
מדינת ישראל
משרד החינוך

המלצות ועדת ההיגוי

 מוגש לשרת החינוך חה"כ ד"ר יפעת שאשא ביטון
ולמנכ"לית המשרד גב' דלית שטאובר

ולי 2022 י תמוז תשפ"ב, 

ומומחים  חינוך  אנשי  עשרות  של  המאומצת  עבודתם  פרי  הוא  זה  מסמך 

בנוסף  גווני הקשת הישראלית.  גזענות מכל  נגד  וחינוך  בחינוך לשותפות 

את  עימם  הביאו  הוועדה  מחברי  ואחת  אחד  כל  המקצועית,  למומחיות 

הזהויות שלהם, את הכאבים שלהם, את הנושאים שבוערים בהם ואת 

נקודות המבט הייחודיות שלהם. המסמך בכללותו מבקש להתמודד עם 

שלל הזהויות והסוגיות - בכללן היחסים בין קבוצות שונות בתוך החברה 

לחילונים;  דתיים  בין  לערבים;  יהודים  בין  למרכז;  הפריפריה  בין  בישראל: 

דוברת  החברה  ובתוך  היהודית  החברה  בתוך  וקהילות  זרמים  עדות,  בין 

מוצא,  עור,  צבע  רקע  על  קבוצה  כל  בתוך  לפרטים  היחס  וכן  הערבית; 

הבסיס  אחר.  זהותי  מאפיין  כל  או  מגורים  מקום  דתיות,  רמת  דת,  לאום, 

מסוגלות  פיתוח  זהה:  הוא  והזהויות  הקבוצות  כלל  של  בשותפות  לחיים 

להתמודד עם שונות ומורכבות, היכרות עם נקודות מבט שונות, הטמעת מיומנויות 

של הקשבה, שיח ודיאלוג, חיזוק הזהות העצמית, לצד קידום ערכים של סובלנות וכבוד 

ולתת  יותר  טובה  מציאות  ילדינו  עבור  לייצר  מנת  על  זאת,  כל  הוא.  באשר  אדם  לכל 

לילדינו את הכלים לבניית מציאות טובה עוד יותר עבור ילדיהם. 

בין האדם לחברו  “התכונה היסודית של אהבה היא בהסרת המחיצות 
אין  היגררות,  זו  אהבה  של  פירושה  אין  אולם  הלבבות,  והתקרבות 
פירושה שעבוד וטשטוש העצמיות של אחד משני הצדדים הקשורים 

זה לזה באהבתם.”
 הרב עדין אבן ישראל, שטיינזלץ

בשותפות
 חיים
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יו"ר הוועדה: אבי גנון, המשנה למנכ”לית, משרד החינוך

מנהלת הוועדה: ד”ר שרה זילברשטרום, משרד החינוך

יועץ אסטרטגי מלווה: ארז בוקובזה

יועצת מלווה ממשרד המשפטים: ד”ר גליה בונה

יועצת מלווה ממשרד ראש הממשלה: ד”ר עינת רונן

לויט,  לילך אפלטון, מיטל  דנה פרידמן,  בונה,  גליה  ד”ר  בוקובזה,  רק, ארז  איל  עו”ד  מוביל:  צוות 

מיכל נמני, עדי יהלומי, ד”ר עינת רונן, רונית דגן, שושי שפיגל

רכזת הוועדה: מיכל נמני, משרד החינוך

מתאמת מחשוב: הדס חזן, משרד החינוך

מזכירת הוועדה: לימור כהן, מנהלת לשכת המשנה למנכ”לית, משרד החינוך

ראש צוות 'מיפוי ואפיון’: איל רם, סמנכ”ל ומנהל מינהל עובדי הוראה

ראשי צוות 'חיים בשותפות': דנה פרידמן, ראש המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים, משרד החינוך

חגי גרוס, מנהל מינהל חברה ונוער, משרד החינוך

נגד גזענות': אתי סאסי, סגנית מנהלת המינהל הפדגוגי, משרד  וחינוך  'מיגור, מניעה  ראשי צוות 

החינוך עו”ד איל רק, הממונה למניעת גזענות במשרד החינוך

מובילות צוות הכתיבה: ד”ר גליה בונה ורונית דגן

תרגום תקציר מנהלים לערבית: לובנא גבאלי

עריכה לשונית: לילך גרובר

גרפיקה: סטודיו “שחר שושנה”
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פתח דבר
המסמך שלפנינו הוא פרי עבודתם המאומצת של למעלה ממאתיים אנשי חינוך, בעלי תפקידים 
במשרד החינוך, מנהלי מחלקות חינוך ברשויות, מנהלי בתי ספר, מורים, גננות, ארגוני מורים, 
מומחים  החברתי-קהילתי,  ובחינוך  הפורמלי  בחינוך  באקדמיה,  בכירים  ואנשים  שטח  אנשי 
בתחומי שותפות ומניעת גזענות מארגוני החברה האזרחית, הורים ונציגי נוער, אשר היו חברים 

בוועדת ‘חיים בשותפות’.

עולם.  לתיקון  שליחות  של  מפגשים  עשייה,  וחדוות  מטרה  חדורי  מפגשים  היו  הוועדה  מפגשי 
תמונת העתיד של שלום פנימי וכבוד הדדי בין קבוצות שונות – מרכז ופריפריה, עולים וותיקים, 

יהודים וערבים, דתיים וחילוניים - מילאה את ליבנו תקווה ואמונה.

על  שטאובר,  דלית  גב’  המשרד,  ולמנכ”לית  שאשא-ביטון,  יפעת  ד”ר  החינוך,  לשרת  מודים  אנו 
האמון שנתנו בנו ועל התמיכה בעבודת הוועדה במטרה לקדם עולם טוב יותר.

תודה מיוחדת לכל אחד ואחת מחברי הוועדה על הקדשת הזמן במפגשי הוועדה וגם בין מפגש 
ולמפגש. כל אחד הוא שגריר של אור לקידום אחווה, צדק, שוויון וקירוב לבבות.

תודה לארז בוקובזה, היועץ האסטרטגי והארגוני, על ליווי מקצועי ואישי לאורך כל עבודת הוועדה. 
תודה לד”ר גליה בונה ממשרד המשפטים ולד”ר עינת רונן ממשרד ראש הממשלה על הייעוץ ועל 
הניסיון הרב מוועדות דומות, שהעמידו לרשותנו. תודה לאיל רם, דנה פרידמן, חגי גרוס, אתי סאסי 
ועו”ד איל רק, ראשי הצוותים, על ניהול ומנהיגות משתפת. תודה לרונית דגן על חלקה המשמעותי 
כהן,  וללימור  והמקצועית  המסורה  הוועדה  רכזת  נמני,  למיכל  תודה  המסכם.  המסמך  בעריכת 

מנהלת לשכת המשנה למנכ”לית.

הנבדלות  טשטוש  ללא  מחיצות  להסיר  ובייחודיותה  האדם,  בני  בין  האהבה  של  בשבחה  ונסיים 
והזהות העצמית.

והתקרבות  לחברו  האדם  בין  המחיצות  בהסרת  היא  אהבה  של  היסודית  התכונה 
וטשטוש  שעבוד  פירושה  אין  היגררות,  זו  אהבה  של  פירושה  אין  אולם  הלבבות, 
העצמיות של אחד משני הצדדים הקשורים זה לזה באהבתם. הזרימה ההדדית שלה 
אינה רוצה בשום פנים לשנות את האדם, אך היא רוצה לשנות את מקומו. על כן 
הסרת המחיצות שבאה בעקבות האהבה שבין אדם לחברו מביאה אך להתפתחות 

וגידול רוחני של כל עצמיות לחוד ולא להשתעבדות.
)הרב עדין אבן ישראל, שטיינזלץ בספר "להרים את השמים" עמ' 106(

בברכת הצלחה

ד"ר שרה זילברשטרום
מנהלת הוועדה

אבי גנון
יו"ר הוועדה
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תקציר מנהלים

ובוגרות בעלי זהות עצמית מגובשת, שנוהגים בכבוד כלפי  משרד החינוך פועל להצמיח בוגרים 

בעלי  ובוגרות  בוגרים  המפריד;  את  ולא  המשותף  את  בעיקר  לראות  ומצליחים  מהם  ששונה  מי 

תחושת שייכות ומעורבות ואחריות כלפי החברה, שפועלים כאשר ערכי הצדק, השוויון, השמירה 

על המורשת וכבוד האדם חשובים להם.

במסמך  מיוחד.  דגש  הנושא  קיבל  ביטון  שאשא  יפעת  ד"ר  חה"כ  החינוך,  שרת  של  כניסתה  עם 

"אבני דרך" לשנת הלימודים תשפ"ב ותשפ"ג מופיעים שלושה מיקודי יסוד, כאשר 'חיים בשותפות' 

הוא אחד מהם )לצד 'למידה מצמיחה' ו'חוסן רגשי וחברתי'(. מתוך חמש מטרות שהציבה השרה 

למערכת החינוך, המטרה השלישית היא:

שלושה  כוללת  זו  מטרה  ישראל".  במדינת  המשותף  החיים  מרחב  בתוך  ישראלית  זהות  "פיתוח 

יעדים:

פיתוח הזהות העצמית וערכי מורשת ייחודיים. א. 

חינוך לשותפות, סובלנות וערבות הדדית מתוך תחושת שייכות לקהילה ולחברה הישראלית. ב. 

פיתוח אחריות ומעורבות, יזמות ומנהיגות באמצעות חינוך חברתי. ג. 

ואכן, העשייה הענפה שהיתה במערכת החינוך בנושא זה, קיבלה משנה תוקף, חיזוק והרחבה.

הפעילות  את  מיוחד  באור  והאירה  והמתחדשת  הקיימת  לעשייה  נחשפה  בשותפות  חיים  ועדת 

גיבשה  זאת,  לצד  המשרד.  ובמחוזות  ברשויות  החינוך,  במוסדות  המתקיימת  והמגוונת  העניפה 

והאווירה  החינוכי  הצוות  הפדגוגיה,  המדיניות,  בתחומי  ולהעמקה  להרחבה  המלצות  הוועדה 

הציבורית.

בשותפות  לחיים  חינוך  זה:  את  זה  המשלימים  מובחנים,  פעולה  תחומי  לשני  התייחסה  הוועדה 

צורך לחנך  יש  טו(,  לד  )תהלים  טֹוב"  ַוֲעֵשׂה  ֵמָרע  "סּור  הידוע  גזענות. כמאמר הפסוק  נגד  וחינוך 

שבה  במציאות  להתקיים  יכולה  אינה  אמיתית  שותפות  ובמקביל.  זמנית  בו  המטבע"  "צידי  לשני 

קיימת גזענות, ויש צורך להכיר בקיומה של תופעה זו ולהתמודד איתה, לפני שנוכל לצפות לחיים 

בשותפות. מן הצד השני, לא ניתן להסתפק ב"סור מרע", אלא עלינו להטמיע באופן חיובי ואקטיבי 

את הבסיס הערכי לחיים בשותפות ולייצר את הפתיחות וההיכרות בין הקבוצות, שהיא כשלעצמה 

תביא לצמצום עוינות ודעות קדומות.
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המסמך שלפנינו הוא פרי עבודתם של עשרות אנשי חינוך ומומחים בחינוך לשותפות וחינוך נגד 

גזענות מכל גווני הקשת הישראלית. בנוסף למומחיות המקצועית, כל אחד ואחת מחברי הוועדה 

נקודות  ואת  עימם את הזהויות שלהם, את הכאבים שלהם, את הנושאים שבוערים בהם  הביאו 

המבט הייחודיות. המסמך מבקש להתמודד עם שלל הזהויות והסוגיות - בכללן היחסים בין קבוצות 

שונות בתוך החברה בישראל: בין הפריפריה למרכז; בין יהודים לערבים; בין דתיים לחילונים; בין 

עדות, זרמים וקהילות בתוך החברה היהודית ובתוך החברה דוברת הערבית; וכן היחס לפרטים 

בתוך כל קבוצה על רקע צבע עור, מוצא, לאום, דת, רמת דתיות, מקום מגורים או כל מאפיין זהותי 

אחר. הבסיס לחיים בשותפות של כלל הקבוצות והזהויות הוא זהה: פיתוח מסוגלות להתמודד עם 

ודיאלוג,  מיומנויות של הקשבה, שיח  נקודות מבט שונות, הטמעת  היכרות עם  ומורכבות,  שונות 

חיזוק הזהות העצמית, לצד קידום ערכים של סובלנות וכבוד לכל אדם באשר הוא. כל זאת, על 

מנת לייצר עבור ילדינו מציאות טובה יותר ולתת לילדינו את הכלים לבניית מציאות טובה עוד יותר 

עבור ילדיהם.

בכל מקום שנכתב "צוותי חינוך" או "צוותי חינוך והוראה" הכוונה היא לכל מי שעוסק 

בחינוך  ומדריכים  מדריכות  ומנהלים,  מנהלות  ומורים,  מורות  וגננים,  גננות  בחינוך: 

מקום  בכל  כן,  כמו  החינוך.  במלאכת  העוסקים  וכלל  אקדמי  סגל  פורמלי,  הבלתי 

שמצויין "תלמידים", הכוונה היא מהגיל הרך ועד לבגרות. 

בכל מקום שהמסמך משתמש בלשון מגדרית, הכוונה היא לשני המינים.
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הרקע להקמת ועדת ההיגוי 
בינואר 2022 הקימה שרת החינוך, ד"ר יפעת שאשא-ביטון, ועדה משרדית לקידום חיים בשותפות 

במדינת ישראל. כתב המינוי לוועדה נשלח בחתימתה של מנכ"לית המשרד, גב' דלית שטאובר. 

הוועדה פעלה בראשותו של מר אבי גנון, המשנה למנכ"לית משרד החינוך, ובניהולה של ד"ר שרה 

זילברשטרום. אנשי הוועדה כללו נציגות מאגפים שונים במשרד החינוך בחינוך הפורמלי והבלתי 

פורמלי, נציגות של הקבוצות השונות בחברה הישראלית, נציגי אקדמיה, נציגות הורים ותלמידים, 

נגד  בחינוך  העוסקים  האזרחית  החברה  של  נציגים  וכן  ומורים  הורים  ארגוני  נציגי  רשויות,  נציגי 

גזענות ובחינוך לחיים בשותפות.

את  בכתב  פירט  אשר  החינוך,  שרת  של  החזון  רקע  על  אפוא  הוקמה  בשותפות'  'חיים  ועדת 

התכלית, היעדים, התכנים המרכזיים והדרכים לקידום 'חיים בשותפות', במסמך 'אבני הדרך':

המדינה.  של  ומכוחה  מיופייה  חלק  הוא  ישראל  במדינת  והזהויות  הקהילות  התרבויות,  "מגוון 

היכרות מעמיקה ורציפה בכל שלבי הגיל עם הזהויות השונות המרכיבות את הפסיפס הישראלי, 

החברתי,  בפסיפס  הכרה  לצד  העצמית,  הזהות  העמקת  והלאומית.  החברתית  ללכידות  תסייע 

מתוך קבלת האחר ועל סמך ערכי כבוד האדם, תקדם אזרחות סובלנית, שוחרת פיוס ומכבדת. 

לצדק  ורגישות  בחברה  במתרחש  מעורבות  הם,  באשר  האדם  לבני  המשותפים  ביסודות  הכרה 

חברתי וסביבתי, יוצרות אחריות חברתית של הפרט ושל החברה גם יחד".

פיתוח הזהות העצמית וערכי מורשת ייחודיים א. 

חינוך לשותפות, סובלנות וערבות הדדית מתוך תחושת שייכות לקהילה ולחברה הישראלית ב. 

פיתוח אחריות ומעורבות, יזמות ומנהיגות באמצעות חינוך חברתי". ג. 

בירור זהות עצמית, על כלל גווניה; בירור והעמקה בזהות קהילתית/חברתית. א. 

פעולות בזירות מגוונות במוסד החינוכי ומחוצה לו המבטאות ומקדמות את ערכי השותפות.  ב. 

הכרת אוכלוסיות מגוונות ופעילות אקטיבית לביטוי ערבות הדדית.

הכנה  סביבתי,  צדק  חברתית,  ומעורבות  אחריות  הארץ,  וידיעת  של"ח  חברתית,  מנהיגות  ג. 

לשירות משמעותי".

התכלית:

היעדים:

התכנים המרכזיים:
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קידום שיח ולמידה שיתופית מעמיקה בסוגיות זהות ושייכות בלמידה ובחינוך הבלתי פורמאלי,  א. 

קידום פרויקטים ותהליכים רפלקטיביים, לבירור ולחיזוק הזהות העצמית והחברתית, פיתוח 

והובלת מסעות זהות.

הכשרות לצוותי החינוך להובלת שיח חברתי וערכי, הובלת שיח מכבד בנושאי מחלוקת וניהול  ב. 

מפגשים  קידום  המשותף",  "הטוב  למען  משותפות  ופעולות  שיח  ערוצי  קידום  קונפליקטים, 

רב-תרבותיים ומתן כלים לפתיחות ולסקרנות תרבותית.

קידום  לו,  ומחוצה  החינוכי  במוסד  מנהיגות  לפיתוח  ומסגרות  בתוכניות  השתתפות  עידוד  ג. 

להכרת  וסיורים  מסעות  ולטבע,  לסביבה  מחברות  פעילויות  נוער,  וארגוני  תנועות  פעילות 

ובשירות  בצה"ל  משמעותי  לשירות  הכנה  היסודי,  בחינוך  חברתי"  "שישי  הפעלת  הארץ, 

מיסוד  הפורמלי,  והחינוך  פורמלי  הבלתי  החינוך  בין  והחיבור  הרצף  חיזוק  הלאומי-אזרחי, 

שגרות העבודה של 5 סוכני השינוי המרכזיים בחינוך החברתי".

תהליכים נוספים תרמו לעבודת הוועדה:

"שומר החומות" - צוות משרד החינוך שהוקם בעקבות האירועים שהתגלו בזמן המבצע 	

דו"ח מבקר המדינה – מיפוי הדו"ח בנושא חיים משותפים, שערך המטה לחינוך אזרחי וחיים  	

משותפים

מתווה הכשרה להוראה - פרסום מתווה ודמני-ענבר להכשרה להוראה במוסדות להשכלה  	

גבוהה בישראל, שכלל את נושא חינוך לחיים משותפים בחברה רב תרבותית ומניעת גזענות 

כתוכן מחייב בנושאי הליבה בהכשרת עובדי הוראה. ופרסום חוזר לחינוך לחיים משותפים 

וחינוך נגד גזענות, שנשלח לכלל המוסדות להכשרה להוראה' על יד אגף הכשרה אקדמית 

וקשרי מל"ג ות"ת במינהל עובדי הוראה במשרד החינוך. 

המאבק  	 לתיאום  הממשלתית  היחידה   - הממשלה  ראש  ומשרד  המשפטים  משרד  פניית 

בגזענות במשרד המשפטים ואגף ממשלה וחברה במשרד ראש הממשלה פנו בהצעה לכונן 

ועדה שתושיב סביב השולחן את כלל הגורמים הרלוונטיים.

הדרכים:
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המתודולוגיה 

כינון צוותי עבודה ודרכי פעולה  .1
ואפיון, צוות חיים  עם ההחלטה על הקמת הוועדה הוקמו במסגרתה שלושה צוותים: צוות מיפוי 
בשותפות וצוות מיגור, מניעה וחינוך נגד גזענות. הרציונל של החלוקה לצוותים היה לוודא שכל 
אחד מהנושאים יקבל את תשומת הלב והמיקוד הראויים: מיפוי של תמונת מצב וחסמים כתשתית 
נגד  וחינוך  מניעה  מיגור,   - ומשלימים  וגיבוש המלצות בשני תחומים מקבילים  לבחינת המלצות 
גזענות וחינוך לחיים בשותפות. לכל אחד מהצוותים מונה בכיר מתוך משרד החינוך לראש צוות, 

לצד גורמים בכירים נוספים שסייעו בהובלת הצוות. 

במקביל הוגדרו אבני דרך לתהליך העבודה המבוססות על מתודולוגיה סטנדרטית לגיבוש תוכנית 
אסטרטגית ארוכת טווח: 1. גיבוש המטרות והיעדים – לאן אנחנו רוצים להגיע? 2. החסמים  – מה 
והיעדים  נוכל להגיע למטרות  ימומשו,  3. המלצות – שאם  מונע מאיתנו להגיע ליעדים שהצבנו? 

שהוצבו.

של  המקוריים  הפרקים  את  אחד.  למסמך  אוחדו  הפרקים  הצוות.  כתוצר  פרק  הגיש  צוות  כל 
הצוותים ניתן למצוא בדף הוועדה באתר המשרד.

2.  שותפות עם החברה האזרחית והציבור הרחב
אחת מהנחות העבודה של הוועדה הייתה שהשותפות של החברה האזרחית והציבור הרחב היא 
בתחומי  רב  וניסיון  ידע  נצבר  האזרחית  שבחברה  משום  זאת  הוועדה.  עבודת  להצלחת  קריטית 
הפעולה של הוועדה, וכן משום שלציבור הרחב יש תובנות, רעיונות והצעות שיכולים לשפר ולדייק 

את ההמלצות שיתגבשו. 

והיו  	 בתהליך  חלק  לקחת  הוזמנו  הוועדה  בנושאי  שעוסקים  האזרחית  החברה  ארגוני 
הוועדה  בצוותי  שותפים  והיו  הוועדה,  באתר  שנמצאים  עמדה,  ניירות  גיבשו  מעורבים: 

השונים )כולל גם בכתיבת המסמך(. 

וחברת  	 החינוך  במשרד  אסטרטגיה  אגף  עם  בשיתוף  ציבור  שיתוף  תהליך  התקיים 
׳תובנות׳, המומחים בקיום תהליכי שיתוף ציבור נרחבים. בתהליך שיתוף הציבור חולצו 

ארבע תובנות מרכזיות:

שותפות תצמח מתוך היכרות בין אוכלוסיות;  .1

שותפות תצמח מתוך קבלת האחר, כבוד הדדי ושוויון;  .2

שותפות צומחת מתוך שפה משותפת;  .3

חיים משותפים מחייבים זהות פנימית מגובשת.  .4

תובנות אלו היו המשאב לעבודת הוועדה, והן אומצו כמצפן בתהליך גיבוש ההמלצות.
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המלצות ביניים לשנת הלימודים תשפ"ג  .3

2022, אשר ישפיעו  כחלק מעבודת הוועדה, הוחלט להגיש "המלצות ביניים" כבר במרץ-אפריל 

ומנכ"לית  החינוך  שרת  ידי  על  אומצו  אלו  המלצות  תשפ״ג.  הלימודים  שנת  על  מיידי  באופן 

המשרד והן הבסיס לתוכנית העבודה של משרד החינוך בנושא ״חיים בשותפות״ לשנת הלימודים 

תשפ"ג. המלצות הביניים כללו המלצות בתחום המדיניות המשרדית, המלצות בתחום המנגנונים 

המשרדיים והמלצות בתחום הפעולות הנדרשות במערכת החינוך. ההמלצות שאושרו אף הוטמעו 

כהנחיה מחייבת ומתוקצבת במערכת גפ"ן, במסגרת הרפורמה לגמישות פדגוגית ניהולית.

עקרונות העבודה
התייחסות לארבעת מוקדים: מוקד חברתי, מוקד לאומי, מוקד דתי ומוקד תרבותי.  .1

ראייה כוללנית ושיתופית של מהלך עמוק ונרחב של שינוי תרבותי וארגוני לאימוץ דרך חיים.   .2

פיתוח תפיסה משרדית מחייבת, סנכרון עם כל הגורמים במשרד ועיגון בחוזר מנכ"ל.  .3

מתן מענה לליקויים שהועלו בדו"ח מבקר המדינה בנושא.  .4

שילוב תהליכי הערכה ומדידה ופיתוח מדד שותפות והטמעתו ככלי פנימי לאבחון ולהערכה.   .5

מיקוד בפעולות ארוכות טווח במטה המשרד, בקרב צוותי החינוך, בקרב תלמידים ובחברה   .6

האזרחית.

'שומר  מבצע  לאחר  הצוות  ובהמלצות  אזרחי  לחינוך  במטה  שנצבר  הידע  על  התבססות   .7

החומות'.

התייחסות לרצף החינוכי – חינוך בגיל הרך, חינוך יסודי, חינוך על־יסודי וסטודנטים.  .8

התייחסות לרצף החינוכי – חינוך פורמלי וחינוך חברתי קהילתי.  .9

דגש על מרכזיות צוותי החינוך וההוראה בהובלת תהליכי שינוי בשגרה ובזמן משבר.  .10

שיתוף ארגוני חברה אזרחית הפועלים בתחום החינוך לחיים בשותפות וחינוך נגד גזענות.  .11
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מטרות 'חיים בשותפות'
הטמעת ערכים של צדק, שוויון, סובלנות וכבוד לכל אדם באשר הוא, במרחב החינוכי.   .1

פיתוח תפיסת הזהות העצמית וערכי מורשת וחיזוקם, לצד מתן ייצוג לכלל הקבוצות בחברה.  .2

משותפים  מכנים  איתור  תוך  המשותף,  החיים  למרחב  והאחריות  השייכות  תחושת  קידום   .3

וטיפוחם ותפיסת עתיד משותף.

קידום תפיסת המגוון כנכס תרבותי וחברתי, לצד הכרה בריבוי זהויות והצטלבויות שקיימות   .4

בקרב כל פרט וכל קבוצה.

בישראל.  בחברה  השונות  הקבוצות  בין  והחשש  הניכור  והפחתת  חברתית  סולידריות  חיזוק   .5

טיפוח אמפתיה, אמון ורצון להכיר, מתוך פתיחות וסקרנות כלפי האחר.

מופעיה  על  הגזענות  בתופעת  הכרה  באמצעות  ובחברה,  החינוך  במערכת  גזענות  מיגור   .6

הגלויים והסמויים, יצירת שפה ומרחב לשיח מאפשר בנושא ומתן כלים לזיהויו ולטיפול בו.

לצרכים  לב  שימת  תוך  החינוך,  מערכת  באי  לכלל  שווים  ערך  ותחושת  יחס  הזדמנות,  מתן   .7

הייחודיים של כל קבוצה ולחסמים השונים העומדים בפניה.

ויהיו  מתפקידם  מרכזי  חלק  גזענות  נגד  ובחינוך  בשותפות  לחיים  בחינוך  יראו  החינוך  אנשי   .8

בעלי תחושת מסוגלות, מיומנויות וכלים מעשיים למילוי תפקיד זה.

המשגות
א. תשתית

כמדינה  ישראל  מדינת  ובחוקי  העצמאות  במגילת  היטב  מעוגנים  בשותפות'  'חיים  ועדת  יעדי 

ועדת  דו"ח  אומץ   1999 בשנת  בינלאומיות.  באמנות  מעוגנים  הם  כן,  כמו  ודמוקרטית.  יהודית 

ביקורת המעקב משנת  ודו"ח   2016 דו"ח מבקר המדינה משנת  חינוך לאזרחות.  קרמניצר על 

גזענות"  נגד  ולחינוך  בשותפות  לחיים  ל"חינוך  להתייחס  ניתן  בנושא.  עוסקים  הם  גם   2021

כנגזרת טבעית של מטרות החינוך בישראל.
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ב. חיים בשותפות

עם  היכרות  שמטרתם  וידע,  מיומנויות  ערכים,  הכולל  דעת  תחום  הוא  בשותפות  לחיים  החינוך 

מתייחס  זה  חינוך  משותף.  במרחב  חיים  של  המשמעות  והבנת  בישראל  בחברה  הזהויות  מגוון 

למעגלי הזהות האישיים ולתחושת השייכות לקבוצות, לחברה ולמדינה. החינוך לחיים בשותפות 

מקדם את ההכרה והדיון סביב היחסים בין הקבוצות השונות בישראל, הצורך בשמירה על זהויות 

באופן  ונתפס  מוגדר  המשותף  הטוב  כי  היא  המוצא  נקודת  משותפת.  לזהות  והשייכות  ייחודיות 

שונה על ידי כל אחת מהקבוצות, ועל כן יש צורך להכיר את נקודות המבט השונות, לפתח קשב 

וסובלנות כלפיהן, וללמוד לקבל ולהתמודד עם שונות ומורכבות ואף לראות ערך חיובי במגוון.  

על בסיס הגדרה זו, הרכיבים הנדרשים לחינוך לחיים בשותפות, הם: 

חיזוק הזהות העצמית	 

חשיפה והיכרות של הקבוצות השונות בחברה בישראל	 

תפיסת המגוון כערך חיובי	 

עבודה לגבי המתח בין זהות ייחודית לבין זהות משותפת	 

פיתוח מיומנויות הקשבה ושיח 	 

ולא  להיות במצב של שותפות  בחובו קריאה לאקטיביות: קריאה  טומן  "חיים בשותפות"  המינוח 

בהמתנה שזה יקרה מאליו או בהשלמה עם מצב קיים.

ג. מניעה, מיגור וחינוך נגד גזענות

גזענות היא פגיעה בכבוד, זכויות והזדמנויות על בסיס שיוך קבוצתי. הגזענות מבוססת על תפיסה 

החברתיות  בנורמות  והמדינה,  החברה  במוסדות  המוטמעת  תרבותית,  או  ביולוגית  עליונות  של 

ובתרבות. מושגים נוספים רלוונטיים ונלווים למושג הגזענות הם "אפליה" ו"דעות קדומות"

אמנת האו"ם לביעור כל צורות אפליה גזעית, שישראל חתומה עליה, מציעה שילוב של שלושה 

יש רצון  וענישה. בהקשר החינוכי, שבו  מנגנונים מרכזיים למיגור תופעת הגזענות: מניעה, הגנה 

אינה בהכרח הדרך הנכונה.  ענישה  ולהפנמה של ערכים,  ולהביא להבנה  עומק  להוביל תהליכי 

מטרתו   .)Antiracist Education( גזענות"  נגד  "חינוך  בשם  מקצועי  ידע  תחום  התגבש  כן  על 

)inclusion( באמצעות הבנה של תופעת  והכללה  הוא קידום שוויון, כבוד  גזענות  נגד  חינוך  של 

הגזענות, זיהוי שלה, גם במופעיה הסמויים יותר, ונקיטת צעדים על מנת למנוע את הישנותה, ובו 

זמנית להגן על הנפגעים ממנה ולחזק אותם. את המטרה הזו ניתן לקדם בארבע דרכים מקבילות: 
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הטמעה של ערכי שוויון, צדק וכבוד לכל אדם באקלים המרחב החינוכי; ייצוג חיובי ומעצים לשלל 

הזהויות בחברה )בסביבה הלימודית הפיזית, בחומרי הלימוד, בשפה ובאקלים הבית ספרי(; מתן 

הזדמנות, יחס, ותחושת ערך שווים לכלל באי מערכת החינוך, תוך שימת לב לצרכים הייחודיים 

בנושא  מאפשר  לשיח  ומרחב  שפה  ויצירת  בפניהם;  העומדים  השונים  ולחסמים  קבוצה  כל  של 

הגזענות, מתן כלים להבנת המציאות החברתית של תופעה זו, לזיהוי של גזענות )גלויה וסמויה(, 

לטיפול בה ולהתמודדות עימה.

קיים חשש ששימוש במושגים "רכים" בלבד, כגון סובלנות ורב תרבותיות, לא ייצור מרחב מאפשר 

לאלו שנפגעים מגזענות להשמיע את קולם, לספר את סיפורם ולקבל הכרה במצבם. חינוך נגד 

גזענות מבקש להציב את "הדבר עצמו" על שולחן הדיונים, או בחלל הכיתה או הגן. 

תמונת מצב וקווים מנחים להרחבת הפעילות 
ולהעמקתה

תמונת המצב הקיימת בנושא חינוך לחיים בשותפות וחינוך נגד גזענות במערכת החינוך גובשה 

באמצעות תהליכי מיפוי ואפיון של כלל הפעילויות הקיימות במערכת החינוך, כדי לאפשר סנכרון 

נכון של עשייה, הבנה וזיהוי של הפערים והחסמים הקיימים ומתן המלצות למענים רלוונטיים. 

תהליכי המיפוי והאפיון דרשו התבוננות במגוון רב של פעילויות וגופים: משרד החינוך על מגוון 

מוסדות  באקדמיה,  ופעילות  מחקר  מכוני  המקומיות,  הרשויות  הספר,  בתי  פעילות  יחידותיו, 

הכשרה להוראה וגופי החינוך הבלתי פורמלי.

להלן תובנות מרכזיות מתוך מיפוי הנתונים שנאספו וניתוחם:

1. עשייה רבה ומגוונת במחוזות ובבתי הספר

וחיים  אזרחי  לחינוך  המטה  שונים:  גורמים  בהובלת  החינוך  במערכת  רבות  פעילויות  קיימות 

מזכירות  הוראה,  עובדי  מינהל  פדגוגי,  מינהל  ונוער,  חברה  מינהל  החינוך,  במשרד  משותפים 

החברה  וגופי  ילדים  גני  ספר,  בתי  מקומיות,  ברשויות  חינוך  אגפי  המשרד,  מחוזות  פדגוגית, 

האזרחית.

עיון  וימי  השתלמויות  והוראה;  חינוך  לצוותי  מקצועי  פיתוח  תהליכי  וכוללת  מגוונות  הפעילויות 

שעות  הקצאת  בשותפות;  לחינוך  מובילים  מורים  קהילות  ומנהלים;  מחנכים  תפקידים,  לבעלי 
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תגבור לבתי ספר שביקשו להעמיק בנושא; גיוון חדרי מורים; למידה מקוונת בין מגזרית; תוכניות 

Tec; לימוד משותף של תלמידים, באמצעות מיזמים  בשלב ההכשרה להוראה, לדוגמא תוכנית 

משותפים בין המשרד לגופי חברה אזרחית. פעילות רבה מתקיימות גם בשדה החברתי קהילתי: 

פעילויות של מועצות תלמידים; הכשרות רכזים ובעלי תפקידים בנושא; מפגשים של ארגוני נוער 

ושל מכוני מנהיגות בין אוכלוסיות מגוונות; קיום קונגרס לנוער מכלל המגזרים; מסעות משותפים; 

שולחנות עגולים לנוער ברשויות; פעילויות בימי לוח: יום הסובלנות, יום הזיכרון ליצחק רבין, יום 

פעילויות  מתקיימות  המשרד  ומחוזות  הרשויות  בכל  האחדות.  ויום  הגזענות  יום  האדם,  זכויות 

ייחודיות לחיבורים בין אוכלוסיות שונות.

2. קווים מנחים להרחבת הפעילות ולהעמקתה

על מנת להרחיב את הפעילות ולהעמיק אותה נדרשים כמה צעדים משמעותיים:

יצירת מסגרת המשגתית אחידה. א. 

הבניית מדיניות סדורה וכלל מערכתית. ב. 

תוספת כלי אבחון, מדידה והערכה. ג. 

הרחבת פרקטיקות בנוסף למפגשים משותפים )תאוריית המגע(. ד. 

התאמת הפעילויות לכלל זרמי החינוך בישראל. ה. 
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המלצות ועדת ההיגוי
למימוש  בדרך  ראשון  צעד  היו  ביניים"  כ"המלצות  תשפ"ג  הלימודים  לשנת  שאומצו  ההמלצות 

המטרות. הן התמקדו במדיניות, במנגנונים ובפעולות.

המלצות הוועדה המופיעות במסמך זה מתמקדות בפעולות ארוכות טווח, הנותנות מענה לאתגרים 

מוסכמת,  המשגה  והיעדר  הפרשנויות  ריבוי  ביניהם,  הוועדה.  עבודת  במהלך  שעלו  ולחסמים 

היעדר מדיניות סדורה בנושא, מחסור בכלי אבחון, מדידה והערכה, תוך רצון לייצר השפעה רחבה 

במערכת הכוללת ארבעה זרמי חינוך נפרדים. 

ההמלצות הן בארבעה תחומים עיקריים: מדיניות מערכתית, פדגוגיה, צוותי חינוך והוראה ואווירה 

ציבורית. 

המלצות המתייחסות למדיניות מערכתית:   .1

קביעת הנושא כתת סל חובה מתוקצב בגפ"ן	 

כתיבת חוזר מנכ"ל	 

הטמעת מדד השותפות ככלי מדידה פנימי	 

חיזוק המודעות בקרב אנשי המשרד והמטה	 

הטמעה בזרמי החינוך השונים	 

המשך גיוון במערכת החינוך	 

המשך עבודה של הצוות המוביל משרדי	 

המלצות המתייחסות לפדגוגיה:   .2

שילוב בחזון החינוכי ובתוכנית העבודה 	 

פיתוח ידע וכלים מגוונים לגיבוש זהות עצמית ולהיכרות	 

עיגון הנושא כתחום ידע שיטתי ופיתוח חומרי לימוד	 

שילוב בתחומי דעת שונים ובתוכניות משרדיות שונות	 

מיסוד שבוע שיא	 

חיזוק השפות המדוברות - עברית וערבית	 

עידוד שיתופי פעולה בין מוסדות חינוך 	 

הטמעה מהגיל הרך	 
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המלצות המתייחסות להכשרה, כניסה להוראה ולפיתוח מקצועי:  .3

הטמעת מתווה חיים משותפים במוסדות ההכשרה ושילוב בתוכנית הלימודים 	 

חינוך, טיפול ומניעה במסגרת המוסד האקדמי	 

הטמעת המודעות בשלב הכניסה להוראה 	 

רב 	  מחנכים  קהילות  ובניית  החינוך  במוסדות  הוראה  לצוותי  מקצועי  פיתוח  תוכניות 

מגזריות

הכשרת בעלי תפקידים: מנהלים, יועצות ופסיכולוגים חינוכיים	 

הדרכת הורים	 

המלצות המתייחסות לאווירה ציבורית:  .4

יציאה בקמפיין ציבורי והעלאת המודעות הציבורית	 

שיתופי פעולה ברשויות המקומיות	 

שיתופי פעולה עם הורים וקהילה	 

שיתוף פעולה עם ארגוני המורים	 

שיתוף מועצת התלמידים הארצית	 
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ُملَخَّص للمديرين
تمهيد

وزارة التّربية تتطلّع الى تنمية خّريجات وخّريجين, ذوي هويّة شخصيّة مبلورة, يتعاملون باحترام مع 
من يختلف عنهم وينجحون أيًضا في رؤية المشترك وليس فقط المغاير, خّريجات وخّريجين يشعرون 
باالنتماء ويتّصفون بالتداخل والمسؤولية المجتمعية ويضعون نصب أعينهم قيم العدل والمساواة, ويهّمهم 

الحفاظ على التراث وعلى كرامة اإلنسان. 

مع تسلّم عضوة الكنيست د. يفعات شاشا بيطون مهام منصبها كوزيرة للتربية والتعليم حظي موضوع 
الحياة بشراكة على تركيز خاص. في ملف معالم الطريق )אבני דרך( للسنتين الدراسيتين 2021/2022 
و 2022/2023. هنالك ثالثة محاور رئيسيّة موضوع الحياة بشراكة هو أحدها )الى جانب التعليم الُمنَّمي 

و الحصانة العاطفيّة االجتماعيّة(.

من بين الغايات الخمس التي حدّدتها الوزيرة الغاية الثالثة وهي: "تطوير هويّة إسرائيلية في فضاء الحياة 
المشترك في دولة إسرائيل". تتضّمن هذه الغاية ثالثة أهداف:

تنمية الهوية الذاتية والقيم التراثية المميّزة. أ. 

المجموعة  إلى  باالنتماء  الشعور  المتبادل من منطلق  الشراكة والتسامح والتكافل  التربية من أجل  ب. 
والى المجتمع اإلسرائيلي.

تنمية المسؤولية المشاركة، التّداخل والقيادة من خالل التربية االجتماعية. ت. 

وبالفعل فإن العمل الكبير الذي كان في جهاز التّعليم في هذا الموضوع أخذ تعزيزا ودفعة قوية الى األمام.

اّطلعت لجنة التربية للحياة بشراكة على األنشطة القائمة والمتجددة وسلّطت الضوء بشكل خاص على 
األنشطة الواسعة والمتنّوعة التي تجري في المؤّسسات التّعليمية والسلطات المحلية وألوية الوزارة. إلى 
جانب ذلك صاغت اللجنة توصيات للتوّسع وللتعّمق في مجاالت سياسة الوزارة وطرق التربية والطاقم 

التربوي والجو العام.

تطّرقت لجنة الحياة بشراكة إلى مجالين يكّمل أحدهما اآلخر في جهاز التربية والتعليم, وهما: التربية 
للحياة بشراكة والتربية ضد العنصرية. هناك أهمية كبرى للعمل بكال الموضوعين في نفس الوقت وال 
يمكن إيجاد شراكة حقيقية مع وجود العنصرية, وال بد من االعتراف بوجود هذه الظاهرة ومواجهتها 
قبل أن نتوقع الوصول الى شراكة حقيقية, ومن جهة أخرى ال بد لنا من العمل الجاد الحقيقي بموضوع 

תקציר מנהלים בערבית
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الحياة بشراكة وبناء القاعدة القيمية وإدخالها بشكل إيجابي وفعال والعمل على االنفتاح والتعارف بين 
المجموعات المختلفة األمر الذي سيؤدي الى الحد من العداء واألفكار المسبقة.

هذا التقرير هو نتيجة العمل الدؤوب للعشرات من رجال التربية والمختصين في التربية من أجل الشراكة 
والتربية ضد العنصرية من جميع أطياف المجتمع اإلسرائيلي. باإلضافة إلى الخبرة المهنيّة فقد أحضر 
كل عضو وعضوة من أعضاء اللجنة معهم هويّاتهم وآالمهم وقضاياهم الملتهبة ووجهات نظرهم الفريدة.

بين  العالقة  ذلك  في  بما   - والقضايا  الهويات  من  متنّوعة  مجموعة  معالجة  إلى  ككل  التقرير  يسعى   
وبين  والعرب  اليهود  وبين  والمركز  الضواحي  بين  اإلسرائيلي:  المجتمع  داخل  المختلفة  المجموعات 
الديني والعلماني وبين األعراق والتيّارات والمجتمعات المختلفة داخل المجتمع اليهودي وداخل المجتمع 
الناطق باللغة العربيّة, وأيضا معاملة األفراد داخل كل مجموعة على أساس لون البشرة أو األصل أو 
الدين أو مستوى التدين أو محل اإلقامة أو أية سمة أخرى مميزة لهويته. أساس الحياة بشراكة بين جميع 
على  والتّعرف  والمعقّد  والمختلف  التّنوع  مع  التعامل  على  القدرة  تطوير  هو:  والهويات  المجموعات 
وجهات نظر مختلفة وإكساب مهارات اإلصغاء والمحادثة والحوار, وتعزيز الهوية الذاتية مع تعزيز قيم 
التسامح واالحترام لكل شخص. كل هذا من أجل خلق واقع أفضل ألوالدنا ومنح أوالدنا األدوات الالزمة 

لبناء واقع أفضل ألوالدهم.

في كل مكان يشير فيه التقرير إلى "طواقم التربية" أو "هيئات التربية والتعليم", فإنه 
والمديرون  المعلّمون  األطفال،  رياض  ومربّيات  مربّو  التربية:  في  العاملين  كل  يقصد 
والمرشدون في التربية الالمنهجية والموظفون األكاديميون وجميع المشاركين في العمل 
من  الطالب  يقصد  فإنه  "الطالب"  إلى  التقرير  فيه  يشير  مكان  كل  في  وأيًضا  التربوي. 

الطفولة المبكرة إلى مرحلة البلوغ.

في كل مكان يستخدم التقرير فيه صيغة المذكر أو المؤنث، فإنه يشير إلى كال الجنسين.

خلفية تأسيس اللجنة:
في كانون الثاني )يناير( 2022 أقامت وزيرة التربية والتعليم د. يفعات شاشا بيطون لجنة وزارية لتطوير 
الحياة بشراكة في دولة إسرائيل. كتاب التعيين للجنة أرسل بتوقيع المديرة العامة لوزارة التربية والتعليم 
السيدة داليت شطاوبر )ملحق رقم 1(, اللجنة برئاسة السيد آفي جانون نائب المديرة العامة لوزارة التربية 
والتعليم وبإدارة د. سارة زيلبرشتروم. ضمت اللجنة ممثلين عن أقسام مختلفة في وزارة التربية والتعليم 
من التعليم الرسمي والمنهجي ومن جهاز التربية الالمنهجيّة وممثلين عن مجموعات مختلفة في المجتمع 
اإلسرائيلي وممثلين عن الطالب وأولياء األمور وممثلين عن الّسلطات المحليّة وممثلين عن لجان اآلباء 

والمعلمين وممثلين عن المجتمع المدني الذين يعملون بالتربية للحياة بشراكة والتربية لمنع العنصرية.

لجنة "الحياة بشراكة" أقيمت على خلفية رؤيا وزيرة التربية والتعليم التي اوضحت بالتفصيل كتابةً الغاية, 
األهداف المضامين الرئيسية, وطرق تطوير "الحياة بشراكة" في ملف "معالم الطريق" :
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الغاية: "تنّوع الثقافات, المجتمعات والهويات في دولة إسرائيل هو جزء من جمالية وقوة الدولة. إن اإللمام 
العميق والمستمر في جميع المراحل العمرية بالهويات المختلفة التي تشكل الفسيفساء اإلسرائيلية يساعد 
على زيادة التّرابط االجتماعي والوطني. إن التّعّمق بالهوية الشخصية إلى جانب االعتراف بالفسيفساء 
االجتماعية من خالل تقبّل اآلخر وعلى أساس قيم الكرامة اإلنسانية يعّزز المواطنة المتسامحة التي تسعى 
للمصالحة واالحترام. إن االعتراف باألساسيات المشتركة بين جميع البشر مهما كانوا والمشاركة فيما 
يحدث في المجتمع والحساسية تجاه العدالة االجتماعية والبيئية تخلق المسؤولية االجتماعية لكل من الفرد 

والمجتمع".

