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חינוך  ולהתחנך  טוב  לעשות  יתאמצו  שלי  ונערותי  שנערי  רוצה,  ואני 
אין  אותי  מעניני.  זה  אין   – למראית־עין  נראים  הילדים  כיצד  אצילי. 
לרמות בגינונים נאים ולא בגינונים שאינם נאים. אני מעוניינת בצפון 
בין  ובין שהוא עני,  מאחורי כל הגינונים. בין שאחד מילדי הוא עשיר 
שהוא קתולי ובין פרוטסטנטי או יהודי, לבן או שחור או צהוב, מהיר־

תפישה, או ִאטי, גאוני או תם – אין זה מעלה ולא מוריד לגבי אני, אם 
יש בו רגש אנושי, אם בעל לב הוא, אם הוא אוהב אמת ושומר כבוד, אם 

הוא מכבד את הפחותים ממנו במעלה ואוהב את הנעלים ממנו.

אם ילדי כתתי הם אנושיים, אין אני רוצה כל־עיקר שיהיו שוים זה לזה 
כיצד הם  לי  בדרך היותם אנושיים. אם אינם מושחתים – לא איכפת 
נבדלים זה מזה. ברצוני שכל אחד מילדי יהיה כמו שהוא. אין אני רוצה 
שאתה, הומר, תהא דומה למישהו אחר, ובלבד שתגרום לי נחת־רוח, או 
שתקל את עבודתי. עד מהרה הייתי נלאית למראה כיתה מלאה ׳גבירות׳ 
ו׳ג׳נטלמנים׳ גמורים. ברצוני שכל תלמידי יהיו בני־אדם – כל אחד לחוד 
וכל אחד מיוחד, וכל אחד ׳נוסח בפני עצמו׳, נעים ומלהיב, שונה ונבדל 

מכל השאר.

מתוך: הקומדיה האנושית, ויליאם סרויאן. 

תרגום: יצחק עברי, הוצאת עם עובד )1946(.
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מדענים  כמאה  בה  חברים   .1959 בשנת  נוסדה  למדעים  הישראלית  הלאומית  האקדמיה 
ומלומדים מן השורה הראשונה של ההשכלה והַדַעת במדינת ישראל. חוק האקדמיה הלאומית 
הישראלית למדעים, התשכ״א-1961, קובע כי מטרותיה ומשימותיה העיקריות הן לטפח ולקדם 
לקיים  לאומית,  חשיבות  בעלי  מדעי  ותכנון  מחקר  בענייני  לממשלה  לייעץ  מדעית,  פעילות 
ובאירועים  בגופים  הישראלי  המדע  את  לייצג  לארץ,  בחוץ  מקבילים  גופים  עם  התקשרויות 

מדעיים בינלאומיים ולהוציא לאור כתבים שיש בהם כדי לקדם את המדע.

היזמה למחקר יישומי בחינוך מעמידה לרשות מקבלי החלטות בחינוך ידע מדעי עדכני ומבוקר. 
הישגי  לשיפור   – התערבויות  של  מיטבי  ולתכנון  מדיניות  של  מושכל  לגיבוש  חיוני  כזה  ידע 

החינוך בישראל.

חזון היזמה: ידע מחקרי הוא מרכיב חיוני בתכנון מדיניות ציבורית או התערבות רחבת־היקף. 
בשלב התכנון ידע מחקרי מבוקר תומך בגיבוש מדיניות שסיכויי הצלחתה טובים יותר, ולאחר 

מכן הוא זה שמאפשר דיון ציבורי רציונלי. היזמה מיישמת חזון זה בתחום החינוך.

דרכי הפעולה של היזמה: היזמה עוסקת בנושאים שמעלים מקבלי ההחלטות, ומתייעצת עם 
נשיא  ממנה  שאותה  היזמה,  של  ההיגוי  ועדת  נוספים.  עניין  בעלי  ועם  החינוך  במשרד  בכירים 
האקדמיה הלאומית, אחראית על תכנית העבודה של היזמה ועל תהליכי השיפוט של התוצרים.

היזמה פועלת באמצעות ועדות מומחים ועל ידי זימון מפגשים לימודיים משותפים לחוקרים, 
לאנשי מקצוע ולמקבלי החלטות. היא מפרסמת את תוצרי עבודתה ומנגישה אותם לציבור הרחב. 

חברי ועדות המומחים מכהנים בהן בהתנדבות.

הלאומית  האקדמיה  של  משותף  מיזם   –  2003 שנת  בשלהי  הוקמה  היזמה  היזמה:  תולדות 
של  כיחידה  פועלת  היזמה   2010 שנת  הנדיב. מתחילת  ויד  למדעים, משרד החינוך  הישראלית 

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. 

למדעים,  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  לחוק  תיקון  הכנסת  הוסיפה   )2010( תש״ע  בקיץ 
והסדירה את אופן ההתקשרות בין משרדי ממשלה המבקשים ייעוץ – לבין האקדמיה. היזמה היא 

המנהלת את פעולות הייעוץ שהאקדמיה נותנת בתחום החינוך לממשלה ולרשויות שונות.
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ועדת ׳מערכת חינוך לכול — ולכל אחד׳

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הקימה, בהזמנת משרד החינוך, ועדת מומחים העוסקת 
באתגרים הנובעים מהתמודדות עם שונּות בין תלמידים במערכת החינוך.

במהלך עבודתה סקרה הוועדה מחקרים, ניירות עמדה, מודלים וקווי מדיניות מהארץ ומהעולם 
במטרה להציע כלים לחשיבה ולקבלת החלטות מושכלות במכלול הסוגיות הקשורות בשונויות 

בין תלמידים על מנת שמרב התלמידים יפיקו תועלת וייהנו מלימודיהם במערכת החינוך.

חבריה.  כלל  על  מוסכמים  והמלצותיו  שתוכנו  זה,  מסכם  מסמך  הוועדה  ערכה  דיוניה  בתום 
המסמך מציג סיכומים של הגות וידע מחקרי בלתי תלוי ומעודכן, והוא כולל המלצות לחשיבה 
ולפעולה. המסמך עבר שיפוט עמיתים והוא מוגש למשרד החינוך ולציבור הרחב באתר היזמה 
)http://education.academy.ac.il(. באתר ניתן למצוא גם את הסקירות המדעיות שהוזמנו 

במיוחד לעבודת הוועדה וחומר נלווה נוסף.

חברי הוועדה

פרופ׳ אברהם הרכבי )יו״ר(, מכון ויצמן למדע 
גב׳ רות אוטולנגי, משרד החינוך )לשעבר(  

פרופ׳ רבקה איזיקוביץ׳, אוניברסיטת חיפה 
פרופ׳ דורית ארם, אוניברסיטת תל אביב 

ד״ר יפעת בן־דוד קוליקנט, האוניברסיטה העברית בירושלים 
פרופ׳ מונא חורי־כסאברי, האוניברסיטה העברית בירושלים 

פרופ׳ טלי טל, הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל 
פרופ׳ יונתן כהן, האוניברסיטה העברית בירושלים 

ד״ר מיכאל כץ, אוניברסיטת חיפה 
פרופ׳ דוד מיודוסר, אוניברסיטת תל אביב 

פרופ׳ מריו מיקולינסר, המרכז הבינתחומי הרצליה 
פרופ׳ ברברה פרסקו, המכללה האקדמית בית ברל 

ד״ר רוני קרסנטי, מכון ויצמן למדע

מרכזת הוועדה: ד״ר נעמי מנדל־לוי
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תודות

כתיבת מסמך זה הסתייעה בתרומתם של אנשים רבים. במהלך שתי שנות עבודתם נפגשו חברי 
הוועדה עם אנשים רבים ששיתפו אותם בידע שלהם ובניסיונם. רבים אחרים סייעו לעבודת 

הוועדה ״מאחורי הקלעים״ בארגון, תיאום, שיתוף בחומרים ועוד. 

אנשי מטות משרד החינוך:

לב  בחפץ  שנענו  החינוך  במשרד  המטה  לאנשי  ובראשונה  בראש  להודות  מבקשת  הוועדה 
לבקשותינו להיפגש עמם, חלקו עמנו ידע, נתונים וניסיון עשיר וסיפרו לנו על שגרת עבודתם 
והאתגרים הניצבים בפניהם.1 תודה שלוחה גם לאנשי הצוות המינהלי במשרד שסייעו בתיאום 
הפגישות וקיומן. גב׳ גלית אלוש, לשכת האגף לחינוך על־יסודי; גב׳ דסי בארי, מנהלת האגף 
לחינוך על־יסודי )מיוני 2013(; מר נח גרינפילד, מנהל האגף להכשרת עובדי הוראה; גב׳ מלכה 
למידה  וסביבות  בית־ספרי  מינהל  על  וממונה  הצעירות  החטיבות  על  מפקחת  וידיסלבסקי, 
באגף לחינוך יסודי, גב׳ מוניקה וינוקור, מרכזת ארצית של תכנית מעגן באגף לחינוך יסודי, גב׳ 
גב׳  יעקב טוויל, מנהל אגף שח״ר,  סימה חדד מה־יפית, מנהלת האגף לחינוך קדם־יסודי, מר 
יפה מחמלי, לשכת האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, פרופ׳ עפרה מייזלס, יו״ר המזכירות 
הפדגוגית. תודה רבה לגב׳ מיכל כהן, סמנכ״לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי, על תמיכתה 
בעבודת הוועדה ועל הזמן שהקדישה בלמידת כיווני פעולתה ולמר שאולי כהן ממינהלת ניהול 
עצמי במינהל הפדגוגי. תודה מקרב לב לגב׳ יפה פס, מנהלת האגף לחינוך על־יסודי, שהייתה 
שותפה מלאה בניסוח השאלות לוועדה, ייעצה לה ושיתפה את חבריה בניסיונה העשיר וליוותה 
מדריכה  קרן,  מלכה  לגב׳   .)2013 )מאי  פרישתה  עד  בונה  ומשוב  טובות  בעצות  עבודתה  את 
ארצית באגף לחינוך יסודי, למר מוטי רוזנר, מנהל אגף א׳, התפתחות מקצועית של עובדי הוראה 
ולד״ר עופר רימון, ראש מינהל מדע וטכנולוגיה. תודה גדולה לגב׳ שלומית רחמל, מנהלת האגף 
לתלמידים מחוננים ומצטיינים, על העלאת המודעות של הוועדה לתחום שעליו היא מופקדת 
יו״ר  מלשכת  שבת  שרון  לגב׳  תודות  המדעיות.  הסקירות  על  לוועדה  שנתנה  המשוב  על  וכן 
לד״ר  הפסיכולוגי־ייעוצי,  השירות  של  א׳  אגף  מנהלת  שדמי,  חנה  לגב׳  הפדגוגית,  המזכירות 
אורנה שץ־אופנהיימר, מפקחת, האגף להכשרת עובדי הוראה ולגב׳ מאיה שריר, מנהלת האגף 

לקליטת תלמידים עולים. 

אנשי מחקר ועשייה:

והניסיון  והעשייה ששוחחו עם חברי הוועדה, תרמו להם רבות מהידע  תודה לאנשי המחקר 
שלהם והאירו כיווני חשיבה חדשים. תודה שלוחה גם לאנשי הצוות המינהלי שהיו מעורבים 

1 השמות להלן מופיעים לפי סדר אלפביתי של שמות המשפחה; התפקיד או השיוך האקדמי או המוסדי הם אלה 

שהיו תקפים בזמן ישיבות הוועדה.
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חלק  איתנו  שחלק  ותסריטאי,  קולנוע  במאי  בוזגלו,  חיים  למר  וארגונן.  הפגישות  בתיאום 
והערכה  למדידה  הארצית  הרשות  ראמ״ה,  מנכ״לית  בלר,  מיכל  לפרופ׳  ילדותו,  ממכאובי 
חינוך  למחקר  המרכז  ראש  חינוך,  למדיניות  ומומחה  סוציולוג  גמראן,  אדם  ולפרופ׳  בחינוך 
באוניברסיטת וויסקונסין־מדיסון. פרופ׳ גמראן נפגש עם הוועדה בתחילת דרכה, ולפגישה עמו 
הייתה השפעה עמוקה על כיווני המחשבה, ההתפתחות והלימוד של הוועדה. תודה לפרופ׳ חיים 
הררי, חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ונשיא מכון ויצמן לשעבר, לגב׳ חביבה זמיר, 
מזכירת בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב, לגב׳ אסתר חכם, מנהלת היחידה ל׳הוראה 
מותאמת׳ במטח, על ששיתפה את הוועדה בניסיונה העשיר בפיתוח תכניות לימוד בתחום של 
הוראה מותאמת אישית, לגב׳ אסנת ירון ממכון אבני ראשה, המכון הישראלי למנהיגות בית־

ספרית, לגב׳ מריאנה מורגוליס, מזכירת פרויקט עדש״ה במכון ויצמן, לפרופ׳ ליאורה לינצ׳בסקי 
מהאוניברסיטה העברית בירושלים, לד״ר מרים פנויאן, מנהלת מחלקת החינוך בזכרון יעקב, 
לגב׳ אורית קרנובסקי־נוטמן, למר איל רם, מנכ״ל המכון לחינוך דמוקרטי ישראל, לגב׳ יהודית 

שלוי, מנכ״לית מכון אבני ראשה, המכון הישראלי למנהיגות בית־ספרית. 

הדוברים ביום העיון:

תודה שלוחה לכל הדוברים ביום העיון שקיימה הוועדה בינואר 2013. תודה מקרב לב לפרופ׳ 
דיויד ברלינר מאוניברסיטת אריזונה, אורח הוועדה. פרופ׳ ברלינר נשא את ההרצאה המרכזית 
יומה של הוועדה כאשר האיר את חשיבותם והשפעתם  ביום העיון ותרם רבות לעיצוב סדר 
העצומה של החיים מחוץ לבית הספר, הן ברמת המשפחה והשכונה והן ברמת המדיניות. תודה 
טכנולוגי  מכון   – בטכניון  חוץ  ולימודי  המשך  ללימודי  היחידה  דיקנית  דורי,  יהודית  לפרופ׳ 
לישראל, לגב׳ מירה יובל, מנהלת החטיבה השש־שנתית של בית חינוך ׳כרמל זבולון׳ בקיבוץ 
מהאוניברסיטה  כהן  יונתן  לפרופ׳  אביב,  תל  מאוניברסיטת  ישראלאשוילי  משה  לפרופ׳  יגור, 
העברית בירושלים, לפרופ׳ עפרה מייזלס, יו״ר המזכירות הפדגוגית, לגב׳ רבקה מנדל, מנהלת 
הדרוזי  החינוך  על  הארצי  הממונה  פארס,  מוהנא  למר  מנשה,  באלפי  ׳חצב׳  הביניים  חטיבת 
והצ׳רקסי במשרד החינוך, לגב׳ יפה פס, מנהלת האגף לחינוך על־יסודי, לד״ר חוה שיין־שגיב, 
מנהלת תכנית מנדל לפיתוח מנהיגות חינוכית בצה״ל במכון מנדל למנהיגות לד״ר ורדה שיפר, 

עמיתת מחקר במכון ון ליר בירושלים. 

אנשי החינוך ב״שטח״:

חברי הוועדה למדו רבות מביקוריהם בבתי ספר. תודה למנהלי בתי הספר, צוותיהם ותלמידיהם 
ובהצלחותיהם  הבית־ספרית  חייהם  בשגרת  אותנו  לשתף  והנכונות  החמה  הפנים  קבלת  על 
מנהל.  טאהא,  פייסל  מר  ׳גליל׳:  התיכון  הספר  בבית  ואתגרים.  קשיים  גם  בפנינו  ולחשוף 
בקריית חינוך ניסויית ׳דרור׳: גב׳ קרן אדרי, מנהלת החטיבה העליונה; גב׳ חיה רוזנפלד, מזכירת 
החטיבה העליונה. במרכז החינוך ׳ליאו באק׳: גב׳ אסנת בן־חמו, לשכת המנכ״ל, גב׳ קרן שנהר, 
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עוזרת למנכ״ל, מר דני פסלר – מנכ״ל, ד״ר לולי שטרן, מנהלת חטיבת כיתות היסוד. בבית הספר 
הניסויי יסודי ׳משגב׳: גב׳ הילה בן פורת, מנהלת. בבית חינוך ניסויי שש־שנתי ׳רמות חפר׳: 

גב׳ ברוריה סלע, מנהלת, גב׳ נילי קפלן, אחראית על מרכז ההפצה.

משיבים בציבור הרחב לקול הקורא של הוועדה:

2012 פנתה הוועדה בקול קורא לאנשי חינוך שיסייעו לה באיסוף מידע על שיטות  בדצמבר 
פדגוגיות שנמצאו מתאימות לקידום תלמידים שונים, על סוגיות רגשיות וחברתיות המשתקפות 
הפועלים  מורים  של  מיטבי  מקצועי  פיתוח  על  וכן  עליה  משפיעות  או  תלמידים  בין  בשונות 
בסביבות הטרוגניות. הוועדה מודה מקרב לב לכל הפונים ששיתפו אותנו בעשייתם הפורייה 
ביתן  נעה  עו״ד  חינוכית;  למנהיגות  מנדל  במכון  עמיתה  אבינון,  נילי  גב׳  ומעוררת ההשראה: 
מאקי״ם, מר אייל בן עמי, גב׳ אביבית בנק, גב׳ יעל בן ציון כוכנוביץ, גב׳ ליאת בראון, גב׳ ניני 
גוטספלד, ד״ר קרול גולדפוס, גב׳ מיה הלוי ממוזיאון המדע ע״ש בלומפילד בירושלים, לפרופ׳ 
וייס, המדען הראשי של עת־הדעת, לפרופ׳  דובי  וולנסקי מאוניברסיטת תל אביב, לד״ר  עמי 
איגור ורנר מהמחלקה להוראת המדעים בטכניון, לגב׳ דפנה זילברמן־שמש, למר עמיחי ים, לגב׳ 
מרים ינובסקי, למר ברוך יעקובי, מנהל בית הספר עין־הים, לד״ר מרב יפרח, לגב׳ אילה יפתח, 
לד״ר  מרמלשטיין,  יעקב  למר  אשקלון,  האקדמית  מהמכללה  ליפשיץ  חן  לד״ר  כהן,  יפה  לגב׳ 
אורנית ספקטור־לוי, למר משה עוזיאל, לגב׳ ענת פלג, מנהלת משאבי הידע במכון ברנקו וייס, 
למר איתן פלדי, למר ויליאם פרג׳ון, למר אביאל רובוביץ, לד״ר מלודי רוזנפלד, למר ירון שוורץ 

מהתכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן, ולמר יצחק תורג׳מן. 

צוות היזמה:

צוות היזמה. תודה  והתמיכה המתמשכת של  יכול היה לראות אור ללא העזרה  זה לא  מסמך 
יישומי בחינוך, על הצבת רף גבוה ובלתי  מיוחדת לד״ר אביטל דרמון, מנהלת היזמה למחקר 
ורעות  דקל  לזיוה  גיסא.  מאידך  ולהשתכנע  לשמוע  לשוחח,  הנכונות  ועל  גיסא  מחד  מתפשר 
על  פלדור,  לעדה  והפקה,  לוגיסטיקה  מנהלה,  בענייני  והמחויך תמיד  הנדיב  סיוען  על  יששכר 
בראשית  הפרויקט  את  שליווה  רוזנברג  ליהושע  מתחשבת,  אך  מתפשרת  בלתי  לשון  עריכת 
דרכו וסייע בהתוויית דרכו, לאיתי פולק ועפרה ברנדס שחלקו עמי בחפץ לב את ניסיונם העשיר 

בריכוז ועדות. לעודד בושריאן ואורית סומר על השותפות בדרך. 

שיפוט עמיתים

זהות  ומחו״ל.  מהארץ  עמיתים  לשיפוט  הועברה  הוועדה  עבודת  את  המסכם  המסמך  טיוטת 
נועד  השיפוט  תהליך  המסמך.  פרסום  מועד  עד  הוועדה  לחברי  ידועה  הייתה  לא  השופטים 
להבטיח ביקורת חיצונית, מקצועית, עניינית וחסרת פניות אשר תסייע למחברי המסמך להיטיב 
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להודות  ברצוננו  והבינלאומית.  הממלכתית  ברמה  שימושית  לעבודה  ולהופכה  עבודתם  את 
לשופטים על קריאת המסמך וכתיבת הביקורת. 

שמות השופטים )לפי סדר הא״ב(: 

פרופ׳ אדם גמראן, נשיא קרן ויליאם ט׳ גארנט   .1

בירושלים  העברית  האוניברסיטה  לשעבר,  הפדגוגית  המזכירות  יו״ר  זוהר,  ענת  פרופ׳    .2
ומכון מנדל למנהיגות 

ד״ר אדם לפסטיין, אוניברסיטת בן גוריון בנגב   .3

פרופ׳ גבי סלומון, אוניברסיטת חיפה   .4

השופטים הנזכרים לעיל העירו הערות בונות והציעו תוספות ותיקונים לטיוטה שקראו. יחד עם 
זאת, הם לא התבקשו לאמץ את מסקנותיה של ועדת המומחים או את המלצותיה, ואף לא ראו 
את הנוסח המתוקן של המסמך לפני הבאתו לדפוס. האחריות לתוכן הסופי של מסמך זה מוטלת 

בשלמותה על ועדת המומחים. 

נעמי מנדל לוי אברהם הרכבי         
מרכזת הוועדה יו״ר הוועדה         
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פרקי המסמך נכתבו כל אחד בידי חבר או שניים מהוועדה, על פי מומחיותם, אך הוועדה כולה 
אחראית ַלמכלול. הנוסח המובא במסמך אושר לאחר קבלת הערות והצעות מחברי הוועדה. 

כותבי הפרקים לפי סדר הופעתם הם: 

תקציר ממצאים, מסקנות והמלצות – אברהם הרכבי, מיכאל כץ, נעמי מנדל־לוי

הקדמה – דוד מיודוסר, נעמי מנדל־לוי

ערכים מתנגשים ובחירה בין חלופות, יונתן כהן פרק 1: 

שונויות ברקע המשפחתי ובמיצב החברתי־כלכלי, רות אוטולנגי, רבקה איזיקוביץ׳  פרק 2: 

שונויות רגשיות ואקדמיות בגיל הרך, דורית ארם פרק 3: 

שונויות רגשיות־חברתיות, השלכותיהן וזיקתן להישגים בלימודים, מונא חורי־כסאברי,  פרק 4: 
מריו מיקולינסר

שונויות קוגניטיביות ומימוש הפוטנציאל האקדמי בבית הספר, יפעת בן־דוד קוליקנט,  פרק 5: 
רוני קרסנטי 

התמודדות עם שונויות בהכשרת מורים ובפיתוחם המקצועי, טלי טל, ברברה פרסקו  פרק 6: 

סיכום – מיכאל כץ 
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תקציר ממצאים, מסקנות והמלצות

תקציר

ועדת המומחים לנושא ׳מערכת חינוך לכול - ולכל אחד׳ הוקמה על ידי היזמה למחקר יישומי 
בחינוך של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים במענה לפנייה של משרד החינוך, במטרה 
לבחון את סוגיית השונות בין תלמידים ואת הארגון המבני והפדגוגי שייטיב עם מרב התלמידים. 

מסמך זה מסכם את דיוניה ועבודתה של ועדת המומחים.

מערכת החינוך הישראלית היא הטרוגנית מאוד מכמה בחינות: היא משרתת טווח רחב של גילים 
)21-3(, נותנת מענה לקהילות לאום ותרבות מגוונות, לתלמידים מרקע חברתי־כלכלי שונה וברמה 
הפרטנית ביותר – תלמידים המאופיינים ביכולות, רצונות וצרכים ייחודיים ושונים. כתוצאה מכך יש 

שונות רבה בין בתי ספר הנמצאים במקומות שונים ברחבי הארץ ושונות רבה גם בתוך כל כיתה. 

בבואה לבחון את הסוגיה המורכבת הזאת, למדה הוועדה ממקורות מידע מגוונים: מפגשים עם 
אנשי משרד החינוך ועם אנשי חינוך הפעילים במעגלים אחרים, ספרות מחקרית ומפגשים עם אנשי 
אקדמיה, סיורים בבתי ספר ומפגשים עם אנשים שסיפור החיים האישי שלהם רלוונטי לסוגיות 
שעמדו על הפרק. כן קיימה הוועדה יום עיון לציבור הרחב, שבו נפגשו אנשי מחקר עם אנשי שטח 
ועם מקבלי החלטות במשרד החינוך. הוועדה גם הזמינה וקיבלה סקירות מדעיות, ופרסמה קול קורא 

לציבור הרחב, שבו ביקשה לשתף אותה בתכניות ומחקרים העוסקים בשונויות בין תלמידים. 

ברקע דיוניה ועבודתה של הוועדה עמדה העובדה שמערכות החינוך הממלכתיות עוצבו בתקופה 
השינויים  הטכנולוגית,  המהפכה  וזמינותו,  למידע  הנגישות  שלנו.  מזמננו  רבים  במובנים  השונה 
חלק  רק  הם  אלה  כל   – המורים  של  במעמדם  השינויים  וכן  ובמטרותיהן  הלימודים  בתכניות 
מהגורמים שעליהם ניתן להצביע בהשוואה בין בתי הספר ״של המאה ה־21״ לבין אלה ״של המאה 
ה־20״. שינויים אלו באים לידי ביטוי גם בצרכים המשתנים של בתי הספר כיום, ומעלים את השאלה 

כיצד ניתן לארגן את הלימודים כך שמרב התלמידים יפיקו מהם תועלת. 

צורך לפתח מבט מערכתי מורכב  יש  כי  שנתיים של עבודה הובילו את חברי הוועדה להבנה 
את  ירחיב  זה  מעין  מורכב  שמבט  ראוי  כי  סבורים  הוועדה  חברי  תלמידים.  בין  שונויות  על 
למשל:   – נוספות  לשונויות  התייחסות  גם  ויכלול  בלימודים  להישגים  מעבר  השונות  הגדרת 
שונויות רגשיות וחברתיות, שונויות ברקע המשפחתי של התלמידים וברקע החברתי־כלכלי של 
המשפחה, שונויות הקשורות בגיל, שונויות הקשורות ברצונות וצרכים אישיים של הלומד ועוד. 
תפישה מורכבת של נושא השונויות בין תלמידים במערכת החינוך תכיר בכך שלכל לומד יש 
מערך מורכב של תכונות אישיות – קוגניטיביות ומנטליות – שהן רלוונטיות ללמידה. לפיכך כל 
לומד הוא ייחודי, וקשה עד בלתי אפשרי לפעול לפי מודל של ״לומד ייצוגי״, שהוא תוצר של 
ממוצעים סטטיסטיים. גישה מורכבת לנושא השונויות תהיה רגישה גם לרקע המשפחתי של 
הלומד ולסביבת החיים שבה גדל. כך למשל, בהשוואה לילדים ילידיים או לילדים מרקע חברתי־
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כלכלי גבוה, ילדים הגדלים בעוני, ילדי עולים וילדים השייכים לקבוצות מיעוט זקוקים לתנאים 
אחרים כדי להצליח. לבסוף, אין ספק כי גם מאפייני הסביבה החינוכית משפיעים על היכולת 
פדגוגיים  פתרונות  למציאת  גם  היא  הכוונה  זה  בהקשר  תלמידים.  בין  שונויות  עם  להתמודד 
המיושמים בחיי היומיום של בתי הספר, אך גם למדיניות הרחבה יותר ולהשקפת העולם שלפיה 
ופיתוחם  המורים  הכשרת  תהליכי  על  גם  כמובן  מקרינה  זו  עולם  השקפת  המערכת.  פועלת 
תתרום  האלה  ההיבטים  למכלול  שמתייחסת  מערכתית  תפישה  בהם.  ומשתקפת  המקצועי, 

להתבססות הרווחה הנפשית של כל לומד, להצלחתו במערכת החינוך ולשילובו בחברה. 

בבואה להציע דרכי התמודדות עם אתגר ההטרוגניות שמולו ניצבת מערכת החינוך הישראלית 
כיום, אימצה אפוא הוועדה, על בסיס ההנחות הנזכרות, את המושג ׳שונויות׳ במקום המושג 
כפי  התלמידים  בין  לפערים  מתקשר  ׳שונות׳  המושג  הוועדה,  של  לשיטתה  ׳שונות׳.  המקובל 
׳חלשים׳  תלמידים  של  קבוצות  היוצרים  אחידים  מבחנים  של  בתוצאות  משתקפים  שאלה 
לומד כבעל  זאת מתייחס לכל  ׳שונויות׳ לעומת  ו׳חזקים׳ ביחס להישגיהם בלימודים. המושג 
צרכים  עניין,  מוקדי  למידה,  באופני  ביטוי  לידי  שבאות  דיפרנציאליות  ויכולות  חוזק  נקודות 
ייחודים וכיו״ב. לפי גישה זו לכל לומד יש צרכים ייחודיים ועל כן גם עיצוב ההוראה והערכת 

הלמידה צריכים להתאים את עצמם אליהם. 

ברור כי גישת ה׳שונויות׳ מציבה בפני המערכת אתגרים חינוכיים, חברתיים וערכיים בבואה 
ליצור תנאים שבהם יש לכל לומד הזדמנות להתפתח על פי צרכיו האישיים. אתגרים אלו מונחים 
ועוד.  מתנ״סים  ההורים,  המורים,  ה״מערכת״,   – החינוך  במלאכת  העוסקים  כל  של  לפתחם 
ברמה הרחבה ביותר אפשר לחשוב על מסלולי לימוד ייחודיים במגוון תחומים )עיוני, טכנולוגי, 
גבוהים.  ללימודים  סיכויים שווים להתקדם  ולבוגריהם  מקצועי( שלכולם מעמד חברתי שווה 
וארגוניים  פדגוגיים  ופתרונות  לימודים  תכניות  לפיתוח  מקום  יש  והכיתה  הספר  בית  ברמת 
שיאפשרו למגוון רחב של סוגי לומדים להתפתח ולהתקדם. עיקרה של גישת ה׳שונויות׳ היא 
גם בסביבת  ומתחשבים  הנגזרים מצרכיו  למידה  ויצירת תנאי  לומד  כל  הוליסטית של  ראייה 
חייו מחוץ ליומיום בבית הספר. חברי הוועדה סבורים כי שוויון הזדמנויות כזה יוביל למימוש 

אופטימלי של היכולות המגוונות של כל לומד. 

עיקרי המסמך

לאור האמור לעיל, אלה אבני הבניין העיקריות של המסמך, כפי שהן באות לידי ביטוי בששת 
פרקיו: 

המעבר מ׳שונות׳ ל׳שונויות׳: למילה ׳שונות׳ יש קונוטציה של חד־ממדיות ושל התמקדות  א. 
בחָסרים או בחולשות של הפרט. הכרה בריבוי שונויות מדגישה נקודות חוזק של תלמידים 
שונים בתחומים מגוונים ובכך מאפשרת לא רק להתמודד עם שונויות אלא גם לכבדן ואף 

להיבנות מהן )ר׳ הקדמה(.
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הכרעה בין ערכים מתנגשים: המסמך דן במתח בין ערכים מתנגשים כגון חירות ושוויון,  ב. 
ערכית  הכרעה  בכל  דילמות:  בפתרון  לתמוך  העשויה  באסטרטגיה  שקול  שימוש  ומציע 
)בין ערך חשוב וראוי אחד לערך חשוב וראוי אחר( יש לשקול מי מסוגל יותר לשאת את 
הפגיעה האפשרית של אותה הכרעה ולמי יש פחות משאבים להתמודד איתה ולכן סיכויו 

להיפגע גבוהים יותר )ר׳ פרק 1(.

השפעת המשפחה והמיצב הכלכלי־חברתי: קיים ִמתאם משמעותי בין הישגים אקדמיים  ג. 
רק  לא  מתבטאים  ומיצב  רקע  הבדלי  הכלכלי־חברתי.  והמיצב  המשפחתי  הרקע  לבין 
במשאבים אלא גם בערכים, בציפיות, בנורמות, בשפה ובהתנהגות, ומשפיעים על הישגים 
מערכת   ,)2 פרק  )ר׳  הולמים  אקדמיים  אתגרים  הצבת  שבצד  חשוב  לפיכך  בלימודים. 
החינוך תיצור אווירה תומכת עבור תלמידים ממיצבים נמוכים ויחסי אמון הדדי עמם ועם 

משפחתם.

השליטה  הרך.  בגיל  כבר  ניכרות  האקדמיות  והשונויות  הרגשיות  השונויות  הרך:  הגיל  ד. 
הסתגלות  על  יותר  מאוחר  המשפיעים  גורמים  הם  הרך  בגיל  העצמי  והביטוי  העצמית 
חברתית והצלחה בלימודים. ילדים בעלי יכולת ביטוי עצמי נמוכה, המוגדרים מופנמים או 
ביישנים, מציגים כבר בגן קשיי הסתגלות ומיעוט אינטראקציה חברתית, ואלה מובילים 
לדלות לשונית ולהישגים נמוכים. למיצב הכלכלי־חברתי יש השפעה ניכרת על אוריינות 
עם  נמוך  ממיצב  אימהות  של  דל  שיח  כמו  הוריות  תשומות  בתיווך  השאר  )בין  ולמידה 
ילדיהן(. התנהגות מעשירה של גננות עשויה לתמוך בשליטה עצמית, בביטוי עצמי, בפיצוי 

על חסרים מהבית ובשיפור ההתפתחות האינטלקטואלית )ר׳ פרק 3(.

ההיבט הרגשי־חברתי: הרווחה הנפשית של התלמיד כוללת הרגשה טובה, תחושת ביטחון  ה. 
והגנה, שביעות רצון מאקלים בית הספר ומהיחסים עם המורים והחברים. רווחה נפשית 
יש  כן  ועל  מסוגלות,  ותחושת  מוטיבציה  הגברת  באמצעות  לימודיים  הישגים  מקדמת 
להביאה בחשבון בכל עשייה חינוכית )כולל, למשל, חלוקת תלמידים לקבוצות(. על מערכת 
על  שישפיעו  וחברתית  נפשית  רווחה  של  היבטים  בחשבון  להביא  חובה  מוטלת  החינוך 
הרגשיים־ ההיבטים  על  חוזרת  השפעה  יש  לאלה  הקוגניטיביים־אקדמיים.  ההיבטים 

חברתיים במסגרת מעגל של השפעות הדדיות )ר׳ פרק 4(. 

בעניין  חד־משמעיות  מסקנות  על  מצביעה  אינה  המחקר  ספרות  קוגניטיביות:  שונויות  ו. 
יישומם של מודלים לארגון ההוראה והלמידה )כיתות הומוגניות או הטרוגניות(. לכל מודל 
יש יתרונות וחסרונות, ואלה נסקרו בהרחבה במסמך. נסקרו גם גישותיהם של בתי ספר 
התלמידים  כלל  לקידום  המסייעת  יוזמת  חינוכית  במנהיגות  המאופיינים  ״אפקטיביים״, 
ולאזרחות  וחינוך לעצמאות  רגשית  מנגנוני תמיכה  בקיומם של  וכן  בתחומים אקדמיים, 

טובה )ר׳ פרק 5(. 

הכשרה ופיתוח מקצועי של עובדי הוראה: הפרק סוקר את מה שנעשה ולא נעשה בתחום  ז. 
של הכשרת מורים בארץ בנושא השונויות. ככלל, נושא זה אינו תופס מקום מרכזי בתכניות 
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הבנה  ולטפח  ליצור  במטרה  אלו  תכניות  של  העשרה  נדרשת  בישראל.  מורים  להכשרת 
מעמיקה של מבנים ותהליכים חברתיים. העשרה זו חשובה גם במהלך הפיתוח המקצועי 

המתמשך של עובדי ההוראה )ר׳ פרק 6(. 

המלצות 

רוח המסמך  כלליות המסכמות את  א( המלצות  סוגים של המלצות:  שני  מובאים  זה  במסמך 
בכללותו ומּובאות להלן ב( המלצות פרטניות לכל אחד מהנושאים הנדונים בפרקים השונים. 
קריאת ההמלצות בלבד, ללא ביסוסן כפי שהוא מובא במסמך, אינה משקפת את עבודתה של 

הוועדה.

ערכים ומחקר כבסיס להחלטות על מדיניות חינוכית: מומלץ לבסס החלטות מהותיות הן   א. 
על שיקולים ערכיים והן על ממצאי מחקר. ממצאי מחקר עשויים להיות מאירים ומועילים, 
תלויי־הקשר  בהיותם  וסתירות  התנגשויות  מעט  לא  יש  ביניהם  גם  כי  לזכור  חשוב  אך 

ונתונים להשפעה אפשרית, מפורשת או מרומזת, של השקפות העולם של עורכיהם. 

שונות מול שונויות: הממדים שבהם ילדים ובני נוער נבדלים זה מזה הם רבים ומורכבים.   ב. 
וכאל  כאל משאב  הרבות  השונויות  מגוון  אל  להתייחס  יש  זו  מורכבות  עם  בהתמודדות 

הזדמנות לפיתוח אישי, לאזרחות טובה ולפיתוח החברה בכללותה. 

בין  לשונויות  החינוכי  המוסד  של  ההתייחסות  כי  מומלץ  ו״עוטפת״:  הוליסטית  גישה   ג. 
היועצים  )המנהל,  הצוות  כל  כי  מומלץ  הספר  בית  במסגרת  הוליסטית.  תהיה  תלמידים 
מתנ״סים,  )כגון  חוץ־בית־ספריות  מסגרות  עם  פעולה  בשיתוף  המנהלה(  ואנשי  המורים 
תנועות נוער, משפחות התלמידים( יהיו מעורבים ב״עטיפת״ התלמידים וביצירת מסגרת 
קוהרנטית התומכת בלמידה, ברווחה הנפשית ובאווירה חברתית חיובית שבה מתקיימים 

יחסי אמון הדדיים )הוכחות קיום לגישה זו מתוארות במסמך(.

בין מערכת החינוך לבין סוגיות חברתיות־כלכליות: מערכת החינוך אינה  יחסי הזיקה   ד. 
יכולה להתמודד לבדה עם הבעיות הנוצרות בחברה כתוצאה מהבדלים חברתיים־כלכליים 
ואתניים־תרבותיים. יחד עם זאת, מערכת החינוך חייבת להיות מודעת להשפעה המכרעת 
של היבטים אלו על החינוך, ועליה להימנע מאימוץ עקרונות, תכניות או גישות שעלולים 
להנציח את הפערים הרחבים שכבר קיימים בין קבוצות תלמידים. כל האמור לעיל חשוב 

במיוחד בגילים הצעירים.

הגיל הרך: המרכיבים הרגשיים, החברתיים והאקדמיים מתעצבים בגיל הרך ומשפיעים על   ה. 
התלמיד לאורך כל חייו. לכן יש לברך על ההחלטה להעניק חינוך חובה חינם מגיל שלוש. 
עם זאת יש לחזק החלטה זו באמצעות הפעלתו של מנגנון של תמיכה בגננות, שיסייע להן 
לעמוד באתגרים הרבים הכרוכים ביישומה )כמתואר במסמך(, על ידי השתלמויות ועל ידי 
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במגמה  זאת  כל  במסמך(,  שנסקרו  אלה  )כדוגמת  עצמם  את  שהוכיחו  התערבות  תכניות 
לצמצם את הפערים הנוצרים כבר בגיל זה.

בחירת מודל לארגון ההוראה: בחירה מושכלת של מודל ארגון ההוראה )קבוצות הטרוגניות   ו. 
או הומוגניות( מחייבת התחשבות מָרבית באוכלוסיית היעד, בהקשר הספציפי שבו הוא 
כלל  כי  לדאוג  יש  מקרה  בכל  ארגון.  שיטת  לכל  שיש  ובחסרונות  ביתרונות  וכן  ייושם 
התלמידים יזכו ללמוד במסגרת מיטבית ומאתגרת, המציבה ציפיות גבוהות ומונחית על 
כי לא תתקיימנה הקבצות בבית הספר היסודי  גבוהה. מומלץ  ידי מורים מיומנים ברמה 
תהיה  העליונה  ובחטיבה  הביניים  בחטיבת  הלמידה  ארגון  של  אופיו  על  ההחלטה  וכי 
נתונה לשיקול דעתה של ההנהלה ותיעשה על פי ההקשר התרבותי־חברתי של התלמידים 
ובתיאום עם המורים והיועצים ועם הרשות המקומית )האחראית להשמה של כל תלמיד 

תושב(.

מנהלים: יש להמשיך לתמוך במסגרות המיועדות למנהלי בתי ספר )דוגמת ׳אבני ראשה׳(,   ז. 
לטפחן ולהרחיב את אוטונומיית המנהלים לגבי החלטות הנוגעות לבית ספרם. אוטונומיה 
כזו עשויה להניב מגוון של מודלים מוצלחים – דוגמת אלה שנסקרו במסמך זה – שרותמים 

בהצלחה את שונויות התלמידים לתועלת הפרט והחברה.

הכשרת מורים: מומלץ לתגבר את כלל התכניות להכשרת מורים בכל שלבי הכשרתם )פרחי   ח. 
בנושאים הקשורים  ומורים בהמשך עבודתם(  הוראה, מורים בשנות העבודה הראשונות 
לשונויות אקדמיות, רגשיות וחברתיות־תרבותיות. תגבור זה עשוי לכלול התוודעות לגישות 
עם  והתמודדות  )ומגבלותיהם(  מחקרים  הביקורתית(,  הפדגוגיה  )ובהן  שונות  תאורטיות 
אתגרים ערכיים, חברתיים ותרבותיים. מומלץ שהכשרת המורים תכלול מרכיב מרכזי של 
היכרות עם מודלים המיושמים במוסדות חינוכיים, תעודד תקשורת בין מורים הפועלים 

במודלים השונים ותתמוך בה.

מערכת חינוך לומדת ויוזמת: קיימים בארץ בתי ספר שעיצבו גישות יצירתיות מוצלחות   ט. 
הנותנות מענה לשונויות בין תלמידים, חלקן בעידוד ובתמיכה של מערכת החינוך. מומלץ כי 
 )sustainability( מערכת החינוך תלמד לעומק מניסיונות אלו במטרה לבחון את הקיימּות
ואת  אחרים  להקשרים   )transferability( העברתם  אפשרות  את  זמן,  לאורך  שלהם 
שיטתי  באופן  תיעשה  זו  למידה  כי  מומלץ   .)scalability( הרחבה  להפעלתם  האפשרות 
ובמרכזן  עצמה  לזרועות המחקר של המערכת  הקצאת משאבים משמעותית  תוך  ועקבי 
מודלים  ותבחן  תיצור  המערכת  כי  גם  מומלץ  החינוך.  משרד  של  הראשי  המדען  לשכת 
וחברתיות  ערכיות  הכרעות  על  המושתתים  קוריקולריים(  ארגוניים,  )פדגוגיים,  חלופיים 
שונות מאלה המיושמות כיום ומותאמות למאה ה־21, ותלווה את המודלים האלה במחקר 

במטרה לבחון אף בהם את הקיימות ואת האפשרות להפעלתם הרחבה.
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הקדמה

הוועדה — הקמתה ומטרותיה

מערכת החינוך בישראל משרתת אוכלוסייה מגוונת באופן בולט, והיא מן המערכות ההטרוגניות 
בכיתות  ו־5.   4 בגיל  סביב 90%  ונע   ,3 בגיל  כ־80%  על  עומד  הרך  בגיל  הלמידה  שיעור  בעולם: 
בין התלמידים  השונות  י״ב הוא עומד על כ־2.90%  ובכיתות  א׳–ט׳ שיעור הלמידה הוא כ־97% 
מתבטאת בקטגוריות קיבוציות )כגון לאום, שיוך אתני־תרבותי מובחן, דת, מיצב חברתי־כלכלי( 
ובקטגוריות המאפיינות את הלומד היחיד )כגון גיל, מגדר, צרכים מיוחדים, סגנון למידה, תחומי 
עניין, מוטיבציה, ויסות רגשי, דימוי עצמי, כישורים חברתיים(. מבחינת מערכת החינוך, השונות 
הזאת באה לידי ביטוי מבני )למשל: חלוקה לארבעה זרמי חינוך, פעילות של אגפים ייעודיים 
לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בשני הקצוות ואגפים המיועדים לאוכלוסיות מיוחדות(. כמובן, 
השונות מתבטאת גם בשטח – יש שונות גדולה בצרכים של בתי ספר המשרתים אוכלוסיות 
גדולה  בעיקר( שונות  )ואולי  גם  ויש  בבית הספר  כיתות באותה שכבה  בין  יש שונות  שונות, 
שונות  ומאכלסות  הישראלית  פני החברה  בבתי הספר משקפות את  הכיתות  כיתה.  כל  בתוך 
אתנית, תרבותית, לשונית, חברתית־כלכלית ובנוסף לכך גם את השונות האישית שכל תלמיד 
ויזואלי,  )כגון עיוני,  מביא איתו לכיתה מהבית: שונות ברקע המשפחתי, סגנון למידה מועדף 
אודיטורי(, תחומי עניין, מוטיבציה, דימוי וביטחון עצמי ועוד תכונות ומאפיינים רבים. המגוון 
הזה ניצב לנגד עיניהם של העומדים בראש מערכת החינוך ולנגד עיניהם של המנהלים והמורים. 
הוא עמד גם לנגד עיניה של הוועדה כאשר הייתה צריכה להחליט אילו מן השונויות תיסקרנה 
וכפי  דבר  של  בסופו  לכולן.  התייחסות  מאפשר  אינו  היריעה  שקוצר  הבנה  מתוך  לא,  ואילו 
שיוסבר להלן, ההחלטה לאילו מן השונויות להתייחס ולאילו לא, נבעה מהידע שנצבר במהלך 

העבודה והלימוד. 

דרכי עבודת הוועדה: איסוף מידע ממקורות מגוונים

)ולכאורה(  ונעו בטווח שמסיפורים אישיים  מקורות המידע והלימוד של הוועדה היו מגוונים 
אנדקדוטליים ועד מחקרי מטא־אנליזה המכלילים ומסיקים מסקנות לגבי אוכלוסיות גדולות. 
הוועדה למדה רבות גם ממפגשים שערכה עם אנשי המטה במשרד החינוך, חוקרים באקדמיה, 
ומיזמים  תכניות  בפניה  להציג  לפנייתה  הציבור  מתגובות  וגם  ותלמידים  מורים  מנהלים, 
המתייחסים לשונויות בין תלמידים. מקורות מרכזיים נוספים היו כמובן הידע שחברי הוועדה 
עצמם צברו בעקבות קריאה של מאמרים וספרים וכן הידע והניסיון שהביאו עמם לדיונים, כל 

אחד בתחום התמחותו. 

2 המידע הנוגע לגיל הרך מתייחס לשנים 2014 )גיל 4-3( ו־2013 )גיל 5( והתקבל ממרכז המידע של מינהל תקשוב ומערכות 

מידע במשרד החינוך בשיחת טלפון שהתקיימה ביום 11.02.2014. המידע על היקף הלימודים בבית הספר לקוח מתוך 
השנתון הסטטיסטי לישראל 2010, לוחות 8.10 ו־8.20. 
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מפגשים עם נציגי משרד החינוך, אנשי מחקר ושטח

במהלך עבודתם נפגשו חברי הוועדה עם אנשי המטה במשרד החינוך האחראים על היבטים 
לשמוע  כפולה:  הייתה  אלו  מפגשים  של  מטרתם  תלמידים.  בין  בשונויות  הטיפול  של  שונים 
על העשייה המתבצעת באגפיו השונים של המשרד בנושא של שונויות וכן לאתר היכן מצויים 
מוקדי הקושי העיקריים שבהם נתקלים אנשי המשרד בעבודתם השוטפת. במסגרת זו נפגשו 
חברי הוועדה עם מנהלת המינהל הפדגוגי, עם מנהלי אגפים במינהל וכן עם נציגי האגף להכשרת 
מדע  מינהל  מנהל  עם  הפדגוגית,  המזכירות  יו״ר  עם  גם  שוחחו  הוועדה  נציגי  הוראה.  עובדי 
וטכנולוגיה ועם נציג מינהלת הניהול העצמי של משרד החינוך. במעגלים רחבים יותר הפועלים 
סביב המשרד נפגשו חברי הוועדה עם מנכ״לית ראמ״ה )הרשות הארצית למדידה והערכה( ועם 

מנהלת אבני ראשה – המכון הישראלי למנהיגות בית־ספרית. 

מזוויות  הנושא  את  שהאירו  רבים  אנשים  עם  הוועדה  חברי  נפגשו  המשרד,  לאנשי  בנוסף 
מחקריות, מקצועיות ואישיות. שלוש מהפגישות האלה השפיעו מאוד על כיווני עבודתה של 
הוועדה. הראשונה, עם פרופ׳ אדם גמראן )Adam Gamoran(, סוציולוג של החינוך ומומחה 
הוועדה שאין  חברי  חידדה את התחושה של  ויסקונסין,  חינוך מהאוניברסיטה של  למדיניות 
תשובה אחת או סופית לשאלה ״הקבצות או כיתות הטרוגניות?״ והעמידה במוקד הדיון את 
למשל  מבטיחים  כיצד  שיטה?״.  בכל  הטמונים  בחסרונות  מטפלים  ״כיצד  החלופית  השאלה 
שהתלמידים החלשים יותר לא ייפגעו אם הלימודים מאורגנים בקבוצות למידה הומוגניות וכיצד 
דואגים לאתגר את התלמידים המצטיינים בכיתות הטרוגניות? הבחירה בין החלופות, כך טען 
גמראן, היא בחירה ערכית, ובספרות המחקר אפשר למצוא תימוכין כמעט לכל צורה של ארגון 
לימודים. יתרה מזו, ממצאי המחקר מלמדים כי יישום כהלכה של כל אחת מן השיטות תוך מתן 
תשומת לב מרבית לחסרונותיה יניב תוצאות טובות לתלמידים. מבחינה זו נכון יותר ללמוד מן 
בין החלופות כבר התגבשה, על מנת להפעילה במתכונתה  המחקר לאחר שהבחירה הערכית 
המיטבית. המחקר לבדו אינו יכול להכריע בשאלה איזו שיטה טובה יותר. כמו בכל תחום, מגבלה 
מתמטיקה  )למשל  ידע  יותר  קיים  שעליהם  נושאים  שיש  בעובדה  טמונה  המחקר  של  אחרת 
בגילים הגבוהים, מדעים, אוריינות בגיל הרך( לעומת כאלה שעליהם ידוע מעט )למשל למידה 
בהקבצות לעומת למידה בכיתות הטרוגניות במקצועות ההומניים(. ברוח זו, הפרק הראשון של 
בין  לבחירה  ״כלל אצבע״  ומציע מעין  ערכים  בין  בחירה  לבירור הסוגיה של  המסמך מוקדש 

חלופות בנושא של מתן מענה לשונויות בין תלמידים.

פגישה משמעותית אחרת נערכה עם פרופ׳ דיויד ברלינר, אורח הוועדה ביום העיון שארגנה )ר׳ 
עיּון הלימודי של הוועדה, לאחר שהניח  להלן(. פרופ׳ ברלינר תרם לפתיחתו של אפיק נוסף בָּ
על שולחן הדיונים את סוגיית השונויות ברקע המשפחתי של התלמידים )רקע משפחתי במובן 
הרחב – למשל שונות בהון התרבותי של המשפחה הגרעינית, ביכולותיה הכלכליות, במאפייני 
השכונה, בהשפעה או חוסר השפעה של תנועת נוער(. הפערים הגדולים בין תלמידים המגיעים 
מתורגמים  גבוה  חברתי־כלכלי  ממיצב  המגיעים  תלמידים  לבין  נמוך  חברתי־כלכלי  ממיצב 
לשיטתו,  מחייבים,  כן  ועל  לימודיים  בהישגים  ולאי־שוויון  בחינוך  בהזדמנויות  לפערים  גם 
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התייחסות מערכתית גם מצד משרד החינוך. הפרק העוסק בשונות ברקע המשפחתי ובמיצב 
החברתי־כלכלי דן בסוגיות שהעלה ברלינר. 

הניסיונית  בוגר הכיתה  יותר עם  בנימה אישית הרבה  נערכה  פגישה מכוננת שלישית  לבסוף, 
שהפעיל פרופ׳ פרנקנשטיין בבית הספר התיכון שליד האוניברסיטה בירושלים בשנות השבעים. 
מטרת הפרויקט הייתה ״שיקום חשיבה חבולה״, קרי, תיקון טעויות של חשיבה מוטת רגשות 
ואסוציאציות. מהסיפור האישי שלו למדו חברי הוועדה על הצלקות הרגשיות שהותירה חוויית 
היותו תלמיד מאותר ומתויג כ״טעון טיפוח״ הלומד בכיתה ששונה כמעט בכל מאפייניה משאר 
וחבריו  הוא  הגיעו  הלימודיים שאליהם  ההישגים  על  חולק  אינו  הזה  הבוגר  בשכבה.  הכיתות 
לכיתה ואף זוכר לטובה את צוות ההוראה שלדבריו השקיע בו ובחבריו מעל ומעבר. יצוין גם כי 
יש בוגרים אחרים מאותה כיתה שאינם מרגישים כמוהו. למרות זאת הוא טוען כי המחיר הרגשי 
והחברתי שהלימודים בכיתה זו גבו ממנו מעמידים בסימן בשאלה את ערכו של ההישג האקדמי. 
המפגש הזה הציף את חשיבות הפן הרגשי־חברתי הכרוך בחלוקת תלמידים לקבוצות, הקבצות 
והסללות, והשפיע מאוד על עיצוב המסמך כולו, במיוחד על הפרק העוסק בשונויות רגשיות־

חברתיות וזיקתן להישגים בלימודים. 

סקירות מדעיות

לצורך מיפוי ובנייה של תשתית המחקר שעליה מבוסס המסמך הזמינה הוועדה ארבע סקירות 
מדעיות. הסקירות סייעו באיתור מחקרים ותכניות התערבות המופעלות בארץ ובמדינות שונות 
בעולם ובהתוודעות למדיניות של משרדי חינוך אחרים בנושא הטיפול בשונויות. אלה כותרות 

הסקירות ושמות מחבריהן: 

שונות  עם  מקומית  או  מערכתית  להתמודדות  מיטביים  חינוכיים  מודלים  על  ידוע  מה   .1
תלמידים? מאת יהודית דורי וזהבית כהן.

איזה מענה מציעות מערכות חינוך במדינות נבחרות לאתגר השונות בין תלמידים? מאת   .2
לילך גרינפלד־יונה.

ביחד או לחוד? גישות סותרות, שונות או פשוט משלימות? מאת ליאורה לינצ׳בסקי.  .3

הקשר בין מצב רגשי־חברתי ובין הישגים לימודיים של תלמידי בית ספר, מאת דפנה הדר־  .4
פקר. 

לציבור הרחב  נגישות  זה. הסקירות במלואן  ב׳ של מסמך  בנספח  תקצירי הסקירות מופיעים 
באתר היזמה למחקר יישומי בחינוך, בלשונית ׳חומרי רקע׳.

יום עיון

עיון שכותרתו  יום  חודשים אחדים אחרי שהחלה את עבודתה קיימה הוועדה לציבור הרחב 
יום העיון הפגיש בין אנשי  ׳התמודדות עם שונויות בין תלמידים במערכת החינוך בישראל׳. 
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אקדמיה, אנשים ״מהשטח״ ומקבלי החלטות במשרד החינוך, כדי להציג מגוון רחב של שונויות 
ובעלי  המעורבים  לכל  מזמנות  אלו  ששונויות  האתגרים  עם  להתמודד  ודרכים  תלמידים  בין 
העניין במערכת. מושביו של יום העיון שיקפו את ה״אני מאמין״ של הוועדה לפיו שונות בין 
תלמידים היא מרובה ונפרׂשת על פני תחומים מגוונים, החל במגדר, עבור דרך תרבות, לאום 

ומעמד חברתי־כלכלי, וכלה בסגנונות למידה ובהעדפות אישיות של כל לומד. 

דוח מיום העיון נגיש באתר היזמה בלשונית ׳פרסומים׳. הרצאות מצולמות וחומרי רקע נוספים 
נגישים בלשונית ׳חדשות ואירועים׳. 

ביקורים בבתי הספר 

המפגש הקרוב והשגרתי עם שונויות בין תלמידים מתקיים מדי יום בבתי הספר. אחת הדרכים 
שונות  ודרכים  ביטויין  שונויות,  של  מאפיינים  על  הוועדה  חברי  למדו  שדרכן  המשמעותיות 
להתמודד איתן הייתה ביקורים בבתי הספר ומפגש בלתי אמצעי עם מנהלים, מורים, יועצים 
ותלמידים. חברי הוועדה ביקרו בחמישה בתי ספר )שתי חטיבות עליונות תלת־שנתיות, בית 
ספר על־יסודי שש־שנתי, בית ספר יסודי ובית ספר אחד המלמד את כל הרצף(, כולם גדולים 
ספר  בתי  הם  מתוכם  ארבעה   .)1,200-750( בהם  הלומדים  התלמידים  מספר  מבחינת  מאוד 
ציבוריים וקולטים את כל התלמידים המתגוררים באזור הרישום שלהם, ללא סינון. בית ספר 
אחד מסנן חלק מהתלמידים בחלק משכבות הגיל על בסיס הישגים ועל בסיס כלכלי )באמצעות 
גביית שכר לימוד בחלק משנות הלימוד(, אך גם הוא הטרוגני מאוד. שלושה מבתי הספר הם 
ניסוייים ומשמשים גם כמרכזי הפצה של הניסוי שפיתחו – לבתי ספר אחרים. חשוב עם זאת 
להדגיש את המובן מאליו, בתי הספר שבהם ביקרה הוועדה אינם מדגם מייצג או ממצה של 
כל העשייה המתקיימת במערכת החינוך. הם דוגמאות לבתי ספר המארגנים את דרכי ההוראה 
זאת  עושים  הם  הפדגוגית.  עשייתם  במרכז  השונויות  את  המעמיד  באופן  שלהם  והלמידה 
בעזרת תכניות מיוחדות או יכולת ארגון טובה המאפשרת להנהלה ולצוות ״לראות״ כל תלמיד 

ולהתייחס אליו. 

אחד הלקחים העיקריים שהוועדה למדה מהביקורים האלה היה חשיבותו ומקומו המרכזי של 
המנהל בעשייה החינוכית וביצירת אקלים תומך ומכיל בבית הספר, אקלים המקרין על הסגל 
תחושות  על  המורים  דיווחו  הוועדה  חברי  ביקרו  שבהם  הספר  בבתי  כאחד.  התלמידים  ועל 
שייכות, שותפות ומוטיבציה שמקורן בהרגשה שהמנהל מקנה להם ביטחון ומעניק להם ״גב״ וכן 
מאפשר להם ליזום ולבטא את עצמיותם. את התחושות האלה יש לזקוף בין השאר ליצירתם של 
מעין מסלולי התקדמות והתפתחות למורים בתוך בית הספר ועוד יותר מכך להרגשת המורים 
שהם חלק מיצירה חדשה המעצימה גם את תחושת המשמעות שלהם בעבודתם. בשיחות עם 
העוסק  בפרק  מובא  הביקורים האלה  בעת  מהידע שנצבר  חלק  דומים.  רשמים  עלו  תלמידים 

בשונויות קוגניטיביות ומיצוי הפוטנציאל האקדמי. 

תיאור מפורט של ביקורי הוועדה בבתי הספר מופיע בנספח א׳ של מסמך זה. 
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פנייה לציבור

לציבור  קורא  בקול  פנייה  באמצעות  גם  ובאקדמיה  בשדה  המתרחש  על  ידע  אספה  הוועדה 
הרחב. בקול הקורא ביקשה הוועדה לשתף אותה בתכניות התערבות או בכל ניסיון אחר הקשור 
להתמודדות עם שונויות בין תלמידים. בעקבות הקול הקורא התקבלו כשלושים תגובות שהאירו 

מקצת מהעשייה הרבה המתבצעת ברחבי המדינה. 

הצורך במבט מערכתי מורכב על שונויות בין תלמידים

ההיגיון הארגוני של מערכות חינוך ממלכתיות עוצב במהלך שתי המאות הקודמות, כחלק מתהליכי 
ההתפתחות של החברה התעשייתית ומגיבושן של מדינות הלאום המודרניות. הזיקה בין תהליכי 
התיעוש והעיור המוגברים לבין התפתחות מערכות חינוך המוני )בין mass production לבין 
mass education( באה לידי ביטוי בבסיס המבנה והשיטות של רוב מערכות החינוך הפועלות 
היום )Collins & Halversont, 2010(. הזיקה בין תהליך ההתפתחות של מדינות הלאום לבין זה 
של החינוך הציבורי הרחב חותרת ליצור קווים משותפים )לעתים אחידים( המגדירים את היישות 

.)Mayer, Ramirez & Soysal, 1992( הפוליטית בהתהוותה

חלוקת  הבאים:  המאפיינים  על  התבססו  שעוצבו  כפי  החינוך  מערכות  של  המארגנים  הגורמים 
התלמידים לפי גיל, מקצועות לימוד כגורם מארגן של ידע והוראה, אחידות קוריקולרית, גודל כיתה 

מרבי, משך שיעור טיפוסי והגדרת ׳מורה׳.

בעשורים האחרונים חלו שינויים חברתיים, כלכליים ותרבותיים המאפיינים את תקופתנו ואשר 
זיכו אותה בכינויים כגון החברה הבתר־תעשייתית, חברת הידע, העידן הדיגיטלי ועוד. שינויים אלו 
מעוררים שאלות רבות על בתי הספר שעוצבו במאה השנים האחרונות. עולם מושגים שלם הולך 
ומשתנה: מהות הידע והמידע, עולם התעסוקה, מסלולים לניעּות חברתית, משמעות הלמידה מחוץ 
לכותלי בית הספר וחשיבותה, שינויים בתפישת תפקיד המורים ובמעמדם כסוכני ידע בלעדיים, 
עֵנף על תהליכים קוגניטיביים, חשיבה  ידע מחקרי  שינויים בתפישת תהליך הלמידה עצמו עקב 
ולמידה של פרטים וקבוצות, הופעתן של תצורות חברתיות מתּווכות־טכנולוגיה, מתח בין מגמות 
גלובליות ומקומיות )בכלכלה, בתרבות, בעולם הידע( ועוד היבטים רבים. כל אלה תמורות שברקע 

להן נמצאות שאלות חברתיות, ערכיות ומוסריות רבות.

בעוד השינויים האלה מתחוללים, מערכות חינוך עדיין משמרות את מאפייניהן הראשוניים )חן, 
2014( ובהם מגמות כגון סטנדרטיזציה, הערכת־יתר כגורם מכריע לתכנון ולקבלת החלטות )הן 

מערכתיות והן לגבי הפרט( וחתירה לאחידות בהוראה ובהישגים. 

לפי הגישה שרווחה בראשית דרכו של החינוך הציבורי תפקידו של בית הספר הוא צר: להכין 
את הילדים להשתלבות בשוק העבודה. לפיכך הלימודים אורגנו כך שישרתו את צורכי המדינה 
והשוק – הילדים חולקו לכיתות לפי גיל, קיבלו הוראות ומטלות זהות ונדרשו לבצען. במקביל 
אמנם התפתחו גם גישות אחרות – כאלה שניסו למצוא דרך ביניים בין תפישת החברה כחזות 
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הכול לבין צרכיו של הילד )למשל זרם החינוך הפרוגרסיבי, גישתו של ג׳ון דיואי, וניסיונות לקדם 
חינוך חופשי דוגמת סמרהיל או ולדורף(. אלא שבאנגליה ובארצות הברית לפחות, רעיונות אלו 

לא נחלו הצלחה בכיתות אף על פי שקנו להם אחיזה בזרם המרכזי.

כיום, בראשית המאה ה־21, תפישת תפקידו של בית הספר, של תהליכי הלמידה ושל התלמידים 
היא מורכבת ומרובדת יותר וכוללת )לעתים( גם התייחסות למאפיינים אישיים של הלומד, לרקע 
המשפחתי שלו, לסביבת חייו ולמאפיינים שונים של סביבתו החינוכית. נדון בקצרה בחשיבותם 

של היבטים אלו לעיצוב מבט מערכתי מורכב על ההבדלים בין לומדים: 

מאפיינים אישיים של הלומד: מחקרים רבים עוסקים באפיון תכונות אישיות רלוונטיות ללמידה. 
ג׳ונסן וגרבובסקי )Jonassen & Grabowsky, 2012( למשל מציגים רשימה ארוכה של תכונות 
שליטה  כלליות,  מנטליות  יכולות  הבאות:  הכלליות  לקטגוריות  מחולקות  ללמידה,  רלוונטיות 
קוגניטיבית )הכוללת, בין השאר, גמישות קוגניטיבית, רפלקטיביות, מידת אימפולסיביות(, סגנון 
מידע  ומאחסן  תופש, מארגן  הפרט  לדרך שבה  למשל  אישיים הקשורים  )משתנים  קוגניטיבי 
מאפייני  למידה(,  במצבי  מידע  ומעבד  תופש  הפרט  שבה  )הדרך  למידה  סגנון  בעיות(,  ופותר 
ידע קודם(  נטילת סיכונים,  ודאות, מוטיבציה,  וחוסר  )כגון התמודדות עם תסכולים  אישיות 
)ר׳ גם: Price, 2004(. המארג המורכב של התכונות האלה מעיד על כך שכל לומד הוא ייחודי 
חברתית־ אתנית,  לקבוצה  סטטיסטית  השתייכות  בסיס  על  ייצוגי״  ״לומד  ליצור  קשה  ולכן 

כלכלית, מגדרית או אחרת. 

הרקע המשפחתי וסביבת החיים: תפישה מורכבת של הלומד ושל תהליכי למידה מושתתת גם 
 .)Flecha, 2010( על התייחסות לגורמים בסביבה החברתית והתרבותית שבה הם מתרחשים
 Aguado,( למידה  תהליכי  על  משפיעות  וחברתיות־היסטוריות  חברתיות־תרבותיות  גישות 
תפישת  על  משפיעים  אלו  בגישות  הקשורים  רבים  גורמים   .)Ballesteros & Malik, 2012
שייכּות  וקבוצתית,  משפחתית  פרטית,  היסטוריה  והקהילה,  הבית  ערכי  היחיד:  של  הלמידה 
וכלכלית. יתרה מזאת, חלק מהגורמים האלה הם תוצר של הְבניה  לקבוצה אתנית, תרבותית 
פרטית וחברתית ולא תכונה קבועה שעתידה לאפיין את הפרט לכל חייו. תהליכים כגון הגירה, 
את  הופכים  פוליטיות  ותמורות  מטרה  למען  קהילתית  התגייסות  וחברתית,  כלכלית  ניעּות 
הגורמים האלה לגמישים, דינמיים ומשתנים )Faultish Orellana & Bowman, 2003(. גישות 
פדגוגיות המבוססות על מתאמים כוללניים בין גורמי רקע וסביבה לבין שייכות )אוטומטית( 
לקבוצות יכולת או הישגים מתעלמות מן המורכבות והדינמיות של גורמים אלו ומן השונויות 

בין פרטים החולקים נתונים דומים של רקע או סביבה.

ועל  גורמים רבים בסביבה החינוכית משפיעים על תהליך הלמידה בכלל  החינוכית:  הסביבה 
דרכי הטיפול ביחיד בפרט. במעגל הקרוב ללומדים אפשר לציין את סוגי הפתרונות הפדגוגיים 
המיושמים במסגרת החינוכית ואת אופני ההתייחסות לצרכים האינדיווידואליים של לומדים. 
במעגלים רחבים יותר, היבטים אלה הם תולדה של השקפת עולם חינוכית המורכבת, בין השאר, 
 .)Paris, 2012( שונות  חינוך  סוגיות  כלפי  וחברתית  ערכית  ומֶעמדה  חינוכית  מפילוסופיה 
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השקפת עולם ותפישה חינוכית באות לידי ביטוי גם בתכניות לימודים והכשרת כוח ההוראה. 
של  חשוב  מעצב  גורם  הם  הלומדים  עם  ושוטפת  מיידית  באינטראקציה  המצויים  המורים 
הסביבה החינוכית. מצד אחד ניתן להתייחס אליהם כאל סוכני יישום של התפישות הרווחות 
היומיומית  העשייה  פני  את  ולעצב  ביעדים  לעמוד  ברורות  דרישות  עליהם  חלות  במערכת: 
בהתאם למדיניות ולנהלים שנקבעו. מצד שני, בהיותם הגורם שפוגש באופן בלתי אמצעי את 
תכניות  )על  דווקא  בשינוי  חיוני  גורם  להיות  עשויים  הם  וקשייהם,  צורכיהם  את  הלומדים, 
שמקורן ביוזמות מקומיות של המורים והמנהל, על תרומתן ועל הקושי להופכן למערכתיות – 

 .)Mioduser et al., 2004 ר׳

ועל ה״תפוקות״ המצופות ממערכת  מכלול ההיבטים הזה משפיע אפוא על התהליך החינוכי 
החינוך. בספרות קיימת התייחסות למגוון רחב של תפוקות, מתוצרים ברמה של ידע ומיומנויות, 
הניתנים למדידה במבחני הישגים ועד היבטים אישיותיים, התנהגותיים, תפקודיים או ערכיים 
הנבנים לאורך זמן )Fusarelli, 2004(. תפישה מערכתית המכירה במכלול ההיבטים הזה ומביאה 
Darling-( אותם בחשבון תתרום להתבססות הרווחה הנפשית )well-being( של כל לומד 

אינטלקטואלית,  להתפתחות  התייחסות  מחייב  המערכתי  המבט  לכן   .)Hammond, 2007

ללמידה במונחים של ״פרט-פלוס״ )Perkins, 2001( )Person-plus(, המניחה כי הידע אינו 
מצוי באדם לבדו אלא ברשת של חומרים פיזיים ומבנים חברתיים, וכי יש סינרגיה בין תהליכים 

אישיים, בין־אישיים וחברתיים.

והסביבה  המשפחתי  הרקע  הלומד,  של  האישיים  המאפיינים   – האלה  ההיבטים  שלושת 
החינוכית – הובילו את הוועדה להבחין בין מודל המתייחס לשונות בין תלמידים לבין מודל 
המתייחס לשונויות בין תלמידים. כפי שיובהר להלן, הגישה הראשונה מגדירה שונות כבעיה 
שיש להתמודד אתה, ואילו הגישה השנייה מכירה במנעד רחב של שונויות ומציעה תפישה לפיה 

הן עשויות להיות משאב לבנות עליו ולהיבנות ממנו – לא בעיה שיש לפתור. 

שונות בין תלמידים לעומת שונויות בין תלמידים

על  תלמידים  בין  פערים  המגדירה  גישה  הוועדה  בעיני  מייצג  תלמידים׳  בין  ׳שונות  המושג 
 )deficit( בסיס של מדידה במבחנים אחידים, ומגדירה את הפערים האלה במונחים של ֶחסר
שממנו סובלים תלמידי הקבוצה ה״חלשה״. הטיפול במצב, המתבקש על פי גישה זו, הוא תמיכה 
זה. התבוננות  )אקדמית, בדרך כלל( בתלמידים ה״חלשים״ על מנת שיוכלו להתגבר על חסר 
לשייך  מאפשרת  סטנדרטיים  ומבחנים  מדידה  כלי  באמצעות  גדולות  אוכלוסייה  בקבוצות 
גורמי רקע שונים.  לבין  בין הישגים  פי מתאמים  ועל  פי סרגלים שונים  לומדים לקבוצות על 
לקבוצות  המותאמות  הוראה  דרכי  ובפיתוח  פדגוגיות  החלטות  בקבלת  לסייע  עשוי  זה  מידע 
אוכלוסייה שונות )Weis, 2010(. עם זאת, יש הטוענים שמסקנות מכלילות על אודות הקשר 
לקבלת החלטות  מובילות  בלימודים  לבין תפוקות  או תרבותית  בין שייכות אתנית, חברתית 

מכלילות שאינן מתייחסות לנתוני הלומד וצרכיו האישיים ואינן מביאות אותם בחשבון. 
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מערך שלם של שאלות עולה סביב הסוגיות האלה: מה מודדים? כיצד מודדים? כיצד מיושמות 
בשיקולים  טעונות  אלו  סוגיות  מערכתיות?  החלטות  קבלת  של  בתהליך  המדידה  תוצאות 
חברתיים, ערכיים ולעתים אף פוליטיים. כך למשל, במאה ה־21, במיוחד בעולם המערבי, מקצועות 
אלו  בתחומים  ומיומנויות  ידע  רכישת  מיוחד.  למעמד  זוכים  והטכנולוגיה  המדע  המתמטיקה, 
נתפשת כחשובה הן ברמת הפרט )במחשבה על המשך לימודים, התפתחות אישית והשתלבות 
בשוק העבודה בעתיד( והן ברמת החברה – כלכלתה, רווחתה ושותפות חבריה בקידום הידע 
האנושי. אולם מנגד ניצבת מציאות של חיי חברה המורכבים ממארג עשיר של תחומי עשייה 
ודעת, תפקודים ומקצועות. למותר לציין שגם בקרב הפרטים בחברה קיים מגוון רחב של תחומי 
העובדה  את  גם  בחשבון  להביא  יש  לכך  בנוסף  ויכולות.  מקצועיות  שאיפות  העדפות,  עניין, 
לכך  גם  קבוצות.  שבין  מאלה  יותר  אף  משמעותיות  להיות  עשויות  קבוצות  בתוך  ששונויות 
 Faultish Orellana &( הגישה המכלילה אינה מספקת פתרון ראוי לצרכיו של כל פרט ופרט
Bowman, 2003(. במילים אחרות, אם ממקמים לומדים על גבי סולם סטטיסטי אחיד ומנסחים 
השערות לגבי תפקודם וביצועיהם של פרטים על בסיס ממוצעים וִמתאמים, יש סיכוי להחמיץ 
את הפרט הלומד ואת מארג יכולותיו שלא נכללו במדידות הסטנדרטיות. לכן מציאת האיזון 
בין צורכי החברה להעדפות הפרט בחתירה לרווחה נפשית אישית וחברתית היא מלאכה לא 
פשוטה. מצב שבו האוכלוסייה ממוינת עלפי הישגים מדידים במקצועות נבחרים עלול לפגוע 

באיזון זה, להנציח פערים ולהשאיר חלק נרחב מהאוכלוסייה מחוץ ל״תמונה התקנית״.

בהשוואה   )NCLB( ״No Child Left Behind״  רפורמת  על  זה  בהקשר  לחשוב  מעניין 
עמדה   NCLBה־ רפורמת  במוקד  הברית.  בארצות  שיושמה  המדעים  להוראת  לרפורמה 
של  מדיניות  באמצעות  באוכלוסייה  שונות  קבוצות  בין  בהישגים  פערים  להקטין  השאיפה 
עריכת מבחנים משווים, ִתגמול בתי ספר משיגים והטלת סנקציות בדרגות שונות על בתי ספר 
 NCLB הטענה הרווחת בספרות היא שלעומת רפורמת .)Southerland, 2013( תת־משיגים
שהתבססה על אימון, הערכה, תגמול והענשה, הרפורמה להוראת המדעים התמקדה בפדגוגיה, 
זה מכנה שרי סאות׳רלנד  ובמתן תמיכה למורים. בהקשר  לימודים, בהכשרת מורים  בתכניות 
)Sherry Southerland, 2013( את ה־NCLB ״אילמת באופן יחסי מול תאוריות למידה וכלפי 
אסטרטגיות טובות להוראה, וממוקדת באספקטים חיצוניים מדידים של אחריותיות״. אמנם 
יזמת NCLB הביאה לשיפור בהישגים בקרב קבוצות שונות באוכלוסייה ובחלק משכבות הגיל, 
אך הפערים בין הקבוצות לא קטנו באופן משמעותי. מכאן שחינוך שוויוני )equitable( ושוויון 
)equal( המבוסס על מטרות שוות בהוראה  דווקא לחינוך שווה  הזדמנויות אינם מתורגמים 

לכל התלמידים. 

בניגוד לגישת הֶחסר, גישה חלופית מדגישה שונויות בין תלמידים ומתמקדת בחוזקות ויכולות 
עניין, בצרכים  ביטוי באופן הלמידה, במוקדי  לידי  כפי שהן באות  לומדים  דיפרנציאליות של 
שונים ובהיבטים נוספים אחרים. גישה זו מבוססת על הערכת יכולות, צרכים ותכונות ייחודיות 
כל  כך שהיכולות השונות של  ועיצוב ההוראה  מורכבות  למידה  לומדים, הערכת תפוקות  של 
 )space  capabilities( היכולות״  ל״מרחב  הֶחסר מפנה את מקומו  ביטוי.  לידי  יבואו  תלמיד 
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שונים:  במישורים  פוטנציאליים  תפקודים  של  שונים  סוגים  מכיל  הזה  ה״מרחב״  הלומד.  של 
האמנותית,  היצירה  המילה,  המספר,  עולם  כגון  שונים  תוכן  בתחומי  וכישורים  מיומנויות 
לכישורים  זה  מושג  מתייחס  במישור אחר  הטכנולוגית;  העשייה  או  הספורטיביים  הביצועים 
 Terzi,( הנובעים מתכונות אישיות המשפיעות על העדפה ועניין של לומדים בתחום זה או אחר

 .)2005

שעליו  הנמדדים(  )ההישגים  אחיד  ציר  קיים  השונּות  גישת  שלפי  לומר  ניתן  מטפורי  באופן 
משתרעת התפלגות הלומדים )הממוקמים בקבוצות בעשירון זה או אחר(, ואילו בגישת השונויות 
קיים עבור כל לומד מספר רב של סולמות בהתאמה למכלול התכונות והיכולות האישיות שלו. 
כל תכונה ויכולת באות לידי ביטוי בעוצמה שונה, והאתגר החינוכי )החברתי והערכי( החשוב 
כל  של  לטפח את התפתחותו  במטרה  ללומדים  הזדמנויות  שוויון  לאפשר  הוא החתירה  כאן 
השונות,  ברמות  כלים  בפיתוח  טמון  זו  לגישה  המעשי  התרגום  האישיים.  צרכיו  פי  על  אחד 
מרמת המערכת ועד רמת היומיום בכיתה. ברמת המערכת לדוגמה, אפשר לחשוב על מסלולי 
לימוד ומסגרות לימוד ייחודיות שהן שוות־ערך למסלולים העיוניים ה״רגילים״. ברמת הכיתה 
ומעשה.  עיון  המשלבים  למידה  ואופני  וארגוניים  פדגוגיים  פתרונות  לימודים,  תכניות  יש 
במרכזה של גישת השונויות נמצאת התייחסות הוליסטית ללומד ובחינה של תהליך הלמידה 
בין מאפייני הפרט למאפייני הסביבה.  יוצא של הקשר המורכב  כפועל  וההתפתחות האישית 
אישי  סיפוק  להניב  עשויות  בהתאם  מדיניות  וקביעת  המורכבת  לתמונה  אמיתית  התייחסות 
מימוש  הדבר  פירוש  הפרט  עבור   .)Darling-Hammond, 2007( וחברתית  נפשית  ורווחה 
יכולות והעדפות אישיות במישור המקצועי, התעסוקתי והכלכלי ללא תיוגים או סימני שייכות 
להסללות, הקבצות או תכניות מיוחדות, גם בתחומים שאינם שייכים ל״מסלולים מיוחסים״. 
ברמת החברה פירוש הדבר הכרה בלגיטימיות של חלופות שקולות, ללא ההבחנה בין פתרונות 

ל״חזקים״ ול״חלשים״. 

אך אולי חשוב מכך, ״שוויון הזדמנויות״ הוא אמצעי למימוש בחירה ערכית רחבה יותר. אפשר 
כל  להביא את  כדי  ״מתקנים״(  פדגוגיות, מסלולים  )תכניות, שיטות  הזדמנויות  שוויון  לפתח 
התלמידים לקו מטרה אחיד )כגון הצלחה במבחנים בינלאומיים או הישגים מצופים במקצוע 
מסוים(. לחלופין אפשר להשתמש באמצעים אלו למימוש אופטימלי של היכולות המגוונות של 
ורווחתם,  הלומדים. הגישה הראשונה מתמקדת במערכת, הגישה השנייה מתמקדת בלומדים 
הגישות  שתי  בין  ההבדל  את  החברה.  של  ערכית  הכרעה  היא  האלה  המטרות  בין  וההכרעה 
 )differences  with  coping( שונות״  עם  ״התמודדות  בין  ההבדל  זהו  כך:  גם  לנסח  אפשר 
לבין ״כיבוד השונויות״ )honoring diversities(. ההבדל בניסוח מצביע על הבדל בין תפישה 
הרואה בנושא בעיה שעמה צריך להתמודד לבין תפישה הרואה במצב הזדמנות שעליה אפשר 

לבנות מהלכים פדגוגיים התומכים בהתפתחותו של כל פרט.

הוועדה ביססה את עבודתה על גישת השונויות. 
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שונויות שאינן נידונות במסמך 

תלמיד  לכל  לעיל,  נכתב  שכבר  כפי  התלמידים.  כמספר  הוא  תלמידים  בין  השונויות  מספר 
לידי ביטוי שונה בסביבות חיים שונות. לכן אין תימה  מאפיינים אישיים שונים, ואלה באים 
יחד עם זאת,  זה.  שהוועדה לא הקיפה בדיוניה את כל הנושאים האפשריים הנגזרים מנושא 
יש תחומים מרכזיים המבטאים שונויות בין תלמידים ולא נכנסו למסמך, מסיבות שיוצגו להלן. 
חשוב להדגיש, העובדה שנושאים אלו לא כלולים במסמך אינה מעידה על כך שחברי הוועדה 
לא ייחסו להם חשיבות. במידה רבה מאוד המצב הוא הפוך: כובד משקלם ורוחב יריעתם הוא 

שהכריע את הכף נגד הכללתם במסמך זה. 

כך, מסמך זה אינו עוסק כלל בחינוך המיוחד. השונות בתוך אוכלוסייה זו היא עצומה, והוועדה 
חשה שלא תוכל, במסגרת משאבי הזמן והידע העומדים לרשותה, להתייחס בצורה מעמיקה גם 
לתחום זה וגם לשונויות בין התלמידים במסלולי החינוך הרגיל. המסמך מתייחס מעט ובצורה לא 
שיטתית לילדים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות החינוך הרגיל. בקצה השני של רצף 
הצרכים המיוחדים, ההתייחסות לילדים מחוננים מופיעה בהקשרים ספציפיים בפרקים שונים, 
במסמך,  שונים  במקומות  מוזכרת  הערבית  נפרד.3 החברה  פרק  זו  לאוכלוסייה  מוקדש  לא  אך 
זה  במסמך  כלול  נוסף שאינו  גדול  ציבור  בתוכה.  הקיימת  הרבה  בשונות  דנה  לא  הוועדה  אך 
הוא הציבור החרדי. הסיבה העיקרית לאי־הכללתו היא היעדר מחקר שממנו ניתן ללמוד באופן 
מעמיק על ארגון הלימודים בחברה זו. סוגיה נוספת שהוועדה החליטה לא לדון בה היא סוגיית 
המגדר. אמנם, שלא כמו במקרה של החרדים, קיימת ספרות מקצועית העוסקת בנושא זה, אך 
הוועדה חשה שלא תוכל להתייחס אליו בצורה מעמיקה בשל התפרסותו על פני כל הרצף הגילי 
וביטויו הייחודי בתחומי הדעת השונים. לבסוף, נושא רחב נוסף שאינו מקבל ביטוי במסמך הוא 
החינוך המקצועי והטכנולוגי כמענה אפשרי לשונויות בין תלמידים. השאלה החשובה העולה 
בהקשר זה היא האם יש להבטיח חינוך טכנולוגי ומקצועי נרחב כערוץ חלופי ליצירת תחושת 
והצלחה בקרב תלמידים המתקשים בחינוך העיוני? כאמור, בשל חשיבותו העצומה  מסוגלות 
והיקפו הנרחב של הנושא החליטה הוועדה שלא לעסוק בו במסמך זה. הוועדה סבורה כי לבחינה 

לעומק של היבטים שונים של סוגיה זו נדרשת ועדה ייעודית. 

3 היזמה למחקר יישומי בחינוך ערכה בנובמבר 2005 יום עיון בנושא ׳אתגור החמישון העליון )20%( של התלמידים 

בבתי הספר׳. חומרי הרקע ליום העיון ומצגות שהוצגו בו מופיעים באתר היזמה, בלשונית ׳חדשות ואירועים׳. 
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פרק 1: ערכים מתנגשים ובחירה בין חלופות:

בסיס לגיבוש סדר יום מדיני בשאלה ׳חינוך לכול או לכל אחד׳? 

לארגון  באשר  מסוימת  בחלופה  מובהק  באופן  תומך  אינו  המחקר  כי  נכתב  למסמך  בהקדמה 
מכיוון  התלמידים.  מרב  של  הפוטנציאל  את  האפשר  ככל  שימצו  כך  הלימודים  של  המיטבי 
שהמחקר אינו חד־משמעי, הבחירה בין החלופות נושאת אופי ערכי מצפוני ואף עשויה להיות 
כרוכה בקונפליקט בין ערכים: מצד אחד ערך החירות או הזכות של הפרט למימוש עצמי, ומצד 
שני ערך השוויון – הזכות של כל אחד לתנאים חינוכיים בסיסיים שיאפשרו לו קיום בכבוד 
וחיים של משמעות. אמנם בהקדמה למסמך נכתב כי הוועדה מבכרת את הגישה ההוליסטית 
המוגבלים  אך המשאבים  והחולשה שלו,  החוזק  נקודות  למכלול  גישה המתייחסת  לומד,  לכל 
מחייבים לקבל הכרעות קשות. פרק זה הוא הצעה לקובעי מדיניות לתת את הדעת על הדרך 
והמתודה שבאמצעותן יש להתייחס לקונפליקטים בין ערכים בכלל )למשל: שלום וצדק, צדק 
וחמלה, מחויבות לזולת לעומת מחויבות לחברה( כמצע לקיומו של דיון מושכל גם בקונפליקט 

שבין חירות לבין שוויון ובין ״מערכת חינוך לכל אחד״ ל״מערכת חינוך לכול״.

הרבה נכתב על המתח בין חירות לשוויון ואנו לא נעסוק במסגרת זו בכל הדעות שהושמעו. נציב 
רק שתי שאלות עיוניות הנראות כעומדות ביסוד כל החלטה מעשית בסוגיה המעסיקה אותנו:

האם ערך החירות וערך השוויון ניתנים ליישוב במסגרת השקפת עולם אחת?  .1

עולם  נגזר בעצם מהשקפת   – באופן עמוק  אליו  – כאשר מתייחסים  ערך החירות  האם   .2
שלמה שאינה עולה בקנה אחד עם ערך השוויון? אולי ערך החירות נעוץ בהשקפת עולם 
עולם  מהשקפת  נובע  השוויון  ערך  ואילו  האינדיווידואלי  העצמי  הביטוי  את  המקדשת 
בביטוי  ולא  החלשים  הסובלים,  המדוכאים,  עם  בסולידריות  האנושיות  שיא  את  הרו   אה 

העצמי?

ואולי גם ערך החירות וגם ערך השוויון נגזרים מערך כבוד האדם? על רקע תהיות אלה עולה 
השאלה: האם אפשר להמציא שיטת הערכה של אופטימום חירות ואופטימום שוויון, במסגרת 
עולם  השקפת  קיימת  האם  בכללותו?  האדם  כבוד  ערך  את  לקדם  מנת  על  נתונים,  משאבים 
הרמונית שבמסגרתה כל הערכים החיוביים משתלבים ולא מתנגשים? אולי נגזר עלינו לחיות 
בעולם של השקפות עולם מתנגשות המקדשות ערכים מתנגשים, כך שההכרעה ביניהם תבוא, 
בסופו של דבר, לא במסגרת אחת כלשהי, אלא בדרך של פשרה, שיתוף בין אינטרסים, משא 
תאורטית  גם  שהיא  עולם  השקפת  שלישית:  אפשרות  יש  ואולי  לקונסנסוס?  הגעה  או  ומתן 
וגם פרקטית, מחויבת לערכי־על אך מותירה מקום גם לקונפליקטים אמיתיים בין ערכים וגם 

לערכים אישיים?
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 – ננסה לענות על השאלות האלה בעזרת תובנות של שני הוגי דעות שהתחבטו בהן לעומק 
עסק  אנגלי,  יהודי  פילוסוף  ברלין,   .)2013-1932( רוזנק  ומיכאל   )1997-1909( ברלין  ישעיהו 
רבות בפלורליזם של ערכים וקונפליקטים בין ערכים וניסח השקפת עולם העוסקת בפלורליות 
פילוסוף  רוזנק,  התנגשות.  לידי  באים  נמנע  בלתי  שבאופן   – יסוד  ערכי  אפילו   – ערכים  של 
של החינוך היהודי, ביקש להנהיר מה שנראה לו כדיאלקטיקה הקיימת במסורת היהודית בין 
מחויבות חד־משמעית למה שהוא מכנה ״ערכים קיומיים״ – ערכי יסוד כמו כבוד האדם הנברא 
בצלם וההתנגדות לכל סוגי האלילות – לבין ערכים שבהכרח באים לידי קונפליקט, כגון שלום 
על  מהם  אחד  להעדיף  אלא  ברירה  אין  שונות  שבסיטואציות  ערכים  וחמלה,  צדק  או  ואמת 
פני השני. והאם, שואל רוזנק, יש גם מקום לביטוי ערכים אישיים, לא רק ערכים חברתיים או 

תרבותיים, במסגרת המסורת היהודית?

