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יעקב הכט ואיל רם /  אדם בעולם –הדיאלוג  בחינוך הדמוקרטי 

 2007נובמבר 

 

. לדיאלוג בחינוך הדמוקרטי פנים רבות

אין ולא יכול להיות לדיאלוג בחינוך הדמוקרטי חוברת הפעלה מהימנה לכל מצב , כמו לכל תהליך חינוכי

אנשים . הן בתכניו והן במהותו, במוקדים שונים מקבל זוויות שונות והוא משתנה בין מפגש למפגש. ומצב

לא רק בשל התחדשותו הצעירה בשדה , שונים בקהילת החינוך הדמוקרטי רואים אותו בצורה שונה

תוך בחינת ניסיון מתמיד התואם , אלא גם בשל מהותו הפלורליסטית ומחויבותו לבדיקה והשתנות, החינוך

ובכך , כמעט כל סוג מפגש חינוכי ועשייה, טווח רחב זה מאפשר להכליל כמעט הכל. אקטואליות ומקום

ריבוי ההגדרות האפשרי לדיאלוג בחינוך . שום דבר- טמונה גם סכנת הדרדרות אל ההיפך מהכל 

. הדמוקרטי מחייב לכן ניסיון לסימון מגמות ודגשים שיסייעו בהבנה

הדיאלוג המאפיין את החינוך . הדמוקרטיה עצמה ניזונה ממקורות רבים ובאה לידי ביטוי באופנים רבים

ממשנתו של , מהרומנטיות שבדברי רוסו, ניזון מרוחו של בובר (Democratic Education)הדמוקרטי 

ממעגלי , של קוהלברג ומסאמרהיל של ניל" קהילה צודקת"מ, רס'דיואי ומתהליכי הלמידה שהציג רוג

המשותף לכלם הוא בהצעות האלטרנטיביות . התרבות של פרירה ומכותבים רדיקליים רבים נוספים

.  שהציגו למובן מאליו הבית ספרי הקיים במרבית מוסדות החינוך הפועלים בצורה מסורתית

הדיאלוג בחינוך הדמוקרטי מתעצב בצורתו הנוכחית עם הופעת רשתות של בתי ספר דמוקרטיים 

(Democratic Schools) מדינות אשר ביניהן תופסת ישראל מקום 35-בכ, בעשרים השנה האחרונות 

אך נראה כי השאלה המרכזית שמעסיקה את רובם כיום היא , בתי הספר מגוונים בשיטותיהם מאוד. מרכזי

. יותר מאשר התנגדות לחינוך הקיים" ?מה הוא החינוך הראוי לחברה דמוקרטית"

בתי ספר אלו חורטים על דגלם את ערכי המוקרטיה ואת הניסיון המתמשך ליישם הלכה למעשה שוויון 

. השתתפות מתוך מוטיבציה פנימית ומעורבות בקבלת החלטות, חופש ביטוי ופעולה, זכויות וחובות

אופני ותכני למידה פלורליסטיים , במרבית מוסדות חינוך אלו ניתן למצוא קהילה שיתופית בדרגות שונות

דרכי הלמידה , סוגי הקהילות. או היבטים שונים ללמידה ממוקדת לומד ודגש חברתי בתכנים ובפעילויות

והדגשים החברתיים משתנים בין מוסד חינוכי למשנהו ובאים לידי ביטוי בצורות שונות הנובעות מתוך 

.  הדיאלוג המתמיד שעומד בבסיס החינוך הדמוקרטי ובהתאם לקהילה וצרכי המקום

ניתן לנסות לסמן מספר עקרונות ומגמות התפתחות בשיח , לאור פריחת זרם חינוכי זה בשנים האחרונות

הן מתוך , במאמר זה ננסה להתחקות אחר מהויות דיאלוג זה. המעצב את הדיאלוג בחינוך הדמוקרטי

המאמר יפתח במיקומו ההיסטורי והאקטואלי של . פילוסופית והן מתוך המעשה-התבוננות היסטורית

דוגמאות המייצגות דיאלוג , החינוך הדמוקרטי ויגזור מספר הנחות ועקרונות תוך הצגת דוגמאות מהשטח

.  בין אדם לקהילתו וסביבתו ובין אדם והאנושות כולה, בין אדם ומחנכו, בין אדם לעצמו

. יוצעו לבסוף גם מספר שאלות הדורשות בדיקה מקיפה, לאור השתנותו הרבה ומחויבותו לבחינה מתמדת
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גלי החינוך הפרוגרסיבי 

 

שביעות רצון מהחינוך - איעלייתו של מה שמכונה חינוך חדש ובתי ספר פרוגרסיביים הוא תוצר של"

כאשר מנסים לנסח את הפילוסופיה המובלעת בעשייה של ... הוא מהווה ביקורת שלו, למעשה. המסורתי

לגלות עקרונות משותפים למגוון של בתי ספר פרוגרסיביים הקיימים , כך אני סבור, אפשר, החינוך החדש

לעומת משמעת חיצונית מעמידים . הביטוי והטיפוח של היחידלעומת הכפייה מלמעלה מעמידים את . כיום

לעומת רכישה של . למידה באמצעות ניסיון לעומת למידה מטקסטים ומורים מעמידים .פעילות חופשית

מטרות שיש להן כוח מיומנויות וטכניקות נפרדות באמצעות תרגול מעמידים את רכישתן כאמצעי להשגת 

. החיים בהווהלעומת הכנה לעתיד רחוק מעמידים את מיצוי המרב מההזדמנויות של .  ישיר וחיונימשיכה

"עולם משתנהלעומת חומרים ומטרות סטטיים מעמידים היכרות עם 
1

 .

 

שורשי החינוך הפרוגרסיבי נעוצים . החינוך הדמוקרטי הוא גלגולו האקטואלי של החינוך הפרוגרסיבי

(. Dewey)ון דיואי 'י ובאים לידי ביטוי הגותי מקיף במשנתו של ג'במשנתם של הוגים כמו רוסו ופסטלוצ

 שהשפעתה התבטאה בעיקר בגני ,(פרוגרסיבי) האגודה לחינוך מתקדם 1919-בעקבות דיואי קמה ב

 מהווה גל 20-הפריחה של החינוך החדש בשנות ה.  באירופה ובארצות הבריתהילדים ובבתי ספר יסודיים

ניל . ס.ידי א-שהוקמה על, פנימיית סאמרהיל. ראשון רחב להיקף פעילות חינוכית פרוגרסיבית בעולם כולו

(Neil) אשר מחזיק מעמד עד היום , באנגליה היא כמובן הניסיון החינוכי המפורסם ביותר של הגל הראשון

. זואי, ידי בתו של ניל-ומנוהל על

בארץ היו שותפים . על הוגים חינוכיים בישראל, גם אם באיחור מה, השפעות החינוך הפרוגרסיבי ניכרו

התבטאו הרעיונות .  ואחריםזוהר, סגל, גולן, אידלסון, פולני-רוןאנשי חינוך והוגים כגון ולמימושו לרעיון 

 תההתיישבובחינוך המשותף וחברות הילדים של ו, בעיקר בבתי הספר העמלניים של זרם העובדים

קודם כל  התרחשו ,ובמיוחד על אידלסון, הרעיוניות על המייסדים כי ההשפעות קריץ טוען. העובדת

רק לאחר מכן קיבלו צביון ישראלי של חיי הקיבוץ והעבודהו ,באירופה
2
. 

במקביל לתנועות החופש ,  בעולם70- וה60-הגל השני של בתי הספר הפרוגרסיביים התרחש בשנות ה

מאבק השחורים לזכויות אדם ומרד , האמריקאיות והאירופאיות שצמחו מתוך ההתנגדות למלחמת וייטנם

ונשענו מבחינה  (או חינוך פתוח, חינוך חופשי)הפעם הופיעו בתי ספר אלו תחת שמות אחרים . הסטודנטים

הם  (Rogers)רס 'וקרל רוג (Maslaw)אברהם מסלאו . רעיונית על עולם הפסיכולוגיה ההומניסטית

בית הספר סאדברי . מההוגים המרכזיים שכתבו אודות המימוש העצמי של האדם כמטרת תהליך הלמידה

וסטס הוא אחד מבתי הספר 'במסצ (Greenberg)ידי דניאל גרינברג -שנוסד על (Sudbury Valley)ואלי 

גל רעיוני . שקיים עוד היום ומהווה מודל לעשרות בתי ספר ברחבי העולם, המפורסמים של תקופה זו

                                                 
1
 Dewey, J. (1997), Experience and Education, NY: Touchstone Book, pp.17-20. 

2
: תל אביב, ג"כ, החינוך וסביבו, " החינוך החדש באמריקה ובאירופה והשפעתו על החינוך בארץ. "(2001)', מ, קריץ 

 .139-141' עמ, שנתון מכללת סמינר הקיבוצים
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 ניתן היה למצוא שבעה בתי ספר 70-ובסוף שנות ה, שוב באיחור מה, ומעשי זה השפיע גם הוא בישראל