األهداف:
تنمية الهويّة الذاتية والقيم التراثية المميّزة. أ. 

المجموعة  إلى  باالنتماء  الشعور  المتبادل من منطلق  الشراكة والتسامح والتكافل  التربية من أجل  ب. 
والى المجتمع اإلسرائيلي.

تنمية المسؤولية, المشاركة والقيادة من خالل التربية االجتماعية. ت. 

المضامين المركزية:
استيضاح الهوية الذاتية بكل ما فيها من تنّوع, واالستيضاح والتعمق في الهوية المجتمعية/ االجتماعية.  أ . 

فعاليات في مواقع متنّوعة في المؤسسة التعليميّة وخارجها بهدف التّعرف على مجموعات سكانيّة  ب . 
متنّوعة للتّعبير عن التكافل االجتماعي وقيم الشراكة وتعزيزها.

والتداخل   المسؤولية  البالد،  ومعرفة  ومجتمع(  قومية  )حقل,  של"ח  فعاليات  االجتماعية،  الّريادة   ت. 
االجتماعي، العدالة البيئية، والتحضير لخدمة وطنية ذات معنى.

الطرق:
تعزيز الحوار والتعلم التعاوني المتعّمق في قضايا الهوية واالنتماء في التعليم الرسمي المنهجي وفي  أ . 
أطر التّربية الالمنهجيّة وتعزيز مشاريع وعمليات عاكسة )רפלקטיבית( الستيضاح وتقوية الهوية 

الذاتية واالجتماعية وتطوير وقيادة رحالت معنوية لتعميق معرفة الهوية.

وإدارة  الخالف  ُمْحتَِرم حول قضايا  قيادة حوار  قيمي,  اجتماعي  لقيادة حوار  التعليم  تأهيل طواقم  ب . 
الصراعات وتعزيز قنوات الحوار والفعاليات المشتركة من أجل "الجيد المشترك" و"الصالح العام" 

وتعزيز اللقاءات متعددة الثقافات وتوفير أدوات لالنفتاح والفضول الثقافي.

نشاط  وتعزيز  وخارجها  التعليمية  المؤسسة  في  القيادة  تطوير  وأطر  برامج  في  المشاركة  تشجيع  ت. 
للتعرف على  والجوالت  والرحالت  والطبيعة  بالبيئة  المتعلّقة  واألنشطة  الّشبابية  والمنّظمات  الحركات 
البالد وتفعيل برنامج "الجمعة االجتماعية" في التعليم االبتدائي. التحضير لخدمة ذات معنى في جيش 
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التعليم الرسمي والتعليم  المدنية وتعزيز االستمرارية والعالقة بين  الوطنية  الدفاع اإلسرائيلي والخدمة 
الالمنهجي وإدخال إجراءات عمل روتينية لخمسة من عوامل التغيير الرئيسية في التربية االجتماعية.

سيرورات أخرى أضافت الى عمل اللجنة:

حملة "حامي االسوار" – طاقم وزارة التربية والتعليم الذي أقيم في أعقاب االحداث والتوتر الذي   -
ظهر خالل الحملة.

مسح لما جاء في تقرير مراقب الدولة حول الحياة المشتركة المسح أجري من قبل مقر التربية المدنية   -
والحياة المشتركة في وزارة التربية والتعليم.

להוראה  להכשרה  ודמני-ענבר  )מתווה  العالي  التعليم  معاهد  في  المعلمين  تأهيل  مخّطط  نشر   -
متعدد  مجتمع  في  المشتركة  الحياة  تعليم  تضّمن  والذي  בישראל(,  גבוהה  להשכלה  במוסדות 

الثقافات ومنع العنصرية كمحتوى ُمْلِزم في عملية تأهيل العاملين في جهاز التربية والتعليم. ونشر 
قسم التعليم االكاديمي والعالقات مع مجلس التعليم العالي وقسم التخطيط والتمويل في إدارة العاملين 
في التربية منشورا مفصال للموضوع  חוזר לחינוך לחיים משותפים וחינוך נגד גזענות, والذي 

تم تعميمه على جميع مؤسسات تأهيل المعلمين.

ْه كل من الوحدة الحكومية لتنسيق مكافحة العنصرية في وزارة القضاء وقسم الحكومة والمجتمع  تََوجُّ  -
في مكتب رئيس الحكومة الى وزارة التربية والتعليم باقتراح إقامة لجنة تجمع بين جميع الجهات ذات 

الصلة بالموضوع حول طاولة الحوار. 

المنهجية:
1. طواقم عمل وآلية العمل:

مع قرار تشكيل اللجنة تم بناء ثالثة مجموعات: مجموعة المسح وتحديد صورة الوضع, مجموعة الحياة 
إلى  للتقسيم  المنطقي  العنصرية ومنعها والتربية ضدها. كان األساس  القضاء على  بشراكة ومجموعة 
الذي تستحقه: تحديد صورة الوضع  مجموعات هو ضمان حصول كل قضية على االهتمام والتركيز 
والمعيقات كأساس لدراسة التوصيات وصياغتها في مجالين متوازيين ومتكاملين- التربية ضد العنصرية 
ومنعها والقضاء عليها والتربية للحياة بشراكة. لكل مجموعة تم تعيين مسؤول كبير من قبل الوزارة إلى 

جانب مسؤولين آخرين الذين ساعدوا في قيادة المجموعة.

في الوقت نفسه, تم تحديد المعالم الرئيسية آللية العمل بناًء على منهجية معيارية لصياغة خطة استراتيجية 
طويلة المدى:

صياغة األهداف والغايات - إلى أين نريد أن نصل؟  .1

المعيقات- ما الذي يمنعنا من الوصول إلى األهداف التي وضعناها؟  .2
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التوصيات – المهام واالعمال التي في حالة تنفيذها سنكون قادرين على تحقيق األهداف والغايات   .3
التي تمت صياغتها.

كما قامت كل مجموعة بكتابة الفصل الخاص بها كنتيجة للعمل الجماعي في اللجنة وقد تم تجميع الفصول 
في ملف واحد يمكن ايجاده في موقع الوزارة הפרקים המקוריים.

الشراكة مع المجتمع المدني ومع الجمهور العام:
كانت إحدى فرضيّات عمل اللجنة هي أن الشراكة بين المجتمع المدني والجمهور العام أمر بالغ األهمية 
لنجاح عملها. وذلك ألن المجتمع المدني قد جمع قدًرا كبيًرا من المعرفة والخبرة في مجاالت عمل اللجنة, 
ستتم  التي  التوصيات  وتدقق  تحسن  أن  يمكن  واقتراحات  وأفكار  رؤى  لديهم  الناس  عامة  ألن  وأيًضا 

صياغتها.

تّمت دعوة منّظمات المجتمع المدني التي تتعامل مع قضايا اللجنة للمشاركة في عمل اللجنة, حيث   -
قامت بصياغة ورقة موقف )נייר עמדה( وكانت شريكا فاعال في مجموعات العمل المختلفة )بما في 

ذلك مجموعة كتابة التقرير(.

والتعليم  التربية  وزارة  في  "استراتيجية"  قسم  مع  بالتّعاون  عامة  جماهيرية  مشاركة  عملية  تّمت   -
النطاق. وقد  بإجراء عمليات مشاركة جماهيرية واسعة  المتخّصصة  "توفانوت-תובנות"  وشركة 

أدت هذه العملية إلى التوصل ألربع رؤى رئيسية:

تنمو الشراكة من خالل التعارف بين مجموعات السكان المختلفة.  .1

تنمو الشراكة من خالل قبول اآلخر واالحترام المتبادل والمساواة.  .2

تنمو الشراكة من خالل لغة مشتركة.  .3

تتطلب الحياة المشتركة هوية داخلية مبلورة ومتماسكة.  .4

كانت هذه األفكار والرؤى موردا لعمل اللجنة، وتم اعتمادها كبوصلة في عملية صياغة التوصيات.

2. توصيات مرحليّة للعام الدراسي 2022/2023:
2022, والتي  نيسان  آذار-  تقديم "توصيات مرحليّة" في وقت مبّكر في  تقّرر  اللجنة  كجزء من عمل 
ستؤثر بشكل آني وفوري على العام الدراسي 2022/2023. هذه التوصيات صودق عليها من قبل وزيرة 
التربية والتعليم والمديرة العامة للوزارة وهي أساس برنامج عمل وزارة التربية والتعليم في موضوع 
"الحياة بشراكة" للعام الدراسي 2022/2023, التوصيات المرحلية تضمنت توصيات في مجال سياسة 
الوزارة واآلليات الوزارية وتوصيات في مجال اإلجراءات المطلوبة في جهاز التعليم )يمكن االطالع 
على التوصيات التي صادقت عليها المديرة العامة في هذا الرابط ההמלצות שאושרו  هذه التوصيات 
التعليمية  ل عن طريق منظومة "جيفن", في اطار خطة اإلصالح للمرونة  ُمْلِزم ومموَّ أُدخلت كتوجيه 

اإلدارية. 
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مبادئ العمل
التطرق إلى أربعة محاور: المحور االجتماعي, المحور الوطني, المحور الديني والمحور الثقافي.  .1

نظرة شمولية تعاونية التجاه عميق واسع وأساسي للتغيير الثقافي والتنظيمي العتماد أسلوب حياة.  .2

الوزارة  في  األطراف  بين جميع  التزامن  والحفاظ على  للموضوع  الزامي  مفهوم وزاري  تطوير   .3
والتدعيم عن طريق منشور المدير العام.

إيجاد حلول للنواقص التي أثيرت في تقرير مراقب الدولة حول الموضوع.  .4

دمج عمليات تقييم وقياس وتطوير مؤشر للشراكة وترسيخه كأداة داخلية للتشخيص والتقييم.  .5

التركيز على إجراءات طويلة المدى في مقر الوزارة ولدى طواقم التربية والتعليم ولدى الطالب   .6
وفي المجتمع المدني.

بعد حملة "حارس  الطاقم  توصيات  المدنية وعلى  التربية  مقر  في  المكتسبة  المعرفة  إلى  االستناد   .7
األسوار- שומר חומות".

التعليم فوق  االبتدائي,  التعليم  المبكرة,  الطفولة  التعليم في مرحلة   - التعليمي  إلى االمتداد  التطرق   .8
االبتدائي وطالب المعاهد العليا.

التطرق الى االمتداد التربوي - التعليم الرسمي والتعليم االجتماعي المجتمعي.  .9

التأكيد على مركزية طواقم التربية والتعليم في قيادة عمليات التغيير في أوقات الروتين وفي أوقات   .10
األزمات.

مشاركة منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال التربية للحياة بشراكة والتربية ضد العنصرية.  .11

أهداف "الحياة بشراكة"
ترسيخ قيم العدل والمساواة والتسامح واحترام كل شخص في مناخ الفضاء التعليمي.  .1

تطوير مفهوم الهوية الذاتية وقيم التراث وتعزيزها إلى جانب توفير التمثيل لجميع الفئات في المجتمع   .2
اإلسرائيلي.

المشتركة  القواسم  تحديد  مع  المشترك  الحياة  فضاء  تجاه  والمسؤولية  باالنتماء  الشعور  تعزيز   .3
وتطويرها وإدراك مفهوم المستقبل المشترك.

تعزيز مفهوم التنوع باعتباره كنزا ثقافيًا واجتماعيًا إلى جانب االعتراف بتعدد الهويات والتقاطعات   .4
الموجودة لدى كل فرد وكل مجموعة.

المجتمع  فئات  مختلف  بين  والخوف  والتنافر  االغتراب  من  والحد  االجتماعي  التضامن  تعزيز   .5
اإلسرائيلي. وتنمية التعاطف والثقة والرغبة في المعرفة من منطلق االنفتاح والفضول تجاه اآلخر.
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ظاهرة  بوجود  االعتراف  من خالل  والمجتمع  والتعليم  التربية  جهاز  في  العنصرية  على  القضاء   .6
ن بالموضوع وتوفير  العنصرية على جميع مظاهرها العلنية والخفية وخلق لغة وحيز لحوار ُمَمّكِ

األدوات الالزمة الكتشاف ظواهر العنصرية ومعالجتها.

مع  والتعليم  التربية  في جهاز  الجميع  بين  متساوية  بالقيمة بصورة  واهتمام وشعور  توفير فرص   .7
االهتمام باالحتياجات الفريدة لكل مجموعة والمعيقات المختلفة التي تواجهها.

جزءا  العنصرية  والتربية ضد  بشراكة  للحياة  بالتربية  يرون  والتعليم  التربية  جهاز  في  العاملون   .8
وأدوات  مهارات  ويكتسبون  الموضوع  مع  التعامل  بقدرتهم على  مركزيا من وظيفتهم ويشعرون 

عملية.

اصطالحات:
البنية األساسية أ . 

إن أهداف لجنة الحياة بشراكة راسخة في إعالن االستقالل وفي قوانين دولة إسرائيل كدولة يهودية   
وديمقراطية وفي االتفاقيات الدولية. في عام 1999 تم اعتماد تقرير لجنة كرمنيتسر حول التربية 
هذه   2021 لعام  والمتابعة  الفحص  وتقرير   2016 لعام  الدولة  مراقب  تقرير  تناول  كما  للمواطنة 
المسألة أيًضا. باإلمكان اعتبار موضوع الحياة بشراكة جزءا طبيعيا من أهداف التربية في إسرائيل. 

الحياة بشراكة ب . 
التربية للحياة بشراكة هو مجال معرفي يتضمن قيًما ومهارات ومعرفة، هدفه التعرف على تنّوع   
إلى  ويتطرق  المشترك.  الفضاء  في  الحياة  معنى  وفهم  اإلسرائيلي  المجتمع  في  الهويات  ومختلف 
االعتراف  ويشجع  والدولة.  والمجتمع  الجماعات  إلى  باالنتماء  والشعور  الشخصية  الهوية  دوائر 
بالوضع القائم ومناقشة العالقات بين المجموعات المختلفة في إسرائيل والحاجة إلى الحفاظ على 

الهويات الخاصة مع االنتماء إلى هوية مشتركة. 

نقطة االنطالق هي أن الجيد المشترك والصالح العام يتم تعريفه وإدراكه بشكل مختلف من قبل كل   
مجموعة وبالتالي من الضروري معرفة وجهات النظر المختلفة وتطوير اإلصغاء والتسامح تجاهها 

وتعلم قبول االختالف والتعامل معه ورؤية القيمة اإليجابية للتنوع.

بناء على هذا التعريف فإن المركبات المطلوبة للتربية للحياة بشراكة هي:  

تعزيز الهوية الذاتية.  •

االنكشاف والتعرف على الفئات المختلفة في المجتمع اإلسرائيلي.  •

ادراك التنوع كقيمة إيجابية.  •

•  العمل على التوتر بين الهوية الخاصة والهوية المشتركة.

•  تنمية مهارات اإلصغاء والحوار.
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 يشمل مصطلح "الحياة بشراكة" الدعوة إلى المبادرة: الدعوة إلى أن نكون في حالة شراكة وأال ننتظر 
حدوثها بشكل تلقائي أو أن نَُسلّم مع الوضع القائم والعمل على منع العنصرية والقضاء عليها والتربية 

لمناهضتها.

العنصرية:
إلى  العنصرية  الجماعي. تستند  للكرامة والحقوق والفرص على أساس االنتماء  انتهاك  العنصرية هي 
واألعراف  الدولة  ومؤسسات  االجتماعية  المؤسسات  في  المندمج  الثقافي  أو  البيولوجي  التفوق  مفهوم 

االجتماعية والثقافة. "التمييز" و "اآلراء المسبقة" هي مفاهيم ذات صلة بمفهوم العنصرية.

تقترح اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )رابط لالتفاقية: 

رئيسية  آليات  ثالثة  إسرائيل,  عليها  وقعت  والتي  גזעית(,  צורות אפליה  כל  לביעור  )אמנת האו"ם 
للقضاء على ظاهرة العنصرية وهي: المنع والحماية والعقاب. في السياق التربوي الذي يحوي الرغبة في 
إجراء سيرورات عميقة للوصول الى فهم وتذويت القيم فإن العقاب قد ال يكون الطريقة الصحيحة. لذلك 
تم تشكيل مجال من المعرفة المهنية باسم "التربية المناهضة للعنصرية". والهدف من التربية المناهضة 
للعنصرية هو تعزيز المساواة واالحترام واالندماج من خالل فهم ظاهرة العنصرية وتشخيصها حتى في 
ظواهرها الخفية واتخاذ خطوات لمنع تكرارها وبنفس الوقت حماية وتقوية ضحاياها ويمكن تعزيز هذا 
الهدف بأربعة طرق متوازية: ترسيخ قيم المساواة والعدالة واالحترام لكل شخص في مناخ الحيز التعليمي 
ن للهويات المختلفة في المجتمع )في البيئة التعليمية, في مواد التدريس وباللغة  والتمثيل اإليجابي والُمَمّكِ
والمناخ المدرسي( ,وتوفير الفرص واالهتمام والشعور بالقيمة بشكل متساٍو للجميع في نظام التعليم. مع 
االهتمام باالحتياجات الفريدة لكل مجموعة والمعيقات المختلفة التي تواجهها وخلق لغة ومساحة لحوار 
الظاهرة وتشخيصها )سواء  لهذه  الواقع االجتماعي  لفهم  أدوات  العنصرية وتوفير  ن في موضوع  ُمَمّكِ

كانت علنية او خفية( لعالجها والتعامل معها.

هنالك تخوف من أّن استعمال المصطلحات "الناعمة" فقط مثل التسامح وتعددية الثقافة قد ال تترك مساحة 
نة لضحايا العنصرية إلسماع صوتهم ورواية قصصهم وتَلَقّي االعتراف بوضعهم. التربية ضد العنف  ُمَمّكِ
تسعى الى وضع "الشيء الحقيقي" على طاولة المحادثات في الصفوف التعليمية وفي رياض األطفال. 

صورة الوضع وخطوط عريضة لتوسيع وتعميق العمل:
تّمت صياغة الصورة الحالية للوضع فيما يتعلق بالتربية للحياة بشراكة والتربية لمناهضة العنصرية في 
جهاز التعليم من خالل عمليات مسح وتوصيف لعموم األنشطة الموجودة فيه، من أجل توفير التزامن 
الصحيح للعمل وفهم وتحديد الفجوات والمعيقات الموجودة وتقديم توصيات لحلول مناسبة. تطلبت عمليات 
المسح والتوصيف مراقبة وتأمل مجموعة واسعة من األنشطة والهيئات: وزارة التربية والتعليم بوحداتها 
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المتنوعة وأنشطة المدارس والسلطات المحلية والمعاهد البحثية والنشاط في المعاهد العليا ومعاهد تأهيل 
المعلمين وأطر وهيئات التّربية الالمنهجيّة.

فيما يلي رؤى أساسية من عمليات المسح والتوصيف التي تم 
جمعها وتحليلها:

أنشطة عديدة ومتنوعة في األلوية وفي المدارس:  .1

هناك العديد من األنشطة في جهاز التعليم بقيادة جهات مختلفة: مقر التربية المدنية والحياة المشتركة   
التدريس  موّظفي  وإدارة  التربوية  واإلدارة  والشباب  المجتمع  وإدارة  والتعليم  التربية  وزارة  في 
والسكرتارية التربوية وألوية الوزارة وإدارات أقسام التربية في السلطات المحلية ومدارس ورياض 

األطفال وهيئات المجتمع المدني.

دراسية  وأيام  استكمال  ودورات  التعليم  لطواقم  المهني  التطوير  وتشمل عمليات  متنوعة  األنشطة   
وتخصيص  للشراكة  التربية  موضوع  أجل  من  معلمين  ومجتمعات  ومديرين  ومربين  لمسؤولين 
ساعات تعزيز للمدارس التي طلبت التعمق بالموضوع التنوع في غرف المعلمين وندوات احادية أو 

ثنائية القومية, 

التعلم عبر اإلنترنت بين اشخاص من فئات مختلفة وبرامج في مرحلة تأهيل المعلمين على سبيل   
المثال برنامج Tec والتعلم المشترك للطالب من خالل المشاريع المشتركة بين الوزارة وهيئات 
العديد من األنشطة في المجال االجتماعي المجتمعي ضمن أنشطة  المدني. كما يتم تنفيذ  المجتمع 
مجالس الطالب: تأهيل مركزين وأصحاب وظائف بالموضوع ولقاءات لمنظمات الشبيبة ومعاهد 
القيادة الشبابية بين مختلف فئات السكان وعقد مؤتمر للشباب من جميع القطاعات ورحالت مشتركة 
وطاوالت مستديرة للشباب في السلطات المحلية وأنشطة في أيام تقويمية: يوم التسامح ويوم ذكرى 
إسحاق رابين ويوم حقوق اإلنسان ويوم العنصرية ويوم الوحدة. توجد أنشطة فريدة للتواصل بين 

مختلف فئات السكان في جميع السلطات المحلية وألوية الوزارة. 

توجيهات لتوسيع وتعميق العمل على الموضوع:  .2

من أجل توسيع النشاط وتعميقه، هناك عدة خطوات مهمة مطلوبة:

خلق إطار مفاهيمي موحد. أ. 

بناء سياسة تنظيمية شاملة متسقة وعامة.  ب. 

إضافة أدوات تشخيص وقياس وتقييم. ت. 

توسيع اآلليات المستعملة باإلضافة إلى اللقاءات الوجاهية. ث. 

مالءمة األنشطة لجميع تيارات التعليم في إسرائيل. ج. 
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توصيات اللجنة:
الدراسي  للعام  تبنيها  تم  التي  תשפ”ג  הלימודים  לשנת  שאומצו  ההמלצות  المرحلية"  "التوصيات 
اآلليات  السياسة,  حول  تمحورت  حيث  األهداف،  تحقيق  طريق  على  أولى  خطوة  هي   2022/2023

واإلجراءات.

تركز التوصيات الختامية للجنة على اإلجراءات طويلة األمد لمعالجة التحديات والمعيقات التي ظهرت 
أثناء عمل اللجنة. من بينها تعدد التفسيرات وعدم وجود اصطالح متفق عليه وعدم وجود سياسة منظمة 
حول الموضوع ونقص أدوات التشخيص والقياس والتقييم مع الرغبة في إحداث تأثير واسع في نظام 
يشمل أربعة تيارات تربوية تعليمية منفصلة )التعليم الرسمي اليهودي والتعليم الرسمي العربي والتعليم 

الرسمي اليهودي المتدين والتعليم اليهودي الحريدي(.

والمناخ  والتدريس  التربية  وطواقم  اولتربية  التنظيمية  الّسياسة  رئيسيّة:  مجاالت  أربعة  في  توصيات 
الجماهيري العام.

التّوصيات المتعلّقة بالسياسة التنظيمية:  .1
تحديد الموضوع كسلة فرعية إلزامية ُمْدرجة في ميزانية "جيفن"  •

كتابة منشور لمدير عام وزارة التربية والتعليم حول هذا الموضوع  •

تنفيذ مؤشر داخلي لتقييم الشراكة   •

تعزيز الوعي للموضوع لدى العاملين في الوزارة وفي المقر   •

ادخال ودمج الموضوع في تيارات التعليم المختلفة  •

استمرار التنوع في جهاز التعليم  •

استمرار عمل الطاقم القيادي للموضوع في الوزارة  •

التوصيات المتعلقة بالتربية- بداغوجيا:  .2
دمج الموضوع في الرؤيا التربوية وخطة العمل   •

تطوير أدوات متنوعة لبلورة الهوية الذاتية وللتعارف   •

تدعيم الموضوع كمجال معرفي ممنهج وتطوير مواد تعليمية  • 

دمج الموضوع في مجاالت معرفية مختلفة وكذلك في برامج من قبل الوزارة   •

تحديد أسبوع قمة للموضوع  •

تقوية اللغة المحكية باللغتين - العبرية والعربية  •
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تشجيع التعاون بين المؤسسات التعليمية  •

ادخال الموضوع ابتداء من جيل الطفولة المبّكرة.  •

التوصيات المتعلّقة بالتأهيل, الدخول الى سلك التعليم والتطوير المهني:  .3
ادخال ودمج مخطط للحياة بشراكة في مؤسسات تعليم وتأهيل المعلمين  •

التربية والعالج والمنع داخل المؤسسات األكاديمية  •

ترسيخ الوعي للموضوع في مرحلة الدخول إلى سلك التعليم  •

مجتمعات  وبناء  التعليمية  المؤسسات  في  التدريسية  الهيئات  المهني ألعضاء  التطوير  برامج   •
معلمين من فئات متنوعة مهتمة بالموضوع

تأهيل أصحاب وظائف: مديرين, مستشارات وأخصائيّين نفسانيّين وتربويّين.  •

إرشاد األهل  •

التوصيات المتعلقة بالمناخ الجماهيري العام:  .4
تنظيم حملة دعائية توعوية عامة  •

التعاون مع السلطات المحلية  •

التعاون مع األهل والمجتمع  •

التعاون مع منظمات المعلمين  •

مشاركة المجلس القومي للطالب  •
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שמות המשתתפים בדיוני ועדת ההיגוי )לפי סדר א'-ב'(

אבי גנון
אביבה חלבי
אביבית קאץ

אביטל רוזנברג סרי
אודי מדגל

ד”ר אודט סלע
אווה הלחמי

אופיר נבון
אורית ברג

אורית יולזרי
אורית צאירי

עו”ד אורלי לוינסון סלע
אורלי נעים
אורן ברקן
אורנה פז

אורנה שלי
ד”ר אורנה שמחון

איאד אסאדי
ד”ר איבנה רטנר

איה חיראדין
אייצש איתמר

איל רם
עו”ד איל רק
אילנה טרוק

אילנה יונה
אילנה נולמן

אינאס  זמירו
אינה זלצמן
איריס הגר

עו”ד אירית ברוק
הרב איתיאל בר לוי

ד”ר איתן סימון
איתן צור
אלון  זיו

הרב אלימלך פופר

אלינה פרבר
ד”ר אלכס לוין
ד”ר אמין חלף

הרב אמיר אדרעי
ארז בוקובזה

ארז בר
אריה ברנע
אתי סאסי

באדרה עבדל קאבר
בתיה מלאך
ג’ינאן זועבי

גיל רומן
גילה איש

ג’לאל ספדי
ד”ר גליה בונה

גלית בוקריס
גלית חכמון

גלעד וינר
גניה סיגאוי
דור שניידר

דורון אהרוני
דורית טננבוים

דלית אביגד
דנה פרידמן

דני אלעזר
דניאל בילד

דפנה יעקוביץ
דרורה הרמן

הדס חזן
וואביט מנגיסטו וורקו

ד”ר וירגינה לוסקי
ורדה אופיר
זאב בר לב

פרופ’ זהבית גרוס
ח’ר אלבז

חגי גרוס
חגית כהן
חגית לזר

ד”ר חגית מישקין
חגית פרחיה חכם

חולוד אידריס
ד”ר חוסאם דיאב

חיה שיטאי
חנין עאזם

טובה בן ארי
טוני זיו

ד”ר טל רז
טל שוורץ

הרב יהודה קורנבליט
יהודית קאסא

יהונתן גליקסון
יהונתן מנדל
יוחנן אשחר

יוסי ברק
יוסי גמליאל

יוסי מיכל
יעל בריל

יעל ונדייק
יעל מעין
יעל נאמן

יעל קרן רבה
יעלה מזור
יעקב אפק

ד”ר יעקב מלקמו
יערה שפירא

יפית גושן
הרב ירמי סטוויצקי

כפיר מורד
לובנה  גבאלי
ליאת וינבלט
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ליאת ספיבק
לילך אפלטון

לימור אלון
לני מילוא

מאיה גרנט
מאיר שמעוני

ד”ר מועין פלאחדין
מיטל אדרי כהן

מיטל לויט
מייה מוסקוביץ-שיש

מיכל בונצל
מיכל דה-האן

מיכל מנקס
מיכל נחשון

מיכל נמני
מיכל סלע

מיכל צדוקי
מינה פרפה

ד”ר מירב תורג’מן
מירום שיף

פרופ’ מירי שיינפלד
מסי אייצ’ק

פרופ’ מרגלית זיו
מרטין אבצלאו
מרים רקאנטי
משה בן עטר

משה שגיא
נאדיה כיאני

ד”ר נועה שפירא
נועם קריגמן

נורית ברנד
נורית שפירו

נזיר ראבח
נטע אלגבסי
נסרין  ספורי

נעמי אופק
נעמי בייט צורן
נעמי יצחאייק

נתנאל זליקוביץ

סופיאן  עאידאת
סיגלית איצקוביץ

סיהם  עטאללה
סיוון דנינו

סיוון שכטר
סיון זליקוביץ קרן

סימא גוטמן
סלאח טאהא

סלימאן אלעמור
סמירה מסראווה

ד”ר סער הראל
עבד אחאלים חאג’ יחיה

עבדאלה זידאן
עדי אורן

עדי יהלומי
עדי ענבר

עומר שחר
עידו אורן 

עידית לטמן בכר
עידית רובין

עינב זיו
עינב שוורץ

ד”ר עינת רונן
עלאא עומר

עלי הייכל
פרופ’ עלי ותד

ענת הלל
ציפי קוריצקי

קלרית אזולאי
קרן הנדין

רוחמה גבל רודמן
רולא עלוואטנה

הרב רוני קליינוולד
ד”ר רונית אשכנזי

רונית גרינגולד
רונית דגן

רונן קובלסקי
רות אלמליח
רותם קלמר

רים זריק
רינה איילין גורליק

ריקה מלצר
ריקי סיטון

רם זהבי
רן ארז

ד”ר רן קוטנר
רן שי

ד”ר רונית בודאי היימן
רעות נוימן

רעות קדרון
ד”ר רקפת ארליך

ד”ר שדאד אבו-פול
שושי שפיגל
שושנה נגר

ד”ר שחר גינדי
שי מועלם

ד”ר שי פרוכטמן
שי ששון

שירין נטור חאפי
שלומית מצליח

שלומית קרוביאבסקי
שלומית רונן ליבנה

ד”ר שני פייס
ד”ר שרה ברנשטיין

ד”ר שרה  זיו
ד״ר שרה זילברשטרום

שרון מיכאלי רמון
ד”ר שרון רחמים

שרון רמון
תהילה סבג

תומר גרשוביץ
ד”ר תמי הופמן

תמי חי
ד”ר תמר ורטה-זהבי

תמר רכניץ
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מבוא
"ונתתי את ליבי לראות, כי רק קלי הדעת מבקשים שיהיו כל בני האדם דומים האחד לחברו. 

והחכם ישמח שיש בעולם יום ולילה, קיץ וחורף, זקן וצעיר, ויש ציפור כרמים וציפור שבשמיים. 

וגווני עיניהם של בני האדם... רק מי שאינו אוהב מחשבה יצטער על  ושונים צבעי הפרחים, 

השוני וירגז על הרב-גוניות, המאלצים את האדם לחשוב, לראות ולהבין."

)יאנוש קורצ’אק, ‘ילדות של כבוד’(

חוקיה.  ומכוח  וערכיה  העצמאות  מגילת  ברוח  פועלת  והדמוקרטית  היהודית  ישראל  מדינת 

להיות  יכול  הזהויות  ריבוי  ותרבויות.  דתות  קבוצות,  ממגוון  מורכבת  ישראל  במדינת  החברה 

מקור לעושר חברתי, אך גם לגרום למתחים. לאורך השנים, וביתר שאת בתקופה האחרונה, אנו 

עדים להתגברות מגמות של פילוג חברתי ואף גילויי עוינות בין קבוצות שונות בישראל. מגמות 

אלו מציבות לא פחות מאיום קיומי למדינת ישראל, ובוודאי מונעות את האפשרות לקיומה של 

תפקיד  יש  החינוך  למערכת  תושביה.  כלל  עם  שמיטיבה  וצודקת,  שוויונית  סולידרית,  חברה 

מכריע בקידום אחריות משותפת ולכידות חברתית, הנשענת על יצירת מרחב חיים מכבד לכלל 

בכבוד  ביחד,  לחיות  שיודעת  מגוונת,  לחברה  תשתית  ויצירת  האוכלוסייה,  וקבוצות  הזהויות 

ובאחווה.

- אין פירושה מחיקת זהות או אפילו טשטושה. נהפוך הוא: נקודת המוצא היא  לכידות חברתית 

שהמגוון האנושי תורם להרחבת עולמנו כיחידים וכחברה. על כן אין רצון שנהיה כולנו זהים, אלא 

שנכיר, נבין ונכבד אלו את אלו. 

מגובשת,  עצמית  זהות  בעלי  שיהיו  ובוגרות  בוגרים  להצמיח  היא  החינוך  משרד  של  השאיפה 

הנוהגים בכבוד כלפי מי ששונה מהם, והמצליחים לראות גם את המשותף ולא רק את המפריד; 

בוגרים ובוגרות בעלי תחושת שייכות ומעורבות וכן אחריות כלפי החברה, הרוצים לפעול כאשר 

ערכי הצדק, השוויון, השמירה על המורשת וכבוד האדם חשובים להם.

במסמך  מיוחד.  דגש  הנושא  קיבל  ביטון  שאשא  יפעת  ד”ר  חה”כ  החינוך,  שרת  של  כניסתה  עם 

הוא  בשותפות'  'חיים  כאשר  יסוד,  מיקודי  שלושה  מופיעים  תשפ”ב  הלימודים  לשנת  דרך”  “אבני 

השרה  שהציבה  מטרות  חמש  מתוך  וחברתי’(.  רגשי  ו’חוסן  מצמיחה’  ‘למידה  )לצד  מהם  אחד 

המשותף  החיים  מרחב  בתוך  ישראלית  זהות  "פיתוח  היא:  השלישית  המטרה  החינוך,  למערכת 

במדינת ישראל". מטרה זו כוללת שלושה יעדים: א. פיתוח הזהות העצמית וערכי מורשת ייחודיים. 

ב. חינוך לשותפות, סובלנות וערבות הדדית מתוך תחושת שייכות לקהילה ולחברה הישראלית. ג. 
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פיתוח אחריות ומעורבות, יזמות ומנהיגות באמצעות חינוך חברתי. ואכן, העשייה הענפה שהיתה 

במערכת החינוך בנושא זה, קיבלה משנה תוקף, חיזוק והרחבה. 

ועדת חיים בשותפות נחשפה לעשייה הקיימת והמתחדשת והאירה באור מיוחד את הפעילות, 

והאווירה  החינוכי  הצוות  הפדגוגיה,  המדיניות,  בתחומי  ולהעמקה  להרחבה  המלצות  לצד 

הציבורית. הוועדה התייחסה לשני תחומי פעולה מובחנים, המשלימים זה את זה: חינוך לחיים 

טו(,  לד  )תהלים  טֹוב”  ַוֲעֵשׂה  ֵמָרע  “סּור  הידוע  הפסוק  כמאמר  גזענות.  נגד  וחינוך  בשותפות, 

יכולה  אינה  אמיתית  שותפות  מקביל.  ובאופן  זמנית  בו  המטבע”  “צדי  לשני  לחנך  צורך  יש 

ולהתמודד  זו  תופעה  של  בקיומה  להכיר  צורך  ויש  גזענות,  קיימת  שבה  במציאות  להתקיים 

איתה, לפני שנוכל לצפות לחיים בשותפות. מן הצד השני, לא ניתן להסתפק ב”סור מרע”, אלא 

ולייצר את הפתיחות  ואקטיבי את הבסיס הערכי לחיים בשותפות,  חיובי  עלינו להטמיע באופן 

וההיכרות בין הקבוצות, שהיא כשלעצמה תביא לצמצום עוינות ודעות קדומות.

חינוך לחיים בשותפות מבקש להוביל לשינוי תודעתי בהיבטים של תפיסת הטוב המשותף, 	 

בחברה  אחרות  קבוצות  כלפי  ותפיסות  עמדות  והמשותפת,  הפרטיקולרית  הזהות  תפיסת 

ותפיסות באשר ליחסים האידיאליים בין הקבוצות השונות. הוא מבקש לייצר את המוטיבציה, 

הסובלנות והיכולת לקיים אינטראקציה קבועה, מתמשכת וחיובית עם חברי קבוצות אחרות. 

הגזענות, 	  תופעת  של  הבנה  באמצעות  והכלה  כבוד  שוויון,  לקדם  מבקש  גזענות  נגד  חינוך 

זיהויה ומיגורה. החינוך נגד גזענות כולל הטמעה של ערכי שוויון, צדק וכבוד האדם; הנכחה 

של שלל הזהויות במרחב החינוכי; מתן הזדמנות, יחס ותחושת ערך שווים לכל באי מערכת 

המציאות  להבנת  כלים  ומתן  הגזענות,  בנושא  מאפשר  לשיח  ומרחב  שפה  יצירת  החינוך; 

החברתית של תופעה זו, לזיהויה ולהתמודדות עימה. 

החינוך  בתחומי  ומומחים  חינוך  אנשי  עשרות  של  המאומצת  עבודתם  פרי  הוא  זה  מסמך 

כל  המקצועית,  למומחיות  בנוסף  הישראלית.  הקשת  גווני  מכל  גזענות,  נגד  וחינוך  לשותפות 

הכאבים  את  שלהם,  הזהויות  את  עימם  הביאו  ההיגוי  ועדת  בדיוני  מהמשתתפים  ואחת  אחד 

בכללותו  המסמך  שלהם.  הייחודיות  המבט  נקודות  ואת  בהם  שבוערים  הנושאים  את  שלהם, 

מבקש להתמודד עם שלל הזהויות והסוגיות - בכללן היחסים בין קבוצות שונות בתוך החברה 

זרמים  עדות,  בין  לחילונים;  דתיים  בין  לערבים;  יהודים  בין  למרכז;  הפריפריה  בין  בישראל: 

כל  בתוך  לפרטים  היחס  וכן  ערבית;  דוברת  החברה  ובתוך  היהודית  החברה  בתוך  וקהילות 

זהותי  מאפיין  כל  או  מגורים  מקום  דתיות,  רמת  דת,  לאום,  מוצא,  עור,  צבע  רקע  על  קבוצה, 

אחר. הבסיס לחיים בשותפות של כלל הקבוצות והזהויות הוא זהה: פיתוח מסוגלות להתמודד 

ומורכבות, היכרות עם נקודות המבט השונות, הטמעת מיומנויות של הקשבה, שיח  עם שונות 
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ודיאלוג, חיזוק הזהות העצמית, לצד קידום ערכים של סובלנות וכבוד לכל אדם באשר הוא. כל 

מציאות  לבניית  הכלים  את  לילדינו  ולתת  יותר  טובה  מציאות  ילדינו  עבור  לייצר  מנת  על  זאת 

טובה עוד יותר עבור ילדיהם. 

גננות  בחינוך:  שעוסק  מי  לכל  היא  הכוונה  והוראה"  חינוך  "צוותי  שנכתב  מקום  בכל 

וגננים, מורות ומורים, מנהלות ומנהלים, מדריכות ומדריכים בחינוך הבלתי פורמלי, סגל 

אקדמי וכלל העוסקים במלאכת החינוך. כמו כן, בכל מקום בו נכתב "תלמידים", הכוונה 

היא מהגיל הרך ועד לבגרות. 

בכל מקום בו המסמך משתמש בלשון מגדרית, הכוונה היא לשני המינים.

הרקע להקמת ועדת ההיגוי 
עם כניסתה למשרד החינוך, ניסחה שרת החינוך, ד”ר יפעת שאשא-ביטון, חמש מטרות שפורסמו 

זהות  “פיתוח  היא:  ביניהן  השלישית  המטרה  תשפ”ב”  הלימודים  לשנת  דרך  “אבני  במסמך 

להתמודד  מבקשת  זו  מטרה  הצבת  ישראל”.  במדינת  המשותף  החיים  מרחב  בתוך  ישראלית 

והוא קידום חיים בשותפות, מתוך  עם אחד מאתגריה הדחופים והחשובים של החברה בישראל 

המדינה.  של  ומכוחה  מיופייה  חלק   - נכס  והזהויות  הקהילות  התרבויות,  במגוון  שרואה  תפיסה 

נכס ולא נטל. היא מתבססת על ההנחה כי היכרות מעמיקה ורציפה בכל שלבי הגיל עם הזהויות 

השונות המרכיבות את הפסיפס הישראלי תסייע ללכידות החברתית והלאומית. העמקת הזהות 

ועל סמך ערכי כבוד האדם, תקדם  העצמית, לצד הכרת הפסיפס החברתי מתוך קבלת האחר 

הם,  באשר  האדם  לבני  המשותפים  ביסודות  והכרה  ומכבדת,  פיוס  שוחרת  סובלנית,  אזרחות 

מעורבות במתרחש בחברה ורגישות לצדק חברתי וסביבתי - יוצרות אחריות חברתית של הפרט 

ושל החברה גם יחד. 

האתגר  עם  הן  גם  מתכתבות  הדרך”  “אבני  במסמך  הרביעית  והמטרה  השנייה  המטרה 

רגשית-חברתית למידה  וכוללת  השייכות,  ותחושת  החוסן  חיזוק  היא  השנייה  המטרה   הנ”ל. 

)SEL- Social Emotional Learning(. למידה חברתית רגשית היא תהליך של למידת כישורים 

המורים  התלמידים,  של  היכולת  את  ולטפח  לפתח  המאפשרת  וחברתיות  רגשיות  ומיומנויות 

והקהילה להבין ולנהל את הרגשות שלהם עצמם ואת האינטראקציות שלהם עם אחרים. במענה 

ועדת מומחים של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, פרסמה  לפנייה של משרד החינוך, 
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וחברתית.  רגשית  למידה  לטיפוח  ופעולה  לחשיבה  והמלצות  מחקרי  ידע  הכולל  מסכם  מסמך 

סובלנות, הדרה,  חוסר  גזענות,  לגבי התמודדות עם מתחים,  נרחבות  כולל התייחסויות  המסמך 

והכלה  הוגנות  שווה,  “הזדמנות  היא  הרביעית  המטרה  ואזרחיות.1  תרבותיות  בין  יכולות  וטיפוח 

כמקדמות מוביליות חברתית” וכוללת בתוכה יעדים לצמצום פערים וקידום תוכניות חומש לחברה 

הערבית, הבדואית והדרוזית, לצד קידום תפיסה של הכלה והשתלבות. תפיסה זו מבקשת לקדם 

חברה המכילה מגוון שונויות, המאפשרת לכל אחד ואחת לחוש תחושת שייכות. 

גבוהה  להשכלה  במוסדות  להוראה  להכשרה  ודמני-ענבר  מתווה  פורסם   ,2021 בפברואר 

לחיים  חינוך  הליבה  בנושאי  כלל  הוראה  עובדי  להכשרת  המתווה  בישראל,  לראשונה  בישראל. 

בהמשך  הוראה.  עובדי  בהכשרת  מחייב  כתוכן  גזענות,  ומניעת  תרבותית  רב  בחברה  משותפים 

למתווה, פרסם אגף הכשרה אקדמית וקשרי מל”ג ות”ת במינהל עובדי הוראה חוזר לחינוך לחיים 

משותפים וחינוך נגד גזענות, שנשלח לכלל המוסדות להכשרה להוראה. 

הצורך להעצים את הפעילות לחיזוק החיים בשותפות התחדד ביתר שאת אחר האירועים שהתגלו 

בזמן מבצע ‘שומר החומות’. לשם כך הוקם צוות משרדי ונקבעו ארבע מטרות לעבודת הצוות: 

העצמת מנהיגי החינוך כדמויות מובילות במשבר חברתי.   .1

היכרות של כלל אנשי מערכת החינוך והתלמידים עם קבוצות שונות בחברה בישראל.   .2

חיזוק סולידריות חברתית ואחריות אישית ואזרחית של אנשי חינוך ותלמידים.   .3

קידום תפיסה חינוכית ופיתוח כלים לאנשי חינוך להובלת שיח מכבד בנושאי מחלוקת.  .4

בדו”ח  הנכתב  של  מיפוי  ערך  החינוך  במשרד  משותפים  וחיים  אזרחי  לחינוך  המטה  במקביל, 

מבקר המדינה בנושא “חיים משותפים”, ריכז את החסמים והציע המלצות לפתרון. אחד החסמים 

חיים  לדמוקרטיה,  החינוך  פעולות  של  ומנהל  מתכלל  משרדי  גוף  “היעדר  היה:  בדו”ח  המצוינים 

משותפים ומניעת גזענות, היעדר גוף משרדי שיקבע מדיניות, יעקוב אחר מימוש המדיניות, יכריע 

העוסקים  המשרד  בתוך  שותפים  “ריבוי  הוסיף:  המטה  תקציביות.”  החלטות  ויקבע  במחלוקות 

ועמותות העוסקים בנושא; בתי ספר העוסקים בחיים משותפים  גופים  בנושא ללא תיאום; ריבוי 

יידרש לתכלל גם את העבודה עם גופים ועמותות  ללא בדיקת יעילות הפעולות; הגוף המתכלל 

באמצעות  משרדית  הנחיה  של  קיומה  היעדר  בדו”ח:  המצוינים  נוספים  חסמים  משרדיות.”  חוץ 

של  עבודתה  סיכום   – החינוך  במערכת  רגשית־חברתית  למידה  טיפוח   .)2020( )עורכים(  ט'  ופרידמן,  ר'  בנבנישתי,   1
ועדת המומחים, תמונת מצב והמלצות. ירושלים: יוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית 

למדעים.
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חוזר מנכ”ל; מחסור בכלי מדידה המאפשר מיפוי מוכנות בית ספר לחיים משותפים וקרבה; גילויי 

אלימות מילולית חמורה של גזענות שאינם מדווחים באופן עקבי וסדיר; והיעדר הכשרות בתחום 

ועדת היגוי עליונה בראשות  לעובדי הוראה. אחת ההמלצות מתוך דו”ח המבקר הייתה: “הקמת 

מנכ”ל המשרד, שישמש גם פורום לקבלת החלטות מנהליות. בפורום זה יהיו גם נציגי הרשויות.”

