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חוסר סובלנות, ב לעתים קרובותמתאפיין  המשוסעת והקוטבית תחברה הישראליהשיח ב
 ,כבוד האדם כמום של ערכיהפנמה חוסר מעיד על  הדברגזענות. בגילויי אלימות וב

הדור הצעיר לחיים חינוך  על האמונהמערכת החינוך, . וויוןשחופש ביטוי, סובלנות ו
 שוויון בין בני אדם, מסרים שלקידום עוסקת באופן שיטתי באזרחיים ודמוקרטיים, אינה 

מדינה ובין היותה בין יהודיות הולמתח שניגוד סוגיות הקשורות לעיסוק באינה מעודדת 
. משרד בוד האדםכבסכנות הגזענות והפגיעה בדיון  ואינה עורכת מדינה דמוקרטית

במקום ברור מציבם ואינו לעסוק בערכי הדמוקרטיה את בתי הספר החינוך אינו מנחה 
  בסדר העדיפויות החינוכי. 

יכול להיות השלטון המקומי  אם בדקנו ממשרד החינוך עדר הנחיה מוצהרתיבה
  ערכים של דמוקרטיה וחיים משותפים ברשות המקומית.להמקדם חינוך מנוע ה

סמכויות ההעברת  מעלה את השאלה בדברהשלטון המקומי בחינוך  של הדיון במעורבות
גורמי שני חלוקת התפקידים בין ושלטוניות מן השלטון המרכזי אל השלטון המקומי ה

בה שחלוקה חינוך, להאחריות  וקתחל בדברמרכזית בתוך כך עולה שאלה  .השלטון
ם הקשורים הכובד מהשלטון המרכזי למקומי בלי שיהיה לכך ביטוי בחוקי מרכז עובר

חינוך הובקידום חינוך ה ם במערכתהישגיהשיפור בחינוך. הרשויות המקומיות רואות ל
ומוסיפות גדולים תקציבים מייעדות לכך והן  ,הערכי חלק מהותי מתפקידן ומחובתן

  משרד החינוך. הליבה של לתכנית  תכניות רבות

מתפקידם בלתי נפרד הרואים בקידום החינוך חלק  ,רשויותהנקודת מוצא זו, של ראשי ב
ראשי  , וכיצד, תופסיםלבחון אםניסה  שלנו ומהמחויבות שלהם לתושבים, המחקר

  .את קידום החינוך לדמוקרטיה כחלק מתפקידם שלהם החינוךהרשויות ומנהלי מחלקות 

ראשי עם  20מתוכם  ,ראיונות עומק 35מחקר איכותני שכלל ערכנו כך לשם 
ערים כללו בראיונות נ .מחזיקי תיק חינוך 3- ומנהלי אגפי חינוך,  7ערים/מועצות אזוריות, 

ערים מן לא מעורבות, ו מעורבותערים , מן המגזר היהודי והערבי קטנותו גדולות
בעלי תפקידים במרכז השלטון  עם נערכו ראיונות נוספים 5מרכז. פריפריה ומן הה

המקומי, מומחים מתחום החינוך ברשויות המקומיות, מאיגוד מנהלי מחלקות החינוך 
  וממשרד החינוך. 

המחקר מבטא את תפיסת מרבית ראשי הרשויות ומנהלי החינוך שרואיינו בנוגע 
  בקידום החינוך לדמוקרטיה ברשות המקומית. לתפקידם
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 תפקידה של הממלכה – חינוך לדמוקרטיה

ראשי הרשויות ואנשי החינוך הצביעו על החשיבות הגדולה שהם רואים בקידום החינוך 
בחינוך לא רואים מרבית ראשי הרשויות ומנהלים אגפי החינוך לדמוקרטיה. עם זאת, 

  לערכים של דמוקרטיה וחיים משותפים חלק מתפקידם. 

 הכולל בין השאר תכניות לשיפור הישגים ,בין קידום החינוך הבחינוראשי הרשויות 
התנדבות, גיוס לצה"ל, תרומה לקהילה וסובלנות כלפי ( חינוך ערכילתכניות לימודיים ו
לערכים של דמוקרטיה וחיים  ילדים מחינוך מיוחד, עולים וכו'), לבין חינוך ,השונה

והחינוך לערכים ולמידות טובות הלימודיים שיפור ההישגים תכניות למשותפים. בעוד ש
החינוך לדמוקרטיה תושבים, לשלהם  המחויבותמוכחלק קוהרנטי מתפקידם  יםנתפס

אין להם, כראשי רשויות, מנדט  , ולדעתם"תפקיד הממלכה"חיים משותפים נתפס כלו
  לעסוק בנושא.

תכנים ותכניות  , ואף מייעדות משאבים,הרשויות המקומיות מפתחותמהמחקר עולה ש
החינוך לערכי  עוסק בהם. משרד החינוךשהנושאים כחיזוק ותגבור שנתפסות בעיניהן 

 של תושאינה נכללת בתכני כתוספת חיצונית בעיניהם נתפס , לעומת זאת,דמוקרטיהה
  משרד החינוך.

