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 לכבוד: 

 ד"ר שרה זילברשטרום       אבי גנון 

 מנהלת ועדת חיים בשותפות    המשנה למנכ"ל משרד החינוך

 יו"ר ועדת חיים בשותפות 

 

 חיים בשותפות חינוך ל מות אברהם" לוועדת  המלצות "יוזהנדון: 

שיש ציפייה ציבורית לטיפול מקיף  לקידום חיים בשותפות. זה זמן  אנו מברכים על הקמת הוועדה  

המאמץ לקדם חיים בשותפות בין קבוצות החברה הישראלית הוא מאמץ מבורך, אך חשוב  .  הבסוגיי

המאופיין   בישראל,  לערבים  יהודים  בין  למתח  הייחודיים  למאפיינים  במיוחד  לב  תשים  שהוועדה 

ומצטלבים,   מגוונים  כך  ותגדיר  ברבדים  ומו לשם  שונות  מצריך  אסטרטגיות  זה  מתח  תאמות. 

הקיימת בין הקבוצות, הנשענת על    בותיוהאואסטרטגיות חינוכיות המסוגלות להתמודד עם העויינות 

 .  , וגם לזמני חירוםלזמני שגרה, בהם נבנית התשתית של היחסים, תוך מענה גם  מתח לאומי

 :ולהלן עיקרי המלצותינ

לחיים   .1 בחינוך  גזענות    בשותפותהכרה  למניעת  דעתוחינוך  חשיבות    -  כתחום  ישנה 

יכיר   זה כתחום דעת  אסטרטגית שמשרד החינוך  כחלק ממקצועות    ידיסציפלינאר בתחום 

הלמידה במדינת ישראל, אשר בראשותו עומד מפמ"ר על כל המשתמע מכך. רק באופן כזה  

בסביבה לימודית מורכבת בה הישגים, ציונים ופיקוח    ניתן יהיה ליצור תוקף לחשיבות הנושא

 מכתיבים סדרי עדיפויות של בתי ספר, הורים ותלמידים. 

והוראה ישירה באמצעות הצוות הבית    ם בית ספריותהסתמכות הולכת וגדלה על תכניות פני .2

אנו ממליצים למשרד לבנות תהליך מדורג אשר במסגרתו בתי ספר יוכלו לרכוש ידע    -  ספרי

עצמאי באופן  שונים  מסוגים  תכניות  בהפעלת  חיצוניים.    ומיומנויות  בגופים  תלות  וללא 

ת המורים. בצד זה ישנן תכניות  בתהליך זה הגופים החיצוניים, בעלי הידע, ידריכו ויכשירו א

שעל מנת להפעילן יש צורך במומחיות ייחודית ולכן מומלץ לשקול את פעילותן בתוך בתי  

 הספר או מחוצה לו. 

תכנון רב  תכניות בתחום מצריכות    -  בשותפותחינוך לחיים    בית ספרי לתחוםת  /מינוי רכז .3

וגופים חיצוניים וכן הערכה ומדידה. לכן יש חשיבות  , קשר עם תכניות  תכלול בית ספרישנתי,  

 גבוהה לרכז/ת בית ספרי/ת אשר ירכזו את הלמידה בנושא. 

אנו ממליצים ליצור תהליך    -  בכל הערים והאיזורים המעורביםהטמעת הלימוד המשותף   .4

וערבים   יהודים  בין  קירבה  יש  בהם  באיזורים  הספר  בתי  כל  בו  במודל    וייקח מדורג  חלק 

באמצעות תקציב    ה"לימוד המשותף". לטובת זאת יש לתמרץ בתי ספר שיאמצו את המודל

המאפשר צורות למידה ייחודיות ומושקעות בתחומי ליבה. כך יהווה הלימוד המשותף גם 

עבור   אטרקטיבית  למידה  צורת  פערים,  לצמצום  אמצעי  מוחלשים,  ספר  בתי  לחיזוק  כלי 

 אמצעי ליצירת שגרת לימוד משותפת.     -ן הורים ותלמידים, וכמוב

תשתית   .5 וקבועה  יצירת  מוריםממוסדת  פקולטות    מתוקננת  להכשרת  עם  בשיתוף 

לחינוך/מכללות הוראה, או באמצעות מרכז הכשרות ייעודי שייבנה על ידי המשרד בשותפות  



 
על הכשרה    עם ארגוני חברה אזרחית אנו ממליצים  רכזי    120בת  והאקדמיה.  עבור  שעות 

 שעות עבור שאר צוותי ההוראה הרלוונטיים.   60התחום, והכשרה בת 

ב,  "תכניות בתחום צריכות להתחיל מגיל הגן ועד לכיתה י - הגיל שכבות בכל רציפה למידה .6

  , ם: ידע, מיומנויות ברצף, ותוך שימוש בתחומי דעת מגוונים. יש לקחת בחשבון שלושה מעגלי

 וערכים.  

יצירת קשר הדוק בין חינוך    -  החינוך לשותפות שזור בחינוך לדמוקרטיה והחינוך נגד גזענות .7

ו גזענות  נגד  חינוך  בשותפותלדמוקרטיה,  לחיים  מסרים    חינוך  בעלי  משלימים  כנושאים 

 חיזוק אחד מן התחומים ללא האחר יוצרים מסד חינוכי וערכי רעוע.  משותפים. 

