.מהחרם 

מכים בה בעת בהקמתה של מדינת כך רבים מהשוללים את הגדרתה של מדינת ישראל כמדינת לאום אתנית תו   4
 לאום אתנית פלסטינית בצדה (או במקומה) של מדינת ישראל.
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זכותן להיחשב דמוקרטיות. זו תוצאה לא סבירה בעליל שפוגעת  הדמוקרטיות הוותיקות והחדשות את

ברכיבים דמוקרטיים חשובים כמו הכרעת הרוב, זכותו של כל לאום למדינה משלו שבה יוכל לבטא את 

שפתו במרחב הציבורי וזכותו לביטחון כקולקטיב שיכול להגן על עצמו. זאת ועוד, לפי - דתו- תרבותו

ואף אינה יכולה  –מדינה אינה חייבת להיות ניטרלית מבחינה ערכית הגדרות שונות של דמוקרטיה 

והשוויון הנדרש בדמוקרטיה מצטמצם לזכויות הפרט בלבד ואינו כולל שוויון בין  –להיות כזאת 

קבוצות. חיזוק החינוך לדמוקרטיה בישראל חייב אפוא להימנע מלהיתפס כמחייב את התלמיד לבחור 

 ת וציונות או בין דמוקרטיה לדתיות.בין דמוקרטיה ובין לאומיו
 חינוך ביקורתי הוא חינוך שמבקש לבחון עמדות שונות מתוך גישה פתוחה,  .חיזוק החינוך הביקורתי

מקשיבה ומכבדת. הפנמת זכות קיומן של הגדרות שונות יאפשר חינוך ביקורתי לכל ההגדרות 

ה קשה היה לבקר אותה הן משום אינדיבידואליסטית, שעד לאחרונ-לדמוקרטיה, בכללן הליברלית

שהוצגה כהגדרה יחידה לדמוקרטיה, והן משום שתלמידים ומורים לא הכירו חלופות שמאפשרות 

 אינדיבידואליסטית.-לבחור גם את ההגדרה הליברלית
חינוך ביקורתי יאפשר לתלמיד להבחין שבאחדות מהסוגיות השנויות במחלוקת ושבהן אחת העמדות 

- רצונם של אנשים להיתפס כאנטי-דמוקרטיה, מדובר בעצם בניצול איהוצגה כמתחייבת מה

דמוקרטיים כדי להגן על עמדה שבעצם מתבססת על השקפות עולם אחרות (בעיקר ליברליזם) או על 

מיניים - אינטרסים של אליטה. כך למשל תמיכה בדמוקרטיה אינה מחייבת הכרה בזוגות חד

ם (בשפה העממית: הפלה) כרצונה, הפקדת הייעוץ כמשפחה, מתן אפשרות לאישה להמית עוברי

המשפטי לממשלה והתביעה בידי אותו אדם והתנגדות להקמת בית משפט לחוקה. במילים אחרות, 

מחלוקות שנתפסות כמחלוקות בין דמוקרטיה לערך או לאינטרס וכמערערות על הדמוקרטיה הן 

  בעצם מחלוקות לגיטימיות בתוך הדמוקרטיה.

להיעזר בדוגמאות שכבר הבאנו ובדוגמאות אחרות כדי לחזק את יכולת הבחנתו  בהקשר זה אפשר

 Politicalשל התלמיד באחד האיומים הגדולים על יכולת הביקורתיות שלו: "התקינות הפוליטית" (

correctness  =PC התקינות הפוליטית מבקשת למנוע אפליה ופגיעה בקבוצות באמצעות שינוי .(

השיח מתוך הימנעות משימוש בביטויים ובכינויים מסוימים, אך לעתים היא מנוצלת כדי לפגוע 

בחופש הביטוי, למנוע דיון ולהשליט עמדות מסוימות. דוגמה מובהקת של השנים האחרונות היא 

ת הברית, בהנחייתו של הנשיא אובמה, מלהשתמש בביטוי "טרור הימנעותו של הממשל בארצו

אסלאמי". בישראל התקינות הפוליטית באה לידי ביטוי למשל בשימוש במונח "הפלה" כתחליף 

  להמתת עובר ברחם אמו ובביטוי "משפחה חדשה" לכל מערכת יחסים שאיננה בין גבר לאישה. 

  

 .דמוגרפי, גאוגרפי, היסטורי, תרבותי וערכי מסוים הקשר: כל משטר דמוקרטי נוצר ומתפתח על רקע

 על כן טבעי שמשטרים דמוקרטיים ייבדלו אלו מאלו ברכיבים שונים, כשלכל אחד יתרונות וחסרונות משלו.
חיזוק החינוך הדמוקרטי מחייב אפוא הכרה בזכות קיומם של ביטויים שונים של משטר דמוקרטי 

דמוקרטי שוללת המשטר גוונים במדינה. הכרה בזכות קיומם של ובצורך להתחשב ברקע של כל מדינה ו

. כל אלו אינם לעולם הצגת דגם דמוקרטי אידאלי, שמנותק מהקשרים כאלה, דגם שלא יוכל להתממש

מובנים מאליהם במערכת החינוך הישראלית, הנוטה, בהשפעת הליברליזם האינדיבידואליסטי, להציג דגם 

  ה בשיעורי האזרחות.אידאלי של דמוקרטיה, בכלל ז

לעשות? עלינו לדמוקרטיה: מה חינוך
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התובנה שדמוקרטיה נוצרת ומתפתחת מתוך הקשר מעודדת מחשבה על ההכרח בחינוך דמוקרטי מותאם 

. מובן שבכיתת לימוד בהרצליה פיתוח, לצוות ההוראההם ולאוכלוסיית התלמידים, לקהילת המוצא של

אפשר לחנך לדמוקרטיה באותה הדרך. -כרמל ובנצרת אי-ברהט, בקריית ארבע, בחצור הגלילית, בדלית אל

ואף על פי כן הוראת האזרחות בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה הייתה עד לאחרונה הוראה אחידה. רק 

וצריך  לבית הספר,עודד חינוך דמוקרטי ואזרחי שמותאם בשנים האחרונות החלה להתפתח ההבנה שראוי ל

  להרחיב התאמה זו.

 –ועדיין  –זיקה ליהדות. היהדות הייתה במכיוון שרוב אזרחי המדינה יהודים, חשוב לחנך לדמוקרטיה 

מקור השראה לרבים מהוגי הדעות הדמוקרטים, ומודעות לזיקה זאת יכולה לחזק את התמיכה של 

יה. זאת ועוד, הזיקה ליהדות יכולה להעשיר את הדיון בסוגיות שעולות על סדר היום, התלמידים בדמוקרט

- גם הדמוקרטי, על ידי הצגת זווית ראייה ערכית נוספת, שונה מזו של החינוך הדמוקרטי הליברלי

 אינדיבידואליסטי. מובן כי ביהדות יש רכיבים שאינם מעודדים דמוקרטיה וקיימות פרשנויות לא רק בנוגע

אך עדיין אפשר לבסס אצל התלמיד את ההבנה כי בעידן  ;למהות הדמוקרטיה, אלא גם בנוגע למהות היהדות

  המודרני המשטר הדמוקרטי הוא המשטר המועדף על יהודים דתיים.
  

תשתית ערכית זו כוללת  .תשתית ערכית: המשטר הדמוקרטי מבוסס על תשתית ערכית בסיסית

נרכשים שערכים  – חירות, שוויון, פלורליזם וסובלנותוכן ערכים של לוהים -התייחסות לאדם כנברא בצלם א

שיעורי חינוך. חיזוק ב) ווכדומה בעיקר במקצועות הלימוד ההומניסטיים (ספרות, היסטוריה תנ"ך

בישראל גם ואולם בשנים האחרונות במדינות הדמוקרטיות ו ,הדמוקרטיה מחייב חיזוק התשתית הערכית

ות ההומניסטיים יורדת, מה שמוביל לידי החלשתם במערכת החינוך. זאת ועוד, תפיסות קרנם של המקצוע

משפיעות על החברה  – קולוניאליות ומגדריות-מודרניות, פוסט-שמקורן בתפיסות פוסט – רלטיביסטיות

הישראלית ועל מערכת החינוך שלה ומערערות את האמון במוחלטות של ערכים כלשהם ובזכות לחנך 

  ובכך מערערות (לפחות) בעקיפין גם את האמון בדמוקרטיה.אליהם, 

 

תשתית חברתית: משטר דמוקרטי מתקיים במסגרת חברתית נתונה, ולכן מבוסס על כישורים חברתיים 

, בין היתר נאמנות, אחריות, הגינות, יושר, שיתוף פעולה, משפחתיות וחברות. כישורים חברתיים בסיסיים

מסגרות חברתיות שמחייבות שיתוף פעולה והדדיות ובראשם המשפחה, תנועות אלו נרכשים מתוך התנסות ב

הנוער ומסגרות החינוך. חיזוק הדמוקרטיה מחייב אפוא חיזוק הכישורים החברתיים וחיזוק המסגרות 

החברתיות הקיימות ובראשן תנועות הנוער והמשפחה (וכן הקהילה, במקומות שהיא קיימת או שאפשר 

  ליצור אותה). 

 –בייחוד המשפחה (אישה וגבר) והקהילה  –. המסגרות החברתיות שהתהליך הפוך דווקאמתברר ל אב

הציבור הישראלי, ובכלל זה בני הנוער, חשופים זאת ועוד, ועמן גם הכישורים החברתיים. הולכות ונחלשות 

והגינות (כמו ברוב לאמצעי התקשורת המעודדים דפוסי פעולה אנוכיים על פני שיתוף פעולה, נאמנות, יושר 

גם שיח הזכויות הליברלי מעודד, שלא בכוונה, אנוכיות שמתמקדת ו ;"תכניות המציאות" [בלעז: ריאליטי])

ב"מה שמגיע לי". פגיעה אחרת בפיתוח כישורים חברתיים מקורה בריבוי השהייה מול מסכי המחשב 

מחליפות מגע אנושי ישיר ומסגרות והטלפונים החכמים וכן באינטראקציות ברשתות החברתיות, שכן אלו 

  חברתיות מציאותיות.
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היחלשות האמון בזולת, ביושרו, בהגינותו ובכוונותיו הטובות מערערת את האמון במוסדות הדמוקרטיים 

הקיימים ובכוונותיהם הטובות של נבחרי הציבור ובעלי התפקידים במוסדות השלטון הדמוקרטי. בכך 

יה עצמה. לדעתנו, להיחלשות זאת שני מקורות: ערכים שמטפחים את נסללת הדרך לערעור על הדמוקרט

המבליטים את הליקויים ואת הצדדים  ,ואמצעי התקשורת ;התפיסות הרלטיביסטיות שהוזכרו למעלה

  האפלים במציאות ובהתנהגות הנבחרים, ובכך יוצרים מצג שווא של מציאות ש(כמעט)כולה שלילית. 

חשוב לטפח ביקורתיות כלפי תקשורת ההמונים, שכיום מוצגת במערכת לכן לחיזוק החינוך הדמוקרטי 

אין די מתייחסים כיום החינוך בכלל ובשיעורי האזרחות בפרט כגורם חשוב בחיזוק הדמוקרטיה. בהקשר זה 

לתרומתה האפשרית לערעור האמון בדמוקרטיה אם על ידי גורמים שמכוונים לכך ואם על ידי גורמים בעלי 

ת, שבהתנהלותם פוגעים באמון בדמוקרטיה. ונדגיש כאן: איננו מבקשים לצמצם את חופש כוונות אחרו

שבעידן התחרות בין אמצעי הכרה העיתונות, אלא להחיל עליה את עקרון הביקורתיות, בין היתר מתוך 

 התקשורת המסורתיים (בעיקר המודפסים) ובין אמצעי התקשורת המקוונים השתנו דפוסי פעילותה, ואחדים

  מהשינויים מחלישים את האמון בדמוקרטיה.
  

  קשורים לבני הנוער ששני היבטים  :פדגוגיה

 אחרי המשפחה, החברים ואמצעי  על הנוער מערכת החינוך היא גורם ההשפעה השלישי או הרביעי

התקשורת. לכך שתי השלכות: האחת, קשה לבודד את השפעתו של החינוך לדמוקרטיה ולקבוע אם 

בקרב הנוער מקורה במערכת החינוך או (גם) בגורמים  הדמוקרטיבהתמיכה של חיזוק או היחלשות 

יה מוטל עליו. והאחרת, אחרים. לכן החינוך לדמוקרטיה צריך להבין שלא כל נטל חיזוק הדמוקרט

חינוך לדמוקרטיה במערכת החינוך חייב להתחשב בגורמי ההשפעה האחרים, בכללם חברת השווים 

 של בני הנוער והמשפחה, והתחשבות זו מחייבת פעולה מושכלת ללא לחץ ובהילות.
 להפגין עצמאות ולמרוד במוסכמותבני הנוער, לפחות בגיל ההתבגרות, נוטים לבחון גבולות , ,

שלענייננו הן המוסכמות התומכות בדמוקרטיה. כמו כן הם מתקשים להבין ולהפנים מורכבות 

(ודמוקרטיה היא דבר מורכב, שכן היא כוללת רכיבים שמתנגשים בינם לבין עצמם ובינם ובין ערכים 

ואינטרסים חשובים אחרים, ושאלת האיזון הראוי שנויה במחלוקת תמיד). כל אלו מחייבים אותנו 

התייחס בפרופורציה לסקרים "מדאיגים" על עמדות בני נוער ביחס לדמוקרטיה. סקרים כאלה כבר ל

קיימים כמה עשורים, אך קשה להצביע על יציבות או על החמרה בעמדות הללו עם התבגרותם של 

 בני הנוער. לכן ייתכן שעם חלוף גיל הנעורים היחס לדמוקרטיה ישתפר כחלק מתהליך ההתבגרות.
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  להיאבק בעמדות קיצוניות וגזעניותכדי מה עוד עלינו לעשות 

  במערכת החינוך? 

  אדר כהן

  

. אירועים אתכי איננו עושים די בנושא אקוטי לחיינו בארץ הז דברים אלו נכתבו לראשונה מתוך תחושה קשה

פנינו לוחושפים לנו נתונים ומחקרים ארוכי טווח משקפים האחרונות וכן חמורים שהתרחשו בארץ בשנים 

–גזענות  –היקף העמדות הגזעניות בחברה שלנו. במילה אחת קצרה וקשה בדבר שוב ושוב עובדות מדאיגות 

/ הרתיעה  / שנאת האחר משקפים: החשש מהאחראלה את שלל התופעות שאירועים ונתונים אני מכנה 

יחסים בין יהודים של הקשים האירועים נובעות מכל אלו. שדמוקרטיות -/ דעות קדומות ועמדות לא מהאחר

"האחר באשר הוא אחר" (חרדים, עולים מאתיופיה,  תלערבים הם ביטוי לתופעה רחבה יותר של שנא

במחקרים שבדקו הן באו לידי ביטוי אלו  . תופעותוחשש ממנו הומוסקסואלים, פליטים, מהגרי עבודה וכו')

   1.בני נוער יהם שלבמחקרים על עמדותוהן את החברה הישראלית בכללותה 

מעשי אלימות, התגרות, בכללם חברה הישראלית באירועים קשים בשנים האחרונות הצטרפו אלה לכל 

גם "פשעי לעתים מכונים . אירועים מסוג זה אמירות בוטות והשחתת רכוש, שכולם שויכו למניעים גזעניים

כמה וכמה אירועים של אלימות קשה היו נוער ואף בבתי הספר הבקרב בני גם  ).hate crimesשנאה" (

הרצח של הנער מוחמד בהקשר זה היה  יםוהמזעזע יםהחמור. אחד האירועים שסיבותיהם "שנאת האחר"

   .2014בשנת  חדיר ממזרח ירושלים-אבו

עם מורים לאזרחות ומחנכים ברחבי הארץ. הרבות ונתונים אלו קיבלו חיזוק מתמיד בפגישותיי  אירועים

רבים סיפרו כי ו ,גילויי השנאה והגזענות בכיתותשל עוצמות המול אל  אונים חוסרתסכול והביעו המורים 

בשל חוסר יכולתם ערבי) -נושא היהודיבייחוד בלדון בכיתה בנושאים שנויים במחלוקת (כמעט חדלו 

הסערה הרגשית שהנושא מעורר. חשוב עם מהתלמידים ואחדים הגזענות בדברי עם להתמודד עם הקיצוניות ו

: כוללת מערכתית תופעהבלציין כי אין מדובר במורים באזורים מסוימים או בסוג תלמידים מסוים. מדובר 

רים לתלמידים חזקים מבחינה לימודית ממורים בצפון ובדרום; ממוואביב  שמעתי זאת ממורים באזור תל

 חינוךבממורים ו יםממלכתיבתי ספר ממורים לתלמידים חלשים מבחינות אלו; ממורים בכלכלית ו-חברתיתו

מאפיינות את מערכת שלבעיות מערכתיות אחרות שקולה בעיניי  אתבעיה ז. ובמגזר הערבידתי -הממלכתי

   יש קשר בין הדברים.שונראה  ,משבר האלימותאו משבר האוריינות כגון החינוך 

                                                 
 אנה, צבן הילה, לבל יובל, אריאן אשר, הרמן לנתונים סטטיסטיים על החברה בכללותה (מבוגרים) ראו למשל תמר   1

 .2010: המכון הישראלי לדמוקרטיה, , ירושלים2010 מדד הדמוקרטיה הישראלית ,פיליפוב ומיכאל, קנפלמן
 השנים בין המדד ממצאי סקירת: בישראליהודים -ערבים יחסי של האבוד העשורמחקרו של פרופ' סמי סמוחה 

אחד מהצדדים על  כלשיקף עמדות שליליות של אוניברסיטת חיפה) (בהוצאת  2010פורסם במאי ש 2003-2009
 לא שוברים את הכלים: מדד יחסי ערבים יהודים בישראלפורסם מחקרו העדכני של סמוחה:  2013בשנת האחר. 

: המכון הישראלי לדמוקרטיה ואוניברסיטת חיפה), שממצאיו אינם שונים בהרבה אם כי מצביעים וחיפה (ירושלים
טל וערן הלפרין, "חינוך לדמוקרטיה -. למחקרים על בני נוער ראו למשל דניאל ברבלימה במגמת ההקצנהעל 

; נתונים שפורסמו בסקר של פרופ' כץ והמרכז להעצמת 44- 21), עמ' 2008לב ( דור לדורוהשפעתו על בני הנוער", 
יער ויסמין  אפרים ;2010 מרס, )יוןהע יום משתתפי של(דבריהם  פני המחר של ישראל –הנוער של היום האזרח: 

קרצ'ר (עורכת), -צמרת הגראלקלעי, "עמדות פוליטיות וחברתיות של הנוער הישראלי: מגמות לאורך זמן", בתוך 
  .105-185, עמ' 2010 ,, הרצליה: ד"ר ראלף הקסל וד"ר רובי נתנזוןגם וגם: סתירות בזהות בקרב צעירים בישראל
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העוצמות הרגשיות של המצוקה והתסכול בקרב מורים כה רבים הם לטעמי נימוקים חזקים יותר מכל 

מורים חשתי כי כל ה. לאחר שיחות עם זה בנושא דחופה מערכתית ולפעולה לחשיבההסקרים והמחקרים 

העיקריות אמיתי ונכון לאחת הבעיות  פועלנו (הרב והחשוב) בתחום של חינוך אזרחי אינו נותן מענה

מערכת החינוך שלנו. לצערי, על אף מסמכים רבים שנכתבו בנושא ופעולות על המאיימות על החברה ו

   2נקודתיות רבות, מערכת החינוך טרם "הרימה את הכפפה".

  שלבים:בכמה פעולה בנושא אפוא להלן אציע 

 וחשיבותה בסדרי העדיפויות של המערכת הבעיה הגדרת 
 בתחום עשייהמ מסקנות  

 המערכת תאפשריים ברמ פתרונות 
  

  דרכי פעולה להתמודדות עם הגזענות

  של מערכת החינוך הבעיה ומקומה בסדרי העדיפויותהגדרה של 

אבל מטרות ומשימות רבות. אין נושא שאיננו מטופל, החינוך מערכת הציבה לעצמה בתחום החינוך הערכי 

שני כיוונים שעברו הודגשו בשנים  מקומו בסדר העדיפויות.וועומקו  הטיפול היקףהשאלה היא תמיד 

(למשל  פעילה ולאזרחות חברתית למעורבות החינוךגם הושקעו ומושקעים משאבים רבים): ובהם (עיקריים 

פרויקט הכנה (למשל  יהודית וזהות לפטריוטיזם חינוךו ;)בגרות חברתיתתעודת או מטלות הביצוע באזרחות 

נראה שבבתי ללא ספק חשובים ביותר, ואלה . שני נושאים )מורשת תרבות ישראלאו לצה"ל, מסעות לפולין 

הוכנס גם הנושא "האחר הוא אני", , 2013-2014בקדנציה האחרונה, רצון וצמא לעסוק בהם. הספר יש 

    .אבל איננו מתמקד בומאבק בגזענות, בהוא גם  לכאורה עוסקש

אבל  ,"שנאת האחר"בגם היא קשורה הבעיית האלימות, בשנים האחרונות מערכת החינוך עוסקת גם ב

תוצאות ולא בסיבות העומק. בבעיקר בפן הייעוצי/רגשי או המשמעתי, ובעיקר העיסוק בהקשר זה הוא 

באות לידי ביטוי לאחר מכן ואלה השקפות, בובראשונה בעמדות והגזענות מתבטאת בראש עולה שמחקרים מ

זה מלוא היקף הבעיה). הסקרים אף מראים כי דווקא אין גולשים לאלימות, אך שמקצתם גם במעשים (

 ,אין בעיה מערכתית בקרב בני הנוערלה והמחויבות עם המדינה ותחושת ההזדהות  ותבנושא הפטריוטי

   3חשים מחויבות אליה.הם ו איתנהל רובם שזהותם היהודית והציונית ו

א להציב (מחדש) בעיה זו ולטעמי, השלב הראשון בטיפול בבעיית הגזענות והקיצוניות של תלמידינו ה

 המאבקסדר היום של כלל המערכת (לצד המטרות הערכיות האחרות שפורטו). אחת הבעיות שבראש כ

במקרים של שכן  ,לו זהה ונאינ אך", אני הואשנתי "האחר -הרב הנושא של נגזרת הוא ובגזענות בקיצוניות

ה יכולה נה"אני", ונקודת הפתיחה לטיפול בנושא אינמעמדות קיצוניות וגזעניות ה"אחר" הוא הרחוק ביותר 

ה"אחרים" הם אנשים עם מוגבלויות או אנשים מזרמים כשלהיות הנחה של הזדהות או אמפתיה (כמו למשל 

   ).אחריםדתיים 

                                                 
 טיפוח אדם מחונך עוצר בזמן! עלה פורסם נייר עמדה מקיף של פרופ' נמרוד אלוני: לאחר כתיבת נייר עמדה ז   2

, תל )מתקדם לחינוך 10-ה אביב תל כנס לרגל עמדה נייר( נחשול""ב והיגרפות שנאה פשעי ,גזענות בפני עמידות
. זה נייר עמדה חשוב ומעמיק, שפורס בפני אנשי חינוך 2015לחינוך מתקדם, מכללת סמינר הקיבוצים,  אביב: המכן

  תפיסת עולם סדורה, שמזמינה פיתוח פדגוגי ופרקטי נוסף.
המכון ירושלים:  ,2012דמוקרטיה הישראלית המדד למשל תמר הרמן, ניר אטמור, אלה הלר ויובל לבל, ראו    3

  . 2012, הישראלי לדמוקרטיה
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"להנחיל את דורש מאתנו שבאותה נשימה החוק עולה נו באים ליישם את חוק החינוך הממלכתי, אכש

העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית 

ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו 

) 2(2" (סעיף ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים

עם מדינת  ערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית צריכים להתפרש כהזדהותבמערכת החינוך לחוק). 

רתית ואזרחית בה, ללא יחד עם מעורבות חב הגאווה בכ ומחויבות אליה, שייכותכתחושת , הלאום היהודית

. בקדנציה של השר סער הושקעו מאמצים ומשאבים רבים בשני או סלידה ממנו "אחר" בתוכנוה תשנא

ה"אחר" מתוך אמפתיה  תהרכיבים הראשונים. בקדנציה של השר פירון נוסף הרכיב השלישי, של הכר

גורם אחר" מעצם קיומו בהם ה"שטיפול במקרים הוסולידריות. כעת נדרש להוסיף נדבך נוסף, והוא 

    נגררות לכדי עמדות קיצוניות וגזעניות.שתחושות קשות של פחד, ניכור, סלידה ואף שנאה, לתלמידים 
  

  מסקנות מעשייה בתחום

הובלתי במשרד החינוך ושורה של ארגונים ומומחים בתחום החינוך האזרחי שהצוות בשנים שעברו עסקו 

מסקנותינו היו בין היתר מטרה להציע טיפול חינוכי לנושא המאבק בגזענות. בהתנסויות ובכמה בחשיבה 

  : אלה

כי מחקרים אקדמיים לא מעטים (בתחומים של מתברר . פדגוגיות הכשרה תכניות פיתוח  .א

 מסקנותה של"תרגום"  אין דיעדיין אבל עמדות גזעניות, עוסקים בפסיכולוגיה פוליטית וחינוך) 

 הפסיכולוגי השירות פרסםטיפולי -פן הרגשיב. קונקרטייםחינוכיים -פדגוגיים פעולה לקוויהללו 

אבל ככלל  4,עוסק בנושאשהאגודה לזכויות האזרח פרסמה ספר ו ,הצעה ל"כללי שיח מוגן" הייעוצי

ודאי לא ברמה המעשית במוסדות החינוך ובגופי ההכשרה ושדה שטרם נחרש דיו, במדובר ב

 למורים.
שהתמקדו העברה של כמה השתלמויות מורים להייתי שותף לפיתוח ו 2012-2015בשנים 

 דרכי פיתוחשל בהתמודדות עם תופעת הקיצוניות והגזענות. לתחושתי אנו רק בתחילת הדרך 

 מורים,מאות כמה מעד כה השתתפו בהשתלמויות הממוקדות לא יותר מורים בנושא זה. לההוראה 

  רבות. להם שההשתלמות תרמה  ורובם חשאם כי 

לשייך את הטיפול בגזענות לנושאים נוטים במערכת החינוך . בגזענות העיסוק כלפי הגישה שינוי  .ב

כלליים ו"רכים" יותר דוגמת סובלנות או הכרת האחר (למשל במסגרת "האחר הוא אני"). בנושאים 

ך ל"מה (חינושלילית ולא חיובית מכוונות באופן נרחב, והם גם נושאים בעלי מטפלת אלו המערכת 

אפשר ראוי" ועל כן פחות מעורר מחלוקת, ולא ל"מה לא ראוי" ועל כן מטריד ורגיש). מסיבות אלו 

מבוססת על עובדות, אך מוטעית מבחינה ששל אנשי חינוך רבים להחזיק בעמדה (להבין את נטייתם 

שיודעת כל מורה, וכמו מהמחקר בתחום כמו שעולה . סוגיית הגזענות כבר מטופלתמהותית) ש

 מבטיחה אינה וכלל כלל"האחר",  עם שנפגשים או בה חיובי ומה סובלנות מהי שמלמדים העובדה

 .יטופלו באופן מהותי התלמידים בקרב וגזעניות קיצוניות ותפיסות שעמדות

                                                 
 האזרח לזכויות האגודה: אביב תל, התיכון מהגן ועד גזענות נגד חינוך: לחיים שיעור), עורכת( ריבלין נועה   4

  .2015בישראל, 
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עולה שהטיפול החינוכי בנושא הגזענות הוא מצד אחד צורך אקוטי . התנגדות עם להתמודד יכולת  .ג

בהיותו מעורר חשש רב ; ומן הצד האחר הוא מנהלים ומפקחים ,מחנכיםמורים, בדבריהם של 

בידם "מפרקי מוקשים" טובים  איןכיום ש(ובצדק)  מרגישים המורים. זאת ועוד, "שדה מוקשים"

חומות לשבור את על כן עצם העיסוק בנושא דורש  .בכיתות היעילה החינוכית לעבודהדיים 

אזרחים עם כהתמודד כמבוגרים ולאפשר להם לצוות החינוכי וקרב חברי החשש בההתנגדות וה

 .התופעות עצמן
  

בתפיסות לידי שינוי אמיתי בין שלושה תחומים חינוכיים יכול להביא  שילובשרק מכל אלה אני מסיק 

 : , שהוא שיביא לידי שינוי התנהגותיערכיותה
כרות היסטורית עם תופעת ימגוון קבוצות זהות בחברה, הכרות עם יידע, מושגים, ה .הפן הקוגניטיבי

שיפחית  ,ידע על "האחרים השנואים"וכן המאבק בה, עם השלכותיה הקשות ועם הגזענות, 

 .עליהםסטראוטיפים 
עיסוק ב"אחר" וביחסנו כלפיו על ידי חוויות כגון ספרות ואמנות, סרטים, סרטונים,  .הפן החווייתי

 ים. מפגשוביקורים, סיורים 
האישי והקבוצתי  ,ית יחסנו ל"אחר השנוא" מתוך ההיבט הרגשי והפסיכולוגייטיפול בסוג .הפן הרגשי

 (במסגרת "קבוצת השווים").
  