נושא החיים בשותפות כיעד מרכזי במשרד החינוך, פנו היחידה  2021, עם הגדרת  לקראת סוף 

במשרד  וחברה  ממשלה  ואגף  המשפטים  במשרד  בגזענות  המאבק  לתיאום  הממשלתית 

הגורמים  כלל  את  השולחן  סביב  שתושיב  ועדה  לכונן  בהצעה  החינוך,  למשרד  הממשלה  ראש 

המלצות  לגבש  והעניין  המומחיות  הניסיון,  להם  שיש  לו,  ומחוצה  המשרד  מתוך  הרלוונטיים, 

אופרטיביות לקידום חינוך לחיים בשותפות וחינוך נגד גזענות. המודל המוצע התבסס על ניסיונן 

ובצורך להתמודד איתה  ועדות ממשלתיות2 שהיו מודל הן להכרה בקיומה של גזענות,  של שתי 

ברמת ממשלה, הן לשיתופי פעולה בין מגזריים שמטרתם לגבש מענים מיטביים לתופעה מורכבת 

וקשה זו. מעניין כי הפנייה לכונן ועדה הגיעה לאחר קבלת החלטה משרדית להקים ועדה בנושא, 

כאחד מהנושאים בקדימות שהציבה שרת החינוך..

בינואר 2022 הוקמה על ידי שרת החינוך, ד”ר יפעת שאשא-ביטון, ועדת היגוי משרדית לקידום 

המשרד,  מנכ”לית  של  בחתימתה  נשלח  לוועדה  המינוי  כתב  ישראל.  במדינת  בשותפות  חיים 

גב’ דלית שטאובר. הוועדה פעלה בראשותו של מר אבי גנון, המשנה למנכ”לית משרד החינוך, 

ובניהולה של ד”ר שרה זילברשטרום. אנשי הוועדה כללו נציגות מאגפים שונים במשרד החינוך 

נציגות  הישראלית,  בחברה  השונות  הקבוצות  של  נציגות  פורמלי,  והבלתי  הפורמלי  בחינוך 

הורים ותלמידים, נציגי רשויות, נציגי אקדמיה, נציגי ארגוני הורים ומורים וכן נציגות של החברה 

וחינוך לחיים בשותפות. ד”ר גליה בונה, מנהלת תחום  האזרחית העוסקים בחינוך נגד גזענות 

בכירה ביחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, וד”ר עינת רונן, ראש תחום שותפויות רב 

מגזריות במשרד ראש הממשלה, הוזמנו לשמש כיועצות בהובלת הוועדה, לצד ארז בוקובזה, 

היועץ האסטרטגי של הוועדה. ועדת ההיגוי פעלה במשך שבעה חודשים, ומסמך זה מפרט את 

מסקנותיה והמלצותיה.

יוצאי אתיופיה, בראשותה של מנכ"לית משרד המשפטים  נגד  גזענות  בין־משרדי למיגור  צוות  2016 הוקם  בשנת   2
דאז, עו"ד אמי פלמור, שכללה נציגות של כלל משרדי הממשלה ושל חברה אזרחית. גובשו 53 המלצות, שהתקבלו 
2018, הוקמה ועדה דומה במשרד  2016. בשנת  2016 ו-2254 בדצמבר  1958 באוגוסט  בהחלטות ממשלה מספר 
הבריאות: הוועדה המתכללת בנושא גזענות, אפליה והדרה במערכת הבריאות, בראשותו של המשנה למנכ"ל דאז, 
נציגות של חברה אזרחית שעוסקת  נציגות של בכירים בתוך מערכת הבריאות, לצד  וכללה  גרוטו,  פרופ' איתמר 

בסוגיה זו.
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המתודולוגיה 

כינון צוותי עבודה

צוות  ואפיון,  צוות מיפוי  צוותים:  ועדת ההיגוי הוקמו במסגרתה שלושה  עם ההחלטה על הקמת 

חיים בשותפות, וצוות מיגור, מניעה וחינוך נגד גזענות. הרציונל של החלוקה לצוותים היה לוודא 

שכל אחד מהנושאים יקבל את תשומת הלב והמיקוד הראויים: מיפוי של תמונת המצב וחסמים, 

מניעה  מיגור,   - ומשלימים  מקבילים  תחומים  בשני  המלצות  וגיבוש  המלצות;  לבחינת  כתשתית 

וחינוך לחיים בשותפות. לכל אחד מהצוותים מונה בכיר מתוך משרד החינוך  גזענות  נגד  וחינוך 

סמנכ”ל  המיפוי  צוות  בראש  הצוות.  בהובלת  שסייעו  נוספים  בכירים  גורמים  לצד  צוות,  לראש 

ומנהל מינהל עובדי הוראה, איל רם; בראש צוות חיים בשותפות ראש המטה לחינוך אזרחי וחיים 

סגנית  גזענות  מיגור  צוות  בראש  גרוס;  חגי  ונוער,  חברה  מינהל  וראש  פרידמן  דנה  משותפים, 

המינהל הפדגוגי, אתי סאסי והממונה המשרדי למניעת גזענות, עו”ד איל רק. 

במקביל הוקם צוות מוביל מצומצם בניהולה של ד”ר שרה זילברשטרום, שכלל גורמים המייצגים 

מינהלים שונים במשרד החינוך )דנה פרידמן, מיכל נמני, רונית דגן, עו”ד איל רק, לילך אפלטון, 

ואסטרטגיה,  יועץ תכנון  )ארז בוקובזה,  לוועדה  היועצים המלווים  ואת  יהלומי(  ועדי  לויט  מיטל 

ד”ר גליה בונה ממשרד המשפטים וד”ר עינת רונן ממשרד ראש הממשלה(. הצוות המוביל גיבש 

את מטרות הוועדה ואת מתודולוגיית העבודה, והוביל את המשימות השונות של הוועדה, בכללן 

לוועדה,  תומכים  ציבור  שיתוף  מהלכי  יישום  שלה,  המפגשים  תכנון  הוועדה,  בהקמת  פעולות 

הצוות  המסכם.  המסמך  כתיבת  תהליך  והובלת  יישומן,  אחר  ומעקב  ביניים  המלצות  גיבוש 

המוביל התכנס בקביעות אחת לשבוע. 

בעבודת  חלק  ייקחו  אשר  השונים  הגורמים  בחירת  הייתה  ההיגוי  ועדת  של  הראשונה  משימתה 

אפקטיבי(,  )גודל  מדי  גדול  לא  אך  משמעותי  בהיקף  אנשים  נבחרת  לגבש  היה  האתגר  הוועדה. 

את  היטב  שמכירים  מקצועי  אנשי  שני  ומצד  בישראל  בחברה  הגיוון  את  אחד  מצד  המשקפים 

תחומי התוכן ואת עבודת משרד החינוך. בוצע תהליך מחושב, שכלל הגדרת קריטריונים ענייניים 

לבחירת הגורמים הרלוונטיים להרכב הוועדה. 

במקביל הוגדרו אבני דרך לתהליך העבודה המבוססים על מתודולוגיה סטנדרטית לגיבוש תוכנית 

אסטרטגית ארוכת טווח:

גיבוש המטרות והיעדים - לאן אנחנו רוצים להגיע?  .1

החסמים - מה מונע מאיתנו להגיע ליעדים שהצבנו?  .2

המלצות - שאם ימומשו, נוכל להגיע למטרות והיעדים שהוצבו.  .3
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צוות המיפוי חולק לתתי צוותים, שכל אחד מהם התרכז בהיבט אחר של המיפוי. הועברו שאלוני 

מיפוי למנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות, מנהלי מוסדות חינוך, מוסדות הכשרה להוראה 

על  בדגש  החינוך,  משרד  מתוך  חינוכיות  ותוכניות  מדיניות  מסמכי  מופו  כן,  כמו  פסג”ה.  ומרכזי 

והבנה  הנתונים  להעשרת  ועדכניים  רלוונטיים  מחקרים  נאספו  בנוסף,  והמחוזות.  המטה  יחידות 

טובה יותר של המצב. לבסוף כל אחד מתתי הצוותים שלח את התובנות וההמלצות שגיבש.

הצוותים של חיים בשותפות וחינוך נגד גזענות חולקו לתת-צוותים על פי שכבות הגיל )הגיל הרך, 

את  לה.  ייחודיות  המלצות  יידרשו  גיל  שכבת  שלכל  הנחה  מתוך  הוראה(,  ופרחי  על-יסודי  יסודי, 

הפרקים המקוריים שכתבו כל אחד מן הצוותים, ניתן למצוא בדף הוועדה באתר משרד החינוך. 

לו”ז עבודת הוועדה

 
 

ניתוח ומסקנות מיפוי אפיון מוקדי המיפוי

 מפגש שיתוף
גופי חברה אזרחית

סיכום והמלצות

צוות ישום 
המלצות

פרסום המלצות הביניים לציבור

שיטות וכלים

 הטמעה בגפ"ן
ובאבני הדרך

עיבוד וארגון

חסמים ומדדים

 הצגה למנהלי
מחוזות ואגפים

 מפגש שיתוף וניירות עמדה
גופי החברה באזרחית

 זירת היוועצות 
ושיתוף הציבור

הגדרת מטרות ויעדים
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מפגש מסכם

 צוות כתיבה 
מסמך מסכם

 שיתוף ציבור וצוות 
חברה אזרחית

צוות חיים בשותפות 
וצוות מניעת גזענות

המלצות ביניים לתשפ"ג

צוות מיפוי איתור ואיפיון
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אחת מהנחות העבודה של הוועדה הייתה שהשותפות של החברה האזרחית והציבור הרחב היא 

בתחומי  רב  וניסיון  ידע  נצבר  האזרחית  שבחברה  משום  זאת  הוועדה.  עבודת  להצלחת  קריטית 

את  ולדייק  לשפר  שיכולים  והצעות  רעיונות  תובנות,  יש  הרחב  לציבור  וכן  הוועדה,  של  הפעולה 

ההמלצות שיתגבשו. לשם כך הוחלט על הפעולות הבאות: 

שיתוף ארגוני חברה אזרחית

בתחילת  בתהליך.  חלק  לקחת  הוזמנו  ההיגוי  ועדת  בנושאי  שעוסקים  האזרחית  החברה  ארגוני 

התהליך התקיים מפגש שיתוף שאליו הוזמנו כלל ארגוני החברה האזרחית ובו הוצגו להם מטרות 

הוועדה,  לכלל חברי  ונשלחו  נאספו  והתובנות ממנו  אנשים,   270 זה השתתפו  הוועדה. במפגש 

הוועדה.  בעבודת  להשתתפות  הקורא  לקול  השיבו  ארגונים   178 במקביל,  לעבודתה.  כמשאב 

30 ארגונים, על בסיס תבחינים שנקבעו מראש, לקחת חלק פעיל בעבודת ועדת  מתוכם נבחרו 

ההיגוי. כלל הארגונים הוזמנו לשלוח ניירות עמדה המבוססים על מטרות הוועדה. ניירות עמדה 

אלו עובדו, ועיקרי המסקנות שלהם הועברו לראשי הצוותים וחברי הוועדה. כמו כן כלל הניירות 

פורסמו בדף הוועדה באתר משרד החינוך. 

שיתוף ציבור

מתוך הבנה שהציבור הוא השותף המרכזי בבנייה של חיים בשותפות, הועלה הצורך לשתף את 

הציבור בעבודת הוועדה ולקבל ממנו רשמים, הצעות ורעיונות. לצורך כך יצרה הוועדה קשר עם 

תהליכי  בקיום  המומחית  ׳תובנות׳,  חברת  עם  פעולה  המשתף  החינוך,  במשרד  אסטרטגיה  אגף 

שיתוף ציבור נרחבים. 

‘חיים  לעודד  כדי  החינוך  במערכת  לעשות  נכון  לדעתך  “מה  לציבור:  שאלה  ניסח  ההיגוי  צוות 

ומערכת  החינוך  משרד  עובדי  החינוך,  במערכת  ההורים  לכלל  נשלחה  השאלה  בשותפות’?” 

החינוך, תלמידי י”א וי”ב, ולכלל המשתתפים במפגש שיתוף ארגוני החברה האזרחית המתואר 

משרד  ובאתר  המשרד  של  החברתיות  ברשתות  הופץ  לשאלה  למענה  הקישור  כן  כמו  לעיל. 

החינוך. אל הקישור נכנסו למעלה מ-65,000 איש, ומתוכם השיבו 9,669. לאחר קבלת התשובות 

מרכזיות,  תובנות  ארבע  חולצו  לשאלה  הציבור  תשובות  מתוך  שלהן.  עיבוד  תהליך  בוצע 

המופיעות בעמוד הבא.
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‘חיים  בנושא  שיא  שבוע  מיסוד  מחייבים,  והערכה  מדידה  בתהליכי  השותפות’  ‘מדד  הטמעת 

בשותפות ומניעת גזענות’. הטמעת הנושא במנגנונים קיימים, כגון: תוכניות העבודה המחוזיות, 

אזרחית,  חברה  בשיתוף  עגולים  שולחנות  חברתית,  מעורבות  שעות  והכשרה,  היערכות  ימי 

חקר,  עבודות  ביצוע,  מטלות  שורשים,  עבודת  ברשויות,  נוער  פעילות  חינוך,  בפרס  פרמטרים 

תחרויות דיבייט, מסלול בקרן לעידוד יוזמות, סל תרבות, ספרים מומלצים ושיר של יום. המשך 

במרכזי  בתרחישים  אימון  מקצועי,  פיתוח  תהליכי  מורים,  חילופי  פרויקט  מורים,  חדרי  גיוון 

סימולציה, הטמעת המתווה בהכשרת מורים והרחבת למידה משותפת של סטודנטים. המלצה 

למחוזות להרחיב מהלכים של בתי ספר תאומים/צבר מוסדות, קידום יזמות עם גופים עסקיים 

לחיבור בין בתי ספר במהלך חיים בשותפות, תכנון קמפיין תקשורתי, תוך איגום משאבים עם 

המפגשים  פעילות  והרחבת  המשותף  הלימוד  פעילות  הרחבת  נוספים.  רלוונטיים  משרדים 

במינהל חברה ונוער. הרחבת הפעילות בהוראת השפה הערבית והעברית. בחינה מחודשת של 

ההצעה להרחיב את הפעילות בתרבות יהודית ישראלית. בחינת ההצעה להכנסת בובות פרסונה 

בגני הילדים. שילוב תכנים רלוונטיים בתחום ‘חיים בשותפות’ לרכזים החברתיים ולמחנכים על 

ידי מינהל חברה ונוער, בנוסף להכשרת בעלי התפקידים בחינוך החברתי קהילתי.

עקרונות העבודה
עקרונות העבודה שהוגדרו לוועדה בכתב המינוי:

פיתוח תפיסה משרדית מחייבת, הכוללת עיגון בחוזר מנכ”ל והנחיות ברורות.  .1

מתן מענה לליקויים שהועלו בדו”ח מבקר המדינה בנושא.  .2

מיקוד בפעולות ארוכות טווח במטה המשרד, צוותי החינוך, תלמידים וקשרי ממשלה ומגזר   .3

שלישי.

התבססות על הידע שנצבר במטה לחינוך אזרחי ובהמלצות הצוות לאחר מבצע ‘שומר החומות’.  .4

התייחסות לרצף החינוכי – חינוך בגיל הרך, חינוך יסודי, חינוך על־יסודי וסטודנטים.  .5

התייחסות לרצף החינוכי – חינוך פורמלי וחינוך חברתי-קהילתי.  .6

דגש על מרכזיות צוותי החינוך וההוראה בהובלת תהליכי שינוי בשגרה ובזמן משבר.  .7

שיתוף ארגוני חברה אזרחית הפועלים בתחום החינוך לחיים בשותפות וחינוך נגד גזענות.  .8

עבודה שוטפת ומסונכרנת עם כל הגורמים במשרד, לרבות דוברות ופרסום.  .9
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במהלך עבודת הוועדה התגבשו והודגשו עקרונות נוספים:

ארבעה המוקדים  .1

עוסקת.  היא  ומיקודים  סוגיות  באילו  השאלה  עלתה  רבות  פעמים  הוועדה,  עבודת  במהלך   

קבוצות  כל  את  בתוכו  שכולל  מושג  בשותפות”  ב”חיים  רואה  שהוועדה  הובהר  ושוב  שוב 

הזהות החיות בישראל, והיא מבקשת להנחיל תפיסה שתיושם לגבי כלל האתגרים, המתחים 

ארבעה  ניסחה  הוועדה  הזו,  התפיסה  את  להבהיר  מנת  על  בו.  המתקיימים  והקונפליקטים 

מוקדים לעבודתה:

מוקד חברתי העוסק במתחים ובאתגרים על רקע מעמד כלכלי-חברתי, אי שוויון ויחסי  	

כוח, בכללם סוגיות של פריפריה חברתית וגיאוגרפית;

מוקד לאומי העוסק במתחים ובאתגרים בין יהודים וערבים; 	

אוכלוסיות בעלות רקע דתי שונה: בחברה  	 בין  ובאתגרים  דתי העוסק במתחים  מוקד 

 - ערבית  דוברת  בחברה  וחרדים;  לאומיים  דתיים  מסורתיים,  חילונים,   - היהודית 

זיקה  של  שונות  מידות  בעלות  וקבוצות  זרמים  צ’רקסים,  דרוזים,  נוצרים,  מוסלמים, 

לדת. 

תרבותי-אתני  	 רקע  בעלות  אוכלוסיות  בין  ובאתגרים  במתחים  העוסק  תרבותי  מוקד 

שונה, כגון בני עדות וקהילות שונות, עולים חדשים, ובכללן גם תופעות של גזענות על 

רקע צבע עור. 

תפיסה כוללנית ושיתופית  .2

ואימוץ של דרך  וארגוני  ויסודי של שינוי תרבותי  נרחב  הוא מהלך עמוק,  ‘חיים בשותפות’   

מערכתית  חיים  דרך  אלא  החינוך,  משרד  בתוך  אחד  גוף  של  נחלתו  אינו  זה  נושא  חיים. 

פדגוגי,  מינהל  פדגוגית,  מזכירות  כגון:  המשרד,  במטה  הגורמים  כל  את  לשלב  שצריכה 

כלל  לצד  הראשי,  והמדען  ונוער,  חברה  מינהל  אסטרטגיה,  אגף  הוראה,  עובדי  מינהל 

חינוך,  מוסדות  מנהלי  חינוך,  מחלקות  מנהלי  מפקחים,  מחוזות,  מנהלי  בשדה:  הגורמים 

זו צריכה לחצות את כל ההיררכיה של  חיים  נוספים. דרך  וגורמים מקצועיים  חינוך  צוותי 

ודמות הבוגר, דרך מדיניות השרה  - החל מהגדרות ערכיות של מטרות החינוך  המערכת 

והמנכ”לית, הכשרת מנהלים וצוותי חינוך, התנהלות המטה, המחוזות, המפקחים, המנהלים, 

חדרי המורים, גנים, ארגוני נוער ותנועות הנוער ועד לכל אחד מאנשי הצוות במפגש שלהם 

עם כל תלמיד והורה. כדי שתפיסה זו תחלחל לכל מערכת החינוך, חשוב שתהליכי קביעת 
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הן   - העניין  בעלי  מגוון  את  ומשקפים  המשתפים  תהליכים  יהיו  יישומה  ואופני  המדיניות 

ברמה הלאומית, הן ברמה המקומית.

מרכזיות צוותי החינוך  .3

ערכים  בהנחלת  וההוראה,  החינוך  צוותי  של  מרכזיותם  על  גורפת  הסכמה  כיום  יש   

והצוותים  הספר  בתי  מנהלי  להתנהגות  גזענות.  נגד  וחינוך  בשותפות  חיים  של  ופרקטיקות 

החינוכיים ולאופן התייחסותם לשותפות, לשונות ולתופעות של גזענות יש השפעה מכרעת 

על התפיסות, על האקלים החינוכי ועל תרבות השיח של התלמידים. על כן יש צורך להשקיע 

בהבניית תפיסה של “חיים בשותפות” בקרב צוותי החינוך, כולל הצוותים האדמיניסטרטיביים, 

ובפיתוח הידע והמיומנויות שלהם בנושא, כך שיוכלו לשמש מודל ולפתח מסוגלות להתמודד 

עם המורכבויות שעולות. כמו כן, למנהלים יש תפקיד משמעותי כמנהיגי בתי הספר בקביעת 

מדיניות, וביכולתם לחבור לבתי ספר שונים מהם בקיום פעילויות משותפות.

התאמה לשלב ההתפתחותי  .4

י”ב, באופן  ועד  הגן  להיות מוטמעים מגיל  צריכים  גזענות  נגד  וחינוך  לחיים בשותפות  חינוך   

הגבוהה.  בהשכלה  מכן,  לאחר  וגם  החינוך,  במערכת  גיל  בכל  ההתפתחותי  לשלב  מותאם 

על אנשי החינוך להיות מודעים למשמעויות של השלבים ההתפתחותיים השונים ולהתאים 

את הפעולות וההתייחסות לגיל הילדים. פירוט לגבי ההתאמות הגילאיות בהקשר של חינוך 

לחיים בשותפות וחינוך נגד גזענות ניתן למצוא בנספחים.

התייחסות לזרמי החינוך ושונות בתוך המערכת  .5

מערכת החינוך בישראל מפוצלת לארבעה זרמים נפרדים: החינוך הממלכתי )יהודי-חילוני(,   

אחד  זרם  תלמידי  קרובות,  לעיתים  החרדי.  והחינוך  הערבי  החינוך  הממלכתי-דתי,  החינוך 

אינם מכירים תלמידים מזרמים אחרים ואינם נחשפים כלל לעולמם. 

הוועדה.  של  רבים  בדיונים  שעלתה  רגישה,  סוגיה  היא  החינוך  במערכת  הזרמים  סוגיית   

הסכנות בדגש על החסמים שקשורים לזרמי החינוך הן: ראשית, ההכללה, כאילו כל מוסדות 

וכמובן שלא כך הדבר; שנית, הפניית הזרקור  החינוך בכל זרם דומים הם בגישתם לנושא, 

לסוגיית הזרמים עלולה להסיט את מבטנו מחסמים נוספים שאינם נוגעים לסוגיה זו. 

עם זאת, התעלמות מסוגיה זו עלולה לשמר אותה כחסם. יש צורך ברתימה של כלל הזרמים   

והמוסדות להשגות המטרות המשותפות לכולם. לצורך כך, יש לדון באומץ בתפיסות העולם 
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השונות, ובחששות של הקבוצות השונות ממהלכים המקדמים חיים בשותפות, ולמצוא יחד 

פתרונות על מנת לייצר תנועה של כולם. 

החינוך  בתחום  מטרות  גם  ובכללם  וליעדיו,  החינוך  משרד  למטרות  מחויבים  הזרמים  כלל   

לחיים בשותפות ובחינוך נגד גזענות. בעוד על כל זרמי החינוך לחנך נגד גזענות באופן חד 

בין הקבוצות, צריך  ובייחוד אופן ההיכרות  ובלתי מתפשר, החינוך לחיים בשותפות,  משמעי 

להיעשות בהתאמה ובזיקה לקבוצות השונות. 

עם  להתמודדות  כלים  לקבל  צריכים  הזרמים  מכל  חינוך  אנשי  גזענות,  נגד  חינוך  בנושא   

מזהותה  הן  נגזרת  זו  נחרצת  עמדה  ותלמידים;  ילדים  של  גזעניות  והתנהגויות  התבטאויות 

היהודית של המדינה הן מזהותה הדמוקרטית. בנושא זה לא צריכה להיות שום גמישות או 

התאמה. 

יחד זאת, היכרות בין קבוצות, ובייחוד היכרות המבוססת על מגע ישיר, היא עניין מורכב ורגיש   

לאפשרות  להוביל  במטרה  בפרקטיקה,  התאמות  נדרשות  כן  ועל  הקבוצות,  מן  לחלק  יותר 

לכלל הזרמים לנוע ולהתקדם לקראת חיים בשותפות ולהשגת המטרות באופן מלא.

 הערכה ומדידה  .6

‘חיים  ומדידה כחלק מהמאמצים לקידום  קיימת הסכמה רחבה לגבי החשיבות של הערכה   

ולהערכה  והטמעתו במערכת החינוך ככלי פנימי לאבחון  מדד השותפות  בשותפות’. פיתוח 

יסייעו בתהליכי הערכה ומשוב כדי לקדם את יכולתם של בתי ספר לזהות את תמונת המצב 

את  ולהעריך  בהתאם  עבודה  תוכניות  לבנות  הנדרשים,  והיעדים  למטרות  ביחס  הקיימת 

מימוש המטרות והיעדים.
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מטרות 'חיים בשותפות'
הטמעת ערכים של צדק, שוויון, סובלנות וכבוד לכל אדם באשר הוא, במרחב החינוכי.   .1

הקבוצות  לכלל  ייצוג  מתן  לצד  וחיזוקם,  מורשת  וערכי  העצמית  הזהות  תפיסת  פיתוח   .2

בחברה בישראל.

מכנים  וטיפוח  איתור  תוך  המשותף,  החיים  למרחב  והאחריות  השייכות  תחושת  קידום   .3

משותפים ותפיסת עתיד משותף.

ובהצטלבויות  זהויות  בריבוי  הכרה  לצד  וחברתי,  תרבותי  כנכס  המגוון  תפיסת  קידום   .4

שקיימות בקרב כל פרט וכל קבוצה. 

חיזוק סולידריות חברתית והפחתת הניכור והחשש בין הקבוצות השונות בחברה בישראל.   .5

טיפוח אמפתיה, אמון ורצון להכיר, מתוך פתיחות וסקרנות כלפי האחר.

מופעיה  על  הגזענות  בתופעת  הכרה  באמצעות  ובחברה,  החינוך  במערכת  גזענות  מיגור   .6

הגלויים והסמויים, יצירת שפה ומרחב לשיח מאפשר בנושא, ומתן כלים לזיהויו ולטיפול בו.

מתן הזדמנות, יחס ותחושת ערך שווים לכלל באי מערכת החינוך, תוך שימת לב לצרכים   .7

הייחודיים של כל קבוצה ולחסמים השונים העומדים בפניה.

אנשי החינוך יראו בחינוך לחיים בשותפות וחינוך נגד גזענות חלק מרכזי מתפקידם, ויהיו   .8

בעלי תחושת מסוגלות, מיומנויות וכלים מעשיים למילוי תפקיד זה.

המשגות

תשתית 

שפורסמו  ובדו”חות  בינלאומיות  באמנות  בחקיקה,  היטב  מעוגנים  בשותפות’  ‘חיים  ועדת  יעדי 

ומחויבת  העצמאות  מגילת  מכוח  פועלת  והדמוקרטית  היהודית  ישראל  מדינת  השנים.  במשך 

בין היתר לקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין ולהבטיח חופש 

דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. עקרונות אלו עוגנו תחת חוק-יסוד כבוד האדם וחירותו, אשר 

מושתת על ההכרה בערך האדם, קדושת חייו והיותו בן-חורין.

בשנת 1966 חתמה ישראל על אמנת האו”ם בדבר ביעור כל הצורות של אפליה גזעית. באמנה 

זו המונח “גזע” כולל גם קבוצות אתניות או לאומיות ועוסק במנגנונים המבטיחים כי לא תהיה 

אפליה של בני קבוצות גזעיות, אתניות או לאומיות שהן בדרך כלל קבוצות מיעוט. סעיף מיוחד 
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ולקדם  גזעית  באפליה  להילחם  מנת  על  החינוך  בתחום  לפעול  המדינות  את  מחייב  באמנה 

הבנה, סובלנות וידידות בין קבוצות אתניות ולאומיות במדינה.

החינוך  למערכת  זה,  חוק  מכוח  תשי”ג-1953.  ממלכתי  חינוך  חוק  מכוח  פועלת  החינוך  מערכת 

ותיקוניו  זה,  רבים מחוק  ולכידות חברתית. סעיפים  תפקיד משמעותי בקידום אחריות משותפת 

גזענות.  נגד  וחינוך  בשותפות  לחיים  לחינוך  חוקית  תשתית  מהווים  ו-2018   2003  ,2000 משנת 

סעיפים אלה כוללים: 

לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, 	   -  1 סעיף 

המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו;

2 - להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת 	  סעיף 

היסוד,  לחירויות  האדם,  לזכויות  כבוד  של  יחס  ולפתח  ודמוקרטית  יהודית  כמדינה  ישראל 

לחתירה  לחנך  וכן  הזולת,  של  ולהשקפותיו  לתרבותו  החוק,  לשמירת  דמוקרטיים,  לערכים 

לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים;

סעיף 7 - לחזק את כוח השיפוט והביקורת, לטפח סקרנות אינטלקטואלית, מחשבה עצמאית 	 

ויוזמה, ולפתח מודעות וערנות לתמורות ולחידושים;

סעיף 8 - להעניק שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה, לאפשר להם להתפתח על פי דרכם וליצור 	 

אווירה המעודדת את השונה והתומכת בו;

מתוך 	  ולמלאם  תפקידים  לקבל  נכונות  בישראל,  החברה  בחיי  מעורבות  לטפח   -  9 סעיף 

חברתי  לצדק  וחתירה  התנדבות  לקהילה,  תרומה  הדדית,  לעזרה  רצון  ואחריות,  מסירות 

במדינת ישראל;

של 	  הייחודית  והמסורת  המורשת  ההיסטוריה,  התרבות,  השפה,  את  להכיר   -  11 סעיף 

האוכלוסייה הערבית ושל קבוצות אוכלוסייה אחרות במדינת ישראל ולהכיר בזכויות השוות 

של כל אזרחי ישראל.

האדם  כבוד  ברוח  התלמיד  לזכויות  עקרונות  לקבוע  נועד  התשס”א-2000  התלמיד  זכויות  חוק 

עובד  התלמיד,  כבוד  על  שמירה  תוך  הילד,  זכויות  בדבר  המאוחדות  האומות  אמנת  ועקרונות 

בחוק  כמוגדר  השונים  לסוגיהם  החינוך  מוסדות  של  ייחודם  ועל  החינוכי  המוסד  וצוות  ההוראה 

לימוד חובה התש”ט-1949, בחוק חינוך ממלכתי התשי”ג-1953, בחוק חינוך מיוחד התשמ”ח-1988 

ובכל דין אחר, ולעודד יצירת אקלים של כבוד הדדי בקהילת מוסד החינוך.

ולחינוך  יש להתייחס ל"חינוך לחיים בשותפות  לאור מטרות החינוך המעוגנות בחוקים אלו 

נגד גזענות" כנגזרת טבעית של מטרות החינוך בישראל.
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בשנת 1999 אומץ דו”ח ועדת קרמניצר על חינוך לאזרחות. בעקבות הדו”ח הקים משרד החינוך 

את המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים, שהופקד על יישום המלצות הדו”ח לשם התוויית מדיניות 

לדמוקרטיה  ולחינוך  האזרחי  לחינוך  הנוגעת  החינוכי,  הרצף  ולאורך  הזרמים  כל  על  מערכתית, 

ולחיים משותפים.

דו”ח מבקר המדינה על חינוך לחיים משותפים ומניעת גזענות משנת 2016 מלמד כי “המדינה 

אינה עושה שימוש מושכל ומספק במערכת החינוך על מנת ליצור גשרים בין חלקי החברה” )דו”ח 

מבקר המדינה, 2016, עמ’ 9(, ובאשר להנהלות משרד החינוך לאורך השנים מציין הדו”ח כי הן 

“נמנעו מלנקוט את מכלול הצעדים הדרושים ליצירת תשתית ארגונית, תקציבית, אופרטיבית 

ופדגוגית מספיקה לעשייה מערכתית אפקטיבית וארוכת טווח למניעת גזענות בקרב תלמידים. 

בנסיבות אלה, הנושא עולה לסדר היום של משרד החינוך באופן אקראי ונקודתי, ורק בעקבות 

גילויי גזענות קיצוניים ואלימים ובימי שיא שנתיים” )דוח מבקר המדינה, 2016, עמוד 90(. בדו”ח 

נבדקו  אשר  הפרמטרים  מרבית  כי  נכתב   2021 משנת  המדינה  מבקר  של  המעקב  ביקורת 

מענה  למתן  החינוכית  התשתית  ליצירת  ניכר  שיפור  “נדרש  וכי  מועטה/חלקית  במידה  תוקנו 

מערכתית  התמודדות  לקידום  ויפעל  יוסיף  החינוך  משרד  כי  מומלץ  אלה.  מורכבים  לאתגרים 

עם תופעת הגזענות ויקדם חינוך לחיים משותפים, מתוך העברת מסר לכל הזרמים במערכת 

החינוך - הן לתלמידים והן למורים לאורך כל הרצף החינוכי - לגבי החשיבות הראשונה במעלה 

של הנושא. מומלץ כי המשרד ישלב את הנושא באופן מובנה בתכני הלימוד ובפעילויות של כלל 

התלמידים, בכלי ההערכה והמדידה של בתי הספר ובתוכניות להכשרת מורים” )דו”ח ביקורת 

שנתי, מבקר המדינה, 2021, עמוד 12(.

חיים בשותפות

וידע, שמטרתם היכרות עם  החינוך לחיים בשותפות הוא תחום דעת הכולל ערכים, מיומנויות 

מגוון הזהויות בחברה בישראל והבנת המשמעות של חיים במרחב משותף. חינוך זה מתייחס 

למעגלי הזהות האישיים ולתחושת השייכות לקבוצות, לחברה ולמדינה. החינוך לחיים בשותפות 

על  בשמירה  הצורך  בישראל,  השונות  הקבוצות  בין  היחסים  סביב  והדיון  ההכרה  את  מקדם 

זהויות ייחודיות והשייכות לזהות משותפת. נקודת המוצא היא כי הטוב המשותף מוגדר ונתפס 

השונות,  המבט  נקודות  את  להכיר  צורך  יש  כן  ועל  מהקבוצות,  אחת  כל  ידי  על  שונה  באופן 

ואף לראות ערך  ומורכבות  ולהתמודד עם שונות  וללמוד לקבל  וסובלנות כלפיהן  לפתח קשב 

חיובי במגוון. 

חברתיים,  אידיאולוגיים,  מתהליכים  מושפע  הוא  בוואקום.  מתקיים  אינו  בשותפות  לחיים  החינוך 

למקורות,  התייחסות  מזמן  הוא  ולכן  בישראל,  בחברה  המתרחשים  ופוליטיים  תרבותיים 

לאקטואליה, לתרבות השיח ולהכרה בערכו של כל אדם באשר הוא בלי קשר לדעותיו ומוצאו. 
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על בסיס הגדרה זו, הרכיבים הנדרשים לחינוך לחיים בשותפות, הם: 

חיזוק הזהות העצמית	 

חשיפה והיכרות של הקבוצות השונות בחברה בישראל	 

תפיסת המגוון כערך חיובי	 

עבודה לגבי המתח בין זהות ייחודית לבין זהות משותפת	 

פיתוח מיומנויות הקשבה ושיח 	 

התייחסות לחלק מן הרכיבים תוך התעלמות מהרכיבים האחרים לא תשיג את המטרה של חיים 

בשותפות ולא תהיה בעלת השפעה רחבה. 

קיימות פרקטיקות שונות לעבודה עם רכיבים אלו. תאוריה דומיננטית בהקשר זה היא תאוריית 

ישיר  זו, מפגש  פי תיאוריה  המגע, שהחלה להתפתח בשנות החמישים של המאה העשרים. על 

ושיתוף פעולה.  ומקדם אמון  וסטיגמות  זהות מסייע בהפחתת דעות קדומות, חרדה  בין קבוצות 

גישות  המשותף,  את  שמדגישות  גישות  וביניהן  פדגוגיות,  גישות  מספר  כוללת  המגע  תאוריית 

שמבקשות לשים במרכז את השונות ולהתמודד עם הקונפליקטים, גישות שמנסות ליצור שיתוף 

ונרטיבים  אישיים  סיפורים  שיתוף  דרך  לחבר  שמבקשות  וגישות  משותף  פרויקט  סביב  פעולה 

בהפחתת  כאפקטיבית  רבים  במחקרים  נמצאה  אומנם  המגע  תאוריית  כי  לציין  יש  קולקטיביים. 

רבות.  מיני  אחת  בגישה  מדובר  אך  שונות,  קבוצות  בין  סובלניות  תפיסות  וקידום  קדומות  דעות 

ישנם כלים חינוכיים נוספים הפועלים ללא מגע ישיר או על בסיס מגע עקיף, אשר בכוחם להקנות 

ידע ומיומנויות חשובים ורלוונטיים לקידום חיים בשותפות. 

מכך  וכתוצאה  ולזרות,  לריחוק  מוביל  בחברה  השונות  הקבוצות  בין  הדדית  היכרות  היעדר 

נוצרות  ותחרות  ועוינות  מתעצמים,  ופחדים  חששות  גזעניות,  ועמדות  קדומות  דעות  מתפתחות 

בין הקבוצות והמגזרים. לפיצול זה יש השלכות הרות גורל על הסולידריות החברתית והאזרחית 

במדינת ישראל ועל תודעת השותפות והאחריות לקיומה ולרווחת תושביה. יש בכך פגיעה במרקם 

מרכזי  תפקיד  החינוך  למערכת  ובלכידותה.  הישראלית  החברה  של  בחוסנה  המשותף,  החיים 

קריאה  לאקטיביות:  קריאה  בחובו  טומן  בשותפות”  “חיים  המינוח  אלו.  אתגרים  עם  בהתמודדות 

להיות במצב של שותפות ולא בהמתנה שזה יקרה מאליו, או בהשלמה עם מצב קיים.
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מניעה, מיגור וחינוך נגד גזענות

על  מבוססת  הגזענות  קבוצתי.  שיוך  בסיס  על  ובהזדמנויות  בזכויות  בכבוד,  פגיעה  היא  גזענות 

בנורמות  והמדינה,  החברה  במוסדות  המוטמעת  תרבותית,  או  ביולוגית  עליונות  של  תפיסה 

רבות  שפעמים  קדומות”,  ו”דעות  “אפליה”  המושגים  של  הגדרות  להלן  ובתרבות.3  החברתיות 

נלווים למושג “גזענות”:

חסרונות  	 או  יתרונות  המעניקה  פרטים,  או  חברתיות  קטגוריות  קבוצות,  בין  הבדלה  אפליה: 

שני  הם  ו”אפליה”  “גזענות”  לכך.  עניינית  הצדקה  שתהיה  מבלי  לפרט,  או  לקבוצה  יחסיים 

יכולה  אפליה  שונות:  פעולות  מתארים  ולפעמים  חפיפה  ביניהם  קיימת  שלפעמים  מונחים 

להתקיים על בסיס גזעני, אבל גם על בסיס קטגוריות נוספות כגון מגדר, גיל, השקפה, מעמד 

כגון  נוספים  באופנים  גם  אבל  באפליה  ביטוי  לידי  לבוא  יכולה  גזענות  כן,  כמו  ועוד.  אישי 
התבטאויות, אלימות, מיקרו-אגרסיות, ייצוג סטראוטיפי ועוד.4

דעה קדומה: דעה שאנו מגבשים על אדם או קבוצה לפני )קודם( שהכרנו אותם, בהתבסס על  	

השיוך הקבוצתי שלהם. פעמים רבות דעות קדומות מתגבשות דרך ייצוג סטראוטיפי שאליו 

אנו נחשפים בתרבות, בחינוך, במדיה, בתקשורת, בשיח יום יומי וכד’. לרוב, דעה קדומה היא 
שלילית, אינה מבוססת על עובדות, ופעמים רבות היא מביאה לידי גזענות.5

מיגור, מניעה וחינוך נגד גזענות 

אמנת האו”ם לביעור כל צורות אפליה גזעית שישראל חתומה עליה, מציעה שילוב של שלושה 

יש רצון  וענישה. בהקשר החינוכי, שבו  מנגנונים מרכזיים למיגור תופעת הגזענות: מניעה, הגנה 

הנכונה  הדרך  בהכרח  אינה  ענישה  ערכים,  של  והפנמה  להבנה  ולהביא  עומק  תהליכי  להוביל 

לכך. על כן התגבש תחום ידע מקצועי בשם “חינוך נגד גזענות” )Antiracist Education(. מטרתו 

)inclusion( באמצעות הבנה של תופעת  והכללה  הוא קידום שוויון, כבוד  גזענות  נגד  חינוך  של 

הגזענות, זיהוי שלה, גם במופעיה הסמויים יותר, ונקיטת צעדים על מנת למנוע את הישנותה, ובו 

זמנית להגן על הנפגעים ממנה ולחזק אותם. את המטרה הזו ניתן לקדם בארבע דרכים מקבילות: 

הטמעה של ערכי שוויון, צדק וכבוד לכל אדם באקלים המרחב החינוכי; ייצוג חיובי ומעצים לשלל 

הזהויות בחברה )בסביבה הלימודית הפיזית, בחומרי הלימוד, בשפה ובאקלים הבית ספרי(; מתן 

יחס ותחושת ערך שווים לכלל באי מערכת החינוך, תוך שימת לב לצרכים הייחודיים  הזדמנות, 

)היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות; מתוך "ההלפר": מדריך ארגוני למאבק בגזענות(.  3
שם.  4
שם.  5
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בנושא  מאפשר  לשיח  ומרחב  שפה  ויצירת  בפניהם;  העומדים  השונים  ולחסמים  קבוצה  כל  של 

הגזענות, מתן כלים להבנת המציאות החברתית של תופעה זו, לזיהוי של גזענות )גלויה וסמויה(, 

לטיפול בה ולהתמודדות עימה.

- בתוך מושג אחד, פעמים רבות מעלה חוסר  ו”גזענות”  “נגד”   - מילים שליליות  השימוש בשתי 

נוחות בקרב אנשי חינוך, המחויבים לקידום ערכים חיוביים. ההצדקה לשימוש במושג זה מתבססת 

על שתי הנחות יסוד: האחת היא שהמציאות כוללת בתוכה תופעות של גזענות, ושהצעד הראשון 

למגר ולמנוע אותן הוא ההכרה בקיומן; והשנייה היא שחינוך הוא הדרך המרכזית למיגור גזענות. 

מרחב  ייצור  לא  תרבותיות,  ורב  סובלנות  כגון  בלבד,  “רכים”  במושגים  ששימוש  חשש  קיים 

מאפשר לאלו שנפגעים מגזענות להשמיע את קולם, לספר את סיפורם ולקבל הכרה במצבם. 

חינוך נגד גזענות מבקש להציב את “הדבר עצמו” על שולחן הדיונים, או בחלל הכיתה או הגן. 

מיפוי ואפיון

תמונת מצב וקווים מנחים להרחבת הפעילות והעמקתה

תמונת המצב הקיימת בנושא חינוך לחיים בשותפות וחינוך נגד גזענות במערכת החינוך גובשה 

באמצעות תהליכי מיפוי ואפיון של כלל הפעילויות הקיימות במערכת החינוך, כדי לאפשר סנכרון 

רלוונטיים.  למענים  המלצות  ומתן  הקיימים  והחסמים  הפערים  של  וזיהוי  הבנה  עשייה,  של  נכון 

מגוון  על  וגופים: משרד החינוך  רב של פעילויות  והאפיון דרשו התבוננות במגוון  תהליכי המיפוי 

מוסדות  באקדמיה,  ופעילות  מחקר  מכוני  המקומיות,  הרשויות  הספר,  בתי  פעילות  יחידותיו, 

הכשרה להוראה וגופי החינוך הבלתי פורמלי.
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להלן תובנות מרכזיות מתוך מיפוי הנתונים שנאספו וניתוחם:

1. עשייה רבה ומגוונת במחוזות ובבתי הספר 

וחיים  אזרחי  לחינוך  המטה  שונים:  גורמים  בהובלת  החינוך  במערכת  רבות  פעילויות  קיימות 

מזכירות  הוראה,  עובדי  מינהל  פדגוגי,  מינהל  ונוער,  חברה  מינהל  החינוך,  במשרד  משותפים 

החברה  וגופי  ילדים  גני  ספר,  בתי  מקומיות,  ברשויות  חינוך  אגפי  המשרד,  מחוזות  פדגוגית, 

האזרחית.