  

 צריכות להתמודד עמם המקומיותהרשויות שהחסמים 
  בקידום החינוך לדמוקרטיה

חיים משותפים להחינוך לדמוקרטיה וראשי הרשויות חשים ש .מדיניות משרד החינוך. 1
מנחה באופן משרד החינוך אינו של משרד החינוך.  עדיפויותהסדר  ראשבאינו נמצא 

העיסוק בערכים ברור לעסוק בדמוקרטיה (מחוץ לשיעורי האזרחות) ואינו מודד את היקף 
למרות שהתמונה החינוכית החדשה שפרסם משרד החינוך מחזקת זה המצב דמוקרטיים. 

היא מתמקדת בעיקר אף שאת הזיקה לחינוך לערכים ומוסיפה מדידה של חינוך ערכי, 
הדמוקרטי להקשר ביטוי  ואינה נותנת בחינוך למידות טובות ולהתנהגות סובלנית לאחר

 של הערכים. 

מנותק נתפס כרק לא דום העיסוק בערכים של דמוקרטיה יקיצוניים ניכר כי קבמקרים 
עורר מתות י", והעיסוק בו בככמנוגד ל"רוח המשרדאפילו אלא  ,מהנחיות המשרד

  ביקורת ציבורית ומקצועית רבה.

סמכות ההם ציינו שכיוון שהם אינם המעסיקים של המורים, אין לאף ראשי הרשויות 
 , שלא כמו הסמכות שיש להם להורות למורים לעסוקלעסוק בדמוקרטיהלהם להורות 

לערכים של  אינם נתפסים כעומדים בסתירה היות שהללו חינוך לערכים אחרים,ב
   המורים ואינם מורכבים כמו ערכי הדמוקרטיה.

 סדר על נמצא לא העיסוק בדמוקרטיה. ופופולריות ט, אלקטורפוליטיקה שיקולי. 2

 ראשי הנושא. של מורכבותוו נפיצותו בגלל השאר בין המקומית, הרשות של היום

 שהחינוך חוששים התושבים, רכיולצ מיטבי מענה ולמתן לשקט השואפים הרשויות,

 רעשים יעוררו החינוכי היום לסדר במחלוקת שנויים תכנים והכנסת לדמוקרטיה
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 קונפליקטואלי לשיח ויגרמו רבנים או קואליציה חברי ,תושבים בקרב והתנגדות

 מראשי חלק הביעו בנוסף .ברשות החינוך וגורמי המקומית הרשות כלפי וביקורת

   .והארצית המקומית ובתקשורת החברתיות ברשתות מביקורת חשש הרשויות

 התנדבות מוכ לערכים וחינוך לימודיים הישגים שיפור כמו שלא ,לדמוקרטיה חינוךה

 כדרישה עולה אינו התושבים, רכיולצ ענהמכ נתפס לא לקהילה, ותרומה לצה"ל

 הרשות של התושבים, של האינטרסים את משרת שאינו נושאכ ונראה מהתושבים

  .בראשה העומד של וא המקומית

, בעיקר רשויות קטנות וחלשות, יהודיות או מעורבות ראשי רשויות. היעדר תקציבים. 3
רשויות מן המגזר הערבי ציינו כי על סדר היום החינוכי שלהם עומדים נושאים גם ראשי ו

  סיוע לתלמידים עולים. או בוערים יותר כגון תקנים לפסיכולוג חינוכי

  

מרחב פוטנציאלי לחינוך  – החינוך הבלתי פורמלי
 חיים משותפיםללדמוקרטיה ו

, מועצות הנוער, מרכזים ראשי הרשויות רואים בחינוך הבלתי פורמלי (תנועות הנוער
מנדט וחופש פעולה להוסיף המקומית  תורשבו יש לשמרחב ו מתאיםקהילתיים) ערוץ 

תנועות נוער. למרות  או תכנים חינוכיים ולעסוק בערכים כמו התנדבות, אזרחות פעילה
ראשי ערכי הדמוקרטיה בחינוך הבלתי פורמלי, לשבפועל הם אינם מקדמים את החינוך 

בסתירה לעמדת  ושאינו עומדבו ערוץ נכון ואפקטיבי לקידום הנושא רואים הרשויות 
  משרד החינוך. 

לתפיסת ראשי  .בושלא כל הילדים נמצאים הוא בכך חסרונו של החינוך הבלתי פורמלי 
העומד בפני עצמו, מרכזי ערוץ להיות רשויות רבים, החינוך הבלתי פורמאלי אינו יכול 

  .פעולה עם החינוך הפורמלי , אלא מחייב שיתוףקידוםב
  

 מה עושים ברשויות המקומיות?

  במרבית הרשויות המקומיות לא נעשות פעילויות לקידום החינוך לערכי דמוקרטיה
רשויות מקומיות מקדמות  3בהן נערך המחקר, שרשויות  28מתוך וחיים משותפים. 

