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הטקסט שלהלן נכתב כחומר רקע ליום העיון, והוא מבוסס על נושאים שנידונו 

במסגרת עבודתה של ועדת המומחים של היוזמה לנושא חינוך לערכים – קווים 

נערך  גזענות  והתמודדות עם  חינוך  חוסן,  יום העיון  והערכה.  מנחים למדידה 

ביום הבין־לאומי למאבק בגזענות ועוסק מדי שנה בחינוך לסובלנות ולהגברת 

האמון בין תרבויות שונות בחברה הישראלית. השנה מתמקד יום העיון בסוגיית 

החוסן בחברה הישראלית ובעולם כולו.

תפקידה של ועדת המומחים הוא להמליץ על דרכים לעדכון שיטות ההערכה של 

החינוך מוכוון הערכים כפי שנעשה בתחום הידע והמיומנויות. כחלק מעבודתה 

היא עסקה בין היתר בהבהרת משמעותם של המונחים "ערכים" ו"חינוך מוכוון 

ערכים" במערכות חינוך בארץ ובעולם. 

הקשורים  נושאים  בשני  להתמקד  בחרנו  בוועדה  שנדונו  הנושאים  שלל  מבין 

ליום העיון ולנושא החינוך לסובלנות והמאבק בגזענות:

פיתוח מרחב חיים משותף במערכת החינוך. 	. 

חינוך מוכוון ערכים - גישות, מהלכים ואתגרים בעולם ובישראל2. 

הדו"ח המסכם של הוועדה יפורסם בחודשים הקרובים ויכלול את מגוון הנושאים 

שנדונו בוועדה, תמונת מצב והמלצות. 

http://education.academy.ac.il/Branches/Branch.aspx?nodeId=995&branchId=890
http://education.academy.ac.il/Branches/Branch.aspx?nodeId=995&branchId=890
http://education.academy.ac.il/Branches/Branch.aspx?nodeId=995&branchId=890
http://education.academy.ac.il/Branches/Branch.aspx?nodeId=995&branchId=890
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כיצד ילדים וילדות מפתחים זהות חברתית ופוליטית? כיצד הם מגבשים דעה כזו 

או אחרת או הופכים להיות בני נוער ומבוגרים מעורבים חברתית? מה חלקם של 

ההורים, הבית, הקהילה, החברים, בית הספר ואמצעי התקשורת בתהליך הזה? 

אלו מקצת השאלות המעסיקות חוקרים העוסקים בהיבטים חברתיים ופוליטיים 

בחינוך מוכוון ערכים. במסמך שלהלן נסקור את התחום מנקודת מבט מחקרית 

ונציג את כיווני המחקר השונים.

סוציאליזציה פוליטית והתפתחותה בקרב ילדים
תהליך החיברות – סוציאליזציה – הוא תהליך שבו מתעצבים דפוסי ההתנהגות 

בהקשר  מהחברה.  חלק  להיות  הופך  הוא  זה  בתהליך  הילד.  של  והערכים 

הפוליטי, הכוונה היא לאימוץ זהות, תפיסות וערכים הקשורים לאומה, לשלטון, 

הסוציאליזציה  כי  לנו  נדמה  ועוד.  חברתיים  לנושאים  לאומית,  ולגאווה  לזהות 

הפוליטית מתגבשת בגיל הנעורים, אך למעשה הדבר מתרחש מוקדם הרבה 

יותר, בגיל הילדות. 

איך זה קורה, בעצם? תלוי את מי שואלים. 

ילדים.  אצל  פוליטית  סוציאליזציה  של  בהתפתחות  עוסקות  שונות  תאוריות 

בהתבסס  אבוד  של  הקוגנטיבית  ההתפתחות  תאוריית  היא  למשל  מהן  אחת 

על פיאז'ה. תאוריה זו רוָאה בהתפתחות האוניברסלית של כישורים קוגנטיביים 

אצל ילדים גורם מכריע בהתפתחות של עמדות הקשורות ליחסים בין קבוצות. 

