
1 

 

 

 

( NAED)מפגש בין האקדמיה האמריקאית לחינוך  :חינוך אזרחי בחברה מגוונת

 מרכז לידע ולמחקר בחינוך –ליוזמה 

  4.10.21 :ועמועד האיר

 

־עדה לטיפוח מיומנויות חברתיותוהו ;קווים מנחים למדידה והערכה –חינוך לערכים ועדת  :קונצנזוסת וועד

  במערכת החינוך. רגשיות 

ועדה  ,תהאח: ובו הציגו נציגים משלוש ועדות שעסקו בנושאעסק בחינוך אזרחי בחברה מגוונת מפגש זה 

ועדה שפועלת , היהשני ;ושיח אזרחיחשיבה אזרחית בנושא ( NAED) אקדמיה האמריקאית לחינוךשפעלה ב

טיפוח , ועדה שפעלה ביוזמה בנושא תוהשלישי ;קווים מנחים למדידה והערכה –חינוך לערכים בנושא  יוזמהב

בהתלבטויות הייתה לאפשר למידה הדדית ולשתף  מטרת המפגש. רגשיות במערכת החינוך-מיומנויות חברתיות

 יסיון לחבר בין האקדמיה והמדיניות. בתחום החינוך האזרחי בנ המשותפיםבאתגרים ו

 

 )לפי א"ב של שמות המשפחה(:  במפגש ושתתפה

 חיפה ברסיטתאוניד"ר איימן אגבריה, 

  ברקלי ברסיטתואוני חיפה )אמריטוס( ברסיטתאוניפרופ' חנן אלכסנדר,  

 מכון מנדל פרופ' תמר אריאב, 

 מנצ'סטר  ברסיטתאוני, (James Banks) פרופ' ג'ימס בנקס

  NAED, (Amy Berman) איימי ברמן

 אילן בר ברסיטתאוני פרופ' זהבית גרוס,

 NAED, (Dian Dong) דיאן דונג

 ויסקונסין  ברסיטתאוני, (Diana Hess) פרופ' דיאנה הס

 NAED, (Gregory White) גרגורי ווייט

 היוזמהיובל,  אילה ולודבסקי

 היוזמה ד"ר נירית טופול, 

 היוזמה מוריה יזרעאלב, 

 ויסקונסין  ברסיטתאוני, (Gloria Ladson Billings) פרופ' גלוריה לדסון בילינג

 ילין  מכללת דודפרופ' ירון להבי, 

  NAEDנשיאת , ((Carol Lee פרופ' קרול לי

 מישיגן  ברסיטתאוני, (Elizabeth Moje) מֹוֶיהפרופ' אליזבט 

https://naeducation.org/
https://naeducation.org/civic-reasoning-and-discourse/
https://naeducation.org/civic-reasoning-and-discourse/
https://naeducation.org/civic-reasoning-and-discourse/
http://education.academy.ac.il/
http://education.academy.ac.il/Branches/Branch.aspx?nodeId=995&branchId=890
http://education.academy.ac.il/Branches/Branch.aspx?nodeId=995&branchId=841
http://education.academy.ac.il/Branches/Branch.aspx?nodeId=995&branchId=841
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 בר אילן  ברסיטתאוני זמירה מברך, )אמריטה( פרופ'

 אמורי  ברסיטתאוני, (Vanessa Siddle Walker) פרופ' ונסה סידל ווקר

 היוזמה מנהלת רננה פרזנצ'בסקי אמיר, 

 וושינגטון  ברסיטתאוני ,(Michael Feuerפרופ' מייקל פויאר )

 היוזמה  ד"ר טלי פרידמן,

 רייכמן  ברסיטתהמרכז הבינתחומי/אונירובין, ־ד"ר דפנה קופלמן

 . גוריון בן ברסיטת, אונישפרה שגיא )אמריטה( פרופ'

 

 לכמהולאחר מכן הדוברים התייחסו הוועדות, שלוש  ן שלעבודתעל רקע כללי הוצג בקצרה במסגרת המפגש 

 .י עניין משותףנושאים בעל

, שולבו נוסף על כך .שנערך לאחר מכןהדיון מו שמפגברצאות ההכולל נקודות מרכזיות מתוך הסיכום שלהלן 

הנוגעים לחינוך מסמך מציף רעיונות וכיווני חשיבה ה .מחומרי הרקע של המפגש יםרלוונטיקטעים בסיכום 

  .ולא מספק תיאור ממצה של הנושאנציגי שלוש הועדות שפעלו בנושא  , והתייחסותאזרחי
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על האתגרים המשותפים לחברה האמריקאית והישראלית  פרופ' מייקל פויארדיבר בחלק הראשון של המפגש 

מתחים ואלימות בקרב וכן  וחדשות הכזבכוללים את עליית הרשתות החברתיות . אלו בתחום החינוך האזרחי

, מנהלת אמיר רננה פרזנצ'בסקי הציגה לאחר מכןמשבר הקורונה. מו שחלקם נובעים מחילופי השלטון אזרחים

למקבלי החלטות במשרד ועדכני להנגיש ידע אקדמי רלוונטי  ארגון במטרהדרכי העבודה של האת  ,היוזמה

  החינוך. 

