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    1111בואבואבואבואממממ

  

ובמיוחד לאור סימני , ישראלבערבים לאור עדויות על יחסי משבר וניכור בין היהודים ל

 2008מינתה שרת החינוך באוגוסט , וצמתה אצל צעירים בישראלבע בשכיחות הגזענות והיליהע

עליה הוטל להציע מדיניות חינוכית כוללת עבור מערכת החינוך בישראל בנושא שיבורית צועדה ו

על , ל פי כתב המינויע .חינוך לחיים משותפים בין יהודים לערבים אזרחי מדינת ישראלשל 

פדגוגית וארגונית לתחום החינוך לחיים משותפים בין , המשגתית יח תשתיתהנל "הוועדה היה

מורה אמדיניות זו . יהודים לבין ערבים בישראל ולהביא לקביעת מדיניות ממלכתית בתחום זה

ינוך בבתי הספר בכל השלבים החל מגן ח הןחלק בלתי נפרד מלפוך את החינוך לחיים משותפים הל

-זרחות הנלמד בבתילאוקרטיה ומבאופן שישלים את נושא החינוך לד, ועד בית הספר העל יסודי

  ".הספר

ובעבודה מאומצת ומרוכזת היא מגישה את הצעתה , וועדה החלה בעבודתה בספטמברה

     .יולי תמיר' רופפלשרת החינוך 

לציבור והזמינה את העוסקים בארץ בנושא " קול קורא"מהלך עבודתה פנתה הוועדה בב

בתהליך זה . שותפים בין יהודים לערבים לתאר את פעולתם בכתב עבור הוועדההחינוך לחיים מ

-כמו כן הוזמנו להעיד בפני הוועדה שני נציגים של בתי.  תיאורים שהוועדה עיינה בהם50-נאספו כ

ספר שבהם נעשית פעולה אינטנסיבית של חינוך לחיים משותפים ושני נציגים של עמותות 

  . דויות האלה שימשו את הוועדה בעבודתהכל הע. העוסקות בנושא זה

 כידותלה"ביקרה בלונדון כדי ללמוד מקרוב על תהליכי היישום של מדיניות  הוועדה גם

חם בתופעות של ילמדיניות שנועדה לה,  שם ספרבבתי ) (Community Cohesion" תהקהילתי

  . גזענות וניכור

עבדו צוותים על נושאים , יםאחר שמליאת הוועדה סיכמה את עיקרי המדיניות הכלליל

מסלול . ח השלם"דה נוספת ערכה את הדוועו-תת. עדהוונבחרים שניסוחם אושר על ידי כל חברי ה

והמדיניות , שהציבה מטרותהרך ד, הפעילות של הוועדה היה מתיאור החזון שהנחה את הוועדה

מן הכללי לספציפי  –ח "כך גם בנוי הדו. גום אופרטיבי של המדיניות המומלצתרעבר ִתלהתוותה ש

  .ומן המופשט לקונקרטי

 "עופרת יצוקה"ואירועי ח התרחשו אירועי עכו "מהלך פעילותה של הוועדה וכתיבת הדוב

 יהודיםהמעיבים על יחסי האלו הם אירועים .  קשה על החברה בישראלחותםאשר הטביעו 

אי אפשר להתעלם . הדגישים את החשיבות של העיסוק החינוכי בנושא זהמערבים בישראל ווה

ועים אלה ירח הנוכחי ייקרא וייושם כאשר א"הדושכך לחשיבות רבה  שילכן ו, מאירועים אלו

 באה היא ;המדיניות המוצגת כאן איננה ביטוי לתפיסה פוליטית זו או אחרת .עומדים לנגד עינינו

  . ישראל על מרכיביה השוניםלבריאותה החברתית של בטא את דאגתנו ל

  

  

  

                                                  
  .כאחד נשים וגבריםל לשון זכר אך פונהבנוסח מ ח"דו ה1
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  : ה פעלו החברים הבאיםוועדב

  

ר " יו– ר שותף של עמותת סיכוי"יו, מיאסאוניברסיטת חיפה ומכללת אלק, גבריאל סלומון' רופפ

  שותף

  ר שותף"יו – ראש מכללת אלקאסמי, ר מוחמד עיסאווי"ד

  

  מכללת עמק יזרעאל, באכר-חאוולה אבו' רופפ

   נצרת, "אלטפולה"רכז מ; חיפה, המכללה הערבית, מרצה בכירה, ר האלה אספניולי"ד

  גוריון- אוניברסיטת בן, )ל"ז(און -דן בר' רופפ

  אביב-אוניברסיטת תל, טל-דניאל בר' רופפ

  שותף של יוזמות קרן אברהם- ל"מנכ, ר מוחמד דראושהמ

  שרד החינוךמ, מחוז צפון, הל חברה ונוערנִמ, אופיק זחלקהת

  ד החינוךמשר, מנהל אגף החינוך במגזר הערבי, טיב'ר עבדאללה חמ

  האוניברסיטה העברית, יפעת מעוז' רופפ

  שרד החינוךמ, מחוז מרכז, קרמניצרליישום דוח מטה ה, עדי מילשטיין' בג

  משרד החינוך, מנהלת מחוז המרכז, ר סולי נתן"ד

 אוניברסיטת בר,  לחינוך לערכים לסובלנות ולשלוםאונסקו/ר קתדרת בורג"יו, יעקב עירם' פרופ

 )עכו{ינוך במכללה האקדמית גליל מערבי ראש תחום ח. אילן

  משרד החינוך, ומנהלת המינהל הפדגוגי לית"מנכס, לאה רוזנברג' בג

  

  שרביט - מרים דרמוני' בג -   מרכזת הוועדה

  

  : ייעו לוועדהס

  יועץ שרת החינוך, ר תומר לוטןמ

משרד , תהמזכירות הפדגוגי, ח קרמניצר"ר אזרחות וממונה על יישום דו"פממ, ר אדר כהןמ

  החינוך

  יוזמות קרן אברהם, י פרלמן ואורי גופרל

  

     עילות הוועדה נעשתה בתמיכת יוזמות קרן אברהםפ

  

  

בהכנת הרקע לעבודת הוועדה שהיה שותף פעיל ון א-דן בר' רופפ זה מוקדש לזכרו של חברנו ח"וד

     .ובהתווית דרכה
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    קציר מנהליםקציר מנהליםקציר מנהליםקציר מנהליםתתתת
  

  קער

קביעת מדיניות ל וועדה ציבורית ,2008, ינתה בחודש אוגוסטמ, יולי תמיר' רופפ, רת החינוךש .1

הוועדה מונתה על רקע של . ערביםלהחינוך לחיים משותפים בין יהודים  ממלכתית בתחום

וכן , ערביהציבור לנתונים המצביעים על מידה מדאיגה של ניכור ואיבה בין הציבור היהודי 

תחושות ועמדות אלה אינן . י החברותאמון הדדיים בין שת- לגיטימציה ואי-דה, על פחד

  . פוסחות על תלמידי מערכת החינוך

-ף כי היו בעבר ועדות מטעם משרד החינוך אשר ניסחו ניירות מדיניות בתחומי החינוך לדוא .2

. מיושמת בפועל בכלל מערכת החינוךכוללנית היום מדיניות כאין , לוםלשובלנות ולס, קיום

שונים של פעילים של חינוך לחיים משותפים במחוזות " איים"היום קיימים , יחד עם זאת

י "של מפגשים של בני נוער ערבי ויהודי המאורגנים עמגוונת פעילות כן ומשרד החינוך 

  . "יבשות"אלה אינם מצטברים לכדי " איים" אולם .עמותות שונות

ובלתי הנחה שהנחתה את עבודת הוועדה היא שחינוך לחיים משותפים שייהפך לחלק חשוב ה .3

, ב"נפרד של הלימודים והפעילויות במערכת החינוך בכל הגילים וברצף שלם מגיל הגן ועד י

עשוי לשנות את העמדות והתפיסות השליליות ההדדיות ובכך לתרום לחיים משותפים על 

כפי שמנוסח הדבר  –ח הנוכחי היא "מטרתו של הדו. שוויוני וסובלני במדינה, בסיס דמוקרטי

  .לנסח מדיניות בתחום זה –של הוועדה בכתב המינוי 

  

  ושג השותפותמ

שוויון בין : י הוועדה כולל משמעויות משלימות אחדות"כפי שהוגדר ע שותפותהושג מ .4

, הכרה בזכות הקיום הלאומי והתרבותי של כל צד, כבוד ולגיטימציה הדדיים, השותפים

חושת אחריות משותפת ת, קיומם של יחסים חיוביים והוגנים תוך דיאלוג אמפתי ורגיש

 זר ואינ, זהח "כפי שהוגדר בדו שמושג השותפותיש לומר  .וחתירה משותפת לשלום

אותן מציבה הוועדה לחינוך לחיים הנובעות מהגדרה זו ושהמטרות . למדינת ישראל

, מלצות שפורסמו במשך השנים במדינהבהמנות ובא, משותפים מעוגנות היטב בהצהרות

  .ובעולם הרחב  ,חינוךי משרד ה"ע, בין השאר

  

  והמטרות חזוןה

נוסח החזון אליו אמור החינוך לחיים משותפים , ל סמך תפיסה זו של מושג השותפותע .5

הטמעה של ערכים משותפים של , יצירת תשתית של שוויון זכויות והזדמנויות: לחתור

  .םשמירה על זכויות הפרט וזהות הקולקטיב תוך הכרה וכבוד הדדיי, הוגנות, חירות

  : כלהלן, אור זאת נוסחו המטרות המומלצות של המדיניות לחיים משותפיםל .6

ובמיוחד , רכים דמוקרטיים מהותיים של שוויונות וצדק חברתיעביפוח ההכרה ט •

  . בהתייחס למיעוטים בחברה

הקשבה וסובלנות תוך , פתיחות, רתיתוקניית כישורים ונטיות של חשיבה ביקה •

  . ערבית-ודיתיישומם להקשר של שותפות יה

  .יתוח יכולת דיאלוגית בין הצדדיםפ •
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  .יפוח הזהות האישית והקבוצתית של כל צד בשותפותט •

  .יתוח התייחסות אמפתית לצד השניפ •

  . ודעות קדומות שלילייםמצום סטראוטיפיםצ •

  .ביניהם יחסי אמוןול כל צד כלפי הצד השני שיתוח עמדות חיוביות פ •

והלשון של הצד   המורשת, האמונות, יההיסטור ה,החברה, כרה של התרבותה •

  . השני

כרה בנרטיב הקולקטיבי של הצד השני במובן של מתן כבוד ולגיטימציה ה •

 . סכמה עימו הולאו דווקא של  , לנרטיב זה

  

  מדיניות המומלצתה

  :עיקרי המדיניות הם. לעילשמדיניות המומלצת נובעת מן המטרות ה .7

בין יהודים לערבים וך לחיים משותפים שרד החינוך הוא האחראי לקידום החינמ •

קי ומשרדי ממשלה סוהעהשלישי ר זהמג, תוך שותפות עם הרשויות המקומיות

  .אחרים

  .ב"חינוך לחיים משותפים צריך להתקיים ברצף מגן חובה ועד כיתה יה •

, התרבות הבית ספרית, הידע:  מעגליםשלושהחינוך לחיים משותפים יתקיים בה •

  .האישית והקבוצתיתתנסות החווייתית ההו

בתחומי התוכן השונים במקומות המתאימים  עוגןיחינוך לחיים משותפים ה •

ס היסודי "חברה ואזרחות בביה, מולדת :תוקצועמשבתוכנית הלימודים דרך ה

החינוך לחיים משותפים ישולב , נוסף על כן. טיבה העליונהחב וב"ואזרחות בחט

יאוגרפיה בג, פרותבס, טוריהיסהבפרט בוקצועות הלימוד הרלוונטיים מל כב

  . וציולוגיהבסו

ל "במקצועות הנ, כאמור, חינוך לחיים משותפים יש גרעין מחייב המעוגןל •

  . ס לבחור כהבנתו"הן יוכל כל בישבעילויות רשות בפו

מגע פנים אל פנים ובין אם מפגשי בין אם ב –פגשים בין יהודים לערבים מ •

חיוני בחינוך לחיים משותפים בתנאי  מרכיב מהווים -באמצעים וירטואליים 

  .באופן מקצועימונחים שהם מתקיימים לאורך זמן ו

 . יכלול את לימודי השפה והתרבות הערבית יהודים לחינוך לחיים משותפיםה •

מנהלים , שרד החינוך יראה עצמו אחראי על ההכשרה בתחום זה של מוריםמ •

 . ועובדי חינוך אחרים

גיל ומגזר שיהיו -אמיותי למידה עשירים ומהמשרד ידאג לפיתוח של חומר •

  .ה"נגישים באינטרנט ובמרכזי פסג

 .קופתית) monitoring(ישומו של החינוך לחיים משותפים ילווה בניטור י •

קמתם של בתי ספר משותפים לערבים וליהודים לבוחרים המשרד החינוך יעודד  •

 ;בכך
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ס ערביים מהווה " בבתישילוב מורים ערביים בבתי ספר יהודיים ומורים יהודים •

 ;מודל חינוכי להטמעת החינוך לחיים משותפים

  

   ותכנים עיקרייםנטיות, ישוריםכ

, חתור לפתח אצל התלמידים כישורים ונטיות כללייםיחינוך לחיים משותפים ה •

אמפתיה ופתרון -אתנו, סובלנות,  וביקורתיתחשיבה רפלקטיבית: כגון

נטיות , עמדות, ת לפיתוחם של יידע שהם בבחינת תשתית חיוני,קונפליקטים

  .  בישראלוהתנהגויות ספציפיות לעניין החיים המשותפים

, חינוך לחיים משותפים יחתור להרכיש לתלמידים תכנים בתחומי הדמוקרטיהה •

מודעות להיבטים , יחסי רוב ומיעוט, זכויות האדם והאזרח, האזרחות

, ת קדומות ורגשות שלילייםדעו, סטראוטיפים: כגון, הפסיכולוגיים של היחסים

החברה והמסורות של שני הצדדים וכן ההיסטוריה של הסכסוך ושל , התרבות

  .יחסי היהודים והערבים בארץ

  

  קרונות חינוכייםע

  : ישום המדיניות מבוסס על שורה של עקרונות חינוכיים שהעיקריים שבהם הינם כלהלןי .8

ב " עד לסוף ייךדמת ולהמשחינוך לחיים משותפים צריך להתחיל בילדות המוקה •

  ;ברצף אחד

י נחינוך לחיים משותפים צריך להיות מותאם דיפרנציאלית לגילים השונים ולשה •

  ;המגזרים

חינוך לחיים משותפים צריך להיות מעוגן בגרעין מחייב במסגרת מקצוע ה •

האזרחות וישולב גם באופן אינטגרלי במקצועות לימוד נוספים כספרות 

תנסות לבחירתו הל שרעין זה יהיו חלופות נוספות של לימוד וליד ג; יסטוריהכהו

  ;ס"של כל בי

פתוח , בינתחומי, אמצעים-שיטתי ורב-חינוך לחיים משותפים צריך להיות רבה •

  ;רלוונטי וחוויתי ובעל אוריינטציה קהילתית, לרעיונות חדשים

  

  המלצות ליישום: חזון למעשהמ

  :יקרי ההמלצות ליישום הינם כלהלןע .9

 ורפרנטים מחוזיים לעניין החינוך במזכירות הפדגוגיתוי רפרנט ארצי ינמ •

 ;לחיים משותפים

י נציגים של המזכירות "עדה עווקמת צוות יישום משרדי של המלצות הה •

  ;מינהל חברה ונוער ומנהל מחוז, המינהל הפדגוגי, הפדגוגית

  ;לשנה₪  מיליון 10של בסך תיחת תקנה תקציבית ייעודית פ •
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ות באמצעות הנהלות המשרד והמחוזות וישיבות התנעה עם כשרת לבבה •

  ;מנהלים ברחבי הארץ

צירת מנגנונים לשם שיתופי פעולה עם מרכז השלטון המקומי ועם ראשי י •

  ; בתחום הנדוןמחלקות חינוך

, י נציגים של המזכירות הפדגוגית"עדה עווקמת צוות יישום של המלצות הה •

  ;המנהל הפדגוגי ומנהל חברה ונוער

  ;ישומוליקידום הנושא ולל כל העוסקים בהכשרת מורים שנס כ •

     ;נסים של מועצות התלמידיםכ •

  ;יתוח מקצועי של מנהלים בנושאפ •

  ;ס"ינוי אחראי לנושא בכל בימ •

  ;גננות ומפקחות, יתוח מקצועי בנושא של מורים ומדריכיםפ •

  ;בתחוםחומרי למידה מגוונים  בו וקמת אתר אינטרנט שירוכזה •

עם יתוף פעולה עם המגזר השלישי והעסקי בהלימה של שקרונות יבוש עג •

  ;הם יש להם מומחיותשבח בתחומים רלוונטיים "עקרונות הדו

  .ל"וזר מנכחבעדה יוכנסו וומלצות הה •

  

  ינוךחכשרת עובדי ה

להכשיר מורים ומורות להכרת העקרונות של החינוך לחיים  ש חשיבות עליונהי .10

ם ועל ההשפיע על העמדות שללמעמיקה עשויה רק ההכשרה שיטתית ו .משותפים

   .ותפותשמטפחת הצירת אווירה ישם ללמידים תעבודתם עם 

 תוכניותאו מ,  הלימודיםתוכניותלק מח מהווה וינוך לחיים משותפים אינחיום הכ •

חינוך לחיים ה. או ההסמכה הקיימות במכללות ובאוניברסיטאות/ההכשרה ו

 בהיקף של מוסדות הכשרה םלימודיתוכניות הלק מ חמשותפים צריך להפוך להיות

לדעתנו . ש" ש2 - פחות מו שעות בהתאם למקצוע ההוראה הנלמד בתנאי שלא יהי

  . שכול רחב יותר של הכשרה לחינוך אזרחיאהוא צריך להיכלל ב

  

לושה שבתהליך הכשרת עובדי ההוראה ב תקףישושא החינוך לחיים משותפים נ •

כן יש - כמו.המישור ההתנהגותיו ,רגשיה המישור ,מישור הקוגניטיביה: ישוריםמ

נהלי מ: של עובדי הוראה אוכלוסיותהלוש ש מקום להבחין בין תכני ההכשרה של

וראה בכלל וסטודנטים  להטודנטיםס, המלמדים במערכת החינוך וריםמ, בתי ספר

  .לתעודת הוראה באזרחות בפרט

  

  קשר עם העמותות העוסקות בחינוך לחיים משותפיםה

מערכת בעורבותם של ארגונים לא ממשלתיים מיא שההנחה הדמוקרטית הבסיסית ה .11

יתוף פעולה שכן אנחנו ממליצים לקיים ל  ,רכיב מהותי במשטר דמוקרטימחינוך הינה ה
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שרד מין לבהעוסקים בחינוך לחיים משותפים ) העמותות(בין הארגונים הלא ממשלתיים 

  : כלהלןהחינוך

ויות שהן חיוניות לחינוך לחיים משותפים  פעילנןתוך הכרה בכך שישמ •

  . מותות מסוימות התמחו בביצועןושע

שרד  מיהיה שלישיהגזר למחלוקת התפקידים בין משרד החינוך ב, חד עם זאתי •

  . החינוך אחראי על קביעת המדיניות

בנושא החינוך ל משרד החינוך לקבוע אמות מידה של פעילות המגזר השלישי ע •

  .במערכת החינוךשנוגע לפעילותם לחיים משותפים במה 

משרד החינוך תפקיד של ויסות ופיקוח לצד קיום דיאלוג מתמשך ופורה עם ל •

  .המגזר השלישי
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  لمديرين لوجزم

  

  :لفيةخ

 بتعيين لجنة جماهيرية 2008قامت وزيرة التربية والتعليم البروفيسور يولي تمير في شهر آب  .1

تم تعيين اللجنة على .   ياة المشتركة بين اليهود والعربلحللوضع سياسة رسمية في مجال التربية 

خلفية معطيات تشير إلى درجة الجفاء والعداء المثيرين   للقلق بين الجمهور اليهودي والعربي، 

هذه المشاعر والمواقف ال تستثني . وإلى الخوف ونزع الشرعية وعدم الثقة المتبادلة بين المجتمعين

  .ة والتعليمالتالميذ في جهاز التربي

على الرغم من قيام لجان في الماضي من قبل وزارة التربية والتعليم   بصياغة مواقفها   في مجال    .2

السياسة التربوية في مواضيع التعايش والتسامح والسالم، إال انه ال توجد حاليا سياسة يتم تطبيقها 

الناشطة في   مجال " جزر"بعض الـ ومع ذلك توجد حاليا . بشكل فعلي في جهاز التربية والتعليم

، كما توجد فعاليات لقاءات بين أبناء  المختلفة في وزارة المعارفلويةألالتربية للحياة المشتركة في أ

شبيبة يهود وعرب تقوم بتنظيمها جمعيات مختلفة، غير أن هذه الفعاليات   تظّل محدودة ال تفي 

  .بالمطلوب

لها هي أن التربية للحياة المشتركة التي ستصبح جزءا هاما وال الفرضية التي وجهت اللجنة في عم .3

يتجزأ من التعليم ومن الفعاليات في جهاز التربية لجميع الفئات العمرية دون استثناء، من مرحلة 

الروضة وحتى الصف الثاني عشر، من شأنها أن تغير المواقف ووجهات النظر السلبية المتبادلة، 

إن هدف . اة المشتركة في الدولة على أساس ديمقراطي ومتساو ومتسامحوبذلك تساهم في الحي

 هو صياغة سياسة في هذا - وفق ما هو منصوص عليه في كتاب تعيين اللجنة-التقرير الحالي

  .المجال

  

  :لشراكة اصطلحم

المساواة بين الشركاء، االحترام : يشمل مصطلح الشراكة كما عرفته اللجنة عدة معان مكملة .4

شرعية المتبادلين، االعتراف بحق الوجود القومي والثقافي لكال الطرفين، وقيام عالقات ايجابية وال

ونزيهة من خالل حوار متعاطف وحساس، وشعور بالمسؤولية الجماعية والسعي المشترك من اجل 

رائيل، يمكن القول إن الشراكة، كما تم تعريفها في تقرير اللجنة، ليست غريبة عن دولة إس. السالم

فاألهداف التي وضعتها اللجنة من أجل التربية للحياة المشتركة هي راسخة بقوة في التصريحات 

وفي المواثيق والتوصيات التي صدرت على مر السنين عن الدولة، وعن وزارة التربية والتعليم، 

  .وفي العالم أجمع
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  :األهداف ولرؤياا

غة الرؤيا التي يفترض أن تهدف إليها   التربية حسب هذا المفهوم لمصطلح الشراكة، تمت صيا .5

خلق بنية تحتية من المساواة وتكافؤ الفرص، وتذويت قيم مشتركة للحرية :   للحياة المشتركة، وهي

  . والنزاهة وحماية حقوق الفرد والهوية الجماعية مع االعتراف واالحترام المتبادلين

  :ة الموصى بها لتطبيق سياسة الحياة المشتركةعلى ضوء ما تقدم، تمت صياغة األهداف التالي .6

تنمية الوعي بالقيم الديمقراطية الجوهرية الخاصة بالمساواة والعدالة االجتماعية، وبالذات  •

  .فيما يخص األقليات في المجتمع

إكساب المهارات والقدرة على التفكير الناقد، االنفتاح، اإلصغاء والتسامح بالتزامن مع    •

  . العربية–اق الشراكة اليهودية تطبيقها في سي

  .تطوير القدرة على الحوار بين األطراف •

  .تنمية الهوية الشخصية والجماعية لكل طرف في الشراكة •

  .تطوير التعامل المتعاطف مع الطرف اآلخر •

  .الحد من األفكار المقولبة واآلراء المسبقة •

  .تطوير كل طرف لمواقف إيجابية وثقة تجاه الطرف اآلخر •

  .ف على ثقافة ومجتمع وتاريخ وفن وتراث ولغة الطرف اآلخرالتعر •

  .االعتراف بالرواية الجماعية للطرف اآلخر من خالل احترام هذه الرواية ومنحها الشرعية •