לפי תפיסה זו, ילדים צעירים בגיל 7-6 מייחסים תכונות חיוביות לקבוצת הּפְנים 

שאליה הם משתייכים ותכונות שליליות לקבוצת החוץ. כתוצאה מפיתוח כישורים 

סוציו־קוגניטיביים, בין גיל 6 לגיל 	2 יש הפחתה בדעות קדומות. 

 The( החברתית־קוגניטיבית־מוטיבציונית  ההתפתחות  תאוריית  לעומתה, 

חשיבות  מייחסת  בארט  של   )social cognitive motivational theory
להְקשר הכולל שבו גדלים הילדים והילדות. הקשר זה  מאופיין על ידי נסיבות 

היסטוריות, גאוגרפיות, כלכליות ופוליטיות. הקשר ייחודי זה משפיע על התפתחות 

היחסים בין קבוצת הפנים לקבוצות אחרות. ככל שהמסרים המועברים מגיעים 

ממקורות סמכות רבים ומגוונים כך גדלה השפעתם על הילדים. 

השפעת החיים בחברה בקונפליקט על תהליך הסוציאליזציה 

תהליך הסוציאליזציה הפוליטית מתרחש בגיל מוקדם יותר בקרב ילדים הגדלים 

בחברות בקונפליקט. הסכסוך נוכח בחייהם, וגם אם הם אינם חווים את השלכותיו 

באופן אישי – הנושא מדובר ונדון באמצעי התקשורת, בשיח היום־יומי, בתוכני 

הלימוד ועוד. הנוכחות הזו תומכת בהמשך הסכסוך. 
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ניתן לראות זאת בעמדות ואמונות שמבטאים הילדים בבגרותם: דה־לגיטימציה 

של היריב, האדרת קבוצת ההשתייכות ותפיסה עצמית של קורבן בסכסוך. 

שלושה  יש  בקונפליקט  בחברות  ילדים  של  הפוליטית  הסוציאליזציה  לתהליך 

מרכיבים: 

חשיפה עקיפה לסכסוך כוללת דימויים המתארים את הסכסוך; סמלים, . 	

משטרתית  ונוכחות  ביטחוניות  בדיקות  יום־יומיות;  ופרקטיקות  טקסים 

וצבאית; לימוד כללי בטיחות ועוד. 

המדיה  . 2 ההורים,  באמצעות  מתרחשת  ישירה  פוליטית  סוציאליזציה 

ומערכת החינוך. שלושתם מספקים לילדים מידע, הסברים ופרשנויות, 

ומשפיעים על גיבוש עמדתם בנושא. 

של . 3 או  אישית  פגיעה  טרור,  לאירוע  חשיפה  כמו   – אישיות  התנסויות 

כולם תורמים לחיזוק  אדם קרוב, פחד מאירועים הקשורים לסכסוך – 

הפרשנות והאמונות המוקדמות שהוטמעו בילדים. 

היחס ָלַאֵחר בחברות בקונפליקט 

במחקרים רבים הבוחנים את תהליך התבגרותם של ילדים בחברות בקונפליקט 

עולה  נושא היחס ָלַאֵחר. בחברות כאלו הילדים עשויים לפתח כבר בגיל צעיר 

מאוד תודעה לאומית, תפיסה חד־צדדית וחד־משמעית של הסכסוך, תחושת 

קורבנות וצדק של קבוצתם וכן התנגדות לקבוצה האויבת. רבים מהם מסוגלים 

לתאר את פרטי הסכסוך ואת מאפייניה של הקבוצה האויבת, לעומת ילדים שלא 

נחשפו ישירות לסכסוך ומתארים מלחמה במונחים כלליים ובסיסמאות ששמעו. 

האמונות,  על  מכרעת  השפעה  יש  צעיר  מגיל  הילדים  שעוברים  לתהליכים 

התפיסות והמעשים שלהם בגיל מבוגר. גם אם בבגרותם שינו את תפיסת עולמם– 

הם נוטים לחזור למוסכמות שרכשו בילדותם כאמצעי לפרשנות ולתגובה. וכך, 

התפיסות שהוטמעו בילדות והתקבעו בבגרות ממשיכות ומתחזקות את הסכסוך.   

