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 שישה דברים שלא לומדים במערכת החינוך - משפיעאזרח להיות כיצד 

 
 ק.מ.המנהל דני עבודי, 

____________________________________________________ 

 כך נוחים. -מגיעים למקומות לא כל '?האם'ו '?למה'כשמתחילים לשאול 

 ערעור על הקיים. לחשיבה מחודשת ולמחוץ לתלם, אל להליכה מובילה משם הדרך 

לחשב  אלו שהעזו, , בכל התחומיםנגד הזרםשהלכו בכל ימי האנושות המציאות עוצבה על ידי אלו 

 .ועוד טכנולוגיהה ,הנדסההאמנות, החשיבה, הפילוסופיה והזמות בתחומי ומסלול מחדש ולקדם י

סללו את הדרך למהפכות גדולות יותר שהשפיעו על החברה, שינו  מסגרתהלצאת מ העזושמי 

מה היזמות ראו  -תפיסות ויצרו חיבורים לעתיד לבוא. ממהפכת הדפוס ועד פייסבוק ומעמדות 

 בעולם כולו.הטכנולוגית עשתה לשיח החברתי 

יוזמות ה של בנימין זאב הרצל ושותפיו אשר הניע יזמות - התנועה הציוניתנוספת היא  הדוגמ

 אלה בתורן. ארץ ישראלל העליות הראשונותו העברית שפהה ה שלתאחרות כמו החייאחברתיות 

  .בה אנו חיים היוםששעיצבו את המציאות  הניעו יוזמות נוספותוחדשה  יצרו מציאות

. במערכת החינוך ניתן לרכושלא  פעולה מחוץ לתלםללחשיבה והנדרשים  את הכישורים והתכונות

אמיתית לעשייה הזה מה שהופך את הידע  אולם ,ללמוד ניתןש ידע תהליכי הוצאה לפועל הם

את אלו  .חשיבה למעשהה אשר הופכים את ,עשייהוהתשוקה להמודעות העצמית  םה ואיכותית

 את ששת האלמנטים הבאים:ומרחב למידה המקדמים  ניתן לפתח במסגרת חינוכית

חדורי  ,כמי שאש יוקדת בעיניהם ובליבם מתואריםהחברתיים יזמים ה :עשייהל התשוק •

היא  לקדם רעיוןהתשוקה  ,לולפני הכל. ואכן, ולפני הכשמה את הרעיון ששליחות גדולה 

  שהוא יזמות לכל דבר ,מתניע את התהליךש הדלק

רגישות כלפי אנשים יש צורך בכדי להבין בעיה אנושית  :כישורים חברתיים מחודדים •

מאפשרת לזהות בעיות, להבחין בצרכים, לקלוט רעיונות ולאתר הזדמנויות. שכזו  ,ומצבים

 או לתמוך בו העבודה האנשים המתאימים להצטרף לצוותאת לשכנע היכולת  היזו

לדעת איך כמובנים מאליהם,  'חוקים'לא לקבל את ה :לשנות את גבולות המשחקיכולת  •

כאלה מסגרות לא מתאימות, מגבילות או  ולשנות בנושא לפעול מול בעלי עניין המעורבים

מקובעת כמי שיוזמים רעיון מסוגלים גם ליזום ולשנות מציאות שנדמית  .יוצרות חוסר צדקש

 חלק מהיזמות עצמה וזהו
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לבטח בתחילת הדרך.  ,משאבים מוגבליםמטבע הדברים מדובר ב :כלכלית וחשיבה מודעות •

צריכות לייצר הן אבל  ,אינן מוטות רווחלרוב ת חברתיות וזמויש מכיוון כסףבלא רק  מדובר

היא , מכיוון שבתי ועוד. החשיבה הכלכלית חיונית לקיומו של כל רעיוןיסבחברתי,  - הון

 וגם תורמת לחוסנו של הגוף המבצע  והאנרגיה המתניעה את היכולת לבצע

המשלים של בחירה. כל הצלחה מחייבת התמדה הערך הוא  מיקוד :במטרה ובעשייה מיקוד •

 ידע חדשים לו עד לצד גמישות ושמירה על ראש פתוח לרעיונותיחתירה לו

מי יהיו לעזר בקידום  - בה אנו חייםשהאנושית כרות והבנה של הסביבה יה  :תפוליטי חשיבה •

חשיבה ו לתרחישיםהתגובה תרחישי הווה ועתיד,  ה וצפי שלמכלול האינטרסים, בנייהרעיון, 

  בה אנו פועליםשמציאות מה מקומנו ב וכל לדעתנ מתוך כךאת המהלך. מובילים לאן 

 

חיזוקה, לחברה איתנה שבוגרי מערכת החינוך תורמים לקידומה ו ה שלמטרת החינוך היא בנייאם 

 . לחיים יםוהופכים לנכס הנלמדים בהדברים שהיינו מצפים לראות הם אלו 

או פשרה  לא מייצר בעיה פוליטיתו לא מצריך ויתור על הוראת המדעים של נושאים אלו שילוב

לא  ,הם יכולים להיות אבני הבניין של מערכת חינוך גמישהים אלה תחומ ,בנושאים חברתיים. ההפך

 שפועמת את ההווה. כזו כזו שמכינה לעתיד אלא 

תנו לחנך אותם מאי דורשת ,בו יחיושכדי שהם ידעו לבנות את העולם  ,המחויבות שלנו כלפי ילדינו

 !וחיכינלהם שאנו האנשים  .םיבתוך מרחב המאפשר ומקדם כישורים וחשיבה יזמי


