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מבוא
ביוני 2019, כשבוע לפני בחינת הבגרות בגיאוגרפיה, צלצל הטלפון שלי. על הקו היה מורה לגיאוגרפיה מבית 

ספר ערבי, שפנה אליי בהמלצת מורה לאזרחות שמכיר את הפעילות שלי דרך "פורום המורים הערבים 

לאזרחות". באותה עת כיהנתי כמנהל מחלקת החינוך באגודה לזכויות האזרח )להלן: האגודה( וכראש ועדת 

המעקב לענייני החינוך הערבי. המורה ביקש שאטפל בסירובו של משרד החינוך לתרגם לערבית את כל 

בחינת הבגרות המתוקשבת בחמש יחידות גיאוגרפיה, כולל המפות, המקראים והמלל הרב שנלווה להם, מה 

שמאלץ את התלמידות והתלמידים הערבים להשתמש בגרסה העברית. הוא הדגיש שהדבר מהווה מחסום 

מרכזי בפני תלמידות ותלמידים - שרבים מהם מגיעים מרקע סוציו-אקונומי קשה - ומערים קשיים על 

המורים והמורות. בעקבות פנייה זו עתרה האגודה לבג"ץ נגד משרד החינוך, בצד ועדת המעקב לענייני 

החינוך הערבי, המורה ואחת מתלמידותיו. פסק הדין עיגן את התחייבות משרד החינוך לתרגם לערבית את 

בחינת הבגרות בגיאוגרפיה במלואה, כך "שמערכי הבחינות בשפה הערבית לא ייפלו במאומה מאלה בשפה 

העברית, תוך מתן מלוא המשקל למעמדה של השפה הערבית במדינת ישראל ולרווחתם של התלמידים 
iii.ואכן, בעקבות פסק הדין, תורגמה הגרסה המתוקשבת של הבחינה ii."שעברית אינה שפת עמם

מקרה זה מהווה דוגמה לכוח ולפוטנציאל הטמונים בהתארגנות של מורות ומורים ובחיבור ביניהם לבין ארגוני 

חברה אזרחית וכוחות ביקורתיים נוספים הנאבקים לשינוי חברתי: דרך פורום המורים הערבים לאזרחות נחשף 

המורה לאזרחות לפעילותן של האגודה ושל ועדת המעקב לענייני חינוך ערבי )שהכריזה באותה שנה על שנת 

השפה הערבית(, לקח יוזמה וחיבר בין כל הגורמים הרלוונטיים לצורך פתרון בעיה עקרונית הנוגעת למקצוע 

אחר. מקרה זה מלמד גם שלצד הדיכוי העמוק של המורות והמורים הערבים, והיחס המפלה, המדיר והמזלזל 

של הממסד כלפי החברה הערבית - מתנהלים בשטח מאבקי-נגד משמעותיים מצד אנשי ונשות חינוך. על 

אף שמאבק זה לא נגע בשינוי העמוק אליו מייחלת החברה הערבית-פלסטינית בישראל, שכולל הכרה בה 

וכתיבת תוכניות וחומרי לימוד בשפה הערבית אשר נותנים מענה לצרכיה ולתפיסתה, הוא סימן תחנה חשובה 

שמדגישה זכות קולקטיבית הנוגעת לשפה ואת חשיבות המאבק להשגת זכויות. 

המאמר דן בהתארגנות של מורים ומורות בקהילות מאבק כאסטרטגיה למאבק בגזענות, אפליה ודיכוי 

ובמגמות אנטי-דמוקרטיות בחברה, ולמען שינוי חברתי עמוק המבוסס על ערכים ועקרונות של זכויות 

אדם, צדק, דמוקרטיה ורב-תרבותיות.iv הדיון באסטרטגיה זו נעשה דרך מקרה הבוחן של "פורום המורים 

הערבים למקצוע האזרחות" )להלן: הפורום(, שהוקם ב-2016 בעיצומו של המאבק על מקצוע האזרחות 

)ראו להלן(, והוא עדיין פעיל כיום.

המחבר מודה לחולוד אדריס ולג׳והיינה ספי על הערותיהן החשובות והמועילות לגרסה מוקדמת של המאמר. חולוד   i
ריכזה במשך כעשור )2019-2009( את הפעילות החינוכית של האגודה לזכויות האזרח בחברה הערבית; ג׳והיינה הנחתה 

מורים ערבים ועסקה בפיתוח תכנים חינוכיים בערבית באגודה לזכויות האזרח. במסגרת תפקידה גם ליוותה את תהליך 

ההקמה של הפורום. 

ii  בג"ץ 4069/19 סלאח נ׳ מנכ״ל משרד החינוך. להרחבה ראו באתר האגודה לזכויות האזרח: ׳לתרגם לערבית את כל 
בחינות הבגרות בגיאוגרפיה׳.  

iii  בצד זאת, לאחרונה עולות טענות הקשורות לאיכות התרגום של הגרסה המודפסת של המבחן בערבית. 
iv  במבוא שכתבתי לספר "שיעור לחיים: חינוך נגד גזענות מהגן ועד התיכון" )האגודה לזכויות האזרח, 2015(, הזהרתי 
מהסכנה שבשימוש ברטוריקה ובמושגים אנטי-גזעניים ריקים מתוכן ביקורתי מהותי ומשאיפה לשינוי עמוק במבנה 

החברתי, שאין בצדם פעולה בשטח לשינוי כזה. שימוש בהם בידי הממסד בכלל, ומערכת החינוך בפרט, הוא ביטוי 

לתחכום של ההגמוניה ונועד לחזק תדמית דמוקרטית, תוך השטחת מחאה ותביעות לשינויי עומק ברמה המוסדית. חשוב 

להבהיר שבמאמר זה, המושגים "חינוך נגד גזענות" ו"חינוך ביקורתי" מכוונים לשאיפה לשינוי עומק במבנה החברה 

והממסד, שישחרר את בני האדם מדיכוי על כל סוגיו.

https://www.acri.org.il/post/__250
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הפורום,  של  הסיפור  דרך 
המאמר מצביע על היתרונות 
שבהקמת קהילות של נשות 
ואנשי חינוך למאבק בהגמוניה 
בקרב  במיוחד   , ענות ובגז
אוכלוסיות שסובלות מהדרה, 

דיכוי ושוליות מרובה.

רוב העיסוק האקדמי והציבורי בתרומתם של מורות ומורים ביקורתיים לשינוי חברתי מתמקד בעבודתם 

עם תלמידים ותלמידות בכיתה ובבית הספר. עיקר הדגש בספרות הוא על הפדגוגיה, תוכניות הלימוד, דרכי 

ההוראה, מסגרות חינוך אלטרנטיביות וכדומה. תשומת לב מועטה מקבל המאבק הקיים או הפוטנציאלי 

של מורות, מורים, נשות ואנשי חינוך במרחבי השפעה העוסקים במהות ובמדיניות החינוך הערכי והפוליטי 

בחינוך הציבורי. גם כשיש עיסוק בהתארגנויות מורים, הוא נוגע בדרך כלל למאבקים 

של איגודים מקצועיים לגבי תנאי העסקה, זכויות עובדים ורפורמות ניאו-ליברליות.1 

הוא מתקשר לרוב לתהליכי ההתפתחות המקצועית ולפרויקטים ממסדיים, ומתעלם 

מהתארגנויות מורות ומורים ביקורתיים בקהילות לא ממסדיות, השואפות להשפיע על 

מהות ותוכן החינוך בבתי הספר. כך, מוזנחת זירת מחקר על אסטרטגיה חשובה לשינוי 

חברתי, כזו שיש בה פוטנציאל רב לקידום מאבקים קאונטר-הגמוניים בכלל ונגד גזענות 

והדרה חברתית בחינוך בפרט.

דרך הסיפור של הפורום, אצביע על היתרונות שבהקמת קהילות של נשות ואנשי חינוך 

למאבק בהגמוניה ובגזענות, במיוחד בקרב אוכלוסיות שסובלות מהדרה, דיכוי ושוליות 

מרובה. פעילותן של קהילות כאלה במרחב החברה האזרחית המקדמת זכויות אדם, לצד 

העשייה החינוכית של המורות והמורים במרחב הבית ספרי, עשויה לפתוח אפיקי פעולה 

והשפעה שדרכם ניתן להרחיב את החינוך הביקורתי בבתי הספר ולתת למורים ולמורות כוח במאבקם 

"נגד הזרם". קהילות כאלה הופכות את המורות והמורים לשחקנים פעילים במאבק על החינוך, על כל 

מרכיביו והסדריו המוסדיים. 

המאמר שואף להרחיב את הידע על מאבק המורים הערבים לאזרחות, ובתוך כך להצביע על הפוטנציאל 

הטמון בחיבורים בין מורות ומורים לבין ארגונים וכוחות חברתיים הנאבקים למען זכויות אדם. המקרה 

נחקר לפי גישה איכותנית-פרשנית,2 כאשר הכותב היה מעורב בצורה עמוקה בשדה ובתהליכים הקשורים 

לפורום. ברוח הגישה הפריריאנית, כתיבה כזו יכולה לספק התבוננות בפעולה מבפנים ורפלקסיה עליה, 

שעשויות לתרום לפיתוח ה"פרקסיס" - הוא הסינתזה בין עולם התיאוריה לעולם העשייה והיישום, שנעשית 
בתהליך רפלקסיבי, דינמי, מעגלי ומתמשך.3

אתחיל בהצגת המסגרת התיאורטית שעליה נשען מאמר זה ובהצגת ההקשר הרחב למקרה הבוחן. לאחר 

מכן, אבחן לעומק את הקמת הפורום ואת דרכי פעולתו. לסיום, אשתף בתובנות וברעיונות אפשריים לפיתוח 

אסטרטגיית מאבק של נשות ואנשי חינוך בהגמוניה ובתפיסות גזעניות ואנטי-דמוקרטיות, ולקידום חינוך 

שוויוני המבוסס על ערכים של זכויות אדם, צדק, דמוקרטיה ורב-תרבותיות.

vהשדה החינוכי כזירת מאבק על ההגמוניה
מאמר זה מתבסס על גישות ביקורתיות במדעי החברה, אשר רואות בחברה שדה פוליטי רווי קונפליקטים 

ומאבקים בין כוחות שונים על ההגמוניה.4 המושג הגמוניה הוגדר בפי גראמשי כתהליך של מאבק שבו 

תפיסות עולם, פרקטיקות ואינטרסים של קבוצות מסוימות הופכים לדומיננטיים ונתפסים בעיני החברה 

כסדר טבעי.5 לפי פילק: "כשראייה מסוימת של המציאות חודרת לכל רובדי החברה: למוסדותיה, לחיי 

הפרט, למוסר, למנהגים, לדת, להיבטי התרבות השונים וכדומה".6 מאבקים על ההגמוניה מעצבים כל הזמן 

את המציאות החברתית, ובתוכה את המדינה ומנגנוניה, את הכלכלה ואת החברה האזרחית,7 ואת יחסי 

הכוח בין השחקנים והמבנים החברתיים השונים. 

המאמר נסמך גם על ספרות שדנה בתהליך הסוציאליזציה האזרחית ובמאבק הפוליטי על מהותו של 

תהליך זה, מאבק שמתרחש גם בזירת החינוך.8 בניגוד לתפיסה השלטת, המניחה שקיימת הפרדה בין חברה 

אזרחית, מדינה וכלכלה, אשען כאן על גישות המדגישות את טשטוש הגבולות בין הְסֵפרות המוסדיות 

השונות.9 על כן, השדה החינוכי בכלל, והחינוך לאזרחות )שנוגע לכלל התהליכים והתוכניות המיועדים 

להשפיע על דמות התלמיד כאזרח במדינה( בפרט, הוא חלק מהמאבק הפוליטי בין כוחות שונים בפוליטיקה, 

בממסד המדינה, בחברה האזרחית ובכלכלה המקומית והגלובלית. כל אלה נאבקים כדי להשפיע על 

מהותו של החינוך שהמדינה נותנת במסגרות החינוך שבשליטתה, מתוך מודעות לחשיבות החינוך בעיצוב 

סקירה רחבה בנושא כלולה בעבודת הדוקטורט של כותב המאמר, שעל חלק מהתשתית התיאורטית והתובנות שבה   v
מתבסס פרק זה. העבודה, שכותרתה "ארגוני החברה האזרחית והמאבק על ההגמוניה בחינוך לאזרחות בישראל", הוכנה 

בהנחיית פרופ׳ אדריאנה קמפ ופרופ׳ אמל ג׳מאל בחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב ואושרה 

בשנת 2019. 
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מציאות של שוליות מרובה, 
ת  ו ר ו מ ל  ש ה  ר ק מ ב ו  מ כ
מהחברה הערבית, מעצימה 
את הקונפליקט ואת הקשיים 
המורה  מתמודדת  שמולם 

הביקורתית. 