חברתית במיוחד לאור משבר הקורונה ־קידום הלמידה הרגשית על בהרצאתה דיברה רובין־דפנה קופלמן ד"ר

וכניסת שרת החינוך החדשה שהציבה את הנושא כחלק מחזון  ,את חשיבות הנושא במערכת החינוךשהדגיש 

גם מרכיבים של  לכלול צריך והוא, שינוי רוחבי במערכת החינוךהטמעת הנושא צריכה לכלול מערכת החינוך. 

 קהילה ועוד. התרבות המקומית וחיזוק ושילוב ההזדמנויות, השוויון הגדלת 

 : (תקציר הועדה)מתוך מרחבים  להדגיש שלושהיש בישראל  חברתית־למידה רגשיתבנושא בדיון 

למידה רגשית־חברתית הנוגעת למודעות עצמית ולניהול עצמי של התלמיד, כגון יכולת  – המרחב התוך־אישי

ביטחון עצמי, , התמדה במשימותויסות עצמי, שליטה בדחפים, יכולת לפתרון בעיות, מודעות לרגשות, יכולת 

אופטימיות ודפוס חשיבה מתפתח. במרחב זה נכללת למידה רגשית־חברתית המסייעת להתמודדות עם מצבי 

 .לחץ ומשבר הנובעים מאיום ומחשיפה לאלימות לסוגיה

הנוגעת ליחסים בין התלמיד לחברה הקרובה לו, כגון היכולת  למידה רגשית־חברתית – מרחב הבין־אישיה

שיתוף פעולה וכן  ,להבין נקודות מבט שונות, רגישות ואמפתיה לאחרים, תקשורת ברורה וקשובה עם אחרים

 .יכולת התנגדות ללחץ חברתי שלילי

כי בשל  הרוועדה סבלצד קידום למידה רגשית־חברתית בתחומים התוך אישי והבין־אישי, הו – המרחב האזרחי

השונות הרבה בין קבוצות תרבותיות, חברתיות ודתיות בחברה הישראלית ובשל הקונפליקטים הנובעים ממנה, 

יש להדגיש למידה הנוגעת גם למרחב האזרחי. למידה זו תקדם תפקוד כאזרחים אחראים ותורמים בחברה 

 .דמוקרטית רב־תרבותית ומגוונת

 חברתיות.־חברתי בקידום מיומנויות רגשיות־הקשר הפוליטיהאת  צאתובהר הדגיש ד"ר איימן אגבריה

במערכת החינוך על כן . בארץ יהודיותהקבוצות ה ביןהן גם מתח בין הפלשתינים והישראלים וישנו בישראל 

קל לכעוס, אבל לכעוס  –כדברי אריסטו  איפוקוסובלנות, שוויון ערכים ומיומנויות של בישראל צריך לחנך ל

אחריות לקדם גם  חברתית צריכה־למידה רגשית 1.זה לא פשוט –האדם הנכון, בצורה הנכונה ובתזמון הנכון על 

 . ולהיות חלק מהחינוך האזרחי ,שוויוןו דמוקרטית

 4נספח )מתוך  תרבותיות ואזרחיות־לטיפוח יכולות ביןיש להתייחס גם  חברתית־למידה רגשיתבדיון בנושא 

 :עדה(ולדוח הו

בסוגיות מעוררות מחלוקת כמו צריכים לעסוק גם אנשי חינוך ומפתחי תוכניות לקידום למידה רגשית־חברתית 

החינוך לאזרחות עשוי . קשובה מבחינה תרבותית למידה רגשית־חברתיתיקדמו ובכך הם גזענות ואפליה, 

לשמש ערוץ אידיאלי להתמודדות עם סוגיות אלה, בפרט בישראל, הנתפסת כחברה שסועה ועתירת סכסוכים 

כדי להטמיע את . שמערכת החינוך שלה מופרדת בחלקה הגדול על בסיס לאום, אמונה דתית ועוצמת האמונה

