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 הערוץ החינוכי 

יות אזרח. בשנות מתחילת דרכה ארגנה האגודה ערבי עיון, סימפוזיונים והרצאות בנושאי זכו

השמונים התרחבה הפעילות הזו. אן סברסקי, מתנדבת בסניף תל אביב, הקימה קאדר של מרצים, 

יצרה קשרים עם בתי ספר ויוזמה הרצאות רבות בפני תלמידים ומורים. נערכו גם משפט מבוים עם 

ר( ועוד. כן לספ-השופט בדימוס בנימין כהן, סדרת הרצאות לזכר חמן שלח ז"ל )שקובצו אחרי

שילוב נושאים מתחום זכויות האזרח  1984בעקבות פעילות זו אישר משרד החינוך בנובמבר 

 יב בבתי הספר בהם מתקיימת פעילות של האגודה.-בעבודות גמר של תלמידי יא

באמצע שנות השמונים הוחל גם בכתיבה של תכניות לימודים וחומרים עיוניים, בעזרת מענק 

בלות של היקף פעילות וכוח אדם מנעו מהאגודה להגיע לקהל גדול ולכן מגשהתקבל מקרן פורד. 

לא "בתשתית של מאמרים ופרסומים, שישמשו להנחלת הידע.   -הוחלט להתמקד ב'תורה שבכתב' 

היה כלום, לא היה ספר על זכויות אדם, לא היה מאמר על זכויות אדם וכל השיח הזה בכלל לא 

אם אני מדברת, שמעו אותי ארבעים איש. אבל אם אני כותבת "מספרת רות גביזון, היה קיים", 

מד במבחן של ביקורת, דורות שונים יכולים לקרוא את זה, מורים עומשהו והמשהו הזה הוא טוב ו

יכולים ללמד את זה, יכולים להמחיז את זה".  כך החל פרסום הסידרה "עיונים בזכויות האזרח", 

אור במשך שנות השמונים החוברות: הזכות להפגין; זכויות בעברית ובערבית, ובמסגרתה יצאו ל

אזרח ודמוקרטיה; המערכת המשפטית והמינהלית בשטחים; זכויות חשודים ונאשמים; חופש 

 הביטוי; שוויון הכול בפני החוק; הזכות לחינוך; זכויות נשים; הגבלות על חופש התנועה בשטחים. 

*** 

חשבתי (. "1988-1994מנהלת הראשונה של מחלקת החינוך באגודה )בשנים גל הייתה ה-טלי בן

חווייתי". היא אומרת, -שצריך לפתח חומרים דידקטיים ומערכי שיעור מובנים. משהו פעלתני

"כתבתי חוברת הפעלות שמערכת החינוך קיבלה בשמחה כי היא מאוד אוהבת מתכונים. הוקם 

ריכזה את העבודה עם כוחות הבטחון, ערביה מנסור ועליא  צוות מנחים פרילנסרים. אורנה שם טוב

 עם המיגזר הערבי. צביקה צורף עבד על הפרסומים".  -שמיס -אבו

יצאו לאור שני הכרכים הראשונים )מתוך שלושה( של מקראה שהוכנה באגודה, בעריכתם  1991-ב

ויות האדם: קטעי הגות על של רות גביזון וחגי שנידור, ובה רוכזו מקורות שונים ללימוד תורת זכ

הבסיס הרעיוני וההיסטורי של זכויות האדם, חוקים, פסקי דין ומאמרים, הממחישים את יישום 

הזכויות השונות במציאות הישראלית. הכנת המקראה ארכה למעלה מהמתוכנן ופעילי האגודה 

הכרך השלישי,  פורסם גם 1992-התלוצצו שעל המקראה עובדים שנים והיא לעולם לא תצא לאור. ב

 שהשלים את המפעל. כעת היה בידי מחלקת החינוך כלי עיוני שווה לכל נפש, משנה סדורה. 

גל. -"לא תמיד התקבלנו באהדה, אבל מי שהיה עוין בהתחלה התרכך במשך הזמן". אומרת בן

ספר מסוים צפינו בכמה שיעורי אזרחות, התרשמנו לרעה מהיחס של המורה -"במפגש בבית

ם. היא חשבה שהיא לא צריכה להשתתף בהשתלמות. בפגישה הראשונה היא איחרה לתלמידי

בשלושת רבעי שעה, בפגישה השנייה ברבע שעה ובפגישת הסיכום אמרה שצריך עוד השתלמויות 

 כאלה".
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טוב, כיום חברת הנהלת האגודה ובאותה עת עובדת מחלקת החינוך באגודה, הקימה -אורנה שם

ות הביטחון: "התחלנו לעשות אדפטציה של העבודה במערכת החינוך את פרויקט החינוך לכוח

לשוטרים. מבחינתי זו הייתה חוויה של איזשהו ציר השפעה. ארגוני קצה, שיש להם השפעה מכרעת 

על זכויות ויכולת להפקיע זכויות, מאוד סיקרנו אותי. זה היה גם ניסיון לחשוב על ציר השפעה אחר 

בוד עם שוטרים ועם המשטרה במטרה להטמיע תפיסה של זכויות אדם מהמשפטי. הניסיון היה לע

מרמת המדיניות של הארגון ועד לרמת השוטר בשטח, דרך קבלת החלטות וקביעת גבולות. בעבודה 

עם מורים אנחנו משווקים תפיסת זכויות אדם וגם נותנים להם כלים והפעלות. עם שוטרים צריך 

לפתח מחויבות לזכויות וגם לתת כלים לתרגם את זה לעבודה לחשוף לעמדות ו -לעשות אותו דבר 

שלהם. היה צורך לפתח תפיסה מקצועית וכלים מקצועיים, כי כל עוד אנחנו באים עם הכובע 

ההסברתי חינוכי הם יושבים בסדר על הכסא והמפגש מאד נינוח. כדי לתרגם את עניין הזכויות 

 ות את מבנה הסדנאות וההפעלות."לעומק העבודה בשטח ולמדיניות היה צריך לשנ

. תפיסת השמירה על זכויות כחלק מהמקצועיות של 1לצורך זה פותח מודל המורכב מכמה רמות: 

. זיהוי הקשיים שעולים מהמציאות, גורמים לאבד שליטה ומחבלים באפשרות ליישם 2השוטרים. 