יכולות מהמורה שילוב בין שלושת התחומים הללו במערכת החינוך הוא יעד קשה להשגה. הוא דורש 

מטה משרד גם בוכישורים רבים או לחלופין שיתוף פעולה אינטנסיבי ומעמיק בין גורמים בבית הספר. 

פרדיגמות העבודה הרגילות של גופי החינוך האחרים העוסקים בהכשרות המורים מדובר בשינוי בהחינוך או 

  .מקובליםובשיתופי פעולה שאינם 

בנושא ולספק להם את מעמיקות הכשרות להשתתף ב המערכת חייבת לדרוש מהמוריםנראה אפוא ש

לשם ו ,יש ליצור מסגרות בית ספריות לטיפול מערכתי בסוגיהעוד הכלים המתאימים לכך. האפשרויות ואת 

  כך יש להיערך בהתאם מתוך ראייה מערכתית וארוכת טווח. 
  

   פתרונות אפשריים

לצד גם יש לפנות לאלתר אבל , וטוב שיימשכו, של ראשי מערכת החינוך בנושא ברורות ונחרצות יהםאמירות

ואין טעם בהקמת עוד ועדה או  ה,המעשי. בשנים האחרונות נכתבו דוחות, מחקרים ומסמכים בנושאים אל

להלן  5.משמעית, וקיימות כמה אפשרויות-ה חדנדרך הפעולה אינעם זה בכתיבת עוד מסמכים תאורטיים. 

 ולהוביל לגבשמעמיק בעניין כך שגם משרד החינוך וגם בתי הספר יוכלו  דיוןיערך ימטרה שבאציע כמה מהן, 

  :ברור פעולה קו

בתכניות במטרה שיופיע  החינוך משרד של השנתיות העבודה לתכניות הגזענות נושא הכנסת  .א

שנתית "האחר הוא -בתכנית הרבבבירור  וכך למשל יש להכליל .העבודה של היחידות הרלוונטיות

 בממד התקציבי).והן בממד התכניות החינוכיות הן ומובחן מהכותרת הכללית ( אני" כנושא נגזר

                                                 
 למערכת הצעות? התמודדות? גזענות עמיתי מחזור כ"ב,של ברמה המערכתית ראו גם נייר עמדה נוספות להצעות    5

  .2014 חינוכית, למנהיגות מנדל ספר , ירושלים: ביתהחינוך
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" משימה"כוח  על הספר בבתי הגזענותתכנית מערכתית להתמודדות עם  של גיבושה הטלת  .ב

תחומי הדעת (המזכירות הפדגוגית), אנשי ב םשיכלול אנשי אקדמיה וארגונים, מומחי משותף

 משאביםהקצאת , ובכלל זה ואנשי הפסיכולוגיה (שפ"י) החינוך החברתי (מינהל חברה ונוער)

 מתאימים ליישום התכנית.
 קריטריוניםללהוסיפו וגם  של משרד החינוך בחינוך ערכי ובעיסוק מרכזי כנושא הגזענות שילוב  .ג

 .של בתי ספר או מוסדות להכשרת מורים דיפרנציאלי לתקצוב
. כיום "בבמיצבמדדי האקלים הבית ספרי  "האחר" כלפי ערכיות עולם תפיסות של מדדים הכללת  .ד

תפיסות העולם הערכיות  לשאין כל שיקוף  , אךנבדק תלמידים- נושא האלימות ונושא יחסי מורים

על אף מוקדים ונושאים יש לטפל, באילו של התלמידים כלפי ה"אחר". מדד כזה ישקף בברור 

 פנינו מראה לא נעימה. לחשש שיציב ה
, שיכלול את כלל אנשי החינוך הרלוונטים בבית הספר כולל מערכתי ספרי בית מודל פיתוח  .ה

יועצות) במאמץ משותף להתמודד עם התופעה (בדומה ו(מחנכים, מורים מקצועיים, רכזי שכבה 

שיפור או למשל לפעילות המערכתית בכל בית ספר להתמודדות עם נשירה/ביקור סדיר, אלימות 

   הישגים).

("אבני ראשה").  מנהלים בהכשרות מובנה באופן בו והפדגוגיי הנושא והדיון החינוכ שילוב  .ו

התפיסה של "אבני ראשה" כי המנהלים הם מנהיגים פדגוגיים של בתי הספר חייבת להיתרגם גם 

   בנושאים כמו קיצוניות או גזענות.מטפל המנהל שלאופן המערכתי 
קורסים מטופל באמנם הנושא . כיום במכללותהמורים  בהכשרות הנושא עם ההתמודדות הטמעת  .ז

כגון רחבים יותר  םנבלע בנושאי, לעתים הוא ; זאת ועודאינו בגדר חובהמכללות, אך בכמה 

 ועל כן ליבת האתגר החינוכי אינה מטופלת. ,"האחר" או סובלנות
. מורים חדשים וצעירים מתמודדים 'סטאז בשנתהמורים  לכלזה  בנושאהשתלמות חובה  הכללת  .ח

ההכשרה מהתלמידים, ושנת אחדים ראשון בכיתה עם אתגר העמדות הקיצוניות של כמעט מיומם ה

 היא הזמן המתאים ביותר לצייד אותם בכלים פדגוגיים להתמודדות עם הסוגיה. 
 מטרות אלו.תרומתן להשגת הוכיחו את שבמערכת  קיימות חינוכיות פעולות של וחיזוק העצמה  .ט
דגש על חיבור וקישור בין בבמטה המשרד ובמערכת בכלל  משותפים לחיים חינוך של התחום חיזוק  .י

 הפן הרגשי.ותי/מעשי י: הפן הלימודי, הפן החוויעיקרייםרכיבים שלושה 
בנושאים אלו באפיקים  למורים ולמנהלים המערכת ראשי של ברורותההאמירות  המשך  .יא

מניעת שובנה צריכות לשקף את הת ההמוכרים: חוזר מנכ"ל, כנסים, נאומים וכו'. אמירות אל

זהו תנאי מקדים ומשותף לכל  .גזענות אינה קשורה כלל ועיקר לעמדות פוליטיות ומפלגתיות. להפך

  חילוניים וכו'. לדתיים בין מי שרוצים להבטיח שיח פוליטי לגיטימי וראוי בין ימין לשמאל, 

  

מחויבות מרכזית שלנו בגדר להיות עליו כיום יותר מתמיד שהטיפול בבעיה זו מורכב וסבוך, אך אני מאמין 

   מערכת החינוך הישראלית.ב
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  בס"ד

  

  תרבותית של גזענות והצמחת תכניות מהשטח- תפיסה רב

 הרשלר-אורית אלגאווי 
  

עיון במקורותיו ההיסטוריים של המושג גזענות מלמדנו כי מקורו בתפיסות מערביות שהתפתחו באירופה 

הנחה כי בני האדם שווים, בעלי זכויות מבוססת על הבעת החדשה. גישת "הגזענות החדשה" הנפוצה כיום 

שה זו עצם השוני גזע, דת, לאום ומוצא הריהו גזען. בגישל ולכן כל המפלה בין אנשים על רקע  ,שוות

ובין אלימות ושנאה בין מצב שבו השונות מביאה לידי , ואין כל הבדל יםשלילי יםוההבדלה בין אנשים נחשב

  שוני בין אנשים פסול ומתועב מיסודו.שמביא לידי שונות והבדלה. כל מה של ת ותחושמצב שהיא יוצרת 

על תפיסה שונה של האחר. בתרבויות אלו "האחר  יםמקורות עתיקים ביהדות ובתרבויות אחרות מצביע

ושונות בין בני אדם לגיטימית ואף חיובית. בדת היהודית למשל השוני נתפס כהכרחי לקיומה של  ,אינו אני"

כינון יסודותיו של עם ישראל כייחודי בין העמים. בובין ש ,חברה היהודית פנימהשמדובר בחברה תקינה, בין 

זכויות. להפך,  והלגיטימיות של האחר, אינה מפחיתה ממעמדו ואינה שוללת ממנ השונות אינה שוללת את

לפי התפיסה היהודית היותו של עם ישראל "עם סגולה" דורשת ממנו חובות יתרות וקיום תפקידים ייחודיים 

. ממנוזכויות  או עתירעל האחר ואין עם אחד עליון  ,שאחרים פטורים מהם. לכל אחד מהעמים תפקיד משלו

  זהו שיח של חובות, לא של זכויות.

המושג "גזענות" הרבה כאב, אומללות, אפליה, התעללות ואף השמדה. עובדה זו השנים איגד בתוכו עם 

שוויונית השלטת - מערבית-כך שזהו מושג רב עוצמה שקשה לעמוד בפניו. הגישה ההומניסטיתהביאה לידי 

הגדרה שאינה  - רבויות אחרות, בהגדירה כל שונות כגזענותמגייסת עובדה זו כדי לכפות את ערכיה על בני ת

תומך בשונות ייחשב מי שוכל זו בזו,  ותמאפשרת לטוענים אחרת להביע את עצמם. השונות והאלימות נכרכ

הם  :אסטרטגיה מתחמקתנוקטים באלימות. בצר להם, בני תרבויות דתיות ומזרחיות וייחשד כגזען מיד 

בשונות. נראה שזאת הסיבה שלמרות ההשקעה בתכניות לתמוך אך ממשיכים  ,םמכחישים את היותם גזעני

ולמגזר החרדי, הן לא חלחלו לדרגי השטח ואינן דתי -לחינוך הממלכתימותאמות למגזר הערבי, שנגד גזענות 

  מיושמות.

  מתוך כך אנו מציעים למשרד החינוך:

 חידוד ההבנה כי אלימות, שנאה, זלזול וכל גילוי לפעול ל. הגזענות בנושאתרבותית -רב גישה לאמץ

מעודדות שונות שיש מקום לאפשר לתרבויות אבל עם זה של עליונות כלפי האחר פסולים מיסודם. 

  .ןאמונתלו ןולחנך נגד שנאה בהתאם לערכיה ןוהבדלים להביע את עצמ

 ובשנאה ענותבגז למלחמה תכניות בעצמם שמפתחיםהספר  בתיאת קול קורא ולתגמל  להוציא .

. הצמחת התכניות ופיקוחיהיו ב , והםהחינוך ועדה מטעם משרדואת יישומם תבדוק התוצרים את 

יבול עשיר של קולות וגישות, ובכך תעצים את השיח על הגזענות בחברה תאפשר מלמטה 

לחנך יחד עם זה לבטא את עקרונותיה ביחס לאחר וחינוך לכל מערכת יאפשרו הישראלית. התכניות 

"חינוך נגד גזענות", תכנים אלה יקראו יכבוד כלפי בני קבוצות אחרות. בחינוך הממלכתי ללאהבה ו
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בחינוך הדתי והחרדי "חינוך לאהבת אדם" (ואהבת לרעך כמוך), ובחינוך הערבי יקראו לזה "חינוך 

 קבלתו באשר הוא אדם.ללכבוד ולשוויון". התכנים יהיו דומים ויכוונו לכבוד כלפי האחר ו

-והן את קבוצת המיעוט בפיתוח תכניות של אנטי הרובשכדאי לערב הן את קבוצות  הראו מחקרים

שחינוך נגד גזענות חייב לבנות גשרים בין הקהילות שנתפסות "גזעניות" ו 1,תרבותיות-גזענות ורב

קבוצת היעד חלק לקחה בהן שביוזמות ש עולה גם מהמחקרים 2".נתפסות "קורבןשבין הקהילות ו

מעורבות גדולה יותר בפעילויות התכנית, שיתוף פעולה גדול יותר נצפו ל בכינון חוקי היסוד, פעי

על ומצביעים חוקרים מסכימים שהשיח על גזענות חייב לכלול את כל הצדדים הוסובלנות מוגברת. 

כדי להילחם שאבל מדגישים  3,קהילות מקומיות בפיתוח יוזמות נגד גזענות ן שלחשיבות מעורבות

  .תמיכה מערכתית בתכנון ארוך טווח ובביצועדרושה בקנה מידה רחב יותר, בה 

- גזעניות ורב-התנגדות לגישות אנטימקורה בין היתר בהאיבה בין הקבוצות יש המשערים ש

מצא שחלק גדול מהפעילות נלמשל במחקר על עובדי נוער בעיר אולדהם כך תרבותיות טיפוסיות. 

הרגישו שהם הם  :תוצאה הפוכהידי להביאה  בן משכבות מוחלשותגזענית בקרב הנוער הל-האנטי

עניקה סטטוס מיוחד לצרכים הגזענית -הגישה האנטישכן הקורבנות המוזנחים של גזענות ממסדית 

  4.חוויות של מיעוטים אתנייםלו

 החינוך  משרד. להחדיר את לימוד קבלת האחר למערכות החינוך באופן רוחבי ובמגוון מקצועות

חינוך ב. האחר וקבלת שנאה מניעת על מדבריםש טקסטיםיועדפו המקצועות הנלמדים  שבכלינחה 

בנושא זה בשיעורי אזרחות,  טקסטיםאפשר לשלב  הערבי ובחינוךדתי -הממלכתי, ממלכתיה

ספרות, היסטוריה, אמנות ומקצועות נוספים. הטקסטים ישמשו לקריאה, למבחנים, לעבודות וכן 

הן במקצועות הקודש והן במקצועות החול טקסטים  להעדיףאפשר די הלאה. גם בחינוך החר

 . הגר ובאהבת הזולת כיבודב ,לחברו אדם שבין במצוות עוסקיםש
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  בחינוך לערכים דמוקרטיים: הזדמנויות עבודהשולחנות 

  תקצירי השולחנות

  

דמוקרטיה שפה קשה: האם ניתן להגיע למכנה משותף מוסכם על כלל  .1
   כני החינוך לדמוקרטיה? ומערכת החינוך לגבי ת

מרגישות ניכור כלפי השיח כמה מהן מסורות ושפות. מגוון של במדינת ישראל חיות זו לצד זו קהילות בעלות 

. בכללו כלפי השיח הציבורי הישראליהן מנוכרות שומכאן  ,הדמוקרטי וחשות שהוא כופה עליהן זהות זרה להן

להתמודד אפשר  איךנבחן  ?ומהויש מכנה משותף מוסכם לערכים דמוקרטיים בכל הנוגע אם בשולחן זה נבחן 

מדברים על  –ערבי החרדי והדתי, -ממלכתיהממלכתי, ה –בבתי הספר בכל מגזר כששנוצר הלשוני עם הקושי 

השולחן  קהילות.ההערכים והרגישויות של לנוכח נמפה את הפרשנויות למונח ו ,אחרתדמוקרטיה בשפה 

  .בשיתוף עם "יסודות"

 
בחינוך אליו על שולחנו של שר החינוך: מהו החזון החינוכי שראוי לשאוף  .2

  לערכים דמוקרטיים?

קשורים בדמוקרטיה (מלבד שיעורי שבנושאים  ומחייבה עוסקת באופן מובנה נמערכת החינוך אינ כיום

 מורים ומנהלים רבים,וכמזוהה פוליטית, נתפסת האזרחות). בשיח הציבורי המחויבות לדמוקרטיה 

להחזיר את הערכים אפשר  איךבתכנים אלו. בשולחן זה נשאל מלעסוק נרתעים , שיח זההמושפעים מ

אפשר לחנך למדינה שהיא בעלת אופי יהודי לאומי וששיטת המשטר שלה  איךהדמוקרטיים לקונצנזוס? 

למורכבות לקדם אותו? מה תפקידו של החינוך אפשר  איךו ,דמוקרטית? מה מקומו של השיח הפוליטי בכיתה

מהם האתגרים  המורות להיות מגני הדמוקרטיה הישראלית?מלצפות מהמורים ואפשר ולדילמות? האם 

תלמידים חשים לעתים קרובות ניכור וציניות כלפי בהם ש ,םיהמיוחדים בהקשר זה בבתי הספר הערבי

ותפים בחברה המדינה ומוסדותיה? מה תפקידו של החינוך לדמוקרטיה בהכשרת אזרחי העתיד לחיים מש

   הקהילה החרדית? כגון שכוללת קהילות מתבדלות ולא דמוקרטיות 

 האחד ובקצהכש ,אפשרויותטווח אפשר להציע  להוספת תכנים דמוקרטיים למערכת החינוךבכל הנוגע 

שינוי מבני שיהפוך את בית הספר למקום האחר  ובקצהו ;שניםבמשך שיעור נפרד שמוקצות לו שעות ונלמד 

מגוון של בתווך יש בעקרונות דמוקרטיים.  ותקירותיו, אורחות חייו והיחסים בתוכו יעסקו באינטנסיביש

אפשרויות להטמיע תכנים דמוקרטיים דרך מקצועות הלימוד. מהם היתרונות והחסרונות של כל אחת 

וך להוספת היום במערכת החינ קיימות הזדמנויותאילו מהגישות מבחינה חינוכית, פרקטית ופוליטית? 

   של ערכים דמוקרטיים?  תכנים 
   

-השקה בין חינוך אזרחיהכשחינוך יהודי פוגש חינוך דמוקרטי: האם תחומי  .3
  דמוקרטי לחינוך יהודי הם מאולצים, מתבקשים או בלתי אפשריים? 

 כלמכאן בו ,"יהודית ודמוקרטית"בצירוף חוק החינוך, תכניות הלימודים והשיח הציבורי עוסקים רבות 

דמוקרטי. מורים ומחנכים -המפגש האפשרי בין חינוך יהודי לחינוך אזרחי –משתמע מכך למערכת החינוך ה

צורך להכריע בין השניים ולעסוק באחר באופן אינסטרומנטלי חשים מפגש כזה סתירה, ולפיכך רואים ברבים 
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להמעיט ה והם מעדיפים יש הלימה והרמוניכי בין השניים , לעומת זה, חשים בלבד. אנשי חינוך אחרים

ערים למתחים שבכוחם של הקונפליקטים והמתחים העולים ממפגש זה. בתווך נמצאים אנשי חינוך 

גישה נפוצה בקרב אנשי איזו מורכבות. בדיאלקטיקה ושמקורה באך רואים בהם כר פורה ללמידה  ,הקיימים

הפדגוגיים הדומים בין עולם החינוך  לקדמה? מהם הכליםאפשר ואיך חינוך בנושא זה? מהי הגישה הראויה ה

 היהודי ועולם החינוך הדמוקרטי?  
   

  להתמודד עם גילויי שנאת האחר בכיתה?   איךהאחר הוא מושפל:  .4

תלמידים שמביעים עמדות של שנאת האחר, מגיבים אל מול בתי ספר ומורים ניצבים לפעמים חסרי אונים 

עולים את הלחרדים, הדרה של ותיקים בנוגע תלמידים חילונים של בהתלהמות או פועלים באלימות. הכללות 

קיימות דרגות שונות של חומרה שדורשות תגובה וטיפול אלה בכל  – או יהודים וערבים ביחסם אלה לאלה

מהם הכלים המערכתיים והארגוניים שיש לפתח כדי להתמודד עם גילויי אלימות ושנאת האחר מתאימים. 

 מהןלתמוך במורים ולהכשירם להתמודדות עם תלמידים במקרים כאלה?  אפשר כיצדשל תלמידים? 

אילו תכניות חינוכיות אפשר ליזום כדי למנוע שנאה ואלימות? כיצד  ?שנאהההתגובות המתאימות לביטויי 

  על בית הספר להתמודד עם הגיוון בתוך קהילתו שלו כדי שכל תלמיד ותלמידה ירגישו שייכים אליו?
   

  מייצרים מפגשים משמעותיים במערכת החינוך? כיצדהאישי:  מפגשים מהסוג .5

מפגש בין בוהיכרות ב יש צורךלהתמודד עם תופעות של אלימות, שנאה ופחד כדי ה כי סצוות זה יתמקד בתפי

מחקר רב על יש ידון לעומק ביעילותם של מפגשים משמעותיים בין קבוצות וקהילות בחברה. כיום ו ,הצדדים

מודלים של מפגש לאורך זמן, אפוא של סוגי מפגשים בין תלמידים ומורים מקהילות שונות. נבחן יעילותם 

שיתוף פעולה ארוך טווח בין צוותים מובילים בבתי ספר וכן מודל של צמדי בתי ספר שלומדים ומפגש קצר טווח 

וך את המפגש להפאפשר ? כיצד בכל מודל ומודלשיעור שבועי משותף. מהן התועלות ומהם האתגרים 

עוד נשאל קהילתיים? - מהם הכלים הנדרשים כדי לתמוך במורים בהובלת תהליך של מפגשים בין ?למערכתי

  בכל הצירופים של קהילות שונות ומגוונות במערכת החינוך בישראל. התכנות של מפגשים כאליבאשר לה
   

  מהכוח אל הפועל: איך לתכנן תכנית מערכתית לחינוך לחיים משותפים? .6

פועלת במערכת החינוך זה ה ,המערכתית "האחר הוא אני" תכניתהיישום של האת נבחן את התכנון ו

 :בשלבי היישום וההטמעהנתקלות אתגרים תכניות מערכתיות של משרד החינוך באילו , כדי להבין כשנתיים

כדי לעשות אחרת אפשר ? מה השפעותיה? כיצד היא מיושמת? מה תכניתהמטרות והתכנים של ה םמה

זו בבואנו להציע תכנית מערכתית  תכניתללמוד מאפשר יותר? מה ישפיעו במידה רבה שתכניות מערכתיות 

מנהלים, לספר, האו שרצוי לאפשר לבתי  "מלמעלה למטה"לחינוך לחיים משותפים? האם רצויה תכנית 

? לחיים משותפים האחריות לקדם חינוך? על מי מוטלת חופש פעולה חינוךהרשתות למקומיות והרשויות ל

  שלישי?המגזר המה צריך להיות תפקידם של ארגוני 
   

של הרשויות המקומיות ורשתות החינוך בחינוך  תפקידןאדוני ראש העיר: מה  .7
   לחיים משותפים?

את מידת השנאה והחשדנות ואף  לייצר שיתופי פעולה נעשה בין השאר להפחית המאמץ להפגיש בין קהילות, 

משותפים,  שיעורים –מתחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי שכאלה נבחן יוזמות בדיון במישור המקומי. 
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אזוריות, שילוב מורים מקהילה אחת בבתי ספר של קהילה אחרת, צוותי עבודה משותפים של -כיתות על

 – ממגוון קהילות , פעילות משותפת בחוגים, מפגשים בין ארגוני נוער ותנועות נוערמורים, צמדי בתי ספר

ערבים, ותיקים וחדשים, ולעודד היכרות ושיתופי פעולה בין יהודים יכולות כיצד הרשויות המקומיות  ונשאל

ננסה למפות את האסטרטגיות שהוכחו כמוצלחות ומה נדרש כדי  .תפוצות, דתיים, חרדים וחילוניםהעולים מ

לשפר את הממשקים בין הקהילות במרחב אפשר כיצד ליישמן וכדי לעודד בתי ספר להתנסות בהן, ונברר 

  .הציבורי העירוני והאזורי

  

 בלפאסט זה כאן? מודלים של חיבור ושיתוף בין קהילות במערכת החינוך .8
 והוא יתנהל בשפה האנגלית) ,צפון אירלנדמ  Sharing Educationתכנית(בשולחן זה יתארחו מובילי ה

  

הפרדה שבקצהו האחד במערכת החינוך על טווח ושיתוף בין קהילות  חיבורשל כיצד לייצר מגוון מודלים 

באופן הטווח הזה להתמקם על יכולים ספר הבתי וכיצד טשטוש מוחלט של ההפרדות, ובאחר מוחלטת 

 :לפיו בתי ספר הומוגניים פועלים בצמדיםש ,Sharing Educationשמתאים להם? נדון במודל האירי של 

לומדים יחד שיעור משותף, משתתפים בפעילות מיוחדת או מבצעים מחקר תלמידים מקהילות שונות 

ספר משתלמים יחד, בונים פרויקט משותף או מלמדים בצמד. נלמד על היישום הבתי משני מורים ו ;משותף

  ישומים אפשריים. עוד ישל המודל בעיר רמלה ונחשוב על 
  

לקדם ערכים דמוקרטיים יכול החינוך הבלתי פורמלי  איךאחרי הצלצול:  .9
  חברה הישראלית?בושותפות בין קהילות 

משום כך זו זירה טבעית לעיסוק ו פורמלי,החינוך הבלתי העיקריים של  יויעדהחינוך הערכי הוא אחד מ

תנועות כגון מגוון מסגרות  פורמליבערכים דמוקרטיים ובפעולה נגד שנאת האחר והאלימות. בחינוך הבלתי 

לנתב את הדיון אפשר מתנ"סים. נבחן כיצד וער, שנות התנדבות בקהילה, מכינות קדם צבאיות נוער, ארגוני נו

בין בני נוער מקהילות שונות להפגיש האם רצוי  :לשפה אזרחית דמוקרטית ההחברתי והערכי במסגרות אל

צד פועלות ? כיבהכשרה ייחודית אנשי החינוךאת מדריכים ולהכשיר את ה? האם נדרש פורמליבחינוך הבלתי 

 נמוך? כלכלי -חברתיבאוכלוסיות שסובלות משוליות וממעמד  פורמלימסגרות החינוך הבלתי 
 

אלימות  ם שליצידה לדרך: איך מכשירים את המורים להתמודד עם ביטוי .10
  ?דמוקרטייםהערכים ולחזק את הבקרב התלמידים  ושנאת האחר

בתכנים דמוקרטיים ולהתמודד עם גילויי שנאה מקבלים הכשרה לעסוק אינם מורים ומחנכים בדרך כלל 

ומתקשים  ,ואלימות. הם חסרי ידע, מתודות הוראה ובעיקר כלים להתמודדות עם סוגיות שנויות במחלוקת

מה נעשה היום במסגרות . יהםפוליטית שהם נתקלים בה בכיתותהאלימות העם שנאת האחר ועם להתמודד 

מורים להכשיר אפקטיביות הדרכים מהן הבתחומים אלה? ה יש לשכלל את ההכשרלהכשרת מורים? כיצד 

ומחנכים לעסוק בחינוך לדמוקרטיה? האם נדרש ואפשרי קורס חובה בדמוקרטיה לכלל המורים? ייתכן 

שנת הסטאז' של שאולי שהמסגרת המתאימה היא ההנחיה הפדגוגית (פעולה עם המדריכים הפדגוגיים), או 

נבחן מנגנונים עוד מורים ערבים? דתיים?  הכשרתלמיוחדת למוסדות  ותיחסיהת נדרשת האםמורים חדשים? 

הכשרת מורים ממגזרים שונים כדי להתמודד עם ההפרדה הקיימת לליצירת מפגשים מערכתיים בין מוסדות 

  .השולחן בשיתוף עם האגודה לזכויות האזרח ברוב מוסדות ההכשרה.
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חינוך הכלב השמירה של מערכת החינוך: מהו תפקידה של התקשורת בקידום  .11
  לערכים דמוקרטיים?

אמצעי התקשורת מדווחים על המציאות אבל גם מעצבים אותה. הם קובעים את סדר היום הציבורי על ידי 

גם באופן העלאת נושאים שיש להם אינטרס בקידומם, והדבר בא לידי ביטוי לא רק בבחירות הנושאים, אלא 

הן בתוכן והן במעטפת התקשורתית. בדומה למערכת החינוך בישראל, גם התקשורת היא מגזרית.  –הצגתם 

יש עיתונים שמיועדים לקהלים שונים (יהודים, ערבים, דתיים, חילונים, חרדים ורוסים) וכן עיתונים 

במערכת החינוך ועד כמה שמזוהים עם עמדות פוליטיות מסוימות. עד כמה התקשורת מדווחת על הנעשה 

היא שותפה לעיצובה של מדיניות החינוך? האם כל כלי התקשורת מסקרים את הנעשה באופן שוויוני, או 

  .השולחן בשיתוף "אנו" שמא הם בוחרים נושאים פופולריים שרלוונטיים לקהל הקוראים שלהם בלבד?

   
עם עם האחר ו בקידום ההיכרות ה"ניו מדיה"  של התפקידאזרחים ברשת:  מה  .12

  ערכים דמוקרטיים? 

מאפשרת מפגש בין שונים . היא לרשת האינטרנט מאפיינים דמוקרטיים של השתתפות המונים וחופש ביטוי

. בצוות נבחן יישומים וכן משמשת כלי יעיל להתארגנות למחאה יזבלי להתחשב במגבלות של מרחק פי

פרחי הוראה ומורים מקהילות שונות; משחק חברתי  מעניינים כמו פלטפורמות למפגשי למידה בין תלמידים,

ישוב סכסוכים בדרכי שלום; סרטים שמציגים את מגוון הזהויות בחברה הישראלית יאינטרנטי שמעודד 

אפשר רשת האינטרנט היא גם זירה לביטויי שנאה אלימים, לזריית פחד ואפילו להסתה. האם עם זה ועוד. 