להלן דוגמאות מתוך המגוון הרב הקיים במערכת החינוך:

מחנכים  תפקידים,  לבעלי  עיון  וימי  השתלמויות  והוראה;  חינוך  לצוותי  מקצועי  פיתוח  תהליכי 

ומנהלים; קהילות מורים מובילים לחינוך בשותפות; הקצאת שעות תגבור לבתי ספר שביקשו 

מיזמים  באמצעות  תלמידים,  של  משותף  ולימוד  מגזרית;  בין  מקוונת  למידה  בנושא;  להעמיק 

למידה  של  מודל  הוא  המשותף  הלימוד  מודל  אזרחית.  חברה  לגופי  המשרד  בין  משותפים 

תהליכית סביב תחומי דעת, כגון: ערבית, עברית, אנגלית, מדעים, אומנות, ספורט ועוד, בשותפות 

מפמ”רים, מפקחים ומדריכים מחוזיים, בשיתוף גופי חברה אזרחית. בסקר שערך צוות המיפוי 

עלה כי מחצית ממנהלי בתי הספר מובילים יוזמות עצמאיות משותפות בין בתי ספר ממגזרים 

שונים והשאר מלווים על ידי עמותות וארגוני חברה אזרחית. עוד עלה שמרבית המנהלים גילו 

שביעות רצון מהפעילות שנערכה בבתי הספר הן בפעילות עצמאיות והן אלו שלוו ע”י עמותות. 

חלק מבתי הספר שותפים למהלך של “בתי ספר תאומים” ממגזרים שונים.

פעילות רבה מתקיימות גם בשדה החברתי קהילתי:

מועצות תלמידים ונוער מקיימות פעילויות ברמה רשותית ברמה מחוזית וברמה ארצית; במסגרת 

הכשרות רכזים ובעלי תפקידים מתקיימות יחידות העוסקות בחיים משותפים ובסוגיות בוערות 

“בעיניים   - אקטואליה  בנושאי  מגזריים  רב  מדריכים  הכשרת  מתקיימת  הישראלית;  בחברה 

פקוחות” - וכן פיתוח מקצועי וקהילות מותאמות לערכי מורשת ייחודיים; מתקיימים מפגשים של 

מכוני מנהיגות בין אוכלוסיות מגוונות; וכן קיום קונגרס לנוער מכלל המגזרים; שולחנות עגולים 

לנוער ברשויות; קידום ערכים בנושא חיים בשותפות בכלל הרשויות במסגרת “נוער בוחר ערך 

כדרך”; תוכנית “חופים”; תוכנית ‘למען’; מיזם “יש”י - יחד שבטי ישראל”, שבו נפגשים תלמידים 

לשותפות  חינוך  קידום  אחדות”;  ו”סוכת  משותפים”  חיים  “נוטעים  פרויקט  וחילונים;  דתיים 

ומפגשי סובלנות וערבות הדדית בחברה דוברת ערבית - אוהלים נגד אלימות וקידום סובלנות 

משותפים  מפגשים  קיום  ברשויות;  תורניים  גרעינים  עם  משותפת  פעילות  הרמדאן;  בחודש 
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והלומד,  העובד  הנוער  הצעיר  השומר  הצופים,  עקיבא,  בני  הנוער  תנועות  הנוער,  בתנועות 

נועם, צופים ערבים ועוד. “יוזמים ומתחברים” - בתי ספר מקהילות שונות נפגשים ומגבשים 

מיזם  בסיכון;  הנוער  למען  להב”ה  תוכנית  החברתית;  המעורבות  במסגרת  משותף  פרויקט 

בשיתוף  דתי  והממלכתי  הממלכתי  לחינוך  משותפות  ירושלים  יום  חגיגות   - ירושלים’  ‘יחד 

הארץ  וידיעת  של”ח  לימודי  במסגרת  ישראל  בארץ  תרבויות  מפגש  יהודית;  לתרבות  האגף 

נוער;  במחלקות  באב  בתשעה  שיח  מעגלי  זהות, ומפגשים  בקהילות;  מעצבי  מסעות  וקיום 

פעילות נרחבת לקידום נושא השותפות בכפרי סטודנטים ובכפרי נוער; גם באשכולות פייס 

נערכים פרויקטים משותפים סביב נושאים טכנולוגיים ואקולוגיים בשיתוף של ערבים ויהודים. 

המטה לחינוך אזרחי ומינהל חברה ונוער מובילים פעילויות בימי הלוח: יום הסובלנות, יום הזיכרון 

הלוח  לימי  שיעור  מערכי  ומפרסמים  האחדות,  ויום  הגזענות  יום  האדם,  זכויות  יום  רבין,  ליצחק 

הללו. מפגשים חברתיים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי מתקיימים בין תלמידים מקבוצות שונות 

ובין אנשי חינוך מקבוצות שונות.

בתחום  שעוסקים  ערכים  וזוהו  הלימוד  תכני  של  נרחב  מיפוי  נערך  הפדגוגית  המזכירות  מטעם 

המינהל  בנושא.  הוראה  יחידות  והתאמת  הלימודים  תכני  דרך  “האחר”  ראיית  בשותפות,  החיים 

הפדגוגי קיים הכשרה למדריכות שפ”י וליועצות ממגזרים שונים, ובנה תו תקן “תקווה ישראלית” 

שיעור  מערכי  נבנו  בנושא.  העוסקים  עבודה  תהליכי  להעמקת  הארץ,  ברחבי  ספר  בתי  במספר 

גזענות.  ומניעת  בשותפות  חיים  בנושא  והופעות  הצגות  תכנים,  הותאמו  תרבות  סל  ובמסגרת 

התקיימו מסעות “תקווה ישראלית” לצוותי חינוך - מסעות המקדמים העמקה והיכרות של מורים 

את  הישראלית,  בחברה  השותפות  יצירת  את  להעמיק  במטרה  שונים,  חינוך  ממגזרי  ומורות 

ההיכרות עם כל חלקי החברה, ושיתוף הפעולה ביניהם. כמו כן התקיימו מסעות תקווה ישראלית 

לתלמידים - הוצאת תלמידים למסעות מבוססים על עיקרון “ארבעת השבטים” בדגש על היכרות 

בחברה  הקבוצות  בין  משותפים  לחיים  בחינוך  עוסק  המסע  ואחדות.  שותפות  ויצירת  האחר  עם 

הישראלית בהיבטים השונים.

מינהל עובדי הוראה מקדם זה מספר שנים שילוב של אנשי חינוך מהחברה דוברת ערבית להוראה 

בתחומי דעת שונים בבתי ספר בחברה היהודית, בשעות תוספתיות של המשרד. בשלב ההכשרה 

להוראה מתקיימות תוכניות רבות של למידה משותפת של סטודנטים ממגזרים שונים, לדוגמא 

Tec. כמו כן, מתקיימים תהליכי פיתוח מקצועי באופן משותף לבעלי תפקידים מהמגזר  תוכנית 

הממלכתי, ממ”ד, ממ”ח וערבי. לאחרונה נכתב ופורסם מתווה להכשרת מורים לחיים משותפים 

ומהווה תשתית לכתיבת תוכניות עבודה במוסד  ודרכי פעולה,  ומניעת גזענות, המנסח עקרונות 

האקדמי, כך שנושא החינוך לחיים משותפים יהיה על סדר היום המוסדי בהיבטים רבים – המוסדי, 

הבין אישי והאישי. מרכזי פסג”ה מקיימים פורומים בערים מעורבות. המרכזים מקיימים קורסים 

הפיתוח  בתהליכי  משותפים.  חיים  של  מודולות  מקדמים  הם  וכן  ויהודים,  לערבים  משותפים 
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המקצועי מעודדים לכך שכל הקהילות המקצועיות יהיו משותפות ליהודים וערבים.

דרוזים,  יהודים,  בין  מפגשים  תוכנית  שונים.  ממשלה  משרדי  עם  תוכניות  פותחו  הדרוזי  במגזר 

מוסלמים וצ’רקסים מטעם משרד החינוך. פותחה תוכנית מפגשים עם משרד הביטחון והתקיימו 

ולסמינרים.  משותפות  לסדנאות  ספר  בתי  מגיעים  אליהם  הדתות,  משרד  עם  עגולים  שולחנות 

תלמידים דרוזים ויהודים מגיעים לאכסניות לקידום ערכי הסבלנות והסובלנות, בשיתוף המזכירות 

הפדגוגית. אחד החסמים היה היעדר שליטה מספקת בשפה העברית. תוכנית “עברית על הרצף” 

נותנת מענה לכך.

בחינוך הממלכתי דתי - צוות “בחכמה” דן בסוגיה ונקבעה מדיניות בתחום ‘חיים בשותפות’. נערך 

שיח צוותי חינוך בערים מעורבות .ביחידות ההוראה בחמ”ד מושם דגש על הכרת מרקם החברה 

הישראלית, ונערך שיח ברמת מנהלים – מה מצופה מהחמ”ד כמנהיגות מובילה.

להלן דוגמאות אחדות של פעילויות ייחודיות בזיקה למחוזות המשרד:

במחוז דרום מתקיים קורס ‘חיים בשותפות’ למורים מובילים ברהט. כמו כן, הוטמעו תהליכים 

של חיים משותפים ברשת אמי”ת, בדגש על חיבורים בין דתיים לחילונים. במחוז צפון מתקיימת 

השתלמות ‘בשביל הגליל’ ו’בשביל הגולן’, כולל מפגשי הכנה במכללה האקדמית גורדון, בירכא 

ובנהריה. פעילויות במוזיאונים סביב תוכניות ‘חיים משותפים’, ופעילויות לחיים משותפים בחוות 

בשיתוף  הארץ”  כדור  על  “לעוף  תחרות  מתקיימת  אביב  תל  במחוז  ושיבלי.  נהלל  החקלאיות 

המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים וקרן רמון. הפרויקט הובל ע”י מחוז תל אביב והורחב לכלל 

וירושלים מתקיימים מפגשי מנהלים  גננות. במחוז מנח”י  כן, קודם פרויקט חילופי  הארץ. כמו 

הורחבה  מרכז  במחוז  וחילונים.  דתיים  מפגשי  וקידום  השונים,  הדעת  בתחומי  קורסים  ביחד, 

עם  פעולה  שיתוף  והתקיים  הדעת,  בתחומי  והערבי  היהודי  במגזר  המשותף  הלימוד  תוכנית 

יציב  בבית  הכשרה  מפגשי  מתקיימים  השונים.  הדעת  בתחומי  כולל  ופיקוח  מחוזיות  מדריכות 

למנהלים מכלל המגזרים העוסקים בזהות, אתגרים והזדמנויות בתחום החיים בשותפות ומתן 

וחילופי סייעות בגנים ברמלה.  גננות  יסודי התקיימו מפגשי  כלים לשיח קונפליקטואלי. בקדם 

במחוז חיפה התקיימו בבית הגפן מפגשי הכנה ויום עיון למדריכי מניפה במחוז לקדום הנושא. 

בחינוך התיישבותי הורחבו המפגשים בין בתי ספר, והתקיימו השתלמויות לקבלת כלים לשיח 

בתחום וכלים להפגשת אוכלוסיות שונות.
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קווים מנחים להרחבת הפעילות ולהעמקתה  .2

על מנת להרחיב את הפעילות ולהעמיק אותה נדרשים כמה צעדים משמעותיים:  

יצירת מסגרת המשגתית אחידה א. 

חינוך לחיים בשותפות וחינוך נגד גזענות אינם מוגדרים במערכת החינוך כתחומי דעת.   

בפרשנות  ופערים  הבדלים  קיימים  אך  החינוך,  במערכת  אלו  בתחומים  עיסוק  ישנו 

השונים  המיפויים  ולאומיים.  תרבותיים  חברתיים,  להקשרים  בהתאמה  זאת  וביישום, 

מלמדים כי הבדלים אלה מקשים על גיבושה של מדיניות עקבית וברורה:

במגוון 	  שימוש  על  מלמדים  הוועדה  עבודת  במסגרת  שנאספו  הנתונים   - המשגה 

התוכניות,  שמות  בתחום.  הפעילות  את  ולהסביר  להציג  כדי  ושמות  מושגים 

לא  אך  שונים,  במושגים  שימוש  על  מלמדים  המדיניות  מסמכי  ואף  ההשתלמויות 

ברור אם הם מסמנים משמעויות שונות ואופני פעולה שונים או שמא השינוי במושגים 

אינו מכוון. תמונה זו תואמת את מה שעולה במחקרים שונים המתארים את נושא ההמשגה 

וההסכמה עליה ועל הערכים אותם היא מייצגת כחסם מרכזי בכל הקשור לקידום 
חינוך לחיים בשותפות.6

עצמם 	  הפדגוגיים  והאמצעים  הכלים  לעיתים  כי  העלה  המיפוי   - ואמצעים  מטרות 

אך  כמטרה,  מוצג  המשותף  הלימוד  למשל,  כך  המטרות.  להגדרת  תחליף  מהווים 

דוגמה  ואפקטיבית(.  )חשובה  פדגוגית  פרקטיקה  אלא  מטרה  אינו  הוא  למעשה 

נוספת מתוך סקר מנהלי מוסדות היא התייחסות למפגשים כמטרה מרכזית. אלא 

לא  עלול  זו  פרקטיקה  של  נכון  לא  ויישום  המטרה,  ולא  האמצעי  הם  שהמפגשים 

להשיג את המטרה, ואף להוות חסם להשגתה. 

חינוך 	  של  בנושא  מודלים  ו/או  מחקרים  מספר  זיהה  המיפוי   - רלוונטיים  מודלים 

לחיים בשותפות וחינוך נגד גזענות שפותחו בתוך המשרד או מטעם ארגוני חברה 

המשגתית  מסגרת  ליצירת  בסיס  לשמש  יכולים  אשר  בתחום,  הפועלים  אזרחית 

מארגנת ומוסכמת. כך למשל, העקרונות המופיעים בחוזר להכשרת עובדי הוראה 

בנושא חינוך לחיים משותפים וחינוך נגד גזענות, המחקר “’חינוך לחיים משותפים’ 

, או מודל ארבעת הממדים בחינוך לחיים משותפים שפותח  או ‘חינוך לשותפות’” 

במסגרת מהלך “תו ‘תקווה ישראלית’ לחינוך בשותפות”, ועוד.

הישראלי  המכון   ,2020 אוגוסט  מחקר  דוח  בשותפות",  חיים  או  משותפים  לחיים  "חינוך  ת,  הופמן.  למשל:  ראו   6
לדמוקרטיה, כנס דב לאוטמן.
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הבניית מדיניות סדורה וכלל מערכתית ב. 

גזענות 	  נגד  וחינוך  לשותפות  חינוך  כי  מלמדים  המדיניות  מחקרי   - חובה  עיסוק 

תוכנית  של  הדעת  מתחומי  חלק  בתוך  למשל,  כך  לבחירה.  כתכנים  מוגדרים 

תכנים  להדגיש  ניתן  כיצד  מפורטות  המלצות  מופיעות  הפורמלית  הלימודים 

של  לבחירתם  אלו  אך  אחרות,  קבוצות  כלפי  סובלנות  וחיזוק  גזענות  מניעת  של 

לוח אשר  ימי  ייעודיים בעיקר סביב  ומערכי שיעור  ישנם חומרים  כן  המורים. כמו 

הגן  אין תוכנית מובנית ספירלית מגיל  זאת,  מוזמנים להשתמש בהם. עם  מורים 

ועד י”ב ואין מידע לגבי השימוש בחומרים השונים. 

מסר כלל מערכתי מטעם המטה - סקר מנהלי המוסדות מלמד כי 79% מהתוכניות 	 

מעידים  מהמנהלים  אחוז  מחצי  פחות  חיצוניות.  עמותות  או  הספר  בתי  ביוזמת  הן 

שיש  חשוב  דבר  הן  השטח  יוזמות  החינוך.  משרד  ביוזמת  התקיימה  שהפעילות 

המעבירה  סדורה  מדיניות  שאין  כך  על  מלמדים  המיפוי  נתוני  אבל  אותו,  לעודד 

ומעודדת את  לנושא, מדגישה את חשיבותו  מסר כלל מערכתי, המקדמת מודעות 

השדה החינוכי לפעול בתחום. מחקרי הערכה שונים מלמדים שבמציאות זו יכולת 

ההשפעה לשינוי עמדות נמוכה במקרה הטוב. 

תוספת כלי אבחון, מדידה והערכה ג. 

בשאלון 	  מהמשיבים   59%  - הערכה  תהליכי  של  וסטנדרטיזציה  למידה  תכלול, 

ובקרה  הערכה  תהליך  יש  במוסד  המתקיימת  שלתוכנית  דיווחו  מוסדות  מנהלי 

מלווה. עם זאת, אין שום תכלול ולמידה מהנתונים הללו - מהי איכותם של תהליכי 

הערכה אלו, באילו מדדים הם משתמשים, כיצד ניתן לייצר סטנדרטיזציה בהקשר 

זה, וכיצד ניתן לאגם את המידע וללמוד ממנו.

מורים 	  להכשרת  במוסדות  שנערך  המיפוי  לפי   - התוכניות  השפעת  של  הערכה 

מלווים  )בהתאמה(  וההכשרות  מהקורסים  ו-57%  כ-75%  המקצועי,  ובפיתוח 

בשאלון משוב להערכתם. עם זאת, לא ניכר כי קיימת סטנדרטיזציה של השאלונים, 

פני  על  קיימת העדפה של תהליך הכשרה אחד  ניתן ללמוד מהם האם  כך שלא 

התפיסות  העמדות,  על  זמן  לאורך  התהליכים  של  השפעתם  מה  ובעיקר  השני, 

והמוטיבציה של המשתתפים לעיסוק בתחום של חיים בשותפות. בנוסף, השימוש 

בשאלוני משוב ולא במערכי מחקר ניסויים מקשה על הסקת מסקנות משמעותית 

בנוגע להשפעתם על קהלי היעד. 

תבחינים לטובת בחירה של תוכניות אפקטיביות - הקריטריונים לבחירת תוכנית/	 

אינם מוגדרים במצב הנוכחי. כך למשל,  פני אחרת  השתלמות/פעילות אחת על 
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כפועלים  עצמם  המגדירים  גופים   322 מציג  העמותות  מיפוי  טבלת  בנתוני  עיון 

המגדירים  ברורים  תבחינים  אין  אך  גזענות.  נגד  וחינוך  בשותפות  החיים  בתחומי 

 322 מתוך  בלבד  כ-6%  כן,  כמו  קידומם.  לצורך  הנדרשים  הכלים/התנאים  מהם 

הגופים כללו אזכור מחקרי או אבחוני ביחס לפעילותם. נתון זה מספק אינדיקציה 

המשרד  ידי  על  נדרשים  אינם  בשותפות  בחיים  המתמחים  החינוך  שארגוני  לכך 

הפעולה  אפקטיביות  את  לבחון  או  בנושא  מחקרי  ידע  על  פעילותם  את  לבסס 

החינוכית שהם מבצעים.

כפרקטיקה  שנמצאו  המגע(  )תאוריית  משותפים  למפגשים  בנוסף  פרקטיקות  הרחבת  ד. 

מובילה במרבית התוכניות והפעילויות המדווחות

פרקטיקות  מפורש  באופן  ציינו  המיפוי  שאלון  על  השיבו  אשר  מהארגונים  מחצי  יותר   

וביצוע  משותפים  פרויקטים  דיאלוג,  תוכניות  משותף,  לימוד  מפגשים,  כמו  ישיר  מגע 

כן,  כמו  בעבודתן.  מרכזית  כפרקטיקה  שונות  וקבוצות  זרמים  בין  משותפות  מטלות 

ניכר כי חלק  ו’חיים בשותפות’  ידי המטה לחינוך אזרחי  מתוך המסמכים ששותפו על 

מרכזי מהתוכניות שנסקרו הן תוכניות של מפגשים ולימוד משותף.

המרכזית  כפרקטיקה  המפגש  פרקטיקת  את  תופסים  מהמנהלים  כשליש  לפחות   

לפחות  כי  ללמוד  ניתן  המנהלים  אל  שהופנתה  פתוחה  לשאלה  מתשובות  בתחום. 

פרויקטים  דיאלוג,  משותף,  )לימוד  המפגש  פרקטיקת  את  תופסים  מהם  כשליש 

רבה  במידה  בשותפות.  לחיים  לחינוך  הקשור  בכל  המרכזית  כפרקטיקה  משותפים( 

ייתכן שהבסיס לתפיסה זו נובע מחוסר היכרות עם פרקטיקות רלוונטיות אחרות. 

זה.  בהקשר  בלעדי  וכמעט  מרכזי  כבסיס  המגע  בתיאוריית  בשימוש  מגרעות  ישנן   

בפועל, הסתמכות על פרקטיקת המפגשים מובילה לכך שרוב התלמידים והתלמידות 

במערכת החינוך אינם זוכים לקבל חינוך לחיים בשותפות, בין בשל חסמים תקציביים 

כן,  על  היעד.  מקהלי  חלק  עבור  ישיר  במפגש  הכרוך  הקושי  בשל  ובין  ולוגיסטיים 

מרכזיותה של גישה זו דורשת עיון וחשיבה מחודשת.

הפעילויות  של  המכריע  רובן  כיום  שכן  בישראל,  החינוך  זרמי  לכלל  הפעילויות  התאמת  ה. 

ניכר  ומיעוט  הממלכתי-ערבי  בזרם  מיעוטן  )יהודי-חילוני(,  הממלכתי  בזרם  מתקיימות 

בחינוך הממלכתי-דתי ובחינוך החרדי

מיפויי 	   - )יהודי-חילוני(  הממלכתי  בחינוך  מבוצעות  השתלמויות  של  מובהק  רוב 

השתלמויות המורים אינם מפולחים לפי מגזרי החינוך. עם זאת, על פי שמות בתי 

הספר בחלק מהנתונים נראה כי מתוך כ-100 ההשתלמויות המוצגות, רובן המובהק 

מבוצעות בבתי הספר הממלכתיים.
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 	 - )יהודי-חילוני(  הממלכתי  לחינוך  בעיקר  מתאימים  הקיימות  התוכניות  מאפייני 

תוכניות  של  ריבוי  על  מלמד  בשותפות  חיים  בתחום  והפעילות  העמותות  מיפוי 

המתאימות באופיין ומרכיביהן בעיקר לחינוך הממלכתי ובמידה משמעותית פחות 

לזרמי החינוך האחרים. כך למשל, ידוע כי במקרים רבים פרקטיקת המגע הישיר 

עלולה להיחוות מאיימת ולא מתאימה עבור מוסדות חינוך רבים בזרם הממלכתי-

כלים  של  היצע  ואין  כמעט  במאגר  הנמצאות  בתוכניות  אך  החרדי,  והחינוך  דתי 

או  עקיף  מגע  )כמו  הישירה  לחשיפה  אלטרנטיבה  לספק  יכולים  אשר  חינוכיים 

וירטואלי, למשל(. 

תשובות תלמידים מהמגזר הממלכתי יהודי-חילוני - במדד השותפות לשנת 2021 	 

שאותו מבצע “מרכז אקורד” באוניברסיטה העברית, נשאלו תלמידים עד כמה בית 

בחינוך  ספר  בבתי  בחברה.  אחרות  קבוצות  כלפי  בסובלנות  עוסק  שלהם  הספר 

יותר מאשר תלמידים  יהודי העידו התלמידים על עיסוק בנושאים אלו  הממלכתי 

בבתי הספר מכלל הקבוצות האחרות.

פערים וחסמים מרכזיים
ניתן לחלק את הפערים לשתי קבוצות: הראשונה, חסמים הקשורים למדיניות חינוכית ולפדגוגיה 

של משרד החינוך. הקבוצה השנייה, חסמים שמקורם במגרש הציבורי, החברתי והפוליטי והבאים 

לידי ביטוי באווירה הציבורית.  ההמלצות מתייחסות לפערים.

פערים וחסמים בתחום של מדיניות מערכתית

החלוקה לזרמי חינוך נפרדים מאפשרת ייחודיות והבניית זהות לפי בחירת ההורים. יחד עם 	 

זאת, במסגרת הלימודית אין די הזדמנויות למפגשים בין תלמידים ומורים מקבוצות שונות 

בחברה. 

נדרשת תפיסה מנחה של משרד החינוך וגיבוש תוכנית עבודה והכשרה מוסדרת בנושאים אלה.	 

בחוזר 	  עדיין  מעוגנים  אינם  גזענות  נגד  וחינוך  בשותפות  לחיים  לחינוך  הקשורים  נושאים 

מנכ”ל / הוראת קבע.

ריבוי גורמים פועלים בתחום ללא תכלול התהליכים בהיבטים השונים. 	 

עיקר התשומות של גורמי החוץ מנותבות לתלמידים ולא לצוותים החינוכיים, אשר בחלקם 	 

אינם מעורבים בתהליך החינוכי ועל כן אין המשכיות והטמעה.
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ולחינוך 	  בשותפות  חיים  קידום  של  לפעילויות  המועבר  בפועל  התקציב  אחר  לעקוב  קושי 

לנושא.  ייעודיות  דווקא בתקנות  ולא  יושב במחלקות שונות במשרד  הוא  גזענות, שכן  נגד 

חיצוניות  עמותות  פילנתרופיה,  הורים,  כספי  שונים,  מסלים  הממומנים  ותכנים  פעילויות 

וקושי במעקב וברגולציה.

פערים וחסמים בתחום של פדגוגיה

ומגדירה 	  החומרים  את  מאגדת  אשר  תוכנית  וחסרה  מובחן,  תחום  אינו  לשותפות  חינוך 

מטרות ויעדים מדידים.

אסכולות רבות בגישה לחינוך לשותפות והיעדר עוגנים לאופן קיום תהליכים בחינוך לשותפות.	 

בתוך 	  הלימוד  ובספרי  הלימודים  בתוכניות  באוכלוסייה  קבוצות  של  הדרה,  ולעיתים  שונות, 

הזרמים.

השפה הערבית נלמדת באופן מצומצם. 	 

- אי תעדוף תכנים 	  ובשל כך  לימודית על פני הישגיות ערכית,  צוותים בהישגיות  התמקדות 

כמו עיסוק בחינוך נגד גזענות. עומס בשל ריבוי משימות אינו מאפשר לצוותי החינוך להפנות 

כן, ריבוי משימות פדגוגיות לא  ואנשי חינוך רבים אינם נרתמים לכך. כמו  משאבים לתחום, 

מאפשר למורה להיות פנוי לנושא ולהכשרה בו. יש העדפה להשתלמות דיסציפלינרית. 

חסרה תרבות בית ספרית לניהול שיח בחדרי מורים בנושאים אלו.	 

פערים וחסמים בתחום הכשרה, כניסה להוראה ופיתוח מקצועי 

אנשי החינוך עצמם לא בהכרח מכירים את כל המגוון החברתי והנכס שבו. 	 

במיומנויות 	  חוסר  וחברתיות,  פוליטיות  בסוגיות  מעיסוק  חינוך  אנשי  של  והימנעות  חשש 

וכלים ליצירת שיח חברתי.

בתהליכי 	  ילדיהם  את  לשלב  הורים  של  נכונות  חוסר  או  ההורים  של  מביקורת  חשש 

הפגשה ופעילויות של חינוך לשותפות. 

ההשתלמות 	  בתהליכי  מחייב  באופן  נכללות  אינן  אלו  בתחומים  הוראה  לעובדי  השתלמויות 

והפיתוח המקצועי של המורים.
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פערים וחסמים בתחום של אווירה ציבורית 

תפיסה רווחת בשיח הציבורי לפיה תפיסת ‘חיים בשותפות’ מנוגדת לשמירה על זהות אישית, 	 

לאומית, דתית ותרבותית.

קבוצות שונות בחברה בישראל מגדירות באופנים שונים את שייכותן למרחב הישראלי.	 

תרבויות 	  אודות  ידע  היעדר  של  מצב  סטריאוטיפים.  על  והסתמכות  אישית  היכרות  היעדר 

שונות מהווה כר פורה להתפתחות דעות קדומות ועמדות שליליות.

חוסר נוחות עם המושג “גזענות” ותפיסת העיסוק בנושא כמגביר ניכור ומתח.	 

המלצות ועדת ההיגוי
לתוכנית  לתרגם  שניתן  קונקרטיות,  המלצות  לגיבוש  הוביל  ההיגוי  ועדת  של  העבודה  תהליך 

עבודה סדורה. 

למימוש  בדרך  ראשון  צעד  הן  ביניים”  כ”המלצות  תשפ”ג  הלימודים  לשנת  שאומצו  ההמלצות 

המטרות, והן התמקדו במדיניות, במנגנונים ובפעולות.

שעלו  ולחסמים  לאתגרים  מענה  הנותנות  טווח,  ארוכות  בפעולות  מתמקדות  הבאות  ההמלצות 

במהלך עבודת הוועדה, ביניהם, ריבוי הפרשנויות והיעדר המשגה מוסכמת, היעדר מדיניות סדורה 

הכוללת  במערכת  רחבה  השפעה  לייצר  רצון  תוך  והערכה,  מדידה  אבחון,  בכלי  מחסור  בנושא, 

ארבעה זרמי חינוך נפרדים. 
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התחומים  בארבעת  ולפערים,  לחסמים  כמענה  מאורגנות  ההמלצות 
שצויינו

בחשיבות  המכירות  המלצות  רוכזו  זו  בחלק  מערכתית:  למדיניות  המתייחסות  המלצות   .1

עובדי  החינוך,  ונשות  אנשי  כלל  כלפי  וברורה,  קוהרנטית  כוללת,  מדיניות  של  גיבושה 

מנכ”ל,  בחוזרי  ביטוי  לידי  תבוא  המדיניות  הכשרתם.  ומוסדות  החינוך  מערכת  ועובדות 

בהקמת מנגנון מובנה בעל תקציב ותקנון ראויים, בהערכה ומדידה, בגיוון צוותי חינוך ועוד.

פדגוגיים,  ורכיבים  ארגוניים  רכיבים  כולל  המלצות המתייחסות לפדגוגיה: המהלך המוצע   .2

שהם ליבו של כל תהליך חינוכי. לפיכך, ההמלצות בתחום זה מתארות צעדים של פיתוח 

גוף ידע, עדכון של תוכניות הלימודים והמודלים שהתוכניות נסמכות עליהם, ארגון הסביבה 

באי  בקרב  הקיימות  הזהויות  ולמגוון  השונים  הגיל  לשלבי  התייחסות  תוך  ועוד,  החינוכית 

מערכת החינוך.

רחבה  הסכמה  קיימת  מקצועי:  ופיתוח  להוראה  כניסה  להכשרה,  המתייחסות  המלצות   .3

ונשות החינוך הם סוכני השינוי המרכזיים במערכת החינוך. על מנת לבצע את  כי אנשי 

עבודתם נאמנה, הם זקוקים למדיניות ברורה, לגיבוי ולתשתית איתנה, ובעיקר להכשרה, 

הרף.  ללא  לשכללה  שיש  פרופסיה  הם  והוראה  חינוך  כי  הבנה  מתוך  וכלים,  מיומנויות 

ההמלצות בתחום זה מתמקדות בצוותים חינוכיים בפועל, בפרחי הוראה ובסגל במוסדות 

הוא  מורה  כל  לפיה  התפיסה  את  ומשקפות  ומנהלות,  מנהלים  ומורות,  מורים  להכשרת 

גם מחנך.

המלצות המתייחסות לאווירה ציבורית: הסוגיות שבהן מתמקד מסמך זה הן ביסודן תופעות   .4

ילד,  לגדל  כדי  כפר  שדרוש  כפי  אך  עמן,  להתמודדות  מרכזי  אמצעי  הוא  חינוך  חברתיות. 

צעדים  ליישם  מנת  על  מערכתית  גבית  רוח  לצד  רחבה  ותמיכה  ציבורית  התגייסות  דרושה 

לפעולות  מכוונות  מההמלצות  חלק  לפיכך,  בישראל.  החברתית  המציאות  שינוי  שמטרתם 

שיתווכו את המדיניות, המטרות והתפיסה כלפי חוץ, וירתמו את הקהילה והסביבה.
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 א. המלצות בתחום מדיניות מערכתית

1. קביעת הנושא כתת סל חובה מתוקצב בגפ”ן
משרדי  תקציב  עם  בארץ,  החינוך  מוסדות  בכל  חובה  כנושא  יופיע  הנושא 

לתת סל ‘חיים בשותפות’

2. חוזר מנכ”ל 

כתיבה ופרסום חוזר מנכ”ל )הוראת קבע( רב גילאי, הכולל המשגה וקביעת 

מדיניות בנושא חינוך לחיים בשותפות וחינוך נגד גזענות, לרבות ציון שבוע 

שיא וימי לוח קבועים.

3. הטמעת מדד השותפות ככלי מדידה פנימי
פנימי  אבחוני  כלי  ויצירת  והגזענות  השותפות  בנושא  מדד  הטמעת  א. 
במבחני  ושותפות  גזענות  בנושאי  שאלות  הוספת  חינוך.  למוסדות 

תמונת המצב. 

בחינת הבחירה של תוכניות רלוונטיות בגפ”ן, ועידוד בתי ספר להגדיר  ב. 
גיבוש  ומדידה פנימיות.  ולבצע הערכה  ומדידים בנושא,  ישימים  יעדים 
בבחירת  מנהלים  וליווי  חינוך,  למוסדות  תוכניות  לבחירת  תבחינים 

תוכניות מתאימות.

4. תודעה בנושא חיים בשותפות ומניעת גזענות 
כלל  של  הכשרה  כגון:  גזענות,  במניעת  העוסק  המשרדי  המנגנון  פיתוח 
מתווה  ופיתוח  אותה  ולמנוע  לה  להגיב  גזענות,  לזהות  המשרד  עובדי/ות 

משרדי להתערבות חינוכית במצבי משבר ופרסומו.

5. הטמעה בזרמי החינוך השונים
החינוך:  זרמי  לכלל  התאמה  מתוך  בנושא  והעיסוק  הלמידה  הטמעת 

ממלכתי יהודי, דוברי ערבית, ממלכתי דתי וחינוך חרדי.

6. גיוון במערכת החינוך
ברוח  תפקידים  בעלי  וגיוון  מורים  חדרי  גיוון  של  המשרדי  המהלך  המשך 

חובת הייצוג ההולם.
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7. המשך עבודה של הצוות המוביל כצוות יישום
הצוות  של  פעולתו  המשך  את  יוביל  משותפים  וחיים  אזרחי  לחינוך  המטה 
החינוך  משרד  יחידות  כל  את  והכולל  האחרונה,  בשנה  שהתגבש  המוביל 
הפדגוגי,  המינהל  משותפים,  וחיים  אזרחי  לחינוך  המטה  בנושא:  העוסקות 
הצוות  הפדגוגית.  והמזכירות  הוראה  עובדי  מינהל  ונוער,  חברה  מינהל 
היישום  צוות  זרמי החינוך.   בכל  יישום להטמעה  כצוות  באופן שוטף  יפעל 
ליישום  שנתית  רב  עבודה  תוכנית  בניית  נתונים,  איסוף  בהטמעה,  יעסוק 
ועדה מלווה תתכנס אחת  ולכוח אדם.  ההמלצות, תוך התייחסות לתקציב 
לרבעון ברשות המשנה למנכ”לית והיא תורכב מצוות היישום בתוספת נציגי 
חברי  כלל  אזרחי.  חברה  ונציגי  השונים  החינוך  מזרמי  שטח  נציגי  מחוזות, 

הוועדה יתכנסו אחת לשנה. 

ב. המלצות בתחום הפדגוגיה

1. חזון חינוכי ותוכנית עבודה 

מוסדות החינוך השונים בכל שכבות הגיל ייתנו ביטוי לחינוך לחיים בשותפות  

לתכנים  התייחסות  תוך  חינוכי,  וכמעשה  מרכזי  כערך  גזענות  נגד  וחינוך 

למטרה  בהתאם  זאת,  כל  חברתית.  ולמעורבות  החברתי  לחינוך  לימודיים, 

מס’ 3 במסמך אבני הדרך.

2. ידע וכלים מגוונים

צוות היישום יעסוק בכתיבת תוכנית פעולה רב שנתית ורב גילאית, שתכלול 

מטרות ויעדים ישימים ובניית מאגר מידע נגיש באתר המשרד, בהסתמך על 

ניסיונם של ארגוני חברה אזרחית ומחקרים מקומיים ובין לאומיים.

הרחבת הלמידה השיתופית במתכונת פנים אל פנים ומקוונת של קבוצות 

שונות,  וקבוצות  מזרמים  ותלמידות  תלמידים  בין  מפגשים  הרחבת  שונות. 

ועידוד בתי ספר מכלל זרמי החינוך לפעול בתחום וליישם תהליכים ארוכי 

טווח.

מבוססים  אינם  אשר  אפקטיביים  חינוכיים  כלים  של  פיתוח  זאת,   עם  יחד 

על מגע בין קבוצתי ישיר, והנגשתם. תוך חיזוק גיבוש הזהות העצמית וערכי 

מורשת ייחודיים של כל קבוצה עם המושגים התרבותיים הייחודיים לה.
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3. עיגון הנושא כתחום ידע שיטתי ופיתוח חומרי לימוד
ייחודיים.  דעת  כתחומי  גזענות’  נגד  ו’חינוך  לשותפות’  ב’חינוך  הכרה  א. 
ודרכי העברתו  אין הכוונה למקצוע שעתי, אלא להגדרת תחום הדעת 
וקביעת  המורים  הכשרות  הדיסציפלינאריות,  הלימודים  בתוכניות 
מקבוצות  שותפים  עם  מקצוע  ועדת  מעין  בהגדרת  צורך  יש  מדיניות. 
ובהירה  רחבה  מנחה  תפיסה  ולהציג  לנסח  מטרה  מתוך  שונות, 

המתייחסת להמשגות השונות.

מודפסים  חדשים,  לימוד  חומרי  בהוצאת  שיוטמעו  קריטריונים  גיבוש  ב. 
ודיגיטליים לייצוג מכבד, הולם ומגוון של כלל הזהויות בחברה בישראל.  

בחינת חומרים קיימים, איתור תכנים בעייתיים ותיקונם.

4. בתחומי דעת שונים ובתוכניות משרדיות
שילוב החינוך לחיים בשותפות וחינוך נגד גזענות בתחומי הדעת, והכשרת 
המפמ”רים וצוות ההדרכה להטמעה מיטבית. הטמעה התוכניות משרדיות, 
דמות   .SEL חברתית  הרגשית  הלמידה  במסגרת  גלובלית  אוריינות  כגון: 
הרכזים  בהכשרת  רלוונטיים  תכנים  שילוב  המשרד.  של  והבוגרת  הבוגר 

ללימודי המח”ר.

5. שבוע שיא
משנה”ל  החל  שיא”  “שבוע  ליישום  רעיונו  וסל  תוכנית  יפתח  היישום  צוות 
תשפ”ג. “שבוע שיא” יתקיים בכל שנה בשבוע שבו חל ה-21 במרץ, הוא יום 

המאבק הבינלאומי בגזענות.

6. השפה המדוברת
ערים  על  בדגש  ערבית,  לדוברי  ועברית  עברית  לדוברי  ערבית  חיזוק 

מעורבות.

7. שיתופי פעולה בין מוסדות חינוך 
והיכרות בין מוסדות חינוך מכלל זרמי החינוך במסגרת  הרחבת שותפויות 
צוותי החינוך  / צבר מוסדות )שלושה-ארבעה מוסדות(.  בתי ספר תאומים 
יובילו תהליכים משותפים בין בתי ספר: אירועים, טקסים וסיורים משותפים, 

ימי עיון וסמינרים, לימוד משותף וחילופי צוותי חינוך.

חשוב להדגיש שכל המפגשים יהיו מותאמים וייערכו בהדרגה, ויכללו תמיד 
פעילויות הכנה ועיבוד בקבוצות נפרדות.
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8. מהגיל הרך

הגיוון  את  שיבטאו  כך  ובגן  במעון  והאווירה  החינוכית  הסביבה  ארגון  א. 

בחברה בישראל ויעודדו התייחסות חיובית אליו.

העמקת מעורבות ההורים בחשיפת הרקע התרבותי של משפחות הגן,  ב. 

המעון והקהילה.

יכלול הצעות להעשרה  יסודי  המרחב הפדגוגי של האגף לחינוך קדם  ג. 

וספריית  פיג’מה  )ספריית  בגן  הספרים  מאגר  הרחבת  בגן,  תרבותית 

ומעודדים  גזענות  נגד  חינוך  המטמיעים  מגוונות,  ובובות  ההשאלה(, 

חיים בשותפות ומרחיבים את הידע על המגוון החברתי.

מתן כלים לצוותי החינוך להתמודד עם שאלות של הילדים לגבי זהויות  ד. 

שונות והערות והתייחסויות פוגעניות. ההכשרה בתחום תכלול גם את 

סייעות הגנים. 

ג. המלצות בתחום הכשרה, כניסה להוראה ופיתוח מקצועי

1. מתווה הכשרת עובדי הוראה במוסדות ההכשרה להוראה

של  המחייב  במתווה  גזענות  נגד  וחינוך  משותפים  לחיים  החוזר  הטמעת 

כנושא  הנושא  ושילוב  מחייב,   כמתווה  החוזר  ויישום  הוראה  עובדי  הכשרת 

חובה בתהליכי הפיתוח המקצועי לסגל מינהלי ואקדמי.

2. התנסות בהוראה בתהליכי ההכשרה להוראה 

ובמהלך שנות ההכשרה תהיה  ההתנסות תתקיים במוסדות חינוך מגוונים 

הסטודנטים  בישראל.  בחברה  שונות  קבוצות  לשלוש  לפחות  חשיפה 

והבוגרים יתנסו במרכזי סימולציה בתרחישים בנושא חיים בשותפות וחינוך 

נגד גזענות.

3. חינוך, טיפול ומניעה במסגרת המוסד האקדמי

בנושא  לעיסוק  כתובת  תהיה  הוראה  עובדי  להכשרת  אקדמי  מוסד  בכל 

‘חיים בשותפות’. אירועי גזענות יהוו עילה לפנייה לוועדת משמעת ואתיקה, 

ויגובש מתווה לטיפול בהם.
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4. מודעות בכניסה להוראה 

התייחסות לנושא “חיים בשותפות וחינוך נגד גזענות” בתהליכי ליווי מתמחים 

ומורים חדשים  בשנתיים הראשונות להוראה.

5. פיתוח מקצועי לצוותי הוראה וחינוך במוסדות החינוך

נגד  חינוך  בנושא  ומטה  הוראה  עובד/ת  לכל  מקצועי  פיתוח  חובת  הגדרת 

וכלים, תוך  ידע  יכללו מיומנויות,  וחינוך לחיים בשותפות. התוכניות  גזענות 

לאנשי  וריענון  המשך  השתלמויות  קיום  גיל.  שכבת  לכל  התאמה  על  דגש 

גם  גזענות  נגד  וחינוך  חינוך לחיים בשותפות  ותיקים. הטמעת רכיבי  חינוך 

בהשתלמויות שאינן עוסקות באופן מרכזי בנושאים אלו.

6. הכשרת בעלי תפקידים: מנהלים, יועצות ופסיכולוגים חינוכיים

הכללת רכיב של חינוך נגד גזענות וחינוך לחיים בשותפות בהכשרת מנהלים 

של  הייעודיות  בהכשרות  הנושא  שילוב  ראשה”.  “אבני  במסגרת  ומנהלות 

יועצים ופסיכולוגים חינוכיים.

7. הדרכות הורים

הובלת מהלכים בית ספריים / רשותיים להדרכת הורים בנושא.

8. קהילות מחנכים

יצירת שותפויות בין צוותי חינוך באמצעות בניית קהילות מקצועיות לאנשי 

ונשות חינוך מכל שכבות הגיל ומכל המגזרים.
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ד. המלצות בתחום אווירה ציבורית

1. קמפיין ציבורי והעלאת המודעות

ולהכשרת  להסברה  אומנים  בשילוב  בין-משרדי  ציבורי,  בקמפיין  יציאה 

גזענות. בנוסף לכך,  נגד  וחינוך  לבבות, לעידוד הערך של  חיים בשותפות 

הבניית שגרות לפרסומי עשייה והצלחות בפורטלים שונים.

2. שיתופי פעולה ברשויות המקומיות

יצירת פורום רשותי / קהילות אזוריות לקידום הנושא. א. 

עידוד שיתופי פעולה של מוסדות חינוך ומחלקות חינוך ונוער ברשויות  ב. 

ותנועות  נוער  ארגוני  פורמלי,  הבלתי  החינוך  עם  משותפת  בפעילות 

נוער ברמה המקומית.

3. שיתופי פעולה עם הורים וקהילה

רשותית   / אזורית  קהילתית  הורים  הנהגות  של  בפעילויות  הנושא  שילוב 

שתקדם את נושא החינוך לשותפות וחינוך נגד גזענות, ותעמוד בקשר עם 

מנהיגות ההורים הארצית.

נגד  וחינוך  לשותפות  חינוך  המקדמות  השונות  בתוכניות  הורים  שיתוף 

גזענות בכל מוסדות החינוך ובכל הגילים.

4. שיתוף פעולה עם ארגוני המורים

גיוס ארגוני המורים לפעילות ולתהליכי למידה בתחום חיים בשותפות וחינוך 

נגד גזענות.