ישעיהו ברלין: פלורליות של ערכים

בראשית דרכו הפילוסופית גילה ישעיהו ברלין שהפילוסופים היוונים הגדולים דוגמת אפלטון 
)וצריך( לחפש ולגלות תשובות אמת לשאלות אתיות ופוליטיות –  ואריסטו האמינו שאפשר 
האמינו  הגדולות  המונותאיסטיות  הדתות  ולחברה.  ליחיד  הטובים  בחיים  העוסקות  שאלות 
סברו  הפילוסופים  ואילו  המוסמכת,  ובפרשנותה  בהתגלות  ניתנות  אלו  לשאלות  שתשובות 
דקרט,  )כגון  המוקדמת  המודרנה  הפילוסופים של  אף  בלבד.  בסיוע השכל  לבררן  שעל האדם 
בייקון ולוק( האמינו )כל אחד בדרכו( שאפשר להתגבר על דורות של אמונות טפלות, להגיע 
המדעית  במתודה  להשתמש  )וצריך(  אפשר  לדעתם  וליישמה.  אלו  בעניינים  התבונית  לאמת 
האנושית  ההתנהגות  חּוֵקי  את  לגלות  כדי  לחברה,  הקשור  בכל  גם  אלא  לטבע  בנוגע  רק  לא 
הייתה  המשותפת  הנחתם  אותם.  ולספק  החברה  ושל  אדם  בני  של  העיקריים  הצרכים  ואת 
ובין  החברה  לבין  היחיד  בין  הרמוניה  והיווצרות  האמת  חשיפת  לעבר  מתקדמת  שהאנושות 
כך סברו, תאפשר לבער את האמונות הטפלות, הדעות  לבין הטבע. הגישה המדעית,  החברה 
הקדומות והבערות הכללית. הנחות היסוד של התפישה היוונית הקלסית והתפישה המודרנית 

המוקדמת )וגם של הדתות המונותאיסטית( היו:

הן  האחרות  התשובות  כל  ולכן  אחת  אמיתית  תשובה  רק  יש  האמיתיות  השאלות  לכל   .1
טעויות.

התשובות  אחר  בחיפוש  עליה  לסמוך  שאפשר  וידועה  ראויה  רציונלית  שיטה  יש   .2
האמיתיות.

התשובות האמיתיות, לכשיתגלו, יעלו בקנה אחד אלו עם אלו, שהרי כל האמיתות חייבות   .3
להיות הלימֹות זו עם זו. בכך הן יתגבשו לכלל שיטה אחת שלמה.



ערכים מתנגשים ובחירה בין חלופות   | 19 | 

ניקולֹו  השש־עשרה  המאה  ראשית  בן  האיטלקי  ההוגה  של  במחשבתו  שהעמיק  לאחר  אולם 
בכתבי  מצא  ברלין  אז.  עד  בו  שהאמין  מה  כל  על  שוב  ברלין  חשב   )1527-1469( מקיאבלי 
מקיאבלי שתי מערכות ערכים וסדרים של מידות טובות, כל אחת מעמיקה, שיטתית ומשכנעת 
הנוצרית  המסורת  אבות  וערכי  גיסא  מחד  הקדומה  הרומית  הרפובליקה  ערכי  עצמה:  בזכות 
מאידך גיסא. ברלין גילה ששתי מערכות הערכים האלה אינן עולות בקנה אחד ואינן מתגבשות 

לכלל שיטה הרמונית:

ערכי אבות המסורת הנוצריתערכי הרפובליקה הרומית הקדומה

ענווהאומץ לב אישי מול יריבים

קבלת ייסורים באהבהתושייה פרקטית וחתירה ליתרון על פני הזולת

שלילת הערך מחיי העולם הזה, והכמיהה חכמת תכנון המעשה ב״עולם האמיתי״

למלכות שמים

השאיפה לגאולה בחיים שלאחר המוותפטריוטיות ואהבת המולדת הארצית

חיוניות גופנית ונפשית

כפי שאפשר לראות, אין אפשרות לשלב בין מערכות ערכים אלו, ומכאן עולה שלא כל הערכים 
העליונים שבני אדם חתרו אליהם בעבר יכולים לעלות בקנה אחד אלו עם אלו. בהמשך קרא 
שלמד  מה  את  שהעצימו  דברים  ממנו  ולמד   )1744-1668( ויקו  ג׳אמבטיסטה  את  גם  ברלין 

ממקיאבלי: 

לכל תרבות יש תמונת מציאות, תמונת עולם ותפישה עצמית. יש לה גם תפישה של האדם   .1
הראוי, החברה הראויה והיחס הראוי לטבע.

השקפות אלו מתגלמות בכול: בשפה, בדימויים, במוסדות, בדרכי החשיבה ובדפוסי ההרגשה   .2
והעשייה.

תמונות מציאות אלו שונות מתרבות לתרבות. אינן דרות בהכרח בכפיפה אחת והן גם אינן   .3
מצטרפות לנרטיב של ִקדמה מן הפרימיטיבי למפותח.

יכולים  גם אם איננו  גדולים מרבות מן התרבויות האלה,  זאת אפשר ללמוד דברים  בכל   .4
להסכים להנחות היסוד שבתשתיתן. כך למשל, האיליאדה והאודיסיאה של הומרוס נוצרו 
על רקע נורמות חברתיות ותרבותיות אכזריות ביותר בכל הנוגע ליחס לחלש. אולם אלמלא 

עמדה התרבות הזאת ברקע, לא היה אפשר ליצור את יצירות המופת האלה.
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לפניו.  שנפרשה  התופעה  על  כולל  וחשבון  דין  לתת  ביקש  ברלין  רפלקטיבי  פילוסוף  כל  כמו 
שהוא  במה  אלא  תרבותית,  ביחסיות  או  ברלטיביזם,  כאן  מדובר  שלא  למסקנה  הגיע  לימים 
קרא פלורליזם. את ההבדל בין שתי התפישות הוא ניסח כך: תפישה רלטיביסטית גורסת שכל 
מערכת ערכים נטועה כל כך בנסיבות התרבותיות וההיסטוריות הייחודיות שהולידו אותה, עד 
שאין אפשרות לקיומם של שיח אמיתי והבנה הדדית בין תרבות לתרבות. לעומת זאת, תפישה 
עם  להסכים  יכול  איני  אם  וגם  מאוד  מיוחדים  בתנאים  גדלתי  אם  שגם  גורסת  פלורליסטית 
ערכי יסוד של תרבות אחרת, אני יכול בכל זאת ״להיכנס״ לעולם הערכים של אותה תרבות, 
לחוות אותה מבפנים ולהבין כיצד אפשר לחיות חיים אנושיים מלאים במסגרתה. יש אם כן 
ריבוי של מערכות ערכים אנושיות שאפשר לחיות לאורן ולהיות בני אדם שלמים במסגרתן. כך 
למשל, אנשים מערביים מודרניים מסוגלים להיפתח לחשיבותם האנושית של ערכים המעוגנים 

בדיאלוגים של אפלטון או בספרות היפנית של ימי הביניים מבלי להסכים איתם בהכרח.

עם זאת נראה שמבלי להודות בכך בגלוי, ברלין האמין גם בשורה של ערכי־על אנושיים כלליים 
שעל פיהם אנו יכולים לשפוט ולהעריך תרבויות אחרות, ואלה הם: 

רציונליות – דהיינו, מתן טעמים לדעות ולמעשים.    )1

מתן מקום לחופש בחירה כלשהו בחיי האדם והימנעות משרירותיות.    )2

מתן מקום ליצירתיות אנושית.   )3

מכאן שהפלורליזם אינו אינסופי. תרבויות הראויות להערכה צריכות להתקיים ״בתוך האופק 
האנושי״ כלומר, עליהן להיות רציונליות )גם אם מדובר ברציונליות מסוג שונה משלנו( ולאפשר 

חופש בחירה ויצירתיות.

ערכים  בין  בניגודים  לדיון  שלמות  תרבויות  בין  ערכיים  בניגודים  מדיון  ברלין  עבר  בהמשך 
הקיימים בתוך תרבויות. כדוגמה לניגודים כאלה מציין ברלין למשל:

אמירת אמת בכל תנאי לעומת ויתור על אמירת אמת כשהיא מזיקה או מכאיבה. 	

חתירה לצדק בכל מחיר לעומת ויתור על הצדק לטובת החמלה. 	

הצבת החירות כערך עליון לעומת הצבת השוויון כערך עליון. 	

התמסרות לאסתטיקה לעומת מחויבות למוסר.  	

הנחתו של ברלין היא שאפשר להבין ולאהוד את החשיבות האנושית של ריבוי חלופות. לענייננו, 
אפשר להצביע על הקונפליקט בין מתן חירות למוכשרים לבטא את עצמם במלוא כישוריהם 
ולחברה ליהנות מיצירתם ובין מתן זכות לחלשים לחינוך מינימלי לשם קיום בכבוד. מסקנתו 
של ברלין הייתה שקונפליקטים בין ערכים ותכליות חיים הם כנראה בלתי נמנעים. אין מנוס 
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מלהכריע ביניהם ולכל הכרעה יש מחירים משמעותיים. אי אפשר לצפות שתמיד יהיה אפשר 
לקבל ״גם וגם״ ולפעמים אי אפשר ליצור סינתזה בין ערכים מתנגשים. לכן, מלבד בסיטואציות 

קיצוניות, עלינו להסתפק לפעמים ב־

הכרעות שבהן אנו מוותרים על ערך תמורת ערך כשאין אפשרות אחרת.   .1

פתרונות תועלתניים שבהם אנו מחלקים את מרב המשאבים למרב האנשים בתנאים   .2
הקיימים.

לדעת ברלין, פתרונות כאלו עדיפים על פתרונות אידאולוגיים קיצוניים או כאלה המצריכים 
קורבנות ממשיים. עדיף לחפש אחר איזון עדין ושביר בין ערכים מאשר לוותר על ערך, אם כי 

לא תמיד הדבר אפשרי. בוודאי שאין להתיימר לשלב בין כל הערכים.

לסיכום, לפי ישעיהו ברלין, ערכים ותכליות, גם אם כולם ראויים, יבואו באורח בלתי־נמנע לידי 
קונפליקט. אין אנו יכולים להשיג תמיד את כל התכליות שלנו בו־זמנית בהרמוניה כוללת של 
ידי חתירה לאיזון בין תביעות ופשרות הוגנות.  ״גם וגם״. אפשר לרכך את הקונפליקטים על 
אפשר וצריך לאזן בין התביעה לחירות לבין התביעה לשוויון לאורה של סיטואציה נתונה. לא 
כל תביעה היא בעלת משקל דומה בכל סיטואציה ויש צורך בֶקֶשב לייחודיות ההקשר. כך גם 
במקרים של תביעות של צדק מול ערך השלום, או תביעות צדק מול ערך החמלה או אי־הלבנת 
פנים )שמירה על כבוד(. חשוב גם לתת את הדעת לכל הגורמים הרלוונטיים להחלטה. חשוב 
באותה מידה שההחלטה תהיה רכיב בהשקפת העולם ובדרך החיים ושכל החלטה )ה״מאזנת״ 

או ה״מפשרת״( תתאים לאותה השקפת עולם ולא תסתור אותה. 

מיכאל רוזנק: הכרעה בין ערכים

מיכאל רוזנק תיאר בהגותו מודל של חינוך יהודי שיש בו גם מחויבות לתרבות היהודית ולעבר 
היהודי וגם פתיחות למיטב היצירה האנושית. מצד אחד הוא הטעים שחינוך יהודי בן־זמננו אינו 
יכול להיות דוגמטי או אינדוקטריני. מצד שני הוא הדגיש בכתביו שאי אפשר לחנך לאוטונומיה 
ולביקורתיות בחלל ריק. סגולות אלו צומחות תמיד בזיקה לחברה מסוימת ולתרבות מסוימת 
שבמסגרתן האדם חי, פועל ויוצר. את דיונו בסוגיית החינוך לערכים ובעיית ההתנגשות בין ערכים 
הוא מתחיל בהצגת גישה חד־צדדית ומצמצמת, שלה הוא מתנגד. על פי גישה זו הקונפליקט 
לבין  התורה(  בדרך  הליכה  )דהיינו  הטוב  עשיית  בין  הוא  הערכים  בתחום  היחיד  המשמעותי 
הליכה אחר היצר )דהיינו הכניעה לחולשה, לעצלות ואף לאיזו נטייה לרשעות(. על פי הגישה 
הזאת החינוך הערכי פירושו הכנסת הצעירים לתרבות של מעשים שיש בהם כדי לחשל אותם 
מפני היצר. ההנחה היא שהאדם נוטה לסיפוק עצמי ולפריקת עול. כאשר ערכים נתפסים כך הם 

מועמדים תמיד באורח דיכוטומי כנגד היצרים, כדלהלן:
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יצריםערכים

שקרנותחתירה לאמת

תוקפנותרדיפת שלום

אכזריותאהבת הבריות

עשיית עוולרדיפת צדק

פחדנותאומץ

אנוכיותהתחשבות

פריקת עולקיום מצוות

עבודה זרהעבודת ה׳

למודל זה יש רציונל חינוכי המבוסס על מספר הנחות: ראשית, החיים הערכיים הם במהותם 
מלחמה ומאבק נגד היצר הרע, השולט בטבע האדם. שנית, אין לסמוך על אדם מן השורה לקבל 
הכרעות ערכיות, שהרי מן הסתם היצר הרע הוא זה שישפיע על החלטותיו. שלישית, מי שצריך 
להחליט מהו הטוב ומהו הרע הם אנשים שהוכיחו את עצמם במאבק עם היצר מתוך משמעת 
חמורה של לימוד תורה וקיום מצוות. לדמויות הסמכות האלה יש להתייחס כ״מורמות מעם״ 
וכבעלות סמכות מוחלטת שאינה ניתנת לערעור. בחוגים מסוימים, כך סבור רוזנק, המודל הזה 

משמש בסיס להבנת המסורת היהודית כולה. 

אולם מודל זה – אף שאינו חסר בסיס לגמרי – הוא, לדעת רוזנק, חלקי ביותר וחד־צדדי. הרי 
מן המפורסמות היא ש״אין צדיק בארץ אשר יעשה ]רק[ טוב ולא יחטא״. משום כך, התנהגות 
שנראית ״טהורה״ נובעת לעתים קרובות ממוטיבציה שאינה טהורה, כפי שמלמדת אותנו גם 
הפסיכולוגיה המודרנית. לכאורה, על פי הגישה הזאת, מעלים על נס את האדם ש״אין אצלו 
וללא ביקורת, לדמויות ״שלא מן העולם הזה״, מעלה  יצר״, אולם ציות עיוור, ללא רפלקציה 
דווקא את הסכנה של כיסוי היצר. וכך במקום להתגבר על היצר נותנים לו כסות שבחסותה הוא 
יכול לבוא לידי ביטוי ללא ביקורת. תחת מעטה של צדיקות )או ליתר דיוק, צדקנות( היצרים 
יכולים להשתולל ללא מצרים. כך למשל אדם שנוהג בתקיפות כלפי ילדיו ובשם ערכים נעלים 

מנהיג משטר קפדני של משמעת בבית אולי מכסה על נטייה אישית לתוקפנות.

ורע חד־משמעי. אולם הוא גרס  רוזנק לא סבר שבתרבות )בכל תרבות( יש גם ממד של טוב 
שבתרבויות רבות, וכן בתרבות היהודית, קיים ממד נוסף בעל חשיבות מרכזית לחיים הערכיים 
ולתהליכי קבלת ההחלטות במצבים של קונפליקט. לא מדובר בקונפליקט בין ערך ובין יצר אלא 
בקונפליקט בין ערך לערך, בין שני סוגים של טוב המגיעים לידי התנגשות בסיטואציה מסוימת. 
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לעתים קרובות המאמץ ליישום ערך מסוים בחיים הממשיים יוצר קונפליקט עם ערך אחר, לא 
פחות חשוב, ואז יש צורך להכריע ביניהם. מצב זה בא לידי ביטוי באופן מובהק בסיפור הבא, 

הלקוח מאבות דרבי נתן, מקור שהוא בבחינת פירוש מורחב לפרקי אבות:

ָאבֹות דְַרִּבי נָתָן ֶּפֶרק י״ב ִמשְנָה ג׳

ְוָיַשב ֵאֶצל ֶאָחד ֵמֶהם. ָאַמר לֹו:  ֶזה. ָהַלְך ַאֲהרֹן  ְמִריָבה ֶזה ִעם  ְּבֵני ָאָדם ֶשָעשּו  ְשֵני  ]היו[ 
״ְּבִני, ְרֵאה ֲחֵבְרָך, ַמהּו אֹוֵמר, ְמָטֵרף ֶאת ִלּבֹו ְוקֹוֵרַע ֶאת ְּבָגָדיו. אֹוֵמר: ״אֹוי ִלי, ֵהיַאְך ֶאָּשׂא 
ֶאת ֵעיַניי ְוֶאְרֶאה ֶאת ֲחֵבִרי? ּבֹוְשִּתי ֵהיֶמנּו, ֶשֲאִני הּוא ֶשָּסַרְחִּתי ָעָליו!״. הּוא יֹוֵשב ֶאְצלֹו 
ְויֹוֵׁשב ֵאֶצל ָהַאֵחר, ְאֹוֵמר לֹו: ״ְּבִני, ְרֵאה ֲחֵבְרָך, ַמהּו  ַעד ֶשֵּמִסיר ִקְנָאה ִמִּלּבֹו. הֹוֵלְך ַאֲהרֹן 
אֹוֵמר, ְמָטֵרף ֶאת ִלּבֹו ְוקֹוֵרַע ֶאת ְּבָגָדיו. אֹוֵמר: ״אֹוי ִלי, ֵהיַאְך ֶאָּשׂא ֶאת ֵעיַניי ְוֶאְרֶאה ֶאת 
ֲחֵבִרי? ּבֹוְשִּתי ֵהיֶמנּו, ֶשֲאִני הּוא ֶשָּסַרְחִּתי ָעָליו!״. הּוא יֹוֵשב ֶאְצלֹו ַעד ֶשֵּמִסיר ִקְנָאה ִמִּלּבֹו. 

ּוְכֶשִּנְפְגשּו ֶזה ָּבֶזה – ִּגיְּפפּו ְוִניְּשקּו ֶזה ָלֶזה.

הסתכלות פשטנית ותמימה על הסיפור הזה עלולה להוביל למסקנה חד־ממדית, שאהרון היה 
צדיק גדול שהצליח לעשות שלום בין אנשים גם אם היו שרויים בעימות קשה. אולם הסתכלות 
מעמיקה יותר מעלה שאהרון הכריע בעצם לטובת ערך השלום ובכך הקריב את ערכי האמת 
והצדק. הרי הוא המציא סיפור שהיה בדוי לחלוטין וכלל לא התעניין בשאלה מי מבין היריבים 
צודק! בתוך המסורת עצמה יש אם כן מקום לתהייה ולחשיבה על אודות ההכרעה בין ערכים. 
מצד אחד, מהו מחיר הכרעתו של אהרון, שבפירוש לא חיפש אחר הצדק והאמת כאן? מצד שני, 
מהו היתרון של הכרעתו לטובת השלום לאור העובדה ששילם עבורו מחיר? מתבקש שיתפתח 
״ֱהֶיה  ויכוח ערכי ומחלוקת לגיטימית לגבי המקרה הזה ומקרים דומים. הרי קל מאוד להטיף 
רודף שלום״ כמו אהרון. אולם המבחן של ערך השלום מתקיים דווקא כשהוא נמצא בקונפליקט 
עם ערך אחר: מצד אחד ערך הצדק, שאדם יקבל את המגיע לו על פי מעשיו וזכויותיו, ומצד 
שני ערך השלום, המאפשר את המשך החיים המשותפים ללא משקעים. אנו רואים אפוא שיש 

ניגודים לא רק בין ערכים ליצרים אלא גם בין ערכים לערכים. 

דוגמה אחרת לקונפליקט משמעותי בין ערכים לקוחה מן התחום הציבורי הרחב והיא טומנת 
בחובה השלכות חשובות לקביעת מדיניות ציבורית בכלל. בתקופה שבה שלטו הרומאים בארץ 
ישראל הם הביאו אתם קרקסים שבהם היו מקיימים, בין השאר, מופעי דו־קרב בין גלדיאטורים. 
ריקני.  בילוי  של  וכמקומות  אלימות  כמופעי  הרומיים  הקרקסים  נתפסו  ישראל  חכמי  בעיני 
לכן סברו כי על אדם מישראל, המצּווה על קדושת החיים וקידוש החיים, להתרחק ממקומות 
שהשהייה בהם מביאה לידי גסות רוח וקהות חושים. אולם ר׳ נתן לא היה שבע רצון מן האיסור 
הגורף של החכמים. ייתכן שסבר כי האיסור להימצא ב״מושב לצים״ יכול להתנגש עם ערכים 
אחרים, חשובים לא פחות. כידוע, על פי ״כללי המשחק״ של מאבקי הגלדיאטורים, כאשר צד 
אחד היה מכריע את השני, צווחות הקהל הן שקבעו לפעמים אם הלוחם המובס יחיה או ימות. 
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לאור מציאות זו טען ר׳ נתן שדווקא אם יהודים יהיו נוכחים באירוע הם יוכלו ״לצווח״ ברגעים 
יותר מאשר האיסור  כן  נתן, ערך חיי האדם חשוב אם  ר׳  לפי  ובכך להציל חיים.  המתאימים 
להיחשף למופעי ראווה אלימים. יתר על כן, הוא טוען שעצם הימצאותו של צופה בזירה, גם אם 
לא יצליח להציל חיים, תוכל לאפשר לו לפחות להעיד על מותו של הלוחם בקרב וכך לאפשר 
טבלה  לשרטט  כן  אם  ניתן  לעיל  הדיון  בעקבות  שנית.  ולהינשא  עגונה  להישאר  לא  לאשתו 

אחרת, המעמידה ערכים מול ערכים:

ערכיםערכים

אמתשלום

צדקחמלה

מעורבות בהצלת חייםבריחה מאלימות

פיכחון וזהירותאומץ

התרחקות מֶשקרכבוד האדם

כפי שאמרנו, חשוב לזכור שגם על פי גישתו של רוזנק קיימים בכל תרבות, וכן בתרבות היהודית, 
האדם  וכבוד  החיים  קדושת  לדוגמה:  אחרים.  ערכים  לטובת  לעולם  נדחים  שאינם  ערכי־על 
הנברא בצלם, או האיסור להתמסר לאלילות. אולם אפילו ערכים כגון ״עבודת ה׳״ – שהוא מנוגד 
באופן דיכוטומי ל״עבודת אלילים״ – מקבלים את משמעותם במצבים של קונפליקט והתלבטות 
בין חלופות. במצבים אלו נבחנת השאלה באילו תנאים יוכלו ערכי־העל לבוא לידי ביטוי באופן 
מיטבי. כיצד נשכיל למשל לשמור על ערך חיי האדם, הן לטווח קצר והן לטווח ארוך, על ידי 
ידי הימנעות ככל האפשר מהטלת עונש  הטלת עונש מוות על רוצחים בכוונה תחילה או על 
מוות? כאשר האפשרות להציל חיי אדם מתנגשת עם ערך שמירת השבת, איזה ערך נעדיף? 
הרי אין אנו שוללים את שמירת השבת כשאנו מעדיפים שמירה על חיי אדם. אנו רק אומרים 
דווקא  נפש״  ״פיקוח  כן  אם  להעדיף  למה  גובר.  האדם  חיי  ערך  קונפליקט,  של  שבסיטואציה 
בסיטואציה הזאת? אולי הטעם אינו אלא טעם מעשי: נחלל שבת אחת על מנת שהאדם שיינצל 
יותר: היהדות היא תרבות שמקדשת  יוכל לשמור שבתות הרבה. או אולי הטעם הוא עקרוני 
חיים והיא אינה מעודדת הקרבת חיים אלא בסיטואציות קיצוניות. כך שגם כשמדובר בערכי־

אנו  לעיל  הדוגמאות שראינו  מן  למחלוקת.  נרחב  ויש מקום  בהתדיינות  צורך  יש  עדיין  העל, 
למדים שהתרבות היהודית היא דיאלקטית ודינמית ולא חד־משמעית ודיכוטומית.
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לסיכום, על פי גישתו של רוזנק יש שלוש ״קומות״ של ערכים, זו מעל זו:

ערכי־העל של התרבות שאינם ניתנים למשא ומתן אף שהם יוצרים קונפליקטים בדבר   .1
הדרכים ליישומם. 

כראויים  נתפשים  בו  הערכים  שכל   – התרבות  של  והמשותף  המורחב  הערכים״  ״סל   .2
וחשובים, אף שהם מופיעים לעתים קרובות דווקא במצבים של קונפליקט זה עם זה )שלום 

מול אמת, צדק מול חמלה(.

)כגון מחויבות  נאמנות עצמית  – או העדפות אישיות – המבוססים על  אישיים  ערכים   .3
אישית לחיים של אומן, לחיים של ספורטאי, או לחיים של פילוסוף(. לדעת רוזנק, על כל 
תרבות להשאיר מקום לערכים אישיים מסוג זה ואף לטפחם. הוא סבור שעל פי רוב, ערכים 
אלו אינם צריכים לסתור את הערכים של שתי ה״קומות״ הראשונות. להפך, יש בהם כדי 

להעשיר, לגוון ולהעמיק כל תרבות שתתמוך בהם.

קטגוריה אחרונה זו של ״ערכים אישיים״, היא משמעותית לנושא ׳חינוך לכול – ולכל אחד׳. 
או  לחברה  מתייחסים  צעירים  שבו  לאופן  בנוגע  המודרני  בעולם  גדול  שינוי  חל  רוזנק,  לפי 
החברתי־ ל״מובן־מאליו״  צעירים  ״להכניס״  אפשר  היה  בעבר  גדלים.  הם  שלתוכה  לתרבות 

תרבותי מבלי לצפות להתנגדות עקרונית מטעמים של ״אותנטיות אישית״. היום לעומת זאת 
)למעט בחברות מסורתיות או פונדמנטליסטיות( צעירים – גם אם הם מבקשים בסופו של דבר 
להשתייך לחברה או לתרבות מסוימת – רוצים בכל זאת לראות את עצמם כמי שבחרו באופן 
השנייה״,  ב״קומה  ה״קונפליקטואליים״  הערכים  לגבי  הן  נכון  זה  מאפיין  להשתייך.  אוטונומי 
והן בנוגע לערכי־העל ב״קומה הראשונה״. לכן חשוב שצעירים יחושו שבמסגרת תרבותם יש 
מקום של ממש )ולא למראית עין בלבד( להכרעות אישיות ולמודלים פלורליסטיים של עיצוב 
עצמי. על הצעיר להרגיש שהוא אינו רק ״דוגמה פרטית״ או בבואה של התרבות, אלא שדעותיו 
והכרעותיו נחשבות בתוכה. צעירים לא יסכימו לאמץ תפקידים )roles( חברתיים או אידיאלים 
תרבותיים אם לא יחושו שקיים מקום נרחב לביטוי העצמי וליצירה האישית שלהם. לאור זאת, 
נראה שאין לגרוס דיכוטומיה בין החינוך ל״תפקידים חברתיים״ ובין החינוך ל״אוטונומיה״ או 
ל״אותנטיות״ אישית. יש לראות את המגמות האלה כקשורות אחת לשנייה באופן דיאלקטי. 
לעתים חברה או תרבות, אם חֵפצת חיים היא, תצטרך לפרש את עצמה מחדש על מנת לסגל 
לעצמה תכנים ומגמות שלא ניכרו בה קודם – מבלי לוותר על זהותה העצמית. כמו כן, אין זה 
בלתי סביר שצעירים יצטרכו אף הם לפרש מחדש חלק משאיפותיהם האישיות על מנת שיוכלו 
להם.  להציע  יכולות  והתרבות  שהחברה  הרבים  למשאבים  היזקקות  תוך  עצמם  את  להעשיר 
זה המקום  ואין   – ביותר  ומורכבות  הן מעניינות  כזאת  דיאלקטיקה  ההשלכות המעשיות של 
להיכנס לפרטים. אולם נראה שבהתמודדות עם החינוך בן־זמננו, המודל הדיאלקטי פורה יותר 

מאשר המודל הדיכוטומי, הן מן הבחינה העיונית והן מזו המעשית.
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מי יכול לשלם את המחיר? 

בבואנו לקבוע מדיניות המחייבת העדפה של ערך מסוים על פני ערך אחר, או, בדומה לכך, מדיניות 
המחייבת השקעת מרב המשאבים בקידום ערך אחד על חשבון ההשקעה בקידום ערך אחר, 
נדמה שאפשר להציע קריטריון שיכול לסייע בהכרעה ביניהם והוא נובע מן השאלה מי מסוגל 
יותר לשלם את מחיר המדיניות? כך למשל, אנו שואלים את עצמנו: האם יש להעדיף מדיניות 
של ״חינוך לכל אחד״ תוך ציות בעיקר לערך המימוש העצמי והביטוי העצמי של היחיד, או שמא 
נעדיף מדיניות של ״חינוך לכול״ המשקף את ערך השוויון והסולידריות? מה יהיה מחירה של 
המדיניות האחת ומה של האחרת? מה יפסיד הפרט ומה תפסיד החברה מהכרעה לכאן או לכאן? 
כל הכרעה ערכית בין ערך אחד לערך אחר, גם אם שני הערכים נחשבים שווי־ערך, תגבה מחיר 
ותביא לפגיעה כזאת או אחרת במישהו. האם לפגוע במי שמסוגל יותר לשאת את הפגיעה, או 
במי שיסבול יותר מן הפגיעה ויש לו פחות משאבים לשאת אותה? הרי גם אם תיקבע מדיניות 
שהיא לכאורה ״גם וגם״, דהיינו מדיניות של השקעה שווה בהיבט של ״חינוך לכול״ כמו בהיבט 
של ״חינוך לכל אחד״, המחירים שישלמו האוכלוסיות השונות לא יהיו שווים. יהיה מי שיאמר: 
אם כך, אנו מציעים סוג של ״ערך־על״ חדש במושגים של רוזנק – מניעה מרבית של סבל מרוב 
בני האדם. על פי הצעתנו, יוצא שערך מניעת הסבל מתפקד כמעין אבן בוחן בהכרעה בין ערכים 
מתנגשים. ייתכן שהדבר נכון, אולם גם אם אלה פני הדברים, נראה שאין אנו מתרחקים בכך לא 
מרוח דבריו של ברלין ולא מרוח דבריו של רוזנק. כפי שראינו, ברלין הזהיר מפני פגיעה בבני 
אדם לשם קידום אידאלים אוטופיים, ורוזנק הדגיש את ערך כבוד האדם הנברא בצלם כאחד 

מ״ערכי־על״ של התרבות היהודית. 

לאור זאת, העיקרון של מניעת סבל ככל האפשר מאנשים שצפויים לשלם מחיר גבוה מיישום 
מדיניות מסוימת – נראה כמסקנה סבירה הן מן האתוס הליברלי־הומניסטי של ברלין והן מן 

האתוס היהודי־הומניסטי של רוזנק.

פרקי המסמך דלהלן מסכמים ראיות מחקר, מודלים קיימים ועדויות רבות. מידע זה אין בו כדי 
להכריע באופן חד־משמעי על ״דרך המלך״, הוא רק פורש אפשרויות, לעתים משלימות לעתים 
מנוגדות. חשיבה על התנגשות בין ערכים ויישום ״כלל האצבע״ המוצע עשויים לעזור למקבלי 

החלטות לבחור בשעה שחלופות שונות מונחות לפניהם.
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פרק 2: שונויות ברקע המשפחתי ובמיצב החברתי־כלכלי

כל אחד מאתנו יודע עד כמה מרכיבים באישיותו ויכולותיו קשורים ברקע שממנו בא – ״תבנית 
נוף מולדתו״ – או נובעים ממנו. גם אם לא תמיד נוח לנו להודות בכך, למשפחה, לשכונה שבה 
גדלנו ולחוויות הילדות שלנו יש השפעה עצומה על אישיותנו ועל תפישת עולמנו. חלקנו אף 
זוכרים את ההשפעה שהייתה לתנועת הנוער על התפתחותנו הערכית והחברתית ועל עיצוב 
תפישת עולמנו כבוגרים, ואת השפעתה של קבוצת השווים שלנו. לעתים השפעה זו גדולה יותר 
מאשר ההשפעה של בית הספר, טוב ככל שיהיה. השפעת המשפחה והסביבה בכלל והשפעתה 
הדרמטית של סביבה המאופיינת בעוני כלכלי ותרבותי בפרט עומדות במרכזו של פרק זה. עניינים 
אלו מצויים לכאורה מחוץ לטווח השפעתה של מערכת החינוך, שאינה מופקדת על החיים מחוץ 
לכותלי המוסד החינוכי. אך כיום יש עדויות למכביר בתחומי דעת מגוונים – מנוירולוגיה ועד 
מסלול  התפתחות  לבין  והחברתי־כלכלי  המשפחתי  הרקע  בין  הקשר  על   – סוציאלית  עבודה 
הלימודים והסיכויים להצליח בו )ר׳ למשל: Duncan & Murnane, 2011; קליין ויבלון, 2008; 
Berliner, 2006(. כך למשל, מחקר של ה־OECD, המתבסס על תוצאות מבחן פיזה משנת 
2009, קובע כי תלמיד ממיצב חברתי־כלכלי מבוסס השיג במבחן בקריאה בממוצע 88 נקודות 
יותר מאשר עמיתו ממיצב נמוך, פער השווה לשתי שנות לימוד )OECD, 2010(. גם תוצאות 
המיצ״ב משנת תשע״ג מצביעים על כך שהפער בין עשירים לעניים מתרחב )ראמ״ה, 2013(. 
את  וממחישה  מ־2012  פיזה  מבחני  מתוצאות  חלק  מסכמת  ראמ״ה,  שפרסמה  להלן,  הטבלה 
מן  שהוא  בישראל,  שונות  כלכליות־חברתיות  מרמות  תלמידים  בין  בהישגים  הפערים  טווח 

הגדולים בעולם, וכן את הפערים הבולטים בין דוברי העברית לדוברי הערבית.

איור 1: פערי הישגים בין רמות הרקע החברתי־תרבותי־כלכלי

* המדד לניתוח רקע חברתי־תרבותי־כלכלי בנתוני פיזה 2012 הוא מדד שפותח על ידי פיזה 

ESCS ומכונה

  פערי ההישגים בין תלמידים מרמות רקע חברתי־כלכלי שונות 
    )נמוך, בינוני וגבוה( הם גדולים עד גדולים מאד*

פער בין רקע גבוה תחום האוריינות
לנמוך — דוברי עברית

פער בין רקע גבוה 
לנמוך — דוברי ערבית

57 נק׳96 נק׳מתמטיקה

40 נק׳82 נק׳קריאה

49 נק׳95 נק׳מדעים

39 נק׳92 נק׳מתמטיקה ממוחשב

41 נק׳84 נק׳קריאה דיגיטלית
בערך בין 8�0 סטיית תקן 

לסטיית תקן שלמה
בערך בין 4�0 סטיית תקן 

ל־6�0 סטיית תקן
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ההישגים של דוברי העברית גבוהים ב־101 נקודות )כסטיית תקן שלמה( מהישגיהם של  	
דוברי הערבית.

הפער בין ממוצע ה־OECD לממוצע של דוברי העברית הוא 5 נקודות בלבד, הפער המקביל  	
בינו לבין ממוצע דוברי הערבית הוא 106 נקודות פחות.

מעניין לציין בהקשר זה גם את העובדה שהגידול הכללי בשיעורי ההשכלה שהתחולל בישראל 
בשנים 2008-1995 כתוצאה מהרפורמה בבחינות הבגרות )שעיקרה היה הפחתה בהיקף החומר 
שעליו נבחנים התלמידים( ובמבנה ההשכלה הגבוהה )רפורמה שכללה בין השאר את הקמתן של 
אוניברסיטות מחו״ל(  ופתיחת שלוחות של  ופרטיות,  ציבוריות  לא־אוניברסיטאיות,  מכללות 
אי־השוויון  את  ניכר  באופן  הרחיב  אך  ראשון  לתואר  הסטודנטים  מספר  את  אמנם  הכפיל 
במיצב  בעיקר  חל  השכלה  בעלי  של  במספרם  הגידול  כלומר,  חברתיים.  רבדים  בין  בהשכלה 
החברתי־כלכלי הגבוה ולא במיצבים הנמוכים )בר־חיים וחוב׳, 2013(. ואם אין די בכך, הרי בדוח 
מיוחד שפרסם המכון הבינלאומי לתכנון חינוכי של אונסק״ו )UNESCO( ב־2008 על הזיקה 
ההדדית בין עוני לחינוך )Van der Berg, 2008(, מדגיש המחבר כבר בפתח הדוח כי עוני אינו 
רק היעדרם של משאבים כספיים, אלא משמעותו היא חוסר היכולת לתפקד באופן יעיל בחברה. 
הוא קובע כי הרקע הביתי )home background( של התלמידים הוא המשתנה הבודד המשפיע 

ביותר על הישגים לימודיים. 

הדיון הציבורי והאקדמי בסוגיית הקשר בין עוני לחינוך מתרכז בשנים האחרונות בעיקר באי־
שוויון במדיניות הקצאת המשאבים הציבוריים לקבוצות ולפרטים בעלי מאפיינים חברתיים־

כלכליים שונים. גם אם נניח שקיימת השקעה גדולה יותר בתלמידים הבאים ממיצב נמוך )והנחה 
רקע  נתוני  בעלי  תלמידים  להכין  יכולה  החינוך  שמערכת  האמונה  מתקיימת(,  בהכרח  לא  זו 
שונים כל כך אלה מאלה להשגת אותן מטרות היא כמעט בלתי מתקבלת על הדעת היום. על כן 
ראתה הוועדה חשיבות רבה בהעלאת הנושא הזה למודעּות ולסדר היום של קובעי המדיניות 
החינוך,  משרד  עבור  שנכתב  מסמך  במסגרת  אלו  בנושאים  לעסוק  הבחירה  החינוך.  במשרד 
שבאופן רשמי אינו אחראי על המתרחש מחוץ לכותלי בית הספר, נובעת הן מהחלטת הוועדה 
להתייחס לכל לומד באופן הוליסטי והן מן ההשפעה הדרמטית שיש לשנות הינקות )לידה עד 

3( על המשך החיים. 

במוקד פרק זה עומדים אם כן השפעתם של הבית והסביבה הקרובה וכן השפעת המיצב החברתי־
כלכלי על שונויות בין תלמידים. מיקוד זה נועד לרדת לעומק השפעתם של גורמים מחוץ לבית 
נושא חשוב  זהו  אותה.  לצמצם  דרכים  ולמצוא  השונות  המיצב החברתי־כלכלי  ברמות  הספר 
במיוחד גם על רקע העובדה שבתי ספר קולטים בדרך כלל את האוכלוסייה המתגוררת בקרבתם. 

מצב זה תורם להנצחת הפערים בין תלמידים המגיעים ממיצבים חברתיים־כלכליים שונים. 
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שני מודלים לתיאור השפעתם של גורמים חוץ־בית־ספריים על הלמידה

בגישה אנתרופולוגית לחינוך, למידה מומשגת באופן רחב ונתפשת כמתרחשת בשלושה מישורים 
 ,)enculturation( במקביל. המעגל הרחב ביותר הוא מעגל ה״תירּבּות״ )מעגלים קונצנטריים(
בית־ספרית׳  ׳למידה  הוא  הפנימי  והמעגל  חוץ־בית־ספרית׳,  ׳למידה  של  מעגל  נמצא  בתוכו 

.)Wallace, 1961(  )schooling(

הספר  בית  כותלי  בין  פורמלית  בית־ספרית  למידה  הקונצנטריים,  המעגלים  במודל 
והיא אף מושפעת מן הלמידה  )schooling( היא רק חלק מצומצם מכלל הלמידה האנושית 
המתרחשת  למידה  היא  חוץ־בית־ספרית  למידה  אותה.  המקיפים  המעגלים  בשני  המתרחשת 
ומלמדים  ולומדים  מועדונים(,  חוגים,  נוער,  )תנועות  פורמליות  בלתי  מסגרות  במגוון 
הימצאותם סיבת  ושזאת  חינוכית  שמטרתה  בעשייה  עוסקים  שהם  לכך  מודעים   כאחד 

 culture( במסגרת הנדונה. המעגל החיצוני, מעגל הִתרבות, מתייחס להעברת תרבות ורכישתה
זה מתייחס ללמידה הטבעית והבלתי  transmission/acquisition; enculturation(. מעגל 
והחומריות,  האנושיות  החברתיות,  לסביבותיהם  נחשפים  שצעירים  בזמן  המתרחשת  מודעת 
לסוכני סוציאליזציה או מבנים תרבותיים, לארגונים שבהם הם לומדים, בין אם מתוך חיקוי של 
מודלים ובין אם מתוך השתתפות פסיבית, בלתי ממוקדת באירועים )במרּכול, בבנק, בקופת־

חולים, בבית־כנסת, ברשתות החברתיות הדיגיטליות(. בכל המסגרות האלה, וברבות אחרות, 
 Pitman, Eisikovits,( בחברתו  מקובלות  השתתפות  דרכי  רחב,  גילים  בטווח  הצעיר,  לומד 

.)Dobbert, 1989; Spindler, 1974; Wallace, 1961

תרבותי  מגוון  חברתי,  מעמד  של  התפקיד  על  נוחה  חשיבה  מסגרת  לנו  מעניקה  זו  ַהמָׂשגה 
ילדים  על  תקשורת  באמצעי  והשימוש  הגיל  קבוצת  משפחה,  כמו  גורמים  של  והשפעותיהם 
ובני נוער. המודל ממחיש את העובדה שצעירים ממיצב חברתי־כלכלי שונה חשופים לסביבות 
הנוגע  בין השאר, בכל  נבדלים בתחומים רבים,  בעלות אופי שונה המעבירות מסרים ערכיים 
לכל  שונות  גישות  גם  כמובן  נובעות  מכאן  וניעּות חברתית.  הישגים  לחשיבותם של השכלה, 
מה שמתרחש במעגל הפנימי של הלמידה בבית הספר )schooling(. לשני המעגלים העוטפים 
יכולה להיות השפעה מעצימה או מחלישה על מאמצי המעגל הבית־ספרי. כלומר, שני המעגלים 
העוטפים את מעגל הלמידה בבית הספר )הלמידה החוץ־בית־ספרית והִתרבות( מציידים באופן 
שונה את הצעירים במשאבי התמודדות חברתיים. הם מעניקים להם או מונעים מהם את ההון 
הבינוני־גבוה  שהמעמד  ומכיוון  בחברה.  והובלה  הנהגה  לתפקידי  להגיע  כדי  הנחוץ  התרבותי 
)הקבוצה הדומיננטית בחברה( הוא הקובע בדרך כלל את עקרונות הפעולה, הערכים והנורמות 
של בית הספר בהגדרתו הגנרית )Zhou, 2003(, הרי שאצל ילדי מעמד זה תהיה הלימה גבוהה 
בין תרבות הבית לתרבות בית הספר, והדבר יגביר את סיכויי ההצלחה שלהם בלימודים. לא כך 
הדבר לגבי צעירים השייכים לקבוצות אתניות ומיצבים חברתיים־כלכליים שאינם נמנים עם 
הקבוצה הדומיננטית בחברה. אצל צעירים אלו המרחק בין תרבות הבית לתרבות בית הספר 
)שוב בהגדרתו הגנרית וללא התאמות לצורכי אוכלוסיות שונות( יהיה גדול, והדבר יכביד על 

.)Ogbu & Simons, 1998( סיכויי ההצלחה שלהם
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דרך אחרת להסתכל על כלל העולמות שבהם הצעירים חיים ומתפקדים היא על פי מודל הזיקות 
והמעברים בין עולמות הלומד )Phellan et al., 1993(. גם במודל הזה הלומד נמצא במרכז, אך 
בית ספר,  )משפחה,  עולמות ההתייחסות המרכזיים  עם  הדו־כיווניים שלו  מודגשים הקשרים 
קבוצת גיל( המוזנים גם על ידי המעברים והקשרים בין עולמות אלה. בניגוד למודל הקודם שבו 
יש למעגל המשפחתי השפעה גדולה יותר על התפישות, הרגשות ויכולת ההסתגלות של היחיד, 
במודל זה המעגלים המשפיעים על הפרט זהים בגודלם ומייצגים השפעה שוות־משקל של כל 
אחד מן העולמות. הדימוי של מעבר בין עולמות בעלי גבולות חדירים יותר וחדירים פחות שעל 
הצעיר לחצות ממחיש את מצבם הקיומי השונה של צעירים ממגוון רקעים סוציו־דמוגרפיים 
ואתניים. במאמרן מתארות פלאן וחוב׳ גם את האינטראקציות של הפרט עם שלושת העולמות 
העיקריים של חייו: המשפחה, בית הספר וקבוצת הגיל, ומשרטטות ארבעה דגמים של ״חציית 

גבולות״:

עולמות תואמים – מעברי גבול חלקים )גמישים(  .1 

עולמות שונים – מעברי גבול אפשריים  .2 

עולמות שונים – מעברי גבול מסוכנים  .3 

גבולות בלתי חדירים – מעברים בלתי אפשריים  .4 

ההתנהגות,  נורמות  התרבות,  הערכים,  השפה,   ,)1 )קטגוריה  תואמים  העולמות  שבו  במצב 
בין  הגבולות  את  לחצות  קושי  כל  אין  וליחיד  תדר״  אותו  על  ״מכוונים  והציפיות  השאיפות 
תלמידים  גם  אלו,  במצבים  השווים.  קבוצת  לבין  שבינו  אלה  ואת  המשפחה  ובין  הספר  בית 
המתקשים בלימודים זוכים לאהדה ומתקבלים על ידי נציגי כל העולמות, מצב שעשוי להגביר 
את המוטיבציה שלהם ולשפר את סיכוייהם להצליח. במצבים שבהם העולמות אינם תואמים 
שבו  ספר  לבית  מגיעים  חלשה  לקבוצה  השייכים  צעירים  שבהם  מצבים  למשל   ,)2 )קטגוריה 
עשויה  האלה  התלמידים  של  המוטיבציה  יותר,  גבוה  חברתי־כלכלי  ממיצב  תלמידים  לומדים 
להיות חזקה מאוד והם יעשו כל מאמץ להצליח. משימתם קשה אבל אפשרית. אלא שתלמידים 
בין העולמות השונים, בעיקר בתחום החברתי. הם  אלו עלולים לשלם מחיר כבד על המעבר 
בשל  שונים  עולמות  של  נציגים  בין  מלהפגיש  נמנעים  שהם  כך  ידי  על  הקושי  את  ממתנים 
המבוכה הכרוכה למשל בתגובת משפחתם לחבריהם שאינם באים מאותו רקע או בשל הבושה 
שבחשיפת המשפחה לחברים חדשים הבאים ממיצב חברתי־כלכלי חזק יותר. יחד עם זאת הם 
מצליחים להשיג את מטרתם ולהגיע להישגים משמעותיים. בקטגוריה השלישית הלומד מתנסה 
בקשיים גם בקשר שלו עם המשפחה וגם בתחומי לימוד שונים. הוא מצליח במקצועות לימוד 
שבהם המורים מגלים עניין אישי ונכשל במקצועות או בכיתות שבהם האווירה יותר פורמלית. 
לבסוף, בקטגוריה הרביעית, השוני בערכים, באמונות, באורח החיים ובציפיות בין העולמות כל 
כך גדול, שהתלמידים הבאים מרקע חלש מתכנסים בתוך עצמם ומסרבים לנסות לחצות את 
הגבולות. בסופו של דבר הם נכשלים ונושרים. חלק מהם טוענים שלבית הספר אין כל משמעות 
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בחייהם. אשר לגבולות בין קבוצת הגיל האתנית לבין הקבוצה הדומיננטית, מחקרם של בייסו 
טורקית  מיעוט  מקבוצת  תלמידים  של  מצבם  את  מתאר   )Baysu & Phalet, 2012( ופאלט 
בבלגיה ומראה שעבור תלמידי קבוצת המיעוט, יצירת חברויות בין־תרבותיות העלתה באופן 
משמעותי את הסיכוי להישאר בבית הספר ולצמצם את הפער בהישגים. זוהי דוגמה מוצלחת 

לחציית גבולות. 

שני המודלים מסייעים לנו להבין את מהות התלות בין גורמים המשפיעים בחיים מחוץ לבית 
הספר לבין הצלחה בלימודים. המודל הראשון ממחיש את סוגי הלמידה שבהם הגורמים מחוץ 
לבית הספר מצליחים לצייד את הצעיר ולהכין אותו ללמידה יעילה בבית הספר – או נכשלים 
צעירים ממיצב חברתי־כלכלי  על  עוזר בהמשגת הדינמיקה של מה שעובר  בכך. המודל השני 

שונה במעברים בין עולמותיהם ובהבנת השפעתה של דינמיקה זו על הישגים בלימודים.

תרבות המשפחה

החברתית  שהעליונות   )Bourdieu, 1986( בורדייה  טוען   The Forms of Capital בספרו 
נוצרת על ידי שליטה בהון תרבותי הנרכש בתוך המשפחה וכולל בין השאר מנהגים, שפה, צורת 
חשיבה, דפוסי התנהגות. המושגים שבהם משתמש בורדייה לקוחים לרוב מהעולם הכלכלי. הוא 
לחברה  כיכולת השליטה של האדם במשאבים התרבותיים המשמעותיים  תרבותי  הון  מגדיר 
הון  הפרט,  של  החברתיים  הקשרים  על  חברתי מתבסס  הון  אוכל(.  אמנות,  )לדוגמה השכלה, 
כלכלי מתייחס לרמת המשאבים החומריים העומדים  והון  ביוקרה החברתית,  נמדד  סימבולי 
לרשות האדם. לטענתו יש רמת הלימה גבוהה בין הון כלכלי להון תרבותי, חברתי וסימבולי. 
עם זאת, ההון התרבותי נוטה להסתיר את מקורות ההון הכלכלי שמהם צמח. בורדייה משתמש 
במילה אלכימיה כדי להסביר את התרגום של הון כלכלי להון תרבותי. התהליכים מסתוריים 
על  המופקד  המרכזי  הפעולה  סוכן  היא  והמשפחה  חד־משמעי  ביניהם  הקשר  אך  ומעורפלים 
המעמדות  מן  ובמשפחה  בינוני  ממעמד  במשפחה  מקובלים  שונים  ערכים  הזאת.  האלכימיה 
הפחות חזקים בנושא ההישגיות של הדור הצעיר. זהו פועל יוצא של השכלת ההורים והתנסות 
החברתיים  במעמדות  פורמליים.  לימודים  על  המבוססת  חברתית  ניעות  בנושא  המשפחה 
חוץ־בית־ כלמידה  הקונצנטריים  המעגלים  במודל  שהוגדר  למה  חשיפה  יותר  נמצא  החזקים 

ספרית: חוגים, פעילויות העשרה, תגבור תכנים לימודיים )שיעורים פרטיים( לימוד נגינה, חוגי 
שחמט, ספורט ועוד.

כאשר דנים בתרבות המשפחה, ראוי להעניק תשומת לב מיוחדת למשפחות עולים וילדיהן. ילדי 
עולים ובני משפחותיהם מוגדרים כאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים וקשיים בחציית גבולות 
ראמ״ה  בדוח  למשל  משתקף  זה  קושי  והמעברים.  הזיקות  במודל  שמוצג  כפי  בין־תרבותיים 
המנתח את ממצאי פיזה משנת 2010 )ראמ״ה, 2010(. הדוח קובע כי הפערים הגדולים ביותר 
נמדדו בכיתות ח׳ בין תלמידים יוצאי אתיופיה לבין כלל התלמידים, אף כי 60% מילדי הקבוצה 
שהמערכת מגדירה ״יוצאי אתיופיה״ הם ילידי הארץ. האנתרופולוגים החינוכיים אוגבו וסימונס
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 )Ogbu & Simmons, 1998( טוענים כי הזמן הדרוש כדי להפוך ממהגר לתושב שורשי בארץ 
קליטה הוא שלושה דורות, וזאת מבלי להתייחס לאפיון של ארץ מוצא זו או אחרת. על אחת 
כמה וכמה נכון הדבר כאשר מדובר במרחק תרבותי כה גדול שעל הילד ומשפחתו לעבור, כמו 
החברה  כלפי  גם  זאת  ובעקבות  החדש,  הספר  בית  כלפי  הגישה  אתיופיה.  יוצאי  של  במקרה 
שהוא משקף, מושפעת מחוויותיהם וניסיונם של הילדים העולים בבתי הספר בארצות מוצאם 
יוצאי ברית־ והן לגבי  יוצאי אתיופיה  זו נכונה הן לגבי  )Eisikovits, 2008(. בישראל עובדה 

החברה  של  החינוך  מערכת  כתפי  על  מוטל  אחריות  של  כבד  שנטל  מכאן  המועצות־לשעבר. 
הישראלית הקולטת. יתרה מזאת, תהליך ההסתגלות במערכת החינוך אינו מתחיל עם כניסתם 
של התלמידים העולים לבית הספר החדש. לכן ככל שהחברה הקולטת תשכיל ליצור המשכיות 
ולא תעודד ניתוק מוחלט מתרבות המוצא – הן מבחינת מגמת החינוך והן מבחינת השירותים 
הניתנים למשפחה – כן יגדל הסיכוי להקלת המעבר, להסתגלות ולביסוסה. על מערכת החינוך 
מוטלת אפוא החובה להכיר את המנהגים, הערכים והמורשת של ילדי העולים שאותם מביאים 

מארצות מוצאם לסביבה החינוכית החדשה. 

הגירה היא קרע במהלך חייהם של ילדים, הנאלצים להיפרד מחברים ומסביבה מוכרת. פעמים 
רבות המשפחות נחשפות לזעזועים קיצוניים, אצל חלקן חל בקריירה של ההורים שינוי המפר את 
האיזון המשפחתי. לעתים, במשפחות פטריארכליות, האב חווה אובדן סמכות. היות שהצעירים 
הם הראשונים המשתלטים על השפה החדשה, לא פעם נדרש מהם לתווך בין המשפחה ובין 
בתוכה.  הצעירים  של  ובמעמדם  במשפחה  הכוחות  ביחסי  לשינוי  מוביל  זה  תפקיד  הרשויות. 
הצעירים עלולים לסבול מהנטל הכרוך בקבלת אחריות בטרם עת. בנוסף לכך, המשפחה מאבדת 
הרבה מיעילותה מאחר שאינה ממלאה את חובתה החברתית העיקרית – מתן מקום מבטחים 
עם  שהפגישה  מאחר  ופגיעים.  חשופים  האלה  הצאצאים  נעשים  זאת  ובעקבות   – לצאצאיה 
מערכת החינוך בכלל ועם בית הספר בפרט היא אחת הפגישות הראשונות בין המהגר ובין מוסד 
שרירותיות  כפעולות  נתפשות  הספר  בבית  ההתרחשויות  החדשה,  בחברה  כלשהו  נורמטיבי 
)Eisikovits, 2008(. זהו שלב שבו עדיין חסר למהגר ההקשר החברתי הרחב, ומשום כך הוא 
מודד את האירועים באמות מידה מיובאות מארץ מוצאו. כדי למנוע אי־הבנות הדדיות העלולות 
לגרום לחוסר אמון ואי שביעות רצון, צריכים מערכת החינוך ובית הספר לבנות ערוצי הידברות 

בין־תרבותיים יעילים עם משפחות העולים.

תרבות קבוצת השווים

התרבות של קבוצת השווים משפיעה באופן חיובי או שלילי על ערכים המועברים בבית הספר, 
מצטברת  שלילית  התנסות   ,)1998( למשל  וסימונס  אוגבו  לפי  המבוגרים.  ובעולם  במשפחה 
הובילו קבוצות  פורמלית,  ניסיונות להשיג השכלה  רב־דורי, חרף  כלכלי  כישלון  ונרטיבים של 
החשות מופלות לרעה בארצות הברית )כגון השחורים ואנשי ״העמים הראשונים״( להתייחס 
באי־אמון כלפי המערכות הדומיננטיות בחברה, שבית הספר נחשב לסוכן מרכזי שלהן. בקבוצות 
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אלו המסר שהבית מעביר וקבוצת השווים מעצימה הוא שאין טעם להשקיע בלמידה פורמלית 
ושיש להעדיף פנייה לערוצים אלטרנטיביים המבוססים על ״כישרונות טבעיים״, האופייניים 
לקבוצה, כגון ענפי הספורט או המוזיקה. התפישה הרווחת בקר בציבורים אלה היא שתקרת 
השתתפותם  את  ומונעת  המרכז  לעבר  התקדמותם  את  ממילא  חוסמת  הממסד  של  זכוכית 

בהקשרי העשייה היוקרתיים בחברה ועל כן אין טעם להתאמץ. 

רייאן ולד )Ryan & Ladd, 2012( טוענים כי קיימת קשת רחבה של דרכים שבהן בני קבוצת 
הגיל משפיעים על האמונות וההתנהגויות של מתבגרים בבית הספר. ההשפעה היא גם בתחום 
של  שונים  סוגים  על  מצביע  המחקר  בזה.  זה  שלובים  ואלה  החברתי,  בתחום  וגם  האקדמי 
חברויות קרובות ודינמיקות קבוצתיות שונות )מפופולריות ועד התעללויות( המתקיימות בבית 
הספר. המחקר מתייחס גם אל הדרך שבה משפיע סגל בית הספר על היחסים בין בני הגיל ועל 
השפעות  יש  הגיל  קבוצת  בני  עם  ליחסים  כי  הראה  המחקר  בלימודים.  להישגים  משמעותם 
חיוביות ושליליות על ההסתגלות, על תחושת השייכות ועל ההישגים הלימודיים של תלמידים 
בני 15-12. חוקרים מצטטים גם מחקרי אורך המראים שתלמידים שחוו יחסים מעורערים עם 
בני גילם התקשו בשלבים מאוחרים יותר של לימודיהם ואף נשרו ממערכת החינוך. לעומתם 

תלמידים שחוו חברויות טובות הוכיחו מוטיבציה ויחס חיובי לבית הספר. 

באמצעי  השימוש  הוא  הגיל  קבוצת  תרבות  את  האחרון  בעשור  המאפיינים  הדברים  אחד 
תקשורת המוניים, תקשורת דיגיטלית )רשתות חברתיות( ומערכות מידע למיניהן. לכאורה זהו 
מרכיב משווה בין צעירים מרקעים שונים. ואכן קיים באמצעים האלה פוטנציאל עשיר לקידום 
קבוצות מרקע חברתי כלכלי חלש. השאלה היא אם דרכי השימוש בכלים מעשירים אלה דומות 
אך  זו,  שאלה  על  העונה  שיטתי  מחקר  עדיין  קיים  לא  שונות.  אוכלוסייה  בקבוצות  שוות  או 
ההיגיון מורה על כך שהיעדר היכולת של ההורים להשתמש באמצעי התקשורת המתוחכמים – 
ויש סיכוי סביר כי היעדר זה אכן קיים באוכלוסיות מרקע חלש – כמו גם קיומה או היעדרה של 
בקרה הורית על הרגלי הבילוי בשעות הפנאי ועל תוכן השימוש באמצעי התקשורת הדיגיטליים 

מהווים מרכיב משמעותי בסיכוי להוות גורם משווה או בהעדר סיכוי כזה.

שונויות חברתיות־כלכליות

מיצב מגדיר את ההון המשפחתי של הפרט ומתייחס לא רק למשאבים כלכליים אלא גם למשאבי 
השכלה ותרבות ולמשאבי חברה-קהילה. מיצב קשור בין היתר לסביבה שבה הילד חי, להורות 
שהוא חווה, למערכת הבריאות שמטפלת בו, למסגרות שבהן הוא מתחנך ולְגרייה שלה הוא זוכה. 
מיצב הוא משתנה מרכזי שיכול להסביר שונות בהתפתחות כבר מהגיל הרך שכן הוא משפיע 
על כל היבט בהתפתחות האדם – מתזונה ובריאות, דרך החוויות הרגשיות־חברתיות ועד הפן 
האקדמי )Hackman & Farah, 2009(. ההבדלים ברמת הגרייה שחווים הילדים מאז הינקות 

וההבדלים בהתייחסות של מבוגרים אליהם משפיעים על כל היבט בהתפתחות הילדים. 
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החשיבות של מתן תשומת לב לשונות החברתית־כלכלית מקבלת משנה תוקף על רקע שיעורי 
 ,2011 בקרב המדינות המפותחות. בשנת  ביותר  בישראל, שהם מהגבוהים  והאי־שוויון  העוני 
בישראל   .)2013 ובלייך,  )בן־דוד  העוני  לקו  כמצויים מתחת  הבית  מכלל משקי   32.8% הוגדרו 
החישוב  כלומר,  מתוקננת.  לנפש  החציונית  הפנויה  מההכנסה  כמחצית  העוני״  ״קו  מוגדר 
לכל אדם  ופוחת  הולך  בפועל, אלא מעניק משקל  על מספר הנפשות במשפחה  אינו מתבסס 
נוסף )בן־דוד ובלייך, 2013: 22(. לפי מדד ג׳יני, ממדי האי־שוויון עמדו בשנת 2011 על כ־0.49 
ועל כ־0.37 בהכנסות פנויות )לאחר  )כלומר, לפני מסים ותשלומי העברה(  בהכנסות כלכליות 
מסים ותשלומי העברה(.4 שיעורי העוני בקרב כלל אוכלוסיית הילדים בישראל עולים בהתמדה: 
מ־31.2% ב־1992 ל־41.9% בשנת 2011 בהכנסות כלכליות ומ־20.7% ל־35.6% בהכנסות פנויות. 
במדד   .OECDב־ אחרות  מפותחות  למדינות  ביחס  גם  גבוהות  בישראל  האי־שוויון  מגמות 
לראש  סמוך  ישראל  את  ומציב  כ־0.52  על  בישראל  אי־השוויון  עומד  הכלכליות  ההכנסות 
הרשימה; מדד ההכנסות הפנויות עומד על 0.37 ומציב את ישראל במקום השני, אחרי ארצות 
ההכנסה  בין  היחס  כך,  ביותר:  גבוהים  האחוזונים  בין  בהכנסות  הפערים  לכך,  בנוסף  הברית. 
 .OECDלנפש מתוקננת באחוזון ה־90 הוא הגבוה ביותר מבין 22 מדינות מפותחות אחרות ב־
פער ההכנסה בין ההכנסה החציונית לבין האחוזון ה־10 הוא הגבוה ביותר מבין 22 המדינות 
האלה )בן־דוד, 2013: 36-18(. מחקר שנערך לאחרונה )שטייר ולוין, 2013( ביקש לאפיין את סוג 
המצוקות החומריות שמהן סובלות משפחות עניות בישראל. המחקר התבסס על נתוני הסקר 
החברתי של ישראל שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2007 וכלל למעלה מ־7,000 
משיבים. המחקר מצא כי המצוקות החומריות של העוני באות לידי ביטוי באי קירור או חימום 
של הבית )35%(, קשיים ברכישת מזון )21%(, ויתור על שירותים רפואיים )17%( ניתוקי חשמל 
וטלפון )13%(. המחקר מצא כי המצוקות החומריות הנובעות מעוני אינן נחלתו של הרביעון 
התחתון בלבד. 29% מהשייכים לרביעון זה נמנעו מרכישת מזון וכמחציתם לא חיממו או קיררו 
את בתיהם. על פי המחקר, הערבים בישראל חווים את המצוקות החומריות הגדולות ביותר )גם 

בהשוואה לחרדים(. 

כפי שצוין גם בפתיחה לפרק, להתפתחותם של ילדים בתנאי עוני יש גם השלכות על התפתחות 
המוח. מאפיינים משמעותיים במבנה המוח נקבעים בשלבי החיים המוקדמים ביותר אם על ידי 
צלילים  ילדים עם מראות,  היומיומית של  ידי חוויות מוקדמות. האינטראקציה  על  ואם  ֶגנים 
לכך שמוחם של  כיום עדויות  יש  כדי לאפשר למוח להתפתח כראוי.  וסביבה תומכת חשובה 
ילדים הגדלים בסביבות של עוני ומצוקה קשים מתפתח אחרת מזה של ילדים הגדלים בסביבות 
בלתי  מטיפול  כתוצאה  הנגרמת  ילד  של  טראומה   .)Duncan & Murnane, 2011( תומכות 
להיווצרותן של  ומעלה את הסיכויים  במוח  על מבנים  היא בעלת השפעה  לדוגמה,  בו,  הולם 
פגיעות מנטליות ובריאותיות לכל החיים. התערבויות מוקדמות )מאוד( עשויות לתקן במעט את 
הנזק הזה, אך מידת השפעתן הולכת ופוחתת ככל שהילד מתבגר. אמנם קשה להכליל ממצבים 

4 מדד ג׳יני הוא מדד סטטיסטי שנע בין 0 ל־1 ומשקף את רמת האי־שוויון במדינה. 0 מייצג מצב של שוויון מוחלט 

ו־1 מייצג אי־שוויון מוחלט. 
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קיצוניים של עוני ומצוקה לגבי מצבים פחות קיצוניים של עוני, אולם ספרות המחקר מעידה 
על כך שמתח שמקורו במצוקה חברתית־כלכלית עלול להשפיע על השליטה הקוגניטיבית של 
 Heckman,( הקמן  קורא  הזה  הרקע  על  )שם(.  בלימודים  והישגיהם  התנהגותם  ועל  ילדים 
2011( להתחיל בתיקון אי־השוויון עוד לפני הלידה, באמצעות חינוך ההורים. לטענתו, העשרת 
ומוצדקת  אפקטיבית  דרך  היא  חלש  חברתי־כלכלי  ממיצב  ילדים  של  המשפחתית  הסביבה 
כלכלית למתן הזדמנויות להצלחה שתבטיח גם התקדמות כלכלית. שכן היעדר ביטחון כלכלי 
של משפחות עניות גורם לפגיעה בחוסן הנפשי של ההורים, ודיכאון ושאר צורות של מועקה 

נפשית משפיעים מאוד על האינטראקציה בינם לבין צאצאיהם. 

הפערים הגדלים בהכנסות של משפחות ממיצבים חברתיים־כלכליים שונים משפיעים גם על 
כגון  על ממדים  הדרך,  ואלה משפיעים, בהמשך  בילדים,  כמות המשאבים המופנית להשקעה 
 Duncan & Magnuson,( המוכנות של הילדים לבית ספר, כמות הידע הקודם שלהם ומאפייניו
2011(. כמובן, למשפחות ממיצבים גבוהים יש יותר משאבים להשקיע בכל מה שקשור לחינוך: 
ופעילויות  בקיץ  קייטנות  פרטיות,  חינוך  הרך, ספרים, מסגרות  בגיל  יותר  טובים  יום  מעונות 
העשרה אחרות. הורים ממיצבים שונים גם מבלים כמויות שונות של זמן עם ילדיהם, ואיכות 
הזמן שהם מבלים יחד משתנה גם היא. נתונים מארצות הברית מלמדים שילדים ממיצב חברתי־

יותר מילדים ממיצב נמוך במקומות שאינם הבית  גבוה מבלים מדי שנה 1,300 שעות  כלכלי 
או המסגרת החינוכית. גם חשיפה זו תורמת להעשרתם של הילדים מהמיצב הגבוה ולהרחבת 
הפערים בין ילדים ממיצבים שונים )Phillips, 2011(. הפערים הגדלים במשאבים המושקעים 
ברווחת הילדים וחינוכם תורמים בתורם גם להסתגרות של אנשים ממיצבים נתונים בשכונות 
בשכונות  להתגורר  לעצמן  להרשות  יכולות  אמצעים  בעלות  משפחות  כי  ברור  שכן  נפרדות, 
הנחשבות טובות יותר. בארצות הברית יש עדויות לכך שאפליה על בסיס מיצב חברתי־כלכלי 
החריפה בעשור האחרון. אפליה כזאת מובילה לכך שיהיה פחות מגע בין ילדים ממיצבים גבוהים 
המכולת  הספרייה,  הרך,  הגיל  לילדי  היום  מעונות  הספר,  בית   – החיים  סביבת  בכל  לנמוכים 

 .)Duncan & Murnane, 2011( וכיו״ב

היעדר הון אנושי, תרבותי וכלכלי בשכונות העניות עלול להוביל לירידה ברמה של בתי הספר 
בשכונות האלה, ירידה שתוביל שוב להרעת הסיכויים של ילדים ממשפחות עניות להתקדם, בין 
השאר מכיוון שבתי ספר בשכונות עניות מתקשים למשוך מורים איכותיים. נתונים מארצות 
הברית מלמדים שלילד ממיצב חברתי־כלכלי נמוך יש סיכוי גבוה פי שניים עד ארבעה לעומת 
התנהגות  בעיות  להם  שיש  תלמידים  יש  שבה  בכיתה  ללמוד  גבוה  חברתי־כלכלי  ממיצב  ילד 
של  הישגיהם  כי  נמצא  אחר  במחקר   .)Altonji & Mansfield, 2011( נמוכות  ומיומנויות 
תלמידים  של  מאלה  יותר  נמוכים  מרובות  בה  המשמעת  שהפרות  בכיתה  הלומדים  תלמידים 
הלומדים בכיתות ממושמעות יותר, ללא קשר להתנהגות התלמיד עצמו או להישגים קודמים 
בלימודים. המחקר מצא גם שרמת המשמעת גבוהה יותר בכיתות של תלמידים ממיצב חברתי־

כלכלי גבוה יותר )בלנק ושביט, 2013(. ניתן ללמוד על ההשפעה החיובית שיש לשילוב תלמידים 
ממיצבים חברתיים כלכליים שונים על הישגים בלימודים מהדוגמה הבאה: מחלקת החינוך של 
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תכנית  מעשור  למעלה  במשך  יישמה  הברית(,  )ארצות  שבצפון־קרוליינה   )Wake( וויק  מחוז 
יותר מ־40% תלמידים ממיצב  יהיו באף אחד מבתי הספר שלה  ולפיה לא  חלוקה לבתי ספר 
שעורר  צעד   – לשכונה  משכונה  תלמידים  הסעת  חייבה  התכנית  אמנם,  נמוך.  חברתי־כלכלי 
בתחילה את זעמם של ההורים – אך בסופו של דבר הובילה לשיפור ניכר של כלל בתי הספר 

 .)Chen, 2012( בעיר. יישום התכנית יצר מצב שבו לא היו יותר בתי ספר כושלים במחוז

והפקה(  )הבנה  למשל  השפה  בהתפתחות  שונות  על  החברתי־כלכלי  המיצב  של  ההשפעה 
 Hoff, 2013; Noble, McCandliss & Farah,( מאוד  ויציבה  ברורה  והיא  היטב  מתועדת 
Noble, Wolmetz, Ochs, Farah & McCandliss, 2006 ;2007(. לילדים ממיצב נמוך יש 
הפקת  עם  להיווצר  מתחיל  והפער  בינוני,  ממיצב  גילם  לבני  בהשוואה  דלות  שפה  מיומנויות 
 Fish & Pinkerman, 2003; Nelson, Welsh, Trup & Greenberg,( המילים הראשונות 
2011(. מבין מדדי השפה, עושר אוצר המילים הוא הרגיש ביותר למיצב )Hoff, 2013(. פרננד, 
מרקמן ו־וייסלר )Fernald, Marchman & Weisleder, 2013( למשל עקבו אחר התפתחות 
אוצר מילים )הבנה והבעה( של תינוקות דוברי אנגלית ממיצב נמוך וגבוה מגיל שנה וחצי עד 
שנתיים. החוקרים מצאו הבדלים בין הילדים במיצבים השונים כבר בגיל 18 חודשים, והבדלים 
אלה התעצמו לקראת גיל שנתיים. בגיל שנתיים נמצא פער של כחצי שנה בין שתי הקבוצות. 
כבר בגיל שנתיים ניכר אוצר מילים עשיר יותר אצל ילדים ממיצב גבוה. פערים ברמת השפה 
בין ילדים צעירים ממיצבים שונים קיימים גם במדדים נוספים של שפה כמו אורך המבעים של 
 McDowell,( וכן מודעותם הפונולוגית )Snow, 1999( הילדים והמורכבות הדקדוקית שלהם
 Le Normand, Parisse & Cohen,( לה נורמנד, פריס וכהן .)Lonigan & Goldstein, 2007
2008( חקרו התפתחות שפה של ילדים דוברי צרפתית בין הגילים שנתיים לארבע. הם מצאו כי 
רמת השפה של הילדים מהמיצב הגבוה הייתה גבוהה יותר וקצב רכישתה היה מהיר יותר. בגיל 
שלוש עד ארבע שיפרו הילדים מהמיצב הגבוה את אוצר המילים שלהם ואילו אוצר המילים של 
הילדים במיצב הנמוך נשאר קבוע. החוקרים מסבירים את השונות באוצר המילים בין המיצבים 

בהבדלים בחשיפה לשפה עשירה ולחוויות לשוניות.

קשור  החברתי־כלכלי  שהמיצב  מראים  מחקרים  רגשיות.  השלכות  גם  יש  כלכליים  להבדלים 
בקשת רחבה של בעיות בריאות, קשיים קוגניטיביים ובעיות רגשיות בילדים. חלק מן ההשפעות 
הרווחה שלהם  על תחושות  לבגרות. המיצב משפיע  עד  ונמשכות  הלידה  לפני  קיימות אפילו 
ברבדים שונים, הכוללים הן את המשפחה והן את סביבת המגורים שלהם. ההשפעות מתמתנות 
לפעמים בשל אופיים של הילדים, אופיה של המשפחה ותמיכה המתקבלת ממקורות חיצוניים. 
פחות מאשר  מובהקת  סוציו־חברתית  על התפתחות  חברתי־כלכלי  מצב  אמנם ההשפעה של 
 Bradely & Corwyn, 2002:( השפעתו על הישגים בלימודים, אך כפי שמראים ברדלי וקורווין
377-378( וכפי שעולה גם משורה של מחקרים נוספים, לילדים ממיצב חברתי־כלכלי נמוך יש 
סימפטומים רבים יותר של הפרעות פסיכיאטריות וקשיי הסתגלות חברתיים בהשוואה לילדים 
ממשפחות במיצב חברתי־כלכלי גבוה יותר. כמו כן, ילדים ממיצב נמוך צפויים לסבול מבעיות 
התפתחות יותר מילדים ממיצב גבוה. תוצאות התכנית לבריאות ילדים והתפתחותם בארצות 
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וגדלו בתנאים של עוני כרוני היו בגיל  הברית מלמדות של־40% מהילדים שנולדו לפני הזמן 
או  עניים  שהוריהם  שלילדים  מראה  אחר  מחקר  לפחות.  תפקוד  תחומי  בשני  ליקויים  שלוש 
שהוריהם חוו פגיעה כלכלית משמעותית יש סיכוי גבוה יותר לסבול מדיכאון, חרדה והתנהגויות 

 .)Sׂamaan, 2002( אנטי־חברתיות

המושג של חוסן רגשי אצל ילדים קושר בין המיצב הכלכלי־חברתי לבין הישגים בלימודים, כפי 
שמבטא זאת משה ישראלשווילי )2005( הדן בחשיבות ביסוסו של חוסן כזה כבר בשלבי החיים 
סיכוייו  עמידּות  לטפח  הנדרשים  המשאבים  לו  שיש  ומי  רגשי  בחוסן  שניחן  מי  הראשונים. 
להצליח בלימודים טובים לאין ערוך לעומת מי שלא פיתח חוסן רגשי כזה. גם התפתחותו של 
חוסן רגשי תלויה מאוד במטען הרגשי שילדים מקבלים בבית, מטען הבא לידי ביטוי באיכות 
הזמן שמקדישים ההורים לשיחה, משחק או קריאה משותפים. לצורך השגת המטרות האלה 
נדרש שינוי בגישה של מערכת החינוך בכל הנוגע להגדרת תפקידיה, ובהתאם לכך מתבקש גם 

שינוי מהותי בתהליכי ההכשרה להוראה.

שוויונית  לא  יוצר מעגל קסמים אכזרי: השקעה  באי־שוויון בהכנסות  הגידול  דבר,  בסופו של 
בחינוך מרחיבה את הפערים החברתיים והכלכליים בין מיצבים שונים. פערים אלה מחמירים 
להישגים  להגיע  נמוכים  ממיצבים  ילדים  של  יכולתם  את  ומגבילים  בחינוך  אי־השוויון  את 
בלימודים. אי־השוויון החברתי־כלכלי מעמיק והוא פוגע בניעּות החברתית, כך שפחות ופחות 
ילדים ממיצבים נמוכים יכולים לעלות במעלה הסולם החברתי ולפרוץ את מעגל העוני. במילים 
אחרות, העוני עובר בירושה מדור אחד למשנהו. בהקשר זה ראוי לשים לב לטענה של דיויד 
בחינוך,  רפורמות  באמצעות  להשיג  שניתן  מה  על  חמורות  מגבלות  מציב  שהעוני  ברלינר 
ושאחד המפתחות להצלחתן של רפורמות כאלה הוא שיפור במצבן הכלכלי של משפחות עניות 

 .)Berliner, 2006(

המלצות

מן האמור בפרק נובעות מספר המלצות המובאות להלן:

הציבוריים  המשאבים  של  דיפרנציאלית  להקצאה  חקיקה  באמצעות  לפעול  להמשיך  יש  א. 
המוקדשים לרווחת ילדים ולדאוג למימוש החוקים ויישומם במערכות הרלוונטיות.

יש להפעיל מגוון פעילויות העשרה חוץ־קוריקולריות כדי לצייד ילדים ממיצבים נמוכים  ב. 
יותר במשאבים תרבותיים בלתי פורמליים שהמערכות מחוץ לבית הספר אינן מספקות 

להם.

יש לחזור להחלטה שעמדה ביסוד הקמתן של חטיבות הביניים, ולדאוג לכך שבמקומות  ג. 
שבהם הדבר מתאפשר, שיעור התלמידים ממיצב כלכלי נמוך לא יעלה על 40 אחוזים מכלל 

תלמידי בית הספר. 
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במיוחד  ההורים,  לבין  וצוותו  הספר  בית  בין  ומתמשכים  משמעותיים  קשרים  ליצור  יש  ד. 
ואת  שפתם  את  להבין  הספר  בית  על  חלש.  חברתי־כלכלי  מרקע  במשפחות  כשמדובר 

רצונותיהם של ההורים ולעודד אותם לפנות לבית הספר ולהיעזר בו בשעת הצורך. 

יש לספק שירותי העשרה להורים צעירים מעוטי־יכולת כדי לאפשר להם לתמוך בילדיהם  ה. 
לשם התפתחות מיטבית של הילדים בגיל מוקדם ככל האפשר.
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השנים  החברתי־כלכלי׳,  ובמיצב  המשפחתי  ברקע  ׳שונויות  הקודם,  בפרק  הוזכר  שכבר  כפי 
השפעה  יש  במהלכן  חווה  שהילד  החוויות  ולאיכות  רגישות,  שנים  הן  הילד  בחיי  הראשונות 
התנהגות  ומאפייני  דפוסים  בילד  נחקקים  האלה  בשנים  בעתיד.  התפתחותו  על  משמעותית 
התמודדותו  דרכי  ואת  עולמו  תפישת  את  רבה  במידה  ומעצבים  חייו  במהלך  אותו  שמלווים 
עם העולם. התפתחות של כישורים בסיסיים ראויים בגיל הרך יוצרת תשתית ללמידה תקינה, 
פרק  להקדיש  צורך  הוועדה  ראתה  לכן  החיים.  בהמשך  טוב  ותפקוד  לחברה  יעילה  הסתגלות 

לדיון בשונויות בגיל הרך.5

כבר מינקות ילדים נבדלים אלה מאלה במאפייניהם האישיים, במזגם, באופי התקשורת שהם 
חברתיות  בסביבות  מתפתחים  גם  הם  כמובן,  שלהם.  הלמידה  וביכולת  הסביבה  עם  מקיימים 
ותרבותיות מגוונות. ההתפתחות בגיל הרך מתרחשת בתוך ֶהקשר של חיים משמעותיים אחרים 
בחייו של הילד )הורים, סבים, אחים, מטפלות וגננות(. אופי הלמידה של ילדים צעירים, הדרכים 
שבהן הם מגיבים לאירועים ולאנשים בסביבתם, הציפיות שלהם מעצמם ומאחרים – כל אלה 
הם  שבה  התרבותית  הסביבה  ומן  בחייהם  המשמעותיים  האנשים  עם  מיחסיהם  מושפעים 
האינטראקציה   .)Collins & Laursen, 1999; Reis, Collins & Berscheid, 2000( חיים 
חייו  התפתחות  של  השטיח  את  האורגת  היא  חי  הוא  שבה  הסביבה  ובין  הילד  מאפייני  בין 
והסתגלותו. הדרך שבה מבוגרים בסביבת הילד מגיבים למאפיינים שהם ייחודיים לו כבר בגיל 
צעיר משפיעה על התפתחותו ותפקודו של הילד מכיוון שהיא בונה את התשתית לדרך שבה 

.)Shonkoff & Phillips, 2000( הוא ״פוגש״ את העולם הפיזי והאנושי

בבחינת  הרך,  בגיל  ילדים  בין  ואקדמיות  רגשיות־חברתיות  שונויות  בתיאור  עוסק  זה  פרק 
משמעותן לתפקוד הילדים והתפתחותם ובהערכה של התייחסות שונה מצד מבוגרים לשונויות 
ובהסתגלותם  הילדים  של  בהתנהגותם  השונויות  מנבאות  מה  שבחנו  מחקרים  נסקור  אלו. 
למסגרות החינוך. המחקרים שנסקור הם כאלה שבדקו הן את הדרך שבה מבוגרים מתייחסים 
לשונות והן תכניות התערבות שמטרתן לקדם ילדים תוך התייחסות למאפייניהם הייחודיים. 
בפרק ׳שונויות ברקע המשפחתי ובמיצב החברתי־כלכלי׳ התייחסנו לחשיבות של מתן מענה 
קוגניטיבי ורגשי כבר בגילים הרכים ביותר )לידה עד שלוש(, גילים שמערכת החינוך הישראלית 
אינה מופקדת עליהם כיום. פרק זה מתייחס, לעומת זאת, בעיקר לשונות בין ילדים בני שלוש 
עד שבע. עם זאת חשוב לציין שהחלוקה בהתייחסות בין גיל לידה עד שלוש לבין גיל שלוש עד 
שבע היא מלאכותית ונובעת בעיקרה מההקשר הישראלי. כידוע, על פי החלטת ממשלת ישראל  
מיום י״ג בטבת תשע״ב, 8.1.2012, המדינה מספקת החל מתחילת שנת הלימודים תשע״ג חינוך 

5 הוועדה לבחינת דרכי החינוך לגיל הרך של היזמה למחקר יישומי בחינוך בראשות פנינה ש׳ קליין פרסמה בשנת 

2008 מסמך המסכם את עבודתה בתחומים המשיקים לנושאים שעלו בפרק זה. המסמך – ׳ממחקר לעשייה בגיל 
הרך׳ בעריכת פנינה ש׳ קליין ויעקב ב׳ יבלון – נגיש באתר היזמה בלשונית ׳פרסומים׳.
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חינם לבני שלוש עד ארבע בחינוך הציבורי. החוק החדש העלה את מספר הילדים המתחנכים 
במסגרות ציבוריות כבר מגיל שלוש. על פי נתוני משרד החינוך בין השנים 2005-2004 לבין 
בשנת  הציבוריים.  בגנים  המתחנכים  הילדים  במספר   27% של  גידול  חל   2013-2012 השנים 

הלימודים תשע״ג עמד מספרם על 420,000 )משרד החינוך, אוגוסט 2013(.6

שונויות רגשיות וחברתיות

על מנת להבין את השפעתן של שונויות מהינקות על הסתגלות לחברה ועל הישגיהם של ילדים 
וכדי להמליץ על דרכי חינוך יעילות המכבדות שונויות אלה, יש להתבונן במאפיינים רגשיים־

בשונות  התמקדנו  זה  בפרק  יעילה.  להסתגלות  וקשורים  צעיר  בגיל  המאובחנים  חברתיים 
בוויסות עצמי ובביטוי עצמי. כפי שנראה, קושי ביכולת לוויסות עצמי בא לידי ביטוי במוחצנות 

והתנגדות, ואילו קושי בביטוי עצמי בא לידי ביטוי בביישנות והתכנסות. 

שונּות בשליטה עצמית

התנהגות,  של  ויסות  הכוללת  שלהם,  העצמית  השליטה  ברמת  מזה  זה  שונים  צעירים  ילדים 
גן  ילדי  של  עצמית  שליטה  יכולת  בין  לקשר  עדויות  יש  רגשות.  ווויסות  חשיבה  של  ויסות 
 Rotenberg,( ובטס  אייזנברג  מיכאליק,  רוטנברג,  מצאו  למשל  כך  בחברה.  התנהגותם  לבין 
Michalik, Eisenberg & Betts, 2008( קשר בין יכולת השליטה העצמית לבין המידה שבה 
בין  לרצף  עדויות  גם  יש  סוד.  ושמרו  הבטחותיהם  את  מילאו  לחבריהם,  נאמנים  היו  גן  ילדי 
התנהגויות של שליטה עצמית בילדות המוקדמת לבין התנהגות חברתית מסתגלת, השתלבות 
במסגרות חינוך והישגים אקדמיים מאוחרים יותר. אצל ילדים שניכרה בהם רמה גבוהה יותר 
של שליטה עצמית בגילים שנתיים עד ארבע הייתה רמה גבוהה יותר של מוסר בגיל חמש והיו 
פחות בעיות התנהגות בבית הספר בגיל שש )Kochanska & Knaack, 2003(. בדומה לכך, 
היכולת להתאפק ולדחות סיפוקים בגיל ארבע מנבאת יכולת לשלוט במחשבה ובהתנהגות עשר 

 .)Eigsti, et al., 2006( שנים מאוחר יותר

מסתגלת  התפתחות  מנבאת  מתאימה  בדרך  ולהגיב  ספונטניות  תגובות  לעכב  היכולת 
 Willoughby, Kupersmidt,( וילובי, קופרשמיט, ווגלר־לי בריאנט וחוב׳ .)Eisenberg, 2005(
Voegler-Lee & Bryant et al. 2011( חקרו היבטים של ויסות עצמי אצל ילדים בני שלוש עד 
חמש ובחנו כיצד הם קשורים להתפתחות האקדמית והחברתית שלהם. הם בחנו את יכולתם 
של הילדים לעכב התנהגות במצבים מגרים )למשל מצב שבו צריך להתאפק לא לקחת סוכריה( 
ואת יכולתם לעכב התנהגות במצבים שבהם הילד נדרש להאט את צעדיו או לתופף פעמיים 

6 מערכת החינוך בשנת הלימודים תשע״ג, משרד החינוך – המינהל לכלכלה ותקציבים, ירושלים: אוגוסט 2013. 

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/UvdotNetunim/netunim/Stat.htm
)אוחזר בתאריך 9.1.2014(. 
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על השולחן בתגובה לתיפוף אחד מצד החוקר. תוצאות המחקר מעידות על כך שיכולת שליטה 
עצמית בשני המצבים קשורה להסתגלות חברתית יעילה יותר ולהישגים אקדמיים גבוהים יותר. 
שליטה במצבים שאינם כוללים רגשות ומצריכים בעיקר שליטה בחשיבה ובהתנהגות מנבאת 

הישגים אקדמיים, ואילו שליטה ברגשות מנבאת יכולות חברתיות. 

ובתדירות  שלהם  העצמית  השליטה  ברמות  מאלה  אלה  שונים  הרך  בגיל  ילדים  טבעי  באופן 
הופעתה של התנהגות מוחצנת שמתבטאת בהתפרצויות והתנגדות. כ־75% מהילדים בני השנתיים 
עד שלוש חווים התפרצויות זעם, ומבוגרים הנמצאים בסביבתם )הורים, אחים, מטפלות, גננות( 
תופשים אותן כנורמטיביות. למרות מגוון של התנהגויות מוחצנות7 בחיי היומיום, בבית ובגן, 
שבה  הדרך   .)Wakschlag et al., 2007( בסביבתם  היטב  ומשתלבים  מסתגלים  הילדים  רוב 
מבוגרים מגיבים לילדים בעלי מאפיינים שונים של שליטה עצמית ומוחצנּות בילדות המוקדמת 
 Belsky,( מנבאת את הסתגלותם החברתית העתידית של הילדים למסגרות החינוך ולחברה
ההורים  שהתנהגות  מעניין   .)Bakermans-Kranenburg & van IJzendoorn, 2007
משמעותית להסתגלות במידה שונה עבור ילדים שלהם רמות שונות של שליטה עצמית. מה 
מן  שחורגות  ופרובוקטיביות  התנגדות  אגרסיביות,  הכוללת  מוחצנת  התנהגות  כן  אם  מנבא 

המקובל? מה בילד ובהוריו מנבא שונות הדורשת סיוע? 

