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כולנו רוצים לחיות בחברה שקטה ובטוחה שנעים לחיות בה. חברה 

שבה כל אדם מרגיש נוח ובטוח להיות מי שהוא ללא קשר למוצא, דת 

או מין. חברה המקבלת את הקבוצות השונות החיות בה, חוגגת את 

המגוון ולא רואה בריבוי התרבויות קושי או מכשול. אך החברה בישראל 

לא רק שאינה מלוכדת - יש בה שסעים ומחלוקות בין הקבוצות השונות 

והיא מתקיימת  בצל של קונפליקט, הן בין ישראל לפלסטינים, הן עם 

חלק מן המדינות השכנות, והן בין היהודים והערבים בתוך ישראל. אלו 

חיים לעיתים זה לצד זה ולעיתים ביחד, לעיתים בידידות אך לעיתים גם 

בניכור וחשדנות. התפרצויות אלימות הן חלק מן הקונפליקט, והקרבנות 

הנופלים בשני הצדדים מחזקים את העוינות ההדדית.  ההיסטוריה של 

הקמת המדינה ונקודות המבט השונות ביחס לאירועים, העדר שוויון 

אזרחי ומצב בו כל צד בטוח שהצד השני הוא התוקפן ואילו הצד 

שלהם המותקף והקורבן, מקשים על חינוך לחיים משותפים. במצבים 

אלו, אנשים נעים בין הצורך היומיומי לקיים מפגש בין-אישי ו'להסתדר' 

עם האחר, לבין הדרישה לנאמנות לקולקטיב הלאומי ולרצון לשרטט 

גבולות של הפרדה ושוני. 

מבנה מערכת החינוך בישראל משקף את ההפרדה בין הקבוצות בחברה: 

חינוך ממלכתי, חינוך ממלכתי דתי וחינוך ערבי - כל קבוצה לומדת 

בנפרד וכמעט שאין מפגשים בין הקבוצות. ההפרדה קיימת גם באופן 

א. מבוא

לא רשמי, כמו כאשר באותה עיר תלמידים תושבי שכונות מצוקה 

או עולים לומדים בבתי-ספר שונים מתלמידי תושבי שכונות היוקרה. 

ההפרדה והעדר השוויון מייצרים מתחים ודעות קדומות, ואלו באות 

לידי ביטוי בין היתר ברשתות החברתיות ובאמצעי התקשורת, שם הן 

מייצרות אווירה מתלהמת, קיצונית ואף אלימה. 

במציאות כזאת לאנשי חינוך לא פשוט לחנך לסבלנות, כבוד וקבלת 

האחר ולהכין את התלמידים לחיים בחברה משותפת, שוויונית  ומרובת 

תרבויות ולמפגשים עם בני קהילות וקבוצות אותן יפגשו בהמשך חייהם, 

כשכנים, במרחב הציבורי, באוניברסיטה או במקומות העבודה.

אנשי חינוך מעידים על גזענות בכיתות, קושי לדבר על ערכים דמוקרטיים 

כמו שוויון, פלורליזם וזכויות המיעוט או לעסוק בנושאים שנויים 

במחלוקת. כמו כן, בנוסף לנטייה הטבעית של בני נוער בגיל ההתבגרות 

לחלוקה דיכוטומית וראייה לא מורכבת של המציאות, הם נחשפים 

לאמירות קיצוניות של אישי ציבור באמצעי התקשורת, ל"חדשות" 

ברשתות החברתיות המבליטות חלקים שליליים של המציאות או אמיתות 

חלקיות, ול"טוקבקים" עם מסרים גזעניים ושליליים.
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בדו"ח הוועדה הציבורית לחינוך לחיים משותפים1 שמונתה בשנת 2008 

על-ידי שרת החינוך דאז, יולי תמיר, הגדירו כותבי הדו"ח – פרופסור 

גבי סלומון ז"ל ומוחמד עיסאווי, את מטרתם כ״ניסוח מדיניות בתחום 

החינוך אשר תשנה את העמדות והתפיסות השליליות ההדדיות ובכך 

תתרום לחיים משותפים על בסיס דמוקרטי, שוויוני וסובלני במדינה״. 

מושג השותפות כפי שהוגדר ע"י הוועדה כולל משמעויות משלימות 

אחדות: שוויון בין השותפים, כבוד ולגיטימציה הדדיים, הכרה בזכות 

הקיום הלאומי והתרבותי של כל צד, קיומם של יחסים חיוביים והוגנים 

תוך דיאלוג אמפתי ורגיש, תחושת אחריות משותפת וחתירה משותפת 

לשלום. המטרות המומלצות של המדיניות לחיים משותפים, על פי הדו"ח 

כוללות:   

 טיפוח ההכרה בערכים דמוקרטיים מהותיים של שוויונות וצדק 
חברתי, ובמיוחד בהתייחס למיעוטים בחברה. 

 הקניית כישורים ונטיות של חשיבה ביקורתית, פתיחות, הקשבה 
וסובלנות תוך יישומם להקשר של שותפות יהודית-ערבית. 

 פיתוח יכולת דיאלוגית בין הצדדים.

 טיפוח הזהות האישית והקבוצתית של כל צד בשותפות.

 פיתוח התייחסות אמפתית לצד השני.

 צמצום סטראוטיפים שליליים ודעות קדומות.

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

 הכרה של התרבות, החברה, ההיסטוריה, האמונות, המורשת  והלשון 
של הצד השני. 

 הכרה בנרטיב הקולקטיבי של הצד השני במובן של מתן כבוד 
ולגיטימציה לנרטיב זה , ולאו דווקא של הסכמה עימו2. 

המדריך הנוכחי כאמור נכתב במטרה להציע דרכי פעולה עדכניות 

להתמודדות עם האתגרים, ולהציג את מפת הארגונים ואנשי הקשר 

המקדמים חיים משותפים בישראל במגוון דרכים שיכולות להתאים 

לתפיסות עולם שונות. 

http://commonground.cet.ac.il/ShowItem.aspx?itemId=706&itemState=VIEW&language=HEB&itemType=1  1

  http://commonground.cet.ac.il/ShowItem.aspx?itemId=706&itemState=VIEW&language=HEB&itemType=1
  http://commonground.cet.ac.il/ShowItem.aspx?itemId=706&itemState=VIEW&language=HEB&itemType=1
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קהל היעד לו מיועד המדריך הוא: 

הספר ובחינוך הבלתי פורמלי ברשות המקומית או במועצה • ראשי רשויות מקומיות המעוניינים לטפח חיים משותפים בבתי 

ההכשרה של המורים• ראשי מכללות השואפים לקדם חינוך לחיים משותפים בשלב 

במדריך מוצגות גישות שונות ותוכניות מגוונות בנושא חיים משותפים. • מדריכים בתנועות נוער.• מורים המעוניינים לחנך לחיים משותפים • מנהלים בבתי ספר המעוניינים לקדם חיים משותפים בבית ספרם, 

חלקן מנסות לפתח אמפתיה אל ה'אחר' באמצעות הכרת סיפוריו, אחרות 

מציעות לקדם מפגש ישיר בין תלמידים יהודים וערבים. בכל המקרים 

ברור כי המפגש הוא רק חלק ממערך של חינוך לחיים משותפים, וכי 

חינוך כזה חייב לכלול גם דיון בערכים  כמו משמעות הדמוקרטיה, 

מניעת גזענות או שוויון אזרחי. כדי לקדם פעילות של חינוך לחיים 

משותפים מומלץ להתייחס למספר נקודות:

מטרות: מה רוצים להשיג בתכנית?  

קהל היעד: תכניות לתלמידים ביסודי שונות מתכניות המתאימות 

לתלמידי חטיבת הביניים או התיכון, לפרחי הוראה או מורים מתאימות 

כמובן תכניות ייעודיות. ניתן גם לכוון לקהל יעד בארגונים, מקומות 

עבודה ובגופים עסקיים.

רמת ההיכרות של המארגנים ושל קהל היעד עם הנושא: יש הבדל בין 

מי שעבר או לא עבר השתלמות בנושא, בין מי שכבר נפגש עם ה'אחר' 

לבין מי שטרם עשה זאת, והתכנית צריכה להיבנות בהתאם. 