5. שיתוף מועצת התלמידים הארצית

העלאת המודעות ועיסוק בנושא בשיתוף מועצת התלמידים הארצית, כולל 

השיא  לשבוע  בסמיכות  השראה,  והרצאות  בנושא  מתחלפות  תערוכות 

שיוגדר ב-21 במרץ בכל שנה )יום המאבק הבינלאומי בגזענות(.
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 סיכום
במטרה  וזמנם,  מרצם  מיטב  את  השקיעו  אנשים  של  רבות  עשרות  חודשים,  כשבעה  במשך 

הפעילות  את  הרחיב  ניתן  כיצד  להמליץ  זה  ולצד  יקרות  באור  הקיימת  הפעילות  את  להאיר 

ולהעמיק אותה. המסמך שלפנינו מגדיר מטרות, מציג את תמונת המצב נכון להיום, מתייחס 

פדגוגיה,  למדיניות,  הנוגעות  המלצות   28 ומציע  המטרות  להשגת  בדרך  העומדים  לחסמים 

צוותי חינוך וליצירת אווירה ציבורית תומכת. האופן שבו פעלה ועדת ההיגוי כשלעצמו מציע 

נציגים מטעם משרד החינוך, משרדי ממשלה  ועדת ההיגוי כללה  חיים בשותפות:  מודל של 

נוספים, וחברה אזרחית; אנשים משלל קבוצות זהות בחברה בישראל; ואף כללה בתהליכים 

בתהליך  שעלו  והרעיונות  התובנות  השונות,  המבט  נקודות  הרחב.  הציבור  של  שיתוף  שלה 

ומנכ"לית  שאשא-ביטון,  יפעת  ד"ר  חה"כ  החינוך,  לשרת  המוגש  זה,  למסמך  יחד  התכנסו 

ועדת  חברי   .2022 ביולי   28 תשפ"ב,  בתמוז  כ"ט  בתאריך  שטאובר,  דלית  החינוך,  משרד 

ההיגוי מודים על ההזדמנות שניתנה להם להעלות את הנושא שלב נוסף בסדר היום הציבורי, 

לקראת המשך פעילות ויישום בשנים הקרובות.

"ונתתי את ליבי לראות, כי רק קלי הדעת מבקשים שיהיו כל בני האדם דומים האחד לחברו. 

והחכם ישמח שיש בעולם יום ולילה, קיץ וחורף, זקן וצעיר, ויש ציפור כרמים וציפור שבשמיים. 

וגווני עיניהם של בני האדם... רק מי שאינו אוהב מחשבה יצטער על  ושונים צבעי הפרחים, 

השוני וירגז על הרב-גוניות, המאלצים את האדם לחשוב, לראות ולהבין."

)יאנוש קורצ’אק, ‘ילדות של כבוד’(



מדינת ישראל
משרד החינוך

המלצות ועדת ההיגוי

 מוגש לשרת החינוך חה"כ ד"ר יפעת שאשא ביטון
ולמנכ"לית המשרד גב' דלית שטאובר

ולי 2022 י תמוז תשפ"ב, 

ומומחים  חינוך  אנשי  עשרות  של  המאומצת  עבודתם  פרי  הוא  זה  מסמך 

בנוסף  גווני הקשת הישראלית.  גזענות מכל  נגד  וחינוך  בחינוך לשותפות 

את  עימם  הביאו  הוועדה  מחברי  ואחת  אחד  כל  המקצועית,  למומחיות 

הזהויות שלהם, את הכאבים שלהם, את הנושאים שבוערים בהם ואת 

נקודות המבט הייחודיות שלהם. המסמך בכללותו מבקש להתמודד עם 

שלל הזהויות והסוגיות - בכללן היחסים בין קבוצות שונות בתוך החברה 

לחילונים;  דתיים  בין  לערבים;  יהודים  בין  למרכז;  הפריפריה  בין  בישראל: 

דוברת  החברה  ובתוך  היהודית  החברה  בתוך  וקהילות  זרמים  עדות,  בין 

מוצא,  עור,  צבע  רקע  על  קבוצה  כל  בתוך  לפרטים  היחס  וכן  הערבית; 

הבסיס  אחר.  זהותי  מאפיין  כל  או  מגורים  מקום  דתיות,  רמת  דת,  לאום, 

מסוגלות  פיתוח  זהה:  הוא  והזהויות  הקבוצות  כלל  של  בשותפות  לחיים 

להתמודד עם שונות ומורכבות, היכרות עם נקודות מבט שונות, הטמעת מיומנויות 

של הקשבה, שיח ודיאלוג, חיזוק הזהות העצמית, לצד קידום ערכים של סובלנות וכבוד 

ולתת  יותר  טובה  מציאות  ילדינו  עבור  לייצר  מנת  על  זאת,  כל  הוא.  באשר  אדם  לכל 

לילדינו את הכלים לבניית מציאות טובה עוד יותר עבור ילדיהם. 

בין האדם לחברו  “התכונה היסודית של אהבה היא בהסרת המחיצות 
אין  היגררות,  זו  אהבה  של  פירושה  אין  אולם  הלבבות,  והתקרבות 
פירושה שעבוד וטשטוש העצמיות של אחד משני הצדדים הקשורים 

זה לזה באהבתם.”
 הרב עדין אבן ישראל, שטיינזלץ

בשותפות
 חיים
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	רבד חתפ
	רבד חתפ
	 םידיקפת ילעב ,ךוניח ישנא םייתאממ הלעמל לש תצמואמה םתדובע ירפ אוה ונינפלש ךמסמה ,םירומ ינוגרא ,תוננג ,םירומ ,רפס יתב ילהנמ ,תויושרב ךוניח תוקלחמ ילהנמ ,ךוניחה דרשמב םיחמומ ,יתליהק-יתרבחה ךוניחבו ילמרופה ךוניחב ,הימדקאב םיריכב םישנאו חטש ישנא םירבח ויה רשא ,רעונ יגיצנו םירוה ,תיחרזאה הרבחה ינוגראמ תונעזג תעינמו תופתוש ימוחתב.’תופתושב םייח‘ תדעווב
	 .םלוע ןוקיתל תוחילש לש םישגפמ ,היישע תוודחו הרטמ ירודח םישגפמ ויה הדעווה ישגפמ ,םיקיתוו םילוע ,הירפירפו זכרמ – תונוש תוצובק ןיב ידדה דובכו ימינפ םולש לש דיתעה תנומת.הנומאו הווקת ונביל תא האלימ - םיינוליחו םייתד ,םיברעו םידוהי
	 לע ,רבואטש תילד ’בג ,דרשמה תיל”כנמלו ,ןוטיב-אשאש תעפי ר”ד ,ךוניחה תרשל םידומ ונא.רתוי בוט םלוע םדקל הרטמב הדעווה תדובעב הכימתה לעו ונב ונתנש ןומאה
	 שגפמ ןיב םגו הדעווה ישגפמב ןמזה תשדקה לע הדעווה ירבחמ תחאו דחא לכל תדחוימ הדות.תובבל בוריקו ןויווש ,קדצ ,הווחא םודיקל רוא לש רירגש אוה דחא לכ .שגפמלו
	 .הדעווה תדובע לכ ךרואל ישיאו יעוצקמ יוויל לע ,ינוגראהו יגטרטסאה ץעויה ,הזבוקוב זראל הדות לעו ץועייה לע הלשממה שאר דרשממ ןנור תניע ר”דלו םיטפשמה דרשממ הנוב הילג ר”דל הדות יסאס יתא ,סורג יגח ,ןמדירפ הנד ,םר ליאל הדות .ונתושרל ודימעהש ,תומוד תודעוומ ברה ןויסינה יתועמשמה הקלח לע ןגד תינורל הדות .תפתשמ תוגיהנמו לוהינ לע ,םיתווצה ישאר ,קר ליא ד”ועו ,ןהכ רומיללו תיעוצקמהו הרוסמה הדעווה תזכר ,ינמנ לכימל הדות .םכסמה ךמסמה תכירעב.תיל”כנמל הנשמה תכשל תלהנמ
	 תולדבנה שוטשט אלל תוציחמ ריסהל התוידוחייבו ,םדאה ינב ןיב הבהאה לש החבשב םייסנו.תימצעה תוהזהו
	 תוברקתהו ורבחל םדאה ןיב תוציחמה תרסהב איה הבהא לש תידוסיה הנוכתה שוטשטו דובעש השוריפ ןיא ,תוררגיה וז הבהא לש השוריפ ןיא םלוא ,תובבלה הלש תידדהה המירזה .םתבהאב הזל הז םירושקה םידדצה ינשמ דחא לש תוימצעה ןכ לע .ומוקמ תא תונשל הצור איה ךא ,םדאה תא תונשל םינפ םושב הצור הניא תוחתפתהל ךא האיבמ ורבחל םדא ןיבש הבהאה תובקעב האבש תוציחמה תרסה.תודבעתשהל אלו דוחל תוימצע לכ לש ינחור לודיגו
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	 יפלכ דובכב םיגהונש ,תשבוגמ תימצע תוהז ילעב תורגובו םירגוב חימצהל לעופ ךוניחה דרשמ ילעב תורגובו םירגוב ;דירפמה תא אלו ףתושמה תא רקיעב תוארל םיחילצמו םהמ הנושש ימ הרימשה ,ןויוושה ,קדצה יכרע רשאכ םילעופש ,הרבחה יפלכ תוירחאו תוברועמו תוכייש תשוחת.םהל םיבושח םדאה דובכו תשרומה לע
	 ךמסמב .דחוימ שגד אשונה לביק ןוטיב אשאש תעפי ר"ד כ"הח ,ךוניחה תרש לש התסינכ םע 'תופתושב םייח' רשאכ ,דוסי ידוקימ השולש םיעיפומ ו  םידומילה תנשל "ךרד ינבא" הרשה הביצהש תורטמ שמח ךותמ .)'יתרבחו ישגר ןסוח'ו 'החימצמ הדימל' דצל( םהמ דחא אוה:איה תישילשה הרטמה ,ךוניחה תכרעמל
	ג"פשת
	ב"פשת

	 השולש תללוכ וז הרטמ ."לארשי תנידמב ףתושמה םייחה בחרמ ךותב תילארשי תוהז חותיפ":םידעי
	.םיידוחיי תשרומ יכרעו תימצעה תוהזה חותיפ .א
	.תילארשיה הרבחלו הליהקל תוכייש תשוחת ךותמ תידדה תוברעו תונלבוס ,תופתושל ךוניח .ב
	.יתרבח ךוניח תועצמאב תוגיהנמו תומזי ,תוברועמו תוירחא חותיפ .ג
	.הבחרהו קוזיח ,ףקות הנשמ הלביק ,הז אשונב ךוניחה תכרעמב התיהש הפנעה היישעה ,ןכאו
	 תוליעפה תא דחוימ רואב הריאהו תשדחתמהו תמייקה היישעל הפשחנ תופתושב םייח תדעו השביג ,תאז דצל .דרשמה תוזוחמבו תויושרב ,ךוניחה תודסומב תמייקתמה תנווגמהו הפינעה הריוואהו יכוניחה תווצה ,היגוגדפה ,תוינידמה ימוחתב הקמעהלו הבחרהל תוצלמה הדעווה.תירוביצה
	 תופתושב םייחל ךוניח :הז תא הז םימילשמה ,םינחבומ הלועפ ימוחת ינשל הסחייתה הדעווה ךנחל ךרוצ שי ,)וט דל םילהת( "בוֹט הֵׂשֲעַו עָרֵמ רוּס" עודיה קוספה רמאמכ .תונעזג דגנ ךוניחו הבש תואיצמב םייקתהל הלוכי הניא תיתימא תופתוש .ליבקמבו תינמז וב "עבטמה ידיצ" ינשל םייחל תופצל לכונש ינפל ,התיא דדומתהלו וז העפות לש המויקב ריכהל ךרוצ שיו ,תונעזג תמייק יביטקאו יבויח ןפואב עימטהל ונילע אלא ,"ערמ רוס"ב קפתסהל ןתינ אל ,ינשה דצה ןמ .תופתושב המצעלשכ איהש ,תוצובקה ןיב תורכיההו תוחיתפה תא רציילו תופתושב םייחל יכרעה סיסבה תא.תומודק תועדו תוניוע םוצמצל איבת
	 דגנ ךוניחו תופתושל ךוניחב םיחמומו ךוניח ישנא תורשע לש םתדובע ירפ אוה ונינפלש ךמסמה הדעווה ירבחמ תחאו דחא לכ ,תיעוצקמה תויחמומל ףסונב .תילארשיה תשקה ינווג לכמ תונעזג תודוקנ תאו םהב םירעובש םיאשונה תא ,םהלש םיבאכה תא ,םהלש תויוהזה תא םמיע ואיבה תוצובק ןיב םיסחיה ןללכב - תויגוסהו תויוהזה ללש םע דדומתהל שקבמ ךמסמה .תוידוחייה טבמה ןיב ;םינוליחל םייתד ןיב ;םיברעל םידוהי ןיב ;זכרמל הירפירפה ןיב :לארשיב הרבחה ךותב תונוש םיטרפל סחיה ןכו ;תיברעה תרבוד הרבחה ךותבו תידוהיה הרבחה ךותב תוליהקו םימרז ,תודע יתוהז ןייפאמ לכ וא םירוגמ םוקמ ,תויתד תמר ,תד ,םואל ,אצומ ,רוע עבצ עקר לע הצובק לכ ךות
	 קסועש ימ לכל איה הנווכה "הארוהו ךוניח יתווצ" וא "ךוניח יתווצ" בתכנש םוקמ לכב ךוניחב םיכירדמו תוכירדמ ,םילהנמו תולהנמ ,םירומו תורומ ,םיננגו תוננג :ךוניחב םוקמ לכב ,ןכ ומכ .ךוניחה תכאלמב םיקסועה ללכו ימדקא לגס ,ילמרופ יתלבה .תורגבל דעו ךרה ליגהמ איה הנווכה ,"םידימלת" ןייוצמש
	.םינימה ינשל איה הנווכה ,תירדגמ ןושלב שמתשמ ךמסמהש םוקמ לכב
	 יוגיהה תדעו תמקהל עקרה
	 תופתושב םייח םודיקל תידרשמ הדעו ,ןוטיב-אשאש תעפי ר"ד ,ךוניחה תרש המיקה 2022 ראוניב .רבואטש תילד 'בג ,דרשמה תיל"כנמ לש התמיתחב חלשנ הדעוול  .לארשי תנידמב הרש ר"ד לש הלוהינבו ,ךוניחה דרשמ תיל"כנמל הנשמה ,ןונג יבא רמ לש ותושארב הלעפ הדעווה יתלבהו ילמרופה ךוניחב ךוניחה דרשמב םינוש םיפגאמ תוגיצנ וללכ הדעווה ישנא .םורטשרבליז ,םידימלתו םירוה תוגיצנ ,הימדקא יגיצנ ,תילארשיה הרבחב תונושה תוצובקה לש תוגיצנ ,ילמרופ דגנ ךוניחב םיקסועה תיחרזאה הרבחה לש םיגיצנ ןכו םירומו םירוה ינוגרא יגיצנ ,תויושר יגיצנ.תופתושב םייחל ךוניחבו תונעזג
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	 תא בתכב טריפ רשא ,ךוניחה תרש לש ןוזחה עקר לע אופא המקוה 'תופתושב םייח' תדעו:'ךרדה ינבא' ךמסמב ,'תופתושב םייח' םודיקל םיכרדהו םייזכרמה םינכתה ,םידעיה ,תילכתה
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	 .הנידמה לש החוכמו הייפוימ קלח אוה לארשי תנידמב תויוהזהו תוליהקה ,תויוברתה ןווגמ" ,ילארשיה ספיספה תא תוביכרמה תונושה תויוהזה םע ליגה יבלש לכב הפיצרו הקימעמ תורכיה ,יתרבחה ספיספב הרכה דצל ,תימצעה תוהזה תקמעה .תימואלהו תיתרבחה תודיכלל עייסת .תדבכמו סויפ תרחוש ,תינלבוס תוחרזא םדקת ,םדאה דובכ יכרע ךמס לעו רחאה תלבק ךותמ קדצל תושיגרו הרבחב שחרתמב תוברועמ ,םה רשאב םדאה ינבל םיפתושמה תודוסיב הרכה."דחי םג הרבחה לשו טרפה לש תיתרבח תוירחא תורצוי ,יתביבסו יתרבח
	TEXT_
	Artifact
	:םידעיה
	:םידעיה
	:םידעיה



	םיידוחיי תשרומ יכרעו תימצעה תוהזה חותיפ .א
	תילארשיה הרבחלו הליהקל תוכייש תשוחת ךותמ תידדה תוברעו תונלבוס ,תופתושל ךוניח .ב
	."יתרבח ךוניח תועצמאב תוגיהנמו תומזי ,תוברועמו תוירחא חותיפ .ג
	TEXT_
	Artifact
	:םייזכרמה םינכתה
	:םייזכרמה םינכתה
	:םייזכרמה םינכתה



	.תיתרבח/תיתליהק תוהזב הקמעהו רוריב ;הינווג ללכ לע ,תימצע תוהז רוריב .א
	 .תופתושה יכרע תא תומדקמו תואטבמה ול הצוחמו יכוניחה דסומב תונווגמ תוריזב תולועפ .ב.תידדה תוברע יוטיבל תיביטקא תוליעפו תונווגמ תויסולכוא תרכה
	 הנכה ,יתביבס קדצ ,תיתרבח תוברועמו תוירחא ,ץראה תעידיו ח"לש ,תיתרבח תוגיהנמ .ג."יתועמשמ תורישל
	TEXT_
	Artifact
	:םיכרדה
	:םיכרדה
	:םיכרדה



	 ,ילאמרופ יתלבה ךוניחבו הדימלב תוכיישו תוהז תויגוסב הקימעמ תיפותיש הדימלו חיש םודיק .א חותיפ ,תיתרבחהו תימצעה תוהזה קוזיחלו רוריבל ,םייביטקלפר םיכילהתו םיטקיורפ םודיק.תוהז תועסמ תלבוהו
	 לוהינו תקולחמ יאשונב דבכמ חיש תלבוה ,יכרעו יתרבח חיש תלבוהל ךוניחה יתווצל תורשכה .ב םישגפמ םודיק ,"ףתושמה בוטה" ןעמל תופתושמ תולועפו חיש יצורע םודיק ,םיטקילפנוק.תיתוברת תונרקסלו תוחיתפל םילכ ןתמו םייתוברת-בר
	 םודיק ,ול הצוחמו יכוניחה דסומב תוגיהנמ חותיפל תורגסמו תוינכותב תופתתשה דודיע .ג תרכהל םירויסו תועסמ ,עבטלו הביבסל תורבחמ תויוליעפ ,רעונ ינוגראו תועונת תוליעפ תורישבו ל"הצב יתועמשמ תורישל הנכה ,ידוסיה ךוניחב "יתרבח ישיש" תלעפה ,ץראה דוסימ ,ילמרופה ךוניחהו ילמרופ יתלבה ךוניחה ןיב רוביחהו ףצרה קוזיח ,יחרזא-ימואלה."יתרבחה ךוניחב םייזכרמה יונישה ינכוס 5 לש הדובעה תורגש
	:הדעווה תדובעל ומרת םיפסונ םיכילהת
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	עצבמה ןמזב ולגתהש םיעוריאה תובקעב םקוהש ךוניחה דרשמ תווצ - "תומוחה רמוש"

	 
	 
	 
	.

	 םייחו יחרזא ךוניחל הטמה ךרעש ,םיפתושמ םייח אשונב ח"ודה יופימ – הנידמה רקבמ ח"ודםיפתושמ

	 
	 
	 
	.

	 םוסרפ - הארוהל הרשכה הוותמ תונעזג תעינמו תיתוברת בר הרבחב םיפתושמ םייחל ךוניח אשונ תא ללכש , םוסרפו .הארוה ידבוע תרשכהב הבילה יאשונב בייחמ ןכותכ תימדקא הרשכה ףגא די לע 'הארוהל הרשכהל תודסומה ללכל חלשנש  .ךוניחה דרשמב הארוה ידבוע להנימב ת"תו ג"למ ירשקו
	 הלכשהל תודסומב הארוהל הרשכהל רבנע-ינמדו הוותמ
	לארשיב ההובג
	 םיפתושמ םייחל 
	ךוניחל רזוח
	,תונעזג דגנ ךוניחו
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	 קבאמה םואיתל תיתלשממה הדיחיה - הלשממה שאר דרשמו םיטפשמה דרשמ תיינפ ןנוכל העצהב ונפ הלשממה שאר דרשמב הרבחו הלשממ ףגאו םיטפשמה דרשמב תונעזגב.םייטנוולרה םימרוגה ללכ תא ןחלושה ביבס בישותש הדעו


	 היגולודותמה
	הלועפ יכרדו הדובע יתווצ ןוניכ .1
	 םייח תווצ ,ןויפאו יופימ תווצ :םיתווצ השולש התרגסמב ומקוה הדעווה תמקה לע הטלחהה םע לכש אדוול היה םיתווצל הקולחה לש לנויצרה .תונעזג דגנ ךוניחו העינמ ,רוגימ תווצו תופתושב תיתשתכ םימסחו בצמ תנומת לש יופימ :םייוארה דוקימהו בלה תמושת תא לבקי םיאשונהמ דחא דגנ ךוניחו העינמ ,רוגימ - םימילשמו םיליבקמ םימוחת ינשב תוצלמה שוביגו תוצלמה תניחבל ,תווצ שארל ךוניחה דרשמ ךותמ ריכב הנומ םיתווצהמ דחא לכל .תופתושב םייחל ךוניחו תונעזג .תווצה תלבוהב ועייסש םיפסונ םיריכב םימרוג דצל
	 תינכות שוביגל תיטרדנטס היגולודותמ לע תוססובמה הדובעה ךילהתל ךרד ינבא ורדגוה ליבקמב המ –  םימסחה .2 ?עיגהל םיצור ונחנא ןאל – םידעיהו תורטמה שוביג .1 :חווט תכורא תיגטרטסא םידעיהו תורטמל עיגהל לכונ ,ושמומי םאש – תוצלמה .3 ?ונבצהש םידעיל עיגהל ונתיאמ ענומ.ובצוהש
	 לש  תא .דחא ךמסמל ודחוא םיקרפה .תווצה רצותכ קרפ שיגה תווצ לכ.דרשמה רתאב הדעווה ףדב אוצמל ןתינ םיתווצה
	םיירוקמה םיקרפה

	בחרה רוביצהו תיחרזאה הרבחה םע תופתוש  .2
	 איה בחרה רוביצהו תיחרזאה הרבחה לש תופתושהש התייה הדעווה לש הדובעה תוחנהמ תחא ימוחתב בר ןויסינו עדי רבצנ תיחרזאה הרבחבש םושמ תאז .הדעווה תדובע תחלצהל תיטירק קיידלו רפשל םילוכיש תועצהו תונויער ,תונבות שי בחרה רוביצלש םושמ ןכו ,הדעווה לש הלועפה .ושבגתיש תוצלמהה תא
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	 ויהו ךילהתב קלח תחקל ונמזוה הדעווה יאשונב םיקסועש תיחרזאה הרבחה ינוגרא הדעווה יתווצב םיפתוש ויהו , םיאצמנש ,הדמע תוריינ ושביג :םיברועמ .)ךמסמה תביתכב םג ללוכ( םינושה
	הדעווה רתאב


	 
	 
	 
	.

	 תרבחו ךוניחה דרשמב היגטרטסא ףגא םע ףותישב רוביצ ףותיש ךילהת םייקתה וצלוח רוביצה ףותיש ךילהתב .םיבחרנ רוביצ ףותיש יכילהת םויקב םיחמומה ,׳תונבות׳:תויזכרמ תונבות עברא


	;תויסולכוא ןיב תורכיה ךותמ חמצת תופתוש .1
	;ןויוושו ידדה דובכ ,רחאה תלבק ךותמ חמצת תופתוש .2
	;תפתושמ הפש ךותמ תחמוצ תופתוש .3
	.תשבוגמ תימינפ תוהז םיבייחמ םיפתושמ םייח .4
	.תוצלמהה שוביג ךילהתב ןפצמכ וצמוא ןהו ,הדעווה תדובעל באשמה ויה ולא תונבות
	ג"פשת םידומילה תנשל םייניב תוצלמה .3
	 ועיפשי רשא ,2022 לירפא-ץרמב רבכ "םייניב תוצלמה" שיגהל טלחוה ,הדעווה תדובעמ קלחכ תיל"כנמו ךוניחה תרש ידי לע וצמוא ולא תוצלמה .ג״פשת םידומילה תנש לע ידיימ ןפואב םידומילה תנשל ״תופתושב םייח״ אשונב ךוניחה דרשמ לש הדובעה תינכותל סיסבה ןהו דרשמה םינונגנמה םוחתב תוצלמה ,תידרשמה תוינידמה םוחתב תוצלמה וללכ םייניבה תוצלמה .ג"פשת ועמטוה ףא .ךוניחה תכרעמב תושרדנה תולועפה םוחתב תוצלמהו םיידרשמה.תילוהינ תיגוגדפ תושימגל המרופרה תרגסמב ,ן"פג תכרעמב תבצקותמו תבייחמ היחנהכ
	 ורשואש תוצלמהה

	הדובעה תונורקע
	.יתוברת דקומו יתד דקומ ,ימואל דקומ ,יתרבח דקומ :םידקומ תעבראל תוסחייתה .1
	 .םייח ךרד ץומיאל ינוגראו יתוברת יוניש לש בחרנו קומע ךלהמ לש תיפותישו תינללוכ הייאר .2
	.ל"כנמ רזוחב ןוגיעו דרשמב םימרוגה לכ םע ןורכנס ,תבייחמ תידרשמ הסיפת חותיפ .3
	.אשונב הנידמה רקבמ ח"ודב ולעוהש םייוקילל הנעמ ןתמ .4
	 .הכרעהלו ןוחבאל ימינפ ילככ ותעמטהו תופתוש דדמ חותיפו הדידמו הכרעה יכילהת בוליש .5
	 הרבחבו םידימלת ברקב ,ךוניחה יתווצ ברקב ,דרשמה הטמב חווט תוכורא תולועפב דוקימ .6.תיחרזאה
	 רמוש' עצבמ רחאל תווצה תוצלמהבו יחרזא ךוניחל הטמב רבצנש עדיה לע תוססבתה .7.'תומוחה
	.םיטנדוטסו ידוסי־לע ךוניח ,ידוסי ךוניח ,ךרה ליגב ךוניח – יכוניחה ףצרל תוסחייתה .8
	.יתליהק יתרבח ךוניחו ילמרופ ךוניח – יכוניחה ףצרל תוסחייתה .9
	.רבשמ ןמזבו הרגשב יוניש יכילהת תלבוהב הארוההו ךוניחה יתווצ תויזכרמ לע שגד .10
	.תונעזג דגנ ךוניחו תופתושב םייחל ךוניחה םוחתב םילעופה תיחרזא הרבח ינוגרא ףותיש .11
	'תופתושב םייח' תורטמ
	 .יכוניחה בחרמב ,אוה רשאב םדא לכל דובכו תונלבוס ,ןויווש ,קדצ לש םיכרע תעמטה .1
	.הרבחב תוצובקה ללכל גוציי ןתמ דצל ,םקוזיחו תשרומ יכרעו תימצעה תוהזה תסיפת חותיפ .2
	 םיפתושמ םינכמ רותיא ךות ,ףתושמה םייחה בחרמל תוירחאהו תוכיישה תשוחת םודיק .3.ףתושמ דיתע תסיפתו םחופיטו
	 תומייקש תויובלטצהו תויוהז יובירב הרכה דצל ,יתרבחו יתוברת סכנכ ןווגמה תסיפת םודיק .4.הצובק לכו טרפ לכ ברקב
	 .לארשיב הרבחב תונושה תוצובקה ןיב ששחהו רוכינה תתחפהו תיתרבח תוירדילוס קוזיח .5.רחאה יפלכ תונרקסו תוחיתפ ךותמ ,ריכהל ןוצרו ןומא ,היתפמא חופיט
	 היעפומ לע תונעזגה תעפותב הרכה תועצמאב ,הרבחבו ךוניחה תכרעמב תונעזג רוגימ .6.וב לופיטלו ויוהיזל םילכ ןתמו אשונב רשפאמ חישל בחרמו הפש תריצי ,םייומסהו םייולגה
	 םיכרצל בל תמיש ךות ,ךוניחה תכרעמ יאב ללכל םיווש ךרע תשוחתו סחי ,תונמדזה ןתמ .7.הינפב םידמועה םינושה םימסחלו הצובק לכ לש םיידוחייה
	 ויהיו םדיקפתמ יזכרמ קלח תונעזג דגנ ךוניחבו תופתושב םייחל ךוניחב וארי ךוניחה ישנא .8.הז דיקפת יולימל םיישעמ םילכו תויונמוימ ,תולגוסמ תשוחת ילעב
	תוגשמה
	תיתשת .א
	 הנידמכ לארשי תנידמ יקוחבו תואמצעה תליגמב בטיה םינגועמ 'תופתושב םייח' תדעו ידעי תדעו ח"וד ץמוא 1999 תנשב .תוימואלניב תונמאב םינגועמ םה ,ןכ ומכ .תיטרקומדו תידוהי תנשמ בקעמה תרוקיב ח"ודו 2016 תנשמ הנידמה רקבמ ח"וד .תוחרזאל ךוניח לע רצינמרק "תונעזג דגנ ךוניחלו תופתושב םייחל ךוניח"ל סחייתהל ןתינ .אשונב םיקסוע םה םג 2021.לארשיב ךוניחה תורטמ לש תיעבט תרזגנכ
	תופתושב םייח .ב
	 םע תורכיה םתרטמש ,עדיו תויונמוימ ,םיכרע ללוכה תעד םוחת אוה תופתושב םייחל ךוניחה סחייתמ הז ךוניח .ףתושמ בחרמב םייח לש תועמשמה תנבהו לארשיב הרבחב תויוהזה ןווגמ תופתושב םייחל ךוניחה .הנידמלו הרבחל ,תוצובקל תוכיישה תשוחתלו םיישיאה תוהזה ילגעמל תויוהז לע הרימשב ךרוצה ,לארשיב תונושה תוצובקה ןיב םיסחיה ביבס ןוידהו הרכהה תא םדקמ ןפואב ספתנו רדגומ ףתושמה בוטה יכ איה אצומה תדוקנ .תפתושמ תוהזל תוכיישהו תוידוחיי בשק חתפל ,תונושה טבמה תודוקנ תא ריכהל ךרוצ שי ןכ לעו ,תוצובקהמ תחא לכ ידי לע הנוש  .ןווגמב יבויח ךרע תוארל ףאו תובכרומו תונוש םע דדומתהלו לבקל דומללו ,ןהיפלכ תונלבוסו
	 :םה ,תופתושב םייחל ךוניחל םישרדנה םיביכרה ,וז הרדגה סיסב לע
	 .
	 .
	 .
	 .

	תימצעה תוהזה קוזיח

	 .
	 .
	 .

	לארשיב הרבחב תונושה תוצובקה לש תורכיהו הפישח

	 .
	 .
	 .

	יבויח ךרעכ ןווגמה תסיפת

	 .
	 .
	 .

	תפתושמ תוהז ןיבל תידוחיי תוהז ןיב חתמה יבגל הדובע

	 .
	 .
	 .

	 חישו הבשקה תויונמוימ חותיפ


	 אלו תופתוש לש בצמב תויהל האירק :תויביטקאל האירק ובוחב ןמוט "תופתושב םייח" חונימה.םייק בצמ םע המלשהב וא וילאמ הרקי הזש הנתמהב
	תונעזג דגנ ךוניחו רוגימ ,העינמ .ג
	 הסיפת לע תססובמ תונעזגה .יתצובק ךויש סיסב לע תויונמדזהו תויוכז ,דובכב העיגפ איה תונעזג תויתרבחה תומרונב ,הנידמהו הרבחה תודסומב תעמטומה ,תיתוברת וא תיגולויב תונוילע לש"תומודק תועד"ו "הילפא" םה תונעזגה גשומל םיוולנו םייטנוולר םיפסונ םיגשומ .תוברתבו
	 השולש לש בוליש העיצמ ,הילע המותח לארשיש , ןוצר שי ובש ,יכוניחה רשקהב .השינעו הנגה ,העינמ :תונעזגה תעפות רוגימל םייזכרמ םינונגנמ .הנוכנה ךרדה חרכהב הניא השינע ,םיכרע לש המנפהלו הנבהל איבהלו קמוע יכילהת ליבוהל ותרטמ .)( "תונעזג דגנ ךוניח" םשב יעוצקמ עדי םוחת שבגתה ןכ לע תעפות לש הנבה תועצמאב )( הללכהו דובכ ,ןויווש םודיק אוה תונעזג דגנ ךוניח לש ובו ,התונשיה תא עונמל תנמ לע םידעצ תטיקנו ,רתוי םייומסה היעפומב םג ,הלש יוהיז ,תונעזגה :תוליבקמ םיכרד עבראב םדקל ןתינ וזה הרטמה תא .םתוא קזחלו הנממ םיעגפנה לע ןגהל תינמז ללשל םיצעמו יבויח גוציי ;יכוניחה בחרמה םילקאב םדא לכל דובכו קדצ 
	תיעזג הילפא תורוצ לכ רועיבל ם"
	ואה תנמא
	Antiracist Education
	inclusion

	 רשפאמ בחרמ רוציי אל ,תויתוברת ברו תונלבוס ןוגכ ,דבלב "םיכר" םיגשומב שומישש ששח םייק דגנ ךוניח .םבצמב הרכה לבקלו םרופיס תא רפסל ,םלוק תא עימשהל תונעזגמ םיעגפנש ולאל .ןגה וא התיכה ללחב וא ,םינוידה ןחלוש לע "ומצע רבדה" תא ביצהל שקבמ תונעזג
	 תוליעפה תבחרהל םיחנמ םיווקו בצמ תנומתהתקמעהלו
	 השבוג ךוניחה תכרעמב תונעזג דגנ ךוניחו תופתושב םייחל ךוניח אשונב תמייקה בצמה תנומת ןורכנס רשפאל ידכ ,ךוניחה תכרעמב תומייקה תויוליעפה ללכ לש ןויפאו יופימ יכילהת תועצמאב .םייטנוולר םינעמל תוצלמה ןתמו םימייקה םימסחהו םירעפה לש יוהיזו הנבה ,היישע לש ןוכנ ןווגמ לע ךוניחה דרשמ :םיפוגו תויוליעפ לש בר ןווגמב תוננובתה ושרד ןויפאהו יופימה יכילהת תודסומ ,הימדקאב תוליעפו רקחמ ינוכמ ,תוימוקמה תויושרה ,רפסה יתב תוליעפ ,ויתודיחי.ילמרופ יתלבה ךוניחה יפוגו הארוהל הרשכה
	:םחותינו ופסאנש םינותנה יופימ ךותמ תויזכרמ תונבות ןלהל
	רפסה יתבבו תוזוחמב תנווגמו הבר היישע .1
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	ديهمت
	 عم مارتحاب نولماعتي ,ةرولبم ةّيصخش ةّيوه يوذ ,نيجيّرخو تاجيّرخ ةيمنت ىلا عّلطتت ةيبرّتلا ةرازو نورعشي نيجيّرخو تاجيّرخ ,رياغملا طقف سيلو كرتشملا ةيؤر يف اًضيأ نوحجنيو مهنع فلتخي نم مهّمهيو ,ةاواسملاو لدعلا ميق مهنيعأ بصن نوعضيو ةيعمتجملا ةيلوؤسملاو لخادتلاب نوفصّتيو ءامتنلااب .ناسنلإا ةمارك ىلعو ثارتلا ىلع ظافحلا
	 عوضوم يظح ميلعتلاو ةيبرتلل ةريزوك اهبصنم ماهم نوطيب اشاش تاعفي .د تسينكلا ةوضع مّلست عم 2021/2022 نيتيساردلا نيتنسلل )( قيرطلا ملاعم فلم يف .صاخ زيكرت ىلع ةكارشب ةايحلا يّمَنُملا ميلعتلا بناج ىلا( اهدحأ وه ةكارشب ةايحلا عوضوم ةّيسيئر رواحم ةثلاث كلانه . و.)ةّيعامتجلاا ةّيفطاعلا ةناصحلا و
	ךרד ינבא
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	 ةايحلا ءاضف يف ةيليئارسإ ةّيوه ريوطت" :يهو ةثلاثلا ةياغلا ةريزولا اهتدّدح يتلا سمخلا تاياغلا نيب نم:فادهأ ةثلاث ةياغلا هذه نّمضتت ."ليئارسإ ةلود يف كرتشملا
	.ةزّيمملا ةيثارتلا ميقلاو ةيتاذلا ةيوهلا ةيمنت .أ
	 ةعومجملا ىلإ ءامتنلااب روعشلا قلطنم نم لدابتملا لفاكتلاو حماستلاو ةكارشلا لجأ نم ةيبرتلا .ب.يليئارسلإا عمتجملا ىلاو
	.ةيعامتجلاا ةيبرتلا للاخ نم ةدايقلاو لخادّتلا ،ةكراشملا ةيلوؤسملا ةيمنت .ت
	.ماملأا ىلا ةيوق ةعفدو ازيزعت ذخأ عوضوملا اذه يف ميلعّتلا زاهج يف ناك يذلا ريبكلا لمعلا نإف لعفلابو
	 ىلع صاخ لكشب ءوضلا تطّلسو ةددجتملاو ةمئاقلا ةطشنلأا ىلع ةكارشب ةايحلل ةيبرتلا ةنجل تعلّطا ىلإ .ةرازولا ةيولأو ةيلحملا تاطلسلاو ةيميلعّتلا تاسّسؤملا يف يرجت يتلا ةعّونتملاو ةعساولا ةطشنلأا مقاطلاو ةيبرتلا قرطو ةرازولا ةسايس تلااجم يف قّمعتللو عّسوتلل تايصوت ةنجللا تغاص كلذ بناج.ماعلا وجلاو يوبرتلا
	 ةيبرتلا :امهو ,ميلعتلاو ةيبرتلا زاهج يف رخلآا امهدحأ لّمكي نيلاجم ىلإ ةكارشب ةايحلا ةنجل تقّرطت لاو تقولا سفن يف نيعوضوملا لاكب لمعلل ىربك ةيمهأ كانه .ةيرصنعلا دض ةيبرتلاو ةكارشب ةايحلل اهتهجاومو ةرهاظلا هذه دوجوب فارتعلاا نم دب لاو ,ةيرصنعلا دوجو عم ةيقيقح ةكارش داجيإ نكمي عوضومب يقيقحلا داجلا لمعلا نم انل دب لا ىرخأ ةهج نمو ,ةيقيقح ةكارش ىلا لوصولا عقوتن نأ لبق نيب فراعتلاو حاتفنلاا ىلع لمعلاو لاعفو يباجيإ لكشب اهلاخدإو ةيميقلا ةدعاقلا ءانبو ةكارشب ةايحلا.ةقبسملا راكفلأاو ءادعلا نم دحلا ىلا يدؤيس يذلا رم
	 ةكارشلا لجأ نم ةيبرتلا يف نيصتخملاو ةيبرتلا لاجر نم تارشعلل بوؤدلا لمعلا ةجيتن وه ريرقتلا اذه رضحأ دقف ةّينهملا ةربخلا ىلإ ةفاضلإاب .يليئارسلإا عمتجملا فايطأ عيمج نم ةيرصنعلا دض ةيبرتلاو.ةديرفلا مهرظن تاهجوو ةبهتلملا مهاياضقو مهملاآو مهتاّيوه مهعم ةنجللا ءاضعأ نم ةوضعو وضع لك
	 نيب ةقلاعلا كلذ يف امب - اياضقلاو تايوهلا نم ةعّونتم ةعومجم ةجلاعم ىلإ لكك ريرقتلا ىعسي  نيبو برعلاو دوهيلا نيبو زكرملاو يحاوضلا نيب :يليئارسلإا عمتجملا لخاد ةفلتخملا تاعومجملا عمتجملا لخادو يدوهيلا عمتجملا لخاد ةفلتخملا تاعمتجملاو تاراّيتلاو قارعلأا نيبو يناملعلاو ينيدلا وأ لصلأا وأ ةرشبلا نول ساسأ ىلع ةعومجم لك لخاد دارفلأا ةلماعم اضيأو ,ةّيبرعلا ةغللاب قطانلا عيمج نيب ةكارشب ةايحلا ساسأ .هتيوهل ةزيمم ىرخأ ةمس ةيأ وأ ةماقلإا لحم وأ نيدتلا ىوتسم وأ نيدلا ىلع فرعّتلاو دّقعملاو فلتخملاو عونّتلا عم لماعتلا ى
	 هنإف ,"ميلعتلاو ةيبرتلا تائيه" وأ "ةيبرتلا مقاوط" ىلإ ريرقتلا هيف ريشي ناكم لك يف نوريدملاو نومّلعملا ،لافطلأا ضاير تايّبرمو وّبرم :ةيبرتلا يف نيلماعلا لك دصقي لمعلا يف نيكراشملا عيمجو نويميداكلأا نوفظوملاو ةيجهنملالا ةيبرتلا يف نودشرملاو نم بلاطلا دصقي هنإف "بلاطلا" ىلإ ريرقتلا هيف ريشي ناكم لك يف اًضيأو .يوبرتلا.غولبلا ةلحرم ىلإ ةركبملا ةلوفطلا
	.نيسنجلا لاك ىلإ ريشي هنإف ،ثنؤملا وأ ركذملا ةغيص هيف ريرقتلا مدختسي ناكم لك يف
	:ةنجللا سيسأت ةيفلخ
	 ريوطتل ةيرازو ةنجل نوطيب اشاش تاعفي .د ميلعتلاو ةيبرتلا ةريزو تماقأ 2022 )رياني( يناثلا نوناك يف ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازول ةماعلا ةريدملا عيقوتب لسرأ ةنجلل نييعتلا باتك .ليئارسإ ةلود يف ةكارشب ةايحلا ةيبرتلا ةرازول ةماعلا ةريدملا بئان نوناج يفآ ديسلا ةسائرب ةنجللا ,)( ربواطش تيلاد ةديسلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو يف ةفلتخم ماسقأ نع نيلثمم ةنجللا تمض .مورتشربليز ةراس .د ةرادإبو ميلعتلاو عمتجملا يف ةفلتخم تاعومجم نع نيلثممو ةّيجهنملالا ةيبرتلا زاهج نمو يجهنملاو يمسرلا ميلعتلا نم ءابلآا ناجل نع نيلثممو ةّيلحملا تا
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	 مقر قحلم

	 ,ةياغلا ًةباتك ليصفتلاب تحضوا يتلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةريزو ايؤر ةيفلخ ىلع تميقأ "ةكارشب ةايحلا" ةنجل: "قيرطلا ملاعم" فلم يف "ةكارشب ةايحلا" ريوطت قرطو ,ةيسيئرلا نيماضملا فادهلأا
	 مامللإا نإ .ةلودلا ةوقو ةيلامج نم ءزج وه ليئارسإ ةلود يف تايوهلاو تاعمتجملا ,تافاقثلا عّونت" :ةياغلا دعاسي ةيليئارسلإا ءاسفيسفلا لكشت يتلا ةفلتخملا تايوهلاب ةيرمعلا لحارملا عيمج يف رمتسملاو قيمعلا ءاسفيسفلاب فارتعلاا بناج ىلإ ةيصخشلا ةيوهلاب قّمعّتلا نإ .ينطولاو يعامتجلاا طبارّتلا ةدايز ىلع ىعست يتلا ةحماستملا ةنطاوملا زّزعي ةيناسنلإا ةماركلا ميق ساسأ ىلعو رخلآا لّبقت للاخ نم ةيعامتجلاا اميف ةكراشملاو اوناك امهم رشبلا عيمج نيب ةكرتشملا تايساسلأاب فارتعلاا نإ .مارتحلااو ةحلاصملل درفلا نم لكل ةيعامتجلاا ةيلو
	:فادهلأا
	.ةزّيمملا ةيثارتلا ميقلاو ةيتاذلا ةّيوهلا ةيمنت .أ
	 ةعومجملا ىلإ ءامتنلااب روعشلا قلطنم نم لدابتملا لفاكتلاو حماستلاو ةكارشلا لجأ نم ةيبرتلا .ب.يليئارسلإا عمتجملا ىلاو
	.ةيعامتجلاا ةيبرتلا للاخ نم ةدايقلاو ةكراشملا ,ةيلوؤسملا ةيمنت .ت
	:ةيزكرملا نيماضملا
	 .ةيعامتجلاا /ةيعمتجملا ةيوهلا يف قمعتلاو حاضيتسلااو ,عّونت نم اهيف ام لكب ةيتاذلا ةيوهلا حاضيتسا . أ
	 ةّيناكس تاعومجم ىلع فرعّتلا فدهب اهجراخو ةّيميلعتلا ةسسؤملا يف ةعّونتم عقاوم يف تايلاعف . ب.اهزيزعتو ةكارشلا ميقو يعامتجلاا لفاكتلا نع ريبعّتلل ةعّونتم
	  لخادتلاو ةيلوؤسملا ،دلابلا ةفرعمو )عمتجمو ةيموق ,لقح( ח"לש تايلاعف ،ةيعامتجلاا ةدايّرلا .ت .ىنعم تاذ ةينطو ةمدخل ريضحتلاو ،ةيئيبلا ةلادعلا ،يعامتجلاا
	:قرطلا
	 يفو يجهنملا يمسرلا ميلعتلا يف ءامتنلااو ةيوهلا اياضق يف قّمعتملا ينواعتلا ملعتلاو راوحلا زيزعت . أ ةيوهلا ةيوقتو حاضيتسلا )( ةسكاع تايلمعو عيراشم زيزعتو ةّيجهنملالا ةيبرّتلا رطأ.ةيوهلا ةفرعم قيمعتل ةيونعم تلاحر ةدايقو ريوطتو ةيعامتجلااو ةيتاذلا
	תיביטקלפר