                                                 
 .אריסטו, אתיקה: מהדורת ניקומאכוס, ספר ד', חלק ה 1

http://education.academy.ac.il/SystemFiles/22-9-20%20SEL%20all.pdf
http://education.academy.ac.il/SystemFiles/sel%20appendix%204.pdf
http://education.academy.ac.il/SystemFiles/sel%20appendix%204.pdf
http://education.academy.ac.il/SystemFiles/sel%20appendix%204.pdf
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האני מאמין של שני תחומי ידע  יש להכריז כיחות בהקשר הישראלי, הלמידה הרגשית־חברתית בחינוך לאזר

 .כלפי כל הקבוצות בחברה יטתי ומשמעותיש אלה מושתת באופן מובהק על כבוד תרבותי

הוזמנה על ידי עדה ו. הוהוועדהליך ההזמנה והגיבוש של תה על בתחילת הרצאתוסיפר  פרופ' חנן אלכסנדר

 את נושא המדידה וההערכה בתחום החינוך לערכים. בעבודת לבחוןאגפים במשרד החינוך והתבקשה  שלושה

הפילוסופיה, הפסיכולוגיה כולל ערכים בתחומי מחקר שונים: חינוך ללהתייחס לנושא ה עדה היה ניסיוןוהו

עדה נבע מכך שאין הסכמה לגבי והאתגר של הו. וחיברות פוליטי, החינוך המדעי ועודפסיכולוגיה התפתחותית 

מהם ערכים ומה הפרשנות של הערכים הספציפיים שמשרד החינוך מעונין לחנך אליהם. אתגר נוסף הוא שאלת 

 כיצד ניתן לחנך לערכים בלי לכפות את הערכים על התלמידים.  –האינדוקטרינציה 

 :רלוונטיים לחינוך בתחום זה הםוכיווני חשיבה  עקרונות מרכזיים

 . ה שערכים מתפתחים דרך השיח עם הזולתסוהמפגש עם האחר מתוך תפי דיאלוגושא ההדגיש את נל .1

, גם אם הן אינן תואמות את הדעה של לבטא את דעותיהם בנוחהרגיש תלמידים ומורים צריכים ל .2

 עליהם לכבד את דעותיהם של אחרים. ו ,חבריהם

 בהםואסור שהם ישמשו לפגיעה  והצוות התלמידים הערכה ומדידה של ערכיל בנוגעצריך להיזהר  .3

  .לא מחזיקים בערכים הרצויים למערכת אם הם

לחנך במקום  ,צדדי־כפיית הערכים באופן חדובילו ליהמדידה וההערכה תהליכי צריך להיזהר מכך ש .4

 . בדרך של דיאלוג ושיחלערכים 

החיונית המסגרת המשותפת  הם ערכים דקים –למצוא את האיזון בין חינוך לערכים עבים ודקים יש  .5

המנהגים והתרבות  הם עביםערכים  .ליצירת שיח בין הקבוצות המרכזיות באוכלוסייה בישראל

למצוא  חשובבהתאם לכך, . מסייעים ביצירת זהות אישית מגובשת, והם הפרטיקולרית של כל קבוצה

מאפשרים החשובים לגיבוש זהות אישית לבין ערכים דקים האת האיזון בין חינוך לערכים עבים 

באופן )ערכים דקים( אזרחי החינוך להתאים את דרכי היש כך, נוסף על לקבוצות השונות לחיות יחד. 

, בישראל הדבר חשוב במיוחד. של כל קבוצה)ערכים עבים( ערכים הפרטיקולריים יהיה רלוונטי לש

  . םשונימחזיקות בערכים ה תמורכבת מקהילה של קהילומדינה ה

תוכנית . לאומית־ןמנקודת מבט השוואתית בי ועדהוסיכמה את ההמלצות המרכזיות של ה פרופ' תמר אריאב

חינוך קידמו מאוד את נושא ה 2018-בבפיז"ה שבדקו כשירות גלובלית ותוצאות המבחנים  OECD-של ה 2030

המפורטות בחוק חינוך  מטרות 13מדיניות משרד החינוך בתחום מבוססת על בישראל ערכים במדינות רבות. ל

 הרצוי במערכת החינוך ת והבוגרדמות הבוגרמסמך של המדיניות הפדגוגית הלאומית ובו תיאור ממלכתי וכן 

מטרות  2-שפרסמה ל אבני הדרךבמסמך גם שרת החינוך החדשה התייחסה  .לחנך אליהםששואפים והערכים 

פיתוח זהות ישראלית בתוך מרחב החיים חיזוק החוסן ותחושת השייכות ו: הקשורות לערכים חברתיים