. ( ליפתא והניסויי–ושניים בירושלים , ים-בת, רחובות, לציון-ראשון, מעגן מיכאל, חיפה)פתוחים בארץ 

הדמויות המרכזיות בהקמתם היו משה כספי ואליעזר מרכוס
3

מסלול להכשרת מורים  ובמקביל אף הוקם, 

. ן הפועל כיום בתוך מכללת דוד ילין"מתאים בשם חופ

 והתאפיינו יםדומ רעיונות מספרהתבססו על , 70-60- וזה של שנות ה20-זה של שנות ה, שני הגלים

השונה מהמקובל במסגרת החינוך המסורתית, באווירה חינוכית של יחסי שותפות
4

 :

 .בהערכה והדדיות בחילופי הידע– כמושג מרכזי  דיאלוג .1

 . הילד  במרכזהרואה את, גישה פידוצנטרית .2

 .אלא תכלית חיים בפני עצמה, הכנה לבגרותאיננה הילדות  .3

 . מקבלים מענההגופניים והרוחניים, וצרכיו הרגשיים' שלם'הילד ה– ראייה הוליסטית  .4

 . ובוחר בתחומי הלימוד מתוך חופש,שותף פעיל בהחלטות הנוגעות בחינוכוהוא הילד  .5

 . לומדים כיצד לחשוב ולא מה לחשוב.  וטיפוח משמעת פנימיתלמידה עצמית ומודרכת .6

 .משמעת פנימית וטיפוח הערכה ממוקדת בפרט .7

, תפקיד המאפשר קשרי אמת בין המחנך והחניך - קביעת תפקיד המורה כמדריך ועוזר .8

 .המתאפיינים בפתיחות וכנות

 .אסיפת חברים המבוססת על מידת עצמאות .9

 .סדר יום פתוח והתנגדות לסדר יום מובנה .01

 .לטבע ולעבודת כפיים, קשר לסביבהדגש על למידה פעילה ו .11

 

רצתה לשחרר את , במיוחד במהדורה של בתי הספר הפתוחים, האידיאולוגיה של החינוך הפרוגרסיבי

, למידה נראתה כחלק טבעי מגדילה. האינדיבידואל מהנוקשות של החברה וראתה בה מדכאת וטכנוקרטית

מחנכים פרוגרסיביים אלו ביטאו אמונה עמוקה באדם וחוסר אמונה . שאין בה צורך בהתערבות מבוגר

למרות שלטענתם ראו בעקרונותיהם שיקוף נכון יותר , במוסדות הציבוריים ולכן זוהו כראדיקליים

לעקרונות הרצויים בחברה
5

  .

ברור כי רעיונות החינוך הפרוגרסיבי השפיעו על המערכת , מעבר לבתי הספר הפרוגרסיביים עצמם

, כמו חינוך יחידני, הציבורית ועל החינוך המסורתי וחלק מהעקרונות אף יושמו בצורה כזאת או אחרת

אך למרות הניסיונות החינוכיים . שיעורים אינטרדיסציפלינריים ורעיון הכיתה הפתוחה, מרכזי למידה

. הוא לא זכה לתפוצה רחבה ובוודאי לא לאורך זמן, הרבים ליישם את החינוך הפרוגרסיבי לאורך השנים

                                                 
3

  .הוצאת עם עובד: תל אביב, החנוך מחר(. 1979)', מ, כספי 
4

שנתון מכללת : תל אביב, ב"כ, החינוך וסביבו, "גורל החינוך הפרוגרסיבי "(2000)', ג, לוין: סיכום העקרונות לקוח מתוך 

: וכן, 68-80'  עמ, אוניברסיטת חיפה, הרהורים על עברו של החינוך הקיבוצי(, 1997)', ג,  לוין; 8' עמ, סמינר הקיבוצים

 2001., קריץ
5
 Miller, R. (2007), “What is Democratic Education”, in: The Directory of Democratic Education, 

Bennis, D.M. and Graves I., 2nd ed., AERO, pp.14-15. 
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וכשתם כוחו של מנהיג כריזמטי , לוין טוען כי אחת הסיבות היא שהחינוך תמיד קשור למתרחש בחברה

כוחות החברה משתלטים על הרוח החינוכית, לחולל שינוי במקום נקודתי
6

  .

מימין התנגדו לו תנועות . מימין ומשמאל: ההתנגדויות המרכזיות לחינוך המתקדם נבעו משני צדדים

שראו בו אנארכי וחתרני ולכן פוגע ביציבות המערכת המבטיחה את המשך קיומם , השימור הקונסרבטיביות

 אמיתות בנוגע לידע הנדרש –של אמיתות חברתיות המועברות על ידי מנגנוני החברה באמצעות בית הספר 

משמאל זכה להתנגדות מצד תומכי החינוך . בנוגע להתפתחות הילד ולעיצוב התודעה החברתית, בחברה

שטענו כי איי ההתבדלות, הציבורי
7

תחת חברה ,  החופשיים שיצרו בתי הספר הפרוגרסיביים לאורך השנים

שלא מאפשרת , לא מעודדים דמוקרטיה השתתפותית אלא דמוקרטיה פרטית, קפיטליסטית אינדיבידואלית

לשאת ולתת על המטרות החברתיות המשותפות , גם לאלו עם נקודות מבט שונות, הזדמנות לכל האזרחים

שהם רוצים להשיג דרך החינוך
8

שאינו מקיים יחסי גומלין עם , דיאלוג המתקיים בבית ספר פרטי. 

. איננו סוג הדיאלוג המתבקש, אוכלוסיות מסוימות ואינו פתוח לשינויים מהמפגש עם האחר

(Barber)מין ברבר 'טיעון נוסף כנגד החינוך הפרוגרסיבי משמיע בנג
9

ברבר טוען שעל מנת שאדם יצמח . 

עליו ללמוד קודם כל מספר דברים חשובים מאחר ולא נולדים , להיות חבר ואזרח בחברה דמוקרטית

ראוי לציין כי דיואי עצמו , בנקודה זו.  לילד כאל חבר בוגר היא שגויהתההתייחסו, לטענתו. דמוקרטים

התנגד להסרת האחריות של המחנך מהתהליך החינוכי ויצא לא פעם כנגד אותם מחנכים פרוגרסיביים 

הדרכה שניתנת על ידי מורה כדי לאמן את האינטליגנציה של הילד היא עזרה : "חזות הכל' חופש'הרואים ב

"לא ביטולו, לחופש
10

טוען דיואי כי למרות , בהקשר הדיאלוג שאמור המחנך לקיים עם חניכיו, כך. 

כחבר הבוגר ביותר הוא נושא : "אחריותו של המחנך גדולה יותר, השותפות בקביעת חומר הלימודים

שהם מעצם מהותה של הקבוצה , באחריות המיוחדת לנהל את פעולת הגומלין ואת ההקשרים ההדדיים

"כחברותא
11

 .

מקבלת חיזוק , ביקורת זו של דיואי כנגד זרמים בחינוך הפרוגרסיבי אשר דגלו במתן חופש מוחלט לתלמיד

ח "על כל רמ, אם האדם. במיוחד אלו הרואות באדם תוצר חברתי, גם מתפיסות פוסטמודרניות וביקורתיות

לא יוכל האדם , תפיסותיו ואפילו גופו הן תוצר של התניות חברתיות פסיכולוגיות ופוליטיות, אבריו

מהכרת ההיסטוריה והתרבות , להשתחרר מהן בכלל ובוודאי לא תוך התעלמות מעיסוק בשאלות של זהות

יכול להיות , לכן, "בחינוך החופשי"החופש . המוסתרים מהעין ביעילות, ומהבנת יחסי הכוחות המעצבים

אשליה בלבד
12

 .

                                                 
6
. 69-70' עמ, 1997, לוין 

7
בתי ספר דמוקרטיים שמורות מוגנות של תבדלות : החינוך הממיין"(. 2003)', א, קיזלאיי התבדלות לקוח מתוך "המונח  

 . 9, פוליטיקה ותרבות, כלכלה, כתב עת סוציאליסטי לענייני חברה, חברה, "והתרחקות
8

 .ספריית פועלים: תל אביב, צוקרמן. א: תרגם, חינוך דמוקרטי(. 2002).'א, גוטמן 
9
 Barber, B.R., (1988). The Conquest of Politics: Liberal Philosophy in Democratic Times, Princeton, 

N.J.: Princeton University Press. 
10

 Dewey, J., (1963). Experience and Nature, Collier/Macmillan, N.Y., p.71. 
11

. 55' עמ, האוניברסיטה העברית: ירושלים, קליינברגר' תרגם ר, נסיון וחינוך(. 1960)', ג,  דיואי 
12

זאב -גור. עבודת מאסטר בהנחיית א, ביקורת החינוך הדמוקרטי במושגיו של מישל פוקו, בין יאוש לתקווה(. 2006)', א, רם 

 .א"אוניברסיטת ת, בית הספר לחינוך, עמוס-בן. וא
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, הוא הצליח לשמר מיתוס, ולמרות שגלי החינוך המתקדם דעכו כבר מספר פעמים, למרות ביקורות אלו

זמן קצר , המיתוס ממשיך להצמיח אסכולות שונות. אישיות וחברתיות, שלדברי לוין מבטא תקוות אנושיות

אסכולות אלו נעות ומשנות את תכניהן וצורותיהן עם השינויים בחברה. יחסית לאחר שהוא נעלם
13

 .