  ? וכיצד להתמודד עם תופעות אלו
  

  השכלה גבוהה כזירה למפגש בין קהילות .13

מרכיבות ההשכלה גבוהה הם מקום המפגש הראשון ובמקרים רבים היחיד של רבות מהקהילות למוסדות ה

סטודנטים יהודים וערבים, חילונים זה לצד זה את הפסיפס הישראלי. באוניברסיטאות ובמכללות לומדים 

פעולה יזומה של היכרות בעלת משמעות, מפגש או ת שום ננקטאין כמעט שזה ודתיים, עולים וותיקים. עם 

מביא לידי הוא גם  ,ו רק פספוס של הזדמנות נדירהנעדר מפגש משמעותי איניעשייה משותפת ביניהם. ה

 ,השכלה גבוההלבאפשרויות לפעולה מערכתית במוסדות אפוא קיטוב ואלימות בתוך המוסדות עצמם. נדון 

תרבותיים שכל הסטודנטים מרגישים שייכות -הקמפוסים למרחבים רבמה נדרש כדי להפוך את ונשאל 

  ? אליהם
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 דמוקרטיה שפה קשה: האם ניתן להגיע למכנה משותף מוסכם על כלל .1
  מערכת החינוך לגבי תוכני החינוך לדמוקרטיה?

   ידידיה שטרן 'מוביל תוכן: פרופ

 
תרבותית אזרחית הפש על מחשבות  

 "יסודות" ,עמדה נייר
 
 

 הרוחני הסיפוק מלוא את, הכל את מוצא הוא ובנפשו, נפשו שירת שר שהוא יש

 .אובמילו
 מוצא שאינו, הפרטית נפשו של המעגל מתוך הוא יוצא, האומה שירת שר שהוא ויש

 מתדבק והוא, עוז למרומי שואף, אידיאלי יישוב מיושבת ולא, כראוי מורחבת אותה

באהבה עדינה עם כללותה של כנסת ישראל, ועמה הוא שר את שיריה מצר 

טהורות על עברה ועל עתידה, בצרותיה, ומשתעשע בתקוותיה, הוגה דעות עליונות ו

  וחוקר באהבה ובחכמת לב את תוכן רוחה הפנימי.

 שירת את לשיר, ישראל גבול מעל ומתפשט שיוצא עד נפשו תתרחב עוד אשר ויש

 תעודתו אל שואף, צלמו והוד האדם כללות בגאון ומתרחב הולך רוחו, האדם

 כללות את אבשו הוא זה חיים וממקור, העליונה להשתלמותו ומצפה הכללית

  .וחזיונותיו שאיפותיו, ומחקריו הגיונותיו

 כל עם, כולו היקום כל עם שמתאחד עד יתנשא ברוחב למעלה מזה עוד אשר ויש

 בכל שירה בפרק העוסק הוא זה, שירה אומר כולם ועם, העולמים כל ועם, הבריות

  .הבא עולם בן שהוא לו שמובטח יום

 את נותנים וכולם, אחת באגודה חדבי הללו השירים כל עם עולה אשר ויש

 ששון קול, חיים לשד נותן זה לתוך וזה, זמריהם את מנעימים יחד כולם, קולותיהם

 שירת, הנפש שירת. קדושה וקול חדוה קול, רנה וקול צהלה קול, שמחה וקול

. שעה ובכל עת בכל בקרבו מתמזגות יחד כולן, העולם שירת, האדם שירת, האומה

, ישראל שירתל, -א שירת, קודש שירת להיות היא עולה במילואה הזאת והתמימות

 שיר, פשוט שירל, -א שיר; ישראל, וגודלה אמיתה בעוצם, ותפארתה עזה בעוצם

  .שלו שהשלום למלך, לשלמה אשר השירים שיר. מרובע שיר, משולש שיר, כפול

  1קוק הרב

 

                                                 
  ."יסודות" מנהל, פויכטונגר"ר דודי ד  *

  .מי, "יסודות"אקד יועץ, פישר שלמה "רד

 ."יסודות" ,חינוכית מנהלת, רדמן-גבל רוחמה' גב

 ., ב, עמ' תמדהקודש אורותהרב א"י הכהן קוק, "שיר מרובע",   1
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 ?"אחדים דברים? אחת שפה הארץ כל"ויהי 

תוצאה של  היא חברתיים קשרים ליצור. היכולת חברתי בהיותו הוא החיים עלימב האדם של ייחודו

 מכלול מבטאתרק אמצעי תקשורת ותו לא. השפה  איננה השפה אבלהתפתחות הדיבור, המחשבה והשפה. 

  את זהותו של האדם.  יםמעצב ואלה, ,רעיונותו עמדות ,תפיסות של
 העמדה נייר של עיקרו הוא -הזהות  אותה את ולא –השפה  אותה את שדוברתלעצב חברה  הניסיון

  . כאן המוצע
  

 מאפשר לשיח פטרוני משיח

המשותף לכלל התלמידים מכל זרמי  ההומנייםהבגרות  ממקצועות היחיד המקצוע הוא האזרחות מקצוע

את האפשרות לתקשורת  בחובההיא טומנת  שכןוראויה,  נכונה, חשובהזו כשהיא לעצמה  אחידותהחינוך. 

ליצור "שפה  אפשרהשאלה כיצד נשאלת  זאת עם. הישראלית בחברה הקבוצות מגוון ביןולדיון איכותיים 

  ? הזהויות מגוון אתלבטל  בליאחת" 
. קהילות אלו חולקות ביניהן ושפות מסורותשל  מגוון בעלות קהילות כמהישראל חיות זו לצד זו  במדינת

המעמידה לנגד  -ליברלית -הדמוקרטית השפהכמבע וכתוכן.  –ביניהן בשפה  ותחלוק אבלמרחב משותף, 

שיח פטרנליסטי וכתוצאה מכך מאיימת  כמנהלת, רב בצדק, לעתים נתפסת –עיניה בעיקר את שיח הזכויות 

אנו עדים  יותר שמרניות נתפסותשקבוצות במכך  כתוצאהוכופה עליהן זהות זרה ואחרת.  קהילות על

  . בכללו הציבורי הישראליבפרט וכלפי השיח הדמוקרטי השיח  כלפי ולעוינות ורניכ לתחושת
, והמשתק המאיים, הפטרנליסטי מהשיח הכובד מרכז את להעביר מציעים אנחנולהימנע מניכור זה  כדי

 את עצמן בכוחות לזהות הישראלית בחברה הקבוצות מגווןלהביא את  מבקש זה רעיוןלשיח מאפשר. 

 להביא אפשרלמשל  כך. האזרחית שפהב ולשבצםהן  מסורתןב וטבועים הקיימים יברסלייםהאונ הרכיבים

 יסודות שבה, היהדות בתוך אלו יסודות עם לשיח – והאזרחיות הליברליות - האוניברסליות המגמות את

היכולת  את וקבוצהקבוצה  לכל אפוא מעניקהמאפשר  השיח. אלה למגמותדומים אבל לא בהכרח זהים 

 קירות מונמכים כך. הישראלית בחברה – בונה עצמית ביקורת מתוך – להשתלבזה  ועם זהותה על רלשמו

  "מי שמבין".  מבחוץ עליה שכפהשפה  ולאעצמה,  הקבוצה"של"  נעשית, והאזרחות והחשש הניכור
 אזרחיים אוניברסליים עקרונות של חשיפתםאחד  מצד: כיווני-דו בתהליך מדובר כי לציין חשוב

 פתיחתהצד האחר  ומןפנימית; -תרבותית מחויבות מתוך וקהילה קהילה כל של הייחודית בשפתה מעתםוהט

הדוברים  יחושותרבותיים נוספים. רק כך  ובגוונים בקולות והעשרתם ליתליבר-האזרחית" השפה"שורות 

 משותףשלהמשיך הלאה אל שיח  אפשר ומכאן, להם חיצוני דבר ולאשייכת להם  אכןהאזרחית  שהשפה

  .הקבוצות לכלל
 השיח את שנים זה מקדמתאמונה במפגש בין מסורת למודרנה ובין תורה למדינה, "יסודות"  מתוך

המסורתית -היהודית השפה את להנכיח מבקשת ובמקביל דתי-הממלכתי בחינוךליברלי -דמוקרטי-האזרחי

 הציבורי בכלליותו.  בשיח
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על שולחנו של שר החינוך: מהו החזון החינוכי שראוי לשאוף אליו בחינוך  .2
 לערכים דמוקרטיים?

 מרדכי קרמניצרמוביל תוכן: פרופ' 
 

על שולחנו של שר החינוך: מהו החזון החינוכי שראוי לשאוף אליו 

 לערכים דמוקרטיים?בחינוך 

0B עמיר פוקסומרדכי קרמניצר 

 

מערכת החינוך סובלת מחסר מובהק בחינוך לערכים דמוקרטיים. החינוך לדמוקרטיה ולערכיה נדחק לתוך 

היותה של ישראל בשל מקצוע האזרחות, ואינו מקבל את המקום הרציני והראוי לו בתכנית הלימודים. 

. כך יהודיתהזהות בבערכים הפרטיקולריים, בהיסטוריה ומערכת החינוך עוסקת רבות מדינת לאום יהודית, 

. ערכים של זהות יהודית, היסטוריה יהודית ומסורת יהודית נכנסים יותר ויותר חמור חוסר איזוןבה  נוצר

ללא עשייה דומה בתחום הערכים ההומניסטיים והאזרחיים, אין להתפלא על חיזוק ו ,לתכנית הלימודים

 מגמות של לאומנות, שנאת זרים וגזענות. 

נתפס כעניין  - זכויות האדםובערכים כגון שוויון, כבוד האדם  - עיסוק בדמוקרטיה מהותיתזה במצב 

סוק בדמוקרטיה במובנה המשטרי: מזוהה פוליטית, ועל כן מרתיע אנשי סגל מעיסוק בהם ודוחף לעי

להיות מוסדות, שיטת הבחירות וכדומה. דומה כי גם היום, כמעט עשרים שנה אחרי שפורסם ואומץ הדוח 

למושג "האזרח".  משמעותבעלת הונחה בישראל תשתית  לאחינוך לאזרחות לכלל תלמידי ישראל,  :אזרחים

להתמודד בהצלחה עם אתגר החינוך מתקשה ינוך הסכמות חברתיות רחבות, מערכת החוללא  חוקה עדריבה

 דמוקרטי. -האזרחי
 

1Bשאלות לדיון 

להחזיר את הערכים הדמוקרטיים לקונצנזוס? כיצד אפשר לחנך למדינה שהיא אפשר בשולחן זה נשאל כיצד 

והאקטואלי ? מה מקומו של השיח הפוליטי מדינה דמוקרטית ללא כחל וסרקזה מדינת לאום יהודי ועם 

לקדם אותו? מה תפקידו של החינוך למורכבות ולדילמות? מהם האתגרים המיוחדים אפשר וכיצד  ,בכיתה

ם חשים לעתים קרובות ניכור וציניות כלפי המדינה ומוסדותיה? השתלמידי ,םיבהקשר זה בבתי הספר הערבי

ות מה תפקידו של החינוך לדמוקרטיה בהכשרת אזרחי העתיד לחיים משותפים בחברה שכוללת קהיל

  מתבדלות כמו הקהילה החרדית?

עור נפרד חדש של ילהציע להוסיף שאפשר  דמוקרטיה?תכנים של נשאל מהן ההזדמנויות להוספת עוד 

קירותיו, אורחות חייו ששינוי מבני שיהפוך את בית הספר למקום להציע ; ואפשר לימודי דמוקרטיה

מהם היתרונות והחסרונות של כל אחת . יםוהיחסים בתוכו יעסקו באופן אינטנסיבי בעקרונות דמוקרטי

במקצועות  מהן ההזדמנויות להוספת תכנים דמוקרטייםמהגישות מבחינה חינוכית, פרקטית ופוליטית? 

או הזדמנויות כמו הבגרות החברתית, תחום ידיעת הארץ והטיולים ב השתמשלאפשר כיצד  ?הקיימים
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אבק בנגע הגזענות? כיצד יהלימודים לדמוקרטיה כדי להכני ולהשתמש  בתאפשר כיצד גיל הרך? החינוך ב

 לחנך לדמוקרטיה שלא באמצעות תכנים ישירים?אפשר 

2Bכיוונים והמלצות 

המנהיגות הלאומית והמנהיגות החינוכית חייבות להחזיר את הדמוקרטיה אל לב ההסכמה הישראלית  .1

היהודי ומדינה דמוקרטית של הרחבה. המסר צריך להיות: ישראל היא בה בעת מדינת הלאום של העם 

 כלל אזרחיה. 
השיח הדמוקרטי בכל מקצועות הלימוד, הכללת החינוך לערכים דמוקרטיים באמצעות יש לחזק את  .2

עיסוק בסוגיות של ערכים שיביא לידי אזרחות". מדובר במאמץ מערכתי "ולאו דווקא במקצוע 

 ם בכלל המקצועות הנלמדים. ידמוקרטי
היסודי. שנות בית הספר ומוקרטיה מגילאים צעירים ככל האפשר: גילאי הגן לאזרחות ולדיש לחנך  .3

 "החמצת הרכבת". עלולים להביא לידי עיכוב במאמץ החינוכי ונטישת הגילאים הצעירים 
זרמים אידאולוגיים מגוון לימודי הדמוקרטיה צריכים להתבסס על משנתם של מנהיגים והוגי דעות מ .4

כך למשל קישור הנעשה היום בין דמוקרטיה וזכויות אדם ל"שמאל". לנתק את הבמטרה  ופוליטיים

התכנים הדמוקרטיים, , שכן בלימודי היסטוריה של הציונותערכים דמוקרטיים של אפשר לשלב לימוד 

הפרוצדורליים והמהותיים מצויים בתחום ההסכמה ומעבר לחילוקי דעות פוליטיים. דמוקרטיה במדינת 

. יש למקד מאמץ חינוכי בהדגשת המשותף, ההרמוני והמפרה הדדית בין לאום אינה דמוקרטיה נכה

שווה לכל בני האדם, הבין אופייה הדמוקרטי. כך למשל הערכים של כבוד אנושי ויהודיותה של המדינה 

יהודי החי במדינה יהודית, הצורך בהגבלת השלטון, -חיוניותה של חירות לאומית, היחס השווה ללא

מעוגנים, אלה כל  - החובה לדאוג לחלשוק, לצדק ולחסד, עקרון האחריות האישית כפיפות השלטון לחו

 ובאופן מרשים ביותר, במסורת היהודית.
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-כשחינוך יהודי פוגש חינוך דמוקרטי: האם תחומי ההשקה בין חינוך אזרחי .3
 דמוקרטי לחינוך יהודי הם מאולצים, מתבקשים או בלתי אפשריים? 

 מוביל תוכן: אדר כהן

 

 ילכו שניהם יחדיו? כיצד –דמוקרטי -חינוך יהודי וחינוך אזרחי

 אדר כהן

 

0B רציונל 

תפקיד בית הספר הוא לחנך, ולא להורות בלבד, וההוראה היא חלק  –ראשית 

בית ספר עברי צריך לחנך על ידי הנחלת מורשת  –אינטגרלי של החינוך; שנית 

עליו לחנך שכן הומניסטית ויהודית, מתוך זיקה אינטגרלית בין היסודות הללו. 

שמסוגלים להתמודד עם המציאות היהודית והאנושית של  בני אדם יהודים

זמנם, מתוך עמדה ערכית מגובשת ולהקנות להם אהבה לאדם ואהבה לעם 

 P0F1.היהודי ויכולת לממש אהבה זו באורחות חיים

 

מסורתי -היהודי –השיח התרבותי והפוליטי בישראל מושפע משני עולמות עיקריים של מחשבה ומעשה 

האחת פרטיקולרית  :של שתי השקפות עולםוכהשראה כהשפעה דמוקרטי. אפשר להגדיר זאת גם -והליברלי

על כן שתיהן, ועמים רבים). הישראליות יונקת מעוד והאחרת אוניברסלית (משותפת ל ,(ייחודית לעם היהודי)

על סדר היום הציבורי שלנו עולות בהתמדה שאלות עקרוניות ומעשיות מתוך המפגש והיחס ביניהן. אחת 

את מערכת החינוך שלה, היא  ןאת מדינת ישראל מאז הקמתה, וכאפוא המעסיקות העיקריות הסוגיות 

 טית והאופי הנגזר מכך. בין זהותה האזרחית והדמוקרוהקשר בין זהותה היהודית והאופי הנגזר מכך 

מה רצוי שיקרה במפגש בין שני עולמות אלו? האם הם מסוגלים לדור בכפיפה אחת בתוך הזהות 

גישות יש כל אחד משני העולמות הללו בתוך ישראלית של ימינו? ובכן, כמעט כמו בתמונת ראי -היהודית

דמוקרטי יש גישות מסתגרות ובדלניות (שאינן מעוניינות -הן בעולם היהודי והן בעולם הליברלי :מנוגדות

 גישות פתוחות ומכילות. לצדן שילוב) ובבמפגש או 

, בספרות המחקר ?זהות אלהמהן הדרכים החינוכיות שבעזרתן אפשר להתמודד עם המתחים בין מעגלי 

עיקריות להתמודדות עם המתחים בין יהדות  גישות ארבעלאתר אפשר במערכת הפוליטית בציבור ו

: גישת הסתירה, גישת הקונפליקט, הגישה הדיאלקטית וגישת אוניברסליותל לדמוקרטיה, בין פרטיקולריות

ההלימה. ארבע גישות אלו משקפות לא רק עמדות נורמטיביות בדילמות שעל הפרק, אלא גם חוויות חיים או 

להתמודד עם ואדם ניגש שהם רגשיים ונפשיים ושעמם ובאמצעותם כל אדם  ),states-of-mindמצבי נפש (

עולם מורכב זה של מתחים. ארבע הגישות יוצאות כולן מנקודת הנחה ששני מעגלי הזהויות נוכחים מאוד 

יורדים לעומקו של הקיום שושיש ביניהם מתחים וקונפליקטים מוְבנים  ,בשיח ובמציאות הישראלית

                                                 
, ירושלים: האגודה לחינוך הומניסטי יהודי בישראל בישראל יהודי חינוך הומניסטינורית אלטוביה ואחרים,    1

 .14וכי"ח, תשל"ד, עמ' 
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וכיצד לנהל חיים (אישיים, חברתיים, מתחים אלה הוא בבחירה כיצד להתמודד עם יניהן בבישראל. השוני 

שנוכל להציע דרך חינוכית רצויה, עלינו לבחון תחילה היכן במערכת כדי פוליטיים וחינוכיים) לנוכח קיומם. 

בהוצאת המכון  ְׁשַנִים ַיְחָּדוהניתוח המלא יתפרסם בקרוב בספר (החינוך שלנו מתקיימות ארבע הגישות 

 ).הישראלי לדמוקרטיה
 

1B נקודות לדיון 

אנשי חינוך בישראל מתלבטים כבר עשרות שנים בדרכים הראויות לעיסוק בסוגיות יסוד אלו בחברה 

שניּות התרבותית שבתוכה אנו חיים שמקורן בובמדינה, וספרות ענפה עוסקת במיפוי ובניתוח המורכבויות 

אלא בשאלות חינוכיות  ,נה לעסוק בבעיות, בדילמות או בפתרונות לגופםאינדיוננו כאן ומחנכים. מטרת 

התנגשות ה? כיצד לחנך לנוכח מורכבויות אלהופדגוגיות: מה להמליץ למורים לעשות בתהליך החינוכי לנוכח 

עיצוב זהות לנוכח שתאפשר חוויית למידה תביא לידי פדגוגיה איזה בין זהויות אוניברסליות לפרטיקולריות? 

כיצד לסייע לתלמידים לבחור את דרכם בשילוב ביניהן? הקשיים המתחים הגלומים במפגש בין עולמות אלו? 

היעדר הכרעה ציבורית ואישית ברבות בין שילוב מקורם בבבואם לעסוק בשאלות אלו חווים שמורים רבים 

וגית מתאימה להתמודדות עם מתחים לא היעדר הכשרה פדגבין ו ,מסוגיות היסוד בין יהדות לדמוקרטיה

 פתורים אלו בכיתה.

 להבנות את הדיון בצורה סדורה, נחלק אותו לשלושה שלבים:כדי 

 מהן הגישות הנפוצות בקרב אנשי חינוך בנושא זה?  .המציאותשל דיון מתוך תיאור וניתוח  •

 מהי הגישה הראויה?  .דיון מתוך שיח אידאולוגי וערכי של תפיסות עולם •

עולם המשותפים ללקדם את הגישה הראויה בעינינו? מהם הכלים הפדגוגיים אפשר כיצד  .דיון מעשי •

    לאמץ או להעצים? שר פשאעולם החינוך הדמוקרטי להחינוך היהודי ו
 

2Bיםפעולה אפשרי ניכיוו  

דיאלקטית במפגש  רצון לחנך לגישת הוראהשמקורם במוצעים כמה כיווני פעולה אפשריים  ְׁשַנִים ַיְחָּדובספר 

 בין חינוך יהודי לחינוך דמוקרטי:

את גם שיאפשר לאחר מכן לבחון שהוא  ,סוגיהב תהאישילבירור העמדה שיח מורים ומחנכים  .א

 העיסוק בסוגיה בהכשרות מורים ומנהלים. בהקשר זה ראוי לשלב את התפיסה המוסדית. 

בתחומים ה"מתבקשים" כמו אזרחות או שילוב העיסוק בנושאים אלו בכל תחומי הדעת, ולא רק  .ב

   .מקצועות היהדות

 נגזרת מהתפיסה שגובשה. שספרית, -בניית תכנית פעולה בית .ג
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  האחר הוא מושפל: איך להתמודד עם גילויי שנאת האחר בכיתה? .4

  מוביל תוכן: הרב בנימין פרל

  

  מבט מבתי הספר –האחר  שנאת של םיביטוי עם התמודדות

  בתי ספר*  קבוצת מנהלי :כתבה
  

 בהםש למצבים כוונתנו. האחר ושנאת אלימות של בביטויים נתקלים ספר בתילעתים תכופות למדיי 

 ביטויים.  כלשהי לקבוצה השתייכותם בשל רק אחרים כלפי מילולית או יתזפי באלימות מתבטאים תלמידים

  . בקבוצתם חבר שאינו מי כל כלפי ומשפיל מזלזל יחס כוללים אלו

 כדינוקטים  ספר שבתי בפרקטיקות לדון כדי נפגשו וערבים חילונים, דתיים ספר בתי מנהלי של קבוצה

 מחייבתמציאות זו   כי יתהיה המוצא הנחת. פוליטית ואלימות האחר שנאת של תופעות עם להתמודד

 אלא ,בפרויקט או מדף בתכנית מדובר אין. מערכתית להיות ההתמודדותשעל הטענה הייתה ו ,התייחסות

כדי  אך חובה לפעול בקרב תלמידים ומורים ,למגראפשר -אימקיף.  את תופעת השנאה  חינוכי במהלך

  הכלת האחר. את הסובלנות ולהגביר את 
  

  מושאי הגזענות

 כלפי מחליש או מזלזל ביחס נוהגתשאינה  קבוצה אין. החברה שדרות כל את שמאפיינת תופעה היא הגזענות

ואחרים  ,הספר בית לאוכלוסיית שחיצוני מי כלפי מופנים האלימים מהביטוייםאחדים . אחרת קבוצה

 תלמידים, בנות נגד בנים, נוצרים מול מוסלמים, אשכנזים מול מזרחים למשל(בו  קבוצות כלפי מופנים

 ). והרשימה ארוכה ולסביות הומואים
  

  בין קורבן למקרבן

של איום  תחושהבו עצמם של בזהות התלמידים  של טחוןיב חוסרמקורם ב השנאה מביטויישאחדים נראה 

 גם הוא הקורבןכך  – שלהם הזהות כלפי ומשפיל מזלזל ליחס קרבן היו עצמם הם קרובות לעתים. עליה

יש לפעול כל ברמת הכיתה ובית הספר ולהתמודד עם יחס משפיל שקודם כול מכאן המסקנה . התוקפן

  .במסגרת זוומעליב 

  

  
למדיניות חינוך במטרה לעסוק בנושא  ופורום דב לאוטמן" מפרש" ושכינסשל מנהלי בתי ספר  פיצוחקבוצת   *

  : ההתמודדות עם גזענות. במפגשים השתתפו

  תל אביב ,אילן- אש הישיבה לאמנויות ולמדעים ברהרב בני פרל, ר

  שנתי אורט להנדסה ומדעים, לוד.-שירין נאטור חאפי, מנהלת ביה"ס הערבי השש

  שנתי קרית שרת, חולון.- רותי אנזל, מנהלת בי"ס מקיף שש

  יעל מטלון, מנהלת בית חינוך תיכון גלילי, כפר סבא.

  ירמי סטאביסקי, מנהל ביה"ס התיכון התורני הימלפרב, ירושלים.

  אימאן פאהום, מנהלת חטיבת הביניים אבן סינא, נצרת.

.  
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  שני סוגי התמודדויות בבתי הספר

  .תגובה פעולות ביןו שנאה למניעת יזומות פעולות בין להבחיןהפעולות אפשר בכלל 

 
  פעולות יזומות 

  .אלא בשינוי ב ,מדובר בתכנית מדףאין דרוש שינוי עמוק בתרבות הבית ספרית-DNA  .של בית הספר

 :בוהשינוי צריך לבוא לידי ביטוי בכל המוסדות והפעולות 
 

 תכנים  .א

  הכוונה שהזהויות המרובות של כל זהויותשל ריבוי  בתכנית הלימודים ומחוצה לה להכליליש .

 הוא ביתו ומבטא את זהותו.  שכל תלמיד ירגיש שבית הספרכך תלמידי בית הספר יבואו לידי ביטוי 

  לתת במטרה  זהויות שאינן חלק מקהילת בית הספרבתכנית הלימודים ומחוצה לה גם להכליל יש

  לגיטימציה למגוון הזהויות בחברה הישראלית. 

 ת גם יויחסוישמקצועות הלימוד יכללו הת ולוודאתכנית הלימודים את  למפותלעשות זאת יש  כדי

  בית הספר וגם ל"אחרים". ךולזהויות המרובות בת

  טיולים וסיורים, התנדבות, מחויבות אישית, מחוץ לתכנית הלימודים כגון פעילויות את היש למפות

בכל אלו להביא לידי ביטוי את מגוון ובגרות חברתית או קירות בית הספר, שעות חינוך תכנים על 

 הזהויות ונקודות המבט בחברה הישראלית. 

  אוכלוסיית בית הספר: המורים והתלמידיםלעודד גיוון בכדאי. 

  תלמידים עם מפגשיםעל ידי  הישראלית בחברה זהויות של רחב למגוון לחשוף את התלמידיםמומלץ 

 .משותפת פעילות או למידה סביב יהיו שהמפגשים חשוב. אחרות מקבוצות
 

 שיטות הוראה ולמידה –פדגוגיה   .ב

 לתרגל הקשבה ושיחה פתוחה בין התלמידים ובמסגרת זו  יש לעודד דיאלוג בכל מקצועות הלימוד

 מגוון של עמדות.הכוללת 

 אין יש לעודד הצגה של נקודות מבט מגוונות. ללמד את התלמידים להתמודד עם מציאות מורכבת ש

אנו נוטים לראות שלהדגיש נקודות מבט שמערערות על "האופן הטבעי" חשוב בה פתרון אחד נכון. 

 דברים. בו 
 

 צוות בית הספר  .ג

 בשל  גםאבל  ,הכיתה על שליטה בדןומא פחדה בשלשנאת האחר  בנושא מעיסוק חוששים המורים

 יש כך משום. ופחד האחר שנאת של תופעות לעתים יש המורים בקרב גם. ההורים מתגובות חששה

שיח שלא יחששו לקיים כך  מוריםתתמוך בשההנהלה . חשוב השתלמויותב המורים צוותלעבוד עם 

ותיתן להם  ;להביע את דעתם האישיתואת התלמידים עודד אותם ת ;פתוח בתופעות שנאה ואלימות

  . ומוסדית אישית תמיכה
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  משותפת למידה לצורך אחרות מקהילות ספר מבתי צוותים עםבית הספר  מורילהפגיש את חשוב .

 . האחרות מהקהילות עמיתיהם עם להיפגש רצון הביעו עצמם המנהלים גם
 

 אקלים בית הספר  .ד

  אווירה התקנון, החזון הערכי של בית הספר, קירות בית הספר,  ה -כל רכיבי האקלים הבית ספרי

 צריכים לשדר סבלנות, הכלה וגיוון.  - מוסדות התלמידיםו
  

  תגובהפעולות 

של שנאה ואלימות. כל תגובה (גם עונש) חייבת  תיוהתנהגואפשר שלא להגיב לת-איכי כל המנהלים מסכימים 

  . רצף פני עלאפשר למקם  האחר ושנאת אלימותה לביטוייאת התגובות לכלול דיון. עם זאת 

  אפס של מסר שמשדרות ענישה פעולותויש לנקוט  שנאהשל  ביטוי כליש הסבורים שיש לאסור 

 . לביטויים סבלנות

  פתוח דיון לאפשר כדי מקום להם לתת יש אלא, להשתיק אין שנאהה ביטוייאת  כי סבוריםהיש .

 לאפשר יש. השטח לפני מתחתאל  אותם תוריד רק אלא ,אותם תעלים לא תםשהשתקהיא  הנחהה

, ןואת סיבותיה ןאת מקורותיה לבחון, עמן ולהתמודד עמדותיהם את להביע לתלמידיםאפוא 

 . עמו ולהתמודד הפחד על להצביע

 האישיתשאנשי החינוך יציגו את דעתם  חשוב כזה דיון במהלך. 
  

 שאלות לדיון

  להפוך את נושא החינוך נגד שנאת האחר ולמען הכלת השונה צעדים על בית ספר לנקוט כדי אילו

 )? שלו DNA-(ה ולחלק מתרבות

  אותןולחייב בהן לתמוך פעולות אלה, על משרד החינוך לאמץ כדי לעודד איזו מדיניות? 