במחקר שבחן ילדים בני שלוש עד חמש בגן ושנתיים לאחר מכן, התמקדו החוקרים בהערכת 
במידת  ביטוי  לידי  באה  שהיא  כפי  הסתגלותם  ומידת  העצמית  שליטתם  הילדים,  אישיות 
בהתחשבותם  הרגשית,  ביציבותם  רגשות,  ולבטא  פעולה  לשתף  ביכולתם  שלהם,  המוחצנות 
באחרים ובפתיחותם בשתי נקודות הזמן שנבדקו. במקביל העריכו החוקרים בשתי נקודות זמן 
בילד  לרצף שבין תמיכה  כללה התייחסות  זו  ילדיהם. הערכה  כלפי  ההורים  גם את התנהגות 
וסוג  הילד, מספר החוקים  על  הפעילו  הפיקוח שההורים  בחנו את  בו. החוקרים  לבין שליטה 
מצאו  החוקרים  לילדם.  שנתנו  העצמאות  ומידת  החיזוקים  כמות  הענישה,  מידת  המשמעת, 
שככל שהייתה לילד יכולת שליטה עצמית נמוכה יותר והוריו נהגו בו שליטה קשה יותר בנקודת 
יותר,  בוגר  כשהיה  מסתגלת  ופחות  יותר  מוחצנת  התנהגותו  הייתה  כך  הראשונה,  ההערכה 
ניבאו את מידת  הוריו  וגם התנהגות  הילד  גם אישיותו של  כלומר,  בנקודת ההערכה השנייה. 

 .)Roskam, Meunier, Stievenart & Noel, 2013( מוחצנותו

הסתגלותו.  את  אפוא  מנבא  כלפיו  הוריו  ובהתנהגות  הילד  באישיות  מאפיינים  שבין  השילוב 
סיפריאנו וסטיפר )Cipriano & Stifter, 2010( מצאו שהתנהגות מַמשמעת, בעלת אופי חיובי, 
וחצי  בגיל ארבע  יותר  ניבאה הסתגלות חברתית טובה  בני השנתיים  ילדיהן  של אימהות אל 
אצל ילדים מוחצנים עם פחות שליטה עצמית, אך לא אצל ילדים מופנמים בעלי שליטה עצמית 
גבוהה. החוקרים סבורים שההבדל נובע מכך שלילדים מופנמים יש יכולת שליטה עצמית טבעית 
והם מושפעים מאופייה של ההתנהגות המַמשמעת של הוריהם )חיובית יותר או פחות( פחות 

7 להגדרה של התנהגות מוחצנת ר׳ הפרק ׳שונויות רגשיות־חברתיות, השלכותיהן וזיקתן להישגים בלימודים׳. 
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מאשר ילדים פעלתניים מוחצנים. ילדים פעלתניים מוחצנים זקוקים ליותר תמיכה וכן להצבת 
חוקים וגבולות בדרך מכבדת ונינוחה. הם מגיבים קשה יותר לשליטה תקיפה של הוריהם. 

לסיכום חלק זה, מידת השליטה העצמית מנבאת הסתגלות והישגים. שליטה עצמית הדורשת 
איפוק,  יכולת  הדורשים  במצבים  ושליטה  אקדמיים  הישגים  מנבאת  וחשיבה  תגובה  עיכוב 
הינקות  בשלב  כבר  להבחין  חשוב  יעילה.  חברתית  הסתגלות  גם  מנבאת  היצר  על  והתגברות 
מבוגרים חשוב  יחסם של  מיטבית.  בדרך  איתם  ולפעול  ילדים  של  העצמית  במידת השליטה 
במיוחד לילדים צעירים בעלי שליטה עצמית נמוכה. לילדים אלה הפעלת גבולות ברורה ומכבדת 
היא משמעותית במיוחד. התנהגות כזו מצד המבוגרים מסייעת לילדים לפתח דפוסי תקשורת 

יעילים ולהגיע להישגים טובים יותר. 

שונות ביכולת הביטוי העצמי

בחלק הקודם בחּנו את משמעותה של שליטה עצמית מבחינת הסתגלותם של ילדים צעירים 
קושי  וחווים  מוחצנת  בצורה  מתנהגים  בעוצמה,  שלהם  והצרכים  התסכולים  את  המבטאים 
בחברה.  ובמעורבות  עצמי  בביטוי  קשיים  החווים  לילדים  נתייחס  הבא  בחלק  עצמי.  בוויסות 
נתמקד במיוחד בהסתגלותם החברתית של ילדים מכונסים יותר, המתקשים לבטא את עצמם 
ונחשבים ביישנים. נבהיר את חשיבות ההבחנה בביישנות של ילדים מהגיל הצעיר ובדרך היעילה 

יותר להתייחס לשונות זו.

כבר מגיל צעיר, ילדים שונים אלה מאלה במידת המעורבות שלהם בחברה. אצל 90% מהילדים 
ניכרת מדי פעם נטייה להתכנס. אפשר לראות בהתכנסות והתרחקות מהחברה התנהגות של 
מצבים  של  במגוון  ביישנות  בדידות.  של  היבטים  בהן  לראות  ואפשר  והרהור,  עדינות  שקט, 
Spere, Schmidt, Theall-Honey & Martin-( היא תכונה בולטת אצל כ־15% מהילדים 

Chang, 2004(. ביישנות של ילדים צעירים מתבטאת בנטייתם להשתתף פחות באינטראקציות 
חברתיות, להיראות או להביע את עצמם פחות, להירתע ממגע עם אנשים בכלל ועם אנשים 
חדשים בפרט. הביטוי המרכזי של ביישנות הוא תרומה מועטה לשיח – ביישניים מדברים מעט 
יחסית )Evans, 2010(. מחקר של עשר שנים עקב אחר ילדים מאז שנות ילדותם המוקדמת 
ומצא עדויות לכך שביישנות נשארת תכונה יציבה באדם במהלך החיים )Evans, 2001(. עבור 
הבית,  ממסגרת  בשונה  כי  מאיימת,  היא  חינוכית  למסגרת  הכניסה  עצם  ביישניים,  פעוטות 
המסגרת החינוכית מפגישה אותם עם קבוצת ילדים ואנשי צוות שבתחילה גם אינם מוכרים 
להם. הם צריכים להסתדר בקבוצה ולהיות בקשר עם חברי הצוות. סביר להניח שהמפגש הזה 
מקשה עליהם ולכן נראים אצלם כבר מגיל צעיר התנהגויות של חרדה וקושי להסתגל למסגרת 
הגן )e.g., Coplan, Arbeau & Armer, 2008(. כבר בגן התנהגות ביישנית ומסתייגת של ילד 
גוררת התנהגות שלילית ודחייה מצד קבוצת השווים )Rubin, et al., 2010(, ובעקבות אלה יש 
 Nelson, Rubin & Fox,( עדויות במחקר לקשר בין ביישנות לערך עצמי נמוך כבר בגיל שבע

 .)2005
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חוקרים העריכו את משמעותה של הביישנות להתפתחותם של ילדים. מן ההיבט האקדמי, רמת 
השפה של ילדים ביישנים נמוכה יותר )Evans, 2010(. הקשר בין ביישנות לבין אוצר מילים 
 Evans,( אוונס  היסודי.  ובבית הספר  בגן  גם  ונמשך   )Prior et al., 2008( מינקות  כבר  ניכר 
שפה  כישורי  יש  ביישנים  לילדים  כלומר,  חזקים.  לא  אך  שליליים  שַהקשרים  מדגישה   )2010
פחות מפותחים, אך אין להסיק מכך שיש להם קושי בשפה. לטענתה, התפתחות השפה של 
ילדים ביישנים איטית יותר אך לא במידה פתולוגית. לדבריה, סביר שהאיחור נובע מההתנסות 
השפתית המעטה יחסית של ילדים אלה, שכן שפה מתפתחת תוך כדי התנסות. נמצאו גם קשרים 
שליליים בין ביישנות לניצני אוריינות בגיל חמש )Spere & Evans, 2009( וקשרים שליליים 
 Dobbs, Doctoroff, Fisher( מתונים בין ביישנות לבין הישגים במתמטיקה בגיל ארבע-חמש
Arnold, 2006 &(. אוונס )2010( מציינת שמדובר בקשרים שליליים מתונים אך יציבים. ייתכן 
כבר משנות  ונכונות להתנסות.  הגננת  שהם קשורים להשתתפות בקבוצה, שיתוף פעולה עם 
הילדות המוקדמת שלהם ילדים ביישנים שותפים פחות באינטראקציות שפתיות עם מבוגרים 
ועם ילדים אחרים. יתרה מזאת, לילדים ביישנים יש לעתים קרובות הורים ביישנים, כך שכל 
המשפחה מעורבת פחות בפעילות שקשורה בשפה. בגן, ילדים ביישנים משתתפים בפעילויות 
ביישנים  לילדים  לפנות  נוטות  גננות  מעט.  אומרים  הם  משתתפים  וכשהם  רחוקות  לעתים 
בשאלות סגורות שדורשות מהם לתרום מעט לשיח )Evans, 2001(. גננות פונות לעתים קרובות 
Lee, Chang-( גילם  לילדים חברותיים ואלה אכן מפגינים רמת שפה מפותחת יחסית לבני 
Song & Choi, 2007(. אוונס )Evans, 2001( מבהירה שמכיוון שיש עדויות רבות לקשרים בין 
כישורי שפה לבין הישגים אקדמיים ומכיוון שמידת ההשתתפות של ילדים בפעילויות במסגרת 

החינוך קשורה להישגיהם, ביישנות מהווה גורם סיכון להישגים אקדמיים נמוכים. 

בהיבט החברתי, לילדים ביישנים יש פחות כישורי תקשורת. בתצפית על מאפייני ההתנהגות 
 Rubin, Daniels( החברתית של ילדים ביישנים בני חמש מצאו רובין, דניאלס, ביירנס וברים
Beirness & Bream, 1984( שהילדים נטו לפנות למבוגר לצורך פתרון בעיות חברתיות וניסו 
פחות לפתור את הקשיים בעצמם. הם ידעו פחות כיצד למשוך את תשומת לב חבריהם בדרכים 
ביישנים  שלילדים  מכיוון  שרצו.  דברים  מהחברים  לבקש  או  שלהם  על  לעמוד  וכיצד  יעילות 
יש כישורי תקשורת דלים יחסית, גם כשהם יוצרים מגע עם בני גילם, המגע הזה פחות יעיל 
לפעמים, והם חווים תסכול שמחזק אצלם עוד יותר את הנטייה להמעיט במגע ושיח חברתי. 
יותר,  דלים  חברתיים  לכישורים  להוביל  עלולים  החברתי  המגע  ומיעוט  השליליות  החוויות 
 Rubin,( ומופנמים  ביישנים  ילדים  בקרב  יותר  רבה  ולבדידות  קורבנית  להתנהגות  לפחדים, 

 .)Coplan, Bowker & Menzer, 2010

לביישנות  שיש  הרחבות  והמשמעויות  הבגרות  עד  מהילדות  לביישנות  בנטייה  הרצף  למרות 
ביישנים תלוי בהתנהגות  ילדים  ותפקודם של  הניתנת לשינוי  ביישנות היא תכונה  בגיל הרך, 
המבוגרים כלפיהם כבר בגיל הרך. צ׳אנג )Chang, 2003( מצא שכאשר המורים אמפתיים וחמים 
כלפי ילדים ביישנים, הילדים מציגים יכולת חברתית גבוהה יותר וביטחון עצמי רב יותר במצבים 
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חברתיים. אוונס )2001( מציינת שמבוגרים צריכים לזהות ביישנות אצל ילדים כבר בגיל צעיר 
ולהגיב בדרך שתסייע לילדים לתפקד בדרך מיטבית. היא מתארת אסטרטגיות יעילות בפעילות 
ודאות  חוסר  או  מבוכה  של  מצבים  להפחית  לגננות  ממליצה  היא  בגן.  ביישניים  ילדים  עם 
זמן להגיב. בנוסף לכך היא מציעה להרבות במשחקים של דיבור ברצף  ולתת לילדים מספיק 
או בשרשרת, המקלים על השתתפותם של הילדים, וכן בפעילויות של קריאת ספרים שבהם 
הילדים יכולים להישען על העלילה. מן הבחינה החברתית אוונס טוענת שחשוב ליצור עבור 
הילד הביישן מצבים של ״חבר טוב״, ושהגננת יכולה לעודד חברויות. ילדים ביישנים רגישים 
ביישן  ילד  עם  גננת  באינטראקציה של  ביישנים.  לא  מילדים  יותר  ומרוויחים מהם  לחיזוקים 
חשוב לחייך ופחות לנעוץ מבטים מלאי ציפייה. התנהגות לא מילולית כגון חיוכים אקראיים 
 Rotenberg, Eisenberg, Cumming,( יותר  בטוחים  להרגיש  ביישנים  לילדים  מסייעת 
Smith, Singh & Terlicher, 2003(. עם זאת חשוב להיזהר גם בגן מהגנת־יתר על הילדים 

.)Burgess, Rubin, Cheah & Nelson, 2005( הביישניים

להורים יש השפעה רבה על הסתגלותם של ילדים ביישנים. מחקרים מראים שהורים לילדים 
ביישנים נוטים לכוון אותם ולהגן עליהם. התנהגות הורית כזו בילדות המוקדמת אינה מקדמת 
את הילדים להתנהגות פתוחה ואסרטיבית בגיל מאוחר יותר אלא מעצימה את ביישנותם עוד 
 Coplan, et al.,( קופלן וחוב׳ למשל .)Degnan, Henderson, Fox & Rubin, 2008( יותר
2008( מצאו שאצל ילדים לאימהות חרדות שהגנו על ילדיהן יתר על המידה, הקשר בין ביישנות 
הילדים לבין קשיים בהסתגלותם לגן היה חזק יותר מאשר אצל ילדים ביישנים לאימהות בטוחות 
 Rapee, Kennedy,( שהעניקו לילדיהן עצמאות רבה. ראפי, קנדי, אינגרם, אדווארדס וסוויני
חינוכית  יעילותה של תכנית התערבות  בחנו את   )Ingram, Edwards & Sweeney, 2005
שבה למדו הורים לילדי גן ביישנים להיות בטוחים ותומכים ולהימנע מהגנת יתר על ילדיהם. 
ההורים השתתפו בשש פגישות קבוצתיות שבהן החוקרות שוחחו איתם על ביישנות והתכנסות 
ודנו איתם בהתנהגות הורית מתאימה לילדים ביישנים במגוון מצבים,  ילדים ומשמעותן  של 
בכלל זה המעבר לבית הספר. ההתערבות לא שינתה אמנם את מידת ההתנהגות הביישנית של 

הילדים אך היא הייתה יעילה בהפחתת מידת החרדה שלהם.

לסיכום, ילדים שונים זה מזה ביכולת הביטוי העצמי שלהם, ויכולת זו מנבאת הישגים אקדמיים 
וחברתיים. ילדים בעלי יכולת ביטוי עצמי נמוכה, ילדים ביישנים, מגיעים להישגים נמוכים יותר 
בלימודים וחווים קשיים בתקשורת. הם חווים פחות התנסויות שפתיות הן בהקשר האקדמי 
מבוגרים  שכן  חשובה,  היא  הרך  בגיל  כבר  ילדים  של  לביישנות  ערנות  החברתי.  בהקשר  והן 
משמעותיים עשויים, באמצעות התנהגות מתאימה, לקדם את תפקודם של ילדים כאלה בתחום 
האקדמי והחברתי. יצירת מצבים נוחים ובהירים, סיוע ביצירת קשרים חברתיים, תמיכה )אך 
לא הגנת יתר( ומתן חיזוקים רבים וברורים מסייעים לילדים ביישנים. התנהגויות כאלה מצד 

המבוגרים מסייעות לילדים לפתח דפוסי תקשורת יעילים ולהגיע להישגים טובים יותר.
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שונויות בהישגים לימודיים

תקופת הגיל הרך משמעותית בבניית תחושת העניין של הילדים בלמידה. תפישתם של ילדים 
את עצמם כלומדים משמעותית להנאה שלהם מהלימודים, להתנהגותם בבית הספר ולהישגיהם. 
תהליך הכניסה לבית הספר הוא זמן רגיש במיוחד בהתפתחות התפישה העצמית של ילדים את 
עצמם כלומדים. צ׳פמן, טונמר ופרוצ׳נו )Chapman, Tunmer & Prochnow, 2000( מצאו 
ילדים  כלומדים,  עצמם  של  יותר  חיובית  תפישה  חדורי  הספר  לבית  שהגיעו  ילדים  שלעומת 
שהתחילו את כיתה א׳ כשהם חדורי תפישה שלילית יותר של עצמם כלומדים דיווחו על הנאה 
נמוכה מהלמידה והציגו רמת קריאה נמוכה יותר בסוף כיתות א׳, ב׳ וג׳. התייחסות להישגים 
האקדמיים בגיל הצעיר מתרכזת בעיקר בתחום השפה, ניצני אוריינות )מכלול הידע על השפה 
הכתובה בטרם למדו קרוא וכתוב בצורה פורמלית( ומתמטיקה. לכן יעמדו נושאים אלו במרכז 
חלק זה של הפרק. יש חשיבות להכרה בשונות האקדמית בין ילדים בגיל צעיר מפני שהכרה 
כזאת היא תנאי למתן מענה הולם שיסייע לילדים להגיע להישגים אקדמיים גבוהים ולתפישה 

חיובית של עצמם כלומדים.

יש עדויות רבות לכך שבהישגים אקדמיים של ילדים קיים רצף בין הגיל הצעיר לבין בית הספר. 
גבוהים  הישגים  להציג  ממשיכים  המוקדמת  בילדות  יותר  גבוהים  הישגים  להם  שיש  ילדים 
יותר גם בבית הספר. הרצף בהישגים האקדמיים בא לידי ביטוי במגוון תחומים. בתחום השפה 
מצאו ברטל־פוקורני וחוב׳ )Bartl-Pokorny, et al., 2013( שאוצר מילים בשנה השנייה לחיים 
מנבא הבנת הנקרא בגיל שלוש־עשרה. בדומה לכך, ניצני אוריינות של ילדי גן מנבאים הישגים 
לרצף בהישגים  גם  עדויות  יש   8.)Whitehurst & Lonigan, 2002( וכתיבה בתיכון  בקריאה 
 Bossaert, Doumen, Buyse & Verschueren, 2011; Jordan,( בחשבון בין הגן לכיתה א׳
 Geary, Bailey & Hoard,( וכן בין הגן לכיתה ג׳ )Kaplan, Locuniak & Ramineni, 2007
Jordan, Glutting & Ramineni, 2010 ;2009(. ג׳ורדן וחוב׳ )Jordan, et al., 2010( עקבו 
אחר ילדים מהגן עד כיתה ג׳ והראו שתפישת המספר בסוף הגן ניבאה את הישגי הילדים במהלך 
השנים עד כיתה ג׳. כוח הניבוי של תפישת המספר בגן לא קטן עם השנים וניבא בעיקר יכולת 

פתרון בעיות בכיתה ג׳. 

ילדים  ילדים בהקשר האקדמי, היא התעניינותם בשפה הכתובה.  בין  דוגמה מעניינת לשונות 
מפגינים שונות במידת התעניינותם בשפה בכלל ובשפה הכתובה בפרט. קוראים מקדימים הם 
ילדים שמגלים עניין רב במערכת הכתב ושלמדו לקרוא ללא הנחיה פורמלית לפני כניסתם לבית 
בתחום  גבוהות  ויכולות  עניין  כבעלי  אלא  מחוננים  כילדים  מוגדרים  אינם  אלו  ילדים  הספר. 
השפה. יש עדויות לכך שהם שומרים על יתרונם בתחום השפה גם במעבר מהגן לבית הספר, 

 Lepola, Poskiparta, Laakkonen( 8 הרצף בהישגי האוריינות נמצא בשפות שונות לדוגמה, פינית מגן לכיתה א׳

Niemi, 2005 &(, פֶלמית מגן לכיתה א׳ )Bossaert, Doumen, Buyse & Verschueren, 2011(, סינית מגיל 4 
עד Zhang, Tardif, Shu, Li, Liu, McBride-Chang, Liang & Zhang, 2013( 9(, אנגלית מגן חובה לכיתה 
 Aram,( ערבית מגן לכיתה א׳ ,)Aram, 2005( עברית מגן לכיתה ב׳ ,)Piasta, Petscher & Justice, 2012( א׳
 Costa, Perdry, Soria, Pulgar, Cusin &( ה׳  לכיתה  מגן  צרפתית   ,)Korat & Hassunha Arafat, 2013

.)Dellatolas, 2013
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 Stainthorp( ובבית הספר היסודי הישגיהם טובים יותר ושטף קריאתם מהיר משל חבריהם
Hughes, 2000a, 200b, 2004; Tafa & Manolitsis, 2008 &(. מעניין ללמוד כיצד מבוגרים 
מתייחסים אל קוראים מקדימים בתחום השפה וכיצד הם עובדים איתם. מדיווחי הורים של 
קוראים מקדימים עולה כי לילדים האלה יש בבית התנסויות אורייניות חיוביות הנתמכות על ידי 

 .)Stainthorp & Hughes, 2004( עושר גירויים, עזרה ותמיכה רגשית ואקדמית של ההורים

כדי ללמוד על המאפיינים הייחודיים של התנהגות הורים כלפי קוראים מקדימים בתחום השפה, 
חקרו בסר וארם )Besser & Aram ,2014( את הדרך שבה הורים מסייעים לילדיהם לכתוב: 
1. לקוראים מקדימים בגיל הגן 2. לילדים מושווי־גיל )עמיתים מהגן( 3. לילדים בוגרים יותר 
הורים  כי  מצאו  החוקרות  המקדימים.  לקוראים  הקריאה  ברמת  המושווים  ב׳(  או  א׳  )בכיתה 
לקוראים מקדימים נבדלים מהורים לילדים באותו גיל והורים לילדים באותה רמת קריאה באופי 
התיווך במשימות כתיבה משותפות. בתחום האורייני, הורים לקוראים מקדימים תיווכו ברמה 
גבוהה המעודדת את הילד לפרק בעצמו את המילה לצלילים ולקשר בין הצליל לאות המתאימה 
בתחום  שלהם  התיווך  מאפייני  בעצמם.  האותיות  את  לכתוב  ילדיהם  את  עודדו  גם  הם  לה. 
האורייני היו דומים לאלה של הורים לילדים מושווי־רמה מבחינה אוריינית וגבוהים ממאפייני 
יותר  קיימו  מקדימים  לקוראים  הורים  הרגשי,  בתחום  מושווי־גיל.  לילדים  הורים  של  התיווך 
דיאלוגים עם ילדיהם והעניקו להם תחושת מסוגלות רבה יותר לעומת הורים בשתי הקבוצות 
האחרות. בנוסף לכך הם הרחיבו יותר בשיח, דנו עם ילדיהם יותר בתוכן של הטקסט ועודדו 
את ילדיהם להשתמש בפונקציית חשיבה גבוהה )כמו יחסי סיבה ותוצאה, הכללות או השערות( 

יותר מאשר שתי הקבוצות האחרות. 

בתחום החשבון, ילדים צעירים מתנסים ומעורבים בבתיהם במגוון חוויות, ישירות או עקיפות. 
תדירות  על  מדווחים  שהורים  כך  על  מצביעים  זה  בנושא  שעסקו  המעטים  המחקרים  אולם 
נמוכה יותר של עיסוק משותף בחשבון בהשוואה לתדירות שעליה הם מדווחים בנושא העיסוק 
בפעילויות אוריינות. נמצא כי הנאה ורגשות חיובים של ההורים כלפי מעורבותם בפעילויות 
ילדיהם הצעירים מנבאים את תדירות העיסוק המשותף בתחומים אלו בבית.  חשבוניות עם 
רויטמן )2003( מצאה קשרים חיוביים בין מידת העניין שמגלות אימהות כלפי עיסוק בתחום 
החשבון והחשיבות שהן מייחסות לתחום זה לבין ההבנה החשבונית של ילדיהן בגיל הגן. ילדיהן 
של אימהות שמייחסות חשיבות רבה לעיסוק בחשבון ומגלות בו עניין הצליחו יותר בפתרון 
הבעיות בזמן האינטראקציה. האימהות גילו רגישות ליכולת של ילדיהן על ידי תקשורת יעילה 

וזורמת ועל ידי שאלות ברמה גבוהה. 

שמתבוננים  מחקרים  האקדמי.  בפן  שונות  ילדים  אצל  ניכרת  צעיר  מגיל  כבר  לסיכום, 
זו  אך  הילדים,  בין  יש שונות  צעירים מראים שאכן  ילדים  לבין  בין מבוגרים  באינטראקציות 
נובעת גם מההקשר שבו הילדים חיים וקשורה מאוד למבוגרים הנמצאים איתם באינטראקציה 
הישגים  להם  שיש  צעירים  לילדים  הורים  מתנהגים  כיצד  המראים  מהמחקרים  מתמדת. 
אקדמיים גבוהים ניתן ללמוד על אופיו של תיווך יעיל בתחומים אלו. הן בתחום האוריינות והן 
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בתחום החשבון, תיווך עשיר יותר בפן האקדמי והרגשי כולל התלהבות מצד המבוגרים לקראת 
מסוגלות,  תחושת  לו  שמעניקים  תוך  בפעילות  הילד  עירוב  נעימה,  אווירה  יצירת  הפעילות, 
העשרה והרחבה בתחום הדעת. תיווך עשיר הכולל מאפיינים אלו מנבא הישגים גבוהים של 

ילדים ומוטיבציה לפעול בתחומים האקדמיים האלה.

קשרים בין מדדים רגשיים־חברתיים למדדים אקדמיים בגיל הרך

כפי שצוין בפרק ׳שונויות רגשיות־חברתיות, השלכותיהן וזיקתן להישגים בלימודים׳ יש עדויות 
לקשרים בין ההיבטים הרגשיים לבין ההיבטים האקדמיים גם בגן, ויש מחקרים המראים כיצד 
למשל  ילדים  של  הרגשי  והוויסות  השליטה  מידת  בלימודים.  הישגים  מנבאת  רגשית  שונות 
יותר של שליטה  גבוהה  יכולת  בעלי  ילדים  העריכו  הגננות  בגן.  בלימודים  להישגיהם  קשורה 
עצמית כילדים פעילים ויוצרים, כבעלי הישגים גבוהים בתחום ניצני האוריינות והמתמטיקה – 
יותר מילדים המתקשים בוויסות רגשי. מעניין ללמוד שרמת הוויסות הרגשי של הילדים ואיכות 
 Graziano,( שלהם )IQ( יחסיהם עם הגננת ניבאו את הישגיהם בגן מעבר לרמת האנטליגנציה
ילדים בגן מנבאת גם את  בין  Reavis, Kene & Calkins, 2007(. שונות בהיבטים רגשיים 
הישגיהם בבית הספר. שליטה עצמית קשורה במידה רבה לקשב של ילדי גן. אכן, טרנטקוסטה 
ואיזרד )Trentacosta & Izard, 2007( מצאו שמידת הקשב של הילדים בגן )ריכוז במשימה 
הדיווח של  לבין  בגן  ילדים  רגשי של  ויסות  בקשר שבין  גורם מתווך  ביצועה( משמשת  בעת 
מורים על הישגיהם בכיתה א׳. כלומר, ייתכן שעצם הקשב מנבא את ההישגים, וקושי בוויסות 
קשב בגן קשור עם קושי בוויסות רגשות. החוויות הרגשיות של ילדים בגן ורמת המוטיבציה 
 Lepola, Poskiparta,( שלהם להשתתף בפעילויות בגן קשורות להישגיהם בקריאה בכיתה א׳
Laakkonen & Niemi, 2005(. גם מעורבותם של ילדים בפעילות והתנהגותם החברתית בגן 
מנבאות הישגים מאוחרים יותר. לדוגמה, מידת מקובלותם של ילדים על חבריהם בתחילת שנת 
הלימודים בגן מנבאת את השתתפותם בפעילות בגן, וזו מנבאת את הישגיהם בקריאה, כתיבה 
וחשבון בסוף כיתה א׳ )Bossaert, Doumen, Buyse & Verschueren, 2011(. מעקב אחר 
ילדים מגן חובה עד כיתה ח׳ הראה שככל שילדים מרגישים נוח יותר בגן, מחבבים את המסגרת 

.)Ladd & Dinella, 2009( ומשתתפים בפעילויות, כך הישגיהם בבית הספר גבוהים יותר

למאפייני  הגננות  ערנות  בזה.  זה  והפן האקדמי שלובים  הפן החברתי־רגשי  בגן  כבר  לסיכום, 
הילדים בתחומים החברתיים והלימודיים ולשונויות ביניהם עשויה לסייע להן לארגן את הגן, 

את הפעילויות ואת תגובותיהן והתנהגותן כלפי הילדים בדרך שתקדם את מרב הילדים. 

פעילות בקבוצות בגיל הרך: קבוצות הומוגניות או הטרוגניות 

יש במחקר עדויות לכך שהתייחסות כללית אל הילדים והוראה במסגרת הקבוצה השלמה יעילות 
ילדים  יש  בזמן פעילות בקבוצה השלמה  כי  נתונים ממחקרי תצפית מראים  בגיל הרך.  פחות 
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שאינם קשובים כלל למתרחש ולומדים פחות את מה שהגננת מלמדת. בעיה זו מצטמצמת בעת 
פעילות בקבוצה קטנה, השכיחה יחסית בגנים. לעתים הקבוצות מתארגנות באקראי והגננת פונה 
לילדים הזמינים באותו רגע ולעתים הקבוצות מאורגנות מבעוד מועד על בסיס שיקול הדעת. 
לעתים קרובות, השיקול להשמה בקבוצות הוא רמת הישגי הילדים בתחום השפה, האוריינות 
או המתמטיקה )Catsambis , Mulkey, Buttaro, Steelman & Koch, 2012(. בקבוצות אלו 

הגננות יכולות לתכנן פעילות בתחום הנלמד ברמה שמתאימה לקבוצה. 

חוקרים מתלבטים לגבי יעילות הפעילות בקבוצות קטנות המותאמות לרמת הילדים כבר מהגיל 
ההישגים  בעלי  הילדים  בקידום  יעילותן  ועל  הקבוצות  חלוקת  על  נסבה  השאלה  עיקר  הרך. 
 Hong,( ממוצעים  הישגים  בעלי  לילדים  אידאלית  הומוגנית  בקבוצה  פעילות  יותר.  הנמוכים 
יש  יותר.  הגבוהה  ברמה  ילדים  לגבי  חלוקות  הדעות   .)Corter, Hong & Pelletier, 2012
עדויות לכך שבקבוצה עם ילדים הדומים ברמתם לבעלי ההישגים הגבוהים הגננות מאתגרות 
 .)Gadzikowski, 2013 )לדוגמה,  גבוהה  פעילות  לרמת  אותם  ומקדמות  ההישגים  בעלי  את 
על  במיוחד  משפיעה  לא  הומוגניות  בקבוצות  שפעילות  כך  על  המצביעים  מחקרים  יש  מנגד 
ילדים שהישגיהם גבוהים. כלומר, הישגיהם במצב זה אינם שונים מהישגיהם בקבוצה הטרוגנית 

 .)Hong, et al., 2012(

חוקרים שבוחנים את הרווח שפעילות בקבוצות הומוגניות צופנת לילדי גן בעלי הישגים נמוכים 
 Tach &( ופרקש  טך  בקבוצות.  מהפעילות  כתוצאה  מקופחים  אלו  שילדים  חוששים  יותר 
Farkas, 2006( בחנו את משמעות ההשמה בקבוצות לרכישת קריאה על פי הישגים של ילדים 
בגן חובה ובכיתה א׳ בארצות הברית. הם מצאו שפעילות בקבוצות קטנות על פי רמת הישגים 
קשורה מאוד למוצא אתני של הילדים ולרקע החברתי־כלכלי שלהם. השמה בקבוצה ״גבוהה״ 
גבוהים.  ולימודיים  התנהגותיים  להישגים  וקשורה  ולהתקדם  להתאמץ  הילדים  את  מעודדת 
לעומת זאת, אצל הילדים בקבוצה ה״נמוכה״ ניכרים הישגים נמוכים. נראה שהגננות מאתגרות 
הישגיהם  את  מנציחות  וכך  להם״  ״מוותרות  הן  הנמוכים.  ההישגים  בעלי  הילדים  את  פחות 
הנמוכים. החוקרים טוענים שבפועל, השמה בקבוצות על פי הישגים בגיל צעיר מרחיבה פערים. 
הם הראו במחקרם שההשמה בקבוצה בהתאם להישגים בגן ניבאה את ההישגים המאוחרים 
ילדים  של  לחלוקה  שמתנגדים  חוקרים  כאמור,  בגן.  הילדים  של  ההישגים  לרמת  מעבר  יותר, 
לפעילות בקבוצות הומוגניות טוענים שההשמה בקבוצות על פי הישגים כבר מגיל צעיר מנציחה 
 Condron, 2008; Lleras & Rangel,( הבדלים שנובעים מגורמים כמו מיצב, התנהגות, ומגדר
2009(. צ׳אנג, סינג ופיילר )Chang, Singh & Filer, 2009( מדגימים את ההטיה של ההשמה 
בקבוצות על פי הישגים. הם עקבו אחר משמעות חלוקתם של ילדי מהגרים בתוך כיתות הגן 
שלפעילות  מצאו  החוקרים  ה׳.  כיתה  ועד  חובה  מגן  במתמטיקה  כישורים  פי  על  לקבוצות 
בקבוצות בגן בהתאם להישגים הייתה השפעה שלילית על הישגיהם של ילדי המהגרים בבית 
הספר. החלוקה לקבוצות העצימה למעשה את קשייהם כילדי מהגרים. מעבר להשמה בקבוצות 
חשוב להתייחס לתכיפות הפעילות עם הילדים. הונג וחוב׳ )Hong, et al., 2012( בחנו כמה 
משפיעות תכיפות הפעילות האוריינית וִמשכּה על הישגי האוריינות והרגלי הלמידה של ילדי 
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גן בעלי הישגים נמוכים, בינוניים וגבוהים בקבוצות הומוגניות. לילדים בעלי הישגים בינוניים 
משך הפעילות שהתאים היה שעה ביום. החוקרים מצאו שלקידום ילדים בעלי הישגים נמוכים, 

פעילות בקבוצות הומוגניות צריכה להיות תכופה אך משך כל מפגש צריך להיות קצר יחסית. 

לסיכום, פעילות בקבוצות קטנות מסייעת ליותר ילדים להיות שותפים בפעילות בגן, אך חשוב 
לבחון את דרכי החלוקה לקבוצות. מהתבוננות במחקרים הבוחנים את יעילות הפעילות בקבוצות 
הילדים  ודווקא  השונות,  ברמות  ילדים  על  דומה  השפעה  אין  זו  לחלוקה  כי  עולה  הומוגניות 
ברמה הנמוכה נשכרים פחות מהפעילות בקבוצה הומוגנית. בחינת היתרונות והמורכבות של 
עבודה בקבוצות בגיל הרך מחייבת מחקר נוסף )כגון שילוב בין פעילות בקבוצות לבין משתנים 
ועוד(. חשוב להדגיש שבגנים יש  של הילד ושל ההוראה – משך ההוראה, תכיפות המפגשים 
גם מקום ללמידה אישית )לדוגמה, עבודה עם ספר אלקטרוני או ערכות פעילות ממוחשבות, 
Korat & Shamir, 2007( ויש גם חשיבות ללמידה במליאה. לכן המלצה לפעילות המתאימה 
ַלשונות בין הילדים צריכה להיות שילוב של מסגרות ההוראה השונות. כלומר, אפשר לשלב בין 

דרכי ההוראה בהתאם לצורכי הלמידה ולמאפייני הילדים. 

מיצב חברתי־כלכלי כגורם לשונות אקדמית, חברתית ורגשית בגיל הגן

משתנה  חברתי־כלכלי׳,  ובמיצב  המשפחתי  ברקע  ׳שונויות  הקודם,  בפרק  ראינו  שכבר  כפי 
מרכזי שנחקר רבות כקשור לשונויות בין ילדים כבר מהגיל הרך וכמנבא של הישגים אקדמיים 
שפערים  לכך  למכביר  עדויות  יש  הילד.  משפחת  של  החברתי־כלכלי  המיצב  הוא  וחברתיים 
בהרבה  חריפים  והם  צעיר  מגיל  כבר  בולטים  שונים  ממיצבים  ילדים  בין  אקדמיים  בהישגים 
כשילדים   .)Fernald, Marchman & Weisleder, 2013( גזעי  או  אתני  רקע  על  מהפערים 
האוריינות  השפה,  ברמת  ניכרים  הבדלים  ביניהם  קיימים  כבר  לגן,  מגיעים  שונים  ממיצבים 
 Jordan, et al., 2007; Jordan, Kaplan, Ramineni & Locuniak,( והידע המתמטי שלהם
Lee & Burkam, 2002 ;2009(. ההשפעה המשמעותית ביותר של מיצב כבר בשלב הינקות 
היא על רכישת שפה ואוריינות, אך יש עדויות להשפעתו גם על תפקודי חשיבה )זיכרון־עבודה 
העלייה  עם  מתרחבים  אלו  פערים   .)Hackman, Farah & Meaney, 2010( למשל(  ותכנון 
בגיל ולכן יש חשיבות להכיר בהם בגיל צעיר ולתת להם מענה. לוי )2012( עקבה אחר ילדים 
דוברי עברית מכיתה א׳ ועד סוף בית הספר העל־יסודי ומצאה שבתיכון התפקוד השפתי של 
תלמידים ממיצב נמוך דומה לזה של תלמידים בעלי לקות שפה ממיצב בינוני. החוקרת מצאה 
)ילדים ממיצב בינוני שהתפתחותם תקינה( לא רק  ששתי הקבוצות נבדלו מקבוצת הביקורת 
בין  והתרחבו  הלכו  ושהפערים  שלהן,  הלמידה  ובקצב  הלמידה  בעקומות  גם  אלא  בהישגיהן, 
על  ומלמדים  מדאיגים  אלו  ממצאים  העל־יסודי.  הספר  בית  לבין  היסודי  הספר  בית  ראשית 
ההשלכות המתמשכות של מיצב נמוך. נראה שהמיצב פוגע בעצם בהתפתחות הילדים ואף עוצר 
אותה. ילדים שאין להם קושי מולד וגדלים בבתים ממיצב נמוך מתפקדים כמו ילדים שאובחנו 
מאובחנת שקיבלו  למידה  לקות  בעלי  ילדים  כן:  על  יתר  א׳.  בכיתה  כבר  למידה  לקות  כבעלי 
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תמיכה המשיכו להתקדם באופן יציב בהישגיהם בתיכון, ואילו התפתחותם של ילדים ממיצב 
נמוך נעצרה בחטיבת הביניים. 

והן האחראיות המרכזיות  ותשומות לשון הן המקדמות את התפתחות השפה  חשיפה לשפה 
לשונות בין ילדים ממיצב שונה )Hoff, 2013(. ילדים לומדים שפה על ידי מנגנון מולד לגילוי 
 Mayor & Plunkett,( דפוסים בדיבור, אך לשם כך הם זקוקים לנגישות לתשומת לשון נאותה
ניתן למצוא במחקרים אשר  2010(. עדות לחשיבות התשומה של מבוגרים בהתפתחות שפה 
הראו שבגיל ארבע רוב מוחלט של המילים שילדים אומרים )86%-98%( הן מילים שהופיעו 

 .)Hart & Risley, 2003( במילון של הוריהם

מעניין להיווכח שגם בתוך המיצב הנמוך, שונּות בהשכלת אם, ברמת האוריינות שלה ובעושר 
בגן  הילדים  של  האוריינות  ניצני  את  מנבאת  ילדיה  עבור  יוצרת  שהיא  האוריינית  הסביבה 
)Aram & Levin, 2001(. חיזוק לממצא שלא המיצב כשלעצמו אלא התשומה של ההורים היא 
המשמעותית להתפתחות ילדיהם עולה ממחקרים המראים שההבדלים באופי האינטראקציות 
בין אימהות לבין ילדיהן בתוך אותו מיצב הם מרכזיים ביצירת שונות בין הילדים. בסדרה של 
 Aram &( מחקרים שבחנו אינטראקציות בין אימהות לילדי גן ממיצב נמוך הראו ארם ולוין
Levin, 2004, 2001( שאופי התיווך של האימהות, כלומר הדרך שבה הן סייעו לילדיהן להשלים 
משימת כתיבה, ניבא את הישגי האוריינות של ילדיהן בגן ומאוחר יותר בכיתה ב׳ מעבר לרמת 

המיצב החברתי־כלכלי. 

משווים  פחות  ועוד  בכלל  צעירים  ילדים  של  מתמטיים  להישגים  מתייחסים  מחקרים  מעט 
)Ginsburg & Golbeck, 2004(. מחקרים אחדים מצאו פערים  ילדים ממיצבים שונים  בין 
 Kelly, Case &( בהישגים בין ילדים לאימהות ממיצבים שונים. כך למשל, קלי, קייס וגריפין
Griffin, 1999( מצאו הבדלים בידע המתמטי של ילדים ממיצבים שונים: לילדים ממיצב גבוה 
לכך  עדויות  גם  יש  הגן.  בשנות  והפער מתרחב  יותר,  נרחב  ידע מתמטי  בגיל שלוש  כבר  היה 
שאימהות ממיצב בינוני מספקות תמיכה חזקה יותר בתחום החשבון לעומת אימהות ממיצב 
 Blevins-Knabe & Musun-Miller, 1996; Saxe, Guberman & Gearhart, 1987;( נמוך
במידת  הבדלים  מצאו   )Saxe, et al.,  1987( וחוב׳  סאקס  גם   .)Young-Loveridge, 1989
הפעילות בתחום החשבון במשפחות ממיצבים שונים. הם מצאו כי ילדי גן ממיצב בינוני עסקו 
בין  השוואה  כגון  חשבוניות  מיומנויות  המערבות  פעילויות  לחשבון,  הקשורות  בפעילויות 
סדרות או יצירה של סדרה חדשה, באופן תדיר יותר מאשר ילדי גן ממיצב נמוך. בהתאם לכך 
היו הישגיהם של הילדים מהמיצב הבינוני גבוהים יותר באותן מיומנויות, לעומת ילדים מהמיצב 

הנמוך. 

גם להתפתחות  וחברתית שמיצב קשור  כלכלית  ראינו בפרק שעסק בשונות משפחתית,  כבר 
וחברתית. חוקרים  יותר קשיי התנהגות, כללית  יש  נמוך  ילדים ממיצב  רגשית חברתית. אצל 
סבורים שמקור הקשר הוא בנסיבות החיים של הילדים, סביבת הלחץ שבה הם גדלים והמתח 
הרב יותר במשפחותיהם )Gershoff, Aber, Raver & Lennon, 2007(. יש עדויות לכך שאצל 
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ילדים לאימהות משכילות פחות, שהכנסתן נמוכה, ניכרים כישורים חברתיים נמוכים יותר כבר 
ניבר וסטולק  בגן )Downer & Pianta, 2006; Morris & Gennetian, 2003(. ברופי־הרב, 
למשל, )Brophy-Herb, Lee Nievar & Stollak, 2007( ביקשו מאימהות לדרג את הכישורים 
החברתיים של ילדיהן ומצאו קשר בין רמת ההכנסה וההשכלה של האם לבין רמת הכישורים 
החברתיים שהן מייחסות לילדיהם. חוקרים הניחו שחוויות ילדות בבתים ממיצב נמוך )למשל 
ריבוי קשיים ומתחים( משפיעות על הדרך שבה ילדים מבינים מצבים חברתיים, והבנה מּוֵטית זו 
היא שמובילה לקשיי התנהגות )Pettit, Harrist, Bates & Dodge, 1991(. החוקרים משערים 
שהילדים מהמיצב הנמוך מתקשים יותר בפירוש נכון של רמזים חברתיים, סובלים מרגישות־

יתר וחוששים לעתים קרובות, גם במצבים לא מסוכנים, שהאחרים עוינים כלפיהם ומתכוונים 
להרע להם. 

זיו וסורונגון )Ziv & Sorongon, 2011( חקרו 196 ילדים בני 5-4 מרקע חברתי כלכלי נמוך. 
הם הציגו לילדים תמונות של מצבים חברתיים שבהם ילד פוגע בגיבור הסיפור )לדוגמה, ילד 
שופך את המיץ של גיבור הסיפור( או שני ילדים דוחים את גיבור הסיפור )לדוגמה, ילד מבקש 
להצטרף לילדים שמשחקים בקוביות והם לא מקבלים אותו(. הסיבה להתנהגות העוינת כלפי 
הגיבור בסיפורים היא מקרית )ללא כוונה לפגוע( או לא ברורה )לדוגמה, הילדים לא עונים לילד 
שמבקש להצטרף אליהם למשחק(. במסגרת המחקר רואיינו הילדים ונשאלו מה הם היו עושים 
מתאימות,  לתגובות  הציעו  שהילדים  התגובות  את  קודדו  החוקרים  הילד.  של  במצבו  היו  לו 
לא מתאימות או תוקפניות. ככל שרמת המיצב של הילדים הייתה נמוכה יותר, כך הם הציעו 
ידי הגננות כאגרסיביים היו אלה  ילדים שנתפשו על  יעילים. מעניין שדווקא  פחות פתרונות 
שראו תגובות תוקפניות כיעילות. ברופי־הרב וחוב׳ )2007( מצאו שאצל ילדים שמגיעים מבתים 
במיצב נמוך, בהם גורמי לחץ רבים יותר, קיים קושי בהתנהגות החברתית כשהם הולכים לגן עם 
ילדים שיש להם קשיי התנהגות. כשהם בגן עם ילדים בעלי כישורים חברתיים טובים, הגננות 
מדווחות על פחות בעיות התנהגות מצדם. אפשר ללמוד מכך על ההשפעה שיש לשונות במיצב 
על התנהגות חברתית של ילדים ובה בעת להיווכח מה עשוי למתן את הקשר הזה. החוקרים 
טוענים שייתכן שאם ילדים ממיצב נמוך ישולבו מעט יותר בגנים עם ילדים ממיצב גבוה יותר, 

התנהגותם החברתית תהיה מסתגלת יותר. 

השפה,  בתחומי  נמוכים  הישגים  מינקות  כבר  מציגים  נמוך  ממיצב  ילדים  כי  נראה  לסיכום, 
האוריינות והחשבון, וההבדלים האלה מתרחבים עם העלייה בגיל. סקירת המחקר הראתה כי 
אקדמיות.  ולאינטראקציות  אקדמית  לגרייה  שלהם  החשיפה  למידת  קשורים  הילדים  הישגי 
החוויות האקדמיות בבתיהם של ילדים צעירים ממיצב נמוך דלות יותר מאלה שבבתיהם של 
בין  האינטראקציות  שאופי  העובדה  מן  עידוד  לשאוב  אפשר  זאת,  עם  בינוני.  ממיצב  ילדים 
מבוגרים לבין ילדים מנבא את ההישגים האקדמיים של הילדים, מעבר למיצב של המשפחה, 
מפני שהיא מותירה מקום למערכת ״לפצות״ על חלק מהשלכות המיצב הכלכלי ולפעול לצמצום 
התפתחותם  גם  שראינו,  כפי  החיים.  של  כך  כל  והחשובים  הראשונים  בשלבים  כבר  הפערים 
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הבנה  ניכרת  נמוך  ממיצב  ילדים  אצל  למיצב.  קשורה  הרך  בגיל  ילדים  של  הרגשית־חברתית 
חברתית נמוכה יותר מאשר אצל ילדים ממיצב בינוני. 

תכניות התערבות המפצות על המיצב

בחּנּו את המשמעות של מיצב חברתי־כלכלי כגורם היוצר כבר מגיל הינקות הבדלים בין ילדים 
הן בתחום האקדמי והן בתחום הרגשי־חברתי. האם ניתן להתמודד עם שונויות בין ילדים כבר 
יכולים להביא לכך  מהגיל הרך? באיזו מידה אופני הלמידה וארגון מסגרות החינוך בגיל הרך 
שמרב התלמידים יפיקו את מרב התועלת מהשנים בגן? בחלק זה נבחן דרכי הוראה ותכניות 
עם  הכללי  החינוך  במסגרת  להתמודדות  המיועדות  ומהארץ  מהעולם  מיטביות  התערבות 
שונויות על רקע מיצב, תוך מתן תשומת לב להתמודדות עם שונות אקדמית וחברתית־רגשית 

שמקורה במיצב.

בהיבטים  הן  נמוך  ממיצב  גן  ילדי  לקידום  תכניות התערבות  יעילותן של  על  מדווח  בספרות 
אקדמיים והן בהיבטים חברתיים־רגשיים. בתחום ניצני האוריינות יש התערבויות המעודדות 
פונולוגית  ערנות  המעודדים  משחקים  הילדים  עם  לשחק  נמוך  ממיצב  לילדים  והורים  גננות 
 Blachman, Tangel, Ball,( ותשומת לב לשפה הכתובה. בלכמן, טנגל, בול, בלק ומק׳גרו למשל
Black & McGraw, 1999( מתארים התערבות שבה המשחקים כללו חלוקת מילה לצלילים, 
השמטת צלילים וחיבור בין צלילים למילה ועוד. בעקבות התכנית נמצא אצל הילדים בקבוצת 
ההתערבות יתרון בערנות פונולוגית, ידע אותיות וזיהוי מילים על פני ילדים בקבוצת ההשוואה. 
בישראל הראתה ארם )Aram, 2006( כיצד גננות יכולות לקדם את אוצר המילים של הילדים 
ואת הבנתם את מערכת הכתב כבר בגיל שלוש-ארבע, וזאת באמצעות פעילויות של קריאת 
ספר ושיח עם ילדים על נושאי הספר ובעזרת פעילויות הקשורות באלף־בית )למשל משחקי 
אותיות או משחקי כתיבה(. לוין וארם )2012( הראו כיצד ניתן לקדם את הבנת מערכת הכתב 
של ילדי גן חובה ממיצב נמוך באמצעות פעילויות כתיבה קצרות שבהן מלמדים את הילדים 

להיות ערים לצלילים של המילה ולקשר בין צליל לאות המתאימה לו. 

 Starkey, Klein & Wakeley,( בתחום החשיבה המתמטית מדווחים סטרקי, קליין ו־וייקלי
2004( על יעילותה של תכנית שבה עבדו הגננות בקבוצות קטנות עם ילדים ממיצב נמוך על 
בננות  מקבלים  הילדים  למשל  הפעילויות  באחת  מרחב.  ותפישת  מנייה  ספירה,  כמו  נושאים 
ומתבקשים לחלקן באופן שווה בין שני קופים. בעקבות ההתערבות נמצא אצל ילדים בקבוצת 
ההתערבות ידע חשבוני גבוה מזה של הילדים בקבוצת ההשוואה. בישראל הראו צמיר, תירוש 
ולוונסון )Tsamir, Tirosh & Levenson, 2008( כיצד גננות יכולות לחדד את רגישותם של 
זאת  כל   – ראויים  הנמקה  ולאופני  בהנמקה  ַלצורך  מתמטיות,  להגדרות  נמוך  ממיצב  גן  ילדי 
באמצעות פעילויות מיון של משולשים. בהמשך הן הראו כיצד ניתן, באמצעות פעילויות מנייה 
מכוונות עם הילדים, לקדם את החשיבה המתמטית של הילדים ואת ההבנה שבעיות ניתן לפתור 

.)Tsamir, Tirosh & Levenson, 2010( בכמה דרכים
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את  לקדם  שמטרתן  התערבויות  על  המחקר  מדווח  החברתית  וההבנה  ההתנהגות  בתחום 
 Tankersley,( כישוריהם של ילדים צעירים ממיצב נמוך. טנקרסלי, קמפס, מנסינה ו־ויידינגר
שהגננות  נמוך  ממיצב  ילדים  עם  עבדו  למשל   )Kamps, Mancina & Weidinger, 1996
הכיתה  כל  עם  הן  עבדו  ההתערבות  בקבוצת  הגננות  התנהגות.  לקשיי  בסיכון  כנמצאים  זיהו 
והן בקבוצות קטנות על נושאים של שיתוף פעולה, חיבה, קשר ואכפתיות. הילדים שהשתתפו 
במחקר קיבלו פעילות נוספת בקבוצות קטנות. בפעילויות אלו הגננת דנה ופעלה עם הילדים 
בתחומים של חלוקה עם אחרים, משא ומתן, התפשרות וכו׳. החוקרים הראו שבעקבות התכנית 
ניכר אצל הילדים בקבוצת ההתערבות יתרון בהתנהגות ובהבנה החברתית בהשוואה לילדים 
בקבוצת ההשוואה. בישראל פותחה תכנית א.ר.י.ה, שנועדה לקדם בקרב ילדי גן יכולת עמידות 
במצבי לחץ והופעלה בקרב ילדים ממיצב נמוך. במהלך התכנית הילדים מתוודעים למגוון דרכי 
הם  שבהם  למצבים  אלו  דרכים  של  התאמתן  מידת  את  ובודקים  לחץ  מצבי  עם  התמודדות 
נתקלים בחייהם. הדבר מקדם את נטייתם של הילדים הרכים להתמודד עם מצבי קושי ומשבר. 
החוקרים מצאו שיפור באופני הביטוי הרגשי של הילדים בעקבות ההשתתפות בתכנית. זאת 
ועוד: במדידות שנערכו בקרב הגננות וההורים דווח על שיפור ביעילות התנהלותם של הילדים 

.)Israelashvili & Wegman-Rozi, 2003, 2005( במגוון מצבי חיים

כפי שכתבנו במהלך הפרק, תפישה שלפיה ההתפתחות האקדמית וההתפתחות הרגשית־חברתית 
לפנים שונים  בו־זמנית  פיתוח תכניות שמתייחסות  עודדה  בזו  זו  ילדים צעירים שלובות  של 
 Nix, Bierman, Domitrovich( וגיל למשל בהתפתחות ילדים צעירים. ניקס, דומיטרוביץ׳ 
 ,Head Start REDI של  משולבת  התערבות  תכנית  של  יעילותה  את  בחנו   )& Gill, 2013
נמוך  חברתי־כלכלי  ממיצב  גן  ילדי  של  חברתיים  וכישורים  אוריינות  ניצני  לקדם  המיועדת 
באמצעות פעילויות שהמחקר הוכיח את יעילותן. הפעילויות לקידום ניצני אוריינות והכישורים 
ניצני האוריינות לדוגמה, הגננות  החברתיים שולבו בתכנית הלימודים הרגילה בגנים. בתחום 
יישמו קריאת ספרים בדיאלוג עם הילדים באמצעות סדרות של שאלות וגירויים שהוכח כי הם 
 .)e.g., Wasik, Bond & Hindman, 2006( מקדמים אוצר מילים, הבנת סיפור וכישורי לשון
בתחום החברתי, הגננות הפעילו בגנים את תכנית ה־PATHS שבה הן פועלות עם הילדים בגן 
בנושאים חברתיים כמו חלוקה עם אחרים, איפוק, משא ומתן ושליטה עצמית. החוקרים בחנו 
את יעילות התכנית המשולבת ומצאו כעבור שנה שהיא יעילה בקידום עניין בלמידה, הישגי 
בכישוריהם  הילדים התקדמו  להיווכח שהמידה שבה  היה  מעניין  חברתית.  והתנהגות  קריאה 
החברתיים במהלך התכנית בגן ניבאה הישגים בלימודים – הישגים שמעבר לאוצר מילים וניצני 
אוריינות – שנה לאחר מכן. החוקרים טוענים שהממצאים האלה מדגישים את הקשר שקיים 

אצל ילדים ממיצב חברתי־כלכלי נמוך בין הכישורים הרגשיים־חברתיים לאלה האקדמיים. 

יעילותה של תכנית מקיפה שיושמה במסגרת  )Lipsey et al., 2013( בחנו את  וחוב׳,  ליפסי 
מעונות יום בטנסי ומטרתה לקדם מוכנות לבית הספר אצל ילדי גן בני ארבע ממיצב חברתי 
נמוך. במסגרת התכנית למדו הילדים יום לימודים ארוך בכיתות של עד 20 תלמידים, עם שני 
אנשי צוות ותכנית לימודים מובנית באוריינות ומתמטיקה. בסוף שנת הלימודים מצאו החוקרים 



| 54 |  מערכת חינוך לכול — ולכל אחד

 

שיפור ברמת השפה ובתחום ההתנהגותי־חברתי ויתרון מובהק של קבוצת ההתערבות על קבוצת 
ההשוואה. עם זאת, בכיתה א׳ היטשטשו ההבדלים האקדמיים בין שתי הקבוצות. אמנם פחות 
נוספת בגן, אך השוואת ההישגים של הילדים בשתי  ילדים מקבוצת ההתערבות נשארו שנה 
הקבוצות לא לימדה על יתרון לקבוצת ההתערבות בתחום האקדמי או ההתנהגותי. החוקרים 
התוכן.  בתחומי  חיזוק  ולקבל  להמשיך  צריכים  היו  הילדים  היתרון  את  לשמר  שכדי  סבורים 
ממצא מעניין במחקרם הראה שככל שהילדים שהשתתפו בתכנית היו צעירים יותר, הם התקדמו 

יותר.

בורגר )Burger, 2010( סקר מחקרים שהעריכו את ההשפעה של תכניות התערבות על קידום 
הישגים של ילדים ממיצבים שונים כמה שנים אחרי סיום התכנית ובחנו את היציבות בהשפעת 
הילדים  של  הראתה שככל שהמיצב  התכניות  סקירת  בלימודים. אמנם  הישגיהם  על  התכנית 
היה נמוך יותר, כך תכנית ההתערבות תרמה יותר לקידומם, אך התברר שרוב ההתערבויות היו 
יעילות בקידום ההישגים של ילדים ממיצב נמוך בטווח הקצר ופחות מצליחות בקידום הישגים 
בטווח הארוך. בסיכום מעריך בורגר שלמרות ההצלחה היחסית של התכניות בטווח הקצר, קשה 
מאוד לסגור פערים בין הישגים של ילדים ממיצבים שונים, והוא מדגיש גם שבחינת יעילות 
של תכניות לאורך זמן תלויה במשתנים שאותם החוקרים בוחנים. חשוב לשים לב מה בודקים 

יותר – הישגים או תפקוד כללי יותר בחיים.

ריינולדס, טמפל, רוברטסון ומן )Reynolds, Temple, Robertson & Mann, 2001( העריכו 
את ההשפעה של תכנית התערבות מקיפה שנערכה בגנים ממיצב נמוך בשיקגו )989 ילדים( על 
חיי הילדים 15 שנים מאוחר יותר. תכנית ההתערבות הייתה רחבה וכללה התייחסות להיבטים 
חינוכיים ובריאותיים בבית המשפחות, תכניות התערבות אינטנסיביות בתחום הלימודי בגנים 
מגיל שלוש והמשך תכניות בבית הספר היסודי עד גיל תשע. כשהמשתתפים בתכנית היו כבני 
עשרים, החוקרים העריכו אצלם משתנים מרכזיים בקביעת הסתגלות יעילה. בהשוואה לקבוצת 
הביקורת, שכללה צעירים מרקע דומה בשיקגו שלמדו מגיל שלוש במסגרות החינוך הרגילות, 
אחוז הנשירה בקרב משתתפי התכנית היה נמוך יותר, גם האחוז של אלה שנאלצו לחזור על 
ולעומת  יותר,  נמוכים  היו  המיוחד  בחינוך  ששולבו  הילדים  מספר  וגם  כיתה״(  )״נשארו  שנה 
זאת, מספרם של מסיימי הלימודים העל־יסודיים היה גבוה יותר. אצל משתתפי התכנית נצפתה 
נמוך  ממיצב  הארבע  בני  ששיעור  מצאו  )שם(  וחוב׳  ליפסי  גם  עבריינית.  התנהגות  פחות  גם 
שהשתתפו בתכנית התערבות אינטנסיבית בגן ו״נשארו כיתה״ היה נמוך יותר. מעניין לציין גם 
שהחוקרים מדווחים כי בקבוצת ההתערבות ילדים רבים יותר אובחנו כבעלי צרכים מיוחדים. 
יש חשיבות לאבחון זה, מפני שהמאובחנים התחילו לקבל תמיכה ממוקדת בצורכיהם כבר מגיל 

צעיר. 

ילדים  להתפתחות  ביותר  משמעותית  להיות  עשויה  מיוחדים  בצרכים  צעיר  מגיל  תמיכה 
מספר  את  השוו   )Hausstätter & Takala, 2013( וטקלה  הושטטר  העתידיים.  ולהישגיהם 
נורווגיה.  לעומת  בפינלנד  הספר  בית  שנות  במהלך  מיוחדים  צרכים  בעלי  שמוגדרים  הילדים 
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ובכיתות  )בגן  הרך  בגיל  תמיכה  ומקבלים  מאותרים  ילדים  יותר  שבפינלנד  מצאו  החוקרים 
הגבוהות.  בכיתות  מיוחד  חינוך  של  תמיכה  מקבלים  ילדים  יותר  בנורווגיה  ואילו  הנמוכות( 
החוקרים טוענים שהאיתור בגיל הצעיר בפינלנד ומתן מענה בהתאם מסייעים לילדים להשלים 
מוקדם  וטיפול  בפינלנד  מיוחדים  צרכים  בעלי  ילדים  של  מוקדם  איתור  להערכתם,  פערים. 

בילדים קשורים להישגים הטובים של תלמידים מפינלנד במבחני פיזה. 

ברנט )Barnett, 2011( מתייחס לשאלה הנוגעת ליציבות התרומה של תכניות התערבות בגיל 
סקירת  מסכם  ברנט  להם.  תורמות  אלו  שתכניות  והתפקוד  ההתפתחות  תחומי  ולמגוון  הרך 
התערבות  תכניות  של  יעילותן  את  ובחנה  הברית  בארצות  שנעשתה  ומטא־אנליזה  ספרות 
רבות בגיל הרך לאורך שנים. הוא מסכם את הסקירה באמירה שלתכניות התערבות בגיל הרך 
יש השפעה משמעותית, קצרת־טווח וגם ארוכת־טווח, על התפתחות קוגניטיבית, התפתחות 
רגשית חברתית, התקדמות בבית הספר, התנהגות אנטי־חברתית ופשע. הוא מציין שההשפעות 
לטווח הארוך יכולות להיות קטנות מאלה שלטווח הקצר, אך הן בהחלט משמעותיות ובעלות 

ערך רב ליחיד ולחברה. 

ילדים  של  בהתפתחותם  שונים  היבטים  לקדם  המיועדות  התערבות  תכניות  קיימות  לסיכום, 
צעירים ממיצב נמוך. חלק מהתכניות מתמקדות בפן האקדמי או החברתי־רגשי, ויש גם תכניות 
שמשלבות בין השניים ושואפות לקדם את ההתפתחות הכללית של הילדים. מחקרים המלווים 
יעילות התכנית עם סיומה, והערכות אלו מצביעות על  תכניות אלה מעריכים בדרך כלל את 
הרך  בגיל  התערבות  תכניות  של  תרומתן  את  הבוחנים  מחקרים  הילדים.  בהישגי  התקדמות 
לאופי  שיש  החשיבות  את  מחזקים  הילדים  של  יותר  המאוחרת  להתפתחותם  נמוך  במיצב 
עם  ויציבה  אינטנסיבית  עבודה  של  חשיבותה  על  ומצביעים  להתפתחותם,  בילדים  ההשקעה 
הילדים כבר מגיל צעיר. מחקרי האורך מבהירים את הצורך להתבונן, מעבר להישגים האקדמיים, 
במגוון מאפייני הסתגלות של הילדים כמדדים להצלחת התכנית. מעבר לתכנים חשוב לבחון 

כיצד עובדים עם הילדים ואיך אפשר להגיע אל רוב הילדים ולקדמם בעקביות. 

האם ניתן ליישם הוראה מותאמת אישית?

מתאים  זמן  ילד  בכל  תשקיע  הילדים,  בין  בשונויות  תכיר  שהגננת  לכך  לדאוג  דרך  יש  האם 
את  בעצמו  לחקור  פנאי  מספיק  לו  תשאיר  וגם  בקבוצה,  או  אישית  בעבודה  צרכיו,  לפי 
התכנים הנלמדים? נראה שנושא זה הוא עדיין אתגר גדול לחוקרים ואנשי חינוך. גישה חדשה 
מנסה  הרך  בגיל  לילדים  והאוריינות  השפה  בתחום  ההוראה  ולהתאמת  לשונות  להתייחסות 
לחשב באמצעות תוכנת מחשב את כמות הזמן שבו על הגננת לפעול עם הילד באופן אישי, את 
הזמן שעליה להשקיע בפעילות קבוצתית עם הילד ואת הזמן שיש לתת לו לשחק בגן באופן 
 Connor, Morrison & Slominski,( עצמאי. במחקר ראשוני בחנו קונור, מוריסון וסלומינסקי
2006( באמצעות תצפיות את השפעתה של פעילות במליאת הגן ובקבוצות קטנות על הישגים 
)קריאת ספר  בני 6-3. הם מצאו שפעילות בתחום השפה  ילדים  ובניצני אוריינות של  בשפה 
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למשל( התרחשה בעיקר במליאה, ותכיפות העשייה בתחום זה נמצאה קשורה להישגי השפה 
הילדים,  לרמת  קשר  ללא  בקבוצות,  הילדים  עם  הגננות  עבדו  האלפבית  בנושא  הילדים.  של 
ונמצא קשר בין תכיפות הפעילות הזאת לבין הבנת מערכת הכתב של הילדים. החוקרים לא צפו 
בפעילות של ״אחד על אחד״ בנושאי אוריינות. להערכתם ייתכן שבקבוצות הקטנות הגננות 
מצליחות להתאים הוראה לילדים וייתכן שבנסיבות של מליאת הגן הן מתקשות להגיע להוראה 
אישית. קונור וחוב׳ בחנו את הדרכים היעילות להוראת ראשית קריאה. ממחקרם עולה כי ילדים 
הישגים  בעלי  ילדים  לדוגמה,  הקריאה.  ראשית  לקידום  שונה  להכוונה  זקוקים  שונות  ברמות 
נמוכים בהבנת הנשמע מפיקים הרבה מהדרכה מכוונת מצד הגננת, ואילו ילדים בעלי הישגים 
גבוהים לומדים יותר מפעילות עצמאית )Connor, Morrison & Petrella, 2004(. על בסיס 
הבנה זו פיתחו החוקרים אלגוריתם שמחשב את הזמן שעל הילד להיות מעורב בכל פעילות, 
את הקבוצה המתאימה לו ואת המידה הרצויה של מעורבות הגננת בפעילותו. החישוב מבוסס 
על הערכה של הגננת את הילד בפעילות יומיומית. החוקרים קוראים לתכנית שלהם ״הערכה 
לצורך הוראה״ )Assessment to Instruction - A2i(. ההערכה של המורה פשוטה ומתבצעת 
לעתים קרובות. בהתאם להערכה המשתנה המחשב מתכנן לכל ילד את הפעילות בקבוצות, לבד 
או עם הגננת. בסדרה של מחקרי התערבות השוו קונור וחוב׳ הישגים של ילדים שלמדו בהוראה 
מותאמת אישית עם הישגים של ילדים שלמדו בהתאם לתכנית הלימודים הרגילה בכיתה א׳. 
קטנה(  בקבוצה  והוראה  עצמית  )עבודה  הקריאה  הוראת  דרך  של  שהתאמה  מצאו  החוקרים 
לילד בהתאם ליכולות השפה וכישורי האלפבית שלו משמעותית מאוד בקביעת הישגיו בסוף 
כיתה א׳. החוקרים הצביעו על יתרון לגישת ההערכה לצורך הוראה שבה המורה מנחה כל ילד 
 Connor, Morrison,( ברמה אישית או קבוצתית בפעילות הקשורה במערכת הכתב או השפה
Schatschneider, Toste, Lundblom, Crowe & Fishman, 2011(. יתר על כן, החוקרים 
אף הראו שילדים בעלי אוצר מילים דל שהשתתפו בתכנית השוו בסופה את הישגיהם בתחום 
 Connor, Morrison  & Underwood,( עשיר  מילים  אוצר  בעלי  ילדים  של  לאלה  השפה 
2007(. קשה בשלב זה לקבוע אם הגישה של הערכה המכוונת להוראה מציעה פתרון ליישום 
וחוב׳ מתמקדים בתחום של שפה  קונור  ילד במסגרות החינוך. המחקרים של  לכל  יחס שונה 

ואוריינות. דרוש מחקר נוסף כדי לקבוע האם הם רלוונטיים לתחומי ידע אחרים.

כיצד יכולות גננות לבצע הערכה יעילה של ילדי הגן, הערכה שאינה כרוכה בבחינות יומיומיות 
או בלחץ על הילד? איך עליהן לתכנן את פעילותן כדי לעבוד עם מגוון ילדים וצרכים? כיצד 
כדאי להתייחס לשונות בתחום הרגשי־חברתי באופן שיביא בחשבון גם את הפן הלימודי? כיצד 
נכון לקדם הישגים בלימודים מבלי לזנוח את הכישורים החברתיים? אחת התשובות היא סיוע 
להדריך  חשוב  פעילות.  ותכנון  התבוננות  לצורך  זמן  להן  לפנות  ראוי  אלה.  בנושאים  לגננות 
אותן באופן עקבי ומקצועי בנושאים אלו. גננות בודדות יחסית בגן וייעוץ תכוף ועקבי מיועצת 
עשויים לסייע להן להתפנות ולשוחח עם אדם מקצועי בנושאים אלו, לקבוע מדיניות, לעבוד 
עם הילדים ולאמוד את יעילות פעילותן בהערכות חוזרות. ברור שבזמננו, כשידוע שהתפתחות 
הילדים בגיל הרך משמעותית ביותר להתפתחותם, עלינו לשאוף לפתח דרכים להתמודדות עם 
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שונות ולקידום ילדים בהתאם לסגנונם וכישוריהם בבית ובמסגרות החינוך. אל לנו להתייחס 
לשלב זה כאל שלב של ״המתנה״ ולהתחיל את הפעילות לקידום הילדים וטיפוחם רק בבית 

הספר, מכיוון שהתפתחות הילדים פשוט אינה ממתינה לבית הספר. 

המלצות

מן האמור בפרק נובעות מספר המלצות המובאות להלן:

בשל הרצף בהתפתחות הרגשית־חברתית והאקדמית של ילדים, בשל ַהקשרים שבין תחומי   .1 
ההתפתחות השונים והיכולת להשפיע על כיוון ההתפתחות באמצעות התערבות מוקדמת, 
חשוב לאבחן את השונויות בין הילדים כבר בגיל הרך. איחור בהערכת השונות ובמתן מענה 

הולם עלול לגרור החמרה במצב הילדים. 

מגיל  כבר  מיטביים  והישגים  יעילה  הסתגלות  לקדם  יכולות  החינוך  ומערכת  המשפחה   .2 
צעיר באמצעות יצירת סביבה ואווירה מתאימות ומתן תיווך ההולם את מאפייני הילדים. 
הייחודיים  המאפיינים  על  ללמוד  להן  שיאפשרו  כלים  הגננות  בידי  לתת  חשוב  כך  לשם 
של הילדים בהיבטים החברתיים, הרגשיים והאקדמיים.9 חשוב לתת להן הדרכה מקצועית 
ותלמדנה  הילדים  בעקביות את המאפיינים האישיים של  הן תבחּנה  רציפה שבמסגרתה 
מגוון התנהגויות שמתאימות לקידום הילדים. במקביל צריכים הורי הילדים לקבל הדרכה 

הנוגעת לדרכי מענה התואמות את מאפייני הילדים בבית בחיי היום יום. 

לדוגמה,  ההורים.  לבין  הגן  בין  המתואמת  הולמת  התייחסות  מחייבת  בשונות  הבחנה   .3 
לילדים בעלי שליטה עצמית נמוכה חשוב מאוד להציב גבולות ברורים בבית ובגן. לשם כך 
יש לעבות את התקשורת ושיתוף הפעולה שבין הבית לגן. ראוי לדאוג שתהיינה יועצות 
חינוכיות לגיל הרך בכל המסגרות החינוכיות בהיקף שעות שיאפשר להן להדריך בעקביות 
יקבלו באופן עקבי  ילדים  זו  לגננות להיות בקשר עם ההורים. בדרך  ולסייע  את ההורים 

מענה לצרכים הייחודיים שלהם, בגן ובבית.10

ילדים מרמות הישגים שונות.  ולקדם את היכולות האקדמיות של  חשוב להמשיך לטפח   .4 
גננות צריכות להכיר היטב את מאפייני הילדים בגן ולהתאים להם מסגרות למידה ופעילות. 
ולמידה  הגננת  עם  אישית  בהדרכה  למידה  עצמאית,  ללמידה  בגנים  זמן  להקדיש  יש 
בקבוצות ובמליאה. מומלץ לשלב בין מסגרות ההוראה השונות בהתאם לצורכי הלמידה 
בגן  לילדים  ביעילות  הפעילות  את  לתווך  כיצד  ללמוד  צריכות  גננות  הילדים.  ולמאפייני 

9 באגף לחינוך קדם־יסודי במשרד החינוך פותח כלי לסייע לגננות להתבונן בילדים במהלך פעילותם בגן )׳מבטים׳, 

גולדהירש, וגנר ווינוקור, 2002(.
10 להרחבה בנושא זה ר׳: גרינבאום, ז׳ ופריד, ד׳ )עורכים(. ׳קשרי־משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך )גן-ג׳(: תמונת 

מצב והמלצות הוועדה לנושא קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך )גן-ג׳( וזיקתם להתפתחות הילד והצלחתו 
במערכת החינוך׳. האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ירושלים: תשע״א. 
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בעבודה אישית, קבוצתית ובמליאה. הן צריכות ללמוד כיצד לבנות קבוצות למידה ובאילו 
אינטנסיביות ותדירות לפעול עם הקבוצות השונות.

מומלץ  נמוך,  ממיצב  כתוצאה  שנוצרים  פערים  על  לפצות  תוכל  החינוך  שמערכת  כדי   .5 
להתחיל ביישום בתכניות התערבות בגיל מוקדם ככל האפשר. השקעה מסיבית בגיל הצעיר 
עם תמיכה עקיבה בהמשך ההתפתחות עשויה ליצור שינוי משמעותי ולקדם את הילדים 
שהשתתפו  שהילדים  שככל  מראים  מחקרים  תקינה.  והסתגלות  גבוהים  הישגים  לקראת 
בתכנית היו צעירים יותר, כך הייתה התקדמותם גדולה יותר. תכניות בגיל הרך מאפשרות 
גם אבחון מוקדם של קשיים וצרכים מיוחדים ומתן תשובות מקצועיות מתאימות. מכיוון 
שההשפעה של תכניות קצרות־מועד עלולה להתמתן עם הזמן, חשוב שהתכניות תהיינה 
מקיפות )תתייחסנה לתחומי התפתחות שונים(, תפעלנה בבית ובמסגרת החינוך ותימשכנה 

לאורך זמן )לפחות ברמה של מעקב ותמיכה(. 
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פרק 4: שונויות רגשיות־חברתיות, השלכותיהן 
וזיקתן להישגים בלימודים

המצב הרגשי־חברתי של ילדים והישגיהם בלימודים משפיעים זה על אלה ומושפעים הדדית. 
וכן  ודיכאון  חרדה  דאגות,  כגון  רגשות  של  רחב  לטווח  מתייחס  ילד  של  רגשי־חברתי  מצב 
ליכולות חברתיות כגון כישורים בינאישיים, אמפתיה והבנה של הזולת. בהקשר של בית הספר, 
רווחה נפשית של ילדים מתייחסת גם להיבטים רגשיים וחברתיים שקשורים לחוויית הלמידה – 
למשל מוטיבציה ואהבת הלימוד, אהבת חידושים וסקרנות, ביטוי עצמי, תחושת שייכות וקבלה 
בקבוצת השווים – ומנגד היא כוללת למשל פחד מכישלון, תחושת אי־מסוגלות, חוסר אונים, 
תסכול, שעמום וקנאה. פרק זה עוסק ביחסי הגומלין שבין המצב הרגשי־חברתי של ילדים לבין 

הישגיהם בלימודים ובדרכים שבהן שני ההיבטים האלה מעצבים זה את זה. 

התפקוד הרגשי־חברתי של הילד קשור במידה רבה למאפייניו האישיים. אלה כוללים מרכיבים 
שגם  מובן  שלו.  האישיות  ומבנה  הטמפרמנט  על  השאר  בין  שמשפיעים  ותורשתיים  גנטיים 
ומבנה  הטמפרמנט  להוריו,  הילד  בין  הקשר  )למשל  המשפחתי  במישור  סביבתיים  גורמים 
האישיות של ההורים, המצב הכלכלי של המשפחה(, בבית הספר )למשל הקשר בין הילד למוריו, 
הקשר בינו לבין עמיתיו לכיתה, האקלים בכיתה ובבית הספר( ובהקשר החברתי הרחב )למשל 

חשיפה לאירועים טראומטיים( – משפיעים על רווחתו של הפרט. 

וסביבתיים, מעניקה משמעות רבה  רווחת הפרט מושפעת מגורמים אישיים  זו, לפיה  תפישה 
)צימרמן,  הפרט  של  וההתנהגותי  הרגשי־חברתי  התפקוד  בעיצוב  ביו־סוציאליים  להיבטים 
המשפחה  החברתי־כלכלי׳,  ובמיצב  המשפחתי  ברקע  ׳שונויות  בפרק  נכתב  שכבר  כפי   .)2010
נמנית עם הגורמים המשפיעים המשמעותיים ביותר על מצבו הרגשי־חברתי של הילד. גורמים 
רבים הקשורים למשפחה – בהם התקשורת בינו לבין הוריו ומידת החום והתמיכה המאפיינת 
היבטים   .)2010 )צימרמן,  הילד  הנפשית של  לרווחתו  תורמים   – ביניהם  היחסים  את מערכת 
וכיוצא  ההורים  בין  אלימות  ההורים,  מצד  והזנחה  התעללות   – זו  יחסים  במערכת  שליליים 
 Davidov( באלה – עלולים לפגוע ברווחתו הנפשית של הילד הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך
Khoury-Kassabri, 2013 &(. כאמור, גם למיצב החברתי־כלכלי של המשפחה ולסביבה שבה 
ילדים שגדלים במשפחות  ראינו, אצל  כפי שכבר  רווחתו הנפשית.  יש השלכות על  הילד  גדל 
עניות ניכרות יותר בעיות בהסתגלות החברתית לבית הספר. נמצא כי בין הגורמים המרכזיים 
המתווכים בקשר שבין המיצב החברתי־כלכלי לבין רווחתו הנפשית של הילד יש למנות נגישות 
למשאבים כלכליים וחברתיים־תרבותיים, אילוצים סביבתיים )כגון הגירה או חשיפה לאירועים 
 Bradley & Corwyn, 2002;( הוִרי(  לחץ  )כגון  פסיכולוגיות  השפעות  וכן  טראומטיים( 

.)Sznitman, Reisel & Romer, 2011
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בנוסף להשפעה של מבנה האישיות והמשפחה על התנהגותו של הילד, נמצא שגם לבית הספר 
יש השפעה לא מבוטלת על הרווחה הנפשית. מאפיינים כגון מערך היחסים הבינאישיים של 
הילד עם קבוצת השווים ועם צוות בית הספר, האקלים הבית־ספרי ומטלות הלימודים משליכים 
 Eder, 1995; Hofman, Hofman &( הילד  של  והקוגניטיבי  ההתנהגותי  הרגשי,  מצבו  על 
Guldemond, 1999; Samdal, Wold & Bronis, 1999(. לאור האמור, ברור כי ילדים מגיעים 
למסגרות החינוך עם מטען רגשי־חברתי ייחודי, וברור גם שמטען זה ממשיך להתעצב ולהשתנות 
בבית הספר. חוויית לימוד חיובית עשויה לקדם את רווחתו הנפשית של הילד, ותפקודו הרגשי־

חברתי בבית הספר יכול להשליך על הישגיו הלימודיים ועל תפישתו את חוויית הלימוד. נדון 
הישגים  לבין  רגשי־חברתי  מצב  בין  ההדדיות  הזיקות  את  המגדירים  שונים  בהיבטים  להלן 

בלימודים. 

היבטים של רווחה נפשית בבית הספר

רווחה נפשית בבית הספר מוגדרת על בסיס פרמטרים שונים: עד כמה התלמיד מרגיש טוב בבית 
הספר, אוהב את בית הספר, שבע רצון מהיבטים שונים בו )מורים, קבוצת השווים, אקלים(, חש 
 Belfi et al.,( ביטחון והגנה, היעדר פחד ואין לו בעיות פסיכולוגיות הקשורות בבית הספר 
Eder, 1995; Hofman et al., 1999; Samdal, Wold & Bronis, 1999 ;2012(. התנהגויות 
פנימית  מוטיבציה  מקדמות  בקשר  ובצורך  מסוגלות  בתחושת  באוטונומיה,  התומכות  מורה 
ללמידה, רגשות חיוביים, הישגים והשקעה בלימודים )זיידנר, 2010; קפלן ועשור, 2004(. באופן 
 )Sznitman et al., 2011( כללי, רווחה נפשית רגשית היא בעלת השפעה על הישגים חינוכיים

.)Wentzel, 1997( ונמצא כי היא קשורה להיבטים חיוביים של מוטיבציה אקדמית

עוד נמצא כי ההשפעה המשמעותית ביותר על הישגים בלימודים קשורה דווקא למוטיבציה של 
התלמיד )Wang, Haertel & Walberg, 1993(. מוטיבציה זו מוגדרת כמערך של אמונות )כגון 
ציפיות למסוגלות עצמית, ביטחון ביכולת לקדם מטרות או ספקות לגבי יכולת עצמית, ייחוס 
כישלונות לחוסר יכולת( ורגשות )כגון תחושת מסוגלות, שמחה בתהליך הלימוד או שעמום, 
 Wentzel,( המשפיעים על ההתנהגות ומכוונים אותה – )פחד מכישלון ותחושת חוסר אונים
שונים  מוטיבציוניים  מודלים   .)1999; Green, Martin & Marsh, 2007; Martin, 2008
מדגישים אמונות ורגשות ספציפיים שנמצא כי הם מקדמים או מעכבים הישגים. עם אלה נמנים 
אמונה במסוגלות עצמית, ייחוסים פנימיים להצלחה, מוטיבציה פנימית הנתמכת על ידי שמחה 
בתהליך הלמידה, הזדהות עם החומר הנלמד וקביעת מטרות לקידום הישגים והצלחות במקום 
 Eccles, Wigfield & Schiefele, 1998; Graham & Weiner,( מטרות למניעת כישלונות
Pintrich & Schunk, 2002 ;1996(. כן נמצא כי היבטים שונים ביחסים בינאישיים תומכים, 
חמים ומטפחים מצדם של אחרים־משמעותיים בחיי התלמידים, כגון קבוצת השווים או מורים, 
 Ainley,( תורמים לקידום המוטיבציה האקדמית של התלמידים, מעורבותם בלמידה והישגיהם
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 1995; Hartup, 1996; Martin & Dowson, 2009; Pianta, 1998; Roeser, Midgley &
 .)Urdan, 1996; Ryan, 2001

נמצא כי בעיות רגשיות וחברתיות שונות קשורות לכישלון בתחום הלימודי, לקשיי למידה ולקשיי 
 Collins & Nowicki, 2001; MacCann, Fogarty, Zeidner,( הסתגלות למסגרת בית הספר
 Masten et al., 2005; Obradovi( כך למשל, מחקרי אורך של מאסטן וחוב׳ .)Roberts, 2011
בעיות  בעלי  31 שנים. המחקר מצא שלילדים  7 במשך  מגיל  ילדים  עקבו אחר   )et al., 2010
התנהגות )כגון חוסר קבלת משמעת וסמכות( ונטיות לאלימות בילדות היו הישגים לימודיים 
נמוכים יותר בבית הספר )גיל 7–12(. הישגים אלו ניבאו הפרעות רגשיות חמורות יותר )כגון 
חרדה ודיכאון( בגיל הבגרות הצעירה )גיל 30-20(. כן נמצא כי גם אצל ילדים שאובחנו בגיל 15 
כסובלים מחרדה או דיכאון היו הישגים אקדמיים נמוכים יותר במהלך הלימודים באוניברסיטה 
)Bardone, Moffitt, Caspi & Dickson, 1996(. במחקר אחר נמצא שבעיות למידה וקושי 
של תלמידים להגיע להישגים ראויים בבית הספר מנבאים בעיות בבריאותם הנפשית, במיוחד 
 Schwartz, Gorman, Duong & Nakamoto,( רמות גבוהות של חרדה, חוסר אושר ודיכאון
שקשיים  מצאו   )Herman, Lambert, Ialongo & Ostrander, 2007( וחוב׳  הרמן   .)2008
לימודיים בכיתה א׳ קשורים בצורה משמעותית לסימפטומים של דיכאון בכיתה ג׳. לעומת זאת, 
נמצא כי הצלחה בלימודים במהלך שנות בית הספר היסודי עשויה להפחית את הסבירות שילד 
 Jessor,( גיל ההתבגרות  ונשירה מבית הספר במהלך  יחווה הפרעות רגשיות )חרדה, דיכאון( 
Turbin & Costa, 1998; Patterson, Reid & Dishion, 1992(. בניסיון לבחון לעומק אם 
 Durlak, שיפור במצב הרגשי־חברתי של הילד יכול להשפיע לטובה על הישגיו בלימודים ערכו
תכניות   312 של  מטא־אנליזה   Weissberg., Dymnicki, Taylor & Schellinger )2011(
התערבות לשיפור הרווחה הנפשית של ילדים בבית הספר. המטא־אנליזה נערכה על 270,034 
תלמידים, מגן חובה ועד בית הספר העל־יסודי. נמצא כי בהשוואה לקבוצות ביקורת, משתתפי 
התכניות השונות הציגו שיפור משמעותי בכישורים חברתיים ורגשיים וכן בעמדות ובתחושות 
שלהם כלפי העצמי וכלפי האחרים. בנוסף לכך נמצא כי בהשוואה לקבוצות ביקורת, משתתפי 
התכניות השונות הציגו בהישגיהם בלימודים שיפור שהיה קשור גם בשיפור ברווחה הנפשית 
ובתפקודם הרגשי־חברתי. מעבר לכך נמצא כי ההשפעות של התכניות לקידום רווחה נפשית על 

.)Durlak et al., 2011( ההישגים הלימודיים היו משמעותיות בכל שלבי החינוך

בלמידה  ומעורבות  התמדה  ומגבירים  מאמץ  מקדמים  הנאה  או  אושר  כגון  חיוביים  רגשות 
)Krapp, Hidi & Renninger,1992(. נמצא כי מצב רוח חיובי מעלה את יכולת הריכוז ואת 
 Bryan, Mathur & Sullivan,( החשיבה היצירתית ומסייע בתפקודים קוגניטיביים מורכבים
הרגשות  תפקיד  את  בחן  הברית  בארצות  שנערך  אורך  מחקר   .)1996; Izard et al., 2001
שחווים  שילדים  מצא  המחקר  י׳.  עד  ז׳  בכיתות  תלמידים   392 בקרב  הספר  בבית  החיוביים 
רגשות חיוביים באופן תדיר יותר היו מעורבים יותר בתהליך הלמידה )השקיעו יותר זמן ומאמץ 
בלמידה של חומר חדש, היו פעילים יותר בכיתה, היו סקרנים יותר ושאלו יותר שאלות הנוגעות 
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לחומר הנלמד(, ואילו ילדים שחווים רגשות שליליים באופן תדיר יותר נטו להשקיע פחות מאמץ 
 Reschly, Huebner,( בלמידה של חומר חדש ולהיות פחות סקרניים ופחות פעילים בכיתה
ירודה  פסיכולוגית  הסתגלות  אצלם  שניכרת  תלמידים   .)Appleton & Antaramian, 2008
לעתים  מתאפיינים  ועוד(  רגשיות  חברתיות,  מבעיות  גבוהה,  דיכאון  מרמת  הסובלים  )ילדים 
 Jin et al., 2008; Johnson,( קרובות בתפקוד אקדמי נמוך, מוטיבציה נמוכה והישגים נמוכים
נוער  בבני  שנערך  בינלאומי  במחקר   .)McGue & Iacono, 2006; Sznitman et al., 2011
ב־23 מדינות מערביות נמצא כי בכל המדינות שנבדקו, בעיות ברווחה הנפשית של הילד )כגון 
 .)Sznitman et al., 2011( נמוכות של הישגים  סימפטומים של דיכאון( היו קשורות ברמות 
בנוסף עלה ממחקר זה קשר משמעותי בין הישגי התלמידים לבין עוני, אך קשר זה היה עקיף 
בתחום  רבות  בעיות  היו  יותר  עניים  לילדים  כלומר,  הילד.  של  הנפשית  רווחתו  על־ידי  ותווך 

 .)Sznitman et al., 2011( הרווחה הנפשית, ואלה התבטאו גם בהישגים נמוכים יותר

חינוכיות  תוצאות  על  ושליליים,  חיוביים  ספציפיים,  רגשות  של  בהשפעה  להתמקדות  בנוסף 
שונות )הישגים, תהליכי חשיבה ומוטיבציה( גם לאינטליגנציה רגשית יש השפעה על הישגים 
בעיבוד  הקשורים  קוגניטיביים  כישורים  של  כמערך  מוגדרת  רגשית  אינטליגנציה  בלימודים. 
להתעוררות  סיבות  להבין  היכולת  ובאחרים,  בעצמי  רגשות  לזהות  היכולת  בהם  רגשי,  מידע 
של רגשות שונים, ביטויים והתוצאות הקוגניטיביות וההתנהגותיות שלהם, היכולת להשתמש 
ברגשות לקידום מטרות והיכולת לווסתם )למשל להחליש את העוצמה של פחד או כעס( לשם 
מחקרים   .)Mayer &Salovey, 1990; 1997( הנפשית  הרווחה  על  ושמירה  הסתגלות  קידום 
הראו שאינטליגנציה רגשית קשורה הן ברווחה הנפשית של הילד והן בהישגיו בלימודים. כך 
למשל נמצא קשר בין יכולתו של הילד לבטא רגש, להבין רגשות ולווסת רגשות לבין מצב נפשי 
והישגים   )Fine, Izard, Mostow, Trentacosta & Ackerman, 2003( יותר  חיובי  ורגשי 
 383 בקרב  שנערך  במחקר  כן,  כמו   .)Collins & Nowicki, 2001( הספר  בבית  יותר  טובים 
תלמידי כיתה ח׳ במספר מדינות בארצות הברית נמצא שככל שרמת האינטליגנציה הרגשית של 
 MacCann, Fogarty,( התלמידים הייתה גבוהה יותר, כך הישגיהם בלימודים היו טובים יותר
להישגים  רגשית  אינטליגנציה  שבין  שבקשר  גם  הראו  מחקרים   .)Zeidner, Roberts, 2011
לימודיים בבית הספר מתווכים גורמים שונים כגון הרווחה הנפשית של הילד, איכות היחסים 
Linnenbrink-( החברתיים שלו והמידה שבה הוריו מהווים מקור לתמיכה רגשית בעת הצורך

 Garcia, Rogat & Koskey, 2011; Parker, Summerfeldt, Hogan & Majeski, 2004;
.)Wang, MacCann, Zhuang, Liu & Roberts, 2009

גם רווחה חברתית משמעותית להישגיו של התלמיד. מחקרים הראו שתחושת שייכות חזקה 
יותר לבית הספר, המתבטאת בתחושה של התלמיד שהמורים מפגינים כלפיו חום ואכפתיות, 
וכן תחושת שייכות לקבוצת השווים קשורות באופן חיובי ברמת ההישגים הלימודיים בבית 
גם  חיובי  באופן  קשורה  זו  תחושה   .)Baker et al., 1998; Samdal & Wolf, 1998( הספר 
בציפיות התלמידים להצליח )Goodenow, 1993; Skinner & Belmont, 1993( וכן בעמדות 
 Osterman,( חיוביות כלפי בית הספר, מעורבות, השתתפות בפעילויות למידה והשקעה בלמידה
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2000( ובאופן שלילי עם היעדרויות מבית הספר ואיחורים בהגעה ללימודים. כך למשל, במחקר 
אורך שנערך בהולנד בקרב 741 תלמידים מ־49 בתי ספר יסודיים מילאו תלמידי כיתות א׳-ה׳ 
שאלונים ועברו ריאיונות אישיים במטרה להעריך את הקשר בין תחושת השייכות שלהם לבית 
לאורך  בלימודים  הישגיהם  לבין  למשל(  בדידות  תחושות  בהיעדר  ביטוי  לידי  )שבאה  הספר 
מצאו שתחושת  החוקרים   .)Palmen, Vermande, Dekovi & Van Aken, 2011( השנים 
שייכות גבוהה לבית הספר ניבאה את הישגי התלמידים בבית הספר לאורך זמן. מחקר אחר מצא 
 .)Yazejian, 1999( גבוה לחוסר הסתגלות אליו  היו בסיכון  בלי חברים בבית הספר  שילדים 
שעולה  ככל  כי  נמצא  לנשירה  בסיכון  הנמצאים  תלמידים   36 בקרב  בישראל  שנערך  במחקר 
תחושת השייכות למסגרת החינוכית, כן עולה רמת ההסתגלות אליה. תחושת השייכות באה 
לידי ביטוי בעמדות חיוביות כלפי בית הספר, ואף יצרה מוטיבציה להגברת ההישגים בלימודים 
תלמידי   641 בקרב  שנערך  אורך  במחקר   .)2007 וכפיר,  בר־זוהר,  )טרומר,  ראויה  ולהתנהגות 
גורם משמעותי  הייתה  הספר  לבית  שייכות  נמצא שתחושת  הברית  בארצות  ו׳  עד  ג׳  כיתות 
בניבוי מוטיבציה והישגים. כן נמצא כי תחושת שייכות גבוהה מנבאת רמות גבוהות יותר של 

 .)Furrer & Skinner, 2003( השתלבות רגשית וחברתית בבית הספר

היבט נוסף שהתברר כמשמעותי הוא שתחושת הילד בבית הספר קשורה למידת המקובלות שלו 
 Guay et( בחברת השווים, כלומר, בשאלה עד כמה הוא אהוד על חבריו וזוכה ליחס חיובי מצדם
al., 1999; Wentzel, 2003(. נמצא קשר חיובי בין מאפיינים אלו ובין ההישגים הלימודיים של 
 Anderman & Freeman, 2004; Nangle & Erdley, 2001; Wentzel,( ילדים בבית הספר
מצא  ו׳  בכיתה  תלמידים   242 אחרי  שנתיים  במשך  שעקב  מחקר   .)2009; Whitlock, 2006
שרמה נמוכה יותר של קבלה בכיתה קשורה למצוקה רגשית ולהישגים נמוכים יותר בלימודים 
)Wentzel, Barry & Caldwell, 2004(. תלמידים שמאמינים שחבריהם דואגים להם ותומכים 
בהם נוטים לעסוק בהיבטים חיוביים של חיי הכיתה, מציבים לעצמם מטרות לקידום הישגים 
כזו  תמיכה  חווים  שלא  תלמידים  לעומת  יותר  גבוהים  להישגים  ומגיעים  הלימודים  בתחום 
)Goodenow, 1993; Wentzel, 1999(. תפישה שלילית של היחסים עם קבוצת השווים מובילה 

 .)Wentzel, 1998( למצוקה רגשית ולתחושת ניכור מפעילויות הכיתה

סקירת הספרות מצביעה על כך שהמצב הרגשי־חברתי של הילד תורם להישגים הלימודיים שלו 
בבית הספר. עם זאת יש לזכור שלעתים המצב הרגשי הוא תוצר של חוויית לימודים שלילית 
ואי־יכולת של התלמיד לעמוד בציפיות ובמטרות לימודיות של הוריו וסביבתו. מכאן  קודמת 

החשיבות של בחינת הזיקות ההדדיות בין תפקוד רגשי־חברתי לבין הישגים בלימודים. 