 . המשותף במדינת ישראל

  : בימים אלה עוסקות במישורים שוניםהמתגבשות לערכים  ועדת המומחים לנושא חינוךהמלצות 

זאת וערכים חינוך למשרד החינוך שיעסוק בנושא הלצד להקים גוף מציעה  הוועדה ברמה הלאומית .1

אוטונומיה של את נושא הה. בכך אפשר יהיה גם לקדם זפוליטית בנושא התערבות הלשם צמצום ה

חשוב כי חברי הגוף ישקפו את נושא. ההכנה של המורים להוראת ו אזרחות פעילה לקדםו בתי הספר

 מגוון הקבוצות בחברה. 

http://yozma.mpage.co.il/SystemFiles/naedhanan.pdf
http://yozma.mpage.co.il/SystemFiles/NAED%20Tamar.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/152_024.htm#Seif2
https://meyda.education.gov.il/files/Planning/dmuthabogermismach.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/milestones-tashpav.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/milestones-tashpav.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/milestones-tashpav.pdf
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לשם . ובכל המקצועות ערכים בכל הגיליםחינוך ללכלול את נושא ה הוועדה מציעה ברמת בית הספר .2

. גם לקונפליקטים בין קבוצות שונות של ערכיםצריך לתמוך במורים ולעזור להם להיות מודעים  כך

ליצור הזדמנויות למפגשים בין ועדכניות  ללמד דילמות חברתיות, לעודד מעורבות חברתיתיש , כןכמו 

גיוון חברתי רחב מאוד וקיטוב בין קבוצות קיים ישראל הנושא חשוב במיוחד משום שבקבוצות. 

 .ותשונ

להביע את דעתם גם אם תלמידים ולצוות למרחב בטוח  לתמוך ביצירת הוועדה מציעה ברמת הפרט .3

להשתמש בפדגוגיות דיאלוגיות  הוועדה מציעה, נוסף על כך .ולא מקובלות דעות ביקורתיותמדובר ב

 ורפלקסיביות על מנת לאפשר את הדיון הרחב שנוגע באמונות ונרטיבים שונים ומנוגדים. 

 

 במערכת החינוך עדה שעסקה בחשיבה ושיח אזרחיוהואת הרקע להקמת  ת דבריההציגה בתחיל לי פרופ' קרול

 blackשחורים )המחאה נגד אלימות משטרתית וגזענות כלפי אירועים כמו האמריקאית. הוועדה קמה על רקע 

life matters) , אקליםהשינויי בעקבות הבחירות ו חברתיים־, שינויים פוליטייםמשבר הקורונהעם התמודדות .

ולהבין את המורכבות  רציונליבאופן  חברתיות־פוליטיותסוגיות הלהתמודד עם ה המדינה נדרשים אזרחי

 הזו שמשותפת לישראל ולארה"ב. לבתי הספר תפקיד חשוב בהכנת האזרחים להתמודדות . שלהן

 . דוגמה לאתגר כזה היאת מהגריםוחברהיותן הקשורים ל ארה"ב וישראל מתמודדות עם אתגרים דומים

 . תבין הקבוצו לצד חיבור דתיתאו  אתניתהייחודיות של כל קבוצה  שמירת

 הן: בהקשר זה האמריקאית עדה ות הווהמלצ

חינוך אזרחי יכול להתרחש  .ושיח אזרחי תשל חשיבה אזרחי האינטרדיסציפלינרילשים לב להיבט  .1

 לעדכןהחל מהגיל הרך. לכן יש  הלימודיםלאורך כל שנות ו בשיעור היסטוריה או במקצועות אחרים

כך שיכללו התייחסות מפורשת לנושאי , (K-12) מהגיל הרך ועד התיכוןהחל כניות הלימודים ואת ת

 חינוך אזרחי.

יחס בקרב קבוצות אתניות שונות במדינה ובלשים לב להגדרות השונות של אזרחות וחינוך אזרחי  .2

למשל קבוצות ילידיות בארה"ב שלהן היסטוריה של דיכוי ולחימה הקשרים היסטוריים מגוונים. ל

אמריקנים שלהם היסטוריה של ־חברתי שונה או אפרו־מול קבוצות מהגרים שהגיעו מרקע תרבותי

  . תרבותיות ואזרחיות־על טיפוח יכולות בין זאת בהמשך לדבריו של ד"ר איימן אגבריה עבדות.

