
3האגודה לזכויות האזרח בישראל

תודות

רבות ורבים תרמו לתהליך יצירתו של ספר זה, בין אם בכתיבה, בהערות מועילות על החומר, בהרצאה 
בפני צוות החינוך של האגודה לזכויות האזרח ובדרכים נוספות. תודתנו נתונה להם/ן:

בסמינר  ביקורתית  לפדגוגיה  המרכז  במסגרת  שפעלו  זיו,  גור  חגית  ולד”ר  לוי  זלמנסון  גליה  לד”ר 
הקיבוצים, ואשר היו הראשונות שנענו לבקשת העזרה של האגודה לזכויות האזרח בפיתוח חומרים 
לנו  אפשרו  עבורנו,  שהכינו  והמאמרים  המיידית,  התגייסותן  לימוד.  במקצועות  גזענות  נגד  לחינוך 
להציג בביטחון רב בכל פורום אפשרי – בין אם בקרב מקבלי ההחלטות במשרד החינוך ובין אם בחדרי 
המורים – את הטיעונים בדבר האפשרויות הרבות לשילוב החינוך נגד גזענות במקצועות לימוד שונים 

ובגילאים צעירים.

להדסה טרון, מרכזת היחידה למעורבות חברתית בסמינר הקיבוצים, על שיתוף הפעולה ארוך השנים 
סביב נושא החינוך נגד גזענות.

לד”ר שרי סלונים, ראש בית הספר לחינוך במכללת לוינסקי, על שיתוף הפעולה הפורה, שבמסגרתו 
מתקיים בשלוש השנים האחרונות דיאלוג חינוכי משמעותי בין צוות החינוך באגודה לזכויות האזרח 

לבין מרצים מובילים במכללת לוינסקי. חלק מתוצריו של שיתוף הפעולה מופיעים בספר זה.

לרוז עאמר, שריכזה את הפעילות של “נשים למען עתיד טוב יותר” בכפר קאסם – קבוצה שנאבקה 
גזענות  נגד  החינוך  הרכזת הראשונה של תחום  ושהייתה   – הערבית  בחברה  נגד שחורים  בגזענות 

באגודה לזכויות האזרח. הידע והניסיון של רוז תרמו מאוד לעיצוב תחום זה באגודה.

גזענות,  בנושא  למורים  המיועד  חשוב  האזרח מאמר  לזכויות  לאגודה  יהודה שנהב, שתרם  לפרופ’ 
ועדכן אותו לקראת פרסומו בספר זה. המאמר שימש אותנו רבות בפעילותנו החינוכית, והמלצותיו של 
פרופ’ שנהב על מרצים ועל חומרים אקדמיים סייעו לנו בבניית גוף ידע בנושא הגזענות והמאבק בה.

גיסיס  סנאית  ד”ר  בירושלים,  העברית  באוניברסיטה  הרוח  למדעי  מהפקולטה  בוזגלו  מאיר  לד”ר 
למדע  לסוציולוגיה,  מהמחלקה  הירש  דפנה  ד”ר  אביב,  תל  באוניברסיטת  הרוח  למדעי  מהפקולטה 
בסמינר  ביקורתית  לפדגוגיה  מהמרכז  הרמט  גל  ד”ר  הפתוחה,  באוניברסיטה  ולתקשורת  המדינה 

הקיבוצים.

אורנה לנדמן,  דרור ינון,  רחל יונה-מיכאל,  מיכל חסון,  אלה ולסטרה,  נעמי בייט-צורן,  למנאר אדריס, 
מייקל מנדלסון, אסף צבן, ליאור קדיש, סייד קשוע, מיכל רגב, אביבה שולמן, ליאורה שמיר. 

לעובדות ועובדי האגודה לזכויות האזרח: עו”ד שרון אברהם-ויס, עו”ד עאוני בנא, עו”ד רג’ד ג’ראיסי, 
טל דהן, עופרה טלקר, נעמה ידגר, נירית מוסקוביץ’, עו”ד טלי ניר, רונית סלע, סמדר סרנה, אהוד עוזיאל, 

נעה פינטו, עו”ד אבנר פינצ’וק, גילי רעי.   

תודה מיוחדת לצוות המנחים והמנחות של האגודה לזכויות האזרח, שעבודתם ארוכת השנים סייעה 
בעיצוב התפיסה החינוכית שבבסיס ספר זה ותרמה רבות לגיבוש התכנים בו.

מסמך זה פורסם בתמיכת האיחוד האירופאי. 
האחריות על תוכן המסמך היא של האגודה לזכויות האזרח בישראל והתוכן אינו משקף בשום צורה את 

עמדותיו של האיחוד האירופאי.
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