מופיע כיום בצורה מותאמת יותר מבעבר לרעיונות והשינויים , לכן, החינוך המתקדם במהדורתו החדשה

רגע לפני שנציג את עיקריו של ". החינוך הדמוקרטי"ולטענתנו סביב מה שנקרא כיום , שחלו בחברה

שחלו , נקדיש מספר מילים לתאר את ההתפתחויות המרכזיות הרלוונטיות, הדיאלוג האופייני לסוג חינוך זה

. ואת השפעתם על השדה החינוכי בחברה

 

השפעות עולמיות על שדה החינוך 

כפי שלפעמים נוצר הרושם מתוך מאבקי ,  מהותי ולא פיננסי–מערכת החינוך היום נמצאת במשבר מהותי 

אך ראוי , המשבר נובע מסיבות רבות שאין זה המקום להציגן באופן מקיף. משרד האוצר וארגוני המורים

בעולם כמו גם , המסורתי והפרוגרסיבי, להציג מספר גורמים מרכזיים חדשים שהשפיעו על השיח החינוכי

גורמים אלה ייחודיים בכך שהם מחייבים התייחסות שונה מהתייחסות הרווחת של מערכת החינוך . בישראל

 השנה האחרונות חלו התפתחויות חברתיות 30-ב. אבל לא רק ממנה, הממלכתית אל שאלות החינוך

ולכן מחייבים , משמעותיות אשר לא היו נוכחות בעוצמה כזאת בגלי החינוך הפרוגרסיבי הקודמים

: כדי להתאימו לתקופה, התייחסות שונה גם מהחינוך הפרוגרסיבי

 בהנחה שמערכת החינוך אמורה להכין את התלמידים לשוק  העבודה –שוק עבודה משתנה  .1

בתי הספר שהוקמו כמסגרת הכנה והכשרה לקראת עבודה בבית , והחיים מחוץ לבית הספר

החרושת של אמצע המהפכה התעשייתית לא מצליחים להסתגל לשינויים המתרחשים והצפויים 

בתי הספר המסורתיים לא השתנו בצורה משמעותית ולכן מתקשים למצוא . בשוק העבודה

שהם הצרכים העכשוויים , החשיבה והיצירה, פיתוח דמיון, יצירתיות, פתרונות לחינוך ליזמות

והעתידיים של שוק העבודה
14

.   ומאפשרים ניוד חברתי יותר מבעבר

 בית הספר המסורתי הוקם בעולם שבו זכויות האדם יושמו בצורה שונה –מהפכת זכויות הילד  .2

 עמדה בסימן מובהק של הכרה הולכת וגוברת בזכויותיהן של נשים 20-המאה ה. מהותית

 1989-זכויות אלו הוכרו רק ב. ולאחרונה חדרה בעוצמה גם ההכרה בזכויות הילד, ומיעוטים

 חדרו 2001-וב (1991-אושרה בישראל ב)ם "כזכויות מובחנות במסגרת הצהרת זכויות הילד באו

לכל תלמיד הזכות ללמוד בביטחון "אל מערכת החינוך בחוק זכויות התלמיד בו נאמר כי 

"כבוד ושוויון ,ובבריאות וליהנות מחופש
15

 .עדיין לא ברור כיצד חוק זה מיושם בפועל. 

, גוגל ורשתות חברתיות, אינטרנט,  אמצעים טכנולוגיים חדישים– מהפכת המידע והמחשוב  .3

מאפשרים היום לקבל מידע עדכני בדרכים יעילות ומשוכללות הרבה יותר ממה שנהוג בבית 

                                                 
13

 .80' עמ, לוין 
14

 .28' עמ, הוצאת כתר: ירושלים,  סיפור עם התחלה–החינוך הדמוקרטי , (2005)', י, הכט 
15

 http://www.education.gov.il/kav_patuach/hok.htm 

http://www.education.gov.il/kav_patuach/hok.htm
http://www.education.gov.il/kav_patuach/hok.htm


 6 

המטרה כיום אינה יכולה עוד . הרואה בהקניית אינפורמציה את מטרתו העיקרית, הספר המסורתי

 .ארגונו ובחינתו הביקורתית, אלא מתן כלים להתמודדות עם עודף המידע, להיות שינון חומר

ובישראל באו לידי ,  בתי הספר שהוקמו במקביל למדינה המודרנית–אובדן האמיתות המוחלטות  .4

בה הידע הופך , נתקלים עתה במציאות פוסטמודרנית, בהחדרת רעיון הציונות, ביטוי בין השאר

משבר הערכים במערכת החינוך נובע מתוך דיסהרמוניה בין הנאמר והנדרש לבין . יחסי ורב מימדי

יכולת לשמוע קולות , מציאות זאת מחייבת יכולת הסתגלות והשתנות תמידית. המציאות המורכבת

 .אחרים ולצמוח בעזרתם ויכולת לבניית ערכים מורכבת מתוך מפגש עם ריבוי

 בשנים האחרונות עולה המודעות לבעיות הסביבתיות ולהשפעה –מודעות לבעיות סביבתיות  .5

 .גור בפרס נובל לשלום מסמלת עלייה במודעות זו-זכייתו של אל. ההרסנית של האדם על הסביבה

במערכת ,  אנו עדים לתהליכי הפרטה מתרחבים בעולם ובישראל80- משנות ה–תהליכי הפרטה  .6

מערכת החינוך מסירה את אחריותה על החינוך הציבורי . הציבורית בכלל ובמערכת החינוך בפרט

.  ומשאירה פתח לגופים חיצוניים להשפיע על השדה החינוכי

 נפילת החומות והתחזקות הקפיטליזם ותרומתם להתפתחות משק גלובלי  –תרבותית -אוכלוסיה רב .7

בישראל בא הדבר לידי ביטוי בגל העלייה הגדול . תרבותית-יצרו במקומות רבים בעולם חברה רב

העולים וילדי העובדים לא קיבלו מענה חינוכי הולם . ובכניסתם של עובדים זרים, 90-של שנות ה

 . ומקום להביא את תרבותם וייחודיותם לשדה החינוכי

 

דיאלוג בחינוך דמוקרטי  -  מאפייני הגל השלישי 

אך עברו התאמה לאור חלק , נסמכים כאמור על מורשת החינוך הפרוגרסיבי, מאפייני הדיאלוג שיוצגו כאן

מהביקורות השונות על החינוך הפרוגרסיבי שנזכרו קודם ולאור ההתפתחויות בעולם שהוצגו בסעיף 

 800- בתי ספר בארץ ובכ20-ביותר מ (גם אם באופן חלקי)את הרעיונות הללו מנסים ליישם כיום . הקודם

במספר ערים שנמצאות בתהליכי , בתהליכי דמוקרטיזציה במאות בתי ספר בעולם ובארץ, בתי ספר בעולם

.  שינוי כוללים כיום בישראל ובתוכנית הכשרה אקדמאית הפועלת במכללת סמינר הקיבוצים

כך את סוגי -כדי לאפיין את הדיאלוג בחינוך הדמוקרטי נציג תחילה את עקרונות היסוד של דיאלוג זה ואחר

דיאלוג המתקיים בין האדם לבין עצמו : מן המובהק ביותר ועד המופשט, המפגשים בהם הוא עשוי להתנהל

דיאלוג בין המנחה לקבוצה ובין המורה לכיתה , דיאלוג בין החונך והנחנך ובין המורה והתלמיד, וזהותו

ובמעגלים מתרחבים עד , לקבוצתו ולקהילת בית הספר, ובהמשך דיאלוג המתקיים בין אדם לחברו

נשזור בהצגת סוגי המפגשים דוגמאות לקיום דיאלוג זה במסגרות השונות בהם הוא . לאנושות והסביבה

. מנסה להתקיים כיום

 

עקרונות יסוד 

ואין מודל יחיד , הנחת היסוד הראשונה של הדיאלוג בחינוך הדמוקרטי היא שאין תחום ידע אחיד נדרש

כל פגישה מזמנת למידה לשני הצדדים ואין צד אחד בפגישה שיודע . ללמידה שאליו מנסה הדיאלוג לכוון
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ורואה במהלך זה , הדיאלוג בחינוך הדמוקרטי מבקש להטיל ספק תמידי בידע הנרכש. מה נכון או צודק

ושלמידה , הוא נסמך על כך שלאדם יש סקרנות טבעית שאין לפגוע בה אלא לעודדה. אפשרות לצמיחה