תודעה פוליטית וחברתית, בבניית העדפות ערכיות ובעיצוב זהותם של התלמידות והתלמידים ושל החברה 

בכללותה, בהווה ובעתיד.10 במובן זה, שדה החינוך הוא מרכיב משמעותי במנגנוני השליטה של ההגמוניה, 

במיוחד לנוכח התפתחותם של דגמי משילות גמישים, משתפים, מבוזרים ויעילים, שנועדו להחליף את דגם 

המשילות ההיררכי, הנשען בעיקר על מנגנוני הכוח של המדינה. על רקע התחזקות המגמות הניאו-ליברליות 

והתעצמות המאבק על ההגמוניה, קיים גידול מתמיד במספר הגורמים המעורבים בשדה החינוכי, למשל 

ארגוני החברה האזרחית וגורמים עסקיים המייצגים תפיסות עולם שונות.11 

הגות זו, המכירה בכוחה של ההגמוניה להשפיע ולעצב תהליכים חינוכיים, מזהה את האפשרויות לקיום 

פדגוגיה ומאבקים המערערים על ההגמוניה בתוך שדה החינוך ומחוצה לו. אפשרויות אלה קיימות בשל 

הסתירות והקונפליקטים שהמבנה החברתי מזמן, גם כשהוא מתייצב סביב פרויקט הגמוני מסוים, ובשל 

אי-השוויון, אי הצדק והנפגעים הרבים מהמשטרים הכלכליים והפוליטיים בחברות השונות. בנוסף, היא 

מדגישה את החופש היחסי הקיים בחינוך )שעליו מתנהלים מאבקים קשים במטרה לצמצמו ו/או לעצבו 

בהתאם לאינטרסים של הקבוצות השולטות( ואת פוטנציאל ההשפעה של גורמים מקומיים על בתי הספר, 

כמו התארגנויות הורים וארגוני חברה אזרחית. חלק מההוגים הביקורתיים טוענים שמורים ביקורתיים 

יכולים להיעזר בתכנים דמוקרטיים שקיימים בתוכניות לימוד, גם אם הם מינימליים, ובמרחבים דמוקרטיים 

במדינתם. במקרים אחרים מודגשת האפשרות של עשייה ביקורתית מתוחכמת ועקיפה, כדי לא להסתבך 

עם הממסד. 

ומתיאוריה לפרקטיקה - בפועל, חייהם של פעילות ופעילים ביקורתיים בחינוך, כמו בתחומים אחרים, 

הם לא קלים ולא ורודים; הם נתקלים בקשיים שונים, ונדרשים בדרך כלל לשחות נגד הזרם ולשלם 

מחירים שונים. כך למשל עולים בישראל לסדר היום הציבורי מקרים קיצוניים של פיטורין או זימונים 

לשימוע של מורות ומורים בעקבות התבטאויות ביקורתיות או שנויות במחלוקת, אירוח מרצות ומרצים 

ביקורתיים, או השתתפות בפעילות מחאה.vi יש למקרים אלה חשיבות רבה בקביעת גבולות השיח ונודע 

להם אפקט מצנן רב-עוצמה על נשות ואנשי חינוך. עם זאת, רוב ההתמודדויות של נשות ואנשי חינוך 

ביקורתיים לא מגיעות לתקשורת וגם לא זוכות למחקר מעמיק. הם מדווחים על מנגנוני השתקה מגוונים 

ומתוחכמים שמשפיעים עליהם, כמו הודעות או מכתבים זועמים של הורים ושל ארגוני ימין, זימון לשיחות 

עם מנהלות ומנהלים ושיימינג ברשתות חברתיות. מורות ומורים ביקורתיים מצביעים על מחירים שונים 

להשתקה זו: לחצים נפשיים, חששות הקשורים לביטחון כלכלי, אי-קידום בתפקיד, פגיעה 

במעמדם בבית הספר ועוד. לאלה נלווים היעדר גיבוי מגורמים מקצועיים ופוליטיים 

במשרד החינוך, וחוסר בהכשרת מורים בנושא גזענות ובפיתוח כלים להתמודדות עם 

גילוייה במרחב החינוכי. נוכח כל זאת, מורות ומורים רבים, על אף שהם מודעים לצורך 

בהתערבותם המקצועית כנשות ואנשי חינוך בסיטואציות של שיח גזעני ואלים בכיתות, 
נמנעים מלעשות כן ומפתחים דרכי התמודדות המשמרות את הסטטוס קוו.12

במקרים רבים, מורות ומורים חווים מציאות של שוליות מרובה ורבדים שונים של דיכוי 

- על בסיס לאומי, אתני, מגדרי, מעמדי-כלכלי ועדתי, כמו במקרה של מורות מהחברה 

הערבית. מציאות של שוליות מרובה מעצימה את הקונפליקט ואת הקשיים שמולם 

מתמודדת המורה הביקורתית. ראזר ופרידמן מצביעים על תופעת "מעגל ההדרה", 

שסובלים ממנו מורים ומורות בהדרה שעובדים עם ילדות וילדים בהדרה.13 מעגל ההדרה מחליש את 

המורים והמורות ומפתח בקרבם התנהגויות שמנציחות את ההדרה החברתית שלהם ושל התלמידים.

מכל זאת עולה כי נדרשת תמיכה משמעותית בנשות ואנשי חינוך ביקורתיים, כדי לסייע להם בהתמודדות 

עם המציאות החברתית הקשה. דרך אחת לכך היא בניית קהילת מורות ומורים ביקורתיים. 

קהילות מורות ומורים ושיח הקהילתיות בשדה החינוך
המונחים קהילה וקהילתיות עולים יותר ויותר כאסטרטגיות התמודדות מול קשיים ואתגרים שהחברה 

המודרנית יוצרת, במיוחד בעקבות התחזקות המגמות הניאו-ליברליות. לקהילות יש יתרונות רבים בבניית 

חוסן חברתי, פיתוח הון חברתי, התמודדות קולקטיביות עם משברים ומתן מענה לצרכים שלא נענים 

בידי המדינה. בקרב חברות שסובלות מדיכוי, צומחות קהילות כחלק מפיתוח היכולת שלהן להתמודד עם 

המציאות הקשה ולצורך בניית כוח לחיזוק המאבק בשלטון. המהפכה האינטרנטית של הרשתות החברתיות 

vi  כמו במקרים של המורים שּבלי פרח, אדם ורטה ומאיר ברוכין, בית הספר מערערה שהשתתף במצעד זכויות האדם, 
ובתי ספר אחרים שאירחו דוברים מעמותות הנאבקות נגד הכיבוש )פורום המשפחות השכולות, בצלם ועוד(. 
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מורות  של  מאבק  קהילות 
השיח  נגד  יוצאות  ומורים 
ההגמוני בחינוך ונגד הגזענות 
בעיקר  ופועלות  והאפליה, 
ם  י כ י י ש א  ל ש ם  י ב ח ר מ ב
יהן  חבר אם  גם   , נה י למד
ערכת  במ וב  לר קים  ס ע מו

החינוך שבאחריותה. 

יצרה מרחבים חדשים להתארגנות קהילתית ולפעולה, ופלטפורמות נגישות וזולות לתחזוקת הקשרים בין 

חברי קהילות.

דוגמה להתמודדות קהילתית היא אופן ההתמודדות של החברה הפלסטינית בתקופת האינתיפאדה 

הראשונה )סוף שנות ה-1980( עם המציאות הקשה שיצר הכיבוש הישראלי בשטחים שישראל כבשה 

ב-1967, באמצעות יוזמות קהילתיות-התנדבותיות לא ממסדיות שצמחו מלמטה בתחומים שונים וברמות 

שונות )שכונות, ישובים, תחומי עיסוק וכו׳(. כך, למשל, בתגובה לסגירת בתי הספר והאוניברסיטאות שנקט 

ממשל הכיבוש כחלק מהאמצעים לדיכוי האינתיפאדה, הוקמו מועדונים ללמידה במרחבים לא-ממסדיים. 

בהשראת יוזמות אלה הגה המחנך הפלסטיני מוניר פאשה את הגישה החינוכית האנטי-ממסדית שלו, 

 vii.)שבמרכזה למידה מבחירה בצוותא בקהילת למידה, שאותה כינה "מוג׳אורה", מלשון ג׳יראן )שכנים

המדיניות והרפורמות הניאו-ליברליות משפיעות מאוד על תחום החינוך, דרך העמקת ההפרטה, חיזוק פיזור 

הסמכויות וביסוס האוטונומיה הבית ספרית. כתגובה לכך, מתחזקים בו שיח ופרקטיקה של קהילתיות 

וקהילות, אך למרות זאת אין מחקר רב על כך. ניתן לציין את מחקרם של ואנגריקן ושותפיה, שהתבסס 

על סקירה של כ-40 מאמרים ומחקרים בנושא קהילות מורים, ואיתר שלושה סוגים של קהילות כאלה: 

קהילות פורמליות )שמוקמות לרוב על-ידי רשויות החינוך במדינות(, קהילות מורים סביב נושא )מוקמות 

בדרך כלל על-ידי הנהלות בתי ספר( וקהילות ספונטניות, שנועדו להעניק למורות ולמורים תמיכה מקצועית 
ורגשית סביב פעילות או צורך קונקרטי שלהם.14

אפשר להניח שמהלכים ממסדיים של פיתוח קהילות מורות ומורים וחיזוק שיתוף הפעולה בקרב אנשי 

ונשות חינוך יתרמו להתפתחות המקצועית שלהם. אולם, האם מרחבים אלה מקדמים פדגוגיה ביקורתית 

בבתי הספר? האם יש להם פוטנציאל לקדם שיח ביקורתי שצומח מהשטח, במיוחד בבתי ספר של 

אוכלוסיות מודרות או נשלטות? האם הם מעודדים התפתחות מאבקים של מורות ומורים שרוצים להשפיע 

על החינוך באופן רחב? או שמא תרומתם מסתכמת בביסוס שיח הגמוני, שבמרכזו הישגי 

התלמידות והתלמידים, ובקידום תפיסות אזרחיות שההגמוניה מעוניינת לקדם? כמו כן, 

אם קהילות ממסדיות אכן מחזקות מורים ומורות מבחינה מקצועית לטווח קצר, האם 

זה יתרום לחיזוק מעמדם? ואיך ישתלבו בקהילות כאלה מורות ומורים שלא יקבלו את 

תפקידם כ"בורג" במערכת, שנאלץ לבצע משימות שהממסד הטיל עליו? כל הסוגיות 

האלה מצריכות מחקר ועיסוק ציבורי רחב.

מאמר זה עוסק בסוג אחר של קהילות מורים ומורות, שאני מכנה קהילות מאבק. 