הזמן העומד לרשות התכנית: יש תכניות הדורשות מספר שיעורים, 

אחרות מיועדות למפגשים של מספר ימים או לשעה שבועית משך כל 

השנה. מוצע כמובן לבחור תכנית שדרישת הזמן שלה מתאימה לזמן 

העומד לרשות הנושא ולזמן העומד לרשות מפעילי התכנית. 

תשתיות:  התכניות השונות דורשות תקציבים שונים מקום למפגש או 

יכולת אירוח ועוד. גם את קיומם של אלו יש לוודא לפני היציאה לדרך.

מחויבות ועניין: כדי להוביל תהליך חינוכי מעין זה, מחויבות ועניין של 

המורה/מדריך/ה או מנהל/ת הם תנאי הכרחי. לכן כדאי תמיד לבחור 

את הגישה הקרובה ללבכם.

התנגדויות: בשל המצב, תכניות מסוג זה נתקלות לעיתים קרובות 

בחוסר שיתוף פעולה או אף בהתנגדות פעילה בבית הספר / במכללה 

/בתנועה/ או מצד ההורים. כדאי לחשוב מראש כיצד להתמודד איתן 

או להיעזר בארגונים המופיעים בהמשך. 

20
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לחינוך ל'דו-קיום', כפי שהנושא נקרא בעבר, או לחברה משותפת, כפי 

שהוא נקרא היום, יש היסטוריה ארוכה בישראל שהחלה כבר בשנות 

ה-70 ו ה-80. מידע נוסף ניתן למצוא בספרות ובאתרי הארגונים השונים2.

ריבוי הגישות והשיטות מורה כי מדובר בתהליך מורכב שיש לו היבטים 

רבים – פילוסופיים, אזרחיים, חברתיים ופוליטיים. מטרת המדריך הנוכחי 

היא לסקור באופן ראשוני  את הפעילויות המוצעות כיום על-ידי ארגונים 

שונים.  אלו מתחלקות למספר סוגים:

א. דיונים בנושא בכיתה/בתנועת הנוער

דיונים בכיתה או בתנועה על הצורך לבנות חיים משותפים עם אזרחי 

ישראל הערבים, הם נדבך מרכזי בעבודה החינוכית בתחום, ויכולים 

להתקיים כפעילות עצמאית או כהכנה למפגש שיבוא בהמשך. 

ב. שילוב מורים ערביים בבתי ספר/מכללות עבריים או שילוב מורים 

יהודים בבתי"ס ערביים

שילוב מורים בני קהילה שונה בבתי-הספר הוא קודם כל ביטוי 

לעיקרון החברה השוויונית והמשותפת, בה אנשים מקבלים עבודה 

על-פי כישוריהם "ללא הבדל דת, גזע ומין" כפי שנאמר במגילת 

העצמאות. שילוב זה יתרום להיבט המקצועי/לימודי, וכן הוא יכול 

לסייע להיכרות והפחתת סטריאוטיפים ללא צורך בהסעות, תיאומים 

או ארגון מפגשים שכן הוא מתקיים כחלק מחיי היומיום. 

ב. דרכים לחינוך לחיים משותפים

ג. מפגשים בין מנהלים, מורים ותלמידים מבתי ספר, או בין חניכי 

תנועות נוער 

ניתן לקיים מפגשים בין קבוצות בסיוע של עמותות שונות שיוצגו 

בהמשך או באופן עצמאי ובאמצעות קשר עם בתי ספר שכנים.

ד. לימוד משותף בין בתי הספר

מודל הלימוד המשותף מבוסס על הניסיון בצפון אירלנד. מודל זה 

אינו עוסק ישירות בחינוך לחיים משותפים או חינוך לשלום אלא 

בעקיפין, באמצעות לימוד משותף של תלמידים משתי הקבוצות. 

פירוט מעמיק יותר של הפעילויות יוצג בחלק השני של המדריך, כמו גם 

הפניות לארגונים השונים הפועלים בתחום אליהם ניתן לפנות בבקשה 

להדרכה או ביצוע הפעילות.

כמו כן, המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במשרד החינוך תומך 

בהשתלמויות מורים, שילוב מורים ומפגשים בין הקבוצות המתקיימים במטח, 

אפשר אחרת, מרחבים, גבעת חביבה, יוזמות קרן אברהם ומדרשת אדם. 

http://wasns.org/-sfp-he בית הספר לשלום נווה שלום
הספר "דיאלוג מאתגר זהות" מאת נאווה זוננשיין )הוצאת פרדס, 2008(

הספר 'דיאלוג בין זהויות' מאת רבאח חלבי )הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2000(
הספר 'דיאלוג חשוף' מאת מיה כהנוב, הוצאת מוסד ביאליק, 2010

2

http://wasns.org/-sfp-he
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כדי שהפעילות תצליח יש להקפיד על כמה תנאים:

כדאי להחליט אם רוצים לבחור במפגש כדרך מרכזית, או לדון בנושא 

בתוך הקבוצה הקיימת ללא נוכחות האחר 

אם מחליטים להיפגש חשוב להקדיש זמן להכנה ולעבודה חד לאומית 

לפני המפגש, וכן לתכנן אותו בשיתוף עם הצד השני ולהקפיד על:

• תחושת אחריות משותפת.• כבוד ולגיטימציה הדדיים.• שוויון בין השותפים.
בנוסף, יש להשתדל ליצור מצב של סימטריה בין בתי הספר הנפגשים. 

כך למשל, מומלץ שלא להפגיש בית ספר ממעמד סוציו-אקונומי נמוך 

עם בית ספר ממעמד סוציו-אקונומי גבוה, חלש מבחינה לימודית וחזק 

מבחינה לימודית ועוד.

חשוב לגייס תמיכה לפעילות: זו יכולה להגיע ממנהל/ת בית הספר, 

צוות המורים, ההורים המועצה/העירייה ומארגוני החברה האזרחית.

ג. תנאים להצלחת הפעילות

דברים שחשוב לקחת בחשבון בחשיבה על חינוך לקידום חיים משותפים 

וקבלת האחר

  מוצע לחזק תחושה של זהות ושייכות: לפני שמתחילים לעסוק 

בקבלת האחר והשונה כדאי לזכור כי  תלמיד המרגיש נוח ובטוח 

בזהות ובשייכות שלו לכיתה יהיה פנוי ויוכל לקבל את האחר. לכן חשוב 

להקדיש זמן לטיפוח וחיזוק תחושה של זהות חיובית ושייכות לכיתה.

לדוגמה:

אנחנו מציגים את עצמנו המצגת מבוססת על ההנחה כי זהות • המצגת האינטראקטיבית של מטח מראה מראה שעל הקיר-איך 

נבנית מתוך התבוננות פנימה ודרך מפגש עם האחר, ומיועדת 

לכיתות ח-י"ב. 

בכותר ספרי לימוד )כיתות ה'-ז'(, מטח.• פרקים העוסקים בזהות בחוברת מפגשים בחברה הישראלית 

• מדור זהות באתר עבודה ערבית )כיתות ז'-י'(, מטח.
  כדאי לעודד דיון בכיתה: אם אחד הילדים יתבטא בגזענות כלפי 

הקבוצה השנייה מומלץ לא להתעלם מכך אך גם לא לכעוס ולהעניש 

אותו. במקום זאת, מוצע לעודד דיון בכיתה: למה אתה חושב כך? על 

מה אתה מתבסס? מה אחרים חושבים על כך?  

http://www.educivic.items.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=9ee0dbb0-a773-46ad-9c61-75c5cd40fe3a&lang=HEB
http://www.educivic.items.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=9ee0dbb0-a773-46ad-9c61-75c5cd40fe3a&lang=HEB
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=99372418#1.undefined.3.none
http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=98be9b27-a6af-4a55-93a0-ce15b5571426&lang=HEB
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לדוגמה:

• הסרטון של מטח: איך מתמודדים עם גזענות בכיתה?
  מומלץ לעודד סבלנות והקשבה: מומלץ לעסוק בדיון מכבד והכללים 

שלו - איך ניתן להביע את דעתי מבלי לפגוע. ניתן גם לשתף בסיפור 

אישי על מפגש מוצלח עם חבר מהקבוצה האחרת, לתת לילדים מידע 

על הנושא או דוגמאות ממקרים אחרים מההיסטוריה או מהעולם.