מעמיקים בנושאי חינוך אזרחי וכן  גישה שווה לתלמידים לסביבות למידה שמקדמות דיונים אפשרל .3

לפתח יש נוסף על כך בלמידת חקר או למידה מבוססת פרויקטים ליצירת שיח אזרחי מגוון.  להשתמש

הרב שזמין ברשתות  להתמודד עם המידעאסטרטגיות למידה שיסייעו לתלמידים ולתלמידות 

איסוף ומיפוי של  צריכה לכלול. ההתמודדות ובאופן כללי עם המידע הרב הזמין כיום החברתיות

  והתנגדות אליו. מידע מוטעה ומסולף  זיהוי , לצדהמידע וניתוח שלו

לפתח מידע נגיש ומעודכן בנושא חשיבה לחזק את גופי המחקר והשותפויות בין גופים שמטרתם  .4

, נושא שלעתים להיות גם לפדגוגיות המומלצות בתחום זהההתייחסות צריכה אזרחית ושיח אזרחי. 

ולשתף  ,ללמוד ממדינות נוספות מעבר לישראל ולארה"ב כדאיבתחום הזה . חסר בדוחות קודמים

 פעולה באופן גלובלי בקידום החינוך אזרחי. 
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  :מבט נוספותונקודות שאלות הועלו ונערך דיון בו  בחלק השני של המפגש

ערכים  באלולדון  צריךהסכמה לגבי החשיבות של חינוך ערכי, אבל  ישש ציינה' זמירה מברך פרופ •

מברך העלתה היא שנויה במחלוקת.  האזרחי החינוךהתכנים של  ששאלת משום וזאת ,מדובר בדיוק

נגזרות שאלות  מתוך שאלה זו ?הזהלמדוד ולהעריך את התחום  כיצד: נוספת ומורכבת במיוחד סוגיה

מה נרצה למדוד ולהעריך את נושא החינוך האזרחי? עבור מי הדבר נעשה? והיכן  לשם :כגוןנוספות 

 התוצאות יתפרסמו? 

חותרות תחת יסודות המדע הלהתמודד עם עמדות  ניתן כיצדהעלה את השאלה פרופ' ירון להבי  •

. המדעי החינוך בבסיס שנמצא עיקרון, לזו זו מנוגדות דעות בין פתוח דיון לאפשר ועדייןהמערבי 

פרופ' דיאנה הס העירה על כך שהייתה מעודדת תלמידים להשתתף בדיון בנושאים פתוחים בנוגע 

לעודד תלמידים לדון  לא קל ,לחינוך המדעי לעומת כאלה שהם פחות נתונים לוויכוח מדעי. למשל

לעומת זה, תחום. מאחר ויש קונצנזוס מדעי בעל הנושא בנושא שינוי האקלים וההשפעה של האדם 

לגבי מה ניתן לעשות לשינוי המגמה של התחממות כדור הארץ היא שאלה פתוחה שכדאי לדון השאלה 

הס ציינה שהיא מודאגת מעליית תיאוריות קונספירציה בהקשר הזה ולכן חשוב שהמורים יסייעו . בה

 בין דיון מדעי פתוח לבין דיון שלא כדאי לערוך אותו.  לתלמידיהם להבחין

בתחום  "מה עלינו לעשות מהדגש המושם על השאלהאמרה שהייתה מוטרדת  סידל ווקרפרופ' ונסה  •

"מה בדיוק שאלה יש לדון ב?" אבל כשמתייחסים להיסטוריה של ארה"ב וגם בישראל החינוך האזרחי

דרושה כנית הלימודים, בייחוד ביחס לנושא של התנגדות אזרחית. ומבחינת ת צריך להילמד?"

מנסים ולערכים הקיימים  שמתנגדים אנשיםדרושה רגישות לבייחוד רגישות לערכים של אחרים, 

  לכן יש קושי בלימוד אחיד. .ערכים אחריםשל לימוד לקדם 

"הפיל שבחדר",  ,שהוא המרכיב החסר האזרחיהדת בחינוך  מרכיבל התייחסה' זהבית גרוס פרופ •

שנדבר על מרכיבים העיר על כך שכדאי גם פרופ' ג'ימס בנקס  .וחשיבותו לקידום השיח האזרחי

 . כשעוסקים בחינוך אזרחי דתחוץ מהנוספים 

היא חשובה, אבל  יאזרחחינוך שמדידה של ואמרה ה את הדיון חתמפרופ' גלוריה לדסון בילינג  •

לנו  היא מקווה שיהיו וזה לא מספיק.האזרחות רק מתייחסת לידע בתחום בארה"ב המדידה הזו 

 לשתף מדינות נוספות בדיון החשוב הזה. אפילו ממליצה לשתף פעולה יחד בהמשך והרבה הזדמנויות 
 

 

 


