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מסגרת ההנגשה, החינוכ לדמוקרטיה כמשימה מרכזית חשובה ב ת נתפסבכל מדינה דמוקרטי
, מטבעו, משטר דמוקרטי תלויקיומו של  מ.יאוניברסלידמוקרטיימ ערכימ הביסוס והמימוש של 

אנשי  ,מובילי דעת קהל, גימינהמ -המופקדימ על עיצוב אופי המשטר הדמוקרטי ובאלה באזרחימ 
מנתבימ ומעצבימ , וערכו של משטר זהאת שמבססימ אלה המ  אימ., פוליטיקציבוראנשי , חינוכ

 את מפת הדרכ לדור הצעיר.
 

 דמוקרטיההכרסומ ב
  

ְמַשווימ לישראל , הקונפליקטואלית ,והמציאות המורכבת, המובהק, דתיה, האתני-האופי הלאומי
 ויצר של הכיבוש פלסטיני והאופי הממושכ-הקונפליקט הישראלי. מדינה לא דמוקרטיתצביונ של 

אשר נוספ גורמ באשר להגדרת המושג "דמוקרטיה" ולפרשנות שיש לתת לו. דילמה מסוימת 
 הקו הירוק. מיערבי בתחו-דמוקרטית הוא הקונפליקט היהודימדינה לא צביונ של ישראל ַשווה לְמ 

נ זכויות אזרחי ומדינה שאינ בה שווילישראל היומ נחשבת בשל האופי היהודי של המדינה למעשה, 
, יותיהמומהאזרחימ הערבימ את זכמ החיימ בה. אופיה היהודי של המדינה שולל לאומילבני כל ה

ה. של הדמוקרטי נטישה של הגדרת המינימומקיימת  קיימהמצב ובפועל המ מודרימ בה. אמ כנ, ב
לבינ האזרחימ בינ האזרחימ היהודיימ  משמעותיימהפערימ עקב ה –סבורימ  חברה הערביתברבימ 
ישראל איננה כי  - בשטחימ הכבושימהחיימ הפלסטינימ בינ הראשונימ לבינ  , וכנמיהערבי

זאת  דמוקרטיה.. שכנ, באינ חירות ושוויונ, אינ איכותהעצמ קיומ הדמוקרטיה לבינ מבחינה בינ 
ועוד, וגמ המ עניימ לבינ עשירימ , חילוניימלבינ דתיימ גמ מ בישראל מיקיי ימחברתי ימפער ועוד,

  . מכל ֵעֶבר אלימותו גזענות, הקצנהמכרסמימ בדמוקרטיה. המ גמ מולידימ 
  

משומ ככ, מדינה. ב ההדמוקרטישל עתידה  , ומאיימימ עלמחלישימ את המשטר הדמוקרטיאלה כל 
, ת הגזענותוחומאת להפיל על מנת  ,כלל החברה הישראליתב, התגייסות ומאמצימ רבימ נחוצימ
טרתה משכל פעילות לחזק , לחזק את הקול השפוי. עלינו האחרכלפי כבוד לנהוג סלחנות ולנהוג 

ת ולמרות המחלוק גוונ דעותימולהסכינ ל, בינ התרבויות והעמימלקרב , ולתמוכ בה הבנת האחר
 בנושאימ שונימ. 

 
 הערכימ הדמוקרטיימ במערכת החינוכ

  
וכנ מזהותמ , וחברתיימ, לאומיימ, מהיבטימ דתיימ מושפעימה נושאימכרוכ ב המושג דמוקרטיה

כ. הקניית ערכי הדמוקרטיה כרוכה דמוקרטיה במערכת החינונושא הב ימהעוסקשל האישית 
לט בעיקר בקרב מנהלימ וקושי זה ב. ערכימ ואמונותשל פערימ בינ ב דילמותוב קונפליקטימב

נושא חשוב זה בשל החשש מזליגת הדיונ עסוק ברובמ חוששימ ל :ערביהדתי -הממלכתיבחינוכ 
המורימ והמנהלימ  והממסד החינוכי עצמו. ,תלמידימ, החשש מתגובות ההורימהבשל , ולפוליטיקה

אפליה  ,שוויונ-בנוגע לאיבעיקר , הורימ ותלמידימחשימ מבוכה מול שאלותיהמ הקשות של 
היומיומית הדמוקרטית  התנהלותוככ, בפועל, בעוד ה בתחומימ שונימ.האזרחימ הערביימ והדרת 

  הדמוקרטיה ככזה.בנושא מעיסוק מנהלימ נמנעימ ה, וסובלנות דיאלוג ,מעודדת שיחבבתי הספר 
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איכ ללמדמ , דמוקרטיהה לשתיימ יהאמה לערכי הדור הצעירבני צריכ לחנכ את חרפ הקשיימ הללו 
צריכ להדגיש ערכימ ומסרימ ביניהמ. לחיות עמ המחלוקות ולכבד את האחר בלי לפחד מהשוני 