. כולל משחק ושיחה, מתרחשת כמעט בכל מפגש ובכל התנסות

 

 

ננסה להמחיש בעזרת האיור הבא
16

: 

 :זה שאינו ידוע לנו גדול בהרבה- צורה זו מסמלת את עולם הידע הידוע לנו 

 

 

 

 

. (בדרך כלל ידע המופיע במבחני הבגרות)הריבוע מייצג את מה שמערכת החינוך קבעה כידע הנדרש 

באמצעות בית , מערכת החינוך. התלמיד הרצוי במערכת החינוך הוא זה שמצליח בתוך עולם הידע בריבוע

מפעילה לחצים גדולים על האדם לעזוב את עולמות הידע , הספר ומערכת הקבלה לאוניברסיטאות

, לכאורה-האפשריים האחרים ולהתחרות אל מול האחר במיקומו בריבוע דרך שלל מבחנים אובייקטיביים

.  ההופכים את האדם לאוביקט ומנסים לנרמלו

ולמעמד הכלכלי והשכלת ההורים , לאנשים שונים כשרונות שונים. התחרות בריבוע אינה תחרות שווה

חשוב לציין כי מעל מחצית מהאנשים מסיימים את מערכת החינוך ללא . השפעה ניכרת על הצלחה בריבוע

ומתקיימת בהם תחרות בסגנון , החיים בריבוע צפופים ולחוצים. כלומר ללא הצלחה בריבוע, תעודת בגרות

. מקום שמכיל שונויות, אשר מאפשרים מקום לכולם, לעומת החיים בעולם הידע כולו" מי הכי טוב"

ידי מבחנים וחלוקות אשר יוצרים מציאות יותר מאשר בוחנים אותה בצורה -מוגדר על" הטוב בריבוע"

כמודל האידיאלי " הטוב בריבוע"אך מערכת החינוך הצליחה להרגיל את החברה לראות את , אובייקטיבית

בכך שלימדה אותנו לקטלג , "גזעני ריבוע"היא הצליחה להרגיל אותנו להיות . לתלמיד ולאדם הראוי

.  אנשים אחרים בהתאם להצלחתם בריבוע

זהו . למצוא את ייחודיותו ואת דרכו, הדיאלוג בחינוך הדמוקרטי מנסה לאפשר לאדם לנוע בעולם הידע

לדיאלוג . דיאלוג ששם את כבוד האדם כערך מרכזי המיושם במתן לגיטימציה לכל אדם לבחון את דרכו

דרך " גזענות הריבוע"אלא שמטרתו היא להילחם ב, אין ריבוע, בחינוך הדמוקרטי לא רק שאין מודל יחיד

אדם שמצא את ייחודיותו בעולם הידע מחוץ לריבוע יכול לראות גם את האחר ולסייע . המפגש עם האחר

את תרבותו ואת , היכולת לראות את הייחודיות של האחר, המפגש עם האחר. לו בחיפושו אחר ייחודיותו

לאדם שהצליח . שקיימת באדם ועוזרת לו להשתחרר ממנה" גזענות הריבוע"המצוינות שבו מפחיתה את 

יש יכולת גדולה יותר להתחבר ולשתף פעולה עם שונים ועם תרבויות שונות " גזענות הריבוע"להשתחרר מ

.  ולצמוח דרך המפגש עימם

                                                 
16

 .68-88' עמ, 2005, הכט: ראה, לתאור מפורט של הנחת יסוד זו והמודל המתואר 
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על בחירותיו ומאוויו כאדם בעולם , הנחת היסוד השנייה של הדיאלוג בחינוך הדמוקרטי רואה את האדם

: נראה זאת באמצעות התרשים הבא. ולא כאדם העומד מנגד

 

   

 

 

 

 

. גם אם באופן לא מודע, האדם מושפע עמוקות מהחברה והסביבה, קודם כל: להנחת יסוד זו שתי השלכות

 ": חוץ"אלא גם מתוך דיאלוג עם ה, "פנימה"בחירותיו וזהותו של אדם אינן מתעצבות רק מתוך התבוננות 

הדיאלוג הדמוקרטי מחייב . ההון התרבותי והחברתי של ילדותו וחייו, היסטוריית חייו, תרבותו, עם האחר

בין מציאת מקורות הנביעה הפנימיים ללמידה ויצירה לבין איסוף מקורות , לכן ריקוד מורכב בין פנים לחוץ

.  טקסטואליים ואנושיים, השראה חיצוניים

לכל אדם יש אחריות על מעשיו ועל השלכותיהם . האדם לא רק ניזון מהחברה אלא גם משפיע עליה, שנית

הנחת , במידה רבה. והחופש מתקיים תמיד בתוך גבולות, האדם אינו פועל בריק. על החברה והעולם סביבו

החינוך . היסוד הרואה את האדם בעולם מעבירה את מרכז הכובד הפרוגרסיבי מהחופש אל הדיאלוג

כאשר הדגש הוא על . הפרוגרסיבי ראה את הילד במרכז בעוד שהחינוך הדמוקרטי רואה את האדם במרכז

, אך גם ההורה, הילד)כאשר מדובר על אדם במרכז . החופש של כל פרט הוא הדבר העיקרי, הילד במרכז

החופש של האחד תלוי בחופש של , יש מפגש בין רצונות שונים (תושבי המדינה והאנושות כולה, המורה

. האחר והדבר העיקרי הופך להיות הדיאלוג ביניהם

 

מטרת הדיאלוג בחינוך הדמוקרטי . הנחת היסוד השלישית היא שהאדם זקוק לסביבה מוגנת כדי לצמוח

, זמן ואור חופשי, מרחב, לצמיחה נדרשים לעיתים רק זרזיפי מים. לספק תמיכה והגנה שיאפשרו צמיחה

ליצור מוטות תמיכה ולעיתים אף להוריד כמה עלי , להקפיד ולהשקות בזמן, אך לעיתים נדרש לזרוע ולדשן

אלא גם על גבולות ועמידה , הדיאלוג בחינוך הדמוקרטי שם דגש לא רק על חופש ושוויון זכויות. פרא

הגבולות . זקוקים לגבולות ברורים כדי להיות בחופש אמיתי, כמו גם מבוגרים, ילדים. בחובות משותפים

.  בחינוך הדמוקרטי בהירים יותר ובהירה גם דרך השתנותם

 

הנחת היסוד הרביעית היא  שהדיאלוג בחינוך הדמוקרטי חייב להימצא בהשתנות ובחינה מתמדת כחלק 

. מהמורשת של החינוך המתקדם
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סוגי מפגשים בהם מתקיים דיאלוג 

. לאחר אפיונים כללים אלה לדיאלוג בחינוך הדמוקרטי ננסה לתאר מפגשים אפשריים ממסגרות שונות

אם נקבל את הנחת . ונסיים בדיאלוג בין אדם לעולם הידע והאנושות כולה, נתחיל בדיאלוג בין אדם לעצמו

ברור כי אין הבדל של ממש בדיאלוג שעובר  אדם , היסוד השנייה שהוצגה בדבר כך שאדם תמיד בעולם

מתרחשים כולם הן בין , למידה, שינוי, צמיחה, דיכוי. עם עצמו לבין הדיאלוג המתרחש בינו לבין העולם

. אדם לבין עצמו והן בין האדם לסביבתו

 

אדם עם עצמו 

הבחינה מתרחשת ברמה . אמונתיו וזהותו, הדיאלוג בחינוך הדמוקרטי מעודד את האדם לבחון את חייו

, אין לוח זמנים ברור, כמו גם למבוגר, בבית הספר הדמוקרטי לילד. היומיומית אל מול בחירותיו ומעשיו

האדם נדרש לקחת אחריות על חייו והלמידה . שיעורים ועיסוקים הנקבעים בשבילו, אין רשימת מטלות

את מערכת , כל ילד בבית ספר דמוקרטי קובע את סדר יומו. המרכזית מתרחשת מתוך התמודדויות אלה

החוויה בחינוך הדמוקרטי . את מידת השתתפותו בקבלת החלטות ובועדות הביצוע בקהילה, השיעורים שלו

. מאפשרת לאדם לנוע במסע חייו תוך התבוננות תמידית

 

 נחנך –חונך 

בבתי הספר הדמוקרטים . במסע מורכב זה נעזר התלמיד או הנחנך במבוגר המתפקד כמעיין חונך אישי

, בה כל ילד בוחר את חונכו האישי מרשימת החונכים הבית ספרית, בישראל מונהגת שיטת חונכות

החונך נפגש עם הנחנך במינונים . (לפחות ארבעה ימים)המורכבת מרוב המבוגרים העובדים במשרה מלאה 

אלא גם מרכז את כל ענייני הילד בבית , ומלווה את הילד לא רק בתהליכי הבחירה, פי הצורך-משתנים על

החונכים עוברים תהליכי הכשרה בבתי הספר השונים וכיום גם בתוכנית ההכשרה במכללת סמינר . הספר

המהווה עבורו מודלינג לחונכות שיעביר גם הוא , בתוכנית זו מקבל כל סטודנט חונך אישי. הקיבוצים

כפי שכתב , עצמו את בחירותיו ודרכי הלמידה שלו-החונך העתידי נדרש קודם כל לבחון הוא. בעתיד

"דע עצמך לפני שתרצה לדעת את הילד"ק 'קורצ
17

 .