לדוגמה:

מחלוקת )כיתות ח'-יב'(, עוסקת בהבעת דעה גם במצבים של אי • המצגת האינטראקטיבית של מטח: זו דעתי – דיון מכבד במצבי 

הסכמה ומחלוקת.

חושבים. מכבדים  ששעניינה עידוד שיח מכבד ברשת )כיתות ה'-ח'(. • מצגת אינטראקטיבית של מטח - מילים יוצרות מציאות – עוצרים. 

  כדאי להרחיב את הידע של התלמידים/המורים/פרחי ההוראה 

לגבי הקבוצות השונות בחברה: ידע על הקבוצות השונות יכול לעזור 

להבין ולמנוע התנהגות גזענית ומפלה. הידע יכול להתמקד בסיבות 

לגזענות/דעות קדומות והכללות או ידע לגבי ההיסטוריה, התרבות 

והסיפור של הקבוצה האחרת.

לדוגמה:

של מטח המציגה יוצרים וכלי נגינה ערביים.• מוזיקה בין מזרח ומערב )כיתות ה'-ט'(: מצגת אינטראקטיבית 

על הערבים אזרחי ישראל )כיתות ח'-ט'(• החטוף השקוף: פעילות מתוך האתר עבודה ערבית המציגה מידע 

  חשוב לא להימנע מעיסוק ברגשות שליליים ולעודד רגשות חיוביים: 

מצד אחד חשוב להקשיב ולקבל רגשות שליליים כמו פחד, כעס ושנאה 

ומצד שני לעודד ולטפח רגשות חיוביים כמו אמון, תקווה ואמפתיה 

לאחר.

לדוגמה:

• הסדרה סוויץ'• משאבי הוראה מתוך האתר עבודה ערבית )כיתות ט'-יב'(
בנוסף, יש לזכור כי ההנהלה, המורים והתלמידים של בתי הספר מייצגים 

נאמנה את הדעות והעמדות של האוכלוסייה בקהילה ממנה הם באים. 

התלמידים הם תמונה אמינה של דעות ועמדות הוריהם, של העיתון שהם 

קוראים בבית )אם יש בבית עיתון( של צפייה בטלוויזיה, של עמדותיהם 

של חבריהם – קבוצת ההתייחסות, מהרשתות החברתיות וכו'. 

http://www.educivic.items.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=718e7a2d-2a28-439b-8908-6efe39e8d251&lang=HEB
http://www.educivic.items.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=7eb58b05-d6e2-41b6-9a0e-97a3f4d82554&lang=HEB
http://www.educivic.items.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=7eb58b05-d6e2-41b6-9a0e-97a3f4d82554&lang=HEB
http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=bd5f3f88-8236-4122-8ea9-2cc01b048da6&lang=HEB
http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=bd5f3f88-8236-4122-8ea9-2cc01b048da6&lang=HEB
http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=0366951a-d1b2-4dc2-8f9d-80a879fce2b7&lang=HEB
http://lo.cet.ac.il/player/?document=3b4b9554-b3c7-44fe-96ad-e9e1ff4a140c&language=he&sitekey=ebaghigh
http://citizenship.cet.ac.il/ArabLabor/
http://www.sharedlife.org.il/
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לכן תהליכי שינוי חלקיים בבית הספר על ידי מורה אחד, או רק בכיתה 

אחת, עשויים ליצור דיסוננס קוגניטיבי לילדים החווים דעות ועמדות 

אחרות בבית, או/גם עם ילדי בית הספר שאינם חלק מאותו תהליך 

ומורים שאינם חלק מאותו תהליך – אם מדובר למשל ביוזמה של מורה 

בכיתה אחת. ולכן רצוי ונכון לפתח גישה כוללנית של שינוי.

כפי שמציע ארגון עו"סים שלום מציע מספר דרכים ותהליכים מקצועיים 

להכניס שינוי בארגון, ובתי הספר הם ארגון מורכב למדי. סוכניו של 

השינוי הראשוני הם בדרך כלל אנשי מקצוע חיצוניים הפועלים לטווח 

הקצר או הבינוני, אך להטמעת השינוי לאורך זמן כדגם פעילות קבוע, 

יש חשיבות מרכזית לנוכחותם/ן ולפעילותם/ן של סוכני שינוי תוך 

ארגוניים שיתחזקו ויעמיקו אותו. עו"סים שלום, שהוא ארגון יהודי ערבי 

של עובדים סוציאליים הפועל כ-26 שנים ברחבי הארץ, הכשיר סוכני 

שינוי  ומנחי קבוצות בתחומים של התמודדות עם פערים חברתיים, 

קונפליקטים, חוסר סובלנות דעות קדומות, גזענות, קסנופוביה )שנאת 

זרים(, בנית מנהיגות דמוקרטית וחברה אזרחית. מודל נוסף עוסק  בפיוס 

ופיתוח אמפתיה כבסיס ללמידה משותפת, לשיתופי פעולה תוך ובין 

ארגונים וקהילתיים תוך שימוש בנרטיבים היסטוריים משפחתיים.  

בוגרי ההשתלמויות האלה מפעילים בהצלחה פעילויות ברחבי הארץ, 

במקומות עבודתם, בפרויקטים של עו"סים שלום וארגונים.

לסיוע בתחום זה ניתן לפנות לארגון לכתובת המופיעה בסוף המדריך.

http://www.ossim-shalom.org.il/
http://www.ossim-shalom.org.il/
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הפעילויות 
המוצעות
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פעילות חד-לאומית בנושא חיים משותפים מתאימה כדיון העומד בפני 

עצמו או כהכנה לפני מפגש פנים אל פנים.  

במקרים רבים יש נטייה למהר ולהיפגש עם הקבוצה השנייה בזמן 

שהתלמידים בכיתה או חברי הקבוצה בתנועה אינם מוכנים למפגש.

האווירה אינה סבלנית ולא מכבדת כלפי השונה בתוך הקבוצה ובוודאי 

שמחוצה לה; בכיתה או בתנועה לא ניתן לקיים שיח על נושאים שנויים 

במחלוקת, או כאשר הסביבה בה הילדים חיים היא הומוגנית והילדים 

מעולם, או כמעט שלא נפגשו עם אחרים או שונים. במקרים אלה 

מומלץ לקדם סבלנות, אמפתיה וקבלה של השונה והאחר לפני שלב 

המפגש או כחלופה למפגש. במחקרים נמצא שמגע עקיף או מדומיין 

באמצעות מדיה כמו סרטונים או סיפורים יכול לסייע בטיפוח אמפתיה 

כלפי האחר גם ללא נוכחותו. כניסה לנעליים של האחרים או משחקי 

תפקידים מגדילים את המודעות לקשיים איתם הם מתמודדים, מעוררים 

דאגה אמפתית, עמדות יותר חיוביות ורצון לפעול לטובתם. 

הצעות לפעילויות מסוג זה ניתן למצוא בפורטל חינוך אזרחי וחיים 

משותפים של מטח.

דרכי פעולה:

ניתן להראות לתלמידים סרטונים שונים של דמויות בחברה הישראלית 

או לספר סיפורים המציגים אחרים בחברה ולהיעזר בשאלות לדיון 

שיעוררו יותר אמפתיה והבנה כלפי הדמות, כגון: סרטון המציג את 

אחמד אסדי מתוך פרויקט דיוקנאות  של מטח.

לדוגמה:

• מה הייתם מרגישים אם הייתם במקום...?• נסו לדמיין איך... מרגיש/ה?
מומלץ גם להיעזר במשחקי תפקידים: בקשו מהתלמידים להיכנס לנעלי 

הדמות ולתאר את מה שהיא חושבת ומרגישה בגוף ראשון.

א. דיונים בנושא בכיתה או בתנועת הנוער 

http://www.educivic.cet.ac.il/projects/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA/
http://www.citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ef726895-8e34-4be4-9f3c-95725f8c6db7&lang=HEB
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לדוגמה:

1. אמג'ד מהסדרה עבודה ערבית מספר על מקרה שקרה לו 

כשנסע באוטובוס בילדותו.

