תכנון ויישום של תכנית מערכתית
גילי רעי וסמאח סלאיימה אגברייה*

הרציונל
כשמערכת החינוך  -מערכת גדולה מאוד שחולשת על מנגנונים ועל תהליכים רחבים ומגוונים -
מתכוונת להטמיע תכנית מערכתית לחינוך ערכי ,ניצבים בפניה שני אתגרים עיקריים:


תוכן :תכנית מערכתית לחינוך ערכי צריכה להתבסס על ערכי ליבה מוסכמים על כל
הזרמים והאוכלוסיות .מהם אותם ערכי ליבה? מי הגורמים השותפים לניסוחם? האם
אפשר להסכים עליהם?



מבנה :מערכת החינוך מחולקת לזרמים אחדים ,ומצופה ממנה לתת מענה לאוכלוסיות
שונות .המערכת גם מבוזרת ומפוזרת בכל הנוגע לפיתוח תכניות לימוד ,מערכי ההכשרה
העומדים לרשותה ,פרויקטים מיוחדים ותכניות חיצוניות.

בהינתן אתגרים אלו נבקש לדון בשולחן זה בשלושה היבטים מתוך התייחסות למבנה הארגוני של
המערכת ,החל ברמת המטה ,עבור במחוזות וכלה בבתי הספר:


״האחר הוא אני״  -לקחים שאפשר ללמוד מתכנית זו בכל הנוגע להיבטים המבניים
והתוכניים שנוסחו לעיל.



מכלול הרכיבים הנדרשים להצלחתה של תכנית מערכתית לחינוך ערכי.



חינוך לחיים משותפים  -היבטים ספציפיים שיש לתת עליהם את הדעת בהקשר של חינוך
לחיים משותפים.

שאלות לדיון

*



באילו אתגרים תכניות מערכתיות של משרד החינוך נתקלות בשלבי היישום וההטמעה?



מהם התכנים והמטרות של התכנית? כיצד היא מיושמת? מה השפעותיה?



מה אפשר לעשות אחרת כדי שתכניות מערכתיות יהיו אפקטיביות יותר?



מה אפשר ללמוד מתכנית זו בבואנו להציע תכנית מערכתית לחינוך לחיים משותפים?



האם רצויה תכנית מלמעלה למטה או שרצוי לאפשר חופש פעולה לבתי ספר ,למנהלים,
לרשויות מקומיות ולרשתות חינוך?



על מי מוטלת האחריות לקדם חינוך לחיים משותפים?



מה צריך להיות תפקידם של ארגוני המגזר השלישי?

גילי רעי וסמאח סליימה אגברייה ,מנהלות שותפות תחום חינוך לחיים משותפים ,סיכוי
1

"האחר הוא אני"
תפיסה מערכתית במשרד החינוך – תיאוריה ומעשה
טליה

נאמן*

משרד החינוך חרט על דגלו תפיסה ערכית-חינוכית שכותרתה "האחר הוא אני" .תפיסה זו
מציבה על קדמת הבמה ערכים אוניברסליים ,הומניסטיים ,דמוקרטיים ויהודיים שמבטאים את
כבוד האדם ,שוויון ,צדק ,סובלנות ,קבלת האחר ,הכלה וחמלה ,דמוקרטיה ,זהות ושייכות,
במטרה לבנות חברה שמאפשרת לכל יחיד מימוש עצמי מתוך אחריות ,מעורבות ומחויבות לכלל.
המוסד החינוכי ,כחלק ממערכת החינוך ,הוא בבואה של החברה כולה .השונות הבין-אישית
בין יחידים כפרטים והרב-תרבותיות בחברה הישראלית ,שמקורה במגוון התפוצות ,העדות
והזרמים ,מזמנות לפתחנו אתגר תרבותי וחברתי והזדמנות ללמוד להכיל את השונה ואת האחר
ולהדגיש את ערכי החברה שלאורם נרצה לחיות .השונות החברתית היא אפוא משאב רב-ערך
ומאפשרת למידה הדדית.
השיח החברתי על ערכי המופת הנבחרים עובר כחוט השני לאורך מעגלי חייו ושגרת יומו של
הילד/הנער במשפחתו ,עם חבריו ,בבית ספרו ,בקהילתו ובמולדתו .המפגש עם האחר הוא מפגש
של שיח ,שמאפשר לפרט ללמוד על עצמו ,על יכולותיו ,על סגולותיו ,על כישוריו ועל מאווייו.
במהות התפיסה באים לידי ביטוי ההיבטים האלה :הובלת שיח דמוקרטי ערכי שמכבד את
האחר ,דאגה לחלשים בחברה ,התמודדות עם שנאת האחר ,עם הדרה ,עם שנאת חינם ועם פילוג.
הרחבת ההזדמנויות ללמידה משמעותית ,יצירת אקלים מיטבי במוסד החינוכי וצמצום
התנהגויות שליליות בין כתליו ומחוצה לו .כך יתאפשר לכל יחיד מימוש עצמי מתוך אחריות,
מעורבות ומחויבות לכלל.
מטרותיה העיקריות של התפיסה :קבלת השונה והאחר והימנעות מפגיעה בו; הכרה בזכותו
של כל אדם לחיות את חייו על פי ערכיו ותפיסת עולמו ,באופן אוטונומי ועצמאי ,כל עוד אינו פוגע
בזכויותיו של האחר; טיפוח ערכים של נתינה ,חסד ותרומה לחברה על כל גווניה; קידום ערכים
של צדק חברתי ,ערבות הדדית ,סולידריות ודאגה לכל אדם באשר הוא; חיזוק ,הרחבה והעמקה
של תהליכי ההכלה במסגרות החינוך לשם שילוב הלומדים ,התקדמותם והעצמתם; הגברת
המודעות לאחריותו האישית של כל אחד ואחד לבנייתה של חברה ערכית כתנאי לקיומה של
חברת מופת; עידוד ילדים ובני נוער לגלות אחריות אישית וחברתית בשמירה על זכויותיהם של
בני האדם וחירותם.
תפקידה של מערכת החינוך אפוא ליצור הזדמנויות ללמוד את האחר ,להרחיב את אופקי
השיח עמו ולזמן לקהילה וליחידים מפגש משמעותי עמו.