קהילות כאלה יוצאות נגד השיח ההגמוני בחינוך ונגד הגזענות והאפליה, ופועלות 

בעיקר במרחבים שלא שייכים למדינה, גם אם חבריהן מועסקים לרוב במערכת החינוך 

שבאחריותה. המאמר מתמקד במקרה של קהילת מאבק אחת, אך חשוב להדגיש 

שבעשור האחרון בלטו מספר התארגנויות של אנשי ונשות חינוך שהתאפיינו בביקורת 

נגד המדיניות החברתית-כלכלית במדינה, נגד צעדים ברוח ממשל הימין שפגעו בחינוך 

לאזרחות במשמעותו הרחבה, או נגד הפגיעה בחופש הביטוי של מורות ומורים ביקורתיים. ניתן למנות 

בהקשר זה את היוזמות "אני מורה פוליטי", "מועצת מורי האזרחות", "ח׳ זה חינוך" שפעלה במהלך "מחאת 

רוטשילד", תנועת המורים ועוד. למרות שהביקורת שהושמעה במסגרת התארגנויות אלה לא שאפה לשנות 

מהיסוד את משטר האזרחות ולא חרגה מגבולות השיח הציוני או הניאו-ליברלי, כוחות הימין פעלו כדי 

להשתיקה. מעניין לחקור מדוע חלק מההתארגנויות הללו כבר לא קיימות, מדוע חלקן מיתנו את השיח 

שלהן, והאם וכיצד הממסד פעל להחלשתן. 

החינוך בקרב החברה הערבית בישראל
הספרות מדגישה את הפערים בחינוך בין החברה היהודית והערבית בישראל מבחינת משאבים, מעמד 

והישגים, את הא-סימטריה בתכנים ובהוראת השפה העברית והערבית ואת ההפרדה בין החינוך בשתי 

החברות.15 ספרות זו גורסת שמערכת החינוך בחברה הערבית משקפת את מעמדו הנחות של המיעוט 

הערבי-פלסטיני במשטר האזרחות האתני המרובד בישראל,16 ומשמשת את ההגמוניה ככלי לשליטה 

באוכלוסייה הערבית ולפיקוח עליה.17 חוקרים שונים מדגישים את השפעת הממשל הצבאי שחל על החברה 

הערבית בישראל עד אמצע שנות ה-1960 על עיצוב מערכת החינוך,18 ואת המעורבות הרשמית של שירות 

vii  ראו כתביו של פאשה בבלוג שלו, مجاورة - وسيط للتعلم والعمل المجتمعي )מוג׳אורה - כמתווך ללמידה ולפעולה 
חברתית(.  
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הביטחון הכללי במינויים במערכת החינוך הערבית עד לפני כעשור וחצי. מחשיפת מסמכים רשמיים עלה 

שגם בשנת 2020 מעורבות זו של השב"כ נמשכה, בניגוד לחוק ולהתחייבות המדינה בבג"ץ בשנת 19.2005 

בתוכניות הלימוד שמיועדות לבתי ספר ערבים אין התייחסות למציאות של החברה הערבית בישראל, 

לצרכים שלה - לרבות בהקשר של זהות לאומית וקשר למולדת - ולהיסטוריה ולזהות הפלסטינית. ילדות 

וילדים ערבים בישראל לומדים את ההיסטוריה של העם היהודי בהתאם לנרטיב הציוני ההגמוני, אך לא 

לומדים את ההיסטוריה של עמם ולא דנים במציאות המורכבת של חייהם, המאופיינת במתח בין זהותם 

הלאומית לזהותם האזרחית.20 גם בתחום הוראת השפה קיימת א-סימטריה ברורה בין הוראת העברית בבתי 

ספר ערבים לבין הוראת הערבית בבתי ספר יהודים.viii תוכני החינוך הם למעשה ביטוי מובהק למהות "חוק 

הלאום", עוד טרם חקיקתו בשנת 2018. 

במציאות זו, לא ניתן לדבר על חינוך ערבי אלא על "חינוך לערבים". חינוך זה לא נהנה מהכרה וממעמד 

במשרד החינוך, בניגוד למעמד האוטונומי ולהכרה שלה זוכה החינוך הממלכתי-דתי, ולמיעוט הערבי אין 

תפקיד פורמלי בעיצוב המדיניות הנוגעת לחינוך בניו ובנותיו. מצב זה נובע מהשאיפה להנציח את הסטטוס 

קוו במשטר האזרחות בישראל, שמשמר את עליונות היהודים ואת השליטה בפלסטינים, ומתוך מחשבה 

שכך תימנע התגבשות זהות לאומית בקרב המיעוט הערבי-פלסטיני.21 בנוסף, מציאות 

זו דוחפת להצטמצמות תפקידו של בית הספר בחברה הערבית לתחום הלימודי-הישגי 

ולחוסר עיסוק בסוגיות ערכיות ופוליטיות,22 מה שיוצר מציאות שבה התחרות על ההישגים 

היא מרכז החוויה הלימודית בבתי ספר ערביים. 

רוב הספרות שדנה במצב החינוך בחברה הערבית מתמקדת בגורמים הממסדיים למצב זה, 

בעוד המאבק של החברה הערבית לשינוי המציאות שלה בתחום החינוך לא זכה לתשומת 

לב מחקרית ראויה.23 מחקר שערכתי מראה שהחברה הערבית-פלסטינית בישראל סימנה 

החל מסוף שנות ה-1970 את החינוך כתחום בעל חשיבות אסטרטגית וכבעל חשיבות 

מיוחדת להתפתחותה ולשיפור האפשרות למוביליות עבור ילדיה וילדותיה. היא נאבקת 

הן על זכויות אינדיבידואליות והן על זכויות קולקטיביות לחינוך, כמיעוט ילידי, ורואה 

במאבק זה כלא פחות חשוב ממאבקה נגד הפקעת קרקעות.24 כחלק מהמאבק להשגת 

זכויות החברה הערבית בתחום החינוך הוקמה בשנת 1984, ביוזמת ועד ראשי הרשויות 

הערביות, "ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי". מאז, הוקמו ארגונים רבים ברמה הארצית 

וברמה המקומית העוסקים בתחום החינוך, התרחבו המאבקים למימוש הזכות לחינוך ועלתה המודעות 

לזכויות אלה בתוך החברה הערבית. מאבק זה הוא אחד הגורמים המרכזיים לשינויים שחלו בחינוך הערבי 

עם השנים, כמו שיפור תשתיות, הקצאת משאבים, ביטול מעמד השב"כ בוועדות מינוי מנהלים, הכנסת 

קטעים מיצירות של סופרים פלסטינים לתוכנית הלימוד בספרות ערבית ועוד. 

מורות ומורים ערבים: ניכור, מלכוד, והתפתחותן של אסטרטגיות 
התמודדות 

מושג הניכור במדעי החברה מתייחס לתחושות של אי-שייכות של אדם או של קבוצה לחברה בכללותה או 

לתהליכים ומרכיבים מסוימים בתוכה, או לתחושת זרות של אדם עם עצמו. ניכור כולל תחושות של חוסר 

משמעות, חוסר השפעה, חוסר אונים, הדרה חברתית, היעדר מימוש עצמי ועוד. לפי מרקס, הקפיטליזם 

הופך את העובד למנוכר מטבעו האנושי, מזולתו, מתהליך הייצור ומתוצר עבודתו. לפי ניתוח זה, העובדות 

והעובדים הופכים בעצמם לסחורה בשוק, סובלים מניצול עמוק, ואף תוצר עבודתם נהפך לכלי נשק נגדם.25 

האדם המנוכר בהקשר זה מרגיש שהוא רק כלי בשירות מישהו אחר, חפץ חסר ערך, שלא חי את מהותו 

האנושית. המושג ניכור משמש גם לתיאור תחושת הבדידות שמאפיינת בני אדם בחברה המודרנית, בשל 

תהליכי עיור והרס הקהילתיות.26 

להערכתי, תופעת הניכור התעצמה בעשורים האחרונים בקרב אנשי ונשות חינוך ברחבי העולם. זאת, 

בעקבות התחזקות הניאו-ליברליזם, שמכפיף את מערכת החינוך לשיקולי השוק ופוגע במעמד העובדים 

והעובדות בחינוך ובתנאי העסקתם, ונוכח משטרי אזרחות שמצמצמים את המרחב הדמוקרטי במערכת 

החינוך באמצעות חינוך לאזרחות שביסודו נרטיב מצומצם שהמשטר חפץ בו. תהליכי הסטנדרטיזציה, 

ההישגיות וההעדפה של מקצועות מסוימים, כמו מתמטיקה ואנגלית, הנגזרת מהגלובליזציה ומשיקולי 

viii בהקשר זה, חשוב להדגיש שחלק מהמוטיבציה להוראת הערבית בחינוך העברי קשורה לצרכים הביטחוניים בתחום 
המודיעין.

החברה הערבית-פלסטינית 
בישראל סימנה החל מסוף 
החינוך  את   1970 ה- שנות 
ת  ו ב י ש ח ל  ע ב ם  ו ח ת כ
וכבעל חשיבות  אסטרטגית 
ה  ת ו ח ת פ ת ה ל ת  ד ח ו י מ
ולשיפור האפשרות למוביליות 

עבור ילדיה וילדותיה.
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המורות והמורים הערבים-
פלסטינים בישראל נדרשים 
צג  י י ל מזהותם,  להתנתק 
את משרד החינוך הישראלי 
ולפעול לפי תוכניות לימוד 
ם  ת ו ה ז ב ת  ו ר י כ מ א  ל ש
ם  ה ל ש ר  ש ק וב ת  י מ ו א ל ה

למולדתם. 

השוק - חיזקו את אופיים של בתי הספר כ"מפעלים לציּונים", הגבירו את התחרותיות והעמיקו את 

האינדיבידואליזציה. תופעת הניכור בקרב נשות ואנשי חינוך חזקה והרסנית בהרבה בקרב החברה הערבית 

בישראל, בעיקר בשל תפקידה של מערכת החינוך כחלק ממנגנון השליטה בערבים.27 

את הניתוח הזה לגבי תופעת הניכור בקרב מורים גיבשתי אחרי אינטראקציה שקיימתי לאורך שנים עם 

אלפי מורות ומורים ובעלי תפקידים במשרד החינוך, ברשויות המקומיות ובחברה האזרחית, ביקורים 

בעשרות מוסדות חינוך, חדרי מורים, מכללות להכשרת מורים ורשויות מקומיות, קריאת ראיונות רבים עם 

מורים ומורות שפורסמו בתקשורת ועיון בספרות ענפה בנוגע למערכת החינוך בחברה הערבית ולמורות 

ומורים ערבים.

המורות והמורים הערבים-פלסטינים בישראל נדרשים להתנתק מזהותם, לייצג את משרד החינוך הישראלי 

ולפעול לפי תוכניות לימוד שלא מכירות בזהותם הלאומית ובקשר שלהם למולדתם. יתרה מזו, הם נדרשים 

ללמד את תלמידותיהם ותלמידיהם שהם אזרחים מסוג נחות במדינה ובארץ שמוגדרת 

כשייכת לעם אחר. עליהם ללמד את הנרטיב של הרוב בכל התחומים והמקצועות, בעוד 

שהנרטיב שלהם-עצמם לא מוגדר כלגיטימי במערכת החינוך. יתר על כן, מנגנוני הפיקוח 

והשליטה המופעלים בחינוך הערבי מגבירים את התחושה של המורים והמורות שהם 

כל הזמן תחת פיקוח ושעליהם להיזהר שלא לדרוך על מלכודות שעלולות לסבך אותם. 

למנגנוני הפיקוח הגלויים והסמויים של הממסד נוספו בשנים האחרונות גורמים בחברה 

האזרחית, שנמנים על הכוחות ההגמוניים, כמו ארגון "אם תרצו", שעוקבים ורודפים אחרי 

מורות ומורים ערבים ברשתות חברתיות ובפעילויות מחוץ לבית הספר. בעקבות פעילותם 

של גורמים אלה, מורות ומורים ערבים מזומנים לשיחות הבהרה, למרות שבמקרים רבים 

אין חשד שעברו על הוראות משרד החינוך. הדבר גורם לעיסוק תקשורתי רב, ומתחוללת 

מתקפה ואף הסתה נגדם בתקשורת העברית וברשתות החברתיות. גם אם בסופו של דבר 

מהלכים כאלה אינם מובילים להשעיית מורות ומורים או לפיטוריהם, הם תורמים לביסוס 

תרבות הפחד וההשתקה, מגבירים את הדאגה מאובדן פרנסה )שמתחזקת נוכח מציאות כלכלית שמקשה 

על מציאת מקומות תעסוקה חלופיים(, ומחזקים את תחושת האכזבה של המורות והמורים מהמערכת, 

שלא מגבה אותם ואף משתפת פעולה בחלק מהמקרים עם מהלכיהם של ארגוני הימין.