  המודעות להגביר את כדי  בקרב מנהלים אחריםלעשות יכולים אילו פעולות מנהלים ומפקחים

 ?בנושא זה יהילעש
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 מייצרים מפגשים משמעותיים במערכת החינוך? כיצדמפגשים מהסוג האישי:  .5
 מוביל תוכן: מוחמד דראושה

 
 ?מפגש בין שונים: איך מתי ולמה

  מוחמד דראושה
 

. בפרט מהחברה הערביתוכלל בתלמידי ישראל אינם מכירים את עמיתיהם בני גילם מהקהילות האחרות 

הרעיון להפגיש תלמידים מקבוצות שונות מבוסס על הרצון לעודד היכרות ביניהם, למנוע סטראוטיפים, פחד 

מפגשים בין בני זה הרעיון העומד בבסיסם של הושנאה ולקדם תפיסה של מרחב משותף שנחלק עם אחרים. 

 5%-הערכה היא כי רק כזה העם נוער יהודים וערבים, מוסלמים ודרוזים, דתיים וחילונים, חרדים ודתיים. 

בסיוע ארגוני נערכים המפגשים רוב מבני הנוער נפגשים עם תלמידים מקהילה אחרת במסגרת לימודיהם. 

בתי רק . המפגשים עצמםומובילים את הפעילות שמציעים הנחיה לצוות המורים לפני  ,אזרחיתהחברה ה

 שיתוף פעולה ביניהם. ויוצרים פועלים באופן עצמאי, יוצרים קשר עם בתי ספר מקהילה אחרת אחדים ספר 
 

0Bמודלים של מפגשים 

 :עיקרייםמודלים למפגשים חמישה 

חברויות ולהפחית ולקדם היכרות הדדית, לבנות שותפות על פי מודל זה מטרת המפגש  – מודל השערת המגע

ובדרך כלל , אישיים ומנהגים משותפים-יחסים בין ,אינטראקציהמדגיש זה פחדים וסטראוטיפים. מודל 

 מתבסס על חוויה חיובית. 

(ולא בזהויות אישיות)  זהויות קבוצתיות ולאומיותבומתמקד את הסכסוך מודל זה מדגיש  – המודל המעמת

להביא לידי  ףשוא. המודל המעמת )פחות באינטראקציות על בסיס אישי(וקבוצתי אינטראקציות על בסיס וב

 למוקדי העימותים, הכרת השוני והענקת לגיטימציה הדדית. מודעות השינוי חברתי על ידי העלאת 

. המודל הנרטיב של האחרמשמשות להכרת סיפור סיפורים כגון שיטות על פי מודל זה  –הנרטיב  מודל

הסיפורים המסופרים דרך ו ,הנרטיבי כולל אלמנטים ממודל השערת המגע לצד אלמנטים של המודל המעמת

אלא רק  ,קבוצתיות. המודל הנרטיבי אינו עוסק ישירות בשינוי חברתיעוסק בזהויות אישיות, משפחתיות ו

 בעקיפין דרך הזהות האישית. 

על -ג מטרתיכי עבודה על משימה משותפת שמכוונת להשמודל זה מניח  –מודל המטרות המשותפות 

, אינטרסים משותפים ובסיס לשותפות על משותפת-ותיצור זהותבניהם הרלוונטית לשני הצדדים תקרב 

 אזרחית, כלכלית ומרחבית. 

לשגרירי והפיכתם קהילה עמיתה בתוך בית הספר בני מורים שילוב המודל מבוסס על  –הפריה חינוכית 

לשוניות, אזרחות או מקצועות אחרים, -הקניית ידע מגשר כמו דוידי . הוא מביא לממושכתתרבות לתקופה 

 חלק לגיטימי מהמרחב האישי.לוליצירת חוויות שהופכות את האחר 

 שבהם מורים ותלמידים מכמה קהילות לומדים יחד.  ,לשוניים-למודלים אלו יש להוסיף את בתי הספר הדו



 75שולחנות עבודה  |  

השפעת וכן על  המודליםמגוון י נוער על פי על האפקטיביות של מפגשים בין בננעשה עד כה מחקר רב 

שכדי נראה כי הדעה הרווחת היא הדעות עליהם חלוקות, אבל לאורך זמן. בקרבם המפגשים על שינוי עמדות 

קהילתי מכין -פעמיים, לכלול אלמנט חד-ולא חדממושכים שמפגשים יהיו אפקטיביים עליהם להיות 

לא די אמנם של פרויקט משותף ושילוב של כמה מהמודלים. לכלול רכיב וכן ורפלקטיבי ולא רק מפגש, 

 אסור להסתפק בעימות. אבל  ,בהיכרות ובמגע

 

1Bשאלות לדיון 

 ים? באילו הקשרים?יאפקטיבהם אילו יוזמות ומודלים למפגשים  •

נערים בבתי ספר , חטיבת הבינייםיסודי, בית הספר הילדים למפגשים? איזו אוכלוסייה מתאימה  •

 הוראה, מורים, מנהלים?תיכון, פרחי 

 להוביל מהלך מערכתי שיהפוך את המפגשים לחובה? מהי המדיניות הרצויה?אפשר כיצד  •

 ? האם זה רצוי?זה עם זהלחייב בתי ספר מכל זרמי החינוך להיפגש אפשר האם  •

 ?ולתמוך בהן רשויות מקומיות ובתי ספר)של לקדם יוזמות מן השטח (אשר כיצד  •
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 מהכוח אל הפועל: איך לתכנן תכנית מערכתית לחינוך לחיים משותפים? .6
ריה  מובילות תוכן: טליה נאמן, גילי רעי וסמאח סלאימה אגב

 

  תכנון ויישום של תכנית מערכתית

0Bריה  גילי רעי וסמאח סלאימה אגב

 
 

1Bרציונלה 

מתכוונת  – רחבים ומגווניםתהליכים על חולשת על מנגנונים ושד ומערכת גדולה מא – מערכת החינוךכש

 עיקריים:ניצבים בפניה שני אתגרים להטמיע תכנית מערכתית לחינוך ערכי, 

על ערכי ליבה מוסכמים על כל הזרמים להתבסס : תכנית מערכתית לחינוך ערכי צריכה תוכן •

להסכים אפשר מהם אותם ערכי ליבה? מי הגורמים השותפים לניסוחם? האם  והאוכלוסיות. 

 עליהם? 

מצופה ממנה לתת מענה לאוכלוסיות שונות. ו, אחדיםמחולקת לזרמים מערכת החינוך : מבנה •

עומדים לרשותה, הפיתוח תכניות לימוד, מערכי ההכשרה בכל הנוגע למבוזרת ומפוזרת גם המערכת 

 פרויקטים מיוחדים ותכניות חיצוניות.

 

 ,תוך התייחסות למבנה הארגוני של המערכתמבשלושה היבטים זה בהינתן אתגרים אלו נבקש לדון בשולחן 

 בתי הספר:כלה בומחוזות עבור ברמת המטה, החל ב

כניים והיבטים המבניים והתבכל הנוגע לזו ללמוד מתכנית שאפשר לקחים  –״האחר הוא אני״  •

 שנוסחו לעיל.

  .מכלול הרכיבים הנדרשים להצלחתה של תכנית מערכתית לחינוך ערכי •

עליהם את הדעת בהקשר של חינוך לחיים שיש לתת היבטים ספציפיים  –חינוך לחיים משותפים  •

 משותפים.
 

2B שאלות לדיון 

 בשלבי היישום וההטמעה? נתקלות אתגרים תכניות מערכתיות של משרד החינוך באילו  •

 ? השפעותיהשל התכנית? כיצד היא מיושמת? מה המטרות והתכנים  םמה •

 שתכניות מערכתיות יהיו אפקטיביות יותר? כדי לעשות אחרת אפשר מה  •

 ללמוד מתכנית זו בבואנו להציע תכנית מערכתית לחינוך לחיים משותפים? אפשר מה  •

רשויות למנהלים, להאם רצויה תכנית מלמעלה למטה או שרצוי לאפשר חופש פעולה לבתי ספר,  •

 רשתות חינוך? למקומיות ו

 ם חינוך לחיים משותפים? על מי מוטלת האחריות לקד •

 שלישי? המגזר המה צריך להיות תפקידם של ארגוני  •

א

א
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 מהכוח אל הפועל: איך לתכנן תכנית מערכתית לחינוך לחיים משותפים? .6

 

 

 "האחר הוא אני"
 תיאוריה ומעשה  –תפיסה מערכתית במשרד החינוך 

 טליה נאמן
 

קדמת על  המציבתפיסה זו . "האחר הוא אני" הכותרתש תחינוכי-תערכיחרט על דגלו תפיסה  משרד החינוך

מבטאים את כבוד האדם, שוויון, צדק, שהבמה ערכים אוניברסליים, הומניסטיים, דמוקרטיים ויהודיים 

מאפשרת לכל יחיד שחברה , במטרה לבנות סובלנות, קבלת האחר, הכלה וחמלה, דמוקרטיה, זהות ושייכות

 מימוש עצמי מתוך אחריות, מעורבות ומחויבות לכלל.

 יחידיםאישית בין -. השונות הביןכולהבבואה של החברה הוא  ,כחלק ממערכת החינוך ,ד החינוכיהמוס

ת לפתחנו וזרמים, מזמנהעדות והתפוצות, המגוון שמקורה בתרבותיות בחברה הישראלית, -כפרטים והרב

אורם האחר ולהדגיש את ערכי החברה שלאת הזדמנות ללמוד להכיל את השונה וואתגר תרבותי וחברתי 

 מאפשרת למידה הדדית. וערך -משאב רבאפוא נרצה לחיות. השונות החברתית היא 

 הילד/הנערכחוט השני לאורך מעגלי חייו ושגרת יומו של  עוברערכי המופת הנבחרים על השיח החברתי 

מאפשר לפרט שהמפגש עם האחר הוא מפגש של שיח,  ספרו, בקהילתו ובמולדתו. במשפחתו, עם חבריו, בבית

 ללמוד על עצמו, על יכולותיו, על סגולותיו, על כישוריו ועל מאווייו. 

דאגה , מכבד את האחרשהובלת שיח דמוקרטי ערכי : האלהבאים לידי ביטוי ההיבטים מהות התפיסה ב

הרחבת ההזדמנויות  .פילוגעם שנאת חינם ועם הדרה, עם תמודדות עם שנאת האחר, , הלחלשים בחברה

 .ומחוצה לו כתליווצמצום התנהגויות שליליות בין  במוסד החינוכייצירת אקלים מיטבי  ,משמעותית ללמידה

  לכל יחיד מימוש עצמי מתוך אחריות, מעורבות ומחויבות לכלל. כך יתאפשר

בזכותו של כל אדם הכרה  ;והימנעות מפגיעה בוקבלת השונה והאחר  : התפיסה יה העיקריות שלמטרות

 ;חייו על פי ערכיו ותפיסת עולמו, באופן אוטונומי ועצמאי, כל עוד אינו פוגע בזכויותיו של האחרלחיות את 

, ערבות הדדית ,ם ערכים של צדק חברתיודיק ;חסד ותרומה לחברה על כל גווניהנתינה,  של םטיפוח ערכי

במסגרות החינוך לשם  חיזוק, הרחבה והעמקה של תהליכי ההכלה ;סולידריות ודאגה לכל אדם באשר הוא

 של הלבניית ואחדשל כל אחד  האישית ולאחריות המודעות הגברת; שילוב הלומדים, התקדמותם והעצמתם

גלות אחריות אישית וחברתית בשמירה ל נוער ובני ילדים עידוד ;חברה ערכית כתנאי לקיומה של חברת מופת

 על זכויותיהם של בני האדם וחירותם.

להרחיב את אופקי השיח עמו  ,ליצור הזדמנויות ללמוד את האחראפוא תפקידה של מערכת החינוך 

 . עמויחידים מפגש משמעותי לקהילה ולולזמן 

ריה א מובילות תוכן: טליה נאמן, גילי רעי וסמאח סלאימה אגב
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 התפיסהשל  ההטמעתאת ו מהיישואת מוביל במשרד החינוך  מינהל חברה ונוערתשע"ה הלימודים בשנת 

המטה והמחוזות, הרשויות המקומיות, נציגי החינוך הבלתי עם נציגי שותפות באמצעות ועדה משרדית וב

 משרד החינוך. שבתקצוב תלמידים ומוסדות מורים, פורמלי, נציגי הורים, 
 

0Bתפקידי הוועדה המשרדית להטמעת התפיסה במטה 

 דגש על עבודה משותפת וחיבור של כלל הגורמים והשותפים לתהליך.באינטגרציה בין גופים שונים  •

 בהלימה לתפיסה.המצויות במטה ובמחוזות מיפוי תכניות, יוזמות ופעולות  •

 .יוזמות מהשטח ואיסוף  מערכיםכתיבת , מקוונתחוברת הכנת אתר, עדכון ה :רענון מאגר הידע •

 

1Bהעקרונות המנחים ליישום  

 .הטמעת ערכיםל מערכתי-רב ערכי מהלך •

 ובחברה.מפגש בין אוכלוסיות בתוך המסגרת החינוכית, בקהילה  •

שיתוף בין בעד ערב, ובכל שכבות הגיל, מבוקר יש להביא את התפיסה לידי ביטוי : רצף חינוכי •

בין השגרתי למודגש (ימי  ,בחודשי הלימודים ובחופשת קיץ החינוך הפורמלי לחינוך הבלתי פורמלי,

  .למידהה מעגלי, ומתוך הגדלה והרחבה של שיא)

העמיד לרשות כל השותפים לתהליך מרכז ידע ארצי,  משרד החינוך :ובחירה יזמות, גמישות •

 . מציגים יוזמות מהשטחשחומרים בכל עת יוכלו כלל השותפים להוסיף לאתר כך ש ,אינטרנטי, דינמי

 בכל מחוז מונה רפרנט לנושא, שנמצא בקשר רציף עם מוסדות החינוך במחוזו.אחריות במחוזות:  •
 

 ,סטנדרטים ליצירה, לניהול ולבקרה של תרבות ואקלים בית ספרי""של  מודל ההמשרדית פיתחהוועדה 

תפיסת לבהתאם של המוסד החינוכי האקלים הארגוני את למפות את התרבות וו לבחוןאפשר שבאמצעותו 

וצמצום  במוסד חינוכייצירת אקלים מיטבי שאמונה . הדבר נעשה בכאורח חייםוליישומה "האחר הוא אני" 

 .הם המפתח להגשמת מטרות התפיסה ומחוצה לו ליוין כתהתנהגויות שליליות ב
מלווים ה ימי השיאהחינוכית ו שגרת העשייהבשני מישורים משלימים: מוטמעת ומיושמת  התפיסה

  .אותה
 

2Bשגרת העשייה 

 :צירים ניבשמתמקדת החינוכית שגרת העשייה 

התכנית . וחיים משותפיםמסובלנות למניעת גזענות וחיים משותפים בהובלת המטה לחינוך אזרחי  •

שמירה על לשיש לחנך באופן שיטתי ומעמיק לערכים של סובלנות ולכיבוד ומבוססת על ההנחה 

דברות) בין קבוצות יושתהליכי הפגשה (ה ;זכויות האדם כבסיס לחיים משותפים ומניעת גזענות

 חיוניים כאמצעי לקבלת האחר והפחתת גזענות.
החברה מקבלת את שונותם כשהשתלבות אנשים בעלי מוגבלויות מתאפשרת  .נגישות והכלת השונה •

ונערכות  ,לשם כך נעשות פעולות להעלאת המודעות .כשהשירותים הקהילתיים כוללים גם אותםו

   היכרות ותרומה הדדית.פגישות, פעילויות ל
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3Bימי שיא 

יום  :וחינוך לדמוקרטיה גזענותמניעת , סובלנות :אשכולות לארבעהימי הלוח שנקבעו כימי שיא נחלקים 

חג  :הכלה ונגישותרבין, יום הסובלנות הבינלאומי, יום זכויות האדם, היום הבינלאומי למאבק בגזענות; 

אחדות בחברה ; יום הילד הבינלאומי  :זכויות הילדהסיגד, היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות; 

יום הזיכרון  , יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,געי פעולות האיבהיום הוקרה לפצועי צה"ל ולנפ : הישראלית

 .יום האחדות , יום העצמאות , לחללי מערכות ישראל

לפעילות  עידוד – האקטיביזם החברתיהוא והמשותף לימים אלו  יהציר המרכזבכל ארבעת האשכולות 

הנחה שכך ב ,וירטואליים ופיזייםהקמת מרכזי פעילות ומעשית כגון הסברה, יוזמות חברתיות חברתית 

 .שינויים חברתיים במגוון תחומים בחברה הישראליתלהוביל אפשר 

שולחנות עבודה  |  
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ות החינוך בחינוך אדוני ראש העיר: מה תפקידן של הרשויות המקומיות ורשת .7
 לחיים משותפים?

  סאמר עתאמנה, נורית דנינו, ןימובילי תוכן: יעל מעי

  
 גלובליות, תמקומיוּ : משותפת בחברה לחיים חינוך תיאסטרטגי

  21- ה במאה ושותפות

  האזור שלנו" -منطقتنا -"מנטיקתנא

  יעל מעיין

  רציונל

 ליצור צעירים אנשים לחנך שמטרתה לתכנית חדשה תפיסה מציגהבחברה משותפת  לחיים האסטרטגיה

 אסטרטגיהה. למחקרהיא מבוססת על שילוב בין פרקטיקה ו ,מחיה משותף באזור משותפת חברה ולקדם

 לקדם במטרה מובילה - הפועלת בין מועצות שכנות - חביבה שגבעת קהילות בין שותפות על מבוססת

) בין top-down( למטה מלמעלה ממוסדים קשרים יצירתעל ידי  וקהילות מועצות בין קיימא בנות שותפויות

 משותפות אינטרס קבוצות של עשייה, המועצות ראשי שלמנהיגותית  תמיכהעל  מבוססת התכניתבתי ספר. 

 ,קריטית ו. נקודה זשלם ממהלך כחלקלהבין אפוא  יש התכנית אתבמועצות שכנות.  משרדית-בין דהועבו

למסד חינוך מסוג זה דרוש  שכדי עולהלחברה משותפת  החינוךעדכניים בתחום   ומדוחות ממחקריםשכן 

  .השגתו עלבחברה ומקשים  שקיימיםעם כוחות סותרים  להתמודד שיכולמוסדי ומנהיגותי  גיבוי

, אזרחות תרבותית-בין לחשיבה חינוך: חינוכיים תוכן עולמות מגוון של מעמיקה למידהכוללת  התכנית

 מטרתם אלהלחשיבה ולמעורבות גלובלית. כל  חינוךו מקומיות, סביבתי צדק), דלברטיבית( השתתפותית

 של והדגשה הרחבה מתוך אזור באותו ספר בתי בין עבודה של והוויה מקומית חשיבה לפיתוח לסייע

עבודה  יחסי: יצירת הםהחשובים  האלמנטיםזה  בהיבט. מארגן כמושג והמשתפת המשותפת האזוריות

, שיתוף גילאיות-רב, הלימודים בתכנית מרכזיים נושאים שלקבועים בין בתי הספר, למידה משותפת 

  לכל בית ספר.  שמותאמים -  על ידי צוותי החינוך -מודלים של עבודה  ובניית רבים תלמידים

, שותפות כגון ערכים של מקומם את התלמידים בקרב לחזק שמטרתן מגוונות יוזמות יש ובעולם בישראל

, גילאיות-רבבעולמות תוכן יעילים, כמה בין  בשילובזו  תכניתשל  ייחודה .ודמוקרטיה הכרה, אמפתיה

 המשאביםניצול ובית הספר  שלהלימוד  תכניות עלניכרת  הסתמכותבו קיימא בר עבודה אופןשל  התוויהב

  . הקיימים

  

  לדיון שאלות

 משותף אזור של חוויהליצור  אפשרמציאות לדמיון: האם  בין? 

 מהלאומיות טובליחסים  שקשורותסוגיות  עםהאזוריות מתמודדת  האם? 

 ברמה האזורית בין רשויות מקומיות ובתוך ערים?  לפתח אפשרשיתופי פעולה  אילו 
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  פעולה כיווני

 לשארו המשותף האזור על לידע, וחברתיות אנושיות לסוגיות שמתייחסת תכנית. גאוגרפיה תכנית 

 .אליו שקשורותיחידות תוכן ודילמה 

 דיון מתוך משני בתי ספרשעושים תלמידים . מטלה משותפת באזרחות באזרחות משותפת מטלה 

 .משותף ציבורי במרחב ועיסוק

 ומנהלי. קשרים בין מחלקות חינוך, בתי ספר שונים ממגזרים מקומיות רשויות בין פעולה שיתופי 

 בתי ספר. 
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ות החינוך בחינוך אדוני ראש העיר: מה תפקידן של הרשויות המקומיות ורשת .7
 לחיים משותפים?

 

 עיר שהיא קהילה: רעננה

 נורית דנינו

0B "מתוך חזון העיר("רעננה עיר קהילתית הרואה את האדם במרכז( 
כל העיר על  מתוך תפיסה קהילתית ומחויבות לאוכלוסיית יםהחינוך, פועל מינהלומכאן גם  ,העיר רעננה

הדדית ובאווירה הפתוחה המתגאה בסובלנות העיר מגדירים עצמם דתיים, ורעננה מתלמידי  30%-. כגווניה

 .בהוהמקבלת שיש 

תי הספר שותפות בין בהסולידריות והקהילתיות, התחושת של מינהל החינוך רואה עצמו אמון על טיפוח 

(הראשונה  מערכת החינוך של העיר פועלת כ"עיר בניסוי" 2012שנת למן . דתי והממלכתי-הממלכתיהמגזר מ

דיאלוג, מימוש  :ופועל לאורם של שלושה ערכיםעל מנהיגות אותנטית מבוסס שלפיתוח מודל חינוכי  בארץ)

מנהלי בתי הספר בעיר מכל של כלל בשיח משותף  גובשוערכים אלו  עצמי ואחריות לזולת במרחב המשותף.

מקומו ואת  ואחד כל אחדשל  וייחודיותשמכבדת את מבטיחים התנהלות עירונית משתפת, הם גווני הקשת, ו

 מבוססות על אמון הדדי.שליצירת שותפויות פועלת ו ,במרחב הציבורי
 

1B דוגמאות לפעילויות עירוניות של שותפויות בין בתי ספר 

 דתיים ברעננה-ממלכתיים וממלכתייםפעילות משותפת לבתי ספר  .1

 :לדוגמה. ממלכתיתכנית של שיתוף פעולה עם בית ספר דתיים -הממלכתייםלכל אחד מבתי הספר 

(תגבור לימודי יהדות)  תל"יו דתי)-(ממלכתי ו"בילפעמונים (ממלכתי), בתי הספר היסודיים  •

"פרשצוותא". השיח מתנהל נקראות שמקיימים פגישות לימוד משותפות לתלמידי כיתות ו' 

 "מיתרים". יסודי-בהנחיית תלמידי בית הספר היהודי הפלורליסטי העל
"בוחרים ללמוד ושמה בנו תכנית משותפת דתי) -(ממלכתיויבנה (ממלכתי) הדר בתי הספר היסודיים  •

 סגרתה תלמידי כיתות ד' לומדים יחד במקומות בקהילה לפי בחירתם.במש ,יחד"
ישיבת בני עם תיכון לבנות אמי"ת רננים והמקיים מפגשים עם (ממלכתי) ווסט -תיכון מור מטרוה •

דתי -בבית ספר ממלכתי וממלכתילומדים שעקיבא ומפעיל תכנית מוסיקלית ייחודית לתלמידים 

 כאחד.

 שותפויות עם בתי הספר מחוץ לרעננה  .2

פועלות כמה ך תפיסת שייכות רחבה למדינה ורצון לקדם אחריות חברתית וסולידריות אזרחית, ומת

 :שמחוצה לה התכניות בין בתי ספר בעיר לכאל
תלמידים מחטיבת הביניים יונתן טק "רד האט" בהשתתפות -תכנות בקוד פתוח בחברת ההיי •

   .יבת הביניים א' בטירהברעננה ותלמידים מחט

  סאמר עתאמנה, נורית דנינו, ןימובילי תוכן: יעל מעי
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 אזורית מרחבים.המועצה התכנית "פנים אל פנים" של סיורים משותפים לילדי רעננה, אופקים ו •
רעננה ואלמאג'ד במבוססת על שותפות ומפגשים קבועים בין בתי הספר היסודיים שקד שתכנית  •

 טירה. במסגרת זו פועלת מקהלה משותפת ומתקיימים מפגשי מורים והורים.ב

 ניות לשותפות עם אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדיםתכ .3

קשה. שני בתי ספר יסודיים, -בעיר פועל בית ספר אג"ם לילדים בעלי עיכוב שכלי התפתחותי בינוני •

 שלוש חטיבות ביניים ותלמידי תיכון פועלים בתכניות משותפות עם בית הספר. 
 – צרכים מיוחדים ולקויות התפתחותיותילדים בעלי ל – תלמידים מבית הספר של בית איזי שפירא •

 גנים בעיר יום בשבוע ואף יותר.במשולבים דרך קבע בבתי ספר ו

 וותיקיםלתכניות לקליטת עלייה ויצירת שותפות בין עולים  .4

עיר קולטת עלייה, פיתחה במערכת החינוך מודל ייחודי של בתי ספר המתמחים בקליטת עלייה  ,רעננה

 בית הספר.תרבותיים לכל באי -ומעניקים מענים רב

 שותפות באירועים עירוניים .5

וגוונים "קולות  – הנחיה של אירוע קהילתי ייחודיבהפקה ובתכנון, במינהל החינוך היה שותף בייזום, 

ם, קונסרבטיבים, אורתודוקסים, רפורמי: כל גווני הקשת היהודית בעירתתפות בהש –במרחב" 

 ים.מסורתיים וחילונ
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 בלפאסט זה כאן? מודלים של חיבור ושיתוף בין קהילות במערכת החינוך .8
 Prof. Tony Gallagher, Dr. Gavin Duffy ,שרביט מובילי תוכן: מרים דרמוני

 

  בונים שותפויות בין בתי ספר :לימוד משותף בין הזרמים

Learning Together across Educational Sectors in Israel  

  שרביט מרים דרמוני
  

  רציונל 

השפעה שלילית על הלכידות החברתית ועל  ,מאפיינת את מערכת החינוך בישראלה ,להפרדה בין מגזרים

כיום  . שילוב בין אזרחים מרקעים שונים מוכרוחברתייםהשתלבותם בחברה ובכלכלה של מיעוטים לאומיים 

כך. עם זאת אחד הכלים העיקריים לוהחינוך הוא  ,כאמצעי חיוני לקידום אזרחות משותפת ולצמצום פערים

  ערכיהם. את משקף את זהותם ושרוב ההורים בישראל מעוניינים שילדיהם ילמדו בבית ספר 

מתמשך. בתי הספר במודל של לימוד משותף שני בתי ספר או יותר מזרמים שונים עובדים בשיתוף פעולה 

ממקצועות באחד התלמידים לומדים במשותף שיעור שבועי , ומאתרים צורך משותף ופועלים לקדם אותו

  גורמים: שניהליבה עם מורים משני בתי הספר. שיתוף הפעולה חייב לכלול 

  ,בתכנון תכניות הלימודים ואם הכשרה מקצועית בבהדרכה ואם מורים מבתי הספר עובדים יחד

 ת השיעורים; ובהעבר
 באמצעות ואם פנים, אם בעבודה על פרויקטים מסוימים  אל תלמידים מבתי הספר לומדים יחד פנים

 השתתפות באותם שיעורים בתכנית הלימודים.

ללא ויתור ההיכרות בין אזרחים מרקעים שונים את דרך אפקטיבית לקדם הוא לימוד משותף בין הזרמים 

מן הצד האחר לשמר ולהנחיל זהויות קהילתיות, ומצד אחד טוב ביותר על זהותם הייחודית. זה המענה ה

הלכידות על בשורה חינוכית שתשפיע על השגשוג הכלכלי, יש לטפח ערכים משותפים. בלימוד המשותף 

  היציבות של הדמוקרטיה הישראלית.על החברתית ו

טרם אבל יניות אירית כוללת, הוא חלק ממדכיום ו ,לימוד משותף בין זרמים נוסה בהצלחה בצפון אירלנד

  נוסה בהיקף נרחב בישראל. 

  

  מאפיינים בולטים

בתי ספר משולבים, כגון "יד ביד" או "קשת", הם הדגם השלם ביותר לחינוך משותף,  היקף ועומק השותפות.

השפעה שלהם  ,. בה בעת מפגשי דיאלוג בין תלמידים מבתי ספר נפרדיםאבל רק מיעוט ההורים בוחר בהם

"משוגעים לדבר".  לימוד משותף בין כמה ונוטים להישאר ספורדיים ותלויים באינם ממוסדים דיים  ,חיובית

  מבוסס על שותפות עמוקה ורבת פנים בין המנהלים וצוותי ההוראה מציע פתרון בר קיימא.שזרמים 

תים החינוכיים הצוומובילים משותף הלימוד ה אתבעלות של הצוותים החינוכיים על התהליך החינוכי. 