אבל יש גם נקודת אור:

גילו  בקונפליקט  בחברות  ילדים  של  ההתבגרות  תהליך  את  המחקרים שבחנו 

פוטנציאל עצום בחינוך לשלום ולסובלנות מגיל צעיר. חינוך כזה מספק לילדים 

והכלת  האחר  קבלת  סובלנות,  לגילוי  ומיומנויות  כלים  אלטרנטיביות,  עמדות 

בגישות  עמוק  לשינוי  אפשרות  טמונה  בכך  מנוגדות.  עולם  ותפיסות  נרטיבים 

ובתפיסות כלפי הסכסוך, כלפי הקבוצה האחרת וכלפי אפשרות לפתרון. מערכת 

החינוך יכולה לשמש במיוחד סוכן סוציאליזציה מרכזי ומשפיע בהובלת תהליך 

כזה. 
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חינוך לאוריינות פוליטית 
חיים  הילדים  אם  בין  התייחסות:  ודורשת  מורכבת  כה  עד  המוצגת  התמונה 

בתוך חברה בקונפליקט ובין אם הם חיים בשקט יחסי – ברור לנו שהם סופגים 

מסרים, תפיסות וערכים, לעיתים מנוגדים או מוקצנים, ועם יכולת מוגבלת לווסת 

או להעריך את מה ששמעו. במצב כזה חשוב לבחון מהו מקומה של מערכת 

החינוך: כיצד יוכלו צוותי החינוך לעדן מסרים קיצוניים ולטעת בתלמידים אמונה 

שישנה גם דרך אחרת וחלופה למלחמה? ואולי בכלל מוטב שלא ינקטו עמדה 

וישאירו את בתי הספר ניטרליים מבחינה פוליטית? 

על המתח שבין נקיטת עמדה לבין בחירה בנייטרליות נכתב רבות. משנות ה-20 

של המאה הקודמת ועד חקיקת חוק חינוך ממלכתי בשנת 953	 היה החינוך 

מגויס פוליטית למפלגות, והלמידה התאפיינה בעיסוק בסוגיות פוליטיות ועידוד 

מעורבות פוליטית של התלמידים. לאחר מכן הוביל בן גוריון רפורמה שמטרתה 

ממלכתית  מערכת  לבסס  כדי  הספר  מבתי  הפוליטיקה  את  להוציא  הייתה 

הפוליטיות,  עמדותיהם  את  להביע  נאסר  המורים  על  כולו.  לציבור  משותפת 

ותנועות נוער לא הורשו לפעול בתוך בתי הספר. 

במהלך  החינוך.  מערכת  של  והפרטה  ביזור  של  תקופה  החלה  ה-80  בשנות 

השנים מאז המשיכה המערכת לשמר את עקרון הסטריליות הפוליטית, פסלה 

שימוע  פעם  לא  קיימה  ואף  שונים  נרטיבים  שכללו  בהיסטוריה  לימוד  ספרי 

למנהלים או מורים שעסקו בסוגיות פוליטיות;	 מנגד, המערכת איפשרה לגופים 

פרטיים להיכנס לבתי הספר ולהפעיל תוכניות בנושא ערכים.  

בקרב החוקרים קיימת מחלוקת על מאפייניו של החינוך למעורבות חברתית־

פוליטית, אך קיימת הסכמה על חשיבותו. כדי לפתח עמדה עצמאית, המבוססת 

השאיפה  מגוונות.  עמדות  להכיר  התלמידים  על  מודעת,  ערכית  הכרעה  על 

המציאות,  של  רדודה  תפיסה  התלמידים  בקרב  לייצר  עלולה  לאובייקטיביות 

חשש להתבטא, נטייה לגזענות ולאלימות. יתרה מכך, בית ספר נייטרלי מצטייר 

כבועה המנותקת מהמציאות. 

לכן חשוב לעסוק בבית הספר בנושאים פוליטיים וחשוב לחנך לאוריינות פוליטית. 

