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כל הזכויות שמורות למרכז אקורד פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי, האוניברסיטה העברית   ©

 . בירושלים, במסגרת תו תקווה ישראלית בחינוך

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר ידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי  

ממסמך זה. שימוש מכל סוג שהוא בחומר הכלול   כל חלק שהוא — אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר 

 במסמך זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב ממרכז אקורד 
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 על מהלך תו תקווה ישראלית בחינוך לשותפות רקע

"תו תקווה ישראלית לחינוך לשותפות" הינו מהלך מערכתי שנועד למסד בבתי הספר  

יסודיים בישראל תשתית מקצועית, מבוססת מחקר, לחינוך לשותפות בין הקבוצות השונות  -העל

בחברה הישראלית. תשתית זו הינה חיונית בהתמודדות עם מגמות ההקצנה והפילוג בין חלקי 

- יהודים חילונים, יהודים דתיים -מיוחד לקירוב בין ארבע הקבוצות החברה הישראלית וחשובה ב

שמבחינות את זרמי החינוך הנפרדים. תו זה מפותח ומיושם   -לאומיים, יהודים חרדים וערבים 

  – אקורד  'בהובלת משרד החינוך, ובשותפות רב מערכתית עם בית הנשיא, פורום לאוטמן, ומרכז  

 . העברית בירושלים ה באוניברסיט, 'יפסיכולוגיה חברתית לשינוי חברת

מאפשר לבתי הספר לאבחן את המצב הקיים בתחום החינוך לשותפות בבית ספרם,  התו 

חברתיים רלוונטיים, להציב יעדים ברורים  - לעבור הכשרה ייעודית שעוסקת בעקרונות פסיכו

וה הכולל  בתוכנית הפדגוגית בתחום החינוך לשותפות, ולפעול להשגתם. כל זאת, בעזרת מתו

ליווי מקצועי ופיתוח משותף של תכנים ומהלכים חינוכיים על ידי הצוותים החינוכיים בבית הספר.  

פי  -על ידי כך, המהלך המערכתי מאפשר אוטונומיה מרבית למנהל והתאמה לבית הספר על

   אופיו, זרם החינוך אליו הוא משתייך, והמצב הנוכחי שלו בחינוך לשותפות.

כולל קבלת דוח המסתמך על מדד תו  , מערכתימהשלבים הראשונים בתהליך האחד 

 מסכם תהליך התבוננות תוך בית ספרי שמטרותיו הינן: תקווה ישראלית לחינוך לשותפות. דוח זה  

גיבוש תמונת מצב עדכנית ומהימנה בתחילת תהליך העבודה עבור הנהלת בית הספר,   .1

 הבית ספרי ולבחון אותו לאורך זמן.   שעל בסיסה יהיה ניתן לבנות את התהליך

 פסיכולוגים המשפיעים על חינוך לשותפות בבית הספר.-מיפוי הגורמים החברתיים  .2

 בחירת יעדים ברורים לשילוב בתוכנית הפדגוגית השנתית.  .3

 

מתבסס ברמה קונספטואלית על מודל דמות הבוגר/ת    מדד תו תקווה ישראלית לחינוך לשותפות 

על ידי צוות רחב של נציגים בכירים    2016החל משנת  הרצויה בתחום חינוך לשותפות, אשר פותח  

של משרד החינוך, מנהלי בתי ספר מארבעת זרמי החינוך, ארגוני חברה אזרחית העוסקים בחינוך  

 פים למהלך.לשותפות, מומחים אקדמיים, ונציגי הגופים השות

 בבסיס ההגדרה של דמות הבוגר/ת עומדות שלוש הנחות יסוד מרכזיות: 

חינוך לשותפות אמור להוביל לשינוי תודעתי משמעותי בהיבטים של תפיסת הטוב   .1

המשותף, תפיסת הזהות הפרטיקולרית והמשותפת, עמדות ותפיסות כלפי קבוצות  

 ן הקבוצות השונות. אחרות בחברה, ותפיסות באשר ליחסים האידיאליים בי
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חינוך לשותפות אמור לייצר את המוטיבציה, הסובלנות והיכולת לקיים אינטראקציה   .2

 קבועה, מכבדת, מתמשכת וחיובית, עם חברי קבוצות אחרות במהלך החיים הבוגרים.

-חינוך לשותפות בחברה הטרוגנית חייב לקיים איזון עדין בין מרכיבים חברתיים .3

 עדר אותו איזון עלולים לפגוע זה בזה.סיכולוגיים שונים שבהיפ

 

הנחות יסוד אלו מובילות למעגל דמות הבוגר/ת בתחום חינוך לשותפות שמורכב מארבעה מרכיבים  

 אותם ניתן להתאים לחזון החינוכי של כל בית ספר: 

 

 דמות הבוגר/ת בתחום חינוך לשותפות
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  חברתית זהות

הבוגר יחוש חלק אינטגרלי מהחברה הישראלית, על תתי הקבוצות השונות שמצויות בה, יגדיר  

את הזהות הישראלית כמרכיב מרכזי בהוויתו, יחוש תחושת שותפות גורל עם חברים אחרים  

בחברה, מטרות ויעדים משותפים, קשר ייחודי לחברי החברה, ומוכנות לפעול למען מטרות  

פים. זאת תוך מתן כבוד ושימור זהויות פרטיקולאריות של תת קבוצות  וערכים חברתיים משות 

 שונות בתוך החברה הישראלית.  