הסמוי .8 לקוריקולום  ועידוד    -  1התייחסות  גזענות  מניעת  דמוקרטיה,  להגברת  המסרים 

בקוריקול  הן  ביטוי  לידי  לבוא  צריכים  בקוריקולום  ולשותפות  והן  בית הספר  של  הגלוי  ם 

על כן  . פער בין השניים מביא לעמדה צינית וחוסר אמון בקרב המתחנכים והמחנכים.  הסמוי

 ע דגשים לשינויים.  יש למפות סוגיות שמהוות חלק מן הקוריקולום הסמוי ולהצי

שעות  כפועל יוצא של הסדרת התחום כתחום דעת, יש לקצות   - לתחום הדעת  שעות  הקצאת .9

  .חינוך לחיים בשותפותמתוקצבות להוראה בתחום ה

שיח חופשי    -חיזוק היכולת של מורים לבטא תפיסות ועמדות בסוגיות שיש עליהן מחלוקת .10

חופש    ומכבד הם בנשמת אפו של התחום. על כן על המשרד להשקיע מאמץ ניכר כדי לחזק

המורים של  חברתיים    הביטוי  תהליכים  בשל  השנים  עם  ונפגע  הלך  את שאשר  משתקים 

יש לשים דגש רב על .  משמעותית ורלוונטית  חינוכית  המורים ופוגעים ביכולתם להוות דמות

 המורים והמנהלים במערכת החינוך הערבית. חופש הביטוי בקרב  

ייצוג .11 של  האחרתהטמעה  החברה  ובנות  בני  של  הכללה,    -  ים  של  מסרים  לחזק  מנת  על 

הלימוד   בחומרי  האחרת  ובנות החברה  בני  של  לייצוג  לדאוג  יש חשיבות  ושיוויון  שותפות 

חלק מן    מהוויםועות השונים. לייצוגים בחומרי הלימוד יש השפעות לא מודעות והם  במקצ

 ה"קוריקולום הסמוי" עימו נפגש/ת התלמיד/ה.  

הספר   .12 בתי  לערבים    מפגשי  לקיוםחיוב  יהודים  בין  לשותפותלמידה  מחינוך   -  כחלק 

בתכניות  ומניסיוננ השנים  בני    ארוך  מבוגרים  עם  למפגש  זה  עקרון  על  המבוססות  חינוך 

החברה האחרת יש אפקט חיובי ובונה, כיון שהוא מאפשר דיון פתוח ופחות "מסונן" מצד 

חוויה   וליצור  ומוטות  טעונות  יסוד  להנחות  מחדש  מסגור  לעשות  שמאפשר  התלמידים 

 חיובית.  

פומבית .13 מוסדית  החינוך    -  תמיכה  במשרד  בכירים  בהם  ותכופים  קבועים  עוגנים  איתור 

  יתבטאו בעד חיים בשותפות ונגד גזענות. ומובילי דעת קהל בשדה החינוך בזרמים השונים  

 
( הוא מושג בסוציולוגיה של החינוך המתייחס לממדים לא רשמיים של  hidden curriculumקוריקולום סמוי ) 1

מוסדות חינוך שלהם אפקט מעצב. המושג "סמוי" עומד בניגוד לקוריקולום הגלוי, דהיינו תוכנית הלימוד הרשמית,  
ומתוכנן מראש. בעוד שתוכניות לימוד נתפסות כבעלות ההשפעה המרכזית על  והכוונה לכך שהוא אינו רשמי 

תהליכי הסוציאליזציה במוסד חינוכי, הטענה של סוציולוגים של החינוך היא שבצד תוכנית הלימודים קורים במוסד  
דים.  החינוכי עוד תהליכים רבים ונמצאים סוגי ידע נוספים המשפיעים על תהליכי הסוציאליזציה של התלמי

 סמוי".  תהליכים וסוגי ידע אלו כונו בשם "קוריקולום



 
לשלום  החינוך  בתחום  חוקרים  שערכו  התמיכה    2מחקרים  של  חשיבותה  את  מדגישים 

והצי שהתקשורת  כיון  והתלמידים.  המורים  עבור  הפומבית  בישראל המוסדית  בוריות 

משרד  אילו  שגם  אמיתי  חשש  יש  בהפרדה,  ותומכים  עויינות  המלבים  במסרים  עמוסים 

החינוך ישקיע בתכניות מצויינות, האפקט שלהם יהיה חלש. לכן יש לתמוך את התהליכים  

 המעודדים שותפות וזאת לאורך שנים, עבור כל הקהלים בכל זרמי החינוך.    במסרים קבועים

המבוססת על התנהגות    -   התערבות חינוכית בשעת חירום בהקשר לאומי יצירת תשתית ל .14

. הנוער בזמן שומר חומות היה מעורב בהפצת אלימות ושנאה  שוויונית כלפי שתי החברות 

ובא בהיברשת  חשיבות  יש  אלימים.  חירום ירועים  למצב  מתווה  ביצירת  משרדית,    ערכות 

 מנהלים ומורים.   ,  בהכשרתפלטפורמות בהם האלימות מתרחשתזירות ולהמותאם ל

החיזוק   .15 ועהמדוברת  פה  שמיומנויות  ליהודים  לערבים( )ערבית  ה    -ברית    עמקת לטובת 

וחיי האפקטיביות של תכניות  של הקבוצה האחרת וכן לגברת    היום  ההכרות עם התרבות 

 .  3מפגש
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