חינוך כזה מעודד את התלמידים להיות מעורבים בסוגיות פוליטיות בחיי היום־

יום ומעניק להם כלים ופרקטיקות למעורבות פעילה. 

אלא שהיישום לא פשוט כל כך, וכמו בכל נושא שנוי במחלוקת שאלת השאלות 

היא כיצד למצוא איזון בין חינוך אזרחי־ממלכתי לבין חשיפה לדעות מנוגדות 

וקיום מרחב בטוח לדיאלוג. 

	 ראו למשל ההזמנה לשימוע של מנהל ביה"ס הריאלי.

https://haipo.co.il/item/253850
https://haipo.co.il/item/253850
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האם כל דיון פוליטי הוא לגיטימי? האם כל עמדה, מנוקמת ומבוססת, צריכה 

להישמע? האם זה לגיטימי לכלול בספרי הלימוד גם את הנרטיב הפלסטיני ואת 

נושא  הנכבה, לצד לימודים על מלחמת העצמאות? 

לא מעט חוקרים עסקו בשאלות האלה. החוקר צבי לם, למשל, טען כי חשוב 

עמדות  שווה  באופן  להציג  להקפיד  אך  החינוך,  במערכת  בפוליטיקה  לעסוק 

מאינדוקטרינציה.  ככל האפשר  להימנע  כדי  לאובייקטיביות,  ולשאוף  מנוגדות 

של  מסוימת  מידה  יש  חינוך  בכל  כי  מיכאלי  וניר  לביא  צבי  טענו  לעומתו 

אידיאולוגיה פוליטית, והניסיון לשמור על אובייקטיביות הוא לא ריאלי. על כן יש 

להיות מודעים לסכנות שבכפיית ערכים ועדיין לעודד עיסוק בסוגיות פוליטיות 

וכדי שתינתן  בין קבוצות במחלוקת,  ומוסריות. הדבר חשוב כדי לקיים דיאלוג 

לגיטימציה לעמדות ולנרטיבים שונים זה מזה. 

נושא הדיאלוג נוכח גם במחקריה של אורית איכילוב, המבחינה בין חינוך אזרחי 

לבין אוריינות פוליטית. חינוך אזרחי נמנע מדיון בסוגיות אקטואליות ובנושאים 

השלטון,  מוסדות  בנושא  תוכן  בידע  מתמקד  זאת  ובמקום  במחלוקת,  שנויים 

חוקי המדינה ותהליכי קבלת החלטות מדיניוֹת. אוריינות פוליטית, לעומת זאת, 

מתמקדת בהשתתפות פעילה, אחריותיות ומעורבות פוליטית. 

חינוך למעורבות חברתית־פוליטית 
חינוך למעורבות חברתית־פוליטית יכול לבוא לידי ביטוי בדרכים רבות. בחלק 

זה נתמקד בשתי גישות  אשר מתוות קווי פעולה להוראת התחום. 

ָלַאֵחר  הראשונה היא מעורבות פעילה המבוססת על עידוד פתיחוּת וסובלנות 

וקידום התנהגויות הנובעות מכך. הגישה השניה היא גישת ה-CRT שבה מושם 

דגש על ניתוח ביקורתי של יחסי הכוח בחברה והנכחה מתמדת שלהם.

מעורבות פעילה – איך עושים את זה?

דיונים  במסגרת  לרוב  ייתבצעו  בנושא  השיח  ועידוד  פוליטיות  בסוגיות  עיסוק 

זוהי פרקטיקה חשובה בחינוך למעורבות פוליטית־חברתית, אך היא  בכיתה.  

לשיפור מתמיד  והתלמידות שאיפה  בקרב התלמידים  להטמיע  כדי  נקודתית. 