התמודדות עם שונות בהישגים והשלכותיהם על התפקוד הרגשי־חברתי של תלמידים

בחלק הקודם ראינו שיש השפעה הדדית בין מצבו הרגשי־חברתי של הילד לבין הישגיו בלימודים. 
מכאן עולה כי דרכי התמודדות עם שונות בהישגים לימודיים של תלמידים בבית הספר אמורות 

להשפיע על התפקוד הרגשי־חברתי של תלמידים ולהפך. 



| 64 |  מערכת חינוך לכול — ולכל אחד

 

הקבצות

הקבצות והסללות נמנות עם הדרכים הנפוצות ביותר שבאמצעותן מתמודדות מערכות חינוך 
עם שונויות קוגניטיביות בין תלמידים. על פי שיטות אלו תלמידים ממוינים על פי הישגיהם 
במקצוע מסוים )הקבצה( )סבירסקי ודגן־בוזגלו, 2001; וידיסלבסקי, 2009( או מקובצים ככיתה 
)הסללה(. הלמידה בהקבצה מכוונת בעיקר לקידום ההישגים הלימודיים של התלמיד ועוסקת 
 .)Hallinan, 1994( פחות בהשפעות ההקבצה וההסללה על המצב הרגשי־חברתי של התלמידים
הפרק הבא, ׳שונות קוגניטיבית ומימוש הפוטנציאל האקדמי בבית הספר׳ דן בהשלכותיהן של 
ההישגים,  בתחום  ממנו,  ללמוד  שניתן  כפי  התלמידים.  של  הישגיהם  על  והסללות  הקבצות 
מתחשב  יישומן  אם  התלמידים,  הישגי  על  חיוביות  השלכות  להיות  עשויות  להקבצות 
בקריטריונים שמוצגים בפרק ומבוססים על הספרות האמפירית בתחום. בפרק זה אנו מבקשים 
להסב את תשומת הלב להשלכות שיש למבנים הארגוניים האלה על רווחתם הנפשית־חברתית 
של תלמידים, במיוחד אלה הממוינים לקבוצת היכולת הנמוכה. יש לציין שמרבית המחקרים 

בתחום זה התמקדו בתלמידי חטיבות הביניים והחטיבות העליונות.

נמוכות  הביצוע של התלמידים, השמה בהקבצות  לרמת  ללא קשר  כי  סבורים  חוקרים  מספר 
 Marsh & Yeung, 1997; Oaks,( מעבירה להם את המסר שכישוריהם נמוכים משל אחרים
Rogers & Lipton, 2006; Pallas, Entwisle, Alexander & Stluka, 1994(. אחד הקשיים 
הוא תרומתן לסטיגמטיזציה של התלמידים בהקבצות  הנובעים מלימוד בהקבצות  המרכזיים 
הנמוכות ולתחושותיהם כלפי נושא זה )Alpert & Bechar, 2008(. תלמידים בהקבצה נמוכה 
עלולים לסבול מאובדן סטטוס חברתי ולפתח מוטיבציה נמוכה וגישות שליליות לבית הספר 
)Van Houtte, 2005(. במחקר אורך שערכו פאלאס וחוב׳ )Pallas et al., 1994( בקרב 756 
תלמידים נמצא שלהקבצה בכיתה א׳ היו השלכות לטווח הרחוק על הישגיהם של התלמידים וכן 
כי הקבצות יכולות לעצב את הציפיות שאחרים־משמעותיים, כגון הורים ומורים של הילדים, 
מטפחים כלפיהם. השמה בהקבצה נמוכה יוצרת מעגל של ציפיות שליליות נמוכות, המובילות 
לדימוי עצמי נמוך ולכישלון )טלר, 2003(. לעומת זאת, במחקר של ניתוח מקרה שערכו אלפרט 
ובכר )Alpert & Bechar, 2008( בחטיבת־ביניים בישראל שבה נהוגה הקבצה נמוכה, התלמידים 

ציינו שאין להקבצות השפעות על רגשות כגון תסכול, מבוכה או אי־נוחות.

יש עדויות לכך ששיטת ההקבצות, במיוחד הקבצות של ילדים בעלי הישגים לימודיים נמוכים, 
עלולה לפגוע ברווחתם הנפשית־חברתית ובהערכה העצמית שלהם הקשורה להישגים לימודיים 
 Hofman, et al.,( )?עד כמה אני מוצלח בלימודים ומסוגל להתמודד עם משימות לימודיות(
Opdenakker & Van Damme, 2000 ;1999(. נמצא למשל שבבתי ספר שבהם היה שיעור 
נמוך יותר של לימוד בהקבצה, ההערכה העצמית של תלמידים בנושא לימודים הייתה גבוהה 
יותר מאשר בבתי ספר המרבים בהוראה בהקבצות )Liu et al., 2005(. במחקר אורך שנערך 
בקרב 1,600 תלמידים מ־23 חטיבות ביניים )בני 14-13(, נמצא כי לתלמידים בהקבצות גבוהות 
מתמטיקה,  במקצועות  נמוכה  בהקבצה  תלמידים  לעומת  יותר  גבוהה  עצמית  הערכה  הייתה 
אנגלית ומדעים )Ireson & Hallam, 2009(. ממצאים אחרים עלו ממחקר אורך שביצעו ליו 
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וחוב׳ בסינגפור )Liu, Wang & Parkins, 2005(. במחקר זה השתתפו 576 תלמידים מחטיבות 
מצביעים  זה  מחקר  ממצאי  גבוהה(.  בהקבצה  תלמידים  ו־334  נמוכה  בהקבצה   242( ביניים 
התלמידים  של  האקדמית  העצמית  הערכתם  בהקבצה,  ללימודים  הסמוכה  שבתקופה  כך  על 
שנים  שלוש  כעבור  הגבוהה.  ההקבצה  תלמידי  של  מזו  יותר  נמוכה  הייתה  הנמוכה  בהקבצה 
נמצא שההערכה העצמית האקדמית של התלמידים בשתי הקבוצות ירדה )כיתות ז׳–ט׳(, וכי 
הירידה הייתה משמעותית יותר בקרב התלמידים שהיו בהקבצה הגבוהה. ממחקר זה עלה אם 
כן שכעבור שלוש שנים, הערכתם העצמית האקדמית של התלמידים בהקבצה הנמוכה הייתה 
גבוהה יותר מזו של התלמידים בהקבצה הגבוהה. הסיבה לכך יכולה להיות העובדה שהתלמידים 
הפסיקו להשוות את עצמם לתלמידים בהקבצות הגבוהות והשוו את עצמם לתלמידים הלומדים 
איתם באותה הקבצה )Liu, Wang & Parkins, 2005(. ממצא מעניין נוסף שעלה ממחקר זה 
הוא הקשר בין ההקבצה לבין מגדר. להשתייכות להקבצה נמוכה הייתה השפעה שלילית על בנות 
יותר מאשר על בנים. החוקרים משערים שבנות רגישות יותר מבנים להשוואה חברתית ולכן 

 .)Liu, Wang & Parkins, 2005( ייתכן שהן מושפעות יותר מהשתייכותן להקבצה הנמוכה

חשוב לסייג ולומר שהמגמה העולה ממחקרים רבים אינה תומכת בממצאיהם של ליו וחוב׳, כי 
רוב המחקרים מדגישים את ההשפעות השליליות שיש לשיטת ההקבצות על התפקוד הרגשי־

 .)Belfi Goos, De Fraine & Van Damme, 2012( חברתי של התלמידים בהקבצות נמוכות
ייתכן שההבדלים בין ממצאי מחקרים אלו נובעים גם ממדיניות חינוך שונה במדינות שנחקרו 
)למשל, סינגפור לעומת ארצות הברית ואירופה(. בלפי וחוב׳ )Belfi et al., 2012( מסבירים גם 
כי בהשפעת ההקבצות על ההערכה העצמית של תלמידים מעורבים שני תהליכים פסיכולוגיים 
מנוגדים: השוואה בין קבוצות והשוואה בתוך קבוצות. שני התהליכים עשויים להעלות רגשות 
את  להשוות  עשויים  גבוהה  בהקבצה  תלמידים  בלימודים.  הישגיו  כלפי  תלמיד  אצל  מנוגדים 
לחוש  מכך  וכתוצאה  יותר  נמוכות  בהקבצות  תלמידים  של  לאלה  שלהם  והיכולות  ההישגים 
בטוחים יותר בהישגיהם וביכולותיהם האקדמיות, אך כשהם משווים עצמם לעמיתיהם השווים 
 Belfi et al.,( להם ביכולת או אף חזקים מהם, הם עלולים לחוות חוסר ביטחון בהישגיהם 
2012(. תהליך דומה אך הפוך בכיוונו עשוי להתרחש בקרב תלמידים מהקבצה נמוכה. במילים 
אחרות, לקבוצת ההתייחסות של התלמידים יש באופן טבעי השפעה רבה על התפישה העצמית 
שלהם, אך מנגנון זה הוא מורכב מאחר שקיימות אפשרויות שונות למסגרות ההתייחסות שבהן 

עורכים התלמידים את ההשוואה החברתית: התלמידים בבית הספר או התלמידים בהקבצה.

יש עדויות מחקריות לכך שקיימות דרכים יעילות להתמודד עם ההשלכות השליליות של החלוקה 
כך   .)2009 )וידיסלבסקי,  הנמוכות  בהקבצות  ילדים  של  הרגשי־חברתי  תפקודם  על  להקבצות 
למשל נמצא שלשיטת ״ההקבצות הגמישות״ – לפיה תלמידים מכיתה אחת או מכמה כיתות 
משויכים לקבוצה לפי רמת היכולת שלהם בתחום ספציפי, לתקופות לימוד קצרות ומשתנות – 
נמוכה  לימודית  יכולת  בעלי  תלמידים  של  הרגשי־חברתי  התפקוד  על  שליליות  השלכות  אין 
השליליות  שההשלכות  מלמדים  המחקרים  ועוד,  זאת   .)Dubé, Dorval & Bessett, 2012(
של שימוש בשיטת ההקבצות על התפקוד הרגשי־חברתי של הילדים מוחלשות כאשר השיטה 
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 Dubé et al., 2012;( מיושמת רק בתחומי לימוד ממוקדים ומצומצמים ולא בכל תחומי הלימוד
 .)La Paz, 1999

לגבי תלמידים מחוננים, התמונה העולה מהמחקר אינה קוהרנטית. במחקרים שונים נמצאו ראיות 
מגוונות ולעתים אף מנוגדות להשפעות של מודלים שונים של הוראה על היבטים הקשורים בפן 
הרגשי־חברתי של תלמידים אלו. מצד אחד, נטען כי ללמידה בכיתה הטרוגנית עלולות להיות 
השפעות שליליות מבחינה רגשית וחברתית על תלמידים מחוננים, השפעות שמקורן בגורמים 
 Baker et al.,( כגון הצקות ובריונות, היעדר אתגר לימודי המוביל לשעמום וירידה במוטיבציה
 Adams-Byers( ותחושה שמורים וחברים לכיתה אינם מבינים ואינם מעריכים אותם ,)1998
et al., 2004(. גורמים אלו עלולים להוביל לתחושות של בדידות ותסכול, לדיכאון או לניסיון 
 Clasen & Clasen,( של המחוננים להתאים את עצמם על ידי הסתרת יכולותיהם המיוחדות
1995(. מנגד, למידה בקבוצת מחוננים מגבילה את האינטראקציה של תלמידים אלו עם בני גילם 
שאינם מחוננים ואת ההזדמנות לתהליך של הסתגלות נורמטיבית לחברה. במחקר שנערך בקרב 
44 תלמידים מחוננים בכיתות ה׳-י״א על מנת להעריך את ההשלכות שמייחסים התלמידים 
עצמם ללמידה בכיתה הומוגנית או הטרוגנית על מעמדם החברתי והישגיהם בלימודים, נמצא 
כי התלמידים תפשו את הקבוצה ההומוגנית באופן חיובי יותר בהקשר של תוצאות לימודיות, 
אך בהקשר הרגשי־חברתי הם הביעו רגשות מעורבים לגבי הסביבה העדיפה מבחינתם וייחסו 
ערך הן לדמיון בין החברים בכיתה ההומוגנית והן למגוון החברתי הקיים בכיתות הטרוגניות 
)Adams-Byers et al., 2004(. החוקרים הדגישו את החשיבות שבמציאת דרכים שיאפשרו 

לתלמידים מחוננים לשמר קשרים עם חבריהם מכיתות אחרות. 

למידה שיתופית

צורת ארגון אחרת של הלימודים היא הלמידה השיתופית, ֵשם כולל למספר רב של שיטות הוראה 
השונים  התלמידים  בין  )ולא תחרותי(  שיתופי  דו־שיח  של  המדגישות את החשיבות  ולמידה 
״ביחד״  של  ואווירה  כזה  דו־שיח  ומקדם  כמאפשר  המורה  תפקיד  של  התפישה  ואת  בכיתה 
קולקטיבית של תלמידים  עבודה  כוללות  אלו  2004(. שיטות  )ויגוצקי,  בכיתה  פעולה  ושיתוף 
בקבוצה קטנה, ללא התערבות ישירה ומיידית של המורה, על מנת שכל תלמיד יוכל להשתתף 
התלמידים  שיתופית  בלמידה   .)Cohen, 1994( לה  ולתרום  המשותפת  הקבוצתית  במשימה 
 Martin( חותרים להשיג את מטרותיהם באמצעות תמיכה ושיתוף אחרים בקבוצה או בכיתה
Dowson, 2009 &(. נמצא כי שיטות אלו יעילות בשיפור ההישגים הלימודיים של התלמידים 
כך למשל, במסגרת מחקר שנערך בקרב 911 ילדים  ובמיוחד בקידום תפקודם הרגשי־חברתי. 
בני 7-5 שהשתתפו בתכנית התערבות בנושא יחסים בינאישיים לשם שיפור יעילות העבודה 
הקבוצתית בכיתה, נמצא שבהשוואה לקבוצות הביקורת, הילדים מקבוצת הניסוי השיגו במהלך 
שנת הלימודים שיפור משמעותי יותר בקריאה ובחשבון, במוטיבציה לעבוד עם אחרים בקבוצה, 
בתקשורת הבינאישית עם חברים לקבוצת הלמידה וכן ביכולת להתמקד במשימה ובהשתתפות 

.)Kutnick, Ota & Berdondini, 2008( בעבודה הקבוצתית
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לחיזוק  בכל הקשור  במיוחד  להישגים,  נוספים, מעבר  יתרונות  יש  הוראה שיתופיות  לשיטות 
בשיעור  פעיל  חלק  לקיחת  למאמץ,  ונכונות  מוטיבציה  העלאת  הדדית,  עזרה  של  התנהגויות 
ויצירת אינטראקציות חיוביות יותר בין התלמידים. כאמור, נמצא כי היבטים אלו משמעותיים 
 Good, Mulryan & McCaslin, 1992; Sonja, Melita,( לרווחתם הנפשית של התלמידים
הוראה  שיטות  של  יישומן   .)Milena, Jana & Cirila, 2009; Webb & Palincsar, 1996
אלו עשוי אפוא לסייע בשיפור הישגיהם של התלמידים ולקדם בו בזמן את תפקודם הרגשי 
וההתנהגותי. לצד יתרונות אלו יש הטוענים שבלמידה השיתופית טמונים גם חסרונות הנובעים 
מכך שהיא מאפשרת לתלמידים מסוימים לעבוד פחות בקבוצה ולהישען באופן ניכר על עבודתם 
של תלמידים אחרים, במיוחד תלמידים בעלי הישגים טובים יותר. יש להיות מודע לחסרונות 
.)Barron, 2003; Salomon, 1992 :האלה על מנת להתמודד איתם ביישום שיטת למידה זו )ר׳

תכניות התערבות במערכת החינוך בישראל

בין  קוגניטיביות  לשונויות  מענה  לתת  שמבקשות  התערבות  תכניות  כמה  מופעלות  בארץ 
משלבות  האלה  מהתכניות  חלק  שלהם.  הלימודי  התפקוד  לקידום  להוביל  ומנסות  תלמידים 
מעבר  הזה  התפקוד  על  השלכות  להן  ויש  התלמידים,  של  הרגשי־חברתי  לתפקוד  התייחסות 
לשיפור ההישגים בלימודים. בשנים האחרונות מופעלות בארץ גם תכניות התערבות המיועדות 
באופן ישיר לשיפור התפקוד הרגשי־חברתי של התלמידים כדרך לשפר את רווחתם הנפשית 

ומתוך הבנת החשיבות של היבט זה לצמצום השונות בהישגיהם הלימודיים.

תכניות המיועדות לשיפור הישגים לימודיים המערבים מרכיבים רגשיים־חברתיים

לבית  השייכות  תחושת  הגברת  כגון  להיבטים  התייחסות  יש  חדש׳  ׳אופק  רפורמת  במסגרת 
היבטים  שני  התלמידים,  של  העצמית  המסוגלות  ותחושת  העצמי  הדימוי  על  עבודה  הספר, 
שנמצא קשר משמעותי בינם לבין תפקודו הרגשי והחברתי של התלמיד. רפורמה זו כוללת גם 
עבודה פרטנית ועבודה בקבוצות קטנות עם תלמידים הזקוקים לסיוע מיוחד, בנוסף לעבודה עם 

תלמידים חזקים במטרה להעשיר אותם. 

בין התכניות הפועלות בארץ לקידום הישגים לימודים של תלמידי בעלי הישגים נמוכים ניתן 
למנות את תכנית ׳תפנית׳ )תכנית משותפת למשרד החינוך במחוזות, אגף שח״ר ועמותת ׳יכולות׳ 
מיסודה של קרן רש״י(, שנוסדה בשנת 2001 במטרה לתרום לצמצום הפערים הלימודיים תוך 
הקניית כלים ודרכי פעולה לבתי ספר. התכנית מיושמת בקרב תלמידים מסוף כיתה ט׳ ועד סוף 
ייחודי, תוך התבססות על שיטה  י״ב ותלמידיה לומדים בכיתות עיוניות בעלות מבנה פדגוגי 
ייחודית להגברת הצלחה לימודית: שיטת צמצום הפערים המואץ והלמידה המואצת של תכנית 
׳תפנית׳ לפיה ״כל אחד יכול״. במחקר הערכה שנעשה לתכנית בקרב 125 תלמידים שהשתתפו 
בה נמצא כי חל שיפור בהערכה העצמית שלהם, בתחושות האוטונומיה והמסוגלות העצמית 
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שלהם, במיקוד השליטה הפנימית שלהם, בשאיפותיהם להשכלה אקדמית ובתחושת השייכות 
שלהם. כן פחתו בעיות ההתנהגות שלהם )תכנית תפנית לבגרות, דוח ביניים, מאי 2013(.

תכנית אחרת שמופעלת בארץ היא ׳רווחת הפרט׳ )כהן־נבות ועואדיה, 2012( שמטרתה לקדם 
תלמידים מתקשים ותלמידים הנמצאים בסיכון לכישלון בלימודים או לנשירה סמויה, באמצעות 
שינוי בדרך ההתמודדות של בית הספר היסודי או חטיבת הביניים עם צורכיהם. ההתערבות 
מתבססת על הכשרה מתמשכת של אנשי הצוות בבית הספר, הכשרה שמטרתה ציודם בכלים 
פסיכו־חינוכיים ודידקטיים לעבודה עם ילדים בסיכון. בנוסף לכך מתקיימות פגישות ישירות 
עם התלמידים והוריהם. כדי להעריך את יעילות התכנית נערך במשך ארבע שנים מחקר מלווה 
בקרב 3,680 תלמידים מארבעה בתי ספר יסודיים. בהשוואת התפקוד הלימודי והרגשי־חברתי 
של התלמידים מתחילת השנה ועד סופה נמצא שיפור בתפקוד בכל אחד מהתחומים הבאים: 

נוכחות, בעיות התנהגות, קבלת סמכות המורים, הסתגלות רגשית והשתלבות חברתית.

תכנית שלישית שמופעלת בארץ היא אומ״ץ )ראשי תיבות של אמונה בעצמי, מוכן למאמץ, צופה 
להישגים(. תכנית זו מכוונת להתמודד עם תלמידים בעלי קשיים על רקע לימודי ובסיכון נשירה 
ממערכת החינוך, בעיקר במעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה )טטר, 2002(. לפי רציונל 
התכנית, תלמידים אלו חוו במהלך כל שנותיהם בבית הספר תחושה רצופה של כישלון והם 
אינם מסוגלים להוציא את עצמם ממעגל הקסמים המוביל לנשירה. ציפיותיהם מעצמם וציפיות 
ישירות  משפיע  והדבר  הלימודיים,  להישגיהם  הקשור  בכל  נמוכות  אותם  הסובבים  הגורמים 
על הדימוי העצמי שלהם ועל תחושת המסוגלות שלהם להשתלבות חברתית בעתיד. מטרתה 
העיקרית של תכנית אומ״ץ היא מניעה של נשירת תלמידים על ידי יצירת הצלחה משמעותית 
בלימודים באמצעות הצבת יעד מוגדר ומאתגר: השגת תעודת בגרות. התכנית כוללת מרכיב 
חברתי שמיועד להגביר את המחויבות להשכלה ולחברה אצל התלמידים המשתתפים. מרכיב 
הצלחה  חווה  התלמיד  שבהן  וממוקדות  רצופות  לימודיות  מטלות  יצירת  הוא  בתכנית  מרכזי 
ההיבט  היא  המוצא  נקודת  אמנם  להישגים.  להגיע  ביכולתו  להאמין  מתחיל  מכך  וכתוצאה 
הלימודי, אך ההנחה היא כי הוא יהפוך להיות גורם מחולל ומשפיע גם על התחומים הרגשיים 
)טטר, 2002( על תכנית אומ״ץ התקיים בשישה בתי ספר, בקרב  והחברתיים. מחקר ההערכה 
272 תלמידים. נמצא כי התלמידים מדווחים על השפעותיה החיוביות המשמעותיות של התכנית 
בתחום הרגשי, הקוגניטיבי וההתנהגותי. השפעות אלו באות לידי ביטוי בהגדלת סיכוייהם של 
התלמידים לקבל תעודת בגרות, הפחתת הסיכון לנשירה, הגברת המוטיבציה הלימודית שלהם, 

שיפור בדימוי העצמי והלימודי שלהם ושינוי בתכניותיהם העתידיות. 

מתקשים  תלמידים  בחיזוק  המתמקדת  ׳הזנק׳,  תכנית  היא  בארץ  הפועלת  רביעית  תכנית 
בלימודים, כדי להבטיח שיסיימו את לימודי התיכון כשברשותם תעודת בגרות מלאה. התכנית 
אישית  העצמה  הבגרות,  בחינות  לקראת  לימודים  תגבור  עיקריים:  מרכיבים  שלושה  כוללת 
וחשיפה לעולם התעסוקה וההשכלה הגבוהה. תכנית זו מבקשת לעזור לתלמידים להגיע למיצוי 
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היכולות שלהם תוך העצמה אישית, שרטוט תמונת עתיד רחבה, בניית חלום אישי ואיתור כלים 
למימושו.11

תכניות המיועדות לשיפור התפקוד הרגשי־חברתי והשלכותיהן על ההישגים הלימודיים

תלמידים  של  הרגשי־חברתי  המצב  לשיפור  שפותחו  שתכניות  לכך  בעולם  רבות  עדויות  יש 
בבית הספר מביאות לשיפור לא רק בהיבטים אלו אלא גם בהישגים הלימודיים. נמצא למשל 
שהתערבויות רגשיות עשויות להביא לשיפור בקשרים בין התלמידים ובהישגיהם הלימודיים 
)Yeager & Walton, 2011(. עוד נמצא כי תכניות התערבות ששיפרו את הרווחה הנפשית של 
התלמידים היו קשורות בשיפור באקלים הכיתה, ירידה במספר בעיות ההתנהגות ועלייה בהישגים 
 Cook et al., 1994; Domitrovich et al., 2007; Kusche & Greenberg, 1998;( הלימודיים
Linares et al., 2005(. לפי רוב החוקרים, השיפור בהישגי התלמידים נוצר על ידי שינוי החוויה 
הסובייקטיבית של התלמידים בבית הספר – האופן שבו הם חושבים ומרגישים בבית הספר 
והאופן שבו הם תופשים את בית הספר, את הכיתה ואת עצמם. לפיכך, תכניות התערבות שונות 
של  ביסוס  באמצעות  והאקדמית  החברתית  הרגשית,  ההתפתחות  את  לקדם  דרכים  מציעות 
 Dryfoos, 1990;( תחושת הערך העצמי, פיתוח יחסים תומכים ויצירת מקום בטוח בקבוצה

.)Martin, 2008; Martin & Dowson, 2009

לתמיכה  וזכו  בארץ  מיושמות  רגשיים,  היבטים  פיתוח  שמדגישות  תכניות  מספר  נציג  להלן 
אמפירית. מבין התכניות האלה נזכיר את ׳תקווה ומוטיבציה׳ )זיו, 2009; מרגלית וחוב׳, 2006(. 
ומיומנויות  ידע  זו מייצגת את התפישה של הפסיכולוגיה המיטבית, שבנוסף להקניית  תכנית 
ומוטיבציה  לימודים מקדמת תקווה  ליצירת סביבת  מרובה  מייחסת חשיבות  דיסציפלינריות, 
עבור מורים ותלמידים )זיו, 2009(. התכנית מתמקדת בהעצמת המשאבים הפנימיים הנחוצים 
עם  אפקטיבית  להתמודדות  והתנהגותיים  רגשיים  כישורים  בהקניית  וכן  בלימודים  להצלחה 
ריאיונות  וההתפתחות. במחקר־חלוץ שבחן את השפעות התכנית באמצעות  הלמידה  תהליך 
ושאלונים שהועברו בקרב 11 מורים ו־47 תלמידים בכיתות ט׳ עד י״ב, נמצא כי לאחר הפעלת 
התכנית, שביעות הרצון של התלמידים מההשתתפות בה הייתה גבוהה מאוד. התכנית זימנה 
הבנה  אחריות,  קבלת  פעילה,  השתתפות  מתוך  שצמחה  הצלחה  של  חדשה  חוויה  לתלמידים 
חומרים  של  לימוד  עם  התמודדות  ויישום אסטרטגיות  מטרות  הצבת  פנימיים,  תהליכים  של 
מורכבים. התלמידים ציינו גם שהתכנית תרמה רבות לקשר בינם לבין תלמידים אחרים וכן בינם 
הלמידה  מיומנויות  ובשיפור  הנפשית  ברווחתם  משמעותית  לעלייה  גם  ותרמה  המורים  לבין 
שלהם. בנוסף לכך, התלמידים ציינו שהתכנית חיזקה אותם בהתמודדות עם הדרישות העומדות 
)זיו,  במשפחה  אחרות  ובעיות  ההורים  דרישות  עם  התמודדות   – הספר  לבית  מחוץ  בפניהם 
רגשיים  היבטים  על  ארוכות־טווח של התהליך  לבדוק השפעות  2009(. מחקר המשך מתוכנן 

ולימודיים בתפקוד המשתתפים.

11 פרטים נוספים על התכנית אפשר לקרוא באתר התכנית ׳הזנק לעתיד׳. 
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המטרות  הרגשית־חברתית.  הלמידה  לקידום  התכנית  היא  בארץ  המיושמת  אחרת  תכנית 
המרכזיות של תכנית זו הן טיפוח התפתחות בחמישה תחומים הקשורים ליכולות קוגניטיביות, 
רגשיות והתנהגותיות: מודעות עצמית, ניהול עצמי, מודעות חברתית, כישורים חברתיים וקבלת 
 Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, 2005;( החלטות 
Elias et al., 1997; Zins & Elias, 2006(. התכנית מורכבת מקידום מרכיבים שונים שמטרתם 
הנפשיים  לצרכים  משמעותית  תמיכה  המספק  צמיחה,  מקדם  למקום  הספר  בית  את  להפוך 
הבסיסיים של תלמידים ומורים )עשור, 2003(. בין מרכיבי התכנית ניתן למנות תפישה של תפקיד 
המורה כ״בעל ברית״ המקדם צמיחת תלמידים ומסייע להם בבחירת מטרות ומימושן, בפיתוח 
תחומי עניין עבור כל תלמיד, בטיפוח תחושת מסוגלות גבוהה של כלל התלמידים במיומנויות 

ובמושגי יסוד, בחיזוק מיומנויות קשב פנימי ובוויסות רגשות.

תכנית חדשה שפועלת בבתי ספר יסודיים ובבתי ספר על־יסודיים בארץ היא תכנית התערבות 
ויישומה.  החיובית  הפסיכולוגיה  לחקר  ׳מיטיב׳  מרכז  ידי  על  המופעלת  חיובית  בפסיכולוגיה 
תכנית ההתערבות מתבססת על שלושה מרכיבי יסוד לרווחה נפשית: אושר, מוסריות והצלחה. 
מרגשות  ונהנה  בחייו  תכלית  חווה  אדם  והנאה:  משמעות  באמצעות  בתכנית  נאמד  האושר 
חיוביים. המוסריות כוללת בתוכה הגינות וחמלה: אדם נאמן לעקרונות מוסריים ומתנהג בטוב 
ולהגשימן,  להציב מטרות  היכולת  בחובה את  ועצמו. הצלחה טומנת  הזולת  כלפי  ונדיבות  לב 
להפוך חלומות למציאות ולמצות את הפוטנציאל האישי ברמה המקצועית, הלימודית והאישית. 
על מנת ליישם רעיונות תאורטיים אלו גובשו שמונה מחוללי שינוי, המהווים עקרונות ומרכיבים 
יישומיים שמגבירים שמחה, מחזקים התנהגות מוסרית ומקדמים הצלחה: 1( זיהוי והצבה של 
מטרות המותאמות לאדם ויש בהן משמעות אישית 2( טיפוח רגשות חיוביים של שמחה, הכרת 
זיהוי וטיפוח נקודות חוזק אישיות והרחבת ההתנהגויות המבוססות על   )3 תודה והתלהבות 
יכולות, כישרונות והנאה 4( טיפוח עמידות לצורך התמודדות עם כישלונות ואכזבות, חוויות 
כואבות ומשברים 5( שמירה על בריאות פיזית, הכוללת מנוחה מספקת והתאוששות, תזונה 
והקהילה  משפחה  בני  חברים,  עם  חיוביות  יחסים  מערכות  חיזוק   )6 גופני  ואימון  בריאה 
7( ביצוע מעשים של נתינה, תרומה, דאגה וחמלה כלפי העצמי והזולת 8( התנהגות מוסרית 
בתהליך  המשתתפים  הכיתות,  למחנכי  ראשית  מועברת  התכנית  אישיים.  לעקרונות  נאמנה 
הכיתות  כך מכשירים את מחנכי  לאורך השנה(.  )15 מפגשים  30 שעות אקדמיות  בן  הכשרה 
להעביר תכנית התערבות שנתית בתחום הפסיכולוגיה החיובית בכיתותיהם. תכנית ההתערבות 
לתלמידים כוללת 15 מפגשים דו־שבועיים, בני שעתיים אקדמיות, בבתי הספר העל־יסודיים 
ושעה אקדמית אחת בבתי הספר היסודיים. צוותי החינוך מצוידים במערכי שיעור מפורטים 
מתמקדת  התכנית  של  השנייה  השנה  בכיתות.  השיעורים  את  המלווה  מולטימדיה  ובערכת 
ההתערבות  תוכני  הטמעת  לצורך  ותלמידים,  חינוך  צוותי  של  מבוססת־פרויקטים  בעבודה 
החיובית  הפסיכולוגיה  בתוכני  העמקה  לצד  הארוך,  לטווח  הספר  בית  של  החיים  באורחות 

במסגרת המפגשים הקבוצתיים.
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בבתי  ׳מיטיב׳  מרכז  של  ההתערבות  תכנית  יישום  את  ליוו  רחבי־היקף  הערכה  מחקרי  שני 
הספר בשנים 2012-2010. המחקר הראשון הוא מחקר אורך שעקב אחר 1,038 תלמידי כיתות 
את השפעת  השוואתי שבחן  הוא מחקר  השני  המחקר  הארץ.  במרכז  ביניים  בחטיבות  ז׳-ט׳ 
תכנית ההתערבות על 2,517 תלמידים משש חטיבות ביניים ברחבי הארץ. ממצאי המחקרים 
של  פחותה  נפשית  מצוקה  לבין  ההתערבות  בתכנית  ההשתתפות  בין  מובהק  קשר  על  העידו 
התלמידים, שהתבטאה בירידה מובהקת בסימפטומים של דיכאון, חרדה ומצוקה כללית. בנוסף 
נמצאו קשרים משמעותיים בין השתתפות בתכנית ובין התחזקות רגשות חיוביים, אופטימיות, 
שיפור בדימוי העצמי, שיפור בתחושת המסוגלות העצמית, ירידה ברמת האלימות בבית הספר 
ושיפור ברמת ההישגים הלימודיים של התלמידים שהתבטאו בעלייה מובהקת בממוצע הציונים 

.)Guttmann-Steinmetz & Shoshani, 2013(

)תכנית  לקויי־למידה  לתלמידים  ייעודית  תכנית  היא  דומים  בקווים  שפועלת  נוספת  תכנית 
למידה  לקויות  לחקר  ביחידה  קופלמן־רובין  דפנה  שמפעילה  א.י.ל(   – להצליח׳  יכול  ׳אני 
והפרעות קשב במרכז הבינתחומי הרצליה. מטרת התכנית היא קידום הצלחה לימודית, רגשית 
באמצעות  הספר  מבית  סמויה  נשירה  וצמצום  למידה  לקויות  בעלי  נוער  בני  של  וחברתית 
פיתוח וחיזוק של גורמי חוסן אישיים, משפחתיים מערכתיים ובניית תהליכי התמקצעות של 
1( עבודה מערכתית  הצוות החינוכי־ייעוצי בבית הספר. העקרונות המנחים של התכנית הם: 
עם כלל הצוות החינוכי ויצירת סביבה בטוחה עבור הילד ועבור מבוגר משמעותי לו מתוך בית 
2( פסיכופדגוגיה – הקניית כלים למורים לעבודה המשלבת היבטים רגשיים־חברתיים  הספר 
ודידקטיים 3( מיקוד בגורמי חוסן ברמת התלמיד, ההורים ובית הספר 4( מודל עבודה המחזק 
את כוחותיו הפנימיים של בית הספר ומכשיר את הצוות לעבודה עצמאית בהתאם לתכנית א.י.ל 
בתום שנתיים של ליווי. התכנית היא מערכתית וכוללנית, והיא מובילה שינוי בתפישת לקויות 
הלמידה, הפרעות הקשב והמעבר מהתמודדות בלעדית של הפרט והמשפחה לשותפות ואחריות 
משותפת ולמתן מענה כוללני גם ברמה הקהילה, היישוב ומערכת החינוך. שלבי התכנית כוללים: 
הקמת צוות־עיר מוביל ומיפוי צרכים עירוניים, הקמת צוות בית־ספרי מוביל, הכשרת הצוות 
בתהליכי איתור תלמידים בעלי לקויות למידה וקשב או חשד לבעיות כאלה, גיוס המשפחות 
לתכנית. כן כוללת התכנית עבודה קבוצתית, אחת לשבוע, של המורה המשמש ״מנטור״ עם 8-6 
תלמידים לאורך שתי שנות לימודים ועוד שישה מפגשים פרטניים שלו עם כל תלמיד והוריו 
בכל שנת לימודים. עבודת ה״מנטור״ נעשית בהתאם לפרוטוקול מובנה פסיכו־דידקטי, הכולל 
את הנושאים הבאים: מודעות עצמית לתחומי חוזק וקושי, סגנון למידה, קבלת החלטות, ויסות 

רגשי, תקשורת בינאישית יעילה, ִסנגּור עצמי, אסטרטגיות התארגנות, אסטרטגיות למידה.

ופרטנית  מערכתית  להתערבות  כמודל  א.י.ל  תכנית  לראשונה  הופעלה   2011-2009 בשנים 
לתלמידים הלומדים בחינוך הרגיל, מתמודדים עם לקויות למידה ונמצאים ברמת סיכון גבוהה 
לנשירה. התכנית הופעלה כחלוץ )48 תלמידים החלו אותה בכתה ז׳ וסיימו אותה בכיתה ט׳( 
בקשר  שיפור  נמצא  הלאומי.  הביטוח  מטעם  ׳מובנים׳  מכון  שביצע  הערכה  במחקר  ולוותה 
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בין מורים לתלמידים, שיפור בדימוי העצמי של המורים, שינוי בדרך עבודת המורים עם כלל 
בהתאם  עבודה  תהליכי  של  ויעילה  מקיפה  פרוצדורה  הספר  בבית  התפתחה  וכן  התלמידים 
לפרוטוקול מפורט ומקיף. נמצאה גם השפעה על התלמידים: שיפור בתקשורת בינאישית, יכולת 

מיקוד של קושי, הצבת מטרות, התארגנות, הישגים לימודיים וירידה בתחושת הבדידות.

המלצות

על אלה  זה  בלימודים משפיעים  והישגיהם  ילדים  עולה שהמצב הרגשי־חברתי של  זה  מפרק 
ומושפעים הדדית. מכאן נובעות מספר המלצות המובאות להלן:

ביישום שיטות הוראה שמטרתן צמצום שונויות קוגניטיבית )למשל הקבצות או הסללה(   .1 
יש לקחת  לימודיים של תלמידים חלשים  או תכניות התערבות שמטרתן לשפר הישגים 
אלו  השלכות  הילד.  של  הרגשי־חברתי  התפקוד  על  שלהן  רצויות  לא  השלכות  בחשבון 

עלולות לפגוע ביעילות השיטות והתכניות לצמצום השונויות הקוגניטיביות.

ביישום שיטות הוראה שמטרתן צמצום שונויות קוגניטיביות או תכניות התערבות שמטרתן   .2 
שיפור הישגים לימודיים של תלמידים חלשים חשוב מאוד להוסיף היבטים המתייחסים 
באופן ישיר לשיפור התפקוד החברתי־רגשי של התלמידים. שיפור זה יכול להביא לעלייה 

בהישגים הלימודיים ולהגביר את יעילותן של השיטות ותכניות ההתערבות המיושמות. 

שיטות הוראה ותכניות הוראה הממוקדות בהיבט הקוגניטיבי של התלמידים אינן האמצעי   .3 
הבלעדי לצמצום שונויות קוגניטיביות בבתי ספר. גם תכניות המיועדות לשיפור התפקוד 
הרגשי־חברתי של התלמידים יכולות להגביר את הישגיהם בלימודים ולהוביל כך לצמצום 

בשונויות הקוגניטיביות.

נמצא כי התכניות היעילות ביותר לשיפור התפקוד הרגשי־חברתי של התלמידים ולצמצום   .4 
השונויות הקוגניטיביות הן תכניות מערכתיות שמנהלים הנהלת בית הספר וצוות המורים 
המוביל שלו ואשר מערבות את צוות ההוראה והטיפול של בית הספר, את התלמידים ואת 

הוריהם.

יש צורך בפיתוח ומחקר בנושא של התערבויות קהילתיות רחבות המערבות קהילה שלמה   .5 
)שכונה, עיר קטנה(, התערבויות שנועדו להתמודד עם גורמים חברתיים־תרבותיים המעכבים 

את התפקוד האופטימלי של הילדים הן בהיבט הרגשי־חברתי והן בהיבט הלימודי.
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פרק 5: שונויות קוגניטיביות ומימוש הפוטנציאל האקדמי 
בבית הספר

פרק זה עוסק במודלים לארגון מסגרות הלימוד לאור השאיפה לממש את היכולת הקוגניטיבית 
של כל התלמידים. אנו יוצאים מנקודת הנחה כי קיימת שונּות אקדמית בין תלמידים וכי המערכת 
ביכולתם להשיג בהתחשב  ותלמידה להישגים המקסימליים שיש  מעוניינת להביא כל תלמיד 
בפוטנציאל הקוגניטיבי שלהם. יחד עם זאת, הנחת היסוד שלנו היא כי המערכת חותרת לשוויון 
הזדמנויות ולצמצום פערים. ברוח הדברים המופיעים בפרק הראשון, ׳ערכים מתנגשים ובחירה 
בין חלופות׳, אנו דנים במטרות מתחרות שהמתח ביניהן הוא המניע להתחבטות בשאלה כיצד 
נציג  זה  בפרק  לכלל התלמידים.  איכותית  הוראה  שיבטיח  באופן  הלימוד  מסגרות  לארגן את 
ביכולות  מזה  זה  השונים  תלמידים  בהוראת  הכרוך  לאתגר  להיענות  האפשרויות  מן  מקצת 
הלימוד שלהם. ברור שתמונה זו היא מורכבת ולא ניתן להקיפה במלואה במסגרת זו. אנו מקווים 
כי הקוראים יוכלו להתרשם מן השיקולים השונים ומן היתרונות והחסרונות הכרוכים בבחירה 
במודל מסוים של ארגון בית־ספרי. בתחילת הפרק נציג מודלים לארגון מסגרות הוראה בבית 
נדון  בהמשך  המתמטיקה.  מקצוע  באמצעות  האלה  המודלים  את  נדגים  מכן  ולאחר  הספר 
בחשיבות שאנו מייחסים למתן אוטונומיה למנהלי בתי ספר לקבל החלטות על מודל ההוראה 
בניסיון  שונים,  ספר  בבתי  הוועדה  ביקור  בעקבות  תובנות שעלו  ונציג  ספרם  לבית  המתאים 
תלמידיהם  בין  לשונּויות  מתייחסים  בישראל  שונים  ספר  בתי  שבה  הדרך  אחר  להתחקות 

ומתרגמים אותן לפעילות יומיומית. 

מודלים לארגון מסגרות הוראה בבית הספר בהתייחס ליכולות התלמידים

הניסיון לאזן בין המטרות המתחרות של הגשמת יעדי תכנית הלימודים באופן שוויוני לכלל 
התלמידים מחד גיסא והיענות לשונּויות אקדמיות )כולל שונות ביכולת, סגנונות למידה שונים 
וצרכים ייחודיים של תלמידים( מאידך גיסא יוצר את אחת הדילמות המרכזיות הניצבות כיום 
בפני בתי ספר. פתרון טיפוסי לדילמה זו במדינות רבות, ביניהן ארצות הברית, ישראל ואחרות, 
מאפיינים  בסיס  על  תלמידים  של  יחד  קיבוצם  כלומר,  דיפרנציאליות.  במסגרות  הוראה  הוא 
דומים, אם ככיתה )הסללה( ואם כקבוצת לימוד למקצוע מסוים )הקבצה(, והוראה באופן המביא 
בחשבון את מאפייני התלמידים. באופן אידאלי, מצב זה אמור להביא למימוש יכולתו של כל 
בראיות  רוויה  בתחום  הענפה  הספרות  כך.  הדבר  אין  לרוב  כי  מראה  המציאות  אולם  תלמיד. 
השגת  ומידת  ההוראה  איכות  מבחינת  ספר  בית  באותו  קבוצות  בין  המשמעותיים  להבדלים 
וחוב׳  אוקס  של  סקירתם  )ר׳  הגבוהות  ברמות  הקבוצות  לטובת  נוטה  הכף  שנקבעו.  היעדים 

 .)Oakes et al., 1992
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אינם  שאמנם  אחרים  היבטים  קיימים  זו  לסוגיה  הקודמים,  בפרקים  הוזכר  שגם  כפי  בנוסף, 
אקדמיים ״טהורים״ אך הם משפיעים על הפרופיל האקדמי של התלמיד בעניינים כגון דימוי 
עצמי, תחושת שייכות, סיפוק, אתגר ומוטיבציה. גם היבטים אלו נחקרו תוך התייחסות למסגרות 

ארגוניות של ההוראה בבית הספר. 

עבודתו המקיפה של אדם גמראן, סוציולוג ומומחה למדיניות חינוכית, רלוונטית מאוד לנושא 
הקבצות  של  בנושא  ממחקריו  העולים  מרכזיות  והמלצות  ממצאים  מספר  נסקור  להלן  זה. 
 Gamoran, 1993, 2002, 2009, 2011; Gamoran & Nystrand,( והסללה בתוך בית הספר 
כפי  בישראל.  איתו  קיימה  שהוועדה  מפגישה  וכן   ,)1994; Gamoran & Weinstein, 1998

שנראה, ממצאים אלו נתמכים גם על ידי מחקרים נוספים.

הנקודות העיקריות העולות מעבודתם של גמראן וחוב׳ הן:

בשל תנאים סוציולוגיים מחוץ לבית הספר, מיון תלמידים על פי ציוני מבחנים הוא למעשה  	
גם מיון על פי מוצא ומיצב חברתי־כלכלי. בהקבצות הגבוהות ובמסלולי הלימוד היוקרתיים 
בעלות  ומאוכלוסיות  גבוה  חברתי־כלכלי  ממיצב  תלמידים  של  ייצוג־יתר  למצוא  שכיח 
יתרון חברתי, ואילו בהקבצות הנמוכות יש ייצוג־יתר לתלמידים ממיצב חברתי־כלכלי נמוך 

ומאוכלוסיות מוחלשות. 

ובין בהסללות, הפער בין  יכולת לימודית, בין בהקבצות  כאשר מקבצים תלמידים על פי  	
 .)Hanushek & Woessmann, 2006( רמות ההישגים השונות נוטה להתרחב לאורך זמן
גמראן )Gamoran, 2009( מביא עדויות לממצא זה ממדינות רבות, ביניהן אנגליה, יפן, 

קוריאה, דרום־אפריקה, גרמניה ובלגיה.

תנאי למידה אי־שוויוניים המאפיינים את ההבדל בין הקבצות או כיתות ברמה גבוהה לבין  	
מקבילותיהן ברמה הנמוכה נמנים עם הסיבות המרכזיות להגדלת הפער בהישגים: המורים 
ולהקבצות ברמה  פי רוב למסלולים  יותר משובצים על  ובעלי ההכשרה הטובה  המנוסים 
הגבוהה יותר, החומר הנלמד במסלולים ובהקבצות אלו הוא מאתגר יותר, והדגש על דיון 
 ,stratification בשם  בספרות  מכונה  זו  תופעה  יותר.  רב  התלמידים  בין  ואינטראקציה 

ופירושה התפלגות לא שוויונית של סטטוס, שגוררת הקצאה לא שוויונית של משאבים.

הוראה בכיתות הטרוגניות מייצרת פחות אי־שוויון, אך התלמידים בעלי ההישגים הגבוהים  	
בית  אם  אלא  הומוגנית,  בקבוצה  מתקדמים  היו  שבה  מידה  באותה  להתקדם  לא  נוטים 
הוראה  במילים אחרות,  ביותר.  הגבוהים  בסטנדרטים  לעמוד  במפורש  מהם  דורש  הספר 
בכיתות הטרוגניות יכולה אף היא לגרום נזק, אם אינה מיושמת נכון )למשל אם המורים 

פונים למכנה המשותף הנמוך ביותר בכיתה ו״מדללים״ את תכנית הלימודים בהתאם(.

חלוקת התלמידים לקבוצות על פי יכולת גוררת אי־שוויון חמור יותר ככל שהיא ״קשיחה״  	
וגורפת יותר )למשל במקרה של הסללה, כאשר התלמידים לומדים בנפרד את כל המקצועות(; 

אי־השוויון חמור פחות אם החלוקה גמישה ומיושמת בתחום דעת אחד.
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של  מסוימים  וסוגים  מופעלות,  הן  שבו  לאופן  בהתאם  משתָנה  הקבצות  של  השפעתן  	
נמצא  למשל  כך  אחרים.  מסוגים  פחות  הזדמנויות  שוויון  של  לרעיון  מזיקים  הקבצות 
שכאשר אותם מורים מלמדים גם בהקבצות הנמוכות וגם בהקבצות הגבוהות, תוך שמירה 
דיונים  ועידוד  הלימודים  תכנית  על  קפדנית  עמידה  התלמידים,  מכל  גבוהות  ציפיות  על 
אינם מחריפים  לחזקים  בין התלמידים החלשים  ההישגים  פערי  הנמוכות,  בהקבצות  גם 

.)Gamoran, 1993( ומושגת התקדמות דומה בשתי הרמות

של  החלפה  כלומר   ,detracking של  מגמה  התשעים  שנות  בסוף  החלה  הברית  בארצות 
המודל הדיפרנציאלי במודלים הטרוגניים יותר, אך בתי ספר שונים מיישמים שיטות מגוונות 
במסגרת מגמה זו. בסקירה שנערכה ב־24 בתי ספר )שמונה בתי ספר יסודיים, שמונה חטיבות 
 Gamoran &( לארגון הלמידה  להיערך מחדש  על־יסודיים( שניסו  בתי ספר  ושמונה  ביניים 
Weinstein, 1998( מצאו החוקרים רק מספר קטן של בתי ספר שהוכיחו כי ניתן לספק הוראה 
הטרוגנית.  הוראה  לבין  הסללה  שבין  ברצף  המצויים  שונים  מודלים  הפעלת  תוך  איכותית 
ההוראה  האידיאליזציה של  בין  פערים  היא שיש  החוקרים  הגיעו  המרכזית שאליה  המסקנה 
ההטרוגנית כ״ִססמה״ של שוויון הזדמנויות ובין היישום במציאות של אידיאל זה. להלן נרחיב 

מעט בממצאי המחקר הזה.

מטרתם המוצהרת של בתי הספר שנסקרו הייתה לאזן בין המטרות של חינוך שוויוני לכול ובין 
היענות לשונּות האקדמית ולשונּויֹות אחרות בין התלמידים, כך שכל התלמידים יזכו להוראה 
מעמיק,  ידע  רכישת  גבוה,  מסדר  חשיבה  המשלבת  ככזו  הוגדרה  איכותית  הוראה  איכותית. 
דיונים משמעותיים במליאת הכיתה ומשימות ברמה של סטנדרטים אקדמיים מקובלים )כלומר 
כאלה שאינן רדודות או מתחת לממוצע הנדרש(. בפועל, רק בתי ספר בודדים השיגו מטרה זו. 
מבין שמונת בתי הספר העל־יסודיים, רק שלושה הפעילו מסגרות הטרוגניות בכל המקצועות. 
החוקרים מצאו כי אחד מבין השלושה )Cibola high school, ראו פירוט בהמשך( אכן עמד 
ביעד של הוראה איכותית לכל התלמידים ואילו השניים האחרים הורידו את הסטנדרטים לרמה 
שהוצבה לתלמידים החלשים, ההוראה הייתה מסורתית ומבוססת על חשיבה מסדר נמוך ועל 
תכנית לימודים מדוללת )במיוחד במתמטיקה(. בשמונה חטיבות הביניים שנסקרו יושמו מסגרות 
הטרוגניות במקצועות הומניים, אך במתמטיקה קוימו דרגות שונות של הקבצות. רק בית ספר 
אחד עמד ביעד של הוראה איכותית ומשמעותית לכל התלמידים, הן בקבוצות ההטרוגניות והן 
בהקבצות במתמטיקה. בשבעה מבין שמונת בתי הספר היסודיים לימדו בכיתות הטרוגניות תוך 
שימוש בהקבצות פנים־כיתתיות בחלק מן השיעורים. רק בית ספר אחד הפעיל כיתות נפרדות 

לתלמידים מצטיינים, אך הוא שמר על רמה גבוהה של הוראה בכל הכיתות. 

החוקרים הגיעו למסקנות הבאות: 

אינם  גם  אך  איכותית,  הוראה  מונעים  אינם  והדיפרנציאלי,  ההטרוגני  המודלים,  שני  א.  
מבטיחים את קיומה. לפיכך לא ניתן להצביע על מודל אחד כעדיף על פני משנהו. הדבר 
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היחיד שניתן לומר בביטחון יחסי הוא כי מסגרת דיפרנציאלית מקדמת על פי רוב הוראה 
איכותית בהקבצות הגבוהות יותר. 

מורים למתמטיקה נוטים להתנגד למודל ההטרוגני הרבה יותר מאשר מורים בתחומי דעת  ב.  
אחרים. להערכת החוקרים, הדבר נובע מן התפישה הרווחת לפיה מתמטיקה היא מקצוע 
בכיתת  איכותית  הוראה  ליישום  מהמורה  הנדרש  הרב  המאמץ  מן  וכן  ומובנה,  היררכי 
מתמטיקה הטרוגנית. עם זאת, החוקרים מצאו שהדבר אפשרי, כפי שהוכיח המקרה של 

.)Cibola High School( בית הספר ׳סיבולה׳

יותר. תופעה  מורים בבתי ספר יסודיים מאמצים את המסגרות ההטרוגניות בקלות רבה  ג.  
ספר  בבתי  מורים  על־יסודיים,  ספר  בבתי  מקצועיים  למורים  שבהשוואה  מכך  נובעת  זו 
יסודיים נמצאים זמן ממושך יותר במחיצת תלמידיהם, והדבר מאפשר להם גמישות רבה 

יותר בתכנון מענה הולם לתלמידים מתקשים ומצטיינים. 

המקרה של בית הספר ׳סיבולה׳12

בית הספר העל־יסודי סיבולה הוא בית ספר שש־שנתי הממוקם באזור עירוני בארצות הברית. 
46% מתלמידיו הם ממוצא אפריקני־אמריקני, 38% הם ממוצא לטינו־אמריקני, 13% לבנים ו־3% 
למרות  נמוך.  למשפחות ממיצב חברתי־כלכלי  שייכים  כמחצית מהתלמידים  ממוצא אסיאתי. 
השונּות הגדולה הקיימת בין התלמידים, הלימוד בבית הספר הוא במסגרות הטרוגניות בלבד, 
בכל תחומי הדעת, והוא מצליח לשמור על הוראה איכותית. למעלה מ־90% מבוגרי בית הספר 

ממשיכים ללימודים בקולג׳. כפי שמצאו החוקרים, המאפיינים הבולטים של בית הספר הם:

המורים אינם מתפשרים על רמת הלימודים ואינם מתאימים אותה לתלמידים החלשים  א.  
בכיתה. בפני תלמידים מתקשים מוצבת ציפייה מפורשת להגיע לשיעורי עזר המתקיימים 
אחרי שעות הלימודים וניתנים בתורנות על ידי אחד המורים מהצוות המקצועי הרלוונטי 

)שיעורים אלו ממומנים מתרומות שמגייס בית הספר(.

רק חלק מכל שיעור מוקדש להוראה פרונטלית. יתר השיעור מתבצע במתכונת של משימות  ב.  
לתלמידים )משימות אלו יכולות להיות דיפרנציאליות(, ובמהלכו המורה מקדיש תשומת לב 
אישית לכל תלמיד. לשם כך הוגבל גודל הכיתות ל־20 תלמידים. כדי לאפשר למורה היכרות 
עמוקה עם התלמידים לומדת כל כיתה, בכל תחומי הדעת, עם אותו מורה במשך שנתיים 

רצופות.

כל תלמיד משתייך ל״קבוצת ייעוץ״ המונה 12 תלמידים ואיש צוות מבית הספר. קבוצה זו  ג.  
נפגשת מדי יום למשך 45 דקות, במטרה לבדוק מה מצב התלמיד ולעודד אותו להתקדם. 
להערכת הצוות, לפגישות הייעוץ הללו יש השלכה עצומה על יצירת קשר של אמון עם כל 

.Gamoran & Weinstein, 1998, pp. 400-405 :12 מתוך
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תלמיד ועל דרבון ועידוד של התלמידים על בסיס אישי ויומיומי. איש הצוות האחראי על 
קבוצת ייעוץ גם נמצא בקשר עם הורי התלמידים בקבוצתו. 

בית הספר נוקט שיטות של הערכה חלופית, בעיקר דרך שימוש בתלקיט )פורטפוליו(, הכולל  ד.  
גם ציונים במבחנים הסטנדרטיים של המדינה ובמבחנים פנים־בית־ספריים. ההערכה היא 
דיפרנציאלית ואישית, כלומר, עבודות התלמידים אינן נשפטות על פי סטנדרטים אחידים, 
והתלמידים התרגלו לכך שאופן הערכת התוצרים שלהם יכול להשתנות מתלמיד לתלמיד. 

תרבות בית הספר מעודדת חדשנות ומחייבת שיתוף פעולה בין מורים. המורים נדרשים  ה.  
לעבוד בצוותים המקצועיים ולעבד יחד תכניות לימוד חדשניות המיושמות במקביל בכל 
בפרט   ,)team teaching( בצוותא  הוראה  של  הנוהג  גם  מקובל  ז׳-י׳  בכיתות  השכבה. 
מדעי  במקצועות  וכן  אחד,  כמקצוע  אלו  בכיתות  הנלמדים  ומדע  מתמטיקה  במקצועות 

החברה ואנגלית הנלמדים אף הם במשולב. 

הוראת המתמטיקה נעשית בגישה של פתרון בעיות מורכבות ואינה שמה דגש מרכזי על  ו.  
טכניקות ופרוצדורות כפי שמקובל בבתי ספר רבים אחרים.

 80% הספר.  בית  את  מזינים  דומה  חינוכית  פילוסופיה  בעלי  יסודיים  ספר  בתי  כמה  ז.  
מתלמידי בית הספר מגיעים מבתי הספר האלה, וקבלתם היא אוטומטית. 20 האחוזים 
הנותרים נבחרים מבין הפונים על בסיס קריטריונים שקבע בית הספר. בכל מקרה, תלמיד 
יכול ללמוד בבית הספר רק אם הוריו אישרו בחתימתם כי הם מודעים ומסכימים למשָנה 

החינוכית של בית הספר. 

למנהלת בית הספר יש חופש פעולה מוחלט לבחור את צוות המורים.  ח.  

הוראה  לקיים  הצליחו  שלא  ספר  לבתי  בהשוואה  בפרט  זה,  מקרה  מניתוח  העולה  המסקנה 
איכותית במסגרות הטרוגניות, היא כי תנאים חיוניים להצלחה של detracking הם מחויבות 
עמוקה לשוויון, הקפדה על סטנדרטים אקדמיים גבוהים, שימוש בהוראה דיפרנציאלית מותאמת 
אישית בתוך הכיתה ומחוץ לה באופן שאינו סותר את רעיון השוויון, וקיומם של מנגנוני תמיכה 

לימודית ורגשית בתלמידים בעלי צרכים שונים. 

גמראן ו־וינשטיין )Gamoran & Weinstein, 1998( מבהירים כי תנאים אלה חיוניים באותה 
מידה בבית ספר שבוחר בהוראה בהקבצות במקצועות מסוימים. במקרה כזה קיימים תנאים 

.)Gamoran, 2011( נוספים, שנפרט להלן

להתאים  חשוב  בהקבצות,  מסוים  תחום  הוראת  של  במסגרת  בוחר  הספר  בית  אם  ראשית, 
הקצוות  תלמידי  עם  יותר  מצליחים  מסוימים  מורים  הקבוצה.  למאפייני  המורה  מאפייני  את 
)מתקשים או מחוננים( מאשר אחרים. לפיכך, המדיניות הרווחת של הקצאת מורים לקבוצות 
המכונה  התופעה  את  להגביר  ועלולה  מועילה  אינה  הספר  בבית  פוליטי  כוח  או  ותק  פי  על 
בעלי  שהם  ּוותיקים  מנוסים  מורים  כולל  המורים  צוות  אם  לעיל.  שהוזכרה   ,stratification
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סיכויי הצלחה גבוהים לקדם תלמידים במגוון של רמות, תהיה זו מדיניות נבונה לשבצם באופן 
שווה בהקבצות שונות. הנטייה לשבץ להקבצות נמוכות מורים חדשים או מורים מתחום דעת 
אחר פוגעת בסיכויי ההצלחה של מודל ההוראה בהקבצות. שנית, כדי להילחם בתוצאה השכיחה 
של הקבצות, דהיינו תכנית לימודים מדוללת וציפיות נמוכות מתלמידי ההקבצות החלשות, על 
בבתי  כי  נמצא  אלה.  בכיתות  גם  איכותית  הוראה  של  ברורים  סטנדרטים  להציב  הספר  בית 
ספר שבהם המורים שילבו בכל הקבוצות דיונים ומשימות ברמת חשיבה מסדר גבוה, תפורים 
לדוגמה המקרה  )ר׳  יותר  קטנים  היו  ההקבצות  בין  ההישגים  פערי  יכולות התלמידים,  פי  על 
של חטיבת הביניים Red Lake המתואר אצל גמראן ו־וינשטיין, 1998(. ממצא זה עולה בקנה 
אחד עם הממצאים של זוהר ודורי )Zohar & Dori, 2003(, שדיווחו כי אצל תלמידים חלשים 
מיומנויות חשיבה מסדר  – הדגישו בהוראתם הקניית  זה המורים למדע  – במקרה  שמוריהם 
ובמקרים  לזו של חבריהם בעלי ההישגים הגבוהים,  ניכר שיפור בהישגים במידה דומה  גבוה, 
סיכויי  את  מעלה  וגמישות  בחירה  של  סבירה  רמה  שלישית,  יותר.  רבה  במידה  אף  מסוימים 
ההצלחה של מודל ההקבצות. במילים אחרות, יש לאפשר לתלמידים בחירה רבה ככל האפשר – 
בסיוע הצוות – של הרמה שבה הם מעוניינים ללמוד, וכן לאפשר ניידות בין הקבוצות במידת 

הצורך. 

השפעות רגשיות־חברתיות של המודל הדיפרנציאלי והמודל ההטרוגני 

הפרק הקודם, ׳שונויות רגשיות־חברתיות, השלכותיהן וזיקתן להישגים בלימודים׳, התייחס בין 
הרגשי־חברתי  הממד  על  ההטרוגני  ובמודל  הדיפרנציאלי  במודל  הוראה  של  להשלכות  היתר 
של הלומדים. ראשית הובאו עדויות לכך שבבתי ספר שבהם מתרחשת פחות למידה בהקבצות 
התפישה העצמית האקדמית של תלמידים חיובית יותר מזו של תלמידים בבתי ספר המרבים 
ממצאים  הוצגו  שנית   .)Ireson & Hallam, 2009; Liu et al., 2005( בהקבצות  בהוראה 
המראים כי השמה בהקבצה נמוכה עלולה ליצור מעגל של ציפיות שליליות נמוכות מצד הורים 

ומורים, ומעגל כזה מוביל לדימוי עצמי נמוך ולכישלון )טלר, 2003(. 

ממצא נוסף שראוי לתת עליו את הדעת בהיבט הרגשי, הוא התהליך השונה שעוברים תלמידי 
ההקבצות הנמוכות לעומת תלמידי ההקבצות הגבוהות. נמצא כי מצד אחד, תלמידי ההקבצות 
הנמוכות חווים באופן טבעי תחושות שליליות לאחר החלוקה להקבצות, אך מצד שני, מאחר 
שנוצר  לאקלים  בהשוואה  ותובעני  תחרותי  פחות  כלל  בדרך  הוא  האקלים  אלו  שבהקבצות 
בהקבצה גבוהה, נוצר עם הזמן מצב שבו אם תינתן לתלמידים הזדמנות הוגנת לחוות הצלחה 
מזו  יותר  גבוהה  תהיה  האקדמיות  יכולותיהם  של  העצמית  התפישה  לקבוצה,  חבריהם  בקרב 
של עמיתיהם בהקבצה החזקה, החווים השוואה מתמדת עם חבריהם בעלי היכולת האקדמית 
מעורבים  מנוגדים  פסיכולוגיים  תהליכים  שני  שהוסבר,  כפי   .)Marsh et al., 1995( הגבוהה 
בהשפעת ההקבצות על התפישה העצמית האקדמית של תלמידים: השוואה בין קבוצות והשוואה 
בתוך קבוצות. תלמידים בהקבצה גבוהה עשויים לחוש בטוחים יותר בהישגיהם וביכולותיהם 
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האקדמיות כאשר הם משווים עצמם לתלמידים בהקבצות נמוכות יותר, אך השוואה לחבריהם 
בהישגיהם.  ביטחון  חוסר  לחוות  להביאם  עלולה  מהם,  חזקים  אף  או  ביכולת  להם  השווים 
כלומר, מנגנון ההשוואה של תלמידים הוא מורכב מאחר שקיימות אפשרויות שונות של קבוצות 
התייחסות שבהן עורכים התלמידים את ההשוואות האלה, ולכל השוואה תיתכן השפעה אחרת 

 .)Belfi et al., 2012( על התפישה העצמית שלהם

שיקולים בבחירת המודל הדיפרנציאלי או המודל ההטרוגני: סיכום

מסגרות  של  דחייתן  או  להעדפתן  השיקולים  את  למנות  ניתן  בפרק,  כה  עד  האמור  לאור 
דיפרנציאליות ומסגרות הטרוגניות. 

שיקולים בעד הוראה במסגרות דיפרנציאליות ונגד הוראה הטרוגנית: 

במסגרות דיפרנציאליות המטרות ממוקדות על פי מאפייני התלמידים.  		

מסגרות אלו מותאמות לצרכים האקדמיים של תלמידים שונים: תלמידים בעלי פרופיל  		
.)Slavin, 1987, 1990( אקדמי שונה זקוקים לאתגרים, גישות הוראה וקצב לימוד שונים

המורה אינו נדרש לחלוקת משאביו על פני ספקטרום של יכולות אלא יכול להקדיש את  		
מאמציו להוראה ברמה שאליה שובץ. 

על פי רוב, מסגרת דיפרנציאלית מיטיבה מבחינה לימודית עם תלמידי ההקבצות הגבוהות  		
יותר ועם התלמידים המחוננים. 

שיקולים בעד הוראה הטרוגנית ונגד הוראה במסגרות דיפרנציאליות:

מודל ההקבצות כרוך לעתים קרובות בתופעה של stratification, שתוצאותיה הן הגדלת  		
הפערים בין תלמידים חלשים לחזקים. 

להיות  עלולה  זה  מצב  הרגשיות של  להשלכות  נמוך.  מדימוי  סובלות  הנמוכות  ההקבצות  		
השפעה שלילית על הישגי הלומדים בהן. 

גם באותה הקבצה  בעייתית, שכן  היא  צרכים  פי  על  לחלק את התלמידים  היומרה  עצם  		
תמיד יהיו תלמידים בעלי צרכים שונים וסגנונות למידה שונים, כך שההנחה שהמורה יוכל 

ללמד באופן שיתאים לכל התלמידים בכיתה לא בהכרח תקפה.

ההתייחסות למאפיינים שונים של התלמידים עשויה להביא לחלוקות שונות שכלל לא ברור  		
מה יתרונה של האחת על פני חברתה. לדוגמה, חלוקה על פי ציונים תהיה שונה מחלוקה 
על פי מוטיבציה, ולעתים קרובות יהיו מכנים משותפים דווקא בין תלמידים המשובצים 

להקבצות שונות.
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 )Hallinan, 1994( הלינן  מורין  של  דבריה  מייצגים  דיפרנציאלית  בהוראה  המצדדים  את 
המובאים אצל גמראן )Gamoran, 2011(. הלינן טוענת כי רוב התוצאות השליליות הנובעות 
תלמידים,  בין  קיצונית  הפרדה  הפעלתו.  של  הלא־מוצלח  האופן  מן  נגזרות  ההקבצות  ממודל 
כישלון ביצירת כיתות שהן אכן הומוגניות ושבהן מוקטנת, הלכה למעשה, השונּות הקוגניטיבית 
המוצמדת  שלילית  וסטיגמה  הנמוכות  להקבצות  נמוכה  באיכות  הוראה  התלמידים,  בין 
לתלמידיהן – כל אלה הן בעיות יישום שניתן להעלימן או לכל הפחות לצמצמן באופן משמעותי 
בעזרת מחנכים שיארגנו את התלמידים ואת ההוראה בדרכים שיטתיות ומתחשבות. לעומתה, 
ג׳יני אוקס )Oakes, 1994( מייצגת את מתנגדי ההוראה הדיפרנציאלית. אוקס טוענת כי שימוש 
בהסללה ובהקבצות משקף נורמות חברתיות המקשרות בין שיוך של תלמידים להקבצה או כיתה 
מסוימת ובין השערות והנחות לגבי הכיוון העתידי של אותם תלמידים. אסטרטגיות שנועדו 
למזער את נזקי המודל הדיפרנציאלי לא יצלחו, משום שמעטים התלמידים שיחמיצו את המסר 
הברור המבחין בין אוכלוסיות שונות, מסר הנובע מעצם החלוקה. בבסיסן של הסללות תעמוד 

תמיד אפליה, גם אם היא מוסווית היטב.

כפי שמציין גמראן, הנקודה החשובה היא שהמחקר אינו יכול להכריע בין שתי הגישות. אותם 
חוקר  וכשכל  החוקר,  מחזיק  לתפישה שבה  בהתאם  שונה  לפרשנות  ניתנים  מחקריים  נתונים 
מייצר נתונים משלו – על אחת כמה וכמה. בסעיף הבא של הפרק נדגים זאת באמצעות סקירת 
בחטיבת  במתמטיקה  הקבצות  של  ההשפעות  לגבי  הפוכות  ראיות  המציגים  שונים  מחקרים 
הביניים על הישגי התלמידים. אולם מסקנה אחת ניתן בכל זאת להסיק, והיא כי ההשפעות של 
שני המודלים, הדיפרנציאלי וההטרוגני, הן תלויות־הקשר )Gamoran, 2010(. כלומר, גם אם 
לא ניתן להכריע באופן גורף בין שני המודלים, בתוך הקשר מקומי אנשי חינוך יכולים, מתוך 
שיקול דעת והיכרות עם המערכת שבתוכה הם פועלים, לבחור בצורה מושכלת באחד מהם, תוך 
הכרה בכך שבבסיס הבחירה עומדות תפישות חינוכיות המדגישות ערכים שונים. זוהי הסיבה 
המרכזית לדיון באוטונומיה של מנהלים, שיובא בהמשך. בכל מקרה, בתי ספר שיבחרו במודל 
כשם  הגבוהה,  היכולת  בעלי  תלמידיהם  את  לאתגר  לצורך  מודעים  להיות  צריכים  ההטרוגני 
שבתי ספר שיבחרו במודל הדיפרנציאלי צריכים להיות מודעים לצורך להבטיח הוראה איכותית 
גם בקבוצות הנמוכות, על מנת למנוע את הבעיה של החרפת הפערים המאפיינת את השימוש 

במודל זה. 

מתמטיקה כמקרה מדגים של מודלים לארגון ההוראה

חלק זה של הפרק מתמקד במקצוע המתמטיקה, הזוכה להתייחסות מיוחדת ונרחבת בספרות 
העוסקת במודלים לארגון ההוראה. כפי שצוין, בארץ ובמדינות רבות אחרות ההוראה בהקבצות 
רווחת במתמטיקה יותר מאשר במקצועות אחרים. נתמקד בשני נושאים עיקריים: 1( נתונים 
ובין  נתונים אלו  בין  והקשר  יישום מודלים לארגון הוראת המתמטיקה בישראל  עדכניים על 
העוסקים  מחקרים  סקירת   )2 הקודם  בסעיף  שהובאו  המחקרית  הספרות  מתוך  הממצאים 

במודלים להוראת מתמטיקה בישראל ובעולם והמסקנות שניתן להסיק מסקירה זו. 
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על  כעדיף  מתפישתו  נובעת  אינה  המתמטיקה  במקצוע  להתמקד  הבחירה  כי  להדגיש  חשוב 
כי ישנם תלמידים רבים  ולהזכיר  פני מקצועות אחרים או כחשוב מהם. אדרבה, חשוב לשוב 
אשר למרות הצלחה בינונית ומטה במתמטיקה מצטיינים במקצועות אחרים, וטוב יעשה בית 
ספר שידגיש את נקודות החוזק האקדמי של כל תלמיד ולא יעניק מקום מרכזי מדי להצלחה 
על  ומקובלות  שגורות  אינטליגנציות  ריבוי  של  תאוריות  אקדמי.  לכישרון  כמדד  במתמטיקה 
אנשי חינוך כיום, והן מחדדות את ההבנה כי ההיקש מרמת היכולת המתמטית של אדם לרמת 
בחרנו   .)Karsenty, 2013( במחלוקת  שנוי  הפחות,  לכל  הוא,  שלו  הכללית  האינטליגנציה 
להתייחס למתמטיקה משום שמקצוע זה מופיע כמעט בכל דיון על הקבצות או הסללה והוא 
כי  טוענים  אנו  אין  לפיכך  ובעולם.  בארץ  החינוכית  קובעי המדיניות  רבה את  במידה  מעסיק 

הדיון שיובא להלן הוא ממצה או מייצג את כלל המקצועות. 

הוראת מתמטיקה בחטיבות ביניים בישראל: נתונים עדכניים והקשר שלהם לממצאים במחקר 

במרץ 2013 פרסמה ראמ״ה דוח העוסק בהוראה בהקבצות בחטיבות הביניים בישראל13 )גליקמן 
וליפשטט, 2013(. נסקור כאן כמה מן הממצאים העיקריים של דוח זה, ונבחן באיזו מידה הם 

עולים בקנה אחד עם הניתוח של גמראן וחוב׳ במחקרים שהוצגו בסעיף הקודם.

התלמידים  את  לחלק  ספר  לבתי  החינוך  משרד  מתיר  והלאה   1994 משנת  כי  נזכיר  ראשית 
וכי מודל ההקבצות  ז׳,  )ובאנגלית( החל מן המחצית השנייה של כיתה  להקבצות במתמטיקה 
שכיח מאוד בבתי הספר דוברי העברית: הוא נהוג בכיתות ז׳, ח׳ וט׳ ב־60%, 75% ו־90% מבתי 
הספר, בהתאמה. שכיחות ההקבצות בבתי ספר דוברי ערבית נמוכה יותר: כ־40% בכיתות ז׳ ו־ח׳ 
ו־45% בכיתה ט׳. משרד החינוך הנחה את בתי הספר הבוחרים במודל ההקבצות להקפיד על 

הפעולות הבאות ביישום המודל )שם: 3(:

הקצאת שעות רבות יותר לתלמידים בהקבצות ברמות הבינוניות והנמוכות    

פיתוח שיטות הוראה וחומרי לימוד לקידום תלמידים ברמות הנמוכות   

הקצאת מורים טובים יותר להוראה ברמות הנמוכות  

יצירת מנגנונים המאפשרים מעבר מהרמות הנמוכות לרמות הגבוהות יותר   

יש הלימה בין ההנחיות האלה לבין חלק מן התנאים שמונים גמראן וחוקרים אחרים כהכרחיים 
 Gamoran, 2011; Gamoran & Weinstein, 1998; Hallinan,( להצלחת המודל הדיפרנציאלי
1994(: תמיכה לימודית מוגברת בתלמידים החלשים, שיבוץ מורים מתאימים להקבצות הנמוכות 
תוך הקפדה על העיקרון של התאמת מאפייני המורה למאפייני הקבוצה ולא על שיבוצים תלויי־

דוברי  ספר  בבתי  המחקר  שאלון  על  המשיבים  ששיעור  מכיוון  בלבד  עברית  דוברי  ספר  לבתי  מתייחס  הדוח   13

הערבית היה נמוך יחסית.
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ותק, גמישות בניידות בין קבוצות. עם זאת, משרד החינוך לא שם דגש בהנחיותיו על שני תנאים 
מרכזיים נוספים הנזכרים בספרות: הראשון, הצבת סטנדרטים ברורים של הוראה איכותית בכל 
ההקבצות )כולל דיונים ומשימות ברמת חשיבה מסדר גבוה המותאמות ליכולות התלמידים(, 

והשני, קיום מנגנוני תמיכה רגשית בתלמידים בעלי צרכים שונים. 

לגבי הישגי תלמידים הלומדים בהקבצות  נתונים מפורטים  וליפשטט מציג  גליקמן  הדוח של 
שונות במתמטיקה, כפי שנמדדו במבחן המיצ״ב של כיתות ח׳ בשנים תשס״ח-תשע״א. להלן 

נתייחס לנתונים ופילוחים שונים המובאים בדוח.

א. שיעור הלומדים בהקבצות השונות

המופיע  ׳מיצוי׳  המונח  השונות.  הלימוד  לקבוצות  ח׳  כיתות  תלמידי  חלוקת  מוצגת   2 באיור 
באחוזונים  ונמצאים  במתמטיקה  המתקשים  תלמידים  לומדים  שבה  לקבוצה  מתייחס  באיור 
שבדרך כלל אינם מגיעים לכיתות החטיבה העליונה הניגשות לבגרות )אחוזונים 30-15, המכונים 
גם ״השישית החמישית מלמטה״(. תלמידים אלו משובצים לצורך שיעורי מתמטיקה  לעתים 
להקבצות הקרויות כיתות מיצוי, ולומדים לאורך שלוש שנים, מכיתה ז׳ עד כיתה ט׳, בתכנית 

מיוחדת )ר׳ לינצ׳בסקי, 2013(. 

מן האיור עולה כי 57% מן התלמידים למדו בהקבצות הגבוהות )קבוצות מצוינּות והקבצה א׳(, 
36% למדו בהקבצות הנמוכות )הקבצות ב׳, ג׳ וקבוצות מיצוי( ורק 7% למדו בכיתות הטרוגניות. 
נתונים אלה עולים בקנה אחד עם המדּווח בספרות, כי המודל הדיפרנציאלי מקובל במדינות 

רבות כמודל הרווח והדומיננטי בהוראת מתמטיקה.

איור 2: התפלגות התלמידים בחטיבות הביניים על פי קבוצות לימוד במתמטיקה, תשע"א

מקור: גליקמן וליפשטט, 2013, מצגת מלווה לדוח
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ב. פילוח הלומדים בהקבצות השונות על פי מצב סוציו־אקונומי

זה  ולפי רקע חברתי־כלכלי. מאיור  לימוד  לפי קבוצות  3 מציג את התפלגות התלמידים  איור 
עולה בבירור כי המצב בישראל משקף את ממצאי המחקר שהצגנו, דהיינו בהקבצות הגבוהות 
שכיח למצוא ייצוג גדול יותר של תלמידים ממיצב חברתי־כלכלי גבוה בעוד בהקבצות הנמוכות 
יש ייצוג גדול יותר לתלמידים ממיצב חברתי־כלכלי נמוך. במילים אחרות, ככל שתלמיד מגיע 

ממיצב חלש יותר, כך גוברים סיכוייו למצוא עצמו בהקבצת מתמטיקה נמוכה יותר.

ג. פילוח הישגי הלומדים במבחן המיצ״ב תשע״א על פי ההקבצות השונות

איור 4 מציג את הישגי התלמידים לפי קבוצות לימוד. גם כאן ניתן לראות, כצפוי, שככל שרמת 
הקבוצה גבוהה יותר כך ההישגים גבוהים יותר. מהאיור עולה גם כי הפער בין הישגי התלמידים 
הלומדים בקבוצות הצטיינות לבין הישגי התלמידים בהקבצה ג׳ עומד על 222 נקודות )למעלה 
מ־2 סטיות תקן( וכן כי הפער בין הישגי תלמידים בהקבצה א׳ להישגי תלמידים בהקבצה ב׳ 
בדבר  עם ממצאי מחקרים מהעולם  בקנה אחד  עולה  זה  גם ממצא  נקודות(.   88( גבוה מאוד 

הפערים החריפים בהישגים בין תלמידים הלומדים במודל ההקבצות.

מאיור 4 עולה עוד כי הישגי התלמידים בקבוצות ההטרוגניות דומים לאלה של תלמידי הקבצות 
א׳ ונמוכים רק מאלה של תלמידי קבוצות ההצטיינות. לכאורה ניתן לטעון על פי נתון זה כי 
הלמידה בקבוצות ההטרוגניות היטיבה עם הישגי מרבית התלמידים )למעט אלה מרמת היכולת 

איור 3: התפלגות התלמידים לפי קבוצות לימוד ולפי רקע חברתי־כלכלי אישי

מקור: גליקמן וליפשטט, 2013, מצגת מלווה לדוח
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מופיעה  )שאינה  זו  היפותטית  לטענה  בזהירות  להתייחס  מציעים  אנו  אולם  ביותר(.  הגבוהה 
בדוח( משתי סיבות: הראשונה היא האחוז הקטן של תלמידים שלמדו בקבוצות הטרוגניות )7% 
מכלל המדגם(, נתון המגביל מאוד את תקפּות ההשוואה. השנייה היא שאין די מידע על הרכבן 
של קבוצות אלו, ומה שבכל זאת ידוע מאשש את הסתייגותנו: לוח 4 בדוח של גליקמן וליפשטט 
)2013: 9( מראה כי מבין כאלף תלמידי הקבוצות ההטרוגניות במדגם, כ־72% באו מרקע כלכלי־
חברתי גבוה, כ־22% מרקע כלכלי־חברתי בינוני ו־6% בלבד מרקע נמוך. במילים אחרות, נראה 
כי הסביבות ההטרוגניות שעליהן מדובר אינן מאוד הטרוגניות, לפחות במובן החברתי־כלכלי, 

ואינן מזכירות למשל את השונות הקיימת בבתי ספר כמו ׳סיבולה׳ שתוארה בסעיף הקודם. 

אכן, פילוח ההישגים של התלמידים על פי מיצב כלכלי־חברתי, המובא אף הוא בלוח 4 )שם(, מראה 
כי לעומת התלמידים שהגיעו מרקע גבוה )שהם כאמור רוב התלמידים( והשיגו בממוצע ציון של 
כ־586 נקודות, התלמידים שהגיעו מרקע נמוך השיגו רק כ־399 נקודות, תוצאה דומה לממוצע 
של תלמידי הקבצות ג׳. זוהי דוגמה לכך שקריאת נתונים מדוחות מחקר שונים עלולה להיות 
מלווה בפרשנות שהיא לאו דווקא תקפה, ויש לנקוט משנה זהירות כאשר גוזרים מסקנות על 
סמך ממצאי מחקר שאין בידינו נתונים מספיקים לגביו. כפי שנראה בהמשך הפרק, יש מחלוקות 
)ההטרוגני  הרצוי  ההוראה  מודל  לגבי  בעולם  המתמטיקה  הוראת  בתחום  שונים  חוקרים  בין 
לעומת הדיפרנציאלי(, ובין המסקנות קיים לא פעם ניגוד קוטבי. ניתן לשער כי בדומה למתרחש 
בתחומים אחרים של מדעי החברה, הפרדיגמות ותפישות העולם שבהן אוחזים חוקרים שונים 

משפיעות על האופן שבו הם אוספים, מפרשים ומציגים את נתוני המחקר שלהם. 

איור 4: ציוני התלמידים במבחן המיצ״ב לכיתה ח׳ תשע"א לפי ממוצעים בקבוצות לימוד

מקור: גליקמן וליפשטט, 2013, מצגת מלווה לדוח
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ד. הוראה בהקבצות השונות: ניתוח נתונים שנאספו ממורים

הלימודים תשע״א  נתונים שנאספו בשנת  גם  וליפשטט  גליקמן  ניתחו  במסגרת הדוח שלהם 
באמצעות שאלונים שהועברו בין 389 מורים, שכל אחד מהם התבקש לבחור כיתה שבה הוא 
ותק והשכלה.  נתוני  ולציין את רמתה. מהמורים נאספו  ביותר  מלמד את מספר השעות הרב 

איורים 5 ו־6 מציגים את התפלגות המורים לפי קבוצות לימוד ולפי ותק והשכלה, בהתאמה. 