המורים והמורות הערבים מרגישים במקרים רבים מושפלים וחשים שכבודם האישי והלאומי נרמס. לדוגמה, 

כשהם נדרשים להגיע לבתי הספר כשאלו ריקים מתלמידים ומתלמידות, בעת שהחברה שלהם בשביתה 

כללית שהוכרזה כמחאה על מעשי הממסד נגד החברה הפלסטינית בישראל או נגד עמם במקומות אחרים. 

פעולה כזו מנתקת את המורות והמורים מהחברה שלהם, משפילה אותם ושמה אותם ללעג מול עצמם, 

מול התלמידים והתלמידות ומול ההורים. לנוכח הפיקוח מצד הממסד, במקרים רבים מורות ומורים ערבים 

נמנעים מלקחת חלק באירועים פוליטיים וחברתיים שמתקיימים בחברה שלהם מחוץ לשעות העבודה, 

בשל חשש מפגיעה. כל אלה תורמים לתחושות ניכור וליצירת התופעה של "המורה המנוכר". 

בשל המתח הקיים בין הזהות האזרחית והלאומית שלהם, מורות ומורים ערבים-פלסטינים בישראל 

מתמודדים עם דילמות ייחודיות ונדרשים למלא אחר ציפיות סותרות מצד החברה הערבית והארגונים 

הפועלים בתוכה מצד אחד, ומשרד החינוך והממסד מצד שני:28 המערכת מצפה ואף דורשת מהם להוביל 

תלמידות ותלמידים להישגים ולהצלחה בבחינות השונות, ומודדת את הצלחתם בהתאם 

)תוך התעלמות ממרכיבים אחרים בעבודתם(, ובכך מטפחת מורות ומורים קונפורמיסטים 

הממוקדים בהישגים. מנגד, החברה מצפה מהם לחדשנות, לביקורתיות, ליצירתיות, 

ליוזמה, למעורבות, לגילוי מנהיגות, לחינוך מכיל ולהשקעה בילדות ובילדים החווים 

הדרה, שחלקם הגדול במצב סוציו-אקונומי קשה, כדי למנוע את נשירתם מהלימודים 

ואת נפילתם ברשתות ארגוני הפשע.29 התמודדות יום-יומית זו מגבירה את הלחץ על 

המורות והמורים, פוגעת בתחושת המסוגלות שלהם, מגבירה את תחושות הניכור והלחץ 

הנפשי שלהם, כופה עליהם לוותר על ערכים שחשובים להם ולחברה שלהם ומאיצה 

תהליכי שחיקה בעבודה. 

חלק מהלחצים הללו מופעלים גם על מורים ומורות בחברה היהודית, אך עוצמתם 

והשפעתם חזקה בהרבה על מורות ומורים ערבים, בשל הגורמים הבאים: הפיקוח 

והשליטה המוגברים בחינוך הערבי; תכני הלימוד הבעייתיים; המחסור במשאבי הוראה 

איכותיים בשפה הערבית; המצב הסוציו-אקונומי של החברה הערבית; הכשרת מורים שאינה עונה על צרכי 

המורות והמורים הערבים ולא מתייחסת לקשיים שאיתם הם מתמודדים; שוק העבודה המצומצם בחברה 

הערבית שדוחף חלק מהאקדמאיים לעסוק בחינוך מחוסר ברירה; הקושי לקבל מינוי בשל העודף במורים, 

- ם י ב ר ע ם  י ר ו מ ו ת  ו ר ו מ
ל  א ר ש י ב ם  י נ י ט ס ל פ
ת  ו מ ל י ד ם  ע ם  י ד ד ו מ ת מ
ייחודיות ונדרשים למלא אחר 
ציפיות סותרות מצד החברה 
הערבית והארגונים הפועלים 
ומשרד  אחד,  מצד  בתוכה 

החינוך והממסד מצד שני.
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וההישגיות והתחרות שהדבר יוצר; הפוליטיקה בשלטון המקומי והשפעתה השלילית על החינוך; תופעת 

האלימות והפשיעה בחברה הערבית וחדירתה אל גבולות השדה החינוכי; והתרבות הארגונית הריכוזית בבתי 

הספר. לרוב המורות והמורים הערבים אין את הפריבילגיה לעזוב את המערכת, כי שוק העבודה מציע להם 
 ix.הרבה פחות הזדמנויות מאשר לעמיתיהם היהודים

ארליך-רון וגינדי מצביעים על מגוון אסטרטגיות שמורות ומורים ערבים מאמצים, המתאפיינות ב"התמקחות 

מרובה", שנועדו לאפשר להם לתמרן וללכת בין הטיפות במציאות המורכבת, ולתרום לדינמיקה חברתית 

של שינוי מבלי להפר את הסדר החברתי ומבלי לסכן את עצמם.30 מהפעילות שלי בקרב מורים ומורות 

ובשדה החינוך הבחנתי בשלוש תופעות נוספות, שמופיעות בעוצמה רבה יותר בחברה הערבית בשל ההקשר 

החברתי-פוליטי-היסטורי שתואר לעיל:

 מורות ומורים המעוניינים לדבר עם תלמידים על סוגיות אקטואליות ועל הנרטיב הפלסטיני, אך 	
x.נרתעים בשל חשש מהממסד

 מורות ומורים המאמינים ברעיונות ביקורתיים, אך נמנעים מעשייה ביקורתית משמעותית בשל חשש 	

להסתבך. בחלק מהמקרים, הם מודעים למשמעות של החינוך הממסדי-"בנקאי" שהם מיישמים 

ונקרעים בין קול המצפון שלהם לבין החשש שייפגעו.

 מורים ומורות שאינם מודעים לזכויותיהם מבחינת חופש ביטוי ועשייה ביקורתית. חלקם סבורים 	

ש"אסור לעסוק בפוליטיקה" או "אסור להביע עמדה", ולכן נוטים לצנזר את עצמם בחומרה, מחשש 

להסתבכות עם החוק. בפועל, לפחות על הנייר, מרחב חופש הביטוי והעשייה הביקורתית שהחוק 

מאפשר, על אף מגבלותיו והשינויים בהנחיות שנוגעות לו, רחב ממה שמורות ומורים אלה מדמיינים, 

מה שמלמד על היעילות והאפקטיביות של מנגנוני השליטה שלהם הם נתונים. 

המורות והמורים הערבים לאזרחות הם חלק מההוויה של החינוך הערבי שתוארה לעיל. עם זאת, רבים מהם 

נחשבים לביקורתיים ולאקטיביים. ניתן להצביע על מספר גורמים מרכזיים לכך, הקשורים למאפייני המקצוע, 

לשינויים שהתרחשו בו במשך השנים )ראו להלן( ולפרופיל המורות והמורים שפונים להכשרה במקצוע זה, 

שבשל תכניו מושך מורים יותר פוליטיים. מורות ומורים לאזרחות נהנים מיוקרה מסוימת בחברה הערבית, 

שמצפה מהם לשוחח עם התלמידות והתלמידים על סוגיות לאומיות ולציין ימים משמעותיים בלוח השנה, 

כמו "יום האדמה", הטבח בכפר קאסם, אוקטובר 2000 ועוד. ציפיות אלה, התדמית שמיוחסת להם והעיסוק 

באותם נושאים, מעניקים למורות ולמורים הערבים לאזרחות תחושת משמעות ביחס לעשייתם. חלקם אף 

הפכו למודל לחיקוי בתחום האקטיביזם האזרחי והתעוזה להביע עמדות ביקורתיות. 

המאבק על החינוך לאזרחות בישראל
המאבק על החינוך לאזרחות אינו מתרחש רק בזירת מקצוע האזרחות. הוא ניטש סביב כל ההסדרים 

והמרחבים המשפיעים על התהליכים החינוכיים שמעצבים את זהותם האזרחית של אזרחי העתיד, 

התלמידים והתלמידות, מרמת הכיתה ועד רמת רשויות המדינה: מדיניות חינוכית, תכני לימוד, חופש 

ביטוי של מורות ומורים, פעילות ארגוני החברה האזרחית בבתי ספר, הרכב ועדות ואיוש תפקידים במשרד 

החינוך, חוקים בכנסת ועוד.31 

למרות שמקצוע האזרחות בבית הספר מצומצם יחסית, הוא הפך לזירת מאבק מרכזית, בשל הסמליות 

שלו והפוטנציאל הטמון בו להגדרת השיח הפורמלי לגבי מהות משטר האזרחות המקובל, גבולות השיח 

ודמות "האזרח הטוב". במוקד מאבק זה עומדות מחלוקות חברתיות עמוקות סביב הגדרת המדינה כ"יהודית 

ודמוקרטית", גבולות משטר האזרחות במדינה )כולל מיהו אזרח, מיהו יהודי(, הגבולות הטריטוריאליים של 

המדינה, תפקיד האזרח בחברה בעידן הניאו-ליברלי ומעמדן של הקבוצות השונות במדינה. במחלוקות אלו 

מתגלים הבדלים משמעותיים בתפיסת האזרחות בין קבוצות שונות באוכלוסייה.32 

המאבקים במקצוע האזרחות שהתרחשו בשני העשורים האחרונים משקפים את יחסי הכוח במאבקים 

ההגמוניים בישראל, שמתאפיינים בהעמקת ההשפעה של כוחות הימין, הדוגלים בחיזוק המרכיב האתני-

ix  ואכן, במערכת החינוך יש עודף במורות ומורים ערבים ומחסור במורות ומורים יהודים, שמגמת העזיבה אצלם נמצאת 
במגמת עלייה.

x  ראו ראיון עם מוחמד קונדוס, איש חינוך פלסטיני ומנהל בית ספר דו-לשוני השייך לעמותת ׳יד ביד׳, בתוכנית "סוכן תרבות" 
מתאריך 21 בינואר, 2022 )כאן 11 - תאגיד השידור הישראלי( החל מדקה 31:12.  

https://youtu.be/grID9mz2Jqs
https://youtu.be/grID9mz2Jqs
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יהודי במדינה, בהרחבת התנחלויות ובהמשך הכיבוש והסיפוח. השפעה זו באה לידי ביטוי בשינויים ברוח 

האג׳נדה של כוחות אלו בתוכנית הלימודים, בספרי הלימוד, באיוש תפקידים במשרד החינוך, בהרחבת 

השפעתן של עמותות, בצמצום המרחב הביקורתי, ועוד.33 

תוכנית הלימודים באזרחות שאושרה בשנת 1994 והמלצות דוח קרמניצר משנת 1996 תרמו להרחבת 

תכני הלימוד בנושא הדמוקרטיה, כחלק מתפיסת המדינה כ"יהודית ודמוקרטית" )גם אם עיסוק זה 

נותר מוגבל לתפיסה האידיאולוגית הציונית, שבמרכזה "מגילת העצמאות" של ישראל(.34 כמו כן, התרחב 

העיסוק בשסעים ובמחלוקות שמאפיינים את החברה בישראל ובסוגיות אקטואליות. 

מטרות המקצוע הוגדרו אז כפיתוח ממדי חשיבה גבוהים, ניתוח אירועים אקטואליים, 

גיבוש עמדות מנומקות, ועשייה לצד הקניית ידע תיאורטי.35 ספר הלימוד של משרד 

החינוך "להיות אזרחים בישראל - מדינה יהודית ודמוקרטית", שנכנס לשימוש בשנות 

ה-2000, כלל מספר עמודים מצומצם שעסק בחברה הערבית, שחלקם נכתבו בידי ערבים. 