  

  :ها بلموصى السياسةا

  :فيما يلي مبادئ هذه السياسة. تنبع السياسة الموصى بها من األهداف الواردة أعاله .7

م هي المسؤولة عن دعم التربية للحياة المشتركة بالتعاون مع وزارة التربية والتعلي •

  .السلطات المحلية والقطاع المدني وقطاع األعمال والوزارات   األخرى

يجب أن تطبق التربية للحياة المشتركة دون انقطاع من صف البستان وحتى الصف الثاني  •

  .عشر

لثقافة المدرسية والتجربة والممارسة المعرفة، ا: تتم التربية للحياة المشتركة بثالث حلقات •

  .الشخصية والجماعية

الموطن والمجتمع والمدنيات في : يتم ترسيخ التربية على الحياة المشتركة في مواضيع •

باإلضافة إلى ذلك يتم دمج . المرحلة االبتدائية والمدنيات في المرحلتين اإلعدادية والثانوية

اضيع التعليمية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص التربية للحياة المشتركة في جميع المو

  .التاريخ واألدب والجغرافيا وعلم االجتماع

هناك نواة ملزمة لدراسة التربية على الحياة المشتركة في المواضيع التعليمية الواردة أعاله  •

  .وفي فعاليات اختيارية يمكن لكل مدرسة أن تختار من بينها حسب رؤيتها
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هود والعرب سواء كانت وجها لوجه أو افتراضية، جانبا هاما في تشكل اللقاءات بين الي •

  .التربية للحياة المشتركة شريطة أن تتم هذه اللقاءات لفترة طويلة وبمهنية

  .تشمل التربية للحياة المشتركة لليهود تدريس اللغة والثقافة العربية •

ن والمديرين والعاملين في على وزارة التربية والتعليم أن تأخذ على عاتقها تأهيل المعلمي •

على الوزارة أن تبادر إلى دمج معلمين عرب في . جهاز التربية والتعليم في هذا المجال

المدارس اليهودية ومعلمين يهود في المدارس العربية وإنشاء مدارس مشتركة للعرب 

ية على الوزارة أن تحرص على تطوير مواد تعليمية غنية ومالءمة للفئة العمر. واليهود

  .وللوسط، تكون هذه المواد متاحة على شبكة االنترنت وفي مراكز تأهيل طواقم التدريس

  . دورية)monitoring(يرافق تطبيق التربية على الحياة المشتركة مراقبة  •

  

  :ساسية أمضامين و، ميولهاراتم

تفكير ال: تسعى التربية للحياة المشتركة إلى تطوير مهارات وميول عامة لدى التالميذ مثل •

حيث أن هذه األمور هي . ، التسامح، التعاطف العرقي وحل النزاعات والنقديالتأملي

بمثابة بنية تحتية لتطوير المعرفة والمواقف والميول والسلوكيات الخاصة بموضوع الحياة 

  .المشتركة

تسعى التربية للحياة المشتركة إلى إكساب التالميذ مضامين في مجال الديمقراطية  •

نة وحقوق اإلنسان والمواطن والعالقات بين األكثرية واألقلية والوعي بالجوانب والمواط

األفكار المقولبة واآلراء المسبقة والمشاعر السلبية والثقافة والمجتمع : النفسية للعالقات مثل

  .وتقاليد الطرفين وكذلك تاريخ الصراع والعالقات بين العرب واليهود في البالد

  

  :ربوية تبادئم

  : كز تطبيق السياسة على مجموعة من المبادئ التربوية أهمها ما يلييرت .8

يجب أن يبدأ في التربية على الحياة المشتركة من سن الطفولة المبكرة وتستمر حتى نهاية  •

  الصف الثاني عشر دون انقطاع؛

يجب أن تكون التربية للحياة المشتركة مالءمة بشكل متفاوت حسب الفئات العمرية ولكال  •

  وسطين؛ال

يجب أن تكون التربية على الحياة المشتركة مرتبطة بنواة ملزمة في إطار مواضيع  •

المدنيات كما يجب ان يتم دمجها في بشكل متكامل في مواضيع تعليمية أخرى مثل األدب 

والتاريخ؛ إلى جانب هذه النواة تكون بدائل أخرى للتعليم وللتجريب وفق ما تختار كّل 

  .مدرسة

ن التربية للحياة المشتركة متعددة الطرق والوسائل واالختصاصات ومنفتحة يجب أن تكو •

  .على أفكار جديدة، ذات صلة، وذات توجه اجتماعي
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  :لتطبيق لوصياتت: لتنفيذ الى إلرؤيا انم

  :التوصيات األساسية للتطبيق هي كالتالي .9

التربية للحياة تعيين مسئول قطري في السكرتارية التربوية ومراقبين لوائيين عن موضوع  •

  المشتركة؛

   مليون شيكل للسنة10إصدار مرسوم بتخصيص ميزانية خاصة وقدرها  •

تهيئة األجواء من خالل الهيئات اإلدارية في الوزارة واأللوية وجلسات تحريك األمور مع  •

  مديري المدارس في أنحاء البالد؛

  ارفإيجاد نظم للتعاون مع مركز السلطات المحلية ورؤساء أقسام المع •

تشكيل طاقم تنفيذ لتوصيات اللجنة يتألّف من ممثلين عن السكرتارية التربوية واإلدارة  •

  التربوية وإدارة المجتمع والشبيبة؛

  .مؤتمر لجميع العاملين في تأهيل المعلمين من اجل دعم الموضوع وتطبيقه •

  مؤتمرات لمجالس الطلبة؛ •

  تطوير مهني للمديرين في هذا الموضوع؛ •

   عن الموضوع في كل مدرسة؛تعيين مسئول •

  تطوير مهني في الموضوع للمعلمين والمرشدين ومربيات رياض األطفال والمفتشات؛ •

  إنشاء موقع على شبكة االنترنت غني بالمعلومات في هذا المجال؛ •

بلورة مبادئ تعاون مع القطاع الثالث وقطاع األعمال في المجاالت التي يختصون بها بما  •

  تقريريتالءم مع مبادئ ال

  تنشر توصيات اللجنة في منشور المدير العام •

إنشاء مستودع ، يسهل الوصول إليه، يتضمن فعاليات مشتركة ومتنوعة ولقاءات بين  •

  .العرب واليهود 

  

  :التعليم ولتربيةا ادر كأهيلت

تأهيل إن ال. لتأهيل المعلمين والمعلمات أهمية كبرى في التعرف على مبادئ التربية للحياة المشتركة .10

المنهجي   والمتعمق   هو وحده القادر على التأثير على مواقفهم وعلى عملهم مع التالميذ لخلق 

  .أجواء داعمة للشراكة

أو اإلعداد / التربية للحياة المشتركة ال تشكل جزءا من المنهج التعليمي في برامج التأهيل و •

بية للحياة المشتركة جزءا من يجب أن تصبح التر. القائم حاليا في الكليات والجامعات

التعليم اإللزامي في المنهج التعليمي وبعدد ساعات التي تتناسب مع موضوع التدريس الذي 

وفي رأينا يجب ضم .   تتم دراسته شريطة أن ال يقل عدد الساعات عن ساعتين أسبوعيا

  .ةالتربية للحياة المشتركة في حزمة أكبر في مجال التأهيل للتربية المدني
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ينعكس موضوع التربية للحياة المشتركة في عملية تأهيل العاملين في التدريس في ثالثة  •

  .المستوى التفكيري المستوى الحسي المستوى السلوكي: مستويات

مديرو المدارس، المعلمون العاملون : نميز بين ثالث فئات بين العاملين في التربية والتعليم •

 جامعات في مجال التدريس بشكل عام وطالب شهادة في جهاز التربية والتعليم، طالب

  .التدريس في المدنيات بشكل خاص

  

  :لمشتركة احياة لللتربية اجال مي فلعاملة الجمعيات اع ملعالقةا

الفرضية الديمقراطية األساسية هي أن مشاركة المنظمات غير الحكومية في جهاز التربية هي  .11

 نوصي بالتعاون بين هذه المنظمات غير الحكومية   عنصر جوهري في النظام الديمقراطي، لذا

  :العاملة في مجال التربية على الحياة المشتركة وبين وزارة التربية والتعليم، وذلك) الجمعيات(

من منطلق الوعي بوجود نشاطات ضرورية للتربية من أجل الحياة المشتركة، ومن منطلق  •

  .لنشاطاتأن بعض الجمعيات اكتسبت خبرة في تنفيذ هذه ا

مع ذلك، عند توزيع المهام بين الوزارة وبين القطاع الثالث، تكون الوزارة مسئولة عن  •

  .وضع السياسة

  .على وزارة التربية والتعليم أن تحدد معايير لنشاط القطاع الثالث في جهاز التربية والتعليم •

حوار المتواصل تضطلع وزارة التربية والتعليم بمهمة التوجيه والمراقبة إلى جانب ال •

  .والمثمر مع القطاع الثالث
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    ישראלישראלישראלישראלבבבב    הודיםהודיםהודיםהודיםיייילללל    רביםרביםרביםרביםעעעע     בין בין בין ביןםםםםחסיחסיחסיחסיהיהיהיהי    צבצבצבצבממממ    סקירתסקירתסקירתסקירתוווו    קעקעקעקערררר

  

ללי הם יחסים כבאופן . ערבים במדינת ישראל הם סבוכים ומורכבים-חסי יהודיםי

ה דד הדמוקרטימ ,ואכן. וסר רגישותבחוה חייבד, יכורבנ, בחוסר אמוןם ליים המאופייניישל

מבין  87%- ומבין הערבים  72% 2008נת בשי כון הישראלי לדמוקרטיה מראה הישראלית של המכ

צב יחסים זה משקף מ. מדינת ישראל הם לא טוביםברבים לעהיחסים בין יהודים  שברוסהיהודים 

הוא  ווא ילידיהיש לזכור שהמיעוט הערבי . נפתר טרם שקודם כל היסטוריה של סכסוך ארוך שנים

שקשורים להקמת ם אירועי .בשטחי המנדט הבריטי  רוב1948עד  והיושה חלק מהעם הפלסטיני

נתפסים על ידי המיעוט הערבי , מדינת ישראל הנחשבים על ידי הרוב היהודי כתקומה לאומית

  .מציאות זאת הרוב היהודי חש מאוים ואילו המיעוט הערבי מרגיש פגוע ונרדףב. כאסון לאומי

דרה של המיעוט ה וקיפוח, אפליה ממוסדת תאז הקמת מדינת ישראל מתקייממ, נוסףב

אזרחי המדינה הערבים חיים במציאות שבה הם מופלים לרעה " :הערבי כפי שכתבה ועדת אור

וא אושר בפסקי דין ובהחלטות ה. חוסר השוויון תועד במספר רב של סקרים ומחקרים. כערבים

אף שרמת . ם אחריםחות מבקר המדינה ובמסמכים רשמיי"הממשלה וכן מצא את ביטויו בדו

בתחושותיהם של , המודעות להפליה זו בקרב הרוב היהודי היא לעתים קרובות נמוכה למדי

מותת עיווחה  ד2007- בו, מציאות זאת לא השתנתה. "האזרחים הערבים הוא תופשת מקום מרכזי

ן והאי שווי"ש, ל בסיס הנתונים של הלשכה הממשלתית לסטטיסטיקהע,  השנתי שלהח"סיכוי בדו

   ".התחומים שבדקנוד מחאעמיק כמעט בכל מרבים לעבין היהודים 

יעוט הערבי נובע מעצם הגדרת המדינה מל לק לא מבוטל של המתחים בין הרוב היהודיח

לא תלות במוצאם לשראל מחויבת למשטר דמוקרטי לכל אזרחיה ימצד אחד . כיהודית ודמוקרטית

ומאפשרת להם  בישראל וציות מסוימות לערביםהיא מעניקה זכויות פרט וזכויות קיב. לאומיה

תורגם מהדבר ומצד שני המדינה מוגדרת כיהודית . במסגרת החוק לנהל מאבק למימוש זכויותיהם

 .לערבים אזרחי המדינה תחושות של הדרה וזרותלחקיקה ולמדיניות אשר גורמת  ,לסמלים

ביסוד " .יה היהודי של המדינהבקרב היהודים תחושות איום מתמיד על אופקיימות , במקביל לכך

המתחים בין יהודים לערבים עומדת שאלת מעמדו של מיעוט גדול השונה מקהילות הרוב מבחינה 

לדילמות המתעוררות במדינה המגדירה את עצמה על . ...בותיתרלשונית ות,דתית ,אתנית ,לאומית 

כי קיים ניגוד מהותי בין פי לאומיותו של הרוב אין למעשה פתרונות מושלמים ויש גם הטוענים 

   .2"טיה ליברליתרונות מדינת לאום רובנית לבין עקרונותיה של דמוקרעק

  

היחסים בין  את מאוניברסיטת חיפה שמדי שנה בודק 3סמי סמוחה' רופפחקרים של מ 

מחקר מקיף בך כ. אלו חסיםישל  יכותםלאמהותם ולרורה במונה תספקים מ, רביםלעיהודים 

 92.9%-שמצא נתחום של מגע חברתי ב של מבוגרים יהודים וערבים גמדגם מייצ שכלל 2006בשנת 

 מהיהודים שתומכים ביחסי חברות עם 77.5%מהערבים מוכנים ליחסי חברות עם יהודים לעומת 

 מהיהודים מסכים 35.6%ואילו רק , הערבים מסכימים למגורים בשכונות יהודיותמ 67.5%. ערבים

                                                  
 /http://breitman.homestead.com/vaadat-or . 2003, שער ראשון, ח ועדת אור"דו2
עבודה שהוצגה בכנס חיפה הראשון . 2006יהודים בישראל -דד יחסי ערביםמ). 2007(' ס, וחהמס 3

  .2007,  במארס20-19, אוניברסיטת חיפה: חיפה. לאחריות חברתית
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 חוששים מפני 77.4%קרב המיעוט הערבי בששות רואים שהחדים ו הפחבוחנים אתאשר כ. לכך

 חוששים 73.8% , חוששים מהפקעות אדמה המוניות79.7%, פגיעה בזכויות האזרח שלהם

 חוששים מגירוש המוני של 60%ו  חוששים מאלימות מצד היהודים71.5%, מאלימות מצד המדינה

חשש כי הערבים מסכנים את רגישים מ 64.4%, בקרב הרוב היהודי. חלק מהאזרחים הערבים

 חוששים 68.4%,  חוששים ממאבקם לשינוי אופייה היהודי71.3%, המדינה בגלל ילודה גבוהה

  .חוששים מתמיכה במאבק של העם הפלסטיני 83.1%-ו  מהאפשרות של פתיחה במרד עממי

ם אזרחים הערביל"מהיהודים מסכימים ש 25.6%נוסף מתברר שבקרב הרוב היהודי רק ב

בין אם הם מקבלים או לא מקבלים את , יש זכות לחיות במדינה כמיעוט בעל זכויות אזרח מלאות

זרח ערבי א"מהיהודים מזדהים עם ההשקפה ש 75.4%". זכות ישראל להיות מדינה יהודית

 69.3%, "כול להיות נאמן למדינה ולחוקיהיא ל' רבי פלסטיני בישראלע'שמגדיר את עצמו כ

שובים ערביים יינמנעים מלהיכנס ל 63.3%-ו, ריחוק מהאזרחים הערביםמהיהודים חשים 

לישראל שבתחום הקו " מהערבים הם בדעה ש67.5%  ,מהצד השני בקרב המיעוט הערבי. בישראל

 75.7%אך , "שבה חיים יחד יהודים וערבים הודית ודמוקרטיתי הירוק יש זכות קיום כמדינה

  .ית היא גזעניתמהערבים סבורים שישראל כמדינה ציונ

חקרים רבים מצביעים על כך ששני הצדדים מחזיקים בסטריאוטיפים שליליים של מ

   .בסיס לדעות קדומות מושרשותם  והם מהוויודקבוצה אחת על השנייה שנוצרים בגיל צעיר מא

התברר שכבר בגיל הגן ילדים מעצבים דימויים  4סדרת מחקרים שבוצעו באוניברסיטת תל אביבב

ממצאים אלה נמצאו בכל . קבוצה האחרת והם ספוגים בשליליות ובפחדהל עצת השייכות ועל קבו

אמנם עם הגיל עמדות . עמדהממת הדתיות או בר, שכבות החברתיות ללא הבדל במקום מגורים

  . אך בעיקרן הן נשארות שליליות, האלה מתמתנות

בני נוער  3000-כ לעי המרכז לחקר החינוך לשלום באוניברסיטת חיפה "עקר שנעשה ס

מקרב בני הנוער הערביים מוכנים לגור בשכונה אחת  50%-כשמצביע על כך ששעה  5יהודים וערבים

חושבים כך , בהתאמה, 43%- ו35%רק , מוכנים להיות חברים של יהודים 70%-כועם יהודים 

תופסים את מקרב בני הנוער הערבים  70%-  כ–באשר לדימויים הדדיים  .בקרב בני הנוער היהודים

 50%-ושעה שכ, סים זאת לערביםיח מקרב בני הנוער היהודים מי14%אך רק , היהודים כמשכילים

                                                  
4 Bar-Tal, D., & Teichman Y. (2005). Stereotypes and prejudice in conflict: Representations 

of Arabs in Israeli Jewish society. Cambridge: Cambridge University Press.  

 
  

5
 Kupermintz, H., Salomon, G. & Hussisi R. (2007). Mutual perceptions of Jewish and Arab 

youth in Israel: 2004-2005. Center for Research on Peace Education, Haifa University. 

http://construct.haifa.ac.il/~cerpe/pub/papers/index.htm 
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ייחסים את התכונה ממן היהודים  16%-כרק , יוןיקסים ליהודים את תכונת הניחמן הערבים מי

 -כ(אלה גם אלה שונאים את הצד השני : חשובים במיוחד הם רגשות השנאה והפחד. רבים לעהזו

 מקרב הערבים גורסים שהם 46%- כ ).הערבים 13%-ו היהודים 30%(ופוחדים זה מזה , )30%

 –ליחס לשוויון בין הצדדים  באשרו.  מן היהודים טוענים כך27%-אך רק כ, מבינים את היהודים

במחקר אחר  .מן הערבים 90%- ליחסית , מבני הנוער היהודים אכן תומכים בשוויון לערבים 47%-כ

ל ערביי  עמהם הסכים לאסור 51%- ש מצא נ2004- יהודים ב 18-15על מדגם מייצג של בני התבצע ש

  . לכנסתר ישראל להיבח

אקלים החברתי ומהתרבות ה מודמושפעות מא ש לזכור שהתפיסות והעמדות שהוצגוי

 בהתבטאויות של מנהיגות ציבורית, תרמצעי התקשואהפוליטית השלטת שבאים לידי ביטוי ב

שהמערכת המורכבת של היחסים בין נקל להבין ציאות הזאת מעל רקע ה. וליטייםפירועים ובא

עדפות שליליים בהגשות ובר, יחוסיםבי, םטריאוטיפיסיהודים לערבים במדינת ישראל ספוגה גם ב

ייכות למסגרת אזרחית הש, תומן השוויונם שאינם עולים בקנה אחד עם חיים בשותפות שיש בה

  . כונות לשיתוף פעולההנו דדייםההוד יבהכו גיטימציההל, אחת

ורם חשוב הוא תהליך החיברות שהילדים ובני הנוער עוברים גאת הזין ספק שבמציאות א

הגל  בלימתבמערכת החינוך יכולה וחייבת לעמוד בפרץ ולהשקיע לא מעט . במהלך חייהם הצעירים

תחומי לחיי -צדדי ורב-רב, יש לקוות שחינוך מכוון. בנה ולקבלה הדדיתלההעכור ולהניח יסודות 

ה יידח, הדימויים והדעות השליליים שמזינים יחסי ניכור, גוון העמדותמשותפות יכול לצמצם את 

  . יים משותפיםחל ואף איבה ולטפח במקומם בסיס מוצק

רלוונטיות האך  ת המשמעויות השונותאהבהיר לביקשה הוועדה , ח תובן"די שכוונת הדוכ

  .והוא יוצג בהמשך" ותפותש"ל מושג ה שלענייננו
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  חזון והרציונאלחזון והרציונאלחזון והרציונאלחזון והרציונאלהההה

השבירה בין  החיים רקמת את לפורר מאיימת בשנים האחרונות במדינה מציאות בה אנו חייםה

, יכורבנ, שדנות בח,סכול בת,בחוסר אמון יוםכיחסי יהודים וערבים מתאפיינים . יהודים לערבים

הוביל לצב עלול המ.  ל החברה הישראליתהמאיימים על יציבותה ש וינותבעואפילו  יתוק חברתיבנ

יכות שאאנחנו מודעים לכך . בר עמוק עם תוצאות קשות בעלות משמעויות מרחיקות לכתשל

 .בע במידה רבה את פניה של החברה ואת עתידה של מדינת ישראלקהיחסים בין יהודים לערבים ת

די להעלות כערבים ליהודים במציאות זאת יש צורך לבצע תפנית בכיוון בו מתנהלים היחסים בין 

 תוחיהתי החברות שוצריך להיות אינטרס עליון של חיוני ינוי זה הינו  ש.אותם על דרך השותפות

מערכת החינוך מחויבת להיות שותפה מרכזית בהובלתו ובהנחלתו של השינוי  ו,במדינה אחת

  . הראוי והרצוי

ילה במאמץ לשנות את ערכת החינוך כזרוע החיברות של החברה צריכה להיות מובמ

השתתפות , מדינת ישראל מיחסי עימות ומשבר לאלו של היכרותבערבים להיחסים בין היהודים 

  .שותפות והדדיות, פעילה

  : ריכה לפעול ליצירת תשתיתצמערכת החינוך  

  ;וויון הזדמנויות מלאלשו  זכויות  שוויוןל •

  ;היחיד כאדם וכאזרח יותשמירה על זכו, הוגנות, ערכים משותפים של חירות הטמעתל •

  ;שמירה על הזכות של הקולקטיב לפתח זהות מובחנתל •

  .בוד הדדייםלככרה ו לה,ל אלו תוך מתן הזדמנויות להתנסות משותפתכ

יומי קחוסן  חברה בישראל ולמדינת ישראללניק עהלולה יכערכת היחסים המוצעת מ

 כמכלול חינוך לחיים משותפיםלעדה וויישום המלצות ה. מתמשך וקבוע ותמנע משברים עתידיים

 . ינו אחד התנאים לשינוי ולשיפורה

ציבה מותן אהמטרות .  אינה זרה למדינת ישראלבין ערבים ליהודיםותפות שהחתירה ל

מלצות שפורסמו במשך בהות וונמבא, יטב בהצהרותהעוגנות מדה לחינוך לחיים משותפים ועהו

דינת ישראל נקבע במגילת העצמאות כי כל כבר בהכרזה על הקמת מ. השנים במדינה ובעולם

גזע , שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת"לאזרחי מדינת ישראל יזכו 

כמו כן יוצרי המגילה פונים ". הצדק והשלום, תהא מושתת על יסודות החירות"וכי המדינה , "ומין

  .ם ולנטילת חלק פעיל בהקמת המדינהבבקשה לשמירה על השלו" ערבים תושבי מדינת ישראל"ל

 בדצמבר 10- ב ם"אוהצרת עב  הצהרת זכויות האדם שאושרה תואמים אתברים אלהד

סיסיות המחייבות את כל המדינות החברות הבדם האכויות  זתאודיעה לכל באי עולם שה ו1948