מן האיורים עולה כי ככל שרמת ההקבצה נמוכה יותר, כך עולה שיעור המורים בעלי ותק נמוך 
)עד 10 שנים( המלמדים בהקבצה. כמו כן, למעט בקבוצות המיצוי, ככל שרמת ההקבצה נמוכה 
יותר, כך עולה שיעור המורים המלמדים בהקבצה אך אינם בעלי התמחות במתמטיקה. כ־90% 
בעלי  כמחציתם  במתמטיקה,  התמחות  בעלי  הם  הצטיינות  בקבוצות  המלמדים  מהמורים 
תואר אוניברסיטאי במתמטיקה. לעומת זאת, בהקבצות ב׳ ו־ג׳ שיעורי המורים ללא התמחות 

במתמטיקה הם 30% ו־37%, בהתאמה.

בנוסף מצאו החוקרות כי למעט בקבוצות המיצוי, ככל שהרמה של קבוצת הלימוד גבוהה יותר, כך 
המורים מדווחים על תדירות גבוהה יותר של ביצוע פעולות שהוגדרו מתקדמות יותר מבחינת 
רמת החשיבה הנדרשת מהתלמידים, כגון דרישה מהתלמידים להסבר, הנמקה, הסקת מסקנות 
ִמגרף או תרשים, השתתפות בדיון או פתרון בעיה בדרכים שונות. כמו כן, ככל שרמת הקבוצה 

גבוהה יותר, כך תדירות השימוש בשאלות מבחן מתקדמות גבוהה יותר.

איור 5: התפלגות מורים לפי קבוצות לימוד ולפי ותק

מקור: גליקמן וליפשטט, 2013, מצגת מלווה לדוח
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וחוקרים  גמראן  מתייחסים  שאליה   stratificationה־ תופעת  את  משקפים  אלו  ממצאים 
אחרים, כלומר הקצאה לא שוויונית של משאבים בין הקבצות ברמה הגבוהה לבין מקבילותיהן 
ברמה הנמוכה. אנו רואים כי גם בישראל, על פי מדגם זה, הנטייה היא לשבץ מורים מנוסים יותר 
ובעלי הכשרה טובה יותר להקבצות ברמה הגבוהה יותר. על פי ההגדרה של גמראן ו־וינשטיין 
היא  הניתנת בהקבצות הגבוהות  לעיל, ההוראה  )Gamoran & Weinstein, 1998( שהבאנו 

איכותית יותר.

ראמ״ה  של  בדוח  המוצגים  העדכניים  הממצאים  בין  הלימה  שיש  ראינו  זה,  חלק  לסיכום 
בנושא הקבצות במתמטיקה בישראל ובין ממצאים שמעלים מומחים בעולם העוסקים במודל 
הדיפרנציאלי בהוראה. במילים אחרות, התופעות המדאיגות חוקרים כגון אדם גמראן, מורין 
הלינן וג׳יני אוקס בהקשר של אי־שוויון שעלול לנבוע מההוראה בהקבצות, מאפיינות לפחות 
במידה מסוימת גם את המצב בכיתות המתמטיקה של חטיבות הביניים בישראל. השאלה אם 
תופעות אלה הן תולדה בלתי נמנעת של ההוראה בהקבצות, כפי שטוענת ג׳יני אוקס, או שהן 
יותר של המודל הדיפרנציאלי, כפי שטוענת מורין  נכונה  ניתנות לצמצום משמעותי בהפעלה 

הלינן, נותרת גם כאן שאלה פתוחה או לכל הפחות שאלה שהמענה עליה הוא תלוי־הקשר. 

איור 6: התפלגות מורים לפי קבוצות לימוד ולפי השכלה

מקור: גליקמן וליפשטט, 2013, מצגת מלווה לדוח
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המודל הדיפרנציאלי וההטרוגני בהוראת מתמטיקה: סקירת מחקרים מישראל ומהעולם

כבר ציַינו כי מחקרים שונים ברחבי העולם העלו מסקנות הפוכות בנוגע למודל הרצוי של ארגון 
מחקרים  משני  הבאים  הציטוטים  הביניים.  בחטיבות  בעיקר  המתמטיקה,  במקצוע  ההוראה 

בנושא זה ממחישים זאת היטב:

]...[ קישרו הׂשמה בהקבצות לתת־הישגיות, הן אצל תלמידים  ״מגוון רחב של עדויות 
בהקבצות נמוכות והן אצל תלמידים בהקבצות גבוהות. זאת למרות התפישה הרווחת 
 Boaler( בציבור, בתקשורת ובממשלה ולפיה הקבצות מעלות את ההישגים בלימודים״

.)et al., 2000: 634

כל  עבור  הוראה  יתרונות  יש  להסללה  לפיה  התפישה  את  מחזקות  שלנו  ״התוצאות 
.)Mulkey et al., 2005: 137( התלמידים״

התלמידים,  הישגי  ובין  הוראה  לארגון  מודלים  בין  קשרים  מחפשים  המחקרים  רוב,  פי  על 
וחלקם מתייחס גם להיבטים רגשיים וחברתיים. מערכי המחקר מבוססים אפוא בדרך כלל על 
מקובלות  שיטות  על  לעמוד  ניתן  מהאיור   .7 מספר  באיור  כמתואר  שונים,  מסוגים  השוואות 
הטרוגנית  בכיתה  למידה  של  השפעתה  בהשוואת  המתמקדים  מחקרים  יש  הנושא:  לבחינת 
תלמידים  על  ההקבצות  מודל  של  השפעתו  את  בוחנים  אחרים  שונות,  מרמות  תלמידים  על 
מרמות שונות, ויש המשווים בין שתי ההשפעות הללו. יש גם חוקרים המתמקדים בתלמידים 
המצטיינים או המחוננים ומשווים את הלמידה שלהם בכיתות הטרוגניות ללמידה בהקבצות. 

איור 7: סוגי השוואות שכיחים במחקרים העוסקים בהוראת מתמטיקה בהקבצות 
ובמודל ההטרוגני
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יש המתמקדים באותו אופן דווקא בתלמידים החלשים, ובנוסף יש מי שדנים בהשפעות על שתי 
קבוצות התלמידים הללו. המחקרים הם בדרך כלל כמותיים או משלבים בין שיטות כמותיות 

לאיכותניות, ורובם עוסק בכמה סוגים של השוואות כדי לקבל ראיות מקיפות ככל האפשר.

המיטבי  המודל  בשאלת  שונות  דעות  המייצגים  זה,  בתחום  מחקרים  ארבעה  בקצרה  נסקור 
להוראה. 

ג׳ו בולר )Boaler(, אחת החוקרות הבולטות בחינוך מתמטי, מתנגדת להוראה בהקבצות ופועלת 
להגברת השוויון בכיתות מתמטיקה בהיבטים של רקע חברתי, מגדר ושימוש בשיטות הוראה 
מתקדמות. בולר פרסמה בשני העשורים האחרונים ספרים ומאמרים רבים בנושא זה בעקבות 
 Boaler, 2002, 2006, 2008; Boaler et :מחקרים שערכה בבריטניה ובארצות הברית )למשל
al., 2000; Boaler & Staples, 2008(. אחד המחקרים הללו ביקש לבדוק לעומק את השפעת 
 Boaler( ההקבצות במתמטיקה על הישגי תלמידים מרמות שונות ועל עמדותיהם כלפי המקצוע
et al., 2000(. המחקר נערך בשישה בתי ספר בבריטניה והשתתפו בו 943 תלמידים בכיתות ח׳ 
ו־ט׳. הנתונים נאספו באמצעות שאלונים שהועברו לכל התלמידים, ראיונות עם 72 תלמידים 
תלמידים  של  והעמדות  ההישגים  בין  השוואה  נערכה  בשיעורים.  תצפיות  של  שעות  ו־120 
שלמדו בכיתות הטרוגניות )שני בתי ספר( לעומת אלה שבמעבר בין ח׳ ל־ט׳ או קודם )ארבעה 
תלמידים   )1 היו:  העיקריים  המחקר  ממצאי  להקבצות.  הטרוגניות  מכיתות  עברו  ספר(  בתי 
וציפיות מוגזמות. 2( הוראת התלמידים  בהקבצות הגבוהות, ובמיוחד בנות, התלוננו על לחץ 
בהקבצות הנמוכות הייתה פחות מקצועית והמתמטיקה הייתה ״מדוללת״ ומשעממת. 3( 15% 
מהתלמידים בהקבצות תיארו את שיעורי המתמטיקה באופן חיובי, לעומת 34% מהתלמידים 

בכיתות ההטרוגניות.

בולר ועמיתה הגיעו למסקנה כי ההוראה בהקבצות הייתה פחות מותאמת לצורכי הפרט מאשר 
ההוראה בכיתה הטרוגנית והגבילה את סיכויי התלמידים החלשים להשכלה גבוהה. במחקרים 
מאוחרים יותר בחנה בולר לעומק מקרים של בתי ספר שהצליחו להביא את תלמידיהם להישגים 
ולא  מתקדמות  הוראה  ובשיטות  ההטרוגני  ההוראה  במודל  שימוש  תוך  במתמטיקה  טובים 
מסורתיות )Boaler, 2002; Boaler & Staples, 2008(. גם בולר מצאה שכמו במקרה של בית 
הספר ׳סיבולה׳, הצלחת ההוראה ההטרוגנית בכיתות מתמטיקה תלויה במחויבות עמוקה של 
המורים לשוויון, בשימוש בתכנית לימודים חדשנית ובשיטות הוראה לא מסורתיות המדגישות 

חשיבה ודיון, ובהצבת סטנדרטים אקדמיים גבוהים עבור כלל התלמידים בהתאם לרמתם. 

ליאורה לינצ׳בסקי חקרה רבות את הנושא של הוראת מתמטיקה בחטיבות הביניים בישראל, 
בו״ל  הפרויקט  ראש  היותה  בתוקף  השאר  בין  הדיפרנציאלי,  במודל  והן  ההטרוגני  במודל  הן 
)ביחד ולחוד( להוראה הטרוגנית, וראש הפרויקט ׳מיצוי׳ שהוזכר לעיל )ר׳ תקציר סקירתה של 
 Cahan, Linchevski & Ygra,( מחקר שערכו קאהן, לינצ׳בסקי ואיגרא .)לינצ׳בסקי בנספח ב׳
1992( בישראל הראה כי בסוף שנה״ל הראשונה והשלישית נמצא כי בקרב תלמידים שלמדו 
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בהקבצות, ההבדל בין הישגי תלמידים חזקים לבין אלה של תלמידים חלשים היה גדול יותר 
מההבדל שהיה צפוי ביניהם על פי הישגיהם ההתחלתיים לפני שחולקו להקבצות. 

 Linchevski( כאמור, ממצא זה משותף למדינות רבות. בהמשך למחקר זה ערכו לינצ׳בסקי וקוצ׳ר
Kutcher, 1998 &( שני מחקרים על פרויקט בו״ל, במטרה לענות על שתי השאלות הבאות: 

האם ניתן למנוע פער מסוג זה בקבוצות הטרוגניות?   

האם הפער בהישגים מחריף משום שההקבצות מסייעות לתלמידים בהקבצות הגבוהות או    
משום שהן מזיקות לתלמידים בהקבצות הנמוכות? )או אולי צירוף כלשהו של שניהם?(

במסגרת שני המחקרים נערכו השוואות סטטיסטיות של הישגי תלמידים בכיתות הומוגניות 
והטרוגניות, תוך פיצול ההתבוננות בתלמידים חלשים, בינוניים וחזקים. המחקר הראשון נערך 
ז׳ מ־12  כיתות  1,629 תלמידי  בו  והשתתפו  בו״ל(,  )שנטלו חלק בפרויקט  בכיתות הטרוגניות 
ז׳ ובסופה. 389 מתוכם )בארבעה בתי ספר( נבחנו גם בסוף  בתי ספר שנבחנו בתחילת כיתה 
כיתה ח׳. המסקנה המרכזית של המחקר הייתה כי ניתן לייחס את ההבדלים בהישגי התלמידים 
לא התרחב. המחקר השני  הלימודי  הפער  כלומר  ביניהם,  להבדלים ההתחלתיים  בסוף השנה 
שלוש   – ז׳  כיתות  חמש  בו  והשתתפו  ספר,  בית  באותו  והומוגניות  הטרוגניות  בכיתות  נערך 
בפגישות  השתתפו  וכולם  לכיתות  באקראי  הוקצו  המורים  הטרוגניות.  ושתיים  הומוגניות 
בסוף  שנתיים,  כעבור  המתמטיקה(.  רכז  עם  הנחיה  פגישות  לעומת  בו״ל  )פגישות  שבועיות 
כיתה ח׳, התלמידים ענו על שני שאלוני מבחן: מבחן אחיד לכולם ומבחן דיפרנציאלי. ממצאי 
המחקר העיקריים היו: 1( התלמידים החזקים השיגו מעט יותר בקבוצות ההומוגניות בהשוואה 
היה  העיקרי  מובהק. ההבדל  היה  לא  זה  הבדל  אך  בקבוצות ההטרוגניות,  לתלמידים החזקים 
ביכולת הכתיבה הפורמלית, שהודגשה בכיתה ההומוגנית של החזקים. 2( התלמידים הבינוניים 
והחלשים בקבוצות ההטרוגניות השיגו באופן מובהק יותר מאשר חבריהם הבינוניים והחלשים 
דוחפות  הטרוגניות  כיתות  כי  הייתה  וקוצ׳ר  לינצ׳בסקי  של  מסקנתן  ההומוגניות.  בקבוצות 

למעלה את הבינוניים והחלשים, אולם השפעתן על התלמידים החזקים אינה רבה.

רשל סונדרס )Saunders, 2005( ערכה בשלושה בתי ספר באריזונה מחקר שבו השתתפו 305 
תלמידים במהלך לימודיהם בכיתות ו׳ ו־ז׳. במחקר השוותה סונדרס בין הישגי תלמידים כשלמדו 
הוראה  סוג  איזה  לבדוק  במטרה  הטרוגניות,  בכיתות  וכשלמדו  הומוגניות  בכיתות  מתמטיקה 
ז׳  ובכיתה  ו׳  נבחנו בכיתה  יותר להישגים והתקדמות אקדמית במתמטיקה. התלמידים  תורם 
במבחן המחוזי במתמטיקה, ונערכה השוואה בין ההישגים לפני כיתה ז׳ ובסופה, אצל תלמידים 
שלמדו בכיתות הומוגניות לעומת אלה שלמדו בכיתות הטרוגניות. נערכו גם פילוחים על פי 
ניכר שיפור  יכולת  לפי  כי אצל תלמידים שלמדו בהקבצות  ומוצא אתני. מהמחקר עלה  מגדר 
גדול יותר בהישגים מאשר אצל תלמידי הכיתות ההטרוגניות. ממצא זה תקף גם לאחר פילוח 
לפי מגדר ומוצא אתני. כלומר, אצל תלמידים בעלי מאפיינים דומים, השיפור היה רב יותר בקרב 

תלמידי ההקבצות. 
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לבחון  ערכו מחקר ארוך־טווח בארצות הברית במטרה   )Mulkey et al., 2005( וחוב׳  מלקי 
קשרים ארוכי־טווח בין הוראת מתמטיקה בהקבצות ובין מאפייני התלמידים. שאלת המחקר 
שהגדירו החוקרים הייתה: כיצד משפיע השיבוץ של תלמידים בהקבצות במתמטיקה בכיתה ח׳ 
על משתנים אקדמיים ופסיכולוגיים של אותם תלמידים בכיתות י׳ וי״ב? בבסיס המחקר עמדה 
יפותח כלי  הטענה כי ההבנה של השפעת ההקבצות על התלמידים תהיה עמומה כל עוד לא 
מקיף שיעריך את ההשפעות לאורך זמן, תוך התייחסות להיבטים אקדמיים, חברתיים ורגשיים. 
ַלל תלמידים מכל הרמות( והתייחס לשתי  המחקר התמקד בעיקר בתלמידים חזקים )אם כי כָּ
כי  גורסת  תאוריות מתחרות בהקשר של השפעת ההקבצות על תלמידים אלו. תאוריה אחת 
תלמידים חזקים מרוויחים משהותם בהקבצה גבוהה פחות מאשר משהותם בכיתה הטרוגנית 
)אפקט ה־ Big Fish Little Pond, ר׳ Marsh, 1987( ותאוריה שנייה גורסת כי תלמידים חזקים 
מרוויחים משהותם בהקבצה גבוהה יותר מאשר משהותם בכיתה הטרוגנית, משום שההוראה 

בהקבצה הגבוהה איכותית יותר. 

במחקר השתתפו 8,900 תלמידים בשלושה מרווחי זמן: כיתה ח׳, כיתה י׳ וכיתה י״ב. המחקר 
 )National Education Longitudinal Survey( עשה שימוש בנתונים שנלקחו מסקר ארצי
שנערך בשנים 1994-1988. הסקר מתייחס למשתנים כגון עמדות כלפי מתמטיקה, דימוי עצמי, 
מגדר  פי  על  פילוחים  נערכו  במתמטיקה.  ציונים  וכמובן  בתיכון  במתמטיקה  קורסים  בחירת 
ומוצא אתני. מלקי וחוב׳ מצאו כי למידה בהקבצות השפיעה לטובה על ההישגים המאוחרים 
יותר, הן בקרב החזקים והן בקרב החלשים. יחד עם זאת נמצא כי ללמידה בהקבצות היו השפעות 
על  בהקבצות  למידה  של  שלילית  השפעה  נמצאה  והרגשיים.  החברתיים  במישורים  שליליות 
הדימוי העצמי של תלמידים חזקים, במיוחד בנים, וייתכן שההשפעה השלילית הזאת פגעה גם 

בהישגיהם. 

המחקר של מלקי מעניין במיוחד, משום שהוא מצביע יותר מכול על מורכבות הנושא. לפי מלקי 
וחוב׳ ההישגים במתמטיקה משתפרים, אך יש פגיעה במישורים החברתיים והרגשיים. מסקנה זו 
מחזירה אותנו לדילמת הערכים המתנגשים. כפי שציַינו, תמונת המחקר מראה שוב ושוב כי אין 
ולא יכולים להיות כלים אוניברסאליים להכרעה בדילמה זו. העוסקים בחינוך מתמטי מפרשים 
המעשי  ניסיונם  ועל  שלהם  החינוכיות  האמונות  על  בעיקר  בהתבסס  המחקרים  ממצאי  את 
המצטבר. משום כך, אנו חוזרים ומדגישים כי ההכרעה בסוגיה צריכה להיעשות בהקשר המקומי 

של כל בית ספר ובית ספר.

בחלקים הבאים של הפרק נציג הגדרות למושג בית ספר אפקטיבי, נעמוד על החשיבות שבמתן 
אוטונומיה למנהלים לצורך החלטה על מודל ההוראה המתאים לבית ספרם ונביא כמה תיאורי 

מקרה מההקשר הישראלי.
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בתי ספר אפקטיביים וחשיבותה של מנהיגות חינוכית

קיימות הגדרות רבות למושג בית ספר מצליח או אפקטיבי. ההגדרה המצומצמת של בית ספר 
נגד  יוצאים  רבים  חוקרים  הישגים.  במבחני  תלמידיו  ציוני  התפלגות  על  מסתמכת  אפקטיבי 
 )Rowan, Bossert & Dwyer, 1983( ודוויר  בוסרט  רוואן,  כך למשל,  זו.  הגדרה מצומצמת 
כי בית ספר אפקטיבי הוא משתנה רב־ממדי משום שבית ספר אינו אמור להתמקד  מציינים 
בהכשרה לימודית גרידא אלא לפתח את תלמידיו בתחומים כגון חינוך לאזרחות ולעצמאות 
ספר  בתי  על  מחקרים  שסקר   ,)2002( באני  סרג׳יו  עצמית.  ומשמעת  עצמית  הערכה  ולטפח 
אפקטיביים, מציין את ההשפעה החזקה שיש למנהל על הנעשה בבית ספרו ואת חשיבות קיומה 
של הנהגה ״עבה״. במילים אחרות, המנהיגות אינה נחלתו הבלעדית של המנהל אלא היא נדבך 
ולהפעיל  מיטבי  באופן  ולתלמידים לתפקד  לחברי הסגל  למורים,  בתהליך שבו המנהל מסייע 
מנהיגות למען בית הספר והיעדים המנחים אותו )ר׳ למשל תיאור הביקור בבית ספר ׳הגליל׳ 
התומכות  התנהגויות  מגוון  אפקטיביים מאמצים  ספר  בבתי  מנהלים  לכך,  בנוסף  א׳(.  בנספח 
את  מלכדים  ואלה  ברור,  מעשי  חזון  ויש  דרך  יש  אפקטיביים  ספר  בבתי  בעבודתם.  במורים 
העושים במלאכה ומשמשים נר לרגליהם בהחלטותיהם ובמעשיהם )ר׳ למשל תיאורי הביקורים 
בבתי הספר ׳רמות חפר׳ ו׳משגב׳ בנספח א׳(. פולאן )Fullan, 2007( מדגיש כי מנהלים נבדלים 
אלה מאלה בדרך שבה הם בוחרים לבצע את הנדרש מהם וביוזמות שהם נוקטים כדי לעשות 
מעבר לנדרש. אחד ממאפייניו של מנהל מצליח הוא יכולתו להרחיב את תחום הבחירה שלו 

ובכך לצמצם את כוחם של הדרישות והאילוצים.

אדמונדס )Edmonds, 1979a, 1979b( בחן בתי ספר שאותם כינה ״90/90״, בתי ספר ש־90% 
להישגים  מגיעים  מתלמידיהם   90% זאת  ועם  נמוך  חברתי־כלכלי  מרקע  באים  מתלמידיהם 
יותר.  טובים  רקע  נתוני  ובעלי  להם  סמוכים  ספר  בתי  תלמידי  של  מאלה  גבוהים  לימודיים 
הממצאים סתרו את המסקנה העולה מדוח קולמן שפורסם בשנות השישים בארצות הברית. 
קולמן וחוב׳ )Coleman et al., 1966( טענו כי האפקטיביות של בית הספר היא פונקציה של 
אוכלוסיית התלמידים המרכיבה אותו יותר מאשר של העשייה החינוכית המתרחשת בין כתליו. 
לעומת זאת, מחקריו של אדמונדס הראו כי לצוות החינוכי בבית הספר, בראשות המנהל, יש 
יכולות לשנות את  וכי פעולותיו של הצוות  בית הספר  השפעה מכרעת על האפקטיביות של 
מסלול חייהם של התלמידים הלומדים בו. כאשר הושוו בתי הספר המצליחים לשכניהם הדומים 

:)Lezotte, 2001( להם בהרכב האוכלוסייה, זוהו מספר מאפיינים שתרמו להצלחה

תפקיד בית הספר והקדימויות שלו ברורים לצוות ויש עליהם הסכמה רחבה. 		

לצוות ציפיות גבוהות מהתלמידים ומחויבות להצלחתם. 		

מתקיים מעקב שיטתי אחר התקדמות התלמידים, ונתוני ההערכה שמתקבלים משמשים  		
להתאמת ההוראה לפרט.

התלמיד  שמשקיע  הזמן  על  דגש  ומושם  ומורים,  לתלמידים  נגישים  הלמידה  משאבי  		
במשימה.
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בבית הספר שוררים סדר ומשמעת, והאווירה בטוחה ומוגנת. 		

יחסי בית הספר-הקהילה-ההורים תומכים בלמידה. 		

המנהל רואה את עצמו כמנהיג פדגוגי ופועל בהתאם. 		

ממצאים אלו שמים את הדגש על העשייה הבית־ספרית, ורובם עולים בקנה אחד עם התנאים 
להבטחת הצלחתו של בית הספר )תנאים שנמנו בסעיפים הקודמים של פרק זה(, בין אם בית 
הספר יבחר במודל ההטרוגני ובין אם במודל הדיפרנציאלי. הבאנו ראיות לכך ששמירה על רף 
אקדמי וציפיות גבוהות מכלל התלמידים הן תנאי הכרחי להצלחת הטיפול בשונּות קוגניטיבית 
בכל מודל של ארגון ההוראה. כאן אנו רואים גם את הכיוון ההפוך: המאפיינים שמונה לזוט 
)Lezotte, 2001( מדגישים כי מענה לשונּות תלמידים הוא מהותי בהפיכת בית הספר לאפקטיבי 
יותר. במילים אחרות, התאמת ההוראה לפרט והתחשבות בשונּות התלמידים היא גם גורם מניע 

המאפשר לבית הספר להיות אפקטיבי. 

כפי שנכתב בהקדמה למסמך זה, הוועדה ביקרה במסגרת עבודתה בחמישה בתי ספר. כל אחד 
מבתי הספר האלה הציע מענה רב־ממדי להיבטים שונים של השונּות בין התלמידים. בתי הספר 
בישראל  ליישם  שאפשר  לכך  קיום״  ״הוכחות  מספקים  הם  אך  מייצגים  אינם  כמובן  האלה 
להלן  בצורכי התלמידים.  תוך התחשבות  הלמידה  ארגון  מצוינת במסגרות שונות של  הוראה 
נתייחס לממדים מרכזיים שבלטו לעינינו בסיורים בבתי הספר וכן בפגישות שקיימה הוועדה 

עם מנהלים ואנשי חינוך אחרים במועדים שונים. 

צמצום פערים כלפי מעלה: בתי הספר שבהם ביקרה הוועדה הדגישו את המאמץ הנעשה כדי 
מנגנונים:  הוזכרו שלושה  זה  כלפי מעלה פערים בהישגים האקדמיים. כחלק ממאמץ  לצמצם 
האחד הוא הצבת רף ציפיות גבוה מהתלמידים. במרכז החינוך ׳ליאו באק׳ נעשה הדבר בשיתוף 
עם התלמיד ובמעקב מתמשך אחר התקדמותו. בתיכון הגליל הוזכר גם שיתוף בית הספר כולו 
בהצלחתו של כל מורה במשימה זו. המנגנון השני הוא שימוש בהוראה דיפרנציאלית, בין בתוך 
ובין באמצעות הסללה  במסגרות ההטרוגניות,  באק׳  ׳ליאו  במרכז  נעשה  כפי שהדבר  הכיתה, 
כפי שנעשה בתיכון הגליל. בקריית החינוך דרור מושם דגש רב על גמישות מערכתית ואיגום 
תלמידי  של  לצורכיהם  מענה  המאפשרות  הומוגניות  לימוד  קבוצות  ומאורגנות  משאבים, 
המסוגלות  תחושת  טיפוח  לתלמידים,  רגשית  תמיכה  מתן  הוא  השלישי  המנגנון  הקבוצה. 

העצמית האקדמית שלהם ובניית קשר אישי ויחסי אמון בין המורים לבינם.

שונים  בשילובים  התאפיינו  הספר  בתי  נפשית:  רווחה  עם  הישגים  המשלב  הוליסטי  מודל 
כללו  אלו  שילובים  התלמידים.  של  הנפשית  הרווחה  וטיפוח  בלימודים  להישגים  דאגה  של 
למשל בניית ״מעטפת טיפול״ ומינוי ״מנהל מקרה״ לתלמידים הזקוקים לכך )מרכז חינוך ׳ליאו 
׳דרור׳(  ניסויית  )׳הגליל׳, קריית חינוך  באק׳(, הגדרת תכנית לימודים אישית עבור כל תלמיד 
מתן כלים, הערכה ומשוב גם במישורים הלא־לימודיים )קריית חינוך ניסויית ׳דרור׳( ודגש על 
על־ידי  שפותחה  חאלו״ם  תכנית  )׳משגב׳(.  הלימוד  בתחומי  רק  לא  תפקוד  מיומנויות  פיתוח 



שונויות קוגניטיביות ומימוש הפוטנציאל האקדמי בבית הספר   | 93 | 

האגף לחינוך על־יסודי במשרד החינוך ומיושמת במספר רב של חטיבות ביניים בישראל נועדה 
גם היא לטפח את הרווחה הנפשית של התלמידים במשולב עם טיפוח יכולות הלימוד שלהם. 

התחשבות בתחומי העניין של התלמידים: בתי הספר השקיעו מאמץ רב להביא בחשבון את 
בין  70 אפשרויות לשילוב  דרור, למשל, מוצעות  חינוך  תחומי העניין של תלמידיהם. בקריית 
מגמות. תלמידי ׳משגב׳ יכולים לבחור את המוצר שאותו יַפתחו במסגרת יזמּות צעירה ותלמידי 
׳רמות חפר׳ בוחרים את התוצר שאותו הם מגישים לצד עבודה עיונית המוכתבת על ידי צוות 
באחד  הממוקם  ׳פלרם׳  מפעל  עם  פעולה  שיתוף  פיתחו  ׳כרמל־זבולון׳  הספר  בבית  ההוראה. 
מקיבוצי הסביבה. שיתוף הפעולה פותח לתלמידים שהלימודים העיוניים אינם מתאימים להם 

אפשרות להצטיין בלימודים.

התלמיד  את  המעמידות  פדגוגיות  יושמו  הספר  בתי  בחמשת  ממוקדות־תלמיד:  פדגוגיות 
בחברה  הקיים  צורך  מזיהוי  החל  ביזמות  מתנסה  התלמיד  למשל  ב׳משגב׳  במרכז.  ובחירותיו 
למוצר מסוים ועד יצירתו הלכה למעשה בקבוצה. בתיכון ׳הגליל׳ התלמידים יוזמים, מתכננים 
ומיישמים רעיון לשיפור החברה. ב׳רמות חפר׳ התלמיד מתנסה בתהליכי חקר בקבוצה, החל 
כי  בסיפוק  ציינו  הספר  בתי  בכל  החקר.  תוצרי  והצגת  העבודה  להגשת  ועד  נושא  מבחירת 
יש  לכל תלמיד  כי  וכן  חייהם  להמשך  ערך  ובעלות  בפרקטיקות חשובות  התלמידים מתנסים 
אפשרות לנצל את יתרונותיו בתוך התהליך הארוך שעוברת הקבוצה שהוא חלק ממנה. מודל 
בתיכון  בטבריה.  בגליל׳,  ׳עמל  מקיף  תיכון  מנהל   )1998( מימון  ינון  אצל  מופיע  נוסף  פדגוגי 
זה עברו למודל רב־תחומי ממוקד־תלמיד. במקום מקצועות לימוד, מאורגנת למידת התלמידים 
ותנ״ך.  נושאים, למשל הנושא ״מנהיגות״ שהמורים הפכו למשותף למקצועות תושב״ע  סביב 
בבית הספר הופעלו שיטות הערכה חלופיות שתמכו ביעדים הלימודיים. דיווחים אלו תואמים 
ותלמידים  מנהלים  מורים,  של  עמדות  שסקרו   )2007( ודורי  קברמן  ברנע,  של  ממצאיהן  את 
שהשתתפו במיזם ׳בגרות 2000׳. מיזם זה בחן את האפשרות להחליף את שיטת בחינת הבגרות 
המסורתית ממבחן חיצוני לבחינה פנימית המיישמת שיטות הערכה חלופיות )למשל תלקיטים(. 
והערכה הועמקה למידת  כלי הוראה, למידה  כי בעקבות אימוץ של מגוון  הכותבות מדווחות 
התלמידים והתפתחו מיומנויות חשובות. ההוראה במקצועות אלו הושבחה ושופר השיח הבית־

ספרי. 

העמדת הרווחה הנפשית של צוות ההוראה במרכז: בתי הספר שבהם ביקרה הוועדה הדגישו 
ובשיתופו  רואים בהעצמתו  ואת החשיבות שהם  ערך  יקר  סגל ההוראה כמשאב  את תפישת 
של  הנפשית  רווחתם  שבטיפוח  הרבה  החשיבות  את  גם  הדגישו  הספר  בתי  מנהלי  בעשייה. 
המורים. אמנם מנהלי בתי הספר מציגים רף ציפיות גבוה מצוותי החינוך שלהם, אך במקביל 
ובהקשבה  ורעיונותיהם  במורים  לתמיכה  הנוגע  בכל  גבוה  רף  לעצמם  גם  מציבים  המנהלים 
לצורכיהם. מאמץ רב מוקדש לביסוס ושימור של יחסי האמון בינם לבין המורים ולהדגמה אישית 
של חזון בית הספר ודרכו. אלה באים לידי ביטוי למשל בתחושת גיבוי וביטחון, במדיניות ״דלת 

פתוחה״ ובעידוד המורים לפתח ולהוביל מיזמים בתוך בית הספר.
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רב־תרבותיות

יקר־ כמשאב  התלמידים  בשונּות  מועט  שימוש  על  דּווח  הוועדה  ביקרה  שבהם  הספר  בבתי 
ערך בלמידת עמיתים. אמנם במספר בתי ספר מושם דגש על למידה שיתופית ואף על הערכת 
עמיתים, אך רק בית ספר אחד ציין במפורש את השונות כערך בתהליך הלמידה. בספרות קיימים 
מגוון נושאים ורעיונות לשימוש בשונּות התלמידים כמשאב ללמידה. דוגמה שיושמה בישראל 
החיסון  מערכת  על  ללמוד  כדרך  שונות,  בתפוצות  שרווחו  סבתא״  ״תרופות  על  למידה  היא 
בגוף. דוגמה נוספת היא תכנית לימוד משותפת שפותחה במרכז גילה לחינוך אזרחי ודמוקרטיה 
תיכון  לתלמידי  יועדה  התכנית  מנח״י.  של  העל־אזוריות  הכיתות  במסגרת  בירושלים  הפועל 
יהודים חילונים, יהודים דתיים וערבים ועסקה בנושא של ריבוי תרבויות בירושלים כהרחבה 
 Goldberg, 2013; Matusov, 2009; Pollack & Ben-David( באזרחות14  לימוד  לתכנית 
Kolikant, 2012(. לי )Lee, 2004( פיתחה עקרונות פדגוגיים הנסמכים על ההון התרבותי של 

תלמידים מקבוצות מיעוטים. 

יתרה מזאת, ישראל היא מדינת מהגרים וחיות בה אוכלוסיות יהודיות ולא־יהודיות מגוונות. 
הוועדה לא סקרה את הפן הזה של השונּות, למרות חשיבותו, ויש מקום לבחון אותו בהמשך. 
מבחינת הספרות העוסקת ברב־תרבותיות כמשאב מתברר כי עולות מהשטח תכניות ובמקביל 
בישראל שאימצו  ספר  בתי  )2009( סקרה שלושה  למשל  רסניק  ידע מחקרי אמפירי.  מצטבר 
מודלים פדגוגיים רב־תרבותיים. רסניק טוענת כי גישת ההטמעה, שבה נדרש המהגר לשכוח 
בישראל את  בבד עם הצנחתו לתחתית הסולם החברתי, ערערה  בד  את תרבות המוצא שלו 
בהכרה  המצדדות  רב־תרבותיות  תאוריות  תפסו  מקומו  את  ההיתוך״.  ״כור  במודל  האמון 
לילדי קהילה מסוימת  פי רסניק, הגישה הרב־תרבותית שואפת לעצב  בתרבויות השונות. על 
זהות אלטרנטיבית על ידי חיזוק הנראּות החיובית של הקהילה, מהלך שיתרום לחיזוק הביטחון 
ולשיפור  הספר  בבית  הישגיהם  לשיפור  בתורו  ויביא  התלמידים  של  העצמי  והדימוי  העצמי 
ספר  בבית  המשחררת״  ה״זהות  גישת  למשל,  כך  בעתיד.  והחברתיים  התעסוקתיים  הישגיהם 
׳קדמה׳ מעודדת נראּות מזרחית חיובית על ידי הדגשת הזכות לשוויון והכבוד ליצירה המזרחית, 
ועל ידי מאבק גלוי בהגמוניה החברתית המפלה. בבית הספר ׳שבח מופת׳ מבקשים לייצר נראּות 
רוסית חיובית המשלבת בין תרבות ושפה רוסית למצוינות מדעית וחוויה יהודית וישראלית, 
גבוה  חברתי  סטטוס  כבעלי  המתויגים  עיסוקים  למצוא  התלמידים  יוכלו  שכך  תפישה  מתוך 
על  רבות  שאלות  מעלה  רסניק  התפוצה.  של  שלילית  נראּות  עם  בהצלחה  ולהתמודד  יחסית 

האפקטיביות של גישות אלו ועל הזיקה בין הזהות הקהילתית לזו הקולקטיבית. 

היעדר שיח על הפוטנציאל הטמון בטכנולוגיה כמענה לשונּויות קוגניטיביות

ככלי להשגת מטרות  בפוטנציאל של טכנולוגיה  לגמרי שיח העוסק  נעדר כמעט  בבתי הספר 
שונות, אף על פי שטכנולוגיה יכולה למנף את התכניות והיעדים השונים שבתי הספר מציבים 
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במשרד  וטכנולוגיה  מדע  מינהל  בראש  שעמד  רימון,  עופר  עם  הוועדה  של  בשיחה  לעצמם. 
החינוך, הדגים רימון את פורטל התוכן החינוכי והדגיש את יכולת הבחירה של המורים בשיעורים 
מתוקשבים שונים לפי שיקול דעתם. חלק מספקי התוכן השונים המורשים על ידי משרד החינוך 
באמצעות  ומעקב  לתלמידים  דיפרנציאליות  משימות  חלוקת  מאפשרים  למשל(  הדעת׳  )׳עת 
הטכנולוגיה אחר התקדמות התלמידים באופן שכולל לעתים גם זיהוי של קשיים העולים במהלך 
הלימוד. ככלל, מצטבר בשדה הטכנולוגיה החינוכית ידע רב על adaptive learning, סביבת 
למידה המתבססת על התפישה שלכל לומד יש סגנון למידה משלו ומנסה להתאים את אופן 
הלימוד ללומד. הטכנולוגיה יכולה לתרום גם מעקב שיטתי ומיפוי שיטתי של התלמיד ולהקל על 
השיתוף בידע הנצבר על תלמיד – כפי שנעשה למשל בקריית חינוך ניסויית ׳דרור׳ – ובכך לסייע 

בטיפול בו. ועדה זו לא סקרה את הפוטנציאל הטמון בטכנולוגיה מעין זו. 

בפרק זה הצגנו מודלים שונים הנענים, כל אחד בדרכו, לאתגר השונות האקדמית בין תלמידים – 
הן מודלים המופיעים בספרות הבינלאומית ונדונים בה בהרחבה )כאן התמקדנו בעיקר בארגון 
ספר  בבתי  המיושמים  מודלים  והן  הטרוגניות(  בכיתות  ארגונּה  לעומת  בהקבצות  ההוראה 
שונים בישראל שבהם ביקרה הוועדה. המסקנה העיקרית העולה מסקירתנו זו היא כי אין זה 
מציאותי, ואף לא רצוי, להתבונן במודלים השונים ולתרגם אותם ל״מתכונים״ שכל בית ספר 
יכול לאמץ ולהצליח. ההפך הוא הנכון. כל מודל וכל תכנית הם תלויי־הקשר. כל אחד מבתי הספר 
שנסקרו הדגיש כיצד התכנית שבנה ויישם נשענה על כוח האדם, על האתוס הבית־ספרי, על 
המשאבים שעמדו לרשותו, על הבנתו את צורכי תלמידיו ועוד. ניתן לטעון, ובצדק, כי בית ספר 
מסוים אינו מתמודד עם הקשיים, האילוצים וההקשר שאיתם מתמודד בית ספר אחר. עם זאת, 
בכל בית ספר הודגמה חשיבה לא שגרתית על מאפייני בית הספר, צרכיו ונקודות החוזק שלו, 
חשיבה שאפשרה פדגוגיה ייחודית. בקריית החינוך ׳דרור׳ למשל, גודלו של בית הספר, מאפיין 
שנתפס בדרך כלל כחיסרון, תורגם ליתרון בזכות חשיבה יצירתית על מערכת השעות, בזכות 
ההתעקשות להציב את התלמיד וקידומו במרכז, ובזכות ניצול המספרים הגדולים כדי להעשיר 
זה  ספר  בבית  ההערכה  יחידת  של  האינטנסיבית  עבודתה  גם  לתלמידים.  הבחירה  מגוון  את 
מתבססת כולה על הסגל, והושגה באמצעות חשיבה אחרת על עבודתו. דוגמה נוספת: בבית 
הספר ׳משגב׳ שברו )בפועל( קירות של כיתות כדי לאפשר לתלמידים עבודה שיתופית יזמית 

בחלל גדול יותר. 

התלכדות  בחר,  הספר  שבית  הדרך  בנכונות  אמונה  הם  בשטח  שנצפו  החשובים  המאפיינים 
סביב חזון ואתוס, אמונה ותמיכה בסגל ואמון בינו לבין ההנהלה, הצבת רף ציפיות גבוה מכל 
תלמיד )ושל כל איש סגל מעצמו(, הצבת התלמיד במרכז – על צרכיו, רצונותיו ונקודות החוזק 
והחולשה שלו, הקשר ההדוק עם העולם שמחוץ לבית הספר ולבסוף מאפיין שבעינינו הוא רב־

חשיבות: השאיפה לשפר את הרווחה הנפשית של התלמיד בבית הספר מתוך תפישה הוליסטית 
של תפקוד מיטבי, ולא מתוך הסתכלות מצומצמת על הישגים אקדמיים. כל המאפיינים הללו 

מהווים לדעתנו את הלקח שניתן להפיק מפרק זה ואת הבסיס להמלצות שראוי לגזור ממנו.
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המלצות

מן האמור בפרק נובעות מספר המלצות המובאות להלן:

)הסללה,  הדיפרנציאלי  במודל  הוראה  לבין  ההטרוגני  במודל  הוראה  בין  ההתלבטות   .1 
הקבצות( אינה ניתנת להכרעה גורפת מכיוון שהשפעות המודלים הן תלויות־הקשר. לכן, 
אנשי חינוך יכולים לבחור בצורה מושכלת באחד המודלים על סמך שיקול דעת והיכרות 
חינוכיות  עומדות תפישות  בכך שבבסיס הבחירה  והכרה  פועלים  עם המערכת שבה הם 

המדגישות ערכים שונים. מתן אוטונומיה למנהלים לבחור בין החלופות הוא הכרחי. 

בתי ספר הבוחרים במודל ההטרוגני צריכים לאתגר את תלמידיהם בעלי היכולת הגבוהה.   .2 
בקבוצות  גם  איכותית  הוראה  להבטיח  צריכים  הדיפרנציאלי  במודל  הבוחרים  ספר  בתי 
הנמוכות, על מנת למנוע את הבעיה של החרפת הפערים, המאפיינת את השימוש במודל 

זה. 

מחויבּות  הם  הטרוגנית  להוראה  הקבצות  או  מהסללה  המעבר  להצלחת  חיוניים  תנאים   .3 
דיפרנציאלית  בהוראה  גבוהים, שימוש  על סטנדרטים אקדמיים  לשוויון, הקפדה  עמוקה 
מותאמת אישית בתוך הכיתה ומחוץ לה ופרישת מנגנוני תמיכה לימודית ורגשית בתלמידים 

בעלי צרכים שונים.

הבחירה ללמד תחום דעת מסוים במסגרת של הקבצות מחייבת התאמה של מאפייני המורה   .4 
למאפייני הקבוצה. מורים מסוימים מצליחים יותר מאחרים בעבודה עם תלמידי הקצוות 
)מתקשים או מחוננים(. המדיניות הרווחת של הקצאת מורים לקבוצות על פי ותק או כוח 
פוליטי בבית הספר אינה מועילה ועלולה להגביר את חוסר השוויון. אם צוות המורים כולל 
מורים ותיקים ומנוסים שהם בעלי סיכויי הצלחה גבוהים לקדם תלמידים במגוון של רמות, 
תהיה זו מדיניות נבונה לשבצם באופן שווה בהקבצות שונות. בהמשך לכך, הנטייה לשבץ 
להקבצות נמוכות מורים חדשים או מורים מתחום דעת אחר פוגעת בסיכויי ההצלחה של 

ההוראה בהקבצות.

מדוללת  לימודים  תכנית  קביעת  היא  להקבצות  חלוקה  של  השכיחות  התוצאות  אחת   .5 
בהקבצות החלשות והצבת ציפיות נמוכות לתלמידיהן. על בית הספר להציב סטנדרטים 
והצבת  נאות  אקדמי  רף  על  שמירה  אלו.  כיתות  עבור  גם  איכותית  הוראה  של  ברורים 
אתגרים מתאימים וציפיות גבוהות לכלל התלמידים הן תנאים הכרחיים להצלחת הטיפול 

בשונויות קוגניטיביות בכל מודל של ארגון ההוראה. 

רמה סבירה של בחירה וגמישות מעלה את סיכויי ההצלחה של מודל ההקבצות. לכן יש   .6 
לאפשר לתלמידים בחירה מרבית )בסיוע הצוות( של הרמה שבה הם מעוניינים ללמוד וכן 

לאפשר ניידות בין הקבוצות. 
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ההיענות לשונות הקוגניטיבית בין תלמידים אינה יכולה להיות מנותקת מההקשר הרחב   .7 
יותר: הצרכים, הרצונות, נקודות החוזק והחולשה ותחומי העניין של התלמידים, כמו גם 
העולם שהם חווים מחוץ לבית הספר. לכן היענות כזאת צריכה להיעשות מתוך תפישה 
הוליסטית של תפקוד מיטבי ולא מתוך הסתכלות מצומצמת על הישגים אקדמיים בתוך 

בית הספר. 

תפקוד מיטבי של תלמידים נובע בין היתר מתפקוד מיטבי של מורים, ויש חשיבות רבה   .8 
זו צריכה  צוות המורים. השקעה  גם ברווחה הנפשית של  ישקיעו  לכך שמנהלי בתי ספר 
להתבטא בתמיכה במורים וברעיונותיהם, הקשבה לצורכיהם, בנייה ושימור של יחסי אמון 
בין מנהלים למורים והדגמה אישית של חזון בית הספר ודרכו, תוך הצבת רף ציפיות גבוה 

מכל מורה ועידוד מנהיגות ויוזמות אישיות. 
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פרק 6: התמודדות עם שונויות בהכשרת מורים 
ובפיתוחם המקצועי

כפי שעלה מהפרקים הקודמים, היבט מרכזי בהתייחסות של מערכת החינוך לשונויות בקרב 
תלמידים נוגע לידע של מורים, למיומנויות שלהם, לציפיותיהם ולעמדותיהם. חשוב שמורים 
יכירו את המאפיינים החברתיים והתרבותיים של תלמידיהם ויבינו כיצד הרקע הזה משפיע על 
תפקוד הילדים בבית הספר, הן אקדמית והן רגשית. בנוסף לכך, מורים צריכים להכיר אסטרטגיות 
הוראה שונות, לדעת כיצד להתאים אותן לתלמידים ולהיות מסוגלים ליישמן כהלכה בכיתה. הם 
צריכים לדעת כיצד להעסיק בפעילויות לימודיות תלמידים מרקע שונה ובעלי יכולות וכישורים 
שונים וכיצד ליצור בהם עניין ומוטיבציה. ״ארגז כלים״ עשיר חיוני כדי שמורים יוכלו לקבל על 
יומיומי החלטות מושכלות בנוגע להוראה. תיארנו את העשייה המגוונת שגילינו בבתי  בסיס 
וגם הצגנו מגוון של פרויקטים שהופעלו בבתי ספר לקידום אוכלוסיות  הספר שבהם ביקרנו 
תלמידים חלשות. למדנו מהם שאפשר לפעול בהצלחה לצמצום הפערים בין תלמידים. עם זאת 
נוכחנו לדעת כי אין מרשם אחד לארגון ההוראה בכיתה ואין מרשם אחד לאסטרטגיות לקידום 
הדרוש  הידע  את  המורים  רוכשים  ומתי  כיצד  האם,  נשאלת השאלה  זה  במצב  שונים.  ילדים 

להתמודד עם שונויות? בפרק דלהלן נעסוק בסוגיה הזאת. 

על אף מגוון השונויות הקיימות בין תלמידים, הספרות העדכנית בתחומים של התמודדות עם 
שונויות בהכשרת מורים והתפתחותם המקצועית עוסקת בעיקר בנושאים של רב־תרבותיות 
׳הטרוגניות של כיתות׳ הניב ספרות רבה  ומגוון חברתי. כך למשל, חיפוש מידע לפי ההגדרה 
 ,)diversity( משנות ה־70 וה־80 של המאה הקודמת. לעומת זאת, חיפוש לפי הערך ׳שונות׳
למוקדי  חיזוק  אתנית־תרבותית.  לשונות  התייחסו  רובן  אך  תוצאות,  של  עצום  מספר  הניב 
רחב־היקף  במחקר  נמצא  המקצועי  ופיתוחם  מורים  הכשרת  של  בתחום  העכשוויים  העניין 
שנערך בארצות הברית. המחקר בדק תכניות הכשרת מורים ב־142 אוניברסיטאות, המכשירות 
כ־30-23 אלף מורים בשנה )Jennings, 2007(. המחקר עסק במספר שאלות רלוונטיות לפרק 

זה: 

באיזה חלק של תכניות ההכשרה מתייחסים לשונות?   )1

אילו שונויות זוכות לתשומת לב רבה יותר?    )2

כיצד מעריכים מַרּכזי התכניות את האתגר הטמון בשילוב נושאים של שונות בתכניות?    )3

פרחי  עמדות  לבין  מורים  מורי  של  שונות  בנושאי  וידע  עמדות  בין  ִמתאם  יש  האם    )4
ההוראה? 

ממצא מעודד של המחקר היה שמרבית התכניות עוסקות בנושאי שונויות באופן רוחבי ורב־
אחרים,  היבטים  התרבותי־אתני.  ההיבט  היה  שונויות  על  בדיון  העיקרי  ההיבט  אבל  פעמי. 
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מדורגים לפי היקף העיסוק בתכניות ההכשרה, היו אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, שונות 
הנובעת משפה, שונות כלכלית, שונות מגדרית ושונות באוריינטציה מינית. ממצא מפתיע של 
למורים בבתי ספר  בין תכניות ההכשרה המיועדות  נמצאו כמעט הבדלים  הוא שלא  המחקר 
יסודיים לבין כאלה המיועדות למורים בבתי ספר על־יסודיים, אף על פי שאפשר היה לצפות 
שנושאים מסוימים – שונות מינית למשל – יודגשו בבתי הספר העל־יסודיים. הטענה העולה 
במאמר היא שהיקף הטיפול בשונויות הוא תוצאה של העדפותיהם של מורי המורים, העוסקים 
בהיבט הרב־תרבותי יותר מאשר בהיבטים אחרים. לפיכך, וכמשתקף מהספרות העולמית בהקשר 
של הכשרת מורים לעיסוק בשונויות, ההיבט הרב־תרבותי ישמש בפרק זה מעין מקרה מבחן 

שממנו אפשר יהיה להשליך גם על שונויות אחרות.

חלקו הראשון של הפרק עוסק בתפישות שונות של הכשרה להוראה בהקשר של שונויות בקרב 
החלק  ואילו  מורים,  בהכשרת  שונויות  עם  להתמודדות  גישות  מציג  השני  החלק  תלמידים. 
ידע  וקושר אותו לרכישת  השלישי עוסק בתהליך הלמידה של מורים לאורך הקריירה שלהם 
ומיומנויות רלוונטיים להתמודדות עם שונויות בקרב תלמידים. בחלק זה נפרט בנושא תכניות 

ההכשרה והפיתוח המקצועי של מורים בישראל. בסוף הפרק מובאים סיכום והמלצות.

הוגנות, צדק חברתי ושוויון בתכניות להכשרת מורים

לחברה ציפיות רבות ממערכת החינוך ובתי הספר, ביניהן פיתוח ידע בתחומי דעת שונים, סלילת 
יותר  הרחבה  ולתרבות  המקומית  לחברה   )enculturation( תירבות  חברתית,  לניידות  הדרך 
והכנה לאזרחות משמעותית.15 מכיוון שבתי הספר עומדים בפני אתגרים רבים במילוי ציפיות 
 Nationalבתחום החינוך. דוח של ה־ )equity( אלו עבור כלל התלמידים, יש להבטיח הוגנות
NRC, 2012( Research Council( המציע מסגרת עדכנית לחינוך מדעי והנדסי16 בכיתות גן-
י״ב, רואה במטרה של קידום צדק כזה מטרה ראשונה בחזית המאמץ הלאומי לשיפור מטרות 
החינוך וכן פרקטיקה שתומכת בלמידה והגשמה עבור כל התלמידים. הדוח מקדיש פרק שלם 
להוגנות )equity( ושונות )diversity( בנושאים של התנסויות בלימודים, הישגים וביצועים 
במדע ובהנדסה. ״הוגנות״, קובע הדוח, ״היא ביטוי לצדק חברתי, ומאופיינת בקריאה לתיקון 
ולכן קיבלו  זכו לטיפול מספק של בתי הספר  חוסר צדק היסטורי כלפי קבוצות בחברה שלא 
סיכוי קטן יותר להצליח בקריירה בתחומים בעלי יוקרה חברתית וכלכלית״. הסיבות להיעדר 
הוגנות הן רבות ומורכבות וזוכות להסברים רבים. דוח ה־NRC מתייחס לשתי סיבות עיקריות: 
הראשונה היא הקשר בין הישגים לא מספקים לבין הזדמנויות לא מספקות ללמידה בבתי הספר, 
בקהילות ובאזורים שונים. הסיבה השנייה היא גישה להוראה שאינה מכילה )inclusive( כלפי 

אוכלוסיות תלמידים מגוונות ואינה מעודדת אותן להצליח.

15 לדיון מפורט בגורמים אלה והשפעתם על הלומד ר׳ פרק ב׳, ׳שונות ברקע המשפחתי׳. 
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)NRC, 2012(
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חלק גדול מדוח ה־NRC עוסק במורים, בבתי הספר ובהזדמנויות שהם מעניקים לתלמידים 
שיאפשרו  במורים  לתמוך  היכולת  את  נעדרים  רבים  ספר  שבתי  למשל  נטען  מגוון.  מרקע 
יגיעו  הציפייה שכל התלמידים  הדוח מבקר את  מגוון.  עבור תלמידים מרקע  מיטבית  הוראה 
שמיועדות   )high stakes tests( עתירות־סיכון  בחינות  של  המדיניות  ואת  הישגים  לאותם 
לוודא את השגתן של מטרות זהות על ידי תלמידים מרקע מגוון. בנוסף לכך, המיקוד בתחומי 
האמנויות  המדע,  בתחומי  ההוראה  לרידוד  הדוח  כותבי  לדעת  הוביל  והמתמטיקה  השפה 
של  המסגרת  מסמך  ההוראה,  לגישות  בהתייחס  היסודי.  הספר  בבית  בעיקר  החברה,  ומדעי 
NRC קורא ל־Inclusive Instruction – הוראה מכילה. זוהי אסטרטגיה המשלבת טכניקות 
אותם  לערב  ומטרתה  שלהם,  הרקע  ועל  התלמידים  שמגלים  העניין  על  המבוססות  וגישות 
יותר בלמידה ולתמוך בהם לאורך זמן. אסטרטגיות אלו צריכות להיות מפורשות ומפורטות כך 
שיהפכו לסטנדרטים בפיתוח תכניות לימודים, הוראה והערכה. אף על פי שהדוח אינו מתייחס 
לסוגיה של הסללה לעומת הוראה בכיתות הטרוגניות, הוא תומך בגישות להוראה המערבות את 

הלומדים באופן פעיל בבניית ידע תוך כדי אינטראקציה חברתית ויצירת שיח מדעי.

החוקרת פ. מּור ֶמנָסה )Felicia Moore Mensah ,2012( עוסקת בסוגיות של שונות בהקשר 
של חינוך מדעי בארצות הברית. לטענתה, חינוך להוגנות הוא תהליך בלמידה של מורים אך גם 
מטרה בהוראה. לטענתה, רפלקציה עצמית ביקורתית מקרבת את המורה למטרה של צדק חברתי 
הקורסים  בכל  השזורה  קבוצות,  של  ובמסגרת  יחידים  של  ומכוונת,  חוזרת  רפלקציה  בכיתה. 
העוסקים בדרכי הוראה, מעודדת למידה למען צדק חברתי. רפלקציה כזו יכולה להיות מכוונת 
כלפי תופעות של הדרה, אי־שוויון הזדמנויות, עוני ודיכוי חברתי בחברה בכלל ובמערכות חינוך 
לעודד  יכולה  קורס  לדיון בהרכבים שונים בכל  בפרט. בהקשר של הכשרת מורים, ההזדמנות 
מודעות, אכפתיות ולמידה של התמודדות עם היעדר הוגנות. הכשרת מורים לבחינת המציאות 

בהקשר של תרבות, רקע, שפה וקהילות היא מבורכת לדעתה. 

בהתייחס להכשרת מורים להתמודדות עם שונויות, ֶמנָסה מתארת למשל, כיצד כתיבת יומנים 
ומועדון קריאה תומכים בפיתוח הידע והמודעות של פרחי הוראה. היא מתארת כיצד קריאה 
של טקסט רב־תרבותי העוסק בחיים ובשפה של שתי קהילות מאזורים כפריים נידחים בדרום 
ארצות הברית גרמה לפרחי ההוראה לחשוב מחדש על ההתנסויות שלהם בבית הספר ולבחון 
מחדש את תפישתם כלפי לומדים מרקע מגוון. היא מצטטת למשל תגובה של סטודנט המתייחסת 
למודעות שפיתח להסתגרות האתנית שלו ולהָטיה שהוא נוכח בה כלפי אוכלוסיות שונות וכלפי 
יצירת סטריאוטיפים. התנסויות כגון אלה מבטאות למידה של הסטודנטים על אודות עצמם. 
בתהליך הלמידה קיבלו הסטודנטים את ההזדמנות להיווכח בצורות שונות של אפליה, שמנעה 

את השתלבות הלומדים וגרמה להמשך הדרתן של קבוצות אוכלוסייה מסוימות.

גישה נוספת להכשרת מורים לרעיון השוויון מציעה שתכניות הכשרה יביעו עמדה כלפי צדק 
חברתי ושונּות, ינכיחו את הצדק החברתי בכל הפעולות בהכשרת מורים ויעודדו מסע מתמשך 
של טרנספורמציה )Nieto, 2000(. לדבריה של המציעה, בארצות הברית קיימות גישות אחדות 
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דרכי  של  ורכישה  למידה  מחייבות  הן  ולכן  כאינהרנטית  השונות  את  רואות  חלקן  לשונות: 
בכל  אחידה.  לאומית  לזהות  להגיע  במטרה  לשרש,  שיש  בה משהו  רואות  וחלקן  התמודדות, 
מקרה, לטענת נייטו, אין להתייחס למסמכי עמדה וחזון של בתי ספר בגלל ההפרזה והכלליות 
שמאפיינות אותם, ומכיוון שאין להם דבר עם הפרקטיקה היומיומית של מורים. מורים צריכים 
ללמוד כיצד לקדם את הלמידה של  כל תלמידיהם, ולפתח סביבות למידה שהן חינוכיות ומקדמות. 
נייטו מדגישה כי בהתייחס לפערים הגדולים בהישגים של תלמידים מרקע שונה, יצירת שוויון 
לטענתה,  שונות.  עם  חיים  בהקשר של  העיקרית  הדאגה  להיות  צריכה  ובהזדמנויות  בתנאים 
 celebrating( שונויות  של  וכיבוד  ציּון  בעייתי.  הוא  השונות  כחזּות  רב־תרבותיות  על  הדגש 
רב־תרבותיות  ארוחות  אתניים,  אירועים  מיוחדות,  תכניות  קיום  ידי  על  למשל   ,)diversity
וכדומה – הם חסרי משמעות אם אין התמודדות אמיתית עם היעדר שוויון מבִני בבתי הספר. 
בהישגים  שונות  להתמודד עם  ייעודיים״ האמורים  ״מורים  להסתפק בהכשרה של  אי אפשר 
בשפה ובתרבות. ההכשרה צריכה לכלול את כל המורים, כי המטרה היא להוציא את העיסוק 
בשונות מתוך הנישות הייחודיות לו ולהרחיב אותו לכלל בית הספר. נייטו אף מציעה לשקול 
לעודד קבלה של מועמדים להוראה שנחשפו לרעיונות של רב־תרבותיות ושיש להם ניסיון רב־
תרבותי קודם בהוראה. לבסוף, נייטו רואה בהתמודדות עם שונות מסע טרנספורמטיבי ארוך־

שנים, שבמהלכו המורה לומד ומשתנה. היא מעודדת את המורים להכיר בזהויות של תלמידיהם 
ולקבל אותן, ללמוד את מציאות חייהם, לפתח איתם יחסים משמעותיים ולהפוך בעצמם ליותר 

רב־תרבותיים.

מה צריכה לכלול הכשרת מורים בתחום של התמודדות עם שונויות? 

מילנר )Milner ,2010( מדגיש מאוד את חשיבותו של החינוך לשונות בהכשרת מורים. לשיטתו, 
ללא קשר לסוג תכנית ההכשרה, הכשרת המורים צריכה לכלול את ההכנה שלהם להתמודדות 
עם שונות וצדק חברתי, ושוויון הוא המשימה המאתגרת ביותר בשדה ההכשרה. מילנר תולה 
חלק מהאחריות לחינוך לא מספק של פרחי ההוראה בנושא השונויות – בחוסר מודעות ובידע 
לא מספק של מורי המורים במוסדות להשכלה גבוהה.17 מילנר מציע חמישה מוקדים או דגשים 

שאליהם ראוי להתייחס כבר בשלב ההכשרה בהקשר של חינוך והכרה בשונויות בין תלמידים:

התעלמות של מורים מהבדלים בצבע או במוצא אתני )color blindness(: לטענת מילנר,    )1
מורים הנמנעים מלהתייחס לגזע או מוצא ורואים אותו כלא רלוונטי להצלחת התלמידים 

מתעלמים מן ״הפיל שבחדר״.

כזה  בעיוורון  הלוקים  הוראה  ודרכי  מושגים  אידאולוגיות,  אמונות,  המאמצים  מורים   
מחמיצים לדעתו מאפיינים חשובים של תלמידיהם. התוצאות עלולות להיות שיקול דעת 
לא מספק בהתייחסות לשוני בין תלמידים במהלך התנסויות בכיתה, בבית הספר ובחברה 

17 טענה זו עולה גם אצל במחקרה של Jennings שנידון לעיל. 
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וקבלת החלטות המבוססות על נורמות של המורה שלתלמידים מגזע או מוצא אתני מסוים 
יהיה קשה להתמודד עמן. יש פרחי הוראה שמניחים למשל שאם הם מתייחסים להבדלים 
גזעניים. הם מניחים גם שאם  גזעיים או אתניים של תלמידיהם פירוש הדבר הוא שהם 
הם מאמינים שאנשים חווים את העולם באופנים שונים ושמוצא אתני הוא חשוב בעיצוב 
תפישת העולם, הרי שהם מחזיקים בדעה שאינה תקינה פוליטית. במילים אחרות, פרחי 
ורקע  למוצא  קשר  ללא  תלמידיהם  לכל  זהה  באופן  להתייחס  שעליהם  מניחים  הוראה 

משפחתי. 

קונפליקטים תרבותיים בין מורים לבין תלמידיהם: קונפליקטים תרבותיים עלולים להביא    )2
ובכלים  במוזיקה  שימוש  זאת,  לעומת  בכיתה.  כוחות  משחקי  של  תרבות  של  להיווצרות 
 Delpit,( תרבותיים אחרים של התלמידים יכול לגשר בין התרבויות. בהסתמך על דלפיט
1995(, מילנר טוען כי קונפליקטים, אי־התאמות והיעדר עקיבות שוררים בין מורים לבנים 

לתלמידים שחורים בארצות הברית בשאלה ״למה הכוונה בלהיות נורמלי?״

מיתוס הֶמריטוקרטיה )meritocracy myth(, לפיו הצלחה היא תוצאה של עבודה קשה    )3
וקבלת החלטות נכונה וכישלון הוא תוצאה של בחירה, עצלות או היעדר יכולת. התפישה 
כאילו כולם נולדו שווים מתעלמת מהיתרונות והחסרונות של גזע, מעמד כלכלי והזדמנויות 

שהיו או לא היו לתלמיד. 

ההון  את  מורים  של  הסלקטיבית  הראייה  היא   )deficit conception( החסר  תפישת    )4
אחד  שכל  בעושר  ולא  לתלמיד  שחסר  במה  מתמקדים  המורים  לכיתה.  התלמיד  שמביא 
מהתלמידים יכול לתרום לעמיתיו לכיתה. הטענה היא שמורים הדוגלים בתפישת החסר 
נוצרת  כך  גבוהים.  כישורי חשיבה  הדורשות  נרתעים מלאתגר את תלמידיהם במשימות 

תכנית לימודים מדוללת עבור תלמידים אלו. 

ציפיות המורים: למורים יש ציפיות נמוכות מתלמידים מרקע חלש. ציפיות נמוכות אלו    )5
בולטות בכל מעשיהם של המורים ובתכנית הלימודים שהם מייעדים לתלמידים. לטענתו 

של מילנר, מורים אלה מתבססים על אחת מן ההנחות הבאות:

נותן להם משימות קלות  בכך שאני  לבניית הערכה עצמית של תלמידיי  אני מסייע  א. 
לביצוע.

מתמשך  משאבים  היעדר  בגלל  גבוהות  ציפיות  להגשים  יכולים  לא  עניים  תלמידים  ב. 
בהיסטוריה האישית שלהם, ולכן מוטב לתת להם משימות ברמה נמוכה )למשל, מילוי 

דפי עבודה בעבודה עצמית(.

בבחינות  ולעמוד  במערכת  להישאר  אלו  לתלמידים  לאפשר  היא  שלי  המשימה  ג. 
סטנדרטיות. עם תלמידים מסוימים לא ניתן להשיג הרבה מעבר לכך.

מובן שמערך ציפיות שכזה לא מאפשר יצירתיות, מצוינות מכל סוג שהוא, או העמקה.  
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מילנר סבור שיש צורך לכלול במסגרת של הכשרת מורים תכנית ליבה בנושא השונות. לדעתו, 
כל מורי המורים צריכים לבנות, מתוך הבנה ושיתוף עם מורי בית הספר, תכנית של ״לימודי 
על סמך  לעיל.  המוצגות  הנקודות  על חמש  ותתבסס  המורים  שונות״ שתהיה חלק מהכשרת 
המודל לרפורמה הקוריקולרית בתחום של רב־תרבותית, מודל שהציע כמה גישות להתמודדות 
על  המורים  הכשרת  את  לבסס  מציע  מילנר   ,)Banks & Banks, 2009( רב־תרבותיות  עם 
בהכשרת  הלימודים  תכנית  של  והליבה  האופי  את  משנה  זו  גישה  הגישה הטרנספורמטיבית. 
התנסות  המאפשרת  לימודים  תכנית  לפי  ילמדו  להוראה  שסטודנטים  מציע  הוא  מורים. 
בטרנספורמציה ופעולה חברתית )social action(, ויתנסו בשילוב גישות אלו בהוראה שלהם. 
מרובות  פרספקטיבות   – להוסיף  רק  ולא   – לשלב  לדעתו  צריכה  הטרנספורמטיבית  הגישה 
בתכנית הלימודים, כך שהתכנית לא תבטא תפישת עולם דומיננטית אחת, אלא תאפשר קיום 
של תפישות מנוגדות. הגישה הטרנספורמטיבית מתמקדת בתפישותיהם של מורים ובתהליכי 
החשיבה שלהם, ומעודדת חשיבה ביקורתית ורפלקטיבית. מילנר מאמץ גם את הגישה השנייה 
שבאנקס ובאנקס הציעו ברפורמה שלהם – גישה לקבלת החלטות ופעולה חברתית, שעוסקת 
במעשה הממשי. גישה זו מוסיפה על הגישה הטרנספורמטיבית את ההתנסות בפעולה לאחר 
במיזמים  פעיל  באופן  מעורבים  להיות  צריכים  הוראה  פרחי  זו  גישה  לפי  למידה.  של  תהליך 
הקשורים לשונות מכיוון שאלה יאפשרו להם להעמיק את תפישותיהם ולשנות את הפרקטיקה 
שלהם באופן כזה שיוכלו ללמד את תלמידיהם כיצד לזהות היעדר שוויון ולהילחם בו. במילים 
תלמידים  מעודדות  גם  אלא  המורה  בידי  כלים  נותנות  רק  לא  הביקורתיות  הגישות  אחרות, 

לזהות אי־שוויון ומעודדות אקטיביזם חברתי. 

מורים  בהכשרת  העוסקת  ספרות  גם  יש  תרבותית  בשונות  יותר  הרחב  העיסוק  למרות 
ועסק  בבריטניה  שנערך  במחקר  למשל.  קוגניטיבית  שונות  נוספות,  שונויות  עם  להתמודדות 
 ,)Evans & Waring, 2011( תלמידים  של  למידה(  )סגנונות  קוגניטיביים  בסגנונות  בשונות 
כמו במחקרים העוסקים בהכשרת מורים להתמודדות עם שונות תרבותית, עידוד פיתוחה של 
רגישות מורים לשונות מופיע כהמלצה מרכזית. לטענת הכותבים, פרחי ההוראה צריכים להיות 
מודעים להעדפות של סגנונות למידה, ולכן לפיתוח של מגוון דרכי הוראה התומכות בסגנונות 
שונים. מחקרים אחרים עוסקים בצורך להכשיר מורים להתמודדות עם שונות הקיימת בכיתה 
כתוצאה משילובם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. סקר שערכו הרוי, ישל, 
באוסרמן ומרבלר )Harvey, Yssel, Bauserman & Merbler, 2010( בארצות הברית מצא 
שמרבית הקורסים המוצעים בתכניות להכשרת מורים להוראה בחינוך הרגיל )יסודי ועל־יסודי( 
ועוסקים בנושא השילוב – מתמקדים במאפיינים של הילד בעל הצרכים המיוחדים )לדוגמה: 
 Inclusive :לדוגמה( ובנושא הכיתה המשלבת   )Introduction to the exceptional child
קורסים  המציעות  התכניות  מעטות  ותאורטיים.  כלליים  הם  האלה  הקורסים   .)classrooms

שמאפשרים רכישת כלים להוראה, להערכה ולניהול הלמידה בכיתה המשלבת. 

לכיתה  הוראה  שיטות  בן־ארי  ורחל  ריץ׳  ישראל  של  ספרם  ב־1994  כבר  פורסם  בישראל 
התייחסנו:  שאליהן  העיקריות  השונויות  שתי  על  הכותבים  הצביעו  בספר  ההטרוגנית. 
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הן  המורים  שעמדות  פי  על  אף  העורכים,  לטענת  והקוגנטיבית־הישגית.  החברתית־תרבותית 
לפנות  העורכים  בחרו  ולכן  למטה״  ״מלמעלה  יישום  של  הדגם  יותר  נפוץ  בישראל  חשובות, 
למומחים האחראים לשיטות שיושמו בדרך זו, ֶשִמן הפיתוח אל השטח, שכן חשוב יותר לבחון 

את הרעיונות והמטרות של המַפתחים.

הוראה  פעילה,  למידה  הבאות:  ההוראה  שיטות  את  בפירוט  הציג  ובן־ארי  ריץ׳  של  ספרם 
מותאמת, למידה על פי סגנונות קוגניטיביים, למידה לקראת שליטה, למידה שיתופית והוראה 
לפי  אותן  הבוחנת  בין השיטות,  סקירה השוואתית  גם  בסופו  מציעים  עורכי הספר  מורכבת. 
ממד השונות )חברתית או קוגנטיבית(, מטרות השיטה והאמצעים להשגתה, הרקע התאורטי 
שלה, יישומה בבית הספר, יעילותה ותנאים להפעלה אפקטיבית שלה בבית הספר. למשל: תנאי 
לגבי החובה  החינוך  ברור מרשויות  הוא מסר  כל אחת מהגישות  לעצם ההפעלה של  מוקדם 
לאמץ דרכי הוראה חלופיות בכיתה ההטרוגנית. דוגמה נוספת שעורכי הספר מתייחסים אליה 
של  הכבדה  המשימה  עם  קלות  ביתר  להתמודד  שיוכלו  מורים,  של  עבודה  צוותי  הקמת  היא 
יש  כי  אם  ייעודיים,  למידה  חומרי  פיתוח  היא  נוספת  הצעה  הנהוגות.  ההוראה  גישות  שינוי 
לציין שהעורכים מביעים כמה הסתייגויות מהצעה זו. ריץ׳ ובן־ארי )1994( מחלקים את הגישות 
ובעמדות  ההוראה  בתפישות  מהותי  שינוי  ערכי,  שינוי  שמחייבות  כאלה  א(  קבוצות:  לשתי 
כאלה שבהן  ב(  מורכבת(  הוראה  למידה שיתופית,  )למשל  והתלמיד  המורה  כלפי מקומם של 
המורים נדרשים בעיקר ללמוד כלים ולהתנסות בהם )למשל למידה לקראת שליטה(. בכל מקרה, 
הכותבים מתייחסים לשינויים בעיקר ברמת בית הספר ובהתפתחותו המקצועית של המורה, 

ואינם נוגעים בשלב ההכשרה להוראה. 

גישה אחרת לחלוטין לעיסוק בשונויות רואה בהתמודדות עמן מאבק חברתי־פוליטי. גישה זו 
היא הגישה הביקורתית המוצגת להלן.

פדגוגיה ביקורתית

עיקר  את  הרואים  חוקרים  יש  לפחות:  מגמות  לשתי  נחלקת  מורים  הכשרת  על  הספרות 
ההתמודדות של מורים עם שונויות בתחום הדעת של כל אחד מהם, ויש כאלה שתופשים את 
המורה־המחנך ככוח המניע להתמודדות עם שונות בהיבט החברתי־פוליטי באמצעות פדגוגיה 
ביקורתית. הפדגוגיה הביקורתית עוסקת בשוויון והיעדר שוויון ובאפליה מובנית שהיא תולדה 
ומחזקת את המבנה החברתי־כלכלי הקיים.  ובהיסטוריה של החינוך  כוחות בחברה  יחסי  של 
הפדגוגיה הביקורתית שמה לה למטרה לחשוף את מקורות האי־שוויון ולהיאבק בהם באמצעות 
חינוך לשינוי. במאמרו על הכשרת מורים ברוח החינוך הביקורתי, מבקש גובר )2000( לחזק אצל 
המורה הצעיר תודעה של שליחות חברתית ומוטיבציות ערכיות בעלות אופי לוחמני שעיקרן 
דיכוי ושימוש מוסווים, האופייניים לחברה  זה  בני אדם או שימוש בהם, בכלל  מאבק בניצול 
והפוסט־מודרניסטית. לטענתו המודל הביקורתי מבקש לחנך  הקפיטליסטית, הטכנו־צנטרית 
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מורים ליישום ערכים של חברה הומנית וצודקת, במגמה לעורר בדור הצעיר רצון ויכולת לשנות 
מציאות ולא רק להסתגל אליה.

הכשרה ברוח זו מעמידה במרכז השיח בבית הספר פדגוגיה של דיאלוג. המודל הביקורתי שולל 
הכשרה הממוקדת בהקניית מיומנויות וטכניקות של הוראה ומבקש לחנך את המורים להיות 
אינטלקטואלים ְמַשֵני מציאות היוצרים בדרך של דיאלוג את התשובות שלהם למצבי ההוראה 
של  ממצב  אידאולוגית:  לטרנספורמציה  דרישה  ההוראה  פרחי  בפני  מציג  זה  מודל  והחינוך. 
הסתגלות והסכמה לסדר החברתי הקיים – לגיבוש עמדה של ביקורת כלפי הסדר החברתי. גובר 
מתאר כיצד השיח של הפדגוגיה הביקורתית והכשרת המורים המוצעת לאורה שונה מהשיח 
שיח  זהו  ובישראל.  בעולם  המורים  בהכשרת  כיום  השולטים  במודלים  המקובל  הפרופסיונלי 
אידאולוגי חברתי לוחם. לדעתו, דיאלוג צריך להתקיים קודם כול בין פרח ההוראה לבין מוריו, 
וההכשרה צריכה לכלול מרכיב משמעותי של למידת תרבות, היסטוריה, פוליטיקה ואמנות. גובר 

מונה שלושה עקרונות מרכזיים שצריכים להיות בתכנית ההכשרה: 

לתחום  מעבר  נושאים  לימוד  גם  המחייבת  תאורטית־השכלתית,  הכשרה  העיוני:  בממד   )1
החינוך, לצורך פיתוחה של יכולת התמודדות אינטלקטואלית ואידאית עם המרכיבים הלא־

הומניים )כלשונו של גובר; הכוונה כנראה לכוחות לא שוויוניים, גורמים מנצלים וכד׳( של 
החינוך והחברה.

בממד המעשי־אסטרטגי: הכשרה לפיתוח הכישורים של פרח ההוראה לקיים שיח דיאלוגי     )2
עם תלמידיו.

בממד המעשי־טקטי: הכשרת מורים המבטאת סינתזה בין הקניית עמדות וכישורים ידועים     )3
לבין פיתוח דרכי חקירה וגילוי תוך כדי הקניית ידע ועמדות.

האם  הספציפיים?  התוכן  בתחומי  להכשרה  ההתייחסות  היכן  הן  זה  בהקשר  העולות  שאלות 
מאבק כוחות חברתי־פוליטי הוא מהות מרכזית של מערכת החינוך?

ראוי לציין כי רבים מהתומכים במודלים הביקורתיים נוטים להצגה דיכוטומית של המציאות. 
מדבריו של גובר למשל, עולה השאלה האם עיסוק בידע פדגוגי־תוכני של מורים )מה שגובר 
וטכניקות של הוראה״( סותר עידוד תפישה של צדק חברתי בקרב מורים?  מכנה ״מיומנויות 
תשובה אחת עולה ממחקר שערך פאול גורסקי )Gorski, 2009(. גורסקי ניתח 45 סילבוסים של 
קורסים העוסקים ברב־תרבותיות ומועברים בתכניות להכשרת מורים ברחבי ארצות הברית. 
רק 29% מהקורסים נקטו את הגישה הביקורתית והתייחסו לחינוך בנושא של רב־תרבותיות 
מנקודת המבט של יחסי כוח וחוסר שוויון בחברה. מרבית הקורסים )58%( הסתפקו בעידוד של 
מודעות ל״אחר״ וקבלתו בחברה, ואילו בשאר הקורסים )16%( התלמיד ״האחר״ נתפש בכלל 
כנמצא מחוץ להגמוניה. גורסקי הסיק כי מורי המורים שמלמדים את הקורסים בנושא של רב־

תרבותיות תופסים את תפקידם בעיקר בהקניית רגישות וסובלנות כלפי קבוצות שונות, אך הם 
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אינם מכינים את המורים לזהות מצבים של חוסר שוויון ולא נותנים להם כלים ליצור סביבות 
למידה שוויוניות. הם אינם מציגים רב־תרבותיות כתנועה פוליטית שבמרכזה צדק חברתי. יחד 
עם זאת, ראוי לשאול בהקשר של מחקר זה האם הגדרת המושג ׳רב־תרבותיות׳ אינו רחב מדי 
ועל כן התמונה העולה ממנו אינה מספקת? וגם: האם מורים רגישים לשונות מתמודדים איתה 

בצורה אחרת מאשר מורים הסבורים ששונות היא נגזרת של כוחות פוליטיים? 

התייחסות לנושא השונויות בתהליך הלמידה והפיתוח המקצועי של מורים

הדיון עד כה שם דגש על הכשרת מורים לפני כניסתם לעבודה, אך למידה של מורים לא מסתיימת 
עם קבלת תעודת הוראה ממוסד אקדמי. כמו בכל מקצוע, הפיתוח המקצועי הוא תהליך ארוך 

:)Feiman-Nemser, 2001: 1026( וממושך, כפי שמסבירה שרון פיימן־נמסר

לא חשוב כמה תכנית ההכשרה הייתה איכותית, יש דברים שניתן ללמוד רק בעבודה. 
הלימודים בהכשרה נותנים את היסודות ומאפשרים התנסות בהוראה. המפגש הראשון 
הלמידה  אז  שלו.  לכיתה  נכנס  המתחיל  המורה  כאשר  מתרחש  אמיתית  הוראה  עם 

מתחילה ברצינות. 

המשך  על  משפיעות  הן  במיוחד.  חשובות  בהוראה  הראשונות  השנים  כי  טוענת  פיימן־נמסר 
העיסוק במקצוע ומעצבות את הפרקטיקה של אלה הממשיכים לעסוק בו. השיבוץ בבית ספר, 
ללמוד  כדי  מקבל  החדש  שהמורה  העזרה  )כלומר,  והאקולוגית  הרגשית  הפדגוגית,  התמיכה 
 )Vonk, 1995 את הנורמות והנהלים המאפיינים את השגרה הארגונית בבית הספר, ר׳ למשל
שהמורה החדש מקבל בכניסתו למקצוע וההזדמנויות המוצעות לו להרחבה ולהעמקה של ידע – 

כל אלה תורמים לטיב ההוראה שלו, וגם לזהותו ומחויבותו המקצועית.

השלב  מובחנים.  שלבים  ארבעה  שכולל  למידה  כרצף  מורים  להכשרת  להתייחס  נהוג  כיום 
הראשון הוא ההכשרה הראשונה )pre-service training( במוסד להשכלה גבוהה. השלב השני 
מתרחש בשנות ההוראה הראשונות. בארץ ובמדינות רבות בעולם המורה החדש משתתף בשלב 
זה בתכנית התמחות )סטאז׳( ממשלתית או מקומית. במרבית התכניות, המורה המתחיל מקבל 
ליווי מקצועי ממורה־חונך. בשלב השלישי המורה מוגדר כמנוסה. הוא בעל ביטחון עצמי, ידע 
פרקטי מבוסס ורפרטואר מתפתח של מיומנויות תכנון, הוראה והערכה של למידה. בשלב זה הוא 
בשל לבחון באופן מושכל יותר את הצרכים של כל התלמידים בכיתתו ולהתנסות באסטרטגיות 
ודרכי הוראה חדשות. בשלב הרביעי, שנמשך עד הפרישה מהעבודה, המורה מוגדר כמומחה.18 

)זילברשטרום,  18 לפי ההגדרה של משרד החינוך מורה מתחיל הוא מורה בעל ותק בהוראה של עד שלוש שנים 

כ״מורה  מוגדר  המורה  הוראה,  רשיון  וקבלת  הסטאז׳(  בתכנית  )השתתפות  ״מתמחה״  של  מעמד  לאחר   .)2013
חדש״. למורים אלו מוצעים קורס או סדנה לעובדי הוראה חדשים, בהיקף של 40 שעות )במקום 60 שעות בתקופת 
הסטאז׳( ו־20 שעות ליווי של מורה חונך. עדיין לא נחקרו תחומי הסיוע שניתנים במסגרות אלו למורים החדשים.
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למרות הידע והניסיון שרכש במהלך השנים, הוא ממשיך ללמוד ולהתפתח.19 הספרות המקצועית 
מכירה בצורך של מורים להמשיך ללמוד ולהתפתח מעבר להכשרה הראשונה שלהם, ונפוצים בה 
מושגים כמו ׳למידה לאורך החיים׳ )Life Long Learning - LLL( ו׳פיתוח מקצועי מתמשך׳ 
)Continuing Professional Development - CPD(. בכל המושגים יש הכרה במורכבות 

מקצוע ההוראה ובהיקף העצום והמשתנה של ידע וכלים הדרושים ליישום הוראה טובה. 

השלבים  בשלושת  הוראה  בלמידת  המרכזיות  המשימות  את  ומגדירה  ממפה  פיימן־נמסר 
הראשונים )Feiman-Nemser, 2001( )Central Tasks of Learning to Teach(. במיפוי 
נמצאת התייחסות ישירה ועקיפה לנושא השונות. בשלב ההכשרה הראשונה למשל יש ציפייה 
לומדים,  לגבי  הבנות  ולפתח  טובה  הוראה  לגבי  עמדותיהם  את  ולברר  לבחון  הוראה  מפרחי 
למידה וסוגיות של שונות )״issues of diversity״(. בשלב ההתמחות )הכניסה למקצוע( מצפים 
ממורים ללמוד על ההקשר שבו הם מלמדים )כולל מאפייני התלמידים וקהילת בית הספר(, על 
בניית תכנית הוראה שמגיבה לצורכי התלמידים ועל יצירת אקלים כיתה שבו כולם לומדים. כפי 
שהיא מסבירה, בשלב זה המורים החדשים לומדים ליישם הלכה למעשה את הידע ואת הכלים 
שרכשו בתקופת ההכשרה. לפי פיימן־נמסר, רק בשלב הפיתוח המקצועי מורים יכולים ללמוד 
לעומק על הוראת תחום הדעת, ואז הם מרחיבים ומעמיקים את הידע, המיומנויות והכישורים 
שלהם. ניתן להבין מהמיפוי כי היכולת של מורים להתמודד עם שונות נרכשת באופן הדרגתי. 
איתו  להתמודד  חייבים  הם  להוראה  ובכניסה  הנושא  את  לומדים  המורים  ההכשרה  בשלב 
יום, הלכה למעשה. יכולת ההתמודדות שלהם מתחזקת עם הניסיון ועם המשך הלמידה  מדי 

במסגרות שונות )השתלמויות, קהילות למידה וכדומה(. 

המחקרים אינם מעלים מסקנה חד־משמעית בדבר תרומתם של תכניות הכשרה ושל לימודים 
 Harris & Sass,( במסגרות של פיתוח מקצועי – ליעילות ההוראה של מורים. הריס וסס למשל
תלמידים  הישגי  בין  לקשור  במטרה  פלורידה  במדינת  מאוד  גדול  נתונים  בסיס  ניתחו   )2011
לבין מאפיינים נבחרים של מוריהם )נתוני כניסה לתכנית ההכשרה, סוג תכנית ההכשרה, ותק 
הצביעו  מחקרם  ממצאי  ועוד(.  מקצועי  בפיתוח  השתתפות  גבוהים,  תארים  רכישת  בהוראה, 
ונתוני הפתיחה שלהם לבין הישגי התלמידים,  בין ההכשרה שקיבלו המורים  על היעדר קשר 
ובין פיתוח מקצועי של המורים ועל קשר חיובי בולט  על קשר לא עקבי בין איכות ההוראה 
בין הניסיון של המורה בהוראה לבין הישגי התלמידים. הממצאים היו מעט שונים בניתוח לפי 
מקצוע ההוראה ודרגת החינוך, ונמצא כי ההשפעה של הניסיון והמשך הלימודים משמעותית 
המתודולוגי  הקושי  את  מזכירים  עצמם  החוקרים  כי  לציין  יש  המתמטיקה.  בהוראת  במיוחד 
שקיבלו,  ההכשרה  לבין  מורים  של  ההוראה  איכות  בין  וחד־משמעית  ברורה  בצורה  לקשור 

הניסיון שלהם במקצוע והשתתפותם בפיתוח מקצועי פורמלי. 

19 תיאור מפורט של שלבי ההתפתחות של מורים מוצג בספר ׳על הרצף׳ שיצא לאור ב־2013 בעריכת ד״ר שרה 

שמעוני וד״ר אורית אבידב־אונגר וגם בדוח מחקר של דרורה כפיר, שלומית אבדור ורוני ריינגולד מ־2006. 
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הכשרתם של פרחי הוראה בישראל, כמו במדינות רבות אחרות, נמשכת תקופה קצרה יחסית. 
על פי מתווה הבסיס )דוח ועדת אריאב, 2006(, תכנית ההכשרה של פרחי הוראה צריכה לכלול 
בין 24 ל־30 שעות שבועיות, שמחולקות בין שני רכיבי לימוד מחייבים: א( לימודי חינוך והוראה 
התנסות  ב(  ומחקר(  אקדמית  אוריינות  ולימודי  ומתודיקה  פדגוגיה  לימודי  החינוך,  )מדעי 
מעשית. משך ההכשרה נע בין שנתיים לארבע שנים בתכניות ההכשרה ה״רגילות״ )תואר ראשון 
.B.Ed, הסבת אקדמאים ותואר שני בהוראה M.Teach(. לעתים נפתחות גם תכניות מואצות 
במספר  מרוכזים  הלימודים  אלו  בתכניות  נבחרים.  במקצועות  להוראה  אקדמאים  להכשרת 
חודשים עד שנה. אין זה מציאותי לצפות מבוגרי תכניות ההכשרה הרגילות והמואצות להיות 
מוכנים להתמודד עם שונויות בקרב תלמידים, רב־תרבותיות וצדק חברתי ברמה של יישום יעיל 
בכיתה. במגבלות של תקופת לימודים קצרה, תכניות ההכשרה יכולות רק לחשוף את המורים־

לעתיד לידע העיוני ולאפשר דיון בערכים הקשורים לשונויות במערכת החינוך, לעורר אצלם 
אותם  שישמשו  מעשיות  והתנסויות  בסיסיים  כלים  להם  ולהעניק  הנושא  לחשיבות  מודעות 
להתפתחותם המקצועית בעתיד. בהמשך נבחן את ההתייחסות לשונויות בהכשרת מורים, הן 
בתכנית ההתמחות בהוראה למורים בשנים הראשונות בשדה והן בתכניות של משרד החינוך 
להמשך הפיתוח המקצועי של מורים ותיקים. ניתוח המצב הקיים יכול לסייע בזיהוי החוליות 

החזקות החלשות ברצף ההכשרה של מורים בארץ בנושא השונויות.