פיתוח מקצועי מעמיק של מנהלים ומורים ובניית מצויים  ובלבו ,בבתי הספר, ולא אנשי מקצוע חיצוניים
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 –הורים הילדים והמורים, ההנהלה וה –עובדים יחד לאורך זמן. כל קהילת בית הספר שצמדים של בתי ספר 

  הלימודים המתקיימת בו.משפיע על ערכי בית הספר ועל תכנית והוא בתהליך, מעורבים 

  ולאורך שנים.בקביעות משותף משולב בתכנית הלימודים של בתי הספר הלימוד ההמשכיות. 

ם העצמם כדרכים יעילות לשיפור הישגיאת שותפות ופיתוח מקצועי משותף הוכיחו מצליחים יחד. 

מתמטיקה, שפות  במקצועות לימוד בעלי סטטוס גבוה כמובעיקר הלימודיים של התלמידים המשתתפים, 

קורסים מתוקשבים בייחוד ומדעים. בישראל הלמידה המשותפת מושתתת על חדשנות פדגוגית וטכנולוגית, 

ועבודות חקר לתלמידים מבתי ספר שונים. לצד הלמידה מרחוק יתקיימו גם מפגשים פנים אל פנים להיכרות 

  ספר. הבלתי אמצעית ומתמשכת בין התלמידים מצמדי בתי 

באמצעות הוראה בצוותים משותפים והשתלמויות מקצועיות משותפות מורים. הרי עבודה בין יצירת קש

מורים, שהם הדרך הטובה ביותר לטיפוח היחסים בין בתי הספר המשתתפים הנבנים קשרי עבודה בין 

  ולקיימות הפרויקט.

ף פעולה בין משרד לחינוך לחיים משותפים בעיר רמלה כשיתו) פיילוטתכנית חלוץ ( הבשנת תשע"ד הושק

צמדים  16החינוך (הפיקוח הכולל, המטה לחינוך אזרחי והחינוך החברתי), הרשות המקומית ומט"ח. השנה 

אמנות, מתמטיקה, מוזיקה, השפות  ם שלמקדמים יחד יוזמות של חיים משותפים בתחומישל בתי ספר 

ם של לימוד משותף ברחבי העיר עברית וערבית ועוד. ברוב בתי הספר היוזמות הולידו מיזמים מתמשכי

  בהובלת המנהלות והמורות בבתי הספר. 

  

  שאלות לדיון
הפרדה מוחלטת במערכת החינוך בין הקהילות  –של חיבור והפרדה. בקצה האחד רצף לדבר על אפשר 

אפשרויות רבות עוד יש בתווך לשוניים). -בתי ספר מעורבים (דוגמת בתי הספר הדוהאחר ובקצה  ;בישראל

  שאחת מהן היא מודל הלימוד המשותף.  ,לחיבור ולשיתופי פעולה

  הזההרצף עצמם על את לחייב בתי ספר למקם אפשר האם?  

  הרצףמהי המדיניות הדרושה כדי שכל בית ספר ימקם עצמו על? 
  ישראל? למה נדרש כדי להתאים את מודל הלימוד המשותף 
 ראלית?מהם היתרונות והחסרונות של מודל זה במציאות היש 
  ?כיצד רצוי ליישם באופן מערכתי את מודל הלימוד המשותף בישראל 
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דמוקרטיים  אחרי הצלצול: כיצד יכול החינוך הבלתי פורמלי לקדם ערכים .9
 ושותפות בין קהילות בחברה הישראלית?

 גיטי-מובילת תוכן: ענבר הרוש

 

 חינוך פוליטי במסגרות לא פורמליות

0B גיטי-הרושענבר 

1B רקע 

לצורך הפעלתם  /ההנערפיתוח כישוריו האינטלקטואליים ורגישותו המוסרית של מטרתו  חינוך פוליטי

P0F1.מזמינים נקיטת עמדות בעניינים פוליטייםשבמצבים 
P מתאר את החינוך הפוליטי במונחים של  נווה אייל

מגוונות בחייו של מתנהל בזירות שורואה בתהליך פיתוח התודעה תהליך דינמי  ,"חינוך לתודעה פוליטית"

P1F2.בית הספרולא רק בגיל  ,הפרט
P   

-תוכן פוליטיכוללת שום איננה ש ,המגמות בחברה הישראלית מקדמות תופעה של העדפת ה"ממלכתיות"

נחשף באופן רדוד לצדדים השליליים של התרבות  ,חף מכל אידאולוגיהשאידאולוגי. התוצאה היא דור צעיר 

 ,לתחום הציבורימלהיכנס ולכן מתעב פוליטיקה ורואה בה תחום בזוי. צעירים אלה נמנעים  ,הפוליטית

של תנועות הנוער,  םהשאלה מה תפקידאפוא מממשים את זכותם הדמוקרטית. נשאלת אינם ולעתים אף 

 בהקשר זה?ארגוני הנוער והחינוך המשלים (החינוך הלא פורמלי) 

 

2B לדיון עיקריות שאלות 

 ה שנווה מתאר מוכרת לנו מהשטח? האם התופע .א

פועלים לפיתוח תודעה פוליטית? מה ההבדל בין  ,לזרם הלא פורמליהשייכים כארגונים  ,האם אנחנו .ב

 ,זהההתנועות האידאולוגיות לתנועות הממלכתיות? האם המרחב האידאולוגי אכן מתפקד באופן 

 גם לתנועות הדתיות). תייחס חשוב להאידאולוגי אכן מקפיד על ממלכתיות? (-והאם המרחב הלא

לדעות בכל הנוגע לקיצוניות נטייתו למשל מאפיינות יותר נוער בסיכון? (שהאם יש דוגמאות לתופעות  .ג

 קדומות וגזענות). 

לא כל המסגרות הלא . עם זה ייתכן שפוליטיהבחינוך חשוב פורמליות תפקיד -מסגרות הלאלסיכום ביניים: 

כמו כן  .חוששות מלגעת בנושא הרגיש הקרוי פוליטיקהעדיין ורבות  ,המשימהאת עליהן פורמליות לקחו 

 בלתי פורמלי. להפורמלי החינוך ובוודאי לא חלוקת התפקידים בין  ,ברורהאיננה שהמשימה ייתכן 

 

  

                                                 
לחץ והתנגדות בחינוך, מאמרים הבחנות", בתוך: יורם הרפז (עורך),  :"חינוך פוליטי וחינוך אידיאולוגי ,צבי לם  1

 .203-212, עמ' 2000, ספריית פועלים, תל אביב: ושיחות
כן בבית ספרנו: אייל נווה, "אפילוג: על הצורך בשיקום החינוך לתודעה פוליטית", בתוך: ניר מיכאלי (עורך),   2

 . 311, תל אביב: ספרית הקיבוץ המאוחד, עמ' מאמרים על חינוך פוליטי
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3B בדיון: רכיבי החינוך לתודעה פוליטית 2שלב 

  .רכיבים עיקרייםלארבעה נווה מחלק את החינוך לתודעה הפוליטית 

 

 
 לצורך הדיון לא נתייחס לסוגיית האתיקה ונעסוק בידע, התנהגות וזהות: 

 

  לדיון עיקרית שאלה

צוי ר? אם כן מהוכל אחד מרכיבי החינוך לתודעה פוליטית? ב האם יש למסגרות הלא פורמליות תפקיד

 המכינות ושנות השירות.  ן שלפעילותחטיבות הביניים והתיכון ובין פעילות המתקיימת בגיל להפריד בין ה

 

4B מודל מוצע 

כדי שומר על "ממלכתיות" ועם זה תכנים לפיתוח תודעה פוליטית, של התערבות מעודד לימוד וקידום המודל 

מחנכים את בני הנוער שקיימת לגיטימציה לארגונים אידיאולוגיים שלכלל הארגונים. יש לציין להתאים 

 זו גלויה ושקופה ושומרת על עקרונות הדמוקרטיה. כל עוד הכוונה  ,לכיוון פוליטי מסוים

 

5Bרכיבי המודל 

בנושא רגיש כמו פוליטיקה. לפיכך יש לעסוק חוששים פעמים רבות מדריכי המסגרות  .ההדרכה צוות .א

 להכשירם בנושא זה. 

  בשלושה היבטים, כמתואר בתרשים:פיתוח התודעה הפוליטית מורכב . הפוליטית התודעה .ב

חינוך לתודעה  
 פוליטית  

 אתיקה   זהות   התנהגות   ידע  
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 שיש להתאים את רמת המפגש והתרגול.  כמובןהמשתתפים  לגילאיאת המודל יש להתאים  •

 

 

חינוך לתודעה פוליטית 
 בחינוך הלא פורמלי

 חשיפה לדעות -ידע 
קישור  , מגוונות ומנוגדות

 לאקטואליה 

תרגול של   -התנהגות 
פרקטיקות אידיאולוגיות  

למשל  (בחסות המסגרת 
העברת , קמפיין בחירות
 )  ביקורת

עימות בני הנוער עם  -זהות 
שאילת שאלות על  , האחר

זיהוי , קבלת ההחלטות שלי
רכיבי הידע והרכיב הרגשי  

 בקבלת ההחלטה  
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 אלימות של םצידה לדרך: איך מכשירים את המורים להתמודד עם ביטויי .10
  דמוקרטיים?הערכים את הק זושנאת האחר בקרב התלמידים ולח

 ר גליה זלמנסון לוי"ילת תוכן: דמוב
  

  התמודדות עם גזענות בהכשרת מורים 

  לוי גליה זלמנסון

, ברחוב: הציבוריים המרחבים בכלניכרת ש יומית-םיו תופעההם  הישראלית בחברה גזענותביטויי 

 את לה למצוא שעלינו מחלה הנאינ הגזענות. בפוליטיקהו תרבות באירועי, החינוך במערכת, בתקשורת

 עםבמפגשים  לכול אורבתהגזענות . דמוקרטית חברה לסכן עלולהש אנושית התנהגותאלא  ,הנכונה התרופה

 בהשהפערים הכלכליים  - בישראלו ;נייםיושוו אינם הקבוצות בין הכוח ייחס בהםש במצביםבייחוד , השונה

 הגמונית תרבות בין יררכיהיה קיימת ועדיין סיום פניל עומד אינובה  הלאומי הסכסוך ,וגדלים הולכים

  .וגדלה הולכת רק הגזענות של הנוכחות - לאחר אחד עור צבע בין, "אחרות" לתרבויות

ללמוד יש לשם כך  :בהם אפשר להתמודד עם התופעהשמערכת החינוך היא אחד המרחבים הציבוריים 

תהליכים חינוכיים ופרקטיקות של מאבק ושינוי ולגבש  האת מנגנונילהכיר בשם, לכנותה לזהות אותה, 

  לחברה דמוקרטית ושוויונית יותר. שיובילו חברתי 

 צועיהמק הבסיסהוא  תםתהליך הכשרו ,הוא המורים והמורותהמשאב העיקרי של מערכת החינוך 

 והערכית המקצועית םזהות את והמורים המורות ההכשרה הראשוני מגבשים בתהליך. שלה והערכי

 דומא משמעותיתתקופה זו . החינוך מערכת עם הממשי למפגש ויוצאים בסיסיים כלים מקבלים, הראשונית

בין המורים והמורות ובין בה משמעות מיוחדת. הקשר  המצטבר ולידע לתהליכים, לנושאיםעל כן ו, בחייהם

ההוראה באמצעות שנות כל במתקיים במעגלים שונים וזה, האינו מסתיים בשלב שלהם  ההכשרהמערכת 

  .השתלמויות, המשך לימודים, מחקר ועוד

נוסף על כן אדירה. אפוא האחריות המונחת לפתחה של מערכת הכשרת המורים והמורות היא העוצמה ו

לזהות את הגזענות שבתוכה, הן עליה גם הגזענות, עם המורים והמורות להתמודד תפקידה לחנך את  לע

ידיים של כל העושים והעושות שילוב דורשים אלה ברמה האישית והן ברמה המבנית הארגונית. אתגרים 

את ההזדמנות להוביל שכולל במלאכה, חיבור של כל היוזמות והכוחות הפועלים בתחום וחשבון נפש אמיץ 

התקיים לפני כמה שבועות שיונית יותר וגזענית פחות. בדיון וורכת החינוך לקראת חברה שאת מע

  . עיקרייםנציגי מכללות להוראה ואוניברסיטאות הועלו כמה אתגרים בהשתתפות 

כמו אלו הקיימות בחברה  כיצד מחנכים להתמודד עם גזענות במערכות חינוך נפרדותהוא הראשון 

הפרדות אלו קיימות הן במערכת החינוך והן  ם, דתיים וחילונים, פריפריה ומרכז?הישראלית: ערבים ויהודי

נשים לגברים בין הפרדה כך למשל  :יש הפרדות נוספותאבל בזו אחרונה  ,במערכות להכשרת מורים ומורות

ם יכולתם של אנשיבנוגע לעדר נגישות ודעות קדומות יהו ;מתקיימת בעצם היות הנשים רוב במקצוע ההוראה

בין בריאים לאנשים עם צרכים מיוחדים. האם חינוך נגד גזענות מפריד עם מוגבלויות לעסוק בחינוך והוראה 

  מחייב מפגש עם השונה ממני? כיצד יוצרים מפגשים כאלו? 

רק ולא , יומי בתוך תכניות הלימודים הקיימות-םיו לעסוק בנושא באופןכיצד אפשר הוא השני אתגר ה

- םההתמחויות. עיסוק יווחלק מהכשרתם של המורים והמורות בלימודי החינוך כבזמן אירועים קיצוניים, 
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עבור מסטראוטיפים לחשיבה מורכבת, מניכור מאפשרים לשם יתהליכים חינוכיים ואינטלקטואלייכלול יומי 

גאווה שכוללת יה יעשב מדוברלאמפתיה, מחשיבה על בעיות ופתרונות להבנה של קונפליקטים ויחסי כוח. 

דרכים של מאפשר תהליכים של התפתחות ופיתוח שבאופן במרחב בטוח הנלמדות זהויות במגוון של 

  חינוכיות לשינוי חברתי. 

. גזענות מוסדית היא התמודדות עם הגזענות במוסדות להכשרת מורים ומורותההאתגר השלישי הוא 

רוקרטי ומנגנון בימיותר  זהות כתובת גזענית על הקיראחד ההיבטים החמקמקים ביותר של התופעה. קל ל

מודרות לשולי ש ,קבוצות זהות אחרותפני על בתוכו מועדפת באופן בולט או חינוכי שקבוצת זהות אחת 

אופני ביטוי של תרבויות והיסטוריות ומנגנוני קבלה ומיון, מנגנוני הערכה אפוא החברה. עלינו לבחון 

  בתהליכי ההכשרה שלנו. 

לייצר מדיניות כוללת, או שמא בכל מוסד, בכל פקולטה, בכל אפשר אם יש לשאול ל אחד מהאתגרים בכ

נשאל מה כוחה של  מדיניות כוללת לעומת יוזמות ; כיתה, בכל שיעור, יהיה הנושא נתון ליוזמות מקומיות

  ? השתייםלשלב בין אפשר מודלים של הצלחה? האם שמייצרות מהשטח 

, ואנו בשלב של איסוף ולימוד העשיה הקיימת כיווני הפעולה האפשריים הם רביםאל מול אתגרים אלו 

את מערכת החינוך בנושא של חינוך נגד גזענות להוביל תאפשר לנו שלצד הרצון לייצר חשיבה אחרת, שונה, 

ם ורחבים לצד יללייצגות מהלכים כימ ,מתקיימותשאחדות מהן כבר  ,בחברה דמוקרטית. הדוגמאות הבאות

  עיסוק קונקרטי בנושא: 

  מאפשרת מפגשים של קבוצות שונות כחלק מתהליך ההכשרהשיצירת מסגרת;  

  אירועים גזענייםבנוגע לשל מורי המורים קבועה נקיטת עמדה;   

 עיסוק בפעילות חברתית בקהילות השונות כחלק מתכנית הלימודים;  

 יתרבות-בחינת תכניות הלימודים בהיבט רב;  

 יצירת מערך הכשרה ותמיכה למורי המורים בנושאים אלו;  

 מקומן במרחב הציבורי. להתייחסות לשפות שונות ו 
  

דיון שמטרתו ביר זה יהדרך עוד ארוכה. בשולחן העגול בכנס נתבסס על נו ,זו חלקית בלבדמה רשימובן ש

  פתחנו ואת הכיוונים לפעולה. ללקדם את העיסוק באתגרים העומדים 
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 חינוךהכלב השמירה של מערכת החינוך: מהו תפקידה של התקשורת בקידום  .11
  לערכים דמוקרטיים?

  מובילי תוכן: פז כהן,  יערה ישורון

  

  מדווחים או מעצבים מציאות? –תבי החינוך כ

 פז כהן ויערה ישורון
   

את סדר היום הציבורי על ידי  יםקובעהם גם מעצבים אותה. אבל אמצעי התקשורת מדווחים על המציאות 

אלא גם באופן  ,הדבר בא לידי ביטוי לא רק בבחירות הנושאיםו ,אינטרס בקידומםלהם העלאת נושאים שיש 

הן בתוכן והן במעטפת התקשורתית (צילום, בחירת מרואיינים, עיצוב גרפי וכו'). בדומה למערכת  –הצגתם 

תונים שמיועדים לקהלים שונים (יהודים, ערבים, דתיים, יעהחינוך בישראל, גם התקשורת היא מגזרית. יש 

כל מגזר אמצעי תקשורת לתונים שמזוהים עם עמדות פוליטיות מסוימות. יעוכן חילונים, חרדים ורוסים) 

  .מהםרק לחתך מסוים כל מגזר נחשף שכן  ,רבה עוד יותר תםבמציאות זו השפעמשלו, ו
מהציבור סבורים שהעיתונות בישראל  57%  עולה כי 2015 רסבתחילת מ "מאגר מוחות"מסקר שערך מכון 

האם כלי התקשורת מנסים לקדם אידאולוגיה,   מוטה ימינה.סבורים שהיא  10%-ו ,מוטה לטובת השמאל

  האם ניתן מקום למגוון של דעות והיבטים על הנושאים המסוקרים?  תפיסת עולם ואג'נדה מסוימת?
התקשורת לעשות כדי לעודד חינוך לדמוקרטיה? ביכולתה של מה  בסיום הדיון נרצה לענות על השאלה:

  הזדמנות ליצירת רשת של כתבי חינוך ממגוון רחב של אמצעי תקשורת.אנחנו רואים במפגש זה 

  

  שאלות לדיון

  עיצובה של מדיניות החינוך?שותפה לעד כמה התקשורת מדווחת על הנעשה במערכת החינוך ועד כמה היא  .1

בוחרים נושאים פופולריים הם , או שמא את הנעשה באופן שוויוניהאם כל כלי התקשורת מסקרים  .2

  רלוונטיים לקהל הקוראים שלהם בלבד?ש

קשורים למערכת החינוך כגון אפליה בבתי הספר על שכיצד ידווחו כלי התקשורת המגזריים על נושאים  .3

תקשורת מחליטים מה הכיצד אמצעי   חברון?סיורים באו בסיס עדתי, השבתת הלימודים ביום האדמה 

  ראוי לסיקור ומהו "המצב הניטרלי" בהקשר של חינוך?

  מהי המציאות הנתונה ומה פתוח לדיון? האם יש לתקשורת קווים אדומים? .4

 ,שופר לקולו של הרובהיא  צרכני החינוך? האם ,האם התקשורת משקפת ומתווכת את קולות האזרחים .5

  יוצא דופן והחריג?הת היא מחפשת רק אמא או ש

יכולה לפעול כדי לשנות היא של התקשורת בהפיכת הדמוקרטיה למזוהה עם השמאל? כיצד  המה תפקיד .6

  עמדה זו?

  כיצד התקשורת משפיעה על השיח של בני הנוער? .7

 מעודדת גזענות ושנאת האחר?היא מא או ש ,האם התקשורת מגנה על הדמוקרטיה .8
שונים בחברה הישראלית? מה תרומתה לסטראוטיפים ולדעת הקהל התקשורת מציגה מגזרים   כיצד .9

 כלפיהם?
 לעשות כדי לעודד חינוך לדמוקרטיה?יכולה מה התקשורת  .10
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ות עם האחר ועם בקידום ההיכר ה"ניו מדיה" של תפקידהאזרחים ברשת:  מה  .12
 ערכים דמוקרטיים?

 מובילת תוכן: צביה אלגלי

 

 חינוך, דמוקרטיה ורשת האינטרנט

0Bצביה אלגלי 

 

1Bרציונל 

מאפשרת שתשתית  ובהיותמאפיינים דמוקרטיים של השתתפות המונים בעל כלי אינטרנט רבים רואים ב

כדוגמת האביב הערבי והמחאה  לי יעיל להתארגנות למחאהככ מלמדים שימושיועל כך חופש ביטוי. 

 . החברתית בישראל בשנים האחרונות

מפגש בין שונים טלפון חכם, מזמנים בידו ים, המצויים בידי כל מי שמחזיק הדיגיטליאמצעי התקשרות 

הזדמנות לגישור זמנים מצד אחד ממפגשים אלה . , רגשי או תרבותייזבלי להתחשב במגבלות של מרחק פי

בעבר לא הושמעו זירה לביטויי שנאה אלימים, לזריית פחד ואפילו להסתה. ומן הצד האחר הם  ,ולשותפות

מי ידעו שהם יישארו נחלתם של והדוברים  ,אלא בקהילות סגורות יחסית ,בפומביביטויי שנאה כאלה 

המדיה  .להתפזר לכל עבראלה למסרים  םימאפשראמצעי התקשורת החדשים להקשיב. כדי שנמצא שם 

 אך טמונה בה גם סכנה.  ,הזדמנויותאפוא הדיגיטלית מזמנת 
   

  

2B לקדם הידברות בין  ,דיגיטלית כדי לחנך לשותפותהלהיעזר במדיה אפשר כיצד

 למגר אלימות וגזענות?ומגזרים 

3Bנושאים לדיון 

 ?עם האחר היכרותהבקידום  תהדיגיטליממלאת התקשורת תפקידים  אילו •
דיגיטלית היא תשתית מתאימה לקידום ערכים דמוקרטיים? מהם המאפיינים האם התקשורת ה •

 קידומן?את המקדמים מטרות אלה ומהם המאפיינים המונעים 
 אילו תופעות ומגמות ברשת יכולות לשמש בסיס לקידום מטרות חינוכיות דמוקרטיות בקרב בני נוער? •

 

 גישות יצירתיות לגישור ביןבמקורותיהם וב ),Hate speech("דיבור שנאה" וג נדון בתופעות של טרולינבצוות 

פועלות לגשר בין בני נוער ממגזרים שחברתיות -יוזמות חינוכיותכמה . כדי לגבש כיווני פעולה יוצגו םמגזרי

; ישוב סכסוכים בדרכי שלוםימשחק חברתי אינטרנטי שמעודד  :שימוש בתשתיות דיגיטליותבעזרת שונים 

מזמן דיון שפלטפורמה למשחק תפקידים ו ;סרטים שמציגים את מגוון הזהויות בחברה הישראליתיצירת 

אפשר יוצגו רעיונות, מסקנות והמלצות ממחקרים שבדקו כיצד . מאפשר מפגש בין מגזריםובדילמות ברשת 

 להיעזר ברשת כדי לרסן שנאה ולעודד סובלנות ועוד.
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 כיווני פעולה אפשריים:

 מאפשרות מפגש ושותפויותשתמיכה בפיתוח אפליקציות  •

 מגזרי של אפליקציות -פיתוח משותף וביןבתמיכה  •

  מגזרית -תחרות יוזמות דיגיטליות לחיבור ולשותפות בין •

אליו יועלו סרטונים והפעלות מבוססות רשת בנושא שותפות בין זהויות שפיתוח אתר "שותפי מסך"  •

 מגוונות

בבתי ספר, מכללות להכשרת מורים עד לקידום היוזמות: מחנכים ותלמידים שימוש באוכלוסיית הי •

 מסגרות החינוך הבלתי פורמלי. ו

משתתפים שמוכנים לקחת על עצמם לקדם ו שיכולות להיות בסיס לפעולהיוזמות רשימת יצירת  •

 .אותן
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 השכלה גבוהה כזירה למפגש בין קהילות .13
 וליד מולאמוביל תוכן: 

 
 תרבותי-זירה לפיתוח שיח אזרחי רבכההשכלה הגבוהה בישראל 

1Bוליד מולא 

 

יהודים,  – בחברה הישראלית מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל הם מקום מפגש לסטודנטים מכל הקבוצות

עליהם להיות זירה לפיתוח שיח אזרחי ולמפגש משמעותי. ולכן  – ערבים, דתיים, חילוניים, עולים וותיקים

 יש להתאים את הקמפוסים כך שסטודנטים מכל הקבוצות ירגישו שייכות אליהם. כמו כן 

 המאיימים על לכידותואלה  סכסוכים, יתשסועה ורווי ,החברה בישראל היא חברה מרובת תרבויות

בתוך החברה הישראלית יש מיעוטים . בה ומחלישים את ערכי הסולידריות, השוויון, הסובלנות וההכלה

אזור מגורים  ,העדפה מינית, נכותעדה, מודרים מהתרבות הדומיננטית על רקע של לאום, דת, שוקבוצות 

ם מרכזי בהווית החיים של אזרחי המדינה, ואליו ערבי תופס מקו-פלסטיני והיהודי-הסכסוך היהודי. ומהוכד

 אפשר להוסיף סכסוכים קשים לא פחות שמשפיעים על מעגלי החיים של האזרח והחברה ומשתקפים בהם.

להגדירה כמערכת ואפשר  ,יסודית בנויה ומנוהלת לפי מגזרים וזרמים-מערכת החינוך היסודית והעל

חלקים אחרים מתנהלים באופן עצמאי אילו ובאופן הדוק מפקחת חלקים ממנה המדינה על סגרגטיבית ש

 דמוקרטי. -לחלוטין בכל הנוגע לתכניות הלימודים והחינוך הערכי אזרחי

 ,הישראליתחברה בקבוצות הרוב מת לומדים ועובדים סטודנטים ואנשי סגל ומכללאוניברסיטאות ובב

מחקר שנערך לאחרונה קבוצות אחרות. מעם סטודנטים זהו מפגש אישי ראשון  לרוב המרצים והסטודנטיםו

במכללת של סטודנטים יהודים וערבים במסגרת התואר השני לימודים משותפים  ם שלבדק את השפעת

תרבותית -אורנים ובשלוש מכללות נוספות (גורדון, סמינר הקיבוצים ובית ברל) על פיתוח המסוגלות הרב

P0F1.יהםתרבותיות בכיתות-לחנך לרב םשלהם ועל יכולת
P נתפסת החוויה בארבע המכללות מהמחקר עולה ש

הערות ביקורתיות כמה הסטודנטים העלו זה יחס שוויוני ומכליל. עם ללרגישות תרבותית והנוגע חיובית בכל 

ממעיטה של אנשי סגל להרכב מרובה ההתייחסות לשל המכללה כלפי סטודנטים ערבים,  היחסבנוגע ל

רגשותיהם בכיתה את עדר שיתוף אמיתי של הסטודנטים על ידי הזמנתם לחשוף יהלהתרבויות בכיתות ו

לקיומה של יזמות רבה חשיבות ייחסו הקבוצות  כלהם חווים. סטודנטים משאת המציאות בכנות ולהציג 

 .ותתרבותי-רבשל קיום פעילות ישירה בנושא באקטיבית של המכללות בארגון ו

-הזדמנות, לעתים ראשונה וחד יםשונים מייצר םמתחומי אקדמאיםתרבותיים בקרב -מפגשים בין

שינוי לעמדות וללמשמעותית בכל הקשור באוניברסיטאות ובמכללות  לימודיתפעמית, להפוך את החוויה ה

חשובים בכל הנוגע סוכני חברות אפוא להיות  יםיכול מוסדות להשכלה גבוהההתנהגות כלפי "האחרים". 

תרבותיות -ברוח החינוך לרבבמוסדות התנהגות הבדפוסי  יםשינויכך  :סטודנטיםהשינוי עמדות בקרב ל

שוויון של דיאלוג על בסיס ולעודד  ,את הרתיעה מ"האחרים"ו תחושות של ניכור והדרהלהפחית יכולים 

תכניות ופעילויות בנושא כי האוניברסיטאות והמכללות יבנו וימסדו אפוא מוצע . עמם תוהיכרות אמיתי

 ."תרבותיות-רב"

                                                 
-יהודים לערבים לתואר שני לפיתוחה של מסוגלות ביןתרומת המפגש בין סטודנטים וליד מולא, וארי -לבלילך   1

 . 2014, תל אביב: מכון מופ"ת, תרבותית
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קולקטיבית למוסדות השייכות ברמה -מודרות מרגישים ניכור ואיהקבוצות הסטודנטים בני עוד עלה כי 

אינה משקפת או מכילה את  –טקסים והכוללת שפה, סמלים  –בהם הלימוד משום שהתרבות הדומיננטית 

 בסגל האקדמי ובסגל המנהלי. כמו כן אין ייצוג הולם לבני קבוצתם תרבותם. 