הדיאלוג בתהליכי החונכות בחינוך הדמוקרטי הוא מעיין ריקוד מורכב בין מתן חופש ואפשרות לנחנך 

על המחנך הדמוקרטי מוטלת האחריות לא . לבין עידוד ללמידה ופעולה, להתעצם או לא לעשות דבר, לגדול

היכול לשהות עם תחום , תחומי-זהו מחנך רב. אלא גם לספק מקורות השראה, רק לאפשר מרחב צמיחה

וכן להיות בעל יכולות למידה מרובות כדי לסייע לתלמיד למצוא את דרכו , העניין של הילד ללא מורא

זהו מחנך שמוכן לנוע מדיסציפלינת הידע המוכרת לו ומדרכי הלמידה האופייניות לו אל . ללמידה ולביטוי

זהו מחנך שתוצאת הדיאלוג . המאפשר למידה מהנחנך ובעיקר למידה חדשה משותפת, הוודאות-מרחב אי

מחנך שאינו פוחד מחוסר יכולתו להעניק תשובות . ובכל זאת הוא נוטל בה פן פעיל, אינה ידועה לו מראש

                                                 
17

. 13' עמ,הוצאת הקיבוץ המאוחד, צור. י: תרגם מפולנית, קיץ-מושבות,  הפנימיה–כיצד לאהוב ילדים (. 1976)', י, ק'קורצ 
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מחנך שבדומה למטפל הוא קשוב  . אך עדיין משתדל להיות נוכח ולשאול את השאלות המבהירות, מוחלטות

 להיות –אך בניגוד למטפל אינו פוחד להיחשף בחולשתו ולתת דוגמאות מחייו , לדברי ומצבו של הנחנך

.  בעצמו סובייקט משמעותי ודיאלוגי ולא רק אובייקט להשלכה

 

 תלמיד –מורה 

הדיאלוג בין מבוגר וילד לא מסתכם בתהליכי החונכות אלא גם במפגשים בכיתה עצמה סביב תחום דעת 

מה שמאפשר למפגש להיות בעל , ידי התלמיד-ידי המורה והן על-תחום דעת זה נבחר לרוב הן על. מסוים

ומצד שני קשוב , במפגשים אלו המורה מלמד את תחומי הדעת המעניינים אותו מצד אחד. אופי למידה שונה

אך מטרתו להנגיש תחום ידע ודרכי למידה אופייניות , המורה יכול גם להעביר מידע. לצרכי התלמידים

. לתחום אותו הוא מלמד

המטרה המרכזית . אינה עדיין מטרת הלמידה המרכזית במפגש המורה לילד, הנגשת ידע זה ודרכי הלמידה

וקבלת , לאחר ולסביבתו,  פיתוח כבוד לאדם–היא שבילד תתפתח הכרה רחבה יותר למטרות החינוכיות 

בבתי הספר הדמוקרטים נהוגה לכן ההבחנה לעיתים בין שיעור היסטוריה . כלים לקראת עצמאותו שלו

או , בשיעור ההיסטוריה יבחר המורה את התחום שהוא רוצה להנגיש. לבין שיעור היסטוריה לבגרות

הלמידה יכולה להתקיים במעין דיאלוג מתמיד בין . לחילופין יעביר חומר שהתלמידים מעוניינים ללמוד

. ובעיקר כדי לבחון את משמעות הידע הנרכש לעולם החברתי בו אנו חיים כיום, הידע ותחומי העניין

ויקנה כלים , יעביר את המידע הנדרש כדי להצליח בבחינת הבגרות, לעומת זאת, שיעור היסטוריה לבגרות

. המתאימים למעבר הבחינה עצמה

בבתי הספר הדמוקרטים פזורים מרכזי . דיאלוג אחר בין מורה ותלמיד יכול להתרחש מעבר לכותלי הכיתה

, ללמוד לבד או להיעזר בחבר או במורה לצורך הבהרות, למידה שתלמידים יכולים לגשת אליהם בכל עת

תלמיד שמתעניין בתחום ידע מסוים שאינו קיים במערכת השיעורים הבית , בנוסף. כיוונים והתייעצות

ולבנות עימו חוזה למידה אישי , ספרית יכול לגשת אל מורה בבית ספר שזה תחום הידע הקרוב אליו ביותר

. או בישול במטבח, כך יכול ילד בבית ספר ללמוד אסטרונומיה עם המורה לפיסיקה. סביב תחום הדעת

. הדיאלוג הנוצר בין מורה ותלמיד מאפשר חקירה משותפת אחר תחום ידע משותף

 

  קבוצה–מנחה 

אך בפגישות רבות המבוגר משמש גם , ובדרך כלל גם כמורה, המבוגר בבית הספר יכול לשמש כחונך

ידי -המונחית על, בחלק מבתי הספר הדמוקרטיים נהוג כי הילד חבר בקבוצת שווים. כמנחה של קבוצה

בה דנים , הדיאלוג המתקיים בקבוצה בחינוך הדמוקרטי מזכיר אולי קבוצה בתנועת נוער. מנחה מבוגר

משימתית המסייעת לכל פרט בה -אך לרוב היא מתפקדת כקבוצה דינמית, בנושא אקטואלי כזה או אחר

.  משקפת לו ותומכת בו במסעו האישי, להתפתח בכיווני הלמידה שלו

הכלי פותח . SML( Self Managed Learning)ידי החינוך הדמוקרטי נקרא -אחד הכלים שאומצו על

, באנגליה ונמצא בשימוש בארץ בבתי ספר דמוקרטיים (Cunningham)איאן קנינגהאם ' ידי פרופ-על

.  בערי חינוך אותם המכון לחינוך דמוקרטי מלווה ובהכשרת המורים הדמוקרטית במכללת סמינר הקיבוצים
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כל משתתף .  מדבר על יצירת תהליך מובנה לפיתוח יכולות למידה עצמאיות של אדם בתוך קבוצהSML-ה

איפה . 2? מאיפה באתי. 1: החוזה מורכב מחמש שאלות. בונה חוזה למידה אישי על תחום ידע ללא הגבלות

לאחר שכל משתתף בנה את . ?איך אדע שהגעתי. 5? איך אגיע לשם. 4? לאן אני הולך. 3? אני היום

אורך זמן בניית החוזה משתנה מקבוצה לקבוצה וממסגרת . הקבוצה ממשיכה ללוות אותו במימושו, החוזה

, תחומי הלמידה שלנו נמצאים בדיאלוג עם העבר שלנו ועם המטרות האישיות: אך העיקרון נשמר, למסגרת

,  איננו לומד עצמאי בודד אלא לומד עצמאי בקבוצהSMLהלומד בקבוצת . החברתיות והלימודיות שלנו

, הקבוצה מסייעת ללומד באוירת הלמידה. תמיכה ועידוד, כמו גם לקבל יעוץ, שנדרש לתת דין וחשבון

.  בסיעור המוחות ובתמיכה רגשית נדרשת

. מטרתו לאפשר דיאלוג חופשי וכנה בין המשתתפים.  נדרש לכישורי הנחייהSML-המנחה של קבוצת ה

ומרחיב את , מציף קשיים ודילמות, ידי חברי הקבוצה והמנחה שומר על המסגרת-נושאי הלימוד נקבעים על

אלא גם , למשתתפים יש אפשרות לא רק לקבל משוב על הדעת שצברו ועל הלמידה שלמדו. דרכי הלמידה

למשב אחרים ולהתבונן בלמידה שערכו דרך הסיפור של האחר
18

, כמו ברוב התהליכים הקבוצתיים. 

, לאפשר התבוננות בהן', בתנאי מעבדה'המפגש הדינמי שנוצר בין המשתתפים יכול לייצר התמודדיות 

.  ולסייע בפיתוח איטילגנציה רגשית וחברתית

 ראוי כי הם יעברו תהליך למידה מסוג זה SMLכדי להכשיר מורים להנחיית , כפי שבתהליכי החונכות

המורים בהכשרה הדמוקרטית חווים תהליך העצמה ולמידה שכזה במסגרת קבוצה עם מנחה . בעצמם

היא לסייע בעד המחנך ' חממה'הנקראת , מטרת קבוצה זאת. במשך שלוש שנים (המשמש גם כחונך אישי)

הם , שנת חיפוש, בשנה הראשונה. לזהות את ייחודיותו ולחזק את הזהות המקצועית שלו בשדה החינוך

תרים אחר נקודות , (?מהן מטרותיי? איפה אני היום? מאיפה באתי)עונים על שלושת השאלות הראשונות 

. ומתחקים אחר דרכי הלמידה המאפיינות אותם- אותם יכולות וכשרונות שאופייניים להם -  החוזק שלהם 

בונה כל סטודנט , שנת העמקה, ובתחילת השנה השנייה, בסוף השנה הראשונה כל סטודנט בוחר תחום דעת

הנושאים . (שאלות מספר ארבע וחמש)חוזה למידה סביב תחום שבחר ודרכי הלמידה המתאימות לו 

יחווה תחושת , מורה לעתיד, המטרה היא שהסטודנט. מגוונים ואינם בהכרח קשורים לעבודתו בעתיד

( Flow)ידע להתמודד עם תסכול ושעמום כדי לרכוש תחושת זרימה , כלומר, למידה מתוך סקרנות טבעית

בלמידה
19

בתהליך זה מתמודד הסטודנט גם עם קשיי ההתמדה ועם מגוון האפשרויות ללמידת הנושא . 