של החברה, לגרום להם לנקוט עמדה ולגלות אחריות לרווחת הכלל יש צורך 

במהלך חינוכי מעמיק ויסודי יותר. אפשר למנות כמה עקרונות מנחים לפיתוח 

מעורבות פעילה: 

הפוגעים,  	 את  מעודדת  עדים  של  פסיבית  התנהגות  עמדה:  נקיטת 

מספקת לגיטימציה לפגיעה ואף עלולה להחמיר את האירוע. לכן חשוב 

ללמד את התלמידים לנקוט עמדה, לעזור להם לפתח אמפתיה וחמלה 

ובכך להפוך אותם למעורבים פעילים. 
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מתן דוגמה אישית: ישנה חשיבות עצומה להתנהגותם של הצוות החינוכי  	

לידי ביטוי בהתנהגות  וההורים בתהליך הטמעה של ערכים. הדבר בא 

הצוות כלפי תלמידים "אחרים", למידה משותפת של תלמידים מקבוצות 

שונות, ארגון פרויקטים של סיוע ָלַאֵחר וכן הסברה על ההשפעה החיובית 

של מעורבותם.

חיזוק האינטרקציה עם הקבוצה ה"אחרת" באמצעות קבוצות דיאלוג,  	

משותפות  פעילויות  שיח.  ומעגלי  דיונים  משותפת,  ספורטיבית  פעילות 

יכולות להפיג חששות וכן לפתח אמפתיה וסובלנות.  

)CRT( הפדגוגיה הביקורתית והתיאוריה הביקורתית של הגזע

הם  הדיאלוג.  של  בכוחו  מאמינים  רבים  וחוקרות  חוקרים  חינוך,  ואנשי  נשות 

בנושאים  מעורבים  להיות  ובצורך  פעילה  אזרחות  של  בחשיבותה  מאמינים 

בספרו  פריירה  פאולו  החוקר  הזו.  לדעה  שותפים  כולם  לא  אך  אקטואליים. 

"הפדגוגיה של המדוכאים" טען כי הדיון בכיתה מקבע מודעוּת שקרית ושגויה, 

משום שהדיון משמר יחסי כוח שבאמצעותם משליטה התרבות ההגמונית את 

ערכיה על המיעוטים ועל מי שאיננו מיוצג. 

על פי גישה זו, הדיאלוג בפני עצמו איננו מספיק. יש לחשוף עוולות וקונפליקטים 

חברתיים ולהעלות את המודעות להיבטים סמויים של אפליה גזעית בבתי הספר. 

ההתבוננות הביקורתית על מערכת החינוך חשובה לצורך שינוי חברתי ופוליטי. 

על כן לא ניתן לדבר על אזרחות פעילה בלי להכיר בקיומו של אי־שוויון, הפוגע 

תדיר במיעוטים. 

התאוריה הביקורתית של הגזע )Critical Race Theory, CRT( עוסקת באי־

את  עליהם  לתת  שיש  נושאים  כמה  וכוללת  החינוך  בתחום  המערכתי  השוויון 

הדעת כאשר עוסקים בחינוך למעורבות חברתית־פוליטית.

ולנרטיבים של  זו חשוב לתת מקום לפרספקטיבה, לחוויות  ראשית, לפי גישה 

ואת  המחקר  את  לשנות  עשוי  אשר  חדש  מסוג  ידע  מייצרים  אלו  המיעוטים. 

הפרקטיקות בתחום החינוך. 

שנית, מדגישה התאוריה כי יש להכיר בכך כי נושא הגזע ממשיך למלא תפקיד 

בשימוש  ביטוי  לידי  בא  הדבר  בארה"ב.  רק  ולא  אי־שוויון,  ביצירת  מכריע 

תלמידים  לשוליים  ודוחקים  השיח  את  המעצבים  ובתיוגים,  בסטראוטיפים 

ותלמידות מקבוצות מיעוטים ומהגרים. במקום להבחין בעושר התרבותי והלשוני, 

התרבותיים  הכישורים  הידע,  את  אין  אלו  שלתלמידים  מאמינים  חינוך  צוותי 

והתמיכה הנדרשת כדי להצליח בלימודים. לכך קשורה גם הסללה של תלמידים 

ותלמידות מקבוצות מיעוט למוסדות לימוד ומסלולים בסטטוס נמוך. 
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לכך  וגורם  שלהם  החינוכיות  ההזדמנויות  את  ניכרת  במידה  מגביל  הדבר 

שמערכת החינוך לא מספקת שירותים הולמים לתלמידים ותלמידות בגלל צבע 

עורם, תרבותם או מוצאם האתני.  