תרבותי -תפקיד של האוניברסיטאות ומוסדות החינוך האקדמי בישראל בפיתוח אקלים רבהאפוא  ומה

תרבותי אזרחי בין -שיח רב ו שלמאפשר לסטודנטים להרגיש בבית? האם יש להם תפקיד בפיתוחשנוח 

 מודל לשיח רחב יותר בחברה? להיות הסטודנטים הבאים בשעריהם שיכול 
 

0Bרעיונות וכיוונים לפעולה 

המוסדות של התנהלות בשינויים מבניים בפעילות ועל ידי תחושת השייכות של סטודנטים העמקת  .א

 האקדמיים כגון: 

 קליטת סגל אקדמי ומנהלי מכל הקבוצות בחברה.  .1

 הנכחת השפה הערבית במרחב. .2

אתני -שיבטאו את הפסיפס התרבותי קולנוע)ומוזיקה, תאטרון כגון קיום פעילויות אמנותיות ( .3

 הרצאות וערבי תרבות פתוחים לסגל, לסטודנטים ולקהל הרחב. וכן  בישראל

 סגללפעולות  .ב

עבודה נכונה עם סטודנטים מקבוצות בדבר העברת סדנת אוריינטציה לצוותי הסגל המנהלי  .1

 לאומית, תרבותית, אתנית וכו'.מבחינה מגוונות 

ליזום שינויים תרבותיים, -פנייה לראשי החוגים להתבונן בעשייה של החוג במשקפיים רב .2

-תכנים רב מבניים נדרשים, לעודד מרצים לפתח מבט ביקורתי על תכנית הלימודים ולשלב

 תרבותיים. 

בכיתה סכסוכים ניהול שיח מכיל ופתרון  ,פיתוח סדנאות לסגל בנושא רגישות תרבותית .3

 .ןחדשים להשתתף בההמורים הבמסגרת החוגים או בסדנאות המוצעות לסגל בחופשות, וחיוב 

 תרבותית של המרצה בשאלוני המשוב הקיימים. -מידת רגישותו הרבבדבר שילוב שאלה  .4

 שינויים מוצעים בתכניות הלימודים .ג

 קורסי תרבות ודעת.בתרבותיות -הרבהנכחת  .1

שבכל חוג יהיה לשאוף יש בחוגים רבים ככל האפשר (תרבותיות -ברבקורסים שילוב  .2

 לפחות קורס אחד בנושא).

 .בתעודת ההוראה תרבותיות-ברבקורס חובה שילוב  .3

 פעולות עם הסטודנטים .ד

שעומדים להתחיל את לימודי שנה א', לסטודנטים ערבים הפעלת תכנית אוריינטציה  .1

 בתואר ראשון ובתואר שני, שתסייע להם בכניסתם לאוניברסיטה. 

 כישוריםשל ביסוס להקניה ובכל הנוגע לליווי סטודנטים בשנה א' מתרבויות למידה שונות  .2

 אקדמיים.

 הקמת פורום נגד גזענות.  .3

 .תרבותי מובנה ויזום-בסדנה למפגש רב ףעידוד סטודנטים להשתת .4





ן  מ ט ו א ל ב  ד ס  נ כ
ך ו נ י ח ה ת  ו י נ י ד מ ל

 תיקון העולם משמעו תיקון החינוך

יוזמות וארגונים
בתחום החינוך לדמוקרטיה

ולחיים משותפים

2 ביוני 2015    קריית האוניברסיטה הפתוחה רעננה

ם
ת וארגוני

מו
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  יוזמות אזרחיות בחינוך לדמוקרטיה

  בצה וערכה: טל רייכמןיק

 אפשר אחרת

 

 שכנים ובישובים מעורבות בערים וערבים יהודים של משותפים לחיים בחינוך מתמקדת' אחרת אפשר'

 בישראל וערבים יהודים אזרחים בין מכבד ויחס סובלנות, שוויון  ליצור מבקשת עמותה. ישראל במדינת

 מאפשר, העמותה שמפעילה התהליך. טווח וארוכת חווייתית מעמיקה, תרבותית בין הכרות באמצעות

 שתי בין הדדי וכבוד אמון ובניית מעמיקה הכרות, משמעותי שיח ובאמצעות רגשית חוויה באמצעות

 שונות תרבויות על ידע להקנות, וסטריאוטיפים קדומות דעות להפחית הפעילות של מטרתה. הקהילות

  .  אוכלוסיות בין קשרים ביצירת ולסייע

.  עמדות ושינוי מעמיקה הכרות, פתיחות יצירת זמן לאורך מאפשרת כן ועל תהליכית תכנית היא התכנית

 וסדנאות המוסיקה, התיאטרון מעולם פעילויות משלבת אחרת' 'אפשר שפיתחה הייחודית הפדגוגית השיטה

 הוא התהליך.  ולהוריהם לתלמידים ושוויוני בטוח ממקום חוויתי ותהליך פתיחות יוצרת, בטבע מנהיגות

 בעיר ספר בתי משני, וערבים יהודים, והורים ילדים בין וחוויתי משמעותי דיאלוג –טווח  ארוך תהליך

  . שכנות בערים או מעורבת

 כוללת הפעילות. הזולת של החיים ואורחות המנהגים, התרבות עם הכרות נערכת הפעילות במסגרת

 במסגרות כיתות בין מפגש על מבוססת התכנית. הספר בתי של המורים צוותי בין תרבותי רב מפגש

 בתי לזוגות מאפשרת ארצית ברשת הפעילות. והמשכיות קביעות שמבטיח באופן ספר בתי של הפורמליות

  .רחבה בפעילות חלק ולקחת זה את זה ולהפרות ללמוד בתכנית חלק הלוקחים הספר

  Tikva@anewway.org.il, 03-5493859, לית"מנכ, ברכה תקוה ר"ד: קשר ליצירת

  www.anewway.org.il:  העמותה באתר נוסף מידע

  

 יהודי-בית הגפן: מרכז תרבות ערבי
  

 במטרה לאומי-ןוהבי הארצי, המקומי במישור פועלתש בעיר חיפה, רווח מטרות ללא עמותההוא בית הגפן 

על נושאים  מבוססות בצוותא. הפעילויות הקיוםאת וביניהם  ההבנה את ולקדם ערביםל יהודים ביןלהפגיש 

 -  הסיפוריםעם ו, בכלל אחרת תרבות עם ומפגש אישית-בין היכרות כי אמונהשל חברה ותרבות ונעשות ב

  . קבוצותה בין אמון בנייתלו המחיצות לשבירתתורמים בפרט  - שלה והרוחניים התרבותיים הנכסים

 ליפורמ-בלתיהפורמלי והחינוך האנשי ערכי הכשרה למחינוך בכללן: תכניות מגוון של בית הגפן מציע 

 ;)התכניות בשותפות עם עמותת "מארג"מפגשים בין יהודים לערבים (בבותית ותר-קהילה ביןבלעבודה 

 יוזמות וארגונים
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לאומיים -סדרת מפגשים חד –בין תלמידים ערבים ויהודים בבית הגפן מפגשים כוללות שבתי ספר לתכניות 

 ותעודתבבית ספר תיכון  אישית מחויבות של תכניות חמש ;אמנותבשילוב י מובנה לאומיים במערך חינוכ-ודו

   .חברתית בגרות

אמונה כי  חינוכית מתוךה לעבודההעיקריים  האמצעים אחדהם קירות  ללא מוזאוןההאמנות החזותית ו

 דיאלוג ולפתח המורכבים השיח בנושאי לגעת, שונות תרבויות בני בין להפגישמאפשרות  האמנות יצירות

- ובין תיכונית מזרח, מקומית לאמנות מוקדשש תרבות ביתאפוא  היא הגפן בבית לאמנות מעמיק. הגלריה

  .ופוליטיות חברתיות בסוגיות השיח את ולקדם להניעבמטרה תרבותיות -ברב עוסקתה לאומית

   ulfat@beit-hagefen.com   04-8142505 – אולפת חיידר, מנהלת מרכז חינוך ודיאלוג ליצירת קשר:

  

  בית לוחמי הגטאות

     המרכז לחינוך הומניסטי בבית לוחמי הגטאות

וכן לחנך את זיכרון השואה לשמר את  - מוזאון השואה הראשון בעולם - הגטאות בית לוחמי מטרתו של

. המרכז , העומדים בבסיסה של חברה נאורההדורות שאחרי השואה לערכים הומניסטיים ודמוקרטיים

 על תפיסה הגורסת שקריאתהחינוך שלו את תכנית אפוא לחינוך הומניסטי בבית לוחמי הגטאות מבסס 

העולם הדמוקרטית ינקה ממקורות פסיכולוגיים וחברתיים אוניברסליים,  על השקפתגר הנאצית יהת

  בין העבר ההיסטורי למציאות חייהם של התלמידים.התכנית מקשרת . לפיכך ומרחב זמן שחוצים

פורמלי. מהתחום הפורמלי -המתודולוגיה החינוכית משלבת בין רכיבים מהחינוך הפורמלי והבלתי

- ודוקותיעודיים רי הלימוד: טקסטים היסטוריים, הגותיים וספרותיים; סרטים התכנים וחומנשאלים 

בדגש על סדנאית עבודה  :דרך העבודה נשאלתפורמלי - תערוכות המוזאון. מתחום החינוך הבלתיודרמטיים; 

נעשית בדרך מצריכה מהלומד מעורבות אישית פעילה, ואישי והקבוצתי. הלמידה -הפנימי, הבין-השיח האישי

  .ומפעילה את הממדים הקוגניטיביים, הרגשיים וההתנהגותיים שלשחווייתית  התנסות של

  anatl@gfh.org.il  04-9958020 - מנכ"ל ד"ר ענת לבנה, ליצירת קשר:

               

יהודי   ערבי לשלום-גבעת חביבה: המרכז 
		

לחינוך תכנית העומדת ביסודה של והיא שת חינוך לחיים בחברה משותפת, יאסטרטגיבגבעת חביבה פותחה 

מחקר ונשענת על ל. התכנית מבוססת על שילוב בין פרקטיקה חברה כזאתאנשים צעירים ליצור ולקדם 

  פלסטינים במדינת ישראל. לניסיון ארוך טווח בתחום החינוך לדיאלוג בין יהודים 

 .מובילה – פועלת בין מועצות שכנותה – שגבעת חביבה קהילות בין פותשות על מבוססת האסטרטגיה

יחסי עבודה  ם, בכללומבנים קבועיםרקטיקות פעולה שכדי למסד חינוך לשלום יש ליצור עדכניים מחקרים מ

ה
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של גדול  מספר שיתוףנושאים מרכזיים בתכנית הלימודים, של קבועים בין בתי ספר, למידה משותפת 

  ייחודי בכל בית ספר ובית ספר.עבודה  מודלח של ופיתו תלמידים

מתבססת על למידה מעמיקה של מגוון עולמות תוכן ערבי -של המרכז היהודיהתכנית האסטרטגית 

ת ותכניות חינוך תרבותית, אזרחות השתתפותית (דלברטיבית), מקומיּו-חינוכיים: חינוך לחשיבה בין

 יצירהשל  ההוויהו החשיבה בבסיס עומדים אלה כלת. ועוסקות בחינוך לחשיבה ולמעורבות גלובליש

 בית שלתכניות הלימוד  על מסתמכתרבה  ובמידה גילאית- רב היא. התכנית באזור ספר בתי לכמה משותפתה

   . הקיימים המשאבים ניצול ועל הספר

  ;samereducation@givathaviva.org.il   סאמר עתאמנה: ליצירת קשר

  yaeleducation@givathaviva.org.il   יעל מעין

 

  תכנית לעידוד השיח החופשי בעברית -יהיה בסדר

  (תכנית של גבעת חביבה בשיתוף משרד החינוך)
  

התוכנית מכוונת לחזק ולהעמיק את הידע של תלמידים ערבים בשפה ובתרבות העברית, בדגש על השפה 

המדוברת והתרבות היומיומית העכשווית. התוכנית תתמקד בשלוש תימות מרכזיות: שילוב חברתי, שילוב 

  תעסוקתי ושילוב אקדמי.

  מטרות התוכנית:

 עברית בותותר בשפה הערבי התלמיד של הידע והעמקת חיזוק.  

 בעברית והדיבור ההאזנה מיומנויות שיפור.  

 ישראלי היהודי הציבור עם ערבים תלמידים של החברתית האינטראקציה שיפור.  

 גבוהה להשכלה במוסדות להשתלב היכולת שיפור.  

 התעסוקה בשוק להשתלב היכולת את לשפר מנת על כלים מתן.  

 בתיכון התלמידים י"ע שנבחרות בעברית הלימוד יחידות במספר גידול.  

  מפגש שבועי שיתרחשו באופן רציף במהלך שנת הלימודים.  כוללתהתוכנית להוראת העברית 

שתתף מכל תלמיד , ובקרב תלמידים בכיתות ז', ח' , ט' בבתי ספר ערבים בכל רחבי הארץ פועלתהתוכנית 

באופן רציף  ושיתרחש יםשבועי יםשנים רצופות. התוכנית להוראת העברית תכלול מפגש 3בתוכנית למשך 

במהלך שנת הלימודים. במפגשים אלה, מורה לעברית (ששפת האם שלו היא עברית) יחשוף את התלמידים 

  לעברית מדוברת ולתרבות עכשווית. 
  

  050-3041000 – ליצירת קשר: נסרין סייף

 052-4589022 – מוחמד דראושה

   

יוזמות וארגונים 
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  יסודות: המרכז לליבון ענייני תורה ומדינה

   מפגש בין אחרים בירושלים" -שתלמות מורים "עיר שחוברה לה יחדיו ה

יחד. לחיות בין קבוצות של "אחרים" שנגזר עליהם  יםמפגשים אינטנסיביל הזירהיא ירושלים, בירת ישראל, 

מבקשים ש" מזמנת לזירה זו מורים יסודותההשתלמות "עיר שחוברה לה יחדיו" ביוזמתה של עמותת "

סוגיית היחס ב ם ומחוצה לוהמציאות המורכבת ונכונים להוביל תהליכים חינוכיים בתוך בית ספרלהבין את 

  אל "האחר" מנקודת מוצא של פתיחות והבנה. 

תרבותית ומקדמת דיון חינוכי, פתוח, כן - ליברלי בשילוב שפה יהודית-התכנית מעודדת שיח דמוקרטי

. ההשתלמות בנויה נושא עמו תקווה שמפגש חיים זההו אתגרעל ה"אחרים" הסובבים אותנו ועל הואותנטי 

צוותים חינוכיים מובילי שינוי  לשהדרכה אינטנסיבית  ;ש"ש) 30השתלמות מקוונת ( בכמה מרחבי פעילות:

 שלושה ימי עיון להרחבת התמונה והשיח.ובית הספר; בתוך 

   dudiyesodot@gmail.com – פויכטונגר, מנהל 'ד"ר דוד מ ליצירת קשר:

 gebelru01@gmail.com – רדמן, מנהלת חינוכית-גב' רוחמה גבל

  

  המוזאון הארכאולוגי בקיבוץ עין דור
  

מזמן לו אפשרות לתרגם את המפגש  ,למרגלות הר תבור ,בקיבוץ עין דורהארכאולוגי המוזאון מקומו של 

התפתח להיות ו 1986הוקם בשנת המוזאון  יישובי.והיסטורי למפגש אנושי, תרבותי והגאוגרפי ההגאולוגי, 

בסיס ההאדם שחי באזור בעבר הוא ההנחה היא כי בסיס מדעי, תרבותי, חינוכי וערכי לכלל תושבי האזור. 

הדתות את להכיר את הזהויות, ולמסע אפשר לצאת מצעותו ובאבו היום, משותף לכל התרבויות החיות ה

  .כיום התרבויות היושבות למרגלות התבוראת ו

הרצון לחולל שינוי  ןבבסיסש ,ולחטיבות הבינייםלבתי ספר יסודיים מפגשים  תכניותהמוזאון מקיים 

 מפגשים הסדרת  .בפרט אותו אזורמובין שכנים  בכלל ערביםלבמערכת היחסים ההדדית בין יהודים 

והזדמנויות דברות יאקלים חברתי נוח להביוצרה חוויות משותפות ללשיח הדדי ורקע יצירת קמאפשרת 

, בין זוגות בתי ספרהפעילות מתקיימת  תרבותיות.-דמוקרטיה ורבלהתנסות בסוגיות מתחום האזרחות: 

מפגש כל . ערבי-יהודי ,נחיםלכל קבוצה זוג מכש ,התלמידים מתחלקים לקבוצות מעורבותיהודי וערבי, ו

   .מתקיים בו זמנית בשתי השפות

 תסדר. מדובר בלהתמודדות עם גזענות תכנית "יש מקום"בכללן תכניות אחרות, מציע גם המוזאון 

מתחקה אחר מקורן של ש, חטיבת הביניים והחטיבה עליונהמיועדת להשתלמות מורים ולתלמידי שמפגשים 

תכניות לפיתוח מוצעות עוד  .אוניברסליות ועמדות תפיסותהמשתתפים  בקרב ומחזקת גזעניות אמירות

   יכולות הנהגה.של  ההעצמלו

    054-9788111    04-6770333  – אוצרת ומנהלת המוזאון ,כרמלה ארנון ליצירת קשר:

museum@eindor.org.il  
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  מוזאיקה: המרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה

  

מרכז מוזאיקה ליישוב סכסוכים בקהילה פועל ליצירת הבנות והסכמות בדרכי שלום על ידי הידברות ויצירת 

 לשפר את איכות חייהם של תושביתרבות של יישוב סכסוכים באמצעות שיח והקשבה. המרכז שואף 

קבלת נות, על ידי הגברה של הכבוד ההדדי והסובלביניהם מערכות היחסים את התקשורת ואת  ,ירושלים

תרבותית -לקדם חברה דמוקרטית רב במטרהזאת ועוד,   השונה, העצמת הפרט וחיזוק היחידה הקהילתית.

מתן כלים לתקשורת בונה   מניעת מחלוקות עתידיות באמצעותוכן להמרכז פועל ליישוב סכסוכים בהסכמה 

סדנאות לקהלי יעד של ון המרכז מציע מגו  . במסגרת זוהסכמות-איעם תרבותי ו-התמודדות עם שוני רבלו

כלים להכרת : כלים מעשיים מעולם הגישורהמקנות מגוונים (בני נוער, מדריכים, מורים, מנהלים ועוד) 

ניהול סכסוכים. בסדנאות המשתתפים ונקודות מבט, עמדות וצרכים; העברת מסר בונה; של  ההאחר; הבנ

  יום.-וםהי יעל סיטואציות שכיחות מחיאלה מתרגלים כלים יישומים 

  gishur@modsaica.org.il  052-6553324  :ליצירת קשר ; www.mosaica-gishur.org.il לפרטים ומידע: 

  

 מרחבים: המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל 

  

 שונות, לפתח האחר, להעריך להכיר אתרקע מגוון מ צעיריםאזרחים לו לאזרחיותמסייע מכון מרחבים 

רבות במערכת החינוך  המכון פועל יותר.הוגנים  וקהילות ספר כיתות, בתי וליצור משותפת תודעה אזרחית

בין קבוצות  לקיים מפגש משמעותיאחרים וכן מסייע לרשויות, לארגוני החברה האזרחית ולארגונים 

סכמה ה מרחביהוגנות,  ,: זהות, נגישותיסוד מושגי על חמישה המכון מושתתות תכניות גוניות.-בקהילות רב

  .ואזרחות משותפת

   האלה:הפעילות  מכלל זרמי החינוך בתחומי בתי ספרמו ילדים מגני חינוך אנשי מאות בקשר עםהמכון מצוי 

    הדעת תחומי ולכלל הגיל שכבות לכל, החינוך זרמי מכל הוראה לצוותי השתלמויות.  

    משותפת ואזרחות אמנות   

    םייהודי ספר בבתי ערבים מורים שילוב – המורים בחדר גוניות-רב   

    הערבית התרבותו המדוברת הערבית הוראת    

  לוד ,4מכון מרחבים, רח' המלאכה   adva@merchavim.net  08-9255507 ליצירת קשר:

   

יוזמות וארגונים 
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  מרכז מורשת מנחם בגין

  

זו תכנית  "כנסת צעירה". התכניתבכללן מחלקת החינוך של מרכז בגין מציעה מגוון פעילויות לבני נוער 

ערכי להנחיל את  המטרתו ,משמשת יחידת העמקה בלימודי האזרחות לתלמידי כיתות ט' ברחבי הארץ

פרי  –קרובים ללבם של התלמידים. לתכנית שהדמוקרטיה באמצעות התנסות בעבודת החקיקה בנושאים 

בשלב הראשון התלמידים  :שני שלבים – המרכז לטכנולוגיה חינוכיתופיתוח משותף של מרכז מורשת בגין 

בית הספר;  ית מורבהנחייתיים בנושאי אזרחות ודמוקרטיה ימערכי שיעור פעילים וחוויכעשרים לומדים 

  ליום שיא במרכז מורשת בגין. מגיעים הם בשלב השני ו

מעביר הפעילות את שילוב כניסה למוזאון בגין. בתית יבסדנת חקיקה חווימשתתפים התלמידים זה ביום 

התלמידים נכנסים לנעליהם של ובמהלכה מדמה את מליאת הכנסת, שצוות המדריכים של מרכז בגין באולם 

חברי הכנסת, מתחלקים למפלגות ומתנסים בהעברת חוק בשלוש קריאות. בדרך פעילה זאת התלמידים 

התפקידים בכנסת, מתנסים באופן מעשי בחקיקה ולומדים על מקומה היסודי את להכיר את הכלים ולומדים 

  של הכנסת במשטר הדמוקרטי בישראל. 

  .חינוךהבתחילת שנת הלימודים באמצעות פנייה למחלקת יש לתאם ה" את פעילות "כנסת צעיר

  hedu@begincenter.org.il  02-5652048/52ליצירת קשר: 

  

  רעות: שותפות נוער ערבי יהודי-סדאקה
 

מתמקדת בחינוך פעילותה קבוצת סטודנטים יהודים ופלסטינים.  1983ייסדה בשנת רעות -סדאקהאת 

לאומית לשינוי חברתי בישראל. -למעורבות חברתית של בני נוער וסטודנטים וביצירת קהילת פעילים דו

שמקורו בסכסוך לענות על חוסר הצדק המובנה  בקשותמרעות - של סדאקהתכניות הדיאלוג והעשייה 

של יוזמים ומקדמים חברה משותפת על בסיס שדור חדש של פעילים צעירים  פלסטיני וליצור-הישראלי

בו ששל יחסים חברתיים ויוצרת מרחב חלופיים רעות מקדמת מודלים -שוויון, סולידריות וצדק. סדאקה

 כחלק מקהילותיהם.הן כיחידים והן חשים שוויון, כבוד הדדי והכרה  - יהודים ופלסטינים - צעירים בישראל

, בתי הספרבוגרי ל, החטיבה העליונהלתלמידי חטיבת הביניים וקבוצות נוער, ת מיועדות להתכניו

 . מכללותלאוניברסיטאות ולסטודנטים, ל

  info@reutsadaka.org    03-5182336 יצירת קשר:ל;   www.reutsadaka.orgלפרטים ומידע: 
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ערי חינוך       

  

מגוון ארגון ערי חינוך פועל כעסק חברתי במגזר הרביעי ומעסיק כשלושים מנחים ויועצים ארגוניים ב

הדמוקרטיה,  ה שלעל החינוך לעסוק במהותאת הארגון מנחה התפיסה ש חינוכית.תחומים של חדשנות 

זכויות אדם, שוויון  :שמה את האדם במרכזשה סאלא כתפי ,לא רק כשיטת משטרבדמוקרטיה כלומר 

 חיזוקו של כל ילדאת מקדמת את הבאתו לידי ביטוי ושהזדמנויות, חופש הביטוי ועוד. כדי ליצור סביבה 

כמו את הכיתה כבר עכשיו שמטרתה לאפשר למורה לדמיין וליצור  ,"2021כיתה "תכנית ה הנוצר, וילד

חווים המשתתפים שבה  ,"מעבדת החדשנות"במטרה לממש שינוי זה נוצרה שתיראה ותפעל בעוד שש שנים. 

  משלבת ביטוי אישי עם יצירה קבוצתית. שעבודה רשתית 

מודל זה לקבוצה, על פי  .המודל הפדגוגי לעבודה קבוצתית –כולה עובד כחוט השני מודל הנבחרת פעילות ב

כאשר "אחד כך, . כאחד לומדים ומלמדיםהמשתתפים בדומה לנבחרת ספורט, מטרה משותפת ומדידה, וכל 

מרכיביה החיוניים ביותר של  ות הדדית ומעורבות חברתית, שהןלמען כולם, וכולם למען אחד", נוצרות ערב

(באופן  MOOCכיתות תיכון קורסי  14 למדועם משרד החינוך, שנערכה בתכנית הרצה חברה דמוקרטית. 

למידה רשתית, ערבות מהתכנית עלה ש. תוך שימוש במודל הנבחרתמרובוטיקה בבאסטרונומיה ו וירטואלי)

 ם שלההישג הגדול ביותר היה תחושתכש הישגים יוצאי דופן,ידי מביאות ל הדדית והעצמת חוזקות

   לתהליך.היה חשוב וחיוני התלמידים שכל אחד ואחת מהם 

  cities.com-carmit@education   8345408-052 – ליצירת קשר: כרמית קציר

  

  חינוך משותף: צו פיוס

  

הקצנה ופילוג בחברה הישראלית. חברה שהושתתה על ערכים של סולידריות, ציונות חלו בשנים האחרונות 

במדינת ישראל כמדינה של קיומנו ושותפות גורל, הופכת לחברה מפולגת, מגזרית, אלימה וחסרת סובלנות. 

רק על עבר משותף, אלא גם על העתיד המשותף שנשכיל ליצור כאן. עתיד זה ייבנה איננו מבוסס העם היהודי 

ידורו  "ציוני"וה "דמוקרטי", ה"ישראלי", ה"יהודי"הכשייווצר כר פורה להידברות ולקבלת האחר, כשרק 

  בכפיפה אחת ולא ישויכו עוד למחנות שונים בחברה. 

וכי החינוך  ,יובי חייבת לקבל ביטוי במציאות חיינוהכמיהה לנרטיב חאת עמותת צו פיוס מנחה התפיסה ש

החלה  עתיד חדש. מתוך תפיסה זו ו שליצירתלפורמלי הוא התשתית לכל שינוי חברתי ו- בלתיהפורמלי וה

מתוך אורח חיים משותף בהם פועלים יחד שבשיתוף משרד החינוך ליצירת גנים ובתי ספר העמותה לפעול 

מפשר את קיומו של שיח זהויות ואת חילוני. מרחב זה מאפשר - יהודים בעלי מגוון זהויות על הרצף הדתי

  ערכי הדמוקרטיה. לממזגת בין ערכי המסורת היהודית , שיהודית חדשה- של יצירה תרבותית ישראליתיצירתה 

  assafh@tzavpius.org.il ; 8560804-050 –אסף הירשפלד, מנהל תחום החינוך המשותף  ליצירת קשר:

יוזמות וארגונים 
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  הרטמן שלום מכון

  ערבי- יהודי משותף לקיום חינוכית תכנית –הבארות  מן
  

. ולערבים ליהודים המשותף הקיום קידום הוא הישראלית בחברה ביותר והחשובים הדחופים האתגרים אחד

 חינוכי וכמשאב השראה כמקור הקבוצות של והדתית התרבותית המסורת של חשיבותה בדבר התפיסה מתוך

 יהודים תלמידים זו בתכנית. בארי תכנית את היהודי במגזר הרטמן מכון מקיים, בישראל משותף לקיום

 אדם אהבת לקדם שאפשר ומבינים ביד יד הולכות ודמוקרטיה שיהדות התפיסה מתוך מורשתם את לומדים

 בין הקשר את לבסס מבקשת" הבארות מן" תכנית, לכך בהתאם. היהודיים המקורות בהשראת ושלום

 כי היא ההנחה. וקבוצה קבוצה כל של ולתרבות למורשת המחויבות מתוך דווקא בישראל לערבים יהודים

 ללא להיפתח יוכלו זה בחיבור ביטחון ומתוך שלהם-לתרבותם החיבור את מחזקים בתכנית המשתתפים

  .אחרות תרבויות בני עם ולשיח להיכרות חשש

, המוסלמית מהמסורות מקורות מנהלים יהודים וערבים ללימודבמהלך השנה כשלושים התכנית מפגישה 

עבודה המפגשים כוללים  .ישראל כאזרחי מדינת משותף לקיום קשוריםש בנושאים והיהודית הנוצרית

, ואלה כל מנהל שני מוריםיגייס הדרך מלימוד המקורות. בהמשך שעולה סדנאית ליצירת הקשר חינוכי 

  תהליך דומה ויפתחו במשותף תכניות חינוכיות לחדר המורים ולתלמידי בתי הספר.ישתתפו ב

  צוות המרצים כולל את הכומר האב ד"ר יוסוף מת'ה, האימאם רסאן מנסרה והרב ד"ר אריאל פיקאר. 

  delazar@shi.org.il    054-4225504   02-5675318 – התכנית , מנהלדני אלעזרליצירת קשר: 

  

 בישראל בגזענות למאבק המטה

  

מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל,  ו שלביוזמת 2003בשנת המטה למאבק בגזענות הוקם 

 קהילות וקבוצות.מגוון של  יםמייצגשת רווח וללא כוונארגונים מארבעים קבוצות ווכיום חברים בו יותר 

המטה פועל בזירה . ית וכן בגזענות בין אנשיםאפליה מוסדבבגזענות ו הילחםל מטרתו העיקרית של המטה

האזרחית באמצעות קמפיינים, הקמת פורומים מקומיים ואזוריים למאבק בגזענות וקידום שותפות 

במטרה להגביר את שים של נציגים מהקהילות המטה כדי לקדם מפגעוד פועל באמצעות אירועי תרבות. 