אחד ילמד דרך קריאת ספרות והשני . על אותו נושא יכולים סטודנטים שונים לבנות חוזה שונה. הנבחר

.  אחד ילמד במשך חודשיים אינטנסיביים והשני ילמד כל שבוע מעט, דרך התנסויות בשטח

ככל . כל סטודנט נדרש להפיק יוזמה חינוכית הקשורה לתחום ההעמקה שלו, שנת ההפקה, בשנה השלישית

הכיר את האנשים והארגונים המרכזיים העוסקים , שהעמיק בלמידה התקרב הסטודנט לתחום שעניין אותו

המביא , עתה ביכולתו להפיק תוצר יזמי. את השאלות המרכזיות שנשאלות ואת הספרות הרלוונטית, בתחום

אבל מגמת הלמידה , תהליכי הלמידה הם מורכבים ולא לינאריים. את ייחודיותו ואת למידתו לידי ביטוי

                                                 
18

 http://www.selfmanagedlearning.org/ 
19

 Mihaly, C., (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. 1st ed., N.Y.: Harper and Row. 

http://www.selfmanagedlearning.org/
http://www.selfmanagedlearning.org/
http://www.selfmanagedlearning.org/
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ממוטיבציה פנימית , ממציאת הייחודיות האישית ועד לביטוייה החיצוני,  מן הפנים אל החוץ–ברורה 

 .לפעולה לתרומה חברתית

, "ים לחינוך אישי-מודל בת"ים במסגרת -בהנחיית קבוצה לסיוע ללמידה אישית משתמשים גם מורי בת

מחנך ומורה , כל חינוכאי. 2005מודל שפותח בעיר בליווי המכון לחינוך דמוקרטי והחל לפעול בשנת 

העוסק בתהליך , מפגש השחרית.  תלמידים בבניית חוזה למידה אישי20-מלווה קבוצה של כ, מקצועי

ובו התלמיד משתף בתהליכי ההתקדמות שלו בהשגת מטרותיו , העבודה על חוזה הלמידה מתקיים כל בוקר

. יכול להיות במתמטיקה או בגלישת גלים, לצורך העניין, חוזה הלמידה. החברתיות והלימודיות, האישיות

ידי כך שהחינוכאי רואה ומכיר בתחומי העניין של -הדיאלוג בין החינוכאי לתלמיד משתנה באופן מיידי על

. ולא שופט אותו רק על סמך ציוניו במבחנים, הילד

בה הם בונים ,  מונחהSMLכדי להכשיר את מורי בית הספר להנחייה זו הם עצמם משתתפים בקבוצת 

. וחווים תהליך שיסייע להם להעביר תהליך דומה ורחב יותר עם התלמידים, חוזה למידה בעצמם

 

 אדם עם חברו

המפגש בין אדם לחברו בחינוך הדמוקרטי מאפשר דיאלוג שמהותו אינה תחרות על משאבים אלא צמיחה 

צורת הלמידה בבתי ספר דמוקרטיים וההתנהלות הדמוקרטית של החיים המשותפים . ולמידה הדדית

בשיעור ובמרכזי הלמידה נפגשים תלמידים בגילאים . מאפשרים מפגשים רבים  בין בעלי עניין משותף

בועדות . (הלמידה מחולקת לרוב לחטיבות גיל הכוללות שלוש שכבות)שונים המתעניינים בנושא משותף 

. הביצוע של החלטות הפרלמנט חוברים יחדיו בעלי אינטרסים לפעילות משותפת למען הקהילה כולה

. בלמידה הדדית וכן בנסיונות שכנוע הדדיים, הדיאלוג מתאפיין בשיתוף דעות

מעבר  .הדיאלוג בין אדם וחברו בחינוך הדמוקרטי מתאפיין גם מפגשים ספונטניים בין תלמידים שונים

בו קובעים , המשחק המשותף. חצר בית הספר מזמנת מפגשי למידה רבים, לשיעורים ולועדות השונות

, חוקים אשר מכילים את כולם ומאפשרים תנועה בחופש בתוך גבולות המשחק, ילדים חוקים לעצמם

.  עזרה לזולת ושיתוף פעולה מעבר לתחרותיות, מלמדים ערכים של שוויון בפני החוק

 

 קהילה –אדם 

הקהילה בחינוך הדמוקרטי מתנהלת כמיקרוקוסמוס של חברה דמוקרטית השתתפותית בעלת הפרדת 

התנהלות בית הספר מופעלת , קבלת החלטות וקביעת חוקים מתבצעת בפרלנט או אסיפה משותפת. רשויות

לכל אדם . ובית דין אליו מנוקזות התלונות ('ועדת טיולים וכו, ועדת מערכת)ידי ועדות ביצוע שונות -על

. בקהילה יש מסגרות להביא את עצמו לידי ביטוי בתוך גבולות ברורים ובהירים שהוא שותף בעיצובם

עיצוב החוקים והתרבות הבית ספרית מתקיימים בדיאלוג מתמיד בין חברי הקהילה לבין הניסיון הבית 

. ספרי המשותף

להקשיב לדעות שונות ולקיים דיאלוג , רשאי להעלות רעיונות והצעות, ילד או מבוגר, כל אדם, בפרלמנט

. בדרך כלל אחד הילדים, ידי דמות נבחרת-האסיפות מנוהלות על. עם אחרים לגבי אופי החיים המשותפים

, (ח"שהחל פעילותו בתשס)כבר בפרלמנט השני בבית הספר הדמוקרטי החדש שהוקם בפרדס חנה 
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מה יהיו חוקי שולחן הסנוקר המוצב : " תלמידים בכלל ועלתה שאלה לדיון130 מתוך 60-השתתפו כ

אחרים הציעו , תלמידים ששולחן הסנוקר הפריע להם הציעו להוציאו מהחוק. קולות רבים נשמעו". ?בחצר

תלמיד נוסף הציע רישום מסודר ואחר ביקש שתהיה , שלכל ילד תהיה שעת משחק שבועית אחת בלבד

אבל בין הרישומים של , בסוף הוחלט כי כל ילד יוכל לרשום עצמו בתור לשולחן הסנוקר. נוכחות מבוגר

הדיאלוג , תוצאת הדיון חשובה פחות. כדי לאפשר ניידות, כל ילד יהיו לפחות עשרה שחקנים אחרים

. המשתתפים חוו דילמה משמעותית מתוך חייהם המשותפים וצורך לקבל החלטה. שהתפתח הוא מהות הכל

האזינו להצעות חבריהם ולבסוף היו , הציעו הצעות (מורים והורים)כמו גם המבוגרים בקהילה , התלמידים

החוקים . שתהיה אחראית להפיץ את הנוהל החדש ולאכפו" שולחן סנוקר"נקבעה ועדת . צריכים גם לבחור

, אך עד אז התלמידים מקבלים על עצמם, שוב לדיון לאור התנסויות חדשות, מן הסתם, שהוגדרו יעלו

.  שעשויים להתפרש כהגבלות על החופש שלהם, חוקים, באופן דמוקרטי

חברי . הקהילה העלתה הצעה להחליף את ועדת חדר צילום, בבית הספר הדמוקרטי בחדרה, בפרלמנט אחר

נשמעו דעות שונות מאנשי קהילה , ועדת הצילום הסבירו מדוע לא עמדו במשימות שלקחו על עצמם

האחריות שלוקח על ". כמו נהג חדש", ולבסוף הוחלט שהועדה חייבת להיעזר במבוגר בחודשיים הקרובים

הדיאלוג מתרחש . עצמו אדם בקהילה עם הסמכות שהוא מקבל ממנה נמצאת בדיאלוג מול חברי הקהילה

ועבודה זו " כמו בחיים"שם משתפים תלמידים ובוגרים פעולה ביצירה משותפת ובעבודה , בעבודת הועדה

.  נותנת דין בפני הקהילה

לרוב מוצע . מתנהל דיאלוג אינטימי יותר לגבי חריגות מהנהלים המשותפים (או ועדת המשמעת)בבית הדין 

