
 
 

 חינוכי מבית יוזמות אברהם  מודל - וערבים ליהודים משותף לימוד

רק המחישו כמה  2021 מאירבים הם סוגיה מרכזית בחברה הישראלית, ואירועי ע-יחסי יהודים
חשוב לשים את הנושא על סדר היום ולקדם שינויי עומק ליצירת אמון בין הקבוצות. האלימות 
שפרצה בין יהודים לערבים בערים המעורבות וברחבי הארץ כולה מבטאת מתחים חברתיים 

 שוויון.  -עמוקים, הפרדה ואי

וגית בין בתי ספר יהודים פדג תשותפו על המבוססתלימוד משותף הוא גישה חינוכית 
וערבים באותו מרחב גיאוגרפי. מודל פדגוגי זה פותח ונוסה בהצלחה בצפון אירלנד, 

 ומהווה מודל מצליח ויעיל בהפחתת עויינות בין קהילות. 

ה), פעמים בשנ 18-20אנו ממליצים על יום לימודים בשבוע הפועל לסירוגין פעם בשבועיים (
. כל יום יהיה בנוי משילוב של שניים עד שלושה תחומי לימוד בהתאם שעות לימוד 6-8הכולל 

 לקבוצת הגיל ולבחירת בתי הספר. 
 

ודי אנגלית, ערבית לימ -אשכול שפות  המקצועות הבאים מתאימים במיוחד ללמידה משותפת:
ציור, מוזיקה, אמנות פלסטית, מלאכות,  -אשכול אומניות . מתאים לכל הגילאים; 1ועברית

, תלת מימד, מקצועות טכנולוגיים Gaming: אשכול טכנולוגיהעבודה בעץ, צורפות, וכדומה; 
לימודים חווייתיים של  -לימודי מתמטיקה ומדעים  (ההמלצה היא ללמוד זאת באנגלית);

, הספר בתי משני מעורבות בכיתותנערך  הלימוד. אזרחות והיסטוריהמקצועות ריאליים; 
בשבוע  יום. התלמידים לומדים היויהודי היערבי, מורות צמד מלמדות כיתה בכל כאשר

 . שנתייםפעם בבית הספר היהודי ופעם בזה הערבי למשך  רוגיןילסבמשותף, 

בהיקף של שיעור כפול על ידי יוזמות אברהם המודל  נוסה המודל האחרונות השנים בארבע
 מכון של הערכה מחקר באמצעות נמדד הוא. ספר בתי 40-ב שיעורים בשנה 8ובהיקף של 

אשר מצא כי לימוד משותף מבטיח קיימּות גם על רקע משבר או מתיחות במציאות  סאלד
, ספר בתי של רחב בהיקף הוא אף התכנית את מפעיל חינוכית לטכנולוגיה המרכז. החיצונית

מחקר של המדען הראשי של משרד החינוך. המודל ב הוכחה סטראוטיפיםלהפחתת  לותויויע
במשרד החינוך  נוספיםשל בעלי תפקידים ו משותפים וחיים אזרחי לחינוך המטה תזוכה לתמיכ

  ובשטח.

 בערים הבינים חטיבות בכל המודל של מהיר יישום על ממליצה אברהם יוזמות עמותת
 .הארץ רחבי בכל מכן ולאחר המעורבות

 :נדרשים משאבים

ש"ח לתלמיד. על מנת  1,200מוד משותף שנתי הינו עלות יום לי - הקצאה תקציבית .1
ים המעורבות (לוד, עכו, חיפה, ט' בכלל הער -להפעיל את הלימוד המשותף בכיתות ח' ו

מיליון ש"ח  30-נדרש הוא כה), הסכום יפו-תל אביב ,תרשיחא-רמלה, נוף הגליל ומעלות
 לשנה.

חישוב זה נכללו מעטפת של המודל הכוללת: היסעים עירוניים, הכשרות והשתלמויות ב
נה) שעות לצוות, ניהול וליווי, תשלום למקום אירוח (מב 120מורים ומנהלים (בהיקף של 

 ופיתוח משאבי למידה מתאימים.
 

מי ההוראה שילמדו בשל הכפלת שעות הוראה נוספות בתחו נדרשות - עות פיצולש .2
 .המורים

                                                           
 ישנו ניסיון מוצלח עם לימוד תכני "מפתח הלב" בעברית ובערבית ביחד, בבתי ספר יסודיים 1