קוהרנטיות לאומית – 
פיתוח חוסן לצד רגישות לאחר 

נחזור לנושא שהוזכר קודם לכן בפרק: החיים במדינת ישראל מאופיינים במציאות 

של קונפליקט תמידי, אי־ודאות, לחץ ותחושות של כאב ושכול. כדי להתמודד 

לכנותו  פסיכולוגי־קולקטיבי שניתן  רפרטואר  זו, החברה מפתחת  עם מציאות 

הקוהרנטיות  תחושת  היהודי־ישראלי,  בהקשר  לאומית.  קוהרנטיות  תחושת 

חיזוק  המציאות;  את  המארגנים  וייצוגים  אתוסים  נרטיבים,  באמצעות  מושגת 

הדימוי החיובי שלנו; היכרות מועטת עם האחר וחוסר מגע איתו; הפניית משאבים 

לאומיים רבים כמו צבא, ביטחון, חינוך ובריאות לטיפול בקונפליקט ובהשלכותיו 

וכן הענקת משמעות לקיום ולשייכות של העם היהודי במדינת ישראל.

המציאות  עם  התמודדות  מאפשרת  הלאומית  הקוהרנטיות  תחושת  כאמור, 

הקשה. דא עקא, מחקרים מצביעים על קשר שלילי מובהק בין עוצמת תחושת 

הקוהרנטיות הקולקטיבית לבין מתן לגיטימציה לנרטיב של האחר או אמפתיה 

כלפי הסבל שלו. יתרה מכך, היא משמרת את הסכסוך ומונעת מאיתנו חשיבה 

מורכבת על הקונפליקט ועל האפשרויות להיחלץ ממנו. 

לכן חשוב שנשאל את עצמנו: איך מתגברים על האתגר ומצליחים לפתח 

אשר  חזקה,  לאומית  קוהרנטיות  תחושת  והתלמידות  התלמידים  בקרב 

איננה שוללת את האחר ומאפשרת לנרטיבים אחרים ולערכים אוניברסליים 

להתקיים במקביל? כיצד מחנכים למעורבות חברתית־פוליטית המעמידה 

במרכזה את חשיבותו של הדיאלוג וההקשבה לאחר?

כמו בכל תחום מורכב, לא קל למצוא את האיזון הנכון. עם זאת אפשר לתת 

לתלמידים ולתלמידות כלים שבאמצעותם יוכלו להכיל את המורכבות הזו 

זאת באמצעות  להשיג  דיאלוג. אפשר  איתו  ולקיים  לאחר  להקשיב  ועדיין 

2 פעולות: הראשונה היא חינוך לאוריינות פוליטית – כפי שפירטנו לעיל. 

יגבירו את  הפתיחות  ויישום התערבויות חינוכיות אשר  השנייה היא פיתוח 

והסובלנות ָלַאֵחר וימנעו בדלנות. בסעיף הבא נפרט על כך. 
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תוכניות לפיתוח מרחב חיים משותף 
במערכת החינוך 

בחלק זה נתייחס לכמה תוכניות הפועלות כיום במערכת החינוך ולרציונל העומד 

בבסיסן. חשוב לציין כי בישראל קיימים פרויקטים ומיזמים חינוכיים רבים, אך רק 

בודדים נחקרו והוערכו, בעיקר בשל העלות הגבוהה של מחקר הערכה. על כן 

קשה לקבוע את רמת האפקטיביות שלהם. 

בין  מכבד  ויחס  קשר  ביצירת  משמעותי  תפקיד  יש  החינוך  למערכת  כי  ניכר 

קידום  עם  יחד  לקהילה  שייכות  שיאפשר  באופן  בישראל,  השונות  הקהילות 

שותפות בין הקהילות והגברת הסולידריות בחברה כולה. 