	 ةرادإو فلاخلا اياضق لوح مِرَتْحُم راوح ةدايق ,يميق يعامتجا راوح ةدايقل ميلعتلا مقاوط ليهأت . ب "ماعلا حلاصلا"و "كرتشملا ديجلا" لجأ نم ةكرتشملا تايلاعفلاو راوحلا تاونق زيزعتو تاعارصلا.يفاقثلا لوضفلاو حاتفنلال تاودأ ريفوتو تافاقثلا ةددعتم تاءاقللا زيزعتو
	 طاشن زيزعتو اهجراخو ةيميلعتلا ةسسؤملا يف ةدايقلا ريوطت رطأو جمارب يف ةكراشملا عيجشت .ت ىلع فرعتلل تلاوجلاو تلاحرلاو ةعيبطلاو ةئيبلاب ةقّلعتملا ةطشنلأاو ةيبابّشلا تامّظنملاو تاكرحلا شيج يف ىنعم تاذ ةمدخل ريضحتلا .يئادتبلاا ميلعتلا يف "ةيعامتجلاا ةعمجلا" جمانرب ليعفتو دلابلا ميلعتلاو يمسرلا ميلعتلا نيب ةقلاعلاو ةيرارمتسلاا زيزعتو ةيندملا ةينطولا ةمدخلاو يليئارسلإا عافدلا.ةيعامتجلاا ةيبرتلا يف ةيسيئرلا رييغتلا لماوع نم ةسمخل ةينيتور لمع تاءارجإ لاخدإو يجهنملالا
	:ةنجللا لمع ىلا تفاضأ ىرخأ تاروريس
	 يذلا رتوتلاو ثادحلاا باقعأ يف ميقأ يذلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو مقاط – "راوسلاا يماح" ةلمح -.ةلمحلا للاخ رهظ
	 ةيندملا ةيبرتلا رقم لبق نم يرجأ حسملا ةكرتشملا ةايحلا لوح ةلودلا بقارم ريرقت يف ءاج امل حسم -.ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو يف ةكرتشملا ةايحلاو
	( يلاعلا ميلعتلا دهاعم يف نيملعملا ليهأت طّطخم رشن - ددعتم عمتجم يف ةكرتشملا ةايحلا ميلعت نّمضت يذلاو ,) رشنو .ميلعتلاو ةيبرتلا زاهج يف نيلماعلا ليهأت ةيلمع يف مِزْلُم ىوتحمك ةيرصنعلا عنمو تافاقثلا نيلماعلا ةرادإ يف ليومتلاو طيطختلا مسقو يلاعلا ميلعتلا سلجم عم تاقلاعلاو يميداكلاا ميلعتلا مسق يذلاو , عوضوملل لاصفم اروشنم ةيبرتلا يف.نيملعملا ليهأت تاسسؤم عيمج ىلع هميمعت مت
	 הארוהל הרשכהל רבנע-ינמדו הוותמ
	לארשיב ההובג הלכשהל תודסומב
	תונעזג דגנ ךוניחו םיפתושמ םייחל ךוניחל רזוח
	 

	 عمتجملاو ةموكحلا مسقو ءاضقلا ةرازو يف ةيرصنعلا ةحفاكم قيسنتل ةيموكحلا ةدحولا نم لك ْهُّجَوَت - تاذ تاهجلا عيمج نيب عمجت ةنجل ةماقإ حارتقاب ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو ىلا ةموكحلا سيئر بتكم يف .راوحلا ةلواط لوح عوضوملاب ةلصلا
	:ةيجهنملا
	:لمعلا ةيلآو لمع مقاوط .1
	 ةايحلا ةعومجم ,عضولا ةروص ديدحتو حسملا ةعومجم :تاعومجم ةثلاث ءانب مت ةنجللا ليكشت رارق عم ىلإ ميسقتلل يقطنملا ساسلأا ناك .اهدض ةيبرتلاو اهعنمو ةيرصنعلا ىلع ءاضقلا ةعومجمو ةكارشب عضولا ةروص ديدحت :هقحتست يذلا زيكرتلاو مامتهلاا ىلع ةيضق لك لوصح نامض وه تاعومجم ةيرصنعلا دض ةيبرتلا -نيلماكتمو نييزاوتم نيلاجم يف اهتغايصو تايصوتلا ةساردل ساسأك تاقيعملاو ىلإ ةرازولا لبق نم ريبك لوؤسم نييعت مت ةعومجم لكل .ةكارشب ةايحلل ةيبرتلاو اهيلع ءاضقلاو اهعنمو.ةعومجملا ةدايق يف اودعاس نيذلا نيرخآ نيلوؤسم بناج
	 ةيجيتارتسا ةطخ ةغايصل ةيرايعم ةيجهنم ىلع ًءانب لمعلا ةيللآ ةيسيئرلا ملاعملا ديدحت مت ,هسفن تقولا يف:ىدملا ةليوط
	؟لصن نأ ديرن نيأ ىلإ - تاياغلاو فادهلأا ةغايص .1
	؟اهانعضو يتلا فادهلأا ىلإ لوصولا نم انعنمي يذلا ام -تاقيعملا .2
	 تاياغلاو فادهلأا قيقحت ىلع نيرداق نوكنس اهذيفنت ةلاح يف يتلا لامعلااو ماهملا – تايصوتلا .3.اهتغايص تمت يتلا
	 لوصفلا عيمجت مت دقو ةنجللا يف يعامجلا لمعلل ةجيتنك اهب صاخلا لصفلا ةباتكب ةعومجم لك تماق امك. ةرازولا عقوم يف هداجيا نكمي دحاو فلم يف
	םיירוקמה םיקרפה

	:ماعلا روهمجلا عمو يندملا عمتجملا عم ةكارشلا
	 ةيمهلأا غلاب رمأ ماعلا روهمجلاو يندملا عمتجملا نيب ةكارشلا نأ يه ةنجللا لمع تاّيضرف ىدحإ تناك ,ةنجللا لمع تلااجم يف ةربخلاو ةفرعملا نم اًريبك اًردق عمج دق يندملا عمتجملا نلأ كلذو .اهلمع حاجنل متتس يتلا تايصوتلا ققدتو نسحت نأ نكمي تاحارتقاو راكفأو ىؤر مهيدل سانلا ةماع نلأ اًضيأو.اهتغايص
	 ثيح ,ةنجللا لمع يف ةكراشملل ةنجللا اياضق عم لماعتت يتلا يندملا عمتجملا تامّظنم ةوعد تّمت - يف امب( ةفلتخملا لمعلا تاعومجم يف لاعاف اكيرش تناكو )( فقوم ةقرو ةغايصب تماق.)ريرقتلا ةباتك ةعومجم كلذ
	הדמע ריינ

	 ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو يف "ةيجيتارتسا" مسق عم نواعّتلاب ةماع ةيريهامج ةكراشم ةيلمع تّمت - دقو .قاطنلا ةعساو ةيريهامج ةكراشم تايلمع ءارجإب ةصّصختملا "-تونافوت" ةكرشو:ةيسيئر ىؤر عبرلأ لصوتلا ىلإ ةيلمعلا هذه تدأ
	תונבות

	.ةفلتخملا ناكسلا تاعومجم نيب فراعتلا للاخ نم ةكارشلا ومنت .1
	.ةاواسملاو لدابتملا مارتحلااو رخلآا لوبق للاخ نم ةكارشلا ومنت .2
	.ةكرتشم ةغل للاخ نم ةكارشلا ومنت .3
	.ةكسامتمو ةرولبم ةيلخاد ةيوه ةكرتشملا ةايحلا بلطتت .4
	.تايصوتلا ةغايص ةيلمع يف ةلصوبك اهدامتعا متو ،ةنجللا لمعل ادروم ىؤرلاو راكفلأا هذه تناك
	:2022/2023 يساردلا ماعلل ةّيلحرم تايصوت .2
	 يتلاو ,2022 ناسين -راذآ يف رّكبم تقو يف "ةّيلحرم تايصوت" ميدقت رّرقت ةنجللا لمع نم ءزجك ةريزو لبق نم اهيلع قدوص تايصوتلا هذه .2022/2023 يساردلا ماعلا ىلع يروفو ينآ لكشب رثؤتس عوضوم يف ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو لمع جمانرب ساسأ يهو ةرازولل ةماعلا ةريدملاو ميلعتلاو ةيبرتلا ةسايس لاجم يف تايصوت تنمضت ةيلحرملا تايصوتلا ,2022/2023 يساردلا ماعلل "ةكارشب ةايحلا" علاطلاا نكمي( ميلعتلا زاهج يف ةبولطملا تاءارجلإا لاجم يف تايصوتو ةيرازولا تايللآاو ةرازولا تايصوتلا هذه  طبارلا اذه يف ةماعلا ةريدملا اهيلع تقداص يتلا تايصوت
	 ורשואש תוצלמהה

	لمعلا ئدابم
	.يفاقثلا روحملاو ينيدلا روحملا ,ينطولا روحملا ,يعامتجلاا روحملا :رواحم ةعبرأ ىلإ قرطتلا .1
	.ةايح بولسأ دامتعلا يميظنتلاو يفاقثلا رييغتلل يساسأو عساو قيمع هاجتلا ةينواعت ةيلومش ةرظن .2
	 ةرازولا يف فارطلأا عيمج نيب نمازتلا ىلع ظافحلاو عوضوملل يمازلا يرازو موهفم ريوطت .3.ماعلا ريدملا روشنم قيرط نع ميعدتلاو
	.عوضوملا لوح ةلودلا بقارم ريرقت يف تريثأ يتلا صقاونلل لولح داجيإ .4
	.مييقتلاو صيخشتلل ةيلخاد ةادأك هخيسرتو ةكارشلل رشؤم ريوطتو سايقو مييقت تايلمع جمد .5
	 بلاطلا ىدلو ميلعتلاو ةيبرتلا مقاوط ىدلو ةرازولا رقم يف ىدملا ةليوط تاءارجإ ىلع زيكرتلا .6.يندملا عمتجملا يفو
	 سراح" ةلمح دعب مقاطلا تايصوت ىلعو ةيندملا ةيبرتلا رقم يف ةبستكملا ةفرعملا ىلإ دانتسلاا .7." -راوسلأا
	תומוח רמוש

	 قوف ميلعتلا ,يئادتبلاا ميلعتلا ,ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم يف ميلعتلا - يميلعتلا دادتملاا ىلإ قرطتلا .8.ايلعلا دهاعملا بلاطو يئادتبلاا
	.يعمتجملا يعامتجلاا ميلعتلاو يمسرلا ميلعتلا - يوبرتلا دادتملاا ىلا قرطتلا .9
	 تاقوأ يفو نيتورلا تاقوأ يف رييغتلا تايلمع ةدايق يف ميلعتلاو ةيبرتلا مقاوط ةيزكرم ىلع ديكأتلا .10.تامزلأا
	.ةيرصنعلا دض ةيبرتلاو ةكارشب ةايحلل ةيبرتلا لاجم يف ةلعافلا يندملا عمتجملا تامظنم ةكراشم .11
	"ةكارشب ةايحلا" فادهأ
	.يميلعتلا ءاضفلا خانم يف صخش لك مارتحاو حماستلاو ةاواسملاو لدعلا ميق خيسرت .1
	 عمتجملا يف تائفلا عيمجل ليثمتلا ريفوت بناج ىلإ اهزيزعتو ثارتلا ميقو ةيتاذلا ةيوهلا موهفم ريوطت .2.يليئارسلإا
	 ةكرتشملا مساوقلا ديدحت عم كرتشملا ةايحلا ءاضف هاجت ةيلوؤسملاو ءامتنلااب روعشلا زيزعت .3.كرتشملا لبقتسملا موهفم كاردإو اهريوطتو
	 تاعطاقتلاو تايوهلا ددعتب فارتعلاا بناج ىلإ اًيعامتجاو اًيفاقث ازنك هرابتعاب عونتلا موهفم زيزعت .4.ةعومجم لكو درف لك ىدل ةدوجوملا
	 عمتجملا تائف فلتخم نيب فوخلاو رفانتلاو بارتغلاا نم دحلاو يعامتجلاا نماضتلا زيزعت .5.رخلآا هاجت لوضفلاو حاتفنلاا قلطنم نم ةفرعملا يف ةبغرلاو ةقثلاو فطاعتلا ةيمنتو .يليئارسلإا
	 ةرهاظ دوجوب فارتعلاا للاخ نم عمتجملاو ميلعتلاو ةيبرتلا زاهج يف ةيرصنعلا ىلع ءاضقلا .6 ريفوتو عوضوملاب نِّكَمُم راوحل زيحو ةغل قلخو ةيفخلاو ةينلعلا اهرهاظم عيمج ىلع ةيرصنعلا.اهتجلاعمو ةيرصنعلا رهاوظ فاشتكلا ةمزلالا تاودلأا
	 عم ميلعتلاو ةيبرتلا زاهج يف عيمجلا نيب ةيواستم ةروصب ةميقلاب روعشو مامتهاو صرف ريفوت .7.اههجاوت يتلا ةفلتخملا تاقيعملاو ةعومجم لكل ةديرفلا تاجايتحلااب مامتهلاا
	 اءزج ةيرصنعلا دض ةيبرتلاو ةكارشب ةايحلل ةيبرتلاب نوري ميلعتلاو ةيبرتلا زاهج يف نولماعلا .8 تاودأو تاراهم نوبستكيو عوضوملا عم لماعتلا ىلع مهتردقب نورعشيو مهتفيظو نم ايزكرم.ةيلمع
	:تاحلاطصا
	ةيساسلأا ةينبلا . أ
	 ةيدوهي ةلودك ليئارسإ ةلود نيناوق يفو للاقتسلاا نلاعإ يف ةخسار ةكارشب ةايحلا ةنجل فادهأ نإ  ةيبرتلا لوح رستينمرك ةنجل ريرقت دامتعا مت 1999 ماع يف .ةيلودلا تايقافتلاا يفو ةيطارقميدو هذه 2021 ماعل ةعباتملاو صحفلا ريرقتو 2016 ماعل ةلودلا بقارم ريرقت لوانت امك ةنطاوملل .ليئارسإ يف ةيبرتلا فادهأ نم ايعيبط اءزج ةكارشب ةايحلا عوضوم رابتعا ناكملإاب .اًضيأ ةلأسملا
	ةكارشب ةايحلا . ب
	 عّونت ىلع فرعتلا هفده ،ةفرعمو تاراهمو اًميق نمضتي يفرعم لاجم وه ةكارشب ةايحلل ةيبرتلا  ىلإ قرطتيو .كرتشملا ءاضفلا يف ةايحلا ىنعم مهفو يليئارسلإا عمتجملا يف تايوهلا فلتخمو فارتعلاا عجشيو .ةلودلاو عمتجملاو تاعامجلا ىلإ ءامتنلااب روعشلاو ةيصخشلا ةيوهلا رئاود ىلع ظافحلا ىلإ ةجاحلاو ليئارسإ يف ةفلتخملا تاعومجملا نيب تاقلاعلا ةشقانمو مئاقلا عضولاب .ةكرتشم ةيوه ىلإ ءامتنلاا عم ةصاخلا تايوهلا
	 لك لبق نم فلتخم لكشب هكاردإو هفيرعت متي ماعلا حلاصلاو كرتشملا ديجلا نأ يه قلاطنلاا ةطقن  اههاجت حماستلاو ءاغصلإا ريوطتو ةفلتخملا رظنلا تاهجو ةفرعم يرورضلا نم يلاتلابو ةعومجم.عونتلل ةيباجيلإا ةميقلا ةيؤرو هعم لماعتلاو فلاتخلاا لوبق ملعتو
	:يه ةكارشب ةايحلل ةيبرتلل ةبولطملا تابكرملا نإف فيرعتلا اذه ىلع ءانب 
	.ةيتاذلا ةيوهلا زيزعت •
	.يليئارسلإا عمتجملا يف ةفلتخملا تائفلا ىلع فرعتلاو فاشكنلاا •
	.ةيباجيإ ةميقك عونتلا كاردا •
	.ةكرتشملا ةيوهلاو ةصاخلا ةيوهلا نيب رتوتلا ىلع لمعلا  •
	.راوحلاو ءاغصلإا تاراهم ةيمنت  •
	 رظتنن لاأو ةكارش ةلاح يف نوكن نأ ىلإ ةوعدلا :ةردابملا ىلإ ةوعدلا "ةكارشب ةايحلا" حلطصم لمشي  ةيبرتلاو اهيلع ءاضقلاو ةيرصنعلا عنم ىلع لمعلاو مئاقلا عضولا عم مّلَسُن نأ وأ يئاقلت لكشب اهثودح.اهتضهانمل
	:ةيرصنعلا
	 ىلإ ةيرصنعلا دنتست .يعامجلا ءامتنلاا ساسأ ىلع صرفلاو قوقحلاو ةماركلل كاهتنا يه ةيرصنعلا فارعلأاو ةلودلا تاسسؤمو ةيعامتجلاا تاسسؤملا يف جمدنملا يفاقثلا وأ يجولويبلا قوفتلا موهفم.ةيرصنعلا موهفمب ةلص تاذ ميهافم يه "ةقبسملا ءارلآا" و "زييمتلا" .ةفاقثلاو ةيعامتجلاا
	 :ةيقافتلال طبار( يرصنعلا زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلل ةدحتملا مملأا ةيقافتا حرتقت
	 ةيسيئر تايلآ ةثلاث ,ليئارسإ اهيلع تعقو يتلاو ,)( يف ةبغرلا يوحي يذلا يوبرتلا قايسلا يف .باقعلاو ةيامحلاو عنملا :يهو ةيرصنعلا ةرهاظ ىلع ءاضقلل كلذل .ةحيحصلا ةقيرطلا نوكي لا دق باقعلا نإف ميقلا تيوذتو مهف ىلا لوصولل ةقيمع تاروريس ءارجإ ةضهانملا ةيبرتلا نم فدهلاو ."ةيرصنعلل ةضهانملا ةيبرتلا" مساب ةينهملا ةفرعملا نم لاجم ليكشت مت يف ىتح اهصيخشتو ةيرصنعلا ةرهاظ مهف للاخ نم جامدنلااو مارتحلااو ةاواسملا زيزعت وه ةيرصنعلل اذه زيزعت نكميو اهاياحض ةيوقتو ةيامح تقولا سفنبو اهراركت عنمل تاوطخ ذاختاو ةيفخلا اهرهاوظ يمي
	תיעזג הילפא תורוצ לכ רועיבל ם
	"ואה תנמא

	 ةحاسم كرتت لا دق ةفاقثلا ةيددعتو حماستلا لثم طقف "ةمعانلا" تاحلطصملا لامعتسا ّنأ نم فوخت كلانه فنعلا دض ةيبرتلا .مهعضوب فارتعلاا يّقَلَتو مهصصق ةياورو مهتوص عامسلإ ةيرصنعلا اياحضل ةنِّكَمُم .لافطلأا ضاير يفو ةيميلعتلا فوفصلا يف تاثداحملا ةلواط ىلع "يقيقحلا ءيشلا" عضو ىلا ىعست
	:لمعلا قيمعتو عيسوتل ةضيرع طوطخو عضولا ةروص
	 يف ةيرصنعلا ةضهانمل ةيبرتلاو ةكارشب ةايحلل ةيبرتلاب قلعتي اميف عضولل ةيلاحلا ةروصلا ةغايص تّمت نمازتلا ريفوت لجأ نم ،هيف ةدوجوملا ةطشنلأا مومعل فيصوتو حسم تايلمع للاخ نم ميلعتلا زاهج تايلمع تبلطت .ةبسانم لولحل تايصوت ميدقتو ةدوجوملا تاقيعملاو تاوجفلا ديدحتو مهفو لمعلل حيحصلا اهتادحوب ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو :تائيهلاو ةطشنلأا نم ةعساو ةعومجم لمأتو ةبقارم فيصوتلاو حسملا ليهأت دهاعمو ايلعلا دهاعملا يف طاشنلاو ةيثحبلا دهاعملاو ةيلحملا تاطلسلاو سرادملا ةطشنأو ةعونتملا.ةّيجهنملالا ةيبرّتلا تائيهو رطأو نيملعملا
	 مت يتلا فيصوتلاو حسملا تايلمع نم ةيساسأ ىؤر يلي اميف:اهليلحتو اهعمج
	:سرادملا يفو ةيوللأا يف ةعونتمو ةديدع ةطشنأ .1
	 ةكرتشملا ةايحلاو ةيندملا ةيبرتلا رقم :ةفلتخم تاهج ةدايقب ميلعتلا زاهج يف ةطشنلأا نم ديدعلا كانه  سيردتلا يفّظوم ةرادإو ةيوبرتلا ةرادلإاو بابشلاو عمتجملا ةرادإو ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو يف ضايرو سرادمو ةيلحملا تاطلسلا يف ةيبرتلا ماسقأ تارادإو ةرازولا ةيولأو ةيوبرتلا ةيراتركسلاو.يندملا عمتجملا تائيهو لافطلأا
	 ةيسارد مايأو لامكتسا تارودو ميلعتلا مقاوطل ينهملا ريوطتلا تايلمع لمشتو ةعونتم ةطشنلأا  صيصختو ةكارشلل ةيبرتلا عوضوم لجأ نم نيملعم تاعمتجمو نيريدمو نيبرمو نيلوؤسمل وأ ةيداحا تاودنو نيملعملا فرغ يف عونتلا عوضوملاب قمعتلا تبلط يتلا سرادملل زيزعت تاعاس ,ةيموقلا ةيئانث
	 ليبس ىلع نيملعملا ليهأت ةلحرم يف جماربو ةفلتخم تائف نم صاخشا نيب تنرتنلإا ربع ملعتلا  تائيهو ةرازولا نيب ةكرتشملا عيراشملا للاخ نم بلاطلل كرتشملا ملعتلاو Tec جمانرب لاثملا ةطشنأ نمض يعمتجملا يعامتجلاا لاجملا يف ةطشنلأا نم ديدعلا ذيفنت متي امك .يندملا عمتجملا دهاعمو ةبيبشلا تامظنمل تاءاقلو عوضوملاب فئاظو باحصأو نيزكرم ليهأت :بلاطلا سلاجم ةكرتشم تلاحرو تاعاطقلا عيمج نم بابشلل رمتؤم دقعو ناكسلا تائف فلتخم نيب ةيبابشلا ةدايقلا ىركذ مويو حماستلا موي :ةيميوقت مايأ يف ةطشنأو ةيلحملا تاطلسلا يف بابشلل ةريدتسم تلاو
	:عوضوملا ىلع لمعلا قيمعتو عيسوتل تاهيجوت .2
	:ةبولطم ةمهم تاوطخ ةدع كانه ،هقيمعتو طاشنلا عيسوت لجأ نم
	.دحوم يميهافم راطإ قلخ .أ
	 .ةماعو ةقستم ةلماش ةيميظنت ةسايس ءانب .ب
	.مييقتو سايقو صيخشت تاودأ ةفاضإ .ت
	.ةيهاجولا تاءاقللا ىلإ ةفاضلإاب ةلمعتسملا تايللآا عيسوت .ث
	.ليئارسإ يف ميلعتلا تارايت عيمجل ةطشنلأا ةمءلام .ج
	:ةنجللا تايصوت
	 يساردلا ماعلل اهينبت مت يتلا  "ةيلحرملا تايصوتلا" تايللآا ,ةسايسلا لوح تروحمت ثيح ،فادهلأا قيقحت قيرط ىلع ىلوأ ةوطخ يه 2022/2023.تاءارجلإاو
	ג”פשת םידומילה תנשל וצמואש תוצלמהה

	 ترهظ يتلا تاقيعملاو تايدحتلا ةجلاعمل دملأا ةليوط تاءارجلإا ىلع ةنجلل ةيماتخلا تايصوتلا زكرت ةمظنم ةسايس دوجو مدعو هيلع قفتم حلاطصا دوجو مدعو تاريسفتلا ددعت اهنيب نم .ةنجللا لمع ءانثأ ماظن يف عساو ريثأت ثادحإ يف ةبغرلا عم مييقتلاو سايقلاو صيخشتلا تاودأ صقنو عوضوملا لوح ميلعتلاو يبرعلا يمسرلا ميلعتلاو يدوهيلا يمسرلا ميلعتلا( ةلصفنم ةيميلعت ةيوبرت تارايت ةعبرأ لمشي.)يديرحلا يدوهيلا ميلعتلاو نيدتملا يدوهيلا يمسرلا
	 خانملاو سيردتلاو ةيبرتلا مقاوطو ةيبرتلوا ةيميظنتلا ةسايّسلا :ةّيسيئر تلااجم ةعبرأ يف تايصوت.ماعلا يريهامجلا
	:ةيميظنتلا ةسايسلاب ةقّلعتملا تايصوّتلا .1
	"نفيج" ةينازيم يف ةجرْدُم ةيمازلإ ةيعرف ةلسك عوضوملا ديدحت •
	عوضوملا اذه لوح ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو ماع ريدمل روشنم ةباتك •
	 ةكارشلا مييقتل يلخاد رشؤم ذيفنت •
	 رقملا يفو ةرازولا يف نيلماعلا ىدل عوضوملل يعولا زيزعت •
	ةفلتخملا ميلعتلا تارايت يف عوضوملا جمدو لاخدا •
	ميلعتلا زاهج يف عونتلا رارمتسا •
	ةرازولا يف عوضوملل يدايقلا مقاطلا لمع رارمتسا •
	:ايجوغادب -ةيبرتلاب ةقلعتملا تايصوتلا .2
	 لمعلا ةطخو ةيوبرتلا ايؤرلا يف عوضوملا جمد •
	 فراعتللو ةيتاذلا ةيوهلا ةرولبل ةعونتم تاودأ ريوطت •
	ةيميلعت داوم ريوطتو جهنمم يفرعم لاجمك عوضوملا ميعدت • 
	 ةرازولا لبق نم جمارب يف كلذكو ةفلتخم ةيفرعم تلااجم يف عوضوملا جمد •
	عوضوملل ةمق عوبسأ ديدحت •
	ةيبرعلاو ةيربعلا - نيتغللاب ةيكحملا ةغللا ةيوقت •
	ةيميلعتلا تاسسؤملا نيب نواعتلا عيجشت •
	.ةرّكبملا ةلوفطلا ليج نم ءادتبا عوضوملا لاخدا •
	:ينهملا ريوطتلاو ميلعتلا كلس ىلا لوخدلا ,ليهأتلاب ةقّلعتملا تايصوتلا .3
	نيملعملا ليهأتو ميلعت تاسسؤم يف ةكارشب ةايحلل ططخم جمدو لاخدا •
	ةيميداكلأا تاسسؤملا لخاد عنملاو جلاعلاو ةيبرتلا •
	ميلعتلا كلس ىلإ لوخدلا ةلحرم يف عوضوملل يعولا خيسرت •
	 تاعمتجم ءانبو ةيميلعتلا تاسسؤملا يف ةيسيردتلا تائيهلا ءاضعلأ ينهملا ريوطتلا جمارب •عوضوملاب ةمتهم ةعونتم تائف نم نيملعم
	.نيّيوبرتو نيّيناسفن نيّيئاصخأو تاراشتسم ,نيريدم :فئاظو باحصأ ليهأت •
	لهلأا داشرإ •
	:ماعلا يريهامجلا خانملاب ةقلعتملا تايصوتلا .4
	ةماع ةيوعوت ةيئاعد ةلمح ميظنت •
	ةيلحملا تاطلسلا عم نواعتلا •
	عمتجملاو لهلأا عم نواعتلا •
	نيملعملا تامظنم عم نواعتلا •
	بلاطلل يموقلا سلجملا ةكراشم •
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	 .ורבחל דחאה םימוד םדאה ינב לכ ויהיש םישקבמ תעדה ילק קר יכ ,תוארל יביל תא יתתנו" .םיימשבש רופיצו םימרכ רופיצ שיו ,ריעצו ןקז ,ףרוחו ץיק ,הלילו םוי םלועב שיש חמשי םכחהו לע רעטצי הבשחמ בהוא וניאש ימ קר ...םדאה ינב לש םהיניע ינווגו ,םיחרפה יעבצ םינושו".ןיבהלו תוארל ,בושחל םדאה תא םיצלאמה ,תוינוג-ברה לע זגריו ינושה
	)’דובכ לש תודלי‘ ,קא’צרוק שונאי(
	)’דובכ לש תודלי‘ ,קא’צרוק שונאי(

	 .היקוח חוכמו היכרעו תואמצעה תליגמ חורב תלעופ תיטרקומדהו תידוהיה לארשי תנידמ תויהל לוכי תויוהזה יוביר .תויוברתו תותד ,תוצובק ןווגממ תבכרומ לארשי תנידמב הרבחה ונא ,הנורחאה הפוקתב תאש רתיבו ,םינשה ךרואל .םיחתמל םורגל םג ךא ,יתרבח רשועל רוקמ תומגמ .לארשיב תונוש תוצובק ןיב תוניוע ייוליג ףאו יתרבח גוליפ לש תומגמ תורבגתהל םידע לש המויקל תורשפאה תא תוענומ יאדוובו ,לארשי תנידמל ימויק םויאמ תוחפ אל תוביצמ ולא דיקפת שי ךוניחה תכרעמל .היבשות ללכ םע הביטימש ,תקדוצו תינויווש ,תירדילוס הרבח ללכל דבכמ םייח בחרמ תריצי לע תנעשנה ,תיתרבח תודיכלו תפתושמ תוירחא םודיקב עירכמ דובכב ,דחיב תויחל תעדויש ,
	 איה אצומה תדוקנ :אוה ךופהנ .השוטשט וליפא וא תוהז תקיחמ השוריפ ןיא - תיתרבח תודיכל אלא ,םיהז ונלוכ היהנש ןוצר ןיא ןכ לע .הרבחכו םידיחיכ ונמלוע תבחרהל םרות ישונאה ןווגמהש .ולא תא ולא דבכנו ןיבנ ,ריכנש
	 ,תשבוגמ תימצע תוהז ילעב ויהיש תורגובו םירגוב חימצהל איה ךוניחה דרשמ לש הפיאשה ;דירפמה תא קר אלו ףתושמה תא םג תוארל םיחילצמהו ,םהמ הנושש ימ יפלכ דובכב םיגהונה רשאכ לועפל םיצורה ,הרבחה יפלכ תוירחא ןכו תוברועמו תוכייש תשוחת ילעב תורגובו םירגוב.םהל םיבושח םדאה דובכו תשרומה לע הרימשה ,ןויוושה ,קדצה יכרע
	 ךמסמב .דחוימ שגד אשונה לביק ןוטיב אשאש תעפי ר”ד כ”הח ,ךוניחה תרש לש התסינכ םע אוה 'תופתושב םייח' רשאכ ,דוסי ידוקימ השולש םיעיפומ ב”פשת םידומילה תנשל ”ךרד ינבא“ הרשה הביצהש תורטמ שמח ךותמ .)’יתרבחו ישגר ןסוח’ו ’החימצמ הדימל‘ דצל( םהמ דחא ףתושמה םייחה בחרמ ךותב תילארשי תוהז חותיפ" :איה תישילשה הרטמה ,ךוניחה תכרעמל .םיידוחיי תשרומ יכרעו תימצעה תוהזה חותיפ .א :םידעי השולש תללוכ וז הרטמ ."לארשי תנידמב .ג .תילארשיה הרבחלו הליהקל תוכייש תשוחת ךותמ תידדה תוברעו תונלבוס ,תופתושל ךוניח .ב התיהש הפנעה היישעה ,ןכאו .יתרבח ךוניח תועצמאב תוגיהנמו תומזי ,תוברועמו תוירחא חותיפ .הבחרהו קוזיח ,ףקות הנ
	 ,תוליעפה תא דחוימ רואב הריאהו תשדחתמהו תמייקה היישעל הפשחנ תופתושב םייח תדעו הריוואהו יכוניחה תווצה ,היגוגדפה ,תוינידמה ימוחתב הקמעהלו הבחרהל תוצלמה דצל םייחל ךוניח :הז תא הז םימילשמה ,םינחבומ הלועפ ימוחת ינשל הסחייתה הדעווה .תירוביצה ,)וט דל םילהת( ”בוֹט הֵׂשֲעַו עָרֵמ רוּס“ עודיה קוספה רמאמכ .תונעזג דגנ ךוניחו ,תופתושב הלוכי הניא תיתימא תופתוש .ליבקמ ןפואבו תינמז וב ”עבטמה ידצ“ ינשל ךנחל ךרוצ שי דדומתהלו וז העפות לש המויקב ריכהל ךרוצ שיו ,תונעזג תמייק הבש תואיצמב םייקתהל אלא ,”ערמ רוס”ב קפתסהל ןתינ אל ,ינשה דצה ןמ .תופתושב םייחל תופצל לכונש ינפל ,התיא תוחיתפה תא רציילו ,תו
	 .
	 .
	 .
	 .

	 ,ףתושמה בוטה תסיפת לש םיטביהב יתעדות יונישל ליבוהל שקבמ תופתושב םייחל ךוניח הרבחב תורחא תוצובק יפלכ תוסיפתו תודמע ,תפתושמהו תירלוקיטרפה תוהזה תסיפת ,היצביטומה תא רצייל שקבמ אוה .תונושה תוצובקה ןיב םיילאידיאה םיסחיל רשאב תוסיפתו .תורחא תוצובק ירבח םע תיבויחו תכשמתמ ,העובק היצקארטניא םייקל תלוכיהו תונלבוסה

	 .
	 .
	 .

	 ,תונעזגה תעפות לש הנבה תועצמאב הלכהו דובכ ,ןויווש םדקל שקבמ תונעזג דגנ ךוניח החכנה ;םדאה דובכו קדצ ,ןויווש יכרע לש העמטה ללוכ תונעזג דגנ ךוניחה .הרוגימו היוהיז תכרעמ יאב לכל םיווש ךרע תשוחתו סחי ,תונמדזה ןתמ ;יכוניחה בחרמב תויוהזה ללש לש תואיצמה תנבהל םילכ ןתמו ,תונעזגה אשונב רשפאמ חישל בחרמו הפש תריצי ;ךוניחה .המיע תודדומתהלו היוהיזל ,וז העפות לש תיתרבחה


	 ךוניחה ימוחתב םיחמומו ךוניח ישנא תורשע לש תצמואמה םתדובע ירפ אוה הז ךמסמ לכ ,תיעוצקמה תויחמומל ףסונב .תילארשיה תשקה ינווג לכמ ,תונעזג דגנ ךוניחו תופתושל םיבאכה תא ,םהלש תויוהזה תא םמיע ואיבה יוגיהה תדעו ינוידב םיפתתשמהמ תחאו דחא ותוללכב ךמסמה .םהלש תוידוחייה טבמה תודוקנ תאו םהב םירעובש םיאשונה תא ,םהלש הרבחה ךותב תונוש תוצובק ןיב םיסחיה ןללכב - תויגוסהו תויוהזה ללש םע דדומתהל שקבמ םימרז ,תודע ןיב ;םינוליחל םייתד ןיב ;םיברעל םידוהי ןיב ;זכרמל הירפירפה ןיב :לארשיב לכ ךותב םיטרפל סחיה ןכו ;תיברע תרבוד הרבחה ךותבו תידוהיה הרבחה ךותב תוליהקו יתוהז ןייפאמ לכ וא םירוגמ םוקמ ,תויתד תמר ,תד
	 תוננג :ךוניחב קסועש ימ לכל איה הנווכה "הארוהו ךוניח יתווצ" בתכנש םוקמ לכב לגס ,ילמרופ יתלבה ךוניחב םיכירדמו תוכירדמ ,םילהנמו תולהנמ ,םירומו תורומ ,םיננגו הנווכה ,"םידימלת" בתכנ וב םוקמ לכב ,ןכ ומכ .ךוניחה תכאלמב םיקסועה ללכו ימדקא .תורגבל דעו ךרה ליגהמ איה
	.םינימה ינשל איה הנווכה ,תירדגמ ןושלב שמתשמ ךמסמה וב םוקמ לכב
	 יוגיהה תדעו תמקהל עקרה
	 ומסרופש תורטמ שמח ,ןוטיב-אשאש תעפי ר”ד ,ךוניחה תרש החסינ ,ךוניחה דרשמל התסינכ םע תוהז חותיפ“ :איה ןהיניב תישילשה הרטמה  ךמסמב דדומתהל תשקבמ וז הרטמ תבצה .”לארשי תנידמב ףתושמה םייחה בחרמ ךותב תילארשי ךותמ ,תופתושב םייח םודיק אוהו לארשיב הרבחה לש םיבושחהו םיפוחדה הירגתאמ דחא םע .הנידמה לש החוכמו הייפוימ קלח - סכנ תויוהזהו תוליהקה ,תויוברתה ןווגמב האורש הסיפת תויוהזה םע ליגה יבלש לכב הפיצרו הקימעמ תורכיה יכ החנהה לע תססבתמ איה .לטנ אלו סכנ תוהזה תקמעה .תימואלהו תיתרבחה תודיכלל עייסת ילארשיה ספיספה תא תוביכרמה תונושה םדקת ,םדאה דובכ יכרע ךמס לעו רחאה תלבק ךותמ יתרבחה ספיספה תרכה דצל ,ת
	”ב”פשת םידומילה תנשל ךרד ינבא“

	 רגתאה םע ןה םג תובתכתמ ”ךרדה ינבא“ ךמסמב תיעיברה הרטמהו היינשה הרטמהתיתרבח-תישגר הדימל תללוכו ,תוכיישה תשוחתו ןסוחה קוזיח איה היינשה הרטמה .ל”נה םירושיכ תדימל לש ךילהת איה תישגר תיתרבח הדימל .)- ( םירומה ,םידימלתה לש תלוכיה תא חפטלו חתפל תרשפאמה תויתרבחו תוישגר תויונמוימו הנעמב .םירחא םע םהלש תויצקארטניאה תאו םמצע םהלש תושגרה תא להנלו ןיבהל הליהקהו המסרפ ,םיעדמל תילארשיה תימואלה הימדקאה לש םיחמומ תדעו ,ךוניחה דרשמ לש היינפל .תיתרבחו תישגר הדימל חופיטל הלועפו הבישחל תוצלמהו ירקחמ עדי ללוכה  ,הרדה ,תונלבוס רסוח ,תונעזג ,םיחתמ םע תודדומתה יבגל תובחרנ תויוסחייתה ללוכ ךמסמה הלכהו תונג
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	 לש התדובע םוכיס – ךוניחה תכרעמב תיתרבח־תישגר הדימל חופיט .)2020( )םיכרוע( 'ט ,ןמדירפו 'ר ,יתשינבנב 1 תילארשיה תימואלה הימדקאה ,ךוניחב רקחמלו עדיל זכרמ – המזוי :םילשורי .תוצלמהו בצמ תנומת ,םיחמומה תדעו.םיעדמל
	 לש התדובע םוכיס – ךוניחה תכרעמב תיתרבח־תישגר הדימל חופיט .)2020( )םיכרוע( 'ט ,ןמדירפו 'ר ,יתשינבנב 1 תילארשיה תימואלה הימדקאה ,ךוניחב רקחמלו עדיל זכרמ – המזוי :םילשורי .תוצלמהו בצמ תנומת ,םיחמומה תדעו.םיעדמל


	 םסרופ ,2021 ראורבפב םייחל ךוניח הבילה יאשונב ללכ הארוה ידבוע תרשכהל הוותמה ,לארשיב הנושארל . ךשמהב .הארוה ידבוע תרשכהב בייחמ ןכותכ ,תונעזג תעינמו תיתוברת בר הרבחב םיפתושמ הארוה ידבוע להנימב ת”תו ג”למ ירשקו תימדקא הרשכה ףגא םסרפ ,הוותמל .הארוהל הרשכהל תודסומה ללכל חלשנש ,
	 ההובג הלכשהל תודסומב הארוהל הרשכהל רבנע-ינמדו הוותמ
	לארשיב
	 םייחל ךוניחל רזוח
	תונעזג דגנ
	 ךוניחו םיפתושמ

	 ולגתהש םיעוריאה רחא תאש רתיב דדחתה תופתושב םייחה קוזיחל תוליעפה תא םיצעהל ךרוצה :תווצה תדובעל תורטמ עברא ועבקנו ידרשמ תווצ םקוה ךכ םשל .’תומוחה רמוש‘ עצבמ ןמזב
	 .יתרבח רבשמב תוליבומ תויומדכ ךוניחה יגיהנמ תמצעה .1
	 .לארשיב הרבחב תונוש תוצובק םע םידימלתהו ךוניחה תכרעמ ישנא ללכ לש תורכיה .2
	 .םידימלתו ךוניח ישנא לש תיחרזאו תישיא תוירחאו תיתרבח תוירדילוס קוזיח .3
	.תקולחמ יאשונב דבכמ חיש תלבוהל ךוניח ישנאל םילכ חותיפו תיכוניח הסיפת םודיק .4
	 ח”ודב בתכנה לש יופימ ךרע ךוניחה דרשמב םיפתושמ םייחו יחרזא ךוניחל הטמה ,ליבקמב םימסחה דחא .ןורתפל תוצלמה עיצהו םימסחה תא זכיר ,”םיפתושמ םייח“ אשונב הנידמה רקבמ םייח ,היטרקומדל ךוניחה תולועפ לש להנמו ללכתמ ידרשמ ףוג רדעיה“ :היה ח”ודב םיניוצמה עירכי ,תוינידמה שומימ רחא בוקעי ,תוינידמ עבקיש ידרשמ ףוג רדעיה ,תונעזג תעינמו םיפתושמ םיקסועה דרשמה ךותב םיפתוש יוביר“ :ףיסוה הטמה ”.תויביצקת תוטלחה עבקיו תוקולחמב םיפתושמ םייחב םיקסועה רפס יתב ;אשונב םיקסועה תותומעו םיפוג יוביר ;םואית אלל אשונב תותומעו םיפוג םע הדובעה תא םג ללכתל שרדיי ללכתמה ףוגה ;תולועפה תוליעי תקידב אלל תועצמאב תידרשמ היחנה לש 
	 הדיחיה ונפ ,ךוניחה דרשמב יזכרמ דעיכ תופתושב םייחה אשונ תרדגה םע ,2021 ףוס תארקל דרשמב הרבחו הלשממ ףגאו םיטפשמה דרשמב תונעזגב קבאמה םואיתל תיתלשממה םימרוגה ללכ תא ןחלושה ביבס בישותש הדעו ןנוכל העצהב ,ךוניחה דרשמל הלשממה שאר תוצלמה שבגל ןיינעהו תויחמומה ,ןויסינה םהל שיש ,ול הצוחמו דרשמה ךותמ ,םייטנוולרה ןנויסינ לע ססבתה עצומה לדומה .תונעזג דגנ ךוניחו תופתושב םייחל ךוניח םודיקל תויביטרפוא התיא דדומתהל ךרוצבו ,תונעזג לש המויקב הרכהל ןה לדומ ויהש תויתלשממ תודעו יתש לש תבכרומ העפותל םייבטימ םינעמ שבגל םתרטמש םיירזגמ ןיב הלועפ יפותישל ןה ,הלשממ תמרב ,אשונב הדעו םיקהל תידרשמ ה
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	 םיטפשמה דרשמ תיל"כנמ לש התושארב ,היפויתא יאצוי דגנ תונעזג רוגימל ידרשמ־ןיב תווצ םקוה 2016 תנשב 2 ולבקתהש ,תוצלמה 53 ושבוג .תיחרזא הרבח לשו הלשממה ידרשמ ללכ לש תוגיצנ הללכש ,רומלפ ימא ד"וע ,זאד דרשמב המוד הדעו המקוה ,2018 תנשב .2016 רבמצדב 2254-ו 2016 טסוגואב 1958 רפסמ הלשממ תוטלחהב ,זאד ל"כנמל הנשמה לש ותושארב ,תואירבה תכרעמב הרדהו הילפא ,תונעזג אשונב תללכתמה הדעווה :תואירבה תקסועש תיחרזא הרבח לש תוגיצנ דצל ,תואירבה תכרעמ ךותב םיריכב לש תוגיצנ הללכו ,וטורג רמתיא 'פורפ.וז היגוסב
	 םיטפשמה דרשמ תיל"כנמ לש התושארב ,היפויתא יאצוי דגנ תונעזג רוגימל ידרשמ־ןיב תווצ םקוה 2016 תנשב 2 ולבקתהש ,תוצלמה 53 ושבוג .תיחרזא הרבח לשו הלשממה ידרשמ ללכ לש תוגיצנ הללכש ,רומלפ ימא ד"וע ,זאד דרשמב המוד הדעו המקוה ,2018 תנשב .2016 רבמצדב 2254-ו 2016 טסוגואב 1958 רפסמ הלשממ תוטלחהב ,זאד ל"כנמל הנשמה לש ותושארב ,תואירבה תכרעמב הרדהו הילפא ,תונעזג אשונב תללכתמה הדעווה :תואירבה תקסועש תיחרזא הרבח לש תוגיצנ דצל ,תואירבה תכרעמ ךותב םיריכב לש תוגיצנ הללכו ,וטורג רמתיא 'פורפ.וז היגוסב


	 םודיקל תידרשמ יוגיה תדעו ,ןוטיב-אשאש תעפי ר”ד ,ךוניחה תרש ידי לע המקוה 2022 ראוניב ,דרשמה תיל”כנמ לש התמיתחב חלשנ הדעוול  .לארשי תנידמב תופתושב םייח ,ךוניחה דרשמ תיל”כנמל הנשמה ,ןונג יבא רמ לש ותושארב הלעפ הדעווה .רבואטש תילד ’בג ךוניחה דרשמב םינוש םיפגאמ תוגיצנ וללכ הדעווה ישנא .םורטשרבליז הרש ר”ד לש הלוהינבו תוגיצנ ,תילארשיה הרבחב תונושה תוצובקה לש תוגיצנ ,ילמרופ יתלבהו ילמרופה ךוניחב הרבחה לש תוגיצנ ןכו םירומו םירוה ינוגרא יגיצנ ,הימדקא יגיצנ ,תויושר יגיצנ ,םידימלתו םירוה םוחת תלהנמ ,הנוב הילג ר”ד .תופתושב םייחל ךוניחו תונעזג דגנ ךוניחב םיקסועה תיחרזאה בר תויופתוש םוחת שאר
	יונימה בתכ