ן של היא מסמך היסוד הראשו ,שאושרה על ידי ממשלת ישראל הכרזה זו. באומות המאוחדות

בעקבות מעשה היסטורי זה פנתה העצרת לכל . הקהילה הבינלאומית על זכויות האדם והאזרח

תיקרא ותוסבר , תוחדר, ולראות שתופץ"לפרסם את נוסח ההכרזה  ם"אובהמדינות החברות 

". ללא הבדל במעמדן המדיני של המדינות או הארצות, בעיקר בבתי הספר ובמוסדות חינוך אחרים

עקרונות ההכרזה הן . בכל מדינה תקייםהויות האדם היסודיות שצריכות לכרטת את זהכרזה זו מפ

  .בסיס חשוב במשפט בינלאומי ומהוות תשתית לחוקות של מדינות רבות
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מונח ה( גזעית הר כל צורות האפליהעואמנה הבינלאומית בדבר בי ה1965-ב המשך נוסחהב

מנה זו א. )ם קבוצות אתניות או לאומיותוהוא כולל ג, וגדר באמנה באופן רחב מאודמ" גזע"

או  תניותא, ה הפליה של בני קבוצות גזעיותיכי לא תה מבטיחיםהעיקר במנגנונים בעוסקת 

שכן קבוצות רוב יכולות בדרך כלל להגן על האינטרסים , יעוטמשהן בדרך כלל קבוצות  לאומיות

חרות האדינות מת האם כמו ג, דינת ישראל חתמה על האמנה והיא מחייבת אותהמ. שלהן

שון לין ב, ין למיןמין ב, שמר זכויות אדם וחירויות יסוד ללא הבחנה בין גזע לגזעל, שחתומות עליה

 אפליה גזעית בכל צורותיה יעורולפעול באמצעות מדיניות שיטתית לב, ללשון או בין דת לדת

אמץ אמצעים בתחום סעיף מיוחד באמנה מחייב את המדינות ל.  הבנה בין כל הגזעיםוםדיולק

לאומיות וסובלנות וידידות בין קבוצות אתניות , להילחם באפליה גזעית ולקדם הבנה, החינוך

  . מדינהב

עדת חקירה ממלכתית לשם בירור וממשלה הל ידי  עמדינת ישראלב הוקמה 2000שנת ב

ה תייחסדה הועהו. 6 בראשות שופט בית המשפט העליון תאודור אור2000אירועי חודש אוקטובר 

  :המליצה באופן ברור 41 ובסעיף. מדינת ישראלבערבים ללמערכת הכוללת של היחסים בין יהודים 

ובכך גם , יש לחתור ולפעול כדי להבטיח חיים ביחד בשלום של יהודים וערבים בארץ הזאת"

חיי השכנות של יהודים וערבים . להבטיח שאירועים דומים לאירועי אוקטובר לא יחזרו עוד

והיא קיום יחדיו מתוך כבוד , המותירה לצדדים רק אפשרות מעשית אחת, ים עובדה קיומיתמהוו

  " להתגברות מצוקות ולהתערערות הסדר, כל שאר האפשרויות הן מרשמים להגברת מתחים. הדדי

  .2003מלצות ועדת החקירה הממלכתית אומצו על ידי ממשלת ישראל בשנת ה

יש . גם למערכת החינוך ה הנוכחית אינן חדשותעדוומטרות שהציבה ההשוב לומר שח    

 1953-בבחוק חינוך חובה שחוקק . דיניות קודמתבמוראות המשרד ובה, להן בסיס מוצק בחקיקה

 צוינו מטרות שונות לחינוך הממלכתי שחלק מהן עולה בקנה אחד עם המטרות 2000ותוקן בשנת 

  : עדהוושניסחה ה

המכבד , אזרח נאמן למדינת ישראל, ו ואוהב ארצואוהב עמ, חנך אדם להיות אוהב אדםל "

לפתח יחס של ... את זהותו התרבותית ואת לשונו, את מורשתו, את הוריו ואת משפחתו

לתרבותו , לשמירת החוק, לערכים דמוקרטיים, לחירויות היסוד, כבוד לזכויות האדם

 ...ם ובין עמיםוכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות בין בני אד, ולהשקפותיו של הזולת

לאפשר להם להתפתח על פי דרכם וליצור אווירה , להעניק שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה

נכונות לקבל , טפח מעורבות בחיי החברה הישראליתל... המעודדת את השונה והתומכת בו

התנדבות , תרומה לקהילה, רצון לעזרה הדדית, תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות

המורשת , ההיסטוריה, התרבות, הכיר את השפהל. לצדק חברתי במדינת ישראלוחתירה 

ה אחרות במדינת יי הערבית ושל קבוצות אוכלוסיהוהמסורת הייחודית של האוכלוסי

  ".ישראל ולהכיר בזכויות השוות של כל אזרחי ישראל

  . ג להלןיוצשכפי , דיניות של שרי החינוך בעברהמני וטרות אלו בסיס לכיומשימשו  כןוא

  

  

                                                  
 
עדת החקירה הממלכתית לבירור התנגשויות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים באוקטובר ו 6

  .הרשות השופטת: ירושלים). 2003 (2000
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    במערכת החינוךבמערכת החינוךבמערכת החינוךבמערכת החינוך    דיניות קודמתדיניות קודמתדיניות קודמתדיניות קודמתממממ

  

החלה להתגבש מדיניות חינוכית אשר הציבה את שיפור היחסים בין  80-הבר בשנות כ

ל אשר "פורסם חוזר מנכ ,1984בראשות , בתקופתו של השר זבולון המר. מרכזבערבים ליהודים 

יחסי יהודים וערבים " על הוא דיבר". ערבי-קיום יהודי-חינוך לדו " תוכניתשרטט קווי יסוד ל

 פעולה תוכניותוהציע " תרבותית-חיים בארץ רב-בתוך ישראל כסוגייה בשוויון אזרחי ובאורח

 ם כניסתו של השר יצחק נבוןע, 1984יולי ב, מה חודשים מאוחר יותרכ.  המטרהםמקיפות ליישו

החשובים ביותר של יעדים "אחד הכל מדיניות דו קיום ומיקם אותה עשר ההכריז , למשרד החינוך

ל בעניין " התפרסם חוזר מנכ1985-ב. במסגרת החינוך לדמוקרטיה "מערכת החינוך בישראל

סגרת החינוכית מב, 1986- ב.קיום אשר תפס מקום מרכזי- ובו החינוך לדו, החינוך לדמוקרטיה

 ו נכללו דגשים על שבינוך לדמוקרטיה כנושא מרכזהחבחר נ, ו"ל תשמ"והלימודית של שנה

יחידה לחינוך לדמוקרטיה  קמההו 1987-ב. בישראל קיום- דוההאדם וחשיבות  בודכ, ומניטאריותה

ו הז במסגרת יישום המדיניות. במשרד החינוך אשר החלה את פעולותיה במגוון תחומים ולדו קיום

נערכו , הוכנסו חומרי לימוד חדשים, קיום-לפי מורים השתלמויות בנושא של חינוך לדואעברו 

שלוש ב .קיום נכנסו למאות בתי ספר-נושאי החינוך לדווערבים לם בין תלמידים יהודים מפגשי

  .דיניות של חינוך לחיים משותפיםהמעשה מומשה הלכה למ, 1984-1987, הללונים הש

סם משרד פר, על רקע תהליך אוסלוו, 1993-ב, אמנון רובינשטיין' רופפתקופת השר ב

החוזר הדגיש את חשיבות העיסוק של מערכת החינוך ". השלוםתהליך "החינוך חוזר מיוחד בנושא 

והציע קיום ישיבה של המועצה הפדגוגית " שיח מתמשך" ובערבים-יחסי יהודיםב, השלום בנושא

הסובלנות והרגישות לתחושות הזולת  ":סוגיותבמסגרת לדיונים היבוש גצורך לסייע המערך המו

-ב, רובינשטיין' רופפל שבהמשך כהונתו  ."טון החוקחופש הדעה ושל, תרבות הדיבור, ולעמדותיו

מקפת  תוכניתפתח ל"מרדכי קרמניצר במטרה ' רופפמונתה ועדה ממלכתית בראשות , 1995

צוות פרסם את ה". להנחלת האזרחות כיסוד ערכי והתנהגותי משותף לכל אזרחי המדינה

 להינתן לכל התלמידים חינוך לאזרחות חייבה: " שהתקבלו על ידי השר ושם נכתבוהמלצותי

 עבודה תוכניתם פרס הצוות". חינוך כזה הוא תנאי לחיים בדמוקרטיה. במערכת החינוך

ישום יעל  תהיה מופקדת שיגוי עליונההועדת "על הקמת ץ ח והמלי"אופרטיבית ליישום הדו

   .ו"שנת הלימודים תשנמ ההמלצות החל

' רופפברות בראשות ידסובלנות וההרובינשטיין ועדה לטיפוח ה' רופפמקביל הקים השר ב

הוועדה המליצה . טל כדי שתמליץ על דרכים לקידום נושאי חינוך אלו במערכת החינוך-דניאל בר

ברות במסגרת החינוך לאזרחות והצביעה על דרכם שונות ידעל מיקום נושאי הסבלנות והה

     .ותןאל יבשק, זבולון המר, עדה הוגשו לשר החינוך הבאווהמלצות ה. למימושו

רף ח. כדי ליישם את המלצות ועדת קרמניצר ינהל לחינוך ערכימשר זבולון המר הקים ה  

הרי שבפועל לא יושמה ,  טל-ת ברוועדשל המלצות ההעובדה ששרי החינוך הבאים לא ביטלו את 

והתהליכים שהובילו הוועדות השונות לא הבשילו ולא הוטמעו במערכת באופן שיטתי , מדיניות זו

פעולות לחיים משותפים במספר מישורים  מהכ ועד היום התעצבו 90- מאמצע שנות ה. ורחב

כפי שיתואר ביתר פירוט בחלק , שהובלו הן על ידי משרד החינוך והן על ידי גורמים חיצוניים

  .הבא



  21

    נוכחי של החינוך לחיים משותפיםנוכחי של החינוך לחיים משותפיםנוכחי של החינוך לחיים משותפיםנוכחי של החינוך לחיים משותפיםההההמצב מצב מצב מצב הההה

  . 7.ופריםעיעל  ר"דויכל ברק מיאור מצב זה מבוסס בחלקו הגדול על מחקר מיפוי מאת ת

ו מצד שב" ביניים" מצוי תחום החיים המשותפים במצב 90- החל מאמצע שנות ה, אמורכ

אחד קיימת תשתית חלקית בלבד למהלכים מרכזיים אשר הוטמעו באופנים שונים וחלקיים 

הלכה והתפתחה פעילות ענפה של יוזמות מקומיות הן על ידי , במקביל לאלה. במערכת החינוך

והן על ידי גורמים חיצוניים שעיקרה ייזום ומימוש פעולות בתחום ממלכתיים  חינוך גורמי

 כיום מדיניות מוגדרת איןשרד החינוך מ ל.החינוך לחיים משותפים עבור תלמידים ואנשי הוראה

בנושאים אלו אשר יש בה כדי להסדיר או להכפיף את הפעולות השונות לכדי ראייה ומיושמת 

  .המתודולוגי ובהיבט המעשיכוללת אחת בהיבט 

יתן לחלק את הפעולות החינוכיות המתקיימות היום לאלו המתקיימות בחינוך נ

ספרית -ביתלו אשר עיקרן בעשייה לא הלימודים  תוכניותדהיינו המשולבות בתוך , הפורמאלי

  .קוריקולארית -חוץ

  :פעולות במסגרת מקצועות הלימוד בבית הספר

ומי דעת תחמתבטא החינוך לחיים משותפים דרך מספר  יאלמסגרת החינוך הפורמב 

הוראת הערבית וכן , הוראת ההיסטוריה והגיאוגרפיה, מרכזיים הכוללים את הוראת האזרחות

  .באופן שולי יותר בתחומי דעת אחרים

   

  : וראת הערבית במגזר היהודיה

בתי , תיחד עם זא. 'י- 'שפה הערבית הספרותית בלבד בכיתות זהלה חובה ללמד את ח

 וככל הנראה רוב בתי הספר המלמדים ערבית מיישמים את, ספר רבים אינם מלמדים ערבית

בתחומי התרבות במסגרת לימודי הערבית קיימות גם חטיבות הוראה . בלבד' ט-'החובה בכיתות ז

  8.הערבית והאיסלאם

  

     :וראת האזרחותה

במסגרת מקצוע . 'ד-'ת בבכיתו" חברה ואזרחות, מולדת"לה חובה ללמוד את המקצוע ח

  זה נחשפים התלמידים למגוון הקבוצות והזהויות בחברה הישראלית וכן לצורך ולדרכים לקיים 

הונתה של כמהלך ב. 'יב-'וכן בכיתות י', לה חובה ללמד את מקצוע האזרחות בכיתה טח

 2  שלחינת בגרות בהיקףבב ובת ההיבחנותחהוחלה  ,יולי תמיר' רופפ, שרת החינוך הנוכחית

זו עוסקים בנושא  תוכניתשר חלק מהנושאים הנלמדים בכא, יחידות לימוד במקצוע האזרחות

דמותה ואופייה של מדינת ישראל כמדינת לאום יהודית : ערבי ובדילמות הקשורות בו-היהודי

: כולל(זכויות האדם והאזרח בישראל , סוגיית הזהות, השסע הלאומי,  הערביוהיחס למיעוט

הלימודים  תוכנית ערבי הורחב במסגרת-הנושא היהודי .סובלנות ופלורליזם, )קטיביותקולזכויות 

ייחודית באזרחות  כניתותוכן פותח במסגרת , )בהיקף של יחידת לימוד אחת(ל באזרחות " יח5 -ל

מעט מאוד תלמידים לומדים אזרחות , יחד עם זאת. בנושא ריבוי תרבויות בירושלים) ל" יח5(

                                                  
  .מכון  ון ליר . מיפוי: דמוקרטיה וחיים משותפים,  ינוך לאזרחותח ) בהכנה. (י, ועופרים. מ, ברק 7

8
 :וא ר

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Portal/LashonAravit.pdf 
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 כניתובתכלולים הושאים נהמנושא החיים המשותפים הוא אחד . ידות לימוד יח5בהיקף של 

  .הלימודים העמוסה מאוד של לימודי האזרחות

  

  :וראת ההיסטוריה במגזר היהודיה

תיכון ב . ועל האימפריות המוסלמיותאיסלאםלומדים התלמידים על יסודות ה' כיתה זב

לבין התנועה הציונית בימי בניין ) מדינות ערבבארץ ישראל ו(נלמד הנושא של הסכסוך בין הערבים 

  . ושא מלחמת העצמאות ותוצאותיהנבו, )30-  וה20-שנות ה(הבית הלאומי 

  

  :וראת הגיאוגרפיהה

ל  עהתלמידים לומדים' ח-ו, ז, ו', כיתות הבמתקיימים המסגרת לימודי הגיאוגרפיה ב

לומדים ' בכיתה ט.  בישראלתאוכלוסייה הערבילפרק מוקדש ובכל שנה , אזורי הארץ השונים

הערבים אזרחי ישראל לנושא פרק שלם ובמסגרת זו מוקדש ישראל מדינת על התלמידים 

לומדים  במסגרת זו. וא המזרח התיכוןה' כיתה יבהנושא המרכזי ). ויישובים, כלכלה, אוכלוסייה(

גשים יים הנתלמידה. מדינות ערבחלק ממדבר וגם על הל ע, נפטהל ע, סלאםיאהל עשנה שלמה 

 על המזרח יהניהשאחת על ישראל ו: ות חובהידללמוד שתי יח גרות בגיאוגרפיה חייביםבחינת בל

  .האוכלוסיה הערבית על ישראל יש שני פרקים על    ביחידה. התיכון

מתקיימים פרויקטים משותפים של תלמידים יהודים שצוינו לעיל חלק מתחומי הדעת ב

ינם  האולם אלה, )במסגרת חינוך מוסיקלי או, נוע ותקשורתכמו למשל בהוראת קול(וערבים 

נזכרים המקצועות ב ותרבות ערב איסלאםימודי ה ל.רויקטים מקומיים או מוגבלים בהיקפםפ

, הכרת התרבות"לענות על מטרת חוק החינוך הממלכתי באשר ל אינם יכוליםולעיל אינם מספקים 

ניכר כי אין עיסוק מערכתי  ".כלוסייה הערביתהמורשת והמסורת הייחודית של האו, היסטוריהה

   .ושיטתי בסוגיות אלה

  

  :יאלפורמ-שמחוץ למקצועות הלימוד במסגרת בית הספר וחינוך בלתיפעולות 

  :כשרת מורים ופעילויות מוריםה

לק ניכר מן העשייה בחינוך לחיים משותפים במשרד החינוך מתקיימת בהנחיה ובמימון ח

ח קרמניצר "המטה ליישום דו. יצר בשיתוף עם ארגוני החברה האזרחית קרמנח"המטה ליישום דו

השתלמויות . מוביל מזה מספר שנים תהליך של פיתוח מקצועי בתחום החינוך לחיים משותפים

כהשתלמויות מחוזיות , )כהשתלמויות לחדרי מורים(ספר -אלה בוצעו במחוזות במגוון בתי

פעולות אלה מתקיימות . רגוני המגזר השלישיבשיתוף עם איוכקורסים ארציים מתוקשבים 

היקפים קטנים וניתן לומר במידה לא מבוטלת של וודאות כי לא קיים כיום במערכת החינוך ב

  .ורים נרחב העוסק בחינוך לחיים משותפים בהסתמך על הכשרה מקצועית מסודרתמאגר מ

.  ערבים ויהודיםורום מנהליםפזה שמונה שנים מתקיים מל משרד החינוך שמחוז מרכז ב

כמו . הפורום מהווה דגם של דיאלוג ברמת המנהיגות הבית ספרית אשר מניב פעילות בין תלמידים

מסגרתו מורים ערביים מלמדים בבתי ספר שב" בין הזרמים"כן ראוי לציין לשבח את הניסוי 

הספר משרד החינוך פועל בשיתוף עם הארגונים להקצאת שעות השתלמות למורי בתי . יהודיים

  .להוראת השפה הערבית בבית הספר היסודי תוכניותהמשתתפים ב

  

  :עילויות חינוכיות עם תלמידיםפ
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, וועדה קיבלה עדויות ודיווחים על בתי ספר רבים הפעילים בתחום החיים המשותפיםה

הכלל שאינם -מן-מדובר ביוצאים, יחד עם זאת. מתמשך ומרשים ביותר, חלקם באופן מעמיק

מנהלים ומורים המחויבים  ל יוזמה ועל הובלה שלעוברובם מדובר ,  על הכללבהכרח מעידים

האגף לחינוך הערבי מקצה מזה מספר שנים . ולא בפעולות שהן פרי של יוזמה מערכתית, לנושא

טפח את לתכליתן ש חטיבות ביניים לעיסוק בערכים דמוקרטיים 30-שעות הוראה ייעודיות בכ

  .המושג של אזרחות משותפת

שרדי של פעילויות מ-  קרמניצר מיפוי פניםח" ליישום דוה נערך על ידי המט2007וני יב

בעיקר במחוזות , ) מוסדות חינוך בארץ4,500-מתוך למעלה מ ( מוסדות חינוך450: חיים משותפים

ממצא בולט היה . תלמידים 20,000-כו תפשתההן בדיווחו כי ערכו פעילויות הפגשה ש ,מרכז וצפון

עם . יסודי-עומת עללסודי ליין קדם יסודי  בבחינת היקף הפעילויותמלוקה כמעט שווה חכי קיימת 

  . ת הבינייםיבוסתמן כי יש פחות עשייה בחטמ 2008-ממיפוי שנערך ב, זאת

מיכה לתשנים עברו התקיימו מסגרות תקציביות שונות של משרד החינוך למימון וב

ל  שכרז אחדמוכיום מופעל רק , צמו עם השניםמסגרות אלו הצטמ. בפעילויות של חיים משותפים

 עט מאדמק רתקיימו הואשר במסגרתו ,  קרמניצר בהיקפים לא גדוליםח"המטה ליישום דו

בדרכים אחרות  םימערכת ממומנבאחרים  הםיהמפגש(פעילויות מפגשים בין יהודים לערבים 

זות המשרד מקיימים לק ממחוח .)מחוזי או חיצוני, כולל אלא מקומי- ינו מערכתיאמקורן ש

פעמים רבות סביב מסגרות תוכן (למידים תבין לפעילויות של חיים משותפים בין בתי ספר 

  ). קבוצות ספורט, פרלמנט תלמידים, מקהלות: כמו, ספציפיות

מיון וליווי : כגון, נהל חברה ונוער מקיים פעילויות בתחום החינוך לחיים משותפיםִמ

ומחוזיות בהן משתתפים  ועצות נוער ארציתמיום קכן ו, " שלוםזרעים של "תוכניתהמועמדים ל

  . תלמידים יהודים וערבים

יפים של עשייה איכותית בתחום החינוך " איים"כי קיימים במערכת ולומר יתן לסכם נ

ביוזמה  עשות בדרך כללנלו אפעילויות  .אולם אלה הם בגדר היוצא מן הכלל, לחיים משותפים

במעט . וגעות לקבוצות קטנות מאוד של תלמידיםנהן ש או ,אופן לא שיטתילזמן קצר וב, מקומית

אבק מתמיד של הצוות החינוכי על מיהול נבתי ספר מתקיימים תהליכים רב שנתיים וגם זאת תוך 

  .שמעותיתממתמיד של משאבים שיאפשרו עשייה חינוכית " ליקוט"עצם קיום הפעילות ועל 
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    """"שותפותשותפותשותפותשותפות""""שמעות המושג שמעות המושג שמעות המושג שמעות המושג ממממ

  

  :מעצם הגדרתו מכיל" שותפותה"ושג מ

שוויון בתהליכי , שוויון בהזדמנויות ,משמעו יסוד השותפותבהוא  ש.וויון בין השותפיםש .1

 החברתי, השוויון הינו מעבר לשוני התרבותי, בנוסף. ובמשאבים, חלטותההקבלת 

 הכוונה היא לשוויון ברמה. זדהויות נוספותלהוליטיות והפשקפות ם בהבדלילה, והלאומי

  . קולקטיביתהאישית וכן ברמה ה

  . של כל צד שות לצרכיםירגופתי אמיאלוג דתוך , בין הצדדים חסים חיוביים והוגניםי .2

השותפים אחראים במידה שווה , משמע. חריות משותפת לתוצאות השותפותא חושתת .3

לפעולותיהם המשותפות ולהנחלת השאיפה לשותפות בין , לטיבם של המגעים ביניהם

  .הצדדים

  . של כל צד גישות לצרכיםרותוך  יאלוג סובלנידבין הצדדים תוך  חסים חיוביים והוגניםי .4

לנרטיב הקולקטיבי , שכל שותף נותן לתרבותו גיטימציה ההדדיתלדדי והבוד כ .5

של הנרטיב  כרה בזכות הקיוםהכבוד הדדי משמעו . ולהיסטוריה של השותף האחר

  .סכמה עם נרטיב זהלי שהדבר מחייב ה בהקולקטיבי של הצד האחר

  .חתירה לשלוםבותפות ש .6

  

הגדירה לעצמה הוועדה את החזון של " ותפותש"ל יסוד תפיסה זו של משמעויות המושג ע

  . י הוועדה"אל המנחה חינוך כזה כבסיס למדיניות המומלצת עונרציהת אהחינוך לחיים משותפים ו
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    מטרות של החינוך לחיים משותפיםמטרות של החינוך לחיים משותפיםמטרות של החינוך לחיים משותפיםמטרות של החינוך לחיים משותפיםהההה

  

אופן שיטתי וכולל חינוך לחיי שותפות בו אנחנו ממליצים להכיל רניאאור המציאות שתל

ינוך לחיים חמטרות שאנו מבקשים להשיג באמצעות הה. במערכת החינוך של מדינת ישראל

די שתיסלל הדרך כערבים לחסים בין יהודים היהביא לשיפור לרבים אמורות ע-הודים ימשותפים

חת תכזאת יכולה להביא את שתי החברות לחיות רק שותפות . כפי שתוארה לעיל, לשותפות אמת