בגרסתו הערבית עבר הספר התאמה קלה כך שהוא פתח בנושא הדמוקרטי, ולאחר מכן 

עסק ביהדות המדינה. ביקורת שהופנתה כלפי הספר בערבית גרסה שחסר בו עיסוק 

בחברה הערבית ובנרטיב שלה, ושהתרגום שלו אינו באיכות גבוהה ובחלקים מסוימים 

אף בעייתי.36 

כל אלה אפשרו למורות ולמורים ערבים לאזרחות מרחב מסוים, גם אם מוגבל, לעסוק 

בסוגיות הקשורות לחברה הערבית, למעמדה בישראל, לדרישות שלה, לדעות שונות 

לגבי משטר האזרחות, לבעיות מקומיות וכדומה. עד שנת 2005 כיהן מפמ"ר ערבי למקצוע האזרחות, מה 

שאפשר התייחסות מסוימת של משרד החינוך לסוגיות ולצרכים של החברה הערבית בהקשר של עיצוב 

לימודי האזרחות. אך לאחר פרישתו לפנסיה, נמנע משרד החינוך ממינוי מפמ"ר ערבי במקצוע האזרחות 

בטענה שמדובר בתוכנית לימוד אחידה )בעוד תפקיד המפמ"ר לאזרחות בחינוך הממלכתי-דתי נשמר(, 

דבר שתרם להחלשה של מעמד הערבים בתוך הצוות המוביל של המקצוע ושל האפשרות שלהם להשפיע 

על המתרחש במקצוע.37 אדר כהן, שכיהן בתפקיד בין השנים 2008 ו-2012, נקט בגישה שאפשרה עיסוק 

מסוים באתגרים ובמצוקות של החברה הערבית. בתקופה זו התקיימו מספר כנסים לכלל המורים והמורות 

לאזרחות בחברה הערבית, דבר שחיזק אותם והעניק להם גיבוי. חלק מהכנסים נערכו ביוזמת מחלקת 

החינוך באגודה לזכויות האזרח ובשותפות עם המזכירות הפדגוגית והפיקוח על הוראת האזרחות במשרד 

החינוך, שאדר עמד בראשו. 

אולם, בשנת 2009 החלו לנשוב בממסד רוחות חדשות: הליכוד חזר לשלטון ומינה את גדעון סער, נציג 

המפלגה, לשר החינוך. השר מינה את ד"ר צבי צמרת כיו"ר המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך, והלה 

יזם שינויים בתוכנית הלימודים והניע תהליך לשכתוב ספר הלימוד "להיות אזרחים בישראל - מדינה 

יהודית ודמוקרטית". מומחיות ומומחים ערבים לא היו שותפים לגיבוש תוכנית הלימודים באזרחות ואף 

לא לשכתוב ספר הלימוד של משרד החינוך. השינוי בתוכן הספר נועד לבסס את רעיון המדינה האתנית 

היהודית, להעלים את העובדות ואת הנרטיבים המתנגשים עם תפיסה זו, להציג את המיעוט הערבי-פלסטיני 

על-פי הנרטיב הממסדי - כאוסף של עדות דתיות ואתניות שאין להן קשר לארץ, להעלות סימני שאלה 

לגבי היותו מיעוט ילידי, לצמצם את העיסוק בדמוקרטיה ובזכויות אדם ואף לעוות גישות דמוקרטיות 

באופן שיהלום את רעיון המדינה האתנית.38 דוח של "המכון לאסטרטגיה ציונית" שפורסם באותה שנה, 

טען שמקצוע האזרחות מוטה שמאלה.39 חברי ועדת המקצוע במשרד החינוך הוחלפו בהתאם לאג׳נדה 

החדשה.40 ב-2012 פוטר מפמ"ר האזרחות, אדר כהן, בעקבות לחץ פוליטי מהימין. 

באותה תקופה עלתה לשיח הציבורי פרשת זימון מנהל בית ספר מערערה לבירור משמעתי במשרד החינוך, 

בעקבות השתתפות בית הספר במצעד זכויות האדם בתל אביב בשנת 2011. ההשתתפות במצעד נעשתה 

ביוזמת המורים לאזרחות בבית הספר ובהסכמת ההורים, כסוג של שיעור אזרחות חווייתי שחושף את 

התלמידות והתלמידים הערבים למגוון בעיות חברתיות וסוגיות של זכויות אדם ולמפגש רב-תרבותי בעל 

ערך חינוכי רב. הביקורת מימין על המורות והמורים לאזרחות גברה, והם החלו להתנהל ביתר זהירות.

עוד קודם לאישור ספר הלימוד המשוכתב פורסמו פרקים ממנו, שזכו לביקורת רבה בקרב מורות ומורים 

ועוררו שיח ציבורי ער בחברה הערבית. בניתוח שערכה, הראתה פינסון שהפרקים החדשים מייצגים 

תפיסה חדשה ומדאיגה הן מבחינת תוכנם והן מבחינת הליך פרסומם, אשר סותרת את מהות הדמוקרטיה 

וזכויות המיעוט הערבי בישראל.41 ביוני 2014 נערך ׳שולחן עגול׳ ביוזמת האגודה ומרכז דראסאת בכדי לדון 

בהתפתחויות בזירת מקצוע האזרחות, בהשתתפות מורות ומורים ואנשי ונשות אקדמיה.42 חלקם תיארו 

תכנים בספר כסילוף עובדות, למשל הצגת דברים שמובילה להבנה שכל האוכלוסייה הערבית-נוצרית 

בישראל מגדירה את עצמה כ"ארמית" ולא כערבית.43 השולחן העגול יצא בקריאה להרחבת המאבק 

מקצוע האזרחות הפך לזירת 
מאבק מרכזית, בשל הסמליות 
שלו והפוטנציאל הטמון בו 
י  הפורמל יח  הש להגדרת 
לגבי מהות משטר האזרחות 
המקובל, גבולות השיח ודמות 

"האזרח הטוב".
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הציבורי והמקצועי נגד ספר האזרחות המתגבש. במקביל, עלו שיח ביקורתי ומחאה לגבי ה"מושגון" 

)"מחוון"( שפרסם הפיקוח על לימודי האזרחות באותה תקופה, ביקורת שהתמקדה בתכנים הבעייתיים 

ברוח השינויים שתוארו לעיל ובגישה החינוכית ה"בנקאית". אולם, תוך התעלמות מהמחאות, בסוף 2015 

פרסם משרד החינוך שמונה פרקים משוכתבים של ספר הלימוד, והודיע כי הספר )בעברית( ייכנס לשימוש 

בשנת הלימודים הקרובה. סוגיית ספר הלימוד ומחוון המושגים העסיקו את השיח הציבורי באופן אינטנסיבי 

בעקבות ההודעה על אישור הספר, כולל דיונים רבים בוועדת החינוך של הכנסת, עתירות לבג"ץ, כנסים 

אקדמיים, כתבות בתקשורת ועוד. 

התפתחות מחאה בקרב מורות ומורים ערבים לאזרחות
שינויים אלה במדיניות משרד החינוך ובתוכני הלימוד נחוו כפגיעה קשה במורות ובמורים הערבים לאזרחות, 

שאיבדו את המרחב שאפשר להם מידה מסוימת של עיסוק בסוגיות שחשובות להם. הדבר העמיק את 

תחושת הניכור שלהם, אך במקביל תרם להתחזקות התודעה הביקורתית בקרבם, 

לחיבורים בינם לבין כוחות בחברה האזרחית ולפיתוח דרכים ואסטרטגיות להתמודדות. 

המחאה שהחלה להתעורר התבטאה, בין היתר, בהתפטרות של נציגים ערבים מוועדות 

המקצוע. ראשון המתפטרים, כבר ב-2010, היה ד"ר אימן אגבאריה, שכתב במכתב 

ההתפטרות שלו לראש המזכירות הפדגוגית, צמרת: "רצונך ׳לשכתב׳ את התוכנית הינו 

ביטוי לתפיסה פוליטית וחינוכית מדאיגה, תפיסה אשר מבטלת ומעקרת כל ניסיון לקרוא 

תיגר על התוכן והגבולות של אופייה של המדינה, ורואה בהצגת המחלוקות סביב הגדרתה 

של המדינה מעשה חתרני".44 לאחר פרסום הפרקים המשוכתבים התפטר גם המורה עמרו 

אגבאריה מוועדת המקצוע, כמחאה על ההתעלמות מהחברה הערבית בספר הלימוד. 

ספר האזרחות החדש נתפס בחברה הערבית כחלק מהמתקפה עליה ועל זהותה. הוא 

העסיק ארגונים ייצוגיים, מפלגות, ארגוני חברה אזרחית כמו הוועד הארצי להורים 

ואחרים. יו"ר ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל, מוחמד ברּכה, הצהיר 

בוועדת החינוך של הכנסת בדצמבר 2015 שאם לא יהיה שינוי, תוביל ועדת המעקב 

לכתיבת ספר אזרחות לחברה הערבית. בפברואר 2016 הקימה ועדת המעקב צוות מקצועי 

לטיפול בנושא מקצוע האזרחות, שבראשו עמד פרופ׳ אסעד ג׳אנם, שלקח חלק במאבק הציבורי והמשפטי 

נגד השינויים שנעשו במקצוע. בין היתר, הוטל על הצוות לכתוב חומרי לימוד שיכללו את נקודת המבט 

של החברה הערבית ואת תפיסת הדמוקרטיה, זכויות האדם וזכויות המיעוט. 

ההתעניינות של הנהגת החברה הערבית במקצוע האזרחות, המסר שלה שהדגיש כי נשות ואנשי החינוך 

הערבים הם שליחים של החברה הערבית, נוכחות הנושא בשיח הציבורי, התמיכה הציבורית במחאת המורים 

וההעצמה מצד ארגונים ייצוגיים - כל אלה יצרו תחושה אצל המורות והמורים שהם לא לבד, חיזקו אותם 

והפכו אותם לשחקן פעיל יותר במאבק על עתיד המקצוע שלהם. רבים מהם נעשו מעורבים במחאה 

הכללית שהתעוררה בקרב מורות ומורים לאזרחות במדינה על רקע השינויים במקצוע, 

ופעלו במסגרות מחאה משותפות למורים יהודים וערבים, כמו "מועצת המורים לאזרחות", 

שביטאה חלק מהדרישות שהחברה הערבית העלתה. 

המאבקים הנוגעים למקצוע האזרחות ואופן ההתמודדות של המורות והמורים הערבים 

לאזרחות עם מצבם המורכב, זכו לתשומת לב מחקרית: פינסון ואגבאריה מצביעים על 

התפתחותן של פרקטיקות ביקורתיות וחתרניות בקרבם.45 חלבי ודבאח הראו שרובם 

המכריע של המורים הערבים לאזרחות במחקרם מודעים לבעייתיות של חומר הלימוד, 

וכי הם מתמודדים עמה בדרכים שונות: התרכזות בהוראת תכני המקצוע כנדרש על-ידי 

משרד החינוך והכנת התלמידות והתלמידים לבחינות, מחשש להסתבכות; הבאת הנרטיב 

הערבי לשיעור בדרכים יצירתיות ובזהירות, לצד תוכני הלימוד הפורמליים; הצגת הנרטיב 

הפלסטיני בצורה ישירה וללא מורא, לצד חומר הלימוד הנדרש.46 דיאב וכהן מתארים את 

הקשיים והדילמות שאיתם מתמודדים המורות והמורים הערבים לאזרחות, אך טוענים 

שהסביבה ההומוגנית-הערבית שבה הם מלמדים מפחיתה את רמת הסיכון שלהם כשהם 

סוטים מחומר הלימוד הפורמלי.47 עבודת התיזה שכתבה נעה שמשוני מלמדת על מודעות 

גבוהה של מורים ערבים לאזרחות לשינוים הפוליטיים שהביאו לשינוי תכנים במקצוע, 

ועל אסטרטגיות שונות - חלקן ביקורתיות - שהם מאמצים להתמודדות עם הדיסוננס שכרוך בעבודתם.48 

בחלק הבא אדון, כמקרה בוחן, באחת מאסטרטגיות ההתמודדות של המורות והמורים הערבים לאזרחות, 

המדגישה את ההתמודדות הקולקטיבית שלהם - הקמת פורום המורים הערבים לאזרחות.