	 היגולודותמה
	הדובע יתווצ ןוניכ
	 תווצ ,ןויפאו יופימ תווצ :םיתווצ השולש התרגסמב ומקוה יוגיהה תדעו תמקה לע הטלחהה םע אדוול היה םיתווצל הקולחה לש לנויצרה .תונעזג דגנ ךוניחו העינמ ,רוגימ תווצו ,תופתושב םייח ,םימסחו בצמה תנומת לש יופימ :םייוארה דוקימהו בלה תמושת תא לבקי םיאשונהמ דחא לכש העינמ ,רוגימ - םימילשמו םיליבקמ םימוחת ינשב תוצלמה שוביגו ;תוצלמה תניחבל תיתשתכ ךוניחה דרשמ ךותמ ריכב הנומ םיתווצהמ דחא לכל .תופתושב םייחל ךוניחו תונעזג דגנ ךוניחו ל”כנמס יופימה תווצ שארב .תווצה תלבוהב ועייסש םיפסונ םיריכב םימרוג דצל ,תווצ שארל םייחו יחרזא ךוניחל הטמה שאר תופתושב םייח תווצ שארב ;םר ליא ,הארוה ידבוע להנימ להנמו תינג
	 םיגציימה םימרוג ללכש ,םורטשרבליז הרש ר”ד לש הלוהינב םצמוצמ ליבומ תווצ םקוה ליבקמב ,ןוטלפא ךליל ,קר ליא ד”וע ,ןגד תינור ,ינמנ לכימ ,ןמדירפ הנד( ךוניחה דרשמב םינוש םילהנימ ,היגטרטסאו ןונכת ץעוי ,הזבוקוב זרא( הדעוול םיוולמה םיצעויה תאו )ימולהי ידעו טיול לטימ שביג ליבומה תווצה .)הלשממה שאר דרשממ ןנור תניע ר”דו םיטפשמה דרשממ הנוב הילג ר”ד ןללכב ,הדעווה לש תונושה תומישמה תא ליבוהו ,הדובעה תייגולודותמ תאו הדעווה תורטמ תא ,הדעוול םיכמות רוביצ ףותיש יכלהמ םושיי ,הלש םישגפמה ןונכת ,הדעווה תמקהב תולועפ תווצה .םכסמה ךמסמה תביתכ ךילהת תלבוהו ,ןמושיי רחא בקעמו םייניב תוצלמה שוביג .עובשל תחא 
	 תדובעב קלח וחקיי רשא םינושה םימרוגה תריחב התייה יוגיהה תדעו לש הנושארה התמישמ ,)יביטקפא לדוג( ידמ לודג אל ךא יתועמשמ ףקיהב םישנא תרחבנ שבגל היה רגתאה .הדעווה תא בטיה םיריכמש יעוצקמ ישנא ינש דצמו לארשיב הרבחב ןוויגה תא דחא דצמ םיפקשמה םייניינע םינוירטירק תרדגה ללכש ,בשוחמ ךילהת עצוב .ךוניחה דרשמ תדובע תאו ןכותה ימוחת .הדעווה בכרהל םייטנוולרה םימרוגה תריחבל
	 תינכות שוביגל תיטרדנטס היגולודותמ לע םיססובמה הדובעה ךילהתל ךרד ינבא ורדגוה ליבקמב:חווט תכורא תיגטרטסא
	?עיגהל םיצור ונחנא ןאל - םידעיהו תורטמה שוביג .1
	?ונבצהש םידעיל עיגהל ונתיאמ ענומ המ - םימסחה .2
	.ובצוהש םידעיהו תורטמל עיגהל לכונ ,ושמומי םאש - תוצלמה .3
	 ינולאש ורבעוה .יופימה לש רחא טביהב זכרתה םהמ דחא לכש ,םיתווצ יתתל קלוח יופימה תווצ הארוהל הרשכה תודסומ ,ךוניח תודסומ ילהנמ ,תוימוקמה תויושרב ךוניח תוקלחמ ילהנמל יופימ לע שגדב ,ךוניחה דרשמ ךותמ תויכוניח תוינכותו תוינידמ יכמסמ ופומ ,ןכ ומכ .ה”גספ יזכרמו הנבהו םינותנה תרשעהל םיינכדעו םייטנוולר םירקחמ ופסאנ ,ףסונב .תוזוחמהו הטמה תודיחי.שביגש תוצלמההו תונבותה תא חלש םיתווצה יתתמ דחא לכ ףוסבל .בצמה לש רתוי הבוט
	 ,ךרה ליגה( ליגה תובכש יפ לע םיתווצ-תתל וקלוח תונעזג דגנ ךוניחו תופתושב םייח לש םיתווצה תא .הל תוידוחיי תוצלמה ושרדיי ליג תבכש לכלש החנה ךותמ ,)הארוה יחרפו ידוסי-לע ,ידוסי .ךוניחה דרשמ רתאב הדעווה ףדב אוצמל ןתינ ,םיתווצה ןמ דחא לכ ובתכש 
	םיירוקמה םיקרפה

	הדעווה תדובע ז”ול
	תונקסמו חותיניופימיופימה ידקומ ןויפאףותיש שגפמ תיחרזא הרבח יפוגתוצלמהו םוכיס םושי תווצתוצלמהרוביצל םייניבה תוצלמה םוסרפםילכו תוטישן"פגב העמטה ךרדה ינבאבוןוגראו דוביעםידדמו םימסחילהנמל הגצה םיפגאו תוזוחמהדמע תוריינו ףותיש שגפמ תיחרזאב הרבחה יפוג תוצעוויה תריז רוביצה ףותישוםידעיו תורטמ תרדגהתיל"כנמ רושיאראוניראורבפץרמלירפאיאמינויילויתוצלמהו םכסמ ךמסמםכסמ שגפמ הביתכ תווצ םכסמ ךמסמ תווצו רוביצ ףותיש תיחרזא הרבח תופתושב םייח תווצתונעזג תעינמ תווצוג"פשתל םייניב תוצלמהןויפיאו רותיא יופימ תווצ
	תונקסמו חותיניופימיופימה ידקומ ןויפאףותיש שגפמ תיחרזא הרבח יפוגתוצלמהו םוכיס םושי תווצתוצלמהרוביצל םייניבה תוצלמה םוסרפםילכו תוטישן"פגב העמטה ךרדה ינבאבוןוגראו דוביעםידדמו םימסחילהנמל הגצה םיפגאו תוזוחמהדמע תוריינו ףותיש שגפמ תיחרזאב הרבחה יפוג תוצעוויה תריז רוביצה ףותישוםידעיו תורטמ תרדגהתיל"כנמ רושיאראוניראורבפץרמלירפאיאמינויילויתוצלמהו םכסמ ךמסמםכסמ שגפמ הביתכ תווצ םכסמ ךמסמ תווצו רוביצ ףותיש תיחרזא הרבח תופתושב םייח תווצתונעזג תעינמ תווצוג"פשתל םייניב תוצלמהןויפיאו רותיא יופימ תווצ
	 

	 
	 איה בחרה רוביצהו תיחרזאה הרבחה לש תופתושהש התייה הדעווה לש הדובעה תוחנהמ תחא ימוחתב בר ןויסינו עדי רבצנ תיחרזאה הרבחבש םושמ תאז .הדעווה תדובע תחלצהל תיטירק תא קיידלו רפשל םילוכיש תועצהו תונויער ,תונבות שי בחרה רוביצל ןכו ,הדעווה לש הלועפה :תואבה תולועפה לע טלחוה ךכ םשל .ושבגתיש תוצלמהה
	תיחרזא הרבח ינוגרא ףותיש
	 תליחתב .ךילהתב קלח תחקל ונמזוה יוגיהה תדעו יאשונב םיקסועש תיחרזאה הרבחה ינוגרא תורטמ םהל וגצוה ובו תיחרזאה הרבחה ינוגרא ללכ ונמזוה וילאש ףותיש שגפמ םייקתה ךילהתה ,הדעווה ירבח ללכל וחלשנוו ,םישנא 270 ופתתשה הז שגפמב .הדעווה .הדעווה תדובעב תופתתשהל ארוקה לוקל ובישה םינוגרא 178 ,ליבקמב .התדובעל באשמכ תדעו תדובעב ליעפ קלח תחקל ,שארמ ועבקנש םיניחבת סיסב לע ,םינוגרא 30 ורחבנ םכותמ הדמע תוריינ .הדעווה תורטמ לע םיססובמה הדמע תוריינ חולשל ונמזוה םינוגראה ללכ .יוגיהה תוריינה ללכ ןכ ומכ .הדעווה ירבחו םיתווצה ישארל ורבעוה םהלש תונקסמה ירקיעו ,ודבוע ולא .ךוניחה דרשמ רתאב 
	 ופסאנ ונממ תונבותה

	רוביצ ףותיש
	 תא ףתשל ךרוצה הלעוה ,תופתושב םייח לש היינבב יזכרמה ףתושה אוה רוביצהש הנבה ךותמ םע רשק הדעווה הרצי ךכ ךרוצל .תונויערו תועצה ,םימשר ונממ לבקלו הדעווה תדובעב רוביצה יכילהת םויקב תיחמומה ,׳תונבות׳ תרבח םע הלועפ ףתשמה ,ךוניחה דרשמב היגטרטסא ףגא .םיבחרנ רוביצ ףותיש
	 םייח‘ דדועל ידכ ךוניחה תכרעמב תושעל ןוכנ ךתעדל המ“ :רוביצל הלאש חסינ יוגיהה תווצ תכרעמו ךוניחה דרשמ ידבוע ,ךוניחה תכרעמב םירוהה ללכל החלשנ הלאשה ”?’תופתושב ראותמה תיחרזאה הרבחה ינוגרא ףותיש שגפמב םיפתתשמה ללכלו ,ב”יו א”י ידימלת ,ךוניחה דרשמ רתאבו דרשמה לש תויתרבחה תותשרב ץפוה הלאשל הנעמל רושיקה ןכ ומכ .ליעל תובושתה תלבק רחאל .9,669 ובישה םכותמו ,שיא 65,000-מ הלעמל וסנכנ רושיקה לא .ךוניחה ,תויזכרמ תונבות עברא וצלוח הלאשל רוביצה תובושת ךותמ .ןהלש דוביע ךילהת עצוב.אבה דומעב תועיפומה
	םיבישמ 9,669 לש תובושתמ ולעש תויזכרמ תונבות עברא
	שיא 60,000מ הלעמל ופתתשה וב ,”רוביצ ףותיש“ ךילהתב
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	. תועיפומ תונבותה
	רוביצ ףותיש ףדב

	ג”פשת םידומילה תנשל תוצלמה
	 ועיפשי רשא ,2022 לירפא-ץרמב רבכ ”תוריהמ תוצלמה“ שיגהל טלחוה ,הדעווה תדובעמ קלחכ דרשמה תיל”כנמו ךוניחה תרש ידי לע וצמוא ולא תוצלמה .ג״פשת םידומילה תנש לע ידיימ ןפואב .ג”פשת םידומילה תנשל ״תופתושב םייח״ אשונב ךוניחה דרשמ לש הדובעה תינכותל סיסבה ןהו םינונגנמה םוחתב תוצלמה ,תידרשמה תוינידמה םוחתב תוצלמה וללכ תוריהמה תוצלמהה תא .ךוניחה תכרעמב תושרדנה תולועפה םוחתב תוצלמהו םיידרשמה.הדעווה ףדב אוצמל ןתינ 
	 ורשואש םייניבה תוצלמה
	ךוניחה דרשמ תיל”
	כנמ ידי לע

	 רזוח תנכה , ךמסמל ’תופתושב םייח‘ אשונ תסנכה :ולבקתהש תוצלמהה ןיב ,ודצב בוצקת םע ן”פג תכרעמב ’תופתושב םייח‘ לס תת תרדגה ,תופתושב םייח אשונב ל”כנמ םייח‘ אשונב איש עובש דוסימ ,םיבייחמ הכרעהו הדידמ יכילהתב ’תופתושה דדמ‘ תעמטה ,תויזוחמה הדובעה תוינכות :ןוגכ ,םימייק םינונגנמב אשונה תעמטה .’תונעזג תעינמו תופתושב ,תיחרזא הרבח ףותישב םילוגע תונחלוש ,תיתרבח תוברועמ תועש ,הרשכהו תוכרעיה ימי ,רקח תודובע ,עוציב תולטמ ,םישרוש תדובע ,תויושרב רעונ תוליעפ ,ךוניח סרפב םירטמרפ ךשמה .םוי לש רישו םיצלמומ םירפס ,תוברת לס ,תומזוי דודיעל ןרקב לולסמ ,טייביד תויורחת יזכרמב םישיחרתב ןומיא ,יעוצקמ חותיפ 
	ג”פשת ’ךרד ינבא‘

	הדובעה תונורקע
	:ב הדעוול ורדגוהש הדובעה תונורקע
	יונימה בתכ

	.תורורב תויחנהו ל”כנמ רזוחב ןוגיע תללוכה ,תבייחמ תידרשמ הסיפת חותיפ .1
	.אשונב הנידמה רקבמ ח”ודב ולעוהש םייוקילל הנעמ ןתמ .2
	 רזגמו הלשממ ירשקו םידימלת ,ךוניחה יתווצ ,דרשמה הטמב חווט תוכורא תולועפב דוקימ .3.ישילש
	.’תומוחה רמוש‘ עצבמ רחאל תווצה תוצלמהבו יחרזא ךוניחל הטמב רבצנש עדיה לע תוססבתה .4
	.םיטנדוטסו ידוסי־לע ךוניח ,ידוסי ךוניח ,ךרה ליגב ךוניח – יכוניחה ףצרל תוסחייתה .5
	.יתליהק-יתרבח ךוניחו ילמרופ ךוניח – יכוניחה ףצרל תוסחייתה .6
	.רבשמ ןמזבו הרגשב יוניש יכילהת תלבוהב הארוההו ךוניחה יתווצ תויזכרמ לע שגד .7
	.תונעזג דגנ ךוניחו תופתושב םייחל ךוניחה םוחתב םילעופה תיחרזא הרבח ינוגרא ףותיש .8
	.םוסרפו תורבוד תוברל ,דרשמב םימרוגה לכ םע תנרכנוסמו תפטוש הדובע .9
	 
	:םיפסונ תונורקע ושגדוהו ושבגתה הדעווה תדובע ךלהמב
	םידקומה העברא .1
	 .תקסוע איה םידוקימו תויגוס וליאב הלאשה התלע תובר םימעפ ,הדעווה תדובע ךלהמב  תוצובק לכ תא וכותב ללוכש גשומ ”תופתושב םייח”ב האור הדעווהש רהבוה בושו בוש םיחתמה ,םירגתאה ללכ יבגל םשויתש הסיפת ליחנהל תשקבמ איהו ,לארשיב תויחה תוהזה העברא החסינ הדעווה ,וזה הסיפתה תא ריהבהל תנמ לע .וב םימייקתמה םיטקילפנוקהו:התדובעל םידקומ
	 
	 
	 
	 
	.

	 יסחיו ןויווש יא ,יתרבח-ילכלכ דמעמ עקר לע םירגתאבו םיחתמב קסועה יתרבח דקומ;תיפרגואיגו תיתרבח הירפירפ לש תויגוס םללכב ,חוכ

	 
	 
	 
	.

	;םיברעו םידוהי ןיב םירגתאבו םיחתמב קסועה ימואל דקומ

	 
	 
	 
	.

	 הרבחב :הנוש יתד עקר תולעב תויסולכוא ןיב םירגתאבו םיחתמב קסועה יתד דקומ - תיברע תרבוד הרבחב ;םידרחו םיימואל םייתד ,םייתרוסמ ,םינוליח - תידוהיה הקיז לש תונוש תודימ תולעב תוצובקו םימרז ,םיסקר’צ ,םיזורד ,םירצונ ,םימלסומ .תדל

	 
	 
	 
	.

	 ינתא-יתוברת עקר תולעב תויסולכוא ןיב םירגתאבו םיחתמב קסועה יתוברת דקומ לע תונעזג לש תועפות םג ןללכבו ,םישדח םילוע ,תונוש תוליהקו תודע ינב ןוגכ ,הנוש .רוע עבצ עקר


	תיפותישו תינללוכ הסיפת .2
	 ךרד לש ץומיאו ינוגראו יתוברת יוניש לש ידוסיו בחרנ ,קומע ךלהמ אוה ’תופתושב םייח‘  תיתכרעמ םייח ךרד אלא ,ךוניחה דרשמ ךותב דחא ףוג לש ותלחנ וניא הז אשונ .םייח ,יגוגדפ להנימ ,תיגוגדפ תוריכזמ :ןוגכ ,דרשמה הטמב םימרוגה לכ תא בלשל הכירצש ללכ דצל ,ישארה ןעדמהו ,רעונו הרבח להנימ ,היגטרטסא ףגא ,הארוה ידבוע להנימ ,ךוניח תודסומ ילהנמ ,ךוניח תוקלחמ ילהנמ ,םיחקפמ ,תוזוחמ ילהנמ :הדשב םימרוגה לש היכרריהה לכ תא תוצחל הכירצ וז םייח ךרד .םיפסונ םייעוצקמ םימרוגו ךוניח יתווצ הרשה תוינידמ ךרד ,רגובה תומדו ךוניחה תורטמ לש תויכרע תורדגהמ לחה - תכרעמה ,םילהנמה ,םיחקפמה ,תוזוחמה ,הטמה תולהנתה ,ךוניח יתווצו םילהנ
	ךוניחה יתווצ תויזכרמ .3
	 םיכרע תלחנהב ,הארוההו ךוניחה יתווצ לש םתויזכרמ לע תפרוג המכסה םויכ שי  םיתווצהו רפסה יתב ילהנמ תוגהנתהל .תונעזג דגנ ךוניחו תופתושב םייח לש תוקיטקרפו תערכמ העפשה שי תונעזג לש תועפותלו תונושל ,תופתושל םתוסחייתה ןפואלו םייכוניחה עיקשהל ךרוצ שי ןכ לע .םידימלתה לש חישה תוברת לעו יכוניחה םילקאה לע ,תוסיפתה לע ,םייביטרטסינימדאה םיתווצה ללוכ ,ךוניחה יתווצ ברקב ”תופתושב םייח“ לש הסיפת תיינבהב דדומתהל תולגוסמ חתפלו לדומ שמשל ולכויש ךכ ,אשונב םהלש תויונמוימהו עדיה חותיפבו תעיבקב רפסה יתב יגיהנמכ יתועמשמ דיקפת שי םילהנמל ,ןכ ומכ .תולועש תויובכרומה םע.תופתושמ תויוליעפ םויקב םהמ םינוש רפס יתבל רובחל ם
	יתוחתפתהה בלשל המאתה .4
	 ןפואב ,ב”י דעו ןגה ליגמ םיעמטומ תויהל םיכירצ תונעזג דגנ ךוניחו תופתושב םייחל ךוניח  .ההובגה הלכשהב ,ןכמ רחאל םגו ,ךוניחה תכרעמב ליג לכב יתוחתפתהה בלשל םאתומ םיאתהלו םינושה םייתוחתפתהה םיבלשה לש תויועמשמל םיעדומ תויהל ךוניחה ישנא לע ךוניח לש רשקהב תויאליגה תומאתהה יבגל טוריפ .םידליה ליגל תוסחייתההו תולועפה תא. אוצמל ןתינ תונעזג דגנ ךוניחו תופתושב םייחל
	םיחפסנב

	תכרעמה ךותב תונושו ךוניחה ימרזל תוסחייתה .5
	 ,)ינוליח-ידוהי( יתכלממה ךוניחה :םידרפנ םימרז העבראל תלצופמ לארשיב ךוניחה תכרעמ  דחא םרז ידימלת ,תובורק םיתיעל .ידרחה ךוניחהו יברעה ךוניחה ,יתד-יתכלממה ךוניחה .םמלועל ללכ םיפשחנ םניאו םירחא םימרזמ םידימלת םיריכמ םניא
	 .הדעווה לש םיבר םינוידב התלעש ,השיגר היגוס איה ךוניחה תכרעמב םימרזה תייגוס  תודסומ לכ וליאכ ,הללכהה ,תישאר :ןה ךוניחה ימרזל םירושקש םימסחה לע שגדב תונכסה רוקרזה תיינפה ,תינש ;רבדה ךכ אלש ןבומכו ,אשונל םתשיגב םה םימוד םרז לכב ךוניחה .וז היגוסל םיעגונ םניאש םיפסונ םימסחמ ונטבמ תא טיסהל הלולע םימרזה תייגוסל
	 םימרזה ללכ לש המיתרב ךרוצ שי .םסחכ התוא רמשל הלולע וז היגוסמ תומלעתה ,תאז םע  םלועה תוסיפתב ץמואב ןודל שי ,ךכ ךרוצל .םלוכל תופתושמה תורטמה תוגשהל תודסומהו דחי אוצמלו ,תופתושב םייח םימדקמה םיכלהממ תונושה תוצובקה לש תוששחבו ,תונושה .םלוכ לש העונת רצייל תנמ לע תונורתפ
	 ךוניחה םוחתב תורטמ םג םללכבו ,וידעילו ךוניחה דרשמ תורטמל םיביוחמ םימרזה ללכ  דח ןפואב תונעזג דגנ ךנחל ךוניחה ימרז לכ לע דועב .תונעזג דגנ ךוניחבו תופתושב םייחל ךירצ ,תוצובקה ןיב תורכיהה ןפוא דוחייבו ,תופתושב םייחל ךוניחה ,רשפתמ יתלבו יעמשמ .תונושה תוצובקל הקיזבו המאתהב תושעיהל
	 םע תודדומתהל םילכ לבקל םיכירצ םימרזה לכמ ךוניח ישנא ,תונעזג דגנ ךוניח אשונב  התוהזמ ןה תרזגנ וז תצרחנ הדמע ;םידימלתו םידלי לש תוינעזג תויוגהנתהו תויואטבתה וא תושימג םוש תויהל הכירצ אל הז אשונב .תיטרקומדה התוהזמ ןה הנידמה לש תידוהיה .המאתה
	 שיגרו בכרומ ןיינע איה ,רישי עגמ לע תססובמה תורכיה דוחייבו ,תוצובק ןיב תורכיה ,תאז דחי  תורשפאל ליבוהל הרטמב ,הקיטקרפב תומאתה תושרדנ ןכ לעו ,תוצובקה ןמ קלחל רתוי.אלמ ןפואב תורטמה תגשהלו תופתושב םייח תארקל םדקתהלו עונל םימרזה ללכל
	הדידמו הכרעה  .6
	 םייח‘ םודיקל םיצמאמהמ קלחכ הדידמו הכרעה לש תובישחה יבגל הבחר המכסה תמייק  הכרעהלו ןוחבאל ימינפ ילככ ךוניחה תכרעמב ותעמטהו תופתושה דדמ חותיפ .’תופתושב בצמה תנומת תא תוהזל רפס יתב לש םתלוכי תא םדקל ידכ בושמו הכרעה יכילהתב ועייסי תא ךירעהלו םאתהב הדובע תוינכות תונבל ,םישרדנה םידעיהו תורטמל סחיב תמייקה.םידעיהו תורטמה שומימ
	'תופתושב םייח' תורטמ
	 .יכוניחה בחרמב ,אוה רשאב םדא לכל דובכו תונלבוס ,ןויווש ,קדצ לש םיכרע תעמטה .1
	 תוצובקה ללכל גוציי ןתמ דצל ,םקוזיחו תשרומ יכרעו תימצעה תוהזה תסיפת חותיפ .2.לארשיב הרבחב
	 םינכמ חופיטו רותיא ךות ,ףתושמה םייחה בחרמל תוירחאהו תוכיישה תשוחת םודיק .3.ףתושמ דיתע תסיפתו םיפתושמ
	 תויובלטצהבו תויוהז יובירב הרכה דצל ,יתרבחו יתוברת סכנכ ןווגמה תסיפת םודיק .4 .הצובק לכו טרפ לכ ברקב תומייקש
	 .לארשיב הרבחב תונושה תוצובקה ןיב ששחהו רוכינה תתחפהו תיתרבח תוירדילוס קוזיח .5.רחאה יפלכ תונרקסו תוחיתפ ךותמ ,ריכהל ןוצרו ןומא ,היתפמא חופיט
	 היעפומ לע תונעזגה תעפותב הרכה תועצמאב ,הרבחבו ךוניחה תכרעמב תונעזג רוגימ .6.וב לופיטלו ויוהיזל םילכ ןתמו ,אשונב רשפאמ חישל בחרמו הפש תריצי ,םייומסהו םייולגה
	 םיכרצל בל תמיש ךות ,ךוניחה תכרעמ יאב ללכל םיווש ךרע תשוחתו סחי ,תונמדזה ןתמ .7.הינפב םידמועה םינושה םימסחלו הצובק לכ לש םיידוחייה
	 ויהיו ,םדיקפתמ יזכרמ קלח תונעזג דגנ ךוניחו תופתושב םייחל ךוניחב וארי ךוניחה ישנא .8.הז דיקפת יולימל םיישעמ םילכו תויונמוימ ,תולגוסמ תשוחת ילעב
	תוגשמה
	 תיתשת
	 ומסרופש תוח”ודבו תוימואלניב תונמאב ,הקיקחב בטיה םינגועמ ’תופתושב םייח‘ תדעו ידעי תביוחמו תואמצעה תליגמ חוכמ תלעופ תיטרקומדהו תידוהיה לארשי תנידמ .םינשה ךשמב שפוח חיטבהלו ןימו עזג ,תד לדבה ילב היחרזא לכל ינידמו יתרבח תויוכז ןויווש םייקל רתיה ןיב רשא ,ותוריחו םדאה דובכ דוסי-קוח תחת ונגוע ולא תונורקע .תוברתו ךוניח ,ןושל ,ןופצמ ,תד.ןירוח-ןב ותויהו וייח תשודק ,םדאה ךרעב הרכהה לע תתשומ
	 הנמאב לע לארשי המתח 1966 תנשב היהת אל יכ םיחיטבמה םינונגנמב קסועו תוימואל וא תוינתא תוצובק םג ללוכ ”עזג“ חנומה וז דחוימ ףיעס .טועימ תוצובק ללכ ךרדב ןהש תוימואל וא תוינתא ,תויעזג תוצובק ינב לש הילפא םדקלו תיעזג הילפאב םחליהל תנמ לע ךוניחה םוחתב לועפל תונידמה תא בייחמ הנמאב.הנידמב תוימואלו תוינתא תוצובק ןיב תודידיו תונלבוס ,הנבה
	 .תיעזג הילפא לש תורוצה לכ
	 רועיב רבדב ם”ואה תנמא

	 ךוניחה תכרעמל ,הז קוח חוכמ .1953-ג”ישת יתכלממ ךוניח קוח חוכמ תלעופ ךוניחה תכרעמ וינוקיתו ,הז קוחמ םיבר םיפיעס .תיתרבח תודיכלו תפתושמ תוירחא םודיקב יתועמשמ דיקפת .תונעזג דגנ ךוניחו תופתושב םייחל ךוניחל תיקוח תיתשת םיווהמ 2018-ו 2003 ,2000 תנשמ :םיללוכ הלא םיפיעס
	 .
	 .
	 .
	 .

	 ,לארשי תנידמל ןמאנ חרזא ,וצרא בהואו ומע בהוא ,םדא בהוא תויהל םדא ךנחל - 1 ףיעס;ונושל תאו תיתוברתה ותוהז תא ,ותשרומ תא ,ותחפשמ תאו וירוה תא דבכמה

	 .
	 .
	 .

	 תנידמ לש היכרע תאו לארשי תנידמ תמקה לע הזרכהבש תונורקעה תא ליחנהל - 2 ףיעס ,דוסיה תויוריחל ,םדאה תויוכזל דובכ לש סחי חתפלו תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי הריתחל ךנחל ןכו ,תלוזה לש ויתופקשהלו ותוברתל ,קוחה תרימשל ,םייטרקומד םיכרעל;םימע ןיבו םדא ינב ןיב םיסחיב תונלבוסלו םולשל

	 .
	 .
	 .

	 תיאמצע הבשחמ ,תילאוטקלטניא תונרקס חפטל ,תרוקיבהו טופישה חוכ תא קזחל - 7 ףיעס;םישודיחלו תורומתל תונרעו תועדומ חתפלו ,המזויו

	 .
	 .
	 .

	 רוצילו םכרד יפ לע חתפתהל םהל רשפאל ,הדליו דלי לכל תויונמדזה ןויווש קינעהל - 8 ףיעס;וב תכמותהו הנושה תא תדדועמה הריווא

	 .
	 .
	 .

	 ךותמ םאלמלו םידיקפת לבקל תונוכנ ,לארשיב הרבחה ייחב תוברועמ חפטל - 9 ףיעס יתרבח קדצל הריתחו תובדנתה ,הליהקל המורת ,תידדה הרזעל ןוצר ,תוירחאו תוריסמ;לארשי תנידמב

	 .
	 .
	 .

	 לש תידוחייה תרוסמהו תשרומה ,הירוטסיהה ,תוברתה ,הפשה תא ריכהל - 11 ףיעס תוושה תויוכזב ריכהלו לארשי תנידמב תורחא הייסולכוא תוצובק לשו תיברעה הייסולכואה.לארשי יחרזא לכ לש


	 םדאה דובכ חורב דימלתה תויוכזל תונורקע עובקל דעונ 2000-א”סשתה דימלתה תויוכז קוח דבוע ,דימלתה דובכ לע הרימש ךות ,דליה תויוכז רבדב תודחואמה תומואה תנמא תונורקעו קוחב רדגומכ םינושה םהיגוסל ךוניחה תודסומ לש םדוחיי לעו יכוניחה דסומה תווצו הארוהה 1988-ח”משתה דחוימ ךוניח קוחב ,1953-ג”ישתה יתכלממ ךוניח קוחב ,1949-ט”שתה הבוח דומיל.ךוניחה דסומ תליהקב ידדה דובכ לש םילקא תריצי דדועלו ,רחא ןיד לכבו
	 ךוניחלו תופתושב םייחל ךוניח"ל סחייתהל שי ולא םיקוחב תונגועמה ךוניחה תורטמ רואל.לארשיב ךוניחה תורטמ לש תיעבט תרזגנכ "תונעזג דגנ
	 ךוניחה דרשמ םיקה ח”ודה תובקעב .תוחרזאל ךוניח לע רצינמרק תדעו ח”וד ץמוא 1999 תנשב תוינידמ תייוותה םשל ח”ודה תוצלמה םושיי לע דקפוהש ,םיפתושמ םייחו יחרזא ךוניחל הטמה תא היטרקומדל ךוניחלו יחרזאה ךוניחל תעגונה ,יכוניחה ףצרה ךרואלו םימרזה לכ לע ,תיתכרעמ.םיפתושמ םייחלו
	 הנידמה“ יכ דמלמ ח”וד( ”הרבחה יקלח ןיב םירשג רוציל תנמ לע ךוניחה תכרעמב קפסמו לכשומ שומיש השוע הניא ןה יכ ח”ודה ןייצמ םינשה ךרואל ךוניחה דרשמ תולהנהל רשאבו ,)9 ’מע ,2016 ,הנידמה רקבמ תיביטרפוא ,תיביצקת ,תינוגרא תיתשת תריציל םישורדה םידעצה לולכמ תא טוקנלמ וענמנ“ .םידימלת ברקב תונעזג תעינמל חווט תכוראו תיביטקפא תיתכרעמ היישעל הקיפסמ תיגוגדפו תובקעב קרו ,יתדוקנו יארקא ןפואב ךוניחה דרשמ לש םויה רדסל הלוע אשונה ,הלא תוביסנב .)90 דומע ,2016 ,הנידמה רקבמ חוד( ”םייתנש איש ימיבו םימילאו םיינוציק תונעזג ייוליג וקדבנ רשא םירטמרפה תיברמ יכ בתכנ  הנעמ ןתמל תיכוניחה תיתשתה תריציל רכינ רופיש שרדנ“ יכו תיקלח
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	 חישו הבשקה תויונמוימ חותיפ


	 םייח לש הרטמה תא גישת אל םירחאה םיביכרהמ תומלעתה ךות םיביכרה ןמ קלחל תוסחייתה .הבחר העפשה תלעב היהת אלו תופתושב
	 תיירואת איה הז רשקהב תיטננימוד הירואת .ולא םיביכר םע הדובעל תונוש תוקיטקרפ תומייק רישי שגפמ ,וז הירואית יפ לע .םירשעה האמה לש םישימחה תונשב חתפתהל הלחהש ,עגמה .הלועפ ףותישו ןומא םדקמו תומגיטסו הדרח ,תומודק תועד תתחפהב עייסמ תוהז תוצובק ןיב תושיג ,ףתושמה תא תושיגדמש תושיג ןהיניבו ,תויגוגדפ תושיג רפסמ תללוכ עגמה תיירואת ףותיש רוציל תוסנמש תושיג ,םיטקילפנוקה םע דדומתהלו תונושה תא זכרמב םישל תושקבמש םיביטרנו םיישיא םירופיס ףותיש ךרד רבחל תושקבמש תושיגו ףתושמ טקיורפ ביבס הלועפ תתחפהב תיביטקפאכ םיבר םירקחמב האצמנ םנמוא עגמה תיירואת יכ ןייצל שי .םייביטקלוק .תובר ינימ תחא השיגב רבודמ ךא ,תונוש
	 ךכמ האצותכו ,תורזלו קוחירל ליבומ הרבחב תונושה תוצובקה ןיב תידדה תורכיה רדעיה תורצונ תורחתו תוניועו ,םימצעתמ םידחפו תוששח ,תוינעזג תודמעו תומודק תועד תוחתפתמ תיחרזאהו תיתרבחה תוירדילוסה לע לרוג תורה תוכלשה שי הז לוציפל .םירזגמהו תוצובקה ןיב םקרמב העיגפ ךכב שי .היבשות תחוורלו המויקל תוירחאהו תופתושה תעדות לעו לארשי תנידמב יזכרמ דיקפת ךוניחה תכרעמל .התודיכלבו תילארשיה הרבחה לש הנסוחב ,ףתושמה םייחה האירק :תויביטקאל האירק ובוחב ןמוט ”תופתושב םייח“ חונימה .ולא םירגתא םע תודדומתהב.םייק בצמ םע המלשהב וא ,וילאמ הרקי הזש הנתמהב אלו תופתוש לש בצמב תויהל
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	 לע תססובמ תונעזגה .יתצובק ךויש סיסב לע תויונמדזהבו תויוכזב ,דובכב העיגפ איה תונעזג תומרונב ,הנידמהו הרבחה תודסומב תעמטומה ,תיתוברת וא תיגולויב תונוילע לש הסיפת תובר םימעפש ,”תומודק תועד”ו ”הילפא“ םיגשומה לש תורדגה ןלהל .תוברתבו תויתרבחה:”תונעזג“ גשומל םיוולנ
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	 תונעזג דגנ ךוניחו העינמ ,רוגימ
	 השולש לש בוליש העיצמ ,הילע המותח לארשיש  ןוצר שי ובש ,יכוניחה רשקהב .השינעו הנגה ,העינמ :תונעזגה תעפות רוגימל םייזכרמ םינונגנמ הנוכנה ךרדה חרכהב הניא השינע ,םיכרע לש המנפהו הנבהל איבהלו קמוע יכילהת ליבוהל ותרטמ .)( ”תונעזג דגנ ךוניח“ םשב יעוצקמ עדי םוחת שבגתה ןכ לע .ךכל תעפות לש הנבה תועצמאב )( הללכהו דובכ ,ןויווש םודיק אוה תונעזג דגנ ךוניח לש ובו ,התונשיה תא עונמל תנמ לע םידעצ תטיקנו ,רתוי םייומסה היעפומב םג ,הלש יוהיז ,תונעזגה :תוליבקמ םיכרד עבראב םדקל ןתינ וזה הרטמה תא .םתוא קזחלו הנממ םיעגפנה לע ןגהל תינמז ללשל םיצעמו יבויח גוציי ;יכוניחה בחרמה םילקאב םדא לכל דובכו קדצ 
	תיעזג הילפא תורוצ
	 לכ רועיבל ם”ואה תנמא
	Antiracist Education
	inclusion

	 רסוח הלעמ תובר םימעפ ,דחא גשומ ךותב - ”תונעזג”ו ”דגנ“ - תוילילש םילימ יתשב שומישה תססבתמ הז גשומב שומישל הקדצהה .םייבויח םיכרע םודיקל םיביוחמה ,ךוניח ישנא ברקב תוחונ ןושארה דעצהשו ,תונעזג לש תועפות הכותב תללוכ תואיצמהש איה תחאה :דוסי תוחנה יתש לע .תונעזג רוגימל תיזכרמה ךרדה אוה ךוניחש איה היינשהו ;ןמויקב הרכהה אוה ןתוא עונמלו רגמל
	 בחרמ רוציי אל ,תויתוברת ברו תונלבוס ןוגכ ,דבלב ”םיכר“ םיגשומב שומישש ששח םייק .םבצמב הרכה לבקלו םרופיס תא רפסל ,םלוק תא עימשהל תונעזגמ םיעגפנש ולאל רשפאמ .ןגה וא התיכה ללחב וא ,םינוידה ןחלוש לע ”ומצע רבדה“ תא ביצהל שקבמ תונעזג דגנ ךוניח
	ןויפאו יופימ
	התקמעהו תוליעפה תבחרהל םיחנמ םיווקו בצמ תנומת
	 השבוג ךוניחה תכרעמב תונעזג דגנ ךוניחו תופתושב םייחל ךוניח אשונב תמייקה בצמה תנומת ןורכנס רשפאל ידכ ,ךוניחה תכרעמב תומייקה תויוליעפה ללכ לש ןויפאו יופימ יכילהת תועצמאב .םייטנוולר םינעמל תוצלמה ןתמו םימייקה םימסחהו םירעפה לש יוהיזו הנבה ,היישע לש ןוכנ ןווגמ לע ךוניחה דרשמ :םיפוגו תויוליעפ לש בר ןווגמב תוננובתה ושרד ןויפאהו יופימה יכילהת תודסומ ,הימדקאב תוליעפו רקחמ ינוכמ ,תוימוקמה תויושרה ,רפסה יתב תוליעפ ,ויתודיחי.ילמרופ יתלבה ךוניחה יפוגו הארוהל הרשכה
	:םחותינו ופסאנש םינותנה יופימ ךותמ תויזכרמ תונבות ןלהל
	 רפסה יתבבו תוזוחמב תנווגמו הבר היישע .1
	 םייחו יחרזא ךוניחל הטמה :םינוש םימרוג תלבוהב ךוניחה תכרעמב תובר תויוליעפ תומייק תוריכזמ ,הארוה ידבוע להנימ ,יגוגדפ להנימ ,רעונו הרבח להנימ ,ךוניחה דרשמב םיפתושמ הרבחה יפוגו םידלי ינג ,רפס יתב ,תוימוקמ תויושרב ךוניח יפגא ,דרשמה תוזוחמ ,תיגוגדפ.תיחרזאה
	:ךוניחה תכרעמב םייקה ברה ןווגמה ךותמ תואמגוד ןלהל
	 םיכנחמ ,םידיקפת ילעבל ןויע ימיו תויומלתשה ;הארוהו ךוניח יתווצל יעוצקמ חותיפ יכילהת ושקיבש רפס יתבל רובגת תועש תאצקה ;תופתושב ךוניחל םיליבומ םירומ תוליהק ;םילהנמו םימזימ תועצמאב ,םידימלת לש ףתושמ דומילו ;תירזגמ ןיב תנווקמ הדימל ;אשונב קימעהל הדימל לש לדומ אוה ףתושמה דומילה לדומ .תיחרזא הרבח יפוגל דרשמה ןיב םיפתושמ תופתושב ,דועו טרופס ,תונמוא ,םיעדמ ,תילגנא ,תירבע ,תיברע :ןוגכ ,תעד ימוחת ביבס תיכילהת יופימה תווצ ךרעש רקסב .תיחרזא הרבח יפוג ףותישב ,םייזוחמ םיכירדמו םיחקפמ ,םיר”מפמ םירזגממ רפס יתב ןיב תופתושמ תויאמצע תומזוי םיליבומ רפסה יתב ילהנממ תיצחמ יכ הלע וליג םילהנמה תיברמש הלע דוע 
	:יתליהק יתרבחה הדשב םג תומייקתמ הבר תוליעפ
	 תרגסמב ;תיצרא המרבו תיזוחמ המרב תיתושר המרב תויוליעפ תומייקמ רעונו םידימלת תוצעומ תורעוב תויגוסבו םיפתושמ םייחב תוקסועה תודיחי תומייקתמ םידיקפת ילעבו םיזכר תורשכה םייניעב“ - הילאוטקא יאשונב םיירזגמ בר םיכירדמ תרשכה תמייקתמ ;תילארשיה הרבחב לש םישגפמ םימייקתמ ;םיידוחיי תשרומ יכרעל תומאתומ תוליהקו יעוצקמ חותיפ ןכו - ”תוחוקפ םילוגע תונחלוש ;םירזגמה ללכמ רעונל סרגנוק םויק ןכו ;תונווגמ תויסולכוא ןיב תוגיהנמ ינוכמ ךרע רחוב רעונ“ תרגסמב תויושרה ללכב תופתושב םייח אשונב םיכרע םודיק ;תויושרב רעונל םידימלת םישגפנ ובש ,”לארשי יטבש דחי - י”שי“ םזימ ;’ןעמל‘ תינכות ;”םיפוח“ תינכות ;”ךרדכ תופתושל ךוניח םודיק ;”תוד
	 ןורכיזה םוי ,תונלבוסה םוי :חולה ימיב תויוליעפ םיליבומ רעונו הרבח להנימו יחרזא ךוניחל הטמה חולה ימיל רועיש יכרעמ םימסרפמו ,תודחאה םויו תונעזגה םוי ,םדאה תויוכז םוי ,ןיבר קחציל תונוש תוצובקמ םידימלת ןיב םימייקתמ ילמרופ יתלבהו ילמרופה ךוניחב םייתרבח םישגפמ .וללה.תונוש תוצובקמ ךוניח ישנא ןיבו
	 םוחתב םיקסועש םיכרע והוזו דומילה ינכת לש בחרנ יופימ ךרענ תיגוגדפה תוריכזמה םעטמ להנימה .אשונב הארוה תודיחי תמאתהו םידומילה ינכת ךרד ”רחאה“ תייאר ,תופתושב םייחה ”תילארשי הווקת“ ןקת ות הנבו ,םינוש םירזגממ תוצעוילו י”פש תוכירדמל הרשכה םייק יגוגדפה רועיש יכרעמ ונבנ .אשונב םיקסועה הדובע יכילהת תקמעהל ,ץראה יבחרב רפס יתב רפסמב .תונעזג תעינמו תופתושב םייח אשונב תועפוהו תוגצה ,םינכת ומאתוה תוברת לס תרגסמבו םירומ לש תורכיהו הקמעה םימדקמה תועסמ - ךוניח יתווצל ”תילארשי הווקת“ תועסמ ומייקתה תא ,תילארשיה הרבחב תופתושה תריצי תא קימעהל הרטמב ,םינוש ךוניח ירזגממ תורומו תילארשי הווקת תועסמ ומייקתה
	 הארוהל תיברע תרבוד הרבחהמ ךוניח ישנא לש בוליש םינש רפסמ הז םדקמ הארוה ידבוע להנימ הרשכהה בלשב .דרשמה לש תויתפסות תועשב ,תידוהיה הרבחב רפס יתבב םינוש תעד ימוחתב אמגודל ,םינוש םירזגממ םיטנדוטס לש תפתושמ הדימל לש תובר תוינכות תומייקתמ הארוהל רזגמהמ םידיקפת ילעבל ףתושמ ןפואב יעוצקמ חותיפ יכילהת םימייקתמ ,ןכ ומכ . תינכות םיפתושמ םייחל םירומ תרשכהל הוותמ םסרופו בתכנ הנורחאל .יברעו ח”ממ ,ד”ממ ,יתכלממה דסומב הדובע תוינכות תביתכל תיתשת הווהמו ,הלועפ יכרדו תונורקע חסנמה ,תונעזג תעינמו ,ידסומה – םיבר םיטביהב ידסומה םויה רדס לע היהי םיפתושמ םייחל ךוניחה אשונש ךכ ,ימדקאה םיסרוק םימייקמ םיזכרמה .תו
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	 ,םיזורד ,םידוהי ןיב םישגפמ תינכות .םינוש הלשממ ידרשמ םע תוינכות וחתופ יזורדה רזגמב ומייקתהו ןוחטיבה דרשמ םע םישגפמ תינכות החתופ .ךוניחה דרשמ םעטמ םיסקר’צו םימלסומ .םירנימסלו תופתושמ תואנדסל רפס יתב םיעיגמ םהילא ,תותדה דרשמ םע םילוגע תונחלוש תוריכזמה ףותישב ,תונלבוסהו תונלבסה יכרע םודיקל תוינסכאל םיעיגמ םידוהיו םיזורד םידימלת ”ףצרה לע תירבע“ תינכות .תירבעה הפשב תקפסמ הטילש רדעיה היה םימסחה דחא .תיגוגדפה.ךכל הנעמ תנתונ
	 ךרענ .’תופתושב םייח‘ םוחתב תוינידמ העבקנו היגוסב ןד ”המכחב“ תווצ - יתד יתכלממה ךוניחב הרבחה םקרמ תרכה לע שגד םשומ ד”מחב הארוהה תודיחיב. תוברועמ םירעב ךוניח יתווצ חיש.הליבומ תוגיהנמכ ד”מחהמ הפוצמ המ – םילהנמ תמרב חיש ךרענו ,תילארשיה
	:דרשמה תוזוחמל הקיזב תוידוחיי תויוליעפ לש תודחא תואמגוד ןלהל
	 םיכילהת ועמטוה ,ןכ ומכ .טהרב םיליבומ םירומל ’תופתושב םייח‘ סרוק םייקתמ םורד זוחמב תמייקתמ ןופצ זוחמב .םינוליחל םייתד ןיב םירוביח לע שגדב ,ת”ימא תשרב םיפתושמ םייח לש אכריב ,ןודרוג תימדקאה הללכמב הנכה ישגפמ ללוכ ,’ןלוגה ליבשב’ו ’לילגה ליבשב‘ תומלתשה תווחב םיפתושמ םייחל תויוליעפו ,’םיפתושמ םייח‘ תוינכות ביבס םינואיזומב תויוליעפ .הירהנבו ףותישב ”ץראה רודכ לע ףועל“ תורחת תמייקתמ ביבא לת זוחמב .ילבישו ללהנ תויאלקחה ללכל בחרוהו ביבא לת זוחמ י”ע לבוה טקיורפה .ןומר ןרקו םיפתושמ םייחו יחרזא ךוניחל הטמה םילהנמ ישגפמ םימייקתמ םילשוריו י”חנמ זוחמב .תוננג יפוליח טקיורפ םדוק ,ןכ ומכ .ץראה הבחרוה זכרמ זוחמב 
	התקמעהלו תוליעפה תבחרהל םיחנמ םיווק .2
	:םייתועמשמ םידעצ המכ םישרדנ התוא קימעהלו תוליעפה תא ביחרהל תנמ לע 
	הדיחא תיתגשמה תרגסמ תריצי .א
	 .תעד ימוחתכ ךוניחה תכרעמב םירדגומ םניא תונעזג דגנ ךוניחו תופתושב םייחל ךוניח  תונשרפב םירעפו םילדבה םימייק ךא ,ךוניחה תכרעמב ולא םימוחתב קוסיע ונשי םינושה םייופימה .םיימואלו םייתוברת ,םייתרבח םירשקהל המאתהב תאז ,םושייבו:הרורבו תיבקע תוינידמ לש השוביג לע םישקמ הלא םילדבה יכ םידמלמ
	 .
	 .
	 .
	 .