  . שלום תוך שיתוף פעולה וכבוד הדדיבקורת גג אזרחית אחת 

ן מטרות כלליות שאינן מתייחסות הלהלן שמטרות החינוכיות הראשונות ברשימה ה

אך הן משמשות כשתשתית למטרות , םרביעין יהודים ל בינוך לחיים משותפיםחספציפית ל

לימודי וחלק אחר הוא בתחום הרגשי ובתחום -ן המטרות הינו קוגניטיביחלק מ.הספציפיות

  . מטרות נוספות הן בתחום ההתנהגותי. העמדות

  

ובמיוחד בהתייחס , דמוקרטיים מהותיים של שוויונות וצדק חברתי רכיםעביפוח ההכרה ט .1

     .למיעוטים בחברה

מתוך ערכי  )בין יהודים לערביםכולל יחסים  (ליחסי רוב ומיעוט ל המתייחסת גםע-והי מטרתז

שמירה , ההתאגדות והעיסוק, יטויהבחופש , שמירה על זכויות המיעוט, ויוןודמוקרטיה של ש

     .עודו, על החוק

ובלנות תוך סל שקשבה והל ש, תיחותפל ש, רתיתושל חשיבה ביק נטיותוקניית כישורים ה .2

  . ערבית-ל שותפות יהודיתשהספציפי הקשר ביישומם 

שתית תת הא שהם מהווים וןים אלה ודומיהם הם הכרחיים לחינוך לחיים משותפים כיוישורכ

אלה אינם קשורים ישירות  כישורים .פתיחות והתחשבות, ליה נבנים יחסים של הבנהשע

אלא אם כן תהיה הדגשה מיוחדת , ל שותפותשהקשר בבשותפות ואין הבטחה שאכן ייושמו 

   .ים להתייחסות ספציפית לצד השני בשותפותאופן שבו כישורים אלה מיתרגמה על

  .יתוח יכולת דיאלוגית בין הצדדיםפ .3

יש ללמוד כיצד . וא תנאי לחיים משותפיםהרוב ל וטיאלוג מתמשך ובלתי פוסק בין המיעד

     .הבנה ואמפתיה, רגישות וסבלנות, לנהל אותו מתוך הקשבה

  . טיפוח הזהות האישית והקבוצתית של כל צד בשותפות .4

אך , רט הינה חיונית לטיפוח תחושת השותפות עם הצד השניהפהות האישית המתגבשת של זה

ם ערבותו ותהזדהותו של כל אחד עם  –חשובה לא פחות היא תחושת הזהות הקיבוצית 

  . אומיותול

  .פיתוח התייחסות אמפתית לצד השני .5

  בלו בהווהלסגם  בין השאר, נושיות של האחרלאמטרה מתייחסת לטיפוח תפיסה אמפתית ה

  . רדותיולחגשותיו ולר, ובעבר

  .  ודעות קדומות שלילייםצמצום סטראוטיפים .6

ש יכן לו, טראוטיפים שליליים ודעות קדומות שליליות עומדים בדרכה של שותפות אמתס

  . לשנותם
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  .פיתוח עמדות חיוביות ויחסי אמון של כל צד כלפי הצד השני .7

הם מהווים יסוד . בניית עמדות חיוביות ויחסי אמוןנאי חשוב ליצירת חיים משותפים הוא ת

  . ליצירת יחסי רוב ומיעוט תקינים וטובים

  . המורשת והלשון של הצד השני, האמונות, היסטוריה ה,החברה, כרה של התרבותה .8

האמוניים והלשוניים , ברה של הצד השני על מרכיביהם היסטורייםהחרבות והתהכרה של ה

תן כבוד ולגיטימציה מל  צירת תשתיתליות הנתפשת של האחר והינה הכרחית לצמצום הזר

  . לאחר

  . כרה בנרטיב הקולקטיבי של הצד השני במובן של מתן כבוד ולגיטימציה לנרטיב זהה .9

לבניית יחסים של ה שובחינה הקולקטיבי של הצד השני  ההכרת הנרטיב, מרות הקושי הברורל

להכרה בזכות קיומו אלא , נרטיב של האחרני הוכעם ת הסכמהלאין הכוונה  .הבנה והכרה

מתן כבוד ולגיטימציה לנרטיב הקולקטיבי של , מעבר לזה. לזול בומזנעות מביטולו וימלהו

  . תרבותיות ושוויונות-האחר משמעו תפישת המשמעות העמוקה של רב
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    מדיניות המומלצתמדיניות המומלצתמדיניות המומלצתמדיניות המומלצתהההה

    

וך שותפות תו מ לקידואחראיהוא השרד החינוך ממערכתי ו- חינוך לחיים משותפים הוא רבה .1

  .קי ומשרדי ממשלה אחריםסוהעהשלישי ר זהמג, עם הרשויות המקומיות

ובאופן תהליכי ב "מגן חובה ועד כיתה י המשכי חינוך לחיים משותפים צריך להתקיים ברצףה .2

  .ומובנה

עגל מו, תרבות הבית ספריתהעגל מ, ידעהעגל מ:  מעגלים3-חינוך לחיים משותפים יתקיים בה .3

  .קבוצתיתוהווייתית האישית החות תנסהה

ת ומקצועבבמקומות הרלוונטיים מערכת החינוך הפורמאלית ב חינוך לחיים משותפים יעוגןה .4

דבר  ע"ובחט טיבת הבינייםחס היסודי ואזרחות ב"חברה ואזרחות בביה, מולדת :הבאים

סף על נו. התאמת התכנים במקצועות אלה לרוח החינוך לחיים משותפיםתלוי במה שהדורש 

, החינוך לחיים משותפים ישולב בכל מקצועות הלימוד הרלוונטייםש כי  לכךיש לשאוף, כך

     .ברההחימודי בליאוגרפיה ובג, פרות בס,רבית בע,ובפרט בהיסטוריה

בין אם במגע פנים  –פגשים בין יהודים לערבים מלק חיוני בחינוך לחיים משותפים הינו הח .5

 תנאי שהם מתקיימים לאורך זמן ובאופן מקצועיב - םטואלייירואל פנים ובין אם באמצעים 

  . ותהליכי

מרכיב חשוב של החינוך כתקיים רצף לימודי של השפה והתרבות הערבית יחשוב מאד ש .6

מבית הספר , לרבות ערבית לתקשורת בינאישית, תלמידים היהודייםללחיים משותפים 

  .לחטיבה העליונההיסודי ועד 

של חינוך לחיים משותפים  תחוםבפועל  במחנכיםההמורים  הכשרתל  עחראיאשרד החינוך  מ .7

  .ס"וכן את מנהלי בתיה

וראה הסטודנטים להההכשרה של  תוכניותמ חלקצריך להיות נוך לחיים משותפים יחה .8

  .במכללות ובאוניברסיטאות

  .זותי של בתי הספרהחרכי והע, חינוך לחיים משותפים צריך להתבטא באקלים החברתיה .9

מורים ערביים בבתי ספר יהודים ומורים יהודיים בבתי ספר ערביים תוך  בות לשילובש חשיי .10

  . שאיפה שהמורים ישלטו בשתי השפות

  .תחום החינוך לחיים משותפיםבשירים עשרד החינוך ידאג לפיתוח של חומרי למידה מ .11

  . ה"גישות לחומרי למידה באינטרנט ובמרכזי פסגנל  חינוך לחיים משותפים זקוקה .12

ינוך לחיים משותפים כשהתלמידים ובית חקהילה להת אית הספר ירתום את ההורים וב .13

  .הספר הם סוכני שינוי חברתי בנושא זה בקהילה

ובים מעורבים תוך שיתוף פעולה עם ישלשוניים בי- ס דו"הקמת בתי עודדישרד החינוך מ .14

 .ים בכךינהורים המעוני

  .קופתית) monitoring(בניטור ישומו של החינוך לחיים משותפים ילווה י  . 15
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    קרונות החינוך לחיים משותפיםקרונות החינוך לחיים משותפיםקרונות החינוך לחיים משותפיםקרונות החינוך לחיים משותפיםעעעע

  

התבסס עליהם כאשר לשחשוב  כלליים חינוך לחיים משותפים יש מספר עקרונותל

  .מומלצתהינוכית החדיניות מישום של היתכננים מ

גישה חינוכית כ יש לתפוס חינוך לחיים משותפיםאת המציעים ש אנו כנקודת מוצא

א כאל נושא נפרד ול, ספקת מטרות ומסגרת חינוכית קבועה ללמידה בבתי הספרכוללנית אשר מ

לכן החינוך לחיים משותפים חייב להיות . הקשר-חום דעת תלויתאו כאל פרויקט חד פעמי או 

כדי לבנות בסיס לחינוך זה יש צורך .  הלימודים של לימודי הליבהתוכניותמשולב במטרות וב

ו יעמדו המטרות של חינוך לחיים משותפים במרכז העשייה אשר ב תוכניתב/במרכז/מוקדב

   .החינוכית

  

  חינוך לחיים משותפים חייב להתבסס על גרעין לימודים מחייבים   ה .1

גרעין זה יהיה מעוגן . היות גרעין לימודים מחייביםך לריצתחום החינוך לחיים משותפים ל

יסודי ובלימוד האזרחות ס ה"זרחות בביההאהחברה ו, ולדתהמבציר מרכזי של לימוד 

יש . הכרח שתהיה המשכיות בין הלימודים בגילאים השונים. ע"ובחט טיבת הבינייםחב

  .חינוך לחיים משותפיםהוח לרלה האני מקצועות הלימוד וכלהתאים את ת

, ס היסודי"זרחות בביההאברה והח, ולדתהמחינוך לחיים משותפים מהווה חלק ממקצוע ה .2

   ים ובחטיבה העליונהחטיבת הביניבזרחות האו

יש , הלימודים באזרחות תוכנית ערבי קיים כבר היום במסגרת -ל אף שהנושא היהודיע

הלימודים החדשה לחטיבות תוכנית הן ב: ישומו בצורה רחבה יותרלילדאוג להטמעתו ו

בכלל זה יש לעודד . הלימודים לחטיבה העליונה תוכנית והן במסגרת הקיימת של , הביניים

פרויקט אזרחות פעילה במסגרת שתי יחידות " (מטלת הביצוע"של הנושא במסגרת שילובו 

  ). ל באזרחות" יח5ולימודו המורחב במסגרת ) לימוד

זרחות האברה והח, ולדתהממו כן יש לעודד הרחבת העיסוק בנושא במסגרת לימודי כ

  .'ד- 'בכיתות ב

וכנית זרחות והכנת תהאמתבקשת יצירת רצף בלימודי , ח קרמניצר"פי שצוין כבר בדוכ

) 'ד דע' ב(חברה ואזרחות , עמקה בעקבות לימודי מולדתהפשר שתא' ו-'לימודים   לכיתות ה

בכיתות אלה רצוי שהתלמידים ילמדו את המסורות של שני . טיבת הבינייםחוהמעבר ל

  .העמים וילמדו את העקרונות של החינוך לחיים משותפים

, גיאוגרפיה: כגון, ועות הלימוד הרלוונטיםחינוך לחיים משותפים ישולב במקצה .3

  ערבית , ספרות, היסטוריה

-תיתייברמה החוו, תי הספר ישלבו את הנושא של חיים משותפים ברמת הידע והתוכןב

, היסטוריה, גיאוגרפיה: כמו, רגשית וברמת הפעילות להכרת האחר במגוון מקצועות הלימוד

. ומנותואתקשורת וקולנוע , ת לדוברי עבריתערבי, עברית לדוברי ערבית, אנגלית, ספרות

בנת העמדות הל עלמידה על היכרות עם נקודות מבט שונות ו- וראהההיושם דגש בתהליכי 

  . מחלוקתבנמצאות שונות השהשונות בסוגיות 
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ת אחשבון בלימודים יקחו תוכניות למקצועות אלו והאגף ל) רים"מפמ(המרכזים - מפקחיםה

מורים במקצועות  המליצו יכמו כן. לימודים חדשותתוכניות תיבת שילובו של נושא זה בעת כ

הלימודים הקיימות ובפעילויות לימודיות במקצועות תוכניות אלו כיצד לשלב את הנושא ב

שתיצור ) ס"תלב(ספרית -יתבימודים תוכנית ליש לעודד את בתי הספר ליצור . הדעת הללו

מקצועות תוך שיתוף פעולה בין המורים מסגרתו ישולב הנושא במספר רב של שבציר רוחב 

ל שס צריכה להיות פרי של השתלמות בית ספרית או "בניית התלב. המקצועיים השונים

  .   יסוק בנושא על ידי חדר המורים כולוע

  חינוך לחיים משולבים ישתלב בחינוך החברתי ובשיתוף עם רכז האזרחותה .4

חידות הבחירה   י .ות לבחירה של כל בית ספרנוספ" קוריקולריות-פעילויות חוץ"וצעו יחידות י

ביקורים במקומות , הודיםלייכולות להיות מפגשי דיאלוג ומשימה בין תלמידים ערבים 

   .'וכד, פרויקטים משותפים בין בתי ספר, רלוונטיים נבחרים

  ינוך לחיים משותפים צריך להתחיל בילדות המוקדמת תוך שמירה על רצף והמשכיות ח .5

תמשכת לאורך שנות הלימודים  ומציפהר תוכניתנות כיבם משותפים צריך להינוך לחייח

 .ב"יתה ילכימוד החל מגן טרום חובה ועד הל שנות 14 לכל  תוכניתכן יש לפתח ל, בבית הספר

משפיעות על החיים שדות מעולמונות לאנחשפים  לדים יבגיל מוקדם כבר שכיווןמ

ללמידה המוקדמת יש שאור ההבנה לכן  ו,ןאות רוכשים ורביםלעהמשותפים בין יהודים 

, התנהגות כלפי קבוצות אחרות בגילים מאוחרים יותרהל עהשפעה מכרעת על ההתייחסות ו

  . החינוך לחיים משותפים כבר בגני הילדים התחלתלש לכן חשיבות רבה י

  בחנה לפי גיליםה .6

 החינוך תוכניות. ינוך לחיים משותפים צריך להיות מותאם לגילים השונים של התלמידיםח

חברתית של - אמוציונאלית-צריכות להשתנות כדי שיתאימו לרמת ההתפתחות הקוגניטיבית

משימות או פעולות , תכנים, הופיע מטרות לםיריכצבכל קבוצת גיל . לפי הגיל התלמידים

  .שמתאימות להן

  תוכשרה שונהדרכי ומשאבים , ושאים  נ-  בחנה לפי מגזריםה .7

לכל . ערבים והיהודיםה: כי שני המגזריםורם חייב להיות מותאם לצינוך לחיים משותפיח

תכנן את לש יולכן , םשותפים גם צרכים ומטרות ייחודייהמרכים לצנוסף למטרות ובש ימגזר 

שבני נמצא  9ם עליהם מדווח סלומוןיחקרמב   .חיים משותפים לכל מגזר בהתאםלהחינוך 

 תוכניותמעבדים את התכנים ומושפעים מ, פותותשינוך לחשתי החברות תופסים את רעיון ה

  . של חינוך לשותפות באופנים שונים

  חינוך לחיים משותפים מחייב ידע בסיסי בערבית של התלמידים היהודיםה .8

הכרת השפה מאפשרת . דיאלוג בין שווים יצירתלדיעת השפה הערבית חשובה מאוד י

ץ בשנים האחרונות מראים כי מחקרים שנערכו באר. התקרבות ויצירת סימטריה ביחסים

יל מגהחל , ובעיקר לימוד השפה התקשורתית והתרבות העכשווית, לימוד השפה הערבית

מעודדת את קבלת האחר , כלפי הערביםהיהודים  מביאה לשיפור בעמדות התלמידים ,עירצ

     .וכן מגבירה את המוטיבציה להמשך לימודי הערבית בחטיבות העליונות

                                                  
9 Salomon, G. (2006). Does peace education really make a difference? Peace and Conflict: Journal of 

Peace Psychology, 12, (1), 37-48. 
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אולם רק בתנאי , לימוד הלשון הערבית בקרב התלמידים היהודייםיש חשיבות רבה ל .1

כך שתושג שליטה , שהלימוד יימשך מספר שנים משמעותי ברצף ובהיקף שעות ראוי

לצורך כך יש לחזק את הכשרת . סיסיתבסבירה ומספקת בשפה שתאפשר תקשורת 

 .ם כאמור לעילולשלב מורים ערביי, בעיקר בכל הנוגע לדיבור בערבית, המורים לערבית

 שלימוד הערבית יהפוך לחלק מבחינות הבגרות בהיקף של יחידת בגרות חיונינראה לנו 

  . אחת לפחות

  

  שיטתי ורב אמצעים-ברחייב להיות  ינוך לחיים משותפיםהח .9

אין דרך אחת . ינוך לחיים משותפים צריך להתבצע בשיטות שונות ובעזרת אמצעים שוניםח

במשך השנים הצטבר ידע רב על דרכים שונות . יים משותפיםואין שיטה אחת לחינוך לח

  .כי המגזרלצוריש להשתמש בדרכים השונות בהתאם לגיל ו. לקידום החינוך לחיים משותפים

  )mindedness-open (ינוך לחיים משותפים צריך להיות פתוח לרעיונות חדשיםהח .10

הכוונה . נע מלהיות מגמתיימיהיה פתוח לרעיונות חדשים וי חיים משותפיםלכרחי שהחינוך ה

תוך דגש על , צריך להישאר פתוח לנקודות מבט חלופיות חיים משותפיםלהיא שחינוך 

מאפיינים אלו הינם הכרחיים . עברתוהעת בצירתיות יל עשיבה ביקורתית וחל ע, ספקנות

כאשר בוחנים את מטרותיו אשר שואפות להכין את התלמידים  חיים משותפיםלבחינוך 

צריכים ללמוד לשקול , אם כן, תלמידים. תרבותית ומודרנית-רב, בחברה מורכבתלתפקד 

להצמיח רעיונות יצירתיים ולקבל , להשמיע ביקורת, להתייחס לחלופות, ולהעריך נושאים

  .החלטות שקולות

  חייב להיות רלוונטי ינוך לחיים משותפיםהח .11

על כן מן ההכרח . ברה בהווהעוסק בבעיות המטרידות את הח חיים משותפיםלחינוך , טבעומ

על החינוך . של החברה אקטואלייםויקושר לנושאים קונקרטיים  חיים משותפיםלשחינוך 

ם גאלא עליו , קרונות התנהגותיים ברמה כלליתבעלעסוק לא רק בערכים ו חיים משותפיםל

גישה זו תדגים לתלמידים שהם . קרים המתעוררים בחברה ובקהילהלמקשר אותם ל

בדרך זו יקבלו . ם עם נושאי חיים אמיתיים ועדכניים המטרידים את החברהמתמודדי

  .ידוד להחיל ערכים כלליים על מקרים ספציפיים בחיי החברהעתלמידים ה

   התנסותי- וויתיהחיבט ההלימודי ו-וגניטיביהקיבט הה -ינוך לחיים משותפים הח .12

, ההיסטוריה והדתות, התרבותלימוד מדגמי של עיקרי , בין השאר, היבט הקוגניטיבי מחייבה

ינוך לחיים  ח,נוסףב. מיטב הספרות וההגות של כל אחד מן הצדדים, המנהגים והלשון

פתח המשהינה  ית והתנסותית בלתי אמצעיתיתמשותפים צריך להתבצע דרך למידה חווי

-היבט ההתנסותיה. כישורים ונטיות התנהגותיות, תפיסות, עמדות, לרכישה של ערכים

ין  במושךומהכוונה היא למגע בלתי אמצעי . מפגשים בין שני הצדדיםבתבטא בעיקר חוויתי מ

 משתתפים ואם לשם פעילות משותפתבין ה הבנה הדדיתבני שני העמים אם לשם השגת 

  . ב" וכיוצספורט, באומנויות, בעלת מטרה חשובה למשתתפים

דים משני המגזרים וכן תלמירוכי טווח בין אמשותפים פיכך אנו ממליצים לקיים מפגשים ל

וסף לנדבכים ניהיה בשחווייתי חשוב -מפגשים אלה יהוו נדבך רגשי. אנשי חינוךגם בין 

רצוי גם לחשוב על פעילויות משותפות של אזרחות פעילה בתחום  .הלימודיים שהוצגו לעיל

חשיבות לכך שבית הספר יידע לצרוך בתבונה את  בנושא זה יש .הסביבתי או החברתי
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אפשרת לקיים ממתקדמת ה הטכנולוגיה ,בנוסף .יות של ארגונים וולונטריים בתחוםהמומח

תקשורת סדירה שיכולה להכשיר את הקרקע לקראת המפגש ואחריו גם במצב של מעט 

  .הטכנולוגיה נגישה מאוד כיום והיא זירה נוחה לבני הנוער. מפגשים פנים אל פנים

יש לעודד מורים : מורים ולתלמידים כאחדחוויתי נוגע ל-היבט נוסף של הצד ההתנסותי

   . ערביים ללמד בבתי ספר יהודיים ומורים יהודיים בבתי ספר ערביים

  בצוותים וצמיתעמידה ל .13

צוותים במידת האפשר בגלל בן למידה המידה עצמית ולן הינוך לחיים משותפים דורש ח

ש יתרון גדול י. גשותרסיסה של לת ורםגוא הומשום ששל הנושא  והמורכבותתיות ייעהב

 אמצעותבלהתמודד  צוותהרך של העלאת שאלות ונושאים איתם יצטרך דב צוותיםבלמידה ל

מידה עצמית בעידן ל(חקר עצמאית -ך הדבר גם באשר ללמידתכ. חיפוש מידע וביצוע משימות

 צוותים ובחקר עצמאיבלמידה ) .קלותובהאינטרנט מאפשרת להגיע למידע באופן עצמאי 

  פות המידע שנאסף ומקלה על קבלתומעלה את תק

  ישה בינתחומיתגבוסס על מחייב להיות  ינוך לחיים משותפיםהח .14

כן במהותו ל, ינוך לחיים משותפים נוגע לאספקטים שונים ורבים של יחסי יהודים וערביםח

שותפים וגם מחיים ליסציפלינות שונות תורמות ידע על חינוך ד: הוא צריך להיות בינתחומי

     .צמו כולל ידע מדיסציפלינות שונות שיש להכילןהחינוך ע

  נהיגות חינוכית אחראיתמינוך לחיים משותפים תלוי בהח .15

מחויבות עמוקה כלפי  רגישהמ, ודעת לבעיות המורכבות של החברההמ, נהיגות חינוכיתמ

להדגיש את נושא החינוך  והנושא לעריכה לקחת אחריות צשוהיות נאורה לשואפת שהחברה 

רבות הארגונית הבית הת. בתרבות הארגונית הבית הספרית משותפים כציר מרכזילחיים 

ההצלחה . עמדות ואמונות ולהפנימם, אפשר לתלמידים לחוות באופן רצוף ערכים תהספרית

וות בית הספר יותר צבמוטיבציה וביכולות של , של החינוך לחיים משותפים תלויה בדעות

כישורים , עמדות, ייחס בעיקר לטיפוח של ערכיםהיות והוא מת מלימוד נושאים אחרים

ורים המוציאים לפועל את החינוך מכן המנהלים והל. ונטיות התנהגותיות של תלמידים

ובעמדות שהוא  רכיועלהחזיק בו , טרותיומכים עם סיים משותפים צריכים בעצמם להחל

     .מנסה להעביר לתלמידים

וגיים ומומחיות על מנת להטמיע את החינוך מה מיוחדת של כישורים פדגרנדרשת  ,נוסףב

כמו גם , עמדות ואמונות, לחיים משותפים בבתי הספר היות והוא דורש הפנמה של ערכים

. לדעות אשר עשויות להיות שנויות במחלוקת בחברהת שימוש בלמידה התנסותית והתייחסו

היות ל והמורים מנהליםהריכים צלהוציאם לפועל  ומשותפים על מנת להטמיע חינוך לחיים

 הכשרה על תוכניותבנות בתחילה לתצטרך חינוך המערכת . ידע ומוטיבציה, בעלי כישורים

שכן בלעדיהם חינוך , ולהתנסות בהםלמורים ולמנהלים את הכישורים והידע להקנות מנת 

  .לא יוכל להשיג את מטרותיו חיים משותפיםל

   קהילתיתצריך להיות בעל אוריינטציה יים משותפיםלחינוך הח .16

: אינו יכול להיות מופרד מהתנסויות הקהילה בה בית הספר נמצא יים משותפיםלחינוך ח

והם מושפעים רבות , לדים בגיל בית הספר ומתבגרים הינם חלק מהקהילה בה הם חייםי

 תוכניתמכאן נובעת החשיבות שבתי הספר יערבו את הקהילה ב. מהדעות המובעות בה

  .יים משותפיםלחהחינוך 
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       ותכנים ותכנים ותכנים ותכניםנטיותנטיותנטיותנטיות, , , , ישוריםישוריםישוריםישוריםככככ