 סובלנות

הבוגר ילמד להכיר ולקבל חברי קבוצות חברתיות אחרות )להלן: קבוצות חוץ או “השבטים”(  

תוך פיתוח של סובלנות לאחר ולשונה והפחתה משמעותית ברמת הסטריאוטיפיזציה, הדעות  

אפליה,   –קדומות, השנאה הבינקבוצתית והכוונות ההתנהגותיות שנובעות מתפיסות אלו ה

הדרה וחוסר סובלנות חברתית ופוליטית. שינוי תפיסתי ורגשי זה יתבסס על שינוי נורמות יסוד  

לגבי היחס הראוי לאחר, ויכלול הפחתה הן בהיבטים גלויים של שנאה ושאיפה להתרחקות  

 (. implicit biasבטים סמויים של הטיות קבוצת פנים )והדרת האחר והן בהי

 שוויון-רגישות לאי

הבוגר יהיה רגיש לאי שוויון חברתי ומבני, שחורג מעבר לאי השוויון שמופנה כלפי הקבוצה  

החברתית אליה הוא שייך. כחלק מ”חוזה השותפות” בין תתי הקבוצות או השבטים השונים  

אופן אקטיבי על מנת להפחית אי שוויון או עוולות בין קבוצתיים  בחברה, הבוגר יהיה נכון לפעול ב

שמופנים כלפי חברי קבוצות חברתיות שונות. כפועל יוצא, יצומצם משמעותית הפער )שקיים  

לרוב( בין תמיכה בערכים דמוקרטיים כלליים לבין נכונות לפעול על מנת לממשם גם כשפעולה  

 הקבוצה או השבט של האדם.  זו לא בהכרח משרתת ישירות את חברי תת

 מוכנות לקרבה חברתית

הבוגר יפתח מוכנות, נכונות ומוטיבציה לקרבה חברתית במסגרות החיים השונות )מגורים,  

תעסוקה, תרבות ועוד( עם חברים בקבוצות חברתיות אחרות. תהליך זה יכשיר את הבוגר  

מגוונת, תוך הכרה   ברמות של ידע, כישורים ומוטיבציה לחיות ולפעול כחלק מסביבה

והתמודדות עם הקשיים והאתגרים הכרוכים בכך, אך גם הבנה של היתרונות שטמונים במרקם  

 חיים מגוון.  
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 מדד תו תקווה ישראלית לחינוך לשותפות 

עבור הצוותים  בית ספרית תמונת מצב  גיבושלועד נ מדד תו תקווה ישראלית לחינוך לשותפות 

מתוך   יםבשאלון נגזר המדדים החינוכיים במסגרת תהליכי קידום של חינוך לשותפות. כלל 

השאלון מורכב מסדרה של   למטה.כפי שניתן לראות בטבלה  "דמות הבוגר"ארבעת מרכיבי 

)במידה   6 ל)כלל לא/לא מסכים כלל(  1 מענה בין סולם בעלות  ןאשר מרביתשאלות סגורות, 

ספרות המחקרית  מבוססים על מדדים מתוקפים מתוך ה רבה/מסכים מאוד(. הפריטים 

הפסיכולוגית, והינם מתעדכנים מעת לעת על בסיס הנתונים הנאספים במטרה לשפר ולייעל את  

 השאלון. 

  למעט גרסאות דומות  עונים על  אשר ומורים תלמידים השאלון משמש ליצירת תמונת מצב בקרב 

במקביל למדידה בכל  .(מפורטים בתחתית הטבלה מספר מדדים המופיעם רק בגרסת המורים ) 

  ת הווה בסיס להשוואהמ  " )מגזר(שבט"של כל  ארצי  תבצע איסוף נתונים בקרב מדגם  מבית ספר,  

   . ממצאים הבית ספרייםה

של המורים והתלמידים לשבט שלהם    היחס  ביןתמונה השוואתית    מציג  המוגש לבית הספר,הדוח  

  ,בנוסף. בינם לבין עצמם שבטים השוניםהביחס כלפי כן השוואות שאר השבטים ולעומת יחסם ל

הינם לשימוש פנימי    דוח ממצאי הלממצאי המדגם הארצי.    בית הספר  מצאימהשוואה בין  מתקיימת  

קבע על ידו. הממצאים   נהספר והצוות החינוכי ש  אך ורק למנהל בית ים סרנמ של בית הספר ו

  ף ברמות שונות: רמת בית הספר, רמת השכבה ורמת הכיתה ללא פרטים מזהים של א  יםצגמו

 אחד מהמשיבים על הסקר. 
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 שאלוןה ם הנכללים בשאלוןמדדיה

 

,  במחלוקתהתמודדות עם נושאים מעוררי , סמכותנותבגרסת מורים: נוספים המופיעים    םמדדי

 . מטרות ההוראה, מטרות מערכת החינוך

 

 /https://en.achord.huji.ac.ilלפרטים ומידע נוספים: 

 חברתית זהות

  זהות קבוצתית 

 סובלנות

 מהותנות של קבוצות 

 אמונה בשינוי של קבוצות   פרטיקולריתקבוצה  הזדהות

 סטריאוטיפיםית והומוגנתפיסה   קולקטיביתקבוצה  הזדהות

 שנאה  ,כעס רגשות:   פרטיקולריתקבוצה  האדרה 

 רגשות: אמפתיה   קולקטיביתקבוצה האדרה 

 תמיכה במדיניות מפלה    

 שיח פוגעני   

     

- לאי רגישות

 שוויון

  קבוצתית חוללות 

מוכנות 

לקרבה  

 חברתית

 סקרנות לגבי האחר 

 פחד רגשות:   תמיכה בערכים דמוקרטיים

 דחייה תחושת רגשות:   ת נטיית היררכיה חברתי

 מרחק חברתי  שוויון  -מודעות לאפליה ואי

 מגע בפועל   תקווה 

https://en.achord.huji.ac.il/

