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 מבט מבתי הספר –האחר  שנאת של םיביטוי עם התמודדות

  * בתי ספר קבוצת מנהליכתבה 

 

 למצבים כוונתנו. האחר ושנאת אלימות של בביטויים נתקלים ספר בתילעתים תכופות למדיי 

 השתייכותם בשל רק אחרים כלפי מילולית או יתזפי באלימות מתבטאים תלמידים בהםש

 . בקבוצתם חבר שאינו מי כל כלפי ומשפיל מזלזל יחס כוללים אלו ביטויים.  כלשהי לקבוצה

 ספר שבתי בפרקטיקות לדון כדי נפגשו וערבים חילונים, דתיים ספר בתי מנהלי של קבוצה

  כי יתהיה המוצא הנחת. פוליטית ואלימות האחר שנאת של תופעות עם להתמודד כדינוקטים 

 מדובר אין. מערכתית להיות ההתמודדותשעל הטענה הייתה ו ,התייחסות מחייבתמציאות זו 

אך  ,למגראפשר -אימקיף.  את תופעת השנאה  חינוכי במהלך אלא ,בפרויקט או מדף בתכנית

 הכלת האחר. את להגביר את הסובלנות וכדי  חובה לפעול בקרב תלמידים ומורים

 

 מושאי הגזענות

 או מזלזל ביחס נוהגתשאינה  קבוצה אין. החברה שדרות כל את שמאפיינת תופעה היא הגזענות

 לאוכלוסיית שחיצוני מי כלפי מופנים האלימים מהביטוייםאחדים . אחרת קבוצה כלפי מחליש

, נוצרים מול מוסלמים, אשכנזים מול מזרחים למשל)בו  קבוצות כלפי מופניםואחרים  ,הספר בית

 (. ארוכהוהרשימה  ולסביות הומואים תלמידים, בנות נגד בנים

 

 בין קורבן למקרבן

 תחושהבו עצמם של בזהות התלמידים  של טחוןיב חוסרמקורם ב השנאה מביטויישאחדים נראה 

כך   - שלהם הזהות כלפי ומשפיל מזלזל ליחס קרבן היו עצמם הם קרובות לעתים. של איום עליה

יש לפעול כל ברמת הכיתה ובית הספר שקודם כול מכאן המסקנה . התוקפן גם הוא הקורבן

 . במסגרת זוולהתמודד עם יחס משפיל ומעליב 

 

 שני סוגי התמודדויות בבתי הספר

 .תגובה פעולות ביןו שנאה למניעת יזומות פעולות בין להבחיןהפעולות אפשר בכלל 

 

 פעולות יזומות 

  .אלא בשינוי ב ,מדובר בתכנית מדףאין דרוש שינוי עמוק בתרבות הבית ספרית-

DNA  בושל בית הספר. השינוי צריך לבוא לידי ביטוי בכל המוסדות והפעולות: 

 תכנים .א

  הכוונה שהזהויות זהויותשל ריבוי  בתכנית הלימודים ומחוצה לה להכליליש .

שכל תלמיד ירגיש שבית כך המרובות של כל תלמידי בית הספר יבואו לידי ביטוי 

 הספר הוא ביתו ומבטא את זהותו. 

  זהויות שאינן חלק מקהילת בית הספרבתכנית הלימודים ומחוצה לה גם להכליל יש 

  לתת לגיטימציה למגוון הזהויות בחברה הישראלית. במטרה 
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 שמקצועות הלימוד יכללו  ולוודאתכנית הלימודים את  למפותלעשות זאת יש  כדי

  ך בית הספר וגם ל"אחרים".ות גם לזהויות המרובות בתיויחסויהת

  טיולים וסיורים, התנדבות, מחוץ לתכנית הלימודים כגון פעילויות את היש למפות

בכל ובגרות חברתית או קירות בית הספר, שעות חינוך תכנים על מחויבות אישית, 

 אלית. אלו להביא לידי ביטוי את מגוון הזהויות ונקודות המבט בחברה הישר

  לעודד גיוון באוכלוסיית בית הספר: המורים והתלמידיםכדאי. 