ינוך לחיים משותפים מצריך הקניית כישורים ותכנים רבים הח, פי שנוסחה המדיניותכ

זכויות , יחסי רוב ומיעוט, אזרחות, דמוקרטיה: כמו, וגע בנושאים רביםנוא ההותו שבמכיוון מ

 משולבים יבים להיותינושאים אלה ח. סכסוכים, זהויות, סטריאוטיפים, זכויות המיעוט, האדם

חשוב שגם הכישורים וגם . טיים שנלמדים בבית הספר בהתאמה לגיל ולמגזרנבמקצעות הרלוו

, למצביםת אלא גם ובעיקר ברמה ספציפית תוך כדי התייחסו, לא רק ברמה כלליתו התכנים יועבר

  . ערביםלקדות ביחסים בין יהודים מילמות בחברה הישראלית והתלדו, עיותלב

  . כנים בקטגוריותהתישורים ופשר לארגן את הכא

  

  ונטיות ישוריםכ

חת לינם תנאי חשוב להצהישורים שכת האקיפה מל כישורים שקטגוריה הראשונה ה

תפקד בעולם החברתי של חברה מרובת לכולת ית האם מקנים ההחינוך לחיים משותפים כיוון ש

הם שפציפיים יותר ספנמה של תכנים הל העליטה והקאפשרים ומקילים על מם הבנוסף . רבויותת

  . חשובים לחינוך לחיים משותפים

מעוררת שאלות אודות   וביקורתיתשיבה רפלקטיביתח. וביקורתית שיבה רפלקטיביתח

. מסוימים של נושאים ווחתהרהגמונית הבנוגע להבנה  אמונות והנחות דומיננטיות ומעלה ספקות

חופש מדעות : "י מוקדם לשינוימהווה תנא) open-mindedness(של פתיחות מחשבתית  סוג זה

רגלים דומים אחרים אשר חוסמים את החשיבה ומונעים חשיבה על בעיות ורעיונות מהקדומות ו

 התייחסלמתייחסת ליכולת   וביקורתיתשיבה רפלקטיביתח. 10)30' עמ, Dewey, 1933" (חדשים

חלטות לה, מסקנותאלא לשקול מחדש אלטרנטיבות שונות על מנת להגיע ל, מובן מאליוכא לדע לי

קירה של מידע לחובילה לבדיקה ומ  וביקורתית כן חשיבה רפלקטיביתל. ערכות מושכלותלהאו 

כולת לחשיבה רפלקטיבית הי גדילה מכך. כן ובמצב אחר לא היה נלקח בחשבוןיתאלטרנטיבי שי

   .אותם שפוטליך ועריכולת לההשל מצבים ומשפרת את ם את המודעות למורכבות

כמו גם , בלה של הזכות של כל האנשיםלקובלנות מתייחסת להכרה וסנטיה לה. ובלנותס

וכנות מיא מתבטאת בה .תנהגויות שונותבהצונות ובר, עותבד, להחזיק במחשבות, הקבוצות

חזיק האדם או קבוצת ן מה שבדעותהשסותרות את ) או עמדות, מחשבות(עות  דמיעתשלאפשר 

  . ההשתייכות

ל אדם או קבוצה לחוות את מה שהנטיה וה היא היכולת אמפתי- אתנו. אמפתיה- תנוא

בוצה קודעות הכרתית שלמ. א: ישור זה מאפשרכ. שהקבוצה האתנית האחרת מרגישה וחושבת

- ו .אך שונות מאלו של קבוצת השייכות, לגיטימיות תפיסות וכוונות, רגשות, חשבותמחרת יש הא

ישור זה כ. תאחרהני הקבוצה בשל  םהחושותיבתו םההתנסות באופן עקיף ברגשותיליכולת . ב

ל קבוצת ש יהראיהבט של האחר ולראות דברים לא רק מזווית המקודת נהסתכל מלקשור ליכולת 

, ראומותלט, בללס, טרותלמ, םלב לצרכיהאמפתיה עשויה לכוון את תשומת -פיכך אתנול. השייכות

  . סםסיבת אלהכיר בהם ולהבין את מקורם ו, איפות של האחרלש, גשותלר

                                                  
10
 Dewey, J. (1933). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the 

educative process. New York: D.C. Heath and Company. 
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-רכישת מיומנויות של פתרון סכסוכים כוללת את היכולת לנהל משא. תרון סכסוכיםפ

כולות אלה יביסודן מספקות . לתווך ולפתור בעיות באופן שיתופי בהקשר של מצבי סכסוך, ומתן

  . לוםשדרכי בלפתור את הסכסוך  מיומנותהת א

  

   :תאת היכולות היותר ספציפיים הבאו כישור הכללי הזה כוללה

  . בנה שסכסוך הינו חלק הכרחי וטבעי מהחייםה  .א

ישה לפתרון סכסוך בדרכי ו גיזא לדעת –כישת מיומנויות ניהול סכסוך טובות יותר ר  .ב

  .שלום הכי מתאימה לבעיית סכסוך ספציפית

הליך של תובלת ולהיתוח מודעות לחיוניות שבהבנת נקודת המבט של הצד האחר פ  .ג

  .טיביותפתרון הסכסוך בדרכים קונסטרוק

  .כישת היכולת להבחין בין עמדות לבין צרכים או אינטרסיםר  .ד

  .יפוח היכולת לבטא רגשות בדרכים שאינן תוקפניותט  .ה

הגדיר סכסוכים כבעיה הדדית שצריכה להיפתר באופן שיתופי תוך הגעה  ליכולתה  .ו

  .צד שלישי  או בעזרתו של\לפשרות דרך משא ומתן ו

  .תרונות בדרכי שלוםהפגוון מת אשפר ישכלל וי, צוריייעור מוחות אשר ס  .ז

, שה לא רק ברמה בינאישית או מקומית של בית הספריעשוב שהקנית הכישור הזה תח

  .ערבי- כסוכים בינלאומיים כולל הסכסוך הישראלית של סלליהכרמה  בםגאלא 

  

  כניםת

ציעה מלהלן שהרשימה . ינוך לחיים משותפים מצריך למידה של תכנים לא מעטיםח

  : עיקריים שביניהםהמן חדים א

אין ספק שחינוך לחיים משותפים מצריך הקניית תכנים שונים שמקיפים את . מוקרטיהד

במסגרת נושא רחב . רובלעקרונות הדמוקרטיה אשר במסגרתה יש להסדיר את החיים בין מיעוט 

, החופש, ובראש וראשונה בעיקרון השוויון, זה יש להעביר תכנים שעוסקים בערכי הדמוקרטיה

שטר מריך צבמסגרת עיקרון השוויון . הצדק ושמירה על החוק שהם הכרחיים לכל משטר דמוקרטי

לתת לגיטימציה לכלל אזרחי , דמוקרטי לקיים שוויון זכויות אזרחי ופוליטי לכל האזרחים

לאפשר ייצוג , בוצות במדינהלאפשר ניעות פוליטית לכל הק, לקיים סבלנות פוליטית, המדינה

בוצות השונות בליבון בעיות העומדות על הקלאפשר השתתפות של , בשלטון לקבוצות השונות

לאפשר לקבוצת המיעוט  היכולת .הפרק ולאפשר גישה מלאה לחברי הקבוצות השונות לתקשורת

בר לקחת השתתף בתהליך הליבון לקראת ההכרעות ובסופו של הדלה ללאפשר , ולהקלהשמיע את 

  . תגר מיוחד למשטר דמוקרטי  אעתה מהווהדבחשבון בהכרעה את 

המשטר  .קום מיוחד ליחסי רוב ומיעוטממור שמוקרטיה הד שלמסגרת התכנים ב

ובמשך השנים הוצעו מודלים רבים , הדמוקרטי עושה מאמצים כבירים להסדיר יחסי רוב ומיעוט

, באתגרים מיוחדים שמציב קיומו של המיעוטהתכנים צריכים לטפל . ושונים להסדר יחסים אלו

 עוסקיםהיש לכלול לכן תכנים . אחרונות להכרה מיוחדתהם נישב ילידי שזכה וטובמיוחד מיע

כמו כן . קומו בחברהמל עכויותיו וזל ע, לידיהייעוט המובמקרה שלנו תכנים על , וגי המיעוטיםבס

. וא נושא חשוב להסדר יחסי רוב ומיעוטהתכנים צריכים לטפל בנושא של זכויות קולקטיביות שה

  .ונותהשיש צורך להציג רעיונות שונים להסדר היחסים ולהציג דוגמאות מהנעשה בפועל במדינות 
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תכנים הכללים האלו צריכים להוות בסיס לתכנים ספציפיים המטפלים בתפקודה של ה

במסגרת . וזקה ופגמיהובמיוחד בתפקודה כלפי המיעוט הילידי שלה על ח, הדמוקרטיה הישראלית

ל שולהעמיק במשמעות  "ודמוקרטית הודיתי "מושגההתכנים האלה צריך לברר את משמעות 

  . מדינת ישראלבערבים ללגבי מערכת היחסים בין יהודים  ושג זהמ

תכנים נוספים שנובעים מעיסוק בנושא הדמוקרטיה נסבים על מהות האזרחות . זרחותא

הות האזרחות בחברה מת אנושא זה יש לברר קודם כל גם במסגרת  .במדינה דמוקרטית

ייבים חבהתאם . אחריות שיש לאזרחים תוך ציון הזכויות והחובות שלהםהאת ודמוקרטית 

זרחות בפרספקטיבה של יחסי האתכנים להיות קשורים למציאות הישראלית ולכלול את ניתוח ה

 ולחזק את המשותף בבניית לבסס את התפיסה האזרחית בחברה, רוב ומיעוט במדינת ישראל

  . אזרחות ישראלית

, ום מרכזי בחינוך במדינות בעולם אך מוזנחקושא חשוב ביותר שמקבל מ נ.כויות אדםז

זכויות "כויות אדם יכולות להיות מוגדרות כז. במדינת ישראל נוגע לזכויות האדם, חסיתי

' עמ, United Nations, 2003(" לעדיהן אנו לא יכולים לחיות כבני אנוששבשטבועות בטבע שלנו ו

, חברתיות,  זכויות פוליטיות–מתייחסות לכבודו של האדם , באופן כללי, זכויות אדם. 11)3

 United Nations, 1966a, 1966b(1213: ראה למשל(סביבתיות והתפתחותיות , תרבותיות, כלכליות

 הצעיר לזכויות דם הינה חיזוק הכבוד שרוכש הדורהאמטרה העיקרית של החינוך לזכויות ה.

: למשל(דם האדם מציג את הסוגים השונים של זכויות האחינוך לזכויות . דם וחופש בסיסיהא

נושית האברה חל זכויות אלו בשטיות נוורלהמסביר את החשיבות שלהם ואת , )כויות תרבותיותז

  . מוקרטיתהדובמיוחד בחברה 

נויים בדמוקרטיות מאז ראשית שנות השבעים מתחוללים שי. חסים בין קבוצותי

, כרה בפלורליזם תרבותי וחברתיהל ש, הליברליות המערביות בכיוון של התרחקות ממדינת הלאום

. כרה בזכותם לתרבות ולזהות נפרדתהל שפחתה ניכרת בלחצים על מיעוטים להיטמע והל ש

 כלפי גבלות כוח ההטמעה של דמוקרטיות ליברליות דוגמת ארצות הברית מגברוובתקופה זו הלכו 

ו לכה, יחד עם זאת. היבשת ההודית-השחורים ודוגמת בריטניה כלפי המהגרים כהי העור מתת

רעיון . עיונות שונים וחדשים על בניית יחסים בין קבוצות תרבותיות שונות במדינהו רהתגבשו

 חברבותיות נותנת מרחב רת-רב. וגמאות הבולטות למאמצים אלהדרבותיות הינו אחת הת- ברה

מיעוט להיום התרחב הרעיון של הסדרת היחסים בין הרוב . התרבותי של קבוצות המיעוטלביטוי 

, שמציע חילופי דעות בין הקבוצות השונות על בסיס של כבוד ופתיחות" דיאלוג בין תרבותי"ל

, שמירה על חוק, זכויות האדם, חופש בסיסי, שמירה על עקרונות הדמוקרטיה ובעיקר על שוויון

במסגרת התוכן הזה יש להציג את הרעיונות השונים . מכל אפליהת לנות והימנעוסוב, פלורליזם

                                                  
11
 United Nations. (2003). ABC: Teaching human rights: Practical activities for primary and 

secondary schools. United Nations: New York and Geneva.  

                         [On-line] www.unhchr.ch/html/menu6/2/abc_text.pdf 
12
 United Nations. (1966a). International Covenant on Civil and Political. The 

General Assembly Press. 
13
 United Nations. (1966b). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 

The General Assembly Press.    
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 במדינה דמוקרטית תוך הצגת דוגמאות ממשיות ממציאות השוררת וטלקיום יחסי רוב ומיע

   .במדינות השונות

קבוצתי - פרטואר הביןרתוכן נוסף נוגע ל. קבוצתי הפסיכולוגי-פרטואר הביןהר

הוא . כולל הקבוצות אליהן הם משתייכים, י האדם כלפי קבוצות שונותמגבשים בנש   הפסיכולוגי

וכוונות , שנאה או כעס, חיבה: כמו, רגשות ספציפיים, דעות קדומות, כולל סטריאוטיפים

רפרטואר זה ש רורב. טיהור אתני ואפילו רצח עם, ניצול, אפליה, התנהגותיות כמו שיתוף פעולה

,  רוב ומיעוט המתאפיינת לרוב בסטריאוטיפים שלילייםמאפיין גם מערכת חברתית של יחסי

, אמונות(מתייחס לרפרטואר הקוגניטיבי  טריאוטיפס .פליה כלפי חברי המיעוטבאעות קדומות ובד

מתייחס למרכיב  עות קדומותדואילו המונח , בו אנשים מחזיקים כלפי קבוצות אחרות) יחידות ידע

ודעות ם סטריאוטיפי. זיקים כלפי קבוצות אחרותשבו אנשים מח) עמדות(הערכתי -האפקטיבי

האחרים יכולים להיות אינדיבידואליים  קבוצתי הפסיכולוגי-ביןה קדומות כמו מרכיבי הרפרטואר

קבוצתי -ביןה הרפרטואר. במקרה השני חולקים בני החברה את מרכיבי הרפרטואר. וגם תרבותיים

ודעות קדומות לגבי קבוצות ספציפיות אשר התרבותי כולל בין השאר סטריאוטיפים  הפסיכולוגי

הם כוללים תכנים ספציפיים ורגשות ספציפיים . קבוצתי מסוים-מתפתחים בתוך הקשר חברתי בין

כוונים את ההתנהגות של חברי הקבוצה כלפי הקבוצה המתויגת המהמשותפים לחברי הקבוצה ו

  ). המיעוט(

ההתנהגות הנפוצה . ת שליליות שונותלהוביל להתנהגויועלול ורגשי י רפרטואר קוגניטיב

ופה עליהם חובות הכבוצה השגת זכויות או הקהמוגדרת כהתנהגות המונעת מחברי  פליהאהינה 

לעתים כללי התנהגות אלה אף מעוגנים בחוקים . או עונשים רק בשל היותם חברים בקבוצת מיעוט

אלא גם הצגת ניתוח לגבי  ,הנושא הזה כולל לא רק הבהרת המושגים). כמו במדינת אפרטהייד(

 .וגם בדרכי שינוייו קבוצתי הפסיכולוגי-פרטואר הביןרנוקשות ותמיכה ב, התפתחות, רכישה

מחזיקים הרוב  שקבוצתי הפסיכולוגי-פרטואר הביןרבמסגרת התוכן הזה צריך להציג ולברר את 

     .היהודי והמיעוט הערבי במדינת ישראל

להצגה של ת שובים מתייחסחהקטגוריות של תכנים  מתאח. ני הרוב והמיעוטבצגה של ה

רסונליזציה לפבחנה ולה, וויוניותלש, גיטימציהלהצגה זאת צריכה להתייחס ל. ני הרוב והמיעוטב

לקטגוריה אנושית מקובלת של  יםככשיי ני הקבוצותבאפשרת לראות את  מגיטימציהל. םהשל

ני ב. בנות יחסי שותפותלר ואף רצוי אפשן יתא ת נורמות בינלאומיותרקבוצות המתנהגות במסג

 בחנהה. סי שותפות יחאפשרי לקייםם אית םישוו יםפכשות וויוניותשאמצעות  בםינתפס הקבוצות

ות נתפס לא עוד: םהמאפשרת תפיסה חדשה של, כלומר, ותבוצהק הטרוגנית של יהמובילה לראי

קבוצה האחרת בנויה מתת השומרת אהתפיסה החדשה . ות ומונוליטיות הומוגניות עוינתויכישו

 בהתחשב רתפיסה זו הוגנת יות. אשר נבדלות בהשקפותיהן ובאידיאולוגיות שלהן, קבוצות שונות

לא כישות  ה האחרתצאפשרת להביט בקבו מרסונליזציהפ. ל קבוצהכבאופייה המורכב של 

ים צרכים ומטרות אנושי, דאגות, אלא כישות המורכבת מאנשים בעלי מאפיינים, הוליסטית

מאפשרת הכרה בהבדלים בין פרטים אשר נבדלים  תובוצהקאנושיותם של חברי למודעות . רגילים

המודעות מאפשרת לתפוס חברים . טרותבמו, רכיםבצ, אגותבד, עותבד, אפייניםבמ, בהופעה

, סטודנטים, ילדים, הותימא: כמו,  בתפקידם האישי או החברתי הקונקרטי והמובחןותבקבוצ

  .רופאים, מורים

נית או לאומית תזהות א. קבוצות הרוב והמיעוט לשלזהויות ס תוכן נוסף מתייח. הויותז

בוצות שמעצבת לא רק את הרפרטואר קל השולם הפסיכולוגי של הפרטים ועהינה מרכיב חשוב ב
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חשוב ביותר במסגרת החינוך לחיים . אלא גם משפיעה על דרך התנהגותו, האישי והקולקטיבי

חיזוק זה מאפשר קבלה של האחר ומהווה בסיס . הזהויות של הרוב והמיעוטמשותפים לחזק את 

במסגרת זאת יש מקום לאפשר למיעוט לעצב את זהותו הלאומית כזכות השמורה למיעוט . למפגש

לזהויות הלאומיות המפרידות לזהויות מעל מסגרת הנושא הזה אפשר ב. במשטר דמוקרטי

אין ספק שנושא הזהויות הינו רחב . ני אנוש באופן כללימאחדות בין אזרחי אותה המדינה ובין ב

  . ך ללא טיפול מעמיק בו קשה לקדם חינוך לחיים משותפיםא, היקף ומעורר מחלוקת

מדינת בערבים לחינוך לחיים משותפים בין יהודים . חסי יהודים ערבים במדינת ישראלי

יסטורית הת אהתכנים יש להציג במסגרת . ישראל אינו יכול להתעלם מהעבר ומהמציאות הנוכחית

, אירועיםעסוק בול לפני קום המדינה ובתקופת המדינה פלסטינים/בין יהודים לערבים היחסים

  . ל השינויים שהם עברוועהיחסים האלה י שוב לעמוד על מאפיינח.  עכשווייםתהליכים וגורמים

סגרת תכנים מב .ודכרת כל קבוצה הינם רחבים מאהלם תכנים המתייחסי. ותףשכרת הה

ההיסטוריה של כל קבוצה  – וניםהש רבדיהעל ה אלו כל קבוצה אמורה להכיר את הקבוצה השניי

כמו כן . )שלה וח השנהל לרבות (נהגיהִמ, פועלות בקרבהה בוצותקה ,שלההחברתי  המבנה את 

העולם הערבי  -עיקרי הדת של כל אחת מן הקבוצות במסגרת התכנים האלה יש להציג את 

את את הטראומות הזם צריך להציג במסגרת גך כ  .למי ליהודים ואת העולם היהודי לערביםוהמוס

 חשיבות מיוחדת הינה להכיר את תרבותה. פסיכולוגיה של כל קבוצההת א וןשהטביעו את חותמ

  . מו הספרות ואמנות שלה כ—

ריה ת ההיסטואמסגרת התכנים לחינוך משותף צריך גם להציג  ב.יסטוריה של הסכסוךה

המיעוט . ושא שעולה בכל מפגש ואין להתעלם ממנו נ- פלסטינים ליהודים/ין הערביםבשל הסכסוך 

הצגה זאת . א הסתייםלימה עסכסוך של הרוב הינת ישראל הינו חלק מהאומה שדשל היום במ

מחיר ששולם הת א, וצאותהתיבות וסת הא, התפתחות שלוהת א, את הרקע לסכסוך לשקףצריכה 

לימות וכן את הא, כזריותאת הא, ושלים לתיווךהכיסיונות נת הא, רות המעורבותהחב דיי-על

. גראפי שהצטבר עד היוםריוצגה זאת צריכה להיות עד כמה שאפשר צמודה לידע ההיסטוה. הלאה

הנרטיב הקולקטיבי  תאללמוד לקבל , חינוך היא לשנות את התפיסההל שמטרה ארוכת הטווח ה

  .  ?ורות בנרטיב זהשל האחר ואת האמונות הקש

: כלומר, אקטואליהבם גבחינוך לחיים משותפים יש חשיבות לעסוק . קטואליהא

מדינת ישראל כפי שהם עולים במיעוט לוגיות הקשורים למהות היחסים בין הרוב בסבנושאים ו

שיפה לתכנים השונים שמעסיקים את הקבוצות ולדרך חעיסוק באקטואליה מאפשר . לסדר היום

  .םיפול בההט
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        חזון ליישוםחזון ליישוםחזון ליישוםחזון ליישוםממממ
  

  נאים הכרחייםת
  

ים /ת לנושא חינוך לחיים משותפים במזכירות הפדגוגית רפרנטיות/ית ארצי/ינוי רפרנטמ .1

  .מחוזיים

  :תיחת תקנה תקציביתפ .2

ש לפתוח תקנה תקציבית נפרדת וייעודית לנושא החינוך לחיים משותפים במזכירות י

חות ותממן פעולות הפכל לשנה ל₪ יליון מ 10תקנה זאת תהיה בגובה של . הפדגוגית

 שיתוקצבו באמצעות תקנה זולות וכל הפע .ייעודיות לקידום החינוך לחיים משותפים

תוך הלימה , ת ותהליכיתלבגישה פדגוגית בית ספרית כול צריכות להיות מעוגנות

  . עדהוו הח"קרונות הפדגוגיים שהוגדרו בדולע

והנגשתו (הפקת אוגדן  –רי למידה הקיימות וכתיבת חומ תוכניותהיפוי מ .3

  .)באינטרנט

יצירת שולחן עגול (יפוי הגופים הוולונטריים העוסקים בחינוך לחיים משותפים מ .4

יצירת אמות מידה להפעלת ): סקיהעלישי והשגזר המלשיח משותף עם 

י "עולות המפגשים שמבוצעות עפראה סקירת ( .במערכת החינוך תוכניותה

 )שיטות חוץ בית ספריות   :'  נספח ב,עמותות המגזר השלישי

  