שאלות לדיון:

? נסו לדמיין, מה אמג'ד הילד הרגיש בנסיעה באוטובוס?
? מה הייתם מרגישים אם הייתם במקום אמג'ד?

? כתבו מכתב לאמג'ד הילד וספרו לו מה אתם מרגישים.

2. הסדרה סוויץ' המספרת את סיפורם של נער ערבי ונער יהודי 

שעברו סוג של קסם ונכנסו אחד לנעליו של השני.

3. וסדרת סרטונים המציגה סיפורים אישיים של סטודנטיות 

שנפגעו מגזענות - גזענות בחיי היום יום.

4. תכניות נוספות:

מחלקת חינוך המציעה מגוון פעילויות חינוכיות שמטרתן הטמעת ערכי • תוכניות של האגודה לזכויות האזרח: באגודה לזכויות אזרח פועלת 

דמוקרטיה, זכויות אדם והתמודדות חינוכית עם גזענות. האגודה מציעה 

גם תכנית עומק העוסקת בסוגיית חופש הביטוי, הדילמות העקרוניות 

לגבי גבולותיו של חופש הביטוי ו/או שלילתו, ומציעה ניתוחי מקרי 

אקטואליים שיכולים להוות בסיס לדיון חינוכי בכיתה. 

לשוויון, שפעלה בשיתוף המחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, •"תה מתוק עם נענע" )עמותת הגר(: עמותת הגר לחינוך יהודי-ערבי 

פרסמה לאחרונה אסופת סיפורים מקוריים חדשה, בעברית ובערבית, 

העוסקים בחגי שלוש הדתות - יהדות, אסלאם ונצרות. מטרת תכנית 

ההעשרה היא העמקת ההיכרות עם ערכי התרבויות של יהודים וערבים 

במדינה, היא מדגישה למידה משמעותית דרך ניסוח של שאלות ופיתוח 

מחשבה, עידוד דיון ויצירתיות, ומיישמת תובנות מדיסציפלינות שונות 

אשר מייצרות תשתית להבנת האחר. התכנית מיועדת ללימוד בכיתות 

ד' עד ח' והיא מאושרת על-ידי היחידה לניהול תכניות ושותפויות בין 

מגזריות של משרד החינוך, בחסות המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים 

במשרד. 

http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=796517cf-8e57-40d9-a285-d18451a500aa&lang=HEB
http://www.sharedlife.org.il/
http://www.educivic.cet.ac.il/projects/%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D/
http://www.acri.org.il/education/
http://media.wix.com/ugd/271a92_790ceff7cff145fa8a25d0c31420d0a6.pdf
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על-פי המדריך 'משתלבים ומשלבים' של מכון מרחבים ומשרד החינוך, 

שילוב מורים ערבים בבתי-ספר יהודיים ולהיפך עשוי לקדם מספר 

מטרות: 

 שילוב אזרחי המדינה הערבים, שהם גם עובדי הוראה מוכשרים 
במערכת הציבורית באופן שייתן מענה הן לצרכיה והן לצרכי המורים.

 קידום חיים משותפים בין אזרחים יהודים וערבים וכבוד לאחר. 

 רכישת מיומנויות תקשורתיות בשפות עברית וערבית לתלמידים 
משתי הקהילות 

 הפחתת חששות, סטריאוטיפים ודעות קדומות בין הקבוצות.

 חיסכון בסכומים גדולים לקופת המדינה על ידי צמצום במשאבים 
להכשרה או להסבה של מורים חדשים.

'המיית היונה' הוא סרט תעודה המציג את סיפורה של הדיל, מורה 

ערביה מוואדי-עארה, המלמדת ערבית מדוברת בבי"ס יסודי בהוד-

השרון. אפילו מן הטריילר של הסרט ניתן לראות את המורכבות הכרוכה 

בשילוב מורה ערבייה בבית-ספר יהודי.

מספר עמותות בישראל עוסקות בשילוב מורים:

מכון מרחבים משלב מורים ערבים בבתי ספר יהודיים.

עמותת קרן אברהם עוסקת בקידום שילוב ושוויון במגוון רחב של נושאים 

וביניהם תכנית לשילוב מורים ערבים בבתי ספר יהודיים.

משרד החינוך וגבעת חביבה מקדמים שילוב מורים יהודים בחטיבות 

הביניים במגזר הערבי במסגרת התכנית יהיה בסדר.

פרוייקט ע.מ.ל )ערבית מדוברת לכולם(: פועל במסגרת שיתוף פעולה 

בין פר"ח )פרויקט חונכות( והמועצה הבריטית ושואף לצמצום פערים 

תרבותיים-שפתיים בין יהודים לערבים בגילאים צעירים. סטודנטים 

ערביים הפועלים במסגרת הפרויקט מלמדים ערבית מדוברת ותרבות 

ערבית במספר בתי ספר יסודיים במרכז הארץ. המטרה היא ליצור מגע 

אנושי, רציף, חיובי, מועיל ומפרה הדדית בין ילדים יהודים לבין בוגרים 

ערביים, מפגש של התלמידים עם מורה ערבי/ה עברי/ה ומפגש בין 

מורים משתי החברות שיאפשר היכרות, הפחתת חששות, סטריאוטיפים 

ודעות קדומות ויקדם סובלנות ואמון בין הקבוצות.

ב. שילוב מורים ערביים בבתי ספר עבריים ולהיפך

http://www.machon-merchavim.org.il/wp-content/uploads/2016/06/guide_hebrew_2016_lr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S6z3LQvOsVE
http://www.machon-merchavim.org.il/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/
http://www.abrahamfund.org/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91_%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F
http://www.givathaviva.org/heb/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
http://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/MiktsootVeTchumayLimud/languages/Pages/Hebrew-Arabs.aspx
http://spokenarabic.co.il/
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במקרים רבים אם אין מורה ערבי / עברי בבית הספר, ניתן גם להזמין 

מורה עמית מבית ספר ערבי/עברי לשיעור או מספר שיעורים, או לקיים 

שיעור בסקייפ.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר משתלבים ומשלבים - המדריך לשילוב 

מורים ערבים בבתי ספר יהודיים, שנכתב במסגרת מיזם משותף של 

מכון מרחבים והמינהל לעובדי הוראה במשרד החינוך, המוביל את יישום 

התוכנית לשילוב מורים ערבים בבתי ספר יהודיים בשיתוף הרשות לפיתוח 

כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי במשרד ראש הממשלה.

http://meyda.education.gov.il/files/staj/mishtalvimivrit.pdf
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ג. מפגשים בין בתי ספר

בישראל מתקיימים מפגשים בין ילדים ובני נוער יהודים וערבים סביב 

מוזיקה ואמנות, דאגה לאיכות הסביבה, משחקי כדורגל ועוד. בנוסף, 

יש מפגשים העוסקים ישירות בסכסוך ובניסיונות להבנה עמוקה יותר 

של החיים בתוכו והשלכותיו כמו למשל הסדנאות של ביה"ס לשלום 

בנווה שלום . בחלק מן המקרים המפגשים מתקיימים על פי גישת 

השערת המגע )אולפורט, 1954(, הגורסת כי הדרך הטובה ביותר לצמצום 

העוינות בין קבוצות היא הפגשת חבריהם אלה עם אלה, וכי המפגש 

בין הצדדים מָקרב לבבות ותורם להבנה ש"כולנו בני אדם". אחרים 

גורסים כי במצב של חוסר שוויון ופערים ביחסי הכוח המפגש עצמו 

אינו מספיק, ויש לחדד את ההבנה ביחס לשורשי מצב זה ואת הנכונות 

להיאבק על שינויו. 

ניתן להיעזר בארגונים ועמותות רבים המסייעים ומלווים את המפגש, 

כמו:

ביה"ס לשלום בנווה שלום: בית הספר לשלום בנווה שלום הוקם ב-1979 

כמוסד חינוכי-רעיוני של נוה שלום, המנסה ליישם את עקרונות הקהילה 

דרך עריכת סמינרים וסדנאות מפגש בין יהודים וערבים. הפעילויות 

מיועדות לנוער ולמבוגרים מישראל ומהרשות הפלסטינית.