ת  ג ה נ ה ל  ש ת  ו נ י י נ ע ת ה ה
במקצוע  הערבית  החברה 
ה  ת ו ס ח י י ת ה ו ת  ו ח ר ז א ה
ך  ו נ י ח ה י  ש נ א ו ת  ו ש נ ל
החברה,  כשליחי  הערבים 
יחד עם התמיכה הציבורית 
במחאתם, חיזקו את המורות 
והמורים והפכו אותם לשחקן 
פעיל יותר במאבק על עתיד 

המקצוע שלהם.

משרד  במדיניות  השינויים 
ד  ימו הל כני  ו ובת נוך  י הח
העמיקו את תחושת הניכור 
של המורות והמורים הערבים 
ל  י ב ק מ ב ך  א  , ת ו ח ר ז א ל
התודעה  להתחזקות  תרמו 
הביקורתית בקרבם, לחיבורים 
בחברה  כוחות  לבין  בינם 
דרכים  ולפיתוח  האזרחית 

ואסטרטגיות להתמודדות.
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מקרה הבוחן: פורום המורים הערבים לאזרחות
פורום המורים הערבים לאזרחות הוקם באוגוסט 2016 בסיוע מחלקת החינוך של האגודה לזכויות האזרח, 

והוא ממשיך לפעול גם כיום. להלן אציג את תהליך ההקמה של הפורום, את מטרותיו, את האסטרטגיות 

ודרכי העבודה שלו, ואת הקשר שלו לאגודה ולארגוני חברה אזרחית אחרים בחברה הערבית. הדברים 

מבוססים על מחקר איכותני שערכתי, במסגרתו סקרתי את המקורות הבאים: תיעוד העבודה של האגודה 

בכלל, ובקרב מורות ומורים לאזרחות בפרט; ידיעות בתקשורת וברשתות החברתיות; פרסומים של הפורום; 

אירועים ציבוריים ופעילויות שהפורום יזם או היה שותף להם; שיחות עם מורות ומורים ועם עובדות האגודה 

שהיו מעורבות בתהליך ההקמה.

הקשר שלי לשדה ולמקרה הנחקר עמוק ומתמשך. לקחתי חלק פעיל בחיי הפורום החל בתהליך ההקמה 

שלו ועד היום, כחבר ועד, תחת מספר כובעים: עבדתי באגודה לזכויות האזרח משנת 1999 ועד 2019 - במשך 

עשור כרכז הפעילות החינוכית בחברה הערבית ומשנת 2008 כמנהל מחלקת החינוך; אני מורה לאזרחות 

ומלמד לאורך כל השנים )מאז 2008 במשרה חלקית(; בהיותי אקטיביסט שנאבק לשינוי חברתי, הייתי 

מעורב לאורך השנים במאבקים חברתיים שונים, לרבות פעילויות של ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי 

שהחל מ-2018 אני עומד בראשה )בהתנדבות(; וכחלק מלימודי הדוקטורט שלי חקרתי את חלקם של ארגוני 

החברה האזרחית במאבק על ההגמוניה בחינוך. 

הספרות שדנה בשיטות מחקר מלמדת כי למעורבות של חוקר בשדה יש יתרונות, כמו נגישות לחומרים 

ולידע שבמחקר רגיל קשה להגיע אליהם, ואפשרות לראות איך הדברים מתרחשים "מבפנים". במקביל, 

יש לה גם חסרונות, כמו הסיכוי הרב להטיות. כדי לנסות להתמודד עמם, הסתמכתי בעיקר על מסמכים 

וחומרים כתובים והצלבתי מידע ממקורות שונים. מעורבות החוקר בשדה המחקר מעוררת גם הרבה שאלות 

אתיות, לכן הקפדתי הקפדה יתרה על עקרונות האתיקה במחקר.

פעילות האגודה לזכויות האזרח בשדה החינוך לאזרחות ובקרב המורים הערבים
הפורום הוא תולדה של מפגש משמעותי וממושך בין מורות ומורים ערבים לאזרחות לבין מחלקת החינוך 

של האגודה לזכויות האזרח. להלן אתייחס למספר היבטים של פעילות מחלקת החינוך באגודה, הרלוונטיים 

למקרה הנחקר:

פעילות האגודה בחברה הערבית. 1

 הרחבת היקף הפעילות: מאז תחילת שנות ה-2000 הרחיבה מחלקת החינוך באגודה את היקף הפעילות 	

שלה בחברה הערבית, כולל העברת השתלמויות וסדנאות להכשרת מורים, עריכת כנסים משותפים עם 

ארגונים ורשויות בחברה הערבית, הפעלת פרויקטים חינוכיים בבתי ספר ועוד. במרחבים אלה נוצרו 

מפגשים של מורות ומורים לאזרחות בינם לבין עצמם ועם נציגי האגודה, שיח משותף סביב הבעיות 

שאיתם הם מתמודדים, למידת עמיתים ותיקים וחדשים, התפתחות מקצועית ומעגלי תמיכה בוני 

חוסן. בין הגורמים להרחבת הפעילות, ניתן להצביע על המחסור במערכת החינוך בהיצע לפעילויות 

מתאימות לחברה הערבית ועל המגמות הניאו-ליברליות בחינוך, שאפשרו את כניסתם של ארגוני 

חברה אזרחית למערכת החינוך. 

 גישה חינוכית ופדגוגית: מחלקת החינוך אימצה תפיסות חינוכיות ברוח הפדגוגיה הביקורתית של 	

פאולו פריירה ואחרים, שהתייחסו לתפקיד המורה המשמעותי ולא התמקדו רק בתכני הלימוד. גישה 

זו חיזקה את המורות והמורים ושמה אותם במרכז. הגישה הדיאלוגית היוותה רכיב מרכזי בתפיסה 

ובמעשה, ואפשרה לעסוק בסוגיות, בבעיות ובדאגות של החברה הערבית ושל המורים והמורות בה 

באמצעות למידה שיתופית, דינמית ומגוונת, שכוללת סיורים, מרצים אורחים וכו׳. 

 תוכן ושפה: האגודה פיתחה תכנים מקוריים במיוחד עבור החברה הערבית, כדי לתת מענה לצרכים 	

ולאתגרים המיוחדים לה, תוך כתיבתם במקור בשפה הערבית על-ידי אנשי ונשות חינוך ערבים, שימוש 

בטקסטים של אינטלקטואלים ומחנכים ערבים דוגמת ח׳ליל אלסכאכיני, והתייחסות לסוגיות הקשורות 

למצב זכויות האדם של החברה הערבית. 

 "השליח": הפעילויות החינוכיות של האגודה בחברה הערבית הועברו בידי נשות ואנשי חינוך ערבים 	

המעורבים חברתית. תהליך בחירת העובדות והעובדים במחלקת החינוך כיוון לבחירת אנשים מחויבים, 

הרואים בעשייה זו שליחות. התחלופה בצוות הייתה מועטה, מה שִאפשר להדק את הקשר עם המורות 

והמורים, לפתח יחסי אמון ולהכיר את השטח טוב יותר. הדבר תרם גם להגדלת גוף הידע ולשמירתו 

ולפיתוח מומחיות.
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תהליכי חשיבה אסטרטגיים. 2

תחום החינוך באגודה עבר בשנים 2010-2008 תהליך חשיבה אסטרטגי, הן בשל גורמים פנימיים )תהיות לגבי 

יעילות הפעילות, הצורך בקיצוץ משאבים ובמיקוד(, והן לנוכח המציאות החברתית שהתאפיינה בהתחזקות 

המגמות האנטי-דמוקרטיות, בעלייה בתמיכה בדעות גזעניות בחברה בכלל ובקרב בני נוער בפרט, בסימון 

תחום החינוך כיעד למתקפה של כוחות מהימין ובשינויים שהתחילו להתרחש בזירת מקצוע האזרחות. 

התהליך הוביל לשינויים באסטרטגיה החינוכית של האגודה, שכללו:

 מיקוד הפעילות החינוכית במערכת החינוך ובהכשרת מורות ומורים.	

 פיתוח תחום של חינוך נגד גזענות.	

 הרחבת העיסוק במדיניות החינוך לאזרחות.	

 היערכות למקרה של חוסר אפשרות לעבוד בתוך מערכת החינוך, בעקבות המתקפה על ארגוני זכויות 	

אדם, ניסיונות הפגיעה בהם והגבלת פעילותם. מהלך זה כלל פיתוח ערוצי קשר חדשים עם אנשי 

ונשות חינוך, שלא תלויים במשרד החינוך. במסגרת זו הוקם אתר "הסדנא - מרחב חינוכי לדמוקרטיה 

ולזכויות אדם", נבנו קשרים עם ארגונים שונים ועם התארגנויות של מורים ומורות, הורחבה הפעילות 

במכללות ומוסדות אקדמיים ועוד. 

 הרחבת הפעילות שמטרתה השפעה על השיח החינוכי )פעילות לובי, דוחות, ניירות עמדה ומאמרים, 	

כנסים חינוכיים במכללות וכו׳(.

 תמיכה במורות ובמורים שעוסקים בחינוך לזכויות אדם.	

פעילות בזירת מקצוע האזרחות. 3

המדיניות שכונתה "האופק הפדגוגי - חינוך לחשיבה", ביוזמת פרופ׳ ענת זוהר שכיהנה בשנים 2009-2006 

כיו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, הניעה שינויים שיצרו הזדמנויות חדשות לפעילות בזירת מקצוע 

האזרחות, כולל הכנסת "מטלת ביצוע" בחטיבה העליונה ותוכניות העמקה בחטיבת הביניים.49 לנוכח הצורך 

שעלה בשטח, החלה מחלקת החינוך באגודה לפתח תכני לימוד בעברית ובערבית ולהציעם למורים ומורות 

לאזרחות, בצד השתלמויות הכשרה. זאת, בנוסף לפעילויות שערכה האגודה במערכת החינוך גם קודם 

בנושא, כמו ציון יום זכויות האדם.

בעקבות ההתפתחויות הבעייתיות בזירת מקצוע האזרחות במיוחד החל משנת 2009, ועל רקע המגמות 

האנטי-דמוקרטיות והעלייה בתמיכה בגישות גזעניות בקרב צעירים )שבלטו במחקרים שונים(, יזמה האגודה 

כתיבת דוחות וניירות עמדה שהדגישו את הצורך בחיזוק החינוך לערכי הדמוקרטיה. נייר ראשון התפרסם 

בספטמבר 2010 ועסק ב"חינוך לזכויות אדם ולדמוקרטיה והחופש האקדמי".50 בעקבות פרסום שמונת 

הפרקים המשוכתבים של ספר הלימוד באזרחות, הזמינה האגודה מחקר מקיף שבדק את השינויים שנעשו 

בהם.51 חומרים אלה היוו בסיס לעבודה בזירות שונות, כמו תקשורת, ועדות כנסת ותנועות מחאה של מורות 

ומורים ושל ארגונים שנאבקו נגד השינויים במקצוע האזרחות, שאיתם יזמה האגודה תיאום ושיתופי פעולה.

המאפיינים שהוצגו לעיל סייעו בהפיכת מחלקת החינוך לשחקן משמעותי בחברה הערבית, שזכה לאמון 

משותפיו לעשייה בחברה זו. 

תהליך ההקמה של הפורום
השנים שקדמו להקמת הפורום התאפיינו בעלייה ניכרת בגזענות נגד הערבים וביוזמות פוליטיות ואזרחיות 

מצד גורמים בימין שמטרתן פגיעה במעמדם האזרחי, בזכויותיהם ובלגיטימציה הפוליטית שלהם. בכנסת 
הועלו הצעות חוק שונות ברוח זו, שחלקן אף הפכו בהמשך לחוקים כמו "חוק הנכבה" ו"חוק הלאום".52 

בזירת מקצוע האזרחות, מאבק המורות והמורים )הערבים והיהודים( להכללת ערכי דמוקרטיה ושוויון 

ולהנכחת החברה הערבית - לא הוביל לשינוי.