  : חיזוק המחויבות לפעולה בנושא זה במרחב החינוכי– כשרת לבבותה

  . והמלצותיוח"צגת הדוהשתוקדש לשיבת הנהלת המשרד ייום ק .1

 לגיבוש דרכי עבודהבמשרד החינוך  של כל המחוזות השיבות הנהלייום ק .2

  . ויוזמות חינוכיות ברמת המחוז

בשיתוף עם מועצות (למידים תם עעם מורים ו, עה עם מנהליםפגשי התנמיום ק .3

  . כל מחוז ב)תלמידים

יגוד מנהלי אם עם מרכז השלטון המקומי ועשיתוף פעולה לצירת מנגנונים י .4

  .ינוךהחמחלקות 

כללות להכשרת מורים במתי ספר לחינוך באוניברסיטאות ובל שנס כיום ק .5

  .וראה להטודנטיםסרה של ההכש מסגרתבלקידום החינוך לחיים משותפים 

תחילת שנת  בנס השקה של החינוך לחיים משותפים למנהלים ולמוריםכיום ק .6

  .הלימודים

 והמלצותיו וישיבות של ח"שיבת מועצת הנוער הארצית להצגת הדוייום ק .7

  . מועצות נוער מחוזיות ועירוניות

  

   ליישוםאבני דרך

המנהל ,  המזכירות הפדגוגיתי נציגים של"דה עועקמת צוות יישום של המלצות הוה .2

  .  ומנהל מחוזהפדגוגי ומנהל חברה ונוער
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לנושא החינוך  ,ר אזרחות"בכפוף למפמבמזכירות הפדגוגית ינוי בעל תפקיד קבוע מ .3

נציג זה אף ירכז את צוות . ובלה של החינוך לחיים משותפיםלהלריכוז ו, לחיים משותפים

  . היישום

 .על חינוך לחיים משותפים מטעמו אחראי ימנהס "ל מנהל ביכמומלץ ש .4

בני א במסגרת מכון  יתבצעיתוח מקצועי של מנהלים בנושא חינוך לחיים משותפיםפ .5

  .ראשה

מחוזיות ארציות , השתלמויות בית ספריות(יתוח מקצועי של מורים ומדריכים פ .6

, ח"מורי של, מחנכים, רכזים חברתיים, מורים לאזרחות: ומתוקשבות לקבוצות כגון

, תקשורת, גיאוגרפיה: כגון, ים במקצועות לימודר"מקצועיים בשיתוף עם מפממורים 

כל המורים במערכת החינוך יידרשו ללמוד ). מוזיקה, מנותא, רביתע, ספרות, היסטוריה

  .בהשתלמות בנושא חינוך לחיים משותפים

 מסגרת בשתלמות לגננות ולמפקחות בגיל הרך בנושא חינוך לחיים משותפים תתקיים ה .7

  .חינוך לחיים משותפים צריך להתחיל מגיל הרךש  כיוןכישורי חיים וכניתת

ימודי לסגרת מהליך הכשרת המורים במכללות יכלול קורס חינוך לחיים משותפים בת .8

     .החובה

מפקח הכולל יהיה אחראי לבחון את הפעולות שננקטו בתחום החינוך לחיים ה .9

  . ל"תאם לנכתב בחוזר המנכח ובה"משותפים בבית הספר בהלימה להמלצות הדו

כן יוגדר מרכז . ה שיתמחה בנושא חינוך לחיים משותפים"ל מחוז יגדיר מרכז פסגכ .10

  )נוסח בית יציב או סמינר שיין(הכשרה ארצי לנושא חינוך לחיים משותפים 

רוכז יו בש בין משרד החינוך לארגוני חברה אזרחית שיתוף פעולה כוקם אתר אינטרנטי .11

דיאלוג בין מנהלים באמצעותו   כך שיתפתחוך לחיים משותפיםמידע בתחום החינ

   .שתלמויות בלמידה מרחוקהועברו בו יכן וורים למ

. נו ממליצים על יצירת קבוצה של בתי ספר מובילים בתחום החינוך לחיים משותפיםא .12

בבתי הספר האלה יפותחו דגמים אפקטיביים שיהוו תשתית למינוף הנושא בבתי ספר 

  . נוספים

ח "סקי בהלימה לעקרונות הדוהעלישי והשגזר המיבוש עקרונות שיתוף פעולה עם ג .13

כתיבת חומרים ופיתוח , מפגשים: מוכ, ומחיותמגזר השלישי למש יהם בבנושאים ש

יוגדרו אמות מידה לחומרי למידה ולתכנים של סדנאות שיועברו  .מקצועי של מורים

  . וולונטריים שיעמדו באמות המידהבבתי ספר ויורחב שיתוף הפעולה עם הארגונים ה

ית /תיאור תפקיד הרפרנט: ל יכלול"חוזר המנכ .ל"מנכהוזר חבדה יוכנסו ועמלצות הוה .14

   מומלצות תוכניותמתודולוגיה ו, עקרונות פדגוגיים, הכשרת מנהלים ומורים, ת/רציהא

  . של ארגונים

עות הלימוד ושילוב ורים ערבים בבתי הספר היהודים במגוון מקצומל שילוב השרחבת ה .15

 וריםמבתמיכה ב מהלך זה ילווה. מורים יהודים במגוון מקצועות בבתי ספר הערביים

     .והנחייתם
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ל שורים והל ש, וריםמל ש, של מנהלים או מחוזיים/קמת פורומים יישוביים וה .16

שבתי  שובח. למידים של יישובים ערביים ויהודים החיים באותה סביבה גיאוגרפיתת

  .ת הקהילה לקידום החינוך לחיים משותפיםואו את ההורים הספר ירתמ

ש לעודד תנועות נוער המקדמות חינוך לחיים משותפים לרבות מפגשים בין יהודים י .17

  .לערבים

לרבות  ,ש לחתור ליצירת רצף לימודי של השפה והתרבות הערבית לתלמידים היהודייםי .18

ש לעודד את י, כמו כן .ונהלחטיבה העליועד ' מכיתה ד, ערבית לתקשורת בינאישית

לתלמידים היהודים כערוץ מרכזי והרחבתה הגברת הלימוד של השפה והתרבות הערבית 

  . ליצירת דיאלוג בין הקבוצות

, רביםלע בתי ספר משותפים ליהודים ום ופעילותם שלשרד החינוך יעודד הקמתמ .19

 . בפרט בערים מעורבות,לתלמידים ולהורים המעוניינים בכך

ת הספר תהיה אחראית שתקנון בית הספר יכיל איסור על שימוש בביטויים נהלת ביה .20

שירכז את הדיווחים על גילויים גזעניים  אחראי על תפקידבהיה י. גזעניים מכל סוג

   .במוסד החינוכי

פעילות בחינוך לחיים משותפים בשאיפה לפתוח מדד לחינוך הל שתקיים הערכה ת .21

  . היבקרה על ולחיים משותפים

  
  ופעילויות ניות תוכ

, חברה ואזרחות, מולדת(הלימודים המחייבות  תוכניותיון התכנים הרלוונטיים בצ .1

  ). 'כדוספרות , תקשורת וקולנוע, ערבית, היסטוריה, גיאוגרפיה, אזרחות

דיקה של חומרי הלימוד ובחינה אם הם עומדים בהלימה עם מטרות המדיניות לחינוך ב .2

  .לחיים משותפים

מפתח , כישורי חיים: כגון, החינוכיות המחייבות תוכניותלוונטיים ביון התכנים הרצ .3

  .ח"של, הליבה לחינוך חברתי  תוכנית, ב"הל

מדברים : "הדוגמל(רבים לעצירת מילון מושגים תוך כדי שיח דיאלוגי פורה בין יהודים י .4

  .")ערכים

  .םהודילימשותפות מגוונות ולמפגשים בין ערבים  תוכניותצירת מאגר נגיש לי .5
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    כשרת עובדי הוראה כשרת עובדי הוראה כשרת עובדי הוראה כשרת עובדי הוראה הההה

  

יש חשיבות עליונה להכשיר מורים ומורות  :תרבותית- ההוראה בראייה רבסתפית

השפיע על לרק הכשרה שיטתית ומעמיקה עשויה   .להכרת העקרונות של החינוך לחיים משותפים

   .שותפות  מטפחתהצירת אווירה ישם ללמידים תם ועל עבודתם עם ההעמדות של

צורה בשאלות מרכזיות ביחסי יהודים ערבים בשרה יטפלו הלומדים מסגרת ההכב

. פגשים בין יהודים לערביםמ, סרטי תעודה, טקסטים מגוונים ימוד לאמצעותבמסודרת ושיטתית 

כל אלה נועדו  .ירור רציונאלי מושכללבלים לניתוח והכהחקירה ורכישת ת כולית  אפתחויבכך הם 

ורים הפדגוגיים הנחוצים לעיסוק מושכל בחינוך לחיים ישכ את הפתחלסייע לאנשי החינוך ל

  .עם תלמידים משותפים בעבודתם

מתקיימת  בחטיבות הבינייםוך בבתי ספר יסודיים הריל לגאוי לציין כי הכשרת המורים ר

לאורך ארבע שנים ומדגישות את  תוהלימודים במכללות פרוס  תוכניות. בעיקר במכללות לחינוך

או /י הספר התיכוניים עוברים את הכשרתם ותמורים בב לעומתם. ינסות הפדגוגי וההתדהצ

  . הסמכתם להוראה באוניברסיטאות ובמכללות לחינוך בתחומי הדעת השונים

או ההסמכה /כשרה והה תוכניותחלק מכיום   מהווהוינא ינוך לחיים משותפיםהח

 כניותום משותפים בני החינוך לחייוכת ש לבסס אתי. הקיימות במכללות ובאוניברסיטאות

מנהיגות החינוכית הבית ספרית היא האחראית להובלת תהליך השינוי המיוחל ה מאחר והכשרהה

פיכך ל. כיב מרכזי בהראמור להוות החינוך לחיים משותפים ש  ית הבית ספריתנבתרבות הארגו

או /רה ו ההכשותני החינוך לחיים משותפים במסגרוכשלב את תלוסדות אלה מאנו סבורים כי על 

 תוכניתלק מלימודי החובה ב חהפוך להיותל ךריצחינוך לחיים משותפים ה. ההסמכה להוראה

. ש" ש2- חות מה פהייהלימודים בהיקף שעות בהתאם למקצוע ההוראה הנלמד בתנאי שלא 

  . שכול רחב יותר של הכשרה לחינוך אזרחיאלדעתנו הוא צריך להיכלל ב

  

  :בתהליך הכשרת עובדי ההוראה במישורים שונים ףתקישנושא החינוך לחיים משותפים 

פיתוח תהליכי הטמעה של אחריות , פיתוח המודעות, רכישת ידע; מישור הקוגניטיביה .1

סוכן כעיון ודיון בתפקידו של עובד החינוך , ייםאלאוניברס ומחויבות לערכים הומאניים

יון ופתרון בעיות ד, פיתוח מיומנויות חשיבה, שתי האוכלוסיותף לשותמחברתי  שינוי

  .וטיפוח ערכים

בניית  ;וצמצומן עות קדומותדאיתור ,  פיתוח עמדות חיוביות כלפי האחר;רגשיההמישור  .2

  .ונת אמוןבווירה אצירת ויגוונים מערוצי תקשורת 

של הקשבה וקבלה , ית בחינוך לחיים משותפיםיתיווהתנסות ח; מישור ההתנהגותיה .3

ינוי שכונות לונמכבד ומקבל , עידוד דיאלוג פתוח; גיות פיתוח יכולות פדגו;השונה, חראה

  .עידוד למעורבות אזרחית; עמדות
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  :לוש אוכלוסיותשנו מבחינים בין א

  נהלי בתי ספרמ .1

  המלמדים במערכת החינוך וריםמ .2

  בכלל וסטודנטים לתעודת הוראה באזרחות בפרט   וראה להטודנטיםס .3

 

  נהלי בתי הספרמ .1

התאם לכך בו, ינוך לחיים משותפיםחהוביל את המהלך של אמורים ל נהלי בתי הספרמ

חלק מעיצוב כבמהלך תהליך הכשרתם  ליהם לעבור השתלמות ראויה ומקיפה בנושאע

  . הםהשקפת העולם החינוכית של

  ים במערכת החינוךמדורים המלמ .2

' עיף הסכפי שמצוין ב. תחום החינוך לחיים משותפיםם בשתלישכלל ציבור המורים  שובח

להשתלמויות ייעודיות למורים לאזרחות  יוחדתמשנה חשיבות י, "מחזון ליישום"ק בפר

  כמו .כמקצוע מוביל שדרכו יהיה עיסוק שוטף במרקם היחסים בין יהודים לערבים בישראל

רצוי שגם מורים מקצועיים . רכזים חברתיים ומחנכים כגון, כן יש לשים לב לבעלי תפקידים

חינוך לחיים משותפים בבית הספר במסגרת הל שום ייטלו חלק בחשיבה על הייש

דאי מאוד שקבוצות המורים  כ.ארציות או מתוקשבות, מחוזיות, השתלמויות בית ספריות

 תוך שיתוף בין שני בתי ספר ,משללתתקיימנה  ו- הודים וערבים ביחדי, תהיינה מעורבות

רות שעשויה יכוצר הכך תיו. ה או בקורס מתוקשב"במרכז פסג ,באותו איזור גיאוגרפי

  . להוביל לפעילות משותפת

  וראה להטודנטיםס .3

טודנטים סלק מתהליך ההכשרה של חהיינה  תהחינוך לחיים משותפים טרותמ, אמור לעילכ

  .וראההל

עמדות  דינמי ומתמשך שיוצא מהנחה בסיסית כי, הליך ההכשרה אמור להיות גמישת

בצורה  תוועמדות אלה מועבר, את האחרם ה גורם מרכזי המשפיע על תפיסותיןניהמורים ה

המורים צריכים להיות מודעים לערכיהם ולעמדותיהם . וריהםלהו ישירה ועקיפה לתלמידים

. חראתחו עמדות חיוביות כלפי היפפנימו את ערכי החיים המשותפים וי יהםשויש לדאוג לכך 

עובדי החינוך על , ים יילמדו ויזכו להפנמה וליישוםפדי שערכי החינוך לחיים משותכ

ההכשרה . לאומיים-מפגשים דו בשתתפיםמעצמם כבהכשרה להתנסות הת אשעוברים 

ההוראה בחלק מן ההכשרה תתנהל על  :ם יחדגתנסותית העיונית ו, עילהפצריכה להיות 

יבוד הנלמד עלהבנה ול, בסיס עקרונות של למידה סדנאית שבה יידרשו הלומדים לקריאה

 לומדיםהידרשו  יבנוסףו. ביקורתית ויצירתית, עצמאית יבהשחוך הפעלת תבודת צוות עב

, פשר ללומדים הבנהיאמות הרשילוב שתי . להתנסות בדיאלוג עם האחרויישם את הנלמד ל

  . לחינוך לחיים משותפים  ההכשרהתוכניות העל של ותהפנמה ורכישת כלים למימוש מטר

זכה יהחינוך לחיים משותפים חשוב כי נושא  תעודת הוראה באזרחותלמסגרת הלימודים ב

  . ולטותבל
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  :כשרת מורים להתוכניותהלן כישורים ותכנים שיש לכלול בל

אישית הכוללים בין -כישורי תקשורת בין, חשיבה רפלקטיבית ופתיחות מחשבתית :כישוריםה

  .ופתרון בעיות, סובלנות, דיאלוג, אמפתיה  ,קבלת השונה, פיתוח יכולת ההקשבה: היתר

  :תכניםה

, שונות ורב תרבותיות, כויות אדםז, חסי מיעוט ורובי, אזרחות, שוויון, דמוקרטיה: מושגי יסוד

  .מולדת, זהויות

מיעוט יליד לעומת מיעוט , ההגנה על מיעוטים בדמוקרטיה :דמוקרטיהביעוט למחסים בין רוב י

  . מהגר או מאבקי חלוקה לעומת מאבקי הכרה

סיפורו של , סיפורו של מיעוט יליד הארץ, ואחרי ומדינהמצב לפני קום הה: קירה היסטוריתס

  .יחס המדינה למיעוט הערבי, העימות בין שתי תנועות לאומיות, יוניהצפעל המ

, מעגלי זהות ושייכות,  התרבותי, הכלכלי, הדתי, מבנה החברתיה: אוכלוסייה הערבית בישראלה

  .ועוד

הות אזרחית לעומת ז; ולקטיביות של המיעוטזכויות ק; גדרת המדינהה: וגיות שנויות במחלוקתס

ישום הזכויות במדינת ישראל לאור י ;וקה למדינהח ;רטיבים שונים לשני העמיםנ ;זהות לאומית

  .זכויות וחובות של הערבים, השסע הלאומי

יפוח מנהיגות חינוכית עם לט, החינוך שואף לערכים של שוויון הזדמנויות:ונות ושוויון בחינוךש

. הזדמנויות והכרה בזכות השווה של כל אחד להיות שונההל שמצום אי השוויון צדי כ חזון תוך

לחירותו , טיפוח הייחודיות ללא אפליה ומתוך מחויבות לכבוד האדם; הכרה בשונות התרבותית

  .ולשוויון

   תרבותית-עקרונות הכלליים של החינוך לחיים משותפים בחברה רבה:ינוך לחיים משותפיםח

  .עם דגמים שונים שקיימים בשטחרות יכוה
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ינוך ינוך ינוך ינוך חחחח ב ב ב ביםיםיםיםהעוסקהעוסקהעוסקהעוסקאירגונים לא ממשלתיים אירגונים לא ממשלתיים אירגונים לא ממשלתיים אירגונים לא ממשלתיים ם ם ם ם עעעעקשר קשר קשר קשר הההה

    לחיים משותפיםלחיים משותפיםלחיים משותפיםלחיים משותפים

  

מערכת  ברגונים לא ממשלתייםאעורבותם של מיא שההנחה הדמוקרטית הבסיסית ה

חסי ליי לכך עלינו להיות רגישים לדרכי העבודה וא .רכיב מהותי במשטר דמוקרטימחינוך הינה ה

הארגונים הללו את ו א ייטלליסא ג על מנת שמחד לאירגונים אלוין מערכת החינוך הגומלין ב

   .סייעו ויקלו עליה במשימת החינוך החשובהייסא גומאידך , מערכת לחינוך ילדיהמהחריות הא

ושקיים ידע , תוך הכרה בכך שקיימות פעילויות שהן חיוניות לחינוך לחיים משותפיםמ

יתוף שאנחנו ממליצים לעודד ,  ארגוני מגזר שלישי שהתמחו בביצועןוניסיון מקצועי נרחב בקרב

  :שרד החינוך על פי העקרונות הבאיםמין לבפעולה בין הארגונים אלו 

 בינו ולביןחלוקת התפקידים ב תיויה אחראי על קביעת המדינ יהשרד החינוךמ .1

  . שלישיהגזר מה

  .י במערכת החינוךעילות המגזר השלישלפלקבוע אמות מידה  שרד החינוךמל ע .2

פיקוח לצד קיום דיאלוג מתמשך ופורה עם המגזר ויסות ותפקיד של  משרד החינוךל .3

  .השלישי

מועדוני כדורגל או : כגון, פנים ומפגשי משימה-אל-יצוע מפגשי דיאלוג פניםב .4

איים "המשמשים כבמקומות רבים לעתיאטרון משותפים בין תלמידים יהודים 

. סוימותמ אחד מתחומי הפעילות המייחדים עמותות הוא, לעניין זה" תרבותיים

 וליווי מתמיד, יון ספציפי מצטבריסנ, חום זה דורש התמחויות והכשרות מיוחדותת

)Supervision .( אלה הינן חיוניות שכן מקצועיות יד על כך שהתמחויות עהמחקר מ

זק אם משימה משותפות עלולות לגרום נ-פעילות של מגע דיאלוגי או אף פעילויות

 . אינן מנוהלות ומונחות בקפידה מקצועית

  

נושאי ב חיםמתמהאירגונים שיתופי פעולה עם  יזוםימשרד החינוך שלכן ם נו ממליציא

  :על מנת שיבצעו את הפעולות הבאות חיים המשותפיםה

אר עובדי חינוך יהודים שם ענהלים ומם ע, וריםמם ע, למידיםתם עמפגשי דיאלוג  .1

  ;חים שהוכשרו לכך במיוחדוערבים באמצעות מנ

קוריקולריות נוספות -דיאלוג ובביצוע פעילויות חוץ- כשרת מורים בהנחיית קבוצותה .2

  ;ס ובקהילה"בביה

  ;החינוך לחיים משותפים כנת חומרי למידה ופעילויות הנוגעים לנושאה .3

  ;ס"בביה ינוך לחיים משותפיםחיתוח דגמים של פעילויות העשויות לשמש את הפ .4

  . במגזר היהודי ס"ד השפה והתרבות הערבית בבתיהידוד לימוע .5
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  וף דברס

  

הייחוסים , הגזענות, הניכור. חינוך לחיים משותפים הוא בנפשה של החברה בישראלה

ביטויי האיבה והחשדנות ההדדיים מעידים על שסעים חמורים במערכת היחסים שבין , השליליים

הינו  ך לחיים משותפים בין הערבים ליהודיםאין ספק בליבנו שהחינו. היהודים לערבים בישראל

רי ב. וכבוד הדדי בין הצדדים ,אמפתיה, דיאלוג שיוויוני, תפתחו הבנה הדדיתיכדי ש יהכרח ממש

 להתבסס על מדיניות מערכתית עליושיג את מטרותיו יחינוך לחיים משותפים הדי שכלנו ש

 תוכניות: ה מרכיבים עיקרייםמדיניות זו מתבססת על שלוש. משרד החינוך אחריותבמקיפה 

והכנת חומרים , הכשרת עובדי החינוך, ס ובשיתוף עם המגזר האזרחי"חינוך לשותפות בבתיה

פעמי ואף לא למקצוע - פרוייקט חדלאין הכוונה במדיניות המומלצת כאן . רלוונטיים ונגישים

במקצוע   נוס תוך עיגו" שנות הלימוד בביה12לימודי נפרד אלא לעיסוק בנושא במשך כל 

פגשים בין תלמידי שני כמיסוק בו עו, שילובו במקצועות לימוד נוספים, האזרחות על שלוחותיו

ש השתמעויות לא מעטות מן המדיניות המוצעת בנושאי י .ספריות-בית-וץחמסגרת בהמגזרים 

     .שהם חיוניים להצלחת התוכנית' דפיקוח וכ, אירגון, תקציב
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  'נספח א
   Executive Summary 

 

1. In August 2008, Prof.Yuli Tamir, Israel’s Minister of Education, appointed a 

public committee to define the state policy in the field of education for a shared 

life for Arabs and Jews. The committee was appointed in the wake of data   

indicating a growing level of alienation and animosity between the Jewish and 

Arab populations, as well as mutual fear, de-legitimization and mistrust. These 

feelings and opinions have an impact on the students in the education system.    

 

2. Although previous Ministry of Education committees have drafted policy 

papers in the field of education on co-existence, tolerance and peace, there is no 

policy today that is effectively implemented in the education system as a 

whole. In the north and central regions there are active “islands” of educational 

activities oriented toward a shared life;also, there are ongoing encounters 

between Arab and Jewish youngsters which are organized by various NGOs. 

Still, these islands of activities do not constitute continents.  

 

3. The committee’s work was guided by the premise that education toward a 

shared life that becomes an important and integral and continuous part of the 

school curriculum and activities, at all ages K-12, may change the mutual 

negative opinions and beliefs. Thus, it can  contribute to a shared life based  on 

a tolerant, equity, and democratic foundation. The purpose of the present 

report, is to formulate the mandated policy in this field.  