המרכז היהודי-ערבי לשלום בגבעת חביבה: המרכז היהודי-ערבי 

לשלום בגבעת חביבה מיישם תכניות חינוכיות מקיפות לתלמידים 

יהודים וערבים לטיפוח למידה, הבנה, והקניית כלים לחברה משותפת 

בישראל. התכנית, המיושמת בד בבד עם מערכת החינוך הפורמאלית 

ולצדה, מכשירה מורים ומחנכת את התלמידים לאורך כל השלבים 

במערכת החינוך, החל בבית הספר היסודי, דרך חטיבת הביניים, ועד 

לבית הספר התיכון . התכנית נשענת על מודלים מודרניים ותאוריות 

לפתרון סכסוכים, ומעודדת חשיבה ביקורתית והבנה של הצד השני .

אפשר אחרת:  החזון של עמותת אפשר אחרת כולל ילדים יהודים 

וערבים הגדלים זה לצד זה ביחסי אחווה ורעות, לומדים, חוקרים, 

שרים ומשחקים יחד, תוך הערכה וכבוד הדדיים. העמותה פועלת כדי 

להפוך את החזון הזה למציאות יומיומית, ומאפשרת לנהל דיאלוג 

שוויוני ורב-תרבותי במדינת ישראל. 

יוזמות קרן אברהם: עמותת יוזמות קרן אברהם היא ארגון יהודי-ערבי 

לשינוי חברתי ולקידום שילוב ושוויון בין יהודים וערבים אזרחי ישראל, 

למען חברה משגשגת, בטוחה וצודקת. "השפה כגשר תרבותי"  הוא מיזם 

הדגל של הקרן, במסגרתו מופעלת תכנית "יא סלאם" הכוללת תכנית 

להוראת השפה והתרבות הערבית בכיתות ה'-ו' בבתי הספר היהודיים 

על ידי מורים ערבים ומורות ערביות,  תכנית מפגשים של תלמידים ושל 

http://wasns.org/-sfp-he-
http://wasns.org/-sfp-he-
http://wasns.org/-sfp-he-
http://www.givathaviva.org/heb/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
http://www.anewway.org.il/
http://www.abrahamfund.org/10938
 http://yasalam.galim.org.il/
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צוותי הוראה בבתי ספר יהודיים וערביים, ולימודי התרבות העברית-

ישראלית העכשווית בבתי ספר ערביים כדי לחשוף את התלמידים הערבים 

למורכבות החברה היהודית ולחיי היום-יום של ילדים יהודים בני גילם. 

בנוסף פועל הארגון לקידום מדיניות בתחומים הנוגעים לחינוך לחיים 

משותפים. 

אג'יק - מכון הנגב: אג'יק-מכון הנגב הינו ארגון פיתוח ערבי-יהודי ללא 

מטרות רווח ובסיסו בנגב. החזון שלו כולל חברות שוויוניות ומשגשגות 

בנגב, בארץ ובעולם הפועלות במשותף לקידום שלום ופיתוח אנושי בר 

קיימא. בפעילותם בארץ, אנשי הארגון מתמקדים בתהליכי פיתוח קהילתי 

בקרב הערבים-הבדואים תושבי הנגב  כחלק מהחברה הפלסטינית 

אזרחי ישראל, פועלים ליצירת שותפות אמת בין האוכלוסייה הערבית 

והיהודית ומקדמים צדק חברתי וכלכלי עבור כלל תושבי המדינה

מדרשת אדם: מדרשת אדם היא ארגון חינוכי ארצי שמטרתו לקדם את 

הדמוקרטיה והשלום, ולבסס תפיסת עולם המכבדת את זכויות האדם 

והאזרח. המדרשה פועלת בכל שדרות החברה הישראלית, בקרב יהודים 

וערבים, ותכניותיה מותאמות לילדים, לבני נוער ולמבוגרים. פעילותה 

מתקיימת במערכת החינוך הפורמלית, וכן במוסדות ובארגוני חינוך, 

חברה, קהילה ותרבות

בית יגאל אלון: המחלקה לחינוך לחיים משותפים בבית יגאל אלון שואפת 

להניח קרקע חינוכית, תרבותית ואזרחית ליחסים של שלום וסולידריות 

בין ערבים ויהודים ולכינון חברה משותפת בישראל. המחלקה שואפת 

לתת מענה לכל המעוניינים בקידום חינוך לחיים משותפים ולכן פונה 

למגוון אוכלוסיות וגילאים תוך שימוש בכלים רבים אשר משמשים במפגש 

ובתהליך הלמידה וההתקרבות בין המשתתפים. התכנית החינוכית 

העיקרית נקראת "מפגשי האביב", ובמסגרתה נפגשים תלמידים יהודים 

וערבים מהגליל לסדרה של ארבעה מפגשים אשר כוללים יצירה אמנותית 

משותפת, ביקור בבית יגאל אלון ואירוח בבתי הספר.

השחר החדש בנגב: ארגון השחר החדש בנגב הוא ארגון בדואי-יהודי 

הפועל לקידום שוויון, דו-קיום ושלום בקרב תושבי הנגב. 

הארגון נוסד ב-2009, הוא מבוסס קהילה וממוקם ברהט. מטרתו ליצור 

שוויון הזדמנויות בחינוך לחברה הבדואית בנגב והוא פועל בשלושה 

צירים חשובים: חינוך, תעסוקה ומנהיגות. חברי הארגון מאמינים כי 

לנערי וצעירי החברה הבדואית בנגב יש פוטנציאל עצום המחכה לפרוץ 

והם מעוניינים לתת להם את הכלים לכך, להגשמה עצמית, למנהיגות 

ולחינוך ערכי אחראי המאפשר להם לצאת ממעגלי הנחשלות והעוני 

ולהיות אזרחים פעילים ומעורבים בחברה אזרחית. 

קרן עמרי - בוסתן נוף משותף: בוסתן נוף משותף הוא מקום ייחודי 

בלב ליבו של הגליל, המקיים שילוב של עשייה סביבתית וחקלאית עם 

מעורבות חברתית, שמטרתה ליצור מפגש בין הקהילות השונות בגליל - 

יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, בכל הגילאים, לרגעים קסומים בסביבה 

הטבעית, המשותפת לכולם. הוא נוסד לזכרו של עמרי גולדין, שנהרג 

http://ajeec-nisped.org.il/
http://www.adaminstitute.org.il/
http://media.wix.com/ugd/8b2162_f6faa2a662da4b4a92f7dd26d57b670e.pdf
http://www.anewdawninthenegev.org/
http://nofmeshutaf.org/he/%D7%91%D7%99%D7%AA/
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בפיגוע מחבל מתאבד באוגוסט 2002, על-ידי הוריו, אמירם וטילדה 

גולדין. המשתתפים בקבוצות השונות חווים חוויה של היכרות ולמידת 

האחר תוך כדי עיסוק משותף בתחומים שבהם יש לכולם רצון ללמידה 

ועשייה. המקום מציע תכניות מפגש לצעירים ומבוגרים. 

שער לאדם: אתר שער לאדם ממוקם ביער שבין היישוב כעביה וקיבוץ 

הרדוף בגליל ומהווה מרכז קהילתי בינלאומי לפעילויות חינוך, אמנויות 

ואקולוגיה ושואף לתת מענה למציאות המורכבת בין קהילות יהודיות 

וערביות בגליל דרך יצירת תרבות משותפת. הארגון מציע פעילויות רבות 

בתחומים כגון חקלאות, תיאטרון קבוצתי, לימודי שפות, קבוצת נשים, 

סדנאות יצירה ועוד. קבוצת מחנכים הפועלת במסגרת האתר הקימה 

את תנועת הדרך המשותפת - אל תאריק אל מושתארק, שהיא תנועה 

חינוכית הכוללת ראשי רשויות, אנשי חינוך ונציגי חברה אזרחית הפועלים 

בתחום החינוך. מטרת התנועה היא ליצור רשת בתי ספר ומוסדות חינוך 

גליליים, המובילים ומחויבים לקידום חינוך לחיים משותפים והכרת 

החברות היהודית והערבית זו את זו. 