לאחר פיטורי אדר כהן ממשרד החינוך, החל המשרד להערים קשיים על השתלמויות המורים של האגודה, 

כולל התערבות בתכנים, ופעילות האגודה בבתי הספר הצטמצמה. מצוקת המורות והמורים הערבים ומצוקת 

צוות האגודה, שהיה קשור לעבודה איתם, הולידו דיאלוג עמוק ביניהם לגבי האפשרויות להמשך, נוכח 

האתגרים החדשים. 

בעיר סח׳נין קיימה מחלקת החינוך של האגודה השתלמויות במשך כעשור וחצי ברציפות, בהן השתתפו 

מורות ומורים ותיקים וחדשים מישובים שונים בצפון. במסגרת ההשתלמויות תרמו הוותיקים מניסיונם 

ומחכמת החיים שלהם, החדשים ראו בהם מודל לחיקוי, נרקמו יחסי אמון והתגבשה קהילת מורים פעילה. 
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בעקבות המצוקה שתוארה לעיל, עלה בקהילה הרעיון ש"אנחנו לא זקוקים למשרד החינוך בכדי להיפגש". 

לקבוצה בס׳חנין הצטרפו מורות ומורים נוספים והתגבשה קבוצת חשיבה, שיזמה את הרעיון להקמת פורום 

המורים הערבים לאזרחות. הרעיון הוצג בפני מורים ומורות באופן רחב דרך הרשתות החברתיות, בשיחות 

אישיות ובפגישות פנים אל פנים. 

המורות והמורים שלקחו חלק בהקמת הפורום כתבו את "נייר הייסוד" שלו, שהגדיר את 

הפורום ואת מטרותיו. הנייר הוצג באסיפה לייסוד הפורום, שהתקיימה באוגוסט 2016 בבית 

ספר אלנהדה בכפר קרע. באירוע השתתפו כ-30 מורות ומורים ערבים מכל רחבי הארץ, 

והתקיים דיון בהשתתפות רבים מהנוכחים. הנייר והשיח שהתנהל הדגישו את הנקודות הבאות:

 הפורום מוקם בעקבות התארגנות המורות והמורים הערבים מבתי ספר ומישובים 	

שונים בארץ כתגובה לשינויים במקצוע האזרחות, ובראשם ספר הלימוד החדש 

ומחוון המושגים. הללו כוללים סילוף בהצגת הנרטיב הפלסטיני והדגשת הנרטיב 

הציוני, ומבטאים יחס מפלה ומתעלם של משרד החינוך לחברה הערבית, תוך מניעת 

מעמד והשפעה לחברה זו בכל הנוגע לחינוך הערבי. הפורום יפעל כדי לקדם את 

זכויות הערבים כמיעוט ילידי בתחום החינוך ולהתנגד להמשך ההתעלמות מהחברה 

הערבית-פלסטינית.

 הפורום ישאף לטפל במצבו הקשה של מקצוע האזרחות בחברה הערבית, כפי שבא לידי ביטוי בהישגים 	

הנמוכים של תלמידות ותלמידים ערבים בבחינות הבגרות במקצוע זה ובניכור שלהם ושל המורות 

והמורים. נטען שההישגים הנמוכים הם ביטוי לסלידת התלמידים והתלמידות מהמקצוע ולהתנגדות 

לתכניו, שלא מייצגים אותם ומתנגשים עם הערכים והעקרונות שלהם.

 הפורום נועד לחזק את המורות והמורים ואת מעמדם, לפתח ולהעשיר את הידע והמיומנויות שלהם, 	

ולהגביר את מעורבותם בפיתוח תכנים, בעיצוב התהליך החינוכי ובקידום פדגוגיה ביקורתית, באופן 

שייתן מענה לצרכיה של החברה הערבית. חיזוק המורים והמורות ישפיע גם על פיתוח ידע ושיפור 

הישגים של התלמידות והתלמידים, תוך העלאת מודעותם לבניית חברה שדוגלת בשוויון, בחופש, 

בסובלנות ובפלורליזם, ויאפשר להם להתמודד עם המתקפה על זהותם הקולקטיבית. 

 הנחת העבודה של הפורום היא כי התמודדות קולקטיבית עדיפה על התמודדות אינדיבידואלית, במיוחד 	

נוכח החשש של המורים והמורות מהממסד ומהאווירה הציבורית. הובעה כוונה לבנות את הפורום באופן 

קבוצתי ושיתופי המכבד פלורליזם, וצוין היתרון בלמידת עמיתים, במיוחד ממורות ומורים ותיקים 

ומנוסים, תוך מתן מענה לצרכים של המורים החדשים ותמיכה בהם. 

 הובעה שאיפה שהקמת הפורום תעודד התעוררות בקרב מורות ומורים ערבים, הקמת פורומים דומים 	

במקצועות נוספים, והקמת פורום לכלל המורות והמורים הערבים בארץ, שייתן מענה לצרכיהם 

המקצועיים ויסייע בהתמודדות קבוצתית עם האתגרים שבפניהם הם ניצבים.

 הובעה כוונת הפורום להשפיע על גורמים ממסדיים במשרד החינוך, לרבות הפיקוח על המקצוע וקובעי 	

תוכניות הלימוד, וכן ליצור קשרים ולבנות שיתופי פעולה עם כל הגורמים הרשמיים והלא רשמיים 

המעוניינים בכך, כולל המשך הפעולה במסגרת "מועצת המורים לאזרחות" שכללה מורות ומורים יהודים 

וערבים. כל זאת, לצורך העלאת מעמדו של מקצוע האזרחות והתאמתו לתלמידות ותלמידים ערבים, 

באמצעות גיבוש תוכנית לימודים שמשקפת את מצבה של החברה הערבית במדינה ואת ייחודיותה. 

בתום האסיפה נבחרה ועדה לניהול הפורום, שקיימה ישיבה ראשונה בטמרה וגיבשה תוכנית עבודה ראשונית, 

במרכזה הכנת נייר עמדה שמתייחס לספר ולמחוון ולכלל הבעיות של המורות והמורים הערבים לאזרחות. 

הוועדה אף יזמה פגישה עם צוות של ועדת המעקב העליונה שהכין חומר לימוד "משלים", וכך הפך הפורום 

לחלק פעיל בצוות זה. 

אסטרטגיה ודרכי פעולה
אתמקד בניתוח שלושה סוגי פעילות של הפורום: פיתוח והכנת חומרי לימוד, ארגון סיורים וכנסים, ויצירת 

מרחבים וערוצים לתקשורת פנימית.

פיתוח והכנת חומרי לימוד 

מלכתחילה, בחר הפורום להתחבר ליוזמה של ועדת המעקב העליונה להכנת חומרי לימוד משלימים לחומרי 

הלימוד הקיימים באזרחות. ביוזמה זו היו שותפים אנשי אקדמיה ערבים, האגודה לזכויות האזרח, ועדת 

המעקב לענייני החינוך הערבי, מרכז דראסאת ומתנדבים שלקחו על עצמם לערוך את החומר. 

והמורים  המורות  מצוקת 
הערבים ומצוקת צוות האגודה 
הולידו דיאלוג עמוק ביניהם 
להמשך.  האפשרויות  לגבי 
בקהילה שהתגבשה במסגרת 
הרעיון  עלה  ההשתלמויות 
ש"אנחנו לא זקוקים למשרד 

החינוך בכדי להיפגש".
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תלמידות ותלמידים ערבים נדרשים להיבחן בבחינות הבגרות לפי החומר הרשמי; החברה הערבית, והורי 

התלמידים בפרט, מעוניינים בהצלחתם בבגרויות כדי שיוכלו להתקבל למוסדות אקדמאיים בהמשך 

לימודיהם. נוכח מציאות זו, הפורום ושותפיו בחרו בהכנת חומר משלים ולא אלטרנטיבי, 

דהיינו הכנת מסמכים שכוללים הן את החומר הרשמי והן התייחסות ביקורתית אליו 

ומתן מידע נוסף. בדיונים עלתה לכך גם הצדקה מקצועית ועקרונית, לפיה יש חשיבות 

שתלמידות ותלמידים ערבים יכירו מגוון דעות - את הנרטיב הדומיננטי בקרב הרוב היהודי 

לצד הכרת זהותם והנרטיב הלאומי שלהם - מה שיאפשר להם לפתח ביקורת מעמיקה 

ביחס לנרטיב הרשמי ולא רק לשנן סיסמאות. לתמיכה בגישה זו נאמר: "אנחנו לא רוצים 

לעשות מה שהם עשו", קרי לימוד לפי תפיסה צרה, מבוססת נרטיב של זרם אחד. בחירה 

זו גם לקחה בחשבון את חששם של מורות ומורים ערבים מפני הממסד, ונועדה לאפשר 

להם להרחיב את חומר הלימוד מבלי שיחושו איום על מקור פרנסתם. 

גישה זו באה לידי ביטוי בשלושה מסמכים שהכין הפורום: נייר שעסק במחוון המושגים 

)2015(, חוברת לימוד לתלמידים )2017( וחוברת מדריך למורה )2017(. לצד כל סעיף או מושג בחומר הרשמי 

הדרוש לבחינת הבגרות, שהוצגו במסמכים אלה, הובאה הרחבה הכוללת התייחסות ביקורתית למידע, מידע 

נוסף, והעְֶמדה או הנרטיב הפלסטיני בנושא. כותרת החוברת לתלמידים - "العالم هو بلدي، جميع البشر إخوتي، 

وفعل الخير ديني" )"העולם הוא ארצי, כל בני האדם הם האחים שלי ולעשות טוב זה הדת שלי"( - משקפת 
ערכים אוניברסליים שבלטו גם בתכניה.

נייר ההקמה של הפורום והמסמך שעסק במחוון המושגים פורסמו באוקטובר 2016 באתר הרשמי של 

ועדת המעקב, בצד מגוון חומרים שהוכנו ביוזמת הפורום, שריכז פרופ׳ ג׳אנם: מאמרים של נשות ואנשי 

אקדמיה ערבים וחומרים בנושאי זכויות אדם וזכויות המיעוט הערבי בישראל, שפיתחו האגודה לזכויות 

האזרח, מרכז דראסאת ועוד.53 ההשקה הרשמית של החומרים נעשתה במסיבת עיתונאים ב-10 באוקטובר 

2016 במשרדי ועדת המעקב העליונה בנצרת.

שתי החוברות פורסמו שנה לאחר מכן, בכנס של הפורום שנערך בבאקה אלגרביה באוקטובר 2017, בו 

השתתפו 65 מורים ומורות לאזרחות וכן נציגות ונציגים של ועדת המעקב ושל מחלקת החינוך באגודה. 

החוברות הופצו למורות ולמורים בקבצי Word, כדי שיוכלו להתאים את תוכניהן כרצונם, להדפיסן 

ולחלקן לתלמידיהם ללא עלות. בשנים שלאחר מכן הופץ עדכון לחוברות, בהתאם לשינויים בחומר הדרוש 

לבחינות הבגרות.

חשוב להדגיש שפורום המורים הערבים לא דרש תרגום של ספר האזרחות המשוכתב לערבית, הן בגלל 

תכניו הבעייתיים והן משום שהחומרים העצמאיים שפיתח נתנו מענה למחסור בחומר לימוד. 

כנסים וסיורים

עד תחילת משבר הקורונה בשנת 2019 אירגן הפורום כנסים שנתיים ואחרים, בהם עסקו חבריו וחברותיו הן 

בנושאים ארגוניים, כמו בחירת ועד מנהל חדש, והן בסוגיות אקטואליות, כמו התמודדות המורות והמורים 

הערבים עם האתגרים שבהוראת מקצוע האזרחות, דיון בחוק הלאום והשלכותיו, ועוד. 