	 ןווגמב שומיש לע םידמלמ הדעווה תדובע תרגסמב ופסאנש םינותנה - הגשמה ,תוינכותה תומש .םוחתב תוליעפה תא ריבסהלו גיצהל ידכ תומשו םיגשומ אל ךא ,םינוש םיגשומב שומיש לע םידמלמ תוינידמה יכמסמ ףאו תויומלתשהה םיגשומב יונישה אמש וא םינוש הלועפ ינפואו תונוש תויועמשמ םינמסמ םה םא רורב המ תא תמאות וז הנומת .ןווכמ וניא םודיקל רושקה לכב יזכרמ םסחכ תגציימ איה םתוא םיכרעה לעו הילע המכסההו.תופתושב םייחל ךוניח
	 הגשמהה אשונ תא םיראתמה םינוש םירקחמב הלועש
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	 ילארשיה ןוכמה ,2020 טסוגוא רקחמ חוד ,"תופתושב םייח וא םיפתושמ םייחל ךוניח" ,ת .ןמפוה :לשמל ואר 6.ןמטואל בד סנכ ,היטרקומדל
	 ילארשיה ןוכמה ,2020 טסוגוא רקחמ חוד ,"תופתושב םייח וא םיפתושמ םייחל ךוניח" ,ת .ןמפוה :לשמל ואר 6.ןמטואל בד סנכ ,היטרקומדל
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	 םמצע םייגוגדפה םיעצמאהו םילכה םיתיעל יכ הלעה יופימה - םיעצמאו תורטמ ךא ,הרטמכ גצומ ףתושמה דומילה ,לשמל ךכ .תורטמה תרדגהל ףילחת םיווהמ המגוד .)תיביטקפאו הבושח( תיגוגדפ הקיטקרפ אלא הרטמ וניא אוה השעמל אלא .תיזכרמ הרטמכ םישגפמל תוסחייתה איה תודסומ ילהנמ רקס ךותמ תפסונ אל לולע וז הקיטקרפ לש ןוכנ אל םושייו ,הרטמה אלו יעצמאה םה םישגפמהש .התגשהל םסח תווהל ףאו ,הרטמה תא גישהל

	 .
	 .
	 .

	 ךוניח לש אשונב םילדומ וא/ו םירקחמ רפסמ ההיז יופימה - םייטנוולר םילדומ הרבח ינוגרא םעטמ וא דרשמה ךותב וחתופש תונעזג דגנ ךוניחו תופתושב םייחל תיתגשמה תרגסמ תריציל סיסב שמשל םילוכי רשא ,םוחתב םילעופה תיחרזא םיעיפומה תונורקעה ,לשמל ךכ .תמכסומו תנגראמרקחמה ,תונעזג דגנ ךוניחו םיפתושמ םייחל ךוניח אשונב חתופש םיפתושמ םייחל ךוניחב  וא , .דועו ,”תופתושב ךוניחל ’תילארשי הווקת‘ ות“ ךלהמ תרגסמב
	 הארוה ידבוע 
	תרשכהל רזוחב
	 ’םיפתושמ םייחל ךוניח’“ 
	םידממה תעברא 
	לדומ
	”’תופתושל ךוניח‘ וא



	תיתכרעמ ללכו הרודס תוינידמ תיינבה .ב
	 .
	 .
	 .
	 .

	 תונעזג דגנ ךוניחו תופתושל ךוניח יכ םידמלמ תוינידמה ירקחמ - הבוח קוסיע תינכות לש תעדה ימוחתמ קלח ךותב ,לשמל ךכ .הריחבל םינכתכ םירדגומ םינכת שיגדהל ןתינ דציכ תוטרופמ תוצלמה תועיפומ תילמרופה םידומילה לש םתריחבל ולא ךא ,תורחא תוצובק יפלכ תונלבוס קוזיחו תונעזג תעינמ לש רשא חול ימי ביבס רקיעב םיידועיי רועיש יכרעמו םירמוח םנשי ןכ ומכ .םירומה ןגה ליגמ תילריפס תינבומ תינכות ןיא ,תאז םע .םהב שמתשהל םינמזומ םירומ .םינושה םירמוחב שומישה יבגל עדימ ןיאו ב”י דעו

	 .
	 .
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	 תוינכותהמ 79% יכ דמלמ תודסומה ילהנמ רקס - הטמה םעטמ יתכרעמ ללכ רסמ םידיעמ םילהנמהמ זוחא יצחמ תוחפ .תוינוציח תותומע וא רפסה יתב תמזויב ןה שיש בושח רבד ןה חטשה תומזוי .ךוניחה דרשמ תמזויב המייקתה תוליעפהש הריבעמה הרודס תוינידמ ןיאש ךכ לע םידמלמ יופימה ינותנ לבא ,ותוא דדועל תא תדדועמו ותובישח תא השיגדמ ,אשונל תועדומ תמדקמה ,יתכרעמ ללכ רסמ תלוכי וז תואיצמבש םידמלמ םינוש הכרעה ירקחמ .םוחתב לועפל יכוניחה הדשה .בוטה הרקמב הכומנ תודמע יונישל העפשהה


	הכרעהו הדידמ ,ןוחבא ילכ תפסות .ג
	 .
	 .
	 .
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	 ןולאשב םיבישמהמ 59% - הכרעה יכילהת לש היצזיטרדנטסו הדימל ,לולכת הרקבו הכרעה ךילהת שי דסומב תמייקתמה תינכותלש וחוויד תודסומ ילהנמ יכילהת לש םתוכיא יהמ - וללה םינותנהמ הדימלו לולכת םוש ןיא ,תאז םע .הוולמ רשקהב היצזיטרדנטס רצייל ןתינ דציכ ,םישמתשמ םה םידדמ וליאב ,ולא הכרעה.ונממ דומללו עדימה תא םגאל ןתינ דציכו ,הז

	 .
	 .
	 .

	 םירומ תרשכהל תודסומב ךרענש יופימה יפל - תוינכותה תעפשה לש הכרעה םיוולמ )המאתהב( תורשכההו םיסרוקהמ 57%-ו 75%-כ ,יעוצקמה חותיפבו ,םינולאשה לש היצזיטרדנטס תמייק יכ רכינ אל ,תאז םע .םתכרעהל בושמ ןולאשב ינפ לע דחא הרשכה ךילהת לש הפדעה תמייק םאה םהמ דומלל ןתינ אלש ךכ תוסיפתה ,תודמעה לע ןמז ךרואל םיכילהתה לש םתעפשה המ רקיעבו ,ינשה שומישה ,ףסונב .תופתושב םייח לש םוחתב קוסיעל םיפתתשמה לש היצביטומהו תיתועמשמ תונקסמ תקסה לע השקמ םייוסינ רקחמ יכרעמב אלו בושמ ינולאשב .דעיה ילהק לע םתעפשהל עגונב

	 .
	 .
	 .

	/תינכות תריחבל םינוירטירקה - תויביטקפא תוינכות לש הריחב תבוטל םיניחבת ,לשמל ךכ .יחכונה בצמב םירדגומ םניא תרחא ינפ לע תחא תוליעפ/תומלתשה םילעופכ םמצע םירידגמה םיפוג 322 גיצמ תותומעה יופימ תלבט ינותנב ןויע םירידגמה םירורב םיניחבת ןיא ךא .תונעזג דגנ ךוניחו תופתושב םייחה ימוחתב 322 ךותמ דבלב 6%-כ ,ןכ ומכ .םמודיק ךרוצל םישרדנה םיאנתה/םילכה םהמ היצקידניא קפסמ הז ןותנ .םתוליעפל סחיב ינוחבא וא ירקחמ רוכזא וללכ םיפוגה דרשמה ידי לע םישרדנ םניא תופתושב םייחב םיחמתמה ךוניחה ינוגראש ךכל הלועפה תויביטקפא תא ןוחבל וא אשונב ירקחמ עדי לע םתוליעפ תא ססבל.םיעצבמ םהש תיכוניחה


	 הקיטקרפכ ואצמנש )עגמה תיירואת( םיפתושמ םישגפמל ףסונב תוקיטקרפ תבחרה .דתוחוודמה תויוליעפהו תוינכותה תיברמב הליבומ
	 תוקיטקרפ שרופמ ןפואב ונייצ יופימה ןולאש לע ובישה רשא םינוגראהמ יצחמ רתוי  עוציבו םיפתושמ םיטקיורפ ,גולאיד תוינכות ,ףתושמ דומיל ,םישגפמ ומכ רישי עגמ ,ןכ ומכ .ןתדובעב תיזכרמ הקיטקרפכ תונוש תוצובקו םימרז ןיב תופתושמ תולטמ קלח יכ רכינ ’תופתושב םייח’ו יחרזא ךוניחל הטמה ידי לע ופתושש םיכמסמה ךותמ.ףתושמ דומילו םישגפמ לש תוינכות ןה ורקסנש תוינכותהמ יזכרמ
	 תיזכרמה הקיטקרפכ שגפמה תקיטקרפ תא םיספות םילהנמהמ שילשכ תוחפל  תוחפל יכ דומלל ןתינ םילהנמה לא התנפוהש החותפ הלאשל תובושתמ .םוחתב םיטקיורפ ,גולאיד ,ףתושמ דומיל( שגפמה תקיטקרפ תא םיספות םהמ שילשכ הבר הדימב .תופתושב םייחל ךוניחל רושקה לכב תיזכרמה הקיטקרפכ )םיפתושמ .תורחא תויטנוולר תוקיטקרפ םע תורכיה רסוחמ עבונ וז הסיפתל סיסבהש ןכתיי
	 .הז רשקהב ידעלב טעמכו יזכרמ סיסבכ עגמה תיירואיתב שומישב תוערגמ ןנשי  תודימלתהו םידימלתה בורש ךכל הליבומ םישגפמה תקיטקרפ לע תוכמתסה ,לעופב םייביצקת םימסח לשב ןיב ,תופתושב םייחל ךוניח לבקל םיכוז םניא ךוניחה תכרעמב ,ןכ לע .דעיה ילהקמ קלח רובע רישי שגפמב ךורכה ישוקה לשב ןיבו םייטסיגולו.תשדוחמ הבישחו ןויע תשרוד וז השיג לש התויזכרמ
	 תויוליעפה לש עירכמה ןבור םויכ ןכש ,לארשיב ךוניחה ימרז ללכל תויוליעפה תמאתה .ה רכינ טועימו יברע-יתכלממה םרזב ןטועימ ,)ינוליח-ידוהי( יתכלממה םרזב תומייקתמידרחה ךוניחבו יתד-יתכלממה ךוניחב
	 .
	 .
	 .
	 .

	 ייופימ - )ינוליח-ידוהי( יתכלממה ךוניחב תועצובמ תויומלתשה לש קהבומ בור יתב תומש יפ לע ,תאז םע .ךוניחה ירזגמ יפל םיחלופמ םניא םירומה תויומלתשה קהבומה ןבור ,תוגצומה תויומלתשהה 100-כ ךותמ יכ הארנ םינותנהמ קלחב רפסה.םייתכלממה רפסה יתבב תועצובמ

	 .
	 .
	 .

	 - )ינוליח-ידוהי( יתכלממה ךוניחל רקיעב םימיאתמ תומייקה תוינכותה ינייפאמ תוינכות לש יוביר לע דמלמ תופתושב םייח םוחתב תוליעפהו תותומעה יופימ תוחפ תיתועמשמ הדימבו יתכלממה ךוניחל רקיעב ןהיביכרמו ןייפואב תומיאתמה רישיה עגמה תקיטקרפ םיבר םירקמב יכ עודי ,לשמל ךכ .םירחאה ךוניחה ימרזל-יתכלממה םרזב םיבר ךוניח תודסומ רובע המיאתמ אלו תמייאמ תווחיהל הלולע םילכ לש עציה ןיאו טעמכ רגאמב תואצמנה תוינכותב ךא ,ידרחה ךוניחהו יתד וא ףיקע עגמ ומכ( הרישיה הפישחל הביטנרטלא קפסל םילוכי רשא םייכוניח.)לשמל ,ילאוטריו
	 


	 .
	 .
	 .

	 2021 תנשל תופתושה דדמב - ינוליח-ידוהי יתכלממה רזגמהמ םידימלת תובושת תיב המכ דע םידימלת ולאשנ ,תירבעה הטיסרבינואב ”דרוקא זכרמ“ עצבמ ותואש ךוניחב רפס יתבב .הרבחב תורחא תוצובק יפלכ תונלבוסב קסוע םהלש רפסה םידימלת רשאמ רתוי ולא םיאשונב קוסיע לע םידימלתה ודיעה ידוהי יתכלממה.תורחאה תוצובקה ללכמ רפסה יתבב


	םייזכרמ םימסחו םירעפ
	 היגוגדפלו תיכוניח תוינידמל םירושקה םימסח ,הנושארה :תוצובק יתשל םירעפה תא קלחל ןתינ םיאבהו יטילופהו יתרבחה ,ירוביצה שרגמב םרוקמש םימסח ,היינשה הצובקה .ךוניחה דרשמ לש.םירעפל תוסחייתמ תוצלמהה  .תירוביצה הריוואב יוטיב ידיל
	תיתכרעמ תוינידמ לש םוחתב םימסחו םירעפ
	 .
	 .
	 .
	 .

	 םע דחי .םירוהה תריחב יפל תוהז תיינבהו תוידוחיי תרשפאמ םידרפנ ךוניח ימרזל הקולחה תונוש תוצובקמ םירומו םידימלת ןיב םישגפמל תויונמדזה יד ןיא תידומילה תרגסמב ,תאז .הרבחב

	 .
	 .
	 .

	.הלא םיאשונב תרדסומ הרשכהו הדובע תינכות שוביגו ךוניחה דרשמ לש החנמ הסיפת תשרדנ

	 .
	 .
	 .

	 רזוחב ןיידע םינגועמ םניא תונעזג דגנ ךוניחו תופתושב םייחל ךוניחל םירושקה םיאשונ.עבק תארוה / ל”כנמ

	 .
	 .
	 .

	 .םינושה םיטביהב םיכילהתה לולכת אלל םוחתב םילעופ םימרוג יוביר

	 .
	 .
	 .

	 םקלחב רשא ,םייכוניחה םיתווצל אלו םידימלתל תובתונמ ץוחה ימרוג לש תומושתה רקיע.העמטהו תויכשמה ןיא ןכ לעו יכוניחה ךילהתב םיברועמ םניא

	 .
	 .
	 .

	 ךוניחלו תופתושב םייח םודיק לש תויוליעפל רבעומה לעופב ביצקתה רחא בוקעל ישוק .אשונל תוידועיי תונקתב אקווד אלו דרשמב תונוש תוקלחמב בשוי אוה ןכש ,תונעזג דגנ תוינוציח תותומע ,היפורתנליפ ,םירוה יפסכ ,םינוש םילסמ םינמוממה םינכתו תויוליעפ.היצלוגרבו בקעמב ישוקו


	היגוגדפ לש םוחתב םימסחו םירעפ
	 .
	 .
	 .
	 .

	 הרידגמו םירמוחה תא תדגאמ רשא תינכות הרסחו ,ןחבומ םוחת וניא תופתושל ךוניח.םידידמ םידעיו תורטמ

	 .
	 .
	 .

	.תופתושל ךוניחב םיכילהת םויק ןפואל םינגוע רדעיהו תופתושל ךוניחל השיגב תובר תולוכסא

	 .
	 .
	 .

	 ךותב דומילה ירפסבו םידומילה תוינכותב הייסולכואב תוצובק לש ,הרדה םיתיעלו ,תונוש.םימרזה

	 .
	 .
	 .

	 .םצמוצמ ןפואב תדמלנ תיברעה הפשה

	 .
	 .
	 .

	 םינכת ףודעת יא - ךכ לשבו ,תיכרע תויגשיה ינפ לע תידומיל תויגשיהב םיתווצ תודקמתה תונפהל ךוניחה יתווצל רשפאמ וניא תומישמ יוביר לשב סמוע .תונעזג דגנ ךוניחב קוסיע ומכ אל תויגוגדפ תומישמ יוביר ,ןכ ומכ .ךכל םימתרנ םניא םיבר ךוניח ישנאו ,םוחתל םיבאשמ .תירנילפיצסיד תומלתשהל הפדעה שי .וב הרשכהלו אשונל יונפ תויהל הרומל רשפאמ

	 .
	 .
	 .

	.ולא םיאשונב םירומ ירדחב חיש לוהינל תירפס תיב תוברת הרסח


	 יעוצקמ חותיפו הארוהל הסינכ ,הרשכה םוחתב םימסחו םירעפ
	 .
	 .
	 .
	 .

	 .ובש סכנהו יתרבחה ןווגמה לכ תא םיריכמ חרכהב אל םמצע ךוניחה ישנא

	 .
	 .
	 .

	 תויונמוימב רסוח ,תויתרבחו תויטילופ תויגוסב קוסיעמ ךוניח ישנא לש תוענמיהו ששח.יתרבח חיש תריציל םילכו

	 .
	 .
	 .

	 יכילהתב םהידלי תא בלשל םירוה לש תונוכנ רסוח וא םירוהה לש תרוקיבמ ששח .תופתושל ךוניח לש תויוליעפו השגפה

	 .
	 .
	 .

	 תומלתשהה יכילהתב בייחמ ןפואב תוללכנ ןניא ולא םימוחתב הארוה ידבועל תויומלתשה.םירומה לש יעוצקמה חותיפהו


	 תירוביצ הריווא לש םוחתב םימסחו םירעפ
	 .
	 .
	 .
	 .

	 ,תישיא תוהז לע הרימשל תדגונמ ’תופתושב םייח‘ תסיפת היפל ירוביצה חישב תחוור הסיפת.תיתוברתו תיתד ,תימואל

	 .
	 .
	 .

	.ילארשיה בחרמל ןתוכייש תא םינוש םינפואב תורידגמ לארשיב הרבחב תונוש תוצובק

	 .
	 .
	 .

	 תויוברת תודוא עדי רדעיה לש בצמ .םיפיטואירטס לע תוכמתסהו תישיא תורכיה רדעיה.תוילילש תודמעו תומודק תועד תוחתפתהל הרופ רכ הווהמ תונוש

	 .
	 .
	 .

	.חתמו רוכינ ריבגמכ אשונב קוסיעה תסיפתו ”תונעזג“ גשומה םע תוחונ רסוח


	יוגיהה תדעו תוצלמה
	 תינכותל םגרתל ןתינש ,תויטרקנוק תוצלמה שוביגל ליבוה יוגיהה תדעו לש הדובעה ךילהת .הרודס הדובע
	 שומימל ךרדב ןושאר דעצ ןה ”םייניב תוצלמה”כ ג”פשת םידומילה תנשל וצמואש תוצלמהה.תולועפבו םינונגנמב ,תוינידמב ודקמתה ןהו ,תורטמה
	 ולעש םימסחלו םירגתאל הנעמ תונתונה ,חווט תוכורא תולועפב תודקמתמ תואבה תוצלמהה הרודס תוינידמ רדעיה ,תמכסומ הגשמה רדעיהו תויונשרפה יוביר ,םהיניב ,הדעווה תדובע ךלהמב תללוכה תכרעמב הבחר העפשה רצייל ןוצר ךות ,הכרעהו הדידמ ,ןוחבא ילכב רוסחמ ,אשונב .םידרפנ ךוניח ימרז העברא
	 םימוחתה תעבראב ,םירעפלו םימסחל הנעמכ תונגרואמ תוצלמהה
	 םימוחתה תעבראב ,םירעפלו םימסחל הנעמכ תונגרואמ תוצלמהה
	ונייוצש

	 תובישחב תוריכמה תוצלמה וזכור וז קלחב :תיתכרעמ תוינידמל תוסחייתמה תוצלמה .1 ידבוע ,ךוניחה תושנו ישנא ללכ יפלכ ,הרורבו תיטנרהוק ,תללוכ תוינידמ לש השוביג ,ל”כנמ ירזוחב יוטיב ידיל אובת תוינידמה .םתרשכה תודסומו ךוניחה תכרעמ תודבועו.דועו ךוניח יתווצ ןוויגב ,הדידמו הכרעהב ,םייואר ןונקתו ביצקת לעב הנבומ ןונגנמ תמקהב
	 ,םייגוגדפ םיביכרו םיינוגרא םיביכר ללוכ עצומה ךלהמה :היגוגדפל תוסחייתמה תוצלמה .2 חותיפ לש םידעצ תוראתמ הז םוחתב תוצלמהה ,ךכיפל .יכוניח ךילהת לכ לש וביל םהש הביבסה ןוגרא ,םהילע תוכמסנ תוינכותהש םילדומהו םידומילה תוינכות לש ןוכדע ,עדי ףוג יאב ברקב תומייקה תויוהזה ןווגמלו םינושה ליגה יבלשל תוסחייתה ךות ,דועו תיכוניחה.ךוניחה תכרעמ
	 הבחר המכסה תמייק :יעוצקמ חותיפו הארוהל הסינכ ,הרשכהל תוסחייתמה תוצלמה .3 תא עצבל תנמ לע .ךוניחה תכרעמב םייזכרמה יונישה ינכוס םה ךוניחה תושנו ישנא יכ ,הרשכהל רקיעבו ,הנתיא תיתשתלו יוביגל ,הרורב תוינידמל םיקוקז םה ,הנמאנ םתדובע .ףרה אלל הללכשל שיש היספורפ םה הארוהו ךוניח יכ הנבה ךותמ ,םילכו תויונמוימ תודסומב לגסבו הארוה יחרפב ,לעופב םייכוניח םיתווצב תודקמתמ הז םוחתב תוצלמהה אוה הרומ לכ היפל הסיפתה תא תופקשמו ,תולהנמו םילהנמ ,תורומו םירומ תרשכהל.ךנחמ םג
	 תועפות ןדוסיב ןה הז ךמסמ דקמתמ ןהבש תויגוסה :תירוביצ הריוואל תוסחייתמה תוצלמה .4 ,דלי לדגל ידכ רפכ שורדש יפכ ךא ,ןמע תודדומתהל יזכרמ יעצמא אוה ךוניח .תויתרבח םידעצ םשייל תנמ לע תיתכרעמ תיבג חור דצל הבחר הכימתו תירוביצ תוסייגתה השורד תולועפל תונווכמ תוצלמההמ קלח ,ךכיפל .לארשיב תיתרבחה תואיצמה יוניש םתרטמש.הביבסהו הליהקה תא ומתריו ,ץוח יפלכ הסיפתהו תורטמה ,תוינידמה תא וכוותיש
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	TR
	ן”פגב בצקותמ הבוח לס תתכ אשונה תעיבק .1
	ן”פגב בצקותמ הבוח לס תתכ אשונה תעיבק .1
	Artifact

	 ידרשמ ביצקת םע ,ץראב ךוניחה תודסומ לכב הבוח אשונכ עיפוי אשונה’תופתושב םייח‘ לס תתל


	TR
	 ל”כנמ רזוח .2
	 ל”כנמ רזוח .2
	Artifact

	 תעיבקו הגשמה ללוכה ,יאליג בר )עבק תארוה( ל”כנמ רזוח םוסרפו הביתכ עובש ןויצ תוברל ,תונעזג דגנ ךוניחו תופתושב םייחל ךוניח אשונב תוינידמ.םיעובק חול ימיו איש
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	ימינפ הדידמ ילככ תופתושה דדמ תעמטה .3
	ימינפ הדידמ ילככ תופתושה דדמ תעמטה .3
	Artifact

	 ימינפ ינוחבא ילכ תריציו תונעזגהו תופתושה אשונב דדמ תעמטה .א ינחבמב תופתושו תונעזג יאשונב תולאש תפסוה .ךוניח תודסומל .בצמה תנומת
	 רידגהל רפס יתב דודיעו ,ן”פגב תויטנוולר תוינכות לש הריחבה תניחב .ב שוביג .תוימינפ הדידמו הכרעה עצבלו ,אשונב םידידמו םימישי םידעי תריחבב םילהנמ יווילו ,ךוניח תודסומל תוינכות תריחבל םיניחבת.תומיאתמ תוינכות


	TR
	 תונעזג תעינמו תופתושב םייח אשונב העדות .4
	 תונעזג תעינמו תופתושב םייח אשונב העדות .4
	Artifact

	 ללכ לש הרשכה :ןוגכ ,תונעזג תעינמב קסועה ידרשמה ןונגנמה חותיפ הוותמ חותיפו התוא עונמלו הל ביגהל ,תונעזג תוהזל דרשמה תו/ידבוע.ומוסרפו רבשמ יבצמב תיכוניח תוברעתהל ידרשמ
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	םינושה ךוניחה ימרזב העמטה .5
	םינושה ךוניחה ימרזב העמטה .5
	Artifact

	 :ךוניחה ימרז ללכל המאתה ךותמ אשונב קוסיעהו הדימלה תעמטה.ידרח ךוניחו יתד יתכלממ ,תיברע ירבוד ,ידוהי יתכלממ
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	ךוניחה תכרעמב ןוויג .6
	ךוניחה תכרעמב ןוויג .6
	 חורב םידיקפת ילעב ןוויגו םירומ ירדח ןוויג לש ידרשמה ךלהמה ךשמה.םלוהה גוצייה תבוח


	TR
	םושיי תווצכ ליבומה תווצה לש הדובע ךשמה .7
	םושיי תווצכ ליבומה תווצה לש הדובע ךשמה .7
	Artifact

	 תווצה לש ותלועפ ךשמה תא ליבוי םיפתושמ םייחו יחרזא ךוניחל הטמה ךוניחה דרשמ תודיחי לכ תא ללוכהו ,הנורחאה הנשב שבגתהש ליבומה ,יגוגדפה להנימה ,םיפתושמ םייחו יחרזא ךוניחל הטמה :אשונב תוקסועה תווצה .תיגוגדפה תוריכזמהו הארוה ידבוע להנימ ,רעונו הרבח להנימ םושייה תווצ  .ךוניחה ימרז לכב העמטהל םושיי תווצכ ףטוש ןפואב לעפי םושייל תיתנש בר הדובע תינכות תיינב ,םינותנ ףוסיא ,העמטהב קוסעי תחא סנכתת הוולמ הדעו .םדא חוכלו ביצקתל תוסחייתה ךות ,תוצלמהה יגיצנ תפסותב םושייה תווצמ בכרות איהו תיל”כנמל הנשמה תושרב ןועברל ירבח ללכ .יחרזא הרבח יגיצנו םינושה ךוניחה ימרזמ חטש יגיצנ ,תוזוחמ .הנשל תחא וסנכתי הדעווה


	היגוגדפה םוחתב תוצלמה .ב
	היגוגדפה םוחתב תוצלמה .ב
	היגוגדפה םוחתב תוצלמה .ב
	היגוגדפה םוחתב תוצלמה .ב



	TR
	 הדובע תינכותו יכוניח ןוזח .1
	 הדובע תינכותו יכוניח ןוזח .1
	Artifact

	  תופתושב םייחל ךוניחל יוטיב ונתיי ליגה תובכש לכב םינושה ךוניחה תודסומ םינכתל תוסחייתה ךות ,יכוניח השעמכו יזכרמ ךרעכ תונעזג דגנ ךוניחו הרטמל םאתהב ,תאז לכ .תיתרבח תוברועמלו יתרבחה ךוניחל ,םיידומיל.ךרדה ינבא ךמסמב 3 ’סמ


	TR
	םינווגמ םילכו עדי .2
	םינווגמ םילכו עדי .2
	Artifact

	 לולכתש ,תיאליג ברו תיתנש בר הלועפ תינכות תביתכב קוסעי םושייה תווצ לע ךמתסהב ,דרשמה רתאב שיגנ עדימ רגאמ תיינבו םימישי םידעיו תורטמ.םיימואל ןיבו םיימוקמ םירקחמו תיחרזא הרבח ינוגרא לש םנויסינ
	 תוצובק לש תנווקמו םינפ לא םינפ תנוכתמב תיפותישה הדימלה תבחרה ,תונוש תוצובקו םימרזמ תודימלתו םידימלת ןיב םישגפמ תבחרה .תונוש יכורא םיכילהת םשיילו םוחתב לועפל ךוניחה ימרז ללכמ רפס יתב דודיעו.חווט
	 םיססובמ םניא רשא םייביטקפא םייכוניח םילכ לש חותיפ  ,תאז םע דחי יכרעו תימצעה תוהזה שוביג קוזיח ךות .םתשגנהו ,רישי יתצובק ןיב עגמ לע.הל םיידוחייה םייתוברתה םיגשומה םע הצובק לכ לש םיידוחיי תשרומ


	TR
	דומיל ירמוח חותיפו יתטיש עדי םוחתכ אשונה ןוגיע .3
	דומיל ירמוח חותיפו יתטיש עדי םוחתכ אשונה ןוגיע .3
	Artifact

	 .םיידוחיי תעד ימוחתכ ’תונעזג דגנ ךוניח’ו ’תופתושל ךוניח’ב הרכה .א ותרבעה יכרדו תעדה םוחת תרדגהל אלא ,יתעש עוצקמל הנווכה ןיא תעיבקו םירומה תורשכה ,תויראנילפיצסידה םידומילה תוינכותב תוצובקמ םיפתוש םע עוצקמ תדעו ןיעמ תרדגהב ךרוצ שי .תוינידמ הריהבו הבחר החנמ הסיפת גיצהלו חסנל הרטמ ךותמ ,תונוש.תונושה תוגשמהל תסחייתמה
	 םיספדומ ,םישדח דומיל ירמוח תאצוהב ועמטויש םינוירטירק שוביג .ב  .לארשיב הרבחב תויוהזה ללכ לש ןווגמו םלוה ,דבכמ גוצייל םיילטיגידו.םנוקיתו םייתייעב םינכת רותיא ,םימייק םירמוח תניחב


	TR
	תוידרשמ תוינכותבו םינוש תעד ימוחתב .4
	תוידרשמ תוינכותבו םינוש תעד ימוחתב .4
	Artifact

	 תרשכהו ,תעדה ימוחתב תונעזג דגנ ךוניחו תופתושב םייחל ךוניחה בוליש ,תוידרשמ תוינכותה העמטה .תיבטימ העמטהל הכרדהה תווצו םיר”מפמה תומד . תיתרבח תישגרה הדימלה תרגסמב תילבולג תוניירוא :ןוגכ םיזכרה תרשכהב םייטנוולר םינכת בוליש .דרשמה לש תרגובהו רגובה.ר”חמה ידומילל
	SEL



	TR
	איש עובש .5
	איש עובש .5
	Artifact

	 ל”הנשמ לחה ”איש עובש“ םושייל ונויער לסו תינכות חתפי םושייה תווצ םוי אוה ,ץרמב 21-ה לח ובש עובשב הנש לכב םייקתי ”איש עובש“ .ג”פשת.תונעזגב ימואלניבה קבאמה


	TR
	תרבודמה הפשה .6
	תרבודמה הפשה .6
	Artifact

	 םירע לע שגדב ,תיברע ירבודל תירבעו תירבע ירבודל תיברע קוזיח.תוברועמ


	TR
	 ךוניח תודסומ ןיב הלועפ יפותיש .7
	 ךוניח תודסומ ןיב הלועפ יפותיש .7
	Artifact

	 תרגסמב ךוניחה ימרז ללכמ ךוניח תודסומ ןיב תורכיהו תויופתוש תבחרה ךוניחה יתווצ .)תודסומ העברא-השולש( תודסומ רבצ / םימואת רפס יתב ,םיפתושמ םירויסו םיסקט ,םיעוריא :רפס יתב ןיב םיפתושמ םיכילהת וליבוי.ךוניח יתווצ יפוליחו ףתושמ דומיל ,םירנימסו ןויע ימי
	 דימת וללכיו ,הגרדהב וכרעייו םימאתומ ויהי םישגפמה לכש שיגדהל בושח.תודרפנ תוצובקב דוביעו הנכה תויוליעפ


	TR
	ךרה ליגהמ .8
	ךרה ליגהמ .8
	Artifact

	 ןוויגה תא ואטביש ךכ ןגבו ןועמב הריוואהו תיכוניחה הביבסה ןוגרא .א.וילא תיבויח תוסחייתה ודדועיו לארשיב הרבחב
	 ,ןגה תוחפשמ לש יתוברתה עקרה תפישחב םירוהה תוברועמ תקמעה .ב.הליהקהו ןועמה
	 הרשעהל תועצה לולכי ידוסי םדק ךוניחל ףגאה לש יגוגדפה בחרמה .ג תיירפסו המ’גיפ תיירפס( ןגב םירפסה רגאמ תבחרה ,ןגב תיתוברת םידדועמו תונעזג דגנ ךוניח םיעימטמה ,תונווגמ תובובו ,)הלאשהה.יתרבחה ןווגמה לע עדיה תא םיביחרמו תופתושב םייח
	 תויוהז יבגל םידליה לש תולאש םע דדומתהל ךוניחה יתווצל םילכ ןתמ .ד תא םג לולכת םוחתב הרשכהה .תוינעגופ תויוסחייתהו תורעהו תונוש .םינגה תועייס


	יעוצקמ חותיפו הארוהל הסינכ ,הרשכה םוחתב תוצלמה .ג
	יעוצקמ חותיפו הארוהל הסינכ ,הרשכה םוחתב תוצלמה .ג
	יעוצקמ חותיפו הארוהל הסינכ ,הרשכה םוחתב תוצלמה .ג
	יעוצקמ חותיפו הארוהל הסינכ ,הרשכה םוחתב תוצלמה .ג



	TR
	הארוהל הרשכהה תודסומב הארוה ידבוע תרשכה הוותמ .1
	הארוהל הרשכהה תודסומב הארוה ידבוע תרשכה הוותמ .1
	Artifact

	 לש בייחמה הוותמב תונעזג דגנ ךוניחו םיפתושמ םייחל רזוחה תעמטה אשונכ אשונה בולישו  ,בייחמ הוותמכ רזוחה םושייו הארוה ידבוע תרשכה.ימדקאו ילהנימ לגסל יעוצקמה חותיפה יכילהתב הבוח


	TR
	 הארוהל הרשכהה יכילהתב הארוהב תוסנתה .2
	 הארוהל הרשכהה יכילהתב הארוהב תוסנתה .2
	Artifact

	 היהת הרשכהה תונש ךלהמבו םינווגמ ךוניח תודסומב םייקתת תוסנתהה םיטנדוטסה .לארשיב הרבחב תונוש תוצובק שולשל תוחפל הפישח ךוניחו תופתושב םייח אשונב םישיחרתב היצלומיס יזכרמב וסנתי םירגובהו.תונעזג דגנ


	TR
	ימדקאה דסומה תרגסמב העינמו לופיט ,ךוניח .3
	ימדקאה דסומה תרגסמב העינמו לופיט ,ךוניח .3
	Artifact

	 אשונב קוסיעל תבותכ היהת הארוה ידבוע תרשכהל ימדקא דסומ לכב ,הקיתאו תעמשמ תדעוול היינפל הליע ווהי תונעזג יעוריא .’תופתושב םייח‘.םהב לופיטל הוותמ שבוגיו


	TR
	 הארוהל הסינכב תועדומ .4
	 הארוהל הסינכב תועדומ .4
	Artifact

	 םיחמתמ יוויל יכילהתב ”תונעזג דגנ ךוניחו תופתושב םייח“ אשונל תוסחייתה.הארוהל תונושארה םייתנשב  םישדח םירומו


	TR
	ךוניחה תודסומב ךוניחו הארוה יתווצל יעוצקמ חותיפ .5
	ךוניחה תודסומב ךוניחו הארוה יתווצל יעוצקמ חותיפ .5
	Artifact

	 דגנ ךוניח אשונב הטמו הארוה ת/דבוע לכל יעוצקמ חותיפ תבוח תרדגה ךות ,םילכו עדי ,תויונמוימ וללכי תוינכותה .תופתושב םייחל ךוניחו תונעזג ישנאל ןונעירו ךשמה תויומלתשה םויק .ליג תבכש לכל המאתה לע שגד םג תונעזג דגנ ךוניחו תופתושב םייחל ךוניח יביכר תעמטה .םיקיתו ךוניח.ולא םיאשונב יזכרמ ןפואב תוקסוע ןניאש תויומלתשהב


	TR
	םייכוניח םיגולוכיספו תוצעוי ,םילהנמ :םידיקפת ילעב תרשכה .6
	םייכוניח םיגולוכיספו תוצעוי ,םילהנמ :םידיקפת ילעב תרשכה .6
	Artifact

	 םילהנמ תרשכהב תופתושב םייחל ךוניחו תונעזג דגנ ךוניח לש ביכר תללכה לש תוידועייה תורשכהב אשונה בוליש .”השאר ינבא“ תרגסמב תולהנמו.םייכוניח םיגולוכיספו םיצעוי


	TR
	םירוה תוכרדה .7
	םירוה תוכרדה .7
	Artifact

	.אשונב םירוה תכרדהל םייתושר / םיירפס תיב םיכלהמ תלבוה


	TR
	םיכנחמ תוליהק .8
	םיכנחמ תוליהק .8
	Artifact

	 ישנאל תויעוצקמ תוליהק תיינב תועצמאב ךוניח יתווצ ןיב תויופתוש תריצי.םירזגמה לכמו ליגה תובכש לכמ ךוניח תושנו


	תירוביצ הריווא םוחתב תוצלמה .ד
	תירוביצ הריווא םוחתב תוצלמה .ד
	תירוביצ הריווא םוחתב תוצלמה .ד
	תירוביצ הריווא םוחתב תוצלמה .ד



	TR
	תועדומה תאלעהו ירוביצ ןייפמק .1
	תועדומה תאלעהו ירוביצ ןייפמק .1
	Artifact

	 תרשכהלו הרבסהל םינמוא בולישב ידרשמ-ןיב ,ירוביצ ןייפמקב האיצי ,ךכל ףסונב .תונעזג דגנ ךוניחו תופתושב םייח  לש ךרעה דודיעל ,תובבל.םינוש םילטרופב תוחלצהו היישע ימוסרפל תורגש תיינבה


	TR
	תוימוקמה תויושרב הלועפ יפותיש .2
	תוימוקמה תויושרב הלועפ יפותיש .2
	Artifact

	.אשונה םודיקל תוירוזא תוליהק / יתושר םורופ תריצי .א
	 תויושרב רעונו ךוניח תוקלחמו ךוניח תודסומ לש הלועפ יפותיש דודיע .ב תועונתו רעונ ינוגרא ,ילמרופ יתלבה ךוניחה םע תפתושמ תוליעפב.תימוקמה המרב רעונ


	TR
	הליהקו םירוה םע הלועפ יפותיש .3
	הליהקו םירוה םע הלועפ יפותיש .3
	Artifact

	 תיתושר / תירוזא תיתליהק םירוה תוגהנה לש תויוליעפב אשונה בוליש םע רשקב דומעתו ,תונעזג דגנ ךוניחו תופתושל ךוניחה אשונ תא םדקתש.תיצראה םירוהה תוגיהנמ
	 דגנ ךוניחו תופתושל ךוניח תומדקמה תונושה תוינכותב םירוה ףותיש.םיליגה לכבו ךוניחה תודסומ לכב תונעזג


	TR
	םירומה ינוגרא םע הלועפ ףותיש .4
	םירומה ינוגרא םע הלועפ ףותיש .4
	Artifact

	 ךוניחו תופתושב םייח םוחתב הדימל יכילהתלו תוליעפל םירומה ינוגרא סויג.תונעזג דגנ


	TR
	תיצראה םידימלתה תצעומ ףותיש .5
	תיצראה םידימלתה תצעומ ףותיש .5
	Artifact

	 ללוכ ,תיצראה םידימלתה תצעומ ףותישב אשונב קוסיעו תועדומה תאלעה אישה עובשל תוכימסב ,הארשה תואצרהו אשונב תופלחתמ תוכורעת.)תונעזגב ימואלניבה קבאמה םוי( הנש לכב ץרמב 21-ב רדגויש






	םוכיס 
	םוכיס 
	 הרטמב ,םנמזו םצרמ בטימ תא ועיקשה םישנא לש תובר תורשע ,םישדוח העבשכ ךשמב תוליעפה תא ביחרה ןתינ דציכ ץילמהל הז דצלו תורקי רואב תמייקה תוליעפה תא ריאהל סחייתמ ,םויהל ןוכנ בצמה תנומת תא גיצמ ,תורטמ רידגמ ונינפלש ךמסמה .התוא קימעהלו ,היגוגדפ ,תוינידמל תועגונה תוצלמה 28 עיצמו תורטמה תגשהל ךרדב םידמועה םימסחל עיצמ ומצעלשכ יוגיהה תדעו הלעפ ובש ןפואה .תכמות תירוביצ הריווא תריצילו ךוניח יתווצ הלשממ ידרשמ ,ךוניחה דרשמ םעטמ םיגיצנ הללכ יוגיהה תדעו :תופתושב םייח לש לדומ םיכילהתב הללכ ףאו ;לארשיב הרבחב תוהז תוצובק ללשמ םישנא ;תיחרזא הרבחו ,םיפסונ ךילהתב ולעש תונויערהו תונבותה ,תונושה טבמה תו
	 .ורבחל דחאה םימוד םדאה ינב לכ ויהיש םישקבמ תעדה ילק קר יכ ,תוארל יביל תא יתתנו" .םיימשבש רופיצו םימרכ רופיצ שיו ,ריעצו ןקז ,ףרוחו ץיק ,הלילו םוי םלועב שיש חמשי םכחהו לע רעטצי הבשחמ בהוא וניאש ימ קר ...םדאה ינב לש םהיניע ינווגו ,םיחרפה יעבצ םינושו".ןיבהלו תוארל ,בושחל םדאה תא םיצלאמה ,תוינוג-ברה לע זגריו ינושה
	)’דובכ לש תודלי‘ ,קא’צרוק שונאי(
	)’דובכ לש תודלי‘ ,קא’צרוק שונאי(


	יוגיהה תדעו תוצלמהןוטיב אשאש תעפי ר"ד כ"הח ךוניחה תרשל שגומ רבואטש תילד 'בג דרשמה תיל"כנמלו2022 ילוי ,ב"פשת זומת םיחמומו ךוניח ישנא תורשע לש תצמואמה םתדובע ירפ אוה הז ךמסמ ףסונב .תילארשיה תשקה ינווג לכמ תונעזג דגנ ךוניחו תופתושל ךוניחב תא םמיע ואיבה הדעווה ירבחמ תחאו דחא לכ ,תיעוצקמה תויחמומל תאו םהב םירעובש םיאשונה תא ,םהלש םיבאכה תא ,םהלש תויוהזה םע דדומתהל שקבמ ותוללכב ךמסמה .םהלש תוידוחייה טבמה תודוקנ הרבחה ךותב תונוש תוצובק ןיב םיסחיה ןללכב - תויגוסהו תויוהזה ללש ;םינוליחל םייתד ןיב ;םיברעל םידוהי ןיב ;זכרמל הירפירפה ןיב :לארשיב תרבוד הרבחה ךותבו תידוהיה הרבחה ךותב תוליהק
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