ארגונים אלו מציעים מגוון תכניות ומפגשים, בהם נעשה שימוש בכלים 

שונים – אמנותיים, משחקיים או חברתיים – וכן בשיטות הנחייה ומפגש 

שונות. המפגשים יכולים להתקיים באתרים שונים ברחבי הארץ, ולמשכי 

זמן שונים, תמיד בתיאום עם בתי-הספר או הארגונים המזמינים.  

דוגמה לתוצר שנוצר במהלך מפגש כזה ניתן למצוא בסרטון: "בעיניים 

אחרות" - מקהלות חט"ב אל ראזי אום אל פאחם ו"רותם- מנשה", 

מ.א. מנשה

הכנה למפגשים

שלב חיוני לפני המפגש עצמו הוא הכנה מעמיקה של התלמידים /

הסטודנטים / החניכים המשתתפים בנושאים הקשורים לפלורליזם, 

קבלת השונה, יחסי מיעוט ורוב בדמוקרטיה לצד עיסוק בדעות קדומות.

דוגמאות למשאבי הוראה שיכולים לסייע בכך:  

نظر  )לכיתות ו'-י'(.  זוהי  מצגת דו-לשונית המציגה את נקודות •המצגת האינטראקטיבית שתי שפות - שתי נקודות מבט - ووجهتا 
המבט של שתי תלמידות, יהודייה וערבייה, לפני מפגש בין יהודים 

וערבים, במהלך המפגש ובסיומו. מטרת המצגת: להכין תלמידים 

למפגש דו-לאומי, ולטפח אמפתיה והבנה כלפי הרגשות של שני 

הצדדים.

)לכיתות ה'-ט'(. מצגת שנעשה בה ניסיון "לפתוח את הדלת" •המצגת האינטראקטיבית פותחים את הדלת לחיים משותפים 

ולמצוא את הדרך לחיים משותפים בישראל באמצעות הילדים - 

דור העתיד.

•המצגת האינטראקטיבית אנחנו ואתם דומים ושונים. )לכיתות ז'-יב'(. 

http://www.adam-insan.org.il/--c20mh
http://www.adam-insan.org.il/about1
 http://www.adam-insan.org.il/--c20mh
https://www.youtube.com/watch?v=XTz_NaW7d1s
https://www.youtube.com/watch?v=XTz_NaW7d1s
http://www.educivic.items.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=5c156549-e231-414c-b0f2-0ee236d8a946&lang=HEB
http://www.educivic.items.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=5c156549-e231-414c-b0f2-0ee236d8a946&lang=HEB
http://www.educivic.items.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=5c156549-e231-414c-b0f2-0ee236d8a946&lang=HEB
http://www.educivic.items.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=5c156549-e231-414c-b0f2-0ee236d8a946&lang=HEB
http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=e0216a69-99b8-4404-a499-60df5c9f136f&lang=HEB
http://www.educivic.items.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=650246b3-4931-428b-8eea-b0b9254a01e3&lang=HEB
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היא מצגת שפותחה לקראת היום הבין-לאומי לביעור האפליה 

הגזעית, משמטרתה להעלות את המודעות של התלמידים לנטייה 

האנושית להכללה ולחלוקה דיכוטומית ל"אנחנו" ו"אתם", והקשר 

בין הנטייה הזאת לתופעת הגזענות בחברה.

הקפדה על סטטוס שווה בין שתי הקבוצות הנפגשות

ביחסי רוב ומיעוט קיימים בין הקבוצות פערים, ואלה באים לידי ביטוי 

גם במפגשים בין שתי הקבוצות. לדוגמה, בתי ספר ממעמד חברתי-

כלכלי נמוך לעומת בתי ספר ממעמד חברתי-כלכלי גבוה; בתי ספר 

הפועלים בפריפריה מול אלה הפועלים במרכז ובתי ספר בעלי הישגים 

לימודיים נמוכים לעומת אלה שהישגיהם הלימודיים גבוהים. מפגשים 

כאלה עלולים לחזק אצל קבוצת הרוב סטראוטיפים הקיימים כלפי 

קבוצת המיעוט, או לעורר תחושה של קיפוח ואפליה אצל המיעוט 

מול קבוצת הרוב. מסיבות אלה חשוב למצוא בתי ספר הדומים אחד 

לשני ברוב המאפיינים.

תנאים למפגשים אופטימליים

  מומלץ לקיים לפחות ארבעה מפגשים בשנה ולהיעזר גם במפגשים 

ברשת. מפגש בודד לא ישיג את המטרה.

  חשוב שפרק הזמן בין מפגשי התלמידים לא יהיה ארוך כדי לשמור 

על הפתיחות והאמון שנוצרו.

  כל מפגש חייב להימשך לפחות כמה שעות, כדי לאפשר היכרות 

מעמיקה. מפגשים הנמשכים מעבר ללילה מאפשרים יותר זמן חופשי 

והיכרות מעמיקה יותר. 

  חשוב להקפיד על הנחיה משותפת של שתי הקבוצות ובשתי השפות

  מומלץ להקפיד על קירבה גיאוגרפית בין שני המוסדות 

המפגש עצמו:

בשל אווירת הקונפליקט, המפגש עצמו עשוי להיות טעון, ומומלץ להיעזר 

באחד הארגונים מן הרשימה שצוינה למעלה, או במנחים שהנחיית 

מפגשים בין-תרבותיים הוא תחום התמחותם. דוגמאות לפעילויות 

ניתן למצוא גם באתרים השונים. לצורך הדגמה בחרנו להביא מספר 

הצעות מתוך אתר מט"ח העוסק במפגש בין תרבויות.  הכלל המוצע 

הוא להתחיל במשחקים המאפשרים שבירת קרח ועידוד שיתוף פעולה, 

ואז להמשיך בדיונים מעמיקים יותר על מקום השפה, הדת וכו' בחיי 

היומיום של התלמידים. 

משחקים להיכרות ושבירת הקרח לדוגמה:

התלמידים עומד במרכז. התלמיד נותן לכל ילד שם של פרי או ירק, •סלט פירות / סלט ירקות: מוציאים כיסא אחד מהמעגל ואחד 

http://www.adam-insan.org.il/--c20mh
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רצוי בשפה הערבית:

- תּוַפאְח )תפוח(, ַחס )חסה(, ַּבְנדֹוָרה )עגבניה(;  תּוַפאְח )תפוח(, ַחס 

)חסה(, ַּבְנדֹוָרה )עגבניה(;  וחוזר חלילה.

- ָּבִטיְח )אבטיח(, ַליימֹון )לימון(, ִמיְׁשִמיׁש )ִמְשֵמש(; ָּבִטיְח )אבטיח(, 

ַליימֹון )לימון(, מישמיש )ִמְשֵמש (; הילד במרכז קורא: הרוח נושבת 

על כל התפוחים/העגבניות/החסות. כל מי שהתיאור מתאים לו צריך 

להחליף כיסא, מי שלא מצליח להתיישב נשאר במרכז, וחוזר חלילה.

במעגל. מוציאים כיסא אחד מהמעגל, והתלמיד שכיסאו הּוצא עומד •הרוח נושבת או "מי כמוני" - פעילות היכרות: התלמידים יושבים 

במרכז המעגל. )כלומר, כל התלמידים יושבים על כיסאות, ולתלמיד 

שבמרכז אין על מה לשבת(. התלמיד אומר משפט כמו: הרוח נושבת 

/ מי כמוני על כל מי שאוהב שוקולד / שאוהב את תכנית הטלוויזיה או 

הרוח נושבת על כל מי שלובש ג'ינס / שלובש חולצה כחולה / שנועל 

נעלי התעמלות וכדומה )מומלץ להרחיב לצורך היכרות משמעותית 

יותר: כל מי שאוהב ללכת לים/כל מי שהוא אח בכור או אחות בכורה 

ועוד(. כל מי שהתיאור מתאים לו, צריך להחליף כיסא. מי שלא מצליח 

להתיישב נשאר במרכז, וחוזר חלילה.