פעילות המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במשרד החינוך – המטה  	

הזיכרון  יום  כגון  החינוך,  במערכת  האזרחיים  הלוח  ימי  ציון  על  אחראי 

לרצח רבין ויום המאבק בגזענות, מפתח תוכניות וחומרי למידה ואחראי 

אגפי  בין  פעולה  שיתופי  יוצר  המטה  מורים.  של  והנחייה  הדרכה  על 

המשרד וארגוני מגזר שלישי כדי לקדם הנושא באופן מערכתי. 

העוסקות  	 ותוכניות  פעילויות  מגוון   – הישראלית  בחברה  מפגשים 

החינוך.  במשרד  ונוער  חברה  מינהל  שמארגן  קבוצות  בין  במפגשים 

בשנת תשע"ט-תש"ף השתתפו במפגשים בין־תרבותיים מגוונים כ-240 

אלף תלמידים, מגיל בית ספר יסודי ועד התיכון. 

פורמליות  	 בלתי  תוכניות   – ישראלית"  תקווה  ו"מסע  ישראלי"  "מסע 

בזהות  עוסקות  התוכניות  של"ח.  בשיתוף  החינוך  במערכת  הפועלות 

ישראלית ויהודית ונותנות לגיטימציה למגוון דעות וזהויות.  

במסגרת  	 ישראל  מדינת  של  הרצוי  אופייה  לגבי  )"חלומות"(  עמדות 

מקצוע האזרחות – חלק מתוך מבחן הבגרות באזרחות, המציג את רצף 

ישנו עיסוק במחלוקות  העמדות לגבי דמות המדינה הרצויה. בתוך כך 

יהודיים  ערכים  בין  התנגשות  הייתה  שבהם  אקטואליים  ובאירועים 

כשר  לא  אוכל  הכנסת  או  בשבת  הרכבת  עבודות  למשל  ודמוקרטיים, 

לפסח לבתי החולים ב חג. 

לימוד השפה הערבית ולימוד של מורות ערביות בבתי ספר ממלכתיים–  	

עמותת "יד ביד" מפעילה מודל מורחב של לימוד השפה הערבית בשישה 

בתי ספר ברחבי הארץ. אלו בתי ספר דו־לשוניים, עם סגל הוראה כפול 

– מורה יהודייה ומורה ערבייה – המלמדות כל אחת בשפת האם שלה. 

כמו כן, מורות ערביות משתלבות בבתי ספר ממלכתיים יהודיים, ומלמדות 

בעיקר ערבית ומקצועות נדרשים. 

https://pop.education.gov.il/headquarters-civil-education-coexistence/
https://pop.education.gov.il/headquarters-civil-education-coexistence/
https://edu.gov.il/noar/minhal/departments/social-community/Pages/meetings.aspx
https://edu.gov.il/noar/minhal/departments/social-community/Pages/meetings.aspx
http://livingtogether.org.il/project/%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-2/
https://www.masaisraeli.co.il/
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בגיל הרך – מרכז מרטין ספרינגר לחקר סכסוכים  	 היכרות עם האחר 

מפעיל תוכנית בשם "הגן שלי מגוון", כמיזם של "מנהרת הרוח" באגף 

מו"פ במשרד החינוך. במסגרת התוכנית ילדי גן נפגשים מדי שבוע עם 

וגננת  ערבי  בגן  יהודייה  גננת  משלהם:  שונה  לאומית  מקבוצה  גננת 

ָלַאֵחר בגיל  יהודי. התוכנית מבוססת על ההנחה שחשיפה  ערבייה בגן 

מוקדם תצמצם עמדות שליליות כלפיו. 

יזמה  	 ה-2000  שנות  בתחילת   – נרטיבים  בשני  ההיסטוריה  לימוד 

והידברות כתיבת ספר לימוד בהיסטוריה  לקידום פיוס   PRIME עמותת 

שבו ניצבים הנרטיב הישראלי־יהודי והפלסטיני־ערבי זה לצד זה, ללא 

ניסיון למזג ביניהם. החוברות נחלו הצלחה בעיקר בחו"ל, אך לא שולבו 

בתוכנית הלימודים במערכות החינוך בישראל וברשות הפלסטינית. 