הפרוצדורה פחות . הורים את החלטתה-מורים-גישור בין צדדים וכשזה לא מצליח מחליטה ועדת תלמידים

בבתי ספר אחדים הועדה תהיה מורכבת מחבר שופטים נבחר ובבתי ספר אחרים כל חבר קהילה . חשובה

המשמעות היא שאדם מחוייב לקיים דיאלוג בין מעשיו . מחוייב להיות בועדת משמעת מספר ימים בשנה

אבל , להגיש ערעורים וללכת לועדת ביקורת, יש באפשרותו להציג את דבריו. לבין הקהילה בה הוא חי

. למעשיו יש משמעות והוא נדרש לקחת אחריות, הוא נמצא בעולם עם גבולות

קיימת ועדת ביקורת שמטרתה לראות כי אכן הדיאלוג במסגרות , ברוב בתי הספר מעבר להפרדת הרשויות

עצם קיומה . על השיח, או בעל כוח אחר, השונות מתרחש בצורה דמוקרטית וכי אין השתלטות של מבוגר

. מייצר בחינה מתמדת של ההתנהלות הבית ספרית בכל ישיבה וועדה, של ועדת ביקורת כזו

 

 חברה וסביבה,  קהילה חיצונית–אדם 

מתנגדי החינוך הדמוקרטי מאשימים אותו בכך שכל עיסוקו בדיאלוג פנימי בין אדם לעצמו ולקהילת בית 

אוקי מרושק . הספר וכי אין תפיסה מובנית בתוכו של מעורבות ואחריות חברתית למתרחש בחברה

ממדרשת אדם אף טוענת כי קיימת סכנה שאי השוויון ותחלואי הדמוקרטיה בחברה ישועתקו אל חלל בית 

הספר באופן בלתי מודע
20

לביקורות אלו משמעות גדולה ויש חשיבות רבה שמסגרות המנסות לקיים . 

                                                 
20

. כנרת: רמת גן, על חינוך לדמוקרטיה ודמוקרטיה במערכת החינוך: אין קצת דמוקרטיה(. 1991)', א, קלארמן- מרושק 
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לא יכולים לנופף בדגל ' דמוקרטים'ה. דיאלוג מסוג זה יבחנו את השתמעויותיו בתוך זירת בית הספר עצמה

. עליהם להוכיח כי הם אכן חותרים אליו ומתקנים שגיאות, התרבות הדמוקרטית

, עם חברו ובקהילתו, הנחות היסוד של החינוך הדמוקרטי טוענות כי את הדיאלוג שמיישם אדם עם עצמו

אדם שגדל בתוך תפיסה של שוויון ושמירה על . הוא יידע ליישם גם בחברה שמחוץ לגדרות בית הספר

והיכולות שפיתח לפעול למען שינוי עמדות יסייעו לו גם במאבקים , זכויות ער יותר להפרת זכויות בחוץ

, אדם שייחודיותו נשמרה יכול לראות גם את ייחודיותו של האחר, מבחינה ערכית. פוליטיים אחרים

הוא יכול לנוע , כשאדם רואה זכות זו. לראות את ייחודיות תרבותו של אחר ואת הזכות שיש לו לפתחה

. מתוך מוטיבציה פנימית לפעולה אקטיבית למען האנושות והסביבה

גילתה שעמדות התלמידים בבית  (1998)דפנה גולדנברג . רעיונות אלו מקבלים אישור ראשוני במחקרים

כלומר פחות , יציבות יותר (אוכלוסיה ערבית לדוגמא)ספר דמוקרטי כלפי ערכי הדמוקרטיה וקבלת האחר 

החוויה הדמוקרטית וכי , מעמדותיהם של תלמידים בבתי ספר ממלכתיים רגילים, ניתנות לשינוי קפריזי

וכן מסייעת לגיבוש עמדות , מקנה לילדים ידע עשיר ומעמיק יותר אודות עקרונות הדמוקרטיה ויישומם

דמוקרטיות בנושאים חברתיים מסוימים
 21  ..

מרמז בכיוון התרומה  (2003)מחקרו של אבי שילון 

בציינו כי יש קשר מובהק בין מידת הדמוקרטיות בבית הספר כפי שהיא נתפסת על ידי הבוגר החברתית 

ונכונותו לתרום לזולת, לבין עדותו על שביעות רצונו מחייו
22
( 2004 )יפה-חקרה של נטלי איסקוףומ 

 מבוגרי בית הספר הדמוקרטי בחדרה עסקו 70%במחקר מצומצם שערכה גילתה כי . ממשיך טענה זו

30בפעילות התנדבותית עד גיל 
23

לבסוף נציין כי ספר הניסוי המסכם של תוכנית ההכשרה הדמוקרטית . 

"דמוקרטיה בפעולה"במכללת סמינר הקיבוצים נקרא 
24

ובו ניתן לזהות סימנים ראשונים לכך שמתוך , 

חוברים יחידים לקבוצות למען עשייה חברתית , ההתמקדות ביחיד וניסיון לתת מקום לעולמו ולבחירותיו

קבוצת , קבוצת סטודנטים שעברה לגבעת אולגה והקימה בית חינוך דמוקרטי בשכונה מוחלשת: משותפת

סביבתית את שאר הסטודנטים במכללה -שמעוררת לתודעה אקולוגית (סביבה חברה וגם אנחנו)ג "סחו

ניתן לסייג תוצאות מחקרים ודוגמאות אלו בטענה כי תלמידים . ועוד מיזמים חינוכיים רבים נוספים

אך עדיין נראה כי המערכת , וסטודנטים המגיעים אל החינוך הדמוקרטי הם בעלי תודעה חברתית מראש

. או לפחות מהווה עבורם מסגרת לפעולה, הדמוקרטית מאפשרת ומעודדת אותם לעשייה

 

 עולם הידע –אדם

לא רק דיאלוג פנימי . והוא דיאלוג בין האדם ועולם הידע בכלל, החינוך הדמוקרטי מעודד דיאלוג נוסף

כמעצב , אלא דיאלוג עם מהותו של הידע בעולמנו, בחירות אישיות וצרכים, לגבי תחומי חוזק והעניין

                                                 
21

, עבודת גמר לקראת התואר מוסמך אוניברסיטה, ספר דמוקרטי על ידע ועמדות תלמידיו-השפעת בית(. 1998)', ד,  גולדנברג

 .אוניברסיטת תל אביב, החוג לפסיכולוגיה, רביב' ע' טל ופרופ-בר' ד' בהנחיית פרופ
22

, טובל' ח עבודת מאסטר בהנחיית, קריטריונים כמותיים בהערכת מערכת החינוך הדמוקרטית בישראל(. 2003)', א, שילון 

 .אוניברסיטת דרבי במסגרת הדרישות לתואר מוסמך במנהל עסקים
23

עבודת גמר  , פי הערכות בוגרי בית הספר הדמוקרטי בחדרה-על,  השיטה ומימושה–ס הדמוקרטי "ביה(. 2004)', נ, איסקוף יפה 

 .42' עמ, בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב, עמוס-בן'      בהנחיית א
24

,  השנים הראשונות–הדמוקרטית במכללת סמינר הקיבוצים - התוכנית הניסויית–דמוקרטיה בפעולה . (ז"תשס)', א, יובל 

 .הוצאת מכללת סמינר הקיבוצים
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וגם , הדיאלוג עם עולם הידע מתבצע גם ברמת התכנים המופיעים במסגרת החינוכית. תודעה וכמקנה כוח

במידה רבה שובר החינוך הדמוקרטי את דיסציפלינות הידע המוכרות . עם התכנים שנמצאים מחוצה לה

. ואת מרחב הלמידה המוכר

קהילת בית הספר מתמודדת עם התכנים המוצעים תוך דיאלוג מתמשך בין , ברמת המסגרת החינוכית

בבתי ספר . ידי משרד החינוך לבין תכנים המעניינים את הקהילה הספיציפית-התכנים המוצעים על

פי מודל  -ובעיקר באלו העובדים על, בחלקם. דמוקרטים שונים נבנית מערכת השעות באופן שונה

Sudbury Valley
25

, ילד שירצה ללמוד יידיש. ידי הקהילה-נבנית מערכת השעות באופן ספונטני על, 

סבא נבנית -בבתי ספר דמוקרטיים כגון חדרה וכפר. יזמין כיתה וחברים להשתתף בלימוד משותף, לדוגמא

באסיפות שמתרחשות מספר פעמים בשנה , הורים מורים ותלמידים, מערכת השעות ביחד עם כל הקהילה

השיעורים הנבחרים ינבעו מתוך עניין אישי ומתוך דיאלוג עם דרישות . ידי ועדת מערכת ממונה-או על

או  (ביולוגיה, גאוגרפיה, היסטוריה)כך לצד שיעורים אינטרדיסציפלינריים כמו תבלינים . משרד החינוך

 ואנגלית הרומזים על התמודדות עם תכני 1נמצא שיעורי חשבון , (חשבון, היסטוריה, כימיה)בישול 