עידוד של שיתוף פעולה:

מיומנות של עבודה בקבוצות אינה מובנת מאליה והרבה ילדים/מורים/

פרחי הוראה יתקשו לשתף פעולה גם בקבוצה חד לאומית. כדי לעודד 

שיתוף פעולה מומלץ להתחיל את המפגשים במשחקים שונים של 

שיתוף פעולה.

משחקי שיתוף פעולה לדוגמה:

כל קבוצה תקבל לוח עץ ועליו כדור פינג-פונג. ציירו קו זינוק וקו סיום. •כדור על לוח: חלקו את הקבוצה לקבוצות מעורבות של 6-4 ילדים. 

המטרה היא להגיע מקו הזינוק לקו הסיום במהירות, מבלי שהכדור ייפול. 

הכללים:

- אסור לגעת בכדור.

- כל חברי הקבוצה חייבים לגעת בלוח.

- אם הכדור נופל, כל הקבוצה חוזרת לקו הזינוק.

•פאזל: בחרו כמה תמונות צבעוניות, גזרו אותן לחתיכות קטנות 
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יחסית, ושימו כל תמונה גזורה בשקית ניילון. חלקו את הקבוצה הגדולה 

לקבוצות מעורבות. כל קבוצה תקבל שקית. המטרה: להרכיב את הפאזל 

במהירות.

דיון על השפות 

1. מצאו מילים רבות ככל האפשר, שהן דומות בעברית ובערבית - 

מילים  שהצליל שלהן דומה, ומילים בסלנג בשתי השפות: מילים 

עבריות בסלנג הערבי ומילים ערביות בסלנג העברי.

 2. כתבו ביחד טקסט, המשלב עברית וערבית: שיר / שיר ראפ / 

חמשיר / סיפור קצר / פתגם. 

3. דיון - על אף שהשפה הערבית היא השפה הרשמית השנייה 

בישראל, רוב היהודים אינם דוברים ערבית.

א. איך, לדעתכם, הדבר משפיע על התקשורת

בין יהודים לערבים בישראל? 

ב. איך אתם, התלמידים מ..., מרגישים, כשלא מבינים אתכם? 

ג. ואיך אתם, התלמידים מ..., מרגישים, כשאינכם מבינים ערבית?

המלצה: קראו את המאמר של סייד קשוע: שיעור בערבית

א. מה הרגשתם כשקראתם את המאמר?

ב. מה לדעתכם אפשר לעשות, כדי לשפר את מצב השפה הערבית 

בישראל?

דיון על מקום הדת 

דיון בקבוצות/במליאה:

1. איך אתם מגדירים את עצמכם מבחינה דתית?  דתיים מאוד / 

דתיים  / קצת דתיים / מסורתיים / שומרים רק על חלק מהמצוות

2. ספרו על המנהגים או המצוות שקשורים לדת שלכם.

3. האם אתם מכירים מצוות ומנהגים בדתות אחרות? ספרו על כך

היכרות עם מצוות הדת 

מידע: מצוות בשתי הדתות

מצוות באסלאם: אמונה באל אחד, ברית מילה, חמש תפילות ביום, 

צום רמדאן, צדקה, איסור אכילת חזיר ושתיית אלכוהול, עליה למכה, 

לימוד קוראן, צניעות בלבוש כולל כיסוי ראש לבנות ועוד.



23

מצוות ביהדות: אמונה באל אחד, ברית מילה, שמירת שבת )איסור 

נסיעה בשבת, איסור שימוש בחשמל, תפילה, קריאה בתורה(, כשרות 

)איסור אכילת חזיר וֵפרות ים, ערבוב חלב ובשר(, תפילה 3 פעמים ביום, 

תשעה צומות ובינהם יום כיפור, תשעה באב ותענית אסתר, צדקה, 

לימוד תורה, צניעות בלבוש כולל כיסוי ראש לנשים נשואות ועוד.

מצוות בדת הדרוזית: אמונה באל אחד ,ברית מילה, תפילה בימי ראשון 

וחמישי בערב, מצוות דיבור אמת, שמירה על סודיות, הגנה ושמירה על 

האחים, נדיבות, הכנסת אורחים ועזרה לנזקקים, איסור אכילת חזיר 

ושתיית אלכוהול, צניעות בלבוש כולל כיסוי ראש לבנות,  חיי נצח - 

האמונה בגלגול נשמות ,איסור נישואי תערובת.

מצוות בדת הנוצרית: אמונה בשילוש הקדוש -האב )אלוהים(, הבן )ישו, 

הנחשב לבן האלוהים( ורוח הקודש )מעין השראה של קדושה( - שהם 

אחד, לאנשים מן השורה אין חובה להתפלל בימי חול.

ברית מילה אינה חובה בנצרות, יום ראשון הוא יום קדוש ויום מנוחה 

וצדקה, חובת כיסוי ראש רק לנזירות,אין חובה לעלות ברגל, בנצרות 

לא נקבעו עבור קהל המאמינים צומות אלא הימנעות מאכילת בשר 

בימי שישי וב- 40 הימים שלפני חג הפסחא , איסור קיום יחסי מין 

לפני החתונה.

1. דיון בקבוצות/במליאה:

א. מה דומה ומה שונה בין המצוות?

ב. האם היה משהו שהפתיע אתכם?

ג. ספרו על החגים שלכם: מנהגים, מה אתם אוהבים בחג?

הידעתם: בישראל אין חג משותף לערבים ויהודים

2. עבודה בקבוצות

המציאו חג משותף ליהודים ולערבים בישראל. ציינו את הפרטים האלה 

על החג שלכם:

• תפילה מיוחדת לחג•מנהגים מיוחדים של החג •המאכלים של החג•הסיפור מאחורי החג•שם החג
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ד. לימוד משותף

שילוב בין אזרחים בעלי רקע שונה, במיוחד בשוק העבודה, מּוּכר כיום 

כאמצעי חיוני לקידום אזרחות משותפת ולצמצום פערים והחינוך מּוּכר 

ככלי מרכזי היכול לאפשר זאת. התכנית לימוד משותף מציעה דרך יעילה, 

פשוטה ליישום ובעלת יתרונות חינוכיים וכלכליים לקידום השילוב בין 

אזרחים הבאים מרקעים שונים בישראל. זהו המענה המיטבי לקירוב בין 

קבוצות  לקידום חינוך איכותי יותר, ולתרומה להכשרה אקדמית ברמה 

גבוהה יחד עם חיזוק המיומנויות הרגשיות והחברתיות של התלמידים 

בכיתה. 

מודל זה אינו עוסק ישירות בחינוך לשלום אלא בעקיפין, באמצעות 

לימוד משותף של תלמידים משתי הקבוצות.

ההשראה לתכנית לימוד משותף נבעה מהניסיון החינוכי שנרכש בצפון 

אירלנד שהיא מחוז בחלק הצפוני של האי האירי הנשלט על-ידי אנגליה. 

במשך שנים היה המחוז מוקד לקונפליקט אלים בין התושבים האירים-

קתולים השואפים להתאחד עם אירלנד, לבין התושבים הפרוטסטנטים 

השואפים להמשיך להיות חלק מן הממלכה המאוחדת. במודל נעשה 

שימוש לקידום חיים משותפים בצפון-אירלנד.

המודל הזה נשען על כמה קווים מנחים המותאמים לישראל:

  צמצום הפערים הכלכליים והחברתיים בין שתי הקבוצות.

צעד ראשון וחשוב לחיזוק הקשר בין הקבוצות וליצירת אקלים מתאים 

ללימוד המשותף, הוא צמצום הפערים הכלכליים וההשכלתיים בין שתי 

הקבוצות, תוך שימוש בכלים של העדפה מתקנת ותקצוב יתר של הקבוצה 

שסבלה מאפליה. 

  שמירה על הזהות של כל קבוצה.

בתי הספר של שני הצדדים שומרים על הזהות הייחודית שלהם, והתלמידים 

נפגשים רק לצורך לימוד משותף של תחומי הדעת. זאת לאחר שנבנתה 

השותפות בין המנהלים, והמורים קיבלו הכשרה מתאימה.

  מתן דגש לשיתוף פעולה לימודי בין בתי הספר, בעיקר במקצועות 

הליבה.