ומפעיל תכניות חינוך  –האחרות הקבוצות הן קורבנות הגזענות והן הקבוצות  –סולידריות בין הקבוצות ה

  מוסדות רבים. בבארגונים ו

במטרה  עדת החינוך של הכנסתועם משרד החינוך ועם פעילות החינוך של המטה מתבטאת בעבודה 

מקיים גם ת. בשנים האחרונות המטה נגד גזענותכניות כן שותפות וללזכויות אדם ו חינוךת ותכנילקדם 

בכלל . יםארגונים מקומיוקהילות ארץ ועם רחבי המוסדות חינוך בבנושאים אלה עם פעילות חינוכית רחבה 

פסטיבלים הרצאות לפני תלמידי מכינות;  ;מחנכיםלמורים ולהמטה: כנסים וימי עיון  פעילויות החינוך של
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חינוכית האת הפעילות . תלמידי בתי ספר יסודייםלהרצאות וסדנאות ו ;בבתי ספר תיכוןוהרצאות נגד גזענות 

  . בישראלהקבוצות והקהילות מגוון שהיא משקפת את מייחד האופן של המטה 

  www.fightracism.orgהארגונים המלאה: לפרטים ולרשימת 

 stopracism.org@gmail.com   054-7730162 - המטה עותמאן, מנהל : עו"ד נדאלליצירת קשר

  

  גשר

  

שנה. העמותה שמה לעצמה למטרה יותר מארבעים עמותת גשר פועלת במרחב החינוכי והחברתי בישראל 

 יהודית-על רקע הזהות הישראלית באמצעות מפגשים מעצבי זהותשיח והבנה בין חלקי העם -לקדם דו

לצמצם סטראוטיפים ודעות קדומות. גשר מעודדת עשייה וליצור שינוי תודעתי ורגשי ביחס ל"אחר"  בכוונה

 יהפועלת לקידום מטרותו ,קבוצות בחברה ובעם למען מרחב ציבורי משותף לצד כבוד לשונותשל משותפת 

מנהיגות חברתית וחינוכית, אנשי תקשורת, בני נוער מהציבור  , כמו למשלבמגוון רחב של קהלי יעד

פעילים ו), סטודנטים שירות בתי הסוהרמשטרה והדתי, כוחות הביטחון (צה"ל, מג"ב, -הממלכתי והממלכתי

 חברתיים במגזר החרדי.

 , גשר פונהמשתתפים בה מדי שנה בשנהאיש כחמישים אלף שלצד הפעילות החינוכית והחברתית הענפה, 

- תקשורת ובראשם "קרן גשר לקולנוע רבהאמצעי דרך הרשתות החברתיות וכן בלכלל החברה והעם 

 מפיקה סרטים וסדרות טלוויזיה בנושאי הליבה של גשר.שתרבותי", 

היא מפגשים עם המגזר החרדי. עם התמורות בחברה הישראלית תכנית הדגל של גשר  האחרונה בתקופה

במטרה להפחית בתחום התעסוקה, גשר מתמקדת במפגשים החברתיים  ורצונם של חרדים להשתלב בעיקר

  פלטפורמה לחיים משותפים.וליצור סטראוטיפים לשבור מתחים, 

 gvanim@gesher.co.il   052-5306010 – עידו שוורצטוךליצירת קשר: 

  

  החינוך מחלקת האזרח: לזכויות האגודה

  

 .דמוקרטיה וזכויות אדםה לקידום ערכיהכשרות מחלקת החינוך באגודה לזכויות האזרח מקיימת זה שנים 

בחדרי מורים, במרכזי הכשרה למורים (מרכזי פסג"ה) ובמוסדות מתקיימות שתלמויות הוהההכשרות 

תחומי דעת מגוון באלה ערכים  ם שלעוסקות בשילובו ,בחברה היהודית ובחברה הערבית להכשרת מורים

בנושא "התמודדות חינוכית  בקיום השתלמויות מוריםהמחלקה מתמקדת בייחוד  .וערוצי פעולה בבית הספר

לאחרונה הוציאה ספר בנושא ו ,כלים פדגוגיים יישומיים למורים מכל תחומי הדעת": עם גזענות, תיוג והדרה

  ."חינוך נגד גזענות מהגן ועד התיכון :שיעור לחיים"שכותרתו:  חינוך נגד גזענות
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 מטלות ביצועבכל הנוגע לתיכון בתי ספר הוראת אזרחות בלם צוותילליווי פרטני מעניקה גם המחלקה 

העמקה לתלמידי כיתה התכניות בחטיבות הביניים בכל הנוגע להוראת אזרחות  ם שלצוותיל ;של תלמידים

מעוניינים להטמיע ערכים דמוקרטיים שצוותי חינוך ורכזי חינוך חברתי ול; מחלקת החינוךשפיתחה ט' 

בקרב המנהיגות הצעירה בבית  בעבודתם השוטפת ולטפח ערכים של אקטיביזם אזרחי ומעורבות חברתית

  הספר. 

מפיקה  ,צילום ככלי לשינוי חברתי"הכשרה ייחודית למורים בנושא "השימוש בעוד מציעה המחלקה 

ומפתחת חומרים חינוכיים למורים  כנסים וימי עיון בשיתוף משרד החינוך (ומוסדות להכשרת מורים)

  "הסדנא". – מופיעים באתר מחלקת החינוך של האגודה לזכויות האזרחש

  www.acri.org.il/education לפרטים ומידע:

    Yonatan@acri.org.il  5608185-03 – ליצירת קשר: יונתן יקיר, רכז חינוך
  

  

  הנגב מכון -אג'יק 

  :"בנגב משותפים חיים" תכנית

  בנגב וערביים יהודיים ספר בתי בין מפגשים
  

ערבים ויהודים במטרה לאפשר להם לחקור ולגבש את זהותם האישית דרך  התכנית מפגישה בין בני נוער

את אינטראקציה עם ה"אחר" באופן ישיר ובלתי אמצעי. בני הנוער לומדים להכיר ולהעריך את האחר ו

להפחית סטראוטיפים ודעות קדומות, לחזק יחסי אמון, לעודד שיתופי פעולה למען הנגב במטרה תרבותו 

כלכליות ופוליטיות בנגב -לסוגיות חברתיותואגב כך גם נחשפים  רחות משותפת ושוויוניתהבניית אז ולקדם

   ובמדינה בכלל.בפרט 

מכיתה י'  – ם מאזור הנגב, נמשכת שלוש שניםים ויהודייהתכנית מיועדת לתלמידי בתי ספר תיכוניים ערבי

מורים מובילים מנחים התכנית את  .כמסלול לתעודת בגרות חברתיתומשרד החינוך מכיר בה  – ב"עד כיתה י

- אותה אג'יקומלווים  ,הכשרה ייעודיתלאחר ם וסטודנטים יהודים וערבים ים והערביימבתי הספר היהודי

אם כן מוטב: ומלווה אותה מנהל החברה והנוער  {זה מנהל במכון עצמו? ונוער חברה מנהל, מכון הנגב

הידע וליווי המורים של  ההתכנית, העשרה והעמקכרות עם י. ההכשרה כוללת ה}מכון הנגב-באג'יק

בהנחיית המנחה מטעם  וקבוצה של כל קבוצה לאומיים-התכנית בנויה ממפגשים חדתהליך. בוהסטודנטים 

  ערבית של המנחים. -בהנחיה משותפת יהודית לאומיים של הקבוצות- מפגשים דומבית הספר, ו

   veronicav@a-n.org.il   08-6711551 – ליצירת קשר: ורוניקה ויגדורצ'יק
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	מרכז רואים רחוק: התמרת סכסוכים

פעמים רבות בהתבטאויות  יםמלווואלה  ,הסכמות-המרחב המשותף בחברה הישראלית רווי ויכוחים ואי

מהגורמים המקשים על קיום שיח אזרחי אחדים אלימות. בגזענות ולעתים אף בחוסר הקשבה, בקיצוניות, 

אנחנו שבגללם הימצאותם של חסמים רגשיים וקוגניטיביים הם מצופה בתרבות דמוקרטית תקינה, כבריא, 

  תופעה מאיימת ובלתי רצויה.לסכסוך כאל מתייחסים 

ם סכסוכייישום של מודלים וכלים המלמדים התמודדות מיטבית עם במתמחה בפיתוח ו רחוק רואים מרכז

וההתנסות בהם מודלים אלו של למידה הה של מערכות יחסים. יבנילמשמש לחיבור ושוהפיכתם לכלי 

לפעילי החברה האזרחית ליצור  ;נושאים שנויים במחלוקתבת לאנשי חינוך לנהל שיח בונה בכיתה ומאפשר

אפשרת שיח משולגופים ציבוריים או אזרחיים לרכוש שפה  ;מעודד ומקדם שיתופי פעולהש מתכללמרחב 

. המרכז מחבר באופן ייחודי בין פרקטיקות ותאוריות של התמרת ההסכמבמצבים של חוסר בונה גם 

מורים, סדנאות לארגונים ל  השתלמויותמציע ו ,)mindfulnessם וקשיבּות (יסכסוכים, חסמים פסיכולוגי

  מרחבים.במגוון סכסוכים ולציבור הרחב, הרצאות וייעוץ אינטגרטיבי להתמודדות עם 

  shiri.barr@gmail.com   054-6313179 – שירי בר ליצירת קשר:

  shlevinas@gmail.com         052-5440838 – שירי לוינס 

  

  החינוך לקידום האגודה

  :החינוך לקידום באגודה לגזענּות ערנּות

  ואחריות גזענות, לאחר היחס בנושא ולמידה עבודה קבוצת
  

יצירת ול צמצום הפערים החברתיים והחינוכיים בישראלפועלת זה חמישה עשורים להאגודה לקידום החינוך 

עקרונות הליבה  .הפריפריהאזורי באינטגרציה באמצעות טיפוח מצוינות בקרב בני נוער בעלי פוטנציאל גבוה 

ם ערכישמבוסס על גזענות. האגודה היא ארגון פלורליסטי  פלורליזם ומניעת, האחר של האגודה הם קבלת

זרמי החינוך (ממלכתי, מגוון ב יסודיים ושש פנימיות-ובבעלותה שישה בתי ספר על תרבותיות,-גיוון ורב של

במסגרת התכניות נעל"ה  טת עלייה מתפוצות שונותהאגודה לקליפועלת עוד , חרדי ומשלב). דתי-ממלכתי

   ומרכז ההיגוי לעולי אתיופיה.

 "ערנות לגזענות". התכנית נועדהושמה האגודה לקידום החינוך תכנית ניסיונית הובילה  תשע"הבשנת 

 לעודדו תופעת הגזענות עם של אנשי החינוך במוסדות האגודה להתמודד יהםיכולות ואת םמודעות את לפתח

אישית וארגונית רפלקסיה פיתוח מתוך  רהאקטיבי למיגו-נוקטת עמדה ופועלת באופן פרושתרבות ארגונית 

פעמים לימי לימוד שבע מוסדות האגודה מגוון מחנכים בכירים מ 12במסגרת התכנית נפגשו  ודרכי פעולה.

כניות ביותר, עבודה המתודות העדעם והתאוריות כרות עם ימלאים. הלימוד כלל הרצאות מפי מומחים, ה

  כלים לעבודה עם אנשי צוות ותלמידים.מגוון קבוצתית רפלקטיבית והתנסות ב

  edu.org.il/he-www.kidum: לפרטים ומידע

    hamutalp@kidum-edu.org.il   02-644-1101  –ליצירת קשר: חמוטל פרת, רכזת פיתוח פדגוגי 
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  המעורר הדרכה מרכז

  גזענות ללאת ספר בי

  

מדריכיו ומדריכותיו חברים וחברות בתנועת "דרור ישראל", ששמה לעצמה שמרכז הדרכה הוא המעורר 

פרושה בכלל בתי הספר פעולתו החינוכית של המרכז  שוויון ערך האדם.שבמרכזה חברה להקים למטרה 

הן בין  הפעילות יה שלונערכת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך והתרבות. מטרותבישראל יסודיים -העל

יצירת זהות ציונית הומניסטית ; עמהת כלים להתמודד הענקו הבנת הסיבות להיווצרותה של גזענות :היתר

קריאה לאקטיביות  ;ערכי הדמוקרטיה (בדגש על שוויון, חופש ופלורליזם)הזדהות עם ; מכילה את האחרש

יצירת ; בחברה הישראלית ועל הערך של שוויון בין בני האדםמעורבות חברתית בשמירה על הדמוקרטיה לו

  מתנגדים לגילויי הגזענות ומקדמים קיום משותף. שירושלמית של מחנכים ותלמידים -ברית עירונית

דמוקרטיה, כגון ם שעות) בנושאי 6-8יומיים לתלמידים בבית הספר (-סמינרים חדכוללת פעילות המרכז 

כיתות  למחנכי אותסדנ ;שונות ואחרות בחברה הישראליתוהיהודי העם הערבי והעם הקיום המשותף של 

 -  המסע לארץ הבחירה ;התלמידים והתלמידותחוויותיהם של מקנות כלים להתמודדות עם שעות) ש 2-16(

 םתוך העמקה בשורשימציונית -נית חינוכית שמטרתה לקשור את בני הנוער לזהותם היהודיתתכ

ערכיות של החברה הישראלית כיום (התכנית משלבת -דילמות החברתיותוכן בהיהודיים ההיסטוריים 

תהליך לקבוצות מנהיגות יהודיות וערביות (הפגשת קבוצת מנהיגות מבתי ספר  ;סיורים וסדנאות עיוניות)

אוכלוסיות בחברה מגוון פעילים חברתיים ממפי  ותמפגשים להרצאו ;ם וערביים לשיח משותף)ייהודי

  .ולשיחה עמם הישראלית

  ."תללא גזענוכמה מהן ל"בית ספר לשלב כל אחת לעצמה וכן אפשר ת והפעילויות המוצעות עומד

 tal-s@meorer.co.il    054-6735178 – ליצירת קשר: טל שרי

  

 הפורום להסכמה אזרחית

  

מבקש  פורום להסכמה אזרחיתשההעל - מטרת היאקיימא" - חברה משותפת בדמוקרטיה בתו"חיים משותפים 

ככלי ריק, שכן עלולים להיתפס  "חברה משותפת" או "משותפיםחיים "המושגים  ,כשהם לעצמם. לתרום לה

 "הדמוקרטיה הדיונית"בספרה של הפעילות נעשית ללא התוכן הדמוקרטי. ההנחה היא שאין להם משמעות 

אזרחים מכל חלקי האוכלוסייה ובמסגרתה  ,(הדליברטיבית) במטרה לעצב אותה כמרחב ציבורי משותף לכולם

  מגדירים אותו ופועלים למימושו. –בדיונים משותפים על "הטוב המשותף" משתתפים היהודית והערבית 

עבודה ודיאלוג  תהמאפשר ,)"הדיאלוג הדליברטיבי"הלמידה הדיאלוגית (בדיונים אלה הוא  "כלי העבודה"

, ברחבי הארץ קבוצות של אזרחים יהודים וערבים, גברים ונשים. כך פועלות מחלוקתם שנויים בגם בנושאי

קבוצת בח"כים יהודים וערבים פועלים קבוצות של יהודים חרדים וערבים דתיים מסורתיים. בכנסת ובכלל זה 

מתקיימים אירועי דיאלוג עוד מקיימת קשרי עבודה עם האזרחים. וקידום חקיקה בדיאלוג ושעוסקת בלמידה, 

  .בערים אלהשיתוף מחלקות החינוך ארץ ופרלמנטים של נוער יהודי וערבי בערים המעורבות ברחבי הפומביים ב

 office@caf.org.il   072-2502740 – יצירת קשר: רננה ברקתל
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  חינוכית לטכנולוגיה המרכז :מטח

  	וחברתי אזרחי וחינוך אזרחות צוות

חינוך לדמוקרטיה והחיים המשותפים של ה מםלרתום את הטכנולוגיה לקידוהאזרחות  צוותחזונו של 

 ם שלל תלמידי ישראל יבינו את חשיבותלשכבמטרה הצוות פועל  הספר.בבית ולטיפוח אקלים מיטבי 

שייכות למדינה  ה שלמתוך תחושהערכים ההומניסטיים בישראל היהודית והדמוקרטית וינהגו לאורם 

   .אזרחות פעילה לשיפור החברהעל דגש על קבלת האחר ווב

בכוחם להוביל את תלמידיהם החשובים ששמורים ומורות בישראל הם סוכני השינוי מתוך התפיסה 

תכנים מודפסים ודיגיטליים (חינמיים) בעברית  פיתוח, הפעילות כוללת להיות אזרחים בקיאים ומעורבים

בשיתוף משרד  עוד עוסק הצוות,, פיתוח מקצועי של מורים ומנהלים ופיתוח מיזמים יישוביים. ערביתבו

לימוד משותף לאירי ליצירת שותפויות בין בתי ספר מזרמי חינוך שונים ו- בהטמעת המודל הצפוןהחינוך, 

   תלמידים.של (מקוון וישיר) 

  :הלמידה לחומרי וגישהלמידע על הפרויקטים 

  www.educivic.cet.ac.il :םחינוך אזרחי וחיים משותפי

  itu.cet.ac.il :חינוך חברתי וכישורי חיים  ;  citizenship.cet.ac.il :אזרחותהמקצוע 
  myriamd@cet.ac.il   054-6646168 - שרביט-מרים דרמוני ליצירת קשר:

  

  הקשת הדמוקרטית המזרחית
  

 את משמרת המערכת כיוםלמרבה הצער . חברתיתהעיקרי לניעות  הכלי היא הישראלית החינוך מערכת

אותם  מונעתהיא  המקרים ברוב ,קדימה לפרוץ מוחלשות מאוכלוסיות לילדים לאפשר ובמקום ,המצב

  .הסללהייצוג ו :עיקריים מוקדים בשניאפוא  מתפרס הקשת הדמוקרטית המזרחית של המאבק. מלהתקדם

 המזרחית ההיסטוריהחשיפת ל וכן הלימוד בספרי מזרחיםה של םייצוג להעלאתהתנועה פועלת 

 באופן מזרחי היסטורי מידע בהפצת והן בכנסת לובי במהלכי הן נעשית הפעילות. הרחב קהלל המושתקת

הוקם בין היתר . במרכז הציבוריות הישראלית נמצאאינו  שכיום מידע, החברתיות ברשתות פורמלי בלתי

    היסטוריה מזרחית באופן מרוכז.מועלית בו שדף "פרויקט החינוך של הקשת הדמוקרטית המזרחית" ה

בתי ספר תיכוניים ו ,פסקה לא מקצועיים ספר לבתי מזרחים ילדים הסללת כינראה  הסללהה בנושא

התנועה פועלת אפוא . בערים מזרחיות ומשכונות פיתוח מעיירות לחלוטין כמעט יםנעדר איכותיים עיוניים

   .אלו למסגרות בכלל ומוחלשים מזרחים ילדים הסללת של מוחלטת הפסקהלו יםהמקצועי הספר בתי לצמצום

  www.ha-keshet.org.ilלפרטים ומידע: 

  hakeshet@netvision.net.il   03-5247702 – יפת, מנכ"לית-ליצירת קשר: יעל בן
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 אברהם קרן תויוזמ
  

 יהודים בין שילוב ושוויון ולקידום חברתי לשינוי פועלש ערבי‐יהודי ארגון היא אברהם קרן יוזמות עמותת

   :חינוך לחיים משותפיםתכניות העמותה יצרה, בשיתוף משרד החינוך, כמה ישראל.  אזרחי וערבים

(עברי שכנים בתי ספר  ם שלמיועדת לצמדיש , שלוש שנים לפחות,שנתית-תכנית רב: "מפגשי יא סלאם"

רבדים בקהילת בית  ם של כמהמטרתה לקדם חינוך לחיים משותפים. ייחודה של התכנית בהכשרתווערבי) 

מצויים מערך התכנית"  :שי יא סלאםהחוברת "מפגגרסה מקוונת של הספר (מנהלים, מורים ותלמידים). 

  באתר הקרן.

ו' בבתי ספר עבריים בדגש על -לתלמידי כיתות ה' תכנית להוראת השפה והתרבות הערבית: "יא סלאם"

מורים ערבים מלמדים התכנית את בהקשר הרחב של התרבות הערבית העכשווית. והדבורה  הערביתהשפה 

   .בית הספרבעלי הסמכה והכשרה ייעודית וכחלק מהשתלבותם הכוללת בצוות 

תכנית להעשרת השפה העברית הדבורה והתרבות העברית העכשווית לתלמידי כיתות  - הוראת עברית דבורה

ייחודה  הכשרה ייעודית.שהוכשרו מורים דוברי עברית ילידית מעבירים התכנית את  ו' בבתי ספר ערביים.-ה'

להתרחב התכנית עתידה  תשע"ובכך שהיא משלבת העשרה תרבותית חווייתית ומהנה. בשנת הלימודים 

  לשכבות גיל נוספות.

המסגרת הכללית  –(התכנית בשיתוף משרד החינוך)  צמדי בתי ספר ניסויים בתחום החינוך לחיים משותפים

לתהליך הייחודי של החינוך לחיים משותפים  בתי ספר ניסויים שהותאםבלתכנית מבוססת על המודל הנהוג 

להפוך את שני בתי הספר לבתי ספר לחינוך לחיים משותפים באופן מלא התכנית (המתבצע בזוגות). מטרת 

זוג בתי ספר  .והיא מלווה בייעוץ פדגוגי, בייעוץ אקדמי, בוועדת היגוי ובתהליך הערכה ,ונוכח בחיי בית הספר

  תף בתכנית מוזמן להגיש הצעה לניסוי.מעוניין להשתשערבי ועברי 

  www.abrahamfund.orgלפרטים וחומרי לימוד:  

    info@abrahamfund.org.il 02-3733000 – ליצירת קשר: צוות החינוך של יוזמות קרן אברהם
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  נבחר"ת: נוער בוחר חברה אחרת

גודלו ומרכיבו של תקציב   .דמוקרטיה מתבססת על השתתפות האזרחים בקביעת סדר העדיפויות הלאומי

זכויות עובדים הם המושגים העיקריים הבונים את המעשה הפוליטי של קביעת והמדינה, יוקר המחיה 

מאפשרת לבוגרי מערכת החינוך הישראלית להתחיל את צעדיהם הראשונים הכרה שלהם מדיניות חברתית. 

 בה.שהם חיים בדרכם להשפיע על החברה 

מתוך חיבור ביחסי חברה וכלכלה בישראל העיקריות דנה בסוגיות של נבחר"ת תכנית הלימודים 

    סביבתם הקרובה והבנת התמונה החברתית הארצית.להתלמידים 

   yair.alberton@gmail.com – ןליצירת קשר: יאיר אלברטו

  

מדרשת אדם: המדרשה לדמוקרטיה 

   ולשלום על שם אמיל גרינצוויג

תכניות לימודים שמטרתן לקדם את החינוך לדמוקרטיה ולשלום, של עוסקת בפיתוח וביישום  מדרשת אדם

אדם, למניעת אלימות ולפתרון סכסוכים. תכניות בני הלאזרחות פעילה, להכרה בזכויות השוות של כל 

  .הלימוד מופעלות ברחבי הארץ ומיועדות לכל הגילאים ולכל האוכלוסיות

מעשית מציעה דרך חינוכית  ת הגזענות"התמודדות חינוכית עם תופע –"בשביל הדיאלוג התכנית 

ועם עמדות גזעניות של תלמידים במערכת החינוך בכלל  להתמודדות עם תופעת הגזענות בחברה הישראלית

רשת ללמד על משמעות הגזענות ועל הדרכים לפעול לצמצומה בבית הספר ובשל התכנית מטרתה  בפרט.

התכנית מציעה . התופעהבמשותף נגד שיפעלו ארצית של בתי ספר יהודים וערבים, דתיים וחילוניים 

מיזם חינוכי. של משותף יישום ו ,הספרבבית התכנית תילמד  בעקבותיהש, מנהליםלמורים ולהשתלמות 

תפת נגד גזענות; חילונים) להכנת פעילות משו- ערבים, דתיים- מפגשי תלמידים (יהודיםדוגמאות למיזמים: 

משותפות; ספורט ; פעילויות תיעוד של תופעות גזענות באמצעות סרטונים; אתר אינטרנט נגד גזענות הקמת

מטלת ביצוע משותפת באזרחות. התכנית בשיתוף  של כרזות נגד גזענות או עבודות אמנות בנושא;ה תערוכ

  משרד החינוך.

  www.facebook.com/adaminstitute דוגמאות למיזמים:ל

 רכיביםשלושה מורכבת מ ,יסודיים מיועדת לתלמידים בבתי ספרש ,"קצת דמוקרטיה אין" תכניתה

תורם  םרכיביה: למידה, בדיקת מציאות חברתית לאור ערכים וביצוע של שינוי חברתי. כל אחד מעיקריים

מאפשרת לקשר  תכניתלאחר בחברה דמוקרטית. ה כבודשל  חסי לפיתוחשונה, מהותית וחשובה  ומהתר

התכנית המורים לומדים את  יומית.-םבין המציאות היוובאופן מעשי בין הלימודים התאורטיים 

  .בבית הספרולאחר מכן מלמדים אותה בהשתלמויות מורים 

   info@adaminstitute.org.il   02-6752932פקס:  ;02-6448290ליצירת קשר:  
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  ערבי -המכון היהודי

  קיום "חיים משותפים בדרום"-פרויקט צליל אחד לדו

    

כגון היבטים  מגוון בדואי מ-גזר הערבימלקיום בין המגזר היהודי -דוהו הפרויקט עוסק בשאלת השותפות

 הפעילות מיועדת לתלמידי עתיד משותף.במתוך הכרה הדדית בדבר הצורך  סטראוטיפיםו שייכות ,זהות

. היא כוללת ארבעה מפגשים ערביים היהודי והגזרהמבתי ספר מקיפים במחוז הדרום מב א"י-'כיתות י

. בפרויקטכל התלמידים שלקחו חלק בין , שמפגיש שיא ביוםארבע שעות) וסיומה - לכיתה (כל מפגש שלוש

   קול ישראל.בניסים קינן מרשת ב' של  ול בהנחייתנאתערוכה, מופע משותף ופ, הפעילותשל סיכום היום כולל 

  shalomd64@gmail.com   054-9933525  – מנהל הפרויקט, שלום בוקריסליצירת קשר: 

   050-4887689 –ילבנה ;  j-a@bezeqint.net   09-7410896 –המכון  היהודי ערבי 

  מרכז יעקב הרצוג

ם היחידים המציע לקהלים ימרכז יעקב הרצוג (מיסודו של הקיבוץ הדתי) הוא אחד הארגונים האורתודוקסי

וח של המקורות. ייחודו בדגש המיוחד הניתן בו מגוונים ומעורבים בחברה הישראלית בית ללימוד יצירתי ופת

  לדיאלוג בין קבוצות בחברה וחיבורן יחד באמצעות לימוד משותף וקשוב ללומדים ולמקורות.