בעיר  מתוכן. ומממנות (בהיקפים שונים) תכניות העוסקות בערכים של דמוקרטיה
נבנתה  כסעיף קבוע בתקציב, הוקצה תקציב גדול לחינוך לדמוקרטיה,אחת בלבד 

, הוספו תכנים של ערכים של דמוקרטיהל תכנית נרחבת לכל בתי הספר העירוניים
תות ידיון בכ דמוקרטיה בכל מקצועות המלל, נבנו פורמטים של למידה המאפשרת

אינטנסיבית של הצוות החינוכי ושיתופו  והכנההכשרה והתקיימו , שבמחלוקתבסוגיות 
  .בבניית התוכנית

  המבוססת על התקבלה החלטה גורפת של ההנהגה המקומית אלוברשויות מקומיות ,
סדר היום הציבור  בראשלשים את הנושא  , שישו של ראש הרשותתפיסת עולמ

 למרות מדיניות משרד החינוך.
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 חילונים, - במרבית הרשויות המקומיות מתקיימים מפגשים בין קבוצות שונות (דתיים
יהודים), לרוב ביוזמת בתי הספר וללא התערבות או - חינוך מיוחד, ערבים- חינוך רגיל

 סיוע מהרשות המקומית. 

 12  שהשתתפו במחקר, מקדמות, יוזמות או מממנות  28רשויות מקומיות, מתוך
לרוב ( קיום- לדוגשים בין קבוצות שונות במסגרת תכניות חינוך (בהיקפים שונים) מפ

הרשויות המקדמות  12. מתוך )מפגשים בין תלמידים יהודים לתלמידים ערבים
שובים ית לינמצאות בפריפריה, בשכנּו 4- והן ערים מעורבות  7קיום, -דומפגשים של 

קיום החיים טובת צורך ממשי ל קיום- לדורשויות אלו רואות בחינוך  ים.יערב
 המשותפים ברשות המקומית.

  ברשויות המקומיות המקדמות חינוך לערכי דמוקרטיה וחיים משותפים מתקיים שיתוף
(מפקחים, רפרנטים של  העובדים בשטח פעולה פורה ונרחב עם נציגי משרד החינוך

משרד  של , בניגוד לתדמיתהמטה לחינוך אזרחי וחיים ושותפים ומנהל חינוך ונוער)
ותה של המדינה על פני ידושמייצגים את יהתחומי לימוד הנתפס כמקדם  ,החינוך

 אלה שמדגישים את היותה דמוקרטית.

 

  מסקנות והמלצות

היעדר הנחיה גורפת , בעם זאתבחינוך לדמוקרטיה. חשיבות רבה ראשי הרשויות רואים 
היקף העיסוק בערכי מדידת היעדר בשל משרד החינוך לעסוק בערכים של דמוקרטיה ו

נתפס החינוך לערכי דמוקרטיה כנושא שאינו נמצא על סדר  דמוקרטיה בבתי הספר,
 כךמשום . מנוגד ל"רוח העולה ממשרד החינוך"הוא אפילו לעתים אשר היום החינוכי ו

ושאין בערכי הדמוקרטיה בבתי הספר עיסוק מרגישים שאין לגיטימיות לראשי הרשויות 
הנושאים את דגל "של הגורמים במשרד החינוך  קולם. עיסוק שכזהלהם מנדט לקדם 

על , ואינו נשמע(המטה לחינוך אזרחים וחיים משותפים ומינהל חברה ונוער)  "הדמוקרטיה
התנהלות המשרד בסוגיות כמו פסילת הספר "גדר חיה" מאפילה המסרים שהם מקדמים 

  .ל מקצוע האזרחותע לשעבר פיטורי המפקחו פיטורי אדם ורטה כמוופרשות 

 תלמדיד הוספת מדידה של ערכי דמוקרטיההצהרה ברורה של משרד החינוך ו .1
) השנה אותה הוסיף משרד החינוך בתמונה החינוכית שפרסםשההישגים הערכיים (

תכנים של ערכי דמוקרטיה  הן רשויות המקומיות לקדם גםלמנדט ולגיטימציה  תיתן
 ברשויות המקומיות.

והגברת המודעות של הרשויות המקומיות לגורמים במשרד חיזוק הקשר  .2
את הפער בין תדמית המשרד  יצמצמו האמונים על החינוך לדמוקרטיה החינוך

את הרשויות ויגבו לבין שיתוף הפעולה של אנשי השטח של משרד החינוך בפועל 
 לקדם את הנושא.המקומיות בבואן 

תכנים  תחשיפשתשלב  פורמליתי לכני בין החינוך הפורמלי לבויצירת רצף ת .3
העמקה והרחבה לכלל הקהילה ו של דמוקרטיה לכל הילדים (בחינוך הפורמלי)

 .)י פורמליתבחינוך הבל(

  