 

The concept of a partnership 

4. As defined by the committee, the concept of partnership entails several 

complementary meanings including equality among partners; mutual respect 

and legitimacy; acceptance of the national and cultural right of existence of the 

partners; maintaining constructive and equitable relations based on a sensitive, 

empathetic dialogue; a sense of joint accountability; and striving toward a 

common peace. Notably, this construct, as defined by the committee, is not 

foreign to the State of Israel. The goals defined by the committee are well-

grounded in declarations, conventions, and proposals published over the years 

in Israel by the Ministry of Education, among others, and worldwide.  

 

The Vision and the goals 

5. Based on this conception of partnership, a vision for education toward a shared 

life was formulated as follows: To establish a foundation of equal rights and 

opportunities; assimilate common values of liberty, equity, individual rights, 

and collective identity through mutual respect and acceptance.  

 

6. The committee defined the following recommended goals for a shared life 

policy:  

• Cultivate essential democratic values of social justice and equality, 

especially with regard to social minorities;  

• Impart skills and orientation toward critical reasoning, openness, 

attentiveness, and tolerance by applying these skills to a Jewish-Arab 

partnership; 

• Develop the partners’ ability to maintain a dialogue; 
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• Foster each partner’s individual and collective identity;  

• Develop mutual empathy; 

• Reduce stereotypes and prejudice;  

• Develop  trust and positive attitudes toward each other;  

• Accept the other’s culture, society, history, beliefs, heritage, and language;  

• Accept the other’s collective narrative by affording it respect and 

legitimacy.    

 

The Recommended Policy  

 

7. The recommended policy derives from the above goals. The main points of the 

policy are:  

  

• The Ministry of Education is in charge of promoting education toward a 

shared life in collaboration with local governments, the civil society and 

business sectors, and other government ministries. 

• Education toward a shared Jewish-Arab life should be anchored as an 

obligatory topic in one subject matter area (civics). There should be 

additional components that can be chosen by each school as it sees fit.    

• Education toward a shared life should be imparted continuously, from 

kindergarten to 12th grade.  

• Education toward a shared life should take place in three circles: 

knowledge; school culture; and individual and group experiences.  

• Education toward a shared life should be grounded in school subjects: 

Homeland, social studies and civics in elementary school, and civics in 

junior and senior high school. Furthermore, education toward a shared life 

should be integrated into other relevant school subjects, especially history, 

literature, geography, and sociology.  

• Education toward a shared life studies should have a required core 

embedded in the above subjects, and elective activities conducted at the 

discretion of each school.  

• Encounters between Jews and Arabs, whether face-to-face or virtual 

encounters through other media, constitute an essential component in 

education toward a shared life, provided that such encounters are sustained 

over time and under professional supervision.  

• For Jews, education toward a shared life should include Arab culture and 

language studies.  

• The Ministry of Education should assume responsibility for training 

teachers, principals, and other educators in this field. The Ministry should 

promote the integration of Arab teachers in Jewish schools, and of Jewish 

teachers in Arab schools, and should initiate the establishment of joint 

Arab-Jewish schools. The Ministry should take steps to develop rich age-

and sector-appropriate learning materials that are accessible online and at 

local Teacher's centers.  

• Implementation of education toward a shared life should be accompanied 

by periodic monitoring.  

 

 

Training and key contents  
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• Education toward a shared life should strive to develop pupils’ general 

capabilities, tendencies and skills including reflective and critical 

reasoning, tolerance, ethnic-empathy, and conflict resolution. These are 

the critical foundations for the development of specific knowledge, 

opinions, orientations, and behaviors relevant to a shared life.    

• Education toward a shared life should strive to impart to pupils knowledge 

in the fields of citizenship, democracy, civil and individual rights, 

majority-minority relations, and an awareness of the psychology of Arab-

Jewish relationships, including concepts such as stereotypes, prejudice, 

negative emotions; as well as culture, the structure of the two societies and 

their traditions and their respetive histories l.  

 

 

Educational principles  

 

8. Policy implementation is based on a series of educational principles. The major 

principles are listed below.  

 

• Education toward a shared life should be continous and begin in early 

childhood and continue until 12th grade.    

• Education toward a shared life should be differentially adapted to different 

age groups and to both sectors.  

• Education toward a shared life should be grounded in a mandatory core 

within citizenship studies, and integrated in additional subjects such as 

literature and history. In addition to this core, additional options for study 

and experiences should be available for selection by each school.  

• Education toward a shared life should employ diverse methods and 

multiple means, should be multi-disciplinary, open to new ideas, relevant, 

experiential, and have a community orientation.  

 

From vision to practice: recommendations for implementation  

 

9. Key recommendations for implementation:  

• Appointment of a national officers at the Pedagogical secretariat and of 

regional offices in charge of education toward a shared life;  

• Establish a team to implement the committee’s recommendation through 

representatives of the Pedagogical Secretariat, the Pedagogical Director, 

and the Society and Youth Director;  

• Establish a specific annual budgetary item of at least NIS 10 M;  

• Advocacy activities conducted through national and regional executive 

bodies, and kick-start meetings with school principals nationwide;  

• Establish working methods for collaboration with the Center of Local 

Governments and local educational department directors;  

• Conferences of teacher educators where the topic and its implementation 

will be promoted;  

• Conferences of pupils’ committees;  

• Professional development of principals on this topic;  

• Appointment of school officers in charge of the topic; 
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• Professional development on this topic for teachers, counselors, 

kindergarten teachers, and supervisors;    

• Establish website as a repository of a rich collection of information on the 

topic;  

• Develop principles of collaboration with NGOs and the business sector, in 

their relevant areas of expertise, in compliance with the principles stated in 

this report;  

• The committee’s recommendations should be drafted as a Ministry 

General Director Circular;  

• Establish an accessible database of joint programs and plans for 

encounters between Arabs and Jews;  

 

Training the educators  

 

10. Training teachers to accept the principles of education toward a shared life is of 

upmost importance. Only methodical and in-depth training will affect their 

attidues and their work with the pupils in creating an atmosphere that fosters 

partnership.  

 

• Today, education toward a shared life is not part of the teachers' 

certification curricula of colleges and universities. Education toward a 

shared life should become part of the core of mandatory studies in their 

curricula, at a scope that is appropriate to each relevant subject but not less 

than 2 annual hours. In our opinion, training should be included in the 

broader cluster of civics studies training programs.  

• Education toward a shared life should be representated in educators’ 

training programs on three levels: cognitive, emotional, and behavioral.  

• We distinguish between three groups of educators: school principals, 

teachers in the education system; students of education in general and 

teaching trainees, specializing in civics, in particular.    

 

Connections with NGOs involved in education toward a shared life  

 

11. The basic assumption of democracy is that the involvement of NGOs in the 

education system is an essential element in a democracy, and therefore we 

recommend cooperation between the Ministry of Education and the NGOs that 

work in the field of education toward a shared life –  

 

• Based on an appreciation that some activities are essential for education 

toward a shared life, several NGOs have developed expertise in these 

fields; 

• While there should be a clear division of labor between the Ministry and 

the NGOs, the Ministry of Education will still be responsible for policy-

making;  

• The Ministry of Education should define criteria for NGO activities in the 

education system; 

• The Ministry of Education is responsible for regulating and supervising a 

continuous fruitful dialogue with the NGOs. 
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  'בנספח 

  חינוך לחיים משותפיםלשיטות חוץ בית ספריות לים של מוד

 םערבים ל יהודימפגשים ביןדרך 

  

ערבית בישראל הנערכת על ידי עמותות -ל סוקר את פעילות ההפגשה היהודית"המסמך הנ

 מידע על המאפיינים הבסיסיים של פעילות -המסמך נפתח במתן רקע. וארגונים חוץ בית ספריים

מתאר בקצרה ממצאים עיקריים לגבי תוצאות פעילות ו, ת בישראלההפגשה היהודית ערבי

ערבית הפועלים - חלקו העיקרי של המסמך עורך מיפוי מושגי של מודלים להפגשה יהודית.המפגש

לגבי , לבסוף מובאות ההמלצות הנובעות ממיפוי זה. על יתרונותיהם וחסרונותיהם, בישראל

בחינוך לחיים , ים מפגשים בין ערבים ליהודיםמקומם של ארגונים חוץ בית ספריים העורכ

  .   משותפים

  

 ערבית–רקע כללי על תוכניות הפגשה יהודית 

אחד הגורמים . 1980ערבית החלו בצורתם הנוכחית באמצע שנות ה-תוכניות ההפגשה היהודית

אשר הצביעו על עמדות שליליות הדדיות של יהודים .לכך היה סדרת סקרים של מינה צמח

)(וערבים
14
Maoz, 2000a .  מספר שווה( משתתפים מכל קבוצה 5-15המפגש האופייני כולל( ,

 מפגשים כוללים  .ונערך במוסדות חינוכיים ומרכזים קהילתיים בהנחיית מנחה יהודי ומנחה ערבי

, יצירה,אמנות( בתחומים שונים  משותפתופעילות , פעילויות חברתיות, )אישי-בין, פוליטי(דיאלוג 

באופן כללי ניתן להגדיר את מטרות המפגש כלשפר יחסים בין . )'וכו, תיאטרון, דעמ, סביבה

להפחית דעות ו, לצדק חברתי ולשוויון זכויות, לדמוקרטיה, לחיים משותפיםלחנך , קבוצתיים

בסדרת סקרים שנערכה עם מדגמים   . תוכניות מפגש150-180מדי שנה נערכות כ   .קדומות

  מאוכלוסיה זו מדווחים כי השתתפו 15%היהודית בישראל עולה כי מייצגים של האוכלוסייה 

15( ערבי במהלך חייהם -במפגש מתוכנן יהודי
Maoz, in press(  

  

 תוצאות  המפגש

לכוון (תפיסות ודימויים הדדיים ,עמדותם בטווח הקצר בבמרבית המחקרים בנושא נמצאו שינויי

כתוצאה שינויים לטווח ארוך ה, עם זאת.  כתוצאה מהשתתפות במפגשים)החיובי יותר

בעקבות המפגש נמצא כי השינויים , כמו כן.  מזעריים עד אפסיים במפגשים הםהםמהשתתפות 

הם בעיקר בעמדות ותפיסות יותר פריפריאליות ופחות בעמדות מרכזיות לגבי היחסים בין 

ם המחקריים מפורט יותר המסכם את הממצאימצורף ראו מסמך  ()162004,2006סלומון (הצדדים 

  . )אלערבים בישר-העיקריים לגבי מפגשי יהודים

                                                  
14 Maoz, I.(2000a). Power Relations in Intergroup Encounters: A Case Study of Jewish-Arab 

277-259,  24,RelationsInternational Journal of Intercultural . Encounters in Israel  
15 Maoz, I. (in press). Educating for peace through planned encounters between Arabs and Jews in 

. Handbook of Peace Education,.)Eds(Cairns . E& Salomon . In G. A reappraisal of effectiveness: Israel

New Jersey: Lawrence Erlbaum  
16 Journal of : Peace and Conflict?  make a differencereallyDoes peace education ). 2006. (G, monSalo

Does peace education make a difference ). 2004. (G, Salomon .48-37, )1( 12,Peace Psychology
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  יהודים-הפגשת תלמידים ערביםמודלים של 

  

מוצג כאן מיפוי מושגי המגדיר חמישה מודלים מרכזיים של חינוך לחיים משותפים דרך 

יידונו מטרותיהם של .   מפגשים מתוכננים בין יהודים וערבים שמופעלים על ידי עמותות בישראל

כמו כן יידונו הדילמות והמגבלות הקשורים לכל אחד מהמודלים של .  אחד מהמודלים הללוכל

  . חינוך לחיים משותפים

  

   מודל השערת המגע. 1

להפחית ו, חברויות, לבנות שותפות, המטרות המרכזיות של מודל זה הן לקדם היכרות הדדית

, יצירת קשרים, ")סלאם- שלום", "כולנו בני אדם ("מודל זה שם דגש על דמיון. סטריאוטיפים

מדגיש אינטראקציה ויחסים בין אישיים ומנהגים , ” ביחד” ותחושה של , על משותפת-זהות

הדומיננטי היה , חברתיות-מבוסס על תיאוריות מרכזיות פסיכולוגיותה, זהמודל . משותפים

 ,Maoz) . (1980בשנות ה, ערבים בישראל-והיחיד בתחילת עידן המפגשים היהודים
17
 גם 2004

  .עדיין מודל דומיננטי של מפגשכיום זהו 

פרויקט , מוזאיקה, עמותת ניסן, בית הגפן:  מודל השערת המגע דוגמה לארגונים בהם מופעל

     . בגליל" מרקם"

 :  הבאים למודל השערת המגעהיתרונות המרכזייםניתן למנות את 

") כולנו בני אדם("האנושי הרובד את ובין חברי שתי הקבוצות דגיש את המשותף מודל זה מ-

 . ועל ידי כך יכול לתרום לשיפור תפיסות הדדיות ויחסים בין הקבוצות

מתאים , )מפגשים ראשונים עם בני העם השני(מתאים לתחילת הדרך  מודל השערת המגע -

או /מתאים למשתתפים שאינם מוכנים לעסוק בנושאים יותר בעייתיים וו, לילדים צעירים

אינם , מאחר והוא מבוסס על עקרונות שהם ברוב המקרים בתחום הקונצנזוס פוליטיים

יכול לפנות לקהלי המודל של השערת המגע , מאותן סיבות". קלים לעיכול"ויחסית , פוליטיים

   . )למשל בגלל דעות פוליטיות (מטרה אשר בדרך כלל ימנעו מלהשתתף בפרויקטים של הפגשה 

  

   :מרכזייםחסרונות מספר מגע גם עם זאת יש למודל של השערת ה

מתעלם מאלמנטים של סכסוך ויחסי כוח אשר מהותיים ליחסים בין  מודל השערת המגע -

 הקבוצות 

 עונה על הצרכים של חברי הקבוצות לדון ביחסי לעתים קרובות אינו, מודל השערת המגע,  כך-

  . אפליהבו, פוליטיקהב, יהודים ערבים

  

 פרויקטים  משותפים. 2

מבוסס על ההנחה כי עבודה על משימה משותפת שמכוונת להשגת מטרת על דל זה מו

המודל של פרויקטים . על משותפת-הרלוונטית לשני הצדדים תקרב בין הצדדים ותיצור זהות

 פרויקטים המודל כולל. ומורים, מופעל עם אוכלוסיות שונות של תלמידיםמשותפים 

                                                                                                                                             
, of Peace PsychologyJournal : Peace and Conflict? in the context of an intractable conflict

10(3), 257-274.    
17 Maoz, I. (2004). Coexistence is in the eye if the beholder: evaluating intergroup encounter 

418-403, )3(60, Journal of Social Issues. interventions between Jews and Arabs in Israel  
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ופרויקטים משותפים , ודה על משימה חד פעמית עבשבמסגרתם נערכתממשותפים קצרי טווח 

  .  תהליך מתמשך של עבודה קבוצתית משותפתשבמסגרתם נערךארוכי טווח 

, נגינה , יצירות אמנות: דוגמאות לנושאים בהם עוסקים פרויקטים משותפים

, מועדוני כדורגל, עבודות חקר משולבות, שיפור סביבתי, קרקס,מקהלות, קולנוע,תיאטרון

  .  תוכניות לימודים משותפותבניית 

מקהלות קרן , )סביבה(לינק , )תיאטרון(ילדי השלום : דוגמאות לתוכניות על פי מודל זה

   . אברהם

  

  : פרויקטים משותפים למודל של היתרונות העיקריים הבאיםניתן למנות את 

 שנרתעים מתאים לאוכלוסיות שונות כולל ילדים וכולל אנשיםשל פרויקטים משותפים המודל  -

 בדרך כלל מהעיסוק ביחסים בין יהודים וערבים 

שיפור , שיתוף פעולה( את המטרה אליה הוא שואף )במידה והפעילות מצליחה(המודל מדגים  -

  ) יחסים

  תוצר קונקרטי משותף  מפגש הנערך לפי מודל זה יכול להניב -

  :  מרכזיותמגבלותדילמות ומאופיין גם במספר המודל של פרויקטים משותפים , עם זאת

בהרבה מקרים הפרויקט המשותף אינו רלוונטי לשתי הקבוצות באותה מידה והמטרה  -

במצב כזה יכולה להיווצר התנגדות או . המשותפת אשר הוגדרה מראש אינה באמת משותפת

ותסכול של הקבוצה היותר בעבודה על הפרויקט פאסיביות של הקבוצה הפחות מעורבת 

ערבים הם ", "יהודים הם שתלטנים"כגון (לחיזוק דימויים שליליים הדדיים מעורבת  ולהוביל 

   )"פאסיביים

חוסר הצלחה בביצוע משימה משותפת יכול להוביל לראיה אף פסימית יותר של היחסים בין  -

  .הקבוצות בעקבות ההשתתפות בפרויקט

 מודלים עיוניים העוסקים בסוגיות הקשורות לחיים משותפים.  3

מרכיב דומיננטי של לימוד או עיסוק בנושאים עיוניים הרלבנטיים לחינוך אלו ישנו  מודליםב

, סובלנות, אזרחות משותפת, הומניזם, שוויון,  זכויות אדם, לחיים משותפים כגון דמוקרטיה

דיון ועיבוד של נושאים אלו ובחלק מהמקרים , למידהכוללים ה מודלים אלו .תרבותיות- רבו

מודלים עיוניים העוסקים בסוגיות הקשורות לחיים משותפים .  למידהגם בנייה של חומרי

עם , מהווים חלק משמעותי מהחינוך לחיים משותפים ו1980מאז סוף שנות הבישראל פועלים 

   . של מפגשדומיננטי אינם כוללים בהכרח מרכיב מודלים אלו , זאת 

, מדרשת אדם: .ותפים המפעילים מודלים כאלו של חינוך לחיים משארגוניםדוגמאות ל

,  עולם של שונות–הליגה נגד השמצה , ח"מט, מרכז גילה באוניברסיטה העברית, מרחבים

  ,   אילן- אוניברסיטת בר

עיסוק נותנים בסיס עיוני שיטתי ל הם בכך שמודלים אלו של המודלים העיונייםיתרונות ה

מחזקים ומעמיקים את הבנושא מעבירים מסרים אוניברסאליים ו, נושא של חיים משותפיםב

   .המסרים הלוקאליים

לעיתים לא כוללים במידה מספקת את המרכיב המודלים העיוניים , עם זאת – חסרונות

מתאימים לאוכלוסיות ספציפיות של תלמידים  מודלים אלו , כמו כן. החוויתי של המפגש

   . הנידוניםרוצים ומסוגלים להעמיק בנושאים , המתעניינים) ומורים(
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 מודלים מעמתים. 4

וכן  , סימטריה בין הצדדים- והא המודלים המעמתים מאופיינים בכך שהם מדגישים את הסכסוך

אינטראקציות על וב) ולא בזהויות אישיות (זהויות קבוצתיות ולאומיותבכך שהם מתמקדים ב

 Halabi & Sonnenschein ( )פחות באינטראקציות על הבסיס הבין אישיו(בין קבוצתי בסיס 
18(   .

שואפים להוביל לשינוי חברתי על ידי העלאת מודעות שתי הקבוצות ליחסים המודלים המעמתים 

 מיוזמתם של 1990מודלים אלו עלו בתחילת שנות ה .סימטריים בין יהודים לערבים בישראל- הא

אשר חשו שמודל השערת המגע .)שהצטרפו אליהם עמיתים יהודים (מנחים ומשתתפים ערבים 

עיסוק בסוגיות של אפליה ושל , של התמודדות עם החיים בסכסוך–על הצרכים שלהם  עונה אינו

 ,Maoz) (זהות לאומית פלסטינית
19
2004 .   

 

המודל המעמת פותח ומופעל באופן הבולט : דוגמאות לארגונים הפועלים לפי המודל המעמת

"  פנים מול פנים"ט בא לידי ביטוי גם בפרויק מודל זה . בבית הספר לשלום בנווה שלום ביותר 

   . ערבי בגבעת חביבה-של המרכז היהודי

 :  מספר יתרונות עיקרייםמודל מעמתל

נותן  ובכך עוסק ישירות בסכסוך וביחסים הלא סימטריים בין יהודים לערביםהמודל המעמת  -

  .   ושל חלק מהמשתתפים והמנחים היהודיםמענה לצרכים של משתתפים ומנחים ערבים

   .ערביםמשתתפים ומנחים העצמה של ת יכול לתרום להמודל המעמ -

  העלאת המודעות של יהודים לבעייתיות של היחסים בין הקבוצות  המודל המעמת יכול לתרום -

  :  מרכזייםחסרונות ישנם גם מספר מעמתהמודל לעם זאת   

  . יכול ליצור אפקט של הרחקה אצל יהודיםמפגש המתנהל לפי עקרונות המודל המעמת  -

  . ליצור הקצנה אצל שתי הקבוצותהמודל המעמת עלול  -

 מפגשובעצם הרעיון של ה, חוסר אמון של משתתפים יהודים במנחים המודל המעמת עלול ליצור -

  . ערבי-היהודי

  

  נרטיבי המודל ה. 5

מבוסס על גישות נרטיביות  ו1990עלה בסוף שנות ה" סיפורי החיים"המודל הנרטיבי או מודל 

;Bar-on, 2006ים התערבות ועל גישות של סיפור סיפורלמחקר ול
20
מודל זה משתמש ). (

משלב המודל הנרטיבי  . היכרות עם הנרטיב של האחרבשיטות כמו סיפור סיפורים כדי ליצור 

  משפחתיות ולאומיות דרך, עוסק בזהויות אישיות ואינטראקציה בין אישית ובין קבוצתית

  21הסיפורים המסופרים

סדנאות מפגש באוניברסיטת בן  , PRIME:  הפועלים לפי המודל הנרטיביויקטיםארגונים ופר

 " מארג"פרויקט , חי-מכללת תל, )ר תמר ורטה ועבד יונס"ד(דוד ילין , גוריון

                                                  
18 Halabi, R. & Sonnenschein, N. (2004). The Jewish-Palestinian encounter in a time of crisis. Journal of 

Social Issues, 60 (2), 375-387.   
  