הכשרת מורים ושונות בישראל

נבדקו המתווים  והחינוך הרב־תרבותי  הגיוון  לנושא השונויות,  בניסיון לעמוד על התייחסות 
ותכניות   )2006 אריאב,  ועדת  )דוח  גבוהה  להשכלה  המועצה  של  מורים  להכשרת  החדשים 
לימודים במוסדות להכשרת מורים. מתווה אריאב מפרט תכנים מרכזיים )תחומי ליבה( שבהם 
קּורסים  אינם  הליבה  נושאי  מאידך״.  הגיל  בחטיבת  והתמקדות  מחד  כולל  מבט  לתת  ״יש 
אלא צריכים לבוא לידי ביטוי בתכנית הלימודים ובהתנסות המעשית לרוחבם של כל תחומי 
ההכשרה. מתוך ששת תחומי הליבה שהמתווה מונה, התחום השישי מתייחס להכשרת מורים 
לנושא השונות: ״תהליכי הוראה-למידה לתלמידים עם צרכים שונים ומרקע חברתי־תרבותי 

שונה״ )הדגש שלנו(. 

 B.Ed. מחקר שבחן את יישום המתווים )לידור וחוב׳, 2013(, ניתח 67 תכניות הכשרה לתואר
להכשרת  אקדמיות  מכללות  ב־21   )M.Teach( בהוראה  שני  לתואר  הכשרה  תכניות  וארבע 
מורים בכל מסלולי ההכשרה: הגיל הרך, בית הספר היסודי, בית הספר העל־יסודי, חינוך מיוחד 
ורב־גילי. נמצא כי שיעור הקּורסים שבהם הייתה התייחסות מוצהרת כלשהי לכל אחד מששת 
תחומי הליבה נע בין 17% ל־26%. תחום הליבה שנכלל בקורסים בשיעור הנמוך ביותר היה זה 
שמתייחס לשונות. יש לציין כי התחום שנכלל במספר הגבוה ביותר של קורסים היה הנושא של 

אספקטים ערכיים־חברתיים ומוסריים, שאולי עוסק בשונות וצדק חברתי באופן עקיף. 
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נתונים שאספה הוועדה20 לאחר פנייה ל־24 מכללות להכשרת מורים ולשמונה אוניברסיטאות 
בבקשה שישלחו לה את רשימת הקורסים והסילבוסים העוסקים בנושא השונות מראים כי יש 
מעט קורסים המעמידים במרכזם את נושא השונות וכן כי קורסים המתייחסים ַלנושא הם בדרך 

כלל קורסי מבוא תאורטיים העוסקים למשל ב־

היבטים בפסיכולוגיה )קוגניטיבית/התפתחותית/חברתית/בגיל הרך/בגיל ההתבגרות(   

משמעת: ניווט/ניהול כיתה/תפקיד המחנך   

אסטרטגיות הוראה   

התייחסות לתת־קבוצה מסוימת: בעלי צרכים מיוחדים )בשני הקצוות: חלשים ומחונננים(,    

לקויי־למידה

סוציולוגיה: הרכב החברה הישראלית וחברה רב־תרבותית   

רוב מכריע של קורסי החובה המתייחסים לנושא של שונויות הם תאורטיים, סמסטריאליים 
צרכים  של  לנושא  מתייחסים  בלבד  ספורים  קורסים  שבועיות.  לשעתיים  שעה  בין  ומשכם 
של  רגשיים  להיבטים  מתייחסים  ספורים  במוסדות  בודדים  קורסים  הקצוות.  בשני  מיוחדים 
הלימודים. קורסים להוראה מקוונת לא מתייחסים כלל לנושא של שונות או לפוטנציאל הגלום 
בטכנולוגיה כמענה לשונות בין תלמידים )למשל באמצעות הוראה דיפרנציאלית(. גם קורסים 
העוסקים בתכנון לימודים אינם מתייחסים בדרך כלל לנושא של שונות בין תלמידים, ולפעמים 

קורסים שלכאורה עוסקים בשונות, מתייחסים אליה באופן צר.

מחקרים שבדקו את ההתייחסות לשונות תרבותית בהכשרת מורים בארץ מלמדים על שינויים 
שחלו בתחום זה לאורך השנים. כך למשל, לאה שגריר )2005( ניתחה 874 סילבוסים של קורסים 
במדעי החינוך בשלוש מכללות להכשרת עובדי הוראה, כל אחת בעלת אוריינטציה חברתית 
אחרת )קיבוצית, ציונית ודתית(. היא התמקדה בקורסים במדעי החינוך שניתנו במכללות אלו 
בשנים 2000-1970. מטרת המחקר הייתה לבדוק אם חלו שינויים בתכניות הלימודים להכשרת 
מורים לבית הספר היסודי לאור השינוי בדמוגרפיה שהתחולל בחברה בישראל, במיוחד כתוצאה 
– מהיעדר  לאורך השנים האלה  חיובי  על שינוי  מגלי העלייה. ממצאי המחקר מצביעים אכן 
מהקורסים  ל־25%   7% בין  של  )בשיעור  מתונה  התעסקות  עד  ה־70  בשנות  בנושא  עיסוק 
שנותחו( בשנים מאוחרות יותר. נמצא כי האוריינטציה החברתית של המכללה קשורה לחשיבות 
שהיא מעניקה ַלנושא בתכנית ההכשרה שלה. מחקר אחר שנערך בשנות האלפיים מצביע על 
 Ezer, Millet & Patkin,( מגמת עלייה בהתייחסות לנושא של רב־תרבותיות בהכשרת מורים
2006(. המחקר נערך בשתי מכללות אקדמיות. הממצאים מסקר מורי המורים בשני המוסדות 
מלמדים כי הנושא זוכה למודעות הולכת וגדלה של הסגל, אך עדיין אינו מטופל כראוי בתכניות 
ההכשרה. מסתבר כי מורי המורים עצמם אינם יודעים בוודאות כיצד לקדם את הנושא, כפי 

20 הפנייה הניבה תגובות חלקיות. התייחסות מפורטת יותר לתכניות וקורסים מופיעה בנספח לפרק זה. 
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שעלה גם במחקר של ג׳נינגס )Jennings( שהוזכר בראשית הפרק. מחקר חדש יחסית שערכו 
פאול וריינגולד בשתי מכללות להכשרת מורים בישראל )Paul & Reingold, in press( חושף 
תמונה מדאיגה לגבי ההכשרה בתחום הרב־תרבותיות. החוקרים ניתחו את הידיעון וכן מדגם 
של סילבוסים בכל מוסד. הם מצאו רק קורסים מעטים שמתייחסים לרב־תרבותיות, וגם אלה 
כתוצאה  לסטודנטים  הוצעו  אלו  קורסים  כי  העלתה  לעומק  בדיקה  בלבד.  בחירה  קורסי  היו 

מיזמה פרטית של חברי סגל מסוימים והם אינם משקפים את מדיניות המוסד. 

מעשית  התנסות  של  חובה  רכיב  יש  ההכשרה  בתכניות  שנלמדים  העיוניים  לקורסים  בנוסף 
בשדה. לפי מתווה אריאב רכיב זה אמור להיות בהיקף של 15-6 שעות שבועיות. במחקר של 
לידור וחוב׳ )2013( נמצא כי במכללות להכשרת עובדי הוראה ממוצע שעות הלימוד השבועיות 
המוקדשות להתנסות המעשית בתכנית הלימודים הוא 13.7 וכי היקף ההתנסות משתנה ממסלול 
בעיקר  )שעוסקות  באוניברסיטאות  אקדמאים  להכשרת  בתכניות  למוסד.  וממוסד  למסלול 
 7.7 על  ועומד  יותר באופן משמעותי  נמוך  לבית הספר העל־יסודי( הממוצע  בהכשרת מורים 
שעות שבועיות בלבד. הנתון המקביל במכללות מראה כי במסלול העל־יסודי במכללות ממוצע 
הכשרה  במסגרת  ללמד  הלומדים  במילים אחרות,   .12.9 הוא  השעות של ההתנסות המעשית 
וחניכה על־יסודית מקבלים פחות שעות התנסות בשדה מפרחי ההוראה האחרים, והדבר בולט 
נוסף שעולה ממחקר  באוניברסיטאות. ממצא  להוראה  להכשרת אקדמאים  בתכניות  במיוחד 
זה מצביע על כך שרק ב־27% מתוך 67 התכניות שנותחו קיימת התייחסות לשונות במסגרת 
ההתנסות המעשית )לפחות באופן מוצהר(. בנוסף, אין לנו מידע עד כמה ההתנסות המעשית 
בקרב  שונויות  עם  ההוראה  פרחי  של  בהתמודדות  עוסקת  אקדמאים  להכשרת  בתכניות 
התלמידים מבחינת יכולת, מוטיבציה ותרבות, ואין לנו גם מידע עד כמה ההתנסות המעשית, 
הן במכללות והן באוניברסיטאות, אכן מפגישה את פרחי ההוראה עם אוכלוסיות שונות של 
לא  ׳התנסות מעשית׳  הנקרא  בתכנית ההכשרה  הרכיב  כי  אלו  מנתונים  להסיק  ניתן  לומדים. 

תורם רבות להכשרתם של המורים בנושא השונויות.

למידת מורים בשנות ההוראה הראשונות

הספרות המקצועית מלאה בעדויות אמפיריות לקשיים שבהם נתקלים מורים חדשים במעבר 
 Veenman,( ממעמד של פרח הוראה למעמד של מורה בכיתה. מונחים כמו ׳הלם המציאות׳
את  מתארים   )Kelchtermans & Ballet, 2002(  )praxis( הפרקסיס׳  ׳הלם  או   )1984
ועם  התפקיד  משימות  עם  להתמודד  צריכים  הם  כאשר  מתחילים  מורים  של  תגובותיהם 
המציאות בבית הספר. בנוסף לאתגרים העומדים בפני כל מורה חדש, חלק מהמורים החדשים 
נתקלים בקשיים נוספים. כך למשל יש המוצאים עבודה בהוראת מקצועות לימוד או שכבות 
גיל של תלמידים שהם לא הוכשרו ללמד. במחקר שנערך על מורים בשנה הראשונה בהוראה 
)נאסר־אבו אלהיג׳א, רייכנברג ופרסקו, 2006( נמצא כי מבין 390 מורים חדשים במדגם המחקר 
כ־20% לימדו מקצועות לימוד שלא הוכשרו ללמדם. מרבית המורים החדשים שהוכשרו ללמד 
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בבית ספר יסודי מצאו עבודה בהוראה לכיתות א׳-ח׳. בקרב המורים שהוכשרו ללמד בחטיבה 
העליונה מצאו רק 64% עבודה במסגרת על־יסודית. תופעה זו אינה ייחודית למערכת החינוך 
מורים  של  יכולתם  על  השלכות  לה  יש   .out of field teaching נקראת  והיא  הישראלית 
חדשים להתמודד עם שונות בכיתה. מורים מתחילים שמלמדים מחוץ לתחום הכשרתם חייבים 
להתמודד עם הכנת שיעורים בתחומי תוכן ובמתווים פדגוגיים שאינם מוכרים להם. ספק אם 
הם יהיו רגישים לשונות מכל סוג בכיתה כאשר הם צריכים להשקיע את רוב מאמציהם בתכנון 

וביצוע של ההוראה בתחום שלא התמחו בו. 

אמנם תקופת הכניסה להוראה אינה קלה למורים חדשים והם חווים בה חרדות, לחץ ותסכול, 
 Feiman-Nemser,( מקצועית  והתפתחות  ידע  ביסוס  למידה,  של  תקופה  גם  זוהי  אך 
 Schwille, Carver & Yusko, 1999; Kelchtermans & Ballet, 2002; Wayne, Youngs
Fleischman, 2005 &(. כדי להגביר את ההתפתחות המקצועית של המורים ולהקל על קשיי 
ההסתגלות לתפקיד, מדינות רבות בעולם מפעילות תכנית התמחות )induction( כדרישת חובה. 
מחקרים אמפיריים רבים בדקו את תרומתן של תכניות התמחות להסתגלות המורה, ומסקנתם 
היא שתכנית בעלת מספר רכיבים )כגון חונכות, אוריינטציה, סדנאות וחומרים כתובים( יכולה 
 Smith &( לתרום באופן משמעותי לקליטתם של מורים מתחילים ולפיתוח המקצועי שלהם

 .)Ingersoll, 2004

החל  מתחילים.  למורים  התמחות  תכנית  של  הרעיון  את  אימצה  בישראל  החינוך  מערכת 
בוגרי  לכל  תשס״ג  ומשנת  מכללה,  בוגר  לכל  חובה  היא  בתכנית  ההשתתפות  תש״ס  משנת 
האוניברסיטאות )משרד החינוך, 2004(. תכנית ההתמחות בארץ כוללת שתי מערכות תמיכה: 
הראשונה היא חונכות אישית באמצעות מורה־חונך מאותו בית ספר, עמית למקצוע המלווה 
את המתמחה ותפקידו לסייע לו להיקלט בתרבות הארגונית של בית הספר ולתמוך בו רגשית 
ומקצועית. השנייה היא סדנה הכוללת 20-15 משתתפים ומתקיימת במוסד הכשרה. מטרתה 
לאפשר דיון חופשי בסוגיות המטרידות מורים מתחילים וחיפוש פתרונות לבעיות משותפות 
באווירה של קהילה לומדת. מרכיב נוסף בתכנית ההתמחות הוא הערכה מעצבת ומסכמת של 
המתמחה. השלמת התכנית בהצלחה היא תנאי לקבלת רשיון הוראה. תכנית ההתמחות )סטאז׳( 
של משרד החינוך, המיועדת לסייע למורים חדשים בהסתגלותם לתפקיד המורה ובגיבוש זהות 
המורה  בכיתה.  שונות  עם  החדש  המורה  בהתמודדות  מכוון  באופן  מטפלת  אינה  מקצועית, 
בדיקת  ההתמחות.  סדנת  של  במפגש  או  המורה־החונך  עם  הנושא  את  להעלות  צריך  החדש 
הסילבוס של סדנאות ההתמחות בשנת הלימודים תשע״ג באחת האוניברסיטאות בארץ מגלה 
עם  ההתמודדות  לנושא  פורמלי  באופן  מוקדשות  שעות  ארבע  רק  לימוד  שעות   60 מתוך  כי 
תלמידים לקויי־למידה בכיתה הטרוגנית. מעבר לכך אין כל זכר לנושא של שונות – לא לשונות 
תרבותית, לא לכיתה הטרוגנית ולא לנושאים אחרים הקשורים לשונות. מכיוון שמשרד החינוך 
לא מורה למוסדות לאילו תכנים להתייחס בהתמחות, אין לדעת מה עושים במוסדות אחרים, 

אך סביר להניח שהמצב דומה.
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שהפיקו  התועלת  מידת  על  דיווחו  ההתמחות  תכנית  על  ארצי  במחקר  שהשתתפו  מתמחים 
)נאסר־ הספר  בבית  כמורים  לתפקודם  הקשורים  שונים  בתחומים  ומהמורה־החונך  מהסדנה 

רלוונטיים  שניים  אליהם,  שהתייחסו  הנושאים  מבין   .)2006 ופרסקו,  רייכנברג  אלהיג׳א,  אבו 
להתמודדות עם שונות בכיתה: ״התאמת חומר הלימוד ושיטות ההוראה לצורכי התלמידים״ 
ו״מציאת דרכים להגברת המוטיבציה של התלמידים ללמוד״. לפי המתמחים, המורה־חונך סייע 
ואילו סדנת ההתמחות תרמה להם במידה מועטה  בנושא הראשון  בינונית בלבד  להם ברמה 
בלבד. הם דירגו את התרומה של שתי המסגרות כבינונית ביחס להדרכה שקיבלו במציאת דרכים 
להגברת המוטיבציה של התלמידים ללמוד. תצפיות בסדנאות ההתמחות שנערכו במסגרת אותו 
כי במידה רבה, המורים החדשים הם אכן אלה שהעלו את שני הנושאים, עובדה  גילו  מחקר 
במסגרות  אלו  לנושאים  ההתייחסות  את  לחזק  מקום  שיש  נראה  חשיבותם.  על  המצביעה 

התמיכה הניתנת למורים החדשים.

מרכיב נוסף בתכנית ההתמחות הוא ההערכה. מתמחים עוברים הערכה של מנהל בית הספר, 
וגורמים אחרים. תוצאות ההערכה בסוף השנה הראשונה קובעות אם  המורה־החונך, המפקח 
עם  התמודדות  מידה  באיזו  ללמד  יכולה  ההערכה  כלי  בחינת  הוראה.  רשיון  למורה  מעניקים 
שונות מקבלת ביטוי בקריטריונים לטיב ההוראה על פי תפישת משרד החינוך. עיון בכלי מלמד 
על ארבעה תחומי הערכה מרכזיים, שכל אחד מהם מחולק לתחומים משניים. להלן התחומים 

המרכזיים, בציון תת־תחומים רלוונטיים לנושא השונות: 

תפישת תפקיד ואתיקה מקצועית. תת־התחום הראשון בסעיף זה הוא ׳מחויבות להצלחת   .1 
כל התלמידים בהיבטים הקוגניטיביים, הרגשיים, הערכיים והחברתיים׳. 

ידע בתחום הדעת ובהוראתו. סעיף זה כולל התייחסות להתאמת משאבים ותהליכי הוראה   .2 
למאפייני תחום הדעת ולמאפייני התלמידים.

מטרות  )למשל  וארגונה  ההוראה  תכנון  כולל  זה  סעיף  וחינוכיים.  לימודיים  תהליכים   .3 
לקידום  דיפרנציאלית  )כולל עבודה  והערכה  למידה  דרכי  לתנאים(,  והתאמתן  השיעורים 
ושגרת  מורה-תלמיד  הקשר  מהות  )כולל  תומכת  סביבה  התלמידים(,  כל  של  הלמידה 

מפגשים(.

שותפות בקהילה מקצועית. כאן אין התייחסות לשונות. התחום מתייחס להמשך הפיתוח   .4 
ובתחום  הספר  בבית  עמיתים  עם  משותפת  מעבודה  חלק  ולהיותו  המורה  של  המקצועי 

הדעת.

המתמחה.  להערכת  בכלי  ברור  מקום  מקבל  שונות  אוכלוסיות  קידום  להתרשם,  שניתן  כפי 
תחום.  בכל  למתמחה  הראויה  הביצוע  רמת  של  הגדרה  למעריך  המספק  במחוון,  מלווה  הכלי 
למרות זאת אין אנו יודעים כיצד המעריכים מיישמים את ההערכה בפועל וכיצד הם מפרשים 
החדשים  המורים  את  שמעריכים  פי  על  אף  כי  לציין  יש  במחוון.  המוצגים  הקריטריונים  את 
על יכולתם לקדם את הלמידה של כל ילד וילד, בתקופה זו המורים החדשים עסוקים בעיקר 
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בהישרדות, וכפי שכבר הראינו, הסיוע שהם מקבלים אינו מכוון באופן מוצהר להקניית ערכים, 
כלים ואסטרטגיות שמאפשרים להם התמודדות טובה עם שונות. 

השלבים המתקדמים בפיתוח המקצועי של מורים

כעבור שנים אחדות המורים כבר מבוססים מבחינת מעמדם במערכת החינוך ויש להם ביטחון 
ולהתמקד  חדשות  הוראה  בדרכי  להתנסות  בשלים  הם  זה  בשלב  הספר.  ובבית  בכיתה  עצמי 
בצרכים של כל ילד וילד. תכניות של פיתוח מקצועי שואפות לשפר ולהעשיר את דרכי ההוראה 
של מורים מנוסים, את האמונות שלהם ואת תוצאות הלמידה של תלמידיהם. הן חלק מרכזי 

 .)Lieberman & Pointer-Mace, 2008ו־ Borko, 2004 בשיפור מערכת החינוך )ר׳ למשל

 Porter,( וחוב׳  בתנאים מסוימים פיתוח מקצועי אכן משפר את ההוראה של מורים. פורטר 
Garet, Desimone, Yoon & Birman, 2000( בדקו למשל את השפעות הפיתוח המקצועי 
הופעלה  התכנית  הברית.  בארצות  מקצועי  לפיתוח  אייזנהאור  תכנית  במסגרת  המורים  של 
בין השנים 1985 ל־1999, בהשקעה גדולה מאוד של הממשל הפדרלי בארצות הברית בפיתוח 
הידע, המיומנויות והכישורים של מורים מכהנים. במסגרת התכנית העביר הממשל תקציבים 
למחוזות החינוך במדינות השונות, למוסדות להשכלה גבוהה ולארגונים ללא מטרת רווח כדי 
שאלה יקיימו פעילויות באיכות גבוהה לפיתוח המקצועי של מורים, בעיקר בתחומי המתמטיקה 
והמדעים. מטרת התכנית הייתה לתמוך ביוזמות של פיתוח מקצועי שמעשירות את ההוראה 
של  לצרכים  מענה  מתן  על  דגש  שמה  התכנית  התלמידים.  בהישגי  לשיפור  ומביאות  בכיתה 
).Porter et al(. הממצאים  אוכלוסיות לומדים שונות כדי לתת לכל אחד הזדמנות להתקדם 
מצביעים על כך שפיתוח מקצועי המתמקד באסטרטגיות הוראה שהן ספציפיות ומסדר גבוה 
אלו  באסטרטגיות  השימוש  את  מחזק   )specific, higher-order teaching strategies(
או  במרשתת  בפורומים  מתרחש  המקצועי  הפיתוח  כאשר  יותר  עוד  חזקה  ההשפעה  בכיתה. 
בקהילת לומדים וכשהוא מספק הזדמנויות ללמידה פעילה התואמת את המטרות המקצועיות 
והפעילויות של המורה ומשתתפים בו מורים שמלמדים אותו מקצוע, אותה שכבת גיל או באים 
מאותו בית ספר. החוקרים מצאו כי לאורך שלוש שנים של השתתפות בפיתוח מקצועי כלשהו 
חל שינוי מתון בדרך ההוראה של המורים. החוקרים מסיקים שאם מורים ישתתפו בתכניות 
המקצועי  הפיתוח  של  השפעתו  מקצועי,  פיתוח  של  גבוהה  ובאיכות  מערכתיות  קוהרנטיות, 
על הישגי התלמידים תהיה רבה יותר. לפי סנדרה הרוול )Harwell, 2003(, כל פיתוח מקצועי 
של מורים חייב להתייחס לפערים בהישגי תלמידים. פיתוח מקצועי רלוונטי מתמקד במקצוע 
רלוונטיות  מקצועיות  ובשאלות  תלמידים  של  למידה  במדידת  פדגוגיות,  בחולשות  ההוראה, 

בהקשר שבו המורים מלמדים. 

סקר Teaching and Learning International Survey( TALIS( של ה־OECD שנערך 
ב־2009 הקיף מדגם גדול של מורים ומנהלים בחטיבות ביניים ב־23 מדינות, ובדק את המידה 
שבה מערכות החינוך נותנות מענה לצרכים של מורים בפיתוח המקצועי שלהן. מסתבר שמרבית 
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פעילויות  של  במסגרות  אך  מקצועי,  לפיתוח  בפעילויות  משתתפים   )89%( במדגם  המורים 
קצרות ולא אפקטיביות. שיעור ניכר מהמורים מדווחים כי הצרכים שלהם בפיתוח מקצועי לא 
מקבלים מענה. ממצא רלוונטי עבורנו הוא, שיותר מורים ציינו שב׳הוראה של תלמידים בעלי 
צרכים מיוחדים׳ הצורך שלהם בפיתוח מקצועי גדול מאשר בכל תחום אחר. מחברי דוח המחקר 
מפרשים צורך זה כביטוי לשתי מגמות בחינוך בשנים האחרונות: 1( השילוב של תלמידים בעלי 
צרכים מיוחדים בכיתות רגילות )המדגם לא כלל מורים לחינוך מיוחד( 2( דגש הולך ומתחזק 
במדינות שנבדקו על מדיניות של שוויון לצד הוראה איכותית, במטרה להבטיח מענה לצורכי 

הלמידה של כל התלמידים באופן שווה. 

בשנים האחרונות, בהמשך לתהליך קודם, חל שינוי בגישה של משרד החינוך בישראל לנושא 
הפיתוח המקצועי של מורים, וזאת כתוצאה מהנהגת הרפורמות ׳אופק חדש׳ ו׳עוז לתמורה׳. 
על פי הרפורמות החדשות, מורה עובר תהליך של הערכה במעבר מדרגה לדרגה. הכלי להערכת 
מורים ותיקים לצורך קידום בשכר דומה מאוד לכלי להערכת מתמחה שהוצג לעיל. הציפיות 
לרמת הביצוע של מורה בכל תחום עולות עם דרגת הקידום. כמו כן, המסר שמורים יקדמו את 
בדומה להערכת  זאת,  להוראה איכותית. עם  ברור בקריטריונים  כל התלמידים מועבר באופן 
המתמחים שנידונה לעיל, לא ברור כיצד הקריטריונים מיושמים הלכה למעשה. שתי הרפורמות 
באו באופן מוצהר לחזק את מעמד המורה, לשפר את רמת ההוראה ולקדם את הישגי התלמידים. 
לפי הממונה על האגף לפיתוח מקצועי של מורים במשרד החינוך, בניית תכנית עבודה לקידום 

מקצועי של מורים מחייבת התייחסות לאוכלוסיות שונות ולצרכים השונים שלהן.21

מבדיקה של אתר משרד החינוך עולה כי האגף מציע כ־800 קורסי השתלמות למורים במסגרת 
׳אופק חדש׳ )מורים ביסודי ובחטיבות הביניים( וכ־500 קורסים למורים במסגרת ׳עוז לתמורה׳ 
שונים.  בתחומים  תפקידים  ובעלי  מחנכים  המקצוע,  למורי  מיועדים  הקורסים  )על־יסודי(. 
מהתרשמות כללית ניכר כי מרבית הקורסים המיועדים למורים )ולא לבעלי תפקידים( מתמקדים 
בשיפור הוראת תחום הדעת או בנושאי רוחב. בין הקורסים יש התייחסות לפיתוח מצוינות, 

פיתוח חשיבה, מגדר, שוויון ונושאים אחרים הנוגעים לשונות בבית הספר ובכיתה. 

הספר  לבית  מקצועי  פיתוח  מציע  החינוך  משרד  מורה,  כל  של  אישי  מקצועי  לפיתוח  מעבר 
כארגון לומד )אבידב־אונגר, רוזנר ורוזנברג, 2013(. שלוש תכניות פיתוח מוצעות לבתי הספר 
ב׳אופק חדש׳ ושלוש תכניות מוצעות לבתי הספר ב׳עוז לתמורה׳. מתוך אלה יש תכנית אחת 
לבית ספר יסודי שנראית רלוונטית לנושא השונות ושמה ׳חינוך והוראה ממוקדים בפרט׳. שתי 
תכניות מתוך שלוש המוצעות לבתי הספר במסגרת ׳עוז לתמורה׳ נראות רלוונטיות לשונות: 
׳מאפייני ההוראה והלמידה במסגרת השעות הפרטניות׳ ו׳העמקת השיח המשמעותי בין המורה 
תלמיד ובין כל באי בית הספר׳. תכניות אלו ממוקדות בשיפור ההוראה, אך אין לנו מספיק מידע 

כדי לדעת כיצד הן מתייחסות לשונות בין תלמידים. 

21 מתוך שיחה של מר מוטי רוזנר, מנהל אגף א׳ לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה במשרד החינוך, עם הוועדה, 

 .6.9.2012
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מחקר שנערך לאחרונה בדק מדגם ארצי של 2,854 מורים משתלמים ב־21 קורסי השתלמות 
וסכולסטיים של הקורס, על  ׳אופק חדש׳. המשתתפים נשאלו על היבטים פדגוגיים  במסגרת 
היבטים הקשורים לתכנון הקורס, על אופי הלימודים בו ועל תרומתו לכישורי הוראה, הרחבת ידע, 
רפלקציה ומסוגלות בהוראה. התחום האחרון שנבדק רלוונטי למסמך זה. מממצאי המחקר עולה 
כי תרומת הקורס דורגה באופן בינוני בלבד, ובהשוואה לשני ההיבטים האחרים, תחום זה קיבל 
את הדירוג הנמוך ביותר. עם זאת יש לציין כי מבין ההיגדים שבדקו תרומה, זכה ההיגד ״הקורס 
לדירוג  הטרוגניות״  בכיתות  דיפרנציאלית  בהוראה  ליישמם  שניתן  וכלים  תובנות  ידע,  מקנה 
העולה מרשימת ההשתלמויות  זה מחזק את ההתרשמות  2012(. ממצא  )אבדור,  יחסית  גבוה 
של משרד החינוך ולפיה יש בקורסים לפיתוח מקצועי התייחסות לנושא השונות. חשוב לציין 
כי קורס בולט במיוחד בתרומתו למורים היה השתלמות בית־ספרית בנושא ׳הכיתה כקבוצה 

חברתית לומדת׳, שסביר להניח כי היא מתייחסת לשונות בין תלמידים. 

מחשיבה לפעולה ״בשדה״ — דוגמה לפיתוח מקצועי מוצלח

הספרות מלאה בפרויקטים, גישות ותכניות לפיתוח מקצועי של מורים. בחרנו להציג מודל אחד 
 Immigrant בספרה )Eisikovits, 2008( שנראה לנו רלוונטי במיוחד למסמך זה. איזיקוביץ׳
s Uncelebrated Heroes׳Youth Who Excel: Globalization הציגה מודל יישומי לפיתוח 
מקצועי של מורים. איזיקוביץ׳ אמנם אינה מתייחסת לשלב הכשרת המורים אלא לעבודה עם 
צוות שלם בבית ספר, אך כאמור, היא מתארת מודל ממשי שיושם בצפון הארץ. תהליך הפיתוח 
המקצועי כלל לא רק מורים אלא את כל בעלי המקצוע הקשורים לעבודה בבית הספר, בכלל 
זה ארגונים לא־פורמליים. ההכשרה בפרויקט כללה הרצאות, סדנאות ומפגשי ייעוץ בקבוצות 
קטנות והתקיימה לאורך שנת לימודים, בהיקף של יום בשבוע. במרכז תהליך הלימוד עמד מחקר 
וגדלה:  הולכת  מעורבות  במידת  שהתאפיינו  שלבים  שלושה  כלל  והוא  השותפים,  של  ממשי 
1( המורה כאנתרופולוג 2( המורה כאתנוגרף ו־3( המורה כמעצב ונסיין. עיקרון חשוב במודל 
יותר בבית  ולמידה בבית הספר אל מסגרות רחבות  היה היציאה מן התחום הצר של הוראה 

הספר ובקהילה. כך נוצרה הכרה בשונות בהקשרּה הרחב יותר. 

בשלב הראשון של הפעלת המודל המטרה הייתה להרחיב את המודעות האנתרופולוגית של 
המורים באמצעות הגישה הממוקדת בבעיה )PBL: Problem based learning(. בשלב הזה 
וכלפי  חדשים  עולים  שהם  תלמידים  כלפי  האינטואיטיביות  תפישותיהם  את  ביטאו  מורים 
הרואה  אקולוגית,  תפישה  על  התבססו  הדיונים  משפחותיהם.  ובתפקוד  בתפקודם  בעיות 
בתרבות מנגנון אדפטיבי שאוכלוסייה מפתחת כדי להסתגל לסביבתה, ועל הבנה כיצד מנגנונים 
המשתתפים  הכירו   – כאתנוגרף  המורה   – השני  בשלב  ההגירה.  תהליך  עם  משתבשים  אלו 
באיסוף  צופה־משתתף  של  מגבלות  עם  והתמודדו  תצפית(  )כגון  אתנוגרפיות  מחקר  שיטות 
נתוני המחקר. הקניה של מיומנויות מחקר למורים מניחה שהללו ישתמשו במיומנויות האלה 
ויפתחו גישה רפלקטיבית יותר כלפי עבודתם היומיומית. בשלב השלישי והאחרון, המשתתפים 
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ערכו מחקר פעולה אתנוגרפי בנושאים שהם בחרו. המחקרים התמקדו בנושאים שעניינו את 
המשתתפים בהקשר של תלמידים עולים, צורכיהם ותהליכי ההסתגלות שלהם. כל הפרויקטים 
כללו שלוש רמות של שיח: רמה תיאורית, רמה פרשנית ורמת הכללה מן הניסיון אל הכלל. מודל 
זה מאפשר לעשות שימוש בדגם של מורים החוקרים את הפרקטיקה שלהם עצמם ומחוללים 
שינוי באמצעות מחקרם. בכך שונה המודל הזה מן הקריאֹות להבין ולקבל שונות, קריאות שאינן 

מציעות כלים ישימים למורים ולצוותי חינוך. 

סיכום ומסקנות

נמשך  אלא  הוראה,  לתעודת  הלימודים  סיום  עם  מסתיים  אינו  מורים  של  המקצועי  הפיתוח 
שנים רבות. יש לצפות שכל שלב פיתוח יתרום להתמודדות מוצלחת עם השונות בכיתה. תכניות 
כלפי שונויות  פיתוח של תפישת עולם אישית  לעודד בקרב פרחי ההוראה  צריכות  ההכשרה 
ושוויון בכיתה ובבית הספר, באמצעות דיון מעמיק בתפישות שתוארו בחלקו הראשון של הפרק. 
רצוי  הילדים.  כל  של  להישגיהם  מקצועית  ומחויבות  מקצועיים  ערכים  גם  לפתח  צריכות  הן 
שפרחי הוראה ילמדו דרכים להתמודדות עם שונויות ויתנסו במסגרת העבודה המעשית בעבודה 
עם אוכלוסיות לומדים שונות. בשלב הכניסה להוראה המורים החדשים צריכים ליישם בכיתות 
את מה שלמדו בהכשרה ולבסס את הרפרטואר שלהם בהוראה. בשלב זה הם זקוקים להדרכה 
ותמיכה של מורים מנוסים. למורים הוותיקים יותר בבית הספר יש השפעה על דרך ההוראה של 
יכולים לחזק במורים  ודיונים רפלקטיביים הם  המורים החדשים. באמצעות הצעות פדגוגיות 
אוריינטציה  של  המעשי  הצד  עם  ההתמודדות  הילדים.  כלפי  שוויונית  אוריינטציה  החדשים 
שוויונית יכולה להיות שונה, אולם כפי שהראינו, שלב המודעות, ההכרה והרפלקציה העצמית 
החדשים  המורים  הראשונות  השנים  לאחר  ההתמודדות.  לאסטרטגיית  קשר  ללא  גם  חשוב 
הופכים להיות מורים מנוסים שיצרו לעצמם ״שגרה״ בדרכי הוראה ורכשו ביטחון עצמי. בשלב 
הזה הם ״פנויים״ להוסיף כלים לארגז הכלים שלהם, והשתתפותם בתכניות לפיתוח מקצועי 
עשויה לחזק את יכולותיהם בהוראה. חשוב לכוון את הפיתוח המקצועי לתחומים שיסייעו להם 
לקדם כל ילד וילד באופן מיטבי. קורסי הכשרה וקורסים לפיתוח מקצועי צריכים להפגיש את 
המורים עם ההיבטים הפילוסופיים, החברתיים והפוליטיים של שונות ושונויות, ועם אוכלוסיות 
לומדים שונות וסגנונות למידה שונים. עליהם להציע באופן מודרך ותומך כלים ואסטרטגיות 

להתמודד עם השונויות ולעודד דיאלוג בין מורים בחיפוש משותף אחר פתרונות.

המלצות

מן האמור בפרק נובעות מספר המלצות המובאות להלן:

יש לחזק את הטיפול בנושא השונויות בתכניות להכשרת מורים ובתכניות לפיתוח מקצועי.   .1
הנושא צריך לתפוס מקום מרכזי בלימודים המקצועיים ולעסוק בפיתוח מודעות לשונויות 
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רק  לא  להתייחס  צריכות  ההכשרה  תכניות  בשונויות.  המתחשבים  הוראה  כלי  ובהקניית 
לשונות תרבותית אלא גם להיבטים אחרים של שונות בין תלמידים, כגון שונות בממדים 

הרגשיים והקוניטיביים.

כלפי  שונות  תאורטיות  לגישות  ושיטתי  הדרגתי  באופן  ההוראה  פרחי  את  לחשוף  יש   .2
שונויות, חיים עם שונויות וההתמודדות עמן בממדים שונים, בכלל זה היכרות עם רעיונות 

של הפדגוגיה הביקורתית.

כלפי  שונות  תאורטיות  לגישות  ושיטתי  הדרגתי  באופן  ההוראה  פרחי  את  לחשוף  יש   .3
שונויות, כלפי חיים עם שונויות וכלפי ההתמודדות עמן בממדים שונים, בכלל זה היכרות 
עם רעיונות של הפדגוגיה הביקורתית. יש לאפשר חשיפה שלהם לגישות אלו ולאפשר דיון 

בהן.

חשוב שהעבודה המעשית בהכשרה להוראה תפגיש פרחי ההוראה עם אוכלוסיות תלמידים   .4
שונות. 

לעזרה בהתמודדות עם  במיוחד  זקוקים  בהוראה  מורים מתמחים בשנותיהם הראשונות   .5
יבקש עזרה מהמורה החונך בבית הספר או  שונויות בכיתה. אין לחכות שהמורה החדש 
לנושא השונויות צריכה להיות חלק בלתי  מהעמיתים שלו בסדנת הסטאז׳. ההתייחסות 

נפרד מתכנית ההתמחות. 

חשוב שגם במסגרות של פיתוח מקצועי נושא השונויות יתפוס מקום מרכזי. בשלב זה על   .6
הלימודים להיות מותאמים לצרכים המסויימים של המורים מבחינת מקצוע ההוראה וגיל 

הילדים. 

יש להדגיש את נושא השונויות גם בהכשרת המנהלים. כחלק מהכשרת המנהלים ופיתוחם   .7
עם  להתמודדות  אפקטיביות  ופרקטיקות  חדשים  רעיונות  בפניהם  להציג  יש  המקצועי 
שונויות בבית הספר. מודעות המנהלים לסוגיה אמורה לכוון אותם בבחירת השתלמויות 
לבית  מחוץ  שלהם  המקצועי  הפיתוח  בהמשך  המורים  בהכוונת  למורים,  בית־ספריות 
של  הלמידה  לקידום  בודדים  ומורים  מורים  צוותי  של  ביוזמות  ותמיכה  ובעידוד  הספר 

התלמידים. 

מורה  הוא  טוב  שמורה  ברור  מסר  מעביר  החינוך  במשרד  שפותח  מורים  להערכת  הכלי   .8
שמקדם את כל התלמידים. אך חסר מידע כיצד המעריכים מפעילים את הקריטריון הזה 
למערכת  סייע  יכול  היה  בנושא  מחקר  מצליח.  לא  מורה  אם  קורה  ומה  מורים  בהערכת 

ּכלי. בשימוש יעיל יותר בַּ
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נספח לפרק זה: קורסים במוסדות להכשרת מורים, שיש בהם התייחסות לשונויות22

הטרוגניות  בכיתות  בהוראה  מעשי  באופן  עוסקים  מורים  להכשרת  במוסדות  כי  לציין  חשוב 
בעיקר בקורסים העוסקים בשיטות הוראה. בכל המוסדות מתנסים הסטודנטים בקורסים האלה 
בשיטות הוראה כגון למידה שיתופית, למידה מותאמת, הוראה לפי סגנונות קוגניטיביים ועוד. 
בסקירה להלן, התמקדנו בעיקר בקורסים המדגישים את נושא השונויות בכיתות הלימוד, הן 

מבחינה תאורטית והן באופן יישומי.

להלן, כמה דוגמאות של קורסים שדווחו לוועדה על ידי מחלקות או מוסדות להכשרת מורים:

קורס ׳הוראה בכיתה הטרוגנית׳, שהוא קורס חובה באוניברסיטה העברית בירושלים. בתיאור 
הקורס כתוב:

נבדוק מהי כיתה הטרוגנית לפי גישות שונות ומהם הסברים שונים לפערים הקיימים 
מבני  תוצאה של  שונות שהן  מצורות חשיבה  כנובעים  הפערים  לראות את  נציע  בה. 
אישיות שונים של התלמידים. יוצגו אפיוני החשיבה של התלמידים המתקשים בלמידה 
ותפותח ״אמפתיה קוגניטיבית״ אליהם. יוצעו דרכים להתערבות המורה בחשיבה של 
לתכנן  איך  ילמדו  הסטודנטים  והאוטונומיה.  החשיבה  להפעלת  דרכים   - התלמידים 

שיעור סביב נושא מהותי שיהווה זרז לחשיבה.

הסילבוס של הקורס המלא, שהועבר לידי הוועדה, מציג תמונה מעמיקה ורחבה יותר. הוא מתאר 
שונות חברתית, אי־שוויון מעמדי, רב־תרבותיות, שאיפה לצדק חברתי ועוד.

באוניברסיטת תל אביב, מוצעים מספר קורסים העוסקים בשונות באופן רחב ומעמיק, אך אלה 
קורסי בחירה תאורטיים. קורס העוסק במערכת החינוך ובאי־שוויון חברתי – ניתוח סוציולוגי, 

מתואר כך: 

מערכת החינוך מהווה גורם מרכזי בעיצוב הזדמנויות למוביליות חברתית ולהתמודדות 
עם פערים חברתיים בעידן המודרני. במהלך הקורס ננסה להבין את תפקידי המערכת 
ואופן פעולתה תוך שימוש במושגים וגישות סוציולוגיות. דגש יושם על תהליכי ריבוד 

ואי שוויון בבית הספר והשפעת ההשכלה על ריבוד ושינוי חברתי. 

ולגבי הקורס ׳מוביליות בחינוך בעידן הגלובליזציה׳ מצוין כי: 

הקורס יעסוק בביטוייה של הגלובליזציה הכלכלית במערכת החינוך. בתוך כך, יתמקד 
וכיצד ביטויים אלה מעודדים או מעכבים את מערכת החינוך  הקורס בשאלות, האם 
בסיכון,  נוער  כמו  מוחלשות  חברתיות  קבוצות  של  חברתית  למוביליות  סוכן  מלהוות 
נשים וקבוצות מיעוט אתני. הקורס ידון בנושא הן ברמה התיאורטית והאמפירית והן 

בהתייחסות לאירועים חינוכיים ברמה המקומית והגלובאלית.

22 תיאורי הקורסים המובאים בנספח זה מצוטטים משנתונים וסילבוסים רשמיים של המוסדות הנזכרים – ככתבם, 

ככתיבם וכלשונם.
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דוגמה יוצאת דופן, המתארת התנסות ממשית של הסטודנטים היא מן הקורס ׳אי שוויון, אחרּות 
והפרדה׳, המתואר כך: 

הנוגע  בכל  אי־שוויון  אודות  ומחקרי  תיאורטי  ידע  הקניית  בין  המשלב  ייחודי,  קורס 
לילדים ובני נוער מקבוצות חברתיות מוחלשות ובעלי צרכים מיוחדים לבין התנדבות 
בבתי הספר ובארגונים המבקשים לקדם ילדים ובני נוער אלה. בקורס נראה כיצד סוגים 
שונים של אי־שוויון באים לידי ביטוי בחברה הישראלית בכלל ובמערכת החינוך בפרט, 
וננסה לעמוד על משמעות הקטגוריות של אי־שוויון, אחרּות והפרדה ועל האופן שבו הן 
מתגלמות במציאות המורכבת שבה אנו חיים. סטודנטים יתבקשו לבחור מתוך רשימה 
של בתי הספר וארגונים המתמודדים עם סוגים אלה של אי־שוויון, ויזכו להכנה מעמיקה 

לקראת הכניסה לשדה ולהדרכה צמודה לאורך כל ההתנדבות.

דוגמאות אחדות לקורסים שבהם נושא השונות הוא מפורש הם הקורסים הבאים: ׳שונות כאתגר 
ו׳אסטרטגיות  הישראלית׳,  בחברה  ומגוון  ׳שוני  ברל(,  בית  )מכללת  מרחוק׳  למידה   – חינוכי 
בכיתה  למידה  לקויות  עם  ׳התמודדות  ילין(,  דוד  )מכללת  חשיבה׳  לאופני  מותאמות  למידה 
הרגילה׳ )האוניברסיטה העברית(, ׳שפות ואוריינות בהקשרי חינוך וחברה: הלכה ומעשה׳, ׳אי־

שוויון אחרות והפרדה׳, ׳מוביליות בחינוך בעידן הגלובליזציה׳ )אוניברסיטת תל אביב(. ׳גישות 
ותפישות ערך השונות בכיתה ההטרוגנית׳, ׳הקבוצה כמערכת חברתית׳, ׳שיח ותיווך בתהליכי 
מחוננים  של  להוראה  התייחסות  יש  אחדים  במוסדות  לווינסקי(.  )מכללת  ולמידה׳  הוראה 
ומצטיינים )האוניברסיטה העברית, הטכניון(, או להיבטים תרבותיים בהקשר של הוראת מקצוע 
מסוים )״אתנומתמטיקה״, הטכניון(. חשוב לציין כי חלק מהקורסים שבהם העיסוק בנושא של 

מגוון תרבותי ושונות הוא מעמיק ועומד במרכז הקורס הם קורסי בחירה.

דוגמה לתכנית שבה נושא השונות החברתית עומד במרכז היא התכנית להכשרת מורים לשינוי 
חברתי במכללת סמינר הקיבוצים. התכנית מעמידה את הפדגוגיה הביקורתית במרכז:

סמינר  במכללת  לשלום  וחינוך  סביבתי  חברתי,  לצדק  לחינוך   B.Ed לתואר  תכנית 
מורים  לחנך  שנועדה  היסודי  הספר  לבית  מורים  להכשרת  תכנית  היא  הקיבוצים 
לשנוי חברתי באמצעות החינוך התכנית פועלת על פי עקרונות הפדגוגיה הביקורתית 
ונותנת ללומדים/ות בה אפשרות לפתח את עצמם כמחנכים הפועלים מתוך השקפת 
עולם המבוססת על צדק חברתי, תודעה סביבתית ושלום. היא מעניקה כלים להוראה 
אלטרנטיבית, חווייתית מגוונת וערכית. הוראה שיש בה רגישות לאוכלוסיות מוחלשות, 
הנמצאות בשוליים החברתיים. התכנית מעניקה ידע להשתלבות במערכת החינוך הקיימת, 
קבוצתיים  ערכיים,  פדגוגיים,  במישורים  והתחדשות  לשינוי  פרויקטים  הובלת  תוך 
ואישיים. התכנית מכשירה מורים ומורות מובילי שינוי בבית הספר היסודי ואנשי חינוך 
.)http://www.criticalpedagogy.org.il/#( בפרויקטים חינוכיים, בארגונים חברתיים



התמודדות עם שונויות בהכשרת מורים ובפיתוחם המקצועי   | 121 | 

במסמך שכתבה לאה אקשטיין, ראש ועדת ההוראה במכללה )ללא תאריך(, ואשר נדלה מאתר 
סמינר הקיבוצים )בתאריך 10.9.13(, יש התייחסות מפורטת להכשרת מורים בעידן רב־תרבותי. 

המסמך מעלה כמה שאלות הקשרות להכשרת מורים:

מהי תפישת התפקיד של אנשי החינוך בחברה מרובת־זהויות?  		

מהו הקשר בין דעות קדומות וסטריאוטיפים לבין התפקוד המקצועי של אנשי חינוך? 		

מהי רב־תרבותיות כפרקטיקה רגשית ומקצועית יומיומית בתהליך הכשרת המורים? 		

לדברי הכותבת, המענה לשאלות הללו מחייב התייחסות לנקודות הבאות:

יצירת מודעות למנגנונים חברתיים, דעות קדומות וסטריאוטיפים אישיים וחברתיים כלפי  	
זהויות ותרבויות שונות.

חשיבה  דרכי  רגשות,  על  משפיעים  וסטריאוטיפים  קדומות  דעות  שבו  האופן  למידת  	
והתנהלות מקצועית של אנשי חינוך.

מקום,  הנותנת  חינוכית/חברתית  סביבה  ולנהל  ליצור  יאפשרו  אשר  וכלים  ידע  רכישת  	
ביטוי, חשיפה ולגיטימציה לזהויות, דעות ורגשות של הילדים.

מעבר להתייחסות החשובה במסמך לצורך במודעות לרב־תרבותיות, מעניין היעדר ההתייחסות 
לסוגיה זו בהקשר של תכניות לימודים, ציפייה להישגים, ושימוש בדרכי הוראה רגישות להבדלים 
כזה או אחר, חסר  תרבותיים – כל אלה סוגיות מעשיות שהן מעבר לפיתוח מודעות. באופן 
התרגום לשאלה מהי ״סביבה חינוכית הנותנת מקום, ביטוי, חשיפה ולגיטימציה לזהויות, דעות 

ורגשות של הילדים״.

במאמר על תוכני תואר שני במכללת לווינסקי )צלרמאיר, אלקד־להמן ולאור, 2008(, ההתייחסות 
ללמידה של פרחי הוראה את נושא השונות מופיעה בעיקר בקשר לתכנית הקרויה ׳חינוך לשוני 

בחברה רב־תרבותית׳, העוסקת בהוראת שפות, שפת אם, שפה שנייה ושפה זרה. 

וברב־ ברב־תרבותיות  בדגש  גם  ביטוי  לידי  באה  הקונסטרוקטיביסטית  התפישה 
תחומיות. אוכלוסיית הסטודנטים עצמה היא רב־תרבותית: יש בה נשים )הרוב( וגברים, 
לומדים  הם  תבל.  רחבי  מכל  ותיקים  ועולים  הארץ  ילידי  ונוצרים,  מוסלמים  יהודים, 
להציב את השונות התרבותית שלהם ושל תלמידיהם כערך ולא כבעיה. בתוך כך, הם 
מתבססים על העקרונות הללו לקידום שיח וחשיבה רפלקטיבית, המאפשרים לכל לומד 
להדגיש את שונותו ולקבל תמיכה על פי צרכיו. גם בהקשר של הכשרת מורים למוזיקה 

מודגשת השונות בטעמים, רקע ומסורת. 

מעניין שהתייחסות לשונּות נעדרת מן הכתוב על המגמה העיקרית ׳הוראה ולמידה׳.
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סיכום המסמך

פרק זה הוא סיכום רעיוני של תוכני המסמך והוא מציג את עיקרי הדברים העולים ממנו. הוא 
נפתח בסקירת הרקע העיוני, ומציג מקטעים מפרקי המסמך העוסקים במשפחה ובמיצב, בהיבט 
קצר  בדיון  מסתיים  הפרק  הרך.  הגיל  ובסוגיית  הקוגניטיבית־אקדמית  ביכולת  הרגשי־חברתי, 

בנושא של הכשרת מורים להתמודדות עם ריבוי השונויות בחברה ובחינוך.

ברחבי  חינוך  אנשי  דילמה המאתגרת  אוצרת   – אחד׳  ולכל   – לכול  ׳חינוך   – כותרת המסמך 
ניגוד  קיים  שמא  או  ולפרט,  לכלל  בו־זמנית  המכוון  חינוך  ייתכן  האם  ימימה.  מימים  העולם 
מובנה ובלתי נמנע בין שני אתגרי החינוך האלה? ואם קיים ניגוד כזה, האם ניתן להתמודד איתו 
ולהתגבר עליו )וכיצד?(, או שמא ראוי לקבלו ולחיות איתו, אולי אפילו לברך עליו? ואולי בעצם 

רק חינוך המכוון לפרט יועיל גם לכלל?

הפרק ׳ערכים מתנגשים ובחירה בין חלופות׳ פרׂש בפנינו מצע פילוסופי־רעיוני להתמודדות עם 
דילמה זו. הדילמה הוצגה כמקרה פרטי של הקונפליקט המוכר בין ערכי חירות ושוויון )שהוא 
עצמו מקרה פרטי של שורת קונפליקטים בין ״זוגות ערכים״ כגון שלום מול אמת, צדק מול 
חמלה(. הדיון בקונפליקטים אלו נשען על חזונם ותורתם של שני הוגי דעות – ישעיהו ברלין 
ומיכאל רוזנק. ברלין דגל בגישה פלורליסטית ולפיה בתרבויות שונות )ולעתים גם בתוך אותה 
תרבות( מתפתחים ערכים שונים ואפילו מנוגדים, אך צידוד בערך מסוים אינו שולל בהכרח 
הבנה והערכה של ערך מנוגד. גישתו של ברלין רואה סכנה גדולה באמונה בקיומו של פתרון 
הרמוני אחיד וכולל, כפי שהוכיחה בעליל התפישה הטוטלית של כמה משטרים במאה העשרים. 
ריבוי ערכים ומערכות ערכים הוא אם כן בלתי נמנע ולפעמים אין מנוס מלהכריע ולבחור בין 
ערכים מנוגדים. קיימים אולי כמה ערכי־על שעליהם אין להתפשר, כמו למשל חיי אדם וכבוד 
האדם, אבל מתחת לאלה קיימים ערכים חשובים שעל חלק מהם צריך לפעמים לוותר ולהתפשר. 
אם כי עדיף כמובן לחפש עד כמה שאפשר איזון עדין, גם אם שביר, בין ערכים מתנגשים. כך 
או כך, יש צורך בקשב לייחודיות הסיטואציה מצד אחד – ובהתאמה להשקפת עולם רחבה מן 
הצד השני. מכיוון שאין בשיח של ברלין התייחסות מפורשת לערכי־על, ברור שאין התייחסות 
לקשר בין ערכי־העל לערכים האחרים, המצויים לעתים קרובות בתחרות ובהתנגשות זה עם זה. 

את מילוי החסר הזה ניתן למצוא כאחד הרכיבים המרכזיים בתפישתו של מיכאל רוזנק. 

גישתו של רוזנק מדגישה מחויבות לתרבות היהודית לצד פתיחות ליצירתיות הכלל־אנושית. 
מהות  ולפיו  מסוימים  יהודיים  בחוגים  המקובל  המודל  את  וחד־ממדי  כמצומצם  רואה  רוזנק 
החיים הערכיים היא מאבק נגד היצר הרע, ומכיוון שהאדם הפשוט מושפע בהכרח מהיצר הרע, 
של  במסגרת  מעם״  ״מורמות  דמויות  של  המוחלטת  לסמכותם  ערכיות  הכרעות  להשאיר  יש 
לימוד תורה וקיום מצוות. ראשית, אומר רוזנק, גם בעלי הדימוי ה״מורם מעם״ אינם משוחררים 
מיצרים ומחטאים. שנית, הממד החשוב לחיים ערכיים אינו הקונפליקט בין ערך ליצר אלא זה 
שבין ערך לערך. ואכן, בספרות התלמודית והמדרשית לא חסרות דוגמאות להתנגשות בין שלום 
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לאמת, בין חמלה לצדק, בין הצלת חיים להתרחקות מאלימות ועוד. בחלק מהמקרים יש הכרעה 
ברורה לטובת אחד מהערכים המנוגדים, ובמקרים אחרים הדילמה נשארת בגדר מחלוקת.

של  ״קומות״  שלוש  בה  יש  תרבות  בכל  וכמו  ודינמית  דיאלקטית  היא  רוזנק,  לדעת  היהדות, 
ערכים: 1( ערכי־על שאינם ניתנים להתפשרות 2( ערכים משותפים שלעתים מצויים בקונפליקט 
זה עם זה ומחייבים פשרה או ויתור 3( ערכים אישיים המבוססים על נאמנות עצמית ומחויבות 
פרטית. ערכי־העל שב״קומה העליונה״ מולידים ערכים שב״קומה השנייה״, שביניהם מתחייבת 
לעתים הכרעה אף שכל אחד מהם בפני עצמו משותף לכל בני אותה תרבות. כך למשל, הערך של 
״עבודת האל״ ביהדות עלול להוביל להתנגשות בין ערכי קדושת החיים לבין ערכי שמירת השבת, 
התנגשות שמוכרעת על ידי הכלל ״פיקוח נפש דוחה שבת״. זו התוספת החדשנית והחשובה של 
מצבי  קונפליקט.  במצבי  המצויים  לערכים  ערכי־העל  בין  הקשר  בסוגיית  ברלין  לגישת  רוזנק 
הקונפליקט הם שנותנים משמעות לערכי־העל כפי שמראה הדוגמה בפסקה הקודמת. המצבים 
האלה ודרכי ההתמודדות איתם זורים אור על אופיה של תרבות מסוימת ועל משמעות ערכי־

העל שלה בפועל. 

מכאן קצרה הדרך למחשבה שאולי אין בהכרח ניגוד בין ״חינוך לכול״ ובין ״חינוך לכל אחד״ 
)כמייצגים במידה זו או אחרת את ערך השוויון מול ערך החירות(, ואם יש ניגוד ביניהם, אולי 
ראוי לא ״להתמודד איתו״ )cope with it( אלא דווקא ״לחוג אותו״ )celebrate it(. אפשר 
שהשאלה הנכונה היא אינה האם ייתכן ״חינוך לכול״ עם ״חינוך לכל אחד״ אלא דווקא האם 
ייתכן ״חינוך לכול״ בלי ״חינוך לכל אחד״. ואפשר שהתשובה היא שרק כשיהיה חינוך לכל אחד, 

יהיה חינוך לכול.

לכך מתייחס בהרחבה הדיון בהקדמה למסמך. הדיון מעוגן במעבר משיח על שונות לשיח על 
שונויות. הקושי בשילוב של חינוך לכול עם חינוך לכל אחד מיוחס בדרך כלל, בעיקר במערכות 
חינוך פורמליות, לשונות בין לומדים המתבטאת בהישגים מדידים בתחומים נבחרים. המציאות 
כמובן מורכבת יותר וקיים בה לא סוג אחד של שונות אלא מגוון של שונויות. קיימות מערכות 
קשרים בתוך אשכולות של שונויות אבל לא כולן קשורות זו לזו או מתואמות זו עם זו. במילים 
אחרות – יש שונות בין השונויות. האם עובדה זו מגבירה את הקושי שבפניו אנו ניצבים או אולי 
דווקא פותחת אשנב להתמודד איתו או אפילו לחוג אותו? אנו סבורים שאשנב כזה אכן יכול 

להיפתח בפנינו.

השיח על ריבוי שונויות מתייחס לשונויות בתחום הקוגניטיבי, בתחום הרגשי, במסגרת ובאווירה 
המשפחתית, במיצב החברתי־כלכלי ועוד. לכל אחד מאלה הוקדש פרק במסמך. פרק ההקדמה 
מדגיש עם זאת שגם כשהזרקור מופנה לתחום היכולת האקדמית בלבד, אנו ניצבים בפני ריבוי 
שונויות. לתלמידים שונים יש צרכים שונים ומוקדי עניין ויכולת שונים. במקום להתמקד על 
באזורים  ל״חוזקות״  להתייחס  יש  אליו,  בהתאם  ״חוסרים״  ולהגדיר  חד־ממדי  מדידה  סרגל 
שונים של ״מרחב היכולות״ של הלומד. זוהי גישה האמורה לאפשר ללומד להשקיע ולהתבלט 
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בתחומים שבהם הוא חזק. גישה כזו עשויה להבטיח ברמה העקרונית חינוך לכול דרך חינוך לכל 
אחד על פי צרכיו ויכולותיו הייחודיים.

הדיון בשונויות ספציפיות במסמך נפתח בפרק העוסק במשפחה ובמיצב חברתי־כלכלי. הקשר 
בחנים  היטב.  וידוע  מוכר  לימודיים  בהישגים  פערים  לבין  חברתי־כלכלי  במיצב  פערים  בין 
ומעקבים בישראל ובמדינות אחרות )בפרט בארצות הברית( מצביעים בבירור על כך שבעשורים 
האחרונים פערי ההכנסות בין משפחות מבוססות למשפחות עניות מתרחבים ועמם מעמיקים 
הרקע  ממרכיבי  אחד  רק  הוא  כספיים  משאבים  היעדר  וההשכלה.  החינוך  בתחומי  הפערים 
פי פרסומי המכון הבינלאומי לתכנון חינוכי של אונסק״ו, המשתנה הבודד  הביתי, שהוא, על 
המשפיע ביותר על הישגים לימודיים. בין שכבות חברתיות גבוהות ונמוכות יש, בנוסף לפער 
המשאבים, גם הבדלי ערכים, אמונות, ציפיות ואורח חיים. הנורמות של רוב מוסדות החינוך 
הפורמלי מוכתבות במידה רבה על ידי השכבות החזקות – האליטה השולטת על ההון לסוגיו 
וכדומה(,  אמנות  מדע,  )השכלה,  תרבותי  הון  בורדייה:  מונה  כאלה  הון  סוגי  ארבעה  השונים. 
הון חברתי )קשרים חברתיים(, הון סימבולי )יוקרה חברתית( והון כלכלי )משאבים חומריים(. 
קיימים קשרים עֵנפים בין סוגי ההון האלה, וברובם ככולם שולטת האליטה המכתיבה ערכים 
ונורמות. כתוצאה מכך יש תוַאם מסוים בין תרבות הבית של תלמיד מהמעמד הבינוני או הגבוה 
ובין תרבות בית הספר, עובדה המקלה על הסתגלותו והצלחתו. לעומת זאת תלמיד מהמעמדות 
הנמוכים יותר נחשף לקשיי התאקלמות עקב חוסר תוַאם בין שתי התרבויות שבתוכן הוא מוצא 

את עצמו.

ביניהם  נהנים ממגוון עשיר של תגבורים,  ידוע היטב שבשכבות החזקות הלומדים  לכך  נוסף 
שיעורים פרטיים, חוגים שונים, לימודי נגינה, פעילויות ספורט וכיוצא בזה. כל אלה מסייעים 
קיימת בהכרח תחושת חסר אצל  מנגד  להישגים.  וציפיות  ביטחון עצמי  רגשי,  להגברת חוסן 
סיכויי  את  הממעיטים  ואי־ביטחון  תסכול  נוצרים  ובעקבותיה  הנמוך,  המעמד  בן  הלומד 
התקדמותו. המסקנה היא שבית הספר חייב להיות מסוגל ליצור אווירה תומכת, במיוחד עבור 
התלמידים מהשכבות החברתיות החלשות יותר. לשם כך לא די בהפניית משאבים נוספים, שהיא 
מובנת מאליה. בניגוד לכשל הנפוץ של הפניית מורים חסרי ניסיון לאוכלוסיות חלשות, יש צורך 
בגיוס צוות מוביל של הנהלה והוראה דווקא לאוכלוסיות האלה. צריך להעלות את ציפיותיהם 
של תלמידים מהמעמד הנמוך ולא להסס לדרוש מהם סטנדרטים ראויים. ואולי מעל לכול יש 

לחפש דרכים לבניית יחסי אמון בין מורים לתלמידים ובין בית הספר להורים ולקהילה.

בהמשך לשיח על ריבוי שונויות ועל ריבוי חוזקות מסוגים שונים נציין שיש לא מעט אנשי מקצוע 
הגורסים כי הדרך לקדם תלמידים מרקע חלש היא חיזוק יכולותיהם הטבעיות בתחומי ספורט, 
מוזיקה וכדומה. הדבר יכול להתבצע במסגרת מסלולים פורמליים או במסגרת פעילויות העשרה 
בבית הספר. הצלחה בממד אחד עשויה להגדיל את סיכויי ההצלחה גם בממדים נוספים, ולהקל 

על שילובם של תלמידים משכבות חלשות בהיבט החברתי ובעקבותיו גם בהיבט הלימודי. 
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השפעת המיצב והרקע המשפחתי על היכולות האישיות ניכרת היטב כבר בגיל הרך. כשילדים 
ברמת  גם  כמו  ובאוריינות  בשפה  ברורים  הבדלים  ביניהם  יש  לגן,  מגיעים  שונים  ממיצבים 
הידע והיכולות. למעשה יש מחקרים המצביעים על היווצרות פערים כבר עם הפקת המילים 
הראשונות. מחקרים אחרים מראים שבגיל שנתיים נמצא פער של כחצי שנה בין אוצר המילים 

של ילדים ממיצב גבוה לזה של ילדים ממיצב נמוך. 

עם זאת יש לציין שתשומות ההורים הן למעשה גורם מתווך של השפעת המיצב על ההתפתחות 
הלשונית והלימודית. קיימות עדויות לא מעטות לכך שבהשוואה לאימהות ממיצב גבוה, אימהות 
ממיצב נמוך מדברות פחות אל ילדיהן, משתמשות באוצר מילים דל יותר ובתחביר נחות יותר. 
תמיכה לעקרון חשיבותו של התיווך ההורי מעבר למיצב עצמו נמצאה במחקרים שהוכיחו כי 
יותר  לילדיהן התבטאו מאוחר  אימהות  בין  אינטראקציה  בדפוסי  הבדלים  מיצב,  אותו  בתוך 
בהבדלים בהישגי אוריינות של הילדים. העובדה שהשפעת המיצב אינה פועלת בחלל ריק אלא 
מתּווכת על ידי תשומות של הורים מעוררת מחשבה – מחשבה כמעט מובנת מאליה – שגם 
תשומות של מבוגרים משמעותיים אחרים עשויות להיות בעלות השפעה. מכאן פתוחה הדרך 
לתכניות התערבות בגן הילדים שיאפשרו לילדים ממיצב נמוך לסגור, או לפחות לצמצם, פערים 
אכן  כאלה  תכניות  בכישורים חברתיים.  ואפילו  באוריינות, בחשיבה מתמטית  מילים,  באוצר 
קיימות בארץ ובעולם. הן נשענות על שיח וקריאה, על משחקי אותיות ומילים, על מיון קלפים 
בצורות גאומטריות שונות, על פעולות של חלוקה, ספירה, משא ומתן ועוד. מחקרים מצביעים 
על הצלחה, לפחות חלקית, של תכניות כאלה כשהגננות מקדישות להן תשומת לב נאותה. עם 
זאת הצלחה בטווח הקצר אינה מבטיחה הצלחה לאורך זמן, וסגירת פערים באופן מוחלט היא 
והדרכה,  משחק  תוך  שמבקשות,  אלה  הן  יותר  היעילות  שהתכניות  ייתכן  הנמנע.  בגדר  לרוב 

לגעת בו־זמנית בפערים של יכולת לימודית ושל התנהגות רגשית וחברתית.

גיסא  מאידך  הרגשיות־חברתיות  והשונויות  גיסא  מחד  הקוגניטיביות־אקדמיות  השונויות 
עומדות בדרך כלל במוקד ההתעניינות בהקשר של חינוך לכל אחד. בין שני אשכולות השונויות 
האלה קיימים קשרי גומלין רבים ומסועפים. במסמך הנוכחי מוקדשים לנושאים אלו שני פרקים 
ובתוכם גם התייחסות לקשרים ההדדיים. התייחסות זו מתווספת על ההתייחסויות המתבקשות 

בפרקים העוסקים במשפחה ובמיצב, בגיל הרך ובהכשרת מורים.

מול  וחרדה  דאגה  כגון  רגשות  של  רחב  לטווח  מתייחס  רגשיות־חברתיות  שונויות  על  השיח 
בהקשר  והבנה.  קבלה  ויכולת  אמפתיה  כגון  חברתיים  לכישורים  וכן  נפשית,  ורווחה  ביטחון 
הבית־ספרי נכללת כמובן גם התייחסות למוטיבציה וסקרנות, תחושות מסוגלות ושייכות לעומת 
חוסר אונים ותסכול, בדידות וקנאה. כל אלה קשורים בטבורם למאפייני אישיות ייחודיים כמו 
גם לגורמי רקע וסביבה כדוגמת הרקע החברתי־כלכלי והמשפחתי שכבר עמדנו עליו לעיל. ואין 
צריך לומר שגם למאפייני בית הספר – האקלים, המטלות, היחסים עם המורים והחברים ועוד – 

יש השלכות מרחיקות לכת על רגשותיו והתנהגותו של הלומד. 
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הישגים בלימודים מושפעים במידה רבה מתחושת הרווחה של התלמיד בבית ספרו. מחקרים 
עצמית,  במסוגלות  אמונה  פנימית,  מוטיבציה  חיובית מקדמת  רווחה  מראים שתחושת  רבים 
מעודדים  גבוה  ומורל  הנאה  אושר,  של  מצבים  והישג.  לקידום  מטרות  והצבת  לימוד  אהבת 
מטלות  בביצוע  ומסייעים  והיצירתיות  הריכוז  יכולת  את  משפרים  בלמידה,  והתמדה  מאמץ 
קוגניטיביות מורכבות. מנגד נמצא קשר בין בעיות רגשיות וחברתיות לבין קשיי למידה וקשיי 
הסתגלות. אלה מצדם מעצימים את הבעיות הרגשיות ואת תחושות הכשל והתסכול. כך נוצר 
מעגל קסמים אכזרי שקשה מאוד להיחלץ ממנו. ההיבט החברתי קשור להישגים לימודיים לא 
פחות מההיבט הרגשי, עד כדי כך שקשה להפריד ולהבחין בין שניהם. במחקרים בארץ ובעולם 
נמצאות  השווים  בקבוצת  מקובלות  ותחושת  לבית הספר  שייכות  ושוב שתחושת  שוב  נמצא 
בקשר ישיר עם השקעה בלמידה, השתתפות בפעילויות שונות בבית הספר ועמדות חיוביות 
כלפי המסגרת החינוכית. לעומת זאת תפישה שלילית של היחסים עם המורים והחברים מוליכה 

למצוקה רגשית, לתחושת ניכור ובסופו של דבר להישגים נמוכים בלימודים.

קשרים בין מצב רגשי־חברתי לבין יכולת קוגניטיבית והישגים אקדמיים מתפתחים כבר בגיל 
בפעילות  ולמעורבותו  שלו  הנוחות  לתחושת  תורמת  בגן  חבריו  על  ילד  של  מקובלּות  הרך. 
החברתית, ומנבאת הישגים לימודיים בגן וגם בבית הספר. התנהגות חברתית מסתגלת, המסייעת 
להשתלבות במסגרת ולהצלחה בלימודים, קשורה בין השאר ליכולת שליטה עצמית. ביכולת זו, 
המתבטאת בדחיית סיפוקים ובוויסות של התנהגויות ורגשות, יש מידה של המשכיות. מחקרי 
אורך מראים שילדים המתאפיינים בשליטה עצמית בגיל שנתיים עד ארבע מגלים התנהגות 
מוסרית ומסתגלת גם בגיל חמש-שש ושליטה בהתנהגויות ומחשבות גם עשר שנים מאוחר 
כפעילים  עצמית  שליטה  של  גבוהה  רמה  בעלי  ילדים  מעריכות  הגננות  מזאת,  יתרה  יותר. 
הוויסות  רמת  והמתמטיקה.  האוריינות  בתחומי  יחסית  גבוהים  הישגים  וכבעלי  ויצירתיים 
העצמי של הילד ואיכות יחסיו עם הגננת מנבאות לפעמים את ההישגים הקוגניטיביים, מעבר 

לציוני האינטליגנציה.

יכולת ביטוי עצמי משמעותית לא פחות מיכולת שליטה עצמית. ילדים המתקשים לבטא את 
לשיח  דלה  בתרומה  מתבטאת  בגן  ילדים  של  ביישנות  וביישנים.  כמכונסים  נתפסים  עצמם 
בכלל  אנשים  עם  ממגע  וברתיעה  חברתיות  באינטראקציות  מצומצמת  בהשתתפות  החברתי, 
ועם אנשים חדשים בפרט. הכניסה לגן והקשר הראשון עם ילדים אחרים ועם חברי צוות בלתי 
דחייה  של  התנהגות  וגוררים  הביישן  הפעוט  אצל  הסתגלות  וקשיי  חרדות  מעוררים  מוכרים 
מצד שאר ילדי הגן. בהיבט הקוגניטיבי ביישנות קשורה בעיקר בכישורי שפה ירודים יחסית, 
כפי הנראה עקב ההשתתפות המועטה בשיח הקבוצתי. יחס אמפתי ותומך מצד הגננת ועידוד 
חברויות של ילדים אחרים עם הילד הביישן עשויים לעזור לו להרגיש בטוח יותר ולהעלות את 
תחושת הערך העצמי שלו. קיימות תכניות התערבות בגן שמצביעות על אפשרות שיפור בנושאי 
ולצדן קיימות תכניות חינוכיות להורים המדגישות את עידוד הביטחון העצמי של  תקשורת, 

ילדים ביישנים תוך הימנעות מהגנת־יתר עליהם.
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כשמדובר בשונויות ביכולת קוגניטיבית ובהישגים אקדמיים, אחד ממוקדי הדיון נוגע לשאלה 
של קבוצות הטרוגניות לעומת קבוצות הומוגניות. בהנחה שבתחום זה או אחר לא כל התלמידים 
מסוגלים להתקדם באותו קצב, עולה השאלה האם כדאי לבצע הפרדה לפי רמות יכולת או שמא 
עדיף לשמור על מסגרת של לימודים בכיתה הטרוגנית, גם אם מצב זה מעורר קשיים ומתחים? 

זוהי דילמה שנפגשים בה היבטים מעשיים־הישגיים עם היבטים אתיים־ערכיים.

לכאורה חלוקה לקבוצות הומוגניות של תלמידים חזקים יותר לעומת חלשים יותר, אם בשיטת 
ההסללה )כיתות נפרדות( ואם בשיטת ההקבצה )יציאה ממסגרת כיתתית אחת לקבוצות לימוד 
אך  תלמיד.  כל  של  הייחודית  היכולת  מימוש  להבטיח  עשויה  מסוימים(,  במקצועות  נפרדות 
מחקרים והתנסויות בשדה מראים שבדרך כלל לא זה המצב בפועל. ברוב המקרים החלוקות 
לסוגיהן מיטיבות עם החזקים ולא עם החלשים ולאורך זמן הן מרחיבות את פערי ההישגים. יש 

לכך הסברים רבים ונציין פה שלושה מהם:

קיימת התאמה לא מבוטלת בין החלוקה לפי רמות יכולת ובין החלוקה לפי רמות מיצב.   )1 
בהקבצות הגבוהות נמצא בדרך כלל יותר תלמידים ממעמד בינוני או גבוה, ואילו בהקבצות 
הנמוכות נמצא יותר תלמידים ממעמד נמוך ומאוכלוסיות מוחלשות. לפיכך ההון התרבותי 
והכלכלי מסייע לשימור ואף להרחבה של הפער בין תלמידי ההקבצות הגבוהות לאלה של 

ההקבצות הנמוכות.

מנהלים נוטים לשבץ את המורים הטובים והמנוסים יותר בהקבצות הגבוהות יותר. החומר   )2 
נוטה  הנמוכות  בהקבצות  הנלמד  החומר  ואילו  יותר,  מאתגר  הגבוהות  בהקבצות  הנלמד 

להיות דל יותר.

חוסר  לתחושת  מראש  אותו  ומוליך  תווית  לו  מצמיד  נמוכה  להקבצה  תלמיד  של  השיוך   )3 
אונים ולציפיות נמוכות.

אינה מאפשרת  היא  ראשית,  ובעיות.  כשלים  מפני  חסינה  אינה  ההטרוגנית  הכיתה  גם  מנגד, 
ברוב המקרים לתלמידים הטובים לממש את הפוטנציאל שלהם ולהתקדם בקצב שבו הם יכולים 
להתקדם בתנאים ההולמים את כישוריהם. שנית, ויש קשר בין שתי הנקודות, בכיתה הטרוגנית 
קשה מאוד למנוע הוראה המכוונת למכנה משותף נמוך יחסית. שלישית, וגם היבט זה קשור 
ייחודית  הכשרה  בעל  ומורה  ייחודית  סביבה  מחייבת  כזאת  בכיתה  הצלחה  דלעיל,  לגורמים 

שיאפשרו הקשבה בו־זמנית לצרכים השונים וליכולות השונות במסגרת הכיתה.

שביקשו  מחקרים  אין־ספור  נערכו  במיוחד,  רווח  ההקבצות  נוהל  שבו  המתמטיקה,  במקצוע 
מחקרים  יש  חד־משמעיים.  מלהיות  רחוקים  והממצאים  עדיפה,  הגישות  משתי  איזו  לראות 
שהראו, אולי כמצופה, שכיתות הטרוגניות דוחפות את הבינוניים והחלשים כלפי מעלה ואילו 
כיתות הומוגניות מסייעות יותר לתלמידים החזקים. לעומתם יש מחקרים שלפי ממצאיהם אין 
הבדל משמעותי בין הישגי תלמידים חזקים בכיתות הומוגניות או הטרוגניות. ממחקרים אחרים 
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עולה שחלוקה לרמות מיטיבה דווקא גם עם החזקים וגם עם החלשים. מבחינת תחושותיהם 
של הלומדים, יש מחקרים המלמדים על תלונות של לחץ מוגזם בהקבצות הגבוהות ועל שעמום 
ודילול חומר בהקבצות הנמוכות. סוגיה שחוזרת שוב ושוב במחקרים היא שללמידה בהקבצות יש 

השפעה שלילית על הדימוי העצמי של התלמיד ועל כמה היבטים רגשיים־חברתיים נוספים.

כפי שכבר צוין לעיל השמה בהקבצה נמוכה כרוכה בהטבעת תווית )סטיגמטיזציה( ובהנמכת 
במוטיבציה  להתבטא  עלולה  התוצאה  והוריו.  מוריו  מצד  והן  עצמו  התלמיד  מצד  הן  ציפיות 
נמוכה, ביטחון עצמי נמוך, דימוי עצמי נמוך, תסכול ומבוכה, פיתוח גישות שליליות כלפי בית 
הספר ותהליך הלמידה, ובסופו של דבר – כישלון. מחקרים רבים אכן מראים שלתלמידי הקבצות 
נמוכות יש הערכה עצמית נמוכה בהשוואה לזו של תלמידי הקבצות גבוהות. הבשורה היחידה 
בהקשר זה מצויה בממצאים שלפיהם יכול לחול שיפור בהערכה העצמית של תלמידי ההקבצה 

הנמוכה כשהם מסתגלים למצב וחדלים להשוות את עצמם לתלמידי ההקבצות הגבוהות.

שני  במקביל  מעורבים  עצמית  הערכה  על  בהקבצות  השמה  השפעת  של  שבהקשר  מתברר 
תהליכים פסיכולוגיים מוכרים היטב – השוואה תוך־קבוצתית והשוואה בין־קבוצתית. כאשר 
התלמיד בהקבצה הנמוכה ״פוזל לעבר״ תלמידי ההקבצה הגבוהה, הוא עלול לחוות חוסר ביטחון 
ביכולתו ובהישגיו הלימודיים. כאשר הוא לומד לקבל את מקומו ולהסתכל פנימה, לתוך קבוצתו 
שלו, הוא יכול לחוש בטוח יותר ולהשקיע יותר מאמץ בקידום. תהליך דומה אך הפוך מתרחש 
לא אחת בקרב תלמידים מההקבצות הגבוהות. משתמע מכך שגם לתלמידים אלו ההקבצה לא 
תמיד מועילה, והדברים אמורים במיוחד על מחוננים. ממצאי המחקרים העוסקים במחוננים 
אינם החלטיים כלל, במיוחד בהתייחס לצד הרגשי־חברתי. בכיתה הטרוגנית תלמיד מחונן עלול 
לסבול מהצקות ובריונות, מהיעדר אתגר וירידה במוטיבציה, מחוסר הבנה מצד מורים וחברים 
וכתוצאה מכך מתחושת בידוד ותסכול או אפילו דיכאון. לעומת זאת, תלמיד בכיתת מחוננים 
מתמדת  ובתחרות  מחוננים,  שאינם  גילו  בני  מחברת  מנותק  עצמו  את  למצוא  עלול  נפרדת 

ומעוררת מתחים עם חבריו לכיתה שאינם פחות מחוננים ממנו. 

להיעשות  צריכה  וההכרעה  כעדיפה,  הגישות  על אחת משתי  להצביע  ניתן  נראה אפוא שלא 
בהקשר המקומי על בסיס אילוצים ושיקולים ערכיים, שהם שונים ממקום למקום. ברור שהמודל 
של כיתות הטרוגניות מחייב הבניית סביבה הולמת והכשרה של המורים למשימות מורכבות 
רבות  לימוד  ושעות  יותר  רבים  משאבים  הקצאת  מחייב  ההומוגני  המודל  במקביל,  ועדינות. 
יותר להקבצות הנמוכות, הצבת מורים מנוסים דווקא בהקבצות האלה ופתיחת שערים למעבר 
השיקולים  מערכת  בתוך  בחשבון  לקחת  יש  המודלים  בשני  יותר.  לגבוהות  נמוכות  מקבוצות 
לא רק את ההשלכות המצופות בהיבט הקוגניטיבי אלא גם, ולא פחות מכך, את אלה הנוגעות 

להיבט הרגשי־חברתי.

גם  אלא  והעל־יסודי  היסודי  הספר  בבית  רק  לא  קרובות  לעתים  מתרחשת  לקבוצות  חלוקה 
בגן הילדים. יתר על כן, יש במחקר עדויות לכך שבגיל הרך פעילות במסגרת הקבוצה השלמה 
יעילה פחות מפעילויות בקבוצות קטנות. בקבוצה הגדולה חלק מהילדים אינם קשובים לגננת 
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ואינם נוטלים חלק במתרחש סביבם. בקבוצה הקטנה תופעות כאלה נדירות יותר, ולכן קבוצות 
קטנות שכיחות יותר בגן הילדים. לעתים קבוצות כאלה נוצרות באקראי, ולעתים הגננת היא 
זו שמארגנת אותן במכוון. כמו בבית הספר, גם בגן השמה המכוונת לקבוצות קטנות מושתתת 
לעתים קרובות על רמת יכולת אוריינית או מתמטית. וכמו בהקשר של בית הספר, גם בהקשר 

של הגן אין תמימות דעים לגבי יעילות החלוקה על בסיס יכולות והישגים.

אשר לילדים ברמה הגבוהה, יש מחקרים המראים שהצבתם בקבוצה משלהם מאפשרת לגננת 
לאתגר אותם ולהעלות את רמת הפעילות שלהם, ומנגד יש מחקרים המובילים למסקנה שלא 
הישגיהם  לבין  הומוגניות  בקבוצות  הגבוהות  מהרמות  הילדים  הישגי  בין  מובהק  הבדל  קיים 
בקבוצות הטרוגניות. יש מידה רבה של הסכמה שאצל ילדים ברמה ממוצעת, פעילות בקבוצה 
ההישגים  בעלי  לילדים  נוגע  העיקרי  הקושי  הומוגנית.  בקבוצה  פעילות  על  עדיפה  הטרוגנית 
הנמוכים. ילדים כאלה נשכרים בדרך כלל פחות מהשמה בקבוצות נפרדות, ייתכן שהם אפילו 
חווים קיפוח כתוצאה ממנה. נראה שהגננות מאתגרות אותם פחות, והדבר מנציח את הישגיהם 
הנמוכים בגן ועלול לגלוש בהמשך גם לכיתות הראשונות בבית הספר. ייתכן שעבורם עדיפה 
פעילות פרטנית. בארץ ובעולם מיושמות תכניות התערבות רבות המכוונות לעידוד הישגים בגן 

תוך הפניית תשומת לב גם לרמות היכולת השונות וגם להיבטים הרגשיים־חברתיים.

לא ניתן לסיים את הדיון בהתמודדות עם שונויות בין תלמידים בלי לדון באופן שבו תהליכי 
הכשרת מורים מתמודדים עם שונויות. סקירת המצב הקיים באוניברסיטאות ובמכללות בארץ 
הפורמליות  בתכניות  כלל מקום מצומצם מאוד  בדרך  תופס  ובעולם מעלה שנושא השונויות 
להכשרת מורים )להוציא תכניות המכוונות לחינוך מיוחד, שבהן כמובן מושם מלכתחילה דגש 

על שונויות הכרוכות בצרכים מיוחדים(. 

דוח אריאב מתווה שישה תחומי ליבה לתכניות להכשרת מורים בישראל. רק אחד מהתחומים 
האלה הוא שונויות, וסקר שנערך במכללות אקדמיות מראה שזהו התחום שנכלל בקורסי התכניות 
השונות פחות מכל תחום אחר. סקירה של המצאי המחקרי העלתה כי בעשורים האחרונים חלה 
עלייה מתונה בעיסוק בתחום השונות בישראל – מהיעדר כמעט מוחלט בשנות ה־70 של המאה 
הקודמת לשיעור של נוכחות ב־7% עד 25% מהקורסים שנסקרו לקראת שנת 2000. בארצות 
הברית מוקדש זמן נרחב יותר לעיסוק בשונויות, אבל רובו מוקדש לשונויות אתניות־תרבותיות 
מגדריות.  או  לשוניות  חברתיות,  כלכליות,  בשונויות  לעיסוק  מופנה  מהמאמץ  קטן  חלק  ורק 
מציגים  רבים  מורים  תרבותית,  שונות  על  ההכשרה  בתכניות  הדגש  שלמרות  היא  האירוניה 

בכיתותיהם התנהגות של ״עיוורון צבעים״, אולי במגמה להצטייר כמתקדמים ונאורים.

למורים  שאל  ידגישו  למורים  הכשרה  שתכניות  הברית  בארצות  חוקרים  הציעו  זאת  לאור 
הֶמריטוקרטיה״,  להתנער מ״מיתוס  עליהם  מיצב.  לבין  מוצא  או  גזע  בין  מַהקשרים  להתעלם 
המתעלם מן הקשרים האלה ומניח שהצלחה או כישלון תלויים אך ורק ביכולותיו ומאמציו של 
הפרט עצמו. בנוסף לכך יש להשתחרר מציפיות נמוכות של מורים מתלמידים המגיעים מרקע 
חלש, כמו גם מתפישות־ֶחסר, הרואות את מה שחסר לתלמיד כזה ולא את העושר שהוא מביא 
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איתו. בעטיין של תפישות וציפיות אלו מורים נוטים להציב לתלמידים מרקע חלש מטלות ברמה 
נמוכה ובונים עבורם תכנית לימודים מדוללת. חשוב לנטרל קונפליקטים תרבותיים באמצעות 

כלים כמו ספורט ומוזיקה שיכולים לגשר בין תרבויות ומיצבים חברתיים־כלכליים.

אף על פי שההצעות האלה מופנות בראש ובראשונה לעוסקים בשונויות האתניות־תרבותיות 
ולמגוון  לישראל  גם  רבה  במידה  רלוונטיות  הן  הברית,  בארצות  מורים  להכשרת  ולתכניות 
השונויות שנסקרו ונידונו במסמך הנוכחי. ראוי שסוגיית השונויות תיכלל כנושא מרכזי בהכשרת 
מורים ותודגש בכל שלבי הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה. ראוי לחשוף את פרחי ההוראה 
ואת המורים הן לגישות תאורטיות לריבוי השונויות והן לדרכים למגוון רחב של אסטרטגיות 
מורים  מהכשרת  מעבר  על  לחשוב  יש  זה  לצורך  ממדיהן.  כל  על  השונויות  עם  להתמודדות 
להכשרת מנהלים וצוותים ולראות את הגישה לנושא השונות כמשימה קבועה שכל הגורמים 

האלה שותפים לה.

גישה  זוהי  גישת הפדגוגיה הביקורתית.  גם את  ראוי לשקול לשלב בתהליכי הכשרת המורים 
ובחינוך.  בחברה  כוחות  יחסי  של  תולדה  מובנית  ובאפליה  חברתית  בשונות  הרואה  כוללנית 
נדרשת חשיפה של מקורות האי־שוויון כדי להיאבק בו באמצעות חינוך לשינוי. לפי גישה זו על 
המורה לשאוף לעורר בתלמידיו רצון לשנות את המציאות ולא רק להסתגל אליה. עליו לנהל 
איתם דיאלוג של ביקורת כלפי הסדר החברתי ושל מתן כבוד ל״אחר״ ולדעה האחרת במסגרת 
רב־תרבותית. נציין שכאן אפשר להישען על הגישה הפלורליסטית של ישעיהו ברלין וחוב׳ ועל 

משנתו של מיכאל רוזנק בסוגיית ההיררכיה בין ערכים.

של  הפרטנית  הגישה  במקום  לבוא  יכולה  אינה  הרחבה  הביקורתית  הפדגוגיה  גישת  זאת  עם 
התייחסויות למגוון שונויות במגוון תחומים. שתי הגישות אינן סותרות זו את זו. אדרבה, ניתן 
במקביל,  אך  חברתי,  ולצדק  פוליטי  לשינוי  החותר  לשיח  מקום  יש  כמשלימות.  אותן  לראות 
כפי שעולה מהדיון בכל פרקי המסמך, יש להתייחס לכל פרט על פי צרכיו וכישוריו הייחודיים. 
השילוב של שתי הגישות בהכשרת המורים עשוי לפלס את הדרך הנכונה להתמודד עם ריבוי 

שונויות ואף לחוג אותו, על מנת להבטיח חינוך לכל אחד, שיהיה בהכרח גם חינוך לכול.

 



 | 133 |   

מקורות

אבדור, ש׳ )2012(. מורים משתלמים מעריכים את קורסי ההשתלמות הנערכים באחריות מרכזי 
הפסג״ה בישראל בשנה״ל תשע״ב )דוח מחקר מס׳ 2(. ירושלים: משרד החינוך.

בראי  הוראה  עובדי  של  המקצועי  הפיתוח   .)2013( א׳  ורוזנברג,  מ׳  רוזנר,  א׳,  אבידב־אונגר, 
שמעוני  ש׳  בתוך  ליישום.  ממדיניות   – לתמורה״  ו״עוז  חדש״  ״אופק  של  הרפורמות 
וא׳ אבידב־אונגר )עורכות(, על הרצף: הכשרה, התמחות ופיתוח מקצועי של מורים – 
מדיניות, תיאוריה ומעשה. תל אביב: מכון מופ״ת ומינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעו״ה 

של משרד החינוך. עמ׳ 196-165.

אבירם, ר׳ )1999(. לנווט בסערה, חינוך בדמוקרטיה פוסט מודרנית. רמת־גן: מסדה.

בלנק, כ׳ ושביט, י׳ )2013(. ״מפריע לכל הכיתה״: בעיות משמעת בכיתה והקשר שלהן להישגי 
התלמידים. בתוך: ד׳ בן־דוד )עורך(, דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות, ירושלים: 

טאוב. עמ׳ 251-233.