  על ידי  הישראלית בחברה זהויות של רחב למגוון לחשוף את התלמידיםמומלץ

 או למידה סביב יהיו שהמפגשים חשוב. אחרות מקבוצות תלמידים עם מפגשים

 .משותפת פעילות

 

 שיטות הוראה ולמידה -פדגוגיה  .ב

 לתרגל הקשבה ושיחה פתוחה בין ובמסגרת זו  בכל מקצועות הלימוד יש לעודד דיאלוג

 מגוון של עמדות.הכוללת התלמידים 

  יש לעודד הצגה של נקודות מבט מגוונות. ללמד את התלמידים להתמודד עם מציאות

להדגיש נקודות מבט שמערערות על "האופן חשוב בה פתרון אחד נכון. אין מורכבת ש

 דברים. בו אות אנו נוטים לרשהטבעי" 

1 

 צוות בית הספר .ג

 הכיתה על שליטה בדןומא פחדה בשלשנאת האחר  בנושא מעיסוק חוששים המורים, 

 שנאת של תופעות לעתים יש המורים בקרב גם. ההורים מתגובות חששהבשל  גםאבל 

שההנהלה . חשוב השתלמויותב המורים צוותלעבוד עם  יש כך משום. ופחד האחר

עודד ת ;שלא יחששו לקיים שיח פתוח בתופעות שנאה ואלימותכך  מוריםתתמוך ב

 אישית תמיכהותיתן להם  ;להביע את דעתם האישיתואת התלמידים אותם 

 . ומוסדית

  לצורך אחרות מקהילות ספר מבתי צוותים עםבית הספר  מורילהפגיש את חשוב 

 מהקהילות עמיתיהם עם להיפגש רצון הביעו עצמם המנהלים גם. משותפת למידה

 . האחרות

 

 אקלים בית הספר .ד

  חזון הערכי של בית הספר, קירות בית הספר,  ה -כל רכיבי האקלים הבית ספרי

 צריכים לשדר סבלנות, הכלה וגיוון.  - מוסדות התלמידיםואווירה התקנון, ה

 

 תגובהפעולות 

ת של שנאה ואלימות. כל תגובה )גם יוהתנהגואפשר שלא להגיב לת-איכי כל המנהלים מסכימים 

 עלאפשר למקם  האחר ושנאת אלימותה לביטוייאת התגובות עונש( חייבת לכלול דיון. עם זאת 

 . רצף פני

  מסר שמשדרות ענישה פעולותויש לנקוט  שנאהשל  ביטוי כליש הסבורים שיש לאסור 

 . לביטויים סבלנות אפס של
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  לאפשר כדי מקום להם לתת יש אלא, להשתיק אין שנאהה ביטוייאת  כי סבוריםהיש 

 מתחתאל  אותם תוריד רק אלא ,אותם תעלים לא תםשהשתקהיא  הנחהה. פתוח דיון

 לבחון, עמן ולהתמודד עמדותיהם את להביע לתלמידיםאפוא  לאפשר יש. השטח לפני

 . עמו ולהתמודד הפחד על להצביע, ןואת סיבותיה ןאת מקורותיה

 האישיתשאנשי החינוך יציגו את דעתם  חשוב כזה דיון במהלך. 

 

 שאלות לדיון

  ולמען האחר שנאת נגד החינוך נושא את להפוךצעדים על בית ספר לנקוט כדי אילו 

 (? שלו DNA-ה) ומתרבות לחלק השונה הכלת

  ולחייבבהן  לתמוךפעולות אלה,  לעודד כדי לאמץ החינוך משרד עלאיזו מדיניות 

 ?אותן

  להגביר את כדי  בקרב מנהלים אחריםלעשות יכולים פעולות מנהלים ומפקחים אילו

 ?בנושא זה יהילעשהמודעות 

 

ופורום דב לאוטמן למדיניות חינוך במטרה   "מפרש" ושכינסשל מנהלי בתי ספר  פיצוח* קבוצת 

 : התמודדות עם גזענות. במפגשים השתתפוהנושא לעסוק ב

 תל אביב ,אילן-אש הישיבה לאמנויות ולמדעים ברהרב בני פרל, ר

 שירין נאטור חאפי, מנהלת אורט להנדסה ומדעים, לוד

 רותי אנזל, מנהלת מקיף קרית שרת, חולון

 יעל מטלון, מנהלת בית ספר תיכון גלילי, כפר סבא

 ירמי סטאביסקי, מנהל בית ספר הימלפרב, ירושלים

 חטיבת ביניים אבן סינא, נצרתאימאן פאהום, מנהלת 

 

 

 