19 Maoz, I. (2004). Coexistence is in the eye if the beholder: evaluating intergroup encounter 

418-403, )3(60, f Social IssuesJournal o. interventions between Jews and Arabs in Israel  
20 Israelis and , Creating Dialogue Among Jews and Germans: Tell Your Life Story). 2006. (D, On-Bar

, . Central European University Press. sPalestinian 
21  
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  :  מרכזייםיתרונותמספר הנרטיבי למודל 

 גם כשהם בנושאים פוליטיים יותר אפקטיביים ביצירת אמפטיה , סיפורים אישיים -

מתעלמים מההקשר של סכסוך הם ראיית האחר כאדם ללא שלים הנרטיבים מחזקים את  המוד-

  סימטרי -א

דורי בתוך כל - ולסיפור הביןהאישיהגברת המודעות לסיפור  המודלים הנרטיבים תורמים ל-

   . הקבוצ

  :  עיקרייםדילמות ומגבלות ישנן גם מספר הנרטיבימודל ל, עם זאת   

  .  המסופרים במסגרת המפגשל האותנטיות של הסיפוריםלא תמיד ניתן לשמור ע -

סיפורים הפוגעים בקבוצה  לעיתים גם עולים במסגרת המפגש המבוסס על המודל הנרטיבי -

  השנייה 

  

  י דיאלוגמודלים של חינוך לחיים משותפים באמצעות מפגש

 

ת ספריים בי-נובעות ההמלצות הבאות לגבי מקומם של ארגונים חוץ, מהסקירה שהוצגה פה

  : ערבים- בחינוך לחיים משותפים יהודים

ערבי שהוא - מספקים את המרכיב החוויתי של המפגש היהודישנסקרו כאן רוב המודלים  - 

לאור כך חשוב להסדיר שיתוף פעולה בין מערכת . משמעותי והכרחי בחינוך לחיים משותפים

 של המפגש או הכשרה כאשר הארגונים מספקים את האלמנט החוויתי, החינוך לארגונים

  .  להנחיית מפגש

ברור כי הבחירה של בתי ספר לעבוד , לאור השוני הברור באופיים של המודלים השונים להפגשה -

עם ארגונים וגופים חוץ בית ספריים  צריכה להיות מבוססת על מידע מלא ועדכני על אופי 

זו למטרות התוכנית הפעילות שהארגון מציע ועל בחינה של מידת ההתאמה של פעילות 

  .החינוכית של בית הספר ולאוכלוסיית התלמידים

ספריות לחינוך משותפים דרך מפגש לא פועלות -תוכניות חוץ בית, במקרים רבים חשוב לציין כי -

גם במקרים אולם . משלבות בין מודלים שוניםלפי גישות אקלקטיות האלא " טהור"לפי מודל 

   . מודל הדומיננטי המנחה פעילות או תוכנית מסוימת מהו ה לבדוקעדיין רלבנטי, אלו

בד בבד נדרשת שקיפות גבוהה יותר של ארגונים העוסקים בהפגשה לגבי למודל לפיו הם  -

ולגבי מידת האפקטיביות המוכחת של הפעילות , סוג ואופי הפעילות שהם מציעים, פועלים

  . שלהם
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  'גנספח 

ושא של חינוך לחיים משותפים  ממצאי מחקרים רלוונטיים לנסיכומים של

  ערבים -יהודים

  

 בשלושה נושאים הרלוונטיים לנושא של חינוך 22 נבחריםסיכום זה  יציג ממצאי מחקרים

 ממצאים לגבי עמדות ותפיסות בני נוער יהודים - הרקע) 1(: ערבים -לחיים משותפים יהודים

 - התהליך) 2(.  ושלוםוערבים בנושא היחסים בין שתי הקבוצות ובנושאי חיים משותפים

. ערבית שמטרתה חינוך לחיים משותפים-ממצאים בנוגע לתהליכים ופרדיגמות של הפגשה יהודית

 ממצאים לגבי ההשפעות של פעילויות חינוך לחיים משותפים באמצעות מפגש על -  התוצאה)3(

כל אחד משלושת החלקים שלעיל יכלול בסיומו גם סיכום המציג את עיקר . משתתפיהם

לבסוף מובא גם סיכום כללי של . המסקנות הרלוונטיות לנושא של חינוך לחיים משותפים

    המסקנות העולות מהממצאים לגבי חינוך לחיים משותפים   

  

ממצאים לגבי עמדות ותפיסות בני נוער יהודים וערבים בנושא  -הרקע )1(

 היחסים בין שתי הקבוצות 

 ופרופסור יונה טל- של פרופסור דניאל ברהםעל פי מחקרי: עמדות של יהודים כלפי ערבים

  :  23אביב-אוניברסיטת תל, טייכמן

 - מחקרים בשנות התשעים ועד מחצית שנות ה20- יותר מערכויונה טייכמן ו טל -דניאל בר

  .  לגבי תפיסות של יהודים כלפי ערבים2000

  .ם עיקריים הרלבנטיים לנושא של חנוך לחיים משותפיםממצאילהלן סיכום של 

,  כלפי ערביםאוטיפים תרבותיים שלילייםיהחברה היהודית בישראל מאופיינת בסטר. 1

, שמועברים בערוצים חברתיים שונים כמו תקשורת המונים, לגיטימציה-כולל דה

  . ואף בגני ילדים, משפחה

  .בספרי הלימוד מופיעים לרוב סטריאוטיפים שליליים של הערבים. 2

לגיטימציה של -כולל תוויות דה, אוטיפים שלילייםי סטרילדים קטנים מאוד רוכשים. 3

הם . הערבים והם הופכים לחלק בלתי נפרד מהרפרטואר הפסיכולוגי של הדור הצעיר

  . מפנימים רפרטואר זה והוא הופך לבסיס הראשוני של ראית העולם שלהם

רק במרוצת הזמן מתחילים לפחות חלק מהילדים והמתבגרים לרכוש אמונות . 4

האמונות החדשות מחליפות . רנטיביות על ערבים בסביבה החברתית בה הם גדליםאלט

כך נוצרים הבדלים בין קבוצות שונות בחברה . את התפיסות הראשוניות המוקדמות

 . והתנסויות אישיות שונות, תפיסות דתיות, היהודית על בסיס דעות פוליטיות

                                                  
 PEACH (PEACE EDUCATION ADVISORYהסיכום מבוסס על נתונים שנאספו במסגרת פרויקט  22

CLEARING HOUSE)  המנוהל על ידי גבי סלומון במרכז לחינוך לשלום באוניברסיטת חיפה   
23 Bar-Tal, D., & Teichman Y. (2005). Stereotypes and prejudice in conflict: Representations of Arabs 

in Israeli Jewish society. Cambridge: Cambridge University Press.  
-445, 39)4(, מגמות. נשלט והשתקפותו בספרי הלימוד הישראליים-ישראלי כבלתי-הסכסוך הערבי) 1999. (ד, טל-בר

491.  
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, ג ערבי מתונות  ואף אנושיותשגם לאחר רכישת אמונות ייצו, שוב עם זאת לדעת. 5

 הרפרטואר השלילי שנרכש בגיל צעיר מאוחסן במח וממשיך להשפיע באופן לא מודע

פירוש הדבר הוא שהתפיסה האנטי ערבית חדורה . ואוטומטי על התנהגותם של אנשים

תפיסות בכל מקרה . ובאה לידי ביטוי באופן ישיר ועקיף, ישראלים-אצל יהודיםהיטב 

ישראלית - היהודיתעל גישתה של החברה ו של ערבים משפיעות במידה רבה שליליות אל

 . על ההתנהגות כלפיהםו, על האמון בהם, כלפי הערבים

 .בגיל הרך ---   חינוך לחיים משותפים צריך להתחיל בגיל צעיר מאד:מסקנה

  

  וריוןג-אוניברסיטת בן, שפרה שגיא' פרופעל פי מחקריה של : עמדות של ערבים כלפי יהודים

  

מצביעה על התגברות מגמות של    בשלוש השנים האחרונותהנערכים   של מחקרים    סדרה

 השוואות  ).200824, איילון ושגיא ( מהחברה ההגמונית יהודית  ישראלי- ערבי  נוער הפרדה בקרב

 המוסלמים נטו -שנערכו לפי קהילה דתית ומין מצביעות על הבדלים גדולים לפי מאפיינים אלה 

 בקרב 69% בקרב הנוצרים לעומת 46%(וט בהפרדה ברמות גבוהות יותר מנוצרים לנק

  ). בקרוב הבנות74% בקרב הבנים לעומת 41%(ובנות נטו לנקוט בהפרדה יותר מבנים ) המוסלמים

נוטים לדחות את הלגיטימיות ) 73%(ישראלי - רוב בני הנוער הערביממצא נוסף הוא כי 

רק מיעוט . ומת זאת מקבלים את הנרטיב הפלסטיני כלגיטימייהודי ולע-של הנרטיב הישראלי

    .יהודי כלגיטימי-נטה לקבל הנרטיב הישראלי, 12-15%, קטן אך משמעותי

     

טל - דניאל בר' פרופ(מחקרים הבודקים עמדות יהודים וערבים בישראל אלו כלפי אלו : סיכום

מורים ) ות ערבים כלפי יהודיםשפרה שגיא חקרה עמד' חקר עמדות יהודים כלפי ערבים ופרופ

לגיטימציה של -שכבר מגיל צעיר מאופיינות שתי הקבוצות בדימויים שליליים הדדיים ובדה

עמדות אלו נמצאו כמשפיעות על התנהגות יהודים וערבים זה כלפי זה ועל . הקבוצה השנייה

ם משותפים ממצאים אלו מדגישים את החשיבות של החינוך לחיי. איכות היחסים בין הצדדים

  . במסגרת התכנים המועברים במערכת החינוך, ערבים כבר מגיל צעיר-יהודים

  

  

ערבית -  ממצאים בנוגע לתהליכים ופרדיגמות של הפגשה יהודית-התהליך  )2(

  שמטרתה חינוך לחיים משותפים

  

, )ל"ז (און-דן בר' פרופעל פי מחקריו של : ערבית -הגישה של סיפורי חיים להפגשה יהודית

 .גוריון-יברסיטת בןאונ

סדרה של סדנאות , ביחד עם עמיתים, און-דן בר' פיתח פרופבאוניברסיטת בן גוריון בנגב  .1

בסדנאות אלו . 2000-2006ערביות המבוססת על המתודה של סיפורי חיים בשנים -יהודיות

 ראיונות אלו הוצגו במהלך הסדנא.  ההורים ומדור הסבים שלהםאדםהמשתתפים ראיינו 

משתתף יהודי מספר בסדנא את סיפור חייה של סבתו אשר עברה את השואה , משלכך ל:

                                                  
סוגיות .  ההיבט המגדרי-דפוסי תרבות בקרב מתבגרים פלסטינים אזרחי ישראל) . 2008. (ש, ושגיא. א, איילון 24

  . 5כרך ,  בישראלחברתיות
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. 1948-ומשתתפת ערביה מספרת את סיפור חייו של סבא שלה אשר חווה את הנכבה ב

 מצביעים על האפקטיביות של גישת סיפורי החיים בהגברת האמפטיה לחברי הממצאים

  . 25אות הסכסוךהקבוצה השנייה וביצירת הבנה מורכבת יותר של מצי

 26 עמיתים אחריםיפעת מעוז ועם ' ביחד עם פרופ און-דן בר' פרופשערך בסדרת מחקרים   .2

 כי במהלך המפגש באים לידי ביטוי הן  נמצא27ר צבי בקרמן בנושא"וכן במחקריו של ד

ם של אינטראקציה בין יהודים לערבים יידפוסים קונסטרוקטיביים והן דפוסים הרסנ

יקרו של המפגש את רמת המאקרו של היחסים בין יהודים וערבים המשקפים ברמת המ

הבנת מורכבות , הדפוסים הקונסטרוקטיביים כוללים הגברת האמפטיה לאחר. בישראל

. הזהות של העצמי והאחר וקבלה של חלקים חיוביים ושלילים בזהות של העצמי והאחר

 חוסר רצון להתייחס ,על והשתקה של הצד האחר-השתלטותהדפוסים ההרסניים כוללים 

 .  לטענות ולנקודת המבט של האחר ואלימות מילולית כלפי האחר

3.     

, און-בר(ערביות המבוססות על מתודת סיפורי החיים - פעילויות הפגשה יהודיות. 1: סיכום 

ולחינוך לחיים , לעירור אמפטיה הדדית, נמצאו יעילות לקירוב בין הצדדים) 200628

 מחקרים מוצאים שמפגשים יכולים לכלול – עצמו אינו מספיק המפגש בפני. 2. משותפים

 יש להקפיד על עבודה עם ארגונים –לכן . 29תהליכים מוצלחים אך גם הרסניים בין הצדדים

המודעים למתחים שיכולים להתעורר , ומנחים מקצועיים בתחום של חינוך לחיים משותפים

  . עוניינים להתמודד עם תהליכים אלוערבית ויודעים כיצד ואף מ-בתהליך ההפגשה היהודית

  

 ממצאים לגבי ההשפעות של פעילויות חינוך לחיים משותפים -התוצאה  )3(

  באמצעות מפגש על משתתפיהם

  האוניברסיטה העברית, יפעת מעוז' על פי מחקריה של פרופ :ערבי- השפעות המפגש היהודי

 וערבים-שים בין יהודים על אפקטים של השתתפות במפגמעוז ' ה פרופבמחקרים שערכ -

נמצא כי מייד לאחר המפגש הן יהודים והן ערבים מבטאים עמדות ותפיסות יותר חיוביות 

                                                  
25 Bar, On, D. & Kassem, F. (2004). Storytelling as a Way to Work through Intractable Conflicts: The 

German-Jewish Experience and Its Relevance to the Palestinian-Israeli Context. Journal of Social 

Issues, 60 (2) 289-306.  
 
26 Maoz, I., Steinberg, S., Bar-On, D. & Fakhereldeen, M.

 
(2002)The Dialogue between the ''Self" and 

the "Other": A Process Analysis of Palestinian-Jewish Encounters in Israel. Human Relations, 55,931-

962 
Maoz, I.

 
, Bar-On, D., Bekerman, Z.

 
, and Jaber-Massarawa, S.

 
(2004). Learning about 'good enough' 

through 'bad enough': A story of a planned dialogue between Israeli Jews and Palestinians. Human 

Relations, 57 (9), 1075-1101 
27 Bekerman, Z.(2000). Dialogic directions: Conflicts in Israeli/Palestinian education for peace. 

Intercultural Education, 11, 41-51.  
Bekerman, Z. (2002). The discourse of nation and culture: Its impact on Palestinian-Jewish encounters 

in Israel. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 8, 259-276. 
28 Bar-On, D. (2006). Tell Your Life Story: Creating Dialogue Among Jews and Germans, Israelis and 
Palestinians. Central European University Press. ,  
29 Maoz, I

 
., Bar-On, D.

 
& Yikya, S

 
. (2007). “They understand only force”: A critical examination of 

the eruption of verbal violence in a Jewish-Palestinian dialogue. Peace and Conflict Studies, 14(2), 27-

48 
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בהשוואה לעמדות ולתפיסות שביטאו לפני (באופן משמעותי כלפי הקבוצה האחרת  

  )ההשתתפות במפגש

די  על מדגמים מייצגים של הציבור היהו 30ה יפעת מעוזבסדרת סקרי דעת קהל שערכ-

 מהמשיבים היהודים הישראלים מדווחים כי 16%נמצא כי כ )2005, 2003, 2002(ישראלי 

המשתתפים במפגשים אלו . השתתפו במהלך חייהם במפגש מתוכנן בין יהודים לערבים

ת ורמות השכלה עמדות פוליטיו, עם ייצוג מגוון יחסית למוצאים עדתיים(ברובם חילונים 

משתתפי המפגש מאופיינים בעמדות חיוביות יותר כלפי הצד כי גם נמצא ). והכנסה שונות

       . השני בהשוואה לאלו שלא השתתפו במפגש

  

' פרופעל פי מחקריו של :   ולקחים מרכזיים בנוגע לפעילות ההפגשהערבי-השפעות המפגש היהודי

ת  ועמיתי המרכז לחקר החינוך לשלום באוניברסיטר חגי קופרמינץ"ביחד עם ד, גבי סלומון

  31חיפה

  

  : להלן עיקרי הממצאים שעלו מסדרה של מחקרים 

 ההשפעות של התערבויות חינוכיות בתחום נקבעות : של המשתתףהפרשנותמרכזיות  .1

כך . י המסקנות הסובייקטיביות שאותן מנסחים המשתתפים לעצמם"במידה חשובה ע

" מצעד החיים"המידה שבה תרמה ההשתתפות של תלמידים יהודים ב, לדוגמה

לאמפתיה שביטאו כלפי הפלשתינאים הושפעה באופן שבו הם הסיקו מן המסע 

רק אצל התלמידים אשר הסיקו . מסקנות אוניברסאליות לעומת מסקנות לאומיות

 . 32מסקנות אוניברסאליות חלה עליה באמפתיה כלפי הפלשתינאים

של  ההשפעות של פעולות .טווח-השפעות החינוך לשלום הן לעיתים קרובות קצרות .2

אך . ערבית נמדדות לרוב למחרת סיומה של תוכנית-חינוך לשלום והפגשה יהודית

מדידות הנעשות מאוחר יותר מגלות שההשפעות החיוביות הראשוניות נעלמות כמעט 

רק תוכניות הנמשכות לאורך זמן עשויות לגרום לשינויים הרצויים , כפי שמתברר. כליל

 .  וכן לתחזק אותם

. מביאות את התועלת המיוחלת, חד פעמיות, ערבויות קצרות ספק אם הת:המסקנה

עלינו לתת את הדעת לא רק ליצירת השינויים המבוקשים אלא גם : מסקנה נוספת

  .לתחזוקתם

                                                  
30 Maoz, I. (in press). Educating for peace through planned encounters between Arabs and Jews in 

Israel: A reappraisal of effectiveness. In G. Salomon & E. Cairns (Eds.),Handbook of Peace 

Education. New Jersey: Lawrence Erlbaum 
31 Salomon, G. (2004). Does peace education make a difference in the context of an intractable 

conflict? Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 10(3), 257-274.  
Salomon, G. (2006). Does peace education really make a difference? Peace and Conflict: Journal of 

Peace Psychology, 12(1), 37-48.  
Kupermintz, H. et al. (2007). Mutual perceptions of Jewish and Arab youth in Israel:2004-2005. 

Center for Peace Education, University Of Haifa.  
Kupermintz, H. & Salomon, G. (2005). Lessons to be learnt from research on peace education in the 

context of intractable conflict. Theory into Practice, 44(4), 293-302.  
32     Shecter, H. & Salomon, G. (2005). Does vicarious experience of suffering affect empathy? Peace 

Education, 2(2), 125-138.  
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, בנכונות למגע חברתי,  עמדות ותפישותעיצוברגשות ממלאים תפקיד חשוב ב .3

דימויים (יפים יותר מאשר סטריאוט, רגשות הדדיים. ובדינאמיקה של תהליכי שינוי

הבעת עמדות , בין בני נוער יהודים וערבים מנבאים נכונות לקרבה חברתית, )הדדיים

יהודים וערבים . ונכונות להעניק לגיטימציה לנרטיב הלאומי של הצד השני, דמוקרטיות

בני הנוער ; הדדיים) ברמה בינונית(ושנאה ) ברמה גבוהה(מגלים מידה דומה של כעס 

ואילו יהודים מביעים יותר פחד מפני , תר הבנה וחיבה כלפי יהודיםהערבים מגלים יו

תורמים , יותר מאשר היעדר רגשות שליליים, מידה גבוהה של רגשות חיוביים. הערבים

עבודות דוקטורט של יגאל (ולאוריינטציה דמוקרטית שוויונית , לקבלה, לנכונות לקרבה

כעס ושנאה מונעים את , אמון-  אי,רגשות שליליים של פחד). ורביעה חסייסי, רוזן

רגשות חיוביים סוללים את , לעומת זאת. היווצרותם של שינויי העמדה המבוקשים

 ). א של איילת רוט"עבודת המ(הדרך לשינויים 

 הו צריכות להיות; מגע בין הקבוצות היריבות שיהיו מטרות משותפותלא די בעת  .4

כמו בודאי גם תזמורות (מיים לאו-מועדוני כדורגל דו.   לשני הצדדיםחשובות

. מטפחים את החתירה למטרה המשותפת) 'חוגי דרמה משותפים וכד, משותפות

החתירה למטרה משותפת מגמדת במידה רבה את הניגודים הלאומיים בתוך הקבוצות 

א "עבודת המ. (בסטריאוטיפים ולרצון לקרבה, בייחוסים, ומוליכה לשינויים בעמדות

 ). של בהאא זועבי

 והבדלים לגיטימציה הדדית וכמעט מוחלטת של הנרטיבים ההיסטוריים-דה .5

 בני הנוער היהודים והערבים שוללים באופן .בחשיבות הנרטיבים עבור שני הצדדים

כמעט מוחלט את הלגיטימציה של התיאור והפרשנות של צד השני בהתייחסות 

ים מדגישים יותר בני הנוער הערב.. ערבי- למאורעות ההיסטוריים של הסכסוך היהודי

אך (ומכירים בחשיבותו , מאשר היהודים את חשיבות הנרטיב ההיסטורי שלהם עבורם

, מצד שני, בני הנוער היהודים. של הנרטיב ההיסטורי עבור היהודים) לא בלגיטימיות

של הנרטיב ההיסטורי עבור ) ולא רק את הלגיטימיות(שוללים גם את עצם חשיבותו 

תוכניות חינוך לשלום אינן ). ל יגאל רוזן ורביעה חסייסיר ש"עבודות ד(הערבים 

מובילות לשינויים משמעותיים בהתייחסות בני הנוער לנושאי ליבה נרטיבים 

 ).ר של יגאל רוזן"עבודת ד(ההיסטוריים 

תהליכי אמפתיה ולקיחת פרספקטיבה חשובים להבנת ושיפור מערכת היחסים בין  .6

יהודים מסוגלים לראות  הבני הנוער, אישית- ין ברמה הב.בני נוער יהודים וערבים

בהזדהות אולם מביעים קושי ישראל אזרחי  םערביהבאופן הגיוני את נקודת מבטם של 

 יכולת לגלות אמפתיה רגשית ולהבין את נקודת המבט של .עם מצוקותיהםרגשית 

קשורים לרמה נמוכה של סטריאוטיפים ולרגשות חיוביים יותר כלפי  נמצאו ,האחר

התערבות ). א של ענת יצחק"עבודת מ (כמנבאים עמדות שוויוניות ונכונות למגעערבים ו

תרמו , בה כל צד אימץ את הפרספקטיבה של הצד האחר, מובנית של משחק תפקידים

עבודת (בקרב בני נוער יהודים וערבים , עמדות ורגשות הדדיים, לשינוי חיובי בדימויים

וניתוח הפרספקטיבה של ) צפון אירלנד(ליקט מרוחק חשיפה לקונפ). ר של יגאל רוזן"ד

שני הצדדים המעורבים בו הביאה לשיפור יכולתם של בני נוער יהודים להבין את נקודת 

 ).א של אילנה לוסטיג"עבודת מ(ערבי -מבטם של הערבים על הקונפליקט היהודי
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 של יפעת  בתוספת הממצאועמיתיוהמסקנות שלעיל ממחקריו של גבי סלומון : סיכום

ישראלים מדווחים כי השתתפו במהלך חייהם במפגש מתוכנן - מהיהודים16%כי כ-- מעוז 

 בעמדות חיוביות יותר כלפי הצד  וכי משתתפי המפגש מאופיינים,בין יהודים לערבים

 מורים על החשיבות של קיום פעילויות -- השני בהשוואה לאלו שלא השתתפו במפגש

הממצאים מורים כי פעילויות . חינוך לחיים משותפיםערבית כחלק מה-הפגשה יהודית

עוד מורים . אלו צריכות להתקיים בהיקף נרחב יותר ובאופן מעמיק יותר מאשר כיום

ערבית הן אמנם  בעלות השפעות מוגבלות אך - הממצאים כי פעילויות ההפגשה היהודית

 נערכות בצורה קיומן הוא קריטי לחינוך לחיים משותפים כיוון שכאשר פעילויות אלו

ביכולתן לשפר את התפיסות הדדיות של יהודים , ונרחבת מספיק, ארוכת טווח, מעמיקה

  . וערבים ואת היחסים בין הצדדים

  

  סיכום כללי 

  : הממצאים המובאים בשלושת הנושאים שלעיל מדגישים כי–ככלל 

שוב ח, לאור העמדות השליליות של ילדים ובני נוער יהודים וערבים זה כלפי זה )1

  . לחנך לחיים משותפים כבר מגיל צעיר

חוויתי של חינוך לחיים משותפים באמצעות הפגשה בין -המרכיב ההתנסותי )2

כאשר , יהודים וערבים הוא חשוב בעירור אמפטיה וקירוב בין הצדדים

, אך. הפרדיגמה של סיפורי חיים נראית כמתאימה במיוחד להשגת מטרות אלו

 עם ארגונים ומנחים מקצועיים היודעים יש להקפיד על עבודה, עם זאת

עם מתחים ובעיות  שעלולים קונסטרוקטיבי ומעוניינים להתמודד באופן 

 . להתעורר תוך תהליך המפגש

על , אך קריטיות, ערבית ישנן השפעות חיוביות מוגבלות-להפגשה יהודית )3

על מנת להגיע . שיפור העמדות והיחסים בין הצדדים, הגברת האמפטיה הדדית

יש לקיים , לאפקטיביות רבה יותר של פעילויות אלו בחינוך לחיים משותפים

  .ארוך טווח ומעמיק יותר מאשר כיום, אותם באופן נרחב

  

  

  

  

  

  

  

  

  