בעקבות כנס שנערך בספטמבר 2018, אימצה ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי את 

הרעיון של ארגון מורים מקצועי והקימה את פורום המורים הערבים להיסטוריה. בתקופת 

הקורונה לא נערכו כנסים, אך התקיימו פעילויות שונות דרך הזום בשיתוף ארגונים 

עמיתים.

בנוסף, ארגנו הפורום והאגודה שלושה סיורים לימודיים למורים ולמורות, להעמקה 

בסוגיות הקשורות לזכויות המיעוט הערבי בישראל: סיור בישובים הבלתי מוכרים בנגב, 

סיור בכפר קאסם שעסק בטבח ובהנצחה, וסיור שעסק בכיבוש ובגדר ההפרדה בירושלים 

המזרחית. 

פעילויות הפורום פורסמו הן בתקשורת הערבית והן ברשתות החברתיות ובערוצי 

התקשורת הפנימיים שהקים הפורום לחבריו וחברותיו. 

מרחבים וערוצים לתקשורת בתוך הפורום

הנהלת הפורום הקימה שלוש פלטפורמות לתקשורת פנימית בין חבריו: קבוצת וואטסאפ, קבוצת פייסבוק 

וערוץ טלגרם. בערוצים אלה משתתפים רוב המורים והמורות לאזרחות בבתי הספר התיכוניים וחלק 

מהמורים והמורות בחטיבות הביניים בחברה הערבית. 

פלטפורמות אלו הפכו לכלי חשוב למורות ולמורים לשיתוף ידע, כתבות, פעילויות וחומרי לימוד רלוונטיים, 

ו  ר ח ב ו  י פ ת ו ש ו ם  ו ר ו פ ה
ולא  משלים  חומר  בהכנת 
הכנת  דהיינו  אלטרנטיבי, 
את  הן  שכוללים  מסמכים 
החומר הרשמי והן התייחסות 
ביקורתית אליו ומתן מידע 

נוסף.

ו  מ ק ו ה ש ת  ו מ ר ו פ ט ל פ ה
לתקשורת פנימית בין חברי 
מחזקות  הפורום  וחברות 
ת  א ד,  ח י ב ה ת  ש ו ח ת ת  א
למידת העמיתים ואת תרבות 
השיתוף, ומספקות מרחבים 

שמאפשרים דיון ביקורתי. 
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כולל, למשל, בימי ציון לאומיים של החברה הערבית ובימי ציון אוניברסליים לזכויות אדם, ולקיום דיונים 

משמעותיים על זירת המקצוע ועל הנחיות משרד החינוך. הן גם מהוות ערוץ קשר חשוב בין המורים לבין 

ארגוני חברה אזרחית וארגונים של החברה הערבית, בעיקר ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי והאגודה 

לזכויות האזרח.

מול החשדנות שמאפיינת את המורות והמורים הערבים, בשל ההקשר של עבודתם, ערוצים אלה מחזקים 

את תחושת הביחד, את למידת העמיתים ואת תרבות השיתוף, ומספקים מרחבים שמאפשרים דיון ביקורתי. 

דיון מסכם
נקודת המבט המתייחסת לשדה החינוך כזירת מאבק על ההגמוניה בחברה, מציעה לכוחות הדוגלים בערכי 

שוויון, צדק ודמוקרטיה ומעוניינים לקחת חלק במאבק נגד גזענות, דיכוי ומגמות אנטי-דמוקרטיות, לחשוב 

על אסטרטגיות מאבק יעילות, כדי לחזק את אנשי ונשות החינוך שמתמודדים בזירה זו. המאמר, דרך ניתוח 

מקרה הבוחן, מבקש להדגיש את חשיבותן של ההתמודדות הקולקטיבית של נשות ואנשי 

חינוך ביקורתיים, של הפעילּות במרחב החברה האזרחית, ושל בניית חיבורים ושיתופי 

פעולה עם כוחות הפועלים מחוץ למערכת החינוך הפורמלית ודוגלים ברעיונות דומים. 

בשדה רווי קונפליקטים ומאבקים יש חשיבות לארגון הכוחות הביקורתיים. אחד האופנים 

לבניית כוח בקרב מורים ביקורתיים היא התארגנות - כדרך שיכולה לתרום לחיזוקם, 

להתפתחותם המקצועית, לבניית חוסן בקרבם, להרחבת השפעתם ולגיוס מורות ומורים 

נוספים למעגל העשייה הביקורתית. יתר על כן, זוהי דרך שיכולה לתרום לפתיחת אפיקים, 

מרחבים וחיבורים חדשים לעשייה משמעותית המשפיעה על החינוך, מעבר לנעשה בכיתות 

ובבתי ספר, ולהפיכתם לשחקן משמעותי בעיצוב התהליך החינוכי. אחת מדרכי ההתארגנות 

היא בניית קהילות של מורות ומורים ביקורתיים, ככלי אסטרטגי חשוב ומרכזי לקידום 

החינוך נגד גזענות. 

קידום רעיונות הפדגוגיה הביקורתית והחינוך לערכי דמוקרטיה ונגד גזענות לא יכול להיות משמעותי 

ולהצליח אם אין מאחוריו כוח שתומך בו. במדינות מסוימות, ממסד המדינה לקח על עצמו להוביל את 

החינוך ברוח חלק מהערכים הללו - בעיקר ברוח הדמוקרטיה הליברלית. זה מתבטא בתוכניות הלימודים, 

בחיזוק החינוך הבלתי פורמלי, בהכשרת המורים, בהקצאת משאבים לתמיכה בארגוני חברה אזרחית 

שפועלים לקידום ערכים אלה ועוד. במציאות הישראלית, במיוחד בצל חיזוק משטר האזרחות האתני 

המרובד, שמתבטא גם בהמשך הכיבוש, בהרחבת ההתנחלויות, בביסוס מערכות חוק נפרדות ובחיזוק 

הכוח ההגמוני בחברה של כוחות וזרמים שתומכים במשטר זה - לא ניתן לדבר על חינוך קיים לדמוקרטיה 

או נגד גזענות; המגמה השולטת בחינוך, כמו בתחומים אחרים, היא ההפך מזה: במרכז החינוך לאזרחות 

עומד החינוך למדינה אתנו-לאומית, בהתאם לתפיסה השלטת בחברה, בצד דה-לגיטימציה לכל מי שמבקר 

תפיסה זו. די להתבונן בשינויים במקצוע האזרחות )שמופקד על העברת גוף הידע בנושא 

דמוקרטיה ועל קידום החינוך לערכי זכויות אדם ודמוקרטיה(, בנעשה ביחידה לחינוך 

אזרחי )שתקציבה זעום, ושבעברה הייתה היחידה לחינוך לדמוקרטיה ולדו-קיום(, במבנה 

של מערכת החינוך )הפרדה, אפליה ושליטה(, בתוכניות הלימודים השונות ובפעילויות של 

ארגוני חברה אזרחית וגופים אחרים - שאף הם לא חרגו מגבולות הפרדיגמה הציונית 

בהתייחסם לערכים אוניברסליים - כדי להגיע למסקנה זו. במציאות זו, לארגון המורים 

והמורות בקהילות מאבק יש יתרונות רבים. 

ארגון המורים הערבים לאזרחות מאפשר להם להתמודד בצורה קולקטיבית עם הפגיעות, 

עם הקשיים ועם האתגרים שחוו במקצוע האזרחות. המורות והמורים לא קיבלו את 

תכתיבי הממסד והתנגדו בצורה אקטיבית לשינויים בתוכנית הלימוד. טשטוש הגבולות 

שמאפיין את החברה )כשאי אפשר להפריד בין הסֵפרות השונות: מדינה, חברה אזרחית 

וכלכלה( ִאפשר להם מרחב תמרון רחב: הם היו חלק מקהילה שהתגבשה ופעלה במרחב 

של החברה האזרחית, תוך שהם ממשיכים לעבוד כמורים בזירה המדינתית. 

המרחב של החברה האזרחית אינו חופשי בצורה מלאה, שכן הוא מושפע מיחסי הכוח, 

מהמדיניות כלפי המיעוט הערבי בישראל וממגמות אנטי-דמוקרטיות. עם זאת, הוא 

משחרר את המורות והמורים מחלק מהמגבלות של המערכת המדינתית. התארגנות המורים אפשרה להם 

להיות בעמדה חזקה יותר ופתחה בפניהם חלופות חדשות לעשייה. יחסי הכוח השפיעו על האסטרטגיות 

שלהם, כך שהם לא יכלו להתעלם מהחומר הרשמי לבחינות שהונחת מצד משרד החינוך; אך הכוח שהם 

בנו לעצמם אפשר להם לא להסתפק בזה, כי אם להעביר לתלמידים ולתלמידות גם את מה שהממסד לא 

הפדגוגיה  רעיונות  קידום 
הביקורתית והחינוך לערכי 
ת  ו נ ע ז ג ד  ג נ ו ה  י ט ר ק ו מ ד
משמעותי  להיות  יכול  לא 
ולהצליח אם אין מאחוריו כוח 

שתומך בו.

הקולקטיבית  ההתמודדות 
חיזקה את תחושת הביחד, 
נהג  מורה  כל  שבו  במקום 
להתמודד בנפרד. במובן זה, 
מהלך הקמת קהילות מאבק 
הוא מהלך בונה חוסן בקרב 
המורות והמורים הביקורתיים 
בכלל, ובקרב אלה שסובלים 
מריבוי מעגלי הדיכוי וההדרה 

בפרט.
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מעוניין שהללו ידעו - הנרטיב הפלסטיני ותפיסה רחבה יותר של דמוקרטיה ושל זכויות אדם. אסטרטגיה 

זו הפכה אותם לשחקן פעיל בזירת החברה האזרחית ובזירת המאבק הפוליטי על הנעשה במערכת החינוך. 

יחסי הכוח משפיעים גם על עצם ההשתתפות בפעילות הפורום: מורות ומורים המעוניינים להתקדם 

במערכת או עובדים בפיקוח, נמנעים מלהשתתף בצורה גלויה בפעילויותיו.

המהלך של הקמת הפורום תרם לבניית הון סימבולי משמעותי למורות ולמורים הערבים לאזרחות בכלל 

ולמעורבים בפורום בפרט. הם נאבקו בעוול ובדיכוי מצד הממסד, התחברו לחברה שלהם, יצרו חומרים 

שמתאימים לצרכיה, והדבר חיזק את תדמיתם כמורות וכמורים בעלי מודעות פוליטית גבוהה ועמדות 

פוליטיות אמיצות. המהלך זכה לתמיכה בחברה הערבית, במיוחד מצד הארגונים המייצגים אותה, אמצעי 

תקשורת וארגוני חברה אזרחית, מה שחיזק את מעמדם של המורות והמורים בחברה. המודל שהם יצרו 

חצה את גבולות המקצוע והפך למקור השראה ומודל לחיקוי, מה שבא לידי ביטוי, למשל, בהקמת פורום 

דומה למורים להיסטוריה, ביוזמה ובתמיכה של ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי.54 בנוסף, חלק מהמורים 

הבולטים בהנהגת הפורום השתלבו בפעילויות נוספות שמובילים ועדת המעקב לענייני חינוך ערבי וארגונים 

חברתיים אחרים.

ההתמודדות הקולקטיבית חיזקה את תחושת הביחד, במקום שבו כל מורה נהג להתמודד בנפרד. במובן זה, 

מהלך הקמת קהילות מאבק הוא מהלך בונה חוסן בקרב המורות והמורים הביקורתיים בכלל, ובקרב אלה 

שסובלים מריבוי מעגלי הדיכוי וההדרה בפרט. הם זקוקים לחוסן הזה, כדי שיוכלו לעסוק בביקורת על אף 

האיומים הרבים והחיצים שמופנים נגדם. כמו כן, הפעילות הקהילתית מאפשרת להם להפוך לשחקן פעיל 

בזירה החינוכית ולהביא להרחבת מעגל המורות והמורים הביקורתיים.
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