* טליה נאמן ,מנהלת אגף תכנים תוכניות ,הכשרה והשתלמויות ,מינהל חברה ונוער ,משרד החינוך
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בשנת הלימודים תשע"ה מינהל חברה ונוער במשרד החינוך מוביל את יישומה ואת הטמעתה של
התפיסה באמצעות ועדה משרדית ובשותפות עם נציגי המטה והמחוזות ,הרשויות המקומיות,
נציגי החינוך הבלתי פורמלי ,נציגי הורים ,מורים ,תלמידים ומוסדות שבתקצוב משרד החינוך.

תפקידי הוועדה המשרדית להטמעת התפיסה במטה


אינטגרציה בין גופים שונים בדגש על עבודה משותפת וחיבור של כלל הגורמים
והשותפים לתהליך.



מיפוי תכניות ,יוזמות ופעולות במטה ובמחוזות המצויות בהלימה לתפיסה.



רענון מאגר הידע :עדכון האתר ,הכנת חוברת מקוונת ,כתיבת מערכים ואיסוף יוזמות
מהשטח .

העקרונות המנחים ליישום


מהלך ערכי רב-מערכתי להטמעת ערכים.



מפגש בין אוכלוסיות בתוך המסגרת החינוכית ,בקהילה ובחברה.



רצף חינוכי :יש להביא את התפיסה לידי ביטוי בכל שכבות הגיל ,מבוקר ועד ערב,
בשיתוף בין החינוך הפורמלי לחינוך הבלתי פורמלי ,בחודשי הלימודים ובחופשת קיץ ,בין
השגרתי למודגש (ימי שיא) ,ומתוך הגדלה והרחבה של מעגלי הלמידה.



גמישות ,יזמות ובחירה :משרד החינוך העמיד לרשות כל השותפים לתהליך מרכז ידע
ארצי ,אינטרנטי ,דינמי ,כך שבכל עת יוכלו כלל השותפים להוסיף לאתר חומרים
שמציגים יוזמות מהשטח.



אחריות במחוזות :בכל מחוז מונה רפרנט לנושא ,שנמצא בקשר רציף עם מוסדות החינוך
במחוזו.

הוועדה המשרדית פיתחה מודל של "סטנדרטים ליצירה ,לניהול ולבקרה של תרבות ואקלים בית
ספרי" ,שבאמצעותו אפשר לבחון ולמפות את התרבות ואת האקלים הארגוני של המוסד החינוכי
בהתאם לתפיסת "האחר הוא אני" וליישומה כאורח חיים .הדבר נעשה באמונה שיצירת אקלים
מיטבי במוסד חינוכי וצמצום התנהגויות שליליות בין כתליו ומחוצה לו הם המפתח להגשמת
מטרות התפיסה.
התפיסה מוטמעת ומיושמת בשני מישורים משלימים :שגרת העשייה החינוכית וימי השיא
המלווים אותה.

שגרת העשייה
שגרת העשייה החינוכית מתמקדת בשני צירים:


מסובלנות למניעת גזענות וחיים משותפים בהובלת המטה לחינוך אזרחי וחיים
משותפים .התכנית מבוססת על ההנחה שיש לחנך באופן שיטתי ומעמיק לערכים של
סובלנות ולכיבוד ולשמירה על זכויות האדם כבסיס לחיים משותפים ומניעת גזענות;
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ושתהליכי הפגשה (הידברות) בין קבוצות חיוניים כאמצעי לקבלת האחר והפחתת
גזענות.


נגישות והכלת השונה .השתלבות אנשים בעלי מוגבלויות מתאפשרת כשהחברה
מקבלת את שונותם וכשהשירותים הקהילתיים כוללים גם אותם .לשם כך נעשות
פעולות להעלאת המודעות ,ונערכות פגישות ,פעילויות להיכרות ותרומה הדדית.

ימי שיא
ימי הלוח שנקבעו כימי שיא נחלקים לארבעה אשכולות :סובלנות ,מניעת גזענות וחינוך
לדמוקרטיה :יום רבין ,יום הסובלנות הבינלאומי ,יום זכויות האדם ,היום הבינלאומי למאבק
בגזענות; הכלה ונגישות :חג הסיגד ,היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות; זכויות
הילד :יום הילד הבינלאומי; אחדות בחברה הישראלית :יום הוקרה לפצועי צה"ל ולנפגעי
פעולות האיבה ,יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ,יום
העצמאות ,יום האחדות.
בכל ארבעת האשכולות הציר המרכזי והמשותף לימים אלו הוא האקטיביזם החברתי  -עידוד
לפעילות חברתית מעשית כגון הסברה ,יוזמות חברתיות והקמת מרכזי פעילות וירטואליים
ופיזיים ,בהנחה שכך אפשר להוביל שינויים חברתיים במגוון תחומים בחברה הישראלית.
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