ובהשוואה  זמן  לאורך  התפתחויות  בישראל:  שוויון  ואי  ״עוני   .)2013( ח׳  ובלייך,  ד׳  בן־דוד, 
ומדיניות,  כלכלה  חברה,  המדינה:  מצב  דוח  )עורך(,  בן־דוד  ד׳  בתוך:  ל־OECD״, 

ירושלים: טאוב, עמ׳ 68-17.

ובכלכלה:  בתעסוקה  בהשכלה,  הזדמנויות  בשוויון  ״שינויים   .)2013( וחוב׳  א׳  בר־חיים, 
ומדיניות,  כלכלה  חברה,  המדינה:  מצב  דוח  )עורך(,  בן־דוד  ד׳  בתוך:  2008-1995״, 

ירושלים: טאוב, עמ׳ 232-213.

שזורה  חלופית  להערכה  )2007(. ממבחנים ארציים סטנדרטיים  י׳  ודורי,  צ׳  קברמן,  נ׳,  ברנע, 
בלמידה בפרויקט ״בגרות 2000״: עמדות מנהלים, מורים ותלמידים. הלכה ומעשה, 19. 
 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot אוחזר מתוך: 
_Limudim/HalachaVemase/Sifriyot/MechkareyHaaracha/Mivchanim.

htm

גובר, נ׳ )2000(. הכשרת מורים והשתלמותם ברוח החינוך הביקורתי, הרצאת מליאה, כנס גישות 
אלטרנטיביות בהוראה והכשרה, מכללה אקדמית תל חי, 6-5 באפריל.

בראי  הביניים:  בחטיבות  )הקבצות(  לימוד  בקבוצות  הוראה   .)2013( נ׳  וליפשטט,  ח׳  גליקמן, 
המבחנים. דוח בהוצאת ראמ״ה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך. 

הדר־פקר, ד׳ )2013(. הקשר בין מצב רגשי חברתי ובין הישגים בלימודים של תלמידי בית ספר – 
סקירה מוזמנת כחומר רקע לעבודת הוועדה ״מערכת חינוך לכול ולכל אחד״, היזמה 

למחקר יישומי בחינוך.



| 134 |  מערכת חינוך לכול — ולכל אחד

 

ויגודצקי, ל׳ )2004(. למידה בהקשר חברתי התפתחות – התהליכים הפסיכולוגיים הגבוהים. מ׳ 
צלר־מאיר וא׳ קוזולין )עורכים(. תל־אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד. 

וידיסלבסקי, מ׳ )2009(. הזדמנויות ללמידה ולהוראה בקבוצה הקטנה. ירושלים: משרד החינוך.

זיו, א׳ )2009(. תכנית תקווה ומוטיבציה דוח הערכה במרכז לכישורי למידה באורט. תל אביב: 
המרכז לכישורי למידה. 

זיידנר, מ׳ )2010(. אינדיקטורים ָאפקטיביים בסביבות חינוכיות. בתוך מ׳ יוסטמן וג׳ בוקובזה 
)עורכים(, קווים מנחים לרענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל, ירושלים: היזמה 

למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. עמ׳ 129-123.

שמעוני  ש׳  בתוך  להוראה.  והכניסה  ההתמחות  אגף  של  המדיניות   .)2013( ש׳  זילברשטרום, 
וא׳ אבידב־אונגר )עורכות(, על הרצף: הכשרה, התמחות ופיתוח מקצועי של מורים – 
מדיניות, תיאוריה ומעשה, תל אביב: מכון מופ״ת ומינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעו״ה 

של משרד החינוך, עמ׳ 100-95.

לאחריות  המכון  למדע.  מאינטואיציה   - פרדיגמה  משנים  החינוכי:  המניפסט   .)2014( ד׳  חן, 
אזרחית, המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה.

טטר, מ׳ )2002(. מחקר הערכה אודות פרוייקט אומ״ץ. ביה״ס לחינוך, האוניברסיטה העברית 
בירושלים.

טלר, ל׳ )2003(. למה הקבצות? מה מטרותיה של שיטת ההקבצה ומה היא באמת משיגה. חברה: 
כתב עת סוציאליסטי לענייני חברה , כלכלה פוליטיקה ותרבות, 9, עמ׳ 11-9.

טרומר, מ׳, בר־זוהר, י׳ וכפיר, ד׳ )2007(. התמודדות עם נשירה סמויה בקרב תלמידים בסיכון 
בבתי ספר. בתוך א׳ שמש, מניתוק לשילוב, 14 ירושלים: משרד החינוך, מינהל חברה ונוער, 

עמ׳ 93-69.

הערכת   – יסודיים  בבתי־ספר  הפרט״  ״רווחת  תכנית   .)2012( א׳  ועוואדיה,  מ׳  כהן־נבות, 
התערבות לקידום עבודת המורים עם תלמידים בסיכון. ירושלים: מאיירס ג׳וינט מכון 

ברוקדייל.

וחסך סביבתי.  לקות מולדת  )2012(. התפתחות מורפו־מילונית מאוחרת בעברית בצל  ר׳  לוי, 
חיבור לשם קבלת התואר ״דוקטור לפילוסופיה״, אוניברסיטת תל אביב.

המנחים  ״המתווים  תכנית   .)2013( ר׳  וטלמור,  ח׳  קופרמינץ,  ב׳,  פרסקו,  נ׳,  פייגין,  ר׳,  לידור, 
ליווי. תל אביב: מכון  גבוהה בישראל״ – מחקר  להכשרה להוראה במוסדות להשכלה 

מופ״ת.

לינצ׳בסקי, ל׳ )2013(. ביחד או לחוד: גישות סותרות, שונות או פשוט משלימות? סקירה מדעית 
שהוגשה לחברי הוועדה ״מערכת חינוך לכול – ולכל אחד״. 



מקורות   | 135 | 

מימון, י׳ )1998(. לומדים אחרת. הפורום, עמ׳ 15-14. 
http://www.amalnet.k12.il/sites/hadshanut/articles/had00065. :אוחזר מתוך  
asp?name=%FA%E5%E9%F0%F9%E3%E7%20%E4%E0%F8%E5%E4%20
%FA%E5%E8%E9%F9&t it le =%FA%E5%E9%F0%F9%E3%E7%20

%E4%E0%F8%E5%E4%20%FA%E5%E8%E9%F9

ומוטיבציה,  תקווה  תחושת  לפיתוח  סדנה   .)2006( י׳  וקסורלה,  נ׳  אריה,  א׳,  זיו,  מ׳,  מרגלית, 
משאבי אנוש, עמ׳ 79-74, 311.

משרד החינוך )2004(. חוזר מנכ״ל, תשס״ד / 9 )ב( – מאי 2004. ירושלים: ההתמחות בהוראה – 
סטאז׳, משרד החינוך.

נאסר־אבו אלהיג׳א, פ׳, רייכנברג, ר׳ ופרסקו, ב׳ )2006(. תהליך ההתמחות בהוראה – סטאז׳ 
)דו״ח סופי(. ירושלים: משרד החינוך.

סבירסקי, ש׳ ודגן־בוזגלו, נ׳ )2001(. די להסללה. הד החינוך, פ״ו, עמ׳ 67-65.

סרג׳יובאני, ג״ת )2002(. ניהול בית ספר: היבטים עיוניים ומעשיים. האוניברסיטה הפתוחה.

עשור, א׳ )1995, תשנ״ו(. צמיחה וקמילה אישית בבית הספר: ניתוח מוטיבציוני. בתוך י׳ דנילוב 
)עורכת(. 

עשור, א׳ )2003(. בית ספר מצמיח: בית ספר התומך בצרכים נפשיים ומקדם קשב לעצמי ולאחר. 
עמ׳  מסדה,  החינוך,  לעתיד  מחקר  מסע  העתידני:  הספר  בית  )עורך(,  אבירם  ר׳  בתוך 

.311-161

עמ׳   ,31 החשיבה,  חינוך  הספר.  בבית  ללמידה  פנימית  מוטיבציה  טיפוח   .)2001( א׳  עשור, 
.191-167

צימרמן, ש׳ )2010(. רווחה נפשית בראי הפסיכולוגיה החיובית. אח: קרית ביאליק, ישראל. 

קליין, ש׳ פ׳ ויבלון, ב׳ י׳. )עורכים( )תשס״ח, 2008(. ממחקר לעשייה בגיל הרך. ירושלים: היזמה 
למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. 

מבט  ובמתמטיקה:  בקריאה  במדעים,   15 בני  תלמידים  אוריינות   :2009 פיזה   .)2010( ראמ״ה 
 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/ :ישראלי. אוחזר מ

MivchanimBenLeumiyim/PISA_2009_Report.htm

ראמ״ה )2013(. מיצ״ב תשע״ג, חלק א׳ – מבחני הישגים, חשון תשע״ד – אוקטובר 2013, משרד 
החינוך.

רויטמן, ל׳ )2003(. הקשרים בין מאפייני התיווך האימהי במטלות חשבוניות לעושר הסביבה 
לקראת  מחקר  עבודת  גן.  ילדי  של  העצמאיים  החשבון  ולהישגי  החשבונית  הביתית 

קבלת תואר שני, אוניברסיטת תל אביב. 



| 136 |  מערכת חינוך לכול — ולכל אחד

 

ריץ׳, י׳ ובן־ארי, ר׳ )1994(. שיטות הוראה לכיתה ההטרוגנית, תל אביב: רכס.

ות׳  ע׳ לומסקי־פדר  וזהות בבתי ספר רב־תרבותיים בישראל. בתוך  נראות   .)2009( ג׳  רסניק, 
רפופורט )עורכות(, נראות בהגירה. הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר, עמ׳ 302-274.

שגריר, ל׳ )2005(. שינויים דמוגרפיים בחברה הישראלית ותכניות לימודים בהכשרת מורים – 
ניתוח תוכן וניתוח הסטורי משווה. בתוך ר׳ לידור, ב׳ פרסקו, מ׳ בן־פרץ ומ׳ זילברשטיין 
)עורכים(, צמתים במחקר חינוכי: שיקולי דעת של חוקרים, תל־אביב: מכון מופ״ת, עמ׳ 

.322-301

שטייר, ח׳ ולוין, ע׳ )2013(. מצוקות חומריות בישראל. בתוך: ד׳ בן־דוד )עורך(, דוח מצב המדינה: 
חברה, כלכלה ומדיניות, ירושלים: טאוב, עמ׳ 302-285.

שמעוני, ש׳ ואבידב־אונגר, א׳ )2013(. על הרצף: הכשרה, התמחות ופיתוח מקצועי של מורים – 
מדיניות, תיאוריה ומעשה. תל אביב: מכון מופ״ת ומינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעו״ה 

של משרד החינוך.

Adams-Byers, J., Sara, S.W., & Moon, S.M. (2004). Gifted students'  perceptions 
of the academic and social/emotional effects of homogeneous and 
heterogeneous grouping. Gifted Child Quarterly, 48, 7–20. 

Aguado, T., Ballesteros, B., & Malik, B. (2003). Cultural Diversity and 
School Equity. a model to evaluate and develop educational practices 
in multicultural education contexts. Equity & Excellence in Education, 
36(1), 50–63.

Ainley, M., Corrigan, M., & Richardson, N. (2005). Students, tasks and 
emotions: Identifying the contribution of emotions to students' reading 
of popular culture and popular science texts. Learning and Instruction, 
15, 433–447. 

Alpert, B., & Bechar, S. (2008). School organisational efforts in search for 
alternatives to ability grouping. Teaching and Teacher Education, 24(6), 
1599–1612.

Altonji J.G. & Mansfield R.K. (2011). The role of family, school, and 
community characteristics in inequality in education and labor-market 
outcomes. In G. Duncan & R. Murnane (eds.). Whither Opportunity? 
Rising Inequality, Schools, and Children's Life Chances (pp. 339–358), 
New York: Russell Sage. 



מקורות   | 137 | 

Aram, D. (2005). The continuity in children's literacy achievements: A 
longitudinal perspective from kindergarten to second grade. First 
Language, 25, 259–289. 

Aram, D. (2006). Early literacy interventions: The relative roles of storybook 
reading, alphabetic skills activities, and their combination. Reading 
and Writing: An Interdisciplinary Journal, 19(5), 489–515.

Aram, D., & Levin, I. (2001). Mother-child joint writing in low SES: Socio-
cultural factors, maternal mediation and emergent literacy. Cognitive 
Development, 16, 831–852. 

Aram, D., & Levin, I. (2004). The role of maternal mediation of writing 
to kindergartners in promoting literacy in school: A longitudinal 
perspective. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 17, 
387–409.

Baker, J.A., Bridger, R., & Evans, K. (1998). Models of underachievement 
among gifted preadolescents: The role of personal, family, and school 
factors. Gifted Child Quarterly, 42, 5–15.

Banks, J.A., & Banks, C.A.M. (2009). Multicultural education: Issues and 
perspectives. John Wiley & Sons.

Bardone, A.M., Moffitt, T.E., Caspi, A., & Dickson, N. (1996). Adult mental 
health and social outcomes of adolescent girls with depression and 
conduct disorder. Development and Psychopathology, 8, 811–829.

Barnett, W.S. (2011). Effectiveness of early educational intervention. Science, 
333, 975–978.

Barron, B. (2003) When smart groups fail. Journal of the Learning Sciences, 
12:3, 307–359.

Bartl-Pokorny, K.D., Marschik, P.B., Sachse, S., Green, V.A., Zhang, D., van 
der Meer, L., Wolin, T., & Einspieler, C. (2013). Tracking development 
from early speech-language acquisition to reading skills at age 13. 
Developmental Neurorehabilitation. 16, 188–195.

Baysu, G. & Phalet, K. (2012). Staying on or dropping out: The role of school 
environment in minority and non-minority school careers, Teachers' 
College Record 114(5), 1–25.



| 138 |  מערכת חינוך לכול — ולכל אחד

 

Belfi, B., Goos, M., De Fraine, B., & Van Damme, J. (2012). The effect of class 
composition by gender and ability on secondary school students' school 
well-being and academic self-concept: A literature review. Educational 
Research Review, 7, 62–74.

Belsky, J., Bakermans-Kranenburg, M.J., & van IJzendoorn, M.H. (2007). 
For better and for worse: Differential susceptibility to environmental 
influences. Current Directions in Psychological Science, 16, 300−304.

Berliner, D. (2006). Our impoverished view of educational reform. Teachers' 
College Record, 108(6), 949–995. 

Besser, S., & Aram, D. (2013). The nature of writing interactions with 
precocious readers. Paper submitted for publication. 

 Blachman, B.A., Tangel, D.M., Ball, E.W., Black, R., & McGraw, C.K. (1999). 
Developing phonological awareness and word recognition skills: A 
two-year intervention with low-income, inner-city children. Reading 
and Writing: An Interdisciplinary Journal, 11, 239–273.

Blevins-Knabe, B., & Musun-Miller, L. (1996). Number use at home by 
children and their parents and its relationship to early mathematical 
performance. Early Development andParenting, 5, 35–45.

Boaler, J. (2002). Experiencing school mathematics: Traditional and reform 
approaches to teaching and their impact on student learning. Revised 
and Expanded Edition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Association.

Boaler, J. (2006). "Opening Our Ideas": How a de-tracked math approach 
promoted respect, responsibility and high achievement. Theory into 
Practice, 45 (1), 40–46.

Boaler, J. (2008). Promoting 'Relational Equity' and high mathematics 
achievement through an innovative mixed ability approach. British 
Educational Research Journal. 34 (2), 167–194.

Boaler, J., & Staples, M. (2008). Creating mathematical futures through an 
equitable teaching approach: The case of Railside School. Teachers' 
College Record. 110 (3), 608–645.

Boaler, J., William, D., & Brown, M. (2000). Students' experiences of ability 
grouping: Disaffection, polarisation and the construction of failure. 
British Educational Research Journal, 26 (5), 631–648.



מקורות   | 139 | 

Borko, H. (2004). Professional development and teacher learning: Mapping 
the terrain. Educational Researcher, 33(8), 3–15.

Bossaert, G., Doumen, S., Buyse, E., & Verschueren, K (2011). Predicting 
children's academic achievement after the transition to first grade: 
A two-year longitudinal study. Journal of Applied Developmental 
Psychology, 32, 47–57. 

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.). Handbook 
of Theory and Research for the Sociology of Education, (pp. 241–258) 
New York: Greenwood.

Bradley, R.H., & Corwyn, R.F. (2002). Socioeconomic status and child 
development. Annual review of psychology, 53(1), 371–399. 

Brophy-Herb, H.E., Lee, R. E., Nievar, M.A., & Stollak, G. (2007). Preschoolers' 
social competence: Relations to family characteristics, teacher behaviors 
and classroom climate. Journal of Applied Developmental Psychology, 
28 (2), 134–148.

Bryan, T., Mathur, S., & Sullivan, K. (1996). The Impact of Positive Mood on 
Learning. Learning Disability Quarterly , 91, 351–361. 

Burger, K. (2010). How does early childhood care and education affect 
cognitive development? An international review of the effects of early 
interventions for children from different social backgrounds. Early 
Childhood Research Quarterly, 25, 140–165.

Burgess, K.V., Rubin, K.H., Cheah, C.S.L., & Nelson. L.J. (2005). Behavioral 
inhibition, social withdrawal and parenting. In. R.W. Crozier & L.E. 
Alden (Eds.). The essential handbook of social anxiety for clinicians 
(pp. 99–120). New York: Wiley.

Cahan, S., Linchevski, L., & Ygra, N. (1992). Ability grouping and mathematical 
achievements in Israeli junior high schools. Jerusalem, Israel: Hebrew 
University, School of Education, The Institute for Research NCJW: 
Research for Innovation in Education. 

Case, R., Griffin, S., & Kelly, W.M. (1999). Socioeconomic gradients in 
mathematical ability and their responsiveness to intervention during 
early childhood. In: D.P. Keating & C. Hertzman (Eds.). Developmental 
health and the wealth of nations: Social, biological, and educational 
dynamics (pp. 125–149). New York, NY, US: Guilford Press.



| 140 |  מערכת חינוך לכול — ולכל אחד

 

Catsambis, S., Mulkey, L.M., Buttaro, A., Steelman, L.C., & Koch, P. R. (2012). 
Examining gender differences in ability group placement at the onset 
of schooling: The role of skills, behaviors, and teacher evaluations. The 
Journal of Educational Research, 105, 8–20.

Chang, L. (2003). Variable effects of children's aggression, social withdrawal 
and prosocial leadership as functions of teacher beliefs and behaviors. 
Child Development 74, 535–548. 

Chang, M., Singh, K., & Filer, K. (2009). Language factors associated with 
achievement grouping in math classrooms: a cross-sectional and 
longitudinal study. School Effectiveness and School Improvement: An 
International Journal of Research, Policy and Practice,20, 27–45. 

Chapman, J.W., Tunmer, W.E., & Prochnow, J.E. (2000). Early reading-related 
skills and performance, reading self-concept, and the development of 
academic self-concept: A longitudinal study. Journal of Educational 
Psychology, 92, 703–708.

Chen, Grace (2012). Wake County Public Schools: History and Overview, 
Public School Review. http://www.publicschoolreview.com/articles/523

Cipriano, E.A., & Stifter, C.A. (2010). Predicting preschool effortful control 
from toddler temperament and parenting behavior. Journal of Applied 
Developmental Psychology, 31, 221–230.

Clasen, D.R., & Clasen, R.E., (1995). Underachievement of highly able 
students and the peer society. Gifted and Talented International, 10, 
67–76.

Cohen, E.G. (1994). Restructuring the classroom: Conditions for productive 
small groups. Review of Educational Research, 64, 1–35.

Coleman, J.S., Campbell, E.Q., Hobson, C.J., McPartland, F., Mood, A.M., & 
Weinfeld, F.D. (1966). Equality of educational opportunity. Washington, 
DC: U.S. Government.

Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. (2005). Safe 
and Sound: An Educational Leader's Guide to Evidence-Based Social 
and Emotional Learning (SEL) Programs, Illinois Edition. Chicago, 
IL: Author.



מקורות   | 141 | 

Collins, A., & Halverson, R. (2010). The second educational revolution: 
rethinking education in the age of technology. Journal of Computer 
Assisted Learning, 26, 18–27.

Collins, M., & Nowicki, S. (2001). African American children's ability to 
identify emotion in facial expressions and tones of voice of European 
Americans. Journal of Genetic Psychology, 162, 334–346.

Collins, W.A. & Laursen, B. (1999). Minnesota symposia on child psychology: 
Relationships as developmental contexts. Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Condron, D.J. (2008). An early start: Skill grouping and unequal reading gains 
in the elementary years. The Sociological Quarterly, 49(2), 363–394. 

Connor, C.M., Morrison, F.J., & Underwood, P. (2007). A second chance in 
second grade? The independent and cumulative impact of first and 
second grade reading instruction and students' letter-word reading skill 
growth. Scientific Studies of Reading, 11, 199–233.

Connor, C.M., Morrison, F.J., Schatschneider, C., Toste, J., Lundblom, E.G., 
Crowe, E., & Fishman, B. (2011). Effective classroom instruction: 
Implications of child characteristic by instruction interactions on first 
graders' word reading achievement. Journal of Research on Educational 
Effectiveness, 4, 173–207. 

Connor, C.M., Morrison, F.J., & Slominski, L. (2006). Preschool instruction 
and children's emergent literacy growth. Journal of Educational 
Psychology, 4, 665–689.

Connor, C.M., Morrison, F.J., & Petrella, J.N. (2004). Effective Reading 
Comprehension Instruction: Examining Child x Instruction Interactions. 
Journal of Educational Psychology, 96(4), 682–698. 

Coplan, R.J., Arbeau, K.A., & Armer, M. (2008). Don't fret, be supportive! 
Maternal characteristics linking child shyness to psychosocial and 
school adjustment in kindergarten. Journal of Abnormal Child 
Psychology, 36, 359–371. 

Darling-Hammond, L. (2007). The flat earth and education: How america's 
commitment to equity will determine our future. Educational 
Researcher, 36(6), 318–334.



| 142 |  מערכת חינוך לכול — ולכל אחד

 

Davidov, M., & Khoury-Kassabri, M. (2013). Recollections of harsh discipline 
in childhood and depressive feelings in adulthood: The roles of culture 
and gender. Children and Youth Services Review, 35(6), 1007–1014.

Degnan, K.A., Henderson, H.A., Fox, N.A., & Rubin, K.H. (2008). Predicting 
social wariness in middle childhood: The moderating roles of 
childcare history, maternal personality and maternal behavior. Social 
Development, 17, 471–487.

Delpit, Lisa (1995). Other Peoples' Children: Cultural Conflict in the 
Classroom. New York: New Press

Dobbs, J., Doctoroff, G.L., Fisher, P.J.H., & Arnold, D.H. (2006). The 
association between preschool children's socio-emotional functioning 
and their mathematical skills. Applied Developmental Psychology, 27, 
97–108. 

Domitrovich, C.E., Cortes, R.C., & Greenberg, M.T. (2007). Improving young 
children's social and emotional competence: A randomized trial of the 
preschool "PATHS" curriculum. Journal of Primary Prevention, 28, 
67–91. 

Downer, J.T. & Pianta, R.C. (2006). Academic and cognitive functioning in 
first grade: Associations with earlier home and child care predictors and 
with concurrent home and classroom experiences.School Psychology 
Review, 35(1), 11–30.

Dubé, F., Dorval, C., & Bessette, L. (2012). Flexibles grouping, explicit reading 
instruction in elementary school. Journal of Instructional Pedagogies, 
9, 12–23.

Duncan G.J., & Murnane, J. (2011). Introduction: The American dream, then 
and now. In G. Duncan and R. Murnane (eds.), Whither Opportunity? 
Rising Inequality, Schools, and Children's Life Chances (pp. 3–26), 
New York: Russell Sage. 

Duncan G.J., & Magnuson, K. (2011). The Nature and Impact of Early 
Achievement Skills, Attention Skills, and Behavior Problem. In G. 
Duncan and R. Murnane (eds.). Whither Opportunity? Rising Inequality, 
Schools, and Children's Life Chances (pp. 47–70), New York: Russell 
Sage. 



מקורות   | 143 | 

Durlak, J.A., Weissberg, R.P., Dymnicki, A.B., Taylor, R.D., & Schellinger, 
K.B. (2011). The Impact of Enhancing Students' Social and Emotional 
Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions.
(Report). Child Development, 405. Eder, 1995

Eccles, J., Wigfield, A., & Schiefele, U. (1998). Motivation to succeed. In 
W. Damon (Series Ed.) & N. Eisenberg (Vol. Ed.), Handbook of child 
psychology: Vol. 3. Social, emotional, and personality development 
(5th ed., pp. 1017–1095). New York: Wiley.

Eder, D. (1995). School talk: Gender and adolescent culture. New Brunswick, 
NJ: Rutgers University Press.

Edmonds, R. (1979a). Effective schools for the urban poor. Educational 
Leadership, 37 (1), 15–24.

Edmonds, R. (1979b). Some schools work and more can. Social Policy, 9(2), 
28–32.

Eigsti, I.M., Zayas, V., Mischel, W., Shoda, Y., Ayduk, O., Dadlani, M.B., 
Davidson, et al. (2006). Predicting cognitive control from preschool 
to late adolescence and young adulthood. Psychological Science, 17, 
478–484. 

Eisenberg, N., Sadovsky, A., Spinrad, T.L., Fabes, R.A., Losoya, S.H., Valiente, 
C., & Shepard, S.A. (2005). The relations of problem behavior status 
to children's negative emotionality, effortful control, and impulsivity: 
Concurrent relations and prediction of change. Developmental 
Psychology, 41, 193−211.

Eisikovits, R. (2008). Immigrant youth who excel: Globalization's uncelebrated 
heroes, Information Age Publishing.

Equity and Quality in Education – Supporting Disadvantaged Students and 
Schools (2012). OECD. 

Evans, C., & Waring, M. (2011). Student teacher assessment feedback 
preferences: The influence of cognitive styles and gender. Learning and 
Individual Differences, 21(3), 271–280. 

Evans, C., & Waring, M. (2011). How can an understanding of cognitive style 
enable trainee teachers to have a better understanding of differentiation 



| 144 |  מערכת חינוך לכול — ולכל אחד

 

in the classroom? Educational Research for Policy and Practice 10, 
149–169. 

Evans, M.A. (2001). Shyness in the classroom and home. In. W.R. Crozier & 
L.E. Alden (Eds.). International handbook of social anxiety: Concepts, 
research and interventions relating to the self and shyness (pp. 159–
183). Chichester, UK: Wiley. 

Evans, M.A. (2010). Language performance, academic performance, and 
signs of shyness: A comprehensive review. In K.H. Rubin & R.J. 
Coplan (Eds.). The Development of Shyness and Social Withdrawal 
(pp. 179–212). New York: Guilford.

Ezer, H, Millet, S., & Patkin, D. (2006). Multicultural perspectives in the 
curricula of two colleges of education in Israel: 'The curriculum is 
a cruel mirror of our society'. Teachers and Teaching: theory and 
practice, 12(4), 391–406.

Faulstich Orellana, M., & Bowman, P. (2003). Cultural diversity research on 
learning and development: conceptual, methodological, and strategic 
considerations. Educational Researcher, 32(26), 26–32.

Feiman-Nemser, S., Schwille, S., Carver, C., & Yusko, B. (1999). A conceptual 
review ofliterature on new teacherinduction. Washington, DC: National 
Partnership for Excellence and Accountability in Teaching.

Feiman-Nemser, S. (2001). From preparation to practice: Designing a 
continuum to strengthen and sustain teaching. Teachers College 
Record, 103(6), 1013–1055.

Fernald, F., Marchman, V.A., & Weisleder, A. (2013). SES differences in 
language processing skill and vocabulary are evident at 18 months. 
Developmental Science 16, 234–248.

Fine, S.E., Izard, C.E., Mostow, A.J., Trentacosta, C.J., & Ackerman, B.P. 
(2003). First grade emotion knowledge as a predictor of fifth grade 
self-reported internalizing behaviors in children from economically 
disadvantaged families. Development and Psychopathology, 15, 331–
342.

Fish, M. & Pinkerman, B. (2003). Language skills in low-SES rural Appalachian 
children: Normative development and individual differences, infancy 



מקורות   | 145 | 

to preschool. Journal of Applied Developmental Psychology, 23(5), 
539–565.

Flecha, R. (2010). The dialogic sociology of the learning communities. In M. 
Apple, S. Ball, and L. Gandin, The Routlege international handbook of 
the sociology of education, pp. 340–348. New York, NY: Routledge.

Fullan, M. (2007). The New Meaning of Educational Change (4th Edition). 
Routledge.

Furrer, C., & Skinner, E. (2003). Sense of relatedness as a factor in children's 
academic engagement and performance. Journal of Educational 
Psychology, 95, 148–162.

Fusarelli, L. (2004). The potential impact of the no child left behind act on 
quity and diversity in American education. Educational Policy, 18(71), 
71–94.

Gadzikowski, A. (2013). Individualizing in early childhood: The what, why 
and how of differentiated approaches. Young Children, May, 8–14.

Gamoran, A. (1993). Alternative uses of ability grouping in secondary schools: 
Can we bring high-quality instruction to low-ability classes? American 
Journal of Education, 101, 1–22.

Gamoran, A. (2002). Standards, inequality & ability grouping in schools. 
Retrieved from http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/163446.pdf.

Gamoran, A. (2009). Tracking and inequality: New directions for research 
and practice (WCER Working Paper No. 2009–6). Madison: University 
of Wisconsin – Madison, Wisconsin Center for Education Research. 
Retrieved from http://www.wcer.wisc.edu/ publications/workingPapers/
papers.php

Gamoran, A. (2010). Tracking and inequality: New directions for research and 
practice. In M. Apple, S.J. Ball, & L.A. Gandin (Eds.). The Routledge 
International Handbook of the Sociology of Education (pp. 213–228). 
London: Routledge.

Gamoran, A. (2011). Designing instruction and grouping students to enhance 
the learning of all: New hope or false promise? Frontiers in Sociology 
and Social Research, 1, 111–126 



| 146 |  מערכת חינוך לכול — ולכל אחד

 

Gamoran, A., & Nystrand, M. (1994). Tracking, instruction, and achievement. 
International Journal of Educational Research, 21, 217–231.

Gamoran, A., & Weinstein, M. (1998). Differentiation and opportunity in 
restructured schools. American Journal of Education, 106, 385–415.

Geary, D.C., Bailey, D.H., & Hoard, M.K. (2009). Predicting mathematical 
achievement and mathematical learning disability with a simple 
screening tool: The number sets test. Journal of Psychoeducational 
Assessment, 27, 265–279.

Gershoff, E.T., Aber, J.L., Raver, C.C., & Lennon, M.C. (2007). Income is 
not enough: Incorporating material hardship into models of income 
associations with parenting and child development. Child Development, 
78(1), 70–95. 

Ginsburg, H.P., & Golbeck, S.L. (2004). Thoughts on the future of research 
on mathematics and science learning and education. Early Childhood 
Research Quarterly, 19(1), 190–200. 

Goldberg, T. (2013). "It's in My Veins": Identity and disciplinary practice in 
students' discussions of a historical issue. Theory & Research in Social 
Education, 41(1), 33–64.

Goodenow, C. (1993). Classroom belonging among early adolescent students: 
Relationships to motivation and achievement. Journal of Early 
Adolescence, 13, 21–43. 

Gorski, P.C. (2009). What we're teaching teachers: An analysis of multicultural 
teacher education coursework syllabi. Teaching & Teacher Education, 
25, 309–318.

Graham, S., & Weiner, B. (1996). Theories and principles of motivation. In 
D.C. Berliner & R. Calfee (Eds.). Handbook of educational psychology 
(pp. 63–84). New York: Macmillan.

Graziano, P.A., Reavis, R.D., Keane, S.P., & Calkins, S.D. (2007). The role 
of emotion regulation in children's early academic success. Journal of 
School Psychology, 45, 3–19.

Green, J., Martin, A.J., & Marsh, H.W. (2007). Motivation and engagement 
in English, mathematics and science high school subjects: Towards an 



מקורות   | 147 | 

understanding of multidimensional domain specificity. Learning and 
Individual Differences, 17, 269–279.

Guay, F., Boivin, M., & Hodges, E.V.E. (1999). Predicting change in academic 
achievement :A model of peer experiences and self-system processes. 
Journal of Educational Psychology, 91, 105–115.

Guttmann-Steinmetz, S., Shoshani, A., Farhan, K., Aliman, M., & 
Hirschberger, G. (2012). Living in the crossfire: Effectsof exposure 
to political violence on Palestinian and Israelimothers and children. 
International Journal of Behavioral Development, 36, 71–78.

Hackman, D.A., & Farah, M.J. (2009). Socioeconomic status and the 
developing brain. Trends in cognitive sciences, 13(2), 65–73. 

Hackman, D.A., Farah, M.J., & Meaney, M.J. (2010). Socioeconomic status 
and the brain: mechanistic insights from human and animal research. 
Neuroscience, 11, 651–659. 

Hackman, D.M., & Farah, M.J. (2009). Socioeconomic status and the 
developing brain. Trends in Cogntive Scence, 13, 65–73. 

Hallinan, M.T. (1994). Tracking: From theory to practice. Sociology of 
Education, 67, 79–84.

Hallinan, M.T. (1994). School differences in tracking effects on achievement. 
Social Forces, 72, 799–820.

Hanushek, E.A., & Woessmann, L. (2006). Does educational tracking affect 
performance and inequality? Differences-in-differences evidence 
across countries. The Economic Journal, 116, C63–C76.

Harris, D.N., & Sass, T.R. (2011). Teacher training, teacher quality, and student 
achievement. Journal of Public Economics, 95, 798–812.

Hart, B., & Risley, T.R. (2003). The Early Catastrophe: The 30 Million Word 
Gap by Age 3, American Educator, 27, Spring. 

Hartup, W.W. (1996). The company they keep: Friendships and their 
developmental significance. Child Development, 67, 1–13.

Harvey, M.W., Yssel, N., Bauserman, A.D. & Merbler, J.B. (2010). Preservice 
teacher preparation for inclusion: An exploration of higher education 
teacher-training institutions. Remedial and Special Educaion, 31, 24–33.



| 148 |  מערכת חינוך לכול — ולכל אחד

 

Harwell, S.H. (2003). Teacher professional development: It's not an event, it's 
a process. Waco, TX: CORD.

Hausstätter, R.S., & Takala, M. (2011). Can special education make a difference? 
Exploring the differences of special educational systems between 
Finland and Norway in relation to the PISA results. Scandinavian 
Journal of Disability Research, 13, 271–281.

Heckman, J. (2011). The economics of inequality: The value of early childhood 
education. American Educator, Spring, 31–47.

Herman, K.C., Lambert, S.F., Ialongo, N.S., & Ostrander, R. (2007). Academic 
pathways between attention problems and depressive symptoms 
among urban African American children. Journal of Abnormal Child 
Psychology, 35, 265–274.

Hoff, E. (2013). Interpreting the early language trajectories of children from 
low-SES and language minority homes: Implications for closing 
achievement gaps. Developmental Psychology, 49, 4–14.

Hofman, R.H., Hofman, W.H.A., & Guldemond, H. (1999). Social and cognitive 
outcomes: A comparison of contexts of learning. School Effectiveness and 
School Improvement, 10, 352–366.

Hong, C., Corter, C., Hong, Y., & Pelletier, J. (2012). Differential effects 
of literacy instruction time and homogeneous ability grouping 
in kindergarten classrooms: Who will benefit? Who will suffer? 
Educational Evaluation and Policy Analysis, 34, 69–88.

Ireson, J., & Hallam, S. (2009). Academic self-concepts in adolescence: 
Relations with achievement and ability grouping in schools. Learning 
& Instruction, 19, 201–213.

Israelashvili, M., & Wegman-Rozi, O. (2003). Advancement of preschoolers' 
resilience: The A. R. Y. A. project. Early Childhood Education Journal, 
31, 101–105. 

Israelshvili, M., & Wegman-Rozi, O. (2005). Mentoring at risk preschoolers: 
Lessons from ARYA project. Journal of Primary Prevention, 26(2), 
189–201.

Izard, C., Fine, S., Schultz, D., Mostow, A., Ackerman, B., & Youngstrom, 
E. (2001). Emotion knowledge as a predictor of social behavior and 



מקורות   | 149 | 

academic competence in children at risk. Psychological Science, 12, 
18–23. 

Jennings, T. (2007). Addressing diversity in US teacher preparation programs: 
A survey of elementary and secondary programs' priorities and 
challenges from across the United States of America. Teaching and 
Teacher Education, 23, 1258–1271.

Jessor, R., Turbin, M.S., & Costa, F.M. (1998). Risk and protection in successful 
outcomes among disadvantaged adolescents. Applied Developmental 
Science, 2, 194–208.

Johnson, W., McGue, M., & Iacono, W.G. (2006). Genetic and environmental 
influences on academic achievement trajectories during adolescence.
Developmental psychology, 42(3), 514. 

Jonassen, D., & Grabowsky, B. (2012). Handbook of individual differences 
learning and instruction. New York, NY: Routledge.

Jordan, N.C., Glutting, J., & Ramineni, C. (2010). The importance of number 
sense to mathematics achievement and first and third grades. Learning 
Individual Differences, 20, 82–88. 

Jordan, N.C., Kaplan, D., Locuniak, M.N., & Ramineni, C. (2007). Predicting 
first-grade math achievement from developmental number sense 
trajectories. Learning Disabilities Research & Practice 22, 36–46. 

Jordan, N.C., Kaplan, D., Ramineni, C.J., & Locuniak, M.N. (2009). Early 
math matters: Kindergarten number competence and later mathematics 
outcomes. Developmental Psychology, 45, 850–867.

Karsenty, R. (2013). Mathematical Ability. In S. Lerman (Ed.), Encyclopedia 
of Mathematics Education. Springer. http://www.springerreference.
com/docs/html/chapter dbid/313273.html.

Kelchtermans, G., & Ballet, K. (2002). The micropolitics of teacher induction: 
A narrative-biographical study on teacher socialization. Teaching and 
Teacher Education, 18, 105–120.

Kochanska, G., & Knaack, A. (2003). Effortful control as a personality 
characteristic of young children: Antecedents, correlates, and 
consequences. Journal of Personality, 71, 1087−1112.



| 150 |  מערכת חינוך לכול — ולכל אחד

 

Korat, O., & Shamir, A. (2007). Electronic books versus adult readers: Effects 
on children emergent literacy as a function of social class. Journal of 
Computer Assistance Learning, 23, 248–259.

Krapp, A., Hidi, S., & Renninger, K.A. (1992). Interest, learning, and 
development. In K.A. Renninger, S. Hidi, & A. Krapp (Eds.). The 
role of Interest in learning and development (pp. 3–25). Hillsdale, NJ: 
Lawrence Erlbaum Associates.

Kusche, C.A., & Greenberg, M.T. (1998) Integrating emotions and thinking in 
the classroom. THINK, 9, 32–34.

Kutnick, P., Ota, C., & Berdondini, L. (2008). Improving the effects of group 
working in classrooms with young school-aged children: Facilitating 
attainment, interaction and classroom activity. Learning & Instruction, 
18, 83–95.

Ladd, G.W., & Dinella, L.M. (2009). Continuity and change in early school 
engagement: Predictive of children's achievement trajectories from first 
to eighth grade? Journal of Educational Psychology, 101, 190–206.

Le Normand, M.T., Parisse, C., & Cohen, H. (2008). Lexical diversity and 
productivity in French preschoolers: developmental, gender and 
sociocultural factors. Clinical Linguistics and Phonetics, 22, 47–58. 

Lee, C.D. (2004). Bridging home and school literacies: Models for culturally 
responsive teaching, a case for African-American English. Handbook 
of Research on Teaching Literacy Through the Communicative and 
Visual Arts: Sponsored by the International Reading Association, 1, 
334.

Lee, K., Chang-Song, Y., & Choi, Y. (2007, April). The relationship between 
infants' temperament and early vocabulary acquisition. Paper presented 
at the Biennial Meeting of the Society for research in Child development, 
Boston, MA.

Lee, V.E., & Burkam, D.T. (2002). Inequality at the starting gate: Social 
background differences in achievement as children begin school. 
Washington, DC: Economic Policy Institute.

Lepola , J., Poskiparta, E., Laakkonen, E., & Niemi, P. (2005) Development 
of and relationship between phonological and motivational processes 



מקורות   | 151 | 

and naming speed in predicting word recognition in Grade 1. Scientific 
Studies of Reading, 9, 367–399. 

Levin, I., & Aram, D. (2012). Mother-child joint writing and storybook reading 
and their effects on kindergartners' literacy: An intervention study. 
Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 25(1), 217–249. 

Lezzote, L.W. (2001). Revolutionary and evolutionary: The effective 
schools movement. Retrieved from http://cascade.k12.mt.us/Pages/
administration/jsprout/Pages/ EffectiveSchools/RevEv.pdf

Lieberman, A., & Pointer-Mace, D.H. (2008). Teacher learning: the key to 
educational reform. Journal of Teacher Education, 59, 226–234.

Linares, L.O., Rosbruch, N., Stern, M.B., Edwards, M.E., Walker, G., 
Abikoff, H.B., & Alvir, J.M.J. (2005). Developing cognitive-social-
emotional competencies to enhance academic learning. Psychology in 
the Schools, 42(4), 405–417.

Linchevski, L., & Kutscher, B. (1998). Tell me with whom you're learning, 
and I'll tell you how much you've learned: Mixed-ability versus ability-
grouping in mathematics. Journal for Research in Mathematics 
Education, 29, 5, 533–554.

Linnenbrink-Garcia, L., Rogat, T.M., & Koskey, K.L. (2011). Affect and 
engagement during small group instruction. Contemporary Educational 
Psychology, 36, 13–24.

Lipsey, M.W., Hofer, K.G., Dong, N., Farran D.C., & Bilbrey, C. (2013). 
Evaluation of the Tenness volunary prekindergarten program: 
Kindergarten and first grade follow up results. https://my.vanderbilt.edu/
tnprekevaluation/files/2013/10/August2013_PRI_Kand1stFollowup_
TN-VPK_RCT_ProjectResults_FullReport1.pdf

Liu, W.C., Wang, C.K.J., & Parkins, E. (2005). A longitudinal study of 
students' academic self-concept in a streamed setting: The Singapore's 
context. British Journal of Education Psychology, 75, 567–586.

Lleras, C., & Rangel, C. (2009). Ability grouping practices in elementary 
school and African American/Hispanic achievement. American Journal 
of Education, 115(2), 279–304. 



| 152 |  מערכת חינוך לכול — ולכל אחד

 

MacCann, C., Fogarty, G., Zeidner, M., & Roberts, R. (2011). Coping mediates 
the relationship between emotional intelligence (EI) and academic 
achievement. Contemporary Educational Psychology, 36, 60–70.

Marsh, H.W., & Craven, R.G. (1997). Academic self-concept: Beyond the 
dustbowl. In G. Phye (Ed.). Handbook of classroom assessment: 
Learning, achievement and adjustment. Orlando, FL: Academic Press.

Marsh, H.W., Chessork, D., Craven, R., & Roche, L. (1995). The effects of 
gifted and talented programs on academic self-concept: The big fish 
strikes again. American Educational Research Journal, 32, 285–319.

Marsh, H.W. (1987). The big-fish-little-pond effect of academic self-concept. 
Journal of Educational Psychology, 79, 280–295.

Marsh, H.W., & Yeung, A.S. (1997). The causal effects of academic self-
concept on academic achievement: Structural equation models of 
longitudinal data. Journal of Educational Psychology, 89, 41–54.

Martin, A.J., & Dowson, M. (2009). Interpersonal relationships, motivation, 
engagement, and achievement: Yields for theory, current issues, and 
educational practice. Review Of Educational Research, 79, 327–365.

Martin, A.J. (2008). Enhancing student motivation and engagement: The 
effects of a multidimensional intervention. Contemporary Educational 
Psychology, 33, 239–269. 

Masten, A.S., Roisman, G.I., Long, J.D., Burt, K.B., Obradovi, J., Riley, J.R., 
et al. (2005). Developmental cascades: Linking academic achievement 
and externalizing and internalizing symptoms over 20 years. 
Developmental Psychology, 41, 733–746.

Matusov, E. (2009). A Journey into Dialogical Pedagogy. New York: Nova 
Science Publishers. 

Mayer, J.D., & Salovey, P. (1990). Emotional intelligence. Imagination, 
Cognition, and Personality, 9, 185–211. 

Mayer, J.D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. 
Salovey & D.J. Sluyter (Eds.). Emotional development and emotional 
intelligence: Educational implications (pp. 3–34). New York, NY: 
Basic Books. 



מקורות   | 153 | 

Mayer, J., Ramirez, F., & Soysal, Y. (1992). World expansion of mass education. 
Sociology of Education, 65(2), 128–149.

Mayor, J., & Plunkett, K. (2010). A neurocomputational account of taxonomic 
responding and fast mapping in early word learning. Psychological 
Review, 117, 1–31.

McDowell, K.D., Lonigan, C.J., & Goldstein, H. (2007). Relations among 
socioeconomic status, age, and predictors of phonological awareness. 
Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 50, 1079–1092. 

Milner, R.H. (2010). What does teacher education have to do with 
teaching? Implications for diversity studies. Journal of Teacher 
Education, 61(1–2). 

Mioduser, D., Nachmias, R., Forkosh-Baruch, A., & Tubin, D. (2004). 
Sustainability, scalability and transferability of ICT based pedagogical 
innovations in Israeli schools. Education, Communication and 
Information 4(1), 71–82. 

Moore Mensah, F. (2013). Retrospective accounts in the formation of an agenda 
for diversity, equity and social justice for science education. In: J.A. 
Bianchini, V.L. Akerson, A.M. Calabrese Barton, O. Lee, & Rodriguez 
A. (Eds.). Moving the equity agenda forward: Equity research, practice 
and policy in science education (pp. 317–336). Springer: Dordrecht.

Morris, P.A., & Gennetian, L.A. (2003). Identifying the Effects of Income on 
Children's Development Using Experimental Data. Journal of Marriage 
and Family, 65(3), 716–729. 

Mulkey, L.M., Catsambis, S., Steelman, L.C., & Crain, R.L. (2005). The long-
term effects of ability grouping in mathematics: A national investigation. 
Social Psychology of Education, 8, 137–177.

Nelson, L.J., Rubin, K.H., Fox, N.A. (2005). Social and nonsocial behaviors 
and peer acceptance: A longitudinal model of the development of 
self-perceptions in children ages 4 to 7 years. Early Education and 
Development, 20, 185–200.

Nelson, K.E., Welsh, J.A., Trup, E.M.V., & Greenberg, M.T. (2011). Language 
delays of impoverished preschool children in relation to early academic 
and emotion recognition skills. First Language, 0142723710391887. 



| 154 |  מערכת חינוך לכול — ולכל אחד

 

Nieto, S. (2000). Placing equity front and center: some thoughts on transforming 
teacher education for a new century. Journal of Teacher Education, 51, 
180–187.

Nix , R.L., Bierman, K.L., Domitrovich, C.E., & Gill, S. (2013). Promoting 
children's social-emotional skills in preschool can enhance academic 
and behavioral functioning in kindergarten: Findings from Head Start 
REDI. Early Education & Development, 24, 1000–1019.

Noble, K.G., McCandliss, B.D., & Farah, M.J. (2007). Socioeconomic 
gradients predict individual differences in neurocognitive abilities. 
Developmental Science, 10, 464 – 480. 

Noble, K.G., Wolmetz, M.E., Ochs, L.G., Farah, M.J., & McCandliss, 
B.D. (2006). Brain-behavior relationships in reading acquisition are 
modulated by socioeconomic factors. Developmental Science, 9, 642– 
654. 

NRC. (2012). A framework for K-12 science education: Practices, crosscutting 
concepts, and core ideas. National Academy of Sciences.

Oakes, J. (1994). More than misapplied technology: A normative and political 
response to Hallinan on tracking. Sociology of Education, 67, 84–91.

Oakes, J., Gamoran, A., & Page, R.N. (1992). Curriculum differentiation: 
Opportunities, outcomes, and meanings. In P.W. Jackson (Ed.). 
Handbook of research on curriculum (pp. 570–608). New York: 
Macmillan.

Oaks, J., Rogers, J., & Lipton, M. (2006). Learning power: Organizing for 
education and justice. New York, NY: Teachers College Press.

Obradovi, J., Burt, K.B., & Masten, A.S. (2010). Testing a dual cascade model 
linking competence and symptoms over 20 years from childhood to 
adulthood. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 39, 
90–102. 

OECD (2010). PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do – 
Student Performance in Reading, Mathematicsand Science (Volume 1) 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264091450-en



מקורות   | 155 | 

Ogbu, J.U., & Simons, H.D. (1998). Voluntary and involuntary minorities: a 
cultural-ecological theory of school performance with some implications 
for education. Anthropology & Education Quarterly, 29(2), 155–188. 

Opdenakker, M., & Van Damme, J. (2000). Effects of schools, teaching staff 
and classes on achievement and well-being in secondary education: 
Similarities and differences between school outcomes. School 
Effectiveness and School Improvement, 11, 165–196.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2009). 
Creating effective teaching and learning environments: First results 
from TALIS. Paris: OECD. Accessed at: http://www.oecd.org/documen
t/54/0,3343,en_2649_39263231_42980662_1_1_1_1,00.html

Osterman, K.F. (2000). Students' need for belonging in the school community. 
Review of Educational Research, 70, 323–367.

Pallas, A.M., Entwisle, D.R., Alexander, K.L., & Stluka, M.F. (1994). Ability-
group effects: instructional, social, or institutional? Sociology of 
Education, 67, 27–46.

Palmen, H., Vermande, M.M., Dekovi, M., & van Aken, M.A.G. (2011). 
Competence, Problem Behavior, and the Effects of Having No Friends, 
Aggressive Friends, or Nonaggressive Friends A Four-Year Longitudinal 
Study. Merrill-Palmer Quarterly, 57, 186–213.

Paris, D. (2012). Culturally sustaining pedagogy: A needed change in stance, 
terminology and practice. Educational Researcher, 41(3), 93–97.

Parker, J.D.A., Summerfeldt, L.J., Hogan, M.J., & Majeski, S.A. (2004). 
Emotional intelligence and academic success: Examining the transition 
from high school to university. Personality and Individual Differences, 
36, 163–172.

Paul, I., & Reingold, R. (in press). Multiculturalism in teacher education 
institutes: The relationship between formulated official policies and 
grassroots initiatives. Teaching and Teacher Education.

Perkins, D.N. (2001). Person-plus: a distributed view of thinking and learning. 
In Salomon G. (Ed.). Distributed Cognitions: Psychological and 
Educational Considerations. Cambridge University Press, pp. 88–110.



| 156 |  מערכת חינוך לכול — ולכל אחד

 

Patterson, G.R., Reid, J., & Dishion, T. (1992). Antisocialboys. Eugene, OR: 
Castalia.

Pettit, G.S., Harrist, A.W., Bates, J.E., & Dodge, K.A. (1991). Family 
interaction, social cognition, and children's subsequent relations with 
peers at kindergarten. Journal of Social and Personal Relationships, 
8, 383–402.

Phellan, P., Davidson, A.L., Yu, H.C. (1993). Students' multiple worlds: 
Navigating the borders of family, peer and school cultures. In P. Phellan 
& A.L. Davidson (Eds.). Renegotiating cultural diversity in American 
schools (pp. 52–88). New-York: Teachers College Press.

Phillips, M. (2011). Parenting, Time Use, and Disparities in Academic 
Outcomes. In G. Duncan and R. Murnane (eds.), Whither Opportunity? 
Rising Inequality, Schools, and Children's Life Chances (pp. 207–228), 
New York: Russell Sage.

Pianta, R.C. (1998). Applying the concept of resilience in schools: Cautions 
from a developmental systems perspective. School Psychology Review, 
27, 407–428.

Piasta, S.B., Petscher, Y., & Justice, L.M. (2012). How many letters should 
preschoolers in public programs know? The diagnostic efficiency 
of various preschool letter-naming benchmarks for predicting first-
grade literacy achievement. Journal of Educational Psychology, 104, 
945–958.

Pintrich, P.R., & Schunk, D. (2002). Motivation in education: Theory, research, 
and applications (2nd ed.). Upper Saddle, NJ: Prentice-Hall, Inc.

Pitman, M.A., Eisikovits, R.A., & Dobbert, M.L. (1989). Culture acquisition: 
A holistic approach to human learning. New York: Praeger. 

Pollack, S., & Kolikant, Y.B.D. (2012). Collaboration amidst disagreement 
and moral judgment: The dynamics of Jewish and Arab students' 
collaborative inquiry of their joint past. International Journal of 
Computer-Supported Collaborative Learning, 7(1), 109–128.

Porter, A.C., Garet, M.S., Desimone, L., Yoon, K.S., & Birman, B.F. (2000). 
Does professional development change teaching practice? Results from 



מקורות   | 157 | 

a three-year study (Executive summary). Washington, DC: American 
Institutes for Research in the Behavioral Sciences.

Prior, M., Bavin, E.L., Cini, E., Reilly, S., Bretherton., L. Wake, M., et al. 
(2008). Influences on communicative development at 24 months of age: 
Child temperament, behavior problems, and maternal factors. Infant 
Behaviour and Development, 31, 270–279. 

Price, L. (2004). Individual differences in learning: cognitive control, cognitive 
style, and learning style. Educational Psychology, 24(5), 681–698.

Rapee, R., Kennedy, S., Ingram, M., Edwards, S., & Sweeney, L. (2005). 
Prevention and early intervention of anxiety disorders in inhibited 
preschool children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, 
488–497.

Reis, H.T., Collins, W.A., & Berscheid, E. (2000). Relationships in human 
behavior and development. Psychological Bulletin, 126, 844–872.

Reschly, A.M., Huebner, E.S., Appleton, J.J., & Antaramian, S. (2008). 
Engagement as flourishing: The contribution of positive emotions 
and coping to adolescents' engagement at school and with learning. 
Psychology in the Schools, 45, 419–431. 

Roeser, R.W., Midgley, C., & Urdan, T.C. (1996). Perceptions of the school 
psychological environment and early adolescents' psychological and 
behavioral functioning in school: The mediating role of goals and 
belonging. Journal of Educational Psychology, 88(3), 408.

Reynolds, A.J., Temple, J.A., Robertson, D.L., & Mann, E.A. (2001). Long-term 
effects of an early childhood intervention on educational achievement 
and juvenile arrest: A 15-year follow-up of low-income children in 
public schools. The Journal of the American Medical Association, 285 
(18), 2339–2346. 

Roskam, I., Meunier, J.C., Stievenart, M., & Noel, M.P. (2013). When there 
seem to be no predetermining factors: Early child and proximal family 
risk predicting externalizing behavior in young children incurring no 
distal family risk. Research in Developmental Disabilities, 34, 627–
639.



| 158 |  מערכת חינוך לכול — ולכל אחד

 

Rotenberg, K.J., Eisenberg, N., Cumming, C., Smith, A., Singh, M., & 
Terlicher, E. (2003). The contribution of adults' nonverbal cues and 
children's shyness to the development of rapport between adults and 
preschool children. International Journal of Behavioral Development, 
27, 21–30.

Rotenberg, K.J., Michalik, N., Eisenberg, N., & Betts, L.R. (2008). The 
relations among young children's peer-reported trustworthiness, 
inhibitory control, and preschool adjustment. Early Childhood Research 
Quarterly, 23, 288–298. 

Rowan, B., Bossert, S.T., & Dwyer, D.C. (1983). Research on effective schools: 
Acautionary note. Educational Researcher, 12 (4), 24–32. 

Rubin, K.H., Coplan, R.J., Bowker, J.C., & Menzer, M. (2010). Social withdrawal 
and shyness. In P.K. Smith & C. Hart (eds.), Handbook of Childhood 
Social Development (2nd Edition) (pp. 433–453). Blackwell.

Rubin, K.H., Daniels-Beirness, T., & Bream, L. (1984). Social isolation and 
social problem solving: A longitudinal study. Journal of Consulting 
and Clinical Psychology, 52, 17–25. 

Ryan, A.M., & Patrick, H. (2001). The classroom social environment and 
changes in adolescents' motivation and engagement during middle 
school. American Educational Research Journal, 38, 437–460.

Ryan, A.M., & Ladd, G.W. (eds.) (2012). Peer relationships and adjustment at 
school, Charlotte, NC, USA: Information Age Inc. 

Salomon, G. (1992). New information technologies in education. In M.C. 
Alkin (Ed.). Encyclopedia of Educational Research (Sixth Edition) (pp. 
892–903). New York: Macmillan.

Samaan, R.A. (2000). The influences of race, ethnicity, and poverty on the 
mental health of children. Journal of Health Care for the Poor and 
Underserved, 11(1), 100–110. 

Samdal, O., Wold, B., & Bronis, M. (1999). Relationship between student's 
perceptions of school environment, their satisfaction with school and 
perceived academic achievement: An international study. School 
Effectiveness and School Improvement, 10, 296–320. 



מקורות   | 159 | 

Saunders, R. (2005). A Comparison Study of the Academic Effects of Ability 
Grouping Versus Heterogeneous Grouping in Mathematics. Doctoral 
dissertation, Arizona State University.

Saxe, G.B., Guberman, S.R., & Gearhart, M. (1987). Social processes in early 
number development. Monographs of the Society for Research in Child 
Development, 52(2), 162. 

Schwartz, D., Gorman, A.H., Duong, M.T., & Nakamoto, J. (2008). Peer 
relationships and academic achievement as interacting predictors of 
depressive symptoms during middle childhood. Journal of Abnormal 
Psychology, 117, 289–299. 

Shonkoff, J.P., & Phillips, D.A. (Eds.) (2000). From neurons to neighborhoods: 
The science of early childhood development. Washington: National 
Academic Press.

Skinner, E.A., & Belmont, M.J. (1993). Motivation in the classroom: Reciprocal 
effects of teacher behavior and student engagement across the school 
year. Journal of Educational Psychology, 85, 571–581. 

Slavin, R.E. (1987). Ability grouping and achievement in elementary schools: 
A best-evidence synthesis. Review of Educational Research, 57, 293–336.

Slavin, R.E. (1990). Achievement effects of ability grouping in secondary 
schools: A best-evidencesynthesis. Review of Educational Research, 
60, 471–499.

Smith, T.M., & Ingersoll, R.M. (2004). What are the effects of induction 
and mentoring on beginning teacher turnover. American Educational 
Research Journal, 41(3), 681–714. 

Snow, C.E. (1999). Social perspectives on the emergence of language. In 
B. MacWhinney (Ed.). The emergence of language (pp. 257–276). 
Mahwah, NJ: Erlbaum.

Sonja, P., Melita, P.L., Milena, V.Z., Jana, K., & Cirila, P. (2009). Students' 
social behaviour in relation to their academic achievement in primary 
and secondary school: Teacher's perspective. Psychological Topics, 18, 
55–74. 

Southerland, S.A. (2013). Is it possible to teach "science for all" in a climate 
of accountability? Educational policy and equitable teaching science. 



| 160 |  מערכת חינוך לכול — ולכל אחד

 

In: J.A. Bianchini, V.L. Akerson, A.M. Calabrese Barton, O. Lee, 
& Rodriguez A. (Eds.). Moving the equity agenda forward: Equity 
research, practice and policy in science education (pp. 21–39). Springer: 
Dordrecht.

Spere, K., & Evans, M.A. (2009). Shyness as a continuous dimension and 
language and literacy scores in young children: Is there a relationship? 
[Special issue] Infant and Child Development 18, 216–237.

Spere, K. A., Schmidt, L. A., Theall-Honey, L. A., & Martin-Chang, S. (2004). 
Expressive and receptive language skills of temperamentally shy 
preschoolers. Infant and Child Development, 13(2), 123–133.

Spindler, G.D. (1974). From omnibus to linkages: Cultural transmission 
models. Council on Anthropology and Education Quarterly, 5(1), 1–6. 

Stainthorp, R., & Hughes, D. (2004a). What happens to precocious readers' 
performance by the age of eleven? Journal of Research in Reading, 27, 
357–372. 

Stainthorp, R., & Hughes, R. (2004b). An illustrative case study of precocious 
reading ability. Gifted Child Quarterly, 48, 107–120.

Stainthorp, R., & Hughes, D. (2000a). Family literacy activities in the homes 
of successful young readers. Journal of Research in Reading, 23, 41–54.

Stainthorp, R., & Hughes, D. (2000b). Parents, teachers and able readers in 
key stage 1: conversations with parents. Reading 34, 124–129.

Starkey, P., Klein, A., & Wakeley, A. (2004). Enhancing young children's 
mathematical knowledge through a pre-kindergarten mathematics 
intervention. Early Childhood Research Quarterly, 19(1), 99–120.

Sznitman, S.R., Reisel, L., & Romer, D. (2011). The neglected role of 
adolescent emotional well-being in national educational achievement: 
Bridging the gap between education and mental health policies. Journal 
of Adolescent Health, 48, 135–142.

Tach, L., & Farkas, G. (2006). Learning-Related Behaviors, Cognitive Skills, 
and Ability Grouping When Schooling Begins. Social Science Research 
35, 1048–79. 

Tafa, E., & Manolitsis, G. (2008). A Longitudinal Literacy Profile of Greek 
Precocious Readers. Reading Research Quarterly, 43. 165–185.



מקורות   | 161 | 

Tankersley, M., Kamps, D., Mancina, C., & Weidinger, D. (1996). Social 
interventions for Head Start children with behavioral risks: 
Implementation and outcomes. Journal of Emotional and Behavioral 
Disorders. 4, 171–181.

Terzi, L. (2005). Beyond the dilemma of difference: the capability approach 
to disability and special educational needs. Journal of Philosophy of 
Education, 39(3), 443–459.

Trentacosta, C.J., & Izard, C.E. (2007). Kindergarten children's emotion 
competence as a predictor of their academic competence in first grade. 
Emotion, 7, 77–88. 

Tsamir, P., Tirosh, D., & Levenson, E. (2008). Intuitive non-examples: The 
case of triangles. Educational Studies in Mathematics. 69, 81–95. 

Tsamir, P., Tirosh, D., Tabach, M., & Levenson, E. (2010). Multiple solution 
methods and multiple outcomes – Is it a task for kindergarten children? 
Educational Studies in Mathematics, 73, 217–231.

Van der Berg, S. (2008). Poverty and Education, UNESCO, The International 
Institute for Educational Planning (IIEP) and The International 
Academy of Education (IAE), Education policy series No. 10.

Van Houtte, M. (2005). Global self-esteem in technical/vocational versus 
general secondary school tracks: A matter of gender? Sex Roles, 53 
(9–10) , pp. 753–761. 

Van Houtte, M. (2004). Tracking effects on school achievement: A quantitative 
explanation in terms of the academic culture of school staff. American 
Journal of Education, 110, 354–388.

Veenman, S. (1984). Perceived problems of beginning teachers. Review of 
Educational Research, 54(2), 143–178.

Vonk, J.H.C. (1995). Conceptualizing novice teachers professional 
development: A base for supervisory interventions. Paper presented at 
the Annual Meeting of the American Educational Research Association. 
San Francisco, CA. 

Wakschlag, L.S., Briggs-Gowan, M.J., Carter, A.S., Hill, C., Danis, B., & 
Keenan, K. (2007). A developmental framework for distinguishing 
disruptive behavior from normative misbehavior in preschool children. 
Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48, 976–987.



| 162 |  מערכת חינוך לכול — ולכל אחד

 

Wallace, A.F.C. (1961). Schools in revolutionary and conservative societies. In 
F.C. Gruber (ed.). Anthropology and Education (pp. 40–54). Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press.

Wang, L., MacCann, C., Zhuang, X., Liu, O.L., & Roberts, R.D. (2009). 
Assessing Teamwork and Collaboration in High School Students A 
Multimethod Approach. Canadian Journal of School Psychology, 24(2), 
108–124. 

Wang, M.C., Haertel, G.D., & Walberg, H.J. (1993). Toward a knowledge base 
for school learning. Review of Educational Research, 63, 249–294.

Wang, M.C., Haertel, G.D., & Walberg, H.J. (1997). Learning influences. In H.J. 
Walberg & G.D. Haertel (Eds.). Psychology and Educational Practice (pp. 
199–211). Berkeley, CA: McCatchan.

Weis, L. (2010). Social class and schooling. In M. Apple, S. Ball, & L. Gandin, 
The Routlege international handbook of the sociology of education, pp. 
414–423. New York, NY: Routledge.

Wasik, B.A., Bond, M.A., & Hindman, A. (2006). The effects of a language 
and literacy intervention on Head Start children and teachers. Journal of 
Educational Psychology, 98, 63–74.

Wayne, A.J., Youngs, P., & Fleischman, S. (2005). Improving Teacher Induction. 
Educational Leadership, 62(8), 76–78. 

Webb, N.M., & Palincsar, A.S. (1996). Group processes in the classroom. 
In D.C. Berliner & R.C. Calfee (Eds.). Handbook of educational 
psychology (pp. 841–873). New York: Simon & Schuster.

Wentzel, K.R. (1997). Student motivation in middle school: The role of 
perceived pedagogical caring. Journal of Educational Psychology, 89, 
411–419.

Wentzel, K.R. (1999). Social-motivational processes and interpersonal 
relationships: Implications for understanding motivation at school. Journal 
of Educational Psychology, 91, 76–97. 

Wentzel, K.R. (2003). Sociometric status and adjustment in middle school: A 
longitudinal study. Journal of Early Adolescence, 23, 5–28. 

Wentzel, K.R., Barry, C.M., & Caldwell, K.A. (2004). Friendships in middle 
school: Influences on motivation and school adjustment. Journal of 
Educational Psychology, 96, 195–203.



מקורות   | 163 | 

Wentzel, K.R. (1998). Social support and adjustment in middle school. The 
role of parents, teachers and peers. Journal of Educational Psychology, 
90, 202–209. 

Whitehurst, G.J., & Lonigan, C.J. (2002). Emergent literacy: Development 
from prereaders to readers. In S.B. Neuman & D.K Dickinson (Eds.). 
Handbook of early literacy development (pp. 11–29). New York: 
Guilford.

Whitlock, J.L. (2006). Youth perceptions of life at school: Contextual correlates 
of school connectedness in adolescence. Applied Developmental 
Science, 10, 13–29.

Willoughby, M., Kupersmidt, J., Voegler-Lee, M., & Bryant, D. (2011). 
Contributions of hot and cool self-regulation to preschool disruptive 
behavior and academic achievement. Developmental Neuropsychology, 
36, 162–180.

Yazejian, N. (1999, April). The relationship between school identification and 
dropping out of school. Paper presented at the annual meeting of the 
American Educational Research Association, Montreal.

Yeager, D.S., & Walton, G. (2011). Social-psychological interventions in 
education: They're not magic. Review of Educational Research, 81, 
267–301. 

Young-Loveridge, J.M. (1989). The relationship between children's home 
experience and their mathematical skills on entry to school. Early Child 
Development and Care, 43, 43–59. 

Zhou, M. (2003). Urban education: Challenges in educating culturally diverse 
children. The Teachers College Record, 105(2), 208–225. 

Ziv, Y., & Sorongon, A. (2011). Social Information Processing in Preschool 
Children: Relations to Sociodemographic Risk and Problem Behavior. 
Journal of Experimental Child Psychology, 109(4), 412–429. 

Zohar, A., & Dori, Y.J. (2003). Higher order thinking skills and low-achieving 
students: Are they mutually exclusive?. The Journal of the Learning 
Sciences, 12(2), 145–181.



 | 165 |   

נספח א: סיכומי הסיורים

בית חינוך ניסויי שש־שנתי ׳רמות חפר׳, קיבוץ מעברות

סיכום ביקור
יום ראשון, כ״ג בשבט, 2013�2�3 23

רקע

כ־950 תלמידים. התלמידים מגיעים אליו  ׳רמות חפר׳ מונה  הניסויי השש־שנתי  בית החינוך 
לפי מיפוי של המועצה האזורית עמק חפר, ללא סינון מצד בית הספר. ׳רמת חפר׳ מוביל כבר 
18 שנים שיטת לימוד והערכה חלופית לבחינת הבגרות. במסגרת המודל שפותח בבית הספר, 
בתמיכת גף ניסויים ויזמּות במשרד החינוך, התלמידים לומדים חלק מיחידות הלימוד לבגרות 
לבתי  המודל  הפצה של  מרכז  גם  בית הספר משמש  כיום  יצירתי׳.  ׳דיאלוג  מודל שנקרא  לפי 
ספר אחרים. שיטת הלימוד שפותחה ב׳רמות חפר׳ מבוססת על דיאלוג שמקיימים התלמידים 
בינם לבין עצמם וכן בינם לבין מוריהם, מומחי תוכן ומקורות מידע אחרים. המודל מושתת על 
ארבעה מרכיבים: עבודת חקר קבוצתית, תוצר המייצג את המסקנות והתובנות, הצגת עבודת 
החקר והתוצר בפני עמיתים וקהלים שונים )כולל ההורים( ובחינה בעל פה על ידי נציג הפיקוח 

על המקצוע. 

הדיאלוג שעורכים התלמידים הוא בהיקף של 2-1 יח״ל ומבוסס על תכנית הלימודים הרגילה. 
תלמידי חטיבת הביניים עורכים במהלך לימודיהם כשישה דיאלוגים ותלמידי החטיבה העליונה 
בין שלושה לשישה. בחטיבה העליונה, משך כל דיאלוג הוא כשלושה חודשים. בית הספר מגיש 
מדעי  גאוגרפיה,  אנגלית,  ערבית,  אזרחות,  ספרות,  רבים:  במקצועות  הדיאלוג  בדרך  לבגרות 
ההחלטה  את  ישראל.  מחשבת  מחול,  מוזיקה,  תקשורת,  אמנויות,  ביולוגיה,  כימיה,  החברה, 

באיזה נושא ייערך הדיאלוג מקבלים המורים, בליווי הפיקוח על המקצוע. 

שלבי הלימוד במודל הדיאלוג היצירתי:

הצגות,  סרטים,  הרצאות,  בתחום,  מומחים  המורה,  את  כולל  נושא  בכל  הפתיחה  שיעור  א. 
ראיונות ועוד. כל זאת במטרה להציג את נושא הלימוד בצורה רחבה וכללית. לאחר ההצגה 
רחוקות  ולעתים  לזוגות  )לפעמים  שלושה  של  לקבוצות  מתחלקים  התלמידים  הכללית 
תלמיד עובד לבד(. החלוקה לקבוצות היא עצמאית אך נעשית בפיקוח והנחיה של צוות 

החינוך. 

23 הדברים מבוססים על שיחות עם מנהלת בית הספר, גב׳ ברוריה סלע, ועם חלק מצוות ההוראה וכן על מפגש עם 

תלמידי החטיבה העל־יסודית וחטיבת הביניים. 
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חקירה כללית ותאורטית של הנושא בספריית בית הספר, באינטרנט, בשיחות עם מומחים  ב. 
ובספריות אחרות מחוץ לבית הספר. 

ניסוח שאלת חקר וכתיבת עבודת חקר הנגזרת מתוך הנושא הכללי הנלמד )למשל: ׳כיצד  ג. 
משקפת דמותה של ג׳יין אייר את הנשים במאה ה־19?׳, ׳כיצד מתייחסת מדינת ישראל, 

בהיותה יהודית ודמוקרטית, לנושא ההפלות?׳(. 

תובנה ותוצר – כל קבוצה מכינה עבודה כתובה, על פי כל הכללים האקדמיים. בנוסף לכך  ד. 
מכינה כל קבוצה תוצר מקורי המשקף תובנות ומסקנות אישיות שרכשו התלמידים במהלך 
קטע  מצגת,  הצגה,  להיות  יכול  הוא  תחום,  ובכל  סוג  מכל  להיות  יכול  התוצר  עבודתם. 

מוזיקלי, פיסול, ציור, ניסוי, מיצב, סרט, תכנית רדיו ועוד. 

שיתוף קהילת בית הספר וההורים בממצאים )׳בימת שיתוף׳(.  ה. 

בחינה בעל פה על ידי נציג הפיקוח על המקצוע )נציג המפמ״ר( מטעם משרד החינוך.  ו. 

הערכת הדיאלוג מתבססת על מעקב אחר תהליך העבודה, רמת החקר והידע, התוצר, הפרזנטציה 
על שאר  ו־60%  עבודת החקר  על  חלקים: 40%  מורכב משני  הסופי  הציון  פה.  בעל  והבחינה 
על  הציון  החיצוני.  והבוחן  המקצועי  המורה  שותפים  להערכה  לעיל.  שפורטו  כפי  המרכיבים, 

עבודת החקר הוא קבוצתי וכל שאר מרכיבי הציון הם אישיים. 

הלימוד  חומר  עם  מפגש  ודרך  ומומחים  עמיתים  עם  הדיאלוג  שדרך  מאמינים  חפר׳  ב׳רמות 
׳מעבירים׳  שהמורים  בכך  מסתפקים  ולא  עצמם  בכוחות  שלהם  הידע  את  מבנים  התלמידים 
המורים  השותפים:  לכל  יתרונות  הדיאלוגי  הלימוד  בדרך  יש  והמנהלת,  הצוות  לפי  ידע.  להם 
נחשפים  והתלמידים  גבוהה,  וממוטיבציה  הצוות  מגיבוש  ההוראה,  בעבודת  מגיוון  נהנים 
ללמידה חווייתית ויצירתית ולנושאי לימוד שבהם הם מגלים עניין. כתוצאה מכך למידתם היא 
לחיים,  נוספות  מיומנויות  לתלמידים  מקנה  הדיאלוג  בדרך  הלמידה  וביקורתית.  משמעותית 
למשל ניסיון בעבודת צוות, מיומנויות חקר והיכרות עם דרכי לימוד עצמאיות, ביקורתיות כלפי 

מקורות מידע, עמידה בלוח זמנים, קבלת אחריות על הלמידה ועמידה מול קהל.

הדיאלוג היצירתי כמענה לשונּות בין תלמידים

סיבות:  בין תלמידים, מכמה  לשונות  טוב  נותן מענה  יצירתי׳  ש׳דיאלוג  צוות המורים מאמין 
חלוקת התלמידים לקבוצות מאפשרת ליותר תלמידים לבטא את עצמם, מכיוון ששלבי הלימוד 
הם מגוונים וכל תלמיד טוב יותר בשלב אחר. תלמידים בעלי לקויות נעזרים בקבוצה ויכולים 
להביא לידי ביטוי את כישוריהם. תלמידים חזקים יכולים להתפתח ולהעמיק, כל אחד על פי 
נקודות החוזק שלהם ואת עמיתיהם לכיתה.  יותר את  כישוריו. תלמידים לומדים להכיר טוב 
המורים מלווים את התלמידים מקרוב וכך לומדים להכיר אותם היטב. המורים מדווחים גם כי 
הלימוד הדיאלוגי מאפשר להם לחלק בצורה דיפרנציאלית – ולכן טובה יותר – את זמנם, בהתאם 
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לצורכי התלמידים. לדברי המנהלת והצוות, הלימוד הדיאלוגי מאפשר ליותר תלמידים לסיים 
את הלימודים בהישגים גבוהים לעומת שיעור המסיימים בדרך הקונבנציונלית. ברמה החברתית 
תלמידים מספרים כי דרך הלימוד הזאת הפגישה אותם עם עמיתים שלא היו מתחברים אליהם 
בנסיבות אחרות ויצרה פתח להיכרויות וחברויות חדשות. התוצר שעל התלמידים להפיק בנוסף 
לכתיבת העבודה – סרטון, שיר, ציור, תכנית רדיו או כל דרך ביטוי אחרת – משמש לתלמידים 

אפיק נוסף לביטוי של שוני ושל יצירתיות. 

השפעת הניסוי על המערך הבית־ספרי ועל תרבות ההוראה

המורים  הספר.  בית  תרבות  בכל  לשינויים  הוביל  הניסוי  והמנהלת,  הצוות  של  עדויות  פי  על 
הפכו למנחים, הם אינם משמשים עוד כמקור בלעדי לרכישת ידע אלא לומדים עם התלמידים. 
בספרייה,  גם  מתרחשת  אלא  בכיתה  רק  מתבצעת  אינה  והמורים  התלמידים  של  העבודה 
בחדרי המחשבים, בחדרי האמנות, בחצר, וגם מחוץ לכותלי בית הספר – בספריות ציבוריות, 

באוניברסיטאות ובמכוני מחקר. 

בדרך הלמידה הדיאלוגית משתנה תפקידו המסורתי של המורה: הוא הופך למנחה ומנווט ולא 
למקור ידע בלעדי; האחריות ללמידה עוברת ממנו אל התלמידים; הוא צריך להיות מסוגל לעבוד 
בצורה רב־ערוצית כדי לסייע בו־זמנית לצוותים שונים בנושאים שונים וכן להיות שותף בלמידה 
גם  להיות  ועליו  ליצירתיות  התלמיד  את  ולכוון  יצירתי  להיות  נדרש  המורה  התלמידים;  של 
גמיש ובעל יכולת הסתגלות למצבים שונים. במישור המקצועי המורה נדרש לפתח יחסי גומלין 

חדשים עם מורים מתחומי דעת שונים.

שמוכן  ספר  בית  בכל  מיושם  להיות  יכול  היצירתי  שהדיאלוג  מאמינה  חפר׳  ׳רמות  מנהלת 
להתמודד עם דרכי למידה אלטרנטיביות. היתרון של תהליך הלמידה בדיאלוג יצירתי הוא בכך 

שאפשר להכילו על כל הכיתות ובכל המקצועות. 

בית הספר היסודי ניסויי ׳משגב׳, עמק חפר

סיכום ביקור
יום ראשון, כ״ג בשבט, 2013�2�3 24

רקע

בית הספר הממלכתי היסודי ניסויי ׳משגב׳ נוסד בשנת 1975. כיום מתחנכים בו 760 תלמידים. 
סינון.  ללא  בית הספר,  כל התלמידים המתגוררים באזור הרישום של  קולט אליו את  ׳משגב׳ 
וילדים  קיבוצים  ילדי  מושבים,  ילדי  אליו  מגיעים  הטרוגנית.  היא  הספר  בית  אוכלוסיית 

24 הדברים מבוססים על שיחה עם מנהלת בית הספר, גב׳ הילה פורת, על תצפית קצרה בשיעור בכיתה א׳, על מפגש 

עם תלמידים ושיחה עם מורות מצוות בית הספר. 
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המתגוררים בערים סמוכות. בית הספר עושה גם מאמץ מיוחד לשלב בו תלמידים בעלי קשיים 
רגשיים והתנהגותיים וכן ילדים מפנימיית ׳ארזים׳ )פנימייה שיקומית וטיפולית לילדים ונוער 
בסיכון(. בשנת הלימודים תשע״ד הפך ׳משגב׳ למרכז הפצה מומחה על פי ההגדרה החדשה של 
משרד החינוך. הכרה זו מאפשרת לו להפיץ את המודל הייחודי שפיתח כתכנית מערכתית וכחלק 

מתכנית הליבה.

׳יזמּות על קו הזינוק׳ - הניסוי

בשנת 2006 הפך ׳משגב׳ לבית ספר ניסויי. המניע לכניסה לניסוי היה תחושה של המנהלת שיש 
פער גדול מדי בין החיים מחוץ לבית הספר, שתהליכים רבים המתרחשים בהם אינם ידועים 
תלמידים  הספר:  בית  התנהל  שבה  והמסורתית  הקונבנציונלית  הבועה  לבין  ודאיים,  ואינם 
ידע. התחושה הייתה שיש מחסור בחשיבה מקדמת  ו־90% מהזמן מוקדש להקניית  פסיביים 
הבנה ובהעדר מוחלט של מה שמכונה בבית הספר חשיבה ֶהקשרית – חשיבה רחבה ושופעת 
וחשיבה  יצירתיות  המידע  שבעידן  מאמין  הספר  בית  מגוונות.  פרשנויות  המייצרת  רעיונות 
פיתוח  לכן  והשכלה מנבאות אותה.  יותר משתורשה  ומנבאות הצלחה  הן הכרחיות  הקשרית 

חשיבה יצירתית ועשייה הנגזרת ממנה נמצאים בליבת תכנית הלימודים של בית הספר.

כך אימץ ׳משגב׳ את שפת העסקים והיזמּות והתחיל לפתח את הניסוי. במסגרתו הצוות מפתח 
את ה׳פוטנציאל היזמי׳ הטמון בכל ילד ורואה בפוטנציאל הזה מקור עיקרי למצוינות והצלחה. 
בתהליך של יזמות יש הרבה נקודות שבהן נתקלים במצבים מתסכלים המחייבים עימות. המנהלת 
והצוות חיפשו בדיוק את המצבים שבהם לתלמידים ״כואבת קצת הבטן״ כתוצאה מעימות עם 
מצבי משבר. הם מאמינים שמצבים אלו יעוררו בתלמידים מוטיבציה להצליח. תהליך היזמות 
בעלי  מבוגרים  או  ילדים  של  מיוחדים  צרכים  )למשל,  אמיתי  צורך  לאתר  מהתלמידים  דורש 
הבא  וטיעונים. בשלב  נימוקים  הצגת  בנחיצותו באמצעות  עמיתיהם  ולשכנע את  מוגבלויות( 
התלמידים מתחילים ללמוד לעומק, בעזרת מורים ומומחים מחוץ לבית הספר, כל מה שקשור 
למוצר ולסביבתו. תוצרי התהליך אינם מיועדים למכירה. הדגש בעשייה הוא על חדוות הלמידה, 
הסקרנות והאתגר. התהליך שעוברים התלמידים הוא ארוך וקשה ועל כן בהכרח מלמד. אחד 

הרווחים של התהליך, למשל, הוא שיפור ניכר בשפה. 

התלמידים משתתפים בתכנית הניסוי בין שש לשמונה שעות בשבוע. בית הספר מגמיש מאוד 
את המערכת כדי לאפשר לתלמידים להיות חלק מהתהליך, ומאפשר בין השאר היעדרות של 
תלמידים משיעורי ליבה. בבית הספר מאמינים שהם אינם מפסידים ידע אלא מרוויחים ידע 
מסוג אחר. בכל שכבה יש קבוצת תלמידים־מנטורים שעוברים תהליך אינטנסיבי יותר בתהליך 

הַיָזמי, ואחר כך, בשיתוף פעולה עם מורים, מנחים תלמידים צעירים יותר. 

הניסוי בבית הספר מבוסס על הממדים הבאים: 

סל תפקודים נחוצים לתלמידים: גמישות מחשבתית, השבחת רעיון וידע, תהליך יצרנות  	
)מגיבוש רעיון עד הוצאה לפועל(
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סל ערכים: פרואקטיביות כקוד התנהגות, רגישות לסביבה, מנהיגות 	

פדגוגיה מסוג אחר: מורה כמנחה, מנטורינג )mentoring(, שפה יזמית כגורם מאחד 	

שינוי ארגוני בחיי היום־יום של המוסד 	

מעגלי שותפות: מומחים שמגיעים לבית הספר, יועצים אקדמיים 	

פתיחות להתחדשות ושינוי מתמידים  	

המעבר לבית ספר ניסויי התרחש בשיטה של תכנית הרצה ולא של מהפך. חמישה מורים התחילו 
את הניסוי ובהדרגה הצטרף כל הצוות לתכנית. כיום צוותים משביחים את מה שנעשה בתחילת 
הדרך. לחוויה של יצירת ידע חדש יש תרומה משמעותית גם למורים. כדי לתת זמן לחשיבה 
הקשרית היה צורך לשנות את האווירה בבית הספר וכן ליצור שינוי מהותי בתפישת התפקיד 

של המורה.

בית הספר מרבה להיעזר ביועצים אקדמיים חיצוניים, אך מקפיד להחליפם מדי שנתיים כדי 
להיחשף למגוון רחב של עולמות ידע ותפישות. 

תפישת השונות ב׳משגב׳

לדברי המנהלת, ׳משגב׳ אינו חושב במושגים של ׳שונות׳, ׳אינטגרציה׳ או ׳צמצום פערים׳ ולכן 
הרקע הסוציו־אקונומי של התלמידים אינו רלוונטי לעבודתו. הנחת העבודה היא שבבית הספר 
לומדים תלמידים מכל הסוגים, בכלל זה בעלי הפרעות לימודיות והתנהגותיות קשות. תפישת 
היזמות נותנת מענה לצרכים שונים מכיוון שהתהליך היזמי שבית הספר מפתח הוא קבוצתי וכל 
אחד יכול למצוא בתוכו את החלקים שבהם הוא חזק, תורם ומשמעותי. מבחינה זו ׳משגב׳ הוא 
חלק מתהליך שמתחולל במערכת החינוך בישראל מאז שנות ה־80 של המאה הקודמת, ובו בתי 
הספר הופכים להיות יותר אוטונומיים ועומדת בפניהם האפשרות לפתח תכניות לימודים מסדר 
גודל שני. אלה הן תכניות לימודים מוכללות שהופכות את בית הספר לבעל ערך מוסף ולכזה 
שהמערכת רוצה ״לצרוך״. בתי ספר כאלה מתאפיינים בכך שיש להם ״אורח חיים״ ותרבות בית 

ספרית ייחודית. 

תלמידים מספרים על חוויית הלימוד היזמית

תלמידת כיתה ד׳: ״התהליך היזמי יוצר חברויות חדשות עם תלמידים שלא מכירים את הידע 
להראות את  הזדמנות  יש  ולכל אחד  בו  טוב  לחלק שהוא  כל אחד מתחבר   ]...[ הלימודי שלי 

הצדדים החזקים שלו״. 

תלמיד כיתה ה׳: ״ברובוטיקה אנחנו לומדים לבנות רובוטים אבל לומדים גם תפקודים שונים: 
בתהליך  מתנסים  אנחנו  לומדים,  לא  אנחנו  תקיעות.  ממצבי  יציאה  שכנוע,  פרואקטיביות, 
היזמי. ככה זה נשאר אצלנו כל החיים ]...[ מה שאנחנו לומדים ביזמות עוזר לנו גם בחיים וגם 
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בשיעורים האחרים שלנו – למשל זה עוזר לי לאתר את המבנה של הטקסט בשיעור הבעה. זה 
נותן לנו כלים לחיים. בטקסט יש תמיד את הצורך של ילד או של מישהו, רעיון ובעיה ותמיד 

בסוף הסיפור פותרים את הבעיה וזה מזכיר את התהליך היזמי״. 

בית הספר הניסויי תיכון עירוני ׳הגליל׳, נצרת

סיכום ביקור בחטיבה העליונה
יום חמישי, י״א בכסלו, 2013�11�14 25

רקע

שייך  הוא  בארץ.  היחיד  הניסויי  הערבי  התיכון  הוא  ׳הגליל׳  עירוני  תיכון  הניסויי  הספר  בית 
שפעלו  היחידים  הערביים  הספר  מבתי  אחד  הוא  היסטורית,  עצמי.  בניהול  ומנוהל  למועצה 
ב־1948 עם קום המדינה )מחזור ראשון סיים בשנת 1953(. בשל מעמדו ההיסטורי והשפעתו 
הרבה על יצירת המפה האקדמית החינוכית בחברה הערבית, הוא נתפס כ״אבא״ של בתי הספר 
הערביים בישראל. עשרות רבות של מורים ומנהלים צמחו משורותיו, לצד אלפי בוגרים. מנהל 
בית הספר עצמו הוא בוגר בית הספר. לפני כן היה סגן מנהל ומורה לביולוגיה. הוא מנהל את 

׳הגליל׳ כבר 22 שנים. 

׳הגליל׳ הוא בית ספר ציבורי ומחויב לקלוט אליו את כל התלמידים באזור הרישום, ללא מיון. 
בשנת הלימודים הנוכחית לומדים בבית הספר כ־1,100 תלמידים )בנות ובנים( – 11 כיתות בכל 
נוצרים לומדים  )בנצרת, באופן מסורתי, תלמידים  שכבה. כמעט כל התלמידים הם מוסלמים 
בבתי הספר פרטיים, השייכים לכנסיות(, חלקם דתיים. כ־95% מהתלמידים מגיעים ממשפחות 

מרקע סוציו־אקונומי בינוני־נמוך. 

בכל שכבה יש כיתות מב״ר )מסלול בגרות רגיל( ואתגר. זה שלוש שנים פועלת בבית הספר גם 
כיתת מחוננים ככיתת האם היחידה בכל מחוז הצפון )כולל במגזר היהודי(. בבית הספר לומדים 

גם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, המלּווים לעתים בסייעת. בית הספר מעסיק כ־100 מורים.

טכנולוגיה,   – אחרים  מסוגים  מגמות  גם  בו  מתקיימות  אך  עיוני,  ספר  כבית  מוגדר  ׳הגליל׳ 
אלקטרוניקה, תכנות, מחשבים, תיירות ואופנה. 

בית הספר זכה במספר פרסים: פרס חינוך מטעם המחוז לשנת תשע״ג, פרס מטעם עמותת חינוך 
ישראלי, פרס מארגון המורים על קידום דו־קיום, פרס משרד הסביבה על מיזמים סביבתיים. 
צוות הניסוי זכה לפרס מטעם משרד החינוך. פרס אישי ניתן למנהל כמצטיין מחוז, וגם בית 

הספר עצמו זכה בפרס חינוך לאיכות הסביבה ויזמות. 