מפגשי דיאלוג בין יהודים וערבים באוניברסיטת בן־גוריון – בין השנים  	

3	7-20	20 התקיימו באוניברסיטת בן גוריון מפגשי דיאלוג ובהם קבוצות 

לה  ומחוצה  בכיתה  הנרטיב הפלסטיני  את  למדו  יהודים־ישראלים  של 

האפשרות  על  לימד  התוכנית  על  שנעשה  ההערכה  מחקר  בסיורים. 

נכונות  וכוללת  גיבוש תחושת קוהרנטיות לאומית שאיננה בדלנית  של 

לפשרות. 

	  – בר־אילן  באוניברסיטת  ומוסלמים  יהודים  בין  דיאלוג  מפגשי 

יהודים  סטודנטים  בין  מפגשים  מתקיימים  בר־אילן  באוניברסיטת 

ומוסלמים זה 25 שנים על פי פדגוגית הקונסטנטציה )עימות( שפיתחה 

פרופ' זהבית גרוס. על פי גישה זו, הקונפליקט הוא גורם הכרחי בחברה 

בין  להסכמה  להגיע  צורך  ואין  אותה  ומפרה  מקדם  אשר  דמוקרטית, 

הצדדים אלא לשים דגש על יכולות ההתדיינות. 



סיכום 
ריבוי המחקר והתוכניות החינוכיות בתחום המעורבות הפוליטית מעיד לא רק על 

חשיבות הנושא, אלא גם על אפיקי הפעולה הרבים והכלים המגוונים העומדים 

לרשות צוותי ההוראה בבואם לעורר את המודעות של בני ובנות הנוער לנושא.

וחברתיות  פוליטיות  וסוגיות  דיונים  להנכיח  יש  הלאומית,  המדיניות  ברמת 

בתוכנית הלימודים, ובכלל זה להניח על סדר היום את נושא הגזענות והאפליה. 

לצד לימוד תכנים, חשוב לפתח בקרב התלמידות והתלמידים ראייה ביקורתית, 

כישורי דיון ושיח, יכולת פרשנות ויכולת להכיל מספר רב של נקודות מבט ודעות. 

חשוב גם לתמוך במורים ולספק להם אמצעים ולגיטימציה לחנך את תלמידיהם 

לאור ערכים של דמוקרטיה, סובלנות וקבלת האחר. לבסוף חשוב לקדם יוזמות 

ופעילויות המפגישות בין תלמידים מאוכלוסיות שונות. 

סולידריות,  המדגיש  כיתתי  אקלים  לטפח  חשוב  הספר  ובית  הכיתה  ברמת 

שיתוף פעולה בין התלמידים ודיאלוג תמידי. על הצוות החינוכי לשמש דוגמה 

של  הזהויות  למגוון  מודע  להיות  מכבדת,  בשפה  להשתמש  בהתנהגותו: 

התלמידים בכיתה ולאמץ פרקטיקות שוויוניות. נוסף על אלו חשוב לעסוק בחינוך 

נגד גזענות, להגיב על כל ביטוי או התנהגות אלימה וגזענית בכיתה וללמד את 

התלמידים והתלמידות להגיב בעצמם ולא להישאר אדישים, וגם ליזום דיונים 

בתגובה לאירועים אקטואליים, מצבי מתח, מלחמה ומשברים חברתיים במטרה 

לאפשר דיאלוג.

כתיבה: מוריה יזרעאלב  

עריכה מדעית: ד"ר נירית טופול ואילה  ולודבסקי־יובל  |  עיצוב: רות ערן

	5.03.2022

יוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך מקדמת שימוש שיטתי בידע מחקרי 

נגיש  מחקרי  ידע  בחינוך.  העוסקים  של  העבודה  בשגרות  ומבוקר  עדכני 

מדיניות  של  מושכל  לגיבוש  חיוני  הרחב  ולציבור  החלטות  למקבלי  וזמין 

ולתכנון מיטבי של התערבויות – לשיפור הישגי החינוך בישראל.

http://education.academy.ac.il/
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