בתי הספר מַתאמים ציפיות ומחליטים מהם הצרכים הלימודיים המשותפים 

לשני המוסדות. דוגמאות לשיעורים משותפים: לימודי מתמטיקה, מדעים, 
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כישורי חיים, ספורט, הכנה לעולם העבודה, ומגמות משותפות להגדלת 

ההיצע לבגרות. התלמידים נפגשים ולומדים יחד את תחום הדעת הנבחר.

  שיפור ההישגים הלימודיים.

שיפור ההישגים הלימודיים של התלמידים מושג בעזרת האמצעים 

המיוחדים הננקטים בבתי הספר: הכשרת המורים וההוראה המשותפת 

של שני מורים או מורות; ליווי בית הספר על ידי מדריכים ומדריכות 

מקצועיים; תקציבים וציוד למעבדות; שיטות הוראה מגּוָונות ועשירות 

יותר; ועוד. כמו כן נמצא כי חינוך חברתי-רגשי המוענק תוך חיזוק הזהות 

ותחושת השייכות, משפר את ההישגים הלימודיים ותורם להם.

  טיפוח מוכוון של ערכים מרכזיים בחיים בחברה מגוונת.

זמן מיוחד מוקצה לטיפוח ערכים חברתיים חשובים כגון סובלנות, הבנה 

הדדית ואמון בין הקבוצות. דבר זה נעשה באמצעות שילובן של פעילויות 

מיוחדות המוקדשות לנושא עם המיומנויות הנלמדות בתחומי הדעת.

התכנית, של המחלקה לאזרחות, חינוך אזרחי וחיים משותפים במטח, 

ללימוד משותף של ערבים ויהודים בישראל מבוססת על עקרונות הלימוד 

המשותף בצפון אירלנד, תוך התאמה והתייחסות למאפיינים הייחודיים 

לישראל.

מטרות התכנית בישראל

  לקדם לימוד משותף של יהודים וערבים בישראל.

  לשפר את ההישגים הלימודיים של שתי האוכלוסיות בתחומי הדעת: 

מתמטיקה, אנגלית, מדעים ואזרחות.

  לקדם למידה חווייתית, עבודת צוות והתמצאות רב-תרבותית של 

מורים ותלמידים, ולפתח אסטרטגיות למידה והוראה חדשות, המותאמות 

למאה ה-21.

  לטפח סובלנות, הבנה, אמון ואמפתיה בין שתי האוכלוסיות.

להוביל לחברה סובלנית, סולידרית ובטוחה, שנעים יותר לחיות בה. 

בסרטון הבא ניתן לראות כיצד לימוד משותף שומר על זהות ומקדם 

לכידות חברתית:

פרטים נוספים ניתן למצוא בחוברת לימוד משותף בחברה מגוונת

http://video.cet.ac.il/VideoDisplay.html?url=http%3A%2F%2Fvideo.cet.ac.il%2FVideoPlayer.aspx%3FxmlConfigPath%3DCivic%2F2016%2Fgrafiti.xml&width=700px&height=421px
https://drive.google.com/file/d/0B_1wbhndRcdFYmR5UHdlN2VUdkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B_1wbhndRcdFYmR5UHdlN2VUdkE/view
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כמה מילים לסיכום 

ב-22.9.16 הגיש מבקר המדינה, השופט )בדימוס( יוסף שפירא, דו"ח 

חשוב לנשיא, ראובן ריבלין. נושא הדו"ח היה החינוך לחיים משותפים 

ומניעת גזענות בישראל. הדו"ח של מבקר המדינה אמור היה לשמש 

קריאת השכמה למי שאחראים לחינוך נגד גזענות המקדם חיים משותפים, 

מדריך זה אמור לסמן את השביל לאלו שהחליטו להקשיב לקריאה 

של המבקר, ולקדם את החינוך לאזרחות שוויונית ולחיים משותפים 

בסביבה בה הם פועלים.  המשימה הנדרשת רחוקה מלהיות פשוטה: היא 

דורשת יכולת התמודדות עם התנגדויות, יכולת הכלה של קונפליקטים, 

ורצון להוביל קו שונה מזה של הזרם המרכזי. נדרשת גם עמדה חינוכית 

ברורה התומכת בזכויות אדם ובשוויון גם במצבי קונפליקט, שכן חברה 

משותפת אין משמעה רק יחסים טובים בין שכנים: היא מחייבת גם את 

החברה כולה -  את מערכת החוק, משרדי הממשלה, המחוקקים והרשויות 

לפעול לקידום שוויון והכרה בנרטיבים השונים, גם אם הם שונים מאלו 

המקובלים בכל אחת מן החברות. המשימה בוודאי מאתגרת, ההפניות 

במדריך רק מסמנות את תחילתם של השבילים בהם תבחרו אתם - 

כקוראים וכאנשי חינוך - לפעול בסביבה המורכבת שלכם.

כך או כך, כפי שציין המבקר, חשוב לזכור כי חינוך לחיים משותפים איננו 

עניין חד-פעמי: כדי שישיג את מטרותיו, עליו להיות חלק מחיי היומיום 

בבית-הספר. בשיעורי ההיסטוריה יהיה אפשר ונכון ללמד את הנרטיבים 

השונים על הסכסוך, בשיעורי האזרחות לדון בערך השוויון ובקושי ליישמו 

במצבי קונפליקט, בשיעורי הספרות להכיר את הסופרים והמשוררים 

של הצד ה'אחר', ובשיעורי הגיאוגרפיה לבקר ביישובים בהם מתגוררים 

השכנים הלא מוכרים. חינוך לחיים משותפים במצב קונפליקטואלי 

הוא משימה מתמשכת שאיננה מסתיימת לעולם. מאחר שהמהלך אינו 

פשוט, חשוב וכדאי להיעזר בארגונים המתמחים בתחום, ואשר השקיעו 

שנים של עבודה בפיתוח מיומנויות וידע רלבנטי. אנחנו כאן כדי לסייע, 

ובטבלה שלמטה ניתן למצוא מידע לאן ניתן לפנות ומי יכול לעזור במה.
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למי פונים דרך הפעולה

האגודה לזכויות האזרח
עמותת הגר

המחלקה לאזרחות חינוך אזרחי וחיים 
משותפים, מטח

פעילות בכיתה ללא מפגש

מכון מרחבים
יוזמות קרן אברהם

גבעת חביבה

שילוב מורים ערביים
בבתי ספר עבריים ולהיפך

ביה"ס לשלום בנווה שלום
המרכז היהודי-ערבי לשלום בגבעת חביבה 

אפשר אחרת
יוזמות קרן אברהם
אג'יק - מכון הנגב

מדרשת אדם
בית יגאל אלון

השחר החדש בנגב
קרן עמרי - בוסתן נוף משותף

שער לאדם

מפגשים בין בתי ספר

המחלקה לאזרחות וחינוך אזרחי, מטח
גבעת חביבה

לימוד משותף

עוס"ים שלום שינוי בארגונים ומקומות עבודה
הכשרת סוכני שינוי

http://www.acri.org.il/education/
http://hajar.org.il/index.php/he/component/media/system/hajar
http://commonground.cet.ac.il/
http://wasns.org/-sfp-he-
http://www.givathaviva.org/heb/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
http://www.anewway.org.il/
http://www.abrahamfund.org/10938
http://ajeec-nisped.org.il/
http://www.adaminstitute.org.il/
http://media.wix.com/ugd/8b2162_f6faa2a662da4b4a92f7dd26d57b670e.pdf
http://www.anewdawninthenegev.org/
http://nofmeshutaf.org/he/%D7%91%D7%99%D7%AA/
http://www.adam-insan.org.il/about1
http://commonground.cet.ac.il/
http://www.givathaviva.org/heb/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
http://www.ossim-shalom.org.il/
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מה המטרה שלי: 

מי קהל היעד שלי:

כמה זמן עומד לרשותי:

את מי אני יכול לצרף אלי בתוך בית הספר:

מי יכול לעזור לי )ארגון, עירייה, המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים ומשרד החינוך ועוד(: 

רפלקציה בעקבות הפעילות תיאור הפעילות תאריך יעד יישום התכנית

פתיחה:

שלב א׳:

שלב ב׳:

שלב ג׳:

פעילות סיכום:

טבלה - תכנית חיים משותפים