מצבים מאתגרים. את . בניית שיקול דעת מקצועי ודרכי התמודדות ב3את התפיסה המקצועית. 

הגב המקצועי לפרויקט סיפקה ועדת היגוי, שבין חבריה היו המפכ"ל לשעבר שאול רוזוליו, מוטה 

 קרמניצר, מנחם אמיר ואראלה שדמי. 

היה צורך להתגבר על מכשולים לא מעטים. "עבדנו הרבה מאוד עם משמר הגבול. מגיעים לבסיס 

תנאים בלתי אפשריים, למשל בחדר מגורים בבסיס". צבאי, לפעמים בשטחים, ומקיימים סדנאות ב

מספרת שם טוב, "נתקלנו בהרבה תוקפנות כלפי מה שאנחנו מייצגים, במיוחד בתקופה שהאגודה 

פורסמה סביב בג"ץ הריסת הבתים. הדרך להתמודד עם התוקפנות היא בכך שמפסיקים בשלב 

למות שלהם וזה היה שובר את פונג ומתחילים להכניס את הקשיים והדי-מסוים לעשות פינג

 המשחק הצפוי. פתאום בהפסקה מתחילים לספר לך דברים שקרו להם". 

לפחות ברמה ההצהרתית הושג שינוי: המשטרה אימצה את המחויבות לזכויות כחלק מהתפיסה 

המקצועית של שיטור. עם זאת, העבודה המשותפת הייתה מורכבת לשני הצדדים: בתוך האגודה 

האם העבודה עם כוחות הביטחון יוצרת מצב של עלה תאנה. קרן פורד, שתמכה  הועלתה השאלה

עד אז בפעילות החינוכית של האגודה, החליטה להעביר את תמיכתה לפעילות המשפטית, מתוך 

הגבול, מצדם, הביעו -הסתייגות מהעבודה המשותפת עם כוחות הביטחון. בכירי המשטרה ומשמר

ובבים בבסיסים ויכולים להעביר מידע למחלקה המשפטית והיה נחת מכך שאנשי האגודה מסת-אי

 צורך להתחייב שמנחי הסדנאות לא יעבירו מידע. 

*** 

חינוך באגודה בפיתוח פרויקט חדש, שנועד להנחיל את שיח זכויות החלה מחלקת ה 1999בשנת 

האדם לעובדי מערכת הרווחה. "הנחת היסוד שלנו", אומרת דובית אטר, מנהלת מחלקת החינוך 

, "היא שהעובדים בתחומים חברתיים נמצאים בקשר יומיומי עם אוכלוסיות, 1998של האגודה מאז 

לעיתים קרובות, ומכאן החשיבות הרבה לקידום תפיסת שזכויותיהן מופרות או לא ממומשות 

זכויות האדם בקרב ציבור עובדים זה כשומרים, מממשים ומקדמים זכויות של פרטים וקבוצות. 

 הפרויקט מנסה לבסס תפיסה, הרואה אדם כבעל זכויות ולא רק כבעל צרכים". 
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במערכות שונות שבכוחם  י תפקידיםמחלקת החינוך הגדירה שלושה קהלי יעד עיקריים, של בעל

להגן על זכויות או לפגוע בהן: בנוסף לעובדי מערכת הרווחה, שהוזכרו לעיל, קהל יעד חשוב הם 

אנשי חינוך במערכת החינוך העברית והערבית, שמתוקף תפקידם הם סוכני החיברות המשמעותיים 

ת חברה דמוקרטית ביותר של אזרחי המחר ומתוך הבנה שלמערכת החינוך יש תפקיד חשוב בבניי

המכבדת ומחויבת לזכויות אדם. "הצלחנו לשכנע את מערכת החינוך לציין את יום זכויות האדם 

כחלק מלוח השנה הבית ספרי", אומרת אטר, "פיתחנו תוכניות ללימוד זכויות אדם דרך האינטרנט, 

ומרי למידה תוך ניצול יתרונות המדיה, שמצליחות מאוד; אנחנו עוסקים בהתמדה בפיתוח של ח

והוראה, כשהמטרה היא להגביר את המודעות בקרב מורים לנושאי זכויות האדם ולתת בידיהם 

 כלים להתמודדות עם הנושאים הללו בכיתה".

 1997-הסדנאות לכוחות הביטחון, שהחלו בשנות השמונים, נמשכו על אף קשיים לא מעטים. "ב

ליחידה שהואשמה בהתעללות והייתה תחת  הייתי צריכה להעביר סדנה בבסיס מג"ב בבית אל

חקירה של המחלקה לחקירת שוטרים", מספרת אטר, "הם החליטו לא לשתף פעולה, אמרו רק שם 

ודרגה ושתקו באופן הפגנתי, עד שנאלצנו להפסיק. התנגדויות יש כל הזמן, אבל כשיש דיאלוג אפשר 

פקדים בשטח ולתאם ציפיות. היו להתקדם. למדתי מזה שצריכים להגיע להבנות והסכמות עם המ

מקרים שחיפשו למנחים בתיקים כדי לוודא שאין איתם מכשיר הקלטה. היינו צריכים ליצור אקלים 

 חדש ולבסס אמון".