25 הדברים המובאים לעיל מתבססים על שיחות עם מנהל בית הספר, עם מורה לאנגלית המשמשת גם רכזת פדגוגית 

ורכזת הערכה, ועם ארבעה תלמידים הלומדים בכיתות המצטיינים והמחוננים.
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תהליך של שינוי

תיכון ׳הגליל׳ עבר תהליך שינוי והפך מבית ספר שמגיעים אליו הנכשלים לבית ספר בעל מוניטין, 
שתלמידים בוחרים להגיע אליו )גם מאזורים מרוחקים יותר(. מהות התהליך טמונה בשינוי שחל 
או  תרבותית  שייכות  של  נושאים  על  הספר  בבית  השיח  עיקר  נסב  בעבר  הבית־ספרי.  בשיח 
שייכות סוציו־אקונומית. היום השיח בבית הספר הוא בעיקר חינוכי ובמרכזו השאלה ״מה אנחנו 
נותנים לתלמיד?״ כך למשל, בעבר, כשנערכה ישיבה בנושא תלמיד שנתגלה קושי בהתנהגותו, 
הצוות נטה לקבוע שהתלמיד לא בסדר. בשיח החינוכי החדש ההנחה היא שהמבוגרים אחראים 
לשלומו של הילד. לכן, כדברי המנהל, הצוות צריך לשאול את עצמו למה התלמיד נכשל, למה הוא 
צועק, למה הוא שונא את בית הספר. ברוח זו בית הספר גם שם קץ למנהג ״לזרוק״ תלמידים. 
ולזלזל בכושר החינוכי שלו. הנחת  בשיח החדש ״לזרוק תלמידים״ פירושו לזרוק את המורה 
העבודה היא שהתנהגות התלמיד משקפת את זו של המבוגרים. תלמיד שחווה מורה שמתייחס 
אליו בצעקות ובהתנשאות מחזיר לו באותו מטבע. כעת התפישה היא שהדינמיקה בבית הספר 

תלויה במבוגרים ולא בתלמידים. 

תחילתו של תהליך השינוי הייתה בהחלטה של המנהל לנהל את בית הספר מתוך חזון ותפישה 
אוהבים  הם  אם  נשאלו  המורים  השני  בשלב  וסמכותיות.  כפייה  השלטת  מתוך  ולא  חינוכית 
זו תלויה בהם – אם  את מקום העבודה שלהם. המסר מצד ההנהלה היה שהתשובה לשאלה 
המוסד.  כותלי  בין  למתרחש  אחראים  המורים  כלומר,  טוב.  יהיה  טוב,  שיהיה  רוצים  המורים 
בשלב השלישי אותרו הגורמים החיוביים הפועלים בבית הספר – מורים, תלמידים, משאבים. 
התהליך הזה ארך כשנה וחצי, ובסופו חש המנהל שיצר קשר אישי עם כל אחד מאנשי הצוות. 
במקביל החל גם תהליך של ביסוס האמון והיושרה של המנהל בעיני המורים. תהליך זה התבסס 

בעיקר על יצירת קשר הדוק בין מילים למעשים. 

למורים לא היה קל להתרגל לתהליך השינוי. הקושי ניכר במיוחד אצל אלו שנפגעו באופן אישי 
למרות  החדש.  השיח  את  לאמץ  הצליחו  ולא  הישנה  הסמכותית  בשפה  לדבר  שהמשיכו  מכך 

הקשיים, כעבור ארבע שנים חל שינוי בשיח של חדר המורים.

בכיתות. השיתוף  כל הצוות בהצלחות של המורים  היה שיתוף  מרכיב מרכזי בתהליך השינוי 
הזה השיג מטרה כפולה: חיזוק והעצמה של המורה היחיד ויצירת תחרות חיובית בין המורים 
בחתירה לשיפור. כך, כשמגמת האופנה, שנחשבת למגמה חלשה, זכתה בפרס עיצוב ארצי, ערך 

בית הספר מסיבה גדולה והזמין את כל הצוות לקחת חלק בהצלחה וללמוד ממנה. 

גם הכנסת הניסוי לבית הספר השפיעה מאוד על האווירה והאקלים. הניסוי שינה את הדימוי של 
בית הספר ונתן למורים תחושה שהם מוקד להתעניינות )עוד על הניסוי בהמשך(. 

המורים הם המשאב העיקרי של בית הספר

בתיכון ׳הגליל׳ תופשים את המורים כקבוצה החשובה בבית הספר, כעמוד השדרה של המעשה 
החינוכי. בהתאם לתפישה זו, לבית הספר חשוב להשקיע במורים ולתת להם תחושה של שייכות 
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ושותפות בעשייה. למנהל חשוב לתת למורים גם תחושה של ביטחון וגיבוי. דלתו של המנהל 
פתוחה בפניהם והטלפון שלו תמיד זמין. חלק מהחזון החינוכי של בית הספר הוא להפוך אותו 
למקום שהמורים מרגישים בו בבית, חלק ממשפחה. להנהלה חשוב מאוד גם להגן על המורים 
מפני כל התערבות חיצונית. פגישות בין הורים למורים לבירור טענות או חוסר שביעות רצון 

ייעשו רק בנוכחות המנהל. 

מדאגה   – שלו  הכיתה  בתפקוד  ההיבטים  לכל  האחראי  כמנהל  נתפש  מחנך  כל  זאת,  לעומת 
למצבה הפיזי ועד הצבת יעדים לימודיים והשגתם )למשל קביעת יעד של 70% זכאות לבגרות 
בכיתה(. כאשר המורה בכיתת מב״ר הציבה מטרה של 100% בגרות לכיתה ועמדה בה, שיתף 
להציב  אחרים  למורים  השראה  נתנה  שלה  ההצלחה  בהצלחתה.  המורים  כל  את  הספר  בית 
לעצמם יעדים גבוהים ולעמוד בהם. כך הצליח בית הספר להעלות את אחוזי הזכאות לבגרות 
ב־21% בתוך שנתיים. לשיטתו של המנהל, המורים חייבים לשמש מודלים ראויים לחיקוי עבור 

התלמידים – כל תלמיד שלא רואה מול עיניו דוגמה אישית טובה, נמצא במצב בעייתי. 

מורה לאנגלית המשמשת גם רכזת הערכה ורכזת פדגוגית בבית הספר הגדירה את תפקידה 
כך: ״המטרה שלי היא שהתלמידים יבואו לבית הספר עם חיוך וילכו הביתה עם חיוך ]...[ אני 
זה מקדם את התלמידים לא אכפת  נכנסת להרבה פרצות. איפה שיש פרצה, אני נכנסת. אם 
לי. אני מנסה להכיר כמה שיותר תלמידים. אני מכירה את השמות והציונים של כולם. פייסל 

]המנהל[ מכיר את כולם״. 

על האווירה בבית הספר: ״יש הרבה מורים בבית הספר שהייעוד שלהם הוא הוראה. אני לא 
יודעת אם זה עניין של מזל. אני לא חושבת שזה עניין של מזל. ]מדובר ב[אנשים שהם במקום 
הנכון בזמן הנכון, שמתלהבים מהוראה ואוהבים את התלמידים. למורים יש גם הרבה פעילויות 
ביחד – מסיבות, מפגשים. זה מוסיף הרבה לאווירה. אנחנו חברים ובאים בכיף לעבודה. הרבה 
מזה בזכות המנהל, שיודע כל הזמן מה קורה אבל לא מתערב. הוא נותן למורים לצמוח, לעשות 
ולהחליט והמורים סומכים עליו. כך היה גם כשהייתי צעירה ורק התחלתי לעבוד. יחד עם זה, 

ברור שלמורה יש אחריות״. 

מבנה הלימודים

כשהתלמידים מגיעים לבית הספר בכיתה י׳ הם מחולקים לכיתות על בסיס תוצאות מבחנים 
במתמטיקה שנערכים להם בקיץ, תוצאות המבחנים שלהם בחטיבת הביניים ותוצאות בחינת 
מפמ״ר שנערכת בכיתה ט׳. על בסיס הציונים מחלקים את התלמידים לכיתות לפי מספר יח״ל 
במתמטיקה. נפתחות שלוש כיתות של 5 יח״ל במתמטיקה וכל שאר הכיתות לומדות מתמטיקה 
ברמה של 3 יח״ל. במהלך כיתה י׳ המורים מכירים מקרוב את התלמידים ובסוף השנה נערכת 
ישיבת צוות לקראת השיבוץ בכיתה י״א. בכיתה י״א התלמידים מחולקים לכיתות המוגדרות 
לפי מגמות לימוד. החלוקה נעשית על בסיס הישגי התלמידים והעדפותיהם. התלמידים לומדים 
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אחרות,  במילים  הליבה.  לימודי  כולל  הלימוד,  מקצועות  כל  את  המגמה  כיתת  של  במתכונת 
השכבה אינה מורכבת מכיתות ֵאם הטרוגניות המתפצלות להקבצות או למגמות )המספר הרב 
של התלמידים ומיעוט המקום אינם מאפשרים זאת(, אלא היא מאורגנת סביב המגמות למשך 

כל תקופת הלימודים. 

שהוגדרו  תלמידים  של  קבוצה  כאשר  למשל,  כך  המקומית.  ברמה  נפתרים  מיוחדים  מקרים 
יהיה  בית הספר שלקבוצה הזאת  יח״ל, דאג   4 יח״ל במתמטיקה התעקשו ללמוד   3 כתלמידי 
מורה מיוחד. במקרה אחר התיר בית הספר לתלמיד שביקש זאת ללמוד במגמת פיזיקה, גם אם 
לפי רמת ציוניו הוא לא התאים למגמה )התלמיד סיים את לימודיו בציון 80 בפיזיקה ולימודי 
הסללה  של  יחסית  הקשיח  המבנה  למרות  אחרות,  במילים  יח״ל(.   4 של  בהיקף  מתמטיקה 
ולהיענות  תלמיד  לכל  להגיע  גדול  מאמץ  עושה  הספר  בית  במתמטיקה,  היכולת  לפי  לכיתות 
ל־10  וזקוק  בירדן  ללמוד  שמתעתד  לתלמיד  יסייע  הספר  בית  הייחודיים.  הלימודיים  לצרכיו 

יח״ל במקצוע מסוים או לתלמיד מחונן שלא רוצה ללמוד מקצוע מסוים ברמה מסוימת ועוד. 

מי שרוצה להרחיב את הלימודים באחד ממקצועות הליבה – יכול. כל התלמידים לומדים ערבית 
ועברית ברמה של 4 יח״ל. הצוות משתדל לצמצם ככל האפשר את מספר התלמידים שלומדים 3 

יח״ל באנגלית, מכיוון שרמה כזו באנגלית לא מאפשרת קבלה ללימודים באוניברסיטה. 

בבית הספר פועלות גם מגמות המוגדרות ״הצלה״ – מדעי החיים, גאוגרפיה, לימודי סביבה – 
המיועדות לתלמידים שמתקשים לעמוד בחובות במגמות האחרות. 

תיכון ׳הגליל׳ מפעיל גם מרכז לימוד ׳הזדמנות שלישית׳, שבו ניתנת לכל תלמיד הזדמנות ללמוד 
מחדש מקצוע אחד שחסר לו להשלמת תעודת בגרות לאחר שסיים כיתה י״ב. הלימודים נערכים 
במהלך חודש יולי והמורים שמלמדים הם מורי בית הספר המועסקים דרך משרד החינוך )ולא 
דרך העירייה(. התלמיד מקבל ציון־מגן חדש על סמך לימודיו בקורס. בבית הספר פועלת רכזת 
שתפקידה למפות את התלמידים ולעקוב אחרי מי שחסרות לו נקודות לקבלת תעודת־בגרות, 
את  משכנעת  הרכזת  צריך,  אם  הזאת.  לתכנית  התלמידים  את  כלל  בדרך  שמאתרת  זו  והיא 

התלמיד להשלים את תעודת הבגרות ונמצאת בקשר עם ההורים. 

הניסוי - חברה אזרחית 

גם כמרכז הפצה.  וכעת הוא משמש  ניסויי לפני כעשור  ׳הגליל׳ קיבל אישור להיות  בית ספר 
יכולים להתקדם ולהיות  הניסוי מציע אפשרויות קידום למורים בתוך בית הספר )למשל, הם 
מנהלי תחום(, אפשרויות שבדרך כלל לא עומדות בפניהם במסגרות אחרות. האפשרות הזאת 

מעניקה למורים מוטיבציה והשראה ומפתחת תחושת שייכות. 

מטרת הניסוי היא להפוך את בית הספר ליותר ממוסד לימוד לשם קבלת תעודת בגרות. הניסוי 
הוא הזדמנות להגדיר את התפקיד של בית הספר גם מההיבט החינוכי־אישי, ולא רק על בסיס 
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הישגים לימודיים. חשוב לצוות שהתלמידים יאהבו את בית הספר ואת העמיתים שלהם, ירצו 
לבוא אליו ויתבעו ממנו דברים. בית הספר רצה גם לנצל את השנים בתיכון להיכרות עם החברה 
שמעבר לגבולותיו וליצירת פרויקט שמבוסס על למידה חווייתית – כך נוצרה תכנית החברה 

האזרחית. 

)כולל מב״ר ומחוננים( לקבוצות ומתבקשים  י׳  במסגרת התכנית מתחלקים כל תלמידי כיתה 
י׳  כיתה  בסוף  חייהם.  בסביבת  בה  נתקלים  שהם  לבעיה  פתרון  חקר  עבודת  במסגרת  להציע 
התלמידים מציגים את עבודתם בפני השכבה, ההנהלה, צוות הניסוי וההורים. הצוות והמנהל 
מקפידים להיות נוכחים בכל אחת מההצגות. התלמידים מצפים לכך, ולהנהלה ולמורים חשוב 
שנחשב  בגרות  ציון  מקבלים  התלמידים  התהליך  בסוף  עשו.  שהם  העבודה  על  אותם  לכבד 

כיחידה שלישית באזרחות. 

תלמידים מַסּפרים

תלמידת כיתה י״ב: ״אני לא מנצרת, אני גרה בכפר ליד. עברתי ]ל׳גליל׳[ כי שמעתי הרבה דברים 
טובים על בית הספר ועל רמת הלימודים שלו. זה היה אתגר בשבילי. הגעתי לבית הספר בכיתה 
י״א ואני מסוג האנשים שקשה להם להסתגל במהירות. בהתחלה היה קשה להסתגל למורים. 
יש הרבה ילדים. בכיתה שלי לא הכרתי אף אחד. מה שעזר לי זה המורים. הם ידעו שאני לא 
מנצרת והם עזרו לי מאוד. התלמידים התקרבו אליי. המורים התייחסו אליי בצורה טובה. ]נתנו 

לי[ להרגיש שייכת לכיתה, לבית הספר, לעיר״. 

הראשון  בסמסטר  מאוד.  גבוהים  היו  שלי  הציונים  כל  ביניים  ״בחטיבת  י״ב:  כיתה  תלמידת 
לבגרות, מתמטיקה,  פיזיקה  ]לימודי[  האווירה,  היה חדש:  הכול  מאוד.  ירדו  שלי  הציונים  כאן 
שהמבחן  לנו  אמרו  אותנו,  עודדו  מאוד  המורים  פעם.  אף  מחשבים  למדתי  לא   – מחשבים 
הראשון לא קובע כלום, שהחומר חדש וקשה אבל צריך להמשיך הלאה ולא צריך לפחד. עכשיו 
אני בכיתה של המצטיינים, לומדת פיזיקה, מתמטיקה ומחשבים ברמה של 5 יח״ל והציונים שלי 

גבוהים״. 

תלמיד י״ב, כיתת מחוננים: בבית הספר הזה הכול מיוחד. הגעתי לכאן מבית ספר אל־מוטראן 
]...[ יש כאן אווירה שונה מבית הספר  נוצרי פרטי[ כי שמעתי על כיתת המחוננים  ]בית ספר 
הקודם שלי. ]בכיתה שלי[ יש 16 תלמידים וזה הבדל גדול מ־40. המורים מתחברים לכל תלמיד, 
יש קשר טוב עם המורים. לא היה לי את זה בבית הספר הקודם. מורים ותלמידים עושים צחוקים 

בין השיעורים. זה משהו מיוחד״. 

התלמידים העידו שהשינוי היחיד שהיו מכניסים בבית הספר הוא הפחתת מספר התלמידים. גם 
המנהל ציין כי אם היה מקבל תוספת תקציב, הדבר הראשון שהיה רוצה לעשות הוא להקטין 

את מספר התלמידים בכיתה. 
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קריית חינוך ניסויית ׳דרור׳, מועצה אזורית לב השרון

סיכום ביקור בחטיבה העליונה
יום ראשון, י״ד בכסלו, 2013�11�17 26

קריית חינוך ניסויית ׳דרור׳ הוא בית ספר על־יסודי שש־שנתי הטרוגני השייך למועצה האזורית 
לב השרון. בבית הספר לומדים כ־2,400 תלמידים, כולם משמונה־עשרה מושבים הממוקמים 
כל  את  לקלוט  מחויב  הוא  באזור  היחיד  העל־יסודי  הספר  בית  בהיותו  הספר.  בית  בסביבת 
אחוז  מיון.  מבחני  ללא  מפרדסיה,  תלמידים  וכן  המועצה  בתחומי  המתגוררים  התלמידים 
הנשירה מבית הספר אפסי )0.3%(. ממוצע הזכאות לבגרות הוא 85%-89%. מבנה ההנהלה כולל 
מועסקים  הספר  בבית  ומנכ״לית.  העליונה  החטיבה  של  מנהלת  הביניים,  חטיבת  של  מנהלת 
כ־200 מורים )כ־100 בחט״ב ועוד כ־100 בחט״ע(. ממוצע התלמידים בכיתה נע בין 30 ל־35. 
רמת האלימות בבית הספר נמוכה. אחוז ניכר מתלמידי בית הספר חברים בתנועת הנוער ׳בני 

המושבים׳.

בכל שכבה יש כיתות מב״ר ואתגר, וגם כיתה של תלמידי חינוך מיוחד )המונה כ־14 תלמידים(. 
כל מורי החינוך המיוחד הם מורים שהוכשרו לעבודה עם אוכלוסייה זו. בנוסף לכך משולבים 
הספקטרום  על  תלמידים  וראייה,  שמיעה  )כבדי  מיוחדים  צרכים  בעלי  תלמידים  בכיתות 
האוטיסטי ובעלי לקויות פיזיות אחרות(. בית הספר מעסיק יועצת לחינוך המיוחד המרכזת את 

הטיפול בתלמידים אלו )יצירת תכניות עבודה אישיות, הדרכת מורים וכיו״ב(. 

בעקבות אחד משני ניסויים שהופעלו בו בעבר )כיום קריית החינוך דרור אינה ניסויית יותר( 
אין בבית הספר צלצולים וכל שיעור נמשך שעה וחצי )ללא הפסקה(. בבית הספר ממוקמת גם 

הספרייה האזורית. 

בית הספר מתייחד בהיצע מקצועות רחב שבהם תלמידים יכולים לגשת לבחינת הבגרות. סך 
ופיזיקה,  )לדוגמה: מחול  כ־70  על  עומד  ללמוד  יכולים  הלימודים שבהם תלמידים  צירופי  כל 
כלי  הוא  הרב  ההיצע  הספר,  בית  מבחינת  וביולוגיה(.  ארץ־ישראל  לימודי  ותאטרון,  ספרדית 

מרכזי בהיענות לשונות הרבה בין התלמידים. 

מנגנונים המאפשרים התייחסות דיפרנציאלית לתלמידים

ניהול עצמי: ׳דרור׳ פועל בניהול עצמי. הוא מקבל בתחילת השנה תקציב מהמועצה עבור כל 
תלמיד, ולהנהלת החטיבות יש חופש פעולה בכל הנוגע לשימוש בכסף. חופש הפעולה מתבטא 
למשל בסגירה ופתיחה של מגמות לימוד, מינוי יועצים בתחומים מיוחדים )כגון מינוי יועצת 
חדשים.  למורים  מַלווה  הספר,  לבית  קבוע  פסיכולוג  מימון  המיוחד(,  החינוך  לתחום  מיוחדת 
מבחינה זו, מספרם הרב של התלמידים הוא יתרון הבא לידי ביטוי במשאבים כספיים גדולים 

ועל שיחה עם מספר  גב׳ קרן אדרי ועם שתי מורות  26 הסיכום מבוסס על שיחה עם מנהלת החטיבה העליונה, 

תלמידי כיתה י״א. 
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כ־80  של  שטח  פני  על  משתרע  )הוא  הספר  בית  של  הפיזי  הגודל  הוא  נוסף  יתרון  )יחסית(. 
דונם( המאפשר גמישות מבחינת מספר המקצועות שניתן ללמוד בו־זמנית וכן גמישות במספר 

התלמידים בכיתה. 

הלימודים: מתכונת הלימודים ב׳דרור׳ שונה מעט מזו המקובלת בבתי ספר אחרים.  מתכונת 
הלימודים בחטיבת הביניים מתקיימים במתכונת של כיתה הטרוגנית: תלמידים בעלי צרכים 
מיוחדים )מתקשים ומצטיינים( מופרדים חלק מהזמן כדי שאפשר יהיה לספק להם מענה לימודי 
מחוננים  )שאינם  מצטיינים  ותלמידים  לימודי  תגבור  מקבלים  מתקשים  תלמידים  ספציפי. 
לשיעורים  האם  מכיתות  בשבוע  פעם  יוצאים  הספר(  בית  ידי  על  פנימי  באופן  ומאותרים 
מיוחדים. תלמידים מחוננים לומדים במסגרות ייעודיות ייחודיות. הלימודים בשיעורי המדעים 
בחטיבת הביניים מתקיימים בשתי רמות – רמת הגרעין )הבסיסית ביותר( ורמה רגילה. כיתות 

המדעים הן קטנות יותר ומונות 27-26 תלמידים. 

בחטיבה העליונה יש שינוי בהרכב הכיתות, וההנהלה יוצרת כיתות אם חדשות. בכיתות האם 
התלמידים לומדים רק את מקצועות הליבה. בשאר הזמן התלמידים מפוצלים למגמות לימוד על 
פי בחירתם )מגמות בחירה( ועל פי רמתם )במתמטיקה ואנגלית(. כל תלמיד בוחר בשתי מגמות, 
למעט תלמידי השילוב, החינוך המיוחד, מב״ר ואתגר. תלמידי כיתות אלו בוחרים מגמת לימוד 
אחת, ובשעות הנותרות הם מתוגברים במקצועות הליבה. בנוסף ללימודים במגמות, תלמידים 
יכולים לבחור לכתוב עבודת גמר )במקום מגמת לימוד אחת(, להשתתף בפרויקט מחשבים הנערך 
במכון ויצמן )ומקנה עוד 5 יח״ל( או לערוך רסיטל )המקנה גם הוא 5 יח״ל נוספות(. תלמידים 
דוברי אנגלית מסיימים את לימודי האנגלית לבגרות בשנתיים במקום בשלוש. מורי מקצועות 

המדעים חושפים את התלמידים גם לאולימפיאדות במדעים )פיזיקה, ביולוגיה, כימיה(. 

למקצועות  התלמידים  בחשיפת  ט׳  בכיתה  מתחיל  הבחירה  תהליך  הלימוד:  מגמות  בחירת 
י׳ משובצים התלמידים למגמות השונות לפי העדפותיהם  שונים. במעבר בין כיתה ט׳ לכיתה 
בין  ניוד  בית הספר מאפשר  י׳  כיתה  מוקדמים. בסמסטר הראשון של  מיון  בסיס מבחני  ועל 
מגמות, אך על פי רוב, מספר התלמידים העוברים ממגמה למגמה הוא נמוך. ההורים נושאים 
בחלק מעלויות המימון של מגמות הלימוד. בתמיכת ועד ההורים, בית הספר מפעיל ועדת רווחה 

המסייעת לתלמידים שהוריהם לא יכולים לשאת בהוצאות הלימוד.

היצע  את  מאוד  מעריכים  שהתלמידים  עולה  י״א  כיתה  תלמידי  ארבעה  עם  שערכנו  משיחה 
הרבים מאפשרים  ושילובי המקצועות  הלימוד  ומרגישים שמגוון מקצועות  הרחב  המקצועות 

להם ללמוד את מה שמעניין אותם באמת. 

לימוד מקצועות הליבה אינו מתפרׂש כנהוג על פני שלוש שנות החטיבה העליונה, אלא מתנהל 
בצורה שנתית מרוכזת. כך למשל, מקצוע הספרות נלמד בכיתה י״א וכל שעות האזרחות לבגרות 
נלמדות בכיתה י״ב. לפי בית הספר, לימוד בשיטה זו מסייע לתלמידים להתמקד: הם לומדים 
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בצורה יותר מעמיקה )מפני שיותר שעות מוקדשות לכל נושא( וזוכרים טוב יותר את החומר 
לקראת בחינת הבגרות. 

בית הספר פיתח ומיישם תכנית ניהול לפי יעדים )נל״י(. התכנית מבוססת על גישה של ניהול 
מעתיד להווה – הגדרת מטרות והתנהלות לאור תוצאה רצויה. לפי התכנית, כל תלמיד בבית 
הספר מחויב לבחור יעד להגשמה. היעד יכול להיות אישי, חברתי, צה״לי או אחר. המטרה היא 
שהתלמידים ילמדו לנהל את חייהם ויציבו לעצמם מטרות ולא ״יתגלגלו ממקום למקום״ ללא 
תכנית או מטרה מוגדרת. תהליך הבחירה נעשה בשיתוף המחנך וההורים, שגם שותפים במימוש 
המטרה. כך למשל, אחד התלמידים הציב לעצמו מטרה להתגייס לחיל המודיעין. כדי לממש את 
היעד, מחנכת הכיתה יצרה קשר בינו לבין האחראים על נושא צה״ל בבית הספר ובמועצה ויחד 

הם בדקו באילו דרישות עליו לעמוד ומהם הצעדים שיש לנקוט כדי לממש את היעד. 

בנוסף לכך יש לכל תלמיד בבית הספר תכנית עבודה אישית שעיקרה מעקב אחר מצבו הלימודי 
בכל מקצוע. התכנית מתעדכנת כל הזמן והיא ידועה גם לתלמיד וגם להוריו. כך ניתן לדעת בכל 
רגע מהן חובות הלימודים של כל תלמיד. תכנית העבודה האישית מבטיחה ששום תלמיד לא 
ויוודא שהם  לימודיו  במהלך  התלמיד  יעקוב אחר  ושיותר מאדם אחד  הכיסאות״  בין  ״ייפול 
ריבוי התלמידים מאפשר  הספר:  בית  של  לגודלו  יתרון  יש  הזה  בהיבט  גם  כשורה.  מתנהלים 
העסקה של בעלי תפקידים רבים, וזו מבטיחה כי מספר גדול יחסית של מבוגרים ״יראו״ את 

התלמידים. 

בית הספר פיתח מה שמכונה בשפתו הפנימית ׳מאָרג שַתָפני׳. מארג זה כולל עבודה עם גורמים 
ובעיקר  לבית הספר. במסגרתו מתקיימים קשרי עבודה הדוקים עם המועצה המקומית  מחוץ 
עם ראש המועצה ומנהל מחלקת החינוך. יחד איתם מתקיימים מספר פעמים בשנה שולחנות 
עגולים שבהם דנים בנושאים שונים הקשורים לחיי בית הספר. בנוסף לכך, ראש המועצה ומנהל 
מחלקת החינוך מגיעים לביקורים תכופים יחסית בבית הספר. גם ההורים שותפים במארג הזה, 
בית הספר הוא שמגייס אותם, למשל לסיוע בהקראה או כתיבה לילדים בעלי לקויות למידה 
בזמן בחינות. בית הספר מקיים קשרים גם עם תנועת הנוער ׳בני המושבים׳. המארג השתפני 
מאפשר לבית הספר ליצור קשר בין חיי התלמידים במהלך היום ובין חייהם בשעות שלאחר 

בית הספר. 

בית הספר יזם את הקמתו של ׳גרעין דרור׳. זהו גרעין שנת שירות לפני צבא הפועל במתכונת 
דומה לזו של ׳גרעין עודד׳ – גרעין שנת השירות של בני המושבים. ׳גרעין דרור׳ מעניק ליווי 
חברתי לתלמידים בסיכון והוא מיועד בעיקר לתלמידים שהם לא חברים בתנועת הנוער. בני 

הגרעין גם עובדים עם תלמידים מתקשים ואחראים על הפסקות פעילות בבית הספר. 

גודלו של  בין התלמידים מתאפשרת דווקא בזכות  לסיכום, ההיענות הגבוהה יחסית לשונות 
בית הספר )אם כי למספר הרב של התלמידים יש כמובן גם חסרונות(. הגודל מיתרגם למשאבים 
כספיים וכן למשאבים של מקום. פועל יוצא של הגודל הוא היכולת לקיים מספר רב של מגמות 
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לימוד וצירופים לימודיים ייחודיים וכן להעסיק בעלי תפקידים רבים בבית הספר המבטיחים 
כי מספר גבוה יחסית של מבוגרים יעקוב אחר התקדמות התלמידים. הנראּות מתאפשרת גם 
בזכות הגישה השיתופית של בית הספר כלפי גורמים מחוץ לו. מובן שהניהול העצמי של בית 

הספר הוא פן מרכזי ביכולת לממש את סדרי העדיפויות של ההנהלה והצוות. 

מרכז חינוך ׳ליאו באק׳

סיכום ביקור
יום שלישי, י״ח בשבט, 2013�1�29 27

רקע

מרכז חינוך ׳ליאו באק׳ נוסד לפני 75 שנה על ידי הרב ד״ר מאיר אלק. דני פסלר, המנכ״ל הנוכחי, 
לאחר   1998 שנת  מאז  כמנכ״ל  מכהן  פסלר  ייסודו.  מאז  הספר  בית  של  השלישי  המנהל  הוא 
ששימש בשורה ארוכה של תפקידי הוראה וניהול בבית הספר. הרב ראובן סמואלס ניהל את בית 
הספר בשנים 1998-1974 והוא עומד בראש מועצת המנהלים של בית הספר עד היום. מאז נוסד, 
בשנת 1938, ׳ליאו באק׳ הוא חברה בע״מ. בראש בית הספר עומדת מועצת מנהלים, תחתיה 

פועל המנכ״ל ומתחתיו נמצאים אגפי הגיל, אגף מינהל, בית הכנסת והמתנ״ס.28

מרכז חינוך ׳ליאו באק׳ פועל לאורך שלושה צירים משמעותיים, המושתתים על התפישה של 
׳בית ספר, מרכז קהילתי ובית כנסת׳. בית הספר שואף למצוינות אקדמית אך גם לקיום קשר 
משמעותי עם הקהילה. המרכז הקהילתי של ׳ליאו באק׳ מציע תכניות ל־25,000 משקי הבית 
העושים שימוש במתקניו, רובם עולים חדשים וישראלים ותיקים מרקע סוציו־אקונומי נמוך.

ועובד  החינוך  מרכז  סביב  בשכונות  הממוקמות  קהילתיות  שלוחות  שמונה  מפעיל  המתנ״ס 
בשיתוף פעולה הדוק עם בית הספר: עובדים קהילתיים משתתפים בפרויקטים הנערכים מטעם 
בין  )הקשר  הקהילתי  המרכז  לפעילויות  חלקם  את  תורמים  הספר  בית  ותלמידי  הספר  בית 

המתנ״ס לבית הספר יתואר בהמשך(.

רוב  אמנם  עולם.  תיקון  של  לערך  בעיקר  הרפורמית,  ליהדות  חזק  חיבור  גם  יש  הספר  לבית 
התלמידים אינם מגדירים את עצמם כדתיים, אך הם מגיעים ממשפחות שהיהדות חשובה להן. 
בית הספר מעסיק שלושה רבנים במשרה מלאה )אחד בכל חטיבת גיל(, בבית הספר נערכות 
תפילות קבועות וכן טקסי קבלת שבת וטקסי הבדלה. כל תלמידי החטיבה העליונה מחויבים 

הגיל  אגפי  מנהלי שלושת  עם  שיחה  פסלר,  דני  מר  הספר  בית  מנכ״ל  עם  שיחות  על  מבוססים  להלן  הדברים   27

)יסודי, נעורים, חטיבה עליונה(, מפגש עם מנהל המתנ״ס ושיחת סיכום בנוכחות רכזת מעורבות חברתית בחטיבה 
העליונה, מנהלת כיתות מחוננים ומנהלת החינוך המיוחד. במהלך היום סיירנו גם במבנה המיוחד של בית הספר 

והתוודענו לחיבור שלו אל המתנ״ס. 
לבית  מאוד  קשור  הוא  פיזית(  )וגם  פדגוגית  מבחינה  אך  למתנ״סים  לחברה  שייך  המתנ״ס  ארגונית  מבחינה   28

הספר. 
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עם  מתמיד  דיאלוג  מקיימים  לא־יהודים  תלמידים  )לפחות(.  יח״ל   1 של  ברמה  יהדות  ללמוד 
הצוות סביב נושאים אלו ובכל מקרה לא מופעלת עליהם כפייה דתית. 

 70%-60% והנעורים  היסוד  בחטיבות  התלמידים:  של  הסוציו־אקונומי  הרקע  מבחינת 
גבוה.  סוציו־אקונומי  מרקע  והשאר  ובינוני  נמוך  סוציו־אקונומי  מרקע  מגיעים  מהתלמידים 
ובינוני ו־50% מרקע  בחטיבה העליונה כ־50% מגיעים ממשפחות מרקע סוציו־אקונומי נמוך 

סוציו־אקונומי גבוה. בכל אחת מחטיבות הגיל כ־10% מהתלמידים מקבלים מלגת לימודים. 

הן  הספר  בבית  הכיתות  כל  המחוננים  וכיתות  המיוחד  החינוך  כיתות  מב״ר,  כיתות  למעט 
הטרוגניות. בית הספר התנסה בעבר )למשך שני מחזורים( בכיתות מתויגות אבל הצוות חש 
שהכיתה המדעית ריכזה אליה את התלמידים המצטיינים ויצרה תדמית שלפיה כל מה שאינו 
מדעי נחשב לבינוני. המסקנה הייתה שההומוגניות היא בעוכריו של המוסד והיא לא מאפשרת 
לשכבה לתפקד כיחידה אחת. היום הלימוד בקבוצות הומוגניות הוא רק במתמטיקה ואנגלית 
בחירת  פי  על  הלימודים,  שעות  אחרי  המתקיימת  תכנית   – ובמצוינּות  ז׳(  כיתה  )מאמצע 

התלמידים. 

מרכז חינוך ׳ליאו באק׳ שם דגש חזק על הֲעָצמה של מורים ופיתוח הצוות. לחלק גדול מהצוות 
יש רקע בעבודה סוציאלית והדבר ניכר גם בשיח הבית־ספרי. כך למשל, ההתבוננות בתלמיד 
ובצרכיו היא הוליסטית, ובעת הצורך המורים מתפקדים כ׳מנהלי מקרה׳ )case managers( של 

תלמידים מסוימים. כמעט כל אנשי הצוות הם בעלי תואר שני. 

ההשתלמויות הן בית־ספריות, והצוות הוא שמפתח אותן. הדגש שלהן יישומי ותואם את צורכי 
בית הספר. המורים חווים תחושה חזקה של תמיכה, שיח ודיאלוג בינם לבין עצמם ובינם לבין 
ההנהלה. איתור המורים נעשה בכמה ערוצים: קיום קשר רציף עם תכניות להכשרת מורים, גיוס 
ממוקד של בוגרי בית הספר והמשך העסקת מורים שיצאו לפנסיה. בשל מעמדו של בית הספר 

כחברה בע״מ הוא יכול גם לפטר מורים. 

חטיבות הגיל

)כולל  שנים   21 עד  חודשים   8 גילאי  תלמידים,  כ־2,200  מתחנכים  באק׳  ׳ליאו  חינוך  במרכז 
תלמידי חינוך מיוחד בעלי לקויות תקשורתיות על הרצף האוטיסטי המתחנכים בבית הספר עד 

כיתה י״ד(. בהתאם לכך יש הבדל בסוגי הפיקוח על חטיבות הגיל וכן בגובה שכר הלימוד.

חטיבת הגנים )8 חודשים עד 6 שנים(

הגנים  ילדים.  כ־200  בה  ורשומים  הספר(,  לבית  )הצמוד  המתנ״ס  מפעיל  הגנים  חטיבת  את 
לאחים.  עדיפות  ניתנת  אך  פנוי,  מקום  בסיס  על  היא  ההרשמה   .17:00-7:00 בשעות  פועלים 

ככלל, מרבית חניכי הגנים ממשיכים אחר כך לחטיבת היסוד של בית הספר. 
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חטיבת כיתות היסוד )א׳-ו׳( 

בחטיבה זו לומדים כ־300 תלמידים. יום הלימודים נמשך עד 15:30 והוא כולל ארוחת צהריים 
ופעילויות העשרה )חוגים(. לחטיבת כיתות היסוד מתקבלים קודם כול ילדי הגנים מהמתנ״ס 
ואחים. שאר הילדים מתקבלים על בסיס מקום פנוי. בחטיבת הגנים וחטיבת היסוד הפיקוח הוא 
׳מוכר שאינו רשמי׳ וההורים משלמים שכר לימוד. גובה שכר הלימוד בחטיבות אלה נע בין 800 

ל־2,500 ש״ח לחודש, בהתאם לגיל. 

תלמידים העולים לכיתה א׳ אינם נדרשים לעמוד ברמה קוגניטיבית כלשהי. כאשר קיים קושי 
התנהגותי שבית הספר אינו יכול לתת לו מענה, בית הספר מפנה את התלמיד למסגרת מתאימה 

אחרת. 

מ־10%  למעלה  וריכוז.  קשב  מהפרעת  כסובלים  מאובחנים  היסוד  חטיבת  מתלמידי  כ־10% 
שני  מופו.  שלהם  הלימודיים  והקשיים  פסיכו־דידקטי  או  דידקטי  אבחון  עברו  מהתלמידים 

תלמידים משולבים באופן פרטני )עם סייעת צמודה( בכיתה רגילה.

כל  רגיל.  ספר  בבית  יותר מאשר  12 שעות שבועיות  בממוצע  לומדים  היסוד  תלמידי חטיבת 
ורפלקציה. בעשרים הדקות  ומוקדש להרהור  ונסגר במפגש של המחנך עם הכיתה  יום נפתח 
במשך  היום.  על  לרפלקציה  המוקדש  תהודה״  ״תיבת  מפגש  מתקיים  יום  כל  של  האחרונות 
השבוע יש ארבע התכנסויות שבהן משתתפת כל החטיבה. יום הלימודים הארוך מנוצל לצורכי 
העשרה רגשית וגופנית של הילדים. במסגרת זו התלמידים בוחרים שיעור שבועי מתוך רשימה 

של קורסים )הכוללת למשל קרמיקה, כדורגל, סריגה, צ׳י־קונג, קולנוע, ספורט(.

מועד,  מבעוד  לימודי  חומר  הכנת  לצורך:  בהתאם  משתנה  בכיתות  השונות  עם  ההתמודדות 
שימוש בחונכות, הוראה דיפרנציאלית, חיזוק לילדים הזקוקים לכך על חשבון שעות הלימודים, 

מורות שילוב, שעות פרטניות, עבודה פרטנית של סטודנטים. 

אישיים.  בחוזים  ומועסקים  40 שעות שבועיות  של  במשרה  עובדים  היסוד  בחטיבת  המורים 
משכורותיהם דומות לאלה של המורים המועסקים במגזר הציבורי. 

חטיבת הנעורים )ז׳-ט׳(

זו  שלחטיבה  היא  המשמעות  רשמי׳.  ׳מוכר  ומוגדרת  תלמידים  כ־700  מונה  הנעורים  חטיבת 
מתקבלים כל התלמידים מכיתות היסוד וכן כל התלמידים המתגוררים באזור הרישום של בית 
זו מגיעים לבית הספר  הספר. ההורים אינם משלמים שכר לימוד. כ־7% מהתלמידים בחטיבה 
מחוץ לחיפה, כולל תלמידים דרוזים. תלמידים המתגוררים מחוץ לאזור הרישום מתקבלים על 
בסיס מבחן במתמטיקה, מבחן במדעים וריאיון אישי. תלמידים מהמגזר הדרוזי צריכים לעבור 

מבחן בעברית וריאיון אישי. 

בחטיבת הנעורים יש בין שבע לעשר כיתות בשכבה. בכל שכבה יש כיתת מחוננים וכיתת חינוך 
מיוחד שבה לומדים תלמידים המאובחנים על פני הרצף האוטיסטי. 
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בית הספר מקיים מערך תמיכה עשיר במישור הלימודי לתלמידים הזקוקים לכך: מרכז למידה 
במתמטיקה בתום יום הלימודים, למידה בקבוצות קטנות עם מורה להוראה מתקנת, פרויקט 
׳לומדים איך ללמוד׳, תמיכה של סטודנטים לאנגלית מטעם  פר״ח, פרויקט מיכא״ל, פרויקט 
עתודה  ׳עוצמה׳,  תכנית  ט׳,  כיתות  לתלמידי  ומתמטיקה  באנגלית  מרתון  חיפה,  אוניברסיטת 
ואסטרטגיות  הוראה  מיומנויות  הקניית   – רוח׳  ׳דרך  ותכנית  טכנולוגית־מדעית  למנהיגות 

ליצירת קשר אישי ופיתוח דיאלוג מורה-תלמיד ותלמיד-תלמיד. 

עובדת  פסיכולוגים,  שני  הכולל  רגשי־חברתי  תמיכה  מערך  גם  פועל  הלימודי  המערך  לצד 
סוציאלית, קצינת ביקור סדיר )קב״סית(, רכז תלמידים, רכזת ׳עיר ללא אלימות׳, שלוש מורות 

שילוב, יועצת ורכזת לכל שכבה, מפעילי תכנית אתגרים ורכזת תכנית ׳עוצמה׳. 

מורי החטיבה משתתפים בהשתלמויות לאורך השנה )לדוגמה בנושא של למידה בסדנה ולמידת 
עמיתים(. במהלך הקיץ משתתפים המחנכים בסמינר מיוחד שבו מעובדות תכניות חברתיות, 

ערכיות וייעוציות וכן נלמדים נוהלי העבודה של בית הספר. 

החטיבה העליונה )י׳-י״ד(

בחטיבה העליונה לומדים כאלף תלמידים וכמו חטיבת כיתות היסוד גם חטיבה זו מוגדרת כ׳מוכר 
שאינו רשמי׳. 95% מתלמידי החטיבה העליונה הם יוצאי חטיבת הנעורים או בוגריה, ועליהם 
מהתלמידים  כ־8%  בלימודים.  הישגים  בסיס  על  לתיכון  המתקבלים  תלמידים  כמאה  נוספים 

בחטיבה זו מגיעים לבית הספר מחוץ לחיפה, כולל תלמידים דרוזים.

מנהלת החטיבה העליונה הגיעה ל׳ליאו באק׳ כסטודנטית ומאז עברה כמעט את כל התפקידים, 
לרבות ניהול חטיבת הנעורים במשך שנים ארוכות. 

בשכבות י׳-י״ב יש שמונה כיתות רגילות, כיתת מחוננים וכיתת מב״ר. לצדן פועלות בכל שכבה 
בין כיתה תקשורתית אחת לשתיים. תלמידי כיתות אלה מסיימים את לימודיהם בכיתה י״ד, 

כשהם בני 21. 

בית הספר שואף לכך שתלמידי החטיבה העליונה יקבלו תעודת בגרות איכותית ותעודת בגרות 
חברתית. 96% מתלמידי בית הספר זכאים לתעודת בגרות. 70% מהתלמידים לומדים במסלול 
של 5-4 יח״ל במתמטיקה; 97% לומדים במסלול של 5-4 יח״ל באנגלית. כ־50% מהתלמידים 
לגשת  יכולים  תלמידים  השנה,  במשך  לימודיהם.  במהלך  משמעותיים  ותגבור  עזרה  מקבלים 

למבחנים שוב ושוב, ככל הנדרש למיצוי הפוטנציאל הלימודי שלהם. 

׳ליאו באק׳ מציע מגוון גדול של מקצועות לבגרות: מֵעבר ללימודי הליבה והמקצועות המדעיים 
הרגילים, תלמידים יכולים ללמוד גם יהדות, מדעי המחשב, תאטרון, מדעי החברה, תקשורת, 
חינוך גופני, של״ח, צרפתית, רוסית, גרמנית, ספרדית, אמנות, מוזיקה, גאוגרפיה, אלקטרוניקה 

ומורשת דרוזית. בית הספר מעודד הרחבה גם במקצועות ההומניים ולא רק במדעיים. 

בשל התנגדות העירייה לא פועלת בבית הספר מגמה טכנולוגית. 
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אישית  מחויבות  תכנית  חברתית:  מעורבות  של  בתכניות  משתתפים  י׳-י״ב  שכבות  תלמידי 
בכיתה י׳ )30 שעות הכשרה וסדנאות ו־80 שעות מעשיות(, מחויבות אזרחית בכיתה י״א )30 
שעות הכשרה ו־60 שעות מעשיות( ובכיתה י״ב בגרות חברתית )30 שעות הכשרה ו־60 שעות 
מ־70  באחת  להשתתף  בוחרים  התלמידים  החברתית  הבגרות  בתעודת  לזכות  כדי  מעשיות(. 
תכניות של מעורבות בקהילה. תעודה זו מושתתת על פיתוח התנהגות מנהיגותית, השתתפות 

בפרויקטים חברתיים, והובלת פרויקטים של תלמידי החטיבה העליונה בחטיבת הנעורים. 

במסגרת מערך התמיכה הלימודי מקיים בית הספר בין כתליו קורסים ומציע שעות פרטניות 
חיפה  בעיריית  חינוכית  להעצמה  היחידה  במסגרת  מורים  מתגבר  לתמורה׳,  ׳עוז  במסגרת 

ובמסגרת שעות השילוב של משרד החינוך וכן מעסיק מערך של סטודנטים.

בכל שכבה עובד יועץ במשרה מלאה. בנוסף לכך בית הספר מעסיק פסיכולוג ורכז הישגים. לכל 
תלמיד נבנית תכנית אישית בדיאלוג עם התלמיד ובתהליך של מיפוי מתמשך – אחת לחודשיים 

מתקיים מיפוי לימודי וחברתי לכל תלמיד. 

מורים  בין  התכתבות  מחברת   – אישית״  בנימה  ״מחברת  מנהלים  התלמידים  כל  כן  על  יתר 
לתלמידים. 

החינוך המיוחד

בשנת הלימודים תשע״ג למדו ב׳ליאו באק׳ מעל 70 תלמידים המאובחנים על הרצף האוטיסטי 
ככיתות תקשורתיות  כיתות המוגדרות  ב־11  לומדים  ואספרגר(. תלמידים אלו   PDD בעיקר(
וברצף שמונה־שנתי )מכיתה ז׳ ועד כיתה י״ד, גיל 21(. כיתות החינוך המיוחד פועלות במסגרת 

יום לימודים ארוך )עד השעה 16:00( ובמשך כל השנה, כולל בחופשות. 

ההבדלים בין התלמידים בכיתות אלו גדולים מאוד. בכיתות החינוך המיוחד מתייחסים בעיקר 
לליקויים בכישורים חברתיים, ליקויים במיומנויות תקשורת, תחומי התעניינות מוגבלים ופערים 

ברמת תפקוד בתחומים שונים.

מערך החינוך המיוחד בחטיבה העליונה ב׳ליאו באק׳ שואף להוביל נערים ונערות בעלי לקות 
תקשורתית לאיכות חיים מרבית בבגרותם. המערך מושתת על האמונה בכוחם של התלמידים 

להנהיג את עצמם לעצמאות תוך הקטנת התלות בסיוע חיצוני.

את הכיתות מנהיגים צוות גדול של מורים לחינוך מיוחד, צוות סיוע תומך הוראה וצוות פרא־
רפואי הכולל מַרפאות בעיסוק ומטפלים רגשיים. 

המתנ״ס

מנהל המתנ״ס הוא בוגר ׳ליאו באק׳ ואבא לתלמיד בחטיבת הנעורים. המתנ״ס משרת אוכלוסייה 
הטרוגנית הן מבחינת מוצא והן מבחינה סוציו־אקונומית. למתנ״ס 200 עובדים, 150 מתנדבים, 
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למרכז  מנויים  איש   2,000 מעל  אישית.  מחויבות  של  בפרויקט  תלמידים  ו־75  סטודנטים   60
הספורט שהמתנ״ס מפעיל. תקציב המתנ״ס עומד על 16,000,000 ש״ח; 70% מהתקציב מקורו 
בהכנסות עצמיות. פועלים בו שבעה גנים לגילאי 8 חודשים עד 6 שנים, שבהם מתחנכים 188 

ילדים. 

המתנ״ס מעורב מאוד בעבודה קהילתית ומפעיל שמונה שלוחות במרכזים קהילתיים בדרום־
לקיום משותף  ותכניות אחרות  דו־לאומית  קייטנה  שנה   20 זה  מפעיל  חיפה. המתנ״ס  מערב 
השאר  בין  כוללות  הקהילתיות  השלוחות  מיוחדים.  צרכים  בעלי  של  אוכלוסייה  ומשרת 
מועדוניות לילדים בסיכון )יהודים וערבים(, מרכז העצמה לנוער מאתגר, מרכז הורות והדרכה 
לבני הקהילה האתיופית ועוד. העשייה בשלוחות השונות מבטאת בפועל את האמירה החברתית 
שמרכז החינוך ׳ליאו באק׳ דוגל בה: רבים מתלמידי מרכז החינוך מתנדבים ופעילים בשלוחות 
והעצמה,  לטיפוח  חלשות  אוכלוסיות  זוכות  בשלוחות  הפעילות  בזכות  השונות.  הקהילתיות 

תהליך המוביל להשתלבות בחברה הישראלית.

הקשר בין המתנ״ס לבית הספר )כלומר, בין החינוך הפורמלי ללא־פורמלי( הדוק מאוד. המבנים 
מחוברים מבחינה פיזית, אך הקשרים הם גם פדגוגיים ומהותיים ומבוססים על תפישה הוליסטית 
של הילד לאורך כל שעות היום. צוות המתנ״ס משתתף בישיבות הנהלה של החטיבות השונות, 
קשיים.  בעלי  לילדים  ״מגנט״  ומשמש  הספר  בית  בחיי  מאוד  נוכח  המתנ״ס  של  הנוער  רכז 
)מוזיקה, אמנות, ספורט(  לכך  לילדים הזקוקים  ביטוי מרובות  גם אפשרויות  המתנ״ס מעניק 

במסגרת הפעילויות בשלוחות השונות ובמרכז הספורט. 

תלמידים מַספרים

תלמידת מב״ר, י״ב: ״התחלתי את הלימודים בחטיבת הנעורים. אני לומדת בכיתת מב״ר שמה 
ועושים בשבילנו הכול.  בנו  ]...[ המורים משקיעים  זה למידה בקבוצות קטנות  שמייחד אותה 
לא  כיתת מב״ר  כלל  בדרך  כי  דואגים שנהיה מעורבים בשכבה מבחינה חברתית  גם  המורים 
עם ממוצע של  בגרות  לי תעודת  ויש  בלימודים  קשיים  עם  אני תלמידה מאובחנת  מעורבת. 
85-80. בכיתה י׳ הייתי בכיתה קשה מאוד ואנחנו לא האמנו בעצמנו. המחנכת שלנו האמינה 
בנו בצורה שקשה לי לתאר. אמא שלי לא האמינה שאני אצליח והתחננה שרק אסיים 12 שנות 

לימוד״.

תלמידת י״ב: ״הגעתי מבית ספר קטן מאוד וחששתי מהגודל של ליאו באק. בדיעבד הסתבר לי 
שהגודל פותח את העולם ומאפשר המון. אני לומדת מורחב כימיה, תאטרון והיסטוריה. הקטע 
החברתי מאוד מודגש. אני יו״ר צוות הווי, יו״ר פרויקט לבבות ועוד... השונות לא מורגשת היא 
חלק מאיתנו. למשל לומדים איתנו תלמידי PDD וגיליתי אנשים שגם אם הם שונים הם חכמים 

ומשכילים בצורה יוצאת דופן״. 
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תלמיד ט׳, כיתת תקשורת: ״אנחנו לומדים ועובדים קשה. אני משתלב בשישה-שבעה מקצועות 
בכיתה רגילה. אני עובר תהליך ולומד מיומנויות חברתיות שיעזרו לי בחיים אחרי בית הספר. 

הצוות מאוד תומך ולרובו גם יש חוש הומור״. 

תלמידת י״ב, עולה חדשה מצרפת: ״יש הבדל גדול בין התיכון בצרפת לפה. כאן הבסיס הוא 
כבוד בין התלמידים. צריך לכבד את כולם וכל אחד שווה לשני. יש תכנית מיוחדת לעולים חדשים 
במקצועות עתירי מלל. כל העולים לומדים ביחד בכיתה אחת את המקצועות האלה וכל אחד 
לומד בקצב וברמה שלו. המורים מאוד תומכים בתלמידים ונותנים לכל אחד את הכלים להצליח. 

הבסיס הוא גיבוש כיתתי וגיבוש בין התלמידים. מדברים עם כל אחד בגובה העיניים״. 

תלמיד י״א, מדלית אל־כרמל: ״אני ׳מייצג׳ את השונות האתנית ]צוחק[. הגעתי לפה מטעמים 
אקדמיים אבל מהר מאוד גיליתי ש׳ליאו באק׳ זה הרבה יותר מזה. המורים מתייחסים אלינו 
בצורה יוצאת דופן. יש מגוון מאוד רחב של מקצועות. אני במסלול אלקטרוניקה בשיתוף עם 
חיל הים. המסלול כולל 5 יח״ל במתמטיקה ופיזיקה. אני מרגיש שאני מממש את עצמי בכל מה 
שקשור ללימודים. אני מעורב חברתית בקיבוץ לוחמי הגטאות. מעט אנשים בישראל מכירים 
את הדרוזים אבל אני לא מרגיש שאני מייצג את העדה אלא רק את עצמי. החיבור בין התלמידים 

כאן הוא על בסיס אישי ולא על רקע דתי״. 

תלמידת י״ב, לשעבר תלמידת כיתת המחוננים: ״בכיתות ז׳-ט׳ הייתי בכיתת מחוננים ובכיתה 
י׳ החלטתי שאני רוצה לשנות ולעבור לכיתה רגילה. התחושה הכי חזקה שלי מבית הספר היא 
יכול למצוא את עצמו. אין הרגשה של מכונה שמוציאה תבניות. יש המון גמישות  שכל אחד 
ובחירה מה לעשות במהלך השנים. המורים לא לוחצים עלינו. אני מאוד מצאתי את עצמי בקטע 
מתעניינת  אני  ולהשפיע.  לעשות  הזדמנויות  המון  לנו  יש  החברתי.  בקטע  ובמיוחד  הלימודי 
בדוברות והסברה ויש לי המון הזדמנויות להתנסות בזה, למשל תחרות הנואם הצעיר, דיבייטינג 

ופרויקט ׳כחול ולבן׳ – פרויקט של נוער מסביר לנוער מחו״ל״. 
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הקשר בין מצב רגשי חברתי ובין הישגים בלימודים של תלמידי בית ספר

מאת ד״ר דפנה הדר־פקר

בית הספר מהווה גורם משמעותי בחיי ילדים ובני נוער בהיותו מקום מפגש של היבטים שונים 
בחייהם – הלימודי, הרגשי והחברתי. סקירה זו דנה בהשפעות ההדדיות הקיימות בין ההיבטים 

הללו ובפרט, בין התפקוד הרגשי־חברתי של התלמיד לבין הישגיו בלימודים.

באופן מסורתי, מרבית המאמצים הושקעו בהישגים הקוגניטיביים ובדרכים להבטחת ביצועים 
מיטביים )זיידנר, 2010(. מאחר שהצלחה לימודית דורשת יותר ממיומנות בכישורים לימודיים 
)DiPerna & Elliott, 2002(, עסקו מחקרים שונים בבחינת הקשר בין הישגי התלמידים לבין 
גורמי  ויכולות רגשיות, תפישות עצמיות,  מקדמים אקדמיים שונים, בהם: כישורים חברתיים 
חינוכיות  תוצאות  נוספים  ובמבנים  באלו  לראות  ניתן  בלמידה.  המעורבות  ומידת  מוטיבציה 
רצויות בפני עצמן שבתורן, עשויות לקדם את ההישגים האקדמיים של התלמידים ולהשפיע על 

התפקוד הכללי שלהם בבית הספר ואף מחוצה לו.

לפיכך, הסקירה הנוכחית מבקשת להציג גורמים ומודלים תיאורטיים לצד מחקרים מבוססים 
אמפירית הבוחנים את הקשרים בין הגורמים השונים הקשורים לתפקוד הרגשי־חברתי והלימודי 
בבית הספר. ראשית, בשל החשיבות הנודעת שיש לתפישות עצמיות )Eccles, 2004( נתייחס 
עצמית  תפישה  בהן:  האקדמיים,  בחיים  חשיבות  בעלות  שונות  עצמיות  לתפישות  בסקירה 
בהן  התלמידים,  של  למוטיבציה  הקשורות  תפישות  וכן,  אקדמית  עצמית  ומסוגלות  אקדמית 
מעורבות  על  ישירה  השפעה  אלו  לגורמים  כי  עולה  מהסקירה  הישג.  ומטרות  ייחוס  סגנונות 

התלמיד בלמידה וכן, על הרגשות המתעוררים בו במהלכה ועל הישגיו.

בשל ההשפעות ההדדיות הקיימות בין התפקוד הרגשי להישגים ובשל העובדה שסביבת בית 
ושליליים,  חיוביים  רגשות  המעוררות  שונות  התמודדויות  בפני  התלמיד  את  מעמידה  הספר 
בהן:  הספר,  בבית  אפדטיבי  לתפקוד  חיוני  נמצא  שקיומן  שונות  רגשיות  יכולות  תיבחנה 
היכולות הרגשיות של  כי  עולה  רגשית. מהסקירה  ועמידות  רגשי  ויסות  רגשית,  אינטליגנציה 
התלמיד הן בעלות משקל משמעותי באופן שבו מנוהלים רגשותיו, מחשבותיו והתנהגותו ופועל 
יוצא שלהן הוא מצבו הרגשי־חברתי כמו גם מעורבותו בלמידה והישגיו בלימודים. עוד עולה 
כי גם להישגים יש השפעה על התפישות העצמיות של התלמיד ועל האופן שבו הוא חווה את 

בית הספר.

השפעה  לו  שיש  חברתי  בהקשר  מתרחשת  הספר  בית  דרישות  עם  היומיומית  ההתמודדות 
מכרעת על תפקוד התלמיד והישגיו כמו גם על תפקודו הרגשי. הסקירה מציגה היבטים שונים 

29 הסקירות המלאות וההפניות הביבליוגרפיות נמצאות באתר היזמה בלשונית ׳חומרי רקע׳.
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הקשורים לתפקוד החברתי, ובהם: תחושת שייכות וקבלה בקבוצת השווים; ובנוסף לכך, דנה 
בהשפעות ההדדיות הקיימות בין התפקוד החברתי לתפקוד הלימודי שנקודת ממשק משמעותית 
ביניהם באה לידי ביטוי בדרכי הוראה שיתופיות שונות. נראה כי הלמידה השיתופית מאפשרת 

לתלמידים אימון חי בכישורים חברתיים שרכישתם אף מקדמת הישגים לימודיים.

סביבות  את  מעצבת  הלומדים  בין  קוגניטיבית  לשונות  החינוך  מערכת  מתייחסת  הדרך שבה 
הלמידה ובעלת השפעה ניכרת על היבטים רגשיים, מוטיבציוניים וחברתיים שונים הקשורים 
ללמידה ולהישגים. בעוד שגישות שונות מדגישות את היתרונות שבשונות ובהטרוגניות ומנצלות 
שונות זו למען הלמידה, שיטות אחרות רואות בה חיסרון ומבקשות לצמצם אותה דרך חלוקת 
בתי הספר והכיתות למסלולים, הקבצות וקבוצות לפי יכולת והישגים. לפיכך, תסקרנה דרכים 
שונות למתן מענה לשונות קוגניטיבית, תוך העלאת סוגיות חינוכיות עקרוניות והצגת מחקרים 

המבססים את ההשפעות השונות שיש לגישות אלו על התלמידים.

לבסוף, זיהוי של גורמים שונים העומדים בבסיס התפקוד בבית הספר כמו גם בחינה אמפירית של 
הקשרים ההדדיים ביניהם הם הבסיס לפיתוח דרכי התערבות שונות. לפיכך, בסקירת הקשרים 
היבטים  על  שונות  והוראה  התערבות  דרכי  של  השפעתן  את  שבחנו  מחקרים  יוצגו  השונים 
רגשיים וחברתיים ואף יוקדש פרק לתיאור דרכי התערבות ספציפיות שפותחו במהלך השנים. 
ומתמקדות  הלימודיות  המטרות  את  מדגישות  שונות  שהתערבויות  בעוד  כי  עולה  מהסקירה 
לצד  לימודיות  מטרות  מציבות  אחרות  התערבויות  הקוגניטיבית,  לשונות  ישיר  מענה  במתן 
יסוד  הנחת  מתוך  זאת,  בלבד.  האחרונות  באלו  מתמקדות  או  הרגשי־חברתי  בתחום  מטרות 
מבוססת־מחקר שקידום התלמידים בתחום הזה עשוי לקדם אותם בתחום הלימודי ויותר מכך, 

לתרום להצלחתם ולהתפתחותם הכללית.

מודלים מיטביים להתמודדות עם שונות בין תלמידים

מאת פרופ׳ יהודית דורי וד״ר זהבית כהן

בהקשר  התלמידים  בין  שונּות  א(  אופנים:  בשני  התאורטית  בספרות  מוגדר  שונּות  המושג 
חברתי־כלכלי, והתמקדות בהבדלים על בסיס יכולות לימודיות ב( שונות בהקשר של מאפייני 
העדפות  ללמידה,  מוטיבציה  אישיות,  תכונות  מגדר,  כגון  אישיים  בהבדלים  שמקורם  הלומד, 

כלפי למידה, מיומנויות למידה וחשיבה.

שונות בחינוך משמעה שוני ביכולות התלמידים ובהישגיהם, כלומר שילוב של שתי ההגדרות 
הללו. 

לימודי  בהיבט  והן  מוצא  או  מגדר  כגון  דמוגרפי  בהיבט  הן  מתבטאת  תלמידים  בין  שונות 
מיטביים  חינוכיים  מודלים  נבחנו  הנוכחית  בסקירה  למידה.  סגנון  או  לימודיים  הישגים  כגון 
להתמודדות מערכתית או מקומית עם שונות בין תלמידים בארץ ובעולם. מודלים אלו נותחו על 
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פי מגוון קטגוריות שעלו מהספרות ומשדה המחקר ומתייחסות ליישום מודלים בעלי תוצרים 
חיוביים שונים באופן מדיני או מחקרי. מטרת המודלים המתוארים בסקירה זו היא להתמודד 
עם שונות תלמידים, והם מתמקדים הן בתחום של לימודים כלליים והן בתחום מדעי, מתמטי 

או שפתי במגוון מדינות ובשכבות גיל שונות.

הצורך בהתמודדות עם שונות הוא בעל חשיבות רבה, שכן הוא בעל השפעה על טיפוח תלמידים 
לקראת העתיד: השכלה גבוהה, בחירת מקצוע ותפקיד במעגל העבודה. בסקירה מוצג דיון באופן 
חינוכי  ועולות שאלות מרכזיות: האם שונות היא מצב  בין תלמידים  ההתמודדות עם שונות 
לימודיים שייצרו  ידי התאמת בתי ספר או מסלולים  בעייתי שיש לשאוף לצמצמו למשל על 
הבחנה בין תלמידים? האם על מערכת החינוך להיות ממוקדת בחיזוק המאפיינים הייחודיים של 

כל תלמיד בכיתה ובבית הספר לצורך קידום המטרות הלימודיות והחינוכיות של כלל הכיתה?

עידוד  באמצעות   – שונּות  עם  להתמודדות  שונות  גישות  הנוקטים  מודלים  מציגה  הסקירה 
שיאפשרו  התלמידים,  לכלל  אחידים  סטנדרטים  ניסוח  באמצעות  התת־משיגים,  של  ותמיכה 
מתן הזדמנויות שוות ללמידה, ובאמצעות תכניות התערבות ספציפיות על בסיס משתֵני רקע 

מסוימים היוצרים שונות בין תלמידים.

בהתאם  בארץ  החינוך  למערכת  השונים  המודלים  להתאמת  המלצות  גם  מוצגות  בסקירה 
למאפייני השונות הקיימים כיום, במטרה לסייע בקידום ההישגים של כלל התלמידים.

ביחד או לחוד: גישות סותרות, שונות, או פשוט משלימות?

מאת פרופ׳ ליאורה לינצ׳בסקי

להוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים גישות שונות הנגזרות משוני במטרות, בהשקפות עולם, 
בתאוריות למידה, במבנה בית הספר, ולא פחות חשוב – מצרכים וסדרי עדיפויות של מערכות 
ההדגשים,  העבודה,  דרכי  הלומדת,  הקבוצה  לארגון  הנוגעות  והצעות  קביעות  לכן  החינוך. 

והחומרים צריכים להיבנות ולהיבדק בכפוף לקריטריונים אלו.

לפני כעשרים שנים החליט משרד החינוך והתרבות על ביטול ההקבצות במתמטיקה. כחלופה 
המליץ המשרד על הוראת מתמטיקה בכיתה הטרוגנית, לפחות בשלבים הראשונים של חטיבת 
הביניים. החלטה זו חייבה תמיכה במורים למתמטיקה באמצעות פיתוח תכניות לימודים, דרכי 
הוראה, דרכי ארגון הכיתה ודרכי הערכה, בקרה ומשוב מתאימים. על בסיס המלצה זו פותחה 
תכנית בו״ל )ביחד ולחוד(. התכנית נועדה לתת מענה לשונות התלמידים בתוך מסגרת הכיתה 

ההטרוגנית.

לפני כעשר שנים התעורר ספק בקרב חלק מהעוסקים בחינוך מתמטי ובקרב מובילי המדיניות 
החינוכית ברמותיה השונות אם לימוד המתמטיקה בכיתה הטרוגנית בחטיבת הביניים במתכונת 
שהתגבשה ובאמצעים העומדים לרשותן של חטיבות הביניים אכן מקדם את המטרות שלשמן 
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הומלץ. עקב כך החליט האגף לחינוך על־יסודי במשרד החינוך והתרבות, לחזור ולבדוק מתכונת 
על  עונה  אינו  זו. במהלך הבדיקה אותרו שתי אוכלוסיות שהמערך הקיים  ולימודית  ארגונית 
צורכיהן. שתי האוכלוסיות הן אוכלוסיות ״הקצה״ – האחת כוללת את התלמידים המוכשרים 
ביותר ללימוד מתמטיקה, שיש להם יכולת ומוטיבציה להשקיע בלימודי העשרה במתמטיקה, 
לימודים המיועדים לפיתוח חשיבה מתמטית מעל ומעבר למה שניתן לצפות מאוכלוסייה רגילה 
של חטיבת הביניים. האוכלוסייה השנייה כוללת את התלמידים המתקשים בלימוד מתמטיקה, 
הנאבקים על הישגים מינימליים במקצוע זה. מדובר בתלמידים שלמרות קשייהם, בהינתן טיפול 
החטיבה  ושל  הביניים  חטיבת  של  בדרישות  לעמוד  יוכלו  שרובם  ספק  אין  מתאים  דידקטי 
העליונה, ברמה של 3 יח״ל )לפחות(, ולעומת זאת אם לא יקבלו טיפול מתאים הם ״ייפלו״ כבר 
בשלב חטיבת הביניים ולא יגיעו לא למיצוי יכולתם ולא להישגים שיאפשרו את השתלבותם 

בכיתה י׳.

אי לכך יזם האגף לחינוך על־יסודי את התכנית ׳מיצוי ומצוינות במתמטיקה׳. התכנית נועדה 
התכנית  מיסודות  אחד  ההטרוגנית.  לכיתה  שמחוץ  במסגרת  הקצוות  לתלמידי  מענה  לתת 
ילמדו  המצוינות  תלמידי  נפרדת,  בקבוצה  ילמדו  המיצוי  תלמידי  הלומדים:  ארגון  צורת  היה 
בקבוצה נפרדת, שאר תלמידי הכיתה ילמדו בקבוצה שבה הטרוגניות ממותנת. שתי התכניות, 
׳בו״ל׳ ו׳מיצוי ומצוינות׳, פותחו והופעלו בידי היחידה לחינוך מתמטי באוניברסיטה העברית 

בירושלים, בתקופות כמעט עוקבות זו לזו, בידי אותו צוות מוביל.

הלומדת  הקבוצה  הרכב  בתפישת  מהותיים  הבדלים  התכניות  שתי  בין  יש  פניו,  שעל  ברור 
ותפקידה בהתפתחות הלומד היחיד. למרות זאת כל המדדים הכמותיים, האיכותניים, הפורמליים 
והבלתי־פורמליים הצביעו על הצלחה של כל אחת משתי התכניות. נשאלת השאלה: הכיצד? 
להישגים  בכולן  ולהגיע  והיפוכה,  תכנית  כל  תכנית,  כל  החינוך  במערכת  להפעיל  ניתן  האם 
במדדים המכריעים? כדי לענות, ולו חלקית, על שאלה מאתגרת זו יוצגו שתי התכניות במהלך 
הסקירה ותיערך השוואה ביניהן. הטענה העולה בסקירה זו היא שבנקודות הקריטיות הדומה בין 
התכניות רב על השונה, ולכן אין זה פלא ששתיהן נחשבות לסיפור הצלחה. באשר לשאלה של 

השקפת עולם חינוכית – זו תישאר פתוחה לשיפוטו של הקורא ולהשקפת עולמו. 

אילו מענים מציעות מערכות חינוך במדינות נבחרות לאתגר השונות בין תלמידים?

מאת לילך גרינפלד־יונה

סקירה זו מציגה את האופן שבו מתמודדות פינלנד, שוודיה, בריטניה, קנדה, אסטוניה והולנד 
אישית,  הנובעים משונות  פערים  החינוך שלהן,  במערכות  בין תלמידים  ופערים  הבדלים  עם 
זיהו קובעי המדיניות  סוציו־אקונומית, תרבותית, אתנית ולשונית. במדינות שנבחרו לסקירה 
שהפערים החברתיים מהווים איום על חוסנה של המדינה, וייעדו למערכת החינוך תפקיד מרכזי 
שוויונית  חינוך  מערכת  יצירת  היא  הפערים  צמצום  בתהליך  מרכזית  אסטרטגיה  בצמצומם. 
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איכותית, נגישה וזמינה לכול. כפי שעולה מהסקירה, כל אחת מהמדינות הצליחה, בדרכה, לפעול 
ניכר של שיפור בה(.  לצמצום פערים תוך שמירה על רמת לימודים גבוהה )או הובלת תהליך 
אסטרטגיה מרכזית נוספת העולה מהסקירה היא נקיטת מדיניות של אינטגרציה בין תלמידים 

הבאים מרקעים סוציו־אקונומיים, תרבותיים, אתניים ולשוניים מגוונים. 

בנושא  מדיניות מרכזיים  עקרונות  מציגה  שונות,  למושג  ובפרשנויות  דנה בתפישות  הסקירה 
של מתן מענה לשונות בין תלמידים ואת האופן שבו המדיניות מתורגמת להתערבויות ופעילות 
במערכת החינוך. מושג מרכזי העולה מסקירת המדיניות הוא חינוך כוללני )inclusive(. תפישת 
חינוך זו מכוונת לסוגים שונים של מענה למגוון הצרכים של כלל התלמידים באמצעות הגברת 
השיתוף בין תרבויות וקהילות וצמצום ההדרה במערכת החינוך. תפישה זו כוללת גם יצירת חזון 

משותף לכלל התלמידים וכן עריכת שינויים בתכנים, בגישות ובמבנים של המערכת. 

ביניהן:  תלמידים,  בין  לשונות  להיענות  הרצון  מתוך  העולות  רבות  סוגיות  נידונות  בסקירה 
בחירה  מתן  רב־תרבותית׳,  ׳חברה  או  ׳רב־תרבותיות׳  למושגים  השונות  והפרשנויות  הגישות 
חופשית להורים ולתלמידים בבחירת בתי הספר לעומת הגבלה של בחירה כזאת, מדיניות רווחה 
במערכת החינוך )מימון הסעות, הזנה, ספרי לימוד(, חלוקת משאבים והקצאה דיפרנציאלית על 
פי מדדי טיפוח, הכשרת מורים ואוטונומיה של מורים ומנהלים, סוגיית הפיקוח על בתי הספר, 
מדיניות שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים חברתיים 

או רגשיים ומקומם של ההורים בתהליך.

בסוף הסקירה מרוכזים נתונים על מערכת החינוך בישראל, נתונים המאפשרים השוואה, ולו 
חלקית, עם אלה העולים מסקירת המדינות השונות. 
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נספח ג: תכנית יום העיון

התמודדות עם שונויות בין תלמידים במערכת החינוך הישראלית

יום ראשון, ט׳ בשבט תשע״ג, 2013�01�20, 16:45-08:15

צילומי הרצאות מיום העיון אפשר למצוא באתר היזמה בלשונית ׳צילומי הרצאות׳

התכנסות והרשמה9:00-8:15

 ברכות: פרופ׳ מנחם יערי 9:15-9:00
יו״ר ועדת ההיגוי, היזמה למחקר יישומי בחינוך

 מושב ראשון: קבלת החלטות במערכת החינוך10:30-9:15
יו״ר: פרופ׳ מריו מיקולינסר, המרכז הבינתחומי הרצליה

פרופ׳ יונתן כהן, האוניברסיטה העברית: קונפליקטים בין ערכים 
במשנתם של ישעיהו ברלין ומיכאל רוזנק

ד״ר ורדה שיפר, מכון ון ליר: על הפער שבין תפוקות לבין תוצאות, או 
זה שבין הכוונות הטובות לבין התוצאות, בפעילותן של עמותות וקרנות 

בתחום החינוך 

פרופ׳ עפרה מייזלס, יו״ר המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך: אפשר גם 
וגם – על הדיאלקטיקה של הישגים וחינוך ממעמקי הנשמה

הפסקה11:00-10:30

 מושב שני: שונות בין תלמידים והישגים בלימודים12:35-11:00
יו״ר: יפעת בן דוד־קוליקנט, האוניברסיטה העברית

פרופ׳ דוד מיודוסר, אוניברסיטת תל אביב: פיתוח חשיבה בגן הילדים

ד״ר חוה שיין־שגיב, מכון מנדל למנהיגות: ״לא הבנתי״, ״מה אמרת?״, 
״איפה אנחנו?״: על התמודדות עם שוני בין תלמידים בכיתה

פרופ׳ יהודית דורי וד״ר זהבית כהן, הטכניון: הטרוגניות בחינוך: מודלים 
חינוכיים מיטביים להתמודדות מערכתית או מקומית

גב׳ מירה יובל, מנהלת בי״ס כרמל־זבולון: הענקת שוויון הזדמנויות 
ומיצוי היכולת האישית – ״חזון כרמל זבולון״ הלכה למעשה

הפסקת צהריים13:30-12:35
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 מושב שלישי: שונות כייחודיות אנושית14:45-13:30
יו״ר: פרופ׳ רבקה איזיקוביץ׳, אוניברסיטת חיפה

פרופ׳ משה ישראלאשוילי, אוניברסיטת תל אביב: חוסן רגשי ושונות של 
תלמידים בבית הספר

גב׳ רבקה מנדל, מנהלת חט״ב חצב: חאלו״ם )חינוך אישי לצמיחה 
ומנהיגות( – מחלום לעשייה

מר מוהנא פארס, הממונה על החינוך הדרוזי והצ׳רקסי במשרד החינוך: 
שונות תרבותית של תלמידים דרוזים

הפסקה15:15-14:45

 מושב רביעי: שונות ואי־שוויון כלכלי16:45-15:15
יו״ר: פרופ׳ אברהם הרכבי, מכון ויצמן למדע

Prof. David Berliner, Arizona State University
Income inequality and school achievement: Lessons learned 
from the USA

ההרצאה באנגלית ולוותה בתרגום סימולטני בעברית

גב׳ יפה פס, מנהלת האגף לחינוך על־יסודי: דברי סיכום
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נספח ד: תקצירי קורות חיים של חברי הוועדה

חברי ועדת ׳מערכת חינוך לכול — ולכל אחד׳ )לפי סדר הא״ב(

אברהם הרכבי )יו״ר(
בשנים עמד  שבראשה  למדע,  ויצמן  במכון  המדעים  להוראת  במחלקה  המניין  מן   פרופסור 

2005-2001. פרופ׳ הרכבי עוסק במחקר, פיתוח והכשרת מורים בחינוך מתמטי, וכיום הוא משמש 
 International Commission on Mathematical Instruction ארגון  של  כללי  מזכיר 
וידאו במתמטיקה בכל הרמות  )ICMI(. הוא ראש פרויקט עדש״ה לבניית מאגר של שיעורי 

ולבניית מסגרת ניתוח ייחודית של השיעורים לצורך השבחת ההוראה.
בעל תואר שלישי ממכון ויצמן למדע, 1986.

רות אוטולנגי
לשעבר ראש האגף לחינוך על־יסודי במשרד החינוך. לימדה מתמטיקה ופיזיקה בבתי ספר על־

בית  את  וניהלה  הקימה  האוניברסיטה,  שליד  בתיכון  סגנית־מנהל  הייתה  בירושלים,  יסודיים 
הספר התיכון )השש־שנתי( על שם זיו ומרקס בירושלים, ניהלה מיזם של מורים יהודים וערבים 
במסגרת מכון ון ליר, עבדה בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, ולימים ניהלה אותו. הייתה רכזת 
כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל )ועדת דברת(. חברה בצוות ההיגוי של היזמה 

למחקר יישומי בחינוך. 
בעלת תואר שני במינהל חינוכי מאוניברסיטת בוסטון )ארצות־הברית(, 1966. 

רבקה איזיקוביץ׳
ותרבות  חברה  לחינוך,  המגמה  בחינוך,  ומנהיגות  למדיניות  במחלקה  המניין  מן  פרופסור 
חברת  היא  איזיקוביץ׳  פרופ׳   .2010 שנת  מאז  המחלקה  בראש  עומדת  חיפה.  באוניברסיטת 
 Race, Ethnicity and Education, ,מערכת בכתבי העת מפגש לעבודה חינוכית־סוציאלית
 .Journal of Social-Educational Workו־  Children and Youth Services Review

הייתה חברה בוועדה להערכת הצעות מחקר בלשכת המדען הראשי של משרד החינוך. 
תחומי התמחותה כוללים אנתרופולוגיה וחינוך. בשנים האחרונות היא מתמקדת בצעירים ובני 
חינוך  על  אלו  תהליכים  של  ובהשפעה  לגלובליזציה  הגירה  בין  באינטראקציה  מהגרים,  נוער 

פורמלי ולא פורמלי. פרופ׳ איזיקוביץ׳ היא בעלת תעודת הוראה מהאוניברסיטה העברית.
בעלת תואר שלישי באנתרופולוגיה חינוכית ותרבותית מאוניברסיטת מינסוטה, 1978.
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דורית ארם
וייעוץ חינוכי בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב.  פרופסור־חבר בחוג לחינוך מיוחד 
בשנים 2011-2008 עמדה פרופ׳ ארם בראש המגמה לחינוך מיוחד, וגם שימשה יו״ר־שותף של 
חינוכי.  לייעוץ  המגמה  בראש  כיום  עומדת  ארם  פרופ׳  ושפה.  לאוריינות  הישראלית  האגודה 
פרופ׳ ארם היא חברת הנהלה באגודה הישראלית לאוריינות ושפה ובאגודה למען הילד בגיל 
הרך )OMEP(. היא חוקרת את אופי האינטראקציה של הורים וגננות עם ילדים בעת שיחה, 
קריאת ספר וכתיבה, ובוחנת את משמעותה להתפתחות ניצני האוריינות ולהתפתחות הרגשית 
חברתית של ילדים בעלי התפתחות תקינה, ילדים בעלי צרכים ייחודיים וילדים ממיצב חברתי 

כלכלי נמוך. 
בעלת תואר שלישי בחינוך מאוניברסיטת תל אביב, 1998. 

יפעת בן־דוד קוליקנט
הבתר־ התמחותה  את  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  לחינוך  הספר  בבית  בכירה  מרצה 

דוקטורלית עשתה בשנים 2005-2004 באוניברסיטת נורת׳ווסטרן. בשנת 2009 הייתה מרצה 
משולש  בבחינת  מתמקד  קוליקנט  בן־דוד  ד״ר  של  המחקר  סטנפורד.  באוניברסיטת  אורחת 
היחסים: תלמידים, למידה בית ספרית, וטכנולוגיה בעידן הידע. מחקרה נע בעיקר סביב שתי 
שאלות הקשורות זו בזו: )א( כיצד משפיע הידע החוץ־בית ספרי של תלמידים על למידתם בבית 
הספר? ו־)ב( מהן הפדגוגיות ההולמות את עידן הידע וצורכי התלמיד ומה תפקיד הטכנולוגיה בהן? 

בעלת תואר שלישי בהוראת המדעים ממכון ויצמן למדע, 2002. 

מונא חורי־כסאברי
פרופסור־חבר בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים. את ההתמחות 
לעבודה  בפקולטה  חוקרת־אורחת  הייתה  שיקגו.  של  באוניברסיטה  עשתה  הבתר־דוקטורלית 
הספר  בית  של  ההוראה  בוועדת  חברה  חורי־כסאברי  טורונטו.  של  באוניברסיטה  סוציאלית 
ות״ת  בוועדת המשנה של  היא חברה   2007 ומאז  באוניברסיטה העברית,  סוציאלית  לעבודה 
לקידום ההשכלה הגבוהה בחברה הערבית. תחומי המחקר שלה כוללים אלימות בבית הספר, 

עבריינות נוער, זכויות ילדים ובריונות ברשת. 
בעלת תואר שלישי מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, 2002. 

טלי טל
קבוצת  בראש  עומדת  טל  פרופ׳  וטכנולוגיה.  למדעו  לחינוך  במחלקה  בטכניון,  פרופסור־חבר 
עשתה  הבתר־דוקטורלית  התמחותה  את  האקולוגי.  הגן  של  יושבת־ראש  ומשמשת  הסביבה 
 Journal of Research in באוניברסיטה של מישיגן. פרופ׳ טל היא עורכת־משנה בכתב העת
ועורכת  Science Teaching. חברה בהנהלת האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה 
משמעותית  למידה  כוללים  שלה  המחקר  תחומי  וסביבה׳.  ׳אקולוגיה  העת  כתב  של  אחראית 

בבית הספר ובסביבות לא־פורמליות )מוזיאון, טבע(, חינוך מדעי לכול וחינוך סביבתי. 
בעלת תואר שלישי מהטכניון, 1998. 
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יונתן )ג׳וני( כהן
פרופסור־חבר בבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית. בשנים 2011-2009 עמד פרופ׳ 
כהן בראש החוג לחינוך, וכיום הוא עומד בראש בית הספר לחינוך. פרופ׳ כהן הוא חבר סגל בכיר 
במרכז לחינוך יהודי על שם מלטון. הוא בוגר תכנית עמיתי ירושלים של מכון מנדל וחבר סגל 
בכיר במכון מנדל למנהיגות. תחומי המחקר שלו כוללים פילוסופיה של חינוך בכלל ופילוסופיה 

של חינוך יהודי בפרט, הרמנויטיקה וחינוך, תאוריות של תכניות לימודים.
בעל תואר שלישי במחשבת ישראל וחינוך מהאוניברסיטה העברית, 1991. 

מיכאל כץ
מרצה בכיר לפסיכולוגיה וחינוך באוניברסיטת חיפה. בשנים 2001-1998 עמד ד״ר כץ בראש 
לייעוץ  ובמחלקה  לפסיכולוגיה  במחלקה  שני  לתואר  הוועדה  יו״ר  והיה  לחינוך  המחלקה 
והתפתחות האדם. ד״ר כץ ערך את כתב העת ׳עיונים במנהל ובארגון החינוך׳ והיה עורך־אורח 
של כתב העת ׳עיונים בחינוך׳. היה חבר ועדת ההיגוי של מיזם ׳בגרות 2000 – פרויקט 22 בתי 
׳נערי רפול׳ במפקדת קצין חינוך ראשי. ד״ר כץ מתמחה  הספר׳ וראש מדור מחקר של מיזם 
בסטטיסטיקה ומחקר כמותי, ומחקריו עוסקים בתאוריות של מדידה, יסודות מתמטיים ולוגיים, 

מודלים לקבלת החלטות ומערכות עמומות.
בעל תואר שלישי במתמטיקה מאוניברסיטת אוקספורד, 1976. 

דוד מיודוסר
פרופסור מן המניין בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת תל אביב, מכהן כראש המרכז לחינוך 
מדעי וטכנולוגי של אוניברסיטת תל אביב ובעבר היה ראש החוג לחינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי 
בבית הספר לחינוך. מחקרו עוסק בהיבטים קוגניטיביים ותהליכי למידה במפגש בין לומדים לבין 
טכנולוגיה, ומתמקד בשני תחומים עיקריים: האחד – התפתחות תפישות, מיומנויות וחשיבה 
כחלק  עדכניות.  טכנולוגיות  משולבי  למידה  תהליכי   – והשני  צעירים,  ילדים  אצל  טכנולוגית 
במרכז  חינוך  במוסדות  המופעלים  לפרויקטים  שותף  מיודוסר  פרופ׳  המחקרית,  מפעילותו 
ובפריפריה. כן הוא משתתף זה שנים אחדות במחקרים בין־לאומיים הנערכים בחסות האיחוד 

האירופי, ה־OECD וה־IEA בנושא שילוב טכנולוגיות עדכניות בלמידה ובהוראה.

מריו מיקולינסר
בית  דיקן  פרופסור מן המניין בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה ומשמש 
הספר מאז שנת 2007. בשנת 2004 הוכתר כחתן פרס אמ״ת בפסיכולוגיה, על תרומה ייחודית 
בחקר האישיות והפסיכולוגיה החברתית. בשנים 1999-1995 עמד בראש המחלקה לפסיכולוגיה 
באוניברסיטת בר אילן, ובשנים 2006-2004 היה דיקן המכללות האזוריות של אוניברסיטת בר 
אילן. פרופ׳ מיקולינסר הוא מייסד־שותף של מרכז פלג־ביליג לחקר איכות חיי המשפחה והיה 
 Journal of Social and מנהל המרכז בשנים 2006-2002. מאז 2010 הוא עורך את כתב העת

 .Personal Relationships
בעל תואר שלישי בפסיכולוגיה מאוניברסיטת בר אילן, 1985. 
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ברברה פרסקו
פרופסור־חבר במכללה האקדמית בית ברל, ראש התכנית לתואר שני בהערכה ותכנון לימודים. 
בשנים 2000-1994 הייתה ראש יחידת המחקר וההערכה במכללה, ובשנים 2011-2005 עמדה 
לפרסום  הוועדה  ראש  ויושבת  הראשית  העורכת  היא  כיום  במכללה.  המחקר  רשות  בראש 
שם  על  הוקרה  בפרס  זכתה  ב־2013  מופ״ת.  מכון  של  הספרים  בהוצאת  בחינוך  מונוגרפיות 
צבי לם על תרומתה למחקר אקדמי בהכשרת מורים. פרופ׳ פרסקו היא מומחית למתודולוגיה 

מחקרית והערכת תכניות. תחום מחקרה העיקרי בשנים האחרונות הוא הכשרת מורים. 
בעלת תואר שלישי בחינוך מאוניברסיטת תל אביב, 1994. 

רוני קרסנטי
חוקרת בדרגת עמית־חבר במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע. ד״ר קרסנטי משמשת 
מרצה במסגרות שונות להכשרת מורי מתמטיקה. היא הקימה במכון דוידסון לחינוך מדעי את 
פרויקט של״ב לקידום תלמידי תיכון מתקשים במתמטיקה, ועמדה בראשו במשך שמונה שנים. 
כיום היא עומדת בראש פרויקט חדש במחלקה להוראת המדעים, מיזם העוסק בהסרטה וניתוח 
חשיבה  בתהליכי  מתמחה  קרסנטי  ד״ר  מורים.  בהכשרת  ושימושיהם  מתמטיקה  שיעורי  של 
מתמטית של תלמידי תיכון, בעיקר תלמידים בסיכון, בגישות אלטרנטיביות להוראת מתמטיקה 
לתלמידים מתקשים, במודלים של תמיכה בהתפתחות מקצועית של מורי מתמטיקה ובהערכה 

ומדידה של הישגים לימודיים במתמטיקה על־יסודית.
בעלת תואר שלישי בחינוך מתמטי מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 2002.

נעמי מנדל־לוי, מרכזת הוועדה
קנדה  בוונקובר,   )UBC( קולומביה  בריטיש  מאוניברסיטת  המדינה  במדע  שני  תואר  בעלת 

)2001( ותואר שלישי במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית )2008(. 
במדע  לימוד  חומרי  ובעריכת  מרובות־תרבויות  לקבוצות  לימודים  תכניות  בפיתוח  עסקה 
המדינה. הדריכה ילדים ובני נוער במסגרות חינוכיות שונות, בהן המועצה לשלום הילד, קרן 

קרב והמרכזים ללימודי אזרחות ודמוקרטיה.
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