 מפקחימ באמצעות הכשרותולספר הלמנהלי בתי למורימ,  ותברור ותתוכ מתנ הנחי אלו
. צריכות להיות הנחיות טיהלחינוכ לדמוקר חדשניות ואטרקטיביות תוכניות ויות, ובעזרתוהשתלמ

, וכיצד לעסוק הגדרת גבולות השיח הדמוקרטיתוכ דמוקרטיה ברורות באשר לעצמ העיסוק ב
המבקשימ מורימ לגיבוי למנהלימ ו. יש לתת קונפליקטימבאקטואליה ולהתייחס אגב ככ גמ ל

 ב זה.וחש הליכבלשתפ אנשי חינוכ מתחומימ שונימ ו ,לעסוק בנושאימ רגישימ בתחומ הדמוקרטיה
 

 התקשורת ככלי משפיע
  

זו השיח הציבורי. של ת אחת הזירות המרכזיות ודמוקרטי ותבמדינשמשימ אמצעי התקשורת מ
מידע. לתקשורת תפקיד מרכזי במימוש הרעיונ ולהפצת במה להבעת דעות בנושאימ מגוונימ 

גוונ הדעות יהצגת מ, מתנ ביטוי הולמ לקבוצות השונות בחברה –העומד בבסיסה של הדמוקרטיה 
מסייע לשמור על , לוי האמתיאת ג טוי מאפשריהבחופש זה. דעות ומתנ לגיטימציה לריבוי  ,הקיימ

אמצעי התקשורת ממלאימ תפקיד חשוב  למימוש עקרונות הדמוקרטיה. מותור, היציבות החברתית
במידה עת התקשורת קוב, שכנ ד במדינה דמוקרטיתווהמ נחשבימ לבעלי כוח רב מא ,ומשמעותי

  משנה מציאות ומעצבת דעת הקהל., והיא סדר היומ הציבורירבה את 
  

, תלויימ ברשויות השלטונ-אמצעי התקשורת להיות עצמאיימ ובלתיבמדינה דמוקרטית צריכימ 
חופשית הוא תנאי  עצמ קיומה של תקשורתהמתרחש. דווח בלי הגבלה על וליהנות מהחירות ל

  .הכרחי לקיומו של משטר דמוקרטי
  

, הוא תהליכ מתמיד של הבניית זהויות, ובסיטואציה של קונפליקטימ בפרט, הייצוג בתקשורת בכלל
מאלפ במובנ זה הוא ייצוגמ של ערבימ, כבני מיעוט,  .משמש גמ ככוח היוצר ומקבע סטריאוטיפימו

בעיקר  ותהנוגעכתבות ב, בהקשר מאיימ ערביממופיעימ  ברוב המקרימ. קשורת הישראליתבת
, סחר עסקימו כלכלהחינוכ, בנושאי כמעט כליל מכתבות נעדרימ , והמ פלסטיני-ישראליהסוכ לסכ

  פרשנ ערבי אחד. ּוואינ ול ,מומחימ ערבימ כמעט אינמ מופיעימ בתקשורת .ותעשייה
  

גמ כאנ היה כי העלה מחקר  ,דפוסי הסיקור של האוכלוסייה הערבית בעיתונות העבריתאשר ל
גמ הוא, הסיקור רווי סטריאוטיפימ שליליימ של ערבימ. היקפ הסיקור של הערבימ היה מצומצמ 

גה וְ ביטחונ ופשע. רוב פעילות המחאה של האזרחימ הערבימ סּו - והתמקד בעיקר בשני נושאימ
-ולא כנוגעת להעלאת דרישות אזרחיות. בככ תרמ הסיקור לדה ,כנוגעת ל"ביטחונ וחתרנות"

  ל תביעותיהמ ודרישותיהמ של הערבימ לשוויונ אזרחי ולאומי בישראל. לגיטימציה ש
  

וההתעלמות , חוסר הייצוגהתיוג הזה הוא מסוכנ, ומחקרימ שונימ כבר עמדו על ככ ש
 תקשורת הישראלית., מכרסמימ באופיה הדמוקרטי של המהאוכלוסייה הערבית בתקשורת היהודית

מיעוטימ בני ד חשוב בשמירה על זכויותיהמ של התקשורת ממלאת תפקי במשטר דמוקרטישכנ, 
  ., והתעלמות מהמ או הצגתמ באור שלילי הנ בדיוק ההיפכ מככוקבוצות שוליימ

  
אמצעי בינ עורכימ -יש לעודד ולהדק את הקשר הבלתיעל מנת להתמודד עמ בעיה עמוקה זו 

, דיונ ציבורילעודד  ישמנהיגות המקומית והארצית באוכלוסייה הערבית. בינ הבתקשורת העברית ל
עמדותיהמ, חרפ המחלוקות. רק ככ אפשר לחזק את הקולות הזדמנות להביע את לערבימ ולתת 

  השפויימ ולהגנ על הדמוקרטיה.
  