". רגיל"ל" מיוחד"ובין ה" צריך"ל" רוצה"זהו דיאלוג מתמשך בין ה. הבגרות

, ידי המועצה להשכלה גבוהה-בהכשרה הדמוקרטית במכללת סמינר הקיבוצים רוב הידע הנלמד נקבע על

מתנהל כמרחב של , לדוגמא', קהילת לומדים'קורס . אך בחלק מהשיעורים שותפה הקהילה בבניית התכנים

Open Space  בו הסטודנטים והמרצים מציעים מראש סדנאות ומפגשים מגוונים ובוחרים כרצונם היכן 

מפגש הדן )פעמיים -או חד (פרשת שבוע לדוגמא)מפגשים יכולים להיות לאורך כמה פגישות . להשתתף

מפגש עם )נושאי המפגשים יכולים לנבוע מתוך אקטואליה . (במשנתו של פרירה לצד סדנא לריקודי בטן

או קשורים להתנהלות מסוימת בקהילה ( מהי מדיציית ויפסאנה)חוויות משתתפים , (נציג ארגון המורים

מאפשרים למידה משותפת לאנשים ממסלולים ' קהילת לומדים'המפגשים ב. (ארגון תיקון ליל שבועות)

להיפגש סביב תחומי עניין משותפים וליצור יזמות חברתית , שונים ומשנים שונות בתוכנית להחליף ידע

. משותפת בהמשך

מאגר ידע משותף בסגנון - ' דמוקרטיפדיה'דוגמא נוספת לדיאלוג בין סטודנטים לעולם הידע הוא ביצירת ה

בדמוקרטיפדיה בונים הסטודנטים את . ויקיפדיה אותו כותבים הסטודנטים כחלק מעבודת סיכום בקורס

לנהל שיחה אודות השינויים , כל סטודנט יכול להיכנס אליה ולתקן ערכים של אחר- הידע בצורה שיתופית 

. שערך ולפרסם את המהודרה החדשה באינטרנט

תלמיד בבית ספר . הדיאלוג בחינוך הדמוקרטי מתרחש גם עם עולם ידע שאינו נמצא בין כתלי בית הספר

ולבקש ללמוד אצל מומחה שנמצא , דמוקרטי יכול לבחור תחום ידע שאין מורה בבית הספר שמלמד אותו

תלמיד יכול ללמוד כך נגרות או צורפות וגם . על חשבון זמן שהותו בבית הספר, כשוליה או עוזר, באזור

שוליתנות מיושמת לא רק בבתי ספר דמוקרטיים אלא במסגרות דומות המקיימות . גלישת רוח וספרנות

  מקומות40- במעל לThe Big Picture שמפעילה חברת METברשת בתי הספר . דיאלוג מסוג זה

                                                 
25

 Greenberg, D. (1985). The Sudbury Valley School Experience, M.A.: Sudbury Valley School Press. 
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בארצות הברית
26
בתחום דעת שבו הוא , בליווי חונך אישי וקבוצה, כל תלמיד בוחר (רובם באזורי מצוקה) 

יום או יומיים , שיהיה מורה אישי עבורו, ובית הספר מסייע לו למצוא אדם בקהילה, מעוניין להתפתח

.  שיטה זו מתחילה השנה במספר כיתות בתיכונים ברמת השרון. בשבוע

 

 

 

  התפתחות הדיאלוג כהתפתחותה של תנועה

תוך שהוא עושה , את רעיונות החינוך הפרוגרסיבי, כפי שראינו, הדיאלוג בחינוך הדמוקרטי ממשיך

המגמה המתפתחת כיום סביב המושג דיאלוג בחינוך הדמוקרטי . התאמות לביקורות השונות ולרוח הזמן

על ההשפעות מהסביבה ועל השפעתו של האדם על , שמה דגש רב יותר על הימצאותו של האדם בעולם

זהו דיאלוג שמנסה לממש את כבוד . על חשיבות המפגש עם האחר והסובלנות הנדרשת לכך, הסביבה

וממשיך להתפתח תוך בחינה של עצמו לגבי מהויותיו ודרכי ביטויו , האדם וזכויות האדם הלכה למעשה

.  השונים במבחן הזמן

כלומר מדיאלוג פנימי של אדם עם עצמו , המאפיינים השונים הוצגו על ציר התפתחותי במעגלים מתרחבים

מעניין לראות כי התפתחות זו מקבילה להתפתחות השיח של החינוך . לדיאלוג חיצוני עם הקהילה והתרבות

.  ושל החינוך הדמוקרטי בפרט, הפרוגרסיבי בכלל

וזמן קצר אחר כך סייע בית ,  בחדרה80-החינוך הדמוקרטי החל בישראל בבית ספר בודד בסוף שנות ה

. כיום יש מעל עשרים בתי ספר דמוקרטיים פעילים. (יפו ותפן)הספר בהקמתם של בתי ספר נוספים 

שנקרא בהתחלה כנס חדרה ובהמשך שונה שמו ,  נערך כנס בינלאומי לחינוך דמוקרטי90-בתחילת שנות ה

. המתרחש כל שנה במדינה אחרת, IDEC( International Democratic Education Conference)-ל

ידי -התבקש על, שלאחר רצח רבין, עם השנים הוקם בבית הספר הדמוקרטי בחדרה המכון לחינוך דמוקרטי

תהליכי . להכניס מספר רעיונות לתוך מערכת החינוך הציבורית, שר החינוך דאז, אמנון רובינשטיין

בשנים . דמוקרטיזציה בבתי ספר סימלו את תחילת הדיאלוג בין החינוך הדמוקרטי והמערכת הציבורית

בכל . האחרונות עיקר העבודה של המכון לחינוך דמוקרטי מתרכזת בשינוי כולל במערכות חינוך עירוניות

החינוך . גם אם במינונים ובביטויים שונים, מערכת חינוכית באים לידי ביטוי מאפייני הדיאלוג שהוצגו

, הן לגבי מידת ממלכתיותם של בתי הספר, מקיים קשר דיאלוגי עם נציגי משרד החינוך, הדמוקרטי עצמו

.  והן לגבי הפעילויות השונות בערים

, התרחבות השיח של החינוך הדמוקרטי אל המרחב העירוני מחייב אותו לעסוק גם בשאלות של תעסוקה

הנחת היסוד הרואה את האדם בתוך העולם . תרבות וחברה ומעבר להן בשאלות שמעלה השיח הסביבתי

והיום גם החינוך לקיימות , החינוך הסביבתי. מחייבת את האדם להתבונן בסביבת חייו כדי להבין את עצמו

(sustainability) ,מספר בתי . עוסקים בתכנים רלוונטים וחופפים לתכנים שעוסק בהם החינוך הדמוקרטי

                                                 
26

 http://www.bigpicture.orgוכן   :http://www.themetschool.org 
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ונראה שמגמה זו , (אולגה, ערד, זכרון יעקב)ספר דמוקרטים בארץ מכנים עצמם קהילתיים או סביבתיים 

. צריכה להתחזק בשנים הקרובות

תחילה בהכשרת המורים . בשנים האחרונות חודר השיח אודות החינוך הדמוקרטי גם לאקדמיה, בנוסף

בתהליך התפתחותו מחוייב החינוך . ובהמשך בקבוצות מחקר, הדמוקרטית במכללת סמינר הקיבוצים

בהצגת מספר שאלות לדוגמא , כן-אם, נחתום. בביקורת ובדיאלוג עם רעיונות אחרים, הדמוקרטי במחקר

: שראוי כי העוסקים בדיאלוג שאופיין בפרק זה ימשיכו לשאול ולא יקבלו פתרונות כמובן מאליו

החינוך הפתוח ראה בחופש של התלמיד את המרכז ? מה מקום אחריות המחנך על קיום הדיאלוג -

,  מורים–החינוך הדמוקרטי רואה באחריות שותפים רבים . וכל האחריות ללמידה היתה עליו

מה האמצעים ? מהי האחריות של התלמיד לעומתם. הרשות המקומית והמדינה, בית הספר, הורים

 ? שעומדים לרשותם ומתי עליהם להפעילם

 ?האם מותר להעביר ידע זה בכפייה? האם יש ידע הכרחי שעל המחנך הדמוקרטי להעביר -

 ?האם שימור סביבה מצדיק כפיית חומר?  כיצד נלמד לשמור על הסביבה -

 ?האם ניתן ליישם שוויון זכויות מלא בבית ספר בכל גיל ועם כל אוכלוסיה -

כיצד מעודדים ? כיצד לא לפגוע במצויינות של תלמידים הזקוקים למשוב וגבולות ברורים -

 ? מצויינות שמביאה לידי ביטוי את הייחודיות ולא את התחרותיות

והאם יכולה מערכת החינוך , מהי מערכת המדדים לבחינת הצלחתו של הדיאלוג בחינוך הדמוקרטי -

 ?לשנות את מדדי הערכה שלה
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