מבתי ספר ממלכתיים  'מפגישה תלמידי כיתות י , הכוללת חמישה מפגשים,"יחד"מובילים  כניתתה

לחזק את הזהות היהודית וללמוד לקבל את "האחר".  המטרתו ,דתיים ללימוד ולדיאלוג-וממלכתיים

נציגים של המגזר החרדי ויוצאים גם התלמידים פוגשים אבל בהמשכה  ,חילוניאו  ה"אחר" הקרוב הוא דתי

נציג המשתתפים מקשיבים להמהגרים והפליטים.  –"אחר" נוסף בני אביב להכיר את סיפורם של  לדרום תל

  ונה ומכירים באופן בלתי אמצעי את המהגרים ואת סיפוריהם האישיים. נציג של תושבי השכלהפליטים ו

  noach@ex.merkazherzog.org.il לפרטים ומידע:

      050-6998567 ; 08-8608330 –ליצירת קשר: ד"ר נח חיות, מנהל 

	חלל לשינוי –מונא 
  מרחב עשייה טכנולוגי חדשני לפיתוח מיומנויות, יזמויות ומוצרים

ה ימרחב עשיהוא  ,במג'ד אל כרום בשותפות עם המועצה המקומית 2014נחנך בנובמבר , שמונאמרחב 

גון רואה בהעצמת היזמות לכלל האוכלוסיות בגליל. האר ם שוויון הזדמנויותודיקלצמיחה טכנולוגית ו

בעזרת פיתוח מיומנויות, שכן  ,קיימא לפיתוח אזורי- והחדשנות בתחומי הטכנולוגיה והחלל אמצעי בר

   מציאות חברתית חדשה ושוויונית.נוצרת  יזמויות ומוצרים

בתחרות הרובוטיקה של קורס הכנה לבני נוער ערבים ויהודים שישתתפו הוא   "Robotics First" הקורס

"FIRST אסטרטגיה,  מגדירים, במסגרת התחרות הצעירים מקימים קבוצה, ממתגים אותה ."ישראל

מתרגלת במהלך הקורס הקבוצה לוחות זמנים. על על חוקים והקפדה תוך מרובוט מתכננים, מפתחים ובונים 

  תוך לימוד תוכן טכנולוגי חדשני שימושי.ממטרה משותפת לעבודת צוות 

  pazit.moona@gmail.com    054-4449195 ; 04-6999707 –מן פזית הוכ ליצירת קשר:
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  מרכז ירושלים ליחסי יהודים ונוצרים

  

ה ילעודד דיאלוג והיכרות בין האוכלוסיבמטרה  2004מרכז ירושלים ליחסי יהודים ונוצרים נוסד בשנת 

והוא  ,תחום הפעילות של המרכזעם הזמן התרחב הערבית הנוצרית בארץ הקודש. לאוכלוסייה היהודית 

  . במגוון תכניות לקדם הבנה הדדית וסובלנות בחברה היהודית והערבית בארץפועל 

 -  להתמודד עם גזענותיסודיים -המיועדת להכשיר מורים בבתי ספר על – "מחנכים לשינוי"התכנית 

ון כיתתי הנחיית דישל לימוד ותרגול שבכל אחד ואחד מאתנו וכן הבנת הגזענות של  תהליך אישימאפשרת 

ועל כן רבים מהם  ,מאוד למוריםעד הנחיית דיון כיתתי היא מיומנות שחסרה  .בנושאים קונפליקטואליים

מיומנויות בסיסיות בהנחיה, ובראשן אפוא ההשתלמות מציעה . במחלוקתשנויות לגעת בסוגיות חוששים 

וכן שמאפשר לתלמידים להביע עמדות, להכיר ברגשות המעצבים את העמדות,  דבר ,מהוראה להנחיה מעבר

רם ותבחדר המורים ים ברועשהמורים התהליך האישי   .הםעבד את עמדותיל ומרחבהזדהות  ,לקבל תמיכה

  .ם לקבל ולהכיל עמדות שונות בכיתהרחיב את יכולתמלהם באופן אישי, אך גם 

 camim@jcjcr.org  054-4260558 מי מזרחי כ :קשר ליצירת

מפגש ראשון מציעה  – פרויקט חינוכי דיאלוגי להכרת האחר בחברה משותפת –"דיאלוג וזהות"  התכנית

מפעילים מורים מזוגות של בתי ספר מרשת תל"י ומהרשת הקתולית  .10-12לילדים יהודים וערבים בני 

מאפשרת לתלמידים להכיר את . התכנית תכנית שנתית של מפגשים ולימודים בליווי צמוד של צוות התכנית

המסורות של שלוש הדתות ושני העמים, ולהכיר ילדים מרקעים דתיים שונים באווירה מאפשרת ומכבדת. 

 התכנית העמקה בזהות האישית של כל ילד וילדה. עוד מעודדת 

   hosam.elias@gmail.com   4415711-054 –אליאס  חוסאם: קשר ליצירת

  

  

  בסוד שיח
  

, היא ארגון מתנדבים )2011(הכנסת לאיכות חיים לשנת תשע"ב יושב ראש עמותת "בסוד שיח", זוכת פרס 

דיאלוג בין קבוצות קונפליקט בחברה   לקידוםניסיונם המקצועי כמשאב את רותמים את מיומנויותיהם וש

קשת רחבה של תכניות כמנוף לשינוי חברתי כגון קבוצות מפעילה העמותה בשנים האחרונות  .הישראלית

), התערבות קהילתית, וכו' עיתונאים, אנשי רוח פסיכולוגים חינוכייםלדיאלוג מתמשכות על בסיס מקצועי (

  החברתיים הקיימים ועבודה עם מנהיגויות.   קונפליקטיםעוסקים בלמידה על השכנסים שנתיים 
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תהליכים חברתיים תוך אנשים ב  שתורמת להבנת התנהגויות של ס על תפיסה פסיכולוגיתמודל העבודה מבוס

דיאלוג לידי בשיטות המקצועיות שפיתחנו אנחנו מצליחים להגיע כך ומתייחסת לחברה כאל מערכת פתוחה. 

אלא דווקא ממוקדים  ,קת. המפגשים אינם מושתתים על היכרות לשם היכרותמעמיק על כל נושא שבמחלו

השוני ביני לבינו. תוך כדי תהליך הדיאלוג האדם מתפתח בעצמו, מחדד את בדגש על  בהיכרות עם "האחר"

  דעותיו ומקבל אישור ותיקוף לעמדתו הייחודית. 

  0507263490יגאל סימון ליצירת קשר: 

  

 חינוך יהודי, ציוני ואזרחיאות מצוינות ב: מארג

  

	  

) בבתי ספר 2005אות מצוינות בחינוך יהודי, ציוני ואזרחי" פועלת מאז שנת תשס"ה (: תכנית "מארג

מערכת ערכים על חזון ועל מבוססת שתפיסה חינוכית הוליסטית בקרב התלמידים ממלכתיים במטרה לפתח 

שעולה משמה, התכנית כמו מציבה את פיתוח הזהות היהודית, הציונית והאזרחית בלב העשייה החינוכית. ש

פיתוחה של תודעת זהות שלמה להכרחיות זהויות  –היהודית, הציונית והאזרחית  –שלוש הזהויות ברואה 

ש בין שלוש הזהויות נקודות המפגאת בקרב הדור הצעיר. התכנית מעודדת את בתי הספר לבחון את הזיקות ו

העולם האזרחי אינו נתפס רק במובנו הצר כשיטת על פי תפיסה זו את המחלוקות והדיאלקטיקות ביניהן. וכן 

 –מסדירה את היחסים החברתיים במדינה, אלא כמערכת ערכים שבלבה כבוד האדם שמשטר דמוקרטית 

וכן המעורבות הפעילה  –גוניות האנושית -חירותם של בני אדם, השוויון המלא ביניהם והסובלנות כלפי הרב

  כאזרחים בחברה. 

לימוד מקורות יהודיים, ציוניים  – ידערובד הבשלושה רבדים פדגוגיים: זו מבוררת ערכת ערכים מ

תרבותית לערכים אלה ולדילמות העולות בעת התנגשותם זה בזה ובעת התשתית שהם ה ,ואוניברסליים

 אירועים, מפגשים ופעילויות שערכים אלה נחווים – חוויהרובד המהם; נובעים שהתנגשותם בערכים אחרים 

 -  יהודיות בחברה הישראלית; ורובד העשייה- למשל היכרות עם מגוון הזהויות היהודיות והלאכמו בהם 

  תוך יישום ערך המעורבות החברתית וביטויו כאזרחות פעילה.מהוצאה מן הכוח אל הפועל של עולם ערכים 

  shukielhadad@gmail.com   3449245-052  – מנהלת תכנית מארג, שוקי יניב אלחדדליצירת קשר: 
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  בית יגאל אלון

    מפגשי האביב: יוצרים יחד, בונים יחד

ברוח  פתליצירה משותיהודים למתבססת על מפגש בין ערבים שבית יגאל אלון מקיים תכנית ייחודית 

מהגליל. אנו י' -מכיתות ו'אלפי תלמידים מדי שנה בשנה מורשתו של יגאל אלון. במפגשי האביב משתתפים 

יש ערך ביצירת מפגש ראשוני  ,בה אין לנוער הזדמנות להיפגש עם בני העם האחרשמאמינים כי במציאות 

הן בקרב  ,התלמידיםהן בקרב מקת השיח סקרנות ומוטיבציה להעלהצית בכוחו שכן  ,במסגרת בית הספר

  . והמחנכות המחנכים

כוללים היכרות עם ה ,הפעילות כוללת שיעור הכנה בבית הספר ולאחר מכן שני מפגשים בבית יגאל אלון

, משימות קבוצתיות מאתגרות שמטרתן חיזוק "שוברי קרח"דמותו של אלון ועם המוזאון, משחקים 

כוללת עיצוב משותף של שמר ודהות ושפה משותפת, ופעילות יצירה בחהז תאישית ויציר-ןההיכרות הבי

למרחבים ותוך התייחסות לבית שהיו רוצים ליצור לעצמם מיחד בו היו רוצים לגור שמקום דמיוני 

מראה וכלל המפגשים  ם שלתוצריההציבוריים. בסוף כל שנת פעילות אנו מעמידים תערוכה שמציגה את 

  המסר של מפגש וחברה משותפת.את והעשייה את לציבור הרחב 

    maydan4@gmail.com  כהן -ליצירת קשר: מידן בן עמי

  

	מרכז מעשה
  

להתפתח ולאפשר להם מכל המגזרים במטרה להעצים צעירים מהפריפריה פועלת  "מרכז מעשה"עמותת 

 ,יוצאים לשנת התנדבות בקהילההצעירים  ללא חסמים ותיוג.שלהם אישי הפוטנציאל את הולממש 

מודל בעשרות יישובים ובין היתר מהווים בשבילם   במוסדות חינוך ילדים ובני נועראלפי פועלים עם 

   צעירים מהפריפריה למען הפריפריה.  – לחיקוי והשראה

כרות עם "האחר" ומשתתפים בסמינרים עם ים עוסקים בתהליכי גיבוש זהות והבמרכז מעשה הצעירי

לעסוק בסוגיות ולהכיר זה את זה מתאפשר להם צעירות וצעירים מכלל התכניות והאוכלוסיות. במפגשים 

לצעירים באותו שלב בחיים  פיםמשותתכנים שחברתיות, ערכיות ואקטואליות. המפגש נבנה על בסיס 

וחווים התנסות דומה בשנת ההתנדבות. מפגש מסוג זה בין צעירים ערבים ויהודים וקבוצות נוספות 

  משמעותי ונדיר.

  info@maase.org.il: למידע ופרטים

  

יוזמות וארגונים 
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  אלעאמר 

מנהיגות צעירה המחויבת לחברה אזרחית דמוקרטית מפתח ש ישראלי-ארגון פלסטיניהוא ארגון אלעאמר 

 .הידברותבפתרון קונפליקטים ו מאפשרת לפרט מימוש עצמי מלאש ,ופלורליסטית ולתרבות של חירויות

זהות אישית כדי לסייע להם לגבש  35-18בני צעירים בעבודה עם דרכה של אלעאמר ליישום החזון מתמקדת 

בהצמחת מובילים בחברה הערבית שצורך החיוני כדי למלא את הוקבוצתית בחתירה לשינוי חברתי, ו

 ", תכניתג'פרא אלעאמר" תכנית הדגל של הארגון היאבישראל שיפעלו מתוך נקודת מבט דמוקרטית. 

בסיס לתכניות ההמשך שהעמותה הוהיא  ,שנתית לקבוצת בוגרי תיכון בעלי פוטנציאל מנהיגותי-הכשרה חד

להצלחה אקדמית,  ,ללמידה ,חיים בעולם הבוגריםהכנה לל ,וש זהותלגיבמסייעת פרא 'ג מפעילה.

 . במסגרתפעולתהלאקטיביזם חברתי ולהשפעה  בקהילה באמצעות עבודה בארגונים לשינוי חברתי באזור 

לסדנאות  ,בשבוע ללמידה עיוניתבקהילותיהם שלהם וכן נפגשים פעמיים הצעירים מובילים יוזמות  התכנית

  . ללמוד ממנו ועליוולפגוש את השדה במטרה ים סיורים לימודיול

סייע להם  להרחיב ל ,בוגרי ג'פרא ביישובים בגליללומרחב מסגרת לתת נועדה  "תכנית הבוגרים"

של הארגון  וייחודיות אזרחית.הברה לקדם את החולהגביר את מעורבות התושבים בניהול חייהם בקהילה ו

עירים לחתירה להישגים ולהצטיינות בלימודים גבוהים, יצירת סביבה חינוכית מאתגרת, בהנעת הצב

 ובטיפוח קריירה מקצועית תוך כדי המשך המעורבות בפעילות חברתית. 

  amira1507@gmail.com  050-7580957 –ליצירת קשר: אמירה מוסא, מנהלת 

  

 עברית דרך תאטרון  :הקול קורא

  

שיטה חדשנית וייחודית לשיפור כישורי השפה (קריאה, הבעה, כתיבה) באמצעות ערכים הוא "הקול קורא" 

מצביעים על קשיים בשפה העברית בקרב שמחקרים כמה וכלים מעולם התאטרון. בשנים האחרונות פורסמו 

רויקט מתקיים משפיע לרעה על השתלבותם באקדמיה ובמקומות עבודה. הפשתלמידים ערבים בישראל, דבר 

הנחיית מורים לשפה גם משלב ו ,אום אל פחםבג'ת ובקה אל גרבייה, אבבאפוא בקרב תלמידי כיתות ו' 

חוויית למידה משמעותית דרך דיאלוגים מזמנת . השיטה בשיתוף פעולה עמהם וקבוצת הורים מתוך הקהילה

של התלמידים ומאפשרת לכל הפעולה האמנותית מחזקת את הביטחון העצמי כש ,דרמטיים ומשחק תאטרלי

   אחד להביע את עצמו.

  www.hakolkore.com    074-7021900 ; 054-7212521 – עדי שגב קשר:ליצירת 
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 מרכז חינוכי לחשיבה ערכית –פסיפס 
  

מורים, חיילים, הורים וצוותים  בני נוער,של  החברת הדרכה בעלת ניסיון חינוכי עשיר בהדרכהיא  פסיפס

לקידום חברה ישראלית ציונית, דמוקרטית ושוויונית, לפיתוח מנהיגות ולהעצמת השיח הפועלת  ,חינוכיים

תרבותית -חיזוק התפיסה הרבעל הרחבת השיח הדמוקרטי, בפעילות מושם דגש על  ערכי בישראל. - החברתי

  :החברה מציעה פעילויות רבות, בכללן  הישראלית.התמודדות עם תופעות הגזענות בחברה על ו

מתאים לתהליך קבלת תעודת הזהות שיום . יום סדנאות בבית הספר – "להיות אזרח בחברה דמוקרטית"

מטרתו להאיר היבטים חדשים במושג "אזרחות" דרך חיבורו לביטויים של אזרחות פעילה, אקטיביות ו

בחירה להיות אזרח בחברה דמוקרטית של ה יהמשמעויותות כך למשל מבוררושייכות לחברה הישראלית. 

  של קבוצות בחברה. ןעם סיטואציות אקטואליות מנקודת מבט  דרך התמודדות

שבמהלכו התלמידים  ,סיור בירושליםאו  יום סדנאות בבית הספר –" יתרון או חיסרון? –תרבותיות - רב"

תרבותיות היא יתרון או -: האם רביחד שואליםו סטיגמות כלפי קבוצות שונותעם עם אתגרים ומתמודדים 

  חסרון? 

בכיתות האם שיעור עוברים התלמידים בכיתה.  סדנאות בחירה – לאומי"-הביןיום זכויות האדם והאזרח "

 בוחנות את מצבן של קבוצות אוכלוסייה בישראלשלסדנאות מתחלקים בנושא שוויון ערך האדם ולאחר מכן 

  זכויות להט"ב, מצב מבקשי המקלט, זכויות בעלי מוגבלויות ועוד. מעמד האישה, בנושאים כגון 

מהי גזענות ומדוע היא בוחנים במהלך היום התלמידים . יום סדנאות בבית הספר – "זה לא אני! –גזעני "

אדם כערך מכונן. היום האת שוויון ערך ומציבים ביטויים של גזענות בחברה הישראלית מזהים מתקיימת, 

  בהיכרות עם  מאבקים שהתחוללו בארץ נגד תופעת הגזענות.סתיים מ

  www.psiphas.orgלמידע נוסף: 

  ;050-4251940 – מרגלית ליצירת קשר:

  psiphass@gmail.com ;  058-4840625 – אביטל

  

  המרכז הרעיוניקרן ברל כצנלסון: 

המרכז הרעיוני לחינוך ולמחקר של קרן ברל כצנלסון, המצוי בבית ברל, עוסק בטיפוח מנהיגות לחברה צודקת 

ושוויונית. במרכז פעילותה מטפחת הקרן מנהיגות חברתית שרואה בערך של חברה צודקת ושוויונית ערך בעל 

  לוסיות מגוונות כגון ימי עיון למורים ומחנכים.  משמעות עליונה, ובמסגרת זו מקיימת תכניות מנהיגות לאוכ

על פורום של אנשי חינוך וחברה ומקיים דיונים רעיוניים על דמות המחנך,  המרכז הרעיוני מקיים

צבאיות -מכינות קדםרכז ימי עיון לתנועות נוער, להמעוד יוזם  הדרה.במאבק בגזענות ועל הסובלנות ו

מקיים מפגשים רעיוניים בנושאים מגוונים עם  וכן ,דרוזים ובדואים ם,ומפגשים בין צעירים יהודים וערבי

   תלמידי בתי הספר ואוכלוסיות מגוונות אחרות.

  09-7450101-110ליצירת קשר:  

יוזמות וארגונים 
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 מרכז יצחק רבין 

  

של המדינה  ןפני המבקרים את סיפורלבמרכז יצחק רבין פורש  2010המוזאון הישראלי שנפתח בשנת 

והחברה בישראל ואת סיפור חייו של ראש הממשלה, יצחק רבין, כפסיפס ייחודי ומרתק. עושרה של התצוגה 

והיריעה ההיסטורית רחבת ההיקף הופכים את המוזאון לספר היסטוריה חי, שהמבקרים מתהלכים בתוכו 

מתוך האתגרים והקשיים  שלהם, הסיפור הישראלי, ברגעי השיא וברגעי המשבר. םבסיפורבו ופוגשים 

מתחדדת הצלחתו של הפרויקט הציוני ועולה הצורך החיוני בהידברות בין כל הקבוצות. הסיור לתלמידים 

  נעשה בליווי אוזניות שמע ובליווי מדריך/ה מהמחלקה החינוכית.

במהלך הסיור  המורכב מסיור ומסדנה. –" דמוקרטיה בישראל" – יום עיון ייעודיעוד מוצע במרכז 

ונחשפים לאופן  1922-1995במוזאון התלמידים בוחנים את התפתחותה של הדמוקרטיה הישראלית בשנים 

דגש מיוחד מושם על כללי  .המדינהבו מאפייניה של החברה הישראלית משפיעים על אופייה הדמוקרטי של ש

 התלמידיםסדנה ב .הישראליתמתי הכרעה בהיסטוריה ומשתקפים בצכמו שאלה דמוקרטיים, המשחק ה

בחירויות יסוד פוליטיות ודנים בחשיבותו של חופש הביטוי במדינה דמוקרטית. דגש מיוחד ניתן גם עוסקים 

    בהם נחצו גבולות אלה בחברה הישראלית.שלגבולות חופש הביטוי ולאופנים 

  udik@rabincenter.org.il ;  www.rabincenter.org.il   054-3285818 ; 03-7453350ליצירת קשר: אודי כץ 

  

  

   שומרי משפט: רבנים למען זכויות האדם

  

   

הפעילות החינוכית של שומרי משפט מתמקדת בעיקר בדור המנהיגות הבא של מדינת ישראל: סטודנטים 

  באוניברסיטאות ומכללות, חניכות וחניכי המכינות הקדם צבאיות ונבחרת של תלמידים מהחטיבה העליונה.  

במכינות  מועברתומעוצבת במתכונת של תלמוד שדורית -גונית ורב-רב היא תכנית "מסכת עצמאות"

מופיעה פסקה מתוך "הכרזת  הקדם צבאיות ובבתי המדרש לזכויות אדם באוניברסיטאות. במרכזו של כל דף

עוד קלסיים ומודרניים, כלליים ומשפטיים.   –העצמאות", וסביבה מבחר של מקורות יהודיים וציוניים 

ות בנושא הנדון. בכל מבטאים עמדואחרים  ,מפרשים את לשון המגילהשאחדים מהם מובאים מקורות 

  להשיג כמה מטרות עיקריות:  נעשה אפוא מאמץ יחידה 

 ."להכיר את הכרזת העצמאות של מדינת ישראל או בשמה העממי "מגילת העצמאות  
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  מה הייתה כוונתם של מחברי המסמך המכונן של מדינת ישראל? מה היו  –להבין את לשון ההכרזה

 מקורות ההשראה שלהם ואיזו השקפת עולם עולה מתוך הטקסט שניסחו? 

  הללו היום? כיצד אנחנו מפרשים אותן וכיצד הן משליכות על שאלות ערכיות  הסוגיותלנו מה אומרות

  ר יומה של מדינת ישראל היום? ומדיניות העומדות על סד

 

   6482757-02 ; 8258580-050 –ליצירת קשר: הרב נאוה חפץ, מנהלת חינוכית 

education@rhr.israel.net  

 

 תרבותית-מודעות בחברה רב: עמותת מבט

  

תרבותית ולפיתוח זהות חברתית אזרחית בישראל באמצעות הקניית -עמותת מבט פועלת לפיתוח מודעות בין

קהל היעד של מבט כולל סטודנטים, מורים, תלמידים תרבותית. -עבודה בחברה ביןלכלים לחיים ו

   ומתנדבים.

מבוססות על רצף מפגשים בין ה מפתחת ומפעילה תכניות למידה התנסותית תהליכיות העמותה

למידה ל עבניית אמון ועל כרות, ימשתתפים מרקע תרבותי מגוון. התהליך האישי והקבוצתי מבוסס על ה

ניסיון על תרבותיים ו-ניתוח והתמודדות עם קונפליקטים ביןעל משותפת של הזהות העצמית ושל האחר, 

 עשייה משותפת. ליצירה ולהמגוון התרבותי למשאב קבוצתי וחברתי בדרך ללמידה, את להפוך את השונות ו

שימוש בסדנאות  תוךמ תכניות הלמידה ההתנסותית מבוססות על התנסויות חווייתיות ופעילות

 צילום, דרמה, מוסיקה ועוד) ועיבוד רפלקטיבי עמוק של ההתנסות האישית והמשותפת.(בתחומים מגוונים 

על  ,התנסותית למידה, על תרבותי‐הבין החינוך מתחום תאורטיים מודלים על תכנית הפעילות מבוססת

  .ל"ובחו בארץ בתחום ומגוון רחב מקצועי ניסיון ועל הנחיית קבוצות

  inf@omabat.orgלפרטים ומידע: 

   lior.shorer@gmaii.com;  050-6688238 – שורר ליאור :ליצירת קשר

   

יוזמות וארגונים 
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   TEC מרכז
  

   
ואת התקשורת הזאת  ,תרבויותבין חברי תקשורת מאפשרת ליצור  21-המציאות הטכנולוגית של המאה ה

צד הערכים ללגייס להעמקת ההיכרות עם ה"ַאֵחר": למציאת הערכים האוניברסליים המשותפים אפשר 

תרבותית -. זאת ועוד, חברה רבמבוסס על כבוד הדדיששיח -הייחודיים לכל תרבות ותרבות ולפיתוח רב

רשת האינטרנט שיתופית. ויצירה ה למידתוך כדי  מאפשרות הידברות ושיח מפרהשפעילויות זקוקה ל

מאפשרת מפגשים ותקשורת רציפה ללא המגבלות הפיזיות והפסיכולוגיות שמעמידים מפגשי פנים אל פנים, 

, ומכאן שבירה של הארץ והעולםוסביבות הלמידה המקוונות מזמנות כר פורה ללמידה שיתופית בקבוצות מ

  . סטראוטיפים ובניית אמון בין שונים

מוביל ומפעיל תכניות  ,במכון מופ"ת מפתח) TEC )Technology, Education and Cultural Diversityמרכז 

שילוב שעיקרו  TECמודל על מבוססות ברוח זו במערכת החינוך, במכללות להוראה ובבתי הספר. התכניות  

ל הקשר בין מתוך התפתחות הדרגתית ש תרבותית-טכנולוגיה חדשנית בתהליכי הוראה ולמידה בסביבה רב

תקשורת קולית, לאחריה תחילה תקשורת טקסטואלית, בנוצרת  TECמודל פעילויות על פי . בהמשתתפים

גם השיתופיות בלמידה מתפתחת  .הממד החזותי המקוון ולבסוף מתקיים מפגש פנים אל פניםאחר כך נוסף 

לשלב השיתופיות הסינרגטית; בהדרגה תוך כדי ביצוע משותף של משימות מורכבות: משלב הדיאלוג עוברים 

  ומהשימוש בכלים פשוטים עוברים להשתמש בכלי רשת מורכבים.

 TEC ,Englishמדעים , סביבות הוראה מתקדמותלסטודנטים במכללות להוראה (תכניות המרכז מפעיל 
Tecלמידה מרחוק) ותכניות לתלמידים (אמירים -, תואר שניTEC 1, סביבה ,Tec4Schools עוד מארגן .(

השתתפו  2005-2015המרכז כנסים, עורך מחקרים ומפתח כלים טכנולוגיים להוראה ולצורכי מחקר. בשנים 

 בתי ספר, וכן סטודנטים ותלמידים ממדינות אחרות. 200-מכללות וכ 15משתתפים,  10,000- בתכניות כ
 ראל. המרכז מציע התנסות במודל במשך שנת לימודים אחת לכל תלמיד ולכל סטודנט במדינת יש

  

  ;www.mofet.macam.ac.il לפרטים ומידע: 

     info@macam.ac.il   03-6901406ליצירת קשר:  

 

  

 

  

 

  



 

 

  הכותבים ומובילי התוכןרשימת 

  .היגות חינוכיתנמכון מנדל למ ,, עמיתההרשלר-ד"ר אורית אלגאווי

 , סמינר הקיבוצים. מרצה ויועצת אקדמית לפיתוח תהליכי תקשוב מערכתיים, אלגלי צביה

  שנתי קרית שרת, חולון.-רותי אנזל, מנהלת בי"ס מקיף שש

  .חינוךהלמדיניות  כנס דב לאוטמן ,מנהלת תוכן מיכל ברק,

  ."יסודות" ,חינוכית מנהלת, רדמן-גבל רוחמה

  .רכז אזרחות והיסטוריה, הישיבה התיכונית מדעית מעלה אדומים יצחק גייגר,

  .רעננה עיריית ,חינוךה מחלקת מנהלת, דנינו נורית

   מנהל תחום שוויון וחברה משותפת, גבעת חביבה., שהודרא מוחמד

  . ח"מט ,ודמוקרטיה אזרחי לחינוך המחלקה מנהלת, שרביט דרמוני מרים

  .״!״אחריי עמותת לית"מנכ, הרוש־גיטי ענבר

; האוניברסיטה לדמוקרטיה הישראלי במכון לסקרים גוטמן מרכז אקדמית, מנהלת, הרמן תמר פרופ׳
  .הפתוחה

  .הקיבוצים סמינר ,תכנית לחינוך לצדק חברתיה, לוי זלמנסון גליה ד״ר

     .לשינוי״ עובדים ״הורים יו"ר, ישורון יערה

  .דמוקרטי לחינוך המכון ;לדמוקרטיה הישראלי מכוןחוקר, ה, כהן אדר

  חנן כהן, חוקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה.

  ."אנו" ל"מנכ, כהן פז

  .אוניברסיטת חיפה ;אורנים לחינוך האקדמית מכללהה ,מרצה, מולא וליד

  יעל מטלון, מנהלת בית חינוך תיכון גלילי, כפר סבא.

  .חביבה גבעת חינוך, המחלקת  ,מנהלת שותפה, ןימעי יעל

  שנתי אורט להנדסה ומדעים, לוד.- מנהלת ביה"ס הערבי השש שירין נאטור חאפי,

  .החינוך משרד, ונוער חברה מינהלמנהלת אגף תכנים, תכניות הכשרה והשתלמויות, , נאמן טליה

   .מנכ"לית קרן לאוטמן יעל נאמן,

  ירמי סטאביסקי, מנהל ביה"ס התיכון התורני הימלפרב, ירושלים.

ריה סלאימה סמאח   ."סיכוי" עמותת, משותפים לחיים חינוך תחום, שותפה מנהלת, אגב

  .חביבה גבעתחינוך, המחלקת  ,שותףמנהל , עתאמנה סאמר

  אימאן פאהום, מנהלת חטיבת הביניים אבן סינא, נצרת.
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בתי ספר לאנגלית ופיתוח  – קאסמי להנדסה ומדע ומייסדת קיו סקול-ד"ר דליה פדילה, ראש מכללת אל
   .אנושי

  ."יסודות" מנהל, פויכטונגר"ר דודי ד

   .לדמוקרטיה הישראלי מכוןה חוקר, ,פוקס עמיר ר"ד

  ."יסודות" ,אקדמי יועץ, פישר שלמה"ר ד

  .אביב תל, בר־אילן ולמדעים לאמנויות הישיבהמנהל , פרל בנימין הרב

 האוניברסיטה ; פרופסור אמריטוס,לדמוקרטיה הישראלי המכון סגן נשיא למחקר, ,קרמניצר מרדכי' פרופ
  .בירושלים העברית

  טל רייכמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה.

  ."סיכוי" עמותת, משותפים לחיים חינוך תחום, שותפה מנהלת, רעי גילי

  .בר־אילן אוניברסיטת ;לדמוקרטיה הישראלי המכון סגן נשיא למחקר, ,שטרן ידידיה פרופ׳

  .ייעוץ ומחקרים חברתיים איכותניים ,כהן גלי שפיגל

Dr. Gavin Duffy, Research Fellow, Queen’s University, Belfast, Northern Ireland. 

Prof. Tony Gallagher, Professor of Education Pro-Vice Chancellor, Queen’s University, Belfast, Northern 
Ireland. 
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 תיקון העולם משמעו תיקון החינוך
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